طراحی الگوی برنامه درسی در ایران :از همهجا بجز اینجا!
طی سالهای گذشته چه فراوان فرصت ارزشمند دوره تحصیلات دکتیری داشجییانان رشیته
«برشامهرنزی درسی» مصروف آن شیده اسیت تیا تحیت ننیاان «طراحیی و انتااربشجیی» بیه
بازآفرننی الگای «تانلر« ،»1کانن »2و «اکر »3با محتاای خاص و ماضانات متعدد ی کیه الاتیه
اغلب ،ماضاناتی متمرکز بر مسائل بامی کجار هستند ی اقدام کنند .انن نمل در دوره دکترای
تشصصی که اشتظار است کاری اشیام شاد که مرزهای نلم را به پلش بارد ،احتماال بیه سیشتی
قابل تانلد است .واقعلت آن است که چنان فراواشی بکارگلری چهارچاب کانن جهت طراحی
الگای برشامه درسی طی دهه هجتاد زناد شده باد که من از «کاننبس» سشن بیه ملیان آوردم.
شاند به شانی آن هم اکنان اتمام نافته باشد ولی به جای انجان« ،اکر» قیرار گرفتیه؛ کیه دارای
بنلادی شاکهای و قابل تطالق با مااحث تازه رونکردهای پلچلدگی و واقعلتهای زشدگی است.
اگر طراحی برشامه درسی به معنای فراهم کردن مااد برای پرکردن ظرف خالی تانلر ،کانین
نا اکر باشد ،آشگاه میتاان همه انن فعاللتها را «شاآوراشه» شاملد؛ اما مین چنیلن بیاوری شیدارم
واقعلت هم چنلن شجان شمیدهد .بندرت شاهد آن هستلم که نکی از انن طراحییهیای برشامیه
درسی در شجرنات نلمی جهان منتجر شده باشد .اما در انران ،چنلن فضیانی در داشجیکدههیای
میری دوره دکترا حاکم شده و مقاال افتاده است.
در هملن شماره فصلنامه مطالعات برشامه درسی تافلق اشتجیار سیه مقالیه از شیاط طراحیی و
انتااربشجی وجاد دارد .در اولیلن مقالیه ،مطالعیهای بیا ننیاان «طراحیی و انتاارنیابی الگیای
مطلاب برشامه درسی درهم تنلده (تلفلقی)» (ربلعی و همکاران )1399 ،بر اساس «الگای تانلر»
و در حازه «آمازش سااد بامشناختی در دوره ابتدانی انران» اشیام شده است .شاشته شده کیه
«طاق شتانج به دست آمده ،الگای مطلاب بر اساس نناصر  4گاشیه برشامیهرنیزی درسیی تیانلر
طراحی گردند که نناصر اصلی شامل هدف (حفظ تناط زنسیتی و ،)..محتیاا (تلفلیق آمیازش
شظری و نملی بامشناختی و ،)..فعاللتهای نادگلری (پژوهش محار به صارت گروهی و )..و
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ارزشلابی (آزمان هاش طالعتگرا و )..میباشند» .انن همان است که آن را پرکردن ظرف تانلر
شام میگذارم.
