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درسی را با درنظر گرفتن   را نوشتیم تا برنامة درسی  های برنامة فرهنگما ابتدا کتاب 

های آموزشی  ها، الگوهای رفتاری، و محیط ها، نقش ها، هنجارها، باورها، ارزش سابقه

(، 1973) 1سازی کنیم؛ بدین ترتیب پیشنهاد ماکسین گرین صورت فرهنگ مفهوم به

کنیم. او این امکان  کرد، تصدیق می صورت فرهنگ مطالعه می درسی را به   که برنامه

درسی از نظر تاریخی به کلیت تجربة   را برای محققان فراهم آورد تا با مرور برنامة

عالوه، مشتاقیم که  آموزشی بیندیشند و دربارة موارد معمول تحقیق کنند. به 

درسی معمول،  درسی را به تصویر بکشیم که برخالف برنامة   های برنامه گیری جهت

های مثالـی ـ همـراه  دهد؛ این نمونه های متمرکز بر فلسفة معمولی را نشان می تمرین

درسی را در   خواهند برنامه هایی را برای محققانی که می ـ مدل های تمرینی با مثـال

  های برنامة نند. ما هر یک از فرهنگک ها و مدارس عمیقاً تغییر بدهند فراهم می کالس

ها دربارة یادگیرندگان،  فرض ها، پیش کنیم: بینش درسی را با ابتکارات مدام تشریح می

های  ریزی، سنجش، ارزیابی برنامة درسی، دشواری آموزگاران، محتوا، محیط، برنامه

 گیری و اهدافش. تمرین، و نقد جهت

های قدرتمند درون  نوشتیم، از ایده ة درسی میهای برنام طور که دربارة فرهنگ همان

شدیم. در ادامة کتاب، فهمیدیم که برای ارائة  حوزة نظری برنامة درسی دور می

درسی، تعلیم و   هایمان ابتدا باید مفاهیمی را توضیح بدهیم که درکمان را از برنامه مدل

                                                           
1.  Maxine Greene 
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هایی  توضیح نظریه دهند. بنابراین کتابمان را با تربیت، و تحصیل بسط و گسترش می

اندرکاران  درسی آغاز کردیم. بر این باوریم که دست  برای تفسیر و تحلیل برنامة

های خاص، نتایج، و  های برنامه توانند از بحث برنامة درسی با چنین دانشی می

توانند در تحقیق دربارة برنامة درسی دخیل شوند تا  کارآمدی فراتر بروند، بنابراین می

های روزمره، طرح مسئله و سؤال  تحقیق دربارة پدیده»قق از طریق در مقام مح

ها تحقیق کنند  دربارة مقاصد آموزشی و نقش آن« پاافتاده پرسیدن از موارد پیش

(Joseph, 2007, p. 283.) 

مثل قبل، هدف ما در ویراست دوم نیز گسترش آگاهی دربارة رویکردها به برنامة 

ای برای تحقیق قرار  را پایه« درسی  های برنامة فرهنگ»درسی و تمرین است. ما 

کنیم تا درنظر بگیرند که آیا کار برنامه درسی  دهیم و خوانندگان را تشویق می می

های یکپارچه و در نظر گرفتن مقاصد است یا خیر؛  ها بازتابی از ترکیب روش آن

، یا هدفی کلیدی که تقالیی برای حفظ بینشی منسجم در میان فشارهای باالی رقابتی

 شود. های متجانس مجسم می  روزانه انجام و درون مجموعه تمرین

 کند: وجو ایجاد کردیم که این اهداف خاص را دنبال می همچنین چارچوبی برای پرس

های  درسی که بر توسعة مفهوم فرهنگ  آشنایی خوانندگان با الگوهای تفکر برنامة ●

 گذارد. درسی تأثیر می  برنامة
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مثابة فرهنگ؛ نظام آشکار کردن باورها،  درسی به   سازی مفهوم برنامة شفاف ●

ها و مدارسی که عمداً درون جوامع  ها، رفتارها و رسوم ضمنی و عیان در کالس ارزش

 اند. و سایر فضاهای عمومی قرار گرفته

 های آموزشی و اجتماعی که جایی اولویت فراهم کردن بینش تاریخی دربارة جابه ●

 بر مسیر برنامة درسی آموزش ایاالت متحده تأثیر گذاشته است.

  سازی گفتمان اخالقی و سیاسی دربارة شناخت و بحث دربارة برنامه یکپارچه ●

 درسی.

های متداول و  فرض های جدید برای درک پیش تشویق تفکر استعاری که به راه ●

 دهد. شده امکان بروز می نظام باورهای مجسم

 اند. درسی  هایی که همراه کار برنامه تمرین  آگاهی از دشواری باالبردن ●

ها،  فرض وجوی نقادانة پیش درسی برای پرس  پیش کشیدن هرگونه فرهنگ برنامة ●

 مقاصد و ادعاهایش.

