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مقدمه

پروفسور اووِه هميير ،2استاد بازنشسته علوم تربيتي در مؤسسه تعليم و تربيت دانشگاه کيل آلمان است .حوزههاي عمدة
پژوهشي وي شامل مديريت آموزش ،نوآوري ،تحول مدارس ،توسعة سازماني ،يادگيري سازماني ،مديريت تغيير ،توسعة
رهبري مدارس ،رهبري سيستمها ،طراحي برنامة درسي ،و نظرية برنامة درسي است (دپارتمان پژوهشهاي تدريس و
آموزش معلمان .)2019 ،3عالوه بر انتشار مقاالت متعدد در حوزة برنامة درسي و نظرية برنامة درسي ،او همچنين ويراستاري
ب راهنما (هندبوک) برنامة درسي را بر عهده داشته است که عمدتاً به زبان آلماني منتشر شدهاند (ارتباط
چندين جلد کتا ِ
شخصي 4 ،آبان  .)1398از جمله مهمترين مقالههاي هميير در حوزة برنامة درسي ميتوان «طبقهبندي نظريههاي برنامة
درسي»( 4هميير« ،)1983 ،نظريههاي عمومي برنامة درسي»( 5هميير« ،)1983 ،نظرية برنامة درسي»( 6همي ير،
« ،7)1984نظرية برنامة درسي» (هميير )1991 ،و «نظرية برنامة درسي» (هميير 8)1994 ،نام برد 9.هميير با تبيين
نظرات مختلف در حوزة نظرية برنامة درسي ،اين نظريهها را در پنج مقولة الگوهاي مفهومي ،نظريههاي مشروعيتبخشي،10
نظريههاي فرايندي ،نظريههاي ساختاري ،و نظريههاي اجراي برنامهدرسي طبقهبندي و تشريح کرده است (سلطاني،
 .)1393در ادامه به مباني نظري اين طبقهبندي ،توصيف و مصاديق هر طبقه ،و همچنين جايگاه و تأثيرگذاري آن در حوزة
نظريهپردازي برنامه درسي پرداخته شده است.
مباني نظری و ديدگاه حاکم بر طبقهبندی هميير
ساختاري11

