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چکیده

ارزشیابی یکی از عناصر مهم برنامۀ درسی و نظام آموزشی به شمار میرود که وسیلهای برای تحقق
اهداف آموزشی ،تربیتی و تشخیص میزان پیشرفت یادگیری فراگیر است .تجارب زیستۀ معلمان
کمی به کیفی در دورۀ ابتدایی ،ضمن بازنمایی نقاط
در زمینۀ تغییرات اخیر نظام ارزشیابی از ّ
قوّ ت و ضعف فرایندهای یادگیری ،زمینهای مناسبی را برای اصالح و بهبود کیفیت نظام ارزشیابی
فراهم میکند .در پژوهش حاضر تالش شده است تا با واکاوی در تجربۀزیستۀ معلمان ابتدایی،
تأثیر تغییرات نظام ارزشیابی در فرایند یاددهی یادگیری را درک و بازنمایی کند .بدینمنظور ،مبتنی
بر روش پدیدارشناسی تفسیری و با استفاده از فن مصاحبۀ نیمهساختاریافته ،دادههای مربوط
به  14مشارکتکنندۀ معلم زن و مرد در منطقۀ دو شهر تهران که به روش نمونهگیری هدفمند
از نوع مالکی انتخاب شده بودند گردآوری شد .دادههای گردآوریشده نیز با استفاده از راهبرد
هفتمرحلهای ُکالیزی تحلیل شده است .یافتهها نشان میدهد ادراک معلمان در برابر تغییرات
نظام ارزشیابی را میتوان به دو دسته «نگاه منتقدانه» و «نگاه مثبت» تفکیک کرد .تحلیل عمیق
روایتهای معلمان مخالف با تغییرات نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی به شناسایی و طبقهبندی
سه دلیل عمده شامل «ذهنیبودن ارزشیابی در دروس کتبی و شفاهی»« ،نبود نظارت و پیگیری
کافی» و «کمتوجهی به جایگاه معلم» منتج شده است .همچنین تحلیل عمیق روایتهای موافقان
تغییرات نظام ارزشیابی ،به شناسایی و طبقهبندی سه دلیل عمده شامل «ضرورت بهکارگیری
روشهای جدید»« ،بیتوجهی زیاد به آزمونهای پایانی» و «وجود نگرش مثبت در دانشآموزان»
منتهی شده است .در نهایت ،دالیل موافقت و مخالفت در اجرای تغییرات نظام ارزشیابی از
دیدگاه معلمان در چهار مضمون اصلی و سیزده زیرمضمون طبقهبندی شده است.
کلیدواژهها :نظام ارزشیابی ،تغییرات ،یاددهی یادگیری ،دانشآموزان ،معلمان ابتدایی ،پدیدارشناسی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامۀ درسی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی تهران.
 .2استادیار ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 .3دانشیار ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
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مقدمه

در سالهای اخیر توجه به اصالح نظام آموزشی و بهتبع آن ضرورت تغییر در نظام ارزشیابی
محسوستر شده است .بیشتركشورها با تغییر در برنامههای درسی ،درصدد بهبود فرایند

یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی خود هستند .نظام آموزشی کشور ما نیز در پی تغییرات
کمی و نتیجهمدار در دیدگاه رفتارگرایی به ارزشیابی توصیفی ،فرایندمدار و
از ارزشیابی ّ
سازندهگرایی تغییر کرده است .نظام ارزشیابی بخش مهمی از فرایند یاددهی و یادگیری

در نظام آموزش و پرورش هر کشور است که معلمان در نقش مهمترین عناصر تأثیرگذار
بر موفقیت فرایند یاددهی -یادگیری هستند .به همین دلیل ،تعیین میزان آگاهی و شناخت

دیدگاهها و نظرات معلمان راجع به ارزشیابی توصیفی میتواند بر اجرای بهتر طرح و
همچنین بهبود کیفیت نظام آموزشی و بهتبع آن نظام ارزشیابی تحصیلی مؤثر باشد.

معلمان مهمترین نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش محسوب میشوند .جایگاه

معلمان در همۀ دورههای تحصیلی به حدی است که بیشتر صاحبنظران ،بازسازی و

اصالح آموزش و پرورش را بدون وجود معلمان ،موفقیتآمیز نمیدانند (صافی.)1390،
محیط آموزشی با تغییر ،تحرک ،پویایی و انعطافپذیری مشخص میشود .عناوین دروس،

محتواها ،روشها ،معلومات معلمان و فراگیرندگان پیوسته تغییر میکند .ایجاد تغییر

سودمند و اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند دانش معین و کافی ،کسب مهارتها و نگرشهایی
است که معلمان باید در مقام عامالن تغییر دارا باشند تا بتوانند در اجرای موفقیتآمیز

تغییر واقع شوند (پارسا .)1386 ،نقش معلمان و دبیران نیز به عنوان عامالن اجرایی این
ً
کامال برجسته و واضح است .هرگونه تغییر در اهداف ،محتوا و ساختار برنامههای
دگرگونی

آموزشی ،بدون در نظر گرفتن تغییر در نگرش معلمان و دبیران بیفایده است .دلبستن به
تغییرات بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی تغییر ،یعنی معلمان ،در جایگاه آموزشدهندگان و
تسهیلکنندگان فرایند رشد همهجانبۀ فراگیران ،پیشرفتی حاصل نمیکند (هاشمی.)1385 ،
از آنجایی که معلمان به عنوان مجریان برنامههای آموزشی و عنصر اصلی هرگونه تحول در
نظام آموزش و پرورش هستند ،اگر باورهایی منطبق با اهداف در نظر گرفتهشده در تغییرات

برنامۀ درسی داشته باشند ،میتوانند با عملکرد مناسب و اثرگذار در تحقق اهداف نظام

آموزشی کمککننده باشند.

در هر نظام آموزشی معلمان برای تعیین رابطۀ بین تواناییها و فعالیتهای دانشآموزان
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و تغییراتی که در رفتار آنان حاصل شده است و نیز به منظور پیشبینی و کنترل موقعیتهای

آموزشی ارزشیابی را انجام میدهند (کارشکی ،مومنی مهمویی ،قریشی .)1393 ،در زمینۀ
توجه به رویكردهای نو در نظام آموزشی ایران و ضرورت تغییر نظام ارزشیابی سنتی ،الگوی
ارزشیابی کیفی توصیفی در برنامۀ ابتدایی ،از سال تحصیلی  83-1382باهدف ایجاد

تغییرات بنیادی در نظام موجود ارزشیابی و با توجه به رویكردهای نوین درفرایند یاددهی
ـ یادگیری و شیوههای اثربخش ارزشیابی دانشآموزان ،براساس دستورالعمل شورایعالی

آموزش و پرورش ،برنامه در تعدادی از مدارس ابتدایی اجرا شد (مصوبات شورایعالی

آموزش ،1387 ،به نقل از بیرمیپور و همکاران .)1390 ،شیوههای جدید امتحان و
ارزشیابی توصیفی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی-یادگیری میدانند که همراه با

آموزش و با داشتن ارتباط تنگاتنگ با آن ،به گونهای مستمر انجام میگیرد و به جای تأکید
بر طبقهبندی دانشآموزان و مقایسۀ آنان با یکدیگر ،هدایت یادگیری آنان را مورد توجه قرار
میدهد (قبادی چهارراه گشین و همکاران.)1393 ،

در واقع ارزشیابی توصیفی نگاه جدیدی به نقش معلم ،نقش دانشآموز و جایگاه ارزشیابی

در فرایند یاددهی -یادگیری دارد .ارزشیابی کیفی توصیفی ،الگویی از ارزشیابی است که

در جریان تدریس خود را نشان میدهد .این فعالیت شامل جمعآوری اطالعات و داوری
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .جمعآوری اطالعات از راه ابزارهای متنوع ارزشیابی

انجام میشود و درنهایت معلم با استفاده از نتایج بهدستآمده و با توجه اهداف و انتظارات

آموزشی دربارۀ وضعیت دانشآموز داوری کرده ،ضعفها و قوتها را مشخص میکند و
برای بهبود فعالیتهای یادگیری بازخورد مناسب ارائه میدهد (حسنی ،نصرت ناهوکی،
 .)1393اکری و اگبرگو )2009( 1به فرایند چندبعدی در آموزش اشاره میکنند .کیفیت

آموزش ،پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی دارد ،از اینرو اثربخشی آن باید از جنبههای
مختلف بررسی شود و این امر مستلزم بررسی تمام عوامل درگیر در فرایند یاددهی -یادگیری

است (رئوفی ،سیخیان و ابراهیمزاده .)2010 ،2در واقع معلمان در توفیق نظام آموزشی
افزایش کیفیت فرایند یادگیری و همچنین تعمیق یادگیری دانشآموزان نقش بسزایی دارند

(صالحی و همکاران .)1394 ،پژوهشهای مختلف (کمپ و تپروف ،1998،3الچیور و
1. Akiri & Ugborugbo
2. Raoufi & Seikhian & Ebrahimzade
3. Kemp & Toperff
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تاردیف ،2002،1لیهی و همکاران )2005 ،2نشان میدهد معلمان میتوانند با تغییر در
طرز تفکر و روش کار خود در زمینههای ارزشیابی تحصیلی ،آن را در خدمت بهبود یادگیری

دانشآموزان قرار دهند؛ اما اصلیترین مانع برای اجرای تغییر آن است که معلمان درک
درستی از تغییر به دست نمیآورند؛ فهم و شناخت معلمان نسبت به اجرای منویات ارزشیابی

توصیفی را از چالشهای فراروی این طرح بیان نمودهاند (حسنی ،1382 ،لیتودد،3
 .)2005در این پژوهش تالش میشود ادراک و تجربۀ زیستۀ معلمان ،در تغییرات نظام
ارزشیابی برفعالیتهای یاددهی-یادگیری و دانشآموزان از دیدگاه معلمان واکاوی شود.

