
 

 تربيتي نقدالگوي خبرگي و 

 

 1علي نوريدکتر 

 

 مقدمه

 يگذشته تحوالت سدهدو  يط برنامه درسي يکي از مباحث جذاب و پويا در حوزه مطالعات برنامه درسي است که يابيارزش

ران نظي توسط صاحبدرس برنامههاي پديده يابيارزش يبرا يمختلف لگوهايدر پرتو اين تحوالت، ا. اساسي تجربه نموده است

ي ستميس اي يتيريمد)تايلر(، الگوي  هدف محورتوان به الگوي حوزه ارزشيابي تربيتي ارائه شده است. از ميان اين الگوها مي

 ايمدافعه  يهمچون الگو يگريد يالگوها. اشاره کرد( کياستالگوي پاسخگويانه )(، ونياسکر) هدف آزاد الگوي ،)استافيل بيم(

 پور، ؛ موسي6831اند )گال، بورگ و گال، مطرح شده رياخ يهادر سال زينو نقد تربيتي قضاوت محور ، تخصص محور ه،يدوسو

 دهيپد و يابيارزش تينگرند که بسته به ماهيانجام آن م يو چگونگ يابيخاص به ارزش ياالگوها به گونه نياز ا ک(.  هري6836

 . بکارگرفت يابيعمل ارزش ياز آنها را به عنوان راهنما يبيترک ايالگوها  نياز ا يکيتوان يمسئله مورد مطالعه م اي

شود که براي نخستين بار اليوت آيزنر پرداخته مي 2تربيتيدر اين نوشتار به معرفي و توصيف الگوي خبرگي و نقد )نقادي(     

و با فاصله اندکي توسط دانشجويان او براي مطالعه  به معرفي آن اهتمام ورزيد 8شناختياييمجله تربيت زيب( در 6791)

( 2001؛ 6771؛ 6791هاي خود ). آيزنر در نوشته(6791کاچين، درسي بکار گرفته شد )به عنوان مثال، مک هاي برنامهپديده

 ها و معيارهايها، فرايند گردآوري و تحليل دادهو مفروضه ( تالش بر آن داشته تا مباني6776) 1چشم بصيرو به ويژه در کتاب 

هاي يک مطالعه نقد تربيتي را هم به عنوان الگويي براي ارزشيابي و هم به عنوان شکلي از پژوهش يد اعتبار و اعتماد يافتهمؤ

 تربيتي روشن سازد.

 هاي اساسي نقد تربیتيمباني و مفروضه

گيري ارزشي يا ايدئولوژي برنامه درسي دارد. از نظر آيزنر يزنر پيوندي تنگاتنگ با جهتارزشيابي برنامه درسي از منظر آ

شود. او به ( ارزشيابي فرايندي است که به واسطه آن به داوري ارزشي درباره يک پديده، موقعيت يا رخداد پرداخته مي6776)

شود؛ به اعتقاد او اين ايدئولوژي )نظريه هنجاري( مداد نميتربيتي قل اقتباس از ديويي معتقد است که هر نوع يادگيري ضرورتاً

ضد »و حتي « غير تربيتي»پندارد و برخي را در دسته مي« تربيتي»برنامه درسي است که برخي از اشکال يادگيري را 

معتقد است که گرايي شناختي او به عنوان يکي از مدافعان سرسخت ايدئولوژي کثرت(. 6771دهد )آيزنر، قرار مي« تربيتي

« ها نقش و جايگاه خاصي دارد که منحصر به آن استهاي فهم جهان متعدد و چندگانه هستند و هر يک از اين شيوهشيوه»

از ارزشيابي به عنوان ابزاري براي تعيين ميزان تحقق اهداف از پيش واحد  (. در همين چارچوب، آيزنر به يک تلقي213)ص 

گرايي شناختي، کند. او به پيروي از نظريه کثرتهاي استاندارد به شدت انتقاد مياز آزمون با استفاده تعيين شده صرفاً
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   پذيرد. دهد، اما حاکميت مطلق آنها بر ارزشيابي برنامه درسي را نيز نميسودمندي فنون کمي ارزشيابي را مورد انکار قرار نمي

رها و با اقتباس از نقد هنري، رويکردي بديل به ارزشيابي برنامه درسي اي خود با هنثر از آشنايي حرفهمتأدر چنين شرايطي و 

شود. به همين خاطر، الگوي بديل آيزنر هاي هنري بکار گرفته ميکند که مشابه آن توسط هنرمندان در نقد فعاليتمعرفي مي

، 2شود )بارون و آيزنرقلمداد مي« 6پژوهش مبتني بر هنرها»گانه يکي از اشکال سه« الگوي خبرگي و نقد تربيتي»با عنوان 

2001 .) 

