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Abstract
Teachers are considered as the most effective human
resources and forces of the Education Organization in
the implementation of the aimed changes. Analyzing
the teachers’ lived experiences from the recent
changes created in the evaluation system of the
educational achievements in the primary schools has
provided a proper background to promote the
evaluation system of the educational achievements.
This study aims at exploring and analyzing the
teachers' reactions to the changes created in the
evaluation system of the educational achievements in
the primary schools. The present study has been
conducted on the basics and principles of the
qualitative
approach
of
the
interpretive
phenomenology, with the participation of 14 male and
female teachers teaching in the district two in Tehran
based on the purposeful sampling and through using
the semi-structured interviews and was finally
analyzed based on the method of Diekelman et al.
(1989). The results showed that teachers generally
have no positive attitude towards the nature of the
descriptive evaluation. From the teachers’ point of
view, the changes in the evaluation system has created
a situation in which the education system has
employed a demanding and increasing expectations on
the teachers leading to the formation of the negative
opinions towards the teachers in the society. Teachers'
perceptions and reactions to these changes in the
evaluation system has been summarized in three main
theme: "professional competencies", "problems in the
education system” and "expectations of the education
system" and also in nine sub theme. It seems that the
focus and interest in making changes, regardless of the
conditions of change, and especially the
appropriateness of change with organizational
maturity, have brought various and varied challenges
to the educational system and its continuity can have
devastating effects on all components of the
educational system.
Keywords: Teachers’ Perception, Descriptive
evaluation, Responding to Changes, primary
school, interpretive phenomenology
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چکیده
معلمان به عنوان مؤثرترین نیروی انسانی سازمان آموزشوپرروشش
 واکراوی دش ترربره زیسر ه. دش اجرای تغییرات محسوب میشرون
معلمان دش تغییرات اخیر نظام اشزشیابی پیشرفت تحصریلی دش دوش
 زمینة مناسریی شا بررای اشتقرای کیییرت نظرام اشزشریابی،اب ایی
 با ه ف واکاوی، پژوهش حاضر.  فراهم مینمای،پیشرفت تحصیلی
واکنشهای معلمان نسیت بره تغییررات نظرام اشزشریابی پیشررفت
 مطالعره حاضرر می نری برر.تحصیلی دوش اب ایی انرام ش است
41  بررا ح رروش،شویکرررد کییرری و شوش پ ی اششناسرری تیسرریری
مشاشکتکنن ة معلم زنومرد دش منطقره دو شررر تررران بره شوش
 با انرام مصاحیه نیمهساخ اشیاف ه انرام ش و، نمونهگیری ه فمن
) تحلیرDiekelmann, Allen and Tanner, 1989( بره شوش
 نسیت بره ماهیرت برنامره،  یاف هها نشان داد معلمان دش ک. گردی
 از دیر گا معلمران تغییررات.  نظر مثی ی ن اشنر،اشزشیابی توصییی
نظام اشزشیابی باعث ش ان ظاشات سیسر م آموزشری از آنررا زیراد
شود که این مسئله منرر به شک گیری ذهنیت منیری دش معلمران
 واکنش معلمان دش مقاب تغییرات نظام اشزشیابی دش سه.ش است
 «مشرکحت سیسر م،»م مون اصلی «صرححیتهرای حرفره ای
 شناسایی، «ان ظاشات سیس م آموزشی» و نُه زیرم مون،»آموزشی
 تمرکز و عحقهمن ی به ایرراد،  بهنظر میشس. و طیقهبن ی گردی
تغییر ب ون توجه به شرایط تغییر و بهویژ تناسر تغییرر برا بلرو
 چالش های م ع د و م نوعی شا بررای نظرام آموزشری بره،سازمانی
همرا داش ه است که ت اوم آن میتوانر تیعرات مبربری شا بررای
. تمامی اشکان نظام آموزشی به همرا داش ه باش
 واکرنش بره، اشزشیابی توصرییی، ادشاک معلمان:واژههای کلیدی
. پ ی اششناسی تیسیری، دوش اب ایی،تغییر
keyvansalehi@ut.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
امروزه سرعت فوقالعاده تغییر و تحول ،بهویژه در تولید،
ارتباطههاو و اطاعههاو ،نیازههها غیرقاب ه انکههار را بههر
جوامع ،به ویژه نظام ها آموزشی ،تحمی کرده و همین
امر ضرورو تغییر و نوساز در برنامههها درسهی را دو
چندان نموده است؛ اما ایجاد تغییهراو بهدون بررسهی و
کنترل دقیق تمامی عوام تأثیرگذار در آن نمیتواند بهه
تغییراو اثربخش و مفید منجر گهردد ( Beyramipour,
 .)Sharif, Jafaree & Moulavi, 2012بههه اعتقههاد
کارسههون معنهها تغییههر برنامههه درسههی بههرا مجریههان
برنامهههدرسههی مههبر مانههده اسههت و ایههن غفلههت بههرا
رویارویی با چالشها قرن  21بسیار مر است .تأکیهد
صرف بهر محتهوا تغییهر و غفلهت از رونهد اجرایهی آن
بزرگترین اشتباه است (.)Tushman & O'reilly, 2009
از دیههدگاه روانشناسههان تغییههراو بههه وجههود آمههده در
عرصهها گوناگون شغلی باعث ایجاد اسهتر در افهراد
می شود؛ بنابراین اولین واکنش طبیعهی در برابهر تغییهر
واکنش منفعانه و حتی منفی خواههد بهود ( & Kalyal
 .)Saha, 2008پیشبینی واکنشها افراد بهه تغییهراو
بهعنوان موضهوعی مره حهااز اهمیهت اسهت زیهرا ایهن
واکنشها بر تمایاو رفتار کارکنان نسهبت بهه تغییهر
مؤثر است و موضهوعی کلیهد در ایجهاد موفقیهتآمیهز
تغییههر اسههت (.)Klein, Conn & Sorra, 2001
پههژوهشههها مختل ه نشههان داده اسههت کههه مقاومههت
معلمان مهانع از اجهرا تغییهراو اسهتOrnstein & ( .
;Hunkins, 2013; Aydin, Sarier & Uysal, 2011
 .)Zimmerman, 2006از اینرو ،بدون توجه به باورهها و

نارش ها کارگزاران تربیتی بهعنوان مجریان برنامهها
جدید ،نمیتوان اجرا موفقیهتآمیهز را بهرا تغییهر
برنامهها رق زد ( .)Mosa Pour, 2012در همهین راسهتا
ضرورو بررسهی واکهنش هها معلمهان بهه برنامهه هها
مصوب ،اجراشده و کسبشده ،دوچندان است.
ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آمهوزان یکهی از
عناصر مر و اساسهی برنامهههها درسهی و نظهامهها
آموزشی به شمار مهیرود ( Mohammadi Far, Najafi,

 .)Razm Ara & Mohammad Zadeh, 2012ازآنجاکهه
ارزشیابی یکی از مر ترین وظای معلمان است توجه به
وضعیت آن قطعاً تأثیر مرمی در اجرا مناسبتر طهر
ارزشیابی توصیفی خواهد گذاشت .طر هها اصهاحاو
مدار به کیفیت معلمان و انایزة آنرا برا شهرکت در
اجرا تغییراو بستای دارد درنتیجه توجه بهه معلمهان
به نقطة کهانونی تمهامی اصهاحاو تبهدی شهده اسهت.
( .)Gorozidis & Papaioannou, 2014هرگونه تغییر در
اهداف ،محتوا و ساختار برنامههها آموزشهی ،بهدون در
نظر گرفتن تغییر در ناهرش و ادراک معلمهان مثمرثمهر
نخواهد بود .دل بستن به تغییراو بدون در نظر گهرفتن
عوامهه اصههلی تغییههر ،یعنههی معلمههان ،بهههعنههوان
آمههوزشدهنههدگان و تسههری کننههدگان فرآینههد رشههد
همهههجانبههة فراگیههران ،پیشههرفتی حاصهه نمههیکنههد
( .)Hashemi, 2007افراد که نتواننهد پیییهدگیهها
تغییر را درک کنند ،احتماالً فعالیتهایی را آغاز خواهند
کرد که نتایج آن بهصورو اختافنظهر و ناسهازگار در
داخ سازمان مدرسه یا در سطح مدرسه و ناحیهه نمهود
پیدا میکنهد ( .)Alipour & Muammar, 2014تعیهین
میزان آگهاهی و شهناخت دیهدگاههها و نظهراو معلمهان
(مجریان اصلی طر ) راجع به ارزشیابی توصیفی خواهد
توانست بر اجرا برتر طر و همینهین بربهود کیفیهت
نظام آموزشی و به تبع آن نظام ارزشیابی تحصیلی مهؤثر
باشد.
بدون وجود معلمهان توانمنهد و باکیفیهت در کها
در  ،امکان موفقیت ههیچکهدام از برنامهههها اصها
نظام آموزشی وجود ندارد .نقهش معله تها آنجها مره و
حیاتی است که میتوان در نقش سهکاندار اصهلی نظهام
آموزشی تصور نمود .این نقهش در آمهوزش ابتهدایی بهه
دالیلههی نظیههر پایههها بههودن و حساسههیت وضههعیت
دانهشآمهوزان دو چنهدان اسهت ( Salehi, Bazargan,
 .)Sadeghi & Shokoohi-Yekta, 2015کیفیهههت و
چاونای استقرار نظام نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
از مر ترین مساا و چالشهایی است که نظام آموزشی
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بهویژه معلمان با آن مواجههانهد ( .)faizha, 2011بهدین
منظور معلمان بهعنوان مجریهان برنامهههها آموزشهی و
عنصر اصهلی هرگونهه تحهول در نظهام آمهوزش وپهرورش
هستند اگر باورهایی منطبق با اهداف در نظر گرفته شهده
در تغییههراو نظههام ارزشههیابی پیشههرفت تحصههیلی داشههته
باشند میتوانند با عملکهرد مناسهب و اثرگهذار در تحقهق
اهداف مورد نظر نظام آموزشی کمککننده باشند.
معلمهان مههیتواننهد عکه العمه ههها متفههاوتی در
مواجره با تغییراو داشته باشند .آنرا مهی تواننهد برنامهه
جدید را بپذیرند ،میتواننهد موضهعی بهیتفهاوو داشهته
باشند و یا مخال برنامه باشهند و در برابهر آن مقاومهت
کننهد ( ;Lee,2000; Ham & Sewing 1987 & 1988
Stevenson, 1993 & 1987& Gough 1997; quoted
.)by Mirarab Razi, Fardanesh & Talaee, 2012

