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معرفي ديدگاه و پيشينه آن ،مدافعان ،ميراث تأثيرگذار
برنامه درسی در اغلب نظام های آموزشی رسمی (کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به صورت موضوعات یا رشتههای
علمی متمایز و جداگانه ،مثل علوم ،ریاضیات ،علوم اجتماعی و هنر صورتبندی میشود .این نوع از برنامه درسی هنوز هم در
بسیاری از محیطهای آموزشی و دانشگاهی تسلط دارد .در این گونه برنامه درسی از شاگردان انتظار میرود که بر روی هر یک
از قلمروه ای جداگانه مطالعاتی تمرکز کنند .نظریه پردازان چنین برنامه درسی را دیسیپلین محور 1مینامند (ارایمن.)0212 ،1
دیدگاه دیسیپلنی یا رشته محوری با این فرض که ساختار منطقی دانش نیاز به جداسازی دارد پایه ریزی شده است (ملکی و
سلیمی| .)1831 ،واژه دیسیپلین محوری ،موضوعات مجزا یا قلمروهای مطالعاتی مختلفی را از حوزههای مطالعاتی نظیر
ریاضیات و فیزیک ،حوزههای مطالعاتی با تمرکز حرفهای مثل زیست شناسی تا حوزههای جدیدتری مثل آموزش رسانهها را
پوشش میدهد (ارایمن .)0212 ،ویژگی اصلی رویکرد برنامه درسی دیسیپلین-محوری تأکید بر روشهای مورد استفاده
متخصصان و دانشمندان علوم طبیعی در قلمروهای معرفت بشری است (آگوستینو و برایان.)0212 ،1
برنامه ریزی درسی مبتنی بر دانش سازمان یافته بر اساس ساختار علوم را برنامهریزی درسی دیسیپلین محور یا رشتههای
مجزا میگویند (ارایمن .)0212 ،این نوع برنامه درسی با نظم دادن به مباحث علمی و درسی بر اساس عناصر اساسی موجود در
آنها در کنار توجه به ساختار پژوهشی خاصی که دانشمندان علوم طبیعی در نظر دارند شکل گرفته است (آگوستینو و برایان،
.)0212
استفاده تاریخی از منابع مکتوب در طول تاریخ بشر به ایده تجزیه جهان به صورت موضوعات مطالعاتی در مدرسه کمک
نموده است .در قرن هفدهم ،کتاب های درسی مدرسه از انگلستان به جاهای دیگر وارد شدند (دریک و رید .)0212 ،1بر اساس
ایده حاکم بر دیدگاه دیسپلینی کار و فعالیت در چارچوب دیسیپلینها سبب ادراک طرحها و ارتباط درون دیسیپلینها میشود
و عناصر را در غالب ساختاری منسجم با یکدیگر هماهنگ میسازد (برونر .)1192 ،برخی معتقدند این دیدگاه سنتی همزمان با
توسعه دانشگاهها در اروپا به وجود آمده است .اولین دانشگاه در اروپا ،دانشگاه بولونی ایتالیا و سپس دانشگاه پاریس کار خود را با
چهار رشته پزشکی ،فلسفه ،حقوق و علم کالم شروع کردند (نقل از ملکی و سلیمی| ،1831 ،ص  .)20رشته محوری ،یک
بینش سنتی نسبت به علوم است و اگر چه رشته های درسی تا حدودی دارای خاصیت نفوذپذیری هستند و مرزهای آن ها در حال
فروپاشی است ،اما اغلب آنها دارای خاصیت هایی هستند که پایه تفکر دیسیپلینی را مشهود میسازد (همان ،ص .)28
این ایده در سطح آموزش و پرورش به تفکرات پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه به نهضت بازگشت به پایهها 1بر میگردد
(میلر .) 0212 ،1زمانی که کشورهای صنعتی در جستجوی رشد علمی از طریق توجه به دیسیپلینها و روشهای علمی بر
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آمدند و کار طراحی برنامه درسی را به دست متخصصان دانشگاهی سپردند .به طور عملی رویکرد برنامه درسی دیسیپلینی در
سطح مدارس به یک رویکرد منظم برای تدریس و یادگیری و حتی فراتر از آن مدیریت امور مدرسه بر اساس دیسیپلینها
تبدیل شده است .این رویکرد با توسعه پژوهش در قلمروهای مطالعاتی سبب شده مؤسسات آموزشی در بکارگیری حوزههای
موضوعی بر حسب پژوهش علمی متعهد شوند .تأثیرات اجتماعی این رویکرد در حال حاضر نیز ادامه دارد و هنوز هم
دیسیپلینها ساختار یک روز مدرسه شامل تکلیف معلم ،تکلیف شاگرد ،زمان بندی را تعیین میکند (گلیسون و دیوید،1
