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  چكيده
آمـوزان از مدرسـه اسـت.     ي دانـش  هدف از انجام اين تحقيق، توصيف، تبيين و تفسير تجارب زيسته

هاي شهرستان سبزوار بودنـد كـه بـا     آموزان دختر و پسر دبيرستان وهش دانش ژ  كنندگان در اين پ شركت
سـاختار   مـه مند متجانس انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه عميـق ني  گيري هدف روش نمونه

گرديـد كـه بعـد از     گرفت و كدگذاري مي تك انجام مي ها تك يافته، نقاشي، دفترچه خاطرات بود. مصاحبه
دست نيامد ولي براي اعتبار بخشي تا   حد اشباع رسيد و اطالعات جديد به چهاردهمين مصاحبه اطالعات به

كدگذاري موضوعي بود. بـراي تعيـين    بيست و دو نفر ادامه پيدا كرد. روش تجزيه و تحليل اطالعات روش
ها بـا   ها از روش سه سوسازي و روايي بازسازي واقعيت و براي افزايش پايايي پژوهش مصاحبه اعتبار يافته
دور از سوگيري و  هاي الزم و به ي قبلي در يك فضاي مناسب و رعايت شرايط مصاحبه با راهنماي يك برنامه

مدرسـه تصـوري، مدرسـه     دست آمـده در سـه مقولـه اصـلي(     يج بهگرفت. نتا اعمال نظر خاص انجام مي
آموزان  قبل از مدرسـه   ها بيانگر آن بود كه دانش بندي شدند. يافته آل) دسته تعاملي(واقعي) و مدرسه ايده

خـاطر جـدايي از    خاطر انتظار سواددار شدن و زندگي با دوستان و گاه تصوير منفي بـه  گاه تصوير مثبت به
آموزان از مدرسه نشـان داد   ي دانش ي زيسته اند. تجربه س از مدرسه و گاه تصوير مبهم داشتهوالدين و تر

ها مدارس امروزي را غيرصميمي، خشك و با يك نگاه حاكم و محكوم كه محتواي زياد و غيركاربردي  كه آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـايي   داراي ويژگي آل خود را كردند. آنان مدارس ايده دهد، معرفي را  به صورتي صرفأ مكانيكي آموزش مي
  پذير با روابط والديني دانستند.  چون آزادي، نزديك بودن به زندگي واقعي، شاد، انعطاف

  آل. : برنامه درسي تجربه شده، مدرسه تصوري، مدرسه تعاملي، مدرسه ايدههاواژه كليد
  

  مقدمه
داده، كـه ايـن   طور حيرت انگيز افـزايش   ي علم و انقالب صنعتي حجم دانش بشري را به توسعه

هاي مهم و معنادار را متوجه مدرسه و دانشگاه كرده است؛ مدرسـه و دانشـگاه    آورد مسؤوليت دست
انـد تـا تـالش بـراي      ها موجـب شـده   اند. اين دشواري رو شده هايي روبه ها با دشواري هم در انجام آن

  شود.هاي برنامه درسي بر مبناي مطالعه زندگي معاصر اجتماعي آغاز  تعيين هدف
باالتر  ي آموز به مرحله ها هر دانش اند كه از طريق آن ديرباز در مدارس، دروسي در نظر گرفتهز ا

اي را بـراي   كارنامه ديپلم يا حدي از صالحيت حرفـه  ،يابد؛ موفقيت در سپري كردن دوره انتقال مي
آموزش، امتحانات بسـيار  آورد. اصوالً مدارس مؤسساتي بوده كه در سطوح مختلف  مي فرد به ارمغان

اند. بنابراين، معناي لغوي برنامه درسي(راهي كه بايـد طـي    داشته سختي براي رفتن به كالس باالتر
  ).2002،آيزنر(شود) با كاركردهاي تاريخي مدرسه تناسب دارد

يكـي از  در  شـود.  ي متفـاوتي از آن مـي  هـا  رغم روشن بودن مفهوم برنامـه درسـي، برداشـت    به
مفهوم برنامـه درسـي    . در ايندانند مي currere را از ريشه برنامه درسي ،مطرح شده هاي شتدابر

  نمايد.  و تجاربي است كه فرد در سفر آموزشي خود كسب مي ها ها و ظرفيت توانايي ناظر بر
 ،گيرنـد  مـي   را آمـوزان در مدرسـه فـ    اين برداشت از برنامه درسي، تنها شامل تجاربي كه دانـش 

كننـد   مـي  ه شامل كليه تجاربي اسـت كـه فراگيـران در طـول مـدت تحصـيل كسـب       باشد بلك نمي
 . )1378شريعتمداري،  (

هاي از  ي تجربه شده را به صورت آنچه كه توسط فراگيران در نتيجه طرح ) برنامه1995كالين (
شـود، تعريـف    هاي به وقـوع پيوسـته در كـالس درس تجربـه مـي      پيش تنظيم شده درسي و تعامل

ها و همچنين تجارب قبلي خود، در قبال آنچـه   ها، توانايي فراگيران بر مبناي عالئق و ارزش  كند مي
دهند. اين فرآينـد انتخـابي و    كنند و از خود واكنش نشان مي شود، انتخاب مي كه به ايشان ارائه مي

فـرد و تـا حـدودي شخصـي بـراي هـر يـك از         هـاي منحصـر بـه    واكنشي منجر به پيدايش برنامـه 
(بـه نقـل از كشـتي آراي و همكـاران،      شود شود كه برنامه درسي تجربي ناميده مي آموزان مي دانش
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آموزان و دانشجويان، معناي شخصـي دارد؛ ايـن    ). دراينجا برنامه درسي براي هر يك از دانش1388
ت برنامه نيست كه اهميت تام و تمام دارد؛ اين تجربه، معنا و فهم شخصي آنان از برنامه درسي اسـ 

  ). 1390كه مهم مي باشد(لورنبرگ و ارنشتاين،
) برنامه درسي تجربه شده توسط فراگيران باالترين سطح برنامـه درسـي   2003به اعتقاد بروس(

). پژوهش حاضر به دنبال آن بود كـه بـه توصـيف تبيـين و تفسـير      1385است(به نقل از محمدي، 
دانند و  هم كه آنان مدرسه را چگونه جايي ميآموزان از مدرسه بپردازد. اين م ي دانش تجارب زيسته

اند  اند و در اين سفر آموزشي چه تصويري از مدرسه براي خود ساخته چگونه براي خود معنادار كرده
  از اهداف پژوهش بود كه به آن پرداخته شده است. 

