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بوم

یکگامبهجلو

ارزيابى با کدام الگو؟ 
ارزشــيابی کيفی برنامه های درسی که 
به آن نقادی آموزشی نيز گفته می شود، 
با مجموعه اي ثابت از شــيوه نامه ها يا با 
نوعي خــاص از اطالعــات قابل تعريف 
نيســت. ارزشــيابی کيفی در راستا و تا 
حــدودی بــا بهره گيــری از موضوعاتي 
نظير پديدارشناسی، هرمنوتيک و نظرية 
انتقادی، با هدف سنجش مفاهيم مبتنی 
بر تأمل بشر از موقعيت های خاص آموزش 
و ترغيب کنش انسانی در اين موقعيت ها 

و زمينة اجتماعی به وجود آمده است.
 عامالن ارزشيابی کيفی برنامة درسی نه 
فقط به قصد کشف ويژگی های ملموس 
آموزشــی، بلکه همچنين با اين قصد که 
غيرملموس  امــا  برجســته  ويژگی های 
را به شــخصه دريافت كننــد، خود را در 
موقعيت های آموزشی غوطه ور می سازند.

هر عامل ارزشيابی معانی و ارزش های 
خــاص خــود را، از جملــه گرايش ها و 
تمايالت برای عمل، اســتخراج می کند 
و به منظــور فراهم آوردن زمينة نگاه تازه 
و چندگانه از هر موقعيت تحت بررســی، 
آن هــا را با ديگران در ميــان می گذارد. 
بنابراين، ارزشــيابی کيفی برنامة درسی 
را می تــوان تالش مبتنی بــر تأمل برای 
دستيابی به حداکثر دامنة آگاهی ممکن 
ـ در موقعيت های  ـ از جمله دانــش فرد 
خــاص آمــوزش و اســتخراج معانی و 
ارزش ها، بســط مفاهيم و ترغيب کنش 

اخالقی تعريف کرد.
اين رويکــرد تفکر و تأمــل را از طريق 
اســتفاده از روش طبيعت گرايانه و حرکت 
در چارچــوب مطالعة موردی و بهره گيری 

از مراحل چهارگانة زير ترغيب و تشــويق 
می کند:

ـ مشاهده
ـ توصيف
ـ تفسير

ـ ارزشيابی

 مشــاهده: در برگيرنــدة هر نوع 
وسيله ای است که ارزشياب برای کسب 
دانش و بينش از آن استفاده مي كند. لذا 
اين مرحله می تواند به مشاهدة مستقيم 
منحصر نباشــد، بلکه مصاحبه، بررسی 
شواهد ثبت شده، اســتفاده از روش های 
غيرمداخله گرانــه و مالحظات مبتنی بر 
درک ارزشــياب از تمام شواهد را نيز در 

بر می گيرد.

توصیف: عبــارت اســت از اينکه   
ارزشــياب چگونه موقعيــت را به تصوير 
می کشــد. در اينجا ارزشياب بايد تصميم 
بگيــرد از ميان چيزها )امــور( گوناگون، 
چه چيز بايد به تصوير کشيده شود و اين 

تصوير از چه راه هايی بايد خلق شود.
هدف آن است که حقايق مهم و اساسی 
دربــارة موقعيت و همچنيــن زمينه ای 
وســيع تر که موقعيت مورد بررسی در آن 
قرار گرفته است، به مخاطبان منتقل شود.

 تفسیر: عبارت است از نسبت دادن 
معانی به موقعيت.

معانــی می تواننــد از درون يــا بيرون 
موقعيت حاصل شوند. معانی درونی زمانی 
حاصل می شــوند که شرکت کنندگان از 
خود می پرســند مزيت در اين موقعيت 

برای آنان چه معنايی دارد؟
معانی بيرونی زمانی حاصل می شــوند 
که جنبه های خاص موقعيت با انديشــه، 
نظريه ها و وقايع با موقعيت های ديگری 
که راه های جديدی را برای نگريســتن و 
درک موقعيت فراهم می آورند، مقايســه 

می شود.

 ارزشیابی: بخش صريح و مستقيم 
در جريان نقادی آموزشی است. اين بدان 
معناست که نقاد بايد در مورد شايستگی 
و ارزش کل موقعيــت يــا اجــزای آن 

اظهارنظر کند.1

نتایج ارزیابی
بر اساس تحليل ارزيابی های انجام شده 

می توان اذعان داشت:
 مدرســه ها نيازمند آمــوزش دقيق 

انجام نيازسنجی هستند.
 مدرســه ها نيازمند آموزش فرايند 
تدويــن برنامه ريزی درســی در ســطح 

مدرسه هستند.
 اجرای برنامة ويژة مدرســه نيازمند 
رفــع موانــع، از جملــه کاهــش تعداد 

برنامه های ارسالی به مدرسه است.
 اجرای برنامة ويژة مدرسه به بازبينی 

زمان اختصاص يافته نياز دارد.
 گفتمان ســازی و فهم مشــترک از 
منطق اين برنامه، از ســطح کارشناسان 

ستادی تا مناطق، ضروری است.
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 دكتر سهيال فراهانی، کارشناس برنامة ویژة مدرسه

 برنامة ویژة مدرسه در جهت عملیاتی شدن راهکار 5-5 سند تحول و بند 2-١٣ سند تحول، از سال ١٣97 در مدرسه هاي 
متوســطة اول و دورة دوم ابتدایی اجرا شده است. بر اساس این شیوه نامه مدرســه ها اختیار دارند تا 60 ساعت، متناسب با 
نیازسنجی انجام شده، مهارت های زندگی و شغلی را به دانش آموزان آموزش دهند. در سال ١٣99 این برنامه به عنوان یکی از 
بسته های تحولی وزارت آموزش وپرورش در اولویت قرار گرفت. بر اساس این بستة تحولی، ضمن آموزش مدیران، زمینة آموزش 
همة معلمان و مربیان فراهم شــده است. در عین حال، از هشت مدرسة مجری برتر هر استان، ارزشیابي با رویكرد كیفي انجام 

شده است.


