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Abstract
The aim of this study is to analyze the tacit knowledge
of high school English language teachers of qualitative
evaluation methods (with emphasis on selfexamination and portfolio usage) that its method is
interpretive phenomenology. The reseach population
includes selected high school English language
teachers of Shahriyar in the academic year 1397-1398.
This study is based on the purposeful sampling of
selecting the desirable cases and until saturation
eighteen teachers (7 males and 11 females) were
selected in which we would continue sampling to reach
cases which no new information would be obtained.
The teachers were semi-structured interviewed and
they were analyzed by content analysis method. The
validity and reliability of the instrument were verified
using reliability, portability, verifiability and reliability.
The results of the study showed that they do not accept
the self-examination method as a valid method for
evaluation and they do not take seriously the using of
the portfolio. This study showed that the tacit
knowledge of high school English language teachers in
qualitative evaluation methods does not form a
significant amount of tacit knowledge of teachers and
their confidence in qualitative evaluation is low. Many
teachers use quality evaluation as an adjunct to
objective evaluation and to improve the learning
process, and do not see quality evaluation as a serious
method of evaluation.
Keywords: tacit knowledge, high school teachers
of Shahriyar, quality evaluation methods, selfexamination, portfolio

 مصطفی قادری،* محبوبه خسروی،شادی نصرتی
 کارشناسی ارشد برنامه ریهی درسهی دانکههدر رنا شناسهی ن لوه1
. تربیتی دانکگار لالم طباطبایی تهرا ایرا
 دکترا مطالعها برنامه درسهی اسهتادیار هرنر برنامه ریهی درسهی2
. دانکهدر رنا شناسی ن لو تربیتی دانکگار لالم طباطبائی تهرا ایرا
 دکترا مطالعا برنام درسی دانکیار رنر برنام ریهی درسهی دانکههدر3
.  تهرا ایرا.رنا شناسی ن لو تربیتی دانکگار لالم طباطبائی

چکیده
 شناسایی دانش ضمنی دبیران زباان انلیییای،هدف این پژوهش
دورۀ دوم متوسطه از روشهای ارزشیابی کیفی (با تأکیاد بار روش
 روش ماورد اساتفاده.خودآزمایی و روش استفاده از پوشهکار) است
 مشارکت کنندگان در.در این پژوهش پدیدارنلاری (تفییری) است
 دبی اران زبااان انلیییاای دورۀ دوم متوسااطه شسرسااتان،پااژوهش
 باا روش نموناه گیاری. بودند7981-89 شسریار در سال تحصییی
 انتخااب،)هدفمند (رویکرد انتخاب موارد مطیوب و تا سرحد اشباع
 نفار1(  نفار79 نمونهها تا دریافت اطالعات جدید ادامه پیدا کرد و
 ایاان دبیااران مااورد مصاااحبه. نفاار زن) انتخاااب شاادند77 ماارد و
نیمه ساختاریافته قارار گرفتناد و اظساارات آناان باه روش تحییا
 روایی و پایایی ابزار باا اساتفاده از قابییات. تحیی گردید،مضمون
 نتایج. قابییت تأیید و اطمینان پذیری تأیید شد، قابییت انتقال،اعتبار
حاص از پژوهش نشان داد آنان روش خودآزمایی را بهعنوان یا
روش معتباار باارای ارزشاایابی قبااول ندارنااد و از روش اسااتفاده از
 این پژوهش نشان داد که.پوشهکار نیز بهطورجدی بسره نمیگیرند
دانش ضمنی دبیران زبان انلیییی دورۀ دوم متوسطه از روشهای
 میزان قاب توجسی از دانش ضمنی دبیران را شک،ارزشیابی کیفی
 تعداد زیاادی.نمیدهد و اعتماد آنان به ارزشیابی کیفی پایین است
از دبیران از ارزشیابی کیفی بهعنوان مکمیی برای ارزشیابی عینی و
برای بسبود فرایند آموزش استفاده مایکنناد و ارزشایابی کیفای را
.روشی جدی برای ارزشیابی نمیبینند
، دبیااران متوسااطه شااسریار،واژهه ا کلیااد دانااش ضاامنی
 پوشهکار، خودآزمایی،روشهای ارزشیابی کیفی
khosravi12m@yahoo.com : نویسندة مسئول.*

99/06/29 :پذیرش

99/08/21 :نص ل
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پیکرفت س ق دهند ن دانش آم زا معم لی را ب تهالش

مقدمه
یاد یر در زند ی انسا ها نقش اساسی دارد .یاد یر
همیک با فرایند خاص ن در کهال

ن زیهر ن هر

در

معوم انجا نمیش د .بسهیار از یهاد یر هها در ضهم
زند ی در فرهنگها مختوف ن بر اسا

ن تهرار بیکتر نادار کننهد ن به سه

رنشهها نه ی

ارزشیابی برنند ( .)Tvenge, 2018طی سالها اخیر در
کک ر ما ن ا ارزشیابی از شی ۀ سهنتی به شهی ۀ نه ی

تجربیا فهرد

یعنی کیفی تغییر یافت اسهت .ایه تغییهر نه فقهط در

در ط ل زند ی ب ص ر ناخ دآ ار نارد نجینۀ دانهش

ظاهر بوه در سهاختار ن ها سهنجش ن ارزشهیابی بایهد

فرد میش ند .معوما نیی از ای قضی مستثنا نیسهتند ن

دیدر شه د؛ بنهابرای ارزشهیابی کیفهی در ن ها جدیهد

بسههیار از راههارهههایی کهه در کههال

در

اتخهها

آم زشنپرنرش نقش مهمی ایفا میکند ( Shaibanifar,

میکنند ریک در همی دانش دارد .ای دانهش همها

 .)2018از شی ر ها اجرایی ارزشیابی کیفی می ت ا به

دانش ضمنی است .دانش ضمنی دانکی است که افهراد

ارزشههیابی رنهههی خ دآزمههایی ارزشههیابی مسههتمر ن

در انجا ام ر از آ استفادر می کنند؛ اما ب سختی آ را

پ ش کار اشارر کرد.

بیا میکننهد ( .)Shim & Roth, 2008ایه دانهش در

خ دآزمایی می ت اند یاد یرند انی با احسا

تسوط

ه ن بد انسا جها رفته اسهت (.)Nonaka, 1994

نسبت ب کارشا ن مکتاق به یهاد یر پهرنرش دههد

ایهه دانههش همچنههی ریکهه در المههال ارزشههها ن

(.)Campbell, DeWall, Roth & Stevens, 1998

احساسا افراد داشت ن ب ص ر لنصهر مجهیا قابه

خ دآزمهههایی در یهههر یاد یرنهههد ا در تکهههخی

انتقههال نیسههت (.)Anderews & Delahay, 2000

معیارهایی است ک می ت انند در دانر آنهها نسهبت به

درزمینۀ ارزشیابی از مییا یاد یر دانش آم زا ت سط

ام ر مرتبط ب خ دشا مؤثر باشند (.)Coronado,2006

معوما نیی دانش ضمنی بسیار تأثیر ذار اسهت ن اکثهر

ب لهالنر یاد یرنهد ا نیهاز دارنهد که قهادر باشهند تها

معوما رنش هایی را برا ارزشیابی اتخا میکنند ک از

ت انایی ها خ د را در یاد یر نکا دهند ن بت انند در

نجینۀ دانش شخصی یا ضمنی آنها نکهتت مهی یهرد.

دانهش خه د به فعالیهت بنردازنهد ( Lehtola,

تجربیهها

منههابی بسههیار ارزشههمند بههرا انتخهها

رنش ها ارزشیابی ب حسا میآیند .درلی حال یههی
از ارکا مهم برا قضان دربارۀ مییا ن نح ۀ یاد یر
فرد ارزشیابی اسهت .چراکه معوهم ن دانهشآمه ز را در

سهاخت
.)2011

پ شهه کههار یهه

مجم لهه هدفمنههد شههام اسههناد

دانش آم ز است ک در طه ل سهال تحصهیوی به شهه
تهویف هایی تعیی

ردیدر ن دانش آم ز لموهرد خه د را

دسترسی مطمت ب هدفها تربیتی کمه

مهیکنهد.

