فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران

Journal of Curriculum Studies (J.C.S.)

Vol.8 (32); 2014, 127-158

331 – 351 ،3232  بهار،23  شماره،سال هشتم

جستاری پیرامون «نظريه عملي» شوآب و داللتهای آن برای آزادسازی تصمیمگیری درباره
3 درسي

برنامه

An Essay on " Schwab’s Practical Theory" and its Implications for
Decentering Decision Making about Curriculum
3232/2/33 :؛ تاريخ پذيرش مقاله
R. Khosravi
M.Mehrmohammadi(Ph.D)
N.Mosapour(Ph.D)
K.Fathivajargah(Ph.D)
Abstract: In this paper by descriptive - analytic
methodology, at first, different aspects of the
"practical" theory in the field of curriculum
through direct reference to the works of Joseph
Schwab as the originator is discussed. In the
next step, implications of the Practical theory
for decentering decision making about
curriculum from the dominance of the central
organization as one of the most important
issues of the curriculum are examined. It seems
evident that there is no possibility to meet the
needs of different regions in a country through
a single national center for curriculum
development. In order to make the curriculum
compatible with a variety of environmental
conditions, different regions of a country
should be enter in decision making process
about curriculums in terms of their capacities.
These discussions in Schwab’s practical theory
is connected with the discussion of decisions
making based on educational practical
situations.
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مقدمه
بیش از چهار دهه از هشدار تکاندهنده «مرگ قلمرو برنامه درسي» توسط ژوزف

شوآب3

ميگذرد .شوآب گرچه در قالب نظريه «عملي» راهحلي برای رهايي از اين وضعیت ناخوشايند
ارائه داد و به سهم خود برای ادامه حیات و پويائي قلمرو برنامه درسي ارائه طريق کرد ،ولي
هنوز اين قلمرو نتوانسته است خود را از هشداری که شوآب مطرح کرد رها سازد و با بهره-
گیری از نظريه عملي او مسائل را حل کند .هنوز نظريه شوآب از جانب بسیاری از متخصصان،
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان برنامه درسي مورد بيتوجهي قرار ميگیرد و يا با بدفهمي و
سادهانگاری همراه است .به نظر ميرسد ،اين امر ناخوشايند محصول دو علت است :علت
نخست اينکه ،اصوالً فهم دقیق نظريه شوآب دشوار است .علت دوم به تالشهای سوگیرانه
مخالفان شوآب برای از دور خارج کردن نظريه او اشاره دارد .با اين توضیح ،آنچه ضروری به
نظر ميرسد اين است که جامعه علمي و تصمیمگیری قلمرو برنامه درسي بايستي نسبت به
نظريه شوآب شناخت دقیق به دست آورده و در اين راه احساس مسئولیت کنند .البته اخیر ًا
تالشهای امیدوار کنندهای در سطح ايران و جهان برای فهم مضامین نظريه شوآب در برنامه
درسي صورت گرفته است .برای مثال در ايران مدتي است انجمن مطالعات برنامه درسي با
راهاندازی گروه ويژه پژوهشي «شوآب و عمل فکورانه در برنامه درسي» فعالیتهای علمي در
اين زمینه را آغاز کرده است .همچنین انديشمندان برجسته قلمرو برنامه درسي ،آثار ارزشمندی
درباره رويکرد عملي و عمل فکورانه در برنامه درسي منتشر کردهاند .برای مثال ميتوان به مقاله
مهرمحمدی ( )3213با عنوان «پژوهش مبتني بر عمل فکورانه در فرايند برنامه درسي :نظرية
عملگرايي شواب» اشاره کرد .در دنیا نیز محققان برجستهای رويکرد موسوم به «عملي» شوآب
را مورد واکاوی قرار داده و آثار علمي مهمي در اين زمینه عرضه کردهاند .برای مثال ميتوان به
برگزاری «اولین کنفرانس بینالمللي برنامه درسي مبتني بر رويکرد عملي»( 3کانلي )3003 ،2يا
تألیف کتابهايي در اين زمینه ازجمله کتاب «راهنمای جامع برنامه درسي و آموزش »1توسط
کانلي و همکاران ( )3001اشاره کرد .اينگونه تالشهای علمي ،در صورت استمرار ميتواند

1. Joseph Schwab
2. The first international conference on “the practical” curriculum
3. Connelly
4. The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction
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دستاوردهای مهمي برای نظام آموزشي کشورها داشته و اطالعات ارزشمندی در اختیار تصمیم-
گیرندگان قلمرو تربیت بهويژه برنامه درسي قرار دهد .در مقاله پیش رو ،محقق درصدد است
ضمن معرفي مجموعهای از مفاهیم ،مختصات و ويژگيهای اساسي نظريه عملي شوآب ،داللت-
های اين نظريه برای آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه درسي از سیطره تشکیالت مرکزی را
ارائه نمايد تا مخاطبان به اين قضاوت برسند که آيا اين نظريه ميتواند برای کساني که بهطور
جدی عالقمند ايجاد تغییر و تمايز در نظام آموزشي و برنامهريزی درسي هستند ،دستاورد مثبتي
داشته باشد يا نه.
جايگاه پارادايم شوآب در بین پارادايمهای برنامهريزی درسي
پارادايم نخست برنامهريزی درسي که احتماالً هنوز هم رواج دارد ،پارادايمي است که توسط
تايلر )3313( 3بنیان نهاده شده است .منطقي که تايلر ارائه کرد به خاطر سادگي هنوز هم بهطور
قابل مالحظهای در برنامهريزی درسي مورد استفاده قرار ميگیرد .بااينحال ،متأسفانه اين منطق
دارای جهتگیریهای فني ،رفتارگرايي و پوزيتیويستي نسبت به برنامه درسي است .عليرغم
اين واقعیت ،نظريه پردازان بعد از تايلر -که در خط فکری او بودند -ديدگاههای وی را برای
حمايت از يک رويکرد الگوريتميتر و مکانیکيتر برنامه درسي ،تقويت کردند .پارادايم دوم که
به پارادايم انتقادی مشهور است ،در دهه  ،3310بهعنوان واکنشي برای گرايش افراطي به
عقالنیت فني 3در برنامهريزی درسي ،پايهريزی شد .گروهي از نظريه پردازان ذيل اين پارادايم،
دل نگراني های خود را در خصوص عدالت اجتماعي و تأثیر نژاد ،طبقه و جنسیت بر آموزش و
پرورش اعالم کردند .آنها بهويژه بر اين باور بودند که برنامه درسي مدارس بايستي تجاربي
ارائه کند که دانشآموزان را توانمند ساخته و عاليق رهاييبخش آنها را تقويت کند.

پاينار2

( ،)3311اپل ،)3313( 1و ژيرو )3313( 5از مشهورترين طرفداران اين رويکرد هستند .پارادايم
سوم ،که موضوع مقاله حاضر است ،توسط شوآب در اوايل دهه  3310مطرح شد .اين پارادايم
که با نام «عمل فکورانه »6يا «عملي »1در قلمرو برنامه درسي شناخته شده ،هرگز بهاندازه دو
1. Tyler
2. Technical Rationality
3. Pinar
4. Apple
5. Giroux
6. Curriculum deliberation
7. Practical
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پارادايم نخست برجسته نشده است .پارادايم عملي ،فاقد سادگي ظاهری پارادايم تايلر و ماهیت
جذاب پارادايم انتقادی است .بسیاری از افراد در فهم رويکرد «عملي» و روش آن يعني «عمل
فکورانه» ،با مشکل مواجه هستند و برای برخي نیز ،پذيرش اين رويکرد بهعنوان پذيرش معرفت
شناسي نئوپوزيتیويسم يا نواثباتگرايي منطقي تلقي ميشود .بااينحال ،رويکرد عمل فکورانه
يک بديل مناسب برای عقالنیت فني است که اگر بهدرستي مورد استفاده قرار گیرد ،در حل
مسائل برنامه درسي راهگشا خواهد بود .اين رويکرد زمینهساز تحرک عظیم فکری در قلمرو
برنامه درسي شده و میراث منحصر به فردی از خود بهجای گذاشته است .اظهارنظر آيزنر 3گواه
خوبي بر اين مدعاست؛ آنجا که ميگويد« :برای ما که قلمرو برنامه درسي را بهعنوان قلمرو
حرفهای خود برگزيدهايم ،شواب نهتنها چالشهائي را فراهم کرده بلکه سرنخهای روشني را به
دستمان داده است که راه را گم نکنیم .بدون ترديد ما در فرايند محقق ساختن آرمانهايي که او
پیش رويمان قرار داده است با نابسندگيهائي مواجه خواهیم شد .اين آرمانها را در مواردی
بايد تصحیح کنیم و در مواردی هم بايد ناديده بگیريم؛ اما اين فرايند نیز دقیقاً همان چیزی است
که شواب از ما طلب ميکند» (آيزنر.)3311 ،
نکته مهم اينکه ،با به رسمیت شناختن وجود اين پارادايمها در رشته ،عالوه بر تصديق
ارزشهای هرکدام از آنها در جای خود ،به کاستيها و ضعفهای آنها در مقايسه باهم نیز
ميتوان پي برد و درنتیجه ،از برخورد جزم انديشانه و مطلق انگارانه در استفاده از آنها
جلوگیری کرد.
سابقه رويکرد عملي در برنامه درسي
سنت عملي که با چگونگي مواجهه با مسائل عملي تربیت و حل آنها سروکار دارد ،دارای
تاريخ طوالني است .خاستگاه فلسفي اين سنت در آثار ارسطو ريشه دوانده است .او در اثر
معروف خود با عنوان «اخالق و سیاست» ،مبنای نظری برای پیوند تفکر و عمل ارائه کرده است.
اين تفکر ارسطويي در قرون وسطي تدريس معلمان را هدايت ميکرد و در کانون «هنرها و
روشهايي» قرار داشت که استادان دانشگاه در دانشگاهها به کار ميبردند .بعد از رنسانس،
موفقیت تفکر علمي در حل مسائل نظری منجر به بسط آن به حوزههای عملي تربیت شد؛
بنابراين ،وقتي نظامهای تربیتي ملي در قرن نوزدهم کم کم رونق گرفتند ،کانون توجهات در
1. Eisner
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اروپا و آمريکای شمالي به سمت طرحهای برنامهريزی درسي علمي تغییر جهت داد .اين تغییر
مسیر از انديشههای هربارت 3و اسپنسر 3نشأت ميگرفت .البته عليرغم اين تحوالت ،سنت
عملي همچنان در آثار انديشمندان سنتي تربیت ازجمله ديوئي زنده نگاه داشته شد .اين سنت
سپس توسط انديشمنداني چون مک کئون 2و شوآب که بهطور مستقیم در خط فکری ديوئي
بودند ،برای حل مسائل برنامه درسي شرح و بسط يافت .کار اين انديشمندان عمدتاً بر شفاف
سازی مسائلي مانند چه چیزی بايستي در مدارس تدريس شود ،چگونه بايستي تفکر و عمل به
هم متصل شوند (فهم ارسطويي) ،و اينکه چگونه استداللهای عملي شکل بگیرند ،متمرکز بود
(ريد.)3333،1
بدون ترديد پس از ديوئي ،ژوزف شوآب شاخصترين انديشمندی است که تفکر عملي را
عمق و غنا بخشید و ديدگاههايش در حال حاضر نیز توسط بسیاری از صاحبنظران قلمرو
برنامه درسي مورد استفاده قرار ميگیرد .او در سال  3363در نشست ساالنه انجمن تحقیقات
تربیتي آمريکا ،سخنراني معروف خود را در بخش «برنامه درسي و اهداف» ارائه کرد .مخاطبان
او عده زيادی از متخصصان دانشگاهي بودند که در قلمرو تحقیقات برنامه درسي ،ساخت برنامه
درسي ،و يا تدوين نظريه برنامه درسي مشغول فعالیت بودند .شوآب سخنراني خود را با يک
جمله مختصر آغاز کرد« :قلمرو برنامه درسي «در» شرف مرگ و نیستي» 5است .او در ادامه
اظهار کرد که اين وضعیت ناخوشايند «حاصل اعتماد ديرينه ،نسنجیده و نادرست به نظريه»
است و تنها در صورتي ميتواند تغییر کند که ظرفیتهای متخصصان برنامه درسي از «جهت-
گیریهای نظری» به «جهتگیریهای عملي» متمرکز شود .اين عملیات منجر به «بهبود پايدار
مدارس »6در کمترين زمان ممکن ميشود .در حال حاضر ،دانشگاهیان بهجای عمل فکورانه يا
تأمل عملي درباره مسائل موجود در موقعیتهای ويژه تربیتي ،ظاهراً ترجیح دادهاند به سمت
مسائل انتزاعي و نظری قلمرو برنامه درسي بروند .او اشاره کرد که نظريه دارای

