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ای ها، تربیت حرفهافتن مسائل اقتصادی در حیات ملتچکیده: با اهمیت ي

يکی از مسائل تعلیم و تربیت تلقی گرديدد  از سدوی دي،در،  عنوانبهنیز 

مغشوش از نظرات فلسفی ای برنامه درسی چنانچه بر مجموعههای ديدگاه

رويیده باشند، دير يا زود، دچار اضمحالل خواهند شد و اين عدم انسجام 

در ديدگاه، به تدريج وسعت خواهد يافدت و از عددم ای به صورت رخنه

انسجام نظری به نوعی ناکارآمدی و اغتشاش عملی نیز منجر خواهد شد  

اين مقاله نخست با روش تحلیل مضمون، به اسدتخرا  مضدامین اصدلی 

ی اين پردازد و سپس با تحلیل فرا روندهمیای فرهنگ برنامه درسی حرفه

تب پراگماتیسم، سداختارگرايی و نظريده انتقدادی مضامین، ردپای سه مک

سدازد  در نهايدت های فلسدفی ايدن فرهندگ آشدکار میپشتوانه عنوانبه

سازواری و انسجام فلسفی مکاتب پشتیبان فرهنگ برنامه درسی بدا روش 

پژوهش ترکیبی مدورد بررسدی قدرار گرفدت  در ايدن فرهندگ، ترکیدب 

ات اسدت درحدالی کده ترکیدب خواستار ثب ساختارگرايیپراگماتیسم و 

طلبدد  همچندین دو پراگماتیسم و نظريه انتقدادی، تحدول و تغییدر را می

رسد که يکی برای فرد ويراست از پراگماتیسم در اين ترکیب به ظهور می

و دي،ری برای جمع، اصالت قائل است  در نهايت با ترکیب سازوار ايدن 

پیش روی اين فرهنگ فرا ها، سه ويراست معتبر فلسفی افقی جديد نظريه

و حرفه  کارمحافظه، حرفه گرايی خواهتحولنهد  ويراست حرفه گرايی می

که هدر يدد در درون مبدانی  اندفرهنگهايی از اين گرايی فرد گرا، گونه

های فرهنگ ناسازوار توانند بديلو می اندیسا زوارفلسفی خويش، دارای 

 کنونی به شمار روند 
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Abstract: the role of economy has gain 

increasing significance in human life; as a 

result professional education is regarded as an 
important issue in education and curriculum. 

On the other hand, the life cycle of any 

curriculum culture or theory depends on the 
coherency of the underlying philosophical 

foundations. Coherency Challenges faced by 

this philosophical system would lead to the 
death of curriculum theory. In this paper, we 

tried to find the underlying philosophical 

foundations of the occupational curriculum 
culture known as "educating through 

occupation and being". In this study, we used 

three philosophical methods: thematic analysis 
to find the main themes of curriculum; 

transcendental analytic; and combined 

analytic. Applying transcendental analytic, we 
found three philosophical views as this 

culture’s foundations: Structuralism, 

pragmatism and critical theory. Integration of 
these views in this culture encounters two 

options. On the one hand, some views 

including structuralism insist on stability and 
on the other hand, other views such as critical 

theory focus on change. Additionally, while 

some versions of pragmatism emphasize 
individuals, other versions underline society. 

We could propose three valid philosophical 

perspectives for this culture which might be 
known as revolutionist vocational curriculum, 

conservative vocational curriculum, and 

individualist vocational curriculum  

Key word: philosophical foundations, 

curriculum, economy, vocational curriculum 
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 مقدمه و بیان مسئله

بخشی از جریان و اهداف تربیت شناخته شده است.  عنوانبههمواره  ربازیداز ای تربیت حرفه

 4شغلی خاص است )ادیگر تیمسئولهدف از این نوع تربیت، آماده سازی برای شغل، حرفه یا 

ت های منسجم معطوف به تربی(. برخی معتقدند طرح نخستین بحث39، ص 1009، 1و رائو

(. در عین حال، در اواخر قرن 4931توسط افالطون صورت گرفته است )مرجانی،ای حرفه

نوزدهم و بیستم، صنعتی شدن جوامع، محوریت توسعه و رشد اقتصادی و در نتیجه نیاز به 

را بار دیگر به صورتی جدی مطرح ساخت. ای نیروی کار متخصص و کارآمد، تربیت حرفه

را در قلب تربیت نشاند و همه فرایند ای بود که گویی، تربیت حرفهاین بازطرح جدی تا آنجا 

تربیت را معطوف بدان ساخت. البته بنا به اقتضائات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و نیز 

ها و اشکال مختلفی از این نوع تربیت ارائه گردیده مالحظات برنامه ریزان درسی، ویراست

پرداختند تر به صورت افتراقی به نظر و عمل میهای قدیمیاست. در حالی که برخی ویراست

خاص آماده سازند، ای ها، فرد را برای حرفهکردند با تمرکز جداگانه بر آنو تالش می

پردازند می آموزیحرفهبا رویکردی تلفیقی به ای تربیت حرفه جدیدترهای ویراست

های مختلف این فرهنگ برنامه ویراستهای بسیار میان تفاوت رغمبه(. 4333، 9)هاچلندر

های گرفته تا آماده سازی علمی برای پذیرش در دانشگاه 1ایحرفه آموزیمهارتدرسی، از 

های مختلف، دارای مضمونی توان گفت همه این ویراستتر میرقابتی، از منظری وسیع

ی اقتصادی و هامشترک هستند مبنی بر اینکه هدف از تربیت باید آمادگی برای موفقیت

همه انواع  بخشالهام(. این مضمون، 1003، 7و مک لین 9، در النر5باشد )التربکای حرفه

 های مختلف تربیت برای حرفه است.ویراست

« آموزش»و « یادگیری»، «حرفه»ها از از سوی دیگر، تعبیری که هر یک از این ویراست    

شوند و تصویری که از و شاگرد قائل میدارند، جایگاهی که در فرایند آموزش برای معلم 
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تواند متفاوت باشد و های مختلف میآورند، در ویراستفراهم می زیربرنامهدانش فرا روی 

های متفاوتی منجر شود. مغشوش بودن این تصویر و خلط تواند به برنامه درسیهمین امر می

ی و تجسم آن در مدرسه منجر تواند به نوعی آشفتگی در عمل برنامه درسمفاهیم مختلف، می

هایی در اجرای شود. امری که منجر به عدم موفقیت این فرهنگ برنامه درسی و ظهور دشواری

های عملی، نیازمند واکاوی مبانی فلسفی زیرساز آن نیز خواهد شد. ردیابی منشأ این اغتشاش

 این فرهنگ برنامه درسی است.