هاي هنري مورد تماتيک فرايندها، ابزارها و جلوهس( به کاربست سي2003) 8نيفپژوهش مبتني بر هنرها از منظر مک     

شود. استفاده در همه اشکال مختلف هنرها به هدف فهم و آزمون تجربه پژوهشگران و افراد درگير در مطالعه آنان قلمداد مي

-به عنوان روش هاي پژوهشي هستند که هنرها ممکن است نقش مهمي ايفا کنند، اما ضرورتاًها متمايز از فعاليتاين پژوهش

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

هاي پژوهش استفاده شود، اما تنها در صورتي است از ابزارهاي هنري براي گردآوري داده نگاري و روايتي نيز ممکنفرهنگ

 -بندياز تدوين اهداف تا گزارش نتايج و جمع -توان پژوهشي را در دسته رويکرد هنري قرار داد که کل فرايند پژوهش آن مي

شناسي پژوهش )به عنوان که در برخي منابع روشمبتني بر قواعد و ضوابط پژوهش هنري باشد. الزم است خاطرنشان شود 

اشکال مختلف پژوهش مبتني بر براي معرفي و توصيف « 5زيباشناسانه پژوهش»از مفهوم  (،6833، در شورت، 1ولنسمثال، 

 هنرها استفاده شده است.

 عنوانبه ندرت به  تني بر هنرها،پژوهش مباز  کند که( با حمايت از مباني هنري دانش تربيت ابراز نگراني مي6771آيزنر)    

او معتقد است که آشنايي محدود و شود. استفاده مي يتيترب هايتيفعال يابيارزش و ريتفس يبرا بديلروش  رويکرد يا کي

هاي هاي متعدد پژوهش و در عين حال حاکميت مطلق و تلقي از روشبا اشکال و گونهو پژوهشگران تربيتي ناکافي مربيان 

ها هاي پژوهش تربيتي، گرايش به سوي مطالعه هنرمندانه پديدههاي آزمايشي به عنوان معتبرترين روشروش ويژه کمي و به

بسياري  توانيمهاي هنري مانند نقد تربيتي و مسائل تربيتي را محدود ساخته است؛ اين در حالي است که با استفاده از روش

 .و آشکار ساخت يد تربيتي را شناسايهاي نا آشکار و در عين حال ارزشمناز کيفيت

هاي هاي ارزشياب يا پژوهشگر برنامه درسي در درک و افشاي کيفيتبه توانمندي« نقد»و « خبرگي»مفاهيم مرتبط به هم     

 هبو نقد شود اطالق مي هاتيفيدرک ک هاي تربيتي اشاره دارند. خبرگي از منظر آيزنر به هنرظريف، ناآشکار و مبهم پديده

(. خبرگي نيازمند 6771؛ 6776هاي ادراک شده به واسطه خبرگي )آيزنر، ها يا جنبهنمودن ويژگي يا آشکار افشا ابزار

ها است. نقد مستلزم عموميت بخشيدن به تجربه از ها و فهم تجربهها، تميز و تشخيص ظرافتتوانمندي حس و درک پديده

کل بازنمايي آماري متداول در مطالعات ارزشيابي، زباني که نقاد تربيتي در بر خالف ش طريق اشکال مختلف بازنمايي است.

