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تاریخ پذیرش مقاله94/03/17 :

کیفیت نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،از مهمترین ویژگیهایی است که در تعالی یا تباهی
فرد و جامعه تأثیرگذار است .نگرش مثبت یا منفی عوامل انسانی تأثیرگذار بر فرایند یاددهی
 یادگیری ،میتواند نقش تعیینکنندهای در کیفیت اجرای آن داشته باشد .پژوهش حاضر ،باهدف بازنمایی ادراکات معلمان در خصوص آسیبهای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی
بهانجام رسید .سعیگردید تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک
معلمان از آسیبهای احتمالی برنامه ارزشیابیتوصیفی پرداخته و نشان داده شود که این
مشارکتکنندگان ،چه درک و ارزیابی ،نسبت به آسیبهای احتمالی دارند .بهمنظور گردآوری
دادهها از مصاحبه نیمهساختارمند استفادهشد .با استفاده از نمونهگیری هدفمند و راهبرد
زنجیرهای ،پس از  23مصاحبه ،اشباع دادهها حاصلشد .برای بررسی ویژگیهای فنی
پژوهش ،مبتنی بر دیدگاه تلفیقی ،از مالکهای چندگانه بهرهگرفتهشد .تحلیل عمیق
تجربهزیسته معلمان ،موجب شناسایی و دستهبندی شش آسیب احتمالی برای دانشآموزان
نظیر «پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی»؛ «پرورش نامطلوب دانشآموزان
بیانگیزه نسبت به پیشرفت تحصیلی» و شش آسیب احتمالی برای معلمان نظیر «کاهش شوق
معلمان به فعالیتهای آموزشی»؛ «افت جایگاه معلمان در مدرسه» ،گردید .یافتهها نشانداد که
معلمان مورد مطالعه ،آسیبهای متعدد و متفاوتی را از اثرات اجرای ارزشیابی توصیفی،
تجربهکردهاند و در مجموع با چالشهای مضاعفی در فرایند یاددهیـ یادگیری روبرو هستند.
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مقدمه
بهرهمندی از رویکردهای نوین سنجش آموختهها ،در همة مقاطع آموزشی ضرورت و
اهمیت بسیاری دارد ،اما این ضرورت در مقطع ابتدایی بهدلیل حساسیت و جایگاه
ویژة آن در کسب مهارتهای پایه دوچندان است (لی2010 ،؛ ساموئل2008 ،؛ نیمالو،
 .1)2007نظام سنجشآموختهها در دوره آموزش ابتدایی باید بهگونهای طراحی و اجرا
گردد تا دانشآموزان ضمن کسب مهارتهای پایه و فراهمسازی فرصت الزم برای
پرورش ابعاد چندگانه وجودیشان ،لذت یادگیری را احساس کنند (لی.)2010 ،
به باور متخصصان سنجش آموزش ،هدف اساسی نظام سنجش آموختهها ،هدایت
و غنیسازی فرایند یاددهی ـ یادگیری است (پاوری2012 ،؛ سیندالر2011 ،؛ شرمیز و
دیوستا2011 ،؛ لیو2010 ،؛ جیتومر2009 ،؛ نیمالو .2)2007 ،الگوی مناسب سنجش
آموختهها ،ضمن تمرکز بر تفاوتهای فردی دانشآموزان و تأکید بر رویکرد فرایندی
و مستمر سنجش فعالیتهای یاددهی  -یادگیری ،سعی دارد تا ضمن سنجش میزان
آموختهها و ایفای نقش سازنده در سراسر چرخه طراحی تا اجرای آموزش ،شرایط
مناسب را برای بهبود سطح و عمق یادگیری و عملکرد فراگیران فراهم نماید ،به
گونهای که ضمن ایجاد بستر مناسب برای یادگیری معنادار ،لذت یادگیری را در ذائقه
دانشآموزان ایجاد نماید و احساس نیاز به یادگیری مادامالعمر را در آنان نهادینه کند
(شرمیز و دیوستا2011 ،؛ لمپریانو و آتانسو.)2009 ،3
مطالعه استرونگ و تاکر ،)2003( 4نشان داد که بدون وجود معلمان توانمند و با
کیفیت در کالس درس ،امکان موفقیت هیچکدام از برنامههای اصالح نظام آموزشی
وجود ندارد .نقش معلمان تا بدانجا مهم و حیاتی است که میتوان معلم را در نقش
سکاندار اصلی نظام آموزشی تصور نمود .این نقش مهم ،در آموزش ابتدایی به دالیلی
نظیر پایهای بودن و حساسیت وضعیت دانشآموزان دوچندان است .در واقع نظام
آموزش ابتدایی به دلیل نقش بیبدیلی که در شکلدهی به بنیانهای تربیتی جوامع
دارد ،رسالت و جایگاه رفیعی دارد (کرنستون ،مالفورد ،کیتنگ و رید2010 ،5؛ وزارت
1. Lee; Samuel; Nxumalo
2. Pavri; Sindelar; Shermis & Di Vesta; Liu; Gitomer
3. Lamprianou & Athanasou
4. Stronge & Tucker
5. Cranston, Mulford, Keating., & Reid
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امور خارجه هلند ،)2003 ،1بهنحوی که میتوان تعالی جامعه و تحقق اهداف کالن آن
را متأثر از کیفیت این نظام دانست .نتیجه مطالعات سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی 2نشان میدهد که کیفیت نظام آموزشی و بهویژه آموزش ابتدایی ،محور
بنیادین رشد اقتصادی پایدار ،کاهش فقر ،افزایش ظرفیت پاسخگویی به فضای رقابتی
کار و فنّاوری در جهان امروز و بهطور کلی ،رفاه عمومی کشورها است (سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی .)2011 ،کنکاشی در برنامههای تحول در کشورهای
پیشگام در حوزه سنجشآموزش ،مؤید سرمایهگذاری و تمرکز آنها در کیفیت
بخشیدن به نظام آموزش ابتدایی است .اخیراً متولیان نظام آموزش سنگاپور به عنوان
یکی از کشورهای پیشگام در عرصه سنجش آموختهها ،با استفاده از رویکرد سنجش
فراگیر( 3همهجانبه /کلنگر) و مبتنی بر شعار «تمرکز بیشتر بر آموزش ابتدایی بهمنظور
آمادگی بهتر دانشآموزان برای آینده» ،برنامههای مؤثر و تحولبرانگیزی را در ارتقای
کیفیت نظام سنجش آموختهها در آموزش ابتدایی برداشته است (لی.)2010 ،
بررسی شواهد ،مستندات و یافتههای پژوهشی ،وجود موانع و مشکالتی در نظام
سنجش آموختهها در آموزش ابتدایی کشور را به تأیید رسانید .در این مقاله سعی
شدهاست تا بدون هرگونه سوگیری ،تجاربزیسته معلمان ابتدایی در پیادهسازی این
نظام ،بازنمایی گردد .کنکاشی در پیشینه پژوهشی موجود در خصوص اثرات طرح
ارزشیابی توصیفی ،وجود مزیتها و معایبی را مورد تأیید قرار میدهد .بر پایه
مطالعات انجامشده ،از مهمترین مزیتهای اشارهشده و محتمل میتوان به ارتقاء میزان
همکاری و کارگروهی بین دانشآموزان ،کاهش رقابت ،افزایش مشارکت دانشآموزان
در بحث و گفتگو ،حذف اضطراب امتحان و مطابقت بیشتر با استانداردهای ارزشیابی
اشارهنمود (وکیلی و امینی1389 ،؛ نامور ،راستگو ،ابوالقاسمی و درخشنده1389 ،؛
حسنی و احمدی1386 ،؛ موسوی و پاشاشریفی1387 ،؛ خوشخلق و پاشاشریفی،
1385؛ خوشخلق و اسالمیه .)1385 ،از سوی دیگر ،مروری بر یافتههای منتشر شده،
از وجود معایب و بروز آثار و پیامدهای نامطلوب برای دانشآموزان ،معلمان و بهطور
کلی نظام آموزشی حکایتدارد که برخی ناشی از ماهیت برنامه ارزشیابی توصیفی،
برخی برگرفته از نحوه اجرای عجوالنه و گزینشی طرح و برخی نیز مربوط به نظام
1. Netherlands Ministry of Foreign Affairs
)2. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD
3. holistic assessment
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ارزشیابی سابق است .از مهمترین موارد میتوان به  )1کاهش سطح انگیزش
دانشآموزان بهدلیل نبود رقابت (حسینی)1390 ،؛  )2شکست در ایجاد انگیزه در
دانشآموزان ،عدم توفیق در ارتقای نگرش دانشآموزان به یادگیری و بهبود مستمر
کیفیت آموزش (موسوی و پاشاشریفی 1385 ،و )1387؛  )3عدم توفیق در توجه به
اهداف سطوح باالتر حیطة شناختی ،تعمیق یادگیری ،دوام و پایداری یادگیری ،ایجاد
انسجام و هماهنگی در بهکارگیری از انواع ابزارهای متفاوت سنجش توصیفی ،استفاده
از بازخوردهای فرایندی در مسیر بهبود یادگیری ،کاستن از حساسیت والدین نسبت
به نمره ،بهبود فرصت یادگیری از طریق مشارکت والدین در امر یاددهی و یادگیری
(خوشخلق و پاشا شریفی)1385 ،؛  )4عدم توفیق در کاهش استرس و ارتقاء
ویژگیهای عاطفی دانشآموزان در مقایسه با دانشآموزان نظام سنتی (رضایی،
)1385؛  )5عدم توفیق در ارتقاء کیفی عملکرد دانشآموزان (خوشخلق و شریفی،
1384؛ خوشخلق و اسالمیه)1385 ،؛  )6رغبت پایین و نگرش منفی معلمان دوره
ابتدایی به انجام فعالیتهای ارزشیابی مستمر (پرویزیان و کاظمی)1384 ،؛  )7وضعیت
نامطلوب میزان آگاهی معلمان ابتدایی از شیوههای ارزشیابی()1384؛  )8فقدان الگویی
روشن برای ارائه بازخورد در مدارس (خوشخلق و اسالمیه)1385 ،؛  )9تسلط نظریه
رفتارگرایی در رویههای سنجشی معلمان مدارس ابتدایی (فتحی ،واجارگاه و نادری،
)1388؛  )10فقدان ساختار و تناسب الزم بین تکالیف ارائه شده توسط معلمان با
مشکالت یادگیری دانشآموزان (سپاسی)1379 ،؛  )11وجود موانع بسیار در شکوفایی
خالقیت دانشآموزان در مدارس ابتدایی (وکیلی و امینی)1389 ،؛  )12عدم شفافیت
اهداف و چگونگی اجرای طرح برای معلمان ،مدیران و دانشآموزان (پریرخ و
میرحسینی )1385 ،اشاره نمود .این امر ضرورت بررسی آسیبهای ناشی از الگوی
سنجشآموختهها ،موسوم به ارزشیابی توصیفی ،را به تأیید میرساند .بررسی شواهد
نشانمیدهد که بخش قابل توجهی از معلمان ابتدایی ،نسبت به اثرات مُخرب الگوی
موجود بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان و به تبع آن کاهش عمق و کیفیت
یادگیری در آنها ،اعتراض دارند.
با توجه به سیطره رویکردهای کمّی پژوهش در مطالعات حوزه علوم تربیتی و
روانشناسی 1از یکسو (لطفآبادی ،نوروزی و حسینی ،)125 :1386 ،عمقکم
 .1نتیجه بررسیهای لطفآبادی ،نوروزی و حسینی ( ،)1386نشان داد که حدود  96درصد از مقاالت حوزه
روانشناسی در ایران ،از نوع کمّیگرایانه است (ص)125
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یافتههای بدستآمده از مطالعات کمّی (بازرگان )1389 ،و تعدد مطالعات کمّی در
حوزه بررسی اثرات ارزشیابی توصیفی در مدارس و با وجود شناسایی اثرات و
پیامدهای مثبت و منفی فهرستشده برای برنامه ارزشیابی توصیفی ،به نظر میرسد
شناخت به دستآمده در بازنمایی پدیده مورد مطالعه ،از عمق کافی برخوردار نیست.
بدینمنظور در پژوهش حاضر با درک این ضرورت ،سعیشد با استفاده از رویکرد
مبتنی بر روششناسی تفسیرگرایی ،ضمن تحلیل تجربه زیسته معلمان ابتدایی و ادراک
دیدگاههای آنها بهعنوان مهمترین عنصر تأثیرگذار در هدایت فرایند یاددهی یادگیری،
ضمن کسب شناخت عمیق از پدیده مورد مطالعه ،آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای
طرح ارزشیابی توصیفی بازنمایی شود.
نتایج بررسیها ،شواهد و مستندات متعدد پژوهشی ،نشان میدهد ،معلمان در
توفیق نظام آموزشی ،افزایش کیفیت فرایند یاددهی یادگیری و همچنین تعمیق
یادگیری دانشآموزان ،نقش بهسزایی دارند (سبیت2011 ،؛ عراقی ،برزآبادی ،بهجتی و
نادریزاده2011 ،؛ هنری ،تامسون ،فُرتنر ،زالی ،کرشاو2010 ،؛ ساکس2009 ،؛ پتل،
2008؛ پیرکمالی ،مومنیمهمویی ،پاکدامن1392 ،؛ مالیینژاد1391 ،؛ عارفی،
فتحیواجارگاه و ادری1388 ،؛ وکیلی هریس ،حجازی و اژهای1388 ،؛ کردنوقابی ،و
سیف .)1384 ،پیشنهادهای برگرفته از این مطالعات ،بر ضرورت توجه به نظرات و
خواستههای معلمان بهعنوان تسهیلگران امر تربیت صحه گذارده است (کافمن ،گریم
و میلر .)2012 ،1بنابراین از یکسو ،با توجه به اهمیت واالی نظام سنجش آموختهها و
تأثیرات آن بر کیفیت یادگیری دانشآموزان و فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین
گذشت یک دهه از زمان اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ،بررسی پیامدهای ناشی از
جاریسازی این رویه در نظام آموزش ابتدایی و شناسایی آسیبهای احتمالی آن،
میتواند در افزایش شناخت و ارتقای کارآمدی ،نقش اساسی داشته باشد .معلمان به
عنوان ،مهمترین عناصر تأثیرگذار بر موفقیت فرایند یاددهی  -یادگیری ،پیشگامان
مواجهه با تأثیرات نظام موسوم به ارزشیابی توصیفی ،بودهاند و مهمترین منبع برای
کسب اطالع در این خصوص بهشمار میروند .بنابراین با توجه به تعدد چالشهای
پیشآمده و ضرورتهای ناشی از نبود یافتههای عمیق و دقیق در این حوزه ،تالش
برای ادراک تصویر ذهنی آنها از موانع و مشکالت موجود در فرایند سنجش
1 Kaufman., Grimm., & Miller
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آموختههای دانشآموزان و پیامدهای ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ،میتواند
به دستاندرکاران نظام آموزش ابتدایی ،کمک نماید تا ضمن تصمیمگیری برای
کاهش و یا برطرف شدن موانع موجود از یکسو و تجهیز متناسب معلمان به لحاظ
دانشی ،نگرشی و مهارتی از دیگرسو ،زمینه الزم برای بالندگی و پویایی آنها در فضای
مدرسه و کالس درس را فراهم نمایند .از این رو هدف اصلی در پژوهش حاضر،
کسب درک عمیقی از دیدگاههای معلمان آموزش ابتدایی در خصوص آسیبهای
احتمالی ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و پیامدهای آن بر فرایند یاددهی ـ
یادگیری و کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .بدین منظور سؤال اصلی این
است که معلمان مدارس ابتدایی ،چه ادراکی نسبت به آسیبهای احتمالی ناشی از
اجرای طرح ارزشیابی توصیفی دارند؟

