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تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و تعيين جایگاه آن در طبقهبندي دیسيپلينهاي علمی
Explaining the disciplinary capabilities of curriculum and
determining its position in the classification of academic
disciplines
F.Sharifian(Ph.D)
M.Mehrmohammadi(Ph.D)
Abstract: In this paper, effort has been
made to investigate the capabilities of
curriculum as an academic discipline
(CAD) and the question to be answered
was whether curriculum could be seen as
an academic discipline? This question
has been answered in two parts. In the
first part, the criteria of scientific
disciplines were presented from the
perspective of experts and after
extracting the agreed criteria, they have
been explored in CAD. In the second
part, various classification of academic
disciplines
were
presented,
then
disciplines that are congruent with CAD
have been identified and linked with it.
Discussions of part two have led to this
result that curriculum is a soft, alive and
functional discipline. This discipline has
philosophical, social and organizational
perspectives. In summary, three views
were discussed. Two of these three
points of view imply that education and
curriculum are not considered as an
academic discipline. At the end, the
definition of curriculum as an academic
discipline has been presented.
Keywords: Curriculum, Academic
discipline,
Disciplines
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(curriculum as an academic discipline).
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دکتر فریدون شریفیان

دکتر محمود مهرمحمدي

 قابلیتهاي برنامۀدرسي بهعنوان یک، در این مقاله:چکيده
دیسیپلین علمي بررسي و به این پرسش پاسخ داده شده است
که آیا ميتوان برنامۀدرسي را یک دیسیپلین دانست؟ در
 دیدگاه صاحبنظران دربارۀ معیارهاي،محور اول مقاله
دیسیپلین علمي مطرح و پس از استخراج معیارهاي
 میزان برخورداري برنامۀدرسي از این معیارها،موردتوافق
 طبقهبنديهاي مختلف، در محور دوم.بررسيشده است
 سپس دیسیپلینهایي که،دیسیپلین علمي ارائهشده است
 مشخص و نسبت،برنامۀدرسي با آنها سنخیت دارد
 بحثهاي.برنامهدرسي با این دیسیپلینها تعیینشده است
محور دوم به این نتیجه منجر شده است که برنامۀدرسي
 زنده و کاربردي است که داراي دیدگاههاي،دیسیپلیني نرم
 سه دیدگاه، در جمعبندي. اجتماعي و سازماني است،فلسفي
که دو مورد آن با تلقي تعلیم و تربیت و برنامۀدرسي بهعنوان
.دیسیپلین همسو نیست ارائه و دربارۀ آنها بحث شده است
 برنامۀدرسي بهعنوان یک دیسیپلین علمي،درنهایت
.تعریفشده است
 معیارهاي، دیسیپلین، برنامۀدرسي:واژههاي کليدي
. دیسیپلین برنامۀدرسي، طبقهبندي دیسیپلینها،دیسیپلین

استادیار گروه علومتربیتي دانشگاه اصفهان1
استاد گروه علومتربیتي دانشگاه تربیتمدرس2
1393/11/28 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1392/11/09 :تاریخ دریافت مقاله
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مقدمه

باوجود پیشرفتهاي برنامۀدرسي ،مباحث قلمروشناسي و تعیین جایگاه برنامۀدرسي در
مجموعه دیسیپلینهاي علمي از مقولههایي است که باید موردتوجه قرار گیرد .پرسشهاي
اساسي این نوشتار عبارتاند از :آیا برنامۀدرسي از معیارهاي یک دیسیپلین علمي 1برخوردار

است؟ کدام صاحبنظران ،برنامۀدرسي را یک دیسیپلین علمي دانستهاند؟ و آیا برنامۀدرسي با
طبقهبندي دیسیپلینهاي علمي انطباق دارد؟
پرکاربردترین آنها ميتوان به واژههاي حوزه( 2هلبویتش2000 ،3؛ پاگانو ،)1999 ،4حوزۀ
معرفتي (فتحيواجارگاه1386 ،؛ مهرمحمدي ،)1378 ،دیسیپلین (الیوا2005 ،5؛ پاگانو،)1999 ،

حوزۀمطالعاتي تربیتي( 6گودلد )2001 ،7و حوزۀ مطالعاتي( 8گودلد )1994 ،اشاره کرد .رسالت
اصلي این مقاله ،تعیین ماهیت برنامۀدرسي و میزان برخورداري آن از قابلیتهاي دیسیپلین علمي
است .در محور اول ،معیارهاي دیسیپلین علمي از نگاه صاحبنظران مختلف ارائه و با استخراج
معیارهاي مشترک و موردتوافق ،میزان برخورداري برنامۀدرسي از این معیارها بحث شده است.
در محور دوم ،طبقهبندي دیسیپلینها معرفي و نسبت برنامۀدرسي با این طبقهبنديها بررسي
گردیده است.
محور اول :مفهوم و معيارهاي دیسيپلين علمی
دیسیپلین معاني مختلفي دارد که شناخت برخي از آنها براي درک مفهوم موردنظر این
نوشتار ضروري است (ترنر2006 ،9؛ کریشنان .)2009 ،10دیسیپلین در واژهنامه آکسفورد بهعنوان

یک شاخۀ یادگیري یا آموزش علمي تعریفشده است .همچنین ،جنیس بیر 11و توماس لدال
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در آثار منتشرشده از اصطالحات مختلفي براي معرفي برنامۀدرسي استفاده شده است .از

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

(به نقل از دلفاورو ،2003 ،1ص  ،)10دیسیپلین را چنین تعریف کردهاند :ساختار دانشي که
اعضاي هیئتعلمي در آن آموزش ميبینند؛ وظایف آموزشي ،پژوهشي و مدیریتي خود را انجام
ميدهند و بروندادهاي پژوهشي و آموزشي تولید ميکنند .به دلیل وجود برخي بحثها و
اختالفنظرها دربارۀماهیت دیسیپلین ،نویسندگان که در بین آنان برخي متخصصان برنامۀدرسي
نیز حضور دارند ویژگيهاي دیسیپلین علمي را تشریح کردهاند .معیارهاي موردنظر هر یک از
این افراد براي دیسیپلین علمي در جدول  1ارائهشده است.
مطرح کنندگان
واژهنامه تعليم و تربيت استراليا

 -1دانش ،تعاریف و مفاهیمي که صاحبنظران آنها را به رسمیت ميشناسند -2

()1989

نظریههایي که به تبیین و پیشبیني ميپردازند  -3روشهاي پژوهش.
 -1متخصصان  -2سنت یا تاریخچه پژوهشي  -3روش پژوهش  -4تعریف الزامات

دلفاورو ()2003

دانش جدید  -5شبکه ارتباطي.
-1قلمرو مطالعه  -2دیدگاه یا پارادایم  -3دیسیپلینهاي مرجع براي بنا نهادن دیسیپلین

الیلز ،جانسون و ميد ()1996

 -4اصول و فعالیتهاي مربوط به دیسیپلین  -5پژوهش یا دستور کار تدوین نظریه -6
اقدامات مؤثر آموزشي و ارتقاء سطح دانش حرفهاي.
-1برخورداري از موضوع مطالعاتي خاص ،گاه مشترک با دیسیپلین دیگر  -2دانش

کریشنان ()2009

تخصصي خاص دیسیپلین  -3مفاهیم و نظریهها  -4اصطالحات خاص و زبان فني ویژه
 -5روشهاي پژوهش  -6نمودهاي سازماني در شکل موضوعات مورد تدریس،
دپارتمانها و نهادهاي حرفهاي.
-1گروهي از افراد  -2بیان یا تجلي تخیل انساني  -3قلمرو  -4سنت  -5ساختار روشي

کينگ و برونل ()1966

یا شیوه پژوهش  -6ساختار مفهومي  -7زبان خاص یا دیگر سمبلها  -8میراثي از آثار
مکتوب  -9نظرگاه  -10اجتماع یاددهنده.