.)1119
شمار زیادی از اندیشمندان تعلیم و تربیت را می توان مدافع این دیدگاه دانست .آثار برونر ،شوبرت ،شواب ،گاردنر ،بستور،
فنیکس و جنسن در ارتباط با پیروی از ساختار و منطق رشتهها را میتوان در دیدگاه دیسیپلینی تحلیل کرد (امین خندقی،
 ،1810ص .)83
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برای نمونه استدالل شواب به عنوان یکی از پیروان این دیدگاه این بود که هر رشته رسمی ،ساختاری متفاوت دارد و
جنبه نحوی ساختار دیسیپلین ،روش و مالکی که از طریق آن پژوهش جریان مییابد را تعریف میکند .شواب به اهمیت
دیسیپلینها اشاره میکند و میگوید ساختار دیسیپلینها در فرایند تدوین برنامه درسی کمک زیادی میکنند و باعث می-
شوند برنامهریزیها به نتیجه برسند .به نظر او دیسیپلینها باید در برنامه درسی به عنوان عناصر آموزشی در دستور کار قرار
گیرند .در غیر این صورت ناکامی در یادگیری یا بدآموزیهای فاحش بوسیله دانشآموزان نتیجه خواهد شد (شواب.)1191 ،
شواب بعدها از مفروضات خود درباره دیسیپلین دست برداشت و وجود رابطه میان دیسیپلینها را تصدیق کرد .او از چیزی به
نام عملی به عنوان حالت دوم در کنار حالت دیسیپلینی نام برد و به دفاع از گزینشگری در موقعیتهای گوناگون پرداخت

1

(شواب.)1191 ،
از نظر برونر ( )1192انسان با درونی سازی فرهنگ آنچه بایستی باشد میشود و این درونی سازی فرهنگ از طریق
دیسیپلینهای علمی که در مدارس تدریس میشوند اتفاق میافتد .از نظر برونر هدف آموزش و پرورش فهم دیسیپلین هاست
(تاکایا 0223 ،1ص .)100 ،او در کنار ساختار دیسیپلینها بر یادگیری اکتشافی اعتقاد داشت .برونر معتقد بود دیسپلینها
باعث رشد کنجکاوی در انسان و بویژه کودکان میشوند .او معتقد بود عالقه ،قابل ساختن است (همان ،ص  .)112به نظر برونر
مفهومهای کلی ،آنچه را در دیسیپلین باید مورد مطالعه قرار گیرد ،مشخص میسازند .برونر بر کاربرد گسترده این مفهومها
تکیه نمیکرد .از نظر برونر به دنبال این مفهومها رفتن ،زمینههای مطالعاتی را محدود میکند .برونر معتقد بود دیسیپلینها
درک و فهم اصول اساسی یک حوزه معرفتی را تسهیل میسازند و معرفت مربوط به یک قلمرو را قابل فهمتر میسازند .از نظر
برونر یادگیری چنانچه در قالب یا بستر یک ساختار منظم انجام گیرد ،دوام بیشتری خواهد آورد و یادگیری اصول اساسی یک
دیسیپلین به معنای انتقال یادگیری است (برونر.)1192 ،
گاردنر نیز نسـبت بـه برنامـههـای درسـی میـان رشـتهای نظـر مسـاعد نـداشته و خود را مدافع دیسیپلین می نامد
(گاردنر.)1111 ،
گرچه به نظر متخصصان امر ،طراحی واحدهای میان رشتهای یکی از شیوههایی است که با تمسک به آن میتوان به کاربرد
نظریه هوش چندگانه اهتمام کرد .خود گاردنر معتقد است ذهن با توسل به دیسیپلینها و ترکیب دانش در رشتههای مستقل،
ایدههای جدید را بهتر دریافت میدارد (گاردنر.)1111 ،
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مباني و مفروضات اساسي ديدگاه
طرز فکر رشتههای مجزا بر این فرض بنیان شده است که واقعیت جهان اطرافمان که ما در پی شناخت آن هستیم چنان پیچیده
است که به منظور درک آن باید به بخش های جداگانه تقسیم شود .به هر حال این بخش ها متنوع و پیچیده هستند و هر کس
نمی تواند جز در یک یا دو حوزه خاص بیشتر تسلط یابد .بنابراین آموزش «خوب» آن نوع از آموزش است که بتواند اطالعاتی
را در زمینه یک رشته و در قالب دروسی خاص به دانش آموزان بدهد (ملکی و سلیمی ،1831 ،ص  .)99این نوع بینش نسبت
به دانش «به عنوان حوزه های مرتبط و جدا از هم» است که بسیاری از مربیان در مورد آن اتفاق نظر دارند.
