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 چکيده
هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته 

شد: الف: کارکرد نظری که همان جلب توجه بادارای دو کارکرد عمده می آفرینیباشد. این مفهوم می

مطالعات برنامه درسی است، ب: کارکرد  زهپژوهشگران و اندیشمندان به مبحث انتقال یادگیری در حو

م سازان به الیه های مهم برنامه درسی و توجه به تمامی آنها صمیعملی که جلب توجه سیاست گذاران و ت

باشد، های فلسفی میپژوهش راهبرد توسعه مفهومی که در زمرةمنظور باشد. بدیندر اقدامات عملی می

ویزی زیگر و های تجهای صورت گرفته از معیارمورد استفاده قرار گرفته است. جهت اعتبار سنجی تحلیل

یافته در چارچوب پدیدة انتقال در نهایت نیز مفهوم برنامه درسی تبلور استفاده شده است. نظرات خبرگان

 .شده استهای آن تشریح ها و راهبردیین و واکاوی شده و ابعاد، جلوهیادگیری تب

برنامه درسی تبلوریافته، توسعه مفهومی، تبلور مثبت، تبلور منفی، انتقال  واژگان کليدي:

 یادگیری
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 مقدمه

ویکم باعث بیستم و بیستکننده دانش بشر در طی قرنگسترش روزافزون و خیره

های های گذشته رشتهبطوریکه در طی دهه ،های دانشگاهی شدای در رشتهتحوالت عمده

های جدیدی ها در یکدیگر تلفیق شدند و نهایتا رشتهمتعدّدی از بین رفتند، برخی رشته

گیری سواالتی مهم در ذهن کنشگران شکل گرفتند. این تغییر و تحوالت باعث شکل

چه معیارهایی را  1ا چیستند؟ههای علمی شدند: رشتهعرصه علم و حتی ذینفغان عرصه

هایی باعث تقویت یا ها تصوّر نمود؟ چه شاخصتوان برای تعیین حدّ و مرز رشتهمی

 شوند؟تضعیف یک رشته علمی می

 6های علمی صورت داد، ( پس از بررسی جامعی که برروی حوزه2002)2کریشنان

 ه شرح ذیل پیشنهاد کرد:ها بشاخص عمده را برای شناسایی و به رسمیت شناختن دیسیپلین

 برخورداری از دانش تخصصی منحصر به فرد -1

 مشخص  یبرخورداری از یک موضوع پژوهش -2

 ها و مفاهیم برای بازنمایی دانش تخصصیبرخورداری از نظریه -3

 برخورداری از زبان فنی و اصطالحات تخصصی -4

 لینپیسیهای پژوهشی منطبق با سواالت اساسی دبرخورداری از روش -5

ت پیشگیری جهنشریات و های دانشگاهی، های علمی، گروهبرخورداری از انجمن -6

 موضوعات محوری هر دیسیپلین

های باال جلوه بارزی دارد، نقش زبان و مفاهیم به عقیده کریشنان آنچه در بین شاخص

ز در به رسمیت شناخته شدن یک حوزه علمی است. وی معتقد است در دنیای علم یکی ا

محافظت از دانش و هویت رشته ای در برابر هرگونه  ای،اهداف اصلی توسعه زبان رشته

دانش زبانی جهان شمول و قابل فهمی برای  ،حمله بیرونی است. در صورتیکه یک رشته

مه مردم داشته باشد، متخصصان آن دیسیپلین اقتدار و نفوذ خویش را به عنوان عاهمه 

                                                                                                                                        
1 discipline 

2 Krishnan 
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دهند و جایگاه رشته نیز در دنیای  شده آن رشته از دست می مفسران اصلی دانش انباشته

 گردد.علم تضعیف می

اش نسبت به همه زبان در جریان توسعه دائمیمعتقد است ( 1332داوری اردکانی)

های علمی چه این تغییرات کشف ،دهدالعمل نشان میفرازبانی عکس اقعیت هایتغییرات و

ونه تغییر دیگری در تجربه بشر. به همین دلیل توسعة های صنعتی یا هرگباشد، چه پیشرفت

سریع علم جدید که در قرن نوزدهم آغاز شد، باعث جوشش و احیای خالقیت واژگانی 

ترتیب برای نامگذاری طبقات مفهومی تازه نیاز به الفاظ جدید بود. دانشمندان شد. بدین

ک حوزة خاص است و ی در فصردریافتند که نقش اصطالحات فراتر از نقش ارتباطی 

بلکه پیشنیاز توسعه تفکر علمی نیز  منتج از توسعة علم نیست فقطالحات طاینکه توسعه اص