گذرد و این  می درسی  های برنامة فرهنگبیش از یک دهه از انتشار ویراست اول 

اندرکاران و افرادی که  برای آموزگاران و دستمرور به منبعی  کتاب در این مدت به 

های  رغم تمرکز مثال  کنند تبدیل شده است و به برای اصالحات در مدارس تالش می

سالة مدرسه، بخش آموزش بزرگساالن هم  درسی دوازده  ما، در نگاه نخست، بر برنامة

درسی   رنامةکار گرفته است تا ب درسی و ابتکارات آن را به  مفهوم فرهنگ برنامة
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آموزش باالتر را تحلیل کند. همچنین با وجود تمرکز بر آموزش در ایاالت متحده، 

این کار   ها در کانادا و اروپا هم به درسی کالس  این کتاب برای مطالعات برنامة

المللی هم ظاهر و  های بین در تحقیق درسی  های برنامة فرهنگگرفته شده است. منابع 

 در چین هم منتشر شده است. درسی  برنامة های فرهنگویراست 

  اندازهای راهنمایی کار برنامه متوجه شدیم که خوانندگانمان قدردان تأکید ما بر چشم

ها کمک کرده  ها دربارة اینکه چطور این کتاب درسی به آن اند و برخی از آن درسی

کار را بکنند   ندهند یا الزم است ای است تا بفهمند آیا با قصد و یکپارچگی درس می

هایشان را با هم سهیم شدند. این حس دگرگونی در موردپژوهی منتشرشده از  تجربه

آموزگاران یک مدرسة راهنمایی، نشان داده شده است؛ به این ترتیب که استفادة 

در آن   راهنمای کار توسعة برنامة درسی درسی  های برنامة فرهنگها از ساختار  آن

 انجامیده است.« درسی  ش متفاوتی از تفکر دربارة برنامهرو»مدرسه بوده و به 

برنامة درسی را بازآفرینی « چگونگی»و هم « چیستی»این روش تفکر، هم 
مثابة فرهنگ، آموزگاران حاضر   درسی به  کرده است. با استفاده از مدل برنامة

جای آموزان به  توانستند کاری کنند تا دانش درسی می  در این پروژة برنامة
هایی یافتند تا ضمن اینکه  ها روش صرفاً نمایش دانش، آن را خلق کنند. آن

رود، به  هایی داشته باشند که فراتر از سطح هنجار می آموزان دریافت دانش
 ,Schnuitدرسی دولتی هم دست یابند )  دستاوردهای حداقلی اهداف برنامه

2006, p. 5.) 

انداز  را در چشمدرسی   های برنامه فرهنگدر نهایت، معلوم شد که ما باید 
روزرسانی کنیم و گسترش دهیم؛  های عرصة آموزشی در ایاالت متحده به پیشرفت

درسی استانداردشده   های فراگیر پراسترس و محیط برنامة به امتحان  یعنی با توجه
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های مهم ما  نظر از دغدغه صرف«. ماند هیچ کودکی عقب نمی»تأثیر قانون  تحت
وکار آموزش  و تأثیر کسب 2000درسی براساس اهداف   گیری برنامة جهت دربارة

های آتی توجه  که در ویراست اول بیان شد، ما باید به حالت برنامة درسی در سال
« کابوس سوء تربیت»اش را  ( مشخصه2004) 1ای که ویلیام پاینار کردیم؛ زمانه می

ت در امتحان هرچه بیشتر به (. آموزش کودکان برای موفقی5بیان کرده است )ص 
شود و فاصلة زیادی با این آرزو دارد که  هدف غالب مدارس عمومی بدل می

 ای  کرده آموزان در تمام عمرشان یادگیرندگان خالق یا شهروندان تحصیل دانش
زده،  باشند که بتوانند در دموکراسی نقش ایفا کنند. بنابراین، در این شرایطِ آزمون

 حتی 
ای آموزشی ایجاد کنند  ها مجبورند برنامه تر شده است. آن گاران هم سختبرای آموز
آموزان را به پرسیدن و کار کردن در مقابل هنجارهای اجتماعی رقابت،  که دانش

 محیطی تشویق کند. جنگ و تخریب زیست

های ملی هستند تا  در سوی دیگر، مکاتب آموزشی تحت فشار دولت و دستورالعمل

های آموزشی برنامة  دستیابی به استانداردها تمرکز داشته باشند و از دورهمنحصراً بر 

های افزایش  کار و هم باتجربه با دستورالعمل درسی غفلت نکنند. هم آموزگاران تازه

شوند، اما کمتر احتمال دارد به بازخورد منتقدانه  آموزان آشنا می دستاوردهای دانش

صورت فرهنگی طبق   ش تشویق شوند، بهدربارة اهداف سیاسی و اخالقی آموز

اند عمل کنند، یا به فعاالنی بر  شدت با هم متفاوت های درسی متناسبی که به  برنامه

جا حاضر  نما بدل شوند. بنابراین، در واکنش به همه های نخ ها و نظام ضد دغدغة شیوه

( با Henderson & Gornik, 2006« )الگوی مدیریت استانداردشده»بودن 

  اندرکاران برنامة انداز محدود و از باال به پایین برنامة درسی، حتی برای دست شمچ

                                                           
1.  William Pinar 
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انداز جهانی غالب و  هایی که با چشم تر است که دربارة جایگزین درسی نیز ضروری

