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  واکاوي الگوي مفهومی در حوزه برنامه درسی: 

  ١انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی يها پژوهشنقدي بر 

  

5محسن نوغانی دخت بهمنی  -  4حسین جعفري ثانی - 3مقصود  امین خندقی  - 2مرضیه دهقانی   

  02/5/90تاریخ پذیرش:   22/8/89 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

            و همچنین نیازهاي موجود براي طراحی الگوهاي جایگزین و مطلوب در حوزه نظران صاحبالقه روزافزون با وجود ع

                 بندي آن،توجهی نسبت به مفهوم الگو (فهم و درك آن، تقسیمبرنامه درسی، نظام طراحی برنامه درسی با فقدان و بی

روست. از سوي دیگر، طراحی الگو در تحقیقاتی که در این خصوص صورت الگو) روبهپردازي و دیگر مسائل مرتبط با والگ

دالیل استفاده از آن و تنها با بیان  ،بدون بسط مفهومی خود الگو، توضیح در مورد نوع الگوي استفاده شده اغلبگرفته، 

اسنادي، به هر دو  -ستفاده از روش تحلیلیبا ا تااست. در این نوشتار تالش شده  انجام شده ،هاي الگوي طراحی شدهویژگی

        تشریح الگوها، انواع الگوها در حوزه الگو در تعلیم و تربیت، یمفهوم شناس، نخست به رو  نیاموضوع پرداخته شود. از 

وي الگوي ، به واکااز الگوها هاییونهمسپس، ضمن بیان ن .شود یماشاره که در منابع تخصصی آمده، درسی آنچنان برنامه

هایی که با رویکرد طراحی شود. در گام بعدي، با در نظر داشتن بعد عملی، پژوهشپرداخته می یبرنامه درسمفهومی در حوزه 

       گیري، چنین استدالل ، ضمن بحث و نتیجهشوند. در پایاندرسی صورت گرفته است، تحلیل و نقد می الگو در حوزه برنامه

مورد در روش شناسی پژوهشی طراحی الگو باید فهم دقیق و درست از الگو و حساسیت و دقت مرتبط  در مطالعاتکه  می شود

 توجه قرار گیرد. 

  برنامه درسی، الگو، طراحی الگو، الگوي مفهومیهاي کلیدي: واژه

                                                
 .باشد یمانشگاه فردوسی مشهد د ریزي درسی دراین مقاله مستخرج از رساله دکتري رشته برنامه .1

                          dehghani_m33@yahoo.com ،(شاغل در دانشگاه ارومیه)دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد .2
   ت علمی دانشگاه فردوسی مشهدئعضو هی  .3
  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  .4
  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد   .5

 ).1390( ، محسننوغانی دخت بهمنی ؛ حسین؛جعفري ثانی؛ مقصود، امین خندقی؛ مرضیه، هقانید

هاي انجام شده با رویکرد طراحی الگو در درسی: نقدي بر پژوهش واکاوي الگوي مفهومی در حوزه برنامه
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  مقدمه

جه/نتایج ، نتیشناسایی شدندگذار ي تاثیرهامتغیر ای ریمتغ نکهیاز ابعد  ،یآموزش يها پژوهشدر روند 

         ، توضیح و پیشگویی در رابطه با موضوعی خاص حاصلبراي تعریف ییها/فرضیهفرضیه خاص و یا

         هایی که روابط داخلی بین متغیرها یا فرضیهرسد که الزم است تا اي فرا میگاهی مرحله شود.می

ساختار و  ،الگواین  ضروري ویژگی ترکیب شوند. یفرضالگوي یک قالب در ، اندبندي شدهفرمول

از  متغیرهااین در مورد روابط داخلی بین و بررسی که براي تحقیق  شده براي آن است پیشنهادچهارچوب 

و  زمان همبه صورت  عوامل بسیاري از متقابل به عمل حوزه تعلیم و تربیتدر  پژوهش. شودآن استفاده می

باید مربوط به این حوزه  يها پژوهشاستفاده از الگوها در  از این رو، پردازد.می پیچیدهدر یک موقعیت 

  گسترش یابد.

که در این پژوهش از  1مختلفی آمده است هايناودر منابع حوزه برنامه درسی با عن »الگو«واژه 

طراحی  به نیاز ،نظران صاحبعالقه روزافزون  با توجه بههمین واژه به جاي همه آنها استفاده شده است. 

 نظر منابع داخلی و با در به خصوصجستجو در منابع،  همچنین در حوزه برنامه درسی، خصوص بهالگو، 

موضوعی که این  –اندهایی که با رویکرد طراحی الگو در حوزه برنامه درسی انجام شدهداشتن پژوهش

پردازي)  والگ و بندي آنتوجهی به مفهوم الگو (فهم و درك آن، تقسیمکم - نوشتار به آن پرداخته است

انجام شده طراحی الگو  در تحقیقاتی که با موضوعرسد به نظر میچنین در این حوزه بسیار مشهود است. 

دالیل استفاده آن، به بحث  و مورد استفاده طراحی الگوي روش معرفیبدون بسط مفهوم الگو،  اغلب اند،

بر این باورند که باید به مفهوم  ننگارندگااست. شده  هاي الگوي طراحی شده پرداختهو بررسی ویژگی

 شود، توجهخصوص الگوهایی که در حوزه برنامه درسی به کار گرفته میبه الگو و طراحی انواع الگوها، 

واقع باید در فهم دقیق و درست الگو و توجه به این نکته که طراحی الگو، خود روش پژوهشی  شود. در

گیري الگو و ر هم و کاربرد الگوها، توجه به ضرورت بکاخاصی است، تأمل کرد. نکته اصلی در درك، ف

طراحی آن در حوزه برنامه درسی است. ضرورت این مسأله از دو جنبه نظري و عملی حائز اهمیت است. 

که  استي . این امر بحثی جدداردپردازي و مفهومی و نظري الگو و الگ روشنگرياز بعد نظري نیاز به 

به قصد طراحی هایی که در این خصوص، نامه. در بعد عملی نیز پایاناست قرار گرفتهمورد غفلت 

                                                
نیز    scheme, frameworkهایی چونالبته معادل گرفته شده و "model"و در منابع حوزه برنامه درسی از ترجمه واژه الگ . 1

وجود دارد. هرچند در برخی از منابع فارسی، کلمه  هادارد که در برداشت و تعریف مفهوم، اندکی تفاوت بین این اصطالح

  باشد.می  "model"در اغلب موارد الگو جایگزینی براي واژه امادیدگاه هم به جاي واژه الگو ترجمه شده است، 
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اند اند، نتوانستهرا به عنوان هدف عمده پژوهش خود در نظر گرفتهآن الگوهاي مختلف صورت گرفته و 

تواند به پرداختن به این موضوع می ،این ادعا را به مسیر علمی فهم و درك الگو رهنمون سازند. لذا

  ها و مطالعاتی از این دست بینجامد.هدایت پژوهش و يروشنگر

عمومی و آموزش و پرورش  به خصوصمسائل وابسته به حوزه تعلیم و تربیت در  که پژوهشاز آنجا

استفاده از به  ،مربوط می شود در شرایط مختلفو  زیاديعوامل  زمان همم و أتو به بررسی آموزش عالی

همچنین طراحی انواع الگوها  وها آشنایی با الگو ،. لذاحساس می شودنیاز بیشتري االگو و طراحی الگوها 

سازي این مفهوم را تواند نتایج سودمندي، از جمله بسط و غنیامر می ایندر برنامه درسی ضروري است. 

  به دنبال داشته باشد. 

. براي ستا یبرنامه درستشریح الگوها و واکاوي الگوي مفهومی در حوزه  قاله،مهدف اصلی این 

 شود.می الگو پرداخته یمفهوم شناسبه  اسنادي-با استفاده از روش تحلیلی نخست، یابی به این هدفدست

، به توضیح و از الگوها هاییمثالو ضمن بیان  شدهاشاره  یبرنامه درسانواع الگوها در حوزه  ، بهسپس

هایی که با رویکرد طراحی پژوهش یشود. در پایان، ضمن نقد و بررسمی تشریح الگوي مفهومی پرداخته

   این مباحث اشاره می شود.گیري از بحث و نتیجهبه  ،اندانجام شده یبرنامه درسالگو در حوزه 

  

  الگو یمفهوم شناس

 .ارائه شوند 1موضوع، تصویر، توصیف شفاهی، پنهان یا انتزاعییک توانند در قالب ها میالگو

زمان و مکان یک و به موضوعی در  هستندجهان  هايط بین پدیدهروابیک رویداد و یا الگوها متضمن 

اند یا که توصیف و تشریح شده هستند هاییه به قانونمربوطاصول  بیانگر. الگوها شوندمی واحد مربوط

اي از رویدادها هستند؛ آنها ممکن است بسیار دقیق و جزئی یا بسیار کلی و انتزاعی و کامالً نظري طبقه

 ).32: 1978، ٣(کامن را در خودشان پاالیش کنند و روابطی از مفاهیم را ارائه دهند 2هاریهباشند، نظ

به  یکالمی، تصویري و گاه به شکلکه  اشاره دارد ها یا اصولیاطالعات، داده مجموعهبه  الگو ،همچنین

عرفی یا توصیف عقیده و وضعیت یا پدیده معینی را م بودن، اند تا موجودبندي شدهصورت ریاضی دسته

واضح  طورتر، الگو ماهیت و عصاره دانش و اندیشه و دیدگاه یک متخصص است که به . به بیان سادهکنند