پهژوهش ( )Mirarab razi, 2014نیهز نشهان داد بیشهتر
معلمان مخال اصاحاو در برنامه درسی هستند .نتهایج
بررسیها متعدد ( Kemp & Tardiff, 1998; Lachiver
& & Tardiff, 2002; Lehay, Lion, Tomson
 )William, 2005نشان میدهد که معله مهیتوانهد بها

تغییر در طهرز تفکهر و روش کهار خهود در زمینهه هها
ارزشیابی تحصیلی ،آن را در خدمت بربود یادگیر قرار
دهند .بر این اسا مطالعه حاضر به واکهاو واکهنش و
ادراک معلمههان نسههبت بههه نظههام ارزشههیابی پیشههرفت
تحصیلی پرداخته است.
( )Constantinescu, 2014در پژوهشههی نشههان داد
کهه تغییهراو آموزشهی زمینهة الزم را بهرا بازسهاز و
بهروزرسانی مأموریتهها و شهیوههها جدیهد در سهطح
مدرسه فراه مینماید .زمینه ساز برا ایجاد تغییر در
نارش معلمان بهمنظور اجرا و ترویج تغییراو آموزشهی،
بخش بسیار مرمی از تغییهراو اسهت .نتهایج حاصه از
پژوهش تحلی عهاملی ( Zahed Babelan, Farajollahi
 )& Hamrang, 2013نشان داد از دیدگاه معلمهان پهنج
عام به ترتیب روانی و طرز تفکر ،مهدیریتی ،آموزشهی،
فرآیند و فرد بیشترین تأثیر را در کهاربرد ارزشهیابی
توصیفی دارد .یافتهها پهژوهش ( Beyramipour & et

 )al, 2012نیههز نشههان داد کههه بههه ترتیههب .1 :عوامهه
مدیریتی .2 ،عوام مرتبط با معل  .3 ،عوام فیزیکهی و
روانی  .4عوام ایجادکنندة جو تعام و تشریکمسهاعی
بههر اجههرا طههر ارزشههیابی توصههیفی در مههدار دوره
ابتهدایی کشههور مؤثرنهد .در پههژوهش ( Zamani Fard,
 )Keshti Aray, Mirshah Jafari, 2010معلمان مجر
طر تجارب مثبت و منفی زیاد را به دسهت آوردهانهد
که بر ادراک آنان از طر تهأثیر داشهته اسهتNasri, ( .
Roslan, Iskandar Sekuan, Abu Bakar & Nor
 )Puteh,2010بههه بررسههی دیههدگاه معلمههان پیرامههون

روشها سنجش جایازین پرداختنهد نتهایج نشهان داد
اکثر معلمان ادراک مثبتی نسبت به این نهو ارزشهیابی
دارند زیهرا معتقدنهد باعهث تفکهر انتقهاد و خهاق در
دانش آموزان می شود اما اشکاالو این نو سنجش نبهود
وقت زیهاد بهرا معلمهان ،کاغهذباز و تشهریفاو ادار
است .در پژوهشی از ( )Parsa, 2008بین نارش معلمان
و تمایاو رفتار آنان در پیشهبرد برنامهه هها درسهی
جدیههد رابطههه معنههادار وجههود دارد .مطالعههها کههه
( )Chi- kin lee, 2000دربارة قهدرو پهذیرش معله در
برابر تغییر برنامه درسی در سطو کهاربرد انجهام داد،
نتایج گویا این بود کهه متغیرهها ناهرش بهه برنامهه
درسی جدید و تمایاو رفتهار بها متغیرهها ادراک از
فشار کار ،قابلیت اجرایی ،حمایت مدرسه و حمایت سایر
ادارهها ه بسته بود.
با توجه به نقش معلمهان بههعنهوان مجریهان اصهلی
تغییر ،تمرکززدایی و افهزایش قهدرو مشهارکت معلمهان
باعههث تقویههت حهه تملههک آنرهها خواهههد شههد .در
پههههژوهشههههها ( & Ghasemi Roshnavand
Khoshbakhti, 2014; Rocha, 2011; Farahani,
Asadi & Aghajani, 2010; Asefi, Hamidi,
 )Farahani & Dehghan Ghahfarokhi, 2009در ایهن

پژوهش ها رابطهة معنهادار بهین مشهارکت کارکنهان و
مقاومت آنان در برابهر تغییهراو وجهود دارد بها افهزایش
جلههب مشههارکت معلمههان در تصههمی گیههر ههها میههزان
مقاومت آنان را در برابهر تغییهراو کهاهش مهییابهد .در
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پژوهش ( )Hasani, 2014عدم توجه به جایااه معلمهان
از نظر معلمان عهدم همکهار و نظرخهواهی از معلمهان
باعث تضعی جایاهاه آنرها شهده اسهت .از ایهنرو بایهد
زمینهها جلب مشارکت معلمهان در تصهمی گیهر هها
فراه شود و از اباغ دستورالعم ها ادار بدون توجه
به زمینهها پذیرشی آن خوددار شود ،زیرا مشهارکت
دادن اعضا در تصمی گیر باعث قبول تغییراو از طرف
آنان میشود.
عام ه دیار در موفق نبهودن ارزشهیابی توصهیفی
کمبود انایزه کهافی در معلمهان اسهت .عهدم توجهه بهه
جایااه معلمان ،عدم همکار و نظرخواهی از معلمان بر
انایزه و عملکرد آنرا تأثیر خواهد گذاشهتSalehi & ( .
 )et al, 2015در پژوهشی از شش آسیب احتمالی بهرا
معلمان  .1کهاهش شهوق معلمهان نسهبت بهه پیشهرفت
تحصیلی .2 ،افت جایااه معلمان در مدرسه  .3تمرکز بر
فعالیتها صور در امور ارزشهیابی  .4بهروز و تشهدید
احسهها بههیتفههاوتی در معلمههان نسههبت بههه پیشههرفت
تحصیلی  .5بروز دلخور پنران در بین معلمان  .6بهروز
خسههتای روانههی و جسههمانی بههرا معل ه را از دیههدگاه
معلمان در ارزشیابی توصهیفی نشهان دادنهدHasani, ( .
 )2014نشههان داد از دیههدگاه معلمههان مجههر  ،طههر
ارزشیابی توصهیفی جایاهاه ضهعی تهر در مقایسهه بها
ارزشهههیابی سهههنتی نهههزد معلمهههان داردMirza ( .
 )Mohammadi, 2011عههدم انایههزه کههافی معلمههان در
اجرا صحیح الاو ارزشیابی کیفی توصیفی را یکهی از
دالی مشکاو اجرایی دانست.
در مطالعاو مختلفی نشان داده شهده کهه ارزشهیابی
توصههیفی از وضههعیت خههوبی در اجههرا برخههوردار نیسههت
( Khoshkholgh, Sharifi 2010; Gholtash, Ojinejad
 .)& Dehghan Mongabadi, 2015آشنایی با تجربیهاو
معلمان ،بهعنوان مجریان برنامه و تأکید بر این مر کهه
آنان اهداف این طر را چاونه طر درک کرده و بهرا
خود معنادار ساخته اند ،نقش مرمی در رفع نواقص طر
و بههاال بههردن اثربخشههی آن دارد .رینولههدز و همکههاران

( )2004در مورد تاریخ ارزشیابیها معل اثربخش بیان
داشته اند سه معیار مرهارو هها حرفهه ا  ،جهو کها
در و مرارو ها تدری بهرا معله ضهرور اسهت
( & Reynolds & et al,2004; quoted by Salimi
)Ramezani, 2015؛ اما اصلیتهرین مهانع بهرا اجهرا
تغییر آن است کهه معلمهان درک درسهتی از تغییهر بهه
دست نمیآورنهد و فره و شهناخت معلمهان نسهبت بهه
اجرا منویاو ارزشیابی توصهیفی را از چهالشهها فهرا
رو ایههن طههر بیههان نمههودهانههد ( ;Hasani, 2004
 .)Leithwood, 2005یافتههها پهژوهش ( & Yamtim
 )Wongwanich, 2014نشان داد بسهیار از معلمهان از
دانش و آگهاهی خهوبی نسهبت بهه ارزشهیابی برخهوردار
نیستند که ازجمله روش ها پیشهنراد ایهن پهژوهش
برا بربود دانش و آگاهی معلمان ،آمهوزش و یهادگیر
به صورو مشارکتی ،پیایر در اجهرا ،کارهها تیمهی و
راهنما ها آموزشی بهوسیلة افراد زبده و مهاهر اسهت.
در پژوهشها مختل دیار نیهز نشهان داده شهده کهه
معلمان مجر ارزشیابی توصیفی مرارو و درک درستی
از انوا کام بازخورد و اهداف طر ندارند کهه ناشهی از
نبود آمهوزش کهافی و مهؤثر بهوده اسهت ( Aslanpoor,
2012; Keshtiaray, Karimi Alavijeh & Foroughi
;Abari, 2014; Entehayi, Hasani, & Shekari, 2015
).Beyrami, Hasanabadi & Kavossian, 2017

در پههژوهشههها

( Ebadi, 2013; Karamalian,

Jafari harandi & Ebadi, 2013; Beyramipour & et
 )al, 2012نشههان داده شههده کههه بسههیار از مشههکاو

اجههرا ارزیههابی کیفههی -توصههیفی در رابطههه بهها عناصههر
برنامهههدرسههی (اهههداف ،محتههوا ،روشههها یههاددهی/
یههادگیر و زمههانبنههد ) اسههت و روشههها ارزش هیابی
توصیفی با عناصهر برنامهه درسهی در تنهاق اسهت .در
پژوهش دیار ()Davoodi, Nateghi & Faghihi, 2015
بههه مقایسههه دو ارزشههیابی کمّههی و توصههیفی از دیههدگاه
معلمهان پرداختنهد بهر طبهق نتهایج حاصه از مطالعهه،
معلمان نارش مثبتهی بهه ارزشهیابی توصهیفی و منفهی
نسبت به ارزشیابی کمّی داشتهانهد .بهااینوجهود در ایهن
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اجرا طر  ،منابع کالبد و آموزشی ،متناسهب نبهودن
تجریزاو و امکاناو آموزشی ،جمعیت زیهاد کها هها و
فضاها موجود با اهداف طر ارزشیابی توصهیفی بیهان
شهده اسهتHasani, 2014; Keshtiaray & et al, ( .
.)2014; Karamalian & et al, 2013

مطالعهه معلمهین معتقدنهد کهه نحهوه ارزشهیابی کیفهی
به خصوص در در ریاضی مشک و منطبق بر محتهوا
کتههاب نیسههت و معلمههین آمههوزشههها الزم را بههرا
ارزشههیابی کیفههی در ریاضههی کسههب نکردنههد .از
چالشها دیار پیش رو اجرا ارزشیابی توصهیفی از
دیدگاه معلمان نبود زیرساخت ها و ابزارهها الزم بهرا

جدول  .8خالصهای از پیشینة پژوهش
نو

پژوهشاران

نتایج

ردی
1

اصانپور ( ،)1391کشتیآرا و همکهاران
( ،)1392انتراییآرانی و همکاران (،)1393
بیرامی و همکاران ()1395

معلمان مجر ارزشهیابی توصهیفی مرهارو و درک درسهتی از انهوا
کام بازخورد و اهداف طر ندارند که ناشی از نبود آموزش کهافی و
مؤثر بوده است.

