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 چكيده:

بر پيشينه نظري  يمرور .درسي استنامهمباحث اساسي و كليدي حوزه بردرسي يكي از هاي برنامهايدئولوژي
به اين موضوع شده و آثار و  درسي در دهه گذشته حاكي از آن است كه توجه بسيار جديهاي برنامهايدئولوژي

نيل وآيزنر، مك موردعالقههاي ز حوزهاين يكي ابنابر ؛بندي متعددي در اين زمينه ارائه گرديده استطبقه
مقاله  توان دريافت.نظر ميهاي اين دو صاحببا نگاهي به نوشته مطلب را نيا ي است.درسهاي برنامهايدئولوژي

ها از در اين زمينه، تنوع برداشت نيلآيزنر و مك هايبررسي عميق انديشهحاضر بر آن است تا ضمن 
ن مقصود، ابتدا يبراي نيل به ا .منطقي به تصوير بكشد ياگونهبهو داليل آن را  درسيهاي برنامهايدئولوژي

نكات كليدي  ،هاايدئولوژيملي دوباره در اين با تأ شده و پس از آن، نظرصاحبهاي هر دو مروري بر انديشه
آيزنر و مك نيل، تحليل  درسيهاي برنامهايدئولوژيبا مقايسه  هاي اين افراد استنتاج گرديده و در نهايت،انديشه
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اساسي  تفاوت ها،دهد كه ضمن مشابهتاين مقايسه نشان مي جينتا ،ليگيري انجام شده است. به طور كو نتيجه
 وجود دارد. نظرصاحببيني اين دو در فلسفه و جهان

  نيلمك، آيزنر، درسيهاي برنامهايدئولوژي ،درسيبرنامه :واژگان كليدي

  مقدمه:

و نظرات نقطه ،هاجود ديدگاهو بخصوص درسي،رشد و توسعه شتابان حوزه برنامه
ساز ظهور مفاهيم و قلمروهاي جديد براي اين ي گوناگون از آن، از يك سو زمينههابرداشت

را اي مسائل و مشكالت عديده رشته نوبنياد بوده است اما از سوي ديگر جوان بودن اين حوزه،
افرادي كه در جستجوي برداشتي منسجم از  ژهيوبهپردازند، براي كساني كه به اين رشته مي

آورده است زيرا در كمتر زمينه يا مفهومي  هاي آن هستند به وجودها و ديدگاهتئوري يم،مفاه
نظر وجود دارد و از آنجا كه پرداختن به هر حوزه علمي مستلزم درك توافق در اين رشته،

تشتت آراء و اغتشاش  نظرها در مورد مفاهيم بنيادي،اختالف مفاهيم بنيادي آن حوزه است،
  . آورده است وجود بهبه اين رشته علمي  مندانعالقهي بسياري از فكري را برا

اي هنجاري است كه در ه، معرف تئوريدرسيبرنامههاي اساسي ها و ديدگاهايدئولوژي 
هاي كالن نظام آموزش و پرورش و تعريفي از انسان تربيت يافته را نهان گيريبطن خود جهت

ن نظام آموزش و هاي كالگيريوسيله تحقق اهداف و جهتبشر  درسيرنامهباز آنجا كه  دارد.
بنايي هايي زيرها به عنوان نظريهها و ديدگاهتوان از ايدئولوژيآيند ميپرورش به حساب مي

از چنان قدرت  يدئولوژيا هستند نام برد. درسيبرنامهگيري مربوط به تشخيص نيازها در تصميم
را بايد  هاآنمني ض هاي صريح و بعضاًخوردارند كه داللتتعليم و تربيت برو نفوذي در صحنه 

هاي اساسي آموزشي و تربيتي در مرحله تدوين برنامه دانست و در مرحله عين تعريف نياز
كشف نيازها و  هايگيريرا به عنوان معيار و مقياس تصميمها نيز اين داللت درسيبرنامهاجراي 

  .نمود قلمداد شود،پذير ميتحقق اهداف مربوط امكان هاآنطبق هايي كه بر نيازشرايط يا پيش
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عنوان يك درسي را به نظريه برنامه درسي معموالًريزياگر چه متخصصان در رشته برنامه
رسد اين امر ر ميدهند، اما به نظدرسي مورد تحسين و تأكيد قرار ميجزء مهم مطالعات برنامه

كه اغلب اين مسئله را  ، كسانيتوجه اندكي روبرو استين رشته با توسط اغلب متخصصان در ا
است. در  شانروزانهكنند يك موضوع كامالً غير مرتبط به كار چرا كه فكر مي گيرندناديده مي

درسي يه برنامهقابل درك است. در بهترين شكل نظر درسي كامالًكه اهميت نظري برنامهحالي
هاي ي را براي تحليل و بررسي پيشنهادهاي مفهومز ابزاراي ااين توانايي وجود دارد كه مجموعه

 .هاي تدريس و هدايت اصالحات فراهم گرددسازي روش، شفافدرسيبرنامه

يزي رند برنامهدرسي مدرسه با هم يك گام مهم در فرايبرنامهتركيب نظريه و واقعيت 
ي و حقيقي در روش علمدرسي به آساني به صورت هاي برنامهآموزشي است. البته همه نظريه

رويكردهاي نظري براي انجام اند كه استفاده از يافتهمتخصصان در .نديآيدرنمدنياي واقعي 
 هايي مانندوزهدرسي در پرتو چنين حهاي برنامههاي مجدد و بازبينيهاي مداوم، ارزيابيتحليل

درسي طراحي برنامه است. تقبل پيچيدگي شناسي دانش و علم دشوارفناوري اطالعات و جامعه
تنوع فرهنگي توجه شده است، بدون  ، نژاد وي اجتماعيكه در آن به شرايط اقتصادي، طبقه

كار  هاي تكنولوژيكي در آموزش دشوار ومداوم ايجاد شده از طريق پيشرفت اشاره به تغييرات
ارد. اين درسي ضرورت دي نظريه برنامهبنابراين ايجاد درك اساسي درباره ؛خطرناكي است

سازي و درسي، شفافر هنگام تحليل پيشنهادهاي برنامهدرك با فراهم نمودن ابزارهاي الزم د
 .پذيردش تدريس و هدايت اصالحات صورت ميرو

ه هاي گوناگون در تدوين نظريه برگ ديدگاه) دMcCutcheon( )1982(كاچن مك
وه هاي بالقا را به شناخت توانايي، مفهم نظرهاي ديگران كهچند دليل اهميت دارد. نخست اين

م گفتگوهاي خردمندانه و در پي آن، تقويت بنيادهاي ، انجاهاآن ديدگاه در برخورد با نظريه
تدوين نظريه،  دربارههاي يكديگر ، درك ديدگاهسازد. دوميك ديدگاه خاص، قادر مي

روني) يعني بر اساس معيارهاي و نه بيها را به وجهي دروني (تواند ما را قادر سازد تا نظريهمي
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چنين ادراكي ممكن است  كهناي ه قواعد شخصي ديگر بسنجيم. در نهايتپرداز و نخود نظريه
ردازي فقط به يك صورت انجام پنظريه كهرا براي برخي افراد روشن سازد اين نكته 

ذهن خود  بدهد كه درپذيرد. ارائه شقوق مختلف ممكن است اين امكان را به مخاطبان نمي
هاي خود را و يا ديدگاه پردازي منطبق با اعتقادها و عاليق خود را بپرورانندنظريه يهاروش

  .ارتقا دهند

از: اگر  اندعبارتدرسي هاي برنامهي نظريه، كاربردها يا عملكردهااز جمله منافعكاچن مك
ريزان درسي، حققان، برنامهتوانستند معلمان، ممي هاآنداشتيم، درسي ميهاي برنامهما نظريه

تواند به ما ر انجام كارهايشان ياري كنند. ميگيرندگان، مديران و ساير آموزشگران را دتصميم
، ممكن است خود نوبهبه هانيانقشه، كمك كند. ، سازمان يا دهي يك چارچوب كليدر شكل

گوناگون عمل و هاي با ايجاد يك آگاهي جديد، به درك متفاوت ما از امور، درك شكل
باره گيري درخودمان و به اين ترتيب در تصميم ها، سنجش فعاليت عملينتايج حاصل از آن

