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چكيده:

هدف این پژوهش، بررسي میزان رعایت اصول قصدشده در ارزشیابی از برنامة درسی درس تفکر و پژوهش 
پایة ششم ابتدایی بوده اســت. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی )ترکیبی از 
مشــاهده، پرسش نامه و مصاحبه( و جامعة آماری بخش پرســش نامه ای آن مدرسان، کارشناسان و معلمان 
اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده اند. با توجه به کم بودن تعداد متخصصان )40 نفر(، تمامی 
آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و از معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد )286 
نفر(. در بخش مشاهده ای، 95 کالس مورد مشاهده قرار گرفت و با 180 کارشناس، مدرس و معلم نیز مصاحبة 
هدفمند صورت به عمل آمد. داده ها از طریق پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده گردآوری شد. برای تعیین روایی، 
از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ، پایایی مشاهده ها 
از روش پایایی مشاهده گر مربوط به مالک و برای پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی و دقیق گفتار 
مصاحبه شوندگان عمل شد. طبق نظر معلمان و کارشناسان تا حدودی )X=3/34 ، طبق نتایج مشاهده گران 
در حد کم )X=2/58(، اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی، در درس تفکر و پژوهش به کارگیری 
شــده است. نتایج نشان می دهد که توجه به اصول علمی قصدشده ارزشــیابی، مانند استفاده از روش های 
ارزشــیابی فرایندمحور، مشارکتی و گروهی به جای ارزشــیابی هدف محور، تا حدودی رعایت شده است.

ï تاريخ پذيرش مقاله: 93/11/25 ï تاريخ شروع بررسي: 93/7/27  ï تاريخ دريافت مقاله: 93/7/8 
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مقدمه
امروزه نظام آموزشی به عنوان ابزاری مهم در رشد و توسعة همه جانبه کشور شناخته می شود و دورة 
ابتدايی مهم ترين دوره ای اســت که در آن زمینة شــکل گیری رشد همه جانبه افراد فراهم گرديده است. 
از طرفی برنامة درســی مهم ترين ابزار تحّقق رســالت های آموزش است به طوري كه مک دونالد، آن را 
جان مايه، هملتن تاروپود، کالين جوهر و لوننبرگ و اورنشتاين قلب آموزش دانسته اند )شريف، 1389(. 
بنابراين برنامة درســی به منزله يک طرح و نقشــه برای عمل، يا يک سند مکتوب است که راهبردهای 
دســت يافتــن به غايت ها و هدف های مطلــوب را در بردارد و جان ديوئــی1 آن را به عنوان تجربه های 

يادگیرنده تعريف می کنند )لوننبرگ و ارنشتاين، 1390(.
اگرچه در زمینة اجزاي برنامة درسی میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، اما کالين )1980( ُنه 
جزء شامل هدف ها، محتوا، فعالیت های يادگیری، ارزشیابی، منابع، زمان، محیط گروه بندی دانش آموزان 
و راهبردهــای ياددهــی و تايلر  )1949( چهار جــزء يعني هدف های آموزشــی، تجربه های يادگیری، 

سازمان دهی تجربه ها و ارزشیابی را برای آن در نظر گرفته اند )به نقل از مهرمحمدی، 1388(.
از طرفی برنامة درســی ملی ما بر اســاس يک الگوی پنج عنصری شامل تفّکر، ايمان، علم، عمل و 
اخالق، در چهار عرصة رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با خلق و رابطه با خلقت تدوين شده است. 
در اين میان عنصر تفّکر و تعقل از جايگاه نخست و محوری برخوردار است )سند برنامة درسی مّلی، 
1390(. همچنین در سند تحول بنیادين آموزش وپرورش، پرورش »تفکر« به عنوان محور ساير فعالیت ها 
در نظر گرفته شــده است. در اين سند از جمله مهارت های الزم دورة ابتدايی، مهارت های فراشناختی 
اســت. با وجود اين نتايج مربوط به آزمون های تیمز2 و پرلز3، نشــان مي دهد که دانش آموزان ايرانی در 
پاسخ گويی به سؤاالتی که جنبة استنباط و استنتاج و ارزيابی دارد عملکردی و متوسط پايین تر از میانگین 
بین المللی داشته اند )محمد اسماعیل، 1385(. يکی ديگر از داليل عدم توّجه نظام آموزشی به پرورش 
مهارت های تفّکر و اســتنباط، نتايج صالحیت های دانش آموزان 11 ساله ايرانی است که عّلت مطلوب 
نبودن صالحیت های دانش آموزان عواملی مانند، نقش معّلم در فرايند تدريس، انگیزة دانش آموزان، عدم 
يادگیری در سطوح باالتر، عدم توّجه به پرورش تفّکر و همچنین عواملی چون کمبود امکانات، نامناسب 
بودن محتوا و كمبود، منابع و تجهیزات بوده است )کیامنش و خیريه، 1379(. همچنین نتايج تحقیقات 
مختلف حاکی اســت که بسیاری از دانش آموزان و دانش آموختگان در جامعة کنونی، فاقد مهارت ها و 
تمايالت تفّکر انتقادی هستند، قدرت تجزيه وتحلیل مسائل پیچیده اجتماعی را ندارند و در مواجهه با 
مسائل سطح باال، ناتوان اند )کیانی، افشین جو، پورمعماری و امینی،1391؛ آخوندزاده، احمدی طهرانی،  

