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تصورات تربیتی آیزنر
تاریخ دریافت1399/1/7 :

تاریخ پذیرش و انتشار1399/2/31 :

محمود مهر

محمدی1

سرآغاز
این کتاب اثری است از الیوت آیزنر که باید گفت کتاب جامع وی در حوزۀ برنامه درسی 2او همین کتاب است .گرچه در عنوان کتاب
از واژۀ برنامه درسی یا  curriculumاستفاده نشده اما درعنوان فرعی آن "درباره طراحی و ارزشیابی برنامههای مدرسه

ای"3

است .برنامه های مدرسه ای 4می تواند معادل برنامه درسی تلقی شود.
ویراست های مختلف کتاب
ویراست نخست کتاب تصورات تربیتی در سال  1979انتشار یافته و ویراست دوم آن در سال  19۸۵منتشر شده است .الیوت آیزنر
خوشبختانه ویراست جدیدی که هم اکنون به عنوان آخرین ویراست سوم و نهایی اثر در اختیار ما قرار دارد را در سال  1994منتشر
کرد .آخرین ویراست یا ویراست سوم تفاوت های کم و بیش حائز توجه و مهم نسبت به ویراست قبلی این کتاب دارد که برآورد می
شود حدود سی درصد مباحث کتاب را در بر گیرد.
جایگاه اثر در میان سایر آثار الیوت آیزنر
از آیزنر کتاب های متعددی منتشر شده است که هرکدام زمینه یا بحث خاصی در قلمرو مطالعات برنامه درسی را در بر می گیرد.
ول ی بعضا مجموعه ای از مقاالت خود را نیز که دارای قرابت موضوعی بوده اند در قالب یک اثر منتشر ساخته است که بدین ترتیب
نیز عناوین جالب و سودمندی در حوزه مطالعات برنامه درسی پا به عرصه وجود گداشته است( فهرست مهم ترین آثار منتشر شده
توسط نویسنده را در بخشی با همین عنوان می توان یافت) .اما همچنانکه در مقدمه اشاره شد کتاب تصورات تربیتی تنها اثری است
که تالش داشته است تمام موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی درسی را در برگرفته و شرط الزم برای اطالق کتاب جامع یا کتاب
درسی و آموزشی را احراز نماید .گرچه در شمولیت و جامعیت اثر ممکن است بتوان تردید روا داشت و بر جای بیش و کم خالی یا
جایگاه بشدت حاشیه ای پارهای مقوالت مهم مانند تاریخ تحول اندیشه و عمل در حوزه برنامه درسی یا مبحث تغییر و نوآوری انگشت
گذاشت .قابل ذکر این که ایزنر تصمیم گرفته بود ویراست جدیدی از این کتاب به بازار دانشوری و دانشجویی برنامه درسی ارایه
ننماید و دلیل آن را نیز در مکاتبه شخصی با نگارنده اینگونه عنوان کرد که معتقدم این کتاب را باید به منزله یک اثر کالسیک در
رشته نگریست.
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آیزنر به بعضی از مباحث این کتاب در آثار دیگرش به شکل ویژه و مستقل نیز پرداخته است .برای مثال موضوع روش شناسی پژوهش
یا که در این کتاب در فصول دهم تا دوازدهم مورد بحث قرار گرفته ،در اثر دیگری به شکل مستقل و البته مبسوط و مشروح مورد
توجه نویسنده بوده است که چشم بصیر ۵نام دارد .نمونه دیگر به مبحث نظریه های هنجاری در برنامه درسی مربوط می شود که
بطور خاص در کانون توجه آیزنر قرار داشته است .نشانه صریح این توجه خاص آن است که آیزنر دو نوبت موضوع طبقه بندی نظریه
های هنجاری برنامه درسی را مورد واکاوی و تبیین قرار داده است .دراینجا الزم است اشاره شود که پردازش نخست او از نظریه ها
که در ویراست دوم کتاب تصورات تربیتی آمده ،در کتاب مستقلی با عنوان دیدگاه های معارض برنامه درسی شرح و تفصیل داده
شده است .در ویراست سوم کتاب ،طبقه بندی جدید آیزنر از نظریه ها با عنوان ایدئولوژی های برنامه درسی مشاهده می شود که
البته اثر مستقلی برای شرح و بسط آن ارائه نشده است.
