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چکیده
هدف این پژوهش فهمِ چالشهای عن صر ارز شیابی برنامه در سی دان شجویان دوره کار شنا سی ر شته علومتربیتی دان شگاه
فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان و مدرسان بودهاست .برای نیل به این هدف از روش پدیدارشناسی استفادهشد .اطالعرسانان
از بین مدرساااان و دانشاااجویان گروه علوم تربیتی دانشاااگاه فرهنگیان اساااتان چهارمحات و بختیاری ،با اساااتفاده از روش
نمونهگیری هدفمند و با رعایت ا صل ا شباعنظری( 11مدرس و  11دان شجو) انتخاب شدهاند .بهمنظور دادهاندوزی از روش
م صاحبه با هدایت کلیات ا ستفاده شد .برای برر سی روایی از روایی سازه ،درونی و بیرونی و برای تاًمین پایایی از روش
برر سی اع ضا ،برر سی همکار ،ناظر بیرونی و چند سو سازی ا ستفاده شد .دادههای پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی
مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشااان داد توجه افراطی به ارزشاایابی از مهارتهای نظری و محفوظات دانشااجویان
باعث شد که ارزشیابی مهارتهای عملی آنان مورد توجه قرار نگیرد ،اغلب ارزشیابیها به صورت هدف-محور انجام شده
و کمتر به ارز شیابی فرآیند-محور توجه شده ا ست ،بین روش ارز شیابی و نوع محتوای ارائه شده تنا سب چندانی وجود
نداشته و کمبود زمان و امکانات بر کیفیت ارزشیابیها تأثیر منفی گذاشتهاست.
کلید واژه ها :آموزش ابتدایی ،ارزشیابی ،برنامهدرسی ،دانشگاه فرهنگیان.

 -1دانشگاه آزاداسالمی ،باشگاه پژوهشگران و نخبگان ،شهرکرد ،ایران ،نویسندهمسئول.ghanbary37@gmail.com ،
 -2دانشگاهفرهنگیان ،شهرکرد ،ایران.
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مقدمه
نظام آموزش عالی 1در عصر کنونی وظیفۀ بسیار سنگینی بر عهده دارد .زیرا با گسترش جوامع و توسعهیافتگی
آنها ،مسایل تازهای در جمیعجهات رخ نمودهاند و از نظام آموزشعالی انتظار میرود برای مواجهه با آنها نسخۀ
شفابخشی تجویز کند .به دیگر سخن ،اگر برای بهبود شرایط فعلی زندگی بشر دنبات غولی باشیم ،آن غوت از چراغجادوی
آموزشعالی سر برون میآورد.
بالدستون )2222( 2نظام آموزشعالی را به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهندۀ منابع انسانی تخصصی ،در مسیر
دستیابی به توسعه پایدار 3مبتنی بر مالحظات جهانی شدن دانست .در واقع این نظام میبایست زمینۀ الزم برای توسعۀ جوامع
در تمام سطوح علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...را فراهم کند .بهبود و ارتقای کیفیت این نظام وابسته به چندین
عامل است و در میان این عوامل میتوان برنامهی درسی 1را مهمترین قلمداد کرد .برخی از صاحبنظران از جمله سیلور و
الکساندر ،برنامۀدرسی را طراحی برای تدارک مجموعهای از فرصتهای یادگیری برای افراد تحتتعلیم میدانند .بهنظر
این گروه ،این برداشت از برنامۀدرسی متضمن پیشبینی اهداف ،تدارک تجربیات و فرصتهای یادگیری و مسائلی مثل
ارزیابی 5برنامه است (فتحیواجارگاه .)1313 ،برنامهی درسی مهمترین عامل در تحقق رسالتهای آموزش است ،بهطوری
که مکدونالد ،آن را جانمایه ،هملتن تاروپود ،کالین جوهر و لوننبرگ و اورنشتاین آن را قلب آموزش دانستهاند
(شریف .)1331 ،بارود )2212( 6نیز برنامهی درسی هر دانشگاه را مهمترین عنصر و جوهرهی اصلی آن دانست که
اثربخشی فعالیتهای آن را تضمین میکند.
