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چکيده
هدف کلی از انجام این پژوهش طراحی الگوي مناسب ارزشيابی پيشرفت تحصيلی رشتههاي گروه فنی و
مهندسی براساس تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان میباشد .از این رو در مقاله حاضر مبتنی بر پژوهش
پدیدار شناختی به توصيف ،تبيين و تفسير تجارب زیسته اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی درخصوص
ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در جهت ارائه الگو اقدام گردید .شرکتکنندگان در این پژوهش اساتيد رشته-
هاي فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب بودند که با روش نمونهگيري هدفمند طبقهاي انتخاب
شدند .ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه عميق نيمه ساختار یافته بود .روش تجزیه و تحليل اطالعات روش
کدگذاري موضوعی و استفاده از روش هفت مرحله-اي کالیزي بود ،براي تعيين اعتبار یافته از روش سه
سوسازي و روایی بازسازي واقعيت و براي افزایش پایایی پژوهش مصاحبهها با یک برنامه قبلی در یک فضاي
مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییهاي الزم و به دور از سوگيري و اعمال نظر خاصی انجام می-
گرفت .نتایج براساس تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان نتایج نشان داد که اساتيد نقش بیبدیل آزمون
ميان ترم در ارزشيابی عملکرد تحصيلی ،الزامیبودن آزمونهاي کوتاه کالسی ،ارزشيابی کنش متقابل ،صریح
نبودن معيارهاي ارزشيابی ،رهایی از حصار ارزشيابی پایانی ،ارزشيابی مستمر شرط تحقق ارزشيابی جامع،
ارزشيابی مهارتی ،تنوع و تعدد در ارزشيابی ،ارتباط ارزشيابی با حجم محتوا و غيره جزو تجارب خود قلمداد
نمودند .درنهایت براساس تجارب زیسته اساتيد ودانشجویان الگوي اختصاصی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
رشتههاي فنی و مهندسی ارائه شد.
واژههاي کليدي :تجارب زیسته ،ارزشيابی پيشرفت تحصيلی ،طراحی الگو ،پدیدار شناختی
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مقدمه
ارزشيابی یکی از جنبههاي مهم در فرایند فعاليتهاي آموزشی است و این امکان را فرراهم مری
سازد تا براساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نمود ،با تقویرت جنبرههراي مببرت و رفرع
نارساییها ،در ایجاد تحول و اصالح نظام آموزشی گامهاي مناسبی برداشته شود .ارزشيابی دانشرجو
نيررز برره عنرروان یکرری از مهمترررین ارکرران ترردریس و آمرروزش دانشررگاهی قلمررداد مرریگررردد(
 )komeili,rezayi,2002بنابراین بررسی وقایع ارزشيابی عملکرد دانشجو در دانشگاهها و بره ویرژه در
رشتههاي فنی و مهندسی به دليل نقرش خیيرر ایرن رشرتههراي تحصريلی در تربيرت مهندسرين
متخصص و کار آمد به عنوان یکی از چالشهاي زمان حال حاضر نيازمند بررسی و تحقيق میباشد.
واقعيت مهم این است که بيشتر پيشرفتهاي شرگفت انگيرز و توسرعه روزافرزون دنيراي امرروز
زایيده یادگيري است .متخصصان آموزشی بر این باورند کره افرراد فعرال و عالقمنرد در فراینردهاي
یرررررررادگيري احتمرررررررال موفقيرررررررت و پيشررررررررفت فرررررررزونترررررررري دارنرررررررد.
(.)Khanmohammadi,pourebrahim,2010
بنابر این یک ارزشيابی پيشرفت تحصيلی موثر میتوانرد هرم در غربرالگري درسرت دانشرجویان
مفيد واقع شود و هم میتواند سیح انگيزه و تالش آنها را جهرت یرادگيري بيشرتر و عميرقترر در
آینده افزایش دهد.
لذا هرگونه ارزشيابی از فرایند تدریس– یرادگيري مریتوانرد اطالعرات مهمری را برراي اسراتيد،
دانشجویان و مدیران درباره پيشرفت تحصيلی فراگيران ،اثربخشی برنامهها ،هم جهت بودن فعاليت-
هاي آموزشی و یادگيري با مقاصد و اهداف آموزشی از پيش تعریفشده فراهم آورد.
بنابراین این ارزشيابی پيشرفت تحصيلی جز مهمی از جریان آموزش بوده و به عنروان فراینردي
قابل اعتماد جهت بررسی ميزان یادگيري دانشجویان مورد استفاده قررار مریگيررد .در آمروزش بره
شيوه ي سنتی ميزان یادگيري دانشجویان توسط امتحانات شفاهی و کتبی ارزیابی میشود که یکری
