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Abstract  
 

Assessment has a key role in education: at both the classroom and school system levels, 
assessment impacts how and what teachers teach and students learn and defects in this 
process will have consequences. The aim of this paper is to present the consequences of 
pseudo evaluation in primary schools. In this study, 27 individuals were selected through 
Purposeful Sampling. We interviewed and analyzed 27 expert teacher. After exploratory 
qualitative analysis of expert teacher interviews, five main domains of pseudo evaluation 
became apparent. Triangulation also has been viewed as a research strategy to test validity 
through the convergence of information from different sources. The findings indicate a 
wide range of consequences including: Consequences for students, teachers, families, 
society and the educational system. According to the evidences, the lack of independent 
mechanisms and accreditation institutions has provided the basis for the formation of a 
culture of pseudo evaluation and its consequences. 
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: گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتداییتبعات شکل

 ای پدیدارشناسانه  مطالعه

 3زاده مقدم یعل، 2یصالح وانیک ،1یقربانخان یهدم

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،گیری ی سنجش و اندازهدکتر یدانشجو .1

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران، شناسی و علوم تربیتی ، گروه علوم تربیتی، دانشکدة رواناریاستاد .2

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران، علوم تربیتیشناسی و  ، دانشکدة روانعلوم تربیتی ، گروهاریاستاد. 3

 (00/00/2311: ؛ تاریخ پذیرش21/07/2317: تاریخ دریافت)

 چکیده

. اسهت  آموزشی است که  ماهیهت ت تاتهاُ مبخهربت کشنهر شهشاهن  شه            دهای موجود در نظامکرترین کژکار ارزشیابی کاذب از مخرب
کششه گا  بها    اسهت؛ شهرکت   گ ارزشیابی کاذب در م ارس ابن ایی انجام گرفنه   گیری فرهشپژتهت حاضر، با ه ف ششاسایی تاتاُ شکل

ش ن  ت پس  منخصصا  حوزة سشجت آموزش اننخاب م ارس ت  را یم میا  متلشا ، از گیری ه فشش  ت راهارد مالکی،  اسنفاد  از نشون 
 افهیار  نهرم در  کُالیهیی ت با اسنفاد  از راهارد  ، گردآتری  یافن  ارساهن  نیش  ةمصاحاها با  داد . ها حاصل ش  داد  ینظرمصاحا ، اشااع  17از 

بازرسهی ت بهازبیشی در   » ههای   شیو ها، از افیایت اتکاپذیری، تأیی پذیری، ت باترپذیری صحت داد  مشظور ب  .ش   تحلیلای  .دی.کیو .مکس
 ،«هها  تایین جیئیهاُ دییهف فرایشه  گهردآتری ت تحلیهل داد      »، «ها پژتهشی ت تأیی  آ  از نظراُ هشکارا  گیری بهر »، « گذاریزما  کُ

آمهوزا ،   مضشو  اصلی شامل تاتهاتی بهرای دانهت    5در نهایت،  .ش  اسنفاد  سازی ت تحلیل موارد مشفی سو ، س «م ُ درگیری طوالنی»
گیری این پ ی   اسهت ت  ها ناشی از شکلدهش ة گسنرة تسیع آسیب ها نشا یافن . ش   ها، جامت  ت نظام آموزشی ششاساییمتلشا ، هانواد 

شهواه  نشها    . گذارا  آموزشی است تا با اتخاذ ت ابیر ان یششش ان  مانع از برتز ت تش ی  چشهین تاتهاتی شهون    زنگ هطری برای سیاست
ت مؤسسهاُ   هها در نظهام آمهوزش ابنه ایی ت ناهود سهازتکارهای مسهنظل از نظهام آموزشهی          آموهن  توجهی ب  اصول سشجت ده ، کم می

گیهری ت تشه ی  فرهشهگ     را بهرای شهکل    اعناارسشجی برای سشجت ملی کیفیت فرایش  یاددهی یادگیری در نظام آموزش ابن ایی، زمیش 
 .است ارزشیابی کاذب ت تاتاُ ناشی از آ  فراهم کرد  

  .ییارس ابن ام ، فرهشگ ارزشیابی، ها تاتاُ ت آسیبکاذب،  یابیارزش ،یآموزش یابیارزش :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

هایی است که پویایی و نشاط هر نظامی  ترین آسیب گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب از مخرب شکل

ریزان و مدیران ارشد از  این امر ضرورت آگاهی برنامه. کند های جدی همراه می را با چالش

های مطلوب و  روش. دکن شون، دوبرابر می ساز یا مشوق ارزشیابی کاذب می عواملی را که زمینه

 وی ندیفرا کردیبر رو دیآموزان و تأک دانش یفرد یها تمرکز بر تفاوت نضم ،مناسب ارزشیابی

 ةنقش سازنده در سراسر چرخ یفایا باد تا ندار   یسع ،یریادگی یاددهی یها تیمستمر سنجش فعال

 رانیو عملکرد فراگ یریادگیبهبود سطح و عمق  یرا برا مناسب طیآموزش، شرا یتا اجرا یطراح

ة را در ذائق یریادگیمعنادار، لذت  یریادگی یبستر مناسب برا جادیا باکه  یا گونه به د،کننفراهم 

شرمیز و دی ) کند نهیالعمر را در آنان نهاد مادام یریادگیبه  ازیو احساس ن کند جادیا آموزان دانش

 به دیبا ییآموزش ابتدا ةها در دور ختهآمو نظام سنجش(. 1112، 1؛ لمپریانو و آتانسو  11،  وستا

فرصت  یساز و فراهم هیپا یها آموزان ضمن کسب مهارت دانش که دشو و اجرا یطراح یا گونه

(. 1 11،  لی) را احساس کنند یریادگیلذت  شان، یوجود ةابعاد چندگان پرورشی الزم برا

 قبال در هاییپرسش معرض در همواره پرورش و آموزش نهاد شکل پایدارترین عنوان به مدارس

 آموزشی مدیریت متعهد، و متخصص انسانی نیروی مانند متعددی عوامل. اند بوده خود کیفیت

 و قوانین ؛(21  حبیبی و همکاران، )یاددهی و یادگیری فرایندهای فراگیران، های ویژگی قوی،

 ؛(  11،  و کانگ الی)مدرسه  از جامعه انتظارات مدرسه، فرهنگ مدرسه، جوّ مدرسه، مقررات

 و (21  شاهدوستی، )آموزشی برنامه مدیران، معلمان، مدرسه، خدمات زندگی، محیط خانواده،

؛ مهدیون، پاهنگ  2  خسروجردی و محمدی، )یادگیری  های محیط در معماری کیفیت همچنین،

 ویژه در به ابعاد، همة در باکیفیت مدرسة تحقق. مؤثرند مدارس کیفیت در ،(21  و یاریقلی، 
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  جمله از ارزشیابی، دارد؛ مدارس، اهمیت زیادی در یادگیری و یاددهی عناصر مرتبط با فرایند

 سهوی یا عمدی تحریف و تغییر یادگیری است که و یاددهی فرایند در با اهمیت موجود عناصر

د گذار بر جای می آموزان دانش سرنوشت درناپذیری را  جبرانو   آثار پردامنه آن، در نتایج

ویژه  به و آموزشی های نظام در ارزشیابی اهمیت به توجه با .(21  زاد،  قربانخانی، صالحی و مقدم)

 در ها ارزشیابی از انگیز بر سؤال و نامناسب های تجربه گذاشتن بحث به ابتدایی، آموزش در نظام

 .(2 11، دهرست) رسد می نظر به ضروری و راهگشا آن، موفق و مطلوب های نمونه مقابل

 نقش بسیار آن کیفیت که است آموزشی ارزشیابی انواع ترین مهم از تحصیلی پیشرفت ارزشیابی»

واضح است (. 11، ص21  محمدزاده و صالحی، )« دارد جامعه و فرد تباهی یا تعالی بر تأثیرگذاری

ده و از های جدید برجسته بوعلمی و مبتنی بر نظریه نقش و اهمیت اجرای ارزشیابی به شیوة

فرایند یاددهی و یادگیری است و چنانچه این مهم به هر دلیلی مورد غفلت  هایترین جنبهاصلی

بنابراین، شناسایی و معرفی این . ناپذیری به همراه خواهد داشت واقع شود، آثار و تبعات جبران

در حوزة آموزش گذاران ریزان و سیاستهای جدیدی برای برنامهتواند مفید باشد و افق تبعات می

اهمیت و ضرورت این فرایند در دورة ابتدایی اهمیت (. 21  زاد  قربانخانی، صالحی و مقدم)باشد 

 زیرا است؛ ییابتدادورة  ا،یدن یآموزش یها نظام  ةدر هم لیتحص ةدور نیتر مهمتری دارد، زیرا  ویژه

 یگذار هیدوران پا نیا فرد در تیگرفته و شخص  شکل دوره نیدر ا فرد صرفاً ةجانب رشد همه

 دوره نیدر ا. شود یاحساس م گریاز مقاطع د شیدوره ب نیبه مراقبت در ا ازینشود و  یم

 شیمنظم و از پ یسازوکار قیآموزان از طر دانش قیدرست استعدادها و عال صیبا تشخ ستیبا می

به رشد  یمات متقضد و با انتخاب اقداکر تیهدا ،است ستهیکه شا یریها را در مس شده آن  نییتع

قادر  ینظام آموزش کیاست اگر  ی هیبد. ها پرداخت آن تیو پرورش خالق دادهااستع ییو شکوفا

شده موفق  ینیب شیبه اهداف پ دنینباشد، در رس یفرد قیاستعدادها و عال صیو تشخ نییبه تع

در  بایددارند،   هدهرا بر ع ینیسنگ اریبس ةفیوظ یآموزش یها نظام نکهیبا توجه به ا. نخواهد بود

 ، واقع در (.21  بازرگان، ) کرد  ها استفاده وهیش نیتر آن از مطلوب یها تیفعال یاو اجر یطراح

 از مندی بهره .باشد آموزشی نظام بنیادین تغییر راستای در باید نظام سنجش و ارزشیابی تغییرات
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 اما دارد، بسیاری اهمیت و ضرورت آموزشی مقاطع همة در ها، آموخته سنجش نوین رویکردهای

 پایه های مهارت کسب در آن ویژة جایگاه و حساسیت دلیل به ابتدایی دورة در ضرورت این

 ها، استعداد روامند و دقیق شناسایی که است واضح(. 1112 ، نیمالو ؛1 11 لی،)است  دوبرابر

 نقص و عیب بی شیابیارز نظام یک از صحیح گیری بهره به منوط آموزان دانش های نگرش و عالیق

 برای نامناسب تدابیر اتخاذ یا ها استعداد صحیح شناسایی عدم صورت در است بدیهی و است

 به ناپذیری جبران و ناگوار تبعات تواند می آموزان دانش تعالی و رشد برای سازی زمینه و پرورش

 به نسبت مجریان و ریزان برنامه تا کند می فراهم را ای زمینه صحیح، ارزشیابی. باشد داشته همراه

 های برنامه طراحی و موجود های برنامه اصالح برای را الزم شناخت و اطالعات ضعف، و ها قوت

 کار به برنامه اهداف پیشبرد برای را تمهیدات و ها روش ترین مناسب و کنند کسب تر کیفیت با

 تواند می ارزشیابی تایجن در تحریف شد، بیان که طور همان (.21  عابدی سروستانی، )بندند 

باشد، ضرورت انجام این پژوهش نیز به آن دلیل است که  داشته همراه به را ناپذیری جبران تبعات

ضمن شناسایی این تبعات و معرفی آن به جامعة علمی و ذیفعان آموزشی، نسبت به ارائة 

های اینچنینی سهم داشته یدهپیشنهادهای سازنده و راهگشا اقدام کرده و در فرایند مقابله با بروز پد

 . باشند

مورد پژوهش داخلی که توسط قربانخانی، صالحی  یک جزء گرفته، به های انجام بعد از بررسی

انجام  (1 11) 1شینکفیلد و بیم توسط استافل که و یک مورد مطالعة خارجی( 21  )زاده  و مقدم