چرا یک اثر ماندگار؟
اما این اثر از چه جهت می تواند اثری کالسیک و ماندگار محسوب شود؟ کدام منظر یا انگاره را در قلمرو تعلیم و تربیت و بویژه
مطالعات برنامه درسی نمایندگی می کند؟ در پاسخ باید گفت نگاه زیباشناسی یا نگاه هنرمندانه به این قلمرو که نمایندۀ نوعی
دگراندیشی و مقابله با جریان فکری قالب در قرن بیستم نسبت به تعلیم و تربیت و برنامه درسی است .اندیشه غالب آنچنان که در
کتاب تصورات تربیتی هم مورد بحث قرار می گیرد متاثر از نگاه صنعتی و تکنولوژیک است .نگاهی که جریان تعلیم و تربیت و برنامه
ریزی درسی را برخوردار از پشتوانه دانش علمی و قطعی دانسته و به مدد آن باور به کنش تکنولوژیک یا همان کنش استاندارد و
بهینه در این فرآیند دارد .همچنان که فرایندهای صنعتی با رفتار کنشورانه یا اجتهادی عامالن تولید نسبتی ندارد و همه را دعوت
به تبعیت از قواعد استاندارد و فرموده شده می کند .بنابراین کسانی که با این کتاب سروکار پیدا می کنند در واقع با یک پارادایم با
انگارۀ جدید از برنامۀ درسی آشنا می شوند که عالم مثالی یا الهام بخش آن عالم هنر است .هنر در واقع به جهان منتخب و بدیل
آیزنر مبدل شده که جایگزین عالم صنعت و تکنولوژی در راهبری یا الهام بخشی جهان تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی است.
اراده ایزنر معطوف به این مهم شده که با جابجایی عالّم مرجعِ سیاستگذاران و اندیشه وران حوزه تعلیم و تربیت ،عالّمی نو از نظر و
عمل برای بسازد و آنان به سکنی گزیده در این عالم جدید دعوت کند .برای آگاهی از آثار و تبعات این جابجایی یا چرخش در عالم
مثالی یا جهان مرجع از صنعت و تکنولوژی به هنر و زیباشناسی قهرا باید فصول مختلف کتاب متامالنه مورد مطالعه و وارسی قرار
گیرد.
گذری و نظری به فصول و اهم مباحثی که در فصول کتاب
این کتاب شامل سیزده فصل است که در ادامه مروری اجمالی بر هر یک آنها خواهیم داشت.
فصل اول :با عنوان "نظام آموزش مدرسه ای( رسمی) در آمریکا؛ به کجا می رویم؟" حاوی شرح اندیشه های حاکم بر تعلیم و تربیت
آمریکا با استناد به اسناد باالدستی در سطح دولت فدرال است .همان اندیشه ای که ردپای آن در سند باالدستی "ملتی در خطر"
و "امریکای  "2000دیده می شود .سند اخیر که تالشی در جهت تمهید برنامه درسی ملی و تشدید تمرکز گرایی برای پاسخگو
کردن مدارس در قبال جامعه و ذینفعان است بر انگاره نابسنده صنعتی یا استاندارد سازی استوار است .آیزنر در ادامه این فصل نشانه
های این طرز تلقی ساده اندیشانه را در بستر تاریخ تعلیم و تربیت امریکا جستجو می کند و در واقع از تله تاریخی که تعلیم و تربیت
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آمریکا در آن گرفتار آمده است پرده بر می دارد .در این فصل نشانه های برجسته و شاخصی از اندیشه بدیل یا پارادایم زیباشناسی
دیده نمی شود .در واقع با نقدهای خود خواننده را آماده ورود به مباحث بعدی می کند.
