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مقدمه
نظام برنامهریزی درسی ،چگونگی تولید ،عناصر تشکیل دهنده ،فرایند و ارزشیابی برنامهریزی درسی را تعیین میکند.
ارزشیابی برنامهدرسی 2به فرایند تعیین اهمیت و ارزش برنامهدرسی اشاره دارد .اهمیت و ارزش برنامهدرسی در گرو کیفیت
ابعاد ،متغیرها و مؤلفههای تشکیلدهنده آن است .ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی میتواند بر طراحی ،اجرا یا پیامدهای
برنامه تأکید کند؛ خاستگاه آن در سطح ملی یا محلی باشد؛ معرف رویکردهای مختلف فلسفی راجع به آموزش و از طیف
متنوعی از شیوه های کامالً منطقی و عینی یا رویکردهای کامالً ذهنی و تفسیری پیروی کند (شون میکر .)2212،3ارزشیابی
نظام برنامهریزی درسی ،مستلزم تحلیل عناصر و مؤلفهها و نحوه تعامل آن است .صاحبنظران مختلف با تحلیل متغیرهای
دخیل در این نظام ،مولفههای گوناگونی را شناسایی کرده و با ارائه الگوهای متنوع ،به ایجاد زبان مشترک برای بهرهگیری از
نتایج ارزشیابی برنامه درسی کمک کردهاند .در این مقا له ،ضمن بررسی الگوهای رایج ،الگویی برای ارزشیابی نظام برنامهریزی
درسی پیشنهاد شده است.
الگوهای تحليل نظام برنامهریزی درسی
نظام برنامهریزیدرسی یکی از زیر نظامهای آموزش و پرورش و تابعی از نظام سیاسی جامعه است .متفکران و صاحبنظران
این حوزه ،برای تشریح نظامهای برنامهدرسی ،طبقهبندیهای مختلفی را ارائه کردهاند .شورت ( )1892از نخستین کسانی است
که با ارائه الگوی سه عنصری خود به تحلیل نظام برنامهریزی درسی پرداخته است .وی تالش کرده است از طریق متغیرهایی
چون :خاستگاه برنامهدرسی ،4شرکتکنندگان در برنامهریزی درسی و میزان انعطاف در برنامه ،به تحلیل نظام برنامهریزی
درسی بپردازد (مهرمحمدی .)333 :1391،منظور شورت از خاستگاه برنامهدرسی ،محلی است که برنامهدرسی در آن تدوین و
اجرا میشود .یک برنامه ممکن است دارای خاستگاه عام 5باشد و کاربرد عمومی پیدا کند و یا در یک موقعیت خاص
آموزشی(آموزشگاهی) طراحی و در همان موقعیت مورد استفاده قرار گیرد .شورت دربارة شرکتکنندگان در برنامهریزی درسی
سه حالت غلبه متخصصان دانشگاهی ،غلبه متخصصان آشنا به محیط و شرایط و مشارکت متوازن بین آنها بیان کرده است.
سرانجام ،دربارة میزان انعطاف در برنامهدرسی نیز نقش اجرای وفادارانه ،معلم همچون مجری فعال همچون برنامهریز درسی
قائل شده است .او مطلوبترین نظام برنامهریزیدرسی را از حیث خاستگاه ،مختص یک آموزشگاه خاص ،از نظر شرکت-
کنندگان ،مشارکت متوازن و بر اساس میزان انعطاف برنامه ،معلم در نقش برنامهریز درسی ارزیابی کرده است.
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الگوی زابار ( )1882شکل تکمیل شدة الگوی سه عنصری شورت است .زاباز ،ضمن حفظ دو سطح برنامهریزی درسی
عمومی و خاص ،برای متغیر خاستگاه؛ شش سطح ،معلمان ،متخصصان ،دانشآموزان ،والدین ،مدیران و بازرسان آموزشی را
جایگزین سه حالت مشارکت کنندگان در برنامه درسی کرده است .او ،نقش معلمان در برنامه درسی را نیز به چهار حالت
استفاده وفادارانه ،انتخاب ،تجدیدنظر و بازنگری و طراحی و برنامهریزی تکمیلی افزایش داده است .کالین ( )1874نیز الگوی
خود را با عنوان «مطالعه نظام آموزش مدرسهای» مطرح کرده است .این الگو از سه بخش تشکیل شده است .که در بخش اول،
پنج سطح طراحی برنامهدرسی ،در بخش دوم عناصر نهگانه برنامهدرسی و در بخش سوم عوامل کیفی برنامهدرسی مورد توجه
قرار گرفته است .در الگوی تجدیدنظرشده کالین ،سطوح تصمیمگیری برنامهدرسی با تغییراتی از پنج سطح به هفت سطح
