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  ويراست دومپيشگفتار 

رويكردهـا و   ،  ههـا ؛ نظرگا درسـي   برنامـه   سال گذشته در ارتبـاط بـا كتـاب         5آنچه در طول    
حكايت از صحت برداشت صـاحب ايـن قلـم نـسبت بـه ضـرورت                ،   اتفاق افتاد  اندازها  چشم

بازخوردهاي فراواني كه از سـوي اسـتادان و         . نمايد  اهتمام به چاپ آثاري با اين ويژگي مي       
دانشجويان به اينجانب رسيد حكايت از سودمند بودن اثر و پاسخگويي به نياز جامعة علمـي         

  .اين بابت خداوند سبحان را شاكرمن زمينه داشته است كه از در اي
اي نيز وجود داشت كـه بعـضاً معطـوف بـه              نقدهاي سازنده ،  البته در ميان بازخوردها   

اين نوع بازخوردها را نيز     . هاي محتوايي آن بود     هاي صوري اثر و بعضاً نيز ناظر بر جنبه          جنبه
اتفـاق  » سمت« جديد اثر كه با مشاركت       تويراسبه گوش جان شنيدم و كوشش نمودم در         

 محتـوايي در دو زمينـه تـالش          خصوصاً از جنبه  . افتد نواقص مطرح شده را برطرف سازم        مي
نخـست  . شده است تا اثر جديد بيشتر مقبول طبع خوانندگان خبير و بصير كتاب قرار گيـرد               

و دوم اينكـه بـا      اينكه هم پوشانيهاي ميان برخي فصول را در حـد امكـان بـر طـرف نمـودم                   
به غناي مباحث افزوده شود      تالش كردم ،  ن مباحث روزآمدتر  دحذف برخي مباحث و افزو    

اقـدام اخيـر   . گردد تر معرفي مي تر و جامع مؤثر به شكل دقيق درسي    برنامه و در نتيجه قلمرو   
بـه  ) بحـث ( فـصل  11 قبلـي و اضـافه شـدن    ويراسـت از ) بحـث ( فـصل  14منجر بـه حـذف     

البته چنانچه امكان افزودن به حجم كتاب از سـوي ناشـر وجـود              . ده است  جديد ش  ويراست
ماند و فصول اضـافه شـده         فصولي باقي مي  ،  چه بسا از مجموع فصول حذف شده      ،  داشت  مي

و )  بخش10به جاي ( بخش 9 جديد در    ويراستبدين ترتيب   . شد  نيز بيشتر از اين تعداد مي     
  .شود وانندگان ميتقديم خ)  فصل36به جاي ( فصل 33مجموعاً 

 -آشـنايي بـا مجـامع و منـابع علمـي        «علت حذف بخش پاياني كتاب قبلي بـا عنـوان           
گونه اطالعات از طريـق سـايتهاي اينترنتـي           دسترسي به اين  درسي    برنامه پژوهشي در قلمرو  

  .كند است كه مشكل به روز نبودن اطالعات در كتاب را هم مرتفع مي
از ميان همكـاران    . اران نيز دستخوش تغيير گرديد    فهرست همك ،  در اثر اين تغييرات   

دكتر نيلي و سركار خـانم دكتـر گويـا          ،  دكتر باقري : استادان گرانقدر آقايان  ،   قبلي ويراست



 2      ويراست دومپيشگفتار 

 

، دكتـر جـواد حـاتمي     ،  جمعـه   دكتر محمدرضا امـام   : آقايان(جاي خود را به چهار تن ديگر        
انـد كـه بـدين وسـيله از           داده) پور و سركار خانم مرجان ميرشمـشيري         موسي اهللا  دكتر نعمت 
  .نمايم و دسته تشكر و قدرداني ميمساعي هر د

 شــاهد رشــد روزافــزون دانــش، اميــد اســت در ســايه توليــد آثــار علمــي ارزشــمند 
  .يم و تربيت در ايران عزيز باشيمو ارتقاي كيفيت تعلدرسي  برنامه

  
  چنين باد

  مهرمحمديدكتر محمود 
  استاد دانشگاه تربيت مدرس
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   اولويراستپيشگفتار 