چهارچوب مفهومی
با توجه به تفاوتهای فلسفی ـ پارادایمی دو روش کمّی و کیفی ،در بررسیهای
کیفی به جای استفاده از چهارچوب نظری برای تدوین و آزمون فرضیهها ،از
چهارچوب مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤاالت تحقیق استفاده میشود (مکسول،
2005؛ ریتچه و لوئیس .1)49 :2003 ،چهارچوب مفهومی در تحقیق حاضر مبتنی بر
رویکرد تفسیرگراییاجتماعی 2است .به اعتقاد بازرگان ( ،)1384بر اساس دیدگاه
تفسیرگرایی ،واقعیت ،مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست .انسان با تجربه میتواند
دانش مربوط به واقعیت را در ذهن خود بسازد .پژوهشگر از راه تعامل با موضوع
مورد پژوهش ،به شناخت آن نایل میشود .در این دیدگاه ،شناخت امری عینی نیست
و ابعاد و تفسیرهای گوناگون دارد (ص .)41در رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به
عنوان رویکرد اصلی در این مطالعه ،باور بر این است که با توجه به خالق بودن
ماهیت انسان ،سیال بودن واقعیت اجتماعی و ساخته و معنادارشدن در فرایند درک و
تفسیر انسانها از آن ،نمیتوان مسیر و روش خاص برای درک واقعیات و یا ایجاد
تغییر در آنها پیشنهاد کرد (دنزین و لینکلن2011 ،؛ نیومن2007 ،؛ گوبا و لینکلن،

1. Maxwell; Ritchie & Lewise
2. Social interpritivism
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2005؛ گلیزر .1)2001 ،با توجه به این موضوع و با استفاده از دیدگاه بازرگان
( ،)1384برای انجام پژوهشهای آموزشی که بتواند راهگشای شناخت عمقی عناصر
نظام آموزشی باشد ،باید از روششناسی تفسیری استفاده نمود (ص .)46در این
پژوهش سعی گردید تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک
معلمان از آسیبهای احتمالی ناشی از استقرار نظام ارزشیابی موسوم به توصیفی،
پرداخته شود و نشان داده شود که این مشارکتکنندگان چه درکی از آسیبهای بالقوه
ناشی از پیادهسازی این نظام ارزشیابی دارند ،آنها را چگونه درک و ارزیابی میکنند.

روش
برای پاسخگویی به سؤال پژوهش و به منظور شناخت عمیق از وضعیت موجود و با
توجه به حساسیت و پیچیدگیهای مربوط به آسیبهای ناشی از اجرای طرح
ارزشیابی توصیفی ،فقدان مطالعات کافی در این حوزه ،ضرورت تالش برای ادراک و
تحلیل تجربهزیسته معلمان و بازنمایی آسیبهای محتمل دوچندان است .این مسئله،
بر اهمیت و لزوم استفاده از رویکردی اکتشافی برای ادراک و بازنمایی تصاویر ذهنی
معلمان و کشف ابعاد پنهان ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی صحهمیگذارد .از
این رو ،در مطالعه حاضر سعی شدهاست تا بر مبنای پارادایم کیفی ،به کشف ،درک،
تفسیر و بازنمایی آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی بر
فرایند یاددهیـ یادگیری و بهویژه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از منظر معلمان
پرداختهشود .به زعم بازرگان ( ،)1389زمانی میتوان از پژوهش کیفی استفادهنمود که
بخواهیم یک پدیده را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهیم و ضمن مطالعه افراد
در شرایط طبیعیشان ،تصویری تفصیلی از پدیدههای مورد مطالعه را بازنمایی نمائیم
(ص .)30بنابراین پژوهش حاضر ،با توجه به جمیع جهات و به ویژه ماهیت موضوع
مورد بررسی ،مبتنی بر پژوهشی کیفی با رویکرد امیک انجام شدهاست.

نحوه انتخاب مشارکتکنندگان
تعداد و نحوه انتخاب مشارکتکنندگان در مطالعات به روش کیفی مانند روشهای
کمّی از پیش تعیین شده نیست و به روند تحقیق و مقوالت در حال تکوین بستگی
دارد .روش انتخاب مشارکتکنندگان در تحقیقات کیفی از نوع هدفمند است و حجم
1. Denzin & Lincoln; Neuman; Guba & Lincoln; Glaser
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آن نیز به سطح اشباع نظری سؤالهای تحقیق بستگی دارد .محقق کوشیده است تا به
صورت هدفدار ،بر مبنای اینکه چه نوع اطالعات خاصی در پی یافتههای اولیه مورد
نیاز است ،مشارکتکنندگان را انتخاب نماید (ادیبحاجباقری ،پرویزی و صلصالی،
 .)1386اشباع نظری ،زمانی اتفاق میافتد که محقق به این نتیجه برسد که در مرحلهای
از کار به مفاهیم و پاسخهای مشابه دستیافته و مفاهیم جدیدی ظهور نیابند (گالسر
و استراوس61 :1967 ،؛ نقل در محمدپور و بهمنی ،)1389 ،به دیگر سخن ،سطح
اشباع دادهها ،بهمرحلهای از گردآوری دادههای کیفی اطالق میشود که پاسخهای داده
شده به سؤاالت تحقیق و یا مصاحبههای انجام شده کافی به نظر میرسند ،چرا که
دادههای گردآوری شده از طریق انجام مصاحبه ،مشابه و تکراری میشود (محمدپور،
 .)1391به اعتقاد کراسول ( )1998در مطالعات کیفی ،تعداد مشارکتکنندگان نباید
کمتر از بیست نفر باشد (نقل از محمدپور و رضایی .)1387 ،بر این اساس در این
پژوهش ،در انتخاب معلمان ،از راهبرد نمونهگیری زنجیرهای استفاده گردید .استفاده از
راهبرد زنجیرهای ،که با هدف شناسایی مشارکتکنندگان مناسب تحقیق ،انجام
میپذیرد ،مستلزم مشورت با افراد مطلع است .بدینمنظور سعیگردید تا از میان
معلمان آگاه نسبت به ظرافتهای فرایندهای یاددهی  -یادگیری ،نمونههایی ،انتخاب
و مورد بررسی قرار گیرند .پس از انجام  23مصاحبه ،اشباع دادهها حاصل شد.
توصیف ویژگیهای مشارکتکنندگان
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی معلمان مشارکتکننده در پژوهش ،میتواند به
مخاطبان در درک و برقراری ارتباط نزدیکتر با یافتهها کمکنماید .همانگونه که
پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش با  23نفر از معلمان مدارس ابتدایی ،مصاحبه شد
که  16نفر معادل  74درصد آنها را معلمان زن تشکیل دادهاست .حدود هفتاد درصد
مدرک فوقدیپلم؛  61درصد مدرک تحصیلی با رشته آموزش ابتدایی 61 ،درصد سابقه
تدریس بیش از  15سال داشتند و حدود  78درصد به لحاظ وضعیت استخدامی،
رسمی بودند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گروه معلمان مصاحبهشده ،بهلحاظ
آشنایی و تجربه امر آموزش در وضعیت مناسبی قرار داشتند.
ماهیت ،گردآوری و تحلیل دادهها
پژوهشگران در پژوهش کیفی با دادههایی سر و کار دارند که واقعیتهای مورد مطالعه
را به صورت کالمی ،تصویری یا امثال آن نمایانکرده و مورد تحلیل قرار میدهد
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(بازرگان .)1391 ،برای گردآوری دادهها از فن مصاحبه کیفی نیمهساختارمند استفاده
شد .برای هدایت نظامیافته و روامند مصاحبهها ،پروتکل مصاحبهگری تنظیم گردید.
پس از تدوین پروتکل و وصول آمادگی مصاحبهشوندهها ،طبق برنامه زمانبندیشده،
به انجام گفتوگو و تنظیم و بازبینی متن گفتوگوهای صورت گرفته ،دربارة سؤاالت
محوری در قالب کاربرگهای تدارک دیدهشده ،اقدام گردید .با توجه به محدودیت
زمانی معلمان در مدرسه ،همچنین نگرانیهای ناشی از تبعات مصاحبه در مدرسه و
بهویژه تمایل مصاحبهشوندگان به انجام مصاحبه در ساعات غیرکالسی و جمیع
شرایط ،مصاحبه غیرحضوری و تلفنی ،مناسبترین گزینه در نظر گرفتهشد .ضمناً
بهمنظور رعایت مسائل اخالقی و با توجه به عدم تمایل مصاحبهشوندگان ،به ضبط
مصاحبهها و احتمال بروز خودسانسوری و محافظهکاری در ارائه نظرات و در نتیجه
افت کیفیت دادهها در صورت اصرار برای ضبط جریان مصاحبهها ،تصمیم گرفتهشد
تا از مصاحبه تلفنی و با روش یادداشتبرداری حین مصاحبه ،استفادهشود .پیش از
شروع مصاحبه به همه شرکتکنندگان در مورد محرمانه ماندن اطالعات و عدم ضبط
صدای آنان ،اطمینان دادهشد .دامنه زمانی مصاحبهها از  45تا  75دقیقه در نوسان بود
و زمان مصاحبهها در طول روز با توجه به ترجیح مصاحبهشونده ،تنظیمگردید .پس از
گردآوری فرمهای تکمیلشده ،نسبت به پاالیش ،بازخوانی ،دستهبندی و ارائه یافتهها
از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبهها اقدامشد .برای تحلیلدادهها اقداماتی
نظیر انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان مرور یاداشتهای تدوینشده بالفاصله بعد از
انجام هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یاداشتشده و همچنین کُدگذاری،
صورتپذیرفت .در پژوهش حاضر ،دادههای حاصل از یادداشتبرداریهای به
عملآمده از مصاحبهها ،خط به خط خوانده شده و سپس مفاهیم و جمالت اصلی،
استخراج و مقوالت و طبقات تشکیل شد و در نهایت دستهبندی شدند .نگارش
مقاالت به روش کیفی ،متضمن گزارش دادههای متنی (نه عددی) است و با لغات،
موضوعات و نوشتهها مشخص میشود .اغلب از نقل قولهای مستقیم شرکتکنندگان
استفاده میشود و از ضمیر اولشخص مفرد ،یا در اصطالح «صدای فعال »1استفاده
میشود .چنین صدایی منجر به اطمینان بیشتر میشود (ابوالمعالی .)1391 ،در پژوهش
حاضر سعی گردید ،این ویژگیها در نگارش مورد توجه ویژه قرار گیرد.
1. active voice
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مالکهای مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی
در خصوص ارزیابی پژوهشهای کیفی ،چهار رویکرد وجود دارد .در دیدگاه اول ،از
مالکهای سنتی (روایی ،پایایی و عینیت) برای ارزیابی پژوهشهای کیفی ،استفاده
میشود .دیدگاه دوم ،از مالکهای مجزایی ،متناسب با پژوهشهای کیفی استفاده
میشود (هلی و پری .)2000 ،در دیدگاه سوم ،به طور تلفیقی از مالکهای کمّی و
کیفی استفاده میشود و در دیدگاه چهارم ،برخی بر این باورند که ماهیت پژوهشهای
کیفی به گونهای است که نباید از هیچ مالک ثابتی برای ارزیابی پژوهش کیفی استفاده
کرد .در پژوهش حاضر ،مبتنی بر دیدگاه سوم (دیدگاه تلفیقی) از مالکهای چندگانه
سنتی و مجزا بهره گرفتهشد .برخی از مالکهای بررسی پژوهش کیفی که مشابه
مالکهای پژوهش کمّی اما متناسب با پژوهشهای کیفی است عبارتند از :صحت و
اعتمادپذیری( 1معادل رواییدرونی)؛ انتقالپذیری( 2معادل رواییبیرونی یا قابلیت
تعمیم)؛ وابستگی و اتکاپذیری( 3معادل پایایی)؛ تأییدپذیری( 4معادل عینیت) (لینکلن
و گوبا1985 ،؛ گلافشانی2003 ،؛ شنتون .5 )2004 ،در ادامه در قالب جدول ( ،)1به
اختصار ضمن تعریف هر یک از مالکهای مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی ،اقداماتی
که برای تأمین آن معیار انجام شد ،فهرست گردیده است.
جدول ( )1مالکهای مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی و اقدامات انجام شده برای
تأمین آنها در پژوهش حاضر
عنوان
مالک

