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 رابرت زایس

 6/11/1397 تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                               28/6/1395دریافت: تاریخ       

        

 فهیمه گندمی1

درسی و شیوه های بهبود آن ریزی برنامه   منحصرا درگیر مقوله برنامه درسی حوزه صاحبنظران و اندیشمندان"

برنامه درسی  مدهای تصمیمات و اقداماتشان درو تاثیر پیا لذا از فهم مبانی برنامه درسی و ماهیت آن شده اند

 ...2رابرت زایس   " ....  بازمانده اند

 مقدمه

مرگ  ندای درسی شنیده می شد و پاینار که زمزمه های نومفهوم پردازی حوزه مطالعات برنامه یزماندر برهه 

 ،5رشته برنامه درسی و آموزش در دانشگاه ایالتی کنت  4رابرت زایس استاد را سر داده بود 3درسی ریزیبرنامه 

رسی د که برنامه ریزیتاکید می کند ن هایی بر مبانی و بنیا در سرتاسر آنکه آورد می را به نگارش در  6تابیک

اختن پردبا تاکید بر عمل برنامه ریزی درسی، و همصدا با شوآب دانسته  خود را اوصورت گیرد.  بر اساس آن باید

 مه های درسی در موقعیت های عملیبه واقعیت های ایجاد برنا طمربوو مسائل  سائل حوزه نظر را غیر مفیدمبه 

 احبنظران را از توجه صرف به مقولهصاو از سویی دیگر در کنار این تاکید،  اولویت تلقی می کند. مهم و دارای را

و فهم مبانی برنامه درسی را همچون روحی که به کالبد برنامه درسی  ریزی درسی و اجرا بر حذر داشته برنامه

مورد تاکید قرار می دهد. او بهانه  برنامه درسیمتخصصان  مهمترین تکلیف پیش رویبه عنوان جان می بخشد، 

ه این حوزه منحصرا درگیر مقولصاحبنظران و اندیشمندان "را اینگونه بیان می کند که  اصلی نوشتن کتاب خود

تدوین برنامه درسی و شیوه های بهبود آن شده اند لذا از فهم مبنا و ماهیت برنامه درسی و تاثیر پیامدهای 

فکورانه ای در کتاب خود را تالش  به همین جهت ."اقداماتشان در کل برنامه درسی بازمانده اندتصمیمات و 

 شمواجهه اثربخ الزمه زایس .بر می شماردراستای فراهم ساختن مبنایی کامل و جامع به منظور فهم برنامه درسی 

لذا توجه متعادل به حیطه های داند  درک عمیق از ماهیت پدیده برنامه درسی میبا مقوله اجرای برنامه درسی را 
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مولفه های  ،تصمیمات در مورد برنامه درسی یمبانی زیربنای ،برنامه درسی 7عملابعاد  :مهم برنامه درسی از جمله

چیزی است که او  اجرا فرایندهای تدوین برنامه درسی و ،شیوه های سازماندهی برنامه های درسی ،برنامه درسی

ات مرتبط با عمروری جامع بر کل موضورا کتاب او  پردازد. به همین خاطر می تواندر تمام کتاب خود به آن می 

نام می  حوزه برنامه درسی 8جامع منابع به عنوان یکی ازکتاب زایس از ویلیام شوبرت . برشمردحوزه برنامه درسی 

رود و در انجام این بهمگام با  حوزه برنامه درسی پیش زایس برآن بوده است تا  سعی کهبرد و اذعان می دارد 

رت اندیشه با کثمواجهه شدیدا به فلسفه، تاریخ و مبانی تربیتی دیگر به عنوان مبنایی محکم برای  9تکلیف دشوار

 ،1993برت،شومتوسل شده است)برنامه درسی یافت میشود،  و رویکردهایی که در متون تخصصی مرتبط با ها

در حوزه برنامه درسی  گونه تصمیم گیریهر  یا انجام هر عملی این است کهص(. محور اصلی اندیشه او 106

وی با مطرح کردن مفهوم محصور شدگی در برنامه درسی  از طرفی دیگر، و اندیشه ورزی است. فلسفیدنمستلزم 

بر  ددهد که انسان چگونه می توان پاسخبرنامه درسی باید به این سوال برخاسته است که این موضع به دفاع از 

یشه های اندبه طور کلی  تحقق بخشد.را انسانی اش باالترین توانایی یا استعداد  محصورشدگی خود غلبه کند و

صلی شه ای انگارنده در این نوشتار به ترسیم ابعاد اندیدر حوزه برنامه درسی با رغبت چندانی مواجه نشد. زایس 

  زایس پرداخته است.

