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Abstract: The purpose of the present study is to 

present a qualitative recognition of the effective 

elements in decision making process of the 

curriculum of deliberate practice. The research 

method is qualitative content analysis and the 

research community, scientific reliable 

documents and sources communicated with 

Schwab’s deliberate practice and the convenient 

sampling method was employed. The findings 

show that the curriculum of deliberate practice 

has four main elements of teacher, subject, 

student, and environment. The elements have 

sub-components including the development of 

professional skills of the teacher, arts of 

commitment, problem-finding, practical 

reflection, perception situation, situational 

learning, vocational training of students, fostering 

creativity, art, and aesthetics, . It is worth 

mentioning that adjusting the goals to the 

conditions and needs of society is considered as 

among the most important sub-component. 

Accordingly, the application of these components 

in the curriculum could facilitate the realization 

of educational goals in the present era. 
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 مقدمه

قلمرو برنامه درسی را باید یک قلمروِ معرفتیِ نوپا و متعلق به اوایل قرن بیستم دانست. به اعتقاد 

به نقل از ، 1267، 1زایس) این رشته در دوران طفولیت یا تکوین قرار دارد، نظرانصاحببرخی از 

ت تا در فکری چندی اسهای و تالشها و به طور طبیعی محتاج کوشش، (1024، مهرمحمدی

یکی از نویسندگان صاحب نام این رشته نسبت  6راستای تبیین حدود و ثغور آن مؤثر افتد. گودلد

حتی ، گوید: به دلیل این موقعیتمی به روشن و شفاف نبودن ماهیت این رشته ابراز نگرانی کرده و

که ای ه اندازهب، آمریکا نیز از همگونی تخصصیهای درسی دانشگاههای اعضای هیئت علمی برنامه

، گودلد) برخوردار نیستند، خوردمی آموزشی از قبیل روانشناسی تربیتی به چشمهای در سایر گروه

 (. 1024، به نقل از مهرمحمدی، 1220

برنامه درسی را با توجه به های نظریه (1027، ؛ به نقل از جهان و همکاران6447) 0رید و نال 

، تحت عنوان دیدگاه سیستمی، به چهار طبقه، موجودهای ظریهق رویکردها و نیاز به شناخت عمین

و از دیدگاه فکورانه به عنوان یک بدیل در کنار سه اند م نمودهیتقس 0رادیکال و فکورانه، وجودگرا

 طبقه بندی ارائه شده به وسیله رید را، (6441) 1گاف اند.دیدگاه دیگر بحث و از آن دفاع کرده

بر تمایز میان مسائل و موضوعات مطالعاتی ، هار رویکرد مطالعاتیپسندد که ضمن طرح چمی

اردوگاه فکری کسانی ، دیدگاه عمل فکورانه، کند که متناظر با هر یک است. به زعم گافمی تأکید

های درباره برنامه درسی به منزله تعامل میان عناصر برخوردار از دغدغه گیریتصمیماست که بر 

پذیرد. گاف می تناسب با بستر یا شرایط یک نهاد خاص اجتماعی صورتنگرند که ممی اخالقی

را داشته باشند و « نقاط خالی»پژوهشگران هم باید دغدغه ، گیرد که در عرصه پژوهشمی نتیجه

مطالعاتی کمتر عنایت شده مورد کاوش قرار « منظر خاص»بکوشند تا به موضوعاتی که از یک 

است تا رؤیت « تغییر موضع یا منظر دادن»باشند که نیازمند « ط کورنقا»همچنین باید متوجه ، دهند

مفهومی است که در ارتباط با هدف این مقاله بسیار سودمند و ، «نقاط کور»شود و به حساب آید. 

بسیار محدودی که های است در این راستا تا به دنبال تالشای پژوهش حاضر دغدغه راهگشاست.
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معرفی تر بهتر و کامل، ظریه عمل فکورانه را به عنوان یک نقطه کورن، در گذشته به عمل آمده

برنامه های گیریتصمیمعناصر مؤثر در های نموده و هم کوششی است تا با بازشناسی قابلیت

گذاران این حوزه نسبت به استفاده از قابلیت عناصر موجب تغییر موضع و منظر سیاست، درسی

  درسی گردد.های مهمذکور در طراحی و تدوین برنا

ترین شناخته شدههای پارادایم عملی و فکورانه در حوزه مطالعات برنامه درسی از مرور نظریه

ان آن دو به یت نظریه و عمل و رابطه مینسبت به ماه 1یعنی جوزف شوآب، چهره این پارادایم

 و، توان به ریدیم این رویکردهای (. از دیگر چهره1021، زرقانی و همکاران) دست آمده است

گذرد و نام می با آنکه از طرح دیدگاه عملی بیش از چهار دههاشاره کرد.  0نیو مک کوی6یستبر

اما امروزه در ، توان یافتمی شوآب را در تمامی آثار حوزه مطالعاتی برنامه درسی طی این دوره

متعدد در این زمینه  هایمقاالت و کتاب وجود دارد که منجر به نگارشهایی فهم عملی دشواری

 0فریزن (.1222، رید) شکل گرفته است بحث پیرامون آن در برخی کشورهاهای شده و گروه

کند در حال حاضر می ( با بررسی مقاالت اخیر با موضوع بحران معاصر برنامه درسی بیان6412)

گ برنامه درسی های زیادی در آمریکا و بریتانیا و حتی کشورهای اروپای شمالی در مورد مربحث

معاصر را های وجود دارد. و هیچ یک از رویکردهای آموزشی سنت آمریکایی نتوانسته بحران

برطرف نماید و همچنان چالش موضوعات آموزشی و موضوع مدرسه بعنوان سؤاالتی است که 

در  ،(6412، 1به نقل از؛ اِمیر رزگار، 6412) وست بریریزان درسی روی آن تمرکز دارند. برنامه

به عنوان پژوهشگر برنامه درسی عمل فکورانه و پیرو سُنت ، نیمه ساختاریافتهای مصاحبه

تأثیرات شوآب به طور ، کند کهمی استدالل، ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، 7دیداکتیک

 گسترده در مطالعات برنامه درسی معاصر افزوده نشده است.

تحول شگرفی در برنامه درسی ، «کالیپرکت»ت عنوان با معرفی ایده خود تح، (1272) شوآب

 تواند باعث توسعه، میکیکال و اکلکتیمه پرکتین، کالیه بر سه بعد پرکتیایجاد نمود. این ایده با تک

ح یشوآب در توض (.6412، دنگ، 6410، وستبری، 6410، دنگ، 6410، کانلی) برنامه درسی شود

                                                 
1. Joseph J. Schwab (1909-1988), Professor of Natural Sciences and Education. 

2. West bury  

3. Mack Queen 

4. Friesen  

5. M. Emir Ruzgar 

6. Didactic 
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مجموعه  آنکند که خروجی می به عمل اشارهطوف خود به فرآیند تأمل مع ینظریه عملگرا

 Deliberationمفهوم ، مفهوم در نظریه شواب ترینمهماقدام است.  یاتخاذ شده براهای میتصم

این  آن وضع شده است. یگوناگونی در منابع فارسی براهای که معادل، (6410، وستبری) است

ده و معقول در ارتباط با ابعاد یسنج، نیتمهای میاست که طی آن تصم یمفهوم ناظر به فرآیند

، درسی قرار دارد ریزبرنامهآن در دستور کار پژوهش یا  یف براین تکلییبرنامه درسی خاصی که تع

 (. 6410، کانلی) شودمی اتخاذ

ن یدهد. به هممی صیرا مناسب تشخ« عمل فکورانه»استفاده از معادل ، (1021) یمهرمحمد

ل جایگاه اساسی این مفهوم یی مبتنی بر نظریه شواب را که به دلریزرنامهب، جهت رویکرد پژوهشی

ده است. ینام گرفته پژوهش معطوف به عمل فکورانه نام Deliberative Inquiry"" در آن

نه ویژه و یت و زمیاست که در یک موقع در مورد این مسئله یریگمیهدف از عمل فکورانه تصم

(. عمل 6410، 1می و النگیمونی س) هترین راه حل به دست آیدخاص چگونه باید عمل کرد تا ب

انجام  یبرا یگیرتصمیمفکورانه یک فرایند استدالل عملی و راه حل محور است که در جهت 

هدف اصلی پژوهش معطوف به عمل فکورانه  (.6411، 6نگ المیتاک ش) بهترین عمل کاربرد دارد

، هانسن) خاص استهای تیبرنامه درسی در وضع یموجه درباره اجراهای میابی به تصمیدست

، ات صریح و محسوسیتجرب، تعامل اجتماعیهای قابلیت، (1020) و همکاران ی(. قنبر6442

ت تأمل و تفکر در پرورش یو اهم یابی و بازنگریتوجه به بعد ارزشی، فردهای توجه به تفاوت

پژوهش های دانند. یافتهمی درسی فکورانه رویکرد برنامههای قابلیت ترینمهمرندگان را از ییادگ

 در توسعه، مبتنی بر عمل فکورانه یدهد که کارورزمی نشان (1021) توانا و امام جمعه یدیجمش

تعامل با ، عمل توسط دانشجو معلمان در کالس درس حضور و عمل بازاندیشی در، هاشایستگی

پژوهش جهان و های یافته .ثر استؤم یگیرتصمیمو قدرت یابی، ، مسئلهمدرسه و دانشگاه

معرفت شناسی و ارزش  ید بر زوایایبرنامه درسی عمل فکورانه با تأک، ( با عنوان1027) همکاران

پرورش  یشناسی نشان داد که طراحی برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه شرایط را برا

  .سازدمی اهمتوان حل مساله فر یمهارت محور و دارا، خالق، انی متفکرآموزدانش

                                                 
1. Mooney Simme & Lang 

2. Tack Shying Lam 
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آموزش مبتنی بر عمل فکورانه در هزاره های ( به شناسایی ویژگی1027) و همکارانباقریان فر 

تواند به ها میتوجه به این ویژگینشان داد ها سوم از دیدگاه متخصصین پرداختند که یافته

کاربردی کمک و آموزش ها و نگرشها مهارت ها،تشخیص شکاف بین دانش، یادگیری مادام العمر

 نموده و برای دانشجویان مفید و با معنا باشد.

، «عمل فکورانه»کند آنچه که اصطالح بیدار کننده می ( در پژوهش خود استدالل6461) هاردرن

کمک کند. ایده ، سازندهای تخصصی که دانش قدرتمند را ممکن میتواند تفسیر کننده فعالیتمی

اند دانش قوی کند که گفتهمند و جوامع تخصصی فراهم مینظامعمل فکورانه مبنایی برای جوامع 

کنند و نقش دهند که چگونه معلمان دانش را تجزیه میهمچنین نشان می، کنندرا پشتیبانی می

( 6461) 1نتایج پژوهش هانگدهند. تجربه را با انواع دیگر دانش در یک برنامه آموزشی تطبیق می

بیشتر به تجربیات ، 6روش عمل فکورانه به جای منطق تایلریدهد که به کارگیری نشان می

کند و درک متقابل , روابط و پیوند بین های مختلف توجه میان و دیدگاهآموزدانششخصی 

کند. این رویکرد همچنین اختالف یا مخالفت همساالن و رسیدن به اجماع احتمالی را تسهیل می

 کند.درسی را مدیریت میحساس اجتماعی در برنامهموضوعات  کمتری را به خود جلب نموده و

کند که سنت عملی شوآب با سنت دیداکتیک آلمانی بسیار می استدالل، (6461) زونگی دنگ

برای توسعه « ی درسی قدرتمندریزبرنامه»سازگار است و از ادغام این دو نظریه توانسته نظریه 

( نشان داد معلمانی 6461) 0رد. نتایج تحقیق لیدر برنامه درسی به وجود آوای ش حرفهآموزدانش

مشارکت ، به عنوان عضو ناظر و مشاهده گر نه صرفاً شرکت کننده که در فرآیند تحقیق عملی

این در حالی ، عملی(های به عنوان مثال؛ اصول و روش) کننداجرا را دنبال میقواعد قابل، کنندمی

تیار الزم را دارند. این اختیار به معلمان قدرت است که معلمان در انتخاب اهداف پژوهش اخ

معلمان با ، عملیهای دهد تا یک حس مستقل از عاملیت داشته باشند. همچنین در پژوهشمی

 باعث، ای که بر عهده دارندشناختی و رویهروش، گرایش تجربییابی، مسئله های حمایتی ونقش

تاریخی و اجتماعی بصورت یک نمایش تجربی ، گیشود تا آنچه را که در رابطه با شرایط فرهنمی

با  0(6412) لی شود.دیده ها درون یک موقعیت واقعی و عینی توسط آن، شودمی در نظر گرفته

                                                 
1. Hung 

2. Tayler 

3. Lee 

4. Li 
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و اجرای تحقیق  1(NBE) ارائه طرحی ملی تحت عنوان اصالحات جدید در آموزش پایه چین

دانشگاه و معلمان مدارس دولتی به  مشارکتی و همیارانه تحت عنوان تحقیقات عملی بین اساتید

این نتیجه دست یافت که ادغام دو سنت نظری و عملی با هم و تولید یک برنامه درسی مبتنی بر 

توان مشکالت عینی و طبیعی مدارس را حل نمود و آینده چین را در ، میمشورت و مشارکت

باقریان فر و همکاران( در  ؛ به نقل از6416) 6تورس و گونزفرآیند جهانی شدن درخشان نمود. 