 کنند، بیشتر بدانند. درسی سنتی مقابله می  برنامة

های   وی قسمتحا های برنامة درسی فرهنگبه دالیلی که ذکر شد، ویراست دوم 

شده است. مثل قبل، برای آشنایی خوانندگانی که به تازگی مطالعات  جدید و بازبینی

  پردازی برنامة مفهوم»کنیم؛  اند با دو فصل آغاز می برنامة درسی را شروع کرده

که مفاهیم و الگوهای قدرتمندی را « مثابة فرهنگ درسی به  درک برنامة»و « درسی

صورت فرایندی پویا تصور و  درسی را به   کند تا برنامة ک میکندوکاو و به ما کم

ایم.  اضافه کرده« درسی  پردازی برنامة مفهوم»درک کنیم؛ از جمله چندین مطلب به 

همچنین بخش نخست، مطالعات برنامة درسی، بر دگرگونی برنامة درسی متمرکز 

ایم که به  ضافه کردها« درسی  محدود کردن برنامة»است. فصل دیگری را هم به نام 

های  درسی از طریق آزمون  بررسی چگونگی شکل گرفتن و استانداردسازی برنامه

وکار روی کسب دانش معلوم  پردازد و با نشان دادن تأثیرات کسب پراسترس می

بازآرایی »سازی بشود. همچنین فصل  درسی باید دوباره فرهنگ  کند که چرا برنامه می

شونده و  درسی دگرگون  ایم تا برنامه را طوری گسترش داده «درسی  فرهنگی برنامة

های خوانندگان که  درسی را بیشتر دربر بگیرد. در پاسخ به توصیه  رهبری برنامة

های برنامة درسی بیشتر دربارة  هایمان دربارة فرهنگ خواستند قبل از توصیف ایده می

کتاب باشد )به جای اینکه  ها توضیح بدهیم، تصمیم گرفتیم این فصل در ابتدای آن

گیری  درسی، هشت جهت  های برنامة فصل آخر کتاب باشد(. در بخش دوم، فرهنگ

های  حال، در ویراست دوم، همة این فصل کنیم. با این  درسی را ارائه می  برنامه
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گیرند که جایگزین برنامة  هایی را دربر می درسی اکنون فقط فلسفه  های برنامة فرهنگ

هایی را  گیری آرزوها و ایده ان اصلی هستند. امیدواریم که این هشت جهتدرسی جری

های کاری محققان مترقی فراهم  درسی و نیز تأکیدی بر شیوه  برای دگرگونی برنامه

 بیاورند.

درسی به منظور تولید نیروی کار، مخالف   ازآنجاکه هدف دقیق و متمرکز برنامة

درسی معنادار، اخالقی و با تأکید بر زندگی   هباورهای ماست که محققان باید برنام

آموزش از طریق »ایجاد کنند، فصل فرهنگ برنامة درسی جدیدی براساس مفهوم 

شده « تعلیم برای کار و بقا»( جایگزین 1899/2008)دیویی،  1از جان دیویی« اشتغال

قة جوانان اند که بازتاب عال ای نوشته درسی  است. نویسندگان این فصل دربارة برنامة

شده و نیز  در مشاغل زندگی واقعی است که با دانش دقیق رشتة دانشگاهی یکپارچه 

از ویراست اول دربارة آماده  2اکتشاف منتقدانة معنای شغل. )اجزاء فصل نانسی گرین

های زندگی در این فصل برای توصیف نظم غالب درون  شدن برای شغل و مهارت

 کار گرفته شده است(. به« یدرس  محدود کردن برنامة»فصل 

، نوشتة تاراجین «های بومی حفظ سنت»درسی جدیدی با عنوان   فصل فرهنگ برنامة

تصویر کشیدن آموزش  درسی پاسخگو از لحاظ فرهنگی را با به   ، برنامة3ـ مینتز یازی

درسی جامع یکپارچه شامل زبان، فرهنگ، تاریخ، علوم و   صورت برنامة بومی به 

تر  درسی یادگیری برای دانش فرهنگی عمیق  کند. این فرهنگ برنامة سم میهنرها مج

                                                           
1.  John Dewey 
2.  Nancy Green 
3.  Tarajean Yazzie-Mintz 
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های  شده در بیشتـر برنامـه درسی تفکیک  دهد؛ تضادی عمیق در بـرنامة را نشان می

