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  یدرسن برنامهیتدو ين مارش از الگوهایکال يبندطبقه

  1خواهعلی حسینی

  

  مقدمه

 ان آنهایارتباط معنادار م يبرقرار ازمندیکه پاسخ دادن به آنها ن مطرح است یدرسدر حوزه برنامه یاساس هايپرسشاز  يامجموعه    

و  د آموزش دادیرا با يزیچه چ: عبارتند از هاپرسشن یاز ا یبعض. است یدرسبرنامه يت عنوان الگوهاتح یمنطق يهاچارچوب در

را  یدرسد حاکم باشد؟ اجزاء متعدد برنامهیس آن دانش بایند تدریبر فرا يد آموزش داد؟ چه قواعدیبا یرا به چه کس ی؟ چه دانشچرا

ل سئواالت ین قبیا يو مسلم برا یسخ قطعک پایاگر تنها  رد؟یک کل منسجم و معنادار شکل بگیتا  چیددر کنارهم  يد به چه نحویبا

- پردازان و متخصصان حوزه برنامههیکن، نظریل .باشد واحدساده و  ستیبایم یدرسن برنامهیند تدوی، پس فراوجود داشت یدرسبرنامه

 يهان برنامهیه تدونیمتعدد در زم يله سبب بوجود آمدن الگوهاأن مسیندادند و هم یحتم ل سئواالت پاسخ واحد وین قبیبه ا ،یدرس

 یدرس يهابرنامه رویکردهاي گوناگون و متفاوت به فرایند تدوینتوانند درسی مین برنامهیتدو يالگوهارو، ازاین. شده است یدرس

 ریزان درسی ومفید و کاربردي در اختیار قشر وسیعی از اشخاص بویژه برنامه اطالعاتدرسی، داشته باشند و راجع به اجزاء برنامه

  .معلمان قرار دهند

  درسیتعریف الگوي برنامه

 4یدرسبرنامه يهاتمیروو الگ 3یدرسبرنامه يهامدل میمفاه نیب )2003، 2یراپاپورت و کب( یدرسسندگان حوزه برنامهینو از یبعض    

نقل شده در ( ه اشاره داردید و رونیتم اساساً به فرایروالگو است،  يپردازشتر متوجه مفهومیب که مدل ین معنیبدز قائل شدند؛ یتما

- دهیبه عق. ستین یو قطع مرز مشخص يداراتم یروبه دو نوعِ مدل و الگ یدرسبرنامه يالگوها يم بندین تقسیاما ا .)24: 2009مارش، 

آنها  راکه مراحلچ تم هستندیروده شدند، در واقع از نوع الگیکه مدل نام یدرسن برنامهیتدو ياز الگوها ياریبس )1983( 5مپشَيد ي

او  ياقرار نکرده که الگو لر هرگزیچون رالف تا يالگوپرداز) 1985( 6دوواُرپ يدهیگر و به عقیاز طرف د. مشخص و گام به گام است

 رمنعطف به کاربرده شودیو غ یمتوال يهاو در گام يزیتجو یاو به عنوان مدل يه نکرده که الگویتوصهمچنین دارد و  یتمیروحالت الگ

ز از آنها ارائه ین يمتعدد يهايبند، طبقههستندمتعدد و متفاوت  ،نیتدو يطور که الگوها، همانیدرسدر حوزه برنامه ).24همان، (

ن وجود یتدو يان چند الگویمشترك که م يها و کاربردهایژگیبر اساس وکردند  یها سعيبندطبقه ارائه دهندگان این. شده است

 درسی کمکي الگوهاي متعدد برنامهسازاین طریق به فهم و خالصهک طبقه خاص قرار دهند تا از یآنها را در  )يبندمعیار طبقه( دارد

  .باشد کرده

   بندي کالین مارشطبقه

و  یطراح یتخصص پوزنر صاحب نظر در حوزه. است 7جرج پوزنر يبندافته طبقهینمونه تکامل  ن مارش در واقعیکال يبندطبقه    

 يالگوها"تحت عنوان  یو در فصل 1998او در سال  .نگاشته است ينه آثار متعدد و معتبرین زمیاست و در ا یدرسنامهن بریتدو

