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From discipline-oriented to practical-oriented: an overview of the 

evolution of Schwab's Thoughts 
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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. 
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 1اعظم زرقانی

ها های درک و دریافت بهتر از اندیشهیکی از راه: چکیده

هدا نظر علمی، بررسی آن افکار و ایددهو آراء یک صاحب

در بسددتری زمددانی اسددتو در رددول تدداریخ، اندیشددم دان 

توان سراغ گرفت که به مرور زمدان و ردی بسیاری را می

ین آش ایی با نظریات جدیدتر و پی بدردن بده نتدایی پیشد

های خود، به تغییر در مواضد  علمدی خدود روی اندیشه

اند، تا جایی کده زز  اسدت بده ه  دا  صدح ت از آورده

های علمی به زمان تاریخی بیدان های آن شخصیتاندیشه

هایشان نیز اشاره گرددو ایدن نوشدتار بدا هدد  شدن ایده

هدای جدوز  ایدده بررسی تحوزت تاریخی در افکدار و

ی ی حددوزههددای برجسددتهخصددیتشددوآب، یکددی از ش

ی تحریدر درآمدده اسدت تخصصی برنامه درسی، به رشته

ساز  درک و دریافدت بهتدری از او و تا بدان وسیله زمی ه

گیری اساسدی هایش باشدو بر این اساس، دو جهتاندیشه

محدوری و عملدی در های  دیسیپلینشوآب، یع ی دیدگاه

در پایان به جمد درسی، مورد بحث قرار گرفته و  برنامه

 گیری از این بررسی پرداخته شده استوب دی و نتیجه

شوآب، دیسیپلین، دیدگاه دیسیپلی ی، دیددگاه  :هاکلیدواژه

 ی برنامه درسیعملی، رشته
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 مقدمه 

نظران علمی، بررسدی افکدار و ها و آراء  صاحبدرک بهتر از اندیشهدریافت های یکی از راه    

تدوان بستری تاریخی و زمانی استو در رول تاریخ، اندیشم دان بسیاری را مدیهای آنان در ایده

سراغ گرفت که به مرور زمان و ری آش ایی با نظریات جدیددتر و پدی بدردن بده نتدایی پیشدین 

جدا کده زز  اندو تا بددانها و مواض  علمی خود روی آوردههای خود، به تغییر در اندیشهاندیشه

آنان در گذر زمان،  از الفاظ متقد  و متأخر  ها و مواض  علمیسخن از ایده یشود در ه  امهمی

اشداره  هایشدانایددهدر ک ار نامشان بهره گرفته شود یا ای که مستقیماً به زمان تاریخی بیان شدن 

جلدوگیری  شدانءها و آراشود تا ضمن ت ویر افکار عمومی مخار ان، از بدفهمی احتمالی اندیشه

   شودو

ی قدرن بیسدتم، بده بداور پردازان برجسته، به ع وان یکی از دانشم دان و نظریه1وز  شوآبج   

ی ، یکی از پ ی چهدره9ی تعلیم و تربیت و به اعتقاد رید، یکی از پ جاه متفکر مدرن حوزه1پالمر

( کده بده ع دوان یکدی از 1335: 1001، 1ی مطالعات برنامه درسدی اسدت رکرید کلیدی حوزه

، مورد بحدث  ایدن نوشدتار قدرار گرفتده اسدتو ی که توصیفشان رفتنظرانصاحبمتخصصان و 

درسی است  های اساسی شوآب در برنامهترین دغدغهدیدگاه دیسیپلی ی و دیدگاه عملی از عمده

علدم، »که در آثار و مقازت متعددی از او ربرای مثال رجوع شود به مقازتی از او کده در کتداب 

است( ت لور یافته و تا به امروز نیدز، ررفددران و یداران  م تشر کرده« 5آزادت برنامه درسی و تربی

بده  احتمازً صدیقی را ال ته در ک ار مخالفان و م تقدانی چ د به گرد خود، جم  نموده استو وی

هایی م  ی بر اتها ، در مظان داشتهو تعلیم و تربیت  6ای که در علو  ر یعیدلیل تخصص دوگانه

تدا  و آیدا شدوآب،گرفته اسدتقرار نیز  اشگیری افکار و مواض  علمیاساسی در جهتتغییرات 

ای نس ت به تعلیم و تربیدت و برنامده درسدی بده فعالیدت با دیدگاه ی انه پایان عمر علمی خود،

                                                 
 Joseph Schwab و1

 Palmer و1

 Reid و9

 Craig و1

 Science, Curriculum and Liberal Education و5

کسب کرده و به ع وان  ژنتیکاما مدرک دکتری خود را در   داشتهفیزیک و ادبیات ان لیسی  لیسانس اگرچه او  و6
 (و1311بری و ویلکو ، روست شودش اس نیز در دانش اه شیکاگو مشغول به کار میزیست یک
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دیده شده در این حوزه،  یشهاپردازیها و نظریهدیدگاه ه یا ای که تغییراتی اساسی درمشغول بود

تدوان در نه یک شخصیت که دو شخصیت علمی متفاوت ساخته است؟ کما ای کده مدی که از او

هدای او رسدید ( به تفسیری از اندیشه1919ر 1درسی همچون میلرنظران برنامهآثار برخی صاحب

ی زمدانی مختلد ، در دو برهده ،وجود دو شوآب با دو دیدگاه متفاوت و بعضاً متعدار  از که

 دارد:همین رابطه چ ین بیان میو میلر در ک دحکایت می

ها ها به نف  تصدیق وجود رابطه میان دیسیپلینشوآب نیز ووو، از این تلقی محدود از دیسیپلین

به ع وان وضعیت یا حالت دو  در ک ار حالت یدا « عملی»دست برداشتو او از چیزی به نا  

ط موجود یدا روابطدی گویدو هد  غایی از این نوع، کش  روابوضعیت دیسیپلی ی سخن می

تواند از میان قلمروهای مختل  به وجود آید، ه ری کده تشدخیص تعمیدر ایدن است که می

 (و69: 1919ها را ممکن سازد رمیلر،جدایی

حفد  در گدذر زمدان یکسانی و ی ان ی خدود را  ب،و عقاید شوآ هاای که تا چه حد اندیشه    