ترتیب اصطالحات عالوه بر ایفای نقش ارتباطی در یک حوزة علمی، به باشد. بدینمی

کنند. این آگاهی از اهمیت سازی و تفکر نقش آفرینی میبنای مفهوممعنوان 

آوری در قرن حاضر از سوی از یکسو و توسعة پویای زبان علم و فن 1شناسیاصطالح

 بندی واژگان علمی به امری ضروری تبدیل شود.دیگر باعث شد تا تحلیل و طبقه

تواند به عنوان یک می 2شته مطالعات برنامه درسیربه آنچه گفته شد، آیا  با توجه

ه هدف مقاله حاضر این نیست که در دیسیپلین در حوزه دانشگاه عرض اندام نماید؟ البت

اما از آنجاییکه  ،جهت مشروعیت بخشی این قلمرو مطالعاتی به طور عام به بحث بپردازد

شود به روند مقصود، ارائه مفهومی نو در عرصه مطالعات برنامه درسی است، سعی می

 د.ای مفهومی موجود در این رشته نگاهی گذرا مبذول شونو میزان غ یمفهوم آفرین

در سال   3در صورتیکه نقطة شروع مطالعات برنامه درسی را انتشار کتاب فرانکلین بابت

قرن از حضور این عرصه علمی  یکبدانیم، نزدیک به  4"برنامه درسی"با عنوان  1213

های گیری این حوزه، بیشتر اندیشمندان دغدغهسال نخست شکل 50گذشته است. در طی 

رائه الگوهایی جهت بهبود اثربخشی نظام آموزش و پرورش کاربردی داشته و در صدد ا

                                                                                                                                        
1 terminology 

2 curriculum 

3 Franklin Bobbitt 

4 The Curriculum 
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 4ییارو...(، اما ظهور جنبش نومفهوم گ3، جوزف شواب2، هیلدا تابا1بودند )نظیر رالف تایلر

با اهتمام در آمریکا باعث شد تا اندیشمندان حوزه برنامه درسی  1260در اواخر دهه 

رشته بپردازند. از جمله مفاهیم عمده و  نظریه پردازی و مفهوم پردازی در اینبیشتری به 

برنامه درسی  5،توان به برنامه درسی پنهانگذاری که در این دوره شکل گرفتند میتاثیر

های مطرح شده توسط اندیشمندان این و دیگر طبقه بندی 7برنامه درسی بیرونی ،6ولغفم

کرد و  رحپدیدة چندالیه مطتوان برنامه درسی را به عنوان یک حوزه اشاره کرد. اما آیا می

و... قائل 11شده، ارزیابی10شده، تجربه2، اجرا شده3شدهدقصبرای آن سطوح متفاوتی چون 

های تواند داللتها نوعی بازی زبانی هدف هستند یا میبود؟ آیا این مفهوم پردازی

 گیرندگان تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد؟کاربردی برای تصمیم

توانیم به دسته بندی تعاریف ارائه شده از برنامه درسی ه سوال نخست میبرای پاسخ ب

( معتقد است تعاریف ارائه شده از برنامه درسی 2002نگاهی بیندازیم. آیزنر) 12توسط آیزنر

: در این 13توان در دو طبقه عمده جای داد: الف( برنامه درسی به عنوان سند مکتوبرا می

کمک راهنمای درسی یکسان  و14دی چون کتب درسیبرداشت برنامه درسی با اسنا

ب( برنامه ، شد متصورتوان چندالیه بودن برنامه درسی را شود و بنابراین نمیپنداشته می

هایی است که : در این برداشت، برنامه درسی شامل تمامی آموخته15درسی به عنوان تجربه

 د. در صورتیکه این برداشتشوفرد به دلیل حضور در فضای آموزش به کسب آنها نائل می

                                                                                                                                        
1 Ralph Tyler 

2 Hilda Taba 

3 Joseph Schwab 

4 reconceptualization 

5 hidden curriculum 

6 null curriculum 

7 outside curriculum 

8 intended 

9 implemented 

10 experienced 

11 tested 

12 Eisner 

13 Curriculum as a document 

14 textbooks 

15 curriculum as experience 
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های متفاوتی توانیم برای برنامه درسی الیهاز برنامه درسی را مدنظر قرار دهیم آنگاه می دوم