در آ ب نمایش می هذارد .پ شه کهار میهیا لموههرد

همچنی ارزشیابی یههی از مههار هها ن فنه

بایسهت

دانش آم زا را ب ص ر جریهانی مهن م در طه ل سهال

شغ معومی است ک انت ار میرند معوم آ را به نحه

تحصیوی نکا میدهد ن ای اسناد میت انهد در خهدمت

شایست ب انجا برساند .تحقیقا انجا شهدر درزمینهۀ

نالدی قرار یرد تها از کارکردهها فرزنهد خه د مطوهی

ارزشیابی نکا میدهد ک اکثر معوما شناخت ناکهافی

ش ند .هنگامیک دانشآم ز ب ط ر فعهال در رشهد خه د

ن سههطحی نسههبت بهه رنشههها ارزشههیابی دارنههد .در

در یر مهی شه د شهرن به انتخها ههدف مهی کنهد ن

زمین هها آم زشهی ت سهع دهنهد ا ارزشهیابی بایهد

پیکرفت خ د را در رسید ب هدف ها نارسهی مهیکنهد

تالش کنند تا سیسهتمهها سهنجش را طه ر ت سهع

( .)Palson & Palson, 1994ای رنش ابیار مؤثر برا

دهنههد ک ه دائم هاً دانههشآم ه زا شایسههت را ب ه سههمت

تدریس ن ارزشیابی در آم زش است (.)Chatterji, 2003
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حسهی قوهیزادر ( )Hossein Gholizadeh, 2013در
مقال ه «دانههش ضههمنی :نیم ه پنههها ت سههع حرف ه ا
معوما » بیا میکند ک در ایه پههنهش بعهد ضهمنی

ن ری ها یاد یر ن ت ج خاص ب دانش ضمنی آنها
باید م رد ت ج مست
ی هرد .م س ه

ن برنامه ریهیا آم زشهی قهرار

ن مقههامی ( Mousavi & Maghami,

دانش م رد ت ج قرار رفته ن به تبیهی سهازنکارها

 )2012در پهنهش «مقایس اثربخکی دن شهی ر قهدیم ن

خوق دانش ت سط معوما پرداخت شدر اسهت .نینهانتی

جدید ارزشیابی تحصیوی بر نگرش خالقیت ن پیکهرفت

ن رنتههی ( Winanti, Kosala,

درسی دانش آم زا دنرر ابتدایی» ب ای نتیج رسیدند

ک سهها سهه پانگها

 )Supangkat & Ranti, 2020در پهنهکهی بها لنه ا

ک در تعامال با متغیرها جنسهیت پایه تحصهیوی ن

«بررسی دانش ضمنی در رابط بها یهاد یر جامعه بهر

رنر (رنش جدید ارزشهیابی در مقابه رنش ارزشهیابی

ابعاد قاب اندازر یر » دانهش ضهمنی را یههی از

قدیمی) در نگرش ب خالقیت تفان معنادار مکاهدر

اسا

میایا بالق ر در سهترش یهاد یر مبتنهی بهر جامعه
میدانند .فرییر بس ی

شههدر اسههت .شههادکا لوههینهههاد نجفههی ن دنسههتبههی

ن کرنلی ( & Fraser, Beswick

()Shadkam, Alinejad, Najafi & Doostbin, 2018

 )Crowley, 2019در پهنهکی با لنه ا «ایجهاد دانهش

در مقالهه «انهه ا ارزشههیابیههها آم زشههی ن اهمیههت

ضمنی :ککف دانش معومها لوه

ن ریاضهیا » ا لها

می دارند ک معوما باید تصمیم بگیرنهد که آیها منبهی
سنتی مناسب است ن یا آکادمی

بازخ ردها کالمی ن غیرکالمی» لن ا کردند ک بایهد
ب رنشها کیفی ارزشیابی ت ج بیکتر ش د.

یا منابی دیگهر نیهی

درزمینۀ دانش ضمنی تحقیقها انجها شهدر نکها

برا کسب دانش نج د دارد ک می ت انند با اطمینها از

بهرا بهبه د مسهائ

آ استفادر کنند .در ای مقال هدف تبیی دانکی است
ک معوما لو

ن ریاضهیا باتجربه هنگها انتخها ن

استفادر از منابی م رد ت ج قرار میدهند .پهنهش نی انا

میدهند دانهش ضهمنی معومها
آم زشی ب ص ر

ز ن کافی م رد استفادر قرار نگرفت

است ن ب ای امر ت ج زیاد نکدر است .ای دانش در
مانهدر اسهت .تحقیقها نکها

ه معومها محبه

ن نینه ( )Viviana & Nino, 2016بیها مهیکنهد که

دادراند ک درص رتیک ب دانش ضمنی معوما اهمیهت

معومی تحت تهأثیر تجربه خه د زمهانی که به لنه ا

دادر ش د دنیا تازرا ب رن انسا ها ک در میش د

میخ اندنهد هسهتند ن ایه

از

دانش آم ز در مدرس در

ک بالث سترش دانهش بکهر مهیشه د .ههر یه

تجرب بر دانش ضمنی آنها دید ار آنهها در یهاد یر ن

پهنهکههگرانی کهه در حهه زۀ دانههش ضههمنی پهنهکههی

استراته آنها در ضم تهدریس م ضه لی که انتخها

داشت اند ا لا می دارند ک با انجا پهنهش م رد ن هر

مههیکننههد تأثیر ههذار اسههت .کراتهها ( )krata, 2014در

در رابط با دانش ضمنی ب مطالب جالب ن مهمی دست

مقال ا با لن ا «دانش ضمنی در داستا ها معومها

یافت اند ک می ت انهد در خهدمت ن ها تعوهیم ن تربیهت

باتجرب ن حرف ا » چگ نگی ب اشتراک ذاشت دانهش

باشد .با ت ج ب ت ضیحا به ن هر مهی رسهد نیهاز به

ضمنی ت سط معومها باتجربه را بررسهی کهردر اسهت.

مطالعا بیکتر درزمینۀ دانش ضمنی معومها نجه د

زمانی ( )zamani, 2012در مقال «تعیی نضعیت دانش

دارد ک می ت اند ب ت سعۀ دانش ضمنی ن درلهی حهال

ضههمنی ن تصههریحی معومهها دنرر راهنمههایی در فراینههد

ب تجیی تحوی ن ت سهعۀ دانهش ضهمنی کمه

کنهد

تدریس ن تأثیر ل ام جمعیتشناختی بر آ » بیا کرد

( .)Alonzo, 2015بههرا یهه

معوههم متخصهه

کههار

که دانههش ضههمنی ن تصههریحی معومهها از ن ریه ههها

سادر ا است ک در هنگا نرند ب کال

یاد یر پایی ب در ن تق یت دانش تصریحی معومها از

نگههاهی به کههال

در

کههال

در

تنها بها

را آرا کههردر ن آمههادۀ
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تدریس کند؛ اما ای رنی برا معوما تازر کار مناسب ن

شدر است .پهنهش حاضر ب سبب استفادر از ای رنش

مفید نیست .مطمتناً لناصر زیاد نج د دارد ک ب ای

اطاللا نابی را از میا دنیا

استراته ن رنی مهرتبط هسهتند ماننهد درک معوهم از

کرد .ای پهنهش ب دنبال پاسخ ب سؤال "دانش ضمنی

دانشآم زا ن پ یایی کال

در

رابطهۀ بهی معوهم ن

دانشآم زا ن غیرر .باای حهال ناضه اسهت که آنچه
معومهها متخص ه

ن حرف ه ا مههیداننههد بیکههتر از آ

هنی دبیهرا اسهتخرا

دبیرا زبها انگویسهی دنرۀ دن مت سهط از رنشهها
ارزشیابی کیفی (با تأکید بر رنش خ دآزمایی ن اسهتفادر
از پ ش کار) ب چ مییا است؟".

چیی است ک آنها قادر ب بیها آ به نسهیوۀ کومها
هسههتند ( .)Yanping, 2016یهههی از رنشههها کسههب

روششناسی

ان ا دانش ت سط معوم استفادر از دانهش ن یافته هها

هدف ای پهنهش ارائۀ فهم لمیهق ن رنشهنی از تجربهۀ

همهارا به نیههر تبهادل دانهش ضهمنی معومها اسهت

زیسههتۀ دبیههرا از رنشههها ارزشههیابی اسههت در ای ه

( )ShokouhiFard, 2017پهنهشها باید ب دنبهال ایه

پهنهش تالش شهد بها نارد شهد به دنیها تجربیها

باشد ک چگ ن میت ا دانش ضمنی را ب ص ر دانهش

دبیرا

رسمی درآنرد ن آ را ب لن ا پیش شرط ت لیهد دانهش

(با تأکید بهر خ دآزمهایی ن پ شه کهار) دریهابیم .فهر

تج یی ن تت رییر کرد (.)Selden & Fletcher, 2019

زیربنههایی مطالعهها پدیههدارنگار ایه اسههت که افههراد

در رابط با ارزشیابی نیی پههنهش هها انجها شهدر

دانش ضمنی آنها را از رنشها ارزشیابی کیفی

بهتری مرجی برا ت صیف م قعیت احسها

ن تجربه

نکا می دهند ک در امر آم زش ارزشیابی ن ب خص ص

با ناژر ها خ دشا هستند ن هر پدیهدر صهرفاً ت سهط

ارزشیابی کیفی از لناصر مهم است ن با ت ج کرد به

فرد تجرب کنندۀ آ قاب بیها اسهت .به بیهانی دیگهر .

آ می ت ا رنند آمه زش را بهبه د بخکهید .ارزشهیابی

شناسایی دانهش ضهمنی دبیهرا نیهی امهر اسهت که

یهی از مهار ها اساسی شغ معومی است؛ ک انت هار

هنی آنهها اسهت تها بته ا

میرند معوم با همرار داشت پهیشنیازهها

ز یعنهی

داشت آ اهی از رنانکناسی فوسف ن اص ل یهاد یر ن
رنش ها تدریس بت اند نظیف خطیر خه د را به نحه
شایست ب انجا برسهاند (اییدیها ن همههارا
ی

.)1396

معوم م فق نیازمند فرا یر پی سهت اسهت ن بایهد

به ط ه ر مههدان ب ه ارزشههیابی دانههشآم ه زا بنههردازد ن
ن برنام رییا درسی ن آم زشی بایهد

همچنی مست

نیازمند نارد شد ب دنیا
دانش ضمنی را از میا

هه ن تجربهۀ آنها اسهتخرا

کههرد .هنگههامیکهه پهنهکههگر در پههی ککههف ابعههاد ن
نیه ی ها خهاص یه

پدیهدر در بافهت خاصهی اسهت

پدیهههدارنگار (تفسهههیر ) نسهههبت بهه پدیهههدارنگار
(ت صیفی) مناسب تر است؛ بنهابرای در ایه پههنهش از
رنش پدیدارنگار (تفسیر ) استفادر شدر است.
مکارکتکنند ا در پههنهش شهام همهۀ دبیهرا

دانش معوما را از لحاظ دانش رسهمی ن ضهمنی مه رد

زبهها انگویسههی دنرۀ دن مت سههط آمهه زشنپههرنرش

سنجش قرار دهند.

