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چکيده
پژوهش ،یکی از ابعاد مهم رشتههای علمی به شمار میآید .در مقاله حاضر در چند بخش
درباره پژوهش برنامهدرسی بحث شده است .پس از مقدمهای پيرامون وضعيت پژوهش
برنامهدرسی کوشش شده است بر اساس روند تاریخی ،تالشها و آثار سالهای گذشته تا امروز
ذکر شود .در ادامه ،از منظر چهار سنت فعال در عرصه پژوهش برنامهدرسی و بر محور صاحبنظران
برجسته هر سنت ،به پژوهش برنامهدرسی پرداخته شده است .در سنت چارچوبشناسی و تعریف
متغيرهای پژوهش برنامهدرسی به دیدگاههای جانسون،کيمپستون ،راجرز و پوزنر؛ در سنت
پژوهش تجربی در برنامهدرسی به اندیشههای واکر؛ در سنت دیدگاهها یا پارادایمهای پژوهش
برنامهدرسی به نظرهای شوبرت ،هاگرسون ،کانلی ،کالندینين ،آئوکی و رید و در سنت گونهها یا
روشهای پژوهش برنامهدرسی به آثار و دیدگاههای ادموند شورت پرداخته شده و روند تحول
اندیشههای او مطرح گردیده است .در بخش پایانی مقاله ،ضمن اشاره به ظهور چشماندازهای
جدید در پژوهش برنامهدرسی ،مباحث جمعبندی شده است.
واژههاي کليدي :پژوهش برنامهدرسی ،سنتهای پژوهش برنامهدرسی ،چارچوب و
متغيرهای پژوهش ،پژوهش تجربی ،دیدگاهها یا پارادایمهای پژوهش ،روشهای پژوهش.
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مقدمه
1

با بررسیآثار پدیدآمده درباره پژوهش برنامهدرسی میتوان اینگونه قضاوت کرد که
این مقوله به صورت ابتدایی و پراکنده از سالهای گذشته در مباحث برنامهدرسی مطرح
بوده است .با وجود این ،در مقایسه با دیگر ابعاد برنامهدرسی ،مانند :نظریهها ،تاریخ و
فرایند ،کوششهای سالهای گذشته در زمينه پژوهش برنامهدرسی به لحاظ کمّی و
انسجام ،چندان چشمگير نبوده است .در ارتباط با کشور ما نباید از کوششهای اخير که در
قالب ترجمه کتاب خاص پژوهش برنامهدرسی (شورت ،2ترجمه مهرمحمدی و همکاران،
 )1117و نگارش مقالههایی درباره جنبههای گوناگون این موضوع به انجام رسيده ،چشم
پوشیکرد (مهرمحمدی1111 ،؛ حاتمی1111 ،؛ سلسبيلی و حسينی1111 ،؛ مهرمحمدی،
 1111الف؛ مهرمحمدی1111 ،ب) .عالوه بر گسترش دانش نظری پژوهش برنامهدرسی،
طی سالهای اخير در برخی مقالهها و پایاننامهها؛ به ویژه در دوره دکتری از روشهای
خاص پژوهش برنامهدرسی یا شيوههای کيفی و ترکيبی استفاده شده است؛ ولی
پيشرفتهای اخير در زمينه بهکارگيری این روشها همچنان در مقایسه با تسلط روشهای
کمّی چندان قابل توجه نبوده است.
درباره پژوهش برنامهدرسی نمیتوان به صورت کلی سخن گفت ،بلکه باید تالشهای
صاحبنظران این عرصه را در جای خود دید و پژوهش را تنها به «روشهای پژوهش»،
منحصر نکرد .شهرت یافتن گونهها یا روشهای پژوهش؛ به ویژه در کشور ما به ميزان
زیادی تحت تأثير ادموند شورت و کتاب اوست که ترجمه آن در اختيار عالقهمندان
برنامهدرسی قرار گرفته است .همنوا با دیدگاه ادموند شورت (1111الف و ب) که آن را
همزمان با انتشار کتاب خود مطرح کرد ،باید گفت طی سالهای اخير در عرصه پژوهش
برنامهدرسی ،اقدامهای درخور توجهی انجام شده ،ولی همچنان کارهای انجام نشده
بسياری وجود دارد .به نظر او ،پژوهش برنامهدرسی برای اغلب افراد مسالهای رازآلود

1

است .در ادامه مقاله ،با در نظر گرفتن سير تاریخی آثار منتشرشده ،پدیدآییو خاستگاههای
1- curriculum research
2- Short
3- enigma
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پژوهش برنامهدرسی ردیابی شده است .فلسفه پرداختن به این بحث از یکسو تأکيد بر
فراتر بودن دامنه پژوهش برنامهدرسی از تلقی روشی و از سوی دیگر ،اشاره به صاحبنظرانی
است که در این زمينه آغازگر یا ادامهدهنده کوششها بودهاند؛ اما فرصت چندانی برای
طرح دیدگاههای آنان فراهم نشده است.
پديدآيي و خاستگاههاي پژوهش برنامهدرسي

در جریان شناخت تاریخچه پژوهش برنامهدرسی باید کوششهای دیرینهای را که در
این زمينه انجام شده ،بررسی کرد و جدا از تاریخ برخی از آثار که ممکن است به چند دهه
پيش باز گردد ،نقشآفرینی آنها را در تکامل پژوهش برنامهدرسی مورد توجه قرار داد.
آثار تأثيرگذار و به طور خاص کتابهای ادموند شورت ( )1111و نلسون هاگرسون

1

( )2222متعلق به دهه پایانی قرن بيستم است ،اما سنگبنای پژوهش برنامهدرسی از دهه12
ميالدی گذاشته شده است .نمیتوان تاریخ انتشار نخستين آثار را به طور دقيق مشخص
ساخت ،اما بررسیها نشان میدهد که مقوله پژوهش برنامهدرسی از سال  1111در نشریهای
با نام تعليم و تربيت تجربی 2توسط دو نویسنده با نامهای دیویس 1و ویلبر 1مورد توجه قرار
گرفته است .نکته جالب توجه این است که در مقاله آنان که در زمره نخستين مقالههای
مربوط به پژوهش برنامهدرسی است ،درباره روشهای پژوهش صحبت شده و در نتيجه
میتوان گفت مقوله روشها از سالها قبل مورد توجه بوده است .این مقاله کمتر از چهار
صفحه است ،اما نمایانگر کوشش نویسندگان برای شناسایی روشهای پژوهش مورد
استفاده در آثاری است که از سال  1121تا  1111پدید آمده است .بررسی آنان نشان داده
است که در پژوهشهای برنامهدرسی طی دوره زمانی مورد بررسی به ترتيب فراوانی ،از
شش روش تحليلی ،توصيفی ،فلسفی ،تلفيقی ،تجربی و تاریخی استفاده شده است.
در سالهای بعد ،عالوه بر مقالهها ،کتابهایی منتشر گردید که در آنها به طور کامل
یا در قالب یک یا چند فصل به پژوهش برنامهدرسی پرداخته شده است .برای روشن شدن
1- Haggerson
2- Journal of Experimental Education
3- Davis
4- Wilber

 /1سال نهم ،شمارة  ،1شمارة پياپی  ،11بهار و تابستان 1111

محورهای مورد توجه نویسندگانی که در زمينه پژوهش برنامهدرسی دست به نگارش
زدهاند ،در جدول( ،)1آثار منتشر شده بر اساس سير تاریخی و موضوع اصلی آنها معرفی
شده است.
جدول  :1آثار منتشر شده در زمينه پژوهش برنامهدرسی بر اساس سير تاریخی و موضوع اصلی آنها

رابرت دیویس و

پژوهش برنامهدرسی

روشهای پژوهش برنامهدرسی

ا .ک لوميس

پژوهش مورد نياز در

نمونههایی از مهمترین پژوهشهای مورد نياز

()1111

برنامهدرسی

در برنامهدرسی

شکافهای موجود در پژوهش

پژوهش در رشتههای بنيادی و رویکرد

برنامهدرسی

کارکردی در پژوهش برنامهدرسی

س .و .هانيکات

پژوهش برنامهدرسی :برخی

ویژگیهای پژوهش مطلوب مانند بيان مساله،

()1111

ویژگیهای پژوهش مطلوب

طرح پژوهش و مفروضههای اساسی

ميلتون ویلبر ()1111

لورا زیربس ()1111

آرتور فوشی و جان
گرین ()1111
والتر کوک و
همکاران ()1113

فنون پژوهش برنامهدرسی
پژوهش برنامهدرسی

ضرورتهای پژوهش برنامهدرسی و
پيشنهادهایی برای پژوهش در این عرصه
حوزههای پژوهش برنامهدرسی و رویکرد
نظاممند پژوهش در برنامهدرسی

رابرت فلمينگ

پژوهش و ارزیابی در

ماهيت پژوهش برنامهدرسی و پژوهش

()1117

برنامهریزی درسی

ضمنعمل

هری پسو ()1132

پژوهش برنامهدرسی :وضعيت،
ضرورتها و دورنما

جيمز مکدونالد و

پژوهش برنامهدرسی :مسائل،

جيمز راس ()1131

فنون و چشماندازها

دیوید آبرامسون
()1133
ریچارد شاتز ()1131
دکر واکر ()1172

پژوهش و ارزیابی برنامهدرسی
مسائل روششناختی در
پژوهش برنامهدرسی
الگوی تجربی مربوط به فرایند
برنامهریزی درسی

زمينههای نيازمند انجام پژوهش و ارزیابی
مثبت از دورنمای پژوهش با وجود مشکالت
موجود
بررسی مسائل مطرح در پژوهش برنامهدرسی
نقش پژوهش برنامهدرسی و حيطههای
پژوهش برنامهدرسی
برخی مسائل روششناختی در پژوهش
الگوی تجربی و پژوهش برنامهدرسی
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هری برودی ()1172