        ) الگو را ساختاري از نمادها و قواعدي357: 1952( 4). دوچ27: 1375 (بوال، استو مختصر بیان شده 

                                                
1. abstraction 
2. theory 
3. Common 
4. Deutsch 
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ساختار یا فرآیندي موجود کنار هم جاي دهد.  اي از عناصر مرتبط را درمجموعهباید که  کندتعریف می

  داند. پردازي را روند توسعه و  انتزاع واقعیت، یعنی الگو میو ) الگ1: 1994( 1واالس

که الگو به خصوص آنهاست. در این  هايبیشتر از تفاوت هاریفاین تع بینهاي موجود شباهت

وجود دارد.  اتفاق نظر بخشی از واقعیت است، بازنمایی ساده و شودمییا فرایندي مربوط  بودن موجود

کند تا کمک می نموده و زوایاي واقعیت را برجستهاز که برخی بل .وار از واقعیت نیستینهتصویري آ ،الگو

ها توجه چندانی نشان به دیگر قسمت زمان همو  کنیم ها تمرکزا و ارتباط میان آنهاز بخش روي بعضی

       ارزشمند  ابزارهاي به عنوان الگوهاتا  شودموجب می سازي و تمرکزندهیم. همین دو عامل ساده

  ).132: 1387 (شومیگر و همکاران، شوند نمایانپردازي نظریه

هاي د. فرضیهنه مطرح شوألهایی براي حل مسموقعیت پیچیده، ممکن است فرضیهیک در بررسی               

شوند. اگر آنها تأیید عات اولیه و یا از مالحظات نظري حاصل میها، مطالبررسی از درك و دریافت مورد

به  هافرضیهکه د باشي ضرورکرد. ممکن است د د، به تأیید نظریه کمک خواهنباشنتعمیم  قابلشوند و 

که ساختار روابط  به وجود آورندی یند و الگوشوعنوان بخشی از تحقیق، به صورت انتزاعی مالحظه 

هایی فرضیه مانند، توانمی الگو را شود.ارائه می هافرضیهروابطی که بین مجموعه  ؛ن دهدرا نشاآنها داخلی 

حاصل از نتایج یا ها مقایسهها و هتاشب، آوري شدهشواهد جمعبر اساس که در داخل آن وجود دارند، 

 که یدر صورتست. بینی ادر واقع، هدف نظریه، تبیین یا پیش ).3382: 1985، ٢(کیوزطراحی نمودها نظریه

تواند در بازنمایی و پیشبرد نظریه اما می .نظریه نیست ،گرچه الگو .هدف الگو، توصیف و تجسم است

کنند که ) نظریه پردازان به این دلیل از الگوها استفاده می1996( د. به گفته نئولیبقرار گیراستفاده مورد 

دیگر قابل مشاهده و ارائه  هايروشمی را که به توانند فرآیندهاي فیزیکی، منطقی یا مفهوالگوها می

) اشاره 1964( 3که کاپالن گونه همان). 133: 1387(شومیگر و همکاران،کنندسازي نیستند، توصیف و شبیه

ی که مجاز به ارائه نظام ؛باشد داشته رداگویا و معنی يساختارنظام که  مفید استزمانی الگو  ،کندمی

ها و توان از آن برداشتمییعنی  ؛استآن  بودن یانتزاع به ست. ارزش الگوهاتهابشبیان گیري و نتیجه

نتایج بتوان که . تا آنجاآن است (حاصلخیزي و باروري) در رویندگی الگو ارزش .زیادي کرد تفسیرهاي

  آزمود. آنها را و تجربه هدهسپس از طریق مشا نمود وپیشگویی  را ايمنتظره غیر

                                                
1. Wallace 
2 . Keevs 
3. Kaplan 
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ها و ها، تفاوتتشریح الگو براي روشن شدن ابعاد و انواع الگوها به ا ضروري استهبراي فهم الگو

تعلیم و المللی المعارف بیندایره در) 1985کیوز ( .پرداختدر حوزه تعلیم و تربیت  آنهابین  هايشباهت

) 1962( لکب ،همچنین داند.می 3و علی ، ریاضی2معنایی ،1قیاسیالگوهاي  را شامل هانواع الگوا تربیت

 از دیدگاه .)30: 1978کامن، ( کندمی، قیاسی، ریاضی و نظري تقسیم 4مقیاسی دسته چهارالگوها را به 

د. نشوتقسیم می 7و تعاملی 6هاي عقالنیبه دو دسته کلی الگوالگوها ) 17: 1374( 5کارلسون و آکرمن

در و تمامی الگوهاي ارتباطی را  کنندمیهاي ساختاري و کارکردي اشاره نیز به الگو 8کوایل و ویندالمک

توان به الگوهاي کنشی، کنند. از الگوهاي ارتباطی میمی بنديطبقهالگوهاي کارکردي  زیرمجموعه

در دو  کلیربه طوها رسد الگو). به نظر می146: 1387، اره کرد (شومیگر و همکاراناي اشتعاملی و مراوده

 و مرتبط با هم پیوسته همبه  ،درپیالگوهاي خطی داراي مراحل پی گیرند.می خطی قرارر طبقه خطی و غی

        هایی در الگوهايچنین ویژگی .استضروري  در این الگوها رعایت ترتیب مراحل مختلفباشند. می

خطی ر؛ پس بین مراحل الگوهاي غیالزم استارتباط بین مراحل آنها  ،نیست. اما ضروريخطی رغی

  ان تغییر و جابجایی در آنها وجود دارد.و امکپیوستگی نیست 

ی بین آنها هایاختالف که هرچند شویم.کلی بین آنها می با بررسی انواع الگوها، متوجه شباهت

آنها اشاره          هر یک از مربوط به هایی نمونهضمن توضیح و تشریح الگوها، به ، ادامهوجود دارد. در 

  :می شود

 و کم اجتماعی و ،رفتاري، به صورت گسترده در علوم فیزیکیقیاسی الگوهاي  :الگوهاي قیاسی

شباهت بین عناصر  ،چنین الگوهایی طراحی. در گیرندقرار می استفادهمورد آموزشی  هايدر زمینهبیش 

در استفاده از الگوهاي  شباهتاین  موضوعی اساسی است. بررسی موردله أعناصر موجود در مس الگو و

. این الگوها اگر از نظر اندازه صحیح و در جزئیات دقیق باشند، است ترها برجستهالگو سایرنسبت به  قیاسی

دهند. البته نباید چنین کمکی را دست کم بگیریم. این نوع الگوها به چیزي بیش از توصیف ساده ارائه نمی

تشافی باشند و کاري کنند که توانند ابزار اکتر بیان کنیم. آنها میکنند تا عقاید خود را راحتما کمک می

مفیدند ها در آزمون نظریه ، الگوهامتمرکز کنیم. همچنین هاروابط بین آنتوجه خود را بر اجزایی معین و 

                                                
1. analogue 
2 . conceptual 
3 . causal  
4 . scale 
5 . Carlson & Awkreman 
6 .  intellectual 
7.  interactive  
8 . MaQuail & Windahl 
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نمایند. اما میرا محدود  سودمندي و مطلوب بودنالگوها  ). هرچند این145: 1387(شومیگر و همکاران، 

  آزمون یاري دهند. براي قبولقابلهاي هممکن است محقق را با فرضی

 حوزهکه از  استآموزشی  امورقیاسی در  يالگو از جمعیت یک مدرسه مثالیبررسی  يالگو

است که مسیرهاي ورودي و خروجی  آبی تانکر ،. مصداق این الگوگرفته شده است هیعار شناسیجمعیت

 این هاي بنیاديویژگیابی ارزی .دهدو مسیرهاي آب سیستم مدرسه را نشان میآموزان جمعیت دانش، آب

       امکان  ،هاي قبلآوري شده در طول سالاستفاده از اطالعات جمع با زمان ازالگو در یک نقطه خاص 

الگو، این ارزش اصلی  .صورت گیرد هاي الزمبینیپیش آینده مدرسه در تا براي اندازه جمعیتدهد می

) الگوي قیاسی 1962بلک ( .است نگرآینده هاي متوالیآموزان و پیشگوییدانش یجمعیت توضیح تغییرات

؛ یک الگوي قیاسی، از است که براي پردازش ساختارهاي جدید طراحی شده داندمی را سیستم یا فرایندي

به هم پیوسته از پدیده روابط کوچک جدید یا  این نظر به صورت انتزاعی و یکپارچه در قالب ساختارهاي

  ک الگوي ساختگی (تقلیدي) از پدیده اصلی است.یشود و اصلی قلمداد می

الگوهاي معنایی
از هستند.  2یا استعاره کالم مبتنی بر ،شوندبیان می که به شکل شفاهی الگوهااین : 1

اي استعاره توان الگوهايرا می الگوهاي معنایی ،استاستوار  کالمها و استفاده از استعاره برزبان  آنجاکه

 مورد نظرمقیاس مفهومی براي موضوع یک ساخت که الگوهاي معنایی،  اید خاطرنشانب. تلقی کردنمادین 

کند. البته، این الگوها، نبود دقت کافی آنهاست که آزمودنشان را سخت می عمومیآورند. نقص فراهم می

آورند که شوند، توضیحی ارزشمند در مورد موضوع فراهم میچون این الگوها به شکل شفاهی بیان می

  متداول هستند.معنایی در تحقیقات آموزشی درك است. الگوهاي  به راحتی قابل اغلب

، مثالی از یک الگوي معنایی است که کاربرد مهمی از اوایل دهه يا مدرسهالگویی از یادگیري 

 عنصر سهعنصر است.  پنجپیشنهاد شد، شامل  3توسط کارل 1963. این الگو که در سال داشته است 1970

