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 عنوان یک رشتهبرنامه درسی به 

 
 12/12/1399 تاریخ پذیرش و انتشار:                                                            3/12/1399 تاریخ دریافت:         

 

 1محمود مهرمحمدی

 مقدمه

(. با این بیان ژرف ,2008Pinarمطرح  و معرفی شده است) 2"دهیچیپ یگفتگو"به عنوان با رعایت ایجاز تمام   یدرس برنامهرشته 

از جنس  توانیرا مو همچنین زیبایی و اخالق  و حقیقت معرفتی، هستو  اتیدرباره ح دشوار و دهیچیپ یهرگفتگوو تامل برانگیز 

 یکهکشانیا و یتلسکوپتوان نگاهی را مینگاه این  و واقعا نیز چنین است. دانست تخصصیاین حوزه  یداللت برا یدارا ای یبرنامه درس

بدین معنا که درکهکشان اندیشه، هیچ معنا و مفهومی نباید از نگاه تیزبین یک متخصص یا متفکر برنامه درسی  .فی کردمعر به رشته

ها ها بیندیشد و در آنتعلیم و تربیتی،  و در قلب آن برنامه درسی، به آنهای دور بماند. او نیز باید از منظر ویژه کارکرد  یا داللت

برای را  یروشن و مستقل تیهو یدانشگاه یهارشته ریتر و مستند تر، آنچنان که بتواند مانند سا کینزد تر،زمینی نگاهتامل کند. اما 

عنوان یک حوزه معرفتی و قابل جانمایی به را رشته حدود و ثغور دیباعبارت دیگر به. در دستورکار این نوشتار است کند ییبازنمارشته 

در  دیکرد. شا ییشناسا ،ستین دیمحل ترد ین به حوزه برنامه درسآکه تعلق  یبا اتکاء به بدنه دانشآن هم  در معماری دانش بشری

 یهایژگیاز و تیالیس در نظر گرفت. چرا کهیا دارای شمولیت  یو حداکثر یا  محدود 3یحداقلجا نیز برای رشته بتوان روایت این 

به بیان دیگر، همان  مناقشه دانست. قابلریو غ یقطع ،یینها توانینمهم ور را ثغاز حدود و  ینییتب چیهو  قلمرو است نیا یذات

منطق گفتگوی پیچیده با معنای مقید به تبیین هویت یک رشته خاص در محدوده این رشته جاری و ساری هست و خواهد بود. از 

های معرفتی حاضر در صحنه و پهنه آکادمیا تفاوت محسوسی دارد. در این البته حوزه مطالعات برنامه درسی با سایر حوزه ،این حیث

 ین هویت حداکثری و دارای شمولیت، منهای گزینه کهکشانی، مورد نظر است. مجال تبی

 کالن و خرده روایت های ناظر به هویت رشته مطالعات برنامه درسی روایت 

های گوناگون یا با عنایت به هویت رشته برنامه درسی یک هویت چندوجهی و متضلع است. این هویت چندوجهی را از منظر

د می توان به تصویر کشید یا صورتبندی کرد. هر یک از این روایت ها را یک خرده روایت می نامیم تا از ترکیب های متعدروایت

 ها روایت این نوشتار از هویت رشته مطالعات برنامه درسی آشکار شود.آن

                                                           
 دانشگاه تربیت مدرس استاد بازنشسته .1

2. Complicated conversation 

فهم و تبیینی از هویت رشته گرچه تبیین هویت حداقلی در دستورکار این نوشتار نیست اما به قرینه معنایی می توان دریافت هویت حداقلی به هر  .3  

 شود که از شمولیت مطرح شده در این نوشتار برخوردار نیست..اطالق می
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حصر به هیچ رشته خاصی نیست ها و در یک نگاه کلی باید روایت مشترک یا کالن روایتی که مناما پیش از معرفی به خرده روایت

این رشته های تخصصی . ) مانند پزشکی، حقوق، شهرسازی و مهندسی( صادق است را مطرح کرد1های حرفه ایو برای همه حوزه