مؤلفهها و تنگناهای پژوهش
برنامهدرسی

مائوریتز جانسون

رهنمودهای پژوهشی مناسب

()1172-1171

در برنامهدرسی و آموزش

دکر واکر ()1171
ادموند شورت ()1171
ادموند شورت ()1171

الگوی طبيعتگرایانه برای
برنامهریزی درسی

اقدام بر اساس پژوهش در عرصه برنامهدرسی
ابعاد پژوهش برنامهدرسی و متغيرهای
پژوهشی آن
الگوی پژوهش تجربی و برنامهدرسی

توليد و کاربست دانش در
برنامهدرسی
توليد و کاربست دانش در
برنامهدرسی

بررسی جنبههای مختلف توليد و کاربست
دانش در برنامهدرسی

کاربرد رویههای اعتبار سازه در

تحليل قابليت استفاده از اعتبار سازه در

پژوهش برنامهدرسی

پژوهش برنامهدرسی

گستره ساختار برنامهدرسی:

نمونههایی از متغيرها برای پژوهش در ساختار

یک طرح مفهومی

برنامهدرسی

کارکردهای پژوهش

کارکردها و دالیل ضرورت انجام پژوهش

برنامهدرسی

برنامهدرسی

کاربست پژوهش در

نقش پژوهش و حيطههای پژوهشی مورد

برنامهریزی درسی

استفاده در برنامهریزی درسی

مائوریتز جانسون

پژوهش مورد نياز :تأکيد بر

بررسی مفهوم پژوهش ،برنامهدرسی و

()1173

جورج پوزنر ()1171
جورج پوزنر ()1171
جان مان ()1171
رالف تایلر ()1171

ویليام شوبرت ()1112
دکر واکر ()1111
ویليام شوبرت (به نقل
از مهرمحمدی1111 ،
ب)

آینده

پژوهش برنامهدرسی

سنجش دوباره پژوهش تربيتی:

مباحث مختلف از جمله پژوهش نومفهومگرا

به سوی تمرکز بر عمل

و پژوهش ضمن عمل

کدام پژوهش برنامهدرسی؟

پژوهش تجربی برنامهدرسی

برنامهدرسی :دیدگاه ،پارادایم

پارادایمهای سهگانه پژوهش برنامهدرسی

و امکان
پژوهش برنامهدرسی

تاکيد بر پژوهش ضمن عمل به عنوان
مناسبترین فن برای پژوهشهای

چامبرز و پونی ()1112

مدرسهمحور

ریچارد کيمپستون و
ویليام شوبرت ()1112
کارن راجرز ()1113

درسی
برایبرنامه
پژوهش
بازگشت
پژوهش
چارچوبی
درسی به تعليم و
مدرسهای
آموزش
از
برنامه

برنامهدرسی

تربيتدرسی در
پژوهش برنامه

تغييرها در پژوهش برنامهدرسی از اواسط دهه

وضعيت بازاندیشی

 72تا نيمه دهه12

ادموند شورت ()1117

مدرسهمحور
درسی
پژوهش برنامه
های مختلف
روایت
پژوهش
متغيرهایازمطرح در
معرفی
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برنامهریزی درسی پيچيده و پر
لویيز برمن ()1111

مساله :پژوهش تجویزی در

پژوهش تجویزی و مفروضات اساسی آن

برنامهدرسی
مایکل کانلی و جين
کالندینين ()1111
جورج پوزنر ()1111

کاربست یافتههای پژوهشی
درک و فهم تنوع :وضعيت
کنونی پژوهش برنامهدرسی
نقش تحليل مفهومی در

روبين بارو ()1112

پژوهش برنامهدرسی:
رویکردی کلگرا

ادموند شورت ()1112
دوئان هيوبنر ()1111
جان گودلد ()1111
ادموند شورت (،1111
ترجمه مهرمحمدی و
همکاران)1117 ،

 12روش پژوهش مورد استفاده
در پژوهشهای برنامهدرسی
نکاتی در راستای چارچوبی
برای پژوهش برنامهدرسی
قلمرو شگفتانگيز پژوهش
برنامهدرسی
روششناسی مطالعات
برنامهدرسی

دیدگاههای پژوهشی مختلف در عرصه
آموزش مدرسهای
مقولهها ،سؤالها و رویکردهای پژوهش
برنامهدرسی

رویکرد کلگرا در پژوهش برنامهدرسی و
ویژگیهای آن
روشهای پژوهش برنامهدرسی
پژوهش نظری و ایدئولوژیک در برنامهدرسی
پژوهش در مکاتب تربيتی

هفده روش پژوهش برنامهدرسی

ادموند شورت
(1111الف)

تعيين اولویتها در پژوهش

ادموند شورت

برنامهدرسی

عمل و پژوهش برنامهدرسی و نسبت آنها

(1111ب)
اليوت آیزنر ()1111

چشم تيزبين :پژوهش کيفی و

ماهيت پژوهش کيفی و الگوی خبرگی و

بهبود عمل تربيتی

نقادی در تعليم و تربيت
ماهيت پژوهش برنامهدرسی و برخی

د .جنکينز ()1111

پژوهش برنامهدرسی

شوبرت و شوبرت

پژوهش برنامهدرسی:

()1111

پارادایمهای بدیل

کریگ کرایدل

پژوهش شرح حالگونه در

چيستی پژوهش شرح حالگونه و شرح

()1111

برنامهدرسی

جنبههای مختلف آن

ليندا دارلينگ هاموند و

مطالعات برنامهدرسی و

جن اسنایدر ()1112

سنتهای پژوهش

دکر واکر ()1112

مسائل روششناختی در

گونههای آن
پارادایمهای پژوهش

سنت پژوهش علمی
رویکردها برای پژوهش تجربی در زمينه
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پژوهش برنامهدرسی

سؤالهای برنامهدرسی و تقسيم رویکردها به
دو گروه کمّی و کيفی

ویونا لينکولن ()1112
ادموند شورت
(1111الف)
جين کالندینين و
مایکل کانلی ()1111
پاتریک اسلتری
()1117
نلسون هاگرسون
()2222

مطالعات برنامهدرسی و
سنتهای پژوهش

سنت پژوهش انسانگرایانه

سه سطح از سؤالهای مورد

ارائه طرحی مفهومی برای ایجاد تمایز بين سه

توجه در حوزه پژوهش و عمل

سطح از سؤالهای مربوط به مسائل مختلف

برنامهدرسی

در پژوهش و عمل برنامهدرسی

انواع پژوهش برنامهدرسی

شش دیدگاه پژوهش برنامهدرسی

پژوهش برنامهدرسی فرانوگرا

داللتهای فرانوگرایی برای پژوهش
برنامهدرسی

نومفهومسازی پژوهش در
برنامهدرسی :استفاده از
پارادایمهای پژوهشی چندگانه

تشریح چهار پارادایم پژوهش برنامهدرسی

برای بهبود مطالعه برنامهدرسی
ادموند شورت ()2222

جان تریب ()2221
دکر واکر ()2221
تدآئوکی ()2221
داگالس کلمنتس
()2227
ویليام شوبرت ()2221
مينگ فنگ هی
()2212

چرخش پارادایمها:

تحليل تالشهای گذشته خود در زمينه

داللتهایی برای پژوهش و

پژوهش برنامهدرسی و ارائه دیدگاههای

عمل برنامهدرسی

جدید

پارادایمهای پژوهش و

پارادایم اثباتگرایانه –علمی و سه پارادایم

برنامهدرسی توریسم

بدیل پژوهش برنامهدرسی

مطالعات برنامهدرسی

یافتههای پژوهشی

به سوی پژوهش برنامهدرسی

جهتگيریها یا پارادایمهای پژوهش

در فضای جدید

برنامهدرسی

پژوهش برنامهدرسی :به سوی
چارچوبی برای برنامههای
درسی پژوهش محور
پژوهش برنامهدرسی
پژوهش برنامهدرسی
تصویری کلی از وضعيت کند

کانلی و ژو ()2212

سنتهای پژوهش برنامهدرسی و کاربست

و کاو در حوزه پژوهش
برنامهدرسی

چارچوبی برای تدوین برنامههای درسی
پژوهشمحور
پژوهش در جنبههای مختلف برنامهدرسی
بررسی دیدگاههای برخی صاحبنظران در
زمينه پژوهش برنامهدرسی
ارتباط پژوهش برنامهدرسی با دیدگاههای
موجود درباره ساختار حوزه برنامهدرسی
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در واقع ،پژوهش برنامهدرسی از دهه  1112به بعد ،حرکت تکاملی داشته است؛ به این
معنا که در دهههای  12 ،12و 12ميالدی دغدغه صاحبنظران و نویسندگان ،بيان کلياتی در
مورد پژوهش برنامهدرسی و ضرورت آن بوده است؛ اما از دهه  32و دهههای پس از آن،
جوانب دیگری مورد توجه قرار گرفته که در راستای گسترش دانش نظری و ارائه
چارچوبهایی برای انجام پژوهشهای برنامهدرسی است .حرکت رو به رشد پژوهش
برنامهدرسی از دهه  72به بعد با نقشآفرینی صاحبنظران برجستهای ،مانند :شورت ،واکر،1
شوبرت ،2پوزنر ،1کانلی ،1کالندینين ،1آیزنر ،3هاگرسون ،آئوکی 7و برخی متخصصان
دیگر ادامه یافته است .بسياری از آثار نخستين با در نظر گرفتن دوره زمانی توليد آنها و
سطح بلوغ دانش برنامهدرسی ،زمينهساز توجه به مقوله پژوهش برنامهدرسی و زوایای
مختلف آن در سالهای بعد شده است .با بررسی آثار معرفیشده در جدول( )1میتوان به
این نتيجه رسيد که غير از آثار اوليهای که به فرهنگسازی ،ماهيت و مباحث مقدماتی
پژوهش برنامهدرسی اختصاص داشته است ،دیگر آثار برجسته را میتوان بر محور چهار
سنت پژوهشی مطرح کرد که هر یک سخنگویان برجستهای داشتهاند.
سنتهاي حاکم بر پژوهش برنامهدرسي

در بررسی سنتهای چهارگانه پژوهش برنامهدرسی ،برجستهترین صاحبنظرانی که
میتوان اندیشهها و آثار آنان را زیر عنوان هر سنت دستهبندی و درباره آنها بحث کرد،
مورد توجه قرار گرفتهاند .در این ميان ،تنها آن گروه از صاحبنظرانی را که درباره
چارچوبشناسی و تعریف متغيرهای پژوهش برنامهدرسی صحبت کردهاند ،میتوان به
لحاظ قدمت ،مقدم بر دیگران قرار داد .با این توضيح نقطه آغاز بررسی ،همين گروه
خواهد بود .سنتهای مورد نظر عبارتند از:
 -1سنت چارچوبشناسی و تعریف متغيرهای پژوهش برنامهدرسی؛
1- Walker
2- Schubert
3- Posner
4- Connelly
5- Clandinin
6- Eisner
7- Aoki

بررسی روند پدیدآیی پژوهش برنامهدرسی و طبقهبندی1/ ...

