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Abstract
What is the usefulness of posing questions in the
field of curriculum? What are key curriculum
questions? These are two questions which this
research aimed to answer using descriptive,
analytical, and deductive methods. In answering
these questions, Joseph Schwab’s conception of
curriculum is used to introduce a scheme of
questions concerning the nature, elements, and
practice of curriculum. Formulations of
questions by other curriculum theorists are
reviewed and analyzed in light of this scheme,
and the various uses of such questions are
described. How far the questions prove to
enhance thinking and acting in the domain of
curriculum is the ultimate criterion of the
usefulness of the questions. The answer to this
final test question, as to the others, is to be found
in the circumstances of practice. The results
Analysis showed can be used To understand,
construct and practice curriculum.
Keywords: curriculum questions; curriculum
problems; Nature of curriculum; curriculum
elements; Practice of curriculum.
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چکیده
فواید طرح سؤاالت در حوزه برنامههدرسهی کهد انهد؟ و سهؤاالت
اساسی حوزه برنامه درسی کد انهد؟ دو پرسشهی اسه کهه ایه
 تحلیلهی و،تحقیق با هدف پاسخگویی به آنها به روش توصیفی
 در پاسخگویی به ایه پرسه از. استنتاجی صورت پذیرفته اس
 عناصر، دیدگاه شوآب برای ارائه طرحی از سؤاالت در مورد ماهی
، همچنی در پرتو ای طرح.و عمل برنامه درسی استفاده میشود
سؤاالت تدوی شده سایر نظریهپردازان برنامه درسی مورد تحلیل
و بررسی قرار میگیرد و کاربردهای گوناگون ای سؤاالت توضیح
 معیار نهایی در سودمندی ایه سهؤاالت اثبهات ایه.داده میشود
موضوع اس که چه قدر آنها در افزای تفکر و فعالی در حوزه
 به نظر میرسد که پاسخ بهه ایه سهؤا.برنامه درسی تأثیر دارند
.نهاییِ آزمون همانند سایر سؤاالت در شرایط عمل به دسه آیهد
 ساخ،نتایج تحلیل نشان داد از طرح سؤاالت میتوان برای درک
.و اجرا برنامهدرسی استفاده کرد
، مشهکالت برنامههدرسهی، سؤاالت برنامهدرسی:واژههای کلیدی
 عمل برنامهدرسی، عناصر برنامهدرسی،ماهی برنامهدرسی
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گالتثورن ،بوسهکی ،وایتههد و بوسه

مقدمه

برنامهدرسی بر اساس تاریخچه مدون آن ،یکی از حوزههای
معرفتی به رسمیت شناخته شدهای است که قدمت آن بهه
بیش از هشتاد سال پیش بازمیگردد .مورخان برنامهدرسی
رسمیت این قلمرو را از سال - 1918که بابیت برای اولهین
بههار کتههابی بهها ایههن تنههوان منتشههر کههرد -ذکههر کههردهانههد
) .(Tanner,1982بهاینترتیب و بنا به شواهد متعدد دیگهر،
وجود این قلمرو بهتنوان یه قلمهرو معرفتهی برخهوردار از
رسمیت و مشروتیت مورد تردید نیسهت؛ امها آنچنهان کهه
گودلههد محههر م هیسههازد ،ایههن حههوزه هرچنههد بهها باههران
"هستی" مواجه نیست ،اما با باران "چیستی" روبهروسهت
) .(Goodlad,1994بهاینترتیب قلمرو معرفتی برنامهدرسهی
را باید قلمرویی شکل نگرفته دانست که تالش برای تبیهین
حههدود و ورههور آن تالشههی وههروری و بایسههته اسههت
).(Mehrmohammadi,2010
بوشامپ ( )Beauchamp,1918رشهته برنامهه درسهی
بهتنوان ی حوزه محالعهاتی ،دارای دو ویگگهی اساسهی
است؛ نخست آنکه حوزه محالعها برنامههدرسهی نسهبتا
جوان است و دوران رشد و تکوین خهود را مهیگذرانهد.
دومین ویگگی برنامهدرسهی ،ماهیهت میهانرشهتهای آن
است؛ به این معنا که حوزه برنامههدرسهی از حهوزهههای
تلمی گوناگون نظیر روانشناسی ،جامعهشناسهی ،فلسههه
آمهههوزشوپهههرورش و ...بههههره مه هیگیهههرد &(bondi
).wiles,1993
از سویی بسیاری از صاحبنظران و نویسندگان حوزه
نسبت به روشهن نبهودن حهدود ورهور و شههاد نبهودن
ماهیههت آن ابههراز نگرانههی کههردهانههد .از جملههه ،گودلههد
) (Goodlad,1994اظهار میدارد که بسهیاری از اسهاتید
دانشگاهی حوزه برنامهدرسی از همگهونی تخصصهی ،بهه
انههدازهای کههه در سههایه گههروههههای آموزشههی از قبیههل
روانشناسی تربیتی به چشم می خورد ،برخوردار نیسهتند
ازاینرو ،حوزه برنامهدرسی در قالب تلمهی و تملهی بهه
اندازة کافی ساختارمند نیست تا بتوان با اصولی منسجم
و منظم آن را تبیین کرد ).(valance,1982
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) ،Boschee, Whitehead &, Boschee,2102معتقدنهد
ک هه ک هار تعری هف مههههو برنامهههدرس هی در می هان کلی هة
مسئولیتهای دیگر ،دشوارترین مسئله به شمار مهیآیهد
زیرا واژة برنامهدرسی از زمان شکلگیری ایهن رشهته بها
معانی متهاوتی بهه کهار گرفتهه شهده اسهت .بهااینحهال
میتوان برنامهدرسی را بهصور تجویزی ،توصیهی یا هر
دوی آنها تعریف نمود (.)3
در تعاریف تجویزی [برنامهدرسی] از آنچه که "باید"
رخ داده و صور بپذیرد سخن بهه میهان مهی آیهد و در
اغلب اوقا شکل ی طر تات تنوان برنامة قصدشده
را به خود مهیگیهرد یها برخهی از افکهار و دیهدگاهههای
حرفهای و تخصصی را در زمینة آنچهه کهه بایهد در دورة
تاصههیلی بههه وقههو بپیونههدد را در بههر مههیگیههرد
).(Ellis,2004
برای درک ماهیت و میزان تنو برنامة درسی در این
مقحع باید به بررسی تعهاریف برنامههدرسهی تجهویزی و
توصیهی بپردازیم که برخی از صاحبنظهران ایهن رشهته
در زمان گذشته و حهال محهر کهرده انهد .بهرای مثهال
سازمان )،(Indiana Department of Education,2010
برنامهدرسی تبار از تعامهل طراحهی شهده ایسهت کهه
شاگردان با ماتوا ،مهواد ،منهابع و فراینهدهای آموزشهی
دارنههد و هههدد آن ارزش هیابی حصههول اهههداد تین هی و
آموزشی میباشد.
تعاریف توصیهی برنامهه درسهی در سهحای فراتهر از
تعاریف بیان شده در زمینة برنامهدرسهی تجهویزی قهرار
میگیرد .دلیل آن را میتوان اینگونه بیان کرد که تهکر
موجود در این برنامهدرسی نه تنهها در رابحهه بها اینکهه
چگونه کارها در کالس باید باشند ،نیست بلکه با مسهئلة
چگونه کار و فعالیتها در کالسههای درس حقیقهی در
حال انجامند ،سهروکار دارد ) .(Ellis,2004واژة دیگهری
که میتوان در تعریف برنامة درسی توصیهی بکار گرفهت
تجربه است .برنامهدرسی تجربه شده ی «نگاه اجمالی»
بر برنامهدرسی در حالت تملی را فراهم مینمایهد .بهرای
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مثال تعریف سیلوا ) ،(Silva,2009برنامهدرسهی تبهار
است از تأکید بر آنچه دانشآموزان توانایی انجا آن را از
طریق دانش دارند بجای تعداد واحدهای دانش و تلمهی
که دانشآموزان در ذهن خود ذخیهره کهردهانهد درواقهع
جوهر و ماور اصلی مهار ههای قهرن بیسهت ویه بهه
شمار میآید .تعاریف محر شده در زمینهة برنامههههای
درس هی تجههویزی و توص هیهی تمههدتا از نظههر وسههعت و
تأکیدشان از یکدیگر متهاو هستند.
شوآب ) ،(Schwab,1983نظریه پرداز برنامهه درسهی
در یکی از آخرین بیانا رسمی خود دیهدگاه زیهر را در
رابحه با برنامهدرسی بیان کرده است .نکتهة جالهب ایهن
است که این اظههارنظر بهه شهکل حیهر آوری در یه
جمله و با بهرهگیری از تبهار ههای دقیهق بیهان شهده
است:
آنچه به طور موفقیت آمیز ،توسط معلمان متعهد و بها
استهاده از منابع و کنشهای مناسب در ارتبها بها یه
حوزه مشرو معرفتی ،مهارتی و ارزشی به گروه خاصهی
از دانش آموزان منتقل شده است .این تصمیمها در بستر
تأمال جدی گروهی با حضور نمایندگان کلیهه کسهانی
که در جریان یاددهی  -یهادگیری حضهور دارنهد ،انجها
میگیرد ).(Mehrmohammadi,2010
متخصصان رشتة محالعا برنامه درسهی بها سهاات
فراوانی روبرو هستند .برای آن که بههمهیم برنامههریهزی
درسی چیست باید ابتهدا تصهور کنهیم کهه متخصصهان
برنامهدرسی چه کارهایی انجا میدهنهد و بهرای آنکهه
بههمیم که متخصصان این رشهته چهه کارههایی را قهرار
است انجا دهند ،باید درک کنیم که این متخصصان بها
چه سااتتی روبرو هستند .تعداد این سهاات بهیشهمار
است و بی شماری سهاات حکایهت از وظهایف پیچیهدة
متخصصان این رشته دارد.
بنابراین طر ساال ،مسئله ماوری و دغدغههمنهدی
در حوزه محالعا برنامه درسی و اندیشه نظریههپهردازان
برنامه ریزی درسی می تواند موتور مارک تعلیم و تربیت
در سحح جهانی و ملی باشد.
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قههادری ) (Ghaderi,2012اساسههیتههرین سههاات
برنامهدرسی را در دو گروه ،سهاات مربهو بهه نظریهة
برنامه درسهی (چهه دانشهی بهرای یهادگیری در مدرسهه
ارزشمندتر اسهت برنامههدرسهی شهامل چهه چیزههایی
می شود و شامل چه چیزهایی نمیشود آیا برنامهدرسی
تنها با انتخاب دانش سروکار دارد رابحه برنامهدرسی بها
ترییر و توسعة جامعه چیست و  )...و ساات مرتبط به
تمههل برنامهههدرسهی (مراحههل و فراینههد تهیههه و تههدوین
برنامه درسی کدا ها است بهترین ساختار برای تهیهه و
تههدوین برنامههههههای درسههی کههدا اسههت در ترییههر
برنامهدرسی چه کسانی باید مشارکت داده شوند نقهش
معلههم در برنامهههریههزی درسههی چیسههت و  )...محههر
میکند.
ممکن است این ساال محر گردد که دیدگاه شوآب
بههه ک هدا سههاال پاسههخگو خواهههد بههود مسههلما ایههن
پاسخ گویی باید به ساال اساسهی برنامهه درسهی صهور
پذیرد ،به هرحال بخش هایی از پاسخ ههای شهوآب حتهی
صهت هایی که در بیانة وی بهه کهار گرفتهه شهده اسهت
میتواند پاسخی به سهاات اساسهی و وهروری در نظهر
گرفته شود که درمجمو قلمرو و حوزة برنامههدرسهی را
تشکیل میدهند؛ بنابراین در این مقاله با بررسی دیدگاه
صاحبنظران حوزه برنامه درسی خصوصا دیدگاه شهوآب
سعی میشود به این پرسشها که فواید طر ساات در
حوزه برنامه درسی کهد انهد و سهاات اساسهی حهوزه
برنامهدرسی کهد انهد ماهیهت برنامههدرسهی چیسهت
تناصر اصهلی و بنیهادین تشهکیلدهنهدة برنامهه درسهی
کد اند و چه سااتتی دربارة این تناصر میتوان محهر
نمود سااتتی را که بایهد متخصصهان در اجهرا و تمهل
برنامهدرسی به خاطر بسپارند چه مواردی هستند پاسخ
داده شود.
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پرسشهاي پژوهش

