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 چكيده
 به علت تي از جمله اين تشتت هوي . اي وضعيت باثباتي ندارد درسي از حيث هويت حرفه برنامه رشته
 از جمله اين ، هاي رشته هم وريت أ در زمينه م . ي رشته مطرح است ها موريت أ اي است كه در باب م مناقشه

 و آموختگان وليت ذاتي دانش ؤ موريت و مس أ ريزي درسي م پرسش مطرح است كه آيا عمل برنامه
 و ها يد د اهر روشن تر است؟ يا اين كه تحوالت تاريخي رشته در اين زمينه به ظ متخصصان رشته

 مورد ند گذشته ن موريت ياد شده ديگر ما أ كه م وجود آورده است؟ واقعيت آن است ه هايي را ب تاريكي
 خورد ران رشته به چشم مي ظ موريت سنتي در ميان صاحبن أ دو برخورد متفاوت با اين م ، بلكه اجماع نيست

 آن را ن پردازد كه مدافعا موريت مي أ م يكي به نفي مطلق اين ، از ميان اين دو . كه مستحق واكاوي است
 تري است كه نزد امثال عين حال معتدل ر تر و د ع البته موضع پيچيده دومين موض ، و نامند مي گرا نومفهوم

 وجهه اصلي همت نگارنده، . شود و تاكنون صورتبندي روشني از آن ارائه نشده است اليوت آيزنر يافت مي
 رورزانه به اين موريت سنتي رشته است و تالش شده است با رويكردي نظ أ تبيين نگاه نوانديشانه به اين م

 درسي در حوزه برنامه ( هاي مدرنيستي دشواري اين تالش در ضرورت تلفيق نگاه . د شان هدف جامه عمل بپو
 . نمايند وده است كه به ظاهر غير قابل جمع مي ب درسي برنامه موريت رشته أ باب م و پست مدرنيستي در ) سنتي

 . ، رويكرد نوانديشانه ريزي درسي، نومفهوم گرايي، آيزنر برنامه : هاي كليدي ه واژ
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 و پرسش محوري مقدمه
 ي يا توجيه گنجاندن ي ر چرا از درنگ د ، پرسش محرك نويسنده براي ورود به اين عرصه

 تر نيز به آن وجود آمد، گرچه پيش ه ب ) ۱۹۹۴ يزنر، آ ( ۱ " تصورات تربيتي " فصلي در كتاب
 ريزي ابعاد برنامه " اينكه در فصل ششم كتاب يادشده كه عنوان اجماالً . بودم انديشيده

 ريزي درسي به بحث موضوع يا مقوله برنامه صراحتاً براي آن انتخاب شده است، ۲ " درسي
 . آموختگان آن مشروعيت بخشيده شده است به عنوان يك كاركرد رشته و شايستگي دانش

 ، درسي برنامه نوانديش در قلمرو ك چهره شاخص ه عنوان ي آيزنر ب پرسش اين است كه
 رسي جمع كند و به د حوزه برنامه در ترين بحث ميان نوانديشي و سنتي است چگونه توانسته

 نو آموختگان آن كه سخت مورد نفي و انكار نوعِ موريت رشته و دانش أ اين موضوع يا م
 توان آيا مي ، ه طوركلي ب فصلي را اختصاص دهد؟ ، است ۳ بويژه نومفهوم گرايان انديشان
 ريزي درسي جمع كرد و براي آن انديش بودن و التزام به كاركرد سنتي برنامه ميان نو

 ها و ديدگاه بندي است با بررسي و دسته كوشيده نگارنده توضيحي منطقي ارائه نمود؟
 متصاد و از موضع به ظاهر ، اند مواضع گوناگوني كه صاحبنظران در اين حوزه مطرح نموده

 اي از بندي تازه ي نموده و بدين ترتيب صورت ي رمز گشا و همفكران او آيزنر متناقض نماي
 مقاله در . ريزي درسي را ارائه نمايد همزمان به نوانديشي و سنت برنامه چگونگي التزام

 و با تالش براي شده هاي مختلف آغاز ئه ديدگاه ا چهار بخش تنظيم شده است كه با ار
 در بخش . يابد هاي اين نگاه ادامه مي انديشانه و سپس طرح ويژگي صورتبندي نگاه نو

 شده ضائات اجراي نگاه نوانديشانه اشاره اقت به و شده بندي شده جمع پاياني از مباحث ارائه
 . است

 ها مروري برديدگاه : بخش اول
 نمايندگاني و با چه چه ، موريت منسوخ أ م فرضيه نظريه يا طرفداران : گروه نخست

 ؟ لي استدال

1 educational imagination 
2 dimensions of curriculum planning 
3 reconceptualists



 ۳ / ... درسي با تأكيد بر انديشه آيزنر تأملي بر مقوله توليد و تدوين برنامه

 براي نخستين بار با ) ۱۹۹۵ پاينار و ديگران، و ۱۹۸۱ پينا و پاينار، جيرو، ( گرايان مفهوم نو
 و پرداختند به اين موضوع ۱۹۷۰ در آغاز دهه زدگي رشته ارائه تحليلي از دالئل بحران

 و ) ۱۳ : ۱۹۹۹ ريد، ( " ۱ ايي گر يات عمل " به باور آنان . چنين موضعي را اتخاذ كردند
 اي رشته شده ت حرفه دي يا هتك حيثي موجب نابو ) ۲۰۱۳ ، پاينار ( " ۲ ي ي را گ كار ش رو "

 از منظر نومفهوم موريت و پاك كردن آن از فهرست انتظارات أ اين م نفي مطلق . است
 در و ) درسي به عنوان كاربر برنامه مدرسه يا ( " خط مقدم " عقب نشيني از به معناي ، گرايان

 آن در بتوان تا است ماندن ) ۷ : ۱۹۹۵ اسلتري، ( " ي ي موج دوم نومفهوم گرا " انتظار آغاز
 نياز رشته به هم اكنون . بازگشت مدرسه به خط مقدم هاي آكادميك از محيط منتَظَر، مقطع

