فصلنامه پژوهشهای کیفی در برنامه درسی
دانشگاه عالمه طباطبائی
سال دوم ،شماره  ،6بهار  ،96ص  1تا 42

Quarterly of Qualitative Research in
Curriculum
Allameh Tabataba’i University
Vol. 2, No. 6, Spring 2018

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی عمل
فکورانه(عمل گرای شوابی) براساس منابع و اسناد معتبر علمی
جواد جهان ،*1مرزبان ادیب منش  ،2محمد پاک
تاریخ دریافت5931/51/51 :

سرشت3

تاریخ پذیرش5936/2/51 :

چکيده
این پژوهش با هدف شناسایی ،تبيين و تحليل عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه و تحليل آن
بر اساس منابع معتبرعلمی انجام شده است .پژوهش در زمره پژوهش هاي کيفی و روش پژوهش شامل؛
تحليل محتواي کمی و کيفی است .جامعه پژوهش ،شامل کليه ي اسناد و منابع معتبر علمی حوزه برنامه
درسی عمل فکورانه و نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس ،از اسناد علمی چاپ شده در
مجالت و ژورنال هاي معتبر داخلی و خارجی ،در خصوص عمل فکورانه و دیدگاه عمل گراي شوابی
انتخاب شد .جهت جمع آوري داده ها از چک ليست و یا همان فهرست وارسی ،فرم فيش برداري و
سياهه تحليل محتوا استفاده شد .یافته ها نشان می دهد که برنامه درسی عمل فکورانه داراي چهار عنصر
اصلی اهداف آموزشی  ،محتواي آموزشی ،روش هاي تدریس و ارزشيابی می باشد و هر یک از این
عناصر مرکب از مؤلفه هایی است که عنصر روش هاي تدریس با  22مولفه ،عنصر اهداف با 51مولفه ؛
عنصر ارزشيابی با  56مولفه ؛ عنصر محتوا با  1مولفه ،به ترتيب از بيشترین و کمترین ميزان توجه برخوردار
هستند .همچنين نتایج حاصله نشان می دهد که :حل مساله ،پرورش خالقيت ،تخيل ،هنر و زیبایی شناختی،
ادراک  ،تامل ،توجه به احساسات  ،مهارت و توسعه حرفه اي ،خود ارزیابی و خودپنداري و درک صحيح
از واقعيت از مهم ترین این مولفه ها می باشند .بر این اساس به کارگيري این مولفه ها در برنامه هاي درسی
می تواند مسير تحقق اهداف آموزشی را تسهيل نماید.
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مقدمه
این روزها در نظام هاي آموزشی و گفتمان هاي عمومی ،شاهد آن هستيم که برنامه درسی
به عنوان یک الگوي در بر دارنده هنجارها ،تالشها و ارزشها تلقی نمی شوند .مادامی که
نگاه هاي دستورالعملی به نتيجه آموزشی بر حوزه برنامه ریزي درسی استيال دارد ،عالیق
افراد در ارتباط با برنامه درسی ،تنها شامل مباحثی محدود در مورد برنامه درسی خاص،
نتای ج و اثر بخشی خواهد بود .به نظر می رسد که مناقشه هاي عمومی درباره برنامه هاي
درسی ،منبعث از انتقادهاي آغشته به انگيزه هاي سياسی است که ماحصل آن برداشت هاي
بسيار سطحی در مورد مشکالت نظام آموزشی و جستجوي نوعی برنامه درسی که گمان
می برند به طور قطع این مشکالت را حل خواهد کرد.اغلب مربيان در حالی در فرایند
تصميم گيري هاي کالن در زمينه اهداف و عملکردهاي نظام آموزشی شرکت می کنند
که گفتمان آنها از عمق کافی برخوردار نيست .در واقع معلمان ،متخصصان برنامه درسی و
مدیران به ندرت اهداف و عملکردهاي برنامه درسی را ازطریق بررسی الگوهاي فکري
مسلط بر این برنامه ها و تاثيرات آنی و آتی بر نظام رسمی آموزشی مورد تامل ،پرسش و
چالش قرار می دهند (پامال بلوتين ژوزف 2111 ،؛ به نقل از مهرمحمدي و دیگران،
 .)5913برنامه درسی به عنوان قلب نظام تعليم و تربيت در طول تاریخ همواره مورد عالقه و
مط العه سياستمداران ،دست اندرکاران و متوليان تعليم و تربيت ،متخصصان حوزه تعليم و
تربيت ،معلمان و والدین بوده است (ادیب منش .)5939:51 ،با توجه به نياز به شناخت
بيشتر و عميق رویکردها و نظریه هاي برنامه درسی ،رید و نال )2116( 5نظریه هاي برنامه
درسی را به چهار طبقه ،تحت عنوان نظامگرا  ،وجودگرا ،رادیکال و فکورانه 2تقسيم نموده
است .واز دیدگاه فکورانه به عنوان یک بدیل در کنار سه دیدگاه دیگر بحث و از آن دفاع
کرده اند  .پارادایم عملی و فکورانه در حوزه مطالعات برنامه درسی از مرور نظریه هاي
شناخته شده ترین چهره این پارادایم یعنی شوآب نسبت به ماهيت نظریه و عمل و رابطه
ميان آن دو به دست آمده است(زرقانی و همکاران .)55: 5931،پيشگام اصلی این
1 .Reid & Null
2 . Deliberative Inquiry
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رویکرد جوزف شوآب 5است؛ از دیگر چهره هاي این رویکرد می توان به رید ،وست
بري 2و مک کویين 9اشاره کرد .این رویکرد با دو نکته محوري مواجه است .چه چيز باید
در برنامه درسی گنجانده شود ،و چه چيز باید از آن حذف شود .از منظر رید رویارویی با
این دو نکته مستلزم عمل فکورانه است .به زعم وي عمل فکورانه یک فرایند ذهنی ماهرانه
و اجتماعی است که از طریق آن افراد به صورت انفرادي و جمعی تالش می کنند تا
ماهيت ب رنامه درسی را بشناسند ،و چارچوب اندیشمندانه براي حل آن تدارک ببينند ،و از
بين چارچوب هاي پيشنهادي بهترین را مبناي عمل قرار دهند (رید2116 ،؛ به نقل از آل
حسينی و مهرمحمدي .)5931،شواب( )5363معتقد بود که «تکيه ي دیرینه و غير آزمایش
شده » به نظریه ،وضعيت ناخوشایندي را براي مطالعات برنامه درسی ایجاد کرده است.
بنابراین او با معرفی تز خود تحت عنوان «پرکتيکال ،»2تحول شگرفی در برنامه درسی ایجاد
نمود .این تز با تکيه بر سه مرحله پرکتيکال ،نيمه پرکتيکال و اکلکتيک ،از نظر شواب ،می
تواند باعث توسعه ي برنامه درسی شود(غالمی .)2: 5939،شوآب در توضيح نظریه
عملگراي خود به فرآیند تأمل معطوف به عمل اشاره می کند که خروجی اش مجموعه
تصميم هاي اتخاذ شده براي اقدام است .در این فرآیند ،تمامی صورتبندي هاي مختلف
قابل تصور براي مسائل عملی و راه حل هاي قابل طرح براي هر صورتبندي و پيامدهاي
احتمالی قابل پيش بينی براي هر یک سنجيده شده و با این علم و آگاهی ،بهترین امکان
یا راه حل براي اقدام پيش رو برگزیده می شود .با توجه به این فرآیند ،مشخص می
شود که مقصود از عمل در پارادایم عملی ،اقدامی آگاهانه و فکورانه است .اقدامی که
پس از طی فرآیند تأمل معطوف به عمل انجام می شود و بر اقدامات آتی نيز اثرگذار
خواهد بود (زرقانی و همکاران .)55 : 5931،مهم ترین مفهوم در نظریه شواب ،مفهوم
" "Delibrationاست که معادل هاي گوناگونی در منابع فارسی براي آن وضع شده
است.این مفهوم ناظر به فرآیندي است که طی آن تصميم هاي متين ،سنجيده و معقول در
1 .Joseph Schowab
2 .West bery
3 .Mack Queen
4 .Practical
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ارتباط با ابعاد برنامه درسی خاصی که تعيين تکليف براي آن در دستور کار پژوهش یا
برنامه ریز قرار دارد ،اتخاذ می شود .مهرمحمدي استفاده از معادل «عمل فکورانه» را
مناسب تشخيص می دهد .به همين جهت رویکرد پژوهشی ،برنامه ریز مبتنی بر نظریه
شواب را که به دليل جایگاه اساسی این مفهوم در آن" " Delibrative Inguiryنام