صالحی و عابدينی، 1390؛ حقانی، امینیان، کمالی و جمشیديان، 1389؛ جاويدی و عبدلی، 1389(.
لذا با توجه به تحوالت جهاني، امروزه در برنامة درسی و آموزش، رويکردهای متعّددی مطرح شده 
کــه يکی از مهم ترين آن ها توجه به تفّکر اســت )دوبونــو4، 1991(. در مورد آموزش تفکر، نظريه هايی 
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مطرح شده بیانگر آموزش به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم است. رويکرد مستقیم نشانگر اين است که 
برای تدريس مهارت های تفّکر، بايد درسی به همین عنوان در برنامة درسی گنجانده شود. اما رويكرد 
غیرمستقیم مي گويد به وســیلة موضوع های مختلف آموزشی می توان چگونگی انديشیدن و تفّکر را به 

فراگیران آموخت )فتحی آذر، 1387(.
از طرفی، برنامة درســی ســطوح مختلفی دارد که از جملة آن ها برنامة درســی قصدشــده است با 
ابزارهايــی چون اســتانداردهای برنامة درســی، چارچوب هــا و يا رهنمودهايی کــه از معلمان انتظار 
می رود آن ها را رعايت کنند. همچنین برنامة درسی اجراشده به محتوای واقعی برنامه اشاره می کند که 

دانش آموزان در کالس با آن درگیر می شوند )فتحی واجارگاه، 1388(.
ارزشــیابی، به عنوان يکی از کارکردهای آموزش، به يک فرايند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و 
تفسیر اطالعات گفته می شود به اين منظور که معلوم شود آيا هدف های مورد نظر تحقق يافته اند يا در 
حال تحقق يافتن هستند و به چه میزان اهداف تحقق يافته اند )سیف، 1393(. يکی از ضرورت های مهم 
در عنصر ارزشــیابی توجه به اصول آن اســت. ملکی )1392(، اين اصول را اين گونه بیان می کند: الف. 
ارزشیابی بخش جدايی ناپذير آموزش است، ب. هدف غايی ارزشیابي اصالح و بهبود فرايند ياددهی و 
يادگیری است، ج. در ارزشیابی بايد به آمادگی و رشد همه جانبه دانش آموزان توجه کرد، د. بايد اصول 

علمی ارزشیابی را مورد توجه قرار داد.
در رابطه با اصول علمی مربوط به ارزشیابی درس تفکر و پژوهش، دانشور، غالمحسینی، اسپیدکار، 
روشندل و صفاری نظری )1391( معتقدند که راهبردهای ارزشیابی بايد زمینه را برای خود راهبری در 
يادگیری، درک اهداف، يادگیری همیارانه و توانايی خود ارزشیابی فراهم سازد. ارزشیابی بايد با توجه 
به عناصر تفکر، ايمان، علم، عمل و اخالق صورت گیرد. ارزشــیابی بايد با ارائة بازخوردهای الزم به 
يادگیرنده کمک کند تا ضمن شناسايی نقاط ضعف و قوت خود برای کیفیت بخشی به زندگی و اعتالی 
خود اقدام کند. ارزشــیابی بايد احســاس آرامش و امنیت خاطر دانش آموزان را جهت مشــارکت در 
فعالیت ها تضمین کند و باالخره، ابزار جمع آوری اطالعات جهت ارزشیابی فردی و گروهی، تکوينی و 
پايانی، شناختی و فراشناختی، بايد به گونه ای پیش بینی شود که اطالعات جمع آوری شده در هر جلسه و 

دورة ارزشیابی، امکان ارزشیابی پايانی را فراهم سازد.
با توجه به موارد مذکور، آنچه در اين پژوهش به عنوان مســئلة مطرح است، اين است که اکنون که 
سه سال از تدريس درس تفکر و پژوهش می گذرد، آيا از ديدگاه مدرسان، معّلمان و نتايج مشاهده گران، 
اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش به کارگیری شده است؟ لذا 

محقق در قالب سؤاالت زير به بررسی مسئله پژوهشی خود پرداخته است:
1.  از ديدگاه افراد مورد بررسی، تا چه اندازه اصول علمی قصدشدة مربوط به عنصر ارزشیابی، در 

درس تفکر و پژوهش پاية ششم، رعايت شده است؟
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2. از ديدگاه مشاهده گران متخصص، تا چه اندازه اصول علمی قصدشدة مربوط به عنصر ارزشیابی، 
در درس تفکر و پژوهش پاية ششم، رعايت شده است؟

3. با توّجه به نتايج مصاحبه، تا چه اندازه اصول علمی قصدشــدة مربوط به عنصر ارزشــیابی، در 
درس تفکر و پژوهش پاية ششم، رعايت شده است؟

روشپژوهش
ايــن پژوهش، با توجه به هدف، جزء پژوهش های کاربردی اســت، نــوع آن توصیفی- تحلیلی و 
پیمايشــی اســت و داده های مورد نظر به روش آمیخته5 )با اســتفاده از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، 

مصاحبه و پرسش نامه( گردآوری شده اند.

