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 چکیده
برای این منظور، با استفاده از روش  .هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی است

در زمینه نقش معلم در فرایند  4بررسی دیدگاه آیزنر -5کند: را دنبال میاستنتاجی، سه هدف  –تحلیلی

طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی  -9 1بررسی نظریه رهبری وضعی هرسی و بالنچارد -7برنامه درسی 

با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری وضعی هرسی و بالنچارد؛ آیزنر در بیان دیدگاه خود با نگاهی 

اما برای  .یف، دقیق و زیباشناسانه، نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به تصویر کشیده استظر

ایی که استفاده از یک روش برداری عملی از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است؛ از آنجبهره

نطباق بر دیدگاه آیزنر و رسد، لذا، در این پژوهش، با اا درست به نظر نمیهریزی در تمام موقعیتبرنامه

نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد، الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد؛ طرح الگوی اقتضایی 

ریز درسی در وضعیتی که آمادگی معلمان )توانایی و تمایل( رسی نشان داد که سبک نفوذ برنامهبرنامه د

ریز درسی در وضعیتی که توانایی ک نفوذ برنامه( و سبS1)(،کامالً منطبق بر سبک آمرانهR1)م باشدک

( و سبک S2(، کامالً منطبق بر سبک رهبری قبوالندنی)R2ها پایین تا متوسط است)معلمان کم و تمایل آن

(، کامالً R3)وسط به باال استها متریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آننفوذ برنامه

                                                           
5. هرمزگان، ایران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان ،ریزی درسیبرنامهتادیار گروه اس ، 

 Hzainalipour@yahoo.com ایمیل:       

 ، هرمزگان، ایران.دانشگاه هرمزگان ،درسی ریزیی برنامهدانشجوی دکتر .7

 ، هرمزگان، ایران.دانشگاه هرمزگان ،درسی ریزیی برنامهدانشجوی دکتر .9

4. Eisner 

5. Paul Hersey & Kenneth H.Blanchard    
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توانایی و تمایل ریز درسی در وضعیتی که ( و سبک نفوذ برنامهS3)مشارکتیمنطبق بر سبک رهبری 

 باشد.( مدل هرسی و بالنچارد میS4ویضی)(، کامالً منطبق بر سبک رهبری تفR3)معلمان زیاد است

، 4شده، برنامه درسی تدوین3، رهبری موقعیتی2، برنامه درسی1الگوی اقتضایی ان کلیدی:گواژ

 .6بلوغ ،5گرارفتار حمایت

 مقدمه

یادگیری به منظور  -های یاددهیفعالیتزی درسی شامل سازماندهی یک سلسلهریبرنامه

ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است و به غییرات مطلوب در رفتار یادگیرندهایجاد ت

آورند )سیلور و ست که برنامه درسی را پدید میعنوان یک فعالیت، دارای مراحلی ا

 های آموزشی وبرنامه درسی از فهرستی از هدف ،بسیاری از موارد در .(5927 ندر،الکسا

های اخیر مفهوم برنامه سال در .کردمدارس باید تدریس شود تجاوز نمی مطالبی که در

 های یادگیری یادگیرنده،ۀ فعالیتلیّدرسی گسترش یافته است، تا آنجا که برنامه تفصیلی ک

شرایط اجرای  یادگیری و -یشنهاداتی در مورد راهبردهای یاددهیپ انواع وسایل آموزشی،

 (. 5915 برنامه را شامل شده است)لوی،

درسی است و آن  تر از تهیه وتدوین رئوس مطالبامروزه مفهوم برنامه درسی وسیع

هدایت  آموز تحت رهبری وه دانشهایی است کبینی کلیه فعالیتعبارت است از پیش

های مشخص باید انجام گاهی خارج از آن( برای رسیدن به هدف معلم در مدرسه)و

 است اییافتهسازمان واکنش و کنش در واقع درسی برنامه یک (.5922 گیرد)پورظهیر،

 فضای زمان، امکانات دانش و مهارت معلم، به توجه با آموزان و معلم،دانش میان که

 بوقوع شی و متغیرهای دیگرآموزشی، طرح آموز مدیریت محتوا، تجهیزات، فیزیکی،

  .پیونددمی

                                                           
1. Situational Model 

2. Curriculum 

3. Situational Leadership 

4. Preassigned 

5. Cooperational Behavior 

6. Maturation 
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الگوهای برنامه درسی، عنوان سازماندهی متغیرهای درونی) به برنامه درسی طراحی

های رای تحصیل اهداف کلی و عینی حیطههای ارزشیابی( بهای آموزشی و شیوهسبک

 جرایا تعریف از پس برنامه درسی طراحان (.5927)سیلور و الکساندر، برنامه درسی است

 به دستتکنیکی( تکنیکی، غیر)های برنامه درسیمدل و الگوها از استفاده زمینه در برنامه،

 از و تصوری تلقی طرز یا چارچوب معین، شکل یک مدل، از منظور د،زننمی انتخاب

 در اختیار گزینش برای را الگوها انواع ریزان درسی،برنامه است؛ یادگیری هایفرصت

و  هاآن بر مبتنی فرضیات نظیر تراساسی مسائل در بلکه شکل نظر زا فقط نه که دارند

 در که نیست انتظار از دور بنابراین؛ هستند متفاوت یکدیگر با ارزشی هایگیریجهت

 طراحی شود. مختلف هایمدل و الگوها درسی، رنامهب زمینه

شوند و لمداد میها به عنوان سیستم قریزی درسی مانند سازمانمهنظام آموزشی و برنا 

عنوان بهریزی درسی و نظام آموزشی مانند رهبران هر سازمانی ریزان در فرایند برنامهبرنامه

ا، هشوند و معلمان نیز مانند زیر دستان شاغل در سازمانگیرنده محسوب میتصمیم

ها در تدوین و ریزان هستند؛ البته، مشارکت آنمجری تصمیمات رهبران و برنامه

شان، بستگی به متغیرهای متعددی از جمله دانش، ها و اثربخشی و کارائیبرنامه اجرای

 تجربه، مهارت، انگیزش، تعهد دارد.

ها در ت بین روند تدوین و اجرای برنامهبنابراین، در این پژوهش، با توجه به اشتراکا

ا در هان( و روند تدوین و اجرای برنامهریزان و معلمنظام آموزشی)توسط برنامه

)توسط رهبران و زیردستان(، دیدگاه آیزنر در برنامه درسی و نظریه هرسی و هاسازمان

نر و هرسی و بالنچارد در سازمان، برای بررسی و طراحی الگو، در نظر گرفته شد. آیز

اند و هرسی و ها داشتهنامهگرا و موقعیتی به تدوین و اجرای بربالنچارد نگاهی کثرت

تحقیقاتی را در زمینه استفاده از نظریه موقعیتی در با دیدگاه اقتضایی خودرد، مطابق بالنچا

دیدگاه آیزنر در مورد نقش  -5اند. بنابراین، های آموزشی و پرورشی انجام دادهمحیط

مدل رهبری موقعیتی   -7معلم در فرایند تدوین و اجرای برنامه درسی بررسی شده است 

از طریق انطباق دیدگاه آیزنر با مدل رهبری  -9هرسی و بالنچارد بررسی شده است 
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ریزان راحی شده است که مدیران و برنامهموقعیتی هرسی و بالنچارد، الگویی اقتضایی ط

درسی قادر خواهند بود با استفاده از این الگوی پیشنهادی، از دیدگاه آیزنر برای هدایت 

 برداری کنند.یند آموزشی به طور اقتضایی بهرهبهتر فرا

پرداز دارای سی در قرن بیستم است و این نظریهپردازان برنامه درآیزنر از نظریه

باشد؛ وی معتقد است الب بر تعلیم و تربیت در جهان میدیدگاهی متفاوت با نظریات غ

نگاه به آموزش و پرورش با تفکر علمی، رفتارگرایی، پوزیویستی، مکانیکی و صنعتی نگاه 

نگاه به آموزش و پرورش باید نگاهی  .لیم و تربیت منافات داردصحیحی نیست و با روح تع

وضیح، توصیف، تحلیل، کنترل زیباشناسانه و هنری باشد زیرا دستیابی به قوانینی که امکان ت

سانی آنقدر قوانین حاکم بر رفتار ان .پذیر نیستبینی رفتار انسانی را بدهد امکانو پیش

لذا نگاه به تعلیم و تربیت باید  .دهندن به قوانین عام نمیر هستند که تمداپیچیده و موقعیت