 .1فواید طر ساات در حوزه برنامهدرسی کد اند
 .2ساات اساسی حوزه برنامهدرسی کد اند
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روش پژوهش

یافتههاي پژوهش

روش پگوهش کیهی از نو توصیهی ،تالیلی -استنباطی
است .چراکه جمهعآوری و تالیهل دادههها نهه در قالهب
کمی بلکه به شکل کیهی انجا گرفته اسهت .ایهن روش
به دنبال فههم ،تبیهین و روشهن سهاختن مجموتههای از
مهاهیم و ساختارهای مههومی در برنامهدرسی است .لهذا
در این پگوهش بهمنظور پاسخگویی به سهاات تاقیهق
از فنون مختلف مانند مهرور اسهناد و مهدارک ،تالیهل و
استنتاج استهاده شده است.
روش اسنادی روش کیهی است که پگوهشگر تهالش
میکند تا با استهاده نظا اند و منظم از دادههای اسنادی
به کشهف ،اسهتخراج ،طبقهه بنهدی و ارزشهیابی محالهب
مرتبط با مووو پگوهش خود اقدا نماید.
روش پگوهش اسنادی هم به منزله روشی تا و ههم
تکنیکی برای تقویت سایر روشهای کیههی در پهگوهش
تلو اجتمهاتی مهورد توجهه بهوده اسهت .در ایهن روش
پگوهشگر داده های پگوهشی خود را دربهاره کنشهگران و
موووتا  ،از بین منابع و اسناد جمهعآوری مهیکنهد؛ و
بخش قابل توجهی از پگوهشهای نظری بهطور خواسهته
و ناخواسته ،از روش اسنادی بهره میبرند.
ساات مرتبط با روش اسهنادی ،بها توجهه بهه نهو
مووهههو و سهههحح بررسهههی مهههیتواننهههد سهههاات
"چیستی""،چرایی" و "چگونگی" را در بربگیرند .البتهه
در این روش ساات چرایی از نو تبیین تهسیریاند نه
تالیل اوبا گرایانه (چرایی در پگوهش کیهی ،با تالیهل
کمی تناسب ندارد و سروکار روش اسنادی با آمارها ،نهه
برای تبیین شاخص های آماری ،بلکه برای ارائه توصیهی
و تهسیر نظهری اسهت .همچنهین ،ههدد از ارائهه آمهار،
تهس هیر آنههها در پرتههو بیههنش نظههری پههگوهش اسههت)؛
همچنین ساات چگونگی در سهحح نظهری ،نهه سهحح
اقدامی ،قرار دارد .با روش اسنادی پگوهشگر می توانهد از
سحح توصیف فراتر رفته و به تهسیر و تالیل پدیهده یها
مووو نائل آید.

پرسش اول :فواید طرح پرسش در حوزة برنامهدرس ي
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کدماند؟

از جمل هه فوایههد درسههت طههر هههای مناسههب سههاات
برنامهدرسی تبار اند از:
 .1بههههرهگیهههری از طهههر سهههاات بهههرای درک
برنامه درسی  .2بهره گیری از طر ساات برای سهاخت
و تدوین برنامهدرسی  .3بهرهگیری از طر ساات برای
اجرا و تملی کردن آن.
 .3بهرهگیري از طرح سؤاالت براي درک برنامهدرسي

متخصصان تعلیم و تربیت به آسانی میتوانند ناوة کهارایی و
مهیهد بههودن طرحهی از سههاات را درک نماینهد زیهرا ایهن
سهاات بهه آنهها کمه مهیکننهد تها تنهها بهه مووهو
برنامهدرسی بیندیشند .در حقیقت این سهاات  ،مووهوتاتی
را در پیشروی متخصصان قرار میدهند که توجه بهه آنهها
غیرقابلاجتناب اسهت .گذشهته از آن ،ایهن سهاات  ،سهبب
پیدایش ساات دیگری در ذهن متخصصان تعلیم و تربیهت
در رابحه با این موووتا برنامهدرسی میشوند کهه بایهد بهه
باث دربارة آنها پرداخته شود .از طرفی ،متخصصهان تعلهیم
و تربیت قادر خواهند بود با استهاده از این ساات در هنگها
اندیشیدن به ی تامهل کهامال مجهزا ،مهتن یها چهارچوبی را
فراهم نمایند که این تامل را در چنهین چهارچوب یها متنهی
توویح داده تا دربارة جایگاه یها اهمیهت آن تعبیهر نادرسهتی
صور نگیرد و یا برای مثال ،توجه به ارتبها ایهن تامهل بها
توامل مهم دیگر به فراموشی سپرده نشود ).(Dillon,2009
همچنین متخصصان میتوانند از این طهر سهاات
برای تالیل نمونههای برنامهدرسی کمه بگیرنهد .ایهن
طههر  ،روشههی سیسههتماتی و مههنظم را بههرای درک
طر های پیشنهادی برنامهدرسی ،برنامهههها ،گهتارهها و
رهنمودها ،نظریهها و دیدگاهها ،باثهای بهروز و ماننهد
آن ها به متخصصان تروه مهینمایهد .حهال بایهد گههت
هنگامی که موووتا بیان شده در بات تبدیل به طر ها
و اظهارنامه های قحعی شوند ،قادر به پاسخگویی به چهه
سااتتی بوده یا بر آنها تأکید میکنند و به کدا یه از
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ساات اهمیتی نشهان نمهیدهنهد تهالوه بهر آن ،چهه
پاسخهایی را ارائه مینماینهد و چگونهه ایهن سهاات در
کنار سایر ساات و پاسخهای مهم قرار گرفتهه و سهبب
اوبا یا حذد آنها میشوند
در تاقیقا و ارزشیابی برنامهدرسهی بهرای ههدایت یها
تبیین ی محالعه فردی و همچنین برای ایجهاد چهارچوبی
برای بررسهی مجمهو ههایی از محالعها مهیتهوان از ایهن
ساات بهره گرفت؛ بنابراین ،دانش حاصل از یه محالعهه
یا ی مجموتة تاقیقهاتی را بایهد نتیجهة مجمهو ههایی از
پاسخها یا تد پاسخ به دستهایی منظم و سیستماتی از
ساات در نظر گرفت ).(Dillon,2009

