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مقدمه

ارزشيابي برنامه درسي بهعنوان بخش جدایيناپذیر هرگونه برنامهریزی تربيتي عبارت است از فرایند گردآوری،
توصيف و تحليل نظاممند اطالعات بهمنظور ارزش داوری 2درباره ميزان موفقيت و پيشرفت برنامه درسي در تمامي
ابعاد و مراحل آن به هدف تسهيل تصميمگيری و بهبود اقدامات آینده .این تعریف از ارزشيابي برنامه درسي بهطور
آشکار دربردارنده دو مفهوم مهم و مرتبط به هم است .مفهوم نخست آن به ابعاد و حدود ارزشيابي اشاره دارد و
بيانگر آن است که ارزشيابي برنامه درسي محدود به ارزشيابي پایاني اقدامات انجامشده نيست ،بلکه در این فرایند
هم رخدادهایي اهميت دارند که فرصت یادگيری آنها بهصورت آشکار برای دانشآموزان و معلمان فراهم ميشود،
هم رخدادهایي که فرصت یادگيری آنها برای دانشآموزان و معلمان بهصورت ضمني ایجاد ميشود ،و همينطور
رخدادهایي که فرصت یادگيری آنها بهطور قصد شده یا ناآگاهانه از دانشآموزان و معلمان سلب ميشود (آیزنر،3
1995؛ مککاچين .)1982 ،4بهعبارتدیگر نهتنها برنامه درسي صریح (آشکار) ،بلکه برنامه درسي ضمني (پنهان)
و همينطور برنامه درسي مغفول (پوچ) نيز باید مورد ارزشيابي قرار گيرند .مفهوم دوم منعکسشده در تعریف باال
به کارکردهای ارزشيابي اشاره دارد و بيانگر آن است که هرگونه داوری درباره موفقيت یا مطلوبيت برنامه درسي و
هرگونه تصميمگيری برای برنامهریزی آینده باید مبتني بر نتایج ارزشيابي صورت گيرد.
کارکردهای اساسی ارزشیابی برنامه درسی

اگرچه بهطور سنتي ارزشيابي برنامه درسي با مفهوم تعيين ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيينشده تداعي
ميشود ،اما هماگونه که اسکریون )1981( 5و آیزنر ( )1994خاطرنشان ميکنند ،این کارکرد تنها و مهمترین
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کارکرد ارزشيابي برنامه درسي نيست ،بلکه ميتوان کارکردهای متعدد دیگری نيز برای آن متصور شد که به همان
اندازه دارای اهميت هستند .اسکریون ( )1981با تأکيد بر اهميت «پاسخگویي» بهعنوان کارکرد اساسي ارزشيابي
برنامه درسي ،دو کارکرد دیگر آن را مشتمل بر تعيين ميزان اثربخشي برنامه درسي از طریق تحليل نقاط قوت و
ضعف آن و گردآوری اطالعات برای بازنگری آن ميداند .برخي دیگر همچون آلکين و همکاران )1974( 1نيز بر
کارکرد تصميمگيری ارزشيابي تأکيد ميکنند .آنها ارزشيابي را فرایند گردآوری و تحليل نظاممند اطالعات به
هدف ارائه گزارشي سودمند به تصميم گيران و سياستگذاران ميداند تا بتوانند بر مبنای آن به اتخاذ تصميمات
منطقي و مبتني بر شواهد مبادرت نمایند .گال ،بورگ و گال )2019( 2نيز معتقدند که مهمترین دليل اهميت
یافتن ارزشيابي در دهههای اخير آن است که به یکي از عناصر اساسي تحليل سياست 3و مدیریت برنامه
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تبدیلشده است .آیزنر ( )1994ضمن توجه به کارکردهای توصيفشده توسط صاحبنظران ارزشيابي ،پنج کارکرد
عمده برای ارزشيابي برنامه درسي قائل ميشود که عبارتاند از :سنجش نتایج ،تشخيص ،اصالح ،تطبيق و
نيازسنجي .درواقع ،تمامي آنچه در پيشينه ارزشيابي برنامه درسي بهعنوان اهداف یا کارکردهای ارزشيابي معرفي
شده را ميتوان در این پنج کارکرد بيان کرد .به همين خاطر این کارکردها در ادامه بهعنوان کاکردهای اساسي
ارزشيابي بهصورت مختصر توصيف ميشوند.