يـا طبـق    ،  »برنامـه درسـي   «رشـتة   ،  نظـران   بر اساس شواهد تاريخي موجود و اجمـاع صـاحب         
سالي كه در آن فرانكلين بوبيـت        - 1918در سال   ،  »ريزي درسي   برنامه«تر آن     اصطالح رايج 

ن يك قلمروِ    هويت يافت و به عنوا     - را به چاپ رساند    درسي  برنامه نخستين كتاب با عنوان   
بـدين  . هاي تخصصي قلمرو تعليم و تربيت به رسميت شـناخته شـد             معرفتي يا يكي از حوزه    

هـاي آغـازين    هايي دانست كه متعلّق به دهه       را بايد يكي از رشته     درسي  برنامه قلمروِ،  ترتيب
  .گذرد اد و چند سال از عمر آن ميهشت، قرن بيستم بوده

در دانـشگاهها بـه      درسـي   برنامـه  أسيس نخستين گـروه   چنانچه با شاخص ت   ،  از سوي ديگر  
 قـدمتِ رشـتة  ، موضوع بنگريم و از آن به عنوان نقطة آغاز تكوين يك رشته علمي اسـتفاده كنـيم              

 سـال   19،  )آكادميـك (اي برخـوردار از هويـت و منزلـتِ دانـشگاهي              به عنوان رشته   درسي برنامه
در سـال  ،  درسـي   برنامه  چرا كه نخستين گروه    .برآورد خواهد شد  ،   سال 63يعني نزديك به    ،  كمتر
  .پا به عرصة وجود گذاشته است) ركنيويو( در دانشكدة تربيت معلّم دانشگاه كلمبيا 1937

 خواه با مبنا قرار دادن انتشار نخستين كتـاب بـا            -را   درسي  برنامه رشتة،  بدين ترتيب 
 بايـد   -  گروه دانشگاهي با اين نام    و خواه با مبنا قرار دادن تأسيس اولين         ،  درسي  برنامه عنوان
اي جوان به شمار آورد كه اكنون در حال گـذر از مراحـل تكـوين و تكامـل خـويش                       رشته
آثار علمي فراواني در اين رشـته بـه عالقمنـدانِ تعلـيم و              ،  طي اين سالهاي نسبتاً كوتاه    . است
 عرضـه   -  مختلـف    در جوامع  درسي  برنامه اندركاران  ستنظران و د    صاحبويژه     به -،  تربيت

اي ساده    طبق محاسبه . 1رسد   جلد مي  5390به    ميالدي 2001شده است كه تعداد آنها تا سال        
 66طور متوسط در هـر سـال حـدود            به،   سال در نظر گرفته شود     82چنانچه قدمت اين رشته     

اين رقم ،  سال در نظر گرفته شود63اثر تخصصي در آن تأليف شده و اگر قدمت اين رشته          
انتشار اين تعداد اثر علمي را در       ،  رسد  به نظر مي  . يابد   كتاب در سال افزايش مي     86دود  به ح 

                                                                                                                   
بـه دسـت    » درسـي   برنامـه « و با اسـتفاده از كليـد واژة          )amazon(رنتي آمازون    اين رقم از طريق پايگاه اينت       .1

  . آمده است
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  .شادابي و پويايي آن در سطح جهان دانست، بتوان حاكي از نشاط، اين رشته
سال انتشار نخـستين كتـاب      . افكنيم  اكنون به وضعيت اين رشته در كشورمان نظر مي        

 ايـن رشـته در دانـشگاههاي كـشور در سـطح         شمـسي اسـت و تأسـيس       1356در اين رشـته     
گـردد؛ البتـه چنانچـه در سـالهاي ماقبـل              بـاز مـي    1368كارشناسي ارشد و دكتري به حدود       

 در ايـن بررسـي مـورد     -   كه انجـام گرفتـه اسـت       -   فعاليتهايي در اين زمينه انجام گرفته باشد      
 و كامـل از فعاليتهـاي       اطالعـاتي دقيـق   ،  اين بدان سبب است كه نگارنـده      . توجه نبوده است  

علميِ مربوط به سالهاي دورتر ندارد و اطّالعات اجمالي نيز حكايت از آن دارد كه فعاليـت    
  . به بعد است1356به سال عمدتاً متعلق ، علميِ جدي در اين حوزه

