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 مقدمه

 يگذشته تحوالت سدهدو  يط است که يبرنامه درسمطالعات ا در حوزه ياز مباحث جذاب و پو يکي يبرنامه درس يابيارزش

ران ظنتوسط صاحب يدرس برنامه يهادهيپد يابيارزش يبرا يمختلف يالگوها ،ن تحوالتيدر پرتو ا. تجربه نموده است ياساس

 يستميس اي يتيريمد ي، الگولر(ي)تا هدف محور يالگوتوان به ين الگوها ميان اياز مارائه شده است.  يتيترب يابيحوزه ارزش

 ايعه مداف يهمچون الگو يگريد يالگوها. اشاره کرد( کياستانه )يپاسخگو يالگو(، ونياسکر) هدف آزاد يالگو ،م(يل بي)استاف

 پور، ؛ موسي8316 ،)گال، بورگ و گالاند مطرح شده رياخ يهادر سال زين يتيترب نقدو قضاوت محور ، تخصص محور ه،يدوسو

 دهيو پد يابيارزش تينگرند که بسته به ماهيانجام آن م يو چگونگ يابيخاص به ارزش ياالگوها به گونه نياز ا کي(.  هر8318

  .بکارگرفت يابيعمل ارزش ياز آنها را به عنوان راهنما يبيترک ايالگوها  نياز ا يکيان تويرد مطالعه ممسئله مو اي

وت آيزنر يال ن بارينخست يشود که برايپرداخته م 2تربيتي )نقادي( نقدو  يخبرگ يف الگويو توص ين نوشتار به معرفيدر ا    

مطالعه  يان او برايتوسط دانشجو يبا فاصله اندکو  ديآن اهتمام ورز يبه معرف 3يشناختييبايت زيمجله تربدر  (8796)

( 2001؛ 8771؛ 8796)خود  يهازنر در نوشتهيآ .(8796ن، يکاچبکار گرفته شد )به عنوان مثال، مک يدرس برنامه يهادهيپد

 يارهايها و معدادهل يو تحل يند گردآوريها، فراو مفروضه يتالش بر آن داشته تا مبان( 8778) 1ريچشم بصژه در کتاب يو به و

 از پژوهش يو هم به عنوان شکل يابيارزش يبرا ييرا هم به عنوان الگو يتيترب نقدک مطالعه ي يهاافتهيد اعتبار و اعتماد يؤم

 .روشن سازد يتيترب

 نقد تربیتياساسي  يهامباني و مفروضه

زنر يدارد. از نظر آ يبرنامه درس يدئولوژيا اي يارزش يريگتنگاتنگ با جهت يونديزنر پياز منظر آ يبرنامه درس يابيارزش

به او . شوديا رخداد پرداخته ميت يده، موقعيک پديدرباره  يارزش ياست که به واسطه آن به داور ينديفرا يابي( ارزش8778)

( يه هنجاري)نظر يژدئولويا نيابه اعتقاد او ؛ شوديقلمداد نم يتيترب ضرورتاً يريادگيمعتقد است که هر نوع  ييوياز د اقتباس

ضد » يو حت« يتير تربيغ»را در دسته  يپندارد و برخيم« يتيترب»را  يريادگياز اشکال  ياست که برخ يبرنامه درس

معتقد است که  يشناخت ييگراکثرت يدئولوژياز مدافعان سرسخت ا يکيبه عنوان  او(. 8771زنر، يدهد )آيقرار م« يتيترب

« دارد که منحصر به آن است يگاه خاصيها نقش و جاوهين شيک از ايو چندگانه هستند و هر  فهم جهان متعدد يهاوهيش»

ش يتحقق اهداف از پميزان ن ييتع يبرا يبه عنوان ابزار يابياز ارزشواحد  يتلقيک به زنر ين چارچوب، آيهم(. در 211)ص 

