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مقدمه
ارزشيابي برنامه درسي يکي از مباحث جذاب و پويا در حوزه مطالعات برنامه درسي است که طي دو سده گذشته تحوالتي
اساسي تجربه نموده است .در پرتو اين تحوالت ،الگوهاي مختلفي براي ارزشيابي پديدههاي برنامه درسي توسط صاحبنظران
حوزه ارزشيابي تربيتي ارائه شده است .از ميان اين الگوها ميتوان به الگوي هدف محور (تايلر) ،الگوي مديريتي يا سيستمي
(استافيل بيم) ،الگوي هدف آزاد (اسکريون) ،الگوي پاسخگويانه (استيک) اشاره کرد .الگوهاي ديگري همچون الگوي مدافعه يا
دوسويه ،تخصص محور ،قضاوت محور و نقد تربيتي نيز در سالهاي اخير مطرح شدهاند (گال ،بورگ و گال8316 ،؛ موسي پور،
 .)8318هريک از اين الگوها به گونهاي خاص به ارزشيابي و چگونگي انجام آن مينگرند که بسته به ماهيت ارزشيابي و پديده
يا مسئله مورد مطالعه ميتوان يکي از اين الگوها يا ترکيبي از آنها را به عنوان راهنماي عمل ارزشيابي بکارگرفت.
در اين نوشتار به معرفي و توصيف الگوي خبرگي و نقد (نقادي) تربيتي 2پرداخته ميشود که براي نخستين بار اليوت آيزنر
( )8796در مجله تربيت زيباييشناختي 3به معرفي آن اهتمام ورزيد و با فاصله اندکي توسط دانشجويان او براي مطالعه
پديدههاي برنامه درسي بکار گرفته شد (به عنوان مثال ،مککاچين .)8796 ،آيزنر در نوشتههاي خود (8796؛ 8771؛ )2001
و به ويژه در کتاب چشم بصير )8778( 1تالش بر آن داشته تا مباني و مفروضهها ،فرايند گردآوري و تحليل دادهها و معيارهاي
مؤيد اعتبار و اعتماد يافتههاي يک مطالعه نقد تربيتي را هم به عنوان الگويي براي ارزشيابي و هم به عنوان شکلي از پژوهش
تربيتي روشن سازد.
مباني و مفروضههاي اساسي نقد تربیتي
ارزشيابي برنامه درسي از منظر آيزنر پيوندي تنگاتنگ با جهتگيري ارزشي يا ايدئولوژي برنامه درسي دارد .از نظر آيزنر
( )8778ارزشيابي فرايندي است که به واسطه آن به داوري ارزشي درباره يک پديده ،موقعيت يا رخداد پرداخته ميشود .او به
اقتباس از ديويي معتقد است که هر نوع يادگيري ضرورتاً تربيتي قلمداد نميشود؛ به اعتقاد او اين ايدئولوژي (نظريه هنجاري)
برنامه درسي است که برخي از اشکال يادگيري را «تربيتي» ميپندارد و برخي را در دسته «غير تربيتي» و حتي «ضد
تربيتي» قرار ميدهد (آيزنر .)8771 ،او به عنوان يکي از مدافعان سرسخت ايدئولوژي کثرتگرايي شناختي معتقد است که
«شيوههاي فهم جهان متعدد و چندگانه هستند و هر يک از اين شيوهها نقش و جايگاه خاصي دارد که منحصر به آن است»
(ص  .)211در همين چارچوب ،آيزنر به يک تلقي واحد از ارزشيابي به عنوان ابزاري براي تعيين ميزان تحقق اهداف از پيش
تعيين شده صرفاً با استفاده از آزمونهاي استاندارد به شدت انتقاد ميکند .او به پيروي از نظريه کثرتگرايي شناختي،
سودمندي فنون کمي ارزشيابي را مورد انکار قرار نميدهد ،اما حاکميت مطلق آنها بر ارزشيابي برنامه درسي را نيز نميپذيرد.