دارای ابعاد دانشی، پژوهشی و مهارتی هستند و رشته برنامه درسی هم از این قاعده مستثنی نیست. در یک نگاه تاریخی به این 

اند. آشکار می شود که در گذشته غلبه بر بُعد مهارتی بوده و ابعاد دانشی و پژوهشی در سایه آن به حاشیه رانده شده بودهرشته 

توانست برای یک رشته تخصصی که مدعای حیثیت و شان آکادمیک دارد قابل دوام باشد و نبود. ابعاد قهرا چنین وضعیتی نمی

الدی به بعد نه تنها پا به عرصه گذاشتند، بلکه به متن تبدیل شدند. با ورود پررنگ این ابعاد می 70دانشی)نظری( و پژوهشی از دهه 

به عرصه، رشته برنامه ریزی درسی به ویژگی های یک رشته مطالعاتی دانشگاهی نزدیک شد و در اکثر جوامع برای نشان دادن این 

از سوی دیگر، انحصار کارکرد رشته به ابعاد دانشی و پژوهشی نیز تغییر یافت.  "مطالعات برنامه درسی"چرخش نام رشته هم به 

شود محسوب شود. حسن های حرفه ای جانمایی مینمی تواند راه حل نهایی برای تعیین هویت رشته ای که ماهیتا در سپهر حوزه

هویت بخش تحت الشعاع ابعاد دانشی و استفاده از تجربه دوران تکوین اولیه رشته این نیست که بُعد مهارتی رشته به عنوان بُعدی 

حاضر باشند تا غنا و بالندگی رشته در ابعاد  پژوهشی قرار بگیرند. بلکه الزم است هر سه بُعد به شکل موزون و متوازن در صحنه

رشته در نظری و عملی تامین شود .  به دیگر سخن نظرورزی و دست ورزی دو بالی هستند که سبب ارتقاء و اعتالی هم زمان این 

تر به آن اشاره شد در این نگاه بازنمایی شوند. هویت حداکثری یا دارای شمولیت که پیشهای اجرایی میهای علمی و محیطمحیط

 شده و تجلی می یابد.

( 1995،نپاینار و همکارا) 3"یدرسفهم برنامه"ن در کتاب آاز  یامتعدد که نمونه هاییا گفتمان 2در متن ها یو پژوهش یعد دانشبُ

 در جدول زیر منعکس شده است: کیهر  لیذ یاساس یهاو مقوله میگفتمان ها و مفاه .ابدییم یتجل

 

 برخی مفاهیم کلیدی عنوان متن) گفتمان(

 الهیاتی
تربیت اخالقی، تربیت الهیاتی، الهیات رهایی بخش، آخرت شناسی، کیهان شناسی، 

 الهیات فمینیستی، فلسفه پویشی

 زیباشناسانه
 21بدن و پست مدرن، سواد فرهنگی، هنر قرن -تخیل، هنر و جامعه، ذهن

 حال نویسانهشرحخود
 گویی، آگاهیدنیای درون، کشف خود، داستان

پساساختارگرایی، شالوده شکن و 

 مدرنپست

شالوده شکنی، تبار شناسی، شبه واقعیت، ذات پنداری، مفاهیم گفتمانی، دوگانه 

 بدن -ذهن

 پیدارشناسانه 
 مندی، فضا/مکان رازآمیز، تدریس-هرمنوتیک، زمان

                                                           
1. Professional domains 

2 texts 
3 Understanding curriculum 
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 جنسیتی
 فمینیسم، جنسیت و تربیت، نومفهوم گرایی

 نژادی
 چندفرهنگی گرایی، هویت و سرکوب، عملکرد نهادی، برنامه درسی سیاه

 سیاسی
انباشت انتقادی، نظریه بازتولید، برنامه درسی پنهان، هژمونی، نظریه مقاومت، 

 عاملیت انسانی

 تاریخی
محوری، کارایی اجتماعی، پیشرفت گرایی، رویکرد تلفیقی، رویکرد پروژه  کودک

 محور، انسان گرایی، نومفهوم سازی

 بین المللی
 های بین المللی،بین المللی سازی، استعمارگرایی، آموزش جهانی، آزمون

  post colonialismپسا استعمارگرایی هم اضافه شود. 