 :مواجهه فلسفی با برنامه درسی

 لهبه منزهنرمندانه را  منطقکسی که ، آیزنرالیوت  چونکه صاحبنظران بنام حوزه برنامه درسی، در برهه زمانی 

و جوزف شوآب با در شرف مرگ خواندن این  مطرح کرد برنامه های درسی ستاندارد سازیراه حلی برای مساله ا

 مرتبط با فنون و 10برنامه ریزی درسیتاکید صرف بر فرایند ( 1976)حوزه، پرکتیکال را تجویز کرد، رابرت زایس

را شده است حی برنامه های درسی یا طرا 11فرایند ساخت که موجب عدم تعادل و هدفمندی بهبود برنامه درسی

نیز عالقه مندان حوزه برنامه درسی را به نوع ویژه زایس  بر شمرد. نوآوری برنامه های درسیمانع اصلی تغییر و 

و همه جانبه از خویشتن انسانی، ارزشها و مبانی فلسفی و فرهنگی که آن فهم عمیق ی از فهم دعوت می کند 

حی نگری و اتخاذ راهبردهای سط به دانش پژوهان حوزه رابه زعم زایس  فقدان آن فهمی که ،می باشدبرنامه درسی 

زایس چنین فهمی، مبنایی  بنا بر اعتقاد. مرتکب ساخته استایه و در نتیجه پیامدهای سطحی سطحی و بی پ

 را تشکیلهوشمندانه در حوزه های عملی تدوین و اجرای برنامه درسی  های محکم و عقالنی برای تصمیم گیری
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ین ا، اندیشه ورزی و پژوهش فلسفی است. تعمقدرسی به این فهم، می دهد و تنها راه دستیابی متخصص برنامه 

برنامه  متخصصزایس  بخشیده است.صبغه ای فلسفی برنامه درسی  او در خصوصدیدگاه  ، بهزایس ویژه استدالل

در تالش برای باید متخصص برنامه درسی  بدین معنا که ،می داند 12ملزم به یک خود اکتشافی فلسفیرا درسی 

و همچنین به بدیل های دیگر که در زمان ها و مکان های دیگر پیشنهاد بر آید مفروضات فلسفی خود شناخت 

ر دزایس این تالش را نوعی پژوهش فلسفی می نامد و آن را فرایندی تعریف می کند که شده است نیز بیاندیشد. 

 و د را مشخص نمودهخوشناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی  متخصص برنامه درسی مفروضات شناختآن 

بنابر دیدگاه زایس، فلسفه ناظر بر قرار می دهد. واکاوی مورد داللت های عملی آن مفروضات را در برنامه درسی 

زایس در اتخاذ تصمیمات منطقی سودمند واقع شود. می تواند زیرا دانشی را فراهم می آورد که  است 13عمل

 را مرجح شمرده و بر آن تاکید می ورزد.  فلسفه تحلیل زبانیبر اساس  پژوهش فلسفی

لذا متخصص ، می باشد( 14)متخصص برنامه درسی، معلمفرد  سرمنشا تغییر و نوآوریزایس از نظر  بر این اساس،

مجموعه لچین با گ گرفته ورا بدست ابتکار عمل  ،برای ایجاد تغییر پذیرش مسئولیت برنامه درسی و یا معلم باید با

در راستای ترویج  ،در قالب یک عمل گروهی) شرکت کنندگان در برنامه درسی( و گرد هم آوردن آنها افراد از ای 

حصورشدگی ت مضعیاز نظر زایس آنچه در پذیرش این مسئولیت بسیار اثرگذار است، و. بکوشدتغییر برنامه درسی 

زایس  از نظربنابراین، . اوستکه زیربنای اعمال  است لحاظ مفروضات فلسفی و ارزشی متخصص برنامه درسی به

ی تقاداتبررسی باورها و اع ،توسط فرد موقعیت درک و ارزیابیفردیست و در نتیجه  یمسئولیت تغییر برنامه درسی

زایس لذا  حاصل می شود.بررسی پیامد های محتمل سبک های مختلف عمل و  ستوکه شکل دهنده رفتار ا

 ،موضع نظری خودش و همچنین ترجمان عملی آن را شفاف سازد تخصص برنامه درسی بایدتاکید می ورزد که م

 محقق خواهد گردید.تنها از همین راه برنامه درسی انطباق بین نظریه و عمل در زیرا 

رحواره ط یکزایس به ابداع  ،و تاثیر آنها در عمل در پی تاکید بر نقش تعهدات فلسفی متخصص برنامه درسی

است  17، و انسان محوری16، زمین محوری15بر سه موضع فلسفی دیگر جهانیمشتمل که پرداخته است  مفهومی

