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Abstract
The philosophical foundations of evaluation
epistemology in education in post modern age
were examined in this study by four approaches
(the construction oriented approach –
Hermeneutics approach - Critical (Collaborative)
approach and integration approach). 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: post
modern evaluation epistemology is based on
critical and collaborative methods combined
with qualitative and quantitative approaches.
The result of this study is: the evaluation of this
age should be combinatorial so that: all aspect of
epistemology in the field of evaluation should be
considered, all positive points of evaluation
method should be considered, all racial, regional,
cultural and personal difference should be
considered with emphasis on current needs and
goals, emotional and motivational and belief of
learner should be considered because it will be
driving factor for learning – teaching approach.
Keywords: epistemology, evaluation, post
modern, construction oriented, Hermeneutics,
Critical (Collaborative) and integration
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چکیده
 ی ژژانی یعرفژژتشژژنایتی ارزشژژیابی در دورة،ژژر،در پژژهوهح ضا
پستیدرن در چهار رویکرد برجسته یعرفژت شناسژی ایژ دوره در
 انتقژژاد،  هرینوتی ژ،ضژژوزه ارزشژژیابی رویکژژرد سژژایت گرایژژی
 رو اناژام. یورد بررسی قرار گرفته اسژت،(یشارکتی) و التقاطی
 بهینظور گردآور دادههژا. اسناد بوده است- پهوهح تحلیلی
الزم برا پاسخگویی به سژااال پژهوهح کلیژه اسژناد یوجژود و
وع با استفاده از فرم گژردآور دادههژا جمژ آور و،یرت ط با یو
 عمژدهتژری یافتژههژا بژا توجژه بژه.یورد تحلیل قرار گرفته است
سژژاا هژژا پژژهوهح ع ژژار انژژد از یعرفژژتشژژنایتی ارزشژژیابی
 ی تنژی بژر رو هژا انتقژاد و یشژارکتی تژومم بژا،پست یدرن
،رو ها کمی و کیفی است؛ و سراناام نتایج ای پهوهح اینکه
ارزشیابی ترکی ی باشد که به تمایی دیدگاه ها یعرفت شناسانه در
ضوزه ارزشیابی توجه شژود؛ همژه نقژا قژوت الگوهژا ارزشژیابی
 ینطقه جغرافیژایی و،  نهاد، یدنظر قرار گیرد؛ به تفاو ها فرد
فرهنگی با تأکید بر نیازها کنونی و اهداف و شرایط یطلوب آینده
 توجژه شژود؛ بژه جن ژههژا،ارزشیابی بر ی نا یعرفتشناسی آن
 زیژرا،عاطفی و انگیزشی و اعتقژاد فراگیژران اهمیژت داده شژود
 یژادگیر و پویژایی آیژوز-عایل یحرکه برا فرایند یژاددهی
.ییشود
، پسژژتیژژدرن، ارزشژژیابی، یعرفژژتشژژنایتی: واژههااا کلیااد
 تعددگرایی،) انتقاد (یشارکتی،  هرینوتی،سایت گرایی
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مقدمه

یکی از مباحی بسییراج یی دج امییر تعلییر و تربری
موضوع اجزشراب اس که ب ون شک یایگاه وییهها دج
فراین یادده و یادگرر داجد و از دیرباز موجد برجسی
و تبررن قراج گرفته اس دج ایین مریان شینام مبیا
فلسف این مقوله بهویهه معرف شناس آن برا جوشین
ش ن ماهر  ،تاجیخ ،دجست یا ادجسیت و تطیاب ایین
عل با واقعر قش اساسی جا ایفیا می کنی از طرفی
پهوهش دوجهها مختلف تاجیخ و سرر معرف شناسا ه
آن بخصوص دجزمرنة اجزشراب مویب م شود تا با جو
تحول و پرشرف آن عل آشنا شی ه و از قیا ضیعف و
قوت آن دجس گرفته و میا تکیراج اشیتباهات گذشیته
شییوی ( .)kardan,2001شییروههییا اجزشییراب دج دوجة
پس م جن با تویه به تنوع و تع اد حله ها و مکتبها
فلسف این عصیر بسیراج زییاد اسی امیا هی از ایین
پهوهش برجس مبیا معرفتی م ی و تأثررگیذاج ایین
دوجه ،یعن مبیا معرفی شینامت جویکیرد اجزشیراب
پس م جن به همراه جویکردها سامتن گرای  ،ا تقاد
و هرمنوترک و تع دگرای دج حوزة اجزشراب اسی کیه
بر اساس پنج محوج جایج دج تحلرلها معرف شناسیا ه،
موضوع ،ابزاج ،منب  ،جوش و اعتباج شنام  ،موجد تحلرل
قراجم گررد (.)mirzayi Ahranjani,Sarlak, 2005
دج کتییا گییرشهییا ییوین دج فلسییفه ،تعریییف
معرف شناس این گو ه آم ه :معرف شناس شامه ا از
فلسفه اسی کیه بیه برجسی حقرقی  ،منیاب و اعتبیاج
معرف م پردازد ( .)Gary ling, 2001:8اولیرن تعرییف
جسم اجزشراب به ام جالف تایلر ثبی شی ه اسی و
اجزشراب جا وسرله ا به منظیوج تعریرن مریزان موفقری
بر امه دج جسر ن به ه ها آموزشی مطلیو میوجد
ظییر می دا ی ( )kiamanesh, 1994:8تعلییر و تربر ی
عباجت اس از :فراه کردن زمرنهها و عوامل به فعلری
جسا ن یا شکوفای استع ادها شخص دج ی جشی
و تکامل امتراج او بهسو ه ها مطلو  ،بر اساس
بر امههیا سینیر ه ( .)Shariat madari, 1991دوجها

که دج آن به سر م بیری  -عصیر پسی می جن  -ملی
واقعر یا شرن کشف واقعر ش ه و مشیاجک ا سیا
دج سامتن دا ش بریستهتر ش ه اس  .دج تریه ،فراینی
تولر دا ش امر ایتماع  ،استقرای  ،تعبرر و کرفی
به شماج م آی ( Farmahini Farahani, 2004; quoted
.)Skstan, 1995
با تویه به اینکه مطالعه و تأمل دج اجزشراب با برم
از مقولهها فلسف همچون معرف شناس اجتبا پری ا
میی کنیی دج تریییه بییه برمیی از تقسییر بنیی هییا
جویکردها معرف شناس پردامته م شود:
 .1معرفتشناسیي فلسییي رویکردهیاي سیودرر بیا
شهودرر -کثرترر در رزشیابي آموزشي

بنابراین جویکرد ،اجزش حاک از این اس که بزجگ ترین
موب مستلزم تویه به ب رهمن ش ن هر یک از افیراد از
بر امه موجد اجزشراب اس ( )Saif, 2013: 74همچنیرن
دج این جویکرد ،میموعه یا تع اد کثریر از میک هیا و
داوج ها به کیاج می جو ی و از ایینجو بیه ایین جویکیرد
اجزشراب عنوان کثرتگرای داده ش ه اس (.)Ibid: 74
از طرف با تویه به اینکه ".هیر شخصی بیرا میودش
ب تییرین قاضیی جوی ادهاسیی "()House, 1983: 56؛
بنابراین از تمام افراد و کسا که به یوع دج آمیوزش
مؤثر بهعنوان داوج استفاده م شود .بر همرن اساس به
آن عنوان ش ودگرا دادها .
 .2معرفت شناسي فلسیي رویکردهاي عقلرر یانیه بیا
طبیعترر یانه در رزشیابي آموزشي

دج تیربهگرای  ،فرض بر این اس که واقعری میاجا از
فرد ویود داجد و به وسرلة حیواس بیرا هرکسی قابیل
مشاه ه و تیربه اس  .ظرییههیا علمی بیه شیروها
دقری از یافتیههیا تیربی کیه بیهواسیطة مشییاه ه و
آزمایش بهدس آم ها  ،امذ می شیو  .علی بیر آ چیه
م توان دی و شنر و لمس کرد و امثال اینها بنا شی ه
اس  .عقای و سکمت شخص و تخیرکت ظیر هیر
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یای دج عل اج  .عل عرنی اسی و معرفی علمی
معرف قابل اطمرنان اس  ،زیرا بهطوج عرن اثبات ش ه
اس (.)Chalmers, translated Zibakalam, 1995: 9
مفروضة طبرع گرایا ه دج واقعر دج ماجا از ذهین
ما بیهگو یها وییود ی اجد کیه همگیان بتوا نی آن جا
مشاه ه و بهطوج مساو تیربه کننی ی یان بیه هیردو
صییوجت عرنیی (یییافتن ) و سییامتن فییرد دج ایتمییاع،
م توا سیامته شیود .اجزشیرا مفیاهرم جا یسیتیو
می کنی کییه مییردم از واقعری  ،مییود دج می کننی
(.)Mansoob Busiri 2004,

