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 1مصطفی قادری

 یرخطیغمعرفی رویکرد 

و  انعطافقابل پ چ ده، روندیمو غ ره به کار  گراعت طب، یرخط غ ، عملی،دیگری مانند الگوهای توصییی فی یهاباناماین الگوها که 

سر هم وگوگفتنی بر تمب شت  ستند. مراحل این الگوها پ ست با مراحل دیگر در  صورتبه و ه ست و هر مرحله ممکن ا خطی ن 

شد. احتمال بازگشت،  ستق م با سانید تأکارتباط م شرایط ان ست و با  شتر ا ادگ ری مح ط های ی و واقعی ، انعطاف در این الگوها ب 

و در  رمتمرکز غر سییاختار این الگوها اغلب دمح طی و توجه به کف کالس درس،  یهات حسییاسییبا توجه به هسییتند.  ترهماهنگ

از  یانمونهکه ( 1) نموداربه . کالن و متمرکز اسیییتفاده کرد یهات موقعدر  هاآناز  توانینمدارند و اجرا   تسیییطد مدارس قابل

این الگوها با  حاوی پ چ دگی باالیی اسییت. شییدهدادهالگوی نشییان  د ن بیمکی  طورهمان .نگاه کن د، اسییت یرخط غ یزیربرنامه

 طب عت یادگ رندگان و برنامه درسی اجراشده سازگارترند و به نسبت پ چ دگی ب شتری نسبت به الگوهای خطی دارند.

 )عملی یا واقعی (یرخطیغدرسی  یزیربرنامهچرخه یا فرایند  .1 نمودار

 نیازسنجی

 

 

 

 

 

 

شده  یبندم تقسدرسی به شکل مشخص و  یزیربرنامه  یهات فعال یبندگروهو  یبندمرحله م ن بیم ( 1نمودار )که در  طورهمان

، زمان ، مکان و بس اری دیگر از عوامل باعث پ چ دگی کار سازگاری ، جامع ت ، تفاوت ،شباهت، هماهنگیوجود ندارد. برگشت ، 

                                                           
 دانشگاه عالمه طباطبائی نامه درسی برعات لمطا رشته رادانش    .1

متغیر های 

زمینه ای و 

 محیطی مانند :

 فرهنگ ، زبان ،

 اقتصاد ، دین ، 

 جغرافیا ،تاریخ
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 فرضش پب انگر نوعی  نموداراین است که  میر گیمباال  نمودار که از یاجه نت. بنابراین شوندیمدر هنگام اجرا درسی  یزیربرنامه

ل و در درسی در عم یزیربرنامه یهات فعالب انگر پ چ دگی  ن ست و برعکسدرسی  یزیربرنامهفعال ت  یسازساده یدربارهنظری 

 درسی است. یبرنامهمطالعات  یرشتهاز سوی متخصصان  یزیربرنامهزمان پرداختن واقعی به کار 

 -مستق م صورتبهحداقل -یعنی  .اندمعروفتوص فی  پردازانهینظرکه به  شودیم ارائه یپردازانهینظرب شتر توسط  یرخط غالگوهای 

 ن ستند. مندعالقهدرسی چگونه باید باشد  یبرنامهاینکه  یدرباره یسوا التمشخص به  یهاپاسخ یارائهبه 

دق ق ممکن است برای ساختن یک  ینقشهیک ن ستند.  یاشدهمشخصالگوهای چندان دق ق و از قبل  یرخط غالگوهای  رونیازا

طراح پروژه، بودجه، در دسترس  یهاارزشخاص به باورها و  یهاوه شو  ساختارهاایجاد  ییدرجاهاطرح خوب، ضروری باشد؛ اما 

، هایبندطبقه؛ وابسته است. در اول ن اندمتفاوتی که از طرحی به طرح دیگر عمل یهاسازهو شمار زیادی از  شدهساختهبودن مواد 

برنامه درسی   یر گم تصموس عی هر دو گروه بر این باورند که  طوربه هرحالبه. اندیزیتجو پردازانهینظرتوص فی مثل  پردازانهینظر

س اسی،  یهانظام. بنابراین از سوی دهدیم، رخ اندشدهن  تعدرسی که برای مدارس  یزیربرنامه یهاطرحابتدا در مدارس یا در 

تجویزی ابتدا تمایل به داشتن یک دیدگاه وس ع دارند تا  پردازانهینظر، نیباوجودا. شودیمواقع  تیموردحمااجتماعی و آموزشی 

معتقدند و توص فی  یرخط غالگوهای  کنند. در مقابل طرفداران، درک انتهاستیبنامشخص و  عمدتا  درسی را که  یبرنامهمشکالت 

 جه درنت. اندمتنوعممکن آن،  یهاحلراهدرسی و  یبرنامهبهترین برنامه درسی ب هوده است، چون مشکالت  داکرده پجستجو برای 

 ازنظر متنوع دارند. یهاگروهمدارس و تعامالت افراد و  یدهسازمان یدربارهوس عی  اندازچشم واقعا  توص فی،  پردازانهینظراغلب 

