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چکیده :یکی از راههای درک و دریافت بهتر از اندیشهها
و آراء یک صاحبنظر علمی ،بررسی آن افکار و ایددههدا
در بسددتری زمددانی اسددتو در رددول تدداریخ ،اندیشددم دان
بسیاری را میتوان سراغ گرفت که به مرور زمدان و ردی
آش ایی با نظریات جدیدتر و پی بدردن بده نتدایی پیشدین
اندیشههای خود ،به تغییر در مواضد علمدی خدود روی
آوردهاند ،تا جایی کده زز اسدت بده ه دا صدح ت از
اندیشههای آن شخصیتهای علمی به زمان تاریخی بیدان
شدن ایدههایشان نیز اشاره گرددو ایدن نوشدتار بدا هدد
بررسی تحوزت تاریخی در افکدار و ایددههدای جدوز
شددوآب ،یکددی از شخصددیتهددای برجسددتهی حددوزهی
تخصصی برنامه درسی ،به رشتهی تحریدر درآمدده اسدت
تا بدان وسیله زمی هساز درک و دریافدت بهتدری از او و
اندیشههایش باشدو بر این اساس ،دو جهتگیری اساسدی
شوآب ،یع ی دیدگاههای دیسیپلینمحدوری و عملدی در
برنامه درسی ،مورد بحث قرار گرفته و در پایان به جمد

A. Zarghani
Abstract: One way to get a better
understanding of thoughts and ideas of
a scientific expert, is investigating
his/her opinions in a historical
context.Throughout history, there were
many theorists who have changed their
positions because of facing new
orientations and seeing the results of
their previous ideas. So, when
researchers discuss views of those
thinkers, it is essential to consider the
date of their ideas. This article aims to
review the historical development of
the ideas of Joseph Schwab, one of the
leading figures in the professional field
of curriculum, thereby leading to a
better understanding of his ideas and
perspectives. Aaccordingly, two main
perspectives of Schwab- the discipline
perspective and practical perspective in
curriculum field- are discussed. At the
end, the summary and conclusions of
this study are discussed.

ب دی و نتیجهگیری از این بررسی پرداخته شده استو
کلیدواژهها :شوآب ،دیسیپلین ،دیدگاه دیسیپلی ی ،دیددگاه
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مقدمه
یکی از راههای دریافت درک بهتر از اندیشهها و آراء صاحبنظران علمی ،بررسدی افکدار و
ایدههای آنان در بستری تاریخی و زمانی استو در رول تاریخ ،اندیشم دان بسیاری را مدیتدوان
سراغ گرفت که به مرور زمان و ری آش ایی با نظریات جدیددتر و پدی بدردن بده نتدایی پیشدین
اندیشههای خود ،به تغییر در اندیشهها و مواض علمی خود روی آوردهاندو تا بددانجدا کده زز
میشود در ه امهی سخن از ایدهها و مواض علمی آنان در گذر زمان ،از الفاظ متقد و متأخر
در ک ار نامشان بهره گرفته شود یا ای که مستقیماً به زمان تاریخی بیان شدن ایددههایشدان اشداره
شود تا ضمن ت ویر افکار عمومی مخار ان ،از بدفهمی احتمالی اندیشهها و آراءشدان جلدوگیری
شودو
جوز

شوآب ،1به ع وان یکی از دانشم دان و نظریهپردازان برجستهی قدرن بیسدتم ،بده بداور

پالمر ،1یکی از پ جاه متفکر مدرن حوزهی تعلیم و تربیت و به اعتقاد رید ،9یکی از پ ی چهدرهی
کلیدی حوزهی مطالعات برنامه درسدی اسدت رکرید  )1335 :1001 ،1کده بده ع دوان یکدی از
متخصصان و صاحبنظرانی که توصیفشان رفت ،مورد بحدث ایدن نوشدتار قدرار گرفتده اسدتو
دیدگاه دیسیپلی ی و دیدگاه عملی از عمدهترین دغدغههای اساسی شوآب در برنامه درسی است
که در آثار و مقازت متعددی از او ربرای مثال رجوع شود به مقازتی از او کده در کتداب «علدم،
برنامه درسی و تربیت آزاد »5م تشر کرده است) ت لور یافته و تا به امروز نیدز ،ررفددران و یداران
صدیقی را ال ته در ک ار مخالفان و م تقدانی چ د به گرد خود ،جم نموده استو وی احتمازً بده
دلیل تخصص دوگانهای که در علو ر یعی 6و تعلیم و تربیت داشته ،در مظان اتها هایی م ی بر
تغییرات اساسی در جهتگیری افکار و مواض علمیاش نیز قرار گرفته اسدتو آیدا شدوآب ،تدا
پایان عمر علمی خود ،با دیدگاه ی انهای نس ت به تعلیم و تربیدت و برنامده درسدی بده فعالیدت

 Joseph Schwabو1
 Palmerو1
 Reidو9
 Craigو1
 Science, Curriculum and Liberal Educationو5

6و او اگرچه لیسانس فیزیک و ادبیات ان لیسی داشته اما مدرک دکتری خود را در ژنتیک کسب کرده و به ع وان
یک زیستش اس نیز در دانش اه شیکاگو مشغول به کار میشود روستبری و ویلکو )1311 ،و
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مشغول بوده یا ای که تغییراتی اساسی در دیدگاهها و نظریهپردازیهایش در این حوزه ،دیده شده
که از او نه یک شخصیت که دو شخصیت علمی متفاوت ساخته است؟ کما ای کده مدیتدوان در
آثار برخی صاحبنظران برنامهدرسی همچون میلر 1ر )1919به تفسیری از اندیشههدای او رسدید
که از وجود دو شوآب با دو دیدگاه متفاوت و بعضاً متعدار

 ،در دو برهدهی زمدانی مختلد ،

حکایت میک دو میلر در همین رابطه چ ین بیان میدارد:
شوآب نیز ووو ،از این تلقی محدود از دیسیپلینها به نف تصدیق وجود رابطه میان دیسیپلینها
دست برداشتو او از چیزی به نا «عملی» به ع وان وضعیت یا حالت دو در ک ار حالت یدا
وضعیت دیسیپلی ی سخن میگویدو هد