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در چنين شرايطي و متأثر از آشنايي حرفهاي خود با هنرها و با اقتباس از نقد هنري ،رويکردي بديل به ارزشيابي برنامه درسي
معرفي ميکند که مشابه آن توسط هنرمندان در نقد فعاليتهاي هنري بکار گرفته ميشود .به همين خاطر ،الگوي بديل آيزنر
با عنوان «الگوي خبرگي و نقد تربيتي» يکي از اشکال سهگانه «پژوهش مبتني بر هنرها »8قلمداد ميشود (بارون و آيزنر،2
.)2006
پژوهش مبتني بر هنرها از منظر مکنيف )2001( 3به کاربست سيستماتيک فرايندها ،ابزارها و جلوههاي هنري مورد
استفاده در همه اشکال مختلف هنرها به هدف فهم و آزمون تجربه پژوهشگران و افراد درگير در مطالعه آنان قلمداد ميشود.
اين پژوهشها متمايز از فعاليتهاي پژوهشي هست ند که هنرها ممکن است نقش مهمي ايفا کنند ،اما ضرورتاً به عنوان روش-
هاي گردآوري دادهها براي مطالعات ديگر استفاده شوند .اين بدان معناست که در برخي مطالعات ديگر مانند پديدارشناسي،
فرهنگ نگاري و روايتي نيز ممکن است از ابزارهاي هنري براي گردآوري دادههاي پژوهش استفاده شود ،اما تنها در صورتي
ميتوان پژوهشي را در دسته رويکرد هنري قرار داد که کل فرايند پژوهش آن  -از تدوين اهداف تا گزارش نتايج و جمعبندي-
مبتني بر قواعد و ضوابط پژوهش هنري باشد .الزم است خاطرنشان شود که در برخي منابع روششناسي پژوهش (به عنوان
مثال ،ولنس ،1در شورت ،)8311 ،از مفهوم «پژوهش زيباشناسانه »5براي معرفي و توصيف اشکال مختلف پژوهش مبتني بر
هنرها استفاده شده است.
آيزنر( )8771با حمايت از مباني هنري دانش تربيت ابراز نگراني ميکند که از پژوهش مبتني بر هنرها ،به ندرت به عنوان
يک رويکرد يا روش بديل براي تفسير و ارزشيابي فعاليتهاي تربيتي استفاده ميشود .او معتقد است که آشنايي محدود و
ناکافي مربيان و پژوهشگران تربيتي با اشکال و گونههاي متعدد پژوهش و در عين حال حاکميت مطلق و تلقي از روشهاي
کمي و به ويژه روشهاي آزمايشي به عنوان معتبرترين روشهاي پژوهش تربيتي ،گرايش به سوي مطالعه هنرمندانه پديدهها
و مسائل تربيتي را محدود ساخته است؛ اين در حالي است که با استفاده از روشهاي هنري مانند نقد تربيتي ميتوان بسياري
از کيفيتهاي نا آشکار و در عين حال ارزشمند تربيتي را شناسايي و آشکار ساخت.
مفاهيم مرتبط به هم «خبرگي» و «نقد» به توانمنديهاي ارزشياب يا پژوهشگر برنامه درسي در درک و افشاي کيفيتهاي
ظريف ،ناآشکار و مبهم پديدههاي تربيتي اشاره دارند .خبرگي از منظر آيزنر به هنر درک کيفيتها اطالق ميشود و نقد به
ابزار افشا يا آشکار نمودن ويژگيها يا جنبههاي ادراک شده به واسطه خبرگي (آيزنر8778 ،؛  .)8771خبرگي نيازمند
توانمندي حس و درک پديدهها ،تميز و تشخيص ظرافتها و فهم تجربهها است .نقد مستلزم عموميت بخشيدن به تجربه از
طريق اشکال مختلف بازنمايي است .بر خالف شکل بازنمايي آماري متداول در مطالعات ارزشيابي ،زباني که نقاد تربيتي در
افشاي کيفيتها استفاده ميکند ،زباني استعاري و نمادين است که آيزنر آن را زبان «غيرگزارهاي »6يا «خالق »9مينامد
(آيزنر8778 ،؛  .)8771اين نوع از زبان و بيان با توصيف کيفيتهاي عاطفي و معنايي نهفته در تجربه در مقام انتقال يک حس
و يک معنا است و به اين طريق از «زبان گزارهاي »1يا «زبان منطقي »7متمايز ميگردد .اين زبان نيازمند تخيل يا به خدمت
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گرفتن نيروي تخيل زباني است .بنابراين روشن است که وراي زبان متعارف ،در اين شکل بيان از آرايههاي ادبي مانند تشبيه،
تمثيل و استعاره بسيار بهره گرفته ميشود (مهرمحمدي.)8317 ،
بنابراين ،نقد تربيتي در وهله نخست مستلزم دستيابي به درجهاي از خبرگي است که براي درک کيفيتهاي ناآشکار و
مبهم ضروري است ،اما در وهله دوم نيازمند توانمندي ارائه ترسيم و تصويري هنرمندانه از جنبههاي تجربه شده با استفاده از
اشکال متعدد بازنمايي است .از اينرو ،نقد معتبر نيازمند توانايي بهرهمندي از قدرت خبرگي است ،اما خبرگي ضرورتاً مستلزم
توانمندي استفاده از نيروي نقد نيست .به بياني سادهتر ،بدون برخورداري از مهارتهاي نقد ميتوان خبره بود ،اما نقد بدون
برخورداري از مهارتهاي خبرگي بيمعناست (آيزنر .)8771 ،از نظر آيزنر ( )8771هر کسي که با مدرسه و نظام مدرسهاي
آشنا باشد تا حدودي ميتواند يک خبره تربيتي به شمار آيد و از اينرو ميتواند خود را به مرتبه يک نقاد تربيتي ارتقاء دهد.
