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در سال  1930به مناسبت یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات برنامهه درسهی اه همهه مخانبهان
نشریه درخواستی مطرح کردم« :پرسش این است که نشریه مطالعات برنامه درسی نی دهه اول
عمر خود به چه میزان به آنچه به آن چشم داشته ،دست یافتهه اسهته همچنهین ،ایهن پرسهش
مطرح است که این نشریه در ده سال آینده به کدام آینده چشم بدوهد و به تحقه کهدام آینهده
امید بورهده» و در ادامه نوشتم:
آیا برای پاسخیابی به این پرسشها ،به کسی جز یهاران همیشه ی نشهریه ،بایهد امیهد
بداریمه ما برای ایجاد فرصتی برای گفت و پیرامون «عملکرد نشهریه مطالعهات برنامهه
درسی» به مثابه یکی اه فعالیتهای مهم انجمن مطالعات برنامه درسهی ه شهاید ههم
مهمترین آنها در عرصه تولید علمی ه یکی اه شمارههای ویژه نشریه در سال دههم را
به این موضوع اختصاص خواهیم داد .این فرصت برای آن اسهت تها نشهریه در ن هاه
نقادی صاحبان خرد به تصویر کشیده شود و اه نری دیهدن نشهریه در آیینهه ن هاه و
نقادی خیرخواهان عرصه مطالعات برنامه درسی ،راه درست بر دستاندرکاران آشکار
شود .برای تدارک محتوای چنین شهمارهای اه نشهریه ،اه همهه اسهتادان ،متخصصهان،
پژوهش ران ،دانشجویان و عالقهمندان این حوهه دعوت میکنیم مقهاتت خهود را بهه
دفتر نشریه ارسال دارند .ما امیدوار هستیم ده سال فعالیهت نشهریه بهه گونههای مهورد
نقادی قرار گیرد که هم ارهش عملکرد دستانهدرکاران را آشهکار کنهد و ههم امکهان
تدارک چشمانداه آینده را فراهم آورد.

اه آن درخواست چیزی حاصل نشد! شاید مصلحتاندیشی بهرای محافتهت اه یهک نههال
کمبنیه یا شاید اهمیتنداشتن کسی که چنین دعوتی را مطرح کرده بود ،سهب

آن بهیواکنشهی

شد! هر کدام که در نتر مخانبان و برنامهریزان درسی ایران بود ،برای سردبیر چنین معنها شهد

 .1جامی میگوید :ن ردد خانر اه ناراست خرسند /وگر خود گوئی آن را راست مانند.
 .2استاد برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانش اه هرمزگان ،بندرعباس
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که اگر صدایی اه شخصی مهم برآید ،دستکم یک دست به سوی آن میآید! این تفسیر معنای
آن عمل ،بر ان یزه کار تأثیر داشت و هنوه هم وقتی به یاد میآید ،دارد!
در نول این مدت بارها آرهو کردم که نویسندهای اه پژوهش ران دانشه اهی دارای مرتبهه
علمی یک مقاله به تنهایی ن ارششده را برای این نشریه ارسال کند! مقالهای که بشود آنهرا بهه
اندیشه و افکار و دریافتهای آن شخص به عنهوان برنامههریهز درسهی ایرانهی منسهود کهرد.
مقالهای برآمده اه کوششهای تأملی شخصی واقعی در ایران .نشد که به آرهویم برسم!
در پی یری آرهوی مذکور بعنوان سردبیر یک فصلنامه معتبر متعل بهه یهک انجمهن علمهی
دارای بیش اه چهارصد عضو که بسیاری اه پیشکسوتان برنامهریزی درسهی نیهز در میهان آنهان
هستند ،اعالم کردم که مقاتت تک ن ارش استادان برنامهریزی درسی را بهدون داوری معمهول
نشریه ،پذیرش میکنم! نشد که به آرهویم برسم! به خودم به بهانه پایان قرن چههاردهم و آاهاه
قرن پانزدهم جرأت دادم و نامهای تنتیم کردم برای همه آنان کهه در مرتبهه اسهتادی در رشهته
برنامهریزی درسی در دانش اههای ایران مشغول خدمت بودند فرستادم؛ که چنین بود:
استادان محترم مطالعات برنامه درسی ایران
با سالم و عرض ادد
فصلنامه مطالعات برنامه درسی در نتر دارد دومین شماره خود در سهال  1044را ه بعنهوان
سال پایانی قرن چهاردهم ه به «تجربه یکصد سهال تهالش برنامههریهزی درسهی در ایهران و
چشمانداه آن در قرن آینده» اختصاص دهد .بناست این شماره به نور اختصاصی بهه انتشهار
مقاتت برآمده اه تجربه و ایفای نقش «استادان ایرانی حوهه برنامهریزی درسهی» اقهدام کنهد.
بدین سب