2

بیرمههیپههور ،شههری  ،جعفههر و مولههو
()1390

به ترتیب :عوام مدیریتی ،عوام مرتبط با معله  ،عوامه فیزیکهی و
روانی عوام ایجادکنندة جو تعامه و تشهریک بهر اجهرا ارزشهیابی
توصیفی مؤثرند.

3

پارسا ()1386

بین نارش معلمان و تمایاو رفتهار آنهان در پیشهبرد برنامهههها
درسی جدید رابطه معنادار وجود دارد.

4

حسنی)1393( ،

از تجربیاو معلمان در اجرا طر ارزشیابی ابزارها ارزشیابی ،جهو
کاسی ،تدارکاو ،جایااه معله و ناهاه والهدین از وضهعیت مناسهبی
برخوردار نیست.

5

زاهد بابان ،فرج الری و همرنگ ()1391

از دیدگاه معلمان چرار عام مدیریتی ،آموزشهی ،فرآینهد و فهرد
بیشترین تأثیر را در کاربرد ارزشیابی توصیفی دارد.

6

زمههانیفههرد ،کشههتیآرا  ،میرشههاهجعفههر
()1389

معلمان مجر طر تجارب مثبت و منفی زیاد را به دست آوردهاند
که بر ادراک آنان از طر تأثیر داشته است.

7

صالحی ،بازرگان ،صهادقی و شهکوهییکتها
()1394

از تجربه زیسته معلمان از ارزشیابی توصیفی و آسهیبهها احتمهالی
برا معلمان و دانشآموزان را شناسایی کرد که درمجمو با چالشهی
مضاع در فرایند یاددهی و یادگیر روبهرو هستند.

8

قاسهمی روشهناوند و خوشههبختی (،)1393
روچههها ( ،)2011فراههههانی و همکهههاران
( ،)1389آصفی و همکاران ()1388

در این پژوهشها رابطة معنادار بین مشارکت کارکنهان و مقاومهت
آنان در برابر تغییراو وجود دارد با افزایش جلب مشارکت معلمان در
تصمی گیر هها میهزان مقاومهت آنهان را در برابهر تغییهراو کهاهش
مییابد.

9

کرمعلیان ،هرند و عباد ()1392

بررسیها پژوهش نشان داد میزان مشکاو اجرایی توصیفی در چرار
مؤلفه عناصر برنامه درسی ،امکاناو ،دانش معلمهان ،روشهها و ابهزار
گردآور باالتر از حد متوسط است.

10

میرعرب ،فردانش ،طایی ()1391

واکنش و پاسخها معلمان در برابهر تغییهراو در سهه بعهد عهاطفی،
رفتار و شناختی طی وسیعی از نظراو متفاوو را شام میشهود.
معلمان ک سابقه معلمانی در پذیرش تغییراو مشک کمتر داشتند
در حالی معلمان باسابقه بیشهتر شهواهد دلاهرمکننهدها از پهذیرش
عملی نوآور در کا هایشان وجود نداشت.

داخلی
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خارجی

1

داود  ،ناطقی و فقیری ()2015

معلمان ناهرش مثبتهی بهه ارزشهیابی توصهیفی و منفهی نسهبت بهه
ارزشیابی کمّی داشتهاند.

2

رینولدز و همکاران ()2004

در مورد ارزشیابیها سه معیار مرهاروهها حرفهها  ،جهو کها
در و مراروها تدری برا معل ضرور است.

3

عباد ()2013

نتایج نشان داد مشکاو اجرا ارزیابی توصیفی در رابطه بها عناصهر
برنامه درسی است که  7راهح را در مورد بازنار در نظام آموزشی
پیشنراد میکند.

4

کنستانتینسکو ()2014

هر تغییر در نظام آموزشی شخصیت ،هویهت حرفهها و سهازمانی
معلمان را درگیر میکند.

5

لی ()2000

متغیرها ناهرش بهه برنامهه درسهی جدیهد و تمهایاو رفتهار بها
متغیرها ادراک از فشهار کهار ،قابلیهت اجرایهی ،حمایهت مدرسهه و
حمایت سایر ادارهها ه بسته بود.

6

نسر  ،روسان ،سکوآن ،ابهوبکر و نورپوتهه
()2010

اکثر معلمان ادراک مثبتی نسبت به این نو ارزشیابی توصیفی دارند
زیرا معتقدند باعث تفکر انتقاد و خاق در دانش آموزان می شود ،اما
اشکاالو این نو سنجش نبود وقت زیاد برا معلمهان ،کاغهذباز و
تشریفاو ادار است.

7

یامتین و وناوانیچ ()2014

نتایج نشان داد بسیار از معلمان از دانش و آگاهی خوبی نسبت بهه
ارزشیابی برخوردار نیستند.

با توجهه بهه یافتهه هها ،ایهن پهژوهش نیهز از طریهق
شناسایی ادراک معلمان نسبت به نظهام ارزشهیابی دوره
ابتدایی درصدد آن هستی تا پشتوانها علمی در مهورد
واکنش معلمان به تغییر نظام ارزشیابی و مشهکاتی کهه
در اجرا وجود دارد به دست آیهد .همینهین انجهام ایهن
پژوهش سبب میشود که الاویی مناسب برا اسهتفاده
مسئوالن و صاحبنظران آموزش و معلمهان باشهد ،زیهرا
که دیدگاهها و درک معلمان از تغییهر نظهام ارزشهیابی و
کمبودها کهه در ایهن زمینهه وجهود دارد و رفهع ایهن
کمبودها میتواند در طراحی برنامهها آینده مثمر ثمهر
واقع شود .بهه دیاهر سهخن ،واکهاو در تجربهه زیسهته
معلمههان در خصههوص واکههنشههها بههه عم ه آمههده در
مواجرههه بهها تغییههراو اخیههر نظههام ارزشههیابی پیشههرفت
تحصیلی در دوره ابتدایی ،مهیتوانهد زمینهها مناسهبی
بهرا اجههرا برینهه و کههاهش تبعهاو ناشههی از اجههرا
عجوالنه آن را فراه نمهوده و در ارتقها کیفیهت نظهام
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و به تبع آن نظهام آموزشهی

مؤثر باشد .در پژوهش حاضر ،تاش میشود تا با واکاو
در ادراک و تجربه زیسته معلمهان ،واکهنشهها ایشهان
نسبت به تغییهراو نظهام ارزشهیابی پیشهرفت تحصهیلی
دوره ابتدایی ،شناسایی شده و بازنمایی گردد.
روش پژوهش
پههژوهش حاضههر بههه روش کیفههی و پدیدارشناسههی ه
تفسههیر انجههام پذیرفتههه اسههت .پدیدارشناسههی ،علهه
مطالعه ،توصی و تفسهیر دقیهق پدیهده هها گونهاگون
زندگی است که بر تمام حوزهها تجربی تأکید دارد .در
تحقیق پدیدارشناسی تجربیاو ،برداشت ها و احساسهاو
افراد مورد مطالعه قرار مهیگیهرد ( Adib-Hajbaghery,
 .)Parvizy & Salsali, 2014دو رویکههرد اصههلی در
مطالعاو پدیدارشناسی ظرهور یافتههانهد :رویکهرد اول را
descriptive
پدیدارشناسهههههههی توصهههههههیفی (
 )phenomenologyگویند ،چراکه قاا بهه ااو عمهومی
و فهراگیر پدیهدههها هستنهد و پدیههدارشنا را فهرد
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مستق و جدا میداند که ااو یک پدیهده را در آگهاهی
افههراد شناسههایی و توصههی مههینمایههد .رویکههرد دوم را
interpretive
پدیدارشناسهههههههی تفسهههههههیر (
 )phenomenologyمینامند به این دلیه کهه احصها و
توصی ااو پدیده ها را در حالهت اهنیهت اسهتعایی و
جرانشمول ،نه ممکن و نه مطلوب میداننهد و بهر ایهن
باورند که توصی همیشه عنصر تفسیر را در خود دارد و
انسانهها هماهی مففسهرانی هسهتند دارا درک و فره
پیشهینی کهه بههواسهطة حضهور آنرها ،در بهافتی خهاص
شک گرفتهه اسهت .درزمینهة انتخهاب ایهن دو رویکهرد،
می توان گفهت کهه وقتهی ههدف پهژوهش کشه ابعهاد
عمههومی و فراگیههر یههک پدیههده اسههت کههه تههاکنون
مفرومساز نشده و یا بههطهور نهاقص در پهژوهشهها
پیشین مفروم ساز شهدهانهد ،پدیدارشناسهی توصهیفی
سودمند است و هناامیکه پژوهشهار در پهی بررسهی و
کش ابعاد و ویژگیها خاص یک پدیده در چهارچوب
زمینه یها بافهت خهاص اسهت ،پدیدارشناسهی تفسهیر
مناسهبتهر اسهت (.)DaniyanFard & Kazemi, 2011
ازآنجاکههه پههژوهش حاضههر در پههی کشهه و تحلیهه
ویژگی ها خاص پدیده واکنش ها معلمان به تغییراو
نظام ارزشهیابی پیشهرفت تحصهیلی دوره ابتهدایی بهوده
است ،از رویکرد تفسیر استفاده شده است.
میدان پژوهش معلمهان آمهوزشوپهرورش منطقهه 2
ترران بودند .مناسبتهرین گزینهه جمهعآور دادههها
پدیدار در پژوهشها کیفی مصاحبه است ( Aspess,
 .)2004; quoted by Yousefi & Tabei, 2011به دلی
ماهیت پهژوهش بههمنظهور انجهام مصهاحبه از مصهاحبة
نیمهساختاریافته استفاده شد ،بهه ایهن ترتیهب کهه ابتهدا
مصاحبهشوندگان در جریان موضو بحث قرار گرفتهانهد
و از ایشان خواسته شد تها بهه سهؤاالو پهژوهش پاسهخ
دهند سپ در ادامهه رونهد مصهاحبه در جرهت اههداف
پژوهش توسط پژوهشار هدایت شد .جمع آور داده هها
تا جایی ادامه داده شد که امکان دسترسی بهه مقهوالو،
موضوعاو یا تبیینها جدید وجود نداشهت و مصهاحبه