دیگر  عنصرآموزان و دو توانایی براي درك ساختار و استقامت) در رابطه با خود دانش، 4داد(استع

از نظر کارل هم کیفیت ساختار و هم  ،ها و کیفیت ساختار) حاصل شرایط بیرونی است. همچنین(فرصت

از آنها براي  گیري وتوان آنها را در چهارچوب زمان اندازههایی هستند که میتوانایی درك ساختار کمیت

شود، یا می آزمون استفاده کرد. در این الگو، میزان یادگیري مهارت براي هر فرد، به شکل ساختاري بیان

                                                
1 . semantic models 
2 . metaphors 
3 . Carroll 
4 . aptitude 
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 کند، به کل زمانی که به آن نیاز داردآموز، صرف فراگیري مهارت میکه دانشبه صورت نسبت زمانی

   ).  730: ١،1963ل(کار

محور استفاده  مدرسه هاي آموزشینقطه آغاز توسعه نظریه نبه عنوا، از این الگو یمحققان آموزش

 نیز )1976( 3و لوهنس کولی مطرح کرد ومهارت آموزش  درخصوصاي ) نظریه1976( 2کردند. بلوم

هاي الگو اکثر. مربوط می شودارزیابی مدرسه  بهمراحلی را براي ساخت یک نظریه پیشنهاد کردند که 

زیادي از این دهند. اگر چه انواع روابط بین آنها را توضیح می و ییشناسار را اي از عناصمجموعه ،معنایی

یک کمی از آنها قادر به تشریح و توضیح ر ند، اما تعداد بسیاهست و توصیف و یا تقلید حیقابل تشرها الگو

این توضیح است و  مبتنی برالگوي نظري است. الگوي نظري  هايهدفکه یکی از د پدیده تجربی هستن

اي الگوي نظري با الگوي معنایی رابطه از این رو،. )3382: 1985،کیوز(شودخود باعث افزایش معنی می

  تنگاتنگ دارند. 

در علوم رفتاري و اجتماعی بسیار استفاده از الگوهاي ریاضی  1960از اوایل دهه :الگوهاي ریاضی

کاربرد این  ه است، اماصورت گرفت الگوهااین هرچند در زمینه تحقیقات آموزشی استفاده کمتري از  .شد

است. در علوم رفتاري و  مسائل ارزیابی بوده پیرامونبیشتر  شناسی و آموزشینرواهاي ر حوزهدالگوها 

هاي در دههرسد که و پیشرفت نظریه دارند و به نظر میتدوین اجتماعی، الگوهاي ریاضی نقش مهمی در 

  ).3382: 1985،کیوز(صورت گیرداضی در تحقیقات آموزشی استفاده بیشتري از الگوهاي ریآتی 

ي غیررسمی یا نظریهیک ، باید طراحی الگوي ریاضیاز  پیشکه  کندبیان می) 1968( 4تاتسوکا

له أفهم بخشی از مس متضمن. ساختار الگوي ریاضی شودپیچیده تدوین  هايموقعیت ازالگوي معنایی 

که الگوهاي رود. از آنجامی یا تثبیت الگوي معنایی پیش مینظریه غیررس طرح سمتبه  اگر چهاست؛ 

ها هستند، قبل از توسعه الگوي ریاضی، باید و توسعه نظریه طرح معطوف بههاي ریاضی معنایی مانند الگو

آن در جهت گسترش نظریه حرکت  تا الگوي ریاضی با تکیه برباشد (مفهومی) وجود داشته  الگوي معنایی

  برخوردار است.ارزش اکتشافی از  نظریهدر توسعه  الگو ، اینلر حاه به د.کن

الگویی تشریحی است و نشان دهنده سبک و روش مشخص و وضعیتی از  ،یک الگوي ریاضی

هاي استفاده از این الگو را ) مزیت1962هاي متناسب با اطالعات موجود و در دسترس است. بلک (پدیده

         در ،شودقات آزمایشی از تجزیه و تحلیل ریاضی استفاده میدر تحقی وقتی: شمردبرمی گونه نیا

                                                
1 . Bloom 
2 . Cooley & Lohnes 
3. Tatsuoka 
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بندي روابط، کارکردهاي منطقی به صورت منطقی استنباط و ساختار و ترکیب آنها به سهولت صورت

       شود. الگوي ریاضی از منظر رابطه نسبیت داخلی که جزء اصلی یا واقعی پدیده را تشکیلمعلوم می

مورد توجه  اغلب، در الگوي ریاضی عالوه بر سادگی، اصل امساك همچنینشود. میدهد، بررسی می

مطرح       واضح  طورکه به  هاي پایه و اصول موضوعی و بدیهی. این الگو بر توسعه فرضیهردیگ یمقرار 

اي هبینی. این مسأله باعث پیش، مبتنی استو امکان پرسش و بررسی در مورد آنها وجود دارد می شوند

تر نظریه رسمی طرحمنشأ  امر این .آنها را آزمود توانمی شود که با اطالعات تجربیی میروشنی و کم

  به صورت ضمنی یا واضح در الگو وجود دارند.  و آیدبوجود میروابط غیررسمی  در حیطهاست که 

و  1له تحصیلی از سوي زاجونسأترین کاربردهاي الگوي ریاضی براي یک مسیکی از موفق

در بسیاري از جوامع به خوبی پذیرفته شده و بودن  . اصل ارشدشودمربوط می ترتیب تولد ، بههمکارانش

 عالوه بر این، شود.خاصی می يها یژگیوو معلوم شد که تولد اولین فرزند مذکر، شامل رفتارها  تر شیپ

          .استکاهش  هنی روبهعملکرد ذ و افزایش اندازه خانواده روبه که دهدنشان میجهانی  شواهد

    و حذف شدن دارند. کاهشبه اقتصادي رو -نترل موقعیت اجتماعیکمشاهده شده، بعد از هايناهنجاري

    ،ندآوري شدی جمعآموزششناسی و نروا اتحال، بیشتر شواهدي که طی قرن بیستم از تحقیق ره به

   ). 3382: 1985(کیوز، نددادنمثل پیشرفت فکري نشان  هاییترتیب تولد و مشخصه یکسانی دربارههاي یافته

ها در تحقیقات وابسته به آموزش و ساخت و استفاده از الگو 1960از اوایل دهه  :الگوهاي علّی

ی، هاي علّالگو استفاده از ).79: 1978(کامن،  ی، گسترش یافتپرورش، به ویژه استفاده از الگوهاي علّ

قادر ی، محققان را هاي علّالگو کاربردتحلیل مسیر است. فرآیند  هايشیوهبه  حاصل رشته ژنتیک و وابسته

اي از روابط درونی بین متغیرهایی با ي پیچیدهبه مجموعهرا بیان گفتاري یا الگوي معنایی  سازد تامی

هاي نظري ها، گزاره. حاصل این تحلیلتغییر دهند ،گیرندظرافت بیشتر که اصول تحلیل مسیر را به کار می

ساختاري ساده از فرایند  الگوي معادلهیک ساخت  ،یشوند. ایده اصلی الگوي علّاست که استخراج می

 کند. الگوي ساختاري حاصل الگویی استبررسی عملیاتی می موردبین متغیرهاي در ی است که آن را علّ

 معینی به صورتدر آن، الگوي  و آمده به دستاز تحقیقات قبلی  برگرفتههاي واقعی از دانش نظریه که

کند، استفاده شده می را مشخصی بین متغیرها ي علّخطی که هرکدام رابطه هايمعادلهاي از مجموعه

  ادعاي توصیف ساختار یک پدیده را دارند. هاهاین معادل است.

                                                
1. Zajonc 
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شود. این می تولیدز هاي مختلف باگیري) معموالً در اندازهالگوي مقیاسی (اندازه الگوهاي مقیاسی:

) معتقد است که الگوي مقیاسی، 221 :1962هایی داشته باشد. بلک (شباهتبا پدیده اصلی الگو باید 

با اندازه محیط طبیعی  ها تیموجوداین  اما چون اندازه .واقعی به هم پیوسته است يها تیموجودالگویی از 

ایجاد کند. اینکه  2و تحریف 1عوجاجتمام عناصر ار متفاوت است، تغییر در یک مقیاس، ممکن است د

اند، به صورت یک پدیده تر بزرگو  تر کوچکالگوهاي مقیاسی، قیاسی و ریاضی نشان دهنده اجزاي 

و  وي مقیاسی مشروط به حصول شرایطی استاست. استنباط و استنتاج اصل از یک الگ کلی پذیرفته شده

 نیاز به اعتبار و انطباق کامل و اصالح دارد. 