 .1سنجش نتایج

همانگونه گفته شد ،عمدهترین کارکرد ارزشيابي بهطور سنتي تعيين ميزان حصول هدفهای از پيش تعيينشده
بوده است .از این منظر ،اهداف مشخص معياری برای تعيين اثربخشي برنامهها تلقي شده و ارزشيابي به هدف
تعيين ميزان تحقق این اهداف انجام ميشود (تایلر .)1949 ،بدون تردید ،این کارکرد ميتواند گستردهتر نيز تصور
شود؛ به این معنا که ارزشيابي ميتواند خيلي وسيعتر از اهداف مشخص و قصد شده عمل کند و پيامدهای قصد
نشده را نيز در برداشته باشد ،نتایجي که مهم و حتي ممکن است مهمتر از اهداف قصد شده باشند (اسکریون،
 .)1972از همين رو ،برخي همچون آیزنر ( )1994معتقدند که بهجای مفهوم «اهداف »5از مفهوم «نتایج »6استفاده
شود .مفهوم نتایج بهخوبي منعکسکننده تمامي تغييراتي است که در سطوح دانش ،نگرش و مهارت دانشآموزان
رخ ميدهد .بخشي از این تغييرات محصول برنامه درسي از پيش تعيينشده (آشکار) ،بخشي از آنها محصول
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تعامل دانشآموزان با برنامه درسي از پيش تعيينشده (ضمني) و بخشي از آنها هم محصول فرصتهای مورد
غفلت قرارگرفته یا حذفشدهای (پوچ) است که دانش آموزان در معرض یادگيری آنها قرار نگرفتهاند .به همين
خاطر ،بهتر آن است که در ارزشيابي برنامه درسي ،ضمن کسب آگاهي از دانستهها و آموختههای دانشآموزان
(جنبه ایجابي ارزشيابي) از آموختههای سلبي آنان یعني آنچه را که فهميدهاند نميدانند ،نيز پرسش شود .بدین
ترتيب هم اهميت موضوع ازنظر دانشآموزان روشنشده و هم معلم درميیابد در سوق دادن دانشآموزان به مسير
یادگيری پویا تا چه اندازه موفق بوده است (مهرمحمدی.)1387 ،
البته ارزشيابي برنامه درسي حتي محدود به سنجش نتایج تربيتي هم نيست ،بلکه یک رسانه تربيتي است که
انتخاب اهداف و بيان آنها ،تدریس و کيفيت آن ،محتوای برنامه درسي و سازمان آن و حتي خود فرایند ارزشيابي
را نيز در برميگيرد.
 .2تشخیص

دومين کارکرد ارزشيابي برنامه درسي ،کارکرد تشخيصي 1آن است که ميتواند هم مبنایي برای تدوین برنامه
درسي جدید و هم مبنایي برای اصالح برنامه درسي موجود قرار گيرد .ارزشيابي تشخيصي بهعنوان یکي از
کارکردهای ارزشيابي اغلب در حوزه سنجش عملکرد یادگيرندگان و شناسایي مشکالت یادگيری آنان استفاده
ميشود .آیزنر ( )1994معتقد است که استفاده از آزمونها و بهطور خاص آزمونهای استاندارد رویه متداول
ارزشيابي تشخيصي در مدارس است .اما ،نقص اساسي این آزمونها بيتوجهي به تفاوتهای فردی دانشآموزان و
وضعيت اجتماعي -فرهنگي آنان است .البته این بدان معنا نيست که از این آزمونها تحت هيچ شرایطي نباید
استفاده شوند ،بلکه اشکال متعدد و متنوع دیگر سنجش تشخيصي هم باید بکار گرفته شوند .درواقع ،سنجش
تشخيصي باید بخش جدایيناپذیر فرایند تدریس باشد .آیزنر بر این باور است که بهعنوان نمونه ،مشاهده عملکرد
دانشآموزان در کالس درس بازخوردهای مهمي درباره عملکرد آنان در اختيار معلم قرار ميدهد که از طریق
آزمونهای استاندارد ميسر نميشود (آیزنر .)1994 ،معلم در حين تدریس ميتواند نقایص عملکرد دانشآموزان
در انجام تکاليف عملي مانند ناهماهنگي در حرکات و حواس و حتي مشکالت یادگيری آنان مانند نقص توجه،
خوانشپریشي و حسابپریشي را تشخيص داده و در همان موقعيت با استفاده از فنوني مانند گفتوشنود و استفاده
از مثالهای متعدد و متنوع برای رفع مشکالت در پردازش اطالعات و فهم و یادگيری دانشآموزان اقدام نماید.
