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 بر )دهنده سازمان پیش (هاي تدریس نوین تأثري مدل: عنوان
كتاب الگوهاي (هاي درسي دانشگاهي سازماندهي حمتواي کتاب

 )هاي درسي طرحي نو در سازماندهي حمتواي كتاب()٢٠٠٠تدریس
 ثاني عضو هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد دکرت حسني جعفري

 جند عضو هیأت علمي دانشگاه برياسداهللا زنگویي
 ٨٧٨٣٠١٢     فاکس   ٠۵١١ – ٨٧٩٠٩١۶   ٠۵١١ – ٨٧٩٠٩١۵: تلفن

-٠۵١١ 
E-Mail:hsuny@um.ac.ir  

 
 :چکیده

 تدوین و سازماندهي حمتواي هاي آموزشي فرایند هتیه، خي نظاممعموال  در بر
ها  هاي ایران سرفصل در دانشگاه. شود هاي درسي به صورت متمرکز اجنام مي کتاب

 بر اجراي دقیق مهان تدوین و ریزي  شوراي عايل برنامهریزان هتوسط گروه برنام
برخي از . شود  با کمرتین تغیري و حيت بدون هیچ تغیري تأکید ميها سرفصل
هاي درسي توسط مؤلف یا مفلفان متخصص به سفارش مست یا به پیشنهاد  کتاب

مال  باعث این فرایند ع. شود جا سازماندهي مي و در مهان) تدوین(مؤلف، تألیف 
کاهش مسؤولیت و فرصت مدرسان دانشگاهي در امر تدریس تا یادگريي در موقعیيت 

 .است که باید خیلي بیش از آن نقش ایفاء کنند) کالس(
توان در نظام   آیا مي:پرسش اول . براي ما مطرح شد دو پرسش خصوصدر این 

انتخابي حمتوا  اختیار داد تا به تناسب روش تدریس قدر  آندانشگاهي به مدرس
را سازماندهي کند و سپس روش تدریس را مورد استفاده قرار دهد؟ پرسش دوم 

هاي درسي  هاي معني را در مهان سازمان تألیف کتاب توان حمتواي کتاب آیا مي
اندرکاران به   سایر دستریزي درسي، مؤلفان و ان برنامهدانشگاهي توسط متخصص

 تواي خاص، سازماندهي کرد؟تناسب هبرتین مدل تدریس براي آن حم
اند،  هاي تدریس جدید که بروس جویس و مهکارانش مطرح کرده برخي از مدل

ریزان درسي  توانند به عنوان یک مبناي مناسب، مورد توجه مؤلفان، برنامه مي
دهنده، تفکر استقرایي،  هایي مثل پیش سازمان مدل. و مدرسان قرار گريند

 هستند که يمثال آن داراي چنان سازمان و نظمکاوشگري، دریافت مفاهیم و ا
ها استفاده کنند، با اطمینان   مؤلف تصمیم بگريند از آنوچه مدرس  چنان

بتوانند حمتواي درسي را در راستاي آن، طوري سازماندهي کنند که یادگريي 
 .صحیح و پایدار اتفاق بیافتد

که   ایناول:  گريدپیشنهاد ما این است که دو اقدام اساسي مورد توجه قرار
به صورت کتاب براي ) رفرنس(گروه مؤلفان فقط حمتوا را به عنوان یک مرجع 

هاي  هاي خمتلف دانشگاهي، انتخاب کنند، سپس کتاب یا کتاب عناوین درسي دوره
هاي تدریس با  درسي به مدرسان معريف و فرصت سازماندهي حمتوا به تناسب مدل

ترین  زیرا نزدیک. سي به ایشان واگذار شودریزي در مهکاري متخصصان برنامه
هاي  افراد به موقعیت تدریس تا یادگريي هستند و با عنایت به ویژگي

توانند  هاي تدریس و سایر شرایط ، مي دانشجویان، موضوعات درسي و مدل
هاي ختصصي  که گروه  دوم این.سازماندهي خوبي به ویژه براي حمتوا اجنام دهند

ریزان درسي در سازمان مست هنگام تدوین حمتواي   برنامهمرکب از مؤلفان و
هاي تدریس  هاي درسي دانشگاهي، حمتوا را انتخاب و سپس در راستاي مدل کتاب

 .دهي کنند مناسب سازمان
بنابراین انتخاب مدل تدریس و اجراي آن در کالس درس، یک آرزوي دست نیافتين 

در آن خنواهد بود، بلکه چه در و شعاري براي رونق طرح تدریس و صرفا  درج 
طرح تدریس درج شود و چه نشود، مدرس عمال  ملزم به استفاده از آن خواهد 

هاي تدریس و حتقق آثار مطلوب حاصل از  بود و این یک ضمانت اجرایي براي مدل
 .باشد اجراي آن مي

هاي تدریس و  هاي سازماندهي حمتوا و مدل در این مقاله ضمن آشنایي با مدل
  یک منونه عمليارایهي سازماندهي حمتوا، به  ابطه انتخاب مدل تدریس و حنوهر

 .پردازمي دهنده مي  براساس مدل پیش سازمانسازماندهي حمتواي معني
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بر ) دهنده سازمان پیش(هاي تدریس نوین  تأثري مدل: عنوان
طرحي نو در (هاي درسي دانشگاهي سازماندهي حمتواي کتاب

 )هاي درسي كتابسازماندهي حمتواي 
 ثاني عضو هیأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد دکرت حسني جعفري

 اسداهللا زنگویي عضو هیأت علمي دانشگاه بريجند
 ٨٧٨٣٠١٢     فاکس   ٠۵١١ – ٨٧٩٠٩١۶   ٠۵١١ – ٨٧٩٠٩١۵: تلفن

-٠۵١١ 
E-Mail:hsuny@um.ac.ir  

 
 :مقدمه

 آموزش، حمتواگاه  ترین تکیه هاي آموزشي، مهم در بسیاري از نظام
هاي  ها، عناوین و کتاب  درسي است که در قالب سرفصلو مطالب

این حمتوا، بعضا  به . شوند مصوب درسي، تعیني و سازماندهي مي
 و تعینيصورت متمرکز و مشرتک و یکسان در سرتاسر نظام آموزشي 

 متخصصان حوزه برنامه درسي که خیلي از رغم این  علي.شود اجرا مي
حل مناسب براي  تا راه كرده اندهاي درسي تالش  رشتهو متخصصان 

 ارایه دهند و به جاي  روند حمتوا حموري و حجم مطالبکاهش حجم
 به دلیل ایگزین کنند،ها و اقدامات مناسب دیگري ج  فعالیتآن

 حاکم موضوعات و مطالب درسي مهچنانپیچیدگي این فرایند، 
 . هستند

 دو هاي تدریس  و روشهاي درسي   حمتواي کتابدر فرایند تعامل بني
توان در   پرسش اول این است که آیا مي:پرسش حایز امهیت است

 اختیار داد تا به تناسب روش قدر  آننظام دانشگاهي به مدرس
تدریس انتخابي حمتوا را سازماندهي کند و سپس روش تدریس را 
مورد استفاده قرار دهد؟ پرسش دوم این است که اگر درباره 

اري چنني اختیاري در حال حاضر تردید و عدم اعتماد وجود واگذ
هاي معني را که به صورت یکسان  توان حمتواي کتاب دارد، آیا مي

هاي مصوب،  براي عناوین درسي مشخص دانشگاهي براساس سرفصل
هاي درسي  شود، در مهان سازمان تألیف کتاب تألیف و پیشنهاد مي

زي درسي، مؤلفان و سایر ری دانشگاهي توسط متخصصان برنامه
 ، سازماندهي کرد؟ اندرکاران به تناسب هبرتین مدل تدریس دست

آل هم انتخاب و هم  در شکل ایدهالبته . مثبت است پاسخ 
 به مدرس هاي تدریس توان براساس مدل سازماندهي حمتوا را مي
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هاي موجود و پیچیدگي موضوع   لیکن به دلیل حمدودیتواگذار کرد،
 فقط،  این خصوص  دراز مدت درجنام حتقیقات فراوان در او ضرورت

هاي درسي  سازماندهي حمتواي کتاب چهارچوبي براي به ارایه
چه توسط مؤلفان و چه توسط  (هاي تدریس  بر اساس مدل يدانشگاه

 .پردازمي  مي)انمدرس
 :هاي آن ویژگي وهاي حمتوا حموري نظام

  همرتین جزء موقعیت م١هاي آموزشي، حمتوا در بسیاري از نظام
 ٣دانشجودو رکن دیگر یعين . دهد  را تشکیل مي٢تدریس تا یادگريي

به . دهند شكل مي هاي خود را براساس حمتوا ، فعالیت٤و مدرس
راساس حمتواي عبارت دیگر معلم و استاد روش تدریس خود را ب

این وابستگي اجزاي اصلي موقعیت  .کنند هاي درسي انتخاب مي کتاب
ي یعين معلم و یادگرينده و سایر عناصر نظام مثل یادگري
 به حمتوا به قدري شدید است که تصور ،معلم و ارزشیابي تربیت

در . کند  ذهن متبادر ميتعطیلي نظام آموزشي را بهحذف حمتوا، 
 براي کاهش این ي مؤثريها هاي آموزشي، تالش طول حتوالت نظام

به  . صورت گرفته استهاي دیگر وابستگي و جایگزین کردن فعالیت
 و تأسیس ٥گرایان  پیشرفتيها  ظهور ایدهتوان به عنوان مثال مي

در این مدارس . اشاره كرد ٦و حتت نفوذ جان دیویيمدارس پیشر
ها و جتربیات  ظاهرا  حمتوا وجود نداشت و جاي آن را فعالیت

 اما این مهم طويل نکشید و با واقعه .یادگريي گرفته بودند
نظام حمتوا حموري حاکمیت یافت و به ، دوباره ١٩۵٧ر داسپوتنیک 

آوري قرن بیستم عجني شد و یک نظام حمتوا حموري با  تدریج با فن
 و جم بسیار زیاد اما با ظاهري پر زرق و برقهدف ارایه ح

ریزي   در کتاب برنامه٧سیلور و الکساندر. یافتگسرتش فریبنده، 
 درباره این موضوع چنني درسي براي تدریس و یادگريي هبرت، نیز

 قرن تالش در جهت حتصیل معنایي  رغم بیش از نیم علي: اند گفته
، مفهوم برنامه درسي به ٨تر و متفاوت از برنامه درسي وسیع

                                         
1. Content 
2. Situation of teaching & learning 
3. Student 
4. Teacher & Master 
5. Progressivists 
6. J. Dewey 
7. J.Galen Saylor & W.H.Alexander 
8. Curriculum 
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معناي موضوع درسي، به عنوان یک اساس در طراحي برنامه درسي 
 شروع و به علت ١٩۵٠چنني مفهومي از . چنان باقي مانده است هم

مي روسیه در سفر به فضا و فشارهاي متعاقب آن براي پیشگا
گالن و . سیلورجي(پیشرفت در امریکا مورد محایت قرار گرفت 

 ).٣۵ ص١٣٧٢نژاد،  دیگران، ترمجه خویي
  عدم وجود حمتواي مناسب درسيین بود که ا فوق واقعهبدفهمي از
به دنبال این بدفهمي یک . ایي شده است باعث شکست فضدر مدارس

ترکیب نظام حمتوا حموري و نظام .  شدید به حمتوا تقویت شدزگشتبا
هاي آموزشي به دالیل متعدد، از  گريي متمرکز، نیز در نظام تصمیم

ها، چنان پیوندي  مجله آساني در طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه
 حمتوا رکن اصلي شود  تصور مي این دو برقرار کرده است کهرا بني

