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 دکتر محمدرضا سنگری: بسم  اهللا  الرحمن 
الرحيم. عرض ســالم و خوشامد  دارم خدمت استادان 
و دوستان و کارآزمودگان حوزه تعليم و تربيت و ادبيات 
فارســی. سپاســگزارم از حضورتان در اين جلسه که 
نخستين نشست ما دربارة يکی از موضوعات مربوط به 

کتاب های ادبيات فارسی در سال ١٣٩٩ است. 
در جلســات قبل مباحــث حــوزه روش تدريس و 
عناصر مطلوب و نامطلوب تدريس را با حضور شورای 
نويسندگان مجله و همکارانی که از دبيران کارآزموده 
بودند مطرح کرديم. در اين جلســه هم شــيوه های 

ارزشيابی کتاب های فارسی و نگارش دوم متوسطه را 
مطرح می کنيم. 

من پيش از ورود به بحث نکاتی کلی را دربارة دو واژة 
«ارزيابی» و «ارزشيابی» مطرح می کنم. 

ارزيابی يعنی به دست آوردن و جمع کردن مجموعه 
شواهدی که  می تواند ما را در تحليل، تبيين و داوری 
دربــارة يک موضوع ياری کند. ارزيابی مقدمه ورود به 
ارزشيابی است. پس در ارزيابی ما منابع و مدارکمان را 
در اختيار داريم ولی در ارزشيابی دربارة همان داده ها و 

يافته ها به داوری می پردازيم. 
روش های گوناگونی برای ارزشيابی وجود دارد. بعضی 
مواقع ارزشيابی ها خطی يا فرجامی و پايانی است، ولی 
در برخی موارد فرايندی اســت، و مقبول ترين شکل 
ارزشــيابی همين روش فرايندی اســت، و در فرايند 
آمــوزش ما هم جايگاه خودمان و هم جايگاه مخاطب 
خودمان يعنــی دانش آ موز را مشــخص کنيم. چون 
ارزشــيابی تصوير و تفســيری از خود معلم و دبير را 
فرا دست می دهد، يعنی ما تنها به ارزيابی دانش آموز 
نمی پردازيم بلکه به ارزيابی برنامة درسی، ارزيابی کتاب 
درســی و ارزيابی خود معلم هم می پردازيم. يعنی به 

نوعی خودارزيابی و خودارزشيابی هم اتفاق می افتد. 
در سال های گذشته کمتر به اين مقوله پرداخته شده 
و جای آن در مجله رشــد زبان و ادب فارســي خالی 
بود. يکی از ارکان هشت گانه آموزش عنصر ارزشيابی 
اســت، ولی به اين عنصر که رکن پايانی در مجموعه 
سازه ها و عناصر هشت گانة آموزشی است کمتر توجه 
شده است. به همين سبب ضرورت دارد به اين موضوع 
پرداخته شود و ما بايد ابعاد و اضالع گوناگون موضوع 
را با هم فکری مورد توجه قرار دهيم و البته سعی کنيم 
تمرکزمان صرفًا روی شيوه های ارزشيابی نباشد. البته 
فرودگاه بحث اين جلسه شيوه های ارزشيابی است اما 
ورودگاه اين جلسه می تواند چيز متفاوت ديگری باشد. 

 جواهر مؤذنی

 دکتر محمد رضا 
سنگری: 

روش های 
گوناگونی در 

ارزشيابی هست. 
بعضی مواقع 
ارزشيابی ها 

خطی يا فرجامی 
و پايانی هست 

اما در برخی 
موارد ارزشيابی 
فرايندی است 
که مقبول ترين 

شکل ارزشيابی 
همين روش 

فرايندی است

  اشاره
جلسة شيوه های ارزشيابی کتاب های فارسی 
و نگارش دوم متوسطه در روز دوشنبه ۳۰ تير 
۱۳۹۹ در دفتر تأليف کتاب های درسی برگزار 