برنامه درسی در نظام رسمی آموزش و پرورش  های مختلف این فرهنگهمچنین، ویراست   

های . این حضورهای صریح و پنهان در معرض اغتشاش4کشور ما حضور صریح و پنهان دارند

ها به ابهام در عمل نیز منجر زیرساز آنهای اند و عدم تصریح مفاهیم و فلسفهکاربردی و عملی

 داشت.خواهد شد و آشفتگی مفهومی و نظری را به دنبال خواهد 

ها، های برنامه درسی از منظر نظری و فلسفی در برخی از تحقیقات و پژوهشبررسی دیدگاه   

(، ربط میان مبانی 4937است. از جمله یار محمدیان و همکاران ) قرارگرفتهپژوهشگران  مدنظر

د دهنهای برنامه درسی تربیت شهروند دموکراتیک را از منظر فلسفی مد نظر قرار میو داللت

عقالنی و پیشرفت گرا را در مقام پشتیبان این  ییگراانسانو سازواری سه نظریه انتقادی، 

دارند نظریه پیشرفت گرایی با دستیابی به ها در نهایت اعالم میآن. 1کننددیدگاه بررسی می

                                                 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر  دیکتأحضور صریح این برنامه در دو نوع عمومی و تخصصی قابل ردیابی است. . 4

توان مصداقی از حضور صریح این برنامه در نوع عمومی دانست. این سند  دارا بودن می را« اقتصادی -یاحرفه»ساحت 

آورد. همچنین در بخش می حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حالل را جزئی از اهداف این ساحت از تربیت به شمار

شده آن در همه  یزیربرنامههای مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت»ها نیز از راهکار

های ( سخن رفته است. نوع تخصصی این فرهنگ نیز در دوره4-9)راهکار « تحصیلی و برای همه دانش آموزانهای دوره

شود. از سوی دیگر، حضور ضمنی این فرهنگ را در پرورش برای می دنبالای حرفه-فنیهای کاردانش و نیز هنرستان

دانشگاهی دارای آتیه های توان دید. این نوع کنکورزدگی و عالقه به آمادگی یافتن برای ورود به رشتهمی موفقیت در کنکور

 نازل گره زده است. ای از تربیت حرفه ینوعبهشغلی و مالی مناسب، کل جریان تربیتی ما را 

نقد و بررسی عناصر برنامه درسی در رویکردهای پیشرفت گرا و محافظه کار تربیت "با عنوان ای این بررسی در مقاله .2

  صورت گرفته است. "شهروندی
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نیز  4(4930خوانی بیشتری دارد. همچنین خسروی و سجادی )شایستگی عمل فکورانه هم

 اند.عناصر برنامه درسی و رویکردهای فلسفی را مورد بررسی قرار داده رابطه میان

شود. از جمله تمرکز نظری بر این دیدگاه برنامه درسی نیز در برخی از مقاالت دیده می   

( از منظری نظری، حرفه گرایی را در دبیرستان در نظر گرفته و تالش کرده 4930مهرمحمدی )

در ایران پیشنهادی بدیل ارائه دهد. ای ، برای تربیت حرفه«نرمحرفه گرایی »با طرح مفهوم 

های نظری موجود در مکاتب فلسفی زیرساز ( با مالحظه اغتشاش1001) 1همچنین روجوسکی

، در پی آن است تا چارچوب نظری متقنی را برای آن فراهم آورد. از ایحرفهبرنامه درسی 

، ایحرفهومی یادگیری در فرهنگ برنامه درسی ( نیز با بررسی مفه1100) 9سوی دیگر، هاگر

کند نخست نشان دهد که این دیدگاه برنامه درسی، نیازمند فهمی جدید از یادگیری تالش می

های این مفهوم جدید از یادگیری را برشمارد. در عین حال، است و در مرحله بعد، ویژگی

فلسفی زیرساز این دیدگاه برنامه ها و مکاتب همچنان تصویر دقیقی از انواع مجموعه گزاره

مبنایی و مکاتب های رسد بررسی سازواری گزارهدرسی به دست داده نشده است. به نظر می

های برنامه خطراتی که فرهنگزیرا یکی از ؛ فلسفی زیرساز این فرهنگ امری ضروری است

ی ترکیب جهناهمگن و حتی مخالف است. نتیهای نظریه برآمیختنکند درسی را تهدید می

ناموزون، نامتوازن و ناپایدار ای دارای مفروضات بنیادی متفاوت، پیکرههای نظریههای یافته

(. این پیکره به صورتی بیمارگونه به حیات خویش ادامه 437-433، ص 4933است )باقری، 

راه های تربیتی و نیز عدم تجانس عناصر برنامه درسی را به همدهد و عدم انسجام فعالیتمی

ها و خواهد داشت و همچنین دیر یا زود از هم خواهد گسیخت. سنجش سازواری گزاره

ها، و تعارضها بر کشف ناسازواریمکاتب فلسفی پشتیبان این فرهنگ برنامه درسی عالوه 

هایی کند و نیز مجموعه ییزداابهامتواند از عناصر برنامه درسی این فرهنگ برنامه درسی می

فلسفی را مشخص سازد که به صورت بالقوه قادرند هدایت این فرهنگ های ارهسازوار از گز

 برنامه درسی را بر عهده گیرند.

                                                 
صورت  "درسی یبرنامهآن برای های انتقادی تعلیم و تربیت و داللت یهینظرتحلیلی بر "با عنوان ای . این واکاوی در مقاله4
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مقاله حاضر در راستای انجام این مهم، در نظر دارد تا با بررسی مکاتب فلسفی زیرساز این     

سنجش، ها پردازد و در نهایت بر اساس این فرهنگ برنامه درسی، به سنجش سازواری آن

های محتمل پیش روی این فرهنگ برنامه درسی را برشمارد. امری که ها و افقدشواری

پیش روی برنامه ریزان بینجامد. از این روی، ای تربیت حرفههای تواند به افزایش گزینهمی

فلسفی پشتیبان فرهنگ  ( مکاتب4توان این چنین طرح نمود: های این پژوهش را میپرسش

های پیش روی سازواری مکاتب پشتیبان ( چالش1تربیت برای حرفه کدامند؟  برنامه درسی

های سازوار فلسفی این فرهنگ برنامه ( ویراست9این فرهنگ برنامه درسی کدامند؟ در نهایت، 

 توانند باشند؟ها میدرسی کدام

درسی  در ادامه، ابتدا توضیحی درباره روش پژوهش داده خواهد شد. سپس فرهنگ برنامه    

شود. پس از این مرحله، گیرد و مضامین اساسی آن برشمرده میمورد تحلیل قرار میای حرفه

ها با شوند و در نهایت سازواری آنبا واکاوی این مضامین، مکاتب فلسفی زیرساز کشف می

هایی سازوار اما یکدیگر سنجیده خواهد شد. پس از این سنجش و بر مبنای آن، ویراست

 پیشنهاد خواهد شد.ای تربیت حرفه متفاوت از

 

 روش پژوهش

های خویش، شامل چند بخش روشی مجزا است. پرسش پژوهش حاضر متناظر با پرسش 

(، روش تحلیل مضمون 1009) 9و کالرک 1براونپاسخ یافته است.  4نخست با تحلیل مضمون

دانند. در می های کیفی مناسبرا برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

های پراکنده و متنوع را به های متنی است و دادهواقع، این روش فرایندی برای تحلیل داده

ها ، حاکی از اطالعات مهمی درباره داده1کند. مضمون یا تمهای غنی و تفصیلی تبدیل میداده

ژوهشگر، پر تناوب و متمایزی در متن است که به نظر پ 5است. به سخن دیگر مضمون، ویژگی

، 7و هاروکس 9های تحقیق است )کینگنشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با پرسش
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ای شود تا با استفاده از این روش، مضامین اساسی فرهنگ برنامه درسی حرفهتالش می(. 1040

 استنباط شوند.