زایس این طرحواره را  .شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی متفاوتی هستندهستی دارای مواضع هر کدام  و

                                                           
12 Philosophical discovery 
13 Practical enterprise 
14 professionals 
15 Other worldly 
16 Earth-centered 
17 Man-centered 



 

4 
 

 متخصص برنامه درسیبه عنوان یک راهنما برای مقایسه نظام های فلسفی و داللت های آن در برنامه درسی، به 

  رفی می کند. مع

 و برنامه درسیفرهنگ 

جوامع خودشان را از طریق ترویج ارزش ها در خصوص ارتباط فرهنگ و برنامه درسی اذعان می دارد که ، زایس 

ناخودآگاه ایجاد گشته است،  گونه ایه می گردد که ب 18جاودانه می سازند و این منجر به یک سوگیری فرهنگی

 فرهنگ)موسسات(انتقال که بواسطه عوامل  د، آرمان ها، ارزشها و افکاریاز عقای یعنی پیروی ناآگاهانه از بافتاری

بر مال می گردد که  فرهنگی زمانیسوگیری به اعتقاد زایس این در ذهن افراد آن جامعه ترویج شده است. 

در برنامه درسی تامل و  فرایند های فرهنگی آگاهند 19پیام دارکه از ماهیت متخصصان برنامه درسی یا افرادی 

تقد از این جهت زایس مع .می باشدبرنامه درسی وسیله ای برای تغییر فرهنگ  به زعم زایس ،از اینرو .تعمق نمایند

بر برنامه  فرهنگاثیر چگونگی فرایند پیچیده تواجد درک بهتری از کسی است که برنامه ریز درسی بهترین است 

ه درسی که برنام بررسی منطقی نگرش های فرهنگی است تغییر برنامه درسی مستلزملذا به زعم وی  درسی است.

که تنها ناظر بر انتقال فرهنگ متعارف باشد  تعلیم و تربیتی را ،در یک موضع انتقادی زایس .را احاطه کرده است

آشکارسازی و ارزیابی فرهنگ متعارف و  ترویج کشف و بررسی؛مستلزم صحیح را  تربیتدانسته و  20تلقین صرف

اد زایس به اعتق . بنابرایناز طریق برنامه های درسی تلقی می کندهای مطلوب دیگر  جایگزیندر پرتو  مورد قبول

ا فرهنگ خود ر خصوصیاتاید  بلذا او  استزبان فرهنگ و  مبانی ارزشیتحلیل درسی  ریز برنامهتکلیف مهم 

انتقاد از »بنا بر تاکید زایس، بنابراین  د و همچنین از سوگیری های روانشناختی ادراک انسان ها آگاه باشد.بشناس

  مهمترین عامل تغییر برنامه درسی است.  «خود و جامعه

نگری و در نظر داشتن یک چشم انداز تاریخی از حوزه برنامه درسی را از مهمترین  یتاریخ : زایسنگاه تاریخی

بر می شمارد. به زعم وی داشتن یک دیدگاه تاریخی ما را از امکان تغییر و پیچیدگی آن  برنامه ریز درسیتکالیف 

ه بتاریخی نگری ز این زایس نیز بواسطه برخورداری او همچنین استفاده از تجارب موفق گذشته آگاه می سازد. 

 مطالعاتهمت گماشته است که می توان از آن به عنوان یک گنجینه ارزشمند از تاریخچه حوزه  تالیف کتابی

(، بخش های مهمی از تاریخ برنامه درسی در 1977بری فرانکلین )نا بر اذعان ببرنامه درسی یاد کرد، کتابی که 
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عوامل  و تحوالت برنامه درسیسیر وی به توصیف آن به تصویر کشیده شده است. در ارائه این چشم انداز تاریخی 

 .پرداخته استآن بافتی زمینه ساز 

 به عنوان یک مضمون در طراحی برنامه درسی 21محصور شدگیو  ؛ آرمان انسان اصیل

را  کار برنامه ریز درسی «فلسفه به عنوان نظریه عمومی تربیت»مبنی برجمله مشهور دیویی با تاسی از  زایس

انسان چه می تواند بشود؟  "هر دو در جستجوی پاسخ به سوال  "پنداشته و می گوید مشابه کار یک فیلسوف 

کوچکتر در نظر  یانسان را در جهان هستی و برنامه درسی انسان را در جهان ،فلسفههستند. با این تفاوت که 

ده برنامه درسی را تشکیل می شالو که به عنوان یک آرمان،است،  22انسان مورد دفاع زایس، انسان اصیل ."میگیرد

ویری که زایس از ماهیت انسان ال پیش روی برنامه ریز درسی است. تص، مهمترین سوآنچگونگی تحقق دهد و 