ناصر مثل روش تدریس و ارزشیابي پس از ع و سایر نظام است
هاي متمرکز  هاي نظام برخي از ویژگي. .دنگري طراحي حمتوا قرار مي

 :توان چنني برمشرد حمتوا حمور را مي
 برنامه درسي یکسان و مطالب حمتواـ مفهوم برنامه درسي با١

 .شود تلقي مي
ه نه ک یابد، طوري روز به روز افزایش ميو مطالب ـ حجم حمتوا ٢

گرفنت نه متایل به نادیده متایل به حذف مطالب قدميي و کهنه و 
ها روز به روز  تاب حجم کكه متعاقب آن، وجود دارد حمتواي جدید

 .شود  و مرتاکم ميافزایش یافته
 .گريد اساس موضوعات درسي شکل ميمعلم بر  نظام تربیتـ٣
یلي نظام هایي تقریبا  به معناي تعط ـ حذف حمتوا در چنني نظام۴

 .است
ـ فرایند تدریس و برنامه درسي دو فرایند جدا از هم تلقي ۵

 انتخاب روش تدریس پس از انتخاب و سازماندهي حمتوا مطرح شده و
 .شود مي
د، انتخاب روش تدریس و و حمتوا تعیني شكه اگرشود   تصور ميـ۶

معموال  فکر تدریس در حني . روش ارزشیابي چندان دشوار نیست
اي دشوار است و یا ضرورت  به نظر عدهبرنامه و حمتوا عمال  تدوین 

تر است که پس از انتخاب حمتوا به آن   آسانندارد، بنابراین
 انتخاب و سازماندهي حمتوا قبل از  زیرا فرایند .پرداخته شود
 .رسیده استي روش تدریس به امتام  تفکر درباره
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 یادگريي مثل ا نظام سه جزء اصلي موقعیت تدریس تـ در این٧
ي ، استاد، حمتوا و یادگرينده از هم جدا هستند و به عبارت

 .کنند  دیگر خود را با حمتوا منطبق ميدوتاي
 یادگرينده نیز، براساس فراگريي میزاني ـ ارزشیابي تغیريات در ٨

شود، نه تغیريات اساسي در مهه ابعاد شخصیت  از حمتوا اجنام مي
 .یادگرينده

 متایل براي انتخاب و سازماندهي حمتواي مناسب، رغم ـ مدرس علي٩
هاي  تعیني شده و گاهي سرفصلخود را در چهارچوب کتاب و حمتواي 

 در آنان متایل و یا امکان مشارکت بیند، لذا مصوب حمدود مي
 . استاندكهاي درسي  تغیريابرنامه

در  انتخاب و هاي درسي، حمتوا را یف کتابهاي مرکزي تأل ـ گروه١٠
 براي کنند و سپس به معلمان و مدرسان جا سازماندهي مي نمها

از تدریس هایي   مدلنیزمعلمان و مدرسان . كنند مي ابالغ تدریس
را تدریس  ابالغ شده  حمتواي به راحيت بتوانندگزینند که را برمي

ها معموال  با توجه به شرایط  مسلم است که این مدل یا مدل. كنند
یبا  واحد و هاي تقر مدرس، مدل یا مدلپدید آمده براي معلم و 
هایي که به   مدل یا مدلدر این شرایط. یکسان و غريمتنوع هستند

تر انتقال داد،  تر و آسان ها بتوان حمتوا را هبرت، سریع  آنوسیله
 خبواهد از ي معلم یا مدرسو حيت اگر ندنک حاکمیت پیدا مي

 فراگريي و جذب هایي استفاده کند که داراي آثاري بیشرت از مدل
حمتواي معني باشد، عمال  حمتواي انتخاب شده و سازمان داده شده از 

 که كنند تصور مياگر چه برخي  .بیند قبل را مانع این کار مي
 سازمان داده شده توسط یک یا چند متخصص حمتواي انتخاب شده و

 را دارد لیكن در موضوع درس به صورت متمرکز، هبرتین سازماندهي 
 حمتواي علمي را در قالب و معتربترین هبرتین ،هبرتین متخصصاناگر 
هاي درسي به صورت متمرکز تألیف کنند، معلوم نیست که  کتاب

یين ب  را نیز براي موقعیت تدریس تا یادگريي پیشدهيهبرتین سازمان
بیين کنند، معلوم نیست که با مهه  پیش را کنند و حيت اگر هبرتین

هاي بسیار  ادگريي که داراي تنوع و تفاوتهاي تدریس و ی موقعیت
 .  باشدسازگار ،زیاد با هم هستند
شود که برخي از معلمان و مدرسان از طراحي و  گاهي مشاهده مي

راضي متداول در مراكز تربیت معلم اجراي سناریوي تدریس 
 در طرح ، براي تدریسها را کنند ما هبرتین مدل  مينیستند و اظهار



9 

دانیم چرا نتوانستیم در عمل  امي، اما مني ين کردهبی درس خود پیش
و یا نشان شاید براي دخلوشي ( کنیم و فقط ها استفاده از مهه آن

هاي به  به ذکر روش) دادن به بازرسان احتمايل آموزش و پرورش
در چنني شرایطي معلمان، اقداماتي را . امي اصطالح نوین پرداخته

 دهند، که در طرح درس نیامده دهند یا ناگزیرند اجنام اجنام مي
هاي متداول در  دلیل این امر را شاید بتوان در طرح درس. است

ها، یک سند مکتوب  زیرا این طرح. نظام صرفا  حمتوایي جستجو کرد
هاي اولیه شروع به کار  تنظیم شده از سوي معلم و آن هم در سال

هاي  سيتدریس و براي احساس اعتماد در کالس و پاسخگویي به بازر
 این که در طرح درس در قسمت انتخاب روش تدریس !احتمايل است

هاي سخنراني، پرسش و  روشخواهیم از  مي« : چنني بیان شود مثال  
به معناي » پاسخ، اکتشايف، حل مسأله، کاوشگري استفاده کنیم

این نیست که نوشنت این موارد، خود به خود منجر به استفاده از 
 .دشو هاي فوق مي روش

هاي تدریس و انتخاب  استقالل معلم و مدرس در فرایند انتخاب مدل
 :و سازماندهي حمتوا

 هاي حمتوایي و متداول آموزشي، که قبال  گفتیم، در نظام طور مهان
 جدا از فرایند  فعالیيتروش یا راهربد تدریس به عنوان

ریزان درسي  در این صورت برنامه. شود ریزي درسي حمسوب مي برنامه
پردازند  به تدوین و سازماندهي برنامه، مواد و حمتواي درسي مي

 براي تدریس و اجراي این برنامه و حمتوا،  سپس معلم و مدرسو
لوي  .اي. کنند یس مناسب را به تشخیص خود انتخاب ميروش تدر

گريي  هایي، تصمیم کند که در چنني نظام ميتأکید  این موضوع  برنیز
ریزي  مهزمان با برنامهکه  دریس به جاي ایني انتخاب روش ت درباره

این شیوه هنوز . آید درسي اجنام گريد، بعد از امتام آن به عمل مي
 ).١٣۶٨، ايلوي، (هاي آموزشي مرسوم است  هم در بسیاري از نظام

 معلم و مدرس مانع ابتكار عملهاي تدریس  چنني برداشيت از روش
ه بتوان حمتوا را به هاي تدریسي ک  انتخاب مدل یا مدلهنگام

البته در بسیاري از موارد معلمان و . شود ،ميآساني انتقال داد
کنند انواع  رغم این حمدودیت و دشواري سعي مي مدرسان، علي

 در کتاب ١راگ. سي.اي. هاي تدریس مناسب را به کار بربند روش

                                         
1. E.C.Wragg 
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نویسد که  خود با عنوان مدیریت کالس در مدارس متوسطه چنني مي
هاي جامع را  ها و تالش  از فعالیت فراوانييها هر جمموعهمعلمان 

از مجله . آورند هاي مدیریت کالس به اجرا در مي در قالب مهارت
سازي طرح، توانایي براي کمک کردن به  توان به توانایي آماده مي

هاي کالسي و کاربرد مؤثر  شاگردان در یادگريي موضوعات و فعالیت
چه که در کالس اتفاق   آگاهي از آنو مفید از زمان و مکان و

 ).۵١، ص٢٠٠١. سي.راک اي(افتد، اشاره کرد  مي
هاي  نکته حایز امهیت این است که انتخاب و تعیني روش یا روش

هاي  توسط گروهتدریس، قبل از انتخاب حمتوا یا مهزمان با آن 
در  ، به تنهایيهاي درسي   کتابکنندگان متمرکز و مؤلفان و تدوین

 ممکن است به  بدون توجه به مشارکت معلم نیززمان مرکزي،یک سا
اندازه تعیني روش تدریس پس از تدوین برنامه و حمتواي آن، 

که معلم و استاد چقدر در این خصوص استقالل  این. نامطلوب باشد
که تطبیق  آورد، یکي این داشته باشند، دو حبث را پدید مي

آموزان با  ي از دانشهاي از قبل تدوین شده با گروه برنامه
هاي متوسط  هاي فراوان، عمال  دشوار است و معموال  با گروه تفاوت

هاي از پیش تعیني شده، معلمان  که برنامه دوم این. شود منطبق مي
کند که با انتظارات و  را موظف به پريوي از اقداماتي مي

کنند که در  هاي آنان، مغایرت داشته باشد و احساس مي خواسته
 .گونه استقاليل ندارند  فرایند، هیچاین

نکته مهم این است که حيت در یک نظام حمتوایي و متمرکز که 
شوند،  هاي درسي کامال  به صورت سازمان یافته، تدوین مي برنامه

توانند از آزادي عمل مناسيب برخوردار  معلمان و مدرسان عمال  مي
دهد و  ار مي لوي نیز مورد تأکید قر. اي  این مطلب را.باشند

دهند که حيت در  هاي جتربي نشان مي مطالعات و بررسي: گوید مي
یافته، معلمان از آزادي عمل برخوردار  هاي درسي سازمان برنامه

توانند مواد آموزشي را با شیوه تدریس خود تطبیق  هستند و مي
هایي که با   برنامهن نارضایيت،رو با توجه به ای از این. دهند

اند و آزادي عمل بیشرتي به معلم  ي بیشرتي تدوین شدهپذیر انعطاف
یعين معلم مواد کمک آموزشي الزم و نوع . ترند دهند، مناسب مي

آموزان را براساس میزان  هاي یادگريي متناسب براي دانش فعالیت
 )١٣۶٨، اي. لوي. (کند  ميخالقیت و نوآوري خود انتخاب و هتیه
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ها باید توسط  ي که برنامهها در مقابل این موضع افراط برخي
هاي متمرکز تعیني شود، موضعي کامال  متفاوت اختاذ کرده و  گروه

معتقدند که معلم و مدرس خود باید به انتخاب و سازماندهي مهه 
ها و حمتواي درسي متناسب با موقعیت  اجزاي برنامه از مجله روش

 .یادگريي، بپردازد
مه درسي، محایت از عمل نوآوري برنا« در کتاب ١راجرکرميب وایت

» معلمان، نوآوران برنامه درسي«در فصل ششم با عنوان » کالسي
هاي خالق در  به مطالعات به عمل آمده قبلي در زمینه قابلیت

) ١٩٩۴(٢سپس به نقل از کمپل. کند ها، اشاره مي مدارس و دانشکده
 در تدریس علوم به عنوان ٣رویکرسالرت: گوید دهد و مي ادامه مي

