
 114 .صص، 1395بهار ، 69، شمارههجدهمفصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال-  



١٠٣ 

  

  

  

گذاري پایانی ارزشیابیهاي آموزشی در  بر نمرهعوامل مؤثر

 آموزش عالی

  

  2جوعباس حسینیسید  و 1رضیرضا میرعرب

  

   پایانی نظام یادگیري در هر نظام آموزشی و درعنوان حلقۀشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران بهارز : چکیده

این پژوهش با هدف . ارآمد از اهمیت بسیاري برخوردار استآموختگانی ک مهندسی براي تربیت دانشـ هاي فنیرشته

اساس  ن منظور ابتدا برای هب. دشثر بر تغییر نمرات استادان در پایان ترم تحصیلی انجام ؤشناسایی و تفسیر عوامل م

ندران و مهندسی دانشگاههاي ماز ـ هاي فنی مصاحبه با استادان رشته22اي کیفی انجام شد و طرحی تفسیري مطالعه

وتحلیل قرار گرفتند و به ها از طریق روش تحلیل محتوا و کدگذاري باز و محوري مورد تجزیهمصاحبه. گلستان انجام شد

بخشی، نگري، نجاتاندیشی، سطحی مصلحتۀلفؤنتایج نشان داد شش م. شده پرداخته شدهاي گردآوري بندي داده مقوله

ننده در کگذاري استادان مشارکتثر بر نمرهؤعنوان عوامل متواند بهوتی میتفا و بی،گیري سیاسیرودربایستی، جهت

  معنایی وها نشان داد نظام ارزشیابی با تساهل و تسامح برخی از استادان با بیاین مقوله. پژوهش شناسایی شود

سپس با . دهد خود را از دست میزیرا با تغییر نمره از جانب آنان، نظام ارزشیابی معناي واقعی. استرو بهعدالتی روبی

 عضو 131ی شامل  پژوهش در بخش کمنمونۀ. نامه پرداخته شدیابی به آزمون اطالعات از طریق پرسشروش زمینه

ی با استفاده از شاخصهاي هاي کمتحلیل داده.  مهندسی دانشگاههاي مازندران و گلستان بودـ هاي فنیعلمی رشتهتئهی

لفه بر ؤ شش متمامنتایج نشان داد . انجام شد) براي تعیین وزن عوامل (Wاي و آزمون نمونه تکTآمار توصیفی، آزمون

بخشی و نجات) 28/0(نگري  سپس سطحی ،)45/0(اندیشی مصلحت. دارندمعناداري ثیر أگذاري استادان ترفتار نمره

   .ترتیب داراي بیشترین وزن در بین عوامل بودندبه) 24/0(
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 مقدمه .1

ی عالی کشور مبتنی بر اعالم نمرات تحصیلی و کم آموزش در آموزشی رویدادهاي آشکارسازي سنت

نهایی  گیريتصمیم براي گام عنوان آخرینارزشیابی آموزشی پایانی یا امتحانات پایان ترم به. است

هدف اصلی ارزشیابیهاي آموزشی، گزینش . رودمی کار انشجویان بهت یادگیري د کیفیت و کمیبارةدر

شوند که بدانیم اهداف  با این هدف طراحی میاًامتحانات پایان ترم اساس. یید صالحیت افراد استأو ت

رستگار، (روند گویی به کار می اطالعات حاصل براي پاسخاند و معموالًتا چه اندازه محقق شده

ت در زمینۀ میزان و عمق یادگیري در آموزش بسیار مهم است و تاریخی بسیار قضاوت درس). 1383

جوي راههایی براي ارتقاء ونظامهاي تعلیم و تربیت همواره در جست). Wu, 2005(طوالنی دارد 

ی استعدادهاي فراگیران را یدن فعل و انفعاالتی هستند که تربیت و شکوفاکرتر کیفیت و اثربخش

 یادگیري واقعی ةکنندارزشیابی زمانی بیشترین تأثیر را دارد که منعکس. ستهدف قرار داده ا

ترین کارکرد ارزشیابی به طور سنتی تعیین میزان حصول هدفها عمده). Eisner, 1985( فراگیران باشد

نظر در اجراي اهداف مشخص و ارزشیابی در این معنا متضمن دقت). Entwistle & Tait, 1990(است 

اند یا خیر؟ فراگیران به اهداف رسیدهآیا که پرسش این رسیدن به  پشتیبان است براي کارسازویک 

بندي کردن، فیلتر دانشگاهها و مدارس به طور تاریخی این عمل را براي اهداف مختلف از جمله طبقه

رد بحث و  ارزشیابی آموزشی در کشور ما کمتر موةتاکنون حوز. اندکردن و ارتقاء فراگیران اجرا کرده

 ارزشیابی هد چالشها و مشکالت زیادي در حوزةاکنون شابررسی قرار گرفته و آموزش عالی هم