رونههد تکههرار داشههت .در ایههن پههژوهش ،بهها اسههتفاده از
نمونهگیر هدفمنهد از نهو ماکهی ،په از انجهام 14
مصاحبه با معلمان ،اشبا دادهها حاص شهد .محقهق در
پی کسانی بود که تجربه ا غنی از پدیده مورد بررسی و
توانایی و تمای به بیان روشن آن داشته باشهند ( Gall,
 .)Borg & Gall, 2005بدین منظور با معلمانی که آگهاه
به موضو پژوهش بودند و تمای خویش را بهه شهرکت
در پژوهش از طریق اظرار شفاهی اعام نمودند مصاحبه
گردید.
در این پژوهش پدیدارشناسی تفسیر از روش هفت
مرحلهها دیکلمهن و همکهاران ( Diekelmann, Allen
 )and Tanner, 1989برا تحلی دادهها اسهتفاده شهد.
بدین ترتیب در گام اول و به منظهور دسهتیابی بهه درک
کلی از پدیدة مورد مطالعه (واکنشها معلمهان نسهبت
بههه تغییههراو نظههام ارزشههیابی پیشههرفت تحصههیلی دوره
ابتدایی) ،چندین مرتبه متن تمامی مصهاحبههها توسهط
محققین خوانده شد .در گام دوم ،به منظور آشکارسهاز
معانی نرفته در بیاناو ارااه شده مشارکتکننهدگان ،ههر
یههک از مصههاحبهههها بهها اسهتفاده از روش تفسههیر متههون
(نوشتن خاصه ها تفسیر و کدگذار مضهمونهها
ظاهر شده) ،مورد بررسی قرار گرفت؛ بهعبهارودیاهر بها
هدف جستجو برا یافتن موضوعاو بالقوه ،تهاش شهد
تا خاصه ا تفسیر از مصاحبهها مشارکتکننهدگان
تریه شود و سپ با هدف تعیین مضامین اولیه ،هر یک
از مصاحبهها با توجه به معانی اسهتخراجشهده کدبنهد
گردیههد .در گههام سههوم ،بهههمنظههور دسههتیابی بههه درکههی
مشترک از توصیفاو ارااه شده توسط مشارکتکنندگان،
متون کدگذار شده توسط اعضا گروه تحقیهق ،مهورد
بحث قرار گرفت .بهه دیاهر سهخن ،بههمنظهور مشهخص
کردن مضامین اصلی ،تحلی گروهی از همه خاصهها
توصیفی ،صهورو پهذیرفت .در گهام چرهارم ،بهه منظهور
تشخیص تناقضاو احتمالی موجود در تفاسیر ارااه شهده
از طرف تی تحقیق ،تاش شد تا با مراجعهه مجهدد بهه
متن اصلی مصاحبه ها و در یا در صورو ضرورو و بهرا
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توضیح و تبیین بیشهتر موضهو  ،بها مشهارکتکننهدگان
مربوطه تما حاص گردید و از این طریق برخی موارد
تناق و ناسازگار بین برداشت و تفسیر گروه محققان
با متن اصلی و یا بیاناو مشهارکتکننهدگان شناسهایی و
برطرف گردید .همینین در این مرحله برا ههر یهک از
مصاحبه هها انجهام شهده ،یهک تحلیه ترکیبهی بهین
محققان تدوین گردید .در گام پنج  ،بهمنظور شناسهایی
و توصی معانی مشترک از مضامین ،به مقایسه و مقابله
متن مصاحبه ها با یکهدیار پرداختهه شهد .حاصه ایهن
مرحلة شناسایی  9درونمایه (زیرمضهمون) بهود کهه بهر
اسا تجربهه زیسهته مشهارکتکننهدگان و در راسهتا
تبیین پدیدة مورد مطالعه استخراج گردید بهود .در گهام
شش و به منظور مشخص کردن الاوریت الاوههایی کهه
مضامین مختل شناسهایی شهده را بهه یکهدیار پیونهد
می زنند ،توسط اعضا تی پژوهشی مورد بررسی مجدد
قرار گرفت و یافتههها مطالعهه در قالهب سهه مضهمون
اصلی استخراجشده که طر نرایی یافتههها اسهت ،ارااهه
گردید .در گام هفهت  ،بههمنظهور تریهه گهزارش نرهایی،
ضمن کسب نظراو نرایی اعضا تی پژوهش ،از نظراو
مشورتی دیار افهراد آشهنا بهه محتهوا و شهیوة مطالعهه،
نظرخواهی گردید.

یافتهها
در این پهژوهش بها توجهه بهه حساسهیت هها ادراک و
باورههها معلمههان و تههأثیراتی کههه در فعالیههتهایشههان
میگذارد سعی گردید بر ادراک آنرا تمرکهز گهردد تها از
رهاذر شناخت آن به واکنشها پرداخت.
 .8معلمان درباره تغییرات نظاام ارزشایابی پیشارف
تحصیلی دوره ابتدایی چه ادراکی دارند؟

یافتهها حاص از ادراک معلمان درباره تغییهراو نظهام
ارزشههیابی پیشههرفت تحصههیلی دوره ابتههدایی نشههان داد
معلمان نسبت به ماهیهت طهر ارزشهیابی نظهر مثبتهی
ندارند که بهر واکهنش آنرها تهأثیر داشهته اسهت .ادراک
معلمان ،در خصهوص تغییهراو اجهرا طهر ارزشهیابی
توصیفی در دو مضمون اصلی  .1صاحیتها حرفهها
(زیرمضههمون .1 :ضههع دانههش و آگههاهی کههافی معلهه
 .2ضع مرارو و تجربه معلمان در به کارگیر ابزارها
طر  .3فقدان دانش و آگهاهی مهدیران) و  .2مشهکاو
سیست آموزشی (زیرمضهمون .1 :عهدم همهاهنای بهین
عناصههر برنامهههدرسههی  .2تمرکههز در سیسههت آموزشههی
 .3نبود منابع کالبد و آموزشهی) اسهتخراج گردیهد .در
ادامه مضامین و زیرمضهمامین در جهدول  2آورده شهده
است:

جدول  .2مضامین اصلی و زیرمضمونهای تجربیان معلمان از واکنشهای معلمان نسب

به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرف

تحصیلی
مضامین اصلی (درونمایههای اصلی)

زیرمضمونها (زیر درونمایهها)

ضع دانش و آگاهی کافی معل
ضع مرارو و تجربه معلمان در بهکارگیر ابزارها طر
صالحی های حرفهای
فقدان دانش و آگاهی مدیران
عدم هماهنای بین عناصر برنامهدرسی
مشکالت سیستم آموزشی تمرکز در سیست آموزشی
نبود منابع کالبد و آموزشی
نادیده گرفتن
انتظارات سیستم آموزشی مقاومت کردن
پذیرفتن و جایازین کردن

رهیافتی پدیدارشناختی در بازنمایی واکنشهای معلمان 3 / ...

مضمون اصلی  :8صالحی های حرفهای

موفقیت و کامیابی آینده سهازمان آمهوزش وپهرورش بهه
توانمند ها و قابلیتها حرفها معلمان بسهتای دارد.
در این راستا کیفیت آموزش معلمان ابهزار اثهربخش و
اساسی برا دستیابی به ایهن موفقیهت اسهت .تغییهراو
برنامه درسی باعث کمبود صاحیت ها حرفهه ا بهرا
مواجره با موقعیت جدید در معلمان می شود به طور که
آموزش ها اولیه آنان چندان مفید نخواههد بهود و ایهن
نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئوالن نظام آموزشهی بهه
آموزش ها اثربخش حین خدمت بهرا معلمهان اسهت.
مشارکتکننهدگان در اظرهارو خهود بهه عهدم دانهش و
آگههاهی کههافی معلمههان ،ضههع مرههارو معلمههان در
به کهارگیر ابزارهها طهر و فقهدان دانهش و آگهاهی
مدیران اشاره کردند.
 زیرمضمون  :8-8ضع دانهش و آگهاهی کهافی
معل
از نظر معلمان ،سطح دانش و آگهاهی معلمهان در مهورد
ارزشیابی بسیار ک است .معلمان موارد چهون کهاهش
زمان مطالعه ،کافی نبودن آموزشها ضهمن خهدمت و
به روز بودن اطاعاو همکاران خود را عنوان مهیکردنهد
که در زیر به اظرارنظرها معلمهان در ایهن بهاره اشهاره
میشود:
"به نظر من ارزشیابی توصیفی نسبت به

روش قب به روزتر و علمیتره اما دانهش
معلمهان نسههبت بهه ارزشههیابی توصههیفی
بسیار کمه و معلمان ما مطالعهة دقیقهی
در مورد این طهر نداشهتند و فقهط بهه
چنههد روز کهها ضههمن خههدمت اکتفهها
کردن و خودشون اصهاً بهرا ایهن کهار
وقتی رو برا مطالعه صهرف نکهردن .در
صههحبتههها کههه بهها همکههاران داشههت
می بین که اصهاً از ماهیهت ایهن طهر
آگاه نیستن .مشک معل ها مها اینکهه
تقلیههد داریهه ولههی تحقیههق نههداری