در دوملن مقاله ،تحت نناان «طراحی و انتاارسنیی الگای برشامه درسی آمازش بهداشیت
و ارتقای سامت در دوره دبستان بر اساس مفروضههای شظام سامت» (نظلمی )1399 ،تاش
میشاد از «الگای اکر» استفاده شاد و نناصر دهگاشه انجان مارد شظر باشد تیا طراحیی برشامیه
درسی بهداشت و سامت شکل گلرد .انن نناصر ناارتند از «منطق ،مقاصد و اهداف ،محتیاا،
فعاللتهای نادگلری ،شقش استاد ،1مااد و منابع ،گروهبندی داششآمازان ،مکان ،زمان و سنیش
و ارزشلابی در دوره دبستان» .جالب است وقتی پژوهجگر از تحللل کتاب بیه نناصیر دهگاشیه
دست شمینابد ،بلان میکند که «در ادامه به دللل اننکه در طیی بررسیی بیا اسیتفاده از مایاشی و
چهارچاب مفهامی و شتانج تحللل محتاا حازههای مرتاط امکان طراحی و پاسشگانی مسیتند
الگای برشامه درسیی بیر اسیاس میدل اکیر امکانپیذنر شایاد مصیاحاه شلمیهسیاختارنافتهای از
متشصصان تعللم و تربلت و آمازش بهداشت و دبلران 2باتیربه آمازش و پرورش اشییام شید
که برای تحللل دادهها ،پاسخ هر نک از پرسشها در کنار هم گردآوری شیدشد» .بیدنن ترتلیب
همه تاش صارت گرفته تا ظرف تدارکشده تاسط اکیر بیرای ماضیانی در حیازه سیامت
انران ،پر شاد
در ساملن مطالعه با نناان «طراحی الگیای مفهیامی برشامیه درسیی تلفلقیی اسیتم (نلیام،
فناوری ،مهندسی ،رناضی) در دوره ابتدانی کجار انران» (رضانی و همکاران ،)1399 ،هم امار
بر «شظرنه اکر» بنا شده است .شانسندگان اظهار داشتهاشد «کاملترنن و کاربردیترنن 3برداشت از
نناصر برشامه درسی که میتااشد به نناان الگای زنربنا در برشامهرنزی درسی مارد استفاده قرار
بگلرد ،مدل اکر است .در حالت آرماشی ،انن مؤلفهها با نکدنگر شلز ارتااط و پلاشد برقرار کیرده
و ماجاات ثاات و اشسیام را در طرح فراهم میآورشد» .آشان در ادامه بلان میکنند «استعاره تیار
ننکاات شلز بر ماهلت آسلبپذنر نک برشامه درسی تأکلد میشماند .هرچنید کیه تیار ننکایات
 .1آنا ضرورتی دارد بیای شام معلم نا حتی آمازگار ،از «استاد» استفاده شاد؟ انن شام مرباط بیه شیاط دنگیری از تحصیلات
است که آمازش نالی شام دارد؛ شه آمازش ابتدانی
 .2چرا دبلر؟ در مدرسه ابتدانی« ،آمازگار» فعاللت میکند و آشان برای انام شظر در انن باره ،صالحترنن هستند.
 .3احتماال انن وصف اشاره به شظام آمازش و برشامه درسی انران دارد نعنی کاربردی بادن در انران آنا واقعا چنلن است؟
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شساتاً اشعطافپذنر است ،معذلک اگر نک رشته و نا زشیلره خاصی از آن شسات به سانر رشتهها
به شدت و نا به تعداد دفعات بلجتر کجلده شاد پاره خااهد شد .به انن ترتلیب تیار ننکایات
بلاشگر انن است که قدرت و تاان هر تار و زشیلر به اشدازه قدرت و تاان ضعلفترنن حلقه آن
است» .انن شانسندگان برای بکارگلری الگای اکر به ذکر دللل هم اقیدام کیردهاشید «بیا وجیاد
اننکه برشامه درسی استم تلفلقی ،تئاری برشامه درسی محساب شمیشاد و نک رونکرد آمازش
نلام تیربی است ،اما به دللل پلچلدگی ماحث تلفلق و اهملیت همیه نناصیر دهگاشیه اکیر در
نملیکردن انن آمازشها باند با شگاهی دقلق و نملق همه نناصیر الگیای اکیر تالیلن شیاشد؛
همچنلن شقش ماادآمازشی ،زمان ،مکان و گروهاندی در انن برشامه درسی بسلار حائز اهملیت
است و چناشچه هر کدام از نناصر دچار خلل باشیند تیار ننکایات برشامیه درسیی بیه سیمت
ازهمگسلشتگی خااهد رفت» .دستاورد انن تاش تحقلقی آن است کیه برشامیه درسیی نلیام،
فناوری ،مهندسی ،رناضی برای نمل بر اساس الگای اکر ،تنظلم شده است
انن شاط فعاللت پژوهجی ،کاشجی است تا ظرف خالی تانلر ،کانن نا اکر با آن پر شاد .آنا
واقعا آن را میتاان «طراحی الگای برشامه درسی» شاملد؟ من که تردند دارم اما چان جمعیی از
متشصصان حازه برشامه درسی کجیار چنیلن مییپندارشید ،مین شلیز تسیللم رای آشیان هسیتم.
