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 )1396، تاريخ چاپ: شهريور 02/05/96، تاريخ تصويب: 01/03/96(تاريخ دريافت: 

  دهكيچ
ـ در مـدارس متوسـط پرداختـه و در ا    يدرسـ  يهـا  برنامه ياوكو وا يبررس ن پژوهش بهيا بـاره   ني
رده اسـت.  كـ  يبررس ياربردكو  ي، نظريارشناسان را در چارچوب دانشكپژوهشگران و  يها دگاهيفراد
ـ اوش در دك نه، نخست بهين زميدر ا ـ دگاه نظري ـ پرداختـه و فراد   يدرسـ  يهـا  پـردازان برنامـه   هي دگاه و ي
 ينـده اسـت. بـرا   اواكگـران را وا يس و دييزنـر، شـوبرت، لـو   يلر، آيچون م يپژوهشگران يها يبند طبقه

 يهـا  دگاهيبند د 4را در  يدرس ةالمعارف برنام رهيمطرح شده در دا يها دگاهيا، نخست ديپو يريگ جهينت
و آنگـاه   ي؛ بـازخوان يمفهـوم  يو بـازنگر  ياجتمـاع   يـي گرا ي، بازسازييوسازگرا  ، ساختيستيسكنومار

ـ  يو نظر نشانده است. بـرا بحث  ها پرداخته و آنان را به دگاهيفراد ةمطرح در بار يشمار به افتن هـدف  ي
نفر دختر و پسـر   104آموزان متوسط با  ان دانشياز م يو جامعه آمار يشيمايپ يفي، روش توصياربردك

  افته است.  يجه مطلوب دست ينت و به يريگ به برابر، نمونه يكنزد
 ي، مفهـوم يم انسـان علـو  ش بـه يها، گـرا  دگاهي، مدارس متوسطه، فراديدرس يها برنامه هاي كليدي: واژه

  . يدرس يها ردن برنامهك
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 مقدمه
ـ ه اكـ م يپـرداز  يدرسـي مـ   ةهاي برنام ديدگاه ن پژوهش، بهيدر ا ـ ن دو دي از  يدگاه برامـد ي
ـ ه اكم ياست. بنگر آموزش و پرورشو  ي، علمي، فرهنگي، ارزشينييآ يها انگاره ن برامـدها،  ي

درسي،  ةهاي برنام ن، ديدگاهيبنابرا دارد. يف خاص خود را در پيه تعاركژه دارد يو يچارچوب
از  يخيـزد و هماننـد چـارچوب    هـا برمـي   درسي و ايـدئولوژي  ةبرنام يها هياز نظر ييها برگرفته
 يرد، برخـ يـ گ ريزان قرار مي درسي، دراختيار برنامه ةگيري مطلوب برنام ها براي جهت شاخص

، ياربردكـ  يها تيانگر واقعينه بيشيه بكاند  مطرح شده ياريبس يها دگاهيه دكن باورند يز بر اين
ـ ر نان، برنامـه ينگرند.به باور ا يها نم نشك ستند و بهين يالسكو  يردكارك  يـي قلمرو يدرسـ  يزي
  ).1992، 1نيالكنشگر است (ك

ـ نظر«هماننـد   يميو مفـاه  يدرسـ  ةدگاه برنامـ يد ةنيارائه شده در زم يها يبررس  ةه برنامـ ي
آننـد   يايگو» يدرس ةبرنام ةطرحوار«و » يدرس ةرد برنامكيرو«، »يدرس ةبرنام ةانگار«، »يدرس

هـا و   ن گستره وجـود دارد، گرچـه، واژه  يورزان ا شهيان انديم يكيل، معنا و مفهوم نزدكه در ك
 يربنايو ز ي، ارزشيفلسف يها ن جنبهيا برند. چنانچه در پرداختن به يار مكرا ب يمتفاوت يها نام
 5) و شوبرت 1981( 4س يو لوئ 3ساندركو ال 2لري، سيدرس ةبرنام ةدر گستر يدگاهيو د ينظر

 8هــس  "Onception" ة) از واژ1974( 7و واالنــس   6زنــر يا "orientation" ة) از واژ1986(
زنـر  يبـاز هـم آ   "Ideology" ة) از واژ1983( 9لي) و اون1994زنر (يآ "View" ة) از واژ1987(
ــل  "Trend" ة) از واژ1997( ــو يپا "Theme" ةژ) از وا1998( 10اپـ ــار در لـ ) و 1991( 11ينـ

ـ انـد، امـا، د   ردهكـ اسـتفاده   "Approach" ة) از واژ1993( 13نزكيو هان 12نيارنشتا  ةدگاه برنامـ ي
  __________________________________________________________________   
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ه هسـت و نظرگـاه   كـ ، فهم از آنچه يه باور محوركت است يترب ةژيو يگاهيو و پاك، سيدرس
 يبنا نهاده است. (مهر محمـد  يدرس ةبرنام يريختگيند ريد باشد را در فرايه باكآنچه  نسبت به

  ). 1388، ين خندقيو ام
 ييهـا  ها در قالـب خوشـه   دگاهيل فرادكيو تش يدرس ةبرنام يها دگاهيق ديموضوع مهم تلف

برخوردار  يو هماهنگ ي، از همخوانيدرس ةبرنام يها دگاهيد ةف گسترديط ه با توجه بهكاست 
در آن گنجانده شـده   يدرس ةبرنام يها گاهديو د يدرس ةبرنام ةدر گستر يديلكباشند و مطالب 

 يرونـدها  يدگاه در همگيد يك ، تنها بهيبنديه پاكنشانگر آن است  يدرس ةبرنام ةباشد. گستر
 يتـ يترب يازهـا و انتظارهـا  ين يتواننـد پاسـخگو   ي؛ نميند آموزشيز فرايآموزش و پرورش، و ن

ـ از د ييهـا  هـا و خوشـه   قيه با تلفكن روست يباشند، از ا يدرس ةگسترده از برنام هـا، در   دگاهي
ـ اربرد دك ةنيمطلوب و به ةم. گرچه طرحوارييرو روبه يدرس ةن برناميو تدو يطراح  يهـا  دگاهي
ها و پندارها، اما هماهنـگ و همخـوان    از آموزه يختيآم د درهميسامانه، با يكدر  يدرس ةبرنام

  ). 2004نز، كين و هانيباشد. (ارنشتا
 يرايرا و ناپذيپذ يها يه قانونبندكوسته يپ هم به يها است از نقش يا دگاه مجموعهيهر فراد

دانـش   يـك از اصول و قواعـد   يافتيدر ين همان معنايا شرح خود را دارد. اياصول، قواعد و 
 ةنـ يافتن بهيدر ينو برا يا راهي ،دگاه، دگرگونساز باشديفراد يكن است كمثال مم ياست. برا

ـ فراد يكه ك ياشد. هنگامموضوع ب يكا طرح يگفتار  يك ه رونـد  كـ شـود   يرفتـه مـ  يدگاه پذي
از روند دگرگونساز را در خود گذرانده و موجب  يها و نقدها را گذرانده و بخش پرورش نگره

  ). 1، ص1998د آورده باشد. (اوورتون، يعلم را پد يك يدر مفهوم نظر ياديبن يدگرگون
 ياريبسـ  يها وزش و پرورش، تالشآم ةه در گستركش از سه دهه است يدر حال حاضر ب

 يهـا  از آزمـوده  يريـ گ و بهـره  يشتابان اجتماع يها يبا رشد شتابان و دگرگون يهماهنگ يبرا
 يهـا  هـادر سـال   ن آنيتـر  ياديه از بنكد آمده است يعصر حاضر پد يو پرورش يموفق آموزش

ن سند يه اكت اس» رانيا ياسالم ين آموزش و پرورش جمهورياديسند تحول بن«ن ير، تدوياخ
وزارت آمـوزش و پـرورش    ده و بهيرس يانقالب فرهنگ يعال يب شورايتصو به 1390در سال 

» ن آموزش و پـرورش ياديسند تحول بن ينظر يمبان«ن سند ياجرا ابالغ شده است. همچن يبرا
 يعـال  يب در شـورا ي، پس از تصو1391ه در اسفند ماه ك يمل يدرس ةس سند برنامينو شيو پ

ه در كاجرا، ابالغ شده است  يبرا يآموزش يزير سازمان پژوهش و برنامه پرورش، به آموزش و
ن شـدند.  يو تـدو  يطراح يدرس يها ، برنامهيدست تحقق اهداف مطرح در اسناد باال يادامه برا

ـ فراد اول و دوم به ةدور ةآموزان متوسط ش دانشيه گراكن است يقدر مسلم انتظار ا  يهـا  دگاهي
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و  ي، فرهنگـ يارزش -ي، فلسفينظر يبر مبان يدگاه مبتنيفراد يةه بر پاك، يدرس ةم بر برنامكحا
قـرار   ياند، مـورد بررسـ   شده يو هماهنگ با اهداف طراح آموزش و پرورش ةگستر ياجتماع