آکادمیک ،اجتماعی ،رسمی ،نهادی ،آموزشی ،اجرایی و تجربه شده افزایش یافته است (مهرمحمدی.)1391،
مؤلفهها و عناصر نظام برنامهریزی درسی
با بررسی دیدگاههای صاحبنظران مختلف و الگوهای متداول در حوزه ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی میتوان پنج
عنصر یا وجه را برای آن قائل شد .یکی از عناصری که با وجود تأثیرگذاری جدی بر دیگر عناصر و مؤلفههای تشکیل دهنده
نظام برنامهریزی درسی کمتر به طور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است ،عنصر ساختار یا تشکیالت نظام برنامهریزی درسی
است .تنها پس از مشخص شدن ساختار است که تا اندازه زیادی وضعیت (حالتهای مختلف) سایر عناصر را میتوان پیشبینی
کرد .برای مثال ،چنانچه نظام برنامهریزی درسی دارای ساختاری متمرکز باشد ،نقشی که برای معلم مدنظر قرار میگیرد ،به
احتمال زیاد ،اجرای وفادارانه برنامهدرسی خواهد بود و برنامهدرسی به شکل مقاوم در برابر معلم طراحی شده و به طور طبیعی،
خاستگاه برنامهدرسی نیز عمومی تعریف خواهد شد .بعالوه ،در ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی ،باید ضمن توجه به چگونگی
هماهنگی و تعامل بین عناصر نظام ،پیامدهای نامطلوب عدم هماهنگی آنها نیز مورد توجه قرارگیرد به این منظور ،ابتدا عناصر
تشکیل دهنده نظام برنامهریزی درسی به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته است و سپس از نحوه هماهنگی و تعامل بین
عناصر برای ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی بهره گرفته شده است.
ساختار
ساختار برنامهریزی درسی متأثر از ساختار نظام تعلیم و تربیت و نظام سیاسی است که به صورت متمرکز ،غیر متمرکز و یا
طیفی از نظامها ،با درجه تمرکز زیاد تا حداقل تمرکز تعریف میشود .مهرمحمدی( )1391بر این باور است که هیچ نظام
برنامهریزی درسی متمرکز ،آنگونه که تصور میشود ،متمرکز نیست و آنچه نظام برنامهریزی درسی متمرکز پنداشته میشود
– یعنی اجرای برنامهدرسی استاندارد و یکنواخت به گونهای که با برنامه طراحی شده تطابق و همخوانی داشته باشد -تصوری
خالف واقع است (ص .)335:اگرچه ،چنین باوری بیانگر واقعیتهای ملموس فرایند برنامهریزی درسی است و تصور آنچه
دستاندرکاران نظام آموزشی به ویژه در نظام برنامهریزی درسی متمرکز اراده میکنند ،معلمان نیز در عمل همان را بدون کم
و کاست اجرا کنند ،تصور درستی نیست .ولی نباید این واقعیت را نیز انکار کرد که مجریان و معلمان در نظامهای متمرکز ،از
کمترین اختیار و آزادی عمل مشروع و شناخته شده برای تغییر و تعدیل برنامه درسی برخوردار نیستند و بین معلمانی که
اجازه هیچ دخل و تصرف رسمی در برنامه از قبل طراحی شده ندارند با معلمانی که نوآوری و ابتکار عمل آنها نه فقط منع
نمیشود ،بلکه مورد تشویق و تمجید قرار میگیرند ،تفاوت اساسی وجود دارد .شورت ،وقتی در عنصر سوم الگوی خود از نقش
معلم در اجرای برنامه درسی صحبت میکند ،به نوعی به مبحث تمرکز و عدم تمرکز میپردازد .زابار در الگوی خود خاستگاه
برنامه درسی را مرتبط با مبحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامهریزی میداند .سرانجام سه سطح تصمیمگیری آکادمیک،
اجتماعی و رسمی در نظریه گودلد به طور غیر مستقیم ،اشاره به ساختار متمرکز نظام برنامهریزی درسی و سه سطح نهادی،
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آموزشی و تجربه شده ،اشاره به ساختار غیرمتمرکز نظام برنامهریزی دارد .مهرمحمدی ( )1391پس از مرور نظریههای موجود