گرفته پژوهش معطوف به عمل فکورانه ناميده است(مهر محمدي .)1: 5915،در مورد عمل
فکورانه و تدریس فکورانه نيز تعاریف و رویکردهاي متفاوتی وجود دارد که به اغتشاش
مفهومی این حوزه افزوده است (پدرو2115، 5؛ به نقل از امام جمعه و مهرمحمدي.):5911 ،
عمل فکورانه یک فرایند اجتماعی پيچيده و ماهرانه است که به موجب آن فرد به صورت
فردي و یا جمعی  ،به شناسایی مسائل پرداخته و به آنها پاسخ می دهد ،سپس به ایجاد زمينه
اي براي تصميم گيري در مورد پاسخ ها پرداخته و از ميان راه حل هاي موجود بهترین راه
حل را انتخاب می کند(هانسن .)2111،2هدف از عمل فکورانه تصميم گيري در مورد این
مسئله است که در یک موقعيت و زمينه ویژه و خاص چگونه باید عمل کرد تا بهترین راه
حل به دست آید(مونی سيمی و النگ .)2159 ،9عمل فکورانه یک فرایند استدالل عملی و
راه حل محور است که در جهت تصميم گيري براي انجام بهترین عمل کاربرد دارد(تاک
شينگ الم .)2155،2هدف اصلی پژوهش معطوف به عمل فکورانه دستيابی به تصميمهاي
موجه درباره اجراي برنامهدرسی در وضعيتهاي خاص است) هانسن .)2111،شوآب به
عنوان یک متفکر تأثيرگذار در حوزه برنامه درسی در ایران چندان شناخته شده نيست .پاره
اي اظهار نظرهاي شنيده شده نيز حمایت از بدفهمی شوآب نزد صاحبنظران برنامه درسی
کشور دارد .بخشی از این وضعيت غير قابل قبول معلول دشواري هائی است که فهم
دیدگاه عملی شواب با آن آميختگی ذاتی دارد و سرمایه گذاري قابل توجهی براي درک
مضامين عميق آن الزم است .بخش دیگري از این وضعيت مرهون تالش هائی است که
پاره اي رقيبان نظري شوآب در عالم به راه انداخته اند که هدف آن از ميدان به در کردن
1 .Pedro
2 .Hansen
3 .Mooney Simme & Lang
4 .Tak Shing Lam
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رقيب بوده است .به هر روي خواه نظریه شوآب در ميان جامعه علمی مطالعات برنامه
درسی در ایران مقبوليت پيدا کند یا نکند ،شناخت هر چه دقيق تر آنچه او عرضه داشته
است باید بااحساس مسئوليت علمی شناخته شود .عدم اهتمام در این زمينه ،مانند غفلت از
هر عرصه تأثيرگذار دیگر در قلمرو برنامه درسی ،با موازین آکادميک در تعارض قرار
داشته و بالندگی رشته را دچار سکته و وقفه می نماید(مهرمحمدي .)5: 5939،آنچه که از
بررسی ادبيات پژوهش حوزه برنامه درسی عمل فکورانه بر می آید حاکی از این است
که صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه ،برنامه درسی عمل فکورانه را از زوایاي
مختلف مورد تحليل و بررسی قرار داده و ابعاد و مولفه هاي براي آن ذکر کرده اند ،به هر
حال ،دقت و تأمل در مجموعه مطالب و مستندات نظري و پژوهشی فوق نشان دهنده
نقش و کارکردهاي مثبت برنامه درسی عمل فکورانه است .می توان گفت شناخت زمينه
ها ،سير تحولی و ابعاد رویکرد عمل فکورانه می تواند برنامه ریزان درسی را براي استفاده
از این دیدگاه در برنامه هاي درسی کمک نماید .براي این مهم باید مقاصد و دیدگاه هاي
رویکرد عمل فکورانه مورد بررسی و کنکاو قرار گيرد و ابعاد و مولفه هاي آن استخراج
گردد ،تا در برنامه هاي درسی مراکز دانشگاهی و آموزشی کشور مورد استفاده و بهره
برداري قرار گيرند .با توجه به اینکه پژوهش هاي انجام شده در خصوص رویکرد عمل
فکورانه به بررسی همه جانبه ابعاد و مولفه هاي برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه
نپرداخته اند و جاي خالی این مهم احساس می گردید ،در یک بررسی دقيق به کندوکاو
منابع و متون معتبر مرتبط با برنامه عمل فکورانه پرداخته شد .بر این اساس ،سوال اصلی
پژوهش حاضر این است که عناصر و مولفه هاي برنامه درسی فکورانه بر اساس منابع و
متون مرتبط کدامند؟
پژوهش جهان و همکاران( )5936برنامه درسی عمل فکورانه با تأکيد بر زوایاي
معرفت شناسی و ارزش شناسی شامل  130کد مفهومی و هفت مولفه اصلی :تامل
گرایی ،پرورش تفکر ،هنر و زیبا شناسی ،ادراک ،حل مساله ،تصميم گيري ،مهارت
محوري و توسعه حرفه اي و 53زیر مولفه در زمينه برنامه درسی عمل فکورانه می باشد .
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یافته ها نشان داد که طراحی برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه شرایط را براي پرورش
دانش آموزانی متفکر ،خالق ،مهارت محور و داراي توان حل مساله فراهم می سازد.
ادیب منش و دیگران ( )5936در بخشی از پژوهش خود ،به بررسی این سوال پرداخته
اند که :ابعاد و مولفه هاي برنامه درسی معنوي مطابق با منابع و اسناد مرتبط با برنامه
درسی معنوي کدامند؟ یافته ها حاکی از آن است که برنامه درسی معنوي را می توان با
تأکيد بر زوایاي معرفت شناسی و ارزش شناسی در هفت بعد : 6هنر و زیباشناسی 0
ماوراءالطبيعه  ،اخالق ،تعقل  ،انسان گرایی  ،طبيعت گرایی  ،کل نگري و هشتاد مولفه
بر اساس بسترها و متن هاي بيان شده در چارچوب مفهومی سازمان دهی کرد.
زرقانی و همکاران( ) 5931به بررسی ارتباط ميان دانش نظري و عمل معلمان در هر
یک از پارادایم هاي اجراي برنامه درسی پرداخته اند .بر مبناي سه نوع پارادایم حوزه
مطالعاتی برنامه درسی که با مطمح نظر قرار دادن نسبت ميان نظریه و عمل شکل گرفته
است ،به بيان سه نوع رابطه ميان دانش نظري و دانش عملی پرداخته شده است .این سه
پارادایم با ترکيبی از عناوین پارادایم هاي حوزه مطالعات برنامه -درسی و اجراي برنامه
درسی ،فنی -وفادارنه ،فکورانه -انطباقی و انتقادي -برآمدنی نامگذاري می شوند .در این
برنامه ها در پارادایم فکورانه -انطباقی ضمن توجه به انتقال دانش نظري بروز ،رشد و
پرورش تأمل عملی معلمان را مطمح نظر قرار می گيرد.
یافته هاي پژوهش جمشيدي توانا و امام جمعه ( )5931نشان می دهد که کارورزي
مبتنی بر عمل فکورانه ،در توسعه ي شایستگی ها  ،حضور و عمل بازاندیشی درعمل
توس ط دانشجو معلمان در کالس درس ،تعامل با مدرسه و دانشگاه ،مساله یابی ،و قدرت
تصميم گيري موثر است.
پژوهش قنبري و همکاران ( )5932مولفه هاي تعامل اجتماعی ،تجربيات صریح و
محسوس ،توجه به تفاوت هاي فردي ،توجه به بعد ارزشيابی و بازنگري و اهميت تامل و
تفکر در پرورش یادگيرندگان را از مهم ترین مولفه هاي رویکرد برنامه درسی فکورانه می
داند.
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امانی( ) 5932به بررسی مفهوم و ابعاد تدریس فکورانه و همچنين ویژگی هاي معلم
فکور پرداخته است و عمل فکورانه را شامل سه بعد ،تامل  ،تامل حين و پس از عمل و
گفتگوي فکورانه می داند .تأمل پس از عمل ،رایج ترین نوع تأملی است که در دانشگاه ها
یا مراکز تربيت معلم ،افراد را به آن ترغيب می کنند و بدان عمل می کنند .برخالف تأمل
در حين عمل ،که عموما فعاليتی فردي است ،تأمل پس از عمل ،فعاليتی گروهی و
مشارکتی است.
گرمابی و دیگران( )5932در تدوین مولفه هاي هنر و زیباشناسی در برنامه هاي درسی،
مولفه هایی مانند پرورش تخيل ،خالقيت ،رعایت تناسب و انسجام بين اهداف آموزشی،