فصلنامة تعليم و   » درسي  برنامه نامه  ويژه«بر اساس كتابنامه و مقاله نامة منتشر شده در          
  درسـي   برنامـه مجموع آثار انتشار يافته در حوزة   ،   انتشار يافته است   1378 در سال     كه تربيت

يعني سال ،  مورد است كه با توجه به شاخص نخست 20 كمتر از    -  اعم از ترجمه يا تأليف     -
 7/0متوسط كتابهاي منتشر شده در اين رشته در هر سال           ،  )1356(انتشار اولين اثر تخصصي     

يعنـي سـال آغـاز فعاليـت علمـي در سـطوح تخصـصي        ،  شـاخص دوم بـا اسـتفاده از  ! اسـت 
ايـن  . يابد   كتاب در هر سال افزايش مي      5/1اين رقم به حدود     ،  )كارشناسي ارشد و دكتري   (

به عنـوان  رمقي و عدم پويايي اين رشته در كشور و     بي،  تحرّكي  ارقام را يقيناً بايد معرّف كم     
  .يك زنگ خطر قلمداد كرد

  :توان دو نكته را استنتاج كرد ي فوق مياز بررسي اجمال
فاصلة فاحش ميان ارقـام و آمـار جهـاني و ارقـام و آمـار مربـوط بـه ايـران بـه                 ) الف

هـا هـم    احتمال قريب به يقين اختصاص به اين رشته ندارد و با شدت و ضعف در ساير رشته          
هـاي    مي در تمـام حـوزه     عزم و اهتمام ملّي در توليد و انتشار آثار عل         ،  بنابراين. شود  ديده مي 

  .تر تعقيب و حمايت شود بايد با قوت هر چه تمام، دانش بشري
معــرّف كوشــشهاي يــك كــشور نيــست و حاصــل تــالش       ، ارقــام جهــاني ) ب
تمركـز جـديِ جغرافيـاييِ صـاحبان آثـار          . نظران متعلّق به كشورهاي مختلف اسـت        صاحب
، رو  از ايـن  .  اسـت  -  و انگلـستان     يكـا  امر ويـژه    بـه  -  البته در كشورهاي انگلوساكسون   ،  علمي

با بسياري ديگـر از كـشورهاي جهـان         ،  درسي  برنامه شايد موقعيت كشورِ ما در قلمروِ رشتة      
ليكن از كشوري متمدن و اثرگذار بر تاريخ و تمـدن بـشري در              . باشد  تفاوتي چندان نداشته    

خـود را بـه     ،  ييرود از حيـث تحـرك و پويـا          فرهنگي و هنري انتظار مـي     ،  هاي علمي   عرصه
  .پيشتاز در اين زمينه نزديك سازدكشورهاي 

امـري  ،  در كـشور   درسـي   برنامـه  فقر منـابع علمـي در زمينـة       ،  بنابر آنچه شرح داده شد    
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اي روشـن     تواند نويدبخش آينده    يقيناً نمي ،  استمرار وضعيت كنوني  . قطعي و انكارناپذير است   
ترين راه    كوتاه،  ها  ن كمبودها و كاهش فاصله    براي جبرا ،  برخي. براي اين رشته در كشور باشد     

و نويسندة اين سطور نيـز       اند كه همان برگردانِ آثار اين رشته به زبان فارسي است؛            را برگزيده 
تـالش بـراي ارائـه    ، تـر   تر و البتـه اصـيل       راه طوالني . از گام زدن در اين وادي غافل نبوده است        

وران     نظران و انديـشه     هاي صاحب   خالقيت و تجربه  ،  هاي تازه با تكيه بر بصيرت       افكار و انديشه  
. ايـم   وطني است كه شاهد كوششهايي بسيار محدود در قالب آثار تـأليفي در ايـن رشـته بـوده                  

امـا ايـن نـسبت ميـان هـر اثـر            ،   نسبت بـه ترجمـه دارد      يهر چند ارزش و اصالت بيشتر     ،  تأليف
برگـردانِ آثـار علمـي ديگـران و تـأليف           به جز   . ترجمه شده و هر اثر تأليف شده برقرار نيست        