علوم وسیع و برابر « :ي معلمان  منونه، واکنشي به این ایدهیک
یژه شیمي در راستاي و واکنشي به شکست علوم به و» براي مهه

 حتت پوشش ايده سال بعد مطالعه .  جوانان بودزندگي و عالیق
آموز به   دانش٢۵٠٠٠ مدرسه با ۵٠٠ در بیش از ٤دانشگاه یورک

بر رویکرد سالرت روس مبتين عمل آمد و سپس امتحانات مرتبط با د
 ).٧٩ ص١٩٩٧، سي.وایت ار(اجرا شد 

، به حتقیقات و مطالعات متعدد ۶وایت در ادامه حبث فوق در فصل
دیگري مبين بر دادن فرصت به معلمان و مدرسان در دروس خمتلف 

ها و  ها به نوآوري و ابداع روش کند تا آن نیز اشاره مي
شرح مهه این مطالعات در این . رویکردهاي مفید و مؤثر بپردازند

 .رسد جا ضروري به نظر مني
توان  هاي حمتوایي و متمرکز که از یک طرف به یک باره مني در نظام

پوشي کرد و  از تصمیمات متمرکز در خصوص تدوین حمتواي یکسان چشم
گريي مربوط به برنامه  توان به یک باره متام تصمیم  منياز طريف

علم و مدرس واگذار کرد، رویکرد درسي و حمتوا را به م
کاري مناسب  هاي تدریس، راه  حمتوا براساس مدل مواد وسازماندهي
هاي تدریس نه فرایندي صرفا  قبل از  انتخاب روش .رسد به نظر مي

تدوین حمتوا و نه فرایندي صرفا  پس از تدوین حمتوا است و نه 
متقابال  توسط که حبث بر سر این است که توسط معلم و مدرس یا  این
هاي متمرکز اجنام شود، بلکه یک جریان منطقي و جامع در  گروه

                                         
1. R.C.White 
2. Campbell 
3. Salters’ approach 
4. University of york 
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با اجزایي مهاهنگ قالب برنامه درسي و جزوي از برنامه درسي و 
گريندگان مرتبط با این  اي از تصمیم با یکدیگر، توسط جمموعه

 .شود فرایند، حمسوب مي
 انتخاب مدل ها مطرح شود که ممکن است این سؤال نیز در ذهن برخي

تدریس در جریان تدوین برنامه درسي و در مرحله پس از آن قرار 
ریزي  رنامه به عبارت دیگر انتخاب مدل تدریس نتیجه ب.گريد  مي

ریزي کنیم و   دارد که دوباره برنامهدرسي است، پس چه ضرورتي
به عقب برگردمي؟ پاسخ ما این است که اتفاقا  این فرصت به خاطر 

ریزي کنیم که نه تنها به عقب برنگردمي   طوري برنامهاین است که
بلکه به مست جلو حرکت کنیم زیرا مدل تدریس انتخاب شده، ضمانت 

 نظام حمتوا حمور  معلم و مدرس دركه این یعين. کند اجرایي پیدا مي
اساس برسپس کنند،  ميهایي از تدریس را انتخاب  و متمرکز، مدل

 .نند ک ميآن حمتوا را سازماندهي 
مفاهیم برنامه درسي؛ جایگاه حمتوا و جتربیات یادگريي در 

 :هاي گوناگون از برنامه درسي برداشت
هاي گوناگوني تعریف و به  اصطالح برنامه درسي تاکنون به صورت

این تعاریف در طول تاریخ حتول حوزه برنامه . کار برده شده است
تناقض شده است، هاي گوناگون و بعضا  م درسي نیز دستخوش برداشت

ها در حوزه تعریف برنامه  پردازي  این نظریه طوري که نتیجه
بنابراین . خبش نبوده است رضایتهاي آموزشي  درسي، براي موقعیت

پردازان حوزه برنامه  بسیاري از فالسفه تعلیم و تربیت و نظریه
 به رنامه درسي را به جاي پرداخنتدرسي، رویکرد حتلیل فرایند ب

 .اند تعدد، مفیدتر دانستهتعاریف م
مفهوم قدميي و مرسوم از برنامه درسي که ناگفته مناند که اخريا  

اي براي یک موضوع درسي خاص در یک پایه حتصیلي مشخص  به برنامه
اي از موضوعات  ي حتصیلي، یا به عنوان برنامه یا در طول یک دوره

هاي آموزشي  خمتلف درسي در طول یک دوره حتصیلي یا فهرسيت از هدف
که بسیاري  شد، فراتر رفته طوري و مطالب مورد تدریس، اطالق مي

هاي یادگريي توسط یادگرينده و معلم، انواع مواد و  از فعالیت
ها و راهربدهاي تدریس تا یادگريي را نیز در  حمتوا و روش

ها  ها یا فعالیت این تعاریف در سه حوزه حمتوایي، جتربه. گريد برمي
 تعریف حمتوایي و مبتين اي عده. اند بندي شده قشه دستهو طرح یا ن

دهند   و روي دو سر یک طیف قرار مي در مقابل هم  رابر جتربه
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 یکي در یک طرف و دیگري در طرف دیگر جاي دارد و هیچ یعين.
بعضي تعریف حمتوایي را یک . وجود نداردها  نقطه پیوندي بني آن
 را پیشرفته مدار  تعریف جتربهميي و برخي دیگرنوع تعریف سنيت، قد

در تعریف حمتوایي اجزاي یک . کنند و جدید و هبرتین تلقي مي
برنامه درسي که مهه متمایل به حمتوا و متأثر از حمتوا هستند، 

دریس و هاي ت ها، حمتوا، مواد آموزشي، روش عبارتند از، هدف
 مواد مدار حمتوا، که در تعریف جتربه  در حايل. هاي ارزشیابي روش

 به عنوان جتربیات یادگريي و هاي تدریس و ارزشیابي، آموزشي، روش
شوند و عنصر متمایزي به عنوان  هاي یادگرينده تلقي مي فعالیت 

  .شود حمتوا دیده مني
 نیز ضمن تأکید بر این موضوع که تعریف ١پورتلي. پي. جان

 ،ستبرنامه درسي از نقطه نظر حمتوایي، نوعي بیان دیدگاه سنيت ا
امروزه چندان ) حمتوایي(گوید که اگرچه این مفهوم  چنني مي

پردازان مورد استفاده  متداول نیست ويل هنوز توسط برخي نظریه
 و ٢پردازان پایدارگرا این نگرش در کار نظریه. گريد قرار مي

کند که  سپس در ادامه مهني مطلب تأکید مي.  مطرح است٣گرا اساس
که روشن و دقیق است،  توا، ضمن اینبرنامه درسي به عنوان حم

گريد  بسیار حمدود نیز هست زیرا پیچیدگي حمتوا را در نظر مني
 ).١٣٨١، حممود، مهرحممدي(

اظهار ها  درسي به عنوان جتربه وي در خبش دیگري با عنوان برنامه
ها که دامنه آن  دارد که تعریف برنامه درسي به عنوان جتربه مي

رسد، واکنشي به  هاي زندگي مي ه و به جتربهآموز به مدرس از دانش
. رویکرد سنيت تعریف برنامه درسي به عنوان حمتوا بوده است

ها، شامل مفهومي از برنامه درسي  برنامه درسي به عنوان جتربه
 مشهود بوده و طبق ٤گرایان هاي پیشرفت است که اغلب در فعالیت

 ).٢۵مهان، ص(ود ر ترین مفهوم به مشار مي روال، هنوز هم متداول
تأکید هاي متناقض  برداشتبراي پرهیز از گرفتار شدن در چنني 

هاي درسي به ویژه  کنیم که انتخاب و سازماندهي حمتواي کتاب مي
تواند نقطه پیوند و  هاي تدریس، مي در دانشگاه براساس مدل

در . ي مقابل هم قرار دادن تعاریف تلقي، شود پرهیز از دغدغه
                                         
1. J.P.Portelli 
2. Perennialists 
3. Essentialists 
4. Progressivists 
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هاي تدریس و هم حمتوا داراي ارزش و امهیت  م مدلاین فرایند ه
شوند، زیرا هم حمتوا و هم  هستند و هیچ کدام نادیده گرفته مني

هاي معلم به  ي جتربیات یادگريي دانشجویان و جمموعه فعالیت جمموعه
 .کنند صورتي یکپارچه با هم عمل مي
 :رابطه برنامه درسي و تدریس

جایگاه و رابطه دو فرایند برنامه ي تبیني  حبث و منازعه درباره
درسي و تدریس، مثل بسیاري از مباحث دیگر در حوزه آموزش و 

تعیني حدود و . وجه متخصصان استپرورش، یکي از موضوعات مورد ت
 این دو فرایند مثل تعاریف برنامه درسي گاهي به دو غورث

ه توانند یکدیگر را حتمل کنند و یکي میدان را ب دیدگاهي که مني
 و ١گروهي مثل بوشامپ.شود کند، بدل مي نفع دیگري خايل مي

، برنامه درسي و تدریس را دو حوزه کامال  مستقل که اويل ٢جانسون
پاسخگویي به این پرسش که چه چیز و دومي در پي پاسخ درصدد 

دادن به این پرسش که چگونه باید آموزش داده شود، فرض 
 به میزاني از ٤ و آیزنر٣با مثل هیلدا تا دیگرگروهي. اند کرده

نیز گروهي . س اعتقاد دارند بني برنامه درسي و تدری٥مهپوشي
ایل بودن به مهپوشي کامل برنامه درسي و تدریس، دیگر ضمن ق

این روابط به صورت . معتقدند که هیچ متایزي بني آن دو نیست
 ).۴٨ تا ۴٠مهان، صفحات (هاي زیر ترسیم شده است   موقعیت

 ولموقعیت ا
 

    موقعیت دوم
 

 موقعیت سوم

 توان به تصویر کشید موقعیت سوم را چنني نیز مي
 یا

 
هاي متفاوتي، از   معموال  مدرس و معلم در مواجهه با چنني دیدگاه

برند و درباره نقش خود دچار تردید  نوعي آشفتگي و اهبام رنج مي

                                         
1. Beauchamp 
2. Johnson 
3. H. Taba 
4. E. Eisner 
5. Overlap 

 درسي برنامه تدریس

تدریس و 
 درسي برنامه

 درسي هبرنام تدریس

برنامه  تدریس
 درسي

برنامه 
 تدریس درسي
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عارض یا آیا باید نقشي کامال  وفادارانه، کامال  م: شوند که مي
کننده در مقابل برنامه درسي تدوین شده ایفاء کنند؟ حيت  متعادل

در موقعیت دوم که نوعي مهپوشي وجود دارد، مشکل آشفتگي حل 
ما . نشده است و این مهپوشي متضمن راه کار اجرایي و عملي نیست

اگر . هاي تدریس قرار گريند گوییم، هبرت است در قسمت مهپوشي مدل مي
 این است که متام اقدامات مربوط به برنامه ها خیلي انتظار چه

هاي   حمتوا و انتخاب و اجراي روشتنظیم و انتخابدرسي اعم از 
تدریس توسط مدرس و معلم در کالس و با مشارکت دانشجویان اجنام 

فراهم شدن شرایط آيل، نیازمند   چنني فرایند ایدهحتقق لیکن ،شود
معلم و شناخت او از برنامه  از مجله ختصص و امکانات فراوان

هاي سازماندهي و غريه است که در کوتاه مدت امکان  درسي و شیوه
تا زماني که چنني شرایطي حمقق نیست ما . حتقق آن فراهم نیست

که تصمیمي عجوالنه مبين بر واگذاري متام  توانیم بدون این مي
ز تصمیمات موقعیت تدریس تا یادگريي به معلم و مدرس بگريمي، ا

