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 2کورش فتحی واجارگاه

 

اوان در قررن  ای با فرراز و نیر ف فرر   رشته برنامه درسی به عنوان يک قلمرو تخصصی و حرفه

ريرزی  ترين تحول دوران اخ ر حرکت از پراراديم برنامره  ترديد مهموده است. بیبگذشته روبرو 

هرای  با تالش درسی به پاراديم فهم برنامه درسی يا مطالعات برنامه درسی بوده است که عمدتاً

-م ان ويژگی های بعدی به اوج رس د. شايد درآغاز و در دهه 0791گرايان بويژه از دهه نوفهم

هرای دديرد بررای    ترديد دستاوردهايی چون ايجراد افر   بی گرايی،های مختلف و متعدد نوفهم

 ريرزی درسری بروده اسرت    ن رشته مطالعاتی از اشغال برنامره رشته و در ع ن حال رها کردن اي

 .(0771)پاينار و همکاران، 

اظ تراريخی در رشرته   يا پارادايم اصلی رشته معرر  دو ديردگاه عمرده از لحر     موج اين دو

ورود بره دوران   اکنرون در آسرتانه دوران پسرانوفهمی يرا    . در ع ن حال همهستندبرنامه درسی 

المللری  هايی چون بر ن گ ریبا دهتاغلف هست م که  (0101، 6)مالووسکی بعدی برنامه درسی

قت، و حق هرای فنراوری و پسرا   (، روندهای نوظهور در ح طه0101پاينار، ) سازی برنامه درسی

                                                 
که در آن آموزش رشرته   (Engaged Sociology (Korgen, 2014 ; Oberlin, 2022)  توده به مفهومژه با ااين و .0

در کنرار    یمطالعات برنامه درسر   انيدانیجو یاست و  بر آموزش عمل نظراست، مورد  انيدانیجو یعمل یر معطو  به درگ

 .است یخيتار و دغدغه قهيسادارای   رانه درگ اي یمیارکت یدرس یزيربرنامهالبته  دارد  د تاک یدروس نظر

 . استاد دانیگاه شه د بهیتی 0

3. Malewoski 
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های نرژادی،  ( و تداوم دغدغهالف 0011 )فتحی وادارگاه، هايی چون نو/چند بسترسازیدنبش

 دنس تی و غ ره همراه است.

در حروزه مطالعرات برنامره     دديدهای بستر سازی به عنوان يکی از دنبش ديدگاه نو/چند

ورش و دنبال میرکالت رشرته بررای ح رور در آمروزش و پرر      هدرسی بطور اخص در ايران ب

های ديگر در سال ان اخ ر مرورد تودره قررار    های برنامه درسی در عرصهودود ن ازها و دغدغه

 گرفته است.  

های برنامه درسی بره  بومها يا زيستتوسعه اقل م ر خالصه نو/چند بسترسازی در صددوبط

رنامره  فراسوی نظام آموزش عمومی به عنوان سرزم ن اصلی يا سرزم ن مادری رشته مطالعات ب

های نظرام آموزشری بره    ضمن تمرکز بر ضرورت گیودن دروازهدرسی است تا از اين رهگذر 

های میراوره  گان برنامه درسی، بسترهای دديدی چون حوزهآموختنظران و دانشروی صاحف

ن، ترب رت  برنامه درسی، برنامه درسی در مح ط کار، برنامه درسری آمروزش عرالی و بزرگسرا     

، کارآفرينی، برنامه درسی در حوزه آموزش و ترويج کیراورزی،  ایحرفه و یفنمعلم، مهندسی، 

مورد کاوش و توده ب یتری به عنروان مقاصرد بعردی     غ ره ها ومح ط زيست، فناوری، رسانه

 (.  ب 0011 )فتحی وادارگاه، رشته مطالعات برنامه درسی قرار گ رند

ترری از  ريرزی درسری، تب ر ن دق ر     نامهؤلفه برتمرکز بر م کند تا بانوشتار حاضر تالش می

کنرد   ارائه نمايد و روشن سازیآينده رشته در دوران نو/چند بستروضع ت فن برنامه درسی در 

سرازی رشرته همانران وضرع ت دوران نروفهمی را در خصرو        که آيا در حوزه نو/چند بستر

-نامه درسی دنبال مری های رشته مطالعات برريزی درسی به عنوان يکی از مؤلفهه برنامهتوده ب

 ؟ده را در دستور کار قرار خواهد داکند يا بازگیت به دوران گذشت

های جدید به سوی فن برنامه درسی یا فهم برنامهه درسهی یها    گرایش عمده در عرصهآیا 

 بود؟ خواهد ترکیبی از آنها

 سرت  مطرح شرده ا  الهام از ديدگاه چرخش قدرت نرم و سخت در س است خاردی که اخ راً با

