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مقدمه
برنامه درسي قصد شده شامل اهداف ،سياست ها ،راهبردها و محتوايي است كه نهادهاي آموزشي (مدرسهه ،دانگههاه... ،آ آر را
علناً اعالم كرده و سعي دارند يادگيرندگار خويش را براساس يا از طريق آر هها رربيهت كننهد .ايهع نهوا برنامهه را در

ي هت

ميروار ربلور آمال و آرمار هاي رربيتي يك نهاد آموزشي دانست و مصداق اصلي آر همار اسناد مکتوبي هستند كه ما آنهها را
كتب درسي ميناميم (رل ي برنامه درسي به عنوار يك سند مکتوبآ .به ع يده شوبرت0202( 3آ ريگه راريخي برنامهه درسهي
قصد شده را بايد در آثار و انديگههاي رالف رايلر 4يافت نمود .در

ي ت نخستيع رل ّي رسمي از برنامه درسي ،همهار برنامهه

درسي قصد شده است .ايع برداشت از برنامه درسي را سالها بر رشته برنامهريزي درسي سيطره داشت ،اما ظههور جنهبش نهو
مفهومگرايي 5باعث شد را رل ّي سادهانهارانه از برنامه درسي و ر ليل آر به «برنامه درسي قصد شده» دچار رحهولل و دگرگهوني
شود ،بطوري كه امروزه برنامه درسي را پديدهاي پيچيده و چند اليه ميشمارند كه ميروانهد قصهد شهده ،اجهرا شهده ،6كسهب
شده ،7پنهار ،مغفول و  ...باشد.
برنامه درسي قصد شده را با عناويع ديهري نيز ميروار در آثار و نوشتههاي وزه برنامه درسهي مگهاهده نمهود كهه البتهه
نامگذاري هر كدام منطق خاص خويش را دارد .در ذيل به چند نمونه از ايع عناويع اشاره ميشود:
برنامه درسي آشكار :8ايع نوا برنامه را از آر جهت آشکار مينامند كه نظام آموزشي آر را علنهاً در اسهناد مکتهوب خهويش
اعالم كرده و ابالغ مينمايد .برخي نيز از معادل صريح 9براي رساندر ايع مفهوم استفاده ميكنند.
برنامه درسي مكتوب :ايع نامگذاري ،به رل ّي سنّتي از برنامه درسي باز ميگردد كه بر اسهاس آر فرصهتههاي يهادگيري در
قالب متور مکتوب و چاپ شده به يادگيرندگار عرضه ميشوند .ايع ديدگاه برنامه درسي را با كتاب درسي يکسار ميپندارد.
برنامه درسي طرحریزی شده :10ايع نوا برنامه را از آر جهت طرحريزي شده مينامنهد كهه روليهد آر بهر اسهاس فراينهدي
نظاممند رخ ميدهد و سعي دارد فرصتهاي يادگيري را بر اساس روندي منظّم و منط ي ارائه دهد.
برنامه درسي رسمي :11كاربرد واژه رسمي ناشي از ايع امر است كه اهداف ،محتوي ،راهبردها و شيوههاي ارزشيابي ايهع نهوا
برنامه از طريق مراجع رسمي ارائه و ابالغ ميشود و ايع مراجع بر روليد ،اجرا ،رعديل و ارزشيابي آر نظارت دارند.
ابعاد تشكيل دهنده

