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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رويكردهاي برنامه درسی دانشجويان
تحصيالت تكميلی رشته برنامه درسی صورت گرفت .روش از حيث
هدف ،كاربردي و از جهت روش ،توصيفی ـ پيمايشی بود .جامعه
آماري پژوهش ،شامل همه دانشجويان رشته برنامه ريزي درسی
دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري
مشغول به تحصيل در سال تحصيلی  88ـ  88بود ( 15نفر) .كليه
دانشجويان به روش سرشماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق
ساخته رويكردها را تكميل نمودند .اين پرسشنامه بر اساس
رويكردهاي برنامه درسی ارنشتاين (رفتاري ،سيستمی ،مديريتی،
علمی ،انسان گرايی و نو مفهوم گرايی) در قالب  03گويه با يک
مقياس چهار گزينهاي بر اساس طيف ليكرت بود .دادههاي حاصل با
استفاده از آمار توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی
(تحليل واريانس يک راهه و چند راهه) تجزيه و تحليل شد .يافتهها
نشان داد 5 :ـ غالبترين رويكرد دانشجويان ،رويكرد انسان گرايی و
كمترين ميانگين مربوط به رويكرد رفتاري بود و به طور كلی،
دانشجويان مورد بررسی به رويكرد غير فنی ،گرايش بيشتري
داشتند 2 .ـ بين دانشجويان در رويكرد فنی و غير فنی بر حسب
 بين دو مقطعجنسيت تفاوت معناداري وجود نداشت 3/31
تحصيلی در دو رويكرد فنی و غير فنی تفاوت معنادار نبود
 بين سال ورود و گرايش به رويكرد غير فنی3/31
دانشجويان تفاوت معناداري وجود نداشت( .) >3/31با توجه به اين
كه دانشجويان مورد بررسی به رويكرد غير فنی ،گرايش بيشتري
داشتند؛ اينگونه استنباط میگردد كه غالب دانشجويان تحصيالت
تكميلی رشته برنامه درسی ،با شيوههاي آموزش و برنامههاي درسی
سنتی در چالش بوده ،بيشتر با خط مشیهاي تعليم و تربيت جديد،
هماهنگ و همسو هستند.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،رويكرد برنامه درسی ،رويكرد فنی،
رويكرد غير فنی
* نویسنده مسؤول :حميده پاک مهر
وصول85/0/28 :

پذيرش85/52/23 :
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مقدمه
حوزه برنامه درسی ،يكـی از شـاخه هـاي علـوم تربيتـی
است كه از لحاظ مباحـث نظـري يكـی از پرچـالش تـرين و
بحث برانگيزترين حوزه هاي معرفتی اسـت .ايـدوولویي هـاي
برنامه درسی ،از مباحث اساسی و پر مناقشه ايـن حـوزه بـه
شمار می رود و مروري بر پيشينه نظـري ايـن ايـدوولویيهـا
نشان می دهد كه توجه بسيار جدي به اين موضوع معطـوف
شــده اســت (مهــر محمــدي و امــين خنــدقی.)5088 ،
ايـــدوولویيهـــا از چنـــان قـــدرتی در تعلـــيم و تربيـــت
برخوردارندكه داللت هاي صريح و ضمنی آنهـا را بايـد عـين
تعريف نيازهاي اساسی آموزشی در مرحله تـدوين و اجـراي
برنامه هـا دانسـت (طالـب زاده نوبريـان و فتحـی واجارگـاه،
 .)5082از يک سو ،برنامه درسی ،عامل مهمـی در آمـوزش
عالی است (كرمی ،بهمن آبادي و اسماعيلی ايولی )5085 ،و
از سويی ديگر ،تعليم و تربيت ،كوششی هدفمند و مبتنی بر
داشتن راهبرد مؤثر در تعامل بـين يادگيرنـده ،ياددهنـده و
هدايت يادگيري است كه جهت گيري ها و انتظارات متفـاوت
مربيان ،دست اندركاران و صاحب نظران اين حوزه تأثير بـه
سزايی در شكل گيري ايـن فراينـد دارد .پـرداختن علمـی و
دقيق به تعيين و كاربرد «ديدگاه هاي برنامه درسی» كـه در
ادبيات و پيشينه حوزه برنامـه درسـی بـا وایگـان و عبـارات
متفاوتی از آن ياد می شـود ،در شـفاف سـازي جهـتگيـري
صحيح برنامه درسی ،در مراحل مختلـف از اهميـت شـايانی
برخوردار است .مفهوم جهت گيري يا ديدگاه برنامـه درسـی
در منـــابع اصـــلی حـــوزه برنامـــه درســـی معمـــوالً بـــا
به كار برده میشود .ضـمناً
وایه
وایه ديدگاه با معادل هايی چون مفهوم ،رويكرد ،ايدوولویي و
چشم انداز نيز به كار برده شده است .رويكرد يک فرد نسبت
به برنامه درسـی بـازخوردي از دانـش ،ادراكـات ،ارزشهـا و
نگرشهاي او نسبت به جهان است و يک فـرا جهـتيـابی را
منعكس می كند كـه در بردارنـده مبـانی ،قلمروهـا و اصـول
نظري و عملی برنامه درسی اسـت (
).
تعيين ديدگاه يا ديدگاههاي مناسب برنامه درسی
حاصل از مطالعه عميق بر روي جنبههاي فلسفی و نظري
برنامه درسی و هماهنگ با اهداف ،مرحلهاي اساسی در

فرايند برنامه ريزي درسی است كه بر ساير مراحل فرايند
طراحی ،اجرا و ارزشيابی برنامه درسی (سلسبيلی )5082 ،و
روشهاي تدريس تأثير میگذارد (
) .طبقه بندي ،سازماندهی ديدگاههاي مختلف برنامه
درسی اراوه میدهد .البته در بررسی و مطالعه جهتگيريها
بايد توجه داشت كه اين طبقه بنديهاي نظري ،صرفاً
قراردادي و به منظور تسهيل فهم ديدگاههاي برنامه درسی
هستند (قادري .)5088 ،در اين راستا ،طبقه بنديهاي
گوناگونی از ديدگاههاي برنامه درسی اراوه شده است كه از
جمله آنها میتوان به ديدگاههاي مطرح شده در
دايرهالمعارف برنامه درسی ،طبقه بندي مک كرنن
) طبقه بندي سيلور ،الكساندر و لوويس،
(
) ،طبقه بندي رون ميلر (

ديدگاه مک نيل (
)  ،هاكرسون (
بندي واكر (
((

) ،آيزنر و واالنس (

) ،آيزنر ،طبقه بندي اسكايرو (

) ،طبقه

) ،جی .پی ميلر (

) ،شوبرت

و طبقه بندي ارنشتاين و هانكينز اشاره كرد.

