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چکیده

مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و
پرورش ایران انجام شد .این پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی بود .حوزه پژوهش شامل کتابها و
مقاالت علمی چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه درسی در دسترس پژوهشگر بود که با روش نمونهگیری هدفمند

انتخاب شدند .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع نظام مقولهبندی استقرایی و در سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام شد .برای بررسی روایی از معیارهای باورپذیری شامل اعتبار
ساختاری ،اعتبار توافقی و اعتبار ارجاعی و برای بررسی پایایی از معیار اطمینانپذیری استفاده شد .همچنین برای
تضمین پایایی از نظر متخصصین استفاده شد .نتایج نشان داد که برنامه درسی دگرگونشونده دارای  171مفهوم24 ،
نشده و  6مفهوم کلی یا وجه همبسته و همزمان شامل کورره در مفهوم فعال (شدن و تغییر مداوم)،
مفهوم جایگزی 
پیچیدگی ،گفتگو ،کیهانشناسی ،اجتماع و مجموعه تجارب یادگیری بود .بنابراین برنامه درسی دگرگونشونده
ساده -پیچیده است و شش وجه آن کارکردی مناسب برای مفهومآفرینی در سطوح نظام برنامه درسی آموزش و
پرورش ایران دارند که این شش وجه برای متخصصان برنامه درسی اشارات کاربردی دارد.
نشونده ،نظام برنامه درسی ،آموزش و پرورش.
کلید واژهها :برنامه درسی دگرگو 
دریافت مقاله8931 /7/1 :

پذیرش مقاله8931/8/81 :

 -1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

fooladyhamad@yahoo.com
 -2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده
مسئول) rahmani@khuisf.ac.ir
 -3دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

keshtiaray@gmail.com
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مقدمه

بدون تردید تربیت شهروندان یکی از مهمترین دلمشغولیهای اکثر نظامهای آموزش و پرورش

شهای انجام شده در بسیاری از کشورهای
در بسیاری از کشورهای دنیا است .مطالعات و پژوه 
یدهد که مسئوالن آموزش و پرورش با عزمی راسخ و با
توسعهیافته و در حال توسعه نشان م 
تهای خود
تدوین برنامههای آموزشی متنوع ،تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالی 
نشدن نقش برنامههای درسی در
قرار دادهاند (نوروزی مصیر و رحمانی .)5931 ،امروزه با روش 
یتوان با استفاده از برنامه درسی مناسب نظام آموزشی را
توسعه جوامع و حتی توسعه جهانی م 
اصالح کرد و دانش مورد نیاز کودکان را در برنامه درسی آنها قرار داد تا تربیت افراد محقق و
متفکر بهعنوان هدف اصلی نظام آموزش و پرورش تحقق یابد .در این برنامه درسی همه
شآموزان باید از فرصت تربیتی برابر برخوردار باشند و این فرصت باید کمیت یکسان،
دان 
شآموزان ایجاد نماید
سالهای تحصیلی برابر و کیفیت واحدی از آموزش و پرورش را برای دان 
یخواه ،سلیمی و کیان .)8931 ،همچنین با نهادینهشدن نقش و اهمیت آموزش و
(شهمیر ،حسین 
پرورش در توسعه جوامع و بالندگی نسل نوجوان و جوان ،تالشهای بسیاری برای
قانونمندکردن این فرایند خطیر آغاز شده و آموزش و پرورش به انشعابات متعددی تقسیم شده
است .در این میان برنامههای درسی بهعنوان قلب نظام آموزش و پرورش و ابزاری در جهت
تحقق اهداف آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .نظام آموزش و پرورش در هر کشوری
یتوان به
برای آنکه بتواند نقش مهم خود را ایفا کند ،نیازمند مالحظاتی است که از جمله م 
اتخاذ اهداف و آرمانهای صحیح با توجه به شرایط کشور و تجزیه این اهداف به اهداف خردتر
ینژاد و احقر.)8931 ،
در سطوح مختلف آموزش و پرورش اشاره کرد (عباسپور ،عصاره ،سبحان 
برنامه درسی یک مفهوم است که همراه با مفهوم پیچیدگی نبوده و در واقع تالش بر این بوده
است که فرایند یادگیری مبتنی بر سادگی باشد .به عبارت دیگر فرض بر این بوده است که
یادگیری و آموزش باید ساده باشد .در واقع این مفهوم در بحث و تفکر توسعه مباحث مدرنیسم

نفوذ داشته است (دال و گاف .) 2002 ،1با توجه به ضرورت تغییر ،اصالح و نوسازی برنامههای
درسی و داشتن کارکردی پویا و منعطف برای آفرینشگری و پویایی نظام برنامه درسی که در

. Doll & Gough
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یشود ،الزم است تا برنامههای
پرتوی آشفتگی ،تغییر و دگرگونی در ساحتهای تربیتی نمایان م 
تهای نهفته متربیان و با پویاسازی
درسی به گونهای طراحی گردند تا در جهت ارتقای ظرفی 
تعامالت در ابعاد مختلف از جمله تجربه زندگی ،تجربه زیباشناختی ،توسعه خالقیت ،تفکر
انتقادی ،تحمل ابهام و غیره موثر واقع گردد .همچنین برنامه درسی دگرگونشونده ارائه یک
چارچوب نحوه عملکرد برای نظریهپردازان برنامه درسی نیست ،بلکه تحریک اندیشه در مورد
شیوهها و مفروضات برنامه درسی جاری است (استیوور .) 2009 ،1بر اساس نظام سیستمی

لدهنده نظام
نظامهای تولید (طراحی و تدوین) ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی نظامهای تشکی 
شآموخته نظام واجد چه
یشود که دان 
یروند .در سطح نظام مشخص م 
برنامه درسی بشمار م 
ییابد .برنامهریزی این سطح با
یها دست م 
ویژگیهایی است و با کسب چه تجاربی به آن ویژگ 
موضوعات عناصر برنامه درسی ،ساختار نظام تحصیالت ،نوع نظام آموزش ،منابع مورد استفاده و
یپور ،عصاره ،طیبی ،سالجقه ،صفرنواده و عابدی،
مگیری سروکار دارد (موس 
روشهای تصمی 
شآموز و معلم را بهعنوان سیستمی آزاد که
 .) 1387برنامه درسی دگرگونشونده ارتباط دان 
یداند .بر اساس دیدگاه
یشود ،م 
نیروی محرکه آن آشفتگی است و به آشوب منتهی م 
پستمدرنیسم واژه آشوب آن همیشه بار معنایی منفی ندارد ،بلکه به معنای فضای معناداری
است که متضمن فرصت تغییر نحوه تفکر و بررسی ادراک پارادوکس است که در بطن خود

پاسخ را پنهان کرده است (واربیلو .) 2012 ،2همچنین برنامه درسی دگرگونشونده یعنی تحول و
شدن از نوعی به نوع دیگر و از منزلتی به منزلت دیگر و از مرحلهای به مرحله دیگر تکامل یافتن
یانتهایی ،موقتی بودن و پیچیدگی است و
یکند که مشخصههای آن ب 
که این موارد اشاره م 
یشود
تغییری که باعث حرکت از یک حالت به حالت دیگر و از نظر کیفی در سطحی باالتر م 