  
  روش

ـ  ي پژوهش كيفي را اين مفروضه مي )، زمينه1390رضويه( افتي كـه در  داند كه رفتار انسان از ب
هـاي   افتد، قابل تفكيك نيست؛ واقعيت اجتماعي از جملـه فرهنـگ، سـازمان و پديـده     آن اتفاق مي

گيرنـد، از   اجتماعي را نمي توان به صورت متغيرهايي كه در علوم فيزيكي مـورد مطالعـه قـرار مـي    
ه كـه پـيش از   جزء مورد تحقيق قرار داد. آنچـ   محيط پيرامون و اجزاي ديگرشان جدا كرد و جزء به

ي اجتمـاعي از ديـدگاه    هر چيز در پژوهش كيفي حايز اهميت است، معنـاي هـر پديـده يـا واقعـه     
  كنند. اشخاصي است كه آن را تجربه مي

هـا و   سـوي رسـيدن بـه ديـدگاه     ) پژوهش كيفي يـك جريـان پوياسـت كـه بـه     2004جونيس(
پـژوهش تـالش و كوششـي     دارد. ايـن  هاي نهايي در يك مسير متكامـل شـونده گـام برمـي     ويژگي

انديشمندانه براي معنادار كردن واقعيات است. ابعـاد پـژوهش كيفـي يـك عملكـرد تلفيقـي بـراي        
  ).1387پژوهشگران دارد(به نقل از كشتي آراي،
آموزان تأكيد دارد بنـابراين از روش مطالعـه    ي دانش ي زيسته چون اين مطالعه بر ماهيت تجربه

ي جهان است، آن گونه كه بـر   است. پديدار شناختي پژوهشي درباره استفاده شده 1پديدار شناختي
شود. اين شيوه ريشه در نهضتي فلسفي دارد كه هوسرل آن را آغاز كرد. او بر ايـن   گر مي افراد جلوه

هـا،   سـت كـه عبارتنـد از: احسـاس     ي دروني فرد از پديـده هـا   باور بود كه نقطه شروع دانش، تجربه
شود(گال و  كه به هنگام متمركز كردن توجه بر يك شيء در آگاهي آشكار مي ها و تصورهايي ادراك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Phenomenology 
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  ). مراحلي كه در اين روش بكار گرفته شده است عبارتند از :1048: 1387همكاران، 
مشخص شدن موضوعي كه اهميت شخصي و اجتماعي دارد كه در اين تحقيـق مدرسـه بـه     -1

  عنوان مكاني براي زيستن انتخاب شده است.
  تهيه و تدوين طرح ابتدايي مصاحبه و انجام آزمايشي آن. -2
  پياده كردن متن مصاحبه و كدگذاري و تحليل آن. -3
  اصالح و ويرايش طرح اوليه مصاحبه. -4
  اند. ي چند ساله از مدرسه داشته كنندگان كه تجربه ـ انتخاب شركت 5
  ساختار يافته با مورد انتخاب شده.  ـ مصاحبه عميق نيمه 6
  گذاري و تحليل داده. ـ پياده كردن مصاحبه بعد از هر مصاحبه و كد 7

خراسـان   -هـاي شهرسـتان سـبزوار    آموزان دختر و پسر دبيرسـتان  ي پژوهش شامل دانش حوزه
باشـد. جهـت    دبيرسـتان پسـرانه مـي    15دبيرستان دخترانه و  19رضوي بود. اين شهرستان داراي 

منـد متجـانس اسـتفاده شـد. چـون       گيري هـدف  وش نمونهكنندگان در پژوهش از ر انتخاب شركت
مدارس شهرستان از نظر امكانات آموزشي و انتخاب دبيران و فضاهاي آموزشي با همـديگر متفـاوت   

كننـدگان   هاي خاص، عادي و الزم توجه؛ شركت آموزان دبيرستان باشند؛ محقق نيز از بين دانش مي
  داد.  مند به همكاري را مورد مطالعه قرار عالقه

كـه بـدون    1سـاختار يافتـه   مصاحبه عميق نيمـه   -1آوري اطالعات در سطح ميداني:  ابزار جمع
شد به توصيف تجارب خود از مدرسه بپردازد؛  هدايت و راهنمايي بحث به مصاحبه شونده كمك مي

  آمـوزان بـه منظـور درك و تصـوير آن هـا از مدرسـه؛       كشيدن نقاشي از مدرسـه توسـط دانـش    -2
اي بـود. جهـت تجزيـه و تحليـل      ها در خصوص موضوعات مدرسه العه دفترچه خاطرات بچهمط  -3

، 2اطالعات از روش كدگذاري موضـوعي اسـتفاده شـد. ايـن روش داراي سـه سـطح كدگـذاري بـاز        
  باشد. مي 4و كدگذاري گزينشي 3كدگذاري محوري

كـارگيري چنـد روش    يعني به 5ها از روش سه سوسازي در اين پژوهش براي تعيين اعتبار يافته
استفاده شـد كـه در    6گردآوري اطالعات(مصاحبه، دفترچه خاطرات و نقاشي) و از بازسازي واقعيت

ها  كنندگان در مصاحبه ارائه و از نظر صحت و كامل بودن مورد تأييد آن ها به شركت اين روش يافته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Semistructured interview   2. Open Coding   3. Axial Coding 
4. Selective coding            5. Triangulation   6. Construcion validity 
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ك

ع
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  (مدرسه آرماني)  واقعي) - (مدرسه تعاملي
 آموزان در مدرسه كاهش توجه به نيازهاي شخصي دانش

 تعلق و وابستگي به خانواده 

 ها عدم درك صحيح والدين از بچه

 برقراري رابطه مادرانه و مهرورزانهعدم 

 دور بودن مدرسه از زندگي واقعي

 عدم هماهنگي محيط مدرسه و خانواده

 كمبود امكانات آموزشي

 فضاي مناسب رواني و اجتماعي مدرسه

 خوارانه در مدرسه نبودن روابط غم

 نبودن يك فضاي شاد در مدرسه

 نقش ديگران در ساختن هويت فردي

 مه درسي پنهانگيري از برنا ياد

 يادگيري از محيط مدرسه

 محتواي يادگيري رسمي 

 رشد شخصيت اخالقي و اجتماعي

 طوالني بودن حضور در مدرسه

 ايجاد فضاي اضطراب و استرس زا

 قضاوت عجوالنه مسؤوالن مدرسه

 تأكيد و ارزشمندي نمره

 گري سلطه

  اجبار رفتن به مدرسه

 نگاه والديني داشتن

  آموز نياز به شناخت بيشتر از دانش
 ايجاد فضاي گفتمان

 مدرسه و خانوادههمانندي محيط 

 همانندي محيط مدرسه و جامعه

 تغيير فضاي فيزيكي مدرسه

  توسعه محيط رشد يابنده
 مسؤوليت پذيري در مدرسه

 كمك در جهت تحقق خود

 كاربردي كردن محتوا

 هاي تدريس تغيير شيوه

 فضاي مبتني بر كار گروهي

 توسعه فضايي مبتني بر نقد

 گيري كاهش سخت

  

  
  بحث و نتيجه گيري

  الف) مدرسه تصوري
ي فراگيـران از برنامـه درسـي و دريافـت اثـر آن اسـت(محبي،        برنامه درسي تجربه شده، تجربه

شـود   )؛ كه توصيف آن حسـب اتفاقـات و فعـل و انفعـاالتي كـه بـراي مخاطـب حـادث مـي         1389
 )1388). كاليـن (بـه نقـل از كشـتي آراي و همكـاران،      1386فتحي واجارگاه، ب  پذير است( امكان
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ي  هاي از پيش تنظيم شده ي تجربه شده را به صورت آنچه كه توسط فراگيران در نتيجه طرح برنامه
كنـد فراگيـران بـر     شود، تعريـف مـي  هاي به وقوع پيوسته در كالس درس تجربه مي درسي و تعامل