برای مثال ،فرض کنید ی معلم مهیتوانهد سهاات
اساسی برنامهدرسی را از لاظة شرو و در شهرایط اجهرا
به خاطر بسپارد .در حقیقت او بهه فعالیهت آموزشهی بها
پاسخ به ساات آنی و بدون مقدمه جان میبخشهد .بهه
همین دلیل طر سهاات مهورد اسهتهاده بایهد از نهو
خوب و مناسهب باشهد .وجهود یه طهر یها نقشهه بها
سازمان دهی مناسب و همراه با  10-20ساال دلیهل بهر
کاربرد مناسب آن نیست زیرا هیچکس توانایی به خهاطر
سپردن همة آنها را در زمان تدریس ندارد تالوه بر آن،
نو فشردهای از ساات با  2-3ساال هیچ کار خها و
درستی را به پیش نخواهد برد .درنتیجه باید اذتان شود
که برخورداری از ی طر کوچ  ،شیوة اجرا را مادود
م هیسههازد و اسههتهاده از نههو گسههتردة آن هههم سههبب
ازهمپاشیدگی اجرا میگردد.
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 .2بهرهگیري از طرح سؤاالت ب راي س ات
برنامهدرسي

و ت دوین

در تکمیهل کنههونی کاربردهههای تالیلهی طههر سههاات
برنامهدرسی میتوان بهه اسهتهاده از آنهها در سهاخت و
تهیة برنامه ها و طر های پیشنهادی برنامهدرسی ،محر
نمودن نظریه ها ،طراحی واحدهای تاقیقهاتی و نگهارش
کتابهای درسی مقدماتی در زمینة برنامهدرسهی اشهاره
کرد .در هر مورد ،آنچه کلیة متخصصان تعلیم و تربیهت
باید انجا دهند حصول اطمینان در محر نمودن تمها
ساات تز است تا بهدینوسهیله از طریهق پاسهخههای
بههههمپیوسهته بهه ایهن سهاات کهامال پرداختهه شههود
).(Dillon,2009

کدماند؟

برای پاسخگویی به ساال دو تاقیق ،میتهوان سهاات
برنامهدرسی را در سه گروه یا دسهتة اصهلی بها مووهو
ماهیت ،تناصهر و روش اجهرای یها تمهل برنامههدرسهی
طبقهبندی کرد .این دستهبنهدی بههصهور اجمهالی در
جدول  1تروه شده است.
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 .1بهرهگیري از طرح سؤاالت براي اجراي برنامهدرسي

بهههطههورکلی مههیتههوان از طههر سههاات بههرای اجههرای
برنامهدرسی مانند برنامهریزی ،پیادهسهازی و ارزشهیابی آن
بهره گرفت .چنین اسهتهادهای از سهاات توسهط شهاغالن
دائمی حرفة برنامههدرسهی در مهدارس بیهانکننهدة شهکل
بسیار پیچیده و سیال استهاده از آنها در اجرا است .چنهین
روش بهههکههارگیری بههه انههدازة کاربردهههای سههاختارگرا و
تالیلههیتههری ک هه در بههات بههه آنههها اشههاره شههده اسههت از
نظهها منههدی ،آسههودگی و اندیشههمندی برخههوردار نیسههت
).(Dillon,2009
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 .3ماهی
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برنامه درسي

پرسشهای مربو به ماهیت برنامة درسی بعهد از طهر
ساال در زمینة جهوهر یها ذا (هسهتی و مهادة) برنامهة
درسی به صور سهاال در شهکل ( )1-1برنامهة درسهی
چیسههت و همچنههین پرسههش دربههارة مشخصهههههها و
ویگگیهای آن در قالب ( )2برنامة درسی به چهه شهکلی
است ارائه میشوند .پاسخهای مربو بهه اولهین سهاال
شامل تعاریف ،مهاهیم ،نظریه ها و ماهیت ههای ذهنهی و
فروی مشابه هستند .بهتنوانمثال ،اولین ساالی کهه در
فهرست سهاات اصهلی برنامهة درسهی در ذههن نقهش
می بندد این اسهت :چگونهه مهی تهوان برنامهة درسهی را
تعریف کرد ) .(Ornstein,1987پاسخ های تروهه شهده
دربارة دومین ساال طر شده از نو اطالقی و انتسهابی

A
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هستند که در برگیرندة ویگگهیهها و جنبههههایی ماننهد
کیهیتهای تملی ،اخالقی یا تکنیکی و آیهین نها ههایی
میباشند و استناد به آنها تموما از طریق مقایسة تهکهر

و دیههدگاه موجههود در ماسسهها انسههانی بههر اسههاس
ویگگیهایی مشابه در برنامة درسی صور میپذیرد.

جدول  .3سؤاالت مطرح شده در رابطه با برنامة درسي
برنامهدرسی
پرسشهایاصلی 


برنامهدرسی
پرسشهایفرعی 


برنامهدرسی
()1ماهیت 

()1-1جوهریاذاتبرنامهدرسی-چهچیزیدرسطحزیرینوانتهااییبرناماهدرسایجاای

)(Nature of curriculum

گرفتهاست؟

برنامهدرسیچیست؟
 

D
I

برنامهدرسیبهچهشکلیاست
برنامهدرسی -
یژگیهای 
مشخصههاوو 

()2-1

برنامهدرسی
()2عناصر 

)–(Elements of curriculum
برنامااهدرساایازچااهچیزهااایی

تشکیلشدهاست؟ 

()1-2معلم-چهکسی؟
دانشآموز-چهکسی؟ 
( )2-2

S
f

()3-2موضوع-چهچیزی؟ 
()4-2محیط-کجاوچهزمانی؟ 
()5-2هدف-چرا؟باچههدفی؟

o
e

()6-2فعالیت-چگونه؟ 

یگیرد
یگردد؟چهکسیچهچیزیرایادم 
()7-2نتیجه-ازآنچهچیزیعایدم 

()3اجرایوعملبرنامةدرسی
)(Practice of curriculum

-چگونهدربارةآنتفکارصاورت

چهکاریبایدانجامداد؟ 
()1-3عملوفعالیت -

یگردد؟
یگیردوعملم 
م

پاسخهای ارائه شده به این ساات در پیشینة برنامة
درسی به خوبی شناخته شده هستند و نیازی به مهرور و
بررسی آنها نیست .هنگامیکه تعاریف و مهاهیم برنامهة
درسی بهه صهور دسهته جمعهی و کهل در نظهر گرفتهه
می شوند ،از انسجا برخوردار نیستند اما زمهانی کهه بهه
شکل جداگانه محر میگردند درصورتیکه تناقضهی در
آنها دیده نشهود ،تههاو و واگرایهی در آنهها مشهاهده
نمیشود و در تقابل با یکدیگر قرار نمیگیرنهد؛ بنهابراین
در این مقاله همانند کتاب های درسی وروری است کهه
دهها پاسخ یا حتی بیشتر با تما تنو موجهود در آنهها
ارائه گردد .اگرچه این کار تقریبها ههیچ ههدد یها تهأویر
خاصی به جز کاهش اشتیاق و انگیزة خواننده بهه دنبهال
ندارد.
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()2-3تفکرواندیشه-چگونهبایدتفکرنمود؟ 