این رویکرد از حیث مبانی معرفت شناختی ،دارای مشابهتهایی با رویکرد رفتاری و قابلیتمداری است .چرا که در این
رویکردها ،یادگیرنده به عنوان موجودی خالی الذهن نگریسته شده که رسالت معلم و نظام آموزشی در انتقال یکسویه محتوا و
اعم از مهارتها و یا معلومات پایه به سوی اوست (مهرام .)1832 ،از جمله مهمترین مفروضات این دیدگاه عبارتنداز:
فرصتهای یادگیری در چارچوب یک پیوستار هدف – وسیله و به صورت تجویز شده از بیرون برنامه یزی می شوند.
تأکید بر موضوعات اساسی و رشتههای علمی ،تأکید بر فرایندها در قالب رشتهای ،پایدارگرایی در شکل انتقال میراث فرهنگی،
میراث عقالنی و کسب سواد پایه است (سلسبیلی.)1821 ،
بر ابعاد بیرونی (مانند رفتار دانش آموزان) تأکید میشود .بر اساس این جهت گیری ،فعالیت دانش آموزان منشأ و مبدا درونی
ندارد ،یعنی فعالیتها نه از باب به کار اندازی قدرت تخیل ،عالقه و تفکر دانشآموزان انجام میگیرد بلکه حرکت از بیرون به
درون اهمیت دارد یعنی در این دیدگاه رشد و یادگیری منشأ و مبدا بیرونی دارد (امین خندقی ،1810 ،ص .)09
دانشآموزان باید مانند دانشمندان در دیسیپلینهای مختلف رفتار نمایند .دانشآموز به عنوان یک متخصص در مقیاس
کوچک نگریسته میشود که به پژوهش در یک قلمرو علمی خاص میپردازد (اسکات.)0223 ،
دانش موزان خودشان برنامهای برای رسیدن به هدفی دور بنا نمیکنند و آزادی در پیگیری راه خودشان ندارند.
آهنگ اصلی ،انسانی کردن آموزش نیست ،بلکه موضوع درسی مهم است .طرحهایی که در این دیدگاه قرار میگیرند معموالً
چهرهای دانشآموز -مدار ندارند و بر تمرکز مرجعیت و سازماندهی تأکید دارند.
برنامه درسي مبتني بر ديدگاه ،نمونهها و مثالها
یک نمونه از این دیدگاه را در درس هنر میتوان به صورت زیر ارائه کرد (امین خندقی ،1810 ،ص .)03
هدف از آموزش مدرسهای :در این دیدگاه میتواند پرورش قوه فهم هنر ،قابلیت حل مشکالت زندگی باشد.
اهداف کلي برنامه درسي :ماهیت هنر به عنوان یک رشته و دانش تخصصی ،دارای نظم و توالی منطقی است.
محتوای برنامه درسي :استفاده از تاریخ هنر ،زیباشناسی ،نقد هنری و تولید هنر متعلق به فرهنگهای مختلف.
ساختار برنامه درسي :تناسب با گروه سنی ،ویژگیهای رشدی و از پیش تعیین شده.
انگيزش :عدم دخالت دانشآموزان در روند انتخاب محتوای آموزشی درس هنر
نگاه معلم به دانشآموزان  :اعتقاد به آموزش و قرار گیری در معرض آثار بزرگساالن برای پرورش فهم و درک هنری
فراگیران.
نقش معلم :معلم دانشآموز را در فرایند اکتشاف کمک میکند و موقعیتی را مطرح میسازد تا دانشآموزان دربارهی آن به
فرضیه سازی ،بررسی فرضیهها و نتیجهگیری بر اساس کاوش بپردازند.