مند به  ـ مینتز روشی را برای محققان عالقه درسـی جـریان اصلی ایاالت متحده. یازی

ها  های اروپایی و برای آن رهنگی برای مدلدرسی پاسخگو از لحاظ ف  آموزش برنامه

های متنوع شامل مدارس عمومی، ویژه،  درسی بومی را در کالس  خواهند برنامه که می

 دهد. و محلی ایجاد کنند نشان می

، «رؤیای صلح»درسی،   در سومین فصل جدید )فصل پایانی کتاب( فرهنگ برنامة

لح، آموزش حقوق بشر، آموزش درسی مطالعات ص  پامال ژوزف دربارة برنامة

نویسد. در کل، این  زیست و آموزش حل اختالف می جهانی،آموزش محیط

ها فراخوانی برای درک عمیق از آموزش برای سالمت انسانیت و  گیری جهت

صورت  بازسازی زمین برای محققان هستند. ژوزف گفتمانی را برای عدم خشونت به

غیر رقابتی و برای تصور کردن جهانی  ده ودهن های پرورش روشی برای تجسم کالس

  دهد. کتاب با این فصل و با یادداشتی با امید به جایگزینی برنامه از صلح توضیح می

اندرکاران که متأسفانه آرزومند آموزش برخالف حس  درسی دیگری برای دست

 رسد. طبیعی هستند، به پایان می

درسی است. این   های فرهنگ برنامه تغییر دیگر در ویراست دوم تغییر ترتیب فصل

شود که  درسی آغاز می  های برنامه دربارة همة فرهنگ« ساخت فهم»ها اکنون با  فصل

گرایی دربارة آن توضیح  های عناصر برساخت صورت برجسته در برخی روش به 

درسی، و معناداری   ی پیچیدة برنامةدهیم: مرکزیت یادگیرنده، درگیری، محتوا می

آموزان. همچنین، برخی تغییرات هم در برخی  درسی برای تجارب دانش  برنامة
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هایی از تحقیقات اخیر  ها با مثال های اصلی دیگر رخ داده و این فصل فصل

 اند. روزرسانی شده به

غافلگیرکننده به اینکه نویسندگی/ ویراستاری چندگانة ما زیادی  در نهایت با توجه 

های زیادی در این «ما»شده بود، در ویراست دوم یک ویراستار واحد داشتیم. باز هم 

های مشارکتی  کنندگان تصمیم اند، چراکه همچنان مشارکت کتاب همراه بوده

اند و مانند قبل، این  های یکدیگر واکنش نشان داده ها و نوشته اند و به ایده گرفته

هایشان  شود که تجربه های فراوانی از آموزگارانی می داستان ها و ویراست شامل مثال

ای   شده درسی خالقانه و دگرگون  و نیز برنامه  های استانداردشده را از طریق گزارش

 اند. اند با ما به اشتراک گذاشته که تجربه و اجرا کرده

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 پیشگفتار سرویراستار ویراست دوم

 
 محمود مهرمحمدی

 

 از منظر مفهوم فرهنگ های برنامه درسی فرهنگتحلیلی بر کتاب 

 

در این پیشگفتار نکاتی که عمدتاً برگرفته از مباحثی است که دربارة این کتاب با همکاران و دانشجویانم 

کنم. این نکات البته ویژة این ویراست نیست و  ام را تقدیم خوانندگان ترجمة ویراست جدید کتاب می داشته

در گروپ  1392اردیبهشت  25ریخ گیرد. در همین زمینه نشستی نیز در تا ویراست قبلی را نیز دربر می

های تخصصی انجمن مطالعات برنامة درسی  که از گروه« فرهنگ و برنامة درسی»)گروه ویژه پژوهشی( 

ایران است تشکیل شد که به برخی از این نکات در آن نشست نیز اشاره شد. آن نشست همچنین نشان داد، 

انندگان کتاب، از ماهیت این اثر، با یکدیگر های خو و پیش از آن نیز آشکار شده بود، که دیدگاه

ها در برداشت را باید به فال نیک گرفت و آن را منشأ خیر آکادمیک،  هایی دارد که نفس این تفاوت تفاوت

 که همان پویایی در اندیشه است، قلمداد کرد. 

امة درسی چه باری های برن بحث اصلی دربارة این پرسش است که استفاده از لفظ فرهنگ در ترکیب فرهنگ

اند منجر  گذاری شده گونه نام هایی که این کند و به چه فهمی از ماهیت مقوله از معنا را با خود حمل می

های  از طریق داده« شده کشف»های هنجاری  معرف نظریه« ها فرهنگ»شود؟ به عبارت دیگر آیا  می

اند؟ )یعنی  های درسی در مدارس مختلف های حاکم بر برنامه گیری ای در خصوص جهت نگارانه مدرسه قوم

های  ها را باید نظریه های مختلف(. به عبارت دیگر، آیا فرهنگ نگارانه در موقعیت های مطالعات مردم خروجی

های درسی منطبق با هر  و هوای حاکم بر مدارس به دلیل اجرای برنامه  برآمده از حال 6«بنیاد داده»به اصطالح 

اند تا اطالق لفظ فرهنگ به  م کرد که از دل مطالعاتی با رویکرد استقرایی به دست آمدهها فه کدام از فرهنگ

                                                           
6.  grounded 



 

 

های برنامه  شناختی معقول باشد؟ نگارنده با این دیدگاه یا برداشت از فرهنگ ها براساس موازین جامعه آن

 اند: د هایی به شرح ذیل را قابل طرح می درسی همراه نیست و در این زمینه توضیحات و پرسش

ها اطمینان حاصل کرد؟ آیا اصوالً با اتکا  توان از جامعیت آن را چنین فهم کنیم چگونه می« ها فرهنگ»اگر 

توان ادعای دستیابی به  شوند می هایی بررسی می نگارانه( که طی آن معدود موقعیت به رویکرد میدانی )مردم

ها از  ها را به کل موقعیت ی را داشت؟یا اینکه یافتههای هنجاری در حوزه برنامه درس ها یا منظومه تمام گزینه

حیث حال و هواهای متنوع حاکم تعمیم داد؟ منطقی برای این تعمیم وجود ندارد؛ در حالی که در بطن 

 ها نیز همین است. بندی بندی چنین مدعایی نهفته و کارکرد اولیه طبقه طبقه

ماهیتی دارند که برخی معتقدند، چرا نویسندگان بر  های برنامه درسی چنان پرسش دیگر اینکه اگر فرهنگ