ارائـه  ها و همچنين تجارب قبلي خود، در قبال آنچه كه بـه ايشـان    ها، توانايي مبناي عالئق و ارزش
اين فرآيند انتخابي و واكنشي منجـر بـه    دهند. كنند و از خود واكنش نشان مي شود، انتخاب مي مي

شـود كـه    فرد و تا حدودي شخصي براي هـر يـك از دانشـجويان مـي     هاي منحصر به پيدايش برنامه
 آمـوزان و  شـود. در اينجـا برنامـه درسـي بـراي هـر يـك از دانـش         برنامه درسي تجربي ناميده مـي 

دانشجويان، معناي شخصي دارد؛ اين برنامه نيست كه اهميت تام و تمام دارد؛ ايـن تجربـه، معنـا و    
). گودلـد ايـن   1390باشد. (لورنبرگ و ارنشتاين، فهم شخصي آنان از برنامه درسي است كه مهم مي

رسـي  هاي فراگيران بـه هنگـام قرارگـرفتن در معـرض برنامـه د      ها و ادراك برنامه را معرف برداشت
اهميت اين سطح از اين روست كـه در   داند. هاي حاصل توسط آنان مي اجرايي و همچنين پيشرفت

هاي مثبت يا منفي كه نسبت به برنامه درسي انجام مي  تحليل نهايي، فراگيران از طريق نوع واكنش
  )1388باشند (كشتي آراي و همكاران،  ي نهايي برنامه مي دهند، تصميم گيرنده

درسي تجربه شده سطوحي دارد كه اولين سطح آن برنامه درسي مـورد انتظـار اسـت.    ي  برنامه
آموزان، دانشجويان از برنامه درسـي   بيني دانش ي انتظار، اميد و پيشاين سطح از برنامه بيان كننده

  ).2007، فتحي و زيميتات، 1387است(كشتي آراي، 
  ا از مدرسه اين چنين بيان مي دارد:براي نمونه دانش آموز پسر سال دوم تجربي انتظارش ر

به نظر من بايد اون شرايط داخل مدرسه رو با  شرايط اجتماعي تطابق بديم نـه ايـن كـه    «
آل رو به  آلي رو از خودمون توي مدرسه ايجاد كنيم. اون قسمت ايده بياييم يك قسمت ايده

دي آشنا بشن. توي دنياي ها ميرن بيرون واقعاً با دنياي جدي ها نشون بديم بعد كه بچه بچه
كنن. به نظـر مـن بايـد اون شـرايط      شن و خودشونو به كلي گم  مي اجتماعي كامالً گم مي

اجتماع و مدرسه رو با هم يكي كنيم و بياييم محتواي كتابا رو جوري تنظيم كنـيم كـه بـا    
  ».محيط بيرون و محيط جديد سازگار باشه

  ند:ك دانش آموز دختر سال دوم رياضي بيان مي

دن چه جوري خريد كنيم چـه جـوري تـو يـك      نمي توي مدرسه خيلي چيزها رو آموزش«
  ».بگيرن ياد رو اينا دارن نياز آموزا دانش اي بريم و يا چيزهايي از اين قبيل، بعضي اداره

داننـد   آموزان، مدرسه را فقط مكاني براي درس خواندن نمي انتظارات فوق نشان مي دهد دانش
ها ايجاد كند. ديويي(به  هاي زندگي اجتماعي را براي آن دارند كه مدرسه بتواند مهارتبلكه اميد آن 
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ي اعضـاي آن   شـود كـه همـه    مدرسـه اجتمـاعي تلقـي مـي    «) معتقد است: 1385نقل از محمدي، 
بـه  ». مسؤوليت و تعهداتي نسبت به همديگر دارند و نه صرفاً مكاني براي يادگيري و درس خوانـدن 

هـايي بـراي تعـامالت اجتمـاعي، نقـد،       كالس درس، مكاني اسـت كـه در آن فرصـت    زعم فريره نيز
هاي مختلف يـادگيري فـراهم مـي شـود. در ايـن نـوع        پژوهش، طرح مسأله و امكان تجربه با سبك

هـاي فرهنگـي متفـاوت و صـداهاي گونـاگون نيـاز        آموزان  به فهم غناي سـنت  كالس درس، دانش
  ).1390دارند(خسروي و سجادي،

هـاي اجتمـاعي و هماننـدي مدرسـه بـا       آموزان از مدرسه تنها در كسب مهـارت  تظارات دانشان
ها انتظار دارند مدرسه با ايجاد فضايي صميمي و خانوادگي شـرايط عـاطفي و    جامعه نيست بلكه آن

  رشد بهتري را نيز فراهم نمايد.
  گويد: آموز پسر كالس سوم رياضي مي دانش

آمـوز و معلـم    باشه ولي به نظر من در مدرسه بايد فضاي دانـش  جا خب شايد انتظاراتم بي«
  ».ي ما خيلي بهتره نباشه، مثالً پدر و پسر باشه، اينجوري واسه روحيه

دومين سطح برنامه درسي تجربه شده برنامه درسي تصوري است. ايـن سـطح از برنامـه شـامل     
شود. اين تصوير  ذشته ايجاد ميتصويري است كه قبل از ورود به كالس درس، تحت تأثير تجارب گ

هـا را تحـت    هـاي بعـدي آن   گذارد و يادگيري هاي فراگيران تأثير مي ها و نگرش از برنامه  بر ديدگاه
  ).1387دهد(كشتي آراي،  الشعاع قرار مي

آن بر اثر تجارب شان با ديگران دارند.  آموزان قبل از اين كه وارد مدرسه شوند تصويري از دانش
آمـوزان گـاه تصـوير مـبهم، گـاه مثبـت و        هـا نشـان داد كـه دانـش     حاصـل از مصـاحبه  هـاي   يافته

  اند. اميدواركننده، گاه ترسناك و منفي از مدرسه داشته
  گويد: آموز پسر سال چهارم رشته تجربي مي براي نمونه دانش

دونستم كه چيـه، چـه    خواستم برم مدرسه دقيقاً نمي ياد همون كالس اول كه مي يادم مي«
  ».رفتم كنه با مهد كودكي كه قبلش مي فرقي مي

  كند: آموز ديگري در خاطرات خود چنين بيان مي دانش

رسـيد   ها همه زماني به ذهنم مي محيطي مبهم، فضايي نسبتاً ناشناخته، زماني نامعين اين«
  ...».شنيدم  ي مدرسه را مي ي بيگانه كه واژه

  اند: اي از مدرسه داشته دهآموزان گاه تصوير مثبت و اميدوار كنن دانش
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  دارد: آموز دختر سال دوم رشته تجربي بيان مي براي نمونه دانش

 خـونن خيلـي دوس داشـتم    ديدم كه درس مي تر داشتم مي چون من خواهر و برادر بزرگ«
تونستي چيزي رو بخوني من خيلي دوست داشـتم   رفتي توي خيابون نمي برم مدرسه يا مي
هـا   يادبگيرم چه جوري بخونم و اين كه خب باالخره دوسـتام بـودن بچـه   كه بيام مدرسه و 

  ».بودن محيط خوبي بود

  آموز پسر ديگري مدرسه را مكاني براي بازي و گذراندن اوقات خوشي تصوير كرده است. دانش

كردم  مدرسه يه جايي براي بازيه و اوقات خوشي داشته باشم  من دوران طفوليت فكر مي«
  ».كردم صويرش ميمن اين جور ت

آموزان  نمايان است: اينكه مدرسه فضـايي اسـت بـراي     ي تصوري اين دانش آنچه كه در مدرسه
سواددار شدن و علم آموزي و زيستن در كنار دوستان و گذراندن اوقات خوش و مفرح در محيطـي  

  هاي محيطي و انساني. دور از تزاحم آاليش و به بي
ار يـك اجتمـاع   دبلكـه نمـو  مدرسه مقدمه زنـدگي نيسـت،   « ) معتقد است:1375ديويي(اوليچ، 

؛ بچه ها بايد همكاري، كارگروهي، اشتراك مساعي، دموكراسي، راهنما و دوست بـودن  كوچك است
  .»يند زندگي كردن است نه آمادگي براي زندگي آيندهآفر«بنابراين تعليم و تربيت  را تجربه كنند.