نظــام ارزشــیابی بخــش مهمــی از فراینــد یاددهــی و یادگیــری در نظــام آمــوزش و

پــرورش هــر کشــور اســت .ترنــر )2000( 4بــه تأثیــرات ارزشــیابی بــر آمــوزش و یادگیــری

دانشآمــوزان و تیــواری ،لــم ،یــون و چــان ( )2005بــه رابطــۀ مســتقیمی بیــن ســنجش

و یادگیــری اشــاره دارنــد (بــه نقــل از صالحــی و همــکاران .)1394 ،در پژوهشهــای
کمــی و کیفــی پرداخــت شــده اســت کــه هــر کــدام
مختلفــی بــه مقایســۀ دو روش ارزشــیابی ّ
نتیج��ۀ متفاوت��ی را داش�تـهاند کـ�ه در ادام��ه بـ�ه آنه��ا اش��اره میشوــد .در ایــن چنــد نمونــه

از پژوه��ش ،معلماــن نســبت بــه پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان در ارزشــیابی توصیفــی
کمــی و کیفی
رضایــت دارنــد .داودی و همــکاران )2015(5در پژوهش��ی دو روش ارزشــیابی ّ

از دیــدگاه معلمــان را مقایســه کردهانــد .طبــق نتایــج حاصــل از مطالعــۀ ایشــان ،معلمــان
کمــی داشــتهاند .بــا
نگــرش مثبتــی بــه ارزشــیابی توصیفــی و منفــی نســبت بــه ارزشــیابی ّ

ایــن حــال ،در ایــن مطالعــه معلمــان معتقدنــد شــیوۀ ارزشــیابی کیفــی بهخصــوص در درس
ریاضــی مشــکل اســت و بایــد منطبــق بــر محتــوای کتــاب باشــد و معلمــان آموزشهــای

الزم را بایــد بــرای ارزشــیابی کیفــی درس ریاضــی کســب کننــد .همچنیــن در ایــن مطالعــه
مشــخص شــده اســت کــه ارزشــیابی توصیفــی در بهبــود نگــرش دانشآمــوزان نســبت بــه

یادگیــری درس ریاضــی مؤثــر نبــوده اســت .نتایــج بررســی قبــادی چهارراهگشــین و همــکاران
( )1393نیــز نشــان میدهــد در دو گــروه ارزشــیابی ســنتی و توصیفــی ،مهــارت خوانــدن و
نوش�تـن دانشآمــوزان در گرــوه ارزش��یابی توصیفــی بیش�تـر ب��وده اس��ت .ناطقــی و همــکاران

( )1391نیــز نشــان دادهانــد دانشآمــوزان در ارزشــیابی توصیفــی پیشــرفت تحصیلــی و
1. Lachiver & Tardif
2. Lehay& Lion & Tomson & William
3. Leithwood
4. Turner
5. Davoodi, Nateghi & Faghihi
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عملک��رد بهترــی داشتــهاند .محمدیفــر و همــکاران ( )1390در پژوهش��ی دیگ��ر پیشــرفت
تحصیلــی و اضطــراب امتحــان دانشآمــوزان بــر اســاس بهرهمنــدی از ارزشــیابی توصیفــی

و ســنتی مقطــع ابتدایــی را مقایســه کردهانــد .دانشآمــوزان ارزشیابیشــده بــه شــیوۀ
توصیفــی ،پیشــرفت تحصیلــی بهتــر و اضطــراب امتحــان کمتــری نســبت بــه دانشآمــوزان
ارزشیابیشــده بــه شــیوۀ ســنتی داشــتند؛ همچنیــن نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش داودی

و شــکرالهی ( )1390نشــان میدهــد ارزشــیابی ســنتی از نظــر مطابقــت بــا اســتانداردهای

چهارگانــه (اخالقــی ،کارآوری ،قابلیــت اجــرا و دقــت) از دیــدگاه معلمــان مناسـبتر اســت.
در پژوهشهای دیگر ،معلمان نسبت به عمق و کیفیت یادگیری ناشی از این نوع ارزشیابی،

نگران هستند .در پژوهش حسنی ( )1393دو مقوله از تجربیات معلمان در اجرای طرح
ارزشیابی توصیفی« ،فرایندهای یاددهی و یادگیری» و « ابزارهای ارزشیابی» است که معلمان
نسبت به میزان یادگیری ،کیفیت و میزان فهم ،بیسوادی و مشکالت یادگیری ناشی از این

نوع ارزشیابی برای پایههای باالتر و در زمینۀ ابزارهای ارزشیابی از معیارهای ارزشیابی در

جداکردن دانشآموزان از یکدیگر رضایت ندارند .از دیدگاه راکوسیزی و بیرگیت)2013( 1
بازخوردهای توصیفی معلمان بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرات منفی
دارد و به یادگیری دانشآموزان کمکی نمیکند .کشتیآرای و همکاران ( )1392در پژوهش

خود نشان دادهاند دانشآموزان در ارزشیابی سنتی ،پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهتری
داشتهاند که این مسئله به وجود ضعف در یادگیری دانشآموزان به علت کاهش تکرار

تمرین آموختهها و کمتر درگیرشدن آنها با مطالب درسی ،یادگیری در سطوح پایین
و
ِ
شناختی و در نتیجه کاهش توان علمی ،کاهش عمق یادگیری و کمتوجهی به دانش پایه در
دانشآموزان به موانع و چالشهای موجود در این زمینه برمیگردد.

یکی از اهداف ارزشیابی توصیفی توجه به جایگاه دانشآموزان در فرایند یاددهی -یادگیری

و ارزشیابی است .باید دید تا چه حد اجرای این طرح توانسته است بر دانشآموزان تأثیر

بگذارد .در مطالعۀ استادعلی و همکاران )2015( 2از دیدگاه معلمان ،ارزشیابی توصیفی
بر رشد اجتماعی و سالمت ذهنی دانشآموزان بسیار مؤثر بوده است .کاهش اضطراب و

پرخاشگری ،افزایش عزت نفس ،ایجاد تعادل روانی در روابط فردی و افزایش همکاری و
شناخت تواناییهای فردی از دستاوردهای ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان بوده است.
1. Rakoczy &Birgit
2. Ostad-Ali, Behzadi & Shahvarani
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در پژوهش صالحی و همکاران ( )1394تحلیل عمیق دیدگاه معلمان در خصوص برنامۀ

ارزشیابی توصیفی ،هشت نقطۀ قوّ ت از نظر معلمان شامل -1 :حذف زحمت معلمان برای

نگارش فهرست اسامی دانشآموزان  -2امکان استفاده از روشهای متعدد در ارزیابی -3
فرایندیبودن سنجش دانشآموزان  -4کاهش دردسر معلمان باری پاسخگویی به والدین
 -5کاهش استرس دانشآموزان  -6کاهش پدیدۀ شب امتحان  -7حل مسئلۀ مردودی

دانشآموزان به دلیل ضعف در یک درس  -8انعطافپذیری بیشتر ارزشیابی توصیفی و
عرصۀ عمل وسیعتر معلم برشمرده شده است .نتایج پژوهش کارشکی و همکاران ()1392

نشان میدهد که بین انگیزۀ تحصیلی دانشآموزانی که با ارزشیابی توصیفی سنجش میشوند
با دانشآموزانی که به روش سنتی سنجش شده بودند ،تفاوت معناداری مشاهده نشده

است .در تحقیق دیگر ،نامور و همکاران ( )1389دریافتند ارزشیابی توصیفی نسبت به
ارزشیابی سنتی ،بر میزان کار گروهی ،همکاری ،کمرنگشدن رقابت و همچنین افزایش
مشارکت آنها در بحث و گفتوگوی دانشآموزان تأثیر بیشتری دارد .همچنین روحانی

و ماهر ( )1386دریافتند بین دو گروه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی از نظر جوّ

کالسی و ویژگیهای عاطفی بین دانشآموزان تفاوت وجود دارد .کالسهای ارزشیابی

توصیفی دارای جوّ مشارکتیتر ،رضایت بیشتر از مدرسه ،روابط مطلوبتر با معلمان،

وجود همبستگی و انسجام اجتماعی بین دانشآموزان و باروری باالتر دانشآموزان نسبت به
مفیدبودن در مدرسه نسبت به کالسهای سنتی بودهاند.

یکی از مهمترین مکانیزمها در اجرا ،ارزشیابی معلمان و ناظران آموزشی هستند که

ایجاد انگیزه در معلمان و توسعۀ روابط ارتباطی اداری در ارتقای کیفیت نظام ارزشیابی

توصیفی مفید خواهد بود .یکی از دالیل مشکالت اجرایی پژوهش میرزامحمدی ()1390
نداشتن انگیزۀ کافی معلمان در اجرای صحیح الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی است .در

پژوهش حسنی ( )1393مشخص شده است بیتوجهی به جایگاه معلمان از نظر معلمان
و دوری از همکاری و نظرخواهی از معلمان باعث تضعیف جایگاه آنها شده است؛ از
اینرو باید زمینههای جلب مشارکت معلمان در تصمیمگیریها را فراهم آورد .شایانفرد

( )1390در پژوهشی با 18نفر از ناظران طرح ارزشیابی توصیفی نشان میدهد که آنان از

انواع روشهای علمی نظارت و راهنمایی آموزشی بیاطالع بوده و در این زمینه هیچ دورۀ
آموزشی یا ضمن خدمتی را نگذرانده و فقط تعداد کمی از آنها با دو شیوۀ نظارتی «کمک
به آموزگار برای حل مسئله» و «نمایش تدریس» به صورت سطحی آشنا بوده و به صورت
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غیرحرفهای و غیراصولی از آن استفاده کردهاند.

کیفیت و چگونگی استقرار نظام نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مهمترین مسئلهها

و چالشهایی است که نظام آموزشی بهویژه معلمان با آن مواجهند (فیزا .)2011،1بدین
منظور معلمان در نقش مجریان برنامههای آموزشی و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام

آموزشوپرورش هستند و اگر باورهایی منطبق با اهداف در نظر گرفتهشده در تغییرات نظام

مدنظر نظام
ارزشیابی داشته باشند ،میتوانند با عملکرد مناسب و اثرگذار ،در تحقق اهداف
ِ
آموزشی کمککننده باشند .با توجه به اهمیت نظام ارزشیابی و تأثیرات آن بر کیفیت یادگیری
دانشآموزان و فرایند یاددهی و یادگیری همچنین گذشت یک دهه از اجرای تغییرات نظام
ارزشیابی توصیفی ،بررسی اجرای این روش در نظام آموزش ابتدایی و شناسایی آسیبهای

احتمالی ،در افزایش شناخت و ارتقای کارآمدی آن نقش اساسی خواهد داشت.