عالوه بر این ،کارکرد تشخيصي ارزشيابي در کل فرایند برنامه درسي و همه ابعاد آن ميتواند مبنایي برای
تصميمگيری قرار گيرد .ارزشيابي تشخيصي اهداف از این منظر اهميت دارد که مبنای اساسي و جهت دهنده
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فعاليتهای برنامه درسي هستند و این فعاليتها برای تحقق آنها تدوینشده و اجرا ميشوند .اهداف دستکم در
دو جنبه مهم و مرتبط به هم مورد ارزشيابي قرار ميگيرند :تناسب و قابليت وصول .تناسب به این معناست که
اهداف انتخابشده به چه ميزان منطبق با نيازهای یادگيرندگان ،موضوع درسي و نيازهای جامعه انتخاب ،تدوین
و بيانشدهاند؛ قابليت وصول نيز به ميزان امکان دستيابي به اهداف اشاره دارد (تایلر .)1949 ،1از منظر تایلر ،سه
منبع عمده انتخاب هدفهای تربيتي عبارتاند از نيازهای یادگيرندگان؛ نيازهای جامعه و دیدگاه متخصصان
موضوعي .هدفهای انتخابشده از منابع سهگانه باید از دو صافي فلسفه تربيتي و روانشناسي یادگيری عبور
کنند تا به هدفهای قطعي و قابلتجزیه و تحليل تبدیل گردند .ازنظر تایلر ،ضرورت مراجعه به مالکهای فلسفه
تربيتي و روانشناسي یادگيری در تعيين هدفهای تربيتي بدین خاطر است که اوال هدفهای موقتي استخراجشده
از منابع غالباً بسيار زیاد و متناقض هستند و باید از ميان آنها هدفهای مناسب و همخوان را انتخاب نمود؛ و
دیگر اینکه ممکن است هدفهای انتخابي با فلسفه اجتماعي و تربيتي حاکم بر جامعه مغایرت داشته باشد یا
ازلحاظ یافتههای روانشناسي یادگيری قابلآموزش نباشد.
یکي دیگر از عناصر اساسي برنامه درسي ،محتوا و چگونگي سازماندهي آن است که نيازمند ارزشيابي تشخيصي
است .برخي همچون آیزنر معتقدند که ارزشيابي محتوا حتي بر ارزشيابي از تدریس تقدم دارد؛ چراکه تدریس
خوب و موفق محتوای نامناسب نهتنها فعاليتي بيهوده ،بلکه حتي در مواردی ممکن است مضر و خطرناک هم
باشد (آیزنر1998 ،؛ آیزنر .)1994 ،محتوای برنامه درسي ميتواند بر اساس مجموعهای از معيارها مانند ميزان
اهميت و اعتبار آنها ،ميزان تناسب آنها با سطح رشد و عالیق و تجارب یادگيرندگان ،ميزان رعایت اصول اساسي
توالي ،وحدت و یکپارچگي در بوته قضاوت ارزشي قرار گيرد (تایلر1949 ،؛ آیزنر .)1994 ،هدف اساسي هرگونه
طرح برنامه درسي طراحي تجارب یادگيری مؤثر برای تغييرات در دانش ،نگرش و مهارتهای دانشآموزان است
و مجری اصلي اجرای چنين طرحي معلمان مدارس هستند .بنابراین ،ارزشيابي از کيفيت تدریس معلمان اطالعات
ارزشمندی در اختيار برنامهریزان درسي قرار ميدهد که بهواسطه آنها ميتوان هم درباره اجرای برنامه درسي و
هم فرایند طراحي و تدوین برنامه درسي قضاوت نمود .اگرچه ارزشيابي از کيفيت تدریس اغلب با استفاده از
روشهای کمي صورت ميگيرد ،اما اشکال دیگر ارزشيابي مانند اشکال کيفي و هنری نيز ميتوانند واقعيتهای