 (. 1999، 2اهم ت کمتری دارند)رید 1کاراندیشی یندهایفرانی نسبت به عمل اتی و ف یهاهیرو هاآن

الگوهای غ ر خطی ممکن است روی تصم م گ ری جمعی یا تصم م گ ری فردی تاک د کنند. در برخی رویه ها، این رویکرد مشابه  

در کم ته های  4تفاوت این الگوها با الگوی خطی این است که عمل فکورانه یا کاراندیشی شواب هستند. 3با رویکرد عمل فکورانه

برنامه ریزی درسی معموال به آرمان های عمومی و تصم م های گروهی منجر می شود، در حال که برخی از طرفداران الگوهای غ ر 

(. به عالوه تمام نظریه 7،1974؛ آیزنر و واالنس6،1979ر؛ آیزن5،1982خطی به تجربه ی فردی ن ز  اهم ت زیادی می دهند)بارون

 پردازان این خرده طبقه به یک م زان روی یادگ ری هایی که خ لی شخصی اند تاک د می کنند. 

 

 تاریخچه رویکرد  غیر خطی

 یزیربرنامهپنجاه، شصت و هفتاد م الدی انرژی خود را وقف ته ه و تدوین الگوهای  یهادههل ستی از متخصصان برنامه درسی در 

 و غ ر فنی هستند.  یرخط غ الگوهااز  ییهانمونه( 1979( و  آیزنر)1970. الگوی شواب)اندکرده یرخط غدرسی 
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 یاچندگانهپ چ ده و  یهاراهقرار گرفتن در معرض  عنوانبهدرسی را  یبرنامه یر گم تصم عمدتا  در این دوره برنامه ریزان درسی

-70درسی تمرکز دارند که شواب ) یزیربرنامه یهاهیروو بر  کنندیم، مالحظه رند گیمعملی زندگی را  یهام تصمکه مردم در آن 

 پردازانهینظر(  اغلب 1980) 2رکلوه ازنظر(( نام ده است. 1عملی یوجوگرجستاستدالل دویی، آن را )) یهیرو( با تاسی از 1969

 به مردم و روابط شان با طب عت دارند. نگرکلنگاهی ارگان ک و  1970برنامه درسی در  دهه 

 یوجوگرجستدرسی مثالی است از چگونگی تحقق  یبرنامه یفکورانهعمل  یندهایفرا( در 1971)3کروا یانهیگراعت طبالگوی 

، بجای آنکه از دهندیمواقعاوظایفشان را انجام  درسی یبرنامهداشت به اینکه چگونه طراحان  یاژهیو یعالقه(1971کر )وا عملی.

تدوین  ییندهایفرا چهارچوبوظایفشان را انجام دهند، پ روی کند. وی مفاه م اش را در باید  چگونه کردیممنطق تایلری که ب ان 

برنامهتا به این وس له نشان دهد که چگونه  کندیماستفاده  گراعت طب یواژهکر به این دل ل از نام د. وا گراعت طبن را مدل وآ کرد

درسی باید  یبرنامهچگونه طراحی  کنندیمدیگران که تع  ن  یکردهایرودر مقایسه با  ؛شودیمو در عمل طراحی  واقعا  درسی  ی

 اتفاق افتد.

و   اس مقکوچک یهاطرحدرسی شامل  یزیربرنامه(( را در سطوح مختلف 4طراحی – کاراندیشی –فضا ، ))متوالی یمرحلهوی سه 

 است: شدهدادهنشان ( 2قرار داده که در نمودار )  مورداستفاده؛مق اس بزرگ 

 

 یرخط غیک الگوی  عنوانبه کروا یانهیگراعت طبالگوی  (2)نمودار 
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دوم، که  یمرحلهبه  یزیربرنامه تا ینهادرسی به دست آورد،  یزیربرنامهخواه یک گروه توافق کمتر یا ب شتری در رابطه با فضای 

ه دست ب فرایند تامل عملی یا کاراندیشی است منتقل می شود. ضرورتا تمایز مشخصی ب ن این سه مرحله وجود ندارد؛ و کاراندیشی

اجرا و چرخه های ارزیابی واقعی امور در حال  درسی در این الگو بر سمت برنامه ریزان  وافق جمعی اهم ت می دهد. توجهیابی به ت

ی درسی  هه برناممرتبط با موقع ت هایی ک مشکالت ه امکان دارد به چ ستیدر کل برنامه ریزان تا آنجا ک ممکن عمل متمرکز است.