بررسیها نشان میدهد که بیشتر مطالعات در حوزۀ شیوۀ مواجهه معلمان با تغییرات

نظام ارزشیابی ،مبتنی بر پارادایم اثباتگرایی بوده و از یافتههای عمیق برای درک معنا و
مختصات پدیدۀ مطالعهشده به دور بوده است .در پژوهش حاضر تالش شده است بر پایۀ

رویکردهای تفسیرگرایی اجتماعی ،رویکرد مواجهۀ معلمان با تغییرات نظام ارزشیابی ،دقیق
و عمیق بررسی و بازنمایی شود .بدینمنظور سؤالهای زیر طراحی شده است:

سؤال اول پژوهش :معلمان دربارۀ تغییر نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی و نقش آن در فرایند

یاددهی -یادگیری چه ادراکی دارند؟

سؤال دوم پژوهش :دالیل موافقان یا مخالفان تغییرات انجامشده در نظام ارزشیابی دورۀ

ابتدایی چیست؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر مبتنی بر روش پدیدارشناسی 2توصیفی است .با توجه به موضوع پژوهش
و با توجه به دیدگاه بازرگان ( )1389برای انجام پژوهشهای آموزشی که بتواند راهگشای
شناخت عمقی عناصر آموزشی باشد ،باید از روشهای کیفی استفاده نمود (به نقل از

قربانخانی و صالحی .)1396 ،در تحقق حاضر نیز کوشش شده است با استفاده از رویکرد
تفسیرگرایانه ،ضمن درک ادراک معلمان از تغییرات نظام ارزشیابی و نقش آن در فرایند

یاددهی ـ یادگیری ،تجارب معلمان در مواجهه با تغییرات نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی
1. faizha
2. phenomenology
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بازنمایی شود .میدان تحقیق ،معلمان آموزشو پرورش منطقۀ 2تهران بوده است .به دلیل
ماهیت پژوهش برای انجام مصاحبه از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شده است؛ اینگونه

که ابتدا مصاحبهشوندگان در جریان موضوع بحث قرار گرفتهاند و از ایشان خواسته شد تا
به سؤاالت پژوهش پاسخ دهند؛ سپس در ادامه روند مصاحبه در جهت اهداف پژوهش

توسط پژوهشگر هدایت شد .جمعآوری دادهها تا جایی ادامه داده شد که امکان دسترسی به
مضامین ،موضوعات یا تبینهای جدید وجود داشته باشد؛ اما وقتی به اشباع دادهها برسد

نیازی به افزایش تعداد افراد گروه نمونه ندارد .در این وضعیت دادههای جدیدی که وارد

پژوهش میشوند ،طبقهبندی موجود را تغییر نمیدهند یا پیشنهادی برای ایجاد طبقه جدید
وارد نمیکنند .حد اشباع نظری  14نفر از معلمان بودندکه با استفاده از روش نمونهگیری
ب شدند .برای انجام مصاحبه،
هدفمند از نوع مالکی متناسب با موضوع پژوهش انتخا 

نخست با معلم مدنظر برای کسب رضایت صحبت میشد و سپس اگر عالقهمندی در این
زمینه وجود داشت به صورت انفرادی در مدارس مصاحبه میشد .زمان صرفشده برای

هر مصاحبه انفرادی ،بین  15تا  35دقیقه وقت صرف شد .محقق هم در طول مصاحبه با
روشی تعاملی و در قالب گفتوگو ،به جستوجوی سؤال تحقیق میپرداخت .بدین منظور

با معلمانی آگاه به موضوع پژوهش و بیشتر از  16سال سابقۀ کاری که تمایل خویش را به
شرکت در پژوهش از طریق اظهار شفاهی اعالم کردهاند ،مصاحبه شکل گرفته است .جدول
( )1ویژگی شرکتکنندگان در پژوهش را نشان میدهد.

جدول ( )1ویژگیهای شرکتکنندگان در پژوهش

شماره

جنسیت

سابقه تدریس
(سال)

مدرک
تحصیلی

تدریس پایۀ
تحصیلی

شماره

جنسیت

1

مرد

 22سال

لیسانس

سوم ابتدایی

8

زن

سابقه
تدریس
(سال)

 25سال

فوق دیپلم

2

زن

 16سال

لیسانس

اول ابتدایی

9

مرد

 20سال

فوق
لیسانس

مدرک
تحصیلی

تدریس پایۀ
تحصیلی
دوم ابتدایی
سوم ابتدایی

3

زن

 17سال

لیسانس

اول ابتدایی

10

زن

 23سال

فوق
لیسانس

پنجم ابتدایی

4

مرد

 24سال

فوق دیپلم

دوم ابتدایی

11

مرد

24سال

لیسانس

ششم ابتدایی

5

زن

19سال

لیسانس

سوم ابتدایی

12

زن

 17سال

لیسانس

چهارم ابتدایی

6

مرد

 22سال

لیسانس

پنجم
ابتدایی

13

مرد

16سال

لیسانس

دوم ابتدایی

7

زن

 13سال

لیسانس

14

زن

 18سال

لیسانس

چهارم ابتدایی

پنجم
ابتدایی
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در مصاحبه از معلمان خواسته شد تا تجربههای خود را از اجرای تغییرات نظام ارزشیابی
بیان کنند .در تحلیل دادهها از راهبرد هفت مرحلهای ُکالیزی (1997؛ نقل از محمدزاده و

صالحی1394 ،؛  )1395استفاده شد .بدین منظور ،گامهای زیر طی گردید:

الف) تمام توصیفهایی گفتهشدۀ شرکتکنندگان در مطالعه که به طور مرسوم پروتکل

نام دارد ،مطالعه شده است تا آشنایی دوچندانی حاصل شود .ب) به منظور استخراج
جمالت مهم ،به هر پروتکل مراجعه شده و جمالت و عباراتی که مستقیم ًا به پدیدۀ تحت

مطالعه مرتبط بود استخراج میشد .ج) در گام بعد ،به منظور فرمولهکردن معانی جمالت
مهم ،تالش شد به معنای هریک از جمالت مهم پیبرده شود .د) مراحل فوق برای تمامی

 14پروتکل ،تکرار و تالش شد تا معانی فرمولهشده و مرتبط به هم در خوشههایی از

موضوعات اصلی (در قالب علل موافقیت یا مخالفت با تغییرات) دستهبندی شود .ه) در

ادامه تالش شد نتایج در قالب یک توصیف جامع از موضوع اصلی پژوهش تلفیق شود؛
و) به منظور ایجاد بیانیهای صریح و روشن از ساختار اساسی پدیدۀ اصلی مطالعه ،توصیفی

جامع از پدیدۀ تحت مطالعه انجام پذیرفت .ز) در انتها ،به منظور اعتباربخشی نهایی
یافتهها ،تالش شد تا با ارجاع مجدد یافتهها به شرکتکنندگان ،جرح و تعدیل الزم انجام و
یافتههای قابل گزارش ،نهایی شود.

برای افزایش دقت و استحکام تأیید روایی و پایایی ،اطمینانپذیری دادههای مطالعه در

بخش کیفی از روشهای گوناگونی استفاده میشود .در این مطالعه با الگوگرفتن از مالکهای

پیشنهادی لینکن و گوبا )1985( 1برای ارتقای اعتبار یافتهها که معادل روایی و پایایی در

کمی است ،چهار مالک موثقبودن و اعتمادپذیری ،2انتقالپذیری ،3اتکاپذیری
پژوهشهای ّ

4

و تأییدپذیری 5برای ارزیابی در نظر گرفته شد (به نقل از صالحی و همکاران .)1394 ،برای

دستیابی به هریک از این مالکها ،در جدول ( )2تعاریف و کارهای انجامگرفته مشخص

شده است.

1. Lincoln & Guba
2. Credibility
3. transferability
4. dependability
5. Confirmability

 144دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم /دانشگاه فرهنگیان
جدول( )2اقدامات انجامشده در پژوهش برای ارتقای اعتبار یافتهها در پژوهش
عنوان مالک

تعریف

اقدامات انجامشده در مطالعۀ حاضر بر اساس ویژگیها

اعتمادپذیری

این مفهوم جایگزین مفهوم روایی درونی است که
از طریق آن پژوهشگر به دنبال اطمینان به درستی
یافتههایشان هستند .تأیید تفسیر پژوهشگر توسط
افراد دیگر به اعتمادپذیری اشاره دارد.

برای تأیید دادهها و فرایند پژوهش به کمک سه معلم آشنا
به پژوهش که در پژوهش مشارکت داشتند مورد تأیید قرار
گرفت.

انتقالپذیری

اتکاپذیری

تأیید پذیری

انتقالپذیری جایگزین مفهوم روایی بیرونی است.
در انتقال پذیری اطالعات کافی به خواننده ارائه
میشود برای قضاوت دربارهی کاربردپذیری
یافتهها در محیط دیگر.
این مفهوم به مستندسازی دادهها ،روشها و
تصمیمات مربوط به پژوهش که امکان موشکافی
و رسیدگی سایر پژوهشگران را ممکن کند اشاره
دارد.
تأیید پذیری جایگزین مفهوم عینیت است و به
رسیدگی و بازرسی به عنوان ابزاری برای اثبات
کیفیت استناد میکند که پژوهشگر میتواند یک
تحلیل انعکاسی خودانتقالی را از روششناسی به
کار رفته در پژوهش فراهم آورد.

کسب نظر و تأیید سه معلم آشنا به پژوهش که در پژوهش
مشارکت نداشتند در مورد یافتهها در مکانی غیر از مدرسه.
مطابق با اصول و شرایط پژوهش کیفی با مستندسازی
روشها و تصمیمات شرایط پژوهش همراه با توضیحات در
پژوهش آورده شدهاست.
در این پژوهش جزییات تحلیل و تفسیر با راهبرد کالیزی
همراه با توضیح کافی از فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها
آورده شده است.

یافتهها

در این پژوهش دو سؤال اصلی مدنظر بود ،اما در طول مصاحبه نیز برای شفافشدن از
مصاحبهشوندهها سؤاالت دیگری پرسیده شد.