  ).1388سیف، (آموزشی است 

گذاري ساله پس از امتحانات پایان ترم و پس از نمره که همه،یکی از مشکالت استادان دانشگاه

پس . شودردوبدل می نمره ۀیان در زمینگوهایی است که بین استادان و دانشجووشود، گفتایجاد می

دانشجویان . شودداده میزمانی براي اعتراض دانشجویان به نمره اختصاص همواره از امتحانات ترم، 

 و با کرده از این زمان با استفاده از روشهاي مختلف براي کسب نمره از استاد اقدام پیش حتی معموالً

 ثرأمت  راانادتشوند و اسسها گاهی مثمرثمر واقع میاین تما. کنند تماس برقرار میانادتاس

 و بر کرده ستادان اعمالا ناشی از روشهاي بسیار متفاوتی است که ،وجودآمدهخطاهاي به. دکنمی

 شوندمعنایی میبی دچار به دلیل عوامل موجود، ارزشیابیها. استباورها و عملکرد دانشجویان اثرگذار 

 شده داده 9 او به و  گرفته6یا  1 مثالً یا گرفته 9 واقعاً آیا شده 9 که یکس توان فهمیدنمی مثالً و

 این !باشد؟ شده 12 مصلحتهایی به بنا و باشد گرفته 7 است شده ممکن 12 که کسی یا .است

  . افتدخطاها بنا به دالیل مختلف اتفاق می

 ۀر متفاوت استادان در زمین در جریان ترم تحصیلی به باورها و روشهاي بسیابردهنام عوامل ۀریش

 هاي متفاوت و متناقض از دانشجویان با دریافت نشانه،معموالً. گرددگذاري برمیارزشیابی و نمره
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، بذل و بخشش نمره را در دستور کار خود قرار انادت براي مثال، برخی اس؛شوندرو میارزشیابی روبه

کارایی   و استآور اضطرابیصفر تا بیستی عامل ةنگري و نظام نمریبا این فلسفه که کم ،دهندمی

گذاري در نمره» گیرراحت «انادت به اساین گروه معموالً. را نداردالزم در نشان دادن یادگیري 

گیر  نیز راحتانادتبرخی اس.  واحد بردارنداندتاکنند با این اسدانشجویان سعی می. اندمعروف

زنی و اعتراض دانشجویان چانه. گیرندبراي اخذ نمره قرار میثیر روشهاي مختلفی أتنیستند، اما تحت

شود، گاه استاد شانسی براي تغییر نمرات قائل پس از اعالم نمرات پایان ترم در تمام ترمها تکرار می

 این مشکل در بین ةدهند که به طور مشخص نشان،پژوهشی. بدهد شود که نمرهشود یا قانع میمی

  .  یافت نشد،ور باشد خارج از کشاندااست

 دانشجو ة ارتباط معناداري بین نمر نشان دهندةادي وجود ندارد کهـات زیـورکلی، تحقیقـطهـب

اما تحقیقات زیادي وجود دارد که باورها را بهترین . باشدبااستعداد، تالش و در نهایت صالحیتهاي او 

اند  تعدادي از محققان پیشنهاد کرده،رونازای). Pajares, 1992(دانند  رفتار فردي میةکنندبینیپیش

 تمرکز مطالعات خود را از راهبردهاي تربیتی، به باورهایی د تعلیم و تربیت بایةکه پژوهشگران حوز

این باورها ). Schommer, 2004(شود مربیان این راهبردها را به کار گیرند معطوف دارند که باعث می

شناختی دارند که ـ  هاي عاطفیند، ارتباطی هم با سایر سازهضمن آن که متعدد و مرتبط با یکدیگر

در ادبیات جاري علوم . ها در قالب نظامی از باورها شکل گیرد آن سازهبارةشود باورهایی درباعث می

 ماهیت دانش و دانستن تعریف شده بارةعنوان نظامی از باورهاي افراد درتربیتی، این باورها همواره به

 و تصور بر این است که نقش ،که در موقعیتهاي آموزشی بسیار مهم هستند) Hofer, 2001(است 

 بارةمفروضات استادان دانشگاه در). Teo, 2008( دانش و باورهاي دیگران دارند ۀمهمی در توسع

گذار ثیرأگذاري و حتی تصحیح امتحان تارزشیابی آموزشی و عواملی که بر ارزشیابیهاي آنها در نمره

 ارزشیابی و به طور خاص شامل باورهایی است که امل شناخت آنان در زمینۀبه طور کلی شهستند 

 نقش نمره در فرایند کسب دانش دارند بارةهاي خود در روشهاي ارجح ارزشیابی و ایدهبارةآنها در

)Hofer, 2001 .(ۀدخالت نکردن نگرشهاي متفاوت معلمان در زمین تواند زمینۀ آزمون میۀمراکز تهی 

 به خود  آزمون معموالً تهیۀ،سسات آموزش عالیؤبه طور تاریخی در م. ارزشیابی را تقویت کند