برای آن آن نوع نگاهی باشد که موقعیت و شرایط آموزشی را مورد توجه قرار داده و 

ها یکسان و یکنواختی برای کلیه حوزهتوان یک برنامه درسی اولویت قائل شود؛ پس نمی

 (.5917)مهرمحمدی، مناطق مشخص تدوین کردو 

ریزی درسی برای افزایش بر برنامه 5ر، با حاکم شدن تفکر مدیریت کالسیک تیلورآیزن

شی مخالف است و معتقد است ما های آموزوری و تفکر استاندارد کردن فعالیتبهره

یرا نگاه صنعتی به تمام اوضاع و احوال داشته باشیم زتوانیم یک سند برنامه برای نمی

شمارد که ابطه آیزنر دو دسته قوانین را برمیین رآموزش و پرورش صحیح نیست؛ در ا

انین توصیفی به دنبال . او معتقد است چون قو7عبارتند از قوانین توصیفی و قوانین هنجاری

های علوم تجربی هستند و ها هستند، بیشتر مناسب حوزهبینی و کنترل واقعیتتوصیف، پیش

بینی و به درستی قدرت توصیف، پیش های علوم انسانی از جمله آموزش و پرورشرشتهدر 

های هنجاری در سان بسیار پیچیده است. اما نظریهها را ندارند، زیرا ماهیت انکنترل واقعیت

ای کاربردی ، زیرا قلمرو تعلیم و تربیت حوزهای داردقلمرو تعلیم و تربیت جایگاه ویژه

                                                           
1. Feredeick Taylor 

2. Normative and Descriptive Theory 
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مبنا و معیاری نیاز ، به گیریی و عمل سروکار دارد؛ برای تصمیمگیرماست که با تصمی

 دهند. یار و مالک را در اختیار قرار میهای هنجاری این معاست که نظریه

های هنجاری در باره اهمیت و کاربردی بودن نظریهبنابراین، با توجه به دیدگاه آیزنر در

های قلمرو تعلیم و تربیت، در این مقاله سعی شده است نقش معلم به عنوان مجری برنامه

های درسی قصد های هنجاری آیزنر)برنامهصورتی کاربردی و مبتنی بر نظریه رسی بهد

شده و اجرا شده( بررسی شود. آیزنر با توجه به دیدگاه هنرشناسانه خود، ابتدا تعاریف 

درسی را  دهد و سپس تعریف خود از برنامهرنامه درسی را مورد توجه قرار میعمده از ب

 کند.باشد ارائه میکه حد وسط آن تعاریف می

شناسانه دارد؛ برنامه برد بیشتر جنبه لغتبرنامه درسی که او از آن نام می اولین تعریف از

اقتباس شده است که به معنای میدان مسابقه است و ابتدا و   currere درسی از کلمه التین

یا هدف، از  انتهای آن مشخص است یعنی نقطه شروع، ابزار و وسیله، روش رسیدن به انتها

نامد. طبق می 5وسیله -واقع این دیدگاه را تحت عنوان هدف او در .پیش تعیین شده است

این تعریف، برنامه سندی است که همه چیز در آن به شکلی دقیق و عملیاتی مشخص شده 

ز است و هر گونه اختیار و آمودانشاین نوع برنامه درسی مقاوم در برابر معلم و  .است

ه درسی که کند؛ آیزنر با این نوع برنامآموز سلب مییری را از معلم و دانشپذانعطاف

ایجاد کند و با هدف تعلیم و تربیت)آموز را بسیار محدود میآزادی عمل معلم و دانش

 تغییرات مطلوب در یادگیرنده( منافات دارد مخالف است.

گرایان است؛ پیشرفت 7گرایاندومین تعریف از برنامه درسی مبتنی بر رویکرد پیشرفت

معتقدند که حقیقت تعلیم و تربیت، تجربه است و تجربه، حاصل تعامل فرد با محیط است؛ 

آموز از طریق تجربه کسب کرده است. سه نکته برنامه درسی آن چیزی است که دانشلذا، 

از حقیقت برنامه درسی  -5گرایان در مورد برنامه درسی عبارتند از: مهم از نظر پیشرفت

از آنجایی  -7شود کند مشخص میتجاربی که کودک در مدرسه کسب می طریق کیفیت

ها و عالیق و غیره با یکدیگر متفاوتند، لذا برنامه که کودکان از نظر زمینه قبلی، نگرش

                                                           
1. End - Mean 

2. Progressivism 



 9355 زمستان، 5، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشامة فصلن/  971

 

سایر تجربیاتی که کودکان در  -9باشد و هیچگاه یکسان نیست ها نیز متفاوت میدرسی آن

زندگی  کنند نیز جزءمحیط بازی، مدرسه و غیره کسب می های مختلف مثلمحیط

 آیند.ها به حساب میآموزشی آن

ها به مطرح شده است و رویکرد آن 5ثیر افکار دیوییگرایان تحت تأدیدگاه پیشرفت

زی ریند برنامهشود: گروه اول کسانی هستند که معتقدبرنامه درسی به دو دسته تقسیم می

ه های فراگیران، نوع برناممحور است و عالیق و خواستهد و کودکدرسی هیچ اصالتی ندار

مه درسی مبتنی بر هیچ طرح و کند؛ این نوع برنادرسی را در فرایند عمل مشخص می

معتقدند که   -این دسته است که دیویی نیز جزء -است. گروه دوم  7ای نیست و آنینقشه

ای از گاه قبلی باشد؛ یعنی هم درجهدید یادگیری باید در حد وسط دو -جریان یاددهی

و آزادی عمل برای معلمان و  ای از انعطافریزی وجود داشته باشد و هم درجهبرنامه

آموزان وجود داشته باشد. به طور کلی، در این دیدگاه برنامه درسی دربرگیرنده دانش

ع بروز خالقیت دهد و مانطبیق با شرایط واقعی را میکلیت موضوع است و اجازه تفسیر و ت

باشد؛ معلم در این رویکرد دهندۀ جهت کلی میشود و بیشتر، راهنما و نشانمعلم نمی

ها کند بلکه به آنآموزان تحمیل نمیخواهد برود ولی آن را به دانشداند که به کجا میمی

های مختلف به سوی آن و به شیوه گذاری با معلم همگام شونددهد که در هدفاجازه می

که محققی دف حرکت کنند. از نظر دیویی، معلم دارای آزادی عمل مطلق نیست، بله

کند؛ مشکالت را بررسی، تحقیق و حل می له مشغول است واست که مرتباً به حل مسئ

شد و با انعطاف داشته با 4و هم تعیین اهداف 9بنابراین، معلم باید هم در فرایند تعیین وسایل

 ازد.آموز به فعالیت بپرددانش

نر برنامه دیدگاه آیزنر در خصوص برنامه درسی با دیدگاه دیویی نزدیک است؛ آیز

برنامه درسی یک مدرسه، یک دوره تحصیلی و یا یک » کند: درسی را چنین تعریف می

                                                           
1. Dewey 

2. Emergent 

3. Means 

4. Ends 
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 ریزی شده است که قصد دارد پیامدهای تربیتیای از وقایع برنامهکالس درس مجموعه

 «.آموزان داشته باشدنشبرای یک یا تعداد زیادی از دا

یک برنامه  -5د از: باشد که عبارتنبرنامه درسی دارای چهار جنبه می این تعریف از

دارد که بیش از  شده است: این اشاره بر اینریزیای از رویدادهای برنامهدرسی، مجموعه

گرچه از شده وجود دارد و به طور خاص، یک مجموعه است؛ اریزییک وقایع برنامه

 -7فرد باشد اما احتمالش کم است تواند یک واقعه منحصربهحاظ تئوری یک برنامه میل

شده است و شخص باید چیزی را انجام دهد که ریزیرنامه درسی به شکل مجموعه برنامهب

های جزئی است؛ با این حال، ممکن است این دارای تعدادی هدف کلی، مقاصد و هدف

 نامه درسی دارای قصد و نیت تربیتی است بر -9اهداف کلی و مبهم باشند 

ها های تربیتی خیلی بیشتر از آن چیزی که قصد شده است، هستند و آنپیامدها، فعالیت -4

 گذارند.های مختلف بر افراد تأثیر میبه روش

ز روی ای است که ای جامع است و برنامه درسی برنامهاصطالح پیامد، به اندازه کاف

ها یا رویدادهایی درگیر کند که برای آموز را در فعالیتتا دانش قصد طراحی شده است

های عملیاتی ی از این فواید ممکن است با واژهها دارای فواید تربیتی باشند؛ بعضآن

مشخص و معین شده باشند و بعضی دیگر کلی، وسیع و مبهم باشند. در واقع خیلی از 

آیزنر، افتند)بلکه در جریان عمل اتفاق می ستندبینی نیه درسی قابل پیشپیامدهای برنام

5334.) 