سؤال اول پژوهش :معلمان دربارۀ تغییر نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی و نقش آن بر فرایند

یاددهی -یادگیری چه ادراکی دارند؟

یافتههای حاصل از ادراک معلمان دربارۀ تغییرات نظام ارزشیابی بر فرایند یاددهی-

یادگیری دورۀ ابتدایی نشان داد معلمان دو نگاه منتقدانه و مثبتی به تغییرات نظام ارزشیابی
دارند .از دیدگاه معلمان نظام ارزشیابی بیشتر به مسئلۀ ارزشیابی و دانشآموزان توجه کرده؛

اما به فرایند یاددهی و یادگیری کمتر توجه کرده است .در نگاه منتقدانه ،معلمان نسبت به

فرایند یاددهییادگیری نظر مثبتی ندارند .مسائلی از قبیل شناختنداشتن از وضعیت درسی
دانشآموز ،کاهش یادگیری ،محدودیت تصمیمگیری معلم درخصوص تکرار پایه ،ضعف

مالکها و معیارهای ارتقاء و تکرار پایه ،باعث کاهش انگیزه در یاددهی معلمان شده است.
در نگاه مثبت ،معلمان معتقدند به دانشآموزان توجه درخوری شده است؛ مسائلی از قبیل
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شناخت تواناییها و استعدادهای دانشآموز ،توجه به وضعیت روحی و روانی دانشآموز و

کاهش سوءرفتارها را جزو تأثیرات تغییر در نظام ارزشیابی بر دانشآموزان بین کردهاند .در
خصوص ادراک معلمان در برابر تغییرات اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در دو مضمون
اصلی «کمتوجهی به کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری» و «تمرکز بر دانشآموزمحوری
افسارگسیخته» هشت زیرمضمون استخراج شده است.

مضمون اصلی :1کمتوجهی به کیفیت فرایند یاددهییادگیری

مصاحبهشوندگان کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری دانشآموزان را مثبت تلقی نکردهاند .نظام

ارزشیابی بیشتر به مسئلۀ ارزشیابی توجه کرده و به فرایند یاددهی و یادگیری کمتر توجه نشان

داده است .مسائلی از قبیل شناختنداشتن از وضعیت درسی دانشآموز ،کاهش یادگیری،
محدودیت تصمیمگیری معلم در خصوص تکرار پایه ،ضعف مالکها و معیارهای ارتقاء
جزو تأثیرات تغییر در نظام ارزشیابی بر فرایند
و تکرار پایه ،کاهش انگیزه در یاددهی را
ِ
یاددهی -یادگیری در پژوهش برشمردهاند .زیرمضامین و نمونههای از نقل قولها به شرح

زیر است:

زیرمضمون  :1شناختنداشتن از وضعیت درسی دانشآموز

معلمان مورد مطالعه ،شناختنداشتن از وضعیت درسی دانشآموز برای خود دانشآموز،
والدین و معلمان پایۀ باالتر را مبهم میدانستند .از دیدگاه بیشتر معلمان اجرای طرح
ارزشیابی به شیوۀ کنونی باعث دامنزدن به بروز افزایش کاهش کیفیت یادگیری و پرورش
نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی شده است .چهار مقیاس رتبهبندی نیز باعث

شناختنداشتن و کمتوجهی خود دانشآموزان نسبت به یادگیری شده است .کارنامههای
توصیفی سال قبل هم تصویری روشن از وضعیت دانشآموز ارائه نمیکنند.

«برای خانوادها و دانشآموزان موقعیتشون مبهم است و تشخیص نمیدهند در چه سطحی هستند؛
ً
مثال اولیا میان میگن که بچهشون که همهاش در سطح خیلی خوب بود ،در آزمونهای تیزهوشان

و مدرسههای نمونه دولتی چرا قبول نشده .کارنامههای توصیفی سال قبل دانشآموزانم که بررسی
ً
اصال درست وضعیتشون قضاوت نشده ،بیشترشون خیلی خوب
میکنم با وضعیت امسالشون
توصیف شدن ولی این وضعیتشون نیست .در این طرح خبری از جایزه و نمره نیست بچهها
بیخیال درس هستند .اون زرنگ و من تنبل هستم فرقی ندارد احساس یکسانی در دانشآموز به

وجود آمده است که موقعیت آنها را مشخص نمیکند» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)11
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«نظام ارزشیابی با این چهار مقیاس رتبهبندی که فاصلۀ شاخصهای اون خیلی زیاده موقعیت

مبهمی رو برای شناخت وضعیت درسی دانشآموزان به وجود آورده است» (مشارکتکنندۀ شمارۀ

.)8

زیرمضمون  :2کاهش یادگیری

معلمان نسبت به میزان یادگیری ،کیفیت و میزان فهم ،بیسوادی و مشکالت یادگیری

دانشآموزان اظهار نگرانی کردهاند .از نگاه معلمان نسبت به بیسوادی و مشکالت یادگیری

ناشی از این نوع ارزشیابی دچار مشکل هستند.

«بسیاری از دانشآموزانم ضعیف هستند؛ بهخصوص در درسهای اساسی که پایهای برای یادگیری

مقطع بعدی هستند .برای پایه اول بسیار مهم است که یادگیری به صورت کامل صورت گرفته
ً
مثال باید کامل به حروف الفبا مسلط باشه تا به پایه دیگر ارتقا پیدا کند؛ اما کتابها حجم
باشه،

زیادی دارند همه کتابها باید تا آخر سال با تعطیلیهای پیشبینیشده باید تموم بشه .اون یادگیری
که انتظار میرود را نداریم .از طرف دیگر با این حجم کاری ارزشیابی توصیفی وقتگیر است»
(مشارکتکنندۀ شمارۀ .)8

«به نظرم نظام ارزشیابی کمتر به مسئله یادگیری توجه کرده و کل تمرکزش رو مسئله ارزشیابی

قرار داده .اول سال تحصیلی میبینیم که دانشآموزان مطالب سال قبل رو خوب یاد نگرفتن ،هشتاد

درصد کالس من وضعیت خوبی رو ندارن .این نشون میده که میزان فهم و ماندگاری و عمق
یادگیری اونها وضعیت خوبی رو نداره و به یادگیری اون توجه نشده .سطح یادگیری دانشآموزانم
زیاد خوب نیست .محتوای کتاب براشون سنگین است .با این طرح بچهها بیسواد بار میآیند.

دانشآموزانی که در حد نیاز به تالش هستند به کالس باالتر میروند و دچار اقت تحصیلی میشوند»
(مشارکتکنندۀ شمارۀ .)10

زیرمضمون  :3محدودیت تصمیمگیری معلم در خصوص تکرار پایه

مشارکتکنندگان دربارۀ محدودیت تصمیمگیری معلم در خصوص تکرار پایه و به وجود

آمدن ضعفهای بیسوادی و مشکالت یادگیری ناشی از این نوع ارزشیابی برای پایههای
باالتر نگران هستند .ضرورت تکرار پایه برای دانشآموز را خود معلم میداند نه شورای که

تشکیل میشود؛ به همین دلیل توجه به نظرات معلمان در تکرار پایه امری بدیهی است.

ً
اصال خوب نیست .دلیل اونم عدم تکرار پایه است .در تکرار
«وضعیت یادگیری دانشآموزان

پایه معلم بر اساس عملکرد دانشآموز تصمیم میگیرد .دانشآموزان که در درسهای مهم ضعیف

بازنمایی تجارب زیستۀ...

147

هستند ،دوباره سال بعد هم در اون پایه تحصیل کنند .با این طرح بچهها بیسواد بار اومدن؛ چون
تکرار پایه سخت شده ،باید شورای تشکیل شود و نظر دهد در این شورا از طرفی نه والدین قبول

دارن نه مدیر مدرسه که هزینه این دانشآموز زیاد شود»(مشارکتکنندۀ شمارۀ.)10

«معلم نظر خود رو برای تکرار پایه اعالم میکنه؛ ولی بهش فشار میارن که باید دانشآموز ارتقا پیدا

کنه ،مجبوره تو کارنامه توصیفی نیاز به تالش بیشتر بنویسه و ارتقاش بده به پایۀ باالتر ،وقتی به

کالس باالتر میره میبینیم دچار کاهش تحصیلی میشه» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)5

زیرمضمون  :4ضعف مالکها و معیارهای ارتقاء و تکرار پایه

معلمان مصاحبهشده ،از ضعف مالکها و روشهای دقیق ناشی از نبود سازوکار دقیق در
میزان ارتقا و تکرار پایه گالیه داشتهاند که این باعث سردرگمی معلمان پایههای باالتر نسبت

به وضعیت تحصیلی دانشآموزانشان شده است .درسهای پایه به مالک دقیقی برای ارتقا
نیازمندند.

«واضح نبودن معیارها ارتقاء و تکرار پایه باعث سردرگمی معلم شده است .من در ابتدای سال

کارنامه توصیفی دانشآموز را که بررسی میکنم و وضعیتشون را میبینم در این کارنامهها چند درس

خوب و بیشترش هم قابل بوده و اومدن پایه باالتر این باعث میشه به کارنامه توصیفی دانشآموز
بیاعتنا شوم» (مشارکتکننده شماره.)2

«در پایه وضعیت یادگیری دانشآموزان بسیار ضعیف است .یکی از مشکالت ما در یادگیری این

که نمیایم مشکالت قبلی یادگیری رو رفع کنیم دانشآموز با همون مشکل میاد باال و ما هم کاری
نداریم .دلیل اونم نبود معیاری مناسب برای ارتقاء پایه است» (مشارکتکننده شمارۀ .)4

زیرمضمون  :5کاهش انگیزه در یاددهی

معلمان ،همچنین به کاهش شوق و ذوق به فعالیتهای آموزشی ،بیرغبتی به یادگیری

و بیانگیزگی در یاددهی اشاره کردهاند که دلیل آن نرسیدن به نتیجۀ ایدهآل در یادگیری
دانشآموزان بوده است.