بینی و حتی تصور و تخیل یک براي توصیف، تبیین، پیش، موقعیتی معلوم است مجموع، الگو در

و  شانشباهتانواع الگوهاي مهم، همراه با وجوه تفاوت و ) 1در جدول ( رود.می به کار مجهولموقعیت 

 است. آنها به طور مختصر نشان داده شدهها، معایب و مزایاي نیز ویژگی

 
  )1962) و بلک (1985ها و مزایا و معایب هر یک از نظر کیوز (لگوها، ویژگیانواع ا :1 جدول

  مزایا  معایب  ویژگی  نحوه ساخت  الگو

  قیاسی

ــاختاري ز بــــا ــد ســ تولیــ

ــدي)  (ســـاختگی یـــا تقلیـ

کوچـــک و جدیـــدي از  

  پدیده اصلی

عناصـر   الگو و  بین عناصر شباهت

، بررسـی  ي موردلهأموجود در مس

جدید  بین عناصر الگوي گیپیوست

  با عناصر اصلی

محدودیت در فایده، 

ــدود          در تیمحـــــــ

  گیري از الگونتیجه

         يهاهکمک به محقق با فرضی

  قبول براي آزمونقابل

  ریاضی

سبک و روش سـاده  ایجاد 

هـــاي  تبیینـــی از پدیـــده  

متناســـب بـــا اطالعـــات   

  موجود

ایجـاد و توسـعه نظریـه مربـوط بـه       

الگـوي   در جهت تثبیت ألهفهم مس

  معنایی متناسب با اطالعات موجود

ــیش از   ــرایش بــ گــ

ی سازي اندازه به کم

  ها دهیپد

ــات  ــتفاده در تحقیقــــ اســــ

آزمایشی، ساده و کم هزینـه  

  بودن، امکان آزمون

  معنایی
ــی مفهــومی    ــاد مقیاس ایج

  یبررس موردبراي موضوع 

ــفاهی،   ــان ش ــاربردبی ــتعاره،  ک اس

اي از عناصــر و شناسـایی مجموعــه 

  هاها و روابط بین آنیژگیتبیین و

  محدودیت در آزمون

ــن    ــمند و روش ــیح ارزش توض

دربــاره موضــوع یــا پدیــده و 

ــیم و   ــاد در تعلـ ــاربرد زیـ کـ

  تربیت

  علّی

ــه ســـاختن الگـــوي  معادلـ

اري سـاده کـه آن را   ساخت

ــورد    ــاي  مـ ــین متغیرهـ بـ

  عملیاتی کندبررسی

ــه  ــل نظریـ ــی و  حاصـ ــاي واقعـ هـ

  تحقیقات قبلی

ــیش از   ــرایش بــ گــ

ازه به عینی سـازي  اند

  ها دهیپد

استفاده از نمودار براي ترسیم 

  روابط درونی

  مقیاسی
ــا هــاي تولیــد در انــدازهز ب

  مختلف

شباهت و همانندي با پدیده اصـلی  

 تـر  بـزرگ و  تـر  کوچکو اجزاي 

  آن

ایجــــاد اعوجــــاج و 

ــف در عناصــر  تحری

بر اثـر تغییـر در یـک    

  مقیاس

ــتفاده از  ــموجوداس ــا تی  يه

  وستهواقعی به هم پی

  

                                                
1. irrelevance  
2 . distortion 
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 بهتوان آنها را که می سازد هبرآورد را باید نیازهاي زیر اصوالً مفید يالگویک ) 1985از نظر کیوز (

  :چنین برشمردعنوان کاربردهاي الگو 

  ها و کننده باشد، شباهتدهی اطالعات کمکبوده و در سازمان روابط ساختاري دارايالگو باید

  .بررسی نشان دهد روابط مورد شکل بارهردي را درامونیز و  اجزاي خود را که درك نشده روابط بین

 یعنی آزمون کرد. تأییده، آنها را توان از طریق مشاهدبشود که  یبینی نتایجالگو باید منجر به پیش 

  ها تأیید نشوند، آن الگو رد شود. چنانچه آزمون .اساس اطالعات تجربی طراحی شدهر الگو ب

  ممکن است نه  ها. الگودرا نشان ده تحقیق موضوع مورد مربوط به اییهسازوکاراید بساختار الگو

  .باشند ثرؤیین) نیز مبدر توضیح (ت بلکه بینیتنها در پیش

  روابط شناسایی  ،مفاهیم جدیدو شکل دادن به  تصور در دارد، باید نقشدر تبیین که  گونههمانالگو

  باشد.مؤثر تحقیق  هجدید و توسع

دهد، بیانگر ضمن اینکه ارتباط دو یا چند چیز را با هم نشان می که الگو دهدینشان محث باال ابم

 توان آزمایشالگوها را می که است واضح .باشدمینیز  بین آنها چگونگی ارتباط آنها و آزمون ارتباط

مکن است و م بوده هانظریهبه وابسته  اغلبالگوها د. نمودر جریان تحقیق بازسازي  الزم باشد،اگر  و کرد

  . تفاوت دارند نظریهاما از نظر مفهومی با خود  ،مشتق شده باشند آنهااز 

هاي وابسته به تعلیم به علت عالقه روزافزون دانشگاهیان و محققان به کاربرد الگوها در پژوهش

  پردازیم.به بررسی این الگوها و انواع آنها در حوزه برنامه درسی می در ادامهو تربیت، 

  

  لگوها در حوزه برنامه درسیانواع ا

هاي منطقی به مختلفی از پاسخ هايهاي مختلف یا تصورتوانند پاسخ به پرسشالگوهاي مختلف می

مالحظات اساسی مربوط به دالیل  ،. الگوهاي برنامه درسی)97: 1998، و همکاران١(بییردها باشنآن سؤال

توانند میدهند. الگوها ها را نشان میط بین آنبرنامه درسی را شناسایی و رواب يها يریگمیتصمه موج

  عمل فراهم کنند.  میدانهاي درسی را به ویژه در هاي مفید و تفصیلی برنامهجنبه

شوند، وجود دارد؛ بندي ها به چه صورتی باید طبقههاي زیادي مبنی بر اینکه الگوبحث تفسیرها و

 ها باید در میان یا بین طبقاتی از الگوهاي دیگر قرارگونظران معتقدند که بعضی از البعضی از صاحبحتی 

                                                
1. Beyer  
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هاي سؤال اي از الگوها را از طریق) مجموعه گسترده1998متعددي، از جمله پوزنر ( نظران صاحبگیرند. 

  توان به سه گروه تقسیم کرد:متفاوت مشخص نموده و مالحظه کردند که الگوهاي برنامه درسی را می

 ریزي درسی انجام شود؟در برنامه اي): اینکه چه مراحلی بایدمرحله(اي رویه رویکردهاي  

 ه درسی باید چه کاري انجام دهند؟رویکردهاي تجویزي: اینکه طراحان برنام  

 ارتباطی با یکدیگر  رویکردهاي مفهومی: اینکه عناصر طراحی برنامه درسی چه چیزهایی هستند و چه

   ).77: 1998، (بییر و همکاراندارند؟ 

  

 اي قرار دارند. یکی ازهاي رویهها در گروه الگوتعداد زیادي از الگو اي):اي (مرحلهالگوهاي رویه

اي کالسیک و سنتی است از اینکه ) است. این الگو، نمونه1949نفوذترین و اولین آنها الگوي تایلر (اب

هاي برنامه درسی و روش هاي پیچیده تدریس به نحو مناسبی ساده شوند و اینکه طراحیچگونه موقعیت

هاي درسی بین الگوهاي برنامه درسی و الگوریتم آن، عقالنی و منطقی اجرا شود. برخی از محققان برنامه

هاي عملی ها و شیوهها با رویهپردازي و الگوریتماند: الگوها اساساً با مفهومشده قائلبرنامه درسی تفاوت 

) اظهار 1983( 1. دسکمپنیستها همیشه شفاف و روشن الگوریتم ند. مرز جدایی الگوها ازادر ارتباط

ها و چون آنها رویه .دشونمیتلقی ریزي برنامه درسی، الگوریتم از الگوها در طرح بسیاريکه  کندمی

ترین الگوهاي ) الگوي تایلر یکی از اساسی1985( 2کنند. از نظر اورپوودگام به گام را ایجاد می مراحل

 يکه الگویش به عنوان دستورالعمل تجویز هرگز قصد نداشت اوسی شناخته شده است. با اینکه برنامه در

وسیله  -ي هدفویژه او، آن را به عنوان یک الگوریتم اما بعضی از پیروان .طراحی استفاده شود براي

   ).19: 2009، ٣(مارشندمعرفی نمود

  

  

                                                
1. Deschamp  
2. Orpwood 
3.  Marsh 
4.  Key Concepts for Understanding Curriculum 
5. Goodlad and Richter's  Planning Levels Mode 
6.  Posner's Intended Learning Outcomes Model 
7.  Cohen's Interaction Model 
8.  Johnson P-I-E Model 
9.  Skilbeck's Situational Analysis Model 
10.  Wiggins and McTighe's Understanding by Design Model 
 

 
 



 1390، تابستان 1، شماره 1سال             مشهد                                  گاه فردوسی دانشنامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش   110

با عنوان                ، در فصل سوم 1درسی مفاهیم کلیدي براي فهم برنامه) در کتاب 2009مارش(

الگوي « است: چنین اشاره کردهاي برخی از الگوهاي رویهبه  »ها به عنوان ابزار طراحیالگواستفاده از «

قابل )، الگوي بازده یادگیري 1966( 2لدد)، الگوي سطوح طراحی ریچتر و گو1962استقرایی تابا (

 ارزیابی) -اجرا -(طراحی  P-I-E)، الگوي1974( 4تعاملی کوهن )، الگوي1974( 3پوزنر ینیب شیپ

)، فهم و ادراك با طراحی الگو از ویگینز و 1976( 6ک)، الگوي تحلیل موقعیتی اسکیلب1967( 5جانسون

  ). 21: 2009(مارش، )» 1998( 7تیگهمک

حله مقدماتی دیگري ) که اساس آن بر چهار مرحله منطقی تایلر استوار است، مر1962به الگوي تابا (

تأکید دارد.  بر رویکرد استدالل استقرایی عنوان نیازسنجی اضافه شده است. تابا در الگوي طراحی خود با

سطح  یعنیسه سطح دیگر  . اماکند) نیز از الگوي منطقی تایلر پیروي می1966الگوي ریچتر و گودلد (