 از تعدادی بررسی به نی بر قاعدة متضاد،ادامه و مبت در رو، از این. ای یافت نشدشده است، نتیجه

 همچنین، پویا، و مؤثر ارزشیابی های روش مانند مرتبط های حوزه در گرفته انجام های پژوهش

  .پرداخته شده است ها ارزشیابی طریق از نادرست تشخیص های روش

گیری در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر در شکل( 21  )زاده  قربانخانی، صالحی و مقدم

 :اند ازاند که این عوامل عبارت فرهنگ ارزشیابی کاذب پرداخته
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2. Stufflebeam   & Shinkfield 
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، معلمان در ارزشیابی ارزشیابی، سوگیری حین در فردی معلم اشتباهاتشامل  :عوامل فردی -

  .اثر تعامالت و روابط معلمان

ابزار / عدم تناسب بین روش ،های آموزش ناکارآمدی روش شامل :عوامل آموزشی -

 و مفاهیم صحیح آموزش عدم و قبلی پایة معلمان عملکرد، ا اهداف هر درسارزشیابی ب

، اثر تعمیم آموزان با توانمندی دانش عدم تناسب میزان دشواری و حجم تکالیف، پیشنیازها

 . نامطلوب در ارزشیابی عملکرد/ مطلوب

تشویق ، ادهسبک مدیریت منفعل و تأثیرپذیر از فشارهای خانوشامل : عوامل مرتبط با مدیر -

 . و طرد رسمی و غیر رسمی معلمان توسط مدیر

 بین ناسالم شامل اثر شهرت یا برند مدارس در ارزشیابی، رقابت :عوامل مرتبط با مدرسه -

 احساس نبود گریزی در مدارس و معلمان، اثر انگیزگی و مسئولیت منطقه، جوّ بی مدارس

 .ارزشیابی در شغلی امنیت

 و یادگیری به نسبت اهمیتی بی و شامل برونداد محوری: ماعیعوامل فرهنگی و اجت -

آموزان در  اثر دوزبانگی دانش، ها خانواده اصرار چشمی، و هم و چشم، توانمندشدن

 . وسیله – هدف جایی ، جابهارزشیابی

اثر محدودیت زمان و تعداد زیاد شامل : ریزی عوامل مرتبط با سیاستگذاری و برنامه -

 .ارزشیابی با آموزشی اهداف کالس، عدم تناسب آموزان در دانش

های ضمن خدمت معلمان به دلیل  ناکارآمدبودن آموزش شامل: عوامل مرتبط با مرحلة اجرا -

عدم تسلط مدرسان استانی به موضوعات، عدم تأمین منابع مطالعاتی و آموزشی در حوزة 

  .ارزشیابی توسط نهادهای مافوق

و  یفیکاربردن اطالعات توص هکردن و ب نییکردن، تع کسب ندیاعبارت از فر  یابیارزش فرا

                                                           
1. Stufflebeam 
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کامل،  ق،یدق یاجرا ک،یستماتیس تیدقت و ماه ،بودن، صحت یبودن، عملدیمف بارةقضاوت در

است ها و نقاط ضعف  یو گزارش توانائ یابیو ارزش ییبااحترام و مسئوالنه، به منظور راهنما

   (.1112 م،یب فلاستا)

قرآن کریم، فرایند  آیات تحلیل ترجمان، ضمن ای در مطالعه( 21  )حی محمدزاده و صال

، شناسایی و عملی گام شش و  اصل 1 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم را در 

 طریق از تعالی و اصالح گیری شکلسازی برای  لزوم زمینه بر هیجدهم که در اصل ندبندی کرد دسته

تأکید شده  و در نتیجه، پرهیز از ارزشیابی کاذب شدن خوداصالحی هنهادین و بازخوردگیری چرخة

 و گیری اندازه بر که است ایارزشیابی( 1112)  ولف و استونز دیدگاه از دقیق ارزشیابی. است 

 توانایی مانند آنان فراشناختی و فرایندی های مهارت و فراگیران تفکر نحوة و میزان سنجش

 باعث امر این و باشد متمرکز بینی پیش قدرت سازی، فرضیه ها، هداد آوری جمع دقیق، مشاهدة

 بسنده خام اطالعاتی کسب به فقط و شود استفاده او زندگی در بیشتر فراگیر های آموخته شود می

 در ها، آن محفوظ اطالعات نه و شود ارزشیابی آموزان دانش یادگیری و تفکر های مهارت اگر. نشود

 جز چیزی مقصد این که برد می پی آن به دستیابی میزان و خود نهایی مقصد به آموزش صورت آن

 که نامناسب ارزشیابی های ویژگی از مختلف منابع در. نیست زندگی برای آموزان دانش کردن آماده

 زندگی واقعی های محیط در ها آموخته کاربست به توجه بدون و ارزشیابی سنتی های شیوه بر مبتنی

 عدم ،(21   سیف،)آموزش  های روش اصالح برای گیری بهره عدم نندما مواردی به است،

 حافظه با داشتن سروکار ،(21   شعبانی،)آموزان  دانش یادگیری اشکاالت رفع برای گیری بهره

ارزشیابی  نتیجة در تصادف و شانس عامل بودن دخیل و آموزان دانش خالق های ظرفیت جایبه

 های رفتار تغییر میزان سنجش در و ناتوانی ،(12   سرمد،)ودن گراب نمره ،( 2   نژاد، شعاری)

به منظور شناسایی تبعات ناشی از . است شده اشاره( 21   ظهیر، پور)مدت  بلند در آزمودنی

بیم از گیری و تشدید فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس، بهتر است به تعریف استافل شکل

                                                           
1. Wolf & Stevens 
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 استافل باور به. پدیده را در تعریف وی شناسایی کرد ارزشیابی کاذب رجوع کرده و زوایای این

 که آنچه را خود گزارش در ناخواسته یا خواسته ارزیاب که دهد می رخ زمانی کاذب ارزشیابی بیم

. کند منتشر عمومی صورت به یا ارائه، ارزشیابی دهندة سفارش سازمان به نیست، مطابق واقعیت با

عدم دسترسی مناسب به منابع و  ، سوگیری مانند ختلفیم دالیل به ارزیاب گاهی است ممکن

مثل گزارش بخشی از نتایج  مختلفی های صورت به 1سلیقه اعمال و اطالعات برای ارزشیابی

اطالعات و در اختیار  دستکاری و تحریف ، کلی تعمیم دهی کامل، ارزشیابی و عدم گزارش

 و بیم استافل) نکند بازنمایی هستند، که آنگونه را ها های ارزشیابی واقعیت گذاشتن پرسش

همانگونه که از تعریف مشخص است، هر ارزشیابی که نتایج آن به هر دلیلی با  (.1 11 شینکفیلد،

تواند تبعات  آنچه که در واقعیت است، مغایر باشد، مصداق ارزشیابی کاذب است و می

کلیة روابط، عناصر، مفروضات،  ،یابیمنظور از فرهنگ ارزش. ناپذیری را به همراه داشته باشد جبران

. استها اثرگذار  و دانسته یریادگارزشیابی از ی برکه در نهایت، است تأکیداتی و  میمفاهها،  دیدگاه

 دنیشیاند ی مختلف توسط ارزیاب،ریگ اندازه یکاربرد ابزارها و ساز و دشوار  لهأمس تیموقع جادیا

و  شرفتیپ فینگر، توص جامع دیبا د فیتکال عیة وسبر دامن دیکأله، تأمس گرید یها حل به راه

  یابیارزش ،یاکتشاف یابیارزش ،یابیارزش همساالن ،یابیخودارزش انه،یگرا ضعف، بازخورد شناخت

فرهنگ ارزشیابی مورد بحث واقع  هستند که در یداتیکأو ت میاز جمله مفاه ت،یو خالق یمشارکت

 (.11  زاد،  حوری)شود  می

 مورد و معتبر ارزیابی محدودة شناسایی آموزشی، نظام یک در ابتدایی دورة اهمیت توجه با

 عنوان به که آنچه محدودة شناسایی و تعیین آن تبع به همچنین، ارزشیابی، های استاندارد تأیید

این بخش در مطالعة قربانخانی، . است ضروری دوره این در شد، اشاره  بدان کاذب ارزشیابی

 هایپردازیمفهوم به توجه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و با( 21  ) زاده صالحی و مقدم

                                                           
1. Bias 

2. Evaluators perspective 

3. Overgeneralize 
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آن بررسی شود  ای تبعاتباید در مطالعه مدارس، در کاذب ارزشیابی رواج زمینة در گرفته صورت

که مطالعة حاضر سعی دارد به این بخش، که در حوزة ارزشیابی آموزشی مغفول مانده است، 

 باشد، داشته  همراه به را ناپذیری جبران تبعات تواند می ارزشیابی نتایج در تحریف. بپردازد

 به آن معرفی و ها آسیب این شناسایی آن روست که ضمن از نیز پژوهش این انجام ضرورت

 در و کرده اقدام راهگشا و سازنده پیشنهادهای ارائة به نسبت آموزشی، ذیفعان و علمی جامعة

با توجه به تعریف فرهنگ ارزشیابی و  .باشند داشته سهم چنینی این ایهپدیده بروز با مقابله فرایند

بیم، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی تبعات  همچنین، تعریف ارزشیابی کاذب از دیدگاه استافل

پرسش اصلی پژوهش  گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی است؛ از این رو، شکل

ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی چه تبعاتی را به همراه  گیری فرهنگ حاضر این است که شکل

  دارد؟

 شناسی پژوهش روش

 از مطالعه، مورد پدیدة شناخت عمیق از تبعات و منسجم پیشینة نبود دلیل به حاضر در پژوهش

تالش شد به صورت کنندگان  به منظور انتخاب شرکت. شد استفاده توصیفی پدیدارشناسی روش

 ةداشتن سابق) طیمدارس و آموزگاران واجد شرا رانیبا مد یمالک یریگ برد نمونههدفمند و با راه

، به (یو دولت یدولتریدر مدارس غ سیتدر ةتجرب برخورداری از ،نیده سال و همچن یباال سیتدر

 و مصاحبهاز مصاحبة حضوری ها  گردآوری داده برای .شود  مصاحبه افتهیساختار مهیصورت ن

کنندگان مقدور  شد؛ در مواردی که انجام مصاحبة حضوری برای شرکت استفاده ه ساختاریافت نیمه

های  نبوده و یا تمایل به انجام مصاحبه در مدرسه را نداشتند، از مصاحبة تلفنی، رایانامه و شبکه

مصاحبه به صورت غیر حضوری و    بنیان استفاده شد، که در مجموع، تعداد  اجتماعی موبایل

همزمان . متفاوت بوددقیقه  11تا  1 زمان هر مصاحبه بین . حضوری بوده استمابقی به صورت 

 MAXQDAافزار  ها با نرم بندی و ارائة یافته نسبت به پاالیش، بازخوانی، دسته ها، با گردآوری داده

 از حاصل های افزار شده و داده ها وارد نرم اقدام شد؛ به این شکل که ابتدا فایل الکترونیکی مصاحبه
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 و استخراج اصلی، جمالت سپس، شده، خوانده  خط به خط ها، مصاحبه های برداری یادداشت

. ها حاصل شد در بیست و هفتمین مصاحبه اشباع نظری داده .شد  ها و مضامین تشکیل ن زیرمضمو

ن به ای ها داده نظری اشباع به رسیدن .ها، مجددا سه مصاحبه انجام گرفت بخشی یافته منظور اعتبار به

 این بر مبتنی و شد تشکیل  اولیه مضامین آن، تحلیل و مصاحبه یک انجام با شکل بود که ابتدا

 این و شدند تر کامل و شده  بخشیده بهبود مضامین سپس، .انجام گرفت دوم مصاحبة به مضامین،

 یت،نها در و شد قبل از تر کامل مصاحبه هر انجام با مضامین و یافت ادامه مصاحبه 12 تا روند

 بعد به هفتم و بیست مصاحبة از که کلیدی کلمات و کُدها همة شدند؛ تدوین نهایی های مضمون