ناشايستگيهای1

جدی است .يکي از مهمترين آنها ،انتزاعي بودن نظريه است؛ چراکه اعمال واقعي ،معلمان
1. Herbart
2. Spencer
3. McKeon
4. Reid
5. Moribund
6. Sustained improvement of the schools
7. Incompetences
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واقعي و دانشآموزان واقعي متفاوت از بازنماييهای نظری آنهاست .در نهايت شوآب ،مصرانه
از حضار خواست برنامههای درسي را بازسازی کنند (پريرا .)3333 ،3کار ديگر شوآب بعد از آن
سخنراني ،انتشار مقاله «عملي :زباني برای برنامه درسي» در سال  3363و  3310بود .اين مقاله به
خاطر اينکه نخستین مقاله از مجموعه مقاالت او در باب «عملي» بود ،بهعنوان «عملي اول»
شناخته شد .مقاالت عملي دوم و سوم به ترتیب دو و چهار سال بعد از مقاله اول ،يعني در
سالهای  3313و  ،3312نگاشته شد .اين سه مقاله خیلي زود در میان آثار پرطرفدار مجله علمي
«پژوهشهای برنامه درسي» 3و «مطالعات برنامه درسي» 2قرار گرفت ،لیکن باز هم منجر به
افزايش بهکارگیری رويکرد عملي در تربیت نشد .به همین دلیل ،شوآب مقاله عملي چهارم خود
را در سال  3312با عنوان« ،رسالت استادان برنامه درسي» 1منتشر ساخت .در قسمتهای بعدی
مقاله ،محتوا و ابعاد اين مقاالت که تشکیل دهنده نظريه عملي شوآب هستند ،مطرح خواهند
شد.
محتوا و ابعاد نظريه شوآب
بهطور کلي شوآب در نظريه خود روشها و اصول ناکارآمد و همچنین اعتماد نسنجیده به
نظريه را عامل مرگ برنامه درسي دانسته است .او راهحل مقابله با اين وضعیت و درنتیجه تجديد
حیات برنامه درسي را متوسل شدن به قابلیتهايي از قبیل عملي ،شبه عملي 5و اکلکتیک 6مي-
داند .در ادامه هر يک از اين عوامل و جزئیات آنها شرح داده ميشوند.
 -3عوامل گرايش برنامه درسي بهسوی مرگ
 -3-3روشها و اصول ناکارآمد
شوآب ( )3363اظهار ميدارد که وضعیت بحراني موجود در قلمرو برنامه درسي ويژگي
خاص اين قلمرو نیست .همه قلمروهايي که دارای فعالیتهای انتزاعي هستند ،مشمول چنین
بحرانهايي ميشوند .اين قلمروها ،پژوهشهای خود را بر مجموعهای از اصول نسنجیده مبتني
ميکنند .در واقع ،در اين قلمروها قبل از اينکه سودمندی اين اصول محرز شود ،نوعي تعهد و

1. Pereira
2. Curriculum Inquiry
3. Curriculum Studies
4. Something for Curriculum Professors to Do
5. Quasi-practical
6. Eclectic
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دلبستگي نسبت به آنها به وجود ميآيد .ناکارآمدی اصول در پژوهشهای نظری اين قلمروها
به شکل شکست اين پژوهشها در پاسخ به سؤاالت و ابهامات موجود ،عدم انسجام و تناقض-
هايي که در دادهها و نتايج اين پژوهشها وجود دارد و يا اختالفات آشکار بین دانش حاصله از
اين پژوهشها و واقعیتهای موجود در عرصه عمل ،نشان داده ميشود .ناکارآمدی اصول در
پژوهش های عملي اين قلمروها نیز خودشان را به شکل ناتواني در تشخیص و يافتن راه حل-
های مؤثر برای مسائل عملي نشان ميدهند .اين ناکارآمدی در اصول ،شروع بحران و سپس
مرگ در قلمروهای دارای فعالیتهای انتزاعي ازجمله قلمرو برنامه درسي را موجب ميشود.
 -3-3اعتماد نسنجیده به نظريه
عالوه بر اصول ناکارآمد ،يکي ديگر از داليل مرگ برنامه درسي ،اعتماد نسهنجیده بهه نظريهه
است .حقیقت امر آن است که صاحبنظران قلمرو برنامهه درسهي مشهغول مجهادالت نظهری و
انتزاعي نسنجیده شدهاند و اين امر باعهث سهلب هويهت از رشهته و درنتیجهه سهلب هويهت از
متخصصان آن شده است .در اين راستا شوآب ( )3363اظهار ميدارد کهه برنامهه درسهي بههطور
نسنجیدهای به نظريههای ناقص متکي گرديده است .اين نظريهههها عمهدتاً از علهوم اجتمهاعي و
رفتاری منتج شده و هرکهدام دارای موضهوعات خهاص هسهتند .بهرای مثهال موضهوعاتي ماننهد
فرهنگ ،اجتماع ،فرد ،ذهن و دانش .نکته مهم اينکه ،هیچ برنامه درسي متکي به نظريههای متعلق
به يکي از اين موضوعات ،از کفايت الزم برخوردار نیست .برای مثال ،يک برنامه درسهي متکهي
بر نظريههای مربوط به ذهن و دانش ناقص ميباشد؛ چرا که يادگیرندگان تنها تفکر کننهدگان يها
دانندگان نیستند ،بلکه کساني هستند که به بعد احساسات ،فرديت و شخصیت نیز اهمیهت مهي-
دهند .بهزعم شوآب ( ،)3363يک برنامه درسي يا طرح برنامه درسي قابل دفاع بايستي به گونهه-
ای باشد که تا حدی تمام اين موضوعات خرد که به انسان مربوط اسهت را در برگیهرد و نمهي-
تواند تنها يکي از آنها را بپذيرد و ديگری را ناديده بگیرد .حتي نميتواند بسیاری از آنها را بهه
حساب آورد و يکي را ناديده بگیرد .نتیجه اينکه ،بهجای اعتماد نسنجیده به يک نظريهه خهاص،
بايستي تالش کرد تا نظريههای متعدد مجزا که بسهیاری از آنهها بههطور مصهنوعي موضهوعات
مربوط به انسان را از هم جدا کردهاند را ترکیب کرد.
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 -3عوامل تجديد حیات برنامه درسي
سه قابلیت مهم که شوآب برای نجات برنامه درسي از مرگ و رکود پیشنهاد کرده عبارتاند
از :اول قابلیت «عملي» يا تصمیمگیری با توجه به ويژگيهای موقعیت تربیتي که مستلزم عمل
فکورانه بهجای اقدام بر اساس اصول نظری دقیق ،است .دوم «شبه عملي» يا قابلیتي که در آن
روشهای عملي به موقعیتهای وسیعتر و بزرگتر بسط داده ميشود .با فرا رفتن از سطح
کالس درس و مدرسه به سطح منطقه ،استان ،يا حتي کشور ،پیاده کردن «عملي» دشواریهای
زيادی دارد .کاربرد «شبه عملي» در اين وضعیت مناسبتر است .قابلیت تعمیم و ارائه توصیه-
های کلي برای محیطهای تربیتي وسیع از طريق شبه عملي به نحو بهتری صورت ميگیرد .سوم
قابلیت «اکلکتیک» است .اين قابلیت ،سودمندی نظريه برای برنامه درسي را به رسمیت مي-
شناسد .برای فراهم ساختن زمینه تصمیمگیری مناسب ،ضعفهای خاص نظريه را مورد توجه
قرار ميدهد و تا اندازهای شرايطي برای ترمیم اين ضعفها مهیا ميکند .در ادامه جزئیات هر
يک از قابلیتهای ذکر شده مطرح ميشود.
 -3-3عملي
بهزعم شوآب حوزه برنامه درسي و تصمیمگیریهای مرتبط با آن ،يک حوزه عملي است.
اين حوزه به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است که در يک موقعیت خاص تربیتي چه بايد
کرد؟ (ريد .)3333 ،در اين زمینه شوآب ( 3363و  )3310ميگويد« :منظور من از عملي،
عملکرد میانمايه مديران و افرادی که عمل برای آنها به معنای سهلالوصول بودن و يادآور
اهداف آشنا که با وسائل شناخته شده محقق ميشوند ،نیست؛ بلکه اشاره من به حوزهای پیچیده
و نسبتاً تازه است که با عمل و انتخاب سر و کار دارد و بهطور کلي متفاوت با حوزه نظری
است (شوآب.)3363 ،
عملي اغلب در تقابل ضمني با امور انتزاعي از قبیل آرمانها ،تصورات ،يا نظريهها ميباشد.
گاهي اوقات اين تقابل صريح است .برای مثال وقتيکه يک معلم کار يک استاد دانشگاه يا
رئوس مطالبي که او پیشنهاد ميکند را به دلیل «عملي نبودن» نميپذيرد .بر طبق ديدگاههای
شوآب ( ،)3310خاستگاه ،موضوع و نتیجه مسائل عملي متفاوت از مسائل نظری است .مسائل
«نظری» از حاالت ذهن و از دانش نظری نسبت به پديدهها سرچشمه ميگیرند .در حالي که
مسائل «عملي» از حاالت عمل يا وضعیتهای امور نشأت ميگیرند .بهويژه ،اين مسائل از
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حاالتي سرچشمه ميگیرند که ناخوشايند هستند .مسائل عملي دارای شرايطي هستند که با
خواست ما مطابقت ندارند .لذا برای حل و فصل اين مسائل بايستي وضعیت امور را تغییر دهیم.
موضوع اصلي «نظری» ،همیشه چیزی کلي ،گسترده يا فراگیر است .همچنین آن از موردی به
مورد ديگر ثابت و در مقابل تغییر شرايط مقاوم است .از سوی ديگر موضوع اصلي «عملي»
همیشه چیزی عیني و خاص و بهطور قابل مالحظهای حساس به شرايط است؛ بنابراين بهشدت
به تغییرات غیرمنتظره وابسته است .برای مثال ،موضوع عملي در تعلیم و تربیت به اين صورت
است :اين دانشآموز ،در اين مدرسه ،در اين موقعیت جغرافیايي ،با اين معلم و مدير .محصول يا
نتیجه «نظری» ،دانش نظری است .دانش نظری همان گزارههای کلي است که فرض ميشود
درست ،تضمین شده و قابل اعتماد است .عالوه بر اين ،درستي و قابلاطمینان بودن آن با دوام
بوده و برای شرايط مختلف ،قابل کاربرد است .اين در حالي است که محصول يا نتیجه «عملي»،
يک تصمیم و انتخاب قابل دفاع است .برخالف گزارههای نظری ،يک تصمیم عملي دوام زياد و
کاربرد وسیعي نداشته و بهطور مشخص تنها برای يک موقعیت خاص بکار ميرود .البته کاربرد
اين تصمیم برای موارد مشابه بهطور اتفاقي ممکن است به نتیجه مطلوب برسد.
«عملي» و «نظری» عالوه بر تفاوت در خاستگاه ،موضوع و محصول مسأله ،در روش نیز
تفاوت اساسي دارند .روشهای نظری 3متعدد هستند ،لیکن همه آنها با ويژگي يکساني
توصیف ميشوند :کنترل از طريق يک اصل .اين اصل ،تعیینکننده شکل کلي مسأله ،نوع داده-
هايي که بايد جستجو شوند و چگونگي تفسیر اين دادهها برای رسیدن به نتايج است .از اين رو
در «نظری» ،صورتبندی خوبِ يک مسأله خاص ،لزوماً از طريق اصول راهنما انجام ميشود.
«عملي» دارای چنین قواعد يا راهنمايي نیست .ممکن است بهطور کلي مشخص شود که يک
مسأله عملي وجود دارد ،لیکن درباره جزئیات دقیق آن شناختي وجود نداشته باشد .درواقع ،در
مسائل عملي ،در خصوص اينکه دقیقاً چه بخشي از وضعیت امور نادرست و ناخوشايند است،
اطالعي در دست نیست .اين مسائل وقتي ظاهر ميشوند که در بررسي موقعیت مسألهدار بهطور
تصادفي به بخشهای برجسته آن موقعیت توجه ميشود .گاهي اوقات در طول فرايند مسأله
يابي ،ابتدا با جستجوی اولیه اطالعات در موقعیت ،مسأله بهطور فرضي شکل ميگیرد و سپس