 اصیل ترسیم می کند مشتمل بر ویژگی هایی زیر است: انسان اصیل: 

خاص  یک موقعیت است. یعنی تا حد امکان همه عوامل فعال در 23مسئوالنه انسانیست که در تالش برای آزادی" 

. در سایه چنین آزاد اندیشی، او و از پیامدهای محتمل اقدامات عملی بدیل دیگر نیز آگاه است گرفتهرا در نظر 

قادر است مهمترین و غنی ترین معانی را خلق کند، زیرا این معانی مبتنی بر حداکثر آگاهی و وسیع ترین اطالعات 

 . "ممکن است

در پی مسئوالنه زادی بدین معنا که بواسطه آ و همچنین متکی به جامعه است  24انسانیست که متکی به خود" 

دهای خود است. از طریق ارتباط آگاهانه با دیگران و نگاه منتقدانه به باورهای فرهنگی مورد قبول شکوفایی استعدا

 . "جامعه، به خلق معانی جدید دست می زند و آنها را در زندگی خود به کار میگیرد

ل ممشتداند. محصور شدگی سازی می  /به آرمان انسان اصیل را محصور شدگیزایس مهمترین مانع برای رسیدن 

واقعیت را انسان از از باورها و اعتقادات ناخودآگاهی است که مفهوم و معنای  بر تار و پودهای در هم بافته شده

یری های و سوگ گی، وضعیت فیزیولوژیکی، روانشناختیریشه های اصلی محصورشدبه زعم زایس  .تحریف می کند

 را  اشدب ه با این محصورشدگی می تواند مفیدمواجهتنها وسیله ای که در  زایس .ستمترتب بر انسانها فرهنگی

که هدف آن تدارک تجربه ای است که آگاهی فعلی فرد را نسبت به خود  می داند 25درسی آزاد سازندهیک برنامه 
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و طرح فرایندی  26و جامعه خود افزایش دهد، یعنی همان آرمان انسان اصیل را تحقق بخشد. طرح انسانگرایانه بکر

نظور به م مبتنی بر آنهابرنامه درسی  به شناسایی چهارچوبهستند که زایس  طرح پیشنهادی، دو نمونه 27رویس

 .کاهش محصورسازی پرداخته است

 آرمان انسان اصیل در برنامه درسی از دیدگاه زایس: داللت های 

 اهداف کلی برنامه درسیلذا  توسط هر دانش آموز است. 28کسب دانش در مورد خودتعلیم و تربیت غایت اصلی  ○

 توانمند سازی دانش آموزان برای:مشتمل است بر  در راستای تحقق غایت مذکور

 آگاه شدن از مبانی فیزیولوژیکی و بیولوژیکی که در آن محصور شده اند.  -

 آگاه شدن از اثرات فرهنگ پذیری جامعه -

 29امعه خویشارزیابی ارتباط خود با محیط بر حسب نگاه منتقدانه به خویشتن و ج -

 30گشودگی دربرابر کسب تجربه های تازه -

 

ه دربارباید خصوصیت خود انتقادی و جامعه انتقادی آنست. در حقیقت دانش آموز  مهمترین ویژگی محتوا    ○

 چرایی محصورشدگی خود و مبانی و عوامل به وجود آورنده آن شناخت حاصل می کند.

محتوای مورد نظر را در دانش آموزان  پیرامونپرسش و پژوهش به گونه ای باشد که فعالیت های یادگیری باید  ○

است. هدف انتقال فهم و دانش نیست بلکه هدف  31مهمترین فعالیت یادگیری، بحث و گفت و شنود  برانگیزد.

آنست که دانش آموزان خود به فهم برسند. الزمه تحقق این هدف آنست که معلم شیوه های مختلف دانستن اعم 

                                                           
 نیک طرح محتوای جامع شامل سه حوزه وسیع است که هر کدام مبین یک بعد محصور سازی است:  مشتمل بر بعد فردی که چگونگی از خود بیگانه شد26 

 معنوی های را به دانش آموز نشان می دهد. بعد اجتماعی وتاریخی: که چگونگی محصور شدن توسط جامعه را نشان می دهد و  بعد مذهبی که باالترین حوزه

 و روحانی را به دانش آموز می شناساند. 