ابعاد ساختاري نقد تربیتي
آيزنر (8778؛  )8771نقد تربيتي را متشکل از چهار بُعد مهم و ضروري توصيف ،8تفسير ،2ارزشيابي 3و مضمونيابي 1ميداند
که با وجود همپوشي با يکديگر ،به لحاظ کارکرد و شکل بازنمايي مورد استفاده از هم متمايز هستند .توصيف فعاليتي براي
شناسايي و توصيف کيفيتهاي مهم و ظريف تجربه شده و ادراک شده است که از طريق ابزارهاي زبان غيرگزارهاي (خالق)
مانند شعر ،استعاره ،تشبيه ،تمثيل و تصوير ميسر ميشود .نقاد تربيتي از طريق تفسير با بهرهگيري از ايدهها ،الگوها و نظريه-
هاي برخاسته از علوم انساني ،هنرها و علوم اجتماعي به اکتشاف معاني و تدوين تبيينهاي بديل ميپردازد تا معاني توصيف
شده را براي خواننده توضيح دهد .آيزنر کارکرد تفسير در نقد را با مفهوم «توصيف عميق »5در مطالعات مردمشناسي مرتبط
ميداند .بُعد ارزشيابي به قضاوت ارزشي درباره کيفيت تجربه يا پديده تربيتي مبتني بر معيارها و شواهد حاصل از توصيف و
تفسير مرتبط ميشود .آيزنر معتقد است که ارزشيابي بدون قضاوت ارزشي بيمعناست و اين قضاوت ارزشي ضرورتاً مستلزم
آشنايي کافي ارزشياب برنامه درسي با دانش تاريخ و فلسفه تربيت است .او در اهميت اين موضوع خاطرنشان ميکند که «فهم
تنوعي از جهتگيريهاي تربيتي اين امکان را در اختيار منتقد تربيتي قرار ميدهد تا ارزش ايدهها و اعمال تربيتي مورد ترديد
او به همان اندازه ايدهها و اعمال مورد پذيرش او قابل درک باشد» (آيزنر ،8771 ،ص .)231
مضمونيابي سرانجام مفهومي است که با مفهوم «تعميم» در پژوهش علوم اجتماعي همخواني زيادي دارد .اين جنبه از
نقادي هنري را ميتوان عصاره گيري و چکيده يافتههاي حاصل از نقد تلقي نمود که ارزشياب تربيتي آنها را قالب مجموعهاي
از مضمونهاي معنيدار ارائه ميدهد .در واقع ،مضمونيابي فعاليتي براي شناسايي عناصر برجسته يا کيفيتهاي فراگير در
موقيعت مورد ارزشيابي است که از طريق تعميم طبيعتگرايانه در موقعيتهاي مشابه ديگر ميتوان وجوهي مشترک با آنها
مشاهده نمود .آيزنر درباره اهميت مضمونيابي ميگويد« ،يکي از کارکردهاي عمده نقد تربيتي در نحوه گزارش يافتههاي آن
است و بنابراين بايد به گونهاي ارائه شود که خوانندگان نقدهاي مختلف بتوانند به مقايسه تفسيرهاي مختلف از رخدادي
مشابه بپردازند و فهم آنان از اليههاي چندگانه آن رخداد افزايش پيدا کند» (آيزنر ،8778 ،ص.)805 ،
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معیارهاي اعتبار و اعتماد یافتهها در نقد تربیتي
آيزنر (8778؛  )8771با الهام از مفهوم «اعتبار »8در پژوهشهاي کيفي ،معيارهاي سهگانه اعتبار اجماعي ،2استحکام -