(گیلستراپ .) 2010 ،3برنامه درسی فرایند انتقال آنچه شناخته شده است ،نمیباشد؛ بلکه کشف و
کاوش آنچه ناشناخته است ،میباشد .پس برخی مفاهیم برنامه درسی شامل خودسازماندهی،
ینظمی و آشوب و ساخت خالقانه معانی و مفاهیم
عدم تعیین ،پدیدآمدن نظم خودجوش از ب 
شآموزان و معلمان از طریق گفتگو و عمل فکورانه به کشف این
است و در برنامه درسی دان 
1
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یپردازند (خسروی و مهرمحمدی .)19 13 ،جهانبینی ساده در برابر پیچیده
قلمروهای ناشناخته م 
یتواند داللتهایی برای برنامه درسی داشته باشد و نظام برنامهریزی درسی آموزش و پرورش
م 
ایران با خالهایی در زمینه طراحی برنامه درسی مواجه بوده و تولید برنامههای درسی با
متخصصانی که نظام برنامهریزی درسی ایران آن را دنبال کرده است موجب به حاشیه راندهشدن
مفاهیم اساسی تربیتی مانند تفکر انتقادی ،خالقیت ،تخیل ،تحمل ابهام ،مفهومسازی ،استدالل
کردن ،فعالیت تیمی و مهارت گفتگو شده است .برنامه درسی دگرگونشونده بستری برای تفکر
یآورد که بر اساس
مجدد در خصوص نظام برنامهریزی درسی آموزش و پرورش ایران فراهم م 
پژوهش شریفی ( )2931نظام برنامهریزی درسی آموزش و پرورش ایران (مقطع ابتدایی) وجود
یک برنامه درسی نسبتا متوازن و منسجم ،اما فاقد کارایی را نشان داده است.
شهای بسیار اندکی درباره مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده انجام شده است .نجاریان
پژوه 
(  )49 13ضمن پژوهشی با عنوان تبیین مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی و استلزامات آن در برنامه
درسی که از دو پژوهش فلسفی استنتاج از نوع قیاس عملی و تحلیل مفهومی از نوع ارزیابی
ساختار مفاهیم استفاده کرد و به این نتیجه رسید که با توجه به مبانی نظریه پیچیدگی برخی از
استلزامات نظریه پیچیدگی در برنامه درسی شامل به چالش کشیدن اهداف قطعی و عینی ،ترویج
دانش زمینهای ،توسعه قابلیتهای عمومی ذهن ،تحقق رویکرد فرارشتهای ،تناسب میان دانش
یسازی تفاهم ،حمایت از دانش
تولیدشده در محیط آکادمی و مشکالت دنیای واقعی ،جهان 
تهای غیرمنتظره،
توزیعی ،مخاطرهپذیری و آمادگی برای مواجهه با تغییرات پیاپی و موقعی 
توجهه به یادگیرنده و ابعاد پیچیده و تعامالت او با جهان هستی ،به چالش کشیدن مکان و زمان
خاص برای آموزش و حمایت از یادگیری مادامالعمر ،تاکید بر یادگیری از طریق بازخورد،
یهای شبکه نوین آموزشی ،تاکید بر
پیوند ،ارتباط و تعامل چندجانبه شبکهای با بکارگیری فناور 
توانایی خودسازماندهی و نوپدیدی افراد و سازمان ،حذف کالس درس در لبه آشوب و عدم
تعادل ،ترویج برنامه درسی مشارکتی و مذاکرهای و حمایت از ارزشیابی فرایندمدار بود .شریفی
( )2931در پژوهشی با عنوان وضعیت برنامهریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی
ایران گزارش کرد که در برنامهریزی درسی دوره ابتدایی ایران مفهوم محصول ،مبانی دینی،
تمدارانه ،ذینفعان تشکل از نهادها و مراجع رسمی،
الگوی مبتنی بر سیاست عمومی و حکوم 
الگوی طراحی برنامه درسی دیسیپلینمحور ،عنصر محتوی ،کتاب درسی ،نقش آموزشی معلم،
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فمحور و پارادایم سنتی نسبت به برنامه درسی به طور معناداری بر سایر
الگوی ارزشیابی هد 
اشکال این مولفهها غلبه دارند .این موارد هر چند گویای وجود یک برنامه درسی نسبتا متوازن و
یتوان معادل با
منسجم در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران است ،اما این توازن را نم 
کارایی دانست .شاهولی ،مرعشی و هاشمی ( )2931ضمن پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین
رویکرد یاددهی -یادگیری در پارادایم پیچیدگی و کاربست آن در نظام آموزشی به این نتیجه
رسیدند که پارادایم پیچیدگی با نگرشی متفاوت به جهان هستی و توصیف و تبیین آن بر اساس
مفاهیم تغییر ،پویایی ،تعامل و بازخورد و مولفههایی چون تعداد عوامل اثرگذار بر پدیدهها،
لنگری ،علیت پیچیده ،نوپدیدی ،خودسازماندهی و غیره بستری مناسب و کارآمد برای
ک
مواجه نظام آموزشی با وضعیت امروز و آینده جامعه بشری است که تغییر و پیچیدگی مهمترین
یباشند .محمدی چابکی ( )2931در پژوهشی استلزامات طرح نظریهای تربیتی
مشخصههای آن م 
مبتنی بر پارادایم پیچیدگی را بررسی کرد و از امکان یک نظریه قوی تربیتی با اتکا به مولفههای
پارادایم پیچیدگی دفاع نمود .وی با استفاده از برخی مفاهیم به توضیح ماهیت نظریه تربیتی در
پارادایم پیچیدگی پرداخت و به استلزاماتی برای تدوین آن اشاره نمود که برخی از آنان شامل
مهای پیچیده با روابط و تعامالت پیچیده ،عمیق
مالحظه نظامهای آموزش و پرورش مانند سیست 
و غیرخطی درونی و بیرونی ،توجه به تغییر و تحول دائمی جهان هستی و تمام پدیدههای واقع در
آن از جمله پدیدههای تربیتی ودر نظر داشتن تمام الیههای هستی بهعنوان یک کل واحد بود.
داناییفرد ( )5 38 1در پژوهش خود با کنکاش در مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی گزارش کرد که
پیام کلی ادبیات علم پیچیدگی این است که به جای تمرکز بر اجزای یک سیستم و چگونگی
عملکرد آن باید بر تعامالت بین اجزا متمرکز شد .بر اساس نظر وی ماهیت فلسفی علم پیچیدگی
یدهد که این علم در گستره پستمدرنیسم قرار نمیگیرد .زیرا ماهیت رئالیستی و
نشان م 
تگرایی نزدیک
یشناسی آن این نظریه را بیشتر به اثبا 
تگرایی نظریه پیچیدگی و هست 
قطعی 
تشناسی این نظریه آن را
یکند .درک ماهیت زمینهای بودن و درون فیزیکی دانش در شناخ 
م 
ینماید .همچنین
کتر م 
به پارادایم فرااثباتگرایی و به طور خاص به هرمنوتیک نزدی 

مکمانیمون ) 2019 ( 1ضمن پژوهشی با عنوان تدریس و پژوهش به مثابه تفسیر پیچیده از طریق

. McManimon
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شکلی از کورره ،سفر نویسنده را برای مفهومسازی تدریس و تحقیق آموزشی ،مفهوم تفسیر
پیچیده را ردیابی و گزارش کرد که عمل تفسیر پیچیده و مبهم در حال حرکت و بیپایان است.
یهای زبان در خصوص ارتباط مفهوم تفسیر
وی با استفاده از داستانها ،ادبیات پژوهش و تئور 
مبهم در عصر برنامه درسی استاندارد ،استداللهایش درباره تفسیر پیچیده را ارائه و مسئولیت
معلم را تفسیر داستانهای زندگی ،زیست جهانهای مختلف و ایجاد روابط برشمرد .وایت و
لوین ) 2016 ( 1در پژوهشی با عنوان هدایت آشفتگی اصالح مدارس با نظریه پیچیدگی،

ویژگیهای سیستم انطباقی پیچیده را عدم تعادل ،برآمدنی ،خودسازماندهی و حلقه بازخورد
شآموزان با پیشرفت کم گزارش نمودند که مبتنی
ذکر کردند و چندین روش را برای بهبود دان 
بر علوم پیچیدگی بود .آنها نشان دادند که تئوری پیچیدگی نه تنها اصالح آموزشی را نشان
یدهد ،بلکه میتواند به طور موثر آن را هدایت کند .کشاورز ،ناتبیم ،رولینگ و خاورپور
م 

2

مهای انطباقی پیچیده
(  ) 2010ضمن پژوهشی اظهار داشتند که درک مدارس بهعنوان سیست 
شهای شروع
اجتماعی ممکن است به متخصصان آموزش و پرورش کمک کند تا برخی از چال 
و ادامه تحوالت را در مدارس توضیح دهند.
این پژوهش در راستای نشان دادن ابعاد مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده و فرایندهای آن در
تبندی شده و مربیان و
عرصه عمل مبتنی بر دگرگونسازی آن در آموزش و پرورش صور 
یتواند در اختیار مولفان
برنامهریزان را مخاطب قرار داده است .یافتههای حاصل از این پژوهش م 
کتب درسی قرار بگیرد تا برای طراحی برنامههای درسی از آن استفاده نمایند .عالوه بر آن
میتواند در اختیار مراکز آموزش و پرورش و آموزش ضمن خدمت معلمان و دانشگاه فرهنگیان
یپردازند ،یافتهها را لحاظ
قرار گیرد تا در دورههایی که بهخصوص به تربیت نیروی انسانی م 
یتوانند
تها و با این اطالعات تربیت نمایند و مدارس و دبیران م 
کنند تا معلمانی را با این صالحی 
یکند که طالب تغییر است ،لذا
از آن بهرهبرداری نمایند .انسان به این دلیل اقدام به تربیت م 
برنامه درسی یک فرایند تحولآفرین است و در این راستا مطالعه حاضر درصدد آن است تا با
تبیین برنامه درسی دگرگونشونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران در
مسیر توسعه مفهوم برنامه درسی گام بردارد و بستری برای آفرینشگری ،خالقیت ،شهود ،استعال،
. White & Levin
. Keshavarz, Nutbeam, Rowling & Khavarpour

1
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شآموزان و معلمان در نظام آموزشی ،تأمل در نظام برنامهریزی درسی ایران
توسعه تعامالت دان 
و بهبود و توسعه آن فراهم نماید .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم برنامه درسی
دگرگونشونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران انجام شد.
سواالت تحقیق

 .1مفروضات برنامه درسی دگرگونشونده کدامند؟
 .2وضعیت نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران بر اساس مفروضات چگونه است؟
 .3کارایی برنامه درسی دگرگونشونده نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران چگونه
است؟

روش تحقیق

این پژوهش از آنجایی که درصدد تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده به منظور نقادی
ششناسی پژوهش بر سنت
نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران است ،از نظر رو 

کاوشگری فلسفی انتقادی مبتنی است .مراحل کاوشگری انتقادی شامل تشریح مفروضات،
مقایسه و تعیین کارایی است .متناسب با هدف پژوهش در گام اول مفروضات برنامه درسی
دگرگونشونده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقولهبندی استقرایی تجزیه و
تحلیل دادهها با سه رویکرد کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد .کلیه منابع چاپی و
غیرچاپی در دسترس که مرتبط با برنامه درسی دگرگونشونده بود با استفاده از کدگذاری باز
خالصه شده و سپس مفاهیم همدسته و مفاهیم جایگزین تشکیل شدند .در گام دوم مقایسه و
تفسیر برنامه درسی دگرگونشونده بر اساس مفروضات پایه بود .در گام سوم تعیین کارایی
برنامه درسی دگرگونشوند بررسی شد.
حوزه پژوهش شامل کتابها و مقاالت علمی چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه درسی در
دسترس پژوهشگر بود که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در نمونهگیری هدفمند
قصد پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجه به هدف تحقیق ،بیشترین اطالعات را داشته
باشد و منجر به درک عمیق از موضوع مورد مطالعه گردد .در این تحقیق از کلید واژههایی مانند
تمدرن جهت جمعآوری
پیچیدگی ،آشوب ،برنامه درسی دگرگونشونده و برنامه درسی پس 
بسایتهای معتبر و منابع چاپی
اطالعات از پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستجوگر و نیز و 
و دیجیتالی داخلی و خارجی که در دسترس پژوهشگر بود ،استفاده شد.
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در این پژوهش برای بررسی روایی از معیارهای باورپذیری شامل اعتبار ساختاری ،اعتبار توافقی
و اعتبار ارجاعی استفاده شد .در راستای اعتبار ساختاری انواع اطالعات و دادهها جهت تایید،
حمایت یا یافتن تناقض در تفسیر استفاده شد .همچنین برای بررسی پایایی از معیار اطمینانپذیری
استفاده شد .دادهها و اطالعات با روش کتابخانهای و استفاده از ابزار بررسی مستندات
جمعآوری و در گام اول با استفاده از تحلیل محتوای کیفی نظام مقولهبندی استقرایی و در گام
دوم و سوم با رویکرد تأملی تجزیه و تحلیل شدند.