هيویت ()2006

 -1روشهاي پژوهش  -2دیدگاهها  -3منطق  -4زبان خاص  -5ادبیات مکتوب -6
ابزارهاي ویژه.

شواب (به نقل از مان)1968 ،

سه ساختار  -1سازماني  -2مفهومي  -3روشي.

اليوا ()2005

 -1اصول  -2دانش و مهارتها  -3نظریهپردازان و دستاندرکاران عرصه عمل.

در بین افرادي که معیارهاي دیسیپلین علمي را برشمردهاند ،تأکید کریشنان ( ،2009صص
 )7-11بر اینکه تمام دیسیپلینها الزاماً از ویژگيهاي ششگانه موردنظر او برخوردار نیستند در
تعیین میزان برخورداري برنامۀدرسي از قابلیت یک دیسیپلین علمي کمککننده است .او بهعنوان
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جدول  :1معیارهاي مختلف دیسیپلین علمي
معيارهاي موردنظر
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نمونه ،زبان و ادبیات انگلیسي را ذکر ميکند که اگرچه فاقد یک پارادایم نظري ،روش واحد و
موضوع پژوهشي باثبات است ،بهعنوان یک دیسیپلین علمي پذیرفته ميشود.
ميزان بهرهمندي برنامۀدرسی از معيارهاي دیسيپلين علمی
با تأمل بر معیارهاي ارائهشده در جدول  ،1مشخص ميشود که وجود برخي از این معیارها
در برنامۀدرسي و دیسیپلینهاي دیگر بدیهي است و بررسي آنها چندان ضرورت ندارد.
بیان و نگارش تا حد زیادي بین صاحبنظراني که ویژگيها را بیان کردهاند ،مشترک دانست.
این معیارها عبارتاند از :قلمرو مطالعاتي ،فعالیت نظریهپردازي و نظریهها ،پژوهش ،گروهي از
صاحبنظران و نمودهاي سازماني .در ادامه ،میزان وجود این ویژگيها در برنامۀدرسي
بررسيشده است.
 -1برخورداري برنامۀدرسی از قلمرو مطالعاتی
ضرورت برخورداري دیسیپلین از قلمرو مطالعاتي تعریفشده ،مورد تأکید الیلز ،1جانسون

2

و مید ،)1996( 3کریشنان ( )2009و کینگ 4و برونل )1966( 5قرارگرفته است .تالشهاي
مختلفي براي تعیین قلمرو و حیطههاي برنامۀدرسي انجامشده است .بهعنوان نمونههاي مهم
ميتوان به قلمروشناسي بيهار هرنشتاین )1994( 6و بيهار هرنشتاین و ارنشتاین )1994( 7در
آثار انگلیسي و مهرمحمدي ( )1387در منابع فارسي اشاره کرد .بيهار و ارنشتاین یازده حیطه
برنامهدرسي را برشمردهاند که عبارتانداز )1 :فلسفه برنامۀدرسي  )2نظریه برنامۀدرسي )3
پژوهش برنامۀدرسي  )4تاریخ برنامهدرسي )5 ،تغییر برنامۀدرسي  )6تدوین برنامهدرسي )7
طراحي برنامۀدرسي  )8اجراي برنامۀدرسي  )9ارزیابي برنامۀدرسي  )10سیاستگذاري
برنامۀدرسي و  )11برنامۀدرسي بهعنوان یک حوزۀ مطالعاتي.
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معیارهاي دیگر که در اثبات جایگاه دیسیپلیني برنامۀدرسي اهمیت دارد را ميتوان فارغ از نوع

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

مهرمحمدي ( )1378با بررسي کتابهاي معتبر برنامۀدرسي مباحث بیست و نهگانۀ اساسي
در قلمرو برنامۀدرسي را استخراج کرده است .این مقولهها یا مباحث عبارتاند از )1 :تاریخ )2
بنیانهاي فلسفي  )3بنیانهاي روانشناختي  )4بنیانهاي اجتماعي  )5بنیانهاي فیزیولوژیک )6
دیدگاهها ،نظریهها یا ایدئولوژيهاي برنامۀدرسي  )7طراحي برنامۀدرسي  )8فرایند تولید
برنامۀدرسي ،سیاستگذاري و تصمیمگیري  )9فرایند اجرا ،تغییر و بهسازي برنامۀدرسي )10
پژوهش در قلمرو برنامۀدرسي  )11ارزشیابي برنامۀدرسي  )12نظریه در برنامۀدرسي  )13ماهیت
پنهان  )17برنامۀدرسي پوچ  )18نقش معلم در برنامهریزي درسي  )19عوامل و نهادهاي
سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي تأثیرگذار بر تصمیمگیريهاي برنامۀدرسي  )20عنصر هدف )21
عنصر روش تدریس و الگوهاي تدریس  )22عنصر محتوا  )23عنصر فعالیتهاي یادگیري )24
عنصر ارزشیابي از آموختههاي دانشآموزان  )25برنامۀدرسي حرفهاي  )26برنامۀدرسي
پیشدبستاني و ابتدایي  )27برنامۀدرسي دورۀ اول متوسطه  )28برنامۀدرسي دورۀ دوم متوسطه و
 )29برنامۀدرسي دورۀ آموزش عالي.
 -2وجود طيف وسيعی از فعاليتهاي نظریهپردازي و نظریههاي برنامۀدرسی
بخش وسیعي از ادبیات برنامۀدرسي به نظریهها اختصاص دارد .بنابراین ،معیار وجود
نظریهها که در آثاري مانند واژهنامۀ تعلیم و تربیت استرالیا ( ،)1989الیلز ،جانسون و مید
( ،)1996کریشنان ( ،)2009کینگ و برونل ( ،)1966هیویت )2006( 1و الیوا ( )2005مطرح
است در حد باالیي در برنامۀدرسي موردتوجه قرارگرفته است .تالشهاي انجامشده درزمینۀ
نظریه برنامۀدرسي در چند سطح زیر قابلبررسي است.
 نقطههاي آغاز و مفهومپردازي نظریه برنامۀدرسی :براي نظریه برنامۀدرسي باید دو
منشأ و خاستگاه را روشن ساخت .نخست ،فرد آغازگر و سپس اولین نشست رسمي در این
زمینه است .آیزنر ،2000( 2ص  )345از فرانکلین بابیت 3بهعنوان پدر نظریۀ برنامۀدرسي

یادکرده است و ارنشتاین و هانکینز( 4شریفیان ،1391 ،ص  )15معتقدند کتاب برنامۀدرسي
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تدریس  )14تعریف برنامۀدرسي  )15سطوح تصمیمگیري در برنامۀدرسي  )16برنامۀدرسي
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بابیت بهاحتمالزیاد نقطه آغاز نظریهپردازي برنامۀدرسي است .اولین کنفرانس ثبتشده دربارۀ
نظریۀ برنامۀدرسي نیز سال  1947در دانشگاه شیکاگو برگزار شد و هریک 1و تایلر 2مقاالت