به منظور  یدرس يزیربرنامه يالگو کرده که هرن استدالل آغاز یبحث را با ا وخود پرداخته  يبندطبقه یبه معرف "یدرس يزیربرنامه

پرسش "، "ياهیپرسش رو"ی تحت عناوین سپس سه نوع پرسش اساس. شده است ارائه یدرسهک نوع پرسش برنامیبه  دادن پاسخ
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2. Rapaport & Kibby
3. Curriculum Models
4. Curriculum Algorithms
5. Deschamp, P.
6. Orpwood, W.
7. Posner, George
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ها ن پرسشیل هر کدام از ایذ ،یگوئبه تناسب پاسخ را یدرسن برنامهیتدو يو الگوها را مطرح ساخته "ی، و پرسش مفهوم"یفیتوص

در حوزه  يمتعدد يهاا است و کتابیدر استرال یدرسبرنامهاستاد  زین ن مارشیکال ).79-100: 1998پوزنر، ( ي کرده استبندطبقه

به سال  "درسیمفاهیم کلیدي براي فهم برنامه"او در آخرین ویراست کتابِ  .ف کرده استیتأل یدرسبرنامه یابین و ارزشی، تدویطراح

گر یک پرسش دیمارش در واقع . کرده است يبندپرداخته و آنها را به چهار دسته طبقه یدرسن برنامهیتدو يالگوها ی، به معرف2009

به چهار دسته و به  ،)اریچهار مع(چهار پرسش ن یابه  یب پاسخ گوئدر قال را یدرسن برنامهیتدو يالگوهاپوزنر افزوده و  يهابه پرسش

  ):24-34: 2009مارش، (کرده است  يبندطبقه ریشرح ز

ايالگوهاي با رویکرد رویه.1
د چه یبا یدرسن برنامهیتدو يپاسخ داده شود؛ برا سؤالن یکه به ا شده ین الگوها سعیدر ا: 1

کرد؟ یرا ط یمراحل

الگوهاي با رویکرد توصیفی.2
، چگونه در عمل یزان درسیرپاسخ داده شود؛ برنامه سؤالن یشده که به ا ین الگوها سعیدر ا: 2

کنند؟ین میرا تدو یدرس يهابرنامه

الگوهاي با رویکرد مفهومی.3
کدام  یدرس يهان برنامهیعناصر تدو پاسخ داده شود؛ ن سؤالیشده که به ا ین الگوها سعیدر ا: 3

گر به چه نحو است؟یکدام است و رابطه آنها با همد

الگوهاي با رویکرد انتقادي.4
 ي، در راستایدرس يهان برنامهیپاسخ داده شود؛ تدو سؤالن یشده که به ا ین الگوها سعیدر ا: 4

  است؟ یهائا گروهیق چه گروه یعال منافع و يسازبرآورده

ياهیکرد رویرو

یمنطق يزیربرنامه يالگو: که عبارتند از ن مقوله قرار دادهیل ایرا ذ يادیز يمارش، الگوها    
5

یاستقرائ يالگو، )لریتا( 
، )تابا( 6

ریزيالگوي سطوح برنامه
قصدشده يریادگی يامدهایپ يالگو، )گودلد( 7

یتعامل يالگو ،)نرپوز( 8
ل یتحل يالگو ،)کوهن( 9

تیموقع
يا-يآ- یپ يالگو ،)اسکیلبک( 10

فهمطراحی معطوف به  يالگو و )جانسون( 11
لر که یتا يبه باور مارش، الگو ).نزیگیو( 12

الگو ن یاست؛ در ا ياهیکرد رویبا رو يان الگوهاین نمونه در میبوده، بارزتر یدرس يهابرنامهن ین الگو در حوزه تدویتاکنون اثرگذارتر

و  هاي آموزشی به صورت منطقیها و رویهطرح درستا  ساده شده یبه اندازه کاف یده آموزشیچیپ يهاتیبر آن بوده که موقع یسع

گام اولیه شناسائی نیازها را به آغاز آن افزوده  تایلر است که ياچهار مرحله يالگوي تکامل یافته ،الگوي تابا. دقابل اجرا باش گام به گام

