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Abstract
This research aimed to identify barriers of
descriptive qualitative evaluation and improvement
of this plan was multigrade classrooms. This study
employed Qualitative research methods and
purpose the can be considered as an applied
method. The study employed teachers from
Kohgiluyeh and Boyer province. The samples
were selected purposively and was according to
saturation reached up to 20 people. The data
collection instrumentation was interview hat After
presenting the the research objectives and the
emphasis on the principle of confidentiality, was
written and recorded interviews with each
teacher. Descriptive analysis was used to analyze
collected the data and the findings were
elaborated in detail. The results found that: lack of
time, different grades in a classroom, preference
of quantitative evaluation than descriptive
qualitative, lack of descriptive quantitative in
education and lack of supports for teachers in the
field of project evaluation, students distraction
while evaluation, lack of space, educational
materials, included the most important problems
of the. quality-descriptive report on the issue from
the interviewees perspective had been multigrade
classrooms.
Keywords: descriptive qualitative evaluation,
multigrade classrooms
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چکیده
این پژوهش بهمنظور شناسرایی موانرو و مشر ات ایرایری طرر
 توصرریفی و اصررا و بهاررود ایررن طررر در-ارزشی رابی کیفرری
 روش پژوهش کیفی بروده و.کاسها چندپایه انوامگرفته است
 یامعرة.ازلحاظ هدف میتوان آن را از نوع کراربرد للمرداد کررد
آمار پژوهش را معلمان کاسها چندپایه اسرتان کهگیلویره و
 نمونره از طریر. تش یل دادند54-59 بویراحمد در سال تحصیلی
نمونهگیر هدفمند انتخاب شد و با تویه به اشااع نظرر برال برر
 ابزار گردآور دادهها مصاحاه نیمه سازمانیافته بوده. نفر شدند22
است که پس از بیان اهداف تحقیر و تأکیرد برر اصرل محرمانره
 برا توزیهوتحلیل.بودن؛ مصاحاه با هر معلم ضاط و م توب شد
دادهها از تحلیل توصیفی استفادهشده است و یزییات یافتهها مورد
 ویرود، کماود ولت: نتایج پژوهش نشان داد که.تفسیر لرار گرفت
 ترییح دادن ارزشیابی کمی برر،پایهها مختلف در کاس درس
 فقردان آمروزش و پشرتیاانی معلمران، توصریفی-ارزشیابی کیفی
 حواسپرتی دانشآموزان، توصیفی-درزمینة طر ارزشیابی کیفی
 ام انرات و مرواد آموزشری ازیملره، کماود فضرا،هنگام ارزشیابی
توصیفی-مهمترین موانو و مش ات ایرایی طر ارزشیابی کیفی
.در کاسها چندپایه از دیدگاه مصاحاهشوندگان بوده است
 کاسها چندپایه،توصیفی- ارزشیابی کیفی:واژههای کلیدی
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مقدمه

آنچه از مطالعات و بررسیهای بهعملآمده از ارزشی ابی
در ایران برمیآید این است که هدف اساسی ارزشی ابی
پیشرفت تحصیلی (امتحانات) از آغاز تاکنون ب ر اس ا
ساختار تشکیالت ،آئیننامهها ،ش ر وا ایو و عملک رد
واقع ی ،جم آوری اطالع ات از عملک رد تحص یلی
دانشآموزان برای تصمیمگیری درب اره ارتا ا آنه ا ب ه
پایه باالتر یا دوره دیگر بوده است .بر این اسا امتح ان
بهویژه از نوع کتبی آن در سراسر این خرده نظام (بهطور
رسمی از س ال  )1002اب ااری ب رای تص میمگی ری در
مورد عملکرد تحصیلی دانش آموزان به شمار میرفت .به
همین سبب رویکرد غالب در امتحانات ،ارزشیابی پایانی
یا تراکمی اس ت ک ه بررس ی محت وایی آئ یننام ه ای ن
موضوع را بهطور کامل آشکار میکند (.)Hassani, 2004
تأکید بر نمره سبب شد تا معلم ان ،دان شآم وزان و
حتی خانوادهها با مس ائل و مش کالت متع ددی روب هرو
شوند .این مشکالت آثار زیان باری را بر وضعیت روح ی
و روانی دانشآموزان بر ج ای گذاش ت و س بب ش د ت ا
وزارت آموزشوپرورش به کمک متخصصان ح وزة عل وم
رفتاری تحولی در نظام ارزشیابی سنتی به وجود آورد و
ب ه دنب ال آن در نظ ام ارزشی ابی کالس ی تییی رات
عمدهای صورت گیرد.
همین امر باعث شد تا در ساله ای اخی ر ،اق داماتی
در این زمینه انجام شود .ازجمله اق دامات ای ن ب ود ک ه
شورای عالی آم وزشوپ رورش در ش شص د و هفت اد و
نهمین جلسه خود در مورخ ه  1081/8/00ب ه معاون ت
آموزشی عمومی و امور تربیت ی وزارت آم وزشوپ رورش
مأموریت داد تا نسبت به تیییر مای ا کم ی ()0 -20
به مایا کیفی (توصیفی) در ارزشیابی دان ش آم وزان
اقدام کنند و آن را از سال تحصیلی ( )81-82بهص ورت
آزمایشی در تعدادی از مدار دورة ابت دایی ک ه ازنظ ر
نیروی انسانی و امکانات ،ویژگیهای الزم رادارن د ،اج را
نمایند.