 -2سنت پژوهش تجربی در برنامهدرسی؛
 -1سنت دیدگاهها یا پارادایمهای پژوهش برنامهدرسی؛
 -1سنت گونهها یا روشهای پژوهش برنامهدرسی.
 -1سنت چارچوبشناسي و تعريف متغيرهاي پژوهش برنامهدرسي

با توجه به ادبيات مکتوب موجود ،این احتمال مطرح میشود که گذشته از آثاری که
در آنها به کليات پژوهش برنامهدرسی پرداخته شده است ،توجه جدی به این مقوله با
فعاليت صاحبنظران عالقهمند به چارچوبشناسی و تعریف متغيرهای پژوهش آغاز شده
است .با توجه به زمانی که این گروه ،آثار خود را منتشر کردهاند ،میتوان آنان را جزو
نسل اول افراد عالقهمند به پژوهش برنامهدرسی به شمار آورد .چهرههای شاخص این
گروه ،جانسون ،1کيمپستون ،2راجرز 1و پوزنر هستند .در ادامه ،دیدگاههای هر یک مطرح
شده است.
مائوريتز جانسون :جانسون ( )1172-1171ابعاد پژوهش برنامهدرسی و آموزش را مشخص
و در هر یک از ابعاد ،برخی متغيرهای پژوهشی مستقل و وابسته را تعيين کرده است .این
ابعاد هفدهگانه عبارتند از -1 :هماهنگی برنامهدرسی؛  -2معيارهای انتخاب؛  -1معيارهای
سازماندهی؛  -1فرایند برنامهریزی درسی؛  -1فرایند ارزیابی برنامهدرسی؛  -3فرایند نظارت
آموزشی؛  -7معيارهای انتخاب محتوا؛  -1معيارهای انتخاب فعاليت؛  -1معيارهای
سازماندهی تجربه یادگيری؛  -12معيارهای طراحی فعاليت ارائه؛  -11معيارهای طراحی
فرایند کنترل و نظارت؛  -12فرایند برنامهریزی آموزش؛  -11فرایند ارزیابی طرحهای
آموزش؛  -11معيارهای مربوط به مهارت و فنون ارائه؛  -11معيارهای مربوط به مهارت و
فنون کنترل و نظارت؛  -13فرایندهای آموزشی و  -17فرایند ارزشيابی آموزش.
به عنوان نمونه در جنبه اول که هماهنگی برنامهدرسی است ،متغيرهای مستقل عبارتند
از :نقشهای شرکتکنندگان ،ساختارهای سازمانی ،ابزارهای ارتباطی ،روشهای تسهيل،
عوامل زمينهساز مشارکت و امکانات و تمهيدات آموزشی .متغير وابسته در این جنبه،
1- Johnson
2- Kimpston
3- Rogers
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سودمندی و فایده عملی فرایند برنامهریزی درسی است .بههمين ترتيب ،درباره جنبه
هفدهم که فرایند ارزشيابی آموزش است ،مواردی مانند :ابزارها و رویههای ارزشيابی و
ویژگیها و مشخصههای فرد ارزشياب در زمره متغيرهای مستقل و سنجش فرایند و نتایج،
متغير وابسته هستند (جانسون  .)11-11،1172-1171به نظر جانسون ،پيش از اینکه
طرحهای پژوهشی بررسی شوند ،باید درباره نوع متغيرهایی که میتوان آنها را به کار برد
و مورد سنجش قرار داد ،ایدههای روشنی وجود داشته باشد .او اعتقاد دارد که ترکيبهای
مختلف متغيرهای مستقل و وابسته ،باعث شکلگيری طرحهای پژوهشی متفاوت میشود.
ريچارد کيمپستون و کارن راجرز :این نویسندگان در سال  1113با استناد به رویکرد
جانسون ،چارچوبی را برای پژوهش برنامهدرسی معرفی کرده ،الگوی ارائه شده توسط او
را ارتقا بخشيدند .آنان فرایند برنامهریزی را به چهار گام طراحی برنامهدرسی ،برنامهریزی
درسی ،اجرای برنامهدرسی و ارزیابی برنامهدرسی تقسيم و در هر گام ،چهار نوع متغير
پژوهشی را معرفی کردهاند .گامهای فرایند برنامهریزی و نوع متغيرها از نظر کيمپستون و
راجرز در جدول( )2ارائه شده است.
جدول  :2چارچوب متغيرهای پژوهش در برنامهدرسی
انواع متغيرها
فرایند برنامهریزی
طراحي برنامهدرسي

درونداد
خصوصيات و ویژگیهای
شرکتکنندگان در فعاليتهای
طراحی

برنامهريزي درسي

خصوصيات و ویژگیهای
شرکتکنندگان در فعاليتهای
برنامهریزی

اجراي برنامهدرسي

ارزيابي برنامهدرسي

خصوصيات و ویژگیهای
شرکتکنندگان در اجرا

زمينه

فرايند

برونداد

مکان و شرایط انجام
فعاليتهای طراحی

چگونگی انجام
فعاليتهای طراحی

طرح منتخب و آثار
حاصل از آن

مکان و شرایط
طراحی نظام
برنامهریزی و اجرای
آن
مکان و شرایط
اجرای برنامهدرسی

خصوصيات و ویژگیهای

مکان و شرایط انجام

شرکتکنندگان در ارزیابی

ارزیابی

منبع :کيمپستون و راجرز ( ،1113ص .)131

چگونگی انجام
فعاليتهای
برنامهریزی

نظام برنامهریزی و
محصول برنامهدرسی

چگونگی طراحی

نظام اجرا و وفاداری

مرحله اجرا و به
عمل درآمدن آن

در اجرای
برنامهدرسی

چگونگی طراحی
نظام ارزیابی و

نظام ارزیابی و

اجرای آن

ارزیابی برنامهدرسی
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آنان با ذکر نقد جانسون نسبت به پژوهشگران برنامهدرسی مبنی بر اینکه آنان فقط در
نقش جمعآوریکنندگان دادهها ظاهر میشوند و سؤالهای سطحی را پیگيری میکنند،
کوشيدهاند تا چارچوبی کاربردی برای پژوهش برنامهدرسی ارائه دهند و در هر گام فرایند
برنامهریزی ،متغيرهای فرعی زیر مجموعه چهار متغير اصلی را در قالب جدولهای مختلف
معرفی نمایند (کيمپستون و راجرز.)133 :1113 ،
برای مثال ،در متغيرهای درونداد مربوط به گام طراحی برنامهدرسی به این سؤال پرداخته
شده است که شرکتکنندگان در طراحی برنامهدرسی چه کسانی هستند؟ جنبههای مورد
توجه در این پرسش عبارتند از :کميته طراحی برنامهدرسی در مقابل یک رهبر واحد
برنامهدرسی ،ارزشها و عالیق طراحان ،نقشهای ادراکشده یا مورد انتظار از طراحان و
تجربه طراحان در زمينه برنامهدرسی .در متغيرهای زمينه مربوط به این گام ،پرسيده شده
است که برنامهدرسی کجا و در چه شرایطی طراحی میشود؟ مهمترین ابعادی که
زیرعنوان این پرسش مورد توجه قرار گرفته ،عبارتند از :مرکز تصميمگيری ،اهداف و
فلسفه ناحيه آموزشی ،منابع موجود در ناحيه آموزشی (نيروی انسانی ،منابع مالی ،فضا،
زمان و مواردی از این دست) و سياستهای ناحيه آموزشی .در متغيرهای فرایند مربوط به
گام طراحی برنامهدرسی این پرسش لحاظ شده است که فعاليتها یا وظایف مربوط به
طراحی برنامهدرسی چگونه انجام میشود .جنبههای مهم این پرسش عبارتند از :نوع
فعاليت ها یا وظایف طراحی ،دامنه تغيير مورد انتظار از طرح موجود ،پویاییهای گروهی و
وضوح نقشها و انتظارات .در نهایت ،در متغيرهای برونداد ،این پرسش مطرح شده است
که بروندادهای حاصل از فرایند طراحی چيست؟ ابعادی که در این بخش مورد توجه قرار
گرفته ،شامل برداشت شرکت کنندگان درباره کيفيت طرح حاصل ،قلمرو طراحی ،انطباق
طرح با اهداف و انتظارات اوليه ،انطباق طرح با متغيرهای زمينهای و کيفيت طرح است.
جورج پوزنر :این صاحبنظر برنامهدرسی که آثار مختلفی را درباره پژوهش برنامهدرسی
نگاشته در یکی از مقالههای خود چارچوبی را برای پژوهش برنامهدرسی معرفی کرده
است (پوزنر .)1111 ،او سؤالهای اساسی برنامهدرسی را در شش مقوله قرار داده و برای
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پرداختن به سؤالهای هر یک از مقولهها ،رویکردهای پژوهشی خاصی را پيشنهاد کرده
است .شش مقوله مورد نظر پوزنر عبارتاند از )1 :بررسی بروندادهای آموزشی)2 ،
بررسی فرایند برنامهریزی درسی )1 ،تحليل اهداف و مفاهيم آموزشی )1 ،بررسی مواد و
مطالب آموزشی )1 ،بررسی دانشآموزان و  )3بررسی مدارس و کالسهای درس .در
جدول شماره  ،1شش مقوله اساسی ،سؤالهای پژوهشی زیر مجموعه هر مقوله و
رویکردهای پژوهشی مناسب برای بررسی سؤالها معرفی شده است.
جدول  :1مقولهها ،سؤالها و رویکردهای پژوهشی متناسب با هر مقوله و سؤالهای آن
 -1بروندادهای نظام آموزشی چيست؟