غایی از این نوع ،کش

است که می تواند از میان قلمروهای مختل

روابط موجود یدا روابطدی

به وجود آید ،ه ری کده تشدخیص تعمیدر ایدن

جداییها را ممکن سازد رمیلر)69 :1919،و

ای که تا چه حد اندیشهها و عقاید شوآب ،یکسانی و ی ان ی خدود را در گدذر زمدان حفد
نموده ،مسألهای است که این مقاله قصد دارد بدان پاسخ گویددو ب دابراین در ادامده ،آراء اساسدی
شوآب ،تحت ع وان دو دیدگاه دیسیپلی ی و عملی در حوزهی برنامه درسی یا به رور کلی تعلیم
و تربیت ،مورد بررسی قرار میگیردو
دیسیپلین محوری در نظر شوآب
شوآب را معموزً به ع وان یک دیسیپلینمحور یع ی کسی که به شدت ،مداف ابت دای برنامده-
های درسی مدارس بر دیسیپلینهاست ،میش اس دو دلیل این ش اخت هم به فعالیت او در تدوین
برنامههای درسی علو ر یعی در دههی شصت قرن بیستم میالدی ،دهدهی اصدال برنامدههدای
درسی مدارس در امریکا ،مربوط استو زمانی که از او به ع وان سخ وی ایدههای «سداختار» 1و
«پژوهش» 9در برنامه درسی علو دبیرستان ،یاد شده است روستبری) 1003،1و اما ای که نظرات

 Millerو1
 Structurو1
 Inquiry/enquiryو 9
 Westburyو 1
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شوآب تا چه حد با نظرات سایر دیسیپلینمحوران برنامه درسی ،1ت اظر و تطدابق دارد ،بررسدی
بیشتری از اندیشهی دیسیپلین محورانهی او و مع ایی که اساساً او از ساختار و دیسیپلین در ذهن
داشته است را رلب میک دو در ادامه به تشریح این مع ا خواهیم پرداختو
شوآب در توضیح مع ای ساختار دیسیپلینها از سه مسألهی اساسدی سدازمان دیسدیپلینهدا،1
ساختارهای مفهومی 9و ساختار ترکی ی 1در هر دیسیپلین سخن میراند رشوآب)1361 ،و سازمان
دیسیپلینها به مسألهی ش اخت نظم و ترتیبهای متفاوتی از پدیددههدای عدالم اشداره دارد کده
دیسیپلینهای مختل

را موجب میشودو ساختارهای مفهومی به مجموعه مفداهیمی اشداره دارد

که در آن دیسیپلین به کار رفتهاند و استفاده از آنها ،پیچیددگیهدای موضدوع مدورد مطالعده را
آشکار کرده و به تولید مفاهیم جدیدی در آن علم م جر میشوند که نتیجتاً این مفاهیم جدید نیز
مجموعه پژوهشهای جدید و در نتیجده داندش جدیددی را در آن دیسدیپلین سد ب مدیشدودو
ساختارهای روشی هم به روشهای خاص هر دیسیپلین در کش

و اث ات و توجیده و تفسدیر و

معیار س جش اعت ار آنها اشاره دارد رهمان)و شوآب با پرداختن به سازمان دیسدیپلینهدا ق دل از
هرچیز ،از چ ون ی برقراری ارت اط میان دیسیپلینها بدا پدذیرش احتمدال وجدود سدازمانهدای
مختل  ،پدرده برمدیداردو وی اهمیدت و چرایدی پدرداختن بده مسدألهی مهمدی چدون سدازمان
دیسیپلینها در تعلیم و تربیت و نیز در برنامه درسی مدارس ،چ ین توضیح میدهد:
هد

از ش اسایی دیسیپلینهایی که تشکیلده دهی دانش و تسلط همزمان بر جهان هسدت د،

ش اسایی موضوعات درسی تربیتی استو موادی که هم در بردارندهی م اب و هم التدزا هدای
تربیتی استو هد

از تعیین ارت ارات این دیسیپلینها نس ت به یکدی ر ،تعیین این است کده

چه چیزی باید برای اهدا

تربیتی به هم اتصال داشته باشد و چه چیدزی جددا ن ده داشدته

شودو همچ ین این ارت ارات ،در تعیدین تصدمیماتمان در مدورد تدوالی آمدوزش نیدز وزندهی
س ی ی محسوب خواه د شدو چون به ما خواهد گفت چه چیزی بایدد ق دل از چده چیدزی
1و به گفتهی میلر ر )1919این دیسیپلین محوران همچون برونر و ف یکس ،بعدها از اندیشدهی دیسدیپلین محوراندهی
خود که از مرزب دی سفت و سخت دیسیپلینهای مختل
و مداف

وجود رابطهی بین دیسیپلینها شدندو

و عد ارت اط بین آنها ررفداری میکرد دست برداشدت د
2. Organization of the disciplines
9. Substantive conceptual structure
1. Syntactical structure
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بیاید یا ای که چه چیزی مطلوبترین است تا اول ،دو یا سو قدرار ب یدرد رشدوآب:1361 ،
)11و

آنچ ان که مالحظه میشود ،شوآب از دیسیپلینها به دن ال هدفی تربیتدی اسدت کده همچدون
چتری بر سر همهی فعالیتها و برنامههای تربیتی سایه میافک دو او ارت اط بین دیسیپلینها و نده
ررفداری از ساختار سفت و سخت آنها که هیچگونه ارت اری بین آنها را بدر نمدیتابدد ،دن دال
میک دو نقل قول زیر مؤید این ادعاست:
روشن است که بسیاری از تمایزات اساسی پدیدهها یک توهم اسدتو آیدا مدا چ دین مدی-
اندیشیم که موجودات زنده و غیر زنده ،اساساً متفاوت د؟ در ایدن صدورت یدک بیوشدیمی و
بیوفیزیکی هست که همراه با هم میآی د تا تفاوتها را کمرن  1ک ددو آیدا حرکدات اجدرا
آسمانی و رفتار اجسا زمی ی ،دو نظم متفاوت از پدیدههای دد؟ در ایدن صدورت ،نیدوت ی بدا
جاذبه جهانی و قوانین همراهش میآید که آنها را یکی ک دو به همین ترتیب ،روانش اسی و
جامعهش اسی به ع وان دو بخشی مطر میشوند که در علم اخالق جای گرفتهاند رشوآب،
 1311ال )150 :و