 .3روشهايي که بهطور مستقیم برای جستجوی دانش ،مورداستفاده قرار ميگیرند.
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وقتي جستجوی اطالعات با وسعت و دقت بیشتری انجام ميشود ،مسأله تکامل مييابد .در
واقع ،مسأله نميتواند ثابت در نظر گرفته شود و ممکن است با کسب اطالعات و دادههای ديگر
درباره موقعیت ،شکل مسأله تغییر کند .به اين ترتیب روش عملي هیچ قواعد مشخص ندارد .در
عوض از يک مجموعه رويهها و سیاستهای خاص برای مسألهيابي و ارائه راهحلهای قابل
دفاع برای مسائل پیروی ميکند.
در بحث استفاده از «عملي» در تصمیمگیریهای مربوط به برنامه درسي ميتوان گفت ،برای
جلوگیری از ايستايي و رکود برنامه درسي ،بايستي عمل برنامهی درسي و صحنههای واقعي
زندگي در مدرسه بیشتر مورد توجه باشند و همچنین متخصصان برنامه درسي میادين انتزاعي را
رها کرده و به میدان عملي يا محیط يادگیری باز گردند .تحصیل کنندگان برنامه درسي نبايد در
پشت ديوارهای دانشگاه باقي بمانند و به کار آکادمیک خود بسنده کنند .آنها نبايد بهطور ذهني
درباره عمل کالس درس ،نظريه پردازی کنند و به انتشار مقاالت با فاصله بسیار زياد از دنیای
واقعي عمل تربیت مشغول شوند .بلکه بايستي به دنیای واقعي آموزش و يادگیری وارد گردند و
مسائل و راه حلهای آن را شناسايي کنند.
 -3-3-3-5عمل فکورانه (روش عملي)
شههوآب ( )3363روش عملههي را «عمههل فکورانههه» مههيدانههد و آن را متفههاوت از روشهههای
استقرايي که برای تعمیم يافتهها يا تفسیر آنها به کار ميرود و روشهای قیاسهي کهه بها مهوارد
انتزاعي سر و کار دارد ،ميداند .بهزعم او« ،عمل فکورانه» با مهوارد واقعهي سهر و کهار دارد ،نهه
تعمیم و انتزاع .مورد واقعي به خاطر برخي ويژگيهايي که دارد نميتواند تابع قواعهد يها اصهول
کلي باشد .برای مثال در اسهتخدام فهرد بههعنوان يهک مهورد واقعهي ،چیهزی بهیش از اصهول و
رفتارهای مندرج در نظريههای شخصیت و نظريههای شناختي مورد مالحظه قهرار مهيگیهرد .در
واقع ،همة رفتارها ،عادتها و وابستگيها و تعصباتي که فهرد بها خهود بهه همهراه دارد ،در نظهر
گرفته ميشود .چرا که اين عناصر بر کار او و همة کساني که با او کار ميکننهد ،اثهر مهيگهذارد.
نکته مهم اينکه ،در بطن عمل فکورانه مالحظات اخالقي و ارزشهايي نهفته است .در اين راستا،
شوآب ( )3310يادآور ميشود که فرايند انتخهاب بهتهرين ،سهنجیدهتهرين و از منظهر اجتمهاعي
عادالنهترين راهحل ه که با پیچیدگيهای خاصي همراه است ه را بايد حاصهل تعههد اخالقهي و
اجتماعي دانست .برای مثال همانطور که ريد ( )3333اشاره کرده اسهت ،اعتقهاد بهه اجتمهاع يها
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نگرش اجتماعي 3در تصمیمگیریهای تربیتي ،مثال روشني از ارزشهايي است که در بطن عمهل
فکورانه نهفته است.
 -3-3-3-3الزامات تعهد به عمل فکورانه
تعهد به عمل فکورانه الزاماتي دارد که شوآب ( )3363آنها را بدين شرح بر ميشمارد:
 عمل فکورانه ،پیچیده و پرزحمت است؛ زيرا هم با هدف و هم با وسیله سر و کار دارد .درجريان عمل فکورانه بايد تالش کرد وضع مطلوب برای يک موقعیت مسأله دار شناسايي شود و
بر اساس آن ،راه حلهای متعدد برای حل مسائل موجود در آن موقعیت ارائه نمود .در اين راستا
بايد همة راه حلها و اثرات آنها را مورد بحث قرار داد و ارزش و پیامدهای شان را با هم
مقايسه کرد و در نهايت راه حل قابل دفاع را انتخاب نمود .البته بايد توجه داشت که يک راهحل
قطعي برای يک مسأله وجود ندارد اما بهترين يا قابل دفاعترين راه حل را ميتوان متصور شد.
-

اجتماعات عمل فکورانه .عمل فکورانه نیاز به تشکیل اجتماعات و ابزارهای جديد ارتباطي

بین اعضای آن اجتماعات دارد .چنانچه عمل فکورانه بخواهد در مؤثرترين حالت آن اتفاق بیفتد
بايد به وسیعترين طیف از گزينههای عمل و اقدام بینديشد .برای تحقق اين مهم ،بايستي
اجتماعات وسیع متشکل از افرادی با ديدگاهها و ايدههای متنوع ،به وجود آيد .بايد موانعي که
هماکنون روانشناسان اجتماعي را از فیلسوفان ،جامعه شناسان را از آزمونسازان ،تاريخدانان را
از مديران جدا ميکند ،برداشته شود؛ همچنین کانالهای جديدی برای مرتبطکردن مجموعههای
معلمان ،ناظران و مديران مدارس از يک طرف و متخصصان از طرف ديگر مورد نیاز است.
عالوه بر آنچه ذکر شد اين افسانه که برای مثال مسائل برنامه درسي علوم با مسائل ادبیات
انگلیسي يا مطالعات اجتماعي ارتباطي ندارند را بايد کنار گذاشت .البته در اينجا هدف از بین
بردن تخصصگرايي و مسئولیتهای ويژه هر قلمرو نیست .بلکه هدف ارج نهادن به تنوعات و
گرامي داشتن ارتباط صاحبان تخصصهای مختلف با همديگر برای حل مسائل برنامه درسي
است .برای اين کار تأسیس مجالت جديد و تربیت مربیاني که بتوانند برای اين مجالت بنويسند
و توانايي خواندن آنها را داشته باشند ،ضرورت دارد .مجالت محلي هستند که در آن مسائل
برنامه درسي و راه حلهای آنها توسط افراد مختلف مورد بحث قرار ميگیرد .اين مجلهها
اجتماعات فکورانهای را تشکیل ميدهند که در آن نمايندگاني از همه افراد ميتوانند مسائل و
1. Vision of community
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راهحلهای بديل را مورد بحث قرار دهند و در نهايت به اجماعي هوشمندانه دست پیدا کنند.
مجالت تنها يکي از انواع اجتماعات فکورانه برای حل مسائل برنامه درسي هستند .اجتماع ديگر
مورد نیاز برای برنامهريزی درسي ،متشکل است از معلمان ،ناظران و مديران يک مدرسه؛ ناظران
و مديران يک نظام آموزشي در سطح فراتر از مدرسه؛ نمايندگان معلمان ،ناظران و برنامهسازان
درسي در تمام حوزههای موضوعي؛ به همینسان نمايندگان و متخصصان برنامه درسي،
روانشناسي ،جامعهشناسي ،مديريت و قلمروهای موضوعات درسي.
 آموزش عمل فکورانه .آموزش معلمان ،ناظران ،برنامه ريزان درسي و سهاير عوامهل تربیهتبرای مشارکت در فرايند عمل فکورانه نه آسان است و نه بهسرعت قابل حصول .پیشنهاد شوآب
برای اين موضوع مهم ،ايده برگزاری دوره دو ساله آمادهسازی معلمهان ،نهاظران ،برنامهه سهازان
درسي و دانشجويان برای بهکارگیری رويههای عمل فکورانه ،اسهت .بهرای معلمهان ،سهازندگان
برنامه درسي و ديگر افراد نزديک به کالس درس ،چنین آموزشهايي اهمیت ويژهای دارند .ايهن
آموزشها نهتنها تجربه مستقیمي از کالس درس که بههطور اثهربخش بها مسهائل برنامهه درسهي
ارتباط دارد را فراهم ميکند ،بلکه سبب افزايش کیفیت تجربه بهرای تقريبهاً ههر رويهداد کهالس
درس ميشود .از طريق چنین آموزشهايي ،تحقیقات تربیتي درنهايهت بهه سهمت بهبهود مهداوم
مدارس پیش ميروند.
 -3-3-3-3عناصر تصمیمگیری مبتني بر عمل فکورانه در برنامه ريزی درسي
شواب با انتخاب واژه «کامان پلیس »3برای توصیف عناصر تصمیمگیری ،برنامه درسي را به
يک سنت کامالً متفاوت از آنچه در عصر خودش بر اين رشته حاکم بود ،تبديل کرد .ريشه
التین واژه کامان پلیس “Locus communis” ،به معنای مکان مشترک است .بدين معنا که
عناصر تصمیمگیری ارزش و اهمیت يکساني دارند .يک عنصر تصمیمگیری چیزی است که
تقريباً هر کس آن را بهعنوان يک عامل مؤثر در تصمیمگیری ميپذيرد .از اين رو ،انکار اين
عناصر به دلیل پذيرش وسیعي که دارند ،دشوار است .برای مثال ،انکار اينکه «مدارس بايستي
نیازها و عاليق دانش آموزان را برآورده کنند» بسیار دشوار است چراکه بهطور گسترده در يک
جامعه پذيرفته شده است (نال .)3033 ،3با اين مقدمه ،ميتوان گفت عناصر تصمیمگیری ،مقوله-