صدایی طبیعی در ارزشیابیهاي آموزشی در  جامع و ناهمۀ یک سلیقنبودِ.  واگذار شده استانادتاس

 لۀئمستواند از دالیل پدید آمدن تغییر می مشخص و غیرقابل فرایندينبودِنیز  و انادتبین اس

دن تفاوتهاي رغم پسندیده بوبدیهی است علی.  باشدهتماسهاي دانشجویان براي درخواست تغییر نمر

 نیست دانشجو نفع به تنهانه نمره کتابوحساببی بخشش و  ارزیابی، بذلفردي در آموزش و نحوة

 جامعه در را آن عواقب که کندمی منتقل به او غلطی ذهنیت و دیدگاه زیرا اوست ضرر به بلکه

 شأن کاهش باعث نیز و )دیگر طرف از پرتوقعی و طرفیک از کاريکم و تنبلی( کرد خواهیم مشاهده
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 به و کرده خارج اصالح و تربیت جایگاه تعلیم و از را استاد و شودمی استادي و معلمی منزلت و

 و گرانهداامد شخصیت گرچه. کرد خواهد تبدیل مشروطی از دهینجات و دهینمره ماشین

 فراموش را خود معلمی نباید رسالت اما آیدخوش می انسانی هر مذاق به تمدهکوتا در بخشتنجا

به اهمیت موضوع تغییر نمره در پایان ترم در باتوجه. دهیم ترجیح آن بر را مدتهکوتا منافع و نیمک

ها در هنگام ارزشیابی اثرگذار آموزش عالی ایران و این مطلب که باورهاي استادان بر درك و قضاوت آن

  .زیر پاسخ داده استپرسشهاي است، این پژوهش به 

  

   پژوهش پرسش .2

  ند؟اثر بر تغییر نمرات استادان در ارزشیابیهاي آموزشی کدامؤعوامل م

گیري سیاسی و بخشی، رودربایستی، جهتنگري، نجاتاندیشی، سطحیهاي مصلحتلفهؤوضعیت م

  ي استادان چگونه است؟گذارتفاوتی در نمرهبی

  وزن هر یک از عوامل چگونه است؟

  

  روش پژوهش  .3

 نخست از روش کیفی استفاده شد که شامل روش کیفی تحلیل محتوا پرسش دستیابی به پاسخ براي

 تعیین حجم نمونه از معیار و نیز برايگیري هدفمند ها نیز از روش نمونه انتخاب نمونهبراي. بود

 ةها هیچ دادیند گردآوري دادهااشباع نظري به این معنی است که در فر. دشاشباع نظري استفاده 

تدریج محقق به.  آن بتواند ویژگیهاي مقوله را توسعه دهداجدیدي پیدا نشده است که محقق ب

 جدید و تنوع ةجو براي دستیابی به دادواند و از جستهاي او اشباع شدهشود که مقولهمطمئن می

یابی ی، توصیفی از نوع زمینهروش پژوهش در بخش کمFetterman, 2010 .((کشد ها دست میداده

علمی دانشگاه مازندران و  عضو هیئت131ی عبارت بود از  آماري پژوهش در قسمت کمجامعۀ. بود

هاي دانشگاهی اهمیت زیادي در پرورش مهندسی مانند بسیاري از رشته ـ هاي فنیرشته. گلستان

کنند باعث ن کارآمد دارند و ممکن است تغییراتی که استادان در نمرات ایجاد میآموختگادانش

 131 آماري شامل م نمونه به دلیل محدود بودن جامعۀحج. معرفی افرادي غیرکارآمد به جامعه شود

 33 میانگین سنی بین 60/69از بین آنها.  درصد زن93/39 درصد مرد و 06/63 ؛علمی بودتئعضو هی

آوري اطالعات از منظور جمعدر این پژوهش به.  سال بودند60 تا 40 درصد بین 30/30ل و  سا40تا 

  . ساخته استفاده شد محققۀنامپرسش

 17 تا 10 هاياندیشی، گویه مصلحتۀلفؤ م9 تا 1هاي گویه.  گویه است26نامه شامل این پرسش

 ۀ رودربایستی، گویۀلفؤ م22 تا 20 هايبخشی، گویه نجاتۀلفؤم 19 و 18نگري، گویۀ  سطحیلفۀؤم



  جوعباس حسینیرضی و سیدعرب میر                                                                              رضا

 

107

  .کندگیري میتفاوتی را اندازه بیۀلفؤ م26 و 25 ۀگیري سیاسی و گوی جهتۀلفؤ م24 و 23

 نخست پژوهش را پرسش 26 و ،25، 23، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 9، 7، 5، 3، 1هاي گویه

 دوم پژوهش پرسش 24 و ،21، 19، 17، 15، 13، 11، 8، 6، 4، 2 پرسشهايکنند و گیري میاندازه