تعریف و ویژگیها

اقدام در مطالعه حاضر
برای تأمین آن

1. credibility & trustworthability Vs. internal validity
2. transformability Vs. generalizeability
3. dependability Vs. reliability
4 confirmability Vs. objectivity
5. Guba & Lincoln; Golafshani; Shenton
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اقدام در مطالعه حاضر
برای تأمین آن

صحت یا روایی درونی
انتقالپذیری در مقابل روایی بیرونی
وابستگی و اتکاپذیری
تأییدپذیری

صحت دادهها ،بیشتر به غنای دادهها ،انسجام دادهها و توانایی تحلیل پژوهشگر بستگی
به منظور افزایش صحت
دارد .صحت به وسعت تأییدتفسیر پژوهشگر ،توسط افراد دیگر اشاره دارد ،یعنی به این
دادهها ،از سه نفر از معلمان
سئوال پاسخ می دهد که آیا افراد دیگر به غیر از پژوهشگر ،تفسیر و نتیجهگیری او را
آشنا با ماهیت مسئله پژوهش،
تأیید میکنند (کینگ و هوراس 2010 ،نقل از ابوالمعالی .)1391 ،به اعتقاد پاتون
کمک گرفته شد تا به بررسی و
( ،)2002رعایت این وی ژگی در مطالعات کمّی ،تابعی از کیفیت ساخت ابزار اندازهگیری
میزان باورپذیری تفسیرهای به
است در حالیکه در پژوهش ،ابزار اصلی خود پ ژوهشگر است (نقل در ایزکور:2013 ،
عمل آمده از سوی پژوهشگر،
 )94و بخشی از مؤلفههای مؤید بر رعایت این ویژگی  ،از توانایی پژوهشگر در هدایت
بپردازد.
جریان پژوهش و تفسیر یافتهها نشأت میگیرد.
انتقال
افزایش
بهمنظور
در تحقیق کمّی ،اعتبار بیرونی به تعمیمپذیری یافتهها به موقعیتهای متفاوت و قابلیت پذیرییافتهها ،از راهبرد
کاربرد یافتهها و نتیجهگیری در شرایط دیگر گفته می شود .در پژوهش کیفی فرض چندسویهسازی دادهها (با
میشود که جایگاه دنیای واقعی به طور غیرقابل اجتنابی تغییر میکند ،بنابراین تکرار ،استفاده توأمان از اسناد و
ممکن نیست (کینگ و هوراس 2010 ،نقل از ابوالمعالی .)1391 ،به زعم گوبا و لینکلن ،دادههای روایتی حاصل از
چندسویهسازی
پژوهشگران کیفی به جای نیاز به مسلم پنداشتن ثبات ذاتی پدیدهای که مطالعه میکنند ،مصاحبه)،
نیاز دارند که بین عدم ثبات که قسمتی از زمینه پژوهش است و اینکه واقعیتها در طی بررسیکننده /پژوهشگر (با
فرایند پژوهش ساختهمی شوند ،هماهنگی به وجود آورند .البته پژوهشگر کیفی نمیتواند استفاده از دستیار پژوهشی در
بهطور دقیق انتقالپذیری یافتهها را مشخصکند و فقط میتواند اطالعات کافی به فرایند گردآوری ،تحلیل و
خواننده ارائهدهد تا او بتواند تشخیصدهد که آیا یافتهها در موقعیتهای جدید کاربرد تفسیر دادهها) ،چندسویهسازی
دارند یا نه؛ به اعتقاد هومن ( )1385طرحها و روشهای تحلیل کیفی ،معموالً روایی محیطی (با انجام از مصاحبهها
بیرونی بیشتری نسبت به روایی درونی دارند .چون اینطرحها نسبت به طرحهای کمّی و در مکان و زمانهای متفاوت
شدیداً کنترل شده ،بیشتر مبتنی بر واقعیت هستند (ص .)222چندسویهسازی ،روشی است شامل مدرسه و منزل) ،استفاده
که به انتقالپذیری دادهها کمکمی کند و به عنوان شاهدی برای روایی و پایایی مورد گردید .تا بر میزان باورپذیری
تفسیرهای به عمل آمده ،افزوده
استفاده قرارمیگیرد (گوین2008 ،؛ گلافشانی.)2003 ،
شود.
در تحقیق کمّی ،پایایی به معنی تکرار پذیری ،ثبات نتایج در طول زمان و شباهت
اندازه گیری در طول زمان است .پژوهشگران کیفی ،توجه زیادی به روایی دارند .لینکلن سعی شد تا با تهیه شواهد و
و گوبا ( )1985معتقدند که چون روایی بدون پایایی نمیتواند وجود داشتهباشد ،بنابراین مدارک کافی در خصوص
هیچ صحتی بدون اتکاپذیری وجود ندارد و ارائه یکی برای استنباط دیگری کافیاست .پدیده مورد مطالعه ،بهگونهای
اگر یافته های مطالعه قابل اتکا باشند ،از دقت و هماهنگی و ثبات نیز برخوردار مشروح و دقیق ،رویههای مورد
خواهندبود (ابوالمعالی .)1391 ،بهزعم هومن ( )1385بهمنظور ارزشیابی اتکاپذیری ،الزم مطالعه ،زمینه و شرایط پژوهش
است تا پژوهشگر مدارک کافی مرتبط با پدیده مورد مطالعه را در اختیار داشتهباشد و توصیف گردد.
بهطور مشروح و دقیق ،رویههای مورد مطالعه ،زمینه و شرایط پژوهش را توصیفنماید.
تأییدپذیری در مقابل عینیت مطرح شده است .تأییدپذیری ،به درجهای که نتایج میتوانند سعیشد تا با توضیح جزئیات
مورد تأیید ،قرار گیرند ،اشاره دارد .پژوهشگران کیفی سعی میکنند که با جزئیات کافی ،کافی از فرایند جمعآوری و
فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها را توضیحدهند ،بهگونها ی که یک خواننده بتواند ،ببیند تحلیل دادهها ،تأییدپذیری
یافتهها ،تامین گردد.
که چگونه آنها بهطورمنطقی بهاین نتایج دستیافتهاند (ابوالمعالی.)1391 ،
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عنوان
مالک

تعریف و ویژگیها

اقدام در مطالعه حاضر
برای تأمین آن

قانعسازی 1خواننده

قانعسازی خواننده ،که اعتماد را منعکس میسازد از راههای مختلفی نظیر توضیح الف)
به منظور قانعسازی خوانندگان،
فرایند پژوهشی واضح و منسجم ،ب) ارائه شواهد واضح درباره مدتزمانی که در میدان
از رویههای« ،بهکارگیری
پژوهش صرف می شود؛ ج) وجود دادههای حمایتکننده در اشکال چندگانه متنهای
اصطالحات شرکتکنندگان در
میدانی بهمنظور کمک به تبیینهای جامع؛ د) بهکارگیری اصطالحات شرکتکننده در
گزارش پژوهش کیفی»،
گزارش پژوهش کیفی؛ ه) استفاده از توضیحات دقیق افراد دیگر؛ و) بررسی مداوم
«استفاده از توضیحات دقیق
یافتهها؛ ز) درگیری شرکتکنندگان در فرایند بررسی؛ ح) نحوهای که سؤالهای پرسیده
افراد دیگر» و «نحوهای که
شده است؛ انجام می پذیرد .به زعم ابوالمعالی ( ،) 1391تمامی موارد فوق به قانعسازی و
سؤالهای پرسیده شده»،
در نتیجه اعتماد مربوط می شود .در مطالعهای اصیل و منعطف ،صداهای شرکتکنندگان
استفاده گردید.
در کار حضور دارند و پژوهشگران موارد و مثالهای واضح را آشکار و تحلیل میکنند.

یافتههای پژوهش
با توجه به حساسیتهای موقعیتی و ماهیتی سالمت دانشآموزان ابتدایی ،سعی گردید
بر شناسایی آسیبهای محتمل ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تمرکز گردد ،تا
از رهگذر شناخت آن ،به منظور ارتقای وضعیت موجود و کاهش چالشها و اثرات
برنامه ارزشیابی توصیفی ،راهکارهایی پیشنهاد گردد .نتیجه مطالعات بروکو و پاتنام،2
 )1996آشکار نمود که که ادراکات و باورهای معلمان ،به گونهای مستقیم بر
تصمیمات و فعالیتهای کالسیشان تأثیرمیگذارد .به باور استرونگ و تاکر (،)2003
بدون وجود معلمان توانمند و با کیفیت در کالس ،امکان موفقیت هیچکدام از تالشها
برای اصالح آموزشی وجود ندارد (ص .)3این امر بر اهمیت و لزوم شناسایی ،تحلیل
باورها و ادرکات معلمان ،صحه میگذارد .تحلیل ادراکات و برداشتهای معلمان،
تجارب زیسته آنها در خصوص آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای طرح ارزشیابی
توصیفی را بازنمایی نمود .هدف این مقاله ،قضاوت در مورد درستی یا نادرستی
دیدگاه و ادراک معلمان نیست ،بلکه تالش بر این است تا همچون آیینهای شفاف،
ضمن توصیف ،تحلیل و انعکاس سطح و عمق ذهنیات و ادراکات معلمان در
خصوص آسیبهای احتمالی ناشی از تداوم روند کنونی برنامه ارزشیابی توصیفی،
تبعات احتمالی ناشی از وجود این ذهنیات بر روند کار آنها و به ویژه ،پیامدهای آن بر
کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بازنمایی شود .هنگامیکه پژوهشگر در فرایند
گفتوگو از معلمان پرسید که "آیا میتوانید برای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی،
1. resonting
2. Boroko, H., & Putnam
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آسیبهایی را متصور شوید؟" ،با انبوهی از نظرات آنها مواجه شد .بهطور کلی ،تحلیل
عمیق دیدگاههای آنها ،موجب شناسایی و دستهبندی شش آسیب احتمالی ناشی از
نحوه اجرا و تداوم روند فعلی طرح ارزشیابی توصیفی برای دانشآموزان و شش مورد
برای معلمان گردید .در ادامه هر یک از آسیبهای برشمرده شده به تفکیک مخاطبان
آن ،مورد کنکاش عمیق قرار گرفته است.
 .1سؤال اول پژوهش :آسیبهای احتمالی برنامه ارزشیابی توصیفی برای
دانشآموزان ،کدامند؟
مقایسههای متوالی و کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان منجر به شناسایی و بازنمایی
شش آسیب احتمالی ناشی از تداوم روند فعلی برنامه ارزشیابی توصیفی برای
دانشآموزان شد .این شش آسیب که بر اساس تحلیل ادراکات معلمان به دست آمده
است شامل الف) «پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی»؛ ب)«عدم
امکان کسب شناخت دقیق دانشآموزان شایسته و توانمند»؛ ج)«پرورش نامطلوب
دانشآموزان با مسئولیتپذیری پایین»؛ د)«پرورش نامطلوب دانشآموزان بیانگیزه
نسبت به پیشرفت تحصیلی»؛ ه)«ناشناخته ماندن ضعفهای دانشآموزان و در نتیجه
عدم رفع آنها»؛ و)«بروز احساس بیلیاقتی و کاهش اعتماد به نفس در برخی
دانشآموزان (درماندگی آموختهشده)» است .در ادامه سه مورد از بیشترین آسیبهای
ناشی از تداوم روند کنونی برنامه از منظر معلمان ،بهگونهای دقیقتر مورد بازنمایی
قرار گرفتهاست .بدینمنظور از تعدادی نقلقولهای معلمان ،استفاده شده است.
1ـ .1پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی
کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان نشان داد که اکثریت آنها ( 18نفر از  23نفر) ،اولین و
مهمترین آسیب احتمالی ناشی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی به شیوه فعلی را،
دامن زدن به بروز زمینههای شکلدهنده در «پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح
سواد ناکافی» دانستهاند .پژوهشهای متعددی ،نقش شگرف رویههای سنجشی بر
میزان و کیفیت یادگیری دانشآموزان و جهتدهی به تمامی جنبههای رفتار یادگیری
آنها ،را تأیید نموده است (گیبس2006 ،؛ روبینسن و یودال2006 ،؛ گامون و الورنس،
2006؛ برایان .1)2006 ،مطالعات تیواری ،لم ،یون ،و چان ( ،)2005نشان داد که رابطه
1. Gibbs; Robinson, Udall; Gammon, S. , & Lawrence; Bryan
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مستقیمی بین سنجش و یادگیری وجود دارد .کنکاشی در اداراک معلمان از ارزشیابی
توصیفی و بازنمایی آن ،میتواند در شناخت وضعیت موجود ،راهگشاه باشد .معلمان
مورد مطالعه ،اولین و مهمترین آسیب احتمالی ناشی از ادامه اجرای طرح ارزشیابی
توصیفی به شیوه فعلی را ،بروز شرایطی مؤثر در افزایش افت کیفیت یادگیری و
پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی ،دانستند .برای برقراری ارتباط
شفافتر با ادراک معلمان نسبت به موضوع مورد بررسی ،در ادامه دیدگاههای چند نفر
از معلمان مشارکتکننده در قالبی روایتگونه آورده شدهاست:
معلم شماره  ،1به نکتهای اشاره مینماید که نشانگر عدم توجه کافی متولیان طرح ارزشیابی توصیفی به
فرهنگسازی پیش از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی است .به زعم او" :عالوه بر اینکه ارزشیابی
توصیفی وقتگیره ،چون از طرف دانشآموزان و والدین جدی گرفته نمیشه ،فقط زحمات معلما رو
چندبرابر کرده ...یادگیری بچه رو که بهتر نکرده ،هیچی ،باعث افت تحصیلیشون هم شده»؛ در این
راستا توجه به روایت معلم شماره  ،23زاویهای دیگر از علل بروز این آسیب بالقوه ـ که در حال فراگیر
شدن است ـ را به تصویر میکشد به زعم او« :وقتی که روش دقیقی برای ارزشیابی دانشآموزان وجود
نداشته باشه ،و نظارت صحیحی هم نباشه ،نتیجش اینه که مشکالت دانشآموزان پایه به پایه بیشتر میشه
و نهایت امر شاهد بیسوادی [یا کمسوادی] دانشآموزان هستیم"؛ معلم پایه پنجم (مورد شماره  ) 6نیز
ضمن ابراز تأسف از ضعف شدید برخی از دانشآموزانش :،میگفت" :چند تا دانشآموز دارم که حتی
جمع دو رقمی رو نمیتونن ،صحیح انجام بدن"میگفت «وقتی کارنامه سال گذشتشون رو دیدم ،با کمال
تعجب ،ارزشیابیاشون ،همش خوب و خیلی خوب بود" این مسئله را چندین نفر از آموزگاران
مصاحبهشونده تأیید نمودند به نحوی که چندین نفر از معلمان پایههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم
دبستان ،از ضعف برخی از دانشآموزان در امالء و نوشتن صحیح سادهترین کلمات فارسی گلهمند
بودند .در این باره معلم شماره  22میگوید" :ضعف در امالء فارسی بهطور کلی در بین بچهها زیاده ،و
یکی دو نفر از بچهها ،حتی اسم خودشونو نمیتونن صحیح بنویسن"؛ در بررسی تبعات این مسئله توجه
به نظرات خانم الف ،جالب و البته تأسفبرانگیز است« :بچهای رو همینطوری رد کردن اومده باال به
عنوان قبولی ،تا پنجم رسید و چون توصیفی بود ،نمره و معیاری برای کار معلم نبود ،ضعیف باال اومد و
باعث شد در سال پنجم مکّرر با افت تحصیلی مواجه بشه و ترک تحصیل کنه»[معلم شماره .]10