معرف شناس  ،مبا معرفی شناسی جویکیرد سیامتن
گرای جا دج خ اج بع  :ماهر و مف وم ،اصول ،اهی ا و
جوش ها اجزشراب پرشرف تحصرل  ،موجد برجس قراج
داده اس  .ولو و همکاجان ( )4016دج مقالیة میود بیا
تأکر بر مشیاجک گروهی  ،تفکیر ا تقیاد جا ذهنی و
عرن م دا  .غریب و همکاجان ( )4016دج پهوهش با
اشاجه به معرف شناس تع دگرای (کثرتگرایی ) آن جا
توصرف و ذهن معرف م کن  .موس پیوج ( )4004دج
پهوهش مود ،سه ا گاجه و مفروضه معرف شناسی جا دج
اجزشییراب جا برییان می کنی کییه شییامل :تیربییهگرایی ،
طبرع گرایی و تعی دگرای اسی  .مررزایی اهر ییا

 .1معرفت شناسي فلسیي رویکردهاي عینیت ریر بیا
ذهنیت رر در رزشیابي آموزشي

بر اساس این معرف شناس  ،اجزش بر امهها پررو فلسیفه
عرنر گرای اس و زما یک پ ی ها م توا وییود
داشته باش که بتوان آن جا بهصوجت ع د تبی یل کیرد و
آن جا ا ازه گرف  .منشأ این ا یشه به «تومیاس هیابز»
اولرن فرلسو تیربهگیرا ا گلرسی مربیو می شیود
( .)Mansoob Basiri 2004,دج جویکرد معرف شینامت
اجزشراب ذهنری گیرا ،معرفی شناسیان ذهنری گیرا
معتق که شنام ما از مویودات و پ ی ههیا ،مبتنی
بر فرلترها ذهنی ماسی ؛ بیهعبیاجتدیگیر معرفی و
شنام پ ی هها امر اس صیرفا ذهنی و وابسیته بیه
ذهن ما (.)mirzayi Ahranjani, Sarlak, 2005: 71
به برم از مقاالت که اجتباط با موضوع موجد بح
داج م توان اشاجه کیرد :منسیو بصیرر ( )4002دج
کتا مود ،ضمن معرف الگوها اجزشیراب آموزشی و
طبقه بن آن ها به بران مفروضه ها فلسیف الگوهیا
اجزشراب م پردازد .بیاقر ( )4004دج مقالیة پهوهشی
مییود ،دییی گاه تییأویل -یعنیی خرمییة تحویییل -جا دج
خاجخو آجا های گر و گادامر موجد تأکری قیراج داده و
خ اج گام برا اجزشراب تحصرل پرشن اد کیرده اسی .
مررزامحم و همکاجان ( )4010دج پهوهش  ،با اشیاجه
به اجتبا اجزشراب با برمی مقولیههیا فلسیف خیون

( )4005دج پهوهشیی بییا گییاه بییه معرفیی شناسیی
سییازما  ،ماهریی و منشییأ دا ییش سییازما و منشییأ
سامتاجها ،شروه ها و اعتباج دا ش و معرفی سیازما جا
موجد برجس قراج م ده و برا تحلرل ایین موضیوعات
با دی معرف شناسا ه از پینج محیوج موضیوع شینام ،
ابزاج شینام  ،منبی شینام  ،جوش شینام و اعتبیاج
شنام استفاده م کن .
از آ یا که معرف شنامت اجزشیراب دوجة پسی می جن
بستگ به ظامها فلسف حاک بر این دوجه داجد سع
ش ه اس تا به پنج جویکرد تأثررگذاج دج حوزة اجزشراب
پردامته شود:
 .1مبا معرف شنامت  ،اجزشراب پس م جن خرس ؟
 .4مبا معرف شنامت  ،اجزشراب هرمنوترک خرس ؟
 .3مبییا معرف ی شیینامت  ،اجزشییراب سییامتنگرای ی
خرس ؟
 .2مبا معرف شنامت  ،اجزشراب مشاجکت خرس ؟
 .5مبا معرف شنامت اجزشراب التقاط خرس ؟
روش پژوهش

دج پهوهش حاضر کلره اسناد و م اج مرتبط با موضوع
پهوهش گردآوج و دج جاستا سؤالها پهوهش میوجد
برجس واق ش ه اس  .از ایین جو ،جوش ا ییام پیهوهش
تحلرل  -اسناد بوده اس  .دج پهوهش اسناد سیع
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م شود ،کلره اسناد و م اج مویود مرتبط بیا موضیوع
پهوهش بهمنظوج پاسخگیوی بیه سیؤال پیهوهش میوجد
استفاده قراج گررد ( .)Bast, 2000حوه گردآوج دادهها
جا م توان توصرف  -تحلرل امر زیرا از یکسو دج پ
توصرف و شنام شرایط موییود اسی (توصیرف) و از
طر دیگر دج استخراا مفیاهر اصیل  ،کشیف مطیو
اصل جویکردها پس م جن ،ساز ه گرای  ،هرمنوترک
و مشاجکت دجزمرنة اجزشیراب دج بعی معرفی شناسی
اس  .یامعة پهوهش حاضر شامل همة منیاب و مرایی
مویود مرتبط با موضوع موجد برجس اس  .بیهعیکوه از
آ یا که دج پهوهش کلرة مناب و مرای مویود و مرتبط
موجد برجس واق ش ه ،بنابراین مو هگرر ا یام شی ه
اس  .دج پهوهش حاضر بهمنظوج گردآوج دادهها از فرم
گردآوج داده ها ،استفاده داده ها ،اسیتفاده شی ه اسی .
سپس دادهها یم آوج ش ه طبقهبن و دج جاستا
برجس سؤالها پهوهش موجد تیزیهوتحلریل مف یوم
قراج گرفته اس .
یافتههاي پژوهش
 .1مبییاني معرفییتشییناختي رزشیییابي پسییتمییدرن
چیست؟

دی گاه پس م جن دج برموجد با مقولة شینام  ،بیه دو
صوجت مشاه ه م شود .الف) ظر پس م ج رسی هیا
شکا که گیرشهیا علی می جن ،معرفی شناسی و
مت ی ولو جا طییرد م ی کنن ی  ،بییه مییرد ک ی باوج ی و
معراجها قراجداد برا اجزیاب معرف جا م پذیر و
آن جا مردود م شماج  ) .پس م ج رس ها اثبیات
که خش ا ازها م جن دجباجه معرف و مت ولو جا به
شروه افراط طرد م کنن  ،ول دجبیاجة تی یی ظر بیر
سییر اییین عنیاوین ،پرشیین ادها مییؤثر اجا ییه می کننی
( )Rosnao, 2001:182اما دجمیموع م توان گفی کیه
دج این دوجه ،معرف شناس برشتر بیه صیوجت تعبریر ،
مشاجکت و کرف اس (.)Farmahini Farahani, 2004