 -1رویکرد بررسی ميزان پيشرفت تحصيلی

 -2کدام برنامهدرسی به پيشرفتهای باالتر منجر میشود؟

 -2رویکرد رقابت بين برنامههای درسی

 -1آثار حاصل از اجرای برنامهدرسی «الف» در مقایسه با آثار اجرای برنامهدرسی

 -1رویکرد نيمرخ تأثيرات

 -1آثار مداوم تعليم و تربيت به طور عام یا برنامهدرسی «الف» به معنای خاص

 -1رویکرد آثار مداوم تعليم و تربيت

«ب» چيست؟
چيست؟ یادگيری حاصل از برنامهدرسی «الف» تا چه اندازه و به چه شيوههایی برای
افراد در خارج از موقعيت آموزشی مفيد است؟
 -1هزینههای نسبی برنامهدرسی «الف» در مقایسه با اثربخشی آن چقدر است؟

 -1رویکرد هزینه اثربخشی

 -3تأثير مداخلههای آموزشی بر فراگيران مختلف چيست؟

 -3رویکرد تعامل مداخله-قابليت

 -7کدام ادعاهای دانشی ،مفاهيم اساسی ،سؤالها ،ادعاهای ارزشی و شيوههای انجام

 -7رویکرد ساختار دانش

 -1دانشآموز برای انجام موفقيتآميز شغل «الف» به چه قابليتهایی نياز دارد؟

 -1رویکرد تحليل وظيفه

 -1افراد چگونه تصميمها را اتخاذ کرده و به شور و تأمل می پردازند؟

 -1رویکرد برنامهریزی

کار ،توسط موضوع درسی «الف» مطرح میشود؟

 -12موقعيت آموزشی «الف» چه معنایی دارد؟

 -12رویکرد تحليل مفهومی

 -11چرا موضوع درسی «الف» مطالعه میشود؟

 -11رویکرد توجيه برنامهدرسی

 -12مواد و مطالب آموزشی چه داللتها و اشاراتی درباره نویسنده یا مخاطب دارد؟

 -12رویکرد تحليل محتوا

 -11کتابهای درسی مورد استفاده دانشآموزان تا چه حد مناسب است؟

 -11رویکرد نقد متون درسی

 -11دانشآموزان با کدام دانش و مفاهيم به کالس درس پای میگذارند؟

 -11رویکرد بررسی سوء برداشتهای دانشآموز

 -11شرایط الز م برای ایجاد تغيير مفهومی چيست و ای ن امر چگونه میتواند تسهيل و

 -11رویکرد تغيير مفهومی

 -13هر دانشآموز چگونه برنامهدرسی را تجربه میکند؟

 -13رویکرد تحليل تجربه

هدایت شود؟
 -17جنبههای عملی تدریس در کالس چگونه برنامهدرسی عملياتی را شکل میدهد؟

 -17رویکرد اجرا در کالس درس

 -11مدارس چه ایدئولوژیهایی را تدریس میکنند و این ایدئولوژیها چگونه

 -11رویکرد برنامهدرسی پنهان

 -11عوامل گوناگون درون مدرسه چگونه ماهيت مدرسه و کيفيت تجارب آموزشی

 -11رویکرد سيمای کلی مدارس

 –22آموزش مدرسهای در گذشته چه ماهيتی داشت و عوامل این امر چه بود؟

 -22رویکرد مطالعات تاریخی در آموزش

آموزش داده میشود؟
را تعيين میکند؟
مدرسهای
 -21چه محتوایی به صورت رسمی و آشکار آموزش داده میشود و بر هر بخش
محتوا چقدر تاکيد میشود؟

 -21رویکرد توصيفی
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در مقوله بررسی بروندادهای آموزشی ،شش پرسش مطرح است که عبارتند از:
بروندادهای نظام آموزشی چيست؟ کدام برنامهدرسی به پيشرفتهای باالتر منجر میشود؟
آثار حاصل از اجرای برنامهدرسی «الف» در مقایسه با آثار اجرای برنامهدرسی «ب»
چيست؟ آثار مداوم تعليم و تربيت به طور عام یا برنامهدرسی «الف» به معنای خاص چيست
و یادگيری حاصل از برنامهدرسی «الف» تا چه اندازه و به چه شيوههایی برای افراد در
خارج از موقعيت آموزشی مفيد است؟ هزینههای نسبی برنامهدرسی «الف» در مقایسه با
اثربخشی آن چقدر است؟ و تأثير مداخلههای آموزشی بر فراگيران مختلف چيست؟ برای
پاسخگویی به این سؤالها به ترتيب باید از رویکردهای پژوهشی بررسی ميزان پيشرفت
تحصيلی ،رقابت بين برنامههای درسی ،نيمرخ تأثيرات ،آثار مداوم تعليم و تربيت ،هزینه
اثربخشی و تعامل مداخله -قابليت استفاده کرد .چارچوبی که پوزنر معرفی کرده است ،در
مقایسه با دیدگاههای صاحبنظران دیگری که در سنت چارچوبشناسی و تعریف متغيرهای
پژوهش برنامهدرسی قرار دارند ،جامعتر و جدیدتر است .جامع بودن چارچوب پوزنر به
چند دليل است :دليل اول اینکه او عالوه بر جنبههای مربوط به فرایند برنامهریزی درسی،
زمينههای دیگر مانند موقعيت اجرای برنامهدرسی ،مخاطب اصلی برنامهدرسی یعنی
دانشآموزان و نتایج حاصل از برنامهدرسی را نيز مورد توجه قرار داده است .دليل دوم
اینکه وی به بيان رویکردهای کلی پژوهش برای هر مقوله بسنده نکرده است ،بلکه زیر
عنوان هر مقوله برای پرسش های مختلف ،رویکردهای پژوهشی مناسب را مطرح نموده
است.
در جمعبندی دیدگاههای صاحبنظران گروه اول میتوان گفت ،دغدغه تمام آنان جلب
توجه پژوهشگران برنامهدرسی به متغيرها ،چارچوبها و سؤالهایی است که باید در قالب
پژوهشهای برنامهدرسی به آنها پرداخت .در عين حال ،این نکته که پژوهشها باید با
بهرهگيری از چه روشها یا رویکردهایی انجام شود ،چندان مورد توجه آنان نبوده و از این
جهت تنها پوزنر را میتوان استثنا کرد.
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 -2سنت پژوهش تجربي در برنامهدرسي

در حوزه برنامهدرسی نمیتوان افرادی را که به پژوهش تجربی عالقهمند هستند ،به طور
دقيق مشخص کرد .با وجود این ،برجستهترین شخصيت در این زمينه ،دکر واکر استاد
برنامهدرسی دانشگاه استنفورد است .او در آثار مختلف خود از پژوهش تجربی پشتيبانی
کرده است.
واکر ،در دو عرصه برنامهریزی درسی و پژوهش برنامهدرسی به کاربست دیدگاه
تجربی عالقهمند است .تعلق خاطر او به الگوی تجربی برنامهریزی درسی در مقالهای که
سال  1172در گردهمایی انجمن پژوهشهای تربيتی آمریکا 1ارائه داد آشکار شد .واکر در
سال  ،1171عنوان الگوی تجربی را به الگوی طبيعتگرایانه 2تغيير داد و همان مقاله را
مجدداً به چاپ رساند .در رابطه با پژوهش برنامهدرسی نيز میتوان عالقهمندی واکر به
پژوهش تجربی را در آثار او مشاهده کرد .از دیدگاه واکر ،پژوهش تجربی ،مطالعه
نظاممند پدیدههای قابل مشاهده است .او پژوهش تجربی را از بررسی غيرمنظم و بدون
سازماندهی متمایز میکند .با وجود این ،میپذیرد که اینگونه فعاليتهای غيررسمی
میتواند به فهم پدیدههای تربيتی منجر شود و حتی شاید برای تمام پژوهشها ضرورت
داشته باشد .به نظر او ،پژوهش تجربی ،فعاليتهای مربوط به توليد مواد و مطالب آموزشی،
برنامهریزی و سياستگذاری برنامهدرسی ،اجرای طرحهای برنامهدرسی و نقد برنامههای
درسی موجود و گذشته را شامل نمیشود .به عبارت دیگر ،اگرچه میتوان درباره موارد
یادشده ،پژوهشهایی انجام داد ،اما اینگونه پژوهشها زیر عنوان پژوهش تجربی قرار
نمیگيرد.
به اعتقاد واکر( )211 :1111پژوهش تجربی در برنامهدرسی ،بررسی منظم و سازمان
یافته پدیدههای برنامهدرسی است؛ پژوهشی که در راستای روشنسازی ایدههای مطرح
درباره این پدیدهها یا کمک به حلّ برخی مسائل برنامهدرسی انجام میشود .واکر ()1112
بعضی رویکردها برای انجام پژوهش تجربی در زمينه سؤالهای برنامهدرسی را مطرح کرد.
1- American Educational Research Association
2- naturalistic model
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او رویکردهای پژوهش را در دو طبقه وسيع کمّی و کيفی قرار داد و به این نکته اذعان
کرد که روش های کمّی پژوهش کامالً شناخته شده و پر کاربرد و روشهای کيفی در
عرصه مطالعات برنامهدرسی ،جدیدتر هستند .وی در ویراست دوم کتاب مبانی
برنامهدرسی ،1دامنه نگاه خود به پژوهش برنامهدرسی را گسترش داد و از سه نوع پژوهش
انسانگرا ،2علمی 1و عملی 1سخن گفت ( )131 :2221و روشهای پژوهش مختلفی را زیر
عنوان هر یک مطرح کرد (جدول  .)1در پژوهش انسانگرا روشهایی مانند خود شرح
حال نگاری ،شرححال نگاری و مطالعات قومنگارانه؛ در پژوهش علمی شيوههایی چون
آزمون پيشرفت تحصيلی و سنجش نگرش و در پژوهش عملی روشهای شناخته شدهای،
مانند :پژوهش ضمن عمل ،مطالعات موردی و گروههای کانونی مورد تأکيد قرار گرفته
است.
پژوهش علمی شامل روشهایی است که بسياری از آنها معرف کاربرد جهتگيری کمّی
پژوهش است .پژوهش عملی و انسانگرا عمدتاً جنبه کيفی دارد و بر خالف پژوهش علمی
که از سالهای دور بر پژوهشهای تربيتی حاکم بوده ،در سالهای اخير در حوزه تعليم و
تربيت و برنامهدرسی گسترش یافته است .ویژگی پژوهش انسانگرایانه این است که برخی از
روشهای آن با نهضت نومفهومسازی 1برنامهدرسی و تأکيدی که این نهضت بر تجربه فردی
دارد ،همسوست.