درصورتی که معل ها مها بایهد مطالعهه
بههروز داشههته باشهند تهها دنیها کهها
خودشههونو برتههر ببیههنن و اونرو درک
کنن" (مشارکتکننده شماره .)1
" مهههههن در دانشهههههااه فرهنایهههههان
فارغ التحصی شدم از دانشااه فرهنایان
راضی نبهودم در دانشهااه فرهنایهان در
همههة زمینهههههها و اختصاصههاً در مههورد
ارزشیابی توصیفی مطلب خاصی را برا
ما پوشش ندادند ،معل ها ما فقط یهک
بار آموزش می بیند ولی این آموزش باید
درسههت باشههد .از همکههاران کههه سههؤال
میکهن کیفیهت ارااهه آمهوزش در دوره
ضههمن خههدمت بسههیار پههایین بههوده
بهطور که هیچک توجیه نشهد و ایهن
باعث شد که انجهام ایهن طهر براشهون
سخته بشه "(مشارکتکننده شماره .)6
 زیرمضمون  :2-8ضع مرارو و تجربه معلمان
در بهکارگیر ابزارها طر
یکی از موضوعاتی که بیشتر معلمان بدان اشهاره داشهته
به ابزار و وسیله سنجشی ارزشیابی توصیفی برمیگهردد.
از دیدگاه معلمان نقاط ضع بسهیار در مهورد ابهزار و
وسیله سنجشی وجهود دارد؛ در نحهوه قضهاوو و اعهام
پیشرفت دانشآموز ،عدم وقت کافی معل و عدم کهارایی
روشها مث خودسنجی و همسالسنجی که بهه نظهر
میرسد معلمان ما مرارو کافی را در به خدمت گهرفتن
ابزار ندارند .استفاده نادرسهت و غیهر هدفمنهد از ابهزار و
بیتوجری به کارایی هر یهک از ابزارهها نشهان مهیدههد
معلمان ما اصاً بهه درک درسهتی از وسهیله سهنجش و
ارزشیابی نرسیدهاند چراکه تغییر کهه بهه خهوبی درک
نشده باشد و بر مبنا مفروضاو نادرسهتی قهرار گرفتهه
باشد ،به طور ضعیفی اجرا میشود .اظراراتی که معلمهان
به آن اشاره داشتهاند:
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"متأسفانه نظام آموزشی ما مشک دارد و
باعث شده معل ه ناتوان شود .ابزارها
مورد اسهتفاده بیشترشهون اجهرا نشهدنی
هسههتند مههثاً خودسههنجی و همسههال
سههنجی بههرا مقطههع ابتههدایی سههخته
دانشآموزان اون درک نهدارن .در ارتبهاط
با پوشه کارها زود خراب میشهوند معله
فقط باید به حاشیه و تزیین پوشهه کارهها
برسد مجبوری نمادین کهار کنهی چهون
پوشهه کارهها شهاید در بازدیهدها بررسهی
شوند" (مشارکتکننده شماره .)7
"معل فقط به یک نویسنده تبدی شده،
بازخوردها طوالنی ولی وقت که  ،ایهن
زنگ تموم نشده دغدغهه زنهگ بعهد را
دارم که کارههای تمهام نشهده .قضهاوو
معلمان در شناسایی نقاط قوو و ضهع
دانش آموزان خیلی سخته ابزارها مورد
استفاده کارنامهه توصهیفی ،چهکلیسهت
مشاهده رفتار ،آزمون ها عملکرد فقط
از ایههن سههه شههیوه اسههتفاده مههیشههه
بقیه شون وقت گیرنهد"(مشهارکت کننهده
شماره .)13

 زیرمضمون  :6-8فقدان دانش و آگاهی مدیران
از نااه معلمان دخالت مدیران در فرآیند ارزشیابی منجر
به عدم تصمی گیهر معله در مهورد ارتقها تحصهیلی
شده است.
از دیدگاه معلمان ،مدیران از ماهیت طر آگهاهی کهافی
ا بهه دنبهال یهادگیر نبهوده فقهط فشهار
نداشته و اصه ً
مضاعفی به معل برا ارتقها تحصهیلی بها ههدف آمهار
قبولی بیشتر داشهتهانهد .بهرا مثهال بهه ایهن دو مهورد
میتوان اشاره کرد:

"اعمال نمادین در سیست آموزشهی مها
خیلی زیاد هست مثاً معل نظر خود رو
بههرا تکههرار پایههه اعههام مههیکنههه ولههی

مههدیران برههش فشههار میههارن کههه بایههد
دانش آموز ارتقا پیدا کنه .مدیران داا به
معلمههان مههیان عیبههی نههداره خودتههون
پوشهکارها رو مرتب کنیهد چهون اداره و
اولیا این رو بیشتر میبینن در حالی کهه
این وظیفهه خهود دانهش آمهوز هسهتش
ماک کار رو فقط پوشهه کهار مهی داننهد
(مشارکتکننده شماره .)2
"نظر معلمان در مورد ارتقا پایه اهمیتهی
ندارد .تکرار پایه به ندرو اتفهاق میافتهه
در تکرار پایه باید شورا تشکی شود و
نظر دهد از طرفی نه والدین قبهول دارن
نه مدیر مدرسه که هزینه این دانشآموز
زیهاد شهود و ایهن بهزرگتهرین آفهت در
یادگیر است .مهدیران مها رو درصهد
قبولی خیلی تأکید دارند و بهه یهادگیر
دانهههشآمههههوزان تههههوجری ندارنههههد"
(مشارکتکننده شماره .)4
مضمون اصلی  :2مشکالت سیستم آموزشی

مشکاو سیست آموزشی درزمینة عهدم همهاهنای بهین
عناصر برنامهدرسی ،تمرکهز در سیسهت آموزشهی و نبهود
منابع کالبد و آموزشی از عواملی هستند که معلمهان در
تجربیاو خود بدان اشاره مهیکردنهد .ضهرورو توجهه بهه
نظراو معلمهان قبه از اجهرا و افهزایش جلهب مشهارکت
معلمان ،فراه ساز امکانهاو و منهابع مهورد نیهاز باعهث
قبول تغییراو از طرف آنان میشود .متأسهفانه معلمهان از
عههدم تناسههب و همههاهنای بههین عناصههر برنامهههدرسههی،
تصمی گیر ها و اباغ دستورالعم ها ادار بدون توجه
به زمینهها پذیرشی و امکاناو در اجرا گایه داشتند.
 زیرمضمون  :8-2عدم همهاهنای بهین عناصهر
برنامهدرسی
بسیار از معلمان بیان کرده اند که گرچهه تغییراتهی در
عناصر برنامهدرسی به وجهود آمهده امها هماهنهگ بهاه

رهیافتی پدیدارشناختی در بازنمایی واکنشهای معلمان 88 / ...

نیستند .بین عناصر برنامهه درسهی از قبیه کتهاب هها
درسهی ،اههداف ،حجه فعالیهتهها کاسهی بها زمههان
آموزش ،تعداد دانش آمهوزان کها  ،حجه و محتهوا
کتههاب درسههی و ارزشههیابی تناسههب و همههاهنای وجههود
ندارد .معلمان به این موارد اشاره داشتند:

مشارکت است .معلمان فقط خود را یهک مجهر صهرف
میدانند که تصهمی گیهر هها در مراتهب بهاالتر گرفتهه
میشود و راه تبادل نظر وجود ندارد اصاً امکان طهر
مسههاا و مشههکاو اجرایههی وجههود نههدارد .معلمههان در
اظرارنظرها خود به این موضو اشاره کرده بودند:

"بسیار از دانشآموزان ضعی اند دلیه
آن ه عدم تناسبها در حج کتابها
درسی ،محتوا کتاب ،زمانبند  ،تعهداد
دانشآمهوز در کها که کهار برایمهان
سخت شده است .کتاب ها حجه زیهاد
دارند همه کتابها باید تها آخهر سهال بها
تعطیلی ها پیش بینی نشده تمهوم بشهه.
اون یادگیر که انتظار مهیرود را نهداری
از طرف دیار با این حج کار ارزشیابی
توصیفی وقتگیر است .تغییراتی ه کهه
در کتههابههها ههه رد داده امهها بههازه
هماهنگ با ه نیستند" (مشارکتکننهده
شماره .)8
"معل بسهیار سهردرگ اسهت از طرفهی
بین محتوا ،روش ،زمان ،تعداد یادگیرنده
با ارزشیابی توصیفی عهدم تهوازن وجهود
نههدارد و از طههرف دیاههر بخشههنامهههها و
دستوراو و طر ها دیار مث طهر
کرامهههت بسهههیار از معلمهههان از ایهههن
تغییراو متعدد راضی نیسهتن مجبهورن
فقههط بهها ایههن شههرایط تهها کننههد سههطح
یادگیر دانشآموزان زیاد خوب نیسهت
محتهههههههوا کتهههههههاب براشهههههههون
سناینه(".مشارکتکننده شماره .)10

"عدم دخالت نظر معل در طر ها باعهث
شده که ما معلمهان بهیانایهزه شهوی تها
زمانی که سیسهت و سهاختار آموزشهی از
باال اصها نشهود همینهان گرفتهار ایهن
شرایط هسهتی  ،معله هها صهرفاً مجهر
برنامههها هسهتند کهه نویسهندگان آن
برنامهههههها همههراه برنامهههههها بهههصههورو
سفارشی پکیجی تریهه مهیکننهد و که
عمرشههان را بههرا تبیههین و توجیههه ایههن
پکیج میگذرانند .اصاً نظارو و پیایهر
بعد از اجرا طر انجام نشد تا مشکاو
آن رفع شود" (مشارکتکننده شماره .)9
"در اوای مخال این طر بودم چند بار
ه به اداره بهازخورد دادیه ولهی چهون
جوابی دریافت نکردم خودمو بها شهرایط
وفههق دادم .مههدیر و معلهه دخههالتی در
جریههان تصههمی گیههر ههها آموزشههی و
ادار نهههدارد .راه تبهههادل نظهههر بهههین
برنامه ریزان در سهطح بهاالتر و مجریهان
حقیقهی برنامهههها در سهطو پهایینتهر
تقریباً مسدود اسهت اصهاً امکهان طهر
مشکاو اجرایی وجود ندارد .معلمان ما
عماً بیاختیارند این در حالی است کهه
معل از دنیا کا خود بهاخبر اسهت،
امههههها ههههههیچ مشهههههارکتی نهههههدارد.
"(مشارکتکننده شماره .)5

 زیرمضمون  :2-2تمرکز در سیست آموزشی
موفقیت ایجاد و هدایت تغییر در سازمان هها آموزشهی
بههه بازشناسههی دیههدگاه مجریههان تغییههر یعنههی معلمههان
بستای دارد .تجربه دیار که معلمان مطر کهردهانهد،
تمرکز در سیست آموزشی ،عدم توجهه بهه اجهرا و عهدم

 زیرمضمون  :6-2نبود منابع کالبد و آموزشی
مشارکت کنندگان در اظراراتشهان مشهکاو خهود را در
اجهرا ازجمله نبود پیشنیازهها ،امکانهاو محیط و منهابع
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آموزشی اکر میکردنهد .قبه از ههر تغییهر سهازوکار
دقیق و منسج برا عوامه اجرایهی بایهد آمهاده شهده

مضمون اصلی  :6انتظارات سیستم آموزشی

باشند ،اما از دیدگاه معلمان تمریداو الزم برا اجرا بهه

برخههی از معلمههان انتظههاراو سیسههت آموزشههی را زیههاد

کههار گرفتههه نشههده اسههت .در اینجهها دو مههورد از نظههراو

میدانستند و معتقد بودنهد تغییهراو بها سهرعت اعمهال

معلمان آورده شده است:

می شود و زحماو مضاعفی را بر دوش معلمهان تحمیه

"در این طر معله بیشهترین کهار رو
انجام میده امها امکانهاو آموزشهی کهه
الزم اسههت مثهه کارگههاه ،آزمایشههااه
محیط ،فضا و وقهت اختصاصهی نهدارد
بودجها به این طهر اختصهاص داده
نشده .کمبود وسهای آموزشهی مهورد
نیههاز ،تههراک بههاال دانههشآمههوزان در
کهها و محتههوا سههناین کتههابههها
معل ه نمیتواند با این شرایط طهر
رو بههههطهههور کامهه انجهههام بدههههد"
(مشارکتکننده شماره .)14
"هزینة سرانها به دانشآموزان تعلهق
نمیگیرد .دستااههها چها مدرسهه
مجرز نیستند کاغذباز در ایهن طهر
بسیار است با این وضع امکاناو معله
نمی تواند کار را انجام دههد .مشهک
دیاهههر نبهههود امکانهههاو آموزشهههی در
کهههها ههههها ضههههمن خههههدمت
بود"(مشارکتکننده شماره .)11
 .2واکنش های معلمان درباره تغییرات نظام ارزشایابی
پیشرف

تحصیلی دوره ابتدایی چیس ؟

تحلی محتوا مصاحبه افراد نمونه نشان می دهد که
آنرهها انتظههاراو سیسههت آموزشههی را از معلهه زیههاد
می دانند واکنش آنرا در یک مضمون اصلی انتظهاراو
سیست آموزشی (زیرمضمون ها  .1 :نادیهده گهرفتن
 .2مقاومههت کههردن  .3پههذیرفتن و جههایازین کههردن)
استخراج گردید.

مههیکنههد و از معلمههان فقههط اجههرا آن را مههیخواهههد.
معلمان با حج کار زیهاد مجبهور هسهتند خهود را بها
شرایط وفق دهد .توقعاو سیست بها واقعیهتهها کهه در
کا

در

وجهود دارد فاصهلة بسهیار دارد کهه ایهن

موضو شرایط کار را برا معل دشهوار و باعهث عهدم
همکههار  ،نادیههده گههرفتن ،مقابلههه کههردن ،پههذیرفتن و
جایازین کردن شده است.
 زیرمضمون  :8-6نادیده گرفتن
کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان نشان داد که ( 5نفهر از
 14نفر) ،در خصوص تغییراو مداوم ،کار مضاع  ،نبهود
شرایط کاسی و نارضایتی شغلی صحبت کردند .عوامه
زمینهساز که باعث شده معلمان بهه ایهن طهر توجهه
نداشته باشند ،آن را نادیده بایرند و بههصهورو نمهادین
کار کنند .دو نمونه از اظراراتی که معلمان بهه آن اشهاره
داشتهاند:

"من که نسبت به کارم ک انایزه شدهام
تقریباً میتهوان گفهت بهیههدف هسهت
تعداد دانش آموزان کا زیهاد هسهتند.
تغییههراو مههداوم کارههها بیشههتر را از
معل درخواست دارد .معل فقط به یهک
نویسههنده تبههدی شههده ،بازخوردههها
طوالنی ولی وقت ک  ،ایهن زنهگ تمهوم
نشده کارهها زنهگ بعهد را دارم کهه
کارهههای تمههام نشههده .وقتههی شههرایط
کاسی من بها نظهام ارزشهیابی جهور در
نمیاد مجبورم زیاد به ایهن شهیوه اکتفها
نکهههن بههههصهههورو نمهههادین کهههار
میکن "(مشارکتکننده شماره .)13
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"از شههرایط کههار راضههی نیسههت بههرا
معل یک دغدغه است که کهارش را بهه
خوبی انجام دهد معل سردرگ است که
با این حج کار به چهه بپهردازد په
مجبوره یادگیر بهراش اولویهت داشهته
باشه تا اینکه بیاد به پوشههکهار ،کارنامهه
توصیفی ،آزمون ها عملکرد و مداد و
کاغهذ بپهردازد .بسهیار از معلمههان از
ایههن تغییههراو متعههدد راضههی نیسههتن
مجبورن سرو ته قضیه را سره بیارونهد
و بهصورو فرمالیته کارهها رو خودشهون
انجام دهند و به آن زیاد اهمیت ندهنهد
واقعهههاً بهههرا معلههه تغییهههر دشهههوار
است"(مشارکتکننده شماره .)10
 زیرمضمون  :2-6مقاومت کردن
در ضمن گفت وگو با معلمان مورد مطالعه ( 6نفهر از 14
نفر) ،تمایلی به تغییر ندارند به نظر آنرا تدری با توجهه
به تغییراو بسیار سخت شده ،امکاناو به نسبت ده سال
پیش هیچ تغییر نکرده ،عدم تناسب بین کتاب درسی
و توانایی دانشآموزان و درنرایت افت کیفیهت یهادگیر
دانشآموزان باعث عدم تمای معلمان به تغییهراو شهده
است .دو نمونهه از اظرهاراتی کهه معلمهان بهه آن اشهاره
داشتهاند:
"ارزشهههیابی توصهههیفی درسهههت اجهههرا

نمیشود بحث توانمند سابقه یا مدرک
و تجربه معل نیست معل هر چقدر هه
توانمند باشد باز مشهکاتی رو داره بایهد
ک بسترها برا معل مریا شهده باشهد
در کهه ههه ناههاه کنههی ناههاهی بههه
آزمههونههها بههینالمللههی دانههشآمههوزان
یادگیر خوبی نداشتند معل هها مقصهر
نیستند .مثاً تغییراتی که در پایه ششه
به وجود آمد تدری پایهه ششه واقعهاً

کتههاب ریاضههیاش سههخته معلمههان ه ه
خوب نمهی تونسهتن چهون سهواد کهافی
نداشتن .در ارزشیابی توصیفی هه مهن
اصاً به روش جدیهد کهار نهدارم ازش
برا کارنامه توصیفی اسهتفاده مهیکهن
ولی بیشتر بر اسها مهاکهها کمهی
پیش میرم"(مشارکتکننده شماره .)11
"انتظار بربود وضعیت همیشهه از تغییهر
مد نظر است ولی روال قهدی امتحهان و
پرسههش و پاسههخ سرجاشههه فقههط معیههار
عدد بهه کیفهی فهرق کهرده .امکانهاو
همههون کههه بیهههههها ده سههال پههیش
داشتند .این تغییراو با نظام آموزشی ما
جهههور در نمیهههاد چهههون اسهههتاندارها
آموزشی در کشور ما پهایین اسهت .مهن
اصاً این تغییراو را درست نمهی بیهن "
(مشارکتکننده شماره .)8

 زیرمضمون  :6-6پذیرفتن و جایازین کردن
معلمان مورد مطالعه ( 3نفر از  14نفر) ،در تغییر رویکرد
و جایازین کردن نارش مثبتی داشتند تغییهر را امهر
ضههرور مههیدانسههتند و درک ماهیههت تغییههر را بههرا
پذیرش معلمان پیشهنراد کردنهد .از دیهدگاه آنهان درک
تغییر برا معلمان در پذیرش تغییر تأثیر دارد .دو نمونه
از اظراراتی که معلمان به آن اشاره داشتهاند:

"در چنههد سههال اخیههر تغییههراو خههوبی
داشههتند و باعههث شههدند رانههدمان کههار و
برههرهور بههاال رود .معلمههانی کههه دچههار
یکنههواختی و جمههود در تههدری نشههده
باشند و به یک روند ثابت عهادو نکهرده
باشند ،مهی تواننهد تغییهراو را بپذیرنهد.
درست است کهه در ابتهدا ممکهن اسهت
یکسهر مشهکاتی وجهود دارد ولهی بهها
دیههدن آثههار مثبههت تغییههراو معلمههان
می توانند رضایت بیشتر داشته باشند.
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معل نقش مرمی در تغییراو دارد ،ناهاه
معل به تغییراو بسیار مره اسهت .اگهر
در نظهههام آموزشهههی مههها کارشناسهههان
ارزشههیابی بههرا معلهه کارههها مثهه
انتظاراو آموزشی و معیارهها بهر اسها
اهداف مشخص شده داشهته باشهد و در
اختیار معل قرار میدادند بقیهه معلمهان
مشههکلی نداشههتند" (مشههارکتکننههده
شماره .)6
"من تغییراو رو مثبت ارزیابی میکن و
واقعاً ماهیتشهون درک مهی کهن کهار را
وقتی نهدانی سهختتهر مهیشهود و ایهن
مصداق بارز کار معل هها ماسهت .یهک
معل توانمند در تغییهراو بهرا همهوار
کههردن مشههکاو و شههرایط مههیتواننههد
کمککننهده باشهند .مهثاً در ارزشهیابی
معل باید ک فرایند یادگیر را در نظهر
بایرد ممکن اسهت یهک دانهشآمهوز در
در ضعی باشه امها در هنهر و ورزش
موفق باشد نباید زیاد به دانشآموز فشار
آورد .مههن هرگههز دانههشآمههوزان بهها هه
مقایسه نمی کن چون هر کسی استعداد
خاص خودشو داره و این طر ه دقیقاً
به همین منظور است .نیاز بهه تغییهر در
دنیا که همه چیز در حال تغییر اسهت
بهههرا نظهههام آموزشهههی نیهههز امهههر
اجتناب ناپهذیر اسهت"(مشهارکت کننهده
شماره .)1
بحث و نتیجهگیری
نظامها آموزشی سیست پویهایی هسهتند کهه همهواره
نیازمند تغییر مناسب با اقتضاااو عصر خود میباشند،
با توجه بهه تغییهراو اخیهر در دوره ابتهدایی ،ارزشهیابی
توصیفی نیز بهعنوان مصهداقی از یهک پهروته تغییهر در