و ب دابراین در ادامده، آراء اساسدی گویدد پاسخبدان  داردای است که این مقاله قصد نموده، مسأله

ی برنامه درسی یا به رور کلی تعلیم دیدگاه دیسیپلی ی و عملی در حوزه تحت ع وان دو ،شوآب

 گیردو، مورد بررسی قرار میتربیتو 

 ری در نظر شوآبدیسیپلین محو

-دت، مداف  ابت دای برنامدهمحور یع ی کسی که به شبه ع وان یک دیسیپلینمعموزً شوآب را     

ش اس دو دلیل این ش اخت هم به فعالیت او در تدوین هاست، میهای درسی مدارس بر دیسیپلین

هدای برنامدهاصدال  ی میالدی، دهده شصت قرن بیستم یهای درسی علو  ر یعی در دههمهبرنا

و  1«سداختار»های هاز او به ع وان سخ  وی اید زمانی کهو مربوط است ،در امریکادرسی مدارس 

و اما ای که نظرات ( 1،1003بریوستر یاد شده است ،در برنامه درسی علو  دبیرستان 9«پژوهش»

                                                 
1 و   Miller 

 Structur و1

9  Inquiry/enquiry  و

1  Westbury  و
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،  ت اظر و تطدابق دارد، بررسدی 1محوران برنامه درسیشوآب تا چه حد با نظرات سایر دیسیپلین

ختار و دیسیپلین در ذهن ی او و مع ایی که اساساً او از سای دیسیپلین محورانهبیشتری از اندیشه

 ک دو در ادامه به تشریح این مع ا خواهیم پرداختوداشته است را رلب می

، 1هدای اساسدی سدازمان دیسدیپلینها از سه مسألهشوآب در توضیح مع ای ساختار دیسیپلین    

 (و سازمان1361راند رشوآب، در هر دیسیپلین سخن می 1و ساختار ترکی ی 9ساختارهای مفهومی

هدای عدالم اشداره دارد کده های متفاوتی از پدیددهو ترتیب ی ش اخت نظمها به مسألهدیسیپلین

شودو ساختارهای مفهومی به مجموعه مفداهیمی اشداره دارد می را موجبهای مختل  دیسیپلین

هدای موضدوع مدورد مطالعده را ها، پیچیددگیاند و استفاده از آنکه در آن دیسیپلین  به کار رفته

شوند که نتیجتاً این مفاهیم  جدید نیز آشکار کرده و به تولید مفاهیم جدیدی در آن علم م جر می

شدودو های جدید و در نتیجده داندش  جدیددی را در آن دیسدیپلین سد ب مدیمجموعه پژوهش

و های خاص هر دیسیپلین در کش  و اث ات و توجیده و تفسدیر ساختارهای روشی هم به روش

هدا ق دل از اشاره دارد رهمان(و شوآب با پرداختن به سازمان دیسدیپلین هاآنت ار اع س جشمعیار 

ای هدسدازماناحتمدال وجدود ها بدا پدذیرش هرچیز، از چ ون ی برقراری ارت اط میان دیسیپلین

ی مهمدی چدون سدازمان داردو وی اهمیدت و چرایدی پدرداختن بده مسدأله، پدرده برمدیمختل 

 :دهدتوضیح میدر برنامه درسی مدارس، چ ین  نیزبیت و تعلیم و تر درها دیسیپلین

ی دانش و تسلط همزمان بر جهان هسدت د، ده دههایی که تشکیلهد  از ش اسایی دیسیپلین

هدای ی م اب  و هم التدزا در بردارندهش اسایی موضوعات درسی تربیتی استو موادی که هم 

ها نس ت به یکدی ر، تعیین این است کده ینتربیتی استو هد  از تعیین ارت ارات این دیسیپل

چه چیزی باید برای اهدا  تربیتی به هم اتصال داشته باشد و چه چیدزی جددا ن ده داشدته 

ی چ ین این ارت ارات، در تعیدین تصدمیماتمان در مدورد تدوالی آمدوزش نیدز وزندهشودو هم

از چده چیدزی س  ی ی محسوب خواه د شدو چون به ما خواهد گفت چه چیزی بایدد ق دل 

                                                 
ی ی دیسدیپلین محوراندهاز اندیشده بعدها ( این دیسیپلین محوران همچون برونر و ف یکس،1919ر ی میلربه گفتهو 1

کرد دست برداشدت د ررفداری می هاهای مختل  و عد  ارت اط بین آنسفت و سخت دیسیپلینمرزب دی  ازخود که 
 شدندوها بین دیسیپلین یوجود رابطه و مداف  

2. Organization of the disciplines 

9. Substantive conceptual structure 

1. Syntactical structure 
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: 1361شدوآب، اول، دو  یا سو  قدرار ب یدرد رترین است تا بیاید یا ای که چه چیزی مطلوب

 (و11

ها به دن ال هدفی تربیتدی اسدت کده همچدون شود، شوآب از دیسیپلینآنچ ان که مالحظه می    

ها و نده دیسیپلین بین افک دو او ارت اطهای تربیتی سایه میها و برنامهی فعالیتچتری بر سر همه

دن دال  ،تابددها را بدر نمدیگونه ارت اری بین آنها که هیچررفداری از ساختار سفت و سخت آن

 ک دو نقل قول زیر مؤید این ادعاست:می

-ها یک توهم اسدتو آیدا مدا چ دین مدیروشن است که بسیاری از تمایزات اساسی پدیده  

اً متفاوت د؟ در ایدن صدورت یدک بیوشدیمی و اندیشیم که موجودات زنده و غیر زنده، اساس

ک  ددو آیدا حرکدات اجدرا   1ها را کمرن آی د تا تفاوتبیوفیزیکی هست که همراه با هم می

های دد؟ در ایدن صدورت، نیدوت ی بدا آسمانی و رفتار اجسا  زمی ی، دو نظم متفاوت از پدیده