پژوهشی با هدف تأثیر عمل فکورانه در یک کالس زبان دانشگاهی به این نتایج دست یافتند که 

عمل فکورانه تأثیر مثبتی بر عملکرد دانشجویان و نقش مثبتی در یادگیری آنها دارد. پژوهش 

فکورانه توجه به مهارت  درسی برنامههای زیرمؤلفه ترینمهمدهد یکی از می نشان (6411) 0ماکایو

، تیپرورش خالق، مهارت حل مساله که این مهم از طریق توجه به، استای و توسعه حرفه یآموز

؛ به نقل از جهان 6410) می و النگیمونی س پذیرد.می ل و توجه به هنر و زیبا شناختی انجامیتخ

تواند به می فکورانه ویکرد عمل( در بررسی خود نشان دادند که استفاده از ر1027، و همکاران

درس  توسعه یموضوع است که برا انگر اینینتایج ب، در درس علوم کمک نمایدها یتوسعه نوآور

 استفاده نمود. میتی و مشاهده مستقیموقع یریعلوم باید از یادگ

دانشجویان  یباز آموزهای ( رویکرد عمل فکورانه را در دوره6416) پژوهش رید و همکاران 

ن یدانند. همچنمی را مهم اطالعات یاین رویکرد از فن آور یریگد دانسته و بهرهیزشکی مفپ

رندگان یدیدگاه دانشجویان و یادگ درسی بر اساسهای آموزشی را به طراحی برنامههای نظام

توسعه  ی( به ارائه نوعی از طراحی برنامه درسی پرداخت که برا6411) الم نگیش .کنندمی هیتوص

 تواند روندمی کند که رویکرد عمل فکورانهمی او اظهار، بردمی عمل فکورانه بهره درسی از امهبرن

 ین فردی( نشان داد که عمل فکورانه روابط ب6411) 0سازد. کاکابادستر را ساده یگیرتصمیم

تایج دهد. نمی بخشد و دیدگاه آنها را در پذیرش نظرات دیگران گسترشمی ان را بهبودآموزدانش

در  یکارورز، فکورانه به مشاهده و تمرین ( نشانگر توجه رویکرد عمل6442) 1پژوهش لوین

قی از دو یدر پژوهشی اقدام به ارائه نگاهی تلف (6446) 7دانی است. چاپمنیمدرسه و تجربه م

                                                 
1. China’s New Basic Education reform 

2. Torres & Guns 

3. Makai au 
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دهد که ادغام می نشانها یافته، دیدگاه دگرگون ساز مازیرو و دیدگاه فکورانه شواب کرده است

آموزشی را در دست یابی به اهداف تحول در های تواند نظاممی این دو رویکرد در برنامه درسی

 کمک نماید.ای حرفه تجارب کالس درس و توسعه، طراحی برنامه درسی

 بیان مسئله و چارچوب نظری

ود برنامه درسی اتفاق نظر وج نظرانصاحببه هیچ روی میان ، درباره اجزا و عناصر برنامه درسی

سند برنامه ، گیرد. دیدگاه رایج در این زمینهمی در بر، از یک تا نه عنصر، ندارد و دامنه وسیعی را

، محتوا ها،درسی یا یک برنامه درسی خاص را؛ در بردارنده تصمیم در خصوص چهار عنصر هدف

یکی از  ،موضوع عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی، کند؛ بنابراینمی قلمداد، روش و ارزشیابی

(. در خصوص این که عناصر 1022، فتحی واجارگاه) مباحث مورد مناقشه در این حوزه است

را با انتظارات و آن چه ها برنامه درسی کدامند تا بر مبنای آن بتوان تعادل میان عناصر و تناسب آن

 متفاوتی عرضه شده است.های دیدگاه، مشخص کرد، مطلوب است

کند که عبارتند از: می را عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی معرفی( نه عنصر 1226) 1کالین

، زمان، ارزشیابی، مواد و منابع یادگیری، تدریسهای روش، یادگیریهای فعالیت، محتوا ها،هدف

 فضا و گروه بندی.

عناصر برنامه درسی را در ده عنصر مورد توجه قرار داده ، براساس الگوی کالین، 6(6442) اِکِر

سایر عناصر با الگوی کالین مشترک ، برنامه درسی 0«منطق یا چرایی»که به غیر از عنصر  است

کند که روشن کننده وضعیت این می سؤاالتی مطرح، هستند. او ضمن مشخص ساختن این عناصر

منطق: چرا فراگیران باید -1عناصر در فرآیند تدوین برنامه درسی است. این سؤاالت عبارتند از: 

پردازند؟ می مقاصد و اهداف: یادگیرندگان در جهت تحقق چه اهدافی به یادگیری-6رند؟ یاد بگی

 یادگیری: یادگیرندگان چگونههای فعالیت-0آموزند؟ می محتوا: یادگیرندگان چه چیزی-0

مواد و -7کند؟ می نقش معلم: معلم چگونه فرایند تدریس و یادگیری را تسهیل-1آموزند؟ می

گروه بندی: با چه کسانی به -6پردازند؟ می دگان با کمک چه چیزی به یادگیریمنابع: یادگیرن

                                                 
1. Klein 

2. Akker 
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گیرند؟ می زمان: کی و چه زمانی یاد-2پردازند؟ می مکان: کجا به یادگیری-2پردازند؟ می یادگیری

 سنجش و ارزشیابی: چقدر در یادگیری پیشرفت داشته اند؟ -14

رسمی خود دیدگاه زیر را در رابطه با برنامه  در یکی از آخرین بیانات، (1220) اما شوآب

حیرت آوری در یک جمله  درسی بیان کرده است. نکته جالب این است که این اظهار نظر به شکل

توسط معلمان متعهد ، آمیزدقیق بیان شده است: آنچه به طور موفقیتهای گیری از عبارتو با بهره

مهارتی و ارزشی ، ارتباط با یک حوزه مشروع معرفتی مناسب درهای و با استفاده از منابع و کنش

در بستر تأمالت جدی گروهی با ها ان منتقل شده است. این تصمیمآموزدانشبه گروه خاصی از 

مهر ) گیردمی انجام، دارند یادگیری حضور-حضور نمایندگان کلیه کسانی که در جریان یاددهی

خورد. می سی رد پای دو دسته عناصر به چشمدر تعریف شوآب از برنامه در (.1022، محمدی

 عناصر آشکار و عناصر همراه و مستتر. عناصر آشکاری که به طور مستقیم از تعریف برداشت

-6شود؛ می نتایج: آن چه به شکل موفق و در درجات متفاوت انتقال داده-1شوند عبارتند از: می

فعالیت: با استفاده از منابع و -0استفاده از منابع؛ منابع: با -0معلم: از طریق معلمان متعهد و دلسوز؛ 

مهارتی و ارزشی؛ ، موضوع و محتوا: در ارتباط با یک حوزه مشروع معرفتی-1مناسب؛ های کنش

ارزشیابی: -1ان. و عناصر همراه و مستتر عبارتند از: آموزدانش: به گروه خاصی از آموزدانش-7

 محیط-0تدریس: همراه با عنصر فعالیت؛ -0با عنصر نتایج؛  اهداف: همراه-6همراه با عنصر نتایج؛ 

شوآب شش عنصر  ان. در نمونه باالآموزدانشموضوع و ، مکان و زمان(: همراه با عناصر فعالیت)

دو « موضوع برنامه درسی»با عنوان ها برنامه درسی را مطرح کرده و در عین حال برای یکی از آن

ویژگی منطقی و قانونی( و ) مهارتی و نگرشی، زه مشروع معرفتیویژگی را تعیین نموده است؛ حو

ارزشیابی ، ویژگی گزینش شده(. هر چند شوآب درباره عناصر هدف) انآموزدانشگروه خاصی از 

متعدد به صورت تلویحی و ضمنی های و محیط در این بیانیه اشاره مستقیمی نداشته لیکن در بیانیه

ات پژوهش حوزه برنامه درسی عمل یآنچه از بررسی ادباست. به عناصر مذکور اشاره نموده 

برنامه درسی عمل ، و پژوهشگران این حوزه نظرانصاحبآید حاکی از این است که می فکورانه بر

آن ذکر  یبراهایی ل و بررسی قرار داده و ابعاد و مؤلفهیمختلف مورد تحل یفکورانه را از زوایا

و پژوهشی فوق نشان  یمل در مجموعه مطالب و مستندات نظردقت و تأ، به هرحال، کرده اند

 ها،نهیتوان گفت شناخت زممی مثبت برنامه درسی عمل فکورانه است. یدهنده نقش و کارکردها

استفاده از  یان درسی را براریزبرنامهتواند می عناصر و رویکرد عمل فکورانه، ر تحولی و ابعادیس
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انجام شده در های ی کمک نماید. اما با توجه به اینکه پژوهشدرسهای این دیدگاه در برنامه

 یآن نپرداخته و جاهای خصوص رویکرد عمل فکورانه به بررسی همه جانبه عناصر و زیرمؤلفه

 ضمن تفکیک عناصر اصلی، ق و همه جانبهیدر یک بررسی دق، خالی این مهم احساس گردید

به ، (گیریتصمیمعناصر غیر عضو در گروه ) اصلی ( از عناصر غیرگیریتصمیمعناصر عضو گروه )

برنامه  گیریتصمیمعناصر مؤثر در های و زیرمؤلفهها قابلیت ها،بازشناسی کیفی و بررسی ویژگی

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که عناصر ، درسی عمل فکورانه پرداخته شد. بر این اساس

برنامه درسی عمل فکورانه بر اساس منابع و  گیرییمتصمآنان در های و قابلیتها زیرمؤلفه، اصلی

 متون مرتبط کدامند؟

 سؤاالت فرعی پژوهش:

براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر اصلی معلم شامل چه  سؤال اول:

 آن کدام است ؟های است؟ و ویژگیهایی زیرمؤلفه

 آمهوز دانهش ا برنامه درسی عمل فکورانهه عنصهر اصهلی    براساس منابع و اسناد مرتبط ب سؤال دوم:

 آن کدام است ؟های است؟ و ویژگیهایی شامل چه زیرمؤلفه

 یبراساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسهی عمهل فکورانهه عنصهر اصهلی محتهوا       سؤال سوم:

 آن کدام است؟های است؟ و ویژگیهایی موضوعات درسی( شامل چه زیرمؤلفه) آموزشی

براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسهی عمهل فکورانهه عنصهر بافهت و زمینهه        ال چهارم:سؤ

آن کهدام  ههای  اسهت؟ و ویژگهی  ههایی  سیاسی و اقتصادی شامل چه زیرمؤلفهه ، فرهنگی-اجتماعی

 است؟

 روش پژوهش

روش پژوهش شامل ، است یکاربردهای پژوهش فی و به لحاظ هدف در حوزهیک پژوهش حاضر

فی استقرائی بهره یل کیاز تحلها ر دادهیل و تفسیتحل یبرا، باشدمی فیِ استقرائییک یل محتوایتحل

اسناد و منابع معتبر علمی مرتبط با حوزه برنامه درسی  هیجامعه پژوهش شامل کل .برده شده است