او حتی بر این باور است که ارت اط بین دیسیپلینهاست که مفاهیم یا به ع ارت بهتر ،سداختار
مفاهیم جدیدی را به وجود آورده و علمی نو را تولید میک دو به نقل قول زیر توجه ک ید:
وقتی ما ساختار جدیدی را تدوین میک یم که دربردارندهی دو مجموعه از پدیدههاست ،در
این صورت این دو مجموعه ،تفاوتهای آشکارشان را از دست میده د و اجزا و جوان ی از
یک نوع چیز رجدیدی) میشوند رهمان)151 :و

شوآب در توضیح بیشتر از سازمان دیسیپلینها ،به ر قهب دی آگوست کُ ت 1از

دیسیپلینهدا9

اشاره میک د که بر اساس یک نوع برداشت از رابطهی میان سازمان و سازنده 1در دیسیپلینهدای

1. Smudge
2. Comte

 .3در این طبقه بندی ،آنچنان که شوآب بدان میپردازد ،علوم فیزیکی در پائینتررین مرتبره ،سرعل علروم زیبرتی ب رد
شیمی و در نهایت علوم اجتماعی در باالترین سطح قرار دارند و شرط ورود بره علروم مراترا براالتر ،کامرن برودن علروم
مرتبهی پائینتر است .اجزای سازندهی هر دیبیعلین ،همان اجزای سازندهی دیبیعلین مرتبهی پائینتر است .ریاضیات هرم
به عنوان علمی خاص در پائینترین مرتبه از ردهی مورد بحث کنت قرار دارد .

4. Organization & constituent
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مختل

این ر قهب دی صورت گرفته و ر یعتاً دزلدتهدای آموزشدی خاصدی را نیدز در برنامده

درسی موجب میشودو او ضمن انتقاد از توجه به این رابطهی تقلیدلگراندهی دیسدیپلینهدا کده
تدریسی م فعالنه و جز اندیشانه را به بار خواهد آورد ،به ت یدین روابدط مختلد

دی دری کده

سازمان متفاوتی از دیسیپلینها را رقم میزند میپردازدو او ر 1311ال ) حمایت تلدویحی خدود
از ر قهب دی ارائه شده توسط آگوستین از متقدمین و دیوئی از متأخرین که علو را به رور کلی
در سه دسته جای دادهاند رر قهب دی آگوستین :علدو اخالقدی ،ر یعدی و م طقدی؛ ر قدهب ددی
دیوئی :پژوهش خرد جمعی ،1پژوهش علمی و پژوهش در پدژوهش )1و بیدان ت داظر و ارت داط
میان این دو ر قهب دی را اعال کرده و به نوعی از ارت اط گستردهی میان دیسیپلینها ررفدداری
میک د و نه ررفداری از ساختار سفت و سخت میان دیسدیپلینهدای مختلد
ساختار ترکی ی یا روشی نیز از چ ون ی مطر شدن سؤازت مختل

علمدی! در بداب

در یک دیسدیپلین سدخن

میگوید و تفاسیر گوناگونی از مشاهدات علمی را ارائه میدهد که به سداختارهای متفداوتی در
یک دیسیپلین خاص م جر میشودو مراد او از این ت یین و تفسیرها که معتقد است باید در برنامه
درسی دیسیپلی ی مقار بازتری چون دبیرستان هم به ظهدور برسدد ،آشد ایی داندشآمدوزان بدا
ساختارها و نظریات مختل

مطر در یک دیسیپلین است تا آنهدا را بده ایدن حقیقدت متوجده

سازد که علم و حقایق علمی ،حقایقی ثابت و مصون از خطا نیست د ،بلکه آنها تفاسیر و سالئق
پژوهش ران و نظریهپردازنی است که به م ظور پاسخ به سدؤازت پژوهشدی متفاوتشدان ،برخدی
شواهد را مربوط و برخی دی ر را نامربوط قلمداد کردهاند رهمان)و ب دابراین در نظدر او داندش-
آموزان نیز بر اساس فهم و ادراک و نظر خود حتی با مواجهه با دادههدای یکسدانی کده در یدک
مقاله یا اثر علمی مورد بحث قرار گرفته است ،میتوان د تفسیر متفاوت خود را داشته باش دو
وست بری و ویلکو  9ر )1311که با گردآوری م تخ ی از مقدازت و آثدار شدوآب در یدک
کتاب ،نا خود را در جرگهی شوآبش اسان قرار دادهاند نیز به تفاوت میدان مفهدو مدورد نظدر
شوآب از دیسیپلین با مفهو سایر صاحبنظران دیسیپلی ی همعصر او اشاره کدردهانددو بده بداور
آنان ،حتی شوآب نیز از این تفاوت آگاه بوده اما با این امید که بتواند وضعیت تربیتی موجودش
را به ود ب خشد ،خود را هم ا با ج ش «ساختار دیسیپلینها» معرفی مدیکدرده اسدتو وسدت
1. Commonsense enquiry
2. Inquiry into inquiry
3. Wilkof
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بری و ویلکو

ر )1311بر این باورند که ارزشیابیهای شاگردان شوآب نیزکه پدس از گذشدت

چ دین سال از اجرای اصالحات دیسیپلی ی صورت گرفته بر وجود تفداوتهدای فداحش میدان
اقدامات انجا شده در نهضت اصالحات و انتظارات او صحّه میگذارد روست بری و ویلکو ،
)1311و شاید اگر بر نقش معلم در تدریس کامل و اصولی برنامههای دیسیپلی ی به ع وان ع صدر
مهم و مؤثر در شکست یا به نتیجه نرسیدن اصالحات تأکید شود هم سخن ناصوابی ن اشدو چده
ای که خود شوآب نیز بر این عقیده بود که چ ون ی تدریس ،آنچه دانشآموزان یاد میگیرندد را
مشخص خواهد کرد رشوآب 1311 ،ال )111 :و بر این اساس ،انحدرا