لسفی قرار در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل فرا رونده، این مضامین مورد تحلیل ف     

ها استنباط خواهد شد. در تحلیل فرا پشتیبان فلسفی آنهای ها یا گزارهگیرند و پشتوانهمی

های ضروری امکان آن مورد بررسی قرار شود و شرطیک گزاره مفروض انگاشته می 4رونده

شود تا با واکاوی فلسفی مضامین اساسی فرهنگ برنامه گیرد. در این پژوهش، تالش میمی

 ها استنباط گردند. ، ادعاهای فلسفی پشتیبان آنایحرفهسی در

شود تا فلسفی پشتیبان این فرهنگ برنامه درسی، تالش میهای پس از کشف گزاره     

ها مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی با استفاده از روش سازگاری و انسجام فلسفی آن

کند تا فلسفی، تالش میهای نسجام گزاره. روش ترکیبی در بررسی امحقق خواهد شد 1ترکیبی

های ها را مورد پرسش قرار دهد. این امکان هنگامی میسر است که گزارهامکان ترکیب آن

های فلسفی با یکدیگر تناقض نداشته باشند و یکدیگر را نفی نکنند. سنجش سازواری گزاره

قان نظری آن را مشخص سازد و تواند میزان اتمیای فلسفی پشتیبان فرهنگ برنامه درسی حرفه

 پیش روی آن را مشخص نماید.های بر این اساس، گزینه

 

 فرهنگ برنامه درسی تربیت برای حرفه: مضامین اساسی 

هایی در تمام ابعاد اقتصادی، تحوالت علمی و فنی ناشی از انقالب صنعتی موجب دگرگونی

وظایف جدیدی را برای آموزش و  سیاسی و اجتماعی را سبب شد و این تغییرات انتظارات و

ها و تولید انبوه، پیدایش مشاغل جدید در بخش تولید و پرورش تعریف کرد. گسترش کارخانه

های ویژه بودند، نیاز صنعت و تصمیمات سرمایه ها و تخصصخدمات که نیازمند مهارت

های از جنبهداران رویکردی جدید را در آموزش به وجود آورد که مرتبط با حرفه و متأثر 

                                                 
4. Transcendental  

پردازد و در این راستا از دو نوع ترکیب التقاطی و ترکیب مختلف میهای . روش ترکیبی به بررسی مخاطرات ترکیب نظریه1

ها[ به ها ]بدون توجه به مفروضات بنیادی آننظری و عملی نظریههای ناظر به ترکیب یافته 1برد. ترکیب التقاطینام میسازوار 

ها و مبانی[ با هدف ساخت یک ]با توجه به ریشه 1قصد کنار هم قرار دادن چیزهای جدا از هم است. در مقابل ترکیب سازوار

  (.91، ص 1004ندرز، گیرد )هالچیز کامل و جدید انجام می
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، حرفه گرایی، تربیت از طریق کار ایحرفههای تربیت اقتصادی زندگی است و از آن با عنوان

 آموزیحرفههای برنامه درسی، دیدگاه در بحث از دیدگاه 1و بوندی 4برند. وایلزیا شغل نام می

 دهند.را در مقام چهارمین دیدگاه حاضر در این قرن قرار می

های متفاوتی مواجه بوده است. گاه به صورت سیر تاریخی خود با نگرش درای تربیت حرفه

مجزا از آموزش عمومی و گاه به صورت تلفیقی همراه با آموزش عمومی مورد توجه قرار 

( در تبیین فرهنگ برنامه درسی تربیت برای کار و بقا، سه گونه از 1000)9گرفته است. ژوزف

 تربیتی به تصویر کشیده است.این فرهنگ را در قالب سه سناریوی 

، استاد محور و بدون توجه خاص ایحرفههای ساده گونه سنتی با تمرکز بر فعالیت .4

 به مباحث نظری.

جدید( با ترکیبی از دروس نظری و عملی، پروژه محور ای گونه تلفیقی )تربیت حرفه .1

 و با در نظر گرفتن معلم در مقام تکنسین.

های نظری مورد نیاز یک حرفه، ارزشیابی محور گونه نظری معطوف به صالحیت .9

های های کالس( و ناظر بر کسب صالحیت)ارزشیابی جهت بخش تمامی فعالیت

 نظری ورود به دانشگاه.

ها یعنی آمادگی برای کسب موفقیت محور مشترک همه این سناریوهای مختلف، هدف آن    

ن نخستین مضمون مشترک در همه تواشغلی است. از این رو، این مضمون را می-اقتصادی

های مختلف تربیت انواع این فرهنگ برنامه درسی به شمار آورد. این هدف مشترک را در بیان

( نیز در بیانیه تربیت 1009) 5و سودارشان 1توان مالحظه نمود. برای نمونه، سینگمیای حرفه

دانند. همچنین را می« یزآمادگی برای استخدام خوب و موفقیت آم»، مؤلفه نخست را ایحرفه

مؤلفه مشترک  عنوانبهرا ای های اقتصادی و حرفه(، در نظر داشتن موفقیت1003) 9التربک

توان گفت، یکی از کند. از این رو میمعرفی میای های تربیت حرفههمه انواع ویراست

و  های اقتصادیآن به سوی موفقیت گذاریهدفترین مضامین اساسی این فرهنگ، مهم

                                                 
1. J. Wiles 

2. J. Bondi 

3. P. B. Joseph 

4. U. K.  Sing 

5. K. N.  Sudarshan 

6. U. Lauterbach 
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در جامعه است. در دل این مضمون، مضامینی چون کارآمدی نهفته است. تعابیری ای حرفه

ترین هدف تحصیل مهم»، «مدارس نقشی حیاتی در آینده اقتصاد جامعه بر عهده دارند»چون 

در مدرسه ارتقای رفاه اقتصادی کشور و شهروندان آن است، رهبران کسب و کار با مطلع 

)ژوزف، « توانند مدارس را یاری کننده کارکنان آینده باید بدانند، میکردن مدارس از آنچ

مندی، یکی از دهند که بقا و فایده(، نشان می57، ص 4933ترجمه مهر محمدی و دیگران، 

 اهداف مستتر اساسی در این فرهنگ برنامه درسی است.