ارائهشده را در سال  1950بهصورت یک تکنگاشت منتشر کردند (کالین ،1992 ،3ص .)191

در دورههاي گوناگون کوشش شده است تا معناي نظریۀ برنامۀدرسي روشن شود .این تالش از

پذیرش معناي علمي نظریه شروعشده و در سالهاي اخیر ،پاینار ،2004( 4ص  )2نظریه
برنامۀدرسي را «مطالعه میانرشتهاي تجربه تربیتي» تعریف کرده است .برخي از صاحبنظران که

پاینار ( ،)2004مککاچن( 6ترجمه امیرتیموري ،)1387 ،هونکي( 7فتحيواجارگاه،)1388 ،

کلیبارد ،)1982( 8مکدونالد ،)1982( 9واکر )2003( 10و چريهولمز.)1982( 11

 نوعشناسی نظریههاي برنامۀدرسی :بخش دیگري از تالشهاي انجامشده درزمینۀ
نظریۀ برنامۀدرسي معطوف به معرفي نوعشناسيهاست .از این نکته نباید غفلت کرد که نقش
نوعشناسيها در هدایت عمل متفاوت است و برخي از آنها در تعیین تکلیف براي عناصر
یاددهيیادگیري ،قابلیت بیشتري دارند .نوعشناسيهاي مطرح در برنامۀدرسي در جدول 2
ارائهشده است.
جدول  :2نوعشناسيهاي ارائهشده از نظریههاي برنامۀدرسي
صاحبنظر
آیزنر و ولنس

نوعشناسی

-1رشد و توسعه فرایندهاي ذهني  -2خردگرایي علمي  -3خودشکوفایي  -4بازسازي/
سازگاري اجتماعي

اليوت آیزنر

-1جزمیت مذهبي  -2انسانگرایي خردگرا  -3پیشرفتگرایي  -4نظریه انتقادي -5
نومفهومگرایي  -6کثرتگرایي شناختي

جان ميلر

-1رفتاري  -2موضوعي /دیسیپلیني  -3اجتماعي  -4فرایند شناختي  -5رشدگرا -6
انسانگرایانه  -7ماوراي فردي
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به چیستي نظریۀ برنامۀدرسي توجه کردهاند عبارتاند از :بوشامپ( 5ترجمه آقازاده،)1390 ،

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...
صاحبنظر
دکر واکر

نوعشناسی

-1عقالني ساختن برنامههاي درسي  -2عقالني کردن مراحل ساخت برنامهدرسي -3
مفهومپردازي پدیدههاي برنامهدرسي  -4تبیین پدیده برنامهدرسي

دورثی هونکی

-1ساختاري  -2عامنگر  -3موضوعي
-1سنتگرایان  -2تجربهگرایان مفهومي  -3نومفهومگرایان

ویليام پاینار

-1سیاسي  -2چندفرهنگيگرایي  -3جنسیتي  -4پدیدارشناختي  -5فرانوگرایي و
فراساختارگرایي  -6خودزیستنگاري  -7زیبایيشناختي  -8مذهبي
 -1الگوهاي مفهومي برنامهدرسي  -2نظریههاي مشروعیتبخشي برنامهدرسي  -3نظریههاي

ارنشتاین و هانکينز

-1نظریه اولیه در برنامهدرسي  -2نظریه در میانه قرن  -3نظریه مککیا  -4نظریه جانسون -5
نظریه مکدونالد  -6نظریه ویلسون

الن ارنشتاین

-1رفتاري  -2مدیریتي  -3عقالني  -4انسانگرا  -5نومفهومگرا

ویليام راگا

-1فلسفي-تجویزي (سنتي-علمي ،پیشرفتگرا-تجربهگرا)  -2حرفهاي -ابزاري  -3تفسیري-
علمي

فرانسس کالین

 -1سنتي  -2بدیل (خودشناسي ،تاکید بر نقش معلم ،تاکید برجامعه ،تاکید بر برنامهدرسي
بهعنوان یک حوزه مطالعاتي)

ژوزف و همکاران

-1تربیت براي کار و بقاء  -2قرار گرفتن در مدار دانش و ارزش معیار  -3پرورش خویشتن و
معنویت  -4ساختفهم  -5مردمساالري در بستر اندیشه و عمل  -6مقابله با نظم حاکم

جورج پوزنر

-1سنتي  -2تجربي  -3ساختار رشتههاي علمي  -4رفتاري  -5سازندهگرا

ميلر و سلر

-1انتقال  -2داد و ستد  -3تحول

گالثورن و همکاران

-1ساختارمدار  -2ارزشمدار  -3محتوامدار  -4فرایندمدار

وسلی نال

-1نظاممند  -2وجودگرا  -3حامي تغییرات اساسي  -4عملگرا  -5مبتني بر عمل فکورانه و
مشورتي

جيمز مککرنان

-1خردگرا-عقالني  -2مذهبي-الهي  -3رمانتیک-اجتماعي  -4رفتاري-فني  -5غمخوارانه-
شخصي  -6سیاسي-انتقادي

مایکل اسکایرو

-1علمي تخصصي  -2کارایي اجتماعي  -3دانشآموزمحور  -4بازسازي اجتماعي

ویليام شوبرت

-1توصیفي  -2تجویزي  -3انتقادي  -4تاویلي  -5فرانوگرا  -6شخصي
-1سنتگراي عقالني  -2رفتارگراي اجتماعي  -3تجربهگرا

جسی گودمن

-1سنتگرا  -2سیاسياجتماعي  -3ضدتبعیض نژادي  -4فمینیسم  -5فرانوگرایي و عملگرایي
-1کنترل اجتماعي و فرهنگي ،بازتولید اجتماعي و فرهنگي  -2هنرمند خبره  -3نظریهپردازي

کالين مارش

وجودگرایانه و روانکاوانه  -4نظریهپردازي پدیدارشناختي  -5نظریهپردازي خود زیستنگارانه
و زیستنگارانه  -6نظریهپردازي نژادي

جان مکنيل

-1برنامهدرسي انسانگرایانه  -2برنامهدرسي بازسازيگرایي اجتماعي  -3فنآوري و برنامهدرسي
 -4برنامهدرسي موضوعات علمي

هربرت کليبارد

-1انسانگرایان  -2رشدگرایان  -3مربیان حامي کارایي اجتماعي  -4اصالحطلبان اجتماعي
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یوو همير

فرایندي برنامهدرسي  -4نظریههاي ساختاري برنامهدرسي  -5نظریههاي اجراي برنامهدرسي

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 1393

همانگونه که در جدول  2مشخص است ،شاخصترین چهرهها آیزنر ،میلر ،1پاینار،

ارنشتاین ،راگا ،2پوزنر ،3گالثورن ،4نال ،5اسکایرو ،6شوبرت 7و ژوزف 8و همکاران هستند
(شریفیان 1391 ،؛ ژوزف و همکاران ،ترجمه مهرمحمدي و دیگران1389 ،؛ فتحيواجارگاه،
1388؛ میلر ،ترجمه مهرمحمدي1387 ،؛ مهرمحمدي 1387 ،الف؛ قادري1383 ،؛ ملکي1382 ،؛
سلسبیلي .)1382 ،باوجود تفاوتهایي که در نوعشناسيها به چشم ميخورد ،همپوشيهایي نیز
بین آنها وجود دارد.