 شده و... قائل شویم.دقصول، غفچون پنهان، م

توان گفت این مفاهیم دارای کارکرد عملی برای در پاسخ به سوال دوم می

ثال یکی از اهداف مهم ابداع مفهوم برنامه درسی باشند. برای مگیرندگان نیز میتصمیم

هایی است که به گیرندگان به محتوی و فرایندگذاران و تصمیمول، جلب توجه سیاستغفم

و  (1323شوند)مهر محمّدیدلیل غفلت یا ناآگاهی از عرصه برنامه درسی رسمی حذف می

یم و علگران عرصة تشدرسی پنهان جلب توجه کنهای مفهوم برنامهیا یکی از کارکرد

آموزان کسب یل توسط دانشصای است که در جریان تحناشدهدقصهای تربیت به آموخته

 .(1322و باوفا،  حسینی مقدم ،)صفایی موحّدندشومی

درسی کاوی برنامهتوان ضرورت مفهوم پردازی و الیهبا عنایت به توجیهات فوق، می 

دی توجیه نمود. شاید به همین دالیل باشد که در را هم از حیث نظری و هم از حیث کاربر

، 2(1225، پوزنر)1(1222سو) ود چون گودل یطی چند دهه گذشته اندیشمندان

های متنوعی از پدیده بندیها و دستهبندیو.... طبقه 4(1225، گالثورن)3(1226زایس)

به  2010سی که سال دانشنامه مطالعات برنامه در"همچنین در  5اند.برنامه درسی ارائه داده

تشریح همه   و نوع برنامه درسی شناسایی و معرفی شده است که البته ذکر 30چاپ رسید، 

آنها از حوصله این مقاله خارج است. اما از عمده مفاهیمی که ابعاد مختلف این پدیده را 

 توان به موارد ذیل بطور خالصه اشاره کرد:اند میتشریح و تبیین کرده

د شده: آنچه مطلوب نظام آموزش و پرورش است و قصد دارد به قصدرسی برنامه   -1

 یادگیرندگان انتقال دهد.

                                                                                                                                        
1 Goodlad and Sue 

2 Pozner 

3 Zais 

4 Glatthorn 

 ها به منبع ذیل مراجه کنید: جهت آشنایی جامع تر با این دسته بندی 5

 انتشارات بال :اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی: تهران –( 1333)فتحی واجارگاه، کورش-
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برنامه درسی اجراشده: آن بخش از برنامه درسی که در محیط مدرسه ارائه و  -2

 گردد.تدریس می

هایی که یادگیرندگان به دلیل حضور در برنامه درسی تجربه شده: تمامی آموخته -3

 شوند.ه و قرارگرفتن در معرض برنامه درسی به کسب آن نائل میفضای مدرس

ها سنجیده برنامه درسی ارزیابی شده: آن بخش از برنامه درسی که در آزمون -4

 شود.می

ای که یادگیرندگان به دلیل نشدهدصهای قبرنامه درسی پنهان: مجموعه آموخته -5

 .گیردن مدرسه آنها را فرا میطحضور در متن و ب

هایی که به دلیل غفلت یا ناآگاهی از برنامه درسی مغفول: مجموعه محتوی و فرایند -6

 شوند.عرصه برنامه درسی حذف می

یادگیری است  –ها و الگوهای یاددهی برنامه درسی بیرونی: شامل مجموعه آموخته -7

 دهد.که در فضای خارج از مدرسه روی می

های مطرح شده توسط بندیایر مفاهیم و دستهالذکر و سبا نگاهی به مفاهیم فوق

یابیم که ابعاد مختلف برنامه درسی توسط ایشان به خوبی اندیشمندان برنامه درسی در می

مورد توجه قرار گرفته است. اما به عقیده نگارنده آنچه در بین این مفاهیم مورد غفلت قرار 