شد. 
در اين جلسه سردبير مجله، مسئول گروه 
ادبيات دفتر تأليف و نيز چند تن از کارشناسان 
و استادان و معلمان ادبيات ديدگاه های خود 
را نسبت به موضوع مطرح و مفهوم، انواع، 
ارکان، شيوه ها و مراتب مختلف ارزشيابی را 
بررسی کردند. عالوه بر اين سيطرة کنکور 
بر ارکان آموزشی كشور، ديدگاه های ويليام 
معلمان  انتقاد های  ارزشيابی،  دربارة  گالسر 
نسبت به برخی از سؤاالت ارزشيابی و لزوم 
تناسب ارزشيابی با اهداف کتاب و رويکردهای 
برنامة درسی ادبيات از ديگر موضوعات مورد  
بحث در اين نشست بود که در ادامه می خوانيد. 
آقايان  از  عبارت اند  گفت وگو  در  حاضران 
محمد رضا سنگری، غالمرضا عمرانی، علی اکبر 
کمالی نهاد، حسين قاسم پور مقدم، و خانم ها 

شهناز عبادتی و زينب يزدانی. 
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انتظار است دوستان حاضر به شکل کلی تر 
دربارة شــيوه های ارزشيابی صحبت کنند 
و کم کم وارد بحث شــيوه های ارزشــيابی 
کتاب های فارســی و نگارش دوم متوسطه 
شــويم. با اين مقدمه کوتاه در خدمت شما 
هستيم. خواهشمندم نظر ها و نگاه های خود  

را بيان فرماييد. 

ارزشــيابی زندگی  بــا   عمرانی: ما 
می کنيم. در واقع همة زندگی ما ارزشــيابی 
اســت. ارزشــيابی در کار آموزش و پرورش 
مهم ترين عنصر است. اگر متغيرهايی مثل 
کتاب درسی، شيوه های تدريس، روش خود 
معلم، دانش آ موز، اوليا و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترين آن هاست. چون ارزشيابی تعيين، 
امر و تکليف می کند که هر کدام اين عنصرها 
چه کار کنند. مثًال ارزشيابی به معلم می گويد 
چگونــه درس بدهد؛ به دانش آموز می گويد 
چطور درس بخواند؛ به نويسندة کتاب درسی 
نيز می گويد به کدام قســمت کتاب درسی 
بيشــتر اهميت بدهد. بحث ديگر اين است 
که چرا ارزشــيابی اين قدر مهم می شود و 
در صدر همة مسائل قرار می گيرد. متأسفانه 
غول کنکور روی همة ارکان آموزش و پرورش 
سيطره انداخته است. يعنی مثًال وزارت علوم 
هم که بــرای خودش می خواهد دانشــجو 
انتخاب کنــد آموزش و پرورش ايــن کار را 
برايش انجام می دهد. يعنی تمام زحمت ها 
را آموزش و پرورش می کشــد. تمــام ارکان 
آموزش و پرورش از کالس های ابتدايی تا انتها 
تحت تأثير  آن يک روز کنکــور قرار دارند. 
يعنی شيوة ارزشيابی در کنکور تکليف معلم 
و دانش آموز را در تمام پايه های درسی دوازده 
ساله از ابتدايی تا دبيرستان تعيين می کند و 
به همه امر و نهی می کند که چه کار بکنند  و 
چه کار نکنند تا به موفقيت در کنکور برسند. 
مثًال اگر شــيوه های ارزشــيابی کنکوری 
تشــريحی بود نوع تدريس معلم در مدرسه 
با آنچه که اکنون هســت فــرق می کرد و 
ناگزير نوع کتاب درسی هم متفاوت می شد؛ 
همين طور نحوة درس خواندن دانش آموز و 

نوع نگرش جامعه هم فرق می کرد. 
امروز تست و نکته ســنجی و نکته بينی و 
پرداختن به جزئيات بسيار ريزی هست که 

زندگی و سرنوشــت و آينــده دانش آموز را 
تعيين می کند و دانش آموز از معلم و خانواده 
و مؤلف و جامعــه انتظار دارد کــه او را به 
همان سمت و ســويی ببرد که ارزشيابی از 
او می خواهد. البته اين ارزشيابی مورد نظر ما 
(کارشناسان و مؤلفان کتب درسی) نيست و 
ما اصًال در تأليف کتاب و شيوه های تدريس 
به اين مسائل نمی پردازيم. االن هم قضاوتی 
دربارة ارزشيابی و کنکور نمی کنم و نمی گويم 
که خوب است يا بد؛ فقط می گويم اين نوع 
ارزشيابی که االن داريم سرنوشت ساز است. 