نومفهومگرایي ،نظریهها و برداشتهاي مختلفي وارد حوزه برنامۀدرسي شد .پاینار و همکاران،

نظریهها را با عنوان متن برنامۀدرسي 9طبقهبندي کردند که عبارتاند از :برنامۀدرسي بهعنوان متن
تاریخي ،سیاسي ،نژادي ،جنسیتي ،پدیدارشناختي ،فراساختارگرایي ،خودزیستنگاري،
زیستنگاري ،زیبایيشناختي ،دینگرایانه و نهادي (پاینار و همکاران.)2004 ،

به باور مارش( 10شریفیان ،1391 ،صص  )270-272برداشتهاي جدید برنامۀدرسي باعث

افزایش بصیرتها در مورد جریانهاي حاضر و تنوع موجود در عرصه نظریهپردازي ميشود.
البته جریانهاي جدید نظریهپردازي گاه از سوي برخي متخصصان برنامۀدرسي موردانتقاد
واقعشده است .به باور تنر 11و تنر ،بسیاري از رویکردهاي جدید نظریهپردازي ،برداشتهاي
تازهاي از نظریهپردازيهایي است که پیشتر وجود داشته و ادعاي این رویکردها مبني بر ایجاد
انقالبي در عرصۀ نظریهپردازي اغواکننده است .فینبرگ 12نیز تأکید ميکند هرچند نظریهپردازان

نومفهومگرا ایدههاي هیجانانگیزي را عرضه کردهاند ،اما تاکنون ایدههاي عملي ارائه ندادهاند،
چراکه هیچ مدرسهاي یک برنامۀدرسي نومفهومسازي شده را به اجرا نميگذارد.
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 شکلگيري جریانهاي جدید نظریهپردازي برنامۀدرسی :تحت تأثیر نهضت

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

در متن جریانهاي جدید نظریهپردازي ،صاحبنظراني قرار دارند که سخنگوي یک گفتمان

خاص برنامۀدرسي هستند .بهعنوان نمونه ميتوان به بنکز 1در چندفرهنگيگرایي ،پاینار و گاف

2

در بینالمللي شدن ،میلر و گرامت 3در فمینیسم و اسلتري 4در پستمدرنیسم اشاره کرد

(فتحيواجارگاه1386 ،؛ پاینار و همکاران .)2004 ،پاینار از برجستهترین صاحبنظراني است که
در سه عرصه مفهومپردازي نظریۀ برنامۀدرسي ،ارائه نوعشناسي و هدایت برخي گفتمانهاي
معاصر برنامۀدرسي فعال بوده است.

معیار برخورداري دیسیپلین علمي از روشهاي خاص پژوهش در واژهنامۀ تعلیم و تربیت
استرالیا ( ،)1989دلفاورو ( ،)2003کریشنان ( ،)2009کینگ و برونل ( ،)1966هیویت ()2006
و شواب (به نقل از مان )1968 ،5مطرحشده است .صاحبنظراني را که درزمینۀ پژوهش

برنامۀدرسي فعال بودهاند ميتوان به چند گروه تقسیم کرد:

 صاحبنظرانی که دربارۀ چارچوب و متغيرهاي پژوهش برنامۀدرسی سخن گفتهاند:

این گروه درصدد معرفي چارچوبهاي کاربردي و شناسایي متغیرهاي عیني براي پژوهشهاي

برنامۀدرسي بودهاند .از افراد فعال در این زمینه ميتوان به جانسون ،6کیمپستون ،7راجرز 8و
پوزنر اشاره داشت.

 صاحبنظرانی که پژوهش تجربی را مطرح کردهاند :برجستهترین شخصیت در این
گروه دکر واکر است .از دیدگاه واکر ،پژوهش تجربي ،مطالعۀ نظاممند پدیدههاي قابلمشاهده
است .او پژوهش تجربي را از بررسي غیرمنظم و بدون سازماندهي متمایز ميکند .باوجوداین،
ميپذیرد که اینگونه فعالیتهاي غیررسمي ميتواند به فهم پدیدههاي تربیتي منجر شود و حتي
شاید براي تمام پژوهشها ضرورت داشته باشد.
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 -3بهرهمندي برنامۀدرسی از چارچوبها ،پارادایمها و روشهاي پژوهش

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 1393

 صاحبنظرانی که دربارۀ دیدگاههاي فلسفی یا پارادایمهاي پژوهش برنامۀدرسی
صحبت کردهاند :این افراد تالش کردهاند تا موضع هر پارادایم یا دیدگاه را نسبت به عناصر و
مؤلفههاي مختلف پژوهش مانند منشأ مسئله ،نقش پژوهشگر ،روشهاي پژوهش و اهداف
پژوهش روشن سازند .بنابراین ،فعالیت این افراد فراتر از روشهاي پژوهش قرار ميگیرد .در

این گروه ،شوبرت ،آئوکي ،1کانلي ،2کالندینین 3و رید 4از صاحبنظران برجسته به شمار
ميروند.

شناختهشدهترین فرد در این گروه ادموند شورت 5است که در کتاب خود هفده گونه پژوهش را
براي مطالعات برنامۀدرسي معرفي کرده است (شورت ،ترجمه مهرمحمدي و همکاران.)1387 ،
البته تحول فکري شورت و آثار دیگري که دربارۀ پژوهش برنامۀدرسي نگاشته است دربردارندۀ
نکات ارزشمندي است که در این مقاله امکان پرداختن به آن وجود ندارد.
 -4وجود اجتماعی از صاحبنظران
معیار دیگر دیسیپلین علمي وجود صاحبنظران و متخصصاني است که در عرصههاي
مختلف به فعالیت ميپردازند .دلفاورو ( ،)2003کینگ و برونل ( )1966و الیوا ( )2005بر این
معیار تأکید کردهاند .متخصصان برنامۀدرسي را ميتوان برحسب معیارهاي مختلف دستهبندي
کرد که به برخي از آنها اشارهشده است:
 صاحبنظران منعطف و سخت برنامۀدرسی :مکنیل )1985( 6صاحبنظران برنامۀدرسي
را به دو گروه منعطف و سخت تقسیم کرده است .به نظر او صاحبنظران منعطف برنامۀدرسي
افرادي مانند ویلیام پاینار و نومفهومگرایان دیگري هستند که از حوزههایي مانند مذهب ،فلسفه
و نقد ادبي الهام ميگیرند .صاحبنظران سخت برنامۀدرسي مانند دکر واکر و مائوریتز جانسون
از رویکرد عقالني تبعیت کرده و بر دادههاي تجربي تکیه ميکنند.
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 صاحبنظرانی که گونهها یا روشهاي پژوهش برنامۀدرسی را مطرح کردهاند:

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

 طبقهبندي سهوجهی پاینار :او تمام نظریهپردازان برنامۀدرسي را در سه گروه سنتگرایان،
تجربهگرایان مفهومي و نومفهومگرایان دستهبندي کرده است .سنتگرایان افرادي مانند تایلر
هستند که به کارآمدترین ابزارهاي انتقال مجموعه ثابتي از دانش اهمیت ميدهند .تجربهگرایان

مفهومي مانند گانیه ،1روشهاي پژوهش خود را از علوم طبیعي اخذ ميکنند تا به تعمیمهایي
دست یابند که بر اساس آنها مربیان قادر شوند آنچه در مدارس اتفاق ميافتد را کنترل و

پیشبیني کنند .نومفهومگرایان بر نظر شخصي ،تجربۀ وجودي و هنر تفسیر بهمنظور آشکار
مندرج در شریفیان ،1391 ،صص .)138-140

 مشاهير متقدم و متأخر برنامۀدرسی :این معیار در دانشنامۀ ایراني برنامۀدرسي مطرحشده

است .در این دانشنامه ،صاحبنظران متقدم افرادي مانند دیویي ،2چارترز ،3بابیت ،راگ ،4کزول،5