خواهد شد. در ابتدا  وزآمدانش، خود، منجر به تکوین نگاهی ویژه به گذاریهدفاین نوع    

داشته  آموزدانش، هر یک نگاهی ویژه به ایحرفههای مختلف تربیت رسد ویراستبه نظر می

منفعل و کارگر صرف ای ، پذیرندهآموزدانشباشند. در حالی که در دیدگاه حرفه گرایی سنتی، 

های رای مهارتکند تا وی را در مقام شهروندی داشود، حرفه گرایی جدید تالش میفرض می

های جدیدتر این فرهنگ در قالب»( نیز معتقد است 493 ، ص1044شغلی بنگرد. ژوزف )

بینند بلکه آنان را دارای قابلیت رشد و حل ان را به چشم مقلد صرف نمیآموزدانشدیگر 

( نیز معتقد است هدف 1003) 4گونون .«کنندمرتبط با حرفه تلقی میهای مسئله در زمینه

، 1000) 1جدید را باید در مفهوم تربیت شهروندی جستجو کرد. همچنین دویای حرفهتربیت 

های باید همزمان مهارتای فنی و حرفههای ( بر آن است که دوره4933به نقل از صدری، 

های حل مسئله را فراهم کنند. این نگاه جامع، باعث شده عمومی زندگی شهروندی و قابلیت

تر شکل گیرد. این نگرش معتقد است باید نیز در بستری وسیع آموزدانشتا نگرش به 

ای هها و انتخابان را به سطحی از یادگیری برسانند که آنان فهم جهان کار و فرصتآموزدانش

توان گفت دو مضمون محوری دیگر در (. از این رو می4339، 9کار و زندگی آماده سازد )واکر

در مقام نیروی کار یا شهروند خوب است. البته نیروی کار  آموزدانشاین فرهنگ، نگریستن به 

های های متعددی خواهند داشت که بنا به این تعریفماهر و شهروند خوب، هر یک تعریف

 این فرهنگ نیز متفاوت خواهد شد. گیریجهتمختلف، 

یرد. هدف گویژه در نظر میای از سوی دیگر، این فرهنگ برنامه درسی، معلم را نیز به گونه   

شود تا جایگاه معلم در آن توسط استادکاران ماهر پر شود. این فرهنگ، باعث میای حرفه

                                                 
1. P. Gonnon 

2 . D. U. Devi 

3. J. C. Walker 
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شود تا نتوان از انتقال صرف اطالعات سخن ، باعث می-حرفه–همچنین موضوع آموزش 

هایی مختلف این فرهنگ، معلم در نقشهای ( معتقد است در پارادایم1000گفت. ژوزف )

ها و در برخی (، سرمشق دهنده مهارتcoachسهیل گر، مربی ورزشی )چون استادکار، ت

 شود.ها نیز در نقش انتقال دهنده دانش ظاهر میرویه

 توان در نمودار زیر مالحظه نمود.مجموعه مضامین مطرح در این فرهنگ را می

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایحرفه. مضامین اساسی فرهنگ برنامه درسی 4نمودار 

 ایحرفهگ برنامه درسی مکاتب زير ساز فرهن

های شود که خود، مبتنی بر دیدگاههایی شناخته میها و بیانیههر فرهنگ برنامه درسی با شعار

های شود تا با تحلیل فرا رونده مضامین اساسی، گزارهاند. در این بخش تالش میکالن فلسفی

تواند ند. این شناسایی، میکنند، شناسایی شوها عمل میمتناظر فلسفی که در مقام پشتیبان آن

مکاتب فلسفی پشتیبان و موتور محرک این فرهنگ برنامه درسی را پیش روی ما قرار دهد و 

 تصریح بخشد. هابدان

 پراگماتیسم

فرد است، ای بر موفقیت اقتصادی و حرفه تأکیدتحلیل فرا رونده مضمون نخست که همان 

و اقتصادی ای بر موفقیت حرفه تأکیدرهنمون شود. فلسفی مختلفی های تواند ما را به گزارهمی

زیرا چنانچه برای زندگی و ؛ تواند نشانگر اهمیت بقا و فایده مندی از نظر این فرهنگ باشدمی

؛ را نیز مهم تلقی نخواهیم کردای حرفه-فایده مندی، اهمیت قائل نباشیم، موفقیت اقتصادی

 یاحرفهفرهنگ برنامه درسی 

اهمیت 

موفقیت 

اقتصادی و 

 یاهحرف

بر  دیتأک

پرورش 

شهروند 

 خوب

معلم در مقام 

تسهیل گر یا 

 استادکار
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بر موفقیت اقتصادی  تأکیدایده مندی، شرط مفهومی بر زندگی و ف تأکیدتوان گفت، بنابراین می

توان مالحظه نمود: بر زندگی را در این بیان از این فرهنگ نیز می تأکیدخواهد بود. ای و حرفه

)ژوزف، ترجمه مهر « هدف یادگیری، تربیت جوانان برای شرکت در بازی زندگی است»

 (.53، صص 4933محمدی و همکاران، 

ت بخشیدن به زندگی و فایده مندی، در پراگماتیسم، بیش از سایرین پررنگ این نوع اهمی     

توان گفت یکی از مؤلفه اصلی مکتب پراگماتیسم، محوریت شده است. به سخن دیگر می

که محور این « پراگما»فایده مندی و کارآمدی در همه امور و از جمله تعلیم و تربیت است. 

مند و دهد، به معنای عمل فایدهنشان میه مرکزی آن را رود و هستمکتب فلسفی به شمار می

کند: گونه تبیین میاثربخش است. دیویی در کتاب مدرسه و اجتماع این فایده مندی را این

تری بنگریم و در آموزشگاه فعالیتی برقرار هرگاه هدف و منظور از تربیت را به منظر وسیع»

به انجام کار مفیدی تحریک گردد محیط آموزشگاه  عالقه و میل شاگردان آنکنیم که در پرتو 

)دیویی، ترجمه مشفق همدانی، « شودتر و هدف اصلی تعلیم و تربیت بهتر تعقیب میحیاتی

نکته اساسی و حیاتی برای هر فرد اعم »نویسد: (. همچنین در جای دیگری می15، ص 4919

کار روزانه  تأثیرمفهوم اجتماعی و  از رئیس یا مرئوس این است که در پرتو تربیت و درستی به

توان گفت فایده بنابراین می؛ (14، ترجمه مشفق همدانی، ص 4919)دیویی، « خود پی ببرد

توسط پراگماتیسم ای اصلی فرهنگ تربیت حرفههای مندی و کارآمدی که یکی از گزاره

 شود.پشتیبانی می

بر موفقیت  تأکیدین مستتر در از سوی دیگر، مضمون بقا و زندگی که خود از مضام    

( مدعی 1000)4فلسفی پراگماتیسم است. مورفیهای ترین گزارهاقتصادی است، یکی از اساسی

گذاران پراگماتیسم تالش داشتند تا فلسفه بریده از زندگی را دوباره بدان متصل است بنیان

اتیسم دارای ارزش ذاتی های بشر برای بقا مربوط کنند. بقا در پراگمسازند و آن را به تالش

برد. از کند و به پیش میهای فکری بشر را هدایت میغیرقابل تحقیق است که سایر تالش

( انسان یک ارگانیسم مسلح به غرایز 4979همین روست که از منظر دیویی )باقری و عطاران، 

ی ماندن در است که در تالش برای بقا ناچار از سازش با محیط است. سودای این انسان دنیای

بنابراین تعلیم و تربیت ؛ این دنیاست و راز این ماندن سازش با محیط و ابزار آن فکر است

                                                 
1 . J. P. Murphy 
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تغییراتی که شود: منافع حیاتی آدمی تعریف میای متناسب با نیازها و ناشی از چنین جهان بینی

 جتماعیهای اتعلیم و تربیت باید حاصل گردد و ناشی از تغییرات و پیشرفت راه و رسمدر 

شود و تغییرات و اصالحاتی باشد که در صنایع و بازرگانی حاصل مینوع همان  است باید از