واکر ( )131 :2221در جمعبندی بحث خود درباره انواع پژوهش اعتقاد دارد که
چالش حال حاضر حوزه برنامهدرسی ،انجام پژوهشهای سادهتر ولی عميقتری است که بر
سؤالهای مهم تمرکز داشته باشد .به نظر او پژوهشی که فهم ذینفعان را افزایش دهد ،به
صورت روشنی توصيف شود ،به خوبی توجيه شود و رها از سوگيری باشد ،سهمی در
عرصه پژوهشهای برنامهدرسی خواهد داشت و جدا از روشهای به کار رفته و فارغ از
اینکه پژوهش با قواعد روششناختی پذیرفته شده همنوایی داشته باشد یا خير ،مورد
1- Fundamentals of curriculum
2- humanistic
3- scientific
4- practical
5- reconceptualization
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پذیرش قرار میگيرد .به باور او نياز امروز برنامهدرسی ،مطالعههای پيچيدهتر نيست بلکه
اولویت ،انجام پژوهشهای اساسیتری است که به طور مستقيم درباره مهمترین مسائل
مطرح در حوزه برنامهدرسی سخن بگویند.
جدول  :1روشهای مورد استفاده در انواع پژوهش برنامهدرسی
خود شرححالنگاری

آزمون پيشرفت تحصيلی

پژوهش ضمن عمل

شرححال نگاری

روشها و ابزارهای سنجش

مطالعات موردی

مطالعات موردی قومنگارانه

سنجش نگرش

مطالعات موردی گذشتهنگر

خبرگی و نقادی تربيتی

مطالعات همبستگی

گروههای کانونی

تحليل محتوا

تحليل دادهها ،پژوهشهای ارزیابی در

مصاحبههای غير رسمی

روشهای انتقادی

مقياسهای وسيع

یادداشتهای فردی،

گفتمان ،عمل فکورانه و مشورتی

تجارب ميدانی

خاطرات

خاطرات ،یادداشتهای فردی

تجارب آزمایشگاهی

قضاوتهای معلم

روشهای قومنگاری

روشهای طولی

قضاوتهای متخصصان

ریشهشناسی واژههای مورد استفاده

مدلهای ریاضی ،شبيهسازیها

مشاهدات توأم با مشارکت

روشهای تاریخی

فرا تحليل

آزمون و سنجش

مطالعات زبانی

فن بررسی چگونگی رسيدن افراد به تصميمها

بررسی و آزمایش روشها و

تحليل استعارهها

روشهای پژوهش در زمينه خطمشیها و

اقدامات جدید

مشاهدات توأم با مشارکت

سياستهای عمومی

تحليل برنامهدرسی

تحليل فلسفی

آزمونهای فرافکن

طرحها و مواد و مطالب

ایفای نقش

مقياسهای درجهبندی

آموزشی

شبيهسازی ،مدلهای ریاضی

بررسی فعاليتها ،اشتباهات،

بررسی فرایندهای شناختی

سوء برداشتها و

مشاهدات ساختارمند

دشواریهای دانشآموز

روشهای پيمایشی

مقایسه موارد موفق و ناموفق

تجارب تدریس

بررسی سوابق تحصيلی

پروتکلهای فکر کردن با صدای بلند

گزارشهای ژورناليستی

تجارب یا آزمایشهای فکری

منبع :واکر ()131 :2221
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 -3سنت ديدگاهها يا پارادايمهاي 1پژوهش برنامهدرسي

افرادی که در زمينه دیدگاهها یا پارادایمهای پژوهش دست به نگارش میزنند،
میکوشند تا موضع هر پارادایم یا دیدگاه را نسبت به عناصر و مؤلفههای مختلف پژوهش
روشن سازند .ویژگی بارز این نوع نگاه در مقایسه با صاحبنظران مطرحکننده روشها یا
گونههای پژوهش ،بيان نقش عناصر مختلف درگير در پژوهش است .در این محور ،ویليام
شوبرت ،نلسون هاگرسون ،مایکل کانلی ،جين کالندینين ،تدآئوکی و ویليام رید 2از
صاحبنظران برجسته به شمار میروند.
ويليام شوبرت :به اعتقاد شوبرت از اواخر دهه  ،1132مقوله پارادایمهای پژوهش به عنوان
یک محور اساسی در گفتمان برنامهدرسی ظهور پيدا کرد .با وجود عالقهمندیهای بسيار
به پارادایمهای پژوهش برنامهدرسی ،باید به این نکته اشاره شود که اصطالح پارادایم به
شکلهای مختلف استفاده شده است .البته ،این تنوع فقط منحصر به حوزه برنامهدرسی
نيست .در قلمرو برنامهدرسی دستکم ،سه کاربرد برای اصطالح پارادایم وجود داشته
است که عبارتند از -1 :نظامهای طبقهبندی -2 ،مفروضههای مربوط به پژوهش و -1
ابعادی که معرف برنامهدرسی است (شوبرت و شوبرت.)11 :1111،
شوبرت ،پارادایمهای پژوهش برنامهدرسی را در قالب سه پارادایم تحليلی -تجربی،
عملی -تفسيری و انتقادی رهاییبخش مطرح کرده است (مهرمحمدی1111 ،ب ،شوبرت،
21 :1111؛ شوبرت211-211 :2212 ،؛ هی .)211 :2212 ،1وی موضع هر یک از این
پارادایمهای سهگانه را در قالب چند پرسش اساسی مطرح کرده است .پرسشهای مهم
برنامهدرسی از منظر پارادایم تحليلی-تجربی ،پرسشها یا مقولههای پایدار برنامهدرسی
ناميده میشود .پرسشهای تایلر که در راستای اهداف ،تجارب یادگيری ،سازماندهی این
تجارب و ارزیابی اثربخشی آنهاست ،معرف این سؤالهای پایدار است .پرسشهای
 -1واژه پارادایم را برخی نویسندگان که دیدگاههای آنان در ادامه مطرح میشود ،به کار بردهاند .منظور آنان این است که هر یک از پارادایمها
درباره مؤلفههای اساسی مطرح در پژوهش موضعگيری خاصی دارند .بنابراین ،در این نوشتار واژه پارادایم بهمعنای جهتگيری اساسی که
پارادایمهای قبلی را از صحنه خارج میکند یا به حاشيه میراند ،به کار نرفته ،بلکه کثرت آنها در یک دوره زمانی مورد نظر است.
2- Reid
3- He
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برنامهدرسی بر اساس پارادایم عملی -تفسيری ،در اندیشه جوزف شواب قابل پیگيری
است .او مقولهها یا عناصر نقشآفرین شامل معلم ،یادگيرندگان ،موضوع درسی و محيط
پيرامونی یاددهی یادگيری را مطرح کرد .به اعتقاد شواب ،پرسشهای اساسی مربوط به
عمل و تصميمگيری درباره برنامهدرسی در موقعيتهای خاص را میتوان از کنار یکدیگر
قرار دادن دو به دوی این مقولهها بهدست آورد .در نهایت ،پرسشهای اساسی از نگاه
پارادایم انتقادی-رهاییبخش به شرح زیر است (مهرمحمدی 1111 ،ب:)111-111 :
 چگونه دانش در مدرسه بازتوليد میشود؟ منابع دانشی که دانشآموزان در مدرسه فرا میگيرند ،چيست؟ تجربههای کسب شده در مدرسه چه تأثيرهایی بر نگرش دانشآموزان و معلمان دارد؟ آیا این آثار در راستای رهاسازی ،برابری و عدالت اجتماعی است یا بر عکس؟ چگونه میتوان دانشآموزان را به سوی آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی بيشتر سوقداد؟
در راستای روشنسازی بيشتر این پارادایمها باید گفت در هر یک از این پارادایمهای
سهگانه بر موارد خاصی تأکيد یا به آنها توجه میشود .در پارادایم تحليلی تجربی مواردی،
مانند :اصول کنترل و قطعيت ،گزارههای قابل بررسی به صورت تجربی ،ارزشآزاد بودن
دانش ،اعتقاد به ضرورت عينی بودن دانش ،ارزشمند شمردن کارایی و اثربخشی و پذیرش
واقعيت اجتماعی به همان شکل که هست ،در کانون توجه قرار دارد .در پارادایم عملی-
تفسيری بر فهم و تعامل فعال ،تلقی انسان بهعنوان آفریننده فعال دانش ،جستجوی
مفروضهها و معانی زیربنایی زندگی روزمره ،مالحظه واقعيت به عنوان امری ذهنی که در
بستری اجتماعی ،سياسی و تاریخی مطرح است و توجه به معانی که از طریق زبان خلق
میشود ،تأکيد میگردد .در پارادایم انتقادی-رهاییبخش نيز به محورهای مختلفی توجه
میشود که عبارتند از :ضرورت پذیرش نقد و اقدام ایدئولوژیک ،افشای آنچه ظالمانه
است ،حساسيت نسبت به آگاهیهای نادرست ،توجه به برداشتهای تحریفشده و
ارزش های ناعادالنه و در نهایت ،بررسی و تفسير نظام ارزشی و مفاهيم مربوط به عدالت
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(شوبرت .)21 :1111 ،شوبرت یکی از جدیدترین مقالههای خود در زمينه پژوهش
برنامهدرسی را در سال  2221منتشر کرده است .از محورهای مورد توجه در این مقاله،
پژوهش عملی شواب و پژوهش ضمن عمل است.
نلسون هاگرسون :هاگرسون( )11 :2222پارادایمهای پژوهش را به چهار نوع نظری/
عقالنی ،1عملی/کهن روایتی ،2تحولی/تکاملی 1و هنجاری /انتقادی 1تقسيم کرده است .در
جدول( ،)1پاردایمهای هاگرسون برای پژوهش برنامهدرسی ارائه شده است .به اعتقاد او
چارچوب ارائه شده ،امکان بررسی اینکه استفادهکنندگان هریک از پارادایمهای چهارگانه
پژوهش چگونه به ابعاد اساسی هر پارادایم میپردازند را فراهم میآورد .این ابعاد عبارتند
از )1 :منشأ یا خاستگاه مسأله؛  )2نقش پژوهشگر؛  )1روشهای پژوهش؛  )1چارچوب
پژوهش؛  )1آزمودنیها و موضوع پژوهش و  )3اهداف پژوهش.
جدول  :1چارچوب مفهومی برای پارادایمهای پژوهش برنامهدرسی
پارادایم
ابعاد
فرضيههایی که باید
آزمون شود
مشاهدهگر بیطرف