ش اسی و به همین ترتیب، روانها را یکی ک دو آید که آنجاذبه جهانی و قوانین همراهش می

اند رشوآب، شوند که  در علم اخالق جای گرفتهش اسی به ع وان  دو بخشی مطر  میجامعه

 و(150ال :  1311

ع ارت بهتر، سداختار  هاست که مفاهیم یا بهاو حتی بر این باور است که ارت اط بین دیسیپلین   

 دو به نقل قول زیر توجه ک ید:ک میتولید  راعلمی نو ی را به وجود آورده و مفاهیم جدید

هاست، در ی دو مجموعه از پدیدهک یم که دربردارندهوقتی ما ساختار جدیدی را  تدوین می

ده د و اجزا و جوان ی از های آشکارشان را از دست میاین صورت این دو مجموعه، تفاوت

 (و151شوند رهمان: یک نوع چیز رجدیدی( می

 9هدااز دیسیپلین 1آگوست کُ ت ب دیها، به ر قهتوضیح بیشتر از سازمان دیسیپلینشوآب در     

هدای در دیسیپلین 1ی میان سازمان و سازندهک د که بر اساس یک نوع برداشت از رابطهاشاره می

                                                 
1. Smudge 
2. Comte 

تررین مرتبره، سرعل علروم زیبرتی ب رد پردازد،  علوم فیزیکی در پائیندی، آنچنان که شوآب بدان میدر این طبقه بن. 3
شیمی و در نهایت علوم اجتماعی در باالترین سطح قرار دارند و شرط ورود بره علروم مراترا براالتر، کامرن برودن علروم 

تر است. ریاضیات هرم ی پائینی دیبیعلین مرتبهندهی هر دیبیعلین، همان اجزای سازتر است. اجزای سازندهی پائینمرتبه
 ی مورد بحث کنت قرار دارد .ترین مرتبه از ردهبه عنوان علمی خاص در پائین

4. Organization & constituent 
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هدای آموزشدی خاصدی را نیدز در برنامده ب دی صورت گرفته و ر یعتاً دزلدتمختل  این ر قه

هدا کده ی دیسدیپلینگراندهی تقلیدلشودو  او ضمن انتقاد از توجه به این رابطهدرسی موجب می

تدریسی م فعالنه و جز  اندیشانه را به بار خواهد آورد، به ت یدین روابدط مختلد  دی دری کده 

ال ( حمایت تلدویحی خدود  1311و او رپردازدمیزند ها را رقم میسازمان متفاوتی از دیسیپلین

رائه شده توسط آگوستین از متقدمین و دیوئی از متأخرین که علو  را به رور کلی ب دی ااز ر قه

ب ددی ب دی آگوستین: علدو  اخالقدی، ر یعدی و م طقدی؛ ر قدهاند رر قهدر سه دسته جای داده

( و بیدان ت داظر و ارت داط 1، پژوهش علمی و پژوهش در پدژوهش1جمعی دیوئی: پژوهش خرد

ررفدداری ها ی میان دیسیپلینبه نوعی از ارت اط گستردهاعال  کرده و  را ب دیمیان این دو ر قه

! در بداب هدای مختلد  علمدیخت میان دیسدیپلینررفداری از ساختار سفت و س و نه ک دمی

سدخن  در یک دیسدیپلین چ ون ی مطر  شدن سؤازت مختل  ازروشی نیز ترکی ی یا ساختار 

که به سداختارهای متفداوتی در  دهدعلمی را ارائه می از مشاهدات گوناگونیو تفاسیر  گویدمی

شودو مراد او از این ت یین و تفسیرها که معتقد است باید در برنامه یک دیسیپلین خاص م جر می

آمدوزان بدا درسی دیسیپلی ی مقار  بازتری چون دبیرستان هم به ظهدور برسدد، آشد ایی داندش

متوجده  ایدن حقیقدتهدا را بده یپلین است تا آنساختارها و نظریات مختل  مطر  در یک دیس

ها تفاسیر و سالئق بلکه آن ،از خطا نیست د مصونسازد که علم و حقایق علمی، حقایقی ثابت و 

به م ظور پاسخ به سدؤازت پژوهشدی متفاوتشدان، برخدی است که  یپردازنپژوهش ران و نظریه

-نظدر او داندش درو ب دابراین رهمان( اندشواهد را مربوط و برخی دی ر را نامربوط قلمداد کرده

هدای یکسدانی کده در یدک بر اساس فهم و ادراک و نظر خود حتی با مواجهه با داده نیز آموزان

 توان د تفسیر متفاوت خود را داشته باش دومقاله یا اثر علمی مورد بحث قرار گرفته است، می

یدک از مقدازت و آثدار شدوآب در م تخ ی  که با گردآوری (1311ر 9وست بری و ویلکو     

تفاوت میدان مفهدو   مدورد نظدر  به اند نیزدهش اسان قرار دای شوآبدر جرگهنا  خود را ، کتاب

انددو بده بداور کدردهعصر او اشاره دیسیپلی ی هم نظرانصاحبشوآب از دیسیپلین با مفهو  سایر 

ید که بتواند وضعیت تربیتی موجودش آنان، حتی شوآب نیز از این تفاوت آگاه بوده اما با این ام

وسدت و اسدت کدردهمدیمعرفی « هاساختار دیسیپلین»هم ا  با ج  ش را به ود ب خشد، خود را 

                                                 
1. Commonsense enquiry 

2. Inquiry into inquiry 

3. Wilkof 
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گذشدت که پدس از نیزشاگردان شوآب  هایارزشیابی( بر این باورند که 1311ر بری و ویلکو 

میدان  فداحش هدایوجود تفداوت بر اصالحات دیسیپلی ی صورت گرفته اجرایسال از  ینچ د

روست بری و ویلکو ،  گذاردصحّه میانتظارات او اقدامات انجا  شده در نهضت اصالحات و 

های دیسیپلی ی به ع وان ع صدر تدریس  کامل و اصولی  برنامه درمعلم نقش شاید اگر بر  (و1311