های یادگیری، (، عناصر برنامه درسی را شامل هدف، محتوا، فرصت5331)آیزنر

داند و معتقد است که نوع نگاه به ش ارائه، روش پاسخ و ارزشیابی میسازماندهی، رو

شده، امه درسی)قصددرسی، در انتخاب نوع برناهداف به عنوان یکی از عناصر مهم برنامه 

 گذارد.عملیاتی( تأثیر می

های رفتاری است؛ در این رویکرد، اولین نگاه به هدف در برنامه، رویکرد هدف 

گیری و چگونگی نیل به ار باشند و امکان مشاهده، اندازهها باید بر مبنای رفتار استوهدف

های یادگیری از نوع تها بدون هیچ ابهامی فراهم گردد؛ آیزنر معتقد است که فعالیآن



 9355 زمستان، 5، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشامة فصلن/  976

 

وار رار، تمرین، یادگیری سطحی و طوطیهستند، زیرا متکی به تک 5فعالرفتاری، غیر

هستند؛ بنابراین، برنامه درسی متکی به این رویکرد، شبیه خط تولید کارخانه است و برنامه 

پذیری الزم ست و از انعطافدرسی که بر اساس چارچوب رفتاری تنظیم شود ایستا ا

 کاربرد دارد. 7وردار نیست، این رویکرد، بیشتر در حوزه کارآموزیبرخ

له، از انعطاف گاه به هدف در برنامه، روش حل مسئله است؛ اهداف حل مسئدومین ن

بیشتری نسبت به اهداف رفتاری برخوردار است، در این رویکرد، در تدوین برنامه درسی، 

به این صورت که  له استمتکی بر مسئ شوند و درس،حل مسئله تعیین میاهداف در قالب 

آموز شوند و از دانششود، معیارها مشخص میای داده میآموز مسئلهدر کالس به دانش

فاده از روش علمی اقدام به حل آموز با استشود که مسئله را حل کند و دانشخواسته می

کنند. استفاده میکند؛ دانشمندان، به وفور از این روش برای کاوش و اکتشاف مسئله می

فکری و  پذیری در قوه ادراک، اکتشافاتاستفاده از روش حل مسئله باعث تقویت انعطاف

له و آموزان به حل مسئشود و موجب افزایش عالقه دانشفرایندهای برتری ذهنی می

 نامه درسی مبتنی بر رویکرد حلشود؛ البته، برها از قوه خالقیت و ابتکار میاستفاده بهتر آن

شود اما در روش له از قبل طراحی میشود: در روش اول، مسئمسئله به دو صورت انجام می

شود و فعالیت، خودش آموزان مشخص میدر فرایند تدریس با مشارکت دانش لهدوم، مسئ

 نقطه عزیمت است و چیزی در پس آن وجود ندارد.

ست؛ ویژگی اصلی ا 9گرارویکرد پیامدهای بیان سومین نگاه به هدف در برنامه،

ر این رویکرد، فعالیت زایی است که معرف فهم و احساس عمیق است؛ دگرایی، درونبیان

گیرد است و هیچ چیز در پس آن قرار نمیبینی نشده است و دارای ارزش ذاتی از قبل پیش

 .شوداز درون به فرد الهام میو از قبل کسی این تجربیات را تدوین نکرده است بلکه ندایی 

شوند و فقط با علم به اینکه در این نوع برنامه درسی، اهداف صریح و دقیق بیان نمی

شود و معلمان باید ها پرداخته میبخش و مفید هستند، به آنها، لذتتعدادی از فعالیت

                                                           
1. Passive  

2. Training 

3. Expressive Outcomes 
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ها وادار نمایند. در این رویکرد، جای هدف با فعالیت آموزان را به این فعالیتبتوانند دانش

 شود.عالیت ارزشمند، به پیامد توجه میست، یعنی بعد از انجام یک فعوض شده ا

متعدد استفاده کرد و  آیزنر معتقد است که در تنظیم برنامه درسی باید از رویکردهای 

گرا داشت و به طور اقتضایی، از هر سه نگاه به هدف در برنامه درسی سود نگاهی کثرت

ایت، هدف کلی، هدف جزیی و فعالیت باشد. تواند دارای غنامه درسی میجست؛ پس بر

گرا و الف است و در نگاه پیامدهای بیانآیزنر با نگاه خطی به اهداف در برنامه درسی مخ

 (.5917مهرمحمدی، کند)های آنی اشاره میگرا، دقیقاً به جنبههای بیانفعالیت

ه نمودار نشان آیزنر، ارتباط مقاصد و عمل و نقش معلم در این زمینه را به صورت س

 کند.سی قصد شده و عملیاتی را مطرح میداده است و بر اساس این ارتباطات، برنامه در

(، از آنجا که مقاصد از قبل تعیین شده است، 5نمودار شماره « ) استاندارد شده»در مدل 

 کند تا از این طریق یادگیریمعلم، اهداف، محتوا و منابعی را برای تحقق مقاصد ارائه می

 آموزان را تحقق بخشد.دانش

 
 «استاندارد شده»مدل  .1 نمودار

، حوزه عمل، عامل مقدماتی است که منجر به تشکیل مقاصد و در 7در مدل شماره 

 شود.برنامه درسی می نهایت طراحی

 
 2 نمودار
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صد شروع شده با مقا 5که مدل شماره طوریسویه هستند بهالذکر، یکهردو مدل فوق

و با طراحی برنامه درسی با تدریس شروع شده  7یابد و مدل شماره یس خاتمه میو با تدر

 یابد.خاتمه می

ز ارتباط مقاصد و عمل را نشان تری ا، فرایند مناسب9آیزنر معتقد است که مدل شماره 

 دهد.می

 
 ایمدل فرایند دایره .3نمودار 

صد منجر به طراحی برنامه مقاای است به طوریکه ت دایرهدر این مدل، فرایند به صور

آورد و از طرف وا و ساختار تدریس را به وجود میشوند و این به نوبه خود محتدرسی می

شود و ممکن است که از طریق طراحی عمل منجر به تدوین اهداف جدید میدیگر، حوزه 

یا  برنامه درسی، محتوا و ساختار تدریس فراهم شود و در نهایت مقاصد تدوین شوند و

ها و اعمالی که مقاصد را تدوین کرده ممکن است با تدریس شروع شود و از طریق فعالیت

(. بنابراین، تفاوت میان آنچه بر طبق 7667) آیزنر، ، منجر به طراحی برنامه درسی شوداست

اً در کالس اتفاق ریزی شده است و آنچه که واقعها و ترتیبات برنامهاهداف، محتوا، فعالیت

 تواند اساس تفاوت بین برنامه درسی قصد شده و عملیاتی باشد.د میافتمی

ای از اهداف کلی و ، مجموعه5مطابق با نمودار شماره در برنامه درسی قصد شده، 

های شود و فعالیتآموزشی در راستای اهداف طراحی میشود و انواع مواد جزیی ارائه می

شود و منابع قرار گیرد فراهم میمورد استفاده یادگیری برای اینکه در کالس 

گردد؛ وقتی چنین برنامه درسی تهیه شد شی دیداری و شنیداری نیز تهیه میآموزکمک

سی شود، برای اینکه پی برده شود که محتوای برنامه درمکان بازرسی برنامه درسی مهیا میا

رد که در قالب اند. چنین برنامه درسی ماهیت فیزیکی داچیست و چگونه به هم مرتبط شده
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تواند مورد انتقاد، تجزیه یابد، این مواد آموزشی میای از مواد آموزشی تجسم میمجموعه

 و تحلیل و ارزیابی والدین، مدیران و غیره قرار گیرد.

(، طراحی و تدوین 9مطابق با نمودار شماره د آیزنر، در برنامه درسی عملیاتی)به اعتقا

ود فیزیکی آن نیست، بلکه، معلمان نیز به طراحی و تدوین برنامه درسی، تنها قائم به وج

پردازند که همانند برنامه درسی از پیش رسی مورد نظر خود در کالس درس میبرنامه د

آموزان در کالس درس فیزیکی نیست ولی با مشارکت دانش تعیین شده، دارای وجود

شاهده کالس درس است. به این شود و تنها مالک ارزیابی این نوع برنامه درسی، ماجرا می

اند ولی در فرایند کالس طراحی برنامه درسی دخالت نداشته ترتیب، اگرچه معلمان در

پردازند، به طوریکه تفاوت به طراحی و تدوین برنامه درسی میدرس و تدریس خود 

روشنی بین تدریس و برنامه درسی طراحی شده وجود ندارد؛ آیزنر معتقد است که تدوین 

باشد؛ همچنین، ها و تجربیات معلم میها، توانایین برنامه درسی مستلزم توجه به قابلیتای

کننده در فرایند های مشارکت(، درباره ترکیب مطلوب یا متعادل گروه5917)مهرمحمدی

عرفی برنامه درسی در سطح کالن، معلم را به عنوان نماینده حوزه عمل تعلیم و تربیت م

ها، شود و فعالیتریزی میز این نوع، در فرایند عمل برنامهبرنامه درسی ا کند. بنابراین،می