منبع خارجی در دسترس  04منبع داخلی و  04عمل فکورانه است. حجم نمونه عبارت است از 

 گیرینمونهل و بررسی قرار گرفتند. روش یتبط با حوزه برنامه درسی عمل فکورانه که مورد تحلمر
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 صرفا پرداختن به عمل فکورانه( بود. واحد ثبت در این پژوهش) اریهدفمند و مبتنی بر مع

 ام مورد توجه قراریام خاصى است که از جانب فرستنده پیمنظور از مضمون پ .است« مضمون»

، تمام آن دسته از عبارات، بدین صورت بود که ابتدا با استقراءها داده یت. روش گردآورگرفته اس

( به 1020، ادیب منش و پروانه) اغلب مؤلفان یو نمادهائی را که از سوها مؤلفه، میمفاه ها،گزاره

ار ب یعنوان ویژگی بارز و مهم برنامه درسی عمل فکورانه مورد قبول واقع شده بودند یا دارا

ل انتخاب و کد یبه عنوان واحد تحل، برنامه درسی عمل فکورانه بودند معنایی در معرفی واژه

موضوع و محتوا -6معلم -1شدند. سپس کدها بر حسب عناصر چهار گانه اصلی شامل؛  گذاری

نی که با عناصر برنامه درسی یمقوله بندی گردید و عبارات و مضام، بافت و زمینه -0 آموزدانش-0

در این ها ذیل مضامین اصلی دسته بندی گردیدند. تجزیه و تحلیل داده، ورانه مرتبط بودندفک

اطالعات در دو  یانجام گرفت. ابزار جمع آور 64نسخه  MAXQDAپژوهش به وسیله نرم افزار 

 بر این اساس در ابتدا، مرحله مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفت: بخش اول تدوین مضامین است

پژوهش مشخص  یات و مبانی نظریو مضامین اصلی برنامه درسی عمل فکورانه در ادب عناصر

به جهت ، گردیدند یسپس مضامین سازمان دهنده هر عنصر شناسایی و ذیل آن مقوله بند، شدند

برنامه درسی عمل فکورانه و مضامین  گیریتصمیمنان از شناسایی عناصر مؤثر در فرآیند یاطم

چارچوب ، مفهومی این مضامین 1ن بررسی روایییعناصر چهارگانه و همچن مربوط به هر یک از

زان همخوانی عناصر یار خبرگان حوزه برنامه درسی فکورانه قرار داده شد تا میتدوین شده در اخت

حوزه برنامه درسی عمل فکورانه بررسی گردد.  یات و مبانی نظریو مضامین استخراج شده با ادب

خبرگان و متخصصان آشنا به برنامه درسی فکورانه چهارچوب تدوین شده پس از دریافت نظرات 

چارچوب ، نان از دقت در اصالحات صورت گرفتهیحصول اطم یبرا، و بازنویسی شد یبازنگر

و چارچوب تدوین شده ، بار دوم مورد محک نظرات خبرگان و متخصصان قرار گرفت یبرا

مورد  یطراحی گردید. در بخش دوم ابزارهاعناصر اصلی برنامه درسی و مضامین ویژه آن 

بار  یارجاعات و منابع دارا ها،در این جدول، ل محتواستیتدوین جدول وارسی تحل، استفاده

یا عبارات و جمالت دارای ها و سپس پیام، ستون واحد تحلیل() معنایی و مضمون در یک ستون

معنایی( قرار داده شدند. کدهای  ستون واحد) ز در یک ستونیبار معنایی مرتبط با هر سند ن

ستون مضامین پایه( درج ) استخراج شده از هر پیام و مضمون پس از تناسب یابی در یک ستون

                                                 
1. Validity 
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فرعی و سازمان دهنده مضامین پایه متناسب با عناصر اصلی برنامه های و مقولهها گردید. مؤلفه

م گردیدند. و در انتها یده( ترسستون مضامین سازمان دهن) درسی عمل فکورانه نیز در یک ستون

ستون مضامین اصلی( جدول دسته بندی شد. از آنجایی که ) ز عناصر اصلی در ستون پنجمین

ت اعتماد از طریق فرمول یقات علمی است ضریب قابلیت یکی از اصول مهم تحقینیرعایت ع

ا مورد سنجش ر نظرانصاحبن یمحاسبه شده است. فرمول اسکات ضریب توافق ب 1ام اسکاتیویل

نظران ن صاحبیبر اساس فرمول اسکات ضریب توافق ب(. 1021، و توسلی یاریبخت) دهدمی قرار

، درصد است 64ش از یباشد و چون ضریب توافق بمی 06/27ل محتوا یرامون فرمول تحلیپ

 .نان کردیپژوهش اطم یتوان به دستاوردهامی

 هاگزارش یافته

ن یهمچن، منابع معتبر علمی مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه نتایج حاصل از مطالعه اسناد و

 چهارفکورانه در  دهد که برنامه درسی عملمی حوزه برنامه درسی عمل فکورانه نشان یمبانی نظر

مورد توجه قرار گرفته است. هر یک از این عناصر مرکب از عنصر اصلی برنامه درسی 

حاصل از های در ادامه جزئیات و یافته اند.ناسایی شدهاست که در این پژوهش شهایی زیرمؤلفه

در ، برنامه درسی عمل فکورانه در متون و منابع در دسترس گیرتصمیمعناصر های بررسی ویژگی

 جداول مربوط ذکر شده است. 

عناصر مؤثر در ، براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه سؤال اصلی پژوهش:

 برنامه درسی عمل فکورانه کدامند؟ گیریتصمیمفرآیند 

                                                 
1. W. Scott 
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 عناصر اصلی برنامه درسی در متون و منابع مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه شوآبهای تحلیل و بررسی ویژگی(: 1) جدول

واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1261) 

ث شکل گرفتن مسائل برنامهه درسهی در   عناصری که باع

، یادگیرنده، شوند عبارتند از: معلممی تربیتیهای موقعیت

و در نهایهت شهرایط یها زمینهه     ، موضوع یا مهاده درسهی  

، فرهنگهی ، یهادگیری اعهم از شهرایط فیزیکهی     –یاددهی 

 اقتصادی و روانی.، اجتماعی

عناصر 

 شکل دهنده

برنامه 

 درسی 

عناصر 

مشترک در 

تمام 

 هاوقعیتم
عناصر مؤثر 

در فرآیند 

  گیریتصمیم

 شوآب

(1260) 

توان در یک ترکیب بهدین صهورت   می عناصر یاد شده را

موضوع ) معلمان( که به تدریس چیزی) بیان کرد: افرادی

ان( در یههک آمههوزدانههش) درسههی( بههرای افههراد دیگههری

 محههیط() فرهنگههی-اجتمههاعیهههای از زمینهههای شههبکه

 پردازند.می

عناصر 

تحقق بخش 

 تدریس 

 مهرمحمدی

(1021) 

در بیان عناصهری کهه در فرآینهد پهژوهش از نهوع عمهل       

ی درسهی بایهد کهانون توجهه قهرار      ریهز برنامهفکورانه یا 

گیهرد.  مهی  شوآب مفهوم تازه دیگری را به خدمت، گیرند

 ی درسی سخن به میهان ریزبرنامههای «کامان پلیس»او از 

مشهترکی  های عناصر یا مقوله آورد. این مفهوم ناظر برمی

یهادگیری  -عملهی یهاددهی  های است که در تمام موقعیت

 حضور دارند.

عناصر 

مشترک 

های موقعیت

عملی 

 یادگیری 

 کریگ

(6442) 

به منظور برقهراری تعهادل تهوازن در     گیریتصمیمعناصر 

بهه جهز در شهرایط خهاص و     ، تصمیمات برنامهه درسهی  

 دارند.  ذاتاً اهمیت یکسانی، استثنایی

عناصر مؤثر 

در برقراری 

 تعادل 

 شوآب

(1260) 

یعنهی نماینهدگان   -گیهری تصهمیم نمایندگان چهار عنصهر  

و محههیط ، موضههوعات درسههی، معلمههان، انآمههوزدانههش

حضور  گیریتصمیمباید در جریان  -فرهنگی و اجتماعی

 فعال داشته باشند.

عناصر 

دارای 

نمایندگان 

 فعال 

عناصر 

دارای 

ی نمایندگان

، فعال
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1220) 

درسی مبتنی های برنامه گیریتصمیماعضای دائمی گروه 

 2تواننهد بهین   می در سطح محلی گیریتصمیمبر ساختار 

نفههر باشههند. ایههن اعضهها عبارتنههد از: نماینههدگان  14الههی 

مهدیر  ، ان یا مخاطبان برنامهه آموزدانشنمایندگان ، معلمان

مدرسه یا یک چهره شهاخص   یک عضو شورای، مدرسه

 از جامعه محلی.

عناصر 

دارای 

نمایندگان 

 دائمی 

دائمی و 

 محقق

 شوآب

(1220) 

اعضای گروه عمهل فکورانهه در برنامهه درسهی بایسهتی      

از محققان باشند تا آنچه بایستی انجهام شهود را   ای جامعه

 جستجو کنند.

عناصر 

دارای 

ای پشتوانه

 از محققان 

 

دهند اندیشمندان داخلی می ( نشان1) ل پژوهش در جدول شمارهمربوط به سؤال اوهای یافته

برنامه  گیریتصمیمعناصر مؤثر در فرآیند های و خارجی با مضامین متفاوتی اهمیّت و ویژگی

برنامه  شکل دهندهکه عبارتند از: عناصر اند درسی مبتنی بر عمل فکورانه را مورد توجه قرار داده

های عناصر مشترک موقعیت، عناصر تحقق بخش جریان تدریس، تربیتیهای درسی در موقعیت

و همچنین در ، عناصر مؤثر در برقراری تعادل در تصمیمات برنامه درسی، یادگیری-عملی یاددهی

زیر را های و قابلیتها ویژگی، برنامه درسی گیریتصمیمخصوص نمایندگان این عناصر در گروه 

نمایندگان دائمی گروه ، برنامه درسی گیریتصمیمریان اند: نمایندگان فعال در جبرشمرده

( حاکی 1) در جدول شمارهها از محققان برنامه درسی. یافتهای جامعه، برنامه درسی گیریتصمیم

عملی های مشترکی هستند که در تمام موقعیتهای مقولهگیری، تصمیماز آن است که عناصر 

درسی مورد های درباره برنامه گیریتصمیمیستی در یادگیری حضور دارند و طبعاً با -یاددهی

تحقق یافتن جریان ، که موجب شکل گرفتن مسائل برنامه درسی، مالحظه قرار گیرند. این عناصر

، شوندمی تربیتیهای برنامه درسی در موقعیتهای گیریتصمیمتدریس و برقراری تعادل در 

 -و در نهایت شرایط یا زمینه یاددهی، ه درسیموضوع یا ماد، یادگیرنده، از: معلماند عبارت

اقتصادی و روانی. نتایج حاکی از آن است که ، اجتماعی، فرهنگی، یادگیری اعم از شرایط فیزیکی
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ی ریزبرنامهدر کنار یک متخصص ، نمایندگان عناصر مذکور، درباره برنامه گیریتصمیمدر فرآیند 

 گیریتصمیمنمایندگان عناصر مؤثر در ، د. در واقعدهنمی را تشکیلای اجتماع فکورانه، درسی

های توانند در سرتاسر فرایند عمل فکورانه برای کمک به کشف راه حلمی محققانی هستند که

 مختلف مسائل تربیتی مورد استفاده قرار گیرند.

سؤال دوم: براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر معلم شامل چه 

 آن کدام است ؟های است؟ و ویژگیهایی مؤلفه

 عنصر معلم در متون و منابع مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه شوآبهای (: تحلیل و بررسی ویژگی6) جدول

واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1260) 

ذینفعهان عمهل برنامهه درسهی     ان کهه  آمهوز دانشمعلم باید با 
 آشنا باشد.، هستند

معلم آشنایی 

با 

  انآموزدانش

های دانش

توسعه دهنده 

صالحیت 

 ای حرفه

عنصر 

اصلی 

 معلم

کانلی و 

 کالندینین

(1222) 

یهادگیری و تجربیهات    -یاددهیهای آگاهی معلم از موقعیت
کند که معلهم بایهد در   می ارزشمند او این استدالل را تقویت

دقیق و هوشمندانه برنامه درسهی مشهارکت   های گیریمیمتص
 داشته باشد.