 .0عضو هيئت علمي دانگهاه رهرار
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9. Written
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در مورد اينکه برنامه درسي در معناي قصد شده آر از چه عناصر يا ابعادي رگکيل شده است ديدگاههاي متفاوري وجهود دارد.
براي مثال كاليع 0آر را پديدهاي نه بعدي ،آكر 0آر را ده بعدي و رايلر آر را چهاربعدي ميدانهد .در ايهع ميهار ديهدگاه رهايلر
( 0948آ به دليل رأثيرگذاري عمده در وزه برنامه درسي بيگتر موردروجه بوده است .به ع يهده وي ،برنامهه درسهي از چههار
عنصر اصلي رگکيل ميشود:
 -0اهداف :مدارس يا نهادهاي آموزشي در صدد رح ق چه م اصدي هستند؟
 -0محتوي :كدام دسته از فرصتهاي يادگيري را ميروار براي رح ق ايع اهداف فراهم نمود؟
 -3راهبردها :چهونه ميروار ايع فرصتهاي رربيتي را به نحو موثّر سازماندهي كرد و انت ال داد؟
 -4ارزشيابي :چهونه ميروار ميزار رح ق اهداف و م اصد را رعييع كرد؟
به ع يده شوبرت (0202آ ساخت و روليد يك برنامه درسي قصد شده منط اً در چارچوب نظريهه يها ايهدئولوژي هاكم بهر
نظام رعليم و رربيت يك كگور صورت ميپذيرد .ايع نوا برنامهها ميبايد بهونهاي باشند كه معيارها و شاخصهاي اصلي نظيهر
موارد ذيل در ساخت و روليدشار مدنظر قرار گيرند:
 -0فلسفه رعليم و رربيت :نوا فلسفه رربيتي اكم بر يك نظام آموزشي رأثير عمدهاي بهر انتخهاب اههداف ،رو هها ،محتهوي،
شيوههاي ارزشيابي و امثالهم دارد.
 -0نظريه هاي يادگيري :نوا نهاه يك نظام آموزشي نسبت به پديده يادگيري و چهونهي رشد ،رحولل و وقوا آر رهأثير بسهزايي
در انتخاب فرصتهاي يادگيري مناسب براي فراگيرندگار دارد.
 -3نيازهاي يادگيرندگار :يك برنامه درسي مناسب مي بايست نيازهاي مخاطبار خويش را مدنظر قرار دهد .برنامهاي كه نتواند
ا ساس رعلّق را در يادگيرندگار ايجاد كند محکوم به شکست خواهد بود.
 -4ديدگاه متخصصار :متخصصار و خبرگار يك وزه علمي ازجمله معتبررريع منابعي هستند كه ميروانند در مورد چيستي
(محتويآ و سازماندهي و ساختار محتوي نظر دهند.
 -5شرايط سياسي ،اقتصادي و اجتماعي :يك برنامهه درسهي در چهارچوب شهرايط سياسهي ،نيازههاي اقتصهادي و هنجارهها و
ارز هاي اجتماعي است كه شکل ميگيرد.
انواع
همانطور كه عنوار شد ،برنامهري زي درسي قصد شده يا طر ريزي شده شامل مجموعه اسنادي است كه سعي دارنهد محتهواي
مورد نظر يك نظام آموزشي را به يادگيرندگار منت ل نمايند .اينهونه برنامهها ،در نظامهاي متمركز روسهط نهادههاي دولتهي و
در نظام هاي غير متمركز روسط مؤسسات خصوصي رهيه و منتگر ميشوند .به ع يده مورفي و پاشور0202(3آ ايع برنامهها بهه
دو گونه عمده ميباشند:
 -1برنامه درسي تجویزی :1به آر نوا از برنامه درسي قصد شده اطالق ميشود كه انتظار ميرود معلّمار آر را طبهق روال و
مسيري مگخّص ردريس كرده و چارچوبهاي آر را گام به گام رعايت نمايند .ايع نوا از برنامهههاي درسهي را برنامهه درسهي
ضد معلّم 5نيز مينامند .هدف اصلي ايع نوا برنامهها رهيه فرصتهاي برابر و يکسار براي همهه يادگيرنهدگار و كهاهش ن هش

1. Kline
2. Acker
3. Murphy And Pushor
4. Prescribed
5. Teacher – Proof
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معلّمار در روليد ،اجرا و ارزشيابي برنامههاي درسي است .ايع نوا برنامهها را به كتاب آشپزي رگبيه ميكنند كه همه چيز آر
مگخص و رعييع شده است .برنامههاي درسي رجويزي معموالً در نظامهاي آموزشي متمركز يافت ميشوند.
 -2برنامه درسي تشریكي :0نوعي از برنامه درسي قصد شده است كه اهداف و چارچوبهاي آر از قبل رعييع شهدهانهد امها
معلّمار را دي در انتخاب محتوي و فرصتهاي يادگيري و يا رعديل آرها ن ش دارند .ايع نوا برنامهها معموالً در نظهامههاي
نيمه متمركز و غير متمركز مگاهده ميشوند.
چالشها
برنامههاي درسي قصد شده با چالشهاي متفاوري روبرو هستند و ن دهاي عمهدهاي بهدارهها وارد شهده اسهت .در ايهع بخهش
عمدهرريع ايع چالشها و ن دها مطرح ميشوند:
تحوّالت و تغييرات علمي :ساخت و روليد برنامههاي درسي قصد شده مدت زمار زيادي را ميطلبد .ايع در الي اسهت كهه
علم به سرعت در ال رغيير و رحولل است و گاهي اوقات در برخي رشتهها يافتههاي علمهي در مهدت زمهاني انهد

