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مصطفی

قادری1

معرفی رویکرد غیرخطی
این الگوها که بانامهای دیگری مانند الگوهای توصییی فی ،عملی ،غ رخطی ،طب عتگرا و غ ره به کار میروند پ چ ده ،قابلانعطاف و
مبتنی بر گفتوگو ه ستند .مراحل این الگوها پ شت سر هم و به صورت خطی ن ست و هر مرحله ممکن ا ست با مراحل دیگر در
ارتباط م ستق م با شد .احتمال بازگ شت ،تأک د ،انعطاف در این الگوها ب شتر ا ست و با شرایط ان سانی و واقعی مح ط های یادگ ری
هماهنگتر هسییتند .با توجه به حسییاس ی تهای مح طی و توجه به کف کالس درس ،این الگوها اغلب در سییاختار غ رمتمرکز و در
سیییطد مدارس قابل ت اجرا دارند و نمیتوان از آنها در موقع تهای کالن و متمرکز اسیییتفاده کرد .به نمودار ( )1که نمونهای از
برنامهریزی غ رخطی اسییت ،نگاه کن د .همانطور کی میب ن د الگوی نشییان دادهشییده حاوی پ چ دگی باالیی اسییت .این الگوها با
طب عت یادگ رندگان و برنامه درسی اجراشده سازگارترند و به نسبت پ چ دگی ب شتری نسبت به الگوهای خطی دارند.
نمودار  .1چرخه یا فرایند برنامهریزی درسی غیرخطی(عملی یا واقعی )
نیازسنجی
متغیر های
زمینه ای و
محیطی مانند :

تعیین هدف

ارزشیابی

فرهنگ  ،زبان ،
اقتصاد  ،دین ،
جغرافیا ،تاریخ

انتخاب الگوهای یاددهی -یادگیری

انتخاب محتوا

و ...

سازماندهی محتوا

همانطور که در نمودار ( )1میب ن م مرحلهبندی و گروهبندی فعال تهای برنامهریزی درسی به شکل مشخص و تقس مبندی شده
وجود ندارد .برگشت  ،سازگاری  ،جامع ت  ،تفاوت ،شباهت ،هماهنگی  ،زمان  ،مکان و بس اری دیگر از عوامل باعث پ چ دگی کار
 . 1دانش ار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی

برنامهریزی درسی در هنگام اجرا میشوند .بنابراین نت جهای که از نمودار باال میگ ریم این است که نمودار ب انگر نوعی پ شفرض
نظری دربارهی سادهسازی فعال ت برنامهریزی درسی ن ست و برعکس ب انگر پ چ دگی فعال تهای برنامهریزی درسی در عمل و در
زمان پرداختن واقعی به کار برنامهریزی از سوی متخصصان رشتهی مطالعات برنامهی درسی است.
الگوهای غ رخطی ب شتر توسط نظریهپردازانی ارائه میشود که به نظریهپردازان توص فی معروفاند .یعنی-حداقل بهصورت مستق م-
به ارائهی پاسخهای مشخص به سوا التی دربارهی اینکه برنامهی درسی چگونه باید باشد عالقهمند ن ستند.
ازاینرو الگوهای غ رخطی الگوهای چندان دق ق و از قبل مشخصشدهای ن ستند .یک نقشهی دق ق ممکن است برای ساختن یک
طرح خوب ،ضروری باشد؛ اما درجاهایی ایجاد ساختارها و ش وههای خاص به باورها و ارزشهای طراح پروژه ،بودجه ،در دسترس
بودن مواد ساختهشده و شمار زیادی از سازههای عملی که از طرحی به طرح دیگر متفاوتاند؛ وابسته است .در اول ن طبقهبندیها،
نظریهپردازان توص فی مثل نظریهپردازان تجویزیاند .بههرحال بهطور وس عی هر دو گروه بر این باورند که تصم مگ ری برنامه درسی
ابتدا در مدارس یا در طرحهای برنامهریزی درسی که برای مدارس تع نشدهاند ،رخ میدهد .بنابراین از سوی نظامهای س اسی،
اجتماعی و آموزشی موردحمایت واقع میشود .باوجوداین ،نظریهپردازان تجویزی ابتدا تمایل به داشتن یک دیدگاه وس ع دارند تا
مشکالت برنامهی درسی را که عمدتا نامشخص و بیانتهاست ،درک کنند .در مقابل طرفداران الگوهای غ رخطی و توص فی معتقدند
جستجو برای پ داکرده بهترین برنامه درسی ب هوده است ،چون مشکالت برنامهی درسی و راهحلهای ممکن آن ،متنوعاند .درنت جه
اغلب نظریهپردازان توص فی ،واقعا چشمانداز وس عی دربارهی سازماندهی مدارس و تعامالت افراد و گروههای متنوع دارند .ازنظر
آنها رویههای عمل اتی و فنی نسبت به فرایندهای کاراندیشی 1اهم ت کمتری دارند(رید.)1999 ،2
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
با رویکرد عمل فکورانه 3شواب هستند .تفاوت این الگوها با الگوی خطی این است که عمل فکورانه یا کاراندیشی 4در کم ته های
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
خطی به تجربه ی فردی ن ز اهم ت زیادی می دهند(بارون1982،5؛ آیزنر1979،6؛ آیزنر و واالنس .)1974،7به عالوه تمام نظریه
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
ل ستی از متخصصان برنامه درسی در دهههای پنجاه ،شصت و هفتاد م الدی انرژی خود را وقف ته ه و تدوین الگوهای برنامهریزی
درسی غ رخطی کردهاند .الگوی شواب( )1970و آیزنر( )1979نمونههایی از الگوها غ رخطی و غ ر فنی هستند.
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در این دوره برنامه ریزان درسی عمدتا تصم مگ ری برنامهی درسی را بهعنوان قرار گرفتن در معرض راههای پ چ ده و چندگانهای
که مردم در آن تصم مهای عملی زندگی را میگ رند ،مالحظه میکنند و بر رویههای برنامهریزی درسی تمرکز دارند که شواب (-70
 )1969با تاسی از رویهی استدالل دویی ،آن را ((جستوجوگری عملی ))1نام ده است .ازنظر کلوهر )1980( 2اغلب نظریهپردازان
برنامه درسی در دهه  1970نگاهی ارگان ک و کلنگر به مردم و روابط شان با طب عت دارند.
الگوی طب عتگرایانهی واکر )1971(3در فرایندهای عمل فکورانهی برنامهی درسی مثالی است از چگونگی تحقق جستوجوگری
عملی .واکر ()1971عالقهی ویژهای داشت به اینکه چگونه طراحان برنامهی درسی واقعاوظایفشان را انجام میدهند ،بجای آنکه از
منطق تایلری که ب ان میکرد چگونه باید وظایفشان را انجام دهند ،پ روی کند .وی مفاه م اش را در چهارچوب فرایندهایی تدوین
کرد وآن را مدل طب عتگرا نام د .واکر به این دل ل از واژهی طب عتگرا استفاده میکند تا به این وس له نشان دهد که چگونه برنامه
ی درسی واقعا و در عمل طراحی میشود؛ در مقایسه با رویکردهای دیگران که تع ن میکنند چگونه طراحی برنامهی درسی باید
اتفاق افتد.
وی سه مرحلهی متوالی(( ،فضا – کاراندیشی – طراحی ))4را در سطوح مختلف برنامهریزی درسی شامل طرحهای کوچکمق اس و
مق اس بزرگ ؛مورداستفاده قرار داده که در نمودار ( )2نشان دادهشده است:

نمودار ( )2الگوی طب عتگرایانهی واکر بهعنوان یک الگوی غ رخطی
هدف
شناساییحقایقیکه

تول د نمونه هایی

برای اهداف و معانی

جایگزین و

مورد نیاز هستند.
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سنجش نتایج و

