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Abstract
Philosophical foundations of evaluation
epistemology in education in modern age and
outstanding approach of Epistemology of this
age in the field of evaluation: positivism
approaches were examined in this study. The
methodology of this study was documentary
analysis. In order to answer to study’s questions,
data gathered using appropriate forms, and
analyzed by 5 traditional approaches. According
to the thesis questions the main results are: in
this intellectual system and in the issue of
cognition, the main emphasis is recognition of
real word and there is no discussion about
intellectual recognition and use inductive
tools(observation
and
experiment)for
recognition. The five senses are the main
principles for cognition and they are Positivist
and objective in methodology and finally these
result outcomes that they don’t have
comprehensive validation because they not
encompass all aspect evaluation in terms of
components of epistemology. Those approaches
are better than rational approaches but it is better
to use combinational methods like qualitative
and
quantitative
and
other
pattern
(combinational) in evaluation.
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مقدمه

با توجه به اینکهه یکها ام ائهامه اوه و تأثیرگهذا د
عرصههه تیمههی وتربیههت و بخصههوف اراینهه یههاددها و
ی هادگیری ،اوضههوا ا ماههیابا اسههت و همههوا د د بههی
کا اناسههاو و صهها نظههراو تیمههی وتربی هت د اههو د
چگههونگا ،ابههرا  ،وش و نحههود انمهها ،و ،سههالا
بااما ی اطرح بودد اسهت ذهذا بهرای پاسهی صهحی و
جااع به ای پرسشهها نیهام بهه دااهش اهنا ت و بهه
اصطالح ایرات اناسها اسهت د ایه ایهاو اهنا ت
ابانا امئفا ای اقوذه به ویژد ایرات اناسا و بهرای
وا ا و ااهیت ،تا یی ،د سشا یا ناد سشا و تطهاب
ای عم با واقییهت نقهش اساسها ا ایفها اهاکنه و ام
طراا ادهها و ابرا ههای کئه ایراهت د ایه هومد
اههاتوانهه اهها ا بههه د ع عمیهه و دقیقهها ام افوههو،
ا مایابا سوق ده چوو ب وو تردی ماه پیشرات د
هر عممها اهنا ت ابهانا امئهفا و ،بههویهژد ابهانا
ایرات اناسا و است که ائشقیماً اا ا به سوی کشف
قیقتها و همچنی کا برد د ست و د تیمی وتربیت
د مااو ال و ین د هنموو ااسامد
ام طراا پژوهش دو دهای اخشمهف تها یخا و سهیر
ایرات اناسانه و بخصوف د ماینة ا ماهیابا اوجه
اااود تا با ون تحول و پیشرات و عم انا اه د و
ام نقههاض ضههیف و قههو و د ه گراشههه و اههانع تکههرا
ااشباها گذاشه اوی هماوطو که اهاد واو کها داو
د ماینة تا یی اومشوپرو ش ااگوی « د سالهای
ا یر احو پژوهش های تا یی اهومش وپهرو ش واه
کردو ائامه وم و ا شرام ام ا تکاب طاهای گذاهشه و
پن اومی ام تما ب تمی و اهیری اربیهاو و ایممهاو و
نیر یادگیری امئفهها و وشهای اومشوپرو ش اسهت
که د گذاشه اواه بهوددانه و هه اکنهوو نیهر تها یی
اومشوپرو ش ،اا ا با عوااه پ ی و ن د نوادها و ااکا
و نظریه های تربیشا و یشه های و اهنا اهاکنه و ام
تکرا ذغرشهایا که د گذاشه د ماینهههای گونهاگوو

اههومشوپههرو ش خ دادد اسههت اصههوو اههادا د»
()Kardan,2001:31-48
بنابرای ه ف ام ای پژوهش بر سا ابانا ایراشها
او و تأثیرگذا ای دو د ،یینا ابانا ایراهتاهنا شا
ویکرد ا مایابا ا و است کهه د ایه دو د ،ان یشهه
امئههفا ههاک د ایراههتاناسهها و بهههویههژد د ماینههة
ا مایابا ،نحمه و ان یشه امئفا پومیشیویئه اسهت کهه
سیا ا د است تا با انا ت ابهانا ایراشها ا ماهیابا
ای نظا ،اکری و اذگوههای ا ماهیابا و بهه بر سها و
تحمیه وها پردا شه اود بهرای اینکهه بشهواو ام انظهر
ایراتاناسا اقوذه یا پ ی دای ،او د تحمیه و بر سها
قرا گیرد بای با اییا های اشخصا ای تحمیه صهو
گیرد برای بر سا پ ی دها با دی ایراهتاناسها بایه
پنج احو اوضوا انا ت ،ابرا انا ت ،انبع انا ت،
وش اههنا ت و اعشبهها اههنا ت ام دو ماویههه عینهها و
ذهنا او د توجه قرا گیرد (Mirzayi & Sarlak, 2005
)Ahranjani
د کشههاب نگههرشهههای نههوی د امئههفه ،تیریههف
ایرات اناسا ای گونه ا د :ایرات اناسا اا ه ای ام
امئفه اسهت کهه بهه بر سها قیقهت ،انهابع و اعشبها
ایراهههت اه هاپهههردامد ( )Geryling 2001:8,کرانبهههاخ
ا ماههیابا ا جمههع و ی و اسههشفادد ام اطالعهها جوههت
تصمی گیهری د اهو د یه برنااهة اوماها اهادانه
( )Keranbach, 1963:672تیمی وتربیت عبا است ام:
اراه کردو ماینههها و عوااهه بهه ایمیهت سهان و یها
اکواایا اسشی ادهای اخص د جوهت اه و تکااهه
ا شیهها ی او بهههسههوی ه ه فهههای اطمههوب ،بههر اسههاه
برنااههای سهنمی د ( )Shariat madari 1991,د دو ة
ا و (ام نئانس تا پایاو قرو نومده ) بر تمربهگرایا،
اثبا گرایها انطقها ،وشاناسها عممها و اناسهایا
قای عینا تأکی اهااهود ام پیااه های دو د اه و
ای است که دانش عممها و راهه ای ،سرچشهمة اوه
جواو تمقا اااود و چنی ارض ا د است که دانهش
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عممهها یینههة اههنیکسکننهه ة واقییههت عینهها اسههت
()Farmahini Farahani, quotes Skstan, 1995
ام نماکه اطاذیهه و تأاهه د ا ماهیابا بها بر ها ام
اقوذه های امئفا همچوو ایرات اناسها ا تبهاض پیه ا
ااکن ( )Mirza Mohamadi , 2008د نشیمه به بر ا
ام تقئی بن ی های ویکردهای ایرات اناسا پردا شهه
اااود:
 .9معرفت شناسیی فلسیفی رویکردهیاي سیودررا بیا
شهودررا-کثرتررا در ارزشیابی آموزشی

بنابرای ویکرد ،ا مش اکا ام ای است که بر گ تری
وبا ائشمر ،توجه به بورد ان ا و هر ی ام ااهراد ام
برنااه او د ا مایابا است ( )Saif, 2013: 74همچنی
د ای ویکرد ،امموعه یا تی اد کثیهری ام اهالع هها و
داو ی ها به کها اها ونه و ام ایه و بهه ایه ویکهرد
ا مایابا عنواو کثر گرایا دادد ا د است (هماو)44:
ام طراا با توجه به اینکه "ههر اخصها بهرای هودش
بوشههری قاضهها وی ادهاسههت"()House, 1983: 56؛
بنابرای ام تمااا ااراد و کئانا که به نهوعا د اهومش
االثرن به عنواو داو اسشفادد اا اود بر همی اساه به
و عنههواو اههوود گههرا داددانهه د ایهه دسههشهبنهه ی
وش های ا مایابا ام دادد های کمها د غهام پیوسهشا
(اذگوی ه ف گهرا) بهه سهمت دادد ههای کیفها (اذگهوی
اشا کشا) گرایش دااشه و نقش ا میهاب نیهر د نشیمهة
ا مایابا کاهش اایابه  ،بهه عبها دیگهر د اذگوههای
کیفا اارادی که تحت تأثیر برنااه قرا دا ن بههصهو
ایههال د اراین ه تصههمی گی هری و ا ما هیابا اشهها کت
اانماین