  رد. يگ

   يدرس ةبرنام يها دگاهيد ةنيشيپ
واالتـس،  زنـر و  يلـر، آ يچـون م  يپژوهشـگران   يبنـد  ها و طبقـه  دگاهيد يافكو موش يبررس

ند تـا راه  ك يم كمك يدرس ةبرنام يها دگاهيد ة.. در گستر.س وييساندر و لوكلر، اليشوبرت، س
ـ هـا و د  ن جنگل انبوه نگرهيخود را در ا سـاز   نـه يهـا زم  آن رده و پـرداختن بـه  كـ دا يـ هـا پ  دگاهي

ـ اربرد دكـ  يمناسب برا ةن پژوهش و ساخته شدن طرحواريدر ا يبعد يها تكحر  يهـا  دگاهي
  شور باشد. ك يدرس يزير در نظام برنامه يدرس ةامبرن

ه كـ ارائـه شـده اسـت     يدرسـ  ةبرنام يها دگاهياز د يگوناگون يها يبند ن راستا، طبقهيدر ا
 يبند رنن، طبقهك كم يبند ، طبقهيدرس ةالمعارف برنام رهيارائه شده در دا يها دگاهيد توان به يم
زنـر و واالنـس،   يرسـون، آ كلر، هايرون م يبند طبقهل، ين كدگاه ميس دييساندر و لوكلور، اليس

نز كين و هـان يارنشـتا  يبنـد  لر، شوبرت و طبقهيم ي، پير، چكوا يبند رو، طبقهياكاس يبند طبقه
  رد. كاشاره 
  ر است: يشرح ز به يدرس ةالمعارف برنام رهيمطرح شده در دا يها دگاهيد

ـ رورش بادگاه، آموزش و پين دي: در ايستيسكدگاه نئوماريد. 1 ابـزار و   يد در فـراور ي
 ند. كت كارتباطات جامعه، مشار

ـ اسـت و با  يدرسـ  ةار برنامكانون كآموز،  : دانشييساخت و سازگرا. 2  ينـدها يد فراي
 يربنـا يسـاخت و سـاز ز   دانشـمندان، بـه   يو با ارائه دستاوردها  دهيرا گذران يدانش

 خود، بپردازد.  يركف

تندروانـه در   يبر بهبود و اصـالح جامعـه، بـا نگـاه     دكي: تأياجتماع ييگرا يبازساز. 3
ـ ه در اكـ جامعـه اسـت    ةدوبار يده ختير  ياسـت بـرا   ين نگـاه، مدرسـه ابـزار   ي
 زان. ير جامعه، استوار بر نگاه، پنداشت و انگارگان برنامه يساز نهيبه

 رد،يپذ يد دگرگونيبا يدرس ةه برنامكن باور است يدگاه براين دي: ايمفهوم يبازنگر. 4
، يليد و بندهاست (سلسبيق ياز همگ يو آزادساز يزان؛ رهاسازير ن برنامهيهدف ا
1382 ( 

  ند: ك يم ين بخشبندين چنيرا ا يدرس ةبرنام يها دگاهيرنن دك كم
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شـتر عقـل بـا    يخردگرا: نقـش آمـوزش و پـرورش را رشـد ب     -ييدگاه عقلگرايفراد. 1
ه كانه يخردگرا يمده از پندارهاآزاد برآ ةهفتگان يخردمحور، همانند هنرها يهنرها

 وجود داشته باشند. يدرس يها د در برنامهيبا

بر اصـول   كيمت يدرس يها برنامه يدگاه، همگين دي: در ايالمك -يدگاه مذهبيفراد. 2
 ت دارند.يها اولو گر آموزهيبر د ينيد يها است و آموزه يمذهب

 يگـران بـودن، اجتمـاع   يبـا د  يراب يآمادگ ران بهي: فراگييايرو -يدگاه اجتماعيفراد. 3
ـ ران بايق فراگيازها و عاليازمندند و نين يشيو آزاداند يراسكشدن به دمو  ييمبنـا  د ي

 باشند.  يدرس ةآموزش و برنام يبرا

اربرد كـ و  يريگ ، قابل اندازهيتخصص يدرس ةد بر برنامكي: تأيفن -يدگاه رفتاريفراد. 4
 . يدرس ةدر برنام يفناور

مد نظر اسـت. تحقـق    ي: مراقبت و رفاه عاطفيا / مراقبه يعاطف -يشخصدگاه يفراد. 5
 ةبرنام يها يژگيه در وكاست  يداتكياز جمله تأ ي، عزت نفس، احترام فرديشخص
 شود.  يده ميز ديانه نيانسانگرا يدرس

پنهـان اسـت و    يها ارزش يدگاه، بررسين فراديا ي: مبنايانتقاد -ياسيدگاه سيفراد. 6
ـ گـاه ا  هكيـ اسـت و ت  ياسـ يو س يفرهنگ ي، بازسازيدرس ةت برناميغا ـ ن دي دگاه، ي

 است.  يض و مخافت با نژادپرستيو رفع تبع يدادگر

  :ةدربردارند يدرس ةبرنام يها  دگاهيه دكن باورند يس بر اييساندر و لوكلور، اليس
و موضـوعات   يعلمـ  يهـا  : رشـته يعلمـ  يهـا  و رشـته  يدگاه موضوعات درسـ يد. 1

آن افـزوده شـده و در    نـو بـه   يدانش يها افتهيه كدارند  يداخل ياختار، سيا مدرسه
 شوند. يمنسوخ زدوده م يها برابر، انگاره

ن ياراتركفراهم آوردن  ي: در جستجويخاص/ فناور يها تيبر صالح يدگاه مبتنيد. 2
 يهـا  يسـتگ ياز شا ي، بخشـ يبوده و فنـاور  يريادگيل يابزار در انتقال دانش و تسه

 دهد.  يل مكيشخاص را ت

ـ ه باكـ  يز بر صـفات انسـان  ك: تمريانسان يندهايبر صفات و فرا يدگاه مبتنيد. 3 د در ي
 ت شود. يآموزان تقو دانش

ـ مهـم ا  يهـا  يژگـ ي: از وياجتمـاع  يها تيردها و فعالكاركبر  يدگاه مبتنيد. 4 ن نـوع  ي
ـ  ياريـ عنـوان مع  الت آن دارد و بهكشه در جامعه و مشيه ركدگاه آن است يد  يراب

 است.  يموضوع درس يكانتخاب 
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ازهـا و  يشـتر بـر ن  يدگاه بين ديد اكي: تأيت فرديق فعاليازها و عاليبر ن يدگاه مبتنيد. 5
 يها تيران در موقعيه فراگكن يو ا يدرس ةران، وجود انعطاف در برناميق فراگيعال

 ). 1382، يليآموزش داده شوئد (سلسب يصورت انفراد مناسب به

  رده است: ك يگونه رده بند نيرا ا يدرس ةبرنام يها هدگايل ديت كم
 دارد.  ييفردگرا ةبا انگار ييانسانگرا ا و ژرف بهيپو يدگاه، نگاهين دي: اييگرا انسان. 1

ـ : در اياجتمـاع  يـي گرا يبازساز. 2 ـ ن دي مـدارس و   يدگاه اصـالح جامعـه و بهسـاز   ي
 مدنظر است.  يدرس يها برنامه

و  يسـاز  ه، آمـاده يـ ته يو چگـونگ  يدرسـ  يزير ند برنامهيران فيي: درصدد تبيفناور. 3
 است.  يدرس يها ن برنامهيتدو

 يدرس ةآموزش برنام يه براكاست  ييها نهينش موضوع، عنوان و زمي: گزيدانشگاه. 4
 است.  يآموزان ضرور دانش يمدارس، با هدف رشد ذهن

  داند:  ير ميز يها دگاهيخود را شمول د يدرس ةبرنام يها دگاهيلر ديرون م
هـا، باورهـا و    نـد انتقـال ارزش  يقـت فرا يدر حق آمـوزش و پـرورش  : يدگاه انتقاليد. 1

بـا   يطـور اساسـ   دگاه بـه ين دياند. ا رفته شدهيه توسط اجتماع پذكاست  ييها دانش
  ها مرتبط است.  هيپا جنبش بازگشت به

در آن معلمـان  ه كـ ند حل مسأله است يفرا يك: آموزش و پرورش، يتنش دگاه هميد. 2
 اموزند. ي، روش حل مسأله را بياربردكصورت  نند بهك يم كمكآموزان،  دانش به

خـاص، مـدنظر قـرار     يلكشـ  به يريادگيدگاه، ين فرادي: در ايده دگاه خود جهتيد. 3
ـ ان ايرد. حاميگ يم ـ ن دي و  يسـن  يبنـد  ن طـرح درس، گـروه  يدگاه بـا نمـره، تـدو   ي

 آموزش مخالفند.   يراهبردها

 يهـا  تيـ لكاز  يا ه جامعـه مجموعـه  كن باور است يدگاه بر اين دي: ايدگاه تحوليد. 4
ـ وسـته اسـت. ا  يوابسـته و پ  هم و به ينشك هم ـ ن دي قـت از آمـوزش و   يدگاه در حقي