یدا عددول معلمدان از

چ ون ی تدریسی که باید مت اسب با ساختارهای دیسیپلی ی مورد نظر شوآب باشد ،میتواند در
شکست آنچه شوآب انتظار داشته و بدان م ظور فعالیت میکرده است ،مؤثر بوده باشدو در نقدل
قول زیر از شوآب ،اهمیت توجه به مهارت و ه ر در برنامه درسدی رکده بدا چ دون ی تددریس
ارت اط پیدا میک د) در ک ار پرداختن به دانش دیسیپلی ی مورد نیاز ،مطمح نظر قرار گرفته استو
پیش از آنکه در مورد ساختارهای ویژهی یک دیسیپلین خاص سخن ب وئیم ردر واق  ،ق دل
از آن کدده بپرسددیم دیسددیپلین چیسددت؟) ،سددؤال مقدددمی وجددود دارد و آن ایددن اسددت کدده
ساختارهای دیسیپلی ی ممکن است چه ارت اری با یکدی ر به م ظور دسدتیدابی بده اهددا
تربیتی داشته باش د؟ چرا باید یک تدوینک دهی برنامهدرسی 1یا معلدم ،دغدغدهی سداختار
دیسیپلی ی که با آن کار میک د را داشته باشد؟ برای ایدن سدؤال دو پاسدخ وجدود داردو یدک
پاسخ برای وقتی است که عمدتاً برنامه درسی و آموزش را در ارت اط با ارائهی دانش بددانیم
و دی ری وقتی است که عمددتاً برنامده درسدی و آمدوزش را در ارت داط بدا ارائده ه رهدا و
مهارتها بدانیمو از آنجا که یک تدوینک دهی برنامهدرسی خردم د با هر دو ایدنهدا مدرت ط
است ،لذا هر دو این پاسخها ،م اسب ای جاست رشوآب 1311 ،ال )113 :و

بر اساس آنچه شوآب در رابطه با آموزش دیسیپلینها مورد بحث قرار مدیدهدد ،اهمدال در
انتقال هر یک از دو مورد مطر شدده ،تربیدت دیسدیپلی ی را از هدد
انحرا

خدود دور سداخته و بدا

و اعوجاج مواجه میسازدو شوآب بر این عقیده است که دیسیپلینها باید م تقل ک ددهی

سه نوع مهارت باش د :مهارت کاربرد حقایق 1فرا گرفته شده ،مهارت در مهارتهای پدژوهش 1و
1. Curriculum maker
2. Truth
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مهارتهای خواندن و تفسیر کردن متون به م ظور کشد

گدزارههدای نهفتده در بافدت سداختار

رشوآب 1311 ،ال  196 :و )191و مهارت اول و دو که بدا ع داوی ی چدون «کداربرد اصدول» و
«تفسیر دادهها» نیز استفاده شده است ،باید نشانده دهی چ ون ی تکثر و ت وع نظریهها و ایدهها
و اصول در آن دیسیپلین به واسطهی شرایط و محدودیتهای خاص کاربرد قوانین و چ دون ی
در نظر داشتن شواهد مربوط و نامربوط در تفسیر دادهها باشدو مهارت سو که بده بداور شدوآب
به ندرت در مدارس م تقل میشود ،ادراک و فهمی انتقدادی از آثدار دیسدیپلی ی اسدت کده نویدد
ده دهی تفسیر و دانشی جدید در علم است و این همان چیزی است که شوآب ،اساساً در تعلیم
و تربیت دن ال میک د و سخن ف سترماخر1ر )1310نیز تأیید ک دهی این نتیجه استو ف سترماخر،
وجه ممیزهی ماهیت دیسیپلینها در نظر شوآب که برخال