  .شده استن اضافه اي) و سطح اجتماعی به طراحی آآموزشی، سازمانی (مؤسسه

                    بازده یادگیري مبتنی بر) یکی دیگر از رویکردهاي منطقی طراحی 1982الگوي پوزنر (

) بر الگوي فرهنگی 1976) و طراحی آموزشی و طراحی ارزشیابی است. اسکیلبک (ILOs( بینیپیش قابل

 ها،هدفکز دارد. این مراحل شامل تدوین مدرسه تأکید و در اولین مرحله طراحی بر تحلیل موقعیت تمر

) الگوي طراحی منطقی خود را حول عناصر طراحی، اجرا و 1967جانسون ( ها، اجرا و نظارت است.برنامه

زیادي وارد شده  نقدهاي ،البته بر الگوهاي خطی ).22: 2009(مارش،  ) قرار داده استP-I-Eارزیابی(

 سمتاین را از قبل تعیین و به  هاهدفهاي درسی نباید ست که برنامه) معتقد ا1978از جمله، پاینار ( .است

نیست که طراحی برنامه درسی از طریق  درصدد. او دها را جهت دهگیريکه تمام تصمیم حرکت کند

  .رودباي پیش هاي ویژهمراحل یا رویه
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سی در جهت ارتقاي سیستم در هاي برنامهبهبود الگو هب زیاديعالقه بسیار  1970و  1960هاي در دهه

بسط داده و توصیف  را نویسندگان و مؤسسان مدارس ویژه هايربهمدرسه وجود داشت و این الگوها تج

استفاده  ي زیادياي در کشورهانمودند. در الگوهاي برنامه درسی، از الگوي تایلر هنوز هم به طور گسترده

ه، یک الگوي جدید برنامه درسی که اکنون در تعدادي از توجهی تقریباً بیست سالشود. البته، بعد از بیمی

 UBD)( ١عنوان فهم از طریق طراحی باالگو که شود، ایجاد شده است. در این کشورها از آن استفاده می

اي شد، طراحی باید به طور وارونه در یک مجموعه سه مرحله مطرح )1998( ویگینز و مک تیگه توسط

نیاز را براي فهم مالحظه کرده و  هاي موردتایج مطلوب را شناسایی و نمونهیعنی بتواند ن .انجام شود

چند  ،ویژگی اصلی آن. زیرا این الگو خطی استکه  است روشن .یادگیري را طراحی نمایدتجارب 

ریزي در این الگو . در واقع، تمامی مراحل برنامهاستبا یکدیگر  آن مراحل بینو ارتباط  بودن يا مرحله

اي آغازین است و ریزي متضمن مرحلهاند. به عالوه، فرایند برنامهمتصلهاي زنجیر به یکدیگر حلقه همانند

پیشرفت تدریجی و مراحل گوناگون وجود ندارد و رعایت ترتیب خاص در مراحل متفاوت آن هم الزامی 

 شوند.هایی در الگوهاي خطی دیده میچنین ویژگی است.

هاي درسی اگر برنامهکه  مدعی هستندالگوهاي برنامه درسی توصیفی طرفداران  :الگوهاي توصیفی

هاي به موقعیت هاهدفو  به همراه خواهد داشتهاي فرایند باشند، نتایج بهتري معطوف به فهم پیچیدگی

دو نمونه از الگوهاي توصیفی  ٢استنهاووسشد. الگوي واکر و الگوي  تر واگذار خواهندمرکزي پایین

شان را وظایف چگونه بود که طراحان برنامه درسی مند عالقهبه این موضوع ) 1971واکر (یژه، به و. هستند

شان بروند. او فرصت بسیار خوبی براي بررسی باید به دنبال وظایف گونهدهند، نه اینکه، آنان چانجام می

هاي ایده. او سایی کندرا شنافرایند طراحی برنامه درسی هاي مؤلفه نیتر مهماین مسأله داشت و توانست 

 الگوي استنهاووس ،دیگر کرد. الگوينامید، مطرح »گراییطبیعت«که  را در چهارچوب فرایندي خود

بلکه  .نیست مختلف در آن ضروريرتیب مراحل ت با یکدیگر، مراحل الگو طرغم ارتبابهکه  است )1975(

و امکان تغییر و جابجایی در آنها  ن استآهاي درك پیچیدگی معطوف بهبه صورت فرایندي و این الگو 

  وجود دارد.

  

                                                
1. Understanding by Design 
2. Stenhouse  
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طرفداران انواع الگوهاي پردازي هستند. الگوهاي مفهومی برآیند نظریه :1الگوهاي نظري یا مفهومی

کنند. الگوي کید میها تاها و رویهتمرکز دارند و خیلی کمتر بر فرآیند هايمفهومی بر عمق موضوع

) و الگوي ساختارگرایی رسنیک و 1990هاي چندگانه گاردنر (ي هوش)، الگو1970(فکورانه شواب

  .شوندمحسوب می) از جمله الگوهاي مفهومی 2009نقل از مارش، به ؛ 1989کلوپفر (

منشتر  هاي درسیبرنامه ارتقاي به منظوررا  »2زبان عملی«بهبود  مربوط به هايهشوآب مجموعه مقال

برنامه درسی  در شرایطی است که طراحان »3گیريفرایند تصمیم« ،عمده در این میان، یکی از مفاهیم. کرد

ها و پیامدها را ، هزینه4هاي بدیلحلگیرند تا راهزمان الزم براي بررسی حقایق مربوط را در نظر می

بینی نتیجه یک فرآیند . هنگامی که دانشمندي به توضیح چگونگی کارکرد چیزي یا به پیشبسنجند

             گذارد، آغازاي تأثیر میبر متغیر وابسته اوست، معموالً کار را با متغیر مستقلی که به عقیده ا مند عالقه

اندیشد. با افزایش تعداد متغیرها، میزان اغلب به چگونگی امکان دخالت سایر متغیرها نیز می اوکند. البته می

را  روابطتواند د و از آنجاکه یک الگو مییابو احتمال چگونگی ترکیب آنها نیز به شدت افزایش می

در نظر گرفتن زمان تقریبی  ،هاي مؤثرشیوهآنها نیز هست. یکی از حذف پیشنهاد کند، در مقابل قادر به 

از آنجاکه  شود،عوامل در نظر گرفته ز ت به عنوان یکی ااگر در پژوهشی جنسیبه طور مثال، متغیرهاست. 

که  شود یمبه عنوان معلول عوامل دیگر در نظر گرفته پس  ،کند یمآن را کسب  ابتدافرد از این ویژگی را 

از  توانند یم ،ت هستندهایی که نشانگر علیپیکان. ردیگ یمقرار  ي دیگراز متغیرها قبلنظم زمانی،  از نظر

  گو،زمان متغیرها در یک ال تنظیمی به سمت آن نخواهد بود. با پیکاناما هیچ  .بگیرند نشأتجنسیت 

درك  به ،کردن با الگو به این شیوهر شوند. کاهاي نظري که با این نظم مغایرت دارند، حذف میگزاره

کند. در این شرایط ت و معلولی هستند، کمک میهاي علّنمایانگر زنجیره در عملهایی که زیر مجموعه

ها نظم و ترتیب رد، بلکه میان آنبندي کتوان گروهمتغیرها را می ممکن است دریابیم که نه تنها مجموعه

) در فرایند الگوسازي، اگر چه ممکن است به نظر غیرممکن 1972هیک ( زعمزمانی نیز وجود دارد. به 

به  يهاي نظري مربوط به آنها فورند، گزارهوبرسد، اما هنگامی که متغیرها روي کاغذ یا تخته نوشته ش

کار دشواري است. یک الگوي سودمند براي پاسخ به مسأله  . یافتن متغیرها هموارهشوند یمذهن متبادر 

هاي موقعیتانجام دهد و را  یکدیگر او البته مرتبط ب موردي متعدد هايهها باید مطالعها و معلولتعلّ

                                                
1. conceptual model 
2. practical language 
3. deliberation  
4. alternative solutions 
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شوند، در نظر بگیرد (شومیگر و هاي نظري کلی استخراج میگوناگون زمانی و مکانی را که در آن گزاره

  ).159 :1387همکاران، 

گیري ردي که باید در هر تصمیماموبراي شناسایی  »عناصر اصلی« حاز اصطال) 23 :1969(١شوآب

          استفاده  »یادگیرندگان، معلم و محیط موضوعات درسی،« ، یعنیمدنظر قرار گیرندلی برنامه درسی عم

م شناختی و در زمینه رشد که در علو هاییهاساس مطالعر ها را باي از هوشگاردنر مجموعه.کندمی

نوع هوش،  نیتر یمیقدو  نیتر مهمکودکان انجام داد، شناسایی، و هشت نوع هوش را برجسته کرد که 

                     ،2عبارتند از: هوش فضاییهوش است. انواع دیگر  ریاضی –و هوش منطقی هوش زبانی

 عملی یک روشگاردنر،  .6شخصی درون ، ونهگرایا، طبیعت5يفرد نیب ،4ییایقیموس، 3جسمانی -حرکتی

کالسی  يها تیفعالدر را آنها  از ترکیبیتا بتوان  هاي چندگانه فراهم کردبراي شناسایی هویت هوش را

  .)1990(گاردنر، مورد استفاده قرار داد 

معرفی ، داهمیت دار ر یک برنامه درسیمنطق خود را مفهومی از عناصر و روابط بین آنها که د ،تایلر

دارد.  تناسب بیشتري با الگوي مفهومی اما ،استاي چه الگوي او اغلب الگویی رویه. بنابراین، اگردکنمی