ديدگاههاي مطرح شده در دايرهالمعارف برنامه درسی به
شرح زير است.
) :متوجه
 .5ديدگاه نئوماركسيست (
مشاركت آموزش و پرورش در توليد ابزار و ارتباطات در
جامعه است.
) :دانش آموز،
 .2ساخت و ساز گرايی (
محور كار برنامه درسی است و بايد از طريق طی كردن
همان فرايندهاي علمی كه دانشمندان طی میكنند به
ساخت و ساز زيربناي فكري خود ،بپردازد.
 .0بازســــــــــازي گرايــــــــــی اجتمــــــــــاعی
) :تأكيــد بــر بهبــود و اصــالح
(
جامعه و با نگاهی تندرو در شكل دهی مجـدد جامعـه قـرار
می گيرد و بر مفهوم مدرسه بـه عنـوان ابـزاري بـراي بهبـود
اجتماعی تأكيد دارد.
) :معتقد است
 .4بازنگري مفهومی (
مفهوم و برداشت از برنامه درسی بايد دچار تحول شود و
مقصود آن رهاسازي و آزادسازي انسانها از قيد و بندهاي
 ،از سلسبيلی.)5082 ،
مختلف باشد (
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مک كرنن (

) ديدگاههاي برنامه

درسی را شامل موارد زير میداند.
 .5ايدوولویي عقلگرايی ـ خردگرا (
) :نقش آموزش و پرورش را رشد بيشتر عقل به
وسيله موضوعات عقالنی مانند هفت هنر آزاد میداند و
موضوعات عقالنی ،هميشه بايد در برنامههاي درسی وجود
داشته باشد.
):
 .2ايدوولویي مذهبی ـ كالمی (
آموزش ارزشهاي دينی در برنامه درسی برتري میيابد.
):
 .0ايدوولویي اجتماعی ـ رويايی (
فراگيران به آمادگی براي با ديگران بودن ،اجتماعی شدن و
دموكراسی نيازمندند و نيازها و عاليق فراگيران بايد مبنايی
براي تدريس و برنامه درسی قرار بگيرد.
):
 .4ايدوولویي رفتاري ـ فنی (
تأكيد بر برنامه درسی تخصصی ،قابل اندازه گيري و كاربرد
تكنولویي در برنامه درسی.
 .1ايدوولویي شخصی ـ عاطفی /مراقبهاي (
) :مراقبت و رفاه عاطفی مدنظر است .تحقق
شخصی ،عزت نفس ،احترام فردي از جمله تأكيدات است
كه در ويژگیهاي برنامه درسی انسان¬گرايان نيز ديده
میشود.
):
 .6ايدوولویي سياسی ـ انتقادي (
مبناي اين ايدوولویي ،تحليل ارزشهاي پنهان است و غايت
برنامه درسی ،بازسازي فرهنگی و سياسی است .به مساولی
چون بی عدالتی ،تبعيض و نژادپرستی توجه میشود.
سيلور ،الكساندر و لوويس معتقدند كه ديدگاههاي
برنامه درسی در بردارنده؛
 .5ديدگاه موضوعات درسی و رشتههاي علمی:
رشتههاي علمی و موضوعات مدرسهاي ،داراي ساختار
داخلی هستند كه دانش جديد میتواند به آن اضافه شده،
دانشهاي منسوخ از آن حذف گردد.
 .2ديدگاه مبتنی بر صالحيتهاي خاص /فناوري :در
جستجوي فراهم آوردن كاراترين وسايل در انتقال دانش و
تسهيل يادگيري بوده و تكنولویي بخشی از شايستگیهاي
خاص را تشكيل میدهد.

 .0ديدگاه مبتنی بر صفات و فرايندهاي انسانی :تمركز
بر صفات انسانی كه در دانشآموزان بايد تقويت گردد.
.4ديدگاه مبتنی بر كاركردها و فعاليتهاي اجتماعی :از
ويژگیهاي مهم اين نوع ديدگاه آن است كه ريشه در
جامعه و مشكالت آن دارد و به عنوان معياري براي انتخاب
يک موضوع درسی مورد استفاده قرار میگيرد.
.1ديدگاه مبتنی بر نيازها و عاليق /فعاليت فردي :تأكيد
بيشتر بر نيازها و عاليق فراگيران ،وجود انعطاف در برنامه
درسی و اين كه فراگيران در موقعيتهاي مناسب به صورت
انفرادي ،تحت آموزش قرار گيرند (سلسبيلی.)5082 ،
مک نيل ديدگاههاي زير را پيرامون برنامه درسی ،اراوه
نموده است.
 .5انسان گرايی :بخش عمدهاي از ديدگاههاي پيشرفت
گرايی در مورد كودک محوري يا فرد محوري است.
 .2بازسازي گرايی اجتماعی :در صدد اصالح جامعه از
طريق اصالح و بهسازي مدارس و برنامههاي درسی آن
است.
 .0فناوري :در صدد تبيين فرايند برنامه ريزي درسی و
نحوه تهيه ،آماده سازي و تدوين برنامههاي درسی است.
 .4آكادميک :مشخص نمودن موضوعات ،عناوين و
زمينههايی است كه براي تدريس در برنامه درسی مدارس
براي رشد ذهنی دانش آموزان ضروري است (
).
رون ميلر ديدگاههاي برنامه درسی را شامل ديدگاههاي
زير میداند.
) :تعليم و تربيت در
 .5ديدگاه انتقالی (
حقيقت فرايند انتقال ارزشها ،باورها و دانشهايی است كه
توسط اجتماع پذيرفته شدهاند .اين ديدگاه به طور اساسی با
جنبش بازگشت به پايهها مرتبط است.
) :آموزش و پرورش ،يک
 .2ديدگاه تعاملی (
فرايند حل مسأله است كه در آن معلمان به دانشآموزان،
كمک میكنند تا به صورت كاربردي ،روش حل مسأله را
بياموزند.
) :در اين
 .0ديدگاه خود جهت دهی (
رويكرد ،يادگيري به شكلی خاص ،مدنظر قرار میگيرد.
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حاميان اين ديدگاه با نمره ،تدوين طرح درس ،گروه بندي
سنی و استراتژيهاي تدريس مخالفند.
) :بر اين باور است
.4ديدگاه تحولی (
كه جهان ،شامل كلهاي داراي تعامل و به هم وابسته است
كه يک كل جامع را تشكيل میدهد .اين ديدگاه در حقيقت
از «آموزش و پرورش كل گرايانه» حمايت میكند (فتحی
واجارگاه.)5086 ،
آيزنر و واالنس پنج جهت گيري عمده در حوزه برنامه
درسی مطرح میكنند:
 .5ديدگاه فناورانه :بر اهداف رفتاري ،آموزش مستقيم،
تسلط بر محتوا و برنامههاي از پيش تعيين شده تأكيد دارد.
) اين
 .2ديدگاه فرايند شناختی (
ديدگاه از لحاظ محتوايی آزاد است و بر توانايی تفكر،
استدالل و حل مسأله تأكيد مینمايد و رشد فرايندهاي
ذهنی را مد نظر دارد كه در آثار بلوم و برونر ديده میشود.
 .0ديدگاه عقل گرايی آكادميک :برنامه درسی بايد بر
پايه منبع دانشی باشد كه بر حسب موضوعات ،سازماندهی
شده است .تأكيد بر موضوع و رشد قواي ذهنی دانشآموزان
است و معموالً مدلهاي رفتاري را به كار میگيرند.
 .4ديدگاه بازسازي گرايی اجتماعی :بر اجتماع تمركز
دارد و معتقد است كه مشكالت جامعه و چگونگی غلبه بر
اين مشكالت چيزهايی هستند كه دانشآموزان بايد
شناسايی كنند .در ارزيابی بر فرايند تأكيد میشود.
 .1ديدگاه تحقق شخصی :دانشآموزان در فرايند برنامه
ريزي ،اجرا و ارزشيابی نقش داشته و توسعه دهندگان
برنامه درسی به شمار میآيند .محتوا تا آنجا اهميت دارد كه
به فرديت دانشآموزان مربوط است و محيط كالسی تبديل
به مكانی غنی و چالش برانگيز خواهد شد كه دانشآموز و
معلم ،هر دو يادگيرندگانی میشوند كه بايد مفاهيم و
).
روندهاي جديدي را توسعه دهند (
جهت گيريهاي برنامه درسی از ديد اسكايرو به شرح
زير است.
 .5رويكرد كالسيک :در اين رويكرد ،دانش موجود در
رشتههاي علمی يا ديسيپلينها به شكل آموزشی،
سازماندهی شده ،موضوع درسی در هنگام پرداختن به
برنامه درسی در اولويت قرار دارد.