 

 

یت ویژه قایل بود. گرچه این بُعد در مهای مطالعاتی با هدف تولید معنا و معرفت است باید اهبرای بُعد پژوهشی که ناظر به رویکرد

ای متکی به رویکرد پژوهشی خاص خود است، اما برای یک رشته تخصصی ها وجود دارد و هرگفتمان یا نظریهمتن و بطن گفتمان

کم در همراه می آورد. این مهم در رشته برنامه درسی به بار نشسته و دستروش شناسی قوام هویتی بهبرخورداری از خزانه مدون 

شناسی مطالعات برنامه درسی که مشتمل بر هفده روش شناسی دارای پیشینه کاربرد در مطالعات برنامه درسی است کتاب روش

 دهی شده اند.و بخش نظری و عملی سامانگانه نیز در دهای هفده(. روشShort, 1991تجلی یافته است)

شود نیز توان بعدی که در آن به بیان شناخته شده تر مباحث ناظر به مبانی برنامه درسی دنبال میبُعد دانشی و پژوهشی را می

حوزه مبنایی  ( برنامه درسی را می توان متکی به پنج253تا  252) در دانشنامه برنامه درسی کریدل ص 1کایسیلکا دانست. به زعم

های مبنایی را های دیگری از حوزهتوان روایتدانست که عبارتند از: فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ و فناوری. البته می

های هایی مانند سیاست، دین و زیبایی شناسی نیز در زمره حوزهحوزه "دانشنامه ایرانی برنامه درسی"که در نیز عرضه کرد. کما این

  نایی قرار گرفته اند.مب

 نهادی قرائت یاز برنامه درسنام گرفته می باشد.  2ینهاد یبرنامه درسآنچه در کتاب فهم برنامه درسی  منطبق با منطق ی مهارت عدبُ

و  یرا که با بعد مهارت ینهاد یرسباشد. برنامه د دهین به سر رسآدوران  رسدینظر مداشت که به توانیم یو سنتی، بوروکراتیک فن

را  یاست و برنامه درس 3یاکه منطبق با نگاه کورره یکرد. فهم یو صورتبندقرائت  دینو با یبا فهم زیرشته تناظر دارد را ن یکاربرد

 یدرسبرنامه ،گاهن نی. قهرا در اکندیقلمداد م 4مند-بدن ایآن  یدارشناختیپد جربهبه مفهوم ت یریادگی یدر خدمت راهبر یانقشه

. چون اگر قرار است تسری می بابد زیبه مجموعه فعل و انفعاالت کالس درس ن یدرس یزیو فعل برنامه ر گنجدینم یدر قاب سنت

                                                           
1 Kysilka 
2 Institutional curriculum 
3 currere 
4 emboddied 
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جهان های و زیست درس خاص یهاو منطبق با اختصاصات کالس یتیموقع ماتیبه اتخاذ تصم ازیکارکرد مورد انتظار محقق شود، ن

)توسط یدرون ی( و برنامه درسی)خارجیرونیب یدرس یزیکه سخن از برنامه ر( 1972ی)انلبه ک ینگارنده با تاس است. متعین مخاطبان

)مهرمحمدی، قرارداده است دیرا مورد تاک "فعل ناتمام است کیدر خارج از کالس درس  یدرس یزیبرنامه ر"اصل  ،راندیمعلم( م

ی است. همسو با این نگاه حداکثری به قلمروی برنامه درسی بانیقابل استنباط و پشت زین( 1994)  زنریمعنا از مباحث آ نی. ا(1392

برنامه "بویژه بعد مهارتی یا مفهوم نهادی آن در قاب غیرسنتی، می توان به کتاب مرجع دیگری نیز استناد کرد که همان دستنامه 