شناخت معلم 

از 

های موقعیت

 یادگیری

 شوآب

(1260) 

دانشی کلی درباره گروه سنی مورد نظهر  ، معلم بایستی دانش
را شهامل شهود. اینکهه در حهال حاضهر چهه چیهزی دربهاره         

، زم اسهت برای یادگیری الهایی چه آمادگی، داندمی فراگیران
 شود.می چه چیزی آسان و چه چیزی دشوار یادگرفته

کسب دانش 

درباره 

های گروه

سنی 

 گوناگون

 شوآب

(1260) 

دانش معلم بایسهتی دارای جههات مختلهف باشهد. تجهارب      
کسب شده توسط معلم بایستی شهامل دانهش عمیهق دربهاره     

دانشی که از طریق درگیری مستقیم -فراگیران مورد نظر باشد
 آید.می به دستها آنبا 

کسب دانش 

از طریق 

درگیری 

با  مستقیم

 فراگیران 

 شوآب

(1260) 

مسههتلزم شههناختن ، الزم توسههط معلههمهههای دانههش کسههب
منحصر به فهرد  های ویژگی، است که از طریق آنهایی روش

 شود.می فراگیران شناسایی

کسب دانش 

از طریق 

شناخت 

 ها روش
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1260) 

متفهاوت از آنچهه در   ههایی  ویژگهی ، که فراگیراناز آن جایی 
، تمام فراگیران هم سن و سال بصورت مشترک موجود است

، خهاص ههای  لذا برای شهناخت ایهن ویژگهی   ، باشندمی دارا
 باشد.می نیازمند کسب دانشی خاص درباره فراگیران

مطالعه 

های ویژگی

خاص 

  فراگیران

 شوآب

(1261) 

ن باید طیف وسهیعی از اطالعهات   کسب دانش درباره فراگیرا
درباره وضعیت کنونی رشد ذهنی و عاطفی و میزان آمهادگی  

 برای ورود به مرحله بعدی رشد باشد.

کسب دانش 

در حوزه 

 رشد ذهنی 

 شوآب

(1261) 

کسب دانش درباره فراگیران باید طیف وسهیعی از اطالعهات   
 درباره وضعیت کنونی رشد ذهنی و عاطفی و میزان آمهادگی 

 برای ورود به مرحله بعدی رشد باشد.

کسب دانش 

در حوزه 

 رشد عاطفی 

 شوآب

(1261) 

کسب دانش درباره فراگیران باید طیف وسهیعی از اطالعهات   
درباره وضعیت کنونی رشد ذهنی و عاطفی و میزان آمهادگی  

 برای ورود به مرحله بعدی رشد باشد.

کسب دانش 

درباره گذر 

به مرحله 

 بعدی رشد 

 شوآب

(1261) 

 عمل فکورانهه توسهط معلهم ماهیتهًا بها ایهن اسهتلزام شهروع        
شود که نهادها و رفتارهای موجود در موقعیهت یهادگیری   می

نهه اینکهه بهه طهور     ، باید حفظ شوند و به تدریج تغییر یابنهد 
 کامل و یک باره کنار گذاشته شوند.

رعایت 

استلزام حفظ 

نهادها و 

تغییر 

 تدریجی 

هنر ادراک 

ط و شرای

 حفظ انسجام

 شوآب

(1261) 

استلزام دیگری که در فرآیند عمل فکورانه باید توسط معلهم  
ای ایههن اسههت کههه تغییههرات بایههد بههه گونههه ، رعایههت شههود

ی شود که با آنچه بدون تغییر مانده است هماهنهگ  ریزبرنامه
 شده و کارکرد سیستم مختل نشود. 

رعایت 

استلزام 

هماهنگی بین 

 اجزاء 

 شوآب

(1261) 

تحقیق دقیق و عمیق بر روی آنچه در سیستم کنونی موقعیت 
ضروری است و عمل انقالبی در تعلیم ، یادگیری جریان دارد

 باشد.می و تربیت توسط معلم قابل نکوهش

 رعایت

استلزام 

تحقیق دقیق 

 یستمسروی 

 کریگ

(6442) 

دومین راه که مطابق نظریهه شهوآب بیشهتر بهه تهدریس مهن       
تأکید بر اهمیت درک شهرایط فراگیهران و   ، است کمک کرده

قبهل از  ، معانی دریافت شده شخصی آنان نسبت به موضهوع 
 مربوط به تدریس است.های ادامه بحث

رعایت 

استلزام درک 

شرایط 

 فراگیران 
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 لوین

(1020) 

بهه سهوی    آمهوز دانشمعلم ضمن موفقیت در جذب و انتقال 
نمهای شایسهته   بهه عنهوان یهک مربهی و راه    ، شخصیت خود

از شهخص   آموزدانشبایستی به دنبال راهی باشد که ، اعتماد
او رها شود و به سوی زیبایی موضوع و لذات پژوهش تغییر 

 جهت دهد.

هدایت 

ان آموزدانش

به سوی 

زیبایی 

 موضوع 

 لوین

(1020) 

معلم بایستی انرژی عاطفی را از شخص خهودش بهه سهوی    
و به سهوی کهار   ، آن است پیگردهای عقالنی که معلم الگوی

 توأم با لذت همکاری جهت بدهد.  

هدایت 

های انرژی

 هیجانی 

 شوآب

(1272) 

ههای  بایسهتی همهه راه حهل   ، معلم در جریان عمل فکورانهه 
را مورد بحث قرار ها ممکن مسئله شناسایی شده و اثرات آن

 داده و ارزش و پیامدهای شان را با هم مقایسه نماید.

بحث درباره 

مه راه ه

های حل

 ممکن 

هنر پیش 

بینی و تولید 

های بدیل

 ممکن 

 شوآب

(1272) 

ههای  بایسهتی همهه راه حهل   ، معلم در جریان عمل فکورانهه 
را مورد بحث قرار ها ممکن مسئله شناسایی شده و اثرات آن

 داده و ارزش و پیامدهای شان را با هم مقایسه نماید.

مقایسه 

پیامدهای راه 

 ها حل

 بشوآ

(1260) 

عمل  گیریتصمیمکسب دانش معلم جهت حضور در فرآیند 
فکورانه باید مواردی مانند: وضهعیت اقتصهادی فراگیهران در    

را در بهر  ، آینده؛ اینکه از چه اوقات فراغتی لذت خواهند برد
 گیرد.

پیش بینی 

وضعیت 

اقتصادی 

 فراگیر

 شوآب

(1260) 

عمل  گیریتصمیمکسب دانش معلم جهت حضور در فرآیند 
احتمههاالً چههه دوسههتان و   فکورانههه بایههد مههواردی ماننههد:   

، را در خهانواده ههایی  چهه نقهش  ، همسایگانی خواهند داشت
، جامعه سیاسی و جامعه قومی یا مذهبی بازی خواهند نمهود 

 را در بر گیرد.

پیش بینی 

وضعیت 

اجتماعی 

 فراگیر

 شوآب

(1261) 

شناسایی اولیهه  ، ورداشتن دانش ذاتی درباره وضعیت فعلی ام
و صورتبندی اثربخش مسائل از سهوی  ای مسئلههای موقعیت

برای تصمیمات عملی سودمند و ضروری هستند ولهی  ، معلم
 کافی نیستند.

شناسایی 

اولیه 

های موقعیت

 مسئله ای

یامسئلههنر

در  بی

های موقعیت

 شوآب عینی 

(1272) 

مسهتمر برنامهه   نیاز به مطالعهه   معلم، در فرآیند عمل فکورانه
 درسی دارد تا دریابد مسائل آن کجا قرار دارند.

کشف مسائل 

از طریق 

 مطالعه مستمر 
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1272) 

نیاز به مطالعهه مسهتمر برنامهه     معلم، در فرآیند عمل فکورانه
بهرای مثهال   ، درسی دارد تا دریابد مسائل آن کجا قرار دارنهد 

ء رفتارهههای مههداوم از رفتارههها و سههوهههای بایسههتی ارزیههابی
ان وقتی که آنها مقطع ابتدایی را به سمت متوسهطه  آموزدانش

و مقطع متوسطه را به سمت پیدا کردن شغل و ادامه تحصیل 
 به عمل آید.، کنندمی در دانشگاه ترک

کشف مسائل 

با ارزیابی 

 مداوم رفتارها

 شوآب

(1261) 

در برنامهه درسهی بایسهتی بهر حسهب       مستمر معلم مطالعات
شناسهایی  هها  یت و به طور متعهدانه انجام شوند تا نقصموقع

درسهت و  های ندگان بر اساس پیش فرضگیرتصمیمشده و 
 گیهری تصهمیم دانش پیشین قابل اعتماد برای مسهائل تربیتهی   

 کنند.

شناسایی 

از ها نقص

طریق 

مطالعات 

  مستمر

 شوآب

(1261) 

اولیهه   شناسایی، داشتن دانش ذاتی درباره وضعیت فعلی امور
و صورتبندی اثربخش مسائل از سهوی  ای مسئلههای موقعیت

برای تصمیمات عملی سودمند و ضروری هستند ولهی  ، معلم
بهره گیری از تأمل عملی برای  ها،عالوه بر این، کافی نیستند

متنهوع و تهازه بهرای مسهائل     ، بدیل متعددهای تولید راه حل
 مورد نیاز است.

بهره گیری از 

ل هنرهای تأم

  عملی

 شوآب

(1272) 

رنهگ  ههای  جدید در کنار راه حهل های پس از تولید راه حل
معلهم بایهد همهه راه    ، باخته قدیمی برای حل مسائل موقعیتی

را مهورد بحهث قهرار داده و ارزش و    هها  و اثهرات آن ها حل
پیامدهای شان را با هم مقایسه کند و در نهایت راه حل قابل 

 دفاع را انتخاب کند.  

نتخاب راه ا

حل قابل 

 دفاع

 هریس

(1221) 

در عمل فکورانه به منظور دستیابی به بهترین یها قابهل دفهاع    
معلهم بایسهتی بهر    ، ترین تصمیم و به دنبال آن عمل و اقهدام 

 عقالنیت یا خرد عملی اتکاء نماید.

اتکاء بر خرد 

 عملی 

 

دهد متخصصان حوزه پژوهش می نشان( 6) در جدول شمارهمربوط به عنصر معلم های یافته

عمومی و اختصاصی حرفه های صالحیتدانش توسعه دهنده زیرمؤلفه های؛ کسب ، عمل فکورانه

کسب ، در یک موقعیت عینیها شناسایی خواسته، کسب دانش کلی و عمیق درباره فراگیران، ای
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، ه با حفظ انسجامهنرهای عملی برای شرکت در فرآیند عمل فکورانه نظیر؛ هنر ادراک شرایط همرا

هنر تعهد شامل؛ ، عینیهای در موقعیت یابیمسئلههنر، ممکنهای هنر پیش بینی و تولید بدیل

افزایش کیفیت تجربه در رویدادهای ، خودآموزی و خودکارآمدی، انتخاب و اقدامگیری، تصمیم

ی به عنوان اتکاء بر خرد عمل، انتخاب قابل دفاع ترین راه حل برای یک مسئله عینی، کالس

برنامه درسی عمل  گیریتصمیمیک معلم صالحیت دار جهت شرکت در فرآیند های ویژگی

کسب دانش درباره فراگیران باید طیف وسیعی از اطالعات  نشان دادها یافته اند.فکورانه بیان کرده

باشد.  درباره وضعیت کنونی رشد ذهنی و عاطفی و میزان آمادگی برای ورود به مرحله بعدی رشد

های دیدگاه، برنامه درسیهای گیریتصمیمدر خصوص نقش معلم در ، حاکی از آن استها یافته

های آگاهی معلم از موقعیت، متنوعی توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است. نتایج نشان داد

 کند که معلم باید درمی یادگیری و تجربیات ارزشمند او این استدالل را تقویت -یاددهی

حاکی از آن است ها دقیق و هوشمندانه برنامه درسی مشارکت داشته باشد. یافتههای گیریتصمیم

ان و تجربیات ارزشمندی که در سایه آموزدانشکه معلمان به سبب آشنایی با مسائل و نیازهای 

و درسی هستند های مهمترین عنصر در موفقیت برنامه، آورندمی تعامل با یادگیرندگان به دست

مربوط به های گیریتصمیمو زمینه سازی مشارکت آنها در ، نقش، جایگاهچنانچه درخصوص 

 درسی بهبود چشمگیری خواهند یافت.های برنامه درسی تأمل کافی صورت گیرد برنامه

شامل چهه   آموزدانشبراساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر  سؤال سوم:

 آن کدام است ؟های ت؟ و ویژگیاسهایی مؤلفه

 در متون و منابع مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه شوآب آموزدانشعنصر های (: تحلیل و بررسی ویژگی0) جدول

واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 نال

(6411) 

فکورانه اسهت   هایگیریدرسی مستلزم تصمیمعمل برنامه

که مسایل و مشکالت خاص ناشی از نیاز، یا نیاز به بهبود 

را در یک زمینهه   -آموزان و معلم محتوای آموزشی، دانش

خاص از یک مدرسه یا کالس درس مهورد بررسهی قهرار    

 دهد.