اشدو چده سخن ناصوابی ن  هم شکست یا به نتیجه نرسیدن اصالحات تأکید شودمهم و مؤثر در 

را گیرندد آموزان یاد میدانش آنچهای که خود  شوآب نیز بر این عقیده بود که چ ون ی تدریس، 

(و بر این اساس، انحدرا  یدا عددول معلمدان از 111ال :  1311رشوآب،  مشخص خواهد کرد

تواند در با ساختارهای دیسیپلی ی  مورد نظر شوآب باشد، می چ ون ی تدریسی که باید مت اسب

، مؤثر بوده باشدو در نقدل ه استکردمیفعالیت  انتظار داشته و بدان م ظورشکست آنچه شوآب 

در برنامه درسدی رکده بدا چ دون ی تددریس  و ه ر به مهارت توجهقول زیر از شوآب، اهمیت 

 استو مطمح نظر قرار گرفتهمورد نیاز،  ک د( در ک ار پرداختن به دانش دیسیپلی ی ارت اط پیدا می

ی یک دیسیپلین خاص سخن ب وئیم ردر واق ، ق دل های ویژهیش از آنکه در مورد ساختارپ 

از آن کدده  بپرسددیم دیسددیپلین چیسددت؟(، سددؤال مقدددمی وجددود دارد و آن ایددن اسددت کدده 

یدابی بده اهددا  ساختارهای دیسیپلی ی ممکن است چه ارت اری با یکدی ر به م ظور دسدت

ی سداختار یا معلدم، دغدغده 1درسیبرنامهی ک  دهتدوینک تربیتی داشته باش د؟ چرا باید ی

ک د را داشته باشد؟ برای ایدن سدؤال دو پاسدخ وجدود داردو یدک دیسیپلی ی که با آن کار می

ی دانش بددانیم پاسخ برای وقتی است که عمدتاً برنامه درسی و آموزش را در ارت اط با ارائه

سدی و آمدوزش را در ارت داط بدا ارائده ه رهدا و و دی ری وقتی است که عمددتاً  برنامده در

هدا مدرت ط درسی خردم د با هر دو ایدنی برنامهک  دهتدوینها بدانیمو از آنجا که یک مهارت

 (و  113ال :  1311ها، م اسب ای جاست رشوآب، است، لذا هر دو این پاسخ

دهدد، اهمدال در رار مدیها  مورد بحث قبر اساس آنچه شوآب در رابطه با آموزش دیسیپلین    

انتقال هر یک از دو مورد مطر  شدده، تربیدت  دیسدیپلی ی را از هدد  خدود دور سداخته و بدا 

ی ک  ددهم تقل  ها بایدکه دیسیپلین استسازدو شوآب بر این عقیده اجه میانحرا  و اعوجاج مو

و  1های پدژوهشهارتم در شده، مهارت فرا گرفته 1کاربرد حقایق مهارت :سه نوع مهارت باش د

                                                 
1. Curriculum maker 

2. Truth 
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 هدای نهفتده در بافدت سداختاربه م ظور کشد  گدزاره متون خواندن و تفسیر کردن هایمهارت

و « کداربرد اصدول»(و مهارت اول و دو  که بدا ع داوی ی چدون 191و  196: ال  1311رشوآب، 

ها ها و ایدهچ ون ی تکثر و ت وع نظریه یده دهنیز استفاده شده است، باید نشان« هاتفسیر داده»

های خاص  کاربرد قوانین و چ دون ی ی شرایط و محدودیتو اصول در آن دیسیپلین به واسطه

ها باشدو مهارت سو  که بده بداور شدوآب در نظر داشتن شواهد مربوط و نامربوط در تفسیر داده

ویدد آثدار دیسدیپلی ی اسدت کده ن شود، ادراک و فهمی انتقدادی ازبه ندرت در مدارس م تقل می

ی تفسیر و دانشی جدید در علم است و این همان چیزی است که شوآب، اساساً در تعلیم ده ده

 ف سترماخر،ی این نتیجه استو ( نیز تأیید ک  ده1310ر1ک د و سخن ف سترماخرو تربیت دن ال می

 بدودهمحدوران ها در نظر شوآب که برخال  نظر سدایر دیسدیپلینی ماهیت دیسیپلینوجه ممیزه

 یآزاد را دربردارنددهبرنامده درسدی  ،داندو شوآبمی 9آزادها برای تربیت است را مولد بودن آن

که به ع وان کیفیت، مطمح نظرند و در انحصار یک موضدوع داندمیهایی فکری ه رها و مهارت

از اسدارت احساسدات و  را فدرد فهدم و ادراک هاو مهارتها گیرندو این ه رقرار نمیتخصصی 

د: 1311رشوآب،  بخشدمیقدرتی انتقادی و تأملی برای انتخاب و عمل  اوآزاد کرده و به  هاباور

، عدالوه بدر ای کده بدر اشانهمحورشوآب در برنامه درسی دیسیپلین توان گفتمی(و ب ابراین 115

بدر اهمیدت  تأکیدد دارد، ی ساختار مفهومی و روشی باشدندهاهمیت غ ای محتوایی که در بردار

آزاداندیشدی و  باید بدا ال ته کهمتون  نیز تأکید دارد به مراتب بیشتر  مهارت در فهم انتقادی حتی 

ی مدوارد بسدیار مهدم در اندیشده ایدن از جملده همدراه باشدد وتعصب و احساسدات دوری از 

ی شوآب است که دیسیپلین را صرفاً در انحصار دانش دیسدیپلی ی  مدورد نظدر، محورانهدیسیپلین

 دهدومطمح نظر قرار میبه همان اندازه دهد و نوع انتقال و تدریس این دانش را نیز میقرار ن

 از این اندیشه رسد که اوشوآب بیان شد، به نظر می بر اساس آنچه در مورد دیسیپلین گرایی    

بده ع دوان  اش یع دی علدو  ر یعدی و زیسدتیخصصیی تهای مرت ط با حوزهعمدتاً در فعالیت

کدرده ها در برنامه درسی مدارس یا مؤسسات آموزشی، استفاده میظری و استفاده از آنعلومی ن

