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 چكيده
 درسي به عنوان دانش ة نوآوري آموزشي بود كه ارزيابي برنام ة نخستين بار در زمين

 در نخست . كرد تخصصي ظهور پيدا ة به عنوان يك زمين و يافته شده و توسعه سازماندهي
 ة در انگليس تقاضا و تمايل براي ارزيابي برنام ۵۰ ة و در ده ۱۹۳۰ هاي مريكا و در خالل سال ا

 قابل توجهي كه به منظور تدوين ي ها گذاري با توجه به سرمايه . درسي به سرعت رشد كرد
 هاي هاي در حال تغيير و عدم تناسب با سيستم ياز هاي درسي جديد به داليلي چون ن برنامه

 ة شده برنام ريزي گرفت، ارزيابي ماهيت و كيفيت اصالحات برنامه انجام مي آموزشي جديد
 درسي ريشه در ارزشيابي آموزشي، ة با وجود اينكه ارزشيابي در برنام . كرد مي الزا ا درسي ر

 ريزي درسي ياد به عنوان بخشي از برنامه گيري  دارد ولي  امروزه از آن آزمون و اندازه
 به ؛ اي ندارد درسي شكل واحد و شناخته شده ة ، ارزشيابي برنام طور مشخص به . شود مي

 قرار دارد كه هر ) درسي ة ارزشيابي و برنام ( دانش ة بسيار پيچيد ة در بين دو حوز ه طوري ك
 براي پي بردن . هاي متنوع هستند ها، تعاريف و مدل هاي متفاوت از رويكرد كدام داراي دسته

 شناسي و هاي معرفت درسي، به طور كلي، ديدگاه ة هاي متنوع در ارزيابي برنام به نظرگاه
 ة هاي ارزيابي در برنام مبنايي براي بررسي رويكرد ند توان د كه مي ن شناسي وجود دار هستي

 دو ديدگاه به بررسي شود از سعي مي ، در اين مقاله . درسي باشند ة برنام درسي و خود
 يك محصول « درسي را به عنوان ة برنام ديدگاه اول، : درسي بپردازيم ة ارزشيابي در برنام

 باشد و از آن به عنوان ديدگاه ست، مي ا مجدد آنچه كه رايج ة نگرد و به دنبال ارائ مي ۱ » ثابت
 و بسيار ، م دو رويكرد . دارد ۲ شود، اين رويكرد ريشه در ايدئولوژي تحصلي سنتي نام برده مي

 ۴ گرايي شناخته شده بر اساس پارادايم ساختن ۳ » درسي ة برنام در تحول « جديدتر، كه به عنوان

 درسي و ة برنام ة در عرص ، اين دو پارادايم . بنا شده است ۵ و ديدگاه پژوهش مشاركتي
 و هاي متفاوتي در مورد ماهيت واقعيت، ماهيت دانش، فرايند دانش ارزشيابي، داراي تئوري

 . گذاري دانش هستند كه در مورد آنها اتفاق نظر ندارند ارزش
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 مقدمه
 ۱۹۶۰ امروزه ارزشيابان رويكردهاي ارزشيابي زيادي را در دسترس دارند كه در سال

 هايي را به وجود دانيم، قرن بيست و يكم چالش مي گونه كه ان هم . وجود نداشت
 ارزشيابي در ة تواند فرصتي مغتنم براي تفكر در خصوص توسع مي آورده است كه

 ايم و استفاده از تجارب براي آينده سر گذاشته آنچه پشت ة بار قرن بيستم و دقت در
 ) ۲۱ : ۱۳۸۶ و پرند، ي م بهرا از يادگارزاده، ترجمة ؛ ۲۰۰۳ ۱ ، استافل بيم ( . باشد

 ة ست از سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايس ا ارزشيابي، عبارت بنابر تعريف،
 گيري در اين باره شده، به منظور تصميم از قبل تعيين ي نتايج حاصله با اهداف آموزش

 ) آموزان يا دانشجويان دانش ( نده هاي يادگير هاي آموزش معلم و كوشش كه آيا فعاليت
 ). ۴۲۳ : ۱۳۸۷ سيف، ( است يا نه؟ ه مطلوب انجاميد به نتايج
 اش باعث شده كه چند بعدي است كه خاصيت پيچيده ة درسي يك پديد ة برنام

ا براي شناخت و تعريف  شناختي و فلسفي آن را جتماعي، روان آن مباني نظري ـ 
 بر مبناي نوع تعريفي كه از يادگيرنده، يادگيري و جهان به طور كل ارائه . بشناسيم

 . ) ۱۹۸۱ ۲ جيرو، ( كند مي درسي نيز خاصيت منحصر به فرد پيدا ة هيم، تعريف برنام د مي
 . ي درسي، عنصر ارزشيابي است ها از مباحث اساسي در برنامه ي يك

 درسي، نيازمنديم كه در ابتدا اهداف ارزشيابي را به طور ة در مبحث ارزشيابي در برنام
 اما » تعيين ارزش بعضي چيزهاست « ني ارزشيابي از يك جنبه به مع . يم كن مشخص بيان

 توان بر اساس اطالعات حاصل از آن انجام مي ي ي شود؟ چه كارها مي چگونه ارزش تعيين
 دن كر داد؟ بسياري از متخصصان ارزشيابي معتقدند كه دليل اصلي انجام ارزيابي فراهم

 . ) ۲۰۰۳ ۳ پوزنر، ( درسي است ة گيري در مورد افراد و برنام اطالعات براي تصميم
 آموزان، مثالً ي درسي اطالعات مورد نياز را در مورد دانش ها اصوالً برنامه

 ، در واقع . ند كن مي عملكرد در مورد آنان را تهيه ن ة شد آنان يا سطوح ثبت ي نويس نام
 آموزان دانش ي درسي تنها از طريق ابزار ارزيابي به عملكرد تحصيلي ها بيشتر برنامه

 ي ها خواهند تضمين كنند كه برنامه تنها از اين راه مي ، ت كنند و در نهاي مي رسيدگي
 ة را براي موفقيت جهت كسب نتيج آموزان دانش ، درسي تا چه اندازه توانسته است

 اند، يا ساير هاي تعيين صالحيت، كه در سطح ملي هنجارمند شده مناسب در آزمون
 . ) ۲۰۰۰ ۴ اسميت، ( شده آماده سازند هاي استاندارد تست

 درسي انجام ة برنام هاي كه به منظور كسب اطالعات در مورد تصميم ارزيابي
 از آنجا كه . نامگذاري شده است برنامة درسي به حق به عنوان ارزيابي ، گيرد مي
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 متعدد و گوناگون هستند، انتظار آن است كه ارزيابي برنامة درسي تعاريف مربوط به
 كنند، مي چگونه فكر رنامة درسي ب براي هر گروه از افراد، بستگي به اينكه در مورد

 به مدارك و مستنداتي برنامة درسي ة اگر واژ . است داراي معني منحصر به فردي
 همچون تعيين رئوس مطالب و محتوا، دامنه و توالي محتوا يا فهرست مطالب درسي

 ممكن است به معني قضاوت در مورد ارزش و برنامة درسي ارزيابي ، القاء شود
 اينكه آيا اين مدارك به طور جامع و كامل تدوين . ركي تلقي شود اهميت چنين مدا

 تا چه اندازه از عمق و گستردگي الزم برنامة درسي اند؟ شده و به خوبي نوشته شده
 تا چه اندازه به خوبي سازماندهي شده و موشكافانه و برنامة درسي برخوردار است؟

 االتي است كه ؤ سعه را داراست؟ س به روز است؟ اين برنامه چگونه قابليت بهبود و تو
 از طرف . ) ۲۰۰۴ ۱ اُكنور، ( مطرح شوند برنامة درسي ممكن است در ارزيابي اين نوع از

 ارزيابي داشته باشد، اشاره » آموزان تجربيات دانش « به برنامة درسي چنانچه ، ديگر
 ممكن است به معني قضاوت در مورد تجربيات يادگيري باشد كه در برنامة درسي