1. Commonplace
2. Null
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های مشترکي هستند که در تمام موقعیتهای عملي ياددهي -يادگیری حضور دارند و طبع ًا
بايستي در تمام تصمیمگیری درباره برنامههای درسي مورد مالحظه قرار گیرند .اين عناصر،
عبارتاند از :معلم ،يادگیرنده ،موضوع درسي و در نهايت محیط يا زمینه ياددهي -يادگیری اعم
از محیط فیزيکي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و رواني (شوآب .)3312 ،عناصر ياد شده را مي-
توان در يک ترکیببندی بدينصورت بیان کرد :افرادی (معلمان) که به تدريس چیزی (موضوع
درسي) برای افراد ديگری (دانش آموزان) در يک شبکهای از زمینههای اجتماعي -فرهنگي
(محیط) ميپردازند .در توضیح بیشتر هر يک از اين عناصر ميتوان گفت که عنصر معلم ،عنصر
اصلي گروه تصمیمگیری درباره برنامه درسي است .در اين مورد شوآب ميگويد« :اولین پاسخ
به اين سؤال که چه کسي بايد عضو گروه برنامهريزی درسي باشد ،معلم است .دوباره و با
صدای بلندتر بايد گفت :معلم» .او دو دلیل عمده برای اين تأکید ذکر کرده است :نخست آنکه
معلم در بهترين اوقات در کنار دانشآموزان است و دوم آنکه ،معلم يگانه شخصیتي است که
مي تواند اطالعات مناسب را با توجه به نحوه يادگیری دانش آموزان ارائه دهد (شوآب.)3312 ،
طرفداران نهضت «عملي» نیز همسو با شوآب ،معلم را هسته اصلي تصمیمگیری در برنامهريزی
درسي بهحساب ميآورند .برای مثال ،کانلي و کالندينین )3311( 3خاطرنشان ميکنند که ديدگاه
و انديشه معلم درباره برنامه درسي از چنان کیفیتي برخوردار است که بهراحتي نميتوان
جايگزيني همطراز آن پیدا کرد .آگاهي معلم از موقعیتهای ياددهي -يادگیری و تجربیات
ارزشمند او اين استدالل را تقويت ميکند که او بايد در تصمیمگیریهای حساس برنامه درسي
مشارکت داشته باشد .همانند عنصر معلم ،توجه به عنصر موضوع درسي نیز در برنامهريزی
درسي ضروری است .عموماً موضوع درسي با محتوا يا آنچه معلمان به فراگیران تدريس ميکنند
سر و کار دارد .نکته قابلذکر اينکه ،بايد توجه داشت که محتوای برنامه درسي نه صرفاً نزد
متخصصان موضوعي بلکه نزد عناصر ديگر تصمیمگیری (مانند معلمان) نیز يافت ميشود (نال،
 .)3033عنصر ديگر ،عنصر يادگیرنده است .شوآب با معرفي يادگیرندگان بهعنوان يکي از
عناصر تصمیمگیری ،يادگیری را در يک چهارچوب وسیعي از مالحظات عقالني و اخالقي قرار
ميدهد .به اعتقاد او ،يادگیری نبايد تنها بهعنوان يک هدف در نظر گرفته شود ،بلکه همچنین
بايستي بهعنوان وسیلهای برای عمل ،مورد مالحظه قرار گیرد (شوآب .)3312 ،در واقع ،اگر
1. Clandinin
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يادگیری تنها هدف آموزش و پرورش باشد ،آنگاه هرگز نخواهیم دانست که چگونه آنچه
يادگرفتهايم را در موقعیتهای عملي بکار ببريم .عنصر چهارم ،عنصر محیط است .هر سند
برنامه درسي بايستي با واقعیت يک مدرسه خاص يا زمینه کالس درس در ارتباط باشد.
همچنین ،برنامه درسي عالوه بر مسائل خاص يک کالس يا يک مدرسه ،نسبت به مسائل بیرون
از مدرسه (مسائل سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي) نیز حساس ميباشد .آنجا که شوآب ()3310
ميگويد« :اين دانشآموز ،در اين مدرسه ،در جنوب شهر کلمبوس( 3مسائل فرهنگي و
اجتماعي) ،با مديريت آقای جونز ،3در زمان شهرداری ادوارد تويد( 2مسائل سیاسي) و با نظر به
اينکه انتخاب مجدد ايشان برای دوره ديگر وجود دارد (مسائل سیاسي)» ،تأيیدی بر اين
مدعاست که مسائل خاص يک دانشآموز ،يک کالس يا يک مدرسه را نميتوان بدون قرار دادن
آنها در زمینه سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي بهدرستي فهم کرد.
در جمعبندی بحث عناصر تصمیمگیری ميتوان گفت ،برنامه درسي تجسمي از نوع مواجهه
با اين عناصر است .در اين راستا توجه به سه نکته ،ضروری است .نکته نخست اينکه ،در تدوين
برنامه درسي جزئیاتي از هر چهارعنصر بايستي گنجانده شود تا جامعیت برنامه تضمین شود.
اين اصل حتي توسط بسیاری از متخصصان برنامه درسي بهآساني فراموش شده يا ناديده گرفته
ميشود .باور بر اين است که همه عناصر مذکور دارای ماهیت پیچیدهای هستند و صفات آنها
بايستي بهطور دقیق بررسي شود .لیکن در عمل ،برخي از اين عناصر از قبیل عنصر موضوع
درسي و محیط ممکن است بهطور کم مايه توصیف شوند .اين امر چنانکه پريرا ( )3311اشاره
ميکند ،شايد بدان خاطر باشد که مبتديان در عمل فکورانه تمايل دارند اين عناصر را ثابت در
نظرگیرند و بنابراين آنها را سطحي توصیف ميکنند .عنصر «موضوع درسي» همانطور که
سیگل )3315( 1اظهار کرده ،عنصر پیچیدهای است .لذا در طراحي يک برنامه درسي خاص،
نبايد با سادهانديشي با موضوع درسي برخورد کرد .برای مثال ،در حالي که ديدگاههای مختلفي
درباره «موضوع درسي» وجود دارد ،نبايد در طراحي يک برنامه درسي خاص بر روی يک
ديدگاه تمرکز شود .عنصر «محیط» هم پیچیدگي خاص خود را دارد .محیط ميتواند از يک
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گروه کوچک خاص به گروه کالس ،مدرسه ،محله ،شهر ،شهرستان ،به همین ترتیب استان،
کشور يا حتي جامعه جهاني ،امتداد پیدا کند .همچنین هر يک از اين گروهها ،خود زيرگروههای
مختلفي را تشکیل ميدهند.
نکته دوم اينکه ،همانطور که شوآب ( )3312اشاره ميکند ،عناصر تصمیمگیری بهمنظور
برقراری تعادل و توازن در تصمیمات برنامه درسي ،بهجز در شرايط خاص و استثنايي ،ذات ًا
اهمیت يکساني دارند .اگرچه از لحاظ منطقي هیچ عنصری مهمتر يا کماهمیتتر از ساير عناصر
نیست ،با اين حال ،از لحاظ سنتي چنانکه کالين )3315( 3اشاره کرده است ،تصمیمگیرندگان
برنامه درسي به سمت يکي از اين عناصر تصمیمگیری گرايش داشتهاند و همواره تصور کردهاند
که يک عنصر موقعیت بايستي مورد توجه قرار گیرد و عناصر ديگر چندان حائز اهمیت نیستند.
لذا برنامههای درسي دانشآموز محور ،جامعه محور و يا موضوع محور را به وجود آوردهاند.
البته بهزعم برخي انديشمندان اين شرايط خاص برتری يک عنصر بر ساير عناصر وقتيکه نیاز به
اصالح موقعیتي باشد که در آنيکي از عناصر توجه کافي دريافت نميکند ،موجه ميباشد .برای
مثال ،رابي )3311( 3در اظهارات خود درباره عمل فکورانه در برنامههای درسي بهصراحت
عنصر فراگیر را بر ساير عناصر برتری ميدهد .او عنصر معلم و موضوع درسي را در مالحظات
بعدی خود قرار ميدهد .اين اقدام در جهت معکوس کردن روند رايج تأکید بیشازحد بر دانش
درباره موضوع درسي و محیط کالس صورت گرفته است .در اين مورد شوآب رويه متفاوتي
اختیار کرده است .وقتيکه او برای تغییر مفهوم علوم از وجه ديسیپلیني -که در آن تنها موضوع
درسي اهمیت داشت -به وجه پژوهشي ،عناصر ديگر برنامه درسي مانند فراگیر ،معلم و زمینه يا
محیط فرهنگي و اجتماعي را نیز مورد توجه قرارداد ،ديگر اين سه عنصر را بر عنصر موضوع
درسي مرجح ندانست ،بلکه بر توازن و تعادل میان آنها تأکید کرد .اين امر بدان علت است که
اگر يک عنصر بهطور غیرمنصفانه بر ساير عناصر استیال يابد ،ادراک موقعیت توسط تصمیم-
گیرندگان ،از شکل طبیعي خارج شده و عمل فکورانه مختل ميشود .البته هر عمل فکورانهای
بايد از جايي شروع شود .همانطور که شوآب ( )3312اشارهکرده در فرايند تصمیمگیری درباره
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برنامه درسي ،بايستي از يکي از عناصر شروع کرد لیکن بهموازات آن بهطور متعادل سه عنصر
ديگر را موردتوجه قرار داد تا انحرافي در جهتگیری تصمیم ايجاد نشود.
نکته سوم اينکه ،همانطور که شوآب ( )3312يادآور ميشود ،عناصر تصمیمگیری بايستي
تعامالت پويايي باهم داشته باشند .تغییر در يک بعد ميتواند در ساير ابعاد اثر بگذارد .برای
مثال ،يک تغییر عمدی در موضوع درسي ميتواند منجر به ايجاد نقشهای جديد برای معلمان
شود .بدين ترتیب ،همانطور که شوبرت )3316( 3اشاره کرده ،در فرايند تصمیمگیری بايستي
اثرگذاری متقابل هر يک از عناصر بر ديگری يا تعامل میان آنها مورد توجه قرار گیرد .برای
مثال ،تأثیر معلم بر دانشآموز ،تأثیر معلم بر موضوع درسي و تأثیر معلم بر زمینه يا شرايط
يادگیری و همینطور تأثیر ساير عناصر بر يکديگر در جريان تصمیمگیری مورد مالحظه قرار
گیرد.
 -2-3-3-3ترکیب گروه تصمیم گیرنده درباره برنامه درسي
از نظر شوآب ،نمايندگان چهارعنصر تصمیمگیری -يعني نمايندگان دانشآموزان ،معلمان،
موضوعات درسي و محیط فرهنگي و اجتماعي -بايد در جريان تصمیمگیری حضور فعال
داشته باشند (شوآب .)3312 ،رهبری اين گروه به عهده يک متخصص برنامه درسي با
خصوصیات و قابلیتهای ويژه است( 3همان منبع) .بر اين اساس ،در واقع ،نمايندگان پنج زمینه
تجربي در فرايند تصمیمگیری درباره برنامههای درسي مشارکت ميکنند .با اندکي تأمل در اين
ترکیب مشخص ميشود که شوآب تالش ميکند نمايندگان «عملي» را بر سر میز مذاکره و
تصمیم در خصوص برنامه درسي در کنار نمايندگان «نظری» ه نه در مقابل آنها ه بنشاند.
شوآب بهطور صريح از اعضای دائمي و غیر دائمي گروه تصمیمگیری درباره برنامههای
درسي سخن ميگويد .او تعداد اعضای دائمي را بین  1الي  30نفر پیشنهاد ميکند که عبارتاند
از نمايندگان معلمان ،نمايندگان دانشآموزان يا مخاطبان برنامه ،مدير مدرسه ،يک عضو شورای
مدرسه يا يک چهره شاخص از جامعه محلي .اعضای غیردائمي نیز شامل مجموعهای از
مشاوران از قبیل دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي و همچنین متخصصان موضوعي مي-
1. Schubert
 . 3متخصص برنامه درسي کسي است که اهمیت تجربه هر نماينده را برای ساخت برنامه درسي به سايرين يادآوری ميکند .او
کسي است که بر اقدامات نظارت ميکند و به گروه خاطرنشان ميکند که عمل فکورانهشان دارای چه کیفیتي است )شوآب،
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شوند (شوآب .)3312 ،اين ترکیب مبتني بر ساختار تصمیمگیری در سطح محلي يا مدرسهای
است و البته با تأسي از رويکرد «شبه عملي» برای ساير سطوح از قبیل منطقه ،استان و حتي
کشور نیز قابل کاربرد است .در هر يک اين سطوح ،گروه تصمیمگیرنده ميتواند ترکیبي از
اعضای دائمي و غیردائمي پیشنهادی از طرف شوآب بهگونهای باشد که نمايندگان چهار مقوله
اصلي تصمیمگیری -يعني نمايندگان معلمان ،نمايندگان دانشآموزان ،متخصصان موضوعات
درسي ،و عناصر آشنا به محیط فرهنگي -اجتماعي همراه با رهبری يک متخصص برنامهريزی
درسي ،مشارکت داشته باشند.
نکته قابلذکر اينکه ،عناصر حاضر در ترکیب تصمیمگیری الزاماً با يکديگر همرأی نیستند و
فضای حاکم بر تعامالت ميتواند با تنش و مشاجره همراه شود .با تداوم اين وضعیت مشاجره-
ای ،حرکت برنامه درسي متوقف خواهد شد .از اين رو رهبر گروه ،که همان متخصص برنامه
درسي است ،بايستي با تجهیز خود به دانش ،مهارتها و تواناييهای مورد نیاز ،اختالفات
اعضای گروه را مديريت کرده و آنها را در مسیر صحیح تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار
دهد .3به اعتقاد شوآب ( ،)3312رهبر گروه بايستي در سطح وسیعي به دانش نظری در حوزه-
های مختلف از قبیل روانشناسي ،جامعهشناسي ،انسانشناسي و تاريخ مجهز باشد .برای اين
منظور بايستي نظريههای متنوع را ترکیب ،اصالح و تکمیل کند تا بتواند به راهحل يا راهحلهای
قابل دفاع برای بهبود مسائل موجود در موقعیتهای تربیتي دست پیدا کند .اين در حالي است
که در حال حاضر دورههای آموزشي در دانشگاهها و فعالیتهای استادان اين دورهها بهگونهای
است که پاسخگوی الزامات مسئولیت رهبری برنامهريزی درسي نیست.
 -3-3شبه عملي
يکي ديگر از مفاهیم اصلي نظريه شوآب که بهکارگیری آن منجر به تجديد حیات قلمرو
برنامه درسي ميشود ،مفهوم «شبه عملي» است .شبه عملي به معنای محدود نکردن روشهای
«عملي» به مدرسه ،و بسط و امتداد آنها تا بیرون از مدرسه و محله است (شوآب .)3310 ،بدين
ترتیب بر اساس شبه عملي ،جمعي از مدارس يک محیط ميتوانند باهم در ارتباط بوده و در
 .3البته ديگر اعضای گروه تصمیمگیری نیز ميتوانند در يک فضای صمیمانه بر افکار و اقدامات رهبر يا متخصص برنامه درسي
نظارت کنند .برای مثال ،همانطور که شوآب ( )3312اظهار ميکند ،نماينده فراگیران ميتواند بهآساني متخصص برنامه درسي را
با هشدار نسبت به خواستههای فراگیران ،کنترل کند.
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واقع بهنوعي بر هم تأثیر و تأثر متقابل بگذارند .تصمیماتي که برای برنامه درسي اين مدارس
گرفته ميشود با در نظر گرفتن تنوعاتي که در گروههای مختلف دانشآموزان وجود دارد ،مي-
تواند هماهنگ باشد .3در اينجا به دلیل امتداد يافتگي و فراتر رفتن تصمیمات از سطح مدرسه،
«عملي» به «شبه عملي» تبديل شده است .اين بدان معناست که چنانچه تصمیمگیریها از سطح
کالس درس و مدرسه تا سطح منطقه ،استان ،کشور يا ملت امتداد يابد ،ديگر نميتواند «عملي»
باشد ،بلکه صرفاً ميتواند «شبه عملي» باشد .بهزعم شوآب ،تصمیمگیرندگان در وضعیت شبه
عملي بهتر ميتوانند دست به تعمیم بزنند ،توصیههای کلي بنمايند و اصولي را برای کاربرد
وسیع در مدارس دارای ويژگيهای مشترک ،صورتبندی کنند (همان منبع) .با اين حال ،نبايد
فراموش کرد ،در همین وضعیت شبه عملي نیز يک التزام و تعهد اخالقي وجود دارد و آن اين
است که نبايد تصمیمات شبه عملي به دلیل رهنمود بودنشان هم از سوی کساني که آن را وضع
ميکنند و هم از سوی کساني که آن را به صحنه عمل ميکشانند ،از اشتباه مبرّا دانسته شوند.
کاربرد اثربخش «شبه عملي» به دلیل افزايش تنوع و دامنه مسائل تربیتي که فراتر از مسائل
خاص در سطح يک مدرسه است ،ضرورتي اجتنابناپذير است .در جمعبندی بحث «شبه
عملي» ميتوان گفت که بهرهگیری از اين رويکرد منجر به شناخت شرايط ،زمینهها و خاستگاه
اجتماعي متفاوت دانشآموزان ،و ساير تفاوتها در سطوح تصمیمگیری مختلف شده و همچنین
بستر الزم برای پاسخگويي به اين تفاوتها را فراهم ميکند .همانطور که ريد ( )3333اظهار
کرده ،با تمرکز بر عنصر کلیدی محیط 3يا زمینه در فرايند تصمیمگیری و بسط آن به سطوح
متشکله همچون کالس درس ،مدرسه ،جامعه محلي ،کشور و حتي جهان ،ميتوان مسائل
موجود در سطوح مختلف نظام آموزشي را شناسايي کرد و برای آنها راهحلهای قابل دفاع ارائه