بررسی 

مشکالت 

خاص در 

شرایط 

 خاص

توجه به 

نیازهای 

ناشی از 

تفاوت 

 موقعیت ها

عنصر 

اصلی 

 وزآمدانش
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1793) 

ان آمهوز دانشمدارس بایستی نیازها و عالیق »این ایده که 

 گیهری تصهمیم یک شهعار و یهک عنصهر     «را برآورده کنند

 .عنوان یک خرد عرفی نیز پذیرفته شده است است که به

توجه به 

ها نیازمندی

 و عالیق 

 

 

 دنگ

(6412) 

یکی از تجارب مورد نیاز گروه اصالح برنامهه درسهی بهر    

داشهتن  ، مبتنی بر عمل فکورانه گیریتصمیماساس عناصر 

دانشی کلی درباره گروه سنی مورد نظهر اسهت. اینکهه در    

ممکهن اسهت بهر    ههایی  نگرانی حال حاضر چه آرزوها و

برای یک کودک به عنهوان   چه چیزی، یادگیری اثر بگذارد

 شود.می خواسته یا نیاز فوری تلقی

توجه به 

های خواسته

فوری 

ب با متناس

 سن 

 شوآب

(1793) 

متفاوت از آنچهه در  هایی ویژگی، از آن جایی که فراگیران

تمام فراگیران هم سن و سهال بصهورت مشهترک موجهود     

ههای  لذا برای شهناخت ایهن ویژگهی   ، باشندمی دارا، است

 نیازمنهد کسهب دانشهی خهاص دربهاره فراگیهران      ، خاص

 باشد.می

توجه به 

های تفاوت

 فردی 

 لوین

(1020) 

کند می را آماده آموز، دانشآموزش مبتنی بر عمل فکورانه

تا بر احساس رقابت جویی با همساالن فائق شود و بهرای  

 تالش کند.، برای کارها کسب تجربه ارتباط گیری با آن

فائق آمدن 

بر احساس 

رقابت 

 جویی

 لوین

(1020) 

ند کمی را آماده آموز، دانشآموزش مبتنی بر عمل فکورانه

تا بر احساس رقابت جویی با همساالن فائق شود و بهرای  

 تالش کند.، برای کارها کسب تجربه ارتباط گیری با آن

کسب 

تجربه انجام 

 کار گروهی 

 کاکابادس

(6411) 

 ان را بهبهود آمهوز دانهش عمل فکورانه روابهط بهین فهردی    

را در پهذیرش نظهرات دیگهران    هها  بخشد و دیدگاه آنمی

 هد.دمی گسترش

بهبود روابط 

بین فردی 

 فراگیران

 لوین

(1020) 

مخههاطبین نظههام تربیتههی شهههروندان بههالقوه یههک کشههور  

که نیازمنهد آمهوختن نحهوه تأمهل آگاهانهه      اند دموکراتیک

 مبتنی بر علم هستند.  های درباره فن آوری

تأمل آگاهانه 

درباره فن 

های آوری

 علمی

توجه به نیاز 

فراگیری 

های فناوری
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1261) 

ههای  فراگیران به منظهور انتخهاب فکورانهه از میهان روش    

نیازمنهد نهه فقهط یهک نهوع دانهش فهن        ، متعدد فن آورانه

 هستند.ها بلکه انواع معین دانش درباره آن، آوری

انتخاب 

فکورانه 

های دانش

 فن آورانه 

  علمی

مونی 

سیمی و 

 النگ

(6410) 

انهد بهه توسهعه    تومهی  استفاده از رویکهرد عمهل فکورانهه   

، ان در درس علهوم کمهک نمایهد   آمهوز های دانشنوآوری

ان آمهوز های دانشبنابراین برای توسعه یادگیری و نوآوری

در درس علوم باید از یادگیری موقعیتی و مشاهده مستقیم 

 استفاده نمود.

توسعه 

از ها نوآوری

طریق 

های یادگیری

 موقعیتی 

 کانلی

(6414) 

یادگیرنهدگان موفهق در فرآینهد عمهل      فراگیران به عنهوان 

 باشند.  می نیازمند یادگیری چگونه یادگرفتن، فکورانه

» یادگیری 

چگونه 

 « یادگرفتن

توسعه و 

استقالل در 

های یادگیری

 کانلی شخصی

(6414) 

دانههش ، فراگیهران نیازمنههد یههادگیری اسههتراتژی یههادگیری  

کهه بهه کهارگیری ایهن     ههایی  و نگهرش ، درباره یهادگیری 

 باشند.می سازدمی و دانش را برایشان ممکنها استراتژی

کسب دانش 

درباره 

 یادگیری

 کانلی

(6414) 

نیازمنهد کسهب   ، فراگیران در جریان آموزش عمل فکورانه

بها اعتمهاد   ، یهادگیری های دانش و نگرش درباره استراتژی

 باشند.می به طور انعطاف پذیر و مستقل از معلم، به نفس

کسب دانش 

و نگرش 

مسقل از 

 معلم 

 کانلی

(6414) 

نیازمنهد کسهب   ، فراگیران در جریان آموزش عمل فکورانه

بها اعتمهاد   ، یهادگیری های دانش و نگرش درباره استراتژی

 باشند.می به طور انعطاف پذیر و مستقل از معلم، به نفس

کسب دانش 

و نگرش 

همراه با 

اعتماد به 

 نفس

 کانلی

(6414) 

نیازمنهد کسهب   ، فراگیران در جریان آموزش عمل فکورانه

بها اعتمهاد   ، یهادگیری های دانش و نگرش درباره استراتژی

 باشند.می به طور انعطاف پذیر و مستقل از معلم، به نفس

کسب دانش 

و نگرش به 

طور انعطاف 

 پذیر

قهدرت  ، ادگیرنهدگان آموزش مبتنی بر عمل فکورانهه بهه ی  باقریان 
کسب 

قدرت 
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واحد 

 تحلیل
 مضمون() واحد معنایی

مضامین 

 پایه

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

فر و 

 همکاران

(1027) 

و ، دانهش خهود  های شناخت شکاف، یادگیری مادام العمر

 کمهک ، تقویت ارتباط با سایر منهابع یهادگیری  ، پس از آن

 نماید.می

یادگیری 

 مادام العمر 

باقریان 

فر و 

 همکاران

(1027) 

قهدرت  ، آموزش مبتنی بر عمل فکورانهه بهه یادگیرنهدگان   

و ، دانهش خهود  های ناخت شکافش، یادگیری مادام العمر

 کمهک ، تقویت ارتباط با سایر منهابع یهادگیری  ، پس از آن

 نماید.می

شناخت 

های شکاف

 دانش فردی

 

باقریان 

فر و 

 همکاران

(1027) 

قهدرت  ، آموزش مبتنی بر عمل فکورانهه بهه یادگیرنهدگان   

و ، دانهش خهود  های شناخت شکاف، یادگیری مادام العمر

 کمهک ، تباط با سایر منهابع یهادگیری  تقویت ار، پس از آن

 نماید.می

تقویت 

ارتباط با 

منابع 

 یادگیری

 لوین

(1020) 

مخههاطبین نظههام تربیتههی شهههروندان بههالقوه یههک کشههور  

که نیازمنهد آمهوختن نحهوه تأمهل آگاهانهه      اند دموکراتیک

 هستند.

کسب 

های مهارت

شهروندی و 

 مدنیت 

 

توجه به نیاز 

کسب 

های مهارت

 زندگی

 سرویخ

(1020) 

شوآب با معرفی یادگیرندگان بهه عنهوان یکهی از عناصهر     

یادگیری بهرای فراگیهران نبایهد    ، معتقد استگیری، تصمیم

بلکه بایسهتی  ، تنها به عنوان یک هدف در نظر گرفته شود

بهرای عمهل و بهه کهار بسهتن آن در      ای به عنهوان وسهیله  

 مورد مالحظه قرار گیرد.، عینیهای موقعیت

کاربرد 

در ها آموخته

های موقعیت

 واقعی

 

دهد اندیشمندان و محققان می ( نشان0) در جدول شماره آموزدانشمربوط به عنصر  یهایافته

توجه ، انآموزدانشفردی های همچون؛ تفاوتهایی حوزه برنامه درسی عمل فکورانه به زیرمؤلفه

نگرش و ، توجه به دانش، ور دموکراتیکشهروندان بالقوه یک کش، انآموزدانشبه نیازها و عالیق 

توجه به ، یادگیری به ویژه توجه به یادگیری مادام العمر و استقالل یادگیرنده از معلمهای استراتژی

توجه به نیاز کسب ، فن آورانههای علمی و دانشهای نیاز فراگیر به تأمل آگاهانه درباره فناوری

نتایج نشان  اند.توجه داشته، یادگیرنده موقعیتی، گروهی تجربه پیوند با همساالن برای انجام کار
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برنامه درسی با این زیر  گیریتصمیماعضای گروه شرکت کننده در فرآیند ضمن آشنایی ، دادند

باید حضور فعال داشته باشند. ، ان نیز بعنوان ذینفعان عمل برنامه درسیآموزدانشنماینده  ها،مؤلفه

تدوین و ، ناظر بر نحوه اولویت بندیگیری، تصمیمان در فرآیند آموزشداندر واقع نماینده عنصر 

ان درسی است تا در صورت نادیده گرفته شدن نیازهای ریزبرنامهشناخت نیازهای فراگیران توسط 

 مهم فراگیران به اعضای گروه تذکر دهد. 

آموزشی  ینصر محتوابراساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه ع سؤال چهارم:

 آن کدام است؟های است؟ و ویژگیهایی شامل چه مؤلفه

عنصر اصلی محتوا در متون و منابع مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه های (: تحلیل و بررسی ویژگی0) جدول

 شوآب

واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() واحد معنایی

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1793) 

، آیدمی اعضای گروه باید با مواد علمی و دیسیپلینی که از آنها پدید

تاریخی باشهد آنگهاه   ، آشنا باشند. برای مثال اگر مواد تحت مالحظه

از مهواد و موضهوعات   ای یک عضو گروه نه تنها بایستی با مجموعه

بداند مورخ بودن نیازمند چهه   بایدتاریخی آشنا باشد بلکه همچنین 

 است.چیزهایی 

آشنایی با مواد 

علمی و 

 دیسیپلینی

محتوای 

 موضوعی 

 

عنصر 

اصلی 

موضوع 

 و محتوا

 

 شوآب

(1791) 

یک دیسیپلین خاص سهخن   پیش از آنکه در مورد ساختارهای ویژه

سؤال مقدمی وجود دارد و آن ایهن اسهت کهه سهاختارهای     ، بگوئیم

بی دیسیپلینی ممکن است چه ارتباطی با یکدیگر به منظور دست یها 

 تربیتی داشته باشد؟ به اهداف

آشنایی با 

ارتباط بین 

ساختارهای 

 دیسیپلینی 

 کریگ

 (2001) 

به شهدت   ها،شوآب علیرغم مشارکت خود در ساختار جنبش رشته

، درسهی بهود کهه از طریهق تخصهص موضهوعی      ههای  منتقد برنامهه 

 کردند.می مشروعیت یابی را دنبال

عدم 

شروعیت م

یابی از طریق 

تخصص 

 وضوعیم

 شوآب

(1797) 

در حبس و حصار  یان درسریزبرنامهندی که در آن قرار داشتن یفرا

ر نیست و تأکید بر یبه هیچ عنوان توجیه پذ، ه خاص باشدیک نظری

د بر رفتار و تصمیمات آنها حهاکم  ین است که اصول و قواعدی بایا

 .ارددها هیانه و خادمانه به نظریت از نگاه تکثرگرایباشد که حکا

نگاه 

تکثرگرایانه در 

 فرآیند طراحی 

محتوای 

 تلفیقی 
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واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() واحد معنایی

