
 

 

 
 
 

 )برنامه درسي "يك"(برنامه درسي به عنوان محصول 

  3/3/1393: تاريخ پذيرش و انتشار  20/01/1392: تاريخ دريافت
  
 1دكتر محمود مهرمحمدي

 
  و طرح اجمالي مدعا پرسش هدف،

تك  نوعاًانساني و اجتماعي است كه  يها پژوهشدوسويه ميان روش شناسي و سوژه شناسي در  يا رابطههدف اين نوشتار تبيين      
 .شود يمتعقيب  ها حوزهثرت روش شناختي در اين اقبال به ك "چرائي"مدلل ساختن  تر يكلو از طريق آن هدف  شود يمسويه فرض 

 ،مراد از سوژه شناسي همچنان كه .شناخت روش است ،شتار مراد از روش شناسي پژوهشوالزم است توضيح دهم كه در اين ن بدواً
د كه آيا روش شناسي اينگونه بيان كر توان يمرا  اين نوشتاراساسي  سؤال .باشد يمشناخت قلمرو  ،شناخت سوژه و مراد از قلمرو شناسي

آن رشته در ) قلمرو شناسيآن  تبع بهو (سوژه شناسي ، بر خاص طور بهو در حوزه برنامه درسي  عام طور بهوهش در يك حوزه علمي پژ
اين به عبارت ديگر  ؟است قلمرو شناسيبر  ريتأثسوژه شناسي و فاقد  ريتأث؟ يا اينكه روش شناسي همواره تابع و تحت گذارد يماثر 

  متقابل؟است  يا رابطهاست يا  و از سوژه به روش يك سويه وژه شناسيروش شناسي و س رابطه
، داراي ديگر سخن، به را ها روش. كند ينم، نسبت به موضوع يا حوزه مطالعاتي خنثي عمل روش پژوهش مدعاي نگارنده آن است كه     

رويكرد  مستقل از توان يمه بيان ديگر اين سخن كه موضوع پژوهش را ب. دانستبايد يا موضوعي نيز  يا مقولهخاص  يها يريگجهت 
 نشيگز به ،مستقل كامالً يا مرحلهو سپس در  نموده يبند صورت )بازنمائي دانش يها وهيشيا ( يشناخت روشروش شناختي يا ترجيحات 

با . است و گرچه نادرست نيست اما ناقصي خام است ، سخنپژوهش پرداخت سؤال، سوژه يا روش مناسب براي پرداختن به آن موضوع
 عنوان بهو  شده مطرح) 1994، ؛ آيزنر1996واكر، (در اكثر منابع روش شناسي پژوهش اين حكم كلي كه  روايي در صحت و اين فرض

 وهش است يا موضوع پژو سؤال لهم ازم روش پژوهش " بايد با ديده شك و ترديد نگريست كه است شده رفتهيپذيك اصل بديهي 
، اما از دارد و در مواردي راهگشا نيز هست يموجهاين حكم گرچه ظاهر معقول و  ".دارد تأخرانتخاب آن از نظر زماني نسبت به سوژه 

بايد  رديگ يمشكل  آن جا كه در بطن آن اين تصور نهفته است كه شناسايي موضوع يا سوژه پژوهش مستقل از گرايشات روش شناختي
دانست كه ذهن حامل رسوبات تفكر اثبات گرايانه  توان يماين تصور را همچنين . ، غير واقعي ارزيابي شودير دقيق و در مواقعيناقص يا غ

از  متأثرو غير  و ادراك را امري مستقل از نظريه داند يمخارجي  يها دهيپدبازتاب دهنده  نهييآهمچون در جريان كسب معرفت را 
  .)2000، و بربلز فيليپز(  كند يممعرفي  ظركنندهن

كه در دسترس او قرار دارد و البته هر ابزاري براي  ماند مياين است كه گرايش روش شناسي پژوهشگر به ابزار كاري نكته اساسي     
ين عكاسي با دورب ،كار اره را انجام داد توان نمي قيچيبا  مثالًهمچنان كه  .مفيد است خاصي هاي هدفنيل به انجام عمليات خاص يا 