 ،يشناخت ييگراه کثرتياز نظر يرويبه پ اوکند. ياستاندارد به شدت انتقاد م يهابا استفاده از آزمون صرفاًن شده ييتع
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 يبرنامه درس يابيبه ارزشل يبد يکرديرو ،يهنر نقدخود با هنرها و با اقتباس از  ياحرفه ييثر از آشناأمتو  يطين شرايدر چن

زنر يل آيبد يالگو، ن خاطريبه هم. شوديبکار گرفته م يهنر يهاتيکند که مشابه آن توسط هنرمندان در نقد فعاليم يمعرف

، 2زنريشود )بارون و آيقلمداد م «8هاهنرمبتني بر پژوهش » گانهسه از اشکال يکي «يتيترب نقدو  يخبرگالگوي » با عنوان

2006.)  

مورد  هاي هنريتماتيک فرايندها، ابزارها و جلوهسسي کاربست( به 2001) 3نيفاز منظر مک مبتني بر هنرها ژوهشپ     

 .شودقلمداد ميفهم و آزمون تجربه پژوهشگران و افراد درگير در مطالعه آنان  هدفهمه اشکال مختلف هنرها به  استفاده در

-به عنوان روش ند که هنرها ممکن است نقش مهمي ايفا کنند، اما ضرورتاًهاي پژوهشي هستها متمايز از فعاليتاين پژوهش

اين بدان معناست که در برخي مطالعات ديگر مانند پديدارشناسي، ها براي مطالعات ديگر استفاده شوند. هاي گردآوري داده

تفاده شود، اما تنها در صورتي هاي پژوهش اسنگاري و روايتي نيز ممکن است از ابزارهاي هنري براي گردآوري دادهفرهنگ

 -بندياهداف تا گزارش نتايج و جمع از تدوين -که کل فرايند پژوهش آن  قرار دادهنري در دسته رويکرد توان پژوهشي را مي

)به عنوان  پژوهششناسي الزم است خاطرنشان شود که در برخي منابع روشباشد.  قواعد و ضوابط پژوهش هنريمبتني بر 

پژوهش مبتني بر اشکال مختلف براي معرفي و توصيف « 5زيباشناسانه پژوهش»از مفهوم  (،8311، در شورت، 1ولنسمثال، 

 .شده استاستفاده هنرها 

 عنوانبه ندرت به  پژوهش مبتني بر هنرها،از  کند کهيم يت ابراز نگرانيدانش ترب يهنر يت از مبانيبا حما( 8771آيزنر)    

محدود و  يياو معتقد است که آشناشود. استفاده مي يتيترب يهاتيفعال يابيارزش و ريتفس يبرا بديلروش  رويکرد يا کي

هاي روشاز  يو تلق ت مطلقين حال حاکميمتعدد پژوهش و در ع يهابا اشکال و گونهو پژوهشگران تربيتي ان يمرب يناکاف

ها يتي، گرايش به سوي مطالعه هنرمندانه پديدههاي پژوهش تربهاي آزمايشي به عنوان معتبرترين روشروش ژهيو به وکمي 

بسياري  توانيمتربيتي  نقدهاي هنري مانند روشو مسائل تربيتي را محدود ساخته است؛ اين در حالي است که با استفاده از 

 .و آشکار ساخت يهاي نا آشکار و در عين حال ارزشمند تربيتي را شناساياز کيفيت

 يهاتيفيک يدر درک و افشا يا پژوهشگر برنامه درسياب يارزش يهايبه توانمند« نقد»و « يخبرگ» مرتبط به هم ميمفاه    

 به نقدو  شودياطالق م هاتيفيدرک ک به هنرزنر ياز منظر آ ي. خبرگاشاره دارند يتيترب يهادهيهم پدبناآشکار و مف، يظر

ازمند ين ي. خبرگ(8771؛ 8778زنر، ي)آ يه خبرگادراک شده به واسط يهاا جنبهيها يژگيونمودن  ا آشکاري افشا ابزار