جامعةآماريونمونةآماری
اين پژوهش دارای سه جامعة آماری مربوط به بخش های پرسش نامه ای، مصاحبه ای و مشاهده ای 
بوده اســت. جامعة آماری بخش پرســش نامه ای شامل کارشناســان، معّلمان و مدّرسان، در استان های 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده است )جدول شماره 1(.
با توجه به محدود بودن حجم جامعة کارشناســان و مدرسان از آنان نمونه گیری نشده و کل جامعه 
به طور سرشماری مورد بررسی قرار گرفته شده، اما برای برآورد حجم نمونة معّلمان، از فرمول کوکران 

استفاده شد )جدول 1(.

جدول 1.   فراواني افراد جامعه و نمونه به تفكيك استان                                                                                                                                    

جمعچهارمحالاصفهانسمت                                         استان       

کارشناس
10818جامعه

10818نمونه

مدرس
34640جامعه

34640نمونه

معّلم
27529013653جامعه

138130268نمونه

مشاهده از فرایند کالس
27529013653جامعه

544195نمونه
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در بخش مشاهده ای، از فرايند ياددهی- يادگیری، 95 کالس به صورت تصادفی خوشه ای، توسط افراد 
متخّصص )دانشجويان دکتری علوم تربیتی( مشاهده به عمل آمده است )جدول 1(.

در بخش مصاحبه ای، با 180 نفر از افراد جامعة آماری، مشــتمل بر کارشناسان، مدرسان و معّلمان 
پاية ششــم به صورت هدفمند و با اســتفاده از روش نمونه گیری موارد مطلوب، يا افرادی که در زمینة 

پژوهش از اطالعات بیشتری برخوردار بوده اند، مصاحبه به عمل آمد.

ابزارگردآوریدادهها
داده هــای پژوهــش، از طريــق يک پرســش نامه و چنــد فرم مصاحبه و مشــاهدة )چک لیســت( 

پژوهشگرساخته، با بررسی های فراوان و با استفاده از ديدگاه متخصصان متعدد گردآوری شد.
بــرای تعیین روايی پرســش نامه، از روايی محتوا و روايی ســازه به کمک تحلیــل عامل تأيیدی و 
نظرات 10 نفر از متخّصصان برنامة درسی استفاده گرديد. برای روايی سازه و بررسی همبستگی درونی 
گويه های پرسش نامه ها، )کايزر- ماير- اولکین6( محاسبه شد. اين اندازه برای پرسش نامه معّلمان، 0/85 
و برای فرم مشاهده گران، 0/81 بود. مقايسه اين اعداد با نرم 0/7 و با استفاده از آزمون کرويت بارتلت 
)p < 0/01( نشــان داد که گويه ها از همبســتگی درونی باال و پرســش نامه ها از روايی سازه برخوردار 

بوده اند. برای پايايی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد )0/89(.
روايی محتوای ســؤاالت مصاحبة نیمه ساختاريافته توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و متخّصصان 
برنامة درسی مورد تأيید قرار گرفت. برای تعیین پايايی فرم های مصاحبه در ابتدا با 14 نفر از افراد نمونة 
آماری، به صورت حضوری و ضبط صدا، مصاحبه به عمل آمد، سپس، از روش پیاده سازی عینی و دقیق 
گفتار مصاحبه شوندگان، تايپ و خالصه برداری از نکات مهم اظهارشده توسط آن ها و مقوله بندی آن ها، 
تمامی مطالب نوشته شــده، خالصه مطالب و مقوله های تعیین شده، در اختیار سه نفر آگاه به روش های 

پژوهش قرار گرفت.
 برای روايی پارامترهای مشاهده از نظرات 10 نفر متخصص برنامه ريزی درسی استفاده شد. برای 
پايايی مشــاهده، در مرحله اول، از روش پايايی مشــاهده گر مربوط به مالک که میزان توافق نمره های 
مشاهده گران آموزش ديده را با نمره های پژوهشگر و همچنین روش دوم که پايايی بین مشاهده گران که 
میزان توافق مشــاهده گران را در خالل جمع آوری واقعی نشــان می دهد، استفاده گرديد. ضريب توافق 
در روش اول 0/87 و در روش دّوم 0/89 محاســبه شــد. ضمنًا با روش هــای کنترلی، مانند کاهش اثر 
مشــاهده گر بر مشاهده شونده، سوگیری شخصی مشــاهده گر، خطاهای درجه بندی، آلودگی مشاهده گر، 
حذف های مشــاهده گر، انحراف مشاهده گر، زوال پايايی مشاهده گر به افزايش پايايی کمک گرديد. در 
مرحله دّوم، برای محاســبة پايايی فرم نهايی مشــاهده، از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضريب 0/81 