c
r

تلت اساسی در حس بیهودگی و تبث بودن تعهاریف
یا آنچه برخی بهتنوان چهالش شهناخته شهده در حهوزة
برنامة درسی در نظر میگیرند از ابتدا ریشه در برخهی از
نقصهای مربو به ساال برنامة درسی و فرویا تروه
شده در طر این سهاال دارد .بهه شهکل اجمهالی ،ایهن
مسئله نتیجة تالیل منحقی است که در آن بیهان شهده
است برنامة درسی نمی تواند از جنس موجود یها چیهزی
باشد که از جوهر و هستی برخوردار اسهت و در صهور
جستجو و بررسی میتهوان آن را کشهف کهرده و از ههم
جدا نمود و درنهایهت مهیتهوان آن را در یه فرمهول و
قاتههده محلههوب و دلخههواه بهها هههدد پرسههش جههای داد.
پدیده های بسیاری در جهان بهغیراز برنامة درسی دارای
چنین خصوصیاتی هستند .پدیهده ههایی کهه نیهازی بهه
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تعریف و توویح ندارند .در حقیقت ساال در زمهرة ایهن
موارد قرار دارد .بااین حال ،افراد به پرسیدن خهود ادامهه
م هیدهنههد و درنتیجههه همچنههان تیههههههای متهههاوتی از
تعاریف ارائه می شود درحهالیکهه کسهی از ایهن مسهئله
احساس روایت نمیکند و چیزی ههم بهه دانهش افهراد
افزوده نمیشود.
با همة موارد بیان شده حل ساال یا پرسش وروری
به نظر میرسد اما تعاریف نباید بیان پاسخی باشهند کهه
متخصصان تعلیم و تربیت را اروا نماید زیرا این افراد به
طر پرسش آن چیست تالقه مند هستند ،سااتتی که
احتمات به نو دیگهری از سهاال بهدون در نظهر گهرفتن
تناصر برنامة درسی متصل میگردند .آنچهه متخصصهان
تعلیم و تربیت تمایل به دانستن آن دارند از مهوارد زیهر
هستند:
 تناصر یا اجزای سازندة برنامهدرسهی کهد انهد وچهکاری در زمینة این تناصر و اجزا باید صور گیرد
با در دست داشتن این ساات  ،فرصت بهتری بهرای
پرسش ،جستجو و کشف پاسخهای قابلقبهول و دلخهواه
در اختیار این متخصصان قرار میگیرد.
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 .2عناصر برنامهدرسي
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دربارة اجزا و تناصهر برنامههدرسهی ،بههههیچروی میهان
صاحبنظران برنامهدرسی اتهاقنظر وجود ندارد و دامنهه
وسیعی را ،از ی تها نهه تنصهر ،در برمهیگیهرد .برخهی
تصمیمگیریها درباره ی تنصر ،نتایج یادگیری ،برخهی
دیگر ماتوا را در حوزه کار برنامهریهزان درسهی قلمهداد
کههردهانههد .کالیههن نههه تنصههر را تناصههر تشههکیلدهنههده
برنامهدرسی معرفی میکند که تبهار انهد از :ههددهها،
ماتوا ،فعالیت های یادگیری ،روش های تدریس ،مهواد و
منابع یادگیری ،ارزشیابی ،زمان ،فضا و گروه بندی .رایهج
دیههدگاه در ایههن زمینههه ،سههند برنامههه درسههی یهها ی ه
برنامهدرسی خها را ،دربردارنهده تصهمیم در خصهو
چهار تنصر هدد ها ،ماتهوا ،روش و ارزشهیابی ،قلمهداد
مههیکنههد؛ بنههابراین ،مووههو تناصههر تشههکیلدهنههده
برنامهدرسی ،یکی از مباحث مورد مناقشه در این حهوزه
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اسهت ) .(Fathi Vajargah,2009در خصهو ایههنکههه
تناصر برنامه درسی کد اند تا بر مبنای آن بتوان تعهادل
میان تناصر و تناسب آنها را با انتظارا و آنچه محلوب
است ،مشخص کرد ،دیدگاهههای متههاوتی تروهه شهده
است.
چه موارد و تناصری را باید در برنامهدرسی گنجانهد
و ساات اساسی و پایهای در خصو ایهن تناصهر چهه
مواردی هستند تناصر یها اجهزای برنامههدرسهی ،مهواد
تشکیلدهنده و سازندة برنامهدرسی به شهمار مهیرونهد.
با توجه به شرایط موجود ،ههت تنصر مهم و اساسهی در
برنامهدرسی داریم که هر ی از آنها شامل یه سهاال
سازنده یا دسته بندی شده است .ایهن سهاات در کنهار
یکههدیگر ،درمجمههو سههاات برنامهههدرسههی را شههکل
میدهند .این دسته از پرسشها از جمله مواردی هستند
که متخصصان تعلیم و تربیت باید دربارة آنها بهمنظهور
اجرای برنامة درسی تهکر کهرده و آنهها را بههکارگیرنهد
).(Dillon,2009
( )3-2معلم -چه کسي

چه کسی باید معلم یا تعلیمدهنهده باشهد مهیتهوان بها
پرسش چه کسی به تما ساات ممکن دربهارة معلهم،
شخصههیت وی ،سههابقه ،دورة آموزشههی ،صههالحیتههها،
ویگگی های اخالقی ،خصیصه ها ،هویهت فهردی ،نقهش و
مسائلی مانند آن به غیر از فعالیتها پی برد .این پرسش
ی طبقه بندی مجزا را تشکیل میدههد کهه بها توامهل
دیگری بخصو دانش آموزان زمینههای مشهترکی دارد
(دستهبندی ( 2ج) مربو به فعالیت را در بخش زیهرین
مشاهده کنید).
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( )2- 2دانشآموز -چه کسي

چه کسی به چه کسی آموزش میدههد یها چهه کسهی
باید مورد آموزش قرار گیهرد خصوصهیا  ،گهرایش هها،
ویگگیهای دانشآموز یا شاگرد کدا است چهه چیهزی
سبب می شود ی فرد را ی دانش آموز به شمار آوریهم
و چه چیزی منجر به تبهدیل یه دانهشآمهوز بهه یه
یادگیرنده میشود ناوة یادگیری ی دانشآموز چگونه
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است ی متخصص چهه مهواردی را بایهد در رابحهه بها
دانشآموز از نظر آموزشی در نظر بگیرد
( )1-2موضوع درسي -چه چیزي

ویگگیههای مووهو درسهی ،ماهیهت و ماتهوا ،مهواد و
فرمت آن را باید در دستة ساال معیهار و متهداول "چهه
چیزی باید مورد تدریس و آموزش قرار گیهرد " ،سهاال
بسیار قدیمی "کدا دانهش از بیشهترین ارزش و اتتبهار
برخوردار است "و ساال دیرپا و ماندگار "چه کسی باید
چه چیزی را بیاموزد قرارداد .از دیدگاه تاریخی ،پرسش
در زمینة مووو درسی بهتنوان ساال اساسهی و تمهده
در برنامة درسی به شمار میرود اما همواره بهخودیخود
مورد بیتوجهی قرار میگیرد .در حقیقت نمیتهوان ایهن
ساال را در مقایسه با هر ساال اساسهی دیگهر در باهث
برنامة درسی مهمتر و تمدهتر بهه شهمار آورد زیهرا ایهن
ساات از یکدیگر جدا نیستند و در سحح برابری جهای
دارند .چه چیزی باید به چه کسی با چه هدفی و تاهت
چه شرایحی آموزش داده شود
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( )4- 2محیط – کجا و در چه زماني؟

( )6-2فعالی

– چگونه

این پرسش در زمینة ابزارها ،روشها و تملکردها اساسها
به شهکل فعالیهت معلهم و فعالیهت دانهشآمهوز تقسهیم
میگردد و معموت تقد آموزشی بهه دانهشآمهوزان داده
میشود( .از طریق فعالیتهها و تملکردههای ایهن تامهل
است که یادگیری مورد انتظار میتواند به وقو بپیونهدد
و از آنجههایی ک هه فعالیههتهههای دانههشآمههوز شههدیدا بهها
فعالیتهای معلم در ارتبا بوده و از این طریق مشخص
میگردد ،ابتدا باید فعالیت های معلم با توجه به فعالیهت
متعاقب دانش آموز طراحی گردد ).بهر حال ،در مجمهو
این مووو ی فعالیت مکمل و به تبهارتی تعهاملی بهه
شمار میرود.
 دانش آموز چگونه باید تمل کند دانشآمهوز بایهدچهکاری انجا دهد ،به چه شکلی باشد ،چه ویگگیهایی
باید داشته باشد تا آنچه را که برای یادگیریاش در نظهر
گرفته شده است بیاموزد و بنابراین درنتیجة این کار:
 معلم چگونه باید تمل نماید ی معلم چههکهاریرا باید انجا دهد تا دانش آموز توانایی انجا آنچه را کهه
از او بهتنوان ی دانش آموز برای یادگیری موارد در نظر
گرفتهه شههده انتظهار مهیرود ،داشههته باشهد و در اوههر
قرارگیری این دو تامل در کنار یکدیگر،
 ناوة تعامل و تأویر معلم و دانشآمهوز بهر یکهدیگرچگونه باید باشد این مسئله در رابحه با مووو درسهی
حاور در این شرایط و با این هدد چگونه است چگونه
ی معلم باید این مووو درسی را به این دانشآموز در
این شرایط مایحی و با این هدد آموزش دهد
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همة ساات مربو به زمان/زمهانبنهدی و مکهان ،شهرایط
مایحی ،ووعیت اطراد ،متن یا فضاها ،مایطها ،دورهها و
حوزههایی که به شکل متوالی در مقیاس بزرگتهری جهای
میگیرنهد ماننهد کهالس درس ،مدرسهه ،ناحیهه و جامعهه
فعالیت برنامة درسی را احاطه میکننهد .بهه ایهن سهاال در
میان ساات معمول برنامة درسهی بیشهترین بهیتهوجهی
صور گرفته و حداقل شناخت و درک دراینباره مشهاهده
شده است بااینحال به اندازة ی تامل قدرتمند باید به آن
توجه وروری صور گیرد.
( )8- 2هدف – چرا؟ با چه هدفي

تما پرسش های مربو به اهداد ،مقاصهد ،ههدد ههای
تینی ،آرزوها ،نیتها ،غایتهای آموزشی و ماننهد آنهها
در این رده از ساال قرار میگیرند .هدد معلم حاوهر در
تدریس این محلب به ایهن دانهشآمهوز در ایهن شهرایط
مایحی چیست این ی ساال کالسهی و قهدیمی در
فلسهة آموزش در نظر گرفته میشود و غالبها در جایگهاه
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اول جای داده شده و در درجة نخست قرارمی گیرد؛ امها
جایگاه این ساال اهمیتی ندارد و از نظر اتتبار و اهمیت
این ساال برابر با هر ههت ساال دیگر باید مهورد توجهه
قرار گیرد.
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( )1- 2نتیجه -از این کار چه چیزي عایدمان ميشود؟
چه کسي چه چیزي را ميآموزد؟

محمئنا از این تعامل میان معلم و دانشآموز در خصو
مووو درسی در این مایط و با هدد مورد نظر چیزی
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به دست خواهد آمد ،اما مسئله این است که چه چیزی
و چگونه می تهوان آن را دقیقها بیهان کهرد چهه زمهانی
دانش آموز به اهداد مورد نظر در برنامهة درسهی دسهت
خواهد یافت ،این دانهشآمهوز در انتهها چگونهه بهه نظهر
خواهد رسید ناوة تمل ،احساس ،تهکر و زنهدگی یه
فرد تربیت شهده و تاصهیل کهرده چگونهه خواههد بهود
(ترییرا رفتاری ،تهاطهی و ناهوة زنهدگی) در حالهت
کلی ،فرد تاصیل کرده کیست
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بررسي دیدگاه صاحبنظران برنامهدرسي