نظر سدایر دیسدیپلینمحدوران بدوده

است را مولد بودن آنها برای تربیت آزاد 9میداندو شوآب ،برنامده درسدی آزاد را دربردارنددهی
ه رها و مهارتهایی فکری میداندکه به ع وان کیفیت ،مطمح نظرند و در انحصار یک موضدوع
تخصصی قرار نمیگیرندو این ه رها و مهارتها فهدم و ادراک فدرد را از اسدارت احساسدات و
باورها آزاد کرده و به او قدرتی انتقادی و تأملی برای انتخاب و عمل میبخشد رشوآب1311 ،د:
)115و ب ابراین میتوان گفت شوآب در برنامه درسی دیسیپلینمحورانهاش ،عدالوه بدر ای کده بدر
اهمیت غ ای محتوایی که در بردارندهی ساختار مفهومی و روشی باشد تأکیدد دارد ،بدر اهمیدت
حتی به مراتب بیشتر مهارت در فهم انتقادی متون نیز تأکید دارد که ال ته باید بدا آزاداندیشدی و
دوری از تعصب و احساسدات همدراه باشدد و ایدن از جملده مدوارد بسدیار مهدم در اندیشدهی
دیسیپلینمحورانهی شوآب است که دیسیپلین را صرفاً در انحصار دانش دیسدیپلی ی مدورد نظدر،
قرار نمیدهد و نوع انتقال و تدریس این دانش را نیز به همان اندازه مطمح نظر قرار میدهدو
بر اساس آنچه در مورد دیسیپلین گرایی شوآب بیان شد ،به نظر میرسد که او از این اندیشه
عمدتاً در فعالیتهای مرت ط با حوزهی تخصصیاش یع دی علدو ر یعدی و زیسدتی بده ع دوان
علومی نظری و استفاده از آنها در برنامه درسی مدارس یا مؤسسات آموزشی ،استفاده میکدرده
استو چه ای که او در تدوین برنامه درسی سهسالهی علو ر یعی کالی دانش اه شیکاگو در دهه-
ی  10روستبری )1003 ،ررجوع شود به مقالهی شوآب با ع وان «برنامدهی سدهسداله در علدو
1. Skills of enquiry itself
2. Fenstermacher
3. liberal education
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ر یعی» )1و در ج ش اصالحات برنامه درسی هدم در حدوزهی مطالعدات برنامده درسدی علدو
زیستی ر ،)BSCSبر م ای همین باور دیسیپلینمحورانه ،به ایفای نقش پرداختو امدا در اواخدر
دههی شصت قرن بیستم میالدی و با انتشار مقالهای از شوآب که دعوتی بده سدمت عمدل را در
دستور کار خود داشت ،جهتگیری نوی ی از فعالیتهای علمی شوآب مشاهده مدیشدود کده از
فعالیت او نه برای اصال برنامه درسی مدارس ،بلکه برای اصال برنامه درسی رشدتهی برنامده
درسی حکایت میک دو این دیدگاه ،در نظر اول ،ارت اط چ دانی با دیدگاه دیسیپلین محورانهی او
ندارد در صورتیکه میتوان ردپای اندیشهی دیسیپلینمحورانهی او را در این دیددگاه جدیدد نیدز
دید و پی یری کردو ای ک به تشریح این دیدگاه و ارت ارش بدا دیددگاه پیشدی ی شدوآب خدواهیم
پرداختو
دیدگاه عملی :دیسیپلین گرایی با تأکید بر دیسیپلین تعلیم و تربیت 1ربرنامه درسی)
شوآب در سال  1363اولین مقالهی عملی خدود 9را بده قصدد پی یدری راههدای تشدخیص و
درمان بیماری غالب حوزهی تخصصی برنامه درسی ،م تشر کرد؛ که از مرگ این حوزه خ ر می-
دادو انتشار این مقاله و سایر مقازت مرت ط دی ر وی در سالهای پیوستهی بعدی که بده سلسدله
مقازت عملی به شهرت رسیده است را میتوان آغازگر فصل نوی ی از زندگی حرفهای و علمدی
شوآب محسوب کرد که به یقین با تخصص دو او یع ی تعلیم و تربیت و تعهدش به پدژوهش
در حوزهی مسائل آن روست بری و ویلکو  )1311 ،بی ارت اط نیستو گرچده گفتده مدیشدود
آش ایی با تایلر نیز در تغییر عالقهی او از حوزهی تربیت عمدومی بده حدوزهی خداص تعلدیم و
تربیت در آغاز این فصل جدید ،تأثیرگذار بوده است رنال 1001،1؛  ،)1011اما این آغاز و تغییدر
دلمشغولی را نمیتوان باز هم با اتفاقدات دهدهی شصدت قدرن بیسدتم مدیالدی و اعتراضدات و
اصالحات آن دهه بی ارت اط دانستو اعتراضاتی که در پی عد توفیدق ایددئولوژیهدای مطدر
شده توسط متخصصان تعلیم وتربیت برای نظدا آموزشدی در دهدههدای  90و  10قدرن بیسدتم

1. The Three-Year Program in the Natural Science

 .2این ایده را اولین بار خانم دکتر خاکباز در مباحث گروهی گروپ «شوآب ،برنامه درسی و عمن فکورانه» مطرح
کردند و من در اینجا از آن برای تبیین بهتر اندیشهام استفاده کردهام.
 .3نبخهی کامنتری از مقالهی عملی اول شواب هم وجود دارد که در سال  0791منتشر شده است.

4. Null
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میالدی تحت ع اوی ی چون «تعلیم و تربیت پیشدرفتگرایدی»« ،1بازسدازیگرایدی اجتمداعی» 1و
«سازگاری با زندگی» 9جرقه خورد روست بری )1003 ،و بده ت د آن ،اصدالحاتی را نیدز پدیدد
آوردو اصحاب تعلیم و تربیت به واسطهی سوابق ناموفقی که در جریدان راه دری موفقیدتآمیدز
نظا آموزشی از خود بر جای گذاشته بودند ،در اصالحات دههی شصت قرن بیستم مدیالدی از
فعالیت اصلی در برنامههای درسی به حاشیه انده شده و به ع وان همکار متخصصان موضوعی و
دانش اهی که ره ری ج ش اصالحات را بر عهده داشت د ،به فعالیت مشغول شدند رجیرو ،پی دا
و پای ار)1919 ،و ک ار گذاشته شدن و به حاشیه رانده شدن آنها از جریان غالب اصدالحات ،تدا
بدان جایی ادامه یافت که وجههی علمی رشته در خطر نابودی قرار گرفت و م احدث و جددل-
های فراوانی را در مورد وسعت و ماهیت رشتهی برنامه درسدی بده ارمغدان آورد روسدت بدری،
 1003؛ جیرو و همکاران)1919 ،و برخی متخصصدان ،تدالشهدایی در جهدت بازیدافتن هویدت
علمی این رشته ،ترتیب دادند اما با موفقیت همراه ن ود و این شوآب بود که با توصیفی از رو بده
مرگ بودن این رشته در مقالهی عملیاش در مدورد وضدعیت موجدود ،قضداوت کدرد رجیدرو و
همکاران )1919 ،و با تشریح دزیل وقوع این وضعیت و راه برون رفت از آن ،جان تازهای نیدز
به م احث از رمق افتادهی نظری بخشیدو او در اشاره به دزیدل شدکلگیدری چ دین بحراندی ،بده
بحران اصل ،در پژوهشهای این حوزه اشاره کرده و بده متخصصدان حدوزهی تعلدیم و تربیدت
توصیه میک د که پژوهشهایشان را به س ک عملی و نه س کی نظدری ترتیدب ده دد رشدوآب،
1311ب)و وی در ت یین وضعیت نظری پیش آمده ،به مقایسهی تفاوت س ک موجدود نظدری بدا
س ک عملی مورد نظر خود میپردازد و تفاوت اصلی میان این دو س ک را در تفاوت در روش-
هایشان ،م

شکلگیری مسائلشان ،موضوع مورد بحثشان و نتایجشان بدر مدیشدمرد رشدوآب،

1311ب)111 :و این موضوعات در آثار شوبرت1ر )1310و وستبدری ر )1003نیدز بدا اشداره و
استفاده از علل چهارگانهی ارسطویی به نوعی دی ر مورد بحث قرار گرفتده اسدتو ایدن چهدار
معیار با معیارهای مختلفی که شوآب در ر قهب دی علو و بحث سازمان دیسیپلینها از آنها نا
برده است ،تشابه و قرابت بسیار زیادی داردو او از چهار معیار عمومی روش ،موضدوع ،هدد