در راستای این تیییر ،گروه مطالعات دفتر ارزشیابی
تحصیلی و تربیتی طر ارزشیابی توصیفی را تهیه ک رد
و از نیمه دوم بهمن ( )1081عمالً اجرای پیش آزمایشی
طر مایا کیفی را در ( )20کال پای ه اول ابت دایی
در ( )10مدرسه و ب ا کم ک ( )00نف ر از معلم ان آغ از
کرد .این طر بعد از اجرای پیش آزمایشی و ه مچن ین
برگااری پودمانهای آموزشی برای معلمان مجری ط ر
از سال ( )1082در تعداد مح دودی از م دار ابت دایی
کشور اجراشده است و اکنون این طر در همه م دار
ابتدایی اجرا میشود .در دویست و نود و ششمین جلسه
گروه معین ش ورای ع الی آم وزشوپ رورش در مورخ ه
 1082/6/12هدفهایی برای طر آزمایش ی ارزشی ابی
توصیفی پیشرفت تحصیلی دان ش آم وزان دوره ابت دایی
تصویب شد که افاایش ماندگاری ذهنی (دوام و پایداری
یادگیری) توجه به هدفهای س طو ب االتر ح وزه و ی ا
حیط ه ش ناختی ،تعمی ی ی ادگیری از طری ی اف اایش
درگیری یا تکالیو یادگیری ،افاایش عالقه به ی ادگیری،
توجه به هدفهای حیطههای غیر ش ناختی و ...ازجمل ه
خرده هدفها بودهاند .تیییر رویکرد ارزشیابی تحص یلی
سبب شد تا ارزشیابی در دوره ابتدایی در نظام آموزشی
ایران از کمی به کیف ی تییی ر یاب د .اج رای ارزشی ابی
کیفی -توصیفی بیش ت ر در م دار ع ادی (ت کپای ه)
گسترش یافت و در مراحل تهیه و تدوین ای ن ط ر ب ه
وض عیت ک ال ه ای چندپای ه ( Multigrade
 )classroomsتوجه نشده است .کال چندپایه کالس ی
است متشکل از  2تا  6پایه که یک معل م مس وولیت آن
را بر عهده دارد .برخی از معلمان چندپایه ممکن است 2
پایه را در بدهند ام ا برخ ی  4 ،0ی ا  5و ب ر اس ا
تیییرات جدید در ساختار نظام آموزشی منطبی با س ند
تحول بنیادین  6پایه را تدریس میکنند .بهعبارتدیگ ر
منظور از کال های چندپایه کال ه ایی اس ت ک ه در
آنها دانشآموزانی ک ه ازنظ ر س ن ،توان ایی ،مه ارت و
همچنین پایة تحصیلی متفاوت هستند ،همه زیر س او
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یک اتاق ،توسط یک معلم در تمام طول س ال تحص یلی
آموزش میبینند (.)Mortazavizadeh, 2013
تدریس در کال های چندپای ه ،ب رای ه یچی ک از
کشورها پدیدة تازهای نیس ت .تع داد زی ادی از معلم ان
سراسر دنیا در کال های چندپایه تدریس میکنن د ی ا
کال های ب یش از ی کپای ه دارن د زی را ک ال ه ای
چندپایه در اکثر دستگاههای آموزش ی دنی ا رواج دارد و
شمار آنها در حال اف اایش اس ت ( Mortazavizadeh,
 .)2015, Cited Mason & Burns, 1997در برخ ی از
کشورها ،بهویژه کشورهای اسالمی ،طی چند قرن از این
روش آموزشی در مدرسههای مذهبی اس تفاده م یش د.
در کشورهایی مثل چین و نپال ،پیش از اجب اری ش دن
آموزش ابتدایی و نی ا در کش ورهایی ک ه تح ت س لطه
استعمار قرار داشتند ،تدریس در کال های چندپای ه از
ق دمت ی کص د س اله برخ وردار اس ت ( & Birch
 .)Lally,1999در کش ورهای پ یش رفت ه ک ال ه ای
چندپایه ناش ف راوان ای در آم وزش من اطی روس تایی
دارد ( .)little, 2006ای ن ک ال ه ا در قس مته ایی از
آسیا نی ا رواج دارد .ه مچن ین در آفریا ا مخصوص اً در
من اطی دورافت ادة روس تایی دفت ر همک اری علم ی
بینالمللی ،آموزش های اولیه ویژه کال های چندپایه را
در مای ا وس یعی گس ترش داد (.)UNESCO, 2013
طبی یافته های مطالعهای ک ه برنام ه ن وآوری آموزش ی
آس یا-اقیانوس یه ( )2000داش ته اس ت ( )40درص د
کال های مرزهای شمالی استرالیا )20( ،درصد مدار
فرانس ه )05( ،درص د از م دار س وئد ( )00درص د از
مدار ول ا چندپای ه هس تند ( .)ocak, 2005ت دریس
چندپایه در آفریاای جنوبی هم در پای ه ابت دایی و ه م
دبیرستان اجرا شد اما بیشتر موارد در ماط ابت دایی
بود .در آفریاای جنوبی مانند بسیاری از کشورهای دیگر
کال های چندپایه بیش تر در من اطی روس تایی یاف ت
میشود (.)Byron, 2010
در کش ور ای ران نی ا عوام ل جمعی ت ش ناختی،
جیرافیایی ،تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی ،دین ی و فلس فی

.

در تشکیل کال های چندپایه اثر چشمگیری داشتهان د
از این روش برای برآوردن نیاز آموزش همگانی اس تفاده
میشود.
روال های آموزشی در کال های چندپایه ب ا توج ه
به ویژگی خاص آن نیا باید متف اوت باش د روال ه ایی
مانند تدریس ،ارزشیابی و مانند این ها که این کال ها
در تیییرات و تحوالت نیا مشمول جری ان ه ای ع ادی
هستند .در نظام فعلی ارزشیابی عملکرد یادگیرن دگان
فا ط در قال ب مای ا کم ی اس ت و ماایس های
باه دفه ای آموزش ی ص ورت نم یگی رد .ای ن ن وع
ارزشیاب ی با چگونگی یادگیری و مراح ل آن و می اان
تالش فرد برای یادگیری اهمیتی قائل نیست ( Hasani
 .)& Ahmadi, 2004ب دین منظ ور ط ر ارزشی ابی
توصیفی برای رف نواقص نظام ارزشیابی فعلی بهمناله
گ امی اساس ی در س ال تحص یلی ( )82-80ب ه اج را
درآمد  .امروزه در بس یاری از کش ورهای دنی ا ازجمل ه
ژاپن ،زالن دنو ،ایرلن د ،انگلس تان ،آلم ان ،دانم ار و
س وئد ارزشی ابی تحص یلی دان شآم وزان ب هص ورت
گاارشهای کیفی انج ام م یگی رد ( Khoshkholgh,
 .)2006ارزشیابی کیفی -توصیفی با سوق دادن رون د
یادگیری–ی اددهی از توج ه ب ه محفوا ات و انباش ت
ذهنی دان ش آم وز ب ه ی ادگیری عمی ی و ک اربردی و
توصیو آن با روش ها ی متنوع کیفی به بهبود کیفی ت
یادگیری منجر میشود.
طر ارزشیابی توص یفی و چگ ونگی اج رای آن در
مدار عادی تهی هش ده اس ت و مس ووالن ام ر توج ه
چندانی به شرایط ،ویژگ یه ا و مش کالت ک ال ه ای
چندپایه نکردهاند .با توجه به اینکه این کال ه ا اغل ب
در من اطی روس تایی و دورافت اده تش کیل م یش وند و
معلمان آنها ،اغل ب ت ازهک ار و آم وزش الزم را در ای ن
زمینه کسب نکردهاند و حتی آم وزش خاص ی درزمین ة
طر ارزشیابی کیفی -توصیفی ندیدهاند .ه مچن ین ب ا
توجه به ماهیت متفاوت مدیریت ی ادگیری ک ال ه ای
چندپایه به دلیل وجود پایههای مختلو ،ترکیب س نی و
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جنسی مختلو و درو متفاوت باکال های ت ک پای ه،
پرسش اساسی این است ک ه ت ا چ ه ح د ای ن رویک رد
ارزش یابی ب ا ماهی ت م دیریت ی ادگیری ک ال ه ای
چندپایه تناسب دارد و یا قابل اجراست و معلم در اجرای
این رویکرد با چه موان و مش کالتی روب هرو م یگ ردد.
گرچه در خصوص چگونگی این طر در م دار ع ادی
تحایاات فراوانی انجامگرفته است و حتی فرا تحلیل ی از
این پژوهشها صورت گرفته است ( Hasani & poozesh
 )Shirazi, 2014اما خأل تحایی در این خص وص باع ث
شد تا این پژوهش در کال های چندپای ه انج ام ش ود.
اصالنپور ( )Aslanpoor, 2012در تحایی خود برخی از
مهمترین مشکالت اجرای ط ر ارزش یابی را وق تگی ر
بودن ،زیادبودن تعداد دانشآموز در کال و عدم توجیه
والدین نام برده است .کلهر ( )Kalhor, 2005در تحای ی
خود تحت عنوان "بررسی می اان تحا ی اه داف ط ر
ارزش یابی توص یفی در اس تان ق اوین" ع دم آش نایی
معلمان و مدیران از این طر و وقتگی ر ب ودن آن را از
موان طر ارزشیابی توصیفی میداند.
وق ت گی ر ب ودن تنظ یم پوش ه ک ار ،ت راکم زی اد
دانش آموزان در کال ها ،زمان بر بودن ارائه ب ازخورد
توصیفی و وقت گیر بودن کار ارزشیابی از موان ط ر
ارزش یابی توص یفی هس تند ( .)Hassanpour, 2011
موح دیان (  )Movahedian, 2012در تحای ی خ ود
نشان داد که وقت گیر بودن استفاده از جک لیس ت را
یکی از مشکالت معلمان در اجرای طر است .زمان بر
بودن اجرای ارزش یابی توص یفی ،ع دم امکان ات الزم
برای انجام کارهای فردی و گروه ی در ک ال ع دم
توجیه و همک اری وال دین از موان اجرای ی ط ر از
دیدگاه معلمان است (.)Mohammadi, 2011
لذا در پژوهش حاضر به سؤال ه ای زی ر پاس د داده
میشود:
 .1مهمت رین موان و مش کالت اجرای ی ارزشی ابی
کیفی  -توصیفی در کال های چندپایه کدماند؟
 .2راهکارهای رف این مشکالت کدماند؟