نامد مي« 9خالق»يا « 1ايغيرگزاره»کند، زباني استعاري و نمادين است که آيزنر آن را زبان ها استفاده ميافشاي کيفيت

ايي نهفته در تجربه در مقام انتقال يک حس هاي عاطفي و معن(. اين نوع از زبان و بيان با توصيف کيفيت6771؛ 6776)آيزنر، 

گردد. اين زبان نيازمند تخيل يا به خدمت متمايز مي« 7زبان منطقي»يا  «3ايگزارهزبان »و يک معنا است و به اين طريق از 
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تشبيه، انند هاي ادبي مگرفتن نيروي تخيل زباني است. بنابراين روشن است که وراي زبان متعارف، در اين شکل بيان از آرايه

 (. 6837شود )مهرمحمدي، تمثيل و استعاره بسيار بهره گرفته مي

 و آشکارنا هايکيفيت براي درک خبرگي است که از ايدستيابي به درجه در وهله نخست مستلزم تربيتي بنابراين، نقد    

هاي تجربه شده با استفاده از دانه از جنبهضروري است، اما در وهله دوم نيازمند توانمندي ارائه ترسيم و تصويري هنرمن مبهم

مستلزم  مندي از قدرت خبرگي است، اما خبرگي ضرورتاًرو، نقد معتبر نيازمند توانايي بهرهاشکال متعدد بازنمايي است. از اين

بود، اما نقد بدون  توان خبرههاي نقد ميتر، بدون برخورداري از مهارتتوانمندي استفاده از نيروي نقد نيست. به بياني ساده

 يانظام مدرسه که با مدرسه و يهر کس (6771(.  از نظر آيزنر )6771معناست )آيزنر، هاي خبرگي بيبرخورداري از مهارت

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

 اختاري نقد تربیتي ابعاد س

داند مي 1يابيو مضمون 8، ارزشيابي2، تفسير6چهار بُعد مهم و ضروري توصيف را متشکل از( نقد تربيتي 6771؛ 6776آيزنر )

 فعاليتي براي توصيف. که با وجود همپوشي با يکديگر، به لحاظ کارکرد و شکل بازنمايي مورد استفاده از هم متمايز هستند

اي )خالق( مهم و ظريف تجربه شده و ادراک شده است که از طريق ابزارهاي زبان غيرگزاره هايف کيفيتشناسايي و توصي

-ها، الگوها و نظريهگيري از ايدهشود. نقاد تربيتي از طريق تفسير با بهرهمانند شعر، استعاره، تشبيه، تمثيل و تصوير ميسر مي

معاني توصيف تا پردازد هاي بديل ميتماعي به اکتشاف معاني و تدوين تبيينهاي برخاسته از علوم انساني، هنرها و علوم اج

شناسي مرتبط در مطالعات مردم« 5توصيف عميق»آيزنر کارکرد تفسير در نقد را با مفهوم  شده را براي خواننده توضيح دهد.

تني بر معيارها و شواهد حاصل از توصيف و به قضاوت ارزشي درباره کيفيت تجربه يا پديده تربيتي مب بُعد ارزشيابي داند.مي

مستلزم  معناست و اين قضاوت ارزشي ضرورتاًشود. آيزنر معتقد است که ارزشيابي بدون قضاوت ارزشي بيتفسير مرتبط مي

م فه»کند که آشنايي کافي ارزشياب برنامه درسي با دانش تاريخ و فلسفه تربيت است. او در اهميت اين موضوع خاطرنشان مي

ها و اعمال تربيتي مورد ترديد دهد تا ارزش ايدههاي تربيتي اين امکان را در اختيار منتقد تربيتي قرار ميگيريتنوعي از جهت

 (. 281، ص 6771)آيزنر، « ها و اعمال مورد پذيرش او قابل درک باشداو به همان اندازه ايده

جنبه از  نيادر پژوهش علوم اجتماعي همخواني زيادي دارد. « ميمتع»يابي سرانجام مفهومي است که با مفهوم مضمون    

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

هاي فراگير در برجسته يا کيفيتيابي فعاليتي براي شناسايي عناصر دهد. در واقع، مضموندار ارائه ميهاي معنياز مضمون

توان وجوهي مشترک با آنها هاي مشابه ديگر ميگرايانه در موقعيتموقيعت مورد ارزشيابي است که از طريق تعميم طبيعت

هاي آن يکي از کارکردهاي عمده نقد تربيتي در نحوه گزارش يافته»گويد، يابي ميمشاهده نمود. آيزنر درباره اهميت مضمون