از اعتبهار

ساقط ميشوند .ال برنامهريزار درسي با سرعت كند و محدود خود چهونه ميروانند برنامههايگار را با سرعت رحولالت علمي
هماهنگ سازند.
تصميمگيری در مورد هستها و نيستها :به ع يده كوئيع0202(0آ هنهاميكه بحث از برنامه درسي رسمي و قصهد شهده
ميكنيم يك پرسش اساسي مطرح ميشود« :چه دانگي ميبايد در برنامه درسي قرار گيرد؟» .ايع سؤال را مهيبايهد بازرهاب و
انعکاس مجدد پرسگي دانست كه هربرت اسپنسر 3چيزي بيش از  032سال قبل مطرح كرد« :چه دانگهي بيگهتريع ارز

را

دارد؟ .4پرسش مذكور از آر زمار را بحال به عنوار محور اصلي انتخاب محتوي مطرح بوده است .اسپنسهر كهه نهوعي رويکهرد
دارويني دارد معت د است دانش ارزشمند دانگي است كه به افراد امکار ميدهد را خهود را در جامعهه فهر كهرده و بهه ب ها
خويش ادامه دهند (قانور صيانت ذاتآ 5.در

ي ت دكتريع اصلي وي همار «قانور ب ا انسب »6بوده اسهت .اگرچهه ديهدگاه

رکاملي اسپنسر بعدها به شدلت مورد انت اد قرار گرفت ،املا پرسش مطرح شده روسلط وي منازعهات و بحهثههاي فراوانهي را در
مورد چيستي و محتواي برنامه درسي بوجود آورده كه كماكار نيز ادامه دارد.
بار سياسي و ارزشي برنامه درسي قصد شده :نظريه پردازار پداگوژي انت ادي 7معت دند برنامهه درسهي محهل درگيهري و
جدال نيروهاي متخاصم سياسي ،اجتماعي و فرهنهي است .گروهي از ايع نظريهپردازار نظير مايکل اپهل 8بهه بررسهي ن ادانهه
كتابهاي درسي پرداخته و سعي كردهاند پاسخ ايع سؤالها را دريابند :كداميك از نيروههاي سياسهي ،اقتصهادي ،اجتمهاعي و
فرهنهي در مورد چيستي برنامه درسي رصميم ميگيرند؟ آنچه در برنامهها و كتابهاي درسي آورده ميشود نيازهها و م اصهد
چه كساني را رأميع ميكند؟ به ع يده ايع گروه ،برنامه درسي رسمي يا قصد شده ميدار درگيري نيروهاي متخاصم اجتمهاعي
است كه سعي دارند همواره ن ش و سهم بيگتري در جريار رعليم و رربيت داشته باشند .در ايع ميار گروههاي اشيهاي و نها
برخوردار جامعه صداي خويش را از دست ميدهند .پس برنامه درسي قصد شده ماهيتي صرفاً رکنيکهي و خنثهي نهدارد ،بلکهه
ميدار زد و خورد و گاهي مصالحه نيروهاي مختلف است.
1. Subscribed
2. Quinn
3. Herbert Spencer
?4. What Knowledge Is Of Most Wroth
5. Self-Preservation
6. Survival Of The Fittest
7. Critical Pedagogy
8. Michael Apple
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استاندارد سازی :برخي از نظريهپردازار برنامه درسي معت دند كه برنامههاي درسي قصد شده سعي دارنهد بهه بهانهه فهراهم
نمودر عدالت آموزشي ،فرصتهاي آموزشي يکساني را براي همه دانشآموزار فراهم كنند .ايع در الي است كه پژوهشههاي
روارشناختي و ديدگاههاي فلسفي مختلفي بر رفاوتهاي فردي انسارها در رواناييهايگار اشهاره و رأكيهد كهردهانهد .بهه نظهر
ميرسد كه ايعگونه برنامه ها مدرسه را همانند يك كارخانه و آموز