هرچه معلــم و دبير انجام دهــد و هر چه 
خانــواده بخواهد، هر چــه جامعه بخواهد، 
از جملــه اينکه ما می گوييــم می خواهيم 
شهروندی بسازيم که بتواند با شهروند ديگر 
تعامل کند اين خواست ما و کتاب های درسی 
و معلم و خانواده و جامعه اســت؛ جامعه به 
چنين شهروندی نياز دارد و می خواهد چنين 
شهروندی بســازد؛ اما ارزشيابی کنونی اين 
خواســت ها را کنار می گذارد و می گويد آن 

چيزی که من می خواهم بايد ساخته شود. 

 دکتر محمدرضا سنگری: همان طور 
کــه آقــای عمرانــی فرمودند ارزشــيابی 
جريان جاری زندگی انســان اســت؛ يعنی 
ما لحظه به لحظه داريــم خودمان و ديگران 
و موقعيت هايمان را ارزشــيابی می  کنيم و 
مصداق بــارز آنکه کنکور اســت در کتاب 
درسی و روابط اجتماعی و اقتصاد و سياست 
هم مؤثر اســت و همين آزمون و ارزشيابی 
سرنوشت بســياری را در زندگی مشخص 

می کند. 

 کمالی نهــاد: مــن دبيــر اتحاديه 
انجمن های معلمان ادبيات کشــور هستم. 
حرف هايم را در چهار حوزه خالصه می کنم. 
ابتدا اهميت ارزشيابی، دوم ارزشيابی در حوزة 
زبان و ادبيات فارســی و مشکالت و مسائل 
مربوط به آن، سوم ارزيابِی ارزشيابی هايی که 
انجام می دهيم (به خصوص  از دانش آموزان 
که بعضی از دبيران انتقاد هايی را هم نسبت 

به ارزشــيابی ها دارند)، چهــارم بارم بندی 
و ســنجه هايی کــه در کتاب های درســی 

پيش بينی کرده ايم. 
اول اهميت ارزشيابی؛ وقتی بحث آموختن 
و پرورش دادن پيش می آيد قطعًا ارزشيابی 
از اين دو هم اهميت می يابد. در تمام اجزا و 
در اجرای برنامة درسی ارزشيابی اهميت و 
معنا پيدا می کند و اين اهميت اگر نگوييم 
بيشــتر يا کمتر از ساير اجزاســت اما پا به 
پای بخش های ديگر برنامه درســی دارای 
اهميت اســت. همان طور که کتاب درسی 
در جريان آمــوزش ارزش و اهميت دارد به 
همان ميزان هم ارزشيابی معنا پيدا می کند؛ 
يعنی ارزشيابی از آن مطلب و محتوايی که 

در کتاب درسی   آورده ايم. 
اگر اجزای برنامة درسی زبان و ادبيات فارسی 
را رصد کنيم می بينيم که برنامه ريزانی که در 
اسناد باالدستی در برنامه خاص رشته زبان و 
ادبيات فارسی اين برنامه را تدوين کرده اند 
قطعًا وقتی رويکردهای برنامه را می نوشته اند 

يکی از آن ها ارزشيابی بوده است. 
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 اين حرف به اين معناست که اگر ما فصلی 
را در کتاب درســی می آوريم بايد اين را هم 
ببينيم که اين فصل چگونه بايد ارزشــيابی 
کنيم تا قبًال بدانيم آيا دانش آموزی که همة 
جريان برنامه درســی و آموزشی را برای او 
تدارک ديده ايم خواهد توانست به آن اهداف 

