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  4391 تابستان ،52-14 ،(3)9 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

تقویا بارایدانشاااهیایرشاه میاندرسایبرناما ساازواارونیازهااپیش(.6931)سولمازنورآبادی،ومهدی؛نژاد،سبحانی
 oi:d .52-16،(9)3انسااانی،عاااو درایرشااه میانمطالعااا فصااانام ،جااام معرفاا تحقاا راسااهایدرپژوهیآینااد 

10.22631/isih.2017.1937.2480 
 5002-1116:شاپا
دسهرسیب مهن.اخذشد اس گانازنویسند«ایدرعاو انسانیرشه میانمطالعا »ح انهشاراینمقال جه انهشاردرفصانام /نویسندگان

 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) .اس آزادCC BY 4.0اریهیواامانزااملمقال براساسقوانین

ایدانشگاهیبرایرشتهنیازهاوسازوکاربرنامهدرسیمیانپیش
پژوهیدرراستایتحققمعرفتجامعتقویتآینده

 

  *، سولماز نورآبادی نژاد مهدی سبحانی
 80/58/5921: ؛       پذیرش92/80/5921: دریافت

 چکیده
منظورتحقا ایدانشاااهیبا رشاه نیازهاوسازوااربرنام درسیمیانهشحاضر،تبیینپیشهدفپژو

تحایایواساهنهاجیباود ودرپایپاسا با دواروشپژوهشاینمقال ،توصیفی.معرف جام اس 
فا ساازواارتحقا معر.5ایدانشااهیچیس ؟رشه نیازهایبرنام درسیمیانپیش.6پرسشاس ؛

ترینعمد »هانشاندادا ایدرآموزشعالی،چاون اس ؟یافه رشه جام حاصلازبرنام درسیمیان
ایدرراساهایخودرهبرساازیرشاه ایدانشاااهی،در اهمیا میانرشاه نیازبرناما درسایمیانپیش

هابا ماواددرسایم،ازا،وضوعاندرااراناینحوز دریابندا تقسیممالز اس دس .«یادگیرند اس 
محوراناونی،سابپپارورشنیاافهنرویکاردموضاوع.انادبرقراریارتباا میاانمفااهیمرادشاوارمی

همچنینازآن،ااا .شودتوجهیب ابعادبینشیومهارتییادگیریمیهایفکریسطحباالونیزبیمهار 
زماانشاناخ ،بیانشومهاار باشاد،ناد هممنظورازمعرف جام ،نوعییادگیریاس اا دربردار

ایباشدا فراگیرانبهوانندب همۀابعادمعرف جاام دسا گون بنابراین،برنام درسیدانشااهیبایدب 
هاایای،درصددفراهماردنفرص بحثوتفکر،آشنااردناسهادانباارویکردرشه سازواارمیان.یابند

اارگیریروشایمحایومایومشاهد نهایجدرمحهوایبرنام درسی،وب هنوینتدریس،سن،شنیاز
تاوانبا تحقا ایمیرشاه مندیازبرنام درسیمیانبابهر .هایدرسیاس مناسپارزشیابیازبرنام 

.معرف جام ا هدفواالیدانشاا اس ،امکارد
 نیاز،سازواارای،پیشرشه میاندرسیمعرف جام ،آموزشعالی،برنام :ها کلیدواژه


 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

.ایرانتهران، ،شاهددانشاا انسانی،عاو دانشکد ،تربیهیعاو دانشیار. 


.(مسئولنویسند )ایرانتهران، ،شاهددانشاا انسانی،عاو دانشکد ،تربیهیعاو اسهادیار 
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 مقدمه
رشادتواناایی،نباو و.هایجوانااناسا ،رشدوشکوفاییاسهعداد یکیازوظایفنظا آموزشعالی

همرا تربی نیرویاارمهخصصموردنیازجامعا ،ازظرفی فکریبرایتوسع مرزهایدانشبشریب 
آموزشعالیباتقوی نیرویااهشاف،رشدخالقی ونوآوری،. ااراردهایاصاینظا دانشااهیاس

ترتیپاینهاایجامعا اماکاارد وبا وگسهرشروحی تحایایوانهقادیدانش،ویان،ب حالچالش
هایاعهقادی،اجهماعی،فرهناای،اقهصاادیوسیاسایجامعا اارگاذارطوروسیعیبرحوز تواندب می

هایدرسایردنتأایرگذارینظا دانشاااهی،الز اسا طراحاانوم،ریاانبرناما برایبیشین ا.باشد
هابنارندوپرورشخالقی ،تفکرهایعامیازدیدعاو مخهافب بحثدانشااهیدربررسیموضوع

.هایخاودقاراردهنادریزیالعمررامحاوربرناما هایفرایندیالز برایآموزشمادا انهقادیومهار 
هایرسمیویادگیریمداو ،درسیرحیا خاودعنوانبخشیازآموزشعبار دیار،آموزشعالیب  ب

هایدانشا،ویانوتوساع جواما انساانی،رساال ووظاایفها،رف نیازدرراسهایشکوفاییاسهعداد
آماوزشعاالیازمنااب هاومراازامروز دانشاا ».عهد داشه اس فراوانیرابرمبنایشرایطمخهافب 

هارافاراهممهمآموزش،پژوهشودانشمحسوبشد وزمینۀانهقالت،ااربفرهناایوعامایانساان
باشاند؛ساخه ومحلمباحث ،مذاار وپژوهشدربار مسائلعامی،اجهمااعی،اقهصاادی،سیاسایمی

اقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایدروخالقی درراسهایاصالحوتوساع پایادارهمچنینای،ادنوآوری
هایدمواراتیکهارخداد ودانشاا مرازترویجفرهنگصاحواحهرا ب اصولاخالقیوارزشدانشاا 

دراناارنقاشدانشااا درابعااداقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایو(.6929،6عارفی،)«آیدشمارمیب 
پایشازنونیزحفظتوانرقابا دردنیاایآیناد ،بیشسیاسیجامع ،برایاطمینانازایفی عماکردآ

(.6921،665معروفیوهمکاران،)توج اس توج ب نوعوایفی محهوایآموزشیدانشااهیقابل
هایدرسیدانشااهیبرایرهاییازرویکاردسانهیباایکیازراهکارهایعمایبهبودبرنام 