ساختاري 3و کفايت ارجاعي 1را به عنوان مالکهاي تعيين ميزان اعتبار يک مطالعه با روش نقد تربيتي معرفي ميکند .آيزنر
( )8771با اشاره به مفهوم عينيت 5در پژوهشهاي کمي به عنوان معياري براي تعيين ميزان دقت گزارش يافتههاي پژوهش،
عينيت در بافت پژوهش کيفي را به عنوان کارکرد توافق بينذهني ميان جامعهاي متخصص در يک حيطه خاص تعريف مي-
کند و فرايند دستيابي به اين توافق را با مفهوم اعتبار اجماعي شرح ميدهد .به عبارت ديگر ،اعتبار اجماعي مفهومي است که
به واسطه آن ميتوان ميزان برآورده شدن معيار توافق ميان ذهني به عنوان مالک تأييد يافتههاي حاصل از نقد را جستجو
کرد .از طريق بازنگري افراد متخصص همکار و همينطور افراد متخصص خارج از نقد ميتوان اعتبار توصيف ،تفسير ،ارزشيابي و
مضمونيابي يک مطالعه نقد را فراهم ساخت .البته با ارائه گزارش نقد به شرکتکنندگان در پژوهش هم ميتوان حصول معيار
اعتبار اجماعي را برآورده نمود .استحکام ساختاري به توانمندي پژوهشگر در به هم مرتبط ساختن و پيوند منابع چندگانه
شواهد به منظور بازنمايي يک فهم جامع و کامل از پديده مورد ارزشيابي اشاره دارد .آيزنر ( )8778در اين ارتباط ميگويد« ،ما
از طريق پيوستگي يا همآميزي شواهد در جستجوي حصول شکلي از اعتماد هستيم که بتوانيم نسبت به مشاهدات ،تفسيرها و
نتايج مطالعه اطمينان حاصل کنيم» (ص .)880 ،به اين ترتيب ،استحکام ساختاري زماني حاصل ميشود که دادهها از منابع
چندگانه (مشاهده ،مصاحبه ،اسناد و  )...گردآوري و اين قطعات مختلف اطالعات مبتني بر شواهد به طريقي کنار هم چيده -
شوند که همديگر را حمايت کنند و يک فهم کلگرايانه از پديده مورد مطالعه خلق کنند.
مفهوم کفايت ارجاعي نيز بيانگر آن است که مفاهيم گزارش شده در نقد براي خوانندگان قابل درک باشد ،چرا که کارکرد
عمده نقد تربيتي مانند هر نقدي ديگر بسط ادراک و ارتقاي فهم جامعه تربيتي درباره پديده مورد ارزشيابي است .معيار کفايت
ارجاعي زماني حاصل ميشود که شخصي ديگر (معلم ،مدير ،سياستگذار ،برنامهريز ،ارزشياب و  )...بتواند حضور نشانهها يا
ويژگيهاي گزارش شده در نقد را در رخداد يا موقعيت واقعي درک کند .عالوه بر اين ،گزارش نقد بايد ادراکات و بينشهايي
در اختيار آن شخص قرار دهد که بدون مطالعه گزارش دست يافتن به آنها ميسر نميشود (آيزنر .)8778 ،اختصاص زمان
کافي براي حضور در موقعيت مطالعه و همينطور تماس مداو م و مکرر با موقعيت امکان فهم عميق و جامع رخدادها يا شرايط
را فراهم ميسازد و پژوهشگر را قادر مي سازد تا تصويري از موقعيت ترسيم کند که براي ديگران در موقعيتهاي ديگر هم قابل
ادراک باشد و هم عمل آنان را بهبود بخشد.