 .، ترجمه مشفق همدانی(4919)دیویی،شودکلیه افراد جامعه محسوس می اثر آن در زندگانی

مطرح ای تواند در مقام پیش برنده فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفهمفهوم دیگری که می    

های بر اهمیت تجربه -جدیدتر آنهای به ویژه گونه -مفهوم تجربه است. این فرهنگ شود،

(. از سوی دیگر، 419، ص 1044ورزد: )ژوزف، می تأکیدان آموزدانشو عملی ای حرفه

بخشد. اهمیت این مفهوم در تجربه، مفهومی است که هسته فلسفی پراگماتیسم را تکوین می

نگریست که در بازسازی مداوم تجربه می»که وی تربیت را چون نگاه دیویی تا بدان جاست 

« یابندها و عادات هوشمندانه تحول میآن، تجربیات خام به سوی تجربیاتی بارور از مهارت

و وسیله تعلیم و تربیت  هنگامی که روش (. همچنین وی معتقد است: 79، ص 1000)مورفی، 

دک بر زندگی طبیعت و جامعه فراهم خواهد شد و زندگی کوربه گردد، زمینه انطباق تابع تج

 ، ترجمه مشفق همدانی(. 4919)دیویی،در مسیر حقیقی خود قرار خواهد گرفتتعلیم و تربیت 

را به ای توجه به سه مفهوم بقا، فایده مندی و تجربه خطوط ربط فرهنگ برنامه درسی حرفه   

های راگماتیسم در مقام یکی از فلسفهتوان گفت پکند. از این رو میپراگماتیسم مشخص می

 زیرساز این فرهنگ مطرح است. 

 ساختارگرايی

اما باید دید تفسیر ؛ ، شهروند خوب استایحرفهیکی از مضامین اساسی فرهنگ برنامه درسی 

چیست. یکی از تفسیرهای مطرح از این واژه، که در « خوب»این فرهنگ برنامه درسی از 

فرهنگ نیز قابل مالحظه است، تطابق با وضعیت فعلی جامعه و  های اینبرخی از ویراست

گونه بیان شغلی است. ژوزف، این پیش فرض را این-پیروی از هنجارهای رایج اجتماعی

یابند هدف یادگیری، تربیت جوانان برای شرکت در بازی زندگی است. آنان تعلیم می»کند: می

نکه آن را بهتر کنند و یا حتی آن را عمیقاً درک که جهان را آن گونه که هست بشناسند، نه ای

توان گفت، (. به سخن دیگر می53، ص 4933)ژوزف، ترجمه مهر محمدی و همکاران، « کنند

ان و آماده سازی آموزدانشهای آتی شغلی این فرهنگ برنامه درسی، در پیش بینی موقعیت
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گیرد. یت اجتماعی را در نظر میهای خاص، نوعی تغییرناپذیری وضعها برای این موقعیتآن

های اجتماعی را در پی تواند نگاهی ایستا و غیر انتقادی به وضعیتهمین تغییرناپذیری می

از نظر اسنیدن انتخاب سیر »نویسد: ( می133 ، ص4335) 4داشته باشد. همچنین لوییس

ای های حرفهبر برآوردی از سرنوشت احتمالی آموزشی، شرایط اقتصادی و ویژگیای حرفه

، خاص طبقات ایهای حرفهفرد استوار است و این امر، منجر به سنتی شد که طبق آن رشته

این نگاه محافظه کارانه، بیش از اینکه برای بهبود و تغییر اوضاع اجتماعی «. پایین جامعه شد

 خواهد داشت.  تأکیدتالش کند، بر حفظ اوضاع اجتماعی 

اجتماعی، خود، مبتنی بر نوعی -ی نظام آموزش از اهداف اقتصادیعالوه بر این، دنباله رو    

ها و تغییرناپذیر به نگاه محافظه کارانه نسبت به ساختارهای اجتماعی و مفروض انگاشتن آن

( در توصیف باورهای اساسی این فرهنگ برنامه 54، ص 1000هاست. ژوزف )شمار آوردن آن

ترین هدف تحصیل در مدرسه ارتقای رفاه }در این فرهنگ{ مهم»درسی معتقد است: 

نظام آموزشی بر اساس  گذاریهدفبر  تأکیدهمین  .«اقتصادی کشور و شهروندان آن است...

وضعیت اقتصادی کشور، در درون خود، پیش فرضی مبتنی بر مفروض و ثابت انگاشتن این 

 وضعیت دارد. 

ها، ان و ایستا در نظر گرفتن آنآموزدانشهای از سوی دیگر، نگرش نهادینه به توانمندی     

ان برای آموزدانشهای زودهنگام است. گزینشای وجه دیگر فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه

(، 1000، 9و مولر 1های بی بازگشت زندگی شغلی )شویتها روی ریلها و قرار دادن آنحرفه

رسی است. این گزینش زودهنگام یکی از انتقادات ثابت و مهم منتقدین به این فرهنگ برنامه د

اجتماعی ان و قدرت بخشی به ساختارهای آموزدانشتواند منجر به منفعل ساختن نیز خود، می

های بی ان در ریلآموزدانش( معتقدند این قرار دادن 1000)تفسیر گردد. شویت و مولر

 منجر شود. های اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی ساختنای تواند به جزیرهبازگشت، می

-بر تربیت شهروند نقاد، مفروض انگاشتن ساختارهای اقتصادی تأکیدسه پیش فرض      

های زودهنگام و صلب شغلی در دوره تحصیالت عمومی، همه، ناظر بر اجتماعی و نیز گزینش

ما را به سوی دیدگاه  هافرضپیشاند. این در نگرش اجتماعی کاریمحافظهنوعی 

                                                 
1. T. Lewis 

2. S. Shavit 

3. W. Muller 
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ساختارگرایی ... نقش فرد، دانستگی و آزادی او را نادیده »سازد. ون میساختارگرایی رهنم

های وی بلکه تابع ساختارهای اجتماعی گیرد و رفتارهای او را نه بر پایه خواست و گزینشمی

تواند با نگاه محافظه ، میساختارگرایی(. این ویژگیِ 997، ص 4930)نقیب زاده، « انگاردمی

ساختارگرایی »اقتصادی هم آوا باشد. همچنین -به ساختارهای اجتماعیکار این فرهنگ نسبت 

، ترجمه ساجدی(. همین 4939)استیور، « کندو نشان جایگزین می نامبیفاعل را با ساختارهای 

انسان زدایی از امور اجتماعی و جایگزین ساختن نقش آدمی با ساختارهایی چون زبان، جامعه، 

شود تا در نسبت میان فرد و ساختارها، همواره (، باعث می4933 تاریخ و اقتصاد )توحیدفام،

فرد به نفع ساختار نادیده انگاشته شود و به سخن دیگر فرد در خدمت ساختار فرض شود. 