 ). 1386و اجارگاه،  يند (فتحك يت ميانه حمايگرا لكپرورش 

  نند: ك يمطرح م يدرس ةبرنام ةعمده در گستر يريگ زنر و واالنس پنج جهتيا
م، تسلط بر محتوا و ي، آموزش مستقيرفتار يها دگاه بر هدفين ديدگاه فناورانه: ايد. 1

 د دارد. كين شده تأييش تعياز پ يها برنامه
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ر، كـ تف ييآزاد است و بـر توانـا   ييدگاه از لحاظ محتواين دي: ايندشناختيدگاه فرايد. 2
ه در كـ را مدنظر دارد  يذهن يندهايد و رشد فراينما يد مكياستدالل و حل مسئله تا

 شود.  يده ميآثار بلوم و برونر د

ه بـر حسـب   كـ اسـت   يدانش يةد بر پايبا يدرس ة: برناميكادمكآ ييگرا دگاه عقليد. 3
 يذهن يدگاه بر موضوع و رشد قواين ديد اكيشده باشد. تا يموضوعات، سازمانده

 د دارد. كيتأ يرفتار يها شتر بر مدليآموزان است و ب دانش

ه كـ دگاه بر اجتماع است و باور دارد ين ديز اك: تمرياجتماع ييگرا يبازساز  دگاهيد. 4
ـ نند. اك ييد شناسايآموزان با ها، را دانش غلبه بر آن يالت جامعه و چگونگكمش ن ي
 د دارد. كيند تأيبر فرا يابيدگاه در ارزيد

ـ ر رنامـه ند بيآموزان در فرا دگاه، دانشين دي: در ايدگاه تحقق شخصيد. 5 ، اجـرا و  يزي
ند. محتـوا تـا آنجـا    يآ يشمار م به يدرس ةنقش داشته و گسترانندگان برنام يابيارزش
ل يالس تبـد كـ دگاه، ين ديوسته است. در ايآموزان پ ت دانشيفرد ه بهكمت دارد ياه
آمــوز و معلــم، هــر دو  ه دانــشكــز خواهــد شــد يــبرانگ و چــالش يغنــ يانكــم بــه
 ). 1986ن، يالكنو را بگسترانند ( يندهايم و فرايد مفاهيباه كشوند  يم يرندگانيادگي

  ند: ك يم يبند ن پنداشته و ردهيچن يدرس ةبرنام يها يريگ رو جهتياكاس
و انضـباط   يعلم يها دگاه، دانش موجود در رشتهين فرادي:  در ايكالسكدگاه يفراد. 1

ـ   بـه  يشـده اسـت، و موضـوع درسـ     ي، سازماندهيل آموزشكش به رداختن هنگـام پ
 ت قرار دارد. يدر اولو يدرس ةبرنام به

رفتـار فـرد اسـت و سـاختار      يند دگرگـون ي: آموزش، فراياجتماع يياراكدگاه يفراد. 2
ـ    كوچـ ك يواحـدها  ف بـه يـ لكت ياز بررس يدرس ةبرنام ـ  يتـر و از سـاختار پ  يدرپ

 است.  ياجتماع يازهاين ، خدمت بهييند. هدف نهاك يم يرويپ يريادگي

 يهـا  ييبـر نارسـا   يرگـ ي: هدف آموزش و پـرورش چ ياجتماع يگاه بازسازديفراد. 3
جامعـه را در   ةنـد يا، آيپو يختير  پروراند تا به يدگاه افراد را مين دياست. ا ياجتماع

 حل مسئله است.  يمعنا ند بهين فرايدر ا يريادگيرند. يدست بگ

ـ ر در رونـد  يـ دگاه، فراگين دي: در اكودك ةدگاه مطالعيفراد. 4  يدرسـ  ةبرنامـ  يريادگي
ختـه از دانـش اسـت    يهـم آم  بـه  يا مجزا، مجموعـه  يها موضوع پرداختن به يجا به

 ). 1388، ي(قادر
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  ر است:يشرح ز ر بهكوا يبند طبقه
 يد براين طرح، معلم باياند: بنا بر ا يدرس ةردن برنامك يه درصدد منطقك ييها هينظر. 1

نـد و  ك ياز برخـوان  ها را وادار به ، آنيدرسآموز بر مواد  از تسلط دانش يابي نانياطم
 است.  ينوشتار يها رد بر اساس آزمونكارك

موفـق   يردهـا كارك ةد بنابر مطالعـ يبا يدرس يها : برنامهيدرس ةساخت برنام يةنظر. 2
ـ ن شـوند؛ ا ين و تـدو يـي ختگـان تع يفرزانگان و فره  يه مبنـا كـ ردهاسـت  كن عملي

 رند. يگ يقرار م يدرس يزير برنامه

ـ ن نوع نظرياند: ا يدرس ةبرنام يها دهيردن پدك يه درصدد مفهومك ييها هينظر .3 هـا   هي
ـ  يبوده و روشـنگر  يدرس ةبرنام يها تيت مسائل و فعاليدنبال هدا شتر بهيب  ةو ارائ

 شود.  يمطرح م يدرس ةرامون مسائل برنامير پكروش تف

 يدسـتياب : اند يدرس ةبرنامي ها محققانه پديده و يعلم تشريح دنبال به كه يهاي . نظريه4
 ي(فتحـ  اسـت  توجـه  مـورد  يدرسـ  ةبرنامـ هـاي   پديـده  از تـر  فهم عميق و كدر به

  .)1386 واجارگاه،
  :شامل ميلر يپ.يج بندي طبقه
 شود، مي منجر يمشخص رفتارهاي به كه خاص يادگيريهاي  روش با: رفتاري ديدگاه. 1

 از و سـاخت بسـته   داراي و ددار ياهميـت بسـيار   يادگيري محيط. كار دارد و سر
  .رديگ يبهره م معيار بر يمبتن هاي آزمون از و است اي شده تعيين پيش

 مـورد  هـاي  و روش يعلمـ  قلمروهـاي  دگاه بـر ين ديا: يموضوع/ يانضباط ديدگاه. 2
 يهـا  موضـوع  از دسـته  آن بـر  تمركـز  .دارد تأكيد قلمرو هر در ارشناسانك استفاده
  .شود مي ارائه همتوسط و يابتداي ةدور در يطور سنت به كه است يدرس

 ة. برنامـ دارد تأكيـد  كشـهروندي دموكراتيـ   و يفرهنگـ  انتقـال  بر: ياجتماع ديدگاه. 3
 هـاي  مهـارت  رشـد  بـه  ككم وآموزان  دانش كردن جامعه پذير عامل ةمنزل به يدرس

  .است كدموكراتي بستر كي در يارزش هاي مخالفت يمربوط بهبررس
ـ نما ييرونـدها  افراد، يدگرگون و رشد: ارشدگر ديدگاه. 4  بنـابراين . ار داردكان و آشـ ي

چنـين   كـه  ردكـ  يطراحـ  اي گونه به را يآموزش و راهبردهاي يدرس يها برنامه بايد
  را شتاب بخشد. يدگرگون و رشد

. اسـت  يشـناخت  هاي تقويت مهارت دگاه،ين ديا ياصل كانون: يفرايندشناخت ديدگاه. 5
 گـر يد و يارزشـياب  وسـته، يهـم پ  بـه  ياجـزا  يو بررسـ  ياوكـ وا بـر  يدرسـ  ةبرنام
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 بايـد  كه است يهاي مهارت مهمترين از مسئله حل .ورزد يم تأكيد يذهن هاي مهارت
  .تقويت شود

 مفهـوم  و معنـا  با ساختن در مرتبط يسع بايد يدرس هاي برنامه: گرايانه انسان ديدگاه. 6
و  فـردي  ميـان  هاي مهارت و هخودپندار رشد موضوع بر دو و باشند داشته يشخص
  .شود توجه ياجتماع و فردي هاي ارزش به يدستياب

 .است يتعال روند به يدستياب و وجود از باالتري ةتوجه مرتب كانون: فردي فرا ديدگاه. 7
 و خالقيـت  ةقـو  پـرورش  يپ در يدرس ةبرنام بوده، شهودي تفكر اهميت بر تأكيد
  )1378 (ميلر، است مسائل حل در تازه هاي دگاهيفراد
را  ينـ يگز نـه يچهار به يند، وك يم يابيرا ارز يدرس يها گر، برنامهيد ي، با نگاه1هاكرسون

  داند: يم يآموزش يدگاهيار فرادكراه
  .است يتاريخ و يعلم :ينظر -يمنطق ةنيگز نيبه. 1
ــ. 2 ــيگز نيبه ــ -يشــناخت اســطوره ةن ــوع از: يعمل ــژوهش ن ــومهــاي  پ  و يشــناخت ق