شهرستا شهریار است ک در سال تحصیوی 1391-98

ای پهنهش بر آ شد تها به دلیه مههم به د دن

مکغ ل ب تدریس ب در اند .تعداد ک دبیهرا ایه دنرر

مق ل دانش ضمنی ن ارزشیابی کیفی به ههردن آنهها

در ای سال  17نفر ( 88نفهر معوهم ز ن 21نفهر معوهم

بنردازد .تاکن

پهنهکی از توفیق ای دن مه رد صه ر

رفت است .تعداد اندکی از پهنهشهها درزمینهۀ دانهش
ضمنی ن ارزشیابی با رنش پدیدارنگار (تفسیر ) انجا

مرد) میباشند .با استفادر از رنش نم ن یهر هدفمنهد
(رنیهرد انتخا م ارد مطوه

ن تها سهرحد اشهبا ) از

میا مکارکتکنند ا در پهنهش  18نفر ( 1نفر مرد ن
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 11نفر ز ) ک در رابط با م ض

م رد پهنهش تجربهۀ

رسههیدند .بهه من هه ر ههردآنر اطاللهها از مصههاحب

کافی داشتند انتخا شدند ن انتخا نم ن ها در جریا

نیم ساختاریافت استفادر شد .جدنل زیر ک نیه یهها

پهنهش تا زمانی ادام یافت که ههیا اطاللها جدیهد

جمعیهت شهناختی افهراد شهرکتکننهدر در مصهاحب را

دیگر ب دست نیامد ن به لبهارتی دادرهها به اشهبا

نکا میدهد از مصاحب با ای نم ن ها ب دست آمد.

جدول  .9اطالعات مصاحبهشوندگان
کد مصاحبهشونده

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سابقه خدمت

رشته

1

مرد

28

کارشناسی

تربیت دبیر شهید رجایی

2

زبا انگویسی

2

ز

87

کارشناسی

دانکگار شهید چمرا اه از

22

زبا انگویسی

3

مرد

87

کارشناسی ارشد

دانکگار آزاد

11

زبا انگویسی

8

مرد

27

کارشناسی

تربیت دبیر شهید رجایی

2

زبا انگویسی

7

ز

29

کارشناسی

تربیت دبیر شهید رجایی

6

زبا انگویسی

6

ز

38

کارشناسی ارشد

فرهنگیا

17

زبا انگویسی

1

ز

83

کارشناسی

فرهنگیا

21

زبا انگویسی

8

ز

86

کارشناسی ارشد

دانکگار تهرا

20

زبا انگویسی

9

ز

23

کارشناسی

فرهنگیا

1

زبا انگویسی

10

مرد

30

کارشناسی

دانکگار آزاد

12

زبا انگویسی

11

ز

89

کارشناسی

فرهنگیا

27

زبا انگویسی

12

ز

23

کارشناسی

تربیت دبیر شهید رجایی

1

زبا انگویسی

13

مرد

33

کارشناسی ارشد

دانکگار آزاد

10

زبا انگویسی

18

مرد

32

کارشناسی

فرهنگیا

18

زبا انگویسی

17

مرد

26

کارشناسی ارشد

تربیت دبیر شهید رجایی

8

زبا انگویسی

16

ز

31

کارشناسی

فرهنگیا

13

زبا انگویسی

11

ز

28

کارشناسی ارشد

تربیت مدر

10

زبا انگویسی

18

ز

89

کارشناسی

فرهنگیا

29

زبا انگویسی

پس از انجا مصاحب مت مصاحب ها ب دقت مه رد
بررسهی قههرار رفهت ن بهها اسهتفادر از تحویه مضههم
تجیی نتحوی

ردید .برا تحوی دادر ها بها اسهتفادر از

رنش تحوی مضم

در مرحوۀ انل مت مصهاحب هها

ب د تا طبقا ت صیفی ب دست آمدر بیکهتری انطبهاق را
با دادر ها حاص از مصاحب داشهت باشهند .در مرحوهۀ
دن کد ذار ب شی ۀ باز ص ر

رفت .کد هذار به

دن ص ر دستی ن یا رایان ا انجا میش د که در ایه

پیادرشدر بر رن کاغذ بارها خ اندر شد تا فههم لمیقهی

پهنهش ب ص ر دستی انجا شد ن در سهت نی به نها

نسبت ب بحث حاص ش د .در همی مرحو اسهت که

نکانگر نارد می ش ند .کد ذار باید محهدند به قومهرن

ایدر ها خ بی دربارۀ کد هذار هها شهه مهی یهرد ن

پهنهش ن متمرکهی بهر م ضه

جمال مههم ن کویهد اسهتخرا مهیشه ند .بها انجها

کدها جمیآنر شدر تجییه نتحویه مهیشه ند ن بها

کد ذار ن ر ن انجا تفسیر طبقا ت صهیفی شهه

ترکیب ن توفیق کدها مختوف مضهامی پایه تکههی

رفت .رنش تحوی دادر ها ب ص ر تهرار ن چنهدبارر

باشهد .در مرحوهۀ سه

مههیش ه ند .در مرحو هۀ چهههار مضههامی پای ه بررسههی
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میش ند ن سعی میشه د مضهامینی بها تعهداد کهمتهر ن

شدر) است .قابویت انتقال ب کاربردها نتایج حاص از

کوید تر با نا مضامی سازما دهندر از آنهها اسهتخرا

پهنهش اشهارر دارد ن در راسهتا التبهار بیرننهی لمه

ش د .در مرحوۀ آخر مضامی سازما دهندر نیهی بها ههم

میکند .نتهایج حاصه از ایه پههنهش کیفهی قابویهت

ترکیب شدند ن مضامینی کوید ن اصوی پهنهش مها بها

انتقال ب دیگر دبیرا ن دستاندرکارا سازما آم زشی

رفتند .ب زبا سهادر انل

را دارد .قابویت تأیید ب ای معناست ک نتایج حاصه از

لن ا مضامی فرا یر شه

مصاحب ش ند ا کد ذار شدند ن از صحبتها آنها

پهنهش ت سط محقق یا استاد راهنما مه رد تأییهد قهرار

جمال کوید بیهرن آنردر شهد که به آنهها نکهانگر

بگیرد ( .)Abbaszadeh, 2011ای معیار نیی بها اسهتفادر

می یند .پس از آ از درن نکانگرها لبار ههایی که

از اطاللا ب دستآمدر از فرایند مصاحب هها کیفیهت ن

ب آنها مضامی پای می یند استخرا شهد .در مرحوهۀ

لمق دادرها ت سط متخصصا تأیید شد.

بعد از میا مضامی پای مضامی سازما دهندر بیهرن
آمدند .در مرحوهۀ آخهر یه

از میا بیانا مصاحب شه ند ا در رابطه بها رنش

لبهار کویهد ک تهار بها

خ دآزمایی میت ا ب ای مه ارد اشهارر کهرد« :معمه ً

ترکیب ن بررسی مضامی سازما دهندر به دسهت آمهد

ارزشههیابی لینههی بههرا سههنجش فهههم دانههشآمه زا از

ک ب آ مضم

فرا یر

یند .تحوی مضم

رنشهی

مطالب درسی در سط ح با م رد کفایت نیست؛ در ای

بهرا شهناخت تحویه ن هیارش الگ هها م جه د در

م ارد ارزشیابی کیفی ب کم

دادر ها کیفی است .ای رنش فراینهد بهرا تحویه

«ارزشیابی کیفی قاب استفادر برا همههارا ابتهدایی ن

دادرها متنی است ن دادرها پراکندر ن تحوی متنه

هنرستا است ک زما بیکتر در اختیهار دارنهد ن بها

را ب دادر هایی غنی ن تفصهیوی تبهدی مهیکنهد (2006

 .)Braun & Clarke,در تحوی مضم
پدیدر ای

منطق فهم ی

ن است ک اطاللا افراد مختوف ردآنر

درن

م میآید ن( »...کهد )1

لموی بیکتر سرنکار دارند( »...کد « )1تجربهۀ

م نکا دادر است ک مدیریت کال

در زمها انجها

ارزشیابی کیفی از دست دبیر رها میش د ن بیکتر نقهت

شدر با استفادر از طبقا ت صیفی از کد هذار ن هر

کال

یا مفاهیم آنهها را بیهرن ککهیدر ن ترسهیم مهی ردنهد.

ای م رد ب دلی ارزش قائ نکد دانشآمه زا بهرا

سنس آنها در قالهب فضها نتیجه سهرهم مهی شه ند.