فرد از حوادث و نامه درسی عملیاتی، مجموعه منحصربهنشده است. بربینیابتکاری و پیش

د و چیزی است که بین معلم و دهی است که در درون کالس درس رخ میرویدادهای

 دهد.  وز رخ میآمآموز و دانشین دانشآموز و بدانش

(، برنامه درسی را بر اساس نوع کنترل توسط افراد ذینفع در سیستم 7669وآکر)

 آموزشی، در سه سطح بیان کرده است:

های فراگیران و آنچه سطح ماکرو، که برنامه درسی قصد شده است و شامل ارزش -5

امل آنچه که معلمان و ش سطح میانه، که برنامه درسی اجرا شده است -7باید بیاموزند است 

و شامل آنچه  سطح میکرو، که برنامه درسی کسب شده است -9دهند است آموزش می

گذاران آموزشی گیرند است. برنامه درسی قصد شده توسط سیاستکه فراگیران یاد می

های رهنمودهایی برای برنامه درسی، رئوس مطالب درسی و کتابشود)طراحی می

زمان در شود که اهداف کلی آموزشی را نشان دهد و همی میرسی(؛ این برنامه طراحد
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های درس آموزش داده شود؛ انتقال آن یا آنچه واقعاً در کالسها آموزش داده میکالس

شود، برنامه درسی اجرا شده است؛ اگرچه این برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی قصد می

محلی مثل مدیریت و جوّ  –ای مینهت تأثیر متغیرهای زشده است، ولی ممکن است تح

های کالس، تدریس معلم، منابع، عالیق و میزان مشارکت محلی و مدرسه، ویژگی

 اجتماعی قرار گیرد.

 ها از حقآیزنر معتقد است که معلمان در فرایند برنامه درسی نقش مهمی دارند، آن

بندی تأکید و زمان ها برای انتخاب،توانند از آنانتخاب برخوردارند به طوریکه می

رود از سرمشق یا ها انتظار میهای درسی استفاده کنند، حتی زمانی که از آنفعالیت

ها یا محتوا مشخص شده است پیروی کنند، باز های درسی که در آن از قبل فعالیتکتاب

هم در مورد چگونگی استفاده از این مواد وشیوه استفاده از آن در یک موقعیت خاص از 

ی یادگیری و معلوماتی که هاقالل عمل برخوردارند؛ در واقع، معلمان بر انواع فرصتاست

 گذارند.شود تأثیر میآموزان منتقل میبه دانش

طور کلی، حدود استقالل معلم، بسیار فراتر از برنامه درسی به خوبی طراحی شده به

هایی اینکه چه مهارت های تدریس معلم در رابطه بااست و این استقالل عمل، به مهارت

گردد. و چگونه این کار انجام شود برمی تدریس شود، چه وقت، با چه نظم و ترتیبی

بینی و نیز شود به نیاز معلم به نظم، پیشبر اساس آن، یک برنامه انتخاب میمعیاری که 

دیدگاه معلم در ارتباط با فرایند تعلیم و تربیت بستگی دارد؛ معلم نقش مهمی در 

گیرد به ، زیرا این معلم است که تصمیم میگیری برنامه درسی به عهده داردیمتصم

نه، و این معلم است که  ریزی را بدهد یان خود فرصت پذیرش مسئولیت برنامهآموزادانش

گیرد چه نوع تشویق و رهنمودی را برای انتخاب موضوعات و زمینه مطالعه تصمیم می

گیری برنامه درسی، چه در شرایطی که برنامه در تصمیم هد؛ بنابراین، نقش معلمارائه د

درسی به طور سیستماتیک و استاندارد تنظیم شده باشد و برنامه درسی با جزئیات مشخص 

پذیری باشد مهم است، برنامه درسی پویا و دارای انعطافشده باشد و چه در شرایطی که 

د و واسط اصلی آن چیزهایی است کننوان مفسّر خط مشی آموزشی عمل میزیرا معلم به ع

که باید در کالس تدریس شود، هرچند یاد گرفته نشوند. بدیهی است که معلم در فرایند 
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های برنامه درسی نقش مهمی دارد؛ به طور معمول، نقش و حوزه اختیار معلم، در مهارت

یق آموزان در کالس، تشوبندی کالس، مشارکت دادن دانشتدریس است. معلم در زمان

لیت و هدایت آنان در انتخاب های خود، پذیرش مسئوها جهت توسعه شایستگیآن

 های مطالعه سهم مهمی به عهده دارد.حوزه

های آیزنر معتقد است که مهارت تدریس معلم یک هنر است، این هنر از طریق ارزش

ه چهار دلیل، د است که بشود؛ او معتقها حمایت میآموزشی، نیازهای افراد، عقاید و تعمیم

تدریس هنر است چون   -5 تواند به عنان یک هنر مورد توجه قرار گیرد:تدریس می

هم از طرف معلم و هم از طرف تواند با چنان ظرافت و مهارتی انجام شود که تدریس می

 -7ای این تجربه به عنوان یک تجربه هنری توصیف گردد. آموز به طور قابل مالحظهدانش

نشده را درک کند و با بینیمعلم باید اتفاقات و کیفیات پیش ت چونتدریس هنر اس

آموزان به آن ایت و مسیری که انتظار دارد دانشها پاسخ دهد تا به غکیفیت مناسب به آن

های از نترل نسخهتدریس هنر است چون فعالیت معلم تحت ک -9دست یابند نائل شود. 

بینی پذیرد که قابل پیشیفیات و اقتضائاتی اثر میکه از کقبل نوشته شده و روتین نیست بل

 نشده رفتار کند. بینیرانه برای غلبه بر این عوامل پیشنیست و معلم باید به روش نوآو

 (.5334پیوندد )آیزنر، داف غالباً در فرایند به وقوع میتدریس هنر است چون تحقق اه -4

رسی و اصالحات آموزشی مهم است طبق دیدگاه آیزنر، نقش معلم در اشاعه برنامه د

 کند.در مدارس، اجرای آن را تضمین نمیزیرا صرفاً توسعه مواد آموزشی و پخش آن 

دهد بنابراین، بررسی دیدگاه آیزنر درباره نقش معلمان در فرایند برنامه درسی، نشان می

گرا و که آیزنر، در تعیین اهداف به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی، نگاهی کثرت

شامل رویکرد اقتضایی دارد به طوریکه استفاده متعدد از رویکردهای تعیین اهداف که 

را با توجه به موقعیت، مناسب  له و پیامدهای بیانگرا هستند،اهداف رفتاری، حل مسئ

علم در این فرایند، فرایند داند. آیزنر در زمینه ارتباط مقاصد و عمل و نقش فعال ممی

دهد و ی برنامه درسی را مد نظر قرار میدریس، برنامه درسی، مقاصد و طراحای بین تدایره

ای درسی عملیاتی را به عنوان برنامهداند و برنامه چنین، فعالیت تدریس را یک هنر میهم
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وین و اجرای آن دارد، تری در تد)در مقایسه با برنامه درسی قصد شده( معلم نقش فعالکه

 کند.پیشنهاد می

رای که ذکر شد، از دالیل انتخاب مدل رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد ب همانطور

اشتراکات دیدگاه آنان در عناصر مؤثر در تدوین و به دلیل  -5انطباق با دیدگاه آیزنر، 

: توانایی و معلمان، آمادگی)بلوغ( -ریز، زیردستانبرنامه -باشد)رهبرها میاجرای برنامه

موقعیتی به تدوین و اجرای گرا و نگاهی کثرت بالنچارد آیزنر و هرسی و -7تمایل( 

هرسی و بالنچارد، مطابق با دیدگاه اقتضایی خود تحقیقاتی را در  -9اند و ها داشتهبرنامه

 اند.  جام دادههای آموزشی و پرورشی انزمینه استفاده از نظریه موقعیتی در محیط

هرسی و بالنچارد پرداخته شده و  در ادامه مطلب به بررسی نظریه رهبری موقعیتی

ریزان درسی ویی اقتضایی برای استفاده برنامهسپس، دیدگاه آیزنر با آن انطباق یافته و الگ

طراحی شده است، به طوریکه، در فرایند برنامه درسی با توجه به موقعیت و آمادگی 

 های مختلف از آن استفاده کنند.توانند به شیوهمی معلمان،

دنبال توسعه مدیریت علمی،  به. ری موقعیتی پال هرسی و کنت بالنچاردنظریه رهب

شمول باشد به اصول و قوانینی بودند که جهانپردازان علم مدیریت به دنبال دستیابی نظریه

به این معنی که در صورت کاربرد در تمام اوضاع و احوال نتایج یکسانی داشته باشد، با این 

شمولی ارائه کردند که بعد از مدتی نظریات متعدد جهانشمندان مدیریت ذهنیت، دان

مختلف نتایج کاربران در عمل متوجه شدند که این نظریات در صحنه عمل و در شرایط 

شمول در مدیریت را پردازی جهاننظریه 5آورند؛ این دستاورد، پارادایممختلفی را به بار می