بر ایه اسهت کهه واقییهت ها ام اهرد وجهود دا د و
به وسیمه واه برای هرکئها قابهه اشهاه د و تمربهه
است نظریههای عمما به اهیودای دقیه ام یااشههههای
تمربا که به واسطه اشاه د و ماایش به دست ا د ان ،
ا ذ اا اون عم بر نچه اا تواو دی و انی و ذمهس
کرد و ااثال ای هها بنها اه د اسهت عقایه و سهالاشا
اخصا و تخیال نظری هیچ جایا د عم ن ا ن عمه
عینا است و ایرات عمما ایرات قابه اطمینهاو اسهت،
میههرا بهههطههو عینهها اثبهها ا ه د اسههت ( Chalmers,
)translated Zibakalam, 1995: 9
افروضه پا ادای طبییت گرایانه بر ای است که واقییهت
د ا ام ذه اا به نحوی اوجودیت ن ا د که همگاو
بشوانن و ا ببینن و بهطو یکئاو تمربه کنن جوهاو
ه یااشنا (بهعنواو ی واقییت عینها) ،هه سها شنا
(ب ی اینا که بهطو اجشماعا و بهوسهیمه اهرد سها شه
اا اود) است د قیقت او تری بخهش واقییهت اها
بهطو اجشماعا سها شه اهااهود ا ماهیاب بهه دنبهال
یااش افاهیما است که ارد ،ام د ع هود ام واقییهت
دا ن ( )Mansoob Bassiri, 2004: 79-80هاووه نیر،
اذگوهای ا مایابا ا بر اساه نظا ،های امئفا میربنایا
و ایراتاناسا و ویکردهای او د توجه ای نظا،ها به
دو ویکرد ردگرایانه و ویکرد طبییتگرایانه تقئهی و
پیوسشا ی ام اذگوهای کما تا کیفا ا امه اهانمایه کهه
اااه اذگوهای ه فگرا (تهایمر) ،اه یریتگهرا (اسهشااه
بی ) ،ه ف  -ماد (اسکریوو) ،ابشنا بهر نظهر برگهاو
(ایرنر) ،اعشبا سنما (انمم نهو  -سهنشرال) ،ابشنها
بر ا اایه (ووذهف و همکها او) ،اجهرای عمهه (اسهشی ،
پا ذت -هاایمشوو) و طبییت گرایانهه و اشها کشا (گوبها،
ذینکم و پاموذوار ) است ()Bazargan,2009

 .2معرفت شناسی فلسفی رویکردهاي عقل ررایانیه بیا
طبیعتررایانه در ارزشیابی آموزشی

 .1معرفت شناسی فلسفی رویکردهاي عینیت ریرا بیا

د تقئی بن ی دیگری اذگوههای ا ماهیابا د قاذه دو
پا ادای عقه گرایانهه (تمربههگرایانهه) و طبییهت گرایانهه
تقئی اااون ( )Bola, 1996د تمربهگرایها ،اهرض

ذهنیت ررا در ارزشیابی آموزشی

د ج ی تری تقئی بن ی دو ویکرد ایراتاناسا
امئفا عینیهتگهرا و ذهنیهتگهرا د انشخهاب اذگوههای
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ا ماههیابا اوماهها تیریههف ا ه د اسههت ،د ج ه ول 1
ویژگاهای ای دو ویکرد ،بههصهو اقایئههای اه د

است)Mirza Mohammadi et al., 2010: 131-130( :

جدول  .9مقایسه ویژریهاي رویکرد عینیتررا و ذهنیتررا در ارزشیابی آموزشی (.)Mirza Mohammadi et al., 2010: 131

رویکرد عینیتگرا


بر اساس عینیت علمی استوار است.



نتایج عینی مورد نظر است

رویکرد ذهنیتگرا


مراجعه به ترربه فردی بهجای روش علمی مدورد نظدر
است.



یافتهها باید قابل تکرار باشد.



بردانش ضمنی بهجای دانش صریح تأکید میشود.



رویهها بیرونی هستند.



اعتبار ارزشیابی وابسته به صالحیت ارزشیاب است.



پیروی از استانداردها الزم است.



رویههای ارزشیابی درونی است.



پیروی از سنت علوم اجتماعی برآمدد از ترربدهگرایدی
مورد نظر است.

د ا مایابا های وابئشه بهه عهی گهرا – اایه دگهرا،
اطالعا بهه دسهت اه د ام ا ماهیابا بهه اثابهه «عینها
کردو» یا عمما د نظر گراش پ ی دها انظو اااهود
ام ای دی گاد ،اذگوهای ا مایابا د ایه دسهشه تقریبهاً
راسههتکنن ه د ان یش هة عینیههتگرایهها هئههشن ای ه
عیناگرایا بههوسهیمه اسهشفادد ام ابهرا «عینها» ااننه
ماوو ها یا پرسشنااه ها به دست اا ین افروضه ههای
نشایج بهدست ا د ام طری ای ابرا  ،قابمیت تکرا پذیری
و بامنمایا ام د دا ن و اطالعا به وسیمه تکنی ههای
کمّا که «عینا» نیر هئشن  ،تمریهوتحمیهه اهااهون
( )Mansoob Bassiri, 2004: 82د وش ذه گرایها،
سودان ی د احه ودد عالیه اشهاه دکننه د د نظهر
گراشه اااود تئو ی و عمه د هه تنیه دانه  ،بوبهود و
پیشرات د ع و او ااراد به صوف او د نظر است د
پا ادای ذه گرایا ،ج ایا سخشا ایاو اشاه د کننه د
و واقییت به چش اا و د ()Ibid: 83
هه ه ف ام ایه ه پهههژوهش بر سههها و تحمیهههه ابهههانا
ایراتانا شا ا مایابا د دو د ا و است و با توجهه
بههه اینکههه د ایهه دو د ان یشههه امئههفا ههاک بههر
ایراههتاناسهها و ههومد ا ماههیابا نظهها ،امئههفا
پومیشیویئ است بنابرای سالا میر ا د پا دا د:
 1ابانا ایراتانا شا پومیشیویئ چیئت؟

 2ابانا ایراتانا شا ا مایابا پومیشیویئ چیئت؟
 3ابانا ایرات انا شا اذگوهای بر اسشه ام ا ماهیابا
پومیشیویئ چیئت؟
 4تحمیههه ایراههتاههنا شا ا ماههیابا پومیشیویئهه و
اذگوهای بر اسشه ام و چیئت؟
روش پژوهش