است ،چون بر اين باور
هميير ( ،)1994 ،1991قائل به طبقهبندي نظريههاي برنامة درسي از منظر ماهوي -
است که اين شيوه گوناگونيهاي نظري را به شکل بهتري توصيف ميکند و منجر به طبقهبندي نظريهها از منظر چيستي،
ماهيت و ساختار پديدهها و فرايندهاي مورد بررسي ميشود .از نظر هميير ( ،)1994 ،1991انديشمنداني چون فنيکس12
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 .8سه مقاله آخر با برخي تفاوتها ،ذيل يک عنوان مشترک و در سه منبع مختلف منتشر شدهاند (مقالة منتشر شده در دانشنامة بينالمللي تعليم و تربيت
( ،)1984در ويراست دوم اين دانشنامه در سال  1994نيز بازنشر شده است).
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( )1968و تايکوسينر ،)1966( 1دانش ميانرشتهاي را منبع اصلي پژوهش نظري در برنامة درسي ميدانند همانگونه که
برخي نظريهپردازان آلماني حوزة آموزش  2نيز بر اين موضوع تأکيد دارند (ديدريش .)1988 ،3بوشان ( )1968هم برنامة
درسي را به عنوان سندي که تشريح کنندة محتوا ،اهداف و موقعيتهاي يادگيري است در نظر ميگيرد .از ديدگاه هميير
( ،)1994 ،1991گروهي ديگر از متخصصان ،موضوع نظرية برنامة درسي را مجموعهاي از هنجارها و قوانين ميدانند .از
اين منظر ،نظريه فراهم کنندة منطق استدالل در تصميمات برنامة درسي و يادگيري است (فري1971 ،4؛ کونزلي،1975 ،5
1983؛ ريد1978 ،6؛ رابينسن .)1971 ،7الندگرن ،)1972( 8نظرية برنامة درسي را با پيوند سيستماتيک ميان برنامة درسي
و آموزش تعريف ميکند .بنابراين پژوهش در مورد فرايند آموزش ،منبعي مهم براي نظرية برنامة درسي به شمار ميآيد.
عالوه بر اين ،هميير ( )1994 ،1991معتقد است که تبيين و فرمولبندي ويژگيهاي اصلي مربوط به نظرية برنامة درسي
از ديويي در کودک و برنامهدرسي ( ،)1902و همچنين منطق پيشنهاد شده تايلر ( ،)1949از منظر طبقهبندي ماهوي-
ساختاري نظريههاي برنامة درسي قابل بررسي است .از ديگر وجوه تمايز ميان نظريههاي برنامة درسي از نظر هميير
( ،)1994 ،1991مسالة فرايند  -توليد است (هميير« .)1978 ،فرايند» به مجموعهاي از تعامالت در جريان آموزش يا
فرايندهاي برنامة درسي اشاره دارد ،در حالي که «توليد» ناظر بر يک سند يا رسانه 9است .بر اساس نظر فري (در هميير
10
و ديگران ،)1983 ،نظرية برنامهدرسي منعکسکنندة موضوعات مرتبط با توليد و فرايند ،شامل ارزشيابي و مشروعيت
است .اين موضوع ناظر به پرسشهايي از اين دست است که چگونه ميتوان موقعيتهايي از يادگيري ايجاد نمود که در
محيط اجتماعي  -فرهنگي خود مشروع بوده و به طور مستقل توسط افرادي که درگير فرايند يادگيري هستند بهبود يابد؟
هميير ( )1991معتقد است که پاسخ به اين پرسشها بازگوکنندة ماهيت و محتواي نظرية برنامة درسي است.
توصيف طبقهبندی هميير و مصاديق هر طبقه

هميير ( )1994 ،1991بر اساس رويکرد ترجيحي خود ،يعني رويکرد ماهوي  -ساختاري ،نظريههاي برنامة درسي را در
پنج طبقه قرار داده است .با وجود اين ،هميير ( )1994بر اين نظر است که نظرية برنامهدرسي و کيفيت روششناختي
آن ،پيشرفت قابلتوجهي در دهههاي  1980و  1990نداشته است ،چون اغلب نظريهپردازان دانش نظري موجود را به کار
نگرفته و از حوزههاي دانشي مرتبط استفاده نکردهاند .با اينحال او معتقد است که دستکم برخي پيشرفتهاي مهم در
حوزههايي ويژه وجود داشته است .در ادامه انواع نظريههاي برنامة درسي و برخي مصاديق هر يک در پنج طبقه ارائه شده
است.
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 .1الگوهای مفهومي برنامة درسي