نتیجه میگیرد ،مبحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامهریزی درسی ،به عنوان یکی از عناصر نظری فرایند برنامهریزی درسی
و از جمله عرصه مهندسی برنامهدرسی است (ص .)333:
خاستگاه
منظور از خاستگاه برنامه درسی محل طراحی ،تولید و ساخت برنامه درسی است .چنانچه خاستگاه برنامهدرسی بر این اساس
مورد توجه قرار گیرد ،میتوان یک برنامه را در سطح ملی ،منطقهای و مدرسهای طراحی و تولید کرد و آن را در سطح ملی و به
طور عمومی و یا در سطح منطقهای و درسطحی محدودتر و سرانجام در سطح مدرسهای خاص مورد استفاده قرار داد .در
الگوهای نظام برنامهریزی درسی شورت ،زابار و کالین ،برای خاستگاه برنامهدرسی دو حالت عمومی و خاص پیشبینی شده
است که عمدتاً بر محل اجرای برنامه تأکید دارد .شورت مناسبترین خاستگاه برنامهدرسی را خاستگاه خاص ارزیابی کرده
است ،ولی به نظر میرسد تنها خاستگاه یک برنامه نمیتواند کیفیت و مطلوبیت برنامهدرسی را تعیین کند .زیرا ممکن است به
دلیل عدم کفایت و شایستگی معلمان و برنامهریزان محلی و مدرسه ای ،یک برنامه ناقص و نامطلوب طراحی و اجرا شود و در
مواردی یک برنامهدرسی که استفاده عمومی پیدا کردهاست ،مجریان و معلمان محلی بتوانند آن را با شرایط و نیازهای محلی و
مدرسهای سازگار و از این طریق کاستی ها و نواقص آن را به نحو مطلوب برطرف سازند .از این رو ،بایستی ارزشیابی نظام
برنامهدرسی بر حسب شرایط و با بررسی تمامی جوانب صورت گیرد.
نقش معلم
نقش معلم در برنامه درسی ،از استفاده ،تعدیل و تکمیل برنامه درسی بیرونی تا برنامهریزی و ساخت برنامهدرسی ،متفاوت
است(کریج .) 2223،برخی از معلمان با تأکید انحصاری روی انتقال محتوا از رویکرد برنامه درسی وفادارانه 1پیروی میکنند ،در
حالی که برخی دیگر ،با اتخاذ برنامهدرسی سازگارانه ،از رویکرد انطباقی 2پیروی میکنند .گروه سوم ،از طریق خلق یک برنامه-
درسی ،رویکرد برآمدنی 3را اتخاذ میکنند(شاورز .)2212 ،برنامهدرسی وفادارانه؛ برنامه درسی را به یک موضوع درسی یا
مجموعهای از کتاب درسی منحصر میکند (اسنیدر و همکاران .)327: 1882،رویکرد سازگاری متقابل ،فرایندی است که از
طریق آن یک برنامهدرسی به وسیله برنامه ریزان درسی و کسانی که آن را در مدرسه یا کالس درس بکار میبرند ،تعدیل می-
شود (اسنیدر و همکاران .)412: 1882،رویکرد ساخت برنامه درسی ،به عنوان فرایند خلق برنامهدرسی با بهرهگیری از تجربه
فردی و مشارکت دانشآموزان و معلم در نظر گرفته میشود و دانش برنامهدرسی یک محصول نیست ،بلکه به طور مداوم از
تجربههای که دانشآموزان و معلم خلق میکنند ،ساخته میشود (اسنیدر و همکاران.)1882 ،
سطوح تصميمگيری
سطح تصمیمگیری برنامه درسی یکی دیگر از ابعاد نظام برنامهریزی درسی است که کامالً تحت تاًثیر ساختار نظام برنامه-
ریزی است .برحسب ماهیت تصمیمات و کسانی که در اتخاذ تصمیم مشارکت دارند ،سطوح مختلفی از تصمیمگیری شکل می-
گیرد .گودلد و سو ،چهار سطح و زابار هفت سطح تصمیمگیری مطرح کردهاند (گویا و ایزدی .)1391 ،کالین ،هفت سطح
تصمیمگیری برنامه درسی را بر اساس میزان فاصله و دوری تصمیمگیران از دانشآموزان شناسایی کردهاست .در سطح
اکادمیک 4یا آرمانی ،مهمترین قشر تصمیمگیرنده متخصصان دانشگاهی هستند .سطح اجتماعی 5برنامهدرسی ،معرف برنامهای
1. Fidelity approach
2. Adaptation approach
3. Enactment approach
4.Academic curriculum
5 .Societal curriculum