نامه ین منظور پرسشاه ب. دشنامه از روش روایی محتوایی استفاده منظور بررسی روایی پرسش به.را

  .  مطالعات ارزشیابی آموزشی قرار گرفتن از صاحبنظران دانشگاهی در زمینۀ ت20در اختیار 

. نامه نهایی طراحی و آماده شدو پرسشد شها لحاظ نظر آنها در اصالح محتواي گویهحاصل دقت

 85/0نامه پژوهش از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد و پایایی آزمون براي سنجش پایایی پرسش

  .برآورد شد

 پژوهش و بارة پژوهشگر توضیحاتی در،منظور دستیابی به فهمی مشتركنامه بهدر اجراي پرسش

ها به دست آمد به شکل روایت اطالعاتی که از مصاحبه. دکر هئدهندگان اراهاي موردنظر به پاسخگویه

  تراطالعات به تجربیات و بستر مولدشان نزدیکۀ روایتها نسبت به سایر شکلهاي ارائ. بود

معناي دقیق کلمه این روش بیش از رویکردهاي دیگري که بر مفاهیم انتزاعی و پاسخ به. دهستن

ترین در طی مصاحبه و در اصلی. کند واقعیتها را تسهیل مییند به ساختامتمرکزند، دسترسی به فر

که را شونده خواسته شد تا وضعیت مواجهه با دانشجویانی دفعات از مصاحبه روایتها بهةبخش آن دربار

 واقعی یا در ةدر این بخش شرایطی که در ارتباط با زندگی روزمر. وایت کندربه دنبال نمره بودند 

 که از پرسشهاییتعدادي از مهمترین ). 3پرسش ( پرسیده شد ،شونده بوداحبهارتباط با گذشته مص

  :ند ازاها پرسیده شد عبارتشوندهمصاحبه

 نمرات براي شما چه معنایی دارد و شما چه برداشتی از آنها دارید؟ وقتی با دانشجویی  

 کنید؟ چه میخواهد، میشوید که نمره رو میبهرو

 ی با واژه امتحان همراه است؟به نظر شما چه چیزهای 

 اند؟اند؟ آیا موفق بودهکنون دانشجویان با چه روشهایی به دنبال نمره بودهتا 

 ًباري که با مشکلی در ارزشیابی و اعالم نمرات مواجه شدید، برایم   آخرینة دربارلطفا

   آن شرایط توضیح دهید؟ بارةبگویید؟ ممکن است در

 کنید؟ شما چه می،کند 5/7 ة گرفته تقاضاي نمر7ز  کمتر اةاگر دانشجویی که نمر  

 از  واگر دانشجویی در حال مشروط شدن باشد و تنها با نمره شما از مشروطی نجات یابد 

  کنید؟ شما چه می،شما تقاضاي نمره کند

 سن باال، دوري از محل تحصیل، مشکل خاص جسمی و ی چوناگر دانشجویی مشکالت  ...

  کنید؟ شما چه می،تقاضاي نمره کنداز شما و باشد داشته 

 کنید؟شما وضعیت ارزشیابیهاي آموزشی خودتان را چطور ارزیابی می 
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بنابراین هدف اصلی ما از . تر استشوندگان حساس روایی نسبت به دیدگاههاي مصاحبهمصاحبۀ

یافته ع و ساختبیش جاموها به شکل کمگویان و گردآوري دادهبه روایتهاي پاسخ، توجهفنکاربرد این 

شونده تجربیات خاصی در آنها اي که مصاحبهدر قالب روایتی از سرگذشت افراد یا موقعیتهاي ویژه

  . داشته است

  

 هاوتحلیل داده تجزیهةشیو .4

ها بر اساس منطق تفسیري و به پیروي از رویکردهاي پدیدارشناختی صورت تحلیل دادهوتجزیه

هاي ذکرشده در لفهؤ مۀبندي همفهرست( کُدگذاري باز ۀز دو مرحلها نیز ابراي تحلیل داده. گرفت

. استفاده گردید) شدههاي تعیینلفهؤبندي براساس مفهرست(و کُدگذاري محوري ) میدان تحقیق

  : ند ازا که عبارتشد متعارف و مرسوم استفاده ها از دو روشبراي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد داده

هاي کلی در این روش از مشارکت کنندگان خواسته شد تا یافته: عتباریابی توسط اعضاکنترل یا ا .الف

  ها نظر دهند؛ت آنبارة صحد و درننرا ارزیابی ک

هاي بندي نظریه با دادهد تا ساختشوهاي خام رجوع در این روش به داده: هاي تحلیل مقایسه.ب

  .شودخام مقایسه و ارزیابی 

وريغوطه به منوط انسانی يهاپدیده بررسی فرایند
1
 امیکچرخۀ  و پدیدارشناختی تعلیق پدیده، در 

شایان ذکر است در پژوهش حاضر، محقق از بینش امیک به اتیک . است)  دور و نزدیکۀتجرب(اتیک و 