 .3در حقیقت هماهنگ بودن تصمیمات به معنای بيتوجهي به تنوعاتي که در دانش آموزان متعلهق بهه خاسهتگاههای اجتمهاعي
متفاوت وجود دارد ،نیست .وقتي تعدادی مدارس باهم در تعامل باشند و مجموعهای را تشکیل دهند (بهرای مثهال يهک منطقهه
آموزشي) ،قطعاً دانشآموزاني با خاستگاههای متفاوت نیز وارد اين مدارس ميشوند .بر طبق ديدگاههای شواب ( ،)3310در شبه
عملي ،انتخابها و تصمیمگیریها برای گروههای ناهمگن ،بايستي بر اساس ويژگيها و شرايط متنوع و متفاوت آنها ميباشهد.
از اين رو ،بايستي میزان تفاوتهايي که احتماالً در میان اعضای گروهها وجهود دارد ،بهرآورد شهود و بهرای مواجههه بها آنهها،
تصمیمات سنجیده و البته غیرقطعي اتخاذ شود .همچنین ،بايستي نقاط ضعف تصمیمات شناساييشده و بههطور مهداوم اصهالح
شوند ،اين يک تعهد ذاتي برای «شبه عملي» است.
2. Milieus
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کرد .وست بری 3نیز همآوا با ريد اظهار ميکند که «فرايند اصلي تصمیمگیری مبتني بر عمل
فکورانه را ميتوان بهگونهای تصور نمود که در برگیرنده مراکز و مراجع مشروع ديگر عالوه بر
سطح مدارس و معلمان باشد» (ريد .)3333 ،اين راهحل را ميتوان اينگونه فهم کرد که گوئي
ريد و وست بری بر آنچه در متون تخصصي برنامه درسي با عنوان سطوح تصمیمگیری برنامه
درسي شناخته شده است (گودلد )3361 ،3تأکید دارند .آنچه از میان مفاهیم ارائه شده درباره
نظريه شوآب به راه حل ريد و وست بری نزديک است ،مفهوم «شبه عملي» است .اين مفهوم بر
ترديدهای ناظر بر آرمانگرايانه بودن نظريه عملي و تمرکز شوآب بر صرفاً تصمیمگیری در
سطح مدرسه ،پايان ميبخشد.
 -2-3اکلکتیک
اکلکتیک از ديگر مفاهیم اصلي نظريه شوآب است که بهکارگیری آن منجر به تجديد حیات
قلمرو برنامه درسي ميشود .در نظريه عملي ،دغدغه اصلي شوآب فرايند تصمیمگیری است.
فرايندی که در آن قرار داشتن برنامه ريزان درسي در حبس و حصار يک نظريه خاص
بههیچعنوان توجیهپذير نیست و تأکید بر اين است که اصول و قواعدی بايد بر رفتار و
تصمیمات آنها حاکم باشد که حکايت از نگاه تکثرگرايانه و خادمانه به نظريهها دارد .نظريههای
علمي همانطور که شوآب ( 3363و  )3310اشاره کرده است ،دارای دو ضعف و کاستي برای
کاربرد در عمل يا قرار گرفتن بهعنوان مبنای تصمیمگیری هستند :نخست اينکه هر نظريه حتي
بهترين آن از برخي از جنبههای حقیقت ،غفلت ميکند و دارای زاويه ديد خاص خود است .در
واقع ،هر نظريه تصويری ناکامل يا گزينشي از واقعیت ارائه ميکند .از اين نقص تحت عنوان
«نقص موضوع »2نیز ياد ميشود .برای مثال ،نقص موضوع را ميتوان بهآساني در نظريه يادگیری
شناختي مشاهده کرد که در آن نیازهای عاطفي و رضايتمندیها گنجانده نشده است .دومین
نقص نظريههای علمي اين است که هر نظريه اصوالً يک نمونه ايدهآل و عمومي را ترسیم مي-
کند و برخي ناهمسانيها و جزئیات را مدنظر قرار نميدهد .بهطورکلي ،اين نقص منعکس کننده
اين واقعیت است که دانشمند برای ارائه يک صورتبندی کلي و عام از وقايع و پديدههای مورد
بررسي ،بايستي بهناچار از برخي شواهد ناهمخوان چشمپوشي کند .بدين ترتیب ،هیچ نظريهای
1. Westbury
2. Goodlad
3. Incompleteness of the subject matters of theories
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بهتنهايي نميتواند و نبايد بر جريان تصمیمگیری درباره برنامههای درسي حاکم شود .در
قلمروهای علوم انساني ازجمله قلمرو برنامه درسي ،درباره هر مسئله يک نظريه وجود ندارد،
بلکه طیف کثیری از نظريهها وجود دارند که همهی آنها در مقابل نظريههای رقیب بهنوعي
ناقصاند .هرچقدر هم نظريه جامع االطرافي ارائه شود ،باز چیزی هست که در آن ناديده
گرفتهشده است .چون انسان مخاطب اين نظريههاست ،بنابراين پرداختن به تمام ويژگيهای او
ذيل يک نظريه ممکن نیست .لذا در تصمیمگیریها بايد بهطور تکثر گرايانه از نظريهها استفاده
کرد .اين همان چیزی است که شوآب ( 3363و  )3310از آن تحت عنوان «اکلکتیک» ياد مي-
کند .بدين ترتیب ،قابلیت «اکلکتیک» امکان کاربرد يکپارچه دو يا چند نظريه درباره مسائل
عملي را فراهم ميکند.
نکته مهم در خصوص بحث «اکلکتیک» دامنه وسیع نظريهها و امکان ترکیب آنهاست.
راهکار اين چالش ،تمايز قائل شدن بین تکثرگرايي در مرحله مراجعه به نظريهها و مرحله
تصمیمگیری است .به اعتقاد شوآب ،در مرحله مراجعه به نظريهها ،برنامهريز درسي مجاز نیست
تنها تعداد محدودی از آنها را بررسي کند و مابقي را ناديده بگیرد .حتي مجاز نیست ،شماری را
انتخاب و تنها يکي را ناديده بگیرد .شوآب در اين زمینه خاطر نشان ميکند که «برنامه درسيای
که بر مبنای يک يا تعدادی از موضوعات جزئي علوم اجتماعي بنیان نهاده شود ،غیرقابل دفاع
است .همه موضوعات بايد سهم داشته باشند .برنامه درسي يا طرح برنامه درسي قابل دفاع ،بايد
به هر نحو ممکن همه موضوعات مورد تحقیق جزئي مربوط به انسان را در نظر بگیرد .مجاز
نیست تنها يکي را در نظر گرفته و بقیه را ناديده بگیرد .حتي مجاز نیست ،شماری را مالحظه
کرده و يکي را ناديده بگیرد .نهتنها هر يک از اين موضوعات مورد تحقیق جزئي ،عنصر سازنده
برای وجود انسان است ،بلکه هر موضوع به ديگر موضوعات مرتبط است» (شوآب.)3363 ،
بدين ترتیب ،مالحظه ميشود که شوآب صراحتاً ميگويد همه موضوعات جزئي مورد مطالعه
علوم مختلف ،مهم هستند و هیچکدام نبايد کنار گذاشته شوند .او درجايي ديگر سخن از تشکیل
«مجموعههايي »3به میان ميآورد که در آن ترکیب کردن نظريهها ضرورت پیدا ميکند (شوآب،
 .)3363در واقع ،اگرچه علوم بهناچار در عالم نظر واقعیت را جزء جزء ميکنند تا بتوانند بر
روی بخشي از آن مطالعه کنند ،لیکن برنامهريز درسي در عالم عمل ناگزير است آنها را با هم
1. Unions
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ترکیب کند .بدين ترتیب ،جوهر مفهوم اکلکتیک ،التزام به تکثرگرايي در مرحله مراجعه به
نظريهها است .لیکن ،در نتیجه اين فرايند متکثر درنهايت بايد تصمیمي اتخاذ شود .لذا دامنه
تکثری که در تصمیم قابل دفاع انعکاس مييابد ،طبیعت ًا نسبت به تکثری که در مرحله فرايند يا
بررسي گزينههای مختلف وجود دارد محدود است .اين محدود شدن يعني چشمپوشي از برخي
نظريههايي که به تعبیر شوآب (« )3313نامربوط» 3ارزيابي ميشوند.
در جمعبندی بحث اکلکتیک ميتوان گفت بر اساس ديدگاههای شوآب ،اين قابلیت به
معنای کاربرد خادمانه و تکثرگرايانه نظريهها در فرايند تصمیمگیری و دستیابي به تصمیم يا راه-
حلي قابل دفاع است .در واقع ،اين قابلیت ،سودمندی نظريه برای تصمیمات برنامه درسي را
تأيید ميکند ،ضعفهای خاص نظريه بهعنوان اساس تصمیمگیری را شناسايي کرده و تا
حدودی برای ترمیم اين ضعفها تالش ميکند .نکته قابل ذکر اينکه اکلکتیک ،ترکیب نظريههای
بديل در يک نظريه واحد و منسجم را مقدور نميسازد .همانطور که شوآب ( )3310اشاره
کرده ،برای ابداع يک نظريه منسجم و واحد هنوز نبوغ زيادی مورد نیاز است.
داللتهای نظريه شوآب برای آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه درسي
در اين بخش از مقاله ،داللتهای هر کدام از قابلیتهای ذکر شده در نظريه شوآب بر مقوله
آزادسازی برنامه درسي ارائه ميشود.
قابلیت اول :عملي (تفکر عملي)
با مرور ديدگاههای شوآب ميتوان گفت ،عدم وجود تفکر عملي و واقع بینانه درباره «برنامه
درسي» از يک طرف موجب بروز مجادالت نظری فراوان میان دست اندرکاران برنامه درسي
شده و از طرف ديگر موجب آرمانگرايي و ارائه استداللها ،طرحها ،و سیاستهای ضعیف و
در نتیجه يأس و دلسردی گرديده است .منظور اين نیست که تنها يک قرائت عملي و روشن از
اينکه «برنامه درسي چیست» وجود داشته باشد ،بلکه جستجوی چنین چیزی يکي از موانعي
است که بر سر راه سیاستگذاریهای معقول درباره برنامههای درسي قرار دارد .دغدغه اصلي،
مطرح کردن قرائتي از برنامه درسي است که در مقابل ساير قرائتها بهاندازه کافي انعطافپذير و
در عین حال بهاندازه کافي منسجم باشد .مصداق بارز اين قرائت ،برنامه درسي مبتني بر عمل
فکورانه است .همانطور که شوآب ( 3363و  )3310اشاره ميکند ،عمل فکورانه بر سنجش
1. Irrelevant
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دقیق موقعیت و تصمیمگیری و عمل بر اساس آن داللت ميکند ،البته بدون اين توقع که يک
تصمیم خاص تنها تصمیم ممکن يا تنها تصمیم صحیح برای عمل است .در واقع عمل فکورانه،
يک سنت تفکر برای به خدمت گرفتن باالترين ظرفیت عقالني جهت اتخاذ تصمیماتي سازگار
با شرايط و زمینههای خاص است .اين سنت تفکر ،همانطور که ريد ( )3333خاطر نشان کرده،
در تقابل با سنتهايي است که مدعي عمل کردن بر مبنای اصول مشخص هستند .تفکر اصولي
(خطي) به دنبال دستیابي به نتايج منطقي از طريق طي فرايندهای منطقي ميباشد .برخالف اين
تفکر ،در تفکر مبتني بر عمل فکورانه نسبت به اينکه آيا طي فرايندهای منطقي همیشه منجر به
واقعیت ميشود ،ترديد وجود دارد .نکته قابل ذکر اينکه ،اگرچه بین تفکر مبتني بر عمل فکورانه
و تفکر اصولي تفاوت وجود دارد ،لیکن اين بدين معنا نیست که تفکر مبتني بر عمل فکورانه
غیر اصولي است .در حقیقت ،هرچند عمل فکورانه وضعیتي به خود ميگیرد که در آن اغلب،
استداللها بدون فرضیههای منطقي ارائه ميشوند ،لیکن اين بدان معنا نیست که اصول کنار
گذاشته ميشوند .ممکن است استانداردها و اصول حل مسأله ،همانطور که برای حل مسائل
منطقي بکار مي روند ،برای حل يک مسأله عملي بسیار پیچیده نیز بکار روند .تنها تفاوت در اين
است که برای حل مسائل در موقعیت منطقي از تفکر اصولي خطي بهرهگیری ميشود ،لیکن
برای حل مسائل در موقعیت عملي از تفکر اصولي غیرخطي و تأملي استفاده ميشود.
در تبیین آزادسازی برنامه درسي بر اساس قابلیت «تفکر عملي» ميتوان گفت ،نظام
برنامهريزی درسي مبتني بر تفکر عملي درصدد طراحي و تدوين يک برنامه درسي قطعي و
کنترلي برای اجرا در محیطهای مختلف برنميآيد ،بلکه به دنبال طراحي و تدوين برنامه درسي
در اشکال مختلف متناسب با ويژگيها و اقتضائات محیطهای تربیتي متنوع ميباشد .بستر تفکر
عملي نه در نظامهای برنامهريزی درسي بسته و کنترلي ،بلکه در نظامهای برنامهريزی درسي باز
و آزاد ،فراهم است .چرا که در اين نظامها ،تنها يک راه قطعي بهعنوان منطقيترين راه برای حل
يک مسأله در نظر گرفته نميشود ،بلکه چندين راه غیر قطعي برای پاسخ به يک مسأله ارائه
ميشود .در بحث تصمیمگیری نیز ،در اين نظامها تنها يکشکل تصمیمگیری برای محیطهای
مختلف اتخاذ نميشود ،بلکه بهتناسب محیطهای مختلف ،اشکال تصمیمگیری نیز متفاوت
ميشود .عالوه بر آنچه ذکر شد ،نکته مهم اينکه ،چنانچه تصمیمگیری برای برنامههای درسي بر
اساس «تفکر عملي» صورت گیرد ،تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف از ويژگي نظری و
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انتزاعي مفرط -که عمدتاً در برنامهريزی درسي متمرکز رايج است -فاصله گرفته و بیشتر جنبه
عیني و مبتني بر واقعیتهای محیطي به خود ميگیرد.
قابلیت دوم :عمل فکورانه
پیچیدگي و تنوع ازجمله ويژگيهای مهم برنامه درسي هستند که تصمیم گیرندگان برنامه
درسي بايستي مورد مالحظه قرار دهند .اين پیچیدگي و تنوع از خاص بودن موقعیتهای تربیتي
نشأت ميگیرند .در اين راستا شوآب ( )3310اظهار ميکند که برنامه درسي به مسائلي درباره
اين دانشآموز ،در اين موقعیت ،با اين مديريت ،و  ...ميپردازد .او برای تبیین موقعیت خاص
تربیتي ،قابلیتي به نام «عمل فکورانه» را معرفي کرده است .بدين صورت که تصمیمگیرندگان
برنامه درسي بايستي بر اساس ويژگيهای خاص و عیني هر موقعیت تربیتي و اهمیت آنها به
اتخاذ تصمیم و صورتبندی برنامه عمل بپردازند .نکته قابل ذکر اينکه ،بر طبق ديدگاههای
شوآب ،مفهوم «موقعیت خاص تربیتي» يک مفهوم نسبي است و صرفاً سطح محل يا مدرسه را
در بر نميگیرد بلکه از سطح مدرسه ذيل عنوان «عملي» شروع شده و تا سطح منطقه ،شهر ،و
استان ،ذيل عنوان «شبه عملي» ميتواند امتداد يابد .در حقیقت ،شوآب با اعتبار بخشیدن به اين
مفهوم ،انديشهی آزادسازی و ارائه اختیارات تصمیمگیری به واحدهای غیر مرکزی در برنامه-
ريزی درسي را دنبال کرده است .همانطور که او اظهار کرده ،هر چه خاستگاه تصمیمگیری به
صحنه يا عرصهای که با اين تصمیمها سر و کار عملي دارند (برای مثال مدرسه ،منطقه ،شهر)،
نزديک باشد ،تصمیمات بهتر ،معتبرتر ،دقیقتر ،کارسازتر و در نهايت با روح تربیت سازگارتر
خواهند بود (شوآب .)3312 ،توضیح بیشتر اينکه ،ديگر توجیهي ندارد که همه تصمیمات برنامه
درسي در سطح مرکزی و به شکل تجويزی اتخاذ شوند ،بلکه بايستي بهطور معناداری فرصت
اجرای فرايند عمل فکورانه را در سطوح پايینتر (استاني ،منطقهای ،و مدرسهای) و برای عناصر
مختلف برنامه درسي (از قبیل اهداف خرد آموزشي و يادگیری ،محتوا و سازماندهي آن،