د پژوهش اضر کمیه اسناد و ا ا ع ارتبط با اوضوا
پژوهش گرد و ی و د اسشای سالالهای پژوهش اهو د
برسا واقع ا د اسهت ام ایه و ،وش انمها ،پهژوهش
تحمیما  -اسنادی بودد است د پژوهش اسنادی سهیا
اااود ،کمیه اسناد و ا ا ع اوجود ارتبط بها اوضهوا
پژوهش بهانظو پاسیگهویا بهه سهالال پهژوهش اهو د
اسشفادد قرا گیهرد ( )Best, 2000ام سهوی دیگهر وش
پههژوهش اضههر ا بههر اسههاه نحههود گههرد و ی داددههها
ااتواو توصیفا  -تحمیما ناای میرا ام ی سهو د پها
توصیف و انا ت ارایط اوجهود اسهت (توصهیف) و ام
طرف دیگر د اسشخرا افهاهی اصهما ،کشهف طهوض
اصما ویکردهای پومیشیویئ و اذگوهای بر اسشه ام و
د ماینة ا مایابا د بی ایراتاناسها اسهت جاایهه
پژوهش اضر اااه کمیه انابع و اراجع اوجود ارتبط
با اوضهوا اهو د بر سها اسهت بههعهالود ام نماکهه د
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پژوهش کمیهه انهابع و اراجهع اوجهود و اهرتبط اهو د
بر سا واقع ا د ،بنابرای نمونه گیری انما ،نش د است
د پژوهش اضهر بهه انظهو گهرد و ی دادد هها ام اهر،
گرد و ی داددها اسهشفادد داددهها اسهشفادد اه د اسهت
سپس داددهای جمع و ی ا د طبقهبن ی و د اسشای
بر سا سالالهای پژوهش او د تمریهوتحمیهه افوهواا
قرا گراشه است
به بر ا ام اقا که ا تباطا با اوضوا او د بحث
دا ن ااتواو ااا د کرد:
انئوب بصیری )2004( ،د کشاب هود بها عنهواو
«ابههانا امئههفا اذگوهههای ا ماههیابا اوماهها» ضههم
ایراا اذگوهای ا مایابا اوماا و طبقه بن ی و ها به
بیاو افروضه های امئفا اذگوهای ا مایابا اهاپهردامد
کرااشا ( )2013د کشاب ود با عنواو «ا میابا برنااهه
د سا با نگهاد اهبهردی» بها تشهری اذگوههای ا میهابا
برنااه د سا ،ارایط انشخاب وش های ا مایابا ا بیاو
ااکن نوی ی ( )2014د پژوهش ود با عنواو «تأثیر
ا مایابا کما و کیفا بر اضطراب دانش اهوماو چوها ،
ابش ه ایا» بههه تفههاو اینههادا د ا ماههیابا کیفهها بههر
ا مایابا کما ،بر ایراو اضهطراب دانهش اهوماو ااها د
اهاکنه اوسها پههو ( )2002د پژوهشهها بهها عنههواو
«ابانا نظری اذگوی های ا مایابا اوماا» سه انگا د
و افروضه ایرات اناسا ا د ا مایابا ا بیاو ااکنه
که اااه :تمربهه گرایها ،طبییهت گرایها و تیه دگرایا
اسههت ایرمااحمه ی و همکهها او ( )2010د پژوهشهها
تحت عنواو «تبیی د ذت های ایرات اناسها ویکهرد
سامن د گرایا د ا مایابا تحصیما» با ااا د به ا تبهاض
ا ماهههیابا بههها بر ههها اقوذههههههههای امئهههفا چهههوو
ایراتاناسا ،ابانا ایراهتاناسها ویکهرد سها ش
گرایا ا د چوا بی  :ااهیت و افوو ،،اصول ،اهه اف و
وش های ا مایابا پیشرات تحصیما ،او د بر سا قرا
دادد است احم قمانیها ( )1991د پهژوهش هود بها
عنواو « انایا با اذگوهای ا ماهیابا قابهه اسهشفادد د
ترویج و اومش کشاو می» به توضی و تشهری هریه

ام اذگوهههای ا ماههیابا ا هاپههردامد ایرمایهها اهرنمههانا
( )2005د پژوهشا با عنواو «نگاها به ایراتاناسا
ساماانا :سیر تحهول ،اکاته و کا بردههای اه یریشا»
ااهیت و انشأ دانش ساماانا و انشأ سا شا ها ،ایودها
و اعشبا دانش و ایرات سهاماانا ا اهو د بر سها قهرا
اههادههه و بههرای تحمیههه ایهه اوضههوعا بهها دیهه
ایرات اناسهانه ام پهنج احهو اوضهوا اهنا ت ،ابهرا
انا ت ،انبع انا ت ،وش انا ت و اعشبا اهنا ت
اسشفادد ااکن ؛ بنهابرای ام پهژوهش ههای انمها ،اه د
چنی اسشنشا اااود که برای تبیی ا مایابا بای بهه
ا تباض ا ماهیابا و اذگوههای و ،بها بر ها اقوذههههای
امئفا چوو ایراتاناسا پردا شه اود تا دی انطقا
د ای ماینه ام تیمی وتربیت ایماد اود
یافتههاي پژوهش
پرسییش اول :مبییانی معرفییتشییناختی پوزیتیویسییم
چیست؟

د ای دو د یینا ام نئهانس تها پایهاو قهرو نهومده ،
اکش ها و نحمه ههای میهادی د ماینهة ایراهت اناسها
همچههوو :پراگماتیئه  ،پومیشیویئه  ،اگریئشانئیاذیئه
االثر بودد ان ؛ که ای ان یشه ها ااتوانن ود بهه نهوعا
واا ا تمربه گرایا و عقه گرایا به ئاب ین ؛ ااها د
ماینه ا مایابا نچه بیششر ام بقیه نقهش دااهشه اسهت
اکش و نظا ،امئفا پومیشیویئ است که اکثر اذگوهای
ا مایابا ،دی گاد های امئفا و بهویهژد ایراهتاناسها
ود ا ،ام ای اکش گراشهانه کهه بهه وهها پردا شهه
اااود
پوزیتیویسم (تحصلررایی ،اثباتررایی)

تحصهگرایا که بر اساه دی گاد امئهفا ابشه ای قهرو
 19و توسههط پهه جاایهههاناسهها « گوسههت کنههت»
پایهگذا ی ا  ،بر ای بهاو اسهت کهه تحقیقها عمهو،
انئانا نبای به تبیی نظهری و اشهاایریکا ام پ یه دهها
بپردامد بر اساه ای دی گاد ،وشههای اناسه بهرای
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تحقی د عمو ،انئانا ،هماو وشههای عمهو ،طبییها
اسهت کههه اساسهاً بههر پایهة تمربههه ،ماههایش و اشههاه د
اسههشوا ن ؛ بنههابرای  ،نچههه د تحصهههگرایهها تههرویج و
مایت اااود ،تمربهگرایا است که بر اساه و ،تنوا
ایراههت نااهها ام تمربههه ،ایشبههر و عممهها واهه بههود
تحقیقا احققاو تحصهگرا اصو ً کمّا است و د وها
ام تمربه ،پیمایش و اا اسشفادد اهااهود ( Mansoob
)Bassiri, 2004: 102
مبانی معرفت شناختی پوزیتیویسیم (تحصیلرراییی،
اثباتررایی)

واقییت ای است که ایرات اناسها تحصههگرایها بهر
اساه تمربه بنا ا د است د تمربهگرایا ،ارض بر ای
است که واقییت ها ام اهرد وجهود دا د و بههوسهیمه
ههواه بههرای هرکئها قابههه اشههاه د و تمربههه اسههت
نظریه های عمما به ایودای دقی ام یااشه ههای تمربها
که به واسطه اشاه د و ماایش به دست ا د انه  ،ا هذ
اااون عم بر نچه ااتواو دی و انی و ذمهس کهرد
و ااثال ای ها بنا ا د است عقای و سالاشا اخصها و
تخیال نظری هیچ جهایا د عمه ن ا نه عمه عینها
است؛ و ایرات عمما ایرات قابهاطمینهاو اسهت ،میهرا
بهطو عینا اثبا ا د اسهت ( Chalmers, translated
 ) Zibakalam, 1995:9ایراههت اناسههاو عینیههتگههرا
(پومیشیویئتها) ایشق ن که واقییهت ائهشقه ام ذهه
اشاه دگر است و هر اخصا تواو اوه ااهیا و دنیهای
پیرااوو ود ا ام طری اشهاه ة ائهشقه و بالواسهطه
دا است ذذا اوجودا وجهود ائهشقه ام ایراهت دا نه
()Mirzayi Ahranjani 2005:71
پرسییش دوم :مبییانی معرفییتشییناختی ارزشیییابی
پوزیتیویسم چیست؟