های واقعی یادگیرنده درمحیط و عملکرد و رفتار 1گرفته است، پدیدة انتقال یادگیری

های زندگی است. این غفلت هم از حیث عدم توجه به مبحث انتقال یادگیری در کتاب

ب در جهت سنامپردازی و هم از حیث عدم مفهوم 2باشدرشته برنامه درسی حائز توجه می

ا این ام .های برنامه درسیبازنمایی پدیده انتقال یادگیری در قالب یکی از سطوح و الیه

 اصلی شود که بدانیم انتقال )یادگیری(، مسألهعدم توجه هنگامی بیشتر حائز اهمیت می

 (.1262های آموزشی است)تابا، تمامی برنامه

                                                                                                                                        
1 transfer of learning 

دا تابا در اثر مشهور خویش به شرح ذیل پدیده هیلهایی که مورد بررسی قرار گرفت، تنها خانم در بین تمامی کتاب 2

 انتقال یادگیری را مورد توجه قرار داده است.

Taba, Hilda (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt, Brace 

and World, Inc. 
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بر  یهای آموزشتقریبا تمامی برنامهنیز معتقدند  1(2006لبرمن، مک دونالد و دویل)

آموزند را به در یک موقعیت میها قادرند انچه اند که انسانشده فروضه بنامبنای این م

های آموزشی است. با موقعیت دیگر انتقال دهند و انتقال یادگیری مهم ترین دغدغه نظام

توجه به پیشینه و ضرورتی که تشریح شده این مقاله در صدد است تا با معرفی مفهوم جدید 

های آن کارکرد راهبردو تشریح انواع، ابعاد، شرایط تأثیرگزار، و  2برنامه درسی تبلور یافته

 ذیل را تحقق بخشد:

 رشته مطالعات برنامه درسی  3غنابخشیدن به سرمایة مفهومی -

جلب توجه اندیشمندان برنامه درسی به پدیده آشنا و در عین حال مغفول انتقال -

 یادگیری

گذاران، تصمیم گیرندگان، کنشگران عرصه تعلیم و تربیت به جلب توجه سیاست-

شد) و باها، عملکرد، و نگرش افراد میبهبود رفتارهمانا نظور نمایی آموزش که و م  ودصمق

 نه صرفا آموزش برای آموزش(

 شناسی پژوهشروش

توسعه "این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری راهبرد 

این راهبرد را نوعی راهبرد  5(1221دنی یلز)و صورت گرفته است. کومز 4"مفهومی

سته، معتقدند برای تدوین یک مفهوم جدید و یا دفاع از یک ساختار ندا 6سفیپژوهش فل

توان آن را مورد استفاده قرار داد. البته این دو اذعان دارند برای توسعه و تدوین مفهومی می

منظور خط مشی را بدین 6یک مفهوم روند مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل صرفا 

 اند:ام این پژوهش نیز بر نظر قرار گرفتهکنند که در انجپیشنهاد می

 های مفهومتشریح کارکرد -1

                                                                                                                                        
1 Leberman,McDonald,Doyle 

2 flourished curriculum 

3 conceptual capital 

4 conception development 

5 Coombs and Daniels 

6 philosophical inquiry 
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 دهند.حفظ معانی اصلی که افراد معموال به اصطالحات نسبت می -2

 شناسایی دامنه مفهوم و ابعاد مختلف آن -3

 دهندة آن اصطالحتحلیل مفهومی کلمات تشکیل -4

 پردازانوسط سایر نظریهمفاهیم مشابه ت داعبررسی دقیق در مورد عدم اب -5

 .م تولیدیفهوتبیین منطقی سودمند بودن م -6

د ذیل ر( برای تحقق یک پژوهش فلسفی، موا1221یلز)البته به عقیدة کومز و دنی 

نش و شناخت کافی اد -ای از فنون تحلیلی بتسلّط بر مجموعه -باشد: الفضروری می

حساسیت نظری و قدرت  -ن آنها، جنسبت به مفاهیم مورد تحلیل و تمایز و تفاوت بی

 آید(.قضاوت) که تنها از طریق شاگردی در محضر اساتید به دست می

بخشی مفهوم تدوین شده، مجموعة شرایط تجویزی که توسّط همچنین به منظور اعتبار

مبنا قرارگرفت و نظرات اند، ( پیشنهاد شده1332، به نقل از داوری اردکانی،1220یگر)ز

ورد مفهوم ابداع شده بر اساس این شاخص ها اخذ شد و در اصالح و تعدیل خبرگان در م

 : مفهوم تدوین شده مدنظر قرارگرفت

 اصطالح باید مستقیماً به مفهوم مرتبط شود و مفهوم را به وضوح برساند. -1

های واژگانی موجود مند بوده و تابع یکی از الگواصطالح باید از نظر واژگانی نظام -2

 باشد.