تابا ،6تایلر ،بوشامپ ،گودلد و مکدونالد هستند .برخي از متأخران معرفيشده در این دانشنامه

عبارتاند از شورت ،دال ،7کالین ،آیزنر ،کانلي ،فوالن ،8گرامت ،اپل ،9واکر ،ژیرو ،10میلر ،پاینار،
شوبرت ،رید ،تنر و یانگ.11

 -5نمودهاي سازمانی برنامۀدرسی
این معیار که ناظر به جنبههاي سازماني و اجرایي دیسیپلینهاي علمي است موردتوجه
دلفاورو ( ،)2003کریشنان ( )2009و کینگ و برونل ( )1966قرارگرفته است .زیر عنوان این
معیار سه زیرمعیار موضوعات مورد تدریس ،دپارتمانها و انجمنهاي حرفهاي ذکر شده است
که برنامۀدرسي از هر سه برخوردار است.
 موضوعات مورد تدریس :موضوعات یازدهگانه و بیستونهگانهاي که در محور قلمرو
مطالعاتي برنامۀدرسي مطرح شد (بيهارهرنشتاین1994 ،؛ بيهار هرنشتاین و ارنشتاین1994 ،؛
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ساختن تعارض طبقاتي و روابط نابرابر قدرت در جامعه تأکید ميکنند (گالثورن و همکاران،

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 1393

مهرمحمدي )1378 ،در درسها و گرایشهاي مختلف برنامۀدرسي تدریس ميشود .شناخت
برنامۀدرسي و بهدست آوردن تصویر جامع از آن مستلزم این است که جنبههاي مختلف آنکه در
قالب درسها و گرایشهاي مختلف مطرح ميشود بهصورت عمیق بررسي شود.
 دپارتمانهاي برنامۀدرسی :از سال  1937که نخستین گروه برنامۀدرسي و آموزش در

استرالیا از کشورهایي هستند که گروههایي با نام برنامۀدرسي یا مطالعات برنامۀدرسي در
دانشگاههاي آنها بهوجود آمده است.
 انجمنهاي حرفهاي :برنامۀدرسي در بسیاري از کشورهاي جهان از جمله آمریکا ،کانادا،
ژاپن ،چین ،استرالیا ،هلند و ایران داراي نهادهاي حرفهاي است .در ایران ،انجمن مطالعات
برنامۀدرسي در راستاي گسترش برنامۀدرسي تالشهاي فراواني انجام داده است .از میان
فعالیتهاي این انجمن ميتوان به انتشار چند مجلۀ برنامۀدرسي ،برگزاري همایشهاي ساالنه و
آمادهسازي دانشنامۀ ایراني برنامۀدرسي اشاره کرد.
با توجه به مطالبي که تاکنون مطرح شد ،نتیجه آزمون میزان برخورداري برنامۀدرسي از
معیارهاي دیسیپلین علمي ،مثبت است .همانگونه که پیش از این بیان شد ،در بین ویژگيهایي
که نویسندگان براي دیسیپلین علمي مطرح کردهاند ،موارد مشترک دیگري مانند تاریخچه ،آثار
مکتوب ،زبان فني و اصطالحات خاص نیز وجود دارد که توضیح آنها ضرورت نداشته است.
محور دوم :طبقهبندي دیسيپلينهاي علمی
با شناخت طبقهبنديهاي مختلف دیسیپلینهاي علمي ،نسبت برنامۀدرسي با هر یک از آنها
مشخص ميشود .در ادامه ،برخي طبقهبنديهاي مطرح معرفيشده است.
طبقهبندي آنتونی بيگالن

طبقهبندي بیگالن 1973( 1الف) بر این ایده مبتني است که دیسیپلینهاي علمي بر حسب

سطح اجماع یا توافقي که درباره آنها وجود دارد با یکدیگر متفاوت هستند .بیگالن با استفاده از
تحلیل چندبعدي ،سه جنبه را براي دیسیپلینهاي علمي مطرح کرده که عبارتاند از )1 :جنبه
1

- Biglan
172

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 8:50 IRDT on Monday July 23rd 2018

دانشکدۀ تربیتمعلم دانشگاه کلمبیا تأسیس شد (مهرمحمدي 1387 ،ب ،ص  )57گروههاي
مختلفي در دانشگاههاي بسیاري از کشورهاي جهان شکلگرفته است .ایاالتمتحده ،کانادا و

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

سخت یا نرم )2 ،1جنبۀ کاربردي یا محض 2و  )3جنبۀ زنده یا غیرزنده( 3بیگالن 1973 ،ب ،ص
 .)202قويترین جنبه یعني ،سخت یا نرم مبتني بر سطح توسعۀ پارادایم در یک حوزه است.
دیسیپلینهاي داراي توسعۀ پارادایمي باال مانند شیمي ،فیزیک و مهندسي زیرعنوان دیسیپلینهاي
سخت و دیسیپلینهاي داراي توسعۀ پارادایمي پایینتر مانند جامعهشناسي ،تاریخ و
مدیریتآموزشي ،در زمرۀ دیسیپلینهاي نرم قرار ميگیرند.
جدول  :3طبقهبندي دیسیپلینهاي علمي بر اساس سه جنبه موردنظر بیگالن

محض

سيستم غيرزنده

سيستم زنده

سيستم غيرزنده

سيستم زنده

انسانشناسي
علوم سیاسي

ستارهشناسي

گیاهشناسي

زبان انگلیسي

شیمي

حشرهشناسي

زبان آلماني

زمینشناسي

میکروبشناسي

تاریخ

روانشناسي

ریاضیات

فیزیولوژي

فلسفه

جامعهشناسي

فیزیک

جانورشناسي

زبان روسي

مهندسي عمران

ارتباطات

کاربردي

کشاورزي

حسابداري

مدیریت و نظارت آموزشي

علوم کامپیوتر

علوم دامي

امور مالي

آموزش متوسطه و مداوم

مهندسي مکانیک

باغباني

اقتصاد

آموزش کودکان با نیازهاي

اقتصاد کشاورزي

خاص
آموزش فني و حرفهاي

منبع :بیگالن ( 1973الف ،ص .)207

دو جنبۀ دیگر یعني کاربردي یا محض و زنده یا غیرزنده بودن بر کاربردپذیري و سطح

مشارکت دانش تخصصي در بررسي حیات مبتني است (جونز ،2011 ،4ص  .)16در جدول ،3
طبقهبندي بیگالن از دیسیپلینهاي علمي معرفيشده است.

1

- hard/soft
- pure/applied
3
- life/nonlife system
4
- Jones
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سخت
قلمرو فعاليت

نرم
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طبقهبندي تونی بچر

بچر  )1994(1در مقاله اهمیت فرهنگهاي رشتهاي ،دیسیپلینهاي علمي را طبقهبندي کرده

است .او دیسیپلینهاي علمي را در چهار طبقۀ علوم محض ،علوم انساني و اجتماعي محض،
فناوريها و علوم اجتماعي کاربردي قرار داده است .طبقهبندي او در جدول  4معرفيشده است.
جدول  :4دانش و فرهنگ برمبناي طبقهبندي دیسیپلیني
طبقهبندي دیسيپلينها
علوم محض (مانند فيزیک):

انبوهشي ،اتمي؛ مرتبط با جنبههاي

رقابتي ،گروهي؛ به لحاظ سیاسي

سخت-محض

جهانشمول ،کمیتها ،سادهسازي؛ به

داراي سازماندهي مطلوب؛ نرخ

کشف و تبیین ميانجامد.