و رويکرد های ما دست پيدا کند يا نه؟ پس 
ارزشيابی حضور بسيار پررنگ و پرمعنايی در 
رويکردها و اجزا و ساختار برنامه درسی دارد. 
از طرفی تدوين و تأليف کتاب های درسی، 
حتــی در جزئيات، بايد بر اين مبنا باشــد 
که در همان زمان که دارد نوشــته می شود 
برای ارزشــيابی آن هم فکر بشود. بايد ديد 
فصل بندی و محتوا و متن های انتخاب شده 
برای درس و اهدافی که مورد نظر ماســت 
و خودارزيابی و ســؤاالت و فعاليت هايی که 
در ادامه آمده، آيا قابل ارزشــيابی هست که 
بر مبنای آن دانش آموز خود را بســنجيم و 
ببينيم که به اهداف مورد نظر ما رسيده است 

يا خير!
از طرفی معلــم هم که تدريس می کند به 
فکر اين است که بر نکته های مهم تر و بخش 
معنا دارتر و اجزای اهميت دارتر درس بيشتر 
تأکيد کند و به شــيوه ای آموزش بدهد که 
دانش  آموزش به آن هدف برســد و در پايان 
قابليت بازخوردگيری و نتيجه گيری برايش 
مقدور باشــد. در نهايت خود دانش آموز هم 
به گونــه ای مطالعه می کند کــه بتواند در 
ارزشيابی ها موفق باشد. حتی در والدين و در 
خانواده هم اين ارزشيابی معنا پيدا می کند. 
اينکه والدين چگونــه برنامه ريزی کنند که 
فرزندشــان بتواند از تحصيل و آموخته های 
خودش در جاهايی که قرار اســت ارزشيابی 

شود موفق باشــد. اين ارزشيابی و شيوة آن 
اهميت ويژه ای در همة اجزا و ارکان آموزش 
دارد و ايــن قابليت را دارد که خيلی خوب و 
عميق و گسترده به آن پرداخته شود. فعًال به 

همين مقدار بسنده می کنم. 

 شــهناز عبادتی: از دبيران ادبيات 
منطقه شش هســتم. خوشحالم که امکان 

مشــارکت در ايــن بحــث را پيــدا کردم. 
صحبت هايم را در ســه محــور می خواهم 
بيان کنم. محور اول دستيابی به کيفيت در 
کالس درس، محور دوم ارزشيابی کتاب  های 
فارسی در فرايند ياددهی- يادگيری و محور 
سوم تدوين الگوی ارزشيابی در يک محيط 

آموزش مجازی. 
در خصــوص کيفيــت که به طــور خاص 
مورد نظر و مطلوب من اســت می خواهم به 
ديدگاه ويليام گالسر اشاره کنم که «نظريه 
انتخاب در مدرســه کيفی» است و آن را با 
ارزشــيابی مطلوب در کالس درس ارتباط 

خواهم داد. 
گالسر اعتقاد دارد که انسان پنج نياز اساسی 
دارد و هر رفتارش برای برآورده شــدن يکی 
از آن نيازهاســت. نياز به بقا، نياز به عشق و 
احســاس تعلق  خاطر، نياز به قدرت، نياز به 
آزادی، نياز به تفريــح و لذت و در کنار اين 
تعريفی از دنيای مطلوب ارائه می دهد. دنيای 
مطلوب از نظر گالسر شــامل خواسته ها و 
روش های هر فرد برای رسيدن به آن پنج نياز 

است. اين روش ها و خواسته ها منحصر به فرد 
اســت. مهم تر از همه اينکه هر فرد می تواند 
تصاويری را انتخاب کند و در دنيای مطلوبش 
قرار بدهد که آن تصاوير او را به سوی ارضای 
نيازهايش راهنمايی کند. حال می خواهيم 
ببينيم که جايگاه ارزشيابی در دنيای مطلوب 

دانش آموزان چيست. 
هدف از ارزشــيابی می تواند اين باشد که 
هر دانش آ موزی در دنيای مطلوب خودش، 
تصوير مطلوب درس خواندن و ادامه تحصيل 
را به درستی ترسيم کند. اگر فرايند ارزشيابی 
از اســتاندارد ها و معيارهای الزم برخوردار 
نباشد، چه بسا تصوير مطلوب درس خواندن 
از دنيای ذهنی  دانش آ موز خارج شود. حال 
برای اينکه به دانش آموز به شــيوة مديريت 
راهبرانه (نه مديريت مســتبدانه) بياموزيم 
که چطــور بتواند درس خواندن را در گنجة 

غالمرضا عمرانی: اگر 
متغيرهايی مثل کتاب 

درسی، شيوه های 
تدريس، روش خود 

معلم، دانش آموز، اوليا 
و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم 
به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترينشان هست. 