تغیريات تدرجيي با واگذاري میزاني از تصمیمات مربوط به موقعیت 
تدریس تا یادگريي مثل سازماندهي حمتواي به رمست شناخته شده و 

هاي تدریس آغاز کنیم تا معلمان و  ابالغ شده، براساس مدل
مدرسان به تدریج با این فرایند آشنا شوند، درباره آن تفکر 

ردازند و مهارت و ختصص الزم را کسب کنند، به حتقیق و پژوهش بپ
 . منایند
دانیم، وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است در  طور که مي مهان

قرار است، معلمان به ) شاید سال حتصیلي آینده(آینده نزدیک 
هاي درسي اعالم شده در یک موضوع  آموزان از بني کتاب کمک دانش

 اگرچه این ،خاب کنندیص خود انتمثل ریاضي، یک کتاب را به تشخ
 زیرا باز هم حمتواي هر دو  حرکت اقدام خوبي است، ويل کايف نیست،

هاي متمرکز تألیف کتاب  هاي پیشنهادي توسط گروه کتاب یا کتاب
در موقع درسي هم انتخاب و هم سازماندهي شده است و باز هم 

هاي نوین تدریس، با حمتواي از پیش  ها و مدل استفاده از روش
 شده، دچار مشکل شده و قدرت انعطاف در موقعیت یادگريي از تعیني

 . شود ایشان سلب مي
ریزي  ریزي درسي قابل تصور است، یک نوع برنامه دو نوع برنامه

که متداول است و ابتدا برنامه و اجزاي آن مثل حمتوا، تدوین، 
شود و معلم و مدرس پس از دریافت آن  سازماندهي و ابالغ مي
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گريد، در این نوع برنامه قابلیت  نتخاب مدل تدریس ميتصمیم به ا
 .انعطاف و اختیار و استقالل معلم و مدرس کم است

هاي تدریس  اي که معلم یا مدرس، مدل یا مدل در نوع دوم از حلظه
تواند نوعي  کند، مي مطلوب خود را شناسایي و انتخاب مي

هي حمتوا سازماند ریزي درسي را شروع کند و جمددا  به برنامه
این وظیفه با طراحي تدریس سنيت متفاوت و فراتر از . بپردازد

 معلم را بیشرت و مسؤولیت او آن است، زیرا اختیارات و وظایف
توان به صورت دو موقعیت  این دو فرایند را مي. کند حساس ميرا 

 :به شرح زیر ترسیم کرد
 سپس انتخاب ← ابتدا انتخاب و سازماندهي حمتوا :موقعیت اول
 مدل تدریس 

 سپس انتخاب و ←ابتدا انتخاب مدل تدریس : عیت دومموق
 سازماندهي حمتوا

اي، دو فرایند انتخاب و  الزم به توضیح است که برخالف تصور عده
جا هم توسط سازمان  سازماندهي حمتوا ممکن است یکي نباشند و یک

جا و توسط سازمان مرکزي  اگر قرار باشد یک. گريند يمرکزي صورت من
وا را به تناسب هبرتین صورت بگريند هبرت است، حداقل سازماندهي حمت

توان به وسیله آن ارایه کرد،   که آن حمتوا را ميمدل تدریسي
 که هم یعين اینترین موقعیت  آل  ایده تا حتققاگرچه .اجنام داد

به ویژه در (ا توسط معلم و مدرسانتخاب و هم سازماندهي حمتو
 لیکن موقعیت  ، فاصله زیاد است ، اجنام شود)نظام متمركز

توان حداقل فرایند   این که ميو آندیگري قابل تصور است 
 تعیني شده را به تناسب مدل تدریس به  سازماندهي حمتواي از پیش

واگذار ) البته در صورت ضرورت به کمک متخصصان(معلم و مدرس 
موقعیت تدریس تا یادگريي و حمتواي درسي به ویژه در  .کرد

دانشگاه نیازمند توجه و سازماندهي خاص است تا عناصر اصلي 
این موقعیت یعين استاد، حمتوا و دانشجو در تقابلي یکپارچه با 

گروه دانشجویان و شاگرداني که در این . هم مشارکت کنند
 ماهیت جهان هسيت و یابند براي کشف و درک ها حضور مي  موقعیت

هاي آن و کسب معرفت صحیح، فعالیت   مندي انسان و نظامات و قانون
هاي تدریس تا یادگريي انتظار  به عالوه از این موقعیت. کنند مي
رود که به دانشجویان کمک کنند تا جهان اطراف خود را خوب  مي
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درک کنند و نسبت به تغیري و هببود آن احساس وظیفه کنند و خود 
 .و دیگران را نیز رشد دهند

در مراکز دانشگاهي، ضمن کمک به دانشجویان در کسب اطالعات، 
ها و شیوه تفکر، چگونگي یادگريي هم به آنان  ها، ارزش مهارت

هاي  شیوه تدریس تأثري به سزایي در توانایي. شود آموخته مي
مدرسان موفق کساني . خودآموزي و یادگريي صحیح دانشجویان دارد

تند که فقط در عرضه مطالب، ختصص و برتري دارند، بلکه نیس
کساني هستند که به دانشجویان خود مطالب شناخيت و اجتماعي 

دارند و چگونگي استفاده مؤثر از آن مطالب را نیز به  عرضه مي
 نقش ).٧٩، ص١٣٧۶زادگان، سیدحممد،  عباس(آموزند  ایشان مي

 و تبادل معلومات و هاي مفید هاي تدریس و اجنام فعالیت مدل
را در این خصوص  در حني آن توسط استاد و دانشجومطالب علمي

 .نباید از نظر دور داشت
 :هاي انتخاب و سازماندهي حمتوا شیوه
هاي درسي متفاوت و  هاي انتخاب و سازماندهي حمتوا برنامه شیوه

ها و منابع خمتلف برنامه  ها در کتاب این شیوه. متعدد هستند
توان  از مجله مي. اند صورت کم و بیش متفاوت ارایه شدهدرسي به 

 .به دیدگاه رالف تایلر، الف لوي و دکرت مهرحممدي اشاره کرد
 ،ریزي درسي و آموزش  در کتاب اصول اساسي برنامه١رالف تایلر

هاي سازماندهي را در سطوح متفاوت باال، متوسط و  ها یا شیوه روش
 :استپائني به این صورت معريف کرده 

 :الف ـ سطح باال شامل
 ـ دروس ویژه مانند جغرافیا، حساب، تاریخ، نوشنت و هجي کردن١
تر مانند علوم اجتماعي، هنرهاي زبان،  هاي وسیع ـ رشته٢

 ریاضیات، علوم طبیعي
 ـ برنامه درسي مشرتک یا دروس عمومي براي مهگان٣
 و در از میان برداشته شدهاي که حد فاصل دروس کامال   ـ شیوه۴

 .شود  در نظر گرفته مي»واحد«آن کل برنامه یک 
 : ب ـ سطح متوسط شامل

، ١اجتماعي اند مثل علوم  ـ دروسي که به ترتیب توايل تنظیم شده١
 ٣اجتماعي  و علوم٢اجتماعي علوم

                                         
1. R.Tyler 
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ـ دروسي که به صورت واحدهاي مستقل در یک نیمسال ارایه ٢
 مثل تاریخ باستان در پایه دهم. شود مي

 : ترین سطح شامل پاینيج ـ 
 .در هر روز که یک روز و یک جلسه ادامه دارد» درس«ـ ساختار ١
که ممکن است چند روز یا چند هفته ادامه » عنوان«ـ ساختار ٢

 .یابد
ها و جتربیاتي است که طي چند  شامل فعالیت» واحد«ـ ساختار ٣

رالف (شود  هفته و بر مبناي مسایل یا مقاصد خاص تنظیم مي
 ).١٣٨١، پور ظهري لر، ترمجه علي تقيتای
ریزي درسي  ریزي آموزشي برنامه  در کتاب مباني برنامه١ لوي.اي

هاي انتخاب حمتواي برنامه درسي را به صورت زیر  مدرس نیز شیوه
ـ مطالب اساسي یا ٢ـ ساختار رشته درسي ١: مطرح کرده است

 صورت خطي به) الف: اي از مطالب شامل ـ شیوه عرضه منونه٣کلیدي 
تأکید بر برخي مطالب و عبور سریع از ) خطي با مطالب کمرت ج) ب

یک مطلب واحد یا منونه انتخاب شود که ) مطالب دیگر د
 .هاي گوناگون است دربرگرينده پدیده

 ).١٣۶٧ ترمجه مشایخ، . اي لوي،(ـ جدول هدف و حمتوا ۴
کتاب درسي در ) مطالب(مهچنني وي از سه شیوه سازماندهي مواد 

ـ تنظیم برنامه براساس موضوع ١: کند که عبارتند از فوق یاد مي
ـ تنظیم بر ٣  ٣ـ تنظیم براساس پایه مشرتک مطالب درسي٢  ٢درسي

 ).۵٢مهان، ص (٤هاي یادگريي مبناي فعالیت
 ، ٥ کالینمدي نیز براساس مقاله اي از فرانسیسدکرت مهرحم

ـ ١:  کلي شاملالگوهاي طراحي برنامه درسي را به سه الگوي
آموز   الگوي مبتين بر دانشـ ٢الگوي مبتين بر موضوعات درسي مدون 

 حممود، ،مهرحممدي(ـ الگوي مبتين بر جامعه تقسیم کرده است ٣و 
 ).١٩٣، ص١٣٨١

؛ قورچیان و شریعتمداري نیز الگوها و ٦سیلور و الکساندر
 براي یزي درسير برنامههاي  هاي کم و بیش مشاهبي را در کتاب طرح

، سیماي روند حتوالت برنامه درسي از جهان تدریس و یادگريي هبرت
                                         
1. A.Lewy 
2. Subject matter 
3. Core curriculum 
4. Activity approach 
5. M.F.Klein 
6. J.Galen Saylor & W.M.Alexander 
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باستان تا جهان امروز و جامعه و تعلیم و تربیت مطرح 
چه که عمال   چنني آن ها و الگوهاي فوق و هم تأمل در روش. اند کرده

ها و حمتواي درسي مدارس و آموزش عايل اتفاق  در طراحي برنامه
ریزان درسي و معلمان و  دهد که برنامه يافتاده است، نشان م

ها، الگوها و  مدرسان، خواسته یا ناخواسته به یکي از این روش
ها  شوند و به تدریج از توجه به سایر روش بند مي ها پاي یا طرح

. کنند در یک ترکیب متوازن بازمانده و حيت درباره آن فکر مني
ریزي و  رنامههاي ب گاهي این موقعیت باعث قرار گرفنت گروه

تواند  معلمان در مقابل هم شده و وقت و انرژي فراواني که مي
البته . رود هاي مفید و موثر شود، هدر مي صرف تدوین برنامه
ها و الگوهاي فوق چندان هم ساده نیست و عمال   ترکیب منطقي روش

حمور قرار دادن  .از پیچیدگي و دشواري خاص خود برخوردار است
س نوین به عنوان راهنما در انتخاب و سازماندهي هاي تدری  مدل

حمتواي برنامه درسي دانشگاهي، یک فرایند یا شیوه مطلوب 
 .باشد سازماندهي حمتوا مي

 سازماندهي  وهاي تدریس نوین به عنوان یک راهنما در انتخاب مدل
 :هاي درسي دانشگاهي حمتواي کتاب
خانواده ) ٢٠٠۴(س و مهکارانش در کتاب الگوهاي تدری١بروس جویس

عبارتند ،که اند س را به چهار دسته تقسیم کردهالگوهاي تدری
خانواده الگوهاي ـ ٢ پردازي  الگوهاي اطالعات خانوادهـ ١: از