محاسبه گرديد.
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روشگردآوریوتحليلدادهها
پرســش نامه ها به صورت حضوری و از طريق پســت عادی و الکترونیکی توزيع و جمع آوری شد. 
برای انجام مشــاهدة فرايند تدريس، مشــاهده گران با دو بار حضور در 95 کالس درس، مشاهده گر در 
آخر کالس مستقر شده و به صورت عادی به مشاهدة فرايند ياددهی- يادگیری می پرداخت و با استفاده 
از کورنومتر در پايان هر دقیقه، براســاس جو غالب فرايند ياددهی- يادگیری کالس، در برابر ســؤاالت 
مربوط به عنصر ارزشــیابی در فرم مشــاهده، فراوانی متغّیر را با زدن خط نشان مشخص می کرد )ثبت 
مشــاهده بر اساس مدت زمان(. در مرحله دّوم، فراوانی ها را در طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم نمود 
)ارزشیابی مشاهده ای(. مصاحبه با 180 نفر از معّلمان، مدّرسان، کارشناسان و مؤّلفان با هماهنگی وقت 
قبلی به صورت حضوری و غیرحضوری، با سؤاالت بازپاسخ و نیمه ساختاريافته انجام گرفت. سپس با 
پیاده سازی و تايپ گفته های افراد، مقوله های مربوط استخراج گرديده و به صورت کمی در جدول های 

مربوطه آورده شدند.

یافتههایپژوهش
é سؤال اّول: از دیدگاه معّلمان، مدّرسان و کارشناسان، در درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی 

 تا چه اندازه اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی به کارگیری شده است؟
جدول 2.   ميانگين نمرة نگرش معلمان، مدرسان و كارشناسان در به كارگيري اصول علمي قصدشده در عنصر ارزشيابي                                                                                                                                    

درجه tمیانگینتعداداصول علمیردیف
آزادی

سطح 
معناداری

1
استفاده از انواع روش های ارزشیابی فرايند- محور، مشارکتی و 

گروهی، به جای ارزشیابی هدف محور
3263/6561/513250/001

2
سنجش میزان مهارت ها آفرينندگی، پژوهشگری، پرسشگر و حل 

مسئله ايجادشده در دانش آموزان
3263/4963/623250/001

3
استفاده متناسب از سطوح شش گانه حیطه شناختی )دانش، درک، 

کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی(
3263/5663/273250/001

4
اســتفاده از روش های مختلف ارزشیابی با توّجه به تفاوت های 

فردی دانش آموزان و اصول روان شناختی
3263/3955/193250/001

5
اســتفاده از روش های مختلف ارزشــیابی متناسب با روش های 

تدريس معّلمان و امکانات و تجهیزات موجود
3263/3255/213250/001

3262/6539/203250/001درگیرکردن والدین دانش آموزان برای انجام ارزشیابی ها6

3263/347/4573250/001مجموع اصول7
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طبق نتايج جدول 2، میانگین نمرة نگرش معّلمان، مدرسان و کارشناسان به اصول علمی قصدشده 
در ارزشیابی برنامة درسی کتاب تفکر و پژوهش پاية ششم، 3/34 از 5 بوده است، که اين نمره از میانگین 
فرضی 3 بزرگ تر اســت. به عبارت ديگر از نظر معّلمان، مدرســان و کارشناسان، اصول علمی قصدشده 
در ارزشــیابی در کتاب تفکر و پژوهش شــامل اســتفاده از انواع روش های ارزشــیابی فرايند- محور، 
مشــارکتی و گروهی، به جای ارزشــیابی هدف محور )X=3/65(، ســنجش میزان مهارت ها آفرينندگی، 
پژوهشگری، پرسشگر و حل مسئله ايجادشده در دانش آموزان )X=3/49 (، استفاده متناسب از سطوح 
شــش گانه حیطة شناختی )X=3/56(، اســتفاده از روش های مختلف ارزشیابی با توّجه به تفاوت های 
فردی دانش آموزان و اصول روان شناختی )X=3/39(، استفاده از روش های مختلف ارزشیابی متناسب 
با روش های تدريس معّلمان و امکانات و تجهیزات موجود )X =3/32(، در حد متوسط به باال رعايت 
شده، اما در زمینة درگیر کردن والدين دانش آموزان برای انجام ارزشیابی ها )X=2/65( در حد کمتر از 

متوسط رعايت شده است.

é ســؤال دّوم: از دیدگاه مشاهده گران، در ارزشیابی درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی تا چه 

اندازه اصول علمی قصدشدة مربوط به عنصر ارزشیابی رعایت شده است؟

جدول 3.   نگرش مشاهده گران در به كارگيري اصول علمي در عنصر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش                                                                                                                                    

سطح معناداریدرجه آزادیtمیانگینتعداداصول علمیردیف

1
معّلم در ارزشیابی از سطوح شش گانه حیطه 
شناختی )دانش، درک، کاربرد، تحلیل، ترکیب 

و ارزشیابی( استفاده می کند.
952/7335/23940/001

2
معّلم از انواع روش های ارزشیابی فرايند- 

محور، مشارکتی و گروهی، به جای ارزشیابی 
هدف محور استفاده می کند.