-نیز با برجسته ساختن ساختارهای اجتماعیای این تفکر در فرهنگ برنامه درسی حرفه

و ساختارها، نظام آموزشی را در خدمت اقتصادی و مبتنی ساختن تربیت بر این روندها 

 دهد. اجتماعی و باز تولید نیروی کار قرار می-ساختارهای موجود اقتصادی

 رويکرد انتقادی

، در نحوه ایحرفههایی از ساختارگرایی در فرهنگ برنامه درسی تربیت با وجود حضور رگه 

توان یافت. ی را نیز میخواهتحولهایی از تغییر و اجرا و نیز مضامین اساسی این فرهنگ، رگه

مدارس »نویسد: ( در توصیف این فرهنگ می53، ص 4933ژوزف )ترجمه مهر محمدی، 

توانند آثار نابرابری اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده به وسیله نظام بازار آزاد و روندهای می

برای ای وزش حرفهآم»همچنین در همان جا آمده است: «. اجتماعی لجام گسیخته را چاره کنند

این نوع نگرش، در واقع فرهنگ برنامه «. بینند، امیدآفرین استبرای خود نمیای آنان که آینده

سازد. در این حالت، را به صورت محدود و ناظر به طبقات فرودست مطرح میای درسی حرفه

به معنای اجتماعی که مضمون اساسی این فرهنگ برنامه درسی است، -آرمان موفقیت اقتصادی

فرودست خواهد های اقتصادی خانواده-ایجاد تغییر و بهبود وضعیت زندگی و اوضاع اجتماعی

در ای دهد اصالحات انجام شده در تربیت حرفهها نشان میبود. همچنین برخی تحلیل

ان معلول و فقیر آموزدانشبرای  آموزیحرفهبه دلیل فراهم آوردن فرصت  4390- 70های دهه

موجب رشد اقبال به ثبت نام در این ای های حرفههای جنسی در کالسری از تبعیضو پیشگی

 (. 4931شد )مرجانی و زیباکالم،  4330ی ها تا دههکالس
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نظریه انتقادی نیز ایجاد تغییر و بهبود در ساختارهای های از سوی دیگر یکی از دغدغه

اجتماعی، -سازی اقشار ضعیف اقتصادیکند تا با توانمنداجتماعی است. این رویکرد تالش می

خود را به هدف  یخواهعدالتاجتماعی کنار زند و دغدغه -سلطه را از روابط اقتصادی

گیرند. های آن محور قرار میتر سازد. سه مفروض اساسی این دیدگاه در همه فعالیتنزدیک

موجود است. این مفروض نخست، معطوف به ناعادالنه بودن نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

(. مفروض دوم، bو  a 4334شود )ژیرو، گذاری مینام« سلطه»نظام در این ادبیات با واژگان 

داند و مفروض سوم، ناظر به مشارکت ها را در سازوکارهای اجتماعی میمنشأ این نابرابری

ن مشارکت است. ای یعدالتیبناخودآگاه و غیرارادی مردم تحت ستم در تداوم این نابرابری و 

 (. 1044، 1و ژوزف 4گردد )ویندشیلناآگاهانه از طریق همان سازوکارهای اجتماعی تسهیل می

 

 ها(ها و افقبررسی سازواری مکاتب فلسفی زيرساز )چالش

دهد که سه فلسفه پراگماتیسم، ساختارگرایی و رویکرد انتقادی، بررسی صورت گرفته نشان می

اما در سوی دیگر ماجرا، ؛ کنندرا پشتیبانی و هدایت می در مقام زیرساز این فرهنگ، آن

هایی را پیش روی این فرهنگ تواند چالشسازواری و ناسازواری این سه فلسفه با هم، می

ها توضیح قرار دهد. در ادامه با تمرکز بر نقاط چالش برانگیز این ترکیب فلسفی، این چالش

های خانمان برانداز این ای رهایی از این چالشیابند و در ادامه تالش خواهد شد تا برمی

 هایی برای آن پیشنهاد شود. فرهنگ برنامه درسی، بدیل

 چالش تغییر يا ثبات  -الف

چالش فلسفی تغییر یا ثبات در این فرهنگ در نسبت میان نظریه انتقادی و دو فلسفه دیگر 

هایی از ، رگهایفهحر، در فرهنگ برنامه درسی تربیت سوکیبروز خواهد کرد. از 

ها، این فرهنگ برنامه درسی را شود. این رگهبر وضع موجود مالحظه می تأکیدو  کاریمحافظه

نظام تربیتی مبتنی بر نیازهای بالفعل جامعه،  گذاریهدفبر  تأکیدکنند. مدافع ثبات معرفی می

بر  تأکیدبقا و نیز  بر تأکیدان، آموزدانشهای بی بازگشت شغلی برای بر تعیین ریل تأکید

                                                 
1. M. Windschitl 

2. P.B. Joseph 
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یی باشند که در این فرهنگ برنامه درسی، مدافع هافرضپیشتوانند از جمله شهروند نقاد، می

که برآمده از دو مکتب ساختارگرایی و پراگماتیسم هستند،  هافرضپیشثبات هستند. این 

ننده و پیش برنده اصرار دارند و نظام آموزشی را تثبیت ک کاریمحافظهعمدتاً از ثبات شرایط و 

 آورند. وضع موجود به شمار می

از سوی دیگر، رویکرد انتقادی در مقام یکی دیگر از زیر سازهای این فرهنگ برنامه درسی،    

گونه که بیان شد، رویکرد انتقادی با دغدغه ایجاد ورزد. همانبر تغییر و بهبود اصرار می

ای ها به دنبال تربیت حرفهمعیشتی آن-یت شغلیامیدواری در اقشار پایین جامعه و بهبود وضع

است. نظریه نقادی آموزش و پرورش حول محور اعتراض به وضع موجود، پرسش آفرینی 

(. به سخن دیگر این دیدگاه 4334aاست )ژیرو،  کاریمحافظهدرباره آن و مخالف نظام 

های دی طرفدار گروهپردازان انتقای نقادی و اصالح است. نظریهفلسفی، دارای سخت هسته

تحت سلطه هستند و در جهت آگاه سازی آنان برای اقدام به مبارزه و تغییر وضع موجود گام 

توان گفت این بنابراین می ؛(175-179 صص ترجمه پاک سرشت، ،4939دارند )گوتک بر می

 د تا ثبات. سازرا بیشتر متمایل به تغییر میای زیرساز فلسفی، فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه

در همین نقطه است که چالش دوگانگی میان تغییر و ثبات در این فرهنگ برنامه درسی به    

رسد. در نهایت این فرهنگ برنامه درسی باید مشخص سازد که در بین ثبات و تغییر، ظهور می

 باشد. متمایل به کدام سو می

 چالش فرد يا جمع -ب

زیر ساز این فرهنگ، چالش میان فرد یا ساختار است. های میان مکاتب یکی دیگر از چالش

 عمده میان ساختارگرایی با دو مکتب دیگر است.  طوربهاین چالش 

حرکت  انهیگراعملفرهنگ برنامه درسی تربیت برای کار و بقا در انتخاب اهداف خود کامالً    

توان گفت در براین میبنا؛ دهدقرار می مدنظرکند و نیازها و اهداف جمع و ساختار را می

اتخاذ اهداف، متمایل به اهداف اجتماع است. این در حالی است که این فرهنگ برنامه درسی 

ها و نحوه اجرا، متمایل به پررنگ انگاشتن در روش -های جدیدتر خودبه ویژه در شکل –

بنابراین چالش میان فردگرایی و ؛ (1001تفاوت در عالیق فردی است )روجوسکی، 
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رسد. در واقع، نوعی ناسازواری میان اهداف و ها به ظهور میدر اهداف و روش ییگراعجم