چون ارزشيابی تعيين و 
امر و تکليف می کند که 
هر کدام اين عنصر ها 

چه کار کنند
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ذهنش جای بدهد به مســئلة ارزشــيابی 
می پردازيم. 

گالسر در خصوص کيفيت در کالس درس 
موضوعات مهمی را مطــرح می کند که به 
اختصار به مواردی از آن ها اشــاره می کنم. 
او می گويد: در کل، هر چيزی که در دنيای 
مطلوب قرار می دهيم به ما کمک می کند که 
به کيفيتی در زندگی برسيم. حال بايد ديد 
ارزشــيابی در کيفيت دنيای مطلوب ما چه 

نقشی دارد. 
مســلمًا در فرايند ياددهی- يادگيری يکی 
از ابزارهای ارزشــيابی آزمون است. گالسر 
معتقد اســت برای اينکه دانش آموز مفهوم 
کيفيــت را در کالس درس ياد بگيرد بايد 
برخوردی متفاوت با آزمون ها داشته باشيم. 
بايد با مديريت راهبرانه به او بياموزيم که مهم 
دستيابی به کيفيت يادگيری است نه کميت 
و نمره. بنابراين الزم اســت که با آزمون ها 
کمی متفاوت تر از تکليف درســی برخورد 
کنيم. آزمون ها بايد وسيلة خودارزيابی توسط 
خود دانش آموزان يا گروه های دانش آموزی 

باشد. 
مهم تر از همــه اينکه وقتی آزمون طراحی 
می شــود و دانش  آموز در جريان آزمون قرار 
می گيــرد تا زمانی که دانش آموز به پاســخ 
درست پرسش ها دســت پيدا نکرده زمان 
آزمــون نبايد قطع شــود. در واقــع آزمون 
موفق و کيفــی از ديدگاه گالســر آزمونی 
اســت که بدون زمان باشد. يعنی وقتی هر 
دانش آموز پاســخ ها را به معلم يا گروه خود 
ارائه می دهد توســط خودش و گروهش (نه 
معلم) در می يابد که چقدر پاسخ های درست 
به سؤاالت داده است. اگر پاسخ درست نداده 
به او زمان می دهيم که تالش کند به پاسخ 
درست سؤال ها برســد. در اين صورت به او 
القا می شود که چون کيفيت يادگيری او مهم 
اســت اين امکان وجود دارد که کمی زمان 
را برای او آزاد بگذاريــم و اين اجازه را به او 
بدهيم تا کيفيت يادگيری خود را ارتقا بدهد. 
بنابراين نياز به قدرت و خود ارزشمندی در او 

رشد می کند. 
اين يک نکته؛ 

نکتة بعد اين توصيه است که آزمون هايی که 
برای ارزشيابی طراحی می شود، لزومًا نبايد 
آزمون های آسان باشد بلکه بايد آزمون  های 

کوتاه مدت باشد. يعنی دانش آموز برای يک 
هدف مشخص مورد ارزيابی قرار بگيرد. 

مطلب بعدی که می خواهم روی آن خيلی 
تأکيد کنم نمرة آزمون است. نمرة هر آزمون 
ابزار قدرت است. اين ابزار قدرت هم می تواند 
برای کيفيت تدريس معلم مطرح باشد و هم 
برای يادگيری دانش آموز. پس اگر دانش آموز 
اجازه داشته باشد کيفيت يادگيری اش را ارتقا 
دهد کم کم به خودارزشمندی می رسد و نياز 
خود به قدرت را برآورده می کند. و اما نمره 
چه جايگاهی می تواند داشته باشد؟ گالسر 
معتقد است که در يک مدرسه کيفی، در يک 
ارزشيابی با کيفيت، نمرة بد را بايد به تدريج 
حذف کــرد. يعنی در يک مديريت راهبرانه 
ديدگاه و نگرش معلم هم بايد تغيير کند و 
ما ديگر نمره و نتيجة بد نداشته باشيم. تصور 
کنيد دانش آموزی که در يک ارزشيابی نمرة 
بد می گيرد آيا تصوير عالقه  به ادامة تحصيل 
در دانشگاه می تواند در دنيای مطلوبش جای 
بگيــرد؟ دانش آموزانی کــه نمره های بد در 
آزمون ها می گيرند به تدريج امکان دارد درس 
خواندن را کنار بگذارند چون ديگر احساس 