پاتون با برشمردن ویهگ ها الگو ککن کمّ گیر
و کرفی گییر ،ظییامهییا تعلیر و تربری جا دعییوت بییه
شکسییتن حاکمریی یکسییو گر و حاکمریی مییره دج
اجزشییراب و خییرمش بییه سییم الگوهییا کرفیی و
دا شآموز محیوج می مایی ( .)Patton, 2002دج اوامیر
دهة ود  90پهوهش کرف بهطوجکل و پیهوهش کرفی
دج اجزشراب تربرت  ،مقبولر خشی گریر یافی و بیه
تعبرر  ،خرمش از پهوهش و اجزشراب کمّ به سیم
پهوهش و اجزشراب کرف صیوجت پیذیرف  .البتیه ،ایین
خرمش به معنا آن رس که اجزشیراب کرفی  ،تن یا
شکل مقبول و موییه اجزشیراب اسی بلکیه برشیتر بیه
معنا شکسته ش ن حاکمری و یکسیو گر کمّی دج
اجزشراب اس (.)Bagheri, 2002: 42
دج اییین دوجه ،مف ییوم امتحییان و مییره دج م جسییه
اجد .حت اجتقیا سیطب بیر اسیاس
پس م جن یای
ا ازه کمّ خون سیال تحصیرل و پاییه دجسی ادیی ه
گرفته م شود .یریان یادگرر تیا جسیر ن دا یشآمیوز
به یای که صکحرت جا دج میود احسیاس کنی  ،ادامیه
مواه داشی ؛ امیا اسیتفاده از تیایج میود -اجزییاب و
مشوجت با هر یک از دا شآموزان بیرا قایاوت یای
دجباجه عملکرد هر یک از اعاا سرست آموزش میوجد
تویه مربران پس م جن اس ( Farmahini Farahani,
 )2004: 162دج تحلریل یای  ،امتحیان ،محیوج و پاییة
جوشهای اس که فرد جا بهمنزلة تریه و ابهة قی جت و
رز بهمنزلة تریه و ابهة دا یش می سیاز  .امتحیان ،بیا
ترکرب کردن مراقب پایگا منی و مییازات ب نیاجسیاز،
کاجکردها بزجگ ا اباط جا تامرن م کن  .هیر یوع
ا ابا جا م توان دج یکککم یک از ویهها ق جت به
شییماج آوجد؛ ق ی جت کییه تفییاوتهییا فییرد جا اقتاییا
م کن  .ا ابا جا م توان ه با یک اد و یه بیا ییک
دستگاه این هما کرد؛ زیرا وع ق جت و دجعرنحیال،
شروها برا اعمال ق جت اس که میموعها کامیل از
ابزاجهییا ،تکنرییکهییا و جوشهییا جا شییامل میی شییود
(.)Farmahini Farahani, 2004: 169
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جدول  .1مقایسة مباني معرفتشناختي پستمدرن و مباني معرفتشناختي رزشیابي آن در پنج محور ر یج در تحلیلهاي
معرفتشناسي (موضوع شناخت ،بز ر شناخت ،منبع شناخت ،روش شناخت و عتبار شناخت)
محورهای تحلیل
معرفتشناسی
اندیشههای

موضوع شناخت

ابزار شناخت

منبع شناخت

روش شناخت

اعتبار شناخت

فلسفی
مباااانی معرفاااتشناسااای شناسایی خود بر اساس بیشتر ذهنی
پستمدرن

تکثر رایی

زمینااههااای زنااد ی در

بیشتر باه صاور

شناخت محدود

کیفی و توصیفی

همااان بسااتر زمااانی و
لحظه تاریخی
مباااانی معرفاااتشناسااای ارزشاایابی مبتناای باار ذهنی و ارزشیابی ارزشاایابی باار ارزشاایابی بیشااتر شناخت محدود
ارزشیابی پستمدرن

شاااناخت الاوهاااای مبتنااااای بااااار اساااااااااااس به صور
محلی و خاص

مشاااااااارکت و تکثر رایی

کیفی و

توصیفی

خودسنجی

 .2مبییاني معرفییتشناسییي ،رزشیییابي هرمنوتییی
چیست؟

دج سومرن ویرایش فرهنگ بیرنالمللی ی یی و بسیتر،
وا ه هرمنوترک خنرن معرف ش ه اس ":مطالعة اصیول
جوششنامت تأویل و تبررن؛ به ویهه :مطالعة اصول کل
تأویل کتیا مقی س ".علی هرمنوتریک می کوشی دو
حرطة ظریة ف جا دج کنیاج هی گیه داجد :پرسیش از
آ چه دج جوی اد ف متن به وقوع م پرو د و پرسش از
آ چه مود ف اس  ،دج بنراد ترین و"وییود "تیرین
معنا آن ( .)palmer, 1998:10-16بهطیوجکل جویکیرد
معرف شناس تعبرر بهعنوان ییک فلسیفه معتقی بیه
اصال ا سان و ادجا اوسی و برشیتر بیر تحلریل هیا
کرف و بر محوج تحلرلها زبا تأکر داجد؛ این تأکر
دج مقایسییه بییا تأکریی اثبییاتگراییی بییر پ ییی ههییا
مشاه ه پذیر دج تقابل قراج م گررد .تعبررگراییان هی
عل جا دج یا ف م دا ن و ه تبریرن ،گرخیه تبریرن
رز م توا دج فراین تفسرر و تعبریر مفری واقی شیود
( .)Farmahini farahani ,2013:125از قطییییه ظییییر
شنام شناس گاه پس م ج رس ها گاه هرمنوترک

و تف م س  .اگیر دج بحی م ج رسی  ،پوزیترویسی جا
بهعنوان مت ولو م ج رسی بریان کنیر شیای بتیوان
جویکرد هرمنوتریک جا دج مقابیل پوزیترویسی بیهعنیوان
متی ولو پسی م ج رسی مطییرک کنییر ( Bahrami,
 .)2013میاجترن هایی گر ( ranslation Bagheri, 1996,
 )Chapter 5معتق اس که تأویل دج دو قطة معرن بیه
علییوم تربرتی جاه می یابی  :یکی دج یریییان تحقر ی و
دیگر دج یریان ت جیس .اگر ت جیس بر اسیاس اصیول
تأویل باش  ،دا ش آموزان مود ،معنا جا کشف می کننی .
دج غرر این صوجت ،اجتبا معل و دا ش آموز بیر اسیاس
حفظ طیوط واج معنیا مفیاهر از طیر دا یش آمیوز
مواه بود (.)Bagheri,2002: 40
مباني معرفتشناختي رزشیابي هرمنوتی

دییی گاه تییأویل دجزمرنییة معرفیی شناسیی اجزشییراب
جویکرد کرف گراس لذا دج ابت ا توضرحات دج میوجد
ویهگ ی هییا جویکردهییا کمّ ی گییر و کرف ی گییر داده
م شود .دج دوجة پس م جن خرمش از اجزشراب کمی
بییه سییم اجزشییراب کرفیی صییوجت گرفتییه اسیی ؛ و
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اجزشراب  ،صوجت وین یافته اسی کیه دج آن ،یایگیاه
کییا و بییه معلیی تعلیی داجد ییه سراسیی گییذاجان،
پهوهشگران و بر امهجیزان .از ظر و  ،این خرمش شبره
بییه خرمش ی اس ی کییه از آمییوزشوپییروجش سیینت و

اقت اجگرا به سو ککس ها پرشرف گیرا و دا یش آمیوز
محیوج صیوجت گرفی ( Beattie, 1986, quoted et al.
.)1996 Pinar

جدول  .2مقایسة شکل ر یج رزشیابي کمّي نگر با رزشیابي کییي نگر و تأویلي (.)Bagheri, 2002: 46
شیوة رایج اندازهگیری

ارزشیابی کیفی تأویلی

 .1پاسخهای معین و قاطع به سؤالها

 .1انعطاف در پاسخها

 .2انطباق کامل با متون درسی

 .2ارتباط داشتن با متون درسی

 .3جزءناری

 .3توجه به کلیت و ساختار متن

 .4فردیسازی

 .4شکل روهی دادن به ارزشیابی

 .5اندازه یری یک وجهی (کتبی)

 .5چندوجهی ساختن ارزشیابی

 .6برخورد انتزاعی و منقطع

 .6انضمامی و عینی کردن سؤالها

 .7نتیجه رایی

 .7فرایندی ساختن ارزشیابی

خرمة تأویل  ،اساس ترین مف وم دج دی گاه تیأویل
اس  .بهطوج مکصیه ،خرمیة تیأویل  ،یا ر بیه فراینی
دوج اس که ط آن ،ف ی پ یی ة میوجد ظیر مرسیر
می شیود ( )Bagheri, 2002: 47بنیابراین اجزشیراب دج
حوزة معرفی شناسی هرمنوتریک دج خ یاج گیام میوجد
برجس قراج م گررد که به آنها پردامته م شود:
رام ول در چرخة تأویلي رزشیابي :تعررن پرشف ها
به باوج های گر ،هر ف م استواج بر پرشف اس و ف
ب ون پرشف امکانپذیر رس  .کوز ز هو دجاینبیاجه
م ویس « :از دی گاه هر گر ،معرف ب ون پیرشفیرض
ویود اجد .پرشفرض هرگو ه ف م  ،یوع آشینای و
تسلط قبل یا وع پرش ف از کل اسی 1991:60( ».
)Hovy,؛ بنابراین بای معل دج اجزشراب مود بیه کیات
مذکوج تویه کن برا مثال ،معلم ممکین اسی طی
یلسات اولرة ککس با مکحظة اینکه دا ش آموز بسراج
سخن م گوی (پرش داش یا اجتبا ) ،به ق جت فکیر
او ب برن ش ه باش (پرش ظر ییا دیی گاه اولریه) و از او
بهعنوان دا شآموز وجاا و ت ی مغیز ییاد کنی (پیرش