 سازی زبان تطبیق داشته باشد.اصطالح باید با قواعد عمومی واژه -3

 اصطالح باید اشتقاق پذیر باشد. -4

 اصطالح نباید حشو داشته باشد)مثال ترکیب واژه خارجی با مترادف بومی آن(-5

 اصطالح باید کوتاه و دقیق باشد. -6

 یستند.و چه از نوع آشکار، مقبول ن ضمنیها چه از نوع مترادف  -7

 د.نرفی داشته باشصاصطالحات نباید گونه  -3

 ا داشته باشند.وآاصطالحات نباید واژگان هم -2

 د.ناصطالحات باید تک معنا باش -10

 د.نمحتوای اصطالحات باید دقیق بوده و فاقد همپوشانی با سایر اصطالحات باش -11



 9/  ...واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته

 

 .باید فارغ از بافت باشدمعنای اصطالحات می -12

ی با توجه به آنچه در سطور فوق الذکر بیان شد، مراحل تدوین مفهوم در به طور کل

 پژوهش حاضر فعالیت های ذیل را شامل گشت:

از طریق بررسی نشریات و کتاب های معتبر، مجموعه مفاهیم موجود در رشته  -

مطالعات برنامه درسی که ابعاد و الیه های مختلف برنامه درسی را بازنمایی می کنند 

 ایی شدند تا از تکراری نبودن مفهوم اطمینان حاصل شود. شناس

تعریف محقق از برنامه درسی تبلوریافته با تعاریف فوق الذکر مطابقت داده شد تا از  -

 عدم همپوشانی معنایی اطمینان حاصل شود.

ابعاد مختلف و دامنه مفهوم با توجه به تجربیات میدانی و نتایج پژوهش های مختلف  -

 دند.تدوین ش

 کارکردهای نظری و عملی مفهوم صورت بندی شد. -

نفر از اساتید برنامه درسی قرارگرفت تا بر اساس معیارهای  3نتیجه کار در اختیار  -

 زیگر ارزیابی و اعتباربخشی شوند.

مشی های ارائه شده توسّط کومز و اگر چه در پژوهش حاضر سعی شده است تا خط 

اما مطمئنا پذیرش ی مطرح شده توسط زیگر مدنظر قرار گیرند، هایلز و همچنین معیاردنی

مفهوم ارائه شده توسط کنشگران عرصه نظر و عمل سهم باالیی در اعتباربخشی به مفهوم 

 ارائه شده خواهد داشت. 

 هاي پژوهشیافته

ر در این بخش ابتدا انتقال یادگیری به طور خالصه تعریف شده و انواع انتقال به طو

تعریف شده و ابعاد و  1خالصه توضیح داده خواهد شد. سپس برنامه درسی تبلوریافته

در برنامه درسی مطرح خواهند شد. در قسمت بعدی شرایط موثر در تبلور  2های تبلورجلوه

                                                                                                                                        
1 flourished curriculum  

2 flourishment  
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برنامه درسی بحث شده، و نهایتاً راهبردهای تبلور مثبت در برنامه درسی پیشنهاد خواهند 

 1شد.

انتقال یادگیری اصطالحی است که به چگونگی تأثیر  -یادگیریانتقال  -الف

شان اشاره دارد. هنگامیکه از انتقال یادگیری های بعدیهای افراد بر یادگیریآموخته

مندیم تا بدانیم که یادگیری به چه میزان از یک بافت یا میحط کنیم، بسیار عالقهصحبت می

(. به عقیده 2006کند )لبرمن، مک دونالد و دویل، به بافت یا محیطی دیگر انتقال پیدا می

دهد که یادگیری در یک ( نیز انتقال یادگیری هنگامی روی می1222پرکینز و سالومون )

موقعیت یا به وسیلة مجموعه از مواد بر عملکرد افراد در موقعیت دیگر یا کار با دیگر موارد 