صاحبنظران مختلف ،برنامۀ درسی را به چندین عنصر تقسیمبندی کردهاند .معروفترین تقسیمبندی توسط کالین

7

انجام شد .وی نه عنصر اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،فعالیتهای یادگیری ،مواد آموزشی ،ارزشیابی،
گروهبندی ،زمان و فضا یا مکان را برای برنامهی درسی برشمرد (فتحیواجارگاه و شفیعی .)1336 ،در بین عناصر برنامهی
درسی عنصر ارزشیابی جایگاه مهمی دارد .ارزشیابی بهعنوان یکی از کارکردهای آموزش ،به فرآیندی نظامدار برای
جمعآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات گفته میشود (سیف .)1312 ،این فرآیند با هدف تعیین شایستگی ،ارزش (اسکریون،3
 )2227و بهبود کیفیت برنامههای درسی مورد استفاده قرار میگیرد (استافلبیم و شینکفیلد )2227 ،1و منتج به جمعآوری
1. Higher Education System
2. Baldeston
7. Sustainable Development
4. Curriculum
5. Evaluation
6. Bharvad
3. Klien
8. Scriven
9. Stufflebeam& Shinkfield

فهمِ چالشهای عنصر ارزشیابی برنامهدرسی...
اطالعات الزم برای قضاوتهای گوناگون جهت اتخاذ تصمیمهای ضروری به منظور بهبود و پیشرفت فعالیتها میشود
(بازرگان .)1311 ،بهعقیدهی کارشناسان اهمیت ارزشیابی در برنامهی درسی به خاطر این است که هیچ فعالیت انسانی،
خصوصأ آندسته از اموری که دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی هستند ،نمیتوانند فارغ از بررسی کیفی و بهبود مستمر
باشند (فتحیواجارگاه .)1313 ،از طرف دیگر الزم است که خود عناصر برنامهی درسی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند .برخی
از صاحبنظران بین مفاهیم ارزیابی و ارزشیابی تفاوت قائل شدند ،ولی بهنظر شریف ( )1331هم ارزیابی و هم ارزشیابی
دارای یک فرآیند علمی هستند ،مبتنی بر دادهها بوده و بر پردازش دادهها تأکید دارند .از اینرو در عمل هر دو مفهوم
کارکرد یکسانی دارند و میتوان از این واژهها به جای یکدیگر استفاده کرد.
مطالعاتی که تاکنون در مورد ارزیابی کیفیت عناصر برنامهی درسی انجام پذیرفت ،نتایج گوناگونی بههمراه داشت.
در تحقیقات فتحی واجارگاه و شفیعی ( )1336و مهدیزاده و شفیعی ( )1333کیفیت عنصر ارزشیابی در سطح متوسط گزارش
شد .همچنین فتحیواجارگاه ،خسروی بابادی و حاجتمند ( )1313در پژوهشی که با هدف ارزیابی کیفیت درونی برنامه
درسی دوره دکترای اخالق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان انجام دادهبودند دریافتند
که دانشجویان کیفیت عنصر ارزشیابی را در حد متوسط دانستند ولی استادان معتقد بودند که کیفیت این عنصر در سطح
نامناسبی قرار دارد .شبیری و شمسیپاپکیاده ( )1311طی تحقیقی با عنوان ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته
کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان ،دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور نشان دادند که اساتید
کیفیت عنصر ارزشیابی را در سطح باالتری نسبت به دانشجویان ارزیابی کردند.