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

(1797) 

 واقعیهت را جهزء جهزء   ، اگرچه علوم به ناچار در عالم نظر، در واقع

 ریهز برنامهلیکن ، روی بخشی از آن مطالعه کنند کنند تا بتوانند برمی

 .درسی در عالم عمل ناگزیر است آنها را با هم ترکیب کند

ترکیب 

توای علوم مح

در موقعیت 

 عمل

 شوآب

(1790) 

دامنهه  ، ترکیب زبردسهتانه( ) «اکلکتیک»نکته مهم در خصوص بحث 

 و امکان ترکیب آن هاست.ها هیوسیع نظر

ترکیب 

های نظریه

رقیب با 

 یکدیگر

 کانلی

 (2013) 

، رویکرد حل مسئله در تدوین محتوای برنامه درسی عمهل فکورانهه  

ی است کهه عمهل در درون آن نهفتهه اسهت .     یک رویکرد مساله یاب

ههای فکورانهه حهل    شهوند و بها روش  در عمل پدیدار مهی ها مسئله

 شوند .می

مسئله یابی در 

 تدوین محتوا 

محتوای 

مهارت 

 آموزی 

 

فنستر 

 ماخر

(1710) 

در نظر شوآب کهه بهر خهالف نظهر     ها ماهیت دیسیپلین وجه ممیزه

 بهرای تربیهت آزاد  هها  بهودن آن مولهد  ، سایر دیسیپلین محوران بوده

 باشد.می

انتقال دهنده 

های مهارت

 سه گانه

 تربیت آزاد( )

 زرقانی

(1373) 

عالوه بهر اینکهه بهر    ، شوآب در برنامه درسی دیسیپلین محورانه اش

سهاختار مفههومی و روشهی     اهمیت غنای محتوایی که در بردارنهده 

مههارت در فههم    بر اهمیت حتی به مراتهب بیشهتر  ، باشد تأکید دارد

 انتقادی متون نیز تأکید دارد.

تأکید بر 

مهارت در 

فهم انتقادی 

 متون

 لوین

 (1373) 

به نحو حیاتی در پرورش برخهی  ها آگاهی از ساختارهای دیسیپلین

مهارت کاربردِ نتایجی که از -شودمی مؤثر واقع، مطلوبهای مهارت

 دیسیپلین آموخته شده است.

پرورش 

های مهارت

ربرد نتایج کا

 آموخته شده

 شوآب

(1791) 

سه نوع مهارت باشند: مههارت کهاربرد    باید منتقل کنندهها دیسیپلین

های پژوهش و مهارتهای مهارت در مهارت، حقایق فرا گرفته شده

نهفتهه در  ههای  خواندن و تفسیر کردن متون به منظور کشف گهزاره 

 بافت ساختار دیسیپلین ها

مهارت کشف 

ی هاگزاره

 نهفته 

 ماکایو

(2015) 

برنامه درسی عمهل فکورانهه توجهه بهه     های مؤلفه ترینمهمیکی از 

که این مهم از طریق توجهه  ، استای مهارت آموزی و توسعه حرفه

 پذیرد.می پرورش تخیل انجام، به

توجه محتوا 

به پرورش 

 تخیل 

محتوای 

 زیباشناختی 
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واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() واحد معنایی

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 ماکایو

(2015) 

برنامه درسی عمهل فکورانهه توجهه بهه     ای همؤلفه ترینمهمیکی از 

که این مهم از طریق توجهه  ، استای مهارت آموزی و توسعه حرفه

 پذیرد.می به هنر و زیبا شناختی انجام

توجه محتوا 

به هنر و زیبا 

 شناختی

 ماکایو

(2015) 

برنامه درسی عمهل فکورانهه توجهه بهه     های مؤلفه ترینمهمیکی از 

که این مهم از طریق توجهه  ، استای حرفهمهارت آموزی و توسعه 

 پذیرد.می در محتوای برنامه درسی انجام، به پرورش خالقیت

توجه محتوا 

به پرورش 

 خالقیت 

 آیزنر

 (1774) 

یههادگیری مههوقعیتی بهها درگیههر کههردن  هههای سههازماندهی فرصههت

زمینه ایجاد ، آموزشی راهیابانههای و فعالیتها ان با پروژهآموزدانش

 کند.می قیت و پی گیری عالیق را در آنها فراهمخال

توجه محتوا 

به 

های یادگیری

 موقعیتی 

محتوای 

 موقعیتی 

وست 

 بری

(2011) 

سهازگاری بها واقعیهات    ، اعتبهار و اهمیهت  ، در فرآیند عمل فکورانه

و تناسب با نیازها و عالئق مخاطبان از جملهه معیارههای   ، اجتماعی

 انتخاب محتواست.

وا تناسب محت

با نیازهای 

 فراگیران 

 شوآب

 (1793) 

تواند اهمیت بیشهتری  می از متخصص موضوعیتر آنچه بهتر و مهم

داشته باشد این است که؛ آیا محتوا برای سن و تجربه کودکهان زیهر   

نظر مناسب است؟ چه پیامدهایی ممکن است برای ارتباط کودکهان  

 اشد؟ با والدین و دیگر بزرگساالن به همراه داشته ب

تناسب محتوا 

با تجارب 

 کودکان 

 

 

دهد این عنصر دارای می ( نشان0) مربوط به عنصر محتوا در جدول شمارههای یافته

و ، محتوای مهارتی، محتوای موقعیتی، محتوای تلفیقی، ؛ محتوای موضوعیاز قبیلهایی زیرمؤلفه

حتوای تلفیقی و محتوای موقعیتی بیش مهای باشد. نتایج نشان داد زیرمؤلفهمی محتوای زیباشناختی

حاکی از ها یافتهاز سایر محتواها مورد توجه محققین حوزه برنامه درسی عمل فکورانه بوده است. 

ی درسی ضروری است. ریزبرنامهعنصر موضوع درسی نیز برای ، همانند عنصر معلمآن است که 

اما ، سر و کار دارد کنندمی یران تدریسآنچه که معلمان به فراگ یاعموماً موضوع درسی با محتوا 

در درون موقعیت یادگیری باشد که ای تواند مسئلهمی نتایج این تحقیق نشان داد که موضوع درسی

کند. برای حل این گونه می محتوای برنامه درسی عمل فکورانه آن را دنبال یابیمسئله رویکرد

قابل دفاع برای حل مسائل های خاب راه حلو انت، تدریس فکورانههای مسائل نیاز به مهارت
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که مستلزم ترکیب هایی ان مورد انتظار است. مهارتآموزدانششناسایی شده از سوی معلم و 

تلفیق موضوعات علوم و با نگاه خادمانه و تکثرگرایانه به ، حوزه علوم رفتاریهای نظریه

ندی که در آن یفرا، ی از آن استحوزه یادگیری فراگیران است. همچنین نتایج حاکهای نظریه

ر نیست و یبه هیچ عنوان توجیه پذ، ه خاص باشندیک نظریدر حبس و حصار  یان درسریزبرنامه

ت از ید بر رفتار و تصمیمات آنها حاکم باشد که حکاین است که اصول و قواعدی بایتأکید بر ا

 دارد.ها هیانه و خادمانه به نظرینگاه تکثرگرا

اساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر بافت و زمینه بر سؤال پنجم:

 آن کدام است ؟های است؟ و ویژگیهایی اجتماعی شامل چه زیرمؤلفه

 عنصر بافت و زمینه در متون و منابع مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه شوآبهای (: تحلیل و بررسی ویژگی1) جدول

 واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() ناییواحد مع

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

 (1272) 

هههم پیچیههدگی خههاص خههود را دارد. هههر   «محههیط»عنصههر 

 که ههر یهک  ، موقعیت تربیتی شامل تعداد زیادی محیط است

 مختلف مورد مالحظه قرار گیرند.های توانند به روشمی

های اثر محیط

متعدد در 

های موقعیت

 تربیتی 

اثر 

گستردگی 

محیط بر 

مسائل 

 یادگیری

 

 

عنصر 

اصلی 

بافت و 

  زمینه

 شوآب

 (1260) 

یهادگیری اعهم از شهرایط     -عنصر شرایط یا زمینهه یهاددهی   

در کنهار  ، اقتصهادی و روانهی  ، اجتمهاعی ، فرهنگهی ، فیزیکی

موجب شکل ، موضوع یا ماده درسی، یادگیرنده، عناصر معلم

 شوند.می تربیتیهای عیتگرفتن مسائل برنامه درسی در موق

شکل دهنده 

مسائل تربیتی 

های در موقعیت

 یادگیری

 رید 

 (1222) 

تمرکههز بههر عنصههر کلیههدی محههیط یهها زمینههه در فراینههد  بهها 

، و بسط آن به سطوح متشکله همچهون کهالس   گیریتصمیم

تهوان مسهائل   ، میکشور و حتی جهان، جامعه محلی، مدرسه

 .وزشی را شناسایی کردموجود در سطوح مختلف نظام آم

شناسایی مسائل 

 سطوح مختلف

 از طریق محیط 

 رید

 (1222) 

بهها تمرکههز بههر عنصههر کلیههدی محههیط یهها زمینههه در فراینههد  

توان مسائل موجود در سطوح مختلف نظهام  گیری میتصمیم

قابل دفهاع  های آموزشی را شناسایی کرد و برای آنها راه حل

 .ارائه کرد

ارائه راه 

ابل قهای حل

دفاع از طریق 

 محیط
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 واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() ناییواحد مع

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

وست 

 بری

 (6412) 

تهوان بهه   می مبتنی بر عمل فکورانه را گیریتصمیمفرایند اصلی 

تصور نمود کهه در برگیرنهده مراکهز و مراجهع مشهروع      ای گونه

 دیگر عالوه بر سطح مدارس و معلمان باشد.

گستردگی 

محیط تا مراکز 

 فراتر از مدرسه

 شوآب

 (1260) 

دربههاره چیسههتی و  گیههریتصههمیمدرسههی شههامل ی ریههزبرنامههه

ان در زمهان  آموزدانشخاصی از های چگونگی تدریس به گروه

 باشد.می و مکان خاص و تحت شرایط واقعی و عینی

تأثیر زمان و 

مکان بر چیستی 

و چگونگی 

 تدریس

 شوآب 

 (1262) 

آنهها بهه   ، کنندمی اعضای یک جامعه یادگیری به یکدیگر کمک

کنند تا این که آن را محکوم کنند؛ با هم بهه  می افتخارها تفاوت

یا ها عنوان اعضای عادی رابطه دارند نه به عنوان دارندگان نقش

 مقام ها؛ برای رسیدن به اهداف متقابالً سودمند بهاهم همکهاری  

 کنند؛  می کنند؛ به احساس یکدیگر درباره خود کمکمی

روابط اثربخش 

درون جامعه 

  یادگیری

جوامع اثر 

متعدد بر 

 یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوآب 

 (1262) 

محهیط مدرسهه و کهالس اسهت.      هها، یکی از مهمتهرین محهیط  

اند سؤاالتی که باید در این محیط مورد توجه قرار گیرند عبارت

 ان با یکدیگر چه روابطی دارند؟ آموزدانشاز: 

جامعه یادگیری 

 مدرسه 

 شوآب 

 (1262) 

محهیط مدرسهه و کهالس اسهت.      هها، همتهرین محهیط  یکی از م

اند سؤاالتی که باید در این محیط مورد توجه قرار گیرند عبارت

ان با یکدیگر چه روابطی دارند؟ آیا گروه کالس با آموزدانشاز: 

کننهد  می گروه بازی یا هر گروه دیگر که فراگیران در آن فعالیت

 همپوشی دارد؟ 

جامعه یادگیری 

 هم کالسی ها

 شوآب

 (1262) 

محهیط مدرسهه و کهالس اسهت.      هها، یکی از مهمتهرین محهیط  

اند سؤاالتی که باید در این محیط مورد توجه قرار گیرند عبارت

از: آیا گروه کالس با گروه بازی یا هر گروه دیگر کهه فراگیهران   

 کنند همپوشی دارد؟ می در آن فعالیت

جامعه یادگیری 

 هم بازی ها

 شوآب

 (1262) 