دگان این اثر را برپایه این پیش فرض اساسی و کانونی ( از انتشارات سیج می باشد. پدیدآورن2016)1"درسی، پداگوژی و سنجش

است. همی محدود، ابتر و ناتمام مواجه های پداگوژی و سنجش با فاند که برنامه درسی جز در پیوند ارگانیک با حوزهوجود آوردهبه

های قصد نشده یا یادگیری یای محوریت دارد که یادگیردرجه 360در بحث سنجش یادگیری، قهراً نگاه همه جانبه یا اصطالحا 

آموزان به عنوان یکی از موضوعات یابد )از جمله رجوع شود به یادگیری دانشدر آن برجستگی می 2های متاثر از برنامه درسی پنهان

دایره ، که در نموداری "تدریس"و  "برنامه درسی"سه گانه ارزشیابی در فصل هشتم کتاب تصورات تربیتی آیزنر، در کنار دو موضوع 

 درجه ای، به نمایش گذاشته شده است.( 360ای، تداعی کننده مفهوم 

اکنون با فارغ شدن از روایت کالن و عمومی حوزه های آکادمیک دارای حیثیت حرفه ای که رشته برنامه درسی از مصادیق آن 

داشته و در تبیین حدود و ثغور موضوعی و شود که اختصاص به این رشته روایت هایی معطوف میشود، توجه به خرده شناخته می

 مفهومی آن یا هویت حداکثری آن بکار می آید.

از هویت حداکثری،  اضالع و ابعاد هویت بخش رشته را برپایه سطوح تحصیلی نظام رسمی آموزشی شکل خرده روایت نخست 

ن را هم در بر بگیرد(، برنامه درسی دوره متوسطه) می دهد که شامل برنامه درسی دوره ابتدایی) که می تواند آموزش پیش از دبستا

های تحصیلی( ، برنامه درسی آموزش عالی ) شامل مطالعات های اول و دوم و مطالعات خاص شاخهشامل مطالعات خاص دوره

خره مطالعات ها یا رشته های تخصصی و باالرشته _عالی از کاردانی تا دکترای تخصص، مطالعات خاص گروه خاص دوره های آموزش

 شود.ای(  میهای تخصصی حرفهخاص حوزه

های غیررسمی ناظر از هویت حداکثری به کاربرد یا کاربست دانش برنامه درسی به آموزش در حوزه آموزش خرده روایت دوم

بربگیرد. به این اعتبار های کار را در تواند خانواده، رسانه، آموزش بزرگساالن و محیطهای آموزش غیر رسمی از جمله میحوزه است.

کار یا (، برنامه درسی رسانه و برنامه درسی محیط1391توان از برنامه درسی خانواده) برای نمونه ببینید: مهرمحمدی،می

های درسی بعضا از جنس صریح ( سخن به میان آورد. این برنامه,2013Hase and Kenyon   ) برای نمونه ببینید:3هیوتوگوژی

 ز جنس ضمنی هستند.و بعضا نیز ا

های گوناگونی در تظر گرفت که در برنامه توان به پیوند دانش برنامه درسی با حوزهاز هویت حداکثری را می خرده روایت سوم

های دانشی مضاف مانند برنامه درسی رسمی  در نظر گرفته می شود یا کاندیدای حضور در آن هستند. با این پیوند اصطالحا حوزه

تجربی، برنامه درسی ریاضیات، برنامه درسی هنر و برنامه درسی مطالعات احتماعی در درون رشته مطالعات برنامه  درسی علوم

بیشترین توجه را به این خرده روایت معطوف  "المللی برنامه درسیدانشنامه بین"( در تدوین 1991) 4لوی  گیرد.درسی شکل می

                                                           
1 The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment 
2 Hidden curriculum 
3 heutagogy 
4. Lewy 
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، 2"های یادگیری خاصحوزه"در ذیل بخش دوم این اثر، با عنوان  1یری در برنامه درسیداشته است و برای هر یک از حوزه های یادگ

 مباحث مفصلی را گنجانده است.