خودارزشمندی ندارند.
حال، می پرســيم وقتی نمرة بد نداريم چه 
نمره هايــی داريم؟ کًال دو نوع نمره خواهيم 
  .B يعنی نمرة باال و نمرة A داشــت: نمرة
گالسر معتقد است که نمرة A هم مهارت  
يادگيــری دانش آموز را نشــان می دهد و  
هم کيفيت بــاالی يادگيری او را؛ ولی نمرة 
B کيفيت يادگيری را نشــان می دهد ولی 
مهارت را نه. يعنی هنوز دانش آموز به مهارت 
الزم دستيابی پيدا نکرده است. ديگر به جز 
دو نمرة A و B نمــرة ديگری نداريم. مثًال 
ديگر نمره C و D و يا ... نداريم. هر چند اين 
مشکل است اما او معتقد است که بايد کم کم 
نمرة بد را از ارزشــيابی حــذف کنيم. برای 
رسيدن به اين مطلوب به تدريج زمينه هايی 
بايد فراهم شود که نگرش معلم تغيير کند. 
نمره از ديدگاه گالسر به عنوان حقوق برای 
يادگيری مطرح اســت. يعنی همچنان که 
يک کارمنــد يا يک کارگــر کار می کند و 
حقوق می گيرد و در يک محيط سالم هر چه 
حقوق بهتر به او بدهيم احتماًال کار را بهتر 
انجام می دهد، همين طور هم اگر دانش آموز 
بازخوردهای مثبت ببيند، نه نمرة بد و منفی، 

به مرور زمان احســاس می کند که در برابر 
تالشش حقوق خوبی دريافت می کند و در 
نتيجه برای کســب يادگيری بيشتر تالش 

بيشتری خواهد کرد.

 دکتر محمدرضا سنگری: نکته های 
بسيار خوبی را مطرح کرديد. بسيار ممنونم. 

 قاســم پور مقدم: بسم  اهللا  الرحمن 
الرحيم. بنده مدير گروه دفتر تأليف کتاب های 
درسی هستم. نکته اول جايگاه ارزشيابی در 
برنامة درســی ادبيات است. براساس اينکه 
رويکرد برنامة درسی خطی باشد يا فرايندی، 

هويت ارزشيابی مشخص می شود. 
در گذشــته چون رويکرد خطی بر توليد و 
تأليف کتاب های درســی حاکم بود به طور 
طبيعــی امتحان و آزمون و ارزشــيابی هم 
خطی بود؛ يعنی ارزشيابی در پايان آموزش 
اتفاق می افتاد و معلم بعد از گذشــت يک 
مدت زمان مشــخص مثل يک نيم  سال يا 
نوبت اول يا يک ماه از دانش آموزان ارزشيابی 
به عمل می آورد و اين شيوة خطی را براساس 
آن گام هايــی که تعريف می کرد، که مثًال تا 
نيم ســال اول ســه آزمون بگيــرد معلوم و 
مشخص می کرد. اما امروزه اکثر برنامه های 
درسی از جمله برنامة درسی ادبيات براساس 
رويکرد فرايندی شــکل گرفته و ما انتظار 
داريم که معلمان ما و بدنة اجرايی در واقع از 

رويکرد فرايندی استفاده کنند. 
در رويکرد فرايندی برای آزمون و ارزشيابی 
زمان و مکان خاصی قائل نيستيم و اين عمل 
در هر زمانی که معلم تشــخيص دهد حتی 