محهیط مدرسهه و کهالس اسهت.      هها، یکی از مهمتهرین محهیط  

اند سؤاالتی که باید در این محیط مورد توجه قرار گیرند عبارت

از: آیا گروه کالس با گروه بازی یا هر گروه دیگر کهه فراگیهران   

کنند همپوشی دارد؟ آیا فراگیهران بها یکهدیگر    می در آن فعالیت

 دوست و آشنا هستند یا خیر؟ 

یادگیری  جامعه

دوستان و 

 آشنایان



عمل فکورانه یدر برنامه درس یریگ میتصم ندیعناصر مؤثر در فرآ یفیک یبازشناس  

217 

 

 واحد 

 تحلیل
 مضامین پایه مضمون() ناییواحد مع

مضامین 

سازمان 

 دهنده

مضامین 

 اصلی

 شوآب

 (1262) 

محیط مدرسه و کالس اسهت. سهؤاالتی    ها،یکی از مهمترین محیط

از: آیها  انهد  که باید در این محیط مورد توجهه قهرار گیرنهد عبهارت    

و یها سهایر   هها  دار و دسهته  روابط فراگیران با یکدیگر تحت سلطه

 قرار دارد؟ها خرده گروه

جامعه یادگیری 

 ها و دستهدار 

 

 

 

 کانلی

 (6442) 

انتخاب شده بهرای  های دانش پیش بینی پیامدهای احتمالی راه حل

هها  باید مواردی مانند وضعیت اقتصادی آن، مسائل تربیتی فراگیران

در آینده؛ اینکه از چه اوقات فراغتی لذت خواهند برد؛ چه آرزوهها  

 خواهند داشت را در بر گیرد.هایی نگرشو 

پیش بینی 

وضعیت 

اقتصادی آینده 

اثر تنوع  فراگیر 

محیط بر 

 یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانلی

 (6442) 

انتخاب شده بهرای  های دانش پیش بینی پیامدهای احتمالی راه حل

را ههایی  چه نقشباید مواردی مانند اینکه؛ ، مسائل تربیتی فراگیران

واهنهد  جامعه سیاسی و جامعه قومی یا مذهبی بهازی خ ، در خانواده

 را در بر گیرد.، نمود

 

پیش بینی نقش 

خانوادگی آینده 

 فراگیر

 کانلی

 (6414) 

جهو فرهنگهی حکومهت و    ، غالهب ههای  دلمشغولی، شرایط جامعه

سرنوشهت و هویهت کودکهان     هها، بر فعالیهت ، طبقات اجتماعی آن

 گذارد.می تحت آموزش تأثیر

 تأثیر

های دلمشغولی

 غالب جامعه

 کانلی 

 (6414) 

جهو فرهنگهی حکومهت و    ، غالهب ههای  دلمشغولی، شرایط جامعه

سرنوشهت و هویهت کودکهان     هها، بر فعالیهت ، طبقات اجتماعی آن

 گذارد.می تحت آموزش تأثیر

تأثیر جو 

فرهنگی 

 حکومت 

 کانلی

 (6414) 

جهو فرهنگهی حکومهت و    ، غالهب ههای  دلمشغولی، شرایط جامعه

شهت و هویهت کودکهان    سرنو هها، بر فعالیهت ، طبقات اجتماعی آن

 گذارد.می تحت آموزش تأثیر

تأثیر طبقات 

 اجتماعی

 شوآب

 (1264) 

مسهائل  ) در جنوب شههر کلمبهوس  ، در این مدرسهآموز، دانشاین 

در زمهان شههرداری   ، با مدیریت آقای جهونز ، فرهنگی و اجتماعی(

مسائل سیاسی( و با نظر به اینکه انتخاب مجدد ایشان ) ادوارد توید

تأییهدی بهر ایهن    ، مسهائل سیاسهی(  ) دوره دیگهر وجهود دارد   برای

یهک کهالس یها یهک     آمهوز،  دانهش مدعاست که مسائل خاص یک 

، در زمینههه سیاسههیههها مدرسهه را نمههی تههوان بههدون قهرار دادن آن  

 اجتماعی و فرهنگی به درستی فهم کرد.

زمینه فرهنگی 

اجتماعی و -

 سیاسی
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دهد متخصصین و می ( نشان1) ه در جدول شمارهمربوط به عنصر بافت و زمینهای یافته

تنوع و پیچیدگی ، همچون گستردگیهایی خبرگان حوزه برنامه درسی عمل فکورانه به مؤلفه

 –اقتصادی های محیط، سیاسیهای محیط، اجتماعی-فرهنگیهای محیط، جوامع یادگیری، محیط

عنصر محیط هم ، نتایج نشان داد اند.هتربیتی توجه داشت –یادگیری های رفاهی و سایر خرده محیط

در برنامه درسی پیچیدگی خاص خود را دارد. هر موقعیت تربیتی  گیرتصمیمهمانند سایر عناصر 

مختلف مورد مالحظه قرار های توانند به روشمی که هر یک، شامل تعداد زیادی محیط است

است هایی ربیتی دارای خرده محیطتهای گیرند. مدرسه به عنوان یکی از جوامع یادگیری و محیط

جامعه یادگیری دوستان و  ها،جامعه یادگیری همبازی ها،که عبارتند از: جامعه یادگیری هم کالسی

فراگیر ممکن است در ، و سلطه گرها. عالوه بر اینها جامعه یادگیری دار و دسته، آشنایان

یا طبقه ، طبقه نژادی، بقه اجتماعیط، گروه مذهبی، بیرون از مدرسه مانند خانوادههای گروه

تواند از یک گروه کوچک می فرهنگی نیز عضویت داشته باشد. همچنین نتایج نشان داد محیط

، به همین ترتیب استان، شهرستان، شهر، محله، مدرسه، به گروه کالس، خاص مانند گروه دوستان

ن است که دانش پیش بینی پیامدهای امتداد پیدا کند. نتایج حاکی از آ، کشور یا حتی جامعه جهانی

، انتخاب شده برای مسائل تربیتی فراگیران در برنامه درسی عمل فکورانههای احتمالی راه حل

در آینده؛ اینکه احتماالً چه دوستان و همسایگانی خواهند ها مواردی مانند وضعیت اقتصادی آن

را ، قومی یا مذهبی بازی خواهند نمود جامعه سیاسی و جامعه، را در خانوادههایی چه نقش، داشت

پیچیده و تودر ای جدول حاکی از آن است که فراگیران در یک مجموعههای گیرد. یافتهمی در بر

مختلف است. آنها عالوه بر های این مجموعه همان شبکه متداخلی از محیط، اندتو احاطه شده

فکری و سیاسی هم تعلق دارند. اگرچه ، ای حرفه، اداریهای که ذکر شد به محیطهایی انواع گروه

ممکن است کمتر با یک موقعیت تربیتی مرتبط باشند لیکن بایستی مورد ها برخی از این گروه

جو ، غالب جامعههای دلمشغولی، شرایط جامعهتوجه قرار گیرند. همچنین نتایج حاکی از آن است 

رنوشت و هویت کودکان تحت آموزش س ها،بر فعالیت، فرهنگی حکومت و طبقات اجتماعی آن

، مختلفی دارد بنابراینهای هر موقعیت یادگیری محیط، گذارد. نتایج این تحقیق نشان دادمی تأثیر

ها و جزئیات این محیطها بایستی با توجه به ویژگی، ندگانگیرتصمیمادراک موقعیت توسط 

 صورت گیرد.
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 گیریبحث و نتیجه

ندگان برنامه درسی گیرتصمیممهم برنامه درسی هستند که های ژگیپیچیدگی و تنوع از جمله وی

 نشأت« تربیتیهای موقعیت»بایستی مورد مالحظه قرار دهند. این پیچیدگی و تنوع از خاص بودن 

در آموز، دانشکند که برنامه درسی به مسائلی درباره این می گیرند. در این راستا شوآب اظهارمی

قابلیتی به نام ، پردازد. او برای تبیین موقعیت خاص تربیتیمی غیره و، مدیریتبا این ، این موقعیت

ندگان برنامه درسی بایستی بر گیرتصمیمرا معرفی کرده است. بدین صورت که « عمل فکورانه»

خاص و عینی هر موقعیت تربیتی و اهمیت آنها به اتخاذ تصمیم و صورتبندی های اساس ویژگی

مبتنی بر عمل  گیریتصمیماما در خصوص اینکه چه عناصری در فرایند  ؛ندبرنامه عمل بپرداز

برای توصیف این  1«کامان پلیس »شوآب با انتخاب واژه ، فکورانه بایستی مورد توجه قرار گیرند

برنامه درسی را به یک سنت کامالً متفاوت از آنچه در عصر خودش بر این رشته حاکم ، عناصر

مشترکی هستند که در تمام های مقولهگیری، تصمیمین اساس عناصر ا برتبدیل کرد. ، بود

درباره  گیریتصمیمیادگیری حضور دارند و طبعاً بایستی در  -عملی یاددهیهای موقعیت

که موجب شکل گرفتن مسائل برنامه ، درسی مورد مالحظه قرار گیرند. این عناصرهای برنامه

و در ، موضوع یا ماده درسی، یادگیرنده، عبارتند از: معلم، شوندمی تربیتیهای درسی در موقعیت

اقتصادی و ، اجتماعی، فرهنگی، یادگیری اعم از شرایط فیزیکی -نهایت شرایط یا زمینه یاددهی

 روانی. 

معلم است. ، باشد یی درسریزبرنامهد عضو گروه یبا ین سؤال که چه کسیاولین پاسخ به ا

در یک ها شناسایی خواسته، ادگیری و تجربیات ارزشمند اوی -یهاددهای یمعلم از موقعیت یآگاه

کسب هنرهای عملی برای شرکت در فرآیند عمل فکورانه نظیر؛ هنر ادراک شرایط ، موقعیت عینی

های در موقعیت یابیمسئلههنر، ممکنهای هنر پیش بینی و تولید بدیل، همراه با حفظ انسجام

، افزایش کیفیت تجربه در رویدادهای کالس، انتخاب و اقدامی، گیرتصمیمهنر تعهد شامل؛ ، عینی

خودآموزی و ، اتکاء بر خرد عملی، انتخاب قابل دفاع ترین راه حل برای یک مسئله عینی

حساس های گیریتصمیمد در یکند که عنصر معلم بامی تین استدالل را تقویا، خودکارآمدی

 .مشارکت داشته باشد یبرنامه درس

                                                 
1. Commonplace  
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از عناصر  یکیادگیرندگان به عنوان ی یادگیرنده است. شوآب با معرفیعنصر ، عنصر دوم

دهد. می قرار یو اخالق یاز مالحظات عقالن یک چهارچوب وسیعیادگیری را در گیری، یتصمیم

به  یستیبلکه همچنین با، ک هدف در نظر گرفته شودید تنها به عنوان یادگیری نبایبه اعتقاد او؛ 

اگر یادگیری تنها هدف آموزش و ، در واقع، مورد مالحظه قرار گیرد، برای عمل ایعنوان وسیله

 یعملهای م را در موقعیتیادگرفته ایآنگاه هرگز نخواهیم دانست که چگونه آنچه ، پرورش باشد

با نیازهای عنصر یادگیرنده ضمن آشنایی گیری، تصمیماعضای شرکت کننده در گروه م. یبکار ببر

توجه به ، انآموزدانشفردی های تفاوتبرنامه درسی از قبیل؛ توجه به  گیریمیمتصدر فرآیند 

یادگیری به ویژه توجه به یادگیری مادام العمر و استقالل یادگیرنده های نگرش و استراتژی، دانش

جه تو، آورانهفنهای علمی و دانشهای توجه به نیاز فراگیر به تأمل آگاهانه درباره فناوری، از معلم

 ان نیز بعنوانآموزدانش؛ به نماینده به نیاز کسب تجربه پیوند با همساالن برای انجام کار گروهی

باید ، ذینفعان عمل برنامه درسییادگیرندگان موقعیتی و ، شهروندان بالقوه یک کشور مردم ساالر

در  آموزدانشفرصت حضور فعال را فراهم نمایند. در واقع نماینده عنصر  گیریتصمیمدر فرآیند 

تدوین و شناخت نیازهای فراگیران توسط ، ناظر بر نحوه اولویت بندیگیری، تصمیمفرآیند 

ان درسی است تا در صورت نادیده گرفته شدن نیازهای مهم فراگیران به اعضای گروه ریزبرنامه

 تذکر دهد.