ابنای ایراتانا شا بر ها ام اذگوههای ا ماهیابا ا
انگا د تمربا گرایا تشکیه دادد است اذگوهایا کهه د
طبقه بن ی و ت و سهان م تحهت عنهاوی ویکردههای

ابشنهها بههر ه ه ف ،ابشنهها بههر ا ه یریت و ابشنهها بههر
اصرفکنن د اطرح ا دان و یا د طبقههبنه ی ههاوه
نا ،ه فهای اشا ی ،تصمی گیهری ،تحمیهه سیئهش و
ه ف ماد گراشهان  ،ام چنی ابنایا بر هو دا هئهشن
د ای اذگوهای ا ماهیابا ،جئهشموی اطالعها عینها
او د اسشفادد قابه تکثیر هئشن و دادد ههای اصهه بها
اسههشفادد ام تکنیهه هههای کمهها تحمیههه اههااههون ؛
تکنی هایا کهه «عینها» هئهشن یینها اهاتواننه ام
هگذ بامبینا انطقه او د بر سا قرا گیرن و جه ا ام
کئا که و ها ا به کا گراشه اسهت اینهای اصها ا
ا امه کنن ( )Musapur, 2002: 126-127بها توجهه بهه
اینکه تمربهگرایاو نیر اییا قیقهت بهودو اهنا ت ا
ای دانئشه ان که قضایایا صادق و اطاب واقع ان که به
تمربه د ا د باان ()Moalemi ,2004:189؛ بنهابرای
ا مایابا د ای نظا ،اکری بای ام یشهههای تمربها و
ماایشگاها بر و دا باا
تحصهگرایا سیا ااکنه کهه ایراهت عممها ا ام
غیرعمما تفکی کن اساه ایرات عمما ،اسهشفادد ام
وش عمما برداات عاایانه که ایراشا توأ ،با تیصه ،
بانظما و دا ای تناقض انطقها اسهت ،اهو د پهذیرش
ای دی گاد به عنواو ایراشا عمما نیئت ایرات عمما
که بهصو قیاسها و بها اسهشفادد ام وشههای عممها
اصه اااود ،سیا د تبیی عمما پ ی د ها بر اساه
قوانی جوانا دا د ()Mansoob Bassiri, 2004: 103
بر اساه نچه بیاو ا  ،ااتواو گفت که د انگها د
تمربهگرایا چنی اعشقادی وجهود دا د کهه واقییها ا
بای جرءبهجرء و هر چه دقی تر توصهیف کهرد ههر جها
تمربههه ایئههر اسههت دسههت بههه تمربههه مد و هههر چههه
کمّیتبردا است کمّیت بخشهی ام انهوو اها ی بوهرد
جئت و ام ایانهها برای بر سا سرییا داددهای اها ی
اسشفادد کرد همچنی بایه ام قاذه ههای نظهری اه د
گرات تا توددهای بااکه و افشه ایمواا و ا کا ،
اا ا یر مدد و د هود اه اوو نئهامن ( Musapur,
 )2002: 128ویکرد اثبا گرایها (اصهاذت تحصهما) د
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پا بههکها گیری و دسهشه ام اهبردهها و تکنیه ههای
تحقی است که بها وش ههای کمّها و اها ی انطبه
باان ای وش ها اااه :پیمایش اجشمهاعا ،اصها بة
انظ  ،سنمش ااکا  ،تحمیهه احشهوای کمّها ،اشهاه ة
اشا کشا انظ  ،تکنی های گرودهای کوچه  ،جاایهه
سنما ،تئهت ههای ماایشهگاها ،اقیهاه ههای ااصهمه
اجشماعا ،تکنی های تحمیه داددها اانن اذگهوی عمیها،
تحمیه وا یانس اابااهن ( Mansoob Bassiri, 2004:
)103
اذگوهای ا مایابا ابشنا بر انگا د تمربهه گرایها بهر
ایرات اناسا عینا گهرا تأکیه دا نه کهه بهه اعشقهاد
هاوه ( )1911یشههای و ا بای د ایراهتاناسها
اوذیه امئفه ذیبرال جئشمو کهرد امئهفه ذیبراذیئه بهر
ان یشههههههای ایههه بنهها اهه د و اههومدهههای کمیهه ی
ایراتاناسا ایهه ا ههاایمشوو ( )1946به ی اهرح
الصه کردد است:
طبییا د مااو و اکاو وجود
 یکئانا (و
دا د ام ای اار ،وش اف انطه اسهشقرایا
پ ی ه ا ه د اسههت؛ ب ه ی ذحهها  ،ابشن ها بههر
اشاه د است؛
 افههاهی ا ا هاتههواو بهها ا جههاا ائههشقی بههه
گرود بن یهای تمربها تیریهف کهرد و قهوانی
طبییا ا اهاتهواو بهه اهیود اسهشقرایا و بها
اسشفادد ام وشهای اناس به دست و د؛
 نمونه های بر گ اانع ظوو صوصیا اهردی
(طبییت های ویهژد) اهااهون و بهه اهنا ت
عمتهای عمواا هئپا ااگردن ؛
 عمو ،اجشماعا و طبییا دا ای ه ف اشهشرع
توصیف قوانی عمواا هئشن تا ام ای طریه
به اقصود پیشبینا و تبیی نامه ین ؛
 عمو ،اجشماعا و طبییا ام نظهر وشاهنا شا
اشابه هئشن ؛ هرچن که عمو ،اجشماعا بئیا
پیچی دتر اابااهن ( ;Musapur, 2002: 127
)quoted, House, 1988: 53

پرسش سوم :مبانی معرفت شناختی الگوهاي برخاسته
از ارزشیابی پوزیتیویسم چیست؟

بنابرای اذگوهای ا مایابا ابشنها بهر دیه گادههای
امئفا ایرات اناسها پومیشیویئه (تحصههگرایها یها
اثبا گرایا) اااه -1 :اذگوی ا مایابا هه فاه ا ؛ -2
اذگوی ا مایابا ا شالاا؛ -3اذگوی ا مایابا سهی ؛ -4
اذگههوی ا ماههیابا ههه ف -ماد؛  -5اذگههوی ا ماههیابا
اعشبا بخشا؛  -6اذگوی ا ماهیابا اجهرای عمهه ،اسهت؛
میرا د تمااا ای اذگوها ایراهتاناسها ا ماهیابا بهر
اساه عینیّت ،تمربه ،عم و اصو ً با وش های کمّا که
بهصو اع اد و ا قا ،بیاو اهاگهردد ،اهو د بر سها و
ماایش قرا اهاگیرنه ؛ کهه د ادااهه بهه ایه اذگوهها
پردا شه اااود:
 .9الگوي ارزشیابی هدف مدار