لر یمنطق تا رودنباله گودلد يالگو .است اعمال کرده درسی هايفرایند تدوین برنامه بر را تابا رویکرد استدالل استقرائی ع،درواق .است

 یکرد منطقیبر رو یز مبتنینر نپوز يالگو. را به آن افزوده است) آموزشی، نهادي، اجتماعی(ریزي با این تفاوت که سطوح برنامه است

را ارائه کرده  یتعامل يشده تحت عنوان الگوار سادهیبس یز الگوئیکوهن ن. است یابیارزش ن برنامه آموزش و برنامهیوو شامل تد است

اما است،  یابیارز يهاوهی، و انتخاب شيریادگیتجارب  ی، انتخاب و سازماندهين اهداف رفتارییز مستلزم تعین الگو نینکه ایاست؛ باا

ن یند تدویدر فرا ن عناصریب ایکه ترت ین معنین چهار عنصر است به این ایماب یرخطیمعتقد به رابطه غ کوهنلر و تابا، یبرخالف تا

ل یبا تحل يزیرند برنامهیفرا ن الگویدر ا ل،ین دلیبه فرهنگ مدرسه دارد و به هم یتوجه خاص اسکیلبک يالگو .ر باشدییتواند متغیم

                                                
1. Procedural Approach
2. Descriptive Approach
3. Conceptual Approach
4. Critical Approach
5. Rational Planning Model: Tyler, R.
6. Induction Model: Taba, H.
7 . Planning Levels Model: Goodlad, J.
8. Intended Learning Outcomes Model: Posner, G.
9.  Interaction Model: Cohen, D.
10. Situational Analysis Model: Skilbeck, M.
11. P-I-E Model: Johnson, M.
12 . Understanding by Design Model: Wiggins, G.
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ز یجانسون ن يالگو. ن هدف، ساخت برنامه، اجرا و نظارتیتدو: ب عبارتند ازیبه ترت ن الگویا يبعد يهاگام. شودیت آغاز میموقع

 .است یابیو عناصر ارز ، عناصر اجرايزیرب شامل عناصر برنامهیدارد و به ترت یدرس يهان برنامهیند تدویبه فرا یکرد کامالً منطقیرو

 ین طبقه، روند خطیگر اید يکند اما برخالف الگوهایم يرویپ یروند خطک یاست و  از  یسه گام متوال ينکه دارایبا ا نزیگیو يالگو

ن نوع ییتع .2 يریادگی ج مطلوبینتا لیو تحل یشناسائ .1(شود ین از مرحله آخر آغاز میند تدویکه فرا ین معنیمعکوس دارد؛ بد

 يدهیبه عق). یادگیري و راهبردهاي تدریس انتخاب تجارب .3 یرنده از موضوع درسیادگیسطح فهم  یابیاز جهت ارزیشواهد مورد ن

و  بوده ياهیکرد رویرو با یدرسن برنامهیتدو يالگوهاساخت ، دوره اوج عالقه و توجه به يالدیشصت و هفتاد م يهادههن مارش، یکال

.در مدارس بوده است یزان درسیربرنامه یحاصل تجارب عملاکثر آن الگوها 

یفیکرد توصیرو

 د کردین و تولیتدو يبهتر یدرس يهابرنامه توانیم ین باورند که زمانی، بر ایدرس يهان برنامهیبه تدو یفیکرد توصیرو طرفداران    

، ياهیکرد رویو برخالف رو کردین رویدر ا. درك کنند یت داده و آن را به خوبین کار اهمیند ایفرا یدگیچیبه پ یزان درسیرکه برنامه

. 1 :پرداخته است یدرسبرنامه يو الگود ین طبقه تنها به معرفیل ایدر ذمارش،  .قرار ندارددر کانون توجه ) يرفتار(ن اهداف ییتع

گراعتیطب يالگو
يندیفرا يالگو. 2و ) واکر( 1

 یزان درسیرنکه برنامهیا(لر یتا يزیت از نسخه تجویتبع يبه جا واکر ).هاوساستن( 2

ن یتدوبه  مربوطدرعمل، امور  یزان درسیرداشته که چگونه برنامه عالقه ن موضوعیبه ا )ن را انجام دهندید کار تدویچگونه با یدرس