از مهمترین معایب این روش آن است که دانشجویان تنها بر محفوظات خود تکيه میکنند و توانایی
ادغام دانستههاي نظري و مهارتهاي عملی آنها سنجيده نمیشود.)Saburi ,et al,2010 ( .
با توجه به اینکه اساتيد با انجام وظایف خود درصدد ایجاد جو یادگيري در کالس هستند .نوع و
چگونگی انجام هرکدام از وظایف و بخصوص ارزشيابیهاي استاد از دانشجویان بر جو یرادگيري و در
نهایت بر نتایج و ماحصل آموزش تاثير میگذارد .کيفيت در ارزشيابیهاي کالسی با افزایش دانش و
عملکرد و بهبود نگرشها مشخص میشود .بنابراین سنجش و اندازهگيري از مهارتها و نگرشها در
حين آموزش و در پایان آموزش ميزان تحقق اهداف آموزشی را مشخص خواهد کرد .ارزشيابیهراي
پيشرفت تحصيلی با توجه به نحوه جمرعآوري اطالعرات و چگرونگی اسرتفاده از آنهرا بره دو دسرته
ارزشيابی مستمر(تشخيصی و تکوینی ) و پایانی( نهایی یا تراکمی ) تقسيم میشوند .ارزشريابیهراي
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پایانی ،کمی و نتيجه مدار و به منظور ارتقا به کالس باالتر انجام میشود ولی ارزشيابیهاي مسرتمر،
کيفی و فرایندمدار بوده و به قصد بهبود فرایند یاددهی– یرادگيري انجرام مریشرود و برا توجره بره
تفاوتهاي فردي از روشهاي متعدد و متنوعی استفاده میکنند تا حداکبر فرصت را براي یادگيري
ایجاد نمایند(.)Rajayipour ,et al ,2006
در دهه هفتاد هجري شمسی کيفيت آموزش ،تحت تاثير شرایط جهانی و همچنين چالشهراي
پيش روي نظام آموزشی ،یکی از مسایل اساسی نظام آموزشری شرد و ضرروري مرینمرود ،تصرميم
گيرندگان و سپاسگزاران نظام در مواجه با این مساله به دو سوال اساسی زیر پاسخگو باشند و برراي
آن چارهجویی نمایند:
 .1چگونه اساتيد یا معلمان میتوانند بهتر آموزش دهند ؟
 .2چگونه دانش آموزان بهتر یاد میگيرند ؟
کيفيت و محتواي آموزشی همه نظامهاي آموزشی تا حدود زیادي متراثر از کيفيرت و محترواي
ارزشيابی است و از آن جا که تعریف یادگيري و به تبع آن ،ارزشيابی تحصيلی دگرگون شده اسرت،
توصيهي یونسکو به نظامهاي آموزشی جهان ،استفاده از روشها و رویکردهاي فرایندي و کيفری برا
ابزارهاي متنوع است .درحقيقت توجه به کبرت روش هاي ارزشيابی و ابزارهاي آن به معناي دميدن
روح سرزندگی و پویایی به فعاليتهاي آموزشی و تربيتی ،در راستاي تربيت بهترر نسرل جدیرد بره
ویژه در رشتههاي فنی– مهندسی است(.)Bustani,et al,2012
لذا بر همين اساس و با توجه به اهميت رشتههاي فنی– مهندسی و نياز مبرم به برآورد تجرارب
اساتيد و دانشجویان رشتههاي فنی– مهندسی در خصوص ارزشريابی پيشررفت تحصريلی و فقردان
الگوي اختصاصی ارزشيابی فنی– مهندسی ،عنوان این پژوهش "تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان
رشتههاي فنی– مهندسی در خصوص ارزشيابی پيشرفت تحصيلی به منظور ارائه الگوي اختصاصری
ارزشيابی فنی– مهندسی" انتخاب گردیده است تا در همين راستا به دو سوال اصلی پژوهش حاضر
که عبارتند از اینکه:
آیا براساس تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان رشتههاي فنی– مهندسی میتوان یک الگوي
اختصاصی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی براي رشتههاي فنی– مهندسی ارائه داد؟
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سوابق و پيشينه تحقيق
 پيشينه خارجي
خوان وانگ و همکاران ( )2016 1پژوهشی را تحت عنوان "توسرعه اسرتانداردهاي ارزیرابی برراي
آموزشی تجربی حرفهاي دانشجو معلمان" انجام دادهاند .هردف ایرن تحقيرق توسرعه اسرتانداردهاي
ارزیابی ،شاخصها و معيارها و شيوهاي از ارزیابی براي آموزش تجربی دانشجو معلمان میباشد.
پاسري و همکاران )2016(2پژوهشی را تحت عنوان "پيشرفت دانشرجویان پزشرکی در شريوهي
ارزیابی دانش ،مهارت و نگرشها" انجام دادهاند .در این پژوهش شيوهي جایگزین برراي ارزیرابی بره
نام ارزیابی دانش ،مهارت و نگرشها پيشنهاد گردید ،پژوهشگران در این پژوهش احساس کردند که
ساختار ابزار ذکر شده جامعتر از آزمایش بالينی ساخت یافته عينی است ،چرا که این شريوه شرامل
دو حوزه ي دیگر دانش و نگرش نيز هست .تصور محقق بر این اسرت کره شريوه ي ارزیرابی دانرش،
