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مقدمه
نامَا زابار2متولد  1938سرزمین های اشغالی است .در سال  1963لیسانس تعلیم و تربیت را از دانشگاه عبری اورشلیم اخذ
نمود  .وی با توجه به عالقه ای که به علوم زی ستی دا شت موفق شد فوق لی سانس خود را( )1963-1965از همان دان شگاه در
رشته ژنتیک/میکروبیولوژی دریافت نماید .دوره دکتری آموزش علوم را در فاصله سالهای  1976-1977به اتمام رساند .موضوع
رساااله دکتری زابار ارائه یک روش جدید برای آموزش زیساات ش ا اساای به دانش آموزان محروم فره گی در کالس های ناهمگون پایه

هفتم بود .زابار از سال  1981تاک ون به ع وان بیانگذار و رئیس قلمرو ویژه مطالعات برنامه در سی در سرزمین های ا شغالی و از سال
 2001نیز به ع وان استاد تمام دانشکده علوم تربیتی در رشته آموزش و پرورش یهود دانشگاه تل آویومشغول فعالیت است.
زابار عالوه بر تعلق خاطری که در ابتدا ن سبت به برنامه ریزی در سی مبت ی بر مدر سه دا شت ،آثار دیگری نیز ازقبیل  :انواع و
س ت های متداول در تحقیق کیفی()2001؛ جذب مهاجران ک شورهای م ستقل م شترک الم افع به مدارس سرزمین های ا شغالی
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()2001؛ ا ستفاده از ای ترنت برای اهداف آموز شی در سرزمین های ا شغالی ()2001؛ آی ده تحقیق کیفی( ،)2002از وی م ت شر شده
است .و یک کتاب نیز تحت ع وان برنامه ریزی درسی در هزاره سوم در دست چاپ دارد

همچ ین از دیگر مسئولیت ها و فعالیت های حرفه ای پروفسور زابار را می توان  :عضویت در کمیته ارتقاء اعضاء هیات علمی،
رئیس دان شکده علوم تربیتی ،رئیس واحد تحقیق آموزش قوم یهود ،ع ضویت در مرکز مطالعات سیا سی و اجتماعی اور شلیم،
ع ضو شورای علمی دان شگاه آزاد ،پایه گذار و رئیس گروه عالئق ویژه در خ صوص روش های تحقیق کیفی به ویژه ج به های
اخالقی آن برای اع ضاء هیات علمی دان شگاهها و کالج های آموز شی  ،نام برد .پروف سور زابار "جایزه تل آویو" برای تحقیق در
قلمرو آموزش و پرورش در سال  2005دریافت کرده است.

الگوی زابار
زابار ضمن ا شاره به تا سیس مراکز متعدد برنامه ریزی در سی از دهه  1950میالدی در سرا سر جهان  ،بر این باور ا ست که
تولید برنامه های درسی و آموزشی در این مراکز عموماً توسط متخصصان یا تیم های کارش اسی حرفه ای انجام می شد  .وی
بیان می ک د که برنامه های درساای تولید شااده توسااط این مراکز  ،عمدتاً مسااتقل از موقعیت های واقعی کالس درس بوده و
معلمان نقشی در تولید آنها نداشته و ت ها به ع وان مجری برنامه ها و مواد درسی تولید شده بودند .در فاصله دهه های 1970
و  1980ناکارآمدی برنامه های درسی که به صورت متمرکز تهیه می شد مشخص گردید  .در نتیجه  ،حرکت هایی به صورت
مکمل برنامه های متمرکز و با محوریت مدر سه در فرای د برنامه ریزی در سی و م شارکت افراد و گروههای گوناگون در ت صمیم
گیرهای برنامه در سی  ،صورت گرفت(زابار .)1271-1267: 1994،در این رابطه دیدگاههای زابار در مورد ساختار برنامه ریزی
درسی  ،عموماً متوجه برنامه ریزی درسی مبت ی بر مدرسه یا تمرکززدایی از برنامه ریزی درسی است
زابار در پا سخ به این سوال مب ایی که چه ک سانی در فرای د برنامه ریزی در سی م شارکت دارند ؟الگوی برنامه ریزی در سی
مبت ی بر مدر سه  1یا مدر سه محور را مطرح می نماید .از دیدگاه زابار الگوی برنامه ریزی در سی مبت ی بر مدر سه به ع وان
یک نظام مکمل برای فعالیت های برنامه ریزی درساای متمرکز از دهه  1970و اوایل دهه  1980و به دنبال شااکساات برنامه
های متمرکزم شروعیت یافت  .این الگو دارای مفاهیم محدود و گ سترده ا ست  ،در مفهوم محدود مدر سه طراح برنامه در سی
نی ست  ،بلکه  ،صرفاً به انتخاب و اجرای برنامه در سی از پیش تعیین شده می پردازد  .اما در مفهوم گ سترده آن  ،برنامه ریزی
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در سی به ع وان یک فرای د ت صمیم گیری در نظر گرفته می شود که در آن فرای د برنامه ریزی در سی از مرحله طراحی  ،اجرا
و ارزشیابی ،توسط مدرسه انجام می شود و مدارس در انجام این مهم از آزادی کامل برخوردار هست د  .زابار معتقد است که در
مفهوم گ سترده الگوی برنامه ریزی در سی مبت ی برمدر سه ،مدارس تهیه ک ده برنامه های در سی ه ست د و نیازهای دانش
آموزان بهتر برآورده می گردد .فرض مساالم این الگو مشااارکت گسااترده مدیران  ،معلمان  ،دانش آموزان و والدین در برنامه
ریزی درسی مدرسه در تمامی ج به های آموزشی ،سازماندهی مدرسه و آموزش ضمن خدمت معلمان است.
زابار پ ج ویژگی مشترک برای برنامه ریزی درسی مبت ی بر مدرسه مطرح می ک د :
 -1وچود یک فلسفه آموزشی م ظم و مشخص در مدرسه؛
 -2ت اسب ساختار یادگیری با اهداف آموزشی و اصول تربیتی؛
 -3ساختار سازمانی باز و دموکراتیک برای انجام فعالیت ها در مدر سه  ،که در آن زمی ه همکاری افراد گوناگونی که تمایل
به مشااارکت در فرای د برنامه ریزی دارند  ،فراهم می شااود  .محور اصاالی فعالیت ها  ،کارگروهی و ارتباطات م اسااب در
داخل و بین گروهها است؛
 -4طراحی محیط و فضای یادگیری سازگار با فلسفه آموزشی مدرسه؛
 -4وجود نظام داخلی ارزشیابی برای بررسی و نظارت بر فرای د های یاددهی – یادگیری در مدرسه .هدف سیستم ارزشیابی
مذکور پیشرفت و توسعه فرای دهای فوق الذکر در مدرسه است(همان م بع).
در الگوی زابار آ مادگی یا عدم آمادگی مدارس برای این نوع برنامه ریزی از عوامل عمده توفیق یا شک ست ا ست  .مدیر در این
مدارس نیز فردی ا ست که از لحاظ حرفه ای -تخ ص صی،دارای شخ صیت مقبول و پذیرفته شده ای ا ست  ،به گونه ای که
توانایی پی شبرد اهداف مدر سه از طریق تبادل نظر با کارک ان  ،ابتکار و خالقیت و در صورت لزوم ا ستفاده از قدرت و اختیار
خود را داراست و از لحاظ ویژگی های فردی نیز  ،شخصی دلسوز  ،قابل اتکاء و مهربان می باشد(ایزدی.)1379،
سطوح تصمیم گیری در الگوی زابار
تصمیم گیری در الگوی زابار شامل هفت سطح به شرح ذیل است:

 .1پذیرش : 1در این سطح  ،برنامه ریزی در سی مبت ی بر مدر سه شامل مجموعه ای از ت صمیم های م ستقل ا ست  .مدر سه طراح
برنامه در سی نی ست  ،بلکه به انتخاب و اجرای برنامه در سی از پیش تعیین شده می پردازد که تو سط دیگران تهیه شده و مورد
قبول مدیر و کارک ان مدرسه است .
 .2انطباق : 2م ظور از سازگاری  ،جرح و تعدیل برنامه در سی به م ظور هماه گ کردن شرایط محیطی مورد ا ستفاده برای اجرای
برنامه اسااات  .انطباق را می توان در طیف های گوناگون به وجود آورد .مثالً در آموزش علوم  ،وقتی که بحث در مورد گیاهان و
حیوانات است  ،می توان درباره گیاهان و حیواناتی بحث کرد که در محیط بومی دانش آموز وجود داشته باش د .
 .3تجدید نظر : 3در این ساااطح  ،با توجه به عکس العمل هایی که معلمان  ،دانش آموزان و دیگران در قبال قسااامت های مختلف
برنامه درساای دارند  ،همچ ین با توجه به تجربیات جدید بدساات آمده  ،برنامه درساای مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد .
ب ابراین تجدید نظر در برنامه درسی  ،به م ظور پاسخگویی به تقاضاهای در حال تغییر است .
.4تدوین : 4تدوین و توسااعه برنامه از طریق حذف قساامت های زاید برنامه  ،تطبیق محتوای برنامه با زمان و تهیه مطالب کمکی و
تکمیلی صورت می گیرد .
 .5سازماندهی  : 5در سطح سازماندهی  ،به ارتباط بین ج به های مختلف یک برنامه درسی و راههای عرضه مواد آموزشی پرداخته
می شود  .در این رابطه  ،قوه ابتکار و تجربه معلم دخیل است .
.6اجرا : 6اجرای برنامة درسااای تدوین شاااده ،معمونً همان آموزش اسااات که در یک موقعیت تربیتی و با تعامل معلم و دانشآموز
صورت میگیرد .در این سطح ،معلم با کمک دانشآموز و با ایجاد فرصتهای م اسب یادگیری ،به رشد شخصیت دانشآموز کمک
میک د.
.7ارزشاایابی برنامه درساای  : 7در این سااطح تدریس کالساای ،محتوا ،مواد آموزشاای و هر چیزی که به ع وان ع صاار برنامة درساای
محسوب میشود ،مورد ارزشیابی قرار میگیرد(زابار.)1994،
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نقد الگوی زابار
زابار با طرح الگوی برنامه ریزی در سی مبت ی بر مدر سه به دو صورت محدود و گ سترده و سطوح ت صمیم گیری هفت گانه ،بر
تمرکززدایی از برنامه درسی و اتخاذ رویکرد مشارکتی تاکید می نماید  .در این الگو آمادگی مدارس شرط اصلی توفیق آنها در
تمرکززدایی ا ست ،لذا علیرغم ای که زابار در الگوی خود ،افراد م شارکت ک ده(مدیران،معلمان،دانش آموزان،والدین) در فرای د
برنامه ریزی درسی را معرفی می نماید،اما زمی ه مشارکت آنها را مشخص نمی ک د  .مشارکت افراد ذکر شده در جریان برنامه
ریزی درسی  ،اگر چه م طقی و قابل تامل است ؛ اما بررسی نوع دانش  ،تخ صّص و توانایی نزم برای هر یک به م ظور داشتن
یک مشارکت مع ی دار و اثر بخش نیز یک ضرورت است.
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