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 دو جبهه معارض:  

 ی درسی  با   مفروضات نظریه آشوب تقابل مبانی منطق تایلر در برنامه 

 1صدیقه کاظمی 

 11/12/99پذیرش:                        25/8/99دریافت:                                                                             

 چکیده            

ي دریلی ي آن با مبانی منطق تایلر در برنامههدف اصللی ای  پژوه  برریلی فرالیاظ نهریه آشلوم و مقای له

ي توصلللیای ایلللتم ای  مطا نه به نقد مبانی منطق تایلر بر مبناي اکرکییلللیو وي در  وزه -تحلیلی با روش 

ری ي دریلی ي دریلی تمرک  داردم ای  کتام تبلور ققاید و آرا  مو   راع  به قناصلر و اصلور برنامهبرنامه

خلق آکار موافق و مخا     هایی از ابناد مختل  واق  شلده و همی  وور منشلاایلت و تا کنون در منر  نقادي

ي آشلوم مورد مطا نه و مرور و متنددي ایلت، در ای  مطا نه ای  اکر کییلیو با  ن  نهري ماروالاظ نهریه

ي آشلوم تحلی  بازخوانی مجدد قرار گرفت و مبانی منطقی اکر تایلر و قرابت یا غرابت آن با ماروالاظ نهریه

ز آن ایللت که مبانی منطق تایلر مبتنی بر ایللتناره یللاقت نیوتنی، هاي ای  مطا نه  اکی او تشللریش شللدم یافته

هاي ب للته، تجوی ا گوهاي کلی نهنی ری ي، ابتنا  بر یللی للتمپذیري و پی  بینی، رویکرد خطی در برنامهتنیّ 

ي دریلللی هلاي یلادگیري،تنیی  اهلداف قینی و برونلداد یلادگیري قبل  از آموزش در برنلاملهبراي همله موقنیلت

ر  ا ی که ماروالاظ نهریه آشلوم به ترتیو و متناظر با هر یو از ماروالاظ فوم، مبتنی بر ایلتناره ایلت د

ری ي، نلاپلذیري، تلاکیلد بر رویکرد غیر خطی در برنلاملهرودهلاي پرتیوم و آم و هوا، تنیّ  نلاپلذیري و پی  بینی 

ها و ،اللرورظ توعه به تااوظهاي باز، اللرورظ ورا ی ا گوهاي نهنی متنایللو با موقنیتابتنا  بر یللی للتم

ي دریلی  و آموزش ایلت که در ورف مقاب  مبانی منطق تایلر قرار دارد و در نتیجه نایلاختاریافتگی در برنامه

ي دریللی  در موقنیت و عریان و فرایند  ي دریللی  میتنی بر مارواللاظ نهریه آشللوم به ورا ی برنامهبرنامه

ي دریی  پی  از قم   یی مبتنی بر مبانی منطق تایلر بر ورا ی برنامهي درقم  تاکید دارد در  ا ی که برنامه

 و هدایت دقیق آن برنامه در عریان تدریس اشاره داردم

 ي درییمي آشوم، برنامه: منطق تایلر، نهریههاکلید واژه

  

 
 kazemisahar92@yahoo.com ایتادیار گروه قلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران،م  1



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه

، مدریلله و عامنه ایللتم با ی ي دریللبرنامهي نحوه برخورد و نهراظ فرد ن للبت به ي دریللی  مننکس کنندهرویکرد برنامه

هاي  ری ، مربی یا منلم می توان دیدگاه و موال  او را ن لبت به یادگیرنده، موالوقاظ دریلی، هدفبرریلی رویکرد یو برنامه

،  1390)یارمحمدیان،  ها و محتواي دریی و نق  مدریه و عامنه در فرایند تنلیم و تربیت، مورد مطا نه قرار دادآموزشی، روش

 م (25

کننلد و براي هر یلو نی  ي دریلللی  را بله دو گروه قملده تق لللیم می رویکردهلاي برنلامله (25، 1993) 1ن ارنشلللتلای  و هلاوکی

 هایی بر می شمارند:گرای 

 ایتم 6و قلمی  5، یی تمی 4، مدیریتی 3: ای  رویکرد شام  چهار گرای  رفتاري2رویکردهاي قلمی و فنی 

 ایتم 9و بازیازان ماهومی   8گرایان: شام  دو گرای  ان ان7قلمی  غیررویکردهاي غیر فنی و 

در نی  دیلته اور و گرای  رفتاري، عاي    (1993)بندي مذکور به اقتقاد ارنشلتای  و هاوکین های  در دیلتهتایلر و اندیشله

کرد ای  کتام کوچو که فقط هشلتاد  گمان نمی   11ری ي دریلی و آموزشلی با انتشلار کتام ااصلور برنامه  10گیردمرا   تایلرمی 

،  1949ي دریلی )هم از عنبه  نهري و هم ابناد قملی(بگذاردم در یلار داشلت تاکیري ماندگار روي رشلته برنامه 12و یله صلاحه

تری  و تاکیرگذارتری  کرد که انتشلار ققایدش تحت قنوان چنی  کتابی او را مبدر به یکی از برع لتهتایلر ا تماال پی  بینی نمی 

امروزه ( 1949)تایلر،م اکر تایلر (2002 ،13)ایلاارن لکی ا و یلایر نقا  دنیا  خواهد کردي دریلی  در آمریکها در  وزه برنامهچهره

 مي دریی  قاب  تام  به نهر می ریدبند از گذشت هاتاد و یو یار هنوز به قنوان اکري کیییو در  وزه برنامه

داشلت  یو فرزند و نوشلت   گاته شلده ایلت هر فردي باید در وور زندگی یله کار مهم انجام دهد: کاشلت  یو درخت،

، چرا کله هر یلو از ای  اقملار پیلاملدهلاي پلایلا و ملانلایی را در وور  یلاظ فرد و  تی پس از آن بله بلار (1998،  14)برک یلو کتلام

دارند و از ورفی هر یو از ای  یله قم   آورند که نام و یاد قام  به وعود آورنده خود را براي یلا یان متمادي زنده نگه می می 

 دارد که:ام  اشاره به ای  اظهار نهر اقیم می  (1998)هاي بند به نحوي از انحا  تاکیر خواهند گذاشتم برک ن   روي

ام  از ای  که تایلر درختی کاشلته یا پ لري داشلته ایلت، اویقی ندارم اما باور دارم که وي در انجام وظیاه یلوم، نوشلت  

،  همان )اي روي عهان بگذارد، موفق بوده ایلت ا نادههاي زیادي تاکیر مثبت فومن ل یو کتام ماندگار که توان لته ایلت براي  

 (م1998

هایی ری ي دریلی ایلت تا کنون در منر  نقاديای  کتام که تبلور ققاید و آرا مو   خود راع  به قناصلر و اصلور برنامه

در  (398، 1975)15   متنددي واق  شلده ایلتم پایناراز ابناد مختل  واق  شلده ایلت و همی  وور منشلا خلق آکار موافق و مخا

نلاملد کله قموملا منجر بله رد فل لللاله پراگملاتی لللم در تنلیم و تربیلت شلللده  می   16رد منطق تلایلر، آن را بله مثلابله اکوچله ب  ب لللتی 

تواند اند، ای  امر می فتهب لیاري از منتقدان تایلر تیرهاي انتقاد خود را به اهداف رفتاري نشلانه ر (م2،  2007، 17نق  از ژوپایلت)