 اينكه آيا تجربيات آموزشي تا چه اندازه قابليت . آموزان قرار گرفته است يار دانش اخت
 ي ها ن وي را داراست؟ آيا اين تجارب براي بچه كرد به چالش كشيدن افراد و درگير

 ي كه داراي آموزان دانش سنين مربوطه تا چه اندازه مناسب، مفيد و سالم هستند؟ آيا با
 شود؟ مي به طور مساوي رفتار ، متفاوت هستند ن كامالً سوابق قبلي و تجربيات پيشي

 ست از تعريـف ا ارائه شده است عبارت برنامة درسي يكي ديگر از تعاريفي كه از
 به پيامـدها و برنامة درسي در اينجا ارزيابي . » اهداف يادگيري « به عنوان برنامة درسي

 چـه آمـوزان دانـش اينكه ، به طور مثال ؛ واقعي فرايند آموزش داللت دارد ي ا ه داد برون
 توانند پيامـدهاي مي گيرند؟ چگونه هايي را در يك درس خاص ياد مي فنون و مهارت

 تـا چـه انـدازه آمـوزان دانـش د؟ كـر اي قبلي از اين نوع مقايسه اين برنامه را با برنامه
 است به خوبي ياد بگيرند؟ كدام دسـته ۲ قصد شده برنامة درسي اند آنچه را در توانسته

 ؟ اند ه كرد كسب برنامة درسي و بيشترين منفعت را در خالل ن كمتري آموزان دانش از
 ؛ ثر از مبـاني فلسـفي و ايـدئولوژيكي اسـت أ متـ برنامـة درسـي كه گفتيم، چنان هم
 ة هاي متنوع و متعددي كـه در تاريخچـ توان گفت كه به تعداد ايدئولوژي مي ، بنابراين

 انسـان و ة متعددي از انسان، اجتماع و رابطـ توان تعاريف مي ، فكر انساني وجود دارد
 برنامـة . د كـر اي از يـادگيري ارائـه جامعه به دست داد و متعاقباً نيز تعاريف گسـترده

 هـايي اسـت كـه خـود از ثر از پـارادايم أ ، متـ » طرحي براي يـادگيري « به عنوان درسي
 برنامـة به بررسـي ، در اين مقاله . ) ۱۹۸۵ ۳ مك نيل، ( اند ثير پذيرفته أ ايدئولوژي فلسفي ت
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 و ) اصـالت تحصـلي ( و ارزيابي آن از منظرگاه دو پارادايم مختلف پوزيتويستي درسي
 . پردازيم مي گرايي ساختن

 امـري ، شناسـي آن اسـت كـه واقعيـت زيربناي پارادايم پوزيتويستي در بعد هستي
 ن توا مي در اينجا، مفروض آن است كه واقعيت را . مادي و مستقل از ذهن انسان است

 در ايـن ديـدگاه، . از طريق عملياتي كردن فرايند عيني آموزش، به يادگيرنده انتقال داد
 ها و ساير عواملي كه منجر به نوعي اريـب تواند عيني باشد و هرگز با ارزش مي دانش

 و باربولز، ۱ پيتر ( شود مي آلوده ن گردد، مي
٢ ۲۰۰۴ ( . 

 و يـادگيري اسـت امـا گرايي يك رويكرد نوين در آموزش اگرچه رويكرد ساختن
 توان در تفكرات فلسفي عصر روشنگري در قرن هجدهم مي ي اين پارادايم را ها ريشه
 ي پياژه است ها بلوغ ايده به هر حال، اين  رويكرد نتيجة . ) ۲۰۰۸ ۳ ، وي كي پديا ( يافت

 . ) ۱۹۹۶ ۴ چيفر، ( كرد شناسي رشد كودكان ارائه روان ة در حوز كه
 ارائه شده است اما همگي روي اين نكتـه گرايي تن ساخ اگرچه تعاريف متنوعي از

 هـا و ثر از ارزش أ شـود و متـ مي » ساخته « يادگيرنده از سوي اتفاق نظر دارند كه دانش
 بنابراين، دانش به صورت فردي ساخته شده و بر ؛ ) ۱۹۹۵ ۵ فيليپس، ( فرهنگ آنهاست

 و مي هاي جس عاليت چنان كه او واقعيت را در خالل ف مبناي رشد ذهني يادگيرنده، آن
 با اين مقدمـه، در ادامـه بـه . ) ۲۰۰۰ ۶ كوكال، ( شود مي كند، بنا نهاده مي فرهنگي تجربه

 هاي ارزشـيابي آن از منظـر ايـن دو و روش برنامة درسي ي ها بررسي تعاريف و گونه
 . پردازيم مي پارادايم

 بـا مبنـا قـرار دادن دو رويكـرد : كنـيم مطـرح مـي سـؤال يـك ، براي شروع بحث
 تـوان از مفهـوم چه نوع برداشتي مـي برنامة درسي در ۸ گرايي ساختن و ۷ پوزيتيويستي
 تحليلـي از ، داشت؟ آنچه در قالب اين مقاله به دنبـال طـرح آن هسـتيم برنامة درسي

 با مبنـا قـرار ) ۱۹۹۵ ( ۹ نظراني چون نوو است كه در آن صاحب برنامة درسي ارزشيابي
 برنامة درسي بط با آن به بررسي چگونگي ارزيابي در دادن مفهوم ارزيابي و مفاهيم مرت

 از سـوي كـه برنامـة درسـي هـاي ارزيـابي در ادامـه بـه بررسـي تئـوري . پردازند مي
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 در . پردازيم اند، مي مطرح شده ) ۱۹۹۱ ( ۳ و كوك ۲ ، لويتون ۱ نظراني چون شاديش صاحب
 عملياتي را شناسانه و مفهومي، روش ة ارزيابي يعني جنب ة در واقع، اين بررسي، سه جنب

 : شود شامل مي
 برنامـة آن شامل موضوعاتي است كه به بحث معناشناسي ارزشـيابي مي مفهو ة جنب
 برنامة ارزيابي : اين موضوعات شامل اين دسته از سؤاالت است . شود مرتبط مي درسي
 هايي دارد؟ عناصر مهـم چيست؟ هدف آن چيست؟ ارزشيابي ماهيتاً چه ويژگي درسي

 كنند؟  موضـوعات كدام هستند و چگونه با هم ارتباط برقرار مي درسي برنامة ارزيابي
 اطالعـات خـود را چگونـه اينكـه ارزيابـان، دانـش و : نـد از ا شناسـانه عبـارت روشن

 در ارتبـاط برنامـة درسـي هـاي پژوهشـي در ارزيـابي سازند؟ چه فراينـد و روش مي
 برنامـة كـاركرد : نـد از ا سؤاالت عملي مربوط به ارزيابي عبـارت در نهايت هستند؟ و

 شـود؟ د؟ چه سؤاالتي مطرح مـي شو مي ء چگونه اجرا چيست؟ ارزشيابي عمالً درسي
 ارزيابي شوند؟ برنامة درسي چه فرايندهايي بايد در خالل ارزيابي

 برنامة درسي معاني متفاوت ارزيابي
 ارزيابي و ديدگاه اصالت منطقي

 ممكـن برنامة درسي يي را كه در ارزشيابي ها به دنبال آن هستيم تا راه ، در اين قسمت
 زمـاني كـه از ديـدگاه پوزيتويسـتي بـه تفسـير . است پيش روي ما باشد، بر شـماريم

 . كـرد ارائه برنامة درسي توان چندين تعريف را براي ارزشيابي مي ، نگريم ارزشيابي مي
 ي آن ميـزان به عنوان فرايندي است كه ط برنامة درسي ترين آنها ارزشيابي اولين و عام

 مـدل تحقـق « اين نـوع از ارزيـابي تحـت عنـوان . سنجيم تحقق اهداف خاصي را مي
 توان مبنـاي تـاريخي آن را در ديـدگاه تـايلر از قبل شناخته شده است و مي ۴ » اهداف