 یی درسریزبرنامهنیز در  یتوجه به عنصر موضوع درسآموز، دانشهمانند عنصر معلم و 

کنند سر و می سیا آنچه معلمان به فراگیران تدریبا محتوا  یضروری است. عموماً موضوع درس

نه صرفاً نزد متخصصان  ید توجه داشت که محتوای برنامه درسیبا، نکهیکار دارد. نکته قابل ذکر ا

، نال) شودمی افتیان( نیز آموزدانشمانند معلمان و ) گیریتصمیمگر یبلکه نزد عناصر د یموضوع

 یابیمسئله در درون موقعیت یادگیری باشد که رویکردای تواند مسئلهمی (. موضوع درسی6411

کند. برای حل این گونه مسائل نیاز به می محتوای برنامه درسی عمل فکورانه آن را دنبال

سایی شده از قابل دفاع برای حل مسائل شناهای و انتخاب راه حل، تدریس فکورانههای مهارت

حوزه علوم های که مستلزم ترکیب نظریههایی ان مورد انتظار است. مهارتآموزدانشسوی معلم و 

و تلفیق موضوعات علوم و با نگاه خادمانه و تکثرگرایانه به ، غیره فراشناختی و، شناختی، رفتاری

در حبس و حصار  یدرسان ریزبرنامهندی که در آن یحوزه یادگیری فراگیران است. فراهای نظریه

ن است که اصول و قواعدی یر نیست و تأکید بر ایبه هیچ عنوان توجیه پذ، ه خاص باشندیک نظری
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ها هیانه و خادمانه به نظریت از نگاه تکثرگراید بر رفتار و تصمیمات آنها حاکم باشد که حکایبا

 دارد.

ک مدرسه خاص یواقعیت  با یستیبا یعنصر محیط است. هر سند برنامه درس، عنصر چهارم 

ا یک کالس یعالوه بر مسائل خاص  یبرنامه درس، همچنین .ا زمینه کالس درس در ارتباط باشدی

 ( نیز حساسیو فرهنگ یاجتماعی، مسائل سیاس) از مدرسه نسبت به مسائل بیرون، ک مدرسهی

، ها در بستر اجتماعیباشد. این امکان وجود ندارد که مسائل برنامه درسی را بدون قرار دادن آنمی

تصمیمات مربوط به برنامه درسی بدون ، فرهنگی و سیاسی به درستی درک کرد. به همین سان

 اتخاذ شوند.ها تردید نمی توانند در شرایط بی تفاوتی و عدم حساسیت به محیط و زمینه

 یبرنامه درس، توان گفتمی عمل فکورانه گیریتصمیمبندی بحث عناصر مؤثر در در جمع

ضروری است. نکته ، ن راستا توجه به سه نکتهین عناصر است. در ایاز نوع مواجهه با ا یتجسم

گنجانده شود تا جامعیت  یستیاز هر چهار عنصر با یجزئیات ین برنامه درسیدر تدو، نکهینخست ا

عناصر ، کندمی ( اشاره1220) همان طور که شوآب، نکهینکته دوم ا .برنامه تضمین شود

ط خاص یبه جز در شرای، به منظور برقراری تعادل و توازن در تصمیمات برنامه درس گیریتصمیم

تر ا کم اهمیتیهیچ عنصری مهمتر  یدارند. اگرچه از لحاظ منطق یکسانیذاتاً اهمیت یی، و استثنا

، اشاره کرده است (1221) نیچنانکه کال یاز لحاظ سنت، ن حالیبا ا، ر عناصر نیستیاز سا

و همواره اند ش داشتهیگرا گیریتصمیمن عناصر یاز ا یکیبه سمت  یندگان برنامه درسیرگتصمیم

گر چندان حائز یمورد توجه قرار گیرد و عناصر د یستیک عنصر موقعیت بایکه اند تصور کرده

 گیریتصمیمند یدر فرا، ( اشاره کرده1227) همانطور که شوبرت، نکهیاهمیت نیستند. نکته سوم ا

ا تعامل میان آنها مورد توجه قرار گیرد. برای یگری یک از عناصر بر دیاثرگذاری متقابل هر  یستیبا

های جاد نقشیتواند منجر به امی بعنوان محتوای موقعیتی یک تغییر عمدی در موضوع درس، یمثال

وقعیتی یادگیری و فراگیران بعنوان یادگیرندگان مهای د برای معلمان بعنوان آشنای با موقعیتیجد

 گوناگون شود. های در بافت و زمینه

مداخله ، در عصر حاضر که تحوالت سریع و تنوع شرایط و خصوصیات جوامع، بدین ترتیب

مردم باید بتوانند در تعیین ، کندمی تربیتی را مطالبههای گیریتصمیمسطوح مختلف مردم در 

قدرت انتخاب ، نظر ساز وکارها و چه ازچه ازنظر فرایند ، نظر محتوا چه از، بینندمی آموزشی که

ای این تصور که عده .مشارکت داشته باشندها گیریتصمیمو حتی اعمال نظر نموده و در ، داشته
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خاص همه مردم را مجبور به اجرای تصمیمات گرفته شده توسط آنها نمایند در جامعه امروز یک 

ی درسی باید ساز و کاری تعیین کند که یزربرنامهنظام ، دیدگاه مطرود و منسوخ است. بنابراین

های گیریتصمیمعالوه بر حضور متخصصان موضوعی و متخصصان برنامه درسی در فرآیند 

زمینه مشارکت افراد ذینفع و حضور نمایندگان عملی برنامه درسی از قبیل ، مربوط به برنامه درسی

اجرا و ، درباره برنامه درسی گیریتصمیمو افراد آشنا به شرایط و محیط در ، معلمان، انآموزدانش

گردد ضمن استفاده از برنامه درسی عمل می حتی نظارت و ارزیابی آن را فراهم کند. پیشنهاد

از قبیل؛ داشتن دانش هایی قابلیت، تمرین و کار درونی مدرسه، فکورانه در اصالحات آموزشی

، کالسهای مطالعه عمیق جریان، سارتقاء تجارب در رویدادهای کال، عمیق درباره فراگیران

انتخاب قابل دفاع ترین تصمیم و اقدام در برخورد ، آموزش جهت شرکت در فرآیند عمل فکورانه

توسعه ، در یک موقعیت عینیها شناسایی خواسته، تربیتیهای با مسائل یادگیری و موقعیت

های در برنامه، اصلی معلم عنصرهای بعنوان ویژگیای حرفههای فردی و صالحیتهای شایستگی

عمومی دانشجو معلمان قرار گیرد. در مورد جایگاه های درسی دانشگاه فرهنگیان و صالحیت

شهروندان بالقوه ، فردی فراگیرانهای به زیرمؤلفه های؛ تفاوت، فراگیران در اصالح برنامه درسی

یادگیرنده مشارکت جو و مسئله ، یادگیرنده موقعیتی، یادگیرنده مادام العمر، جامعه مردم ساالر

مورد توجه قرار گیرد. در تدوین محتوای آموزشی نیز به زیرمؤلفه های؛ محتوای تلفیقی ، محور

و ای مهارت آموزی و توسعه حرفه، محتوای موقعیتی، علوم و تلفیق دانش بومی و رسمی

 جه شود. تو، تناسب محتوا با نیازهای جامعه و فراگیران، انآموزدانشکارآفرینی 

 منابع
 درسای تااریم مق اع متوسا ه    هاای  کتاب یل محتوایتحل(. 1020) فرهاد، مرزبان؛ پروانه، ادیب منش

های دوفصلنامه پژوهش .ش.ه 72تا  51م هویت دینی از سال یعلوم پایه( از منظر ترسهای رشته)

 . 164-26ص ، شماره دوم، دوره پنجم، درسی برنامه

آموزش های شناسایی ویژگی(. 1027) یعقوب، سیدابراهیم؛ سپهری، ه جعفریمصطفی؛ میرشا، باقریان فر

مورد مطالعه: اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه    ) مبتنی بر عمل فکورانه در هزاره سوم آموزش عالی

 . 22پائیز ، 2شماره ، سال دوم، کیفی در برنامه درسیهای سیستان و بلوچستان(. فصلنامه پژوهش
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ا م هاى آسمان پایه هفتم بر اساس یل محتواى کتاب درسى پیتحل(. 1021) بهیط، یاکرم؛ توسلی، اریبخت

ت یه م و تربیفصهلنامه مسهائل کهاربردع تعله    ت اساممى   یزان پرداختن به انواع رو ش هاى تربیم

 .16-06ص ، 6شماره ، سال یکم، اسالمى

فکورانه در برنامه درسی  یر کارورزیبررسی تاث(. 1021) محمد رضها ، اعظم؛ امام جمعه، توانا یدیجمش

دوره ، برنامهه درسهی  ههای  دوفصلنامه پژوهش دانشجو معلمان های ت معلم بر رشد شایستگییترب

 .64-1ص ، 1شماره ، ششم

برنامه درسی مبتنی های فی ابعاد و مولفهیبازشناسی ک(. 1027) حیذب، رانییرضا؛ پیعل، هییجواد؛ فق، جهان

، 14شهماره  ، سال دوازدهم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، تییبپژوهشنامه تر بر عمل فکورانه 

 .14-60ص 

برنامه های تبیین و تحلیل عناصر و مؤلفه(. 1027) محمد، مرزبان؛ پاک سرشت، جواد؛ ادیب منش، جهان

فصهلنامه   عمل گارای شاوابی( براسااس مناابع و اساناد معتبار علمای        ) درسی عمل فکورانه

 .06-1ص ، 27بهار ، 7شماره ، سال دوم، برنامه درسیکیفی در های پژوهش
(. 1020) کهورش ، نعمهت اهلل و فتحهی واجارگهاه   ، محمود؛ موسی پوری، رحمت اهلل؛ مهرمحمدی، خسرو

دربااره   یگیار تصامیم  یآزاد سااز  یآن براهای رامون نظریه عملی شواب و داللتیپ یجستار

 .166-06ص ، 112شماره ، سال هشتم، انفصلنامه مطالعات برنامه درسی ایر برنامه درسی 

 ر تحاول آرا  شاواب   یبر س یعمل گرایی: مرور یبه سو ین محوریپلیاز دیس(. 1020) اعظهم ، زرقانی

 .167-112ص ، 06شماره ، سال نهم، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران

ارتباط داناش  (. 1021) هللنعمت ا، ار؛ موسی پوریبخت، مقصود؛ شعبانی ورکی، ن خندقییاعظم؛ ام، زرقانی

سال ، تیم و تربیپژوهشنامه مبانی تعل برنامه درسی  یاجراهای و عملی معلمان در پارادایم ینظر

 .72-07ص ، 1شماره ، 7

هاای  آموختاه  ابییارزشا هاای  ر چالشیتاث(. 1020) ایمان، محمد رضا ؛ کریمی، روس؛ اردالنیسی، قنبر

آمهوزش در   یپژوهشی راهبردهها  - دوماهنامه علمی ورانه دانشجویان بر رویکرد م العه عمل فک

 .6شماره ، 2دوره ، علوم پزشکی

نشر علم  ویرایش جدید( ) ی درسیریزبرنامهاصول و مفاهیم اساسی (. 1022) کوروش، فتحی واجارگاه

 .1022، تهران، استادان

 محمهود ی، و مهرمحمد فرشته، نییترجمه آل حس ضربت شواب بر تدریس س حی (. 6447) دانلد، لوین

 .166-06ص ، 647شماره ، سال هشتم، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، (1020)
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نظریه عمل  :درسی یریزبرنامهپژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند (. 1021) محمودی، مهرمحمد

ص ، 1شهماره  ، سهال اول ، آموزشهی های یفصلنامه نوآور، وزارت آموزش و پرورش شواب  یگرا

64-06. 

ت یا ترب یب برناماه درسای بارا   یرقهای نظریه یمدعا یبررسی سازوار(. 1021) محمودی، مهرمحمد

سال ، درسی یریزبرنامهدو فصلنامه پژوهش در  شوابی های د بر دیدگاهیک با تاکیشهروند دمکرات

 .6 دوره دوم. شماره، نهم

مشهد: انتشارات آستان  یکردها و چشم اندازها رو ها،نظرگاه(. برنامه درسی: 1024) محمودی، مهرمحمد
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