ارزشیابی کیفی است( »...کد « )6در زما الهال نتهایج

ساختارها مختوف ب س رنش سوسو مراتبی لمه د

حاصه ه از ارزشهههیابی کیفهههی همیکه ه بههها التهههرا

ن افقی جمیبند شدر ن ب ی

ساختار ناحد میرسند.

در ای پهنهش قابویت التبار نتایج ب دسهت آمهدر از

ب بر رداند انضباط ن ن م می ذرد؛ ب ن ر م

دانش آم زا

پس از آ انلیا ن در مرحوۀ بعد مدیریت

مدرس م اج شهدرا چه

رنش خهاص ن محهدندیتی

طریق «بررسی ت سط مصاحب ش ند ا » ب دست آمهد.

برا ای ن

با ای ت ضی ک پهس از انجها ههر مصهاحب مهت آ

ای الترا ها هم بالث تک یش الصابم شد ن هم بالهث

ب ص ر مهت

درآمدر ن ب همرار تحویوی از مصهاحب

در اختیار مصهاحب شه ند ا قهرار رفهت تها از صهحت

ارزشیابی ن الال نتایج آ نجه د نداشهت.

زیر سؤال رفتنم ن همچنی اتالف نقت بسیار؛ ب همهی
دلی دلخ شی از ای ن

ارزشیابی ندار ( »...کهد )11

ذشت بنا ب د یوی مجبه ر به تهدریس

اطاللا ب دست آمدر از مصاحب اطمینا حاص شه د.

«در سالها

قابویت اتها ای پهنهش از طریق تهرارپذیر مطالعه

چندماه در دنرۀ ابتدایی شد ؛ در آ زما از ارزشیابی

م رد تأیید قرار رفت ن من ه ر از تهرارپهذیر اجهرا

کیفی استفادر کرد ک نتایج خ بی داشت؛ اما در زمها

مجدد مطالع در دن م رد (دن م رد از  18نفهر مصهاحب

باز کت به دنرۀ دن مت سهط از اسهتفادر از ایه نه
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ارزشیابی نتیج خ بی ب دسهت نیهانرد ( »...کهد  .)8از
تحوی ای بیانا میت ا ب ای نتیج دستیافهت که
دبیرا در م ارد

ای ن

ارزشیابی کیفهی را متناسهب بها دنرۀ

دن مت سط ن در

می یرند (مثال :کد  .)11بعضی از دبیرا می یند که

خ د نمیبینند .آنها نتایج ای نه

ارزشیابی نقت زیهاد مهی یهرد ن متناسهب بها

زمانی ک آنها در اختیار دارند نیست (مثهال :کهد  .)6در
ک دید دبیرا ب ای ن

ارزشیابی زیاد مثبت نیسهت؛

ارزشیابی را قاب اطمینا ن اتها نمیدانند (مثال :کد .)8

امهها آنههها میایههایی ماننههد انعطههافپههذیر

آنها ا لا میدارند ک دانش آم زا ارزش زیهاد بهرا

محدندیت ت ج به لموههرد ن ارزیهابی سهط ح بها

ای نه

ارزشهیابی قائه نیسهتند ن در مه ارد نتهایج

ب دسهتآمهدر از ایه نه

ارزشهیابی ت سهط مسهت

آم زشههی انلیهها ن دانههشآمهه زا مهه رد التههرا

لههد نج ه د

دانش را برا ارزشیابی کیفی برمیشمارند .در جهدنل 2
ش اهد مرب ط ب تحوی مصاحب ها ن مفاهیم مرب ط به

قههرار

ارزشیابی کیفی نکا دادر شدر است.

جدول  .1دانش ضمنی دبیران زبان انگلیسی دورة دوم متوسطه از ارزشیابی کیفی
فراوانی
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نشانگر

مضامین پایه

ارزشیابی کیفی ب منیلهۀ سهنجش فههم  -ت ج ه ب ه لموهههرد ن
نحههه ۀ پاسهههخدههههی
دانشآم ز است.
دانشآم ز
ارزشیابی کیفی ت انایی ها دانش آمه زا
 ت جهه بهه بههازخ ردرا در زمین ها مختوف با میبرد.
معوهههم سهههعی دارد تمههها سهههؤا ن ت صیفی
آزم ها خه د را به ارزشهیابی کیفهی  -سههههنجش میههههیا
پیکههرفت دانههشآمهه ز
نیدی کند.
ارزشههیابی کیفههی تنههها بههر ارزشههیابی از نسبت ب خ دش
 مناسب برا سنجشحف یا دانشآم ز متمرکی نیست.
فهم دانشآم ز
ارزشههیابی کیفههی بههرا ارزیههابی میههیا
 لد انجها ارزشهیابییاد یر دانشآم ز انجا میش د.
انفراد
از ارزشیابی کیفی بهرا سهنجش میهیا
 انجهههها ارزشههههیابیآماد ی دانشآم زا استفادر میش د.
ارزشههیابی را بهه صهه ر فردفههرد انجهها ب ص ر رنهی
 مکخ کرد هدفیمیدهم.
خههههاص بههههرا هههههر
ارزشیابی ب ص ر رنههی ن بهرا که
دانشآم ز
کال انجا میش د.
لیست تهی شدۀ ارزشیابی برا فهردفهرد
دانشآم زا نیست.
برا ارزشیابی کیفی دانش آمه ز از  +ن –  -اسهههتفادر از مقیههها
رتب ا برا سنجش
استفادر میکنم.
برا ارزشیابی کیفهی دانهش آمه ز انه ا  -لههد اهمیههت نتیج ه
پایانی
مسابقا را بر یار میکنم.
لیستی برا ارزشیابی دار ک هدفهها ن  -لد نیهاز به زمها ن
مهههها خهههاص بهههرا
انت ههارا مهه از دانههشآمهه زا در آ
ارزشیابی
مکخ شدر است.
لیست ارزشیابی کیفی ت سط خ د معوهم  -مسههبب لههد تههالش

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

 ت ج ه ب ه لموهههرد ن ت ج ب لموهردپیکههههرفت فههههرد ن
 ارزشیابی پی ست ت جهه بهه پیکههرفت رنهیفرد ن رنهی
 هههههدفدار بهههه دارزشیابی کیفی
 ارزشیابی تما سط حدانش

 کههههاربرد مقیههههارتب بند
 جههایگیینی جههاییر نتک یق ب جا نمرر
 جهههایگیینی مسهههابقب جا آزم لینی
 ایجاد بیانگیی ی برادانشآم ز

 بههیاسهههترارزشیابی کیفی

بهه د
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تهی میش د.
ب جا اسهتفادر از نمهرر بهرا تکه یق
دانش آم ز از ی هدی ک چ اسهتفادر
میکنم.
در ارزشههیابی کیفهههی بهههرا سهههنجش
دانشآم ز از ناژرهها ضهعیف مت سهط
خ ن لالی استفادر میش د.
ارزشیابی کیفی ب معنا ارزشیابی بدن
نمرر ذار است.
نمرر ا ک ب دانش آم ز تعوق مهی یهرد
برایش مهم است.
دانههشآمهه ز نسههبت بهه نمههرر ههذار
لهههسالعمهه بهتههر ن بیکههتر نکهها
میدهد.
در ارزشهههیابی کیفهههی ههههدفی بهههرا
دانش آم ز در ن هر رفته مهیشه د که
میههیا رسههید ب ه ای ه هههدف مههالک
ارزشیابی دانشآم ز است.
ارزشههیابی کیفههی ب ه معنهها ارزشههیابی
تحویوی است.
ارزشیابی کیفی یعنی دانهش آمه ز چقهدر
میت اند ی مطوب را تحوی کند.
ارزشیابی کیفی را ب ص ر هنهی انجها
میدهم.
ح تمرینا کتا را ب لن ا ارزشهیابی
کیفی در ن ر می یر .
ح مجدد سؤا امتحانی را به لنه ا
ارزشیابی کیفی در ن ر می یر .
از سؤا تی ک هنگا تهدریس مهی پرسهم
ب لن ا ارزشیابی کیفی استفادر میکنم.
از سههؤا تی کهه از در جوسهه قبهه
پرسیدر می ش د ب لن ا ارزشیابی کیفی
استفادر میکنم.
برا پرسش ها هنگا تدریس نمهرر ا
در ن ر رفت نمیش د.
زما خاصی برا ارزشیابی کیفی نجه د
ندارد.
می ت ا بهرا یهاد یر بیکهتر از رنش
جریم تهرار ن تمری استفادر کرد.
در ارزشهههیابی کیفهههی ههههدفی بهههرا
دانش آم ز در ن هر رفته مهی شه د که

