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 تصورات تربیتی آیزنر

 31/2/1399تاریخ پذیرش و انتشار:                                                      7/1/1399تاریخ دریافت:         

 

 محمود مهر محمدی1

 سرآغاز

 کتاب عنوان در گرچه کتاب است. نیاو هم 2یبرنامه درس ۀدر حوز یگفت کتاب جامع و دیکه با زنریآ وتیاست از ال یکتاب اثر نیا

 3"یمدرسه ا یهابرنامه یابیو ارزش طراحی درباره" نآ فرعی درعنوان اما  استفاده نشده  curriculum  یا یبرنامه درس  واژۀ از

 شود.  یتلق یتواند معادل برنامه درس می 4یمدرسه ا یاست. برنامه ها

 کتاب ویراست های مختلف

 زنریآ وتیاست. ال منتشر شده 19۸۵در سال  آن دوم سترایوانتشار یافته و  1979ویراست نخست کتاب تصورات تربیتی در سال 

منتشر  1994ما قرار دارد را در سال  اریاثر در اخت سوم و نهایی راستیو نیکه هم اکنون به عنوان آخر یدیجد راستیخوشبختانه و

می آورد بر که ردکتاب دا نیا یقبل راستیحائز توجه و مهم نسبت به و شیکم و ب یسوم تفاوت ها راستیو ای راستیو نیکرد. آخر

 . ردیدرصد مباحث کتاب را در بر گ یحدود س شود

 جایگاه اثر در میان سایر آثار الیوت آیزنر

از آیزنر کتاب های متعددی منتشر شده است که هرکدام زمینه یا بحث خاصی در قلمرو مطالعات برنامه درسی را در بر می گیرد. 

ی بعضا مجموعه ای از مقاالت خود را نیز که دارای قرابت موضوعی بوده اند در قالب یک اثر منتشر ساخته است که بدین ترتیب ول

در حوزه مطالعات برنامه درسی پا به عرصه وجود گداشته است) فهرست مهم ترین آثار منتشر شده نیز عناوین جالب و سودمندی 

اما همچنانکه در مقدمه اشاره شد کتاب تصورات تربیتی تنها اثری است توسط نویسنده را در بخشی با همین عنوان می توان یافت(. 

یزی درسی را در برگرفته و شرط الزم برای اطالق کتاب جامع یا کتاب که تالش داشته است تمام موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ر

لی یا درسی و آموزشی را احراز نماید. گرچه در شمولیت و جامعیت اثر ممکن است بتوان تردید روا داشت و بر جای بیش و کم خا

رنامه درسی یا مبحث تغییر و نوآوری انگشت ای مقوالت مهم مانند تاریخ تحول اندیشه و عمل در حوزه بجایگاه بشدت حاشیه ای پاره

ر دانشوری و دانشجویی برنامه درسی ارایه یراست جدیدی از این کتاب به بازااشت. قابل ذکر این که ایزنر تصمیم گرفته بود وذگ

السیک در زله یک اثر کننماید و دلیل آن را نیز در مکاتبه شخصی با نگارنده اینگونه عنوان کرد که معتقدم این کتاب را باید به من

 رشته نگریست.
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پژوهش   یمثال موضوع روش شناس یپرداخته است. برا زیو مستقل ن ژهیبه شکل و گرشیدر آثار د این کتاب از مباحث یبه بعض زنریآ

به شکل مستقل و البته مبسوط و مشروح مورد  یگریکتاب در فصول دهم تا دوازدهم مورد بحث قرار گرفته، در اثر د نای در که ای

شود که  یمربوط م یدر برنامه درس یهنجار یها هیبه مبحث نظر گرینام دارد. نمونه د ۵ریبوده است که چشم بص سندهیتوجه نو

 هینظر یدو نوبت موضوع طبقه بند زنرین است که آآتوجه خاص  نیا حیقرار داشته است. نشانه صر زنریبطور خاص در کانون توجه آ

ها  هیرالزم است اشاره شود که پردازش نخست او از نظ نجایقرار داده است. درا نییو تب یرا مورد واکاو یبرنامه درس یهنجار یها

داده  لیشرح و تفص یمعارض برنامه درس یگاه هادیبا عنوان د یآمده، در کتاب مستقل یتیدوم کتاب تصورات ترب راستیکه در و

ه شود ک یمشاهده م یبرنامه درس یها یدئولوژیها با عنوان ا هیاز نظر زنریآ دیجد یسوم کتاب، طبقه بند راستیشده است. در و