ـ خانواده الگوهاي ۴ـ خانواده الگوهاي فردي ٣  اجتماعي 
 ).١٣٨۴، ترمجه هبرنگي، )٢٠٠۴( بروس،جویس(رفتاري 

ها،  فرض منسجم از مفاهیم، مباحث، پیشاي  این الگوها شامل جمموعه
هاي  هاي آموزشي و پرورشي، سیستم گريي ها، مراحل اجرا، جهت هدف

هاي ارتباطي و واکنشي است و از پشتوانه  حامي و پشتیبان، نظام
ها، ما را به مست  علمي و پژوهشي برخوردار هستند که تأمل در آن

مه درسي و انتخاب و هاي خمتلفي در تعامل با برنا یک مدل یا مدل
 .کند سازماندهي حمتوا هدایت مي

جویس به نقل از جان دیویي در کتاب الگوهاي تدریس چنني اظهار 
هایي براي تعامل  اصل در فرایند تدریس ترتیب دادن حمیط«کند  مي

یک الگوي «گوید  او مي» ي یادگريي است شاگردان و بررسي حنوه
ریزي  ین توصیف شامل طرحتدریس، توصیف حمیط یادگريي است، ا

                                         
1. B.R.Joyce 
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هاي آموزشي، واحدهاي آموزشي، دروس، تدوین  برنامه حتصیلي، دوره
اي،  هاي چند رسانه مطالب آموزشي شامل کتاب، مترینات، برنامه

گوید،   در ادامه مي.باشد یادگريي به کمک رایانه ميهاي  برنامه
هاي عمده فلسفي و  گريي ها و جهت این الگوها داراي زمینه

هاي  ها از پایه شناخيت به سوي تدریس و یادگريي هستند مهه آن وانر
نظري منسجم و از سوابق اجرایي طوالني برخوردار هستند و به 

به عالوه . گريند هاي درس مورد استفاده قرار مي خوبي در کالس
هاي یادگريي شاگردان و مطالب درسي را  قابلیت سازگاري با سبک

یباني و محایت حتقیقات متعدد برخوردار باشند و از پشت دارا مي
 ).١٣٨۴، ترمجه هبرنگي، )٢٠٠۴(جویس بروس(هستند 

هاي تدریس را صرفا  یك روش اجراي آموزش  كه قبال  روش رغم این علي
که مديل   عالوه بر ایني نوین تدریسها  مدلكردند ، امروزه تلقي مي

يل براي ریزي درسي، مد براي تدریس هستند، مديل براي برنامه
هاي درسي، مديل براي انتخاب حمتوا و سازماندهي آن،  تنظیم هدف

مديل براي طراحي فرایند تدریس تا یادگريي، مديل براي انتخاب و 
بني استاد و دانشجو سازماندهي مواد آموزشي، مديل براي ارتباط 

و حمتوا در کالس، مديل براي اصالح و هببود موقعیت تدریس تا 
نیز حمسوب یادگريي و مديل براي ارزشیابي از یادگريي و یادگرينده 

پردازي،  هاي مطرح شده در خانواده اطالعات برخي از مدل .شوند مي
 ٣، تفکر استقرایي)٢ آزوبلتوسط دیوید( ١دهنده مثل پیش سازمان

، ٦، دریافت مفهوم٥، کاوشگري علمي)٤توسط هیلدا تابا(
اي از  ها انتقال و پردازش جمموعه که هدف آن...  و٧پردازي بدیعه

اطالعات علمي است، داراي چنان سازمان و نظم منطقي هستند که 
 براساس آن به انتخاب و یا مؤلفان و مدرسان قادر باشند

هاي   که در تبیني ماهیت مدل گفتين است.ي حمتوا بپردازندسازمانده
نوین تدریس، یک خبش مستقل با عنوان برنامه حتصیلي نیز مطرح 

هاي تدریس نیز از  الگوهاي مطرح شده در سایر خانواده .شده است
لیکن ما به دلیل تناسب بیشرت . هایي برخوردار هستند چنني ویژگي

                                         
1. Advanced organizer 
2. D.Auzubel 
3. Thinking Inductively 
4. H. Taba 
5. Inquiry 
6. Attaining concept 
7. Synectics 
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العات  الگوهاي اط موقعیت فعلي نظام آموزشي دانشگاهي، خانواده
 .امي دهنده را انتخاب کرده  سازمان ها مدل پیش پردازي و از بني آن

 داراي اثرات نوینهاي تدریس  سازماندهي حمتواي درسي براساس مدل
 :هاي زیر خواهد بود قابل توجهي در زمینه

، معلم و مدرس در تدوین )نه شعارگونه(ـ زمینه مشارکت جدي ١
 .شود ها فراهم مي برنامه

 .کند  دریج، نظام به مست کاهش مترکز حرکت ميـ به ت٢
توان به صورتي   را ميهاي خمتلف علمي ها و زمینه ـ حمتواي رشته٣ 

 مرتبط کرد و در جهت  با هم از جهت عمودي و از جهت افقيمنطقي
 .کاهش حمتواي غريضروري نیز اقدام کرد

 و هاي متمرکز متایل به واگذاري اختیارات به معلمان ـ در نظام۴
با این طرح این . مدرسان وجود دارد، اما اعتماد وجود ندارد

 .یابد  مي کاهشنگراني
هاي  توان به صورتي شفاف در زمینه هاي تدریس را مي ـ مدل۵

گوناگون حمتوایي به کار برد و از طراحي سناریوهاي تدریس 
 .انه و غريقابل اجرا، پرهیز کردبلندپرواز

ند تدریس تا یادگريي و حتقق یادگريي هاي ارزشیابي از فرای ـ روش۶
هاي تدریس به روشين قابل تبیني و  پایدار نیز در راستاي مدل

 .اجرا هستند
ـ ابعاد خمتلف تربیيت دانشجویان از مجله قدرت مشارکت در ٧

یادگريي، تفکر، پژوهش، حل مسأله، کاوشگري و امثال آن به خوبي 
 .یابند رشد مي

 و اجراي برنامه درسي در کالس درس  ـ بسیاري از اصول تدوین٨
 .حمقق خواهد شد

تواند در سطوح خمتلف دانشگاهي در  هاي آموزشي و ختصصي مي ـ گروه٩
هاي  این راستا با یکدیگر مهکاري کنند و به ارایه و تنظیم مدل

 .اجرایي براي کمک به مدرسان بپردازند
استقالل توان به معلم و استاد اعتبار و  ـ با این فرایند مي١٠

 .خبشید
 :دهنده معريف مدل پیش سازمان

تدوین شده است و در ) ١٩۶٣(این الگو توسط دیوید آزوبل 
هاي اخري شاید طي مدت پنجاه سال حتقیقات فراواني درباره آن  سال

هدف آزوبل این بود که بتواند به معلمان و . اجنام شده است
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به صورت مدرسان کمک کند تا مقدار بسیاري از اطالعات را 
ها  به اعتقاد او با برخي روش. معنادار به فراگريان بیاموزند

توان در جهت انتقال دانش بیشرت به  دهنده مي از مجله پیش سازمان
ي مطالب  دهنده طبق این الگو مدرس نقش سازمان. فراگريان کمک کرد

تواند اطالعات موردنظر را از طریق  درسي را بر عهده دارد و مي
پارچه ساخنت مطالب  روخواني و تعیني تکالیف براي یکسخنراني، 

 .یاد گرفته شده توسط فراگريان، ارایه کند
: عبارتند ازي که در این الگو داراي امهیت هستند مفاهیم
اندیشه آزوبل براي سازماندهي . ٢ و یادگريي معنادار١شناخيت ساخت

ن به توا از مجله مي. برنامه درسي نیز معاني مفیدي در بردارد
تر در  تر و انتزاعي که مطالب کلي  یعين این٣اصل تفکیک تدرجييدو 

شوند و اصل تشکل  تر به دنبال آن ارایه مي ابتدا و مطالب جزئي
که مطالب تازه به صورت آگاهانه با مطالب آموخته   یعين این٤جمدد

دهنده شامل  دو نوع سازمان. شده قبلي مرتبط شوند، اشاره کرد
هاي مهم استفاده  فرض پیش. نیز وجود دارد٦اي ایسه و مق٥توضیحي

) ب  توجه به دانش قبلي فراگريان) الف:  عبارتند ازاز این مدل
مشارکت جدي بني معلم و یادگرينده و حمتوا از طریق سازمان مطالب 

سازمان مطالب ) قابل فهم و معنادار بودن مطالب د) درسي ج
کند  مي به یادگرينده کمک درسي به پایداري، حتکیم و تثبیت دانش

توان به صورتي  هاي خمتلف را مي بسیاري از مطالب درسي رشته) هـ
تدریس با این   .یافته با این مدل ارایه و تدریس کرد سازمان

 :شود مدل در سه مرحله کلي اجنام مي
 :دهنده شامل  سازمان پیشـ ارایه١

 .ها و منظورهاي درس را مشخص کنید ـ هدف
 .دهنده را ارایه کنید انـ پیش سازم

 .ـ از دانش قبلي فراگريان آگاهي پیدا کنید
 .ـ زمینه الزم براي یادگريي موضوع جدید فراهم کنید

 .هاي موضوع درس را تعیني کنید ـ ویژگي
 .ـ مثال بزنید

                                         
1. Cognitive Structure 
2. Meaningful Learning 
3. Progressive Differntiation 
4. Integrative Reconciliation 
5. Expository Organizer 
6. Comparative Organizer 
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 .ـ تکرار کنید
 :ـ ارایه حمتوا و مطالب درسي، شامل٢

 .ه کنیدهاي گوناگون ارای را به روش) حمتوا(ـ مطالب 
 .ـ نظم منطقي مطالب را آشکار کنید و مورد تأکید قرار دهید

دهنده را  ـ ارتباط مطالب و حمتواي ارایه شده با پیش سازمان
 .آشکار کنید

شناخيت  ـ حتکیم و تثبیت مطالب درسي ارایه شده و سپس ساخت٣
 :فراگريان شامل

 .ـ از اصول مورد توافق، جمددا  استفاده کنید
 .نتقادي فراگريان را به موضوع درس فراخواني کنیدـ گرایش ا

 .ـ به کاربرد وسیع مطالب و حمتوا ارایه شده بپردازید
استفاده کرد از توان از این الگو  ها و شرایطي مي موقعیت در 
 :مجله

ـ هرچه موضوع و مطالب درسي داراي ساخت و نظم و سازمان 
 .فاده کردتوان است الگو هبرت مي مطلوبي باشند، از این

ـ مهکاري و مشارکت و فعالیت گسرتده بني استاد و دانشجو از این 
 .کند الگو محایت مي

هاي تدریس تا یادگريي به ویژه جایي که  ـ با بسیاري از موقعیت
مقدار بسیار زیادي از مطالب و حمتواي علمي به دانشجویان 

دل توان از این م  سازگاري دارد و به خوبي مي شود، ارایه مي
 .استفاده کرد

از .  استي و پرورشيمهچنني این الگو داراي آثار گوناگون آموزش
سازي  توان به تقویت مهارت گردآوري، پردازش و دروني مجله مي

هاي مفهومي در  اطالعات، مفاهیم، اصول و نظریه ها، اجياد ساخت
، متایل به کاوشگري و عادت به تفکر و مطالعه دقیق و فراگريان

، ترمجه )٢٠٠۴(جویس بروس(یافته، اشاره کرد  سازمانمنظم و 
 ).١٣٨۴هبرنگي، 

 :گريي و پیشنهاد حبث و نتیجه
هاي خود را به دیگران   که انسان قصد داشت دانستهاز مهان هنگام