مف وم) .با خنرن پرش ف های  ،معل به هنگام موا ن
وجقة امتحا این شیاگرد ،بی ون آ کیه بیه تیأثرر پیرش
ف ها مود تویه داشته باش  ،مطالب و جا سرسیر
مواه موا و این امر م توا اجزشیراب جا بی اعتبیاج
سازد اما هنگام که و از پرش ف ی هیا میود مطلی
باش و دج گامها بع خرمه تأویل ریز -کیه دج زییر
موجد بح قراج م گررد -واجد شیود می توا ی از تیأثرر
منحر کنن آنها بکاه (.)Bagheri, 2002: 49
رام دوم چرخة تأویلي رزشیابي :حاوج دج افی فکیر
شاگرد
دج دومرن گام خرمیة تیأویل اجزشیراب  ،پهوهشیگر بیه
د بال آن اس که ببرن آیا اجزشرا  ،دج د ریا فکیر
شاگرد ق م م گذاجد یا ه .اگر اجزشرا این کاج جا ا یام
ه  ،بر آن می جود کیه بیا همیان پیرش ف ی هیا بیه
اجزشییراب بپییردازد و بییهاییینترترییب ،اجزشییراب جا بییه
ی گرر دخاج کن  .اجزشیرا بیرا وجود بیه د ریا
فکییر شییاگرد  -م ی توا ی از «ی اسییاز »« ،تحلرییل
سامتاج » و «مکزم با متن» استفاده کن ( Bagheri,
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 .)2002: 50اساس موقعر هرمنوترک خرز اس کیه
گادامر آن جا «اف » م ام « .اف زاویة گرش اس که
امکان گرش جا مح ود م سازد» (.)Hoolab, 1999:90

مطرک اس و از سو دیگر ،شاگرد و ظر و بران میاص
و  .جابطة دیالکترک این دو یریان دج اجزشراب آشیکاج
م گردد .ازاین ی -خنا چه قبک بران ش  -اجزشیراب
بای به بران عرن عباجت ها متون دجس مح ود شود؛
زیرا دج این صوجت ،به شیاگرد و ف ی و اییازة بیروز و
وج م ده و دج تریه ،جابطیة دییالکترک میذکوج جا
رز مختل و معرو م سازد (.)Bagheri, 2002: 52

رام سوم چرخة تیأویلي رزشییابي :تأیری ییا اصیکک
پرشف ها
دج گام سوم ،حاصل دوج خس تأویل آشکاج می گیردد.
دج تریة موای ة پرشف ها اجزشرا با متن وشته ها
و گفتهها شاگرد ،دج گام سوم این اتفیا ج می دهی
که پرشف ی هیا میذکوج میوجد تأیری و اصیکک قیراج
م گرر  .دجصوجت که اجزشیرا پیس از برداشیتن گیام
دوم مکحظه کن که موجد تأیر برا پرش ف ی هیا
مود یافته اسی  ،پیرشف ی هیا و ایین بیاج ریز دج
امتراجش مواه بود؛ با این تفیاوت کیه دج دوج خسی ،
آزموده شی ه بود ی و دج ایین دوج ،آزمیوده شی ها ی و
مبنا گام بع قیراج مواهنی گرفی ؛ امیا اگیر میواجد
قا بر پرشف ها فراه آم ه باش  ،اجزشرا بای بیه
اصکک پرش ف ها مود بپردازد و شکل اصیکک شی ه
آنها جا مبنا برداشتن گام خ اجم قراج ده ( Bagheri,
.)2002: 51

معرفتشناسي رزشیابي لگوي روشنگري

رام چهارم چرخة تأویلي رزشییابي :تفسیرر و امتیزاا
اف ها
دج این گام ،عمل تفسرر عباجت اس از ترکرب افی هیا،
یعن پرو زدن به اف ف مفسر و با اف مؤلیف میتن،
لذا ،او دج ای بر این بیاوج اسی کیه دج ییک تحقری ،
تأویلکنن ه بای حت با ویود فاصله زما بتوا از ظر
جوا مویشتن جا بهیا مؤلف گذاشته و آنخنان غیر
دج آن فاا و زمرنه شود کیه یوع ذو افی هیا اتفیا
برفت  ،ب ون اینکه اف میود جا یا شیرن دیگیر کنی
( .)Haghighat ,2006:388با این بران مشخص م گردد
کییه دج اجزشییراب تییأویل  ،تن ییا معلیی و اجزشییرا
تعررن کنن ه رس  ،بلکیه اجزشیراب یرییا دو سیویه
اس که دج آن ،از یکسو اجزشرا و پیرش ف ی هیایش

پاجل و هامرلتون اجا ه دهن گان این الگو ،معتق ی کیه
اوال ،ظامها فعالرت بع از به ایرا دجآمی ن ،از حالی
پویا دجم آین و ایستا م شو و تع یل ها یز هی
دجباجه آن ها به ایرا دج م آی و با ه ها مود فاصله
م گرر  .ثا را :بر امیههیا از محیرط و میرییان آن یی ا
رس و بای به آنها تویه مود .این یوع اجزشیراب دج
سه مرحله ا یام م گررد:
 مشاه ة محرط عمل ا تخا موضوعات موجد برجس از طری مکحظیهو برجس پرشرف بر امهها.
 تحلرییییل و توضیی یرب (Mohamad ,1998:43)Gholinia؛ دج این الگیو مبنیا معرفی شناسی
هما ن الگو اجزشیراب تفسیررگرای جویکیرد
کرف گر اس  .گر خه دج این الگیو ،از جوشهیا

لگوهییاي رزشیییابي معرفییتشناسییي رزشیییابي
هرمنوتی

البته بیا توییه بیه دیی گاه مبتنی بیر معرفی شناسی
اجزشراب تفسیررگرای می تیوان بیه سیه الگیو دیگیر
اجزشراب رز کیه بیر اسیاس معرفی شناسی اجزشیراب
تفسررگرای استواج اس اشاجه کرد که عباجتا ی از-1 :
الگو اجزشراب جوشنگر ؛ -4الگیو اجزشیراب مبتنی
بر م افعه؛  -3الگو اجزشراب مبرگی و ا تقیاد هنیر
( )Mansoob Bassiri 2004,کییه دج ادامییه بییه آنهییا
پردامته م شود:
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تیربیی ما نیی مشییاه ه ،مصییاحبه ،پرسشیینامه،
آزمون ،برجس اسناد و می اج بیرا یمی آوج
اطکعات استفاده م شود ولی تماییل کلی ایین
الگییو تفسییرر و توصییرف اسی تییا ا ی ازهگرییر و
پرشبرن  .بهطوج مکصه م توان گفی کیه ایین
الگییو بییر پویییای فراگرییران تأکریی داجد ،فییس
مشاجک جا برا مرایعان قا ل اسی و سیوگرر
ا سیانگرایا یه داجدMansoob Bassiri, 2004: ( .
 .)96-95بهاین ترترب این الگیو بیر پاییه تفسیرر و
توصرف بنا ش ه که راز به تحلرل و توضیرب داجد.
لذا مطالب فو مبرّن این اس کیه الگیو میوجد
ظر دج طرف معرف شناس اجزشراب بیر اسیاس
دی گاه هرمنوترک قراج داجد.
معرفتشناسي رزشیابي لگوي مد فعه