استفاده از روش هاي تدریس طبيعت گرایانه ،پروژه اي و حل مساله ،خود ارزشيابی،
آزادي عمل یادگيرندگان ،تانی و تامل زیبا شناسی و زیبا سازي فضاي فيزیکی را مطرح
می سازند.
خروشی( )5932عالوه بربحث درباره توسعه ي حرفه اي معلمان براساس دیدگاه عمل
فکورانه و تربيت معلم حرفه اي در گستره آموزش و پرورش نوین  ،بر ضرورت استفاده از
این رویکرد در مراکز آموزش عالی ،به منظور برنامه ریزي هاي آتی تاکيد می کند.
زرقانی( ،) 5939به بررسی سير تحول آراء شواب پرداخته ،و نشان داد که آنچه از مرور
بر اندیشه هاي اساسی شواب به دست می آید یگانگی در ایده ها و دغدغه هاي اساسی او
در حوزه تعليم و تربيت است که به تناسب موقعيت و شرایط خاص تاریخی و فکري ،با
تغييراتی در محتوا و نه ماهيت ،همراه شده است .رمز یگانگی اندیشه هاي شواب در
آثارش را باید در آرمان و دغدغه هاي اصلی او یعنی تربيت آزاد جستجو کرد و این
یگانگی در هدف و دغدغه ي تربيتی را هویت بخش یگانه و چند گانه به ایده هایش
دانست.
بر اساس یافته هاي پژوهش غالمی( )5939دانش عملی معلمان در یک چرخه ي مداوم
توسعه پيدا می کند .به لحاظ معرفتی ،استدالل هاي متناظر با فعاليت هاي مرتبط با دانش
عملی بيانگر دو جایگاه معرفتی خاص است :دانش پرکسيال و دانش قابل اجرا .هرکدام از
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این مقوله ها وزن معرفتی متفاوتی دارند و براي پاسخگویی به نيازهاي متفاوت کالس
درس مورد استفاده قرار می گيرند.
در یک پژوهش مهرمحمدي( )5939در بخش نخست به تمایز ميان عالئق شواب در دو
مقطع از حيات علمی و حرفه اي او و به تبع آن ،شواب متقدم و متاخر را مورد بحث قرار
داده است ،در بخش دوم تالش شده است کيفيت مالزمت و زیست مسالمت آميز عملی
شواب با نظریه تبيين و تشریح گردد و در بخش سوم موضوع آرمان گرایانه بودن دیدگاه با
پارادایم عمل شواب مورد بحث قرار گرفته است.
خسروي و همکاران( )5939به بحث درباره الزامات تعهد به عمل فکورانه ،اجتماعات
عمل فکورانه ،آموزش عمل فکورانه و همچنين عناصر تصميم گيري مبتنی بر عمل
فکورانه پرداخته است ،ایشان عناصر هدف  ،محتوا ،روش تدریس و راهبردهاي یادگيري،
معلم و دانش آموز و زمان را در عمل فکورانه دخيل می داند.
آل حسينی ( ) 5939اشاره می کند که در پرتو نظریه عملی و با نظر به جنبه ي عملی
تدریس ،از شرایطی متفاوت براي رشد حرفه تدریس می توان سخن گفت.
نوروزي و متقی( ) 5911مولفه هنر و زیبایی شناسی را از دیدگاه عالمه جعفري بررسی
نموده و اظهار داشته اند که آنچه در بحث زیبایی شناسی مورد نظر عالمه است ،شامل تمام
جنبه هاي تعليم و تربيت و در همه ي حوزه هاي یادگيري می باشد و هدف تربيت هنري را
پر ورش انسانهایی خالق ،طبيعت دوست ،داراي اختيار عمل در تعقل و تفکر درباره زیبایی
هاي خلقت می دانند.
امام جمعه و مهرمحمدي( )5911در پژوهش خود تبيين تازه اي ارائه داده است .این
پژوهش با تأکيد بر جایگاه ارزنده هنر و کارورزي فکورانه در پرورش این قابليت
،رویکردي به عنوان مبناي برنامه درسی تربيت معلم فکور ارائه نموده است که اضالع
چارچوب نظري آن را  ،تربيت هنري ،کارورزي فکورانه  ،روانشناسی وجودگراي
ادراکی ،و رویکرد یاددهی-یادگيري ساخت و ساز گرایی تشکيل می دهند.
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مهرمحمدي( )5915به بررسی نظریه شواب ،پيام اصلی نظریه شوابی ،مفاهيم کليدي
نظریه ،اساس نظریه ،توانایی ها و قابليت هاي اساسی فرایند پژوهش معطوف به عمل
فکورانه و مقوله ها و سطوح تصميم گيري درباره برنامه ریزي درسی پرداخته است.
پژوهش ماکایو )2151( 5نشان می دهد یکی از مهم ترین مولفه هاي برنامه درسی
فکورانه توجه به مهارت آموزي و توسعه حرفه اي است ،که این مهم از طریق توجه به
مهارت حل مساله ،پرورش خالقيت ،تخيل و توجه به هنر و زیبا شناختی انجام می پذیرد.
مونی سيمی و النگ ( )2159در بررسی خود نشان دادند که استفاده از رویکرد عمل
فکورانه می تواند به توسعه نوآوري ها در درس علوم کمک نماید ،نتایج بيانگر این
موضوع است که براي توسعه ي درس علوم باید از یادگيري موقعيتی و مشاهده مستقيم
استفاده نمود.
پژوهش رید و همکاران( )2152رویکرد عمل فکورانه را در دوره هاي باز آموزي
دانشجویان پزشکی مفيد می دانند .همچنين بهره گيري این رویکرد از فن آوري اطالعات
مهم می دانند وهمچنين نظام هاي آموزشی را به طراحی برنامه هاي درسی بر اساس
دیدگاه دانشجویان و یادگيرندگان توصيه می کنند.
کاکابادس )2155( 2نشان داد که عمل فکورانه روابط بين فردي دانش آموزان را بهبود
می بخشد و دیدگاه آنها را در پذیرش نظرات دیگران گسترش می دهد .تاک شينگ
الم( ) 2155به ارائه نوعی از طراحی برنامه درسی پرداخت که براي توسعه برنامه درسی از
عمل فکورانه بهره می برد ،او اظهار می کند که رویکرد عمل فکورانه می تواند روند
تصميم گيري را ساده تر سازد .نتایج پژوهش لوین )2113(9نشانگر توجه رویکرد عمل
فکورانه به مشاهده و تمرین ،کارورزي در مدرسه و تجربه ميدانی است .چاپمن)2112(2
در پژوهشی اقدام به ارائه نگاهی تلفيقی از دو دیدگاه دگرگون ساز مازیرو و دیدگاه
فکورانه شواب کرده است ،یافته ها نشان می دهد که ادغام این دو رویکرد در برنامه درسی
1 . Makaiau
2 . Kakabadse
3 .Levin
4 Chapman
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می تواند نظام هاي آموزشی را در دست یابی به اهداف تحول در طراحی برنامه درسی،
تجارب کالس درس و توسعه ي حرفه اي کمک نماید .لوین2116(5؛ ترجمه مهر
محمدي و آل حسينی )5939،در پژوهش خود به ارائه خالصه اي از زندگی جوزف
شواب پرداخته است ،و ضمن به تصویر کشيدن تالش هاي علمی یک دانشمند برجسته و
مبارزات تربيتی یک معلم اسطوره اي براي تحقق آرمان هایش ،تحوالتی مهم را مورد
تجزیه و تحليل قرار می دهد .دیدگاه هاي چالش انگيزي که شواب در ابعاد عمل و نظر در
رشته برنامه درسی طرح کرده است .گورتاگن )2115(2بر اهميت ارتقاي عمل فکورانه
انتقادي در بر نامه هاي درسی تاکيد می کند .چنانچه کالدرهد نيز می گوید،عمل فکورانه
نقشی حياتی در رشد حرفه اي دارد (ارجينيل .)2116،رید ( )5321در مورد ضرورت بسط
و پاالیش نوعی سنت عمل فکورانه ي برنامه درسی به منظور کمک به افراد در بهبود
توانایی هاي استالل عملی خویش و بر قراري شرایطی که این توانایی ها بتوانند به بهترین
وجه گسترش یابند ،سخن گفته است .پژوهش مارتون و سالجو )5351( 9نقطه شروع
پژوهش ها درباره ي رویکرد عمل فکورانه بود .توجه به رویکردهاي عمل فکورانه و
یادگيري به عنوان یکی از راهکارهاي عملی براي بهبود کيفيت آموزش شناخته می شود.
به عبارت دیگر ،یکی از عوامل موفقيت و ارتقاي عملکرد تحصيلی ،نوع رویکردهاي
یادگيري و برنامه درسی عمل فکورانه دانشجویان است که آنها را براي حرفه ي معلمی
آماده می کند(نجات و همکاران.)5931 ،
در شکل  2مولفه هاي اصلی عمل فکورانه و ترسيم شده است:

1 .Donald n levine
2 . Korthagen
3 Marton and saljo
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شکل  :2ارتباط مولفه هاي عمل فکورانه و عناصر برنامه درسی

سواالت پژوهش
-5براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه رایج ترین ابعاد و مولفه
هاي برنامه درسی عمل فکورانه کدامند؟
 . 2براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر اهداف آموزشی
شامل چه مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟
 . 9براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر محتواي آموزشی
شامل چه مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است؟
 .2براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر روش تدریس شامل
چه مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟
 . 1براساس منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر ارزشيابی شامل چه
مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضرکيفی و به لحاظ هدف در حوزه ي پژوهش هاي کاربردي است ،روش
پژوهش شامل تحليل محتواي کمی و کيفی می باشد ،براي شمارش و اندازه گيري متغيرها
از تحليل محتواي کمی و براي تحليل و تفسير داده ها از تحليل کيفی بهره برده شده است.
تحليل محتوا یک روش علمی پژوهشی است که به بررسی و تحليل کمی و کيفی
محتواي آشکار یا پنهان هر نوع شکلی از یک پيام (دیداري ،نوشتاري ،کالمی،
غيرکالمی ،نمادي ،تصویري و ) ...و تأثير آن بر مخاطب می پردازد(ظفري5932 ،؛ به
نقل از ادیب منش و پروین .)5932 ،جامعه پژوهش شامل کليه ي اسناد و منابع معتبر
علمی مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل فکورانه است .حجم نمونه عبارت است از  91منبع
داخلی و  11منبع خارجی مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل فکورانه در دسترس بود که
مورد تحليل و بررسی قرار گرفتند .روش نمونه گيري هدفمند و مبتنی بر معيار (صرفا
پرداختن به عمل فکورانه) بود .واحد ثبت در این پژوهش« مضمون » است منظور از
مضمون پيام خاصى است که از جانب فرستنده پيام مورد ،توجه قرارگرفته است .روش
گردآوري داده ها بدین صورت بود که ابتدا با استقرائ تمام آن دسته از عبارات ،گزاره
ها ،مفاهيم ،مؤلفه ها و نمادهائی را که از سوي اغلب مؤلفان (ادیب منش و پروانه )5932،
به عنوان ویژگی بارز و مهم برنامه درسی عمل فکورانه مورد قبول واقع شده بودند یا
داراي بار معنایی در معرفی واژه ي برنامه درسی عمل فکورانه بودند ،به عنوان واحد
تحليل انتخاب شدند و در چهار عنصر -5هدف هاي آموزشی -2محتواي آموزشی-9
روش هاي تدریس  -2ارزشيابی طبقه بندي گردیدند .سپس فراوانی پيام ها بر حسب
عناصر چهار گانه شمارش گردید .و عبارات و مضامينی که با برنامه درسی فکورانه مرتبط
بودند براي استفاده در چک ليست بررسی مشخص گردیدند .ابزارهاي اندازه گيري در
این پژوهش شامل فرم فيش برداري و نيز سياهه تحليل محتوا محقق ساخته و همچنين
فهرست وارسی یا همان چک ليست بررسی ،می باشند .ابزار جمع آوري اطالعات در
دو مرحله مورد استفاده قرار گرفت :بخش اول تدوین مولفه هاست ،بر اساس در ابتدا
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عناصر و مولفه هاي اصلی برنامه درسی فکورانه در ادبيات و مبانی نظري پژوهش مشخص
شدند سپس زیر مولفه هاي هر عنصر شناسایی و ذیل آن طبقه بندي گردیدند ،به جهت
اطمينان از شناسایی ابعاد برنامه درسی عمل فکورانه و مولفه هاي مربوط به هر یک از
عناصر چهارگانه و همچنين بررسی روایی 5چارچوب مفهومی این ابعاد و مولفه ها،
چارچوب تدوین شده در اختيار خبرگان حوزه برنامه درسی فکورانه قرار داده شد تا
ميزان همخوانی عناصر و مولفه هاي استخراج شده با ادبيات و مبانی نظري حوزه برنامه
درسی فکورانه بررسی گردد .پس از دریافت نظرات خبرگان و متخصصان آشنا به برنامه
درسی فکورانه چهارچوب تدوین شده بازنگري و بازنویسی شد ،براي حصول اطمينان از
دقت در اصالحات صورت گرفته ،چارچوب براي بار دوم مورد محک نظرات خبرگان و
متخصصان قرار گرفت ،و چارچوب تدوین شده در  2عنصر اصلی برنامه درسی و مولفه
هاي ویژه آن طراحی گردید .در بخش دوم ابزارهاي مورد استفاده ،تدوین سياهه وارسی
تحليل محتو ا و یا همان چک ليست بررسی است ،در این چک ليست عناصر اصلی برنامه
درسی دریک ردیف(ستون شماره  )5قرار داده شدند و سپس مولفه هاي مرتبط براي هر
عنصر نيز در جدول (ستون شماره  )2ترسيم گردیدند ،ارجاعات و منابع داراي بارمعنایی و
مضمون هم در یک ستون(ستون شماره  ) 9و در انتها فراوانی و درصد فراوانی نيز در قالب
جدول ( در ستون  2و  ) 1طراحی شد .درصد فراوانی هم براساس یک عنصر اصلی و هم
براساس همه ي عناصر (ستون شماره  ) 6محاسبه و درج گردید .از آنجایی که رعایت
عينيت یکی از اصول مهم تحقيقات علمی است ضریب قابليت اعتماد از طریق فرمول
ویليام اسکات  2محاسبه شده است .فرمول اسکات ضریب توافق بين صاحب نظران را
مورد سنجش قرار می دهد (بختياري و توسلی . )5931 ،بر اساس فرمول اسکات ضریب
توافق بين صاحبنظران پيرامون فرمول تحليل محتوا  36/92می باشد و چون ضریب توافق
بيش از  21درصد است ،می توان به دستاوردهاي پژوهش اطمينان کرد.

-Validity
.W. Scott

1
2
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(برگرفته از بختياري و توسلی x 511 .)5931،مقوله هاي مورد توافق= C. R
کل مقوله ها xتعداد صاحب نظران
C.R=66+61+62+69+62+62+65x511 = 36/92
2 X66
جدول  :1مشخصات خبرگان حوزه برنامه درسی فکورانه
ردیف

تحصيالت

تخصص

مطالعه و بررسی مدون در

رتبه

محل اشتغال

1

استاد

دانشگاه دولتی

 6مورد

2

دانشيار

دانشگاه دولتی

 2مورد

3

استادیار

دانشگاه آزاد

 1مورد

خصوص عمل فکورانه

Ph.D

5

برنامه ریزي درسی

4

اسالمی
دانشيار

دانشگاه دولتی

9مورد

استادیار

دانشگاه آزاد

 6مورد

اسالمی
6

استاد

دانشگاه دولتی

 1مورد

7

دانشيار

دانشگاه دولتی

 9مورد

 -5مطابق با منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه رایج ترین ابعاد و مولفه
هاي برنامه درسی عمل فکورانه کدامند؟

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی 15 / ...

شکل  :1عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه
عناصر اصلی برنامه درسی فکورانه

اهداف

محتوا

روش تدریس

ارزشيابی

تاکيد بر مساائل عملای در زميناه

باااااه گزینااااای،

گفتگاااوي فکوراناااه ،راه حااال هااااي بااادیل،

تصاااميم گياااري در وضاااعيت خااااص،

انتخااب و عماال ،تصااميم گيااري

محتاااواي مياااان

بازخوردهاي فوري و بال واسطه ،ایجااد وضاعيت

بهتاارین راه حاال و نااه درساات تاارین راه

در وضعيت هاي خاص ،پرورش

رشااااااااااته اي،

هااااي مسااااله اي ،کارورزي،عالقاااه منااادي باااه

حاال ،انطباااق دوجانبااه ،نظااارت تاااملی،

محتواي تلفيقی،

تاادریس ،هناار خااوب فکاار کااردن ،جسااتجوي و

داوري اخالقی(داوري مبتنی بر واقعيات

ارائاااه تااادریجی

واکاوي ،توجاه باه احساساات و عواطاف داناش

و ارزش) ،ارزشاااايابی کيفاااای ،کاااانش

محتوا ،جایگاه و

آمااوزان ،توجااه بااه نظریااه سااازنده گرایاای در

محوري ،نتيجه محوري ،قضااوت مبتنای

تربيتی آزاد منشانه ،تاکيد بر تامل

اهمياات فناااوري

تدریس ،نگرش مثبات باه تادریس ،خلاق داناش

بر واقعيت ،نتاایج غيار قابال پايش بينای،

مشاااترک و گروهااای ،تجرباااه

(تلفيق داناش باا

حرفه اي ،وارونگی در تدریس(دانش عملی قبال

تعهد به تصميم گياري ،فرایناد ماارپيچی

ميادانی و مدرساه اي  ،تاکياد بار

فناوري) ،اهميت

از دانااش نظااري) ،مشااارکت دانااش آمااوزان در

اقاادام فکورانااه(،عقب گاارد و بااازنگري

تحليااال محتاااوا،

کالس و درگير ساختن آنها در تادریس ،تخيال،

تصميم گيري ها) ،توجه به ارزشايابی در

دانااااااااااش در

خالقياات در تاادریس ،پرسشااگري در تاادریس،

سطوح بااال باه جااي حفاط طاوطی وار،

عمل(اهميااات و

جنبااه ي هنااري تاادریس ،در نظاار گاارفتن زمااان

خویش نقدي و خاود ارزشايابی(بازتاب

انتقااادي ،عاادالت تربيتاای ،رشااد

ارجحيت داناش

کافی ،روابط ميان فردي دانش آماوزان ،تادریس

اندیشااه) ،تکاااليف آموزشاای مناسااب،

مهااارت هاااي شااهودي ،پاارورش

عملی) ،محتواي

فکورانااه ،شااناخت دانااش آمااوزان ،تصااميمات

پرسااش هااا و سااوال هاااي باااز ،داشااتن

تفکاار خااالق ،پاارورش کيفياات

واقعاای و اصاايل،

هوشمندانه ،تامل فنی(کاربرد ماوثر مهاارت هاا و

انعطاف و قدرت قضاوت ،ميدان پنداري

ادراک ،اهمياات توجااه بااه زمينااه

توجه به پرورش

دانش فنی در کاالس درس ،یاادگيري ماوقعيتی،

(درک شخصای فارد از واقعيات) ،رشااد

قابلياااات هاااااي

شبيه سازي موقعيت واقعای ،پاذیرش بای طرفاناه،

ادراک و آگاااهی فردي(خودپنااداري)،

اساسی فرد.

احساااس اطمينااان و خااود کااار آماادي ،جسااارت

تکاليف اصيل و واقعی ،پاژوهش روایای

عدول از قواعد یا رویه هاي معمولی و سنتی.

و روایت گري ،استدالل منطقی.