 .2رويكرد كارايی اجتماعی :آموزش ،فرايند تغيير رفتار
فرد است و ساختار برنامه درسی از تحليل تكليف به
واحدهاي كوچکتر و از ساختار متوالی يادگيري پيروي
میكند .هدف نهايی ،خدمت به نيازهاي اجتماعی است.
 .0رويكرد بازسازي اجتماعی .:هدف تعليم و تربيت،
غلبه بر مساول اجتماعی است .افراد براي جامعه آرمانی
آينده تربيت و بايد به صورت فعال ،آينده جامعه را در دست
بگيرند .يادگيري به معناي حل مسأله است.
 .4رويكرد مطالعه كودک :در اين رويكرد ،فراگير در
فرايند يادگيري خويش ،عاملی فعال به شمار میآيد و
برنامه درسی به جاي پرداختن به موضوعات مجزا،
مجموعهاي تلفيق شده از دانش است (قادري.)5088 ،
طبقه بندي واكر به شرح زير است.
 .5نظريههايی كه در صدد منطقی كردن برنامه درسی
هستند :بر اساس اين طرح ،معلم بايد براي حصول اطمينان
از تسلط دانشآموز بر مواد درسی ،آنها را وادار به از بر
خوانی كند و عملكرد بر اساس آزمونهاي كتبی است.
 .2نظريه ساخت برنامه درسی (
) :برنامههاي درسی بايد بر اساس مطالعه
عملكردهاي خوب افراد تحصيل كرده و فرهيخته تعيين و
تدوين شوند؛ كه اين عملكردها مبناي برنامه ريزي درسی
قرار میگيرند.
 .0نظريههايی كه در صدد مفهومی كردن پديدههاي
برنامه درسی هستند :اين نوع نظريهها بيشتر به دنبال
هدايت مساول و فعاليتهاي برنامه درسی بوده و روشنگري
و اراوه روش تفكر پيرامون مساول برنامه درسی مطرح است.
.4نظريههايی كه به دنبال تشريح علمی و محققانه
پديدههاي برنامه درسی هستند :دستيابی به درک و فهم
عميقتر از پديدههاي برنامه درسی مورد توجه است (فتحی
واجارگاه.)5086 ،
طبقه بندي جی.پی ميلر شامل:
) :با روشهاي خاص
 .5ديدگاه رفتاري (
يادگيري كه به رفتارهاي مشخصی منجر میشود ،سر و كار
دارد .محيط يادگيري بسيار اهميت دارد و داراي ساختِ
بسته و از پيش تعيين شدهاي است و از آزمونهاي مبتنی
بر معيار استفاده میگردد.
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 .2ديدگاه ديسيپلينی /موضوعی :بر قلمروهاي علمی و
روشهاي مورد استفاده متخصصان در هر قلمرو تأكيد دارد.
تمركز بر آن دسته از موضوعات درسی است كه به طور
سنتی در دوره ابتدايی و متوسطه اراوه میشود.
 .0ديدگاه اجتماعی :بر انتقال فرهنگی و شهروندي
دموكراتيک تأكيد دارد .برنامه درسی به منزله عامل جامعه
پذير كردن دانشآموزان و كمک به رشد مهارتهاي مربوط
به تحليل تعارضهاي ارزشی در يک بستر دموكراتيک است.
) :رشد و تحول
 .4ديدگاه رشد گرا (
افراد ،مراحل مشخصی دارد .بنابراين بايد برنامه درسی و
راهبردهاي آموزشی را به گونهاي طراحی نمود كه چنين
رشد و تحولی را سرعت بخشد.
 .1ديدگاه فرايند شناختی :كانون اصلی ،تقويت
مهارتهاي شناختی است .برنامه درسی بر تجزيه و تحليل،
تركيب ،ارزشيابی و ساير مهارتهاي ذهنی تأكيد میورزد.
حل مسأله از مهمترين مهارتهايی است كه بايد تقويت
شود.
 .6ديدگاه انسان گرايانه :برنامههاي درسی بايد سعی در
مرتبط ساختن با معنا و مفهوم شخصی داشته باشند و بر
دو موضوع رشد خود پنداره و مهارتهاي ميان فردي و
دستيابی به ارزشهاي فردي و اجتماعی توجه شود.
) :كانون توجه
 .7ديدگاه ماوراي فردي (
مرتبه باالتري از وجود و دستيابی به مرحله تعالی است.
تأكيد بر اهميت تفكر شهودي بوده ،برنامه درسی در پی
پرورش قوه خالقيت و رويكردهاي تازه در حل مساول است
(ميلر.)5087 ،
طبقه بندي هاكرسون در بردارنده:
):
 .5پارادايم منطقی ـ نظري (
علمی و تاريخی است.
 .2پارادايم اسطوره شناختی ـ عملی(
) :از نوع پژوهشهاي قوم شناختی و پديدار
شناختی.
 .0پارادايم تحولی ـ تكاملی :بر كار بست اتوبيوگرافی و
هرمونوتيک تأكيد دارد.
 .4پارادايم هنجاري ـ انتقادي :كه متكی بر پژوهشگري
و هرمونوتيک است (فتحی واجارگاه.)5086 ،

