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مقدمه
نظام برنامهریزی درسی دارای چهار زیر نظام طراحی ،تدوین  ،اجرا و ارزشیابی است (سند تحول بنیادین نظام
آموزشوپرورش )1390 ،که در میان این زیر نظامها ،ماهیت و فرایند ارزشیابی برنامه درسی مفهومی گسترده و
پیچیده است (والدر .)2018 ،2ارزشیابی برنامه درسی شامل فرایندهایی برای تعیین اثربخشی نقشه برنامه درسی
و پیامدهای فعالیتهای تربیتی است (هنسون .)2015 ،3ارزشیابی برنامه درسی دارای کارکردهای متعددی
همچون کارکرد تشخیصی ،کارکرد تجدیدنظر در برنامه درسی ،کارکرد مقایسه برنامهها و کارکرد نیازسنجی است
(آیزنر .)1994 ،4درواقع ،تصمیمگیری درباره پدیدههای برنامه درسی مستلزم اتخاذ تنوعی از گزینشها و قضاوتها
است و بنابراین نیازمند یک ارزشیابی موشکافانه ،جامع و واقعبینانه است .ازاینرو ،برنامه درسی در همه سطوح و
در همه ابعاد آن باید مورد ارزشیابی واقع شود .شناسایی این سطوح و ابعاد و معیارهای ارزشیابی آنها میتواند
در ارزشیابی مؤثر برنامه درسی رهگشا باشد.
ارزشیابی سطوح برنامه درسی
مفهوم «سطوح برنامه درسی »5اشاره به اشکال مختلف برنامه درسی دارد که در برخی منابع تخصصی برنامه درسی
از تعابیر مختلفی همچون «انواع برنامه درسی »6نیز برای توصیف و تبیین آن استفادهشده است .پژوهشگران و
اندیشمندان حوزه برنامه درسی طبقهبندیهای مختلفی از سطوح برنامه درسی ارائه نمودهاند ازجمله ملی،
منطقهای ،آموزشگاهی ،تخصصی و فردی (سیلور و الکساندر ،)1974 ،7مؤسسهای ،بیوگرافیکی ،آموزشی و موضوعی
(کونزلی ،)1983 ،8ایدهآل ،اجتماعی ،رسمی ،نهادی ،آموزشی ،اجرایی و تجربی (کالین ،1989 ،9به نقل از مهر
محمدی ،)1389 ،ناحیهای ،ایالتی ،دولت مرکزی ،ناشران تجاری ،مراکز تحقیق و توسعه ،معلممحوری (آیزنر،
 ،)1994مدون ،عملیاتی ،پنهان ،پوچ و فوقبرنامه (پوزنر ،)1999 ،10اجتماعی ،مؤسسهای ،آموزشی و تجربهشده
 .1دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی
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(گودلد و سو ،)1992 ،1تعیینشده ،اجراشده و تجربهشده (مک کورمیک 2به نقل از محمدی .)1385 ،دریکی از
دستهبندیهای اخیر ،لسلی )2012(3برای برنامه درسی یازده سطح شامل برنامه درسی آشکار ،برنامه درسی
اجتماعی ،برنامه درسی پنهان ،برنامه درسی پوچ ،برنامه درسی رسانهای ،4برنامه درسی همراه یا مالزم ،5برنامه
8
درسی لفظی ،6برنامه درسی در حال اجرا یا مورداستفاده ،7برنامه درسی دریافت شده ،برنامه درسی درونی شده
و برنامه درسی مجازی یا الکترونیکی 9برشمرده و آنها را توصیف نموده است.
اگرچه پیرامون سطوح مختلف برنامه درسی دیدگاههای مختلفی وجود دارد ،اما با مراجعه به طبقهبندیهای
ارائهشده در اغلب دیدگاههای بیانشده میتوان فصل مشترک همه آنها را در سه سطح «برنامه درسی آشکار یا
قصد شده»« ،برنامه درسی اجراشده یا تدریس شده» و «برنامه درسی کسبشده یا تجربهشده» بیان نمود .برنامه
درسی قصد شده به برنامه درسی مدون ،آشکار و رسمی نیز معروف است و عبارت است از آن دسته از تغییرات
پیشبینیشده در دانشها ،بینشها ،مهارتها و نگرشهای دانشآموزان که بهوسیله سازمانهای رسمی از پیش
تعیینشده و معموالً از طریق مواد مکتوب شامل کتاب ،جزوه و ...منتقل میشود (لسلی .)2012 ،برنامه درسی
اجراشده به برنامه درسی در حال اجرا ،اجرایی ،تعاملی و تجربی نیز معروف است و آن تغییراتی در رفتار دانشآموز
را در برمیگیرد که حاصل تعامل دانشآموز با معلم و دانشآموز با دانشآموز و یا موقعیت یادگیری است (آیزنر،
 .)1994برنامه درسی کسبشده به برنامه درسی آموختهشده ،دریافت شده ،تجربهشده ،بهدستآمده نیز معروف
است و عبارت است از کلیه مفاهیم ،تصورات ،انگارهها و مهارتهایی که دانشآموز کسب نموده است (لسلی.)2012،
بر این اساس ،ارزشیابی هر یک از این سطوح سهگانه از منابع مشخص و بر اساس معیارهای خاصی حاصل میشود
(نک .به جدول .)1
جدول ( .)1معیارها و منابع ارزشیابی سطوح سهگانه برنامه درسی
سطح برنامه
درسی