 ا تا حدی کاهش دهد فکر می کنند. و اینکه فرایند برنامه ریزی درسی چگونه می تواند این مسائل ردر آن اجرا می شود 

د، ندر نهایت منجر به برخی تصم مات عملی می شود: وقتی که گروه در رابطه با باورهایشان به توافق مناسبی می رس یشیکاراند

می شود. شرایط مسئله آفرین و راه حل های بالقوه به گونه ای است که خود به خود چرخه های  1مرحله ی طراحیبرنامه ریزی وارد 

خاص عملی کماب ش بدون مالحظه ی ب شتر شقوق جایگزین به شکل خودکارتری جریان پ دا می کند. این که دردسرهای مراحل 

د طراحی برنامه ی درسی واقعی ریشه های ضمنی و پنهانی دارند.والکر معتقد قبلی برای گروه برنامه ریزی آشکار بودند اکنون فراین

است مرحله ی طراحی در پروژه ی برنامه ریزی درسی نوعا، هم در بردارنده ی مالحظات ضمنی وهم صرید است. حتی اگر پروژه از 

 مات عقالنی تحت تاث رترج حات شخصی مراحل فضا وعمل فکورانه عبور کرده باشد باز ممکن است تصم مات به اندازه ی تصم

می شودکه ممکن است در  2اتخاذ شود. فعال ت های قابل توجه در مرحله ی طراحی منجر به  ساخت برنامه ی درسی طراحی شده

 بردارنده ی موضوعات درسی خاص، آموزش ها، مواد تدریس یا فعال ت هایی که گروه برنامه ریزی مقتضی بداند. 

 رسی رخ میکر، در تالش است به صورت دق ق نمایی از رویدادهای واقعی را که در طول فرایند برنامه ریزی دلی وارویکرد تامل عم

دهند نشان دهد. چون الگوی واکر مبتنی بر گفت و گوی ت م برنامه ریزی درسی بنا نهاده شده از این جهت به فرایند برنامه ریزی 

 مشارکتی می نگرد.درسی به عنوان موقع ت گفت و گوی 

معرفی شده است ن ز مبتنی بر فعال ت های از قبل 5و هربرت کوول 4که توسط افرادی مانند ویل ام کریک پاتریک 3مدل کالس باز

مشخصه ن ستند و روی فعال ت و آزادی یادگ رنده در کالس درس تاک د می کند. در این الگو عناصر برنامه درسی به صورت روی دنی، 

 شده و ناگهانی ظاهر می شوند.غ ر قصد 
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معلمان اهداف درسی، محتوا و روش های تدریس را بر اساس ن ازهای یادگ رندگان تنظ م می کنند.  2و فانت نی  1در مدل وینشت ن 

گ ران ک فراتاک د این الگو روی خودباوری، خودراهبری و خود ارزیابی فراگ ران است. در این الگو مجموعه ای از فعال ت ها باید به کم

 انجام شوند که عبارتند از:

 

 (. الگوی غ ر خطی وینشت ن و فانت نی2) نمودار

 نقد الگوی غیر خطی

 گریدعبارتبه. کنندیم د تأک بر مردمو  3برای عمل؛ بر ماه ت شخصی یادگ ری ییهادهیاروی  د تأک یجابه یرخط غالگوهای    

افراد  تواندیمچگونه آموزش س ستمات ک  نکهیباادر رابطه با تجارب شخصی افراد است و در رابطه  پردازانهینظراین  یه اول یهادهیا

. یعنی شودیمن ز محسوب  یرخط غقوت در حق قت نقطه ضعف الگوهای  ینقطهباال برساند. این  ت ف باک یاتجربهرا در آموزش به 

و مح ط فکری پ چ ده است و اغلب معلمان و کارشناسان  وگوگفتو ن ازمند  ریرپذ تفسماه ت شخصی یادگ ری اغلب گنگ، 

 یزانیربرنامه. بگ رد هاآنکه انرژی زیادی از  ریرپذ تفسبه یک دستورالعمل ب شتر ن از دارند تا یک موقع ت پ چ ده و  وپرورشآموزش

 4شدهتجربهدرسی  یبرنامهدرسی در  یبرنامه یزیربرنامههستند بر این باورند که ارزش طراحی و  یرخط غکه طرفدار الگوهای 
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ینمدارند ولی  مدنظررا  2تجارب یادگ ری یآگاهش پ. اگرچه ب شتر، اهم ت قلمرو 1شدهیطراحدرسی  یبرنامهنهفته است نه در 

تشخ ص  رقابل غکه درونی و  کنندیم د تأکشخصی افراد  یشدهساختهرزیابی و کنترل کنند. لذا اغلب بر دانش ا کامال  آن را  توانند

ارب در ک ف ت تج یرگذار تأثنقشی کل دی و  اندکرده یزیربرنامهکه  آنچهاست. آنان معتقدند که معلمان با طراحی و تصویب 

 ینه زمبه  ها. توجه این الگوکنندینمو انرژی معلمان توجهی  یزیربرنامهمشکالت ولی به  کنندیمیادگ ری دانش آموزان ایفا 

ن مدرسه[ قابل اهم ت است اما ک ف ت ارتباط برنامه درسی با ب رون مدرسه  بس ار گسترده است اجتماعی ب رونی برنامه درسی]ب رو

 درسی خود را ندارند.  یهابرنامهبرای بازنمایی ن ازهای جامعه در  یاگستردهو مدارس چن ن ظرف ت 
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