به نظر میرسد ،بروز و تعدّد آسیبهای بالقوه که در حال فراگیر شدن و تبدیل آن
به آسیب بالفعل است ،زنگ خطری را برای متولیان نظام آموزشی به صدا در آورده
است .جنبهها و زوایایی از این یافتهها ،توسط برخی پژوهشهای داخلی نظیر
(خوشخلق و شریفی1384 ،؛ خوش خلق و پاشا شریفی .)1385 ،نیز تأیید شدهاست.
1ـ .2عدم امکان کسب شناخت دقیق دانشآموزان شایسته و توانمند
معلمان مورد مطالعه ،دومیّن آسیباحتمالی ناشی از اجرا و ادامه روند فعلی
ارزشیابی توصیفی را «عدم امکان شناخت دقیق دانشآموزان شایسته و توانمند»
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دانستند .بیش از نیمی از آنها ( 14نفر از  23نفر) ،به بروز و گالیههای دانشآموزان و
والدین نسبت به این مسئله ،اذعان داشتند .نبود سازوکار دقیق و منسجم در ارزشیابی
میزان یادگیری دانشآموزان ،عالوه بر اینکه امکان شناسایی دقیق دانشآموزان توانمند
و شایسته را کاهش میدهد ،میتواند تبعات ثانویه دیگری را به همراه داشته باشد.
مواردی نظیر عدم امکان راهنمایی دقیق والدین برای استعدادیابی و هدایت تحصیلی،
بروز و تقویت احساس بیعدالتی آموختهشده و همچنین کمک به والدین دارای
دانشآموزان کمکار برای تقویت و جبران ضعفهای قابل بهبود فرزندان ،از تبعات
احتمالی ناشی از این مسئله خواهد بود .در این زمینه توجه به نکته اشاره شده توسط
چند نفر از معلمان مشارکتکننده ،میتواند نکات قابل توجهی را بازنمایی نماید.
"{...ارزشیابی توصیفی} باعث شده دانشآموزان زرنگ ،سرخورده بشن و حتی تالششون
کاهش پیدا کنه؛ چون همه دانشآموزا ،یکسان و تقریباً یکسان ارزشیابی میشن"{معلم
شماره}14؛ "وقتی ارزشیابی کلی و توصیفی باشه ،دیگه نمیتونیم دانشآموزای زرنگ
{تالشگر} رو از دانشآموزای تنبل {کمکار} تشخیصبدیم" [معلم شماره ]20؛ " اگر
دانشآموزی  14تا  15تا هم غلط داشته باشه ،بازم «قابل قبول» میشه»[معلم شماره ]19؛
«دانشآموزان خودشون به این حس میرسن که اون فردی هم که درسش خوب نبود ،ولی بازم
قبول شد و خیلی خوب گرفت و این ،اعتراضشونو زیاد میکنه و بیانگیزشون کرده»[معلم شماره
]3؛ "ارزشیابی توصیفی ،نمیتونه تفاوتهای فردی بین دانشآموزا رو نشون بده"[معلم شماره
]21؛ "{در ارزشیابی توصیفی}دانشآموزای قوی و ضعیف از هم متمایز نمیشن" [معلم شماره
]22؛ "نمیتونیم دقیق بگیم هر دانشآموز ،چقدر پیشرفت داشته" [معلم شماره ]23؛

به زعم بریگز و همکاران ( )2008باور و ذهنیت دانشآموزان مبنی بر دقیقبودن
معیارهای سنجش و عادالنه بودن رویههای درجهبندی یا نمرهدهی آنها ،نقش بهسزایی
در افزایش مشارکت آنها در فرایند یاددهی یادگیری دارد .در صورتیکه در ذهن
دانشآموزان احساسی مبنی بر وجود معیارهای غیردقیق ،سوگیری در قضاوت 1یا
روشهای غیرعادالنه 2شکلگیرد ،میتواند به شدت عملکرد دانشآموزان را
تحتالشعاع خود قرار دهد (پاپام .)2012 ،3از نظر راگ )2001( 4تأثیرات ناعادالنه
بودن سنجش معلمان ،به حدی است که ضمن کاهش عملکرد و تالش در
دانشآموزان ،میتواند احساس عمیق خشم را تا دوران بزرگسالی در ذهن و رفتار آنها
1. bias in judgements
2. unfair
3. Popham
4. Wragg
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برجای گذارد (ص .)29با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص تأثیرات منفی
مرتبط با نبود مالکها و رویههای دقیق در سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان و
بهویژه تبعات ناشی از عدم امکان شناسایی دانشآموزان شایسته و توانمند از
دانشآموزان کمکار ،توجه دقیق به این مسئله ضرورت دوچندانی دارد .به نظر میرسد
این مسئله ،بیش از آنکه به ماهیت ارزشیابی توصیفی مرتبط باشد ،به عدم آموزش
صحیح معلمان برای درک ابعاد و ویژگیهای طرح ارزشیابی توصیفی و بهویژه عدم
تناسب با امکانات و شرایط موجود مدارس ،بستگی داشته باشد.
1ـ .3پرورش نامطلوب دانشآموزان با مسئولیتپذیری پایین
معلمان مورد مطالعه ،سومیّن آسیب احتمالی ناشی از تداوم اجرای روند فعلی
ارزشیابی توصیفی را «پرورش نامطلوب دانشآموزان با مسئولیتپذیری پایین»،
دانستند .نُه نفر از  23نفر معلم مصاحبه شده ،پرورش دانشآموزان بیتفاوت نسبت به
فرایند تحصیلی خود را به عنوان یکی از تبعات تداوم اجرای برنامه فعلی ارزشیابی
توصیفی یادآور شدند .در این زمینه توجه به نکته اشاره شده توسط چند نفر از
معلمان مشارکتکننده ،میتواند بخشی از واقعیت موجود را بازنمایینماید.
"[ارزشیابی] توصیفی ،باعث شده ،بچهها بفهمن چه بخونن چه نخونن ،نمره میگیرن  ...به
درس و حرف معلم کمتر توجه میکنن ...و کالً بیخیال و بیادب شدن»[معلم شماره ]2؛
«توصیفی ،باعث بیخیالی دانشآموزان شده چون میبینن چه تالش کنن چه نکنن ،خوب و
خیلیخوب میشن و چیزی دستِ معلم نیس»[معلم شماره ]8؛ « ...ارزشیابی توصیفی استرس
بچهها رو به حدی پایین اورده که بچهها بیخیال شدن اما والدین از استرس میمیرن»[معلم
شماره ]9؛ «بعضی از معلما به این نتیجه رسیدن که تو [نظام ارزشیابی توصیفی ] چیزی
دسشون نیس ...همه بچهها با هر وضعیتی قبولن ...بعضیاشون میگن چرا خودمونو اذیت کنیم،
این حس به بچهها هم منتقل شده و اونا هم درسارو جدی نمیگیرن»[معلم شماره ]23؛

تأملی در روایتهای معلمان ،میتواند نشانگری مبیّن برای ایجاد حساسیت بیشتر
در متولیان نظام آموزش و پرورش باشد .به نظر میرسد ،اگر در خصوص پیامدهای
منفی برنامه ارزشیابی توصیفی ،تدابیر هوشمندانه و بههنگامی اندیشیده و به کار گرفته
نشود ،صدمات جبرانناپذیری بر کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برجای گذارد.
به دیگر سخن ،در حالی که از سوی برخی از متولیان نظام آموزش ابتدایی ،از بین
بردن حساسیتها نسبت به نمره و کاهش دادن دغدغهها با استفاده از هر سازوکاری،
به عنوان مزیت تلقی میگردد ،اما بازخوردهای دریافتی از سوی معلمان ،پذیرش این
فرضیه را تقویت میکند که نگاه تکبُعدی به این مسئله ،ضمن کاهش حساسیتها و
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مسئولیتپذیری دانشآموزان ،به تعبیر اغلب معلمان ،به «بیخیالشدن برخی از
دانشآموزان» و در نتیجه کاهش فعالیتها و کمتوجهی نسبت به تکالیف و روند
تحصیل و نهایتاً افت تحصیلی انجامیده است .این مسئله و اشاره به تبعات منفی آن از
سوی معلمان ،در مطالعات زاهدبابالن ،فرجالهی و همرنگ ( )1391و زمانیفرد،
کشتیآرای ،میرشاهجعفری ( )1389نیز تأیید شده است .در ادامه مهمترین آسیبهای
احتمالی ناشی از تداوم روند کنونی برنامه ارزشیابی توصیفی برای دانشآموزان از
منظر معلمان مصاحبه شده بهترتیب فراوانی پاسخهای ارائه شده ،در قالب نمودار ()1
آورده شده است.
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نمودار ( )1مهمترین آسیبهای ناشی از تداوم روند کنونی برنامه ارزشیابی توصیفی
برای دانشآموزان به ترتیب فراوانی پاسخهای ارائه شده
سؤال دوم پژوهش :آسیبهای احتمالی برنامه ارزشیابی توصیفی برای معلمان ،کدامند؟