  ست.ا يپديدارشناخت
  .دارد تأكيد كو هرمنوتي نامهيخودزندگ بست كار بر: يتكامل -يتحول ةنيگز نيبه. 3
 و ياست (فتحـ  كهرمنوتي پژوهشگري و بر يمتك كه: انتقادي -هنجاري ةنيگز نيبه. 4

 ) 1386 اجارگاه،

  است: شرح اين به يدرس ةبرنام هاي ديدگاه از 2شوبرت ويليام بندي طبقه
 و باشـند  يدرسـ  ةبرنامـ  يمحتـواي اصـل   بايد، بزرگ هاي كتاب :يعقالن يگراي سنت. 1

ايـن   در. ندك تسهيل را كردن حساب و نوشتن خواندن، ةگان سه هاي و مهارت فنون
  .است آموزش ياصل محور فراگيران، يذهن يدن و فرابريگستران ديدگاه،

 يجتمـاع ا و يدانشـ  يهـا  پـژوهش  به يمتك بايد يدرس ة: برنامياجتماع رفتارگرايان. 2
 در يشايسـتگ  و آمـوزي  مهـارت . سـازد  ، كارامـدتر يزندگ براي را رانيفراگ و باشد
  نظر گرفته شود. در بايد يبزرگسال يزندگ براي يآمادگ و يهاي فن يتواناي

 هـا  انگـاره  و تجـارب  يتالق بايد محل يدرس ةبرنام ديدگاه، اين بنا بر: گرايان تجربه. 3

  __________________________________________________________________   

1. Hakerson 

2. Schobert, william 
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 فرصـت  بايـد  فراگيـران . آورد فـراهم  تجربـه  ازيبازس يبرا را يهاي فرصت و باشد
   ).1386،(قادري باشند داشته را يآموز تجربه و كردن نظر اظهار

ـ فراد شـش  ةبردارنـد  در نظـري مطالعـه   مبناي عنوان به هانكينز و ارنشتاين بندي طبقه  دگاهي
  است: زير شرح به

 و يفنـ  ديـدگاه  از توانند يم يدرس ةهاي برنام دگاهي) فراد2009هانكينز ( و ارنشتاين باور به
 كه است يسنت و تربيت تعليم يها همانند طرحواره ،يفن هاي دگاهيفراد. شوند ي، بررسيفن غير

 يغير فن هاي دگاهيفراد كه يحال در دهند؛ يم بازتاب را آموزش يرسم و شده تثبيت هاي روش
 يآموزش هاي شيوه با و آمده داريپد آموزش و پرورش پيشگام هاي يمش خط از يبخش عنوان به
 شـود  يمـ  مطرح يدرس ةدگاه برناميفراد شش يكل طور به ارنشتاين، نگاه از. اند در چالش يسنت
ـ فراد عنـوان  بـه  )يدانش و يا ، سامانهي(رفتاري، مديريت نخست دگاهيفراد 4كه   و دو يفنـ  دگاهي
  اند: يفن رغي هاي دگاهيجزء فراد )يگراي مفهوم نو و يگراي ديگر (انسان دگاهيفراد

تـرين   يقـديم  تجـويزي،  و يهـدف، منطقـ   وسـيله  دگاهين فراديا: رفتاري دگاهيفراد. 1
 شـامل  و دارد هيـ تك يفنـ  و يعلمـ  اصـول  بـر  كه است يدرس ةبرنام در دگاهيفراد

 اسـت. اهـداف   يدرسـ  ةبرنامـ  تنظـيم  در گام گام به راهكارهاي و يمالحظات عمل
ـ درونما شـود؛  ييين مـ تع ،ينوشتار يكل طرح كي اساس بر ينهاي  يهـا  نشكـ ه و ي

تعيـين   پـيش  از اهـداف  با ارتباط در نتايج و يابند يم ياهداف، توال اين با يادگيري
  .شوند مي يارزياب شده،

كـه   اسـت  ياجتماع نظام كي عنوان به مدرسه دگاه،يدر اين فراد: يمديريت دگاهيفراد. 2
 انـدركاران، بنـابر   دسـت  رديگـ  و يدرسـ  ةبرنامـ  ارشناسـان ك آموزندگان، فراگيران،
 جـدول  بنـا بـر   يدرسـ  ةبرنامـ . اند ينشك هم در يكديگر با يخاص اصول و هنجارها

ـ فراد ايـن . گيـرد  يمـ  شـكل  كـارگزاران  و هـا  سازواره امكانات، منابع، ،يزمان  دگاهي
 و كنـد  يمـ  يجانبدار يسرپرست و نظارت و ارتباط يبرقرار ،يسازمانده ازگزينش،

  د دارد. كيبند است و بر آن تأ يپا يمنطق احلمر و يعقالن اصول به
 يفرع واحدهاي كه دارد نظر سامانه كي عنوان به يدرس ةبرنام : بهيا سامانه دگاهيفراد. 3

از  يا برگرفته ،يدرس ةبرنام به نگرش. شوند يم گرفته نظر در سامانه كل با در ارتباط
 سـتن ينگر بـا  يزشـ آمو هـاي  بخـش  يهمگـ  هاسـت،  نظام يها و بررس سامانه ةنگر
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 ةبرنامـ  شـتر يب ،يدرسـ  ةبرنامـ  ارشناسانك. شوند يم يبررس بر يكديگر، ياثرگذار  به
 يهـا  سـامانه  عنوان به نظارت، و آموزش كه گيرند ينظر م در ياصل ةسامان را يدرس
  .دهند يم ياري يدرس ةبرنام اجراي به يفرع

 و شـده  شناخته يعقالن و نگر ي، كليسنت يدگاهيفراد عنوان به: يدانشگاه دگاهيفراد. 4
ايـن  . پـردازد  يمـ  يدرسـ  ةبرنامـ  مفـاهيم  و ياصل هاي موقعيت ياوكو وا يبررس به

 يعملـ  تـا  داند يم و نظري يعلم يبحث ،يدرس ةبرنام تدوين ةدر بار بحث ديدگاه،
ـ فراد ايـن  موافقـان . شـود  يمـ  آموزش و پرورش مربوط  يكل هاي جنبه به هك  دگاه،ي

داده،  قـرار  نظـر  مد را سياست و فلسفه تاريخ،: مانند بنيادي ياه موضوع از شماري
  .دهند مي ارائه يدرس ةبرنام از يكل ينگرش

ـ  انسـان  دگاهيفراد: يگراي انسان دگاهيفراد. 5  و ككـود  يروانشناسـ  تحـت تـأثير   يگراي
 رشـد  ،يگروهـ  هاي برنامه ،يزندگ تجارب بر كه شكل گرفت انسانگرا يروانشناس
. ورزد يمـ  تأكيـد  ياجتمـاع  هنـري  هاي فعاليت و يادگيرنده نفس زتع و خودپنداره

 ياجتماع ،يدرس ةبرنام از هدف و استيپو يادگيري، يها نشك در آموز دانش نقش
 مـد نظـر   نيـز  يرسـم  غير هاي برنامه ،يرسم يدرس ةبرنام بر افزون. كردن آن است

  .نگرد يم يشخصيت ابعاد ةهم به و است
 ،يسياسـ  نهادهاي بر بلكه بر مدارس تنها نه يدرس ةبرنام: يگراي مفهوم نو دگاهيفراد. 6

است  اجتماع از اي گستره ،يآموزش نظام. باشد متمركز نيز بايد ياجتماع و اقتصادي
 اينـان، . موجـود  گر وضـعيت  تثبيت نه باشد يبخش آزادي بايد يدرس ةبرنام هدف و

 تأكيـد  يدرسـ  ةبرنامـ  در سـازي  مفهـوم  و بازنگري به و پرورشند و آموزش منتقدان
  .ورزند يم

تـوان   يگذشـت، مـ   يدرسـ  ةبرنامـ  يها دگاهياز فراد يبند طبقه ةنيه در زمكآنچه  با توجه به
مختلف  يها نظران با نام گر صاحبيه دكرا  ييها دگاهينه فراديشينز، بكين و هانيه ارنشتاكگفت 

ـ اند، در قالب دو فراد دهياوكو  يرا بررس ـ ه اكـ انـد   داده بازتـاب  يلـ كدگاه ي هـا   يبنـد  ن طبقـه ي
  انده شده است. ينما 1 ةدر جدول شمار يوتاهك به



 1395بستان ، بهار و تا1، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 42

  يدرس ةبرنام يها دگاهيگوناگون فراد يها يبند طبقه -1جدول 

  شده مطرح هاي فراديدگاه  نظر صاحب شده مطرح هايفراديدگاه نظر صاحب

  لوي آريه

 نئوماركسيستي

  نيل مك

  انسانگرايي
  اجتماعي گرايي ازسازيب سازگرايي و ساخت
  فناوري اجتماعي گراييبازسازي

  دانشگاهي مفهومي بازنگري

  ميلر رون

 انتقالي

  اسكايرو

  كالسيك
  كارايي اجتماعي كنشيهم
  اجتماعي بازسازي دهيجهت خود

  مطالعة كودك تحولي

  واكر

 درسيبرنامةكردن منطقي

  هاكرسون

  نظري  منطقي،
  عملي  شناختي اسطوره رسيدبرنامةساخت
 تكاملي  دگرگوني درسيبرنامةكردن مفهومي