 از طريق طرح مفاهيم و انديشه كه ريزي درسي است هاي نظري برنامه تقويت زيرساخت
 همسو با همين . شود ياد مي هاي مرتبط با آن و پديده " فهم برنامه درسي " تازه در جهت

 به مطالعات ۳ ريزي درسي از نظر اين گروه الزم است عنوان رشته نيز از برنامه ، نگاه
 ر و موضع گوياي منظ كه به اين عبارت ؛ ) ۲۲۹ : ۲۰۱۰ رت، شوب ( تغيير يابد ۴ درسي برنامه

 و در فصلي كه ) ۱۹۹۵ پاينار و ديگران، ( درسي فهم برنامه گرايان از كتاب نومفهوم
 : توجه كنيد ، آمده است ۵ " درسي به عنوان متن نهادي برنامه " اختصاص به شرح

 اند و ما به عنوان گرفته دست ن مهار تعليم و تربيت را در ر ا سياستمد هم اكنون "
 ما روشن براي بايد . كنيم ي هستيم كه مشاهده مي ي پژوه مكلف به فهم چيزها دانش

 تر و تر، حياتي شته داراي دامنه گسترده يك ر بقاياي تنها ، باشد كه مشاهده و فهم
 ل از ي توان نشان داد كه يكي از دال مي ، در واقع . گيري عملي نيستند داراي جهت

 همين دقيقاً ، افتد بر آنچه در مدرسه اتفاق مي ، پژوهان ما دانش دست دادن مهارِ
 ريشه در سمت عمل بوده كه به اندازه كافي گيري بيش از اندازه رشته به جهت

 بدون نتيجه، افتادن در دام نوعي جوزدگي . دانش پژوهي و تحقيق نداشته است
 قلمروهايي كه ، بدون ترديد ). ۱۹۷۰ ، كليبارد ( تاريخي نظري بوده است پشتوانه

1 operationalism 
2 proceduralism 
3 curriculum development 
4 curriculum studies 
5 curriculum as institutional text
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 هاي پژوهشي بسيار گسترده داراي پايگاه - مانند اقتصاد - نها اشاره شد آ پيشتر به
 ها مسائل بادوام اقتصادي به اين پايگاه گرچه نبايد نتيجه گرفت كه با اتكا هستند،

 ، گسترده و پيچيده پژوهشي هاي اما برخورداري از چنين پشتوانه ، حل شده است
 ص ص ( غيرقابل انكار مداخله فكورانه در عرصه عمومي هستند هاي مطلقاً پيش نياز

۶۶۳ - ۶۶۲ ( . 
 نشيني تا چه نخست اينكه اين عقب : هايي به نظر  قابل طرح هستند در اين زمينه پرسش

 نداي بازگشت و ، دهد ونه كه شواهد تاريخي نشان مي گ زماني طول خواهد كشيد؟ همان
 نيست هم و معلوم است ه آغاز شده است و هنوز پايان آن اعالم نشد ۷۰ نشيني از دهه عقب

 دوم اينكه آيا بازگشت به خط ؛ اين دوره اعالم خواهد شد تم خ طي ي با پيش آمدن چه شرا
 ريزي درسي موريت برنامه أ نزله احياي كاركرد يا م هاي نظري مكفي، به م دوخته مقدم با ان

 ي كه بنياد آن بر مواجهه پديدار ي گرا به اين پرسش از منظر نومفهوم است؟ شايد هرگز نتوان
 اين درسي از پاسخ مثبت داد و برنامه ، درسي است شناسانه يا اتوبيوگرافيك با پديده برنامه

 يدني به شكل از پيش تدبير شده تغيير جنسيت يا ماهيت ي از شكل رو منظر هرگز نتواند
 و در ) ۳۳ : ۱۹۸۶ ( " درسي چيزي بيش از تفسير تجارب زيسته برنامه " به تعبير شوبرت . بدهد

 پاينار و گرومت، ( آن را به اهداف بيروني تقليل داد توان نتيجه امري دروني نيست و نمي
 يان به خط مقدم باز گرا نومفهوم ، ده نامعلوم طي هم كه در آين ي در شرا پس . ) ۱۹۷۶

 . موريت سنتي رشته پيوند زد أ معلوم نيست اين بازگشت را بتوان به احياي م ، گردند مي

 ، چه نمايندگاني و با چه استداللي؟ ) يگانه ( طرفداران سنتي تز ماموريت معتبر : گروه دوم
ــايلر ، ) ۱۹۲۶ و ۱۹۱۸ ( بابيــت ــا ) ۱۹۴۹ ( ت ــد ، ) ۱۹۶۲ ( ، تاب ــته معتقدن ــي رش ــه درس ــدون برنام  ب
 آموزشي معنا نظام نتيجه در در جهت مديريت بهينه نهاد مدرسه و ي به نياز عملي ي پاسخگو

 . اسـت همـين آموختگان آن رشته و دانش موريت قابل تصور أ ي يگانه م ي گو . و مفهوم ندارد
 عـده منـد قا ) ۱ كرافت يا ي ي ارسطو تخنه از جنس ( فن متكي به عملي ، نيز ريزي درسي رنامه ب

1  Croft
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 قابـل مهندسـي ايـن فراينـد ، به عبارت ديگـر . شود مي شده و معرفي الگوريتميك شناخته و
 ريـزي كنولـوژي برنامـه ت " بـه نـام اي مقولـه تـوان از و در نتيجه مـي سازي است و بهينه شدن

 در اين تعبير، تكنولوژي به مفهـوم تكنولوژي كه روشن است مراد از سخن گفت "۱ درسي
 هـاي پيشـنهادي صـاحبنظران، مفهـوم در مواجهـه بـا الگـوريتم ، يگـر سـخن بـه د . اسـت نرم