ما را از مسائل  توانستند درك عميقمي هاآنبه عبارت ديگر،  ؛گي عمل ياري كنندچگون
ر به اصالح تفكر و تواند ما را قاددرسي تسهيل كنند؛ دركي كه خود ميمربوط به برنامه
 .عملكردمان كند

ر در زمينه نويسد: بيشتر آثار اخيدرسي چنين مينظريه برنامه درباره )Reid( )2000( ريد
سي در هاي دربر اين فرض استوار است كه برنامهدرسي به صورت سنتي پژوهش و نظريه برنامه

ها ها، داستاندرسي درست مانند سرودههايبرنامه كهاند، در حاليجوامع گوناگون قابل مقايسه
گي، ثر از تحوالت فرهندرسي متأعاتي فرهنگي هستند. نظريه برنامهملي، مصنو مناسكو 

 .يابدهمتايي ميهاي بيهويت

 )Hameyer( است. همير روروبهواني ادرسي با مشكالت فرتوسعه نظري در حوزه برنامه
: نامشخص بودن قلمرو نويسدپردازي در اين رشته چنين مي) درباره مشكالت نظريه1987(

ات تطبيقي در زمينه ها به موارد خاص و نبود مطالعدرسي، محدود شدن نظريهتحقيق برنامه
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درسي وند. از ديگر موانع نظريه برنامهشدرسي از جمله اين موانع محسوب مينظريه برنامه
درسي وم برنامهرسي به سبب پيچيدگي مفهد. نظريه برنامه1 د زير اشاره كرد:توان به موارمي

هاي درسي با نظريههاي برنامه. همپوشي نظريه2اي هستند. عدد و پيچيدههاي متداراي فرضيه
ي مالكي براي تفكيك نظريه يعن ؛پردازان شده استتكليفي نظريهآموزشي باعث بال

 هاي روشني بين. تفاوت3لوم تربيتي وجود ندارد. هاي حوزه عدرسي از ساير نظريهبرنامه
آموزشي وجود  مؤسساتها و ساير ها و دانشگاهدانشكدهدرسي در مدارس، رويكردهاي برنامه

  .پردازي در سطوح مختلف مبهم استبه عبارت ديگر وظايف نظريه ؛داردن

درسي چيست؟ اغلب فيلسوفان علوم معتقدند كه نظريه تنها سه هاي برنامههاي نظريهنقش
ر حال بررسي دقيق نظريه ه يني. بهبوصيف، تبيين و پيشف اساسي و موردپذيرش دارد: تهد

يگر هم وجود دارد. برخي ، چند نقش دهادهد كه در بسياري از اين نظريهدرسي نشان ميبرنامه
يم ) و افراد ديگري كه در ديدگاه و نقطه نظر او سه1975( اپلپردازان مانند مايكل از نظريه

ك ديدگاه ي هاآناند اما ديدگاه برنامه درسي توجه داشتههاي هستند به توصيف و تبيين پديده
روش هدايتي  ) به1950پردازان مانند رالف تايلر (آيد. برخي از نظريهانتقادي باز به شمار مي

هاي او قرار ديگري كه تحت تأثير ديدگاه كه تايلر و افراد. در حاليدهندبيشترين اهميت را مي
رسي بپردازند اما هدف اصلي دوصيف و تبيين نظريه برنامهكردند به ت ، سعياندگرفته

  .تري اتخاذ نمايندبه مربيان بود تا تصميمات منطقي كمك هاآنهاي بررسي

درسي اين باشد كه به ما ترين نقش نظريه در برنامه) شايد مهمWalker( )1982( كراو
طريقي غير از آنچه كه تصور  به رادر پرتو ديگر بنگريم و مسائل  كند تا امور راكمك مي

 »ارج گذارانه«ش ، تعبير و تفسير كنيم. جئد فري ويكرز از اين وضعيت باعنوان نقكرديممي
هاي موجود ا واقعيتدر ارتباط ب بيشتر، درسيهاي برنامهكند. واكر نظريهنظريه صحبت مي

ائل و مشكالت مهم سخگوي مساي نتواند در عمل پاگيرند. اگر نظريهمورد تصديق قرار مي
، نتايج غير اي كه در هنگام كاربرددهد. نظريهاز دست مي را ، مشروعيت خوددرسي باشدبرنامه
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قابل توجيه به بار آورد، فاقد كفايت است. بديهي است، براي اين كه يك نظريه چنين 
 .، بايد به درستي اجرا گذاشته شودهايي را بگذراندآزمون

درسي حث اساسي و پرمناقشه حوزه برنامهدرسي يكي از مبارنامههاي بموضوع ايدئولوژي
اي گذشته حاكي از آن هدرسي در دهههاي برنامهمروري بر پيشينه نظري ايدئولوژي است.

درسي از لحاظ رشد و كمال و هاي برنامهايدئولوژي يبندطبقههاي بسياري در است كه تالش
پردازيم بندي موجود ميبه معرفي چند طبقه نحصراًدر اين جا م. پيچيدگي صورت گرفته است

  .كنيممي يخوددارآن  يهايژگيوح و توصيف و از شر

هاي درسي به چهار دسته، نظريههاي برنامهنظريه و همكاران )Glatthorn( گالتورن
يه داراي گرايش فرايندي محتوايي و نظر شيگرا ،ساختاري، گرايش ارزشيداراي گرايش 

گرايي يا محور، پيشرفتدرسي را به سه دسته: دانشنظريه برنامه )Ellis(اليس . مايدنتقسيم مي
درسي به اين شرح ميلر از هفت نوع نظريه برنامه .كندمحور تقسيم ميمحور و جامعهرندهيادگي

گرايانه و ماوراي فتاري، ديسيپليني/موضوعي، اجتماعي، رشدگرا، شناختي، انسانكند: رياد مي
درسي رفتاري، مديريتي، سيستمي، علمي، ن و هانكينس از شش رويكرد برنامهارنشتاي .فردي
درسي را هاي برنامهايدئولوژي )Schiro( اسكايرو. برندرايانه و بازسازان مفهومي نام ميانسانگ

و كارآمدي اجتماعي  محور، بازسازي اجتماعيعلمي، يادگيرنده متخصص به چهار دسته:
ار دسته: كارآمدي اجتماعي، درسي را به چهنظريه برنامه )Kliebard( كليبارد .كندتقسيم مي

  .كندميگر اجتماعي تقسيم گرا، مطالعه كودك و اصالحانسان

 باشندنيل و آيزنر ميشر نمودند، مكنظراني كه در اين زمينه آثاري منتدو تن از صاحب
مبسوط به بحث در مورد  طوربهتي) آيزنر در فصل سوم كتاب خود با عنوان (تصورات تربي

نيل نيز در كتاب خود تحت عنوان (برنامه درسي پرداخته است. مك برنامه يهايدئولوژيا
كه  طورهمان مفصل در چهار فصل به اين بحث پرداخته است. طوربهدرسي در جهان معاصر) 

 ها،سنت ،هار ديدگاهدرسي با عناوين مختلفي نظيهاي هنجاري برنامهمالحظه گرديد، نظريه
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؛ ولي به اندشدهمطرحدرسي هاي برنامهفرهنگ ها و اخيراًپارادايم ها، رويكردها،ولوژيئايد
فراوان  يريكارگبهدرسي و ئولوژي در متون مختلف برنامهجهت كثرت استفاده از اصطالح ايد

ايدئولوژي قاله از اصطالح درسي از اين پس در سرتاسر مآن توسط متخصصين برنامه
  درسي استفاده خواهد شد.برنامه

مختلف از  يهايبندطبقهرسي علت ارائه اين نوشتار جلب توجه به ضرورت برمسئله اساسي 
امدهاي آن براي ايدئولوژي ها و پيدرسي و شناخت و بررسي داللتهاي برنامهايدئولوژي

بنام ايدئولوژي  نظرانحبصانيل از  درسي نظام آموزشي ايران است. آيزنر و مكبرنامه
تواند ديدگاهي روشنگرانه از موضوع به دست مقايسه نظرات اين دو ميبا درسي هستند و برنامه

هاي آنان را آشكار سازد. چنين مقايسه و تطابقي جهت رسيدن به ها و تشابهو تفاوت آيد
-كليدي براي پژوهش تواند نكاترسد ميپردازشي نو از نظرات آنان مناسب بوده و به نظر مي