اجزیاب دج ایین الگیو از طریی فراینی ها قیا و ا ییام
م شود .ظرها متااد دج برابر هرئی منصیفه دج یمی
گروه از متخصصیان و کسیا کیه بر امیه بیرا آنهیا
طراح ش ه عرضه م شود و طی دادجسی دج میوجد آن
قااوت م شود .این الگو رز دج جدیف الگوهیا کرفی و
کیییل گیییرا سی ی ( .)kermati,2013:66دج ایی ین الگیییو،
مسئولر ها و مأموجیت که بر ع ة بر امه آموزش محوّل
ش ه اس به شیروة دادگیاه هیا ییا هرئی منصیفه ،میوجد
جسر گ قراج م گریرد و اجزشیراب می شیود .اجزشیراب
حقوق بر امه ،این امکان جا فراه م آوجد که همة کسا
که به حو متص یا تح تأثرر بر امه هسیتن  ،بی ون
تویه به سین ،یینس ییا مقیام ،دجبیاجة موقعری بر امیه
ا ییاج ظر کننی  .ظییرات دج برابییر هرئی منصییفه (گییروه
اجزشراب ) قراج م گرر و اعاا گروه پس از جسیر گ ،
بر اساس م اج و شواه و دی گاهها متنوع ،به قااوت
و اجزشراب موفقر ها بر امه م پرداز ی (,1998:42-43
.)Mohamad Gholinia
این ا اج ظرها معموال بهصیوجت کرفی و توصیرف
بران ش ه و گردآوج م شو که شیان دهنی ة مبیا

معرف شناس اجزشراب به جوش هرمنوترک اسی و دج
آن هرئ منصفه (گروه اجزشیراب ) بیا توییه بیه ظیرات
تمام گروههیا (لیه و علریه) بیه تفسیرر و تأوییل آنهیا
پردامته و دس به داوج و قااوت م ز ن ؛ بنابراین بیا
دج ظر گرفتن مواجد مذکوج خنرن استنبا م شود کیه
این الگو رز به دلرل استفاده از جوشها و ابزاجها کرف
و توصییرف  ،دج جدیییف الگوهییا برماسییته از مبییا
معرف شناس هرمنوترک قراج م گررد.
معرفتشناسي رزشیابي لگوي خبرري و نتقاد هنري

همان طوج که از ام آن برم آی  ،ایین الگیو بیر مبرگی
تأکر داجد و از ق هنر ال یام گرفتیه اسی  .آیز یر دج
مقالییها تح ی ییام « گییاه دیگییر ،پررامییون مبرگ ی
آموزش » م ویس  :فرد مبره کس اس که بیر آ چیه
راف ها جا داجد که ایین
م گرد واقف اس  .توان دج
مود مستلزم هوشی فعیال و وییود بر امیها مسیت ل
اس  .ا تقاد به معنا گفتگو و گاجش پررامون همهخریز
اس  .منتق فرل دج موجد فرل ها و منتق ایتمیاع دج
موجد یوام و ...به بحی و گفتگیو می شیرنن  .ا تقیاد
آموزش ریز دجواقی بیه هیر آ چیه مربیو بیه معنیا
آموزش م شود م پردازد ( Mansoob Bassiri, 2004:
 )96با تویه به مفروضهها این الگیو و توییه بیه ابعیاد
کرف دج اجزشراب آموزش  ،این الگو جا بایی دج دیی گاه
ا سانگرای قراج داد (همان.)97 :
با تویه به اینکه ،مبرگ آموزش وسرلها اس که از
طری آن شکل خاجخو و ترتربها دامل آن دوبیاجه
سازمان م یاب تا تصیمرمات معقیول دجبیاجة خیاجخو
اتخیاذ گیردد )Mohamad Gholinia ,1998:54( .و از
طرف  ،ا تقیاد آموزشی هنیر اسی کیه از طریی آن
توصرف ،تفسرر و اجزشراب آشیکاج و مشیخص می شیود
()Ibid: 54؛ بنییابراین خنییرن اسییتنبا م ی شییود کییه
تصمرمات گرفته شی ه بایی بیا هنیر توصیرف و تفسیرر
همراه باش تا بتوا اجزشراب دقر و مشخص صیوجت
گرییرد کییه مراتییب مییذکوج همییه شییان از مبییا
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معرف شنامت اجزشراب بر اساس هرمنوترک م دهی .
همچنرن مفروضه ا تقاد این الگیو ،حکایی از ا یشیه
پس م ج الگو موجد ظر جا داجد.
و روهاي

تحلیل معرفت شناختي رزشیابي هرمنوتی
آن برررفته ز آن

دج ا یشة فلسف هرمنوترک (تأویل  ،تفسرر ) موضوع
شناسای به طوجکل ذهن بوده و شناسای آن بر اساس
تفسرر و توصرف پ ی هها صیوجت می گریرد و از ابیزاج
خون آزمونها ذهن بهصوجت تشیریح و تفسیرر و
توصرف استفاده م شود .منب شنام دج این ا یشیه
فلسف اجزشراب  ،عقل و است الل بیوده و جوش شناسی
جدول  .1مقایسه مباني معرفتشناختي هرمنوتی

آن هرمنوترک  ،یعن کرف و توصرف برم بنا ف ی و
تفسرر اس  .لیذا دج تحلریل معرفی شناسی اجزشیراب
هرمنوترک م توان خنرن اذعان کیرد کیه ایین ا یشیه
فکر رز ،از اعتباج کاف و یام برموجداج رسی زییرا
زما یک پ ی ه از اعتبیاج الزم برمیوجداج اسی کیه آن
موضوع به دجسیت شناسیای شیود و از ابیزاج مناسیب
استفاده شود و مناب شنام مشخصی داشیته باشی و
دج ای از جوششناس دجسی و متناسیب بیا موضیوع
ب ره گررد دجحال که دج این ا یشه فلسیف اجزشیراب ،
این مواجد بهطوج یام وما بران گردی ه اس .

و مباني معرفتشناختي رزشیابي آن در پنج محور ر یج در تحلیلهاي
معرفتشناسي

محورهای تحلیل
معرفتشناسی

موضوع شناخت

ابزار شناخت

روش شناخت

منبع شناخت

اعتبار شناخت

اندیشههای فلسفی
مبااانی معرفااتشناساای شناسااااااااااایی ذهنی
به صور ذهنی و
هرمنوتیک
شاااکل یا اری از

عقاااااااال و از طریق درک ساختارها یاا شناخت محدود
ارائه تفسیر از واقعیت هاا و
استدالل
تالش بهمنظور پی بردن باه

طریق تعامل باین
محقااااااااااق و

الاووارههایی از مشااهدا
و رسیدن به اجماع دربارهٔ

موضاااااااوعا
پژوهشی

آنها

مبااانی معرفااتشناساای ارزشاایابی مبتناای ذهنی و آزمون های ارزشاایابی باار ارزشااایابی از راه قیااااس و شناخت محدود
ارزشیابی هرمنوتیک

باااار تفساااایر و تشاااااااااریحی و اساس عقل و استدالل و شهود و عرفان و
توصیف پدیدهها

چندوجهی

استدالل

بیشاتر باهصاور

کیفاای و

توصیفی

دج الگوهییا برگرفتییه شیی ه از معرفیی شناسیی
هرمنوترک رز به دلرل مطابقی بیا ایین ظیام فلسیف
اجزشراب  ،تحلرل مشیابه جا از ظیر معرفی شناسی بیه
د بال مواه داش البتیه دج هرییک از محوجهیای کیه
برا تحلرل معرف شناسی بکیاج می جود تفیاوت هیای

دج موضییوع شیینام و ابییزاج شیینام بییه خشی
ای
م موجد ول از قطه ظر کل هر سیه الگیو اجزشیراب
ذهن بوده و از جوشها و ابزاجها کرف و توصرف ب ره
گرفته ش ه اس .
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جدول  .1مقایسه لگوهاي رزشیابي مبتني بر مباني معرفتشناختي هرمنوتی

در پنج محور ر یج در تحلیلهاي

معرفتشناسي
محورهای تحلیل
الاوهای معرفتشناسی
ارزشیابی بر
اساس هرمنوتیک

موضوع شناخت

الاوی ارزشیابی روشناری

شناسایی برناماه هاای
پویااای آموزشاای بااا
توجااه بااه چاااونای
اجاااارای آنهااااا و
چاونای تأثیرپذیری
دانش آماوزان از ایان
برنامهها

الاوی ارزشیابی مدافعه

شناسااااایی تحقااااق
هدفها با اساتفاده از
شواهد لاه و علیاه و
قضاو در باره آنها

الاوی ارزشایابی خبر ای و شناسایی ارزشیابی بر
اساس کیفیت زند ی
انتقاد هنری
آموزشااای و جنباااه
هنری آن