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دانش :آموزش علمی و مدون.
يادگيری :چندوجهی و مبتنی بر فرایندهای شناختی.
خالقيت :ایجاد شدن خالقیت بر اثر فهم آثار متعارف هنری.
اجرای برنامه :مستلزم هماهنگی در سطح منطقهای.
ارزيابي يادگيری دانشآموزان :ارزشیابی به بررسی چگونگی تسلط دانشآموزان بر اصول پایه و روشهای پژوهش در یک
دیسیپلین میپردازد.
نقد ديدگاه ديسيپليني
با این وجود که دیسیپلین محوری کماکان سیطره خود را در نظامهای آموزشی جهان حفظ کرده است ،این دیدگاه شامل
نقدهای جدی شده است .دیدگاه پیروی از ساختار رشتهها در دهه  22بسیار مورد مناقشه بوده است ،بسیاری از نقدهای وارده
به دیدگاه دیسیپلینی از جانب طرفداران رویکرد بین رشتهای و برنامه درسی تلفیقی است .این متخصصان معتقدند آنچه را که ما
در جهان واقع درک میکنیم هرگز نمی تواند در قالب یک بخش خاص و جزئی از یک رشته قرار بگیرد (نِوِل ،1110 ،1بارتون و
اسمیت.)1110 ،1
علم نه از جهت چارچوب موضوعی ،قابل مرزبندی است و نه از لحاظ روش شناختی .این هر دو تقسیم بندی ساختگی
است و اگر کاربردی هم برای آن متصور باشیم برای دنیای تحقیق نیست .رده بندی های مختلف علوم از آغاز تا کنون
نتوانسته مرزهای روشنی برای حوزه های علمی به گونهای پدید آورند که اجماع اهل علوم بر آن توافق کنند ،چون علوم به
دالیل گوناگون ناگزیر بوده اند که پیوسته از یافتههای یکدیگر بهره مند گردند (گلیسون و استامپ ،1119 ،1پالمر.)0221 ،1
عالوه بر موارد فوق ،یکی از نقدهای مهم به رویکرد دیسیپلینی و تنش ساختاری رویکرد برنامه درسی دیسیپلینی این است که
از طریق رویکرد دیسیپلینی ،تمرکز برنامه درسی از یادگیرنده محوری به موضوع محوری انتقال مییابد .بنابراین موضوعی که
توسط یادگیرنده مورد مطالعه قرار میگیرد اهمیت بییشتری از خود یادگیرنده دارد.
نقد دیگر این است که رویکرد دیسیپلینی از حیث مبانی معرفت شناختی ،دارای مشابهتهایی با رویکرد رفتاری و قابلیت
مداری است و در هر دوی این رویکردها ،یادگیرنده به عنوان موجودی خالیالذهن نگریسته شده که رسالت معلم و نظام
آموزشی در انتقال یکسویه محتوا و اعم از مهارتها و یا معلومات پایه به سوی اوست .در واقع هر چه به دیسیپلینها بیشتر و
بیشتر توجه شود ،فرصتهای کمتری برای دانشآموزان جهت خالقیت و معناسازی فراهم میشود.
نقد مهم دیگر این است که رویکرد دیسیپلینی نوعی حاکمیت علمی را ایجاد میکند و روش پژوهش علوم طبیعی را در
جایگاه تسلط نسبت به سایر روشهای پژوهش قرار میدهد .در حالیکه مدلهای پژوهش متنوعی میتوانند در درون
دیسیپلینها رشد کنند ،بسیاری از دیسیپلینها به طور سنتی روشهای علوم طبیعی را به عنوان تنها روشهای مورد قبول
پذیرفتهاند و طبق این رویکرد همه رشتهها موظف به استفاده از روشهای علوم طبیعی در پژوهش شدهاند.
منابع
امین خندقی ،مقصود ،)1810( .حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهتگیـری هـای برنامـه درسـی تربیـت هنـری :معلمـان هنـر دورة
راهنمایی تحصیلی ،چالش ها و آسیب ها ،مجله رویکردهای نوین آموزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسـی دانشـگاه اصـفهان ،سـال
هشتم ،شمار ة  ،1شمارة پیاپی  ،12بهار و تابستان ،صص .39-01
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