معیارها

منابع

مشخص بودن خاستگاه و مبانی برنامه درسی،
همخوانی با اهداف جامعه ،همخوانی با اهداف
دولت فدرال ،هماهنگ باسیاستهای ایالتی و
منطقهای ،مورد تأیید صاحبنظران و
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قصد شده

اجراشده

متخصصان ،موردحمایت والدین ،موردحمایت اسناد باالدستی ،استانداردها ،گروههای
مقامات رسمی (فرای و همر ،)2013 ،1تصمیمگیرنده و سیاستگذار ،متخصصان،
تناسب با فلسفه مسلط اجتماعی ،حاصل آئیننامهها و مصوبات ،مقامات ملی و محلی
مشارکت ترکیبی از متخصصین ،مبتنی بر
نیازسنجی ،مبتنی بر درگیری و مشارکت
مجریان ،موردحمایت حامیان برنامه درسی،
حاصل فعالیت حرفهای ،برخورداری از
راهنمای برنامه درسی (والدر ،)2018،دارای
اعتبار و سندیت ،برخورداری از منطق روشن
و محصول فعالیت مشارکتی و جمعی
(برانتد.)1997 ،2
توجیه و تربیت مجریان ،تناسب فعالیتهای
تربیتی با اهداف برنامه درسی ،سطوح مختلف
دشواری فعالیتهای تربیتی ،تجهیزات و
منابع الزم ،استفاده از مشوقهای الزم (فرای
و همر ،)2013،استفاده از روشهای ارائه
چندگانه ،فرصتهای یادگیری چندگانه،
انعطاف نسبت به محیط و زمینه ،برنامه
زمانی انعطافپذیر ،فعالیتهای انتخابی و
اختیاری ،استفاده از فناوریهای نوین آموزش
(برانتد  ،)1997،ارزشیابی متکثر ،ارتباط و
پیوستگی برنامه ،بری بودن از تعصبات
(قومی ،جنسیتی و  ،)..کفایت مواد آموزشی
ازنظر کمی و کیفی ،سازوکارهای اصالحی
(ژوکول و هوروات)2016،3

دانشآموزان ،معلمان و آموزشگران ،راهنمایان
آموزشی ،مدیران مدارس ،گروههای ذیربط،
گروههایذی صالح ،متخصصان حرفهای
شامل متخصصان روانشناسی تربیتی،
متخصصان فناوریآموزشی و متخصصان
سنجش و اندازهگیری

