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مصطفی

قادری1

مقدمه

الگوهای خطی که گاهی با عناوین الگوهای فنی ،عقالنی ،علمی یا تجویزی شناخته میشوند ،بر این بنيان
فكری بناشدهاند که میتوان بهترین الگوی برنامهریزی درسی منجر به بهترین برنامههای درسی برای مدارس را
پيدا کرد (مارش ،2004 ،2مارش و ویلس .)2003 ،3در این مجموعه از الگوها ،که از محيطهای صنعتی و فنی در
نيمه اول قرن بيستم اقتباسشدهاند ،مراحل برنامهریزی درسی ،از نيازسنجی تا ارزشيابی ،همانند مراحل خط
توليد در نظر گرفتهشده و کامالً از قبل تعيينشدهاند .بهنحویکه هر مرحله پس از پایان مرحله قبل آغاز می
شود .در هر مرحله نيز کارها و اقدامات مشخص و معينی وجود دارند که پشت سرهم و بهصورت خطی صورت
میگيرند .همچنين در این الگوها عناصر زمان ،فضا ،مواد آموزشی ،وسایل و افراد نيز بهصورت منظم از قبل
برنامهریزی میشوند (فایریزن ،فيورینو و نواك .)1970 ،4نمودار زیر مراحل برنامهریزی درسی مبتنی بر الگوهای
خطی را نشان میدهد:

نمودار .1چرخه یا فرایند خطی برنامهریزی درسی
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الگوهای خطی برنامهریزی درسی ریشه در نوعی اندیشه فنی دارند که مشهور به عقالنيت تایلری است
(کليبارد )1975 ،1و تایلر بهعنوان شخصيت اصلی نظریهپردازان خطی– فنی -علمی -تجویزی شناخته میشود.
از دیدگاه تایلر ( )1949برای طراحی و تدوین یک برنامه درسی چهاراصل واقعی یا سؤال اساسی وجود دارد که
تدوینکنندگان برنامههای درسی باید از خود بپرسند .این سؤاالت به انتخاب اهداف ،انتخاب تجارب یادگيری،
سازماندهی تجارب یادگيری و ارزشيابی میپردازند (نمودار  .)2ازنظر تایلر میتوان بهصورت نظاممند به این
سؤاالت پاسخ داد ،اما اگر آنها را بهاینترتيب در نظر بگيریم ،پاسخدهی به سؤاالت بعدی بهطور منطقی نيازمند
پاسخ به تمام سؤاالت قبلی است.
مدرسه باید در جستجوی چه اهداف آموزشی باشد؟
چگونه می توان تجارب یادگیری را انتخاب کرد که موجب تحقق اهداف شوند؟
باشند؟

چگونه می توان تجارب یادگیری را برای آموزش اثربخش انتخاب کرد؟
چگونه می توان به صورت اثربخشی تجارب یادگیری را ارزشیابی کرد؟

نمودار . 2مراحل برنامهریزی درسی از نگاه تایلر

عالوه بر تایلر ليست طوالنی از متخصصان برنامه درسی در دهههای چهلتا هشتاد ميالدی انرژی خود را
صرف تهيه و تدوین الگوهای برنامهریزی درسی خطی و فنی کردند و الگوهای هاکينز( ،)1980تابا،)1962(2
سيلور ،الكساندر ( )1981و دهها الگوی دیگر مبتنی بر عقالنيت فنی و علمی در اواسط قرن گذشته ارائه شد.
الگوی هاکينز( )1980یک الگوی تصميمگيری برای عمل برنامه درسی است و تدوین برنامه درسی را در
هفت مرحله به شرح نمودار  3پيشنهاد میکند:

نمودار  .3فرایند الگوی خطی تدوین برنامه درسی ازنظر هاکينز

هيلدا تابا ( )1962معتقد به الگوی قياسی یعنی حرکت از موارد کلی به موارد جزئی در برنامهریزی است.
ازنظر او برنامهریزی مجموعهای از کارها ،دارای هشت مرحله به شرح نمودار  4است .البته وی عقيده داشت

1- Kliebard, H.M.
2- Taba, H.
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برنامهریزی درسی باید توسط کسانی انجام شود که این برنامهها را اجرا میکنند .بنابراین الگوی وی یک الگوی
خطی «پایين به باال» است.

نمودار  .4فرایند الگوی خطی تدوین برنامه درسی ازنظر هيلدا تابا

نمونهای دیگر از الگوهای خطی الگوی سيلور ،الكساندر و لوئيس ( ،)1981به شرح نمودار  5است که در آن
برنامهریزی درسی شامل چهار مرحله تعيين هدف ،طراحی ،اجرا و ارزشيابی میشود.
تعيين اهداف کلی و جزئی و حيطه
ها
طراحی برنامه درسی

اجرای برنامه درسی

ارزشيابی برنامه درسی
نمودار .5الگوی خطی برنامهریزی درسی از نگاه سيلور ،لكساندرو لوئيس

نقد

الگوهای خطی برنامهریزی درسی تاریخچهای طوالنی دارند ،اندیشمندان متعددی تالش کردند الگوهایی در
این زمينه ارائه نمایند ،و مزایای متعددی به شرح زیر برای آنها قابلتصور است:
 سبب بروز زمينههای جدید برنامه درسی شدند ،برنامهریزان درسی ،برای اولين بار ،رویكردی داشتند که هم
جامع و هم عملی بود .آنها در تدوین اهداف برنامه درسی و انتخاب محتوای تدریس ،خردمندانه بر رفتارها و
تجارب یادگيری دانشآموزان تمرکز کردند .ضمن آنكه دستورالعملهای ارزشيابی برنامه درسی در رویكرد
تایلری بسيار متفاوت بود و نسبت به آزمونهای پایانی استفادهشده در دهه  1940جامعيت بيشتری داشت.
 به دليل سادگی و قابليت اجرای ساده و امكان بهکارگيری استاندارد آنها ،طرفداران زیادی دارند.
 مدارس بر الگوهای خطی و فنی برنامهریزی درسی پافشاری میکنند ،زیرا این الگوها بهخوبی با سازمان اداری
مدارس سازگارند (اولسون )1989 ،1و آنها میتوانند از این الگوها برای حفظ و بهبود مسائل عمومی در برنامه
درسی استفاده کنند (هبوویش.)1999 ،1
1- Olson, J.