بدون اطالع قبلی می تواند برگزار شود. 
نکتة بعد اين است که دانش آموزان و حتی 
خود معلم در کالس درس ادبيات بايد تغيير 
رفتار را بعد از گذشت مدت زمانی احساس 
کنند. بعد از گذشت نيم سال تحصيلی انتظار 
داريم که رفتاری از رفتارهای دانش آموز دچار 
تغيير يا ارتقا بشود. ابتدا بايد بايد مشخص 
کرد که مراد از رفتار قابل تغيير در يک مدت 
زمان معلوم چيســت. علمای روان شناسی 
معتقدند که رفتار مجموعه ای از اطالعات و 
مهارت ها و بينش های انسان است. به عنوان 
مثال وقتی دبير ادبيات در آغاز سال تحصيلی 
سؤالی را از دانش آموزان می پرسد صرف نظر  
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از اينکه به آن پرسش پاسخ درست می دهند 
يا خيــر، جايگاه رفتار فعلــی دانش آموزان 
مشخص می شود. معلم از طريق برنامة درسی 
و بسته های يادگيری و کتاب درسی تالش 
می کند جايگاه رفتــار فعلی دانش آموزان را 
به سطحی باالتر و مطلوب تر ارتقا دهد. حال 
بايد ديد که ادبيات در کجای اين ســطوح 

تغيير رفتار قرار می گيرد. 
در آغــاز تدريس ادبيات معمــوًال دانش  ها 
و اطالعات دانش آموز دســتکاری می  شود. 
مثًال اگر دانش آموز دربارة حافظ و سبک او 
از قبل اطالعاتی دارد معلم ســعی می کند 
ايــن اطالعات را افزون تــر از قبل کند. اين 

پايين ترين سطح آموزش و يادگيری است. 
يک درجه باالتر مرحله درک و فهم است. 
پــس از تدريس معلم  ادبيــات در کالس 
از دانش آمــوزان انتظــار داريــم مفاهيم و 
موضوعاتی را که معلم در درس زبان و ادبيات 

فارسی مطرح کرده است بفهمند. 
مرتبة سوم مرحلة پس از درک و فهم است. 
در ايــن مرحله انتظار اســت دانش آموزان 
آموخته هــای خــود را در زندگی روزمره به 
کار بگيرند. به عنــوان مثال اگر يک مفهوم 
دســتوری يا ادبی را در مرحلة يک و دو ياد 
گرفتند و به خوبی درک کردند انتظار داريم 
که در توليدات زبانی خودشــان آموزه های 
دســتوری، زبانی و ادبی را به کار بگيرند. يا 
مثًال در درس آرايه هــای ادبی فقط در حد 
دانش و درک و فهــم باقی نمانند بلکه آن 
آرايه ها را به نحــوی در زندگی خود به کار 

ببرند. 
مرتبة چهارم از تغيير رفتار، تحليل و تجزية 
يک کل به عناصر و اجزای تشکيل دهندة آن 
است. اتفاقًا اين طور به نظر می رسد که ادبيات 
از اين مرحله به بعد معنا پيدا می کند. يعنی 
تا مرحلة چهارم بحث زبــان و زبان آموزی 
را دنبال می کنيم، امــا از مرحلة چهارم که 
از مراتــب متعالی يادگيــری و تغيير رفتار 
محسوب می شــود خود ادبيات را می توانيم 

دنبال کنيم. 
مــراد از تحليــل کل به اجــزا و عناصر و 
سازه های تشــکيل دهندة آن اين است که 
مثًال يک متن نثر يا نظــم را از هر دوره ای 
که مد نظرمان است در اختيار دانش آموز قرار 
دهيم و او قادر باشــد اين متن را به عناصر 

سازه ای آن که به طور مشخص در کتاب های 
ادبيات فارسی آمده تحليل و تجزيه کند. در 
کتاب های فارسی به طور مشخص قلمروهای 
سه گانه را می بينيد و به طور مشخص تر وقتی 
قلمرو زبانی را در نظر می گيريم انتظار داريم 
که دانش آموز اين متن نظم يا نثر را به لحاظ 
زبان شناســی يا زبانی و دستوری و اماليی و 