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است که دیدگاههای مردم و نمایندگان آنها ،سازمانها و مؤسسات اجتماعی که مستقیماً دست اندرکار تعلیم و تربیت نیستند،
ولی مایلند در برنامهدرسی مدارس نقش ایفاء کنند ،مد نظر قرار میگیرد .در سطح برنامهدرسی رسمی 1برخالف دو سطح
قبلی ،تصمیمگیران برنامهدرسی مؤسسات و نهادهایی هستند که مستقیماً با امور آموزش و پرورش سروکار دارند .سطح برنامه-
درسی نهادی 2بیانگر آن نوع برنامه درسی است که در سطح مدرسه پذیرفته شده و به اجرا در میآید و نقش آفرینان اصلی،
نیروهای موجود در سطح مدرسه است .سطح برنامهدرسیآموزشی 3نشاندهنده مجموعه تدابیر و تصمیماتی است که معلم بر
اساس شرایط و مقتضیاتی کالس درس اتخاذ میکند .سطح برنامهدرسی اجرایی 4حاصل تعامل بین دانشآموزان و معلمان در
فرایند اجرای برنامه درسی است و سرانجام ،سطح برنامهدرسی تجربی 5معرف برداشتهای دانشآموزان در نتیجه قرار گرفتن
در معرض برنامهدرسی اجرایی است .ارزشیابی برنامهدرسی در هریک از این سطوح میتواند اطالعات ذی قیمتی را در اختیار
برنامهریزان درسی به منظور فهم پیچیدگیهای فرایند برنامه درسی قرار دهد.
عناصر برنامه درسی
تصمیمگیری در بارة عناصر تشکیل دهنده برنامهدرسی یکی دیگر از فعالیتهای اصلی حوزة طراحی برنامهدرسی است .بر سر
تعداد و چگونگی عناصر برنامهدرسی ،مانند خود برنامهدرسی توافق وجود ندارد .این عناصر را از یک تا  14عنصر متغیر دانسته-
اند .صاحبنظرانی چون زایس ،بوشامپ ،کالین و آکر به طرح عناصر برنامهدرسی پرداختهاند .عناصر نهگانه کالین شامل اهداف،
محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع ،فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای ارزشیابی ،گروهبندی فراگیران،
زمان و فضا یکی از مشهورترین عناصری است که مبنای ارزشیابی بسیاری از برنامههایدرسی قرار گرفته است .آکر ،با افزودن
عنصر منطق و چرایی برنامه درسی به عناصر کالین عناصر دهگانه خود را در قالب ده سوال ارائه کرده است
(مهرمحمدی .)1391،در ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی بر مبنای عناصر تشکیل دهنده آن ،تعادل میان عناصر و تناسب آنها
با انتظارات و آنچه که مطلوب است ،مشخص میشود.
ارزشيابی نظام برنامهریزی درسی
وقتی که از برنامهدرسی به عنوان یک نظام یاد میشود ،برای ارزشیابی آن الزم است ،عالوه بر تحلیل عناصر تشکیل
دهنده برنامه ،میزان هماهنگی و همخوانی بین ابعاد و عناصر برنامه نیز مورد توجه قرار گیرد .برای نمونه چنانچه ساختار نظام
برنامهریزی درسی متمرکز باشد ،به طور طبیعی خاستگاه برنامه نیز عمومی خواهد بود و از معلمان نیز انتظار میرود برنامه-
درسی را به شیوهای وفادارانه اجرا نموده و سطح تصمیمگیری کامالً دور از دانشآموزان واقع خواهد شد و یا در یک ساختار با
تمرکز کم ،به احتمال زیاد ،خاستگاه برنامهدرسی خاص خواهد بود ،معلمان کامالً از آزادی عمل برخوردارند تا بتوانند در نقش
سازنده برنامهدرسی ظاهر شوند و درسطح نهادی درباره برنامهدرسی تصمیمگیری خواهد شد .اینک چنانچه ویژگیهای فوق به
هردلیلی با همدیگر هماهنگی کامل را نداشته باشند کارکرد نظام برنامهریزیدرسی دچار اختالل شده و ناسازگاری بوجود
خواهد آمد .جدول شماره( )1حداقل  12حالت ناسازگاری بین برخی از مؤلفههای نظام برنامهریزی درسی را نشان میدهد .به
طور یقین ،این مقدار با افزایش تعداد مولفهها بیشتر خواهد شد .براین اساس ،الزم است در هنگام ارزشیابی نظام برنامهدرسی
این امر را مورد توجه قرار دهند.
جدول ( )1توصیف میزان هماهنگی بین عناصر و مولفههای نظام برنامه ریزیدرسی