مقایسههای متوالی و کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان منجر به شناسایی و بازنمایی
شش آسیب احتمالی ناشی از تداوم روند فعلی برنامه موسوم به ارزشیابی توصیفی
برای معلمان شد که این آسیبها شامل« -1 :کاهش شوق و ذوق معلمان به
فعالیتهای آموزشی به دلیل نبود سازوکار مناسب برای شناختهشدن معلمان تالشگر
از دیگر معلمان»؛ « -2افت جایگاه معلمان در مدرسه و به ویژه نزد دانشآموزان و
والدین و در نتیجه کم اثر شدن معلمان در فرایند تدریس»؛ « -3تمرکز بر فعالیتهای
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صوری در امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و تبعات احتمالی
آن»؛ « -4بروز و تشدید احساس بیتفاوتی در بین برخی از معلمان نسبت به پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان به ویژه وضعیت دانشآموزان ضعیف»؛ « -5بروز درگیری و
دلخوری پنهان در بین معلمان پایههای تحصیلی» و « -6بروز خستگی روانی و
جسمانی مضاعف برای معلم» است.
در ادامه سه مورد از بیشترین آسیبهای احتمالی ناشی از تداوم روند کنونی برنامه
ارزشیابی توصیفی از منظر معلمان ،به گونهای دقیقتر مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور بازنمایی آسیبهای احتمالی اشاره شده از سوی معلمان ،تعدادی از
نقلقولهای معلمان ،مورد استفاده قرار گرفته است.
2ـ .1کاهش شوق و ذوق معلمان به فعالیتهای آموزشی بهدلیل نبود سازوکار
مناسب برای شناختهشدن معلمان تالشگر از دیگر معلمان.
معلمان مورد مطالعه ،اولین آسیب ناشی تداوم اجرای روند فعلی ارزشیابی
توصیفی برای معلمان را« ،کاهش شوق و ذوق معلمان به فعالیتهای آموزشی بهدلیل
نبود سازوکار مناسب برای شناختهشدن معلمان تالشگر از دیگر معلمان» ،دانستند14 .
نفر از  23نفر معلم مصاحبه شده ،نبود سازوکار مناسب برای شناختهشدن معلمان
تالشگر و در نتیجه کاهش شوق و ذوق معلمان به فعالیتهای آموزشی را به عنوان
یکی از تبعات احتمالی ناشی از تداوم اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی برای معلمان،
یادآورشدند .در این زمینه توجه به نکته اشارهشده توسط چند نفر از معلمان ،میتواند
بخشی از تجربه زیسته و واقعیت ادراکشده را بازنمایی نماید.
"معلمای متعهد از ارزشیابی توصیفی عذاب میکشن چون هم نتیجهای که انتظار دارن تو
کالسشون نمیبینن و هم زحمتاشون بهچشم نمیاد"[معلم شماره ]7؛ "مدیر هر طور که دلش
میخواد در موردشون {معلمان} قضاوت میکنه و این {رویه} روی عملکردشون تأثیر بدی
گذاشته"[معلم شماره ]12؛ "چون تدریس معلما با شاخصهای دُرست ارزیابی نمیشه؛
همین{مسئله} باعث شده انگیزه و تالش معلما ،افت کنه"[معلم شماره ]13؛ "منصفانه نبودن
ارزشیابی مدیر ،باعثه دلسردی معلمای زحمتکش میشه" [معلم شماره ]14؛ "بعد یه مدتی،
معلما میبینن هرچی هم که تالش کنن؛ تفاوتا دیده نمیشه ...بعدش میگن چرا خودمونو اذیت
کنیم؛ ...دیگه خودشونو به آب و آتیش نمیزنن"[معلم شماره ]14؛ "وقتی نظارتی روی عملکرد
مدیر نیس ،هرطوری که دلش میخاد ارزشیابی معلما رو تکمیل میکنه؛  ...همین کار باعثه
بیانگیزگی معلم میشه "[معلم شماره ]9؛ " وقتی میبینم ،با اینکه حجم کارام بیشتر شده و
زحمتم چند برابر شده ،بهش توجهی نمیشه ،تازه بعضی همکارا ،با دید خوبی هم بهش نگاه
نمیکنن ،خستگی تو تنم میشینه ...، ،این وقتا ،اصالً حس خوبی ندارم» [معلم شماره ]17؛
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کنکاش در دیدگاه معلمان ،ضرورت بازاندیشی و تجدید رویههای مرتبط با
عملکرد مدیران و تعامل آنها با فعالیتهای یاددهی و یادگیری معلمان را آشکار
میسازد .یکی از شایعترین استداللهای مطرح شده توسط برخی از معلمان در این
خصوص و ارتباط آن با ارزشیابی توصیفی ،اینگونه صورتبندی و بازنویسی شده
است که چون دانشآموزان در هر پایه تحصیلی در مقطع ابتدایی ،ابتدای سال با هم
ترکیب شده و مجدداً کالسها شکل میگیرد ،عمالً نتیجه تالش و عملکرد متفاوت
معلمان به چشم نمیآید؛ این امر عالوه بر اینکه موجب عدم شناسایی معلمان کمکار
از معلمان متعهد و تالشگر میشود ،به بیانگیزگی معلمان تالشگر و کاهش فرهنگ
مسئولیتپذیری و پاسخگویی میانجامد.
2ـ .1افت جایگاه معلمان در مدرسه و بهویژه نزد والدین و دانشآموزان و در
نتیجه کماثر شدن آنها در فرایند تدریس .معلمان مصاحبه شده ،دومین
آسیباحتمالی ناشی از تداوم اجرای روند فعلی ارزشیابی توصیفی برای معلمان را،
«افت جایگاه معلمان در مدرسه و به ویژه نزد والدین و دانشآموزان و در نتیجه کم
اثر شدن آنها در فرایند تدریس» ،دانستند 13 .نفر از  23نفر معلم مصاحبه شده ،افت
جایگاه و شأن معلمان در دید دانشآموزان و والدین را ،به عنوان یکی از تبعات
احتمالی ناشی از تداوم اجرای برنامه فعلی ارزشیابی توصیفی یادآور شدند.
افت جایگاه و شأن معلمان نزد دانشآموزان ،تبعاتی نظیر بینظمی ،نافرمانی و
کمتوجهی را به همراه خواهد داشت .این مسئله ،فشار مضاعفی را بر معلمان تحمیل
نموده است ،به گونهای که برخی از معلمان اذعان نمودند که این مسئله ،فشار
مضاعف (جسمی و بیشتر روانی) را در فرایند تدریس بر آنها ،تحمیل کرده است .به
باور آنها ،ارزشیابی توصیفی و بروز و تقویت این حس در ذهن دانشآموزان ،که
چیزی دست معلمان نیست ،اثرات مخرب بسیاری بر فرایند یاددهی یادگیری داشته
است که این امر موجب افت کیفیت فعالیتهای تدریس معلمان و به تبع آن،
ضربهخوردن دانشآموزان میشود .کاهش جایگاه و شأن معلم در چشم دانشآموزان
به دالیلی نظیر مهم تلقی نشدن امتحان و قبولی در هر صورت و دیده نشدن تفاوتها
و سایر موارد مشابه میتواند ضمن برجای گذاشتن مسائل متعدد ،صدمات و
فشارهای ناخواستهای را بر معلمان تحمیل نماید .در این زمینه توجه به نکته اشاره
شده توسط چند نفر از معلمان ،میتواند بخشی از واقعیت موجود را بازنمایی نماید.
"[ارزشیابی] توصیفی ،باعث شده ،بچهها بفهمن چه بخونن چه نخونن ،نمره میگیرن  ...به درس
و حرف معلم کمتر توجه میکنن» [معلم شماره ]2؛ "دانشآموز وقتی میبینه ،ارزشیابی جدی
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نیست و تفاوتا نشون داده نمیشه؛ به این نتیجه میرسه که معلم نقش مهمی نداره؛ ...روی حرف
معلم حساب باز نمیکنه و احترامشم رعایت نمیکنه" {معلم شماره }9؛ «توصیفی ،باعثه
بیخیالی دانشآموزا شده چون میبینن چه تالش کنن چه نکنن ،خوب میشن؛ میفهمن چیزی
دست معلم نیس»[معلم شماره ]23؛ وقتی دانشآموزا میبینن ،تنبال و زرنگا همه قبول میشن؛ کم
کم باورشون میشه که ارزشیابی ،یه کاری ظاهریه"{معلم شماره .}19

کنکاش در دیدگاه معلمان ،ضرورت زمینهسازی برای بهبود طرز تلقی دانشآموزان
و والدین و فرهنگسازی در خصوص ارتقای جایگاه معلمان را بیش از پیش آشکار
میسازد .پرواضح است که ارتقای جایگاه معلمان در جامعه و نظام آموزشی ،شرط
الزم برای بروز تحول در نظام آموزش و پرورش است .به دیگر سخن ،بهبود جایگاه
اجتماعی معلمان و حمایت همه جانبه از آنها ،در تسهیل حرکت بهسمت تحول پایدار
و زمینهسازی برای رشد و بالندگی در نظام آموزشی تأثیر شگرفی برجای میگذارد.
با وجود اهمیت واالی بهبود شأن و منزلت معلم و تأمین آرامش روانی و معیشتی
آنها ،واکاوی دیدگاههای معلمان مشارکتکننده در پژوهش ،مؤید باور معلمان به افت
جایگاه و شأنشان در ذهنیت دانشآموزان و معلمان دارد .اذعان چندین نفر از معلمان
مصاحبهشده به افت جایگاه و شأن معلم در جامعه ،بین والدین و حتی دانشآموزان از
یکسو و مرتبط دانستن بخشی از دالیل آن به کاهش اقتدار معلمان در نتیجه اجرای
برنامه ارزشیابی توصیفی ،تبعات چندگانهای را بر انگیزه و عملکرد معلمان و به تبع
آن بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان برجای گذارده است .صالحی ( )1393شکلگیری
این ذهنیت در معلمان را به عنوان یکی از مهمترین عوامل ادارکشده و تأثیرگذار در
تشدید فشار روانی و جسمی پُردامنه بر معلمان ،معرفی کرده است.
3ـ .1تمرکز بر فعالیتهای صوری در امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان و تبعات احتمالی آن.
بررسیهای تکمیلی در خصوص تبعات و پیامدهای احتمالی ناشی از تمرکز بر
فعالیتهای صوری در امور مربوط به ارزشیابی آموزشی ،منجر به شناسایی سه پیامد
اشارهشده از سوی معلمان شامل :الف) «محدود شدن زمان آموزشی معلمان»؛ ب)
«کاهش اثربخشی فعالیتهای معلمان»؛ ج) «کاهش میزان صداقت در رفتار برخی از
معلمان بهدلیل تشدید فعالیتهایصوری و فرهنگظاهرسازی در امور آموزشی» است.
معلمان مصاحبهشونده ،سومین آسیب احتمالی ناشی از تداوم اجرای روند فعلی
ارزشیابی توصیفی برای معلمان را« ،تمرکز بر فعالیتهای صوری در امور مربوط به
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و تبعات احتمالی آن» دانستند .این مسئله را
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نُه نفر از  23نفر معلمان مصاحبهشده ،به عنوان یکی از مهمترین تبعات احتمالی ناشی از
تداوم روند فعلی اجرای ارزشیابی توصیفی یادآور شدند .کاهش محسوس بازدهی زمان
آموزشی معلمان در کالسها بهدالیل مختلف رخ میدهد؛ نُه نفر از معلمان مصاحبه شده
بر این باورند که در روند فعلی اجرای ارزشیابی توصیفی ،تمرکز اصلی بر امور صُوری و
ظاهری است .این مسئله باعث گردیده است تا نه تنها بهطور بهینه از فرصتهای محدود
آموزشی استفاده نگردد و دانشآموزان متضرر شوند ،بلکه تبعات دیگری نظیر کاهش
میزان صداقت در رفتار برخی از معلمان بهدلیل تشدید فعالیتهای صوری و فرهنگ
ظاهرسازی در امور آموزشی بروز نماید .در این زمینه توجه به نکات اشاره شده توسط
چند نفر از معلمان ،میتواند بخشی از واقعیت ادراک شده را بازنمایی نماید.
معلم شماره  10بر این باور است که" :کارای فانتزی و تجملی مثه پُرکردن چکلیستا و فُرمها
زیاد شده ،اما به بچهها کمکی نمیکنه و فقط دردسرای معلمو زیاد کرده ...از نظر فکری ،از
این کارای بیهوده خسته شدم ،اما چارهای نیس" .معلم شماره  13نیز با توجه به حجم باال و
زمانبر بودن کارهای مربوط به تکمیل فرمها و بهویژه عدم باور به ارزشمندی آنها ،به نکتهای
اشاره میکند .." :از وقتی ارزشیابی توصیفی اومده ،کاغذ بازیها زیادتر شده ...تکمیل
فُرماش{فرمهایش} وقته زیادی از کالسامو میگیره ...باعث شده دانشآموزام ضرر کنن".

معلمان پاسخدهنده ،تکمیل این فُرمها را نوعی کاغذبازیهای غیرمفید میدانند که
موجب از دست رفتن فرصتهای محدود آموزشی میشود و بر این باورند در نهایت
دانشآموزان ،بیشترین ضربه را متحمل شدهاند .شواهد موجود نشان میدهد که تکمیل
فُرمهای متعدد هر کالس توسط معلم ،با اکراه آنها همراه بوده است .به باور معلمان،
تکمیل فُرمها ،عمالً مزیتی برای دانشآموزان به همراه ندارد .از عمدهترین دالیل طرح این
موضوع ،عدم رعایت تناسب بین تعداد دانشآموزان ،امکانات موجود ،الزامات روش
توصیفی و نگرش معلمان به فعالیتهای مطرح شده است .در ادامه مهمترین آسیبهای
احتمالی ناشی از تداوم روند کنونی برنامه ارزشیابی توصیفی برای معلمان به ترتیب
فراوانی پاسخهای ارائه شده ،در قالب نمودار ( )2آورده شده است.
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نمودار ( )2مهمترین آسیبهای احتمالی ناشی از تداوم روند کنونی برنامه ارزشیابی
توصیفی برای معلمان به ترتیب فراوانی پاسخهای ارائهشده

برای درک جامع اطالعات برگرفته از عبارتهای ذکرشده توسط معلمان در
خصوص آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی و الهامهای
برگرفته از آن ،یافتههای مزبور در قالب جدول ( )2تنظیم و تلخیص شدهاست.
جدول ( )2تلخیص دریافتهای الهام گرفته از روایتهای معلمان در خصوص
آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی
عنوان
طبقه
آسیباحتمالی

دریافتهای الهام گرفته از روایت معلمان
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دریافتهای الهام گرفته از روایت معلمان

برای دانشآموزان
برای معلمان

 "عالوه بر اینکه ارزشیابی توصیفی وقتگیره ،چون از طرف دانشآموزان و والدین جدیگرفته نمیشه ،فقط زحمات معلما رو چندبرابر کرده ...یادگیری بچه رو که بهتر نکرده ،هیچی،
باعث افت تحصیلیشون هم شده"؛ "وقتیکه روش دقیقی برای ارزشیابی دانشآموزان وجود
پرورش نداشته باشه ،و نظارت صحیحی هم نباشه ،نتیجش اینه که مشکالت دانشآموزان پایه به پایه
نامطلوب بیشتر میشه و نهایت امر شاهد بیسوادی [یا کمسوادی] دانشآموزان هستیم"؛ "چند تا
دانشآموزان با دانشآموز دارم که حتی جمع دو رقمی رو نمیتونن ،صحیح انجام بدن؛ وقتی کارنامه سال
سطح سواد گذشتشون رو دیدم ،با کمال تعجب ،ارزشیابیاشون ،همش خوب و خیلی خوب بود"؛
"ضعف در امالء فارسی بهطور کلی در بین بچهها زیاده ،و یکی دو نفر از بچهها ،حتی اسم
ناکافی
خودشونو نمیتونن صحیح بنویسن"؛ "بچهای رو همینطوری رد کردن اومده باال به عنوان
فبولی ،تا پنجم رسید و چون توصیفی بود ،نمره و معیاری برای کار معلم نبود ،ضعیف باال
اومد و باعث شد در سال پنجم مکّرر با افت تحصیلی مواجه بشه و ترک تحصیل کنه"
" ...باعث شده دانشآموزان زرنگ ،سرخورده بشن و حتی تالششون کاهش پیدا کنه؛ چون
همه دانشآموزا ،یکسان و تقریباً یکسان ارزشیابی میشن"؛ ـ "وقتی ارزشیابی کلی و توصیفیه
عدم امکان باشه ،دیگه نمیتونیم دانشآموزای زرنگ رو از دانشآموزای تنبل {کمکار} تشخیص بدیم"؛ ـ
شناسایی دقیق "اگر دانشآموزی  14تا  15تا هم غلط داشتهباشه ،بازم «قابلقبول» میشه"؛ ـ "دانشآموزان
دانشآموزان خودشون به این حس میرسن که اون فردی هم که درسش خوب نبود ،ولی بازم قبول شد و
شایسته و خیلی خوب گرفت و این ،اعتراضشونو زیاد میکنه و بیانگیزشون کرده"؛ ـ "ارزشیابی
توانمند؛ توصیفی ،نمیتونه تفاوتهای فردی بین دانشآموزا رو نشون بده"؛ ـ "{در ارزشیابی
توصیفی}دانشآموزای قوی و ضعیف از هم متمایز نمیشن"؛ ـ"نمیتونیم دقیق بگیم هر
دانشآموز ،چقدر پیشرفت داشته"
 "[ارزشیابی] توصیفی ،باعث شده ،بچهها بفهمن چه بخونن چه نخونن ،نمره میگیرن  ...بهدرس و حرف معلم کمتر توجه میکنن ...و کالً بیخیال و بیادب شدن"
پرورش
 "[ارزشیابی] توصیفی ،باعث بیخیالی دانشآموزان شده چون میبینن چه تالش کنن چهنامطلوب
نکنن ،خوب و خیلیخوب میشن و چیزی دستِ معلم نیس"؛ ـ " ...ارزشیابی توصیفی
دانشآموزان با
استرس بچهها رو به حدی پایین اورده که بچهها بیخیال شدن اما والدین از استرس
مسئولیتپذیری
میمیرن"؛ ـ "بعضی از معلما به این نتیجه رسیدن که تو [نظام ارزشیابی توصیفی ] چیزی
پایین؛
دسشون نیس ...همه بچهها با هر وضعیتی قبولن  ...بعضیاشون میگن چرا خودمونو اذیت
کنیم ،این حس به بچهها هم منتقل شده و اونا هم درسارو جدی نمیگیرن"
کاهش شوق و "-معلمای متهعد از ارزشیابی توصیفی عذاب میکشن چون هم نتیجهای که انتظار دارن تو
ذوق معلمان به کالسشون نمیبینن و هم زحمتاشون بهچشم نمیاد"؛ ـ "مدیر هر طور که دلش میخواد در
فعالیتهای موردشون {معلمان} قضاوت میکنه و این {رویه} روی عملکردشون تأثیر بدی گذاشته"؛ ـ
آموزشی بهدلیل "چون تدریس معلما با شاخصهای دُرست ارزیابی نمیشه؛ همین باعثشده انگیزه و تالش
نبود سازوکار معلما ،افت کنه"؛ ـ "منصفانه نبودن ارزشیابی مدیر ،باعثه دلسردی معلمای زحمتکش میشه"؛
مناسب برای ـ "بعد یه مدتی ،معلما میبینن هرچی هم که تالش کنن؛ تفاوتا دیده نمیشه ...بعدش میگن چرا
شناختهشدن خودمونو اذیت کنیم؛ ...دیگه خودشونو به آب و آتیش نمیزنن"؛ ـ "وقتی نظارتی روی
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عنوان
طبقه
آسیباحتمالی
معلمان تالشگر عملکرد مدیر نیس ،هرطوری که دلش میخاد ارزشیابی معلما رو تکمیل میکنه؛  ...همین کار
از دیگر معلمان باعثه بیانگیزگی معلم میشه؛ "؛ ـ "وقتی میبینم ،با اینکه حجم کارام بیشتر شده و زحمتم
دریافتهای الهام گرفته از روایت معلمان