هنر ادراک ،پارورش هنار مسائله
پااردازي ،پاارورش تااوان بررساای
چنااادمنظوري(،نگاه از لنزهااااي
متفاااوت ،طبيعاات گرایاای ،نظااام

خاارد عملاای ،تاکيااد باار تفکاار و
تامل(تامل توصيفی ،تامل مقایسه
اي  ،انتقااادي) ،پااارورش حاااس
زیباشناساااااانه،پرورش تفکااااار

نهااادي و سياساای ،هاادف هاااي
چالش انگيز و مساله اي.
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یافته های پژوهش
نتایج حاصل از مطالعه اسناد و منابع معتبر علمی مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه و
همچنين مبانی نظري حوزه برنامه درسی عمل فکورانه نشان می دهد که برنامه درسی عمل
فکورانه در چهار عنصر اصلی برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشيابی)،
مورد توجه قرار گرفته است .هر یک از این عناصر چهار گانه مرکب از مؤلفه هایی
است که در این پژوهش شناسایی شده اند .یافته هاي حاصل از ميزان توجه به ابعاد برنامه
درسی عمل فکورانه در متون و منابع در دسترس مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل
فکورانه در جداول مربوط به ابعاد چهارگانه برنامه درسی عمل فکورانه در ادامه ذکر شده
است.
 . 2مطابق با منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر اهداف آموزشی شامل چه
مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟
جدول  :2تحليل جايگاه عنصر اهداف آموزشی در متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل
فکورانه
عناصر
برنامه

فراوانی

درصدي

درسی

بر اساس

براساس

عناصر

عنصر

چهارگانه

اهداف

5/95

1

اهداف آموزشی

درصد

فروانی

مولفه ها

فراوانی

ارجاعات

تاکيد بر مسائل عملی در زمينه

هریس،53355

انتخاب و عمل

شواب،5321/5319مهرمحمدي

6

 ،5935قادري و همکاران،5931
مهرمحمدي5939
تصميم گيري در وضعيت هاي
خاص

هریس ،5335شواب،5321/5319

55

2/25

3/56

2

مهر محمدي ،5935شون ،5312
مهرمحمدي  ،5939خسروي و

1 .Harrise
2 .schon
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همکاران5939
هنرهاي ادراک

6

شواب  ،5319شواب،5321 ،

5/95

1

هریس  ،5335مهرمحمدي،5935
موالرت و همکاران،2112
مهرمحمدي.5939
پرورش هنر مسئله پردازي

شواب ،5319شواب ،5321شواب
 ،5321هریس ،5335هگارتی

56

9/11

59/99

5

 ،5325رابی ،5311 2نيتر،5311 9
منفردي راز و همکاران،5932
مهرمحمدي ،5935شون،5332
پدرو ،2115 2مهرمحمدي،5939
خسروي و همکاران5939
بررسی چند منظوري(نگاه از

هریس ،5335شواب ،5319شواب

لنزهاي متفاوت)

 ،5321شون ،5332قادري و

1

5/13

2/56

همکاران ، 5931مهرمحمدي5939
طبيعت گرایی

واکر ،5325قادري و

9

1/61

2 /1

همکاران ،5931مهرمحمدي5939
نظام تربيتی آزاد منشانه

هریس ،5335واکر، 5325 1

9

1/61

2 /1

مهرمحمدي5939
تامل مشترک ،تامل گروهی

مهرمحمدي ،5939فارل،2111

1

5/13

2/56

پنينگتون (5331؛ به نقل ازامام جمعه
و مهرمحمدي، 5911عبدي و نيلی
 ،5939خسروي و همکاران5939
تجربه در وضعيت خاص،

واکر ،5325هریس ،5335

تجربه ميدانی

شون ،5332مهرمحمدي،5932

2

5/19

1/19

خسروي و همکاران5939
خرد عملی

هریس ،5335شون،5332

1

5/21

6/66

1 .Hegarty
2 .Roby
3 .Knitter
4 .pedro
5 .walker
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امانی ،5932مهرمحمدي،5935
مهرمحمدي،5932عبدي و
نيلی5939
تفکر و تامل( تامل توصيفی،

هریس ،5335شون،5332

تامل مقایسه اي و تامل

امانی ،5932مهرمحمدي،5935

انتقادي)

مهرمحمدي ،5932گریميت 5و

22

2/12

51/99

2

اریکسون ،5311کالندینين و
کانلی ،5311دیویی،5399
اسکيلينگ21159؛ به نقل ازامام
جمعه و مهرمحمدي ،5911آل
حسينی و مهرمحمدي ،5931حق
جوي و جوانمرد ،5913جی و
جانسون2112،2؛ به نقل از
مهرمحمدي ،5939،مير
لوحی ،5913،عبدي و نيلی.5939،
پرورش حس زیباشناسانه

هریس  ،5335منفردي راز و

2

5/19

1/19

همکاران  ،5932مهرمحمدي،5935
مهرمحمدي.5919
پرورش تفکر انتقادي

هریس ،5335شون،5332

2

5/19

1/19

مهرمحمدي ،5935کورتاگن،2115
مهرمحمدي ،5932شون،5319
خسروي و همکاران5939
عدالت تربيتی

هریس  ،5335مهرمحمدي5939

2

1/29

5/66

رشد مهارت هاي شهودي

شون  ،5332گریفيت ،2115

9

1/61

2 /1

1

کالدرهد 5312 ،؛ به نقل از امانی
.5932
پرورش تفکر خالق

پروالپروک5333 5؛ به نقل از امانی

9

1/61

2 /1

2

، .5932دیویی ،5399
1 .Grimmit
2 . Clandinin & Canely
3 .skilling
4 .J & Janson
5 .calderhed
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مهرمحمدي5939
هدف هاي چالش انگيز و

پروالپروک 5333؛ به نقل از امانی

مساله اي

 ، .5932آیزنر،92112

9

1/61

2 /1

اریکسون5331
پرورش کيفيت ادراک معلمان

موسی پور و همکاران،5932

9

1/61

2 /1

2

کومبز  ،5331ترجمه جوهر فروش
زاده .5921،مهرمحمدي ،5935
پالرد.2112
جمع فراوانی

 51مولفه

521

26/95

511

یافته هاي مربوط به عنصر اهداف آموزشی نشان می دهد این عنصر ( )51مولفه و
( )521فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده
است که در این بين مولفه هاي ،تفکر و تامل با 22فراوانی ،و مولفه ي عدالت تربيتی با 2
فراوانی  ،به ترتيب از بيشترین و کمترین ميزان توجه برخوردار بوده اند .عنصر هدف هاي
آموزشی و مولفه هاي مرتبط به آن مورد توجه صاحب نظران داخلی و خارجی از جمله
هریس( ،)5335شواب(،)5321/5319مهرمحمدي (،)5935قادري و همکاران(،)5931
مهرمحمدي( ،)5939شون( ،)5312موالرت و همکاران( ،)2111هگارتی(،)5325
رابی( ،)5311نيتر( ،)5311منفردي راز و همکاران( ،)5932مهرمحمدي(،)5935
شون( ،)5332پدرو( )2115واکر( ،)5325فارل ،2111پنينگتون( ،)5331گریمنت و
اریکسون(،)5311

کالندینين

و

کانلی(،)5311امانی(،)5932

دیویی(،)5399

اسکيلينگ( ،)2115آل حسينی و مهرمحمدي( ،)5931حق جوي و جوانمرد( ،)5913جی و
جانسون( ،)2112مير لوحی ( ،)5913کورتاگن( ،)2115گریفين ( ،)2111کالدرهد(

1 .Proalprok
2 .Dewey
3 .Eisner
4 .Combez
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 ،)5312پروالپروک ( ،)5333آیزنر( ،)2112اریکسون( ،)5331موسی پور و همکاران
( ،)5932کومبز( )5921قرار گرفته است.
 .9مطابق ب ا منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر محتواي آموزشی
شامل چه مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است؟
جدول  :3تحليل جايگاه عنصر محتواي آموزشی در متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل
فکورانه
مولفه ها

عناصر

ارجاعات

درصد

درصد

فراوانی

برنامه

بر اساس

بر

درسی

عناصر

اساس

چهارگانه

عنصر
محتوا

به گزینی

شواب ،5312شواب ،5319فاکس،5311 5

51

9/23

21/12

رابی ،5311نيتر ،5311مهرمحمدي،5939
خسروي و همکاران5939
محتواي تلفيقی

هریس ،5335مهرمحمدي  ،5935قنبري و

2

1/12

2/63

همکاران ،5932فتح ابادي5935
محتواي واقعی و

شيخی فينی  ،5915سبزواري ،5932

اصيل

مهرمحمدي ،5935،شون5319

جایگاه فناوري(تلفيق

مهرمحمدي ،5935کوئی یون لين ،2111

2

2
1

1/12
5/13

2/63
3/65

9

دانش و فناوري)

فریر و همکاران ،5332موسی پور5939

آموزنده بودن

شواب  ،5325هریس ،5335رید،5321

1

5/21

51/91

شون ،5332شواب ،5321/5319دیویی

محتواي آموزشی

 ،5323ویکرز ،25361مهرمحمدي 5935
دانش در

شون،5332مهرمحمدي ،5935مهرمحمدي

عمل(ارجحيت دانش

 ،5932مهرمحمدي 5915

1

5/13

3/65

عملی بر دانش نظري)
1 .Fox
2 .Qiuyun lin
3 .Ferriere
4 .Vickers
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توجه به پرورش