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،کیفی بوده و ازلحاظ هدف میتوان
آن را از نوع کاربردی قلم داد ک رد .جامع ه آم اری ای ن
پژوهش را معلمان کال های چندپایه استان کهگیلوی ه
و بویراحمد در سال تحصیلی  94-95تشکیل م یدهن د
که از بین آنها  20نفر با روش نمونهگیری هدفمن د ب ر
اس ا تجرب ه ب یش از ده س ال س اباه ت دریس در
کال های چندپایه و گذراندن دورههای آموزشی مربوط
با این کال ها انتخاب گردید .قبل از مصاحبه نسبت به
محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد و مص احبه ب ا
اجازه آن ها ضبط گردید سپس بهمنظور تجای هوتحلی ل
دادهها بر روی کاغذ پیاده شدند .در طی چن د مص احبه
پایانی ،پژوهش گران به این نتیجه رسیدند که مض امین
در حال تکرار شدن هست .لذا حجم نمونه با رسیدن ب ه
داده های تکراری یعنی اشباع دادهها متوق و ش د .اب اار
گردآوری دادهها ،مصاحبه نیمه سازمانیافته است که ب ا
بهرهگی ری از آن ب ه شناس ایی مش کالت و جم آوری
دادهها پرداخته شد.
مصاحبه ابااری است که امکان بررسی موض وعه ای
پیچی ده ،پیگی ری پاس ده ا ب ا پی دا ک ردن عل ل آن و
اطمینان یافتن از در سؤال از سوی مناب اطالعاتی را
ف راهم م یس ازد .پروتک ل مص احبه ب ه چن د نف ر از
متخصصان و اساتید علوم تربیتی داده شده ت ا نظ رات و
اصالحات خ ود را اع الم کنن د .ب رای اعتباربخش ی ب ه
پروتکل مصاحبه از  9نفر از معلمان کال های چندپای ه
استفاده ش د .س پس مش کالت موج ود در س ؤال ه ای
مصاحبه شناسایی و برطرف ش د .از گ روهه ای ک انونی
( )focus groupsب همنظ ور تعی ین راهکاره ای ح ل
مشکالت استفادهشده است.
گروههای کانونی یک روش تحایی کیف ی اس ت ک ه
بهوسیلة آن پژوهشگر م یتوان د نظ ر مش تر اف راد را
نسبت به پدیدة موردبررس ی نمای ان کن د ( bazargan,
 .)2012افراد گروه کانونی معلمانی بودن د ک ه طیف ی از
تجربه های موردنظر در کال های چندپایه را دارا بودند.
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محای ک ه خ ود متخص ص و م در دورهه ای ض من
خدمت کال های چندپایه بودند بهعن وان رهب ر گ روه
سؤالهایی را متناسب با مشکالت کشوشده تهیه نموده
و در گروه مطر نموده و سعی ک رده اس ت در راس تای
اهداف تحایی ،بحث را هدایت کن د و اف راد پاس ده ای
خود را ارائه نمودند .این جلسات بین  50تا  80دقیاه به
طول انجامید.
ب رای تجای هوتحلی ل دادهه ا از تحلی ل توص یفی
استفادهشده است و جاییات یافتهها م ورد تفس یر ق رار
گرفت.
تحلی ل توص یفی ب همنظ ور ارائ ه دادهه ای
جم آوریشده به خواننده از طریی تفس یر و وی رایش،
انجامگرفته است ( .)Yıldırım, 2003در ای ن پ ژوهش
روش تحلیل توصیفی ب دین خ اطر ت رجی داده ش ده
است که تالش ش ود ب ه ط ور م ؤثری م نعکس کنن ده
مش کالت و موان اجرای ی ط ر ارزشی ابی کیف ی-
توصیفی در کال ها ی چندپای ه ب ا اس تفاده از نا ل و
ق وله ای مس تایم ش رکتکنن دگان باش د .پ س از
مصاحبه های انجام شده  ،پی اده ش دند .س پس ما والت
اصلی درونمتن شناسایی و طبا هبن دی ش دند .آنگ اه
مشکالت فهرس ت ش ده تع دیل ش د و م وارد مش ابه
ترکیب شدند و درنهایت مش کالت مح وری شناس ایی
شدند.
یافتههای پژوهش

س ؤال اول :مه م ت ری ن مو ان و مش کالت ط ر
ارزش یاب ی کیفی – توصیفی در کال ه ا ی چندپای ه
کدم اند؟
پس از انجام مص احبه و پ یات س ازی و تحلی ل آنه ا
نشان از وجود چن د مض مون اص لی ب ه عن وان مش کل
اجرای ی ارزش یابی کیف ی -توص یفی در ک ال ه ای
چندپایه دارد که در ادامه به بی ان ای ن م وارد پرداخت ه
میشود.

کمبود وقت

یکی از مضمون های موجود در بیانات معلمان که بس یار
پربسامد هم ااهرشده اس ت کمب ود وق ت ب رای انج ام
ارزشیابی کیفی -توصیفی در جری ان ی ادگیری کالس ی
اس ت .یک ی از معلم ان درای نب اره م یگوی د :چه ارده
دانش آموز دارم که در چهارپایه در حال تحصیل هستند.
هر پایه در هرروز پنج مادة درسی در برنامة هفتگی خود
دارد که هرروز باید بیست مادة درسی در چهارپایه مورد
تدریس و بررسی قرار دهم .اگ ر بخ واهم در ه ر جلس ه
دانش آموزان سهپایه را مورد ارزشیابی کیفی -توص یفی
قرار دهم و به دانش آموزان هر پای ه ب ازخورد کتب ی ی ا
شفاهی ارائه کنم یک جلسه کامل گرفته میشود و برای
تدریس حتی یک موض وع درس ی وق ت چن دانی ب اقی
نم یمان د ض من ای نک ه ارزشی ابی یک ی از اج اای
جداییناپذیر یادگیری است ونمی ت وان دوپای ه دیگ ر را
ارزشیابی ننمود.
در این زمینه یکی دیگر از مصاحبهش وندگان چن ین
بیان کرده است با توجه به اینکه  4پایهدارم و بای د در
هر جلسه به وض عیت آموزش ی و پرورش ی کلی ة آنه ا
رسیدگی کنم ،کمبود وقت باعث م یش ود نت وانم ای ن
کارها را انجام دهم .وقتی تکالیو دانش آموزان را بررسی
میکنم متوجه میشوم که گاهی نیمی از وقت ک ال و
گاهی هم تم اموق ت ک ال را ب ه ای ن ک ار اختص اص
دادهام.
مصاحبه شونده دیگری چنین بیان کرده است :من 6
پایهدارم .هر پایه در ه رروز  5عن وان درس ی در برنام ه
هفتگ ی خ ود دارد ک ه درمجم وع  00عن وان درس ی
میشود یعنی در هرروز باید  00عنوان درسی را تدریس
کنم .اگر بخواهم در هر جلس ه دان شآم وزان  6پای ه را
مورد ارزشیابی کیفی-توصیفی قرار دهم و به هرکدام از
آن ها بازخورد توص یفی ارائ ه ک نم ،ی ک جلس ه کام ل
گرفته میشود و برای تدریس حتی یک موض وع درس ی
وقتی باقی نمیماند .چنین م ینمای د ک ه ای ن مش کل
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اساسیترین مشکل کال های چندپایه در اجرای الگوی
ارزشیابی کیفی توصیفی است.
ترجیح دادن ارزشیابی کمی برر ارزشیرابی کیفری –
توصیفی