ههت ساال کلی یا طبقهبندی شده شامل چه کسی ،بهه
چه کسی ،چه چیزی ،کجا و چه زمهانی ،چهرا ،چگونهه و
چه نتایجی ،کلیة ساات خها مهورد پرسهش در ههر
دستهبندی را در برمیگیرند و رویهمرفته ،این سهاات
کل حیحة برنامهدرسی را نیز پوشش میدهند.
برای نشهان دادن انهدک احتمهال قهرار گهرفتن ایهن
توامل در کنار یکدیگر به موارد زیر اشاره شده است:
بههران ) ،(Brann,1989روشههنهکرانهتههرین سههاال
برنامهدرسی را در ی جملة نهسگیر بیان کهرده اسهت.
او تنها در ی جمله ،ساال کلهی مربهو بهه آمهوزش را
تدوین کرد .او نه تنهها تمها ایهن مسهائل را بههصهور
پرسشی تنظیم کرده بلکه تما طبقهبندیههای موجهود
را هم در آن جای داده است:
چه کسی چه چیزی را برای تبدیل به چهه چیهزی و
انجا چهکاری ،چگونه ،از طریق چه کسهی و همهراه بها
چه کسی باید آموزش ببیند از ایهن سهاال یادگیرنهده،
مووو یادگیری ،ترییر شکل و تبدیل کار انجا گرفتهه
( ،)The transformation workedههدد تملهی ،نقشهه
محالعاتی و مایط یادگیری درک میشود.
همانطور که مشاهده میشهود در ایهن جملهه تمها
ساات اساسی و پایه در خصو کلیة موووتا تمدة
برنامهدرسی در آن واحد مد نظر قرار داده شده است .بها
توجه به تناصر موجود در جهدول  ،1سهاات پرسشهی
بران به ترتیهب و در یه تهوالی بهه تووهیح و توصهیف
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دانشآموز ،مووو درسی ،هدد ،فعالیت ،معلم و مایط
می پردازد .به نظر می رسد تنهها تامهل گمشهده در ایهن
دسته بندی ،طبقه بندی نهایی مربهو بهه نتیجههگیهری
باشد اما بران این مسئله را ههم مهورد پهیشبینهی قهرار
میدهد و بالفاصله به محالب خهود اوهافه مهینمایهد .او
دراینباره اظهار میکند" :احتمات باید این مورد ههم بهه
محالههب افههزوده شههود :چههه انتظههاری از موفقی هت بای هد
داشت "
باید به این نکته اشاره شود و حتی شاید این انتقاد و
اتتههراض صههور گی هرد ک هه ای هن مثههال بههران از رشههتة
برنامه درسی نشأ نگرفته اسهت و او بهه تهدوین سهاال
مربو به برنامهدرسی نمیپردازد زیهرا ایهن یه سهاال
آموزشی است که ریشه در قلمرو وسیع شهیوة آموزشهی
دارد .در حقیقت ،نمی توان ردی از این ساال را در حوزه
و رشتة حرفهای و روشنهکر آمهوزش یها نظریهههها و یها
تاقیقا آموزشی پیدا نمود .درواقع ،رشتة اصهلی بهران
باستانشناسی کالسی بوده است امها او از همهة مهوارد
مورد نیاز برنامهدرسی بهخوبی آگاهی داشهته و در همهة
آن ها به فعالیت پرداخته است .گذشهته از آن ،بها اینکهه
یقینا رشتة برنامهدرسهی از سهاات خها مناصهر بهه
خودش برخوردار است ولی این طور به نظر میآید بتوان
همة ساات برنامههدرسهی را در باهث آمهوزش درک و
دریافت کرد؛ بنابراین ،مثال طهر شهدة بهران از طریهق
اشاره به قرارگیری ساات برنامه درسی در آموزش نظیر
خود این رشته و همة بخشههای آن ،بصهیر و بیهنش
مهیدی را به منصه ظهور گذاشته است.
از طرد دیگهر (Brezinka,1997) ،فیلسهود آلمهانی در
رشتة آموزش و تعلیم و تربیت ،پرسهش آموزشهی را بهه
شکل ی "مجموته ساال" تدوین کهرده اسهت .او ایهن
مجموته را به شهکل یه فعالیهت و تکلیهف در اختیهار
ماققههان آموزشههی قههرار داد تهها بههه تووههیح و تنظههیم
ماتواهای حقیقی آن مبادر ورزند .او همانند بهران بهه
طبقه بندی نمونه ها به همراه ساال مربو بهه هریه از
آنها اقدا کرد:
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چه کسی (انجا دهنده یا فاتل) چهه کسهی را (کننهدة
کار ،مخاطب) با چه انگیزهای (هدد) تات چه شرایحی
(مایط ،چارچوب ،شرایط ،متن) چگونه (به چه شیوه یها
شکلی از فعالیت آموزشی) و با چهه پیامهدهایی (نتهایج،
تههأویرا  ،اوههرا جههانبی) مههورد تعل هیم و آمههوزش قههرار
میدهد
برحسهب تناصههر مشههابه موجههود در جههدول  ،1ایهن
کلما استههامی به ترتیهب معلهم ،دانهشآمهوز ،ههدد،
مایط یا شرایط ،فعالیت و نتیجه را توویح میدهند .بها
اینکه برزینکا به شیوهای مهنظم ایهن کهار را انجها داده
است اما از گنجاندن پرسش چهه چیهزی در رابحهه بها
مووو درسی غهلت ورزیده اسهت .او از ایهن مسهئله در
جای دیگر بهتنوان "گهرایش شخصهیتی ( Personality
 ")dispositionsیاد کرده میکند.
ساات اساسی و مهم برنامهدرسی را در نظر بگیرید
که ریهد ) (Reid,1999در اولهین جملهه از کتهاب خهود
تات تنوان مقالههای مربو به برنامهدرسهی بهه آنهها
اشاره کرده است .او در مجمهو از پهنج سهاال اسهتهاده
کرده است .هری از این ساات را به آسهانی مهیتهوان
نمایندهای از ههت تنصر بیان شده به شمار آورد:
 مووو  :چه چیزی در مدارس باید تدریس شوند فعالیت :این کهار بها اسهتهاده از چهه ابهزاری بایهدصور گیرد
 دانشآموز :به چه کسی مایط :تات چه شرایحی ؛ و هدد :و با چه هدفی این کار باید پایان پذیرداکر ) ،(Akker,2009بر اساس الگوی کالیهن ،تناصهر
برنامةدرسی را در ده تنصر مورد توجهه قهرار داده اسهت
که به غیهر از تنصهر "منحهق یها چرایهی (")Rationale
برنامه درسی ،سهایر تناصهر بها الگهوی کالیهن مشهترک
هستند .او ومن مشخص ساختن این تناصهر ،سهااتتی
محر میکند که روشنکننده ووهعیت ایهن تناصهر در
فرایند تدوین برنامه درسی است .این ساات تبار انهد
از:
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 -1منحق :چرا فراگیرنهدگان بایهد یهاد بگیرنهد -2
مقاصههد و اهههداد :یادگیرنههدگان در جهههت تاقههق چههه
اهداد به یادگیری می پردازند  -3ماتوا :یادگیرنهدگان
چههه چیههزی م هیآموزنههد  -4فعالیههتهههای یههادگیری:
یادگیرندگان چگونه میآموزنهد  -5نقهش معلهم :معلهم
چگونه فرایند تدریس و یادگیری را تسهیل میکنهد -6
مهواد و منهابع :یادگیرنهدگان بها کمه چهه چیهزی بههه
یادگیری میپردازند  -7گروهبندی :بها چهه کسهانی بهه
یههادگیری م هیپردازنههد  -8مکههان :کجهها بههه یههادگیری
میپردازند  -9زمان :کی و چه زمهانی یهاد مهیگیرنهد
 -10سنجش و ارزشیابی :چقهدر در یهادگیری پیشهرفت
داشتهاند
تایلر ) ،(Tyler,1949نظرا خود را با چهار پرسهش
اصلی مشخص کرد:
( )1مدرسه باید به دنبال کسب چه اهداد آموزشهی
باشد
( 2الف) از چه تجربیا آموزشی میتهوان در کسهب
احتمالی این اهداد بهره برد
( 2ب) به چه ناوی میتوان تجربیا یادگیری را بها
هدد کهارایی احتمهالی آن هها در نیهل بهه ایهن اههداد
گزینش نمود
( 3الف) چگونه می توان این تجربیا آموزشی را بهه
ناوی کارا و ومربخش تنظیم و سازماندهی نمود
( 3ب) ناههوة تنظههیم و سههازماندهههی تجربیهها
یادگیری با هدد آموزش ماور چگونه میتواند باشد
( 4الف) چگونه می توان نیل به این اهداد را تعیهین
نمود
( 4ب) ناوة ارزشیابی کارایی و اوربخشهی تجربیها
یادگیری چگونه صور میگیرد
این موارد از طر های اشاره شدة تایلر هسهتند کهه"
در دستة چهار ساال اساسی جای مهیگیرنهد و بایهد در
برنامه ریزی هر نو برنامهدرسی و طر آموزشهی پاسهخ
داده شوند" ( .)1
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اولین خصیصة برجسته در این تدوین استهاده از ی
مجموتة ساال بجای ی فهرست از آن است .این طهر
از سه ویگگی الگویی برخوردار است.
 در آن ،تناصر کلی یا طبقهبندیهای برنامهدرسهیکه از آنها ساال طر مهیگهردد همهراه بها پاسهخ (بهه
تبههارتی اهههداد ،تجربیهها  ،سههازماندهههی و ارزش هیابی)
مشخص میگردند؛
 به تدوین ساال کلی دربارة هر تنصهر وهروری درآن پرداخته میشود؛ و
 طبقهبندیها و ساات در آن دستهبندی و تنظیممیشوند.
این چهار پرسش در ی تهوالی پویها مرتهب شهده و
تنها بهر اسهاس قرارگیهری آنهها یکهی پهس از دیگهری
فهرستبندی نشدهاند تا یه سهاال بهه سهاال دیگهری
ختم گردد .اولین ساال مربو به اولین مشخصه بهوده و
ساال پایانی هم به ویگگی پایانی مربو است .در اولهین
ساال دربارة هیچ جنهبههایی از برنامههدرسهی صهابت
نمی شود بلکه در آن به اولین تنصر مربهو بهه تهکهر و
تمل (بهناویکه از این طر یا نقشه دریافت میگهردد)
با تنوان اهداد آموزشی اشاره میشود و در ساال پایانی
هم به تنصهر پایهانی مربهو بهه تهکهر و تمهل بهه نها
ارزشیابی پرداختهه مهی شهود .در میهان ایهن دو سهاال،
پرسش هایی در زمینة تجربیا یادگیری وجود دارند که
می توانند در نیل به هدد که در ساال قبل محر شد و
تأمین سازمان دهی ماور بهرای چنهین تجربیهاتی مهیهد
باشند .این دو ساال ارتبا میان اولین و آخهرین سهاال
به شمار می روند .به تبارتی باید گهت :چگونه تجربیها
سازمان دهی شده در حصول بهه اههداد گهزینش شهده
برای موفقیت و پیشرفت اوبا میگردند.
در پرسش پایانی بار دیگهر اولهین سهاال مربهو بهه
اهداد محر می شود و مجموتة ساات مربو به تهکر