شود و به مدت سه یمنصوب م 3نگ آرتیاب پروژه کتریواکر در دهه شصت به عنوان ناظر و ارز .دهندیرا انجام م یدرس يهابرنامه

شده را يطالعات گردآورا و یشخص يهااداشتیسپس . کندیت مم پروژه را ثبیمات تیها و تصماد اقدامات، بحثیسال و با دقت ز

ج حاصل آمده را ین، نتایواکر همچن. سازدیمرا استخراج  یدرس يزیرند برنامهیفرا یاصل عناصرج بدست آمده، ینتا از و کندیل میتحل

-یرا ارائه م 4گراعتیطب يخود تحت عنوان الگو يزیربرنامه ي، الگوکند و در آخریسه و مقابله میگر مقاید یروژه ملن پیج چندیبا نتا

- ده استنیبه عق. سازدیم یرا معرف يندیفرا يالگو ،در مقابللر بوده و یمدار تاهدف يزیربرنامه يز مخالف الگویهاوس ناستن. دهد

-ازاین. عیارهاي خاص خود استها، مفاهیم و مهر نوع دانش، داراي ساختار، رویه: است یه ذاتیتوج يدانش خود دارا ،)1975( هاوس

.هاي موضوعی باید متوجه این عناصر فرایندي باشددرسی براي حوزهرو، تدوین برنامه

یکرد مفهومیرو

مباحث مفاهیم و ، عالقه خاص به يزیرها و فنون برنامههیرو ي، به جایکرد مفهومیبر رو یمبتن یدرس يهان برنامهیطرفداران تدو    

عمل فکورانه يالگو. 1: پردازدیسه الگو م ین طبقه به معرفیمارش، در ا. دارند یدرس يزیررنامهق مرتبط با بیعم
. 2 ،)شواب( 5

چندگانه يهاهوش يالگو
ساخت و سازگرا يالگو. 3و  )گاردنر( 6

ک سلسله مقاله راجع به نحوه یشواب  ).یک و کلوفرنسرِ( 7

 ین معنیاست؛ بد "ده عمل کردنیسنج"آنها مفهوم  یکه تم اصل رساندیبه چاپ م 8"زبان عمل"و با عنوان  یدرس يهان برنامهیتدو

اطالعات الزم و  يبندو دسته یشناسائ يبرا یزان درسیرازمند آن است که برنامهی، نیکارآمد و واقع یدرس يهان برنامهیکه تدو

ن یها را سبک و سنگنهیهمه گز يامدهایها و پنهیو هز ل را مورد توجه قرار دهند،یبد يهاحلراه اختصاص دهند، یوقت کاف مرتبط

موضوع  يادیبن متشکل از چهار عنصر شواب يالگواست؛  9"ابعاد اساسی "استفاده شده توسط شواب، مفهوم  گریاصطالح د. کنند

                                                
1. The Naturalistic Model: Walker, F.
2. The Process Model: Stenhouse, L.
3. Kettering Art Project

این الگو فرایند . است)Design( طراحیو )Deliberation( فکورانه تصمیم، )Platform( مبنا متوالی تحت عناوین يداراي سه مرحله: الگوي طبیعت گرا -4

  .)1971واکر، (محور بوده و در تقابل با الگوهاي سنتی هدف مدار قرار دارد 

5. Deliberation Model: Schwab, J.
6. Multiple Intelligences Model: Gardner, H.
7. Constructivist Model: Resnick, L. & Klopfer, L.
8. The Practical Language
9. The Commonplaces
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رو، در نیازا. آورندیوجود مگر، شانزده نوع رابطه را بیکه در تعامل دو به دو با همد است يریادگی طیرنده، معلم و محیادگی، یدرس

محسوب خواهد شد که به عناصر چهارگانه و روابط  يده و کاربردیسنج یزمان یدرس يزیرمات برنامهیعمل فکورانه شواب، تصم يالگو

هاي چندگانه گاردنر قرار گرفته، الگوي هوش یکه ذیل رویکرد مفهوم گرید يالگو. شده باشد) همزمان(ان آنها توجه یگانه مشانزده

ق چون انواع یعم یرا متوجه مباحث شناخت یزان درسیرژه برنامهیو بو تیم و تربیز جامعه تعلیمارش، گاردنر ن يدهیاست؛ به عق