مانند اسب  اي نقليهامكان پذيراست و با در اختيار داشتن وسيله  برداري فيلمرا كاويد كه با دوربين  اي پديدههمان عرصه يا  توان نمي
همان  توان نميهم  )به عنوان ابزار معرفتي( كمي – بايد پذيرفت كه با روش شناسي علمي ؛افتاد اي قارهبه فكر سفرهاي بين  توان نمي

 هاي ديسيپلينهاي برگرفته از كه با روش شناسي كرد و بازنمائي و فهم را كاويد اي پديدهحوزه يا سوژه يا  همان يا اري را انجام دادك
و  2ايهاي ميان رشتهيا روش شناسي) ...و  تأويلي ،، پديدارشناختي، قوم نگارانه، زيباشناختي، انتقاديمانند روش شناسي فلسفي(ديگر 
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2. Interdisciplinary 



 

 

آنچه . )1991، شورت() 5، پژوهش تلفيقي4اي، پژوهش نظريه3، پژوهش حين عمل2مانند پژوهش معطوف به عمل فكورانه( 1رشته ايفرا
به  هتوج جلببرده و هدف آن  نام 4و انديشه  3از آن با عنوان نسبت ميان رسانه برخي، همان است كه است تأكيدجا مورد  در اين

 ،1998آيزنر، (است  ها انديشهو  بيني جهانبا  ها رسانهابراز، يا وجود سنخيت ذاتي ميان ، ابزار يا قالب ديشه از رسانهنا تأثيرپذيريواقعيت 
نقاش  ": يا اين بيان ارنست گامبريج، كه گفته "بيند ميآنكه چكش در دست دارد همه چيز را ميخ "حكيمانه كه  هاي بياناين  .)48ص 

وجه مغفول دهنده همين  بازتاب) 1986به نقل از آيزنر، ( "كند مينقاشي  بيند مينه اينكه آنچه را  ،بيند ميي كند نقاش تواند ميآنچه را 
، به عبارت شود ميسوژه شناسي كه منجر به تبيين قلمرو  .است) قلمرو شناسي( شناسيسوژه  ميان روش شناسي و رابطهدر  شده واقع

در  پس) 1988آيزنر،( .شود ميي است كه معتبر و محترم شمرده يا ابزار كاويدن و شناختروش شناسي  تأثيرتحت  مستقيماًاخري، 
فقط پديده  گيرد ميكمي قرار -مقبول به آنچه ذيل رويكرد علمي هاي شناسي روشانحصار روش شناسي و محدود كردن دامنه  شرايط

يه پذيرش مشروعيت انحصاري براي اين سنخ روش شناسي يا هستند و در سا گيري اندازهكه قابل  شوند ميهائي قابل مطالعه انگاشته 
متعلق  هاي پديدهكه او را از بروز حساسيت درباره مسائل يا  شود ميدامنه ديد پژوهشگر ظاهر  در 6اشكال بازنمائي حقيقت، نقاط كوري

 .)2005گاف،( دارد ميهستند باز  گيري اندازهپيچيده ولي غير قابل  هاي پديدهبه آن نقاط كه 

، بلكه عالئق روش شناختي نيست هيسو كيخطي و  يا رابطه، بنابراين و با توجه به اينكه رابطه ميان روش پژوهش و سوژه پژوهش     
نتيجه گرفت كه بسط روش شناسي پژوهش و ترويج كثرت  اجماالً توان يم، گذارد يم ريتأثبر عالئق مطالعاتي وي  متقابالًفرد نيز 

، ، متغيرهاها نهيزمرشته برنامه درسي بود ه و با طرح  به منزله بسط حوزه مطالعاتي و پژوهشي قاًيدقمه درسي برنا در حوزه يشناس روش
  .شد خواهدمتفاوت پژوهشي زمينه براي بالندگي رشته در سايه توسعه دانش برنامه درسي بيش از پيش فراهم  يها سؤاليا  ها سوژه

اين  اغورفهم متفاوتي از حدود  اساساً، پژوهش در حوزه برنامه درسي يشناس روش و تكثر در نتيجه رواج تنوع تر روشنبه عبارت     
از ابعاد و  يا تازهبه درك  توان يمو ه و بررسي در اين حوزه حاصل شد قابل مطالعه يها سوژهقلمرو مطالعاتي يا موضوعات و 

