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 کتاب یمعرف

 یمعارض برنامه درس یها دگاهید 

  30/2/1399تاریخ پذیرش و انتشار:                                                            7/1/1399تاریخ دریافت:        

 

 1محمود مهرمحمدی

 

 اثر یمختصر مشخصات کتاب شناخت یمعرف

ای فصول است که تحت ویراستاری دربردارنده مجموعه 1974در سال   2یمعارض برنامه درس یها دگاهیدکتاب 

در ایاالت متحده آمریکا منتشر شده است.  5کاچانو توسط شرکت انتشاراتی مک 4ولنس زابتیالو  3الیوت آیزنر

نگارش  6این کتاب یکی از مجموعه چهار جلدی است که تحت نظارت و بنا به درخواست جامعه ملی تعلیم و تربیت

؛ 8تحت ویراستاری رالف تایلر و ریچارد ولف 7کردنآزمونمسایل اساسی ر این مجموعه عبارتند از اث سهشده است. 

 12که آندره کوپان و هربرت والبرگ 11بازاندیشی تساوی تربیتی؛ و 10با ویراستاری ادگار اپس 9گرایی فرهنگیکثرت

در پنج گیری و یک نتیجهمقدمه  عالوه بر یک صفحه است که 200اند. این کتاب در مجموع ویراستاری کرده

ه درسی است و فصل تنظیم شده است که هر بخش آن معرف یکی از دیدگاههای اساسی برنام دوازدهبخش و 

 فصل های زیر هر بخش توسط صاحبنظران بنام و نماینده دیدگاه مربوطه نگارش یافته است. 

 کتابفصول و مباحث  یمعرف

خش و پنج ب یفیاست. شامل دو فصل تال یژانر خاص یمعارض برنامه درس یها دگاهیدکتاب همانگونه اشاره شد، 

 هیراز نظ کیهر   خصشا ندگانینما ایاز چهره ها  سندگانیاثر نو نیپنجگانه ا یاست. در بخش ها یورآاز نوع گرد

متن از صاحب  ایرا انتخاب و ارائه کرده اند. در مجموع دوازده مقاله  یکوتاه یمقاله ها یپنج گانه برنامه درس یها

                                                           
 . استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس1 

2. Conflicting Conceptions of Curriculum 
3. Elliot Eisner 
4. Elizabeth Vallance 
5. McCutchan Publishing Corporation 
6. National Society for the Study of Education 
7. Crucial Issues in Testing Ralph 
8. Ralph W. Tyler & Richard M. Wolf 
9. Cultural Pluralism 
10. Edgar G. Epps 
11. Rethinking Educational Equal£ty 
12. Andrew Kopan & Herbert Walberg. 
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 کی ایه مقدم کیها در کل اثر به خوانندگان عرضه شده است. کتاب شامل  دگاهیاز د کینظران مرتبط با هر 

 زیرا ن یانیفصل پا کیدارد.  اختصاص یطبقه بند ایچهارچوب  رحو ش نییهم هست که به تب یفصل مقدمات

قرار  را در کانون توجه یدرس یزیپنجگانه در برنامه ر یها هیکاربست نظریی به تنها رزنیکه در آن آ هستیم شاهد

 مورد استفاده ی. برنامه درسردیپذ یانجام مخاص  یبرنامه درس کی یکالبد شکاف قطری از کار نی. اداده است

 یبرنامه درس نیاست. ا1"مطالعه یبرا یانسان؛ عرصه ا"نام با  یمطالعات اجتماع ۀحوز رمنظور برنامه مشهو نیبد

ع مقط نیدر ا یاصالح برنامه درس انیجر یمحور تشخصی یباشد و از تراوشات فکر یم یالدیم 60 ۀمحصول ده

در این مقطع زمانی است که ماشین تولید برنامه  دینوپد یدرس یاز برنامه ها ۀوننم کی که است برونر جروم یعنی

  های درسی جدید با حمایت دولت فدرال گردش بی سابقه ای پیدا کرده است.

 که بحث اول آن که شامل دو مبحث است یشناخت یندهایبه مثابه پرورش فرآ درسی برنامه با عنوان اول بخش

نگارش شده است و بحث دوم آن هم در فصل  ایترکارل بر توسطسهولت،  ای: ضرورت ییمدرسه ابتدان ابا عنو

 نوشته شده است.  یحل مساله و اصالح برنامه درس ندها،یفرابا عنوان  بروکز یبرنز و گر چاردیربعدی توسط 

ا پنجم های سوم تفصلکه  اختصاص یافته است یبه مثابه فناور یبرنامه درس کتاب به معرفی دیدگاه دوم بخش

. فصل فن تنظیم کرده استبه مثابه  یموزشآ یتکنولوژبا عنوان  لیرابرت تا نگیرد. فصل سوم را کتاب را دربرمی

 یبرخو فصل پنجم هم با عنوان  لورمنیرابرت س توسطپاسخ  -محرک تیتقو یاستفاده از الگو دوم با عنوان