 نب د مستندا زیادبرا کسب رتب برتر
 مسههبب بههیانگیی ههی  -تکهه یق دانههشآمهه زبدن استفادر از نمرر
دانشآم ز
 جایگیینی لالمت هاخاص ب جا نمرر
 انجا ارزشیابی بهدننمرر
 اهمیهههههت بهههههادانشآم زا ب نمرر
 اسهههتفادر از مسهههابقبرا ارزشیابی کیفی
 اسهههتفادر از جهههاییرب جا نمرر
 قابویهههت اسهههتفادر ازارزشیابی کیفی
 انعطافپذیر با ارزشیابی سط ح لالی  -ههههههدفدار بهههه دارزشیابی کیفی
هنی
 انههدازر یههر کیفیههت ت ج ب تفهان ههایاد یر
فرد
 مناسب برا ارزشیابی استفادر از سط بندمستمر
هنی برا ارزشیابی
 اسههتفادر از ارزشههیابی قابویت استفادر بهراکیفههی در آزمهه ههها
زمین ها مختوف
 تمرکی بر ان ا سط ح کتبی انجا ارزشیابی در هردانش
 ارزشیابی کیفی یعنی زما ن مها پیگیر اهدافت ا تحوی مطوب
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میههیا رسههید ب ه ای ه هههدف مههالک
ارزشیابی دانشآم ز است.
فهرستی برا ارزشیابی دار ک هدف هها
ن انت هارا م ه از دانههشآم ه زا در آ
مکخ شدر است.
فهرست ارزشیابی کیفی ت سط خ د معوم
تهی میش د.
ارزشههیابی را ب ه ص ه ر فههر فههرد انجهها
میدهم.
ارزشیابی ب ص ر رنههی ن بهرا که
کال انجا میش د.
فهرست تهی شدر ارزشیابی برا فردفهرد
دانشآم زا نیست.
لیست تهی شدر برا ارزشیابی برا که
کال است.
ارزشهیابی کیفهی از توفیهق فعالیهتههها
کالسی نمرا ن تغییر رفتار دانهش آمه ز
حاص میش د.
از چ لیست استفادر میکنم.

 استفادر از چ لیستبرا ارزشیابی کیفی
 تهیههۀ چهه لیسههتارزشیابی کیفهی ت سهط
معوم
 ت ج ب تغییهر رفتهاردانش آم ز در ارزشهیابی
کیفی
 انجهههها ارزشههههیابیب ص ر پی ست
 بررسی رنند پیکرفتدانشآم ز

از میا بیانا مصاحب شه ند ا در رابطه بها رنش
خ دآزمایی می ت ا به ایه مه ارد اشهارر کهرد« :مگهر

 منفعههه ه نبههههه ددانههشآمهه ز در فراینههد
یاد یر
 جهایگیینی رنشهههابههدن اسههتر ن فعههال
ب جا آزم ها لینی
 اهمیت کیفیهت ن نهکمیت
 -کاربرد چ لیست

 -فعال ب د دانشآم ز

رنش استفادر می کنم ک در م ارد نتایج خ بی را نیهی
ب دنبال داشت است( »...کد .)18

میش د ک ارزشیابی بدن نج د ناظر انجها شه د ا هر

دبیرانههی کهه مهه رد مصههاحب قرار رفتهه ب دنههد

ناظر نباشد دیگهر چهرا ارزشهیابی انجها دههیم ن نتهایج

ب هیالنه ا ارزشهیابی بهدن نهاظر را قبه ل نداشهتند

حاص از آ ب چ کار خ اهد آمد( »...کد « )17بهرا

(مثههال :کههد  .)17در رابطهه بهها رنشههها مههرتبط بهها

شرن ن آشنایی دانشآم زا بها رنش خ دآزمهایی دنرۀ

خ دآزمایی نیی در برخهی مه ارد رنشههایی را اسهتفادر

مت سط زما خ بی نیست .همهارا ما در دنرر ابتدایی

می کردند؛ اما نمرۀ آنها را برا در در کارنام اسهتفادر

باید دکم شرن را برا ای ن

ارزشیابی بینند که مها

نمیکردند (مثهال :کهد  )8ن ههدف خه د را از بر هیار

هم در دنرۀ دن مت سط ب لن ا رنشها تهمیوهی از

خ دآزمایی افیایش مطالع ن درک ن فهم دانش آم زا ن

ارزشیابی استفادر کنیم( »...کد  « )18هاهی از

لن ا کردند (مثال :کد  .)18از ن ر آنها

ای ن

کاهش استر

دانشآم زا میخ اهم ک بر ه هها امتحهانی خه د را

دنرۀ ابتدایی بهتری زما برا انجا خ دآزمایی اسهت؛

خ دشهها تصههحی ن نمههرر ههذار کننههد؛ امهها نتههایج ن

زیرا در ای دنرر است ک می ت ا اص ل اخالقهی را که

نمرر ها حاص از آ ب هیانج قاب ت ج م نیسهت؛

در هنگهها بر ههیار خ دآزمههایی نیههاز اسههت ت سههط

نلی ای م ض

را برا دانشآم زا بیا نمیکنم چ

دانشآم زا رلایت ش د؛ در نج د دانشآم زا نهادینه

دانش آم زا از ای مستو س ءاستفادر میکنند( »...کهد

کرد (مثهال :کهد  .)18در جهدنل  3شه اهد مربه ط به

« )8ای رنش م رد ت ج م نیست؛ اما بهرا کهاهش

تحوی مصاحب ها ن مفاهیم مرب ط ب خ دآزمایی نکها

استر

ناشی از امتحا در دانشآمه زا

هاهی از ایه

دادر شدر است.
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جدول  .9دانش ضمنی دبیران دورة دوم متوسطه از خودآزمایی
نشانگر

فراوانی

 در حههههال حاضههههر رسههههید
دانش آم زا ب خ دآزمایی کمی
دنر از انت ار است.
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 ارزشههیابی خ دآزمههایی بایههد از
دنرا ابتدایی شرن ش د.
 بهه مهههرنر زمهها مهههیتهه ا از
دانش آم زا انت هار خ دآزمهایی
داشت.
 خ دآزمههایی مهههارتی اسههت ک ه
ب مرنر زما شه می یرد.

 برا ارزشیابی از ن خ دآزمایی
باید مقدماتی فراهم ش د.
 برا خ دآزمایی بایهد از ابتهدا
تحصههههی رنشهههههایی بهههه
دانشآم زا آم خت ش د ک آنها
با آ رنشها خ بگیرند.
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

 ایجههاد مقههدما ز  -زمهها بههر ب ه د ایجههاد غیرقابههه اجهههرا بههه دبههههرا خ دآزمههههایی از مقدما خ دآزمایی
خ دآزمایی
 آغاز فرایند خ دآزمهایی از سنی پایی تفههان ن ه ن قابویههتانلی سال تحصیوی
 شه یر زما بر ت انایی خ دآزمههایی در شههرایطمختوف
خ دآزمایی
 لهههد سهههترد ی رنشخ دآزمایی
 قابویت یاد یر رنش هاخ دآزمایی
 سههط بهها بهه د رنشخ دآزمایی
 متغیر به د تأثیر هذاربر مییا انگییر دانشآم زا

 تفان قابویت خ دآزمهایی  -لد اطمینا ب نتیجاستفادر خ دآزمایی اهی خه
در خ دآزمایی
با ت ج ب شرایط
است.
 متغیههر بهه د نحهه ربرا استفادر از خ دآزمایی بایهد  -نیازمند به مهالک هها
اجههرا خ دآزمههایی بهها
از شههرایط درسههی رفتههار ن  ...خاص
ت جهه بهه تفههان ههها
 قابهه اتههها نبهه د بههراکال کامالً مطوی ب د.
فرد
رتب بند ن سنجش
از رنش خ دآزمههایی نمههیتهه ا
 نیاز ب نج د خالقیهت نیازمنهههههد متفهههههانب ص ر فرا یر استفادر کرد.
با
مییا نیاز به رنش خ دآزمهایی دانشآم زا ب خ دآزمایی
با ت ج ب هر دانش آمه ز متغیهر  -متغیهههر بههه د میهههیا
یاد یر با خ دآزمایی
است.
 ت انایی پایی خ دآزمهاییآزمهه ههها کتهها بههاز از نهه
دانشآم ز
آزم ها خ دآزمایی است.
ا ر آزم نی ب صه ر کتها بهاز  -کم ه ههرفت از نمهه دار
برا خ دآزمایی
انجهها بگیههرد مههیت ه ا ب ه آ
آزم خ دآزمایی فت.

 ارزشیابی برا دانش آم ز سرآمد  -ضرنر نج د حداق ی
میت اند بدن ناظر انجا بگیرد .ناظر
 برا هر آزم نی حتمهاً به نهاظر  -کارآمد نب د خ دآزمهایی
با ت ج ب تجرب
نیاز است.
 متغیهههر بههه د سهههط دانههشآم ه زا هن ه ز ب ه سههط
خ دآزمایی هر شخ
خ دآزمایی نرسیدراند.
 سههههط اخالقههههی ن لومههههی

مضامین فراگیر

 بازدهی ن اجرا متغیربا ت ج ب شرایط

 الههههیا بهه ه نجهه ه د  -بهههها رفههههت ارزشارزشیابی با نج د ناظر
حداکثر ن ار
 متغیر ب د مییا الیاب ن ار ن در یر به د
دانشآم ز در خ دآزمایی
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دانهههشآمههه زا بهههرا انجههها
خ دآزمایی مناسب نیست.