فصل دوم :با عنوان "برخی مفاهیم ،تمایزات و تعاریف" ،ابتدا دو فهم اساسی از پدیده برنامه درسی را که یکی منطبق بر انگاره
سنتی و صنعتی است و دیگری فهم برآمده از نظریه تربیتی دیویی است را توضیح می دهد .تعریف شخصی خودش را از پدیده برنامه
درسی مورد بحث قرار می دهد و همچنین سطح بندی جالبی از تصمیم گیری هایی که به قلمرو برنامه درسی تعلق دارد ارائه می
کند .در ادامه دیدگاه خودش درباره نظریه در برنامه ریزی درسی را به بحث می گذارد و ماهیت و همچنین جایگاه نظریه های
توصیفی و هنجاری در تعلیم و تربیت را بررسی می کند .در پایان فصل مفاهیم کلیدی مربوط به حوزه تغییر و نوآوری برای فهم
تفاوت میان نگاه سنتی و نگاه ارگانیک به بحث گذاشته می شود.
فصل سوم :با عنوان "ایدئولوژی های برنامه درسی" به معرفی طبقه بندی جدید از نظریه های هنجاری برنامه درسی اختصاص
دارد .البته در این فصل بحث های مقدماتی بسیار مهمی مانند ایدئولوژی های ضمنی ،ایدئولوژی عملیاتی شده و کاربردهای نظریه
های هنجاری نیز بحث شده است.
فصل چهارم :با عنوان "سه برنامه درسی که همه مدارس آموزش می دهند" ،سه گانه برنامه درسی صریح ،برنامه درسی ضمنی و
برنامه درسی پوچ( مغفول ) را طرح می کند و از این منظر پاره ای پیچیدگی های جریان تعلیم و تربیت که نابسندگی نگاه های
سنتی را بر مال می سازد نشان می دهد.
فصل پنجم :با عنوان "آرمانها تربیتی ،اهداف و سایر تمنیات" با قالب بندی خاصی که معطوف به بحث درباره اشکال سه گانه
هدفگذاری برای برنامه های درسی است ،در واقع الگوهای طراحی برنامه درسی را تبیین می کند .در واقع هر یک از اشکال سه گانه
تدوین هدف ها یک طرح خاص از برنامه درسی را در بطن خود می پروراند .مدخل مباحث این فصل نقد اساسی نسبت به طرح
برنامه درسی متکی بر شکل هدفگذاری رفتارگرایانه است که از نظر ایزنر گرچه می تواند با مهارت آموزی تناسب داشته باشد ،اما
برای تعقیب اهداف پیچیده تربیتی و کاشتن بذر دستیابی به کیفیت های واالی انسانی در نظام های آموزش مدرسه ای راه گشا و
مفید نیست .شکل های دوم و سوم هدفگذاری به ترتیب عبارتند از اهداف حل مساله و اهداف ( یا پیامدهای) آشکار شده در سایه
فعالیت های بالبداهه.
فصل ششم :با عنوان "ابعاد برنامه ریزی درسی" ،ابتدا به معرفی نهادهای متعدد اجتماعی که در شکل گیری برنامه های درسی در
آمریکا سهیم هستند می پردازد .سپس با تاکید بر این که برنامه ریزی درسی فرایندی خطی و الگوریتمی نیست و نمی توان آن را
فرموله کرد ،به ارائه توصیه های خود برای تصمیم گیری در خصوص هر یک از ابعاد هفتگانه برنامه درسی می پردازد .در این فصل
ایزنر بر این گزاره اساسی تاکید می کند که برنامه درسی با هر کیفیتی که تولید شود نمی تواند معلم را از مداخله های موقعیتی بی
نیاز سازد.
فصل هفتم :با عنوان "درباره هنر تدریس" ،ابتدا ابعاد چهارگانه تدریس هنرمندانه که تدریس آرمانی و مطلوب از نظر اوست شرح
داده می شود .سپس برای جلوگیری از هرنوع کژتابی ،به موضوع تاثیر پذیری تدریس هنرمندانه از نظریه ها و یافته های علمی می
پردازد که نگاهی هماهنگ با ایده های پرکتیکال شواب را عرضه می کند .مباحث مفید دیگری در این فصل مانند نسبت تدریس با
یادگیری نیز پی گرفته شده است.