 را بـه عنـوان الگـويي برنامـة درسـي اين رويكرد ارزيابي . پيدا كرد ) ميالدي ۳۰ دهه (
 را با معيار قـرار دادن اهـداف از برنامة درسي ت و ضعف پندارد كه در آن نقاط قو مي

 . ) ۱۹۹۹ ۵ گودلد، ( دهد شده و ارزيابي تحقق آنها توضيح مي قبل تعيين
 بعضي اوقات تعريفي ديگر از سوي طرفـداران ايـن ديـدگاه، كـه در آن بـر ميـزان

 بـه كه در آن شود؛ به طوري شود، مطرح مي تأكيد مي برنامة درسي هاي تناسب فرآورده
 پردازد شده از برنامه و توضيح ميزان تناسب آنها مي هاي خاص استنتاج بررسي ويژگي

 . ) ۱۹۹۴ ۶ آلكين، (
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 نامة آموزش عالي ۱۱۶

 در اينجا، ارزيابي نه تنها با  ميـزان تحقـق اهـداف آموزشـي كـه در قالـب نمـرات
 كنـد،  بلكـه ديگـر ارتباط بر قرار مي و شود مي نمودار آموزان دانش پيشرفت تحصيلي

 هاي آموزشي معلمـان نيز از جمله مواد آموزشي، توالي آنها، سبك درسي برنامة اجزاء
 . شود هاي متفاوت شاگردان را نيز شامل مي زمينه و پيش

 ة شـامل بيـان يـك گسـتر برنامة درسـي اين دو تعريف ساده است؛ اگر ة منطق ارائ
 در مي مشخص كند كـه ايـن گسـتره مفهـو د از اهداف است، پس ارزشيابي باي مي مفهو

 بنابراين، اگر اين اهـداف بـه طـور دقيـق تعريـف ؛ مل چقدر تحقق پيدا كرده است ع
 تواند عالوه بر سنجش ميـزان تحقـق اهـداف از قبـل مي برنامة درسي شوند، ارزيابي

 . ) ۱۹۷۹ لد، د گو ( را نيز در بر گيرد ۱ شده تجربه برنامة درسي شده، تعيين
 بـين انـواع ة سـنجش و مقايسـ به دنبـال برنامة درسي در بعضي از مواقع، ارزيابي

 در اينجـا يـك . اسـت شـده شده و تجربـه ريزي شده، عملياتي آل، طرح هاي ايده برنامه
 اي است كـه بتوانـد بـين ايـن دسـته از انـواع با كيفيت و مطلوب برنامه برنامة درسي

 البته بايد به خاطر داشته باشـيم كـه ؛ ) ۱۹۸۹ ۲ اينگليش، ( كند ها همخواني ايجاد برنامه
 برنامـة و قصدشـده و مي رسـ برنامة درسـي در رويكرد پوزيتويستي هيچ شكافي بين

 معتقدنـد ن كه گفته شد، آنـا چنان زيرا هم ؛ شود ، تصور نمي شده ء واقعي و اجرا درسي
 . شده متناسب باشد با اهداف از قبل تعيين د باي برنامة درسي

 منطـق « يك فرايند توليدي يا به عنوان برنامة درسي از ديدگاه پوزتيويستي، ارزيابي
 شـود كـه تصـميمات و از اين لحاظ تكنيكي  خوانـده مـي . شود پنداشته مي ۳ » تكنيكي
 نگرد و معتقـد اسـت، بـراي را به عنوان يك سري استاندارد مي برنامة درسي اقدامات

 رسيدن به اين استانداردها بايد از يك رويكـرد سيسـتماتيك بهـره گرفـت كـه در آن
 ، برنامـة درسـي اند و هدف متخصصـان ارزيـابي اهداف از قبل تعيين شده اي از دسته

 . است ۴ هدف ـ ؛ كه اين خود مبنايي براي منطق وسيله ست تحقق بخشيدن به آنها
 فرايندي است كـه هـدف برنامة درسي منظور از توليدي بودن آن است كه ارزيابي

 . است برنامة درسي هاي اي از تصميم مجموعه ة قضاوت و داوري و يا عرض ة آن عرض
 هـاي كـه ارزش ) ۱۹۹۰ ۵ نـوريس، ( محور است ـ اين فرايند در واقع يك فرايند كنترل

 بنابراين، زماني كه از ديدگاه پوزتيوتيسي به ؛ ۶ ند از نظم و انطباق ا كليدي در آن عبارت
 اي است براي بهبود و تشويق وسيله برنامة درسي نگريم، ارزشيابي مي برنامة درسي به

 ، توافق ۱ چون انتظارات مي ما در اينجا با مفاهي بنابراين، ؛ برنامة درسي در ۷ تزام تعهد و ال
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 ۱۱۷ ... شناسي و كاربرد معنا، روش : ارزيابي برنامة درسي

 برخـورد ۵ و بـاز خـورد و اصـالح ۴ ، رضايت خـاطر ۳ ، وفاداري ۲ توافق و سازگاري
 . كنيم مي

 ۶ برنامة درسي يا تكوين برنامة درسي ارزيابي

 ر در مقابـل يـك رويكـرد ديگـ ة نقطـ ) پوزيسـتي ( شده در قسمت قبلي رويكرد مطرح
 گيـري را به عنوان فراينـدي در حـال توسـعه و شـكل برنامة درسي ارزيابي است كه

 ۷ و رويكـرد پـژوهش مشـاركتي گرايـي ساختن اين ديدگاه، ريشه در پارادايم . نگرد مي

 يـك برنامـة درسـي د ارزيـابي كنـ دارد و تلويجاً اشاره مي ) ۱۹۹۷ ، ۹ و ريسون ۸ هرون (
 . است ۱۰ سازي فرايند معني
 نگاه شود، ارزيابي ۱۱ به عنوان يك فرايند در حال تكوين برنامة درسي به زماني كه
 بينـي هاي غيـر قابـل پـيش با ماهيت و موقعيت به طور دائم خود را د باي برنامة درسي
 هاي يادگيري متفاوت، مطابقت دهد و از طرف ديگر، خود را با و محيط برنامة درسي
 از جملـه ( مشاركت دارند برنامة درسي ة توسع هايي كه در فرايند گروه مي تعامالت دائ

 . د كن سازگار ) ، والدين و متخصصان آموزان دانش معلمان،
 ، و ايـن ۱۳ نه اينكـه مجـدداً توليـد شـود ۱۲ شود اگر ما بپذيريم كه دانش ساخته مي

 هـا هاي گوناگوني وجود دارد كه در خالل آنها افراد و گروه واقعيت را بپذيريم كه راه
 نيازمند آن نوع از برنامة درسي زند، بنابراين ديدگاه ما نسبت به ارزيابي سا دانش را مي

 ها و اشكال متعددي از منـابع و مآخـذ در مـورد فرايند ارزيابي است كه در آن ديدگاه
 . ) ۱۹۹۲ ، ۱۵ و جوناسن ۱۴ دافي ( بايد در نظر گرفته شوند برنامة درسي

 هايي است كه تمام واقعيت به دنبال سنجش ميزان تحقق ، برنامة درسي پس ارزيابي
 هـاي هـاي درس و در بيـرون از برنامـه هاي درسي مـدارس و كـالس در درون برنامه

 برنامـة ، زماني كه از نظر رويكرد مشاركتي به ارزيابي ؛ عالوه بر اين درسي وجود دارد
 شـود و از نگريم، در آن فرض شده كه دانش به صورت تعاملي ساخته مـي مي درسي

 آن سـاخته ة پذيرد، افراد به وسيل خاصي كه در آن با هم تعامل دارند اثر مي زمينه و اش
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 نامة آموزش عالي ۱۱۸

 برنامـة د كـه ارزيـابي شو شود، پس آشكار مي شده و دانش هم به دنبال آن ساخته مي
 كه تنها با در نظر ۱ ) ۱۹۸۰ و ۱۹۷۵ استيك، ( است ) اي رشته ( يك فعاليت مشترك درسي