 شرح و بسط آن ارائه نشده است. یبرا یالبته اثر مستقل

 چرا یک اثر ماندگار؟

 ژهیو بو تیو ترب میانگاره را در قلمرو تعل ایو ماندگار محسوب شود؟ کدام منظر  کیکالس یتواند اثر یاثر از چه جهت م نیا اما

 ینوع ۀندنمای که قلمرو نینگاه هنرمندانه به ا ای یباشناسیگفت نگاه ز دیکند؟ در پاسخ با یم یندگینما یمطالعات برنامه درس

آنچنان که در  غالب شهیاست. اند یو برنامه درس تیو ترب مینسبت به تعل ستمیقالب در قرن ب یفکر انیو مقابله با جر یشیدگراند

و برنامه  تیربو ت میتعل انیکه جر یاست. نگاه کیو تکنولوژ یمتاثر از نگاه صنعت ردیگ یهم مورد بحث قرار م یتیکتاب تصورات ترب

 همان کنش استاندارد و ای کیدانسته و به مدد آن باور به کنش تکنولوژ یو قطع یرا برخوردار از پشتوانه دانش علم یدرس یزیر

وت ندارد و همه را دع ینسبت دیعامالن تول یاجتهاد ایورانه با رفتار کنش یصنعت یندهایدارد. همچنان که فرا ندیفرآ نیدر ا نهیبه

با  میپارادا کیکنند در واقع با  یم دایکتاب سروکار پ نیا که با ینکسا نبنابرای کند. یاز قواعد استاندارد و فرموده شده م تیبه تبع

 لبدی و منتخب جهان به واقع در هنر  الهام بخش آن عالم هنر است. ای یشوند که عالم مثال یآشنا م یدرس ۀاز برنام دیجد ۀانگار

است.  یدرس یزیو برنامه ر تیو ترب میجهان تعل یشالهام بخ ای یدر راهبر یعالم صنعت و تکنولوژ نیگزیمبدل شده که جا زنریآ

ظر و نو از ن یعالّم ت،یو ترب میوران حوزه تعل شهیو اند استگذارانیعالّم مرجعِ س ییمهم شده که با جابجا نیمعطوف به ا زنریاراده ا

م چرخش در عال ای ییجابجا نیا بعاتثار و تآاز  یآگاه برای دعوت کند. دیعالم جد نیدر ا دهیگز یبسازد و آنان به سکن یعمل برا

قرار  یفصول مختلف کتاب متامالنه مورد مطالعه و وارس دیقهرا با یباشناسزی و به هنر یجهان مرجع از صنعت و تکنولوژ ای یمثال

 . ردیگ

 کتابکه در فصول  یبه فصول و اهم مباحث یو نظر یگذر

 نها خواهیم داشت.آاین کتاب شامل سیزده فصل است که در ادامه مروری اجمالی بر هر یک 

 تیو ترب میحاکم بر تعل یها شهیشرح اند یحاو "م؟یرو یبه کجا م کا؛ی( در آمری) رسمینظام آموزش مدرسه ا"با عنوان  اول: فصل

 "طرملتی در خ"ای که  ردپای آن در سند باالدستی  شهیدر سطح دولت فدرال است. همان اند یبا استناد به اسناد باالدست کایآمر

دیده می شود. سند اخیر که تالشی در جهت تمهید برنامه درسی ملی و تشدید تمرکز گرایی برای پاسخگو  "2000امریکای "و 

نشانه  صلف نیا ادامه در زنریآ استوار است. یاستاندارد ساز ای ینابسنده صنعت کردن مدارس در قبال جامعه و ذینفعان است بر انگاره 

 تیو ترب میعلکه ت یخیکند و در واقع از تله تار یمجستجو  در بستر تاریخ تعلیم و تربیت امریکارا  های این طرز تلقی ساده اندیشانه
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 یشناسبایز میپارادا ای لیبد شهیاز اند یبرجسته و شاخص یفصل نشانه ها نیدارد. در ا یدر آن گرفتار آمده است پرده بر م کایآمر

 کند. یم یبعد مباحثخود خواننده را آماده ورود به  نقدهای با  شود. در واقع ینم دهید

اره منطبق بر انگ یکیرا که  یبرنامه درس دهیاز پد ی، ابتدا دو فهم اساس"فیو تعار زاتیتما م،یمفاه یبرخ": با عنوان دوم فصل

برنامه  دهیخودش را از پد یشخص فیدهد. تعر یم حیاست را توض ییوید یتیترب هیفهم برآمده از نظر یگریاست و د یو صنعت یسنت

 یتعلق دارد ارائه م یکه به قلمرو برنامه درس ییها یریگ میاز تصم یجالب یسطح بند نیدهد و همچن یمورد بحث قرار م یدرس