 شود. مرتبط تأثیرگذار می

توان تسامحاً به به مبحث انتقال یادگیری، انواع انتقال را می با مروری برمتون مربوط

 بندی کرد: شرح ذیل دسته

دهد که یادگیری در : انتقال مثبت هنگامی روی می2انتقال مثبت در برابر انتقال منفی -

های دیگر )مثالً روابط اجتماعی یک محیط )مثالً مدرسه( باعث بهبود عملکرد در محیط

شود. انتقال منفی نیز هنگامی روی می دهد که یادگیری در زندگی( می در محیط واقعی

های دیگر )مثالً محیط یک محیط )مثالً محیط خانواده( تاثیر منفی بر عملکرد فرد در محیط

 (. 1222گذارد)پرکینز و سالومون، مدرسه( به جای می

دهد که بکارگیری ی می: انتقال ساده هنگامی رو3انتقال ساده در مقابل انتقال پیچیده -

ها در محیط جدید مستلزم حداقل تالش باشد )به دلیل سادگی محیط آموزشی و آموخته

ها در محیط دهد که بکارگیری آموختهمحیط عملکرد(. اما انتقال پیچیده هنگامی روی می

جدید مستلزم تالش، کوشش و تأمل بسیار باشد )به دلیل سادگی میحط آموزشی و پیچیده 

 (. 2006ن محیط عملکرد( ) لبرمن، مک دونالد، و دویل، بود

                                                                                                                                        
1 positive flourishment  

2 positive vs. negative transfer  

3 simple vs. complex transfer  
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ها، بخشی از دانش"این برنامه شامل  -تعریف برنامة درسی تبلور یافته -ب

های واقعی هایی است که در رفتار و عملکرد یادگیرندگان در محیطها، و مهارتنگرش

های رندگان در محیطهای یادگیتوان آنها را حاصل آموختهزندگی بروز پیدا کرده و می

 باشد: . در این تعریف دو نکته حائز اهمیت می"آموزشی دانست

توان جزو این نوع برنامه درسی دانست. تبلور گیرند را نمیآنچه افراد صرفا یاد می -

ای بکار گرفته های واقعی زندگی و حرفهها در محیطدهد که آموختههنگامی روی می

رای فهم بهتر، تفاوت یادگیری و عملکرد را مدنظر قرار داد. این توان بشوند. در اینجا می

معیار باعث می شود تا ما همچنین بتوانیم بین برنامه درسی آموخته شده) آنچه از برنامه 

درسی می آموزیم و از طریق آزمون های پیشرفت تحصیلی قابل اندازه گیری است( با 

ته ها که در محیط های واقعی زندگی تبلور برنامه درسی تبلور یافته ) آن بخش از آموخ

 پیدا کرده و با مشاهده عملکرد افراد قابل شناسایی هستند( نیز تمایز قایل شویم. 

هایی است که فرد تحت ها، و مهارتها، نگرشبرنامه درسی تبلور یافته حاصل دانش -

  نظر یک نهاد آموزشی )مدرسه، دانشگاه و ...( آنها را فراگرفته است.

تواند به عقیدة نگارنده تبلور برنامه درسی می -ابعاد برنامه درسی تبلور یافته -ج

 سه حالت ممکن داشته باشد: 

افتد که رفتار و عملکرد یادگیرندگان در : تبلور مثبت هنگامی اتفاق می1تبلور مثبت

وب های واقعی باتوجه به ایدئولوژی حاکم بر جامعه و اهداف نظام آموزشی مطلمحیط

آموزان در فضای بیرون از مدرسه به شود. مثالً در کشور ایران هنگامیکه دانشارزیابی می

های درس ارزیابی گذارند، جامعه آن را به عنوان تبلور مثبت برنامهبزرگترها احترام می

 کند. می

دهد که رفتار و عملکرد یادگیرندگان در : تبلور منفی هنگامی روی می2تبلور منفی

های واقعی باتوجه به ایدئولوژی حاکم بر جامعه و اهداف نظام آموزشی نامطلوب محیط

                                                                                                                                        
1 positive flourishment  

2 negative flourishment  
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شود. مثالًًٌ هنگامیکه دانش آموزان در فضای بیرون از مدرسه دخانیات مصرف ارزیابی می