 همچنـين ؛ قابـل درك اسـت ) كـالس درس الًً مـث ( اي كه در آن قرار دارد گرفتن زمينه
 به عنوان پيوستاري مـداوم و فراينـدي سـاختار يافتـه نگريسـته برنامة درسي ارزيابي

 ايفـاي نقـش برنامـة درسـي ة شود كه در آن تمام افرادي كه در كار رشد و توسـع مي
 ان و افراد ، والدين، ناظر آموزان دانش از جمله اين افراد معلمان، . كنند، درگير هستند مي

 . متخصص در اين زمينه هستند
 يـك فعاليـت جمعـي اسـت كـه در آن برنامة درسي پس، در اين رويكرد، ارزيابي

 هـاي متنـوع و گروه از سوي برنامة درسي موضوعات بنيادي ارزيابي در ارتباط با كل
 هم يك مـدل مشـاركتي از برنامة درسي ارزيابي . شود وسيع از پژوهشگران ساخته مي

 وجـود ريزي درسـي را بـه هاي مداوم است كه نه تنها يك مدل پويا از برنامه ش پژوه
 مستقيم و بدون واسطه در فرايند به طور ، د تا كن كمك مي ريزان برنامه آورد بلكه به مي

 ۳ ، پتن، ۱۹۹۴ ، ۲ فترمن ( براي تحقق  اهداف جمعي و فردي مشاركت كنند برنامة درسي

 ). ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۴ ۳ پتن،
 شود كه هرگونـه راهنمـايي و يـادگيري بخشـي از ين فرض مي چن ، در اين رويكرد

 بـراي يك فرايند جمعي و اشتراكي برنامة درسي ريزي درسي است و ارزشيابي برنامه
 ريزي طور سيستماتيك با برنامه شده، به منطقي سازماندهي ة معناسازي است كه به شيو

 دائـم در بـه طـور كـه در ارتباط اسـت و در تغييراتـي برنامة درسي و تحول و رشد
 . سهيم است ، دهد يادگيري افراد روي مي

 تأكيد اصلي از ، ريزي دخالت دهيم زماني كه ما عناصر اجتماعي را در فرايند برنامه
 آوري، پردازش و انتقال اطالعات كه بـه منظـور تعـديل و يـا هايي چون جمع فعاليت

 منظور شاركت و تعامل كه به هايي چون م گيرد به فعاليت انجام مي برنامة درسي بهبود
 در آن جريـان دارد، تغييـر برنامة درسـي هايي كه ايجاد و نگهداري از شرايط و زمينه

 منظور كسب اي به رود، وسيله جلو مي برنامة درسي ارزشيابي كه گام به گام با . كند مي
 دانش در حال كاربرد، احساس مسئوليت در مقابل كاربردي ساختن دانش و همچنـين

 ريـزان در اختيـار برنامـه برنامـة درسـي ن و بازسـازي كـرد منظور فـراهم اي به وسيله
 . ) ۲۰۰۱ ۵ و بارتن، ۴ ميدل وود ( گذارد مي

 يك نفر ارزيـاب، بـر يـك چـارچوب هاي جاي تمركز بر نظر در اينجا، ارزيابي به
 ارزيـابي در توانيم ما مي بنابراين، ؛ افتد مشاركتي تأكيد دارد كه ارزيابي در آن اتفاق مي
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 ۱۱۹ ... شناسي و كاربرد معنا، روش : ارزيابي برنامة درسي

 كـه ۱ در حال تكوين را به صورت يك فرايند جمعي ساختن دانـش برنامة درسي يك
 مفـاهيم كليـدي چنـين رويكـردي از ارزيـابي . افتد فرض كنيم در يك زمينه اتفاق مي

 گرايي، ساختارمندي، مشاركتي بـودن همكاري، وابستگي به زمينه، كثرت : ند از ا عبارت
 ل مفـاهيم كليـدي رويكـرد پوزيتويسـتي قـرار دارنـد كـه كه در مقاب ۲ و تعامل متقابل

 ن بـودن و قابـل گرايـي، هـدف محـور بـودن، معـي ، ثبـات ۳ گرايي مطلق : از اند عبارت
 . ) ۱۹۹۳ ۵ و مك آليس، ۴ جوناسن ميس ( بيني بودن پيش

 ۶ ها شناسي و روش روش

 اي وابسته حظه و انتظاراتي كه از آن داريم به طور قابل مال برنامة درسي معناي ارزيابي
 نگـريم يـا آن را بـه را به عنوان محصول و پيامد مي برنامة درسي است به اينكه آيا ما

 در اينجا الزم اسـت دريـابيم كـه دانـش . نگاه كنيم ۷ عنوان يك فرايند بسط و تكوين
 شود و ايـن دانـش از چگونه حاصل مي برنامة درسي مورد نياز در ارزشيابي در زمينه

 . شود ش مورد استفاده آن مرتبط مي چه طريق با رو

 ساختن دانش ارزشيابي
 مـدنظر اسـت، ۸ در رويكرد پوزيتويستي كه در آن دانش به عنوان يك محصول ثابـت

 در د بايـ برنامـة درسـي شده، كه از طرف مقاماتي كه در دانش در قالب مرزهاي تعيين
 مشخص يك رويكـرد ر به طو فرايند ارزيابي . شود برابر آنها پاسخگو باشد، ساخته مي

 شده هاي ثبت داد رون و ب ء كه در آن بين دروندادها، فرايند اجرا كند منطقي را اتخاذ مي
 شناسـي اين سـاختار دانـش داراي يـك روش . شود بيني ارتباط برقرار مي و قابل پيش

 همچنـين ايـن ؛ د كنـ گيري مـي خاص است كه هدفمندانه ميزان تحقق اهداف را اندازه
 و در ننـد هاي خطي در كـار خـود اسـتفاده ك خواهد تا از مدل زيابان مي رويكرد از ار
 . د كوتـاهي نكننـد كنـ گام به گام را ارائه مي هاي ارزيابي هايي كه رويكرد انتخاب مدل

 است كه ها و ادراكات يك نفر ارزياب مبتني فرض عالوه بر اين، ساختن دانش بر پيش
 . ۹ ) ۲۰۰۴ پيترز و باربولز، ( د كن مي ء اغلب نقش متخصص ارزشيابي را ايفا
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 نامة آموزش عالي ۱۲۰

 ۱ در حـال تكـوين برنامـة درسـي ة از طرف ديگر، ساختار دانش ارزيـابي در حـوز

 ديگـر ، برنامـة درسـي در اينجا، ارزيـابي . اي با رويكرد پوزيتويستي دارد تفاوت عمده
 مؤسسـات بيرونـي انجـام ة هايي كه جهت كسب دانش بـه وسـيل تحت عنوان فعاليت

 گيرند كـه يك محصول در نظر مي ة را به منزل برنامة درسي ، ارزيابان ، گيرد و در آن مي
 برنامـة به جـاي آن، ارزيـابي ؛ شود اجزاي آن مورد ارزيابي قرارگيرد، شناخته نمي د باي

 هاي ساختن دانش كه در طول تجـاربي داراي هويت جديدي است و بر فرايند درسي
 دانش، در اينجا، در خـالل تعـامالت، . گردد، اشاره دارد خاص مي ة كه از تدوين برنام
 شود كه به منظـور دسـتيابي بـه يـك معنـي هايي ساخته مي ارزيابي ـ مباحثات و خود

 . ) ۲۰۰۷ دانشنامة ويكي پديا، ( گيرد مشترك از ارزشيابي، انجام مي

 ۲ ها روش

 بـه عنـوان برنامـة درسـي بيني پوزيتويستي بنگريم، ارزيـابي جهان ة زماني كه از دريچ
 شناسـي هـم ثابـت و شـود و تعريـف آنهـا از روش صول ثابت در نظر گرفته مـي مح