مهارت و نگرش ،فراتر از اینکه یک ابزار ارزیابی براي سنجش عملکررد دانشرجویان اسرت ،بلکره آن
همچنين دامنهاي از آموزش و پرورش و فرایند یادگيري را نيز در بر میگيرد.
رامون– موناز )2015(3پژوهشی را تحرت عنروان "ارزیرابی یرادگيري ،میالعره مروردي برر روي
سنجش مستمر و موفقيت آکادميک دانشجویان" انجام داده است .هدف از انجام این میالعه تحليل
چگونگی تاثيرگذاري سنجش مستمر بر روي موفقيرت آکادميرک دانشرجویان در طرول یرک دهره
گذشته بوده است  .این پژوهش بر روي درس تاریخ اقتصادي جهان که یکری از دروس الزامری ارائره
شده در دانشکده اقتصاد و بازرگانی در دانشگاه بارسلون متمرکز شده است به ارائره شرواهد کمری و
کيفی جدید درخصوص این مساله پرداخته و متفاوت از سایر پژوهشهرا ،رویکرردي طروالنی مردت
براي تجزیه و تحليل روشهاي سنجش و موفقيت تحصيلی اتخاذ نموده است .نتایج پژوهش مذکور
به شرح ذیل میباشد:
الف ) سنجش مستمر میتواند به بهبود پيشرفت تحصيلی دانشجویان یاري رساند.
ب) ساز و کارهاي بهبود پيشرفت تحصيلی از طریق سنجش مستمر به نظر میرسد که بريش از
حد انتظار پيچيده باشند .میابق با اطالعرات در دسرترس ،نمررات پایرانی دانشرجویان در سرنجش
مستمر بيش از نمرات آنها مربوط به تکاليف و آزمونهاي کالسی آنها بهبود یافته است.
ج) تاکيد ویژهاي باید بر روي عدم چشمگيربودن بهبود نمرات مربوط به آزمرونهراي کالسری و
سایر تکاليف انجام شده در طی فرایند سنجش مستمر اعمال شود.
1
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سيروتوا( ) 20151پژوهشری را تحرت عنروان "ویژگریهراي انگيزشری در دانشرجویان دانشرگاه و
عملکرد آنها در فرایند ارزیابی نتایج فعاليرت یرادگيري" انجرام داده اسرت .وي معتقرد اسرت کره
آموزش دانشگاه شامل فعاليتهاي مختلفی میباشد ،یکی از مهمترین فعاليتها ارزیابی نترایج شران
میباشد .بخش جداییناپذیر در ارزیابی ،سنجش سیح علمی دانشجویان میباشد .این فرایند که نره
فقط به موقعيت دانشجو بستگی دارد .بلکه همچنرين بره اسرتاد( آمروزشدهنرده) دانشرجویان نيرز
بستگی دارد .نتایجی که از بررسیها به دست آمده ،نشان میدهد که در فرایندهاي میررح ،اسراتيد
دانشگاه تالش می کنند فاکتورهاي نظري را که براي فراینردها ضرروري مریباشرد ،تخمرين بزننرد،
بنابراین نتایج یک فاکتور انگيزشی براي دانشجویان این را منعکس میکند که کار برراي هرکردام از
دانشجویان میباشد ،آنها به دانشجویان پيشنهاد میکنند که در کار خودشان قادر باشند به صورت
مداوم راههایی که ،فرایند ارزیابی را بهبود می بخشند ،جستجو کنند.
تزار( )Tezar,2015پژوهشی را تحت عنوان دیدگاه دانشآموزان نسبت به مسائل ارزشيابی
آموزش ریاضی انجام داده است که پس از مصاحبه دیده شد ،بيشتر دانشآموزان بيان میکنند که
به علت روشهاي غيرعادالنه ارزشيابی ورقههاي امتحانی دچار مشکل هستند ،همچنين مشکل آن-
ها مربوط میشود به نمرهدهی به یک سوال بدون تاکيد بر روشحل آن بلکه تاکيد محض بر حل
آن و پاسخ به آن و همچنين سواالت دشوار میباشد.
آکامی )2015(2پژوهشی را تحت عنوان"روش میلوب از ارزشيابی دانشجویان در آموزش عالی"
انجام داده است هدف از این میالعه ،بررسی تکنيکهاي ارزیابی انتخاب شده توسط استادان در
رشته هاي مختلف علوم دریایی براي سنجش تعيين نوع آزمون که منجر به نتایج مربوطه میشود.
نتایج حاصل از این میالعه ،نشان می دهد از آنجا که فعاليت دانشجو در طول هر ترم مورد بررسی
قرار میگيرد ،ما آنرا به عنوان یک سیح مرجع علم دانشجو ،صرفنظر از امکان مختل شده توسط
عوامل خارجی در روز امتحان در نظر میگيریم ،براي برنامه درسی مهندسی ،مانند ناوبریو یا مهارت
در دریانوردي ،آن مربوط به آزمون دانش با استفاده از آزمونهاي عملی یا شفاهی است در حالی که
براي موضوعات نظري سواالت چندگزینهاي و سواالت انشایی مناسبتر میباشد.
 پيشينه داخلي
ميرعرب رضی و حسينیجو( )Mirarab razi ,hoseinijoo,2016پژوهشی را تحت عنوان "عوامل
موثر بر نمرهگذاري پایانی ارزشيابیهاي آموزشی در آموزش عالی" انجام دادهاند ،نتایج این پژوهش
Sirotiva
Acomi