واقع،  د. درکردنبراي الگوي مفهومی خود استفاده  گودلد و جانسون نیز از کار تایلر به عنوان نقطه عزیمت

را در الگوي مفهومی خود پذیرفت. بعاد آن مطرح کرد و ا ٧رئوس برنامهبه عنوان منطق تایلر را  ،گودلد

نیز از الگوهاي تایلر، تابا و ... به عنوان الگوهاي  9یبرنامه درسشناسی مطالعات روشدر کتاب  8شورت

(الگو  10هايوارهطرح خلق و نقد عبارت از برنامه درسی را دراي هدف پژوهش نظریه مفهومی یادکرده و

درسی را هاي برنامه فرایند ها وکه ماهیت بنیادي و ساختاري پدیده ددانمی هاي) مفهومیارچوبهیا چ

در  و درسی هستند هاي برنامههاي مفهومی به دنبال تبیین ماهیت اساسی پدیدهوارهد. طرحسازفهم می قابل

لذا،  .)274: 1387را خلق کرد (شورت،  هابلکه باید آن ،اي از تفکر و عمل مفروض نیستندهیچ شاخه

  کنند. به طور آشکار تصریحهاي قبلی را الگوهاي نظري باید دانسته

                                                
1. Sehwab 
2. spatial 
3. bodily kinaesthetic 
4 . musical 
5. interpersonal  
6. intrapersonal 
7. syllabus 
8 . Short 
9 . Forms of Curriculum Inquiry 
10 . schemes 
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اي که به بین این الگوها وجود دارد. در الگوي رویه هاییتفاوتو  هاشباهت، واضح استه کچنان

در آنها ضروري  پیوسته بوده و رعایت ترتیب خاصیمراحل  ،صورت خطی و از قبل تعیین شده است

هاي فرآیند است، با وجود ارتباط با یکدیگر، وصیفی که معطوف به فهم پیچیدگیاست. در الگوهاي ت

نیازي به رعایت ترتیب مراحل مختلف نیست و نکته اصلی توجه به فرآیند مراحل است. در الگوي 

توجه شده  هاعمق موضوع همفهومی، برخالف دو الگوي پیشین که بر مراحل و فرآیندها تأکید دارند، ب

ته از آنجاکه الگوي مفهومی جهت بررسی دالیل و نتایج موضوع باید به مطالعه عناصر و روابط است. الب

  اي و توصیفی دارد.با الگوي رویه هاییشباهتبین آنها در یک برنامه درسی توجه نماید، 

ل از نق به ؛1998( بندي پوزنرتقسیمو ) 1962) و بلک (1985بندي کیوز (توان بین تقسیممی بنابراین،

بندي پوزنر به بندي کیوز و بلک مانند تقسیمتقسیم در از یک سو،برقرار نمود.  ارتباط) 2009مارش، 

ی و ریاضی، علّ ،قیاسیدیگر، سایر الگوها ( سوياز  .(معنایی، نظري) اشاره شده استمفهومی الگوهاي

الگوهاي مفهومی اینکه،  تر مهم .رندیگ یماي و توصیفی قرار گروه الگوهاي رویهزیرمقیاسی) نیز در 

اي و و طراحی الگوي مفهومی، گذر از الگوهاي رویه رداي و توصیفی دای را با الگوهاي رویهیهاشباهت

مقیاسی نیز به سوي ایجاد یک  و یریاضی، علّ ،قیاسیي گذر از الگوهاهمچنین،  .طلبدتوصیفی را می

 رود.الگوي مفهومی پیش می

د و محتواي پیشین را درون ظرفی یدي را درون اطالعات قبلی آشکار کنتواند روابط جدالگو می

هاي جدید طرح و آنها را اصالح ها را در قالب سؤالجدید قرار دهد. به موجب این، یک الگو عدم تناسب

 هاي معلوم و مفروض براي اجراي برنامهبراي فهم معنی پدیدهرا الگوهاي مفهومی یا نظري روشی  کند.می

هاي مفهومی الگو هاي برجسته براي رسیدن به بصیرت است. ازکنند که یکی از روشی فراهم میدرس

استفاده از الگوي ). 3384: 1985،(کیوز شودهاي مربوط به آموزش و پرورش استفاده میدر پژوهشاغلب 

اربرد فراوان به علت کاز این رو،  ).79: 1978(کامن،  غالب است یمفهومی هنوز هم در تحقیقات آموزش

رابطه آن الگوي مفهومی در حوزه برنامه درسی و آموزش و پرورش، اهمیت و ضرورت الگوي مفهومی و 

باشد، در این ، با توجه به خاستگاه و مقصد این نوشتار که واکاوي الگوي مفهومی میهمچنینبا نظریه و 

  پرداخته می شود.بخش به تبیین بیشتر این الگو 
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   لگوي مفهومی یا نظريبه سوي فهم ا

        فراهمسیستم را یک  هايپویاییبینی پیش یانتزاع واقعیت است که فرصت درك و گاه ،الگو

شوند و توجه ما را به برخی از ابعاد ویژه کند. الگوها به ندرت به صفت درست یا غلط متصف میمی

 کنند. این وي جهان ایجاد میهایی به سارچوب ادراکی یا پنجرههچ ،دارند. الگوهامی معطوف

 ).87: 1998، 1ومبائ(دهندو به برخی به سهولت اجازه عبور می نمودهها برخی چیزها را غربال ارچوبهچ

. الگوي شوند یمو در بسیاري از موارد از آن مشتق  هستند طتبنظریه مر باالگوهاي مفهومی  به ویژهالگوها، 

ساختار ذهنی، در واقع بیانگر کند. این را توصیف می اجزاي آن بین روابطنظري، اصل و اساس پدیده و 

اي از مجموعه ،کند که الگوهاي نظري) بیان می1975( 2دریابیم. لوتز به طور شفافاست که پدیده را  آن

                       ،گذارندمی ریتأثیا روابطی که برروي هم  »نظري«با یکدیگرند که با مفاهیم  مرتبطعناصر تجربی 

کند که این عناصر از طریق الگو، بیان می باره) در این 1962بلک ( ).37: 1978(کامن،شوندتنظیم می

) در قضیه تناسب (تجانس) ادعا 1964معنی در خود آنها وجود دارد. کاپالن ( ،بلکه .شونددار نمیمعنی

مشخص و برجسته  3شکلیا هم تخیهم رهاي شناخته شده که الگوي نظري باید از طریق ویژگی کندمی

 دهد یم) توضیح 1974کاوس (. بودن یعنی مشابه ساختار الگو شکل بودن هم). 37: 1978(کامن، شده باشد

اما  .که الگوي نظري باید نشانی براي ادراك باشد و این ارتباط باید در تمام پدیده یکسان و محسوس باشد

که الگوي  مبتنی بر فهم ارائه و بیان نمود با عنوان نظریه شامل جوهر اصلی آن نباشد. او این شباهت را

درست نیست که کیفیت مواد به کار مقوا و چسب ساخته شده باشد، اما  آجري ممکن است فقط از يخانه

هم  توان گفت که از دیوار، سقف و حجمی بهمورد میاین در  .رفته در این الگو را برابر با اصل آن بدانیم

                     بودن به رابطه بین مفهوم و تجربه شکل همدر واقع،  ).1 :1974(کاوس،ه شده استساخت وستهیپ

)، سه شرط 1959( 4شکل درآید، برودبکیک گردد. براي اینکه یک الگوي نظري به صورت می بر

  داند:بنیادي و ضروري را به شرح زیر الزم می

هاي تجربی که الگو از آنها گو، با اجزا و عناصر پدیدهارکان و اصول مفهومی ال هر یک ازبین  .1

  باشد. 5هت و مطابقتباشود، شاقتباس می

  و حفظ شود. ایجاداین رابطه در سراسر الگو  .2

  بنیادي پیروي کند. هایی یکسان و مشتركهپایه و اساس الگو از اصول و فرضی .3

                                                
1. Birnbaum 
2. Lutz  
3. isomorph 
4. Brodbeck  
5. correspondence  
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دیگر یکناصر الگو و پشتیبانی آنها از ) بر اجتماع منطقی ع154:1964( 1در این مورد، هاندي و کورتز

به عنوان مجموعه  از الگوي نظري )1972( 2کنند. ریوتهاي اصلی تأکید میو سازگاري بین الگو و پدیده

دفاع باشد، ها میتهاي متناسب با واقعیکه داراي ویژگی روابطیهمچنین و  یکم یا کیفیمنطقی روابط

  ).39: 1978(کامن،  کندمی

اهت و ب) ضمن تصریح این شرایط، معتقد است که باید بین الگوي مفهومی و اصلی ش1959(بردبک 

) هم اظهار کرده که باید استنتاج از یک بخش از الگو به 1961( 3تطابق زیادي وجود داشته باشد. پارسونز

. اعتبار هر یک هاي مشابه آن در دنیاي واقعی مقدور باشداز الگوي نظري به پدیده همچنینها و ر بخشسای

هاي بعدي، به درجه تناسب بین شده از کاربرد مستقیم الگو در واقعیت هاي ارائهها یا تفسیراز استنتاج

که  کندمی) تصریح 1959هاي اصلی وابسته است. از طرف دیگر، بردبک (ساختار الگوي نظري و پدیده

  ن مطابقت وجود داشته باشد. عناصر مفهومی یا الگو و اصل آ ،هاویژگی هر یک ازباید بین 

) آنها را 1973( 5سنوكو ا 4) الگوهاي نظري را الگوهایی تبیینی و ناتال1975) و لوتز (1974کاوس (

