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 باشید   حال خوبی داشته گ  رت مینگ فانامیدوارم خودت و همس

  « 1،2برنامه درسی بزرگ»شوید: مفهوم می لاید تمایز قائهسیار جالبی که وضع کردوم بشما چگونه میان دو مفه

مورد   پدیده ی/به حقیقتآیا امکان استفاده از یکی از این دو مفهوم برای ارجاع    ؟«3بیرونی رنامه درسی  ب»و  

 بزرگ یا برنامه درسی بیرونی وجود نداشت؟  نظر، خواه برنامه درسی

 با سپاس 
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 (4م محمود) و ابراهیم سال

و آنان)  و تفکراتباورها  ،  هاها و کنشنانسا  م اگر بخواهیسوال عالی شما مهم است. بگذارید به اختصار پاسخ دهم.  

که مترادف )7خارج از مدرسهدرسی  ، یا برنامه6ای ر مدرسهغیدرسی  یا برنامه  5رنامه درسی بیرونیب  ،فهم کنیمخودمان( را  

  .دهیمرد واکاوی قرار  وباید م   را  هستند(

، خصوصا از 8که هدف القاء ست  ا  مدرسه و درون مدرسه  برنامه درسی بیروندو  ترکیب  بخشی از    رگبرنامه درسی بز

مدارس از   کند.دنبال میرا  ی اقتصاد سیاسی،  عمدتا در حوزهو  ،  حیات انسانی   رهای نئولیبرال بی رویکردمجرای سلطه

  .زننددست به القاء می  ، ی درسی خارج از مدرسهمهبرنا  خصوصیاتبسیاری از  همچنین  و    خود  های درسیطریق برنامه

امن   کتاب  1970ی  دهه  واخراز  مقالدر  و  درباره هها  متعددی  که    یهای  استاین  تع  الزم  سپهر  ابعاد   تربیتولیمدر 

رسمی( به خواه رسمی یا غیراین ابعاد ) چرا که  امشتهوطلب نم ببینیم   های حیات انساندر تمام جنبهرا  درسییبرنامه

(  1949)لف تایلر بیر ره تعب  ی انسانیربهجهای تال تمام بافتث برای م   دهند.شکل می  در جهان  انسان  و عمل ی تفکر  نحوه

، 1969). یا آنگونه که ژوزف شوابهستند  «یات و ارزشیابی و بازبینی،سازماندهی تجربتجربیات یادگیریدارای» هدف،  

 
1 Big curriculum 

 .برای آن یافت شودهای پیشنهاد شده معادل نمیا ازام تا معادل فارسی مناسبی بسنده کردهفظی لالبه ترجمه تحت تعمدا جاینمن در ا 2
3 Outside curriculum 

 ابراهیم طالیی   4
5 Outside curriculum 
6 Non-school curriculum 
7 Out of school curriculum 
8 Indoctrination 



مقولهدر  (1970 برنامه  های  شناسایی  است  ردازیپمفهوم  9درسییهااصلی  موضوع )کرده  یادگیرندگان،  معلمان، 

حاضر هستند. و اگر از   هاهای مدیریتی و سیاستی را نیز افزوده است( در آنگیریتصمیمو بعضا    - گیری، و محیط یاد

لنزپ فرایشت  جک  بنگریم1967مایر)  های  صحنه  به  فیزیکی م »از  (  رخداد10نابع  و  کنشگران  هر  ها«  ،  برخوردارند. 

تعلیم بار  که  افکاریا    دارد  تربیتیوموقعیتی  بر  تاثکنشو  حتی  مییها  کهگذاردر  است  جایی  پژوهش   ،  پتانسیل 

و قابل  ها از پیش طراحی شده باشد یا بطور طبیعی از آن بتراوداین فضا درسی درنامهبر  ، خواهردوجود دادرسی برنامه

ی هامکان»هابه آن  (2008: شوبرت،  در مثال)من  ا دارند که  وهای مطالعاتی انواع خاص خود راین قلمر  .استنتاج باشد

کنماطالق  «  وقوع پوچ،  »،  می  پنهان،  آزمون  دادهآموزشقصدشده،  تجربهگرفتهشده،  بهشده،  شده، شده،  کاربسته 

فردراسخ در  این (.2018«) شوبرت،  11شده  برنامهخالصه  مطالعات  باییکه  از   ی دامنهد  درسی  فراتر  به  را  توجه خود 

به نظر   گذارند.ها تاثیر میسانی زیسته ان ها بر تجربهها و بستر، چرا که همه بافتای امتداد دهدهسدرسی مدریبرنامه

 ی هام ود. تاکید بر برنه باید فهم شدرسی خارج از مدرسمهای و هم برنا سه ی درسی مدرهم برنامه  ،هامن برای فهم انسان

ی یی دربارههاهشدار  - تلقین نئولیبرالیزمرخداد  ناظر به  های  بخشی به کسانی است که به نقدنوعی آگاهی  درسی بزرگ

، پائولو فریره، ایوان ایایچ، و بسیاری دیگر در دئارد سعیدافرادی مانند نوام چامسکی، اتوسط  که  ریالیزم  پخطرات ام 

ی تقریبا در همه محیط های برنامهتواند  برنامه درسی بزرگ می  د«.سپارن»گوش می  مطرح شده  گوناگونهای  فرهنگ

شد ، یا شاید بهتر با12سربرآورددون آن،  ب، خواه با قصد و نیت یا  ای مدرسه   درسی  یبیرونی و همچنین برنامه  درسی

از مجرای منابع گوناگونی   نمتعلق به آهای اجتماعی  های نیولیبرال و روالهترویج اندیش  .13« بردیر میزبهسر»  بگویم

 د. تافاتفاق می

 های شما بتاباند. نوری بر سوالامیدوارم این توضیحات  

 ها رینهتبا آرزوی ب
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9 Curricular commonplaced 
10 artifacts 
11 embodied 
12 emerge 
13 de-merge 


