
اما و اگرهای ارزشیابی توصیفی
مطالعات ارزشیابی کیفی- توصیفی از سال ۱۳۸۱ شروع و یک سال بعد وارد فاز اجرای 
آزمایشی شد. این طرح تا سال ۱۳۸۷ مرحله اول و دوم اجرای آزمایشی خود را طی کرد 
و به صورت تدریجی از پایه اول تا ششــم توســعه یافت. مهمترین اهداف قید شده در 

آئین نامه اجرایی آن عبارت است از:
اصالح، بهبود و ارتقاي یاددهي-یادگیري درکالس ومدرسه

شناسایي و پرورش استعدادها و توانایي ها و عالیق دانش آموزان 
آگاه ساختن دانش آموز و اولیاي ایشان از فرآیند پیشرفت تحصیلي و تربیتي.
در روزهای اخیر حکیــم زاده با اظهارات خود پای موضوع ارزشــیابی کیفی- 
توصیفی را به رســانه ها باز کرد. وی آبان ماه 9۷ اذعان داشــت در کالس های 
بــا تراکم باال امکان ارزشــیابی توصیفی به طور کامل وجود نــدارد. باید به این 
نکته اشــاره کرد پیش از این هم کارشناسان و مسئولین به چالش هایی در مسیر 

ارزشیابی توصیفی اشاره کرده بودند. در همین رابطه اسفندماه 96 معاون آموزش 
ابتدایی، از اصالح روش ارزشیابی کیفی-توصیفی در سال 9۷ خبر داده بود.

به اعتقاد برخی از مســئولین آموزش و پرورش، کاهش استرس دانش آموزان یکی از نقاط قوت این طرح به حساب می آید. 
از جمله حکیم زاده که افزایش بازده کاری و کاهش اســترس دانش آموزان را از مزایای آن دانســت. همچنین عمادی اذعان 
داشت با اجرای ارزشیابی کیفی-توصیفی، بدون تغییری در کیفیت آموزش، استرس  دانش آموزان ابتدایی کاهش یافته است. 
درمقابل برخی از کارشناسان بر این باورند که اجرای این نوع ارزشــیابی، دانش آموزان را برای مطالعه بی انگیزه کرده و افت 
تحصیلی آن ها را در پی داشته است. ایشان با اســتناد به نتایج آخرین ارزیابی تیمز و پرلز۱  عنوان نمودند که همزمان با اجرای 

ارزشیابی کیفی-توصیفی، جایگاه و نمره ایران تنزل داشته است.
در حالی مسئولین، کاهش استرس دانش آموزان را به عنوان مهمترین دستاورد این طرح عنوان نموده اند که چنین موضوعی 
در اهداف آئین نامه ی اجرایی اشاره نشده است. بر این اســاس به نظر می رسد کاهش استرس در فرآیند ارزشیابی به قدری 
در نگاه ایشــان مقدس جلوه کرده که اصل آموزش و یادگیری دانش آموزان را - بعنوان هدف محوری آموزش و پرورش- به 

حاشیه رانده است. 

2 آبان 97
عمادی: در سال تحصیلی جدید، طرح »ایران مهارت« 

در تمامی استان ها اجرا می شود
سرپرست معاونت آموزش متوسطه: سال گذشته در ۸ استان 
طرح ایران مهارت انجام شد و در سال تحصیلی جاری نیز این 
طرح در تمامی استان ها اجرا می شود. طی این طرح در سه پایه 

متوسطه اول 6۰ ساعت مهارت آموزش داده خواهد شد.
منبع: پایگاه اطالع رسانی آموزش و پرورش

6 آبان 97
بطحایی: 9۸ درصد بودجه آموزش وپرورش صرف 

پرداخت حقوق می شود
وزیر آموزش و پــرورش: از آنجا کــه 9۸ درصد بودجه 
آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق می شود بودجه ای 
برای کیفیت بخشــی باقی نمی ماند و از طرفی اجرای سند 
تحول به تغییرات مختلفــی در آموزش وپرورش نیاز دارد 

که این تغییرات بودجه مضاعفی مطلبد.
منبع: جماران

12 آبان 97
بطحایی: اولین مانع تحول، تمرکزگرایی است

وزیر آموزش و پرورش: تا زمانی کــه تصمیم گیری ما در 
آموزش و پرورش از باال به پایین باشــد، مســئله ای حل 
نمی شــود؛ امروز ۷۰۰ صفحه مقررات به مدیران مدرسه 
ابــالغ کرده ایم که بایــد این کارها را انجــام دهد و تصور 
می کنیم مدیران مــدارس ناتوان هســتند و قادر به حل 
مشکالت نیستند و باید دست آن ها را بگیریم و اولین مانع 