این . منتقل کند، موضوع و حمتوا، نقش اساسي را ایفا کرده است
ل و آموزش نقش با اخرتاع چاپ شدت گرفت و در حقیقت کار انتقا

 زیرا فردي که مقدار بیشرتي از ،تر کرد هاي آینده را آسان نسل
دانست، نقش  ها را مي موضوعات و اطالعات مندرج در کتاب



24 

کرد و شیوه انتقال از خود  دهنده را به خوبي ایفاء مي انتقال
چنان ادامه  این روند هم. موضوعات و مطالب امهیت کمرتي داشت

پرداختند و نقش سایر  ه انتقاد از آن مياي ب داشت و گاهي عده
 در انتقال و آموزش از مجله نقش خود یادگرينده را گوشزد ملعوا
گرایانه و در قرن  هاي انسان که با بروز دیدگاه تا این. کردند مي

هاي پیشرو به تأثري از دیدگاه دیویي، جریان  بیستم ظهور دیدگاه
 اما این چرخش دیر .ل شدآموزش از حمتوا به مست یادگرينده متمای

، جمددا  به موضوع و ١٩۵٧زماني نپایید و با واقعه اسپوتنیک در 
که تصور حذف موضوع و  چنان. حمتواي درس توجهي شدید معطوف گردید

حمتوا از موقعیت تدریس تا یادگريي، سایر اجزا مثل معلم و 
کنند اگر   تصور مي چنان دچار سرگرداني کرده کهیادگرينده را

آوري  توا و موضوع نباشد، چه کنند؟ امروزه این روند با فنحم
پیشرفته و الکرتونیکي عجني شده است و روز به روز بر مقدار 

که به این موضوع توجه   بدون این،شود اطالعات و حمتوا افزوده مي
شود که آیا یادگرينده متایل به فراگريي این مهه مطالب شاید 

ا در زمان کوتاه دارد؟ آیا این ارتباط با زندگي و خشک ر بي
نوع برخورد در موقعیت تدریس تا یادگريي انساني است؟ به جاي 

، هها افزایش یافت توجه به چنني مالحظاتي، روز به روز حجم کتاب
. ندشو  موضوعات و مواد درسي اضافه مي،هها بزرگرت شد قطع کتاب

ونیکي جالب این است که امروزه با ضبط اطالعات به صورت الکرت
هاي فشرده به جاي  متایل به قراردادن اطالعات فشرده روي لوح

ها، این  هاي متعدد و سنگني، بیشرت شده است و به زعم خیلي کتاب
گرایانه به  به معناي مدل جدید در تدریس و حيت یک نگاه انسان

که این جریان اصال  روش تدریس نیست و اصال   در حايل! یادگريي است
البته تعداد زیادي از متخصصان نیز در هر زماني . انساني نیست

کنند، اما  روند انتقاد وارد مياز مجله در عصر کنوني به این 
کنند که باید  روند و فکر مي هاي آموزش شتابان به مست آن مي نظام

یک دوره آموزشي و به هر قیميت  در طي متام مطالب علمي موجود را
 .به آیندگان انتقال دهند) ت مهم نیسکه چگونگي آموزش خیلي(

حل  دو پرسش براي ما مطرح شد و سعي کردمي راه بر این اساس
توان در  آیا مي«: پرسش اول. جستجو کنیمبراي آن مناسب را 

 اختیار داد تا به تناسب روش قدر  آننظام دانشگاهي به مدرس
تدریس انتخابي حمتوا را سازماندهي کند و سپس روش تدریس را 
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تفاده قرار دهد؟ پرسش دوم اگر درباره واگذاري چنني مورد اس
اختیاري در حال حاضر تردید و عدم اعتماد وجود دارد، آیا 

هاي معني را که به صورت یکسان براي عناوین  توان، حمتواي کتاب مي
هاي مصوب، تألیف و پیشنهاد  درسي مشخص دانشگاهي براساس سرفصل

هاي درسي دانشگاهي توسط  بشوند، در مهان سازمان تألیف کتا مي
اندرکاران به تناسب  متخصصان برنامه درسي، مؤلفان و سایر دست

 هبرتین مدل تدریس براي آن حمتواي خاص، سازماندهي کرد؟
 الگوهاي تدریس، الگوها،  مطالعات و سوابق مربوط بهتأمل در

دهد که  هاي برنامه درسي و سازماندهي حمتوا نشان مي ها و طرح روش
وع ارتباط بني مدل تدریس و انتخاب و سازماندهي حمتوا کمرت موض

مورد توجه قرار گرفته و به هر کدام از این دو حوزه به صورتي 
مطالعات  .هاي متفاوت، نگاه شده است ها و روش جداگانه و با طرح

 .دهند و حتقیقات داخل و خارج نیز چنني نگاه جدیدي را نشان مني
هاي اجنام گرفته اشاره  به برخي از پژوهشتوان  به عنوان مثال مي

هاي برنامه درسي تلفیقي ، توسط پروین  ها و دشواري  چالش-١.كرد
 طراحي الگوي برنامه درسي تلفیقي و مقایسه آن با -٢.امحدي

هاي درسي موجود در دوره ابتدایي در نظام ایران ، توسط  برنامه
ارایه الگویي براي هاي علوم جتربي و   بررسي كتاب-٣.پروین امحدي

درهم تنیدن برنامه درسي علوم ابتدایي ، توسط حمرم آقازاده 
 رویكرد تلفیقي در برنامه درسي دیين با تأكید در دوره -۴.

 نقدي بر جستجوي معیارهایي براي -۵.متوسطه ، توسط پروین صمدي
 ارایه چهارچوب نظري -۶.انتخاب حمتوا، توسط نادرقلي قورچیان

اندهي حمتواي برنامه درسي با تأكید بر برنامه در خصوص سازم
تلفیق طبقه بندي  -٧.، توسط حسن ملكيدرسي مطالعات اجتماعي

باز بیين شده بلوم با ادراكات چندگانه توسطه توني نابل 
 روش سازماندهي حمتوا به با البته ما در یک پژوهش  .٢٠٠۴،

هنمایي در در مقطع رااي  صورت تلفیقي با استفاده از مدل پروژه
حسني و ثاني،  جعفري (.١ دست یافتیم به نتایج خوبيدرس علوم ،

مهچنني در یک پژوهش دیگر ضمن ترکیب ). ١٣٨۴، نرگس قرباني
حمتواي ،براي اجراي این الگوهاي ترکیيب  الگوهاي تدریس، عمال 

 راهنمایي  درسي را سازماندهي و در قالب حمتوایي جدید در دوره
                                         

نتایج این پژوهش به صورت یک مقاله در نشریه علمي و پژوهشي دانشکده .  1
 .تربیيت دانشگاه فردوسي مشهد در حال بررسي و چاپ است علوم
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 ).١٣٨٠ثاني، حسني،  جعفري(خبش بود  نتایج، رضایتبه کار بردمي که 
دریك پژوهش دیگري كه اخريا  به تصویب رسیده است، ما تالش 
خواهیم كرد تاثري سازماندهي حمتوا و تدریس در درس شیمي عمومي 
مراكز آموزش عايل وابسته به جهاد كشاورزي را بر اساس مدل پیش 

 مطالعه قرار دهیم ، این دهنده به صورتي شبه جتربي مورد سازمان
جعفري ثاني، ( شود  اجرا مي٨۶ -٨۶طرح از ابتداي سال حتصیلي 

 ).، طرح مصوب١٣٨۵حسني، 
ترین شکل هم انتخاب و هم سازماندهي حمتوا توسط   در سنيت

 این است که  بردر این شکل تصور. شود  ميمتمرکز اجنامهاي  گروه
 باید انتقال قیميته هر اي یا به عبارت دیگر ب حمتوا به هر شیوه

 ارزشیابي و میزان یادگريي دانشجویان نیز براساس .داده شود
کسب منره قبويل در امتحانات به عمل آمده از حمتواي تعیني شده 

توانند از روشي که به  استاد و معلم آزادانه مي .شود اجنام مي
آشنایي دارند، مثل ارایه درس به صورت توضیح و سخنراني، آن 
در این شکل ضرورتي براي هدایت استاد و معلم . فاده کننداست

ها  شود و کسي هم از آن در انتخاب روش تدریس مناسب دیده مني
کند که چرا روش خاصي را برگزیده و یا هبرت است از روش  سؤال مني

اگرچه این شکل در حال حاضر در بسیاري . دیگري استفاده کنند
لیکن انتقادهاي فراواني هم بر هاي آموزشي حاکم است،  از نظام

که  اندرکاران، از این شود و خیلي از متخصصان و دست آن وارد مي
حيت . شود ناراضي هستند و به دنبال تعدیل آن هستند چنني عمل مي

 این شکل به صورت مطلق کمرت  امروزهتوان چنني نتیجه گرفت مي
کل در که استفاده از این ش رغم این البته علي. شود دیده مي

رسد و نیاز به امکانات و دقت عمل  ریزي، آسان به نظر مي طرح
هاي دانشگاهي فعلي توصیه  زیاد ندارد، استفاده از آن در نظام

یکي از دالیل عمده این است که استقالل و اختیار استاد . شود مني
 به راسيت استاد و معلم هستند که موقعیت !شود خیلي حمدود مي

توانند به  کنند و مي شناسند و درک مي را ميتدریس تا یادگريي 
بازدهي را تناسب آن حمتوا را طوري وارد عمل کنند که بیشرتین 

 .به مهراه داشته باشد
ترین شکل هم انتخاب و هم سازماندهي حمتوا و هم  آل در ایده

مسلم است . باشد انتخاب مدل تدریس به عهده استاد و مدرس مي
وتاه مدت دست نیافتين و نیازمند فراهم آل در ک این موقعیت ایده
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هاي ضروري در  هاي الزم از مجله کسب مهارت شدن شرایط و زمینه
هاي تدریس توسط  زمینه برنامه درسي و طراحي تدریس و مدل

و هاي مستمر  هاي علمي و ارایه آموزش مدرسان و اجنام پژوهش
ي دو  حتقق این موقعیت آرمانتا. باشد مداوم در این راستا مي

 :توان پیمود از مجله بر را مي کار میان راه
هاي درسي دانشگاهي، گروهي از مؤلفان  ـ در سازمان تألیف کتاب١

هاي  هاي تدریس، مدل هاي درسي و متخصصان برنامه درسي و روش کتاب
هاي درسي شناسایي  مناسب را براي موضوعات خمتلف مندرج در کتاب

 ،هاي انتخابي مدلدل یا جا حمتوا را براساس م و در مهان
 .سازماندهي کنند

هاي درسي دانشگاهي در حمیطي دور از  ـ معموال  حمتواي کتاب٢
شود و به  هاي تدریس تا یادگريي واقعي سازماندهي مي موقعیت

هاي درسي انتخاب و  هاي کتاب قالبعبارت دیگر فقط حمتواها در 
 با اذعان به البته. رنگ است شوند و سازماندهي آن کم تدوین مي

هاي  هاي درسي منتشر شده توسط سازمان تألیف کتاب  که کتاب این
از نظر علمي و حمتوایي بسیار مطلوب هستند ) مست(درسي دانشگاهي

سازي  اند، لیکن مناسب و توسط مؤلفان متخصص و معترب تدوین شده
 استاد و  طي آنهاي واقعي تدریس تا یادگريي که آن با موقعیت

گريند، نیازمند  ادگرينده در تعامل با هم قرار ميحمتوا و ی
کنیم براي حتقق  پیشنهاد مي.  دیگر براي ایشان استبیين فرصيت پیش