 ها و فنوني كه براي رسيدن به اهـداف ناپذير است كه آن را تحت عنوان روش انعطاف
 داشتن چنـين تصـور غيـر . ند شو شوند، آشكار مي ها به كار گرفته مي و تحقق واقعيت

 هـاي ارزيابان را واداشته كه از رويكـرد ها، ها و ارزش قابل انعطاف و ثابت از واقعيت
 ارزيابي كه در شرايط آزمايشي كنترل شده و در علوم تجربي كـاربرد دارنـد، اسـتفاده

 عمليـاتي ( شـود مي ء چنان كه اجرا را آن برنامة درسي ها، اين روش ) ۱۹۹۵ اُكُنو، ( كنند
 را تنها در شـرايط نگرند و آن د، مي شو مي ء كه در آن اجرا ۳ اي و خارج از زمينه ) شده

 و لينكلن، اسـتا، ۴ گوبا ( آزمايند شده و ساختگي مي كنترل هاي كامالً و موقعيت
٥ ۱۹۹۵ ( 

 از موفقيـت و ي مـ هـاي ك بـر اسـاس شـاخص ، هاي پژوهش همچنين روش ؛ ) ۱۹۹۵
ــده ــدوين ش ــره ت ــوب و غي ــد و خ ــت، ب ــد شكس ــي از روش ؛ ان ــين بعض ــا همچن  ه

 گوبـا و ( پذيرنـد سـنجش توصـيفي مـي در به خصوص هاي كيفي را نيز، گيري اندازه
 . ) ۱۹۹۵ لينكلن، استا،

 سؤال : از اند عبارت روند ها به كار مي هايي كه در اين دسته از ارزشيابي ترين فرايند عمده
 هـاي متناسـب بـا آوري داده ها، جمع ابزار ة ها، توسع پرسيدن، طرح مطالعاتي، تعريف متغير

 آنها در قالب پيشـنهادهايي كـه در قالـب تركيبـي از ة ائ ها و ار اهداف، تجزيه و تحليل داده
 . است تأكيد اصلي اين فرايندها،  دسترسي  به روايي و پايايي . شوند فرايندها ارائه مي
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 برنامة درسي هاي مختلفي در مورد اينكه چه بخشي از اگرچه هم اكنون ديدگاه
 ) در رويكرد پوزيتويستي ( ها ي مورد ارزيابي قرار گيرد، وجود دارد اما بيشتر ارزياب د باي

 يا ۱ ها خطي اين دسته از ارزشيابي بنابراين، ؛ ها تأكيد دارند بر محصول و پيامد
 معمول به طور گرا در رابطه با ارزيابي نتيجه ). ۱۹۶۷ ٣ اسكريون، ( هستند ۲ اي نتيجه
 تواند به بهترين شيوه به آن مي برنامة درسي چگونه : شود تي مطرح مي سؤاال چنين
 ) ۲۰۰۴ پوزنر، ( خواهد دسترسي پيدا كند؟ كه مي ي چيز

 گيري فـرض را به عنوان يك فرايند در حال تكوين و شكل برنامة درسي زماني كه
 آوري هـا را بـراي جمـع توانند بعضـي از تكنيـك هاي پژوهشي در آن مي يم، روش كن

 هاي ها، گروه رسشنامه ها، پ مطالعات ميداني، مصاحبه به طور مثال، ؛ كار ببرند ه ها ب داده
 بـه هـر . شده است و غيره كه در مطالعات سنتي ارزشيابي از آنها استفاده مي ۴ كانوني

 بندي و زمانبندي مراحل آن بـه طـور مشـخص بـا ها، دسته آوري داده حال، دليل جمع
 . رويكرد پوزيتويستي متفاوت است

 هـا كند كه به فرضيه مي هايي استفاده هاي ارزشيابي سنتي از چارچوب اگر چه طرح
 بينـي بنيـان نهـاده شـده اسـت، و اهداف از قبل تعيين شده، به منظور تصميم و پـيش

 چنـان ها، آن درحال تكوين، به منظور يادگيري از واقعه برنامة درسي ة ارزيابي در زمين
 افتد و به منظور كمك به ارتقـاء و دسترسـي بـه تغييـرات كه به طور طبيعي اتفاق مي

 شناسانه نشان دهنده پذيرش اين اين بينش روش ، بنابراين ؛ ، طراحي شده است مناسب
 توانـد تمـام ، يك نفر به تنهايي نمـي برنامة درسي ة واقعيت است كه در رابطه با مطالع

 بـه همـين ؛ هاي مختلف برنامه را شناسايي و نقاط قوت و ضعف آن را در يابد بخش
 از آنچه كه به طور مداوم در حـال انجـام روش در اين رويكرد به عنوان بخشي ، دليل

 هـا، تجزيـه و آوري داده هايي چون جمـع شود و بيشتر در قالب فعاليت است، ديده مي
 . شود ها و غيره ظاهر مي تحليل فرايند

 بـه » به عنوان فرايند در حال رشد برنامة درسي « هاي كليدي كه در ارزشيابي فرايند
 ن و به چـالش كشـيدن كرد پرسش و سؤال، مشخص : از اند عبارت شوند كار برده مي

 ها، آوري و تجزيه و تحليل و تفسير داده ها، تفكر و اعتقادات، گفت و گو، جمع ارزش
 هـايي گيري همچنين، اندازه . ) ۱۹۹۷ ، ۵ پرسكيل و پرسكيل ( ريزي و اجراي عملي برنامه

 ؛ شـوند اده مي و كيفي متناسب با موضوعات خاصي كه مورد بررسي هستند، استف ي م ك
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 ها هدف نيستند، بلكه درك ارزش و اهميت آنها و تفسـير ايـن در اينجا داده بنابراين،
 . ها از اهميت برخوردار است داده

 و اهداف آن برنامة درسي كاربرد ارزيابي
 : انـد ارزشـيابي را چنـين آورده ة سه گان ي كاربردها ) ۱۹۹۱ ( ۳ و كوك ۲ ، لويتون ۱ شاديش

 برنامة ق اين كاركرد، نتايج حاصل از ارزيابي تغييرات خاص را در كه بر طب ، ۴ » ابزاري «
 مسـتقيم در بـه طـور زماني است كه ارزيـابي ، ۵ » مفهومي « ؛ آورند به وجود مي درسي

 نقشي نـدارد بلكـه تـأثيرات مسـتقيم آن بيشـتر بـر ادراكـات و برنامة درسي تغييرات
 عمومـاً برنامـة درسـي مي و اثـر مفهـ ؛ شـود مـي برنامة درسي هايي است كه از برداشت

 ة در موضوعاتي چون بسط دانـش و اشـاع ) ۱۹۷۹ ( ۶ » ويز « نظر بلندمدت است كه بنابر
 كه اين نوع ، ۸ » يا نمادي ۷ ترغيب كننده « ؛ د هستن خاص داراي اهميت ة آن در يك زمين

 برنامة درسي در د ن مردم در خصوص تغييراتي كه باي كرد نوع از ارزيابي براي متقاعد
 فـوق، ة يـك از مقاصـد سـه گانـ اينكه ما بـه كـدام . د ن انجام گيرد، نقش اساسي را دار

 هـاي مـورد يم، نوع اطالعات مورد نيـاز بـراي ارزشـيابي و روش كن ارزشيابي استفاده
 . ها تعيين خواهد شد آوري و تجزيه و تحليل داده استفاده آن جهت جمع

 را به عنـوان برنامة درسي زماني كه ما آشكار است، بندي باال، كامالً بر اساس طبقه
 محصول ثابت در نظر بگيريم و به دنبال رسيدن به حـداكثر اسـتفاده و نتيجـه باشـيم،

 كـه منطـق چنـين بـديهي اسـت . اي است از نوع وسيله برنامة درسي كاركرد ارزيابي
 در ، بنابراين ؛ د كن گيري به مديران كمك در تصميم د رويكردي آن است كه ارزيابي باي