اند؟ در پاسخ   توجه تنها اصرار ندارند بلکه کامالً نسبت به آن بی نگارانه خود در کتاب نه های مردم ارائة داده

های برنامه درسی و شاید  استفاده از هر یک از فرهنگ« تاریخچه»یا « تاریخ»ممکن است گفته شود بخش 

کارگیری هر فرهنگ  ها در ابتدای هر فصل )که با قصد آن مجسم ساختن فضایی که در اثر به«ریوسنا»ارائة 

اند و از  های معطوف به عمل گونه باید خواند و تفسیر کرد که معرف داده شود( را همین در محیط حاکم می

توان چنین  ها را نمی این دادهکنند. به گمان نگارنده  ها پشتیبانی می بنیاد و اکتشافی بودن فرهنگ ویژگی داده

اند نه از متن عمل.  ها از دل متون مکتوب و مواضع اتخاذ شده سر برون آورده تفسیر کرد؛ بلکه فرهنگ

شود و سناریوهای  ها یک فرهنگ برنامه درسی به اجرا گذاشته می هایی که در آن معرفی مدارس و آموزشگاه

ده گرفتن احتمال کاربرد آن به عنوان ترفندی صرفاً آموزشی( را ابتدای هر فصل )با فرض واقعی بودن و نادی

ها و معرف جنس آن  بنیاد در شناخت و شناسایی فرهنگ توان معرف استفادة مؤلفان از رویکرد داده نمی

های برنامة درسی را اگر  نیز در همین زمینه شایان ذکر است که فرهنگ« ای تبصره»قلمداد کرد. این نکته 

های یادگیری در یک نظام آموزشی چون  هایی معرفی نکنیم که بر کل برنامة درسی و حوزه شهحامل اندی

شود( و  چتری سایه انداخته است )آنچه نوعاً و عموماً از تعریف نظریه هنجاری برنامه درسی دریافت می

اشت کرد که بالعکس، شعاع اثر آن را محدود به یک یا چند حوزه یادگیری خاص بدانیم شاید بتوان برد

های مصادیق عینی برنامه درسی )قصدشده،  ها، از تحلیل ویژگی سناریوها و تاریخچه استفاده عملی از فرهنگ

شده یا هر دو( آن حوزه یادگیری خاص سربرآورده باشد که کاربرد آن هم عمدتاً برای همان حوزه  اجرا

ی را اگر بتوانیم مفروضات و اصولی های برنامه درس خاص یادگیری متصور است. به بیان دیگر فرهنگ

گیری برنامه درسی یک حوزه  ها فقط بر منطق و جهت بدانیم که شمولیت ندارند و به فراخور ویژگی



 

 

 اندازند حکم متفاوتی بتوان صادر کرد. خانواده سایه می های یادگیری نزدیک و هم یادگیری یا حوزه

آید. هزینه آن این است که بپذیریم نویسندگان  نمیای البته به قیمت ناچیز به دست  این حکم تبصره

ها را به  های عام برنامه درسی به حساب نیاورند و انتظارشان این باشد که مخاطبان نیز آن ها را نظریه فرهنگ

های معارض برنامه  دیدگاه این چشم ننگرند. جالب توجه اینکه آیزنر و ولنس هم در فصل پایانی کتاب

های برنامه درسی است، یک برنامه درسی خاص در حوزه مطالعات  بندی نظریه ی طبقهخود که حاو 7درسی

( بر مبنای آن تحلیل و میزان نزدیکی یا دوری این برنامه Man: A Course of Studyاجتماعی را )

ل اند. گرچه رویکرد آن کتاب کامالً نظری و مبتنی بر تحلی های معرفی شده را بررسی کرده خاص با دیدگاه

ها را به برنامه درسی در یک حوزه محدود یادگیری  نظران است، اما ظاهراً کاربرد دیدگاه های صاحب دیدگاه

اند. با این نگاه گرچه بازهم معضل تعمیم، که در بند  کم این کاربرد را هم مجاز دانسته یا دست  فروکاسته

های میدانی به  شود(، اما انتظار ارائه داده شود )و شاید اشکاالت دیگری نیز مطرح قبلی ذکر شد، برطرف نمی

آمده است شاید بتوان  های برنامه درسی فرهنگهمین میزان و در محدوده تاریخچه و سناریو را که در کتاب 

 ها کافی دانست. بنیاد بودن فرهنگ برای داده

ز جنس آنچه در های برنامه درسی ا توان طرح کرد این است که اگر فرهنگ باز هم پرسش دیگری که می

های برنامه درسی  (، سنت1994های برنامه درسی )آیزنر،  بندی ایدئولوژی های مشابه مانند طبقه بندی طبقه

( نیست، چرا مؤلفان در کتاب 1379های برنامه درسی )میلر، ترجمه مهرمحمدی،  ( و دیدگاه1996)شوبرت، 

شده اشاره و در واقع کار خود را از  درسی ارائه های هنجاری برنامه های دیگری که از نظریه بندی به طبقه

های  فرهنگ»کنند؟ مثالً در فصل اول کتاب )ذیل عنوان  همان جنس و با همان کارکرد معرفی می

نویسندگان به صراحت کار خود را در امتداد کارهای مشابه قبلی، به خصوص همان «( های درسی برنامه