D
I

S
f

o
e

و تمل بعدی آشکار میگردند .ایهن مهورد یه ویگگهی
نظری بوده و ورورتا دارای کهاربرد تملهی نیسهت زیهرا
لزومی وجود ندارد که در تمل از اولین ساال ،کهار آغهاز
شود .اصوت ،توالی پویای ساات به ماض آغاز بهه کهار
طههر ی ها نقشههه در هههر نقحهههای تمههل خواهههد ک هرد؛
به تبار دیگر ،این تهوالی در ههر سهاالی کهه ههدد آن
کشاندن مسئلة تهکر و تمهل در شهرایط حقیقهی شهیوة
اجرا باشد ،تمل میکنهد .ههر سهاال بهه سهاال قبلهی و
بعدی ارتبا دارد.
طر تایلر یکی از طر های کالسهی اسهت کهه در آن
همة اصول بنیادی (به طور جامع) تدوین و در ی توالی
پویا مرتب شدهاند.
بااینحال میتوان این پرسش را محر کرد آیا قاتدة
تدوین شدة تهایلر تلهیرغهم یکپهارچگی و کامهل بهودن
ممکن است امکان جامعیت و تمومی بهودن خهود را بهه
دلیل ساات بسیار اندک و باث دربهارة تناصهر بسهیار
کم کامال از دست بدهد .بهتنوانمثهال ،ههیچ سهاالی در
زمینة هیچی از چهار تنصر معمول معلم ،دانهشآمهوز،
مووههو و ماههیط تههدوین نشههده اسههت .ایههن تناصههر
بههیچتنوان از دید و توجه تایلر خهارج نیسهتند زیهرا او
مد های مدیدی به باث دربارة آن ها به تنوان "منابع"
برنامهدرسی (یادگیرنده ،جامعه ،مووو درسی) پرداخته
است .بههرحال ،این مهوارد در ایهن طهر و نقشهة او در
هیچ غالب موووتی یا ساالی به تصویر کشیده نشدهاند.
اورنشتاین ) (Ornstein,1987از اینکه تعداد اندکی از
برنامهریزان زمانش با ساات بنیهادی سهروکار داشهته و
به طر ساات درست و حیاتی به منظور باهث دربهارة
نظریه و شیوة اجرای برنامة درسی می پرداختنهد اظههار
شگهتی مینماید .وی فهرسهت شخصهی خهود را بها 15
ساال پایهای و بنیادی ارائه میکند (جهدول  2مشهاهده
نمایید).
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جدول  .2فهرس

سؤاالت برنامة درسي از دیدگاه اورنشتاین3351،

یشود؟ 
برنامهدرسیتعریفم 
.1چگونه 

ماهیت

برنامهدرسیچیست؟ 
دانشآموزدرتنظیم 
.2نقشومسئولیتمعلمو 

معلم 
دانشآموز 


یشود؟ 
برنامهدرسیمنتقلم 
بینالمللیوچهغیرآنازطریق 
بهصورت 
یههاییچه 
فلسفههاونظر 

.3چه
برنامهدرسیضروریاست؟ 
کدماند؟چهنوعیازدانش 
برنامهدرسی 
.4قلمروهایدانش 
موضوعدرسی 

کدماند؟ 
برنامهدرسی 
بخشهایالزمومهم 
 .5
یتوانبهبهترینشکلبرنامةدرسیراتنظیمکرد؟ 
.6چگونهم 
.7کدامموضوعدرسییامحتواازبیشترینکاراییوارزشبرخورداراست؟بهتارینشاکلهاایمحتاوایی
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یتوانآنراتنظیمنمود؟ 
کدماند؟چگونهم 

کدامیکازآنهابیشترینارتباطراباا
.7چهنیروهایاجتماعیوسیاسیبربرنامهدرسیتأثیرگذارهستند؟ 

عناصر

محیط 

یآورند؟ 
یتهاییرادرآنتحمیلکردهیابهوجودم 
برنامهدرسیدارد؟چهمحدود 
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یگذارد؟ 
برنامهدرسیتأثیرم 
یدهد؟چگونهاینتغییراتبر 
برنامهدرسیرخم 
.8چراتغییراتدر 
آرمانهاتبدیلنمود؟ 
آنهارابه 
یتوان 
کدماند؟چگونهم 
برنامهدرسی 
.9اهدافومقاصد 

هدف 

یتاوان
.11چگونهمیتواننیازهایآموزشیراتعریفکرد؟ایننیازهابهچهکسیتعلقدارند؟چگونهما 

o
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ایننیازهارادراولویتقرارداد؟ 


.11چگونهیادگیریرخمیدهد؟چهفعالیتهاییادگیریمناسبتارینفعالیاتهاادربارآوردننیازهاای
فعالیت 

یادگیرندههستند؟ 
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یتهاراتنظیمنمود؟ 
یتوانبهبهترینشکلاینفعال 
.12چگونهم 
نتیجه 
شیوة اجرا

.13چگونهمیتوانبهاندازهگیرییاسنجشوتعیینآنچهسعیدرکسبآنداریمپرداخات؟چاهکسای
مسئولاست؟بهچهمنظوروبرایچهکسی؟ 

برنامهدرسیچیست؟ 
.14نقشومسئولیتمتخصص 

اورنشتاین تالوه بر گنجاندن ساات اساسی تایلر به
تدوین ساات بیشتر دربارة موووتا دیگر اقدا نمود.
در فهرست ساات اورنشتاین توجه خاصی بهه سهاات
مووو درسی صور گرفته است زیرا ی سو سهاات
در فهرست با آگاهی از این واقعیت که آنها را باید جهز
ساات برنامه درسی به شهمار آورد بهه مووهو درسهی
اختصا دارد (تنوان مووهو را در جهدول  2مشهاهده
نمایید) .بعالوه ،او دربارة نقشها و مسئولیتهای معلم و
دانشآموز (ساال  ،)2تهأویرا سیاسهی و اجتمهاتی بهر
برنامهههدرسهی (سههاال  )7و سههاات دیگههر در خصههو

www.SID.ir

c
r

کدماند؟ 
برنامهدرسیوارزشیابی 
برنامهدرسیونظارت ،
برنامهدرسیوآموزش ،
.15ارتباطمناسبمیان 

A

ماهیت و شیوة اجهرای و تمهل برنامهه درسهی (پرسهش
 )1،14،15به طر ساال پرداخته اسهت .محمئنها تهایلر
این ساات را نادیده نگرفته است امها تهاکنون تهدوینی
دربارة آنها انجا نداده و یها آنهها را در یه طهر یها
نقشه جای نداده است .برخالد مجموته سهاات تهایلر
ک هه در ی ه تههوالی پوی ها تنظ هیم شههده اسههت ،سههاات
اورنشتاین با چنین ترتیبی تنظیم نشده است.
( )1شیوه اجرا و عمل برنامهدرسي

ای هن ههههت تنصههر ،موجودی هت ی ها تش هکیالتی بههه نهها
برنامهدرسهی را تشهکیل مهیدهنهد .اکنهون متخصصهان

پرسشهاي اساسي برنامه درسي با تأکید بر دیدگاه شوآب 31 /

تعلهیم و تربیهت مهیتواننههد بهه ایهن تشهکیال نگههاهی
بیندازند ،جایگاه خودشان را بها توجهه بهه آن دریابنهد و
ترتیب متههاوتی از سهاات را محهر نماینهد .سهاات
اساسی طر شده بهه شهیوة اجهرا و تمهل ایهن مسهائل
مربو است :چگونه باید تهکر کرده و تمل نمود
( )3-1عمل -چهکاري باید کرد؟