که الگوها بررسی عناصر یا مفاهیمی را که  کندمی) اشاره 1962. بلک (نامندمی تفسیري ییها ارچوبهچ

(آزمایش) به  در تضاد با تجربه، الگوي نظري )1957( 6کنند. طبق نظر بیچدر ماوراي ماست، تسهیل می

کند، روشی از ) بحث می 1962همچنین الگوي نظري، چنانچه بلک (. استادراکی  و مفهومیصورت 

) الگوي نظري را 1975( 8) و لوتز1974( 7ویژه است. کاوسهاي تجربی فرایند تفکر درباره پدیده

تجربی بوده و نتیجه تفکري  ،الگوي نظري مافوق که کنندمی انتزاعی دانسته و بیانساختاري مفهومی و 

زنی براي پذیرش اطالعات یابی و گمانهبنیاد زمینه ازاي است بلکه اصول اولیه ،اساس و بیهوده نیستبی

  حاصل از تجزیه و تحلیلی سخت که از اطالعات پایه تولید شده است. فیقابل توصیک پدیده 

ارائه معنی و مفهومی است که نتیجه منطقی تحلیل اطالعات پایه است. نقش این الگوها، تصور و 

تعریف  10و فضا (فرض) 9) الگوي نظري خوب را، جدا و مشخص کردن مرز بین واقعیت1968کوهن (

چیزهایی از پدیده را که مرز و زمینه یکسان و ز آنجاکه الگو، دهد. اکه یادگیري را افزایش می کند یم

                                                
1. Handy & Kurtz  
2. Rivett  
3. Parsons 
4. Nuthall  
5. Snook  
6 . Beach 
7. Caws 
8 . Lutz 
9. reality 
10. areas 
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خارج از مرز مشترك  هايتواند پدیدهنمی از این رو، .دهدمیدارند، توضیح  واقعیهاي مشترکی با پدیده

  ).39: 1978(کامن، توضیح دهد را  هانآ

اما این  .دند هم مبناي فهم و هم مایه بهبود امور شوانتظار بر این است که طراحی و تدوین الگو بتوا

هاي افراد درباره هاي متعدد، اولویتتعریف چهارچوب دو مفهوم با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. فهم به

  تا  کندکمک می ریزيکنندگان برنامهشود. این امر به هماهنگاعمال و نتایج آتی آنها مربوط می

. خصوص آنچه قبالً بدیهی فرض شده است را مطرح کنندر و سؤاالتی درا شناسایی مختلف  هايتواقعی

در . انجامدمیبهبود امور  همتضاد، باحتماالً هاي متفاوت و دیدگاه با افراداز مشارکت گسترده  فهم حاصل

، به 1984، 1اتخاذ کند (فیلدینگ يتر مناسب هايو تصمیم شودها آشنا تواند با دیدگاهنتیجه، انسان بهتر می

  ).69: 1374نقل از کارلسون و آکرمن، 

  

  گو در حوزه برنامه درسی شده با رویکرد طراحی الهاي انجامنقدي بر پژوهش

خصوص طراحی الگو در حوزه برنامـه درسـی بررسـی    ر د گرفته  صورتهاي در این بخش، پژوهش

پژوهشگاه علـوم و فنـاوري اطالعـات     هاينامهپایگاه ثبت پایانتالش شد تا با جستجو در  بنابراین،شود. می

داخلی، این هدف  هیدانشگاهاي هاي دکتري مربوط در کتابخانهنامهگیري از پایانو همچنین با بهره 2ایران

باشـد کـه   داخـل کشـور مـی    هاي دکتري ده ساله اخیرها، پایان نامهمحقق شود. مالك انتخاب این پژوهش

  رنامه درسی بوده و از آنها دفاع شده است. عنوان و موضوع آنها طراحی الگو در ب

 رود کهانتظار می اند،هایی که با عنوان و موضوع طراحی الگو نگارش شدهنامهدر واقع، در پایان

هایش نیز به نوع الگو یا فرضیه هاو در سوال دهد نگارنده در فصل اول، تعریف دقیق عملیاتی از الگو ارائه

نه نظري (فصل دوم) نیز با اشاره به مباحث و مبانی نظري، به روشنگري الگو و در بخش پیشی .اشاره نماید

رود نظر خود پرداخته و از جنبه نظري آن را تبیین کند. همچنین انتظار می دالیل انتخاب الگوي مورد

 در فصل چهارم طراحی الگوي منتخب خود آشنا نماید.خواننده را با روش  ،نگارنده بتواند در فصل سوم

الگوي طراحی شده  خصوص در پایاناستفاده بپردازد و در مورد نیز بتواند به چهارچوب و اصول الگوي 

الگو هاي مرتبط با لفهو تمامی مؤ مزبورابعاد  نظر،هاي مورد نامهتا در پایان از این رو، تالش شدبحث کند. 

                                                
1. Fielding 

عالمـه طباطبـایی،    هاي معتبر کشور از قبیل تهـران، تربیـت مـدرس،   تري دانشگاههاي کارشناسی ارشد و دک نامه بخشی از این پایگاه به پایان .2

  www.irandoc.ac.ir آدرس سایت، شهید بهشتی، تربیت معلم تهران و... اختصاص دارد.
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را  نامهپایان هايلتمام فص بررسی این تحلیل و .تحلیل و بررسی شوند نامههاي مختلف پایاندر قسمت

  :شودمی شامل

تربیت بدنی در  یبرنامه درسطراحی و اعتباربخشی الگوي «عنوان  ) با1385(پور يجوادنامه پایان

معرفی تحقیق، ادبیات تحقیق، روش اجراي تحقیق، ارائه الگوي  در پنج فصل» مدارس ابتدایی ایران

در فصل دوم . نویسنده تنظیم شده است گیري و پیشنهادها، نتیجههایتدر نپیشنهادي و اعتباربخشی آن، و 

منشعب از  گیريتصمیم نوع دوبه توضیح  در آن ودارد  کالین درسی برنامه وي طراحیالگ بهاي اشاره

مبانی ارزشی و چگونگی  دربارهگیري تصمیم رکه ناظر ب است و خاص پرداختهدر دو سطح عام  الگوها

. دارد الگوهاي طراحی برنامه درسی تربیت بدنی هاي بدر بخش دیگري نیز اشاره .است برنامهاعمال عناصر 

به  تريمفصلبخش  بایستکه می رسدمی ، به نظرشودمربوط می طراحی الگو بهبا توجه به اینکه پژوهش 

. یافتتصاص میی در پژوهش استفاده شده اخدالیلالگو و انواع آن و اینکه از چه نوع الگویی و به چه 

نظر  در حالی که چنین مواردي مد .شدبر خوانندگان روشن میباید پردازي و چگونگی آن و الگ چنین،هم

  قرار نگرفته است.

طراحی الگوي مطلوب تربیت اخالقی در دوره متوسطه «عنوان  با) 1387نامه دکتري آرمند (در پایان

لگوي بیت اخالقی و اعتباربخشی آن و مقایسه االگوي مطلوب تر ،»منش تیترباساس نقد الگوي ر ب

مت تعریف تحقیق و در قس اولدر فصل است.  و پیشنهادها تدوین شده مطلوب با برنامه درسی موجود

تعریف کلی یک که  شده است »بوال«اساس تعریفی از ر تعریف الگو ب هاي باشاره اصلی تحقیق، هايهواژ

  رخور دیگري در مورد الگو و ادراك آن اشاره نشده است. به نکته دنامه یاندر متن پاو است 

هاي اجتماعی و ارزیابی طراحی الگویی براي آموزش نگرش«عنوان  ) با1384نامه حاتمی (پایان

تحقیق و  يتعریف الگو بهدر فصل اول نیز  »اساس آنر تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ب یبرنامه درس

ها در انتهاي فصل دوم لگوهاي طراحی آموزشی در خصوص آموزش نگرشا اجمالی بهاي همچنین اشاره

  الگوها نپرداخته است. به و عمقی طور مفصلنامه به پایان . اماشده استپرداخته 

اي است که پیري نامهعنوان پایان »محور -ریزي درسی مدرسهطراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامه«

به الگوهاي موجود  م، در فصل چهارتعریف الگو هضمن اشاره ب اولدر فصل  او) انجام داده است. 1388(

 ومحور  و در انتهاي همین فصل به الگوي پیشنهادي برنامه درسی مدرسه نمودهدر زمینه برنامه درسی اشاره 

اینکه  ه آن با وضعیت موجود پرداخته است. امار به مقایسمزبوضمن شرح و بسط الگوي  نیزدر بخش نتایج 
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معلوم ، توصیفی و مفهومی) و به چه شکلی در پژوهش استفاده کرده است، يا هیروچه نوع الگویی ( از او

 . نیست

طراحی الگوي برنامه درسی بهینه براي دوره کودکستان، «در پایان نامه خود با عنوان  )1382عباسی( 

که الگوي برنامه درسی  کنداشاره میدر فصل اول  »با آن الگو نقد و بررسی وضعیت این دوره در مقایسه

ضمن بررسی الگوهاي گوناگون با  مدر فصل دو ،براي دوره کودکستان وجود ندارد. سپس مورد توافق

 هايدر فصل است. نمودهطرح الگوي اونتاریو، این الگو را مبنایی براي دست یافتن به الگوي بهینه انتخاب 

الگوي بهینه با  يها یژگیومعرفی  ،رداختن به نقاط قوت و نقدهاي وارد بر الگوي انتاریوبعدي پس از پ

گردآوري اطالعات و مشخص شدن نظریه برنامه درسی منطبق با  ،استفاده از روش میدانی با رویکرد کیفی