توان دابجايی فن و فهم برنامه درسی را بره شررح زيرر بره تصروير      می (0100، 0)وانگ و ه و

 کی د:  

                                                 
1. Wang and Hu 
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الف( برخال  دوران کالس ک که دنبه فنی برنامه درسی غالف بود و پیتوانه درخور ترودهی  

های عملی را شکست رشته در توده به عرصه برای اين خط مقدم رشته ودود نداشت و عمالً

اين دنبه فنی به عقف رانرده شرد و آناره کره در ح رات       د، در دوران نوفهمی عمالًمودف ش

برنامره   ترالش رشته نقش ايفا کرد، فهم و بص رت پ ا دگی برنامه درسری و صرر  انررژی و    

درسی در حوزه نظر و درك برنامه درسی برود و فرن برنامره درسری در پیرت و حاشر ه ايرن        

ه عمل برنامه درسری بر  مدرسه و ديگر فرمان عقف گرد از گفتمان نظری قرار گرفت. به عبارت 

منظور تقويت و درك بهتر از برنامه درسی به عنوان يک پديده يا گفتگوی پ ا ده مردنظر برود   

گفتمان و نظريه برنامه درسی بود و  تحل ل، ( و آناه در کانون توده بود نظريهزيرچاپ)پاينار، 

يرا همران   هش رشته معطو  به فن برنامره درسری   آناه که به عقف رفت، تالش در حوزه پژو

 برای حل مسائل مدرسه بود.  ريزی درسی برنامه

-د رخ دهرد صرف  های برنامه درسی بايدر حوزه توسعه زيست بوم، آناه که در موج سوم

آرايی دديد يا آرايش دديد رشته از لحاظ فن و فهم و يا دنبه سرخت و نررم برنامره درسری     

هرای  دنبه فن برنامه درسی مجدد به م دان و صف مقدم زيست بروم  الًاست. بدين معنا که عم

ن نوفهمی حاصرل شرده اسرت و ايرن     آيد منتهی با پیتوانه درك و فهمی که در دورادديد می

 دوران پسانوفهمی را رقم خواهد زد.، خود

مطلروب و نراتوانی در   دل ل اين چرخش در دوران يا موج سوم، شکست در خل  تصروير  

 متهم به کم اثرری  رشته عمالًکه چه در دوران کالس ک های رشته است از همه ظرف ت استفاده

علمی برود و چره در دوران نروفهمی     بواسطه درك و فهم بس ط و ساده انگارانه مبتنی بر اصول

 ای و فاصله گرفتن از ح ات مدرسه منجر شد.به فروپاشی از لحاظ انسجام رشته که عمالً

 برای حل و فصلبايد  درك و عمل توامان  مولفهدر دوران دديد دو  رسد احتما ًبنظر می

تروان بره شرکوفايی    مری  و ظراهراً  شروند های دديد بکارگرفتره  صهعرمسائل برنامه درسی در 

های مختلف با ماه ت و اشکال مختلف با پیتوانه درك و مهندسی برنامه درسی در زيست بوم

 درسی ام د داشت. فهم انباشته شده در حوزه نظر برنامه
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 وضع ت فن و فهم برنامه درسی در دوران مختلف برنامه درسی :0ددول شماره  

های فنی را به انزوا رانده است. ژوهش و دغدغه فعال تب( رشته برنامه درسی به اندازه کافی پ

ای مرورد  کنرد. چنر ن گوينرده   نامه درسی صحبت کسی از مهندسی بر ست افتخار ن یداديگر 

 گ رد.روز نبودن قرار میاتهام به 

ها با پرچم است. ح ور رشته در اين زيست بوم ای ديگرها به گونهبومداستان اما در زيست

های مرتبط با برنامه درسری  ها و دغدغهها و پاسخ به سوالل مسائل عملی اين حوزهو شعار ح

 خريدار دارد. بر نظريه عمالً در اين قلمروها است و عمل مبتنی

ای اسرت  دومرحلره  آم ختره و ج( آناه که رشته در دوران دديد به آن ن از دارد نوعی رويکرد 

-برنامره  بجای رويکرد تک قطبی دوران کالس ک از توده صر  به فعال ت تول د يا عمل يعنی

 یو فهم برنامره درسر  ک د عمده بر درك أريزی درسی و تدرسی يا به حاش ه راندن برنامه ريزی

 ای يا ترک بی از نظر و عمل استفاده شود.،  زم است از رويکردی دو مرحلهدر دوران نوفهمی

 

له ئآناه که کل د حل اين دوگانگی يا معادله اين يا آن فهم و عمل برنامه درسی است، مسر 

خصرو  در  البه عبارت ديگرر رشرته علری    .ستهای رشته ااستفاده از حداکثر ظرف ت و داشته