صاحبنظران مفهومي ،برنامهدرسي را نوعي تعامل فکري و فرايند تصميمگيري در نظر گرفته و به ساختار نظام برنامة
درسي و شرايط خود  -نوسازي 1آن توجه ويژه دارند .الگوي مفهومي نوعي نظام ارجاع براي برنامهريزي درسي است و
قوانين مربوط به تعامل و عمل متفکرانه ،معيارهايي براي تعامل و راهنماهايي براي ارزشيابي هستند .بر اين اساس ،الگوهاي
مفهومي برنامة درسي اين پرسش را مطرح ميسازند که چگونه ميتوان موقعيتهايي از يادگيري را براي تضمين رشد
مستقل افراد درگير در فرايند برنامة درسي ايجاد نمود؟ (هميير .)1994 ،1991،از جمله الگوهاي مفهومي ارائه شده در
برنامة درسي ميتوان به الگويي از فري و آريگر ،)1975( 2با نام سيستم کنترل مولد 3اشاره کرد .اين الگو فرايندهاي
پژوهش ،نظريهسازي ،حل مسأله ،توليد برنامة درسي و اجراي آن را سازماندهي ميکند .اين فرايندها به عنوان يک سيستم
اجتماعي در نظر گرفته ميشود که در آن افراد به طور متقابل تعامل کرده ،ياد ميگيرند ،همکاري کرده و در مورد وظايف
مشترک خود تصميم ميگيرند .اين چارچوب برگرفته از الگوي ديگري به نام الگوي مذاکرهاي برنامة درسي 4از فري و
همکاران ( )1989است که به صورت عملي در آموزش بزرگساالن ،آموزش ضمن خدمت معلمان سوئيسي ،سرفصلنويسي
و نوسازي برنامة درسي فني و حرفهاي در بخشهاي مختلف آلمان و سوئيس به کار گرفته شده است .از نظر هميير
( ،)1994 ،1991سيستم مفهومي ارائه شده براي پژوهش و عمل برنامة درسي که توسط گودلد و همکاران ( )1979معرفي
شده است نيز در اين طبقه از نظريههاي برنامة درسي قرار ميگيرد .اين سيستم مفهومي بر تصميمات سطوح اجتماعي،
نهادي ،آموزشي و فردي متمرکز است.
 .2نظريههای مشروعيتبخشي برنامة درسي

هميير ( ،)1994 ،1991زيربناي نظريههاي مشروعيتبخشي برنامة درسي ،که توسط کونزلي ( )1983 ،1975ارائه و به
وسيلة هميير ( )1983مورد بازبيني قرار گرفته است را آن گروه از مفاهيم کليدي فلسفة آموزشي در نظر ميگيرد که
تبيين کنندة عوامل مؤثر بر برنامة درسي هستند .نظريههاي مشروعيتبخشي همچنين بر تأثير تربيتي حقوق اساسي بشر
مانند ،خودمختاري ،ابراز وجود يا استقالل در برنامة درسي و آموزش تأکيد دارند .در اين راستا پرسشهايي از اين دست
مطرح ميشود :چگونه ميتوان مشخص ساخت که چه چيز براي آموزش در مدارس ارزشمند است؟ چگونه ميتوان منطق
يک برنامة درسي را آشکار ساخت؟ به باور هميير ( ،)1994 ،1991پاسخ اين پرسشها مشخص ميسازد که منابع
مشروعيت برنامههاي درسي متفاوت هستند .مِيِر )1972( 5سه منبع براي مشروعيت برنامة درسي در نظر ميگيرد:
مشروعيت هنجاري ،مشروعيت رويهاي و مشروعيت گفتماني .مشروعيت هنجاري ناظر است به آنچه بايد آموزش داده
شود .رويکردهاي رويهاي ،مشروعيت خود را از قوانين تصميمگيري و فرايندهاي تعاملي اخذ ميکنند .به عنوان مثال ،فري
( ،)1971نوعي الگوي فرايند  -محور نظري براي تدوين برنامة درسي ارائه داد .ويژگي اين الگو سطح باالي عمليبودن،
تعامليبودن و اثربخشي آن بود .عالوه بر اين ،مشروعيتبخشي برنامة درسي از طريق گفتمان ،نيازمند هنرهاي نقد ،خبرگي6
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و درک فکورانه است .نومفهومگرايان منطق مشروعيتبخشي برنامة درسي را با توجه به عوامل آموزشي مانند پيشزمينه
هاي ايدئولوژيک و کارکردهاي مدارس تحليل ميکنند .آنان نظام آموزشي و برنامههاي درسي را با توجه به مفروضات
هنجاري ،تأثيرات جانبي و سازوکارهاي پنهاني که باعث فروکاستن کيفيت آموزشي ميشود مورد نقد قرار ميدهند (هميير،
.)1994 ،1991
 .3نظريههای فرايندی برنامهدرسي