  اند: في از مدرسه داشتهآموزان گاه تصويري ترسناك  و من دانش
  كند: آموز دختر سال سوم انساني بيان مي دانش

شم يه حالتي  كردم  از مامانم جدا مي ترسيدم مثالً اولش فكر مي من هميشه از مدرسه مي«
گفتم من طاقت دوري مامانم رو ندارم. بعضي وقتا مثالً همون اوالي ابتدايي كـه   بود كه مي

  ».كردم شدم گريه مي وارد مدرسه مي

ترهـا مدرسـه را مكـاني     هاي اطرافيان و يا تحت تأثير رفتار بـزرگ  آموزان بر اثر تجربه گاه دانش
  اند. گيرانه و منفي تصور كرده خشك، سخت

  كند: آموز دختر سال سوم انساني بيان مي براي نمونه دانش

سـايي  خـونيم، يـه ك  گيـر، هميشـه درس مـي    تصويرم از مدرسه در ابتدا، يه محيط سخت«
گن كه درس بخون تـا شـاگرد    دن، يك مكاني كه هميشه مي هميشه تحت فشار قرارت مي

  ».اول بشي، نشي آبروت ميره تو كالس

طـوري كـه    انـد بـه   آموزان فضاي ذهني مناسبي قبل از مدرسه نداشته چنين تصويرهايي دانش با



  

يـن چنـين     

ـه نـاظر بـر     
ف در مقابـل    
 عبارتنـد از:    
 با محـيط و  

ـي آشـكار،     
مـه درسـي     
چـه كـه در   
 از محتـواي  
س، در نظم و 
موز و معلم، 
خـي اوقـات      
ـات نيـز بـا    

د بـه مدرسـه اي

ست. ايـن برنامـ
هـاي مختلـف ت 

هنـد. تعـامالت
آموز عي، دانش

ـد: برنامـه درسـ
ر در سـطح برنام
بارت است از آنچ
مه درسي فراتر

جو كالس درس
آم الت بين دانش

رضـه شـود. برخ
ته در برخي اوقـ

 1393بستان 

ده را قبـل از ورو 

درسي تعاملي اس
ها به صـورت  آن

ده ل نشـان مـي   
هاي اجتماع گروه

2007.(  
دانـ مـي  سـطح  

ربه شده بيشـتر
هان يا نامرئي عب

اين نوع برنامود.
يط مدرسه، در ج
ربيتي، در تعامال
مرئي بيـان و عر

شود و البت ه مي

ي اول، بهار و تابس شماره

ودش از مدرسه

ه شده، برنامه د
مه درسي است.

العمـل ود، عكس
آموز با گ م، دانش

حي و زيميتات،
لي را شامل سه
رنامه درسي تجر
برنامه درسي نه

شو  تدريس مي
تواند در محي مي

هاي تر  در روش
اي نامه از زمينه

رسي تجويز شد

ي چهارم، ش دورهسي،

تصوير ذهني خو

مه درسي تجربه
 مواجهه با برنام

شو ميمعلم اجرا
آموز ـ معلم نش

(فتح ع يادگيري
امه درسي تعامل
 نگاه والديني. بر
ي مطرح است. ب
سي تجويز شده
 درسي است و م

هاي كالس ، ي
 بسياري ديگر ا
تقويت برنامه در

ي درس هاي برنامه

ال دوم تجربي
  مايد:

  ه واقعي
گر از سطوح برنا
طبان در هنگام

اي كه توسط م 
آموز، دان  ـ دانش

آموز با منابع نش
) برنا1387راي(

 نهان، روابط و
ط و نگاه والديني
چوب برنامه درس
در يك موضوع

ل و ميز و صندلي
ها و در بين بچه

 پنهان موجب ت

ه پژوهش 70

آموز سا دانش
ترسيم مي نم

  

ب ) مدرسه
يكي ديگر
تعامالت مخاط
برنامه درسي
تعامل معلم ـ

نيز تعامل دانش
كشتي آر
برنامه درسي

پنهان و روابط
خارج از چارچ
تعيين شده د
ترتيب وسايل
در تعامالت بي
برنامه درسي
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  ).1388كند(فتحي واجارگاه،  آن در تعارض قرار دارد و آن را نقض مي
آموز  كنند. دانش مي طور ضمني به برنامه درسي نهان اشاره آموزان نيز در تجربيات خود به دانش

  گويد: دختر سال سوم تجربي مي

شدم واقعاً حـال و   بله، خيلي زياد بوده روزايي كه مثالً خيلي غمگين بودم وارد مدرسه مي«
  ».شده به خاطر محيط مدرسه شده واقعاً روحيه م عوض مي هوام عوض مي

  دارد: آموز پسر ديگري كه سال چهارم رشته تجربي است بيان مي و يا دانش

شد تأثيري توي زندگي نداره و تجربيات غيررسمي هر چقـدر   اون مباحثي كه تدريس مي«
ذاره، تجربيات غيررسمي مثل دوستان، رفت  هم كه باشه خيلي تأثيرات توي زندگي آدم مي

  ».و آمدها، محيط

جـو  گويد: برنامه درسي پنهان عبارت است از آنچه كـه يادگيرنـدگان از فرهنـگ و     گالتورن مي
آموزند. اين نوع برنامه درسي شامل عناصري چـون   هاي مرتبط مي ها و فعاليت مدرسه و نيز سياست

اي و  هـاي رشـته   هـا، سياسـت   ها و فعاليـت  استفاده از زمان، تخصيص فضا، تأمين منابع براي برنامه
واجارگـاه،  ها است. اين برنامه درسي تأثير زيـادي بـر يادگيرنـدگان دارد(بـه نقـل از فتحـي        فعاليت
1388.(  

سطح روابط و نگـاه والـديني در برنامـه درسـي تعـاملي مـورد توجـه برخـي از انديشـمندان و          
  متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است.