و

1. Progressive education
2. Social reconstructionism
3. Life-Adjustment
4. Schubert
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عامالن 1ربا توجه به صالحیتهای مورد نیازشان در هر دیسیپلین) به ع وان معیارهدایی عمدومی
در تقسیمب دی دیسیپلینهای مختل

سخن به میدان مدیآورد رشدوآب )15 :1361،کده بدر ایدن

اساس ،ر قهب دیهای دیسیپیلی ی مختلفی را هم س ب شده استو از جملهی این ر قهب دیها که
بر اساس هد

و موضوع ،شکل گرفته میتوان به ر قهب دی ارسطو اشاره کرد که علو را به سه

دستهی نظری ،1عملی 9و مولد 1تقسیم کرده اسدتو علدو نظدری کده در بردارنددهی ریاضدی و
فیزیک و متافیزیکاند ،ت ها هد

دانستن را دن ال میک دو علو عملی که فی المثل در بردارنده-

ی اخالق و سیاستاند ،دغدغهی انتخاب ،تصمیم و عمل بر اساس تصمیم سد جیده 5را دارنددو
علو مولد همچون ه رهای زی ا ،ه رهای کاربردی و مه دسی به دن ال کار مولدنددو بده ع دارتی
دی ر اگر موضوع دیسیپلینهای نظری به جوان ی از امور که ثابت و استوار و پایدارند نظدر دارد،
دیسیپلینهای مولد به اموری نظر دارندد کده قابلیدت انعطدا
دیسیپلینهای عملی هم نوعی دی ر از انعطا

و تواندایی تغییدر یدافتن دارندد و

پذیری که ویژگی انسانی اسدت یع دی تأمدل در

مورد آی ده و انجا امور به گونهای م اسب را مطمح نظر قدرار مدیده دد رشدواب 16 :1361 ،و
)11و بر اساس آنچه بیان شد ،میتوان چ ین بیان داشت که شوآب در بیان دیدگاه عملی خود نیز
همچ ان به ت یین تفاوتهای دیسیپلی ی علو مختل
خواه د شد متوسل میشودو اما برخال

که روشهای پژوهش مختلفدی را موجدب

ارسطو که ر قهب دی سهگانهی خود را بر اساس هدد

و موضوع ،سازماندهی کرده بود ،او تفاوت روشی و مسدألهای را نیدز در بیدان تفداوت دو ندوع
دیسیپلی ی نظری و عملی مورد بحث قرار میدهدو وی در بیان این تفاوتها در سد ک نظدری و
عملی ،هد
فر

یا نتیجهی س ک نظری ،را گزارههای دانشی ،جهان شمول یدا عمدومی مدیداندکده

است ،صحیح و معت ر به ویژه با دقت و قابلیدت اعت دار پایدا 6و بسدیط 1باشد دو درمقابدل،

یا نتیجهی س ک عملی را تصمیم ،انتخاب و راه مایی برای اقدا احتمالی بر میشمردو تصیماتی
که هرگز درست یا معت ر نیست د و ت ها در مقایسه بدا بددیلهدای بددتر یدا بهتدر احتمدالی مدورد
قضاوت قرار میگیرندو این تصمیم ،قابلیت کاربرد پایا و وسی بسیار ندارد و به رور روشن ت ها
1. Practitioners
2. Theoretical
3. Practical
4. Productive
5. Deliberative decision
6. Durable
7. Extensive
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برای موردی که برای آن م ظور جستجو شده بود ،به کار میرودو از نظر او ،موضوع مورد بحدث
س ک نظری ،جهان شمول یا بسیط و فراگیر در نظر گرفته میشود و بده گوندهای مدورد بررسدی
قرار میگیرد که گویی از موردی بده مدورد دی در و در شدرایط متغیدر ،ثابدت اسدت در حالیکده
موضوع مورد بحث عملی ،عی ی و خاص در نظر گرفته میشود و به شدرایط مختلد  ،حسداس
استو شواب بر این باور است که مسائل س ک نظری ،از حوزههای موضوعی یع ی آنچه پیشدتر
به حوزهی دانستهها در آمده و آنچه ه وز نادانسته باقی مانده است ،سرچشمه میگیدرد و بیشدتر
حازتی ذه یاند ،در حالیکه مسائل عملی ،از حازتی در ارت داط بدا خدود مدا ناشدی مدیشدود و
تشکیل ده دهی شرایطیاند که آرزو داریم به گونهی دی ری میبود یا مدیتوانسدت بده گوندهی
دی ری باشدو و بازخره مهمترین تفاوت ،که به روشهای متفاوت این دو س ک مربوط میشودو
روشهای نظری با ای که متعددند اما هریک با ویژگیهای یکسان معی ی یع ی ک ترل به وسدیلهی
اصل ،مشخص میشوندو اصل در یک پژوهش نظری ،تعیین ک دهی شکل عمومی مسائلش ،نوع
دادههایی که جستجو میک د و چ ون ی تفسیر این دادهها به م ظور حصول به یک نتیجه گیدری
استو در حالیکه در س ک عملی ،با ای که مسألهای عملی وجود دارد ،اما قابل ش اسایی نیسدت و
ت ها با بررسی موقعیتی که با خطا همراه است ،امکان ش اخت و فهدم از مسدأله پدیدد مدیآیدد و
همزمان با جستجوی دادههاست که مسأله به ک دی شکل میگیدرد رشدوآب1311 ،ب113 ،111:
و )130و به ع ارتی دی ر ،در س ک نظری ،روش است تاجی 1است که روش مرجح است و تدا بده
امروز نیز بر حوزهی پژوهشهای علو تربیتی و اجتماعی غالب بدوده اسدت رشدوبرت،)1310 ،
در حالیکه روش مطر در س ک عملی آنچ ان که شوآب به آن اشاره دارد« ،تأمدل معطدو

بده

عمل»1استو روشی که نه قیاسی و نه استقرایی است بلکه فکورانه استو ایدن روش نمدیتواندد
است تاجی باشد ،چون هد