 کند. های آموزشی تلقی میکنند، جامعه آن را به عنوان تبلور منفی برنامهمی

های کسب دهد که آموختهبلور هنگامی روی می)وضعیت خنثی(: عدم ت 1عدم تبلور

های واقعی زندگی در رفتار و عملکرد وجه در محیطهای آموزشی به هیچشده در محیط

های آموزشی صرفاً به آموختن کنند. در این وضعیت نظامیادگیرندگان بروز پیدا نمی

نداشته و کارکرد شوند که در خارج از دیوارهای مدرسه هیچ کاربردی مطالبی مشغول می

های پیشرفت تحصیلی است. چنین شرایطی در بهترین حالت باعث اصلی آنها آزمون

 شود. در یادگیرندگان می "3هوش کاربردی"و نه  "2ایهوش مدرسه"تقویت 

ها ها و آموختهبرنامه درسی باتوجه به ماهیت آموزش  -های تبلورجلوه -د

 : تواند در سه جلوه تبلور پیدا کندمی

 های اجتماعی رفتار افراد در موقعیت -

 های زندگی نگرش افراد نسبت به پدیده -

 ای های شغلی و حرفهعملکرد افراد در موقعیت -

برای اینکه بتوانیم عوامل موثر بر های درسی: عوامل موثر بر تبلور برنامه -ه

حوزه انتقال یادگیری  های درسی را شناسایی کنیم، بررسی پیشینه پژوهش درتبلور برنامه

تواند به ما کمک شایانی نماید. شاید بتوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تبلور )مثبت یا می

 بندی نمود: های درسی را به شرح ذیل دستهمنفی( برنامه

های درسی، انگیزه، عاملیت و عوامل فردی: یکی از مهمترین عوامل تبلور برنامه -1

دهند اصولی که ی تحقق انتقال یادگیری است. شواهد نشان میتالش یادگیرندگان برا

تر درک خواهند شد، مدت زمان دانش آموز خودش آنها را کشف کند بهتر و شفاف

بیشتری حفظ خواهند شد، و بطور موثرتری به کار گرفته خواهند شد. در حقیقت 

« 1ورانهری بهرهیادگی»را کلید اصلی « 4خوداکتشافی»هاست که مربیان و مدرسان سال

                                                                                                                                        
1 non-flourishment 

2 school intelligence  

3 practical intelligence 

4 self-discovery  
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و تسلط  2( نیز خود پایشگری فعال1222(. همچنین پرکینز و سالومون )1262دانند )تابا، می

 کند. را عامل فردی مهمی برای انتقال یادگیری قلمداد می 3های فراشناختیبر مهارت

تواند بیشترین بهره را در عمل عوامل آموزشی: دربارة اینکه چه نوع آموزشی می -2

توانند انتقال یادگیری را تسهیل کنند، های آموزشی چگونه میته باشد و یا محیطداش

مهمترین عامل موثر را وجود  4های مختلفی صورت گرفته است. رفتارگرایانپژوهش

های واقعی زندگی دانند و معتقدند هرچه محیط های آموزشی به محیطمی عناصر مشابه

یابد. از سوی دیگر پیروان رویکرد گشتالتی یری افزایش میترباشند احتمال انتقال یادگشبیه

باید بر درک و تجدید اصول کلی تاکید نمود تا فرد بتواند معتقدند در فرایند آموزش می

(. 2006های متنوع و پیچیده انتقال دهد )لبرمن، مک دونالد و دویل، آنها را به موقعیت

ها و ، استفاده از قیاس5ون تحریک اندیشه( نیز راهبردهایی چ1222پرکنیز و سالومون )

های متنوع را جهت یک آموزش  بارور و انتقال ها، و تأکید بر اقدامات و گزینهمثال

( به 2006، به نقل از لبرمن، مک دونالد، و دویل، 1223)6کنند. مک گرومدارانه توصیه می

ی آموزشی چنان از هااشاره کرده و معتقد است گاهی محیط«  7اثر بازگشت از فضا»

کند های زندگی به دور هستند که فرد پس از بازگشت به محیط واقعی احساس میواقعیت

 ای دیگر به زمین آمده است. از سیاره

توانند با فراهم آوردن جوی حمایتی، تبلور عوامل محیطی: عوامل محیطی می -3

( 2006) 3و کرک پاتریک های درسی را تسهیل کنند. در همین رابطه کرک پاتریکبرنامه

کنند: محیط بازدارنده، محیط ناامید کننده، محیط پنج نوع محیط مختلف را تشریح می

آور. سه محیط اول نقشی مخرب و یا خنثی در خنثی، محیط ترغیب کننده، و محیط الزام

ل های ترغیب کننده و الزام آور نقش موثر و تسهیانتقال یادگیری دارند، در حالیکه محیط