 اي را توانند راه و رويه آزمون شده يابد كه مخاطبان مي تكنولوژي نرم بدين معنا مصداق مي
 سـخن از كـه در همـين فضاسـت . حداكثر كارآيي و براي نيل به هـدف در پـيش گيرنـد با

 تباط با روح حاكم بـر نگـاه سـنتي يـا كالسـيك در ار ۳ گرايي كار يا روش ۲ ت گرائي ا عملي
 . نمايد قابل فهم مي

 ، چه نمايندگاني موريت معتبر أ م نظريه يا فرضيه ) انه نوانديش ( طرفداران غيرسنتي : گروه سوم
 و به چه استداللي؟

 را آنها همه توان كه البته مي ، ) ۱۹۷۱ ( ۴ و واكر ) ۱۹۶۹ ( شوآب و تا حدودي ) ۱۹۹۴ ( آيزنر
 با تفسير . شوند مي ، به عنوان نمايندگان اين گروه معرفي ي نيز دانست ي يو شاگردان مكتب د

 حامل بخشي ، گرا در اين باب ا و سنت گر گروه نومفهوم سخن هر دو باور آنها به ، نگارنده
 عمل بدون ، در اولي . ته شود س دان و نافي بخش ديگري از حقيقت نيز بايد از حقيقت

 ، د ش تقبيح شده و مخرب ارزيابي عيت و موقعيت شناخت ژرف واق بدون يا ۵ بصيرت نظري
 تئوري مستقل از ايده رشد يا همان ۶ و انقطاع از عمل " تئوري زدگي " نوعي اما متاسفانه

 بدون توجه به يا تئوري پردازي نظرورزي ، در دومي . عمل را در بطن خود پرورانده است
 در متأسفانه ئوري زدگي ت اين . شود بي مي حاصل ارزيا عيني و عملي بي عمل يا نتايج

1 Technology of Curriculum Development (TOCD) 
2 Operationalism 
3 Proceduralism 

 هاي در مقام توصيف سخن مي گويد نه تجويز، اما بحث او از حمايت از آنچه در بطن پروژه deliberation از واكر گرچه ۴
 مي توان هم را هشي كه در پايان ارائه مي نمايد پيشنهاد هاي پژو . مي كند حكايت ) كشف نموده است ( مورد مطالعه يافته است

 . كيفيت اين فرايند است هايي در جهت بهبود گونه تفسير كرد كه توصيه اين
5 practice without theory 
6 theory without practice
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 يك از تحليل كه هر نتيجه اين . است بروز و ظهور يافته " عمل زدگي " عي نو كسوت
 كه است اين ، داند مواضع قطبي را حامل بخشي از حقيقت و همزمان نافي بخشي ديگر مي

 اي نامعلوم به آينده نبايد آن را و داراي موضوعيت دانست اش همانند گذشته فرايند را بايد
 مبلغ كه زده اما بايدآن را از نگاه عمل ، ) دهد انجام مي نحله اول كاري كه ( نيز احاله داد

 اي به نام و پيچيده حساس صنوع فرهنگي با م انديشانه و در نتيجه نابسنده ساده اي مواجهه
 عبارت كاملي كه . مصونيت بخشيد ، ) دهد انجام مي دوم كه نحله كاري ( درسي است برنامه

 كه در ي است ي از ديو ، ي از آن در توصيف موضع هر يك از دو نحله اشاره شد ي ها به بخش
 نظريه بدون عمل، " . ۱ است پرداخته شده گي و نا فرجامي هر يك از دو نگاه آن به نابسند

 " نظرورزي بي خاصيت و عمل بدون نظريه، حركت كوركورانه ديمي است

 سنتي موريت أ صورتبندي نگاه نوانديشانه به م : بخش دوم
 در عين موريت معتبر و أ درسي به عنوان يك م اسي فرايند توليد و تدوين برنامه هاي اس گي ويژ ) الف

 ؟ توان صورتبندي كرد را چگونه مي نوسازي شده حال
 ترين آنچه در سنتي ، كيد شود كه به زعم آيزنر أ خوب است تصريح و ت در ابتدا

 درسي مطرح اجهه با ابعاد يا عناصر برنامه مو چگونگي يعني فصل ششم درباره ؛ ب فصل كتا
 و " عمل فكورانه " ها كمك به غني سازي فرايند كاربرد آن فرمول نيستند و تنها ند، شو مي

 كه آيزنر از اين فرايند به تعريفي ، عالوه بر اين ). ۱۲۵ : ۱۹۹۴ ( هاي آن است درك پيچيدگي
 : بايد توجه شود ، كند ارائه مي

 ي ها ها و انگاره دن آرمان تبديل كردن يا تغيير فرم دا فرايند ، ريزي درسي برنامه
 تحقق چشم انداز آغازگر به ثري ؤ ه به شكل م هايي است ك تعليم و تربيت به برنامه

 برنامه ريزي درسي در بافت تعليم و تربيت، به معناي ... اين فرايند منجر خواهد شد
 غير قابل بيان مورد نظر من، فرايندي است كه در تعقيب تحقق برخي چيزهاي

 به تالش فرايندي است كه در آن افرادي براي اين تبديل و ترجمه ؛ است
 ) ۱۲۶ ص ( مشغولند

1 Theory without practice is idle speculation and practice without theory is random groping
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 هاي مهم زير را براي صورتبندي نگاه نوانديشانه به اين مقدمه ويژگي نگارنده با
 : موضوع استنتتاج و عرضه نموده است

 عمل و خرد عملي به عمل  متكي و ۱ " عمل فكورانه " متكي بودن به ، نخست
 ؛ همسو با ديدگاه با فلسفه عملي ) ي ي همان فرونسيس و پركسيس ارسطو ( اخالقي

 توجه به اختصاصات ؛ كه اقتضاي آن ) ۱۹۷۱ ( اكر و و ) ۱۹۸۳ ( شوآب ، ) ۱۲۵ : ۱۹۹۴ ( آيزنر
 در توصيف واكر بيان . است هاي مختلف و انتخاب هوشمندانه از ميان بديل محيط