اي ارائه شود که خوانندگان نقدهاي مختلف بتوانند به مقايسه تفسيرهاي مختلف از رخدادي و بنابراين بايد به گونهاست 

 (.605، ص، 6776)آيزنر، « هاي چندگانه آن رخداد افزايش پيدا کندآنان از اليه مشابه بپردازند و فهم

 

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

5 . Thick Description 



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

 4 

 ها در نقد تربیتيمعیارهاي اعتبار و اعتماد یافته

-استحکام  ،2اجماعي گانه اعتبارمعيارهاي سههاي کيفي، در پژوهش« 6اعتبار»از مفهوم  الهام( با 6771؛ 6776) آيزنر

. آيزنر کندهاي تعيين ميزان اعتبار يک مطالعه با روش نقد تربيتي معرفي ميرا به عنوان مالک 1ارجاعي و کفايت 8ساختاري

هاي پژوهش، به عنوان معياري براي تعيين ميزان دقت گزارش يافتههاي کمي در پژوهش 5( با اشاره به مفهوم عينيت6771)

-اي متخصص در يک حيطه خاص تعريف ميذهني ميان جامعهعينيت در بافت پژوهش کيفي را به عنوان کارکرد توافق بين

عبارت ديگر، اعتبار اجماعي مفهومي است که دهد. به کند و فرايند دستيابي به اين توافق را با مفهوم اعتبار اجماعي شرح مي

هاي حاصل از نقد را جستجو ييد يافتهبه عنوان مالک تأ توان ميزان برآورده شدن معيار توافق ميان ذهنيبه واسطه آن مي

شيابي و توان اعتبار توصيف، تفسير، ارزاز طريق بازنگري افراد متخصص همکار و همينطور افراد متخصص خارج از نقد مي کرد.

توان حصول معيار کنندگان در پژوهش هم مييابي يک مطالعه نقد را فراهم ساخت. البته با ارائه گزارش نقد به شرکتمضمون

ساختاري به توانمندي پژوهشگر در به هم مرتبط ساختن و پيوند منابع چندگانه اعتبار اجماعي را برآورده نمود. استحکام 

ما »گويد، ( در اين ارتباط مي6776ک فهم جامع و کامل از پديده مورد ارزشيابي اشاره دارد. آيزنر )شواهد به منظور بازنمايي ي

آميزي شواهد در جستجوي حصول شکلي از اعتماد هستيم که بتوانيم نسبت به مشاهدات، تفسيرها و از طريق پيوستگي يا هم

ها از منابع شود که دادهاستحکام ساختاري زماني حاصل مي (. به اين ترتيب،660)ص، « نتايج مطالعه اطمينان حاصل کنيم

-چندگانه )مشاهده، مصاحبه، اسناد و ...( گردآوري و اين قطعات مختلف اطالعات مبتني بر شواهد به طريقي کنار هم چيده 

 خلق کنند. از پديده مورد مطالعه گرايانه شوند که همديگر را حمايت کنند و يک فهم کل

کفايت ارجاعي نيز بيانگر آن است که مفاهيم گزارش شده در نقد براي خوانندگان قابل درک باشد، چرا که کارکرد مفهوم     

درباره پديده مورد ارزشيابي است. معيار کفايت  جامعه تربيتي عمده نقد تربيتي مانند هر نقدي ديگر بسط ادراک و ارتقاي فهم

ها يا ريز، ارزشياب و ...( بتواند حضور نشانهگذار، برنامهمعلم، مدير، سياستشود که شخصي ديگر )ارجاعي زماني حاصل مي

هايي هاي گزارش شده در نقد را در رخداد يا موقعيت واقعي درک کند. عالوه بر اين، گزارش نقد بايد ادراکات و بينشويژگي

اختصاص زمان (. 6776شود )آيزنر، ر نميدر اختيار آن شخص قرار دهد که بدون مطالعه گزارش دست يافتن به آنها ميس

و جامع رخدادها يا شرايط  طور تماس مداوم و مکرر با موقعيت امکان فهم عميقکافي براي حضور در موقعيت مطالعه و همين

م قابل هاي ديگر هسازد 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.