 اند. عرضه نموده وبر و هرولد نوح امیلوی گولدمن، رالف است که یاز ساختار برنامه درس یاقتصاد یالگوها

به مثابه تجربه معطوف به  یبرنامه درس ای ییشکوفا خودکتاب توصیف دیدگاه برنامه درسی برای  سوم بخش

ایی با ههستند که به ترتیب فصل کسینیف پیلیفو  ونلیژوزف است که نویسندگان دو فصل از این بخش کمال 

 اند. را نگارش نموده یو برنامه درس یعالو تماست؟  تیاولو نینخست یانسان عقالن ایآعناوین 

دهند. این هایی تعلق دارد که جامعه را در کانون توجه برنامه درسی قرار میبه آن دسته از دیدگاه چهارم بخش

توصیف شده است و در  یاجتماع انطباق ای یبازساز یبرا یبرنامه درس فصل معرف دیدگاهی است که با عنوان

رنامه و ب یاسیقدرت س، هانت تسیاز الرنس مدکّف و مائور یو برنامه درستناسب  هایی با عناویناینجا هم فصل

 ارائه شده است.  نیاز هرولد شِ تیو ترب میهدف در تعل افتنیبازو  از جان من رستانیدب یدرس

 ییرابه مثابه عقل گ یبرنامه درس کننده دیدگاهی است که آیزنر و والنس با عنوان دیدگاهتوصیف پنجم بخش

ژوزف شواب ابتدا مفهوم ساختار دیسیپلین را نوشته است و پس از ابتدا اند و در این بخش معرفی کرده کیاکادم

 نگارش شده است.   ترزیهرست و آر.اس. پ تریپدر فصل دوازدهم با عنوان برنامه درسی توسط آن 

                                                           
1. Man; A Course of Study 
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 شرح و بسط مقصود و مضمون اثر

ند. ولنس خود پدید آورده اکتاب را  نیا 1ولنس زابتیال یعنی یالدیم 70خود در دهه  یبه همراه دانشجو زنریآ

 نیاست. آنچه که در ا درسی برنامه  مطالعات ۀاستاد شناخته شده و بالنسبه شاخص در حوز کیدر حال حاضر 

است  یبرنامه درس 2یهنجار یها هیاز نظر )ولنس یالبته به همراه (زنرینخست آ یکتاب آمده است، طبقه بند

 یهنجار یها هیرا از نظر زنریکامال متفاوت آ یقرار گرفته و طبقه بند یمورد بازنگر یالدیم 90 ۀکه البته در ده

 راستوی از سوم فصل  در قالب زنریمتاخر را آ ی. طبقه بندمیشاهد هست 3"یدرس ۀبرنام یها یدئولوژیا"با عنوان 

 ارائه کرده است.(  1994)"یتیترب اتتصور"سوم کتاب 

مطرح شده توسط  یها شهیو اند ءآراصورتبندی  مورد بررسی، کتاب در  مطرح شده 4یا فرا نظریه یبند طبقه

 برنامه از طریقاین مواضع و  اتخاذ موضع کرده اند تیترب تی و چراییسیچ درباره که  ای است صاحبان اندیشه

 دانسته گریکدیو البته معارض با  زیپنج مورد متمااین اثر مواضع اتخاذ شده را  .باید جامه عمل بپوشند یدرس های

 روایت این کتاب از تنوع و گونه گونی منطق ها یا عقالنیت حاکم بر برنامه های درسی مدارسبنابراین است. 

 عبارتند از:

به مثابه  یدرس برنامه، 6یشناخت یندهایبه مثابه پرورش فرآ یدرس برنامه ،5یبه مثابه فناور یدرس برنامه

 9.یانطباق اجتماع ای یبه مثابه بازساز یدرس برنامهو  8کیاکادم ییبه مثابه عقل گرا یدرس برنامه، 7ییخودشکوفا

 تعریف اجمالی هر یک از دیدگاه ها بدین قرار است:

ماموریت برنامه های درسی انتقال محتوی نیست بلکه باید تمرکز بر تقویت  پرورش فرایندهای شناختی:

 طیف وسیعی از مهارتهای شناختی در دانش آموزان قرارداده شود.

ارزش محوری در این دیگاه توجه به اهداف   :یا برنامه درسی به مثابه تجربه رضایتبخش خودشکوفایی

شخصی و تجربه یادگیری مرتبط با آن است. برنامه درسی کودک محور است و رشد خودبنیاد او را مورد 

 حمایت قرار می دهد.