يافتهها

در گام اول تحلیل دادهها مفاهیم برنامهدرسی دگرگونشونده ،مقولهبندی و دستهبندی شد که
در این گام از سه رویه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .کلیه منابع چاپی و
غیرچاپی مرتبط با برنامه درسی دگرگونشونده با استفاده از کدگذاری مفاهیم خالصه شد و

مرحله بعد از مفاهیم همدسته ،مفاهیم جایگزین ایجاد شد و سپس مفاهیم کلی بدست آمد.
یشود که در گستردهترین شکل،
تهایی را شامل م 
برنامهریزی درسی در سطح نظام فعالی 
یکند .به عبارت دیگر در سطح نظام
تدارک شرایط برای تحقق انسان مورد انتظار را آشکار م 
شآموخته نظام واجد چه ویژگیهایی است و با کسب چه تجاربی به آن
مشخص میشود که دان 
ییابد .برنامهریزی در سطح نظام با تعیین تکلیف ساختار نظام تحصیالت،
ویژگیهای دست م 
مگیری سروکار
نوع نظام آموزش ،منابع مورد استفاده ،عناصر برنامه درسی و مدلهای تصمی 
جشده و مفاهیم کلی مرتبط با برنامه
یپور و همکاران .) 38 17 ،نتایج مضامین استخرا 
دارد (موس 
درسی دگرگونشونده در جدول  1ارائه شد.

نشونده
جشده و مفاهیم کلی مرتبط با برنامه درسی دگرگو 
جدول  .1نتایج مضامین استخرا 
جشده
مضامین استخرا 

مفاهیم

یمانند ادغام
در دیدگاه دیویی آموزش ،تحصیل ،برنامه درسی و جامعه در یک کل ب 

 .1کلگرایی .2 ،کنترل تحمیلشده و  .3کنترل

شده است که تمایز بین کنترل تحمیلشده و نوپدید آن را فراگرفته است.

نوپدید

دیویی برای مفهوم کنترل «دیگری» را متصور است و آن مهمتر و نافذتر و فراگیرتر

 .4کنترل .5 ،دیگری .6 ،خودکنترلی .7 ،منبع کنترل

تهای جاری نشات گرفته و هر فعالیت را
است .این کنترل به مثابه خودکنترلی از موقعی 

بیرونی .8 ،زمینهای بودن کنترل .9 ،کنترل برآمدنی،

یگیرد .نظریه
هدایت مینماید که این کنترل از مجموعهای از تجار نشأت م 

 . 10نوپدیدی . 11 ،خودسازماندهی و  .21تفکر

خودسازماندهی ،پیچیدگی و نوپدیدی بخشی از مکتب فکری دوران دیویی نبود.

پیچیده

وایتهد به جای اشیای سخت ،عظیم و نفوذناپذیر بر روابط و نوعی کیهانشناسی تاکید

 . 13کیهانشناسانه . 14 ،روابط .51 ،کیهان یک کل

کرد .در جهانبینی نظریه پیچیدگی دو نکته مهم شامل کیهان واحد پیچیده و داشتن

پیچیده . 16 ،وابستگی متقابل . 17 ،ماهیت ارتباطی

یشود.
ماهیت ارتباطی (نه انفرادی) استخراج م 

کل .81 ،گفتگوی پیچیده و  . 19آموزش بهینه
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اظهارات وایتهد مبنی بر این است که باید چند موضوع درسی به صورت بهینه و در

 . 20روابط

سیستمها برای کنترل به قدرت مضاعف بیرونی نیاز ندارند.

 .12کنترل درونی

مانداز نظریه
سیستمها فاقد اهداف از قبل تعیینشده بیرونی هستند و بر اساس چش 

نشده و . 23
 . 22عدم نیاز به اهداف از قبل تعیی 

آشوب ،جاذبهها از فرایند تعامل و درون نشأت میگیرند.

نشأت گرفتن جاذبهها از فرایند تعامل و درون

تمندی وجود دارد و این هدایت درونی است ،نه
در پویایی عمل احساس هدایت و جه 

 . 24هدایت درونی . 25 ،هدایت و جهتمندی و . 26

ارتباط با هم آموزش داده شوند.

بیرونی که به آن هدایت نوپدید گویند.

هدایت نوپدید

شیوه دیگر کنترل ،کنترل شخصی نیست و تحمیل درونی جایگزین مناسب تحمیل

 . 27کنترل شخصی . 28 ،رد تحمیل درونی و

ینماید.
بیرونی نیست و کنترل نوپدید ،عمل را به سمت مقصد نهایی هدایت م 

بیرونی . 29 ،کنترل نشأت گرفته از تعامالت. 30 ،
کنترل نوپدید و  . 31هدایت عمل

یشود و ارزیابی نوعی
در چارچوب پستمدرن از ارزیابی برای جداسازی استفاده م 

 . 32ارزشیابی مذاکرهمحور . 33 ،ارزشیابی بازگشتی

لمحور است
فراینده مذاکره محور است .معلم تنها ارزیاب نیست و ارزیابی امری تعام 

تحولآمیز و  . 34حلقههای بازخورد

که از آن بهعنوان بازخورد و فرایند بازگشتی انجام خصوصی و انتقاد عمومی یاد
یشود.
م 
اهداف بیرونی منفورند و جداسازی دوقطبی اهداف یک فعالیت از فعالیت دیگر منجر

 . 35اهداف مبتنی بر فعالیت

یشود.
به تقلیل فعالیت به روشهای محض م 
یشوند و چیزی فراتر از خود فعالیت و نتیجه بحث و
اهداف در بطن فعالیت نمایان م 

 . 36گفتمانی بودن اهداف . 37 ،اهداف

ینظیر
گتفگو هستند .دیویی بر اهداف عینی و آشکار تاکید کرد و هدف یک کل ب 

تپذیر (عینی) . 38 ،تلفیق اهداف و فعالیت و
بازگش 

همراه با چند فعالیت است.

 .93فعالیت بهعنوان یک کل

تها شکل و ساختار
اهداف کاربردی در داخل فعالیت قرار دارند و اهداف به فعالی 

 .04اهداف کاربردی نقطه آغازین . 41 ،اشکال و

شرونده ،چندین همبستگی
یدهد و زندگی یک کل با پیوستاری از تجارب پویا و پی 
م 

تها مشخص کننده اهداف. 42 ،
ساختار فعالی 

و درهمآمیخته است.

زندگی یک کل و  . 43زندگی یک کل با تجارب
شرونده و غیره
پویا ،پی 

هدف آموزش و ماهیت تحصیل رشد و بهبود اجتماعی از طریق تلفیق مولفههای

 . 44رشد اجتماعی از طریق تلفیق اندیشه شخصی و

لگرایی است.
خصوصی و عمومی و عم 

گفتگوی عمومی

شآموز درک شود
برنامه درسی تحولآمیز باید به مثابه تجربه برای دان 

شآموز و برنامه درسی
 . 45ارتباط فطری دان 

طبیعت به صورت همزمان هم خودانگیخته و هم ساختارمند ،هم انعطافپذیر و هم

 . 46همبستگی پیچیده

برنامه درسی از ابعاد متعامل یک کل پویا است و پیشرفت محاسبات غیرخطی و تکراری

 . 47برنامه درسی بهعنوان یک کل پویا. 48 ،

(بینظمیها و فراکتالها) باعث درک درست روابط بین برنامههای درسی شده است.

ینظمی منظم و  . 49فرکتالی بودن
ب 

یدهد و بدون
جامعه کورره ،پیچیدگی ،کیهانشناسی و گفتگو را کنار هم قرار م 

 . 50هولوگرافیک .15 ،کلگرایی و  . 52برنامه

باثبات ،هم آشفته و هم منظم است.

اجتماع ،ارکان دیگر نوعی موجودیت مجزا و تنها خواهند بود

درسی بهعنوان اجتماعی

سگرایی
اجتماع بر انتقاد و تعامل تاکید دارد و کورره بدون اجتماعی چیزی جز نف 

 . 53انقادی بودن برنامه درسی . 54 ،تعاملی بودن آن

نخواهد بود.

و  . 55زمینهای بودن آن

تجربه یک امر شخصی نیست و باید از طریق تعامل عمومی بازسازی و متحول شود.