-ی علو  ر یعی کالی دانش اه شیکاگو در دههسالهاستو چه ای که او در تدوین برنامه درسی سه

سداله در علدو  ی سدهبرنامده»ی شوآب با ع وان ررجوع شود به مقاله (1003بری، روست 10ی 

                                                                                                                     
1. Skills of enquiry itself 
2. Fenstermacher 

3. liberal education 
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ی مطالعدات برنامده درسدی علدو  در ج  ش اصالحات برنامه درسی هدم در حدوزه ( و1«ر یعی

محورانه، به ایفای نقش پرداختو امدا در اواخدر (، بر م  ای همین باور دیسیپلینBSCSزیستی ر

ای از شوآب که دعوتی بده سدمت عمدل را در و با انتشار مقاله شصت قرن بیستم میالدیی دهه

شدود کده از های علمی شوآب مشاهده مدیگیری نوی ی از فعالیتتدستور کار خود داشت، جه

ی برنامده برنامه درسی مدارس، بلکه برای اصال  برنامه درسی رشدتهاصال  فعالیت او نه برای 

ی او با دیدگاه دیسیپلین محورانه اه، در نظر اول، ارت اط چ دانیک دو این دیدگدرسی حکایت می

در این دیددگاه  جدیدد نیدز را ی او محورانهی دیسیپلینردپای اندیشه تواندر صورتیکه میندارد 

و ای ک به تشریح این دیدگاه و ارت ارش بدا دیددگاه پیشدی ی شدوآب خدواهیم کرد پی یری دید و

 پرداختو

 ربرنامه درسی(  1گرایی با تأکید بر دیسیپلین تعلیم و تربیتدیدگاه عملی: دیسیپلین

هدای تشدخیص و پی یدری راه بده قصدد را 9ی عملی خدودلین مقالهاو 1363 سالشوآب در     

-خ ر می مرگ این حوزه ازکه  ؛م تشر کرد ،ی تخصصی برنامه درسیحوزه غالب درمان بیماری

ی بعدی که بده سلسدله های پیوستهو انتشار این مقاله و سایر مقازت مرت ط دی ر  وی در سالداد

ای و علمدی توان آغازگر فصل نوی ی از زندگی حرفهمی مقازت عملی به شهرت رسیده است را

شوآب محسوب کرد که به یقین  با تخصص دو  او یع ی تعلیم و تربیت و تعهدش به پدژوهش 

شدود ( بی ارت اط نیستو گرچده گفتده مدی1311ی مسائل آن روست بری و ویلکو ، در حوزه

ی خداص تعلدیم و ربیت عمدومی بده حدوزهی تی او از حوزهآش ایی با تایلر نیز در تغییر عالقه

(، اما این آغاز و تغییدر 1011؛  1،1001تربیت در آغاز  این فصل جدید، تأثیرگذار بوده است رنال

و اعتراضدات و  شصدت قدرن بیسدتم مدیالدیی توان باز هم با اتفاقدات دهدهدلمشغولی را نمی

هدای مطدر  توفیدق  ایددئولوژیاصالحات آن دهه بی ارت اط دانستو اعتراضاتی که در پی عد  

قدرن بیسدتم   10و  90هدای شده توسط متخصصان تعلیم وتربیت برای نظدا  آموزشدی در دهده

                                                 
1. The Three-Year Program in the Natural Science 

مطرح «  شوآب، برنامه درسی و عمن فکورانه»تر خاکباز در مباحث گروهی گروپ این ایده را اولین بار خانم دک. 2
 ام.کرده ام استفادهکردند و من در اینجا از آن برای تبیین بهتر اندیشه

 منتشر شده است. 0791ی عملی اول شواب هم وجود دارد که در سال تری از مقالهی کامن.  نبخه3
4. Null 
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و   1«گرایدی اجتمداعیبازسدازی»، 1«گرایدیتعلیم و تربیت پیشدرفت»تحت ع اوی ی چون میالدی 

نیدز پدیدد ( و بده ت د  آن، اصدالحاتی را 1003جرقه خورد روست بری،  9«سازگاری با زندگی»

آمیدز در جریدان راه دری موفقیدتسوابق ناموفقی که  یبه واسطهاصحاب تعلیم و تربیت آوردو 

از  شصت قرن بیستم مدیالدیی ههاز خود بر جای گذاشته بودند، در اصالحات د نظا  آموزشی

موضوعی و ان متخصص و به ع وان همکار هبه حاشیه انده شدهای درسی برنامهدر  فعالیت اصلی

رجیرو، پی دا مشغول شدند به فعالیت که ره ری ج  ش اصالحات را بر عهده داشت د، انش اهی د

ها از جریان غالب اصدالحات، تدا (و ک ار گذاشته شدن و به حاشیه رانده شدن آن1919و پای ار، 

-ی علمی رشته در خطر نابودی قرار گرفت و م احدث و جددلبدان جایی ادامه یافت که وجهه

ی برنامه درسدی بده ارمغدان آورد روسدت بدری، نی را در مورد وسعت و ماهیت رشتههای فراوا

هدایی در جهدت بازیدافتن هویدت (و برخی متخصصدان، تدالش1919؛ جیرو و همکاران،  1003

توصیفی از رو بده با  علمی این رشته، ترتیب دادند اما با موفقیت همراه ن ود و این شوآب بود که

رجیدرو و  در مدورد وضدعیت موجدود، قضداوت کدرد اشی عملیمقالهدر  مرگ بودن این رشته

ای نیدز ( و با  تشریح دزیل وقوع این وضعیت و راه برون رفت از آن، جان تازه1919همکاران، 

گیدری چ دین بحراندی، بده ی نظری بخشیدو او در اشاره به دزیدل شدکلبه م احث از رمق افتاده

ی تعلدیم و تربیدت ه اشاره کرده و بده متخصصدان حدوزههای این حوزبحران  اصل، در پژوهش