«پیشرفت دانشآموزان و یادگیری آنها کمتر شده است .دانشآموزانم از پایه ضعیف هستند .نظام

ارزشیابی و تغییراتی که در نظام آموزشی به وجود آمده هیچ تأثیری در یادگیری نداشته ،این طرح برای

دانشآموز ان خوب است ،اما برای معلم نه؛ چون ما حجم کاری زیادی داریم و استاندارهای آموزشی
که باید وجود داشته باشد ،وجود ندارد .حجم کاری برای معلم و حجم کتاب برای دانشآموز باعث
بیانگیزگی و فشار روانی هم برای دانشآموز و هم معلم شده است» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)8
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«در این طرح تمرکز روی یادگیری دانشآموز است نه نمره ،اما یادگیری خوب صورت نمیگیرد؛
ً
مثال درس ریاضی تفهیمی است میبینم که اون یادگیری که انتظار میرود را نداریم .همه معلمان از

تالشهای بی نتیجهشون در یادگیری دانشآموز گلهمند هستند و این باعث کاهش کیفیت تدریس
میشود .مسئلۀ دیگر ،ارتقای خودبهخودی در این طرح باعث الکی باال آمدن دانشآموز میشوند.

خیلی با دانشآموزانم کار میکنم ،ولی از پایه ضعیف هستند .مدتی مجبور بودم تکالیفی رو بدم که
در منزل انجام بدهند ،اما چون خودشون خوب یاد نگرفته بودند ،مجبورن با کمک والدین انجامش
بدهند و این باعث دوگانگی در یادگیری آنها شده بود این دوگانگی رو که در یادگیری دانشآموزانم

دیدم تکالیفم رو خیلی راحتتر کردم» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)11

مضمون اصلی  :2دانشآموزمحوری در تغییرات نظام ارزشیابی

مصاحبهشوندگان معتقد بودند که نظام ارزشیابی بیشتر به دانشآموزان توجه دارد که این

توجه بسیار خوب است .مسائلی از قبیل شناخت تواناییها و استعدادهای دانشآموز ،توجه
به وضعیت روحی و روانی دانشآموز ،کاهش سوءرفتارها را جزو تأثیرات تغییر در نظام

ارزشیابی بر دانشآموزان در پژوهش برشمردهاند .زیرمضامین و نمونهای از نقل قولها به

شرح زیر است:

زیرمضمون :1شناخت تواناییها و استعدادهای دانشآموز

کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان نشان میدهد توجه به تفاوتهای فردی نشان از توجه به
انگیزهها و عالیق درونی دانشآموز دارد که این باعث خودآگاهی و به طور کلی شناسایی

نقاط قوّ ت و ضعف میشود .مهمترین خدمت آموزشوپرورش این است که دانشآموز را با
توجه به استعدادهایش به سوی مناسبترین زمینهها هدایت کند .فضای مدرسه برای پذیرش

و پیگیری توانایی دانشآموزان بسیار مهم است.

«شناخت تفاوتهای فردی دانشآموز در طرح ارزشیابی توصیفی بهترین مزیت آن است .در هر

کالس دانشآموزانی با بهرۀ هوشی متفاوت در کالساند .معلم باید نهایت دانشآموز را ببیند و

براساس آن قضاوت کند .توجه بیشتر به نقاط قوّ ت دانشآموز باعث میشود که تواناییهای خود
را بشناسد و به مدرسه عالقهمند شود» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)6

«در این طرح به دانشآموز بیشتر از هر چیز دیگری توجه شده است .هر دانشآموز با پیشرفت

خودش مقایسه میشود و دانشآموز بیشتر در فرایند آموزش سهیم میشوند؛ بهتر و بیشتر میتوانند
آموختههای خود را در ابعاد مختلف گسترش دهند و بهبود بخشند .به نظرم خوبه ،توجه به تفاوت
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فردی در دانشآموز چون ممکن همین دانشآموز در درس ضعیف باشه ،اما در فعالیتهای هنری و
ورزشی موفق بشه» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)13

زیرمضمون  :2توجه به وضعیت روحی و روانی دانشآموز

مصاحبهشوندگان در اظهارات خود توجه به عواطف ،احساسات ،تقویت اعتماد به نفس

را ذکر میکردند .تمرکز بر نقاط قوّ ت باعث خودآگاهی دانشآموز میشود و در قبال
ضعفهایشان انگیزۀ خوداصالحی میدهد و از سرخوردگی آنها جلوگیری میکند .آرامش

روحی و پرهیز از فشار روانی باعث میشود محیط مدرسه برای دانشآموز به دور از تنش

باشد.

«این طرح اجرا شد که دانشآموز بهداشت روحی و روانی داشته باشد ،منم موافقم با اینکه

دانشآموزی که مشکل روحی داشته باشد ،مشکل جسمی هم برایش پیش میاد .یادم میاد زمان

خودمون اگه درس نمیخوندیم مجبور بودیم خودمونو به مریضی بزنیم .تمرکز بر نقاط قوّ ت و دادن
انگیزه به دانشآموز باعث تقویت اعتماد به نفس آنها میشود .آرامش روحی و پرهیز از فشارهای

روانی به دانشآموز باعث شده که دانشآموز احساس راحتی بکنند» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)1

«ارزشیابی با توجه به تفاوت فردی مهمترین مزیت طرح ارزشیابی و این برای سالمت روان
دانشآموز خصوص ًا در دورۀ ابتدایی و توجه به عواطف و احساسات آنان بسیار عالی است .استرس

و احساس خود کمبینی در دانشآموزانم بسیار کم شده است» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)9

زیرمضمون  :3کاهش سوءرفتارها

برخی از مصاحبهشوندگان معتقدند مسائلی همچون کمشدن تقلب ،رفتارهای ناسازگارانه

با دانشآموزان زرنگ وحس حسادت بهنسبت کمتر شده است .مدرسه نباید محیطی باشد

که رفتارهای نادرست در آن تقویت شود .در این طرح از دیدگاه معلمان باعث سازگاری با

همساالن و همچنین تقلب بسیار کم شده است.

«رفتار دانشآموز بسیار خوب شده ،حس حسادت از بین رفته و دانشآموز کمتر استرس را تجربه

میکنه .قبال ًکه نمره بود تأثیرات بدی رو بر ذهن دانشآموز داشت ،رفتارهای ناسازگارانه با
دانشآموز زرنگ زیاد بود و هم تو امتحان خیلی تقلب زیاد بود» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)7
«چون در این طرح براساس رتبهبندی و ارزیابی به صورت کلی از دانشآموز انجام میگیرد،

حس حسادت نسبت به هم دیگه کمتر شده است که به نظرم ارزشهای اخالقی بسیار مهمتر از
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هر چیز دیگری استٌ .
قبال صدم به صدم مهم بود و این فشار باعث تقلب دانشآموزان میشد»
(مشارکتکنندۀ شمارۀ .)3

جدول( )3خالصۀ نگاه معلمان به تغییرات نظام ارزشیابی
مفاهیم

مضامین اصلی

نگاه منتقدانه
به تغییرات
نظام
ارزشیابی

کمتوجهی به
کیفیت فرایند
یاددهی و یادگیری

نگاه مثبت
به تغییرات
نظام
ارزشیابی

دانشآموز محوری
در تغییرات نظام
ارزشیابی

زیر مضامین

برخی از مصادیق

شناختنداشتن از وضعیت
درسی دانشآموز

نظــام ارزشــیابی بــا ایــن چهــار مقیــاس رتبهبنــدی کــه فاصلــۀ
شــاخصهای اون زیــاده موقعیــت مبهمیــرو بــرای شــناخت
وضعیــت درســی دانشآمــوزان بهوجــود آورده اســت
(مشــارکتکنندۀ شــمارۀ .)8

کاهش یادگیری
محدودیت تصمیمگیری
معلم دربارۀ تکرار پایه
ضعف مالکهای ارتقاء و
تکرار پایه
کاهش انگیزه در یاددهی

شناخت تواناییها و
استعدادهای دانشآموز
توجه به وضعیت روحی و
روانی دانشآموز
کمشدن سوءرفتار

بــه نظــرم نظــام ارزشــیابی کمتــر بــه مســئلۀ یادگیــری توجــه کــرده
و کل تمرکــزش رو مســئلۀ ارزشــیابی قــرار داده (مشــارکتکنندۀ
شمارۀ .)10
معلــم نظــر خــود رو بــرای تکــرار پایــه اعــام میکنــه ،ولــی بهــش
فشــار میــارن کــه بایــد دانشآمــوز ارتقــا پیــدا کنــه و ارتقــاش
بــده بــه پایــه باالتــر (مشــارکتکنندۀ شــمارۀ .)5

واضــح نبــودن مالکهــای ارتقــاء و تکــرار پایــه باعــث
ســردرگمی معلــم شــده اســت (مشــارکتکنندۀ شــمارۀ .)2
همــه معلمــان از تالشهــای بینتیجهشــون در یادگیــر 
ی
دانشآمــوز گلهمنـد هســتند و ایـن باعــث افــت کیفیــت تدریــس
میشــود (مشــارکتکنندۀ شــمارۀ ه .)11

شــناخت تفاوتهــای فــردی دانــش آمــوز در طــرح ارزشــیابی
توصیفــی بهتریــن مزیــت آن اســت در هــر کالس دانشآموزانــی
بــا بهرههوشــی متفــاوت در کالســاند (مشــارکتکنندۀ شــمارۀ
)6
ارزشــیابی بــا توجــه بــه تفــاوت فــردی مهمتریــن مزیــت طــرح
ارزشــیابی و ایــن بــرای ســامت روان دانشآمــوز خصوص ـا ً در
دوره ابتدایــی بســیار عالــی اســت (مشــارکتکنندۀ شــمارۀ )9
رفتــار دانشآمــوز بســیار خــوب شــده حــس حســادت از
بیــن رفتــه و دانشآمــوز کمتــر اســترس را تجربــ ه میکنــه
(مشــارکتکنندۀ شــمارۀ .)7

سؤال دوم پژوهش :دالیل موافقان یا مخالفان تغییرات انجامشده در نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی

چیست؟

یافتههای حاصل از دالیل موافقان یا مخالفان تغییرات انجامشده از دیدگاه معلمان دربارۀ
تغییرات نظام ارزشیابی در دو مضمون «دالیل موافقت در تغییرات نظام ارزشیابی» و

«دالیل مخالفت در تغییرات نظام ارزشیابی» و شش زیرمضمون استخراج شده است.
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مضمون اصلی :1دالیل موافقت در تغییرات نظام ارزشیابی

مصاحبهشوندگان معتقد بودند که نظام ارزشیابی به مسائلی از قبیل ضرورت بهکارگیری

روشهای جدید ،بیتوجهی افراطی برآزمونهای پایانی و نگرش مثبت در دانشآموزان توجه
داشته است .زیرمضامین و نمونهای از نقل قولها به شرح زیر است:
زیرمضمون  :1ضرورت بهکارگیری روشهای جدید

مصاحبهشوندگان معتقد بودند که تغییرات در نظام ارزشیابی دورۀ ابتدایی بسیار مهم است

که همسو با تغییرات نظام آموزشی کشورهای دیگر ،کشور ما نیز با این تغییرات هماهنگ

شود .با افزایش سطح اطالعات و توان دانشآموز محیط یادگیری نیز باید تغییر پیدا کنند،
محیطها آموزشی باید رشددهنده و جوابگوی نیازهای هر دانشآموزی باشد.