رصه بايرد داشرته باشرد و از    به اين دو ع مطلوبدوران پسانوفهمی در بسترهای دديد تودهی 

هرا توسرعه   تنی بر درك پ ا ده استفاده کند و آن را در سرتاسر زيست بومريزی درسی مببرنامه

 دهد.
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 کرردن در دوران نروفهمی عمرالً    ريزی درسی و کمتر از حد واقع بره آن تودره  رهاکردن برنامه

چه بخواه م چه نخواه م فن برنامه درسی برای پاسرخگويی بره    .برده استرشته را زير سوال 

نقیی محوری و نره در   ا ت و ن ازهای دامعه و مخاطبان ضروری است و اين قلمرو عمالًؤس

شدن اين قلمرو و  حد يک قلمرو از قلمروهای برنامه درسی برعهده دارد و آينده رشته در فربه

دارد؛ چه آنکه خرودی ايرن درك و فهرم پ ا رده بايرد در قالرف      قرار کارايی هرچه ب یتر آن 

 تول دات برنامه درسی عم   و کم نقص نیان داده شود.

سری يرا   رترا قردرت فرن برنامره د     هستندنظ ر های دديد برنامه درسی فرصتی بیبومزيستد( 

رو دوران دديرد دوران اح رای   د. از ايرن نر کندديرد زنرده    ريزی درسی را در قلمروهایبرنامه

 های دديد است.ريزی درسی مبتنی بر درك و فهم پ ا ده در عرصهبرنامه

 
 ريزی درسی در دنبش نو/چند بسترسازی مطالعات برنامه درسی: دايگاه برنامه0شکل 

ريزی درسی برنامه با نوعی اعاده ح ث ت از دوران نو/چند بسترسازی عمالً بطور خالصه در

ز موفق ت رمآن در  به عنوان قلمرو اصلی و محوری رشته برنامه درسی مواده خواه م بود که 

 های عملی بسترهای دديد مانند مح ط کار، میاوره برنامره درسری،  رشته، درگ رشدن در حوزه

عبرارت   ا عمليا در پ وند ب است. منظور از مطالعات برنامه درسی درگ رانه غ ره ترب ت معلم و
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از تفکر مبتنی بر دانش و نظريه برنامه درسی برای توسعه نوعی نگاه و نگرش برنامه درسری و  

العات برنامه درسی برای میارکت مؤثر در شکل دهی و بازنگری استفاده از ابزارهای حوزه مط

ات ترر آناره کره در مطالعر    ها در بسترهای مختلف برنامه درسی است. به عبارت روشرن برنامه

عی برنامه درسی درگ رانه در دوران پسانوفهمی و نو/چند بسترسازی مدنظر است بکارگ ری واق

در های حوزه مطالعات برنامه درسی در حوزه طراحری و عمرل برنامره درسری     مفاه م و داشته

 .رد مدنظر قرار گ انيدر آموزش دانیجو ديبا یامر ن و چن است ديدد یبسترها

حول محور اثربخیی و  لعات برنامه درسی در دوران دديد مجدداًبی ترديد نقش رشته مطا

برا اسرتفاده از مبرانی و دسرتاوردهای دوران گذشرته      مختلف    گیايی واقعری در بسرترهای   گره

های نظری در ايرن بسرترها ح رور    فهمی خواهد بود و تنها تأک د بر گفتماندوران نو خصوصاً

 رشته را موده و موثر نیان نخواهد داد. 

 

 نتیجه گیری

رشته مطالعات برنامه درسی در دوران نو/چند بسترسازی  ناگزير از پاسخگويی به ن ازها و 

های دوران دديد است و تاسی به هر يک از سنتمسائل عملی مودود در اين بسترهای 

( يا يا تاک د بر ضرورت آن  های عملی با تصم مات برنامه درسیکالس ک )در معنای درگ ری

تواند )در معنای تالش برای توسعه دانش و نظريه برنامه درسی( به تنهايی نمینوفهمی 

اين ب ان بدان معناست که ترب ت های دديد ت م ن کند. در اين زيست بوم را موفق ت رشته

رهای مختلف در تهای درگ ری با بسنسل آينده متخصصان برنامه درسی مستلزم تدارك فرصت

است که  هايیبرنامه دسته از و بطور کلی آن ایهای حرفهژوهشپ، مح ط کارقالف تجرب ات 

چن ن تصويری از های عملی با پیتوانه نظری مناسف آماده کند. اينرا برای ورود به عرصه آنها

استادانی است که خود در م دان عمل اين بسترها و  متخصصانبودن ا مستلزم دار ، رشته آينده

 .ان و تمام ت رشته را به سوی پاسخگويی ب یتر هدايت نمايندح ور داشته باشند و دانیجوي
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