مهرمحمدي  ،5935سوشف و

قابليت هاي اساسی

همکاران5332

2

1/12

2/63

فرد
ارائه تدریجی
محتوا(محتواي گام به

شون ،5332مهرمحمدي ،5935شون
 ،5312هندرسون2115

2

5/19

59/26

5

گام)
جمع مولفه ها1 :

جمع فراوانی

12

55/21

511

یافته هاي مربوط به عنصر محتواي آموزشی نشان می دهد این عنصر ( )1مولفه و ()12
فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است
که در این بين مولفه هاي ،به گزینی با ( )51فراوانی ،و مولفه هاي محتواي تلفيقی ،محتواي
واقعی و اصيل و توجه به پرورش قابليت هاي اساسی در فرد با  2فراوانی ،به ترتيب بيشترین
و کمترین توجه را به خود اختصاص داده اند .عنصر محتواي آموزشی و مولفه هاي مرتبط
به آن مورد توجه صاحب نظران داخلی و خارجی حوزه برنامه ریزي درسی از جمله
شواب(،)5319

شواب

(،)5321

فاکس(،)5311

رابی(،)5311

نيتر()5311

،

مهرمحمدي( ،)5939هریس ( ،)5335مهرمحمدي ( ،)5935قنبري و همکاران( ،)5932فتح
ابادي( ، ) 5935شيخی فينی ( ،)5915سبزواري ( ،)2159شون( ، ) 5319کوئی یون مين
( ، )2111فریر و همکاران (،)5332موسی پور( ،)5939رید( ،)5321دونالدشون(،)5332
دیویی ( ،)5323ویکرز( ،)5361سوشف و همکاران( ،)5332هندرسون( )2115قرار گرفته
است.
 .2مط ابق با منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر روش تدریس شامل چه
مولفه هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟

1 .Henderson
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جدول  :4تحليل جايگاه عنصر روش هاي تدريس در متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی
عمل فکورانه
درصد

درصد

عناصر

مولفه ها

ارجاعات

فراوانی

برنامه

بر اساس

بر

درسی

عناصر

اساس

چهارگانه

عنصر
روش
تدریس

گفتگوي فکورانه

هریس ،5316امانی ،5932شون،5332

1

5/21

2/51

مهرمحمدي5935
راه حل هاي بدیل،

هریس ،5335شون ،5332مهرمحمدي،5935

باخوردهاي فوري

امانی ،5932آیزنر ،2112شون،5319

و بالواسطه

شواب( ،)5321/5329شواب (،)5321/5325

51

9/21

2/11

روش هاي تدریس

مهرمحمدي()5935
ایجاد وضعيت هاي

شواب( ،)5321/5329شواب (،)5321/5325

مساله اي و هنرحل

هریس( ،)5335هگارتی(،)5325

مساله

رابی( ،)5311نيتر( ،)5311منفردي راز و

52

2/69

6/21

همکاران( ،)5932مهرمحمدي(،)5935
شون ،5332پدرو( ،)2115خسروي و
همکاران()5939
کارورزي

شون ،5332مهرمحمدي،5935

51

9/21

2/11

مهرمحمدي ،5932آیزنر  ،2112رئوف،5911
فارل ،5311موسی پور ،5939کلندینين و
کانلی  ،5311قادري و همکاران، 5931
دارلينگ.2111 5
عالقه مندي به

مهرمحمدي ،5935موسی پور5939

9

1/61

5/12

تدریس
هنر خوب فکر

مهرمحمدي  ،5919موسی پور5939

2

1/29

5/12

کردن

1 .Darling

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی 23 / ...
توجه به نظریه

قادري و همکاران ،5931مهرمحمدي5935

9

1/61

5/12

سازنده گرایی
نگرش مثبت به

مهرمحمدي ،5935موسی پور 5939

2

1/29

5/12

تدریس
خلق دانش حرفه

مهرمحمدي  ،5932امانی،5932

اي

خروشی ،5932مهرمحمدي5935

وارونگی در

مهرمحمدي،5932مهرمحمدي ،5935کوئی

تدریس(دانش

6
1

5/95
5/21

9/52
2/51

5

یون لين ،2111سوشف و همکاران 5332

عملی قبل از دانش
نظري)
2

مشارکت دانش

گریفيت ،2111لوکاس ،5336شون،5332

آموزان در کالس

مهرمحمدي ،5935موسی پور،5939

و درگير ساختن

هریس ،5335امانی ،5932والی ،5325آل

دانش آموزان

حسينی و همکاران ،5931شواب ،5329بيد و

51

9/32

3/22

دیگران2111؛ به نقل از امانی ،5932،موسی
پور ،5932خسروي و همکاران()5939
تخيل

مهرمحمدي ،5935مهرمحمدي،5932

51

2/32

1/29

هریس ،5335شون  ،5332شواب5329
جنبه اخالقی در

امانی ،5932آیزنر ،5332شون،5332

تدریس

دیویدکار ،5331مهرمحمدي5935

پرسشگري در

امانی،5932خروشی ،5932

تدریس

مهرمحمدي ،5935موسی پور5939

جنبه هنري تدریس

امانی ،5932آیزنر ،5332شون،5332

6
1
52

5/95
5/13
2/69

9/52
2/65
6/21

آیزنر ،5332زاهوریک ،5312گيج،5332
هندرسون ،2115مهرمحمدي،5935
آیزنر ،2112موسی پور ،5939موسی
پور5932
در نظر گرفتن زمان

پراوالپروک 5333؛ به نقل از امانی ،،5932

کافی

امانی ،5935مهرمحمدي ،5935موسی

6

5/95

9/52

1 .Sue Schiff
2 .Lucas
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پور،5935
تدریس فکورانه

امانی ،5932زایخنر ،2115فارل،5331

51

2/53

1/29

پدرو ،2115لی شولمن،5316مارگارت
یوخمان5312؛ به نقل از امام جمعه و
مهرمحمدي ،5911،مهرمحمدي ،5935
موسی پور5939
شناخت دانش

پراوالپروک5333؛ به نقل از امانی ،5932

آموز و تفاوت هاي

امانی ،5932پراوالپروک ،5331؛ به نقل از

فردي توجه به

امانی  ،5932امانی ،5932مهرمحمدي،5935

احساسات و

موسی پور ،5939خروشی  ،5932مهرمحمدي

عواطف دانش

و محمودي.5932

52

9/12

2/92

آموزان
تصميمات

مهرمحمدي ،5935هریس ،5335امانی،5932

هوشمندانه

والی ،5322دیویی ،5399راس و کایل،5

1

5/21

2/51

شون5332
تامل فنی(کاربرد

اسکينگ 2115؛ به نقل از امام جمعه و

موثر مهارت ها و

مهرمحمدي ،5911،مهرمحمدي ،5935آل

دانش فنی در

حسينی و مهرمحمدي ،5935قادري و

کالس درس)

همکاران ،5931موسی پور5939،

یادگيري موقعيتی

شون ،5332مهرمحمدي،5935

6

1

5/95

5/13

9/52

2/65

مهرمحمدي ،5932ابراهيمی 5935؛ به نقل از
عبدي و نيلی  ،5939خسروي و
همکاران.5939
پذیرش بی طرفانه

امانی  ،5932دیویی  ،5399مهرمحمدي،5935

2

1/12

2/13

مهرمحمدي5915
احساس اطمينان و

مهرمحمدي ،5935بيد 2و دیگران،2111

خودکارآمدي

موسی پور  ،5939سبزواري .5932

جسارت عدول از

چایچی و دیگران  ،5911دیویی،5322

قواعد یا رویه هاي

دیویی ،5399مهرمحمدي،5932

1
1

5/13
5/21

2/65
2/51

1 Ross & Kyle
2 .Bid

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی 25 / ...
عادي و

مهرمحمدي ،5935زاهوریک.5312 5

معمولی(سنتی)
جمع مولفه ها :

535

جمع فراوانی

25/11

511

22

یافته هاي مربوط به عنصر روشهاي تدریس نشان می دهد این عنصر ( )22مولفه و
( )535فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده
است که در این بين مولفه هاي ،مشارکت دانش آموزان در کالس و درگير ساختن آنها در
تدریس با  51فراوانی و مولفه هاي هنر خوب فکر کردن و نگرش مثبت به تدریس با
2فراوانی ،به ترتيب بيشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده اند .عنصر روش
هاي تدریس و مولفه هاي مرتبط به آن مورد توجه صاحب نظران داخلی و خارجی حوزه
برنامه ریزي درسی از جمله ،آیزنر( ، )2112شواب( ،)5321/5329شواب (،)5321/5325
فاکس( ،)5311رابی( ،)5311نيتر( ، )5311مهرمحمدي( ،)5939هریس (،)5335
مهرمحمدي ( ،)5935قنبري و همکاران( ،)5932فتح ابادي( ، ) 5935شيخی فينی (،)5915
سبزواري ( ،)5932شون( ، ) 5319کوئی یون مين ( ، )2111فریر و همکاران
(،)5332موسی

پور( ،)5939رید(،)5321

ویکرز( ،)5361سوشف و همکاران(،)5332

دونالدشون( ،)5332دیویی

(،)5323

هندرسون( ، )2115پدرو(،)2115

هگارتی( ،)5325رئوف( ،)5916فارل ( ،)5331کلندینين و کانلی (،)5311
خروشی( ،)5932گریفين( ،)2111لوکاس( ،)5336والی( ،)5325آل حسينی و
همکاران( ،)5931بيد و دیگران( ،)2111دیویدکار( ،)5331آیزنر( ،)5323آیزنر(،)5332
زاهوریک( ،)5312گيج( ،)5332زایخنر( ،)2112فارل( ،)5311پدرو( ،)2115لی
شولمن(،)5316مارگارت یوخمان( ،)5312اسکينگ ( ،)2115ابراهيمی(5935؛ به نقل از
عبدي و نيلی  ،)5939چایچی و دیگران ( ،)5911دیویی(،)5399دیویی( ، )5322راس و
کایل ( ، )5312دارلينگ ( )2111را به خود جلب کرده است.