 واقعیتهاي واقعی، یعنی واقعیت حاضر در مجرايهاي علمی را از کند به این معنی که واژهرجعت می

ی با هاي کمتحلیل داده). 1387فلیک، (زند بندي میکشد و دست به طبقه بیرون میمیدان تحقیق

  )براي تعیین وزن عوامل (wاي و آزمون نمونه تکtاستفاده از شاخصهاي آمار توصیفی و از آزمون 

  . انجام شد SPSS 18افزار نرمۀوسیلبه

  

  هاي پژوهش یافته .5

  هاي کیفییافته

هاي تحقیق در چندین جـدول        شوندگان، یافته   شده از مصاحبه  هاي گردآوري    داده بندي  به مقوله هباتوج

رسـان خواسـته شـد بـه     عنوان نمونـه از اطـالع   پس از صحبتهاي اولیه به1در جدول  . دشبندي    دسته

سـپس بـا   .  که گفته شد، نوشته شـده اسـت    ،تعدادي از اظهارات او به همان نحوي      .  پاسخ دهد  پرسش

  .دشهاي پژوهش استخراج فهلؤرویکرد اتیک م

____________________________________________________________________ 
 

1. Immersion 
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  رسان، رویکرد امیک و اتیک مصاحبه، اطالعپرسش یک نمونه از :1  جدول

 رویکرد اتیک رویکرد امیک پرسش

 کـه بـا     ،تـوانیم بـه دانـشجویی     ر مـن مـا مـی      از نظ 

 کمـک کنـیم و او را        ،رو است بهمشکالت خاصی رو  

 .نجات دهیم

  بخشینجات

  

 

از نظر من مشکالت دانشجو وقتی با مـن در میـان            

گذاشته شود من هم در آنها سهیم هستم و کمـک           

مشروط نشدن دانشجو، گاهی     من به خاطر  . کنممی

  .امنمرات را تغییر داده

  اندیشیمصلحت

  

  

  

من بارهـا بـا دانـشجویانی بـا شـرایط خـاص مثـل               

رو آینـد روبـه   هالن یا کسانی کـه از راه دور مـی         أمت

  .اممن در نمرات آنها گاهی تغییراتی داده. امبوده

  

  نگريسطحی

  

کنون چندین بار بـه خـاطر تماسـهاي مکـرر           من تا 

 ةدانشجو و همینطور تماس چند نفـر واسـطه، نمـر         

  .امو را تغییر دادهدانشج

  

  اندیشیمصلحت

  

 خود مروري کنید ۀ در گذشتلطفاً

کنون دانشجویان با چه و بگویید تا

اند شما روشهایی و چطور توانسته

را قانع کنند که نمره را تغییر 

  دهید؟

 

 گرفتـه، بـه   9 کمتـر از     ةمن دانشجویی را کـه نمـر      

مــا تمــاس نگیــرد و بــراي اینکــه ئخــاطر اینکــه دا

  .دهم می9معدلش خراب نشود، 

  

  

  رودربایستی

  نگريسطحی

  

  .ها پرداخته شده استیند مصاحبهاشده از فرهاي استخراجلفهؤ مۀدر ادامه به هم

کنندگان این بود  و رایج در بین مشارکتنادرستیکی از نگرشهاي : اندیشی مصلحتست ـنخ ۀلفؤم

ترم، ترم و پایاننظیر امتحانات میان( معمول ارزشیابی جز اجزايهکه در ارزشیابی از دانشجویان باید ب

این . مصلحتهایی را هم در نظر گرفت)  و ارفاقهاي معمول،هاتمرینها، فعالیتهاي کالسی، پروژه

طرف ناظر به واقعیتهاي اجتماعی و واقعیتهاي زندگی دانشجویان و دانشگاه و از  صلحتها از یکم

. طرف دیگر معطوف به پیامدهاي عملی نتایج ارزشیابی در زندگی دانشجویان و موقعیت دانشگاه بود

یابی در نظر گرفت و عنوان مبنایی براي ارزش واقعیتها و پیامدهاي عملی را بهدر این نگاه باید این

  . ارزشیابی باید به دنبال بهبود این اوضاع و پیامدها باشد

  :  دسته تقسیم کرد2توان به  این مصلحتها را می

  : هاي آنها مصلحتهاي مربوط به دانشجویان و خانواده ـالف

. شود او میاي از مشکالت دانشجو یا خانوادةسنجیها ناظر به رفع یا تسکین گوشهاین مصلحت

 دانشجو در شهرهاي دور از محل دانشگاه و ةمشکالتی از قبیل بیماري اعضاي خانواده، اسکان خانواد
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 مشروطی دانشجو در پیشینۀتردد دانشجو در این مسیر، تأهل دانشجو، مشکالت مالی خانواده، 

اده شود  ارزشیابی استفةسنجیها ممکن است این قاعددر راستاي این مصلحت.  و غیرهپیشترمهاي 