محققانه برنامة و علمي تشريح
  درسي

  انتقادي  هنجاري

 سيلور،
 الكساندر،
  لوئيس

 علميهايورشتهدرسيموضوعات

 و آيزنر
  واالنس

  فناورانه
  شناختيفرايند فناوري/خاصهايصالحيت
  دانشگاهيگرايي عقل سانيانفرايندهايوصفات
  اجتماعي گرايي بازسازي اجتماعيهايفعاليتوكاركردها

  شخصيتحقق فعاليت فردي/عاليقونيازهابر

 مك جيمز
  كرنن

 خردگرا-عقلگرايي

 و ارنشتاين
  هانكينز

  رفتاري
  مديريتي كالمي-مذهبي
  ايسامانه رويايي اجتماعي
  گاهيدانش فني-رفتاري

  انسانگرايي ايمراقبه/عاطفي-شخصي
  گراييمفهوم نو انتقادي-سياسي
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 پـر  و ياساسـ  يهـا  بحـث  از ي، يكـ يدرسـ  ةبرنام هاي دگاهيفراد شد، اشاره كه گونه همان
 داد نظـران) نشـان   صاحب هاي بندي (طبقه نظري پيشينه بر كه مروري است گستره اين چالش

ـ  زمينـه  در لـيكن، . شده اسـت  معطوف موضوع، اين به جدي بسيار توجه كه  ايـران  در ،يتجرب
 يپژوهشـ  انجام چنـين  بر يمبن شواهدي تا كنون و گرفته صورت شماري انگشت يها پژوهش

  .است نشده دهيد
 بـر  يانضباط حاكميت ديدگاه از يحاك ها يافته )1391( مهر كپا و يامين خندق پژوهش در
  .بود هنري پرورش يدرس ةبرنام

 يدرسـ  ةم بـر برنامـ  كدگاه حايه فرادكار ساخت كز آشي) ن1385ج پژوهش امام جمعه (ينتا
  است.  يدگاه دانشگاهيران، مطابق با فراديت معلم ايترب

 هـاي  طـرح  انـواع  ةدربـار  معلمـان  باورهاي يبررس"با عنوان  يپژوهش در )2000( چونگ
 و مثبـت  يهمبسـتگ  رفـت،  يمـ  انتظـار  كـه  آنچه خالف بر كه يافت دست جهينت اين به "برنامه

 انسانگرايانه گيري كه جهت يمعلمان كه طوري به آمد، دست به ها دگاهيبين فراد %)91( معناداري
 مقطـع  از لحـاظ  و داشـتند  نيز رفتاري گيري جهت از حمايت گرايش به كردند، گذاري ارزش را

ـ د آنان هاي يگير جهت در معناداري جنسيت، تفاوت و متوسطه) و يابتداي ة(دور يتحصيل  دهي
ـ نبا هـا  گيـري  جهـت  كـه  بـود  )2006( جنكينـز  پژوهش خالف بر چونگ، اخير ةنشد. يافت  دي
  .نداشت يتفاوت معلمان، يمقطع تحصيل و جنسيت
 مربـوط  هـاي  گيـري  در تصـميم  نيازهـا  شـناخت  زيربنـاي  هـا،  دگاهيفراد كه اين به عنايت با

بنابر  يريزان درس برنامه و )1382 واجارگاه، يتحف و نوبريان زاده اند (طالب يدرس هاي برنامه به
 ياصـل  عناصـر  پيرامـون  دارند، تربيت و و تعليم يدرس ةبرنام ماهيت به نسبت كه است ينگرش
) 1383 ،ي(ملكـ  ننـد ك يتعيين مـ  را يدرس ةبرنام گيري جهت كرده و گيري تصميم يدرس ةبرنام
ـ فراد بايـد  نيز رشته اين جوياندانش يحت و يدرس ةبرنام ةگستر ارشناسانك ن،يبنابرا هـاي   دگاهي
 يشناسـاي  اهميت بيان به توجه با. )2009هانكينز،  و ارنشتاين( نندك  يابيو ارزش يبررس را خود
 ايـن  و هـدف  ياصـل  موضوع ،يدرس ةبرنام عناصر و مراحل يتمام در تأثير آنها و ها دگاهيفراد

 ةبرنامـ  هـاي  ديـدگاه  ةگستر در شده مطرح يها بندي تقسيم  به توجه طريق از تا است آن مطالعه
 تر آگاهانه حركت ساز زمينه اول و دوم، ةمتوسط ةآموزان دور دانش هاي ديدگاه يو بررس يدرس

افزون . شود يدرس ةبرنام گوناگون هاي گستره در آن كاربرد تأثير و ها ديدگاه توجه به در بعدي
 بـراي  را گسـتره  اين در موجود ةارشناسانك نشتواند دا مي ها ديدگاه اين بيشتر شناخت ن،يبر ا

 بـاز گفتـه   كـه  آنچه به توجه با. گرداند تر كاربردي و تر شفاف يدرس ريزان و برنامه پژوهشگران
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 ةآمـوزان دور  دانـش  يدرس ةبرنام هاي دگاهيفراد يشناساي و يبررس حاضر، پژوهش هدف شد،
 دگاهيفراد كه است اين مطالعه يش اصلپرس ن،يبنابرا. تهران است 6 ةاول و دوم منطق ةمتوسط
  اول و دوم چيست؟ ةمتوسط ةآموزان دور دانش غالب

 پـژوهش،  ايـن  در كـه  وجـود دارد  يدرسـ  ةبرنامـ   هـاي  ديدگاه از يمتفاوت هاي بندي طبقه
ـ فراد ةهمـ  ،ينـوع  بـه  كـه،  دليل اين به )2009هانكينز ( و ارنشتاين بندي طبقه  دو در را هـا  دگاهي

ـ فراد ةمبناي مطالعـ  است، ردهك ي) بررسيفن رغي و يفن طيف(  ةآمـوزان دور  دانـش  هـاي  دگاهي
  .گرفت اول و دوم قرار ةمتوسط

  پژوهش روش
 ةجامعـ  و يپيمايشـ  يتوصـيف  جهـت روش،  از و كاربردي هدف، حيث از حاضر، پژوهش

 دولتـي  يهـا  مدرسـه  اول و دوم ةمتوسط ةدور آموزان دانش از است پژوهش عبارت اين آماري
آمـوزان   دانـش  از .ردنـد ك يتحصيل مـ  94 -95يتحصيل سال ه دركتهران  شهر 6 ةمنطق ةانروز
پسـر و   50و دختـر  54 تعداد يا طبقه يتصادف يريگ نفر با روش نمونه 104اول   ةمتوسط ةدور

 52 و دختـر  48 يا طبقـه  يتصـادف  يريگ نفر با روش نمونه 100دوم از  ةدور ةمتوسط در مقطع
از  سرانجام، و شد توزيع پژوهش، ةافراد نمون بين ساخته محقق ةپرسشنام .ده شدنديبرگز پسر

ل عدم وصول يدل پرسشنامه به 3شدند و  ياوكو وا يپرسشنامه بررس 48پرسشنامه،  15مجموع 
پرسشـنامه سـاخته    يكپژوهش از  يها داده يگردآور يو نقص در اطالعات حذف شدند. برا

  استفاده شد. 

  گردآوري اطالعات و يريگ ابزار اندازه
 يشـمار  يداراهـر بخـش   دو بخـش، و   يه داراكـ  يا ها از پرسشـنامه  داده يآور گرد يبرا

ر استفاده شـد. بخـش اول   يشرح ز به ،بود يا نهيچند گز يها پرسشو در قالب آن پرسش مهم 
 ،يتحصـيل  ةرشـت  ،يتحصـيل  مقطع جنسيت، ه اطالعات مربوط بهك يپرسشنامه، مشخصات فرد

   شد. يآور جمع سال ورود
ه كـ  اسـت  يسوال اصـل  3در قالب  يا نهيچند گز يها پرسش يبخش دوم پرسشنامه، حاو

ـ در سوال اول؛ داست: ب ين ترتيبد يكشرح هر  و  يارگرفتـه شـده در طراحـ   ك بـه  يهـا  دگاهي
ـ د 6 ه شاملك ةو دوم متوسط اول ةدور يدرس ةن برناميتدو شـده   مطـرح  يدرسـ  ةبرنامـ  دگاهي

توسـط   بـود  )يگراي نومفهوم و يانسانگراي ،يعلم ،يا سامانه ،يمديريت فتاري،ر(ارنشتاين توسط
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ـ ه در اكـ پاسخ دهندگان مشخص شده اسـت. قابـل توجـه اسـت      پاسـخ دهنـدگان    ،ن سـوال ي
ار گرفتـه  كـ  به يها دگاهيبودن د يقيدر سوال دوم؛ تلف نه را عالمت بزنند.ياند چند گز توانسته يم

و  يريـ گ ن جهتيدر سوال سوم؛ اول.نه را شامل شده استيه دو گزكمشخص شده است  ،شده
ـ مـل سـوال اول و دوم ا  كه مكد شمشخص  ،ار گرفته شدهك دگاه بهيد  ن بخـش بـوده اسـت.   ي

مطـرح   درجه 4 در ليكرت بندي درجه اساس طيف بر سوال 30پژوهش در قالب  يها پرسش
  شد. 