صلاحه از   62تری  یلن  بناي منطق تایلر ه لتند و  بیشلتری   جم کتام وي)اهداف رفتاري زیر بنایی   -1ناشلی از دو امر باشلد  

کند ناشللی از اهداف رفتاري گرا و عبرمحور می آناه منطق تایلر را تبدی  به منطقی تقلی   -2صللاحه( را دربرگرفته ایللتم  128

 
1 - Ornestein & Hawkins 
2 -Technical & scientific 

3 -Behavioral 

4 -Administrative 
5 -Systemic 

6 -Scientific 

7 -No technical & nonscientific 
8 -Humanistic 

9- Reconceptualist 
10 -Ralph W. Tyler 

11 - Basic Principles of Curriculum and Instruction 

 3- کتابی که فنی در دیترس ما قرار دارد  128  صاحه دارد و ی در مت  مذکور به ن خهاي که داراي 83 صاحه بوده ایتناد شده ایتم 

13 - Schugurensky 

14 - Burks 

15 - Pinar 

16- Cul-de-sac 
17 - Jupp 



 دو عبهه متنار : تقاب  منانی ممم  ___________________________________________________________________________

 

 

بخشلد هر چند در کتام در موارد متندد تایلر با توالیحاظ و تاایلیر مویّل  از قا بی صللو و تن  را به اندیشله تایلر می   ایلت که

اهداف و یلازماندهی درصلدد شلک لت  ای  قا و تن  برآمده و ی در قم  توفیقی نیافته ایلتم در هر  ار بازنگري و بازاندیشلی 

تواند تصللویري بدی  و نگاهی نو ی از زاویه نهریاظ مطرح شللده پس از انتشللار کتام می ي دریللاکر تایلر به قنوان میراث برنامه

توصلیای یلنی شلده تا اکر تایلر با  ن  نهري ماروالاظ نهریه آشلوم   -خلق نمایدم در ای  مقا ه با چنی  هدفی و با روش تحلیلی 

لر و قرابت یا غرابت آن با ماروااظ نهریه آشوم تحلی   مورد مطا نه و مرور و بازخوانی مجدد قرار گیرد و مبانی منطقی اکر تای

 و تشریش شودم

 روش پژوهش

تحلی   با  تحلیلی انجام شلده ایلتم براي ای  کار   –با روش توصلیای کیای و  مطا ناظاز نوع ای  پژوه  با توعه به هدف  

منرفی تایلر و نحوه ورود وي به  وزه  -متون و مقاالظ مرتبط با موالللوع به ترتیو مرا   زیر وی شلللده ایلللت: ا  و  کتو  

ي دریللی و توصللی  مبانی منطق تایلر در برنامه -ي آشللوم،  منرفی  ورن  و نحوه شللک  گیري نهریه  -ي دریللی، مبرنامه

مقای ه   -هاي نهریه آشوم و هتوصی  ماروااظ و ویژگی   -هاي باز و ب ته، دتوصی  و تحلی  آن بر مبناي دو پارادایم یی تم

ي دریی  تایلر با ماروااظ نهریه آشوم و عم  بندي ای  مقای ه و تحلی  در قا و عدور شماره یه براي لی  منطق برنامهو تح 

 دیتیابی به هدف پژوه م
 

 ی درسی رالف تایلر و ورود او به حوزه برنامه

( با 1949 ي دریلی و آموزشلی)ریاي که بند از یلی و یو یلار از زمان نگارش کتام اصلور ایلایلی برنامهتایلر در مصلا به

ي دریلی  و تا ی  کتام، ا  لاس نیاز ي برنامهانجام داده، نحوه ورودش را به  وزه (94،  1980، 1)شلوبرظ و شلوبرظهاشلوبرظ

ي دریلی  در خیر کار در کنار اقالاي تیم مطا نه هشلت یلا ه قنوان ي یو منطق روشل  در  وزه برنامهپدید آمده براي ارائه

 ت:کرده ای

ي دریللی  بود و م  صللرفا در ای  مطا نه در ارزشللیابی فنا یت می کردمم  هدف او یه مطا نه هشللت یللا ه کمو به برنامه

ها اظهار کرده بودند که پریللن   هایی انجام داده بود و آنکه راهنماي ک  مطا نه بود با یللران مدارس مصللا به  2ویلاورد ایکی 

ها نیاز به  اندم ایکی  گات: اای  مطلو ماللحو ایللت چرا که آني دریللی  مثمر کمرتر بودهارزشللیابی ن للبت به پریللن  برنامه

 ي دریی  دارند م کمو در برنامه

در ای  باره گات: اد ی  موفقیت ارزشللیابی ای  ایللت که تایلر براي ارزشللیابی منطقی دارد که باقو می شللود    3مو کاچ 

ي دریلی  چنی  منطقی وعود ندارد م ای  موالوع در عل له صلبش مطرح شلد و ها بدانند چگونه اقدام کنند اما درمورد برنامهآن

ي هلا)گروه برنلاملهتوانیم یلو منطق براي آنملا می "گاتم    4  بله هیللدا تلابلابنلد از ای  کله ملا عل للله را براي نلاهلار ختم کردیم م

نویس اصللو ی که بند  و روي یو دیللتمار یللاره ورح پی  "بله"م  گاتم:   "توانید!شللما می "م او گات:  "دریللی( ایجاد کنیم

ي عامنه، راع  به  هایی دربارهدهری ي دریلی و آموزشلی شلدند، را تریلیم کردم: ای  پی  نویس شلام  نیاز به دااصلور برنامه

ها  )اقالاي گروه مطا نه هشلت یلا ه( بردم و آنهاآموزان و همه ای  چی ها بودم بند از ناهار م  ای  پی  نویس را پی  آندان 

 م "ای  دریت همان چی ي ایت که ما نیاز داریم"گاتند: 

ي یو منطق در عهت برریللی، تج یه و کوشلل  براي ارائه در او ی  قبارظ موعود در بخ  منرفی کتام نی  تایلر قینا بر

ورزد که موید بیاناظ مطرح شلده تویلط وي  ي دریلی  و آموزشلی به قنوان هدف نگارش کتام تاکید می تحلی  و تا لیر برنامه

 در مصا به ایت:

موزشلی یو مویل له تربیتی، ي دریلی  و برنامه آاای  کتام کوشل  می کند تا براي برریلی، تج یه و تحلی  و تا لیر برنامه

 
1- Schubert & Schubert 

2- Wilford Aikin 

3 - McCutchen 
4 - Hilda Taba 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

  (م1، 1949)تایلر،منطقی را تشریش نماید 

ای  ورود و توعله بله خی وعود منطق و نی  تلاییلد و تشلللویق تلابلا همکلار تلایلر براي ارائله منطق نشلللان از نوقی مشلللروقیلت و 

 بیان داشته ایت:( 2199)1دهد چنان که داریی ي دریی منطقی را به واوح نشان می مقبو یت قای  شدن براي برنامه

بای لت در مدریله  آموزان می اند که آناه دان ي دریلی  چنی  ایلتدالر نمودههاي برنامهابا غ بر چه  یلار گذشلته، نهریه

  نق  از 1982،  5  واکر1976، 4  زایس1967، 3  عان للون1962، 2  تابا1950)تایلر،یاد بگیرند باید به صللورظ منطقی تنیی  شللود 

 (م1، 1992داریی، 

کند که کتام وي یو کتام دریلی یا دیلتورا نم  نبوده و اف ون بر آن، منطق ارائه تایلر در ادامه قبارظ اور تصلریش می 