 : چنين است ، كيد دارد أ بر عمل فكورانه ت هاي اين فرايند كه ويژگي
 ، ات م ي باورها و اطالعات براي اتخاذ تصم از ، فرايندي كه از طريق آن

 عمل ( عمليات اصلي در اين فرايند . عمل فكورانه است شود، مي برداري ه بهر
 گيري، ردن نقاط تصميم صورتبندي ك : عبارتند از ) درسي فكورانه در برنامه

 هاي موافق و اين نقاط، مورد توجه قرار دادن استدالل ها براي طراحي بديل
 ترين بديل با انتخاب قابل دفاع ها و نهايتاً مخالف درباره نقاط تصميم و بديل

 . ) ۵۴ ص ( هاي آن ت علم نسبت به محدودي
 هاي كه رايجترين شكل عمل فكورانه در فعاليت كند واكر در فراز ديگري تصريح مي

 ). ۵۵ ص ( است ۲ همانا استدالل و مناظره ، مشاهده شده جاري است
 ه را با الهام از و فرايند توليد برنام ۳ " تحولي " / هنرمندانه نگاه متكي بودن به ، دوم

 تعريفي كه توان با عنايت به اين ويژگي را نيز مي . است هنري سامان دادن فرايند توليد اثر
 آنجا كه سخن از ؛ مطرح كرد د ش اشاره به آن نموده و در باال آيزنر از اين فرايند ارائه

 درسي فرايند توليد برنامه اين بدان معناست كه به . آيد يير فرم و ترجمه به ميان مي تبديل، تغ
 به منزله فرايند خلق يك اثر هنري، ، اين بستر بايد اتخاذ شود و مجموعه تصميماتي كه در
 آيزنر، ( نگريست ، يست ن۵ " محكوم به تبعيت از قاعده " كه ، ۴ داراي ساختار يا گرامر باز

1 Deliberative 
2 argumentation and debate 
3 expressive/ transformative 
4 open syntax 
5 rule governed
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 ، كه گوهر و ۱ " هاي يادگيري فرصت " خلق تالش براي خصوصاً ، از نظر آيزنر . ) ۱۹۸۶
 اليزابت . ) ۱۳۸ : ۱۹۹۴ ( است ظرفيت تخيل و ابداع درسي است، نيازمند اتكا به جوهر برنامه

 شناسي مطالعات . روش : در ( " پژوهش زيباشناسانه " بحث خود درباره در نيز ولنس
 جهات مانند توليد ي ي از بسيار س در توليد برنامه : گويد مي ) ۱۹۹۱ ، شورت ي، درس برنامه

 هاي هنري قابل نقد و ارزشيابي است هم با مالك علت است و البته به همين يك اثر هنري
 شمارد كه در ميان آنها دو مورد زير توجه بيشتري را جلب وي نُه جنبه را بر مي . ) ۱۶۳ ص (

 : نمايد مي
 هايي در دانش است كه هر دو معرف تغيير و تبديل ، اثر هنري درسي و برنامه •

 . پذيرد توسط مبدع و با هدف دسترس پذير كردن دانش براي مخاطبان انجام مي
 . له هستند أ هر دو محصول فرايند حل مس •

 درسي به عنوان يك سند مكتوب آيا نوسازي مفهومي فقط شامل فرايند توليد برنامه ) ب
 مي شود؟ ) درسي رسمي ده يا برنامه صد ش رسي ق د برنامه (

 اين است اي آن معن ، باشد محدود درسي قصد شده تنها به برنامه ريزي درسي برنامه اگر
 قابل طبعاً كه وم در آن جريان دارد تجويزي نحله د از نوع عيت و حساس به موق كه نگاه غير

 درسي برنامه نبودن ۲ " اوم در برابر معلم مق " كيد بر أ ت در نگاه نوانديشانه . خواهد بود دفاع ن
 در جريان بايد ناگزير . ست كه بايد مورد توجه قرار گيرد مقوله مهم ديگري ا توليد شده

 عمل فكورانه و ( ي دوگانه ها همان ويژگي هم ۳ درسي اجرا شده نامه بر ت خ يا در سا اجرا
 درسي ه ي برنام گين معلم در جريان اجرا ه سن وظيف ، به ديگرسخن . امتداد يابد ) هنرمندانه نگاه

 توان براي درسي مي اجراي برنامه بع مرتبط با قلمرو با رجوع به منا . شود منتفي اعالم نمي
 ۴ انطباق متقابل درسي به مفاهيمي مانند عطاف با برنامه ن م با ا أ حمايت از مواجهه سيال و تو

 گيري قلب خون و ) درسي يا همان برنامه سيستول ( دهي قلب خون و ) ۱۹۷۶ مك اللين، (
 موضع نوسازي ، در اين جهت . ) ۱۷۲ : ۱۹۹۸ آيزنر، ( اشاره كرد ) يا همان تدريس تول س ا ي د (

1 learning opportunities 
2 teacher proof 
3 implemented curriculum 
4 mutual adaptation
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 حداقلي ي كه نويسنده آنها را ومفهوم گرايان ن موضع با ريزي درسي برنامه فرايند مفهومي
 دال به عنوان يك . ) ۲۰۰۴ ( شود منطبق مي ، شناسد مي جونيور دال و نمونه آن را ، د م نا مي

 اي پديده داشتن برنامه درسي از پيش تدبير شده را و مورد احترام، گراي برجسته نومفهوم
 كيد بر ضرورت أ ي براي ت ي مبنا ست مدرن را پ ي يا ي گرا نديشه نومفهوم ا ، قابل انكار ندانسته
 يكي از در توضيح او به ويژه . داند اجرا مي هنگام درسي مجري برنامه مداخالت جدي

 شوند و دال با تمسك به آنها گليسي شروع مي در زبان ان R اي كه با حرف واژه چهار
 ، ۱ دهد، يعني ويژگي غنا گرا را توضيح مي درسي نومفهوم مه اي برنا ه روايت خود از ويژگي