 بنا به ، ردي در درسی گرفته استة را دارد و نمربردهنامدانشجویی که یک یا چند تا از مشکالت « که

  . » خوبی به او دادة قبولی داد یا حتی نمرةتوان به او نمرتشخیص استاد می

  :و دانشگاه ، گروه آموزشی، دانشکدهانادتمصلحتهاي مربوط به اس. ب

یا دانشگاه  ه حفظ و ارتقاء عملکرد آموزشی استاد، گروه آموزشی، دانشکدهسنجی ناظر باین مصلحت

و  ضعف به ارزشیابی در دانشجویان ضعیف وضعیت که است نگران این از استاد که معنی این به .است

  ارفاقهاي آن از اجتناب راستاي در لذا و شود تعبیر ارزشیابی یا تدریس در استاد اشتباهات

گاهی این نگرانی از سوي گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه . کندبه دانشجویان میو کتابی حساببی

  . شودمیمنجر شده و به انتقال نمرات به سمت باال به استاد منتقل می

 چه  اینکه دانشجو دقیقاًانادتاز نظر برخی اس): بندي نادرست نتایجتقسیم(نگري  سطحی ـ دوملفۀؤم

له اهمیت دارد که آیا دانشجو درس را گذرانده ئ این مس است، بلکه صرفاًاهمیتبیاي گرفته نمره

 تربندي جزئیشوند و دسته قبول و مردود تقسیم میۀ نتایج به دو دست،درحقیقت. یا نهاست 

 از دخل و تصرفهاي پیش(اساس ارزشیابی اولیه   وقتی دانشجویی بر،به عبارت دیگر. اهمیت استبی

 ةشده در بند الف نمرتوان بنا به برخی از مصلحتهاي اشاره می، قبولی را بگیردمرةن) اندیشانهمصلحت

 ردي بگیرد دیگر ةاز طرف دیگر وقتی دانشجویی براساس ارزشیابی اولیه نمر. باالتري هم به او داد

   چون هر دو نمره ردي است و وضعیت دانشجو را عوض؛5/9 بدهیم یا 1و ااهمیت ندارد که به 

  . دکننمی

کنند باید  این بود که تصور میانادتیکی دیگر از ذهنیتهاي برخی از اس: بخشی نجات ـ سومۀلفؤم

آید براي دانشجو انجام دوست و یاور دانشجو باشند و در این راستا باید هر کمکی از دستشان برمی

انند یک رفیق فداکار  از طریق بذل و بخشش نمره به طریقی به دانشجو یاري برسانند یا م؛ مثالً،دهند

 دوست قسمت اول این تصور درست است یعنی استاد و معلم باید واقعاً. اي برهاننداو را از مهلکه

و ادانشجویان و دوستدار آنان باشد زیرا اگر بخواهد بر دانشجو تأثیر بگذارد باید این حس دوستی را به 

خشی و امدادگري به این دوستی به نجات آنجا ک؛ استنادرستاما قسمت دوم این تصور . منتقل کند

نهایتاً خاصیت  ،مدت احساس خوبی را به دانشجو منتقل کندیابد تا در کوتاهتقلیل میمتظاهرانه 

  . دهد خود را از دست میخیرخواهانۀ

 با آن مواجه هستند، تفکر انادتیکی دیگر از مواردي که برخی از اس:  تفکر رودربایستی ـ چهارملفۀؤم

یا دوستان  یس یا معاون دانشگاهئ مجلس، رة نظیر نمایندي خاصفرستادن افراد. ربایستی استرود
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در این وضعیت . گیرد استاد و یا تماس آنها براي اخذ نمره در این روش انجام میۀ خانمشترك به درِ

  .دهدثیر خود قرار میأت ارزشیابی آموزشی را تحتکند و نتیجۀگیر می استاد در رودربایستی

گیري  که ناشی از جهت،در این نوع تفکر، خطاي دیگري: گیري سیاسی تفکر جهت ـ پنجمۀلفؤم

 دانشجویی با رفتاري خاص یا پوششی خاص در کالس وابسته ،براي مثال. افتد اتفاق می،سیاسی است

  است و ممکن است استاد براي نشان دادن ارادت خود به آن نوعخاص به یک جناح سیاسی 

  . با بخشیدن نمره به او کندهمگیري، کمکهایی خاصی جهت

نوعی از تفکر که به نظر نگارندگان آسیبی بسیار جدي نسبت به نظام : تفاوتیبی  تفکر ـ ششمۀلفؤم

حاال کجاش درسته که اینجاش «تفکر معروف .  استتفاوتیآموزشی و نظام ارزشیابی است، تفکر بی

  و تفکراتی» شونداي بدهیم همه باالخره قبول میچه نمرهکنه که فرقی نمی«یا » درست باشه

   نسبت به کل نظام آموزشی دچار تزلزل اساسیتفاوتیۀ بیاین دست، نظام ارزشیابی را بر پایاز