معنیدار و مفید بودن برای دانشآموزان،
دستیابی به اهداف در سطح رضایتبخش،
بازدههای یادگیری قصد نشده ،عدم احساس
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کسبشده

فرصت ازدسترفته (فرای و همر ،)2013،دانشآموزان ،صاحبان حرف و صنایع،
تغییر دانش ،بینش وتوانش ،برآوردن مقاصد کارفرمایان ،طراحان برنامه درسی
طراحان ،اثرات جانبی ،ترغیب مطالعات
تعقیبی (ولف ،هیل و ایورس،)2006 ،
برآوردن نیاز اصیل زندگی فراگیران و پرورش
صفات و شایستگیهای چندگانه (هنسون،
)2015

همانگونه که در جدول خالصهشده است ،معیارهای ارزشیابی و منابع اطالعات برای هر سطح برنامه درسی
تااندازهای متمایز است .درحالیکه در برنامه درسی قصد شده معیارهای ارزشیابی عمدتاً متمرکز بر سند برنامه
درسی هستند که از طریق منابع رسمی ارزشیابی میشوند ،در سطح برنامه درسی اجراشده ،این معیارها اغلب
بر محور تدریس معلمان تنظیمشدهاند و ازاینرو آنان منبع اصلی اطالعات هستند .همچنین در سطح برنامه
درسی کسب شد ،معیار اصلی ارزشیابی میزان تغییرات در عملکرد دانشآموزان است و بنابراین آنان منبع
اصلی اطالعات نیز هستند.
ارزشیابی ابعاد برنامه درسی
همانند مفهوم سطوح برنامه درسی ،در ادبیات برنامهریزی درسی برای معرفی مفهوم «ابعاد برنامه درسی »1نیز از
مفاهیم مختلفی استفادهشده است .بسیاری از متخصصین رشته از مفهوم «عناصر یا مؤلفههای برنامه درسی»2
استفاده نمودهاند .درزمینهٔ تعداد و ماهیت عناصر برنامه درسی نیز بین صاحبنظران مختلف اتفاقنظر وجود
ندارد .برای مثال تایلر )1949( 3برای برنامه درسی چهارعنصر هدف ،تجربه یادگیری ،سازماندهی و ارزشیابی در
نظر میگیرد .زایس )1976 ( 4این عناصر را چهارعنصر هدف ،محتوی ،فعالیت یادگیری و روشهای ارزشیابی
میداند .کالین ( )1989عناصر برنامه درسی را مشتمل بر نه عنصر شامل هدف ،محتوی ،مواد و منابع  ،فعالیتهای
یادگیری ،راهبردهای تدریس ،ارزشیابی ،گروهبندی ،زمان و فضا معرفی میکند (به نقل ازکافوری ،ملکی وخسروی
بابادی .)1396 ،اکر 5نیز اخیراً با فزودن عنصرم نطق یا چرایی به نه عنصر کالین تعداد این عناصر را به ده مورد
افزایش داده است (فتحی واجارگاه .)1393،
توصیف عناصر برنامه درسی در مفهوم ابعاد بیشتر در نوشتههای آیزنر منعکسشده است .منظور از ابعاد برنامه
درسی یعنی فرد در طراحی برنامه درسی و تربیتی باید به چه عناصری توجه کند و بهعبارتدیگر باید نسبت به
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چه مسائلی حساسیت داشته باشد .آیزنر ابعاد برنامه درسی را شامل اهداف و اولویتبندی آنها ،محتوی و شیوه
سازماندهی آن ،انواع فرصتهای یادگیری ،سازماندهی فرصتهای یادگیری ،شیوههای ارائه و پاسخ و ارزشیابی
میداند و برای هرکدام از ابعاد ویژگیهایی بیان میکند .از منظر ایزنر اهداف باید داری ماهیت مسئلهای 1و سطوح
مختلف باشد و نباید الگوریتمی باشد؛ محتوی باید معرف دانش چندگانه باشد و نباید بهوسیله اهداف تجویز شود،
بلکه باید برای اهداف واحد ،محتوای متعدد ،متنوع و زمینهای وجود داشته باشد؛ از منظر وی فرصتهای یادگیری
هویت اصلی برنامه درسی و مهد پرورش تخیل و خالقیت هستند؛ روش تدریس باید اشکال مختلف بازنمایی را
میسر سازد و پاسخها نباید محدود به پاسخ کالمی باشند و ارزشیابی باید رویکرد هنری و زیباییشناختی را در
کنار روشهای علمی بکار گیرد (آیزنر  .)1994،آنچه آیزنر در مواجهه با ابعاد برنامه درسی بیان نموده ،فرمول
نیستند بلکه کاربرد آنها میتواند به غنیسازی عمل فکورانه و درک پیچیدگیهای آن کمک کند (آیزنر،1994 ،
به نقل از مهر محمدی .)1392 ،بههرحال ،میتوان معیارهایی برای ارزشیابی ابعاد برنامه درسی اشارهشده توسط
آیزنر تعیین نمود که این معیارها در جدول ( )2خالصهشدهاند.
جدول ( .)2ابعاد برنامه درسی و معیارهای ارزشیابی آنها
ابعاد برنامه درسی
اهداف
آنها