ای اذگو ا اسمیت و تهایمر پیشهنواد کهرددانه پرسهش
اصما د ای اذگو ای است که یها اهرکتکننه گاو د
برنااه به ه فها دست یااشهان ؟ افروضه اصما و است
که ه ف ها ام قبه اشخصان و افروضه دیگر و اسهت
که اشغیرههای بهروو داد ا اهاتهواو بههصهو کمّها
سههنمی ( )Keramati ,2013:63هه ف ام ا ماههیابا د
ای اذگو تییی ایراو پیشرات ااراداست ایه اذگهو ،د
ابش ا ،برای ا مایابا ایاذیت های اوماا طرا ا اه و
قص داات ایراو پیشرات ااگرداو و تأثیر نو و یهای
اوماا ا بر سا کن ()Mohamad Gholinia,1998
افروضه بنیادی ای اذگو« ،عینیهت دااهش » اسهت
عینیتگرایا د اذگوی تایمر احو اساسها اسهت و ایه
ارض د تمهااا ارا هه و د تمها ،نواهشه ههای تهایمر
اکمیت دا د تایمر د برنااه یری د سا  4سالال ا که
بای به و پاسی داد اطرح ااکن  ،ای سالالها عبها
است ام:
 1ه فهای اوماا کهه بایه بهرای کئه و بهه
دانش اوم کم کرد ک ا ،هئشن ؟
 2چه تمربهای ام یادگیری ا ااتواو برای کم به
دانش اوماو ،د دسشیابا به ه فها اراه سا ت؟
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 3چگونه ااتهواو تمربیها یهادگیری ا بهرای بهه
اکثر سان و اثرا تراکما و انشقال داد؟
 4چگونه ااتواو سودان ی و کا ایا برنااه ا او د
ا مایابا قرا داد؟
ام نظر تایمر ،ه ف ها بای بههقه ی واه توصهیف
اون که اشخص اود ،ه ف اومشوپرو ش کم بهه
ا دانش اوماو است؛ به طو یکه بای اشهخص اهود
ای ه ف چه نوا ام اشا  ،چهه طریقها ام اکهر کهردو،
ا ئاه یا عمه کردو و با چه احشوایا بااه ؛ بنهابرای
افروضه دیگر تایمر که وی تما ،وجوة همهت هویش ا
بر و نوادد است ،نقهش «هه ف» اهاچر ه ؛ بنهابرای
افروضه وی د ا مایابا تحق یا ع  ،تحق هه ف یها
اه اف اسهت ( )Mansoob Bassiri, 2004: 85-86ایه
اراین  ،ب ی اینا است که هه ف ههای کمیها و اهه اف
عینا اوماهگاها ایراها اهااهود (Mohamad :44
 )Gholinia,1998ام اراتهه اههذکو چنههی بردااههت
اااود که ای اذگو به جوت سنمشهای کمها و قابهه
ان امدگیهری و وشههای عینها جهرء ویکهرد ایراشها
پومیشیویئما (اثبا گرایا) احئوب اااود

به سطحا که بشوان نیامهای ا یر برنااه ا ا ضهاء کنه
دست یاب ()Mansoob Bassiri, 2004: 87
د ای اذگو ،ایمو ً ام وشههای توصهیفا اسهشفادد
اااود و به اسشفادد ام تی اد میادی نیروهای اشخصهص
و همچنی  ،صرف انابع اادّی میاد و مااو طهو نا نیهام
اسههت ا ماههیاباو ،بای ه د صههوف تییههی اییا ههها و
االع های اواقیت برنااه با امریهاو و تویّهه کننه گاو
برنااه به تواا برسن تها د جریهاو ا ماهیابا بشواننه ،
تفاو های ایماد ا د ا بهد سشا د یابن و ثبهت کننه
( )Mohamad Gholinia,1998 :41-42د ایه اذگهو بها
واه
توجه به ای که بای هه ف ا ماهیابا بههصهو
اشخص اود ،سط او د انشظا (اسشان ا د ) نیر تییهی
گردد و ایاذیت ها بیاو اود د ابنا ی اذگوی «کمّها»
و قابه ان امدگیری است ،گرچهه د تیریهف ام اسهشان ا د
ا شالفنظر وجود دا د (Mansoob Bassiri, 2004: 87-
)88؛ بنابرای اذگوی او د نظر ام یث ابهانا ایراشها،
با توجه به اینکه با االع های کمّا و قابه انه امدگیهری
اههو د بر سهها قههرا اههاگیههرد ،د دیههف ابههانا
ایراتاناسا دی گاد پومیشیویئشا قرا دا د

 .2الگوي ارزشیابی اختالفی (تفاوتها)

 .1الگوي ارزشیابی سیپ

پایهگذا ای اذگو ،ااذک پروه اسهت وی ایشقه اسهت
که ا مایابا اح ود به توصیف تفاو های ایاو نچه ام
برنااه انشظا اا ود و نچه د اجرا به با اا ی  ،اسهت
( )Mohamad Gholinia,1998 :41د ا ماهههههیابا
ا شالف ،اوذی گا ،ایه اسهت کهه هه ف ا ماهیابا د
بوبود برنااه بای ام طری بهه دسهت و دو «ا هشالف»
اشخص اااود گا ،بی ی ،ت وی کهردو «اسهشان ا د»
اسههت وش افیهه بههرای پیشههرات ااههر اسههشان ا د،
تمریهههوتحمیههه االذفههههاسههت ،یینهها تبهه یه کههردو
ه فهای برنااه بهه ایاذیهتههای عمه د و کا کردههای
االذفهها و هر االذفه نیر به نوبة ود ااتوانه بهه هردد
االذفه ها تقئی اود و ای عمه تا جایا ادااه اایاب تا

د ای اذگو هماننه اذگهوی ا ماهیابا تهایمر «هه ف» نقهش
اساسا و کمی ی ا د ا مایابا برنااهها دا د؛ بهعبا دیگهر
ه ف و چیری است کهه یه برنااهه بایه بهه و برسه و
ائیر رکت ا اشخص ااسامد هرچنه د اذگهوی تهایمر،
ه فها او د ا مایابا قرا ااگیرد ااا د اذگهوی سهی اها
اه اف برنااه ا او د ا مایابا قرا اادهی همچنی نکشهه
دیگر د ا میابا د ون ادها ،افروضه اصما اسهت کهه اربهوض
به انشخاب اه اف بودد و بایئشا وها بر اساه نیامها ته وی
ا ه د باا ه اسههشفادد ام ا ماههیابا ماینههه یکهها ام بوشههری
اد ههای انشخاب ه ف اسهت؛ بنهابرای ایه اذگهو نیهر بهر
افروضه بنیادی «عینیتگرایها» اسهشوا اسهت ( Mansoob
)Bassiri, 2004: 89
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با توجه به اینکه د ا مایابا ماینهه ،بها اسهشفادد ام
وشههای توصهیفا و اقایئهههای ،جنبههههای اثبههت و
انفا برنااه ها ،نیامهای بر و دد نشه د و ااکانها اهو د
اسشفادد قرا نگراشهه د احهیط ،اناسهایا اهاگهردد و
انمهر بهه اهنا ت اهه اف اهااهود (Mohamad :41
)Gholinia,1998؛ و ام طراا ،ا ماهیابا د ونه اد بهرای
تییی نوا و ایراو انابع و ااکانا برای دستیهابا بهه
ه ف ها او د اسشفادد قرا اهاگیهرد هه ف هها د ایه
ار مههه بهههصههو کهها کردی تیریههف ا ه د ،ااکانهها ،
هیاات هها ،توانهایاهها و قابمیهت هها و احه ودیتههای
سامااو اشخص اااون بیالود هرینههها و میهاوههای
اصه ام غفمت د بر و دو هه فهها و اوایه غمبهه بهر
اشههکال بههرای تحق ه ه ه فههها سههنمی د ا هااههود
()Mansoob Bassiri, 2004: 31
و ام سوی دیگر ،د ا ماهیابا اراینه  ،بهه بر سها و
ا مایابا د با ة اینکه یا برنااه طب نچهه پهیش بینها
ا د به اجرا د اا ی یا یهر ،اقه ا ،اهااهود د ایه
بر سا ،اجراء برنااه ،بهصو ت ت او د اسشفادد قرا
ااگیرن کمبودها و نا ساماهای ا شماذا و نقاض قهوّ
برنااههه اشههخص اهااههود و اجههراء بهها اهه اف اقایئههه
اااون ()Mohamad Gholinia,1998 :41؛ و د نوایت،
به دذیه اینکه ااتواو ام نشایج بهدست ا د ام ا ماهیابا
بروو داد برای پاسی گویا اثربخشا برنااه اسشفادد کهرد
( )Kiamanesh,2002ذذا چنی اسشنباض اهااهود کهه
ای اذگوی ا مایابا به جوت اینکه د تمااا چوا جرء
و یههها پا ااشرههههای هههود ام بر سه هاههههای عینههها و
ان امدگیریها و اقایئههههایا کهه بها اشهاه ا دقیه
صههو اههاگیههرد ،اسهههشفادد اههانمایهه ام انظهههر
ایرات اناسا ا مایابا د طیف ابانا ایراشها هس
گرا و پومیشیویئما قرا ااگیرد
 .1الگوي ارزشیابی هدف -آزاد