 هیا دانش آم ز نمهیت انهد به
سط خ دآزمایی برسد.
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دانشآم ز سرآمد برا ارزشیابی  -قابویههت ارزشههیابی بههدن
ناظر دانشآم ز سرآمد
نیاز ب ناظر ندارد.
آزم ه خ دآزمههایی بههرا هم ه  -متغیر ب د نیاز به نهاظر
با ت ج ب تفان ها فرد
دانشآم زا مناسب نیست.
تصهههحی آزمههه بههه نسهههیوۀ دانشآم زا
دانش آم ز ب منیلهۀ خ دآزمهایی  -مکههم لیت آزمهه ههها
کتهها بههاز طههرح سههؤال
است.
اکثههر دانههشآم ه زا مههیت اننههد امتحههانی ن تصههحی آزم ه
چگ نگی خ دآزمایی را بیام زند .ت سههط دانههشآمهه ز بههرا
خ دآزمایی
با استفادر از خ دآزمایی اسهتر
 کاهش استر دانش آم زدانشآم ز کاهش مییابد.
رنش خ دآزمایی بهرا برخهی از با خ دآزمایی
 دنرۀ مت سهههط بهتهههریدانشآم زا م رد نیاز است.
زما برا خ دآزمایی

 در کال مه دانهش آمه ز در  -نههات انی معوههم در تعیههی
سط خ دآزمایی دانشآم ز
سط خ دآزمایی نج د ندارد.
 با اطمینا نمهی ته انم راجهی به  -نیاز ب تجرب با معوم
 انجههها بهتهههری ن هههاردانههشآمهه ز کهه بهه سههط
خ دآزمههایی رسههیدر اسههت ن ههر ت سط معوم
 نمرردهی با ن ر دانشآم زدهم.

 نقش فعال دانش آمه ز  -تأثیر هههذار بهههادانشآم ز در خ دآزمایی
در خ دآزمایی
 دانههشآم ه ز به لن ه الام اجراکنندر
ن ردهی راجی به نمهرر
ت سط دانشآم ز

 نیازمنههد بهه تجربههۀ  -رابطۀ مسهتقیم میهیامناسههب بههرا سههط ح م فقیهت خ دآزمههایی بهها
تجربۀ معوم
با یاد یر
 بهتری ن ار ت سهطمعوم

 اجههرا رنش خ دآزمههایی بههرا
معوما باتجرب خ است.

 بههرا معومهها جدیدا سههتخدا
ای رنش را ت صی نمیکنم.
 رنش خ دآزمایی رنش مناسهبی
برا ارزشیابی نیست.
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 رنش خ دآزمایی قابه اسهتفادر
نیست.

 بههرا ارزشههیابی ن رتبهه بنههد
دانههشآمهه ز رنش خ دآزمههایی
رنشی قاب اتها نیست.
 رنش خ دآزمایی کارآمد نیست

 لد لالق دانش آمه ز بهخ دآزمایی
 قابویت اجرا خ دآزمهاییدر کال ب شهرط رسهید
تما دانش آم زا به سهط
خ دآزمایی
 حهههداقوی به ه د تعهههداددانهههشآمههه زا اجههههرا
خ دآزمایی
 پههههایی آنرد انگیههههیۀدانشآم ز سرآمد

 لههد کههارایی بههاخ دآزمایی
 لههد ت انههایی بههادانشآم ز در ای امر

 -لد اطمینا ب نتایج
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دبیرا

مصاحب ش ند ا درزمینۀ استفادر از پ ش کار اظههار

اهی از ای رنش اسهتفادر مهیکردنهد؛ بها ایه

داشههتند« :ای ه رنش مناسههب دانههشآم ه زا کنه ه ر

رنش آشنایی داشتند؛ اما اکثهر آنهها ایه نه

نیست؛ بند ا خدا همیک نقت کم مهیآنرنهد( »...کهد

مناسههب بههرا سههایر دنررههها مههیدانسههتند ن لالقه ا به

« )11بعضی از دانش آمه زا در بعضهی از درن
درسی ق

پایهۀ

ندارند ن تالش ها دبیرا ن خ دشا ثمر

برا آنها ندارد؛ در ای م ارد برا کم

ب بهتهر شهد

ارزشهیابی را

استفادر از آ در دنرۀ دن مت سهط نداشهتند (مثهال :کهد
 .)12مصاحب کنند ا ب ای م ض
ای ن

نیی اشارر داشتند که

ارزشیابی باید در کنار سهایر انه ا ارزشهیابی مه رد

نمرۀ آنها از پ ش کار برا در نمهرۀ تکه یقی اسهتفادر

استفادر قرار یرد ن ب تنهایی نمیت ا کارایی زیهاد از آ

مههیکههنم کهه معمهه ً مهه رد قبهه ل ن خ شههایند ایهه

انت ار داشت (مثال :کد  .)7از دیگر بیانا آنها میته ا به

دانش آم زا است؛ نلهی از طهرف دانهش آمه زا ممتهاز
کههال

ای م ض

اشارر کرد ک ای نه

ارزشهیابی بیکهتر مه رد

بهها لههد اسههتقبال مسههتقیم ن غیرمسههتقیم از

ت ج دانشآم زا ضعیف ک لالق ا ب مطالعه ندارنهد ن

پ ش ه کههار م اج ه مههیش ه ( »...کههد « )9اسههتفادر از

یا از پس آزم هها کتبهی ن شهفاهی برنمهیآینهد قهرار

پ ش کار بالث می ش د ک دانش آم زا مطالب درسی را

می یرد تا دانشآم زا ق

ن سرآمد (مثال :کهد  .)9آنهها

ب ط ر ناخ دآ ار تهرار کردر ن مطالب را به جها حفه

مخالفتی با ای رنش نداشتند ن برخی آ را بهرا افهیایش

کههرد بهه طهه ر لمیههق درک کننههد( »...کههد « )7از

لمق یاد یر مناسب دانستند (مثال :کهد  )18نلهی اکثهر

صحبتههایی که بها معومها سهایر دنررهها داشهت ا ن

آنها آ را برا دانشآمه زا دنرۀ دن مت سهط که قهرار

مقایس آ با ن را همههارا ههمدنرۀ خه د به ایه

است با چالش کنهه ر سراسهر دسهتنپنجه نهر کننهد

ارزشهیابی در

مناسههب ندانسههتند (مثههال :کههد  .)11در جههدنل  8شه اهد

نتیج رسید ک مییا م فقیت ایه نه

دنررها تحصیوی مختوف متفهان اسهت( »...کهد .)12

مرب ط ب تحوی مصاحب ها ن مفاهیم مرب ط ب لن ا فه ق

«برا سط ح با

یاد یر خ

است( »...کد .)18

نکا دادر شدر است.

جدول  .4دانش ضمنی دبیران دورة دوم متوسطه از پوشهکار
نشانگر

فراوانی
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

فعالیههههت مکههههترک معوههههم ن  -آ ههاهی از رننههد پیکهههرفت  -معیار برا پیکرفت
دانشآم ز
دانشآم ز را در آ قرار میدهند .دانشآم ز ت سط خ د معوم
 تعوق بخکی از نمرر مسهتمر  -استفادر در دنرر ههافعالیههتههها ب ه ص ه ر مهت ه
مختوف زمانی
خالصه ه ن مرتهههب در آ قهههرار ب آ
 بخکی از نمرۀ مستمر پی ستگی در جمیآنر آمی یرد.
 استفادر در هنرستا ابتدایی  -مناسب درن لمویآرشی از کارها ن فعالیهت هها
ن طرح متعالی
دانشآم زاست.
معوم کارها لموی ن تحقیقهاتی  -ابیار ارزشیابی ت صیفی
دانهههشآمههه زا را در آ قهههرار  -لههد تناسههب بههرا تمههامی
درن
میدهد.

 یارش بازدیدها دانهش آمه زا
را در آ قرار میدهند.

 برا در هایی ک فعالیت مههم
ن مهههرتبط بههها در دارنهههد از

مضامین فراگیر

 ابیار برا ارزشهیابیکیفی
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پ ش کار استفادر میکنم.

 فعالیت ها مرب ط ب پ شه کهار
باید ب ط ر پی ست انجا ش د.
 بهرا انجها فعالیهتهها پایهها
در است.

 دانش آم ز پ ش کار را نهید خه د
نگهدار میکند.
91

 دانش آم ز پ شه کهار را مهدیریت
میکند.
 هر پ ش کار مخهت یه هرنر
است.
 فعالیتها مکترک هر هرنر در
پ شه کههار جمههیآنر ن بایگههانی
میش د.
 فعالیت ها پ ش کار مربه ط به
ی پرنژر رنهی است.

 پ شهه ا اسههت کهه مدرسهه در
اختیار معوم قرار میدهد.
 طهههرح در رنزانه ه ماهانه ه ن
هفتگی را در آ قرار میدهم.
 ب صر ی
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ن

پ ش است.

