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  مجله نظریه پردازي برنامه درسی

  1علی نوري 

  

به  3هاي تربیتی است که به همت ویلیام پاینارترین نشریهشدهیکی از شناخته 2پردازي برنامه درسینظریهاي رشتهبین مجله   

ویلیام پاینار، . شدنهادهبنیان هاي برنامه درسی متمرکز بر بازسازي مفهومی رشته مطالعات برنامه درسی پژوهشهدف انعکاس 

المللی پیشرفت و انجمن بین 4گیري کنفرانس برگاموشود که در شکلگرایی محسوب میترین چهره نظریه نومفهومشاخص

 به انتشار مجله 6میلر. با همکاري جانت ال 1978پاینار در سال . نیز نقشی اساسی داشته است 5مطالعات برنامه درسی

جانشین  7بازنشسته شد و ویلیام ام رینالدز پاینار به عنوان دبیر مجله 1985در سال . هتمام ورزیدا پردازي برنامه درسی نظریه

انتخاب شد و در  مجله به عنوان سردبیر 9جو آن پاگانو 1990در سال .  )1995، 8ناپاینار، رینالدز، اسالتري، و تابم(او شد

در طول دوران سردبیري پاگانو، با توافق هیئت تحریریه، عنوان  .لیت کنفرانس سالیانه را نیز برعهده گرفتؤهمین زمان مس

به منظور گسترش ابعاد مطالعاتی مجله تغییر داده شد، اما در زمان  10رشته اي مطالعات برنامه درسیمجله بینمجله به 

پردازي برنامه  ظریهمجله نبه  هاي تاریخی مجله، عنوان آن مجدداًبه پاس ریشه 12و دنیس سامارا 11سردبیري برنت دیویس

دبیران مجله حمایت از  منتشر شد، پردازي برنامه درسینظریهکه مجله  1978از همان سال ). 2005میلر، (تغییر یافت درسی

هاي نخست توسط پاینار و میلر سازماندهی در سال هااین کنفرانس هاي سالیانه را بر عهده گرفتند، به طوري کهکنفرانس

شناختی و فنی منطبق با استاندارهاي  نخستین شماره مجله به لحاظ زیبایی ).1995بمن، ولدز، اسالتري، و تاپاینار، رینا(شدند

تر برنامه درسی هاي قدیمی اي را طرح کرد که در نشریهآید، اما موضوعات نظري و عملی عمدهامروزي ابتدایی به نظر می

-ناگفته نماند که نخستین شماره). 2010، 15چیارلت(انده بودندمغفول م 14رهبري تربیتیو  13پژوهش برنامه درسیهمچون 

 1983درسی اختصاص یافت که از سال هاي ارائه شده در کنفرانس نظریه برنامههاي مجله به انتشار منتخبی از مقاله

گرایان به برنامه مبه عنوان پایگاهی براي نومفهو پردازي برنامه درسینظریهدر واقع، نشریه . نامیده شد 16کنفرانس برگامو

-جهت بازسازي مفهومی رشته برنامه هاي برگامو است و تالش درکه عمدتا محل اجتماع آنها کنفرانسدرسی بنیان نهاده شد 

  ).2004؛ پاینار، 2010، 17چیارلوت(درسی در کانون توجه آنان قرار دارد
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سبک انتشار  از جمله مهمترین دالیل این تغییر در. دصورت می پذیر )آنالین(برخط به شکل  انتشار مجله، 2008فوریه از    

پذیري بیشتر به خاطر المللی فراسوي مرزهاي ایاالت متحده، انعطافتر، مخصوصا براي خوانندگان بینمجله، دسترسی گسترده

در تابستان . شناختی عنوان شده استو حساسیت نسبت به پایداري مالی و بوم )آنالین(قابلیت هاي انتشار به شکل برخط 

-یید نمود و شماره سریال استاندارد بینأرا ت )آنالین(شکل برخط به  یچاپاز شکل  کتابخانه کنگره این تغییر انتشار ،2008

هاي به بعد همه شماره) جلد بیست و چهارم، شماره نخست( 2008از فوریه ، به گونه اي که براي مجله صادر شد المللی جدید

، 2009در فوریه عالوه بر این، . در دسترس همه اشخاص و موسسات قرار دارد) آنالین(برخط و به شکل مجله به صورت رایگان

و کنفرانس  پردازي برنامه درسی نظریهمالک انحصاري مجله  2009تاسیس شد و در یکم آوریل  18بنیاد نظریه برنامه درسی

   .برگامو شد

 .سردبیران این مجله هستند 22اوکالهومااز دانشگاه ایالتی  21نگو وانگو ها 20کولبی ازکالج 19در حال حاضر، آدام هوارد   

متحده هستند که از هاي مختلف ایاالتشده برنامه درسی از دانشگاهنفر از متخصصان شناخته 16اعضاي هیئت تحریریه مجله 

سایت نشریه، گروه در وب .ره کرداشا 23متومیلر و مدیلین گر. جمله آنها می توان به کسانی همچون ویلیام پاینار، جانت ال

کنندگان نشریه معرفی به عنوان حمایت اوکالهوماو دانشکده رهبري برنامه درسی و تدریس دانشگاه  کولبیعلوم تربیتی کالج 

  . اندشده

رده که در پردازان برنامه درسی تلقی کهمیشه خودش را نماینده صداي آن دسته از نظریه مجله نظریه پردازي برنامه درسی   

شناسی پژوهش، بنابراین، به لحاظ روش. حال اکتشاف قلمروي جدید و اکتشاف نشده در حوزه برنامه درسی هستند