دن به تجربه از يت بخشيمستلزم عموم نقدها است. و فهم تجربهها رافتص ظيز و تشخيها، تمدهيحس و درک پد يتوانمند

در  يتيکه نقاد ترب يزبان، يابيمتداول در مطالعات ارزش يآمار ييبر خالف شکل بازنما است. ييق اشکال مختلف بازنمايطر

نامد يم «9خالق»يا  «6ايگزارهريغ»زنر آن را زبان ين است که آيو نماد ياستعار يکند، زبانيها استفاده متيفيک يافشا

ک حس ينهفته در تجربه در مقام انتقال  ييو معنا يعاطف يهاتيفيف کيان با توصين نوع از زبان و بيا .(8771؛ 8778زنر، ي)آ

ا به خدمت يل يازمند تخين زبان ني. اگردديز ميمتما «7منطقيزبان »ا ي «1ايگزارهزبان »از  قين طريبه اک معنا است و يو 

                                                 
1 . Arts-Based Research 

2 . Barone & Eisner 

3 . Mcniff 

4 . Vallance 

5.  Aesthetic Inquiry  
6 . Nondiscursive 

7 . Creative 

8 . Discoursive 

9. Literalism  
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ه، يتشبمانند  يادب يهاهيان از آراين شکل بيزبان متعارف، در ا يوران روشن است که يبنابرااست.  يل زبانيتخ يرويگرفتن ن

 (. 8317، ي)مهرمحمدشود يار بهره گرفته ميبسل و استعاره يتمث

 و آشکارنا هايکيفيت درک يبرا است که خبرگي از ايدرجهبه  يابيدست مستلزمدر وهله نخست  تربيتي نقدن، يبنابرا    

با استفاده از  تجربه شده يهاهنرمندانه از جنبه يريم و تصويارائه ترس يازمند توانمندياست، اما در وهله دوم ن يضرور مبهم

مستلزم  ضرورتاً ياست، اما خبرگ يخبرگ قدرتاز  يمندبهره ييتوانا ازمنديمعتبر ن نقدرو، نيا است. از يياشکال متعدد بازنما

بدون  نقدتوان خبره بود، اما يم نقد يهااز مهارت يتر، بدون برخوردارساده يانيست. به بين نقد يروياستفاده از ن يتوانمند

 يانظام مدرسه که با مدرسه و يهر کس (8771زنر )ياز نظر آ  (.8771زنر، يمعناست )آيب يخبرگ يهااز مهارت يبرخوردار

 ارتقاء دهد.  يتينقاد ترب کيتواند خود را به مرتبه يم رونيا از و ديبه شمار آ يتيتربک خبره يتواند يم يآشنا باشد تا حدود

  يتیترب نقد يابعاد ساختار

داند يم 1يابيو مضمون 3يابي، ارزش2ري، تفس8فيتوص يو ضرور مهمچهار بُعد  را متشکل از يتيترب نقد( 8771؛ 8778زنر )يآ

 يبرا يتيفعال فيتوص. ز هستندياز هم متمامورد استفاده  ييشکل بازنماکارکرد و  به لحاظگر، يکديبا  يبا وجود همپوشکه 

 )خالق( ايغيرگزارهزبان  يابزارها قياز طراست که  دراک شدهف تجربه شده و ايمهم و ظر يهاتيفيف کيتوص و ييشناسا

-هيها، الگوها و نظردهيااز  يريگبا بهره ريتفس قياز طر يتي. نقاد تربشوديسر ميم ريل و تصويه، تمثيمانند شعر، استعاره، تشب

ف يتوص يمعانتا پردازد يل ميبد يهانيين تبيو تدو يبه اکتشاف معان يعلوم اجتماع ، هنرها ويبرخاسته از علوم انسان يها