 

عقل گرایی) تفکر منطقی(، تجربه گرایی )احساس کردن( ، شهود گرایی )احساسات( ،  ادراکی که مبتنی بر مشارکت متعادل چهارشیوه دانستن عبارت از: 27 

 کاهش محصور سازی می شود.، منجر به تصاویر واقعی تر از واقعیت و در نتیجه باشددانش مرجع )باور داشتن( 

 
28 Self-knowledge 
29 Self and social critical 
30 openness 
31 dialogue 
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را ارج نهد و به کارگیرد 35، و باورهای دانشی پذیرفته شده 34، درک و شهود33، تجربه کردن32از تعقل و خرد ورزی

ا ی بنابراین اجرای برنامه درسی یک تکلیف سازمانی .تصویر صحیحی از واقعیت دست یابندتا دانش آموزان به 

معلم با دانش آموز و دانش است که تعیین  37بودن نوعِاست. و در حقیقت « بودن با دیگران»نیست بلکه 36بازتولید

 می کند برنامه درسی چگونه تحقق می یابد. 

را می سنجد اما چیزی در مورد  و کاغذی سطح پیشرفت دانش آموز آزمون های مدادشیوه های کمی مانند  ○

ترین بعد ارزشیابی یک برنامه درسی خود انتقادی عبارتست منمی گوید. در حقیقت مه برنامه درسی اهداف کلی

آیا اهداف کلی هماهنگ با "نست که شیاب آسوال اصلی ارزمستمر اهداف کلی خود برنامه درسی.  38رزیابیا از باز

رویه های ارزشیابی نیز نباید از این قاعده مستثنی  همچنین ".هت گیری خود انتقادی و جامعه انتقادی است؟ج

 باشد. 

 :از نظر زایس عبارتست از آزاد سازندهبرنامه درسی داللت های یک به طور کلی 

) ایفای نقش های  40هستند نه آموزش 39مستلزم معلمانی است که متعهد به تربیتچنین برنامه درسی،  -

. زایس این نوع ، معلمانی که الگوی خود انتقادی و جامعه انتقادی هستندتعریف شده توسط جامعه(

یکنواختی گریزانند و در جستجوی کشف  آنها کسانی هستند که از  می خواند.41حقیقت گرامعلمان را 

ر دبه زعم زایس  بارز آنهاست.کاوشگری، تاملی بودن و تفکر انتقادی خصوصیت بسترهای وجودی اند. 

من می دانم اما باید واقع  "از ویژگی آنها  ،هستند 42واقع گراکه  مقابل این طیف معلمانی قرار می گیرند

لذا به اعتقاد زایس  از راه حل ها و مسیرهای منظم و معمول استقبال می کنند.برخوردارند.  "بین بود

اصیل است در دستان چنین معلمانی به سر منزل مقصود  برنامه درسی که هدف آن تحقق آرمان انسان

  نخواهد رسید.

                                                           
32 rationalism 
33 empiricism 
34 intuitionism 
35 authoritarianism 
36 replicative   
37 Being with other 
38 reappraisal 
39 education 
40 training 
41 real 
42 realistic 
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تمی زاینده س. رویکرد های سیجوابگو نیست ) باال به پایین( رویکرد سیستمیتغییر برنامه درسی بر اساس  -

درون به بیرون  درسی، فرایندی ازتغییر اساسی برنامه بلکه  هستند.  محصور شدن های جدیدمولد و 

مهمترین اصل در  .اص استت های خیافراد در موقع ناشی از اقدام مبتکرانه فرد یا گروهی ازاست و 

نتخاب فکورانه و اقدام متناسب با ویژگی های بافتی، آنچه شوآب مروج آن افرایند برنامه ریزی درسی 

 . بود، است

نقطه شروع، سواالت تامل به عنوان یک سند وجود ندارد بلکه زنده و در جریان است. تنها برنامه درسی  -

برنامه درسی مقاوم در برابر معلم،  ،بر این اساسبرانگیزی است که منشا آن تفکر منتقدانه معلم است. 

رسی نقش ویژه معلم در فرایند برنامه ریزی د .هویت و شخصیت معلم است ،تحقیر کننده شأن تدریس

کم معلم در ح ایفا کند دیدگاه مختلفی وجود دارد. خود را ایفا می کند اما در مورد اینکه چه نقشی را باید

 یک تصمیم گیرنده اصلی، باید از عقالنیت زیربنایی برنامه درسی آگاه باشد.

 

 تمایزات مفهومی: -

درسی تمایزات  تدوین واجرا( برنامه-، تدوین، اجرا و مهندسی )ساختن43مفاهیم طرح، ساخت، مبانی بینزایس،  ○

 دقیقی را قائل است و آنها را به عنوان حیطه های کامال متمایز حوزه برنامه درسی بازشناسی می کند. 