ایحرا رشه سم رویکردمیانخهی،ایناس ا ب بعدیوغالبًاشناهایسطحیتکمعرف 
هاایزنادگیفاردیوانیم،زیرادرایننوعبرناما درسای،آماوزشبارمحاورمساائلوواقعی 

توانادبارایتاأمیناهادافمی ایرشه شود؛بنابراین،برنام درسیمیانریزیمیاجهماعیطرح
ایرارشاه خیازدالیلتوج ب برنام درسیمیانبر.درسیدانشااهیقرنحاضر،مهناسپباشد

توانرشددانش،عد ارتبا مسهقیمدانشبازنادگیفراگیاران،وفقادانپیونادوارتباا باینمی
 .هایعامیدانس رشه 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هایدرسایاا ازرشهایواقدا بارایطراحایبرناما اندیش میان»الز ب ذاراس تاری 
ریزیدرسایاسا ؛رسیم،زاییپیروینکند،ب درازایتاری رشه برنام هایدساخهارموضوع
هایریزاندرسیدرطراحیبرناما نظرانوبرنام هایاخیرتوج دوچندانصاحپهرچنددرده 

هایپایانیده تاسال6230هایپایانیده درطولسال.درسی،ب اینالاومعطوفشد اس 
اندراارانمرورتوجاا دساا ریزیدرساایاساا ،باا وینقامااروبرناماا هایتکااااا سااال6390
و)هایدرسایتافیقایتربی آمریکاب اینموضاوعجااپشادوت،ربا طراحایبرناما وتعایم
اینگارایشدرساازماندهی.دردور تحصیایابهدایی،آغازشد(ترایدرنااهیجام رشه میان

میاار،ترجما )«هایدرسایدور مهوساط نیازسارای ااردبرنام رفه ب هایدرسی،رفه برنام 
شد درمورداهمی وضرور ااربس هایان،ا ازجما پژوهش(.6929،516مهرمحمدی،

:توانب مواردزیراشار اردای،میرشه برنام درسیمیان
اناداا برناما اد دردانشاا ویکهوریااپژوهشایان،اا د(5060) اورمک،پانسینیوتا 

هاایضارورینظاا دانشاااهیمعرفایاارد ودرعنوانیکیازویژگیایراب رشه درسیمیان
تواندرشرایطانونیغابۀمحهوایبرناما اندا چاون میوجویپاس ب اینپرسشبود جس 

گیرییاادگیریدرسیطراحیاارداا ازدانشا،ویانتااشاکلمحور،نوعیبرنام درسیت،رب 
روشادنبااجهاانسرشاارازهاراب افرادیتبدیلاندا توانااییروبا اامل،حمای ارد وآن

.هاواحهماال راداشه باشندتغییرا ،پیچیدگی
پیشارف ،برایننظراس ا دررویاروییبااوضاعاقهصادیوصنعهیروب (5003) بیا 

ایدرحراا رشاه ساویبرناما درسایمیانطورروزافزونیب ب هایدرسیآموزشعالیبرنام 
درچنینشارایطی،دانشا،ویان.ایواقهصادی،مؤارواق شوندهسهندتابهواننددراارهایحرف 

ایدرآماوزشعاالی،رشاه اارگیریبرنام درسایمیانازتبادلدانشوحرف خشنودشد وازب 
.اننداسهقبالمی
هاییادگیرناادگاندرنظااا آموزشاایودرپژوهشاایرابطاا میااانآموخهاا (5002) واتاارز

ایموردنیازبرایآیند ااریرابررسیارد وبا ایاننهی،ا رساید اسا اا هایحرف مهار 
هایتحصایایهاونیزمهناساپنماودنرشاه هاودانشاا هایدرسیمدرس تراردنبرنام پربار

.پذیراس ند ااری،ازطری طراحیواجرایبرنام درسیتافیقیامکانفراگیرانباآی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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انناد دردانشاا گولفهاامر،باربرناما درسایتافی (5002) پژوهشایورزوولسهنهام
،مهاار ونظری وعملمبهنیبودا براساسآن،برنام درسیدور اارشناسی،تافیقیازداناش

آلتوانب سطحیاادگیریمطااوبوایاد ایمیرشه د ازبرنام درسیمیانبااسهفا.هابودارزش
(.5005، برور)دس یاف ودرراسهایبالفعلاردناسهعدادهایدانش،ویانگا برداش 

دنبالایدانشااهیوب رشه درپژوهشخودبراسهفاد ازبرنام درسیمیان(6333) دیوول
ایاداارد اسا هایتفکرتحایایوتوساعۀدیادگا مهار آنبرتوسع تحقی ، .هایجهاانیتأ

آموخهااانبیسا دانشااا ازجماا اامبیاا،هااروارد،واشاناهن،بررسیوضعی اشهغالدانش
آموخهاااندرصددانش25ویرجینیا،النویز،تازاس،اسهنفوردومدیسننشانداد اس ا شغل

مرتبطبود (ایرشه بربرنام درسیمیانمبهنی)هادانشااهیآندور اارشناسیبارشه تحصیای
ایاا گون اند؛ب هایخوددردانشاا محلتحصیل،ابرازرضای ارد اس وازایفی آموخه 

.انادهابود هامشهاقان خواسهارادام تحصایلفرزنادانخاودنیازدرایاندانشااا درصدآن30
هاایتفکارتحایاای،شد ،تقویا مهار هایارائ دیوول،تافی موضوعبراساسنهایجپژوهش

هاایهااییماننادپشاهکاروحفاظتعاادلروحایدرموقعی توسع دیدجهانی،ورشادمهار 
هایهمچناین،یافها .هااسا زا،ازدالیلعمد رضای وتناسپیادشد درایندانشاا اسهرس

دهدا میزاناینشانمیرشه موردبرنام درسیتافیقیومیاندر(6332) اردندووراسینسکی
هایدرسایتافیقای،دار،ازجماا برناما هاایمعناایادگیریدانشا،ویانیاا داناشرابااروش