 . 56تجربه فکورانه . 57 ،تجربه تعاملی و  . 58تجربه
تحولآمیز

یشود و در زمینه و حضور جامعه بومشناختی و
تجربه شخصی هوشمندانهتر و تحولی م 

 . 59تجربه تحولی . 60 ،زمینهای بودن اهداف. 61 ،

یافتد.
کیهانشناختی در این سلسه مراتب اتفاق م 

کیهانشناسانه بودن اهداف و  . 62تکثرگرایی
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شناختی

ییابد و این فرهنگ درون عالم هستی و کیهان
انسان و جامعه درون فرهنگ تحول م 

 . 63اجتماع بهعنوان ابزار تحول و  . 64نگرش

قرار دارد.

کیهانشناسانه

صفات انسانی مثل نژاد ،جنسیت و غیره در برابر مسائل بومشناختی ،جهانی و کیهانی

 . 65ارتباط کیهانشناسانه و  . 66شناخت متکثر و

یبازد.
رنگ م 

کیهانشناسانه

برنامه درسی یک گفتگوی شخصی ،محوری و قابل تغییر است که باید مبتنی بر تجربه

 . 67برنامه درسی بهعنوان گفتگو . 68 ،گفتگوی

باشد.

محوری و  .96تجربه زیستشده

برنامه درسی تحولی باید مبتنی بر گفت و شنود ،بر هم کنش و مذاکره باشد و برنامه

 . 70مذاکرهای بودن شناخت . 71 ،برنامه درسی

یهای بیرونی تاکید ندارد ،بلکه بر فرایند سیر و
درسی موقعیتیاب و تبدیلی بر ویژگ 

مذاکرهای . 72 ،خودسازماندهی . 73 ،برنامه درسی

یکند.
سفر و تجربه در میدان تاکید م 

تیاب و  . 74برنامه درسی تحولی مبتنی بر
موقعی 
تجربه زندگی

کیهانشناسی تمامیت روابط پنهان و آشکار جهان است و بهعنوان حرکتی پویا و فراگیر

 . 75داستان بهعنوان کیهانشناسی . 76 ،روابط و . 77

یباشد.
م 

حرکت و تغییر مداوم

یباشد ،حتی اگر
برنامه درسی نوعی کیهانشناسی است که به معنای یک کل نظامیافته م 

 . 78برنامه درسی کیهانشناسانه .97 ،کل نظامیافته و

بر اساس آن نظم را نتوان ساده ،خطی و باثبات دید.

 . 80نظم غیرخطی

کیهان بازگوکننده شکل و الگوی جهان است و با گذر از هرج و مرج به سمت

 .18کیهانشناسی زمینهساز یکپارچگی و . 82

یرود.
یکپارچگی م 

آشکارسازی آگاهی از طریق نظم درهمتنیده

جهان یک کل منسجم است که نه ایستا است و نه کامل ،اما فرایند پایانناپذیر حرکت و

 . 83کلگرایی و  . 84کلگرایی پایانناپذیر و

یباشد.
نوپدید م 

نوپدید

کیهانشناسایی باید داستانهای مهم و معناداری درباره عالم هستی بیان کند و از این

 . 85داستانسرایی . 86 ،داستان زمینهساز بودن. 87 ،

طریق زمینه بودن و تکامل انسانی را فراهم نماید.

کیهانشناسی بهعنوان داستان و  . 88رد برنامه درسی
غیرکیهانشناسانه

داستان جزء ضروری کیهانشناسی است .چون داستان شیوه کیفی درک را در اختیار ما

 . 89شیوه کیفی درک (تفکر روایتی) و . 90

یگذارد.
م 

اعتباربخشی به تخیل و رویاپردازی در داستان

یشناسی به آن اضافه کرد و در آن از
برای دادن جان تازه به برنامه درسی باید بعد زیبای 

 . 91تلفیق منطق با تخیل و داستان و  . 92تلفیق منطق

تخیل و داستان بهره گرفت.

یشناسی و روایت
و زیبای 

برنامه درسی باید درصدد تحمل نظم ساده به فرایند آموزش باشد.

 .39تحمیل نظم ساده به فرایند آموزش

برنامه درسی در عین ساده بودن باید پیچیده باشد و نظریه پیچیدگی بر پایه

 . 94ساده -پیچیده . 95 ،خودسازماندهی و .69

خودسازماندهی و نوظهوری استوار شده است

نوظهوری

یکند که
پیچیدگی بهعنوان یک پارادایم ،استعارههای مهیجی برای معناسازی ارائه م 

 .79عدم قطعیت بستری برای معناسازی و  . 98علیت

محدود به خطی بودن یا قطعیت نیستند.

پیچیده و بازگشتی

بر اساس نظریه پیچیدگی هم طبیعت و هم معناسازی انسان پویا و نوظهور است و از

 . 99نوظهوری معناسازی . 100 ،خودسازماندهی،

منظر معرفتشناختی این معاسازی خودسازمانگر ،غیرخطی و حساس به شرایط اولیه

 . 101غیرخطی بودن و  . 02 1حساس بودن معناسازی

است.

به شرایط اولیه

یشود و تجربه دو
بر اساس نظر دیویی تنها تجربه تأملی است به تجربه واقعی تبدیل م 

 . 103تجربه فکورانه

سطح اولیه مبتنی بر عملکرد و ثانویه مبتنی بر فکر دارد.
کورره همان کاوش تجارب خویش است.

 . 104تفکر فکورانه

یدهد ،بلکه آن کاری است که فرد با آنچه
تجربه آن چیزی نیست که برای فرد رخ م 

 .501تجربه شخصی تحولآفرین
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یدهد.
روی داده ،انجام م 
برنامهریزی محاورهای و تحولآفرین از طریق کاوشگری ایجاد و بهعنوان فرایند یا

 . 106محاوره و گفتگو و  . 107برنامه درسی

یشود.
روش مذاکره به آن نگریسته م 

مذاکرهای

یکند و در هر داستان خوبی به قدر
یک داستان خوب ،خواننده را به تفسیر تشویق م 

 . 08 1عدم قطعیت و نامعلومی . 109 ،داستانسرایی و

کفایت نامعلومی و بالتکلیفی وجود دارد.

 . 110مکالمه با متن

ینظمی ایجاد کند تا
معلم باید به صورت هدفمند و با کمک هنر آشفتگی و ب 

 . 111گسستگی و آشفتگی محرک خودسازماندهی

شآموزان برای سازماندهی انگیزهمند شوند.
دان 

و  . 12 1تدریس به مثابه هنر

برنامه درسی باید مبتنی بر عدم تعادل باشد و گسستگی و عدم تعادل همان موتوری

 . 113گسستگی و  . 114خودسازماندهی

فهم همیشه چیزی بیش از خلق مجدد مفهوم است و پرسشگری و گفتگو امکان معنا و

 .511فهم و شناخت زمینهساز دستیابی به معنا. 116 ،

دگرگونشدن فهم را فراهم مینماید.

پرسشگری و  . 117دگرگونشدن فهم از طریق

یدهد.
است که به رفتار سازمان م 

گفتگو
نگرایی تاکید دارد.
در برنامه درسی رویکرد خطی بر تعیی 

 . 18 1خطی بودن

مبخشی است.
در پشت مفاهیم دروننگرایی و عدم تعادل ،مفهوم خودنظ 

 . 119عدم تعادل

تبخشی باشد.
بر اساس نظر برونر برنامهریزی باید زمینهای و مبتنی بر تخیل و لذ 

 . 120زمینهای بودن و  . 121تخیل

برنامه درسی دگرگونشونده باید تحولی و مبتنی بر عدم تعادل باشد تا زمینه تحول در

 . 22 1عدم تعادل بهعنوان عامل رشد و  . 123تحول

یک موضوع را فراهم آورد.

نقطهای

یسازد و عدم قطعیت و وجود
داستان ،زندگی و پیچیدگی تجارب شخصی را عملی م 

تهای
 . 124داستان .521 ،عدم قطعیت و  . 126واقعی 

ینماید.
واقعیتهای متفاوت را آشکار م 

متکثر

یگیرد و فضایی
پدیدآیی فرایند خلق تازگی و فرایند خالقیت از بطن عملکرد نشأت م 

 .217نوپدیدی زمینهساز خالقیت . 28 1 ،حلقههای

یشود ،فضای سومی است که آموزش به آن
که از طریق حلقههای بازخوردی ایجاد م 

ننگری
بازخورد و  . 129مت 

شهای دیگری تعاملی است و باید برنامه درسی
شهای شخصی و رو 
رابطه بین رو 

شهای
شهای شخصی و رو 
 . 130تعامل بین رو 

نیاز دارد.
تعاملی باشد.

دیگری

یدهد که نقطه بحرانی تحقق یابد و نقطه
مبخشی زمان رخ م 
در برنامه درسی خودنظ 

شبینی بودن و
 . 131نقطه بحرانی . 32 1 ،غیرقابل پی 

شبینی است.
بحرانی در افراد مختلف متفاوت و غیرقابل پی 

مبخشی
 . 133خودنظ 

عوامل مهم برای غنای برنامه درسی شامل غیرتعینی بودن ،نامتعارف بودن ،بینظمی و

 . 134پراکندگی .531 ،تجربه زندگی . 136 ،عدم

عدم تعادل ،پراکندگی و تجربه زندگی است.

ینظمی و  . 38 1عدم تعادل
قطعیت . 137 ،ب 

یکند و برنامه درسی باید
در غیاب خودسازماندهی عدم قطعیت شکل ضعیف پیدا م 

 . 139خودسازمادهی . 140 ،پراکندگی و . 141

دارای پراکندگی ،عدم تعادل و آشفتگی برای تحریک باشد.

آشفتگی

سازمانبخشی درونی مفروضه اصلی تغییر تحولآفرین است.