كه در آن قلمرو قابل  ييها پرسشا قلمرو علمي را با اتكاء به مگرنه چنين است كه حدو مرز هر رشته ي. رشته نائل آمد يها تيمأمور
قابل  يها پرسشپژوهش در حوزه برنامه درسي از آنجا كه به بسط و توسعه  يشناس روش؟ پس بسط ميابي يمكاويدن و پاسخ دادن است 

. اين رشته را به دنبال خواهد داشت يها تيمأمور، درك متفاوتي از حدود و ثغور و انجامد يم، پيگيري و پاسخگويي در اين رشته طرح
  .و معلول تنوع روش شناسي نيز دانستمرهون  توان يميعني بسط مفهومي و موضوعي رشته برنامه درسي را 

  مدعا تر يليتفصطرح 
اشكال  "يعني ه درسي پژوهش در حوزه برنام يشناس روشاثر  تنها دآورندهيپد ،)1991(شورت  مدعا ادمونداين  تر يليتفصبراي بيان     

، شورت به معرفي هفده گونه مختلف پژوهش كه سابقه بكارگيري و استفاده در اين كتاب. ميطلب يمرا به مدد ، 1"پژوهش برنامه درسي
روش  نگاشته شده و از جمله به مرور اجمالي بر خودشدر فصل اول كتاب كه به قلم . مبادرت ورزيده است در قلمرو برنامه درسي داشته

، يعني قابليت جايگاه هر يك از رويكردهاي مطالعاتي را با توجه به كاركرد ويژه آنها يو ،اختصاص دارد گانه هفدهشناسي هاي 
تا  17ص ( دينما يمرا ارائه  ها سؤالاز اين  يا نمونه، تعريف كرده و خاص و متفاوت در قلمرو برنامه درسي يها پرسشپاسخگويي به 

 و كثرتتنوع  تمايل به پذيرشكه در اثر  كند يمله به چند نكته مهم درباره پژوهش در حوزه برنامه درسي اشاره شورت بالفاص. )19
قابل برنامه درسي كه در قلمرو  ييها پرسشاز جمله اينكه دامنه و تنوع . آشكارمي شود موجه بازنمائي دانش يها روشيا  روش شناسي

بسياري از  و اند دادهست كه بسياري از متخصصان رشته برنامه درسي تاكنون تشخيص بسيار بيش از آن چيزي ا باشند يمطرح 
پژوهش هرگز به  يشناس روشخاصي از  يها گونهجز از طريق توجه و توسل به  نيز و بررسي در حوزه برنامه درسي طرح قابل يها پرسش

                                                 
1 .Transdisciplinary 
2. Deliberative research 
3. Action research 
4. Theoretical research 
5. Integrative research 
3. Media 
4. Idea 
6. Blind spots 
7. Forms of Curriculum Inquiry 



 

 

پژوهشي نمونه قابل دريافت  يها پرسشعي كه فقط از طريق موضو/ كه وسعت محتوايي  ديافزا يموي در ادامه . كند ينمذهن خطور 
از آن است كه بسياري از متخصصان  تر عيوسبرنامه درسي چه بسا  يها تيفعالدانش مرتبط با  يقلمروها "، حكايت از آن دارد كه است

طرح شود نيز پرداخته و به آن پاسخ م تواند يموي بالفاصله به پرسش محتومي كه در اين زمينه  البته ." اند دادهتاكنون تشخيص 
آن  يتيهو يبحكم بر  الواقع يفپرسش محتوم ناظر به اين نگراني است كه با سيال انگاشتن حدود و ثغور موضوعي يك رشته آيا . ديگو يم

  .ساختبه آن را مطرح خواهد  يتر يليتفصبه اين پرسش بازخواهد گشت و پاسخ  يبند جمعنگارنده در مقام  ؟ميا نداده
ليوت آيزنر شخصيت ا اين .ميكن يماشاره برجسته حوزه روش شناسي از موضوع ارتباط  يها چهرهيكي ديگر از  يبند صورتاكنون به     

ديگري  اما او در اثر خورد يمروش، به چشم  ييشناساسوژه به  ييشناسابر رابطه متعارف، يعني از  ديتأكثار او آ يبرخاست كه گرچه از 
به تبيين سويه ديگر اين  ،رود يميك انديشمند منتقد نسبت به معرفت شناسي اثباتي انتظار  عنوان بهبه شايستگي و آنچنان كه از او 