دست اجرا است .این پژوهش ارااة الاویی مناسب بهرا
استفاده مسهئوالن و صهاحب نظهران آمهوزش و معلمهان
اسهت ،زیهرا درک دیهدگاههها معلمهان از تغییهر نظههام
ارزشیابی و کمبودها که در ایهن زمینهه وجهود دارد و
رفع این کمبودها میتواند در طراحی برنامههها آینهده
مثمر ثمر واقع شود.
اولین قدم در جرت رسیدن به کادر آموزشهی موفهق
درک عواملی است که بر کیفیت فعالیهت معلمهان مهؤثر
است .در این پژوهش نیز بها توجهه بهه حساسهیت هها
ادراک و باورههههها معلمههههان و تههههأثیراتی کههههه در
فعالیت هایشان می گهذارد سهعی گردیهد بهر ادراک آنرها
تمرکز گهردد تها از رهاهذر شهناخت آن بهه واکهنشهها
پرداخت .از تحلی ادراک و برداشتها معلمان نسهبت
به ماهیت تغییر واکنش مثبتی را نداشتند که بهر ادراک
آنرا تأثیر داشته است .درمجمو بدون تغییهر در ناهرش
معلمان ،نمی توان تغییراو را به طور مؤثر ایجاد و یها بهه
کهار گرفهت .در پهژوهشهها ( ;Chi- kin lee, 2000
 )Parsa, 2008نیز نشان داده شد که بین نارش معلمان
و تمایاو رفتار آنان در پیشهبرد برنامهه هها درسهی
جدید رابطه معنهادار وجهود دارد .در پژوهشهی دیاهر
( )Zamani Fard & et al, 2010معلمان در جریان طر
ارزشهیابی تجهارب مثبهت و منفههی زیهاد را بهه دسههت
آوردهاند که بر ادراک آنان از طهر تهأثیر داشهته اسهت؛
بنابراین الزم است اقهداماتی در جرهت ایجهاد ،تقویهت و
ناردار نارش مثبت معلمان به موازاو تغییهر صهورو
گیرد .اگر قب از هر تغییراتی بسترها آن فراه شود و
معلمان از منطق تغییراو آگاه شوند برتر میتوانند خود
را با تغییراو همسو کنند .ازآنجاکه کیفیت عملکرد افراد
تحت تأثیر ادراک آنرا قرار دارد .برا هر تغییر اثربخش
ضرور است که باورها ،ادراک و واکنشها معلمان بهه
تغییراو روشن شود .تأکید بر این که معلمان چه درکی
از اههداف تغییهراو داشهته و آن را چاونهه بهرا خهود
معنادار ساختهاند ،نقش مرمی در رفع نواقص طر دارد.
از یافتهها پژوهش سه مضمون اصلی (درونمایه) و نُهه
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زیرمضمون استخراج شد که در زیر خاصه و جمعبند
شدهاند.
اولههین مضههمون اصههلی اسههتخراج شههده از تجربیههاو
معلمان صاحیت ها حرفها است .معلمان در پژوهش
حاضر زیرمضامینی از قبی ضع دانش و آگهاهی کهافی
معل ه  ،ضههع مرههارو و تجربههه معلمههان در اسههتفاده از
ابزارههها طههر و فقههدان آگههاهی مههدیران را جههز عههدم
صاحیت ها حرفه ا عنهوان کردنهد .اگهر قبه از ههر
تغییراتی بسترها آن فراه شود و آموزشها الزم در
دو بعد علمی (دانهش) و عملهی (مرهارو) بهه معلمهان و
مدیران داده شود و از منطق تغییراو آگهاه شهوند برتهر
میتوانند خود را با تغییهراو همسهو کننهد .طبهق نظهر
رینولدز و همکاران ( )2004در مورد تاریخ ارزشیابیها
معل اثربخش بیان داشهته انهد سهه معیهار مرهاروهها
حرفه ا  ،جو کا در و مرارو هها تهدری بهرا
معل ضرور است .کیفیت و توانمندسهاز معلمهان بهه
باال بردن سطح دانش و آگهاهی معلمهان بهه دورههها
آموزشی ضمنخدمت بستای دارد .دورههها کهه طبهق
نظر فهورد ( )1999بایهد در سهه محهور اساسهی توسهعة
دانش ،بربود مراروها و ایجاد یا تغییر نارش ارااه شهود
( .)quoted by Daneshfard & Rashidi, 2012در ایهن
پژوهش نیز معلمان از دانش و مرهارو درزمینهة بربهود
مراروها حرفها احسا نیاز مهیکردنهد .در همهین
زمینه تجربهها معلمان درزمینة یافتهها ضع دانش
و آگههاهی کههافی ،ضههع مرههارو و تجربههه معلمههان در
استفاده از ابزارها طر با نتهایج ( ;Aslanpoor, 2012
Keshtiaray, Karimi Alavijeh & Foroughi Abari,
;2014; Entehayi, Hasani, & Shekari, 2015
 )Beyrami, Hasanabadi & Kavossian, 2017همسهو
پههژوهش ( & Yamtim

اسههت .همینههین یافتهههههها
 )Wongwanich, 2014نشههان داد معلمههان از دانههش و
آگاهی کمی نسبت به ارزشهیابی برخوردارنهد و چنهدین
راه ح برا افزایش دانش معلمان پیشنراد شهده اسهت
ازجمله آموزش و یادگیر به صورو مشارکتی ،پیایهر
در اجرا ،کارها تیمی و راهنما ها آموزشی بهوسهیلة

افراد زبده و مهاهر اسهت .در پهژوهش حاضهر از دیهدگاه
معلمان موارد چون کاهش زمان مطالعه ،کافی نبهودن
آموزش ها ضمن خدمت و به روز بودن اطاعاو سهبب
پایین بودن سطح دانش شده اسهت .زیرمضهمون دوم از
دیدگاه معلمان مشک استفاده از ابزار و وسیله سنجشی
اسههت مههوارد چههون نحههوه قضههاوو و اعههام پیشههرفت
دانشآموز ،وقتگیر بودن و عدم کارایی روشهها مثه
خودسنجی و همسالسنجی به آن اشاره شد که به نظهر
میرسد معلمان ما مرارو کافی را در به خدمت گهرفتن
ابزارها ارزشیابی ندارند .زیرمضهمون سهوم از یافتهههها
عدم دانش و آگاهی مدیران از ماهیهت طهر ارزشهیابی
است .معلمان بهه عهدم همکهار مهدیران بها معلمهان و
دخالههت در تصههمی گیههر معلمههان در خصههوص ارتقهها
دانههشآمههوزان اشههاره داشههتند کههه بهها یافتهههههها
( Karamalian & et al, 2010; Beyramipour & et al,
 )2012; Zahed Babelan & et al, 2013همسهو اسهت.
یافتهههها ( )Karamalian & et al, 2010نشهان داد
غفلت نظام آموزشهی درزمینهة دانهش افزایهی معلمهان و
مدیران و فقهدان برنامهه هها مشهخص سهازمانی بهرا
ارتقهها سههطح علمههی معلمههان و مههدیران و انتقههال
مرارو ها جدید حرفه ا در راسهتا اجهرا مطلهوب
ارزشیابی توصیفی ازجمله مشکاتی است که زیاد به آن
توجه نشده است .همینین یافتهههها ( Beyramipour
 )& et al, 2012نشان داد یکی از عوام مؤثر بر اجهرا
طر ارزشیابی ارتقا مستمر دانش ،مرهارو و ظرفیهت
مدیران و برقرار ارتبهاط سهازنده مهدیران بها کارکنهان
مدرسه بهمنظور اجرا برتر طر است.
از یافتهها دیار که می توان بهه آن اشهاره نمهود
مضههمون دوم در خصههوص مشههکاو سیسههت آموزشههی
است .معلمان در پژوهش حاضر زیرمضمونهایی از قبی
عهدم همهاهنای بهین عناصهر برنامههدرسهی ،تمرکههز در
سیست آموزشی و نبود منابع کالبد و آموزشی را جز
مشکاو سیست آموزشی عنوان کردند .با تغییر رویکرد
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اصاحاتی در برنامهه درسهی
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ه رد داده ولی ایهن همهاهنای و تناسهب بایهد بیشهتر
شود که ضرور است بازنار ها در ارتبهاط بها اههداف،
محتوا و حج کتابها درسهی ،روش تهدری  ،برنامهه
زمهههان کاسهههی صهههورو گیهههرد .در پژوهشههههی از
( )Beyramipour & et al, 2012هماهنگساز عناصهر
برنامهدرسی با اهداف طر را از عوام و گویهها مهؤثر
بهههر اجهههرا طهههر ارزشهههیابی توصهههیفی دانسهههتند.
( )Karamalian & et al, 2010; Ebadi, 2013نشهان
دادنههد بسههیار از مشههکاو اجههرا ارزیههابی کیفههی ه
توصههیفی در رابطههه بهها عناصههر برنامهههدرسههی اسههت .در
پههژوهش دیاههر ( )Davoodi & et al, 2015در ایههن
مطالعهه معلمهین معتقدنهد کهه نحهوه ارزشهیابی کیفهی
بهخصوص در در ریاضی مشک و منطبق بر محتهوا
کتههاب نیسههت و معلمههین آمههوزشههها الزم را بههرا
ارزشیابی کیفی در ریاضی کسب نکرده اند .با این نااه
به این پژوهشها که همسو با پهژوهش حاضهر اسهت بها
تغییههر رویکههرد در ارزشههیابی ،تغییههر در سههایر عناصههر
برنامهدرسهی را ضهرور مهینمایهد .زیرمضهمون دوم از
دیدگاه معلمهان تمرکهز در سیسهت آموزشهی اسهت .در
پژوهش ها ه راستا با این زیرمضامین و زیرمقولههها
( ;Ghasemi Roshnavand & Khoshbakhti, 2014
Rocha, 2011; Farahani & et al, 2010; Asefi & et
 )al, 2009بههه رابطههه معنههادار مشههارکت معلمههان در

تغییراو برنامهدرسی با میزان پذیرش آنرا پرداخته شده
است .در این پژوهش معلمان نقهش خهود را مجریهان و
انتقالدهندگان برنامهها درسی تدوین شده مهیداننهد
که کاماً بهیاختیارنهد و ههیچ مشهارکتی ندارنهد .نبهود
فرصت مشارکت معلمان در تغییراو باعث می شود که با
پذیرش ،همراهی و همیار معلمهان مواجهه ناهردد .در
پژوهش دیار ( )Hasani, 2014از دیدگاه معلمهان عهدم
همکار و نظرخواهی از آنرا باعث تضعی جایاهاه آنرها
شده اسهت .ارتقها شهأن و منزلهت حرفهها معلمهان بها
مشارکت در تصمی گیر بهعنهوان جنبهها انسهانی در
برنامهریز ها میتواند بهعنوان وسیلها برا برانایختن
افزایش کارایی در تغییراو به کهار گرفتهه شهود .از نظهر