برای تحول همین تمرکزگرایی است.
منبع: فارس

1 آبان 97
بطحایی: راه نجات آموزش وپرورش مدرسه 

محوری است 
بطحایــی: راه نجــات آمــوزش وپــرورش موضــوع 
مدرسه محوری اســت. مدرســه باید چابک و چاالک و 
ورزیده باشد. مســائل و مشکالت مدرسه توسط نهادهای 
مدرســه ای حل شــود و از این مسیر اســت که مدرسه 

می تواند جای خودش را در نظام سیاست گذاری پیدا کند.
منبع: معلم ایرانی

30 مهر 97
الهیار ترکمن: 70 هزار ساعت کمبود نیرو را جبران 

کردیم 
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش: در مجموع ۷۰ هزار ساعت کمبود نیرو را از طریق 
سرباز معلم، حق التدریســی، تدریس بازنشسته ها و خرید 

خدماتی ها پر کردیم.
منبع: ایسنا

2 آبان 97
چهاربند: جمعیت دانش آموزی در سال تحصیلی 

جاری 6 درصد رشد داشته است
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی: با اســتقرار پایه 
دوازدهم جمعیت دانش آموزی شــش درصد رشد داشته 

 است و در طول ۱۵ سال این باالترین نرخ است.
منبع: پانا

7 آبان 97
بطحایی: برنامه های اولویت دار سند تحول از هفته 

آینده اجرا می شود
وزیــر آمــوزش و پــرورش: از مجمــوع ۳4۰ برنامــه 
مشخص شده ســند تحول در برنامه ششم توسعه، اجرای 
برنامه های اولویــت دار نهایی شــده و در هفته آینده این 

برنامه ها جهت اجرا ابالغ می شود.
منبع: پایگاه اطالع رسانی آموزش و پرورش

12 آبان 97
بطحایی: رتبه بندی فقط به معنای افزایش حقوق نیست

وزیر آموزش و پرورش: رتبه بندی فقط به معنای افزایش 
حقوق نیست و در رتبه بندی باید شرایطی را فراهم کنیم که 
هرچقدر شایستگی، ســابقه و مهارت نیروی انسانی باالتر 
رفت و یا در مناطق محروم در حال کار بود، میزان حقوقش 
افزایش پیدا کند؛ مسیری که ما در آموزش و پرورش طی 
می کنیم توجه به مسائل جاری و چشم اندازهای تحولی در 

نظام آموزشی است.
منبع: مهر

سال چهارم 
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خبرهای برگزیده آموزش و پرورش در روزهای گذشته

۱-   در مقایسه دو دوره اخیر ارزیابی تیمز و پرلز جایگاه ایران در درس علوم ۸ پله، درس ریاضی بدون تغییر و در خواندن 2 پله تنزل داشت

عالی 

بسیار  خوب 

خوب

معمولی 

ضعیف



کشــور اندوزی طی ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۵، ســهم آموزش و پرورش از بودجه دولت را از حدود ۱۱ درصد به حدود 
2۱درصد )معادل رشد ســه برابری میزان بودجه آموزش و پرورش( رساند. در همین بازۀ زمانی، حقوق معلمان اندوزی نیز 
دو برابر شــد. از این تغییرات انتظار می رود که سطح کیفیت آموزش و پرورش و نهایتًا میزان یادگیری دانش آموزان اندونزی 

افزایش چشم گیری یافته باشد، درحالی که ارزیابی های انجام شده این انتظار را منتفی می سازد.
مهم ترین اثر افزایش بودجۀ آموزش و پرورش اندونزی در شــاخص های کمی، افزایش پوشش تحصیلی 
بود. در این ۱۵ســال، نرخ پوشــش تحصیلی در مقطع ابتدایی از 9۸ به ۱۰۰، در مقطع متوسطه 
اول از ۷۰ به 9۰ و در مقطع متوســطه دوم 4۷ به ۷۰ درصد ارتقا پیدا کرد. علی رغم ارتقاء این 
شاخص کمی، نتایج ارزیابی میزان ارتقاء یادگیری دانش آموزان طی این سال ها بسیار 
تعجب برانگیز اســت؛ ارزیابی سال های 2۰۰۰، 2۰۰۷ و 2۰۱4 نشان می دهد که 
مهارت ریاضی-محاســباتی دانش آموزان در این سال ها نه تنها افزایش 
نیافته که با تنزل نیز همراه بــود. تنزل عملکرد دانش آموزان اندونزی 
در تیمز 2۰۰۳، 2۰۰۷ و 2۰۱۱ نیز این نتایج 

را تائید می نماید.