 یها هینظر گاهیجا نیهمچن و تیگذارد و ماه یرا به بحث م یدرس یزیدر برنامه ر هیخودش درباره نظر دگاهیکند. در ادامه د

فهم  یراب یو نوآور رییمربوط به حوزه تغ یدیکل میفصل مفاه انیکند. در پا یم یرا بررس تیو ترب میدر تعل یو هنجار یفیتوص

 شود. یبه بحث گذاشته م کیو نگاه ارگان ینگاه سنت انیتفاوت م

اختصاص  یبرنامه درس یهنجار یها هیاز نظر دیجد یطبقه بند یبه معرف "یبرنامه درس یها یدئولوژیا"با عنوان  سوم: فصل

 هیظرن یشده و کاربردها یاتیعمل یدئولوژیا ،یضمن یها یدئولوژیمانند ا یمهم اریبس یمقدمات یفصل بحث ها نیدارد. البته در ا

 بحث شده است. زین یهنجار یها

و  یضمن یبرنامه درس ح،یصر ی، سه گانه برنامه درس"دهند یکه همه مدارس آموزش م یسه برنامه درس"با عنوان  چهارم: فصل

 یاه هانگ یکه نابسندگ تیو ترب میتعل انیجر یها یدگیچیپ یمنظر پاره ا نیکند و از ا یپوچ) مغفول ( را طرح م یبرنامه درس

 .هدد یسازد نشان م یرا بر مال م یسنت

که معطوف به بحث درباره اشکال سه گانه  یخاص بندی قالب با  "اتیتمن ریاهداف و سا ،یتیآرمانها ترب"با عنوان  پنجم: فصل

از اشکال سه گانه  کیکند. در واقع هر  یم نییرا تب یبرنامه درس یطراح یاست، در واقع الگوها یدرس یبرنامه ها یبرا یهدفگذار

نسبت به طرح  یفصل نقد اساس نیپروراند. مدخل مباحث ا یرا در بطن خود م یبرنامه درس ازطرح خاص  کیهدف ها  نیتدو

اما  تناسب داشته باشد، یتواند با مهارت آموز یگرچه م زنریاست که از نظر ا انهیرفتارگرا یبر شکل هدفگذار یمتک یبرنامه درس

اه گشا و ر یآموزش مدرسه ا یدر نظام ها یانسان یواال یها تیفیبه ک یابیو کاشتن بذر دست یتیترب دهیچیاهداف پ بیتعق یبرا

 هی( آشکار شده در سایامدهایپ ایعبارتند از اهداف حل مساله و اهداف )  بیبه ترت یدوم و سوم هدفگذار ی. شکل هاستین دیمف

 بالبداهه.  یها تیفعال

در  یدرس یبرنامه ها یریکه در شکل گ یمتعدد اجتماع ینهادها ی، ابتدا به معرف"یدرس یزیابعاد برنامه ر"با عنوان  ششم: فصل

توان آن را  یو نم ستین یتمیو الگور یخط یندیفرا یدرس یزیکه برنامه ر نیبر ا دیپردازد. سپس با تاک یهستند م میسه کایآمر

صل ف نیپردازد. در ا یم یاز ابعاد هفتگانه برنامه درس کیدر خصوص هر  یریگ میتصم یخود برا یها هیفرموله کرد، به ارائه توص

 یب یتیموقع یتواند معلم را از مداخله ها یشود نم دیکه تول یتیفیبا هر ک یکند که برنامه درس یم دیتاک یگزاره اساس نیبر ا زنریا

 سازد. ازین

و مطلوب از نظر اوست شرح  یآرمان سیهنرمندانه که تدر سی، ابتدا ابعاد چهارگانه تدر"سیدرباره هنر تدر"با عنوان  هفتم: فصل

 یم یعلم یها افتهیها و  هیهنرمندانه از نظر سیتدر یریپذ ریبه موضوع تاث ،یاز هرنوع کژتاب یریجلوگ یشود. سپس برا یداده م

با  سیفصل مانند نسبت تدر نیدر ا یگرید دیکند. مباحث مف یشواب را عرضه م کالیپرکت یها دهیا اهماهنگ ب یپردازد که نگاه

 گرفته شده است. یپ زین یریادگی
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دهد. سپس موضوعات سه  یرا مورد بحث قرار م یابی، ابتدا پنج کارکرد ارزش"یابیکارکردها و اشکال ارزش"با عنوان  هشتم: فصل

 ندیراف ،یبرنامه درس تیفکی  دهد که عبارتند از ی( را شرح میابیارزش ی) متعلّق هاردیگ یبه آن تعلق م یابیکه ارزش یگانه ا