.مراتپبیشهرازدیارانبود اس اند،ب ایفراگرفه ایوفرارشه ای،چندرشه رشه میان
وهشی،ایفی برناما درسایموجاودرشاه عااو تربیهایرادرپژ(6939)قادریوشکاری

هاتحایلیافه وت،زی .اندساخه ارزیابیارد نام محق ای،بااسهفاد ازپرسشرشه عنوانمیانب 
نشانداد اس ا ایفی اایبرنام درسیدور اارشناسیرشه عاو تربیهیدانشاا ااشااناز

.میودانش،ویان،درحدنسبهًامطاوبیاس دیدگا اعضایهیئ عا
هایاخیاربرایاننظرناداا تحاوال عامایدها (6930)زاد وهمکارانهمچنین،اعهمادی

هایای،موردحمای مؤسسا رشه هایمیانهاوپژوهشایرشه موجپشد اس ا توج ب میان
.انند،قرارگیردگذاریمیرمای هاسپژوهشیوهمچنیننهادهاوجوامعیا درپژوهش

گذاریتوساع عااو مالحظا اساسیدربابسیاس »ایباعنوانمهرمحمدیدرمقال 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ب بررسیضرور اسهفاد ازبرنام درسایتافیقایو(6922)«ایدرآموزشعالیرشه میان
ر تافی واقعین ت،میا هاییدرباایوانواعتافی پرداخه ودرنهای ،توضیحرشه عاو میان

.ارائ داد اس 
ایدانشاااهیدررشاه آمد ازبرنام درسیمیاندس هایب درپژوهشدیاریدربار ت،رب 

ایدانشاااهی،چاونا رشاه المال،اینپرسشمطرحشد اس ا برنام درسایمیانسطحبین
ز بارایزنادگیدرقارنحاضاررادرویانایخها وقابایا الدانش،ورابراییادگیریمداو ،بر

ایاسا اا باامالحظا گونا شهابعامیجوام وتنوعفزایند تقاضایبازار،ب .اندای،ادمی
هایدرسیدانشاا راپویاتحولسری فناوریاطالعا وارتباطا بایدسازوااروساخهاربرنام 

ایوهایزمینا طالعاا ،شابک جهاانی،وت،ربا اردودراینراسها،تافی باحمای فناوریا
(.6922قوا ،پورموسیوابراهیمی)دهند باشدتواندامکواقعیمی

برنام درسیرشه (وض موجود)دررسال داهرایخود،نقا ضعفوقو (6929)عارفی
رنهایا ،عاو تربیهیباگارایشمادیری آموزشایدرآماوزشعاالیایارانرابررسایاارد ود

.ارائ داد اس (وض مطاوب)راهکارهاییبرایبهبودبرنام 
توانگف ،باارشادوشد درزمین موضوعمقال حاضرمیهایان،ا پسازبررسیپژوهش

عنوانیاکنظاا پیچیاد مارتبطبااگسهرشروزافزونعاو ،انهقالدانشواهداففراتارازآنبا 
هابارایهایمخهافعاو وبرقراریارتباا میاانرشاه تریب رشه یکدیار،نیازمندناا جام 

.گوبا نیازهاایفراگیارانوجامعا اسا حال،پاسا دسهیابیب یادگیریموف ،اارآمدودرعین
همچنین،ارتبا نداشهنبرنام درسیبازنادگیواقعایوعینای،سابپنااتوانیدررویااروییباا

.شودیادگیرندگانمیمسائلومشکال زندگیدر
ایدرتربیاا ایدرآمااوزشعااالیازجایاااا ویااژ رشااه درایاانمیااان،برناماا درساایمیان

هاایاصااینظا عنوانیکیازعناصریااخرد هایمخهافبرخورداربود وب آموخهاانرشه دانش
.ایداردانناد آموزشعالی،درتحق اهدافنظاا دانشاااهیازنظارامایوایفاینقاشتعیین

هایدانشاااهی،الز اسا ایدرراسهایاهادافورساال رشه عبار دیار،برنام درسیمیانب 
ایدرحلمساائلگونااگونجامعا هایفعایوآیند بود ونقشسازند گویشرایطودغدغ پاس 

نیازهااییکایازپیش.ردهادهایمخهافراهمسوبانیازهاوتحوال قراایفااندوهمچنین،رشه 
گوییوتوج ب نیازهایفاردیهااس ا ضمنپاس ایرشه اینامر،جامعی ومناسب الز میان

درقالاپیاکچاارچوبمفهاومی.دانش،ویان،ب حلمشکال اجهماعینیزتوجا داشاه باشاد
هاییاادگیریازت،ربا ایای،م،موعا رشاه مشهر ،بایاداذعاانداشا اا برناما درسایمیان
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صاور ایازاطالعاا وداناشمشاهر راب نار،م،موعا شد اس اا بااناااهیاالطراحی
هاایناوافازایشمنددراخهیاریادگیرندگانقرارداد وتواناییآنانرابرایدریاف واشفارتبا نظا 
یباودنمساائلپایشرویناریدرحلمسائلودر پیچیدگیوچندبعدضرور جام .دهدمی

اندا مهخصصانیکرشه عامایدررشاه تخصصایخاودباااماکجوام بشری،ای،ابمی
.هایعامیب حلمسائلگوناگونعصرحاضراقدا انندمهخصصانسایررشه 

نیازهااوساازوااربرناما درسایدهاد،پیشگون ا مبانینظریوپیشین پاژوهشنشاانمیهمان
ایافوطوردقی ،مشخصنیسا وضارور دارداا درمقالا حاضارامایدانشااهیب  رشهمیان

ایدانشااهیدررا تحقا معرفا رشه یادشد رابررسیانیمتاچاونایواهمی برنام درسیمیان
نیازهاایبرایناساس،نوآوریمقال حاضار،تبیاینپیش.پیشروشنشودازجام دردانش،ویانبیش

ایومطالع سازواارتحق معرف حاصلازاینبرنام اس تااازطریا رشه ظهوربرنام درسیمیان
هایپیشقان شودا راهکارتحقا معرفا جاام دربرناما ازآن،م،موع آموزشعالیاشوربیش