چند برابر شده ،بهش توجهی نمیشه ،تازه بعضی همکارا ،با دید خوبی هم بهش نگاه نمیکنن،
خستگی تو تنم میشینه ...، ،این وقتا ،اصالً حس خوبی ندارم»

افت جایگاه
معلمان در
مدرسه و به
ویژه نزد
دانشآموزان و
والدین و در
نتیجه کماثر
شدن معلمان
در فرایند
تدریس
تمرکز بر
فعالیتهای
صوری در امور
مربوط به
ارزشیابی

 «[ارزشیابی] توصیفی ،باعث شده ،بچهها بفهمن چه بخونن چه نخونن ،نمره میگیرن  ...بهدرس و حرف معلم کمتر توجه میکنن"؛ ـ "دانشآموز وقتی میبینه ،ارزشیابی جدی نیست و
تفاوتا نشون داده نمیشه؛ به این نتیجه میرسه که معلم نقش مهمی نداره؛ ...روی حرف معلم
حساب باز نمیکنه و احترامشم رعایت نمیکنه"؛ ـ "توصیفی ،باعثه بیخیالی دانشآموزا شده
چون میبینن چه تالش کنن چه نکنن ،خوب میشن؛ میفهمن چیزی دست معلم نیس"؛ ـ
"وقتی دانشآموزا میبینن ،تنبال و زرنگا همه قبول میشن؛ کم کم باورشون میشه که ارزشیابی،
یه کاری ظاهریه"
"کارای فانتزی و تجملی مثه پُرکردن چکلیستا و فُرمها زیاد شده ،اما به بچهها کمکی نمیکنه
و فقط دردسرای معلمو زیاد کرده ...از نظر فکری ،از این کارای بیهوده خسته شدم ،اما
چارهای نیس"؛ ـ  ..." :از وقتی ارزشیابی توصیفی اومده ،کاغذ بازیها زیادتر شده...تکمیل
فُرماش {فرمهایش} وقته زیادی از کالسامو میگیره ...باعث شده دانشآموزام ضرر کنن".

بحث و نتیجهگیری
از آنجاییکه کیفیت عملکرد افراد ،تحت تأثیر ادراکات آنها قرار دارد (رضوانی،
منصوریان و احمدی ،)1388 ،در مطالعه حاضر بهمنظور درک عمیق آسیبهای ناشی
از تداوم روند کنونی نظام ارزشیابی توصیفی ،سعیشد تا با روششناسی کیفی و ورود
به نظام معنایی معلمان ،سطح و عمق ادراک و تفسیر آنها نسبت به پدیده مورد
بررسی ،شناسایی و بازنماییگردد .از نظر افتخاری ،بدری ،پایداری و سوادی ()1391
هر انسانی دنیای منحصر به فردی از ادراکات و تصورات دارد که از آگاهیها و
تجربیات وی نشأت میگیرد ،اما مجموعهای از الگوهای ادراکی مشابه در میان افراد
در جامعه حاکم است که میتوان آنها را کشف و فرمولبندیکرد .بنابراین هدف این
نوشتار ،قضاوت در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه و ادراک معلمان یا کیفیت طرح
ارزشیابی توصیفی نیست ،بلکه تالش بر این است تا همچون آیینهای شفاف ،ضمن
توصیف ،تحلیل و انعکاس سطح و عمق ذهنیات و ادراکات معلمان ،تبعات احتمالی
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ناشی از وجود این ذهنیات بر روند کار آنها و بهویژه ،پیامدهای آن بر کیفیت پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ،بازنماییشود و در انتها با ارائه راهکارهایی متناسب ،برای
بهبود روند کنونی سنجش آموختههای دانشآموزان ،گامی هرچند ناچیز برداشته شود.
مطالعه استرونگ و تاکر ( ،)2003نشان داد که بدون وجود معلمان توانمند و با کیفیت
در کالس ،امکان موفقیت هیچکدام از تالشها برای اصالح آموزشی وجود ندارد
(ص .)3بنابراین بازنمایی دیدگاههای آنها میتواند به متولیان آموزشی برای شناسایی و
ارتقای کمیت و کیفیت باورها و نگرشهای معلمان به عنوان یکی از مهمترین ارکان
تحول در نظام آموزشی ،کمک نماید.
بهطور کلی ،تحلیل عمیق دیدگاههای معلمان ،موجب شناسایی و دستهبندی 12
آسیب احتمالی برای برنامه ارزشیابی توصیفی گردید که در دو طبقه کلی آسیبهای
مرتبط با دانشآموزان و معلمان تقسیمبندیشد .آسیبها در حوزه دانشآموزی شامل:
«پرورش نامطلوب دانشآموزان با سطح سواد ناکافی»؛ ب) «عدم امکان کسب شناخت
دقیق دانشآموزان شایسته و توانمند»؛ ج) «پرورش نامطلوب دانشآموزان با
مسئولیتپذیری پایین»؛ د) «پرورش نامطلوب دانشآموزان بیانگیزه نسبت به پیشرفت
تحصیلی»؛ ه) «ناشناخته ماندن ضعفهای دانشآموزان و در نتیجه عدم رفع آنها» و و)
«بروز احساس بیلیاقتی و کاهش اعتماد به نفس در برخی دانشآموزان (درماندگی
آموخته شده)» .آسیبها در حوزه معلمان شامل الف) «کاهش شوق و ذوق معلمان به
فعالیتهای آموزشی بهدلیل نبود سازوکار مناسب برای شناختهشدن معلمان تالشگر از
دیگر معلمان»؛ ب) «افت جایگاه معلمان در مدرسه و بهویژه نزد دانشآموزان و
والدین و در نتیجه کماثر شدن معلمان در فرایند تدریس»؛ ج) «تمرکز بر فعالیتهای
صوری در امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و تبعات احتمالی
آن»؛ د) «بروز و تشدید احساس بیتفاوتی در بین برخی از معلمان نسبت به پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان به ویژه وضعیت دانشآموزانضعیف»؛ ه) «بروز درگیری و
دلخوری پنهان در بین معلمان پایههای تحصیلی» و و) «بروز خستگی روانی و
جسمانی مضاعف برای معلم» است.
خوشخلق و شریفی ( )1389نیز در ارتباط با برنامهریزی محتوایی و اجرایی
برنامه ارزشیابی توصیفی ،به وجود چهار دسته چالش و ضعف در «مرحله اجرا،
برنامهریزی ،منابع پیشبینی شده و منابع مربوط به ارزشیابی توصیفی» اشاره نمودهاند.
میرزامحمدی ( )1390نیز در پژوهش خود ،مهمترین موانع مرتبط با معلمان در اجرای
ارزشیابی توصیفی را «خو گرفتن معلمان به روشهای سنتی ارزشیابی پیشرفت
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تحصیلی»« ،عدم انگیزه کافی معلمان در اجرای صحیح الگوی ارزشیابی کیفی
توصیفی» و «دشوار بودن اجرای الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در کالس درس»
گزارش نموده است .با توجه به اهمیت آسیبشناسی و شناسایی تبعات ناشی از
اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی ،در ادامه بر تفسیر ابعاد و زوایای برخی از آسیبهای
شناسایی شده پرداخته شده است.
کنکاش در روایتهای معلمان ،به شناسایی ذهنیت آنها در زمینه فعالیتهای
سنجشی منتج گردید؛ بهزعم معلمان مصاحبهشده ،از عمدهترین آسیبهای ناشی از
اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی ،بروز نوعی احساس بیخیالی ،اهمالکاری و عدم
باور و ارزشگذاری دانشآموزان نسبت به اقدامات سنجشی معلمان است که بر
میزان تالش ،انجام بهینه تکالیف ،سواد دانشآموزان و کیفیت پیشرفت
تحصیلیشان ،اثرات منفی برجای گذارده است .بحث و بررسی درباره آن ،میتواند
ابعاد و زوایایی تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مسئله را روشن نماید .همسو با یافتههای
مطالعه حاضر ،مطالعات (نامور ،راستگو ،ابوالقاسمی و درخشنده1389 ،؛ زاهدبابالن،
فرجالهی ،همرنگ 1391؛ زمانیفرد ،کشتیآرای ،میرشاهجعفری )1389 ،نیز تأثیر
معنادار برنامه ارزشیابی توصیفی در کاهش تالش و رقابت بین دانشآموزان را تأیید
نموده است .این در حالی است که رقابت ماهیتاً امری نامطلوب بهشمار نمیرود و
میزانی از آن برای ایجاد پویایی در دانشآموزان و افزایش حس مسئولیتپذیری آنان
نسبت به پیشرفت تحصیلی خود ،الزم به نظر میرسد .رقابت ،زمانی مُخرب است
که تبدیل به هدف شود ،فراتر از توانایی فرد باشد و یا اینکه بیشتر از تهییج حس
تعاون و همیاری ،بر رقابت تأکید شود و بهجای رقابت سازنده ،بر موفقیت به هر
شکل ممکن ،تأکید شود .بنابراین کاهش افراطی حس رقابتجویی در
دانشآموزان ،نه تنها نمیتواند مطلوب باشد که از اثرات نامطلوب محسوب
میگردد .در این خصوص تحلیل نظرات معلمان از بروز نوعی بیتفاوتی و بیخیالی
افراطی در دانشآموزان نسبت به پیشرفت تحصیلی و مسئولیتپذیری در انجام
تکالیفشان حکایت دارد ،و این مسئله ضمن تأثیر نامطلوب بر میزان تالش و پشتکار
دانشآموزان ،موجب افزایش افت تحصیلی آنها و نارضایتی والدینشان شده است.
شواهد منطقی و مستندات پژوهشی تأیید میکند که حذف بخش مثبت استرس از
برنامه دانشآموزان به بهانه حفظ سالمت روانی ،نتیجهای معکوس به همراه خواهد
داشت .این موضوع ،بهدلیل ناتوانی در مقابله با استرسهای متنوع زندگی ،که به قول
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سلی )1987(1چاشنی زندگی است و رهایی کامل از آن فقط با مرگ امکانپذیر است،
میتواند موجب بروز یا تقویت احتمال عملکردی مخرب در زندگی آینده فرد شود.
به دیگر سخن ،به نظر میرسد وقتی دانشآموزان به بهانه حذف استرس ،با نوعی
بیخیالیآموختهشده (مبتنی بر دیدگاه نُه نفر از  23معلم مصاحبه شده) و عدم آمادگی
برای مدیریت استرس مواجهشوند ،عمالً برای زندگی آینده و مقابله منطقی با
فشارهای زندگی آماده نمیشوند .در این خصوص یافتههای مطالعه گلد ،پترنیو و ژیلر
در سالهای  1982 ،1979و  1983در یک مطالعهای طولی که دربارة دانشآموزان
انجام دادند ،نشاندهنده این بود که دانشآموزانی که در برابر فشارهای روانی
سازگاری ضعیفی دارند ،میتوانند به بزهکاری سوق داده شوند (به نقل از حافظی،
احدی ،عنایتی و نجاریان .)7 :1386 ،پیامدهای بروز این مسئله آنگاه جدیتر میشود
که برخی از افراد مسئول و مجری طرح ارزشیابی توصیفی ،حذف کامل استرس در
دانشآموزان را از عمده مزایای طرح ارزشیابی توصیفی دانسته و نسبت به تبعات و
مخاطرات دامنگیر و گسترده آنچه معلمها از آن به عنوان «بروز بیخیالی حاد و عدم
حساسیت دانشآموزان ابتدایی نسبت به امر یادگیری و تحصیل خود به دلیل احساس
کم ارزش بودن نحوه ارزشیابی توصیفی در باور دانشآموزان» ،یاد میکنند ،آگاه نبوده
یا در بهکار بستن و آموزش الگو ،دقت کافی نشده است .بنابر یافتههای پژوهشی،
وجود میزانی از استرس چالشزا (یوسترس )2برای دانشآموزان ،نه تنها امری مطلوب
در فرایند تحصیل و زندگی است ،بلکه امری ضروری بهنظر میرسد .افراط و تفریط
در هر قضیهای ،امری ناصواب است .بنابراین نه تنها توجیه منطقی برای ذوقزده شدن
نسبت به حذف کامل استرس دانشآموزان وجود ندارد ،بلکه میتوان این مسئله را از
معایب عمده طرح ارزشیابی توصیفی برشمرد که اثرات مخرب آن نه تنها در سطح
مدرسه ،بلکه میتواند دامنگیر رفتارهای دانشآموزان در جامعه گردد.