کوده حاتمی ( )1333کیفیت عنصر ارزشیابی برنامهی درسی دوره کارشناسی رشته علومتربیتی را در سطح
نسبتأمطلوب و ربیعی و همکاران ( )1331کیفیت این عنصر را در برنامهی درسی دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی
مشهد در حد مطلوب گزارش کردند .نتایج مطالعهی قادری و شکاری ( )1313نیز حکایت از آن داشت که از دیدگاه
اعضای هیئتعلمی گروه علومتربیتی دانشگاه کاشان کیفیت عنصر ارزشیابی در سطح مطلوب ،ولی از دیدگاه دانشجویان
در سطح نامطلوب قرار دارد.
نتیجه مطالعات تونس )2212( 1و نورآبادی و همکاران ( )1313حکایت از لزوم بازنگری در عنصر ارزشیابی دارد .در
تحقیق کرمی و فتاحی ( )1313نیز مشخص شد که از دیدگاه اساتید در حوزه عنصر ارزشیابی ،تمامی دروس دوره کارشناسی
ارشد برنامه ریزی آموزشی به غیر از درس پایاننامه ،ولی بهنظر دانشجویان تمامی دروس نیاز به بازنگری دارند.
با توجه به اهمیت باالی عن صر ارز شیابی در بین عنا صر برنامهی در سی ،پژوه شگران در این مطالعه اقدام به برر سی
چالشهای این عن صر در برنامهی در سی دورهی کار شنا سی ر شتهی علومتربیتی دان شگاه فرهنگیان از دیدگاه مدر سان و
دانشجویان این رشته نمودهاند و در واقع بهدنبات یافتن پاسخ این سوأت هستند:
Tunc
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 از دیدگاه دانشجویان و مدرسان دورهی کارشناسی آموزش ابتدایی (رشتهی علومتربیتی) دانشگاه فرهنگیان،عنصر ارزشیابی برنامهی درسی این رشته با چه چالشهایی مواجه است؟
الگوی پژوهش
الف) طرح پژوهش :باتوجه به اهداف ،ماهیت و سااواًالت مطرحا این پژوهش در مجموعهی طرحهای پژوهش
کاربردی 1قرار گرفته و به انگارهی تحقیقات کیفی 2تعلق دارد .پژوهش کیفی رویکردی برای کشف و درک معنایی است
که افراد یا گروهها به یک مسئلهی اجتماعی یا بشری نسبت میدهند (کرسوت .)1311 ،3از بین انواع روشهای انجام تحقیق
کیفی ،در این مطالعه روش پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفت .پدیدارشناسی معنای تجربیات زنده گروهی از افراد از
یک مفهوم یا پدیده را توصاایف میکند (کرسااوت .)1311 ،این نوع پژوهش ناظر بر این سااواًت اساات که انسااان در زندگی
خویش چه میبیند؟ (شااورت .)1311 ،1فیالواقع در پدیدارشااناساای تالش محقق این اساات که پدیدهها را از طریق عمق
تجربههای افراد ،از درون احوات ،منویات و مرادات خود آنها فهم کند (فراستخواه.)1315 ،
ب) اطالعرسانان و شیوۀ موردگزینی :به زعم کرسوت ( ،)1311در پدیدارشناسی ،محقق دادهها را از افرادی
که پدیده را تجربه کردهاند ،گردآوری میکند .ازهمینرو اطالعرسااانان این پژوهش شااامل مدرسااان و دانشااجویان گروه
علومتربیتی دانشااگاه فرهنگیان اسااتان چهارمحات و بختیاری (پردیس بحرالعلوم شااهرکرد ،پردیس شااهیدباهنر شااهرکرد و
پردیس شااهیدرجایی فرخشااهر) بودهاند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند 5اسااتفاده ش اد .این نوع نمونهگیری
زمانی ا ستفاده می شود که قرار با شد افراد باتوجه به اطالعات و ادراکات غنی از مو ضوع مورد نظر انتخاب شوند (گات،
بورک و گات .)1313 ،در این پژوهش سااعی شااد افرادی انتخاب شااوند که دانش و تجارب غنی در زمینهی مورد مطالعه
داشته و عالقهمند به شرکت در پژوهش باشند .همچنین ،نمونهگیری تا زمانی پیش رفت که دیگر نظر جدیدی مطرح نشد
و تکراری بودن دادهها محرز گردید و پس از آن نیز  2نفر دیگر از هرگروه مورد م صاحبه قرار گرفتند .بهاین ترتیب تعداد
 11نفر مدرس و  11نفر دانشجو بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
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فهمِ چالشهای عنصر ارزشیابی برنامهدرسی...