طبقه بندي ويليام شوبرت از ديدگاههاي برنامه درسی
به اين شرح است.
 .5سنت گرايی عقالنی :كتابهاي بزرگ بايد ،محتواي
اصلی برنامه درسی باشد و فنون مهارتهاي سهگانه(
خواندن ،نوشتن و حساب كردن) را تسهيل نمايد .در اين
ديدگاه ،توسعه ذهنی فراگيران ،محور اصلی آموزش است.
 .2رفتارگرايان اجتماعی :برنامه درسی بايد متكی به
مطالعات علمی و اجتماعی باشد و افراد را براي زندگی،
كارآمدتر سازد .مهارتآموزي و شايستگی در توانايیهاي
فنی و آمادگی براي زندگی بزرگسالی بايد مورد توجه قرار
بگيرد.
 .0تجربه گرايان :طبق اين ديدگاه ،برنامه درسی بايد
محل تالقی تجارب و ايدهها باشد و فرصتهايی را جهت
بازسازي تجربه فراهم آورد .فراگيران بايد فرصت اظهار نظر
كردن و تجربه داشته باشند (قادري.)5088 ،
طبقه بندي ارنشتاين و هانكينز به عنوان مبناي نظري
مطالعه در بردارنده  6رويكرد به شرح زير است.
به اعتقاد ارنشتاين و هانكينز ( )2338رويكردهاي
برنامه درسی میتواند از ديدگاه فنی و غير فنی
)
(
بررسی شود .رويكردهاي فنی ،مطابق با الگوهاي تعليم و
تربيت سنتی است كه روشهاي تثبيت شده و رسمی
آموزش را منعكس میكند؛ در حالی كه رويكردهاي غير
فنی به عنوان بخشی از خط مشیهاي تعليم و تربيت
پيشگام به وجود آمده و با شيوههاي آموزشی سنتی در
چالش هستند .از ديد ارنشتاين ،به طور كلی شش رويكرد
برنامه درسی مطرح میگردد كه  4رويكرد نخست (رفتاري،
مديريتی ،سيستمی و آكادميكی) به عنوان رويكرد فنی و
دو رويكرد ديگر(انسان گرايی و نو مفهوم گرايی) جزو
رويكردهاي غير فنی هستند.
 .5رويكرد رفتاري :به عنوان يک رويكرد وسيله ـ هدف،
منطقی و تجويزي ،قديمیترين رويكرد در برنامه درسی
بوده كه بر اصول علمی و فنی اتكا دارد و شامل مالحظات
عملی و راهكارهاي گام به گام در تنظيم برنامه درسی است.
اهداف نهايی بر اساس يک طرح كلی مكتوب ،تعيين
میشود؛ محتوا و فعاليتهاي يادگيري ،مطابق با اين اهداف،
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توالی میيابند و نتايج در ارتباط با اهداف از پيش تعيين
شده ارزيابی میشوند.
) :مطابق با اين
 .2رويكرد مديريتی (
رويكرد ،مدرسه به عنوان يک نظام اجتماعی است كه
فراگيران ،معلمان ،متخصصان برنامه درسی و ساير دست
اندركاران طبق هنجارها و اصول خاصی با يكديگر در تعامل
هستند .برنامه درسی بر حسب جدول زمانی ،امكانات،
منابع ،تجهيزات و كارگزاران شكل میگيرد .اين رويكرد از
گزينش ،سازماندهی ،ايجاد ارتباط و نظارت و سرپرستی
حمايت میكند و به اصول عقالنی و مراحل منطقی تأكيد
د.
) :به برنامه درسی
 .0رويكرد سيستمی (
به عنوان يک سيستم نظر دارد كه واحدهاي فرعی در
ارتباط با كل سيستم در نظر گرفته میشوند .نگرش به
برنامه درسی ،تحت تأثير تئوري سيستمها و تحليل نظامها
قرار گرفته ،كليه بخشهاي آموزشی با توجه به تأثير بر
يكديگر مورد بررسی قرار میگيرند .متخصصان برنامه
درسی ،معموالً برنامه درسی را سيستم اصلی در نظر
میگيرند كه آموزش و نظارت ،به عنوان سيستمهاي فرعی
به اجراي برنامه درسی كمک میكند.
 .4رويكرد آكادميكی :به عنوان يک رويكرد سنتی،
كلینگر و عقالنی شناخته شده و سعی در تجزيه و تركيب
موقعيتهاي اصلی و مفاهيم برنامه درسی دارد .طبق اين
ديدگاه ،بحث تدوين برنامه درسی ،اصوالً يک بحث علمی و
نظري است تا عملی و به جنبههاي كلی تعليم و تربيت
مربوط میشود .طرفداران اين رويكرد ،شماري از موضوعات
بنيادي مانند :تاريخ ،فلسفه و سياست را مد نظر قرار داده،
يک نگرش كلی از برنامه درسی اراوه میدهند.
 .1رويكرد انسان گرايی :رويكرد انسان گرايی تحت
تأثير روان شناسی كودک و روان شناسی انسان گرا شكل
گرفت كه بر تجارب زندگی ،پرویههاي گروهی ،رشد خود
پند اره و عزت نفس يادگيرنده و فعاليتهاي هنري ـ
اجتماعی تأكيد میورزد .نقش دانشآموز در فعاليتهاي
يادگيري ،فعال و هدف از برنامه درسی ،اجتماعی كردن
است .عالوه بر برنامه درسی رسمی ،برنامههاي غير رسمی
نيز مدنظر قرار دارد و به تمام ابعاد شخصيتی توجه میشود.

 .6رويكرد نو مفهوم گرايی :برنامه درسی نه تنها بر
مدارس بلكه بر نهادهاي سياسی ،اقتصادي و اجتماعی نيز
بايد متمركز باشد .نظام آموزشی ،گسترهاي از اجتماع است
و هدف برنامه درسی بايد آزادي بخشی باشد نه تثبيت گر
وضعيت موجود .اينان ،منتقدان تعليم و تربيت هستند و به
بازنگري و مفهوم سازي در برنامه درسی تأكيد میورزند.
با توجه به آنچه كه در زمينه طبقه بندي از رويكردهاي
برنامه درسی بحث شد ،میتوان گفت كه ارنشتاين و
هانكينز ،تقريباً تمامی رويكردهايی كه ديگر صاحب نظران
با نام هاي مختلف مورد بررسی و كاوش قرار دادهاند ،در
قالب دو رويكرد كلی بحث نمودهاند كه اين طبقه بنديها
به صورت خالصه در جدول شماره  5نمايان است.
همان گونه كه اشاره شد ،رويكردهاي برنامه درسی،
يكی از مباحث اساسی و پر مناقشه اين حوزه است كه
مروري بر پيشينه نظري (طبقه بنديهاي صاحب نظران)
نشان داد كه توجه بسيار جدي به اين موضوع ،معطوف شده
است .ليكن ،در زمينه تجربی ،در ايران تحقيقات انگشت
شماري صورت گرفته و تاكنون شواهدي مبنی بر انجام
چنين پژوهشی مشاهده نشده است .در پژوهش امين
خندقی و پاک مهر ( )5085يافتهها حاكی از حاكميت
ديدگاه ديسيپلينی بر برنامه درسی تربيت هنري بود .نتايج
تحقيق امام جمعه ( )5081نيز آشكار ساخت كه رويكرد
حاكم بر برنامه درسی تربيت معلم ايران مطابق با رويكرد
) در پژوهشی با
آكادميكی است .چونگ (
عنوان «بررسی باورهاي معلمان درباره انواع طرحهاي برنامه
درسی» به اين نتايج دست يافت كه بر خالف آن چه كه
انتظار میرفت ،همبستگی مثبت و معناداري ( )%85بين
رويكردها به دست آمد ،به طوري كه مثالً معلمانی كه
جهتگيري انسان گرايانه را ارزش گذاري كردند ،گرايش
شديدي به حمايت از جهتگيري رفتاري نيز داشتند و از
لحاظ مقطع تحصيلی (دوره ابتدايی و متوسطه) و جنسيت،
تفاوت معناداري در جهتگيريهاي آنان مشاهده نشد؛
يافته اخير چونگ ،بر خالف پژوهش جنكينز (
) بود كه جهتگيريها بر حسب جنسيت و مقطع
تحصيلی معلمان ،تفاوتی نداشت.
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جدول  5ـ طبقه بنديهاي مختلف رويكردهاي برنامه درسی
صاحب نظر