هاي هاي بعدي و مرتبط را فراهم سازد. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسي عميق انديشه
درسي را برنامه هايها از ايدئولوژي، تنوع برداشتهاآننيل در اين زمينه و مقايسه  آيزنر و مك

ي دو هاي بر انديشهوير بكشد. براي نيل به اين مقصود، ابتدا مرورمنطقي به تص ياگونهبه
هاي آيزنر و مك نيل، به شده است. پس از آن، با تأملي دوباره در ايدئولوژي نظرصاحب

قايسه ، با مشود. در بخش دومهاي اين افراد پرداخته مياستنتاج نكات كليدي انديشه
  شود.گيري انجام ميتحليل و نتيجه ،ها، در نهايتايدئولوژي

  نيل:كهاي مآشنايي با ديدگاه

به طور » عمل درسي معاصر در نظر وبرنامه«در چهار فصل از كتابش با عنوان  مك نيل
ايي گريساز، باز(انسان گرايانهدرسي برنامه چهار ايدئولوژي يا ديدگاهمفصل به بحث در مورد 

-يان هر يك از ديدگاهنيل حام. از نظر مكپرداخته است )علميعاتوموض ،مندنظام ،اجتماعي

چه چيزي بايد  يدرس برنامهتي در رابطه با اين كه در هاي متفاوو پاسخ سؤاالتها و برداشت ها
  .دارند ه كسي؟ چه زماني؟ و چگونه؟آموخته شود؟ براي چ
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 نظر در گونهنيا آموزاندانش توسط درسيبرنامه اين اهميت گرا:انسان درسيبرنامه

گونه به درسيبرنامه اين. نمايد كمك بشوند اهندخومي كه آنچه به هاآن به كه شودمي گرفته
 سطح در شخص احتمالي موقعيت و احساس ارتباط، به توجه با يادگيري آن در كه است اي

  .دارد قرار بااليي

 ارضاي براي تجاربي كردنفراهم درسيبرنامه نقش كه معتقدند گرايانانسان هدف:

 گرايان،انسان نظر از. كندمي كمك رديف آزادي و رشد به كه است يادگيرنده هر شخصي
نگرش. شوندمي مربوط فردي استقالل و يكپارچگي فردي، رشد هايآرمان به آموزش اهداف

 آرمان. باشدمي گرايانانسان انتظارات ميان در يادگيري و همساالن خود، به نسبت ترسالم هاي
 خود از را كيفيتي چنين كه ديفر. است واقع گرا انسان درسيبرنامه قلب در خودشكوفايي

مي رشد اخالقي و يباشناختيز روش به بلكه است انديشمندي و آرام انسان تنها نه دهدمي نشان
 .يابد

 كه يحال در دهدمي پرورش را هيجانات و كندمي فراهم گرم محيطي معلم معلم: نقش

مي ارائه خالقانه را سيدر مطالب وي. كندمي عمل كنندهتسهيل و منبع يك عنوان به همواره
 دوجانبه اعتماد طريق از گراانسان يهامعلم .نمايدمي خلق برانگيزچالش هايموقعيت و كند

 را آموزدانش- معلم مثبت يرابطه يك هاآن. كنندمي تشويق و تحريك را خود آموزاندانش
 و شخصي ميل و عالقه ليدل به آموزاندانش آموزش طريق از كار اين. نمايندمي تلقين

 به قادر آموزيدانش هر كه هستند هم باور اين بر كه يحال در گيردمي صورت تعهداتشان
  .است يادگيري

  گراانسان درسيبرنامه هايشكل

 يبرنامه و متالقي يبرنامه هايبنام گراانسان درسيهايبرنامه از متداول و رايج شكل دو
 يك اما دارد وجود متالقي آموزش براي متفاوتي تعاريف اگرچه. دارد وجود خودآگاهانه
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 عموماً متالقي آموزش. كندمي تركيب محتوا با را احساس برنامه اين كه دارد وجود كلي توافق
 تلفيقي واقع در متالقي پرورش و آموزش ماهيت .كندمي حمايت موجود موضوعي يبرنامه از
 هايتوانايي و دانش( شناختي يحوزه با )هاارزش نگرشها، هيجانات،( احساس يحوزه از

 دارند، ديتأك شناختي و احساسي هايحوزه بر عموماً گراانسان روانشناسان اگرچه. است )عقلي
 همين بر. هستند هشياري و آگاهي باالتر هايحوزه بررسي به مندعالقه انيگراانسان از برخي اما

 يشيوه يك بلكه است آگاهي از شناختي يشيوه يك شامل تنها نه درسيبرنامه اين اساس،
 هايشكل و شده هدايت يپردازاليخ صورتبه كه گيرددربرمي هم را شهودي پذيراي
 هر بودن ناكامل و نقص تا كندمي كمك ما به متعالي خودآگاهي مراقبه است. متفاوت

  .كنيم درك و داده تشخيص را موضوعي

  ا:گرانسان درسيبرنامه يشناختروان مباني

 نيروي شناسيپديدارنگري و همچنين روان/ وجودي گرا از تفكراتانسان درسيبرنامه 
-نارسايي به زيرا شودمي ناميده سوم نيروي دليل اين به شناسيروان اين. پذيرد_مي ثيرتأ سوم

 سوم نيروي انشناس روان .دارد اشاره رفتارگرايي و فرويدي يشناسروان دو هر در موجود هاي
 يك صورتبه يادگيرنده به رفتارگرايان و است نگريماشيني رفتارگرايي، كه است معتقد
 شخصيتي يكنندهكنترل هايويژگي و عاطفي يهاواكنش. كننديم نگاه منفصل و جدا هوش
 فرويد يشناسروان سوم، نيروي روانشناس نظر از بعالوه،. گيرندمي ناديده را يدوستنوع مانند
 و بشري يشناختبيآس بر و است ترديد دچار و بدگمان افراد هايانگيزه يربارهد اندازه از بيش

  دارد. فراوان كيدتأ ناخودآگاه هيجاني نيروهاي

  شناسي است.شناسي و پديدارگرا هستيدرسي انسانفلسفي برنامه مبناي* 

 يدرسبرنامه بر كليدي نقد سه عمدتاً: گراانسان درسيبرنامه بر وارده نقدهاي

 اساسبر را تجاربشان و هافن ها،روش اينكه بجاي گرايانانسان -1 است شده وارد گرايانانسان
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 قائل زيادي ارزش آنان براي جهتبي كنند، ارزيابي آموزاندانش مورد در آنان نتايج و هاپيامد
 نظر به واقع در. اندنداده اهميت فردي تجارب به كافي ياندازه به گرايانانسان - 2. اندشده
 نظر به و هستند آموزاندانش همساني و يكپارچگي خواستار هابرنامه از برخي كه رسدمي
 انحراف يك عنوانبه آزاد پاسخ و پرسش به نسبت كردن، رشد بهتر مسير در رسدمي

 است مدار فرد هاآن ريزيبرنامه كه داشتند اظهار گرايانانسان چهاگر. دارند توجه خطرناكي
 از - 3. گيردمي قرار مشابه محرك يك معرض در درس، كالس در آموزدانش هر واقعاً يول

 قرار انتقاد مورد را هاآن فرد، روي گرايانانسان حد از بيش تأكيد خاطر به منتقدين ديگر، سوي
 يك عنوانبه جامعه نيازهاي مورد در گرايانانسان كه هستند اين خواستار منتقدين اين. اندداده
 كارهاي بايد گرايانانسان كه هستند اين خواهان اجتماعي، بازسازان -4.باشند مسئول بيشتر كل

 كه جديد آموزشي يهافن. دهند انجام كنوني درس هايبرنامه كردن تقويت از بيشتر
 خواهندمي هاآن. نيستند كافي كنندمي گيردر درس هر در را احساساتشان و آموزاندانش

  .دهند گسترش شدن اجتماعي به فردي يمطالعه از گرايانهانسان درسي امهبرن هايمرز

  اجتماعي بازسازگرايان درسيبرنامه

اين ديدگاه بر تقدم نيازهاي اجتماعي بر عالئق فردي توجه دارد. بازسازان اجتماعي متوجه 
چنين اين ارتباط بين برنامه درسي و توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه هستند و هم