 3همان تقسیم بندی مشهور و شناحته شده از قلمرو برنامه درسی است که به تعبیر بوشامپ از هویت حداکثریخرده روایت چهارم 

 6است و زیرنظریه دوم به مهندسی برنامه درسی 5نخست ناظر به طراحی برنامه درسی (. زیرنظریه1981است)4دارای دو زیرنظریه

است. طرح برنامه درسی تحت تاثیر مکاتب و  9و ارزشیابی 8تغییر/، اجرا 7گانه تولید و تدوینشود و خود شامل ابعاد سهمربوط می 

ی شود که به وفور در منابع تخصصی رشته مورد بحث و تجزیه های متعددی برخوردار مهای گوناگون تربیتی از انواع و گونهفلسفه

ها و رویکرد"المللی برنامه درسی با عنوان و تحلیل قرارگرفته است) از جمله نگاه کنید به قسمت دوم از بخش اول دانشنامه بین

ارند تا جایی که ممکن است هرکدام گانه آن نیز بازتاب وسیعی در متون تخصص رشته د(. مهندسی برنامه درسی و ابعاد سه"هاروش

المللی برنامه درسی مشهود است. لوی در را بتوان در حد یک زیرنظریه ارتقاء بخشید. این اتفاق باز هم در تدوین دانشنامه بین

قسمت  مبحث تولید و تدوین و مبحث تغییر و نواوری را یکجا و در "های برنامه درسیفرایند"قسمت سوم از بخش اول با عنوان 

های تولید و تدوین بحث آشنا و برجسته ی تمرکز یا چهارم از همین بخش مبحث ارزشیابی برنامه درسی را گنجانده است.   نظریه

و  ,Skilbeck 2005به عنوان نمونه مراجعه شود بهکند. )ته را به  ذهن متبادر میای مبسوط در رشعدم تمرکز با پیشینه

Lewy,1991  ،1386و مهرمحمدی ) 

از هویت حداکثری ، ابعاد و اضالع رشته از حیث  سطوح تصمیم گیری را شامل می شود و تصمیمات خرد تا خرده روایت پنجم 

های کالن همان تصمبم گیری های از نوع سیاستگذاری و آینده نگرانه است و تصمیم گیری گیرد. تصمیم گیریکالن را در بر می

این وجوه  10الح اینجا و اکنونی است. آیزنر در مبحثی با عنوان سطوح تصمیم گیری برنامه درسیهای خرد ناظر به اجرا و به اصط

(. مبحث سطوح 1994بازشناسی کرده و تعلق این طیف از تصمیم گیری ها به حوزه برنامه را به رسمیت شناخته است)   یا ابعاد را

 11تصمیم گیری برنامه درسی بازتاب از نوع متفاوتی با تبیین آیزنر در منابع این رشته داشته است که همان تبییین فرانسس کالین

هفت سطح آکادمیک، رسمی، اجتماعی، نهادی، آموزشی، عملیاتی و تجربه شده را دربر است و  12ایدر مدل مطالعه آموزش مدرسه

(. این خرده روایت را می توان ناظر به برنامه درسی درسی نهادی و در نتیجه معطوف به بعد مهارتی 1369گیرد)مهرمحمدی، می

یا همان فلسفه  13ین نظریه مختار هنجاری برنامه درسیکالن قلمداد کرد.  در تصمیمات از نوع کالن، تبی یا کاربردی در آن روایت

های نظام تعلیم و تربیت درباره برنامه درسی نیز کند و در بردارنده سیاستبرنامه  درسی بیش از هر اتفاق دیگر خودنمایی می

                                                           
های زبانی، زبان خارجی، علوم انسانی، هنر، مطالعات اجتماعی، ریاضی، علوم تجربی و تربیت های یادگیری شامل هنراز نظر وی این حوزه   1