فرصتهای يادگیری و سازماندهي آن ،روشهای ياددهي -يادگیری ،نظام سنجش ،منابع
يادگیری ،زمان و فضای آموزشي) فراهم ساخت.
شوآب ( )3363در بحث عمل فکورانه سه نکته مهم را يادآوری ميکند که از آنها ميتوان
برای تبیین آزادسازی برنامه درسي استفاده کرد -3 :ممانعت از جداسازی ابزارها از اهداف-3 ،
وضع کثرتگرايي ،و  -2تشکیل اجتماعات عمل فکورانه.
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در توضیح نکته اول و داللتهای آن برای آزادسازی برنامه درسي ميتوان گفت ،طرفداران
رويکرد عقالنیت فني ،3با تنظیم قواعد مشخص برای تصمیمات برنامه درسي تالش ميکنند تا
ارزشها ناديده گرفته شوند .همانطور که پريرا ( )3333اشاره کرده ،اين گروه فرض ميکنند که
اهداف تعلیم و تربیت مجزا از ابزارهای تحقق آنها بوده و مشخصات دقیقي دارند .کار
متخصص برنامه درسي تدوين اين اهداف مشخص و طراحي ابزارهايي برای تحقق آنها بوده و
کار معلم اجرای وفادارانه برنامههای تدوين شده توسط متخصص ميباشد .اين رويکرد ،يک
رويکرد فني است که در نظامهای برنامهريزی درسي متمرکز رايج بوده و بر اساس آن،
مجموعهای از اصول ،رويهها و قوانین مشخص برای تصمیمگیری ارائه ميشود .اصل
پاسخگويي به سیاستمداران و ديوانساالران مهمترين اصل در اين رويکرد محسوب ميشود .در
مقابل ،در رويکرد عمل فکورانه ،شوآب ضمن مالحظه ارزشها در فرايند تصمیمگیری درباره
برنامه درسي ،3اهداف و ابزارهای تربیت را مجزا از هم در نظر نميگیرد (شوآب .)3363 ،در
واقع ،در اين رويکرد همانقدر که ابزارها تعیین کننده اهداف ميباشند به همان اندازه اهداف نیز
تعیین کننده ابزارها هستند .بدين ترتیب ،در رويکرد مبتني بر عمل فکورانه ،ديگر نظام
تصمیمگیری درباره برنامه درسي به شکلي نیست که در آن متخصصان برنامه درسي با ايجاد
فضای بسته و يکطرفه ،اهداف تربیت را مجزا از ابزارهای تحقق آنها تعیین کنند و عامالن
برنامه درسي هم هیچگونه دخل و تصرفي در کار آنها نکنند .بالعکس در اين رويکرد،
تصمیمگیری درباره برنامه درسي به شکلي است که در آن با ايجاد فضای آزاد و دموکراتیک،
عامالن برنامه درسي در تعامل با متخصصان ،اهداف تربیت را با در نظر گرفتن ابزارهای الزم
برای تحقق آن و ابزارهای تحقق اهداف را با در نظر گرفتن اهداف تعیین کنند.
در توضیح نکته دوم و داللتهای آن برای آزادسازی برنامه درسي ميتوان گفت ،بهطورکلي،
دغدغه اصلي شوآب در نظريه خود اين است که .نبايد تنوع و تعدد موقعیتهای تربیتي را
ناديده گرفت ،به عبارتي روشنتر نبايد اصالت موقعیتهای ويژه تصمیمگیری را زير سؤال برد
1. Technical Rationalists
 .2وقتی گروهی از تصمیم گیرندگان برنامه درسی بحث میکنند که چه اقداماتی انجام دهند ،ارزش اقداماتی که قرار است انجام
بدهند را سنجش میکنند  .این عمل و درک جمعی ارزشمند بوده و عقاید آنها را درباره کاری که باید انجام شود ،تغییر میدهد.
از این رو مدام موضوعاتی که قبالً بر روی آنها توافق شده بود را بازنگری و اصالح میکنند .تحمل چنین رویههایی برای کسانی
که فاقد نگاه عملی در طراحی و اجرای برنامه درسی هستند ،دشوار و حتی غیر ممکن می باشد .این افراد بیشتر یک روند خطی
با مسئولیتهای خاص را ترجیح میدهند.
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و يک قاعده کلي و کلیشهای برای همه موقعیتها حاکم کرد .شوآب از حالتهای متنوع
تصمیمگیری برای موقعیتهای تربیتي و تدارک بهترين تدابیر برای آن موقعیتها سخن گفته
است .ديدن موقعیت تنها از يک منظر ،صورتبندی تنها يک مسأله ،ارائه تنها يک راهحل ،يا
پیشبیني تنها يک نوع پیامد کافي نیست .محیطهای تربیتي محیطهای پیچیدهای هستند ،و برای
فهم مناسب آنها و انجام اقدامات مؤثر ،همه عوامل مربوط بايستي مورد توجه قرار گیرند .با
توجه به آنچه ذکر شد ،کثرتگرايي مهمترين عنصر نظريه شوآب ميباشد که بايستي در
تصمیمگیری درباره برنامههای درسي مورد مالحظه قرار گیرد تا برنامه طراحي شده پاسخگوی
تنوع و گوناگوني موجود در موقعیتهای تربیتي باشد .از يک منظر در سطح يک کشور ،از
آنجايي که موقعیتهای تربیتي متعدد و متنوعي وجود دارد نبايد يک شکل تصمیمگیری واحد
توسط تشکیالت مرکزی برای تعیین تکلیف درباره برنامههای درسي ارائه شود ،بلکه اشکال و
گونههای تصمیمگیری مختلفي وجود داشته باشد تا موقعیتهای تربیتي مختلف بتوانند بر اساس
ويژگيهای خود شکل مناسب تصمیمگیری را انتخاب کنند .3از منظر ديگری نیز ميتوان به
پديده کثرت و تنوع در تصمیمگیری برای برنامههای درسي نگريست .همانطور که پريرا
( )3333خاطر نشان ساخته ،در برخي رويکردهای سنتي ،برنامههای درسي دارای ماهیت ثابت،
معاني مشخص ،و روشها و محتوای مشخص هستند .در اين رويکردها ،کار معلمان صرف ًا
شامل انتقال مفاهیم ،افزايش مهارت در بکارگیری روشهای خاص ،و تسلط بر مواد و محتوای
مشخص است .در واقع ،اين رويکردها فاقد يک پیچیدگي -که در آن محتواهای متنوع ،و
روشهای چندگانه و غیرقطعي برای آموزش و يادگیری مورد مالحظه قرار گیرد  -و تنوع برای
هر موضوع درسي ميباشند .در حالي که در رويکرد برنامه درسي مبتني بر عمل فکورانه ،نگرش
خاصي برای روش انجام کارها وجود دارد که بوت )3313( 3از آن تحت عنوان "کثرت گرايي
روششناختي" ياد ميکند .بر اساس اين رويکرد در تصمیمگیری برای عناصر برنامه درسي
(اهداف ،محتوا و سازماندهي آن ،فرصتهای يادگیری و سازماندهي آن ،راهبردهای ياددهي-
يادگیری ،مواد و منابع يادگیری ،روشهای ارزشیابي ،زمان و فضای آموزشي) ،نبايد با اين
عناصر به شکل تک وضعیتي برخورد کرد ،بلکه به گونههای مختلف بايستي برای آنها تصمیم
 .1در اینجا منظور از اشکال تصمیمگیری ،تصمیمگیری در سطوح مدرسه ،منطقه ،و استان میباشد.
2. Booth
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گرفت .برای مثال بهجای تدوين يک محتوای خاص برای برنامه درسي در يک حوزه يادگیری
خاص ،چندين محتوا تدوين شود تا موقعیتهای تربیتي مختلف بتوانند بر اساس ويژگيها خود
محتوای مقتضي را برگزينند .نتیجه اينکه ،بهواسطه اهمیت دادن به اين کثرت و تنوع در
تصمیمگیری درباره برنامه درسي ،درجه آزادی و حق انتخاب استفاده کنندگان برنامه (دانش
آموزان) افزايش مييابد.
در نهايت در توضیح نکته سوم و داللتهای آن برای آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه
درسي ميتوان گفت ،با تشکیل اجتماعات فکورانه در موقعیتهای تربیتي مختلف 3تصمیمگیری
درياره برنامههای درسي با واقعیتهای محیط انطباق پیدا ميکند .عالوه بر اين ،دامنه
تصمیمگیری از دست عدهای خاص (متخصصان برنامه درسي در تشکیالت مرکزی) خارج شده
و طیف وسیعي از افراد صالحیتدار در سطوح مختلف تصمیمگیری را شامل ميشود .اين
اجتماعات فکورانه در هر موقعیت تربیتي ميتواند متشکل از افرادی مانند نمايندگان معلمان،
متخصصان حوزههای موضوعي؛ به همین سان متخصصان برنامه درسي ،متخصصان روانشناسي،
متخصصان جامعهشناسي ،و افراد آشنا به شرايط و محیط باشد .همانطور که شوآب ()3316
خاطر نشانکرده ،اعضای اين اجتماعات در تصمیمگیریها به يکديگر کمک ميکنند ،آنها به
تفاوتها افتخار ميکنند تا اينکه آن را محکوم کنند؛ باهم بهعنوان اعضای عادی رابطه دارند نه
بهعنوان دارندگان نقشها يا مقامها؛ برای رسیدن به اهداف مشترک باهم همکاری ميکنند؛ و
نسبت به هم حس اقتدار و برتری جويي ندارند (شوآب .)3316 ،بدين ترتیب شوآب در صدد
آن است که تصمیمات مربوط به برنامه درسي در هر موقعیت و شرايطي در قالب اين اجتماعات
فکورانه اتخاذ شود .اين رويه تصمیمگیری در يک نظام برنامهريزی درسي آزاد و دموکراتیک ،که
در آن به متخصصان تصمیمگیری در سطوح غیر مرکزی فرصت داده ميشود تا با توجه به
ويژگيهای محیطهای تربیتي مختلف برای هر يک از برنامههای درسي تعیین تکلیف کنند،
رواج دارد.
قابلیت سوم :محیط فرهنگي -اجتماعي و سیاسي
به غیر از تفکر عملي و عمل فکورانه ،نظريه شوآب بر اساس آنچه در فصل سوم تحقیق
بررسي شد ،دارای داللتهای ديگری نیز در ارتباط با آزادسازی تصمیمگیری در برنامه درسي
 .3منظور از موقعیتهای تربیتي عبارت است از آموزش و پرورش در سطح مدرسه ،منطقه و استان ميباشد.
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ميباشد .يکي از اين داللتها توجه به محیط فرهنگي -اجتماعي و سیاسي در تصمیمگیری
درباره برنامه درسي ميباشد .آنجا که شوآب ( )3310ميگويد :اين دانشآموز ،در اين مدرسه ،با
اين مديريت (محیط فرهنگي و اجتماعي) ،در زمان شهرداری اين فرد (محیط سیاسي) ،و با نظر
به اين که امکان انتخاب مجدد ايشان برای دوره بعد وجود دارد (محیط سیاسي) نشان ميدهد
که او مسائل برنامه درسي را جدا از محیط سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي آن نميبیند .مهمترين
هدف شوآب برای اين حساسیت نسبت به محیط ،تقويت قوه «ادراک »3تصمیمگیرندگان جهت
درک بهتر مسائل برنامه درسي و سپس اختیار راهبردهای مناسب برای حل آنها است .امکان
اين وجود ندارد که مسائل برنامه درسي را بدون قرار دادن آنها در بستر اجتماعي ،فرهنگي و
سیاسي بهدرستي درک کرد .به همین سان ،تصمیمات مربوط به برنامه درسي بدون ترديد نمي-
توانند در شرايط بيتفاوتي و عدم حساسیت به محیط و زمینهها اتخاذ شوند .در آزادسازی
تصمیمگیری درباره برنامه درسي فرصتي ايجاد ميشود تا با توجه به شرايط و ويژگيهای
(فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي) محیطهای مختلف تربیتي ،تصمیمات مقتضي درباره برنامه درسي
اتخاذ شود.
قابلیت چهارم :عناصر تصمیمگیری
يکي ديگر از قابلیتهای نظريه شوآب برای تبیین آزاد سازی تصمیمگیری درباره برنامه
درسي ،قابلیت عناصر تصمیمگیری است .بر اساس اين قابلیت ،عالوه بر حضور متخصصان
موضوعي و متخصصان برنامه درسي در تصمیمگیریهای مربوط به برنامه درسي ،حضور
نمايندگان عملي برنامه درسي از قبیل دانش آموزان ،معلمان و افراد آشنا به شرايط و محیط نیز
الزامي است (شوآب .)3312 ،اين امر نشان ميدهد که شوآب بر تصمیمگیریهای دمکراتیک يا
ضد استبدادی در برنامهريزی درسي اعتقاد راسخ دارد .آنجا که او از عناصر تصمیمگیری و
نمايندگان پنج مجموعه تجربه بهعنوان پیش شرط الزم برای عمل فکورانه در برنامه درسي
سخن به میان ميآورد ،درواقع تالش ميکند در يک فضای دموکراتیک نمايندگان "عملي"
(معلمان ،دانش آموزان ،افراد آشنا به محیط و شرايط) را جهت تصمیمگیری درباره برنامه درسي
در کنار نمايندگان "نظری" (متخصصان برنامه درسي و متخصصان موضوعات درسي) و نه در
مقابل آنها قرار دهد .بدين ترتیب ،گسترش مردمساالری و مشارکت گروههای مختلف در
1. Perception
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تصمیمگیریهای برنامه درسي از مهمترين مطالبات شوآب ميباشد .در عصر حاضر نیز تحوالت
سريع و تنوع شرايط و خصوصیات جوامع ،مداخله سطوح مختلف مردم در تصمیمگیریهای
تربیتي را مطالبه ميکند .مردم بايد بتوانند در تعیین آموزشي که ميبینند ،چه از نظر محتوا ،چه از
نظر فرايند و چه از نظر سازوکارها ،قدرت انتخاب داشته ،و حتي اعمال نظر نموده و در
تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند .اين تصور که عدهای خاص همه مردم را مجبور به اجرای
تصمیمات گرفته شده توسط آنها نمايند در جامعه امروز يک ديدگاه مطرود و منسوخ است.
بنابراين نظام برنامهريزی درسي بايد ساز و کاری تعیین کند که زمینه مشارکت افراد ذینفع
(معلمان ،دانش آموزان ،افراد آشنا به محیط ،و  )...در تصمیمگیری درباره برنامه درسي ،اجرا و
حتي نظارت و ارزيابي آن را فراهم کند .اين ساز و کار چیزی جز آزادسازی تصمیمگیری درباره
برنامه درسي از سیطره تشکیالت مرکزی ،که در آن عده بسیار محدودی بدون در نظر گرفتن
قواعد دموکراسي و ويژگيها و اقتضائات محیطهای تربیتي مختلف برای برنامههای درسي کل
کشور تعیین تکلیف ميکنند ،نیست .با آزاد سازی تصمیمگیری برای برنامههای درسي فرصت و
احتمال مشارکت عناصر عملي برنامه درسي در هر يک از موقعیتهای تربیتي (مدرسه ،منطقه ،و
استان) افزايشيافته و از اين طريق تعادل و جنبههای دموکراتیک تعلیم و تربیت ارتقا پیدا
ميکند.
قابلیت پنجم :شبه عملي
يکي ديگر از قابلیتهای نظريه شوآب ،قابلیت "شبه عملي" است .همانطور که در فصل
سوم اشاره شد" ،شبه عملي" به معنای محدود نکردن روشهای "عملي" به سطح مدرسه ،و
بسط و امتداد آنها تا بیرون از مدرسه و محله ميباشد (شوآب .)3310 ،در واقع ،بر اساس شبه
عملي ،جمعي از مدارس ميتوانند باهم در تعامل باشند و مجموعهای را تشکیل دهند (برای
مثال يک منطقه آموزشي يا چندين منطقه آموزشي .)3تصمیماتي که برای برنامه درسي اين
مدارس گرفته ميشود با ويژگيهای اين مدارس در تناظر خواهد بود .در تبیین آزادسازی برنامه
درسي بر اساس قابلیت "شبه عملي" ميتوان گفت ،چنانچه قرار باشد تصمیمگیری درباره برنامه
درسي در سطوح مختلف انجام شود ،اين تصمیمگیری عالوه بر سطح مدرسه ،ميتواند در