عمده برنامه درسي را در تأثير گذاشتن بر اصالح اجتماعي و ايجاد آينده بهتر  تيمسئولگروه 
ق اصالح و بهسازي اصالح جامعه از طري درصددبه عبارتي اين گروه  .دهنديمبراي جامعه قرار 
موجود اجتماعي و  يهاارزشهمچنين اين گروه بر توسعه  درسي است ومدارس و برنامه

و ، بازسازان اجتماعي به داز نظر مك نيل كنند.آن در فرايند تفكر نقاد تأكيد ميستفاده از ا
درسي تقدند كه تعليم و تربيت و برنامهها معبينخوش شوند.و بدبين تقسيم مي نيبخوشگروه 

زه به عنوان مثال مبار باشند. مؤثرتواند در تغيير اجتماعي و شجاعانه صحبت كردن و نوشتن مي
 از طرف ديگر گروه بدبين، .بوده است مؤثرقالبات موفق سياسي كه در ايجاد ان يسواديببا 
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در عين حال  و ؛درسي در تغيير ساختار اجتماعي موجود بدبين هستندنسبت به توانايي برنامه
فراگيران  خواهند كهمي هاآن د.اي براي پرورش نارضايتي باشدرسي وسيلهخواهند برنامهمي

  درسي براي تحكيم قدرت و هدايت جامعه استفاده شده است.فهمند كه چطور برنامهب

يادگيرندگان با تعدادي  رسي بازسازان اجتماعي مواجه كردنهدف اوليه برنامه د هدف:

اين ديدگاه معتقد است كه اين  .مواجه هست هاآنبا  انسانمشكالت شديد است كه مسائل و 
ت بلكه شامل هر رشته و عالقه انحصاري مطالعات اجتماعي نيس مسائل و مشكالت مورد توجه

و انتقاد جهاني  ي هستيمكه ما هم اكنون در دوران انتقاد اين گروه معتقدند شود.علمي نيز مي
رنامه درسي اين ب دمه درسي تأكيد داشته باشد با وجوماهيت انتقاد بايد بر روي برنا و ؛است

  شمولي ندارد.حتواي جهانها و مبازسازان اجتماعي هدف

آموزان محلي، ملي و جهاني با اهداف دانش يهاهدف* معلمان رابط بين  نقش معلم:
براي  يهاحلراهبراي كمك به يافتن  قشانيعالتوانند از آموزان ميزمينه دانش در اين هستند.
مشاركت با  براست استفاده كنند. * معلمان  شده ديتأك شانيهاكالساجتماعي كه در  مسائل

 در بايد كاتاليست و مرجع يك عنوانبه همچنين كنند. * معلمتأكيد مي منابعشاناجتماع و 
 هايپروژه در ساالنبزرگ مساويِ و يكسان طوربه جوانان تا باشد هاييفرصت جستجوي
آموز براي باور دانش و ديعقامعلم بايد در *  كنند شركت سياسي هايفعاليت و اجتماعي

ند كه تمامي معلمان افرادي گرايان اعتقاد داربازسازسعه آگاهي انتقادي چالش ايجاد كنند. * تو
) و يا كارانمحافظه( هستندبه كساني كه داراي قدرت  يرسانخدمتاند كه بايد بين سياسي

  مورد را انتخاب كنند. كي) بازسازگرايان اجتماعي( هستندمخالفاني كه داراي قدرت 

 شناسيفرهنگي و روان يشناسروان اجتماعي: گرايييبازساز ناختيشروان مباني

 شناختيروان مباني ويگوتسكي از اجتماعي – تاريخي يشناسروانفرويد و  كاويروان
  .اجتماعي است بازسازگرايي
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 شود:گرايي اجتماعي نكات زير آشكار ميدرسي بازسازي با تأملي در برنامه

است چون اين  سميمدرنپستاجتماعي  بازسازگرايي* مبناي فلسفي برنامه درسي 
 .ايدئولوژي بيشتر يك حالت اعتراض است

  *به دليل شرايط جامعه امريكا آميخته به مسائل سياسي و اجتماعي است.

و جهاني  محلي در واقع آشتي سه برنامه درسي ملي، معلم *اين ديدگاه معلم محور است.
  است.

بايد يك پايگاه سياسي و  از مدارس هريك دارد.دوديت *اين ديدگاه در اجرا مح
  اجتماعي تبديل شود.

فردي كمتر مورد توجه است و نيازهاي اجتماعي معطوف به  نيازهاي*در اين ديدگاه 
  مسائلي مانند ايدز...است.

يك پيام گرفت و آن اينكه برنامه درسي  شودميديگران  ژيرو *با توجه به عقايد فريره،
تواند متولد شود. اين ديدگاه نوعي ارد. در بوم است كه يك ديدگاه ميدرنگ و بوي بومي 

  در مقابل دموكراسي آمريكا است. العملعكس

  محور است.موجود است يعني برنامه درسي حال يك ديدگاه وضع * اين ديدگاه،

كنيم در اين ديدگاه مبتني بر مسائل و مشكالت ر برنامه درسي مطرح مي*دانشي كه د
  عي است. دانش موضوعي در اين جا وجود ندارد.اجتما

  دهد.و مسائل اجتماعي را محور قرار مي* اين ديدگاه تجارب 

  *برنامه درسي اين ديدگاه مبتني بر تحليل رواني و فرهنگي و اجتماعي از فرد است.

 ز ابعاد حياتدرسي را به يكي ابرنامه يعني ديدگاه تك بعدي است. نقد اين ديدگاه: * اين

برنامه درسي تجويزي است كه در  *در اين ديدگاه برنامه درسي وجود ندارد. كند.متوسل مي
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رشد  ،محور مسئلهبرنامه درسي  اما .كندمي تأكيد هامسئلهبه  صرفاً* اين ديدگاه وجود ندارد.
  .استپائين  گراييواقعدهنده فرد نيست. * اين ديدگاه داراي يك جنبه تبليغاتي باال و 

  منظم و سيستماتيك: درسي مهبرنا

 و هابرنامه استانداردها، اهداف، درسيبرنامه اين در: )منظم( سيستماتيك درسي يبرنامه
 به تا ددگرمي تنظيم هاآن اساس بر و گيردمي قرار هاآزمون موازات در آموزشي مطالب
 راستاي در آن معلمان يا مدرسه آيا كه دهدمي نشان سنجشي درسيبرنامه. بپردازد نتايج ارزيابي
 فراگيري به متنوع يهاگروه آيا و دارنديبرم گام آموزاندانش يهمه موفقيت و پيشرفت
هستند. از جمله خصوصيات و  مشغول شده تعيين پيش از و مشخص يهادانش و هامهارت

وان ابزاري ند به عنمدرسي نظام* برنامهاز ديدگاه مك نيل:  ندمنظامبرنامه درسي  يهايژگيو
كه كشور ايالت متحده را  سازي نيروي كار آتي* به عنوان ابزارياصلي و مهم جهت آماده

را كه داراي قدرت تفكر سطح باال و دانش گسترده در  21قرن  نخبگانسازد تا نياز قادر مي
 يستيبايم* به عنوان ابزاري كه همه دانشجويان  آورده سازد.بر هستندعلم رياضيات و فناوري 

آن براي حضور و  واسطهبهو بنيادين دسترسي داشته باشند كه  بااعتباربه مواد و موضوعات 
بخشي و ابزاري براي اثر عنوانبهدر زندگي آماده شوند. *  طورنيهمفعاليت در دانشكده و 

 واسطههبآورد و مؤثر بودن از نقطه نظر محتوا كه اين امر زمينه اشتغال افراد مختلف را فراهم مي
آموزان را به و دانش كنندآن مربيان و مشاوران از موجه بودن عملكرد معلم اطمينان حاصل مي

ند كنترل و مسازد. * موضوع محوري برنامه درسي نظامهاي آموزشي گوناگون مهيا ميابزار
  .باشدنظارت مي

 شود:م و سيستماتيك نكات زير آشكار ميدرسي منظملي در برنامهأبا ت

- شناختي برنامه* مبناي روان سيستماتيك، پراگماتيسم است. درسيبرنامه مبناي فلسفي *

* اين گرايي استپردازي و سازنده، شناختي، خبرييرفتارگرا يشناسروانسيستماتيك:  درسي
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درسي از مزايا برنامه دارد. * ديتأكديدگاه عالوه بر بعد رفتاري بر بعد شناختي و سازنده گرايي 
باشد. * برنامه درسي استاندارد شده شاخص مهمي سهولت اجرا، كارآمدي باال مي مندنظام

از حمايت جامعه،  مندنظامبراي اثربخشي مدارس و معلمان است. * ديگر اينكه برنامه درسي 
معلمان و والدين برخوردار است. * اين برنامه درسي با ساختار كنوني مدارس مطابقت دارد. 