 هيـأت  (عضـو  يدرسـ  ةبرنامـ  ةرشـت  ارشـناس كنفر  4 از ها، سازه با ها پرسش انطباق يبرا
ـ . شد استفاده يخوارزم دانشگاه يشناس روان و يتربيت علوم ة) دانشكديعلم  پرسشـنامه  يرواي
 يطريـق همسـان   از نيـز  پرسشنامه يپاياي. گرفت قرار تأييد مورد اصالحات الزم، انجام از پس
 توزيع نمونه افراد زا نفر  25 بين يا نامه منظور پرسش بدين. شد محاسبه كرونباخ آلفاي يدرون
 يآمـار توصـيف   از اسـتفاده  بـا  دسـت آمـده   به هاي داده. آمد دست % به 86 ضريب آلفاي هك شد

و  يبررسـ  راهـه)  چنـد  و يكراهه (تحليل واريانس ياستنباط آمار و معيار) انحراف و (ميانگين
ـ د يبخـش دوم، تـا حـدود    يهـا  در مجمـوع پرسـش   شد ياوكوا ـ و فراد هـا  دگاهي  يهـا  دگاهي
  رده است.كرا مشخص اول و دوم متوسطه  ةدور يدرس ةارگرفته شده در برنامك به

  پژوهش يها افتهي
ــه: اول پرســش ــور ب ــ ط ــش ،يكل ــوزان  دان ــه ةمتوســط ةدورآم ــدام اول و دوم ب ــ ك از  كي

  دارند؟ گرايش ،يدرس ةبرنام هاي دگاهيفراد
  .شد يزير بررس صورت به يفرع پرسش سه اول، پرسش ذيل در
ـ فراد اول و دوم بـه  ةمتوسط ةدورآموزان  دانش ايشگر -1-1  بـر  يدرسـ  ةبرنامـ  هـاي  دگاهي

 است؟ چگونه حسب جنس

 ةبرنامـ  هـاي  دگاهيفراد به اول و دوم ةمتوسط ةدورآموزان  دانش گرايش يكل وضعيت -2-1
 است؟ چگونه يمقطع تحصيل حسب بر يدرس

 ةبرنامـ  هـاي  دگاهيفراد به ماول و دو ةمتوسط ةدورآموزان  دانش گرايش يكل وضعيت -3-1
 است؟ ورود چگونه سال حسب بر يدرس

 شـش  آمـوزان بـه   دانـش  گـرايش  يچندگانه برا واريانس يبررس آزمون از برامده هاي يافته
  .است شده ارائه  3و 2شماره  جداول در ،يتحصيل و مقطع جنس بنابر يدرس ةبرنام دگاهيفراد
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يدرس ةبرنام دگاهيفراد شش آموزان به دانش گرايش يكل وضعيت يتوصيفهاي  آماره  -2 ةجدول شمار  

 گرايي مفهوم نو  انسانگرايي  علمي  اي سامانه  مديريتي  رفتاري ديدگاه شاخص
  68/10  83/11  62/9  87/8  56/9  62/6 ميانگين

  63/2  68/2  83/2  58/2  80/2  82/2  انحراف معيار

 حسب بر يدرس ةبرنام دگاه يفراد شش آموزان  به دانش گرايش يتوصيفهاي  آماره -3 جدول شماره

  ورود سال و مقطع جنسيت،
 نومفهوم گرايي  انسانگرايي  علمي  اي سامانه  مديريتي  رفتاري  ديدگاه
  شاخص
  گروه

ميانگين
انحراف
  معيار

ميانگين
انحراف
  معيار

ميانگين
انحراف
  معيار

ميانگين
انحراف
  معيار

ميانگين
انحراف
  معيار

ميانگين
انحراف
  معيار

  64/2 45/10  54/2 93/11  95/2  90/9  54/2  75/8  85/2  69/9  66/2  81/6  دختردوره اول
  62/2 20/11  04/3 60/11  53/2  00/9  74/2  13/9  76/2  26/9  21/3  20/6  پسردوره اول
  57/2 57/10  69/2 86/11  96/2  86/9  67/2  76/8  65/2  42/9  86/2  55/6 دختردوره دوم
  96/2 10/11  79/2 70/11  16/2  70/8  31/2  30/9  41/3 10/10  80/2  90/6  پسردوره دوم

  27/3 21/10  58/2 20/10  28/2 20/10  81/1  40/8  76/3  80/8  16/2  80/5  92ورودي 
  74/2 80/10  78/2 73/11  98/2  73/9  72/2  80/8  81/2 00/10  33/3  50/6  93ورودي 
  42/2 64/10  51/2 29/12  84/2  29/9  66/2  11/9  54/2  11/9  10/2  05/7  94ورودي 

 بــه گــرايش و ورود بــين ســال كــه نشــانگرند  3 ةشــمار جــدول در منــدرج يهــا جــهينت
 بـه  يهمگـ  و نـدارد  وجود معناداري تفاوت آموزان نيز، ت دانشيشاخص، جنس يها دگاهيفراد
  .دارند گرايش انه،يدگاه انسانگرايد

 يفن غير و يفن فطي دو از كي كدام اول و دوم به ةمتوسط  ةآموزان دور : دانشدوم پرسش
  دارند؟ گرايش يدرس ةبرنام

  .است گرفته قرار يبررس زير مورد صورت به يفرع پرسش سه دوم، پرسش زير در
 اول و دوم  بـر  ةمتوسـط  ةآمـوزان دور  دانـش  يفنـ  غير و يفن هاي دگاهيفراد بين آيا -1-2
  دارد؟ وجود معناداري تفاوت جنس حسب
 ة(دور يتحصـيل  مقطـع  حسب برآموزان  دانش يفن غير و يفن هاي دگاهيفراد بين آيا -2-2
  دارد؟ وجود معناداري اول و دوم) تفاوت ةمتوسط
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 يفنـ  غير و يفن دگاهيفراد ةمقايس يچندگانه برا واريانس تحليل آزمون از حاصل هاي يافته
  .است شده ارائه 5و  4شماره  جداول در ،يتحصيل و مقطع جنس اساس بر

 در يدرس ةبرنام يها دگاهيد آموزان به دانش گرايش يكل وضعيت يتوصيف يها آماره -4 ةجدول شمار
  يفن غير و يفن طيف دو

  انحراف معيار  تفاوت  ميانگين  كلي نمره  فراديدگاه
  25/7  32/24  68/34  60  فني

  73/4  48/7  52/22  30  فني غير

 حسب بر يفن غير و يفن رويكرد مقايسه براي چندگانه واريانس يبررس آزمون نتايج -5 ةجدول شمار
  يتحصيل مقطع و جنس

  ss  df1  df2  MS  F  P آماري متغير شاخص  گروه

 جنسيت براساس
  49/0  48/0  80/25  46  1  80/25  فني فراديدگاه

  78/0  07/0  70/1  46  1  70/1  فني غير فراديدگاه

مقطع  اساس بر
  تحصيلي

  88/0  02/0  23/1  46  1  23/1  فني فراديدگاه

  83/0  04/0  98/0  46  1  98/0  فني غير فراديدگاه

ـ فراد دو به گرايش لحاظ از جنس دو بين معناداري تفاوت جدول، اين هاي يافته طبق  دگاهي
ـ فراد سمت به يمذكور، همگ جدول هاي يافته به توجه با. شود ينم مشاهده يفن غير و يفن  دگاهي

ميـان   معنـاداري  تفـاوت  جـدول،  ايـن  هـاي  يافتـه  اسـاس  همچنين، بر. دارند گرايش ،يفن غير
ـ فراد دو بـه  گـرايش  لحـاظ  اول و دوم) بـه  ةمتوسـط  ةمقطع (دور آموزان دو دانش  و يفنـ  دگاهي
  .دارند گرايش يفن غير دگاهيفراد به يهمگ تقريباً ديگر، عبارت به. شود ينم مشاهده ،يغيرفن
 سـب ح اول و دوم بـر  ةمتوسط  ةآموزان دور دانش يفن غير و يفن دگاهيفراد بين آيا -3-2
  دارد؟ وجود معناداري تفاوت ورود سال
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 يفن غير و يفن رويكرد ةسيمقا يبرا يكراهه واريانس يبررس آزمون يها جهينت – 6 ةجدول شمار
  ورود سال حسب برآموزان  دانش

 S S df M S  F P  تغيير آماري منبع شاخص  فراديدگاه

  
 فني

  