کند که چه اتفاقی براي نظام آموزشی و نظام شغلی یا براي  فرقی نمیانادتبراي این اس. کندمی

   قرارنام بردهثیر انواع روشهاي أتکنند و تحت متناقض عمل میعموالً مفرادا این. افتدمی دانشجو

  . گیرندمی

  . دوم و سوم پژوهش پرداخته شده استپرسشدر این بخش به آزمون : یهاي کمیافته

گیري سیاسی و بخشی، رودربایستی، جهتنگري، نجاتاندیشی، سطحیهاي مصلحتلفهؤوضعیت م

  ستادان چگونه است؟گذاري اتفاوتی در نمرهبی

  وزن هر یک از عوامل چگونه است؟

  

   پژوهشپرسشهاياي مربوط به نمونه تک tهاي آزمون تحلیل داده:2جدول 

 دارياسطح معن T میانگین تعداد ها مقوله

 0001/0 719/4 7/4 131 اندیشیمصلحت

 0001/0 903/13 9/3 131 بخشینجات

 0001/0 157/15 9/2 131 گرينسطحی

 001/0 6321/3 6/2 131 رودربایستی

 001/0 47/14 7/2 131 سیاسی گیريجهت

 001/0 34/11 5/2 131 تفاوتیبی
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 گذاري استادان همراه با میانگین مجذورات براي تعیین مهمترین عوامل اثرگذار بر نمرهwشاخص 

 سطح معناداري  قدرت رابطهwشاخص  متغیر

 0001/0 45/0 اندیشیمصلحت

 12/0 28/0 نگريیسطح

 024/0 24/0 بخشینجات

 027/0 23/0 رودربایستی

 0350/0 21/0 گیري سیاسیجهت

 026/0 26/0 تفاوتیبی

  

اندیشی شود که مصلحتشده در جدول باال مشخص می ارائهۀبه شاخصهاي قدرت رابطباتوجه

نگري و سپس سطحی. دارداستادان گذاري در نمرهرا ثیر أنتیجه بیشترین تباالترین میزان رابطه و در

  .دارندامعن % 5 این شاخصها در سطح همۀ. بخشی قرار داردنجات

   

  گیرينتیجه .6

ثیر نیروهایی غیر از تدریس و أتدهد نمرات و ارزشیابیهاي آموزشی تحتبرآیند تحلیلها نشان می

وجود دارد بر نمرات استادان ه کثیرگذار أتعواملی که این یافته بدین معنی است . یادگیري قرار دارند

کند نگري را پیشه میاستادي که سطحی. معنایی کندنظمی و بیتواند نمرات را دچار نوعی بیمیکه 

 آموزش و اعتبار ، آیندةگیرد و امدادگري قرار می،اندیشیثیر روشهاي رودربایستی، مصلحتأتیا تحت

 از استعدادها و توانمندیها، تالش نادرستیاند و تصویر پوشاو واقعیت را می. اندازدنمرات را به خطر می

فرد و بسیار  تجربیاتی منحصربهانادتاغلب اس. دهدو پشتکار، نقاط قوت و ضعف دانشجو نشان می

مصاحبه نحو بهتري از طریق تحقیق کیفی و با  ارزشیابی دارند که این تجربیات به ة دربارانگیزشگفت

ژوهش نشان داد، نمراتی که به دالیلی غیر از آموزش و درس به این پ. قابل کشف و ضبط است

 اي براي رد رفتارهاي خالقانهانادتبسیاري از اس. اعتنا استل قاب،گیرددانشجویان تعلق می

 ۀنکت.  تحقیق باشدۀتواند راهگشاي مسئلدرخواستهاي دانشجویان نیز دارند که در جاي خود می

یافته که اندیشی وجود دارد این است که این نگاه در بستري رشد مصلحتۀلفؤ مبارةمهمی که در

اندیشانه  که به نوعی شرایط خاص دارند و مستحق ارفاقهاي مصلحت،شود دانشجویانیتصور می

را،  اساسی ارزشیابی ندیشی حالت استثنایی دارد و قاعدةاو این مصلحتند شمارکم و انگشت ،هستند

خاطر شرایط  هاما متأسفانه ب. کند نقض نمی،است) اندیشیدون مصلحتب(که همان ارزشیابی محض 

که دانشجویان ( اقشار متوسط جامعه ةاجتماعی امروز و مشکالت عدید ـ چندان بسامان اقتصادينه
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این استثنائات حالت قاعده به خود گرفته و اساس ارزشیابی را با چالش )  از این اقشار هستندعموماً

  .رده استرو کهجدي روب

گرچه وضعیت آموزشی دانشجو مادامی که ابه نظر نگارندگان، . است) نگريسطحی(مورد دوم 

ار آتی دانشجو تأثیر  واقعی و دقیق این نمره روي رفتیزان یکسان است ولی م، است10 او زیر ةنمر