تواند به کار رود و دانشللجویان را براي مطا نه و ي دریللی  می هایی ایللت که براي مطا نه برنامهشللده تویللط وي یکی از منطق

 نماید:ي دریی  موکر ترغیو می ینه و رشد ادراکی از قناصر و ارتباواظ موعود در یو برنامهها در عهت تویافت  یایر منطق

کندم دانشللجو اای  کتام، یو شللیوه براي برریللی یو برنامه آموزشللی را به قنوان یو اب ار کارکردي تربیتی مطرح می 

ي دریلللی موکر، ترغیلو  د در یلو برنلاملههلا و تویلللنله ادرای فردی  از قنلاصلللر و ارتبلاولاظ موعوبراي برریلللی یلللایر منطق

 (م1، 1949)تایلر،گردد می 

 

 ادوراد لورنز و ورود او به نظریه آشوب 

قجیبی   يقهیکردم  ورن  قمی   فنا یت 7ام آي تی  که در زمینه مطا ناظ هواشللنایللی در دانشللگاه   ی ریااللیدان6 ادوارد  ورن

  نحوي که بدون نیاز به  دس و تخمی  بتوان واللنیت هوا را به هاي درآید بداشللت که پی  بینی والل  هوا تحت نهم و قاقده

  12اي را که مشلتم  بر  اي که به خر  داد درنهایت مدر ریاالی ن لبتا پیایدهش مجدانهیبا ت د ی همی    دقت پی  بینی کردم به

 ی کرد، و ی ای  برنامهبینی نمی ها والل ه هوا را پی م ای  مناد هورا ی کردریللیدن به هدف خود مناد ه دیاران للی  بود براي  

مشللخصللی را دوباره ببیندم براي  يخوایللت دنبا هتواند باشللدم او می کرد که هوا چگونه می بینی می وور نهري پی به ايرایانه

قب  از دنبا ه در دیللت    يهکردم او قددي را وارد کرد که دفنکاه  زمان، وي به عاي شللروع از اور، از ویللط دنبا ه شللروع 

  قب   ٔ  داشللت و کامویوتر را براي پردازش رها نمود و رفتم وقتی یو یللاقت بند برگشللت، دنبا ه به صللورتی متااوظ از دفنه

 پیدا  او ی  به ن لبت ریخته هم به  کامیً شلکلی  آخر در و  شلدمی   واگرا  آن عدید ا گوي قبلی،  ا ت عاي بهم بود  کرده  پیشلرفت

که کاغذ کمتري  کرد و براي ای رقم اقشللار را در خود نخیره می  6تا   رایانهفهمید که مشللک  کار کجایللتم   باالخرهم  کردمی 

  0/ 506127دیللت آمده در اصلل رقم اقشللار را براي خروعی در نهر گرفته بودم در ا گوي او یه، قدد به 3مصللرف کند، فقط تا 

هاي آن زمان، ای  دنبلا ه باید شلللبیله یا خیلی ن دیو به س تملام ایدهرا وارد کردم برایلللا 506/0بود، و ی براي  ا ت بنلدي فقط 

توانند تأکیر زیادي روي گیري ه لتند، نمی ها غیرقاب  اندازههاي پنجم و شلشلم، که براي بنالی از روششلدم رقم ا ت او یه می 

شللناخته شللدم مقدار تااوظ بی  نقا  شللروع دو    اياکر پروانهاخروعی داشللته باشللندم  ورن  ای  باور را رد کردم ای  اکر به قنوان 

تواند باشلد  بار زدن یو پروانه تیییر ب لیار اندکی در والنیت  می  پروانه یو زدن بار ٔ  قدر کم ایلت، که به اندازهنمودار آن

وور یو   شلللودم به همی  د ی ، دربود، قمأل دور می کندم در وور یو دوره، اتم لللار از  ا تی که باید می اتم لللار ایجاد می 

افتد یا ممک  ایلت گردبادي ر  دهد که  ، هیچ وقت اتاام نمی 8دوره، یو گردباد که قرار بود یلوا   اندون ي را تخریو کند

در پی    ورن   (2015، 9)بویین ایتنی  شناخته شده    اییت باال به شرایط او یهااصیً قرار نبود اتاام بیاتدم ای  پدیده به قنوانه 

 
1- Darsay 

2- Taba  
3- Johnson 

4- Zais 

5- Walker 
6- Edward Lorenz  

7- MIT 
تواند باقو ایجاد تندباد  اي در برزی  میزدن پروانهآیا بار ااي با قنوان و با مقا ه 1972اي را او ی  بار در یار قبارظ اکر پروانه ورن  م 8

 م مطرح کرد  در تگ اس شود؟ 
9- Boeing 
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 شدم  نهریه آشوم یکی از پیشگامان ای  اتاام و بند از تحقیقاظ روي ای  پدیده،

 ی درسی مبانی منطق تایلر در برنامه

ها را نداشلته بلکه در آنشلود که تایلر مدقی ایلت در کتام قصلد پایلخگویی به منطق تایلر با چهار یلووار ایلایلی آغاز می 

ها پیشلنهاد کندم به زقم تایلر برریلی روندي که منجر به پایلخگویی ای  یلوواالظ  هایی براي مطا نه ای  پریل صلدد ایلت روش

 پذیر خواهد بودي دریلی  و آموزشلی امکانتواند به قنوان منطقی قلمداد شلود که از وریق آن برریلی م لای  برنامهشلود، می 

 (م1-2، 1949)تایلر،

هاي هر یو ایلتااده شلده ایلت تا ي دریلی  در ای  مطا نه، از دو پارادایم و ماروالهبراي واکاوي رویکرد تایلر به برنامه

هاي  هاي خطی)ب لته( و یلی لتمهاي متااوظ در مورد یلی لتمقرابت منطق تایلر به هر پارادایم برریلی شلودم دو پارادایم با مارواله

ماروالللاظ ای  دو پلارادایم را بله وور علداگلانله شلللرح   (145-146،  1385)اردم مهرقلی اده و زنلدوانیلانغیر خطی)بلاز( وعود د

 دهندممی 

 :مفروضات پارادیم سیستم های خطی

هلا وعود دارد  لذا براي اف ای  برونلداد منینی بلایلد درونلدادهلا و فراینلدهلا نی  بله انلدازه  رابطله قلی و منلو ی بی  پلدیلده  -ا  

 ی  یابندممنینی اف ا

 پذیر ه تندمها منهم و پی  بینی پدیده -م

 باشدممی   اگرتاکر غا و، تاکر اکباتی، تنیینی، تبیینی و قطنی  - 

 باشد و یی تم را باید به یمت کباظ و تنادر هدایت کردمویژگی یی تم دارا بودن کباظ و تنادر پویا می  -د

 اي زیر ایت:ههاي باز داراي پی  فر در مقاب  پارادیم یی تم

تواند بروندادي قهیم ها وعود دارد، بدی  صورظ که درونداد کوچکی در یی تم می رابطه قلت و منلو ی بی  پدیده -ا  

دهدم از یلوي دیگر ممک  ایلت دروندادي اي ر  نمی را در یو یلی لتم ایجاد کند در  ا ی که در یلی لتم مجاور چنی  واقنه

 ا ایجاد کند و ی در یی تم دیگري نتواند بروندادي ب رگ را ایجاد نمایدمب رگ در یی تمی بروندادي ب رگ ر

هاي ب لیار باشلند و نیاز به توعه ندارند اما در تاکر غیر خطی به تااوظهاي کوچو مننادار نمی در تاکر خطی، تااوظ  -م