هایشان را به س ک عملی و نه س کی  نظدری ترتیدب ده دد رشدوآب، ک د که پژوهشتوصیه می

بدا موجدود نظدری تفاوت س ک ی ب(و وی در ت یین وضعیت نظری پیش آمده، به مقایسه1311

-در روش ی میان این دو س ک را در تفاوتپردازد و تفاوت اصلس ک عملی مورد نظر خود می

شدمرد رشدوآب، و نتایجشان بدر مدی شان، موضوع مورد بحثشانگیری مسائل، م    شکلیشانها

( نیدز بدا اشداره و 1003بدری ر( و وست1310ر1در آثار شوبرت و این موضوعات(111ب: 1311

رفتده اسدتو  ایدن چهدار مورد بحث قرار گدی ر ی ارسطویی به نوعی استفاده از علل چهارگانه

ها نا  ها از آنبحث سازمان دیسیپلین وب دی علو  معیار با معیارهای مختلفی که شوآب در ر قه

و او از چهار معیار عمومی روش، موضدوع، هدد  و تشابه و قرابت بسیار زیادی دارد ،برده است
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3. Life-Adjustment 
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 وان معیارهدایی عمدومی های مورد نیازشان در هر دیسیپلین( به عربا توجه به صالحیت 1عامالن

( کده بدر ایدن 15: 1361رشدوآب، آوردختل  سخن به میدان مدیهای مب دی دیسیپلیندر تقسیم

ها که ب دیر قه اینی های دیسیپیلی ی مختلفی را هم س ب شده استو از جملهب دیاساس، ر قه

ه علو  را به سه ب دی ارسطو اشاره کرد کتوان به ر قهبر اساس هد  و موضوع، شکل گرفته می

ی ریاضدی و تقسیم کرده اسدتو علدو  نظدری کده در بردارندده 1و مولد 9، عملی1ی نظریدسته

-در بردارندهفی المثل ک  دو علو  عملی که دانستن را دن ال می اند، ت ها هد  فیزیک و متافیزیک

را دارنددو  5ی انتخاب، تصمیم و عمل بر اساس تصمیم سد جیده، دغدغهندای اخالق و سیاست

علو  مولد همچون ه رهای زی ا، ه رهای کاربردی و مه دسی به دن ال کار مولدنددو بده ع دارتی 

های نظری به جوان ی از امور که ثابت و استوار و پایدارند نظدر دارد، دی ر اگر موضوع  دیسیپلین

افتن دارندد و دارندد کده قابلیدت انعطدا  و تواندایی تغییدر ید های مولد به اموری نظردیسیپلین

های عملی هم  نوعی دی ر از انعطا  پذیری که ویژگی انسانی اسدت یع دی تأمدل در دیسیپلین

و  16: 1361شدواب، ر ده ددای م اسب را مطمح نظر قدرار مدیمورد آی ده و انجا  امور به گونه

خود نیز توان چ ین بیان داشت که شوآب در بیان دیدگاه عملی (و بر اساس آنچه بیان شد، می11

های پژوهش مختلفدی را موجدب های دیسیپلی ی علو  مختل  که روشهمچ ان به ت یین تفاوت

ی خود را بر اساس هدد  گانهب دی سهشودو اما برخال  ارسطو که ر قهخواه د شد متوسل می

ای را نیدز در بیدان تفداوت دو ندوع  دهی کرده بود، او تفاوت روشی و مسدألهو موضوع، سازمان

ها در سد ک نظدری و دهدو وی در بیان این تفاوتسیپلی ی نظری و عملی مورد بحث قرار میدی

داندکده های دانشی، جهان شمول یدا عمدومی مدیی س ک نظری، را گزارهعملی، هد  یا نتیجه

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

شمردو تصیماتی ی س ک عملی را تصمیم، انتخاب و راه مایی برای اقدا  احتمالی بر میهیا نتیج

هدای بددتر یدا بهتدر احتمدالی مدورد که هرگز درست یا معت ر نیست د و ت ها در مقایسه بدا بددیل

گیرندو این تصمیم، قابلیت کاربرد پایا و وسی  بسیار ندارد و به رور روشن ت ها قضاوت قرار می
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رودو از نظر او، موضوع مورد بحدث ی موردی که برای آن م ظور جستجو شده بود، به کار میبرا

ای مدورد بررسدی شود و بده گوندهس ک نظری، جهان شمول یا بسیط و فراگیر در نظر گرفته می

گیرد که گویی از موردی بده مدورد دی در و در شدرایط متغیدر، ثابدت اسدت در حالیکده قرار می

شود و به شدرایط مختلد ، حسداس عملی، عی ی و خاص در نظر گرفته می موضوع مورد بحث

های موضوعی یع ی آنچه پیشدتر استو شواب بر این باور است که مسائل س ک نظری، از حوزه

گیدرد و بیشدتر ها در آمده و آنچه ه وز نادانسته باقی مانده است، سرچشمه میی دانستهبه حوزه

شدود و مسائل عملی، از حازتی در ارت داط بدا خدود مدا ناشدی مدیاند، در حالیکه حازتی ذه ی

ی توانسدت بده گوندهبود یا مدیی دی ری میاند که آرزو داریم به گونهی شرایطیتشکیل ده ده

شودو های متفاوت این دو س ک مربوط میترین تفاوت، که به روشدی ری باشدو و بازخره مهم

ی های یکسان معی ی یع ی ک ترل به وسدیلهما هریک با ویژگیهای نظری با ای که متعددند اروش

ی شکل عمومی مسائلش، نوع شوندو اصل در یک پژوهش نظری، تعیین ک  دهاصل، مشخص می

گیدری  ها به م ظور حصول به یک نتیجهک د و چ ون ی تفسیر این دادههایی که جستجو میداده

ای عملی وجود دارد، اما قابل ش اسایی نیسدت و ألهاستو در حالیکه در س ک عملی، با ای که مس

آیدد و ت ها با بررسی موقعیتی که با خطا همراه است، امکان ش اخت و فهدم از مسدأله پدیدد مدی