 1ن آرمسترانگچو یاشخاصاست و متعاقب او،  چندگانه را مطرح ساخته يهاهوش یمباحث مفهوم گاردنر، .متعدد هوش ساخته است

 .ح کردندیتشر یکالس يهاتیچندگانه را در فعال يهاق هوشیتلف یعمل يهاوهی، شينظر ين مبنایه بر ایبا تک 2و کمبل 1آرمسترانگ

ک و کلوفر ینسرِ يگراسازنده يف آن پرداخته، الگوین طبقه و به صورت خالصه به توصیل این مارش در ذین الگو که کالیآخر .کردند

تواند در یست، بلکه مین ین است که دانش صرفاً کشف کردنی، ایدرس يهان برنامهیتدو يبرا ازگرائیساخت و سمفهوم داللت است؛ 

.ر ساخته شودیذهن فراگ

يکرد انتقادیرو

کرد یرو، عالقه و توجه معطوف به ياهیکرد رویژه رویبو یسنت متداول يکردهایرو يبه بعد، به جا يالدیاز اواخر دهه هفتاد م    

ام یلین بار توسط وینخست يبرا است که یدرسدر حوزه برنامه يپردازهیاز نظر يدیشکل جد یگرائنومفهومشود؛ یم یائگرنومفهوم

 يمارش، به جا .است ارائه شدهج یرا یاسیس يو ساختارها یقبل یمفهوم يهاطرح د و انتقاد ازیم جدیمفاه ینار و به منظور معرفیپا

 .1 :قرار داده است يانتقادل طبقه یذ یخیتار بر اساس نظمر را یز يالگوهاو  برده را به کار ينتقاد، اصطالح ایگرائاصطالح نومفهوم

یو اجتماع یکنترل فرهنگ يالگو
يسواد هنر يالگو .2 ،)1973ن، یبرنشتا( 3

ید اجتماعیبازتول يالگو .3 ، )1974زنر، یآ( 4
5 

یاجتماع
وجودگرا يالگو .4، )1976نتس، یو ج زباول( 5

یدارشناختیپد يالگو .5، )1980نار، یپا( 6
7

 .6،  )1980ون منن، ( 

ید فرهنگیبازتول يالگو
ينژاد يالگو .7 ،)1982رو، یژ( 8

 يت و پداگوژیل جنسیتحل يالگو .8، )1988، یمک کارت( 9

یستیفمن
ت مذکریت و هویل جنسیتحل يالگو .9، )1991، لثر( 10

-ستیز/ينگارستیخودز يالگو .10، )1992، رزیس( 11

يرنگا
يپساساختار/پسامدرن يالگو .11، )1992لر، یم( 12

-نومفهوم( يکرد انتقادیل رویکه ذمذکور يالگوها ).1995، يسلَتر( 13

ن الگوها، یکنندگان اارائه: عنوان کرده است) 1980( 14کلورکه  مشترك باشند يهایژگیون یا يتوانند دارایم ،قرار گرفتند) یگرائ

خلق دانش  یعامل اصل را دارند؛ فرد گرایانه به فراگیر و محیط یادگیرينگاه انسانالگوها، قرار دادند؛  رکا يسته خود را مبنایتجارب ز

-يفرد( ياریهش يو کمک به تحقق سطوح باال يفرد ي، حفظ آزادیدرس يهان برنامهیاز تدو یهدف اصل؛ کنندیم یو معنا تلق

 يهاو برنامه یآموزش يهاجاد تعادل در نظامی، درصدد ایتیمغفول ترب يهاجنبهق توجه به ابعاد و یاست؛ از طرتعریف شده  )یاجتماع

اشکال  و از طریق ایجادموجود ناکارآمد برآمدند؛  يهاتیر در وضعییجاد تغید، درصدد ایم جدیمفاه یق معرفی؛ از طرهستند یدرس

 مارش،نقل شده در ( درسی خلق کردندحوزه برنامه طالحاتها و اصواژه ي براياتازه ی، معان)اسیهمچون استعاره و ق(د یجد یزبان