اه شما استاد ارجمند تقاضا میشود در این «فعالیت داونلبانه» ،مشارکت کنیهد و

با تدوین و ارائه دیدگاه ،تحلیل ،تبیین و برآورد خود ،ملت را در باهخوانی تجربهه گذشهته و
چشمانداه آینده آموهش و برنامه درسی ایران یاری فرمایید.
سالمتی برقراره شادکامی پایدار
نعمتاهلل موسیپور

قرن به اتمام رسید و این آرهوی سردبیر برآورده نشد! خواستم اه دبیرخانه که چنهد نوبهت
پی یری کنند و کردند .خود نیهز بهه اسهتادان محتهرم پیهام دادم و هنهو هدم و گفت هو

کهردم!1

 .1دو شخصیت ارهشمند اه میان برنامه ریزان درسی (دکتر گویا و دکتر فتحی واجارگاه) و یک شخصیت متفکر حوهه مطالعات
فرهن ی (دکتر نعمت اهلل فاضلی) برای چنین ن ارشی به من وعده دادند و به آن وفا کردند و نترات آنان بهمهراه مقالهه خهودم
بعنوان مقاله اول در شمارههای دوره هفدهم منتشر شد.
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مدیرمسئول محترم نشریه نیز چنین کرد! اما؛ «نیامد دستی اه آستین بات /که با آن ما به او گوییم
ماشات!»
این بدان معناست که درخواست سردبیر این نشریه اهمیتی نداشته و خود نشریه جای اهی
ندارد که استادان این رشته مقاتت تکن ارشی خود را در آن به انتشار رسانند! اکنون در ایهران
بیشتر اه پانصد نفر در رشته برنامه ریهزی درسهی دارای مهدرک دکتهری هسهتند و جمه قابهل
توجهی اه آنان در کادر هیأت علمی دانش اهها حضور دارنهد تها ماننهد خهود را تربیهت کننهد!
برخی اه آنان که شمارشان در سال  1044بیش اه ده شخصیت بود ،به مرتبه استادی آموهش و
پژوهش رشته خود یعنی «برنامهریزی درسی» رسیدهاند .پرسش این بهود کهه چهرا ایهن جمه
شریف حاضر نیستند مقالههای تکن ارشی تدارک کنند و آنرا به یک نشریه تخصصهی رشهته
که اه قضا متعل به اجتماع داونلبانه خود آنان است ،بدهنده اینکه دلیل آنهان چهه بهود ،جهای
بحث من نیست .حتما خود آنان و جوانان افتخارآفرین برومندی کهه شهاگردی آنهان را دارنهد،
روهی خواهند گفت و نوشت که چرا چنین است؛ اما معنای آن برای مهن چنهین بهود کهه« :در
جای ناراست بنشستهای!»
وض مشابهی را در داوری مقاتت همین نشریه تجربه میکنم .در آنجا هم دی هر بزرگهان
برنامهریزی درسی هحمت داوری مقاتت را به خود نمیدهند! گویی داوری داونلبانه مقهاتت
این نشریه کاری به دور اه شان آنان است! در یهک رشهته علمهی وقتهی کهار داوری تولیهدات
پژوهشی توسط بزرگان آن حوهه مطالعاتی به انجام نرسد ،سطح تشخیص با فرونشست همهراه
میشود .هر نوشتهای کمکم مقاله قلمداد میگردد.
جایی که اشخاص دارای توان تشخیص سره اه ناسره دامن خود را اه داوری برمهیکشهند،
در هیر دامنی کار داوری به انجام میرسد که اتفاقا «شکلگرایی»« ،ساخت یبودن» و «خالیبودن
اه محتوا» اساس تأیید و انتشار میشود و این نوشتهها تحت نام مقاله نبقهبندی میشوند .وقتی
انتتار است یک مقاله مسالهای اصیل را به کنکاش نشسته باشد و دستاوردی مفید برای فهم یها
کاربست را عرضه کند ،تبدیل میشود به کارخانه تولید محصول قالبی و بدون کیفیت! هماننهد
همان که در تولیدهای دی ری جریان دارد :ماشینساهی یا کفشسهاهی یها سهمسهاهی؛ فرقهی
نمیکند! آنها هم قاعده شکل را رعایت میکنند و اینان هم! هر دو هم اه فرایند کنتهرل کیفیهت
عبور میکنند (فرایند داوری) و مُهر روسفیدی دریافت میدارند! اما چه با خود دارنهد :هماننهد
همان خودرو که امنیتی برای سرنشین ندارد ،این مقاله هم آموههای برای خواننده ندارد! کهاری
که میکنیم البته فوایدی چند دارد :بیمدرکان را صاح