1. Selye
 .2یوسترس ( ،)eustressنوعی استرس مثبت و مفید است .در حالت یوسترس ما تحت فشار هستیم ،ولی این
فشار به ما انرژی و انگیزه میدهد تا مسئولیتهایمان را انجام دهیم و به اهدافمان برسیم .تحصیل کردن،
ازدواج با فردی که دوستش داریم ،ترفیع شغلی و تغییر شغل از جمله یوسترسهای فشارزا ،اما مفید هستند.
بنابراین استرس ،همیشه مضر نیست .در واقع استرس میتواند ما را به سوی دادن پاسخ موثر به یک موقعیت
هدایت کند (مثل اضطراب قبل از امتحان) این بدان معناست که شما میتوانید تصمیم بگیرید که استرس اثر
مثبت یا منفی روی زندگی شما داشته باشد.
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عسگری و مظلومی ( ،)1389در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از
سنجش صحیح و کامل ،باعث یادگیری مطلوب و پیشرفت تحصیلی باال و در نتیجه
سبب افزایش خودپنداره و عملکرد مطلوب تحصیلی در دانشآموزان میگردد .به باور
آنها اگر معلمان و مربیان ،شیوه سنجش خود را تغییر دهند ،میتوانند میزان پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را افزایش و نحوه افکارشان را نسبت به خودشان تغییر دهند.
گلیکرز ،کستر ،کریچنر و باستینز ،)2008( 1نیز بدین نتیجه رسیدند که استفاده صحیح
از راهبردهای سنجشی در برآورد عملکرد دانشآموزان و درک درست آن از سوی
دانشآموزان ،نحوه یادگیری و مطالعه آنها را به شکل مثبتی ،تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین به نظر میرسد با وجود تأکید برخی از مسئوالن ،و همچنین بخشی از
پژوهشها در معرفی اثر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی بر کاهش رقابتجویی و
رقابتپذیری بین دانشآموزان به عنوان نقطه کلیدی و حُسن طرح ،نمیتوان بهگونهای
افراطی و بدون درنظر گرفتن حد تعادل و پیامدهای منفی ،صرفاً از بین رفتن
حساسیتها نسبت به نمره و کاهش رقابتجویی و رقابتپذیری دانشآموزان را به
عنوان اثر مطلوب طرح تلقی کرد؛ بازخوردهای دریافتی ،نشان میدهد که نگاه
تکبُعدی به این مسئله ،ضمن کاهش حساسیتها و مسئولیتپذیری دانشآموزان ،به
تعبیر اغلب معلمان به «بیخیالشدن دانشآموزان» و در نتیجه کاهش فعالیتها و
کمتوجهی به تکالیف و روند تحصیل و در نهایت افت تحصیلی انجامیده است .این
مسئله و اشاره به تبعات منفی آن از سوی معلمان ،در مطالعات زاهدبابالن ،فرجالهی،
همرنگ ( )1391و زمانیفرد ،کشتیآرای ،میرشاهجعفری( )1389نیز تأیید شده است.
واکاوی دیدگاههای معلمان در خصوص آسیبهای ناشی از تداوم وضعیت فعلی
برنامه ارزشیابی توصیفی در نظام آموزش ابتدایی ،نشانگر تردیدهای جدی و ذهنیت
منفی آنها به کارکردهای مثبت طرح ارزشیابی توصیفی بهدلیل اثرات نامطلوبی است
که در کاهش انگیزه تالش دانشآموزان و در نتیجه افت کیفیت تحصیلی و به تعبیر
معلمان تولید دانشآموزان بیسواد بر جای گذاشته است .این یافتهها توسط برخی
پژوهشها نظیر (موسوی و پاشاشریفی1387 ،؛ حسینی )1390 ،نیز تأیید شده است.
بهزعم تاپیا و پارادو ،)2006( 2استفاده صحیح و متناسب از رویکردهای سنجش،
1. Gulikers, Kester, Krichner, & Bastiaens
2 Tapia, & Pardo
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میتواند به افزایش انگیزه یادگیری در دانشآموزان بینجامد .بنابراین با توجه به نقش
مهم سنجش در ارتقای کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (پاوری2012 ،؛
سیندالر2011 ،؛ شرمیز و دیوستا2011 ،؛ شوت و جینبکر2010،؛ لمپریانو و آتانسو،
2009؛ تیواری ،لم ،یون ،و چان )2005 ،ضرورت توجه به آسیبهای برشمرده شده،
بیش از پیش احساس میگردد.
تحلیل ادراکات  14نفر از  23معلم مشارکتکننده در این مطالعه ،منجر به بازنمایی
یکی از مهمترین آسیبهای بالقوه برنامه ارزشیابی توصیفی برای دانشآموان گردید.
آنها ضمن اذعان به گالیههای دانشآموزان و والدین نسبت به دقت پایین و منصفانه
نبودن برنامه ارزشیابی توصیفی در توجه به تفاوتهای بین عملکرد دانشآموزان و
به ویژه شناسایی دانشآموزان شایسته و توانمند ،تأثیرات مخرب این ذهنیت بر
پیشرفت دانشآموزان را به عنوان یکی از مهمترین نگرانیها و آسیبها برنامه
ارزشیابی توصیفی برشمردند که در صورت تداوم روند فعلی و بیتوجهی به آن،
میتواند فرایند یاددهی یادگیری و سالمت روان دانشآموزان را با چالشهای جدی
مواجهنماید .نتایج مطالعه اونگکلی ،آنجال انگ ،لینگچونگ و شنگهو ( )2008نشان
داد که باور به وجود نظام ارزیابی عملکرد منصفانه 1و وضوح در مالکهای ارزیابی،
نقش مهمی در افزایش رضایتمندی و ارتقای انگیزش دارد .از سوی دیگر ،عدم
رعایت عدالت در سنجش ،تبعات جبرانناپذیری را بر باورها ،ذهنیت و عملکرد
دانشآموزان برجای میگذارد .به زعم بریگز ،وودفیلد ،مارتین و سواتن،)2008( 2
باور و ذهنیت دانشآموزان مبنی بر دقیقبودن مالکهای سنجش و عادالنه بودن
شیوههای درجهبندی یا نمرهدهی آنها ،نقش بسزایی در افزایش مشارکت آنها در
فرایند یاددهی یادگیری دارد .در صورتیکه در ذهن دانشآموزان احساسی مبنی بر
وجود مالکهای غیردقیق ،سوگیری در قضاوت یا روشهای غیرعادالنه شکلگیرد،
میتواند بشدت عملکرد دانشآموزان را تحت الشعاع خود قرار دهد (پاپام .)2012 ،به
زعم راگ ( )2001تأثیرات ناعادالنه بودن سنجش معلمان ،بهحدی است که ضمن
کاهش عملکرد و تالش در دانشآموزان ،میتواند احساس عمیق خشم را تا دوران
بزرگسالی در ذهن و رفتار آنها برجای گذارد (ص .)29گلپرور و نادی ( )1387در
مطالعه خود بهاین نتیجه رسیدند که رابطه بین باور دانشآموزان به وجود دنیای
1. fairness of the performance appraisal system
2. Briggs, Woodfield, Martin, Swatton
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عادالنه و رویههای رفتاری عدالتمحور در مدرسه و عملکرد معلمان ،با بروز استرس
منفی دانشآموزان در مدرسه ،معنادار و منفی است .به دیگر سخن ،به میزانی که در
دانشآموزان باور به فقدان دقت کافی و ناعادالنه بودن دنیای اطراف و بهویژه عدالت
رفتاری در عملکرد و ارزیابیهای معلم شکل گیرد ،به همان میزان استرس منفی و
مُخرب (دیسترس )1بر عملکرد دانشآموزان افزایش مییابد .این یافته ضرورت
بازاندیشی در وضعیت موجود و بهکارگیری رویههای عادالنه در فعالیتهای سنجشی
معلمان و دوری از رفتارهای شکلدهنده به احساس دانشآموزان نسبت به وجود
تبعیض و قضاوتهای ناعادالنه بهمنظور پرهیز از بروز استرس منفی بر عملکرد
دانشآموزان را از یکسو و لزوم استفاده از سازوکارهای مناسب در شناسایی دقیق
دانشآموزان شایسته ،توانمند و فعال را ،متذکر میشود.
بخش دیگری از آسیبهای احتمالی مربوط به معلمان است« .کاهش شوق و ذوق
معلمان به فعالیتهای آموزشی بهدلیل نبود سازوکار مناسب برای شناختهشدن معلمان
تالشگر از دیگر معلمان» ،از مهمترین آسیبهای برشمرده ،ناشی از اجرای روند
کنونی برنامه ارزشیابی توصیفی برای معلمان است که از سوی چهارده نفر از  23معلم
مصاحبهشده ،معرفی گردید .بررسیهای دقیقتر نشانداد که عینیت یافتن این آسیب،
بهعنوان یکی از علل مؤثر در بروز احساس بیتفاوتی در بین برخی از آنها نسبت به
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بهویژه وضعیت دانشآموزان ضعیف و همچنین تشدید
نوعی فشار روانی بر معلمان متعهد و زحمتکش ،تأثیرگذار بودهاست .تحلیل
دیدگاههای معلمان نشانداد که وجود احساسی مبنی بر اینکه تالشها دیده نمیشود و
تفاوت بین عملکرد معلمان زحمتکش و کاربلد با معلمان کمکار یا کمتر موفق،
مشخص نمیشود ،باعث نوعی سرخوردگی و بروز انرژی منفی در بین آنها شدهاست.
چرایی توجه و اذعان به احساس نیاز معلمان برای وجود سازوکار دقیق و منصفانه در
ارزیابی عملکرد معلمان ،وقتی قابل درک میشود که بهدلیل ،بروز و دامنگیر شدن
کمسوادی در دانشآموزان پایههایی که در سالهای گذشته در برنامه ارزشیابی
توصیفی قرار داشتهاند ،نوعی درگیری پنهان بین همکاران مبنی بر کمکاری در انجام
تعهدات درسی دانشآموزان در سالهای گذشته ،به وجود آمدهاست .در این خصوص
توجه به دیدگاه معلم شماره  17میتواند بخشی از واقعیت را ترسیم نماید" .خستگی