خواري، مراقبت و تقسيم هستي و وجودمان با فـردي كـه    ) فرآيند تدريس را غم2006ون منن(
مـنن را از ايـن ارتبـاط بيـان       ايي كه عمـق نگـاه ون  داند. تعبير بسيار زيب ورزيم مي به آن عشق مي

ي آمـوزش رسـمي مـورد     كند. روابط والديني، سطحي از برنامه درسي تعاملي است كه در حوزه مي
  ).1387غفلت قرار گرفته و كنار گذاشته شده است( به نقل از كشتي آراي،

  كند: آموز دختر سال سوم رشته تجربي بيان مي دانش

ي است كه يك حالت حاكم و محكوم در اون برقراره كه اگر اين حالـت  مدرسه يك محيط«
بينـه همـه مثـل     شه كه مـي  آموز وارد يك محيطي مي نباشه خيلي بهتره چون وقتي دانش

تـر   اش هستند و واقعاً اون خودشو مثل فرزند دبيـراش بدونـه خيلـي راحـت     اعضاي خانواده
ترسـند از دبيـري سـؤال     آموزها مي بعضي دانش تونه باهاشون ارتباط برقرار كنه يا اينكه مي

  ».بپرسند، خودش نشان دهنده اينه كه اون رابطه حاكم و محكوم هست

  كند: آموز دختر ديگري در بخشي از خاطرات خود چنين بيان مي دانش
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شـان   هـا اسـترس   داد بچه ها درس مي كنم اگر به جاي معلم، رباط(ربات) به بچه فكر مي«... 
هـا از معلـم    ها از درس بترسند بلكه آن است كـه بچـه   ترس آن نيست كه بچهكمتر بود اس

خـواهم   تواند مسير زندگي انسـان را عـوض كنـد. مـن فقـط مـي       ترسند. معلم حتي مي مي
  ».شود ام آرماني نبود هم با وجود معلمي خوب آرماني مي هايم آرماني باشند مدرسه معلم

توانـد عملكـرد يـك انسـان را      كه چگونه تربيت مي كند ) اين سؤال را مطرح مي2006ون منن(
دهد و عملكرد فرهنگي ارزشمندي را به جاي گذارد؟ اين چشم انداز و رويكـرد بـه     تحت تأثير قرار

آيـد. ايـن ارتبـاط بـه      دست مي ظاهر غيرمعمول در يك ارتباط دوستانه والديني در فرآيند تربيت به
نگرانـه در   هايي را كه معتقد به يك نگـاه كـل   يتي، بينشعنوان يك منبع براي كشف و استنباط ترب

آورد. حقايقي كه معلمان و بچه ها از تجـارب آموزشـي    باشد را فراهم مي ها مي زندگي مربيان و بچه
ريزي شده روزانه  آيد اغلب در حاشيه يا خارج از تجارب برنامه كنند به نظر مي معنادار خود بيان مي

  ).1387فتاده است(به نقل از كشتي آراي،در يك كالس درس اتفاق ا
  گويد: آموز دختر كالس دوم رشته رياضي مي و يا دانش

ده بيرون از مدرسه  با او ارتباط برقرار كنيم، حاال حضوري هم نـه،   هيچ دبيري اجازه نمي«
  »دونم با چت كردن، با وب كم و چيزهاي ديگه... مثالً الكترونيكي، با ايميل، نمي

اين باور است كه نگاه والدين در بردارنده تماس است. اين عمل يادآور روابط مسالمت گرامت بر 
در تـدريس،  » نگـاه «آميز كودك و مادر، كيفيت و چگونگي المسه و تماس در اين روابط است. امـا  

روح و تحكمـي   ي معلم اغلب خشك، بـي  كند. وي معتقد است كه نگاه خيره د مي چنين لمسي را ر
اي را در ارتباط با مشاور و ساير  آموز گاه حتي چنين رابطه ). دانش1386اجارگاه، الف است(فتحي و

اي كـامالً   كند. به رغـم اينكـه نقـش و وظيفـه مشـاور بـه گونـه        پرسنل آموزشگاه هم احساس نمي
  شود. صميمانه و معتمد تعريف مي

  كند: آموز دختر سال سوم رشته تجربي بيان مي دانش

خاطر اين مثالً اگر براي مـن مشـكلي پـيش اومـد بايـد       وادگي نيست بهاين جا فضاي خان«
  ».اونقدر با مشاور ارتباط نزديكي داشته باشم تا بتونم بهش مراجعه كنم

آموزان در برنامه درسي تعاملي، فضاي مدرسه را براي زيستن و زندگي كردن واقعي  اغلب دانش
اً بـراي يـادگيري درس و خشـك و غيرمنعطـف     معرفي نكردند و آن را فضايي كامالً رسمي و صـرف 

  دانند. مي
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  كند: آموز دختر سال سوم تجربي بيان مي دانش

كنم در اينجا زيستن واقعي اتفاق بيفته چون شايد بگيد اين خيلي بدبينانه اسـت   فكر نمي«
دونم اينجوريه كه اون شاد زيسـتن   ها تا جايي كه من مي ولي واقعيتش اينه كه اكثر مدرسه

  ».كنند عي، با هم زيستن خيلي معني نداره يعني يك جورايي اكثريت هم رو تحمل ميواق

  دارد: آموز پسر سال سوم تجربي اظهار مي و يا دانش

آمـوز يـا    به نظر من اينجا يك فضاي خانوادگي نيست. اينجا به همان صورت مدير و دانش«
اون صميميتي كه بـين شـون    شه معموالً آموز تو اين مدارس اجرا مي كادر آموزشي و دانش

  ».بايد باشه نيست

  كند: ) با تأييد و تأكيد اين مطلب بيان مي1986فريره(
آموز در مورد اينكه چه چيـزي ارزش   آموز رابطه يك سويه است و دانش رابطه بين معلم و دانش

د هـايي بايـ   يادگيري دارد، چگونه بايد آموخت و براي شـناخت درسـت و نادرسـت از چـه معيـاري     
آمـوز   هـاي آموزشـي دانـش    استفاده كرد، تا حد زيادي به قضاوت معلم بستگي دارد. در چنين نظام

تبديل به يك موجود منفعلي مي شود كه قادر به درك ماهيت تجربه خويش نيسـت و بـه عبـارت    
) در حالي كه از نظر وي مربي ديگر تنهـا كسـي نيسـت كـه     1991ديگر از خود بيگانه است. كوي(

آمـوز در عـين    شـود. دانـش   آموز تربيت نيز مي پردازد، بلكه در گفت وگو با دانش ه تربيت ميصرفاً ب
شود مربي نيز است. بدين ترتيب هر دو در اين فرآيند بـه عنـوان عامـل مطـرح      حال كه تربيت مي

  ).1378(به نقل از يمني دوزي سرخابي،  كنند شوند و در آن با هم پيشرفت مي مي
آموزان از برنامـه درسـي تعـاملي، حجـم زيـاد محتـواي        ي دانش هاي زيسته تجربهيكي ديگر از 

  هاي تكراري و خسته كننده بود كه خود عاملي براي بـه  دروس و تأكيد بر انباشت اطالعات و آزمون
  هم ريختگي يك محيط صميمي و دوست داشتني براي زندگي واقعي مي شد.