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فصل هشتم :با عنوان "کارکردها و اشکال ارزشیابی" ،ابتدا پنج کارکرد ارزشیابی را مورد بحث قرار می دهد .سپس موضوعات سه
گانه ای که ارزشیابی به آن تعلق می گیرد( متعلّق های ارزشیابی) را شرح می دهد که عبارتند از کیفیت برنامه درسی ،فرایند
تدریس و آموخته های دانش آموزان .در بخش پایانی فصل موضوع بازنمایی یا گزارش آنچه در فرآیند ارزشیابی بدست آمده است را
در کانون توجه قرار می دهد و تاکید می کند که کمیت گرایی یا بسنده کردن به مشتی اعداد بغایت نابسنده است و باید به بازنمایی
های کیفی یا گزارش های هنرمندانه را در دستور کار قرار داد.
فصل نهم :با عنوان "باز آفرینی سنجش در تعلیم و تربیت" که فصلی تازه و افزوده شده به ویراست سوم( نهایی) کتاب است موضوع
سنجش آموخته های دانش آموزان را از منظر جالب و آموزنده ای به بحث می گذارد .ایده اساسی ایزنر در این زمینه که از آن تایید
نظریه سنجش اصیل 6نتیجه می شود ،که سنجش باید آیینه تمام نمای ارزش های تربیتی و اهداف یادگیری باشد که مدرسه در
پی تحقق آن است .بعبارت دیگر عدم تناظر یک به یک میان سازوکار سنجش و آنچه بعنوان ارزش تربیت مورد نظر است ،سبب
تعطیل یا عدم تحقق همان یادگیری هایی می شود که بازتابی در سازوکار سنجش نداشته است .این فصل با شرح هشت ویژگی
سنجش ( یا تکالیف سنجشی) پایان می پذیرد که از نظر نویسنده معرف فصل تازه ای در فهم پیچیدگی های سنجش است.
فصول دهم ،یازدهم و دوازدهم :به ترتیب با عناوین "اشکال و کارکردهای خبرگی و نقد تربیتی" "،نمونه هایی از نقد تربیتی" و
" نقد یک نقد تربیتی" از تمرکز آیزنر بر موضوع تحقیقات برنامه درسی با رویکرد زیباشناسی حکایت می کند .فصل دهم بحث های
نظری رویکرد پژوهش یا روش شناسی ابداعی او که خبرگی و نقد تربیتی نام دارد را پوشش می دهد .در فصل یازدهم که حدود
یکصد صفحه از کتاب را شامل می شود خواننده با گزیده پنج نمونه از رساله های دکتری که زیر نظر او با استفاده از این رویکرد
انجام شده است مواجه می شود .باالخره در فصل دوازدهم ایزنر به نقد و ارزیابی یکی از پنج نمونه معرفی شده در فصل پیشین می
پردازد تا به این ترتیب چرخه مباحث مربوط به پژوهش مبتنی بر رویکرد زیباشناسانه که البته رویکردی کیفی است را کامل کند.
فصل سیزدهم :با عنوان "جمع بندی برخی نکات اساسی" به جمع بندی مباحث کتاب و داللت های نگاه زیباشناسانه برای تعلیم
و تربیت و بویژه برنامه درسی اختصاص دارد .آیزنر در این فصل چندین گزاره کلیدی را مطرح و درباره هریک به استناد بحث هایی
که در فصول مختلف انجام شده توضیح مختصری ارائه می کند .این فصل را می توان بیانیه کاملی از مطالبات نگاه زیباشناسانه
دانست.
جمع بندی
در پایان و در مقام جمع بندی میتوان گفت نگاه زیباشناسانه مورد تاکید در این اثر یعنی نگاه نرم و منعطف به دانش و کنش تعلیم
و تربیتی ،نگاهی از سر تصدیق ظرائف و پیچیدگی های فرآیند انسانی تربیت و در نتیجه بافت و موقعیت محور ،نگاهی عمیقتر و
دقیقتر به این عرصه کنش انسانی و در مجموع نگاه انسانی تر به پدیده های متعلق به حوزۀ برنامۀ درسی و تعلیم و تربیت .مجددا
بر این باور تاکید می کنم که دانش آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی ،خواه این نگاه را قبول داشته باشند و با آن همراه و همدل
باشند یا نباشند الزم است آن را بشناسند و شناخت از مسیر کتاب تصورات تربیتی فرجام خوبی را در پی خواهد داشت.
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