 رياضي با درس معلم رويارويي پس از بيان چگونگي او . اين معنا را روشن مي سازد
 : برد بحث را به پايان مي ر زي با عبارت ، و ادبيات با درس ادبيات علوم رياضي، علوم با درس

 امكانات يا و هاي معنايي آن درسي، اليه است كه به عمق برنامه چيزي غنا
 ل پيدا آموزان و معلمان تحو براي آنكه دانش . كند مي گانه اشاره تفسيرهاي چند

 ، ۲ تعين نايافتگي از » مقدار مناسبي « درسي بايد داراي كنند و تحول بدهند برنامه
 ۸ و تجربه زيسته ۷ ، پراكندگي ۶ ، عدم تعادل ۵ ، آشوبناكي ۴ رآمدي ناكا ، ۳ ناهنجاري

 درسي از بين است، تا شكل و قالب برنامه چقدر » مقدار مناسب « اما اين كه ، باشد
 . نرود، و در عين حال برنامه زاينده و مولد باشد، از قبل قابل طراحي و تعيين نيست

 ه و مستمر بين معلمان، ، چيزي است كه در خالل مذاكره پيوست » مقدار مناسب «
 . آيد دست مي ه موزان و متون درسي ب آ دانش

 با ) در سطح قصد شده ( به تدوين برنامه درسي به لحاظ مفهومي ي شده آيا نگاه نوساز ) ج
 را نومفهوم گرايان همان يا ها نيست ر نگاه پست مد همچنان ه، بر شمرده شد ژگي وي دو

 كند؟ نمايندگي نمي

1 richness 
2 indeterminacy 
3 anomaly 
4 inefficiency 
5 chaos 
6 disequilibrium 
7 dissipation 
8 lived experience
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 ات برآمده از م ومي همه تصمي نگاه قائل به نوسازي مفه آيا در ، به عبارت ديگر
 اي ريز درسي است؟ تجربه انباشته شده قابل استفاده قيت تيم برنامه محل و خالّ / موقعيت

 پاسخ توان سخن گفت؟ ت از موقعيتي به موقعيت ديگر نمي تجربيا از انتقال وجود ندارد؟
 ان سخن تو مي ، است ۲ انتقال كه همان آن به معناي نرمِ ۱ از تعميم در اين نگاه آن است كه

 هاي راهيابانه در سطح توصيه و سطح الگوريتم قابل تقليل و تحويل نيست اين معنا به . گفت
 در واقع بحث تعميم پذيري در اين . ماند باقي مي هاي جديد براي موقعيت يا هيوريستيك

 اتفاقا . همخواني دارد ، افتد هاي كيفي اتفاق مي هاي پژوهش ارچوب با آنچه ذيل يافته چ
 يعني جنس تعميم ؛ ر اين زمينه د ، دارد اختصاص ود كه به پژوهش كيفي در اثر ويژه خ آيزنر
 طبيعت " يا ۳ " گويانه تعميم پيش " از مفهوم و طالعات كيفي نيز مباحثي را مطرح كرده در م

 در اينجا ( يابي پژوهشگر ي دست اين به معنا . ) ۱۰۳ : ۱۹۹۱ ( آورد سخن به ميان مي ۴ " گرايانه
 تر مختصات آن تر و عميق دقيق چشم بصير نسبت به موقعيت و ادراك به ) نامه ريز درسي بر

 الزاما ها يا تجربيات گذشته، نه تناسب كاربرد يافته توان درباره در سايه آن مي است كه
 توان مي حوزه برنامه ريزي درسي در منابع مرتبط با . قضاوت كرد انتقال تصميمات و نتايج

 : ۱۹۷۱ واكر، ( برنامه درسي تصميم گيري درباره فرايند و جايگاه آن در ۵ مفهوم سابقه به
 گيري در به باور او سابقه تصميم . كند كرد كه از همين معنا پشتيباني مي اشاره ) ۵۷

 تواند تصميم گيرندگان را از زحمت  طاقت فرساي طي مراحل عمل هاي مشابه مي موقعيت
 . نياز سازد فكورانه بي

 به توليد و پاي صريحي از اين نگاه نسبت رد ي نيز ديگر آيا در انديشه صاحبنظران ) د
 تدوين ديده مي شود؟

 همزمان با مقطعي جالب است توجه كنيم تقريباً ، به طور كلي . خوشبختانه چنين است
را درسي و رسالت كالسيك دانش آموختگان آن كه نومفهوم گرايان گفتمان سنتي برنامه

1 Generalization 
2 transfer 
3 anticipatory generalization 
4 naturalistic 
5 precedence
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 كشيدند، عده اي از به چالش مي ، درسي بود بادرت كردن به ساخت و توليد برنامه كه م
 عالوه بر افرادي كه از . موريت سنتي برآمدند أ صاحبنظران در مقام حمايت تعديل شده از م

 ي ي توان نام برد و به همسو از افراد ديگري هم مي ، آنها به عنوان مناديان اصلي نام برده شد
 در سال ، كانلي كه از شاگردان شوآب است . انديشه آنان با نگاه نوانديشانه اشاره كرد

 به صراحت منتشر كرد و در آن " ريزي درسي كاركرد برنامه " اي با عنوان مقاله ۱۹۷۲
 ند كه از ضرورت بازنگري در نگاه سنتي و ارائه نگاه بازسازي شده به برنامه مبحثي را گنجا

 كند، نگاهي كه متضمن مداخله در سطح كالس درس نيز باشد مي حكايت ريزي درسي
 كه ۱ " تدوين كننده بيروني " مفاهيم كليدي ؛ و همزمان كانلي صراحتاً ). ۱۷۰ - ۱۶۹ ص (