  دتلقی می شون همان عوامل اثرگذار و شکل دهنده محتوا و سازماندهی برنامه درسی مبانی: مبانی برنامه درسی

 د و نظریه یادگیری است. و مشتمل بر فلسفه و ماهیت دانش، جامعه و فرهنگ، فر

از قبیل اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری و  عناصر یک برنامه درسی 44: به سازماندهیطراحی برنامه درسی

 اساسی ویک موجودیت  یک فرایند نیست بلکه در دیدگاه زایس درسی. واژه طرح برنامه اشاره دارد ارزشیابی

توالی،  اشاره دارد. مسئله اصلی در طراحی؛طراحی به ساختار، الگو یا سازمان یک برنامه درسی  است. 45مهم

شاخصه محوری عمده طرح های برنامه درسی، الگوی ویژه سازماندهی محتوا در  استمرار، تلفیق و وسعت است.

 های وسیع( آنهاست) برای مثال طرح های موضوع محور، طرح های دیسیپلین محور، طرح های حوزه

ر در نظناظر بر بعد نظری، ارزشی و بنیادین برنامه درسی است و ساخت برنامه درسی  ساخت برنامه درسی:

میم تصفرایند  . ساخت برنامه درسی،ن متخصصان حوزه برنامه درسی می باشدبه عنوان بعد مغفول در بی زایس

                                                           
43 foundation 
44 arrangement 
45 substantive 
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نهاست و پاسخ به سواالتی از قبیل: زندگی خوب آو سازماندهی  درسی گیری در مورد تعیین ماهیت عناصر برنامه

 . چه دانشی را باید دانش آموز فراگیرد؟ مورد نظر استخوب چیست؟ یک جامعه چیست؟ ماهیت 

برنامه ریزی درسی فرایندی است که کامال مرتبط با ساخت برنامه درسی است به گونه ای  برنامه ریزی درسی:

که این دو در واقعیت متقدم یا متاخر یکدیگر نیستند بلکه کامال با هم همپوشی دارند. اما ماهیت تصمیمات در 

بیل شود. و با سواالتی از ق آن متفاوت است. در این فرایند چگونگی و نحوه فرایند ساخت برنامه درسی تعیین می

تصمیمات در  و رویه های مورد استفاده چیست؟ افراد درگیر در فرایند ساخت برنامه درسی چه کسانی هستند

فرایند ساخت برنامه درسی مرتبط با برنامه درسی است اما تصمیمات در فرایند برنامه ریزی درسی مرتبط با 

 فرایندهای ساخت برنامه درسی است. 

اجرا ناظر بر بررسی اثربخشی و پیامد تصمیمات اتخاذ شذه در فرایند ساخت و برنامه ریزی  اجرای برنامه درسی:

درسی است. بنابراین فعالیت های اجرای برنامه درسی مشتمل بر تدارک ارزیابی اثربخشی برنامه درسی و ارائه 

 بازخورد نسبت فرایند های ساخت و برنامه ریزی درسی است.

همه فرایندهای ضروری  برنامه درسی را که نخستین بار بوشامپ به معنایمهندسی  برنامه درسی: 46دسیمهن

) سیستم مشتمل بر: ایجاد یک برنامه درسی، اجرای آن و ارزیابی  برای ایجاد یک سیستم برنامه درسی در مدرسه

دوین و اجرای برنامه درسی تعریف ، زایس آن را به معنای فرایندهای ساخت، ت47اثربخشی آن( تعریف کرده است

 می کند.

ی است که هر کدام داللت بر متفاوت از برنامه درس تعاریفتمایز مفهومی دیگر مورد تاکید زایس، ضرورت  ○

عاریف تبر این اعتقاد است که زایس جستجوی یک تعریف برای برنامه درسی را بر نمی تابد و  متمایز دارد. معنایی

ن . به عنوان مثال بهتریند و هر کدام داللت بر پدیده های خاصی دارندسودمندمتنوع برنامه درسی بنا بر موقعیت 

تعریف در موقعیت ارزشیابی، تلقی برنامه درسی به عنوان تجربیات طراحی شده و طراحی نشده ای است که دانش 

 سی به مثابه طرحی برای عمل نگریسته می شود. برنامه در ،آموزان کسب کرده اند یا در مرحله طراحی

 توصیفی/تجویزی  : رد دوگانه اندیشینظریه برنامه درسی

                                                           
46 engineering 
47 Beauchamp, 1968 
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با اتکا به معنای نظریه از دیدگاه دانشمندان مدرن، با رد تضاد  وینیست.  48به زعم زایس نظریه نقطه مقابل عملی

از می رهاند.  و یا علمی و غیرعلمی تجویزی، نظریه برنامه درسی را از صفت توصیفی و 50باید ها / 49هست ها

بیین و پیش ت ،توان واقعیت را توصیفنیست که بر اساس آن بنظریه علمی به عنوان یک نقشه عینی دیدگاه زایس 

برای عمل است و لذا بهترین بازنمایی ها از دنیا را بر اساس تجربه  نظریه به عنوان یک خط مشی بلکه ،بینی کرد

آنست دانشی است که کشف شدنی نیست بلکه بر اساس مبین بنابراین دانشی که نظریه  حاضر به ما می گوید.