هميير ( )1994 ،1991بر اين باور است که نظريههاي فرايند  -محور ،برنامة درسي را از منظر فرايند تعامل و توسعة
همراه با تفکر مفهومپردازي ميکنند .در اين رويکرد ،فرايند برنامة درسي به مثابة چرخهاي چندسطحي از يادگيري متقابل
و رشد مستمري است که به طور تدريجي و مشارکتي رخ ميدهد .بنابراين نظريههاي فرايندي بر نقش تعامل به عنوان
خميرمايه تشکيل دهندة طرح برنامة درسي تأکيد دارند .از اين منظر ،سند برنامة درسي جنبة ويژه و مهم فرايند برنامة
درسي است که شامل تغييرات انطباقي در سطح فرد ،جامعه و نهاد است .برخي از پرسشهاي اساسي در اين حيطه از
نظريهپردازي برنامة درسي عبارتند از :چگونه ميتوان شرايط ايجاد و بهبود موقعيتهاي يادگيري را مشخص کرد؟ تغيير
يا بازسازي کدام ويژگيهاي زمينهاي ميتواند باعث بهبود برنامهدرسي ميشود؟ بر اساس کدام شرايط ،سازگاري و
استلزامات ارتباطي ترجيح داده ميشوند؟ افراد بهوسيله چه الگوهايي از عمل ،تعامل کرده ،ارتباط برقرار ميکنند ،مي
فهمند ،ياد ميگيرند ،به درک مشترک رسيده و در قالب يک نظام برنامة درسي تصميمگيري ميکنند؟ کدام استانداردهاي
فهم و تعامل فکورانه با توجه به نظرية عمل اجتماعي و تغيير مناسب هستند؟
پژوهشهاي فرايند  -محور برنامة درسي مجموعهاي از عوامل کليدي که بر فرايند برنامة درسي تأثير ميگذارند را در
نظر ميگيرند .او ًال نياز به نوسازي و مربوطبودن نوسازي برنامة درسي آنگونه که بهوسيله افراد ،گروهها و نهادها تعبير مي
شود ،بر فرايند برنامهدرسي مؤثر است .دوم اينکه ظرفيت تغيير با توجه به زمان در دسترس ،تمايل به ريسکپذيري ،و
توانايي براي در نظر گرفتن جايگزينهايي براي موقعيت و عمل فعلي ،فرايند برنامهدرسي را متأثر ميسازد .عالوه بر اين،
هيچ موفقيتي بدون توانايي براي يادگيري و ارتباط با ديگران در چارچوبي مشترک از قوانين حاصل نميشود .بنابراين فهم
و مشارکت فکورانه بايد معيارهايي مانند عدم اقناعکنندگي ،نگرشهاي غيرجبري و ديدگاههاي غيرپيشداورانه داشته باشد.
سومين عامل مؤثر بر فرايند برنامهريزي درسي ،کيفيت و قابليت سازگاري برنامهدرسي است .همچنين ،اين عوامل بايد
ويژگيهاي مربوط به همبستگي برنامه با نحوة ادراک افراد از کيفيت و عوامل سازگاري را روشن سازند (هميير،1991 ،
 .)1994تالشهاي فولن ( )1982در حوزة تغيير و نوآوريهاي برنامة درسي را ميتوان در اين طبقه از نظريههاي برنامة
درسي قرار داد.
 .4نظريههای ساختاری برنامهدرسي