برای مدیریت که در جمیع موارد بتوان به چالش طلبید و اصوالً جستجوی یک بهترین راه 

های مدیریت بال آن، تحقیقات برای یافتن شیوهآن را تجویز کرد کنار گذاشته شد؛ به دن

اثربخش شروع شد و نتایج تحقیقات جدید حاکی از این بود که یک نظریه در موقعیت و 

عی کردند باشد ودر شرایط دیگر غیر اثربخش است؛ لذا محققین ساثربخش میشرایطی 

خصوصیات وضعیتی که در آن یک رهبر اثربخش است را مشخص نمایند؛ برآیند این 

                                                           
1. Paradigm 
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موقعیتی  -است. از جمله نظریات محیطی 5های رهبری وضعیتی و اقتضاییتحقیقات، نظریه

پیروان، مورد توجه  رهبری، نظریه پال هرسی و کنت بالنچارد است که در آن زیر دستان یا

کننده سبک یا شیوه ( پیروان، تعیین7)آمادگیو درجه رشد و بلوغ گیرندرهبر قرار می

رهبری فرد است؛ پیش از اینکه این نظریه شرح داده شود به دو سؤال زیر پاسخ داده شده 

 چیست؟« بلوغ»معنای واژه  -7را باید به پیروان توجه کرد؟ چ -5است: 

یا اثربخشی یک رهبری در  گیرند که موفقیتن دلیل پیروان مورد توجه قرار میبه ای

ه. صرفنظر از آنچه رهبر پذیرند یا نها رهبر مزبور را میگرو این واقعیت است که آیا آن

دهد، موفقعیت وی در گرو کارهای زیردستان است؛ این یکی از ابعاد مهم است انجام می

ادیده انگاشته گرفته یا نهای رهبری یا به میزان کمتری مورد توجه قرار نظریهکه در بیشتر 

 (.5921)رابینز، شده است

کردن و به ت به عنوان داشتن توانایی برقرارموقعیتی مدیری -بلوغ در نظریه محیطی

مندی و توانایی حصول، انگیزش کسب موفقیت، عالقه وجود آوردن اهداف عالی اما قابل

کمالی، )میرشودبه در یک فرد و یا گروه تعریف میپذیرش مسئولیت و آموزش و یا تجر

عبارتند از  دهنده بلوغ)آمادگی( در مدل هرسی و بالنچارد(. دو بخش اصلی تشکیل5910

توانایی و تمایل. توانایی یعنی داشتن دانش، تجربه و مهارتی که فرد یا گروه برای تکلیف 

یا فعالیت خاص همراه دارد؛ توانایی با توانایی انجام کار، دانش و مهارت ارتباط دارد. 

ای زیادی دارند برای انجام تکلیف معین بدون دی که در زمینه خاصی آمادگی حرفهرااف

 باشند.دارای دانش، توانایی و تجربه می آنکه از جانب دیگران هدایت شوند

آمیز یک ی انجام موفقیتتمایل یعنی وجود اطمینان، تعهد و انگیزش در شخص برا

ط دارد و این امر متکی بر رای کار ارتبافعالیت یا تکلیف خاص. تمایل، با انگیزش ب

(. در نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت، به دو بعد 5917)قاسمی، باشدنفس و تعهد میاعتمادبه

                                                           
1. Contingency Theory 

2. Readiness 
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 شود یعنی رفتار رهبری از نظر( بود توجه می5301)5رهبری که مورد نظر فیدلر

 (.یگرایمداری)رابطهی( و رابطهگرایکارمداری)تکلیف

های فرد یا گروه عبارتست از حد ممکن تشریح وظایف و مسئولیت یرایگرفتار تکلیف

وسیله رهبر. از جمله تذکر رهبر در مورد اینکه کارها و تکالیف چگونه، چطور و چه به

 وقت انجام شوند.

. این طرفهرقراری ارتباط دوطرفه یا چندگرای عبارتست از حد ممکن برفتار رابطه

 شود.کننده را شامل میبخشیدن و رفتار حمایتادن، تسهیلدرفتارها به سخن دیگران گوش

)تجاری، ها)وضعیتی( در همه سازمانهرسی و بالنچارد، رهبری موقعیتی به اعتقاد

ریه وضعیتی، صنعتی، آموزشی، حکومتی، نظامی، خانوادگی( قابل کاربرد است. طبق نظ

رود رهبر یا مدیر باید از رفتار و  میمایل( کارکنان یا پیروان باالتوانایی و تهمچنانکه بلوغ)

مداری خود بیفزاید تا در مقابل، به رفتار و روش رابطه روش کارمداری خود بکاهد و

آنکه کارکنان به سطح متوسطی از بلوغ برسند؛ همینکه سطح بلوغ کارکنان به سطح باالتر 

مداری و هم هم از درجه کار از متوسط برسد، بهترین سبک برای مدیر این است که

مداری خود بکاهد؛ علت این امر این است که در این حالت، فرد یا گروه نه تنها از رابطه

نظر انجام کار بلکه از نظر روانی به بلوغ رسیده است، در این حالت، افراد چنان عالقه، 

شوند و به خود برانگیخته میغلی و آمادگی روانی دارند که خودبهتوانایی، مهارت ش

عاطفی از طرف مدیر نیاز ندارند و افراد به جای نظارت و دقت  –های اجتماعیبانیپشتی

س اعتماد از طرف مدیر نیاز مدیر، به استقالل و تعویض اختیار و از همه مهمتر به احسا

 (.5910)میرکمالی، دارند

( زیردستان به چهار سطح تقسیم )آمادگیموقعیتی هرسی و بالنچارد، بلوغ در نظریه 

)نمودار ایی و تمایل یا اطمینان پیرو استشود و هر سطح نشانگر ترکیبی متفاوت از توانمی

1:) 

                                                           
1. Fiedler 
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وان است و تعهد، انگیزش و : ناتوان و ناامن: پیرو نات(R1)آمادگی سطح یک 

نفس ندارد؛ در این وضعیت فرد یا افراد به علت شکست در انجام یک فعالیت  به اعتمادبه

 ند.نکمیلی برای انجام وظیفه میربه الزم، احساس بیتن مهارت و تجخاطر نداش

: ناتوان ولی مایل و مطمئن: پیرو توانایی ندارد ولی کوشش (R2)آمادگی سطح دو 

کند مطمئن تش میکند و دارای انگیزش است و تا زمانی که رهبر کنار اوست یا هدایمی

 است.

دارای توانایی برای انجام تکلیف  امن: پیرومیل و نا: توانا اما بی(R3)آمادگی سطح سه 

نجام دادن آن به تنهایی احساس است اما تمایلی به استفاده از آن توانایی ندارد یا برای ا

 کند.اطمینانی و نگرانی میبی

و در : توانا و مایل و مطمئن: پیرو توانایی انجام تکلیف را دارد (R4)آمادگی سطح چهار 

 (.5921سی و بالنچارد، هرانجام آن متعهد و مطمئن است)

مشخص  5به این ترتیب، بر اساس درجه بلوغ زیردستان نوع مدیریت یا سبک رهبری

 ها عبارتند از:(، این سبک4)نمودارشودمی

(: سبک مناسب رهبری برای آمادگی سطح یک، شیوه آمرانه است، S1)7سبک آمرانه

براین، برای هر فرد یا گروهی که مداری نسبتاً کم. بناعنی کارمداری نسبتاًزیاد و رابطهی

مناسب آن است که رهبر ضمن  دارای آمادگی سطح یک برای تکلیف خاص باشد،

کننده داشته باشد؛ منظور از واژه آمرانه بخش بودن، مقدار کمی هم رفتار حمایتهدایت

 این است که به افراد امر شود که چطور، چه موقع و کجا کاری را انجام دهند.

(: سبک مناسب رهبری برای آمادگی سطح دو، سبک S2)حمایتی( )9ندنیسبک قبوال

 مداری نسبتاً زیاد. در این سبک، چون افراد هنوزندنی است، یعنی کارمداری و رابطهقبوال

کید زیاد دارد و از طرفی یی تأگرارهبر بر بعد تکلیفاند، توانایی الزم را به دست نیاورده

                                                           
1. Leadership Style  

2. Telling Leadership Style 

3. Selling leadership style 
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ها حمایت تکلیف را انجام دهند از تعهد و انگیزش آنکنند که ها تالش میچون آن

 گویند.کند این شیوه را قبوالندنی میمی

(: سبک مناسب رهبری برای آمادگی سطح سه سبک مشارکتی S3)5سبک مشارکتی

، مداری نسبتاًزیاد. رفتار مناسب رهبر در این سطحو رابطهاست، یعنی کارمداری نسبتاً کم 

کننده و رسد که رفتار تسهیلکننده است؛ چنین به نظر میرفه و حمایتبرقراری ارتباط دوط

 .باشدتر میها مناسبهمراه با حمایت برای حل مشکالت و یا تسکین اضطراب

ویضی بک تف(: سبک مناسب رهبری برای آمادگی سطح چهار سS4) 7ویضیسبک تف

افراد فرصت کافی برای مداری نسبتاً کم. در این سطح، است، یعنی کارمداری و رابطه

کنند و با ارائه رهنمودها در مورد ن رهنمودهای رهبر احساس راحتی میتمرین دارند و بدو

چنین، به نوع کار، موقع و چگونگی آن نیاز ندارند زیرا افراد دارای این توانایی هستند و هم

تعهد و دارای ها مکننده بیش از حد متوسط نیاز نیست زیرا آنتشویق و رفتارهای حمایت

ل رهبری موقعیتی هرسی و (. مد5921باشند )هرسی و بالنچارد، انگیزش می

( در زیر  نمایش داده شده 1)نمودار شماره ( و آمادگی پیروان4نمودار شماره )بالنچارد

 است. 