ا بدست آمده است ر یابیارزش ندیگزارش آنچه در فرآ ای ییفصل موضوع بازنما یانی. در بخش پاموزاندانش آ یو آموخته ها سیتدر

 ییبه بازنما دینابسنده است و با تیاعداد بغا یبسنده کردن به مشت ای ییگرا تیکند که کم یم دیدهد و تاک یدر کانون توجه قرار م

 قرار داد. رهنرمندانه را در دستور کا یگزارش ها ای یفیک یها

ست موضوع ( کتاب اییسوم) نها راستیتازه و افزوده شده به و یفصل که "تیو ترب میسنجش در تعل ینیباز آفر"با عنوان  نهم: فصل

 دییکه از آن تا نهیزم نیدر ا زنریا یاساس دهیگذارد. ا یبه بحث م یدانش آموزان را از منظر جالب و آموزنده ا یسنجش آموخته ها

باشد که مدرسه در  یریادگیو اهداف  یتیترب یارزش ها یتمام نما نهییآ دیشود، که سنجش با یم جهینت  6اصیل سنجش هینظر

 مورد نظر است، سبب تیسازوکار سنجش و آنچه بعنوان ارزش ترب انیم کیبه  کیعدم تناظر  گریتحقق آن است. بعبارت د یپ

 یژگیفصل با شرح هشت و نیدر سازوکار سنجش نداشته است. ا یشود که بازتاب یم ییها یریادگیعدم تحقق همان  ای لیتعط

 سنجش است. یها یدگیچیدر فهم پ یمعرف فصل تازه ا سندهیکه از نظر نو ردیپذ یم انیپا( یسنجش فیتکال ایسنجش ) 

و  "یتیاز نقد ترب یینمونه ها "،"یتیو نقد ترب یخبرگ یاشکال و کارکردها" نیبا عناو بیبه ترت و دوازدهم: ازدهمیدهم،  فصول

 یدهم بحث ها . فصلکند یم تیحکا یباشناسیز کردیبا رو یبرنامه درس قاتیبر موضوع تحق زنریاز تمرکز آ "یتینقد ترب کینقد  "

 دکه حدو ازدهمیدهد. در فصل  ینام دارد را پوشش م یتیو نقد ترب یاو که خبرگ یابداع یروش شناس ایپژوهش  کردیرو ینظر

 کردیور نینظر او با استفاده از ا ریکه ز یدکتر یپنج نمونه از رساله ها دهیشود خواننده با گز یصفحه از کتاب را شامل م کصدی

 یم نیشیشده در فصل پ یاز پنج نمونه معرف یکی یابیبه نقد و ارز زنریشود. باالخره در فصل دوازدهم ا یانجام شده است مواجه م

 ا کامل کند.است ر یفیک یکردیکه البته رو باشناسانهیز کردیبر رو یچرخه مباحث مربوط به پژوهش مبتن بیترت نیپردازد تا به ا

 میتعل یبرا باشناسانهینگاه ز یمباحث کتاب و داللت ها یبه جمع بند "ینکات اساس یبرخ یجمع بند"با عنوان  :زدهمیس فصل

 ییبه استناد بحث ها کیرا مطرح و درباره هر یدیگزاره کل نیفصل چند نیدر ا زنری. آاختصاص دارد یبرنامه درس ژهیو بو تیو ترب

 ناسانهباشیاز مطالبات نگاه ز یکامل هیانیتوان ب یفصل را م نیکند. ا یارائه م یمختصر حیتوضکه در فصول مختلف انجام شده 

 دانست.

 بندی جمع

 مینگاه نرم و منعطف به دانش و کنش تعل یعنیاثر  نیدر ا دیمورد تاک باشناسانهیگفت نگاه ز توانیم یو در مقام جمع بند انیپا در

و  قتریعم یمحور، نگاه تیبافت و موقع جهیو در نت تیترب یانسان ندیفرآ یها یدگیچیظرائف و پ قیاز سر تصد ی، نگاهیتیو ترب

 مجددا  .تیو ترب میتعل و یدرس ۀبرنام ۀمتعلق به حوز یها دهیتر به پد یو در مجموع نگاه انسان یانسان نشعرصه ک نیبه ا قتریدق

نگاه را قبول داشته باشند و با آن همراه و همدل  نیخواه ا ،درسی برنامه مطالعات رشته کنم که دانش آموختگان یم دیباور تاک نای بر

 . خواهد داشت یرا در پ یفرجام خوب یتیکتاب تصورات ترب ریو شناخت از مس بشناسندنباشند الزم است آن را  ایباشند 
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