طه و سـتم، آمـوزش و پـرورش شـكل خاصـي پيـدا       ) معتقد است كه در نظام سل1986( فريره
آمـوز   كند، در اين حالت، دانش ناميده و به نظام بانكداري تشبيه مي» روايتي«كند كه وي آن را  مي

  نقش يك مخزن را دارد و يادگيري محدود به دريافت، حفظ كردن و مصرف اطالعات است.
  :كنددانش آموز حجيم بودن دروس را به شكل زير ترسيم مي

  ي خوبي ندارند. آموزان تجربه زيسته هاي زياد و تكراري نيز دانش و در مورد آزمون
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آموزان در برنامه درسي تعاملي عـدم مشـاركت دبيـران در     هاي زيست شده دانش از ديگر تجربه
  ها در ارتباط با شاگردان است. خوار نبودن آن آموزان و غم زندگي دانش

  دارد: وز دختر كالس دوم رشته رياضي چنين بيان ميآم دانش

ها تو زندگي ما شريك نيستند، تنها دليلشم فكر كنم اينه، چون كه خب اگه يه دبير  معلم«
خواد مثالً راز دلش  اي هر حرفي دلش مي كنه اگه من غرورم رو بذارم زير پا هر بچه فكر مي

هـا راحتـه    ولي به نظر من دبيري كه با بچـه ياد پايين  رو بياد به من بگه احترام خودش مي
  ».ره ها و دوست داشتنش باالتر مي احترامش پيش بچه

نودينگز اعتقاد دارد كه بـراي تربيـت نبايـد از رابطـه مادرانـه و مهرورزانـه مـادر غافـل شـد، و          
ن معلـم  هاي زنانه بايد در فرآيند برنامه درسي مد نظر قرار گيرد. در كالس درس در تقابل بي ويژگي
خواري توجه كـرد. در حقيقـت    آموز و معلم و معلم بايد به مسأله غم آموز و دانش آموز، دانش و دانش

كار گرفت. او اعتقـاد دارد   او از اولين صاحب نظراني است كه اين واژه را مورد استفاده قرار داده و به
باطات انساني ايجاد مي مراقبت يك نگرش ساده و يك احساس نيست بلكه رويدادي است كه در ارت

خوار بودن و مراقبـت را بـه    خواهند كه غم شود. مؤسسات و مراكز آموزشي معموالً از معلمان زن مي
روح و بدون تربيت عاطفي را انجام دهنـد. در ايـن    نام و نشان، بي كناري گذارند و آموزش نسبتاً بي

داري و  گي شخصي خـود يعنـي در خانـه   حالت اينگونه افراد روابط عاطفي و تربيت عاطفي را از زند
انـد. مـدارس    اند و در حقيقت محيط را از اين چنين عواملي پاك كرده امورخانه هم به كنار گذاشته

آمـوزان بـا ديگـران در     طرف باشند بلكـه در واقـع دانـش    توانند در برخورد با اينگونه مسائل بي نمي
گيرند(كشـتي آراي،   آمـوزان قـرار مـي    دانـش  مدرسه ارتباط دارند و تحت تأثير مسائل ديگـر سـاير  

1387.(  
معلم بايد در تدريس خود كودك را به عنوان يك كل در نظر بگيرد، به اين ديويي معتقد است: 

معنا كه او نه تنها يك موجود علمي و ذهني هوشي نيست، بلكه يك موجود عاطفي و اجتماعي نيز 
گـذارد (طالـب    ر فرآيند تعليم و تربيت او اثر مـي هست. تجربيات قبلي وي، احساسات و... جملگي ب

  ).1382زاده نوبريان و فتحي واجارگاه، 
هـا تبعـيض در مدرسـه و نيروهـاي انسـاني       ي ديگر بچـه  در برنامه درسي تعاملي، تجربه زيسته

  آموزان است. مدرسه نسبت به دانش
مـوزان را بـراي مشـاغل    آ آميز بوده و دانش ايليچ معتقد است كه مدرسه مكاني است كه تبعيض
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  »گيره. اي است كه روي برگه  مي نمره

كند: معلمان قوانين و قواعد سخت و خشني را  س درس را چنين توصيف مي) كال1961هالت (
دارند. آنهـا يـاد    هاي درست معطوف مي آموزان تمركز خود را براي يافتن پاسخ كنند و دانش اجرا مي

ها راهكارها و  گويد كه چگونه بچه گيرند كه نياموزند. او مي گيرند كه ابله و نادان باشند و ياد مي مي
آمـوزان بـه    كارگيرند تا معلمان خود را خشنود سازند و چگونه دانش هاي ترس و شكست را به روش

آيند تا بر نظام مدرسه غلبه كنند و آن را شكست دهند، چگونه بـه   صورت يك زيرك جنگي در مي
  ا را از زبان معلم بيرون بكشند و اينكه چطور تقلب كنند. معلم كلك بزنند، پاسخ 

آموزان نظري منفي و بدبينانـه بـه مدرسـه و برنامـه درسـي       تعاملي همه دانش در برنامه درسي
  دانستند. آموزان مدرسه را مكاني براي رشد، صميمي و اميدواركننده مي نداشتند، تعدادي از دانش

  دارد: آموز دختر سال سوم رشته تجربي بيان مي دانش

باشه، مثالً يه محيطي كه فقط براي كردم مدرسه يه محيط اينقدر صميمانه  اصالً فكر نمي«
  ».درس خوندنه مد نظرم بود، بعد كه رفتم ديدم نه، محيطش خيلي فرق مي كنه

  كند: آموز دختر سال دوم رشته تجربي اظهار مي دانش

كنم كه دبيرا سعي كردن محيط خوبي رو فراهم كنن مـثالً كتابخونـه داريـم.     من فكر مي«
كنم  محـيط مناسـبي    ه ي امكانات رو فراهم كنن فكر ميآزمايشگاه داريم. سعي كردن هم

  ».براي زندگي باشه

ي خـود را از   ي زيسـت شـده   آموز ديگري كه دختر سـال دوم رشـته تجربـي اسـت تجربـه      و دانش
  كند: ها، چنين بيان مي كتاب

ها ياد نگيري و هيچ كاربردي نداشـته باشـن    خب اونطوري نيست كه هيچ چيزي از كتاب«
  ».الب به خودي خود مفيدن نوع گفتن مطالبش مناسب نيستمثالً مط

هاي متفاوتي را داشته كـه   ي تعاملي، تجربه آموزان در برنامه درسي تجربه شده در مجموع دانش
آموزان در  شود اين است كه اكثر دانش برخي منفي و برخي مثبت بود. منتهي آنچه كه برداشت مي

  د به موارد زير اشاره داشتند:ها و خاطرات خو ها يا نقاشي مصاحبه
 گرايانه در مدرسه؛ نگاه حاكم و محكوم و سلطه -1

 آموزان؛ عدم مشاركت اكثر معلمان در زندگي دانش -2

 تأكيد جدي بر دروس و امتحانات و صرفاً مسائل علمي؛ -3



ي دانش آموزان از مدرسه: راهنماي عمل برنامه درسيتجربه زيسته                                       

  
 

79

 آموزان؛ روح بين معلمان و دانش ارتباط خشك و بي -4

 آموزان؛ دانشارتباط صميمي و خوب بين  -5

 حجم زياد دروس و اضطراب ناشي از امتحانات و كنكور؛ -6

 عدم كاربرد محتواي دروس در زندگي؛ -7

 مدرسه مكاني صرفاً براي يادگيري دروس نه براي زيستن با هم؛ -8

هـاي آزار   ايجاد صفات نامناسب شخصي به خاطر گرفتن نمره، تشويق و يا فرار از موقعيت -9
 دهنده؛