تجربۀ کشور اندونزی می گوید 
)ترجمه ای از گزارش کنفرانس رایس 2018( :

آیا افزایش حقوق معلمان منجر به افزایش کیفیت می شود؟

منبع:
Center  for  Global  Development : The  Learning  Crisis  and  How  to  Fix  it: Ref lections  from  the  
2018  RISE  Conference ,  JULY 31,  2018 
website: www.cgdev.org

تابســتان 92 دولت اولین الیحه رتبه بنــدی معلمان را به مجلس ارائــه نمود که به دلیل 
مشــخص نبودن منابع مالی، این الیحه رد شد. اسفندماه 93، مســئوالن آموزش و پرورش 
رتبه بندی معلمــان را در قالب قانون مدیریت خدمات کشــوری در جلســه هیئت دولت 
تصویب کردند و طی آن حقوق فرهنگیان به طــور میانگین 400 هزار تومان افزایش یافت. 
بعد از آن در قانون برنامه ششــم توســعه، دولت مکلف شــد طرح رتبه بندی را نهایی و در 
قالب یک الیحه به مجلس ارائه کند. در آســتانه شروع سال تحصیلی جاری وزیر آموزش و 

پرورش تازه از ارسال طرح پیشنهادی رتبه بندی معلمان به هیئت دولت خبر داد.
شــهریورماه 97 عابدینی از تدوین کامل طرح جدید رتبه بندی معلمان و همچنین تنظیم 
الیحه آن خبر داد. به گفته وی برای رتبه بندی معلمان 12 مالک اصلی در نظر گرفته شــده 
اســت که عمدتًا بر صالحیت های کسب شــدنی تأکید دارد. باید درنظر داشت که یکی از 
مسائل کلیدی مرتبط با رتبه بندی معلمان، شــفافیت و انتشار عمومی شاخص های کلیدی 

رتبه بندی جهت جلب نظرات نخبگان است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان یکی از شــاخص های مهمی که در رتبه بندی معلمان باید 
لحاظ شــودکیفیت عملکرد معلمان اســت و میزان یادگیری دانش آمــوزان تحت تعلیم 
می تواند یکی از مهمترین شاخص ها ارزیابی آن باشــد. به گفته عابدینی، مبنای رتبه بندی 
در طرح جدید بر دو اصل اساســی صالحیت های کسب شــده و عملکرد افراد استوار است. 
همچنین بهلولی، کارشــناس آموزشــی یادآور شــد رتبه بندی نباید معلمان را به ســمت 
مدرک گرایی سوق دهد. در همین خصوص معاون دبیرکل شورای عالی نیز اظهار داشت در 
طرح رتبه بندی مدرک تحصیلی امتیاز خاصی برای ترفیع رتبه ندارد. به گفته وی رتبه بندی 
معلمان مسابقه ای است که معلمان برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر باید تالش بیشتری 

داشته باشند.
طوالنی شدن روند تدوین و استقرار رتبه بندی معلمان از دیگر مسائلی است که در ارتباط 
با این موضوع مطرح می شــود. برخی کمبــود بودجه را علت این تأخیــر می دانند؛ از جمله 
بطحایــی که کمبود بودجه را به عنوان یکی از موانع اجــرای رتبه بندی مطرح کرد. به همین 
منظور برخی از نمایندگان مجلس خواســتار ارسال هرچه سریع تر الیحه رتبه بندی از سوی 
دولت هســتند تا منابع مالی اجرای آن برای سال 9۸ تأمین شــود. البته برخی طوالنی شدن 

روند اجرای رتبه بندی را کم اهمیت می پندارند. در همین راســتا معاون 
دبیرکل شــورای عالی اظهار داشــت تأخیر در تدوین طرح رتبه بندی 
معلمان،  مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و کار کارشناسی روی این 

مسئله اهمیت بیشتری دارد.
در نهایت به نظر می رســد اگر رتبه بندی معلمان منجر به 
افزایش کیفیت آموزشی نشــود، با توجه به اینکه اجرای آن 

هزینه هــای وزارت آموزش و پــرورش را افزایش 
خواهــد داد، عمال منجر به ســلب اعتمــاد دولت و 
نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجه بیشــتر به 

وزارت خانه خواهد شد.

رتبه بندی معلمان؛ طرحی در پیچ و خم های اداری
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