952/5837/09940/013

3
معّلم با توّجه به تفاوت های فردی و اصول 
روان شناختی دانش آموزان از روش های 

مختلف ارزشیابی استفاده می کند.
952/4538/87940/002

952/5843/98940/001مجموع اصول4

با توّجه به نتايج جدول شمارة 3، میانگین نمرة مشاهده گران در به کارگیری اصول علمی قصدشده 
در ارزشــیابی کتاب تفکر و پژوهش، 2/58 از 5 بوده که اين نمره از میانگین فرضی 3 کوچک تر است. 
طبق نتايج آزمون T تک متغیره )p > 0/05 ( اين تفاوت معنادار بود. به عبارت ديگر بر اســاس نگرش 
مشاهده گران، به کارگیری اصول علمی قصدشده در عنصر ارزشیابی از فرايند ياددهی و يادگیری درس 

تفکر و پژوهش در حّد کمتر از متوسط بوده است.
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داده ها نشان داد که از نظر مشاهده گران، اصول علمی قصدشده در عنصر ارزشیابی، شامل استفادة 
معّلم در ارزشــیابی از ســطوح شش گانه حیطة شناختی )X =2/73( اســتفادة معّلم از انواع روش های 
ارزشــیابی فرايند- محور، مشــارکتی و گروهی، به جای ارزشــیابی هدف محور )X =2/58(، اســتفادة 
معّلم از روش های مختلف ارزشیابی با توّجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و اصول روان شناختی 
)X =2/45( و مجموع اصول علمی قصدشدة مربوط به ارزشیابی )X =2/58( در درس تفکر و پژوهش، 

در حد کمتر از متوسط رعايت شده است.

é سؤال سوم: با توّجه به نتایج مصاحبه، ارزیابی معّلمان، مدّرسان و کارشناسان، از رعایت اصول 

علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش چیست؟

جدول 4.   طبقات اصلي و فرعي استخراج شده از پاسخ مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته نسبت به سؤال به كارگيري اصول 
  علمي قصدشده مربوط به عنصر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پايه ششم                                                                                                                                    

درصدفراوانیزیر طبقه )طبقات فرعی(طبقة اصلی

مسائل اداری و
 ساختاری مؤثر 

در ارزشیابی
 )برنامة درسی اجراشده(

10055/5کمبود زمان جهت ارزيابی فعالیت های دانش آموزان
وجود ديدگاه سنتی در ارزشیابی و درخواست آزمون های ارتقا 
)هدف محور( و اعتقاد معّلمان و خانواده ها به لزوم استفاده از 

ارزشیابی پايانی
5027/7

ابهام داشتن برخی سؤاالت ارزشیابی و سردرگم شدن 
4022/2دانش آموزان

5128/3بی توجهی به درس تفکر و پژوهش به علت نوع ارزشیابی درس
عدم توانايی تدوين چک لیست )سیاهه مشاهده( مربوط به 

2011/1ارزشیابی توسط برخی از معّلمان

6033/3عدم شناخت کافی معّلمان از اصول علمی ارزشیابی
سردرگم بودن برخی از معّلمان در چگونگی ارزشیابی از درس 

5027/7تفکر و پژوهش

 عدم توجه کافی به گزارش های دانش آموزان، نوع نگارش، 
زيبايی نگارش و کیفیت نگارش دانش آموزان توسط معّلمان، به 

عّلت نوع ارزشیابی درس
3016/7

عدم ارزشیابی و يا ضعف ارزشیابی از اصول علمی مربوط 
به عناصر چهارگانه تدوين کتاب تفکر و پژوهش، توسط دفتر 

تألیف کتب درسی
8044/4

عدم درک واحد معلمان، مدرسان و کارشناسان نسبت به اصول 
3217/8علمی ارزشیابی

عدم ثبت نتايج مشاهدات عملکرد مهارتی دانش آموزان در دفتر 
4022/2عملکرد تحصیلی، توسط درصد زيادی از معّلمان
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توّجه به ارزشیابی فرايند 
محور )برنامة درسی 