 هاي متمركز بازخورد به مراجعي كه در سيستم ة ست از ارائ ا اينجا، كار ارزياب عبارت
 ريـزي درسـي بـازخورد بـه نـد و در برنامـه كن هـا را تـدوين مـي آموزشي، خط مشي

 . ريزي است چه در بخش خصوصي و يا بخش دولتي و عمومي متخصصان برنامه
 رايند ارزيابي، استفاده ابزاري از ارزيابي در ف مي از ديدگاه مسئوالن و نمايندگان رس

 به منظور اشاعه و نهادينه كردن فرهنـگ پاسـخگويي در راهبرد درسي اغلب به عنوان
 . شود نظر گرفته مي
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 ريزي درسـي، در مراحـل در اينجا بايد بين نوع استفاده ابزاري از ارزيابي در برنامه
 ارزيـابي ة در مرحلـ . ائـل شـويم ، تفـاوت ق برنامـة درسـي تكويني و پاياني از تدوين

 ، از كاركرد ابزاري ارزشيابي، به منظـور بـازخورد در مراحـل اوليـه و تـدوين تكويني
 در مقابـل، در بخـش . ) ۱۹۹۱ ۱ وي، لـ ( شـود استفاده مـي برنامة درسي ة نويس اولي پيش

 ارزشيابي پاياني، استفاده ابزاري از ارزيابي، شـامل ارزيـابي اثـرات و نتـايج برنامـه و
 همچنـين اسـتفاده ابـزاري از ؛ بررسي ميـزان ارزش و اثربخشـي مـواد درسـي اسـت

 به عنوان يك فرايند در حـال رشـد و برنامة درسي گيري ممكن است زماني كه اندازه
 ولي بـا نـوع اسـتفاده ابـزاري از ارزيـابي ، تكوين نيز مدنظر است، كاربرد داشته باشد

 در اينجا، به جاي اينكـه . است ت، متفاوت طور كه در ديدگاه پوزيتويستي مطرح اس آن
 گيري، مدنظر باشد، آوري اطالعات براي تصميم اي براي جمع ارزيابي به عنوان وسيله

 در هـر منحصراً د ين معني است كه ارزيابي باي د استفاده ابزاري از ارزشيابي در اينجا ب
 ي هـا و سـاير موقعيـت ) همچون مدرسـه يـا كـالس درس ( موقعيت خاص يادگيري

 ممكن است با آن برخـورد كنـيم، انجـام برنامة درسي متعددي كه در خالل ارزشيابي
 ريـزي و از طريـق اطالعـات فراوانـي كـه در در خـالل فراينـد برنامـه ، دانش . گيرد

 شود و در اين ميـان، كـاركرد شود، ساخته مي ريزي حاصل مي خصوص اهداف برنامه
 آوري اطالعات در خصوص هر ري براي جمع ابزا ، كند كه ارزيابي اي، حكم مي وسيله

 . باشد آموزشي ة منطقه يا ناحي
 شود، ممكن اسـت به عنوان محصول ثابت در نظر گرفته مي برنامة درسي زماني كه

 اين امر زماني است كه ما به دنبـال توسـعه و . ارزيابي استفاده شود مي از كاركرد مفهو
 آموزشـي و يـادگيري و نيازهـاي هـاي راهبـرد ، برنامـة درسـي رشد دريافت خود از

 برنامـة درسـي كـه در ايـن رابطـه تناسـبي بـين ايـن موضـوعات و هستيم؛ آموزشي
 نظري و منطقـي كـه ة از ارزشيابي در حوز مي مفهو ة استفاد . م كني پيشنهادشده ايجاد مي

 زمـاني كـه مـا از به خصـوص ؛ دارد د د، نيز كاربر كن را توجيه مي برنامة درسي اجراي
 يـا راهبـرد يا يك مي عمو ة ه دست آمده از ارزشيابي براي تدوين يك نظري اطالعات ب

 و خـط راهبرد كنيم و يا زماني كه به دنبال تصميم استفاده از اين مشي استفاده مي خط
 . شود ها در آينده هستيم، به كار برده مي مشي

 د در حال به عنوان يك فراين برنامة درسي از ارزشيابي در زماني كه مي مفهو ة استفاد
 شود، نيز رايج است؛ گرچه ارزشـيابي درك مـا را از عوامـل تكوين در نظر گرفته مي

 ، تغييرات رفتـار، برنامة درسي شاگرد، طرح ـ بنيادي يادگيري و آموزش، ارتباط معلم
 ، ماهيت و ساختار برنامة درسي نفعان، ماهيت تحولي ، معلمان و ذي آموزان دانش نگرش

 دهد؛ ولي اين نوع اسـتفاده بـا نـوع و غيره افزايش مي گرايي ن ساخت دانش در رويكرد
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 - ، چنان كه در رويكـرد پوزيتويسـتي مطـرح اسـت آن - از ارزشيابي مي مفهو ة استفاد
 در در اينجا دانش به عنوان چيزي كه در ارتباط با موقعيتي كه يادگيري . متفاوت است

 ه فراينـدهاي تفكـر و سـاختارهاي همچنين، از آنجا كـ ؛ شود آن اتفاق افتاده، تلقي مي
 برنامـة هاي اجتماعي و محيطي كـه واسطه با زمينه ناپذير و بي دانش به صورت جدايي

 ، شـود خورد؛ بنـابراين آنچـه كـه يادگرفتـه مـي شود، پيوند مي مي ء در آن اجرا درسي
 شود، و زماني كه دانش در يك محيط خاص ساخته مي ۱ خاصي است ة محدود به زمين

 . شود كه قابليت تعميم ندارد، شناخته مي ) ۱۹۸۸ ۳ الوِ، ( ۲ ن دانش موقعيتي به عنوا
 را به عنوان يك محصول ثابت بنگريم، كـاركرد برنامة درسي سرانجام، زماني كه ما

 هايي كـه بـر سـر در خالل بحث . است ر ارزشيابي از اهميت زيادي برخوردا ۴ ترغيبي
 گيرندگان را متقاعد سازد تا تواند تصميم ي ابي م ي شود، ارزش ها انجام مي مشي تعيين خط

 ؛ كنـد ء بايد اجرا ، مديريت برنامه پيشنهاد شده است ة تغييراتي را كه هم اكنون به وسيل
 آن تصـميم گرفتـه شـده ة بـار تواند به آنچه كه در حال حاضر در بنابراين، ارزيابي مي

 مات كنوني اعمال شود، در تصمي بايد است، حالت قانوني پيدا كند و يا تغييراتي را كه
 . منطقي داشته باشد ة جنب

 شـود، كـاركرد به عنوان فرايندي در حال تكوين ديـده مـي برنامة درسي زماني كه
 . شود هاي متفاوتي از آن انجام مي ترغيبي از ارزشيابي بسيار معمول است، اما برداشت

 آن چنـدين گيـرد و در طـي گفت و گوها  و مباحثي كه در خالل ارزشيابي انجام مي
 ة انداز با هم تعامل دارند، ممكن اسـت از ارزشـيابي بـه عنـوان وسـيل ديدگاه و چشم

 چنين مباحثاتي ممكن است حتي زماني كه توافق كامـل بـر . كننده استفاده شود متقاعد
 در ايـن شـرايط ممكـن اسـت كـه . روي موضوع خاص وجود دارد باز مطـرح شـود

 توســط تمــام ، عــاد برنامــه در ارتبـاط اســت هــايي كــه بـا تمــام اب اطالعـات و ارزش
 . ) ۲۰۰۲ ۵ لوين، ( ، به اشتراك گذاشته شود برنامة درسي كنندگان در شركت

 نقش ارزيابان
 به عنوان محصول ثابت قلمداد شود، ارزيابان اغلب در فراينـد برنامة درسي زماني كه

 كننـد و ي ايفاي نقـش مـ برنامة درسي گيري و توضيح و تفسير چگونگي اجراي اندازه
 سؤاالت بنيـادي . را بسنجند برنامة درسي بيشتر به دنبال آن هستند كه نتايج حاصل از