محدودیتی براي نویسندگان لحاظ ننموده و به آنان اجازه داده است که بسته به ماهیت مسئله پژوهش، روش پژوهش خود را 

و روان تحلیلی بوده و  هاي فلسفی، تاریخی، اجتماعی روش شر شده اغلب مبتنی برهاي منتبا این وجود، مقاله. انتخاب کنند

  .رویکرد کیفی بوده است ،رویکرد پژوهشی حاکم

آوریل، سپتامبر، و دسامبر منتشر  هايو در ماه سالیانه در سه شمارهاکنون به وسیله بنیاد نظریه برنامه درسی  مجلهاین     

له بر فهم بهتر تدریس در عرصه عمل و به چالش رویارو ساختن مرزهاي دیسیپلینی و فراهم تمرکز عمده این مج. می شود

هاي منتشر شده در مجله با توجه به مقالهدر مجموع، . هاي مختلف برنامه درسی است ساختن زمینه تعامل میان گفتمان

  :گیرندهاي زیر قرار میموضوع مورد مطالعه مقاله در یکی از بخش

پردازند که مرزهاي  به موضوعاتی در مطالعات برنامه درسی می است کههایی مقالهاین بخش جایگاه : 24مین عمومیمضا - الف

هاي مرتبط با مطالعات برنامه درسی به عنوان  مقاله. کشاندو متنی را به چالش می هاي شناخته شده سنتیگونهدیسیپلنی، 

همچنین اگر موضوع مقاله در . نیز در این بخش قرار دارند یتربیتعلوم اي یک قلمرو مطالعاتی و ارتباط آن با دیگر قلمروه

  .  گیردهاي پنج گانه ذیل قرار نگیرد، در بخش مضامین عمومی مورد ارزشیابی  قرار میهیچ کدام از بخش

هایی دارد که به تفسیر متفکرانه مطالعات فرهنگی و این بخش اختصاص به مقاله: 25مطالعات فرهنگی و برنامه درسی -ب

  . پردازي برنامه درسی را فراهم می نمایندپرداخته و زمینه ورود این گفتمان به حوزه نظریهفرهنگ عمومی 
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المللی درباره موضوعات برنامه این بخش متعهد به ایجاد یک گفت و شنود بین: 26المللیهاي برنامه درسی بینگفتمان -ج

-هایی است که موضوعات برنامه درسی را از یک چشماین بخش مکان مناسبی براي مطالعات و گزارش بنابراین، .رسی استد

  .اند و جغرافیایی مورد مطالعه قرار داده قتصادي، فرهنگی، اجتماعی، تاریخیالمللی و از جوانب گوناگون سیاسی، اانداز بین

این بخش باید توجه داشته باشند که در اینجا مراد از سواد، سواد به معناي گسترده هاي نویسندگان مقاله: 27اشکال سواد - د

هاي این بخش بر رابطه بین متون تمرکز عمده مقاله .آن یعنی خواندن، نوشتن و تفسیر متون در اشکال متعدد آن است

ن و نوشتن، و اشکال چندگانه سواد  خواندنی و بافت تجربه زیسته در مدرسه و خارج از مدرسه، یادگیري و آموزش خواند

    . است

از منظر  عمدتاًمقاله هاي این بخش اختصاص به موضوعاتی دارد که مسائل برنامه درسی آموزش عالی را : آموزش عالی - ه

نتقادي رود که به تحلیل و تفسیر ا از نویسندگان مقاله براي این بخش انتظار می .اندگرایی مورد مطالعه قرار دادهنومفهوم

سیاسی بر تدریس و یادگیري  - و اجتماعی هاي جنسی، جنسیتی، فرهنگی، نژاديثیر تفاوتدرسی همچون تأموضوعات برنامه

  . در موسسات آموزش عالی بپردازند

هایی اختصاص دارد که به هدف معرفی یک کتاب در حوزه برنامه درسی به این بخش به مقاله: مقاله هاي مروري - و

  .دان پردازي برنامه درسی نگاشته شدههاي تازه در حوزه نظریهیا طرح دیدگاه خوانندگان،

سایت نام در وبصورت می گیرد و نیازمند ثبت) آنالین(پردازي برنامه درسی به شیوه برخطپذیرش مقاله در مجله نظریه  

نند از وضعیت مقاله دریافت شده خود اطالع توامجله و دریافت نام کاربري و شناسه عبور است که از این طریق نویسندگان می

عالوه . تنظیم شود 28روانشناسی آمریکا انجمن نامه ساختار و محتواي مقاله نیز باید منطبق با آخرین ویرایش شیوه. پیدا کنند

ر سایت، به نویسندگان پس از ثبت نام د .براین، الزم است قبل از ارسال مقاله، بخش راهنماي نویسندگان دقیقا مطالعه شود

-پس از تایید مقاله ارسالی از جانب سردبیران مجله، نویسندگان می. نمایند صفحه کاربري خود وارد شده و مقاله را ارسال می

   .گیري نمایند توانند سایر مراحل پذیرش مقاله را از طریق ورود به صفحه کاربري خود پی

رشته اي تالش بر آن دارد تا به با تمرکز بر یک چشم انداز بین درسی پردازي برنامه نظریه در مجموع می توان گفت که مجله 

در . هاي مختلف در حوزه مطالعات برنامه درسی را فراهم کندو نظرگاه  خوبی زمینه شنیده شدن صداهاي مختلف از رویکردها

و پیوسته در  اي پویادرسی، نشریههمین راستا، همواره نشان داده است که به منظور انعکاس تغییرات رشته مطالعات برنامه 

  .حال تغییر بوده است
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