قصدشده( به جای ارزشیابی 
هدف محور و پرورش 

مهارت های مختلف تفّکر 
)برنامه ريزی قصدشده(

استفاده از روش های ارزشیابی مشارکتی و گروهی در فرايند 
12066/7ياددهی و يادگیری

 تا حدودی توجه به مهارت های آفرينندگی، پرسشگری، حل 
7038/9مسئله، پژوهشگری

توجه به بام های شش گانه 
حیطه شناختی )برنامه ريزی 

قصدشده(

 تا حدودی توّجه ويژه به گام های تجزيه وتحلیل، ترکیب، 
2513/9قضاوت و ارزيابی

توجه به
 تفاوت های فردی

 و اصول روان شناختی
 )برنامه ريزی قصدشده(

11061/1جلوگیری از استرس و اضطراب در فرايند يادگیری دانش آموزان

عدم درک واحد معلمان، مدرسان و کارشناسان نسبت به اصول 
4022/2علمی ارزشیابی

8145نداشتن دغدغه نمره

بــا توجه به نتايج مصاحبه ها در جدول شــمارة 4، تعــداد 18 طبقة فرعی و 4 طبقة اصلی از اصول 
مربوط به ارزشیابی درس تفکر و پژوهش، به روش استقرايی، استخراج و مقوله بندی گرديد. در ارزشیابی 
به عمل آمده مشخص گرديد که در درس تفکر و پژوهش، اصول علمی قصدشده، مانند ارزشیابی فرايند 
محــور به جای هدف محور )66/7 درصد(، پرورش مهارت های مختلف تفّکر )38/9 درصد(، توجه به 
بام های مختلف حیطة شــناختی يادگیری )13/9 درصد(، جلوگیری از اســترس و اضطراب در فرايند 
يادگیری دانش آموزان )61/1 درصد(، رعايت تفاوت فردی در ارزشیابی از دانش آموزان )22/2 درصد( 
و نداشــتن دغدغة نمره )45 درصد( در درس تفکر و پژوهش مورد توجه قرار گرفته اســت، اما برخی 
عوامل اداری و ســاختاری موجود، تحقق اهداف درس تفکر و پژوهش را تحت تأثیر قرار داده اند که 
عبارت اند از: کمبود زمان )55/5 درصد(، وجود ديدگاه ســنتی در ارزشــیابی )27/7 درصد(، بی توجهی 
به درس تفکر و پژوهش، به علت نوع ارزشیابی درس )28/3 درصد(، عدم توانايی تدوين چک لیست 
)ســیاهه مشاهده( توســط برخی از معّلمان )11/1 درصد(، عدم شناخت کافی معّلمان از اصول علمی 
ارزشــیابی )33/3 درصد(، ســردرگم بودن برخــی از معّلمان در چگونگی ارزشــیابی از درس تفکر و 
پژوهش )27/7 درصد(، عدم ارزشیابی و يا ضعف ارزشیابی از اصول علمی مربوط به عناصر چهارگانه 
تدوين درس تفکر و پژوهش توسط دفتر تألیف کتب درسی )44/4 درصد(، عدم ثبت نتايج مشاهدات 
عملکرد مهارتی دانش آموزان در دفتر عملکرد تحصیلی توسط معّلمان )22/2 درصد( و عدم درک واحد 

معلمان، مدرسان و کارشناسان نسبت به اصول علمی ارزشیابی )17/8 درصد(.
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بحث،نتيجهگيریوپيشنهادها
داده های پرســش نامه و مصاحبه نشــان داده اســت که از نظر معّلمان، مدّرســان 
و کارشناســان، اصول علمی قصدشــدة مربوط به عنصر ارزشــیابی در کتاب تفکر و 
پژوهــش تا حدودی )3/34 از 5( به کارگیری شــده اســت. اما از نظر مشــاهده گران 
به کارگیری اصول علمی قصدشده در عنصر ارزشیابی، شامل استفادة معّلم از سطوح 
شــش گانه حیطة شــناختی )دانــش، درک، کاربــرد، تحلیل، ترکیب و ارزشــیابی( در 
ارزشــیابی، اســتفاده معّلم از انواع روش های ارزشــیابی فرايند- محور، مشارکتی و 
گروهی به جای ارزشــیابی هدف محور، استفاده معّلم از روش های مختلف ارزشیابی 
با توّجه به تفاوت های فردی و اصول روان شناختی دانش آموزان و در مجموع اصول 
علمــی مربــوط به عنصر ارزشــیابی در کتاب تفکر و پژوهش در حــد کم پايین تر از 

متوسط )2/58 از 5( به کارگیری شده است.
گــر چــه تاکنون تحقیقی به صورت مســتقیم به بررســی و تحلیــل درس تفکر و 
پژوهش پاية ششــم نپرداخته است اما تحقیقاتی وجود دارند که به ارزشیابی دروس 
و همچنین ارزيابی وضعیت آموزشــی ســاير دروس پرداخته اند. بــرای مثال آيزنر7 
برای ارزشــیابی، کارکردهای تشخیص و شناسايی مشــکالت يادگیری و رفع آن ها، 
تجديدنظر در برنامه از طريق نتايج ارزشــیابی تکوينی، مقايســه برنامه ها و جنبه های 
مختلف آموزشــی برای جايگزين ســازی برنــــامه ها و روش های مطلوب، پیش بینی 
نیازهای آموزشی و تعیین میزان تحقق هدف های آموزشی را ذکر کرده است، )استافل 
بیم و شــین فیلد8، 2007 به نقل از يارمحمديان، 1379(. عالوه بر آن تحقیقات نشان 
داده اســت كه، موفقیت برنامة درســی و ارزشــیابی علمی با حرفه ای بودن معّلمان 
ارتباط مســتقیم دارد )گاسکی9، 2000(. توسعه حرفه ای موّفق و کارآمد مبتنی بر اين 
باور اساســی است که اگر معّلمان قانع شوند كه روش های جديد برای دانش آموزان 
مفید اســت، تالش می کنند و آن ها را به کار می گیرند )لوکز هورســلی10، اســتايلز11، 