 کند. ها در این فرهنگ برنامه درسی ظهور میروش

بر ساختار در مقابل سوژه، آن را در مقابل سوژه  تأکیدبا  ساختارگراییتوان گفت در واقع می   

ها و را به نظام هاحلراهمور، مسائل و نیز بخشد و بیشتر مایل است تا ااصالت و تقدم می

همان است که ساختار را ای ساختارها نسبت دهد. این پیش فرض در فرهنگ تربیت حرفه

منقاد هنجارهای اجتماعی یا همان شهروند  -را منفعل آموزدانشبیند و مسلط بر افراد می

شود می یمهریب و عالیق وی آموزدانشبر این اساس، در این دیدگاه به  -خوب

(. مدارس با کمک برنامه درسی، روش تدریس، نمادها و معانی گزینشی در 4934)باقری،

دارد و درون برنامه درسی ایدئولوژی طبقه مسلط را شکل بخشیده، تثبیت کرده و محفوظ می

 ها کسانی که دارای قدرتسازند. در تعیین این برنامهاعضای نیروی کار آینده را آماده می

های مورد نیاز دارند. مدرسه مردم را برای تخصصای اقتصادی هستند نقش تعیین کننده

کند. این امر می یدارهیسرماسازد و آنان را آماده مصرف کاالهای اقتصاد آماده می کارمیتقس

، ترجمه 4939کند )گوتک، های اقتصادی را تداوم بخشیده و وضع موجود را حفظ مینابرابری

 (. تپاک سرش

که سخت هسته ساختارگرایی تعین ساختارها و انفعال سوژه است، از سوی دیگر و درحالی   

کند. در جریان کسب معرفت مهم به کار افتادن می تأکیدپراگماتیسم بر عالقه، تجربه و فعالیت 

بنابراین کالس باید ؛ ها فاقد ارزش تربیتی استنیروی تفکر است. حفظ معلومات و مهارت

وی تفکر شاگردان را تحریک کند و به آنان در کسب معرفت کمک نماید و روح نیر

آموز (. دیوئی، معتقد است که دانش101، ص 4933دموکراسی را پرورش دهد )شریعتمداری، 

ای و اساسی اهمیت قائل نیاز به عالقه و رغبت دارد، بنابراین باید نسبت به این دو رکن پایه

طوری تربیت شود که خود عامل باشد و به پژوهش برای حل ای گونه آموز باید بهبود. دانش

مسئله بپردازد، نه اینکه عمل شخص دیگری را تحمل کند. تعلیم و تربیت نیز باید بر اساس 

آموزان صورت گیرد و با هر فرد متناسب با ظرفیت و استعدادش ها و ظرفیت دانشتوانایی

 برخورد شود. 

های پراگماتیسمی را که بر محوریت ارهای متعین تاب استفاده از روشدر این میان، ساخت    

شکنند و نوعی التقاط روشی عالقه، نیاز و تجربه شخصی است ندارند و دیر یا زود در هم می
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 ساختارگرایی

 پراگماتیسم

 انتقادی   

دارد،  تأکیدآموز و محوریت او ها، بر دانشکنند. در حالی که پراگماتیسم در روشرا ایجاد می

دهد. رویکرد انتقادی نیز در هداف، الویت را به جامعه و ساختار میساختارگرایی در تعیین ا

ورزد. گرچه که همت خود را بر تغییر آن می تأکیداهداف خود، به جامعه و وضعیت آن 

 دارد. معطوف می

در همین نقطه است که نوعی ناسازواری و چالش پیش روی فرهنگ برنامه درسی تربیت 

 شود. نمایان میای حرفه

 هاهای برون رفت از چالش و ترسیم افقهرا

مشخص شد، ای های عمده فلسفی پیش روی فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفهحال که چالش

های برون رفت بر مدار تکوین های برون رفت سخن گفت. در این نوشتار، راهتوان از راهمی

با هم ای ها به گونهر نظریهگیرند. در ترکیب سازواسازوار پشتیبان فلسفی شکل میهای هسته

نا های شوند که اجزای ترکیب جدید دارای وحدت باشند و از کنار هم گذاشتن پارهترکیب می

های برای نظریه 4خوان به وجود نیامده باشند. این وحدت تنها با فراهم آوردن یک فرا زبانهم

نظریات مختلف دارد. ناظر شود. این فرا زبان نقش مهمی در سازواری میان درگیر، ممکن می

شوند: تغییر نظریه و تعبیر و گزیده شده به دو صورت تعدیل میهای به این فرا زبان نظریه

های مختلفی که در مقام (. در ویراست113-143، صص 4933تفسیر متفاوت از نظریه )باقری، 

قرار  تأکیدان مورد اند، این فرا زبمعرفی شدهای های سازوار فرهنگ کنونی تربیت حرفهبدیل

 گرفته است.

                                                 
1. Metlanguage 
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 جمع گرا–حرفه گرايی محافظه کار  -الف

توان در نظر آورد که در چالش فرد و را میای ویراستی از فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه

ر ا گیرد و در چالش میان ثبات یا تغییر نیز مدافع ثبات باشد. در این  جمع، طرف جامعه

ی فرا زبان ناظر حفظ و ثبات ساختار است. در این راستا ویراست از فرهنگ برنامه درس

یابند. در دخیل یعنی ساختارگرایی، پراگماتیسم و انتقادی بر همین اساس سامان میهای نظریه

چالش فرد یا جمع،  گیرد و در پاسخ به واکنش به چالش تغییر یا ثبات، ثبات مد نظر قرار می

 قرار می گیرد  ین ویراست پراگماتیسم مورد تفسیر متفاوتجامعه تعیین کننده خواهد بود. در ا

د شد. در این ویراست، ساختارگرایی و نو نظریه انتقادی دچار تغییر خواه ساختارگراییو 

پراگماتیسم محافظه کارانه، فرا زبان را تشکیل خواهند داد و رویکرد انتقادی در حالت خرد و 

گرایانه پراگماتیسم و واهد گرفت. همچنین وجه جمعهای کالسی مد نظر قرار خدر پیچ و تاب

رویکرد انتقادی و ساختارگرایی  گراییجمعگیرد تا با دفاع آن از دموکراسی مد نظر قرار می

 خوانی بیشتری داشته باشد. هم

-کامالً در خدمت اهداف اقتصادیای در این حالت، فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه     

-ه از سوی جامعه قرار خواهد گرفت و در بخش روش نیز بیشتر جمعاجتماعی دیکته شد

ها برای رویکرد انتقادی فراهم گرایانه خواهد بود. تنها چارچوبی نحیف در بخش روش

توانند باعث آشنایی و هماهنگی طبقات پایین، میای های حرفهآید. بر این اساس، کالسمی

های گران، زنان و سازمان دهندگان انواع پروژهجوانان و نوجوانان با طرفداران حقوق کار

 (.  45، ص 4،4337اجتماعی با موضوع عدالت اقتصادی برای کارگران باشند )لیکس

دارد و نوعی تغییرات های نحیف دست بر میهمچنین ساختارگرایی با تعدیل خود از ثبات    

گرایی به آماده سازی شغلی شناسد. بر این اساس، حرفه مقطعی و کم دامنه را به رسمیت می