 . 42 1فعال بودن محرک خودسازماندهی

طهای آموزشی یادگیری
بین مطالب درسی باید ارتباط افقی باشد و در چنین محی 

 . 143ارتباط افقی و ریزوماتیک و  . 144یادگیری

ییابد.
بهعنوان دیگرشدگی معنا م 

بهعنوان دیگرشدگی

یکنند که این
برنامه درسی سازمانی ،اداری و نهادی یک رویکرد خطی را دنبال م 

 .541نادیدهانگاری پیچیدگی برنامه درسی

یگردد.
رویکرد موجب نادیده گرفتن پیچیدگی م 
نگریستن به دانش بشری بهعنوان محتوی برنامه درسی با تردید مواجه شده است.

 . 146تردید در نگریستن به دانش بشری بهعنوان
محتوی

تشناسانه نیست و مالزمت هدفمندی و تصادفی بودن در معنای
خودتنظیمی غای 

فگذاری
 . 147همگامی تصادفی بودن و هد 
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غایتشناسانه یکسان نیست.

نکنندههای همگام هستند و در غیاب خودسازماندهی عدم قطعیت
شانص و مقصود تعیی 

فگذاری. 149 ،
 . 48 1همگامی تصادفی بودن و هد 

ثانگیز است.
شهای بح 
شکل ضعیفی به خود میگیرد و نقش معلم ایجاد چال 

خودسازماندهی و  . 150مباحثه

شبینی ،ارتباط ،نوپدیدی و تکامل همزمان و
خودسازماندهی شامل بازخورد ،غیرقابل پی 

 . 151ارتباط . 52 1 ،نوپدیدی . 153 ،تکامل همزمان

مهای پویا است.
خودسازماندهی در سیست 

شبینی بودن
و  . 154غیرقابل پی 

رشد و تکامل سیستم هم در گرو بازسازماندهی مقاوم و هم در گرو خودسازماندهی

 .551تکامل همزمان

در برنامه درسی به جای حفظ و تکرار باید به فهم و شناخت تاکید کرد.

 . 156فهم و شناخت

برنامه درسی دگرگونشونده مبتنی بر روابط و چرخههای نوظهور است.

 . 157نوظهوری

نقطه شروع یادگیری منطق نیست ،بلکه تخیل است.

 . 58 1تخیل

یشناسی است.
کل فرایند تربیت یک تجربه هنری و زیبای 

یشناسی و  . 160هولوگرافیک
 . 159تجربه زیبای 

است.

بودن
برقراری ارتباط بین تجارب خود و دیگران نیازمند ایجاد شبکه تجارب است و گذشته و

 . 161شبکهای بودن تجارب . 62 1 ،محیط یادگیری

آینده نقش مهمی در تأمل بر یادگیری دارد.

ارتباطی و  . 163یادگیری تأملی

بر اساس معنای فعال کورره نقش نهایی معلم بودن و زیستن است ،لذا تفکر و یادگیری

 . 164تفکر روئیدنی و زمینهای و  .561غیرخطی

یناپذیر
شبین 
آنها روئیدنی و مبتنی بر بافت است و ظهور آن فرایند ذاتا غیرخطی و پی 

بودن تفکر

است.
محیط یاددهی -یادگیری در پارادایم پیچیدگی و در فرایند پویا و بازگشتی قرار دارد و

 . 166برنامهریزی غیرخطی

یباشند.
تجارب پیچیده فرصتهایی در محیط یادگیری غنی م 

 . 167تجارب پیچیده

معلمان به جای انتقال اطالعات باید آموزش متن را به شیوه نگرش مبتنی بر متن

ننگری
 . 68 1مت 

پیوسته در حال بازسازی و تکامل است.

ننگری) برعهده بگیرند.
(مت 
برنامه ریزی درسی باید مبتنی بر طراحی زیست بومهای یادگیری به کم روش مشارکتی

 . 169شبکهای بودن . 170 ،یادگیری مشارکتی و

لهای متنوع برای مسائل مختلف باشد.
و یافتن راه ح 

 . 171جستجوی راه حل چندگانه

جشده و مفاهیم مرتبط با برنامه درسی دگرگونشونده قابل
در جدول  1نتایج مضامین استخرا 
نشده و کلی مرتبط با برنامه درسی
مشاهده است .نتایج مفاهیم همدستهشده ،جایگزی 
دگرگونشونده در جدول  2ارائه شد.

نشده و کلی مرتبط با برنامه درسی دگرگونشونده
جدول  .2نتایج مفاهیم همدستهشده ،جایگزی 
مضامین همدستهشده

مفاهیم

مفاهیم کلی

نشده
جایگزی 
 . 4.51.83 3 1.کلگرایی . 13 ،کیهانشناسانه بودن .51 ،کیهان به مثابه یک کل پیچیده. 16 ،

لنگری
ک

وابستگی متقابل . 17 ،ماهیت ارتباطی کل پیچیده (کیهان) . 47 ،برنامه درسی بهعنوان اجتماع،
 . 50.160هولوگرافیک بودن . 52 ،برنامه درسی بهعنوان اجتماع . 64 ،نگرش کیهانشناسانه و .97
کل نظامیافته
ش آم وز و
 . 14.20.76روابط . 19 ،آموزش بهینه چند موضوع درسی . 45 ،ارتباط فطری بین دان 
برنامهدرسی . 53 ،انتقادی بودن . 54 ،تعاملی بودن . 57 ،تعاملی بودن تجربه . 65 ،ارتباط

برنامه درسی
کیهانشناسانه

روابط
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کیهانشناسانه . 66 ،شناخت متکثر و کیهانشناسانه . 143 ،ارتباط افقی و روزوماتیک . 151 ،ارتباط،
 .5 53.15 1تکامل همزمان . 62 1 ،محیط یادگیری ارتباطی و  . 170یادگیری مشارکتی
 . 42زندگی یک کل . 43 ،زندگی یک کل پیشرونده و دارای چندین همبستگی و همآمیختگی،

تجربه

 . 12 1تدریس به مثابه هنر و  . 159تجربه زیباییشناسی

یشناسی
زیبای 

 . 91تلفیق منطق با تخیل و داستان و  . 21.158 1تخیل

تخیل

 . 75داستان بهعنوان کیهانشناسی .86 ،داستان زمینهساز مقوله بودن . 87 ،کیهانشناسی بهعنوان

داستان

داستان . 88 ،رد برنامه درسی کیهانشناسانه . 89 ،شیوه کیفی درک (تفکر روایتی). 90 ،
اعتباربخشی به تخیل و رویاپردازی از طریق داستان . 124 ،داستان .521 ،عدم قطعیت. 126 ،
واقعیتهای متکثر
ننگری،
 . 70مذاکرهای بودن شناخت .511 ،فهم و شناخت زمینهساز دستیابی به معنا . 29.168 1 ،مت 

ننگری
مت 

 . 156فهم و شناخت . 163 ،یادگیری تأملی و  .561غیرخطی بودن تفکر

برنامه درسی
بهعنوان گفتگو

یشناسی و روایت
 . 85.109داستان سرایی و  . 92تلفیق منطق و زیبای 

داستانسرایی

 .81گفتگوی پیچیده . 32 ،ارزشیابی مذاکرهمحور . 36 ،گفتگویی بودن اهداف . 67 ،برنامه درسی

گفتگومحوری

بهعنوان گفتگو . 68 ،گفتگومحوری . 71.107 ،برنامه درسی مذاکرهای . 106 ،محاوره و گفتگو،
 . 117دگرگونشدن فهم از طریق گفتگو و  . 150مباحثه
 . 9.149 3 11.72.95.100.114.1خودسازماندهی .12 ،کنترل درونی . 23 ،نشأت گرفتن جاذبهها از

خودسازماندهی

فرایند تعامل و درون . 24 ،هدایت درونی .79 ،عدم قطعیت بستری برای معناسازی . 119 ،عدم

برنامه درسی
بهعنوان پیچیدگی

تعادل . 22 1 ،عدم تعادل بهعنوان عامل رشد . 123 ،تحول نقطهای . 131 ،نقطه بحرانی. 133 ،
مبخشی و  . 136عدم قطعیت
خودنظ 
نشده،
 .03 3.کنترل نوپدید .9 ،کنترل برآمدنی . 10 ،نوپدیدی . 22 ،عدم نیاز به اهداف از قبل تعیی 

نوپدیدی

 . 26هدایت نوپدید . 31 ،هدایت موقعیت یا عمل توسط کنترل نوپدید . 84 ،کلگرایی پایانناپذیر
و نوپدید .69 ،نوظهوری . 99 ،نوظهوری معناسازی . 127 ،نوپدیدی زمینهساز خالقیت. 52 1 ،
نوپدیدی و  . 164تفکر روئیدنی و زمینهای
 .6خودکنترلی .21 ،تفکر پیچیده . 33 ،ارزشیابی بازگشتی تحولآمیز . 80 ،نظم غیرخطی. 101 ،

غیرخطی بودن

 . 02 1حساس به شرایط اولیه بودن معناسازی

حساس به شرایط

غیرخطی بودن و  . 166برنامهریزی غیرخطی
شبینی بودن
 . 46همبستگی پیچیده و  . 54 1 132.غیرقابل پی 

شبینی
غیرقابل پی 

 . 48بینظمی منظم . 82 ،آشکارسازی آگاهی از طریق نظم درهمتنیده . 111 ،گسستگی و آشفتگی

آشفتگی

محرک خودسازماندهی . 113 ،گسستگی . 137 ،بینظمی . 38 1 ،عدم تعادل و  . 141آشفتگی
 . 25هدایت و جهتمندی . 34.128 ،حلقههای بازخورد . 134.140 ،پراکندگی و  . 167تجارب