یکی از عوامل مهم در موفایت طر های جدید همراهی
ذینفعان است .تحلیل مص احبهه ا نش ان م یده د ک ه
والدینِ دانش آموزان با الگوی ارزشیابی کیفی -توص یفی
همراهی ندارند .درواق آنان یکی از مشتریان اصلی ای ن
الگو هستند اما نمیتوانند ب ا آن ارتب اط برق رار کنن د و
ارزش یابی کم ی را بهت ر م یپس ندند .همچن ین
دان شآم وزان ب هعن وان مخاطب ان اص لی ای ن برنام ه
ارزشیابی کمی یا بهتر است گفته شود بازخورد نم ره ای
را بهتر میپسندند .ع ادت ه ای فرهنگ ی چ ه از ناحی ه
وال دین و چ ه از ناحی ه دان شآم وزان (ب هتب تمای ل
والدینشان) چنین گرایشی را شدت میبخشند.
در این زمینه یکی دیگر از مصاحبهش وندگان چن ین
بیان کرده است یکی از والدین از دیدن کارنام ة فرزن د
خود ااهار داشت من از این کارنامه چیای نم یفهم م،
خیل ی خ وب یعن ی چ ه؟ چ را مانن د گذش ته نم ره
نمیدهید؟ ما دوست داریم به فرزندمان نم ره دهی د ت ا
پیشرفت تحصیلی وی معلوم شود.
فقدان آموزش و پشرتیبانی معلمران درزمینرة طررح
ارزشیابی کیفی– توصیفی

تحای اهداف هر طر نوآورانه در نظام آموزشی مستلام
حمایت و پشتیبانی از ناحی ه نظ ام آموزش ی و م دیران
اجرایی است .در غیر این صورت انتظار موفای ت از ای ن
طر عاقالنه نیست .حمای ت و پش تیبانی از ط ر ه ای
نوآورانه میتواند در اشکال اداری مالی و علم ی اه ور و
بروز داشته باشد (.)Hasani & Ahmadi, 2007
یکی از ما والت پربس امد در مص احبه در خص وص
مشکالت اجرایی الگوی ارزش یابی کیف ی -توص یفی در
کال های چندپایه فادان پشتیبانی آموزشی از معلم ان

است .ااهراً آموزش های کافی در ای ن زمین ه ب هان دازة
کافی داده نشده است .این مش کل از مش کالت عم ومی
معلمان در طر ارزشیابی کیفی  -توصیفی است.
مص احبهش ونده ش ماره  :4کت ب درس ی متناس ب
باکال های چندپایه تألیو نشده است و تدریس برخ ی
از آنها بهخص وص درو پای ة شش م ازجمل ه تفک ر و
پژوهش و کار و فناوری در این کال ه ا بس یار دش وار
است و آموزش الزم داده نش ده اس ت و حت ی درزمین ة
طر ارزشیابی کیفی-توصیفی آموزشها کافی نب وده و
ما با مشکالت زیادی روبهرو میشویم.
حواسپرتی دانشآموزان هنگام ارزشیابی

در ک ال ه ای چندپای ه مش کل دیگ ری از ج نس
ارزشیابی نمود پیدا میکند که ب ا ن وع ارزشی ابی ه م
ارتباط چندانی ن دارد ام ا ممک ن اس ت در ارزشی ابی
کیفی  -توص یفی ب ه س بب فراین دی ب ودن آن جل وة
بیش تری داشته باشد .به این صورت که تعام ل مس تمر
معلم و شاگرد که عمدتاً شفاهی و ب هص ورت گف توگ و
انجام میشود موجب اختالل توجه دانشآموزان پایههای
دیگر میشود.
مصاحبه شونده شماره  0میگوی د :م ن  5پای هدارم.
برخی از در ها برای برخی از دانش آموزان دشوار است
و برای تدریس آنها بهوقت بیشتری نی از اس ت گ اهی
برای انجام یک آزمایش  40دقیاه الزم اس ت .وقت ی در
حال تدریس به یکپایه هستم ،دانشآموزان سایر پایهها
نمی توانند روی تکالیو خود تمرکا کنند ی ا سروص دای
سایر دانش آموزان باعث حوا پرتی دانشآموزانی که در
محور تدریس هستند میشود.
معلم دیگری می گوید :وقتی از دانش آموز ان پایة
باالتر سؤال می کنم بالفاصله دا نش آموز ان پای ه ه ای
پایین تر پاسد می دهند این نشان می دهد ک ه س ایر
دانش آموز ان به فعالیت های خود تمرکا نمی کنن د و
با ای ن ک ار م ان اج رای درس ت ط ر ارزش ی ابی
می شوند.
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کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی
فضا ،امکانات و مواد آموزش ی ش امل محوط ه مدرس ه،
فضای سبا ،کال ها ،آزمایشگاه ،کارگاه ،نمازخانه ،زمین
ورزش ،سرویس بهداشتی ،کتابخانه ،رسانههای آموزشی،
مراکا رایانه و مراکا دیداری و شنیداری است ک ه ب رای
محیط آموزش و یادگیری در نظر گرفتهشده است .اغلب
مدار چندپایه ،امکانات و مواد آموزشی مناسبی ندارند
و گاهی فضای فیایک ی ای ن ک ال ه ا ه یچ ش باهتی
ب اکال در ن دارد حت ی معل م ب رای نظاف ت ای ن
کال ها با مشکل روبه رو است .کمبود فضا از مش کالت
رایج در نظام آموزشی ماست اگرچه باارزش یابی کیفی-
توص یفی ارتب اط ع ام دارد یعن ی یک ی از مس ائل ع ام
ارزشی ابی کیف ی -توص یفی اس ت .ای ن موض وع در
کال های چندپایه نیا اهور و بروز دارد.
یکی از معلمان مصاحبهشونده چنین ااه ار م یدارد
من  10دانشآموز دارم ،ب رای هرک دام ی ک پوش ة ک ار
تهیه کردم که در کال ب رای نگه داری آنه ا فض ایی
وجود ندارد و دانشآموزان هم نمیتوانند آن را نگهداری
کنند همچنین یکتخته سیاه برای دانشآموزان پنجپایه
کافی نیس ت و ه یچگون ه وس یلهای ب رای اس تفاده در
کال در ندارم و گ اهی ب رای آم وزش و فه م ی ک
مطلب ساعتها وقت کال به هدر میرود.
سؤال دوم :راهکارهای رف موان و مشکالت اجرای ی
طر ارزشیابی کیفی– توصیفی در کال های چندپایه
کدماند؟
برای رسیدن به پاسد این سؤال ب دینص ورت عم ل
شد که موان و مشکالت اجرایی طر ارزشیابی کیفی–
توصیفی در کال های چندپایه را در جلسات متعدد ب ه
گروههای هماندیش داده و پس از بحث و برسی ب ا ای ن
گروه ها به راهکارهای متنوعی برای هرکدام از مش کالت
دستیافتیم.
 .8وقتگیر بودن :برای رف این مش کل م یت وان ب ه
گروه بندی دانشآموزان بر اسا پایه و تاسیمک ار ب ین
آنها ،استفاده از تکنیکهای متن وع ارزشی ابی کیف ی-