1 .Zahoric
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 .1مطابق با منابع و اسناد مرتبط با برنامه درسی عمل فکورانه عنصر ارزشيابی شامل چه مولفه
هایی است؟ و به چه ميزان به آنها توجه شده است ؟
جدول  :5تحليل عنصر ارزشيابی در متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی عمل فکورانه
عناصر برنامه

مولفه ها

ارجاعات

فراوانی

درسی

تصميم گيري در

هریس ،5335شواب،5325

وضعيت خاص

شواب،5329

و تعهد به تصميم گيري

مهرمحمدي،5935شون،5312

52

درصد

درصد

بر اساس

بر اساس

عناصر

عنصر

چهارگانه

ارزشيابی

9/12

59/22

موسی پور ،5939شواب،5363
خسروي و همکاران()5939
بهترین راه حل نه

هریس(،)5335

درست ترین راه حل

شواب( ،)5321/5329شون()5332

انطباق دوجانبه

هریس(،)5335

1
9

5/13
1/61

2/31
2/32

شواب(،)5321/5329
مهرمحمدي()5935

ارزشيابی

نظارت تاملی

اي.جی.جرمان(،)5316

2

5/19

6/16

مهرمحمدي،5935
مهرمحمدي ،5932شون ،5332
هریس5335
داوري

هریس ،5335رید،5321

اخالقی،قضاوت و

والی ،5322مهرمحمدي،5935

داوري مبتنی بر واقعيت

راس و کایل 5312

1

5/21

2/12

و ارزش  ،انعطاف در
قضاوت
ارزشيابی کيفی

هریس ،5335قنبري و

6

5/95

1/11

همکاران ،5932فتح ابادي ،5911
امانی ،5932خروشی5932
کنش محوري

هریس ،5335مهرمحمدي،5935
آیزنر2112

1

5/13

2/31

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی 27 / ...
نتيجه محوري

هریس ،5335مهرمحمدي،5935

6

5/95

1/11

مهرمحمدي ،5932آیزنر2112
نتایج غير قابل پيش

هریس5335

5

1/25

1/31

بينی
فرایند مارپيچی اقدام

هریس ،5335فاکس ،5311بانسر و

2

5/19

6/16

5

فکورانه(عقب گرد و

گروندي  ،5311والی،5322

بازنگري تصميم ها)

چایچی و دیگران،5911
مهرمحمدي ،5935شون 5312

توجه به ارزشيابی در

فتح آبادي و رضایی  ،5911قنبري

سطوح باال به جاي

و همکاران ،5932موالرت و

حفط طوطی وار

همکاران ،2112

1

5/21

2/12

مهرمحمدي ،5935امانی،5932
خروشی ،5932موسی پور 5939
خویش نقدي ،خود

بيد و دیگران، 2111

ارزشيابی(بازتاب

مهرمحمدي ،5935پروالپروک

اندیشه)

 ،5333چایچی و دیگران،5911

51

2/53

3/11

مهرمحمدي،5932
اریکسون ،5331گریمينت و
دیگران ،5332کلندینين و
دیگران،2115
تکاليف آموزشی

پراوالپروک؛ به نقل از امانی

مناسب ،اصيل و واقعی

 ،5932،5333شيخی فينی،5915

6

5/95

1/11

سبزواري ،5932شون5319
پرسش هاي و سوال

پراوالپروک5333؛ به نقل از امانی

هاي باز

 ،،5932مهرمحمدي ،5935موسی

1

5/13

2/31

پور5939
ميدان پنداري(درک

مهرمحمدي ،5935رئوف،5932

شخصی فرد از

دیویی ،5399شورت .2111

6

5/95

1/11

واقعيت) و خود پنداري
(درک و آگاهی

1 .Bonser & Grundy
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فردي)
1

پژوهش راویی و

کلندینين و دیگران ،2115آل

روایت گري

حسينی  ،5939مهرمحمدي 5935
512

جمع مولفه ها56:

5/13
22/96

2/31
511

یافته هاي مربوط به عنصر ارزشيابی نشان می دهد این عنصر ( )56مولفه و ()512
فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است
که در این بين مولفه هاي تصميم گيري در وضعيت خاص و تعهد به تصميم گيري با 52
فراوانی و مولفه نتایج غير قابل پيش بينی با  5فراوانی ،به ترتيب بيشترین و کمترین توجه را
به خود اختصاص داده اند .عنصر ارزشيابی و مولفه هاي مرتبط به آن نيز مورد توجه
صاحب نظران داخلی و خارجی حوزه برنامه ریزي درسی از جمله ،بانسر و
گروندي(،)5311

آیزنر( ، )2112شواب( ،)5321/5329شواب (،)5321/5325

فاکس( ،)5311مهرمحمدي( ،)5939هریس ( ،)5335مهرمحمدي ( ،)5935قنبري و
همکاران( ،)5932فتح ابادي و رضایی( ، ) 5911شيخی فينی ( ،)5915سبزواري (،)5932
شون( ، ) 5319موسی پور( ،)5939رید( ،)5321دونالدشون( ،)5332دیویی (،)5323
کلندینين و دیگران( ،)2111خروشی( ،)5932والی( ،)5325آل حسينی و همکاران(،)5931
ید و دیگران( ،)2111چایچی و دیگران ( ،)5911دیویی(،)5399دیویی( ، )5322راسل و
کایل

()5312

،

اریکسون(،)5331

گریمينت

و

دیگران(،)5332

پراوالپروک(،)5333فاکس( ،)5311موالرت و دیگران( ،)2111اي.جی.جرمان(،)5316
مهرمحمدي و محمودي( )5932را به خود جلب نموده اند.
جدول  : 6مقايسه ابعاد برنامه درسی عمل فکورانه از نظر فراوانی و درصد فراوانی
عناصر برنامه درسی فکورانه

اهداف

محتواي

آموزشی

آموزشی

روش تدریس

ارزشيابی

جمع

فراوانی

521

12

535

512

261

درصد فراوانی

26/95

55/21

25/11

22/96

511درصد

تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی 29 / ...

مقایسه ابعاد برنامه درسی فکورانه
250
200
191
150
120

100

102
50
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نمودار  :1مقايسه ابعاد برنامه درسی عمل فکورانه از نظر فراوانی و درصد فراوانی

جدول مقایسه اي (شماره  )2و نمودار شماره  5نشان می دهند که در بين عناصر
چهارگانه برنامه درسی عمل فکورانه عنصر روش هاي تدریس با  535فراوانی و
 25/11درصد از بيشترین ميزان توجه برخوردار بوده است عنصر دوم اهداف آموزشی
است که در مجموع داراي  521فراوانی و  26/95درصد می باشد .عنصر سوم ارزشيابی
است که در مجموع داراي  512فراوانی و22/96درصد بوده و عنصر چهارم هم محتواي
آموزشی است که در مجموع  12فراوانی و 55/21درصد کمترین ميزان را به خود
اختصاص داده است.