 سازماندهي حمتوا را به تناسب هبرتین مدل تدریس به این فرصت
هاي  مدرس با هدایت و مهکاري متخصصان برنامه درسي در گروه

قت مثل یک حوضچه سامل این فرصت در حقی .آموزشي واگذار کنیم
البته منظور این نیست که حمتوا سامل . سازي براي حمتوا است

نیست، بلکه منظور این است که شاید متناسب با موقعیت تدریس 
مدل تدریس در این حوضچه باعث . تا یادگريي و دانشجویان نباشد

توان این  مي. شود ميو یادگرينده سازي حمتوا براي یادگريي  مناسب
 :د را به صورت زیر تصور کردرون
 مستقیما  تدریس ←تألیف کتاب : نادرست اما متداول:  اول
 .شود مي

 ← انتخاب مدل تدریس← تألیف کتاب←سازي شده  سامل: دوم
 .تدریس←سازي حمتوا مناسبسازماندهي و 
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توان اجنام  اقدامات متعددي مي) ٢ و ١(کارهاي فوق براي حتقق راه
 :داد از مجله

ـ تدوین و توزیع راهنماهاي تدریس و سازماندهي حمتوا براي ١
 عناوین درسي معني مهراه کتاب درسي 

هاي درسي  ـ حضور متخصصان برنامه درسي در کنار مؤلفان کتاب٢
هاي آموزشي براي هدایت  هي یا در کنار مدرسان در گروهدانشگا

 در سازماندهي حمتوا به تناسب مدل تدریس
ریزان درسي در  هاي ختصصي مرکب از مؤلفان و برنامه ـ تشکیل تیم٣

 .هاي خمتلف به مهني منظور سطح دانشکده
 و ختصصي براي اساتید و مدرسان يآموزشهاي  ـ برگزاري کارگاه۴

 تادر مهني راس
هاي متعدد در دروس خمتلف و براساس  ـ طراحي و اجراي پژوهش۵

هاي تدریس،  ها بني مدل هاي خمتلف به منظور کشف هبرتین رابطه مدل
هاي درسي و سازماندهي حمتوا و پیشنهادهاي عملي  حمتواي کتاب

 .براي چگونگي اجرا به صورت الگوها
ملي از در پایان این مقاله به ارایه یک منونه عیين و ع

توضیح . پردازمي دهنده مي سازماندهي حمتوا براساس مدل پیش سازمان
که مدل پیشنهادي ما صرفا  یک پیشنهاد است و نیازمند  این

هدف ما . هاي خمتلف است مطالعه و پژوهش بیشرت در موضوعات و مدل
مندان و متخصصان و  این بود که امهیت موضوع را به عالقه

 .یمپژوهشگران یادآوري کن
دهنده در سازماندهي حمتواي  یک منونه کاربرد مدل پیش سازمان

 :مطالب درسي دانشگاهي

  

 دهنده از الگوي پیش سازمان( سازماندهي حمتواي درس روش تدریس
 با استفاده از خود این مدل)  ٢٠٠٠كتاب الگوهاي تدریس 

هاي دانشجویان ، استاد و حمتوا و  شرح حمتواي درس شامل فعالیت   ( 
 )زمان آنسا

دهنده از خانواده اطالعـات   الگوي تدریس پیش سازمان  : عنوان درس 
 پردازي

دانشجویان عزیز علوم تربیيت در ایـن درس مشـا بـا اسـتفاده از         
دهنده با این الگووبه شرح زیـر   مراحل الگوي تدریس پیش سازمان   

سعي كنید به كمك استاد وطبق این مراحل بـا  . آشنا خواهید شد    
 .ي كنید و بیاموزیددقت مهكار
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دهنده هبرت است به مراحـل كلـي    در استفاده از الگوي پیش سازمان   
 : زیر توجه كنید

  درس ارایه سازمان-١
 هاي درس هدف -
 ارایه پیش ساز مان دهنده -
 مربوط به موضوع آگاهي از دانش قبلي -
 فراهم ساخنت زمینه -
  موضوع درس مهم و معرف یاهاي ویژگي بیان -
 ایه مثالار - 
 دهنده  تكرار پیش سازمان-

 مطالب ارایه حمتوا و -٢
 .هاي گوناگون ارایه كنید  مطالب را به روش- 
 .نظم منطقي مطالب را روشن سازید - 
 .دهنده روشن سازید  ارتباط مطالب را با پیش سازمان- 

 شناخيت  حتكیم  و تقویت سازمان -٣
 .هاي خمتلف مجع بندي كنید  به شیوه- 
 . اصول مورد توافق رابه كار بگريید- 
 . گرایش انتقادي را فراخواني كنید- 
 . به كاربرد وسیع تر موضوع بپردازید -

 .شوید هاي زیر با این الگو آشنا مي اینك بر اساس مراحل و گام

 ارایه سازمان درس:اول

 هاي درس  هدف -١

فـردي  انتظاردارمي پس از امتام این خبش، ضمن مشاركت جدي و حبث        
 :هایي به شرح زیر نایل شومي و گروهي به هدف

هاي یادگريي بـر    با مراحل طراحي ، اجرا و ارزشیابي فعالیت       -
 .دهنده آشنا شومي اساس الگوي تدریس تا یاد گريي پیش سازمان

 . مباني نظري و كاربرد الگو را بشناسیم-

  با چگونگي تدوین سازمان مناسب براي ارایه مطالـب درسـي          -
 .نا شوميآش

 یك منونه ارایه مطالب درسي را عمـأل بـر اسـاس ایـن الگـو             -
 . طراحي ، اجرا و ارزشیابي كنیم

دهنـده در   معريف الگوي پیش سـازمان : دهنده  ارایه پیش سازمان   -٢
 :یك نگاه كلي
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جـا   در ایـن ( مرتبط با درس جویان دانش آگاهي از دانش قبلي    -٣
 )دهنده وي پیش سازمانالگ

 دهنده چیست ؟   پیش سازمان--
 درسـي مطالـب  چگونه بـه    یا هنگام مطالعه    تدریس هنگام مشا   --

 خبشید؟ سازمان و نظم مي
  معنادار ساخنت یادگريي یعين چه؟--
 معنادار هنگام تدریس یا مطالعه  چگونه مطالب درسي خود را      --

 سازید؟ مي

ھاي  خانواده
الگوھاي 

 تدریس

ھاي  سیستم
 رفتاري

اطالعات  اجتماعي انفرادي
 پردازي

دریافت  استقرایي

 مفھوم

 

كاوشگري  بدیعھ پردازي
 علمي

 ایفاي نقش

 

ی                      اران در 

 یادگیري

 

ت       دریس غی       ر  

 مستقیم

 

توس    عھ مفھ    وم  

مثب                       ت از  

 خویشتن

 

یادگیري تسلط 
 آموزي

 آموزش مستقیم

 

ی                ادگیري از 

طری                             ق 

سازھا شبیھ  

 

پیش 

  سازمان

 دھنده

 

 حفظ كردن

سیستم حامي و 
 پشتیبان

 مفاھیم مراحل تدریس

تحكیم ساخت  یادگیري معنادار ساخت شناختي
 ذھني

ارایھ پیش  ارایھ مطالب
دھنده سازمان  

سیستم واكنشي 
 و ارتباطي

اثرات آموزشي 
 و پرورشي
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  فراهم ساخنت زمینه -۴

هـاي آموزشـي مهـواره نگـران افـزایش       نظـام دانید كه    آیا مي   -
انفجـار  (كشفیات علمي و عدم توان جهت مهراهي با ایـن افـزایش      

از طريف تغیري ، .در مدت زمان تعیني شده براي آموزش هستند   ) دانش
ها ي درسي مهزمان با ایـن موقعیـت    افزایش یا كاهش حمتوا و كتاب   

توجـه بـه سـازمان دادن    .پذیر است ونه مقرون به صرفه   نه امكان 
هاي اساسي هـر علـم توسـط     حمتوا بر اساس مفاهیم، اصول و نظریه   

هـاي    در قالـب روش اساتید و معلمانبرنامه ریزان درسي و توسط    
 .تدریس تا یادگريي ، تاحدي زیادي مفید خواهد بود

 تأكید بر فرایندهاي یـادگريي در ضـمن انتقـال مطالـب درسـي         -
 .ال را معنادار كند و سازمان ببخشدتواند فرایند انتق مي

حتقیق، كشف، انتقاد، حتلیل، قضاوت     :    فرایندهاي یادگريي مثل  
از .... كردن منطقي، استدالل متكي بر شـواهد ، حـل مـسأله و          

معلومـــات پراكنـــده در ذهـــن )  Storing(  انبـــار كـــردن 
نه تنها هبرت است بلكه توجه به این فراینـدها در       آموزان    دانش
انتقال ، خود به افزایش و توسعه علم و افزایش كـشفیات        ضمن  

البته حمتوا در حال حاضر یكـي از اجـزاي       . ( كند  جدید كمك مي  
هاي آموزشي سنيت و پیشرفته    اصلي موقعیت یادگريي در اغلب نظام     

شــیوه ســازمان دادن و انتقــال حمتــوا بــا عنایــت بــه . اسـت 
 .)شود فرایندها ،یك اقدام مهم حمسوب مي

مهواره به دنبال اجيـاد سـازمان    ) آموزان  دانش( هن یادگرينده    ذ –
این ارتباط براي درك . دهد ،مطالب علمي را با یكدیگر پیوند مي   

 در ایـن  معلماگر حمتواي درسي و . و كشف معناي مطالب درسي است   
راستا به خوبي با ا و مهراهي نكننـد، منجـر بـه فراموشـي زود        

مطالب در حل مشكالت و زنـدگي مـي   هنگام، عدم توان استفاده از    
كنیم كـه پراكنـدگي مطالـب را بـه ذهـن        بنابراین سعي مني  . شود

 .  حتمیل كنیمآموزان دانشسازمان گراي 

جا با ضرورت سازمان دادن به حمتوا و مطالب درسي آشنا     تااین  -
 .شدمي

هـاي خمتلـف ، انطبـاق و انتقـال از      الت و فعالیت   با طرح سوا   -
 . پي گريي كردمي راهاي نوین د به مست روشوضعیت موجو

هاي    در راستاي توجه به فرایندهاي اساسي فكري و یادگريي روش   -
دهنده را بـراي ایـن    ما روش پیش سازمان. متنوع ارایه شده است   

 .خبش انتخاب و توصیه كردمي

  طراحي ، اجرا و ارزشیابي برنامه درسي برحمـور الگـوي پـیش       -
 و حمتوا آموزان دانش ، معلمه تقویت ارتباط بني دهنده ، ب    سازمان

 .و درك معنا كمك مي كند

 :)دهنده پیش سازمان ( درسهاي مهم موضوع  ویژگي -۵
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 . قابل كشف مي باشدآموزان دانش  براي -

هــاي اساســي را در   روابــط بــني مفــاهیم ، اصــول و نظریــه-
 .بردارد،بنابراین یك عبارت ساده و بي امهیت نیست

البتـه بـا   . هاي مقدماتي قابل متایز باشـد       سایر فعالیت   از -
 .ها مهاهنگ و مربوط است آن

 . به یادگريي كمك كند  در راستاي موضوع و هدف-

 . از مطلب و موضوع درس كلي ترباشد-

 به طور مرتب بني مطاليب كه باید سازمان داده شـوند و پـیش          -
  .دهنده ارتباط برقرار شود سازمان