ابزار شناخت

منبع شناخت

روش شناخت

اعتبار شناخت

برخاای از روشهااای
تجربی مانند مشااهده،
مصاااهبه ،پرسشاانامه،
بررسی اسناد و مدارک
آزمااونهااا امااا بیشااتر
اسااتفاده از جنبااههااای
اندازه یری روش های
طبیعااات ااارا مانناااد
توصیف و تفسیر
ذهنااای و آزمونهاااای عقااااااال و ارزشاایابی از راه شناخت محدود
قیاس و استدالل
تشااااریحی و چنااااد استدالل
و بیشاااااااااتر
وجهی
به صور کیفای
و توصیفی
آزمونهای تشاریحی ،عقااااااال و ارزشاایابی از راه شناخت محدود
قیاس و استدالل
مصاهبه و آزمونهاای استدالل
بیشتر به صور
ویااژه باارای ساانجش
کیفی و توصیفی
پیامدهای غیرمنتظره
و تفسیری

 .1مباني معرفتشناختي رزشیابي ساختنرر یي چیست؟

م ترین پرش فرض معرف شناسیا ه سیاز هگرایی آن
اس که معنا ،تابع از خگو گ سیامتن آن بیر اسیاس
تیربه ها فرد اس  .ساز هگرایان معتق که دا ش
دج دجون فییرد و توسییط او سییامته می شییود و از منییاب
ماجی دجیاف م شیود ( .)Fardanesh, 2008: 60بیر
اساس معرفی شناسی ایین دیی گاه ،ا سیان دسترسی
اجد ،بلکیه سیازه هیا و همیواجه
مستقر به واقعر
مران او و واقعر حا ل م شود .م تیرین ویهگی هیا
عموم دی گاهها ساز ه گرا تأکر بر قش اس کیه
ذهن دج تیربهها ما باز م کن  .ذهن منفعل سیب
به ی ان رس  ،بلکه منب فعیال اسی کیه بیه ادجا ،
مفاهر و احساسات ما شکل می بخشی ؛ و اینکیه هیر
دا ش مطل رس  ،بلکه همة دا شها سامتن ا و بنا

عقااااااال و ارزشاایابی از راه شناخت محدود
قیاس و استدالل
استدالل
و بیشاااااااااتر
به صور کیفای
و توصیفی

به ویهگ ها مختلیف افیراد و ادجاکیات متفیاوت آ یان،
دا ش هرکس منحصر به اوس و هر وع قا ون علمی
ثاب و ی ان مشمول ویود اجد بلکه هرگو یه دا شی
سب اس و از شخص به شخص دیگر و از زمیا بیه
زمان دیگر فر م کن ؛ و اینکه یادگرر فقیط دج ییک
متن یا زمرنة معرن ج م ده ؛ بنابراین ،این تصیوج کیه
یادگرر فاجغ از محرط که دج آن ج می دهی  ،اتفیا
م افت غررواقع و اقص اسی ( &Mirza mohamdi,
.)colleagues,2010:129
بنابراین سامتنگرای قیش فعیال یادگرر ی ه جا دج
آفییرینش شخص ی معرف ی و اهمر ی تیربییه (فییرد و
ایتماع ) جا دج این فرآین تصی ی می کنی و بیر ایین
برداش که معرف آفریی ه شی ه دج باز میای واقعری
ماجی از دجیات اعتباج متفاوت برموجداج اسی صیحه
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م گذاجد ( .)zandi,2012ساز هگرای داجا ویهگ ها
ظرر ذهن گرای  ،تیربه گرای و سب گرایی اسی کیه
مبا معرف شناس آن جا تشکرل م دهنی  .منظیوج از
ذهن گرای دج ساز هگرایی آن اسی کیه ذهین فعیال
ساز ه معرف بوده و تفسرر و معنا بخش به تیربریات
جا بیه ع ی ه داجد ،لییذا شینام ماهری سییامتن داجد.
تیربه گرای دج ساز هگرای ب ین معناسی کیه منبی
دا ش و معرف فرد ،تیربه شخص و دجو اوسی لیذا
تم ری شییرایط بییرا شییرک فعییال فراگرییر دج فراینی
تیربییها یی وز از اهمریی برمییوجداج اسیی ( Mirza
 .)mohamdi,& olleagues,2010:129-130جوشهییا
اجزشییراب بییر اسییاس مبییا معرف ی شیینامت جویکییرد
ساز هگرایی دج تعلیر تربری عبیاجتا ی از :سینیش
عملکییرد  ،اجزشییراب از یییادگرر حییرن تیی جیس و
موقعر ها یادگرر  ،سنیش یا کاجپوشه ،مودسنی ،
اجزیاب دینامرک ،اجزشراب خن وی یا متکثیر ( Ibid:
.)2010
 .1مبییاني معرفییتشییناختي رزشیییابي نتقییادرر یي
(مشارکتي و طبیعترر یانه) چیست؟

پا ولو فریره دج کتیا آمیوزش بیرا شینام ا تقیاد
م ویس «ا سیان بیا د ریا مود قادا یه جابطیه برقیراج
م کن  .او داده ها عرن واقعری جا (و ریز پرو ی ها
مران دادههیا جا) ،از جاه ا یشیر ن ،ادجا می کنی  ،یه
اینکه خون حروا یات از جاه بازتیا غرییز ؛ و ا سیان دج
عرن عمل ادجا قادا ه ،پایبن بودن مود جا بیه زمیان،
کشف م کن  .با فراتر جفتن از بع واح زما  ،به دیروز
بازم گردد ،امروز جا بازم شناسی و بیه فیردا می جسی
( .)Mansoob Bassiri, 2004: 98کا ی معتق بود که
اسییاس معیییرف عبییاجت اس ی از ظ ی بخشرییی ن بییه
اطکعات که از جاه حییواس گیردآوج می شیو  ،پیس
منظوج از ت جیس تن ا اجا یة اطکعات بیه شیاگرد رسی
بلکه مقصیود از آن یاج بیه شاگیرد اس تیا اطکعییات
جا کلرّی بخشری ه و بامعنا سازد .عیل بای ذهن شاگرد
جا برا گریزد تا تصیوجات مویود دج ذهن و ز ه شییود
(.)Naghibzade 1988:141,

مباني معرفتشناختي رزشیابي مشارکتي

این الگو توسط پا ولو فریره صاحب ظر برزیل اجا ه ش ه
اس ( )Mansoob Bassiri 2004:, 67دج ایین جویکیرد
برجس و یستیو منظ طبرع گرایا ه و کوششهیا
مشاجک کنن گان (یاجان آموزشی ) دج تعریرن اجزشهیا،
معراجها ،رازها و داده ها اجزشیراب میوجد تأکری قیراج
م گررد .دج این موجد دجباجه دج و آگاه افراد سیب
به بر امه موجد اجزشراب بهوسرلة مود آ ان و رز اجزیابان
قااوت م شود .الگو اجزشراب سرمای دج این جویکرد
یا م گررد ( .)Mirza Mohamadi,2008:80عکوه بر
الگو اجزشیراب سیرمای  ،خنی الگیو معیرو دیگیر
وابسییته بییه جویکییرد طبرعیی گرایا ییه و مبتنیی بییر
مشاجک کنن ه ویود داجد .ازیملیه آن هیا می تیوان بیه
اجزشییراب جوشیینگر ،اجزشییراب دموکراترییک ،اجزشییراب
پاسخگو و اجزشراب طبرع گرایا ه اشاجه کرد (2013:86
و .)saif
ا گاجة طبرع گرا ،کرف و پ ی اج شنامت اس و دج
آن بر استفاده از جوشها کرف که با مشاجک  ،فعالر
و تفسیی یرر پهوهشییییگر همییییراه هسییییتن (2002:22
 )kiamanesh,تأکر م شود ،زیرا دج این جوشها «دج
و ف مر ن پ ی هها ایتماع و یا پ بردن بیه عوامیل
پن ان ،ول مؤثر ،آنها دج عمل فیرد» میوجد ظیر اسی
( )Ibid: 15اجزشراب مشاجکت مستلزم مشیاجک میردم
دج مواجد زیر اس  :تصمر گریر دج مصیوص محی وده
اجزشراب  ،ا تخا شامص ها اجزشراب  ،طراحی ظیام
یم ی آوج اطکعییات ،یم ی آوج و تنظییر اطکعییات،
تیزیه وتحلرل تایج حاصله و ا تقاد از اطکعیات مربیو
به اجزشراب مشاجکت برا دس یاب بیه اهی ا میود
()Mansoob Bassiri, 2004:68؛ و دج ای  ،با تویه به
اینکه این الگو بر ینبیه هیا کرفی تأکری داجد بی ون
استفاده از سایر الگوهیا اجزشیراب کیه بیر ینبیههیا
عرن تأکری می وجز ی  ،قابلری کیاجبرد کمتیر داجد؛
بهعباجتدیگر این الگو ،رازمن سایر الگوهیا اجزشیراب
اس (.)Ibid: 72
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تحلیل معرفتشیناختي رزشییابي سیاختن رر ییي و
نتقادرر یي