اسا اا درصور دسهیابیب ایانهادف،بادیهی.هااس ایشدنآنرشه درسیدانشااهی،میان
هایپرساش.ایشادنحراا خواهادااردرشاه ساویراهکاارمیانهایدرسیدانشااهیب برنام 

ساازواار.؛وبایدانشاااهیچیسا ؟رشه نیازهایبرنام درسیمیانپیش.الف:پژوهشعبارتنداز
ایدرآموزشعالیچاون اس ؟رشه حاصلازبرنام درسیمیانتحق معرف 

 
 پژوهش روش. 1

ممارتبطباایدرایانچاارچوب،مفااه.تحایایواسهنهاجیاسا اروشپژوهشحاضر،روشتوصیفی
نظرانبرناما درسایهایصااحپشا یاندیموضوعپژوهشراگردآوریارد وبا اشافخطاو اصاا

هاومیایمتاابراسااسآن،ازم،موعا مفااهیموسااخهارهایمفایدرآموزشعالی،پرداخها رشه میان
ایدرآموزشعالی،اساهفاد رشه نیازهاوسازوااربرنام درسیمیانترپیشآمد ،برایتبییندقی دس ب 

ایدرنظا آموزشعالیبود رشه جامع آماریپژوهش،مناب ومراج مرتبطبابرنام درسیمیان.انیم
آمد دسا برداریاس واطالعاا ب فر فیشابزارپژوهش،.اندااررفه ا مهناسپباهدفپژوهشب 

.اندبندیوتحایلشد ،طبق یفیلایهایتحاکیبااسهفاد ازتکن
 

 ها یافته. 2
ایدانشااهیادامند؟رشه نیازهایبرنام درسیمیانپیش:بررسی پرسش نخست

"Integration"رمعادلبیشه«تافی »درمهونوادبیا نظریرشه مطالعا برنام درسی،اصطالح
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ریزیدرسایازرویکردتافی دربرناما .روداارمیب "Interdisciplinary"،معادل«ایرشه میان»و
رودا شمارمیحال،پیچید ،درطراحیوتدوینبرنام درسیب هایمهرقیودرعینگیریجه 

توج شد وب همینسبپ،برایهادای پیش،ب مباحثمربو ب آنازهایاخیر،بیشدرده »
خورساندی)«اارگزارانبرنام درسی،مناب مهعاددیدرایانزمینا تولیادوعرضا شاد اسا 

نویسد،تافی برنام درسای،یاکنظریا بار میدراین(6332) ینبی(.6922،513طاسکو ،
دیواجهماعیازطریا ساازمانطراحیبرنام درسیاس ا ب افزایشامکاناتیبرایتافی فر

برنام درسیبرمبنایتافی ،موجپ.شودبرنام درسیوحولمسائلوموضوعا مهم،من،رمی
.شودهایعمایزندگیمیخودرهبرییادگیرندگانواسپمهار 

هایا یکعامباادیاارزمینا دهدا هناامیشد دراینزمین نشانمیهایان،ا پژوهش
طورایتدوینوارائ شود،یادگیرندگان،آنعامودیارموضوعا رابا صور یکپارچ ب عامی

یادگیریتالشبرآنباشداا اترتیپ،شایسه اس ا درفرایندیاددهیاینب .آموزندمؤارتریمی
ا مطالع وبررسییکزمین عامیموردنظراسا ،موضاوعا دیاارنیازدرمطالعا هناامی

ایندرحالیاس ا دربرنام درسایاناونینظاا (.6922احمدیونورآبادی،)گن،اند شوند
اس ،موضوعا ومواددرسای،محاورساازماندهی محورعالیاشورا برنام درسیموضوع

هایدرسیدرشکلدادنب ساخهارالبرنام درسیموضوع.گیرندمحهوایبرنام درسیقرارمی
هایدیدگا موضوعیبرموضاوع.آیدشمارمیدارندومعام،مرج اصایآموزشب نقشاساسی

ایددارددرسی،شیو تکوین،وسازماندهیآن ها،دراغاپمراازآموزشی،ازبسیاریجنب .هاتأ
، میااار.ها،اولویاا نخساا باااایااندیاادگا اساا هایمهوسااط ودانشاااا ویژ درمدرساا باا 

عنوانآرماانتربیهای،هایسانهیبا تساطبرموضوعا وقامرو»برنام درسیراهایاینویژگی
ایدبرب  ایدبرسخنرانی،تمرینومباحث درآموزش،توج با نقاشتأ خاطرسپاریمعاوما ،تأ

ایدبرمیازانتسااطیادگیرنادگانبارموضاوعدرسایومعامب  عنوانمرج اصایدرآموزش،تأ
(.6929،26میار،)«شماردهابرمیطالعا درارزشیابیآموخه خاطرآوردناب 

ایوظهوربرنام درسیتافیقایرشه هایغیرسازتوج ب نظا مواردزیرازجما عواملزمین 
:طورخاص،هسهندایب رشه طورعا وبرنام درسیمیانب 

هایش؛اانسانوپیچیدگی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اطبیع وابعادمخهافآن؛
هایفیزیکایهارابابررسیواقعی توانآنهاوابعادیا میها،روشتعددوتکثررهیاف ا

وانسانی،مطالع ارد؛
هاایعامایبا افزونمرزهایعاو ا موجپشد اس نیاازمحیطحدوروزازارشدبیش

؛(6922پیغامی،)ترشودای،محسوسپژوهشیوابسه ب هررشه ادانشوموضوعا تحقیقی
هابااچااونایدهداا سااخهارموضاوعپردازانیادگیرینشانمیهاینظری انهایجبررسی

یادگیریورشدیادگیرندگان،همبسهایندارد؛
هاباموضاوعا هاب مواددرسیم،زا،برقراریارتبا میانمفاهیمواندیش اتقسیمموضوع

اند؛رادشوارمی
هااووجودداردا دیدگا موضاوعی،سابپبیاااناییادگیرنادگانباانارانیااینخطرنیز

شود؛هایاجهماعیمشغولیدل
بودنایننوعبرناما درسایباایاادگیریدرساطوحپااییناانهقاددیارب ایندیدگا ،مرتبط