1
2
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نشان میدهد که نمرات و ارزشيابی هاي آموزشی تحت تاثير نيروهایی غير از تدریس و یادگيري
قرار دارند ،این یافته ها بدین معنی است که عواملی تاثيرگذار که بر نمرات استادان وجود دارد که
میتواند نمرات را دچار نوعی بینظمی و بی معنایی کند.
صالحی و همکاران(  )Salehi , et al,2015پژوهشی را تحت عنوان "بازنمایی ادراکرات و تجرارب
زیسته معلمان از آسيب هاي احتمالی ناشی از اجراي برنامه ارزشيابی توصيفی در مردارس ابتردایی"
انجام دادهاند .یافته هاي این پژوهش نشران داد کره معلمران مرورد میالعره ،آسريبهراي متعردد و
متفاوتی را از اثرات اجراي ارزشيابی توصيفی ،تجربه کرده اند و در مجموع با چالشهاي مضاعفی در
فرایند یاددهی– یادگيري روبرو هستند.
شهرآبادي و همکاران( )Shahr Abadi ,et al,2013پژوهشی را تحت عنوان پيشبينی ارزشريابی
پيشرفت تحصيلی بر اساس تجربه دوره تحصيلی در دانشرجویان دانشرگاه علروم پزشرکی رفسرنجان
انجام دادهاند ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از متغيرهاي تجربره دوره تحصريلی ،ضررورت
توجه استادان به شيوه ارزیابی مناسب(تاکيد اخص بر فهرم میالرب ترا محفوظرات) و ارائره اهرداف
روشن و استاندارد جهت ارتقاي ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و عملکرد دانشجویان ،از اهميت ویژهاي
برخوردار بودند .استادان مربوطه بایستی بتوانند با مداخالت آموزشی الزم ،زمينره ارتقرا و پيشررفت
دانشجویان را فراهم نمایند.
برهرانی و همکراران(  )Borhani ,et al,2013پژوهشری را تحرت عنروان "ترالش برراي عردالت
آموزشی :تبيين فراین ارزشيابی بالينی دانشجویان پرستاري" ،یک میالعه تئوري انجام دادهانرد .برر
اساس این پژوهش فرایند ارزشيابی بالينی با مراحل احترام ،شناسایی ،ارائه ،درک ،قضراوت و پاسرخ
در واقع تالشی در راستاي عدالت آموزشی است .لذا در این فرایند اسرتاد و دانشرجو هرر دو در ایرن
جهت تالش می کنند که ارزشيابی منصفانه انجام شود که در نهایت به عردالت آموزشری کره هردف
غایی و اصلی هرگونه فعاليت آموزشی است ،برسند.
دیبا و همکاران( )Diba ,et al,2013پژوهشی را تحت عنوان تاثير روشهراي مختلرف ارزشريابی
پيشرفت تحصيلی روي نتيجه آزمون نهایی دانشجویان پزشکی مقیع علوم پایه انجام دادهاند .نترایج
حاصل از این میالعه موید تاثير قابل توجه حداقل یکی از روشهاي ارزشيابی مسرتمر روي ارتقراي
امتحان ميان ترم و همچنين امتحان پایانی بود.