واژگانی بررسی کند. 
مرحلة پنجم مرحلة ترکيب يا تلفيق است 
که يک درجه باالتــر از مرحلة تغيير رفتار 
و يادگيــری قرار می گيرد. بــه اين ترکيب 
با هم آيی يــا يکپارچه ســازی آموزه ها نيز 
می گويند. يعنی آنچــه را که دانش آموز در 
زمان مشــخصی مانند يک نيم سال از سال 
تحصيلی ياد گرفته و توانايی تحليل آن را هم 
پيدا کرده؛ حال از او انتظار داريم آموخته های 
خــود را در کنار هم قرار دهد و خودش يک 
متن کلی را توليد کند که در درون آن متن 
همــة چيزهايی که آموخته اســت حضور 
داشته باشد؛ حتی از مطالب خارج از کتاب 
درسی يا مطالب کتاب هايی که در راستای 

کتاب درسی ادبيات آموخته است. 
در نهايــت مرتبــة ششــم و آخريــن و 
متعالی ترين مرتبه، مرتبة داوری و قضاوت و 
ارزشيابی است که در ادبيات تحت عنوان نقد 
ادبــی از آن ياد می کنيم. واقعًا دانش آموزان 
ما هيچ وقت به مرتبة ششــم دســت پيدا 
نمی کننــد. حتی اگر کتاب های درســی و 
برنامة درسی اين مراتب شش گانه را در درون 
خود نشان داده باشــند که دليل آن را بايد 

جداگانه بحث کرد. 
مطلب بعدی اين است که رويکرد ارزشيابی 
انتخاب شــده برای ادبيات، کدام يک از اين 
ســه مقوله اســت که االن عرض می کنم. 
براســاس اينکه کدام يک از اين سه مقوله 
باشــد کالس های تدريس ادبيات شــکل 

می گيرد. 
رويکرد اول، ارزشيابی برای ارزشيابی است. 
يعنــی گرفتن آزمون برای ايجــاد رقابت و 
تعيين جايگاه دانش آموز است. صفر تا بيست. 
يعنی من ارزشيابی می کنم فقط برای اينکه 

ارزش معلم يا دانش آموز را تعيين کنم. 
رويکرد دوم، ارزشيابی برای آموزش است. 
يعنــی من معلم برای بازنگــری و اصالح و 
تقويت تدريس خــودم آزمون می گيرم. در 

اينجا ارزشيابی برای پيدا کردن نقاط ضعف 
تدريس من است. در اين ارزشيابی دانش آموز 
و پيشــرفت تحصيلی اش در نظــر گرفته 
نمی شــود. در اين آزمون جايگاه دانش آموز 

تعيين نمی شود. 
رويکرد سوم ارزشيابی برای يادگيری است. 
در رويکرد ســوم نه نمره اهميت دارد و نه 
جايگاه تدريس. بلکه ارزشيابی بهانه ای است 
برای اينکه دانش آموزان مطالب يادگرفته شده 
را دوباره ياد بگيرند. نمونه ای از رويکرد سوم 
را در کتاب های درسی فارسی دورة متوسطه 
فعلی و يا در ادبيات دهه هفتاد و هشتاد سراغ 

داريــم که در ارزيابی هــا و خودآزمايی های 
کتاب های درسی ابتدا توضيح می داد. ما اين 
توضيح ابتدايــی را در کتاب های فعلی هم 
داريم. مثًال کنايه را توضيح می دهد و مثال 
می زند ســپس می گويد در عبارت های زير 
کنايه را مشخص کنيد. اين مثال به روشنی 
ارزشــيابی برای يادگيری را نشان می دهد. 
در بخش بعدی دربارة شــيوه های ارزشيابی 

صحبت خواهم کرد. 

ادامة ميزگرد در شمارة بعد ...

دکتر علی اکبر 
کمالی نهاد: اگر قرار 
است فصلی را در 

کتاب درسی بياوريم 
بايد ببينيم که اين 
فصل را چگونه بايد 

ارزشيابی کنيم و به اين 
موضوع دقت کنيم که 
دانش آ موزی که همة 

جريان برنامة درسی و 
آموزشی را برايش پيش 
برديم آيا توانست به آن 
اهداف و رويکرد های ما 

دست پيدا کند يا نه