تجربی ،توصيفی،
سندی ،تاریخی

عمل ،موقعيتها
مشاهدهگر مشارکتکننده
طبيعتگرایانه،
قومنگارانه،اندیشهنگارانه،
پدیدارشناختی ،تاریخ شفاهی

شخص ،بينشهای جدید
درباره واقعيت
خود تحليلگر،
مشارکتکننده کامل

آرمانگرایی
نقاد ،تجدید نظرطلب

استعاره ،تامل و تعمق،
یادداشتها،
خودشرححالنویسی،

تحليل انتقادی ،هرمنوتيک

هرمنوتيک ،روشاکتشافی

تایيدی ،کمّی/تبيينی

اکتشافی،کيفی/تبيينی ،تفسيری

خودشناسی ،درک و فهم

تفسير انتقادی ،درک و فهم

جامعه ،نمونههای

نمونه خاص ،واحدها،

فرد در ارتباط با دیگران و

هنجارها ،ایدئولوژیها،

تعامالت ،روابط

جهان ،تعامالت

نهادها ،برنامهدرسی پنهان

تصادفی
تعميمها،پيشبينیها،
احتمالهای علت و
معلولی

تعميم طبيعتگرایانه ،اقدام،

تغيير ،بهبود و اصالح،

آگاهی ،رهاییبخشی،

نظریهها

تحول

شفافيتبخشی

منبع :هاگرسون ()11 :2222
1- rational/theoretical
2- mythological/ practical
3- evolutionary/ transformational
4- critical/ normative
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به اعتقاد هاگرسون اگر هدف پژوهش تعميم یافتهها به یک جمعيت بزرگتر یا
پيشبينیهایی تحت شرایط خاصی است ،مناسبترین پارادایم برای پژوهش ،پارادایم
نظری/عقالنی است .در صورتیکه هدف پژوهش ،بررسی وضعيتهای ناشناخته باشد یا
پژوهشگر بخواهد به صورت عميق در ماهيت پدیدهای تاریخی کاوش کند و درباره آن
نظریه تدوین کند آنگاه باید با بهرهگيری از پارادایم عملی/کهن روایتی به پژوهش بپردازد.
زمانیکه هدف پژوهش ،ایجاد تغيير ،اصالح و تحول است ،پژوهشگر باید از پارادایم
تحولی/تکاملی استفاده کند .در نهایت ،اگر هدف از انجام پژوهش ،آگاه شدن از ارزشها
و استعارههای مطرح در زندگی ،شناخت ایدئولوژیهای شکلدهنده گرایشها ،رها شدن
از فشارهای پنهان و جایگزین ساختن افسانههای غيرکاربردی با ایدههای عملی باشد ،آنگاه
باید از پارادایم هنجاری/انتقادی استفاده کرد (هاگرسون .)17-21 :2222 ،هاگرسون در هر
یک از پارادایمها ،به صورت مفصل درباره نقش مؤلفههای ششگانه توضيح داده و در
پایان رابطه این پارادایمها را با دیدگاههای فلسفی و رویکردهای برنامهدرسی در چهار
وضعيت روشن ساخته است .او فلسفه واقعگرایی علمی ،رویکردهای برنامهدرسی به عنوان
رشد فرایندهای شناختی ،فناوری ،رفتار اجتماعی ،توليد و بازتوليد و پارادایم نظری/عقالنی
را در یک راستا قرار داده است .همچنين ،فلسفه عملگرایی ،رویکردهای برنامهدرسی به
عنوان فرایندها و اقدامات آزادمنشانه ،تعامالت و پارادایم عملی/کهن روایتی را همسو
دانسته است .در ادامه ،فلسفه پدیدارشناسی ،رویکردهای برنامهدرسی به عنوان خود
شکوفایی ،خودشرح حال نگاری ،کورر و پارادایم تحولی/تکاملی را در امتداد یکدیگر
مطرح کرده است .در نهایت ،فلسفه آرمانگرایی ،رویکردهای برنامهدرسی به مثابه
ایدئولوژی ،پدیده پنهان ،متن درسی ،خردگرایی علمی و پارادایم هنجاری/انتقادی را
دارای جهت مشابه دانسته است.
مايکل کانلي و جين کالندينين :این دو نویسنده نيز در زمينه پژوهش برنامهدرسی
فعاليتهای قابل توجهی انجام دادهاند (کانلی و کالندینين1111 ،؛ کالندینين و کانلی،
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 .)1111آنان در کتاب معلمان به عنوان برنامهریز درسی )1111( 1شش دیدگاه پژوهش در
آموزش مدرسهای را مطرح کردهاند که عبارتاند از :تحليلی ،2توصيفی ،1هدفمحور،1
ساختاری ،1اجتماعی 3و حکایی .7آنان در مقاله دیگری که در دانشنامه بينالمللی تعليم و
تربيت(کالندینين و کانلی )1111 ،به چاپ رسيده است ،شش دیدگاه مذکور را برای
پژوهشهای برنامهدرسی معرفی کردهاند .در جدول  ،3شش دیدگاه پژوهشی و موضع
آنها نسبت به مفهوم آموزش مدرسهای ،ویژگیهای روش پژوهش و دادههای برجسته
مشخص شده است.
جدول  :3دیدگاههای پژوهش در آموزش مدرسهای