 كند و را به ذهن تداعي مي ين ي از باال به پا گيري داراي جهت برنامه همان كاركرد سنتي يا
 كيد أ ت ، باالست ين به ي از پا ريزي برنامه كه همان ۲ " تدوين در سطح كاربر كالسي " مفهوم
 . گرايد ترتيب به بازسازي رويكرد سنتي مي و بدين داشته

 در مقاله ۳ ن رم نگاه لوييز بِ سال از كانلي، پانزده يب و با فاصله زماني قر همچنين
 ؛ تي همسو با اين تبيين توان حاوي نكا را مي ) ۱۹۸۸ ( " درسي وليد برنامه ت اي له أ موقعيت مس "

 اين مقاله به . درسي دانست وين برنامه تد هاي نگاه نوسازي شده به توليد و يعني ويژگي
 مواجهه پردازد كه مقصود از آن مي ۴ درسي تشريح رويكرد هنجاري در پژوهش برنامه

 نسبت ها يا چشم انداز ارزشي متفاوت درسي جديد بر مبناي بيانيه توليد برنامه پژوهشگرانه با
 يكي از مفروضات اساسي اين طبيعي است كه . گذاشته شده است به اجرا ي درس برنامه به

 ريزي به منزله اتخاذ تصميمات پبشيني براي هدايت بحث قائل بودن به ضرورت برنامه
 داند كه اين پيش فرض ن چون نيك مي رم بِ ). ۲۸۳ ص ( جريان عمل و آموزش است

 ، آورد د وجو ه ريزي درسي ب وله برنامه تواند تصورات ناصحيحي را درباره نگاه او به مق مي
 : يافته است به اين شرح توضيحي خود را ناگزير از

1 external developer 
2 user based curriculum development 
3 Louise Berman 
4 normative curriculum inquiry
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 درسي بر پيش فرض وجود ابعاد از پيش گرچه پژوهش هنجاري برنامه
 است، ليكن اين تصميمات از پيش متكي درسي تعيين تكليف شده در برنامه

 به آنها با با توجه هايي باشد كه بتوان خاذ شده ممكن است خود شامل معيار ات
 به شكل ، آورد ز با خود به كالس درس مي آمو كليت وجودي كه دانش

 ) ۲۸۳ ص ( . اي مواجه شد سازنده
 مقاوم " درسي را نبايد در چارچوب به اصطالح توليد برنامه بنابراين، وي اعتقاد دارد

 حلي و ده م هاي پيچي هاي مداخله مبتني بر واقعيت فهم كرد كه فرصت " در برابر معلم
 . كند موقعيتي را از معلم سلب مي

 فني رشته – اي گذري بر دانش حرفه : بخش سوم
 مراد او نيز آن است كه . مطرح ساخته است ) ۱۹۹۴ ( اين مفهوم را نخستين بار گودلد

 هاي دانشي و بينشي لفه ؤ اي بايد واجد م درسي را به عنوان يك حوزه حرفه قلمرو برنامه
 مايل است اين نگارنده . درسي است گيري در جريان توليد برنامه تصميم كه پشتوانه بدانيم

 جان كالم ، به ديگر سخن . چارچوب نگاه نوانديشانه به خدمت بگيرد در مفهوم را
 . اي كلي و عامي سخن به ميان آورد ه توان از گزاره اينجاست كه در اين چارچوب نيز مي

 به آنها به عمق و كيفيت بخشي تصميمات كيد كرده است، تمسك أ گونه كه آيزنر ت همان
 ميلي ناگزير و مقدر پاسخ داده در اين بخش به اين پرسش تك . رساند مربوطه ياري مي

 در نگاه نوسازي شده درسي برنامه "۱ اي و فني دانش حرفه " لفه ؤ م ناصر ع نمونه شود كه مي
 چيست؟ ريزي درسي به برنامه

 ششم كتاب ه آنچه آيزنر در همان فصل ب در درجه نخست ، در پاسخ به اين پرسش
 رجوع و در وهله بعد از مواردي كه در آثار ، مطرح كرده است ) ۱۹۹۴ ( تصورات تربيتي

 ارائه فهرست ، حال با اين . است استفاده شده ، شود برخي از ديگر صاحبنظران يافت مي
 ن بحث به آن مندان به اي ه تر نيازمند مطالعات تكميلي است كه اميد است ديگر عالق كامل

1 technical professional knowledge



 ۱۳ / ... درسي با تأكيد بر انديشه آيزنر تأملي بر مقوله توليد و تدوين برنامه

 هايي است كه با كاركردي ها و نبايد بايد اصول يا اي از اين عناصر، مجموعه . اهتمام ورزند
 : گيرد درسي قرار مي گيرندگان در فرايند ساخت برنامه مورد توجه تصميم ۱ راهيابانه

 شدن محتواي ن ديكته يا اصل امكان تحقق يك هدف در محتواهاي گوناگون •
 ا؛ براي انتخاب محتو بنابراين،  نياز به مالك و معيار و برنامه در سايه هدف

 هاي يادگيري گوناگون و نياز تبلور هدف و محتواي واحد در فرصت اصل امكان •
 هاي يادگيري نزد برنامه ريزان درسي براي تدارك فرصت حد اعالي تخيل تربيتي به

 ؛ ناب و مرغوب كه جوهر برنامه است
 هاي يادگيري با فرصت ا هنگام انتخاب محتو به ۲ رد ثانوي توجه به كارك اصل •

 مهرمحمدي، ( ۳ درسي آن هاي يادگيري به هنگام تدوين برنامه يك از حوزه براي هر
 ؛ ) ۱۳۷۸

 يا ها ي به فعاليت ي بديل اهداف كلي و غا ت حركت جهشي و مجاز بودن اصل •
 يا ترين سطح عيني به يا ترجمه آنها ، به عوض اصرار بر تبديل يادگيري هاي فرصت

 ي ها و فرصت ها فعاليت نياز غيرقابل تخطي انتخاب ، به عنوان پيش اهداف رفتاري همان
 ؛ يادگيري