 1 نهایت، در و نکرده اضافه  شده تدوین مضامین بر جدیدی شکل شد، می یافت ها مصاحبه متن در

 انجام از قبل پژوهش، در اخالق رعایت به منظور .شد بندی دسته ها یافته از اصلی  مضمون

 هدف زمینة در ایشان با ابتدا، و آمده عمل به مصاحبه به دعوت کنندگان شرکت از مصاحبه

 افراد همة نهایت، در و شد داده الزم های آگاهی ها آن هویتی اطالعات و نام بودن محرمانه پژوهش،

  .شدند وارد مصاحبه فرایند در کامل رضایت با پژوهش در حاضر

 طیمدت در مح  یحضور طوالن رینظ یی، از فنون و راهبردهاها تهافی یریاعتبارپذ یارتقا یبرا

اعضا  ی، کنترل از سوانیکنندگان، تبادل نظر با همتا با شرکت یپژوهش و صرف زمان طوالن

موارد  لیا، تحلها پرسشدر تعداد  یشبخ بر تنوع یمبتن  ینگر سویه از سه ،نیهمچن. استفاده شد

 ت،یو ترب مینفر از اســتادان و متخصصان تعل  ها، و نظرات  ادهشــده در د ریو متناقض تفس یمنف

 ها فرض شیمطالعه، پ ةنیزم قیدق فیشد با توص  تالش. شد   گرفته  بهره ،یبه منظور اعمال نظر نهای

 پژوهش یها افتهی یریپذ انتقال شیافزا یالزم برا ةنیمآن، ز اتیجزئة پژوهش و ارائ طیو شرا

مربوط به  اتیجزئ حیشد با تشر  پژوهش، تالش به نانیاطم تیقابل جادیر امنظو به  .فراهم شود

پژوهش،  ندیشده در فرا یط یها لیو تحل ریتفس ها، یریگ میتصمة ها، نحو داده یگردآور یچگونگ

 یریدپذأییت یارتقا یبرا ،نیهمچن. شود فراهم« یحسابرس یرنمایمس»انجام  یبرا یا نهیزم

                                                           
1. Triangulation  
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 یرهایو تفس لیتحل ندیو در فرا یدانیم ادداشتیشد تا با استفاده از پژوهش، تالش  یها افتهی

 انیپژوهشگران در جر یباورها و انتظارات ذهن ها، شهیاست، اند ریپذ انجام شده، تا آنجا که امکان

 های ادداشتیمرور  رینظ اقداماتی ها داده لیتحل یبرا. ها کنترل شود داده لیو تحل یگردآور

 شده، ادداشتیمطالب  لیو تکم لیتعد یله بعد از انجام هر مصاحبه برابالفاص شده نیتدو

 ریز های گام منظور نیبد. شد  انجام یزیکُال ی ا مرحله از راهبرد هفت ادهبا استف لیتحل ،نیهمچن

 :شد اجرا

 نام پروتکل مرسوم طور شده که به ارائه های تروای ها، دادهة با عمق و گستر ییآشنا یبرا.  

 قیاز طر منظور نیبد. ها مأنوس شوند با آن نامرتبه مطالعه شد تا محقق نچندی دارد،

 وجوی جست و فعال به صورت ها داده خواندن ها، مکرر داده یبازخوان رینظ ییراهبردها

 .شده فراهم شود یگردآور هایبا داده یقابل توجه ییآشنا شدتالش  ،و الگوها یمعان

که  عباراتی و جمالت شد تا مراجعه پروتکل هر به ،مهم جمالت استخراج منظور به. 1

 .شودبا موضوع مورد مطالعه مرتبط بود، استخراج  ماًیمستق

 کیهر  یمعان شدشده، تالش   ضمن مرور منظم جمالت استخراج ،یکردن معان فرموله یبرا.  

 .درک شود را از جمالت

 در هم راشده و مرتبط به   فرموله یمعان شد، تا تکرار ها مصاحبه همة یبرا یادشده مراحل.  

 .در کنار هم قرار داده شود( ییمعنا یها خوشه) نیاز مضام هایی خوشه قالب

 .شد قیجامع از موضوع مورد مطالعه، تلف یفیدر قالب توصرا  جینتا ،در ادامه. 1

 مطالعه به ة مورددیجامع پد فیتوصتالش شد تا  ده،یپد ذاتی ساختار درک منظور به. 1

 .دوش نیتدو ،دهیپد یو روشن از ساختار اساس حیصر ایهیانبی رتصو

، استفاده یدر زمان کدگذار ینیو بازب یبازرس های هویش از ها داده یپایای برای تأمیندر انتها، . 2

 استفادهمدت  یطوالن یریو درگ( یرونیب زیمم) ها آن دیو تأی یاز نظرات همکاران پژوهش

از  یریجلوگ برای آمده، دست به یدر زمان کدگذار ینیبو باز یبازرس وةیدر ش. شد

های  داده شد و تعدیلها نشان  رسان  شده دوباره به اطالع اطالعات کسب ن،امحقق یبدفهم
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که  فردیها،  آن دیو تأی یدر روش استفاده از نظرات همکاران پژوهش. داده شدالزم انجام 

، که در پژوهش حاضر از کرد ینیزبنظارت دارد، روش کار را با نابه روش کار محقق

( ماه 1) یمدت زمان طوالن نامحقق ن،ای برعالوه . شد  بهره گرفته ناز استادا ینظرات جمع

زمان به حضور در مدارس و تعامل با معلمان  نیاز ا یموضوع پژوهش بوده و بخش ریدرگ

 .افتیمدرسه اختصاص  یدر فضا یعناصر انسان ریو سا

 های پژوهش یافته

ها و تجارب معلمان، متخصصان و مدیران مدارس  های متوالی و کنکاش دقیق دیدگاه ایسهمق

 1مضمون و  زیر  1تبعات ارزشیابی کاذب در قالب ها و  ابتدایی به شناسایی برخی از آسیب

تبعاتی است که برای  ها و مضامین اصلی دربرگیرندة پنج دسته از آسیب. مضمون اصلی منجر شد

 .بندی شد ها، جامعه و نظام آموزشی شناسایی و طبقه معلمان، خانواده آموزان، دانش

 آموزان تبعات برخاسته از ارزشیابی كاذب در سطح دانش

 و عدم پذیرش مسئولیت شده انگاری آموخته سهل ةگیری روحی شکل. 0

افت شده و  انگاری آموخته ، پرورش روحیة سهلشده تقریباً نیمی از معلمان و متخصصان مصاحبه

 ارزشیابیوجود ارزشیابی کاذب در مدارس   ترین آسیب آموزان را مهم پذیری در دانشمسئولیت

ای که در نهایت، پس از اجرای ارزشیابی به صورت کاذب برای نظام آموزشی به  فرآورده. دانند می

ن و پذیری پایی با قدرت مسئولیتورز  انگار، تعلل سهلآموزانی دست خواهد آمد، پرورش دانش

 .ه باشدعتواند زنگ خطری برای نظام آموزشی و جام تفاوت نسبت به آیندة تحصیلی خود، میبی

ابتدایی، از جمله  ةآموزان دور نگاری آموخته شده در دانش سهل حیةگیری رو تبیین فرایند شکل

بیشتر تبعات ارزشیابی کاذب موجود در  کردن تواند در روشن موضوعات اصیلی است که می

تواند بخشی از واقعیت  شوندگان می هایی برخی مصاحبه توجه به روایت. س، یاریگر باشدمدار

 .موجود را بازنمایی کند

آموز میبینه بدون تالش  تو این سیستم جدید که برای ازرشیابی طراحی شده، دانش»
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نتیجه میگیره و نیازی نیست که زحمت بکشه و استرس بده به خودش تا نتیجه 

تهش میشه آدمی که اگر بهش یک کاری هم بگی انجام بده، نمیده  مطلوب بگیره،

 (.P13)« و متوقع هم هست

ای  ها براشون واضح باشه که این نتیجه و نمره ما باید طوری ارزیابی کنیم که بچه»

تونیم  خوام بگم یعنی وقتی ما می که االن گرفته نتیجه عمل خودشه، می

مسئولیت بار بیان و سرنوشتشون براشون اهمیت باشیم که با  هایی داشته آموز دانش

داشته باشه، که ارزشیابی درستی اجام بدیم، وقتی متوجه بشه که مثال فالن کارش 

« باعث شده این نمره رو بگیره، سعی میکنه تو رفتار خودش اصالح ایجاد کنه
(P2) 

آموزان توانمند و سركوب ن دانشماند ناشناخته)آموزان ها در دانشماندن استعدادها و ضعف ناشناخته. 2

 (استعدادها

ها  با توجه به اینکه یکی از اهداف آموزش ابتدایی شناسایی استعدادها و تالش برای شکوفایی آن

آموزان شناسایی نشوند، چندان کار مفیدی صورت نگرفته  ها در دانشها و قوت است، اگر ضعف

آموزان منجر  ها در دانشعدادها و ضعفاست و عدم آموزش صحیح به عدم شناسایی دقیق است

ها سلب شده  ها مورد غفلت واقع شده و امکان شکوفایی از آنشود که در این حالت، استعداد می

 . سازترین دوره قرار دارندترین و سرنوشتدر حالی که در حساس. است

ها،  های بچه طبیعیه اگر معلم به هر دلیلی اشتباه کنه تو تشخیص استعداد»

هامون خیلی با کیفیت نمیشن، شاید با نمرة خوب هم موفق به گذروندن  روجیخ

 (.P3) «ترین اتفاقی که باید براشون میفتاده، نیفتاده دورة بشن ولی مهم

 :1 کننده شماره  شرکت

هایی  هامون چه توانمندی ترین آسیبش از نظر من اینه که ما نمیفهمیم بچه مهم»

گذاری  دارن، در نتیجه نمیتونیم درست سرمایههایی  دارن و همچنین چه ضعف

ای که میتونن شکوفا بشن و به خاطر همینم هست که ما تو  کنیم روی اون زمینه

 (.P15) «های برجسته نداریم این چند دهة اخیر چهره
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 آموزانی با سطح سواد پایین تربیت دانش. 3

با . گرفت توان تأثیر آن را نادیده  نمی آموزان با نوع انجام ارزشیابی مرتبط است وسوادی دانش کم

صورت کیفی ـ توصیفی در   توجه به تغییراتی که در شیوة انجام ارزشیابی صورت گرفته است و به

های عملکردی که به  آمده است؛ به عنوان یک معلم بسیار باید توجه داشت که برچسب

از جانب وزارت . ها باشد قعی آنهای واها و توانمندیدهیم متناسب با ویژگی آموزان می دانش

های ضمن خدمت به معلمان آموزش و پرورش نیز باید تمهیدات الزم برای برگزاری آموزش

گرفتن  فاصله. اندیشیده شود، تا سطح خطای معلمان در ارزشیابی از این طریق تا حدی کنترل شود

دوری جستن از محفوظات  آموزان و ها در دانشهای سنتی ارزشیابی، به تقویت مهارت از شیوه

تر توانند جای سطوح پایین ها چقدر و از چه زمانی می است؛ اما باید دید این مهارت منجر شده 

 (. 2  خصالی، صالحی و بهرامی، )را بگیرند ( دانش و درک)

هایی  های امالیی داره، غلط آموزی داشتیم که واقعاَ تو پایة ششم هنوز غلط ما دانش»

آموز پایة ششمی  نویسن، ولی دانش های سوم ابتدایی هم درست می آموز که دانش

نویسه، خب این نشون میده، سیستم ما جوری نیست که نواقص  هنوز داره غلط می

آموز با همون ایرادات رو به پایة بعدی میفرستیم تازه با کلی  رو بر طرف کنه، دانش

 (.P12) «به به و چه چه

تونن تو مدرسه  آموزا نمی ها کار نکنن دانش ه با بچهبه نظر من اگر والدین تو خون»