اهداف پژوهش
ارائه الگوي اختصاصی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی رشتههاي فنی– مهندسی مبتنی برر تجرارب
زیسته اساتيد و دانشجویان
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سواالت پژوهش
از تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان رشتههاي فنی -مهندسی چگونره مری تروان یرک الگروي
اختصاصی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی براي رشتههاي فنی– مهندسی ارائه داد؟

روش پژوهش
موضوع پژوهش تجارب زیسته اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی در خصوص ارزشيابی پيشررفت
تحصيلی و ارائه الگو میباشد لذا به منظور بررسی عميق ترر تجرارب زیسرته اسراتيد و دانشرجویان
رشته هاي فنی و مهندسی از روش تحقيق کيفی اسرتفاده شرده اسرت .ابرزار گررد آوري اطالعرات
استفاده از میالعات ميدانی و کتابخانه اي به منظور بررسی و تحليرل منرابع نظرري مررتبط شرامل
میالعه و بررسی کليه منابع ،تئوريها و پژوهشهاي در دسترس مرتبط با موضوع که از سایتهراي
معتبر و ناشران علمی تهيه شده اسرت و همچنرين ادامره از مصراحبه نيمره سراختاریافته پدیردار
شناسی با اساتيد رشتههاي فنی– مهندسی ،آن هم از نوع یک به یک(یک پژوهشگر و یک مصاحبه
شونده) که در آن سواالت محوري و اصلی پژوهش میرح گردید ،استفاده شد.
این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب صرورت گرفرت و تمرامی اسراتيد و دانشرجویان
رشتههاي فنی– مهندسی واحد مذکور محيط پژوهش ،تحقيق حاضر را شامل میشود.
در این پژوهش از روش نمونهگيري هدفمند طبقهاي استفاده شده اسرت کره در پرژوهشهراي
کيفی مورد استفاده است .شرکتکنندگان در پژوهش شامل کليه اساتيد و دانشرجویان رشرتههراي
فنی– مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب بودند که با توجه به نوع دیدگاه و نظري که مبتنری
بر تجارب زیستهشان در خصوص ارزشيابی پيشررفت تحصريلی داشرتند ،بره روش توصريفی مرورد
مصاحبه قرار گرفتند.
تعداد مواردي که در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند بالغ بر  6نفر از اسراتيد رشرتههراي
فنی و مهندسی و حدود  10نفر از دانشجویان بوده است .محقق براي انتخاب نمونه ،ابتدا نمونهها را
به دسته اساتيد طبقهبندي نموده و سپس اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی براي نوع رشته و سابقه
تدریس طبقهبندي نموده و تحت پوشش مصاحبه قرار گرفتند.
مصاحبهها از تاریخ 95/1/20تا  95/2/25به طول انجاميد .مصاحبهها برين  20الری  35دقيقره
طول کشيد و تمامی مصاحبه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب انجام شد از ميان شرکتکننردگان
اساتيد یک نفر از رشته مهندسی برق و یک نفر از رشته مهندسی صنایع ،یک نفر از رشته مهندسی
مکانيک ،یک نفر از رشته مهندسی عمران ،یک نفر از رشته مهندسی هوا و فضا و یک نفرر از رشرته
مهندسی شهرسازي بودند.
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جدول  .1مشخصات کد مصاحبههاي اساتيد
رشته تحصيلي