«به نظر من تغییرات الزم بود در چند سال اخیر تغییرات خوبی داشتیم که این باعث شدند راندمان

کار و بهرهوری باالرود .سطح اطالعات دانشآموزان باالتر رفته و شیوههای قدیمی جوابگوی نیاز
دانشآموزان امروز ما نیست .با دیدن آثار مثبت تغییرات ،معلمان میتوانند رضایت بیشتری داشته
باشند .معلم نقش مهمی در تغییرات دارد ،نگاه معلم به تغییرات بسیار مهم است» (مشارکتکنندۀ

شمارۀ .)6

«شیوه جدید آگاهانهتر ،بهروزتر و علمیتر است .تئوریها و فعالیتهای یادگیری مدرن همسو

با تغییرات نظامهای آموزشی دیگر ضروری است .در ارزشیابی توصیفی اهدافی مانند فعالکردن

دانشآموز در جریان تدریس ،استفاده از ابزارهای متنوع در ارزیابی ،آزادی عمل معلم بیشتر شده

واقعا نیاز به این تغییرات الزم بود» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)1

زیرمضمون  :2بیتوجهی افراطی به آزمونهای پایانی

بعضی از معلمان بیان کردهاند این طرح باعث شده است که ارزشیابیهای به صورت
فرایندی انجام شود و امتحان پایانی کمتر مالک قرار بگیرد .تنوع در ابزار ارزشیابی و

ارزیابی دانشآموز در طول سال تحصیلی از دیدگاه معلمان شیوۀ درستی است.

ً
قبال دانشآموز فشار
«در طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی به صورت فرایندی است

بسیاری در آزمونهای پایانی تحمل میکرد؛ چون این آزمونها سرنوشتساز بودند .ولی االن

پیشرفت مرحلهبهمرحلۀ دانشآموز مدنظر قرار میگیرد» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)13

ً
«قبال تاکید فزاینده بر امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانشآموز بهشون لطمه میزد.
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استمرار جریان ارزشیابی و عدم تاکید بر آزمون پایانی از مزیتهای مهم در طرح ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی استً .
قبال یک امتحانی که مالک کلی و اصلی بود و به شیوههای آزمون مداد-کاغذی به
ً
کامال غلط بود .تنوعبخشی در ابزار
سنجش و اندازهگیری یادگیری دانشآموز مبادرت میورزید که

ارزشیابی و بازخوردهای پیوسته بهترین مالک برای ارزیابی دانشآموزان است» (مشارکتکنندۀ

شمارۀ .)1

زیرمضمون  :3نگرش مثبت در دانشآموز

کمی نگرش
برخی از معلمان معتقدند دانش آموزان در رویکرد ارزشیابی کیفی به ارزشیابی ّ
مثبتتری دارند .بازخوردهای سازنده و تمرکز بر نقاط قوّ ت باعث تصوّ ر مثبت دانشآموزان

نسبت به خود میشود.

«توجه بیشتر به نقاط قوّ ت دانشآموز و تشویق و بازخوردهای بیشتر برای دانشآموزان بسیارخوب

است و باعث تصور مثبت آنها نسبت به تواناییهای خودشان میشود» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)3

«در طرح ارزشیابی توجه به فراگیر باعث شده که یکنواختی وجود نداشته باشد .ارزشیابی با توجه

به تفاوت فردی هر دانشآموز نگرش مطلوبی رو نسبت به مدرسه ایجاد کرده است» (مشارکتکنندۀ

شمارۀ .)6

مضمون اصلی :1دالیل مخالفت در تغییرات نظام ارزشیابی

مصاحبهشوندگان معتقد بودند نظام ارزشیابی با مشکالتی روبهروست .مسائلی از قبیل

ذهنیبودن ارزشیابی در دروس کتبی و شفاهی ،نبودِ نظارت و پیگیری ،بیتوجهی به جایگاه
معلم را جزئی از تأثیرات تغییر در نظام ارزشیابی در پژوهش برشمردهاند .زیرمضامین و
نمونهای از نقل قولها به شرح زیر است:

زیرمضمون  :1ذهنیبودن ارزشیابی در دروس کتبی و شفاهی

از دیدگاه معلمان ،سلیقهای بودن و قضاوت شخصی معلمان ،یکی از مشکالت در باب ابزار

و وسیلۀ سنجشی ارزشیابی توصیفی است که به قضاوت معلمان برمیگردد .از نظر معلمان
برای بعضی از دروس استفاده از ارزشیابی توصیفی و نحوۀ محاسبهکردن در آزمونهای

کتبی دشوار است و در دروس شفاهی براساس مالکهایی که خود معلم در نظر میگیرد،
شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان بسیار سخت است.

بازنمایی تجارب زیستۀ...
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«برای دروس شفاهی یک ارزیابی کلی را از دانشآموز داری خوبه ،ولی در دروس کتبی امتیاز دهی

سخت است این که چه جور غلطها رو محاسبه کنی ،نمرات حاصل از ارزشیابی توصیفی تحت تأثیر
سلیقه و قضاوت شخصی معلمان قرار دارد .معلم کارشناس ارزشیابی نیست براساس مالکهای

خودش مجبوره رتبهبندی کنند اگر در نظام آموزشی ما کارشناسان ارزشیابی برای معلم کارهای مثل
انتظارات آموزشی و معیارها براساس اهداف با ابزار مشخص شده داشته باشد و در اختیار معلم قرار
میدادند معلم مشکلی نداشت» (مشارکتکنندۀ شمارۀ .)14

ً
مثال سه مورد غلط امالیی داشته
«ابزارهای ارزشیابی برای کتبی مناسب نیستند دانشآموزی که

با دانشآموزی که یک غلط داشته وقتی هر دو خیلی خوب را میگیرند به نوعی بی عدالتی را درک
میکنند .قضاوت معلمان در شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان خیلی مهم است یک

دانشآموز در درسی ضعیف است اما در دروس دیگه نه معلم در این وضعیت بالتکلیف است که
در درسی که ضعیفه چه کار باید کند» (مشارکتکننده شمارۀ .)12

زیرمضمون  :2نبودِ نظارت و پیگیری

از مضمونهای پدیدارشده در تجربیات معلمان مشکالت مربوط به نبودِ نظارت و پیگیری
ً
اصال در مشکالت
است .از دیدگاه معلمان نظارت آموزشی خوبی شکل نگرفته است؛
اجرایی امکان طرح مسائل و مشکالت اجرایی با ناظران و راهنمایان آموزشی وجود ندارد.
تغییرات حمایتهای زیادی را میطلبد که نیازمند مهیاکردن شرایطی برای راهنماییکردن

معلمان در سطوح ملی است.

«نظام آموزشی در خصوص نظارت و رفع مسائل و مشکالت در اجرا ارزشیابی توصیفی اقدام

مناسبی انجام نداده طوری که احساس میکنم معلم رها شده .برنامههای نظارتی و راهنمایی آموزشی

برای معلمان بسیار ضعیف بود .پیگیری در اجرا و کمک به معلمان از مسائلی است که در تغییرات
به آن توجه نمیشود در صورتی که نظارت ارشادی و مربیگرانه برای معلمان کیفیت و اثربخشی

تغییرات را تضمین میکند» (مشارکتکننده شمارۀ .)11

«تصمیمگیریها درمورد تغییرات در مراتب باالتر گرفته میشود و راه تبادل نظری وجود ندارد.
ً
اصال مناسب نبود .ناظران و راهنمایان آموزشی یکبار به مدرسه مراجع
کالسهای ضمن خدمت
کردند که هیچ کمکی نکردند؛ در صورتی که به منظور بهبود اجرای کیفیت طرح ارزشیابی ناظران
باید از طریق همکاری حرفهای در ارتقا عملکرد معلمان کمک کننده باشند» (مشارکتکننده شمارۀ

.)5
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زیرمضمون  :3بیتوجهی به جایگاه معلم

معلمان به بیتوجهی به جایگاه آنان در تغییرات اشاره کردهاند .در تغییرات توجه به همه
ابعاد از جمله معلمان که تصمیمگیرندگان نسبت ًا مستقل در کالس درس هستند ،بسیار
ضروری است؛ غفلت از جایگاه آنان به آثار زیانباری چون تنش ،نارضایتی شغلی،حذف

جایگاه الگوبودن معلمان ،بروز فرسودگی شغلی و کارشکنی در تغییرات منجر میشود.