انتشارات

علمي؛

باالي

کثرتگرایانه؛

داراي

ماموریتمحور
علوم انسانی (مانند تاریخ) و علوم

مبتني بر تکرار کردن؛ کلگرا؛ مرتبط با

فردي،

(مانند

جنبههاي خاص ،کیفیتها ،پیچیدگي؛

سازماندهي ضعیف؛ نرخ پایین

به فهم یا تفسیر منجر ميشود.

انتشارات علمي؛ فردمحور.

اجتماعی

محض

انسانشناسی):
نرم -محض

مبتني بر هدف مشخص؛ عملگرا و

مربوط به کارآفریني ،بینالمللي؛

کاربردي؛ مرتبط با تسلط بر محیط

غلبه ارزشهاي حرفهاي؛ اختراعاتي

فیزیکي؛ به فنون یا محصوالت منجر

که قابل جایگزین شدن انتشارات

ميشود.

است؛ نقشمحور.

کاربردي؛ حامي تأثیرات عملي؛ مرتبط

چشمانداز بیروني؛ وضعیت متغیر؛

علوم اجتماعی کاربردي (مانند

با بهبود عمل حرفهاي؛ به پروتکلها یا

غلبه شیوههاي فکري؛ نرخ انتشارات

تعليم و تربيت):

روش انجام کار منجر ميشود.

علمي به خاطر مشاورههایي که

فناوريها

(مانند

مهندسی

مکانيک) :سخت -کاربردي

انجام

نرم-کاربردي

ميشود

پایین

ميآید؛

قدرتمحور.
منبع :بچر ( ،1994ص .)154

بچر در نوع شناسي خود ،ماهیت دانش و فرهنگ حاکم بر هر یک از دیسیپلینها را تشریح
کرده است .ویژگيهاي فرهنگي مذکور ،داللتهایي براي بخش بعدي این مقاله دارد که به
ماهیت برنامۀدرسي بهعنوان یک دیسیپلین علمي اختصاص داده شده است.
طبقهبندي داودي و پندلبوري
2

به نظر داودي و پندلبوري ( ،2010صص  )614-615دیسیپلینها سازههایي اجتماعي
هستند که طي فرایندهاي تاریخي تحولیافتهاند .دیسیپلینها از نظر معرفتشناسي داراي
1

- Becher
- Pendlebury

2
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ماهيت دانش

ماهيت فرهنگ دیسيپلينی

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

موضوعات خاص پژوهشي ،مجموعهاي از دانش تخصصي انباشتهشده ،نظریهها و مفاهیم براي
سازماندهي مؤثر دانش تخصصي و روشهاي پژوهش متناسب با ماهیت پژوهشهاي خود
هستند .به لحاظ اجتماعي ،دیسیپلینها ،اصطالحات فني ،گفتمانها و ابزارهاي انتقال و انتشار
نتایج پژوهشهاي خود را در اختیار دارند .همچنین ،به لحاظ نهادي یا سازماني ،دیسیپلینها
داراي قابلیت بازآفریني خود از یک نسل به نسل بعد در قالب سازماندهي خود در شکل
دورهها و دروس دانشگاهي ،دپارتمانها ،انجمنهاي حرفهاي و ابزارهاي بحث علمي مانند

ميزان انطباق برنامۀدرسی با طبقهبندي دیسيپلينهاي علمی
پس از آزمون قابلیتهاي دیسیپلیني برنامۀدرسي ،در این قسمت تناسب برنامۀدرسي با
طبقهبنديهاي ارائهشده از دیسیپلینهاي علمي بررسيشده است .در جدول  ،5مواردي از
دیسیپلینها که ميتوان برنامۀدرسي را با آنها مرتبط دانست ارائه شده است .اگرچه نام
برنامۀدرسي در هیچیک طبقهبنديها ذکر نشده است ،ارتباط برنامۀدرسي با دیسیپلینهاي
متجانس و نزدیک برقرارشده است.
جدول  :5نسبت برنامهدرسي با طبقهبندي دیسیپلینهاي علمي
دیسيپلينهایی که برنامهدرسی با آنها سنخيت دارد

مطرحکننده

دیسيپلينهاي کاربردي-نرم -سيستم زنده :مدیریت و نظارت آموزشي ،آموزش متوسطه و مداوم،
بيگالن ( 1973الف)

آموزش کودکان با نیازهاي خاص ،آموزش فني و حرفهاي.
دیسيپلينهاي علوم اجتماعی کاربردي -نرم :ماهیت دانش (کاربردي؛ حامي تأثیرات عملي؛ مرتبط

بچر ()1994

با بهبود عمل حرفهاي؛ به پروتکلها یا روش انجام کار منجر ميشود) .ماهیت فرهنگ دیسیپلیني
(چشمانداز بیروني؛ وضعیت متغیر؛ غلبه شیوههاي فکري؛ نرخ انتشارات علمي به خاطر مشاورههایي
که انجام ميشود پایین ميآید؛ قدرتمحور).
دیسیپلینها سازههایي اجتماعي هستند ،طي فرایند تاریخي تحولیافتهاند و از چند دیدگاه قابلبررسي
هستند:

داودي و پندلبوري

معرفتشناختی :دیسیپلینها داراي موضوعات پژوهشي ،مجموعه دانش تخصصي ،نظریهها ،مفاهیم

()2010

و روشهاي پژوهش خاص هستند.
اجتماعی :دیسیپلینها اصطالحات فني ،گفتمانها و ابزارهاي انتقال و انتشار نتایج را در اختیاردارند.
نهادي یا سازمانی :دیسیپلینها داراي قابلیت بازآفریني خود از یک نسل به نسل بعد در قالب
سازماندهي خود در شکل دورههاي دانشگاهي ،دپارتمانها ،انجمنها و ابزارهاي بحث علمي
هستند.
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مجالت و کنفرانسها هستند.
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با بررسي طبقهبنديهاي ارائهشده از دیسیپلینهاي علمي این نتیجه حاصل ميشود که قلمرو
برنامۀدرسي با چارچوب تعریفشده براي برخي از آنها سازگار است .بهبیاندیگر ،برنامۀدرسي
را ميتوان از دیدگاه صاحبنظراني که به طبقهبندي دیسیپلینهاي علمي اقدام کردهاند داراي
جایگاه دیسیپلیني دانست .برنامۀدرسي دیسیپلیني  )1نرم و زنده )2 ،کاربردي و  )3داراي
جهتگیري فلسفي ،اجتماعي و سازماني است.

با استناد به طبقهبندي بیگالن ( 1973الف) و بچر ( ،)1994برنامۀدرسي در زمرۀ
دیسیپلینهاي نرم قرار ميگیرد .برخي تفاوت علوم سخت و نرم را در دقت روششناسي 1آنها
ميدانند .در دیسیپلینهاي نرم مسائل پیچیدهاي بررسي ميشود که نميتوان وضوح و روشني
مسائل مطرح در دیسیپلینهاي سخت را از آنها انتظار داشت .این امر ،دقت روششناسي
متفاوتي را باعث ميشود .مسائل موردبررسي در برنامۀدرسي بهعنوان یک دیسیپلین نرم از
مسائل پیچیدهاي است که عوامل انساني و ارزشي مختلفي در آنها دخیل است و بههیچوجه
نميتوان آنها را در شرایط آزمایشگاهي که خاص برخي دیسیپلینهاي سخت است بررسي
کرد .در مقابل ،روشهاي پژوهش متناسب با این موضوعات ،عمدتاً کیفي و مستلزم بررسيهاي
عمیق است.
این نکته نیز قابلذکر است که جنبه سخت و نرم دیسیپلینهاي علمي ازنظر بیگالن (1973
الف) ناظر به سطح توسعه پارادایمي آنهاست .همچنین ،برنامۀدرسي را بر اساس طبقهبندي
بیگالن باید در گروه دیسیپلینهاي زنده جاي داد .این دیسیپلینها درصدد بررسي ارگانیسمهاي
زنده مانند موجودات انساني و زمینههاي مرتبط با حیات هستند و از این منظر ،برنامۀدرسي با
ماهیت اینگونه دیسیپلینها همسوست.