به طور خالصه ميتوان گفت که تمايز اساسي م يان دو مفهوم استحکام ساختاري و کفايت ارجاعي در اين است که
استحکام ساختاري معياري دورني است و تمرکز آن بر ميزان انسجام ،يکپارچگي و متقاعدکنندگي مفاهيم ارائه شده در نقد
است ،در حاليکه کفايت ارجاعي معياري بيروني است و تمرکز آن بر ميزان همخواني ،اطالعبخشي و آشکارسازي کيفيتهاي
ظريف و پيچيده مرتبط با پديده مورد ارزشيابي در موقعيتهاي مشابه است.

1. Credibility
2. Consensual Validation
3. Structural Corroboration
4. Referential Adequacy
5 . Objectivity
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ارزشیابي الگوي نقد تربیتي
اهميت الگوي خبرگي و نقد تربيتي در آن است که حاکميت مطلق الگوهاي علمي سنتي به عنوان تنها الگوهاي معتبر
ارزشيابي برنامه درسي را با چالش جدي رويارو ساخته و الگويي پيشنهاد ميدهد که هنرمندان در ارزشيابي کيفيت کارهاي
هنري بکار ميگيرند .نقد تربيتي الگويي است که براي ارزشيابي همه پديدههاي برنامه درسي در موقعيتهاي مختلف قابل
کاربرد است .تصميمات درباره اهداف تربيتي ،انتخاب و سازماندهي محتواي برنامههاي درسي ،کيفيت تدريس ،کيفيت
سنجش ،وضعيت معماري مدارس و فضاهاي يادگيري و تعامالت ميان دانشآموزان و جامعه از جمله عناصري هستند که از
طريق تدوين يک ارزشيابي مبتني بر نقد تربيتي ميتوان هم جنبههاي صريح و آشکار و هم جنبههاي ضمني و مبهم آنها را
آشکار نمود .به عنوان نمونههايي از کاربست نقد تربيتي در ارزشيابي برنامه درسي ميتوان به پرده برداشتن از زندگي در
کالس درس (مککاچين )8796 ،برنامه هنرهاي زباني در مدارس ابتدايي (نولتون ،)8711 ،8معماري فضاي يادگيري مدارس
ابتدايي (استوک )8778 ،2و مدارس خانگي( 3تيلور )8773 ،1اشاره کرد .آيزنر ( )8771ابداع الگوي نقد تربيتي را به عنوان
يکي از مهمترين حيطههاي پيشرفت و نويدبخش در قلمرو روششناسي پژوهش تربيتي ميداند که در سده بيستم پيدايش
يافته است.
منتقدين الگوي آيزنر ادعا ميکنند که نقد تربيتي فاقد يک روششناختي دقيق است .به عنوان مثال ،ديکنز)8796( 5
معتقد است که طراحان نقادي تربيتي مفروضهها و روشهاي آن را مبتني بر يک نظريه زيبايي شناختي نطاممند بنيان
نگذاشتهاند .نولتون ( )8711هم به محدوديتهايي همچون فقدان يک رويه مشخص براي انتخاب نمونه مورد نقد ،فقدان
تعريف دقيق نقش مشاهدهگر و ابهام در نحوه گردآوري ،توصيف و تحليل اطالعات اشاره ميکنند .آيزنر اين انتقاد را نميپذيرد
و ادعا ميکند که نقد تربيتي بر پايه مجموعهاي از اصول و رويههاي خاص مبتني است که راهنماي عمل پژوهشگران است و
حتي ميتوان اعتبار آن را با معيارهايي همچون استحکام ساختاري و کفايت ارجاعي در بوته آزمون قرار داد (آيزنر .)8771 ،با
اين وجود به نظر مي رسد که اين انتقادات همچنان تداوم دارد ،به طوريکه تامسون )2005( 6هم به محدوديتهاي روش-
شناختي نقادي تربيتي اشاره ميکند.
در مجموع ،الگوي نقد تربيتي داراي دو محدوديت اساسي است :نخست آنکه اين الگو کاربرد محدودي در برآورده ساختن
نيازهاي عملي سياستگذاران تربيتي و برنامهريزان درسي دارد؛ چرا که سياستگذاران بر مبناي اطالعاتي تصميم ميگيرند که از
نمونههاي گسترده استنتاج شده و از ميزان تعميمپذيري باال برخوردار باشند .ديگر اينکه استفاده از الگوي نقد تربيتي براي
ارزشيابي برنامه درسي فعاليتي دشوار است و نيازمند سطح بااليي از توانمندي و تخصص است؛ به همين خاطر قابليت استفاده
از آن هم محدود ميگردد.
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