تواند به شكل و قـالبي ديگـر از تـدوين اثـر      كانون توجه اثرپردازان مي، در هر رشتة علمي  ،  اثر
، در ايـن شـكل از توليـد اثـر علمـي     . نيز معطوف گردد كه در تدوين اثر حاضر متجلّـي اسـت          

ا بـر عهـده دارد و بـدين         سازماندهي و تنظيم مباحث اساسي اثـر ر       ،  وظيفة طراحي ،  صاحب اثر 
مـسئوليتِ  ،  در ايـن مرحلـه    . خشدب  ترتيب به فهمي خاص از رشته و ابعاد و اجزاء آن عينيت مي            

 اثر مانند نقش اثرپرداز يك اثر تأليفي است و به همان ميزان اصالت دارد و برخـوردار                 صاحب
تـاب مـنعكس    بنـدي ك    كنندة اثر كـه در بخـش        فهم تدوين ،  در مرحلة بعد  . از عنصر خلق است   

اي از مباحث سودمند براي تبيـين و تـشريح هـر يـك از ابعـاد       با در نظر گرفتن مجموعه   ،  است
، عمـدتاً شـكل تـأليفي داشـته    ، مباحث ذيل هر بخـش در اثـر حاضـر       . شود  تكميل مي ) بخشها(

منـدان مباحـث مربـوط بـه       هايي است كه طي سالهاي گذشته گردآورندة اين اثر به عالقه            مقاله
در قـالبي  ، بار اكنون براي نخستين ،  ها  اين مجموعه مقاله  . تقديم نموده است   درسي رنامه ب حوزة

تعـدادي از مباحـث ذيـل بخـشها نيـز           . به خوانندگان اين اثر عرضه شده اسـت       ،  تازه و متفاوت  
ايـن  . بار ترجمه شده و در چهارچوب خاص اين اثـر بـه كـار گرفتـه شـده اسـت        براي نخستين 

هايي است كه با دقت و وسواس گـزينش           از يك كتاب و بعضاً نيز مقاله      گاه فصلي    مباحث گه 
  . شده استاستفاده، اي كه پديدآورندة اثر براي آنها قائل بوده به دليل اهميت ويژه، شده

 در  درسـي   برنامـه  آموختگـان رشـتة     نظران و دانش    مشاركت جمع زيادي از صاحب    
 ممتـاز ايـن اثـر بـه شـمار آورد كـه در               ترجمة اين مجموعه مباحث را بايد جزءِ ويژگيهـاي        

  .سابقه است  بي-هاي علمي  ر رشته و چه بسا ساي- تدوين آثار علمي در اين رشته
برنامـه  «هـاي جـوان ماننـد         اين قالب از توليدِ اثـر علمـي در رشـته          ،  به اعتقاد نگارنده  

برخـي از  سـودمندتر اسـت و ضـمن آنكـه     ، يعني ترجمه يا تأليف، از قالبهاي ديگر ،  »درسي  
به شكلي مؤثرتر ، اي از خصوصيات اثر ترجمه را داراست    خصوصيات مهم اثر تأليفي و پاره     

ايـن قالـبِ    . دهـد   اندركاران تعليم و تربيت كشور پاسخ مـي         به نيازهاي جامعة علمي و دست     
در ميان آثار توليـد شـده در داخـل مـشابهي             درسي  برنامه هر چند در رشتة   ،  توليدِ اثر علمي  
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. تـوان يافـت   فـروان مـي  ، ليكن آثـار علمـي از ايـن دسـت را در ميـان آثـار خـارجي            ،  ندارد
 -از نظر بلوغ و توسعة رشـته  ويژه   به-هر چند در شرايطي متفاوت ، پديدآورندگان اين آثار 

اما همچنان به اين قالب روي آورده و اتفاقاً آثار آنهـا            ،  نسبت به شرايط كشور ما قرار دارند      
سـرّ  ،  بـه گمـان نگارنـده     . رو شده است     است كه با اقبالي قابل توجه نيز روبه        در زمرة آثاري  

افكـار و   ،   ذاتي آنها نهفته است كه خواننـده را بـا آراء           گونه آثار در اين ويژگيِ      اقبال از اين  
نظران و انديشمندان اين رشته با زبـان و قلـم خـود           قابل توجه از صاحب     گروهي هاي  انديشه