د اذگههوی ا ماههیابا ه ه ف ماد پیشههنوادی اسههکریوو
اشخصص ا مایابا عالود بهر صه کیفیهت هه فههای

برنااة اوماا و دانئش اینکه و ه فها تا چه ایرانا
احق ا د ان  ،بر بهامدد ههای پهیش بینهانشه ة برنااهة
اوماهها نیههر اهمیّههت دادد اههااههود ()Saif, 2013
«اسههکریوو» د ابشهه ا بههه کههاهش اثههرا انحرااهها د
ا مایابا توجه داات ایه اذگهو ،انحهراف ا ماهیابا ا
اقط برای و گونه ام ت وی کنن گاو برنااه های اوماا
اکا ااسامد که هه فههای ام قبهه اشهخصاه د ا
برای ا مایاب بیاو نکردد باان د ای صو ا مایاب
امر ،به جئت وجوی تمااا بامددهاست و اصرفکننه د
نیر اخاط اصما ای برنااهه اسهت ام ایه و بهه نظهر
اسکریوو ،نقش عم د ا مایابا هه ف  -ماد کاسهش ام
سوگیری و اارایش عینیّهت اسهت ( Mansoob Bassiri,
)2004: 90
بههاای وجههود" ،اسههکریوو ا ماههیابا ههه ف ماد ا
به عنهواو جانشهینا بهرای ا ماهیابا ابشنها بهر هه ف
پیشنواد ن ادد است ،بمکه و ا اکمه ا مایابا ابشنها
بر ه ف اادان "( )Pofam, 1975: 28نچهه اسهکریوو
د نقش اواه اکا ام تحق ه فهای او اوماها
و غیر اوماا (اانن ه ف های اجشماعا ) و ثا جانبا
پیش بینا اه د ااننه تهأثیر اربها و همکها او ،سهایر
دانش اوماو ،واذ ی ا سه د نظر ااگیهرد هاکا ام
توجه او به عینیتگرایها اسهت د ایه اذگهو ،ا ماهیاب
به عنواو یه اشهاه د گهر بهاطهرف عمهه اهاکنه و
ا مایاب ماد است تا هر یااشهای ا که د اال ظه نشایج
کههه برنااههه وا د بههه نظراهها سهه جمههع و ی کنهه
( )Mansoob Bassiri, 2004: 90د ای اذگو با توجه به
اینکه ،ام اجهرای ا ماهیابا ،اهه اف برنااهه ا اشهخص
نماکنن  ،بمکه پس ام جمع و ی اطالعا بهه اسهشنباض
نشههایج ا هاپردامنه ()Mohamad Gholinia,1998 :41؛
بنابرای بهرای جمهع و ی اطالعها  ،ا ماهیاب نیهام بهه
اشاه د و تمربه و اقایئه دا د که همهة ایه وش هها،
وشهههای ایراههتاناسهها عینهها یهها بهههعبهها دیگههر
پومیشویئشا هئشن
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 .8الگوي ارزشیابی اعتباربخشی

ه ف ام به کا بردو ای اذگهو و اسهت کهه برنااهههها،
سامااوها و االسئههای اوماا با توجه بهه اییا ههای
ویژد ای قضاو و تبهه بنه ی اهون ام ایه طریه بهه
برنااه ها ،سامااو ها و االسئه های ا مایابا ا د تبهای
اعطا اااود که بهه عضهویت انممه ههای نا یههای یها
انمم ههای تخصصها د ینه ()Keramati ,2013:66
عالود بر و ایه اذگهو اناسهایا نقهاض قهوّ  ،ضهیف و
د نوایت بوبود و ا تقای کیفیت نظا ،اوماا او د نظر
است به همی دذیه افروضههای ای اذگو عبا انه ام:
توجه به هه فهها کهه سهیا بهر و دا د تها بها عایهت
تمربیهها انئههاو و امحههو دااههش وههها و تأکیه بههر
جنبههههای اجشمهاعا ،واقییها ا اه نظهر قهرا دهه
( )Mansoob Bassiri, 2004: 91اذگهوی اعشبا سهنما
امجممه اذگوهایا اسهت کهه د و ام ویکردههای کمّها
اسشفادد اااود و بهانظو به دست و دو تصویر کمّها
ام عوااه او د ا مایابا جوت تبهبن ی یا طبقههبنه ی
بکا اا ود ( )Bazargan ,2004:11د نشیمهه بها توجهه
به ارات اوق ،یینا با د نظر گراش تمربیا انئانا و
تبهههبن ه ی و طبقهههبن ه ی کههردو و بهها ذحهها کههردو
ویکردهای کمّا ،ااتواو نشیمه گرات که ای اذگهو د
دیههف ابههانا ایراههتاناسهها ا ماههیابا پومیشیویئ ه
(اثبا گرایا) قرا ااگیرد
 .1الگوي ارزشیابی اجراي عمل

ای اذگو توسط ابر یپا ا امه ا د اسهت بهر اسهاه
ای اذگو ،د وانشناسا ،تصو و دانئش بههعنهواو یه
اراین تبادذا تمقا اااود د ای اهراوددهها ،ااهراد بها
ماینه های عینا سروکا دا ن ذذا ا ماهیابا ،بههعنهواو
تماااگر ،بخشا ام امموعه تباد به ئاب اها یه
( )Mansoob Bassiri, 2004: 60د ایههه اذگهههو،
ا مش های برنااه ،بر ابنهای نقهش اهومشدهنه گاو و
اربیاو بر سها اهااهود بهه ایه انظهو  ،جمهع و ی
اطالعا و تمریه وتحمیه و به ترتیبها د اها یه کهه

بشواو نیروهای ایها ض و ا یانهاً نقهش ایمهاد اه د د
جریاو اومش ا اناسهایا کهردد و و هها ا د جوهت
انمهها ،اطمههوبتههر برنااههه اوماهها و تغییههرا و ،بههه
نیروههههای سهههامن د تبهه یه نمهههود (Mohamad :41
)Gholinia,1998
د نظا ،های اوماا عوااه اخشمفا بر برونه ادهای
نظا ،اثر ااگذا ن ؛ بهطو یکه نماتواو صرااً اثر برنااهه
د سا ا با ایودهای پیمایشا او د سنمش قرا داد ام
ای و ،به کا بردو اذگوهای اجرای عمهه اهاتوانه بهه
د ع اثر برنااه ام نظر ااراد اخشمف کمه کنه انمها،
ای اار ام طری بر سا او دی و به کا گراش اصا به
و اشاه د ااکاوپذیر است ( Mansoob Bassiri, 2004:
 )62د ای اذگهو نیهر جمهع و ی اطالعها بهر اسهاه
دادد های کمّا و دقی صو ااگیرد که با ماینهههای
عینا و اشاه ا ئها سهروکا دا نه ذهذا ام انظهر
ایراتاناسا ا مایابا ،عینیّت گرا احئوب اااود
پرسش چهارم :تحلییل معرفیت شیناختی ارزشییابی
پوزیتیویسم و الگوهاي برخاسته از آن چیست؟