 شودماي می ا نادهکوچو توعه فوم

 ها پیایده و غیر قاب  پی  بینی ه تندمپدیده - 

 بینی عبري و ا  امی ایت اما در تاکر آشوم مبتنی بر شانس ایتمپی  -د

کند و باید اقداماظ اصی ی براي ترمیم آن  بازخورد منای در نهام خطی به منناي ای  ایت که یی تم به خوبی کار نمی   -ه

کند زیرا تااوظ بی  وال  می  اندیشلیده شلود، اما در دیدگاه آشلوم بازخورد منای نشلان دهنده آن ایلت که یلی لتم خوم کار

 شودماو یه و نتیجه تشخیص داده می 

 یازدمای  پارادایم قدم قطنیت را به عاي قطنیت، پیایدگی را به عاي یادگی و بحران را عایگ ی  آرام  می  -و 
 ( 145، 1385)نق  از مهرقلی اده و زندوانیان،  هاي بی  رویکرد خطی و غیر خطیتااوظ م 1عدور 

 ها ویژگی رویکرد خطی خطیرویکرد غیر

 هاي او یه شرایط و تااوظ مهم نی ت ب یار مهم ه تند 

 تنادر  کباظ پویایی

 پدیده ها  منهم و پی  بینی پذیر  نامنهم و غیر قاب  پی  بینی

 پی  بینی عبري شانس و تصادف

 بازخورد  منای مثبت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
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تر از رفتار و شلللام   داند و رفتار در ای  مننا را گ لللتردهتربیت را فرایند تیییر ا گوهاي رفتاري مردم می   (م5-6، 1949)تایلر

هاي فناالنه یادگیرنده ایلت و شلمارد که شلام  کوشل وي در ادامه تربیت را فرایندي فنار بر می   .داندتاکر و ا  لاس نی  می 

و مشلارکت فنار یادگیرنده  (م11، 1949)تایلر،گیرد که انجام داده باشلد یاد می کند که ایادگیرنده صلرفا چی هایی را تصلریش می 

آموزان دان ته و بر تنلیم و تربیت، تداری چنی  ها و مواوقاظ مورد قیقه دان را در فرایند یادگیري م تل م تداری موقنیت

ت را الزم بر می شلماردم غلبه رویکرد خطی با المانت  ها ایلآموزان به درون فنا یتهایی را که به من  ه زمینه ورود دان فرصلت

 توان در اکر وي مشاهده نمود به قنوان نمونه عمیتی از کتام وي آمده ایت:موفقیت بر منطق تایلر را می 

 منلد و آگلاهلانله یلو برنلامله تربیتی را داریم بلایلد نخ لللت از هلدف گلذاري تربیتی اومینلانابنلابرای ، اگر ملا قصلللد مطلا نله نهلام

، 1949)تایلر،آیند ااهداف تربیتی غایاظ تربیتی ه للتندم آنها نتایجی ه للتند که از یادگیري به دیللت می  (م3،  1949)تایلر،یابیم 

، فهریللتی کوچو از اهداف مهم که دیللتیابی به آنها امکان پذیر ایللت، 1اي از گام هاي قبلی، برنامه یللازابه قنوان نتیجه  (م37

ها مهمتری  منیلار بنلدي اهداف اختصلللاد دادیم زیرا آناما زمان زیادي براي تنهیم و فرمور (م44، 1949)تایلر،کنلد انتخلام می 

 (م62، 1949)تایلر،هاي دیگر برنامه یاز ه تند براي هدایت فنا یت

 

 نظریه آشوب های مفروضات و ویژگی

اي روي همه  هاي باز، بازتام گ للتردهها در نهامبه د ی  ارائه منطقی عدید براي وقوع رویدادها و پدیده  3آشللوم 2ينهریه

، نق  1993)4دار نموده ایلتم به باور شلواردقلوم داشلته ایلت و  تی در برخی قلوم چون مدیریت پارادایم یلنتی غا و را خدشله

ی للت  ما را   به عهان تیییر داده ایللت چرا که از وریق آشللاتگی، ایللتناره قلم آشللاتگی، نحوه نگر(37،  1997،  5از مو اندریو

 مورزید، تیییر یافته ایتزیربنایی که قلم از وریق آن به فهم چی ها مبادرظ می 

هلای  کله همله منطقی و قلابل  پی  بینی بودنلد، نهریله هلا و ققربلهي یلللاقلت نیوتنی بله همراه چر  دنلدهابر خیف ایلللتنلاره

و دود، اغلو غیر قاب  تنی ، غیر قاب  پی  بینی و  اهاي متیوم، آم و هوکند که چون رودخانهاي پیشللنهاد می نارهآشللوم ایللت

 (م 37، 1997)مو اندریو، تصادفی ه تند 

 گانه نهریه وي شام  موارد زیر ه تند:هاي چهارویژگی 

 : یا تیییر یری   6اياکر پروانه - 1

  بینی کننده عوي  منجر به تیییراظ ب لیار شلدیدتیییر ع ئی درشلرایط او یه منادالظ پی  ورن  در مطا ناظ خود دریافت که  

تورنادویی در پر ب ند ممک  ایلللت بر اکر ای  پرزدن  اي در برزی   پروانه اگر اي کهبه گونهم شلللودمی ها نتلای   اصللل  ازآن در

 (م38، 1997)مو اندریو، ایجاد شودمک یو 

  :یا تنام  با محیط 7یازگاري پویا - 2

 قی تطابق و یلازگاري پویا بی  خود و کنند و نوشلان مانند موعوداظ زنده قم  می نهم در ارتبا  با محیطهاي بی یلی لتم 

 کنندممحیط پیرامونشان ایجاد می 

 :هاي قاقده مندیا بی نهمی  8غریوهاي ذم کنندهع – 3

، یو یللی للتم می تواند مدظ زمان زیادي را در  ار انجام یو (2010، 10، نق  از عانون1987)9مطابق با یافته هاي گلیو

تکراري یللوري کند و یللوس به یو باره و به یللرقت تبدی  به یللی للتم عدیدي شللودم در ای  مننا، ا گوي    هايمجموقه  رکت

 
1- curriculum-maker 

یافته در متون و مقاالظ و کتو قلمی فاریی به کار رفته  ای  نهریه با قناوی  نهریه آشوم/آشاتگی/ بی نهمی/ هر  و مر  یازمان  -2

 ایت و ی در ای  مت  اغلو از منادر نهریه آشوم ایتااده شده ایتم 

3 - Chaos Theory 
4- Shepard 
5- McAndrew    

6- Butterfly Effect 

7 - Dynamic Adaptation 

8 - Strange Attractors 

9- Gleick 
10- Iannone 
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اي را در نهریه آشلوم  زندم از همی  رو چنی  پدیدهنی وعود ندارد اما واقنا در روابط انت اقی مو  می آشلاتگی در یلی لتم وبی

دهد اما اورح فازي  ر  می  2هاي یللری  و خودبه خوديها  در غا و اوقاظ نویللاننامند چرا که در یللی للتممی  1"ورح فازي"

نامیده ایلتم عانبه ایلایلا   4"عانبه"شلوندم ای  پدیده را  ورن   می    3"عذم یو نقطه کابت "ها دهد که در عایی یلی لتمنشلان می 

ها عانبه به صلورظ والنیت  اي درون یو یلی لتم پویا ایلت که به وور ممتد به تصلویر کشلیده شلده ایلتم بنالی وقتنا یه