3

بااینهمه ،نقدهایی اساسی بر آنها وارد است .اولين نقد ،فرض خطی و ساده بودن برنامهریزی درسی است.
واقعيت این است که فعاليتهای برنامهریزی درسی در عمل نمیتوانند بهصورت خطی و یا به دنبال هم انجام
شوند .یعنی پس از پایان یک مرحله هميشه مرحله بعد آغاز نمیشود .برنامهریزی درسی در دنيای واقعی
مستلزم رفتوبرگشت دائمی ،جهش و حرکت بين مراحل مختلف است .این الگوها حاوی نوعی سادهانگاری و یا
سادهسازی فعاليت انتخاب دانش ارزشمند در برنامه درسی هستند .مراحل برنامهریزی درسی در عمل بهصورت
غيرخطی و پيچيده انجام میشوند .جهان واقعی تدریس نامنظم و نامعين است و به دليل ارزشهای متعارض
موقعيتهای چالش آفرین به وجود میآیند (کار و کميس )1986 ،2که الگوهای خطی به این تعارضها پاسخ
نمیدهند .استفاده از راهحلهای مدیریت عقالنی /فنی برای مسائل اجتماعی پيچيده مانند برابری و دسترسی به
آموزش ازنظر اسميت و شاکالك )1998( 3نوعی لجاجت اشتباه ،سطحینگری و نوعی نقص اساسی است.
نقد دوم ،نگرانیهای عمده درباره عقالنيت تایلری است (واکر ،1990 4هبوویش .)1999 ،1992 ،همانگونه
که تایلر معتقد است ،منطق او در ابتدا شيوهای برای ساده کردن موقعيتهای پيچيده است ،بهنحویکه طرحها و
توليدات بتوانند به نحو عقالنی اجرا شوند .عقالنيت تایلری امروزه با نقدهایی جدی مواجه است و ابهامات زیادی
درباره نحوه انتخاب اهداف و نحوه استفاده از برخی منابع اطالعاتی وجود دارد .پرسش اول تایلر [اینكه چه هدف
هایی برای آموزش باید انتخاب شوند؟] نسبت به سه پرسش دیگر او توجه بيشتری را برمیانگيزاند ،زیرا عناصر
محتوا ،روش و ارزشيابی به اهداف درسی بهدقت از پيش تعيينشده ،وابسته میشوند (کليبارد.)81 :1992 ،
تعریف دقيق اهداف درسی در این رویكرد باعث میشود یاددهی-یادگيری بسيار مكانيكی شده و سبب انفعال
یادگيرنده و معلم شود.
نقد سوم« ،مقاوم در برابر معلم بودن» برنامههای درسی توليدشده بر اساس این الگوهاست .خروجی الگوهای
خطی ،برنامههای از قبل مشخصشده ،مقاوم در برابر معلم و بیتوجه به شرایط خاص کالس درس است .یعنی
معلمان باید بهصورت از قبل مشخصشده و بدون از مراحل این الگو تقليد کنند .این برنامههای سنتگرا
(پاینار )1978،5و شبهعلمی( 6اپل )1979،7مانع خالقيت معلمان میشوند (پرکينسون .)1993،8این در حالی
است که امروزه مشارکت معلمان در فرایند برنامهریزی درسی و وابسته بودن برنامههای درسی به محيط یا
شرایط اجرا از راهحلهای اساسی برای نظامهای برنامهریزی درسی قلمداد میشوند.

1- Hlebowitsh, P.S.
2- Carr, W. and Kemmis, S.
3- Smyth, J. and Shacklock, G.
4- Walker, D.F.
5- Pinar, W.F.
6- quasi-scientific
7- Apple, M.W.
8- Perkinson, H.J.

4

 کمتوجهی به مشارکت افراد در، اجراشده و تجربهشده،بیتوجهی به شكاف بين برنامههای برنامهریزیشده
 تأکيد،فرایندهایی که بتوانند آنها را درك و به توافق قابلتوجهی درباره آنها دست یابند و نتيجه محور بودن
.) از دیگر نقدهای وارده بر این الگوهاست2001 ،1بر نتایج قابلاندازهگيری و تغييرات قابلمشاهده (مور
» در3» به سمت «فهم برنامه درسی2با تغيير پارادایمی که در دهه هشتاد ميالدی از «برنامهریزی درسی
 بهویژه الگوهای خطی از بين رفت و،رشته مطالعات برنامه درسی اتفاق افتاد اهميت الگوهای برنامهریزی درسی
 بهصورت فراروایتها یا داستانهای بزرگ درباره برنامه درسی در،این الگوها امروزه در ادبيات پستمدرن رشته
.نظر گرفته میشوند و در معرض انتقادهای شدیدی قرار دارند
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