دی گاه هیا معرفی شناسی اجزشیراب بیا جویکردهیا
سییییامتن گراییییی و ا تقییییادگرای (مشییییاجکت و
طبرع گرایا ه) بیه دلریل هی گرایی دج اجزشیراب کیه
بهصوجت کرف و توصرف ا یام م شو و از طرفی بیه
دلریییل ذهنییی بیییودن هیییر دو جویکیییرد ،دجزمرنیییة
معرف شناس  ،دج یک طرف ،موجد تحلرل و برجس قراج
م گرر ی  .دج هیر دو ا یشیه قرابی هیای دج موضیوع،
منبیی  ،ابییزاج و جوش شیینام کییه محوجهییا تحلرییل
معرف شناسا ه هستن مشاه ه م شود؛ یعن دج هر دو
جویکرد موضوع ،ذهنی بیوده و ابزاجهیا آنهیا ذهنی ،
به صوجت آزمیون هیا تشیریح و ا شیا و مشیاجکت
اس  ،منب شنام دج هر دو جویکرد ذهن و با استفاده

از عقل و است الل صوجت م گررد و جوششناسی آن از
طری قراس و برشتر بهصوجت کرفی و توصیرف ا ییام
م گررد .لذا با تویه به توضیرحات ذکیر شی ه ،ایین دو
جویکرد رز هما نی جویکردهیا و ا یشیه هیا فکیر و
الگوها برگرفتیه از آنهیا دج دوجان گذشیته کیه میوجد
برجس قراج گرفتنی از اعتبیاج ییام ومیا ع برمیوجداج
رستن  .برا جوشن ش ن موضیوع و مقایسیه صیحرب و
دجس و مرزان تطاب و ه پوشا دج تحلرل محوجها
معرف شناس دج ی ول  5به برجس و تحلریل ایین دو
جویکیییرد سیییامتنگرایییی و ا تقیییاد (مشیییاجکت و
طبرع گرایا ه) دجزمرنة معرف شناس و به طبی آن دج
معرف شناس اجزشراب پردامته م شود:

جدول  .9مقایسه مباني معرفتشناختي ساختن رر یي و نتقادرر یي (مشارکتي و طبیعترر یانه) و مباني معرفتشناختي
رزشیابي آنها در پنج محور ر یج در تحلیلهاي معرفتشناسي
محورهای تحلیل
معرفتشناسی
موضوع شناخت

ابزار شناخت

منبع شناخت

روش شناخت

اعتبار شناخت

اندیشههای فلسفی
از راه قیاااااس و شاااااااناخت
استدالل و بیشاتر محدود
بهصور کیفی و
توصیفی

مبانی معرفات شاناختی سااختن تأکید بر نقش ذهن ذهنی
بهعنوان منبع فعاال
رایی
شاااکلدها ای باااه
تجربههای ما

عقل و تفکر

مبانی معرفت شاناختی ارزشایابی تأکید ارزشیابی بار ذهناااای اسااااتفاده از
نقاااش زمینااااه و آزمون های تشریحی و
ساختن رایی
انشاااایی شاااامل -1
ساختار
چکلیست
-2مشاااهده در هااین
ساختن یک محصول
-3انجااااح تحقیاااق و
همکاری در ردآوری
اطالعا ،
-4ارزشیابی پوشهای
-5فعالیااااتهااااای
پروژهای

ارزشاایابی باار ارزشااایابی از راه شاااااااناخت
قیاس و اساتدالل محدود
اساس
تعقل و تفکر و بیشااااااااااتر
بهصور کیفی و
توصیفی
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عقل و تفکر

مبانی معرفت شناختی انتقاد رایی
(مشااارکتی و طبیعاات رایانااه)
شامل
همه الاوهای برخاسته از آن

مبانی معرفت شاناختی ارزشایابی
انتقااااااد رایی (مشاااااارکتی و
طبیعاات رایانااه) شااامل همااه
الاوهای برخاسته از آن

عیناااای نبااااودن ذهنی
معرفت باه مفهاوح
اثباااا رایاناااه و
نقااااش اساساااای
ارزش ها و قادر
در ساختار معرفت.
سهلالوصول نبودن
درک واقعیت هاای
چندالیه
تأکید بر ارزشایابی ذهناااای اسااااتفاده از ارزشاایابی باار
آزمون های تشریحی و اساس عقل و
ارزش ها و قادر
تفکر
و شناساااااااااایی انشایی
واقعیااااتهااااای
پیچیده

 .9مباني معرفت شناسیي لگیوي رزشییابي لتقیاطي
(تعددرر یي) چیست؟

فرض اساس دج تع دگرای آن اس کیه از طرفی هیر
یک از ا گاجهها تیربیهگرایی و طبرعی گرایی داجا
ضعف های هستن و از طر دیگر ،دج عمیل اجزشیراب ،
تفکرک برن ا گاجهها بهسخت امکانپذیر اسی  .بیر ایین
اسییاس ،تع ی دگرای می ّع اس ی کییه می تییوان یییک
اجزشییراب جا بی ون ویییود عنصییر کرفی (ی ی گریر
طبرع گرایا ه) و یا ب ون ویود عنصر کمّ (ی گیر
تیربهگرایا یه) تصیوّج میود .آ چیه دج مطالعیها سیبب
م شود تا یک از دو جوش بیر دیگیر غلبیه یابی و بیه
جوش عم ه تب یل شود ،تأکر اس که پهوهشیگر بیه
عل زمرنه تیرب و ذهن مویش و یا به علی ماهری
مسیییئله میییوجد برجسییی بیییر یکییی از دو جوش داجد
(.)Eisner,1991 Moosapoor,2002:130-131, quotes
گرخه طرف اجان هر ییک از ا گیاجههیا تیربیهگرایی و
طبرع ی گرای ی بییرا اسییتفاده ا حصییاج از جوشهییا
مربییو بییه یییک ا گییاجه بییهعنییوان جوشهییا مناسییب
اجزشراب  ،دالیل جا اجا ه کردها ( Lincoln and Goya,
 ،)1985اما بسراج از ویسن گان و صاحب ظران که بیه
بح ی دجبییاجه جوشهییا کمّ ی و جوشهییا کرف ی دج

از روشهاااااای شاااااااناخت
کیف ای همااراه بااا محدود
مشارکت ،فعالیت
و تفسااااااااایر
پژوهشار

ارزشاااااایابی از شاااااااناخت
طریق اساتفاده از محدود
روش های کیفای
هماااااراه باااااا
مشارکت ،فعالیت
و تفسااااااااایر
پژوهشار

تحقری ی و اجزشیییراب تربرتی ی همی ی گماشیییتها ی ی
( ;Rchard&kock, 1979; Golsen & Pshkyn, 1992
)House, 1988; Eisner, 1991; Patton, 1990
دج تریه گرر ای «مود هتن ا دو جوش جا متایاد و
ما عییةالیمی ا سییتها ی  ،بلکییه اسییتفاده از دو جوش جا
توصره کرده و هر یک جا مکمل یا کامیلکننی ة دیگیر
معرفی ی کیییردها ی ی » ( .)kiamanesh ,2002:15وییییه
مشتر دج ا گاجه تع دگرای  ،کوشش بیرا اسیتفاده از
هر دو ا گاجه تیربهگرای و طبرع گرای اس ه ایییاد
تسیییییییاو دج ب یییییییرهگریییییییر از آنهیییییییا
(.)Moosapoor,2002:133
برم از الگوها اجزشراب بر پایة همرن ا گاجه پ ی
آم ها  .الگو طراحی شی ه توسیط بیوال ( Translate
 )Abel, 1996که با ام م ل آموزش عمل معرف شی ه
اس  ،یک از الگوهای اسی کیه ا گیاجه تعی دگرای جا
مبنا میود سیامته ا ی  .و دج ایین زمرنیه می گویی
«جاهبردها بای دج دجون مناب بر امیه ییا سیازمان میوجد
ظر متمکن باشن و به اتفا  ،داده های ب نگام معتبیر و
قابل تأیر به ویود آوج » ( Bhola, translated Abel,
.)1996: 73
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تحلیل معرفت شناختي رزشیابي رویکرد تعیددرر یي
( لتقاطي)