 خط مشی داللت بر ارزشها، سیاست ها و راهنمایی هایی دارد .می شودساخته تجربه انسانی و برای منظور خاصی 

و به پژوهشگر آنچه را باید انجام  نظریه ماهیتا تجویزی استاز منظر زایس لذا  .که پژوهشگر را هدایت می کند

د کارکردهای متفاوتی نظریه از منظر پژوهشگری که آن را مورد استفاده قرار می ده بنابراین دهد نشان می دهد.

 مختلف مستلزم فعالیت های مختلف است.حیطه های عملی که نظریه هدایتگر آنست در پیدا می کند و 

نا بر نظر زایس، آنهایی که در عرصه تعلیم و تربیت و برنامه درسی از نظریه توصیفی دفاع می کنند نظریه را به ب 

این حاصل  و تبیین و پیش بینی کرد ،بر اساس آن می توان واقعیت را توصیفعنوان نقشه ای تلقی می کنند که 

در سایه چنین برداشت نادرستی از مفهوم نظریه، آنهایی که از نظریه تجویزی  نگاه اشتباه ما از کارکرد نظریه است.

در حوزه برنامه درسی دفاع می کنند ناچار به برقراری تمایز بین نظریه تربیتی یا برنامه درسی و نظریه علمی شده 

 ا دارای بار ارزشی است و آنچه را باید توصیف و یا تبیین شود تعیین می کند.اند. بلکه نظریه به زعم زایس ماهیت

نظریه از نظر زایس مجموعه ای  زایس تنها تفاوت بین این دو را در قلمرو یا حیطه عمل هر یک می داند. بنابراین

ک دیگر دارند و مبین یتعمیم یافته از تعاریف، مفاهیم، گزاره ها و دیگر سازه هایی است که روابط منطقی با یک

نظریه برنامه درسی به مثابه یک خط مشی است که  دیدگاه سیستماتیک در مورد پدیده های برنامه درسی است.

به  پدیدهای برنامه درسی و تبیین و کارکرد آن توصیف، پیش بینی، و مولد پژوهش بیشتر و ایجاد نظریه است

نکته مهم آنست که چنین تصمیماتی در یک بافت  .درسی استعنوان خط مشی برای هدایت فعالیت های برنامه 

نظریه، جهت، موضوع یا موقعیت ویژه ای را به پژوهشگر برای انجام پژوهش نشان می دهد . اخالقی اتفاق می افتد

 و همچنین معیارهایی را برای قضاوت در مورد کفایت و داللت اعمال پیشنهاد شده فراهم می سازد.

زایس با تاکید بر ارتباط متقابل نظریه و عمل تربیتی، نظریه بدون عمل را اندیشه ورزی  عمل:ارتباط نظریه و 

. تجربه موجب توصیف می کنداست  52و عمل بدون نظریه را رفتاری که اندکی بیشتر از اقدامی کورکورانه 51بیهوده

                                                           
48 practical 
49 Is-ness 
50 Ought-ness  
51 Idle speculation 
52 groping 
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ای تکاملی تلقی می شود. نظریه تغییر بازنمایی های نظری از واقعیت )نظریه( می شود از اینرو نظریه پدیده 

مل توسط چگونگی هدایت ع ،هدایتگر تفکر است آن به مثابه یک ابزاریست که راهنمای تفکر است. بنابراین مسئله

   .یی است که راهنمای اعمال ماستنظریه ها نگی آشکارسازیچگو نظریه نیست بلکه مسئله اصلی

   53گزینانهبه مدل مبانی و ماهیت برنامه درسی: یک 

 -برنامه ریزی درسی -برنامه درسی ساختیند اساسی اسه فر مشتمل بر کاربرنامه درسی در محیط واقعی مدرسه

ساخت برنامه درسی در نظر زایس اهمیت زیادی دارد و منظور از آن،  در این بین،. است اجرای برنامه درسی

در هر حال تاکید زایس بر این است که  .نهاستآتصمیم گیری در مورد تعیین ماهیت عناصر برنامه و سازماندهی 

یل می کاین سه فرایند در موازات یکدیگر جریان دارند و پدیده های پیچیده و زنده مربوط به برنامه درسی را تش

ماهرانه شرکت کنندگان در فرایند و عناصر آن در جهت ایجاد نتایج  54دهند که مستلزم تنظیم یا ساماندهی

را که طراحان برنامه درسی باید در ساخت برنامه زایس در قالب یک مدل نظری، متغیرهای اصلی   مطلوب هستند.