د ای نظا ،اکری د بحث اوضوا اهنا ت ،تأکیه بهر
اناسایا جواو واقیا و عینها اسهت و ام اناسهایا بهر
احو ااو ذهنا صحبشا به ایاو نیااه د اسهت و بهرای
اههنا ت ام ابرا هههای اسههشقرایا (اشههاه د و ماههایش)
اسشفادد اااود واه پنجگانه او تری انبع انا ت
اسهت و د وشاناسهها ،اثبهها گهرا و عینها احئههوب
اههااههون ؛ بنههابرای ام اعشبهها جههااعواههانیا بر ههو دا
نیئشن به دذیه اینکه کمیه جنبه ههای ا ماهیابا ا بهه
ذحهها االذفههههههای ایراههتاناسهها د برنم هاگیرن ه
بهعنواواثال انبع انا ت ام طریه اد اکها ئها و
تمربه اصه اااود و ام انهابع دیگهر اهنا ت یینها
عقه ،ایماو و قمه کهه همهاو اهنا ت ههای اهوودی
(ار مه کمالیااشه و و ا و اذوا )،است ،بری نیئت
یا د ابرا انا ت به تمربه و ماایش بر اساه اعه اد و
ا قا ،کما پردا شهه اهااهود و بهه انهابع دیگهر ابهرا
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قیاسا و اسش ذا ،سهخنا بهه ایهاو نیااه د اسهت د
جهه ول  2بههه تحمیههه ابههانا ایراشهها پومیشیویئهه و
ا مایابا ای نظا ،امئفا پردا شه ا د است:

انا ت ،به صو ذهنا و توصیفا پردا شه نمهااهود
د وش اناسا ،وش اناسا بهر ابنهای وش اناسها
اثبا گرایانهه همهاو وش ههای اسهشقرایا اهمیهت دادد
اااود و ام وشهای دیگر انا ت هماننه وشههای

جدول  .2مقایسه مبانی معرفتشناختی پوزیتیویسم و مبانی معرفتشناختی ارزشیابی آن در پنج محور رایج در تحلیلهاي
معرفتشناسی (موضوع شناخت ،ابزار شناخت ،منبع شناخت ،روش شناخت و اعتبار شناخت)
محورهای تحلیل
ابزار شناخت

معرفتشناسی موضوع شناخت

منبع شناخت

روش شناخت

اندیشههای فلسفی

شناخت

مبددددانی معرفددددتشناسددددی مشدداهد جندداق واقعددی و ترربه و آزمدایش ادراکا
پوزیتیویسم

اعتبدددددار

حسدی

روششناسدددی شددناخت

قوانین حاکم بر پدید ها و با روش های کمّی شددامل بینددایی ،اثبددا گددرا (را
قابلیدددت اندددداز گیدددری ،و آمدداری شددامل
تعمددیمپدد یری و اثبددا

محدود

شنوایی ،المسه ،ترربه ،آزمایش،

پیمایش اجتماعی ،بویددددددددایی و و استقراء)

پ د یری آقهددا بددر اسدداس مصاحبهٔ مدنظم ،چشایی
داد های حسی

سددنرش افکددار،
تحلیددل محتددوای
کمّددی ،مشدداهد ٔ
مشددارکتی مددنظم
و...

مبانی معرفت شناسی ارزشیابی

ارزشدددیابی بدددر اسددداس عینی و متکدی بدر

پوزیتیویسم

شناسدددددایی قدددددوانین و آزموق های کمّدی ،بدددر ادراکدددا

طریق

اثبا پ یر بودق پدید ها و تسدددددتهدددددای حسی

روششناسددددی

قابلیددت انددداز گیددری و آزمایشدددد اهی و

اثبددا گددرا (را

ترربدددددددددی و

ترربه ،آزمایش،

تعمیمپ یری آقها

مشدداهدا

مددنظم

ارزشیابی مبتنی ارزشدددددیابی از شددناخت
محدود

و استقراء)

تغییر رفتار در
یادگیری

د اذگوهههای ا ماههیابا بههر اسههاه ایراههتاناسهها
پومیشیویئ نیر به دذیه اینکه تمااا ای اذگوهها نشهأ
گراشه ام ابانا ایراشها ان یشهه امئهفا پومیشویئه و
اثبا گرایها هئهشن  ،بها توجهه بهه احو ههای ایهج د
تحمیه ایراتاناسا ،اشخص ااگردد که د همه ای
اذگوها ،اوضوا انا ت بر اشاه د جواو واقیا و اثبها

پههذیری وههها بنهها اهه د اسههت و ام ابرا هههای کمّهها،
وشاناسههها انبیهههث ام وشاناسههها اثبههها گهههرا
(اسشقرایا) و انبع انا ت بهر اسهاه اد اکها ئها
نااهها اه د و اوضههوا اههنا ت نیههر بههر احههو تحقه
ه ف های عینها اذگوهها و ا ماهیابا تیااههههای د وو
سیئش است ام سوی دیگر اذگوهای ا مایابا بر اسهشه
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ام ان یشه امئفا پومیشیویئ بیششر بر ابنای اشاه ا
ئا و عینا د اشا و عممکرد است و بر پایه ماایش
و ان امد گیری اسشوا است و ماوو های ای اذگوها ،کما
و به کم اع اد و ا قا ،است ذذا ام نظر ایراهتاناسها
ا مایابا ،عینیت گرا احئوب اااون د اذاکهه بهه
جنبههای کیفا و توصیفا ا مایابا کمشر پردا شه ا د
است
د نوایهت اهاتههواو چنههی نشیمههه گراههت کههه ایه
انا ت ام انظر ایراتاناسا ام اعشبا کااا بر هو دا

نیئت میرا به ابیاد دیگر ایرات ام نظهر اوضهوا ،ابهرا ،
انبع و وش ،توجه نکردد است و همه ماینههای م ،ا
ا نظر قرا ن ادد است ونما توان بهعنواو یه اذگهوی
اناس که کااه و جااع باا  ،قمم اد اهود د جه ول
 3به تحمیه ایرات اناسا اذگوهای ا مایابا ابشنا بهر
ابانا ایرات اناسا پومیشیویئ د پنج احو ایهج د
تحمی هههههای ایراههتاناسهها (اوضههوا اههنا ت ،ابههرا
انا ت ،انبع انا ت ،وش انا ت و اعشبا انا ت)
پردا شه ا د است:

جدول  .1مقایسه الگوهاي ارزشیابی مبتنی بر مبانی معرفتشناختی پوزیتیویسم در پنج محور رایج در تحلیلهاي
معرفتشناسی (موضوع شناخت ،ابزار شناخت ،منبع شناخت ،روش شناخت و اعتبار شناخت)
محورهای تحلیل موضوع شناخت

ابزار شناخت

منبع شناخت

اعتبار شناخت

روش شناخت

معرفتشناسی
ال وهای ارزشیابی
-1ال وی ارزشدیابی هدد
مدار

شناسایی تحقدق یدا عیندددی متکدددی بدددر ادراکددددددا
عدم تحقق هد
اهدا

یا آزمددوقهددای کمّ دی ،حسی

تحقددق یددا عدددم شددددددددناخت
تحقددق هددد

رتبددددددهبندددددددی،

اهدا

طبقدددددهبنددددددی،

عینیت

یددا محدود

بدر اسداس

نمددددر گدددد اری و
اندددددداز گیدددددری
پیشددددرفتهددددای
تحصددددددددددددیلی
دانشآموزاق
 -2ال ددددوی ارزشددددیابی شناسددایی اخددتال
اختالفی