 آرشی از فعالیت ها لموی  -محههه جمههههیآنرآزم ها
دانشآم ز یا معوم
 مالهیههت دن ان ه پ ش ه کههار  -آرشههی فههرد یههارنهی
ت سط معوم یا دانشآم ز
 هرسال تحصیوی ی نگهدار پ ش کار در مدرسپ ش کار
یا منیل
 آرشهههی سهههاختگی استفادۀ محدند از پ ش کارت سههههط معوههههم یهههها
 فههرد یهها رنهههی بهه ددانشآم ز
پ ش کار
 الهترننیهی آرشهی یهه پ شههۀ کاغههذ فایههیا نمایکی ب د
کامنی تر یا کورب ک
 فعالیتهها نصهب شهدر بهدی ار کال
 مح جمی آنر آزم ههامستمر
 قابویههت اسههتفادر ب ه ص ه ررنزنام دی ار یا فوش کار
در استفادر

 نب د تجربۀ خپ ش ه کههار مناسههب هم هۀ درن
از آ
نیست.
ب ه ص ه ر محههدند از پ ش ه کههار  -قاب استفادر برا معوم برا
سالها بعد
استفادر میکنم.
استفادر از پ ش کار تجربۀ خه بی  -ایجاد حس رقابهت در میها
دانشآم زا سرآمد
نب د.
پ ش ا ک فعالیتها ی سهال  -لد ت ج کافی دانشآم زا
ضعیف ب پ ش کار
دانشآم ز در آ قرار می یرد.
پ ش ه کههار لم هالً قاب ه اسههتفادر  -تعههدد میههیا لالقهه منههد
دانشآم زا
نیست.

 استفادر برا سهالیامتماد برا معوم
 زما یر ب د م فقیههت دانههشآم ه زسرآمد
 تنهه ن پیکههرفت دریاد یر
 برا تأکید بر مباحثخاص

 اسههتفادر بهه صهه رظ اهر متعدد

-محدندیت استفادر

 مطالعهه در رابطهه بهها آ بههرایم
جذا نب در است.

بحث و نتیجهگیری

مکههاهدر کههردر ب دنههد ماننههد" :انعطههافپههذیر بهها

با ت ج ب نتایج ای پهنهش دبیهرا مهیک شهند تها از

رنش ها ارزشیابی کیفهی" "لهد نجه د اسهتر

در

ارزشهیابی"

شی رها مختوف ارزشیابی کیفی استفادر کنند ن نهها

دانش آم زا در زما اسهتفادر از ایه نه

مثبتی را در هنگا استفادر از رنشها ارزشیابی کیفهی

"تمرکههی ارزشههیابی کیفههی بههر پیکههرفت ن لموهههرد
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دانشآم زا " ن "فعال ب د آنها در طه ل کهال
در زما استفادر ای نه

در

ارزشهیابی"؛ امها درنهایهت در

استفادر از ارزشیابی کیفی دچار مکهه مهی شه ند که

سنجش سط ح با

دانش استفادر از ارزشیابی کیفهی
ن چ ه لیسههت در

مناسههب اسههت .داشههت طههرح در

ارزشیابی کیفی می ت اند کمه کننهدر باشهد .ارزشهیابی

دلی بخش لمدر ا از ای مکههال نداشهت دانهش ن

کیفی برا درن

تجرب کافی در استفادر از ارزشیابی کیفی است.

دبیرا معم ً در ط ل فرایند آم زش از ارزشیابی کیفی

بر اسا

یافت ها حاص از مصاحب با دبیرا زبها

لموی مناسهبت بیکهتر دارد .اکثهر

استفادر میکردند .در ضم دانهشآمه زا در ارزشهیابی

انگویسی دنرۀ دن مت سط ب ای نتیج رسیدر شد ک

کیفی نقش فعال تر دارند ن همچنی مییا ارتباطکا

دبیرا بهیش از ت جه به مطالهب یهاد رفته شهدر از

با یهدیگر ن دبیر افیایش چکمگیر دارد که مهیت انهد

کال ها دانکگار ن کتب آم زشی ب مطهالبی که در

امی مهم در افیایش مییا جامع پذیر دانهشآمه زا

ط ل مد تحصی ن دبیهر خه د از طریهق تجربیها

ب لن ا لض

از جامع توقی ش د.

کسبشدۀ خه د به لنه ا دبیهر یها دانهشآمه ز کسهب

در رابط با خ دآزمایی دبیرا اطاللها ن تجربیها

کردراند ت ج دارند .ای تجربیا شام مکاهدا خه د

زیاد از رنشها ن چگ نگی باکیفیت بر یار کهرد ایه

از لموهرد معوما در مدرسه یها محه تحصهی خه د

ن

ارزشیابی نداشتند؛ زیرا در زما تحصی خه د ایه

آزمهه نخطهها کههرد ن بررسههی چگهه نگی بههازخ رد

رنش ب ط رجد بر آنها المال نکدر ب د .اکثهر آنهها بها

دانهشآمه زا اسهت .آنههها اسهتفادر کمههی از رنشههها

ای رنش مخالف ب دنهد ن اطمینها داشهتند که نتهایج

ارزشیابی کیفی ن جدید دارند ک ای امهر حاصه لهد

حاص از ای ن

تجرب کافی آنها در استفادر از ای رنشها است ک لد

ص ر فرایند آم زش ب نسیوۀ دانشآم زا جد

اطمینا آنها ب رنشها مدر ارزشهیابی را به دنبهال

نمیش د ن م فقیت چکمگیر از ای طریهق به دسهت

دارد .دانش آم زا نیهی در م اجهه بها تغییهر رنشهها

نمیآید .پیرن همی مطالب اکثر دبیرا بر ایه لقیهدر

ارزشیابی ن استفادر از رنش ها ارزشیابی جدید ت سهط

ب دند ک ب ط ر قطی نج د ن ار حتی حهداقوی بهرا

دبیرا مقانمت نکا میدهند ک دلی دیگر است بهر

ارزشیابی لاد ن ن قاب التماد ضرنر است .آنها بهتری

ب کار برد هما رنشهایی که در ذشهت معومها ن

ناظر را دبیر میدانستند .بر هیار ایه ارزشهیابی بهرا

اساتید ای دبیرا بهرا ارزشهیابی به کهار مهی بردنهد.

دانش آم زا سرآمد م فقیت آمییتر از بر یار آ بهرا

ارزشیابی سهبب بهرنز

دانش آم زا ضعیف ن مت سط اسهت .البته بایهد ت جه

دبیرا لقیدر داشتند ک ای ن

خالقیت در دانش آم زا می ش د؛ اما آنهها ایه نهته را
خاطرنکهها کردنههد کهه ایهه نهه
دانشآم زا جد

ارزشههیابی ت سههط

رفت نمیش د ن انگیهیۀ آنها بهرا

مطالع ن تالش را کاهش میدهد .آنها همچنهی ا لها
دارنههد ک ه ای ه ن ه

داشههت کهه ارزشههیابی از نهه

رفت

خ دآزمههایی انگیهههیۀ

دانشآم زا را برا رقابت ن یاد یر کاهش میدهد.
پ ش کار مجم ل ا از کارها دانش آم ز است که
رشد ن پیکرفت ان را در ی

زمینۀ خاص نکا میدههد.

ارزشههیابی بههرا سههنجش تفههان

از میایا مهم رنش پ ش کار می ت ا ب مه ارد «ایجهاد

مناسب نیسهت .آزاد لمه

پی ند بی تت ر ن بالی از طریق فرایند بازتا مطالهب

ارزشیابی زیاد اسهت ن دبیهرا بها ت جه به

ن

دانش آم زا ضعیف ن ق
در ای ن

ارزشیابی قابه اتهها نیسهت ن در ایه

م قعیت میت انند رنش ها متفانتی را بهرا ارزشهیابی
کیفی بر یینند .بیکتر دبیرا بر ایه بانرنهد که بهرا

ن ر ب بالی » «آ هاهی دانهش آمه ز از نقهاط قه

ضعف خه د» «تکه یق فرا یهر به تق یهت یهاد یر »
«ایجاد احسا

مست لیت در فرا یر نسبت ب یهاد یر
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خ د ن افیایش التمادبه نفهس ن اطمینها » «مکهارکت

دنرر ها تحصیوی ن داشت زما کافی در برا ای ن

فعال فرا یر در فرایند آم زش ن ارزشهیابی» «مکهارکت

ارزشیابی ک از لن ا کردند .دبیرا استفادر از پ ش کار

فعال معوم در جهت ارائهۀ بهازخ رد» ن «افهیایش تعامه

را ب لن ا مهم دیگر انه ا ارزشهیابی قبه ل داشهتند.

فرا یههر ن معوههم» اشههارر کههرد (.)Mc Mullan, 2011

دانشآم زا ضعیف بیش از دانشآم زا ق

لوی رغم مهم ب د استفادر از پ شه کهار تنهها نیمهی از

ارزشیابی استقبال میکنند؛ زیرا دانشآم زا ضهعیف در

دبیرا از پ ش کار به شهه هها مختوهف آ ازجموه

ارزشیابی ها لینی م فقیت با یی ندارند .در اکثر م ارد

پ شههۀ کاغههذ
فوشکار

از ای ن

کوربهه ک فایهه ههها کههامنی تر

از نمرۀ پ ش کار ب لن ا نمرۀ کمهی برا دانشآمه زا

رنزنام دی ار ن همچنی نصب فعالیتهها

ضعیف ن همچنی برا تمری بیکتر دیگر دانشآم زا

یها مدرسه اسهتفادر

استفادر می ش د .در ادام از جمی بند مضامی فرا یهر

لموی دانشآم زا ب دی ار کهال

ارزشهیابی را

س جدنل انتهایی مقال ب نم دار زیر میرسهیم که در

مناسهب مهیدیدنهد ن برخهی نیهی بها

حقیقت خالص ا از تحوی دادرهها به دسهتآمهدر از

میکردند .البت تعداد از دبیرا ایه نه
برا برخی درن

استفادر از آ در سایر دنرر ها تحصیوی م افق ب دند ن
دلی ه خ ه د را لموههی بهه د درن

مرب ه ط ب ه سههایر

دانش ضمنی
دبیرا
دن مت سط از
رنش خ دآزمایی

 زما بر ب د ایجاد مقدما خ دآزمایی بازدهی ن اجرا متغیر با ت ج ب شرایطی با رفت ارزش ارزشیابی با نج د ناظر تأثیر ذار با دانشآم ز در خ دآزمایی رابطۀ مستقیم مییا م فقیهت خ دآزمهایی بهاتجربۀ معوم
 لد اطمینا ب نتایج بازدهی ن اجرا متغیر با ت ج ب شرایطبا رفت ارزش ارزشیابی با نج د ناظرتأثیر ذار با دانشآم ز در خ دارزیابی رابطۀ مستقیم مییا م فقیت خ دآزمایی باتجربۀ معوم
 نیاز ب نج د خالقیت با انعطافپذیر شی ۀ اجرا -لد اطمینا ب نتایج

پهنهش است.