پ) ابزار دادهاندوزی :برای گردآوری دادهها از ابزار مصاحبه  1با رویکرد هدایتکلیات 2استفاده شد .مصاحبه،
امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبهشونده را فراهم میآورد و با کمک آن میتوان به ارزیابی عمیقتر ادراکها،
نگرشها ،عالیق و آرزوهای آزمودنیها پرداخت (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1311 ،گات و همکاران ( )1313اظهار داشتند
در مصاحبه با روش هدایت کلیات ،ترتیبی که بر مبنای آن موضوعات باید بررسی شود ،واژهنگاری و جملهبندی سواًالت
از قبل تعیین نشده و تصمیمگیری درمورد طرح موضوعات و شیوهی ارائهی سواًالت برمبنای موقعیتی که در مصاحبه بهوجود
میآید ،توسط مصاحبهگر انجام میشود.
ت) برازش روایی و پایایی :آندریاس )2223( 3سه نوع روایی (اعتبار) را برای تحقیق کیفی معرفی کرد :الف.
روایی سازهای 1ب .روایی درونی 5ج .روایی بیرونی .6روایی سازه معطوف به قابلیت تاًیید یافتهها ،روایی درونی ناظر بر
دقت اطالعات و اطمینان خاطر از دادهها و روایی بیرونی مربوط به قابلیت انتقات دادهها است .در این مطالعه روایی سازهای
از طریق گردآوری دادهها از منابع چندگانه (دانشجویان و مدرسان از هر دو جنسیت زن و مرد) و روایی درونی با افزایش
تعداد مصاحبهشوندگان پس از دستیابی به اشباع اطالعاتی تاًمین شد .رئو و پری )2223( 7یکی از روشهای تاًمین روایی
بیرونی را مرورهای چندگانه تحلیلها توسط پژوهشگران دانستند .به همین منظور در این مطالعه تمامی مراحل تحلیل
صورتگرفته چندین بار توسط پژوهشگر مرور شد.
منظور از پایایی در پژوهشهای کیفی عبارت است از میزان دستیابی به نتایج مشابه از جانب پژوهشگران ،اگر مورد
واحدی را با راهکارهای دقیقاً یکسانی مطالعه کنند (گات ،بورگ و گات .)1313 ،برای برآورد پایایی در فاز کیفی از روش
بررسی همکار ، 3بررسی اعضا ،1ناظر بیرونی 12و چندسوسازی 11داده استفادهشد .بهاین صورت که پس از تحلیل اطالعات،
نتایج در اختیار سه نفر آگاه به روش تحقیق کیفی قرار گرفت و آنها نیز مضامین مدنظر را تأیید کردند .بهجهت بررسی
اعضا نیز نتایج تحلیل در اختیار  12نفر از مصاحبهشوندهها ( 7نفر دانشجو و  3نفر مدرس) قرار گرفت و آنها نیز باتوجه به
مصاحبه و تجارب خود ،بر نتایج صحه گذاشتند .در گام بعدی از یک ناظر بیرونی مسلط به روشپژوهش کیفی تقاضا شد
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تمامی مراحل این فاز پژوهش را بررسی کند و نظر او نیز مبین تاًیید پایایی بودهاست .برای تاًمین پایایی از طریق چندسوسازی،
افرادی از دو گروه مختلف (مدرس و دانشجو) و با جنسیت متفاوت (زن و مرد) برگزیده شدند.