آموزشمدرسهای

یک کل

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش مدرسهای

به عنوان

پيچيده با

مدرسهای به

مدرسهای به

مدرسهای به

به مثابه تاریخچه

مجموعهای

فرهنگ و

مثابه

مثابه یک کل

عنوان

سرگذشت فردی و

پيچيده از

ویژگیهای

موفقيتهای

ساختاری یا

پژواکی از

اجتماعی

متغيرهای متعامل

خاص

مختلف

کارکردی

جامعه

شناسایی متغيرها

تشریح ماهيت

شناسایی

ساختارها به

تشریح

طی زمان دادههای

و کوواریانس

اصلی

فاصلهها،

کارکردها

ویژگیهای

متنوع درباره

آنها

موقعيت

کشف موانع و

داللت دارد و

اجتماعی در

اقدامات آموزشی

آموزشی

ارائه راهحلها

بر عکس

بستر آموزش

جمعآوری میشود

عناصرمختلف

عملکردسنجيده

مدارک و

مدرسهای
رابطه بين متغيرها

سوابق

مدارک و شواهدی

تشکيلدهنده

میشود و در

سوابقی که

مربوط به

که ریشههای روایت

کل

برابراستانداردها

یک فرایند را

تلقیها از

و معانی نهفته را

مورد قضاوت

تصریحمیکند

یک متغير

آشکار میسازد

قرار میگيرد

یا یک ساختار

اجتماعی

را آشکار
میسازد

منبع :کانلی و کالندینين (.)121 :1111
1- Teachers as curriculum planners
2- analytic
3- portrait
4- intentional
5- structural
6- societal
7- narrative
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در دیدگاه تحليلی باید متغيرها شناسایی و وضعيت آنها در موقعيتهای طبيعی ،شبه
تجربی یا تجربی ردیابی شود .در دیدگاه توصيفی ،فعاليتهای موجود این امکان را به
پژوهشگر میدهد که ماهيت موقعيت آموزشی را روشن سازد و درباره مواردی که اهميت
دارند ،دیدگاهی ارائه دهد .در دیدگاه هدفمحور ،فاصله ميان اهداف و دستاوردها یا
موفقيتهای موردنظر شناسایی و موانع کشف و راهحلها ارائه میشود .در دیدگاه
ساختاری ،این نکته مورد توجه است که ساختار به کارکردها اشاره دارد و بر عکس .وقتی
یک فرایند شناسایی میشود ،متعاقب آن جستجو برای شناسایی ساختار مطرح میشود.
همچنين ،زمانیکه یک ساختار پذیرفته میشود ،فرایندهای سطح مؤسسه آموزشی بررسی
میشود .روشهای مختلفی برای این فرایند مناسبند .برای نمونه ،مصاحبه ،مشاهده،
پرسشنامه و تحليل اسناد و مدارک .در دیدگاه اجتماعی ،فعاليتهای موجود این امکان را
به پژوهشگر میدهد که ویژگیهای اجتماعی را آنگونه که در مدرسه تجلی مییابند،
روشن سازد .در دیدگاه حکایی طی زمان ،دادههای متنوع درباره فعاليتهای آموزشی
جمعآوری میشود .این دادهها سپس تنظيم و شرح فعاليتها به صورت روایتی یا حکایی
ارائه میشود (کالندینين و کانلی.)213-121 :1117 ،
تد آئوکي :به باور آئوکی ( )122 :2221در پژوهش برنامهدرسی ،مجموعهای از دیدگاهها
وجود دارد که پژوهشگران میتوانند از ميان آنها دست به انتخاب بزنند .این دیدگاهها
عبارتند از :تحليلی-تجربی (فنی ،)1تفسيری-موقعيتی 2و انتقادی .1در دیدگاه تحليلی-
تجربی ،دانش تبيينی و فنی مورد جستجو قرار میگيرد .به نظر آئوکی در این دیدگاه،
«اقدام علمی» مورد توجه است و پژوهش در عرصه تعليم و تربيت معموالً از منظر این
دیدگاه تعریف میشود .همچنين ،بخشی از اعضای هيأت علمی و دانشجویان دورههای
تحصيالت تکميلی همواره در صدد تسلط بيشتر بر قواعد و فنون مربوط به طرحهای
متناسب با دیدگاه تحليلی-تجربی هستند .آئوکی معتقد است غلبه در پژوهشهای تربيتی

)1- empirical-analytic (technical
2- situational-interpretive
3- critical
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سراسر آمریکای شمالی با این دیدگاه بوده است .در دیدگاه تفسيری-موقعيتی ،پژوهش به
معنای جستجو و کاوش برای دریافت معناهایی است که افراد به موقعيت میبخشند .در این
دیدگاه به رویکردهای متفاوتی توجه میشود که هر یک از آنها توصيفی از ساختار
معنایی یک موقعيت ارائه میدهد .پژوهشی که جهتگيری تفسيری-موقعيتی دارد ،مکمل
پژوهش تحليلی-تجربی است و سزاوار توجه بيشتر پژوهشگران برنامهدرسی است؛ بهویژه
آنانی که به بررسی برنامهدرسی در حال استفاده و برنامهریزی درسی یا ارزشيابی
برنامهدرسی در موقعيت و محل کاربرد عالقهمندند (آئوکی.)122-127 :2221 ،
در دیدگاه انتقادی ،پژوهشگران برای فهم انتقادی ارزشها ،عالیق و مفروضههای
اساسی اهميـت قائل هستند .در این دیدگاه ،پژوهشگر از طریق کاربرد فرایند تحليلی و
انتقادی ،مفروضهها و مقاصد ضمنی و پنهان را آشکار میسازد .همچنين ،او بخشی از
موضوع مورد مطالعه به حساب میآید .آئوکی ،به موضع هر سه دیدگاه درباره چند مؤلفه
شامل فعاليت اصلی ،عالقه مندی ،شکل و نوع دانش ،درک و فهم ،شناخت ،تبيين ،نوع
رابطه انسان و جهان ،واقعيت ،زندگی ،مطالعههای نظری و ارزیابی اشاره کرده است.
ويليام ريد :این صاحبنظر برنامهدرسی ،تحت تأثير اندیشههای شواب قرار دارد و آثار
متعددی را در شرح دیدگاههای او نگارش شده است .رید ،چهار دیدگاه پژوهشی را
مطرح و بر موضوعهای مطالعاتی مرتبط با هریک از این دیدگاهها تاکيد کرده است .این
دیدگاههای پژوهشی به شرح زیر است (مهرمحمدی:)111 :1111 ،
 ديدگاه سيستمي :1افراد معتقد به این دیدگاه ،ساختارهای موجود را پذیرفته و دربارهشيوههای شناخت و تصميمگيری در مورد اهداف و مسائل برنامهدرسی مینویسند .آنان
تلقیهای از پيش موجود درباره کنترل ،طرحریزی و نوآوری را میپذیرند.
 ديدگاه راديکال :2معرف موضع کسانی است که درصدد کشف و آشکار کردن روابطميان انواع یا قالب برنامههای درسی با نابرابریهای ساختاری موجود در جامعه هستند.

1- systemic
2- radical
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 ديدگاه وجودگرايانه :1افرادی که به این دیدگاه پایبند هستند ،فردی را که در معرضبرنامهدرسی است اصل قرار داده و رابطه ميان برنامهدرسی با رشد شخصی را جستجو
میکنند.
 ديدگاه عمل فکورانه :2در این دیدگاه بر تصميمگيری درباره برنامهدرسی به عنوان تعاملميان عناصر دارای دغدغههای اخالقی مینگرند که این تصميمگيری متناسب با بستر یا
شرایط یک نهاد خاص اجتماعی صورت میپذیرد.
 -4سنت گونهها يا روشهاي پژوهش برنامهدرسي

بیتردید در ميان صاحبنظرانی که گونهها یا روشهای پژوهش را مطرح کردهاند،
ادموند شورت یکی از شناختهشدهترین افراد است .ویژگی که ادموند شورت را از دیگر
صاحبنظران در عرصه پژوهش برنامهدرسی متمایز میکند ،استمرار فعاليت و تحولی است
که در اندیشهها و آثار او مشاهده میشود .حرکت مستمر و مسيری که شورت طی سالها
پيموده است ،همان جنبهای است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است .به همين دليل ،به
نظر میرسد شرح مختصر اندیشههای او مفيد باشد.
از ايده توليد و کاربست دانش تا انتشار کتاب خاص پژوهش برنامهدرسي توسط

ادموند شورت :بررسی آثار ادموند شورت این نکته را آشکار میسازد که کتاب او مبتنی
بر مجموعه تالشهایی است که طی بيش از دو دهه در زمينه پژوهش برنامهدرسی انجام
داده است .شورت در سال  1171مقالهای را با نام «توليد و کاربست دانش در برنامهدرسی»1
در همایش انجمن پژوهشهای تربيتی آمریکا ارائه داد و در سال  1171آن را با تفصيل
بيشتر در مجله بررسی پژوهشهای تربيتی منتشر کرد .شاید بتوان این مقاله را سنگبنای
شکلگيری اندیشههای شورت در زمينه پژوهش برنامهدرسی دانست .دیدگاه کلی او در
مقاله یاد شده این بود که پژوهش باید دانش مورد نياز برای عمل برنامهدرسی را توليد
کند .او در سال  1117در مقاله دیگری با عنوان «پژوهش برنامهدرسی در وضعيت
1- existentialist
2- deliberative
3- Knowledge production and utilization in curriculum
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بازاندیشی »1که در انجمن مطالعه تاریخ برنامهدرسی 2ارائه کرد ،ضمن اشاره به تالشهای
گذشته خود در زمينه پژوهش برنامهدرسی ،تغييرات کلی این عرصه را از اواسط دهه 1172
تا نيمه دهه  1112به تصویر کشيد.
جلوه آشکار ورود ادموند شورت به عرصه روشهای پژوهش برنامهدرسی به سال
 1112و مقالهای باز میگردد که در سمينار دانشگاه ایالتی پنسيلوانيا ارائه کرد .او در این
مقاله از ده روش پژوهش برنامهدرسی ،شامل :روشهای فلسفی ،تاریخی ،علمی،
زیباییشناختی ،اخالقی ،مذهبی ،تفسيری ،ابزاری ،عمل فکورانه و اقداممحور نام برد و