از ديدگاه هميير ( ،)1994 ،1991نظريههاي ساختاري برنامة درسي با دو موضوع اساسي سروکار دارند :چگونگي انتخاب
ي باارزش؛ و چگونگي سازماندهي دانش تربيتي در قالب برنامة درسي .از اين منظر ،وظيفة اصلي نظرية
و توجيه دانش تربيت ِ
ساختاري برنامة درسي ،تعيين و انتقال دانشي است که از نظر آموزشي در قالب يک موضوع درسي يا مجموعهاي از فعاليت
هاي يادگيري و به عنوان بخشي از يک برنامهدرسي معنادار باشد.
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گروهي از نظريهپردازان با استخراج اصول نظريههاي آموزشي از حوزههايي مانند فلسفة تعليم و تربيت ،مردمشناسي،
جامعهشناسي و تاريخ تعليم و تربيت ،ميان سه نوع قابليت تمايز قائل ميشوند :دانش موضوعي و ميانرشتهاي؛ نيازهاي
يادگيري انساني /اجتماعي؛ و رشد شخصيت .اين اصول در نقش راهنما براي انتخاب هدفهاي آموزشي ،محتوا ،و فعاليت
هاي يادگيري عمل مينمايند .برخي فيلسوفان تربيتي بدنة دانش تربيتي را بر اساس کارکردهاي مدرسه پيريزي ميکنند.
نمونههايي از کارکردهاي مدرسه عبارتند از :کارکرد اقتصادي  -فني ،کارکرد مذهبي ،و کارکرد اجتماعي  -سياسي .مربيان
کالسيک آلماني بر توجيه دانش تربيتي (محتواي برنامههاي آموزشي) ،متمرکز شدهاند .آنان محتوا را بر مبناي ارزشهاي
اساسي آموزشي که ميتوانند به يک محتوا نسبت داده شوند ،توجيه ميکنند (کالفکي .)1963 ،ديگران بر اين باورند که
نظرية آموزشي بايد ديدگاهها و اصول ذاتي در برنامههاي مدارس را تعيين ،تحليل و مفهومپردازي کند .گروه ديگري از
نظريههاي ساختاري ،موقعيتهاي زندگي ،فعاليتهاي انساني ،و رفتارشناسي 1فعاليتهاي انساني را مفهومپردازي ميکنند.
اين زيرگروه ،با چگونگي تعيين محتواي برنامهدرسي از نظر ارزش آن براي مهارتيابي در موقعيتها و چالشهاي زندگي
سروکار دارد .نظرية رفتارشناسي دربوالف )1975( 2نمونه خوبي براي اين رويکرد ساختاري است .دربوالف کار خود را يک
نظرية عملي در نظر ميگيرد که دانش مربوط آموزشي را از طريق تحليل تاريخي فعاليتهاي پايه انساني مانند فناوري،
اقتصاد ،پزشکي ،پداگوژي ،سياست ،روزنامهنگاري و مانند آن استنتاج ميکند .هميير ( )1994معتقد است که احتماالً
بهترين زيرگروه شناخته شده اين گروه از نظريههاي برنامة درسي با ايدهاي که «ساختار رشتههاي علمي» ناميده ميشود
سروکار دارد .برخي دانش علمي را «قلمروهاي معنا» (فنيکس ،)1968 ،و برخي ديگر «جستجوگري» 3ميدانند (تايکوسينر،
 .)1966در رويکرد برونر ( )1960نيز ويژگيهاي مفهومي ،منطقي و روششناختي دانش ،بهعنوان هستة اصلي نظرية برنامة
درسي در نظر گرفته ميشود.
 .5نظريههای اجرای برنامهدرسي

نظريههاي اجراي برنامة درسي تبيين کننده شرايطي هستند که در آن احتمال تغيير برنامة درسي از ديد معلم محتملتر
و متمايزتر (اکر ،)1988 ،4و در سطح فردي و نهادي پايدارتر است (هميير .)1994 ،پرسش اصلي در اين رويکرد عبارتست
از اينکه چه کسي و با کدام شيوه ،برنامة درسي جديد را براي بهبود الگوهاي آموزش و يادگيري به کار ميگيرد؟ از نظر
هميير ( ،)1994اين مسأله با ارزيابي و روشهاي جمعآوري شواهد براي جلوگيري و يا حمايت از نوسازي برنامة درسي
در ارتباط است .فولن ( )1982به اهميت موضوع تداوم در نظريهسازي اشاره کرده است .اين جنبه از نوسازي برنامة درسي
پايا ،درواقع توسط مايلز 5و ديگران ( ،)1987مفهومپردازي شده است .در دهة  ،1970اين جنبه کامالً ناديده گرفته مي
شد ،بهگونهاي که بدون تبيين فرايندهاي آغاز و پذيرش تغيير يا زمينههاي نهادي که برنامههاي درسي در آنها و بر اساس
قوانين ،نيازها ،خطمشيها ،اولويتها و مکانيسمهاي تعامل اجتماعي دستخوش دگرگوني بودند ،تنها اجراي برنامة درسي
جديد مورد نظر بود.