ظریف و نهفتهای را آشکار سازند که از طریق شيوههای ارزشيابي کمي ميسر نيست (آیزنر.)1994 ،
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برنامه درسي در طول زمان باید پيوسته موردبازنگری 1واقع شود .برنامههای درسي بازنگری نشده بدون تردید
در معرض تهدید گسستگي و سرانجام ناکارآمدی واقع ميشوند (کاتز و کان .)1978 ،2ارزشيابي برنامه درسي با
ارائه بازخوردهای مفيد و سازنده ميتواند مقصد و مسير این بازنگری را هدایت کند و از این طریق در خدمت
بهبود و اصالح برنامه درسي قرار گيرد (آیزنر .)1994 ،بنابراین در چنين شرایطي ارزشياب برنامه درسي باید
هشيارانه و با اتکای به مجموعه گستردهای از اطالعات دقيق و منظم به ارائه رهنمودهای اجرایي و پيشنهادات
اصالحي برای بازنگری برنامه درسي اقدام نماید (آیزنر .)1994 ،برخي رهبران ارزشيابي تربيتي همچون مایکل
اسکریون ( )1972بر اهميت این کارکرد ارزشيابي بسيار تأکيد کرده ،بهطوریکه ارزشيابي برنامه درسي را فرایند
منظم گردآوری اطالعات به هدف تصميمگيری درباره بهبود برنامه درسي ،تداوم ،تعدیل یا اصالح آن ميدانند که
از طریق دو شکل ارزشيابي تکویني و پایاني ميسر ميشود .در اینجا ،کارکرد اساسي ارزشيابي تکویني ،قضاوت
درباره ميزان پيشرفت یا موفقيت برنامه در حال تدوین بر اساس مجموعهای از معيارهای مشخص و پيرو آن ارائه
توصيههای دقيق و مبتني بر شواهد به برنامهریزان درسي برای بازنگری آن است .کارکرد اساسي ارزشيابي پایاني،
قضاوت ارزشي درباره ميزان موفقيت یا مطلوبيت برنامه درسي در پایان مراحل مختلف آن (طراحي ،تدوین ،اجرا
و ارزشيابي) بر اساس مجموعهای از معيارهای مشخص و پيرو آن ارائه مجموعهای از توصيههای دقيق و مبتني بر
شواهد به سياستگذاران و سایر ذینفعان برای بازنگری اقدامات انجامشده است.
ارزشيابي برنامه درسي به هدف بازنگری آن ،نهتنها نيازمند گردآوری اطالعات دقيق با ابزارهای معتبر است،
بلکه مستلزم تفسير درست و گزارش واقعي یافتهها نيز است .تفسير نادرست یافتهها با توسل به راههایي همچون
گزارش بخشهایي از اطالعات یا تحریف نتایج بيانگر مفهومي است که استافيلبيم )2001( 3آن را «شبه
ارزشيابي »4مينامد .شبه ارزشيابي اغلب به اهداف سياسي صورت ميگيرد .بهعنوانمثال ،اشخاص در جستجوی
جایگاه یا قدرت ممکن است ادعاهای نادرست درباره دستاوردها یا ناکاميهای برنامه درسي عرضه کنند ،یا ممکن
است اطالعات بالقوه آسيبزا را عرضه نکنند .تمایل و گسترش شبه ارزشيابي به گسترش بيعدالتي ،انحراف در
اتخاذ تصميمات منطقي ،کاستن اعتماد به خدمات ارزشيابي و بياعتبار ساختن حرفه ارزشيابي منجر ميشود
(استافيلبيم.)2001 ،
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ازآنجاکه هدف اساسي سياستهای تربيتي ،بهبود بخشيدن به کيفيت تجارب تربيتي مدرسه است ،بنابراین
هرگونه تصميمگيری در خصوص عملکرد نظام تربيتي بهصورت صریح یا ضمني در جهت تحقق این هدف است.