  21/7  2  43/14  گروهي بين
  70/54  45 87/2461  گروهي درون  87/0  13/0

  ---   47 31/2476  كل

  غير فني
  97/12  2  95/25  گروهي بين

  84/22  45 02/1028  گروهي درون  57/0  56/0
  ---   47 97/1053  كل

ـ فراد به گرايش و ورود بين سال كه آنند نشانگر 6 ةشمار جدول در مندرج يها نتيجه  دگاهي
 غيـر  دگاهيفراد شتر بهيب يهمگ و ندارد وجود داريمعنا تفاوت نيز،آموزان  دانش يفن غير و يفن
  .دارند گرايش يفن

  يريگ جهينت و بحث
اول  متوسطة آموزان دورة دانش درسيبرنامة  هاي فراديدگاه شناسايي هدف با حاضر پژوهش

 كـه  داد نشـان  حاصـل  نتيجـة  .تهـران پـذيرفت   6در مـدارس منطقـة    تحصـيل  به و دوم مشغول
غالـب،   كمتـر  فراديـدگاه  و انسـانگرايي  فراديـدگاه  بررسـي،  مـورد آموزان  دانش بيشتر فراديدگاه
 درآمـوزان   دانش هاي نمره بررسي ميانگين به ها، فراديدگاه زمينة در تر كلي ديدي با. است رفتاري

آمـوزان   دانـش  نمرة كه ميانگين ساخت آشكار ها يافته و شد پرداخته نيز فني و غير فني طيف دو
 اسـت. بـا توجـه    30از 52/22غيرفنـي  فراديـدگاه  و در 60از 68/34فني اديدگاهفر در كلي طور به
 درآمـوزان   دانـش  نمـرة  ميـانگين  كـه  شد معلوم مي آماري هاي آزمون و فراديدگاه هر كل نمرة به

 غيـر  فراديـدگاه  بـه آموزان  دانش ديگر، عبارت به. است فني فراديدگاه از فني، باالتر غير فراديدگاه
 نـاهمخوان  )1385جمعه ( امام پژوهش هاي نتيجه يافته با اين. اند داده نشان يشتريب گرايش فني،
 معلـم،  تربيـت  نظـام  بر و حاكم غالب فراديدگاه كه بود آن از حاكي وي، مطالعة هاي يافته .است
 در توجيـه . است تأكيد مورد ديدگاه مداري، موضوع ديدگاه است و فني هاي فراديدگاه با مطابق
 شـيوة  و آمـوزش  شـيوة  لحـاظ  بـه  معلـم،  نظام تربيت و همتوسط نظام كه اين بر علم با يافته اين
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 و متمركـز  كمتـر  معلم نظام تربيت و متفاوتند يكديگر با درسيبرنامة  نظام گيري پيرامون تصميم
 و درسـي يكنواختنـد   هاي هبرنام داراي و متمركز بيشتر همتوسط و نظام متفاوت هاي هبرنام داراي

 توان و متوسطه مي تكميلي تحصيالت هاي دوره در يادگيري و ارة فضاي متفاوت آموزشدرب نيز
 در اسـت  توانسـته  زيادي حد تا درسيبرنامة  اجراي سطح در درسي ريزي هبرنام رشته كه گفت
رونـد   ايـن  تربيت معلـم  نظام در ولي كند، عمل خوبآموزان  دانش هاي در ديدگاه تعديل جهت

 صـورت  بـه  نظـام  و افراد رويكرهاي و ها كه ديدگاه اين ضمن. است افتاده اتفاق كمتر دگرگوني
 بيشـتر  و دهنـد  نمـي  را تشـكيل  فكري نظامي ديگري بدون كدام هيچ و قابل تفسيرند طيف يك

  .است بحث مورد بيشتر ديگر چند نوع يا يك با محوريت ها ديدگاه اين از تركيبي
 طـور  به كه موضوع اين به خود پژوهش در ) نيز1391( آهنچيان ثاني، جعفري بورنگ، اكبري

 و رفتـارگرايي  ايـران فراديـدگاه   هـاي  دانشـگاه  مجـازي  آموزش فضاي در غالب كلي، فراديدگاه
چنـد   از تركيبـي  صـورت  بـه  بيشتر و است گرايي آسان و باالخره گرايي سازنده و شناختي سپس
 در اسـتادان  كه است يافته دست ضوعاين مو افزون بر. است كرده اشاره فراديدگاه و گيري جهت
 گيـري  جهـت  فراديـدگاه و  مهندسـي  و فني و پزشكي علوم با مقايسه در علوم انساني هاي رشته

 كـه  معتقدنـد  تيموسـين  و سـيمر  بحث، تكميل در. اند اتخاذ كرده آموزش در را تري انسانگرايانه
ايـن دگرگـوني    و يـد آ عمـل  بـه  آموزشـي  و درسـي  هـاي  هبرنامـ  در نظري اساسـي  تجديد بايد
  .  است يادگيري پيامدهاي و ارزشيابي هاي دانشجو، روش استاد نقش در تأمل نيازمند گزيني بهينه
 از ،يبـاالتر تحصـيل   مقـاطع  در )1421( يزالكيفلـ  دي و عبـدالرحمان  وان سليمان، گفته به
 هـاي  مهـارت  و انتقادي تفكر تفكر، باالي نيازمند سطوح ،يدرس هاي هبرنام محتواي كه يآنجاي

 هـاي  هبرنام و استادان از كه يمحتواي ياعتبارياب و استدالل عقايد، براي يداليل ةارائ و يارزشياب
 و محـور  آمـوز  دانـش  تـدريس  هاي روش از استفاده دوران، اين در ن،ياند، بنابرا يدريافت يدرس
 هـا  ياوكـ وا ايـن  بـه  استناد با. سته استيآن باب يسازمانده نوع و دروسهاي  سرفصل در تغيير

 يفنـ  غيـر  هـاي  دگاهيفراد با ، مطابقيآموزش هاي شيوه گونه اين از استفاده كه افتيتوان در يم
 سـمت  بـه  يبررسـ  مـورد آمـوزان   دانـش  گـرايش  در يمـؤثر  امر، عامل همين نتيجه، در و بوده
  .بوده است يگراي مفهوم نو و يانسانگراي هاي دگاهيفراد

 مربـوط  ترتيـب  بـه  نمـره، تـرين   پايين و جنس، باالترين دو هر براي كه بود آن ديگر، يافته
 جـنس  دو كـه هـر   اسـت  ايـن  نمايانگر يافته اين. است بوده رفتاري و يانسانگراي دگاهيفراد به
. اسـت  نداشـته  وجود آنان غالب دگاهيفراد بين يتفاوت داشته، گرايش يگراي انسان دگاهيفراد به
 نتـايج  بـا  يافتـه  اين. نداشته است مذكور هاي گيري جهت به تمايل بر تأثيري واقع، جنسيت، در
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 با .است همخوان )2000چونگ( و )2006جنكينز ( )،1391مهر ( كپا و يخندق امين مطالعات
 يشناسـ  روان لحـاظ  بـه  كـه  اين و يدرس هبرنام هاي ديدگاه بر يشناس روان يمبان تاثير به توجه

 ايـن  در امـا  داشته باشد؛ تأثير خاص يگرايش تخابان پيرامون افراد بر نگرش تواند يم جنسيت
خـاص   ديدگاه كي گيري موضع در پسر و آموزان دختر بين دانش تفاوت عدم از يحاك مطالعه

  .دارد يبررس و بحث جاي يروانشناس لحاظ به كه بود
 6 در آموزان دورة متوسطه اول اي دانش بازه ميانگين كه بود آن از حاكي پژوهش بعدي يافته

 علمـي، مـديريتي،   گرايـي،  نومفهـوم  گرايـي،  انسـان  هاي فراديدگاه مربوط به ترتيب به راديدگاه،ف
متوسـطه، دورة   آمـوزان دورة  دانـش  براي ها نمرة فراديدگاه ميانگين ترتيب و رفتاري و اي سامانه
 يافتـه . ودرفتاري ب و علمي اي، سامانه مديريتي، گرايي، نومفهوم انسانگرايي، هاي فراديدگاه دوم را
نتـايج   اسـاس  بـر . بـود  ورود سال حسب برآموزان  دانش گانه شش هاي فراديدگاه به مربوط ديگر

 غالب، فراديدگاه  94 و 93 در ورودي و گرايي مفهوم نو غالب فراديدگاه 92 ورودي در حاصل،
ن ميـانگي  كمتـرين  ورودي، سـه  هـر  بـراي  كـه  اسـت  بايستة يادآوري .بود انسانگرايي فراديدگاه
 مقايسـة  در چندگانـه  واريانس آزمون بررسي از حاصل هاي يافته. بود رفتاري فراديدگاه به مربوط

 فراديدگاه دو گروه در دو ميان را معناداري تفاوت نيز، جنس اساس بر غير فني و فني فراديدگاه
 طالعـة م نتـايج  بـا  و همسـو  )2000( چونگ نتايج پژوهش با يافته اين. نداد نشان فني غير و فني