هاي سطوح باالي اين است كه به مهارت مندنظامسي معايب برنامه در معايب * يكي از
- از ديگر معايب اين برنامهپردازد. * مي ترنييپايشتر به يادگيري سطوح پردازد و بيادگيري نمي

است. * اين برنامه درسي براي  رندگانيادگيدرسي عدم توجه به نيازهاي جامعه و 
را دارند. * معلمان فرصتي  هادانشگاهادامه تحصيل در مناسب است كه قصد  يآموزاندانش

 برنامه درسي در اينجا كامالً يهاهدفبراي ايجاد خالقيت در دانش آموزان را ندارند* 
  شده است. * اين برنامه درسي يك برنامه درسي تجويزي افراطي است. يريگاندازه

  )دانشگاهي( آكادميك درسيبرنامه

 است شده تنظيم ايشيوه به دانش درسي،برنامه اين در: )دانشگاهي( آكادميك درسيبرنامه
 آن بر عالوه و گيرد قرار استفاده مورد خاص موضوع يك يادگيري براي شكل بهترين به كه

-آموزش در تحقيق و بررسي به را هاآن كه كندمي ايجاد دانشجويان ذهن در را مهمي سؤاالت

 آموزش و موضوعي مفاهيم با ييآشنا درسي،برنامه ناي در. نمايدمي هدايت تحصيلي هاي
با نگاه موضوع  . برنامه درسي آكادميكددار قرار توجه مركز و كانون در آن با متناسب

در حوزه  ترمطرحمدارتر و . برداشتي فرايند تا حدودي متفاوت است ال معلوماتمحوري و انتق
موضوع علمي و ديسيپليني، برنامه درسي را  يريگجهتريزان با يك درسي است و برنامهبرنامه
سازمان يافته  يهاحوزهاي كه از طريق آن فراگيران وارد ديسيپلين و موضوع درسي و وسيله

  كنند.شوند تلقي ميمطالعاتي مي

تكامل و بسط تفكر  كه باورند اين بر هستند رويكرد آكادميك طرفدار كه يافراد اگرچه
توان به بهترين له اتفاق نظر ندارند كه چگونه ميروي اين مسئ اما باشد،مي اصلي هدف منطقي،
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 براي شالوده و زمينه پيش برنامه درسي ديسيپليني ايجاد اصلي رسيد. هدف هدف شكل به اين
 سراسر در موفق گيرانتصميم و آموزندگان متفكران، به شدن تبدل براي آموزاندانش
 است. شانيزندگ

    شود:رسي آكادميك نكات زير آشكار ميدبا تأملي در برنامه

اين  شناختيروان * مبناي فلسفي اين ديدگاه پراگماتيسم و پايدارگرايي است. * مباني
هاي عمده يكي از ضعفاست. *  شناسي شناختي، فرهنگي و اجتماعيتركيبي از روانديدگاه، 

* در اين  ].17ي است [هاي علمو تلفيقي در حوزه دهيتندرهمآن عدم توجه كافي به اهداف 
 يدهسازمانرواني است تا  يدهسازمانكيد بر ديدگاه سيستماتيك بيشتر تأ برخالفديدگاه 

، رهبران سياسي و 1957در سال  هاروسبا پرتاب سفينه اسپونتيك به فضا توسط  منطقي. *
مچنين اجتماعي، اقتصادي و سياسي و ه يهاضرورتاجتماعي آمريكا به منظور پاسخگويي به 

به قدرت به اين ديدگاه روي آوردند. رهبري اين حركت را برونر بر عهده داشت.  يابيدست
ظرفيتي  هاي علمي واند از رشتهآمده بنابر اينژي آمريكايي است اين ايدئولوژي يك ايدئولو
 يافرادها وجود دارد براي تربيت عقالني استفاده كنند تا بتوانند كه در درون اين ديسيپلين

شانس  كنند كه آن افراد مانند دانشمندان رفتار نمايند يعني افرادي باشند كه بتوانند اوالً تيترب
به شغل و قدرت داشته باشند و در ثاني بتوانند به وسيله علم به برخي از  يابيدستبااليي در 

ي از مسائل و در مسائل اقتصادي و سياسي دست يابند به عبارتي رافع خيل هاييتواناو  هامهارت
به سود و منفعت به عنوان يك راهبرد خيلي اساسي در اين ديدگاه  يابيدست .مشكالت باشند

 .پذيرفته شده است

  توان مطالب زير را استخراج كرد:مطرح شده مك نيل مي يهايدئولوژيا ملي دربا تأ

 يعني نه عام. خاص است يبندطبقههاي برنامه درسي از نوع مك نيل از ديدگاه يبندطبقه*
  .برنامه درسي است كيدئولوژياي و هاي تجويزها و انديشهمك نيل ناظر بر نظريه يبندطبقه
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برنامه درسي از نظر مك نيل ابزاري براي تفكر در برنامه درسي  يريگجهتيا  هادگاهيد* 
ن كال يهابرداشتو  يريگجهتبرنامه درسي ناظر بر بررسي  يريگجهتبه عبارتي  هستند.

  نسبت به برنامه درسي است.

هاي برنامه درسي به طور مفصل به مباني تاريخي و *مك نيل در معرفي ديدگاه
  هر ديدگاه پرداخت. يشناختروان

ي تجويزي برنامه درسي به حساب مك نيل از نوع نظريه لهيوسبه شدهمطرح يهادگاهيد*
  هاي توصيفي برنامه درسي.آيند نه نظريهمي

و برنامه درسي بازسازي اجتماعي در مورد  گراانساندر دو ديدگاه برنامه درسي *مك نيل 
ر آشكار و در بعضي طو به) تربيتي و ... هدف نقش معلم،( مانند ييهامؤلفهبعضي از عناصر و 

  كرد. يريگجهتبه طور ضمني  هامؤلفهديگر از 

 يهامؤلفهه عناصر و بت ب* مك نيل در دو ديدگاه برنامه درسي منظم و آكادميك نس
  نكرد. يريگجهتبرنامه درسي به طور صريح و آشكار 

و اكادميك، مك نيل در ديدگاه بازسازي اجتماعي  گراانسان ،* برخالف سه ديدگاه منظم
  هيچ اشاره مستقيمي به برنامه درسي نكرده است.

گفت  توانيمكل را بيان نكرد اما در  نظر خود* مك نيل به طور آشكارا ايدئولوژي مورد 
چرا كه ايدئولوژي واحدي تعليم و  ؛تركيبي است برنامه درسي، يهايدئولوژيابه  اونگاه 

تعليم و تربيت و برنامه درسي مدارس  هايدئولوژيااز  يامجموعهبلكه  دهدينمتربيت را جهت 
چرا  دارد. ديتأكبا اين وجود مك نيل بيشتر بر ايدئولوژي بازسازي اجتماعي  .دهديمرا جهت 

  كند.س ديدگاه بازسازي اجتماعي نقد ميبر اسا سه ايدئولوژي ديگر را غالباً او كه 

برنامه  يهاهينظر يبنددستهصورت گرفته در  يهاتالش* مك نيل بعد از بررسي دقيق و 
ي غير شفاف باشد: دو جزئ يبندميتقسرسد يك تنظيم چيزي پرداخت كه به نظر مي ، بهدرسي
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و محكم. اولين گروه از  ريگسختو ماليم و برنامه ريزان درسي  ريگآسانريزان درسي نامهبر
هاي تصورگرايان جديد هستند كه نظريه پاينار و ديگر مفهوم گرايان و ديدگاه او كساني مانند