اشللناس صللرفا در یو هاي قلو که چرخه محدودي دارند و یا به نحوي نکنند و یا شللبیه نویللانقمودي یو آون  قم  می 

پذیري پدید  بینی گرایی و پی ریللد نهریه آشللوم شللکافی را بی  عبرکندم اگر چه به نهر می ا گوي مداري شللک  فنا یت می 

هاي آشلاته ا گوهاي عبرگرایی وعود دارند و از ای  رو نهم دهد در نهامبا شلواهدي نشلان می (  1987)5آورده ایلت و ی کلرظ

 گرفته  ،انددرصلحراي پرو  و کرده   اینکااهاي غریو از تصلاویر هندیلی که قوم عانبه  قاب  مشلاهده ایلتمدر قی  بی نهمی  

 یلازندمنمی را به نه  متبادر ي دارادهند و تصلویر منننمی نهمی را نشلان  ای  تصلاویر نگری لته شلوده اگر از ن دیو به شلده چرا ک

م  ها نمایان خواهد شلد نهمی از در آن بی  یواناظ وپرندگان  تصلاویر درختان د  نگری لته شلواما اگر ازآیلمان واز راه دور به آن 

 ،در دراز مدظ وبا تکرار شللودمشللاهده می هاي غریو درهمه عا وعود دارندم همه آناه درنهر اور بی نهم وآشللوبنای  عانبه

 دهندما گوي منهمی ازخود نشان می 

 :هایا تیییر در خرده یی تم  6خود مانائی  - 4

نوقی شلباهت بی  اع ا  وک  قاب  تشلخیص ایلتم بدی  ترتیو که هر ع ئی از ا گو همانند ومشلابه ک     ي آشلوم،نهریهر د

 باشندم می 

، دو   بینی ه لتندم در عدور شلماره يهاي پیایده کامی غیر قاب  پی ي آشلوم ای  ایلت که نهامي زیربنایی نهریهمارواله

 گی نیوتنی آمده ایتمي یاقت گونهي آشوم در مقاب  نهریهزاویه نهریههاي نگری ت  به عهان از روش
 ( 16، 1378دانایی فرد، )ا وانی و  هاي نگری ت  به عهانگی نیوتنی یا آشاتگی؟ روشیاقت گونه م 2عدور 

 ی آشفتگی/ آشوب نظریه گی نیوتن ی ساعت گونه نظریه

 آشاتگی  نهم 

 ناپیویتگی امور  پیویتگی امور 

 تصادفی بودن بینیپی 

 اویقیبی  اویقاظ

 کباتیبی  کباظ

 تخمی  ینج 

 اشرام منطق

 

هاي او یه ناپذیري مربو  به قدم ایلتقیر  یاتی موقنیتبینی کند که ق لمت قمده ای  پی خاور نشلان می (  1987) گلیو

ها ریلد ماهیت ای  نهامهاي پیایده شلده ایلتم به نهر می نهامشلود اشلاره به ایلتم همان وور که در بیان گلیو و  ورن  دیده می 

دو شلروی که نهام ب لته باید دارا باشلد چنی  بیان کرده  (137-140، 1385) 7شلودم یلایرهاي یلاده مکانیکی متمای  فر  می با نهام

 ایت:

قم  کنند، نباید هیچ دگرگونی یا تیییر شلر  درونی ان لداد: به ای  مننا که اگر قرار ایلت یلاز و کارها به صلورظ کابت   -1

 
1 - phase graphing 
2 - fluctuate wildly 
3 - attracted to a fixed point 
4 - attractor 
5- Kellert 

6- Self – similarity 
7- Sayer 
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 کمّی در مواوقی که از نیروهاي قلی برخوردارند، وعود داشته باشدم

اش  مند باشلد، رابطه بی  یلاز و کار قلی و شلرایط بیرونی شلر  بیرونی ان لداد: بدی  ماهوم که اگر قرار ایلت نتیجه قاقده  -2

 (م141، 1385ترعمه افروغ،)یایر، کند، نی  باید کابت باشدهایی را در قملکرد و آکارش ایجاد می که تااوظ

هلاي غریلو  تنبیر نمود در  لا ی توان آنهلا را هملان اعلانبلههلاي بلاز واعلد ظرفیلت ایجلاد نیروهلاي نوظهور ه لللتنلد کله می نهلام

اغلو  (141،  1385)کندم به زقم یللایردهند که در نهام ب للته هیچ نیروي نوظهوري رشللد نمی که دو شللر  فوم ا ذکر نشللان می 

مندي که ایجاد کنند، در بهتری  کنند و بنابرای  هر گونه قاقدهاي ای  شلرایط را نق  می  هایی که ما با آن مواعهیم به گونهنهام

ي دریلی  در ناظ خود نهامی ایلت که شلرو  ان لداد هاي باز ه لتندم برنامهها، نهام ا ت تقریبی و کوتاه مدظ ایلت و ای  نهام

 کند و بنابرای  نهامی باز و کامی متاکر از عهان پیرامون خود ایتمی و بیرونی را به د ی  ماهیت خود نق  می درون

 

 ی آشوب ی درسی  تایلر با ویژگی ها و مفروضات نظریهمقایسه و تحلیل منطق برنامه

، نقل  از 1999))2هلارگریوز .(71،  2008،  1)ملو کرنلانهلاي رفتلاري مترادف بلا کلار تلایلر قلملداد شلللده ایلللتملدر هلدف   

با اشلللاره به منطق تایلر، مدر مهندیلللی در تنلیم و تربیت را مد ی می داند که روشلللنگرانه نی لللت و بیان  (م556،  2001، 3ا یوظ

ر گ اري و هم در  وزه قم ، اکري م للتقیم نداشللته بلکه دهاي تربیتی هم در  وزه یللیایللتها روي فنا یتدارد که هدفمی 

دهند، دریلت به نهر ها به وایلطه ای  که قینیت را اف ای  می بهتری   ا ت اکري غیر م لتقیم دارند و به همی  د ی  دفاع از هدف

 مدهندها و مشکیظ را به نحوي خاد شک  می ریدم اهداف صرفا تاکر اشخاد در مورد موقنیتنمی 

ها  مقلام موافق با تدوی  اهداف، به وور مصلللمم از ای  که هدف در  (71،  2008، نقل  از مو کرنان، 1962) 4بر قکس میگر

 مکندباید درقا و واژگان رفتاري بیان شوند، دفاع می 

اي در تایید اهداف  پس از گذشللت تقریبا بی للت یللار از انتشللار کتام تایلر، مقا ه  1972نی  در مقام موافق، در یللار   5گانیه

 شمارد:  نگارد و توعه به اهداف رفتاري و برونداد در یادگیري را امري وبینی بر می می   6رفتاري با قنوان ااهداف رفتاري؟ آري! 

ي  آموز قبل  از آموزش توان انجلام آن را نلداشلللتله و بوایلللطله   اتیش براي تنیی  برونلداد یلادگیري بله قنوان چی ي کله دان 

 (م395، 1972)گانیه،  آموزش توانایی انجام آن را ک و نموده ایت، امري وبینی ایت 

اي در هملان مجلله در رد اهلداف رفتلاري بلا قنوان در مقلام مخلا  ، مقلا له  (1972)7در  لا ی کله دریلللت در هملان یلللار نلر

 نوی د:ریاند و در رد اهداف رفتاري می به چاپ می  8ااهداف رفتاري؟نه! 