رویکردهای مطرح شده

صاحب نظر

نئوماركسيست
آريه لوي

ساخت و ساز گرایی
بازسازی گرایی اجتماعی

رون ميلر

انسان گرایی
مك نيل

انتقالی

كالسيك

تعاملی

اسکايرو

بازسازی اجتماعی

تحولی
منطقی كردن برنامه درسی

منطقی ـ نظری

ساخت برنامه درسی

اسطوره شناختی ـ عملی

مفهومی كردن برنامه درسی

هاکرسون

فناورانه

رشتههای علمی
صالحيتهای خاص/

فرایند شناختی

فناوری
صفات و فرایندهای انسانی

تحولی ـ تکاملی
هنجاری ـ انتقادی

موضوعات درسی و

آيزنر و واالنس

كاركردها و فعاليتهای

عقل گرایی آكادميك
بازسازی گرایی اجتماعی

اجتماعی
بر نيازها و عالیق /فعاليت

تحقق شخصی

فردی

جيمز مك کرنن

كاراییِ اجتماعی
مطالعه كودك

برنامه درسی

لوئيس

فناوری

بازنگری مفهومی

تشریح علمی و محققانه

سيلور ،الکساندر و

بازسازی گرایی اجتماعی
آكادميك

خود جهت دهی

واکر

رویکردهای مطرح شده

عقلگرایی ـ خردگرا

رفتاری

مذهبی ـ كالمی

مدیریتی

اجتماعی ـ رویایی

سيستمی

رفتاری ـ فنی
شخصی ـ عاطفی/
مراقبهای
سياسی ـ انتقادی

ارنشتاين و هانکينز

آكادميکی
انسان گرایی
نو مفهوم گرایی
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با عنايت به اين كه رويكردها ،زيربناي تشخيص نيازها در
تصميم گيريهاي مربوط به برنامههاي درسی هستند
(طالب زاده نوبريان و فتحی واجارگاه )5082 ،و برنامه ريزان
درسی بر حسب نگرشی كه نسبت به ماهيت برنامه درسی و
تعليم و تربيت دارند ،پيرامون عناصر اصلی برنامه درسی
تصميمگيري كرده ،جهتگيري برنامه درسی را تعيين
مینمايند (ملكی)5080 ،؛ پس ،متخصصان حوزه برنامه
درسی و حتی دانشجويان اين رشته نيز بايد رويكردهاي
خود را مورد بررسی قرار دهند (ارنشتاين و هانكينز،
 .)2338با توجه به بيان اهميت شناسايی رويكردها و تأثير
آنها در تمامی مراحل و عناصر برنامه درسی ،موضوع اصلی و
هدف اين مطالعه آن است تا از طريق توجه به تقسيم
بنديهاي مطرح شده در حوزه ديدگاههاي برنامه درسی و
بررسی ديدگاههاي دانشجويان به عنوان صاحب نظران
بالقوه اين حوزه ،زمينه ساز حركت آگاهانهتر بعدي در توجه
به ديدگاهها و تأثير كاربرد آن در حوزههاي مختلف برنامه
درسی شود .به عالوه ،شناخت بيشتر اين ديدگاهها میتواند
دانش تخصصی موجود در اين حوزه را براي محققان و
برنامه ريزان درسی شفافتر و كاربرديتر گرداند .با توجه به
آنچه كه بيان شد ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی و شناسايی
رويكردهاي برنامه درسی دانشجويان تحصيالت تكميلی
رشته برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد است .لذا ،سؤال
اصلی مطالعه اين است كه رويكرد غالب برنامه درسی
دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته برنامه درسی چيست؟
طبقه بنديهاي متفاوتی از ديدگاههاي برنامه درسی وجود
دارد كه در اين پژوهش ،طبقه بندي ارنشتاين و هانكينز
( )2338به اين دليل كه به نوعی كليه رويكردها را در دو
طيف فنی و غير فنی مورد بررسی قرار داده است ،مبناي
مطالعه رويكردهاي دانشجويان قرار گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از حيث هدف ،كاربردي و از جهت
روش ،توصيفی ـ پيمايشی و جامعه آماري اين پژوهش
عبارت است از كليه دانشجويان رشته برنامه ريزي درسی
دانشگاه فردوسی مشهد در دو مقطع كارشناسی ارشد و
دكتري كه در سال تحصيلی  88ـ  88مشغول به تحصيل
بودند .تعداد كل اين دانشجويان برابر با  15نفر ( 43نفر در

مقطع كارشناسی ارشد 28:دختر و  52پسر و  55نفر در
مقطع دكتري 1 :دختر و  6پسر) بود .به دليل محدوديت
تعداد افراد جامعه آماري ،از نمونه در دسترس و به روش
سرشماري استفاده شد .پرسشنامه محقق ساخته بين افراد
نمونه پژوهش ،توزيع گرديد و در نهايت ،از مجموع 15
پرسشنامه ،تعداد  48پرسشنامه مورد بررسی و تحليل قرار
گرفت و  0پرسشنامه به دليل عدم وصول و نقص در
اطالعات حذف گرديد .براي گردآوري دادههاي پژوهش از
يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .اين پرسشنامه
در دو بخش تنظيم شده است :بخش اول شامل اطالعات
عمومی :جنسيت ،مقطع تحصيلی ،رشته تحصيلی ،سال
ورود و بخش دوم ،شامل  6رويكرد برنامه درسی مطرح شده
توسط ارنشتاين( رفتاري ،مديريتی ،سيستمی ،علمی ،انسان
گرايی و نو مفهوم گرايی) بود كه در قالب  03گويه بر اساس
طيف درجه بندي ليكرت در  4درجه به صورت كامالً
موافقم ،موافقم ،مخالفم ،كامالً مخالفم تدوين شد .به هر
گويه نمراتی از ( 3كامالً مخالفم) تا ( 0كامالً موافقم) تعلق
گرفت .براي هر رويكرد  1گويه تعيين شد .به اين ترتيب،
كمترين و بيشترين نمره در هر رويكرد از  3تا  51متغير
بود .بيشترين نمره رويكرد فنی (رويكرد رفتاري ،مديريتی،
سيستمی ،علمی)  63و در رويكرد غير فنی (رويكرد انسان
گرايی و نو مفهوم گرايی)  03بود .نمره باالتر ،به معناي
جهتگيري غالب در هر رويكرد است .به منظور روايی اين
پرسشنامه ،در جهت انطباق سؤاالت با سازهها ،از  4نفر
صاحب نظران رشته برنامه درسی (عضو هيأت علمی)
دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد استفاده شد .روايی پرسشنامه پس از انجام اصالحات
الزم ،مورد تأييد قرار گرفت .پايايی پرسشنامه نيز از طريق
همسانی درونی آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد .بدين منظور
پرسش نامه بين  21نفر از افراد نمونه توزيع شد و ضريب
آلفاي  %86به دست آمد .دادههاي حاصل با استفاده از آمار
توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی (تحليل
واريانس يكراهه و چند راهه) مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت.
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 2-2ـ آيا بين رويكردهاي فنی و غير فنی دانشجويان،
بر حسب مقطع تحصيلی تفاوت معناداري وجود دارد؟
يافتههاي حاصل از آزمون تحليل واريانس چندگانه
جهت مقايسه رويكرد فنی و غير فنی بر اساس جنس و
مقطع تحصيلی ،در جدول شماره  1اراوه شده است.
طبق يافتههاي اين جدول ،تفاوت معناداري بين دو
جنس از لحاظ گرايش به دو رويكرد فنی (,3/ 31