1

- methodological rigor
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 -1نرم و زنده بودن دیسيپلين برنامۀدرسی

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

 -2کاربردي بودن دیسيپلين برنامهدرسی
بیگالن ( 1973الف) در تقسیمبندي دیسیپلینها ،مدیریت و نظارت آموزشي ،آموزش
متوسطه و مداوم ،آموزشوپرورش کودکان با نیازهاي خاص و آموزش فني و حرفهاي را
عرصههاي کاربردي دانسته است .بسیاري ازجمله بچر ( )1994تعلیم و تربیت را نیز یک
دیسیپلین کاربردي ميدانند .دربارۀ کاربردي بودن دیسیپلین برنامۀدرسي ذکر یک نکته ضرورت
دارد .همانگونه که در بخشهاي قبل مقاله ذکر شد ،یکي از ویژگيهاي دیسیپلینهاي علمي
پرسش مطرح شود که وجود این موضوعات در برنامۀدرسي نفيکنندۀ کاربردي بودن یا
زمینهساز طبقهبندي آن در گروه دیسیپلینهاي محض نیست؟ دو پاسخ براي این پرسش
قابلطرح است .در پاسخ اول ميتوان به دیدگاه اسمارت 1و همکاران ( ،2000به نقل از جونز،
 )2011استناد کرد .به نظر آنان ،بسیاري از دیسیپلینهاي دانشگاهي یک طبقۀ اصلي یا اولیه و
یک طبقۀ فرعي یا ثانویه دارند .بنابراین ،بخشي از مباحث برنامۀدرسي مانند تاریخ ،تعاریف و
نظریهها ،داراي جهتگیري محض است.
در پاسخ دوم باید گفت ،به نظر ميرسد که در برنامۀدرسي ،فعالیتهاي نظریهپردازي و
خلق نظریهها در راستاي اهداف عملي معنا پیدا ميکند .بهعنوان نمونه ،مواردي مانند راهنمایي
برنامهریزي و عمل معلم (باقري و ایرواني ،1380 ،ص  ،)124موضعگیري دربارۀ
یاددهيیادگیري در ابعاد گوناگون نظري و عملي (میلر ،ترجمه مهرمحمدي ،1387 ،ص  )6و
هدایت عمل ،ازجمله این اهداف است .اینگونه تأثیرات نظریه در عرصۀ عمل با ویژگيهایي که
بچر ( )1994براي ماهیت دانش در دیسیپلینهاي نرم و کاربردي مطرح کرده است ،قرابت دارد.
به نظر او ماهیت دانش در اینگونه دیسیپلینها ،کاربردي و در راستاي بهبود عمل حرفهاي است
و به تعیین روشهاي انجام فعالیتها منتهي ميشود .این همسویي در دیدگاه بیگالن (1973
الف) نیز مشاهده ميشود چراکه او رسالت اینگونه دیسیپلینها را مشارکت دانش تخصصي در
عرصه زندگي دانسته است.
نکتهاي که ذکر آن مفید است ،تفاوت میزان انتشارات علمي در دیسیپلینهاي مختلفي است
که بچر ( )1994معرفي کرده است .در طبقهبندي او بیشترین تولیدات و آثار پژوهشي به
1

- Smart
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ازجمله برنامۀدرسي ،برخورداري از طیف وسیع مباحث نظري و نظریههاست .ممکن است این

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 1393

دیسیپلینهاي سخت و محض مانند فیزیک و شیمي تعلق دارد و بهعکس در دیسیپلینهاي نرم
و محض مانند تاریخ و نیز دیسیپلینهاي نرم و کاربردي مانند تعلیم و تربیت ،میزان بروندادهاي
پژوهشي پایین است .از این واقعیت ميتوان به این نتیجه دستیافت که جداي از تالشهاي
اعضاي هیئتعلمي شاغل به فعالیت در دیسیپلینهاي مختلف که ميتواند در میزان بروندادهاي
علمي تأثیرگذار باشد ،نرخ پایینتر آن در دیسیپلینهاي کاربردي مانند برنامۀدرسي تا حدود
تولید آثار پژوهشي را به خود اختصاص ميدهد.1
 -3فلسفی ،اجتماعی و سازمانی بودن دیسيپلين برنامۀدرسی
دیدگاههایي که داودي و پندلبوري ( )2010درزمینۀ دیسیپلینهاي علمي مطرح کردهاند در
عرصه برنامۀدرسي کاربرد دارد .نخستین دیدگاه ،فلسفي یا معرفتشناختي است .برنامۀدرسي در
زمره دیسیپلینهایي است که بهصورت وسیع و عمیق از مؤلفههاي دیدگاه فلسفي برخوردار
است .این دیدگاه ،معرف معیارهایي است که در بخش تعیین میزان برخورداري برنامۀدرسي از
معیارهاي دیسیپلین علمي بهصورت مفصل به برخي از آنها پرداخته شد .برخي مصادیق معرف
دیدگاه فلسفي ،برخورداري دیسیپلینها از موضوعات خاص پژوهشي ،دانش تخصصي،
نظریهها ،مفاهیم و روشهاي پژوهش است .برنامۀدرسي به لحاظ برخورداري از دیدگاه
اجتماعي نیز داراي غناي قابلتوجهي است .اگرچه برنامۀدرسي از دیسیپلینهاي دیگر کمک
ميگیرد ولي داراي اصطالحات فني و ابزارهاي انتشار دانش تخصصي و یافتههاي پژوهشي
است .مصادیق دیدگاه نهادي یا سازماني برنامۀدرسي نیز گسترده است .توان نهادي برنامۀدرسي
متکي به دورهها و درسهاي دانشگاهي ،گروههاي برنامهدرسي ،انجمنها و بسترهاي بحث
علمي مانند مجالت و کنفرانسهاي متعدد است.
جمعبندي :اثبات ماهيت دیسيپلينی برنامۀدرسی
با توجه به مباحثي که در دو بخش میزان برخورداري برنامۀدرسي از معیارهاي دیسیپلین
علمي و حدود انطباق آن با طبقهبندي دیسیپلینها مطرح شد ،ميتوان برنامۀدرسي را یک
 -1به دلیل وجود این ویژگي ،در فرایند ارزیابي آثار پژوهشي بسیاري از رشتهها باید از تاکید صرف برکمیت آثار
خودداري کرد و معیارهایي مانند عمق ،تاثیرگذاري و پیچیدگي را نیز لحاظ کرد.
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زیادي به ماهیت این دیسیپلینها بستگي دارد چراکه در آنها جنبههاي کاربردي ،بخشي از زمان

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

دیسیپلین علمي دانست .خالصه استداللهاي مطرح براي تلقي برنامۀدرسي بهعنوان دیسیپلین
علمي در جدول  6ذکر گردیده است.
جدول  :6معیارهاي برنامۀدرسي بهعنوان دیسیپلین علمي و تبیین ماهیت دیسیپلیني آن
 -1برخورداري برنامهدرسی از قلمرو مطالعاتی

 حیطههاي یازدهگانه

 حیطههاي بیست و نهگانه
-2وجود طيف وسيعی از فعاليتهاي نظریهپردازي و نظریههاي برنامهدرسی

معيارهاي معرف برنامهدرسی بهعنوان یک دیسيپلين علمی

 نوعشناسي نظریههاي برنامهدرسي

 شکلگیري جریانهاي جدید نظریهپردازي برنامهدرسي
-3بهرهمندي برنامهدرسی از چارچوبها ،پارادایمها و روشهاي پژوهش

 صاحبنظراني که درباره چارچوب و متغیرهاي پژوهش برنامهدرسي سخن گفتهاند.