1. Formal curriculum
2. Institutional curriculum
3. Instructional curriculum
4. Operational curriculum
5. Experiential curriculum
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مؤلفههای برنامه
درجه /سطح تمرکز

ساختار

خاستگاه
عمومی

منطقهای

نقش معلم
انتخاب /تعدیل

ساخت

خاص

انتقالبرنامه

ناسازگاری

زیاد

سازگاری

ناسازگاری

ناسازگاری

سازگاری

ناسازگاری

متوسط

ناسازگاری

سازگاری

ناسازگاری

ناسازگاری

سازگاری

ناسازگاری

کم

ناسازگاری

ناسازگاری

سازگاری

ناسازگاری

ناسازگاری

سازگاری

جمعبندی و نتيجهگيری
در این نوشتار اشاره شد که برای ارزشیابی نظام برنامهریزی درسی نه فقط باید متغیرها و مؤلفههای تشکیل دهندة آن را
شناسایی و تحلیل کرد ،بلکه به تعامل آنها نیز توجه کرد .در این خصوص ،الگوهای مختلف که به تحلیل نظام برنامهریزی
درسی پرداختهاند ،مورد بررسی قرار گرفت .با مقایسه الگوهای مختلف میتوان گفت الگوی زابار رویکردی خاص در یرنامهریزی
درسی مدرسهمحور است که نوع مواجهه در قبال برنامهدرسی را مشخص میکند و الگوی کالین از نظر سطوح تصمیمگیری
افراد مشارکتکننده در جریان تصمیمگیری و نوع تصمیمها ،جامعتر از سایر الگوهاست.
ماهیت تصمیمگیری در نظام برنامهریزی درسی متأثر از سیاستها و چارچوبهای برنامهدرسی ،مبانی ارزشی ،اهداف و
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری پیشنهادی است که افراد و گروههای مختلف با درجات متفاوتی از قدرت ،صالحیت و تجربه در
آن مشارکت دارند .در مقاله حاضر با اقتباس برخی ابعاد الگوهای پیشین ،به پنج مؤلفه و عنصر نظام برنامهریزی درسی اشاره
شد .بعد ساختار نظام برنامهریزی درسی و تأثیر متقابل آن بر دیگر ابعاد نظام برنامهریزی درسی ،نقش معلم در نظام برنامه-
ریزی درسی و رویکردهای نظری مرتبط با هر نقش مورد تأکید قرار گرفت .سرانجام مشخص شد که در ارزشیابی نظام برنامه-
ریزی درسی ،عالوه بر متغیرهای تشکیل دهنده نظام برنامهدرسی ،متغیرهای محیطی و شرایطی که برنامهریزی در آن صورت
میگیرد ،باید میزان هماهنگی و همخوانی بین این عناصر نیز کامالً مورد توجه قرار گیرد.
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