یافتههای پژوهش
پرسش اول :به طور كلی ،دانشجويان تحصيالت
تكميلی رشته برنامه ريزي درسی به كدام يک از
رويكردهاي برنامه درسی ،گرايش دارند؟
در ذيل پرسش اول ،سه پرسش فرعی به صورت زير
مورد بررسی قرار گرفته است.
 5-5ـ گرايش دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته
برنامه ريزي درسی به رويكردهاي برنامه درسی بر حسب
جنس چگونه است؟
 2-5ـ وضعيت كلی گرايش دانشجويان تحصيالت
تكميلی به رويكردهاي برنامه درسی بر حسب مقطع
تحصيلی چگونه است؟
 5-0ـ وضعيت كلی گرايش دانشجويان تحصيالت
تكميلی به رويكردهاي برنامه درسی بر حسب سال ورود
چگونه است؟
پرسش دوم :دانشجويان تحصيالت تكميلی به كدام يک
از دو طيف فنی و غير فنی برنامه درسی گرايش دارند؟
در ذيل پرسش دوم ،سه پرسش فرعی به صورت زير
مورد بررسی قرار گرفته است.
 2-5ـ آيا بين رويكردهاي فنی و غير فنی دانشجويان،
بر حسب جنس تفاوت معناداري وجود دارد؟

،

،

) و غير فنی( ,3/ 31

مشاهده نمیشود .با توجه به يافتههاي جدول مذكور ،تقريباً
همگی به سمت رويكرد غير فنی ،گرايش دارند .همچنين،
بر اساس يافتههاي اين جدول ،تفاوت معناداري ميان
دانشجويان دو مقطع به لحاظ گرايش به دو رويكرد فنی
) و غير فنی( ,3/ 31
،
(,3/31
،

) مشاهده نمیشود .به عبارت ديگر ،تقريباً همگی

به رويكرد غير فنی گرايش دارند.
 2-0ـ آيا بين رويكرد فنی و غير فنی دانشجويان بر
حسب سال ورود تفاوت معناداري وجود دارد؟
نتايج مندرج در جدول شماره  6نشان میدهد كه بين
سال ورود و گرايش به رويكرد فنی ( ,3/ 31
،

،

) و غير فنی ( ,3/ 31

انسان

نو مفهوم

گرايي

گرايي

11/27

6/21

رفتاري

مديريتي

سيستمي

علمي

ميانگين

2/26

9/12

7/71

9/26

11/71

انحراف معيار

6/76

6/71

6/17

6/71

6/27

شاخص

)

دانشجويان نيز ،تفاوت معناداري وجود ندارد و همگی تقريباً
به رويكرد غير فنی گرايش دارند.

جدول  2ـ آمارههاي توصيفی وضعيت كلی گرايش دانشجويان به  6رويكرد برنامه درسی
رویکرد

)
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جدول  0ـ آمارههاي توصيفی گرايش دانشجويان به  6رويكرد برنامه درسی بر حسب جنسيت ،مقطع و سال ورود
رویکرد

شاخص
گروه

رفتاري

ميانگين

انحراف
معيار

مديريتي

انحراف

ميانگين

معيار

سيستمي

ميانگين

انحراف
معيار

علمي

ميانگين

انسان گرايي

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

نو مفهوم گرايي

ميانگين

انحراف
معيار

دختر

2/71

6/22

9/29

6/71

7/11

6/15

9/91

6/91

11/91

6/15

11/51

6/25

پسر

2/61

1/61

9/62

6/12

9/11

6/15

9/11

6/11

11/21

1/15

11/61

6/26

2/11

6/72

9/56

6/21

7/12

6/21

9/72

6/92

11/72

6/29

11/11

6/11

2/91

6/71

11/11

1/51

9/11

6/11

7/11

6/12

11/11

6/19

11/11

6/92

1/71

6/12

7/71

1/12

7/51

1/71

11/61

6/67

11/61

6/17

11/61

1/61

2/11

1/11

11/11

6/71

7/71

6/16

9/11

6/97

11/75

6/17

11/71

6/15

1/11

6/11

9/11

6/15

9/11

6/22

9/69

6/75

16/69

6/11

11/25

6/56

كارشناسی
ارشد
دكتری
ورودی
68
ورودی
68
ورودی
66

جدول  4ـ آماره هاي توصيفی وضعيت كلی گرايش دانشجويان به رويكردهاي برنامه درسی در دو طيف فنی و غير فنی
رويکرد

نمره کلي

ميانگين

تفاوت

انحراف معيار

فنی

21

15/27

65/16

1/61

غير فنی

11

66/16

1/57

5/11
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جدول  1ـ نتايج آزمون تحليل واريانس چندگانه براي مقايسه رويكرد فنی و غير فنی بر حسب جنس و مقطع تحصيلی
شاخص آماری

گروه
بر اساس جنسيت

ss

df1

df2

MS

F

P

رويکرد فني

61/71

1

52

61/71

1/57

1/59

رويکرد غير فني

1/11

1

52

1/11

1/11

1/17

رويکرد فني

1/61

1

52

1/61

1/16

1/77

رويکرد غير فني

1/97

1

52

1/97

1/15

1/71

متغير

بر اساس مقطع
تحصيلی

جدول  6ـ نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه جهت مقايسه رويكرد فنی و غير فنی دانشجويان بر حسب سال ورود
رویکرد