مرتبط  يشناسمردممطالعات در « 5قيف عميتوص»را با مفهوم  نقدر در يزنر کارکرد تفسيآ ح دهد.يتوضخواننده  يبرارا شده 

ف و يحاصل از توص ارها و شواهديبر مع يمبتن يتيده تربيا پديت تجربه يفيدرباره ک يبه قضاوت ارزش يابيارزش بُعد داند.يم

مستلزم  ضرورتاً ين قضاوت ارزشيمعناست و ايب يبدون قضاوت ارزش يابيکه ارزش زنر معتقد استيشود. آير مرتبط ميتفس

فهم »کند که ين موضوع خاطرنشان ميت ايت است. او در اهميخ و فلسفه تربيبا دانش تار ياب برنامه درسيارزش يکاف ييآشنا

مورد ترديد  يتيها و اعمال تربدهيارزش ادهد تا يقرار م يتيار منتقد تربين امکان را در اختيا يتيترب يهايريگاز جهت يتنوع

 (. 231، ص 8771زنر، ي)آ« رش او قابل درک باشديها و اعمال مورد پذدهيا به همان اندازه او

جنبه از  نيا. دارد ياديز يهمخوان يدر پژوهش علوم اجتماع« ميتعم»با مفهوم است که  يمفهومسرانجام  يابيمضمون    

اي تلقي نمود که ارزشياب تربيتي آنها را قالب مجموعه حاصل از نقد يهاافتهي دهيو چک يريعصاره گن توانقادي هنري را مي

ر در يفراگ يهاتيفيا کيعناصر برجسته  ييشناسا يبرا يتيفعال يابي. در واقع، مضموندهددار ارائه ميهاي معنياز مضمون

مشترک با آنها  يتوان وجوهيگر ميمشابه د يهاتيدر موقعانه يراگعتيم طبيق تعمياز طر است که يابيعت مورد ارزشيموق

آن  يهاافتهي در نحوه گزارش تربيتي نقدعمده  ياز کارکردها يکي»د، يگويم يابيت مضمونيدرباره اهم زنريآمشاهده نمود. 

 يرخدادمختلف از  يرهايتفس هسيمختلف بتوانند به مقا يکه خوانندگان نقدها ارائه شود ياد به گونهيبا نيو بنابرااست 

 (.805ص، ، 8778آيزنر، « )دا کنديش پيافزا رخدادچندگانه آن  يهاهيآنان از ال مشابه بپردازند و فهم

 

                                                 
1. Description 
2 . Interpretation 
3 . Evaluation 
4 . Thematic 

5 . Thick Description 
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 يتیترب نقدها در افتهیاعتبار و اعتماد  يارهایمع

-استحکام  ،2اجماعي تباراع گانهسه يهااريمع، يفيک يهادر پژوهش« 8اعتبار»از مفهوم  الهامبا  (8771؛ 8778زنر )يآ

زنر يآ. کنديم يمعرف يتيترب نقدک مطالعه با روش يزان اعتبار يم نييتع يهارا به عنوان مالک 1يارجاع تيکفا و 3يساختار

 ،پژوهش يهاافتهيزان دقت گزارش يم نييتع يبرا ياريبه عنوان مع يکم يهادر پژوهش 5تيني( با اشاره به مفهوم ع8771)

-يف ميطه خاص تعريک حيمتخصص در  ياان جامعهيم يذهننيکارکرد توافق برا به عنوان  يفيدر بافت پژوهش کت ينيع

است که  يمفهوم ياعتبار اجماع ،گريدهد. به عبارت ديشرح م ين توافق را با مفهوم اعتبار اجماعيبه ا يابيند دستيکند و فرا

د را جستجو حاصل از نق يهاافتهيد ييأبه عنوان مالک ت يان ذهنيتوافق مار يزان برآورده شدن معيتوان ميبه واسطه آن م

اعتبار توصيف، تفسير، ارزشيابي و توان يم نقدخارج از نطور افراد متخصص يهمکار و همافراد متخصص  يق بازنگرياز طر کرد.