موندری12، الو13و هیوسون14، 2010؛ برگر15 ،1991 ؛ کاستل و باالنتن16، 2010(. 
تحقیق حاضر نیز به اين نتیجه رسید که يکی از شرايط الزم در به کارگیری اصول 
علمی قصدشــدة مربوط به عنصر ارزشــیابی، آموزش مهارت هــای الزم در معلمان 
اســت. بنابراين مالحظه می شــود بین نتیجة به دســت آمده با نتايج ســاير تحقیقات 
همسويی وجود دارد. ارزشیابی هدف محور نمی تواند دانش آموزان را به سوی تفّکر 
ســوق دهد، بلكه اين ارزشیابی فرايند محور اســت كه از اولويت خاصی برخوردار 
است. يکی از اصول ارزشیابی درس تفکر و پژوهش توجه به فرايند محور بودن آن 
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اســت. نتايج تحقیق حاضر نشان داد، علی رغم تأکید مؤلفان بر اين اصل، در مدارس 
به ارزشــیابی فرايندمحور توجه جدی نمی شــود. همچنان که لفرانســوا17 )2000؛ به 
نقــل از الدر و پاول18، 2004( نتیجه گرفت که معّلمانی که روش های آموزشــی آنان 
به وسیلة ســنجش های سطحی هدايت می شــود يادگیرندگان سطحی تربیت می کنند، 

نتايج پژوهش حاضر نیز همسويی خود را با نتايج تحقیق ذکرشده نشان می دهد.
ارزشــیابی مهم ترين فرايند مورد استفادة بهبود کیفیت برنامة درسی است. توجه 
به رعايت اصول علمی قصدشده مانند استفاده از انواع روش های ارزشیابی فرايند- 
محور، مشــارکتی و گروهی به جای ارزشیابی هدف محور، سنجش میزان مهارت هاي 
آفرينندگــی، پژوهشــگری، پرسشــگري و حل مســئلة ايجادشــده در دانش آموزان، 
اســتفاده متناسب از سطوح شش گانة حیطة شــناختی، استفاده از روش های مختلف 
ارزشــیابی با توّجه به تفاوت های فردی و اصول روان شناختی دانش آموزان، استفاده 
از روش های مختلف ارزشــیابی متناســب با روش های تدريس معّلمان، امکانات و 
تجهیــزات موجود، گروه بندی دانش آموزان در جريــان تدريس می تواند در پرورش 

تفّکر دانش آموزان نقش آفرين باشد.
ترکیب نتايج استخراج شــده، حاصل از پرسش نامه و مصاحبه، از ديدگاه معلمان، 
مدرســان و کارشناسان، مؤيد اين اســت که اصول علمی قصدشدة مربوط به عنصر 
ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش مناسب است اما آنچه در عمل رخ می دهد متفاوت 
اســت که داليلی دارد و آن هم در مصاحبه ها روشــن شده اســت. نتايج مشاهدات 
رعايت اصول علمی را کمتر از نتايج پرســش نامه و مصاحبه نشان داده است که اين 
امر ممکن اســت بــه دلیل حضور يافتن مشــاهده گران در کالس درس و تحت تأثیر 
قرار گرفتن معلمان از اين بابت باشــد، اگر چه سعی گرديده بود که جو کالس درس 
عادي باشــد. نتايج مشترک ابزارهای سه گانة جمع آوری اطالعات نشان داد كه برنامة 
درسی اجراشــده با موانعی مواجه است که عبارت اند از: کمبود زمان، وجود ديدگاه 
سنتی در ارزشیابی و درخواست آزمون های هدف محور، اعتقاد معّلمان و خانواده ها 
به لزوم اســتفاده از ارزشــیابی پايانی، ابهام داشــتن برخی ســؤاالت ارزشیابی و در 
نتیجه ســردرگم شــدن دانش آموزان و معلمان، بی توجهی بــه درس تفکر و پژوهش 
بــه علت نوع ارزشــیابی درس، عدم توانايــی برخي معلمان در تدوين چک لیســت 
)ســیاهة مشــاهده( مربوط به ارزشیابی، عدم شــناخت کافی معّلمان از اصول علمی 
ارزشیابی، عدم توجه کافی معلمان به گزارش، نوع نگارش، زيبايی و کیفیت نگارش 
دانش آموزان به عّلت نوع ارزشیابی درس، عدم و يا ضعف ارزشیابی از اصول علمی 
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مربوط به عناصر تدوين درس تفکر و پژوهش توســط دفتر تألیف کتب درسی، عدم 
درک مشــترک معلمان، مدرســان و کارشناسان نســبت به اصول علمی قصدشده در 
عنصر ارزشیابی و ثبت نكردن نتايج مشاهدات عملکرد مهارتی دانش آموزان در دفتر 
عملکرد تحصیلی توســط درصــد زيادی از معّلمان. تحقیقات مرتبط نشــان می دهد 
بســیاری از برنامه های درسی به دلیل رعايت نكردن اصول علمی مرتبط با ارزشیابی 