این روش ،تعمیم یا ت یین نیست بلکه تصدمیمی در مدورد عمدل در

یک موقعیت عی ی استو همچ ین قیاسی نیز نمیتواند باشد ،چون با مورد عی دی و نده انتدزاع از
مورد سروکار دارد و مورد عی ی ،نمیتواند جای زین صر

کداربرد یدک اصدل شدود رشدوآب،

 1311ب)911 :و این روش ،فرآی د خطی مرحلده بده مرحلدهای نیدز نیسدت رشدوآب1311 ،ب؛
هریس )1913 ،بلکه فرآی دی مارپیچی 9است که دربردارندهی عقبگرد و بازن ری در تصدمیم-
1. Inductive
2. Deliberation
3. Spiral
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هاست که با همراهی نوعی فعل و انفعال پیچیده بین اهدا

و وسایل ،مسأله ،دادهها و راه حل-

ها صورت میگیرد رهریس)911 :1913 ،و
بر اساس آنچه بیان شد ،میتوان رد پدای دیددگاه دیسدیپلینمحوراندهی شدوآب کده در هدر
دیسیپلین به سازمان دیسیپلینها ،ساختار مفهومی و ساختار ترکی ی یا روشی ،نظدر داشدت را در
بحث او از دیدگاه عملی هم شاهد بودو با این تفسیر که شوآب ،موضدوع مدورد بحدث خدود در
آثارش را از دیسیپلینهایی نظری همچون علو ر یعی به سمت و سوی دیسدیپلینهدایی عملدی
همچون تعلیم و تربیت یا برنامه درسی در حالت خاص ،سوق داده است تا در شدرایط بحراندی
پیش آمده ،راه زنده کردن و زنده ن ده داشدتن ایدن دیسدیپلین روبده مدوت را بده متخصصدان و
اندیشم دان این حوزهی تخصصی یا به ع ارت بهتر ،دیسیپلین عملی خاص ،ارائه دهددو ر یعدی
است که این دیسیپلین عملی ،ساختار مفهومی و روشی مختص خود را داراست که بدا آنچده در
یک دیسیپلین نظری میگذرد متفاوت است که پیشتر نیز بدان پرداخته شدو ب ابراین به نظر نمی-
رسد که بتوان نظر میلر ر )1919را که اندیشهی عملی شوآب را در تقابل با دیدگاه دیسیپلی ی او
قرار میدهد ،به راحتی پذیرفت بلکه باید در آن تردید هم کردو از رر
پیشین شوآب در رابطه با دیدگاه عملی ،دغدغهها و پیشفر

دی در ،رجدوع بده آثدار

هایی که او در این دیدگاه مطمدح

نظر قرار میدهد ،را به وضو نشان میدهدو یع ی این دغدغه در آثار م تشدره ایشدان در دهدهی
 50و  60قرن بیستم میالدی دیده میشود و این درست زمانی است کده وی درگیدری عمیدق بدا
م احث دیسیپلین محورانه در برنامه درسی داشته استو مقالهی «در باب انحرا

تعلیم و تربیدت

توسط روان ش اسی» 1که در سال  1351م تشر شده است ،ریشه داشتن اندیشههای عملی شوآب
در آن دهه که به دههی رواج اندیشههای دیسیپلینمحوارنهی شوآب نزدیک است را بده خدوبی
نشان میدهدو در این مقاله ،شوآب از پیچیدگی موضوع روانش اسی سخن مدیگویدد کده روان-
ش اسان را بر آن داشته تا به م ظور مطالعهی دقیق ،واقعیت پیچیده را بده صدورتی بخدش بخدش
مورد بررسی قرار ده د و ب ابراین به نظریاتی دست یاب د که بده دلیدل ای کده ت هدا بده جزئدی از
واقعیت توجه داشته اند ،ناکاملاندو شوآب اگر چه مفید بودن این دست نظریات را برای مسدائل
درمانی و در همان شرایط تولیدی نظریه ،م اسب قلمداد میک د ،اما به کارگیری آنهدا در بدافتی

1. On the corruption of education by psychology
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زنده 1و به رور خاص ،درمحیط تعلیم و تربیت ،آن هم به س ب پیچیدگی محیط ر یعی کدالس
و مواجهه با کل وجودی کودک که در هریک از نظریهها ،به یک جزء آن پرداختده شدده بدود را
نابس ده میخواند و بازش اخت حقایق ناقص به م ظوری که تولید شدهاند و به کارگیری آنها بدا
توجه به نقاط ضع

عط

یا محدودیتها و نقاط قوتشان را مفیدد ارزیدابی مدیک دد رشدوآب،

)1351و اهمیت توجه به شرایط عی ی و خاص تعلیم و تربیتی و در نظر داشتن نقصان نظریهها و
ارت اط میان آنها برای مواجهه با پدیدههای تربیتی کده بدا پیچیددگی در ارت ار دد را شدوآب در
بحث عملی ر1311ب) و «ارت اطیابی گزی شی »1نظریههدا در مقالدهی عملدی دو ر1311ج) بده
تفصیل بیان نموده استو ارت اط میان نظریهها و دیسیپلینهای مختلد

کده در ایدن مقالده مدورد

بحث قرار میگیرد ،در راستای همان ایدهای از شوآب دیسیپلین محور ،قابل رر اسدت کده بده
دن ال یافتن ارت اط میان دیسیپلینهای مختل