 عيض قائل شدن در مدرسه؛تب -10

 القاي عقايد مسلط؛ -11

 عدم آزادي الزم براي ابراز عقايد و احساسات؛ -12

 هاي زندگي اجتماعي؛ هاي الزم براي كسب مهارت عدم ايجاد فرصت -13

 نبودن فضايي شاد و هيجاني با دبيران و كادر آموزشي؛ -14

  طوالني بودن زمان آموزش در مدرسه و خستگي ناشي از آن. -15
  

  ج) مدرسه آرماني
آورند، مكاني اسـت كـه بـه قـول      هاي خود مي آل گرايان در ايده مدرسه و كالسي را كه نومفهوم

مسـأله و امكـان تجربـه بـا      هايي براي تعـامالت اجتمـاعي نقـد، پـژوهش، طـرح      فريره در آن فرصت
آمـوزان بـه فهـم غنـاي      شود. در اين نوع كالس درس، دانـش  ي فراهم ميهاي مختلف يادگير سبك
ها بايد بياموزند كه چطور عمل كنند و  هاي فرهنگي متفاوت و صداهاي گوناگون نياز دارند. آن سنت

). و يا به قـول ديـويي   1390در مباحث انتقادي و اخالقي فعاالنه شركت كنند(خسروي و سجادي، 
فرآينـد  «). كـه  1374ت، بلكه نمودار يـك اجتمـاع كوچـك اسـت(ماير،     مدرسه مقدمه زندگي نيس

). و بارهــا بــه تكــرار ايــن 1375(اولــيچ، » زنــدگي كــردن اســت نــه آمــادگي بــراي زنــدگي آينــده
پردازد كه هـدف تعلـيم و تربيـت رشـد اسـت و رشـد هـدفي مـاوراي خـود           محوري خود مي اعتقاد

  ).75: 1377ندارد(يوسفي، 
هـاي درس و   هـايي كـه در كـالس    ي خود از مدارس و واقعيـت  ا تجربه زيستهآموزان نيز ب دانش

كشـند   ها و رؤياهايي را براي زندگي در مدرسه و كالس درس به تصوير مي برنامه درسي است آرمان
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  شود. هايي از آن اشاره مي كه در اينجا به نمونه
  دارد: آموز دختر سال سوم تجربي اظهار مي دانش

كنم يعنـي آزادتـر    مدرسه را زيباتر كنم من يك كم محيط مدرسه را آزادتر مياگه بخوام «
ها واقعاً به اين سمت برند كه بياند و حرف بزنند، بياند مشكالت شـون رو   گذارم كه بچه مي

ي آموزشي دارند تا پرورشي، يعني بـه   ها جنبه بگند، به نظر من اغلب توي كشور ما مدرسه
 ».ها، به نظر من بايد اصالح بشه كنند تا تربيت بچه ي آموزشي تأكيد مي جنبه

  گويد: آموز ديگري كه دختر سال دوم تجربي است مي دانش

ها ياد بدم كه كاربرد داشـته باشـه،    كنم يه چيزايي رو به بچه اگه من مدير باشم سعي مي«
  ».دم ها ياد مي درساي زندگي به بچه

سـاالري   بايستي اصول مردم مدرسه و كالس درس مي حد امكان ديويي بر اين باور بود كه تا سر
هـاي درس   را منعكس سازند. داللت اين نظريه در عمل عبارت از اين اسـت كـه مـدارس و كـالس    

بنـدي قـوانين خودشـان در زنـدگي اجتمـاعي       هايي مناسب براي صـورت  بايد به كودكان فرصت مي
) 1382اده نوبريان و فتحي واجارگاه(). به قول طالب ز126، ص1388پيشنهاد نمايند(مهرمحمدي، 

اين فرآيندها بايستي طوري سازمان يابند تا كودكان بتوانند نحوه استفاده از هوش جمعي براي حل 
  مسائل جمعي را بياموزند.

  گويد: آموز دختر كالس دوم رشته رياضي مي دانش

دارن بهشون احترام  ها، هر نظري و انتقادي كه بودم يكي اينكه به نظرات بچه اگه مدير مي«
ترنـد   كنم كه چون تو اين سن دبيرسـتان دخترهـا خـب احساسـاتي     ذارم، بعد سعي مي مي

  ».ذارم هاي ديگه به احساساتشون احترام مي نسبت به سال

كنند كه توانـايي زنـدگي    وجو مي اي را جست هاي خود مدرسه آل آموزان در بخشي از ايده دانش
  گويد: آموز پسر كالس دوم رياضي مي كنند. براي نمونه دانشاجتماعي امروز را در آن كسب 

دونـن بايـد    هـا رو نمـي   آموزاي كالس ارتباط داشتن با ادارات، بانك االن شايد اغلب دانش«
چيكار كنن مدرسه شايد امكاناتي رو فراهم كرده باشه ولي نه در اون حد كه خواسته باشي 

  ».ياد بگيري 

كـه كـودك را در حـل مشـكالت و     اسـت   مـوزش و پـرورش آن  هدف آديويي معتقد است كه  
هـا مواجـه    مسائلي كه در جريان زندگي روزمره و در محيط طبيعي و اجتماعي خـاص خـود بـا آن   



ي دانش آموزان از مدرسه: راهنماي عمل برنامه درسيتجربه زيسته                                       

  
 

81

شود كمك نمايد. چون براي كودك خردسال اكثـر ايـن مسـائل مربـوط بـه خـانواده و اجتمـاع         مي
هـاي   سـاده و منظمـي از ايـن موقعيـت     ي اصرار داشـت كـه مدرسـه دنبالـه     ويژه بهديويي ، شود مي

دارد كـه بهتـر اسـت مـدارس در برنامـه       ). بدين ترتيب ديويي بيان مي1369(شاتو، اجتماعي باشد
آموزان ايجاد كنند. هـر گـاه مـدارس بـه زنـدگي واقعـي        هايي براي دانش اصلي آموزش خود، حرفه

شكل قابل قبولي پيدا خواهنـد كـرد.    آموزان نزديك شوند حالتي پويا و فعال پيدا كرده، براي دانش
هـايي باشـند كـه در زنـدگي خـارج از كـالس درس        ي  فعاليت توانند شبيه به همه ها مي اين حرفه

  ).1948جريان دارند(نلسون ،
  كردند: هاي زير عنوان مي آل خود را با ويژگي آموزان مدرسه ايده در مجموع دانش

  ـ محيطي امن و روشن با آزادي بيشتر؛1
هـاي زنـدگي اجتمـاعي در     نزديك شدن مدرسه به محيط واقعي زنـدگي و تجربـه  مهـارت    ـ2

  مدرسه؛
  ي چينش فضايي براي تعامل بيشتر در مدرسه؛ ـ نحوه3
  پذير، انتقادپذير كه اصول دموكراسي بر آن حاكم باشد؛ ـ محيطي شاد، انعطاف4
  نات؛ـ ايجاد فضاهايي براي فكر كردن، استراحت كردن، تخليه هيجا5
  هاي اختصاصي براي درس و تهيه امكانات براي همان درس در اتاق ويژه؛ ـ تشكيل اتاق6
  آموزان و كشف استعدادهاي آنان؛ ـ تنظيم پرونده تحصيلي به منظور شناخت بيشتر دانش7
  ـ استفاده از تكنولوژي روز به منظور دسترسي به دانش جديد.8