فني

غير فني

شاخص آماری

SS

df

بين گروهي

15/51

6

1/61

درون گروهي

6521/71

51

15/11

کل

6512/11

51

---

بين گروهي

61/91

6

16/91

درون گروهي

1167/16

51

66/75

کل

1111/91

51

---

منبع تغيير

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسايی رويكردهاي برنامه
درسی دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد و دكتري رشته
برنامه ريزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذيرفت.
نتايج حاصل نشان داد كه رويكرد غالب همه دانشجويان
مورد بررسی ،رويكرد انسان گرايی و رويكرد كمتر غالب،
رفتاري است .با ديدي كلیتر در زمينه رويكردها ،به بررسی
ميانگين نمرات دانشجويان مورد بررسی در دو طيف فنی و
غير فنی نيز پرداخته شد و يافتهها آشكار ساخت كه
ميانگين نمره دانشجويان به طور كلی در رويكرد فنی
 04/68از  63و در رويكرد غير فنی  22/12از  03است .با
توجه به نمره كل هر رويكرد و آزمونهاي آماري معلوم
میشود كه ميانگين نمره دانشجويان در رويكرد غير فنی،
باالتر از رويكرد فنی بوده است .به عبارت ديگر ،دانشجويان
به رويكرد غير فنی ،گرايش بيشتري نشان دادهاند .اين يافته

MS

F

1/11

1/12

p

1/71

1/11

با نتايج پژوهش امام جمعه ( )5081ناهمخوان است.
يافتههاي مطالعه وي ،حاكی از آن بود كه رويكرد غالب و
حاكم بر نظام تربيت معلم ،مطابق با رويكردهاي فنی است
و ديدگاه موضوع ـ مداري ،ديدگاه مورد تأكيد است .در
توجيه اين يافته با علم بر اين كه نظام دانشگاهی و نظام
تربيت معلم ،به لحاظ شيوه آموزش و شيوه تصميمگيري
پيرامون نظام برنامه درسی با يكديگر تفاوت دارند و نظام
تربيت معلم بيشتر متمركز و داراي برنامههاي يكنواخت و
نطام دانشگاهی كمتر متمركز و داراي برنامههاي درسی
متفاوت هستند و همچنين نظام تربيت معلم تا دورههاي
كارشناسی و نظام دانشگاهی تا دورههاي دكتري تخصصی
را اراوه میدهند و سطح و كيفيت تعامالت علمی داخلی و
خارجی آن دو نيز با يكديگر متفاوت است و نيز فضاي
آموزش و يادگيري در دورههاي تحصيالت تكميلی و به ويژه
در يكی از دانشگاههاي بزرگ ايران يعنی دانشگاه فردوسی
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مشهد و ماهيت رشته برنامهريزي درسی میتوان چنين
بحث كرد كه رشته برنامهريزي درسی در سح اجراي برنامه
درسی تا حد زيادي توانسته است در جهت تعديل در
ديدگاههاي دانشجويان خوب عمل كند ،ولی در نظام تربيت
معلم اين تغيير كمتر اتفاق افتاده است .ضمن اينكه
ديدگاهها و رويكرهاي افراد و نظام به صورت يک طيف قابل
تفسير هستند و هيچ كدام بدون ديگري نظامی فكري را
تشكيل نمیدهند و معموالً تركيبی از اين ديدگاهها با
محوريت يک يا چندتاي ديگر بيشتر مورد بحث است.
اكبري بورنگ ،جعفري ثانی ،آهنچيان و كارشكی()5085
نيز در پژوهش خود با عنوان به اين موضوع كه به طور كلی،
رويكرد غالب در فضاي آموزش مجازي دانشگاههاي ايران
رويكرد رفتارگرايی و سپس شناختی و سازندهگرايی و
باالخره اسانگرايی است و بيشتر به صورت تركيبی از چند
جهتگيري و رويكرد اشاره كرده است .به عالوه به اين
موضوع دست يافته است كه استادان در رشتههاي علوم
انسانی در مقايسه با علوم پزشكی و فنی و مهندسی رويكرد
و جهت گيري انسان گرايانهتري را در آموزش اتخاذ
كردهاند .در تكميل بحث ،سيمر و تيموسين (
) معتقدند كه بايد يک تجديد نظر
اساسی در برنامههاي درسی و آموزشی به عمل آيد و اين
تغيير پارادايم نيازمند تأمل در نقش استاد ـ دانشجو،
روشهاي ارزشيابی و پيامدهاي يادگيري است .به گفته وان
سليمان ،عبدالرحمان و دي زالكيفلی (
) در مقاطع باالتر
تحصيلی ،از آنجايی كه محتواي برنامههاي درسی ،نيازمند
سطوح باالي تفكر مثل تفكر انتقادي و مهارتهاي ارزشيابی
و اراوه داليلی براي عقايد ،استدالل و اعتبار يابی محتوايی
كه از استادان و برنامههاي درسی دريافت میكنند ،است،
لذا در اين دوران ،استفاده از روشهاي تدريس دانشجو ـ
محور و تغيير در سرفصلهاي دروس و نوع سازماندهی آن
ضرورت میيابد .با استناد به اين امر میتوان اينگونه
استنباط كرد كه استفاده از اينگونه شيوههاي تدريسی،
مطابق با رويكردهاي غير فنی بوده و در نتيجه ،همين امر،
عاملی مؤثر در جهت گرايش دانشجويان مورد بررسی به