 صاحبنظراني که پژوهش تجربي را مطرح کردهاند.

 صاحبنظراني که درباره دیدگاههاي فلسفي یا پارادایمهاي پژوهش برنامهدرسي صحبت کردهاند.
 صاحبنظراني که گونهها یا روشهاي پژوهش برنامهدرسي را مطرح کردهاند.
-4وجود اجتماعی از صاحبنظران

 صاحبنظران منعطف و سخت برنامهدرسي
 طبقهبندي سه وجهي پاینار

 مشاهیر متقدم و متأخر برنامهدرسي
-5نمودهاي سازمانی برنامهدرسی

 موضوعات مورد تدریس

 دپارتمانهاي برنامهدرسي
 انجمنهاي حرفهاي
برنامهدرسی

ماهيت دیسيپلينی

برنامهدرسی

تعریف دیسيپلين

برنامهدرسي دیسیپلیني است:

 نرم و زنده
 کاربردي

 داراي جهتگیري یا دیدگاههاي فلسفي ،اجتماعي ،سازماني یا نهادي
برنامهدرسي دیسیپلیني نرم ،زنده ،کاربردي و داراي جهتگیريهاي فلسفي ،اجتماعي و سازماني است .این
دیسیپلین ،ویژگيهاي اصلي دیسیپلینهاي علمي شامل  )1قلمرو مطالعاتي )2 ،طیف وسیعي از فعالیتهاي
نظریهپردازي و نظریهها )3 ،چارچوبها ،پارادایمها و روشهاي پژوهش )4 ،اجتماعي از صاحبنظران و )5
نمودهاي سازماني را داراست.

در راستاي وضوحبخشي بیشتر به ماهیت دیسیپلیني برنامۀدرسي ،چند تلقي دیگر نسبت به
آنکه بهتبع قضاوتهاي مطرح دربارۀ تعلیم و تربیت قابلبررسي است موردبحث قرار ميگیرد.
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 نقطههاي آغاز و مفهومپردازي نظریه برنامهدرسي

دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي ،شماره  ،4سال دوم ،پاییز و زمستان 1393

ویرجینیا ریچاردسون ،2006( 1صص  )253-254به سه دیدگاه درزمینۀ تلقي تعلیم و تربیت
بهعنوان یک دیسیپلین علمي اشارهکرده است .در نخستین دیدگاه این عقیده وجود دارد که چون
تعلیم و تربیت از دیسیپلینهاي سنتي عاریه ميگیرد ،با آنها ترکیب ميشود و اغلب بر عمل
تأکید دارد نميتوان آن را یک دیسیپلین دانست بلکه باید آن را یک حوزۀ مطالعاتي یا دیسیپلین
سطح دوم 2نامید .در دیدگاه دوم ،بر اساس منطقي مشابه و ذکر اینکه حوزههاي متعدد درون
تربیت یک قلمرو بیندیسیپلیني نامیده ميشود .در دیدگاه سوم ،این باور وجود دارد که چون
تعلیم و تربیت مجموعه مسائل ،سؤالها ،بنیادهاي دانشي و رویکردهاي پژوهش خاص خود را
دارد ميتوان آن را بهعنوان یک دیسیپلین پذیرفت.
دیدگاه سوم ،همسو با جهتگیري این مقاله است و بر اساس آن ميتوان برنامۀدرسي را یک
دیسیپلین علمي نامید .اگرچه مقالۀ حاضر شرح کامل این دیدگاه است ،در تأیید آن فقط به ذکر
شواهدي از نظرات پاینار اکتفا ميشود .ویلیام پاینار ( ،2004صص  )1-2به ماهیت دیسیپلیني
تعلیم و تربیت و برنامۀدرسي اشارهکرده است .او ضمن اینکه تعلیم و تربیت را یک دیسیپلین
دانسته ،این موضع را در مورد برنامۀدرسي نیز مطرح کرده است .عباراتي مانند «دیسیپلین ما
متوجه فهم برنامۀدرسي است» و «مطالعات برنامۀدرسي بهعنوان یک دیسیپلین» ،حاکي از موضع
اوست (پاینار ،2010 ،صص  .)4-8بهتبع موضعي که دیدگاه اول درباره تعلیم و تربیت دارد،
بهاحتمالزیاد ،برنامۀدرسي را نیز به این دلیل که از دیسیپلینهاي مختلف کمک ميگیرد نميتوان
یک دیسیپلین دانست و باید در حد یک حوزه مطالعاتي یا دیسیپلین سطح دوم از آن یادکرد.
در پاسخ به کساني که با استناد به دیدگاه اول ،برنامۀدرسي را یک دیسیپلین علمي نميدانند
باید اذعان داشت که بهرهگیري یک دیسیپلین از دیگر دیسیپلینها با ماهیت دیسیپلیني آن
مغایرتي ندارد .بهعنوان نمونه ،الیلز ،جانسون و مید ( )1996یکي از ویژگيهاي دیسیپلین را
وجود مجموعهاي از دیسیپلینهاي مرجع براي بنا نهادن آن دانستهاند .شاید در پاسخ حامیان
دیدگاه اول ،همچنان استفاده از دیدگاههاي پاینار مفید باشد .پاینار ( ،2010ص  )8ميگوید
مطالعات برنامۀدرسي بهعنوان یک دیسیپلین ،تحت تأثیر دیسیپلینهاي مادر مانند روانشناسي

1

- Richardson
- second-level discipline

2
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تعلیم و تربیت یک دیسیپلین سنتي را درون یک چارچوب تربیتي به وجود ميآورند ،تعلیم و

تبيين قابليتهاي دیسيپلينی برنامهدرسی و...

است .بنابراین ،روشن است که او بهرهگیري برنامۀدرسي از دیسیپلینهاي دیگر را نافي ماهیت
دیسیپلیني آن نميداند.
براي پاسخ به افرادي که تحت تأثیر دیدگاه دوم ،برنامهدرسي را دیسیپلین نميدانند نیز
ميتوان به دیدگاههاي پاینار استناد کرد .به باور پاینار ( ،2004ص  ،)2مطالعات برنامۀدرسي
بهعنوان یک حوزه بینرشتهاي ميتواند یگانه دیسیپلین علمي درون حوزه تعلیم و تربیت باشد.
درنهایت باید اذعان داشت برنامۀدرسي دیسیپلیني نرم زنده ،کاربردي و داراي
دیسیپلینهاي علمي شامل  )1قلمرو مطالعاتي )2 ،طیف وسیعي از فعالیتهاي نظریهپردازي و
نظریهها )3 ،چارچوبها ،پارادایمها و روشهاي پژوهش )4 ،اجتماعي از صاحبنظران و )5
نمودهاي سازماني را داراست.
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