حلقههای بازخورد

پیچیده
 . 44رشد اجتماعی از طریق تلفیق اندیشه شخصی و گفتگوی عمومی . 62 ،تکثرگرایی شناختی،

شبکهای بودن

 . 63اجتماع بهعنوان ابزار تحول . 78 ،برنامه درسی کیهانشناسانه .18 ،کیهانشناسی زمینهساز

برنامه درسی
بهعنوان اجتماع

یکپارچگی و  . 161شبکهای بودن تجارب
 . 49فرکتالی بودن و  . 50هولوگرافیک

هولوگرافیک

تیاب و
 . 35اهداف مبتنی بر فعالیت . 38 ،تلفیق اهداف با فعالیت و تجربه . 73 ،برنامه درسی موقعی 

زمینهای بودن

 . 73برنامه درسی تحولی مبتنی بر تجربه زیسته و  . .135 96تجربه زندگی

تجربه زیسته

 . 120زمینهای بودن
برنامه درسی

216

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931
بهعنوان کورره
 . 08 1عدم قطعیت و  . 110مکالمه با متن

روایت و شیوه
روایتی

 . 56.103تجربه فکورانه و  . 104تفکر تأملی

تجربه فکورانه

 . 58.59تجربه تحولآمیز . 77 ،حرکت و تغییر مداوم .501 ،تجربه شخصی تحولآفرین. 116 ،

تجربه شخصی

پرسشگری و  . 144یادگیری بهعنوان دیگرشدگی

تحولآفرین

لشده .4 ،کنترل .5 ،دگیری .7 ،منبع کنترل بیرونی . 37 ،اهداف بازگشتپذیر.04 ،
 .2کنترل تحمی 

فعالیت یادگیری

برنامه درسی

اهداف کاربردی بهعنوان نقطه آغازین .39 ،تحمیل نظم ساده به فرایند آموزش . 94 ،ساده-

برنامهریزی شده

بهعنوان مجموعه
تجارب یادگیری

شهای شخصی و
پیچیده . 98 ،علیت پیچیده و بازگشتی . 18 1 ،خطی بودن . 130 ،تعامل بین رو 
روشهای دیگری . 42 1 ،فعال بودن محرک خودسازماندهی .541 ،نادیدهانگاری پیچیدگی برنامه
درسی و  . 47.148 1همگامی تصادفی و هدفمندی
 .8زمینهای بودن کنترل . 27 ،کنترل شخصی . 28 ،رد تحمیل درونی و بیرونی .93 ،فعالیت یا

تجارب یادگیری

صکننده اهداف . 55 ،زمینهای بودن
تها مشخ 
تجربه بهعنوان کل . 41 ،اشکال و ساختار فعالی 

شآموزان
دان 

برنامه درسی . 60 ،زمینهای بودن اهداف و  . 146تردید در نگریستن به دانش بشری بهعنوان
محتوی

نشده و کلی مرتبط با برنامه درسی
در جدول  2نتایج مفاهیم همدستهشده ،جایگزی 
دگرگونشونده قابل مشاهده است .به طور کلی شش مفهوم کلی برنامه درسی کیهانشناسانه
یشناسی ،تخیل و داستان) ،برنامه
(شامل  5مفهوم جایگزینشده کلنگری ،روابط ،تجربه زیبای 
ننگری ،داستانسرایی و
درسی بهعنوان گفتگو (شامل  3مفهوم جایگزینشده مت 
نشده خودسازماندهی
گفتگومحوری) ،برنامه درسی بهعنوان پیچیدگی (شامل  7مفهوم جایگزی 
شبینی ،آشفتگی و حلقههای بازخورد)،
نوپدیدی ،غیرخطی بودن ،حساس به شرایط ،غیرقابل پی 
نشده شبکهای بودن ،هولوگرافیک و
برنامه درسی بهعنوان اجتماع (شامل  3مفهوم جایگزی 
نشده تجربه زیسته ،روایت
زمینهای بودن) ،برنامه درسی بهعنوان کورره (شامل  4مفهوم جایگزی 
و شیوه روایتی ،تجربه فکورانه و تجربه شخصی تحولآفرین) و برنامه درسی بهعنوان مجموعه
نشده فعالیت یادگیری برنامهریزی شده و تجارب
تجارب یادگیری (شامل  2مفهوم جایگزی 
شآموزان) است.
یادگیری دان 
در پاسخ به سوال وضعیت نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران بر اساس مفروضات چگونه
یتوان گفت که یکی از مفروضات کلی برنامه درسی دگرگونشونده پیچیدگی و
است؟ م 
آشفتگی و تحول نقطهای است .به عقیده پریگوژین ،در فیزیک تعینپذیر ،همه فرایندها
تناپذیری نقش بسیار پررنگی
بازگشتپذیر زمانی هستند ،در حالی که در دنیای واقعی بازگش 

تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده  /...فوالدی و همکاران

217

یمعنا خواهد بود .زیرا جهان فردا از قبل
تناپذیری ب 
دارد .به بیان وی در جهانی تعینپذیر ،بازگش 
یدهد .از این
در جهان امروز مندرج خواهد بود .بازگشتناپذیری در پدیدههای انسانی هم رخ م 
منظر برنامهدرسی خطی را میتوان بازگشتپذیر و برنامهدرسی دگرگون شونده را
نپذیر ،بازگشتناپذیری وجود نخواهد
بازگشتناپذیر تلقی نمود .به عبارت دیگر ،در جهانی تعی 
یهای دینامیکی است که منجر به تخریب تقارن زمانی و همچنین رد
داشت و وجود ناپایدار 
یشود .در واقع ،فیزیک تعینپذیر از توصیف بخش بزرگی از جهان عاجز است،
تعینپذیری م 
مهای ناپایدار باعث بسط فیزیک میشود تا جایی که
نناپذیری در مطالعهی سیست 
اما شناخت تعی 
تناپذیر را نیز دربرگیرد (ملیح و شجاعی .) 1389 ،از نظر پریگوژین ،عدم
پدیدههای بازگش 
تعادل ،منبع آفرینش است .در سیستم بسته ،ماشینی ،و متعادل (موتور حرارتی) از عدم تعادل و
یسازد؛ اما در سیستم باز و متعادل (خود
ینظمی اجتناب میشود ،آن را کاهش داده و خنثی م 
ب 
ینظمی منظم ،منبع مهمی برای آفرینش است (دال.) 2012 ،
حیات) ب 
سیستمهای باز از قبیل برنامه درسی دگرگونشونده ممکن است فرایندها و رفتارهای
تهای باالتر نظم ،تمایز و سازمان
ضدآنتروپی از خود نشان داده و بدین ترتیب به سمت حال 
حرکت کنند .یکی از ابعاد غیرمعمول و متمایزکننده سازمان پیچیده ،توانایی آن را در ایجاد
تهای باالتر و جامعتر نظم ،تمایز و سازمان است .یعنی ایجاد تازگی خود از طریق تعامالت
حال 
درونی موجود در سازمان در چنین اندیشهای ،مؤلفههای تربیتی چون فرایند یاددهی–یادگیری