مدرک ،بیمراتبان را صهاح

مرتبهه و
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شعاریون را دست پر اه شمار مقاتت میبخشد! امها بهرای فههم هنهدگی و حیهات آمهوهش و
بهساهی برنامه درسی و حل مسائل آن ،دی ر چیزی درمیان نیسهت! ایهن وضهعیت کهه ممکهن
است در آن خدمتی هم باشد ،اما سرشار اه خیانت است به علم واقعی و تولیدات اصیل! ماندن
در چنین موقعیتی را من هیانی میبینم برای دانش این رشته ارجمند.
فرصت را انیمت میشهمارم و پها اه انتشهار پنجهاه و دو شهماره ،از سممت سمریبیری
فصلنامه مطالعات برنامه یرسی کنارهگیری میکنم .این فرصهتی اسهت تها عضهوی دی هر اه
جامعه برنامهریزان درسی کشور بدین منص

آید و نفسی تاهه بهدان بخشهد .همزمهان مراته

ارادت خود را تقدیم کسانی میدارم که نی این سالها به دتیل مختلف اما هم ی «یاوطلبانه»
به روشن ماندن چراغ نشریه کمک کردند .در میان آنان ،وجود ناهنین خانم دکتر رضوان صفیان
که با فروتنی بسیار و با دانایی عمی و سرشار ،بخش اجرایی نشهریه را ممیرررت کهرد ،بسهیار
باره و موثر بوده است .همه میرران مسئول فصلنامه به پیشبرد امور آن همت کردند امها نقهش
یاری ری آقای دکتر محمد جوادیپور در دوره اخیر چیز دی ری بهود .اعضای محتمرم ییمات
تحرررره هماره در دو نقش مهم عمل کردهاند :نقهش اول آنهان سیاسهتگهذاری و نتهارت بهر
سیاستها و هدایت راهبردهای نشریه بود و نقش دوم آنان در داوری مقاتت ظهور کرد .یکی
اه سیاست های اساسی نشریه این بود که در ههر مقالهه پذیرفتهه شهده یکهی اه اعضهای هیهات
تحریریه ابراه نتر کرده باشد .گروهی که بهار عتهیم داوری نشهریات را بهردوش گرفهت و بها
وجدان و حوصله به داوری مقاتت اقدام و امکان اعمال سیاست «کمهک بهه اصهالح مقهاتت
دارای بنیه علمی» را ممکن ساخت ،یاوران ارجمند نشریه بودند .آنان به شمار کم بودند اما بهه
کیفیت اه هزاران بیش .به همین سهب

وقتهی یکهی اه میهان آنهان یعنهی مرحهوم دکتهر حسهن

ذوالفقاری ،راهی دیار باقی شد ،چنان بودم که دی ر کاری در آن حوهه به پیش نخواهد رفهت.
همه امور نشریه جریان یافت به سب

آنکه جوانانی خوشهفکر و جویهای دانهایی و معتقهد بهه

اشتراکگذاری دانش بودند که بنویسند و منتشر کنند .این نورسنیگان پرتهوان و پی یهر و البتهه
امیدوار و فروتن گاه بارها به اصالح یک مقاله نشستند تا نتر داوران را برآورده سهاهند و گهاه
چندین نوبت رد مقاله خود را با بزرگواری نادیده گرفتند و مجدد فصلنامه را اه تولیدات علمی
خود بهرهمند ساختند .آنان به واق برپادارندگان نشریه هستند .کوشهش آنهان اسهت کهه آتهش
نشریه را گرم ن اه داشته است و من در این فرصت ،با تمام وجود ،ارادت خود به آنان را اعالم
میکنم.
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