همرا باافاراهمهایپای اس ،ب اینمعنیا اانونتوج معمواًلبریادآوریاطالعا ومهار 
هایسطوحباالیتحایایومفهومیاسا واغااپ،با حیطا اندایبرایمهار اردنفرص 

بارخاودهایرشادخالقیا وتفکارمبهنیشودونیزسبپازبینرفهنزمینا عاطفی،توج نمی
(.6929میار،)شودیادگیرندگانمی

هایفکریسطوحبااالدرعد پرورشمهار شد ،یکیدیارازعوامل،برموارداشار عالو 
دلیلایبا رشاه هایدرسایمیاناا برناما یادگیرندگاندربرنام درسایسانهیاسا ،درحالی

درتأییدایان پراینز».شوندهایفکریسطوحباالمیمحوربودن،موجپپرورشمهار مسئا 
گیریهمارا بااتفکاراسا اا بااای،اادمعناییااداندا یادگیریمؤارب مطاپ،اسهداللمی

پاذیرداناشنوب خود،مساهاز بیانشواااربردزناد وانعطافشودواینامرب ارتبا ،غنیمی
(.6920مهرمحمدیواحمدی،)«اس 

ایدربرنام درسیایناس اا تربیا رشه محوراصایسخنطرفدارانمقول تافی ومیان
هایزندگیاجهماعیموردنیاازدریاکوومولد،مسهاز آموزشمهار گشهروندانفعال،پاس 

یافهۀعامایونیازداناشهایساازمانجامع پویاودمواراتیکاس ؛بنابراین،نبایدبرایساخهار
خورساندیطاساکو ،)تربیا ،ارزشذاتایومااهویقائالشادوانباشه بشریدرفراینادتعایم

ایدرمطالعاا رشاه گیریمیانجها »شوداا هاچنیناسهداللمیدراینراس(.6922،529
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هایعامیدرآیند ،دیارن یکانهخاب،ا یکاجباروالزا خواهدبود؛یعنیپرااردنشاکاف
شااکلاارآماادتروظهااورجواماا انسااانی،ب هاااینوگوییباا نیازمعرفهاایبشااریاااپاساا 

گذارانسیاسا .گذاردیدانشمندانوپژوهندگانباقینمیتری،را چار دیاریبرابخشرضای 
(.6922،5مهرمحمادی،)«ناچارگریازیازورودبا ایانمباحاثندارنادآموزشعالینیزبا 

شودای،چنیناسهنبا میرشه نیازهایبرنام درسیمیاندرم،موع،باتوج ب اهمی نیازوپیش
مفاهیم،مبادییاموضوعا اایاصولمشهر یانسابهًا»ای،شه رریزیتافیقیمیانا دربرنام 

گاهان ،روش،زباان،وداناشساازمانمشهر بیندویاچندرشه ،موردتوج بود وب  یافهۀطورآ
دانشا،ویان،.گیرناداارمیچندحیط ازدانشرابرایبررسیموضوعا ومباادیمشاهرایبا 

شناسایهایتحایایوازمنظارروشابعادمخهافودرچارچوبموضوعا مهموواحدیرااز
جانبا یاکاینرهیافا ،ظرفیا خاوبیبارایمطالعا هم .انندچندعاممطالع وبررسیمی

پیغاامیوتاورانی،)«ایداردگذارانمهخصاصچندحرفا موضوعچندبعادیوتربیا سیاسا 
ایاس ا منطب باررشه هایتافیقیمیانعنوانیکیازرشه «مطالعا توسع »(.6922،11

(.6922،61مهرمحمدی،)اینرویکردشناخه شد اس 
گون بیااناارداا گساهرشعااو مخهاافبشاریاا با توساع موضاوعا وتواناینمی
هایخوبیبرواقعی شودا عاو فعاینهوانندب هایگوناگونیمن،رشد اس ،سبپمیشاخ 

هایجهماعیمنطب شوند؛بنابراین،الز اس مهخصصااندرطراحایواجارایبرناما فردیوا
هایجدیادیرادرعرصا عااموهاپرداخه ویافها درسیبادرنظرگرفهنایننکه ب ادغا رشه 

هاایبینیماا یکایازویژگیهاتوج انایم،مایاگربادیدتحایایب ایننکه .فناوریارائ انند
ای،عباار رشاه عبار دیار،برنام درسایمیانب .اس « ناریجام »هاصایبسیاریازآنا

هایعااو مخهاافبررسایاارد واس ازبرنام درسینوینیا موضوعا درسیرااززاویا 
منظورای،ادمعرف جام درفراگیارانوشاناخ وفهامهایدرسیجدیدیراب محهوایبرنام 

نیازهاایآندهدا پیشهادرموردمسائلوموضوعا فردیواجهماعی،ارائ میترآنبینان واق 
تاوانهمچاونگذشاه ،رساال هایباالارائ شاد؛بارایمثاال،درعصارحاضارنمیدربحث
طوروسایعیدرهایاشورب برنام درسیدانشاا .هاراتنهاانهقالاطالعا تعریفارددانشاا 

اینامرسبپشاد اسا اا .اندبخششد ایشکلگرفه وعاو ،م،زاوبخشلپنظا رشه قا
ازآن،ااا دنیاای.اندیشایساودداد شاودساویجز بعدیرشدیابدوب صور تکدانش،وب 

هایمخهافیاس ،رشدناموزونیکبعد،فراگیارانرابعدینبود ودارایابعادونیازواقعی،یک
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

93 
 دوره نهم

 3شماره 
 6331 تابستان

نیازهاایتحقا برناما دارد؛بناابراین،یکایازپیشمیرشدمطاوبدرسایرابعادزندگی،باازاز
.جانبۀفردیواجهماعییادگیرندگاناس ای،توج ب رشدهم رشه درسیمیان

ایدرآماوزشرشاه حاصلازبرنام درسیمیانسازواارتحق معرف :بررسی پرسش دوم
عالیچاون اس ؟

باتوج ب اینک جهانمعاصر،جهانیسرشارازم،هوال اس ،هراسیب اقهضایمحایطوباا
هاارادرمحسوساا گااهیپاسا پرساش.هااسا گوییب پرسشدنبالپاس توج ب دانشخودب 