  .سازد آشنا مي) اسطهيعني بدون و(آنها 
اثر مهـم ايـن رشـته كـه بـا ايـن              چند   مند را با مشخصات     به جاست خوانندگان عالقه   

اند آشنا سازم تا مدعاي توجه نويسندگان و اثرپردازان خارجي به             سبك توليد و عرضه شده    
  .اين قالب از توليد اثر علمي مستند گردد

1. D. J. Flinders and S. J. Thornton (1997) (eds.). (The Curriculum Studies 
Reader). Routledge, New York. 

2.G. Hass (1987) (ed.). (Curriculum Planning: A New Approach). Allyn and 
Bacon, Inc.,Boston. 

3. L. E. Beyer and M. W. Apple (1998). (The Curriculum: Problems, Politics, 
and Possibilities). State University of NewYork Press. 

در تدوين اثر حاضر كوشش شده است از هـيچ يـك از ابعـاد و                ،  نكتة واپسين اينكه  
غفلت نشود تا بتوان از آن به عنـوان         ،  به عنوان يك قلمروِ معرفتي     درسي  برنامه اجزاء اصلي 

، جامعيت. هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري بهره جست         كتاب جامع درسي در دوره    
د به زبان فارسي مورد توجه نويسندگان محترم بوده و تالش    هر چند در برخي از آثار موجو      

 چه تـأليف و     -ليكن بيشتر آثار موجود     ،  شده تا ابعاد و اجزاء رشته تحت پوشش قرار گيرند         
تنها به مبحثي خاص از مجموعة متنوع موضـوعات  ،  اين هدف را تعقيب نكرده-چه ترجمه  

 هـاي  نظريـه صـاحب ايـن اثـر كتـاب       ،  اي نمونـه  انـد؛ بـر     پرداخته درسي  برنامه متعلّق به رشتة  
هـاي هنجـاري در       را ترجمه نموده است كه تنها به بحـث ديـدگاهها يـا نظريـه               درسي برنامه
پردازد و طبعاً درصدد معرّفي همـه جانبـة رشـته بـا توجـه بـه تنـوع و               مي درسي  برنامه حوزة

  . كثرتِ موضوعي آن نيست
كه با صـرف وقـت ارزشـمند خـود بـه ترجمـة              دانم از كلّية عزيزاني       برخود الزم مي  

همچنـين همكـاران    ،  ها يـا مباحـث منتخـب بـراي چـاپ در ايـن اثـر همـت گماردنـد                     مقاله
صـميمانه تـشكر و     ،  ارجمندي كـه بـا درج اثـر خـويش در ايـن مجموعـه موافقـت نمودنـد                  

. مايمقدرداني نمايم و از درگاه خدواند سبحان براي آنان طلب سعادت و توفيقِ روزافزون ن     
توانـست بـا كيفيـت        ايـن اثـر نمـي     ،  در صورت نبودِ همكاري و همراهي ايشان      ،  بدون ترديد 

توان انتظار داشت از رهگذر توليد آثـاري ايـن            مي. حاضر به خوانندگان محترم عرضه شود     
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آموختگان اين رشـتة      نظران و دانش    همدلي و روح جمعي در ميان صاحب      ،  صميميت،  چنين
 تر و پوياييِ هر چه بيـشتر رشـتة          ويت شود و اين شرايط در رشد شتابنده       نوپا بيش از پيش تق    

طـور تمـام و       مسئوليت نقصانهاي احتمالي در اين اثـر بـه        . نقشي مؤثر ايفا نمايد    درسي برنامه
رود در سايه راهنماييها و بازخوردهايي كه از سـوي   كمال متوجه اين جانب است و اميد مي 

شود زمينة رفـع ايـن كمبودهـا و كاسـتيها در چاپهـاي                مي   افتخوانندگان فاضل اين اثر دري    
  .بعدي فراهم شود
اي در نظر گرفته شده كه به معرفـي           از آنجا كه در شروع هر بخش مقدمه       ،  در ضمن 

ل كتـاب در ايـن قـسمت        مـرور بـر مباحـث كـ       ،  پـردازد   اجمالي مباحث ذيل آن بخـش مـي       
  .ضرورت ندارد

  
  توفيق از اوست

  ديمهرمحمدكتر محمود 
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
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