این جویکرد دج مقایسه با دیگر جویکردها و ا یشیه هیا
فلسف و الگوهیا برگرفتیه از آنهیا ،جویکیرد سیبتا
قابل قبول و یام تر به ظیر می جسی ؛ زییرا دج تحلریل
معرف شناس آن بر اساس پینج محیوج جاییج دجزمرنیة
شنام  ،از اعتباج سبتا یامع برموجداج اسی ؛ و کلریه
ینبه ها اجزشراب جا دج برم گریرد .علی ایین امیر جا
م توان دج لحاظ کردن گستره معرف شناس آن دج دو
زاویة ذهن و عرن دا س که باع می شیود ابزاجهیا و
جوش ها معرف شناس ذهن و عرنی بیوده و هیر دو
جوش ا ازهگرر کمّ و کرف م ّ ظر قیراج گرر ی کیه
دج این صوجت م توا ی از جوششناسی هیا متعی د
برا اجزشراب با توییه بیه شیرایط و موقعری شناسی
استفاده کن .

بنییابراین اییین جویکییرد اجزشییراب سییب بییه سییایر
جویکردها و الگوها اجزشراب دج حلیه هیا و ظیامهیا
فلسییف دج دوجههییا سیینت  ،می جن و حت ی الگوهییا
اجزشراب پس م جن از یایگیاه مطلیو تیر برمیوجداج
اس ؛ اما م توان آن جا بهعنوان ییک الگیو اجزشیراب
یام و کامل و ما تلق کیرد کیه تمیام ینبیههیا
معرف شناس جا دج برگررد .به ظر م جس اگر بهییا
تع دگرای از الگوی به ام الگو ترکرب استفاده شیود
بتوا الگوی مناسب بیرا معرفی شناسی اجزشیراب
قلم اد شود زیرا دج این الگو سع دج دمرل کردن کلره
مبا معرف شناس دج هر سه دوجه سینت و می جن و
پس م جن دج حیوزه اجزشیراب مواهی شی کیه کلریه
ینبهها اجزشراب جا پاسخ مواه داد .دج یی ول  6بیه
برجس ی و تحلرییل معرف ی شیینامت اجزشییراب جویکییرد
التقاط پردامته ش ه اس .

جدول  .1مقایسه مباني معرفتشناختي لتقاطي (تعددرر یي) و مباني معرفتشناختي رزشیابي آن در پنج محور ر یج در
تحلیلهاي معرفتشناسي
محورهای تحلیل
معرفتشناسی

موضوع شناخت

ابزار شناخت

منبع شناخت

اعتبار

روش شناخت

شناخت

الاوی ارزشیابی
شناساااااایی از طریاااااق عینی و ذهنی
بازشناسی به صور
مبااانی معرفااتشااناختی و تبدیل ادراکا
الاوی التقاطی

ذهنی

ادراکااااااا

روش شناسی اثبا

را شناخت نسبتاً

هساااااای و (راه تجرباه آزماایش ،،مکفی
عقلی

هسی و

و اسااااااااااتقراء) و

تباادیل بااه امااور عیناای و

روش شناسی خرد ارا

مشاهده قوانین هااک بار

(راه قیاس و استنتاج)

آن
ارزشااایابی مبتنااای بااار عینی و ذهنی ارزشاایابی باار ارزشااایابی از طریاااق شناخت نسبتاً
مبااانی معرفااتشااناختی شاااناخت واقعیا اتهاااا ،متّکااای بااار اساااااااااس آزمون هاای اساتقرایی مکفی
ارزشیابی الاوی التقاطی

بازشناساااای ،تفساااایر و آزمااونهااای ادراکااااااا
توصیف پدیدهها

کمی و کیفی

(ها ا

و تجرباااه) و

هساااااای و آزمااونهااای قیاساای
عقلی

(استدالل و استنتاج)
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بحث و نتیجهریري

دوجة پس م جن یعن از شروع قیرن برسیت تیا دوجها
کییه دج آن بییه سییرم بییری خرمشی دج دیی گاههییا
معرفت با تویه به مبا معرفی شناسی ا یشیه هیا
فکر این دوجه اییاد ش ه اس و از عرنری گرایی بیه
سم ذهنر گرای سو داده ش ه اس و جویکردهیا
کم گر یا میود جا بیه جویکردهیا کرفی گیر داده
اسیی  .بییا تویییه بییه پیینج محییوج جایییج دج تحلرییل
معرف شناسا ه یعن موضوع ،منب  ،ابزاج ،جوش و اعتبیاج
شنام م توان گف کیه دج ایین ظیامهیا فکیر و
الگوها برگرفته ش ه از آن ها به دلرل اینکیه از تمیام
ینبهها معرفت استفاده ش ه اس شینام محی ود
بوده و اعتباج قابل قبول جا عل جغ محاسین جا کیه دج
این جویکردها اجزشراب دی ه م شود ،اجد بنابراین از
مراتب مذکوج خنرن استنبا م شود که بای جویکیرد
از اجزشراب جا دج ظر گرف تیا بتیوان بیه واسیطة آن دج
تحلرلها معرف شناسا ه از ابزاجها و جوشها کمی و
کرف بیرا شناسیای منبی و موضیوع شینام ب یره
یس تا یک الگو اجزشراب قابل قبول اجا یه کیرد .بیا
تویه به تمام مطالب ذکر ش ه بیه ظیر می جسی کیه
بییرا اجزشییراب مییؤثر و کاجآمیی مبتنیی بییر مبییا
معرف شناسا ه آن به ییک الگیو ترکربی ریاز اسی
یافته ها پهوهش با یافتهها و این ترکرب بای از خ اج
دی گاه موجد برجس قراج گررد:
اوال :ترکربیی کییه دج آن بییه تمییام دییی گاههییا
معرف شناسا ه دج حوزة اجزشراب یعن عرنری گرایا یه
(تیربهگرا و عقلگرا) با طبرع گرایا یه (ذهنری گیرا) و
مبا معرفت سودگرا -ش ودگرا با کثرتگرا و همچنرن
مبا فلسف معرفت جفتاجگرای با شنام گرای تویه
2002
شییییییود ( )Mansoob Bassiri,2004و (
Rchard&kock, 1979; Eisner,1991; ( ،)kiamanesh,
;Patton, Golsen & Pshkyn, 1992; House, 1988
 )1990رز دج تریهگرر یای میود بیه ایین ترییه

جسر  .ثا را :ترکرب که دج آن ،همه الگوها اجزشراب
م ظر قراج گرر و پس از استخراا قیا قیوت آنهیا،

برا طراح یک الگو یام و کامیل بیرا اجزشیراب
بکییاج گرفتییه شییود,2013( Moosa poor, 2002)( .
 ،)Bhola, translated Abel,1996( ،)kermatiرییز دج
پهوهش ها مود به این تیایج دسی یافتیه ا ی  .جابعیا:
امتزاا الگوها اجزشراب با تویه به تفاوت هیا فیرد ،
هاد  ،منطقه یغرافرای و فرهنگ با تأکر بر رازهیا
کنو و اه ا و شیرایط مطلیو آینی ه اجزشیراب بیر
مبنا معرف شناس آن .ثالثا :از سو دیگر به ظرمی
جس که یک مأل دج تمام مباح مطرک ش ه دج حوزة
معرف شناس اجزشراب احساس م شیود و آن اهمری
دادن بییه ینبییههییا عییاطف و ا گرزشیی و اعتقییاد
فراگرران اس که عامل محرکه و ریرو اساسی بیرا
فراین یادده و یادگرر محسو ش ه و قش اساسی
جا دج پویییای آمییوزش اییییاد م ی کنی لییذا اگییر مقول یة
اجزشراب بهگو ها طراح و ایرا شود کیه ینبیه هیا
عییاطف و ا گرزش ی جا رییز دج برگرییرد دج اییینصییوجت
م ی تییوان یییک الگییو اجزشییراب مطلییو و مفری کییه
یام وما اس جا ا تظاج داش .
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