 
 مدل رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد .4نمودار 

                                                           
1. Participating leadership style 

2. Delegating leadership style 
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 نمودار آمادگی پیروان .5نمودار 

شاره شد، هرسی و بالنچارد، مطابق با دیدگاه اقتضایی خود تحقیقاتی را همانطور که ا

 اند.  های آموزشی و پرورشی انجام دادهدر زمینه استفاده از نظریه موقعیتی در محیط

ها یکی از تحقیقات خود را با هدف مقایسه امتیازات اثربخشی آموختن بین دو آن

آموزانی بودند که در دوره کنترل، دانش ل انجام دادند؛ گروهگروه آزمایش و کنتر

آموزانی فرما بود و گروه آزمایش دانشها رابطه معلم و شاگردی عادی حکمتحصیلی آن

کرد. در می شان از نظریه وضعیتی استفادهدند که همان معلم در دوره تحصیلیبو

ای هجمعی، کمکرانی حاکم بود اما گفتگوهای دستههای گروه کنترل، سخنکالس

ی گروه هاشد؛ در کالسابع مشارکتی نیز به کار گرفته میشنیداری و دیداری و دیگر من

مندی، توانایی هدایت یادگیری خود و تقویت آزمایش، سطح بلوغ شاگردان)عالقه

های تدریس توسعه داده شد. ه عوض کردن سیستماتیک شیوهخویش( به مرور زمان و از را

حداکثر، بحث گروهی به صورت لیف حداکثر و رابطه تکآغاز شد) S2شیوه معلم از 

رابطه رسید) S3وار و هدایت گفتگو از طرف معلم( سپس، نوبت به آیی دایرهگردهم

حامی نه حداکثر، تکلیف حداقل، بحث گروهی با شرکت معلم به عنوان یک عضو 

فتگوی به گ )رابطه حداقل، تکلیف حداقل، گروهختم شد S4 هادی(، سرانجام، حرکت به

آموزان از او کرد که دانشداد ولی معلم زمانی دخالت میخود با معلم ادامه می

آموزان کند بود که ابتدا با کاهش هدایت معلم و خواستند(، روند پیشرفت دانشمی

آموزان نشان دادند که نه تنها در پذیرش راه بود. به محض آنکه دانشافزایش ترغیب او هم
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توانند آن را های خود توانا هستند بلکه میبخشی یادگیریبرای جهتهرچه بیشتر مسئولیت 

بخشی مداوم او رو به اعی و عاطفی معلم و در کنارش جهتتقویت کنند، حمایت اجتم

 (.5921)هرسی و بالنچارد، کاهش گذاشت

های مختلف ارد، رهبری موقعیتی را برای دورههمچنین، هرسی و بالنچ

ا معتقدند که بلوغ هاند؛ آن، دبیرستان و دانشگاه( اجرا کردهیی)ابتدایی، راهنماتحصیلی

آموزان در دوره ابتدایی کامالً لف تحصیلی متفاوت است مثالً دانشهای مختافراد در دوره

دهنده(؛ د که چه کار کنند و چه کار نکنند)رهنمودها گفته شونابالغ هستند پس باید به آن

ها در حال تحقق شوند و بلوغ آنتازه وارد دوره بلوغ میآموزان در دوره راهنمایی دانش

شود و به رابطه ها زنده میستگی، حس برابری در آناست ولی کامل نیست و به جای واب

؛ در دوره سبک حمایتی معلم(شود)ها موجب لذتشان میدهند و توجه به آناهمیت می

ت سبک مشارکتی و در دانشگاه که تر شده اسآموزان نسبتاً کاملدبیرستان که بلوغ دانش

(. به طور کلی، این 5917میرکمالی، ویضی است)ها کامل شده است سبک تفبلوغ آن

غ زیردستان مدل، در خیلی از موارد قابل کاربرد است و برای انتخاب نوع رهبری، عامل بلو

تجربه کاری، انگیزش و  دستان میزان تحصیالت، سوابق،مهم است، در بلوغ زیر

 نفس مهم است.مادبهاعت

با توجه به مطالب فوق، بدیهی است که آیزنر معتقد به دیدگاه اقتضایی درباره نقش 

معلمان در فرایند برنامه درسی و هرسی و بالنچارد معتقد به دیدگاه اقتضایی درباره نقش 

زیردستان در سازمان هستند، بنابراین، در این قسمت، به طراحی الگوی اقتضایی برنامه 

درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و مدل رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد پرداخته شده 

 است.

از آنجا . طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر، هرسی و بالنچارد

تلف کاربرد دارد در های مخها در زمینهکه هرسی و بالنچارد معتقدند که مدل رهبری آن

شود دیدگاه آیزنر را بر این مدل منطبق نموده و به آن حالت وضعی و ی میاینجا سع

معلم در کالس دو  اقتضایی داده شود. آیزنر معتقد است برنامه درسی و فعالیت و عملکرد

باشند و معموالً یک بعد آن یعنی برنامه درسی عملیاتی که معلم در صحنه بعد جداگانه می
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که این اختیار عمل معلم در شود در صورتی رفته میسازد نادیده گعمل پیاده می

ای که در اینجا قابل تأمل است اینکه نامه درسی همیشه وجود دارد؛ نکتهسازی انواع برپیاده

اه او در زمینه رابطه بین دادن دیدگاما انطباقسازد این مبحث را به طور کلی مطرح می او

ن شده را های تدویکنند و معلمی که برنامهمی درسی که برنامه درسی را تدوین ریزبرنامه

 شود که میزان اختیارگذارد با مدل رهبری وضعی موجب میدر کالس درس به اجرا می

تر باشد میزان رچه معلم بالغ)آمادگی( او شود یعنی هعمل معلم در کالس درس تابع بلوغ

و برعکس هرچه معلم از استقالل عمل او در برنامه درسی و اجرای آن بیشتر خواهد بود 

رسی عملیاتی و بلوغ کمتری برخوردار باشد به همان میزان از اختیار عمل او در برنامه د

 شود.اجرای آن کاسته می

ریزان درسی درسی یا گروه برنامهریز رهبری وضعی، به جای رهبر، برنامهاگردر مدل 

و به « شدهد بر برنامه تدوینتأکی»ز اصطالح ا یگرایرار داده شود و به جای بعد تکلیفق

قرار داده شود، ارتباط دوسویه آمادگی « گرا رابطه حمایت»ی از واژه گرایجای بعد رابطه

مشخص شده و  امکان « گرارفتار حمایت»و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»و ابعاد  معلمان

در این مدل طراحی  شود. بنابراین،ر با مدل رهبری موقعیتی فراهم میانطباق دیدگاه آیزن

گیرد که در ابتدای آن، بر روی یک ضلع قرار می« شدهتأکید بر برنامه تدوین»شده، بعد 

مه درسی یا برنامه استاندارد شده  قرار دارد و در انتهای آن، برنا 5وسیله -برنامه هدف

در یک قرار دارد که « گرارفتار حمایت»روی ضلع دیگر، بعد  پذیر قرار دارد؛ برانعطاف

طرف آن حمایت کم از برنامه عملیاتی معلم در کالس درس و در طرف دیگر حمایت 

(. این مدل 0باشد )نمودار شماره ریز میه عملیاتی معلم توسط گروه برنامهزیاد از برنام

نامه درسی دقیق از قبل ریزان، از بردهد که میزان استفاده برنامهان میطراحی شده، نش

کننده تفاده از رفتار حمایت و پشتیبانیشده( و میزان اسبر برنامه تدوین طراحی شده)تأکید

)بلوغ( معلمان دارد. و به خصوص ن، کامالً بستگی به میزان آمادگیریزان برای معلمابرنامه

تأکید بر برنامه »توانایی و تمایل( و ابعاد ارتباط دوسویه آمادگی معلمان)اینکه، این مدل، 

                                                           
1. Mean - Ends 
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سازد. مدل ه صورت منحنی، به خوبی نمایان میرا به ب« گراتار حمایترف»و « شدهتدوین