با مقایسه برنامهها مشخص ميشود که کدامیک از آنها تأثيرات سودمندی برای دانشآموزان و معلمان دارد که
نتيجه آن تغيير در سياستها ميشود (آیزنر .)1994 ،این مقایسه برنامهها از طریق گردآوری اطالعات درباره
هزینهها ،فواید و محدودیتهای برنامههای مختلف صورت ميگيرد (گال و همکاران .)2019 ،بااینوجود ،سنجش
عملکرد کنوني در مدارس بهجای مقایسه برنامهها با یکدیگر ،عمدتاً به هدف مقایسه عملکرد دانشآموزان با یکدیگر
در سطح مدرسه ،منطقه و جهان صورت ميگيرد .پيامد بالقوه خطرناک چنين مقایسهای گسترش رقابت است .اما
این نوع از رقابت به خاطر تفاوت در زمان ،برنامه درسي ،کيفيت تدریس ،امکانات و تجهيزات و موقعيت فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادی و سياسي جوامع و مناطق و مدارس و از همه مهمتر تفاوتهای فردی دانشآموزان نميتواند
اقدامي منصفانه تلقي شود (آیزنر .)1999 ،مسئله دیگر این است که این نوع مقایسهها نيز اغلب با استفاده از
آزمونهای استانداردشده صورت ميگيرند .آیزنر معتقد است که استفاده از آزمونهای استاندارد اگرچه قياس
پذیری را تسهيل ميکند ،اما در مقابل پيچيدگي پدیدههای تربيتي را نيز انکار ميکند و انکار پيچيدگي آنها به
ترویج بيعدالتي تربيتي دامن ميزند (آیزنر .)2004 ،درواقع قابليتي که یک آزمون عيني (مانند آزمونهای
چندگزینهای) اندازهگيری ميکند در گزینهای محدودشده که آزمونگر در نظر گرفته است .تحت چنين شرایطي،
دانشآموز فرصتي برای خلق پاسخهای دیگر و نشان دادن فهم خود از جنبههای تدریس نشده یا حتي تدریس
شده -اما خارج از محتوای نمونهگيری نشده برای سنجش -پيدا نميکند (آیزنر .)1994 ،در مقابل چنين رویهای،
آیزنر از رویههای سنجش انفرادی حمایت ميکند ،رویههایي که بهجای مقایسه عملکرد مدارس یا دانشآموزان با
یکدیگر ،عملکرد آنان بر جسب پيشرفتشان در طول زمان مورد ارزشيابي قرار ميگيرد .تحقق این شکل اخير از
سنجش از طریق سنجش اصيل 1ميسر ميشود .روشهای سنجش اصيل نهتنها سازگار با تفاوتهای فردی دانش-
آموزان هستند ،بلکه معطوف به وظایف و تکاليفي هستند که انتظار ميرود دانشآموزان در خارج از مدرسه و در
شرایط واقعي زندگي انجام دهند .این نوع سنجش دانشآموزان را ترغيب و تشویق ميکند تا در توليد اندیشه،
تلفيق دانش و حل مسائل زندگي واقعي سهيم شوند (آیزنر.)1994 ،
 .5نیازسنجی
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در پيشينه ارزشيابي ،نياز بهعنوان فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تعریفشده است (گال و همکاران،
 .)2019مفهوم نيازهای آموزشي با همين معنا بهطور مستقيم با رویکرد سنجش نياز 1ارتباط دارد که از شيوههای
متفاوت گردآوری دادهها درباره وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بهمنظور انتخاب اهداف تربيتي مناسب استفاده
ميکنند (آیزنر .)1994 ،ارزشيابي دقيق و منظم برنامه درسي از طریق تحليل وضعيت موجود و ترسيم وضعيت
مطلوب ميتواند ابزار مناسبي برای شناسایي نيازهای آموزشي در مرحله طراحي برنامه درسي قلمداد شود .به