«در این تغییرات معلم مجری صرف است که نهتنها در مراتب باالتر بلکه در مورد دانشآموزانش
ً
عمال بیاختیار است .مدیران مدارس به زور معلم را به ارتقا وادار میکنند ،کاهش قدرت معلم
هم
برای تکرار پایه باعث نگرش منفی اون میشه وقتی معلمی نظرش کنار گذاشته میشود ،آنها نسبت
به بقیۀ کارهاشون هیچگونه احساس مسئولیتی نخواهند کرد» (مشارکتکننده شمارۀ  .)8قبل از

طرحی باید از معلمان نظرسنجی شود .این در حالی است که معلم در پایینترین جایگاه در تغییرات
قرار دارد همکاری و همراهی ،استفاده از نظر معلمان به عنوان مجریان اصلی نظام ارزشیابی بر
كیفیت فعالیت معلمان در اجرای تغییرات مؤثر است» (مشارکتکننده شمارۀ .)9

«وقتی نظارتی نیست و مدیر مدرسه به معلما ،نگاه کارمندی داره و فکر میکنه همه معلما سربازش

هستن ،به خودش اجازه میدهد هر امر و نهیی رو انجام بده و معلم بهخاطر ترس از ارزشیابیش
و اینکه صدای اعتراض سرکوب میشه و به جایی نمیرسه؛ درنتیجه معلما بهخاطر اینکه براشون

حاشیه و دردسر درست نشه مجبور به اجرای خواسته نادرست و ناحق مدیر میشه؛ ...تازه به خاطر

احساس بیپناهی معلما ،وقتی والدین میان از معلم به مدیر گالیه میکنن ،مدیر به خودش اجازه
میده جلو اولیا ،معلمو به خاطر ارزشیابی قابل قبولی که از دانشآموز داشته مواخذه کنه و شخصیتش

رو خرد کنه و به او امر کنه .باید بری وضعیت ارزشیابی بچه رو تغییر بدی اونا نه از قابل قبول به

خوب بلکه از قابل قبول به خیلی خوب تغییر بده .حال اینکه معلم میدونه دانشآموزش حداکثر قابل
قبوله؛  ...تازه اینکه معلما حق ندارن به دانشآموز کمکار و حتی دانشآموزی که سر امتحان نیومده

و امتحان نداده هم نیاز به تالش بدن و باید قابل قبول بدن ...همه اینا باعث میشه که معلم بعد از
مدتی نسبت به همه چیز بیانگیزه بشه و خودشو به زحمت نندازه و کاراشو سرسری انجام بده چون
میدونه حتی اگه کاراشو خیلی دقیقم انجام بده آخرش باید نظر مدیر اعمال بشه!» ( مشارکتکننده

شمارۀ .)11

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر به روش کیفی ،اختصاص ًا تغییرات نظام ارزشیابی را از دیدگاه معلمان
مخالف و موافق و دالیل آنان بررسی کرده که در پژوهشهای پیشین نگاه مثبت و منتقدانۀ
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معلمان با رویکرد پدیدارشناسانه دربارۀ تغییرات نظام ارزشیابی مطالعه و بررسی نشده
است .هر برنامۀ درسی در گذر زمان ممکن است دستخوش تغییرات قرار گیرد؛ زیرا

آموزشوپرورش ماهیتی پویا و متغییر دارد و برنامۀ درسی نیز با این تغییرات همسوست.

موسیپور ( )1390گفته است در تغییرات بدون توجه به باورها و نگرشهای کارگزاران
تربیتی به عنوان مجریان برنامههای جدید ،نمیتوان اجرای موفقیت آمیزی را برای این
برنامهها رقم زد .نقش معلمان به عنوان عنصر اساسی در تغییرات مطرح است؛ زیرا باورها

و اعتقادات آنها در نوع رفتارشان تأثیر دارد و آنها میتوانند با توجه به توجیهات خود در

اجراییشدن درست برنامۀ درسی یا به بنبست رسیدن برنامۀدرسی نقش محوری را ایفا کنند

(داداشی و همکاران .)1395 ،با توجه به تغییرات اخیر در نظام آموزشی کشور و اهمیت

واالی نظام ارزشیابی و تأثیرات آن بر کیفیت یادگیری دانشآموزان و فرایند یاددهی و
یادگیری ،در پژوهش حاضر ادراک و تجربۀ زیستۀ معلمان در تغییرات نظام ارزشیابی روی

آموزش و یادگیری دانشآموزان مطالعه و واکاوی شده است.

در سؤال اول پژوهش ،ادراک معلمان درخصوص تغییرات نظام ارزشیابی و نقش آن

بر فرایند یاددهی و یادگیری و دانشآموزان تحلیل شد .از دیدگاه معلمان نظام ارزشیابی

بیشتر به مسئلۀ ارزشیابی توجه کرده و به فرایند یاددهی و یادگیری کمتر مورد توجه کرده

است .مسائلی از قبیل شناختنداشتن از وضعیت درسی دانشآموز ،افت تحصیلی ،عدم
تصمیمگیری معلم در خصوص تکرار پایه ،نبود مالکها و معیارهای ارتقاء و تکرار پایه،
بیانگیزگی در یاددهی را جزء تأثیرات تغییر در نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر فرایند

یاددهییادگیری در پژوهش بیان کردهاند .معلمان با کاهش میزان یادگیری ،نبود معیارهای
ارتقا و تکرار پایه ،عدم تصمیمگیری ارتقاء و تکرار پایه و در نهایت نبودِ انگیزۀ کاری

مواجهه شدهاند .در همین زمینه تجربۀ معلمان در فرایند یاددهی ـ یادگیری با پژوهشهای
حسنی ( ،)1393راکوسیزی و بیرگیت ( )2013و کشتیآرای و همکاران ( )1392هماهنگ

است .برای مثال در پژوهش حسنی ( )1393معلمان در اجرای طرح ارزشیابی توصیفی،
نسبت به مشکالت یادگیری ناشی از این نوع ارزشیابی برای پایههای باالتر و در زمینۀ

ابزارهای ارزشیابی معیارهای ارزشیابی در فاصلۀ شاخصها در سنجش دانشآموزان از

یکدیگر رضایت ندارند .راکوسیزی و بیرگیت ( )2013نیز دریافتند بازخوردهای توصیفی
از سوی معلمان بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هیچ تأثیری ندارد .همچنین

در پژوهش کشتیآرای و همکاران ( )1392دانشآموزان در ارزشیابی توصیفی ،پیشرفت
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تحصیلی و عملکرد بهتری نداشتهاند .از سوی دیگر ،یافتهها با نتایج قبادی چهارراهگشین

و همکاران ( ،)1393ناطقی و همکاران ( )1391محمدیفر و همکاران ( )1390همسو
نیست .وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر در این است که روش به کار گرفته در

کمی بوده و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بررسی شده و از دیدگاه معلمان
پژوهشهای قبلی ّ
این موضوع بررسی نشده است .نتایج بررسی قبادی چهارراه گشین و همکاران ()1393
نشان داد در دو گروه ارزشیابی سنتی و توصیفی مهارت خواندن و نوشتن دانشآموزان در

ارزشیابی توصیفی بیشتر شده است .دلیل همسو بودن این پژوهش ،جامعۀ مورد مطالعهشدۀ

دانشآموزان چهار کالس از مدارس بوده وجه تمایز دیگر ،روش پژوهش شبهتجربی با طرح
پیشآزمون پسآزمون بوده است .ناطقی و همکاران ( )1391نیز نشان دادند دانشآموزان در

ارزشیابی توصیفی ،پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهتری داشتهاند .این پژوهش نیز به روش
ع ّلی-مقایسهای روی دانشآموزان بوده که نشاندهندۀ پیشرفت تحصیلی آنها بوده و علت
همسونبودن یافتهها در روش و جامعۀ آماری بوده است .در پژوهش محمدیفر و همکاران
( )1390دانشآموزان ارزشیابیشده به شیوۀ توصیفی ،پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به

دانشآموزانی ارزیابیشده به شویۀ سنتی داشتند .دلیل تضاد پژوهش نامبرده با پژوهش
حاضر این است که یافتهها از دانشآموزان به دست آمده و با استفاده از پرسشنامه تجزیه و
تحلیل شده است .در زمینۀ مضمون پدیدارشده از دیدگاه معلمان در خصوص نبود مالکها

و معیارهای ارتقاء و تکرار پایه ،با نتایج داودی و شکرالهی ( )1390همسو نیست؛ برای
مثال داودی و شکرالهی ( )1390دریافتهاند ارزشیابی سنتی از نظر مطابقت با استانداردهای

چهارگانه (اخالقی ،کارآوری ،قابلیت اجرا و دقت) از دیدگاه معلمان مناسبتر است .این

پژوهش نظر معلمان را از طریق پرسشنامه دربرارۀ استانداردهای چهارگانه بررسی کرده
است؛ اما از دیدگاه معلمان در پژوهش حاضر ،ارزشیابی توصیفی چنین معیارهای را در
ارتقاء و تکرار پای ه ندارد .مضمون دیگر بیانگیزگی یاددهی در معلمان است .از دیدگاه

ت معلمان تأثی ر داشته است؛ این
آنان وجود ضعف در یادگیری دانشآموزان بر كیفیت فعالی 
یافته با پژوهش میرزامحمدی ( )1390در زمینۀ نبودِ انگیزۀ کافی معلمان در اجرای صحیح

الگوی ارزشیابی توصیفی هماهنگ است.

از یافتههای دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،مضمون دوم پژوهش در خصوص پیامدهای

تغییر نظام ارزشیابی بر دانشآموزان است .معلمان در پژوهش حاضر دانشآموزمحوری را

در تغییرات نظام ارزشیابی مطرح کردند .از دیدگاه آنان نظام ارزشیابی بیشترین تمرکز
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را روی دانشآموز و توجه به او قرار داده است .مضامینی از قبیل شناخت تواناییها و

استعدادهای دانشآموز ،توجه به وضعیت روحی و روانی دانشآموز ،کمشدن سوءرفتارها
جزو تأثیرات تغییر در نظام ارزشیابی بر دانشآموزان در پژوهش عنوان کردند .این یافته
را
ِ

با پژوهشهای استادعلی و همکاران ()2015؛ نامور و همکاران ( )1389و روحانی و
ماهر ( )1386همسوست .از دیدگاه معلمان ارزشیابی توصیفی برای مقایسه یا نمرهدادن

دانشآموزان استفاده نمیشود .این شیوه تفاوتهای فردی دانشآموزان را میپذیرد و به
قابلیت رشد هریک از آنها اعتقاد دارد و بر رشد اجتماعی ،سالمت ذهنی دانشآموزان،

کاهش اضطراب و پرخاشگری ،افزایش عزت نفس ،ایجاد تعادل روانی در روابط فردی،
کمرنگشدن رقابت و افزایش همکاری بسیار مؤثر بوده است .از دیدگاه کرامتی ()1380
رقابت و مقایسۀ دانشآموزان با یکدیگر باعث حسادت ،حقارت ،تضعیف عزت نفس
میشود .ارزشیابی توصیفی در مواردی مانند بهبود روابط اجتماعی و همکاری با یکدیگر،

کاهش استرس ،اضطراب تقلب و رقابت ،افزایش عزت نفس و ایجاد تعادل روانی مؤثر
بوده و از نگاه معلمان این طرح برای دانشآموزان از لحاظ روانی بسیارخوب است؛ اما برای

معلمان باعث حجم کاری زیاد شده است.