 کنند. ( معرفی می1974بزنر و ولنس)آ های معارض برنامه درسی دیدگاهکتاب 

ها به نوعی  شود. تلقی از فرهنگ مطرح می 8شده نکته و پرسش دیگر با ارجاع به مفهوم ایدئولوژی عملیاتی

( که 1884شده( آیزنر ) عملیاتی« های»که برخی باور دارند با مفهوم ایدئولوژی عملیاتی شده )نه ایدئولوژی

های برنامه درسی در  بنیاد از فرهنگ رسد در تناقض است. برداشت داده ظر میاز نظر نگارنده قابل دفاع به ن

کند که در آنجا به زعم آیزنر از تنوع خبر چندانی نیست  شده معرفی می های عملیاتی ها را ایدئولوژی واقع آن

                                                           
7.  Conflicting Conceptions of Curriculum 
8.  operational ideology 



 

 

«( ها»توان هم تنوع )فرهنگ های عمل حتی در آزادترین جوامع صحنه تکثر نیست. پس چگونه می و صحنه

شده در سطح مدرسه دانست؟ این تناقض را  های عملیاتی ها و کنش ها را جنس اندیشه را پذیرفت و هم آن

 ها فرهنگتوان توضیح داد؟ جالب اینکه در امتداد آنچه آیزنر مدعی آن است، نویسندگان کتاب  چگونه می

صریحاً سخن  9«دن برنامه درسیمحدود کر»نیز در همان فصل اول و همچنین در سراسر فصل سوم با عنوان 

است  11«فرهنگ واحد و یکدست»آورند که به تعبیر نویسندگان یک  به میان می 10از اعمال تربیتی مسلط

گویند؛ یعنی تعلیم و تربیتی که کانون انحصاری  می 12«مدیریت استانداردشده»که به آن فرهنگ یا پارادایم 

های استاندارد پیشرفت تحصیلی است و بسیار شبیه  آموزان در آزمون توجه آن بهبود عملکرد دانش

 توان نتیجه گرفت که در این  شمرد. پس می شده برمی هایی است که آیزنر برای ایدئولوژی عملیاتی ویژگی

 سازد. ها متمایز می کتاب مؤلف نیز داستان عمل و آنچه را جاری و ساری است از داستان فرهنگ

ها فاصله میان برنامه درسی  فرهنگ گونه از این نکته را افزود که با تلقی آن توان به نکات پیشین سرانجام می

توان سخن از برنامه  شود. یعنی دیگر نمی نیز از میان برداشته می 13صریح و برنامه درسی ضمنی یا پنهان

با این شود که  درسی پنهان به میان آورد؛ چرا که برنامه درسی پنهان هم در معنا به کشفیاتی اطالق می

های برنامه  فرهنگکنندگان کتاب  آیند. بعید است تدوین نگارانه( به دست می رویکرد )مطالعه کیفی/ قوم

به معرفی انواع  ها فرهنگچنین چیزی را مد نظر داشته باشند. شاهد مدعا هم اینکه در فصل اول کتاب  درسی

شناسد. عالوه بر این در  برد و به رسمیت می گانه آیزنر را نام می های سه پردازد، برنامه های درسی می برنامه

آگاهی « برنامة درسی صریح»گویند هدفشان از نگارش آن است که به مربیان درباره  فصل دوم کتاب می

خواهیم فرصت  ها می و با بحث از فرهنگ« اف استچیزی بیش از راهنماها یا اهد»دهند که این برنامه 

 را فراهم کنیم.  14«های اساسی مقوله»خروج از تصور تک وضعیتی 

شویم و این پرسش جدید را در ادامة مطالب قبلی مطرح  حال به فراز دیگری از این پیشگفتار وارد می

است یا کژتابی دارد و بهتر بود استفاده درست و معقول « ها فرهنگ»کنیم که آیا اساساً استفاده از مفهوم  می

شد؟ به عبارت دیگر، چرا باید نویسندگان بر این مفهوم تکیه کنند، در حالی که معنای نخستین  نمی

                                                           
9.  narrowing the curriculum 
10.  dominant practice  
11.  consistent culture 
12.  standardized management 
13.  Implicit/hidden curriculum 
14.  commonplaces 



 

 

کارگیری واژة فرهنگ همان است که در فراز پیشین بحث و توضیح داده شد که از دید نگارنده در این  به

 مقام قابل دفاع نیست.

های برنامه درسی  بنیاد و عملیاتی از فرهنگ رغم مشکالت منطقی که در فهم اصطالحاً داده به باور من، به

دار نیز است. توضیح اینکه فرهنگ  وجود دارد، کاربرد لفظ فرهنگ در این اثر جزء امتیازات آن و البته معنی

ها مترتب است در  ظریهکارگیری هر یک از این ن یا روابط و مناسباتی که بر به« شناختی مردم»به معنای 

افتد.  بینی نتیجه اتفاق می باشد. یعنی اطالق لفظ فرهنگ به درستی و با نظر به نتیجه یا پیش اینجا مطمح نظر می

اند مانند  های خود برگزیده بندی های دیگری که دیگران برای طبقه به این ترتیب واژه فرهنگ جایگزین واژه