. اندآورده، فلسفه و انتقادهاي ادبي به دست مذهب آسان ونرم  يهاحوزهي را از برنامه درس
و به  از يك رويكرد منطقي پيروي كردند روه شامل دكر واكر و مائورتيز جانسوندومين گ

ي روشن است. اين دو جزئ يبندميتقساند. دشواري موجود در اين تجربي تكيه نموده يهاداده
ر و هنري غير متجانس و متفاوت مانند آيزن پردازانهينظرمنجر به قرار دادن  يبندميتقس

. بديهي است اين امر به دليل آن گردديمو نرم  ريگآسانريزان درسي نامهگيروكس به عنوان بر
 .اندآوردهتحقيقاتي مشابه به دست  يهادگاهيداطالعات خود را از  هاآناست كه هر دوي 

  :آيزنر يهايدئولوژيا

كه  اندكردهيا ديدگاه را در حوزه برنامه درسي مطرح  يريگجهتپنج آيزنر و واالنس 
فرايند شناختي، ديدگاه تحقق شخصي، ديدگاه بازسازگرايي اجتماعي،  دگاهيداز:  اندعبارت

  .ديدگاه فناورانهعلمي و آكادميك و  ييگرامنطقديدگاه 

شش ايدئولوژي را  )Educational Imagination( آيزنر در كتاب تصورات آموزشي
 يهااميپ، هاآنهر يك از كند كه تعمق در را به طور مفصل تشريح مي هاآنو  معرفي كرده

از: ارتدكس  اندعبارت يهايدئولوژيابه همراه دارد، اين  يزيربرنامه دربارهصريح و ضمني را 
 ييتكثرگراانتقادي، نومفهوم گرايي و  يتئور عقالني، پيشرفت گرايي، ييگراانسانمذهبي، 

  .ميپردازيمشناختي. در اين مقاله به معرفي مختصر شش ايدئولوژي اخير آيزنر 

برد، ديدگاه نامه درسي كه آيزنر از آن نام مياولين ايدئولوژي بر ارتدكس مذهبي:

هاي مذهبي آن است كه به وجود خدا اعتقاد وي ويژگي تمامي ايدئولوژي زعمبهمذهبي است. 
هاي تربيتي و شرايط فعاليت ين اهداف، محتواالهي را در تعريف و تعي يهااميپدارند و اهميت 

هاي مذهبي، ريشه در باورهايي از ديدگاه آيزنر تمام ايدئولوژي دهند.قرار مي ديتأكمورد 
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ضمن طرد  هاآنبا چنين رويكردي  و ؛ه استعالطبي، اعتقاد به مابعدهاآندارند كه بارزترين 
شوند و در نتيجه در مقابل اين امور، دچار نوعي دگماتيسم مي دربارهتفكر انتقادي  هرگونه

  .گردندبيت به عنوان يك آنتي تز ظاهر مييند تعليم و ترفرا

هاي وژي را در آثار افالطون و سرچشمهاصلي اين ايدئول منشأسر  انسان گرايي عقالني:

گرد. بارزترين نمود تربيتي اين ايدئولوژي در  جستجو ديباجديد آن يعني نهضت روشنگري 
شود. توجه به منطق يافت مي )Hatchins( و هاتكينز )Adler( دوران معاصر در آثار آدلر

كيد بر دانش به عنوان دستاورد ساخته بشر، تالش براي شناخت ماهيت حقيقت و ... از انساني، تأ
در  هابچهبا چنين برداشتي آنان بر اين باورند كه  و ؛اين ايدئولوژي است يهايژگيو نيترمهم

بحث، تجزيه و تحليل و مذاكره  هاآنباره مدرسه بايد در معرض بهترين آثار قرار گيرند، در
، آزادي اين ايدئولوژي يهايژگيويگر از د و ؛ار دهندرا مورد نقد و بررسي قر هاآنكنند و 

التحصيل شدن از مدرسه ي قبل از فارغاحرفهانتخاب در برنامه درسي و نيز تخصصي شدن 
  است.

وانش منعكس شده است. اين اين ايدئولوژي در آثار ديوئي و پير پيشرفت گرايي:

ايدئولوژي در تعليم و تربيت داراي دو جريان مرتبط به هم اما متمايز است. يكي ريشه در 
اگر چه ديوئي در  مفهوم تجربه انساني و هوش دارد و ديگري با اصالح اجتماعي مرتبط است.

تمايزي را مورد  الًرا مدنظر قرار داده بود، اما پيروانش عم هاآناش، هر دوي طي حيات علمي
ايدئولوژي جنبه  نيا دركه (ديوئي  يهاشهياندكيد قرار دادند. سه نكته اساسي در رابطه با تأ

برداشت وي از مدرسه به عنوان يك كل )1كليدي دارد) به شرح زير قابل ذكر است: 
-ايف حرفهنقطه نظر وي درباره وظ)3ديدگاه وي در خصوص محتواي مناسب برنامه درسي )2

-گيرد و فراتر از برنامهرايند آموزش و پرورش را در بر مياي معلم. به نظر ديوئي، مدرسه كل ف

كند تا هنجارهاي زندگي جمعي به كودك منتقل اي را فراهم ميهاي درسي رسمي، زمينه
 باشد؛» محور-مسئله« ديباشود. برنامه درسي نيز بايد داراي سه ويژگي اساسي باشد. اول آنكه 
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بتوانند مسائل را شناسايي و  هابچهدرسي بايد محيطي را خلق كنند كه  يهابرنامهيعني 
يعني حركت از هدف به رفتار تجربي و سپس سنجش  »عمل كامل فكر«كنند.  يبندفرمول

درسي بايد در جهت حصول به آن حركت كنند. براي خلق  يهابرنامهنتايج، چيزي است كه 
و امكانات موجود در يك ايده خاص  هاييتوانابايد هم به  معلم يدارمسئله يهاتيموقعچنين 

تدريس نيز بايد هر كودك به  ◌ٔنهيدرزمرا درك كند.  خود توجه كند و هم اينكه شاگرد
قبلي وي توجه شود. عالوه بر اين،  يهانهيزمعنوان يك كل در نظر گرفته شود كه بايد به 

  .رديپذيمورت ص )درسي در قالب زمينه (بافت يزيربرنامه

شود. كارل ماركس يافت مي يهاشهيانداين ديدگاه در افكار و  يهاشهير تئوري انتقادي:

اي را در خصوص مقاصد، محتوا و منسجم بيانيه صورتبه ندرتبهژي طرفداران اين ايدئولو
تربيتي  يهادگاهيداند. به همين دليل در مقام مقايسه با ساير تعليم و تربيت بيان نموده يهاروش

- زيه و تحليل آموزش مدرسهكمتر يك ايدئولوژي تربيتي است، اما تئوري انتقادي از طريق تج

كند كه براي اصالح وضعيت جاري امكان را به طور بالقوه فراهم مياي و شرايط مدارس، اين 
از درسي، اقدامات معيني دنبال شود. هدف اصلي اين تئوري عبارت است  يهابرنامهمدارس و 

  .موجود در موضوعات تربيتي يهاارزشآشكار كردن 

پا به عرصه وجود گذاشت در  1970: اين نوع نگرش كه در اوايل دهه نومفهوم گرايي

هايي است كه براي باره تعليم و تربيت و نوع برنامهحقيقت نوعي روش تفكر و انديشيدن در
 نالددودر آثار مك ن ايدئولوژي اي اصلي ايايده شود.هاي مطلوب طراحي ميرسيدن به هدف

)Macdonald( و هيوبنر )Heubner( شود. سخنگوي اصلي اين ديدگاه ويليام افت ميي
 قائلپاينار است. وي در آثار خود براي تجربيات شخصي در تعليم و تربيت اهميت زيادي 

به عميق  يگذارارزشعبارت است از  شوديمپاينار آنچه در مدارس حذف  زعمبهاست. 
و تجزيه و  يريگاندازهو اشكالي از فهم و درك قابل  شدهتجربهاهداف شخصي، زندگي 
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، نوعي نگرش مكانيكي به دهديمآنچه را كه در مدارس به اشتباه مدنظر قرار  و ؛تشريح نيستند
  فردي در تجربيات شخصي است. يهاتفاوتو عدم توجه به  آموزدانش

خي اين ايدئولوژي داراي قدمت طوالني بوده و به از لحاظ تاري شناختي: ييتكثرگرا

شده است  قائلكه ارسطو بين سه شكل متفاوت دانش يعني نظري و عملي و مولد  يزيتما
و آيزنر و  )Hirst(، هرست )Peters( جديد آن در برخي آثار پيترز يهاگونه اما ؛گردديبازم

در زمينه دانش و هوش به طور  ه اخيراين ديدگاه تنها در دو ده وجود دارد. )Phenix(فينكس 
شناختي برداشتي از ذهن و هوش  ييتكثرگراجدي در حوزه تعليم و تربيت مطرح شده است. 