 : از انـد عبـارت شـود، مي ) اعم از دروني و بيروني ( كه در اين رويكرد متوجه ارزيابان
 به درسـتي صـورت گرفتـه برنامة درسي اند؟ آيا اجراي اهداف چقدر تحقق پيدا كرده
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 ها به چنين سؤاالتي، ارزيابان اغلب طرحي را تدوين و فرايند است؟ براي پاسخگويي
 آوري و تجزيه و قدم بعدي جمع . كنند هاي الزم براي اجراي آن را مشخص مي و ابزار

 . است هاي به دست آمده تحليل داده
 بـر اسـاس فرضـيات از برنامة درسي شود كه اگر ارزيابي در اينجا چنين فرض مي

 يـك قضـاوت صـحيح و عادالنـه از د توانـ د، پـس مـي شـو ء را بيني شده اج قبل پيش
 گيري اين نـوع جهت دامنه و . به دست دهد برنامة درسي هاي و پيامد ء چگونگي اجرا

 اي مشـخص بـين ارزيـاب و به طور معمول، فاصـله . است ۱ » باال به پايين « از ارزيابي
 كه فرد ارزياب بـه وري نفعان برقرار است، به ط آموز و ساير ذي ريز، معلم، دانش برنامه

 به عبـارت ؛ د كن كند و ارزيابي مي هاي آنان كار مي جاي كار با ديگران بر روي فعاليت
 است كه به عنوان متخصص يـا يـك ۲ گر قدرتمند ارزياب در اينجا يك مشاهده ، ديگر

 . داور فرايند ارزيابي را در كنترل خود دارد
 وان فرايندي درحال تكوين نگريسته به عن برنامة درسي كه گرايي ساختن در رويكرد

ــي ــاران م ــوان همك ــه عن ــان ب ــود، ارزياب ــهيل ۳ ش ــد ، تس ــيركنندگان ۴ گان كنن  ، ۵ ، تفس
 ريـزي در فرايند ارزيـابي و برنامـه ۷ به عنوان يادگيرندگان ت نهاي در و ۶ كنندگان تعديل

 قـات كنند و بعضي او كار ارزيابي را شروع مي ، ابتدا ارزيابان . د ن كن درسي مشاركت مي
 كنند تا از طريق تشويق افراد به سؤال و بحـث و اظهـار نقش يك ميانجي را بازي مي

 نـد و در نهايـت كن كنند بيشتر دقت د تا بر روي آنچه كه فكر مي ن كن نظر، آنان را وادار
 . ند كن نظرات خود را ارائه نقطه

 است ممكن ، تدوين شده است برنامة درسي از آنجا كه بيشتر آنچه كه تحت عنوان
 ة قصدشـده بـا برنامـ برنامـة درسـي ممكن است ، د و به عبارت ديگر شو ن ء عمالً اجرا

 د كننـ كننده را بازي مـي شده متفاوت باشد، ارزيابان در اينجا نقش يك تسهيل عملياتي
 بپرسند و به آنان ، ند تا سؤاالتي كه در ذهن دارند كن كنندگان را تشويق مي كه مشاركت

 تفكـر و بـا ديـدي انتقـادي برنامـة درسـي عات مربوط به كنند تا در موضو كمك مي
 هاي مربوط بـه فعاليت ة همچنين در كلي ، اين كار . ند كن اصالحي خود را ارائه هاي نظر

 نيـز كـاربرد ن ها و تجزيه و تحليل و تفسـير آنـا آوري داده و جمع ء تدوين طرح، اجرا
 . ) ۱۹۹۶ ۹ و دبورا، ۸ چيفر ( دارد

1. Topdown 
2. Omnipotent voyeur 
3. Collaborators 
4. Facilitators 
5. Interpreters 
6. Mediators 
7. learners 
8. Schifter 
9. Deborah
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 گري در مورد مفاهيم اوليه و بنيادي مربوط سش و سؤال ارزشيابي بيشتر بر روي پر
 در برنامـة درسـي به اهداف آموزشي، ماهيت دانـش، يـاددهي و يـادگيري و اجـراي

 همچنـين ارزيابـان ؛ ) ۱۹۹۹ لـوين و لـوينِ، ( است هاي خاص و متفاوت متمركز زمينه
 زوري براي ساختن ، به عنوان كاتالي ۱ نقش يادگيرنده را دارند كه از رويكرد گفت و گو

 هـاي هماهنـگ و ها چيزي فراتر از فعاليـت اين مناظره . كنند ساختن دانش استفاده مي
 عـامالن ( اي است براي راهنمايي و هدايت تمـام افـراد متقابل است و در واقع وسيله

 در فرايند . ) ۱۹۹۵ نوو، ( تا در يك فعاليت جمعي مشاركت داشته باشند ) برنامة درسي
 طراحـي ۲ بـر مبنـاي رويكـرد پـژوهش مشـاركتي برنامة درسي ، برنامة درسي ة توسع

 كننـد تـا بتواننـد ارتبـاط اي نقش معلمـان را نيـز ايفـا مـي شود و ارزيابان تا اندازه مي
 نـد و كن ها و فنـون آن را ارزيـابي ، فرايند برنامة درسي نفعان و تفكر آنان در مورد ذي

 كنند نـه كه ارزيابان با سايرين كار مي اين واقعيت را بيشتر نمايان سازند ، عالوه بر آن
 ۳ . در مورد آنها

 چند دسـته سـؤال معمـول برنامة درسي ارزيابي در ة در خصوص رويكرد و توسع
 ماهيـت مشـاركتي شـوند و معمـوالً است كه بيشتر در قالب عبارات مشروط بيان مـي

 شـما چـه منطق يا معيار ارزيابي چيسـت؟ بـه نظـر : ند كن را منعكس مي برنامة درسي
 چيزي بايد در سيستم آموزشي مدرسه يا كالس بهبود پيدا كند و چرا؟ اهداف چگونه

 شما، ابعـاد مختلـف ة بايد تدوين شوند و چگونه ممكن است ارزيابي شوند؟ به عقيد
 به عنوان يك برنامة درسي هاي توان در فرايند ها هستند؟ چگونه مي يك موضوع كدام
 ند و اين مواد براي ا درسي براي يك موضوع خاص كدام ؟ مواد كرد تسهيل كننده عمل

 اند؟ چه كساني تدوين شده
 هاي هاي دو رويكرد ارزشيابي مطرح شده در اين مقاله را از منظر عامل وجه تفاوت

 . نماييد مشاهده مي ) ۱ جدول ( چندگانه در
 برنامة درسي هاي ارزيابي رويكرد ) ۱ ( جدول

 عواملي كه براي
 مقايسه استفاده

 اند شده

 را به عنوان فرايند برنامة درسي رويكردي كه
 . نگرد تكوين و توسعه مي

 ) گرايي ساختن رويكرد (

 را به عنوان برنامة درسي رويكردي كه
 رويكرد ( نگرد يك محصول ثابت مي

 ) پوزيتويستي

 تعريف ارزيابي و
 توضيح آن

 سازي ارزيابي فرايندي مبتني بر همكاري و معني -
 ؛ است

 پويا، ايجاد شدني و جمعي؛ منحصر به فرد فرايند -
 و متأثر از زمينه كه بر تفسير و توضيح فرايند توسعه

 ؛ مبتني است برنامة درسي تكوين و

 ـ ارزيابي يك فرايند توليد و تكنيكي -
 ؛ فني است

 يك مجموعه از اهداف و اطالعات -
 برنامة سيستماتيك در رابطه با كيفيت

 كه بر اساس فرايندها و نتايج قابل درسي

1. Dialogue 
2. Participatory inquiry approach 
3. Evaluators work with other, not about them
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 عواملي كه براي
 مقايسه استفاده