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

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

هاي بخشي و آشکارسازي کيفيتميزان همخواني، اطالعبر  آن تمرکزحاليکه کفايت ارجاعي معياري بيروني است و در است، 

  .هاي مشابه استظريف و پيچيده مرتبط با پديده مورد ارزشيابي در موقعيت

                                                 
1. Credibility 

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

5 . Objectivity 
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 ارزشیابي الگوي نقد تربیتي

يت مطلق الگوهاي علمي سنتي به عنوان تنها الگوهاي معتبر اهميت الگوي خبرگي و نقد تربيتي در آن است که حاکم

دهد که هنرمندان در ارزشيابي کيفيت کارهاي ارزشيابي برنامه درسي را با چالش جدي رويارو ساخته و الگويي پيشنهاد مي

هاي مختلف قابل يتهاي برنامه درسي در موقعي الگويي است که براي ارزشيابي همه پديدهتينقد تربگيرند. هنري بکار مي

هاي درسي، کيفيت تدريس، کيفيت کاربرد است. تصميمات درباره اهداف تربيتي، انتخاب و سازماندهي محتواي برنامه

آموزان و جامعه از جمله عناصري هستند که از سنجش، وضعيت معماري مدارس و فضاهاي يادگيري و تعامالت ميان دانش

هاي ضمني و مبهم آنها را هاي صريح و آشکار و هم جنبهتوان هم جنبهنقد تربيتي مي طريق تدوين يک ارزشيابي مبتني بر

توان به پرده برداشتن از زندگي در هايي از کاربست نقد تربيتي در ارزشيابي برنامه درسي ميبه عنوان نمونهآشکار نمود. 

(، معماري فضاي يادگيري مدارس 6731، 6نولتون( برنامه هنرهاي زباني در مدارس ابتدايي )6791کاچين، کالس درس )مک

( ابداع الگوي نقد تربيتي را به عنوان 6771( اشاره کرد. آيزنر )6778، 1)تيلور 8( و مدارس خانگي6776، 2ابتدايي )استوک

يش داند که در سده بيستم پيداشناسي پژوهش تربيتي ميهاي پيشرفت و نويدبخش در قلمرو روشترين حيطهيکي از مهم

 يافته است. 

( 6791) 5شناختي دقيق است. به عنوان مثال، ديکنزکنند که نقد تربيتي فاقد يک روشمنتقدين الگوي آيزنر ادعا مي    

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

هايي همچون فقدان يک رويه مشخص براي انتخاب نمونه مورد نقد، فقدان ( هم به محدوديت6731اند. نولتون )نگذاشته

پذيرد کنند. آيزنر اين انتقاد را نميگر و ابهام در نحوه گردآوري، توصيف و تحليل اطالعات اشاره ميتعريف دقيق نقش مشاهده

هاي خاص مبتني است که راهنماي عمل پژوهشگران است و هاي از اصول و رويکند که نقد تربيتي بر پايه مجموعهو ادعا مي

(. با 6771توان اعتبار آن را با معيارهايي همچون استحکام ساختاري و کفايت ارجاعي در بوته آزمون قرار داد )آيزنر، حتي مي

-هاي روشمحدوديت( هم به 2005) 1رسد که اين انتقادات همچنان تداوم دارد، به طوريکه تامسوناين وجود به نظر مي

 کند.شناختي نقادي تربيتي اشاره مي

در مجموع، الگوي نقد تربيتي داراي دو محدوديت اساسي است: نخست آنکه اين الگو کاربرد محدودي در برآورده ساختن      

گيرند که از صميم ميريزان درسي دارد؛ چرا که سياستگذاران بر مبناي اطالعاتي تنيازهاي عملي سياستگذاران تربيتي و برنامه

پذيري باال برخوردار باشند. ديگر اينکه استفاده از الگوي نقد تربيتي براي هاي گسترده استنتاج شده و از ميزان تعميمنمونه

ارزشيابي برنامه درسي فعاليتي دشوار است و نيازمند سطح بااليي از توانمندي و تخصص است؛ به همين خاطر قابليت استفاده 

 گردد.  م محدود مياز آن ه
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