. شده است تشريح) 1988("روش يها استيستقدم تجربه و "با عنوان  يا مقالهشكل آن در  نيتر برجستهبحث به  اين .پردازد يمارتباط 
  :ديگو يمآيزنر 

بلكه بايد يك  ،يك رخداد صرفاًنبايد را  تجربه .چيزي بيش از يك رخداد طبيعي در زندگي انسان است }ادراك كردن/ديدن{ تجربه "
آناني كه مهارت الزم براي توسط اما در انتظار دستيابي ؛ هستند ،ميكن يمدر جهاني كه ما در آن زيست  يها تيفيك .دستاورد دانست

  .)15ص ("مانند يمرند را دا ها آندريافت 
  :كه دهد يمدر ادامه نيز چنين توضيح 

 يها قالباز  كي چيهمعنا در . نديب يمبه تجربه در آمده ماست كه محتواي معاني به چنگ آمده را تدارك  يها تيفيكدر نهايت اين "
 كيفيتي خاص از زندگاني را بيرون بكشد ها آناز  تواند يممتبحر و خالق كه ) بيننده(خواننده زبان منطقي يا اشكال هنر مستقل از 

  )16ص (".تعبيه نشده است
اعم و آموزش  طور بهريان آموزش كه ما در ج دينما يم يريگ جهينتن ديگري از اين نوشتار به نيكوئي و روشني چني يزنر در فرازآ    

چرا كه در اينصورت . اشياء و وقايع پرهيز كنيم كردن و برچسب زدن به يبند هطبقبر اموري مانند  ديتأكاخص بايد از  طور بهپژوهش 
تشكيل دهنده آن اشياء و وقايع به چنگ آيند را به شدت كاهش  يها تيفيكدامنه آگاهي مخاطبان را محدود ساخته و احتمال اينكه 

  .)17ص ( بدان خاطر است كه آگاهي ما همواره محدود به ابزارهاي ماست اين .ميده يم
 ها آنكه از جمله  اند شدهقائل  يزتما نظران صاحبنيز برخي  اجتماعيو علوم  يعيدانش در علوم طب يارساخت يها يژگيو يانم    

در سطح هر جه باالتر، و در  يدحركت به سمت تجر ي،توسعه دانش را عمود يانجر قلمرو علوم طبيعياو در . )2000(است برنشتاين 
 يها زبانبلكه  افتد ينم اقاتف يانباشتگ يدر نوع افقبه گفته او . كرده است يفه توصپاره پار يا يتوسعه دانش را افق قلمرو علوم اجتماعي

زبان تازه را اگر همسو با تز  ينا. هاست دهيپدمتفاوت از  يبخش شناخت يدتازه و نو يمتضمن طرح مسائل كه نديآ يم به وجود يمختلف
تبيين ديگري از  توان يمرا  ينشتان، بحث ساختار دانش بربدانيم ياجتماع يانسان يها دهيپداز  يرمزگشائ يتازه برا يها روشنوشتار  ينا

 .معرفي كرددر قلمرو علوم انساني اجتماعي  يقلمرو شناس سوژه شناسي باو  يسوژه شناس اب يشناس روشرابطه 

  يبند جمع
حوزه برنامه  يها پژوهشغير متعارف در هاي و توصيه به استفاده از روش شناسيبسيار فراتر از تشويق  نوشتارداعيه اصلي اين      

 سؤالپژوهشگر روش را متناسب با  اولي است كه آن خواهد بود، سخن اصلي يرمتعارفغ يها روشدر توصيه به استفاده از . درسي است
 نوعاًپژوهش كه يعني روش شناسي . را جابجا كنيم يتأخرليكن در اين مقاله هدف آن بود كه چنين تقدم و . پژوهش انتخاب نمايد

، نگارنده به ديگر سخن. موضوعيت و اصالت معرفي كنيم واجد را ،نه موضوعيتو طريقيت داراي ، يا شود يمعي شناخته بتّ داراي اعتبار
 .پژوهش داشته باشيم سؤال رويشپژوهشي بدانيم و از آن انتظار  يها پرسشچوانه زدن  منشأرا بايد مادر و  يشناس روشمعتقد است كه 