یافتههای حاصل از کنکاش دقیق دالیل موافقان یا مخالفان تغییرات انجامشده از دیدگاه

معلمان دربارۀ تغییرات نظام ارزشیابی در دو مضمون «دالیل موافقت در تغییرات نظام

ارزشیابی» و «دالیل مخالفت در تغییرات نظام ارزشیابی» و شش زیرمضمون استخراج شده

است .در ابتدا دالیل موافقان ،مصاحبهشوندگان معتقد بودند نظام ارزشیابی به مسائلی از
قبیل ضرورت به کارگیری روشهای جدید ،بیتوجهی افراطی برآزمونهای پایانی و نگرش

مثبت در دانشآموزان توجه داشته است .با توجه به تغییرات دانش ،تکنولوژی و افزایش توان

دانشآموزان از مضمونهای پدیدارشده از دیدگاه معلمان ضرورت به کارگیری روشهای
جدید آموزشی است .از نتایج مشابه در این زمینه ،پژوهش صالحی و همکاران ()1394

است؛ از دیدگاه معلمان نقاط قوّ ت ارزشیابی توصیفی در تغییرات امکان استفاده از
روشهای متعدد در ارزیابی ،انعطافپذیری بیشتر ارزشیابی توصیفی و عرصۀ عمل وسیعتر

معلم است .بیتوجهی افراطی برآزمونهای پایانی از دیگر مضمونهای پدیدارشدۀ معلمان
است .از آنجایی که ارزشیابی توصیفی به صورت مداوم اجرا میشود ،نمرۀ نهایی یادگیرنده

یک نمرۀ منفرد و منحصربهفرد که همان آزمون پایانی نیست ،بلکه حاصل از ارزشیابیهای
متعدد و در طی زمان است .در پژوهش صالحی و همکاران ( )1394نیز به فرایندیبودن
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سنجش دانشآموزان ،کاهش استرس دانشآموزان و کاهش پدیدۀ شب امتحان اشاره دارد.
از دیدگاه معلمان بازخوردها مثبت باعث شده نگرش مثبتی در دانشآموزان ایجاد شود.

روحانی و ماهر ( )1386نیز به این مسئله اشاره دارند که دانشآموزان در طرح ارزشیابی
دارای احساس باروری باالتر نسبت به مفیدبودن در مدرسه دارند .اما در پژوهش داودی و

همکاران ( )2015ارزشیابی توصیفی در بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به یادگیری درس
ریاضی مؤثر نبوده است که با یافته این پژوهش همسو نیست .میتوان گفت علت تضاد این
پژوهش ناشی از سطح یادگیری کم در درس ریاضی و مشکالتی است که دانشآموزان در

این درس دارند.

دالیل مخالفت در تغییرات نظام ارزشیابی از دیدگاه معلمان ،ذهنیبودن ارزشیابی در

ی نکردن و بیتوجهی به جایگاه معلم را جزئی
دروس کتبی و شفاهی ،نظارتنداشتن و پیگیر 
از مشکالت تغییرات نظام ارزشیابی دانستند .ذهنیبودن ارزشیابی در دروس کتبی و شفاهی

در تبیین این یافته میتوان گفت نباید نمرات حاصل از ارزشیابی توصیفی تحت تأثیر سلیقه

و قضاوت شخصی معلمان قرار گیرد .قضاوت و داوری معلم در شناسایی نقاط قوّ ت و
ضعف دانشآموزان در ارزشیابی مسئلهای بسیار مهم است .در پژوهشهای همسو و نزدیک
به این مضمون ،میتوان به پژوهش حسنی ( )1393در زمینۀ ابزارهای ارزشیابی اشاره

کرد .از دیدگاه معلمان بیدقتی معیارهای ارزشیابی در جداکردن دانشآموزان از یکدیگر از
جمله مشکالت ارزشیابی توصیفی است .همچنین در مطالعۀ داودی و همکاران ()2015

معلمان معتقدند شیوۀ ارزشیابی کیفی بهخصوص در درس ریاضی مشکل است و منطبق بر
محتوای کتاب نیست .از دیگر مضمونهای پدیدارشده در تجربیات معلمان عدم نظارت،

پیگیری و بیتوجهی به جایگاه معلمان است .ارتقای عملکرد معلمان در تغییرات مستلزم

حمایت اجرایی و اداری است .رفع مسائل و مشکالت معلمان در اجرا ،وجود مشاورههای
حین اجرا ،دستیابی آسان به متخصصان و مشاوران ،درواقع رشد و پرورش معلمان در

گرو موفقیت برنامههای نظارتی و راهنماییهای آموزشی است که با برقراری ارتباط و
همکاری حرفهای با معلمان در ارتقای عملکرد آنان مؤثر هستند .در پژوهش شایانفرد

( )1390نشان داده شد ناظران طرح ارزشیابی توصیفی از انواع روشهای علمی نظارت

و راهنمایی آموزشی بیاطالع هستند که همسو با این مضمون است که معلمان از نظارت

ناظران آموزشی ناراضی بودند .در پژوهش حسنی ( )1393بیتوجهی به جایگاه معلمان از
نظر معلمان ،همکارینکردن و دوری از نظرخواهی از معلمان باعث تضعیف جایگاه آنها
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شده است که همسو با این پژوهش است .از اینرو باید زمینههای جلب مشارکت معلمان را

در تصمیمگیریها فراهم آورد .مهیاکردن شرایطی برای استفاده از نظر معلمان در سطوح
ملی ،حمایت اجرایی و اداری ،دادن اختیار الزم به معلمان و سازوکارهای انگیزشی احتیاج

به تالش بیشتری دارد.

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر موارد ذیل پیشنهاد میشود:

 -با توجه به یافتههای پژوهش و گالیۀ بسیاری از معلمان نسبت به دخالتهای برخی از

مدیران و معاونان مدارس در تعیین تکلیف و اجبار برای بیشبرآورد یا اعالم نتایج ارزشیابی

بیتر از وضعیت واقعی برخی از دانشآموزان کمکار ،پیشنهاد میشود در مطالعهای فراگیر،
وضعیت این مؤلفه و شرایط تحمیلی برخی از مدیران بر معلمان واکاوی عمیق شود و

تأثیرات آن در شکلگیری نارضایتی معلمان از نظام ارزشیابی توصیفی و کاهش کیفیت
فرایند یاددهی یادگیری و کاهش انگیزه و تالش در دانشآموزان ،کنکاش شود .الزم به

ذکر است این امر (دخالت مدیران و نگاه کارمندی به معلمان و درنتیجه تحمیل نظر و

ط مشیهای
خواسته ناروای خود به ایشان برای ارزشیابی فراتر از توان دانشآموزان که در خ 
اعالمی جایگاهی نداشته است ،اما به صورت اعمالی در سطح نسبت ًا وسیعی در تنوعی از

کارها بهچشم میخورد) ،در افت شدید جایگاه معلمان نیز اثرگذار بوده است که به نوبه
خود ،تبعات گستردهای بر کاهش جایگاه الگوبودن معلمان و درنتیجه ناکارآمدی معلم در
زمینهسازی برای پرورش دانشآموزان و ایجاد فرسودگی شغلی به همراه خواهد داشت.

بنابراین پیشنهاد میشود نظام ارزشیابی مدیران مدارس که معلمان مدارس ارزشیابی آن را

انجام میدهند ،تدوین و عملیاتی شود .به نظر میرسد مدیران مدارس ،از نادر یا معدود
رستههای شغلی هستند که در کشورمان توسط زیرمجموعه خود ارزشیابی نمیشود یا

اگر ارزشیابی شوند ،به نتایج آن توجه نمیشود و ضرورت دارد از حالت تکصدایی در
ارزشیابی مدیران مدارس که در حال حاضر صرف ًا به صورت ارزشیابی توسط مدیران مناطق
انجام میشود و تبعات بسیار منفی را بر عملکرد معلمان و نارضایتی و فرسودگی شغلی

ایشان داشته کاسته شده و حق ارزشیابی مدیر و معاونان مدرسه توسط معلمان به عنوان
فرهیختگان جامعه ،در نظر گرفته شود .بنابراین لزوم تدوین و پیادهسازی نظام ارزشیابی

مدیران مدارس مبتنی بر نظرات تمامی ذینفعان بهویژه معلمان مدارس ،دوچندان است و

امید است روزی شاهد کاهش فضای تکصدایی در ارزشیابی مدیران مدارس باشیم.

 -با توجه به یافتههای پژوهش به نظر میرسد نظام ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی کشور
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مستلزم بازنگری جدی در فرایند یاددهی و یادگیری است .وجود ضعف متعدد در یادگیری

دانشآموزان ،کاهش عمق یادگیری و ایجاد عالقه به یادگیری باید مورد توجه برنامهریزان
و سیاستگذران آموزشی قرار گیرد .عملکرد یاددهی ـ یادگیری معلمان در محیط آموزشی
باید با ایدهآلهای مطلوب و پذیرفتهشده انطباق داشته باشد .سایر پژوهشگران میتوانند
به سنجش دیدگاه برنامهریزان آموزش و پرورش و مقایسۀ آن به دیدگاه معلمان بپردازند و

اینگونه به تطابق هرچهبیشتر نظرات معلمان و برنامهریزان آموزشی کمک کنند.

 -با توجه به اینکه معلمان در تغییرات به عنوان مجریان برنامههای آموزشی و عنصر

اصلی هرگونه تحول در نظام آموزشوپرورش هستند ،اگر باورهایی منطبق با اهداف در نظر
گرفتهشده در تغییرات داشته باشند ،میتوانند با عملکرد مناسب و اثرگذار در تحقق اهداف

مدنظر نظام آموزشی کمککننده باشند؛ بنابراین پیشنهاد میشود نیازهای آموزشی معیاری

و هنجاری آنان در تغییرات شناسایی و اولویتبندی شود و از نیازسازی بدون مبنا برای
معلمان اجتناب شود.

 -در این پژوهش تجارب زیستۀ معلمان در تغییرات نظام ارزشیابی بررسی شده است؛

با توجه به تغییرهای اخیر در اهداف برنامۀ درسی ابتدایی ،محتوا و حجم کتابهای درسی،
برنامۀ زمانی کالس و روش تدریس معلمان ،پژوهشگران میتوانند سایر تغییرات برنامۀ

درسی را از دیدگاه معلمان بررسی کنند.

بازنمایی تجارب زیستۀ...
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