هایی مثل ژاپن اصالً تو  عملکرد خوبی داشته باشن، این در حالیه که تو کشور

ها و بیشتر ساعات روز رو تو  ساعات غیر مدرسه تکلیف چندانی ندارن، بچه

، بلکه های ما کافی نیست، نه اینکه زمانش کافی نباشه مدرسه به سر میبرن، آموزش

کیفیتش کافی نیست، ما داریم میبینیم که هر تغییری رخ میده با هدف کاستن 

هاست، در حالی که نگاه ما باید اصالحی باشه و با درنظرگرفتن منافع  هزینه

آموزان باشه، چون در آینده این به نفع خودمونه، ولی نوع نگاه اقتصادی  دانش

ها کم کنن، دیگه آموزش و  از هزینهمسئوالن ما همیشه با تغییراتشون میخوان 

پرورش واقعاً با این بودجه محدودش داره شاهکار میکنه به نظر من که تا االن 

 (.P17)« روی پا ایستاده
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 تمایلی به پیشرفت تحصیلی انگیزگی و بیتفاوتی نسبت به آموزش، بیبی .0

ولی این تفاوت در نتیجه  ها احساس کند،آموزان تفاوت میان خود و همکالسیهنگامی که دانش

مرور، نوع نگاه  آموز این تفاوت را در ارزشیابی مشاهده نکند، بهارزشیابی لحاظ نشده باشد و دانش

آموز نسبت به ارزشیابی تغییر خواهد کرد و اگر به صورت مداوم باشد، در نهایت، به دانش

همة عوامل اجرای . واهد شدتمایلی به پیشرفت تحصیلی منجر خ آموزان و بیانگیزگی دانش بی

معلم مورد مصاحبه به  1 تقریباً . آموزش و ارزشیابی باید به این قبیل مسائل توجه داشته باشند

 .اند این ویژگی اشاره کرده

آموزا، اگر خودتون بدونید با بغل دستیتون  شما خودتونو بگذارید جای دانش»

لی معلم این رو در نظر تفاوت دارید و تفاوتتون هم محسوس و واقعی هستش و

آموز کناریتون یکی باشه یا حتی کمتر باشه، چه احساسی  نگیره و نمرة شما با دانش

بهتون دست میده؟ قطعاً اگر االن بخواهید جواب بدید خیلی متفاوته با جواب یک 

آموزا تو این  آموز، شما االن قدرت تغییر خیلی از مسائل رو دارید، ولی دانش دانش

ا منفعل هستن و تغییر نمیتونن بدن، تنها اتفاقی که میفته اینه که دلزده ه موقعیت

 (.P17)« تفاوت میشن میشن، بی

آموزا با دیدن نتیجة ارزشیابی دلزده بشن یا امیدشونو از  ما نباید اجازه بدیم دانش»

آموز متناسب باگذشته و حال  دست بدن، باید معلم هوشیار باشه و از هر دانش

ها رو از علت  ارزشیابی بکنه و در عین حال تا حد ممکن بچه آموز دانش

 (.P4)« هاشون با خبر کنه نمره

ها باید بینشون یک رقابت مثبتی باشه که این رقابته انگیزه میشه برای ادامة  بچه»

تحصیل و پیشرفت بیشتر ولی باید مراقب بود که این رقابت به رقابت منفی تبدیل 

ها و جامعه، نتیجة ارزشیابی باید یک جوری اعالم  بچه نشه که آثارش بده برای

ها اون شوق رو به وجود بیاره و بدونن که اگر تالش بیشتری بکنن  بشه که تو بچه

 (.P8)« تر سرخورده میشن آموزای قوی موفق تر میشن، اگر اینجوری نباشه دانش
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 آموزاننیافتن تفکر انتقادی و خالقیت در دانش پرورش .5

هایی مانند پرورش مهارت. های اساسی که در آموزش ابتدایی باید مورد توجه ویژه باشدرتاز مها

ای اگر ارزشیابی به گونه. آموزان استسازی برای پرورش خالقیت در دانشتفکر انتقادی و زمینه

ادی آموزان برای گذر از آزمون باشد، طبیعتاً نه تفکر انتق باشد که هدف قرار بگیرد و تالش دانش

معلم باید با دادن اختیار عمل در انتخاب . شکل خواهد گرفت و نه خالقیتی شکوفا خواهد شد

آموزان دیگر  های پیشنهادی از دانشحل های حل مسئله و همچنین، اجازة نقد و بررسی راه راه

ستند، از آنجا که آموزش و ارزشیابی از یکدیگر جدا نی. زمینة رسیدن به این اهداف را فراهم کند

سه متخصص حوزة تعلیم و تربیت و . ها باید در ارزشیابی نیز وجود داشته باشدهمة این ویژگی

 .اند یک معلم مورد مصاحبه به این آسیب اشاره کرده

معلم خیلی نقش مهم و پررنگی تو این کل فرایند آموزش داره، این معلمه که »

ش آوزا خالقیت به خرج بدن و میتونه با تغییردادن نوع امتحاناش کمک کنه تا دان

هایی که پیشنهاد  ها راه حل ها بعضی وقت نوآور باشن تو حل مسائل، اتفاقاً بچه

ها به خاطر  میدن خیلی کاربردی تره برای حل مشکل ولی ممکنه همون راه حل

ها نرسه، پس معلم باید به این موضوع واقف  خیلی ساده بودنون به ذهن آدم بزرگ

 (.P13) «نگرش سر کالس حاضر بشهباشه و با این 

آموزا باید تو مدرسه خالق بشن و این جزء وظایف معلم هست و معلمی  دانش»

اگر ارزشیابی رو . تونه از عهدة این مسئولیت بر بیاد که خودش خالق باشه می

ها به صورت پیشفرض یاد میگیرن که باید خالق باشن و  خالقانه برگزار کنیم، بچه

ائل تو زندگیشون برخورد کنن، مخصوصاً اگر ارزشیابی رو به خالقانه با مس

های مداد کاغذی بسنده کنیم و  اگر به امتحان. های واقعی زندگی پیوند بزنیم محیط

ها رو هم نمرة قبول  توجهی هم به این مسائل نداشته باشیم آخر سر مجبوریم بچه

شون بخوره، رو بهشون بدیم و برن پایة بعدی در حالی که چیزی که به درد زندگی

 (.P17)« ندادیم
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 های فردی و اجتماعیضعف در مهارت .6

یکی از نتایجی که توسط افراد مورد مصاحبه در نتیجة انجام ارزشیابی به صورت کاذب و دروغین 

های بعدی و ها به پایه آموزان و انتقال آن های دانشبدان اشاره شده است، ناشناخته ماندن ضعف

های فردی نفر از افراد مورد مصاحبه به ناشناخته ماندن مهارت 11. زندگی ایشان استدوران دیگر 

های بعدی  اند و آن را عامل ناکارآمدی و اخالل در پایه آموزان اشاره داشتهو اجتماعی دانش

 :ها در این زمینه به شرح زیر است متن برخی مصاحبه. اند دانسته
 

آموزا رو  های دانش میتونیم استعداداگر ارزشیابی درست انجام نشه، ن»

هاشون رو بشناسیم، به نظر من تو ابتدایی هدف ارزشیابی فقط باید  مهارت

هایی  ها باشه، اگر بدونیم تو چه زمینه های بچه ها و استعداد شناسایی مهارت

های  کنیم و در نهایت خروجی استعداد دارن و میتونن رشد کنن، بهتر هدایتشون می

 (.P5)« یمبهتری دار

های مد نظر رو رعایت نکنیم،  ما اگر خوب ارزشیابی نکنیم و اون پیشفرض»

آموزامون اگر ضعفی داشته باشن برامون آشکار نمیشه و برای رفع اون تالشی  دانش

های زندگی شخصی باشن و هم  ها که هم میتونن تو مهارت کنیم و این ضعف نمی

 (.P13)« مر تو زندگی اون آدم باقی بمونهاجتماعی باشن، ممکنه همیشه و تا اخر ع

 آموزان اتالف زمان، عمر و استعداد دانش .7

آموز باشد،  تواند در انتهای هر ارزشیابی کاذب متوجه یک دانش ای که میترین نتیجه شاید مهم

نظامی  های پیش از هر چیزی الزم است دربارة ویژگی. اتالف زمان، عمر و استعدادهای اوست

آموز   های قبلی چه دوره و پایة فعلی دانش و پایه ها ها چه از دورهآموخته  نجش دقیقبرای س

آموز در میان همساالن خود پی برد، متناسب با اندیشید، و با استفاده از آن به جایگاه دقیق دانش

 .اند معلم اشاره کرده   به این عامل . های الزم برای تربیت وی پرداختموقعیت وی به آموزش

آموزا، اگر نتونیم درست بهشون آموزش بدیم،  ما مسئولیم در قبال آینده این دانش»

تونیم اونطور که شایسته  هامون بهشون، نمی نتونیم درست ارزشیابی کنیم از یاد داده

 (.P9) «ها رو هدایت کنیم است بچه
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مسئولیت ها احساس  های مردم امانتن دست ما، ما باید نسبت به آینده این بچه بچه»

تره هدایتشون کنیم، اگر نتونیم یا نخواهیم درست  کنیم و به اون مسیری که درست

 (.P18) «بسنجیم اونارو، آیندة اینارو به خطر انداختیم و عمرشون رو هدر دادیم

 تبعات برخاسته از ارزشیابی كاذب در سطح معلمان

 .اندآموزان مواجهنیاز دانشهای بعدی با مشکل پیشو پایه ها معلمان دوره. 0

های باالتر با مشکل عدم یکی از تبعات ارزشیابی برای معلمان این است که در مقاطع بعدی و پایه

این دلیل که سازوکار ارزشیابی در پایة قبلی   اند، به آموزان بر پیش نیازها مواجهتسلط دانش

کرده و براساس آن اجازة ورود  یابیآموزان را واقعی ارز های دانش ای نبوده است که یادگیریگونه به

 .اند معلم مورد مصاحبه به این آسیب اشاره کرده 1 . به پایة بعدی را بدهد

آموز وقتی میاد کالس ششم یعنی همة پنج پایة قبلی رو میدونه، البته نه به  دانش»

ها رو میدونه و حاال شاید یک اشارة کوچیک  این معنا که کامال مسلطه، اصل بحث

آموزا  ن بشه کامال یادآوری میشه براشون، ولی تصور کنید اگر دانشبهشو

همینطوری اومدن باال و مباحث قبلی رو نمیدونن، ببینید چه فاجعه ای برای معلم 

 (.P30) «هست

ها و  من معلم پایه چهارم هستم، اگر معلم سوم ضرب رو خوب یاد نده به بچه»

فع اشکال نشه، من نمیتونم بهشون تقسیم ها تو ارزشیابی گیر نکنن و براشون ر بچه

اینه که ارزشیابی باید به . یاد بدم، طبیعیه نمیشه بعدشم مفهوم کسر رو یاد بگیرن

آموزان حساس باشه و کامال مشخص کنه که چه مطالبی باید تکرار  اشکاالت دانش

 (.P11) «بشن براش

 احساس معلمان از ناكارآمدی خود و راهبردهای آموزشی  .2

کی از تبعات ارزشیابی کاذب در معلمان احساس ناکارآمدی و در نتیجه کاهش انگیزه و عدم ی

. ها به آن اشاره شده استتمایل قلبی به انجام امور مربوط به آموزش است که در خالل مصاحبه

است بدیهی (. نفر 1 نفر از  2)اند شونده به این مورد اشاره کرده تقریباً یک سوم از افراد مصاحبه

 . انگیزگی برای ادامه تبعات جدی به دنبال خواهد داشتاین احساس در معلمان به خصوص بی
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اگر ارزشیابی درست انجام نشه و نتیجه اون واقعی نباشه، معلم میبینه که با اینهمه »

ها چیزی رو یاد بده باز هم نتیجه ارزشیابیشون خوب  تالشی هم که کرده تا به بچه

کنه دیگه کاری از دستش بر نمیاد، احساس  الت معلم احساس مینمیشه، تو این ح

کنه حضورش خیلی فایده ای نداره، ممکنه سرخورده بشه اصال، من سراغ دارم  می

فکر میکنه خودش مقصره در صورتی که . معلمی که دقیقاً به این حالت دچار دشه

 (.P5) «ارزشیابی داره اشتباه نشون میده 

نتیجه نده، مخصوصاً اواخر سال تحصیلی همه اهل فن  ارزشیابی وقتی درست»