 در هاي تحصيلي، سال مطالعة حاضر در كه گفت توان مي عبارتي به. بود ناهمسو )2006جنكينز (
  .است نداشته تأثيري درسيبرنامة  مختلف هاي فراديدگاه به دانشجويان گرايش

 در بيشـتري  ةسـابق  كـه  يمعلمان ) نشان داد،1391( مهر كپا و يخندق امين ةمطالع همچنين
 امـر  ايـن  اعتقاد آنان، به. دارند يانضباط دگاهيفراد سمت به نيز يش شديدتريگرا دارند، تدريس
ـ  بـه  گـرايش  معلـم،  ةانديشـ  و بـاور  در هر چنـد  كه است بوده واقعيت اين از يحاك شايد  كي
 باور بر تدريج به ،ينظام آموزش بر محوري انضباط حاكميت اما دارد، وجود گيري خاص جهت

 بيشـتر  انضباط محور يآموزش نظام در حضور چه هر ديگر، عبارت هب. گذارد يم تأثير انديشه و
  .يابد يم افزايش گيري، جهت اين يسو نيز به وي گرايش ناخواسته يا خواسته شود، يم

ـ فراد ورودي سه هرآموزان  دانش ن پژوهش،يدر ا كه يحال در  يانسـانگراي  بـه  غالـب  دگاهي
 يآموزشـ  گروه كه است اين از يحاك شود، يم حثادامه ب در كه گونه همان امر اين و اند داشته
 در امـر،  ايـن  هك مند عالقه و جوان با استادان پويا هاي گروه جمله از يبررس آموزان مورد دانش
آمـوزان   دانـش  بـين  عدم تفاوت مورد در نكته اين البته كه است بوده تأثيرگذار كار بسيار ةنتيج
   .دكن يم صدق دوم هم ةاول متوسطه و دور ةدور
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 بـر  يفنـ  غيـر  و يفنـ  دگاهيفراد ةدر مقايس چندگانه واريانس يبررس آزمون نتايج همچنين،
 ةاول متوسط ةآموزان دور دانش بين معناداري تفاوت كه بود آن از ي، حاكيتحصيل مقطع اساس
 ةزمينـ  در پـژوهش  ةيافتـ  آخـرين  همچنـين  .اسـت  نداشته وجود دگاهيفراد دو دوم در ةو دور
 را تفـاوت معنـاداري  آموزان  دانش يفن غير و يفن دگاهيفراد به گرايش و ال ورودس بين مقايسه
 هـم  و يفن دگاهيفراد در هم ورودي، هاي مختلف سالآموزان  دانش ديگر، عبارت به. نداد نشان
  .بودند برابري سطح در ،يغير فن دگاهيفراد در

 تـأثير  ريـزي  هبرنامـ  مراحـل  بـر سـاير   درسيبرنامة  هاي فراديدگاه شد، اشاره كه همانگونه
 تـدوين  و گذشـتة طراحـي   بـه  نگـاهي  كـه  نويسد مي )1382راستا، سلسبيلي( اين در. گذارد مي
 تربيـت  و تعليم فرايند در اساسي مرحلة اين به توجهي بي از حاكي كشور، در درسي هاي هبرنام
  .است

 انجـام  شـده،  اريخـودد  يآموزشـ  جوامـع  ساير به پژوهش اين هاي يافته تعميم ن ازيبنابرا
 ياصـل  گيرنـدگان  تصـميم  و مربيـان  ريـزان،  برنامه هاي ديدگاه يبررس ةزمين در ديگر يمطالعات
 زيـرا . شود يم پيشنهاد آموزش و پرورش، نظام و پرورش و آموزش نظام در يآموزش هاي نظام
 ويس و شوند، سمت يم تركيب يكديگر با اندركاران دست اين هاي مختلف ديدگاه كه يهنگام
گرفتـه   نظر در اهداف و ها آرمان وجود با بسا چه شود، يم يسرگردان دستخوش ،يآموزش نظام
 خواهد مخالف يحت و ناهماهنگ موردنظر، اهداف با آيد، يم در اجرا به عمل در كه آنچه شده،
  .است نشده يتوجه يدرس هاي در برنامه ها گيري جهت و ها ديدگاه اين تأثير عمق به زيرا .بود
اول متوسـطه و   ةآمـوزان دور  كه دانـش  بود آن از يحاك حاضر، پژوهش نتايج ،يكل طور هب
 يگراي مفهوم نو و يگراي انسان جمله از و يفن غير دگاهيفراد سمت به بيشتري گرايش ،دوم ةدور

 يزيبـاي  ،يشخصـ  امـور  بر ،يبررس آموزان مورد دانش كه نكته است اين بيانگر امر اين. داشتند
 عناصر و فرايند در فراگير، نقش آنان بر تأكيد واقع، در. دارند يخاص تأكيد بازكاوي و يشناخت
 اي از نمونـه  عنـوان  بـه  ،يبررسـ  آموزان مـورد  دانش غالب. توليد ةبر بازد تا است يدرس برنامه

 چـالش  در يسنت يدرس هاي ريزي و برنامه ها شيوه با ،يارشناسك ةگستر اين ةآيند نظران صاحب
ـ  (نـو مفهـوم   جديـد  و پيشگام آموزش و پرورش هاي يخط مش و با فلسفه يشترب بوده،  ،يگراي
 اقتضـا  يتربيتـ  علـوم  هـاي  رشـته  ماهيت. و همسوست هماهنگ )يگراي پيشرفت و يگراي انسان

 و باشند داشته سروكار آموزش و پرورش و يشناس روان مباحث با بيشتر ها رشته اين كند كه يم
. دهـد  يسـوق مـ   گرايانه نومفهوم و گرايانه انسان هاي دگاهيفراد يسو به را آموزان دانش امر، اين

 يسـند دگرگـون   هكـ  اسـت  روز شـده  ا و تازه بـه يپو يآموزش نظام كي متوسطه نظام همچنين،
  آورد. پديد ونديپ هم يعلم هاي در گستره نو هاي نگرش يداريپد در يمطلوب ، اثرياديبن
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 كيفيـت يـادگيري   يارزيـاب  ).1391( حسـين  ،يحسـين؛ كارشـك   ،يثـان  جعفـري  محمد؛ بورنگ، اكبري

فصـلنامه   مدرسان، تجربه و يدرس برنامه دگاههايياساس فراد بر ايرانهاي  دانشگاه در يالكترونيك
  .چاپ پذيرش ،عالي آموزش در ريزي برنامه و پژوهش

 برنامـه  نظـري  هـارچوب چ ارائـه  فكورانـه  بررسي فراديدگاههاي و نقد )1385( محمدرضا جمعه، امام
 دكتـري،  رسـاله  ،ايران معلم درسي تربيت برنامه فراديدگاه با آن مقايسه و فكور معلم درسي تربيت

  .يانسان علوم مدرس،دانشكده تربيت دانشگاه

هـاي   گيري جهت در محوري ديسيپلين سنت ). حاكميت1391( حميده مهر، كپا مقصود؛ ،يخندق امين
ــه درســ ــري تربيــت يبرنام ــانم هن ــاي دوره علم ــيبها، و چالشــها :يتحصــيل يراهنم  فصــلنامه آس
  .چاپ پذيرش ،اصفهان آموزشي دانشگاه نوين فراديدگاههاي

 آمـوزش  وزارت: تهران. الگوها وها  تلفيق ها، برداشت :درسي برنامههاي  ديدگاه ).1382( نادر ،يسلسبيل
  .تربيت و تعليم پژوهشكده و پرورش،

 درسـي  ريـزي  برنامـه  تخصصـي  مباحـث ). 1386(كـورش  واجارگاه، يفتح ؛محسن نوبريان، زاده طالب
  .آييژ انتشارات: تهران

 يطراحـ  در مطلـوب  گيـري  تصميم ساختار. ، آرزويايول ياسماعيل سميه؛ آبادي، بهمن ؛يمرتض ،يكرم
 علمـي  فصلنامه ،يدرس متخصصان برنامه و يعلم هيأت اعضاي ديدگاه: يعال آموزش يدرس برنامه

  .يدرس ريزي برنامهدر  پژوهش ،پژوهشي

 معاصـر  نظريـات  بـر  شـرحي : جديدهاي  بسوي هويت درسي برنامه. )1386( كوروش واجارگاه، يفتح
  .آييژ انتشارات: تهران .درسي برنامه

  .كتاب يادواره انتشارات: تهران. دوم ويرايش درسي برنامه فهم سترهايب. )1388( يمصطف قادري،

  .مدرسه انتشارات: تهران. راهنماي عمل درسي ريزي برنامه. )1383( حسن ،يملك

: ميلـر  با آيزنر درسي برنامههاي  فراديدگاه مقايسه). 1388( مقصود ،يخندق امين محمود؛ محمدي، مهر 
    يشناس روان و يتربيت مطالعات نگاهي ديگر

  سمت: تهران. محمدي مهر محمود ترجمه درسي برنامههاي  نظريه. )1387( يپ. يج ميلر،
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