سمت رويكردهاي انسان گرايی و نو مفهوم گرايی بوده
است.
يافته ديگر ،حاكی از آن بود كه براي هر دو جنس،
باالترين و پايينترين نمره به ترتيب مربوط به رويكرد انسان
گرايی و رفتاري بوده است .اين يافته نمايانگر اين است كه
هر دو جنس به رويكرد انسان گرايی گرايش داشته ،تفاوتی
بين رويكرد غالب آنان وجود نداشته است .در واقع،
جنسيت ،تأثيري بر تمايل به جهتگيريهاي مذكور نداشته
است .اين يافته با نتايج مطالعات امين خندقی و پاک مهر
( ،)5085جنكينز ( )2336و چونگ ( )2333همخوان است.
با توجه به تاثير مبانی روانشناسی بر ديدگاههاي برنامه
درسی و اين كه به لحاظ روانشناسی جنسيت میتواند بر
نگرش افراد پيرامون انتخاب يک گرايش خاص تأثير داشته
باشد؛ اما در اين مطالعه حاكی از عدم تفاوت بين
دانشجويان دختر و پسر در موضع گيري يک ديدگاه خاص
بود كه به لحاظ روانشناسی جاي بحث و بررسی دارد.
يافته بعدي پژوهش حاكی از آن بود كه ميانگين نمرات
دانشجويان كارشناسی ارشد در  6رويكرد به ترتيب مربوط
به رويكردهاي انسان گرايی ،نومفهوم گرايی ،علمی،
مديريتی ،سيستمی و رفتاري و ترتيب ميانگين نمره
رويكردها براي دانشجويان دوره دكتري را رويكردهاي انسان
گرايی ،نومفهوم گرايی ،مديريتی ،سيستمی ،علمی و رفتاري
بود .يافته ديگر مربوط به رويكردهاي ششگانه دانشجويان
تحصيالت تكميلی بر حسب سال ورود بود .بر اساس نتايج
حاصل ،در ورودي  86رويكرد غالب نو مفهوم گرايی و در
ورودي  87و  88رويكرد غالب ،رويكرد انسان گرايی بود.
شايان ذكر است كه براي هر سه ورودي ،كمترين ميانگين
مربوط به رويكرد رفتاري بود .يافتههاي حاصل از آزمون
تحليل واريانس چندگانه جهت مقايسه رويكرد فنی و غير
فنی بر اساس جنس نيز ،تفاوت معناداري را ميان دو گروه
در دو رويكرد فنی و غير فنی نشان نداد .اين يافته با نتايج
پژوهش چونگ ( )2333همسو و با نتايج مطالعه جنكينز
( )2336ناهمسو بود .به عبارتی میتوان گفت كه در مطالعه
حاضر سنوات تحصيلی ،در گرايش دانشجويان به
رويكردهاي مختلف برنامه درسی تأثيري نداشته است.
همچنين مطالعه امين خندقی و پاک مهر ( )5085نشان
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داد كه معلمانی كه سابقه بيشتري در تدريس دارند ،گرايش
شديدتري نيز به سمت رويكرد ديسيپلينی دارند .به اعتقاد
آنان ،اين امر شايد حاكی از اين واقعيت بوده است كه هر
چند در باور و انديشه معلم ،گرايش به يک جهتگيري
خاص وجود دارد ،اما حاكميت ديسيپلين محوري بر نظام
آموزشی ،به تدريج بر باور و انديشه تأثير میگذارد .به
عبارت ديگر ،هر چه حضور در نظام آموزشی ديسيپلين
محور بيشتر میشود ،خواسته يا ناخواسته گرايش وي نيز
به سمت اين جهتگيري ،افزايش میيابد .در حالی كه در
مطالعه حاضر دانشجويان هر سه ورودي رويكرد غالب به
انسان گرايی داشتهاند و اين امر همان گونه كه در ادامه
بحث میشود ،حاكی از اين است كه گروه آموزشی
دانشجويان مورد بررسی از جمله گروههاي فعال و پويا با
استادان جوان و عالقمند است كه اين امر ،در نتيجه كار
بسيار تأثير گذار بوده است كه البته اين نكته در مورد عدم
تفاوت بين دانشجويان ارشد و دكتري هم صدق میكند.
همچنين ،نتايج آزمون تحليل واريانس چندگانه جهت
مقايسه رويكرد فنی و غير فنی بر اساس مقطع تحصيلی،
حاكی از آن بود كه تفاوت معناداري بين دانشجويان
كارشناسی ارشد و دكتري در دو رويكرد وجود نداشته است.
همچنين آخرين يافته پژوهش در زمينه مقايسه بين سال
ورود و گرايش به رويكرد فنی و غير فنی دانشجويان تفاوت
معناداري را نشان نداد .به عبارت ديگر ،دانشجويان سالهاي
مختلف ورودي ،هم در رويكرد فنی و هم در رويكرد غير
فنی در سطح برابري قرار داشتهاند.
همانگونه كه اشاره شد ،رويكردهاي برنامه درسی بر
ساير مراحل برنامه ريزي تأثير میگذارد .در اين راستا،
سلسبيلی ( )5082بيان میدارد كه نگاهی به گذشته
طراحی و تدوين برنامههاي درسی در كشور ،حاكی از بی
توجهی به اين مرحله اساسی در فرايند تعليم و تربيت است.
لذا از تعميم يافتههاي اين مطالعه به ساير جوامع آموزشی
خودداري شده ،انجام مطالعاتی ديگر در زمينه بررسی
ديدگاههاي برنامه ريزان ،مربيان و تصميم گيرندگان اصلی
نظامهاي آموزشی در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش
عالی ،پيشنهاد میگردد .زيرا هنگامی كه ديدگاههاي
مختلف اين دست اندركاران با يكديگر تركيب میشود،

سمت و سوي نظام آموزشی ،دستخوش نامعلومیهايی
میگردد و چه بسا با وجود آرمانها و اهداف در نظر گرفته
شده ،آنچه كه در عمل به اجرا در میآيد ،كامالً با اين
اهداف قصد شده ،نا هماهنگ و حتی مخالف خواهد بود.
زيرا به عمق تأثير اين ديدگاهها و جهتگيريها در
برنامههاي درسی توجهی نشده است.
به طور كلی ،نتايج پژوهش حاضر ،حاكی از آن بود كه
دانشجويان تحصيالت تكميلی رشته برنامه ريزي درسی،
گرايش بيشتري به سمت رويكرد غير فنی و از جمله انسان
گرايی و نو مفهوم گرايی داشتند .اين امر بيانگر اين نكته
است كه دانشجويان مورد بررسی ،بر امور شخصی ،زيبايی
شناختی و باز كاوي تأكيد خاصی دارند .در واقع ،تأكيد آنان
بر نقش فراگير ،در فرايند و عناصر برنامه درسی است تا بر
بازده توليد .غالب دانشجويان مورد بررسی به عنوان نمونهاي
از صاحب نظران آينده اين حوزه تخصصی ،با شيوهها و
برنامه ريزيهاي درسی سنتی در چالش بوده ،بيشتر با
فلسفه و خطمشی هاي تعليم و تربيت پيشگام و جديد (نو
مفهوم گرايی ،انسان گرايی و پيشرفت گرايی) هماهنگ و
همسو است .ماهيت رشتههاي علوم تربيتی اقتضا میكند
كه اين رشتهها بيشتر با مباحث روانشناسی و تعليم و
تربيت سر و كار داشته باشند و اين امر ،دانشجويان را به
سمت رويكردهاي انسان گرايانه و نومفهوم گرايانه سوق
میدهد .همچنين ،نظام دانشگاهی يک نظام آموزشی فعال
و به روز است و دانشگاه فردوسی مشهد به يكی از چند
دانشگاه برتر ايران و گروه علوم تربيتی و زير گروه
برنامهدرسی آن با توانمنديهاي علمی و آموزشی خود
توانسته است اثر مطلوبی در ايجاد نگرشهاي نوين در
حوزههاي علمی مرتبط پديد آورد .الزم به توضيح است كه
اين مطالعه بر روي دانشجويان رشته برنامه ريزي درسی
دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته و در صدد اراوه
نيمرخی از نگرشها و ديدگاههاي تخصصی دانشجويان
تحصيالت تكميلی در يكی از گروههاي فعال يعنی علوم
تربيتی در بخش برنامهريزي درسی بوده است و انتظار
میرود كه نتايج آن در تصميمگيريهاي كالن اين گروه ـ
به ويژه در راستاي بازنگري در يكی از رشتههاي علوم
انسانی اين دانشگاه ـ مورد استفاده قرار گيرد و قصد تعميم
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به ساير موارد مشابه نداشته است .اگرچه اين پژوهش
میتواند زمينهساز انجام پژوهشهاي ديگري نيز باشد.
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