، چشم سازيمآشنا ن يرمتعارفغ يها روش، اگر از كثرت روش شناسي حمايت نكنيم و اگر پژوهشگران آينده رشته را با تر روشنبه عبارت 
 ها آنناقص و معيوبي از حدود و ثغور مفهومي رشته را به  تصوير و بدين ترتيب ميا بستهو مسائل  ها پرسشرا نسبت به بسياري از  ها آن



 

 

نوع "نقل از كتاب (است اين معنا را بازگو كرده  "تربيتي يها پژوهشاشكال فهم و آينده "در نوشتاري با عنوان  آيزنر .يما كرده منتقل
  ):1998،"مدارسي كه ما نياز داريم

 عنوان بهتغييراتي كه ممكن است در اجتماع تحقيقات تربيتي رخ دهد، گستردگي تصورش از چيزي است كه  نيتر مهميكي از "    
فهم  يها راهشناخت اينكه بلكه براي مرج نيست،  اين وسعت نظر افزايش يافته، مجوزي براي هرج و. شود يمحقيق تربيتي پنداشته ت

 ")131ص ( كنند يممنجر به درك محدودي از اين است كه مدارس چگونه عمل  احتماالًو نگاه تنگ نظرانه به روش،  اند فراوان

ذهن  توان گفتمي ،)قلمرو شناسي(رابطه الهام بخش روش شناسي و سوژه شناسي  ي بهپايبند در مقام بيان استعاري لزوم     
مستتر در محيط را در درون خود ظريف  هاي يفيتككه  باشد اي يدهتندر هم  تار و پودچنان داراي  بايد تور معرفتيمانند يك پژوهشگر 

 "رمز گشائي"به آن است كه به شكل خاصي از حقيقت  ها روشز موضوعيت هر يك ا ،سخن ديگر به .را از كف ندهد ها آننگاه دارد و 
ي ثابت است اما وجوه متعددي دارد كه هر يك از آن وجوه در صورتي كه از ابزار رمزگشايانه هر يك از حقيقت امرگرچه . كنند يم

ويژه  "جهان بيني"گوئي  ها روشيك از  هر ،هم به بياني ديگر باز .مانند يمو گرنه مكتوم  شوند يمشناسائي  ،بهره گرفته شود ها روش
  .دارند يمخود را به پژوهشگر ارزاني 

، بلكه 1است "ميان پارادايمي"از اين منظر تنها مبحثي  يشناس روشبر كثرت  يدتأكنكته حائز اهميت ديگر آنكه نبايد تصور شود      
مورد عنايت  ها وشرپژوهش الزم است گونه گوني و تنوع حتي در ذيل پاردايم سنتي  مثالً. شود يمنيز محسوب  "درون پاردايمي"بحثي 

ر چارچوپ پارادايم سنتي تعريف د تاًعمدكه ( 3و مطالعات تجربي 2همچون مطالعات طولي ييها گونهدر اثر غفلت از  مثالًواقع شوند تا 
  .پژوهشي ارزشمندي در نقطه كور ديد پژوهشگر واقع نشوند يها پرسشو  ها سوژه) شوندمي
كه  تأثيريگوناگون پژوهش از حيث  هاي روشآشنايي با  گفت وجه ضرورت ديگري براي توان ميبا توضيح بيشتر مفهوم نقطه كور     
پژوهش و پژوهشگر را از آفت دچار شدن به  تواند مي اين آشنايي. دبرشمر جديد پژوهشي داشته باشد هاي سوژهبر شناسايي  تواند مي

نقاط ". تاسدر ميدان ديد پژوهشگر  4"نقاط كور" اصطالحاًيا  ها ديدنيديده نشدن همان جهل مركب  .خالصي بخشد "جهل مركب"
 .اند گرفتهچون در دامنه ديد قرار  گذارند نمي جاي بهنكاويده پژوهشي در حكم جهل بسيط اند و نگراني چنداني  هاي سوژهيا  5"خالي
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  .نان كه در مباحث رويكرد تركيبي مطمح نظر استآنچ.  1

2. Longitudinal studies 
3. Experimental studies 
4. Blind spots 
5. Blank spots 



 

 

  
 