در برنامه درسی به قصدد نیدل بده هددفی تربیتدی

استو
جم ب دی و نتیجهگیری
آنچه در این نوشتار در مورد شوآب و اندیشههایش مطر شد ،به ریشهداشدتن دیددگاههدای
دیسیپلین محورانهی او در رویکرد جدیدی اشاره میک د که در حوزهی برنامه درسی ارائه کدرده
استو دیدگاه عملی شوآب ،فراخوانی برای متخصصان قلمرو یا بهتر ب دوییم دیسدیپلین برنامده
درسی است تا در ماهیت عملی این دیسیپلین تأمل ک د و ب ابراین از آن ،کارکردهدایی را کده از
دیسیپلینهای نظری انتظار میرود ،انتظار نداشته باش دو اگر شوآب در دههی شصت قرن بیسدتم
میالدی به واسطهی تخصصش در حوزهی علو ر یعی ،به ت یین ویژگیهای این دیسیپلین نظری
و دیسیپلینهایی نظیر آن در برنامه درسی میپرداخت ،در دههی هفتاد قرن بیسدتم مدیالدی و بدا
مطر کردن ایدهی عملی خود ،به دن ال ت یین و نظریهپردازی در مورد رشته و دیسدیپلین عملدی
و نه نظری برنامه درسی بوده و از رسالت جدید دستاندرکاران و متخصصان این دیسدیپلین در
فهم ،آموزش و به کارگیری از تخصصشان در فرآی د برنامدهریدزی درسدی سدخن گفتده اسدتو
ب ابراین تغییر در موضوع مورد بحث شوآب که زمانی پیرامون ماهیت و کارکردهدای دیسدیپلین-
هایی نظری همچون علو ر یعی بوده و دی ر زمدانی از ماهیدت و کارکردهدای دیسدیپلینهدایی

1. In vivo
2. Eclectic
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عملی چون تعلیم و تربیت ریا در حالتی خاص برنامه درسدی) حکایدت مدیکدرده را نمدیتدوان
تفاوت و تغییر در مواض ایدئولوژیک او قلمداد کرد و از وجود شوآبهایی با مواض دوگانده و
بعضاً متعار

سخن گفتو بلکه همچ ان که وستبری و ویلکدو

ر )1311نیدز اذعدان دارندد،

فهم صحیح اندیشهها و ایدههایی که شواب در مقازتش مطر میک د به در نظر داشتن زمی ده و
بستر شکلگیری آنها که یقی اً با شرایط حرفهای و اجتماعیاش در عصر انتشار آنها بی ارت داط
نیست ،نیازم د استو ال ته شاید چ ین به ذهن برسد که در نوع تأکید و ابت دای امدر برنامدهریدزی
درسی بر مؤلفه یا مؤلفههایی ،بین شوآب دیسیپلینمحور و شدوآب عملدی تفداوت وجدود داردو
بدین مع ی که شوآب دیسیپلینمحور با تأکید انحصاری بر دیسیپلین ،به مع ای خاص مورد نظدر
خود از برنامهریزی درسی میگوید ،کما ای که در دههی شصت قرن بیسدتم مدیالدی نیدز چ دین
بوده اما شوآب عملی ،فرآی د برنامهریزی درسی را با محوریت همزمان و متعادل چهار مؤلفه یدا
ع صر مشترک معلم ،دانشآموز ،موضوع درسی و محدیط آموزشدی ،ترتیدب مدیدهدد رشدوآب،
1311ج)و این بحث اگر چه ممکن و محتمل به نظر رسد اما با توجه به آنچه از مقالهی کوهن و
همکاران ر )1005در مورد برنامهریزی درسی شوآب برای مدارس دی ی یهودی در اوایل دهدهی
شصت قرن بیستم میالدی فهم میشود ،نیاز شدید این احتمال به دستیابی بده شدواهد بیشدتری
برای تأیید این مدعا را رلب میک د؛ که حداقل با شواهد موجود در این مقاله سازگار نیستو
کوهن 1و همکاران ر )1005به مجموعه اس ادی اشاره کردهاند که حاکی از جلسات شوآب با
مسئوزن کمپهای تابستانی رما 1است تا برنامهای را برای تربیت مذه ی دانشآموزان رتربیت بر
اساس آئین یهود) تدوین ک دو این جلسات که به سالهای  1361تا  1366تعلق دارند به خدوبی
از ظاهر شدن شوآب در نقش یک متخصص برنامه درسی به س کی که وی در مقازت عملدی 9
و  9 1توصیفش میک د ،حکایت میک دو شوآب در این جلسات« ،ارت اطیابی گزی شی» و «تأمل
معطو

به عمل» را برای تدوین برنامه درسی پرورش م ش که تحدت حمایدت مددارس علدو

دی ی یهودی امریکا 1صورت گرفته است ،به کار گرفته و حتی از آموزش نظریهها بده مددیران و
1. Cohen
1. Ramah

9و ع اوین مقازت عملی  9و  1به ترتیب بدین قرارند:

The Practical: Translation into Curriculum-The Practical 4: Something for Curriculum
Professors to Do
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مشاوران موجود در جلسه در جهت آگاهی آنها از نقاط قوت و ضدع

نظریدههدا رهمدان) بده

س کی که در عملی  11میتوان شاهدش بود ،بهره گرفتده اسدتو ب دابراین همچ دان کده مشدهود
است ،به راحتی نمیتوان ارت اط میان ایدههای مطر شده در مقازت عملی و آثار پیشین شوآب
را م کر شد و از شوآب جدیدی سخن گفت که از ایدههای ق لی خود دست کشیده استو
سخن پایانی ای که آنچه از مرور بر اندیشههای اساسی شوآب به دسدت مدیآیدد ی دان ی در
ایدهها و دغدغههای اساسی او در حوزهی تعلیم و تربیت است که به ت اسب موقعیت و شدرایط
خاص تاریخی و فکری ،با تغییراتی در محتوا و نده ماهیدت ،همدراه شدده اسدتو رمدز ی دان ی
اندیشههای شوآب در آثارش را باید در دغدغهی اصلی او از تربیت یع ی تربیت آزاد جُسدت 1و
این ی ان ی در هد

و دغدغهی تربیتی را هویت بخش ی انده و نده چ دگانده بده ایددههدایش

دانستو
م اب
جیرو ،ه ری و همکارانو ر )1919ن اهی کلی به قلمرو برنامه درسی ،ترجمهی مصطفی شری  ،در برنامه
درسی ،نظرگاهها ،رویکرد ها و چشم اندازهاو اثر محمود مهر محمدی و همکاران ،ویراسدت دو ،
مشهد :به نشر ،چاپ دو و
میلر ،جیو پیو ر )1919نظریههای برنامه درسی ،ترجمهی محمود مهر محمدیو تهران :سمتوچاپ سو و
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به عمل فکورانه :ه رهای برنامه ریزی درسی ،ترجمهی محمدود
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