ي امروز مدارس توجه بيش از انـدازه بـه برنامـه     نامهدر مجموع اين پژوهش نشان داد كه خأل بر
اي كه در جهت خواست قدرت بيروني است و صرفاً ابزاري در خدمت سرمايه، صـنعت   آشكار، برنامه

كنند بدون آنكه به  ها انباشته مي ها را در ذهن بچه وار فرمول طوري كه مكانيك و تكنولوژي است؛ به
) در چنـين مدارسـي بيشـتر    2000. به قـول ژوزف وديگـران (  درك صحيح و كاربردي از آن برسند

نشـينند، گـوش    آمـوزان مـي   كنند، دانش معلمان بخش اعظم وقت كالس را به سخنراني سپري مي
دهند و در چنين  پردازند و امتحان مي اند به انجام دادن تكاليف مي دهند، در حالي كه نشسته فرامي

هـا   كنار آمـدن و تمكـين كـردن اسـت، در ايـن كـالس       هاي درسي از نوع مدارسي، فرهنگ كالس
آموزان را براي مواجهه يكسان با برنامه درسي و حفظ نظم كـالس   هاي فكري دانش معلمان، فعاليت

كنند(به نقل از مهـر   آموزان نقش يادگيرندگاني منفعل و خاموش را ايفا مي كنند و دانش كنترل مي
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ضايي احساس معنا، زيبـايي، دوسـتي و شـگفتي در    ). در چنين ف264،ص1389محمدي وديگران، 
به ورطـه  » با هم زيستن«و » زيستن«). و 1389شود(قادري،  اي مدرسه گم مي تكرار وظايف كليشه

هـاي   فراموشي سپرده مي شود. غالب مدارس امروزي محلي براي دور نگه داشتن شاگرد از واقعيـت 
زي بيش از يك زندان تصنعي براي ذهـن  خارج از كالس درس است در حقيقت مدرسه امروزي چي

ي يك شيء يا همچون عنصري آماري و بـر اسـاس    و جسم فراگير نيست، فرد خود را فقط به منزله
كند، كه بيگانگي و تنفر از مدرسه و كالس محصول اين چنين فضايي  موفقيت يا شكست تعريف مي

  است. 
گـوي   عنوان يـك نهـاد اجتمـاعي، پاسـخ     بنابراين در چنين حالتي نظام تعليم و تربيت ديگر به

  ).1381هاي اجتماعي و انساني خود نيست(يارمحمديان،  رسالت
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  .1-14): 31(4دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان(اصفهان)،  ،تربيتي

   .. شيراز: دانشگاه شيرازهاي پژوهش در علوم رفتاري و تربيتيروش. )1390( اصغر.رضويه،  .4
. ترجمـه م مهـر   ها)هاي برنامه درسي( نظريهفرهنگ. )1389(. ديگران و پامالبلوتين ژوزف .5

  محمدي و ديگران. تهران: سمت.
  شكوهي. تهران: دانشگاه تهران. المحسين. ترجمه غمربيان بزرگ. )1369(. ژانشاتو،  .6
   . تهران: سمت.چند مبحث اساسي در برنامه ريزي درسي .)1378(. ليشريعتمداري ع .7
مباحث تخصصي برنامه ريـزي  . )1382(. كورش واجارگاه فتحي محسن، نوبريان زاده طالب .8

  . تهران: آييژ.درسي
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  بعثت. . تهران:جامعه شناسي آموزش و پرورش. )1372(. ليع  ،عالقه بند .9
  . تهران: آييژ.هاي جديدسوي هويتبرنامه درسي به . )1386الف(. وروشك ،فتحي واجارگاه .10
مجموعه مقاالت . كالبد شكافي برنامه درسي تجربه شـده.  )1386ب( كورش.، فتحي واجارگاه .11

  . 82-105، قلمرو برنامه درسي در ايران
   .. تهران: بالريزي درسياصول و مفاهيم برنامه . )1388(. كورش، فتحي واجارگاه .12
  . تهران: يادواره كتاب.ي انتقادي تعليم و تربيتنظريه. )1389(. صطفيم ،قادري .13
. طراحي و اعتبار بخشـي الگـوي برنامـه درسـي تجربـه شـده در       )1387(. رگسن ،كشتي آراي .14

دانشـكده   پايـان نامـه دكتـري.   فمينيستي.  –آموزش عالي مبتني بر رويكرد پديدار شناسي 
 تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد خوراسگان.

. )1388( .احمـدعلي  فروغـي  كرايـگ،  زيميتـات  كـورش،  واجارگاه فتحي نرگس، آراي كشتي .15
طراحي الگوي برنامه درسي تجربه شده مبتني بر رويكرد پديدار شناسي و اعتبار سـنجي آن در  

  .55-67): 1(9مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، گروه هاي پزشكي. 
 دوزي يمينـي  محمـد . ترجمـه  آموزش و پرورش: فرهنگ ها و جوامع. )1378(. لوتان ،كوي .16

  ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.سرخابي
هاي تحقيق كمي و كيفـي در علـوم   روش ).1387(. جويس گال والتر، بورگ مرديت، گال .17

   .جلد دوم، تهران: سمت و ديگران، جلد اول و احمدرضانصر.  ترجمه تربيتي و روان شناسي
. برنامه ريزي درسـي: تحليـل و بهسـازي تـدريس    . )1390( .آلن ارنشتاين فرد، لوننبرگ .18

   ه م شريف. اصفهان: جهاد دانشگاهي.ترجم
جلـد دوم،  فيـاض،   لـي اصـغر  ترجمـه ع  تاريخ انديشه هاي تربيتـي. . )1374(. فردريك ماير .19

  تهران: سمت.
. بررسي عوامل موثر بر برنامه درسي تجربـه شـده وارائـه الگـوي مطلـوب      )1389( .ليع ،محبي .20

پايـان نامـه   (مطالعه موردي درس انديشه اسالمي دوره كارشناسي دانشـگاه علـوم انتظـامي).    
 . دانشگاه تربيت معلم تهران.دكتري

. بررسـي تـأثير برنامـه درسـي تجربـه شـده بـر رضـايت و موفقيـت          )1385(. هـدي م ،محمدي .21
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. پايـان نامـه دكتـري    .ارائه مدل هاي توضيحي -هاي مهندسي و علوم پايه ان رشتهدانشجوي
  دانشگاه شيراز.

برنامه درسـي: نظرگاههـا، رويكردهـا و چشـم     . )1388(. همكاران و محمود مهرمحمدي .22
  تهران: سمت. .اندازها

  كتاب.. تهران: يادواره اصول برنامه ريزي درسي. )1381(. ح ـ محمدحسين محمديان يار .23
. هدف ها و روش هاي تربيت اجتمـاعي وعقالنـي از نظـر افالطـون و     )1377(. عليرضا، يوسفي .24

 3 ،پژوهشي موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيـت معلـم   -فصلنامه علميديويي. 
  . 67-78 :4و
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