وري قائ  ایلتم  باالیی براي کارایی و بهرهي فرهنگی ایلت که ارزش اکاربرد اهداف رفتاري در آموزش قیمت مشلخصله

 (م397، 1972)نلر،  گیري دیتاورد در وا دهاي ایتاندارد ایتچنی  فرهنگی در صدد اندازه

ي دریللی  و آموزشللی قنوان می نماید و روان شللنایللی رفتاري را توعیه نهري اهداف رفتاري در برنامه(179،  1959)نلر  

 کند:رفتاري چنی  تنری  می  یادگیري را از منهر روان شنایان

اای  نوع روان شلللنلایلللی، یلادگیري را بله قنوان رفتلاري کله مطلابق بلا پی  بینی صلللورظ گرفتله قبلی و برونلدادهلاي قلابل  

  (م397، 1972)نلر، کند گیري ،  تیییر یافته ایت تنری  می گیري و داراي کمتری  یا هیچ نوع اتیف اندازهاندازه

شلللود، بله ماروالللاظ ي اهلداف رفتلاري در آموزش می   چنی  تنبیري از یلادگیري کله منت  بله ارائلهنلر در تج یله و تحلیل

 کند:زیربنایی ای  اندیشه درباره رفتار بشر اشاره می 

اای  رویکرد به آموزش بر مارواللاتی راع  به رفتار بشللر متکی ایللت که  تقلی  گرایانه، عبرگرا و مادي گرا  ایللتم ای  

کند، در بینی مح للوم می نایافته و در بخ  قهیمی غیر قاب  پی دگاهی که یادگیري را خود تنهیم، یللاختارمارواللاظ با دی

 
1 - Mckernan  
2 - Hargreaves 
3 - Elliott 
4 - Mager 
5 - Gagne 

6- Behavioral Objectives? Yes! 
7 - Kneller 
8- Behavioral Objectives? No! 
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 (م397، 1972)نلر، تااد ایت 

رفتار مد نهر آنها وی  ویللینی از تجارم  را پوشلل    .(1968،  1)پاپ همکنند امیان رویکرد رفتاري ای  دو نهر را رد می 

تواند عرح و تندی  شلود  شلودم نیازي به اهداف کابت نی لت بلکه آنها می   و  تی خوش بختی می دهد، شلام  خیقیت، تخیمی 

اما نلر در مواعهه با ای  تاایلیر مختل  از (  291)بیکر، و مطابق با نیازهاي فردي تنهیم شلود و  تی  به قیقه دیگران ت للیم شلود 

 دارد:  بیان می رفتار و اهداف رفتاري از یوي  امیان اهداف رفتاري چنی

گیرد؟  ها چه چی ي را در بر نمی تواند منانی ب لللیار متااوتی را در بر بگیرد، ای  واژهمی  "اهداف "و   "رفتار"هاي  ااگر واژه

،  1972)نلر، اگر یو واژه یو منناي قاو  روشلل  نداشللته باشللد، ما باید  داق  بتوانیم آن را از وریق متاللادش تنری  کنیم

  (م398

م با ای  وعود، (1962)میگر،  (آورندبه میان می  2ب لیاري از  امیان منطق تایلر، بیشلتر از ااهداف رفتاري  یلخ  از اآموزش 

اندیشله هر شلخصلی از آموزش واب لته به ماروالاتی ایلت که آن شلخص درباره ماهیت نه  و ماهیت اشلخاصلی که در فرایند 

 (م40، 1971، 3)نودین آموزشی درگیر ه تند، دارد 

هاي اخیر  قو گرفت و در دهه 4تویللط عوزف شللوآم پارادایمیارو به مرگ   1969ي دریللی  در یللار پارادایم برنامه

هاي رفتاري در اغلو کشلورها و در همه یلطوح تبدی  به  ي دریلی  در رابطه با ایلتااده از اشلکار متنوع فنی و مدر هدفبرنامه

ي ن ای  انحصللارگرایی را موعو ای للتایی نهریهام مو کرن(2008)مو کرنان، تشللده ایلل 5یو انیروي انحصللاري یکه تاز 

 ي دریی  منرفی می کند: برنامه

هلاي رفتلاري  منتقلدانله ای  ملدر نیلاز بله برریلللی دارد املا تردیلدي وعود نلدارد کله ملدر هلدفااگر چله د یل  پلذیرش تقریبلا غیر

ي دریللی  پدید آورده ایللتم ا بته با ي برنامهواللنیتی ای للتا براي نهریهتبدی  به یو نیروي انحصللاري یکه تاز شللده ایللت که  

گرایی،  هلاي انتقلادي بلا گاتملانی فل لللای مرتبط بلا قلدا لت اعتملاقی و اف ای  برابري و اننکلاس فل لللاله وعودظهور نهریله

 م(5، 2008)مو کرنان، ها پدید آمده ایت هاي عن یتی نوقی چرخ  به یوي یایر مدرگرایی، پ ت مدرن و نهریهان ان

کنند  قدم قطنیت را ویژگی عهان در  ار تیییر دان لته و یادآوري می (  2010)6کوظ ، پري و ای  در  ا ی ایلت که بارنت 

هاي فی یکی و که عهان فردا ممک  ایت شباهتی به عهان امروز نداشته باشد و قدم قطنیت و ری و به وور خا ص متوعه نهام

اندم بارنت و کوظ، تیییر و قدم قطنیت را امري بدیهی و همیشللگی  نبوده بلکه مااهیمی ه لللتی شلللنایلللانه یافتهیا  تی بشلللري  

ي دریللی  با در نهر هاي تیییر براي آموزش و پرورش و برنامهدانند اما توعه به دال تبرشللمرده و منحصللر به قصللر مناصللر نمی 

 د:شمارنگرفت  یمت و یوي تیییراظ را امري مهم برمی 

ها در پایللب به خود مواللوع تیییر به وور آشللکاري یللرب للته و داراي ابهام  امتون موعود اقم از گ ارشللاظ و یا یللخنرانی 

اند در  ا ی که خصلیصله تیییر در عهان  ه لتندم ای  که عهان در  ار تیییر ایلت و یلرقت تیییراظ همواره به یلادگی بیان شلده

یق تیییر امري بدیهی نی ت و  تی امري که خیلی کمتر بدیهی و آشکار ایتم دال ت  امري بدیهی و مشهود ایتم اما م یر و ور

اي درمورد تیییر ي دریلی آموزش قا ی ایلتم عهان همواره تیییر کرده ایلتم آیا خصلوصیاظ ویژههاي ای  تیییراظ براي برنامه

 مناصر وعود دارد که مخصوصا باید قاب  توعه قرار گیرد؟ممم 

 ار تیییر و توام با قدم قطنیت اامور و م للائ  موعود در مراک  آموزشللی مملو از آشللوم و قدم قطنیت در در عهان در 

کند که امروزه ما چی ي متااوظ براي ادقا می   (1993)7بر پایه چنی  شللواهدي دار (145،  1385)مهرقلی اده و زندوانیان،  ایللت 

 ي دریی  داریم:برنامه

 
1- Popham 

2- Instruction 
3- Nodding 

4- moribund 

5- monopoly 

6-  Barnett,  Parry, & Coate 
7- Doll 

https://www.tandfonline.com/author/Barnett%2C+Ronald
https://www.tandfonline.com/author/Parry%2C+Gareth
https://www.tandfonline.com/author/Coate%2C+Kelly