 "«گرارفتار حمایت»و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»و ابعاد  ارتباط دوسویه آمادگی معلمان"

 در ذیل نمایش داده شده است:

 
 ارتباط دوسویه آمادگی معلمان و"مدل  .6نمودار 

 "«گرارفتار حمایت»و « هشدتأکید بر برنامه تدوین»ابعاد  

« شدهتأکید بر برنامه تدوین»با ابعاد در این مدل، آمادگی معلمان و ارتباط دوسویه آن 

 باشد: به چهار صورت می« گرارفتار حمایت»و 

)بلوغ(، میزان دانش، تجربه و مهارت در این سطح از آمادگی (:R1آمادگی سطح یک )

نفس، رسی کم است و او از تعهد، اعتمادبهبرنامه د معلم در زمینه فرایند تهیه و اجرای

در این  تمایل و انگیزش پایینی برای اجرای برنامه درسی عملیاتی برخوردار است؛ بنابراین،

علم، بر برنامه تدوین شده زیاد تأکید ریز درسی در ارتباط با موضعیت، بهتر است، برنامه

: R1ی خود را نیز افزایش دهد )گرار حمایتکند)برنامه درسی استانداردشده( و میزان رفت

 ریز(.تاندارد شده و حمایت زیاد برنامهنقطه اتصال برنامه درسی اس

بلوغ(، میزان دانش، تجربه و مهارت (: در این سطح از آمادگی)R2آمادگی سطح دو )

فس، نی کم است ولی میزان تعهد، اعتمادبهمعلم در زمینه فرایند تهیه و اجرای برنامه درس

در این وضعیت،  تمایل و انگیزش معلم برای اجرا برنامه درسی عملیاتی باال است. بنابراین،

)برنامه درسی تا ریز درسی، بر برنامه تدوین شده تأکید نسبتاً زیادی کندبهتر است، برنامه
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داده و نسبتاً  گرای خود را تا حدودی کاهشاندارد شده( و میزان رفتار حمایتحدودی است

ده و رفتار نسبتاً حمایتی شال برنامه درسی نسبتاً استاندارد: نقطه اتصR2)ایتی رفتار کندحم

 ریز(.برنامه

) بلوغ(، میزان دانش، تجربه و مهارت (: در این سطح از آمادگیR3آمادگی سطح سه )

توسط است ولی میزان تعهد، معلم در زمینه فرایند تهیه و اجرای برنامه درسی باالی م

برنامه درسی عملیاتی پایین است.  ینفس، تمایل و انگیزش معلم برای اجرابهاعتماد

کید نسبتاً شده تأریز درسی، بر برنامه تدویندر این وضعیت، بهتر است، برنامه بنابراین،

گرای خود را پذیر( و میزان رفتار حمایتمی داشته باشد)برنامه درسی نسبتاً انعطافک

کید نسبتاً کم بر برنامه : نقطه اتصال تأR3)بتاً حمایتی رفتار کندداده و نس مقداری افزایش

 ریز(.ده و رفتار نسبتاً حمایتی برنامهدرسی تدوین ش

بلوغ(، میزان دانش، تجربه و مهارت ی)(:در این سطح از آمادگR4)آمادگی سطح چهار

نفس، اعتمادبهی زیاد است و میزان تعهد، معلم در زمینه فرایند تهیه و اجرای برنامه درس

در این  برنامه درسی عملیاتی باال است. بنابراین، یتمایل و انگیزش معلم برای اجرا

استفاده کند و میزان پذیر را ریز درسی، برنامه درسی انعطافوضعیت، بهتر است، برنامه

پذیر و : نقطه اتصال برنامه درسی انعطافR4)گرای خود را کاهش دهدرفتار حمایت

 ریز(.برنامهحمایت کم 

و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»و ابعاد  ارتباط دوسویه آمادگی معلمان "همچنین، مدل 

برنامه درسی )قصدشده یا دهد که آمادگی معلمان با نوع ، نشان می"«گرارفتار حمایت»

گیرند، ارتباط دارد؛ به ها در نظر گرفته میریزان درسی برای آنعملیاتی( که برنامه

شده( نامه درسی قصد شده )از قبل تدوینکه، در سطح آمادگی یک و دو تأکید بر برطوری

ت شود و از معلمان درخواسریزان درسی گرفته میست و تصمیمات، بیشتر توسط برنامها

بر برنامه ها را دقیقاً به اجرا بگذارند و اما در سطح آمادگی سه و چهار، بیشتر شود که آنمی

شود، زیرا معلم از دانش و مهارت الزم برای تدوین و اجرای ید میدرسی عملیاتی تأک

محور هستند؛ همچنین، بین وردار است و بیشتر تصمیمات، معلمبرنامه درسی در کالس برخ

میلی در سطح و تفاوت وجود دارد و ناامنی و بیمیلی پایین در سطح یک و دیناامنی و ب
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حالیکه در آمادگی سطح سه معلم به تازگی یک ناشی از نداشتن مهارت الزم است در 

خود به طور مستقل احساس مهارت الزم را کسب کرده است و از به کار بستن مهارت 

ستن مهارت، احساس عدم عالقه کند و یا بر اساس شکست در بکار باعتمادی میترس و بی

بهتر ارتباط به درک  "آمادگی معلمان و نوع برنامه درسی"کند. پیوستار میلی میو بی

کند؛ این پیوستار ریزان درسی، کمک میبا نوع برنامه درسی منتخب برنامهآمادگی معلمان 

 (.1)نمودار شمارهی اقتضایی برنامه درسی قرار دارددر ذیل الگو

تأکید بر »و ابعاد  ارتباط دوسویه آمادگی معلمان"به این ترتیب، پس از طراحی مدل 

نگارنده، الگوی اقتضایی برنامه درسی با  توسط "«گراحمایت رفتار»و « شدهبرنامه تدوین

ارتباط "مدل  تی هرسی و بالنچارد و با توجه بهانطباق بر دیدگاه آیزنر و مدل رهبری موقعی

و با در  "«گرارفتار حمایت»و « رنامه تدوین شدهتأکید بر ب»دوسویه آمادگی معلمان و ابعاد 

رفتار »و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»ابعاد  -7ان میزان آمادگی معلم -5نظر گرفتن 

 شده یا عملیاتی(، طراحی شده است:نوع برنامه درسی )قصد -9« گراحمایت

 
 الگوی اقتضایی برنامه درسی .7نمودار 
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 "آمادگی معلمان و نوع برنامه درسی"پیوستار  .8نمودار 

ریزان به های مناسب نفوذ برنامهدهد که، سبکنشان می« وی اقتضایی برنامه درسیالگ»

و  "«گرارفتار حمایت»و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»و ابعاد  آمادگی معلمان "تناسب 

آمرانه، قبوالندنی،  شده یا عملیاتی( به صورت چهار سبکهمچنین، نوع برنامه درسی )قصد

باشد؛ کلیه لمان میان درسی جهت ارتباط با معریزمشارکتی و تفویضی برای استفاده برنامه

باشد. چهار سبک های این الگو، منطبق بر مدل رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد میسبک

 این الگو عبارتند از:

است،  (S1)برای آمادگی سطح یک، سبک آمرانه ریزانسبک مناسب نفوذ برنامه

نی کم از برنامه ریزی دقیق از پیش تعیین شده و حمایت و پشتیبایعنی تأکید زیاد بر برنامه

 شده.ظارت دقیق بر اجرای برنامه طراحیعملیاتی معلم و ن

( است، S2)ای آمادگی سطح دو، سبک قبوالندنیریزان برسبک مناسب نفوذ برنامه

معلم از نسبتاً باال. در این سبک، « گرارفتار حمایت»و « شدهتأکید بر برنامه تدوین» یعنی

رسی به صورت عملیاتی برخوردار است ولی از دانش و ریزی دانگیزه باال برای برنامه

ریز درسی باید به هر دو بعد تأکید زیاد داشته باشد، جربه الزم برخوردار نیست؛ برنامهت

ها را اجرا کند یعنی هم برنامه درسی از پیش تدوین شود و از معلم درخواست شود که آن

ز برنامه عملیاتی معلم، حمایت و و هم برای کمک به پیشرفت معلم و کسب دانش الزم ا

زم را از تعامل نزدیک پشتیبانی به عمل آورده شود، لذا، از این طریق معلم تجربه و دانش ال

 کند.ریز درسی کسب میبا برنامه
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ست، ( اS3ریزان برای آمادگی سطح سه، سبک مشارکتی)سبک مناسب نفوذ برنامه

نسبتاً باال. در این « گرارفتار حمایت»پایین و نسبتاً « دهشتأکید بر برنامه تدوین»یعنی 

های وضعیت، معلم از دانش و تجربه الزم در مورد برنامه درسی، روش تدوین فعالیت

یادگیری و سازماندهی آن برخوردار است، اما از عالقه و انگیزه برای انجام وظایف خود 

تأکید کم بر برنامه از ریز وضعیتی، سبک نفوذ و رهبری برنامهبرخوردار نیست، در چنین 

ارانه اوست و از این طریق سعی شده و تأکید زیاد بر رفتار حمایتی و همکپیش تدوین

شود با حمایت از برنامه عملیاتی معلم و همکاری مستمر با او، شرایط ترس و تهدید از می

الزم برای نفس واقعی را کاهش داده و او اعتمادبه ناتوانی کاربرد عملی دانش در شرایط

 توسعه عملیاتی را به دست آورد.