 طبقه ، ) ۱۹۸۸ ( ش گيلفورد ند ساختار هو ي مان ي ها ا توجه به نظريه ب استفاده اصل •
 به گيري در فرايند تصميم ) ۱۹۸۳ ( و هوش چندگانه گاردنر ) ۱۹۵۶ ( بندي اهداف بلوم

 ؛ هاي يادگيري ها و فعاليت فرصت حصول اطمينان از جامعيت عنوان ابزار كمكي براي
 به عنوان يك مالك اساسي زيسته مخاطب توجه به تناسب محتوا با تجارب اصل •

 ا؛ در انتخاب محتو

1 heurustic 
2 secondary function 

 درسي هاي فراهم آمده در چارچوب برنامه اصل مستلزم طرح و پاسخ خالقانه دادن به اين پرسش است كه از فرصت اعمال اين - ٣
 هاي يادگيري ديگر بهره در اين حوزه يادگيري خاص چگونه مي توان براي كمك به تحقق اهداف يادگيري حوزه يا حوزه

گرفت؟
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  در برنامه ير با اقتضائات عصري ا يا مغ هاي منسوخ گيري توجه به جهت اصل •
 پوچ ( هاي درون ديسيپليني ، هم در حوزه  رقابت درسي و خروج از حصار سنت و عادت

 ؛ ) ۱۳۸۷ مهرمحمدي، ( ) ۲ پوچ آشكار ( هاي ميان ديسيپليني و هم در حوزه رقابت ) ۱ ضمني
 رسي و رفتن به سمت د رنگ كردن مرز ميان موضوعات تالش در جهت كم اصل •

 ؛ ۱۹۷۱ برنشتاين، ( هاي محتوايي برنامه حوزه در مقام سازماندهي ها درحد امكان تلفيق حوزه
 ؛ ۳ خوذ از عالم هنر در آموزش أ هاي نوآورانه و م ده از قالب اصل استفا •
 ش يادگيري سنج خوذ از عالم هنر در أ هاي نوآورانه و م اصل استفاده از قالب •
 . ۴ آموزان دانش

 كه از او در متون ) ۱۹۷۱ ( گرايانه نوان الگوي طبيعت ع دكر واكر در مبحثي مشهور با
 اشاره در زمينه فرايند عمل فكورانه مواردي درسي به يادگار مانده است به تخصصي برنامه

 توان در اين قالب و در عداد اصول حاكم بر فرايند برنامه ريزي درسي با كند كه مي مي
 : وانديشانه مورد استفاده قرار داد نگاه ن
 مفروضات و باورها ۵ گاه گيري و عمل فكورانه پايگاه و تكيه در فرايند تصميم •

 لفه ؤ و دو م ) ۸ و غايات ۷ ها ، نظريه ۶ ها مفهوم ( صريح لفه ؤ اي سه م مورد استناد اتكاست كه دار
 . است ) ۱۰ ها و رويه ۹ ها انگاره ( لفه ضمني ؤ م

 ثيرگذار أ هاي تجربي  نيز ت گاه، داده الوه بر پايگاه و تكيه گيري ع در فرايند تصميم •
 . كند نقش ايفا مي ، است و در متقاعد سازي و توجيه

 صاحب خود نوانديشان نيست و ه نحله گرچه متعلق ب هم ) ۶۵ : ۱۹۴۹ ( ف تايلر ا ر
 شود، اما در مبحث انتخاب تجارب و نماينده نگاه سنتي شناخته مي درسي تكنولوژي برنامه

1 implicit null 
2 explicit null 
3 forms of presentation 
4 forms of response 
5 platform 
6 conceptions 
7 theories 
8 aims 
9 images 
10 procedures
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 و با اصولي كه در باال مطرح چون تجويزي نيستند كند كه كيد مي أ ت معيار پنج يادگيري بر
 : ۱ در اين بخش قابل ذكر است شد نيز همپوشاني دارد،

 و محتواي مستتر ) رفتار خروجي ( با اهداف ناسب ت م ي تمرين ايد ي ب تجربه يادگير •
 ؛ در آن باشد

 ؛ هم نظر داشت آموزان رضايت و لذت دانش به يادگيري بايد ارب در انتخاب تج •
 را نيز در آموزان امكان موفقيت دانش در انتخاب تجارب يادگيري بايد •

 ؛ نظرگرفت
 توان به اگون را مي يادگيري گون تجارب ، براي تحقق يك هدف يادگيري •

 ؛ ) ويكردهاي چندگانه ر ( خدمت گرفت
 نتايج ( به تحقق بيش از يك هدف كمك نمايد تواند يادگيري مي تجربه يك •

 . ) چندگانه كه رعايت اقتصاد آموزش هم از آن استنباط مي شود
 گيري تواند راهنماي تصميم ي كه مي ي از معماها يا ديلماها ) ۱۹۸۸ ( من روايت لوييز بر

 اي برنامه ريزي حرفه  هاي دانش فني ه لف ؤ براي افزودن به م ، نيز درسي باشد برنامه درباره
 بر ۲ ثيرگذار أ ت هاي مقوله با عنوان را ديلماها اي از دسته او . درسي خالي از فايده نيست

 گيري كه تعيين تكليف براي مقوله آزادي يادگيرندگان، جهت برد نام مي گيري تصميم
 درسي تجربيات زيسته و اهميت آن در برنامه درسي، نوع نگاه به رنامه ها در ب نسبت به ارزش

 هاي ها با عنوان واقعيت ديگر كه از آن اي دسته ). ۲۸۲ - ۲۷۶ ص ص ( شود مي را شامل
 : است ذير موارد شامل ، نام برده شده ۳ درسي برنامه
 از جمله ( درسي به موقعيت خاص تعيين تكليف براي درجه حساسيت برنامه •

 ؛ ) هاي درسي مورد استفاده درموقعيت امه آموزان، تاريخچه برن معلمان و دانش هاي ويژگي