1

. praxeology
. Derbolav
3
.Zetetics
4
. Akker
5
. Miles
2

5

جايگاه و ميزان تاثيرگذاری طبقهبندی هميير در حوزه برنامة درسي

اهميت و جايگاه طبقهبندي هميير در ميان ساير طبقهبنديهاي نظرية برنامة درسي ،از چند منظر قابل بررسي است.
نکته اول اساس و بنيان اين طبقهبندي است؛ هميير مبناي طبقهبندي خود را ماهيت و ساختار نظريه قرار داده است .اين
مبنا باعث شده است که طيف گستردهاي از رويکردها و فعاليتهاي نظري در اين طبقهبندي قرار گيرد .بنابراين ،دومين
موضوع برجسته در طبقهبندي هميير به گستره و دامنة پوشش آن از نظريههاي مختلف در حوزه باز ميگردد .الزم است
به اين نکته اشاره شود که هميير در طبقهبندي خود ،تعريف نسبت ًا باز و گستردهاي از نظريه برنامة درسي را در نظر داشته
که به گسترده شدن طبقهبندي و قرارگيري طيف وسيعي از فعاليتهاي نظري ذيل طبقههاي مختلف کمک کرده است.
به بيان ديگر ،هميير اين شيوه و بنيان را براي طبقهبندي به کارگرفته است ،چون به باور وي توصيف بهتر و کاملتري از
گوناگونيهاي نظري با اين مبنا حاصل ميشود.
از منظري ديگر ،رويکرد عمدتاً اروپايي هميير منجر به شمول برخي فعاليتها و انديشهورزيهاي نظري از کشورهايي
مانند آلمان ،سوئيس ،هلند و اسکانديناوي در طبقهبندي وي شده که معموالً جايگاه آنها در رويکرد غالب آمريکاي شمالي
و استراليايي به نظريهپردازي برنامة درسي ،مغفول مانده است .البته ايرادي مشابه به کار اين متخصص اروپايي برنامة درسي
نيز وارد است ،چون اگرچه در مقدمة طبقهبندي خود به لزوم توجه به رويکردهاي مديترانهاي (جنوب اروپا) ،آفريقايي،
آسيايي ،و ژاپني در گسترة بينالمللي اشاره کرده است ،با اينحال نشاني از گفتمانهاي غيرغربي نظرية برنامة درسي –
در صورت وجود  -در طبقهبندي هميير ديده نميشود.
نکتة ديگري که در طبقهبندي نظريههاي برنامة درسي از ديدگاه هميير به چشم ميآيد ،محدود بودن گسترة
طبقهبندي او به دهههاي پاياني قرن بيستم است .به باور وي پس از اين دوره ،تحوالت عمدهاي در نظريهپردازي برنامة
درسي رخ نداده و بنابراين با گذشت حدود سه دهه از ارائه اين طبقهبندي ،هميير ويراست جديدي از آن منتشر نکرده
است .با اينحال به نظر ميرسد که نظريهپردازي برنامة درسي تحوالت عمدهاي را در آغاز قرن و هزارة جديد پشت سر
گذاشته و رويکردهاي متنوع به پديدة برنامة درسي در کنار فهم متکثر و بينرشتهاي از آن ،زايش نظري و توليدات فکري
در حوزه را به گونهاي افزايش داده است که بازنگري در طبقهبندي هميير را ضروري ميکند.
در راستای اين مقاله مراجعه شود به :مفهوم و ماهيت نظريه و نظريهپردازي برنامة درسي؛ فرايند نظريهپردازي؛ انواع نظريه.
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