ث) شیییوه گردروری و تیلید دادهها :برای جمعآوری اطالعات از افراد در زمان و مکانی مناسااب جهت
انجام مصااااحبه دعوت گردید .قبل از شاااروع مصااااحبه اطالعات کافی پیرامون اهداف و ماهیت پژوهش در اختیار
مصاحبه شوندگان قرار گرفت ،همچنین به آنها اطمینان داده شد که مصاحبههای ضبط شده به صورت کامأل محرمانه باقی
خواهد ماند .روند مصاحبه با تکنیک هدایتکلیات مدیریت می شد و بهطور متوسط هر مصاحبه  15دقیقه طوت میکشید.
مکالمات با استفاده از تلفن همراه هوشمندضبط گردید ،سپس چندین بار و با دقت توسط پژوهشگران استماع و بعد از آن
در محیط نرمافزار  Wordتایپ شدند .در مرحلهی بعد پژوه شگران اقدام به تحلیل متن م صاحبهها مطابق با روش تحلیل
محتوای کیفی نمودند .از بین سه شیوۀ رایج تحلیل محتوای کیفی تلخیصی ،1توضیحی 2و ساختاری3ا در این مطالعه شیوۀ
تلخیصاای بهکار گرفتهشااد .به زعم فلیک )1311( 1در این شاایوه گزارههایی که ارتباط چندانی با پرسااش تحقیق ندارندا یا
آنهایی که معنای م شابهی با سایر عبارتها دارند ،کنار گذا شته می شوند (تلخیص اوت) و گزارههای م شابه د ستهبندی و
خالصه میشود (تلخیص دوم).
یافتهها
در راستای پاسخ دادن به سوأت پژوهش از ابزار مصاحبه برای گردآوری اطالعات الزم استفاده شد .پس از مصاحبه
با  11نفر از مدرسااان و  11نفر از دانشااجویان و باتوجه به تکراری بودن اطالعات حاصاال ،غنای اطالعاتی محرز گردید ،به
همیندلیل فرآیند نمونهگیری و بهدنبات آن جمعآوری دادهها متوقف شااد .بدون تفکیک گروههای مورد مطالعه ،یافتههای
پژوهش در قالب  1طبقه دستهبندی گردید.
 .1توجه افراطی به ارزشیابی از مهارتهای نظری:
از نظرات مشااارکتکنندگان چنین برمیآید که عنصاار ارزشاایابی بهصااورت افراطی به مباحثنظری و محفوظات
میپردازد و این امر باعث شد ارز شیابی مهارتهای عملی فراگیران از نظر دور بیفتدا و در واقع نمیتوان اطالعات منا سبی
در مورد اینکه آیا دانشااجویان مباحثی را که یاد میگیرند ،میتوانند در موقعیتهای واقعی بهکار ببرند بهدساات آورد .در
تأیید این یافته مشارکت کننده شمارهی  17چنین عنوان کرد« :یکی از چالشهایی که ما داریم میبینیم اینه که نمیشه گفت
دانشاااجو هر چیزی را توی کالس درس یاد گرفت واقعأ میتونه بهکار ببره ،مثأل من خودم درس روشها و فنون تدریس را
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ارائه دادم ،ولی برای ارز شیابی از یادگیری بچهها تنها و سیلهای که میتون ستم ا ستفاده کنم آزمون کتبی بود .در صورتیکه
باید میسنجیدم که ببینم آیا بچهها چیزی را که یاد گرفتند میتونند اجرا کنند یانه؟».
م شارکتکننده شماره  26نیز چنین نظری را در مورد درس کارورزی ارائه داد« :ماهیت درس کارورزی عملیه ولی
اسااااتید برای ارزشااایابی از ما گزارش کتبی میخوان .بهنظرم این گزارش ها نمیتونه خیلی دقیق بگه که آیا دانشاااجو از
کارورزی چیزی یادگرفت؟ آیا میتونه کالس را مدیریت کنه؟ تازه خیلی از این گزار شات ساختگی ه ستن و باچیزی که
در واقعیت میگذره زمین تا آسمون تفاوت داره».