توصیفی نظیرِ خود سنجی ،همسال س نجی ،ارزشی ابی
گروهی ،استفاده از خلیفه یا معلم ی ار کم ک گ رفتن از
والدین و سایر افراد جامعه محل ی ،داش تن ط ر در
ساالنه و روزانه ،ارائه بازخورد مناسب بهصورت شفاهی و
کتبی ،آگاه نمودن دانشآموزان از ای ن ط ر  ،دع وت از
اولیای دانشآم وزان در ک ال در  ،اش اره ک رد .اگ ر
معلم هرکدام از موارد یادش ده را ب هدرس تی اج را کن د
سبب صرفه جویی در وقت میشوند ،ب رای مث ال معل م
قبل از ورود به کال در تعدادی سؤال تهیه میکن د
و بهطور همزمان ب ه دان شآم وزان س هپای ه م یده د،
دانش آموزان یکپای ه خودش ان ورق ه خ ود را تص حی
کنند (خود سنجی) ،دانش آموزان پایه دیگ ر ب ه ص ورت
زوج ی ورق هه ای هم دیگر را بررس ی کنن د (همس ال
سنجی) و دانشآم وزان پای ه دیگ ر ب هص ورت گروه ی
ورق هه ای هم دیگر را تص حی م یکنن د (ارزشی ابی
گروه ی) در ای ن زم ان معل م ب ه ت دریس پای ه دیگ ر
میپردازد.
 .8وجود پایههرای مختلر ،،ترکیرس سرنی و جنسری

مختل ،و دروس متفاوت :برای رف این مش کل اق دامات
زیر مناسب است :برنامه هفتگ ی متناس ب ب ا ش رایط و
ویژگیهای کال های چندپایه تهیه شود .در هر جلس ه
ابتدا پایه های محور و خودآموز مشخص شود .سپس ب ه
پایههایی که در زمان ارزشیابی مح ور نیس تند تک الیو
هدفمند داده شود و از دانشآموزان دیگر بهعنوان خلیفه
یا معلم یار برای نظارت بر پای هه ای خودآم وز اس تفاده
شود .متناسب با برنامه هفتگی و طر در  ،از اباارهای
متنوع ارزشیابی توصیفی استفاده شود .قبل از ورود ب ه
کال در  ،نوع اباار ارزشیابی کیفی-توص یفی ب رای
هر در در هر پای ه مش خص ش ود .ب رای ارزشی ابی
کیفی-توصیفی میتوان از دانش آموزان هم کمک گرفت
و گاهی هم میت وان ب هص ورت گروه ی دان شآم وزان
پای هه ای مختل و را م ورد ارزشی ابی ق رارداد .درو
کمحجم یکپایه در کن ار درو دارای حج م ب اال ق رار
داده شود .همواره آم ادگی علم ی و روح ی– روان ی و...
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برای تدریس الزم است .گاهی درو هم ن ام را در ی ک
جلسه تدریس کنید .بیشتر از ارزشیابی از نوع ش فاهی
و ه مچن ین از ب ازخورد ش فاهی اس تفاده کنی د.
دانش آموزان را بر اسا جنسیت گروه بندی کنید ،برای
دانش آموزان دختر و پسر فعالیتها و تکالیو جداگانهای
مشخص کنید ،گاهی هم به دانشآم وزان دخت ر و پس ر
یکپایه تکالیو مشتر بدهید تا ب هص ورت گ روهه ای
زوجی (دختر و پسر) و گاهی گروههای سه یا چهارنفری
(دختر و پسر) با همدیگر انجام دهند .ب ه دان شآم وزان
دختر و پسر کمک کنید تا روابط دوس تانه و س المی ب ا
همدیگر برقرار کنند و به همدیگر احترام بگذارند ،گاهی
دانشآموزان دختر در یک ردیو و دانشآموزان پس ر در
ردیو دیگر کال حضور پیدا کنند و گاهی هم در کنار
هم بنشینند ،مشکالت انضباطی آن ه ا را ب ا مالیم ت و
مهربانی حل کنید ،به آن ها کمک کنید تا بهجای رقابت
ب ا هم دیگر ،همک اری کنن د ،ب ا دان شآم وزان رواب ط
مناسبی داش ته باش ید ،ت ذکرات را ب هص ورت ف ردی و
محرمانه گوشاد کنید و در جم تشویی کنید ،گ اهی از
پایههای پایینتر به ترتیب نوبت و گاهی هم از پایهه ای
باالتر برای آموزش و نظارت بر پایهه ای دیگ ر اس تفاده
کنید ،تکالیو متناسب باسن دانشآموزان ارائه نمایید.
 .0ترجیح دادن ارزشیابی کمی بر ارزشیرابی کیفری–

توصیفی :مخاطبان اصلی این ط ر معلم ان ،وال دین و
دانشآموزان هستند که هر سه گروه عالقهای به اج رای
این طر نشان ندادند و ارزشیابی کمی را بر ارزشی ابی
کیفی ترجی دادند .آگاهی ای ن اف راد ب ه عالق همن دی
آن ها از اجرای ط ر و ت رجی دادن آن ب ه ارزشی ابی
کم ی و همچن ین در توس عه و گس ترش ط ر کم ک
شایان توجهی میکند .برای رف این مشکل راهکاره ای
زیر پیش نهاد میشود.
الو) برگااری دورههای آموزشی حض وری و مج ازی
مستمر ،معرفی سایت های مرتبط با این طر  ،تبادل نظر
در شورای معلمان و انتاال تجربیات خود ب ه همک اران،
نا د پوش ه ک ار دان شآم وزان ،ارائ ه بروش ور ،ارائ ه

پاداش های مالی و معنوی ،برق راری ارتب اط مس تمر ب ا
کارشناسان این طر .
ب) ب رای برق راری بهت ر ارتب اط دان شآم وزان ب ا
ارزشیابی کیفی توصیفی پیشنهاد میشود که معلم ان از
ابااره ای متن وع ارزشی ابی کیف ی-توص یفی در
موقعیت های مختل و اس تفاده نماین د .همچن ین ارائ ه
بازخوردهای کتبی و شفاهی در قال ب جم الت مثب ت و
قابلفهم متناسب با شناخت دانشآموزان هر پایه و فعال
نمودن دانشآموزان و شرکت آنها در ارزشیابی ،توج ه
به نظرات و پیشنهادهای آن ها ،استفاده معلم از تک الیو
متنوع و هدفدار سبب میشود تا دانشآم وزان ب ا ای ن
الگو آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ج) برای ایجاد فهم بهتر والدین از الگ وی ارزش یابی
کیفی توصیفی پیش نهاد م یش ود ک ه جه ت آگ اهی
والدین و مش ارکت آن ه ا در اج رای ای ن الگ و و بی ان
اهمیت مشارکت آنان در فرایند ارزشیابی ،آم وزش داده
شود .همچنین جلسات مس تمر ب ین وال دین و معلم ان
جهت آگاه نمودن آنها از اثرات مخرب ارزشیابی کم ی
و ارائه محاسن ارزشیابی کیفی-توص یفی برگ اار ش ود.
والدین میتوانند با مش اهده مس تایم ت دریس معل م و
چگ ونگی اج رای ای ن الگ و در ک ال در  ،بررس ی
تکالیو و فعالیت ه ای فرزن دان خ ود در من ال و ارائ ه
نظرات خود به معلمان با این الگ و بیش تر آش نا ش وند.
همچنین تالش معلم در جهت بهبود پیشرفت تحص یلی
دانش آموزان ،ایجاد شرایط مناس ب ب رای بی ان نظ رات
والدین راهکارهای دیگری برای شناخت بهت ر وال دین از
این الگو هستند.
 .8فقدان آموزش معلمان درزمینة طرح ارزشیابی کیفی