مرتبه علمي

مدت زمان اشتغال

کد
1

مهندسی مکانيک – طراحی کاربردي

استادیار

 10سال

2

مهندسی صنایع

استادیار

 7سال

3

مهندسی عمران – نقشه برداري

مربی

 12سال

4

مهنسی شهرسازي

استادیار

 13سال

5

مهندسی برق – مخابرات

استادیار

 12سال

6

مهندسی هوا و فضا

استادیار

 8سال

جدول  .2مشخصات کد مصاحبههاي دانشجویان
مقطع

ورودي

کد

رشته تحصيلي

1

مهندسی هوا و فضا

کارشناسی

مهر 1391

2

مهندسی برق – مخابرات

کارشناسی

مهر 1392

3

مهندسی صنایع

کارشناسی

مهر 1389

4

مهندسی کامپيوتر – نرم افزار

کارشناسی

مهر 1393

5

مهندسی کامپيوتر – نرم افزار

کارشناسی

مهر 1391

6

مهندسی صنایع

کارشناسی

مهر 1391

7

مهندسی عمران – عمران

کارشناسی

مهر 1391

8

مهندسی عمران – نقشه برداري

کارشناسی

مهر 1393

9

مهندسی مکانيک

کارشناسی

مهر 1390

10

مهندسی صنایع

کارشناسی

مهر 1391
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در این پژوهش مرحله تجزیه و تحليل دادهها از زمانی که پژوهشگر مصاحبهها را ضربط کررد و
سپس روي کاغذ آورد ،شروع شد .بنابراین در پژوهش حاضر به منظور توصيف عميق ساختار مرورد
میالعه بعد از انجام مصاحبه با شرکتکنندگان( اساتيد و دانشجویان رشتههراي فنری– مهندسری )
مراحلی صورت گرفت که به طور خالصه در زیر نشان داده شده است.
 .1پيادهکردن متن هر مصاحبه
 .2جمالت استخراج شده
 .3مفاهيم خالصه شده
 .4مفاهيم استخراج شده
 .5کد مفاهيم هم دسته شده
 .6مفاهيم جایگزین شده
توصيف جامع تجارب زیسرته اسراتيد و دانشرجویان رشرتههراي فنری– مهندسری در خصروص
ارزشيابی پيشرفت تحصيلی جهت تجزیه و تحليل اطالعات این پژوهش ،روش هفت مرحله کالیزي
به عنوان یک روش مناسب تشخيص داده شد که مراحل آن به شرح ذیل میباشد:
 .1همه توضيحات شرکتکننده( ،به طور مرسوم پروتکل ها ناميده میشود) براي کسب یک معنری
براي آنها خوانده میشود.
 .2به هر توضيح برگردید و از آنها عبارات یا جمالتی که به طرور مسرتقيم بره پدیرده مرورد نظرر
مربوط است را استخراج کنيد  ،این را استخراج جمالت مهم می نامند.
 .3سعی کنيد معنی هر توضيح مهم را بيرون آورید ،اینها به عنروان معرانی مرنظم شرده شرناخته
می شوند.
 .4مورد باال را براي هر توضيح تکرار کنيد و معنی فرموله شده غنی را به صورت خوشه موضروعات
سازماندهی کنيد.
 .5نتایج هر چيزي در یک توضيح جامع از موضوعات مورد بررسی جمعآوري میشود.
 .6کوشش میشود هرچه ممکن است توضيح جامعی از پدیده مورد بررسی در یک بيان بدون ابهام
از تعيين ساختار اساسی آن منظم شود .اغلب این تحت عنوان ساختار ذاتی پدیرده نرام گرذاري
میشود.
 .7روایی نهایی میتواند با رجوع به هر شرکت کننده به دسرت آیرد و در یرک جلسره مصراحبه ،از
شرکتکنندگان در مورد یافتهها سوال میشود(.)Holloway,2006
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در اینجا بعد از مراجعه به مصاحبه شوندگان و تایيد آنها جمالت مهم استخراج شرده و جهرت
بيرون کشيدن مفاهيم و تجربههاي مهم در یک جدول قرار میگرفت و سروال اساسری پرژوهش برر
اساس روش هفت مرحلهاي کالیزي تحليل گردیرد و سرپس بعرد از انجرام مصراحبه وجمرعبنردي
مفاهيم خالصه شده که در زیر چند نمونه از آن اشاره شده و همچنرين یرک سرري مفراهيم اصرلی
استخراج شده و در یک نمودار به ترتيب قرار دادهایم.
جدول .3تجارب زیستهي اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی در خصوص ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي فني و مهندسي
نقش بي بديل آزمون ميان ترم در ارزشيابي عملکرد
سطح انتظار ارزشيابي
ارزشيابي متوالي
الزامي بودن آزمون هاي کوتاه کالسي
ارزشيابي کنش متقابل
صريح نبودن معيارهاي ارزشيابي
رهايي از حصار ارزشيابي پاياني
ارزشيابي مستمر شرط تحقق ارزشيابي جامع
فرصت هاي ارزشيابي