دانش ضمنی دبیرا
دن مت سط از
رنشها ارزشیابی
کیفی

دانش ضمنی دبیرا
دن مت سط از
رنش استفادر از
پ ش کار

شکل  .9خالصه تحلیل دادهها

 ت ج ب لموهرد ن پیکرفت فرد ن رنهی بی استر ب د ارزشیابی کیفی انعطافپذیر با -فعال ب د دانشآم ز

 ابیار برا ارزشیابی کیفی دانشآم ز استفادر ب ص ر ظ اهر متعدد ادار محدندیت استفادر ابیار برا ارزشیابی کیفی مناسب درن لموی آرشی فرد یا رنهی استفادر ب ص ر ظ اهر متعدد م فقیت دانشآم ز سرآمد استفادر در ی سال یا سالها متماد -زما یر ب د

دانش ضمنی دبیران زبان انگلیسی دورة دوم متوسطه از ارزشیابی کیفی :با تأکید بر روشهای خودآزمایی و پوشهکار 969 /

کردند .ای ها نم ن هایی از پهنهشهها انجها شهدر در

در رابط با دانش ضمنی دبیرا نتهایج حهاکی از آ
اسههت ک ه در برخههی م ه ارد ماننههد الگ ههها ن رنشههها

رابط با دانش ضمنی ن رنش هها ارزشهیابی اسهت که

یاد یر ن یاددهی دانش ضمنی دبیرا پهایی اسهت ن

بیا می کنند دانش ضمنی دانکهی بسهیار مههم بهرا

بیرگتری مکه دبیرا در رابط با دانش ضمنی لهد

سترش ت انایی حرف ا دبیرا در امهر آمه زش اسهت.

اشتراک آ با همهارا خ د است ک ای امر سبب لد

هما ط ر ک پهنهشها نکا دادرانهد ارزشهیابی ههم از

سههترش دانههش ضههمنی آنههها مههیش ه د .ازجمو ه ای ه

ل امهه بسههیار تأثیر ههذار در لرصهه آمهه زش اسههت ن

پهنهشها میت ا ب مقاله حسهی قوهیزادر ( hossein

بی ت جهی ب آ بی ته جهی به آمه زش اسهت .امهرنزر

 )Gholizadeh, 2013در رابط با دانش ضمنی دبیرا از

التقاد بر ای اسهت که آمه زش ن ارزشهیابی دن فراینهد

ن ری ها یاد یر اشارر کرد ک دانش ضمنی دبیهرا

درهم تنیدر اند .سنجش ن ارزشیابی معتبر دانهش آمه ز را

از ای م رد را کم میداند .کراتا ( )Krata, 2014ههم در

برمی انگیید تا بیام زد ک چگ ن یهاد بگیهرد .در چنهی

پهنهش خ د به ایه نتیجه رسهید که میهیا دانهش

رنیهرد یاد یرندر تبدی ب فرد فعال ریس پذیر ن

ضمنی دبیرا باتجرب بیش از دبیرا تازرکار ن کمتجرب

محقق می ش د ک ب ط ر دائم از تدریس بهرر می یهرد.

است ن پیکنهاد داد ک دبیرا باتجرب از طریق بر یار

ب بیها دیگهر ته الی آمه زش ن ارزشهیابی مرتهب تههرار

کال ها ضم خدمت تجار ن دانش ضمنی خه د را

میش د ن در ای فرایند شایستگی فرد رشهد مهیکنهد ن

به معومهها تههازرکههار انتقههال دهنههد .نینههانتی ک سهها

التمادب نفس ان افیایش مییابد ن فرا یر به خه بی یهاد

س پانگها

ن رنتی ( & Winanti, Kosala, Supangkat

می یرد ک چگ ن آم خته ههایش را در نضهعیت هها

 )Ranti, 2020در پهنهش خ د ب ایه نتیجه رسهیدند

دش ار ب کار یرد ( .)Shaibanifar, 2018در رابطه بها

ک مکهوی ک اغوب در رابط بها دانهش ضهمنی نجه د

رنش ها ارزشیابی کیفی نیی نتایج حاکی از آ ب د که

دارد در رسهههمیت داد ن تفسهههیر آ اسهههت .فریهههیر

اکثر دبیرا ب شی ۀ آکادمی

ن از طریق مطالع از ای

( )Frazer, 2019نیی در پهنهکی سعی کردر است دانش

رنشها ارزشیابی آ اهی دارند؛ اما در استفادۀ ب م قی

ضمنی دبیرا ریاضی را ب ص ر مهته

از ان ا آ دچار مکه هستند ک در بعضی م ارد ایه

درآنرد؛ ان به

ایه نتیجه رسههید که دانهش ضههمنی دبیرانهی که در
مها ها دنرافتهادر هسهتند بسهیار کهمتهر از معومها
مکغ ل تهدریس در شههرها بهیرگ اسهت .م سه

امر لد رضایت دانش آم زا را در پی دارد .در رابط بها
همس یی یافت ها پهنهش می ت ا

فهت که به طه ر

ن

دقیق چنی لن انی م رد پهنهش قرار نگرفت است؛ امها

مقهامی ( )Mousavi & Maghami, 2012در پههنهش

در م ارد ک م ض

آ با دیگهر پههنهشهها اشهتراک

خه د به تأثیر ههذار قابه ت جه ارزشههیابی کیفههی بههر

داشت یافت ها همراستا ن هم س است.

دانشآم زا اشارر کردراند .شادکا لوهینههاد نجفهی ن

بهها ن ههر ب ه چالکههی شههد محههیطههها آم زشههی

( & Shadkam,Alinejad, Najafi

شتا رنزافهین تغییهر ن نه آنر ن

دنسهههتبهههی

ب خص ص مدار

 )Doostbin, 2018نکها دادنههد که ضههرنر تغییههر ن

لهد کفایهت دانهشهها رسهمی ن آکادمیه

به ن هر

تح ل در آم زش نپرنرش ایجها مهی کنهد از ارزشهیابی

می رسد ک آنچ سبب م فقیت ن پیکرفت ی

سهازما

کیفههی کهه دارا رنشهههایی ازجموهه پ شهه کههار ن

آم زشی یها فهرد بهر سهازما یها فهرد دیگهر مهیشه د

خ دآزمایی است استفادر کهرد ن اسهتفادر از آ را بهرا

بهرر یر مناسب از دانش بکر است؛ لذا دبیرا بایهد

بها بههرد کیفیهت یههاد یر در دانهشآمه زا ت صههی

تالش کنند تا بهرر بردار مناسبی از منابی ن داراییها
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دانکی خ د داشت باشهند در ایه بهی دانهش ضهمنی
ب لن ا محرکهی

ب لن ا با جدید از دانش دبیرا

تأثیر ذار نقش مهمهی را بهرا همهرار شهد دبیهر بها
 البته بایهد ت جه.تغییرا ن ن آنر ها رنزافین دارد
داشت ک استفادر مؤثر از ای دانهش به دلیه پنههانی
.ب د آ از دید بسیار از دبیرا دنر ماندر است
فت بیکتر دبیرا از ارزشهیابی کیفهی

در انتها میت ا

ب لن ا مهموی برا ارزشیابی لینی ن برا بهبه د فراینهد
آم زش استفادر میکنند ن ارزشیابی کیفی را رنشی جهد
 پیکنهادها پهنهش ب ای قهرار.برا ارزشیابی نمیبینند
 در ای ه پهههنهش تنههها از معومهها در رابط ه بهها-1 :اسههت
 پیکنهاد میشه د.رنشها ارزشیابی پهنهش ب لم آمد
ک در پهنهکهی دیگهر از تجربیها دانهشآمه زا ن سهایر
 از-2 .یهرد

دستاندرکارا ارزشیابی ن آم زش نیی صه ر

رنشها دیگر پهنهش مانند مرد نگهار ن رانهددتت ر
 جوسا تبادل دانهش ضهمنی دبیهرا-3 .نیی استفادر ش د
.ب ص ر دانطوبان تکهی ش د
در رابط با محدندیتها پهنهش میت ا به ایه
کهم به د تعهداد نم نه به دلیه-1 :م ارد اشارر کرد
احتمهال-2 . جمیآنر اطاللا ب نسیوۀ ابهیار مصهاحب
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