 توصیفی :بازدی د دورهای کارشناس ان ط ر از ک المعلمان و بررسی مشکالت طر با بحث و تبادلنظ ر ب ا
آنان و ارائه راهکاره ای مناس ب جه ت رف مش کالت
ط ر  ،خودارزی ابی معل م ،ه مچن ین ارزشی ابی
دانش آموزان از کار معلم درصورتیکه آنان از ای ن ط ر
آگاهی داشته باشند ،استفاده از والدین جهت نظارت ب ر
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اج رای ص حی ط ر از طری ی بررس ی پوش ه
کاردانشآموزان.
 .7فقدان پشتیبانی معلمان از طرف آموزشوپرورش در

خصوص اجرای طرح ارزشیابی کیفری– توصریفی :حض ور
ماهان ه کارشناس ان و متخصص ان ط ر در مدرس ه و
برگااری جلسات هماندیشی ب ا آنه ا ،برق راری ارتب اط
معلمان از راههایی مانند تلفن همراه ،ایمیل ،وب ال ی ا
سایت ،برگااری جلس ات پرس ش و پاس د ،کارگ اهه ای
آموزشی ،سخنرانی تا از نادیک مشکالت اجرایی مرب وط
به طر را به آنان گوشاد نموده و باهم بحث و گفتوگو
کنند و کارشناسان به سؤالهای آنان پاسد دهند.
 .8حواس پرتی دانش آموزان هنگام ارزشیابی :آم وزش
انفرادی دانش آموزان هر پایه موجب تمرکا حوا آن ان
میشود .بدینصورت که در صورت داشتن ب یش از ی ک
اتاق کال میتوان بر اسا برنامه هفتگی ،ی کپای ه را
در یک اتاق و بایه پایهها را با دادن تکالیو هدفمن د در
اتاق دیگری ق رارداد و در هرچن د دقیا ه ب ه ی کپای ه
بهصورت جداگانه آموزش داد .اگر یک اتاق داشته باشید
و هوا نامناسب نباشد میتوان هم ه دان شآم وزان را در
کال قرارداد و به ترتیب نوبت و با ص دای آهس ته ه ر
پایه را جداگانه تدریس نمود .گاهی از دفتر دانشآموزان
بهعنوان تخته استفاده شود .استفاده از رویک رد تلفیا ی،
یعنی قبل از ورود به کال موضوعات درس ی چندپای ه
باهم تلفیی ش ود و ب ر اس ا ط ر در تلفیا ی ب ه
آم وزش چندپای ه ب هص ورت ه مزم ان اق دام ش ود .از
دانشآموزانی که در محور تدریس نیستند خواسته شود،
پوشه کار همدیگر را بررسی کنند ت ا از ای ن طری ی ب ه
فعالی ت هدفمن د مش یول ش وند ب دین طری ی هم ه
دانشآموزان در فرایند ارزشیابی سهیم میشوند.
 .5کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی :اگر فضای الزم
وجود نداشته باشد از اف راد جامع ه محل ی در نگه داری
پوش ه ک ار م یت وان کم ک گرف ت .دان شآم وزان را
راهنمایی کنید که نگهداری از پوش ه ک ار ی ک تکلی و
است و پوشه کار خود بهعنوان یک تکلیو ب ه آنه ا داد

شود تا از آن ها نگهداری کنند .با توجه به کمبود تع داد
دانش آم وز و همچن ین کمب ود وق ت کلی ه م دار و
مستندات ارزشیابی مستمر همه دانش آموزان را در یک
پوشه قرار داده ت ا آن را ن اد خ ود نگه داری کنن د .در
صورت امکان برای هر دانش آم ور دو پوش ه ک ار تهی ه
شود یکی از آنه ا در اختی ار دان شآم وز و دیگ ری در
اختی ار معل م ق رار داده ش ود و معل م اص ل گ اارش،
امتحانات و سایر مستندات مربوط ب ه ط ر ارزشی ابی
کیفی-توصیفی را در پوشه دانشآم وز ق رارداد و نتیج ه
بررسی آن را در پوشه خود قرار ده د .ق رار دادن پوش ه
کلیه دانشآموزان در میا معلم و در پای ان س التحوی ل
دانشآموز داده شود .یا همانن د س ایر م دار در دفت ر
مدرسه نگهداری شود .هر هفته پوش ه ک اردانشآم وزان
هر پایه را در اختیار یکی از آنها قرار دهید ،ای ن ک ار را
از دانشآموزان پایه دوم به بعد انجام دهید .معل م آنه ا
را به خانة خود ببرد و هر وقت که الزم ش د ب ه مدرس ه
بیاورد .پوشه کار هرکدام از دان شآم وزان را ب ه وال دین
آنها بدهید و هفتهای یکبار به مدرسه بیایند و به معلم
تحویل دهند س پس معل م بررس ی نمای د و مس تندات
جدید را در آن قرار دهد و به وال دین برگردان د .در ه ر
ک ال ی ک کم د دی واری درس ت ش ود و پوش ه
کاردانشآموزان را در آن قرار دهند و هرزمانی که معل م
و دانشآموز به آن نیاز داشتند در دستر باشد.
بحث و نتیجهگیری