اهاوجوددارنداا بنیاادیواساسایهساهندوتاایازپرسشجویدوگاهیدرمعقوال ،امادسه می
شناسای،میان،معرفا دراین.دنبالمسائلدیاریرف توانب ایحلنشوند،نمیشکلپای ا ب زمانی

هاا،بحاثواااوشپردازدودرباار هریاکازآنهایاساسیبشرمیگون بحثعامیاس ا ب این
.ارائا شاد اسا هایمخهافیبرایآن،دانشمسهقایاس ا تعریفیشناسامروز معرف .اندمی

. «نظریا شاناخ »ودو  «اپیساهمولویی»دومعاادلدارد؛نخسا یسیایناصطالح،درزباناناا
معنیبا  «لوگاوس»ودیااری «عاامومعرفا »معنیب  «اپیسهم»اپیسهمولوییازدوریش یونانی

نظریا »وای دیاار.رودرمایب ااا«نظری شناخ »معنیگرفه شد اس ا درم،موع،ب  «نظری »
اس وباوجوداینک ازعمارآنبایشازیاکقارن«المعرف نظریة»اس ا معادلعربیآن، «دانش
(.6930زاد ،حسین) گذرد،بیشهرازوای نخس ،ااربردداردنمی

با تاوانیمابازاریباچا ا اس مطرحپرسشنی،اازابزارشناخ دراینمیان،دربحث
شناساان،عقالرایکایازابازارشاناخ اریازمعرف یماننادبسامطهری.دس یاف معرف 

دارد،زیاراایدرشاناخ یاساسانقاشدر انناد ،قاو عنوانبا داندومعهقداس ،عقالمی
امور،وب دنیبخش یواامیپ،تعمیوترالیتحا:زند؛ازجما یاریازآنسرمیهایبس یفعال

(.6930مطهری،)دیت،ر
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 
عاامدردومایو«اایا »ب عامبراینخس ،وای ا اس ایناناایسی،درووای دوبیناخهالف

.شودمیاطالد«جزئی»امورب 

سا ازهریاک.اسا (گناساهولویی)رود،میاارب شناسیمعرف برایا دیاریوای باال،وای دوبرعالو . 
وای ساپسووای بیساهم،قارناوایالتاااا ایگونا ب بودناد،دیااریناسا شناسی،معرف براییادشد وای 

.درومیاارب وای هماخیرده س درو
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شناسایفاسافی،شایو تافیا دربرناما درسایآماوزشعاالیبا باتوج ب مباانیمعرف 
هااشار شد اس ؛برایمثال،تافیا شودا درادام ب برخیازآنهایگوناگونان،ا میشکل

اس ؛وج نخسا ،تافیا ازدرونوبرنام درسیازنظرمهرمحمدیازس وج مشخصشد 
تافی ازبیرون؛وج دو ،باحفظساخهارهویا موضاوعیبرناما درساییااباااناارگذاشاهن

هادف،محهاوا،)ساخهارهوی موضوعیبرنام درسی؛وج سو ،تقد محهاوابارساازماندهی
تأمالنکهاۀقابل(.اهدف،سازماندهی،محهاو)وتقد سازماندهیبرانهخابمحهوا(سازماندهی

هایتخصصی،معرفهی،یااداناشوایناس ا منط تافی دردور آموزشعالی،تکوینحوز 
میااندویااتعادادبیشاهریاز باتوجا با رابطا  یافه یارسیدنب دانشوحد  فناوریجدید

(.6922،1مهرمحمدی،)شد دانشاس هایتثبی رشه 
ازبا یاد اماروز،نیاچیایپیاهایآموزشعاالیدردنکیازضرور ینک اانونباتوج ب ای

نکا یباراای،عالو رشاه هایجام برایحلمسائلجامعا اسا ،بساطمطالعاا میاندگا ید
،ا ،رشادواصاالحیهاودرنهینظا آموزشایدانشااا یایطدانشااهی،پویموجپانس،ا مح

زیاازهاایجامعا نینعااو ورفا نیردنفاصا وفضایخالیبابنیشود،قادرب ازبفرهنگمی
رواارگذاری،گاا ماؤاریینطرحجام ،فراگیهیاس ا باسازماندهیواجرایچنیبد.هس 

هاینبرناما یرانبرداشه خواهدشد،زیارابااتادویدرراسهایتوسعۀعامیوااربردیعاو درا
هاراپراننادوباانرشه یشناخهیونظریبهایروشدبودشکافای،افرادقادرخواهنرشه انیم

نمهخصصانعااو مخهااف،بساهریفاراهمخواهادشاداا یهایمشهر وهمکاریبپژوهش
دیااآدساا میاعهمااادتریدرعرصااۀعااامب جقابلیشااودونهااا مییااروحیااۀهمکاااریتقو

ایرشاه اارگیریبرنام درسایمیان،باب عبار دیارب (.6922،612خن،رخانیوهمکاران،)
ها،نیازهاا،تحاوال ونیازجامعیا الز رادرنظارگرفا وازتوانواقعی درآموزشعالیمی

یادگیرندگانعصراطالعاا .هادردانش،ویانامکاردطری آنب رشددانش،بینشومهار 
هااوهاییبارایتوساع وپارورشتواناییباتوج ب شرایطخاصزمانی،بیشازپیشبا زمینا 

هاا،هاییهمچونپژوهش،انهخاب،وترایپمناسپاطالعا برایخا داناش،نوآوریمهار 
گروهایوهاایالز بارایرویااروییباامساائل،ااارحلاارگیریرا تواناییتفکر،انهخابوب 

.مدیری زمان،نیازدارندهایارتباطیمناسپوتواناییمدیری راهبردیومهار 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نیازهاایاجارایبرناما درسایتأملایاناسا اا فاراهمااردنپیشدراینبین،نکه قابل
:شودای،نیازمندوسایلوسازواارهاییاس ا ب مواردزیراشار میرشه میان

عا جایموضاوهااییدربرناما درسایرویآوریاماا درآنبا ابهداالز اس ب رویکرد
ایا اینموضوعا ،دربرگیرناد مساائلمهاموگون جزئی،ب موضوعا اایپرداخه شود؛ب 