انگشت اشاره برای پیدا کردن مقصر رو به سمت معلم میگیرن، همه معلم رو 

کنن به کم کاری، در حالی که شاید معلم زحمت زیادی  مقصر میدونن و متهم می

ه کشیده باشه، ولی از ابزار درستی برای ارزشیابی استفاده نکرده باشه که نتیج

 (.P12) «خوب نمیشه

 های مختلف و مدیرانایجاد تنش میان معلمان پایه .3

های بودند که از درگیری و تنش میان خودشان با معلمان دیگر و پایه  ها معلمانیدر خالل مصاحبه

قبلی سخن به میان آوردند، در واقع، منظور اینست که معلم پایه پنجم با معلم پایه چهارم به مشکل 

اند؛ از این نظر که معلم پایة پنجم با یکسری از مشکالت مشترک در هر گروه از  هبرخورد

دور از انتظار نیست که میان . اند چهارم را با یک معلم گذرانده  بوده که پایة آموزان مواجه  دانش

. باشد های تدریس و ناهماهنگی بین آنان پیش آمده  معلمان نیز اختالفاتی ا زنظر تفاوت در روش

را تجربه   اند و چنین مشکلی کرده  معلم به این عامل اشاره 1شونده  از میان معلمان مصاحبه

 .اند کرده

 :ای بیان کرد شونده در این زمینه مصاحبه

های پایه چهارم رو دوباره بگم بعد درس  ها بعضی از درس من همیشه باید به بچه»

وقتی دیدم این داره هر  خودم رو شروع کنم، چون اگر نگم هیچی متوجه نمیشن،

هایی  سال برای من تکرار میشه به معلم پایة چهارم که میشناختمش گفتم من با بچه
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که از کالس تو میان باال این مشکل رو دارم، خیلی ناراحت شد و انتظار نداشت 

 (.P6) «که اینجور بگم، حاال اون منو قبول نداره منم اونو

 :و دیگری بیان کرد

روش تدریس معلما خیلی پیش میاد، معموال نمیخوان بپذیرن که  اختالف نظر و»

ها به جاهای باریک هم بکشه و  کنن، برای همین ممکنه این اختالف نظر اشتباه می

ها نیست، درسته معلما  دار هم بشن، در حالی که کالس جای این حرف از هم کینه

یروی مثل مدیر مدرسه ها یک ن هاشون با هم فرق داره ولی باید اینجور موقع روش

تر بشن و معلمان  ها تو روش تدریس کمرنگ ای ترتیب بده که اختالف بیاد و برنامه

 (.P13) «پایة بعدی با مشکالت کمتری مواجه باشن

 های تحولیتضعیف خودباوری و اعتماد به نفس برای پیگیری برنامه .0

امکان انجام ( ارزشیابی توصیفی)های ارزشیابی که امروزه در حال اجرا است در یکی از روش

ها و الزامات خود اجرا  فرضارزشیابی کاذب وجود دارد، ارزشیابی توصیفی باید با رعایت پیش

صورت، ارزشیابی کاذب خواهد بود   شود، تا نتایجی برآمده از حقیقت را گزارش کند، در غیر این

ی موجود و ها یکی از این آسیب. باشد تواند داشته  ناپذیری می و عواقب و مخاطرات جبران

تفاوتی نسبت به ها و بیرفتن اعتماد به نفس معلمان برای پیگیری برنامه ازدست، محتمل

 . های آنان استریزی برای پرورش استعدادها و ضعفآموزان و عدم برنامه دانش

آموزا  وقتی معلم انگیزه و اعتماد به نفسی برای طراحی برنامه برای رشد دانش»

اشته باشه، فرصت دست زدن به ابتکار و خالقیت رو ازش بگیریم، خب اون ند

 (.P7)« کنن آموزا الکی میان باال و اهداف آموزشی رو خیلی سطحی کسب می دانش

اگر ارزشیابی درست انجام نشه یا به هر دلیلی نتیجة خالف واقعیت بده به ما »

ودشون رو باور داشته باشن کنه؛ معلما اگر خ های خودش شک می معلم به توانایی

و بهشون ثابت بشه کارایی که دارن انجام میدن تو کالس درسته و بازدهی داره، 

 (.P13) «ناخودآگاه تالششون چند برابر میشه
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 كاهش منزلت اجتماعی و عزت نفس معلمان .5

ق تواند یکی از مصادی های ارزشیابی توصیفی رعایت نشود، میفرضبدیهی است که اگر پیش

ها به کاهش منزلت اجتماعی و عزت نفس ارزشیابی کاذب باشد و به آثار و تبعات آن در مصاحبه

های فرضبا درنظرگرفتن اینکه اگر پیش)نفر از افراد مورد مصاحبه    . معلمان اشاره شده است

 :از جمله. اندبه این عامل اشاره کرده( ارزشیابی توصیفی رعایت نشود

یفی به نظر من خیلی فرصت هست که درست ارزشیابی نشه، توی ارزشیابی توص»

تونه دلیل انجام نا درست ارزشیابی باشه، چون ما تو  یعنی هر چیز ساده ای می

ها احساس کنن که معلم تو رد  توصیفی تقریبا مردودی نداریم دیگه، کافیه بچه

معلم اون  شدن و قبول شدنشون تاثیری نداره، به سختی میشه فرمانبردارشون کرد،

  (.P5)« جایگاه و ابهت خودشو از دست میده

ها اینجور فکر کنن که اگر بخونن یا نخونن نمرة قبولی  توصیفی باعث شده بچه»

 (.P18)« میگیرن و معلم چندان تأثیری نداره و تقریباً کاراش ظاهریه

 ها و والدینتبعات برخاسته از ارزشیابی كاذب در سطح خانواده

 آموزانبت به آیندة دانشنگرانی نس .0

 1 نفر از    ها در پی دارد، و یکی از تبعاتی که انجام ارزشیابی به صورت کاذب برای خانواده

ها و نگرانی نسبت به آیندة اند؛ وجود فضای آشفته در خانواده شونده به آن اشاره داشته مصاحبه

نسبت به آیندة فرزندان خود هستند با  ها بسیار حساس آموزان است، با توجه به اینکه خانوادهدانش

ها افزوده خواهد شد و این  آموزان خود قطعاً بر نگرانی آنمشاهده نتایج غیر حقیقی عملکرد دانش

 .تری باشند بیشتر خواهد بودآموزان در سنین پاییننگرانی هرچه دانش

 :ها به شرح زیر است در این زمینه متن برخی مصاحبه

میبینن بچشون خوب عملکرد نداشته و نسبت به بقیة همساالی ها وقتی  خانواده»

خودش پایین تر بوده خیلی نگران میشن که نکنه واقعاً از هوش پایینی برخورداره 

و یا بر عکسش، وقتی که میبینن همة نمراتش باالست یک حس کاذبی بهشون 
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ارزشیابی  دست میده و با خودشون میگن خب بچه ما واقعاً کامله در حالی که این

و سازوکار ناقص اون هست که این نتیجه رو نشون میده و ممکنه بچه اونا با کلی 

 (.P13)« ایراد، خیلی خوب و خوب بگیره

ها رو نسبت به نوع ارزشیابی آگاه کنن و به زبونی که  معلمان ما باید خانواده»

اونا ها متوجهش میشن بهشون بفهمونن که این نمره یعنی چی و بچه  خانواده

چقدر دیگه نیاز داره تالش کنه تا مطلوب باشه، باید اینکارو جوری انجام بدن که 

ها  چون ارزشیابی باید به قدری شفاف باشه که خود خانواده. ها نگران نشن خانواده

« از روی نتیجه متوجه بشن ولی چون نیست و ابهام داره باید معلم وارد عمل بشه
(P29.) 

 بار مالی . 2

تواند تبعات مالی برای  شیابی به صورت کاذب در مدارس ابتدایی صورت گیرد، میاگر ارز

هایش در درستی توانمندی آموزی که بهخانوادة دانش. ها در پی داشته باشدآموزان و خانوده دانش

شود، حساسیتشان نسبت به  هایی از عملکرد وی ارائه میغلط گزارش نشده و به کالس شناسایی

های جبرانی و تقویتی فراهم  شده و زمینه را برای شرکت در کالس انشان تحریکآیندة فرزند

. های مالی فراوانی به همراه داشته باشد تواند هزینه کنند و این در شهرهای بزرگی مثل تهران می می

ا ز . اندنفر به این آسیب در صورت انجام ارزشیابی کاذب اشاره کرده 1 شوندگان،  از میان مصاحبه

 :ملهج

حاال –فکر کنید بچه تو ریاضی قویه ولی چون تو ارزشیابی نمرة خوبی نگرفته »

ها هم که ماشاءاهلل  های تقویتی بره، هزینة این کالس باید کالس -به هر دلیلی

 (.P24) «خیلی باالست و نمیشه همشو شرکت کرد

های  تر از اون چیزی که هستن ارزیابی بشن باید کالس ها ضعیف خب اگر بچه»

 (.P19)« ها جبرانی شرکت کنن و این هزینه داره برای خانواده

 های خانودههدررفتن فرصت .3

ها در فرایند ارزشیابی کاذب باشد، گیر خانوادهکه ممکن است گریبان های از دیگر تبعات و آسیب
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یکی  .پذیر نشده استدرستی در مدرسه جامعه ها و تبعات داشتن فرزندی است که بهسوزی فرصت

آموزان را بر عهده دارد، مدرسه است واگر پذیری دانشترین نهادهایی که مسئولیت جامعه از اصلی

ها خواهد پذیری بر دوش خانوادهبه هر دلیلی این فرایند به طور کامل صورت نگیرد، بار جامعه

 .اند معلم به این مورد اشاره کرده 1بود و 

ی میدیم که نشون میده از سطح انضباط های ها برچسب وقتی در نهایت به بچه»

ها رو  ها و همساالن خودش برخورداره، خانواده تری نسبت به همکالسی پایین

... های هنری و  ها و فعالیت نگران میکنه و اونها باید به جای اینکه برای فوق برنامه

ن کنن تا جبران کنن نمرة پایی ریزی کنن، میشینن غصه میخورن و تالش می برنامه

 (.P11) «رو

ها گرفته میشه برای جبران  اگر درست ارزشیابی نشه کلی از وقت خانوده»

 (.P7) «اشتباهاتی که در واقع اصالً وجود ندارن

  تبعات برخاسته از ارزشیابی كاذب در سطح جامعه

 جامعه را بابالندگی برخاسته از ارزشیابی کاذب را که  های توان تبعات و آسیب از یک منظر، می

ای از این بخش عمده. بندی کرد المللی طبقهکند، به دو سطح ملی و بین ی همراه میهای جد چالش

آموزان از فرایندهای ارزشیابی ناسالم در بلندمدت و در صورت فراغت از تحصیل دانش ها آسیب

دانش نگرفتن روحیة خلق  شکل»تبعاتی نظیر توان به  در سطح ملی، می. و نامعتبر رخ خواهند داد

آفرینی  ورزی، اتالف منابع و سرمایة انسانی، و کاهش نرخ ارزشبومی، ایجاد مشکل در روند علم

 .هایی بررسی شده است تدر ادامه هریک با استفاده از روای. کرد  اشاره« افرادوری  بهرهو 

 روحیة خلق دانش بومینگرفتن  شکل .0

ها به آن اشاره شده است، سرکوب خالقیت هاکه در خالل مصاحبه هایی ترین آسیب یکی از مهم

اگر روند . و ملی در کشور است  نگرفتن روحیة خلق دانش بومی در حل مسائل و در نهایت شکل

الملل  های بینماندگی در عرصه خلق دانش در کشور با مشکل مواجه شود، زمینة وابستگی و عقب

 .اند ن آسیب اشاره کردهشوندگانه به ای نفر از مصاحبه 1 . نیز فراهم شده است
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ها بدون فراگرفتن اون چیزهایی که باید  های ما درست نباشه و بچه اگر ارزشیابی»