 اند شده

 را به عنوان فرايند برنامة درسي رويكردي كه
 . نگرد تكوين و توسعه مي

 ) گرايي ساختن رويكرد (

 را به عنوان برنامة درسي رويكردي كه
 رويكرد ( نگرد يك محصول ثابت مي

 ) پوزيتويستي
 دهي و فرايند طراحي شده، متفكرانه، خود نظم -

 ها و اصول بنيادين يافته كه ريشه در ايده توسعه
 ؛ دارد

 ؛ توصيفي اساساً -
 و در حال مي ر، تداو محو بيشتر بر دانش عمل -

 . تكوين تأكيد دارد

 ؛ سنجد بيني آنها را مي پيش
  ها و خط ها، استاندارد مبتني بر مدل -

 هاي عام و كلي و مبتني بر قضاوت مشي
 هاي آشكار و مدل

 ؛ تجويزي است اساساً -
 بيشتر بر دانش ثابت و انتقال بدون -

 . كيد دارد أ دخالت در آن ت

 كاربرد، اهداف و
 غايات ارزيابي

 ة گان هاي سه فقط به طور محدود از كاركرد -
 ؛ كند ارزشيابي استفاده مي

 ي، تحول و رشد و ريز به دنبال درك فرايند برنامه -
 ؛ است برنامة درسي پيشرفت

 كند را پيشنهاد مي برنامة درسي هاي گيري جهت -
 ؛ د كن و تصميمات خاصي در اين زمينه ارائه مي

 نظارت، ساختن و همكاري در تشكيل دانش -
 . اي خاص زمينه

 كاركردهاي از به طور مشخص -
 ابزاري، ( ارزشيابي يعني ة گان سه

 ؛ كند استفاده مي ) ده و ترغيب كنن مي مفهو
ارزيابي و سنجش نتايج و چگونگي -

 ؛ برنامة درسي اجراي
 باز خوردهايي را در ارتباط با ميزان -

 برنامة درسي رشد و توسعه واحد خاص
 . ) تكويني ( كند ارائه مي

 فراهم آوردن اطالعاتي در خصوص -
 اي و ميزان پاسخگويي آن اثرات برنامه

 . ) تراكمي (

 ا در ه كيفيت و ارزش
 ارزشيابي

 همان كيفيت آن است، و برنامة درسي ارزش -
 ؛ تجلي است م برنامة درسي ارزش آن در درون خود

 ؛ كيفيت مبتني بر زمينه و موقعيتي است -
 نظرات متفاوتي راجع به كيفيت و ارزش ارائه -

 ؛ شود مي
 هاي دروني، بيروني و سيستماتيك به ارزش -

 ند برنامه وجود صورت مداوم و پيوسته در كل فراي
 . دارند

 كيفيت از طريق تعيين ميزان تناسب -
 بين آنچه كه مشاهده شده با آنچه كه

 ؛ شود مورد انتظار است روشن مي
 قضاوت و توصيف موضوعات روشن -

 ؛ و آشكاري هستند
 كيفيت در نهايت به صورت عيني و -

 . شود قابل مشاهده تعريف مي
 تعيين ارزش دروني، بيروني و -

 بعد از اينكه برنامه ماتيك معموالً سيست
 . شود براي آن تدوين مي ، شد ء اجرا

 : روش شناسي
 ساختار، طرح و

 ها روش

 در حال تكوين، خود سازماندهي شده و -
 ؛ مشاركتي

 ها از طريق مباحثه بين اهداف، ابزارها و مالك -
 ؛ شوند ريزي ظاهر مي ذينفعان در خالل فرايند برنامه

 ؛ شرايط طبيعي -
 پذير، ريشه در زمينه داشته، مبتني بر دانش انعطاف -

 ؛ تئوري زمينه است بر مبتني . جمعي و فردي است
 به دنبال الگوهاي پيچيده براي كاربرد منطق غير -

 ؛ است مي رس
 ؛ فرايند تعامل گفت و گو -
 براي ساختن گفتمان هاي تعاملي و مبتني بر مدل -

 ؛ روش

 و هدايت شده، باال به پايين، بيروني -
 متخصصان كنترل شده به وسيلة

 هاي ها و استاندارد ها، مالك طرح، ابزار -
 از قبل تعيين شده

 شرايط كنترل -
 هاي استاندارد شده و ايفاي نقش -

 انحصاري
 مدل عقالني و منطقي پژوهشي، دنبال -

 بر منطق رابطه علت و معلولي و مبتني
 هدف ـ وسيله

 مدل خطي و چرخشي -
شناسي علمي روش -



 نامة آموزش عالي ۱۲۸

 عواملي كه براي
 مقايسه استفاده

 اند شده

 را به عنوان فرايند برنامة درسي رويكردي كه
 . نگرد تكوين و توسعه مي

 ) گرايي ساختن رويكرد (

 را به عنوان برنامة درسي رويكردي كه
 رويكرد ( نگرد يك محصول ثابت مي

 ) پوزيتويستي
 گيري اندازه تأكيد بر تجزيه و تحليل كيفي و -

 . كيفي
 ي هاي كم تأكيد بر كميت و مدل -

 نقش ارزيابان

 ارزياب يكي از اعضاي مشاركت كننده در فرايند -
 . است برنامة درسي پژوهش و توسعه

 هيچ تفاوتي بين ارزيابان دروني و بيروني وجود -
 . ندارد

 ان، تسهيل كنندگان و ارزيابان اغلب نقش همكار -
 و بيشتر در قالب . يادگيرندگان را بر عهده دارند

 مشاركت برنامة درسي يكي از اعضاي فرايند
 . كنند مي

 ارزيابان اشخاص محقق و كساني -
 ؛ هستند كه از قدرت كافي برخودارند

 و بيروني كامال ارزيابان دروني -
 ؛ ند كن جداگانه عمل مي

 ترل و در كن ة كار ارزيابان در مرحل -
 مشخص و كامالً ء فرايند اجرا

 نقش ريزي شده است و صرفاً برنامه
 . ارزيابي را بر عهده دارند

 گيري نتيجه
 متـاثر از رويكـرد - برنامـة درسـي ريـزي درسـي و ارزشـيابي مفـاهيم مـدرن برنامـه

 بينـي بـودن اطمينـان گرايي و قابل پيش ن دارد تا عموميت، تعي ما را وامي - پوزيتيويسم
 از طـرف ؛ يم كن داشته باشيم و آنها را به عنوان مبنايي براي تدوين استانداردها استفاده

 ها و محصوالت هاي تدريس، پيامد ، فعاليت برنامة درسي دهد كه به ما اطمينان مي ، ديگر
 در ايـن مقالـه عنـوان شـد كـه رويكـرد . زني هسـتند بيني و گمانه يادگيري قابل پيش

 نگرد كـه بيني مي را به عنوان يك فرايند قابل پيش برنامة درسي ارزشيابي ، پوزيتويستي
 هايي چون بندي ها هم در دسته نتايج و پيامد . است گيري آن مشخص چارچوب و جهت

 از طرف ديگـر، . گيرند مواردي از اين نوع قرار مي خوب و بد، مناسب و نامناسب و
 كيد اصلي را بر توضيح و أ ي ت ، در يك فرايند همكاري و مشاركت گرايي ساختن رويكرد

 آن چنـدين ة دهد كه نتيج ، معاني آن، و فرايند ارزشيابي آن قرار مي برنامة درسي تبيين
 ة در واقع اين رويكرد ارزشيابي يك ايد . است برنامة درسي برداشت و تفسير جداگانه از

 عنـوان ه است كه در آن ارزشيابي به كرد ريزي درسي ارائه برنامه ة جديدي را در عرص
 برنامة ارزشيابي در ( شود ريزي درسي قلمداد مي هاي دروني و ذاتي برنامه يكي از جنبه

 ريـزي كه ارزشيابي فرايندي است جزئي كـه در فراينـد كلـي برنامـه به طوري ) درسي
 برنامة در حالي كه رويكرد پوزيتويستي معتقد به ارزشيابي خارج از ؛ يابد موجوديت مي

. آيد فردي بيروني به حساب مي برنامة درسي نسبت به است و ارزياب درسي
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