ارزشيابي مهارتي
تنوع و تعدد در ارزشيابي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته هاي فني و مهندسي
نقش بي بديل آزمون ميان ترم در ارزشيابي عملکرد
سطح انتظار ارزشيابي
ارزشيابي متوالي
الزامي بودن آزمون هاي کوتاه کالسي
تعميق فرايند ارزشيابي
ارزشيابي ديسيپليني
ارزشيابي مبتني بر جذب و انطباق
تقدم و تاخر در تصحيح سوال به سوال يا ورقه به ورقه
ارزشيابي متمايز نسبت به ساير رشته هاي تحصيلي
ارزشيابي بهينه از طريق لحاظ کردن مراحل ارزشيابي
ارتباط ارزشيابي با حجم محتوا
ارزشيابي تقليل يافته
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ارزشيابي مبتني بر حضور و غياب
ارزشيابي و جو آرام
جدول .4تجارب زیسته اساتيد و دانشجویان رشتههاي فنی و مهندسی در خصوص ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشتههاي فني– مهندسي
ارزشيابي مرحلهاي و کاهش استرس
نقش تقويتي آزمون ميان ترم
متکي نبودن به ارزشيابي پاياني
ارزشيابي پاياني مستلزم ارزشيابي مستمر
مهارت آموزي در خصوص ارزشيابي
ارزشيابي انطباقي
لزوم ايجاد معرفت در اساتيد نسبت به فرايند ارزشيابي
وجود تنوع و تفاوت در ارزشيابي
تاثير روابط حاکم بين استاد و دانشجو در فرايند ارزشيابي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي همگون
کاربردي نمودن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر تجربه و دانش
همسويي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با شيوه تدريس
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تناسبي
جامع نبودن ارزشيابي مبتني بر جزوه ي کالسي
نقش نگرش و عواطف در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
غير منطقي بودن نتايج ارزشيابي ناشي از تفاوت در سطح
انتظار دانشجو و استاد
لزوم برگزاري دوره هاي ضمن خدمت با عنوان شيوه هاي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
دقت،مهارت در تصحيح پاسخ ها
غير اصولي بودن ارزشيابي
گرايش به مدرک گرايي ناشي از ارزشيابي غير منطقي
جايگزين شدن ارزشيابي مبتني بر کميت بجاي ارزشيابي
مبتني بر کيفيت
ارزشيابي منعطف
ارزشيابي باز دارنده
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يافتههاي تحقيق
با توجه به برآورد تجارب زیسرته اسراتيد و دانشرجویان رشرتههراي فنری و مهندسری در
خصوص ارزشيابی پيشرفت تحصيلی ،الگوي مناسب ارزشيابی پيشرفت تحصيلی برراي رشرته
هاي فنی و مهندسی به شرح ذیل ارائه می شود:
الف) اصول:
تنوع و تعدد در ارزشيابی
 کاربردي نمودن ارزشيابی
 ارزشيابی مبتنی بر تجربه و دانش
 همسویی ارزشيابی با شيوه ي تدریس
 انصاف و عدالت در ارزشيابی
 دقت و مهارت در تصحيح پاسخها
 انعیاف در ارزشيابی
 ارزشيابی و جو آرام
ب) اهداف:
 بهبود مداوم یادگيري از طریق ارزشيابی متوالی
 فراهم آوردن فرصتهاي ارزشيابی
 تاکيد به ارزشيابی مهارتها
 متمایز نمودن شيوهي ارزشيابی نسبت به سایر رشتهها
 ایجاد معرفت در اساتيد نسبت به فراین ارزشيابی
 ایجاد نگرش مببت در فراگيران نسبت به یادگيري از طریق ارزشيابی صحيح
ج) انواع:
 ارزشيابی مبتنی بر حضور و غياب
 ارزشيابی مستمر
 ارزشيابی مرحلهاي
 ارزشيابی مبتنی بر کویيزها
 ارزشيابی مهارتی
 ارزشيابی کنش کتقابل
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 ارزشيابی دیسيپلينی
 ارزشيابی جذب و انیباق
 ارزشيابی پایانی
د) روشها:
 آزمون کتبی
 تکليف کالسی
 پروژه هاي درسی
 آزمونهاي کارگاهی و آزمایشگاهی
ه) رويکردها:
 تئوريگرا
 عملیگرا
 ترکيبی
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اصول:
 تنوع و تعدد در ارزشیابی کاربردی نمودن ارزشیابی ارزشیابی مبتنی بر تجربه و دانش همسویی ارزشیابی با شیوه ی تدریس انصاف و عدالت در ارزشیابی دقت و مهارت در تصحیح پاسخ ها انعطاف در ارزشیابی ارزشیابی و جو آرامانواع :