بیشتر ) ی قبولةکم نمردست( مطلوب ة فعلی و نمرةکه هرچه شکاف بین نمرطوريه بمستقیم دارد؛

کند و برعکس هرچه شکاف کمتر باشد دانشجو در آینده تالش بیشتري براي پر کردن این شکاف می

 9 او بگیرد و استاد به 2 ةحال چنانچه دانشجویی نمر. شودباشد تالش کمتري براي جبران آن می

 ،که درحقیقت درحالی، نمره بیشتر تالش کند1کم براي کند که باید دستبدهد دانشجو احساس می

شود دانشجو این تالش کم در ترمهاي آتی نیز سبب می. کرده است نمره بیشتر تالش می8باید براي 

.  اخذ نکند قبولی را هم مجدداًةشود نمر مطلوب دست نیابد بلکه حتی گاهی سبب میةبه نمر

لی ی از وضعیت فعکند و درك درست حتی خود دانشجو را هم گمراه می،معنایی نمره این بی،درواقع

  .  صحیحی براي اصالح وضعیت خویش تدارك نخواهد دیدخویش نخواهد داشت و لذا برنامۀ

زنند بسیار بیشتر از ضرري است که یک به اعتقاد نگارندگان ضرري که عوامل باال به دانشجو می

 یک درس یا  ازییک استاد ضعیف فهم درست. کنداستاد ضعیف از نظر تدریس به دانشجویان وارد می

تظاهر ولی یک استاد که . دهدکند و وقت دانشجو را هدر میموضوع علمی را به دانشجو منتقل نمی

تواند براي  می،گیردثیر روشهاي رودربایستی و غیره قرار میأتد یا تحتکنبا دانشجو را می دوستی به

ها و  از استعدادنادرستیند و تصویر پوشاکننده باشد زیرا واقعیت را بر دانشجو می دانشجو گمراهآیندة

 ،از طرف دیگر. دهدتوانمندیها، تالش و پشتکار و نقاط قوت و ضعف دانشجو را به وي نشان می

 تحصیلی و ة بر آیندناپذیريکند که تأثیرات سوء و جبرانی را به دانشجو القا مینادرستذهنیتهاي 

خاطر  هبرد که بمعنا دانشجو را تا جایی پیش مییام ارشیابی بنظ. جا خواهد گذاشتهشغلی دانشجو ب

 مسیر ۀهاي اشتباه و گاه مضحک و نامعقول براي ادامدرك نادرست از وضعیت فعلی خویش، برنامه

 مشاهده شده است دانشجویی که چند ترم مشروط مثالً،. بیندتحصیلی و شغلی خویش تدارك می

  را دارد به این خاطر کهی قبولی در آن درسةاضاي نمرتق،  اخراج از دانشگاه استۀشده و در آستان

رسد  این وضعیت وقتی مضحک به نظر می.پذیرفته شودارشد  کارشناسیآزمون  دهد دراحتمال می

  خواهد به طریق غیرقانونی والتحصیلی در مقطع فعلی را ندارد میکه دانشجویی که توان فارغ

  خاطر نظام ارزشیابیهاین دانشجو ب. قطع باالتري برسد قبولی بگیرد تا به مةمنصفانه نمرغیر

هرحال او هم به طریقی توان درس خواندن و  موجود به این درك رسیده است که بهةکنندگمراه

 تحصیل دادن دارد و فکر می کند در مقاطع بعدي هم همین رویه را ادامه ۀمدرك گرفتن و حتی ادام

از طرفی هیجان کاذبی که . م ارزشیابی کمال بهره را خواهد برددهد و از این تساهل و تسامح نظامی
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وي را ترغیب به این ) و اینجا محل بحث آن نیست(تحصیل در بین دانشجویان وجود دارد ۀ براي ادام

استعداد یا کند و از طرف دیگر نظام ارزشیابی سست و ضعیف این طمع را در دانشجوي کمکار می

افزایی بین نیروهاي متنوع محیطی، این هم.  چنین کاري شدنی استکند کهتالش ایجاد میکم

آورد که عواقبش وجود می هعالقه به اصل یادگیري را بتحصیلهاي افراد ناالیق و بیموجی از ادامه

خاطر  ههیچ مصلحتی باالتر از رعایت حق و عدالت نیست و نباید ب. گیر جامعه خواهد شددامن

 دانشجویان خود را به نوعی ۀهم(اند مروزه استثنا نیستند بلکه فراگیر شده که ا،مصلحتهاي شخصی

توانند میزان می پژوهشهاي آینده.  قواعد ارزشیابی را زیر پا گذاشت،)دانندداراي شرایط خاص می

هاي مختلف مورد بررسی قرار هاي ذکرشده رشتهلفهؤ را در مانادتی هر یک از اسعملکردهاي کم

  . دهند
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