به دلیل نبودن پیش ینه و انج ام نش دن تحای ی درزمین ة
بررسی مشکالت ارزشیابی کیفی-توصیفی در ک ال ه ای
چندپای ه امک ان ماایس ه وج ود ن دارد .ب ه اعتا اد
( )Little, 2006حتی پیدا کردن اطالعات در مورد آم وزش
چندپایه هم سخت است ،غالباً اطالعات ب هروز نیس ت و در
بسیاری از کش ورها اطالع ات درزمین ة آم وزش چندپای ه
ب هط ور سیس تماتیک جم آوری نم یش ود
( )Cited Mortazavizadeh, 2015بن ابراین س عی ش ده
است با تحایاات مشابه در کال های عادی ماایسه شود.
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طر ارزشیابی کیفی-توصیفی یکی از ن وآوریه ای
مهم حوزه تعلیم و تربیت کشورمان است که قادر اس ت
با ارائة چهره جدی دی از اه داف و ابااره ای ارزش یابی،
تحولی جدی د در نظ ام آموزش ی و تح والت بنی ادین و
گستردهای در مؤلفههای دیگ ر آم وزشوپ رورش ایج اد
کند .بدون توج ه ب ه ش رایط خ اص ای ن ک ال ه ا از
ارزشیابی کیفی-توصیفی اس تفاده م یش ود .ارزشی ابی
کیفی – توصیفی الگوی جدیدی است که تالش میکند
زمینهای را فراهم سازد تا دانشآم وزان در ک ال در
با شادابی و نشاط ،بهتر ،بیشتر و عمییتر مطالب درسی
را یاد بگیرند .این پژوهش به دو سؤال اساسی پاسد داد
مهم ترین موان و مش کالت ط ر ارزشی ابی کیف ی–
توصیفی در کال های چندپایه کدماند؟ راهکارهای رف
موان و مش کالت اجرای ی ط ر ارزشی ابی کیف ی –
توصیفی در کال های چندپایه کدماند؟
نتایج پژوهش نشان داد که کمبود وقت مهمترین م ان
اجرای ط ر ارزشی ابی کیف ی-توص یفی در ک ال ه ای
چندپایه بوده است زیرا معلم در هر جلسه باید فعالیته ای
متنوعی را برای گروهها و پایههای مختلو انج ام ده د ک ه
یکی از آنها ارزشیابی توصیفی است .انجام هرکدام از ای ن
فعالیتها نیازمند مدتزمان مناسبی است هم انط ور ک ه
( )Joubert, 2005مش کالت م دیریت زم ان را از ع واملی
دانست که معلمان را به چالش میکشاند .کمبود وق ت نی ا
یک ی از مش کالت ط ر ارزش یابی کیف ی توص یفی در
کال های معمولی نیا است .برخی تحایاات که در فض ای
مدار معمولی انج امش ده اس ت نی ا ب ه هم ین نتیج ه
رس یدهان د ک ه یک ی از عل ته ای چن ین مش کلی در
کال های عادی ،جمعیت زیاد دان شآم وزی ه ر ک ال
اس ت ( .)Hasani & poosesh Shirazi, 2014در
کال های چندپایه این مش کل ب ه دلی ل دیگ ری ش دت
بیشتری پیدا میکند زیرا که س اختار کالس ی ب هگون های
است که یک معل م ب ا ترکی ب س نی ،جنس یتی و درس ی
متنوعی در پای هه ای مختل و روب هروس ت و ب دینس ان،
کمبود وقت مشکل جدیتری میشود.

نت ایج حاص ل از ای ن تحای ی ب ا نت ایج تحایا ات
Sheykhani,
2010,
Aghababaeian,
2010,
Keshtiaray, Karimi Alavijeh & Foroughi Abari
 2014مبنی بر وقتگیر بودن ط ر ارزش یابی توص یفی

همسوس ت .همچن ین ه دایتی ( )Hedayati, 2009در
تحایای تحت عن وان بررس ی مش کالت اجرای ی ط ر
ارزشیابی توصیفی از پایه اول تا چهارم مدار ابت دایی
استان ایالم باهدف شناسایی مسائل و مش کالت اج رای
آزمایشی طر ارزشیابی توصیفی از پای ه اول ت ا چه ارم
مدار ابتدایی اس تان ای الم در س ال  "87انج ام داده
است .در این تحایی مشخص شد که مهم ترین عامل در
عدم موفایت طر ارزشیابی کیفی-توصیفی تع داد زی اد
دانشآموزان در کال در است که با وقتگی ر ب ودن
طر همخوانی دارد یعنی تعداد زیاد دانشآموزان س بب
می شود تا معلمان وقت کافی برای اجرای درس ت ط ر
را نداشته باشندHassanpour, 2011; Kalhor, 2005; ( .
2012

Movahedian,

;2012

Aslanpoor,

 )Mohammadi, 2011ب ه نت ایج مش ابه رس یدهان د و
وقتگیر بودن این الگوی ارزشیابی را مطر کردهاند.
( )Birch & Lally,1999معتادند معلم ان چندپای ه
به دانستن محتویات موضوعات مختلو نیاز دارن د آنه ا
باید به تمام موضوعات پایههای مختل و اش راف داش ته
باش ند .ب دینص ورت معل م در ه ر جلس ه مس وولیت
رسیدگی به امور تحص یلی دان شآم وزان چن دین پای ة
تحصیلی با ترکیب سنی و جنسی متف اوت را ب ر عه ده
دارد همانط ور ک ه ( )Mulryankyne, 2007م یگوی د
معلم چندپایه مواو است چندین برنامه مختص به ه ر
پایه را در گس ترهای از موض وعات م وردنظر ،ب ه هم ان
میاانی که یک معلم ت کپای ه در اختی ار دارد ،ت دریس
کند.
بن ابراین نتیج ه ای ن پ ژوهش ب ا پ ژوهش
( )Mirzamohamadi, 2011تحت عنوان شناسایی موان
و مش کالت اج رای ارزش یابی کیف ی -توص یفی دوره
ابتدایی در استان زنجان و ارائه راهکارهایی ب رای بهب ود
کیفیت آن همخوانی دارد .این تحایی نشان داد که یکی
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از مشکالت اجرایی این طر حجم زیاد محتوای درو
و تأکید بر زیاد بودن محتوای کتابهای درسی است که
ب ا نتیج ه ای ن تحای ی همخ وانی دارد .پ ژوهشه ای
& Mirzamohamadi,
Shirvani,؛ 2011
(2009
 )Khoshkholgh, 2010نیا درزمینة ای ن مش کل نت ایج
مشابهی را گاارش کردهاند.
وقتی معلم در حال ارزشیابی دانشآموزان ی کپای ه
است باید برای دانش آموزان پایه های دیگر فعالیت ه ایی
را مشخص کند .عالوه بر آن گاهی نوع ارزشیابی و ن وع
بازخورد مشکالتی را به همراه دارد که معل م بای د ب رای
هرکدام از این کارها و رف مشکالت دانشآموزان زم انی
را اختصاص دهد ،وجود پایهها و درو مختلو و باالبود
حجم آن ها موانعی هستند ک ه س بب اج رای نامناس ب
ارزشیابی کیفی-توصیفی میشوند .در این زمین ه یک ی
از معلمان گفت:
ت رجی دادن ارزشی ابی کم ی ب ر کیف ی درنتیج ه
اصرار زیاد دانش آموزان و وال دین آن ه ا ب ه دادن نم ره
بهجای بازخورد توصیفی سبب میشود اجرای این ط ر
با مان روبه رو شود .معلمی گفت :وقتی به دانش آم وزان
بازخورد توصیفی داده میشود ،سؤال میکنند نمره م ن
چند اس ت ،توض یحات معل م آنه ا را ق ان نم یکن د،
والدین هم بازخورد را قبول ندارند و اصرار به دادن نمره
میکنند.
فا دان آم وزش معلم ان و ع دم پش تیبانی
آموزش وپ رورش در خص وص اج رای ط ر ارزش ی ابی
توصیفی عام ل دیگ ری اس ت ک ه م ان اج رای ط ر
می شود .کال های چندپای ه اغل ب در دورافت ادهت رین
نواحی قرار دارد و اغلب کس انی ک ه در ای ن ک ال ه ا
مشیول به کار هستند تازهک ار و آم وزش ک افی در ای ن
زمین ه کس ب ننم ودهان د و دورهه ای برگاارش ده ه م
رض ایتبخ ش نب وده اس ت و در ط ول س ال تحص یلی
پشتیبانی الزم جهت ارائ ه اطالع ات ب یشت ر درزمین ة
چگ ونگی اج رای ط ر داده نم یش ود .بررس یه ای
پژوهش گران دیگ ری چ ون ( ;Kalhor, 2005
;2010