ست، ( اS4ویضی)زان برای آمادگی سطح چهار، سبک تفریسبک مناسب نفوذ برنامه

نسبتاً پایین. در این وضعیت، معلم از « گرارفتار حمایت»و « شدهتأکید بر برنامه تدوین»یعنی 

ای یادگیری و سازماندهی هدانش و تجربه الزم در مورد برنامه درسی، روش تدوین فعالیت

آن و همچنین، از عالقه و انگیزه برای انجام وظایف خود برخوردار است، در چنین 

ریز تأکید کم بر برنامه از پیش تدوین شده و رفتار وضعیتی، سبک نفوذ و رهبری برنامه

 حمایتی و همکارانه است.

زان بلوغ و آمادگی معلم یاین الگوی برنامه درسی، اقتضایی و پویا است و با توجه به م

کند؛ از آنجا که دانش و تجربه تدریس و برنامه درسی سریعاً در حال تغییر است تغییر می

نتیجه  یابد دروانایی و دانش او کاهش میاگر معلم، مرتب دانش خود را به روز نکند ت

ر به کند و از سبک چهاریز درسی نسبت به معلم تغییر میسبک نفوذ و رهبری برنامه

ها به طور مستمر با میزان دانش معلم در نوسان یابد و این سبکتر تغییر میهای پایینسبک

خواهد بود؛ از طرفی، تجربه معلم تابعی از سابقه کار او است، در نتیجه هرچه سابقه کار 

باشد دارای  معلم کم باشد از تجربه کمی برخوردار است و هرچه سابقه کاری او زیاد

سازی بیشتر برنامه عملیاتی در کالس خواهد بود، در نتیجه، تأکید بر لمی و پیادهتجربه مع

رهبری یابد. سبک نفوذ و نظارت دقیق بر کار معلم کاهش می برنامه از پیش تدوین شده و

باشد و با افزایش سابقه کار و کسب تجربه، می S1کار ریز درسی بر کار معلم تازهبرنامه
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کند، اما اگر با افزایش سابقه تغییر می  S4به   S3و  S3به  S2و  S2به سبک S1 سبک 

ها به سمت پایین تنزل پیدا خواهند کرد؛ از کار معلم، تجارب الزم کسب نشود این سبک

تدوین شده و یا جمله متغیرهای دیگر که در انتخاب روش نظارت و تأکید بر برنامه از قبل 

آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف تجارب و دانشِ دانشر دارد، میزان ثیبرنامه عملیاتی تأ

و دبیرستان  S2در دوره راهنمایی   S1ابتدایی سبک مناسب نفوذ و رهبری است؛ در مقطع

S3  و دانشگاهS4  باشد.می 

 گیرینتیجه

آیزنر دارای  نگاه هنری و زیبا شناسی به برنامه درسی و تدریس است و معتقد است که در 

ی وجود دارد؛ در برنامه شده و عملیاتیادگیری، دو برنامه درسی قصد -هیجریان یادد

ز قبل ی اای از اهداف کلی یا جزئه، مواد آموزشی در راستای مجموعهشددرسی قصد

شده دقیقاً در ادهای تعیینها و رویدرود که کلیه فعالیتتدوین شده است و انتظار می

ا گیرد و معلم بی، در فرایند اجرا شکل میعملیات کالس پیاده شوند، ولی برنامه درسی

یرت و بینش خود بینی نشده و در کالس با کمک از بصتوجه به شرایط و رویدادهای پیش

پردازد و در این صورت، به به طراحی و اجرای برنامه درسی میآموزان و با مشارکت دانش

(. آیزنر، ارتباط 7667، کند )آیزنرآموزان کمک میتر دانشدرک و یادگیری بهتر و عمیق

( نشان داده است 9، 7، 5مقاصد و عمل و نقش معلم در این زمینه را به صورت سه نمودار )

شده و عملیاتی را مطرح کرده است؛ او مدلی س این ارتباطات، برنامه درسی قصدو بر اسا

د، منجر صکند، به طوریکه در این مدل، مقاای است را پیشنهاد میفرایند دایره که دارای

وا و ساختار تدریس را به وجود شوند و این به نوبه خود، محتبه طراحی برنامه درسی می

شود و ممکن مل، منجر به تدوین اهداف جدید میآورد و از طرف دیگر، حوزه عمی

است که از طریق طراحی برنامه درسی، محتوا و ساختار تدریس فراهم شود و در نهایت 

ها و اعمالی یا ممکن است با تدریس شروع شود و از طریق فعالیتمقاصد تدوین شوند و 

که مقاصد را تدوین کرده است، منجر به طراحی برنامه درسی شود؛ آیزنر، نوع نگاه به 
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له و پیامدهای بیانگرا( را به عنوان یکی از عناصر داف )رویکرد اهداف رفتاری، حل مسئاه

 داند.شده، عملیاتی( مؤثر میدرسی)قصد درسی، در انتخاب نوع برنامهمهم برنامه 

متعدد استفاده کرد و  آیزنر معتقد است که در تنظیم برنامه درسی باید از رویکردهای

گرا داشت و به طور اقتضایی، از هر سه نگاه به هدف در برنامه درسی سود نگاهی کثرت

 جست. 

شناسانه نقش دقیق و زیباخود با نگاهی ظریف،  با توجه به اینکه آیزنر در بیان دیدگاه

برداری عملی تصویر کشیده است، اما برای بهره معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به

از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است و از آنجا که طبق دیدگاه او، استفاده از یک 

وهش، با توجه رسد، لذا، در این پژها درست به نظر نمیریزی در تمام موقعیتوش برنامهر

)توسط رهبران و زیردستان( و هاها در سازمانراکات روند تدوین و اجرای برنامهبه اشت

ها در نظام آموزشی ان با روند تدوین و اجرای برنامههای رهبری مورد استفاده رهبرسبک

ریزان، دیدگاه آیزنر درباره نقش های نفوذ برنامهریزان و معلمان( و سبک)توسط برنامه

معلمان در فرایند برنامه درسی، با مدل رهبری موقعیتی هرسی و بالنچارد تطبیق داده شد و 

الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد، تا از این طریق، راهکار عملی برای استفاده از 

 دیدگاه آیزنر فراهم شود. 

یتی هرسی و الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و مدل رهبری موقع

 بالنچارد نشان داد که:

)توانایی و تمایل( کم باشد درسی در وضعیتی که آمادگی معلمانریز سبک نفوذ برنامه

(R1کامالً منطبق بر سبک آمرانه، )(S1مدل هرسی و بالنچارد می ) باشد و در این شرایط

یاد ورزد )برنامه کید زدرسی بر برنامه درسی تدوین شده تأریز شود که برنامهیشنهاد میپ

 درسی قصد شده( و با معلم، رفتار حمایتی کمی بعمل آورد.

ها پایین تا ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان کم و تمایل آنسبک نفوذ برنامه

( مدل هرسی و بالنچارد S2(، کامالً منطبق بر سبک رهبری قبوالندنی)R2متوسط است)

ریز درسی بر برنامه درسی تدوین شده شود که برنامهباشد و در این شرایط پشنهاد میمی
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شده( و رفتار حمایتی نسبتاً زیادی با معلم بعمل کید نسبتاً زیادی ورزد)برنامه درسی قصدتأ

 آورد.

ها متوسط نریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آسبک نفوذ برنامه

( مدل هرسی و بالنچارد S3)رهبری مشارکتی مالً منطبق بر سبک(، کاR3)به باال است

درسی بر برنامه درسی تدوین شده ریز شود که برنامهباشد و در این شرایط پشنهاد میمی

 کید کمی ورزد و با معلم، رفتار حمایتی زیادی بعمل آورد)برنامه درسی عملیاتی(. تأ

(، R3)ان زیاد استتوانایی و تمایل معلمریز درسی در وضعیتی که سبک نفوذ برنامه

باشد و در این ( مدل هرسی و بالنچارد میS4ویضی)کامالً منطبق بر سبک رهبری تف

درسی تدوین شده و رفتار حمایتی ریز درسی بر برنامه شود که برنامهشرایط پشنهاد می

 )برنامه درسی عملیاتی(.تأکید کمی ورزد
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