و

معیارهای ارزشیابی ابعاد برنامه درسی

اولویتبندی بیان اهداف به شکل مسئلهای ،الگوریتمی نبودن ،برخورداری از سطوح مختلف،
توجه با نتایج بیانگر 2بودن ،منعطف بودن اهداف (آیزنر  ،)1994،تناسب با فلسفه
مسلط اجتماعی ،تناسب با اهداف غائی ،تناسب با میراث فرهنگی ،توجه به
جنبههای شناختی ،عاطفی وروانی–حرکتی (مشایخ ،)1391،تناسب با نیازهای
در حال تحول بازار ،تناسب با نیازهای جامعه ،تناسب با نیازهای فراگیران،
تناسب با ماهیت دیسیپلینی موضوع ،به دور بودن از ابهام و کلیگویی ،قابلیت
حصول و وصول بودن (ملکی.)1395 ،

انتخاب و سازماندهی تناسب با اهداف ،روزآمدی ،سودمندی ،توالی ،اعتبار ،تنوع ،انعطافپذیری ،تعادل
بین دانش نظری و عملی ،تناسب با عالیق و نیازهای فراگیران ،تناسب با نیازهای
محتوا
بومی و محلی ،فعالیتمحور بودن ،انتخابی بودن ،تناسب بافهم و پایه تحصیلی
و تناسب بین کلیت و سادگی (یعقوبی،یوسف زاده و معتمدی ،)1397،زمینهای
 ،متعدد و متنوع بودن،محتوای چندگانه برای هدف واحد (آیزنر،)1994 ،
سازماندهی محتوا به شیوه عمودی یعنی ارتباط بین یک درس در پایههای
مختلف تحصیلی با استفاده از اصول سازماندهی توالی منطقی و روانشناختی
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و اصل پیوستگی و مداومت و شیوه افقی یعنی ارتباط بین دروس مختلف یکپایه
تحصیلی با استفاده از اصل وحدت) (مشایخ.)1391،
فرصتهای یادگیری و اتکاء به عنصر تخیل و ابداع (مهرمحمدی  ،)1392،تولید دانش تجربی و واقعی،
ترغیب مشارکت و فعالیت ،دعوت به تفکر و پژوهش ،یادگیری بر اساس پیامد
سازماندهی آنها
رفتار و فعالیت ،یادگیری فرایند محور ،برانگیختن اشکال مختلف تفکر(کسب و
مالکیت اطالعات ،جامعیت ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی) ،شیوه
سازماندهی فرصتهای یادگیری (پلکانی و تارعنکبوتی ) (آیزنر .)1994،
شیوههای ارائه (تدریس)