سااتتی از این دست بهه تصهمیمگیهری و برنامههریهزی
درسههی ،اجههرا و آزمههودن ،ارزی هابی و بهبههود آن مربههو
میشود.
بههرای مثههال ،در بخههش پایههانی دیههدگاه شههواب،
ژرداندیشی و تبادلنظر در پاسخ به پرسش بخش تمهل
در زمینههة تصههمیمگیههری برنامهههدرسههی تووههیح داده
می شود .ساخت و تدوین برنامهدرسی در محالعها ریهد
) (Reid,1999بهتنوان یه نظریههپهرداز ژردانهدیش و
مشور گیر به همراه معلم ،دانش آموز ،مووهو  ،ماهیط
برنامهدرسی ،مووو پایانی مورد باث به شمار میرود.
در حالت کلی ،ساات مربو به تمل در برنامهدرسهی
بههههتنهههوان آنچهههه سهههاات تبهههادلی و ژردمندانهههه
) (Deliberativeنامیده میشوند معرود هستند زیرا این
ساات از چارچوب پرسشی چه کاری باید انجا گیهرد
برخوردار هستند و پاسخهای داده شده بهه آنهها شهکل
تصمیمگیری و راهحل تملی دارند ).(Dillon,2009
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( )2- 1تفکر و اندیشه-چگونه بیندیشیم
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ساات مربو به محالعا برنامهدرسی ،کاوش و تاقیقا
در ایهههن زمینهههه ،واحهههدها و درجههها برنامههههدرسهههی
) ،(Curriculum courses and degreesنظریهههپههردازی،
ایدئولوژیها ،دیدگاههای برنامهدرسی و مانند آنها در ایهن
گروهبندی قرار میگیرند .گذشته از آن ،این دسهته بههطهور
تمده شامل سااتتی در زمینة ناوة تهکر افهراد متخصهص
در هنگا شرو فعالیتهای برنامهدرسیشان است.
یهه نمونههة آموزنههده و مووههق در ایههن زمینههه از
بررسیهای تیلور ) (Taylor,1999به دست میآید .او در
اولین جمله از کتاب خهود بها تنهوان دسهتورالعملهها و
جهتگیری های جدیهد در محالعها برنامهة درسهی بهه
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تعریف حوزه و رشتة محالعا برنامة درسی با استهاده از
سه ساال و در قالب تجویزی/توصیهی می پهردازد- :چهه
چیزی تدریس میشود/باید تدریس گردد -این کهار بهه
چه چیزی منجر می شود/باید منجر شهود -بهرای نائهل
شدن به چنین نتیجه ایی چه کهاری وهرور دارد/بایهد
صور گیرد
اکنون ،اینحور بنظرمیآید کهه چنهین تعریههی یه
تعریف نادرست به شمار آید زیرا این ساات بجای آنکه
بخشی از افکار و دیدگاه افراد در خصو ساات حاور
باشد به برنامهدرسی ختم می شود؛ امها ایهن اشهتباه بهه
سرتت در جملة بعدی تیلور تصایح میگردد .او در این
جمله بیان میکند که در رشتة محالعا برنامهدرسی به
ناوة پاسخ دهی به این سهاات پرداختهه مهیشهود .در
واقع ،او از طریق این ساال قصد دارد به تعریف محالعا
برنامهدرسی بپردازد و در راهی فراتهر گها بهردارد و بهه
تعیین جزئیا آن بر اساس تبارا روبرو مبهادر ورزد:
"با چه زبانی [به این ساات پاسهخ داده مهیشهود] ،بها
توجه به چه تقاید و فرویا و بر اسهاس چهه توجیهه و
منحقی این کار شکل میگیرد".
این گروه از ساات  ،ساات متهکرانهه (Questions
) of thinkingبرنامهدرسی بر شمرده میشهوند و دقیقها
میتوان از آنها برای تعریف محالعا برنامهدرسی بههره
برد (امها از ایهن سهاات بهرای برنامهه درسهی اسهتهاده
نمیشود).
صههردنظههر از کههارایی ایههن سههاات در محالعهها ،
تاققیا و ماننهد آنهها مهیتهوان از آنهها در تووهیح
فرایندهای متهکرانه برنامهریزان در انجا کارهای روزانهه
یشان هم استهاده کرد .پرداختن به این رشهته و حهوزه،
ی فعالیت خالی از خرد و تهکر نیست بلکهه بایهد آن را
ی اقدا همراه با تهکر دائمی در نظهر گرفهت؛ بنهابراین
در این ساال ،مووو تنها ناوة تهکر ماققان و نهاظران
برنامهدرسی نیست بلکه مووو اساسها بهه ناهوة تهکهر
کسانی که در هنگا اجرا و تمهل دربهارة برنامههدرسهی
دارند مربو میشود.
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شاید بهترین توصیف ویگگهیههای ایهن مووهو بهه
شکل زیر باشد:
 سااتتی را که باید متخصصان تعلهیم و تربیهت دراجرا و انجا برنامهدرسی به خاطر بسپارند چهه مهواردی
هستند یا  -این متخصصان به چه سااتتی بهه صهور
تملی پاسخ میدهند
پرسش هاي اساسي ح وزة برنام ه درس ي از دی دگاه
شوآب
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خوانندگان با رجو دوباره به مثال اصهلی دیهدگاه شهواب و
درک خلق جملة سخت او با کل سه ترتیب موجود در بهین
ساات شگهت زده خواهند شد .در آغاز او به ساال مربهو
به ماهیت برنامهدرسی اشاره میکند ،برنامهدرسی چیست
و در پاسخ ،یکی از مواردی را که به درستی جهواب چنهین
سوالی اسهت ،پیشهنهاد مهینمایهد .یکهی از دیهدگاههها یها
برداشتهای شواب به شکل زیر است:
( )3ماهی
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من دیدگاه زیر را در رابحه با برنامهدرسی بیان میکهنم:
برنامهدرسی تبار است از آنچه به طور موفقیهت آمیهز،
توسط معلمان متعهد و با استهاده از منابع و کهنشههای
مناسب در ارتبا با ی حوزه مشرو معرفتی ،مههارتی
و ارزشی به گروه خاصی از دانهش آمهوزان منتقهل شهده
است .این تصمیمها در بستر تهامال جهدی گروههی بها
حضور نمایندگان کلیه کسانی که در جریهان یهاددهی -
یادگیری حضور دارند ،انجا میگیرد.
بههرحال ،شواب هیچ کار خاصی دربارة بیان جهوهر یها
ذا برنامهدرسی و خوا و ویگگیهای آن بهه خواننهدگان
انجا نداده است .بلکه برتکس او مستقیما به سمت سهاال
بعدی از این نو حرکت میکند .ایهن سهاال دارای دومهین
ترتیب تناصر برنامهدرسی بوده و به تعیهین انهوا متههاو
تناصر و مواد دخیل در برنامهدرسی میپردازد.
( )2عناصر

 نتایج :آنچه به شکل موفهق و در درجها متههاوانتقال داده میشود؛
 -دانشآموز :به دانشآموزان متهاو ؛
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 معلم :از طریق معلمان متعهّد و دلسوز؛ فعالیت :با استهاده از منابع و کنشهای مناسب؛ مووههو ( :)1در ارتبهها بهها یهه حههوزه مشههرومعرفتی ،مهارتی و ارزشی؛ و
 مووو ( :)2به گروه خاصی از دانشآموزان ...در نمونة بات به بخشی از پاسخ در بیانیة شواب اشاره
شده است .او پنج تنصر برنامهدرسهی را محهر کهرده و
درتینحال برای یکی از آنها با تنوان مووو درسی دو
ویگگی تعیین نموده اسهت (قهانونی و منحقهی ،گهزینش
شده) .لهیکن شهواب دربهارة ههدد و قصهد و همچنهین
دربارة مایط یا شرایط هیچ اشهارهای نداشهته اسهت بها
آنکه این موارد همواره بهتنهوان یکهی از چههار پرسهش
معمول او در کنار معلم ،دانشآموز و مووو بهه حسهاب
میآیند .بههرحال ،او با ایهن سهاال کلهی بهه کهار خهود
خاتمه می دهد و به سمت ساال دیگهری تلهیرغهم دارا
بههودن ی ه ترتی هب متهههاو بهها تنههوان ش هیوة اجههرای
برنامهدرسی ترییر جهت میدهد .چهکهاری در خصهو
تصمیمگیری برنامهدرسی باید انجا داد
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( )1شیوه