                                                           
1 .Elizabeth Vallance 
2. Normative theories 
3. Curriculum Ideologies 
4.  Meta theory 
5. Curriculum as technology 
6. Curriculum as development of cognitive processes 
7. Curriculum as self-actualization 
8. Curriculum as academic rationalism 
9. Curriculum as social adoption/ social adaptation 
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اساسا در پی یافتن روش های کارامد برای اما مشابه دیدگاه فرایند شناختی بر فرایند ها تمرکز دارد.  فناوری:

برخالف دیدگاه فرایند شناختی بر شناخت و یادگیری متمرکز نیست. و  هداف از پیش تعیین شده استتحقق ا

 .می شمارد دغدغه اصلی برنامه درسیرا کاربرد فناوری تسهیل کننده آموزش 

سنتی ترین دیدگاه برنامه درسی محسوب می شود و اولویت را بر انتقال برترین و  عقل گرایی آکادمیک:

رین دستاوردهای اندیشه بشر به نسل جدید تلقی می کند. بر اساس این دیدگاه قوای عقالنی دانش قدرتمندت

 آموزان بدین صورت بارور می شود.

نیازهای جامعه بر نگاه به  دو نحله وجود دارد که برای هر دو در این رویکرد بازسازی یا انطباق اجتماعی:

جامعه محور است. اصالح جامعه بدست تربیت یافتگان که از نیازهای فرد اولویت داشته و برنامه درسی 

ت. سی نحله بازسازی گرایان اولیت اجتماعی ایشان نسبت به آینده حکایت می کند در راس دغدغه هائمس

در حالی که نحله دیگر جهت گیری اماده سازی قرد برای ایفای نقش موثرتر در جامعه کنونی را مدنظر قرار 

 می دهد.

 آثار آیزنرمیان سایر تاب در جایگاه ک

 در  نهاد معتبر و شناخته شده کیاست که توسط  یاز چهار کتاب یکیمورد بحث  کتابهمانگونه که اشاره شد 

نام  1تیربو ت میمطالعه تعل ینهاد جامعه مل نای  منتشر شده است. تیو ترب میتعل یو تخصص ینشر آثار علم حوزۀ

جامعه مطالعات  که ستیدر حال نیمجموعا چهار کتاب را منتشر کرده است. ا یالدمی 1974 سال در  دارد که

 اما. اطالق می شده است 2سالنامهو به آن ها است  کردهیکتاب منتشر م کی سال هر در معموال تیو ترب میتعل

 یمجموعه چهارجلد نیا  هم منتشر کرده است. گریسه کتاب د زنر،آی از بحث مورد کتاب بر عالوه  1974 سال در

ترین مرجع ابراین کتاب مورد بررسی توسط مهمبنشوند.  یشناخته م 3تیو ترب میمعاصر تعل مباحثبا عنوان 

علمی تعلیم و تربیت حاوی مباحثی تشخیص داده شده است که در زمره مسایل اساسی تعلیم و تربیت در زمانه 

بنطران دیگر حوزه برنامه درسی نیز چنین فعالیتی را خود بوده است. شاید این توجه سبب شده باشد که صاح

واجد ارزش قلمداد و به مرور زمان طبقه بندی های دیگری پا به عرصه وجود گذاشتند. و البته همانطور که اشاره 

                                                           
1. National Society for the Study of Education (NSSE) 
2. yearbook 
3. Contemporary Education Issues 
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ی مثال ) نگاه کنید برا ها برای بار دوم به این فعالیت مبادرت ورزید فرانظریهآیزنر نیز با تصدیق سودمندی  ،شد

  ( .2010، 4و ژوزف بولوتین 2012 ،3اسکایرو؛ 1983 ،2میلر ؛1996، 1به طبقه بندی های شوبرت

 اثر یماندگار دالیلشرح 

 ۀحوز در ژهیممتاز اهل نظر به و یها یژگوی از آشنا، یها صحنهو نگاه از نو به  یو جسارت بازنگر شهیاند تیالیس

 تیالیس نیاز ا یمطالعات برنامه درس ۀو به طور اخص در حوز تیو ترب میتعل ۀاست که البته در حوز یعلوم انسان

. بعنوان نمونه همانگونه که اشاره شد آیزنر و میجنس نظرورزان و اهل نظر خوشبختانه کم نداشته ا نیو ا شهیاند

 ولنس درباره صورتبندی مواضع اتخاذ شده در خصوص غایات تربیت این جسارت را از خود بروز داده اند.

 پایانی سخن

 یبند طبقه نیبه ا نقادانه یمنتشر کرد و درآن نگاه یمقاله ا  ،کتاب نیدر ا زنریهمراه و همکار آ سندهینو ،ولنس 

ه اضاف مجموعه به دیجد دگاهیدو دحذف و  برنامه درسی به مثابه فناوری دگاهیددر نتیجه این تامالت  .انداخت

 یهنجار یها هیاز نظر دیجد یطبقه بند کیبا ارئه  90 ۀدر ده زنریرا که آ یکار بیترت نیبه ا و نیبنابرا شد.

نگاهی دوباره به دیدگاه های معارض برنامه " به عنوان ای مقاله ولنس در قالب ،انجام داد یدرس یبرنامه ها

از نظریه های ارائه شده  یبندصورتدر  یدست به بازنگر استادش داد و در واقع زودتر از سامان( 1986) 5"درسی

 اثر زد. نیدر اهنجاری 
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