                                                                                                                                        
1 productive learning  

2 active self- monitoring  

3 meta-cognitive skills  

4 behaviorists  

5 arousing mindfulness  

6 Kirkpatrick and Kirkpatrick  

7 return from space 

8 Kirkpatrick and Kirkpatrick 
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؛ به نقل از لبرمن، مک دونالد، و 1223کنند. همچنین مک گرو )کننده در انتقال ایفا می

اشاره کرده و معتقد است هنگامی که افراد از محیط  1( به اثر بیوگی و یتیمی2006دویل؛ 

کنند، چرا که گروهی گردند احساس بیوگی یا یتیمی میآموزشی به محیط واقعی باز می

داد دیگر وجود خارجی ندارد. همچنین آنها را مورد حمایت قرار میکه در طی آموزش 

های یادگیری اشاره شده و پیروان نظریه به اصالت محیط 2در نظریه شناخت موقعیتی

تر زندگی اجرا شوند، امکان های واقعیها در محیطمذکور معتقدند هرچه آموزش

یابد )صفایی  موحد و محبت، یوری یادگیری و تبدیل آنها به عملکرد افزایش مبهره

1321 .) 

همچنین هماهنگی ایدئولوژیکی بین محیط مدرسه و محیط اجتماعی و عدم تناقض 

تواند عامل تسهیل کننده موثری در انتقال یادگیری و تبلور مثبت اساسی بین این دو نیز می

 های درسی تلقی شود. برنامه

 گيريبندي و نتيجهجمع

های خاص زبان علم است، چرا که این زبان دائماً در حال مشخصهخالقیت واژگانی از 

تغییر است و این تغییر علل خاصی دارد. ما برای نامگذاری طبقات مفهومی جدید به 

( معتقدند 1221(. کومز و دنی یلز )1332اصطالحات نو نیازمندیم )داوری اردکانی، 

هایی ما کمک کنند کارها یا پژوهشبه  -1شوند: دلیل عمده تولید می 4مفاهیم جدید به 

 -2رسند، را انجام دهیم که مفاهیم موجود ما برای انجام آنها نامناسب یا ناکافی به نظر می

ریزی درسی و تر نموده تا در جریان برنامهتر و مشخصمفاهیم مبهم موجود را دقیق

را برای کاربرد  معیارهایی توصیفی و مشخص -3پژوهش برای ما مفید فایده واقع شوند، 

ابعاد مختلف یک مفهوم انتزاعی را روشن سازند و  -4اصطالحات ارزشی مشخص کند، و 

 های مرتبط ارائه دهند. بندی مناسب و موثر از مجموعة پدیدهنوعی طبقه

                                                                                                                                        
1 widows and orphan effect 

2 situated cognition  



 15/  ...واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته

 

درسی بود تا بتوان  هدف اصلی این مقاله نیز ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه

های پژوهشی و شنایی چون انتقال یادگیری را در فعالیتبه کمک آن پدیدة آ

های عملی بیشتر مدنظر قرار داد. متأسفانه انتقال یادگیری موضوعی است که گیریتصمیم

های رشته مطالعات برنامه درسی چندان به آن توجه نشده است و هم گویا هم در کتاب

ندانی بدان ندارند. با نگاهی دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی توجه چ

یابیم تمرکز اصلی کنشگران های آموزشی داخل کشور درمیها و پروژهگذرا به طرح

هاست و تبلور های درسی و آزمونساز تعلیم و تربیت بیشتر حول محور کتابتصمیم

با رود گیرد. بنابراین امید میای در عمل آنچنان مورد توجه قرار نمیآموخته های مدرسه

معرفی این مفهوم جدید نه تنها سرمایة مفهومی رشته برنامه درسی افزوده گردد )کارکرد 

ها و ابعاد مهم گیرندگان حوزة آموزش و پرورش نیز یکی از الیهنظری(، بلکه تصمیم

 برنامه درسی که جامعه حساسیت زیادی نسبت به آن دارد را بیشتر مدنظر قرار دهند. 
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