 113، 111ب:1311شدوآب، گیدرد رکه مسأله به ک دی شکل می هاستهمزمان با جستجوی داده

است که روش مرجح است و تدا بده  1جی(و به ع ارتی دی ر، در س ک نظری، روش است تا130و 

(، 1310شدوبرت، های علو  تربیتی و اجتماعی غالب بدوده اسدت ری پژوهشامروز نیز بر حوزه

 تأمدل معطدو  بده»در حالیکه روش مطر  در س ک عملی آنچ ان که شوآب به آن اشاره دارد، 

تواندد یدن روش نمدیروشی که نه قیاسی و نه استقرایی است بلکه فکورانه استو ا استو«1عمل

، چون هد  این روش، تعمیم یا ت یین نیست بلکه تصدمیمی در مدورد عمدل در است تاجی باشد

تواند باشد، چون با مورد عی دی و نده انتدزاع از یک موقعیت عی ی استو همچ ین قیاسی نیز نمی

آب، رشدو یدک اصدل شدودجای زین ص ر   کداربرد تواند مورد سروکار دارد و مورد عی ی، نمی

ب؛ 1311ای نیدز نیسدت رشدوآب، (و این روش، فرآی د خطی مرحلده بده مرحلده911ب:  1311

-گرد و بازن ری در تصدمیمی عقباست که دربردارنده 9( بلکه فرآی دی مارپیچی1913هریس، 

                                                 
1. Inductive 

2. Deliberation 

3. Spiral 



گرایی: مروری بر سیر تحول آراء شوآباز دیسیپلین محوری به سوی عمل  

131 

-لحها و راه نوعی فعل و انفعال پیچیده بین اهدا  و وسایل، مسأله، داده یهمراه ست که باها

 (و911: 1913رهریس،  گیردصورت میها 

در هدر ی شدوآب کده محوراندهتوان رد پدای دیددگاه دیسدیپلینبر اساس آنچه بیان شد، می     

، نظدر داشدت را در روشیترکی ی یا ها، ساختار مفهومی و ساختار به سازمان دیسیپلیندیسیپلین 

مدورد بحدث خدود در بحث او از دیدگاه عملی هم شاهد بودو با این تفسیر که شوآب، موضدوع 

هدایی عملدی هایی نظری همچون علو  ر یعی به سمت و سوی دیسدیپلینآثارش را از دیسیپلین

سوق داده است تا در شدرایط بحراندی  ،همچون تعلیم و تربیت یا برنامه درسی در حالت خاص

آمده، راه زنده کردن و زنده ن ده داشدتن ایدن دیسدیپلین روبده مدوت را بده متخصصدان و پیش

ی تخصصی یا به ع ارت بهتر، دیسیپلین عملی خاص، ارائه دهددو ر یعدی ندیشم دان این حوزها

است که این دیسیپلین عملی، ساختار مفهومی و روشی مختص خود را داراست که بدا آنچده در 

-گذرد متفاوت است که پیشتر نیز بدان پرداخته شدو ب ابراین به نظر نمییک دیسیپلین نظری می

ی عملی شوآب را در تقابل با دیدگاه دیسیپلی ی او ( را که اندیشه1919وان  نظر میلر ررسد که بت

هم کردو از رر  دی در، رجدوع بده آثدار  ردیدی پذیرفت بلکه باید در آن تدهد، به راحتقرار می

هایی که او در این دیدگاه مطمدح فر ها و پیشپیشین شوآب در رابطه با دیدگاه عملی، دغدغه

ی دهده م تشدره ایشدان در در آثار دهدو یع ی این دغدغهنشان میبه وضو   رادهد، رار مینظر ق

درگیدری عمیدق بدا  وی کده است درست زمانیشود و این دیده می قرن بیستم میالدی 60و  50

در باب انحرا  تعلیم و تربیدت »ی و مقالهاستنامه درسی داشته م احث دیسیپلین محورانه در بر

های عملی شوآب م تشر شده است، ریشه داشتن اندیشه 1351که در سال  1«ش اسیتوسط روان 

بده خدوبی ی شوآب نزدیک است را محوارنههای دیسیپلینی رواج اندیشهدر آن دهه که به دهه

-گویدد کده روانش اسی سخن مدیدهدو در این مقاله، شوآب از پیچیدگی موضوع رواننشان می

بخدش بخدش  یی دقیق، واقعیت پیچیده را بده صدورتا به م ظور مطالعهش اسان را بر آن داشته ت

مورد بررسی قرار ده د و ب ابراین به نظریاتی دست یاب د که بده دلیدل ای کده ت هدا بده جزئدی از 

اندو شوآب اگر چه مفید بودن این دست نظریات را برای مسدائل واقعیت توجه داشته اند، ناکامل

هدا در بدافتی ک د، اما به کارگیری آنولیدی نظریه، م اسب قلمداد میدرمانی و در همان شرایط ت
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محیط تعلیم و تربیت، آن هم به س ب پیچیدگی محیط ر یعی کدالس در به رور خاص، و 1زنده

ها، به یک جزء آن پرداختده شدده بدود را و مواجهه با کل وجودی کودک که در هریک از نظریه

ها بدا اند و به کارگیری آنیق ناقص به م ظوری که تولید شدهخواند و بازش اخت حقانابس ده می

ک دد رشدوآب، ها و نقاط قوتشان را مفیدد ارزیدابی مدیعط  توجه به نقاط ضع  یا محدودیت

ها و شرایط عی ی و خاص تعلیم و تربیتی و در نظر داشتن نقصان نظریه(و اهمیت توجه به 1351

های تربیتی کده بدا پیچیددگی در ارت ار دد را شدوآب در یدهها برای مواجهه با پدارت اط میان آن

ج( بده 1311ی عملدی دو  ردر مقالده هدانظریه« 1یابی گزی شیارت اط»ب( و 1311ر بحث عملی

مختلد  کده در ایدن مقالده مدورد  هایها و دیسیپلینارت اط میان نظریه تفصیل بیان نموده استو

قابل رر  اسدت کده بده  ،دیسیپلین محور ای از شوآب گیرد، در راستای همان ایدهبحث قرار می