حاميان اين ديدگاه، جستجوي  زعمبهباشد. مرتبط به هم مياست كه داراي دو شاخه مجزا ولي 
توانايي بيان معني به اشكال  ، از اين رودهديممعنا و مفهوم، بخشي از ماهيت انسان را تشكيل 

اي باشد. نكته بسيار مهم در اين ديدگاه، ارتباط لف بايد يك هدف اصلي آموزش مدرسهمخت
از  كسب كنند نوعاً تواننديم هابچهبين انواع دانش و هوش است. اگر نوع ذهني كه 

مه درسي فراهم و اين فرصت نيز توسط برنا شوديم متأثركه براي انديشيدن دارند  ييهافرصت
اين  از .»ذهن است ردهندهييتغوسيله « يدرسمدعي شد كه خود برنامه  توانيمآورده شود، پس 

 ردهندهييتغدريافت كه تصميمات برنامه درسي درباره گنجاندن محتوا، وسيله  توانيم دگاهيد
وسعه شناختي در برنامه درسي گسترش و ت ييتكثرگراذهن است. از جمله پيامدهاي ديدگاه 

  است. »عدالت تربيتي«مفهوم سوادآموزي و توسعه 

  توان مطالب زير را استخراج كرد:مطرح شده آيزنر مي يهايدئولوژيار ملي دبا تأ

اي تربيتي برنامه هايدئولوژي هانياهمه  ،دارديماعالم  *همچنان كه خود آيزنر صراحتاً
  .صيفي برنامه درسي نيستندنظريه تو هاآنو هيچ كدام از  نديآيمدرسي به حساب 

آيزنر را  ،از اين رو است. سميمدرنپستنظير  هاي جديد آن،*توجه آيزنر به دنيا و آموزه
  .برنامه درسي به شمار آورد مدرنپستتوان در جرگه متفكران مي
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شناختي را به عنوان  ييگراكثرت* با عنايت به نكته فوق است كه آيزنر ايدئولوژي 
  به تشريح و تبيين آن بپردازد. كنديموب خود انتخاب نموده و تالش ايدئولوژي مطل

اين است كه در آن روش تحقيقاتي و  يبندطبقهاساسي آيزنر در  يهاضعف* يكي از 
با يكديگر تركيب  شفاف ريغبه شيوه مبهم و  يبندطبقهاش به عنوان اساس سياسي يهادگاهيد

  .اندشده

در دخيل ساختن  هاآنكه  رسديمنس اين طور به نظر آيزنر و واال يبندطبقه* در 
به عنوان گرايش اصلي و پايه برنامه درسي در نظام و سيستم خود دچار اشتباه  »تكنولوژي«

به منابع اصلي در تعيين  هاآنديگر  يبنددستهي چهار توان مشاهده كرد كه همه. مياندشده
و موضوع درسي  ، جامعهفرايندهاي شناختي، فرددارند كه شامل  محتواي برنامه درسي اشاره

طرفداري از يك فرايند در  به تكنولوژيكي اساساً يريگجهت، گرايش و است. از سويي ديگر
آن را باهر  توانيمدهد. اين فرايند در واقع فرايندي است كه يزي درسي تمايل نشان ميربرنامه

  .به كار گرفت يبنددستهيك از چهار نوع ديگر 

  الحظات روش شناختيم

تبيين و روشن  ،نتاجي است. اين روش به دنبال فهماست-روش انجام اين مطالعه تحليلي
- درسي ميهاي برنامهختارهاي مفهومي در بحث ايدئولوژياي از مفاهيم و ساساختن مجموعه

 ر،هاي ميلر و آيزنروش پس از طرح و تشريح ايدئولوژيدر اين  تر،به بيان اختصاصي باشد.
ه فهم و ب ،ها و تشابهات و بررسي علل آنتا از طريق تحليل و بررسي تفاوت تالش شده است

  نائل آييم. نظرصاحبهاي اين دو استنباط روشني از انديشه

  برنامه درسي آيزنر و مك نيل: يهايدئولوژيامقايسه 

 ،ه عبارت ديگريا ب ،هاي مك نيل و آيزنرا ميزان همپوشاني ميان ايدئولوژيدر ارتباط ب
  توان به چند نكته اساسي اشاره كرد.هاي بين اين دو ميو تشابه هاتفاوتشناسايي 
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  تشابه ديدگاه آيزنر و مك نيل:

توان هاي مك نيل ميشده در اثر اول آيزنر با ديدگاه هاي مطرحرتباط با ايدئولوژي* در ا
ام و تمام دارند با اين نگاه كه ديدگاه همخواني و همپوشاني ت بندي تقريباًگفت كه اين دو طبقه

 ييگراعقلبرنامه درسي آكادميك (موضوعات علمي) مك نيل شامل دو ايدئولوژي 
  شود.يند ذهني آيزنر ميآكادميك و توسعه فرا

 يبندطبقهبه  هاآندر  اين است كه )آيزنر و مك نيل( يبندطبقه* خطاي ابتدايي در هر دو 
پرداخته نشده  شانهياولاصلي و  يهايريگجهتيا  ديتأكرسي از لحاظ هاي برنامه دايدئولوژي

  .است

آكادميك  ييگراعقلتا حدودي شبيه ديدگاه  * ديدگاه برنامه درسي آكادميك مك نيل
و ديدگاه توسعه فرايند ذهني آيزنر است چرا كه اين ديدگاه هم به محتوا و هم به فرايند توجه 

است و از  آكادميك ييگراعقلبر آثار بزرگ همانند  ديتأكو  ابر محتو ديتأكدارد از جهت 
ذهني شبيه ديدگاه  يهامهارتكيد بر فرايند و ايجاد فرصت يادگيري براي تقويت جهت تأ

  توسعه فرايند ذهني است.

عقالني آيزنر از جهت  ييگراانسانضوعات علمي مك نيل با ديدگاه * برنامه درسي مو 
  كيد بر فرايند مطابقت دارد.گاه پيشرفت گرايي از جهت تأو ديد كيد بر محتواتأ

مند همانند برداشت از برنامه درسي كه بايد طي شود درسي نظام*برداشت مك نيل از برنامه
درسي كه بر با برداشت سنتي از برنامه مندنظامدرسي توان گفت برنامهبنابراين مي ؛است

بر  دگيرندگاناي كه ياده و مسيرهاي شناخته شدهگرفته ش پيش هاي ازاي از تصميممجموعه
  طي كنند هماهنگ است. ريزان بايداساس تشخيص برنامه

* اگر از ديد محدود و نادرست آيزنر نسبت به مقوله ايدئولوژي مذهبي اغماض كنيم، 
  نيل ارزيابي نمود.گراي مكآن را در رديف ايدئولوژي انسان توانيم



  115                         نقدي بر ايدئولوژهاي ...تحليلي بر نظريه برنامه درسي با تاكيد و  

مثل نومفهوم  ايهكيد بر تجارب فرد تا اندازمك نيل از جهت تأ يياگرانسانرسي * برنامه د
  گرايي آيزنر است.

  كيد بيشتري دارد.به فرايند تأ ؛فرايندمك نيل هم چون آيزنر ضمن توجه به محتوا و -*

كند و داراي صبغه ديني را تحقير مي يهاشهياند*مك نيل همچون آيزنر به طور ضمني 
داراي صبغه  يهاشهياند. چرا كه در هيچ جايي اشاره به شودينم ائلقحتي براي آن موضوعيت 

  ديني ندارد.