ایفراوانایباشاد؛بارایمثاال،هاایرشاه زماندربردارند نظا موردنیازفردوجامع بود وهم
اا ازایگونا هایمخهافراهمسوبانیازهااوتحاوال اجهمااعیقاراردهاد،ب محهوایرشه 

گوییوتوج ب نیازهایفاردیدانشا،ویان،جامعی وتناسپالز برخوردارشد وضمنپاس 
گااهیدر:برخیدیارازاینسازواارهاعبارتنداز.ب حلمشکال اجهماعینیزبپردازد ای،اادآ

هایاسا ها،جهاازطری وسایلارتبا جمعی،برگزاریهمایشدانش،ویان،اسهادان،وخانواد 
گا هاییب هایعامیبرایای،ادفرص وگووگرو گف  سازیاسهادانازاارهاایعامایمنظورآ

ا ا،ای،اادتعاادلمیاانهمدرنظا طراحیوهمدرنظا اجرایکدیار،توج ب مسئا یکپارچای
یاکرشاد هیچایااگونا ب (یادگیرند ،جامع ،ساخهارداناش)س منب تعییناهدافیادگیری

هاایبینان بودنوعمایبودن،شروعااربااطرحناموزونینداشه باشند،درنظرداشهناصلواق 
هایتربی معامومرااازگروهیبرایبررسیمسائلومشکال مشخصجامع ،اصالحبرنام 

،تربیا هایتحصیایمرتبط،تقوی وای،ادفرهناگااارگروهایبینیرشه تربی دبیروپیش
هایمخهاافدرسایوبرمهخصصاانمرباو با موضاوعمهخصصانیدرهررشه خاصعالو 

هاییادگیریدرخاار ازااالسوفراتارازاهاابریزیدرسیوآموزشی،طراحیفرص برنام 
هایمخهاف،ااهشتعدادیادگیرندگاندراالسوتناساپتعادادمعاماانبا درسیدرموقعی 

منظورفراهماردنفرص بحث،تفکروانهقاالمطالاپبا فراگیاران،آشاناااردنب یادگیرندگان
هاینوینتدریسازقبیلروشحلمسئا ،مشاراهیوپروی ازطری شرا دراسهادانبارویکرد

سن،یوهاینیازهایمحایومایبااسهفاد ازروشمد ،شناسایینیازهایآموزشیاوتا دور 
اارگیریروشمناسااپبارایارزشاایابیهایدرسای،با هااادرمحهاوایبرناماا فهنآندرنظارگار

.ایرشه هایدرسیمیانبرنام 
گااهیازضارور وفاسافۀ ایادانایمایاناسا اا آ نکهۀدیاریا دراین،ابایدبرآنتأ

فقیا درهایدرسیدانشاااهی،سابپموانطراحانوم،ریانبرنام یایدرمرشه انیوجودیم
رانویاهاایفارارویفراگیچالشیبارایان،شناسااعالو .نبرنام درسیخواهدشادیااربس ا

ازنظرپژوهشااران.اندایمیرشه انیاسهاداناینبرنام درسی،امكفراوانیب تحق اهدافم
هایرناما عنوانم،ریاانببا )شناسییانظری دانشوشناخ بارایاساهاداناینمقال ،معرف 
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اهمیاا فراواناایدارد،زیاارا(عنوانطراحااانباا )ریزاندرساایوبرناماا (شااد درساایطراحی
انادوبااهایمهمایرامطارحمیاند،پرساششناسیا بنیادهایمعرف راتعریفمیمعرف 

 جام ،منظورازمعرف.یادگیریدرآموزشعالینیزرابط نزدیکیدارداهایفرایندیاددهیمؤلف 
زمانشناخ ،بینش،ومهار باشدوبرنام آننوعیادگیریودر وفهماس ا دربردارند هم

ایطراحیشودا فراگیرانبهوانندب چنینمعرفا جاامعیگون درسینظا آموزشعالیبایدب 
منادیاز،باابهر هاینویسندگاناینمقالا شد ونهی، یافه هایارائ براساسبحث.دس یابند

تربیا وتوانب اینمعرف جام دس یاف واهادافواالیتعایمایمیرشه برنام درسیمیان
ای،معرفا رشاه باتحق سازواارهایاجارایبرناما درسایمیان.دانشااهیرامحق ساخ 

زهاوتحاوال جامعا ها،نیاصور جام ،ای،ادومهناسپباواقعی آمد درفراگیرانب دس ب 
.شوددرعصرحاضرتقوی می


 گیری بحث و نتیجه
رسمیویادگیریماداو ،درسایرتحاولخاوددرهایآموزشترینبخشعنوانیکیازمهمآموزشعالیب 

طوراای،هاییاادگیریورشادوتوساع جواما انساانیبا هایآدمی،رف نیازراسهایتحق یافهناسهعداد
برنام درسینظا آموزشعاالی.هایفراوانیرابرمبنایشرایطمخهافبرعهد داشه اس ورسال وظایف

تنظایم.شاودمراتبی،ساازمانداد میصاور ساساا محوراسا اا ب فعایایران،برنام درسیموضاوع
های مقابِلبرناما درنقط.هایدرسیب مفهو خاصیازواقعی وارزشبسهایداردمراتبیموضوعساسا 

اندا ایمعرفیشد رشه هایدرسیمانندبرنام درسیمیانهایفراوانیازبرنام محور،گون درسیموضوع
تحاوال اقهصاادیواجهمااعی.اننادهایدرسیارائا میهایمطاوبیرابرایتدوینواجرایبرنام شیو 

سری فناوریوعامرخداد ،بازناریبرنام درسیآموزشعاالیدلیلتغییرا فراوانیا درجوام بشریب 
گیاریازبرناما درسایبارایرسایدنبا اهادافواالینظاا آماوزشعاالی،بهر .راضروریاارد اسا 

اینبرنام درسیدرپیآناس اا بااارائا .شودعنوانیکیازراهکارهایپیشنهادیارائ میایب رشه میان
هایمهناوعدرهاییرابرایفراگیرانفاراهماناداا بااموضاوعیازسازماندهیآموزشی،فرص نوعخاص