 .3چندين منطقه آموزشي ميتوانند در ذيل يک استان قرار گیرند.
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سطوح ديگر از قبیل سطح منطقه يا استان نیز انجام شود .نکته مهم اينکه ،شکل تصمیمگیری در
همه اين سطوح يکسان نیست بلکه با توجه به ويژگيهای هر سطح متفاوت است.
قابلیت ششم :اکلکتیک
در نهايت از طريق قابلیت "اکلکتیک" يا کاربرد خادمانه و تکثرگرايانه نظريهها در
تصمیمگیریهای مربوط به برنامه درسي نیز ميتوان بحث آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه
درسي را تبیین کرد .3بدينصورت که با آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه درسي،
تصمیمگیرندگان در هر يک از سطوح مدرسه ،منطقه و استان ،برای تصمیمگیری در هر يک از
حوزههای يادگیری بهجای اتکاء بر يک نظريه خاص" ،مجموعهای" از نظريههای مختلف
(نظريههای مجزا و حتي رقیب) را گردآوری ميکنند .بايد توجه داشت که نميتوان به خاطر
دامنه وسیع نظريههای مربوط به هر حوزه يادگیری ،از تمام آنها بهرهبرداری کرد ،بدين منظور
تصمیمگیرندگان پس از تشکیل مجموعههايي از نظريهها ،به تأمل درباره آنها پرداخته و آن
نظريههايي که برای موقعیت تربیتي خاص (مدرسه ،منطقه ،و استان) مربوط ارزيابي ميشوند را
انتخاب ميکنند .بنابراين مالک انتخاب نظريهها برای هر حوزه يادگیری ،تناسب آنها با شرايط
و ويژگيهای هر موقعیت تربیتي است .با آزادسازی برنامه درسي فرصتي فراهم ميشود که
مناطق مختلف کشور جهت تصمیمگیری برای برنامه درسي در هر يک از حوزههای يادگیری،
بتوانند با توجه به "ويژگيهای بومي "3نظريههای مربوط را انتخاب کنند .وقتي برای برنامه
درسي هر يک از حوزههای يادگیری در تشکیالت مرکزی بهصورت متمرکز تصمیمگیری
ميشود ،نظريههايي که برای تدوين عناصر برنامه درسي حوزههای يادگیری مورداستفاده قرار
ميگیرند در بسیاری از موارد با ويژگيهای بومي موقعیتهای تربیتي مختلف متناسب نیستند.
بحث و جمعبندی