 ريزي درسـي تـايلر شـده اسـت از الگوي برنامه به تفسيرهاي متفاوتي كه اوال توان را مي درباره تايلر تناقض آميز نظر اين اظهار - ١
 . جداكرد - اي است كه همان الگوريتم چهارمرحله - ها را بايد از كل الگو ساب اين معبار مي توان گفت ح ، ثانياً ؛ نسبت داد

2 influences 
3 curriculum realities
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 ن نسبت ادراك آنا از جمله ( درسي نسبت به ادراكات افراد درجه حساسيت برنامه •
 ؛ ) به قدرت، كنترل و مرجعيت

  نكه آيا قرار است معاني و برداشت درسي با موضوع زبان و اي نوع مواجهه برنامه •
 ؛ يا يك معناي ساختاري زبان محترم شمرده شود هاي چندگانه از

 و چيستي دانش : نند ما ، درسي هايي درباره هدف و محتواي برنامه مجموعه پرسش •
 . ) ۲۹۰ - ۲۸۲ ص ص ( چگونگي انتقال دانش

 جمع بندي : بخش چهارم
 موقعيت رشته ، كرد با تمسك به اسطوره يانوس تالش ۱۹۶۸ گودلد در سال

 سي به گودلد با گذشت قريب نيم قرن پاي اين أ نگارنده با ت . هد درسي را توضيح د برنامه
 : توضيحات گودلد چنين است . كند درسي باز مي ه ميدان برنامه اسطوره را ب

 : اند معرفي كرده ، يانوس را به عنوان موجودي كه داراي دو صورت است
 در . ... يكي صورتي كه روبه جلو دارد و ديگري صورتي كه روبه عقب دارد

 دروازه بهشت هم هست كه آن را يانوس نگاهبان ، سطوره شناسي رومي ا
 از افرادي مانند ما كه در اين . بندد و خداي تمام آغاز هاست گشايد و مي مي

 برود به يانوس براي ممكن است انتظار ، هستيم حوزه به فعاليت مشغول
 ها، كه هايمان متوسل شويم و همچنان روي او براي پايان بخشيدن آغازيدن

 . ) ۳۴ ص ( ديگر تلقي شود، حساب بكنيم تواند توسط برخي به عنوان آغازي مي
 به نوعي ، توان گفت نگاه نوانديشانه مي نيز ي از اين بحث ي گيري نها در مقام نتيجه

 درسي له مورد بحث در حوزه برنامه أ اي  روميان، از مس خداي اسطوره تبيين يانوسي، يادآور
 و راهي را براي آينده كند ع مي جم ، يشي به شرحي كه گذشت ت و نواند است و ميان سن

. گشايد مي
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 مابعد اي از جريان شمه يا جلوه همچنين شايد بشود ايده مطرح شده در اين مقاله را
 از آن به عنوان ي، ي گرا ، از بانيان نومفهوم ناميد كه پاينار ) ۲۰۱۰ ملوسكي، ( ۱ ي ي نومفهوم گرا

 : گانه عبارتند از هاي سه شيفت . برد درسي نام مي رنامه م شيفت سوم در قلمرو ب پاراداي
 رادايم دوم و به عنوان پا " ي ي نومفهوم گرا " ؛ تايلري به عنوان اولين پارادايم " ي ي گرا رويه "
 تاري به مفهوم پاينار در نوش . ۲ " آنِ بعدي " به عنوان پارادايم سوم يا " ي ي مابعد نومفهوم گرا "

 اثر تحليلي تازه خود آن را از بر خواهد د كه مي كن ي استناد مي ي مابعد نومفهوم گرا
 ). ۲۰۱۳ ( كند در امريكا معرفي درسي ضروريات گفتمان مطالعات برنامه

 سومين چرخش پارادايمي كه طرح ضرورت استقبال از مراد پاينار از به نظر نگارنده،
 ديسيپليني درسي به عنوان يك حوزه آن است كه برنامه ، شد بهره برداري از آن در اينجا

 موجودي زنده و پويا و مانند هر ديسيپلين ديگري همواره در حال گذر، تكامل و شدن
 و ثابت هاي هرگز به عنوان مقوله ، هاي مفهومي شود به داشته اين ويژگي سبب مي . است

 در ( ۴ هاي مكمل عمودي ها و بررسي بلكه با واكاوي ، نشود نگريسته ۳ غير قابل دستكاري
 به خانه تكاني مفهومي دست زد تا ) در پهنه زندگي معاصر ( ۵ و افقي ) ريخ عمق زمان و تا

 صورتبندي . ) ۲۰۰۷ ( مفهومي در آينده فراهم شود يشرفت بدين گونه زمينه براي توسعه و پ
 ريزي درسي را هم شايد بتوان تركيب نگاه سنتي و نوانديشانه در زمينه برنامه ناظر به

 . مصداقي از اين خانه تكاني دانست
 موريت سنتي أ ائات اجراي نگاه نوسازي شده به م به اقتض توان در فراز پاياني نوشتار مي

 اين موضوع ظرفيت پردازش و بسط دست كم در سطح يك مقاله گرچه اشاره كرد؛ رشته
 اگر . ن را در دستوركار خود قرار دهند كامل را دارد و اميد است پژوهشگران رشته آ

 ريزي درسي ي از نيروي انساني يا متخصص برنامه ر رخوردا منظور از اقتضائات اجرا را ب

1 PostReconceptualism 
2 next moment 
3 aken for granted 
4 verticality 
5 horizontality
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 رسد براي ايفاي نقش در اين چارچوب به دانش آموختگاني واجد شرط بدانيم، به نظر مي
 : باشد شده اين ابعاد توجه به هاي آموزشي آنان نياز داريم كه در برنامه

 ؛ هاي مورد نياز عمل فكورانه تربيت متخصصان در چارچوب شايستگي •
 ؛ مورد نياز عمل هنرمندانه هاي تربيت متخصصان در چارچوب شايستگي •
 . درسي فني برنامه - اي لفه دانش حرفه ؤ تربيت متخصصان در چارچوب م •
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