مبتنی بر تنوع معرفتشناختی و محدود نبودن به زبان مکتوب و کالمی ،استفاده
از اشکال مختلف ارائه ،استفاده از راهحلهای بدیل و جایگزین ،ارائه هنری،
انعطافپذیری درروش و فرایند ،استفاده از اشکال مختلف بازنمایی (آیزنر
.)1994،

شیوههای ارزشیابی

سنجش سازگار با انواع تواناییها و هوشها ،استفاده از دادهها و منابع چندگانه
،عدم اتکای صرف به آزمونهای مداد-کاغذی ،نوآوری در ارائه پاسخها ،محدود
نبودن به یک روش ارزشیابی و آزادی در شیوه پاسخدهی (برای مثال برای
ارزشیابی میزان فهم فراگیر از یک داستان کوتاه و بیان آن بهصورت کالمی،
ممکن است فراگیر قادر باشد بهجای شیوه کالمی آن مفهوم را در قالب نقاشی
 ،فیلم و شعر نیز بیان کند) ،سنجش پیامدهای قصد نشده ،استفاده از رویکرد
هنری و زیباییشناختی (آیزنر .)1994،

همانگونه که اشاره شد صاحبنظران مختلف برنامه درسی ،ابعاد برنامه درسی را به شکلهای متفاوتی توصیف
نمودهاند .الیوت آیزنر این ابعاد را مشتمل بر ابعاد اهداف ،محتوا ،فرصتهای یادگیری ،شیوههای ارائه (تدریس) و
ارزشیابی میداند که معیارهای ارزیابی هر یک از این عناصر متمایز و ویژه است.
جمعبندی
ارزشیابی برنامه درسی یک فرایند تصمیمگیری فکورانه است .ارزشیابی برنامه درسی باید در کل فرایند برنامهریزی
درسی و بر اساس یک مجموعه از معیارها و مالکهای کمی ،کیفی ،آشکار و پنهان صورت گیرد .ارزشیابیهای
انجامشده در حوزه سطوح برنامه درسی معموالً مبتنی بر معیارها و مالکهای محدود ،آشکار و در دسترس هستند
و بیشتر از اصل مقایسه بایدهای از پیش تعیینشده و تجویزی با شایستگیها و بسندگیهای مورد انتظار تبعیت
میکنند .منبع و روش ارزشیابی معموالً واحد و یکسان است ابزارهای سنجش بیشتر دانایی محور هستند و از
آزمونهای سنجش عملکردی و آزمونهای توانایی محوری و چندگانه کمتر استفاده میشود .بیشتر ارزشیابیهای
برنامه درسی معطوف به کالس درس و محصول محور هستند و تأثیر برنامههای درسی در سطح کالن و فرا کالن

و همینطور پیامدها و بازدههای قصد نشده موردسنجش قرار نمیگیرند .در زمینه ابعاد نیز اغلب اهداف به شیوه
رفتاری و الگوریتمی ،محتوای موضوع محور ،فرصتهای یادگیری خطی ،روشهای ارائه کالمی و شیوههای
ارزشیابی مداد کاغذی موردتکریم واقعشدهاند .این در حالی است که بیان اهداف به شکل مسئلهای ،تلفیق برنامه
درسی ،فرصتهای یادگیری تارعنکبوتی ،روشهای ارائه چندگانه و شیوههای ارزشیابی کیفی و متکثر موردتوجه
اساسی واقع نشدهاند .بههرحال ،آگاهی از ارزشیابی متناسب با سطوح مختلف برنامه درسی و ابعاد یا عناصر
مختلف آن میتواند در حوزه ارزشیابی برنامه درسی کمککننده باشد و متخصصین این حوزه با داشتن چنین
درکی بتوانند ارزشیابی واقعگرایانه و معتبر از پدیدههای برنامه درسی ارائه کنند.
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