2007,

2006,

Khoshkholgh,

;Miezamohanadi, 2011; Aslanpoor, 2012
Mohamadi,
;2011
Movahedyan,
;2012
 )Hassanvand, 2012نیا حاکی از آن است که معلم ان

بهخوبی درباره این الگو آموزش ندیدهاند و فهم دقیای از
آن ندارن د .طب ی مش اهدات میل ر ()Miller, 1991
کال های چندپایه برای معلم ان ب یتجرب ه و آم وزش
ندیده مناسب نیس ت .ع الوه ب ر آن ب ه اعتا اد م اهوت
( )Mathot, 2001اگرچ ه ش رایط تش کیل ک ال ه ای
چندپایه در تعدادی از کشورها به دالیل مختل و وج ود
دارد ول ی در ط ول دورهه ای قب ل از خ دمت و ض من
خ دمت مه ارته ای موردنی از ب رای اداره و ت دریس
کال های چندپایه به معلمان آم وزش داده نم یش ود.
ب ااینح ال چگون ه م یت وان انتظ ار داش ت معلم ان
ک ال ه ای چندپای ه ارزشی ابی کیف ی -توص یفی را
ب هدرس تی اج را کنن د .ع الوه ب ر ای ن ح وا پرت ی
دانش آموزان هنگام ارزشیابی اجرای طر را ب ا مش کل
مواجه میکند .برون ( )Byron, 2010در تحایای نش ان
داد که یکی از مشکالت معلمان کال های چندپایه این
است که اغلب آن ه ا ااه ار م یدارن د وقت ی در ح ال
تدریس به یک پایه هستیم دانش آموزان پایه ه ای دیگ ر
سروصدا میکنند زی را آنه ا بس یار ب ازیگوش هس تند،
وقتیکه معلم وایفهای به آنها مح ول م یکن د آنه ا
تنها دربارة اتفاقات خارج از کال ص حبت م یکنن د و
زمانی که معلم آنها را تر میکند ت ا ب هتنه ایی ک ار
کنند سروص دای آن ه ا زی ادتر م یش ود .وقت ی معل م
کارهای دانش آموزان یکپای ه را بررس ی م یکن د و ی ا
آزمونی را اجرا میکند موجب حوا پرتی دانش آم وزان
سایر پایهها میشود.
عامل دیگر کمبود فض ا و امکان ات و م واد آموزش ی
است .وجود پایههای مختلو در یک اتاق کال  ،کمب ود
فضا برای نگهداری پوش ه ک ار دان ش آم وزان و کمب ود
شدید مواد و وسایل آموزشی س بب م یش ود ت ا معل م
نتواند به درستی طر ارزش یابی کیفی-توصیفی را اج را
کند .عالوه بر آن در تهیه رسانههای آموزشی به وضعیت
کال های چندپای ه ت وجهی نش ده اس ت .نت ایج ای ن
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 )2014( Foroughi Abari and Alavijehک ه ب ه
متناسب نبودن تجهیاات و امکانات آموزشی کال ه ای
عادی با ط ر ارزش یابی توص یفی اش اره ک رده ان د ت ا
حدودی همخوانی دارد.
در جم بن دی نه ایی م ی ت وان گف ت ک ال ه ای
چندپایه به علت وجود شرایط و ویژگیهای خاص ی ک ه
دارند دارای مشکالت و مسائل متف اوتی هس تند و ای ن
تفاوت در مشکالت و موان اجرای طر ارزشیابی کیف ی
– توص یفی ه م دی ده م یش ود .معلم ان ک ال ه ای
چندپایه بخشی از وقت خود را ب ه انج ام دادن کاره ای
اداری و حتی نظافت و گرم ی ا س رد ک ردن ک ال ه ا،
تعمیر و تهیه لوازم و سایر اقدامات جانبی صرف میکنند
که انجام دادن اینهمه کار از وقت کال در میکاهد.
بن ابراین م یت وان ب هض رورت و اهمی ت ماول ه
ارزش یابی کیفی -توصیفی و ف راهم نم ودن بس تر الزم
برای اج رای آن در ک ال ه ای چندپای ه اش اره نم ود.
ازآنجاکه تدریس در کال های چندپای ه یک ی دیگ ر از
اش کال آموزش ی اس ت ک ه م یتوان د نی از بس یاری از
کش ورهای مختل و دنی ا را در جه ت بهب ود و توس عه
فرآیند ی ادگیری و مح و ب ی س وادی و دس تی ابی ب ه
آموزشوپرورش همگانی برآورده سازد .لاوم توجه به این
مدار و زیرپوشش ق رارداد کودک ان واج بالتعل یم از
اهداف و برنامههای آموزش ی کش ورهای مختل و اس ت
( .)Mortazavizadeh, 2013تعی ین موان و مش کالت
اجرایی طر ارزشیابی کیفی– توصیفی و برطرف نمودن
این مشکالت سبب اجرای درست آن م یش ود .در ای ن
راستا آموزشوپرورش میتواند فضای مناس بی از طری ی
کاهش تعداد پایهها به حداکثر سهپایه بهجای ششپای ه
و آموزش معلمان درزمینههای مختلو فراهم نماید.
ب همنظ ور رف مش کالت و نهادین ه ک ردن ط ر
ارزشیابی -توصیفی در کال ه ای چندپای ه الزم اس ت
بامطالعه شرایط و ویژگیهای ای ن ک ال ه ا ،در س ط
روس تا مرک ای و ی ا ه ر منطا ه ب هص ورت جداگان ه

آموزش های الزم را در این زمینه به معلمان کال ه ای
چندپایه ارائه نمود و والدین را از این طر آگاه ک رد ت ا
بتوانند معلم را در اجرای آن همراهی نماین د .برگ ااری
جلس ات پرس ش و پاس د ب ین معلم ان و مجری ان و
متخصصان ای ن ط ر  ،جلس ات هفتگ ی ی ا ماهان ه ب ا
معلمان کال های چندپایه تا بهطور مستمر کار خ ود را
ارزش یابی نموده و از نااط قوت و ضعو خود در اج رای
این طر آگاه ش وند .نظ ارت مس تمر ب ا دی د مثب ت و
اصال گری بر اجرای درست طر  ،کاهش تعداد پایهه ا
از ششپایه به حداکثر سهپایه برای ه ر معل م ت ا ب دین
طریی وقت بیش تری برای اجرای ص حی ط ر داش ته
باشند ،افاایش سختی کار این معلمان متناسب با تع داد
پایهها ،آش نا نم ودن معلم ان ک ال ه ای چندپای ه ب ا
روش ها و فنون تدریس خاص این کال ها ،اتخاذ تدابیر
تشویای برای تدریس معلمان در کال های چندپایه ب ه
بهبود کیفیت این طر کمک می کند .در پایان ب ه ای ن
نکته اشاره میشود که با توجه به اینک ه تعم یمپ ذیری
در طر های تحایااتی کیفی عموم اً مبتن ی ب ر تعم یم
نظری است بر این اسا یافت هه ای ط ر ه ای کیف ی
مبتنی بر بررسی شرایط مشابه در موقعی ته ایی اس ت
که یافتهها به آن تعمیم داده میشود .ب ا ای ن ف ر ب ا
عنایت به شرایط مشابه کال های چندپایه در کشور م ا
م یت وان گف ت نت ایج و یافت هه ای ای ن تحای ی ب ه
کال های دیگر در استانهای دیگر قاب لتعم یم اس ت.
لذا راهکارهایی رف مشکالت ارزشیابی کیف ی توص یفی
در کال های چندپایه در ش رایط مش ابه قاب لاس تفاده
است.
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