باوجادانن ،ماضاط اساسیتر انن است که چرا تانلر ،کانن و اکر؟ گفته میشاد آشان شماد نلم
در حازه مطالعات برشامه درسی هستند حتما هم چنلن است .اما آنا آمازش و پیرورش انیران
که خاد دارای نک الگای برشامه درسیی «خیاص» اسیت 1و شظیام اجرانیی آن شلازمنید چنیلن
کاششهای راهگجانی برای پرکردن ظرف خالی آن است ،مستحق چنلن ننانتی شلست؟
در نرصه تحقلقات انران از «پژوهش نرضهمحیار» و «پیژوهش تقاضیامحار» سیشن گفتیه
میشاد .پژوهش تقاضامحار ،آن است که در پاسیخگیانی بیه شلازهیای انیام شیده شهادهیای
اجرانی کجار باشد .آنا در انن شرانط که بهرحال ،شظیام آمیازش و برشامیه درسیی کجیار بیه
شکلی بر نک الگا برای تاللد برشامه تاافق کرده است (برشامه درسیی ملیی جمهیاری اسیامی
 .1انن الگا همان است که چهارچاب آن در برشامه درسی ملی انران به تصانب شهاد سلاستگذار کجیار رسیلده اسیت .شظیام
اجرانی برشامه درسی و آمازش کجار ،ملزم به نمل بر اساس آن است .هر شاط تاش نلمی و داشجگاهی وقتی میتااشد به کار
انن شظام بلاند که منطاق با چهارچاب آن باشد .تاشهای دنگر ،فقط میتااشد گاهی الهامبشیش شیاد ولیی انلیب منییر بیه
«حسرت» دستاشدرکاران و «حرف» پژوهجگران است.

3

فصلنامه مطالعات برشامه درسی ،شماره  ،59سال پاشزدهم ،زمستان 1399

انران ،)1391 ،چهارچاب آن بنانی کیاربردیتیر و مفلیدتر بیرای اننگاشیه تاللیدات پژوهجیی
شلست؟ چرا انن تاان ارزشمند داشجیانان دوره دکترا و وقت شیرنف اسیتادان آشیان مصیروف
تاسعه معنا و تکملل ظرفی شمیشاد که مانای نمل تاللد برشامه درسی برای چندنن ملللیان از
فرزشدان انن کجار و شاگردان مدرسهای آن اسیت؟ چگاشیه اشتظیار اسیت کیه شظیام اجرانیی،
داششبنلان شاد در حاللکه شظام داشانی کجار به اجرا شمیپردازد؟
الاته انن بازگجت به سای شلازها و بناشدن کاشیشهیا بیر شلازهیای ملیی ،همیااره مفلید و
پسندنده خااهد باد .همچنلن ،اننکار شاند بتااشد تاحدی شزدنکی فعاللت داشجیگاهی بیه شظیام
آمازش و برشامه درسی را فراهم کند و مدنای بیربطبادن تحقلقات داشجگاهی به ماضیانات
واقعی کجار و کاربستشاپذنری آشها را کاهش دهد .درنلنحال ،چنلن اقدامی میتااشد فرصتی
باشد تا تمرنن شاد که آنا با چهارچاب مارد شظر کجار هم میتاان به تاللد برشامه درسیی در
ماضانات خاص اقدام کرد نا خلر .بنابرانن ،چنلن نملی را میتاان «خلر مجیترک» محسیاب
شاد .آنا ممکن است شاهد آن باشلم که انن چهارچاب ملیی ،ظیرف خیالی بیرای طراحیی و
انتااربشجی برشامههای درسی آننده تاسط داشجگاههای کجار باشد؟
پنیم اسفند 1399
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