تو تنم میشینه ،وقتی میبینم ،با اینکه حجم کارام بیشتر شده و زحمتم چند برابر شده،
1. distress
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بهش توجه نمیشه ،تازه بعضی همکارا ،با دید خوبی هم بهش نگاه نمیکنن ...،این
وقتا ،حس خیلی بدی دارم" بهدیگر سخن ،کاهش اعتماد نسبت به کیفیت کار
همکاران مبنی بر کمکاری در تدریس ،اثربخش نبودن فعالیتها و یا متعهد نبودن
نسبت به یادگیری دانشآموزان یا رعایت همه سرفصلهای درسی ،باعثگردیده تا
نوعی فشار پنهانی ،بر معلمان تحمیلگردد و این در حالیاست که بنا به ماهیت
رویکرد اخیر ارزشیابی در نظام آموزش ابتدایی ،بهلحاظ حجم کار ،زحمات معلمان
دو چندانشده است (صالحی .)1393 ،این یافته در مطالعه راسل و ولزن ( ،)1987به
شکلی ،تأیید شدهاست .نتیجه مطالعات آنها نشان داد ،معلمانی که از حمایت همکاران
خود برخوردار بودهاند ،خستگی هیجانی کمتر و نگرش مثبت بیشتری نسبت به
دانشآموزان داشتهاند و احساس موفقیت فردی در آنان نیز ،در سطح باالتری بوده
است (به نقل از پرداختچی ،احمدی ،و آرزومندی .)1388 ،بنابراین به نظر میرسد،
افزایش فشار کار ناشی از تنوع فعالیتهای نشأت گرفته از ماهیت طرح از یکسو،
گزارش برخی از معلمان در مورد بروز درگیری و دلخوری پنهان در بین معلمان
پایههای تحصیلی ،بهدلیل شائبه عدم انجام فعالیت کیفی در پایههای قبلی خود ،به
همراه فشار روانی پنهان ،منجر به بروز استرسهای متعددی برای معلمان شده باشد.
این مسئله در حالی شکل گرفته است که بین تعداد دانشآموزان کالسها ،امکانات و
فضای مدارس با الزامات طرح ،تناسب ناچیزی وجود دارد 1و تمامی این عوامل ،منجر
به تشدید فشار روانی و جسمانی بر معلمان شدهاست .در این خصوص ،محقق در
جریان مصاحبهها ،از تصمیم یا اقدام چند نفر از معلمان با سابقه باال برای پیگیری
درخواست بازنشستگی پیشاز موعد و رهایی از این شرایط ،مطلع گردید.
از کلیدیترین عوامل در موفقیت هر طرح و نقشهای ،ضرورت تناسب الزامات آن
با شرایط محیطی و بلوغ سازمانی است .این مسئله را اندیشمندان حوزههای مختلف و
بهویژه متخصصان حوزه سنجش آموزش و یافتههای پژوهشی تأیید نمودهاند .برنامه
 .1بررسیها نشان داد متوسط تعداد دانشآموزان در کالسهای ابتدایی در مدارس مورد مطالعه ،حدود  35نفر
است و با استاندارد حداقلی الزم ،فاصله بسیاری دارد .این در حالیاست که بر اساس مطالعه حیدری (،)1387
تعداد مناسب دانشآموزان برای اجرای طرح توصیفی در پایه اول ،بین  10تا  15نفر و برای پایههای دوم و سوم
و چهارم 15 ،تا  20نفر است .این یافتهها از سوی دیگر با نتیجه پژوهشهای حامدی ( )1388و حسنی ()1382
که کمبود امکانات و تجهیزات مناسب را از مشکالت اساسی اجرای طرح بیان کرده بودند ،در یک راستا قرار
دارد .میرزامحمدی ( ) 1390نیز در پژوهش خود ،به عدم قابلیت اجرای الگوی ارزشیابی توصیفی برای
کالسهای باالتر از  15تا  20دانش آموز ،اذعان مینماید.
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ارزشیابی توصیفی به لحاظ چشمانداز ،پیشینه بینالمللی ،اهداف و رویههای پیشنهاد
شده ،در وضعیت قابل قبولی قرار دارد ،اما به نظر میرسد عدم تناسب با شرایط و
امکانات نرمافزاری و سختافزاری موجود ،اجرای جزیرهای ،و سلیقهای بخشهایی از
آن ،بدون توجه به باورهای ذینفعان و فرهنگسازی مورد نیاز ،باعث گردیده است تا
تبعات و عواقب منفی گستردهای را به نظام آموزشی و بهخصوص بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان تحمیل نماید .براساس گفته تاشمن و وایلی ( )1378اشتباه
بزرگ آن است که تنها بر محتوای تغییر ،تأکید و از روند اجرایی آن غفلت شود.
اهمیت فرآیندی که تغییر را اداره میکند ،همسنگ خود اندیشه تغییر است (نقل از
بیرمیپور ،شریف ،جعفری و مولوی .)1390 ،با وجود برخی نقاط قوت در طرح
ارزشیابی توصیفی (صالحی ،)1393 ،به نظر میرسد ،بهکارگیری و بهویژه تعمیم
عجوالنه این طرح در همة استانهای کشور ،در شرایطی که در بسیاری از مدارس
کشور ،حداقل امکانات الزم برای اجرای موفق طرح ،وجود نداشته و ندارد،
تصمیم صحیح نبودهاست .کمتوجهی به الزامات اساسی برای موفقیت در اجرای
اینطرح ،تمرکز و برجستهسازی نقاط قوت آن و صرفاً بررسی آثار خواسته و
کمتوجهی به آثار جانبی و ناخواسته ،میتواند تبعات دامنگیری را برای سالمت و
پویایی نظام آموزشی و سرمایههای انسانی بیبدیل کشور به همراه داشتهباشد .امید
میرود این مطالعه توانسته باشد ،بخشی از مهمترین آسیبهای ناشی از اجرای
نامتقارن و نامطلوب برنامه ارزشیابی توصیفی را به نمایش گذارده و با واکاوی و
بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان ،به روشن شدن فضای تصمیم و اقدام
مناسب برای بهبود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بهویژه بالندگی نظام آموزش
ابتدایی بهعنوان مهمترین رکن نظام آموزشی و زمینهساز تحول در جامعه ،کمکنماید.
برخی از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود
هرچند مصاحبه کیفی با نمونه محدودی از سوژهها ،نمیتواند نتایج قابل تعمیمی را
بهلحاظ آماری در برداشته باشد ،اما میتواند الیههای پنهان و عموماً مغفول مانده در
این حوزه را بیشتر آشکار نماید .نتایج پژوهش حاضر ،رشتهای از مشکالت معلمان
در هنگام تدریس و بعد از آن را آشکار نمود که نیازمند باز مدیریت و ترمیم سریع و
هوشمندانه توسط نهادهای اثرگذار است .بهدلیل ماهیت پژوهشهای کیفی در
ژرفنگری و خلق شناخت عمیق ،یافتههای این مطالعه ،به لحاظ شناسایی جزئیات
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مربوط به آسیبهای موجود و اثرگذاری آنها بر پیشرفت یا افتتحصیلی دانشآموزان،
با برخی از پژوهشهای کمّی انجامشده در این حوزه ،تفاوت دارد .در پژوهش حاضر
سعی گردید تا از یکسو و از آنجا که گزارههای اصلی و رویکرد غالب مقالهها و
طرحهای پژوهشی منتشر شده در حوزه اثربخشی ارزشیابی توصیفی ،با محوریت
رویکردهای هدفگرا و بهمنظور شناسایی ،اندازهگیری و برجستهسازی اثرات
قصدشده طرح بر عملکرد دانشآموزان و معلمان ،بودهاست ،و از دیگر سو ،و با توجه
به حساسیتهای موقعیتی و ماهیتی سالمت دانشآموزان ابتدایی ،و فارغ از هرگونه
قضاوت ذهنی و ضمن بهرهگیری از تجربه زیسته معلمان ،بر شناسایی و معرفی
آسیبها و تهدیدهای ناشی از اجرای طرح تمرکز گردد .به دیگر سخن تالش گردید
تا ضمن کسب شناخت عمیق ،به منظور ارتقای وضعیت موجود و کاهش چالشها و
تشدید آسیبهای برنامه ارزشیابی توصیفی ،راهکارهایی پیشنهاد گردد .توجه به
راهکارها و پیشنهادهای زیر میتواند در بهبود شرایط موجود و جلوگیری از تشدید و
تعمیق آسیبهای برشمرده شده ،رهگشا باشد.
1ـ با توجه به کشف واقعیتی با موضوعیت بروز نوعی فشار روانی و جسمی
پردامنه بر معلمان ابتدایی ،ضرورت دارد تا به منظور جلوگیری از تشدید این مسئله
تبعات بعدی ،پژوهشهای مستقل و جامعی انجام پذیرفته و راهکارهایی برای کاهش
این فشار و بهبود شرایط معلمان در نظر گرفته شود . .همچنین پیشنهاد میشود با
استفاده از روشهای کیفی و فارغ از پژوهشهای فرمایشی و صوری ،مطالعهای جامع
بر نحوه ،میزان و فرایند شکلگیری این فضا بر معلمان ،صورتبندی و اجرا شود.
 -2با توجه به فقدان سازوکار مناسب برای سنجشهای فراگیر در سطح ملی برای
کسب شناخت دقیق ،نسبت به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شایسته و
توانمند از یکسو و مدارس موفق از دیگرسو و تبعاتی که احتمال میرود نقش منفی
در بالندگی نظام آموزشی داشته باشد؛ پیشنهاد میشود سازوکاری برای پایش میزان و
کیفیت سواد علمی دانشآموزان و شناسایی مدارس موفق بهطور هماهنگ و ملی
اندیشیده شود تا از بروز و تعمیق آسیبهای مرتبط با این مسئله ،جلوگیری بهعمل
آید .تجربه بینالمللی نشان داده است کمتوجهی به ایجاد سازوکاری برای شناسایی و
تشویق مدارس ،نظیر آنچه به عنوان اعتبارسنجی در کشورهای پیشگام انجام میشود
میتواند به افت کیفیت نظام آموزشی و خدمات ارائه شده از سوی این مراکز بینجامد.
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 -3با توجه به بروز نگاه بدبینانه در بخش گستردهای از معلمان به اثرات برنامه
ارزشیابی توصیفی از یکسو و همچنین شواهد پژوهشی تأییدگر تأثیر مشارکت معلمان
و توجه به ادراکات و باورهای آنها در موفقیت طرحها ،کاهش یافتن چالشهای
پیشرو و ارتقای احساس مسئولیتپذیری در معلمان (کریستین2014 ،؛ سارافیدو و
چادزینیدیس2013 ،؛ بوگلر و نیر ،1)2012 ،پیشنهاد میشود با تمهید سازوکارهایی
منسجم و به دور از سلیقهگرایی و حرکات مقطعی و فرمایشی ،معلمان در فرایند
تصمیمگیری مشارکت داده شوند .بدین منظور میتوان با ایجاد اتحادیه صنفی معلمان
و همچنین انجمنهای علمی آنها ،نسبت به توجیه ،آمادهسازی و مشارکت آنها در
فرایند تدوین و نهایی شدن امور ،گامهای مؤثرتری برداشت.
 -4با توجه به اینکه کارکرد مثبتِ سطحی از استرس بر ارتقای هوشیاری و در
نتیجه افزایش یادگیری و عملکرد دانشآموزان ،مورد تأیید قرار گرفته شدهاست،
مطالعات نشان دادهاست که اگر دانشآموزان قبل از ارائه آموزش و نسبت به یادگیری
خود ،تکالیف تخصیصیافته و نحوه ارزشیابی معلم ،احساس مسئولیت کنند ،هرچند
این مسئله با کمی استرس همراه باشد ،این امر بر کیفیت یادگیری و عملکرد آنها تأثیر
مثبت برجای میگذارد .آنچه خطرناک است ،وجود استرس در فرایند آموزش است
که میتواند تأثیرات مُخرب داشته باشد .با توجه به شواهد ارائه شده ،پیشنهاد میشود
تا با صورتبندی مطالعهای جامع و مبتنی بر پژوهش به روش علّی پس از وقوع یا
سایر روشها ،اثرات وجود میزانی از استرس قبل و حین فرایند یاددهییادگیری بر
عملکرد دانشآموزان بررسی شود .همچنین با توجه به حساسیت این موضوع ،در
مطالعهای دیگر ،چگونگی این اثرگذاری بر عملکرد تحصیلی ،مدلسازی گردد.
5ـ با توجه به ابراز گالیههای بسیار معلمان از یکسو و بهویژه تأثیر ذهنیت
معلمان به غیرمنصفانه بودن نظام ارزیابی عملکرد و عدم تمایز معلمان پرتالش و
متعهد از معلمان کمکار ،ضرورت طراحی و پیادهسازی نظام یا سازوکار دقیق،
منصفانه ،چندمنبعی و با ضمانت اجرایی باال در ارزشیابی عملکرد معلمان بهمنظور
شناسایی و تقدیر از معلمان متعهد و تالشگر و جلوگیری از تشدید احساس منفی،
دلسردی و کاهش عملکرد ،دوچندان است .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشی منسجم
برای بررسی تبعات ،آسیبها و چالشهای این ذهنیت بر عملکرد معلمان ،سالمت
1. Christian; Sarafidou & Chatziioannidis; Bogler & Nir
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روانی و جسمانی آنها و بهویژه بر کیفیت تکالیف درسی ارائه شده برای دانشآموزان
و در نهایت میزان و کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورتبندی گردد.
6ـ با توجه به گالیه برخی از معلمان مبنی بر تشدید فرهنگ ظاهرسازی در امور
آموزشی و کاهش میزان صداقت در رفتار برخی از معلمان بهدلیل غلبه فعالیتهای
صوری ناشی از اجرای نامتقارن برنامه ارزشیابی توصیفی ،ضرورتدارد تا بهمنظور
جلوگیری از تشدید این مسئله ،بروز و حاد شدن تبعات بعدی ،پژوهشهای مستقل و
جامعی انجام پذیرفته و راهکارهایی برای کاهش این پدیده در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد میشود براساس روش نظریه برخاسته از دادهها ،برای کشف فرایند
و تبعات شکلگیری این وضعیت ،مطالعهای صورتبندی و اجرا شود.
 -7با توجه به گزارش نگرانکننده اکثریت معلمان ( 18نفر از  23نفر) ،در
خصوص کاهش شوق ،حساسیت و انگیزه تالش دانشآموزان ابتدایی نسبت به
یادگیری و تحصیل ،ضرورت دارد تا تدابیری منطقی و قابل اجرا برای بهبود این
وضعیت نگرانکننده اندیشیده شود .استفاده از ظرفیتهای بالقوه سنجش اصیل در
ایجاد شوق و فعالیت در دانشآموزان ،یکی از مناسبترین تدابیر بهشمار میرود.
 -8پیشنهاد میشود پژوهشی مستقل در خصوص پیامدهای منفی ناشی از نبود
سازوکاری برای کسب شناخت و معرفی دانشآموزان و مدارس موفق ،صورتبندی
گردد .همچنین چگونگی عملیاتیشدن آزمونهای ملّی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 -9با توجه به وجود یافتههای سوگیرانه در گزارش اثرات برنامه ارزشیابی
توصیفی در بخشی از طرحها و مقالههای منتشر شده ،ضرورت دارد تا با مطالعهای
فراگیر و فرا ارزشیابیهای متقن ،انحرافهای مطالعات انجام شده در این زمینه ،مورد
کنکاش قرار گیرد تا از فراگیر شدن فرهنگ ارزشیابی کاذب 1جلوگیری به عمل آید.
 -10با توجه به تأکید و تمرکز برخی از پژوهشهای داخلی بر مطالعه اثرات
خواستهشده برنامه ارزشیابی توصیفی و کمتوجهی به اثرات ناخواسته ،پیشنهاد میشود
مطالعهای جامع در خصوص پیامدهای پنهان و تأثیرات ناخواسته ناشی از اجرای
برنامه ارزشیابی توصیفی به اجرا درآید و با شناسایی اثرات منفی ناخواسته،
راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت ممکن ،فراهم
آید .ضمناً پیشنهاد میشود سازوکار و تدبیری اندیشیده و اجرایی شود تا تصمیمگیری
1. pseudo evaluation
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در خصوص طرحهای در معرض اجرا در نظام آموزشی ،مبتنی بر رعایت جمیع موارد
هفتگانه مخاطبشناسی ،نیازشناسی ،روششناسی ،زمانشناسی ،زبانشناسی،
موقعیتشناسی و پیامدشناسی باشد.
11ـ با توجه به تأثیر مخرب حذف کامل استرس چالشزا (مُفید)از فرایند تحصیل،
و همچنین اهمیت آمادهسازی دانشآموزان برای رقابتسازنده در فضای جامعه مبتنی
بر واقعیتهای دنیای پیرامون و مبانی نظری سنجش اصیل ،پیشنهاد میشود مطالعهای
جامع در خصوص اثرات کاهش افراطی استرس تحصیلی دانشآموزان بر عملکرد
تحصیلی آنها اجرا شود .امید میرود با تعاملی هوشمندانه و نگاهی فراگیر،
راهکارهایی تدوین و به کار گرفته شود تا از یکسو از بروز و شدت یافتن استرس
مُخرب تحصیلی و از دیگر سو حذف افراطی آن ،جلوگیری شود.
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