2009: 251.( 
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  يبندجمعنقد و 

نظر از تفاوت بندي شدند که صرفدر دو طبقه کالن دسته ار واحد ویک معیبر اساس  درسی، الگوهاي تدویندر اغلب آثار برنامه    

-محتوا" درسی را به دو دستهالگوهاي تدوین برنامه) 2000( 1راس. ها، به معنا و مضمون واحدي اشاره دارنددر عنوان طبقه یاسم

محور بر تعیین  - محور، الگوهاي محتوا - بندي کرده است؛ بدین صورت که برخالف الگوهاي فرایندطبقه "محور- فرایند"و  "محور

 "درسی به مثابه محتوابرنامه"به دو طبقه  بندي مشابهی ارائه کرده و معتقدطبقه) 2004( 2کلی. اهداف رفتاري و مشخص تأکید دارند

نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کرده و الگوهاي  3پیتر اُلیوا). 24: 2009نقل شده در مارش، (است  "درسی به مثابه فرایندبرنامه"و  "محتوا

). 126- 146: 2005اُلیوا، (جاي داده است  5"توصیفی/الگوهاي غیرخطی"و  4"تجویزي/الگوهاي خطی "تدوین را در دو طبقه 

قرار دادند  8"غیرعلمی - داراي رویکرد غیرفنی"و  7"علمی - داراي رویکرد فنی"، الگوهاي تدوین را ذیل دو طبقه 6ارنشنتاین و هانکینز

نیز رویکرد نسبتاً مشابهی در پیش گرفته، با این تفاوت که عناوین  9موراي پرینت). 211-248: 2009ارنشتاین و هانکینز، (دادند 

بندي طبقه. تقسیم کرده است )ایو پو یچرخش( را به دو طبقه فرعی دیگر "غیرخطی و فرایند محور"کار برده و طبقه متفاوتی را ب

فوق  يالگوها ).60-95: 1993پرینت، (است  12"الگوهاي پویا"و  11"دورانیالگوهاي  "، 10"الگوهاي منطقی"پرینت شامل سه طبقه 

 يگرید يارهایمارش از مع يبندکه در طبقهیدرحال. شدند يبندطبقه يمدارند یافر-يمدارمحتوا  یدووجه اریاغلب بر اساس مع

- بندي کالین مارش نسبت به طبقهطبقه رو،نیازا. ز استفاده شده استین يرانتقادیغ- يانتقادار ی، و معیعمل- ينظرار یهمچون مع

، ياهیمارش، سه طبقه رو .استز ینبیشتري  يهاات و مثال، داراي تعداد طبقبه تبع آنتر بوده و تر و جامعگسترده ،مذکور يهابندي

به شرح طبقه  یکن، به اندازه کافیل. هرکدام برشمرده است يبرا يمتعدد يهاکرده و مصداق یل معرفیرا به تفص يو انتقاد یمفهوم

چندان نپرداخته است، درصورت  زین آن دو مصداق ندیت و فرایماهبه  مارش. آن تنها دو مصداق آورده است ينپرداخته و برا یفیتوص

ن یتدو يارائه شده از الگوها يهايبنداغلب طبقه ان توجه استیشا .آمدین طبقه حاصل میتر از اپرداختن به آنها، فهم بهتر و روشن

ارائه  يبندطبقه کن،یل. متأخرتر را در طبقات خود ندارند ياز الگوها ياریرو بسنیگذشته هستند، ازا يهامتعلق به دهه یدرسبرنامه

مدنظر قرار داده را  یدرسن برنامهیتدو ياز الگوها ياریل بسین دلیو به همهاست يبندن طبقهیرتریجزو اخ ن مارشیشده توسط کال

خود  يبندطبقهطبقات را در  ین برنامه درسینه تدویمعتبر در زم يالگوها ين مارش همهیتوان ادعا کرد که کالینموجود، نیباا. است

 مشخص کردیرو يو دارا بوده معتبر ه ویاول يجزو الگوها که و چارترزیو دابل تین بابیفرانکل يهايمثال، الگو يبرا .گنجانده است

س، یزا(یس به آن پرداخته شده رابرت زا يبندجرج بوشامپ که در طبقه يالگوبه ا ی .امده استیمارش ن يبند، در طبقههستند ياهیرو

  .اي نشده استاشاره، )1976
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