را همانند خط مونتاژ كارخانه ررسيم ميكنند كه نتيجهه

آر محصوالت يکسار و انبوه است.
تضعيف نقش و توان كنشگران آموزش :برخي نظريهپردازار از اصطال اري چور «برنامه درسي كنسرو شده» 0و يا «برنامه
درسي ضد معلّم» براي جلب روجه جامعه و رأثيرات منفي برنامههاي درسي قصد شده استفاده مهيكننهد (كهروو و اسهلنتز،0
0228آ.
منظور از برنامه درسي كنسرو شده ايع است كه همار طور كه غذاهاي كنسرو شهده بهراي همهه ذائ هههها يکسهار و شهبيه
هستند ،برنامههاي درسي قصد شده نيز براي يادگيرندگار مختلف شکل و روند مگابه و يکساني دارند .ايع امر به معنهاي نفهي
قدرت انتخاب يادگيرندگار و ناديده گرفتع رفاوت هاي فردي آنار است .همچنيع كاربرد واژه برنامه درسي ضد معلّم هاكي از
ن ش وفادارانه معلّم در اجراي مؤمنانه برنامه درسي است ،بطوريکه به غير از اجرا ،ن ش ديهري در فرايند فکورانه روليد ،رعديل
و ارزشيابي برنامه درسي به وي اعطا نميشود .ايع خود باعث رضعيف روار رصميمگيري و كنش فکورانه يك معلّهم (يها ديههر
ن شآفرينار آموز

مثل مدير مدرسه... ،آ ميباشد.

غفلت از ظرفيتها و تفاوتهای جغرافيایي و فرهنگي :در جوامعي كه وسعت جغرافيايي و رنولا فرهنهي زياد وجود دارد،
برنامه درسي قصد شده از نوا رجويزي و متمركز آر معموالً نميرواند نيازهاي فرهنهي خهاص ،شهرايط جغرافيهايي و نيازههاي
ويژه مردمار يك منط ه را در نظرگيرد.
جمعبندی و نتيجهگيری
با وجود اينکه رل ي برنامه درسي به عنوار يك سند مکتوب و قصد شده با انت ادات بسيار زيادي مواجه بوده است ،اما با نههاهي
گذرا به نظام آموز

و پرور

بسياري از كگورهاي دنيا درمييابيم كه هنوز برنامه درسي قصد شده محور اصلي برنامهريزيها

و روجهلات ميباشد؛ اما هنهاميکه بحث از سطوح برنامه درسي مي شود ،هدف جلب روجه به ايع نکته است كهه در

و فههم و

آموختههاي يادگيرندگار صرفاً به آنچه يك نظام آموزشي قصد ميكند محدود نميشود ،بلکه برنامه درسي پديدهاي چند اليهه
و پيچيده است كه مي رواند بيع سطوح قصد شده ،اجرا شده و كسب شده آر رفاوت گستردهاي وجود داشهته باشهد .بهه قهول
فيلسوف بزرو ،جار ديويي« ،بزرو رريع مغالطه رربيتي ايع است كه فکر كنيم كودكار صرفاً آنچه كه ما قصد ميكنيم را فهرا
ميگيرند» .از سوي ديهر ،نظريه پردازار انت ادي روجه ما را به ايع نکته مهم جلب كردند كه برنامه درسي قصد شده صرفاً يك
سند مکتوب و رکنيکي ساده نيست ،بلکه در ماورا ظاهر ساده آر نزااها و درگيهريههاي بزرگهي بهيع نيروههاي اجتمهاعي و
سياسي مختلف نهفته است كه غالباً باعث غلبه يکي بر ديهري و رانده شدر طب ات نابرخوردار و ضهعيف اجتمهاعي و سياسهي
ميشوند .وظيفه پژوهگهرار برنا مه درسي ايهع اسهت كهه بها نههاهي ن ادانهه محتهواي كتهابههاي درسهي را رحليهل كهرده و
نابرابري هاي نهفته در پس ظاهر ساده آر را آشکار سازند ،چرا كه هنوز هم برنامهه درسهي رسهمي و قصهد شهده قلهب رپنهده
مدرسه است و مهمرريع پيامهاي مربوط به اينکه «چه چيزي مهم است؟» و «چهونه بايد زندگي كرد؟» از طريهق آر منت هل
ميشود.

1. Canned Curriculum
2. Krogh And Slentz
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