شآموز ،محیطهای یادگیری با تعلیم و تربیت سنتی تغییراتی چشمگیر خواهد
نقش معلمی و دان 
داشت .در این اندیشه شاگردان تمام فکر و ذهن خود را مشغول مطالعه و حفظ محتوای درسی
یکنند ،بلکه آنها درصدد تفکر عمیق و اندیشیدن و خلق نظرها و ایدههای
از قبل تعیینشده نم 
یورزند .برنامه درسی
جدید هستند .معلم و شاگرد با هم به خلق دانش و ایدههای نو مبادرت م 
یکند و به چندگانگی و پیچیده ،موقعیتی
دگرگون شونده متفاوت از برنامه درسی سنتی عمل م 
یکند .هر کدام از دروس با همدیگر ارتباط دارند .شدن و تغییر
و موقت بودن داللت م 
تهای کیفی سطح باالتر موضوع محوری در برنامه درسی
تحولآفرین و ایجاد حال 
تهای زیادی برای مفهومآفرینی دارد.
یشود و دالل 
دگرگونشونده محسوب م 
یشود معلمان به پدیدههایی مانند یادگیری و رشد ،تدریس و آموزش به
تفکر پیچیدگی باعث م 
مزمان و همآیند توجه داشته باشند (دیویس و سامورا .) 2006 ،همزمانی و
صورت ابعاد ه 
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همآیندی ها پدیده جفتشده یا متفاوت است که همراه با هم وجود داشته و همدیگر را به
یدهند .با این نگاه نسبت به برنامه درسی ،برنامه درسی شامل
صورت متقابل تحت تأثیر قرار م 
شش وجه همآیند است :برنامه درسی بهعنوان کورره ،برنامه درسی بهعنوان پیچیدگی ،برنامه
درسی بهعنوان کیهان شناسی ،برنامه درسی بهعنوان گفتگو ،برنامه درسی به عنوان اجتماع و
برنامه درسی بهعنوان مجموعهای از تجارب یادگیری .این ابعاد ششگانه همآیند نشاندهنده
نگرش متفاوت و نسبی به برنامه درسی است که هر یک از آنها بر یکی از ابعاد پدیده پیچیده
برنامه درسی تمرکز کردهاند.
در پاسخ به سوال کارایی برنامه درسی دگرگونشونده نظام برنامه درسی آموزش و پرورش
ایران چگونه است؟ میتوان گفت که بهبود بخشیدن عمل تربیت در نتیجه کاوشگری فلسفی
تهای ضمنی
انتقادی مستلزم آن است که کاوشگری توصیههایی یا دست کم بحثی درباره دالل 
یافتهها بهمنظور بهبود عمل داشته باشد (شورت 1991 ،؛ ترجمه مهرمحمدی و همکاران.) 1387 ،
بهمنظور ارزیابی و تعیین کارایی برنامه درسی دگرگونشونده در نظام برنامه درسی آموزش و
تهای عملی برنامه درسی دگرگونشونده با توجه به مفروضات پایه مورد
پرورش ایران دالل 
توجه قرار گرفت .با توجه به تمایزاتی که برنامه درسی و پرورش دگرگونشونده بر اساس
یشود و
مفروضات پایه نشان داده شد ،پیشرو بودن برنامه درسی خطی با چالش جدی مواجهه م 
یخیزد و
در پی آن خالقیت بهعنوان محصول برنامه درسی هم با روح چنین نگرشی به مقابله بر م 
هم برنامه درسی دگرگونشونده با ابعاد همبسته خود ،قابلیت این را دارد که شاگردان را با
مختصات فکور ،خالق ،دارای تفکر انتقادی و شهودی و افرادی که تحمل ابهام برای کشف و
تولید دانش را داشته باشند ،تربیت نماید .این در حالی است که نظام آموزشی ایران به دلیل
حاکمیت تفکر نیوتنی و شیوههای سنتی آموزش در تربیت معلم تا نقطه مطلوب فاصله دارد.
تپذیر اشاعه داد ،بلکه با ایجاد محیط غنی
یتوان به مثابه پدیدههای بازگش 
خالقیت را نم 
یادگیری با هدف ایجاد چالش و تحمل ابهام جهت سوق دادن شاگردان به سطوح باالتری از
رشد و یادگیری همت گماشت .زیرا یادگیری نتیجه تعامل و نیز حرکت روبه رشد و سطوح
شآموزان برای رسیدن به خودسازماندهی بایستی به یادگیری
باالتر نیازمند یادگیری است .دان 
یگیرد.
مشغول شوند و این امر از طریق بازخوردهای درونی و بیرونی انجام م 
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تهای استداللی با توالی زمانی
با عنایت به اینکه سیستم آموزشی کشور ما تمرکز زیادی بر مهار 
داشته و تواناییهای خالقانهتر کام ًالًال تحت الشعاع قرار گرفتهاند و اغلب نه تنها مربیان ،بلکه
شآموزان از بروز
یکنند و دان 
تها جلوگیری م 
اولیای با حسن نیت نیز فعاالنه از بروز خالقی 
یآموزند و جای تشویق و اشاعه
یشوند .مدارس اندیشیدن را نم 
تهای با ارزش خود منع م 
خالقی 
شآموزان خود را دائمًاًا به
یکنند .دان 
شهای فکری واگرا ،همگرایی را ترویج م 
اندیشه و رو 
یدارند و این در حالی است که تجارب محققان
تهای موظف وام 
اشتغاالت مکلف و مسئولی 
خالق و اندیشمندان نوآور در عرصههای علوم و فنون برتر ،حکایت از آن دارد که چنین
یگذارند اندیشههای خالق به راحتی شکوفا شوند (افروز .) 1380 ،در
اشتغاالت و مسئولیتها نم 
برابر این چالش نظام آموزشی بایستی برنامههای درسی دگرگونشونده را که رابطهای اساسی با
فرایند خالقیت دارد ،محقق سازد.
شآموزان با محوریت
پژوهش حاضر با ترسیم تصویری متفاوت برای توسعه خالقیت دان 
ینماید و آن را بر مفروضهها و پایههای
برنامهدرسی ،خالقیت را فرایند بازگشتناپدیر تلقی م 
مبخشی ،واقعیت چندگانه ،پیچیدگی
برنامه درسی دگرگونشونده از قبیل عدم تعادل ،خودنظ 
یسازد .بازگشت ناپذیری بایستی در
واقعیت ،عدم قطعیت ،شدن و تعینناپذیری استوار م 
مداخالت آموزشی برای دستیابی به تفکر خالقانه در ساحتهای تربیتی نمود عملی یابد .شرایط
پیش گفته فضایی باز و روابط تغییرپذیر ،متکثر و پیوسته در حال شدن است .دانشآموزان تمام
یکنند ،بلکه تفکر واگر
توان خود را صرف مطالعه و حفظ محتوای درسی از قبل تعیین شده نم 
نقش مسلم را ایفا میکند که خاستگاهی جز روابط ندارد .روابطی که منجر به فضای جدیدی
یسازد از جمله روابط معلم
یشود که ارتباط بین عناصر موثر در فرایند یادگیری را دگرگون م 
م 
شآموز با محتوا و غیره .همچنین برنامه درسی
شآموز و دان 
شآموز با دان 
شآموز ،دان 
و دان 
یکند و
دگرگون شونده فضای جدیدی را برای توسعه خالقیت در نظام آموزشی فراهم م 
قهای نو را برای آن خواهد گشود .نکته حائز اهمیت اینکه برنامه درسی دگرگونشونده به
اف 
تناپذیری؛
جای نفی نگاه پیشینی در طراحی برنامه درسی و نیز خالقیت با مختصات بازگش 
ینماید .تمرکز آن بر تغییر است و شدن را
حاکمیت تفکر نیوتنی را چالشی جدی تلقی م 
محوریت قرار میدهد .شدن فرایندی است که آغاز و پایان و یا مبدأ و مقصدی ندارد .شرایطی
شآموز ایجاد گردد تا شدن را
که بایستی در مولفههای تربیتی مانند روش تدریس ،معلم و دان 
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یشود .اهداف رفتاری همراه با
فرایندی بازگشتناپذیر دانست .تدریس به مثابه یک هنر تلقی م 
مولفههای از قبل تعیین شده خود هیچ جایگاهی در این هنر ندارند.این مستلزم هموار کردن زمینه
ورود تجربههای زیسته شاگردان و متربیان به ساحتهای تربیتی است .تجربههای زیسته در قالب
روایت و برنامه درسی که مبتنی بر مذاکره و گفتگو است فاصله را برای فرایندهای بازگشت
یتوان آن را تجلی فرایندهای خالقانه قلمداد نمود .اگر چه برنامه درسی
ناپذیر کاهش داده و م 
یتوان به داستان به مثابه
بهطور مستقیم به تجارب شخصی و داستان و روایت اشاره ندارد ،اما م 
کاوش در تجارب زیسته افراد تحت عنوان فضای سوم که منتهی به بروز خالقیت و شهود
یشود ،اشاره نمود .از آنجایی که برنامه درسی دگرگونشونده ،برنامه درسی پیچیدهای تلقی
م 
یشود و علم پیچیدگی به دنبال جداسازی عناصر یک مجموعه نیست ،بلکه درصدد درک
م 
ارتباطات برخاسته از کل نظام است ،لذا در محیطهای آموزشی بایستی بر ارتباطات و دامنه
متنوعی از ارتباطات در کالس درس و فرایند برنامهریزی درسی توجه داشت.
بحث و نتیجهگیری

مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگونشونده به منظور نقادی نظام برنامه
درسی آموزش و پرورش ایران انجام شد .نتایج نشان داد که برنامه درسی دگرگونشونده دارای
نشده و شش مفهوم کلی بود ،لذا برنامه درسی دگرگونشونده
 171مفهوم 24 ،مفهوم جایگزی 
دارای شش وجه همبسته و همزمان شامل کورره در مفهوم فعال (شدن و تغییر مداوم)،
یباشد .این نتایج
پیچیدگی ،گفتگو ،کیهانشناسی ،اجتماع و مجموعه تجارب یادگیری م 
شهای نجاریان (  ،)49 13شریفی ( ،)2931شاهولی و همکاران (،)2931
مراستا با نتایج پژوه 
ه
محمدی چابکی ( ،)2931داناییفرد ( ،)5 38 1مکمانیمون (  ،) 2019وایت و لوین (  ) 2016و
کشاورز و همکاران (  ) 2010بود.
یشود که طراح برنامه درسی ضمن تعیین
یک برنامه درسی زمانی به صورت تخصصی طراحی م 
ویژگیهایی برای عناصر برنامه درسی ،ساختاری را برای آن مشخص نماید .این الگو دارای
ساختار تکوینی است و در الگوهای تکوینی بر برنامهریزی درسی در حین اجرای برنامه درسی و
یتوان به صورت یک شش وجهی و همبسته که
یشود .برنامه درسی را م 
تعامل کالسی تمرکز م 
ابعاد آن با هم در ارتباط متقابل بوده و به صورت همزمان وجود دارند ،در نظر گرفت .برنامه
درسی بهعنوان کورره ،پیچیدگی ،گفتگو ،کیهانشناسی ،اجتماع و مجموعه تجارب یادگیری با
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یشوند برنامه
یشود و این ابعاد باعث م 
جریان گشودگی ،خالقیت ،تعامل و زمان امکانپذیر م 
درسی به دو روش جدید نمایان شود .یکی در تصمیم اختیاری و تعمدی خود برای تسریع
یدهد و بی آنکه
تها و آموزش جدید بدون آنکه معلوم باشد چه چیزی رخ م 
یادگیری ،فعالی 
چیزی از قبل دیکته شده باشد .دیگری از این منظر که برنامه درسی یک واقعیت دگرگونشونده
یشود.
لهای پیوسته بین شش بعد همبسته نمایان م 
است که در اثر تعام 
لنگری ،روابط ،تجربه
نشده ک 
مفهوم کلی برنامه درسی کیهانشناسانه شامل  5مفهوم جایگزی 
زیباییشناسی ،تخیل و داستان بود .در برنامه درسی دگرگونشونده مفهوم کیهانشناسانه و
یناپذیر و
یخورد .کیهانشناسی از منظر تمامیت و جامعیت جدای 
تشناسی به چشم م 
غای 
تشناسی از نظر هدفمندی .برنامه درسی دگرگونشونده برخالف برنامه درسی سنتی که
غای 
یدهد .در
یکند و این روابط را در سطح کیهان گسترش م 
موضوعمحور بوده بر روابط تاکید م 
تهای آموزشی و ارزشیابی حضور دارد و ارزشیابی را گفتگویی و تدریس را مشارکتی،
فعالی 
یکند و داستان را زمینهساز پرورش تخیل و
یشناسی تلقی م 
ارتباطی و بهعنوان تجربه زیبای 
یکند.
شیوههای کیفی اندیشیدن و در درک معناهای متکثر تلقی م 
ننگری ،داستانسرایی و
نشده مت 
مفهوم کلی برنامه درسی بهعنوان گفتگو شامل  3مفهوم جایگزی 
گفتگومحوری بود .در نظام برنامه درسی سنتی ایران چون یادگیری موقعیتی ،زمینهای ،گفتگو و
یوار به جای یادگیری
یدهد ،حاصل آن یادگیری طوط 
شبکه ارتباطات را مورد غفلت قرار م 
معنادار است .این امر باعث پیشی گرفتن اثرات رقبای پرقدرت برنامه درسی از جمله رسانهها و
یاثر یا کم اثر شدن اثرات برنامه درسی رسمی و
همساالن برای فراگیران و به تبع آن باعث ب 
ننگری با تاکید بر خواندن و
لگیری برنامه درسی پوچ و کم ارزش خواهد شد .مت 
موجب شک 
یسازد .همچنین داستانسرایی
تفسیر و انتقاد فرصتی را برای دگرگونی و رشد شاگردان فراهم م 
شآموزان است و بدون شک
یهای دان 
یکی از راهبردهای آموزشی به منظور افزایش شایستگ 
شترین هنرهایی که برای سهیم شدن با دیگران خلق شده ،هنر داستانسرایی
تبخ 
یکی از لذ 
یباشد .عالوه بر آن گفتمان یک بخش ضروری و مهم از جریان یاددهی -یادگیری است و
م 
تبار و محلی برای تبادل مجهوالت
گفتگویی بودن آموزش نباید منجر به ایجاد فضای جهال 
شود .برای گفتگوی موثر داشتن درونداد قوی از جمله اطالعات ،مثالها ،داستانها ،احساسات،
یها و مانند آنها ضروری هستند.
عقاید ،جهانبین 
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نشده خودسازماندهی
مفهوم کلی برنامه درسی بهعنوان پیچیدگی شامل  7مفهوم جایگزی 
نوپدیدی ،غیرخطی بودن ،حساس به شرایط ،غیرقابل پیشبینی ،آشفتگی و حلقههای بازخورد
بود .غیرخطی بودن برنامه درسی دگرگونشونده و تعامالت درونی این نظام برنامه درسی جان
تهای تربیتی و فرصتی برای ظهور خالقیت و تفکر انتقادی در کارگزاران برنامه
تازهای به فعالی 
یشوند .محیط
یکند و مولفهای برنامه درسی واجد تعریفی نو م 
درسی و یادگیرندگان ایجاد م 
ینگر و مبتنی بر
یادگیری ارتباطی ،اهداف برآمدنی ،محتوای زمینهای و ارزشیابی کیف 
بازخوردهای چندجانبه و تأملی و فرایندی ،معلم متفکر و همگام با شاگردان یادگیرنده هستند
ییابد .حلقههای بازخورد در فرایندهای
مافزایی بین اجزا و عناصر برنامه درسی افزایش م 
که ه 
یتوان اینگونه ترسیم کرد که چنانچه اهمیت برنامه درسی علوم تجربی
یاددهی -یادگیری را م 
را به گفتن تعدادی سوال و جواب در قالب دفتر علوم فروکاهند.
نشده شبکهای بودن،
مفهوم کلی برنامه درسی بهعنوان اجتماع شامل  3مفهوم جایگزی 
طگرایی و شبکهای بودن به این معنی است که
هولوگرافیک و زمینهای بودن بود .ارتبا 
یکنند که
مهای زیستی ،اجتماعی و یادگیری زمانی معنا پیدا م 
سیستمهای پیچیده اعم از سیست 
اجزا و عناصر متعدد آنها به صورتی غیرخطی و شبکهای با یکدیگر ارتباط یافته و یک کل
منسجم را تشکیل دهند .همچنین هولوگرافی به معنی کل یا تمام عکس و تصویر و به عبارت
دیگر تمامنگری است .هولوگرافیک یکی از خواص مغز انسان است و کل به گونهای در اجزا
یشود که هر جزء میتواند مانند کل عمل نماید .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در
منعکس م 
یکند ،توجه شود و
برنامه درسی باید به ایجاد فعالیت فکورانه که در بطن موقعیت ظهور م 
ماهیت تحولی و تعاملی یابد.
نشده تجربه زیسته ،روایت و
مفهوم کلی برنامه درسی بهعنوان کورره شامل  4مفهوم جایگزی 
شیوه روایتی ،تجربه فکورانه و تجربه شخصی تحولآفرین بود .تفسیر کورره ما را به الیههای
عمیقتر برنامه درسی رهنمون میسازد تا حدی که صحبت کردن از برنامه درسی مانند
گفتگوهای پیچیدهای به نظر برسد که مستلزم درک خویشتن باشد .زیرا موضوع کورره متوجه
تجربه کورره در معنای فعال آن بهعنوان یک رخداد و در حال ایجاد شدن است .برنامه درسی
یشود که باید تکمیل گردد .در برنامه
بهعنوان رخداد به معنای چیز پایاننایافته و زنده تلقی م 
درسی بهعنوان کورره از شیوه روایتی که بستری برای توانایی انسان برای مقابله برای حقایق خام
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تها به خاطر اینکه حامل
تبخش است ،استفاده میکند .روای 
به صورت زمینهای ،تخیلی و لذ 
یشناسی فضای
عدم قطعیت و حلقههای بازخوردی هستند و همچنین ترکیب تحلیل و بعد زیبای 
ینماید .همچنین تفکر در تعامل پویا با دیگر پدیدهها قرار دارد و یکی از
سومی را ایجاد م 
ویژگیهای برنامه درسی بهعنوان کورره مهم تلقی کردن جهان زندگی و تجربه زیسته در برنامه
درسی در همه ابعاد و سطوح آن است که بر اساس آن هدف مطالعه جهان زندگی یا تجربه
زیسته ،بازبینی این تجارب بدیهی و آشکار ساختن معانی جدید یا مورد غفلت درباره آن
یباشد.
م 
نشده فعالیت
مفهوم کلی برنامه درسی بهعنوان مجموعه تجارب یادگیری شامل  2مفهوم جایگزی 
شآموزان ماحصل
شآموزان بود .واقعیت دان 
یادگیری برنامهریزی شده و تجارب یادگیری دان 
ییابد .بر این اساس
تکاپوهای خودانگیختهای است که تحت ارشادگری نظام تربیت تحقق م 
تهای یادگیری باشد و به عبارتی محتوی یادگیری
یتواند جدا از فعالی 
محتوی یادگیری نم 
تهای یادگیری توجه به
تهای یادگیری است .همچنین اساس سازماندهی فعالی 
ماحصل فعالی 
شآموزان است تا تعامل با ایدههای موجود در محتوی امکانپذیر شود ،اما باید
توانمندیهای دان 
پذیرفت که آموزش و یادگیری برخی گزارههای دانش موضوعی با توجه به طبیعت شدوار
است و نباید انسجام و جامعیت دانش موضوعی قربانی ساده کردن آن شود .زیرا این عمل دانش
یگردد .عالوه بر آن برنامه درسی بهعنوان کلیه
یکند و زمینهساز ایدههای راکد م 
را ناقص م 
یکنند،
شآموزان و تجربیاتی که یادگیرندگان در محیط آموزشی کسب م 
تجربیات یادگیری دان 
یگردد .شاگردان از خالل
نشده نم 
تنها منحصر به تجربیات برنامهریزیشده و از پیش تعیی 
یآموزند و در این معنا برنامه درسی پنهان
تعامالت درون کالس ،مدرسه و جامعه کیهانی م 
یکند.
مصداق پیدا م 
یشود که محتوی برنامههای درسی نظام آموزش
با توجه به هدف و یافتههای پژوهش پیشنهاد م 
و پرورش ایران بر اساس مولفههای برنامه درسی دگرگونشونده تحلیل شود .پیشنهاد دیگر
بررسی و مطالعه تطبیقی برنامه درسی دگرگونشونده نظامهای آموزشی و مقایسه آن با نظام
یگردد که داستانسرایی
یباشد .همچنین توصیه م 
برنامهریزی درسی آموزش و پرورش ایران م 
دیجیتال به واحدهای درسی تمام رشتههای دانشگاه فرهنگیان و رشتههای علوم تربیتی دانشگاهها
افزوده شود .عالوه بر آن تولید محتوی برنامه درسی منحصرا از تنظیم دانش در مرکز کنترل
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(سازمان پژوهش و دفتر تالیف برنامه درسی) خارج گردد و سراسر سیستم به صورت اشتراکی و
مذاکرهای در تنظیم برنامه درسی نقش داشته باشند .آخرین توصیه محور کار قرار گرفتن برنامه
درسی مشارکتی و گفتگومحور و گنجاندن تخیل در آن در تما سطوح نظام طراحی ،تدوین و
یباشد.
اجرای برنامه درسی م 
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