___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

در اختیار داریم صللرفا یو  روش عدید تنام  با وبینت نی للت  بلکه آغاز یو فل للاه نوی  اممم چی ي که واقنا امروزه ما 

ي  ایللتم یو فل للاه قلمی و مننوي، متافی یکی و قرفانی، شللوخی و عدي،ممم و از همه مهمتر به ویژه براي برنامه  1انتهام گیتی 

 و  نامتجانس وعود دارد( م خود به خودىهاي ابیتدریی  راه خود یازماندهی) اینجا شکلی از ریاایاظ آشاته توام با عذ

اي دید که  ي بار زدن پروانهتوان ورود تصللادفی تایلر و انتشللار کتام کوچو او را به من  هي آشللوم می با توعه به نهریه

ي  م برنامه ها نهاي دریلللی  بگذارد و مدظقلیرغم کوچکی توان لللته مطابق با ادقاي مو کرن  تاکیر شلللگرفی بر عریان برنامه

 ي کابت  کندمدریی  را امجذوم ای  نقطه

یافته ي هر  و مر  یازماني دکتري خود با قنواناایتااده از نهریهدر پایان نامه  (3-2،  1992)ای  در  ا ی ایت که داریی 

دهد  هاي پژوه  وي نشلان می یافتهکند که  بیان می 2اي ي دریلی: یو مطا نه موردي مویل لههاگیري برنامهبراي توالیش تصلمیم

نهمی یللازمان یافته( قاب  هاي دریللی از وریق نهریه هر  و مر  یللازمان یافته)آشللاتگی/ بی در قم  و واقنیت انتخام برنامه

گیري در مورد دهد که اگر چه در واقنیت از منطق تایلر براي انتخام و تصمیمتوالیش ایلت اما یافته دیگر پژوه  وي نشلان می 

ها بر مبناي منطق تایلر صلورظ  گیرندگان به مناب  بیرون یلازمانی و مافومشلود اما  نحوه گ ارش دهی تصلمیمرنامه ایلتااده نمی ب

گیري در مورد برنامه، منموال منطق تایلر با یه  هاي دریی و تصمیمگیردم د ی  ای  امر ناشلی از ای  ایت که در انتخام برنامهمی 

 ود:ش ی ش قمده مواعه می 

ها و نتای  دارد، در  ا ی که چنی  دانشللی محدود ایللت زیرا تندادي از ای  منطق نیاز به دان  در خصللود راه    -ا  

ملانلد و در الللم  درعله دقلت اویقلاظ در هلا از نهر دور می گیرد و ب لللیلاري از راه  ل هلا همواره مورد توعله قرار می راه  ل 

 اف ایدم  اویقاظ نی  بر ای  محدودیت می دیترس و خوایت یازمان براي ع تجوي چنی

هاي  ها راه   هایی را در نهر داشلته باشلند تا از وریق آنگیرندگان ارزشانتخام منطقی م لتل م ای  ایلت که تصلمیم  -2

ر ارزشلی  گیرندگان منموال داراي تنار  ارزشلی ه لتند یا دچار تیییبدی  و نتای  هر یو را مورد مقای له قرار دهند، اما تصلمیم

هلایی بلایلد مورد توعله قرار گیرد، در شلللونلدم ای  در  لا ی ایلللت کله ملدر منطقی تلایلر، مبنلایی براي تنیی  ای  کله چله ارزشمی 

 دهدماختیار قرار نمی 

گیرندگان منطقی انتخام راه  لی ایلت  ي اصللی تصلمیمشلود که دغدغهها هدایت می مدر منطقی از وریق منطق توا ی   -3

 شتری  او ویت یا ارزش باشدمکه داراي بی

 شود:ي آشوم/ هر  و مر  یازمان یافته با یه خصیصه مشخص می در صورتی که نهریه

 اي)غام (هاي م ا ههدف -1

 هاي مجهورفناوري -2

 مشارکت ییار -3و 

ار  و قاب  هاي متنها و هدفدر چنی  برداشللتی از م للای  روابط قلت و منلو ی به وور ناچی ي قاب  دری ایللت، ارزش

گیرندگان  ها صلرفا ممک  ایلت رابطه تنگاتنگی با م لای  داشلته باشلند و تصلمیمتیییرند، م لای  گاهی قاب     نی لتند، راه   

گیري توعه نمایندم از آنجا که ماروالاظ نهریه هر  و مر  هاي تصلمیممند و یلیار به فرصلتاي غیر قاقدهممک  ایلت به شلیوه

 ي آشوم نی  صادم دان تمهایی را در مورد نهریهي آشوم ایت می توان چنی  یافتهز نهریهیازمان یافته ماخون ا

ي دریللی  براي یللا یان یللار  اللور  هاي غریو در ورح فازي نهام برنامهای  که تایلر و منطق وي به قنوان یکی از عانبه

ي آشلللوم بلا توعله بله ظرفیلت نهلام و مبلادي  هلاي بلاز وبق نهریلههلاي غریلو در نهلامتوان انکلار کردم علانبلهداشلللتله ایلللت را نمی 

ها، تشلخیص روابط قلی و منلو ی بی  ای  روابط مقدور نی لت پیایدگی و چندالیگی آنپیوندد که به د ی  اي به وقوع می او یه

ي دریلللی  و گ لللترش آن در  یطه نهر و قم  نیازمند به صلللرف مطا نه اکر تایلر چنان که یکه تازي اهداف رفتاري در برنامه

ماید ایلت که اع اي متشلکله آن را تج یه  ايشلود که براي فهم موالوقی پیایده، شلیوهباشلدم  اغلو چنی  فر  می ممک  نمی 

 
1- Cosmology 
2- Using Organized Anarchy Theory to explain curricular decision making: an institutional case study 
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در  ا ی که شلللناخت و فهم یو پدیده  (م137،  1385)یلللایر،    کند، به روش انت اقی قم  کند و یا اع ا آن را ع   به ع   کند

 هاي مرتبط با آن ایتمپیایده در گروي مطا نه زمینه

افتد کنترر نداریمم همانند گ ارشلگر رورش اتاام می نهیر متخصلصلان هواشلنایلی، ما نی  بر ب لیاري از آناه در آموزش و پ

ترعمله کیلامن  و   ،1)فوشلللی   هلاي کوتلاه ملدظ را پی  بینی کنیمتوانیم، آن هم بلا قلدم قطنیلت، پلدیلدهواللل  هوا ملا نی  تنهلا می 

هاي آموزشلی خیلی کم  با وعود ای ، بر خیف متخصلصلان هواشلنایلی، در زمینه مشلاهده دقیق پدیده  م(127،  1387  مهرمحمدي،

هاي  هاي برع لته و چشلمگیر، نهیر تری تحصلی ،  املگی نوعوانان، و از ای  قبی  تراژديایمم ما منموال فقط پدیدهکار کرده

کنیمم  هاي کم ارزش از ای  دیلت را مطا نه می و یا پیمای  برانگی اننده ا  لایلاظ، یا نمراظ ک  در آزمون ایلتنداد تحصلیلی 

شلودم ا بته به د ی  ا یاي قیقه به  ایم آن ایلت که در پ شلکی، مطا ناظ با ینی نامیده می آناه که تا به  ار خیلی کم انجام داده

آموزان نیازي یم فرد فرد دان هاي آموزش، از فرایند تدریس مشللاهداظ منهمی به قم  آمده، اما توعه به مشللاهده م للتقروش

هاي  توان دال تبا توعه به آناه بیان شللد می م  (1387ترعمه کیامن  و مهرمحمدي،  )فوشللی،  ایللت که به آن توعه نشللده ایللت