( 1الف) عمل – تصمیمگیري :از نظهر شهوآب ،نماینهدگان
چهار مقوله اصلی باید در جریان تصهمیمگیهری حضهور
فعههال داشههته باشههند ) .(Schwab,1997ایههن نکتههه را از
تعریف او از برنامهدرسی نیز مهیتهوان دریافهت .رهبهری
ایههن گههروه بههه تهههده یه متخصههص برنامهههدرسهی بهها
خصوصیا و قابلیتهای ویگه مورد نظر شهوآب اسهت و
بههدین ترتیههب ،نماینههدگان پههنج دیسههیپلین در فراینههد
پههگوهش و تصههمیمگیههری دربههارة برنامههههههای درس هی
مشارکت خواهنهد داشهت ).(Mehrmohammadi,2010
بعد از تهکهر جهدی و تصهمیمگیهری گروههی از طریهق
نماینههدگان افههراد دخی هل در آمههوزش دسههتة معین هی از
دانشآموزان با تلم بهه ایهن مووهو کهه آنهها در نهزد
تصمیمگیرندگان شناخته شده هستند
در تبهار بههات ،شههواب بهه معرفهی روش محلههوب و
ترجیاههی خههود بههرای تصههمیمگیههری در خصههو
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برنامهدرسی به شهکل مشهور و تبهادلنظهر گروههی و
مالی میپردازد .این مورد تنها نمونهای اسهت کهه او در
حوزة شیوه و روش در آن وارد شده اسهت و در حقیقهت
اولین تمل گنجانده شده در شیوة اجرا است (بهه همهان
شکلی که خود او آن را بهصور ی مشخصهة پیوسهته
در تمل توویح می دهد) .بهتهالوه ،ایهن مهورد مووهو
اصلی مقالة او را تشکیل میدهد که با این جملة مهم به
معرفی و ارائة آن پرداخته است.
متخصصههان تعل هیم و تربی هت بای هد از چن هین سههاال
غیررسمی و شخصی دست بردارند و بهه تجزیهه وتالیهل
پاسخ به منظور درک مناسبتری از نظریة شواب یها ههر
خبرة دیگری بپردازند .این کار خصوصها بهرای شهناخت
بهتر ارزش سااتتی که منجر به این پاسخ شدهانهد بایهد
صور گیرد .میتوان مشهاهده کهرد کهه چگونهه جملهة
پیچیدة شواب ازی طرد به ساات متهاوتی اشاره دارد
و از سویی دیگر ترییر جهتی را با محر نمودن ترتیب و
شکل متهاوتی ازچند ساال بدون پاسخ نشان میدهد .او
در این فرایند برخی از ساات را نادیده مهیگیهرد و بهه
شکل جزئی به بقیة آنها پاسخ میدهد .کامال مهیتهوان
از مسائل بیان شهده بهه جههت انتقهاد از تهدوین نظریهة
شواب استهاده کرد امها ارائهة آن هها در اینجها بها ههدد
مهمتری صور گرفته است :کم به متخصصان تعلهیم
و تربی هت بههرای شناسههایی و تعیههین تنههها آن دسههته از
سااتتی که قادر به پاسخگویی مناسب آنها در طر هها
و شیوههای اجرایشان هستند.
مسئلة وروری ،درک و فهم درست سهاات از ابتهدا
است .در این صور است که می توان پاسهخ ههای قابهل
دفا برای ساات قحعی و بیچونوچرا ووع کرد .بایهد
اشاره کرد که در تما این مهد فهرد از آنچهه در حهال
انجا است آگاهی دارد.
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تکوین خود را مهیگذرانهد؛ و از سهوی دیگهر بهه خهاطر
ماهیت میهانرشهتهای آن؛ بسهیاری از صهاحبنظهران و
نویسندگان حوزه نسبت به روشن نبودن حهدود ورهور و
شهاد نبودن ماهیت آن ابراز نگرانی کهردهانهد .ازایهنرو،
حوزه برنامهدرسی در قالب تلمی و تملی به اندازة کافی
ساختارمند نیست تا بتوان با اصولی منسجم و منظم آن
را تبیین کرد.
متخصصههان رشههتة محالعهها برنامهههدرسهی بهها سههاات
فراوانی روبرو هستند .برای آن که بههمهیم برنامههریهزی
درسی چیست باید ابتهدا تصهور کنهیم کهه متخصصهان
برنامهدرسی چه کارهایی انجا میدهنهد و بهرای آنکهه
بههمیم که متخصصان این رشهته چهه کارههایی را قهرار
است انجا دهند ،باید درک کنیم که این متخصصان بها
چه سااتتی روبرو هستند .تعداد این سهاات بهیشهمار
است و بیشماری سهاات حکایهت از وظهایف پیچیهدة
متخصصان این رشته دارد.
ازاینرو ،در این مقاله با بررسی دیدگاه صاحبنظهران
حوزه برنامه درسی خصوصا دیدگاه شهوآب سهعی شهده
است بهه ایهن پرسهشهها کهه طهر سهاات در حهوزه
برنامهدرسی چه کاربردی دارد و ساات اساسی حهوزه
برنامهدرسی کهد انهد ماهیهت برنامههدرسهی چیسهت
تناصر اصهلی و بنیهادین تشهکیلدهنهدة برنامهه درسهی
کد اند و چه سااتتی دربارة این تناصر میتوان محهر
نمود سااتتی را که بایهد متخصصهان در اجهرا و تمهل
برنامهدرسی به خاطر بسپارند چه مواردی هستند پاسخ
داده شود.
شههاید بیههان ایههن مووههو شههگهتآور باشههد کههه
برخههورداری از طرحههی مناسههب در حههوزة سههاات
برنامهدرسی سبب کاربرد مناسب آنها هم مهیشهود .در
حقیقت بهرهمندی از چندین طر بهگونهای که هر ی
جنبه های متهاوتی از حوزة برنامهدرسی را تروه نمایند،
وروری به نظر میآید .تلت این امر آن اسهت کهه ههیچ
طرحههی بههه تنهههایی نمههیتوانههد در خصههو قلمههرو
برنامهدرسی به باث بپردازد .طر ها از میان شیوه ههای

v
i
h

بحث و نتیجهگیري

از آنجایی که رشته برنامه درسهی بهه تنهوان یه حهوزه
محالعاتی ،حوزه نسبتا جهوانی اسهت کهه دوران رشهد و
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ارائة پدیدههای مهم در آنها ،ویگگیهای بهه کهار رفتهه
برای تمایز آنها ،اهداد مورد نظر ،اصول دنبال شهده در
تنظیم آنها ،قضاو ها و دیدگاههای بیان شده گهزینش
میشوند ) .(Dillon,1984کلیة نظریهپردازانی که در این
مقاله از آنها سخن به میان آمهده اسهت دیهدگاه کهامال
مشابه و بسیار نزدیکی در رابحه با اهمیت ویگة برخهی از
ساات رشتة برنامهدرسی (و در شکل گستردهتهر آن در
حوزة آموزش وپرورش) دارنهد ایهن در حهالی اسهت کهه
هری از آن ها ساات مختلهی را در این حهوزه محهر
نمودهاند .درنتیجه با توجهه بهه آنچهه بیهان شهده اسهت
برنامهههدرسههی را مههیتههوان ایههنگونههه تعریههف نمههود:
برنامهدرسی از ساات اساسی تشهکیل شهده اسهت کهه
اتمال و اجرای ما نشاندهندة پاسهخههایی مشهخص بهه
آنها است؛ بنابراین ،برای دانستن آنچهه در حهال انجها
است باید نسبت به سااتتی که تمال به پاسخ میرسهند
شناخت و آگاهی وجود داشته باشد .گذشته از آن ،برای
اجرای درست برنامه درسی باید بیان گردد تلیرغم آنکه
میتوان به ساات برنامهدرسی ،پاسخهای کامال متهاو
و احتمههات درسههت داده شههود ل هیکن در آغههاز ک هار بای هد
ساات مناسب و یکسانی محر گردد.
متأسهانه هیچکس نمیتواند از قبل از ناوة ساخت و
تدوین طر مناسبی از ساات آگاه باشد .البته میتهوان
دراینباره از تدابیر و فنونی هم بهره گرفت .مهی تهوان از
شکل ههای متههاوتی بهرای طهر هها اسهتهاده نمهود یها
بهکارگیری مجموته هایی از معیارها را در طر ها مدنظر
قرار داد .تما این موارد به گزینشهای صور گرفتهه و
تنظیما انجا شده برای هدد مورد نظر وابسته اسهت.
جای خوشبختی است که برای هر طر ی معیار نهایی
و قابهل دسههترس وجهود دارد البتههه تنهها درصههورتیکههه
مقدما اولیه انجا شده باشند .در حقیقهت ایهن معیهار
نهایی ،ساال پایانی محر شده به شمار میرود.
معیار نهایی و غایی در کارایی هر طر  ،فهرسهت یها
مجمو هایی از ساات ماننهد طرحهی کهه در جهدول 1
مشاهده شده است میهزان تمهل گرایهی یها بهه تبهارتی
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کارایی آنها در شرایط و مایط است .ایهن مووهو کهه
تا چه اندازه ساات در افزایش و ارتقا تهکهر و تمهل در
قلمرو برنامهدرسهی مهاور اسهت درواقهع سهاال پایهانی
قلمرو برنامه درسی به حساب مهی آیهد کهه بهه فهرسهت
ساات محر شدة آن اوافه مهیشهود .پاسهخ بهه ایهن
ساال را نمی توان در نظریه و در تاقیق جسهتجو نمهود
بلکه پاسخ به آن در مایط پیرامونی ما قرار دارد .درواقع
میتوان آن را در مایط اجرای برنامهدرسی تجربه کهرد.
مایحههی کههه در آن افههراد بههه شههکل تملههی در ارائههة
پاسههخهههای ک هافی بههه سههاات وههروری برنامهههدرس هی
مشارکت میکنند.
در پایان ،نتیجهگیری را میتهوان بهدین ناهو اتهال
نمود :آیا نمهیتهوان یه فهرسهت بهتهری در خصهو
ساات برنامهدرسی تهیه و تدوین نمود و آیها در حهال
حاور میتوان چیزی بهتر از فهرست ساات بهه وجهود
آورد
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