تاوانهامیشد درایرانوساایراشاورهایان،ا آنچ ازمطالعا وپژوهش .هایمهفاو آشناشوندقامرو
هاایفازایشاااراییپژوهشایدرارشاه برداش ارد،ایناس ا تأایرا مثب تافی وبرنام درسیمیان

.گرایی،مواردیمطرحشدنددانشااهیروشنبود ودرراسهایرهاییازتخصص
هااگوییب مسائلاساسیبشراس ودرباار هریاکازآنشناسی،عامیبرایپاس معرف 

با اماکابزارهاایگونااگوناند؛بنابراین،ازآن،ااا امکاانشاناخ وجاوددارد،وگومیگف 
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مندیازاینعبار دیار،بابهر ب .ایرادر اردرشه برنام درسیمیانق یتوانحقاخ میشن
دس ب تریباپیوندهایعینیوروشنداروساخ شناخهیمهصلوااملبرنام درسی،المعنا

انارگذاشهنباشودا باتوج ب نظا آموزشعالیاشورمان،تافی ازبیرونپیشنهادمی.آیدمی
هاوموضاوعا درسایان،اا بازپردازشیدررشه ،محوریبرنام درسیساخهارهوی موضوع

بارعنوانیکایازاناواعتافیا اشاار اارداا عالو ایب رشه توانب میاندراینحوز می.شود
میاانداناشوهایتدوینواجرایبرنام درسی،خواهانترایپوتعامالساخهارشکنیدرسن 

هایمخهافاس ا درراسهایافزایشدر وفهمابعادمخهاافموضاوعا هادررشه مهار 
موردمطالع ،رشدتواناییتحایلدرس امور،توسع تفکارانهقاادیوقادر خالقیا حراا 

دوقامروایاس ا بارشه هایمیانتربی ،خودیکیازدانشوفاسف تعایمبرایمثال،اند؛می
گااهیازمباانیوبحث«تربی وتعایم»و«فاسف » هاایدرارتبا اس واسپآننیزنیازمندآ

.تربی ازسویدیاراس وسوودانشومبانیتعایمفاسف ازیک
ایدانشاااهی،نیازمنادتوجا با رشاه دراینبین،ای،ادمعرف جاام برناما درسایمیان

نیازهایتحق برنام درسیدنسازواارهاییاس ؛براینمون ،یکیازپیشنیازهاوفراهمارپیش
جانب فردیواجهماعییادگیرندگاناس وفاراهمااردنفرصا ای،توج ب رشدهم رشه میان

هاایهایمحایومایباااساهفاد ازروشبحث،تفکروانهقالمطالپب فراگیران،شناسایینیاز
هایدرسی،ازجما سازواارهایای،ادمعرف هادرمحهوایبرنام نظرگرفهنآنسن،ی،ودرنیاز

بارایانالز اسا درعالو .آینادشامارمیایدانشااهیب رشه هایدرسیمیانجام دربرنام 
هاااوزمااان،نیازطورهمهااایدرساایدانشاااا ،باا شااد توسااطاسااهاداندراالسمحهااوایارائ 

گویمهقاضایانهایجامع درنظرگرفه شود،تاپاس ایدانش،ویانوهمچنیننیازهمندیعالق 
.یکمباشدوآموزشعالیدرقرنبیس 

ایدانشااهی،پرورشتفکرخاالدوانهقاادی،رشه باتحق معرف جام برنام درسیمیان
اساهعدادهایهاایحالمسائا ،بالفعالشادنتقوی قدر حلمشکال باااساهفاد ازروش

درایان.ها،دورازدساهرسنخواهادباودناریآنمحوریوجام یادگیرندگانوتقوی پژوهش
ریزانوم،ریاانایانحاوز ،با نهاایجراسهاضاروریاسا اا پژوهشااران،طراحاان،برناما 

هااازآنایرشاه هاتوج انندتادرطراحیواجرایبرنام درسیمیانآمد ازاینبررسیدس ب 
درنهای ،باااربردمعرف جام .هایآنرادرنظرداشه باشندزمان،تما جنب اسهفاد ارد وهم

هایایدرتما مؤلف هایدانش،ویانوجامع توج شد وهماهنایگسهرد ای،ب نیازرشه میان
طورچشامایریافازایشلیب شودوبازدهیآموزشعایادگیریای،ادمیامؤاردرفرایندیاددهی
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ایورشاه اارگیریبرناما درسایمیانعبار دیار،چنانچ آموزشعاالیباابا ب .خواهدیاف 
هاینظریوعمایمناساپ،تربیا ای،فراگیرانیمساطب مهار رشه ای،ادمعرف جام میان

ناریویرانیباقادر جاام اند،گا مهمیدرراسهایپیونددانشعامیوعمایبرداشه وفراگ
.ایدرپیشرف ابعادمخهافجامع خواهدداش اندونقشاساسیبینیتربی میواق 

 
 پیشنهادهای پژوهش

 ای؛رشه سازیبرایتغییربرنام درسیمصوبآموزشعالیب برنام درسیمیانازمین 
درتما مراحلتدوینواجرایبرناما ایرشه شناسیبرنام درسیمیاناتوج ب بعدمعرف 

 درسی؛
شد وبرنام اجرایینبایدتفاوتیوجودداشه باشاد،الز اسا اازآن،اا بینبرنام طراحی

(طراحاانبرناما درسای)ریزاندرسایومهخصصانوبرناما (م،ریانبرنام درسی)ا اسهادان
 همکارینزدیکیداشه باشند؛

هاایتربیا معاامدرآمد ازاینپژوهشوبناابا اهمیا دور دس ب هایابراساسیافه 
هایآماوزشضامنخادم شودا تغییرا الز دردور اجرایموف برنام درسی،پیشنهادمی

 سازیعامیوعمایاسهادانان،ا شود؛دانشااهیوآماد 
جامع ،آشنااردنافکارعماومیایتوسطافرادرشه ابناب اهمی پذیرشبرنام درسیمیان

 هایجمعی،ضروریاس ؛جامع بااینبرنام درسیازطری رسان 
اِیرشاه هایتطبیقیدرمورداشورهاییا برنام درسایمیاناالز اس ا برخیپژوهش

 .اند،ان،ا شودطراحیواجراشد موفقیداشه 
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