ار يمع حصولتوان دگان در پژوهش هم ميکنن. البته با ارائه گزارش نقد به شرکترا فراهم ساخت نقدک مطالعه ييابي مضمون

وند منابع چندگانه يپژوهشگر در به هم مرتبط ساختن و پ يبه توانمند يساختاراستحکام اعتبار اجماعي را برآورده نمود. 

ما »، ديوگين ارتباط ميدر ا (8778زنر )ياشاره دارد. آ يابيده مورد ارزشيک فهم جامع و کامل از پدي ييشواهد به منظور بازنما

رها و يم نسبت به مشاهدات، تفسيم که بتوانياز اعتماد هست يحصول شکل يشواهد در جستجو يزيآمهما ي يوستگيپ قياز طر

ها از منابع دادهشود که يحاصل م يزمان يب، استحکام ساختارين ترتي(. به ا880)ص،  «مينان حاصل کنيج مطالعه اطمينتا

-ده يکنار هم چ يقيبه طر بر شواهد يمبتن اطالعاتمختلف قطعات ن يو ا يد و ...( گردآورچندگانه )مشاهده، مصاحبه، اسنا

 خلق کنند. ده مورد مطالعه ياز پدانه يگراک فهم کليت کنند و يگر را حمايهمد شوند که

چرا که کارکرد ، خوانندگان قابل درک باشد يبرا نقدم گزارش شده در يمفاهکه  انگر آن استيب زين يارجاعفهوم کفايت م    

ت يار کفايمع. درباره پديده مورد ارزشيابي است جامعه تربيتي تربيتي مانند هر نقدي ديگر بسط ادراک و ارتقاي فهم نقدعمده 

ا يها نشانهحضور  بتواند ريز، ارزشياب و ...(گذار، برنامه)معلم، مدير، سياست گريد يکه شخصشود يحاصل م يزمان يارجاع

هايي بايد ادراکات و بينش نقد. عالوه بر اين، گزارش درک کند يت واقعيا موقعيرا در رخداد  نقدش شده در گزار يهايژگيو

اختصاص زمان  .(8778)آيزنر، د وشبدون مطالعه گزارش دست يافتن به آنها ميسر نمي قرار دهد که آن شخصدر اختيار 

و جامع رخدادها يا شرايط  م و مکرر با موقعيت امکان فهم عميقطور تماس مداوکافي براي حضور در موقعيت مطالعه و همين

هاي ديگر هم قابل سازد تا تصويري از موقعيت ترسيم کند که براي ديگران در موقعيتسازد و پژوهشگر را قادر ميرا فراهم مي

 ادراک باشد و هم عمل آنان را بهبود بخشد.

يان دو مفهوم استحکام ساختاري و کفايت ارجاعي در اين است که تمايز اساسي متوان گفت که به طور خالصه مي     

 نقد ي مفاهيم ارائه شده درو متقاعدکنندگ يکپارچگيانسجام،  زانيبر مآن تمرکز  استحکام ساختاري معياري دورني است و

هاي کيفيت شکارسازيبخشي و آميزان همخواني، اطالعبر  آن تمرکزحاليکه کفايت ارجاعي معياري بيروني است و در است، 

  .هاي مشابه استدر موقعيت مرتبط با پديده مورد ارزشيابي ظريف و پيچيده

                                                 
1. Credibility 

2. Consensual Validation  
3. Structural Corroboration  
4. Referential Adequacy 

5 . Objectivity 



 الگوي خبرگي و نقادي تربيتي/  برنامه درسي ارزشيابي: 9محور 

 5 

 ي نقد تربیتيالگو ارزشیابي

معتبر  يبه عنوان تنها الگوها يسنت يعلم يت مطلق الگوهايحاکمدر آن است که  يتيترب نقدو  يخبرگ يت الگوياهم

 يت کارهايفيک يابيهنرمندان در ارزشدهد که يشنهاد ميپ ييالگورو ساخته و ايرو يبا چالش جدرا  يبرنامه درس يابيارزش

مختلف قابل  يهاتيدر موقع يبرنامه درس يهادهيهمه پد يابيارزش ياست که برا ييالگو يتيترب نقد .رنديگيبکار م يهنر

ت يفيس، کيت تدريفي، کيدرس يهابرنامه يمحتوا يانتخاب و سازمانده، يتياهداف تربدرباره  تصميماتکاربرد است. 