زایس مدل خود را بر مبنای تحلیلی از مدل  می کشد.آنها را به تصویر  بین روابطهمچنین و درسی در نظر بگیرند 

دونالد، مدل سیستمی جانسون بنا می سازد لذا مدل خود را  مدل تعاملی مکهای برنامه ریزی درسی از جمله 

و در در این مدل برنامه درسی یک موجودیت تاحدی بی شکل  معرفی می کند. 55به گزینانه تحت عنوان مدل

 مدل زایس متشکل از دو عنصر .مرزهای آن به وضوح تعریف نشده است و ،شده است عین حال یکپارچه تعریف

اهداف/غایات/مقاصد، محتوا، فعالیت های امه درسی و طرح برنامه درسی است. مبانی)حیطه های اساسی( برن یا بعد

چه به عنوان یک سند مکتوب و چه به عنوان  ،، عناصر اصلی شکل دهنده طرح برنامه درسییادگیری و ارزشیابی

که زایس از آن تحت عنوان آناتومی برنامه درسی یاد می کند. هستند برنامه درسی قابل اجرا در کالس درس، 

ای بدین معنا که تکه ه شکل پازل مانند مدل در بعد طراحی، مبین اهمیت ارتباط بین عناصر برنامه درسی است.

)ماهیت دانش، یادگیرنده، جامعه و مبانی  جور باشند تا تصویری منسجمی را ایجاد کنند. پازل باید کامال با هم

و مهم ترین بعد  است برنامه درسی 56ماهیت طرح تعیین کننده روح یا جو حاکم برفرهنگ، نظریه یادگیری( 

 حیطه های اساسی این هر یک از. است تعیین کننده محتوا وسازماندهی آن تلقی می شود زیرا برنامه درسی

ی مقضاوت های ارزشی که در هر حیطه صورت میگیرد تاثیر بر تنی بر مفروضات فلسفی ویژه ای است که مب

 .گذارد

                                                           
53 eclectic 
54 orchestration 
55 eclectic 
56 plant 
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و از این لحاظ که زمان انتشار آن  برخی مدل زایس را بعد از مدل تایلر در پارادایم عقالنیت تایلر قرار می دهند،

یکه مدل در حال مفهوم گرایی شدت گرفته بود، نا بهنگام ومنسوخ  تلقی کردند،مقارن با زمانی بود که عالقه به نو

 (. 1990در سال   )روگان والکوسکی مک دونالد را  طلیعه یک پارادایم انتقادی و نومفهوم گرا به حساب می آورند

ریزی درسی است. از که دغدغه اصلی شان برنامه نیز زایس را در رده سنتگرایان قلمداد می کند ( 1978پاینار)

یج یادگیری ، نتایادگیری تجربیاتچیزی جز  ، برنامه درسی، دغدغه و جهتگیری اصلی زایس در نظر پاینار

 .نیست عمل ساختاریافته و طرحی برای

. اول اینکه زایس تحلیل روبروست عمده با دو اشکال ( طرح برنامه درسی مورد دفاع زایس1978،بائر)برخی از نظر 

آن ارائه نداده به نحوی که اهمیت خصوصیات اصلی آن برای مخاطب شفاف گردد. عالوه بر این خود  کاملی از

زایس بر این باور است که چنین مدلی در فرهنگ آمریکا به ندرت امکان تحقق پیدا می کند. دوم اینکه همانطور 

ی به ندرت در جستجوی تعادل که اشاره شد به زعم زایس چهار سبک دانستن وجود دارد و تعلیم وتربیت رسم

شیوه های مختلف دانستن را که دیویی از آن دفاع  57بین آنهاست. نکته قابل تامل اینجاست که وی شکل تبادلی

در حقیقت زایس در هیچ یک از موارد اظهار به داشتن یک پاسخ مشخص به برنامه  می کند نادیده می انگارد.

 (.1978درسی ننموده است) بائر، 

از چگونگی اجرایی شدن آرمان انسان اصیل که آن را  زایس یک تحلیل عملی و دقیقگفتنی است که ان در پای

ر تاکید ببرنامه درسی و ابعاد اما دیدگاههای او در خصوص  هدف غایی تربیت تلقی می کند فراهم نکرده است.

                                                           
57 transactional form 
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باشد و تنها کتاب وی می تواند به عنوان منبعی جامع و مفید  می تواند راهگشای عمل تربیتیماهیت پیچیده آن 

 مورد استفاده آموزشگران حوزه برنامه درسی قرار گیرد.
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