 (.P27) «یاد بگیرن، بیان باال و وارد جامعه بشن، ما دیگه تولید علمی نداریم

های واقعی ارزیابی بشن و درست هم ارزیابی بشن، چون ما نیاز  باید توانمندی»

های ما  مجوز رشد و پیشرفت رو بگیرن و باالتر بیان که به اون معیارداریم افرادی 

تر باشن، اگر تو تشخیص این افراد عاجز باشیم، به اون اهداف بزرگتری که  نزدیک

 (.P30) «برنامه ریزی کردیم نمیرسیم

 ورزی ایجاد مشکل در روند علم .2

گردد، اخالل در روند ه آن باز مییکی از تبعات ارزشیابی کاذب که در جامعه نمود دارد و ب

رو هستیم و چیزی که مهم است، نحوة تعامل با امروزه با دنیایی از اطالعات روبه. ورزی است علم

ای داشته، ولی اکنون  کننده های گذشته دسترسی به اطالعات نقش تعییندر دهه. این اطالعات است

در دنیای امروز توجه به فرایند و نحوة . ها اهمیت دارد مدیریت اطالعات و نحوة پردازش آن

کنندة شرایطی باشد که در آن  کسب دانش اهمیت بیشتری یافته است و معلم باید فراهم

آموزان باشد  ورزی در دانش ساز علم آموزان به فرایند بیش از نتیجه توجه داشته باشند، و زمینه دانش

که یکی از  ـمحور باشد  یابی نتیجهدرستی ارزشیابی نشوند و ارزش آموزان به و اگر دانش

نفر از  2. شود ورزی در آموزش مورد غفلت واقع میرویکردهای ارزشیابی کاذب است ـ روند علم

 .اند ها به این آسیب اشاره کردهکننده در مصاحبه افراد شرکت

آموزا با محتوای درسی،  توجه کنید که معلم باید آگاه باشه از نحوة تعامل دانش»

ها با یک  دیگه بچه دسترسی به اطالعات که خیلی کار سختی نیست االن چون 

سرچ کوچیک به دنیایی از اطالعات دسترسی دارن، مهم پردازش این اطالعاته، 

ها یاد بدیم، چه جور تو این دنیای اطالعات نیاز  مهم اینه که بتونیم به بچه

ابی این فرایند رو در خودشونو برداشت کنن و راحتتر زندگی کنن، اگر تو ارزشی

هامون ممکنه غرق بشن تو این دنیای اطالعات و نجاتشون ممکن  نظر نگیریم، بچه

 (.P29) «نباشه

 :کنندة دیگری بیان کرد شرکت
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ها بگه چجور یاد  چیز فرق کرده، معلم باید راهنما باشه و به بچه دیگه امروز همه»

عات بده بهشون، دورة اطالعات بگیرن و چیکار کنن با اطالعات نه اینکه فقط اطال

دیگه تموم شده، پسا اطالعاتیم االن، تو ارزشیابی هم حتما باید به این توجه بشه 

 (.P4) «دیگه

 اتالف منابع و سرمایة انسانی .3

گردد، اتالف منابع مالی  ارزشیابی کاذب که در نهایت، به جامعه باز می های از دیگر تبعات و آسیب

آموزانی که به اشتباه برچسب  درستی انجام نشود، دانش اگر ارزشیابی به. ستو سرمایة انسانی ا

های دیگر خود را صرف بازآموزی و جبران اند، باید بسیاری از زمان و فرصت ضعیف خورده

المال و هم سرمایة انسانی که باید زودتر وارد  ها کنند و اینگونه هم اموال عمومی و بیتکاستی

نفر از متخصصان تعلیم و تربیت در خالل  2به این آسیب . لف خواهند شدبازار کار شوند، ت

 .اند ها اشاره کرده مصاحبه

المال هدر میره و هزینه برای مدرسه داره؛ چون  معلومه چی میشه دیگه، کلی بیت»

 (.P4) «کنن باید برگردن و اشتباهاً رو جبران

های  کنه، تا گرفتار هزینه مدرسه به عناون متولی این کار باید درست ارزشیابی»

تونیم نسبت  های اونا دست ما هستن و ما نمی های مردم امانت اشتباهش نشه، بچه

 (.P15) «تفاوت باشیم به هدردادن عمرشون اینجا بی

 افرادوری  بهرهآفرینی و  كاهش نرخ ارزش .0

رورش افراد های مختلف به دلیل عدم پافراد در عرصهوری  بهرهآفرینی و  کاهش نرخ ارزش

واضح است در . ها به آن اشاره شدترین مواردی بود که در مصاحبه توانمند و متخصص، از مهم

صورت آموزش ناصحیح یا در صورت ارزشیابی نامعتبر، افرادی که تخصص و توانایی ادارة امور 

همین دلیل در  دقیقاً به. کنندشده را محقق نمی را ندارد، در رأس امور قرار گرفته و اهداف مشخص

بیش . شوند شوند که از روند توسعه خارج می اقتصاد، فرهنگ و سیاست جوامع دچار مشکالتی می

 :از جمله. اندبه این آسیب اشاره کرده( شونده مصاحبه 1 نفر از  2 )از نیمی از افراد مورد مصاحبه 
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م رو ندارن های الز هایی میان روی کار که توانایی وقتی درست ارزشیابی نشه، آدم»

کنن، برای همینه که جامعه ما با بیکاری مشکل داره، با اقتصاد  و کارو خراب می

های توانمندی روی کار نیستن، اگر از پایه اینارو حل  مشکل داره، چون آدم

های کار بلدی بودن و تو  ها که مسئولیت دارن، آدم کردیم، یعنی اگر با این آدم می

شد و باال میومدن االن ازین  شد و رفع می ایی میمدرسه مشکالتشون درست شناس

  (.P11) «ها شاید نداشتم مشکل

های ما خوب کار نکنن نا خالصی خواهیم داشت، ارزشیابی هم هینطوره  اگر فیلتر»

اگر درست انجام نشه، افراد با مشکالتشون بزرگ میشن و برای دیگران هم مشکل 

 (.P17) «کنن درست می

 :المللدر سطح بین

 المللیماندگی در مجامع بین افت جایگاه علمی و عقب .5

الملل و در مقایسه با کشورهای دیگر است، افت جایگاه ترین تبعاتی که در سطح بین یکی از مهم

همان طور که قبالً نیز . المللی استماندگی در مجامع بینعلمی در میان سایر کشورها و عقب

شوندگان به این  نفر از مصاحبه   . ندمدت رخ خواهند داددر بل ها گفته شد، این قبیل آسیب

 .اندآسیب اشاره کرده

های کلیدی به  ها با ایراداتی که دارن بیان باال فردا روز میخوان پست اگه این بچه»

در . تونن تولید داشته باشن تونن خوب ایفای نقش کنن، نمی دست بگیرن، نمی

موندن کشور بین  ی سوادی که باعث عقبهای ب سری ادم نهایت، ما هستیم و یک

 (.P16) «های دیگه هستن کشور

ها با مشکالتی که دارن بزرگ میشن و  ما اگر نتونیم درست تشخیص بدیم، بچه"

مشکالتشون هم باهاشون بزرگ میشه، باید اینا تشخیص داده بشه و رفع بشن نه 

 «مونه ه ما عقب میاون موقع هستش که جامع. تفاوت باشیم نسبت بهشون اینکه بی
(P8.) 

 المللیهای بین برای حضور در رقابت نشدن آماده .6

توان به عدم آمادگی جامعة علمی برای شونده، می از دیگر تبعات مورد اشاره توسط افراد مصاحبه
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آموزان زمانی که از دانش. المللی اشاره کردهای بینهای مختلف و رقابت حضور در عرصه

ها در فرایند آموزش و یادگیری شناسایی  گیرد، مشکالت آنبی صورت نمیدرستی ارزشیا به

ها و مقاطع بعدی راه خواهند یافت و توانایی رقابت در شود و با همان مشکالت به پایه نمی

نفر به  1 شونده از  فرد مصاحبه   . المللی همچون تیمز و پرلز را نخواهند داشتهای بینآزمون

 .اند قیم کردهاین آسیب اشاره مست

جرأت  مون تو تیمز و پرلز هر دوره افتضاحه؟ به کنید برای چی ما رتبه شما فکر می»

رو  ها، وقتی همه من میگم یکی از دالیلش همینه که درست ارزشیابی نمیشن بچه

کنیم، همین  کنیم و به اهداف واقعی آموزش و پرورش توجه نمی رو هوا قبول می

 (.P13) «میشه دیگه

آموزا مشکالشون شناسایی نمیشه و  دانش ،درست ارزشیابی صورت نگیرهاگر "

وقتی وارد جامعه میشن با انبوهی از مشکالت اومدن که بهشون اجازه نمیده تو 

 «دنیا حرفی برای زدن داشته باشن، تو هر تورنومنتی شرکت کنن، نتیجش شکسته
(P1.) 

 ..(محیط زیست و)چالش در موضوعات مشترک جهانی .7

دهد  کی دیگر از تبعات انجام ارزشیابی به صورت کاذب، به افرادی مجوز عبور از فیلترها را میی

کنیم،  های مشترک جهانی به عنوان شهروندانی که در یک کرة خاکی زندگی می که در ایفای نقش

شده در نگرش افراد را  ارزشیابی باید طوری باشد که تغییرات حاصل. آفرین خواهند بود مشکل

شونده به این آسیب اشاره  فرد مصاحبه 1 نفر از  2. سنجد، نه اینکه صرفاً به ظواهر بسنده کندب

 .اند کرده

ای باشه که افرادی که به در نوع نگاهشون به  سازو کار ارزشیابی ما باید به گونه»

زندگی تغییر ایجاد کردن رو هم بسنجه، چون فقط هدف ما خوندن و نوشتن 

هایی رو تربیت کنیم که نسبت به مسائلی مثل حفظ محیط  آدم نیست که، ما باید

 (.P19) «حساس باشن... زیست، بهداشت و 

آموزانی که فقط خودشون براشون مهمن، باید تو ارزشیابی مشخص بشن،  دانش»

هایی که اینجور  ها رو هم بسنجه، آدم یعنی باید جوری باشه ارزشیابیمون که دیدگاه
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طر دارن، راحت آشغال میریزن تو طبیعت، هوا رو آلوده هستن برای همه چیز خ

 (.P28) «... کنن و می

 تبعات برخاسته از ارزشیابی كاذب در سطح سیستم آموزشی

 اعتمادشدن به آموزش و نظام آموزشیبی .0

آموزان ارزشیابی کرده و آنان را برای خدمت به درستی از دانش هنگامی که نظام آموزشی نتواند به

نفر از افراد  2 . دهد اعتمادی رخ میآماده کند، نسبت به خود نظام آموزشی احساس بی جامعه

اند که اعتمادی نسبت به نظام آموزشی و کیفیت ارائة آموزش در آن اشاره کردهمورد مصاحبه به بی

 .در ادامه به نقل چند مورد پرداخته خواهد شد

کنن و با نمرات  ف رو طی میهای مختل بینیم که پایه هایی رو می وقتی بچه»

های بعدی ولی تو این پایه با مشکالت جدی که ریشه تو  خوبی هم میان پایه

گذشته داره، مواجه میشن، یکم نگاهمون به مدرسه رفتن و کیفیت آموزش تو 

 (.P5) «اونجا تحت تأثیر قرار میگیره

ادب و  هایی رو میبینیم که شاید نمرات خوبی هم داشته باشن ولی از بچه»

جانبه  معرفت چندان عایدی نداشتن، وظیفة آموزش و پرورش تربیت همه

است، نباید فقط مواد درسی رو امتحان بگیرن، اخالق و ادب و معرفت رو هم 

باید مثل علم که ازشون امتحان میگیرن، سنجیده بشن و بعد بیان بیرون از 

زدن با  هاش حرف هایه که به بچ گید این چه مدرسه مدرسه، شما خودتون نمی

 (.P13) «تر رو یاد نداده؟ بزرگ

 شدن آموزش و عدم توجه به محتوای آموزشی تجاری .2

های ارزشیابی کاذب در صورتی که با غرض همراه باشد و مخصوصاً با کم برآوردکردن توانمندی