 ي دریی  را در قیاس یا تقاب  با مبانی منطق تایلر به شک  زیر برشمرد:ي آشوم بر برنامهماروااظ نهریه

 
 ي دریی  ي آشوم در برنامههاي ماروااظ نهریهمنطق تایلر با دال ت ي مبانیمقای ه م 3عدور 

ی آشتتوب بر  داللتت هتای مفروضتتتات نظریته  ی درسی  مبانی منطق تایلر در برنامه 

 ی درسی  برنامه 

یللافلتلگلی،   نلیلوتلنلی)تلنلیّل   یللللاقللت  ایلللتلنللاره  بلر  ملبلتلنلی 

 پذیري(بینیپی 

مبتنی بر ایلتناره رودخانه هاي متیوم/ آم و هوا)تنیّ   

 ناپذیري(  بینینایافتگی/ پی 

 مبتنی بر پارادایم پیایدگی مبتنی بر پارادایم یادگی

 هاي باز و تناملیمبتنی بر یی تم هاي ب ته و ان داديمبتنی بر یی تم

اي و یادگیري از وریق مواعهه با اهداف م لا همبتنی بر  مبتنی بر اهداف رفتاري و از پی  تنیی  شده 

 هاها و تناق چا  

 تاکید بر روندهاي شهودي، تحلیلی و خیقیت هاي منطقی و ققیئیتاکید بر رویّه

 ری يارورظ توعه به ا گوهاي غیرخطّی در برنامه ری يتاکید بر ا گوهاي خطّی برنامه

 هاشناخت تااوظ تاکید بر تنوع و تاکید بر همشکلی و و دظ

بینی  وبینی شلللمردن یلللاختلارنلایلافتگی و غیر قلابل  پی  وبینی شمردن تنیی  برونداد یادگیري قب  از آموزش

 بودن برونداد یادگیري

براي هر  الللرورظ ورا ی ا گوهلا و ملدر  هاتجوی  ا گوهاي کلّی نهنی براي ب یاري از وانیت هلاي نهنی 

 وانیت

 

 گیرینتیجهبحث و بررسی و 
بینی، رویکرد پذیري و پی نتای  ای  پژوه   اکی از آن ایلت مبانی منطق تایلر که مبتنی بر ایلتناره یلاقت نیوتنی، تنیّ 

هاي یادگیري، تنیی  اهداف قینی هاي ب لته، تجوی ا گوهاي کلی نهنی براي همه موقنیتخطی در برنامه ری ي، مبتنی بر یلی لتم

ي آشلوم که مبتنی بر ایلتناره رودهاي پرتیوم و آم و باشلد در قیاس با ماروالاظ نهریهمی و برونداد یادگیري قب  از آموزش  

هاي باز، اللرورظ ورا ی ا گوهاي  ری ي، مبتنی بر یللی للتمناپذیري، رویکرد غیر خطی در برنامهبینی ناپذیري و پی هوا، تنیّ 

 گی ایت، در دو عبهه متنار  قرار دارندمها و نایاختاریافتنهنی متنایو با موقنیت، ارورظ توعه به تااوظ

یابند که به آنها امکان شکنند و یوس از در ای  فروپاشی به نقا  پرقوتی دیت می ری ند و آشاته شده و می ها درهم می نهام

 
1-Foshay 
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ا لو هلاي ووالنی در قلهلاي آشلللاتله)بلاز( گرای  دارنلد تلا براي ملدظدهلد تلا ا گوهلاي علدیلدي از نهلام را خلق کننلدم نهلاممی 

ي دریللی  نیاز دارند تا هاي چون تدریس و برنامها گوهاي قطنی تویللنه یابند اما ای  واللنیت پایدار نخواهد بودم بنابرای  نهام

م به همی   (2010)عانون، ها را تجربه کنند تا خودشلان را به تنا ی ن دیو کنندها و شلکافهاي یلاختارها که ، تناق فروپاشلی 

ي  کنند تا برنامه اندم ای  که فر  شلوند ای  اهداف کمو می اهداف کلی و اهداف قینی فریو دهندهگویند د ی  ایلت که می 

ي دریلی  در قم  ایلت و ي دریلی  بخشلی از یو برنامهدریلی  به دقت هدایت شلود، در قم  گمراه کننده ایلت یو برنامه

م اما در خیر نیمه قرن بی للتم، تنداد  (2010کوظ،   )بارنت، پري و ي دریللی  خود ورا ی در قم  ایللتبنابرای  ورا ی برنامه

ي دریلللی  به من  ه قملی فرهنگی و اعتملاقی تلقی مورد توعه قرار گرفت چرا که  قیقلت برنامه 1"قملی "هاي زیادي از نهریه

، ایلکاي  1969، 3، شلوام1957،  2)ایلمیت و همکارانهاي فکورانه و ایلتدال ی قملی بودگردید که م لتل م به کارگیري شلیوهمی 

 (6، 2008، نق  از مو کرنان، 1978، 5، رید1976، 4بو

بودن  ی و تصلادف  نانیقدم اوم دانشلجومنلمان کمو کند تامنلمان و به  تواند  ی آشلوم م يهینهر توعه به(2008)6ایلیوکو

 دهیا یپ  يها تمیمهم ی هايی ژگیو  ی بر برخ  هیم با تکی بوذیرندنیوب طیبه قنوان شراری ي  شرایط را در کیس و تدریس و برنامه

( و با 7هیاو  طیبه شللرا تیبودن،   للایلل ی رخط ی، غی دگیا یشللوند)به قنوان مثار پی م دهآشللوم ن للبت دا يکه منموالً به توور

 يهای ژگیو   یا(  2008)اییوکویاز در کیس، مشک   يها تیدر مورد موقن دانشجومنلمان حاظیاز توا یی هاایتااده از نمونه

به دان  آموزان کمو کنند   دیدهد که منلمان بای نشلان مایلیوکو داندم ی مهم م اریزبان ب لي تدریس را برا  دهیا یپ  يها لتمییل

 يدر کیس شللوندم برا 8"آشللوم  نقامی"و   رندیبوذ ی نیوب طیرا به قنوان شللرا سیبودن تدر  ی نیب  یپ رقاب یو غ ی دگیا یتا پ

  يها طیبودن در مح   ی نیب   یپ رقاب یو غ ی دگیلا یپ الللم  پذیرشمنلملان دیلللت اندرکاران تنلیم و تربیلت و ،  اهیوظ   یتحقق ا

م خواهند  منل اي خودشلان به قنوانتویلنه و پیشلرفت  رفهآموزان و دان  يریادگي یبرا  يدیعد  يهافرصلت به خلق، سیتدر

 مپرداخت

تمرک  بر ریتأک  یشللتریب 9ي دریللی  و فرهن : یو مکا مه پیایدگی، برنامهدر کتام خود با قنوان اآشللوم، (2006دار)

  يها بودن روش  ییار و منطن و   يریپذدری تحور  تیاهم  را ي دریی  و فرهن ، برنامهی دگیا ی، پآشوما  يتکرارگاتمان  

چرخه   ویبه قنوان  يریادگیتاکر در مورد آموزش و  دیعد  يهانشلان دهنده ظهور روشگاتمان،   یم ای برمی شلماردآموزشل

 و یات و یخت ایتم  فرایندهاي ای تا، در مقاب  ایو پو ی اعتماق يندهایاز فرآمتشک   دهیا یپ
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