بحث و نتيجه گيری
یافته هاي حاصله حاکی از این است که برنامه درسی عمل فکورانه داراي عناصري
است که عبارتند از  :اهداف آموزشی ،محتواي آموزشی ،روشهاي تدریس و ارزشيابی .
هر کدام از این ابعاد داراي مؤلفه هایی است که مورد توجه صاحب نظران مختلف قرار
گرفته است .عنصر اول برنامه درسی فکورانه اهداف آموزشی است یافته هاي مربوط به
عنصر نشان می دهد این عنصر ( )51مولفه و ( )521فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه
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درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است .در تبيين و توضيح این عنصر برنامه
درسی عمل فکورانه می توان گفت که برنامه درسی باید بر مولفه تفکر و تامل(تامل
توصيفی ،تامل مقایسه اي  ،انتقادي) تاکيد داشته باشد ،هنر هاي مسئله پردازي و حل
مسئله ،هنر ادراک مورد توجه قرار گيرد .طبيعت گرایی ،تاکيد بر نظام تربيتی آزادمنشانه و
مبتنی بر مشارکت گروهی و عدالت محوري ،باید جز اهداف اصلی برنامه ي درسی قرار
بگيرند .پرورش تفکر خالق ،تفکر انتقادي ،حس زیباشناسانه و هنري ،مهارت هاي
شهودي ،کيفيت اداراک ،و خرد عملی باید به عنوان هدف هاي آموزشی اولویت دار در
برنامه درسی گنجانده شوند همچنين هدف هاي آموزشی باید چالش انگيز و مساله اي
بوده و مبتنی بر زمينه سياسی ،فرهنگی و اجتماعی باشند و بومی گري را توسعه دهند ،به
همين شيوه هدف ها باید بر تجربه ي ميدانی و مدرسه اي معلمان و دانش آموزان مبتنی
باشند .یافته هاي مربوط به عنصر اهداف آموزشی با پژوهش شون ( )5312هماهنگ است،
از نظر شون براي تربيت حرفه اي ،عمل فکورانه یا تأمل در عمل را توصيه می کند .تحليل
دونالد شون از تأمل در عمل بر آموزش و رشد مفاهيم بسياري از مشاغل تاثير گذاشته
است .روشنگري اصلی او این است که اشکالی از دانش حرفه اي وجود دارد که براي
اعمال قضاوت در هنگامی که فرد با پيچيدگی ها و موارد بغرنج زندگی حرفه اي روبه رو
می شود،اساسی هستند .چنين دانشی در عمل حرفه اي وجود دارد و ممکن است به وسيله
تأمل در عمل رشد یابد (امام جمعه و مهرمحمدي .) 95 :5911،برخی از این مولفه ها مانند
مولفه ي خالقيت ،رعایت تناسب و انسجام بين اهداف ،پرورش تخيل ،با یافته هاي جهان و
همکاران( )5936و گرمابی و همکاران( )5932و نوروزي و متقی( )5911همسویی دارد.
در تبيين یا فته هاي عنصر می توان گفت این چشم انداز منبعث کننده ي مولفه هایی است
که می توانند در کنار دیگر مولفه هاي عمل فکورانه قرار گيرند و تصميمات برنامه ریزان
درسی را متاثر سازد؛ به عبارت دیگر از آنجا که مولفه ي زیبایی شناسی به عنوان یکی از
ساحت هاي وجودي انسان مط رح بوده و از سویی دیگر می تواند الهام بخش و وسيله ي
تربيت باشد با کاربست مولفه هایی که در یافته ها به آن اشاره شد مطابق دیدگاه
صاحبنظران ،می توان تربيت را از طریق هنر و زیبایی شناسی به سر انجام رساند .یافته هاي
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مربوط به مولفه مساله پردازي و حل مساله با یافته هاي هانسن ( ،)2111مبنی بر اینکه،
فرایند عمل فکورانه مشتمل بر مراحل اساسی احساس و ادراک معضل و مشکل  ،ارائه
صورت بندي هاي گوناگون مسئله اي از موقعيت ناخوشایند و انتخاب بهترین گزینه است
و هدف اصلی پژوهش معطوف به عمل فکورانه دستيابی به تصميمهاي موجه درباره
اجراي برنامهدرسی در وضعيتهاي خاص است؛ همسو و هماهنگ است.
عنصر دوم عنصر محتواي آموزشی است یافته هاي مربوط به عنصر محتواي آموزشی
نشان می دهد این عنصر ( )1مولفه و ( )12فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي برنامه درسی
عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است .در باره این عنصر برنامه درسی عمل فکورانه
و مولفه هاي آن می توان گفت که محتواي آموزشی باید تک بعدي نبوده ،بلکه ميان رشته
اي و از حوزه هاي مختلف و به روش به گزینی انتخاب شده باشد ،باید از محتواي اصيل
و واقعی و تلفيقی استفاده نمود .محتواي آموزشی پرورش قابليت هاي اساسی فرد را در
نظر داشته و آموزنده باشد ،همچنين محتواي آموزشی باید با فناوري هاي نوین تلفيق شود
و اصل آموزش برنامه اي (گام به گام ) و تدریجی بودن محتوا رعایت گردد .نتایج و یافته
ها عنصر محتواي آموزشی با آنچه در سند تحول بنيادین تعليم و تربيت جمهوري اسالمی
ایران( ،)5931در خصوص ویژگی هاي محتوا آمده است همخوان است .نتایج پژوهش در
خصوص محتواي تلفيقی با پژوهش چاپمن( )2112همخوان است یافته ها نشان می دهد
که ادغام این دو رویکرد در برنامه درسی می تواند نظام هاي آموزشی را در دست یابی به
اهداف تحول در طراحی برنامه درسی ،تجارب کالس درس و توسعه ي حرفه اي کمک
نماید.
عنصر سوم برنامه درسی عمل فکورانه روش هاي تدریس است ،یافته هاي مربوط به
عنصر روشهاي تدریس نشان می دهد این عنصر ( )22مولفه و ( )535فراوانی از عناصر و
مؤلفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است .بر اساس نتایج
تحليل مولفه هاي عنصر روش تدریس می توان گفت که ایجاد وضعيت هاي مساله اي و
پرسشی در تدریس ،توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و شناخت آنها ،زمان کافی
براي تدریس ،عالقه مندي به تدریس ،ایجاد کالس هاي کارگاهی در قالب کارورزي،
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کنار زدن روش هاي سنتی و معمولی و استفاده از روش هاي جدید و فعال ،درگير ساختن
دانش آموزان در تدریس ،به کارگيري خالقيت ،هنر و روش پرسشگري در تدریس از
مهم ترین مولفه هاي برنامه درسی عمل فکورانه می باشند که باید در برنامه درسی گنجانده
شوند و معلمان اهتمام الزم را براي استفاده از این مولفه ها در تدریس به عمل آورند .یافته
هاي مربوط به عنصر محتواي آموزشی با یافته هاي گرمابی و همکاران( )5932و نوروزي و
متقی( ) 5911مبنی در تاثير عمل فکورانه در تدریس ،توجه به پرسشگري ،پرورش
خالقيت ،توجه به هنر و زیبایی و تدریس فعال و توجه به درس هنر همسویی دارد.
عنصر چهارم برنامه درسی عمل فکورانه ارزشيابی است ،یافته هاي مربوط به عنصر
ارزشيابی نشان می دهد این عنصر ( )56مولفه و ( )512فراوانی از عناصر و مؤلفه هاي
برنامه درسی عمل فکورانه را به خود اختصاص داده است .بر اساس توجه صاحب نظران
به مولفه ها ي عنصر ارزشيابی می توان گفت ،برنامه درسی عمل فکورانه ارزشيابی را
فرایندي همه جانبه ،مبتنی بر ارزشيابی کيفی ،کنش محوري و نتيجه محوري می داند،
ارزشيابی در برنامه درسی عمل فکورانه به ارزشيابی سطوح باال به جاي حفط طوطی وار
اهميت می دهد .تصميم گيري جمعی و تعهد به تصميم گيري ،خویش نقدي و خود
ارزشيابی داشتن انعطاف و قدرت قضاوت ،خودپنداري و ميدان پنداري ،توجه به سوال
هاي باز ،تکاليف آموزشی مناسب ،و داوري اخالقی و مبتنی بر ارزش از دیگر مولفه هاي
مهم در ارزشيابی برنامه درسی عمل فکورانه می باشند که پيشنهاد می شود این مولفه ها در
فرایند آموزشی مورد توجه قرار گيرند .یافته هاي پژوهش با یافته هاي کورتاگن و
ووبلز( ) 5331همسو است .به همين شيوه یافته هاي مربوط به مولفه ادراک و نگرش با یافته
هاي امانی( ،) 5932مبنی بر تقویت دانش آموزان براي خود ارزیابی ،کيفيت ادراک،
اهميت شکل گي ري تفکر در یادگيرنده همسو می باشد .همچنين یافته هاي پژوهش با یافته
هاي تاک شينگ الم( )2155و مونی سيمی و النگ ( )2159همسو است ،ایشان اظهار می
دارند که رویکرد عمل فکورانه رویکردي تصميم گيري محور است که در آن افراد به
شکل فردي یا جمعی  ،مسائل را مشاهده کرده و به خلق راه حل ها و سبک و سنگين
کردن راه حل هاي احتمالی و جایگزین و پيش بينی نتایج هر کدام از راه حل ها و انتخاب
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و توسعه و بسط بهترین راه حل می پردازند .بر اساس مولفه هاي مربوط به برنامه درسی
فکورانه پيشنهاد می گردد:
در برنامه هاي درسی ،تهيه و تدوین اهداف بر اساس برنامه درسی فکورانه صورت
گيرد ،توجه به حل مساله ،پرورش حس زیباشناسانه ،پرورش تفکر انتقادي ،عدالت تربيتی،
رشد مهارت هاي شهودي ،پرورش تفکر خالق ،پرورش کيفيت ادراک از مهم ترین
شاخص ها براي تدوین اهداف است.
در تهيه و تدوین سرفصل ها و محتواي آموزشی :محتواي به روز  ،ميان رشته اي و
تلفيقی  ،مبتنی بر فناوري هاي نوین ،اصيل و واقعی مورد استفاده قرار گيرد.
در تدریس فکورانه باید مولفه هاي توجه به پرسشگري ،فعال بودن دانش آموزان،
توجه به احساسات و عواطف ،توجه به بعد اخالق در تدریس ،توجه به نقش هنر و تدریس
نو آورانه و خالق در اولویت قرار گيرد.
اساس درعنصر ارزشيابی باید بر خود ارزشيابی و خود سنجی قرار گيرد .تالش شود
توسعه مولفه خودپنداري و ميدان پنداري در دانش آموز به عنوان مولفه هایی تاثير گذار
مورد توجه باشند.
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