شود که در صورت  و ... است و در پاسخ به این پرسش در نظر گرفته میها  ها، سنت بینی ها، جهان دیدگاه

  رویم؟ ها، به استقبال کدام فرهنگ در مدارس می استقرار هر یک از این نظریه

آن نیز توجیه دیگری برای کاربرد این مفهوم در این اثر است. « پزشکی»عالوه بر این، فرهنگ به معنای 

های هر آنچه در متن  کردن محیطی است که امکان بروز و ظهور ویژگیدر فضای پزشکی، فرهنگ فراهم 

رسد. یعنی محیطی که به واقع به آشکار شدن یا رویش هر آنچه در بافت  گیرد به حد اعال می آن قرار می

ها دارد، امکان  کند و به دلیل استعدادی که برای پرورش و نمو این ویژگی شود کمک می آزمایش می

کند. کاربرد مفهوم  ت و به دنبال آن درمان )در حوزه پزشکی( را به نیکویی فراهم میتشخیص و شناخ

شود که نشان  ای از حوزه پزشکی تصور می فرهنگ در این فضا یعنی تعلیم و تربیت و برنامه درسی استعاره

درسی شکل های برنامه  کارگیری فرهنگی از میان فرهنگ دهد هر محیط یاددهی یادگیری که در اثر به می

گیری چه  های بالقوه یا شکل گیرد، فرصت بروز و ظهور یا رویش و پرورش چه استعدادها و شایستگی می

شده جوهر  که دانسته چنان دهد. آن های حاضر در آن محیط، می آموزان، به مثابه بافت هایی را به دانش ظرفیت

سازد  یز همین است. یعنی اینکه روشن میهای هنجاری برنامه درسی ن های هنجاری تربیت یا نظریه نظریه

 کند. وجو و برای آن بسترسازی می فرهیختگی را در تحقق کدام شایستگی جست

شده و مدون دانست که ریشه در باورهای  های تئوریزه توان چارچوب های برنامه درسی را می باالخره فرهنگ
های برنامه درسی، محصول و میوه باورها و  هنگهای خاص تعلیم و تربیت دارد. یعنی فر عام تربیتی یا فلسفه

های برنامه درسی  های خاص( تعلیم و تربیت هستند. به دیگر سخن فرهنگ تصورات خاص )بخوانید فرهنگ
اند که کدام باور یا مفروضات )فرهنگ( درباره محتوا، تدریس، معلم،  های مدون به این پرسش پاسخ



 

 

ها هر یک از  و ... )همان عناصری که نویسندگان با استفاده از آنآموز، محیط یادگیری، ارزشیابی  دانش
 دهند( پذیرفته شده است؟ های برنامه درسی را توضیح می ها یا فرهنگ نظریه

گرچه این ها  فرهنگاین نکته هم در پایان فراز دوم این پیشگفتار قابل ذکر است که نویسندگان کتاب 
کارگیری آن تعصب و اصرار ندارند. مثالً در پیشگفتار، مؤلف  اً در بهاند، اما ظاهر مفهوم را برجسته کرده

 کند. به جای واژة فرهنگ برنامه درسی استفاده می 16یا الگو 15مکرر از واژة دیدگاه

شود و اینکه چرا ساخت و عرضه  ها را شامل می بندی فراز سوم پیشگفتار، توضیحاتی دربارة ماهیت طبقه
ها  بندی مستمر و بدون حد در میان متخصصان برنامه درسی بدل شده است؟ اگر طبقه ها به جریانی بندی طبقه

بندی( اساساً چه ارزشی دارند و حامل چه ارزش  های جدید )مانند همین طبقه بندی ماهیتاً یک چیزند طبقه
ی بر یک تحلیل ها چون مبتن بندی توانند باشند؟ در ابتدا باید توجه داشت که طبقه ای برای رشته می افزوده

اند، در واقع  های تربیتی مختلف ها همان متون دربرگیرنده دیدگاه اند و این داده های خام کیفی از داده
های  بندی پردازند و در نتیجه به طبقه نظران هریک از زاویه خاصی به تقطیع این گستره معنایی می صاحب

دهند. یعنی  ها چنین ماهیتی دارند، تن به تکثر می ندیب یابند. چون طبقه های متفاوت دست می مختلف با مؤلفه
توان به شکل موجه و مستند به شواهد )نه دلبخواهانه( به صور مختلف  های واحد را می یک مجموعه داده

تواند بسته  ساخت. بنابراین این عرصه هرگز نمی 17«متاتئوری»تقطیع و بازاریابی کرد و به اصطالح یک 
بندد. ارزش  های دیگر )رقیب( نیز نمی عرضه هیچ نظریة هنجاری راه را بر عرضه نظریه تلقی شود. کما اینکه

گوید: این عرصه داده را  دار آکادمیک هم در این است که به مخاطب می افزوده بالقوه این کنش پرطرف
امکان نقد های نو و متفاوتی دست یافت. گرچه قابلیت و  توان دید و به مفاهیم و مقوله گونه هم می این

بندی از منظرهای موجه و اتکا به معیارهای مرتبط و  ها را نباید از نظر دور داشت. دربارة هر طبقه بندی طبقه
بندی )آیا از یکدیگر متمایز  ها، عناوین یا اجزاء در طبقه پوشانی مقوله مورد اجماع، مثالً از حیث درجه هم