عینددی بددهصددور

ادراکددددددا

بین سطح اسدتاندارد آزموق های کمّی بده حسی
اهدددا

و اهدددا

کمک اعدا دو ارقام

انداز گیدری کمدی شددددددددناخت
بر اساس اخدتال
بدددددین سدددددطح
استاندارد اهدا

تحققیافته

اهدا
 -3ال وی ارزشیابی سیپ

شناسدددایی تحقدددق عینددی بددهصددور
اهدددا

کمک اعدا دو ارقام

 -4ال وی ارزشیابی هد  -شناسدددایی تمدددامی عینددی بددهصددور
آزاد

ادراکددددددا

بددر اسدداس آزموق های کمّی بده حسی

نیازها
بازد های هد ها

محدود
و

تحققیافته

تحقدق اهددا

بدر شددددددددناخت

اسددداس نیازهدددا و محدود
عینیتگرایی

ادراکددددددا

جسدددتوجدددوی شددددددددناخت

آزموق های کمّی بده حسددددددددی تمدامی بددازد هددای محدود
کمک اعدا دو ارقام

مخصوصدددددا هد ها و کاسدتن
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جمددددعآوری از سددددددوگیری و
مشدددداهدا

افزایش عینیت

ارزشدددددیاب
بدددهصدددور
عینی
 -5ال ددددوی ارزشددددیابی شناسایی و توجه به عینددی بددهصددور
اعتباربخشی

ادراکددددددا

هدد هددا و کیفیددت آزموق های کمّی بده حسی
نظام آموزشی

کمک اعدا دو ارقام

توجه به هد ها و شددددددددناخت
کیفیددددت نظددددام محدود
آموزشددی بددا روش
لحدددداد کددددردق
ترربیا

 -6ال وی ارزشیابی اجرای شناسایی تعاملهدای عینددی بددهصددور
عمل

ادراکددددددا

دروق سیسددتم و ندده آزموق های کمّی بده حسی
موکددل یددا خدددما

انسانی

از را تماشددددددددا شددددددددناخت
مشاهد و ترربه

محدود

کمک اعدا دو ارقام

ارائه شد بده وسدیله
سیستم

بحث و نتیجهریري

د دو د ا و که ام نئانس تا پایاو قرو نومده ادااهه
اایاب نحمهها و ان یشههههای امئهفا میهادی اشهاه د
اا اود که د ای بی سه نظا ،امئفا و تأثیرگهذا د
ایراتاناسا و بهویهژد د هومد ا ماهیابا بهه چشه
اا و د؛ که با نا،های پومیشیویئ و پراگماتیئ کهه ام
اشربهای اکری تمربهگرایا و عقهگرایا وا ،گراشهان
و ان یشه امئفا اگریئشانئیاذیئ ااتواو ااا د کرد
د ای ایاو ایم بهعنواو پیاددکنن ة ای وشها و
اذگوها اها توانه ام اشهاه د هه ف هها و ا هشالف بهی
ه فها با سط اسشان ا د اه اف او دنظر ،اسشفادد کنه
و ان امدگیریهای ود ا بر اساه نیامهها و هه فههای
اوماا و بامدد وها قرا دادد و ام تمربیا انئانا نیهر
بورد گیرد؛ و د نوایت ام ماووهای کما همراد با اعه اد
و ا قا ،به ا مایابا وها بپردامد ان یشهه امئهفا ایهج
که بر ای دو د و به صوف بر ومد ا مایابا تأثیرگذا
بودد است نظا ،امئفا پومیشیویئ است د ای ان یشهه
اکری که توسط پ جاایهه اناسها « گوسهت کنهت»
پایه یری ا اعشقاد بر ای است که تحقی عمو ،انئانا

بای بر پایه عمو ،طبییا و تمربا باا و بر ای اسهاه،
وشهای تحقی د هومد عمهو ،انئهانا هه بایه بهر
اساه تمربه ،ماایش و اشاه د اسشوا باان و اشیاق
و د ایراتاناسا نیر پایه و اسهاه ایراهت ،تمربهه
است که د و ارض بر ای است که تمربه د ها ام
ذههه بهههصههو ائههشقه وجههود دا د و انئههاو بههرای
اناسایا و تمربه و نیامان اد اکا ئا و اشهاه د
است و نظریههای عمما ه بهواسهطه انمها ،ماهایش و
اشاه ا دقی اا توانن به صو نظریه و قانوو عمما
عمی و دقی د ین د نشیمه اثبا گرایها د قیقهت
ی ایراشا عینا بودد وبر اساه عینیتگرایا بنا اه د
است
با ارو و اطاذیه و توجه به انواا اذگوههای ا ماهیابا
اوجود و تحمیه وها د ماینهة ایراهتاناسها چنهی
اسههشنباض اههااههود کههه بیضهها ام اذگوهههای ا ماههیابا
اههااه -1:اذگههوی ا ماههیابا ههه ف اهه ا ؛  -2اذگههوی
ا مایابا ا شالاا؛ -3اذگوی ا مایابا سهی ؛ -4اذگهوی
ا مایابا ه ف -ماد؛ - 5اذگوی ا مایابا اعشبا بخشها؛
 -6اذگوی ا مایابا اجرای عمه؛ دی گاد ایراتاناسها
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ود ا بر ابنای تمربه و اشاه د ا ذ کهرددانه کهه بها
وشهای کما قابه انه امدگیهری و سهنمش هئهشن و
 احاسبه اه د و اهو د بر سها و،ایمو ً با اع اد و ا قا
 بنابرای ایه دسهشه ام اذگوههای، ماایش قرا اا گیرن
ا مایابا ا ااتواو امجممهه ابهانا ایراهتاناسها د
احه ه ودد ایراهههتاناسههها ا ماهههیابا پومیشیویئه ه
 اثبا گرایا) احئوب کرد،(تحصهگرایا
د تمااا ای اذگوها اساه ایرات اناسا ابشنا بر
عینیتگرایا است یینا با اشاه د همراد است با توجهه
به اوضوا انا ت د ای اذگوها اهاتهواو د یااهت کهه
 ایهراو، انا ت هه ف هها،احو اناسایا به طو عم د
 ا شالف بی اه اف اسشان ا د و هه فههای،تحق وها
تحقه یااشههه و یهها اههنا ت هه ف بههر اسههاه نیامههها و
انا ت تمااا بهامددههای اهه اف و توجهه بهه کیفیهت
 اوماا و د نوایهت اناسهایا تیااههههای،اه اف نظا
د وو سیئش است که انبع تمااا ایه ایراهتهها بهر
اساه عینیت و اشاه د و اد اکها ئها اسهت تها بها
تمااا و اشاه د و با اسشفادد ام ابهرا کمها و وشههای
 اذگههویا بههرای، یینهها تمربههه و ماههایش،اثبهها گرایانههه
ا مایابا اراه و د؛ بنابرای د تحمیه ایرات اناسها
و بای اذعاو کرد که ایه اهنا ت نیهر هماننه دیگهر
ههای اکهری و اذگوههای برگراشهه اه د ام وهها ام،نظا
اعشبا جاایا بر و دا نیئت؛ و کمبودهایا د تمهااا
احو های ایراتاناسا بهه چشه اها هو د؛ و بهرای
 بایه ام ویکردهههای دیگههر،ارتفههع ا ه و ای ه اشههکه
ایرات انا شا ا مایابا همچوو ویکردههای کیفها و
توصیفا (ذهنیت گرا) و یها ترکیبها ام ایه دو اسهشفادد
اود که باعث ک ا و اضطراب دانهش اهوماو اهود ام
سوی دیگر بهکا گیری ای ویکردها و اذگوها بهر اسهاه
تفاو های اردی و عاطفا و اخصیشا هر اخص باا
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