ت، آموزش های جبرانی و تقویتی باشد، در نهایآموزان به دنبال کسب سود از برگزاری کالسدانش

و نظام آموزشی به نهادی تجاری تبدیل خواهد شد و این موردی است که مصادیق آن را در 

 .جامعه امروزی خود شاهدیم
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کنه که اینجا مدرسه است یا بازاره، باور کنید طرف  ها شک می آدم بعضی وقت»

هایی که ما  اومده برای پیگیری وضعیت درسی بچش، بهش گفتن باید کالس

واقعاً اینا فقط . دیم رو بیاد، اگر نمیاد هم هزینشو باید پرداخت کنیدتعیین کر

ها رو هم شرکت  کنن، خیلی رک و راحت میگن اگر کالس دارن به پول فکر می

 (.P7) «هارو بدید کنه، باید پول کالس نمی

هاشون شرکت کنی و  ها که علناً نمره نمیدن تا تو کالس سری از مدرسه یک»

ترسونن که تا از  ها هم زبونی والدین رو می سری یک پول اضافی بدی،

های آموزشی و کمک آموزشی که بهشون پیشنهاد میشه، استفاده کنن، غیر  بسته

 (.P19) «ها که پول نداشته باشی، اصالً جواب سالمتم نمیدن انتفاعی

 
 کاذب از مضامين و زیرمضامين تبعات ارزشيابی MAXQDAافزار  نمودار خروجی نرم. 1شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

آفرین در نظام آموزشی،  ترین فرایندهای تحول عنوان یکی از مهم ها به سنجش آموخته نظام کیفیت

علیزاده، صالحی و ) دهد ثیر قرار میأهای زندگی را تحت ت مهارت ةنحوه و میزان یادگیری و توسع

های تحصیلی و  دایی در بین دورهبا توجه به جایگاه و اهمیت شگرف دورة ابت .(21  زاده،  مقدم

، ضروری است ( 2  صالحی و همکاران، )  ها در این دوره همچنین، نظام سنجش آموخته

ها به صورت صحیح و  شرایطی را بررسی کرد که مانع از انجام ارزشیابی و تشخیص توانمندی

هنگ ارزشیابی گیری فر شوند، از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی تبعات شکل معتبر می

روحیة  جیتروای از تبعات را نشان داد از جمله  نتایج رشته. کاذب در مدارس ابتدایی انجام شد

ها در  ها و ضعف استعداد ماندن ناشناخته، پذیری تیمسئول افتو  شده انگاری آموخته سهل

 یآموزانانشد تیترب (شدن استعدادها آموزان توانمند و سرکوب دانش ییعدم شناسا) آموزان دانش

، یلیتحص شرفتیبه پ لیو عدم تما یزگیانگینسبت به آموزش، ب یتفاوتیب، نییبا سطح سواد پا

، یو اجتماع یفرد یهادر مهارت ضعف، آموزاندر دانش تیو خالق یپرورش تفکر انتقاد عدم

 ازیشنیپبا مشکل  یبعد یهاهیو پا ها دوره معلمان، آموزانزمان، عمر و استعداد دانش اتالف

 انیتنش م جادیا، یآموزش یخود و راهبردها یمعلمان از ناکارآمد احساس، اندآموزان مواجه دانش

 یهابرنامه یریگیپ یو اعتماد به نفس برا یخودباور فیتضع، رانیمختلف و مد یها هیمعلمان پا

بار ، انآموزدانش ندهینسبت به آ ینگران، و عزت نفس معلمان یمنزلت اجتماع کاهش، یتحول

مشکل در روند  جادیا، یخلق دانش بوم نگرفتن روحیة شکل، خانوده یهارفتن فرصتهدر، یمال

 گاهیجا افت، افرادوری  بهرهآفرینی و  کاهش نرخ ارزش، یانسان یةمنابع و سرما اتالف، یورز علم

، یالملل نیب یها حضور در رقابت یبرا یآمادگ عدم، یالمللنیدر مجامع ب یماندگ  و عقب یعلم

ه آموزش و نظام عمومی ب اعتماد کاهش، (ستیز طیمح)ی چالش در موضوعات مشترک جهان

بدیهی است اگر ارزشیابی  .ی استآموزش یشدن آموزش و عدم توجه به محتوا یتجارو  یآموزش

توان از تولیدات نظام آموزشی انتظار کارآمدی و اثربخشی در  کاذب در مدارس رواج یابد، نمی

تواند به همراه داشته باشد، در  ناپذیری که می های جبران ئل و مشکالت را دارا بود، آسیبحل مسا
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های احتمالی در صورت  از جمله آسیب. های زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار است همة عرصه

آموزان  توان به مشکالتی که برای دانش ریزی برای بهبود چنین وضعیتی می عدم تالش و برنامه

ها به دنبال  ها نگریست، زیرا همة عوامل آموزش و برنامه ترین آسیبآید، به دیدة مهم یبوجود م

پردازد، در نهایت،  هر جامعه با هر دیدگاهی که به آموزش می. آموزان است تربیت و پرورش دانش

های  آموزان است؛ از جمله آسیب های بالقوة دانش هدف آن شناسایی، پرورش و رشد توانمندی

هایی  توان به پرورش انسان شود، میآموزان در چنین وضعیتی می گیر دانش لی که گریباناحتما

ها و در نتیجهف عدم پرورش و  ماندن استعداد پذیری پایین، ناشناخته با سطح مسئولیتانگار و  سهل

ها  بیعدالتی در ارزشیا آموزان احساس بی اگر دانش. سازی برای رشد و تعالی افراد خواهد بودزمینه

. ها بر جای خواهد گذاشت ناپذیری را بر باورها، ذهنیت و عملکرد آن داشته باشند، تبعات جبران

 ارزیابی نظام وجود به داد باور نشان (1111)اونگکلی و همکاران  مطالعة نتایجدر همین زمینه، 

 ارتقای و رضایتمندی افزایش در مهمی نقش ارزیابی، های مالک در وضوح و منصفانه عملکرد

 های مالک بر وجود مبنی احساسی آموزان دانش ذهن در صورتی که آموزان دارد؛ در دانش انگیزش

 عملکرد شدت به تواند می شکل گیرد، غیر عادالنه های روش یا قضاوت در سوگیری غیردقیق،

نتیجه، در (. 1 11،  پاپام(. ) 2  صالحی و همکاران، )دهد  قرار خود الشعاع تحت را آموزان دانش

 سنجشی های فعالیت در عادالنه های رویه کارگیریبه و موجود وضعیت در بازاندیشی ضرورت

 و تبعیض وجود به نسبت آموزان دانش احساس به دهنده شکل رفتارهای از دوری و معلمان

 ملزو و سو یک از آموزان عملکرد دانش بر منفی استرس بروز از پرهیز منظور به ناعادالنه های قضاوت

بیش از پیش  فعال و توانمند شایسته، آموزان دانش دقیق شناسایی در مناسب سازوکارهای از استفاده

های مثبت و سازنده در  آموزان یکی از ویژگی وجود رقابت سالم در بین دانش .شود احساس می

خصالی،  ریزان باید به آن توجه داشته باشند؛ های آموزشی است که هم معلمان و هم برنامه فعالیت

های نوین ارزشیابی که در حال حاضر در نظام  روشباورند که   بر این(  2  )صالحی و بهرامی 

                                                           
1. Popham 
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شود، ولی این کاهش  باعث کاهش رقابت می( ارزشیابی توصیفی)آموزش ابتدایی در جریان است 

ادن ند مطابق با نتایج پژوهش حاضر، معلمان نشان. رقابت، کاهش انگیزه را هم به دنبال دارد

دانستند، زیرا از  آموزان می پیشرفت را با کمیت، از عوامل کاهش میل و رغبت به درس در دانش

است، ارزشیابی دقیق، بیشتر باعث ایجاد  11ها در ارزشیابی سنتی که بر مبنای حداکثر نمرة  نظر آن

این باورند  در مطالعة خود بر(  2  )خصالی، صالحی و بهرامی . شود آموزان می انگیزه در دانش

های اساسی در دنیای امروز است و دغدغة متولیان  که چه بخواهیم چه نخواهیم، رقابت از ویژگی

. آموزان است یافته تقویت و توسعة این قابلیت اصیل در دانش های توسعه نظام آموزشی در کشور

ها  ده شود و بچههای آموزشی، مذموم شمر اگر رقابت، در مدارس یا برنامهدارند  ایشان اذعان می

رقابت سازنده را آموزش ندیده و تمرین نکنند، برای ایفای نقش شهروندی مسئول، مولد و 

رود رقابت که نقش اکسیر پویایی رسد در این شرایط انتظار می به نظر می. شوند اثرگذار آماده نمی

اصلی در عدم پویایی کند، جای خود را به تبانی که از عوامل  و تحول در جوامع مدرن را ایفا می

یافته است، داده و به دلیل نبود فرصت برای انجام تمرین کافی و  در جوامع کمتر توسعه

. نیافتگی این قابلیت، کمتر شاهد رقابت سازنده همراه با رعایت اخالق انسانی خواهیم بود توسعه

رود که پیش می کنند، شرایط به سمتی آموزان تمرین نمی به دیگر سخن، محتمل است چون دانش

برای موفقیت ( چه اخالقی چه غیر اخالقی)ای کنند، از هر وسیله  اگر در آینده بخواهند رقابت

بنابراین، با توجه به این شرایط ضروری است به منظور جلوگیری از چنین آسیبی بر . استفاده کنند

یابی شناسایی و اعمال آموزان اقدامات مقتضی و تغییرات الزم در نظام ارزش روح و شخصیت دانش

 . شود

ناپذیر همراه  های چنین وضعیتی که در نهایت، معلمان را با مخاطراتی جبران از دیگر آسیب

آموزان اشاره کرد، وقتی  به تظاهرگرایی و ترویج چنین فرهنگی در میان دانش توان کند، می می

جه داشته باشد، به صورت معلمی در انجام وظایف معلمی خود به امور نمایشی و ریاکارانه تو

های قربانخانی، صالحی در نتایج یافته. پروراندآموزان می ناخودآگاه اینگونه بودن را در میان دانش

به موردی اشاره شده است که در آن معلمان به دلیل ارزشیابی نادرستی که از ( 21  )زاده  و مقدم
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ر آن بر میزان سطح انگیزه، ذوق و شوق شوند و آثا شود، متأثر می ها می های معلمی آن فعالیت

 و شود نمی دیده ها تالش اینکه بر مبنی احساسی وجودمعلمی مشهود خواهد بود؛ در بین معلمان 

 مشخص موفق، کمتر یا کم کار معلمان با کارآزموده و زحمتکش معلمان عملکرد بین تفاوت

 .شود که باید مانع از آن شد  ها می آن بین در منفی انرژی بروز و سرخوردگی نوعی باعث شود، نمی

ریزی آموزان در یک کالس به دلیل برنامه های معلمان و تعداد زیاد دانش حجم زیاد فعالیت

آموزشی نادرست و عدم تخصیص بودجة کافی برای این منظور از عوامل ایجادکنندة ارزشیابی 

توان از آموزگاری که در کالس  یتواند داشته باشد؛ چگونه م های متفاوتی می کاذب است که ریشه

آموز سروکار دارد، انتظار داشت طبق  درس با چهل نفر و بعضی موارد بیش از چهل نفر دانش

های کالمی و غیر کالمی مناسب بدهد،  آموز بازخورد های این برنامه به همة چهل دانش آرمان

ارپوشه داشته باشد، روزانه ارزشیابی مستمر داشته باشد، نظارت کافی بر روند تکمیل ک

های هفتگی و ماهانه را تنظیم کند، دفتر کالسی را با جمالت توصیفی خود تکمیل کند،  لیست چک

های  شان را بدهد، جلسات ماهانه برگزار کند، آزمونبه اولیا گزارش پیشرفت تحصیلی فرزندان