هستند که از  ياز جمله عناصر آموزان و جامعهان دانشيو تعامالت م يريادگي يمدارس و فضاها يت معماريسنجش، وضع

و مبهم آنها را  يضمن يهاح و آشکار و هم جنبهيصر يهاتوان هم جنبهيم يتيترب نقدبر  يمبتن يابيک ارزشي تدوينق يطر

در  يتوان به پرده برداشتن از زندگيم يبرنامه درس يابيدر ارزش يتيترب نقداز کاربست  ييهاعنوان نمونهبه  آشکار نمود.

مدارس  يريادگي يفضا ي(، معمار8711، 8)نولتون ييدر مدارس ابتدا يزبان ي( برنامه هنرها8796ن، يکاچکالس درس )مک

را به عنوان  يتيترب نقد ي( ابداع الگو8771زنر )يآاشاره کرد.  (8773، 1لوري)ت 3يمدارس خانگو  (8778، 2)استوک ييابتدا

ش يدايستم پيداند که در سده بيم يتيپژوهش ترب يشناسدبخش در قلمرو روشيشرفت و نويپ يهاطهين حيتراز مهم يکي

 افته است. ي

( 8796) 5نوان مثال، ديکنزبه ع. ق استيدق يشناختک روشي فاقد يتيترب نقدکنند که يادعا م الگوي آيزنرن يمنتقد    

مند بنيان هاي آن را مبتني بر يک نظريه زيبايي شناختي نطاموشها و رمعتقد است که طراحان نقادي تربيتي مفروضه

، فقدان نقدانتخاب نمونه مورد  يه مشخص برايک رويفقدان  همچون ييهاتيبه محدودهم  (8711اند. نولتون )نگذاشته

 رديپذينمرا  انتقادن يزنر ايآ. کنندياشاره ماطالعات  ليو تحل فيتوص ،يگردآور ابهام در نحوه و گرهق نقش مشاهديف دقيتعر

 و عمل پژوهشگران است يکه راهنما است يخاص مبتن يهاهياز اصول و رو ياه مجموعهيبر پا يتيترب نقدکند که يو ادعا م

با  (.8771زنر، ي)آ در بوته آزمون قرار داد يت ارجاعيو کفا يساختار اماستحکهمچون  ييارهايتوان اعتبار آن را با معيم يحت

-هاي روش( هم به محدوديت2005) 6رسد که اين انتقادات همچنان تداوم دارد، به طوريکه تامسوناين وجود به نظر مي

 کند.شناختي نقادي تربيتي اشاره مي

در برآورده ساختن  يکاربرد محدوداين الگو نخست آنکه  :است يت اساسيدو محدود يدارا ي نقد تربيتيالگو در مجموع،     

رند که از يگيم ميتصم ياطالعات ياستگذاران بر مبنايريزان درسي دارد؛ چرا که سران تربيتي و برنامهانيازهاي عملي سياستگذ

 يبرا تربيتي نقد يالگو استفاده ازنکه يگر ايباال برخوردار باشند. د يريپذميزان تعميم استنتاج شده و ازگسترده  يهانمونه

ت استفاده يقابلن خاطر يبه هم ؛استو تخصص  ياز توانمند ييسطح باال ازمنديدشوار است و ن يتيفعال يبرنامه درس يابيارزش

   .گردديم محدود هم از آن
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