هددفی تربیتدی  به قصدد نیدل بدههای مختل  در برنامه درسی دن ال یافتن ارت اط میان دیسیپلین

 استو 

 گیریب دی و نتیجهجم 

هدای داشدتن دیددگاههایش مطر  شد، به ریشهآنچه در این نوشتار در مورد شوآب و اندیشه    

ی برنامه درسی ارائه کدرده د که در حوزه کی او در رویکرد جدیدی اشاره میمحورانه دیسیپلین

دیسدیپلین برنامده بهتر ب دوییم یا  قلمرواستو دیدگاه عملی شوآب، فراخوانی برای  متخصصان 

و ب ابراین از آن، کارکردهدایی را کده از  ک  دماهیت عملی این دیسیپلین تأمل در درسی است تا 

شصت قرن بیسدتم ی رود، انتظار نداشته باش دو اگر شوآب در دهههای نظری انتظار مییندیسیپل

های این دیسیپلین نظری ی علو  ر یعی، به ت یین ویژگیی تخصصش در حوزهبه واسطه میالدی

و بدا  هفتاد قرن بیسدتم مدیالدیی پرداخت، در دهههایی نظیر آن در برنامه درسی میو دیسیپلین

پردازی در مورد رشته و دیسدیپلین  عملدی ی عملی خود، به دن ال ت یین و نظریهردن ایدهمطر  ک

در  اندرکاران و متخصصان این دیسدیپلیندستجدید رسالت از و بوده و نه نظری  برنامه درسی 

و سدخن گفتده اسدتریدزی درسدی نامدهدر فرآی د بر تخصصشان فهم، آموزش و به کارگیری از

-در موضوع مورد بحث شوآب که زمانی پیرامون ماهیت و کارکردهدای دیسدیپلینب ابراین تغییر 

هدایی ماهیدت و کارکردهدای دیسدیپلیناز دی ر زمدانی بوده و ن علو  ر یعی همچوهایی نظری 
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تدوان را نمدی کدردهحکایدت مدیعملی چون تعلیم و تربیت ریا در حالتی خاص برنامه درسدی( 

هایی با مواض  دوگانده و ژیک او قلمداد کرد و از وجود شوآبتفاوت و تغییر در مواض  ایدئولو

( نیدز اذعدان دارندد، 1311بری و ویلکدو  ربعضاً متعار  سخن گفتو بلکه همچ ان که وست

ر نظر داشتن زمی ده و به دک د هایی که شواب در مقازتش مطر  میو ایده هاصحیح اندیشه فهم

بی ارت داط  هااش در عصر انتشار آنای و اجتماعییط حرفهکه یقی اً با شراها گیری آنبستر شکل

ریدزی و ال ته شاید چ ین به ذهن برسد که در نوع تأکید و ابت دای امدر  برنامدهنیست، نیازم د است

محور و شدوآب  عملدی تفداوت وجدود داردو هایی، بین شوآب  دیسیپلیندرسی بر مؤلفه یا مؤلفه

دیسیپلین، به مع ای خاص مورد نظدر  انحصاری بر ر با تأکیدمحوبدین مع ی که شوآب دیسیپلین

چ دین نیدز  شصت قرن بیسدتم مدیالدیی کما ای که در دههگوید، میریزی درسی برنامهاز  خود

ل چهار مؤلفه یدا ریزی درسی را با محوریت همزمان و متعاداما شوآب عملی، فرآی د برنامه بوده

دهدد رشدوآب، موزشدی، ترتیدب مدیدرسی و محدیط آ آموز، موضوع، دانشع صر مشترک معلم

ی کوهن و رسد اما با توجه به آنچه از مقالهج(و این بحث اگر چه ممکن و محتمل به نظر 1311

ی دهدهدر اوایل برای مدارس دی ی یهودی  شوآبریزی درسی مورد برنامه( در 1005ر همکاران

شدواهد بیشدتری یابی بده دستاحتمال به این  شدید شود، نیازفهم می شصت قرن بیستم میالدی

 که حداقل با شواهد موجود در این مقاله سازگار نیستو ؛ک دبرای تأیید این مدعا را رلب می

اند که حاکی از جلسات شوآب با ( به مجموعه اس ادی اشاره کرده1005و همکاران ر 1کوهن    

آموزان رتربیت بر ای تربیت مذه ی دانشبررا  ایبرنامه است تا 1های تابستانی رمامسئوزن کمپ

تعلق دارند به خدوبی  1366تا  1361های و این جلسات که به سالتدوین ک  داساس آئین یهود( 

 9از ظاهر شدن شوآب در نقش یک متخصص برنامه درسی به س کی که وی در مقازت عملدی 

تأمل »و « یابی گزی شی اطارت»ک  دو شوآب در این جلسات، ک د، حکایت میتوصیفش می 9 1و 

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

ها بده مددیران و حتی از آموزش نظریه گرفته وصورت گرفته است، به کار  1دی ی یهودی امریکا

                                                 
1. Cohen 

1. Ramah 

 به ترتیب بدین قرارند: 1و  9ع اوین مقازت عملی و 9
The Practical: Translation into Curriculum-The Practical 4: Something for Curriculum 
Professors to Do 

1. JTSA 



 1939، سال هشتم، بهار 91فصل امه مطالعات برنامه درسی، شماره        

112 

( بده هدا رهمدانها از نقاط قوت و ضدع  نظریدهمشاوران موجود در جلسه در جهت آگاهی آن

و ب دابراین همچ دان کده مشدهود گرفتده اسدتتوان شاهدش بود، بهره می 11س کی که در عملی 

های مطر  شده در مقازت عملی و آثار پیشین شوآب توان ارت اط میان ایدهاست، به راحتی نمی

 های ق لی خود دست کشیده استو از ایدهسخن گفت که را م کر شد و از شوآب جدیدی 

آیدد ی دان ی در های اساسی شوآب به دسدت مدیانی ای که آنچه از مرور بر اندیشهسخن پای    

ی تعلیم و تربیت است که به ت اسب موقعیت و شدرایط های اساسی او در حوزهها و دغدغهایده
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