ارزشیابی پایان ترم  های های عملکردی ابداع کند، فهرست مداد کاغذی طرح و تصحیح کند، آزمون

های فراوانی از این دست که در  را عالمت بزند و با جمالت توصیفی نیز تکمیل کند و نمونه

شود و در آخر نیز با بازده ناموفق  های گوناگون بر معلم تحمیل می های مختلف با سلیقه مدرسه

داند وقتی  علم میفقط م. شده را بپذیرد شود و مجبور باشد ارزشیابی کاذب تحمیل مواجه می

شاید برای آنکه . اش قابل قبول دارد، یعنی نیاز به تالش بوده و شرمسار است آموز در کارنامه دانش

آموزان خوبش بگذارد و مجبور است  آموزان بسیار خوبش و دانش تواند مرز معینی بین دانش نمی

بنابراین، ضروری (.  2  ، خصالی، صالحی و بهرامی)آن طور که بر او تحمیل شده، ارزشیابی کند 

است برای بقای عامل اصلی آموزش یعنی معلم، بار دیگر نظام ارزشیابی موجود بازبینی شود و از 

 . متخصصان این حوزه برای رفع نواقص آن کمک گرفت

های شود، هزینهها میگیر خانوادهکه گریبان هایی طور که اشاره شد از تبعات و آسیب همان

آموز ای که دانششک هر خانواده گردد؛ بییی است که در خانواده غالب میهامالی و تنش
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ای داشته باشد، بخش اعظمی از زمان و انرژی والدین صرف امور آموزشی فرزندان  مدرسه

گذاری اشتباه و نسنجیده بار مالی شود؛ این حقیقتی انکارنشدنی است و روا نیست با سیاست می

حمیل کرد و از آن بدتر، داشتن نگرش تجاری بر آموزش است که خود ها تاضافی را بر خانواده

های منفوری در شوربختانه رواج چنین پدیده. ساز بسیاری از مشکالت باشدتواند زمینه می

خورد و گویا عزمی برای مقابله با آن کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بیشتر به چشم می

اندیشی به  تدبیری و خامشود که این حجم از بی ای ایجاد مینیست؛ در برخی موارد چنین شائبه

سازی است؛ در صورت صحت این فرضیه صورت هدفمند و سیستماتیک در حال مدیریت و پیاده

رشد عجیب و غریب مؤسسات . ای که به ذهن برسد مافیای آموزشی باشدشاید اولین واژه

سات با تولید محتوای کمک آموزشی و های مالی چندصد میلیاردی این موسآموزشی و گردش

های گیریبرنامه از نشانگرهای وجود چنین مافیای در پشت پردة تصمیمهای جبرانی و فوقکالس

ها تأخیر شود، امکان مقابله را کم و کمتر خواهد  آموزشی است و هرچه نسبت به برخورد با آن

ناپذیری در ابعاد مختلف به همراه  جبرانتر نگریست، تبعات اگر به این مسائل با نگاهی کالن. شد

ماندگی در عرصة خلق دانش است که به وسیلة پرورش  خواهد داشت؛ یکی از این ابعاد عقب

ناشایسته افرادی که خروجی یک نظام آموزشی معیوب هستند و انگیزة الزم برای رقابت و فتح 

ا ندارند؛ در نتیجه، در آینده نیز شدن به مرجعیت علمی ر های علمی، خلق دانش بومی و تبدیلقله

ای وابسته و بدون صاحبنظر زیرا خروجی این چرخة فشل مافیامحور جامعه. امیدی به بهبود نیست

 . های علمی استدر عرصه

 ها و تبعات گونه که بیان شد، مطالعة حاضر در تالش است ابعاد پیدا و پنهان آسیب همان

با . ای نظام آموزشی را که مغفول مانده است، هویدا کندگیری یکی از خطرناکترین تهدیدهشکل

 و ریزانبرنامه به. شود از رواج آن بیان می ها، در ادامه پیشنهادهایی برای پیشگیریتوجه به یافته

 های رقابت بروز از مانع عالمانه و دقیق های گذاریسیاست با شود  می پیشنهاد گذاران سیاست

 با شوند و آموزان دانش تفکیک و مدارس در برندسازی از مانع چنین،هم و مدارس بین در ناسالم

 معلم به آموز دانش تعداد سرانة نسبت و زمان محدودیت اثر امکانات انسانی منابع درست مدیریت
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شوند؛ همچنین، ضروری است  ارزشیابی نتایج تحریف در سازیزمینه از مانع و کرده کنترل را

 اقدام اثربخش آموزشی های دوره برگزاری و معلمان توانمندسازی به سبتن متولیان و ریزانبرنامه

ای توانمندسازی معلمان است که  های اساسی برای مقابله با چنین پدیدهکنند، زیرا یکی از راه

توان به معلمان پیشنهاد  بخشی از اقداماتی که می. بازوان اصلی انتقال فرهنگ به نسل جدید هستند

 فردی های تفاوت به خود کالسی های آزمون اجرای باید در معلمان: ح استکرد، به این شر

 فرد هر دهند، زیرا انجام ارزشیابی آموز دانش هر های ویژگی با متناسب و کنند توجه آموزان دانش

 های سبک این به توجه توان بی نمی و است برخوردار شخصیتی و یادگیری مختلف های سبک از

 در کرد؛ همچنین، معلمان قلمداد واقعی را آن نتایج و آورد عمل به آزمونی انآموز دانش در متنوع،

 در و گرفته نظر  در فرایند یک در را فرد عملکرد که کنند عمل ای گونه ارزشیابی باید به اجرای

 آزمودنی عملکرد دربارة ها آن به توجه با و انجام شود ارزیابی مختلف های موقعیت و شرایط

 مالک پایانی آزمون نتایج و باشد محور خروجی نباید ارزشیابی دیگر، عبارت به .قضاوت کنند

 بر مبتنی ها آزمون ساخت و طراحی در رود می انتظار معلمان شود؛ همچنین، از  واقع گیری تصمیم

 اصول که صورتی در کنند، کنترل کاذب ارزشیابی در را ابزار نقش طریق این از و کرده  عمل قاعده

 نتایج به نشود رعایت شده میزان  های آزمون در چه و ساخته معلم های آزمون در چه سازیآزمون

 .کرد استناد اطمینان با توان نمی آزمون آن از حاصل

 

 

 

 

 

 



326                                                  0011، تابستان 2، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 
 

 منابع

 .سمت انتشارات :تهران. آموزشی ارزشیابی(. 21  )عباس  بازرگان،

 .آگه انتشارات :تهران .درسی و شیآموز ریزی برنامه بر ای مقدمه .(21  )تقی  علی پورظهیر،

بررسی . (21  )د محم ،و قهرمانی ،محمود ،محمدحسن، ابوالقاسمی ،حمداهلل، پرداختچی ،حبیبی

های آموزش و  پژوهش. مدرسه اثربخشی با آن ارتباط و مدرسه محور جو یادگیری

 . 1 -1  ، ( )11، یادگیری، دانشگاه شاهد

 .انتشارات لوح زرین: تهران. فرهنگ ارزشیابی سازی غنی(. 11  )زاد، بهمن  حوری

 کردن و ای امن برای زندگیمدرسه، خانه(.  2  )مسعود  ،و محمودی ،نرجس ،خسروجردی

 :آبان، کمسیون اول 12مشهد،  ،های فنّاوری نهمین سمپوزیوم پیشرفت. آموختن زندگی

 . ت ایرانیپایدار با محوریت خوانش هوی ةهمایش ملی معماری، شهرسازی و توسع

معلمان ة زیستة تحلیل ادراک و تجرب(. 21  )د مسعوی، بهرامو  ،کیوانی، صالح ،آزادهی، خصال

مطالعه به روش : ارزشیابی توصیفی ـ کیفی ةابتدایی از دالیل ناکارآمدی برنام

 . 1 -11 ، (1 )1. یمطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزش. یپدیدارشناس

 .نور آوای انتشارات :تهران پنجم، چاپ .معلمی هنر و تدریس های روش. (12  )غالمعلی  سرمد،

 .دوران: تهران. گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی اندازه(. 21  )اکبر  سیف، علی

آموز، جو مدرسه و فرایند  دانش ةهای محیط خانه، پیشین نقش متغیر(. 21  )شاهدوستی، لیال 

 سوم راهنمایی براساس مطالعات تمیز ةپایآموزان  تدریس در پیشرفت ریاضی دانش

 .ایران -کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز ةنام پایان (.1112)

 .اطالعات انتشارات :تهران دوم، چاپ .تدریس و تربیت شناسی ن روا(.  2  )اکبر  علی نژاد، شعاری

 .سمت :تهران ول،ا جلد .پرورشی و آموزشی های مهارت(. 21  )حسن  شعبانی،

 ادراکات بازنمایی(.  2  ) محسن یکتا، شکوهی و ناهید، صادقی، عباس، بازرگان، کیوان، صالحی،

 در توصیفی ارزشیابی برنامة اجرای از ناشی احتمالی های آسیب از معلمان زیستة تجارب و

 .12-22 ،(2)1 ،آموزشی ارزشیابی و گیری اندازه مطالعات .ابتدایی مدارس



  322                                        ای پدیدارشناسانه  مطالعه: گیری فرهنگ ارزشیابی كاذب در مدارس ابتداییتبعات شکل

 

 

 

های اجتماعی،  های ارزشیابی اثربخش برنامه ها و راهکار چالش(. 21  )سروستانی، احمد  عابدی

 .2  -11 ، (1) ، پژوهش

واکاوی کیفیت سنجش کالسی معلمان؛ (. 21  )علی ، زاده مقدم ، کیوان، وصالحی ،شهناز ،علیزاده

، (2 )1 ،در یادگیری آموزشگاهی و مجازی  پژوهش ای به روش پژوهش آمیخته مطالعه

1 -1 . 

 گیری شکل در مؤثر عوامل شناسایی(. 21  ) علی زاده، مقدم و کیوان، صالحی، مهدی، قربانخانی،

 ،آموزشی ارزشیابی و گیری اندازه مطالعات. ابتدایی مدارس در کاذب ارزشیابی فرهنگ

2(11)، 12-12. 

 .محصیلی از دید قرآن کریفرایند ارزشیابی پیشرفت ت(. 21  )کیوان  ،صالحی ، وزینب ،محمدزاده
 .22-11 ، (2 )11 ی،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالم

 تیفیعوامل مؤثر بر ک ییشناسا(. 21  )الدین، و یاریقلی، بهبود  اهلل، پاهنگ، نظام مهدیون، روح

 . 2 - 2 ، ( )1، مدیریت مدرسه. یبیپژوهش ترک: موجود آن تیوضع یمدارس و بررس

Dewhirst, C. (2019). Evaluation of learning and teaching. Queens University Belfast. 

Northern Ireland. 

Lai Fong Cheng, A., & Keung Yau, H. (2011). Principals' and teachers' perceptions of 

quality management in Hong Kong primary schools. Quality Assurance in 

Education, 19(2), 170-186. 

Lamprianou, I., & Athanasou. J. A. (2009). A teacher’s guide to educational assessment. 

Boston: Sense Publishers Rotterdam. 

Lee, G. (2010). Holistic Assessment (HA) in Primary Schools. Report of the Primary 

Education Review and Implementation Committee (PERI), CPDD MOE. 

Nxumalo, Z. F. (2007). The role of continuous assessment in primary school. Thesis of 

Master of education (Doctoral dissertation). University of Zululand, Faculty of 

Education, Department of Foundations of Education. 

Popham, W. J. (2012). Assessment Bias: How to Banish It. Publication: Pearson 

Education, Inc 

Shermis, M. D., & Di Vesta, F. (2011). Classroom assessment in action. Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc. 

Stufflebeam, D. L. (2007). Evaluation theory, models, and applications. John Wiley & 

Sons.  

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, J. A. (2012). Evaluation, theory, models and 

application. Jossey-Bass Willy. 

Wolf, K., & Stevens, E. (2007). The role of rubrics in advancing and assessing student 

learning. Effective Teaching, 7(1), 3-14. 