آنها را به صورت مختصر توضيح داد .در سال  1111در مقالهای که در دو مجله تعليم و
تربيت 1و برنامهدرسی و نظارت آموزشی 1به چاپ رساند ،در سه بخش ،عمل برنامهدرسی،
پژوهش برنامهدرسی و رابطه پژوهش و عمل برنامهدرسی را مورد بحث قرار داد .از نظر
شورت ،عمل برنامهدرسی تمام فعاليت های عملی مرتبط با درک ،بيان ،توجيه و تعيين
برنامههای درسی است .پژوهش برنامهدرسی ناظر به پرسيدن سؤالها و پاسخگویی به
آنهاست .این فرایند ،به توليد دانش مرتبط با عمل برنامهدرسی منتهی میشود .با این
وصف ،قلمرو پژوهش بر اساس نياز به دانش برای انجام فعاليتهای مربوط به عمل
برنامهدرسی تعریف میشود (شورت1111 ،الف و ب) .در همين سال ،مهمترین اثر ادموند
شورت در زمينه پژوهش برنامهدرسی منتشر شد.
از روشهاي دهگانه تا هفده روش پژوهش :ادموند شورت در سال  1111با همکاری
گروهی از صاحبنظران ،هفده روش پژوهش برنامهدرسی را به صورت مفصل معرفی کرد
(مهرمحمدی و همکاران .)1117 ،مقایسه روشهای ارائه شده در این اثر گویای دو تغيير
اساسی است که نسبت به روشهای ارائه شده در مقاله سال  1112اتفاق افتاده است.
نخستين تغيير ،افزایش روشها از  12به  17مورد است و تغيير دوم ،حذف برخی
روشهایی است که در آن مقاله ارائه شده بود .شورت در این کتاب ،سه روش پژوهش
1- Curriculum research in retrospect
2- Society for the Study of Curriculum History
3- Education
4- Curriculum & Supervision
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اخالقی ،مذهبی و ابزاری را ارائه نکرد و در نهایت ،کتاب را به پژوهش فلسفی (شامل دو
فصل تحليل مفهومی و جستار نظرپردازانه) ،کاوشگری فلسفی (نقد توسعی) ،پژوهش
تاریخی ،علمی ،قومنگارانه ،روایی ،زیباشناسانه ،پدیدارشناختی ،هرمنوتيک ،نظریهای،
هنجاری ،انتقادی ،ارزشيابی ،تلفيقی ،معطوف به عمل فکورانه و پژوهش در عمل
اختصاص داد.
شورت ،دو سال پس از انتشار کتاب به این نکته اشاره کرد که نویسندگان فصول
مختلف ،غالباً در مورد نقش دیدگاهها یا مکاتب فکری در کاربرد یک روش مشخص ،به
اشاره سخن گفتهاند و این جنبه از پژوهش به صورت مفصل مورد بحث قرار نگرفته است.
با این وصف ،در مقاله «کاربست نظریههای چندگانه در پژوهش تربيتی »1کوشيد تا نقش
نظریههای پژوهشی مختلف را در ارتباط با روشهای پژوهش ارائه شده در آن کتاب
مطرح کند (شورت1111 ،ب) .در مقاله دیگر ،دغدغهای را مطرح کرد و به آن پاسخ
گفت .محور اساسی این مقاله ارائه طرحی مفهومی بود که بتواند سه سطح از سؤالهای
مربوط به مسائل مختلف پژوهش و عمل برنامهدرسی را از یکدیگر متمایز کند (شورت،
1111الف) .آنچه درباره ادموند شورت بيان شد ،نشان میدهد که او در زمينه پژوهش
برنامهدرسی دغدغههای مختلفی را در ذهن پرورده و آنها را در آثار خود پیگيری کرده
است .با وجود این ،دو محوری که به صورت جدی مورد توجه او قرار داشته ،روشهای
پژوهش و نسبت بين پژوهش و عمل برنامهدرسی است.
ادموند شورت و بازانديشي در پارادايم اوليه توليد و کاربست دانش :ادموند شورت 1
سال پس از انتشار کتاب خود ،در کتاب مناظرههای پارادایمی در برنامهدرسی و نظارت
آموزشی )2222( 2فصلی را منتشر کرد و در آن به بازاندیشی برخی دیدگاههای قبلی خود
پرداخت .در مجموع ،میتوان گفت او بر این باور است که در عمل برنامهدرسی با
موقعيتهای جدیدی مواجه هستيم که در آنها دانش مورد نياز ،دانش ساختاری یا عام

1- The use of multiple theories of inquiry in educational research
2- Paradigm debates in curriculum & supervision
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نيست ،بلکه دانش موقعيتی است .نکته مورد نظر ادموند شورت با نقد ارنشتاین 1و هانکينز

2

(شریفيان )21 :1111 ،همسوست که معتقدند در اکثر پژوهشهای برنامهدرسی اگر نگویيم
در تمام آنها ،بر کشف اصول عام مفيد تأکيد میشود ،ولی تمرکز روی کل حوزه
برنامهدرسی اکثر مواقع فقط اطالعاتی را فراهم میکند که در سطح عمومی و کلی صحيح
و قابل کاربرد است و نمیتوان در سطح خاص از آنها استفاده کرد .ادموند شورت به
پارادایم اوليه توليد و کاربست دانش برای تصميمگيریهای عملی برنامهدرسی نگاه
انتقادی دارد .به نظر او ،این الگو با فهم جدید از عمل برنامهدرسی که بر فرایند فکورانه
متمرکز است ،انطباق ندارد و در بستر عمل فکورانه که تأکيد روی بهترین انتخاب از بين
گزینههای متعدد است ،کاربرد دانش حاصل از پژوهش در درون حيطههای عمل
برنامهدرسی چندان مناسب نيست .شورت در بحثی با عنوان ظهور پارادایم جدید برای
پژوهش برنامهدرسی ،از دانشهای متناسب برای تصميمهای عملی برنامهدرسی سخن گفته
است.
جمعبندي

پژوهش برنامهدرسی در فضاهای گوناگون قابل بررسی است .جدا از آثار اوليهای که
در آنها چيستی ،ابعاد و ضرورت پژوهش برنامهدرسی بررسی شده ،در دیگر آثار کوشش
شده است تا جنبههای کاربردی پژوهش برنامهدرسی مورد توجه قرار گيرد .برخی
صاحبنظران در زمينه پژوهش برنامهدرسی فعال بودهاند؛ هر چند سهم و نقش آنان برابر و
مشابه نيست و این نقشآفرینی در عرصههای مختلفی به وقوع پيوسته است .نسلی از
نویسندگان و صاحبنظران در سالهای گذشته تمام تالش خود را به کار بستهاند تا
چارچوب و متغيرهای پژوهش برنامهدرسی را معرفی نمایند .گروههای دیگر ،به چيستی
پژوهش تجربی ،پارادایمها یا دیدگاهها و روشهای پژوهش برنامهدرسی پرداختهاند.
عالوه بر چهار سنتی که در این مقاله معرفی شد ،طی سالهای اخير ،چشماندازهای
جدیدی در پژوهش برنامهدرسی مطرح شده است .اگرچه این چشماندازها مستلزم نگارش
1- Ornstein
2- Hunkins
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مقالههای مستقلی است و نمیتوان در چند سطر به آنها پرداخت ولی فقط در راستای
تبيين اهميت موضوع ،توضيح مختصری ارائه میشود .بخشی از پيشرفتها در زمينه
پژوهش برنامهدرسی از مکاتب فلسفی جدید تعليم و تربيت ناشی شده است .مصداقهایی
از انواع پژوهش نشأت گرفته از دیدگاههای فلسفی جدید یا نظریههای برنامهدرسی را
میتوان در دانشنامه مطالعات برنامهدرسی (کرایدل )2212 ،1مشاهده کرد که عبارتند از:
پژوهش فراساختارگرا (ميلر ،)2212 ،2پژوهش پدیدارشناختی (مکس فنمنن 1و آدامز،1
 ،)2212پژوهش مبتنی بر نظریه انتقادی (کنال )2212،1و پژوهش نومارکسيست
(دیميتریادیس .)2212 ،3همچنين ،در سالهای اخير در پژوهش برنامهدرسی به برخی
مسائل جدی اجتماعی در سطح بينالمللی توجه شده است .برای نمونه ،پژوهش نژادی
(واتکينز ،)2212 ،7پژوهش در آموزش ایدز (لسکو 2212 ،1الف) و پژوهش جنسيتی
(لسکو 2212 ،ب) در زمره اینگونه پژوهشهاست .ورود پژوهش به این عرصهها در
راستای ایفای رسالت اجتماعی برنامهدرسی است.
در بين چشماندازهای جدید پژوهش برنامهدرسی باید به پژوهش ترکيبی نيز اشاره
کرد .اگر چه پژوهش ترکيبی از چند سال پيش در بسياری از رشتهها به کار برده شده است
و حتی در زمينههای مختلف برنامهدرسی نيز آثاری ،به ویژه در قالب پایاننامههای
دورههای تحصيالت تکميلی با این روش خلق شده است؛ ولی نخستين مقاله نظری که به
طور خاص در یک اثر معتبر برنامهدرسی درباره این نوع پژوهش منتشر شده ،مقاله پژوهش
ترکيبی نوشته بیهار هرنشتاین )2212( 1است که در دانشنامه مطالعات برنامهدرسی به چاپ
چاپ رسيده است .اگرچه این مقاله شرح مختصر ماهيت و طرحهای پژوهش ترکيبی
است ،اما چاپ آن در یک دانشنامه معتبر برنامهدرسی نشاندهنده تأکيد بر کاربرد متناسب
1- Kridel
2- Miller
3- Van Manen
4- Adams
5- Cannella
6- Dimitriadis
7- Watkins
8- Lesko
9- Behar-Horenstein
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آن در پژوهشهای برنامهدرسی است .1مباحث مربوط به پژوهش ترکيبی در دو محور
مبانی نظری(شریفيان1117 ،الف؛ نصر و شریفيان )1113 ،و طرحها و فرایند انجام پژوهش
ترکيبی(شریفيان1111 ،؛ شریفيان1117 ،ب) قابل بررسی است .آنچه در زمينه پژوهش
ترکيبی قابل ذکر است ،تنوع طرحهای انجام پژوهش است .صاحبنظران عالقهمند به این
موضوع ،نوعشناسیهای مختلفی از طرحهای پژوهش ترکيبی را مطرح کردهاند که
میتوان متناسب با موضوعهای پژوهشی برنامهدرسی از آنها استفاده کرد.

منابع

حاتمی ،جواد .)1111( .فرا تحليل ،روشی مغفول در ارزیابی پژوهشهای قلمرو
برنامهدرسی در ایران .مندرج در :قلمرو برنامهدرسي در ايران :ارزيابي وضع موجود و

ترسيم چشمانداز آينده ،تهران :سمت.
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 - 1البته ،باید به این نکته اشاره کرد که اولویت امروز پژوهشهای برنامهدرسی؛ به ویژه در کشور ما گسترش مرزهای این رشته علمی از طریق
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