 .2هدفمیور بودن ارزشیابی:
ارزشااایابی هدف محور از پرورش تفکر و آفرینندگی فراگیران عاجز اسااات و نمیتواند میزان یادگیری را در طی
جریان آموزش بساانجد .ولی در ارزشاایابی فرآیند محور ،تمام مراحل یادگیری مورد ساانجش قرار میگیرد و اگر ضااعفی
مشاااهدهشااد سااریعتر میتوان برای بهبود آن اقدام کرد .با این وجود ،نظرات مصاااحبهشااودندگان حکایت از بیتوجهی به
ارزشیابی فرآیند محور دارد.
«در طوت جریان یاددهی-یادگیری از دانشجو ارزشیابی نمی شه و فقط بعد از اینکه آموزش کامأل تموم شد میان یه
امتحان میگیرن که اونم خیلی وقتا غیر استاندارده» (مشارکتکننده شماره .)3
مشاااارکتکننده شاااماره  11نیز اظهار داشااات که« :توی درسااای مثل اقدامپژوهی باید دانشاااجو را مرحله به مرحله
ارزشااایابی کرد ،اگر اینطوری باشاااه هم دانشاااجو کارش را خوب یاد میگیره و هم کاری را که آخر ترم تحویل میده با
کیفیتتره ،ولی متأسفانه به این شکل عمل نمیشه».
 .3عدم تناسب بین ارزشیابی و میتوا:
ارزشیابی در صورتی منتج به نتایج صحیح می شود که با محتوای عرضه شده تناسب داشته باشد ،به اینمعنا که اگر
محتوا جنبهی کاربردی و عملیاتی داشااات ،ارزشااایابی نیز در همین راساااتا باشاااد و اگر در طراحی محتوا بیشاااتر بر روی
مهارتهای نظری و محفوظات تأکید شد ،ارزشیابی نیز به این مهارتها توجه بیشتری کند .در صورت تناقض بین این دو،
نتایج حاصل از ارزشیابی از منظر علمی چندان قابل اعتماد نیست.
در اینباره مشارکتکننده شماره  1چنین بیان داشت« :اگر قراره ارزشیابیای که از درس روشتحقیق میشه دقیقأ با
ارزشیابی درس معارفاسالمی مثلهم باشن ،یکی از این دو تا ارزشیابی صد درصد اشتباهه ،چون ماهیت این دو تا درس با
هم فرق دارن .ولی عمأل داره برای هر دو تا درس از یک روش ارزشیابی استفاده میشه».
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«حتی برای یک درس واحد باید متناسب با محتوای هربخش ،از روشهای ارزشیابی متفاوتی استفاده بشه .مثأل برای
درس روشها و فنون تدریس ،ارزشیابی روش بحثگروهی با ارزشیابی روش کاوشگری باید فرق داشته باشه ،اما در عمل
هیچوقت این اتفاق نمیافته» (مشارکتکننده شماره .)23
 .4تأثیر منفی ضعف عناصر زمان و امکانات بر کیفیت عنصر ارزشیابی:
برنامهی درسی را میتوان بهعنوان یک سیستم یکپارچه در نظر گرفت و عناصر برنامه را اجزای آن دانست .با این
تو صیف ،چنان چه هر کدام از این اجزا نتواند اثربخ شی الزم را دا شته با شد ،تأثیر منفی آن بر کیفیت سایر عنا صر م شهود
خواهد بود .برر سی م صاحبه های صورت گرفته ن شان داد که مدر سان و دان شجویان گروه علومتربیتی دان شگاه فرهنگیان
معقدند عناصاار زمان و امکانات فیزیکی دچار ضااعف هسااتند و این ضااعف باعث تأثیر منفی بر کیفیت عنصاار ارزشاایابی
شدهاست.