 شود.بدنی می 

2 Specific study areas 
3 Beauchamp 
4 sub theory 
5 Curriculum design 
6 Curriculum engineering 
7 Curriculum development 
8 Curriculum implementation/change  
9 Curriculum evaluation 
10 Levels of curriculum decision making 
11 Frances Klein 
12 A Study of Schooling (SOS) 
13 Curriculum ideology or orientation 
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و تعیین تکلیف برنامه درسی های تحصیلی های کالن دیگری مانند اهداف دورههست. البته برپایه استلزامات نظریه هنجاری، تصمیم

ها ، از سوی آن 1هم تنیدگیسو،  و درهر پایه تحصیلی که خود متضمن تعیین جایگاه و وزن هر حوزه بادگیری و نوع ارتباط ،از یک

 دیگر، می شود نیز اتخاذ می شود.

حدود و ثغور رشته و با در  شوآب به صحنه شناسایی 2هایاز هویت حداکثری با وارد کردن کامان پلیسخرده روایت ششم 

ها یا تعلقات دست داد. به دیگر سخن دامنه دغدغهتوان بهاد رشته برنامه درسی میها در قامت یک بُعد از ابعنظرگرفتن هر یک از آن

لبته دانش های یادگیرنده، معلم، محیط و اداند باید به شکل تام و تمام به مقولهخاطر کسی که خود را دارای تخصص در رشته می

( تجلی و 2015) هی، شوتز و شوبرت، 3"راهنمای برنامه درسی در تربیت"موضوعی معطوف باشد. این خرده روایت که در کتاب 

رسمیت پیدا کرده در واقع قرائت شوابی یا پرکتیکال از حدود و ثغور رشته برنامه درسی است. هر یک از بخش های این اثر مرجع، 

کند. از سوی دیگر محتوای این اثر قرائت نامگذاری کرده و ابعاد مختلف آن را واکاوی می "برنامه درسی به مثابه"یک مقوله را 

تواند به حساب آید. بدین معنا که تولید شوابی از بُعد عملی و مهارتی رشته برنامه درسی که همان  برنامه درسی نهادی است نیز می

و اتکاء هوشمندانه به دانش و بصیرت های  بدون عنایت آگاهانه در قاموس شواب( 4و تدوین برنامه درسی ) همان عمل فکورانه

 ها با کاستی و ناکارامدی مواجه است. هم کنش آننظری مربوط به هر یک از مقوله های چهارگانه و البته در

 جمع بندی

دیشه ورزی است که به رشته برنامه درسی در این نوشتار کوشش نویسنده معطوف به تعیین قلمروهای مطالعاتی یا  حوزه های ان

عنوان یک رشته دانشگاهی نام برد یا آن را به "حوزه مطالعاتی"هویت می بخشد و همچنین سبب می شود بتوان از آن به عنوان یک 

نام 5"انش پژوهیبرنامه درسی به مثابه یک حوزه د“المللی برنامه درسی این پدیده را به رسمیت شناخت. پدیدآورنده دانشنامه بین

ای از همین سنخ های معرفی شده در این نوشتار نیز صورتبندی و پردازش تازه(. خرده روایتLewy, 1991گذاری کرده است)

دهد که در آینده چه قلمرو شناسی رشته برنامه درسی است. تصویر زیر این صورتبندی را به نمایش گذاشته و همچنین نشان می

های دیگری، روایت حداکثری کنونی از هویت رشته مطالعات برنامه درسی نیز نیاز به بازنگری و تکمیل داشته تروایبسا با طرح خرده

 باشد.

                                                           
1 Curriculum integration 
2 commonplaces 
3 The SAGE Guide to Curriculum in Education 
4 deliberation 
5 Curriculum as a Domain of Scholarly Inquiry 
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های تعیین کننده هویت یا حدود و ثغور موضوعی و مفهومی نکته مهم و پایانی این که با مالحظه روایت کالن و مجموعه خرده روایت

ای است. این های یک رشته میان رشتهادعا کرد که رشته مطالعات برنامه درسی دارای مشخصهتوان ترسیم شده برای رشته می

 .های دانشگاهی محسوب می شودویژگی ، بویژه در عصر حاضر، از عناصر قوام بخش و جذاب رشته
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