اهداف :

 -ارزشیابی مبتنی بر حضور و غیاب

 -بهبود مداوم یادگیری از طریق

الگوی اختصاصی

ارزشیابی متوالی
 -فراهم آوردن فرصت های

 ارزشیابی مستمر -ارزشیابی مرحله ای

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی

 -ارزشیابی مبتنی بر کوییزها

رشته های فنی و مهندسی

 -تاکید به ارزشیابی مهارتها

 ارزشیابی مهارتی -ارزشیابی کنش متقابل

 متمایز نمودن شیوه ی ارزشیابینسبت به سایر رشته ها

 -ارزشیابی دیسیپلینی

 ایجاد معرفت در اساتید نسبت بهفرایند ارزشیابی
روش ها :

 -ایجاد نگرش مثبت در فراگیران

رویکردها :

نسبت به یادگیری از طریق

 -آزمون کتبی

 -تئوری گرا

ارزشیابی صحیح

 -ارائه تکلیف کالسی

 -عملی گرا

-ارائه پروژه ی درسی

 -ترکیبی

 آزمون کارگاهی وآزمایشگاهی

شکل  .1الگوي اختصاصی

بحث و نتيجهگيري
تجارب زیستهي اساتيد و دانشجویان رشتههاي فنی و مهندسی درخصوص ارزشيابی پيشرفت
حاکی از آن است که هر دو طيف به ارزشيابی مستمر ،برگزاري کوئيزهاي کالسی ،ارائه تکليف و
تمرین کالسی ،پروژهي درسی همچنين آزمون ميانترم و امبال اینها در کنار آزمون نهایی اعتقاد
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داشت ه و از هرگونه ارزشيابی که منجر به بهبود فرایند یاددهی و یادگيري باشه و پيشرفت تحصيلی
دانشجویان را تضمين کند ،به شدت استقبال میکنند و هر دو طيف به آن دسته از ارزشيابیهایی
که مبتنی بر قابليت ها و توانایی عملی و واقعی دانشجویان باشد و دانشجویان را به سمت یادگيري-
هاي کاربردي سوق دهد ،تمایل بيشتري داشتند.
نتایج بيانگر آن است که اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی ارزشيابی مستمر ،مداوم و متوالی
الزمهي تحقق یک ارزشيابی فراگير و همهجانبه قلمداد میکنند.
باریو و همکاران( )Bario,et al,2014پژوهشی را تحت عنوان اثر ارزشيابی در فرایند آموزش –
یادگيري در آموزش عالی انجام دادهاند ،نتایج این پژوهش هم بيانگر آن است که ارزشيابی مستمر و
مداوم از عملکرد تحصيلی دانشجویان به طریق مهمی بر فرآیند آموزش– یادگيري اثر میگذارد و
منجر به بهبود عملکرد دانشجویان میشود.
نتایج بيانگر آن است که اساتيد رشتههاي فنی و مهندسی به ارزشيابیهاي مبتنی بر سنجش
تواناییهاي فنی و مهارتی دانشجویان تاکيدي خاصی دارند.
ساليا( )Salia, 2013پژوهشی را تحتعنوان ابزارهاي ارزشيابی آموزشی براي یک نظارت عادالنه
انجام داده است ،وي چند استراتژي ارزشيابی(ارزشيابی شفاهی ،ارزشيابی تحقيق و ارزشيابی
آزمایشگاهی) در آموزش عالی پيشنهاد دادهاند ،با اجراي این روش بازخورد دانشجویان نشان داد که
آنها راضی و خشنود هستند ،احساس میکنند که میتوانند چه بخشهایی از درس را انتخاب و
میالعه کنند و به جاي حفظ آن درس آن را ادراک کنند و بفهمند ،طوري که آنها میتوانند
تصميم بگيرند که چه چيزي در مورد عملکردشان بهتر است.
نتایج بيانگرآن است که دانشجویان رشتههاي فنی و مهندسی بر این باورند که در برخی کالس
هاي درسی سیح ارزشيابی اساتيد از عملکرد تحصيلی دانشجویان با سیح تدریس اساتيد همخوانی
الزم را ندارد.
سندرز و همکاران( )Sanderz ,et al, 1997پژوهشی را تحت عنوان تاثير استاد و شرایط کالس
درس بر موفقيت دانشجویان انجام دادهاند که نتایج این پژوهش نشان میدهد که تاثير استاد در
پيشرفت تحصيلی دانشجویان قابل توجه است.
نتایج پژوهش فوق هم بيانگر تاثير سیح علمی ،رفتاري و اخالقی استاد بر ميزان پيشرفت
تحصيلی و در واقع نتایج میلوب ارزشيابی عملکرد تحصيلی دانشجویان میباشد .
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پيشنهادات کاربردي
 .1با توجه به اینکه یکی از عناصر اصلی برنامره درسری ارزشريابی هسرت و از آنجرایی کره نحروهي
ارزشيابی عملکرد تحصيلی در تحقق اهداف برنامه درسی نقش مهمری ایفرا مریکنرد ،بنرابراین الزم
است در طراحی شيوههاي ارزشيابی پيشرفت تحصيلی رشرتههراي فنری و مهندسری بره تجربره ي
زیست شده دانشجویان و اساتيد این رشته توجه گردد.
 .2نگرش مببت دانشجویان و اساتيد به آزمون ميان ترم و نارضرایتی برخری از دانشرجویان از عردم
برگزاري ميان ترم مبتنی بر تجربهي زیست شده نشانگر آن اسرت کره اسراتيد رشرته هراي فنری و
مهندسی بایستی توجه ویژهاي به آزمون ميان ترم داشته باشند.
 .3پيشنهاد میگردد شيوه هاي ارزشيابی که جهت سنجش عملکرد دانشجویان رشرتههراي فنری و
مهندسی به کار گرفته میشود حتما با محتواي درسی ،ماهيرت رشرته تحصريلی همخروانی داشرته
باشد.
 .4الزم هست ارزشيابی در این رشتهها مبتنی بر سرواالت کراربردي بروده ترا بتروان از ایرن طریرق
دانشجویان را به طرف یادگيري هاي عملی ،فنی و مهارتی سوق داد.
 .5به تجربيات آزمونیها در فرایند ارزشيابی پيشرفت توجه گردد.
 .6ارزشيابی مستمر در قالب کوئيزها ،تکليفها و تمرینهاي کالسی ،پروژههراي درسری الزم هسرت
جهت رسيدن به نتایج میلوب ارزشيابی در طول ترم صورت بگيرد .
 .7با توجه به تفاوتهاي فردي دانشجویان ارزشيابیهاي متنوع و متعدد میتواند راهگشا باشد.
 .8از آنجا که یکی از عوامل ارزشيابی میلوب ناشی از روابط حاکم بين اسرتاد و دانشرجو در کرالس
درس هست ،لذا پيشنهاد میگردد ،جهت تسهيل فرایند ارزشيابی و بهبود نتایج ارزشريابی عملکررد
تحصيلی دانشجویان ،رابیه بين استاد و دانشجو تعدیل یابد.
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