«برای اینکه ارزشیابی بتونه کامل انجام بشه مدرس باید زمان کافی داشته باشه .منه مدرس را یه سرفصل میدن دستم
و میگن که باید توی این زمان این مباحث را تدریس کنی .اگه من بخام ارزشاایابی فرآیند محور داشااته باشاام به هیچ وجه
نمیرسم کتابو تموم کنم ،از اونور اگه بخام کتابو تموم کنم فرآیند ارزشیابی به خوبی پیش نمیره» (مشارکتکننده شماره
.)5
مشارکت کننده شماره  32گفتهاست که« :برای ارزشیابی از بعضی درسا یه سری وسایل الزمه ،مثأل این ترم ما درس
آموزش علوم را گذروندیم که کأل هدفش آشااانا کردن بچهها با تدریس درس علومتجربی بود و همونطور که شاااما هم
میدونید بخش زیادی از محتوای درس علوم مربوط به آزمایشات است .ما اگه میخواستیم این آزمایشها رو انجام بدیم یه
سری و سیله الزم دا شتیم که توی آزمای شگاه دان شگاه نبوده ،به همین ترتیب اگر ا ستاد هم میخوا ست توی این زمینه ما را
ارزشیابی کنه بهخاطر نبود امکانات نمیتونست».
مشاااارکتکننده شاااماره  3در این باره بیان داشااات که« :تمام مدرساااانی که درس کارورزی را ارائه میدن میگن
نمیرسیم ارزشیابی از فرآیند یادگیری بچهها داشته باشیم و دلیلشم کمبود زمانه ،چون از طرفی دو تا سه هفته طوت میکشه
تا بچهها توی مدارس سازماندهی بشن ،برای سازماندهی هم هر سه یا چهارنفر میافتن توی یک مدرسه ،حاال استادی که
بی ست و چهارتا دان شجوی کارورز داره چطور میر سه هرجل سه بره سر کالس تکتک شون و مهارتها شون را ارز شیابی
کنه؟».
بیث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
ارزشیابی از مهمترین و محوریترین عناصر برنامهی درسی میباشد و همین اهمیت و نقش محوری آن توجیه کننده
توجه به کیفیت و شناسایی چالشها و نارساییهای آن به منظور افزایش کارآیی آن میباشد .در این مطالعه پژوهشگران
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سعی داشتند با جمعآوری اطالعات عمیق از مدرسان و دانشجویان دورهی کارشناسی رشتهی علومتربیتی دانشگاه فرهنگیان،
به شناسایی چالشهای این عنصر در برنامهی مورد نظر بپردازند .با عنایت به اینکه جمعآوری اطالعات عمیق در مطالعات
کمی میسر نیست ،در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد.
نتایج حاصل از کدگذاری و مقولهبندی مصاحبههای انجام شده نشان داد مدرسان و دانشجویان شرکت کننده در
طرح بر این باورند که به ارزشیابی از محفوظات و مهارتهای نظری دانشجویان بهصورت افراطی پرداخته شده و ارزشیابی
از مهارتهای عملی فراگیران مورد کمتوجهی واقع شدهاست .به بیان دیگر باید گفت که عنصر ارزشیابی از سنجش کاربرد
یادگیریهای نظری دانشجومعلمان در موقعیتهای واقعی عاجز است .در پژوهشی که توسط قنبری و همکاران (زیرچاپ)
انجام گرفت معلوم شد واحد کارورزی (بهعنوان یکی از واحدهای عملی) در زمینۀ عنصر ارزشیابی دارای ضعفهایی است.
یافتههای این دو مطالعه را میتوان همسو باهم ارزیابی کرد .از دیگر یافتههای این پژوهش میتوان به هدفمحور بودن
ارزشیابی و کمتوجهی به ارزشیابی فرآیندمحور به عنوان یکی از چالشهای عنصر ارزشیابی اشاره کرد .آیزنر 1تشخیص و
شناسایی مشکالت یادگیری و رفع آنها را بهعنوان کارکردهای عنصر ارزشیابی عنوان کردهاست (بهنقل از بحرینیبروجنی
و همکاران .)1311 ،چنین کارکردی در ارزشیابی فرآیندمحور متجلی میشود .به این اعتبار میتوان گفت که عنصر ارزشیابی
مورد مطالعه در شناسایی مشکالت یادگیری و رفع آنها ضعیف عمل میکند.