های کلی و علمی، افزایش محتوای درسی و تلفیق کند. مهارتبه صورت وسیع توجه می

دهد تا برای تحصیالت بعد از ان این امکان را میآموزدانشبه ای تربیت علمی و حرفه

رای کنند. در حقیقت حرفه گرایی جدید از آموزش ب ریزیبرنامهمتوسطه، اشتغال یا هردو، 

 (. 4934کند. )مرجانی،تر محیط کار تمرکز میشغل خاص فاصله گرفته و بر معیارهای عالی

 

                                                 
1 . R. D. Lakes  
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 جامعه محور-خواهتحولحرفه گرايی -ب

، همچنان جمع محور برنامه درسی ایحرفهدر این ویراست از فرهنگ برنامه درسی تربیت 

انه و نه محافظه کارانه خواهد اهخوتحولگیرد اما نگاه به جامعه و نیازهای آن، نگاهی قرار می

شود. در این ویراست، نظریه بود. از این رو، در چالش تغییر یا ثبات، جانب تغییر گرفته می

گیرد و ساختارگرایی به حاشیه رانده انتقادی حاکم شده و پراگماتیسم در ذیل آن قرار می

طور که بیان شد انتقادی همانبنابراین اصل حاکم در این ویراست، تغییر است. نظریه ؛ شودمی

پردازد. همچنین دارای سخت هسته نقادی و اصالح است و در این ویراست به ارائه هدف می

دارد. در این  تأکیدآن گونه از پراگماتیسم دیویی مبنا قرار خواهد گرفت که بر تغییر اجتماعی 

رنامه درسی تربیت حالت، ترکیبی سازوار از مبانی فلسفی را خواهیم داشت که فرهنگ ب

 انه و البته جمع گرایانه به پیش خواهند برد. خواهتحولرا به صورت ای حرفه

یر پراگماتیسم قابل مالحظه است: ی و ماهیت ثبات ناپذخواهتحولدر برخی از آثار دیویی     

با  وی هم آوا. پایانی بر آن نمی توان متصور شدتنها هدف دیویی تحول است، تحولی که 

)نقیب « بیندمیموجودی در حال تغییر تحول و برآمده از  آدمی را وجودی ،وین و هگلدار

 شود. می تأکید(. همچنین در این نوع نگاه، بیشتر بر وجوه جمعی پراگماتیسم 4930زاده، 

ای های حرفه، جایگاهی برای اعطای مهارتایحرفههای تربیت در این حالت، کالس      

هایی که انه خواهد بود. بینشخواهتحولخواهانه و های عدالتراه بینشخرد و کالن، به هم

طلبانه، اقدامات ها باید مورد مداقه و تمرکز قرار گیرند. گفتگوهای اصالحهمگام با مهارت

و مواردی ای مختلف حرفههای های اعتراض مدنی در زمینهانه، تمرین انواع روشخواهتحول

 هنگ برنامه درسی خواهند بود. از این دست، محور این فر

 عالقه محور-حرفه گرايی فردگرا - 

تنها در الویت قائل شده برای وجه فردگرایانه  خواهتحولتفاوت این ویراست با حرفه گرایی  

؛ گیردی در فرهنگ است. در این ویراست، فردیت مالک و فرا زبان قرار میخواهتحولیا 

هایی شود. مکتب انتقادی نیز به دلیل وجود رگهاکم میبنابراین وجه فردگرایی پراگماتیسم ح

گیرد و ساختارگرایی که برای جمع هرچند ضعیف از تمایالت فردگرایانه در ذیل قرار می

شود. در این ویراست تفسیر اهمیت و اصالت قائل است در این حالت به حاشیه رانده می



 4931زمستان ،  دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی،        

 111 

ر نظر داشت که این ویراست از فرهنگ، انه هردو نظریه دارای اعتبار است. باید دخواهتحول

ان گزینش و انتخاب شود. به سخن دیگر، با آموزدانشتواند توسط بیشتر به صورت انتخابی می

های شغلی اندیشید و در توان به تنوعی از مهارتان میآموزدانشدر نظر گرفتن عالیق شغلی 

رسد به دلیل ن به نظر میرا سامان بخشید. همچنی آموزیمهارتهای مرحله بعد، کالس

کلی آن بیشتر وضعیت  گیریجهتبرجسته شدن فرد در این ویراست از فرهنگ برنامه درسی، 

های شغلی تغییر ساختارهای اجتماعی است تا ثابت دانستن آن. از این روی، آموزش مهارت

 منعطف و ناظر به آینده باشند.  ای باید گونه

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی

های برنامه درسی همواره در پی نظام بخشی به ها و دیدگاهبرنامه درسی، فرهنگدر حیطه 

اند. در این میان، گاه دغدغه کارآمدی، منجر به انجام هایی موجه و کارآمد از برنامه درسیگونه

اند. بررسی شود که به ظاهر موجه و کارآمد اما در واقع، ناسازوار و التقاطیهایی میترکیب

ها را مشخص سازد تواند نقاط رخنه آنهای برنامه درسی از منظر سازواری فلسفی، میدیدگاه

ها را پیش بینی کند و های پیش روی آنها، چالشها و عدم انسجامو با نشان دادن تعارض

 هایی بیندیشید. ها راه حلبرای آن

سه مکتب زیرساز  اساسیهای با توجه به مؤلفهای فرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه     

اصلی تغییر یا ثبات  ی پراگماتیسم، ساختارگرایی، نظریه انتقادی با دو چالشفلسفی ادعا شده

توان ها میو فرد یا جمع مواجه است. با در هم آمیختن همگن یا ترکیب سازوار این نظریه

رفه گرایی های حهای جدیدی را پیش روی این فرهنگ برنامه درسی ترسیم نمود. ویراستافق

و حرفه گرایی فردگرایانه، سه ویراست سازوار این  خواهتحولمحافظه کارانه، حرفه گرایی 

 پراگماتیسم

 

 انتقادی

 ساختارگرایی
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های فرهنگ برنامه بدیل عنوانبهها را که این نوشتار آناند ایفرهنگ برنامه درسی تربیت حرفه

و  کند. هر یک از این سه ویراست، سازوکارهای عملیپیشنهاد میای درسی تربیت حرفه

های تربیت به های ویژه خود را دارند که الزم است در سیاست گذاریگذاریهدفاجرایی و 

توانیم از ها دقت نمود. برای نمونه، اگر در پی ایجاد تحول در جامعه خویش هستیم نمیآن

ویراست حرفه گرایی محافظه کار بهره بریم، اهداف نظام تربیتی خود را کامالً از نیازهای 

های شغلی را در دستور کار خود قرار دهیم. همچنین ی تغذیه کنیم و آموزش مهارتاجتماع

های جمعی، فراگیر و اجباری شغلی سازوار باشند. در توانند با آموزشهای فردگرایانه نمینگاه

 یبندصورتتواند ما را در های اسالمی میها با نگرشها و مقایسه آننظر گرفتن این نگرش

متناسب با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ای های مناسب تربیت حرفهستانواع ویرا

 یاری کند.
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