 اند؟( باید به داوری نشست. شده

اند. نویسندة کتاب  اند برخی بیش از یک بار چنین کرده کسانی که به این فعالیت مبادرت کرده البته در میان

و ویراست کنونی در سال  2000هاست. ویراست نخست در سال  خود یکی از آن های برنامة درسی فرهنگ

زه یا ارزش افزودة بندی قابل توجه باشد بخشی از انگی منتشر شده است. اگر فاصلة زمانی میان دو دسته 2010

های جدید به  توان وارد شدن متون و منابع حاوی اندیشه های خام را می بندی مجدد داده تصورشده برای دسته

، دانست. در این مورد خاص یعنی دو «در به هم خوردن صحنه»عرصة تفکر برنامة درسی یا اصطالحاً 

رسد به هم خوردن صحنه انگیزة اصلی  نظر نمی های برنامه درسی به بندی از فرهنگ ویراست حاوی دو دسته

ای  ها یا متون به خلق مفاهیم تازه مؤلفان باشد. بلکه در همین صحنه و در چارچوب بیش و کم همان داده

                                                           
15.  orientation 
16.  model 
17.  meta-theory 



 

 

تر وجود داشته اما به عنوان یک فرهنگ مستقل دیده و شناسایی نشده  اند که در عین حالی که پیش دست زده

هر دو حالت، یعنی با فرض تغییر صحنه یا دست نخورده ماندن آن، همان ماهیت بوده است. نکته اصلی در 

 هاست که در بند قبلی به آن اشاره شد. ها و مقوله بندی سوبژکتیو ساخت این دسته

های برنامة درسی است این پیشگفتار را به  بندی فرهنگ در اینجا مایلم با فراز دیگری که متضمن نقد طبقه
ها باید چارچوبی از  گردد. هریک از فرهنگ ها باز می فرهنگ 18بندی به وسعت قد طبقهپایان رسانم. ن

مفروضات و اصول را پیش رو نهند که در سایة آن بتوان کل برنامه درسی را سامان داد. پرسش این است 
ها به یک نسبت از این ویژگی یا ظرفیت چترگونه برای کل تصمیمات برنامة درسی  که آیا فرهنگ

ها و با توجه حتی اجمالی به توضیحات مربوط به هر یک  خوردارند؟ با نگاهی گذرا به عناوین فرهنگبر
های درسی دارای ظرفیتی  ها از نظر ظرفیت ساماندهی به کل برنامه بندی کرد که فرهنگ توان چنین جمع می

ت اثر یا فراگیری رسد برخی دامنة اثر به شدت محدود و برخی دیگر وسع برابر نیستند. به نظر می
و « های بومی حفظ سنت»، «رؤیای صلح»توان به فرهنگ  های نمونه نخست می چشمگیرتری دارند. از مثال

قرار گرفتن در مدار »توان به  های نمونة دوم می اشاره کرد و از مثال« آموزش از طریق اشتغال»حتی شاید 
های برنامه درسی که وسعت و  اره کرد. فرهنگاش« ساالری در بستر اندیشه و عمل مردم»و « معیار دانش

تر هم در  ای که پیش ظرفیت محدود دارند، به دو شکل ممکن است به برنامه درسی وارد شوند. یکی به گونه
های یادگیری خاص و محدود است. شکل دوم ورود اما  این پیشگفتار اشاره شد و آن هم ورود به حوزه

از  19«نخ تسبیحی»ها به مدل موسوم به  ه مضامین برآمده از این دسته فرهنگتر باشد و آن اینک تواند جالب می
های یادگیری در جای خود هستند و این مضامین به  نظر الگوی برنامه درسی سامان بدهند که در آن حوزه

ها به  نگزند. در این مدل مضامین برآمده از این فره های برنامه را به یکدیگر پیوند می مثابه نخ تسبیحی دانه
شوند.  های یادگیری بدل می برنامه درسی حوزه« مخدوم»های یادگیری یا به  کانون توجه مشترک همه حوزه

های یادگیری به هر صورت که تعریف شده باشند اهداف و کارکردهای  در این حالت برنامة درسی حوزه
های  همه حوزه 21«رکرد ثانویهکا»هاست. این مضامین به عنوان  دارند که فلسفه وجودی آن 20درجة اولی

های دارای دامنة اثر محدود در شکل دوم ورودشان از  شوند. بدین ترتیب فرهنگ یادگیری به صحنه وارد می
های یادگیری به  های درسی حوزه اند عبارت است از همان مضامینی که در برنامه 22«فرابرنامه درسی»نوع 

 شوند. ة درسی وارد میعنوان اهداف یادگیری ثانوی به میدان برنام

کنم. در این میان عالوه  در خاتمه از همه عزیزانی که برای فراهم آمدن این اثر تالش کردند سپاسگزاری می
بر همکاران ارجمندی که زحمت ترجمة فصول مختلف را متقبل شدند، از آقای دکتر علی زند به دلیل اهتمام 

 کنم. یشتر اثر مبذول داشتند تشکر میای که برای ویراستگی و پیراستگی هرچه ب ویژه

 

                                                           
18.  scope 
19.  threaded model 
20.  primary functions 
21.  secondary functions 
22.  metacurriculum 
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