هر دو عنصر ارزشیابی و محتوا از عناصر کلیدی برنامهی درسی هستند .هماهنگی و تناسب بین این دو عنصر باعث
افزایش کیفیت و اثربخشی کل برنامهی درسی میشود .از طرف دیگر چنانچه بین دو عنصر یادشده تناسب وجود نداشته
باشد ،اثر بخشی هردوی آنها و در سطح باالتر ،کل برنامهی درسی تحتالشعاع قرار میگیرد .در این پژوهش مشخص شد
که از دیدگاه مدرسان و دانشجویان مصاحبهشونده ،بین عناصر ارزشیابی و محتوا تناسب وجود ندارد و از این عدمتناسب
بهعنوان چالش یاد شدهاست .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نشان داد کمبود زمان و عدم وجود امکانات مطلوب
از ضعفهای برنامۀ درسی مورد پژوهش میباشد و این ضعف ،اثر منفی بر کیفیت عنصر ارزشیابی گذاشتهاست.
تا کنون مطالعهای که بهصورت کامل با تحقیق حاضر از نظر موضوع مورد پژوهش تطابق داشته باشد ،انجام نشدهاست.
ولی از طرف دیگر با توجه به چالشهای یادشده ،ضرورت بازنگری در برنامهی درسی دورهی کارشناسی رشتهی علومتربیتی
دانشگاه فرهنگیانا و بهطور اخص عنصر ارزشیابی مشخص میشود .در مطالعات تونس ( ،)2212نورآبادی و همکاران
( )1313و کرمی و فتاحی ( )1313نیز بر ضرورت بازنگری در برنامهی درسی صحه گذاشته شدهاست .در تحقیق کوده
حاتمی ( )1333و قادری و شکاری ( )1313مشخص شد که عنصر ارزشیابی نارساییهایی داشت و کیفیت آن را در سطحی
پایینتر از کامأل مطلوب گزارش کردند .میتوان گفت که نتایج تجقیق حاضر با نتایج پژوهشهای ذکرشده تا حدودی
همسو میباشد.
1.Eisner
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با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 .1مدرسان باید سعی کنند در طی فرآیند یاددهی-یادگیری ،از ارزشیابی غفلت نشود و تنها به ارزشیابی پایانی اکتفا
نگردد .در این راستا الزم است که برنامهریزان در سطوح باالتر نیز با پیشبینی ارزشیابی فرآیندمحور ،گامی مؤثر در رفع این
نقیصه بردارند.
 .2الزم است که دستاندرکاران و افراد ذینفوذ در برنامهریزی درسی دورهی کارشناسی رشتهی علومتربیتی
دانشگاه فرهنگیان با تجدیدنظر در برنامهی اجراشده ،زمینهی تناسب و هماهنگی مطلوب بین عناصر محتوا و ارزشیابی را
فراهم نمایند .همچنین کمبود زمان و توجه افراطی به ارزشیابی از مهارتهای ذهنی فراگیران از دیگر ضعفهایی هستند که
محتاج تجدیدنظر میباشند.
 .3پیشنهاد میگردد مسئوالن اجرایی دانشگاه فرهنگیان با تهیه و تدارک امکانات الزم اثربخشی و کیفیت عنصر
ارزشیابی را بهبود بخشند.
در پایان محققان بر خود واجب میدانند که از همکاری مدرسان و دانشجویان پردیسهای بحرالعلوم شهرکرد،
شهیدباهنر شهرکرد و شهیدرجایی فرخشهر کمات قدردانی را داشته باشند.
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