  تفاوت ديدگاه آيزنر و مك نيل:

و  درسي به طور مفصل به مباني تاريخيهاي برنامهديدگاه*مك نيل در معرفي 
  هر ديدگاه پرداخت اما آيزنر كمتر به مباني هر ايدئولوژي پرداخته است. يشناختروان

، هاسنت ،هادگاهيددرسي با عناوين مختلفي نظير هاي هنجاري برنامهگر چه نظريه* ا
آيزنر  اند،گ برنامه درسي و غيره مطرح شدهفرهن ارياخو  هاميپارادارويكردها،  ،هايدئولوژيا

برنامه درسي و مك نيل از  يهايدئولوژياهنجاري برنامه درسي به عنوان  يهاهينظراز 
  كند.ياد مي هاي برنامه درسيديدگاه جاري برنامه درسي به عنوانهن يهاهينظر

مزايا و ( يبررسبرنامه درسي به طور مفصل به نقد و  يهادگاهيد* مك نيل در معرفي 
  ها پرداخت.يزنر كمتر به نقد هريك از ديدگاهها پرداخت اما آمحدوديت) هريك از ديدگاه

رانه عمل گگزينش كامالً هايدئولوژياوصيف * آيزنر و مك نيل هر دو در انتخاب و ت
و اين نكته در ارتباط با شروع  رسدآيزنر متزلزل و مبهم به نظر مي ينشگريگزاما عمل ؛ كننديم

و سپس حركت به سوي طرح ايدئولوژي چهارم، بيشتر مصداق پيدا  ايدئولوژي اول تا سوم
ولي  .) جايابي كردمدرنپستجبهه (ك در ي توانيمديگر را  يهايدئولوژيا، چرا كه كنديم

كند؛ بدين معنا كه مك نيل از منطق كم و بيش روشن پيروي مي عمل گزينش گري مك نيل
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ير در يك س و، ايدئولوژي را انتخاب از ابعاد دروني به بيروني هايدئولوژيابا توجه به كانون 
 كند.دقيق جايابي مي باًيتقرمشخص و 

هاي رده است كه متأثر از ظهور انديشهرا مطرح ك ييهايدئولوژيااينكه آيزنر  سرانجام* 
نومفهوم گرايي و  ،نظير انتقادي ييهايدئولوژياند. ابوده سميمدرنپستلسفي جديد نظير ف

معرفي شده توسط مك نيل از آن غفلت شده  يهايدئولوژياشناختي كه در  ييگراكثرت
  است.

آيزنر با  يهايدئولوژياو تشابه ميان  تفاوت ير كلي،بخواهيم در يك تصو اگر به طور كلي،
از نمودار صفحه بعد  توانيم مك نيل را به قصد تعيين ميزان همپوشاني بين اين دو نشان دهيم،

  استفاده كرد.

  آيزنر يبندطبقهمك نيل با دو  يبندطبقهاشتراك و افتراق) ( يهمپوشان زانيم) 1( نمودار

 

  

  

  

  

  

  ارتباط غير مستقيم                    
  تناظر و ارتباط مستقيم                    
  تناظر با اغماض از محدودنگري                    

  

  عقل گرايي آكادميك

توسعه فرايند 

 ذهني
 پست مدرن

برنامه درسي به عنوان 

 فناوري

خود 

 بازسازي مجدد اجتماعي

سيستماتيكمنظم و  درسيبرنامه   

گراانسانبرنامه درسي   

بازسازي  امه درسيبرن

 برنامه درسي آكادميك

 يي آكادميكگراانسان

 پيشرفت گرايي

جزميت 

 نظريه انتقادي

  نومفهوم گرايي

  يي شناختيگراكثرت

آيزنر اثر   مك نيل
 آيزنر  اثر اول
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  يريگجهينتبحث و 

طلبد. و تعامالت مي هاتيفعالو فهم برنامه درسي، چيزي بيش از درك تركيبي از  درك
و  هادگاهيد، بايد زننديمي نتخاب برنامه درسو اجتماعات دست به ا هاگروههنگامي كه افراد، 

هاي فكري را كه در پس هنجارهاي كالس درس و مدرسه وجود دارد، دريابند. با بررسي نظام
و  هاارزشو عملكردهاي روزمره، به  هايمشخطشده يا نامعقول موجود در  مفروضات شناخته

 يهادگاهيداغلب موارد عمل تربيتي با . اگر چه در ميبريمعقايد جاري و ساري در جامعه پي 
فلسفي و تربيتي مطابقتي ندارد، ولي به هر حال شناخت الگوهاي اساسي فكري و عملي تعليم و 

، يدرس برنامهگر چه متخصصان رشته مطالعات ا .آوردربيت، مبنايي براي تفكر فراهم ميت
ه درسي مورد تحسين و تأكيد لعات برنامنظريه برنامه درسي را به عنوان يك جزء اساسي مطا

رسد اين امر توسط اغلب متخصصان اين رشته با توجه اندكي روبرو دهند، اما به نظر ميقرار مي
 كنند يك موضوع كامالًچرا كه فكر مي گيرندكه اغلب اين مسئله را ناديده مي است، كساني

. در قابل درك است است. اهميت نظري برنامه درسي كامالً شانروزانهغير مرتبط به كار 
ي را هاي مفهوماي از ابزاراين توانايي وجود دارد كه مجموعهبهترين شكل نظريه برنامه درسي 

تدريس و هدايت  يهاروش يسازشفافهاي برنامه درسي، براي تحليل و بررسي پيشنهاد
 .اصالحات فراهم گردد

، درسي، شناسايي ايدئولوژيدر حوزه برنامه  يپردازهينظربنابراين يكي از وجوه مهم 
هاي مختلف برنامه درسي و جامعه است. اين و اعتقادهاي خودمان درباره جنبه هاارزش

، بايد شكلي ستكه فرايندي مستمر و مداوم ا و نظام اعتقادي هاارزش يسازشفافو  كندوكاو
 يخودآگاهخاص  يهاارزشآشكار و آگاهانه به خود بگيرد. تا زماني كه نسبت به يكي از 

. آن ارزش بر تفكر و اعمال ما تأثير برعكسنداشته باشيم، اين ما هستيم كه در اختيار آنيم و نه 
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خود، از  يهايپردازهينظرگذارد، هر چند نسبت به آن آگاهي نداشته باشيم. از آنجا كه در مي
  باشيم. آگاهي داشته هاآن، بايد نسبت به ميريپذيمثير و اعتقادها تأ هاارزشاين 

 ينيبجهانتوان در پرتو فلسفه و را مي هايبندطبقهدر اين  ادشدهي يهاتفاوت، يطوركلبه
رسي برنامه د نظرانصاحبآيزنر و مك نيل جستجو و تبيين كرد. فلسفه جنبه حياتي انديشه 

ثر از مورد ابعاد مختلف برنامه درسي متأآنان را در  يهايريگميتصمها و بوده و تمام انتخاب
 برنامهدر  يريگميتصموع و بنياد فلسفه نقطه شر دارد،هم چنان كه گودلد اظهار مي .آن است

درسي ساري و جاري عناصر و ابعاد برنامه است و نقش آفريني فلسفه در تمامي مراحل، يدرس
ندي بزنر و مك نيل نشان داده شد، طبقهآي يبندطبقهطور كه در مقايسه همان از اين رو، .است

آيزنر و مك نيل با  يبندطبقهي مختلفي را شناسايي و معرفي نموده و هانظريه ،هر كدام
ير هاي جديد نظآيزنر توجهي بيشتري به ايدئولوژييكديگر منطبق نيستند. از سوي ديگر 

- شناختي كه ملهم از آموزه ييگراكثرت نومفهوم گرايي و خصوصاً هاي انتقادي،ايدئولوژي

را بيان  نظر خوداست داشته، اما مك نيل به طور آشكارا ايدئولوژي مورد  سمينمدرپستهاي 
برنامه درسي نگاه تركيبي است  يهايدئولوژياتوان گفت نگاه مك نيل به در كل مي نكرد و

ها اي از ايدئولوژيدهد بلكه مجموعهواحدي تعليم و تربيت را جهت نمي چرا كه ايدئولوژي
بر  با اين وجود مك نيل بيشتر دهد.درسي مدارس را جهت ميامهيم و تربيت و برنتعل

بر  چرا كه مك نيل سه ايدئولوژي ديگر را غالباً كيد دارد.ايدئولوژي بازسازي اجتماعي تأ
  كند.د مياساس ديدگاه بازسازي اجتماعي نق
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