 .3اهمیت قابلیت «اکلکتیک» وقتي روشن ميشود که شوآب بر خالف منتقدان خود که عمدتاً او را بر ناديده گرفتن
نظريهها متهم مي کنند ،وجه نظری برنامه درسي را در کنار وجه عملي به رسمیت شناخته و قرائت خاصي از اين
وجه ارائه ميکند که با بکارگیری آن اعتبار تصمیمات برنامه درسي افزايش پیدا ميکند .قرائتي که در آن بايستي
برای استفاده از نظريهها در تصمیمگیریهای برنامه درسي شرايط خاصي در نظر گرفته شود.
 .3منظور از ويژگيهای بومي ،وضعیت جامعه در سطوح مختلف بومي از ابعاد مختلف علمي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سیاسي ،اقتصادی ،فناوری ،زيستي و  ...ميباشد.
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شوآب در "نظريه عملي" تأکید ميکند که تصمیمگیری درباره برنامه درسي بايد جنبه
"عملي" داشته باشد .او اين مهم را در گروی آن ميداند که برنامه درسي در سطوح پايین
(مدرسهای ،منطقهای يا استاني) ساخته شود .با توجه به تبیینهايي که بر اساس نظريه شوآب
برای آزادسازی تصمیمگیری درباره برنامه درسي انجام شد ميتوان گفت شوآب از تصمیمگیری
در پايینترين سطح (مدرسه) ذيل عنوان "عملي" تا تصمیمگیری در سطحي فراتر از سطح
مدرسه (برای مثال ،سطح منطقه و استان) ذيل عنوان "شبه عملي" سخن گفته است .در حقیقت،
يکي از اساسيترين مضامین نظريه شوآب اين است که هر چه خاستگاه تصمیمگیری درباره
برنامه درسي به صحنه يا عرصهای که با اين تصمیمها سر و کار عملي دارند (برای مثال،
مدرسه ،منطقه ،شهر ،استان) نزديک باشد ،تصمیمات مؤثرتر خواهند بود .بر اين اساس ،در
تعیین اشکال مختلف برای آزاد سازی برنامه درسي بر اساس نظريه شوآب ،بايد توجه داشت که
نزديکي به سطوح پايین تصمیمگیری (به ترتیب سطح مدرسه ،منطقه ،و استان) در اولويت قرار
گیرد .به اين صورت که ،اگر اشکال و گونههای تصمیمگیری درباره برنامه درسي در داخل يک
پیوستار از سطح مرکز تا سطح مدرسه قرار گرفته باشند ،آن اشکال و گونههايي مطلوب هستند
که به سطح مدرسه نزديک بوده و از سمت مرکز فاصله داشته باشند .مهمترين نقدی که بر اين
وضعیت وارد است اين است که شوآب يک شکل واحدی جهت تصمیمگیری درباره برنامه
درسي در سطوح پايین (برای مثال سطح مدرسه) برای کل يک نظام آموزشي ارائه کرده است .او
اشاره نکرده است که اگر برای مثال در سطح مدرسه امکان تصمیمگیری به دلیل نداشتن معلمان
متخصص ،برنامه ريزان درسي بومي ،امکانات و زيرساختهای محیطي و  ...وجود نداشته باشد،
تصمیماتي که درباره برنامه درسي در اين سطح اتخاذ ميشود ،کارساز نخواهد بود .درواقع ،تمام
مدارس موجود در يک نظام آموزشي دارای ويژگيهای کامالً مشترکي نیستند که الگوی واحدی
برای آنها جهت تولید برنامه درسي عرضه شود .الگوی بهینه تصمیمگیری درباره برنامه درسي
بايد قابلیت اين را داشته باشد که اشکال مختلفي برای تعیین تکلیف درباره برنامه درسي ارائه
کند تا هر موقعیت بر اساس ظرفیتهايي که دارد شکل مطلوب خود را انتخاب کند.
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