به سمت برنامة درسی عقیم يا پوچ سیر کرده اند.
به طورکلــی ضعف در کاربــرد اصول علمی مرتبط با آمــوزش در کلیة دروس و 
به طور اخص عدم توجه به رعايت اصول علمی قصدشدة مربوط به عنصر ارزشیابی 
در برنامة درسی، مانع پرورش تفّکر و خالقیت در دانش آموزان شده است. از جمله 
تحقیقات مرتبط در اين زمینه نتايج تحقیقات کیانی و همکاران )1391(، آخوندزاده و 
همکاران )1390(، حقانی و همکاران )1389(، جاويدی و عبدلی )1389(، مطالعات 
بین المللي تیمز و پرلز )1385(، علیپور، سیف نراقی، نادری و شريعتمداری )1392(، 
 )ABC( حاجی حســینی نژاد و بالغی زاده 1389 و پروژة سنجش صالحیت های پايه
توســط کیامنش و خیريه )1379( بوده است که نشان داد، بسیاری از دانش آموزان و 
دانش آموختگان در جامعة کنونی، فاقد مهارت هاي تفّکر بوده و قدرت تجزيه وتحلیل 
مسائل پیچیدة اجتماعی را ندارند و در مواجهه با مسائل سطح باال ناتوان اند. يکی از 
راه های پرورش تفّکر، توّجه جدی به عالئق، سن و نیاز فراگیران است تا به واسطة آن 
تقويت مهارت هايی چون مهارت شنیداری، تعالی، پرسش گری، حل مسئله و تحريک 
آگاهی فراشــناخت و همچنین عزت نفس دانش آموزان رشد نمايد. بنابراين در تبیین 
نتايــج تحقیق می توان گفت که در تدوين کتاب تفکر و پژوهش به ويژگی هايی مانند 
ســن، عالئق و نیاز دانش آموزان تاحدودی توّجه شــده اســت كه اين نتايج با نتايج 
تحقیقات )اسمیت19 )1999(، تیواری20، الی، سو و ين )2006(، وسینگر21، )2004(، 
ساســويل22 )1994(، ســانتی23 )1993( و مونتس و ماريا24 )2001( در مورد توجه به 

نیازهای فراگیران همسويی نشان می دهد.
در پرورش تفّکر و رشد شناختی فراگیران، استفاده از انواع روش های ارزشیابی 
فرايند- محور، مشــارکتی و گروهی، به جای ارزشــیابی هدف محور، تأثیر به ســزايی 
دارد. نتايــج تحقیق نشــان داد کــه در کتاب تفکر و پژوهش، تــا حدودی اين اصول 
توســط معّلمان به کار گرفته شده اســت كه اين نتیجه با نتايج )جیولیودری، لوجان و 
ديکارلو25، 2009( همسويی نشان داده است. لذا با توّجه به نتايج تحقیق پیشنهاد های 

زير ارائه می گردد:
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الف: اصول علمی قصدشــدة مربوط به عنصر ارزشــیابی درس تفکر و پژوهش، بر 
اســاس الگوی مشــارکت هماهنگ شده و متوازن، شــامل گروهی از متخّصصان 
برنامه ريزی درســی، متخّصصان فلســفه تعلیــم و تربیت، معّلمــان صاحب نظر، 
متخّصصــان يادگیری و همچنین نتايج تحقیقات انجام گرفته، مورد بازنگری قرار 

گیرد.

ب: حال که دفتر تألیف کتاب های درسی برای پرورش تفکر و پژوهش در دانش آموزان 
به افزايش ديسیپلین خاص )درس تفکر و پژوهش( اقدام نموده است تا اهداف 
مورد نظر تحقق يابد، بنابراين ضرورت دارد، معّلماني خاّلق و عـــالقه مند برای 
تدريس درس تفکر و پژوهش، تربیت و سازمان دهی گردند. گر چه بايد اين مهم، 
مبنا و اساس همه ديسیپلین های برنامة درسی باشد و زمینه و بستر پرورش تفکر 

و پژوهش به طور عملی توسط تمامی دروس فراهم گردد.

پ: به منظور تبادل تجربه و رفع ابهامات، برای معّلمان، کارشناسان، مديران، معاونان 
مدارس، راهبران آموزشــی و معاونان آموزشــی ادارات، نشســت های علمی و 
کارگاهی، گردهمايی و جلســات کارشناســی در سطح مّلی، اســتانی و منطقه ای 
برگــزار گــردد. اين عمــل می تواند زمینــة الزم را برای ايجاد فهم مشــترک بین 
مســئوالن، معّلمان، کارشناســان و راهبران آموزشــی از اهداف، اصول و مبانی 

برنامة درسی تفکر و پژوهش، که از ضروريات است فراهم کند.

ت: بســترهای مناســب برای اجرای موفق درس تفکر و پژوهــش مانند امکانات و 
تجهیزات آموزشی، فضاي مناسب، در نظر گرفتن زمان مناسب با محتوا، حمايت 
و پشــتیبانی وزارت آموزش وپرورش از آموزش برنامه، آموزش معّلمان متفّکر و 
خالق، اجرای رويکرد برنامة درسی متصاعدشونده در مقابل برنامة درسی مقاوم 
در برابر معّلم و يا وفادارانه، ايجاد زمینه برای فهم مشــترک از برنامه بین معّلمان 
و مسئوالن، تأسیس دبیرخانه دائمی در سطح وزارت آموزش وپرورش و ادارات 

آموزش وپرورش استان ها فراهم گردد.
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