جایگزین
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فرایند
کاراندیشی
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خواه یک گروه توافق کمتر یا ب شتری در رابطه با فضای برنامهریزی درسی به دست آورد ،نهایتا برنامهریزی به مرحلهی دوم ،که
کاراندیشی است منتقل می شود .ضرورتا تمایز مشخصی ب ن این سه مرحله وجود ندارد؛ و فرایند تامل عملی یا کاراندیشی به دست
یابی به توافق جمعی اهم ت می دهد .توجه برنامه ریزان درسی در این الگو بر سمت ارزیابی واقعی امور در حال اجرا و چرخه های
ممکن عمل متمرکز است .در کل برنامه ریزان تا آنجا که امکان دارد به چ ستی مشکالت مرتبط با موقع ت هایی که برنامه ی درسی
در آن اجرا می شود و اینکه فرایند برنامه ریزی درسی چگونه می تواند این مسائل را تا حدی کاهش دهد فکر می کنند.
کاراندیشی در نهایت منجر به برخی تصم مات عملی می شود :وقتی که گروه در رابطه با باورهایشان به توافق مناسبی می رسند،
برنامه ریزی وارد مرحله ی طراحی 1می شود .شرایط مسئله آفرین و راه حل های بالقوه به گونه ای است که خود به خود چرخه های
خاص عملی کماب ش بدون مالحظه ی ب شتر شقوق جایگزین به شکل خودکارتری جریان پ دا می کند .این که دردسرهای مراحل
قبلی برای گروه برنامه ریزی آشکار بودند اکنون فرایند طراحی برنامه ی درسی واقعی ریشه های ضمنی و پنهانی دارند.والکر معتقد
است مرحله ی طراحی در پروژه ی برنامه ریزی درسی نوعا ،هم در بردارنده ی مالحظات ضمنی وهم صرید است .حتی اگر پروژه از
مراحل فضا وعمل فکورانه عبور کرده باشد باز ممکن است تصم مات به اندازه ی تصم مات عقالنی تحت تاث رترج حات شخصی
اتخاذ شود .فعال ت های قابل توجه در مرحله ی طراحی منجر به ساخت برنامه ی درسی طراحی شده 2می شودکه ممکن است در
بردارنده ی موضوعات درسی خاص ،آموزش ها ،مواد تدریس یا فعال ت هایی که گروه برنامه ریزی مقتضی بداند.
رویکرد تامل عملی وا کر ،در تالش است به صورت دق ق نمایی از رویدادهای واقعی را که در طول فرایند برنامه ریزی درسی رخ می
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
درسی به عنوان موقع ت گفت و گوی مشارکتی می نگرد.
مدل کالس باز 3که توسط افرادی مانند ویل ام کریک پاتریک 4و هربرت کوول5معرفی شده است ن ز مبتنی بر فعال ت های از قبل
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،
غ ر قصد شده و ناگهانی ظاهر می شوند.
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در مدل وینشت ن 1و فانت نی 2معلمان اهداف درسی ،محتوا و روش های تدریس را بر اساس ن ازهای یادگ رندگان تنظ م می کنند.
تاک د این الگو روی خودباوری ،خودراهبری و خود ارزیابی فراگ ران است .در این الگو مجموعه ای از فعال ت ها باید به کمک فراگ ران
انجام شوند که عبارتند از:

انتخاب گروه
یادگ ری

انتخاب دغدغه
فراگ ران

سازماندهی
دغدغه فراگ ران
هدایت تجربه ،
هویت و احساس
فراگ ران

فرصت خود
ارزیابی

نمودار ( .)2الگوی غ ر خطی وینشت ن و فانت نی
نقد الگوی غیر خطی
الگوهای غ رخطی بهجای تأک د روی ایدههایی برای عمل؛ بر ماه ت شخصی یادگ ری 3و بر مردم تأک د میکنند .بهعبارتدیگر
ایدههای اول هی این نظریهپردازان در رابطه با تجارب شخصی افراد است و در رابطه بااینکه چگونه آموزش س ستمات ک میتواند افراد
را در آموزش به تجربهای باک ف ت باال برساند .این نقطهی قوت در حق قت نقطه ضعف الگوهای غ رخطی ن ز محسوب میشود .یعنی
ماه ت شخصی یادگ ری اغلب گنگ ،تفس رپذیر و ن ازمند گفتوگو و مح ط فکری پ چ ده است و اغلب معلمان و کارشناسان
آموزشوپرورش به یک دستورالعمل ب شتر ن از دارند تا یک موقع ت پ چ ده و تفس رپذیر که انرژی زیادی از آنها بگ رد .برنامهریزانی
که طرفدار الگوهای غ رخطی هستند بر این باورند که ارزش طراحی و برنامهریزی برنامهی درسی در برنامهی درسی
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نهفته است نه در برنامهی درسی طراحیشده .1اگرچه ب شتر ،اهم ت قلمرو پ شآگاهی تجارب یادگ ری 2را مدنظر دارند ولی نمی
توانند آن را کامال ارزیابی و کنترل کنند .لذا اغلب بر دانش ساختهشدهی شخصی افراد تأک د میکنند که درونی و غ رقابل تشخ ص
است .آنان معتقدند که معلمان با طراحی و تصویب آنچه که برنامهریزی کردهاند نقشی کل دی و تأث رگذاری در ک ف ت تجارب
یادگ ری دانش آموزان ایفا میکنند ولی به مشکالت برنامهریزی و انرژی معلمان توجهی نمیکنند .توجه این الگوها به زم نهی
اجتماعی ب رونی برنامه درسی[ب رو ن مدرسه] قابل اهم ت است اما ک ف ت ارتباط برنامه درسی با ب رون مدرسه بس ار گسترده است
و مدارس چن ن ظرف ت گستردهای برای بازنمایی ن ازهای جامعه در برنامههای درسی خود را ندارند.
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