اعتقاد آلکين ( ،)2011سنجش نياز بهعنوان یکي از اهداف اساسي ارزشيابي دو هدف عمده دیگر نيز تعقيب
ميکند .نخست ،شناسایي آنچه برای بهبود کارکرد برنامه درسي ضروری است؛ و دوم ،تحليل ميزان تناسب
اصالحاتي که برای تغيير برنامه درسي توصيه ميشود .اگرچه دادههای الزم برای نيازسنجي بهطورمعمول با استفاده
از آزمون یا مصاحبه گردآوری ميشود ،اما شيوههای دیگری از قبيل مشاهده و روشهای هنر محور نيز وجود دارد
که ميتوانند تصویر جامعتر و دقيقتری از نيازهای آموزشي ترسيم نمایند (آیزنر .)1994 ،همچنين باید توجه
داشته باشيم که نيازهای آموزشي حاصل قضاوت افراد هستند و جهتگيری ارزشي آنها در تشخيص نيازها مؤثر
است بنابراین ،نيازسنجي برنامه درسي ارتباط تنگاتنگي با نظریه هنجاری یا دیدگاه ارزشي حاکم بر برنامه درسي
دارد .درواقع ،این رویکرد فلسفي یا همان نظریه هنجاری است که نوع نيازهای آموزشي و درجه اهميت یا ترتيب
اولویت آنها را تعيين ميکند (آیزنز.)1994 ،
جمعبندی و نتیجهگیری

بر اساس آنچه که گفته شد ،ارزشيابي برنامه درسي حوزه وسيعي است که تمامي ارکان و ابعاد برنامه درسي را
در برميگيرد و دارای کارکردهای مهمي است که درمجموع به بهبود تصميمات آینده برنامهریز درسي کمک
ميکنند .بهعبارتيدیگر ،ارزشيابي برنامه درسي کل فرایند برنامه درسي (طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشيابي) و همه
ابعاد آن (اهداف ،محتوا ،تدریس و نتایج) را شامل ميشود .به این معنا که قضاوت درباره تدوین اهداف و بيان
آنها ،انتخاب محتوای برنامه درسي و نحوه سازماندهي آن و همينطور کيفيت تدریس دستکم به همان اندازه
قضاوت درباره ميزان مطلوبيت نتایج اهميت دارد .بهاینترتيب ،دستيابي به ميزان تحقق اهداف از پيش تعيينشده
نميتواند بهعنوان تنها کارکرد ارزشيابي تصور شود ،بلکه ارزشيابي دارای کارکردهای متنوع دیگری نيز هست که
در اینجا به برخي از آنها اشاره شد .بدون تردید ،جهتگيری ارزشي ارزشيابي تربيتي یا برنامهریز درسي ،یعني
وابستگي به ایدئولوژی یا نظریه برنامه درسي خاص در تمرکز بر یکي یا برخي از این کارکردها نقش تعيينکننده
دارد (آیزنر .)1994 ،اما تحقق همه کارکردهای ارزشيابي برنامه درسي مستلزم آن است که هرگونه ارزشيابي
. Need assessment
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 بر اساس گزارش.مبتني بر معيارهایي صورت گيرد که اغلب صاحبنظران برنامه درسي بر آنها توافق دارند
،3 امکانپذیری،2) این معيارها عبارتند از سودمندی1994( 1کميسيون مشترک استانداردهای ارزشيابي تربيتي
 منظور از سودمندی آن است که فعاليت ارزشيابي باید اطالعاتي عرضه کند که مرتبط با عالیق.5 و دقت4تناسب
 منطقي و، امکانپذیری اشاره به آن دارد که اقدام ارزشيابي باید واقعگرایانه.و نيازهای همه افراد ذینفع باشد
 منظور از تناسب آن است که فعاليت ارزشيابي باید با معيارهای اخالقي سازگار بوده و متناسب با.عملي باشد
 دقت نيز به گردآوری دقيق و کامل اطالعات و گزارش نتایج.حقوق همه افراد درگير در فرایند ارزشيابي باشد
.معتبر و قابلاعتماد اشاره دارد
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