معلمههان یکههی دیاههر از مشههکاو سیسههت آموزشههی در
یافته هها مضهمون اصهلی سهوم ،نبهود منهابع کالبهد و
آموزشی است .از نظر آنرا متناسهب نبهودن تجریهزاو و
امکاناو آموزشی و فضا موجود با اهداف طهر کمبهود
وسای آموزشی مورد نیاز ،تراک باال دانهشآمهوزان در
کا و محتوا سناین کتهابهها از مشهکاو اجهرا
ارزشیابی است که به فراه ساز پهیشنیازهها ،شهرایط،
امکاناو محیط و منابع آموزشی نیاز دارد .این یافتهها بها
یافتهها ( ;Hasani, 2014; Keshtiaray& et al, 2014
 )Karamalian & et al, 2013یکسههان اسههت .ایههن
پههژوهشههها دریافتنههد از مشههکاو اجههرا ارزشههیابی
توصیفی از دیدگاه معلمان نبود زیرساخت ها و ابزارهها
الزم بههرا اجههرا طههر  ،منههابع کالبههد و آموزشههی،
متناسب نبودن تجریزاو و امکانهاو آموزشهی ،جمعیهت
زیاد کا ها و فضاها موجود با اهداف طر ارزشهیابی
توصیفی بیان شده است.
کنکاش دقیق در دیهدگاه معلمهان نشهان داد طیه
رفتار و واکنش معلمان در مواجره با تغییهراو نادیهده
گرفتن ،مقاومت و پذیرش بوده است؛ کهه اکثریهت آنرها
مقهههاوم در برابهههر تغییهههراو بودنهههد .چهههون معلمهههان
تصمی گیرندگان نسبتاً مستق در کا در هسهتند
نقش آنرا بهعنوان عامان اجرایی ایهن دگرگهونی کهاماً
برجسته و واضح است .هرگونه تغییر در اهداف ،محتوا و
ساختار برنامهها آموزشی ،بدون در نظر گهرفتن تغییهر
در نارش معلمان مثمرثمر نخواهد بود .زیرمضهمون اول
معلمان نادیده گهرفتن تغییهراو نظهام ارزشهیابی اسهت.
تغییراو مهداوم ،کهار مضهاع  ،نبهود شهرایط کاسهی و
نارضایتی شغلی از عوام زمینهسهاز کهه باعهث شهده
معل زیاد به این طر توجه نداشته باشد و آن را نادیده
بایرد و بهصورو صور کارها را انجام دهند .از دیهدگاه
( )Salehi & et al, 2015پیامدها احتمهالی ارزشهیابی
توصیفی برا معلمان تمرکز به امور صهور و ظهاهر ،
بروز احسا بهیتفهاوتی معلمهان نسهبت بهه پیشهرفت
تحصیلی دانش آموزان ،بروز خستای روانهی و جسهمانی
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معل است )Mirza Mohammadi, 2011( .عدم انایهزة
کافی معلمان در اجرا صحیح الاهو ارزشهیابی کیفهی
توصیفی را یکی از دالی مشکاو اجرایهی دانسهت کهه
این دو پژوهش همسو با مضمون اول است .زیرمضهمون
دوم استخراج شده از نظر معلمان مقاومت است .معلمان
اظرار داشتند که تمایلی به تغییهر ندارنهد بهه نظهر آنرها
تدری با توجه به تغییراو بسیار سخت شهده ،امکانهاو
به نسبت ده سال پیش هیچ تغییر نکرده ،عدم تناسب
بین کتاب درسی و توانایی دانشآموزان و درنرایت افهت
کیفیت یادگیر دانش آموزان باعث عدم تمای معلمهان
به تغییراو شده است .اگر تغییراو بدون بسترساز و با
سرعت اعمال شود و شرایط آن برا اجرا همهوار نشهود
با آثار زیانبار چون تنش ،نارضایتی شغلی ،کارشهکنی
و درنرایت با مقاومت روبههرو خواههد شهد .در پهژوهش
( )Davoodi & et al, 2015معلمان ناهرش مثبتهی بهه
ارزشیابی توصیفی و منفهی نسهبت بهه ارزشهیابی کمّهی
داشتهاند که همسو با یافتهههها ایهن پهژوهش نیسهت.
همینین در پژوهش ( )Nasri & et al, 2010نشان داده
شد با وجهود مشهکاو طهر ارزشهیابی معلمهان ادراک
مثبتی نسبت به این طر داشهته و آن را پذیرفتنهد کهه
این نتیجه ه در راسهتا مقاومهت معلمهان نسهبت بهه
ارزشیابی توصیفی نیست؛ اما در پهژوهش میرعهرب کهه
معلمان مخال اصاحاو در برنامه درسی بودنهد همسهو
اسههت .زیرمضههمون سههوم اسههتخراج شههده پههذیرش و
جایازین کردن است .معلمان نسبت به تغییراو ناهرش
مثبتی داشتند تغییهر را امهر ضهرور مهیدانسهتند و
درک ماهیت تغییر را بهرا پهذیرش معلمهان پیشهنراد
کردند بدون تغییر در نارش معلمان ،نمیتوان تغییهراو
را بهطور مؤثر ایجاد و یها بهه کهار گرفهت .ارتقها شهأن و
منزلت حرفه ا معلمان ،جلوگیر از فرسودگی شهغلی،
افزایش رضایت حرفه ا آنرا ،بربهود کیفیهت تهدری و
درنرایههت ارتقهها عملکههرد تحصههیلی دانههشآمههوزان از
محاسن ایجاد دلبستای و تعرهد در معلمهان نسهبت بهه
اجرا تغییراو اسهت؛ بنهابراین الزم اسهت اقهداماتی در

جرت ایجاد ،تقویت و ناردار نارش مثبت معلمان بهه
موازاو تغییر صورو گیرد.
پیشنهادهای پژوهش
 با توجه به اینکهه معلمهان و مهدیران در تغییهراو بههاصا و ارتقا نارش نیازمند هستند؛ همینین جرهت
همسو شدن با تغییراو نیاز به دانش و مرهارو دارنهد و
یافته ها پهژوهش نیهز ایهن مسهئله را نشهان داد ،لهذا،
پیشههنراد مههیشههود بههرا بههاال ب هردن سههطح دانههش و
آگاهی ها معلمهان و مهدیران بایهد نیازهها آموزشهی
معیار و هنجهار معلمهان شناسهایی و اولویهتبنهد
گردد و بر اسا آن برنامهها آموزشهی الزم و مناسهب
در قالب یک نظهام آموزشهی ضهمن خهدمت بهرا آنرها
طر ریز شود.
 برا افزایش توانایی و بربود مراروهها حرفههاآشنایی معلمان با ((پژوهش در عم یا اقهدام پژوههی))
در ارتقا دانش و مرارو حرفها آنان بسیار تأثیرگهذار
است .لذا ،پیشنراد میشود مسهئولین بهه اقهدام پژوههی
معلمان با راهکارهها تشهویقی ،برگهزار نشسهتهها
گروهی اقدام کنند که معلمان حرفه خود را یک فرآینهد
پویا در نظهر داشهته باشهند و همیشهه در جرهت بههروز
کردن اطاعاو خود تاش کنند.
 در راستا نتایج به دست آمده از عدم هماهنای وتناسب بین عناصهر برنامههدرسهی بهرا برنامههریهزان و
سیاسههتگههذاران آموزشههی الزم  .1بههازنار در اهههداف
برنامهههدرسههی ابتههدایی  .2بههازنار در محتههوا و حج ه
کتابها درسی ابتهدایی  .3بهازنار در روش تهدری
 .4بازنار در برنامه زمانی کا انجام شود.
 نتایج پژوهش نشهان داد تمرکزگرایهی در سهاختارادار و تصههمی گیههر وزارو آمههوزشوپههرورش سههبب
گشته که معلمان عماً خود را عضو بیاانهه بداننهد در
تغییراو توجه به نظراو معلمهان قبه از اجهرا ضهرور
است .لذا پیشنراد می شهود بهه عهدم تمرکهز ،مشهارکت
سطو پایین تر سهازمانی بهرا مشهارکت در اصهاحاو
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برنامهدرسی و مریاکردن شرایطی برا راهنمایی کهردن
.معلمان در سطو ملی در نظر گرفته شود
 ازجمله محدودیتها اجرا طر ارزشیابی امکاناو ناکافی بهودن گنجهایش فضها فیزیکهی، فیزیکی مدار
کا ها و نبودن تجریزاو آموزشی متناسهب بها برنامهه
اسههت؛ بنههابراین الزم اسههت کههه امکانههاو و تجریههزاو
.آزمایشااهها مورد نیاز تأمین شود
 با توجه بهه یافتهههها پهژوهش مبنهی بهر طیهواکنشی معلمان در برابر تغییراو سطو دفاعی آنرها در
تغییراو می تواند رضایت حرفها معلمان را پهایین آورد
، لهذا.و منجر به کاهش کیفیت فعالیتها معلمان شود
 ایجهاد،اصا دیدگاه معلمان نسبت به نوآور و تغییهر
 وجهود،زمینه و بستر فکر مناسب برا پذیرش تغییهر
، کارگاهها آموزشهی،مشاورهها حین اجرا در تغییراو
همایشی منطقهه ا و سهازمانی و همینهین گهروه هها
آموزشی با برگزار جلسهاو نسهبت بهه توجیهه و رفهع
.اشکال ضرور است اقدام نمایند
 با توجه به یافته هها پهژوهش مبنهی بهر تناسهباندک تغییراو بهعم آمده در نظام ارزشهیابی پیشهرفت
تحصیلی با بلوغ سازمانی در آموزشوپرورش و مخاطبان
 متولیهان و مجریهان، ضهرورو دارد،و مجریان تغییهراو
 از اصهول،عاقهمند به ایجاد تغییهر در عناصهر سهازمانی
تغییر پیرو نموده و صرفاً بر تغییر تمرکز ننمایند؛ بلکه
بیش از تغییهر بهر تناسهب تغییهر بها شهرایط و فرهنهگ
، تمرکز نموده و ضمن ایجاد زمینه و شرایط الزم،موجود
.بهصورو مرحله ا تغییراو مورد نظر را اجرایی نماینهد
شواهد موجود نشان می دهد تمرکهز و عاقهه منهد بهر
تغییراو و ک توجری بهه تناسهب تغییهراو بها وضهعیت
،موجههود و بلههوغ سههازمانی در نظههام آمههوزشوپههرورش
بههزرگتههرین آفههت تغییههراو نظههام ارزشههیابی پیشههرفت
تحصیلی در ایران بوده است و پیشنراد میشود در موارد
 این آسیب به طور جد مورد نظر قهرار گرفتهه و، بعد
،برا پیشنراددهندگان یا مدیران عاقههمنهد بهه تغییهر
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