 دهنده درس تكرار پیش سازمان مثال و  -٦

 مشاهده یك فیلم كـه در ابتـدا ي آن اجـزاي و موضـوعات بـه         -
 دقیقـه اول ارایـه مـي    ٥صورتي  منظم و منطقي در مـد ت مـثأل      

هـاي خمتلـف آن بـر     شوند، سپس حمتواي اصلي فیلم و ارتباط بني خبش   
اساس ارتباط اجزا در مهان خبش معريف مي شوند و نتایج منطقي یـا     

شود ، یا طوري است كه بیننده مي توانـد    خود فیلم ارایه مي   در
. ( با دریافت نتایج و پیشگویي ، ساخت ذهين خود را مستحكم كند   

در مقابل یـك فـیلم بـا اجـزاي فـراوان و بـي ربـط را تـصور            
 ...)و.كنید

  چارتي از یك برنامه جامع كه جمموعه اي از اجزاي مرتبط مثل    -
هـاي اجرایـي     ها و برنامه روش ها، اصول، ستها و سیا   مباني، هدف : 

 .دهد، تصور كنید را به صورتي منطقي نشان مي

 دهنده درس تكرار پیش سازمان.   لطفأ مشا مثال بزنید-

  اریه حمتوا و مطالب مربوط به درس: دوم
 )دهنده  پیش سازمانمدل(

در مرحلـه قبــل بــا چگــونگي ومراحـل تنظــیم و ارایــه پــیش   •
 .شنا شدميدهنده آ سازمان

یعـين الگـوي پـیش    (  مرحله به ارایه حمتـواي اصـلي درس        ایندر•
 . مي پردازمي)دهنده سازمان

مشـا  هـاي خمتلـف و بـا مـشاركت       حمتوا را بـا اسـتفاده از روش       •
دهنده به صورت   ارایه وبازهم  بر اساس پیش سازمان       دانشجویان

 .كنیم منظم عمل مي
یك فیلم منایش داد و توان براي ارایه حمتوا ،     در این قسمت مي   •

هاي فیلم را با كمك دانشجویان اسـتخراج       سازمان و ارتباط خبش   
دانشجویان عزیز لطف  پس از مشاهده این فـیلم  سـازمان          ( كرد

به مشـا  ) استاد( البته من هم . آن را توضیح دهید و رسم كنید      
 توان  ،مي توان به طرح سؤاالت اساسي پرداخت،مي     )كمك خواهم كرد  

 .....وبه راه انداخت  حبث گروهي
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در این مرحله نیـز بایـد مطالـب بـه طـور منطقـي بـا پـیش               •
 .دهنده تكرار شود د وحيت پیش سازمانندهنده مربوط شو سازمان

هاي اجنـام   خوب با عنایت به فیلم مشاهده شده و سؤاالت و فعالیت   
دهنـده بیـشرت آشـنا     شده ، در این قسمت با الگوي پـیش سـازمان     

 :شومي مي

 :دهنده  و چهارچوب نظري الگوي پیش سازماناني مب-١
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تـدوین  ) ١٩٦٣(دهنـده توسـط دیویـد آزوبـل      الگوي پیش سازمان   -
هدف آزوبل در در جه اول این بود كه بـه معلمـان    . یافته است   

كمك كند  تا بتوانند مقدار بـسیاري از اطالعـات را بـه صـورت        
هـایي را   او موقعیـت .نـده بیاموزنـد  معنادار و مؤثر به یاد گري   

 نقش سازمان دهنده مطالب معلمدهد كه طي آن  مورد توجه قرار مي   
درسي را بر عهده دارد و اطالعات را از طریـق سـخنراني، حبـث و       

پارچه ساخنت مطالـب در   تعیني تكالیف و سؤاالت اساسي به منظور یك   
 در این الگو مفاهیمي كه.كنند  ارایه ميآموزان  دانشساخت شناخيت   

 :داراي امهیت است عبارتند از 

عبــارت اســت از جمموعــه ) : cognitive structure( ســاخت شــناخيت
هایي  كه در یك رشته درسي در   اطالعات و مفاهیم ، اصول و روش      

 .گريد ذهن شكل مي

چه مطليب جدیدي كـه   چنان): meaningful learning(یادگريي معنادار
 مـرتبط  آمـوزان  ،با ساخت شـناخيت دانـش    را دارمي     قصد ارایه آن  

كنیم،و مفاهیم جدید ریشه در مفـاهیم گذشـته داشـته باشـد،            
 .شود یادگريي معنادار حاصل مي

 در باره موضـوع  آموزان دانش ساخت شناخيت ، دید      نبا گسرتده شد  
گسرتده شده و به علت مرتبط ساخنت مطالب یا یكدیگر ، كـاربرد         

جا تصویري معنادار و روشـن    در این.تر مي شود    ها نیز آسان      آن
كـاهش  .( آیـد  در ذهن دانشجو نسبت به حمـیط اطـراف پدیـد مـي           

 )فراموشي

هـاي درسـي نیـز     هاي آزوبل براي ساز مانـدهي برنامـه      اندیشه -
از دو اصـل در ایـن زمینـه اسـتفاده     . معاني مفیدي در بردارد   

 :كند مي

ي تـر و  یعـين در ابتـدا مطالـب كلـ        :  اصل تفكیك تـدرجيي    -الف
 .شوند انتزاعي تر و سپس به تدریج مطالب جزیي تر ارایه مي

مطالب تازه آگاهانه با حمتواي آموخته شده     :  اصل تشكل جمدد   -ب
 . قبلي مرتبط شوند

ــدي   (  ــاري و مــشاركت ج البتــه ایــن موقعیــت نیــاز بــه مهك
 )داردآموزان  دانش

 :ها دهنده انواع پیش سازمان -

یك مفهـوم اساسـي كـه سـطح     ):Expository Organizer( توضیحي -الف
مثال  مفـاهیم  . شود انتزاع باالتري دارد ، پیش از بقیه ارایه مي   

اجياد داربـست  .آید  مي اصلي اقتصاد قبل از بررسي شرایط اقتصادي   
هـا   هـا و مثـال   مفاهیم قبل از مصداق).ذهين براي مطالب نا آشنا   

 .آید مي

: مثال  مقایسه ضرب و تقـسیم :)Comparative Organizer ( مقایسه اي-ب
 . نیست٢÷۶ مساوي با ۶÷٢ ويل ٣×۴= ۴×٣

 :دهنده هاي الگوي پیش سازمان  پیش فرض-
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 آموزان دانش توجه به دانش قبلي -الف

 و آمـوزان  دانش و معلم سازمان مطالب درسي مشاركت جدي بني        -ب
 قابـل فهـم و معنـادار    آموز  دانشحمتوا به وجود آورد و براي       

 .باشد

 سازمان مطالب درسي به پایـداري ، حتكـیم و تثبیـت دانـش            -ج
 . كمك كندآموز دانش

توان به  هاي خمتلف را در حال حاضر مي     اغلب مطالب درسي رشته   -د
 .صورت سازمان یافته ارایه و تدریس كرد

 دانـش تـشابه   گـريي   كسب و شكل هاي   و شیوه  یادگرينده بني ذهن    -ه
 )ي وجود دارد؟به نظر مشا چه تشاهب. ( وجود دارد

نظر ( حبث كنید) هاي دانش تشابه ذهن و شیوه(  در باره بند آخر   -
 )دانشجویان را جویا شوید

 كند؟  هنگام یادگريي چگونه عمل ميآموز دانش ذهن -

 در انتقال دانش چگونه مي توان بني روش منظم هر رشته علمي و    -
  در حني یادگريي رابطه برقرار كرد؟آموز دانشذهن 

و ارتباط آن ) دروني و بريوني( هاي  یادگريي  ر باره انگیزه   د - 
 .دهنده حبث كنید با الگوي پیش سازمان

 دهنده مراحل كاربرد الگوي پیش سازمان -
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 :شامل:  ارایه پیش سازمان دهنده-

 .ها و منظور هاي درس را مشخص كنید  هدف–الف 

 .دهنده را ارایه كنید  پیش ساز مان-ب

 در بـاره موضـوع جدیـد آگـاهي       آموزان  دانشي   از دانش قبل   -ج
 .پیدا كنید

 . زمینه الزم براي یادگريي موضوع جدید فراهم كنید-د

 . هاي موضوع درس را تعیني كنید  ویژگي-ه

 . مثال بزنید-و

 . تكرار كنید-ز

 :شامل:  ارایه حمتوا و مطالب درسي-

 .گوناگون ارایه كنید) هاي به روش(  مطالب را –الف 

 .ظم منطقي مطالب را رو شن سازید ن-ب

 .دهنده روشن سازید  ارتباط مطالب را  با پیش سازمان-ج

 :شامل.  بپردازیدآموزان دانش به حتكیم ساخت شناخيت -

 . از اصول مورد توافق، جمددأ استفاده كنید-الف

 . گرایش انتقادي به موضوع درس را فراخوانید-ب

 .ید به كاربرد وسیع تر موضوع بپرداز-ج

 : سیستم حامي و پشتیبان-

 .استساخت ، نظم و سازمان بسیار خوبي  داراي -الف 

 آمـوزان  دانـش  و معلم به مهكاري ، مشاركت وفعالیت گسرتده بني    -ب
 .نیازمند است

 .هاي آموزشي سازگاري دارد  با بسیاري از موقعیت-ج

هـاي درسـي و رشـته هـاي درسـي نیـز         با بسیاري از زمینـه     -د
 . ستسازگارا

  اصول واكنشي و ارتباطي–
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ها ، حبث و مذاكره صورت   بر سر ارتباط مفاهیم و معاني آن  -الف  
توانـد بـه یـك نظـام      این حبث و مـذاكره و مـشاركت مـي     . گريد  مي

 .ارتباطي خوب در این الگو تبدیل شود

دهنـده ارتبـاط جـدي و مـسؤوالنه       بني مطالب درسـي و سـازمان     -ب
 .برقرار مي شود

  مستقیم و غري مستقیم كاربرد الگو اثرات-

آوري ، پردازش و دروني سـازي اطالعـات،     تقویت مهارت گرد  -الف  
 .ها مفاهیم، اصول و نظریه

 .دانشجویانهاي مفهومي در ذهن   اجياد ساخت-ب 

 . متایل به كاوشگري-ج

 . عادت به تفكر و مطالعه دقیق و منظم و سازمان یافته-د

دانشجویان عزیز در این قسمت دقت كنید (حتكیم ساخت شناخيت :سوم
در باره تا ساخت ذهين خود را با كمك استاد و این اقدامات  

 ) مستحكم كنیددهنده  پیش سازمان تدریسالگوي

لطفا  به این سؤاالت پاسخ دهید و اقدامات خواسـته شـده را بـه       
 :دقت اجنام دهید

 هنگـام  كـالس یـك  چگونه فرایند تدریس تـا یـادگريي را در       -الف
 ارایه مطالب  درسي معنادار مي كنید؟

 به نظر مشا در مهه جا ودر مهه موضوعات و با یك قالـب واحـد     -ب  
 .دهنده استفاده كرد؟ استدالل كنید توان از الگوي پیش سازمان مي

با این الگـو  ) انفرادي( را براي مطالعه آموزان  دانش چگونه   -ج
 كنید؟ راهنمایي مي

انتخاب و مراحل ششگانه قبلـي را بـراي آن     یك موضوع درسي    -د
 )پیوست شده به حمتواي این درس هاي براساس فرم. ( طراحي كنید

در باره سایر الگوهاي تدریس ازمجلـه تفحـص     دانشجویان عزیز   -ه
 و هبرتیـن مـدل را طراحـي     فكـر كنیـد   براي جلسه بعد  گروهي نیز 

  .كنید
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