رده است. ، با الگوي بهینه مقایسه کهاگیري) و عناصر مهم برنامه درسی کودکستانم(پژوهش/تصمی آن

و تحلیل  هاي پیش از دبستانمربوط به دورهبا ارائه تعدادي از الگوهاي  است تا عباسی هرچند سعی کرده

ود الگو، نوع الگوي در مورد خ اما ،الگوي اونتاریو، الگوي بهینه خود را بر اساس آن پی ریزي نماید

رسد که در این پژوهش با ن به نظر میاست. چنی ندادهآن توضیح روشنی ارائه  يها یژگیوو استفاده شده 

 يها دگاهیدبرنامه درسی و توصیف  يها هینظرتوجه به بیان چهارچوب مفهومی برنامه درسی و دسته بندي 

 الگو، نظریه و دیدگاه رخ داده است. ر، یک آشفتگی مفهومی بین مفاهیم میل

 حین خدمت بر وزش صنعتیمناسب آم الگوي طراحی« ) در پایان نامه خود با عنوان1386کرمی(

 کارگران مدیران و گروه دو ها درآن سنجش اثربخشی و سیستمی گرایی وسازنده اساس رویکردهاي

 رویکرد و به انتخاب پژوهش خود که در کندمیدر چکیده بیان  »)خراسان خودرو ایران :موردي (مطالعه

مدیریتی) پرداخته است. در  و سازمانی(کارگري مختلف سطوح براي آموزشی طراحی مناسب الگوي

گرایی از لفظ پارادایم استفاده کرده گرایی(البته براي سازندههسیستمی و سازند واقع با اشاره به دو رویکرد

گرا و سازنده یادگیري يها طیمح طراحی هايسیستمی، مدل آموزشی طراحی هايبه مدل و اشاره است)

 به طور مثال،( داده است قرار مقایسه ومورد بررسی  را ، آنهاپاتریک اثربخشی ارزشیابی هايمدل

در تالش براي  نگارندهسیستمی را برون داد، درون داد، فرآیند و ...). در این پژوهش  مدل يها یژگیو

طراحی خود را با  مدل بخش بودنالبته مناسب و اثر است. طراحی یک الگوي آموزشی مناسب بوده

          در این  به طورکلی،سنجیده است.  دوره به نسبت مثبت آنها گرشن و آموزش از فراگیران رضایت

و ...  آن، انواع يها یژگیودر مورد تعریف الگو، ( خود الگو بهبخش خاصی را  نگارندهنامه پایان

در  رسد یمبه نظر  ،همچنین .ه نوع الگویی استفاده کرده استچز اختصاص نداده و بیان ننموده که ا
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موارد از این دو لفظ،  اغلبدر  . زیرااز پایان نامه بین رویکرد و الگو تمایزي روشن وجود ندارد ییها بخش

 استفاده شده است. »و«پشت سرهم و با حرف ارتباط 

(بر اساس تاریخ دفاع) اشاره  هاي دیگري که فقط به عناوین و نویسندگان آنهاهمچنین در پژوهش

گو، توضیح و تبیین آن، ذکر انواع الگوها و اینکه از چه نوع الگویی و توجه به موضوع ال شود، نیز عدممی

  پردازي و چگونگی آن مشهود است:و الگ  نیچنهمها استفاده شده و به چه شکلی در این پژوهش

گرایـی اجتمـاعی، بـا    اسـاس رویکـرد سـازنده   ر طراحی الگوي مطلوب آموزش علوم پایه پنجم ابتـدایی بـ  «

  ). 1387پور (، حسین»ايندرسانهاستفاده از ابزار چ

بررسی و نقد برنامه درسی جاري در حوزه علمیه (سطح یک) و طراحی الگوي مطلوب با تأکید بـر درس  «

  ) .1385، قندیلی (»اصول فقه (مطالعه موردي: حوزه علمیه مشهد)

 ).1382یب (، اد»هاي زندگی براي دوره راهنمایی تحصیلیمهارت یبرنامه درسطراحی الگوي مطلوب «

  ).1380، امینی (»ومقایسه آن با وضعیت موجودابتداي طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی تربیت هنري«

طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی دینی براي دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسـمی  «

 ).1380، صمدي (»با آن

آموزشـی   مؤسسـات لگو براي ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی مراکـز و     طراحی ا«

  ).1384(مهدي پور »عالی دولتی
  

مختلف الگو و تجزیه و تحلیل انواع الگوها در  هايریفتع بنابر مقالهالزم به توضیح است، در این 

، انواع، رنامه درسی، روشن شد که الگوهاتعلیم و تربیت و همچنین بسط و بررسی انواع الگوها در حوزه ب

هاي صورت گرفته با موضوع طراحی الگو، از بررسی پژوهش . اماها و کاربردهاي مختلفی دارندویژگی

به طور  اما، دارندرا  هاالگو يهاویژگی، برخی از ها پژوهشاین طرح شده در مکه الگوهاي د روشن ش

تر، دلیل استفاده از آن آن و از همه مهم يها تیمحدود، تفادهمورد اسالگوي  يها یژگیوبه نوع و مشخص 

  . به آن توجه شده استبه صورت سطحی و گذرا  نشده و یا يا اشارهالگو و ... ، 

بیشتري داده  ارزشهایی با عنوان و موضوع طراحی الگو باید به بخش مربوط به الگوها در پژوهش

الگوهاي طراحی برنامه درسی، موجب  به خصوصفهم الگوها، آشنایی و  تا تالش شدمقاله شود. در این 

  . شود یبرنامه درسآن در حوزه طراحی  مؤثرغناي بیشتر این مفهوم و ایفاي نقش روشنگري 
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  گیريبحث و نتیجه

هایی که به دنبال فهم آنها هستند، دانشمندان علوم اجتماعی و علوم طبیعی در یادگیري خود از جهان

تر تر و پیچیدهز تر و شاید چالش برانگیتر، جذاببرند متنوعهایی که به کار میبروند، الگو رت شیپهر قدر 

درك قابل، چرا دانشمندان نسبت به الگوسازي هراسان و سردرگم بودنددلیل اینکه شوند. و البته مفیدتر می

هاي الگو را در ر محدودیتشود. اگبیشتري عایدمان می شن است که با کار روي الگوها چیزاست، اما رو

که با پذیرش و گزینش الگوهاي موجود و با ساختن الگوهاي جدید، بیشتر  میابی یدر مذهن داشته باشیم، 

ایم، بهتر به کنیم، خواهیم آموخت و آنچه را که آموختهشان میو فرآیندهایی که مطالعهها درباره موضوع

دست برداریم و  »هاالگوکار با «در قدم اول از صحبت درباره  دیگران منتقل خواهیم کرد. شاید الزم باشد

سخن بگوییم. همچون تمامی ابزارهاي دیگري که دانشمندان در جهت  »هابازي با الگو«در عوض، از 

بخش ها نیز نباید ما را بترسانند و باید لذتبرند، الگوآوري اطالعات و انتقال آنها به دیگران به کار میجمع

  ).169: 1387(شومیگر و همکاران،  باشند

) سه محدودیت را 1985کیوز ( ها وجود دارد.در استفاده از الگو هاییچنانچه گفته شد، محدودیت

              چنان گاهی. الگوها است 1سازيساده متمایل بهالگو  نخست آنکهدر این مورد بیان نموده است: 

خطر سادگی در استفاده از  کاهد.کند، می  يالگوپردازاست ر قراکه از ارزش موضوعی که  اند ساده انگاره

با  واین است که در جریان انتزاع، الگبلکه در  ؛نیست ، در درست ساخته شدن یا نشدن آنهمربوطالگوي 

هاي رسد که این نقص در پژوهشچنین به نظر می .باشدساخته شده و  بیش از حد توسعه یافته سادگی

شهود است. در واقع، برخی از الگوهاي طراحی شده به نوعی درگیر سادگی و نتایج آن بررسی شده نیز م

یابد. این نقص اي نمود میلذا نتایج الگو به نوعی در طرح شماتیک بسیار ساده .بیانگر سادگی بسیار است

دهند که خ میبه این انتقاد چنین پاس اغلبدر الگوهاي مختلف امکان بروز دارد. البته سازندگان الگوها 

  سازي کرد. هاي تحقیق بهینهاساس یافتهر ها را بتوان الگومی

باشد؛ بلکه به ن وابستهاهمیت الگو به ساختار الگو ممکن است این است که ین محدودیت دوم

استعاره  شده، یک مقیاس تحمیل، مربوط باشد و شودمیاستفاده از آنها در الگو  که یخاص 2هاينماد

ساختار  دریک نمودار در شرایط خاص درست نا بکارگیريیا  تفاده نابجا از شکل ریاضی،اس نامناسب،

. در واقع، منتقدان بر این باورند که الگوها تمایل دارند توجه روابطی را حفظ کند تاد رخ دهالگو اصلی 

                                                
1. simplification 
2. symbols 
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نظامی که در آن  مل برايارا مؤثرترین ع هامشاهدهمشاهده است متمرکز کنند و این  خود را بر آنچه قابل

  تلقی کنند.  ،هستند

ی یساخت یا توسعه الگو ،امروزه در تحقیقات آموزشی شایع است محدودیتی که نیتر مهمشاید 

بدون ها الگوتبیینی و توضیحی است.  هايهدفخدمت به  ،شانوظیفه است کهی هاي بدیلواحد یا الگو

 .شوندبراي توضیح به خدمت گرفته می ،عات تجربیاز طریق استفاده از اطال آنها آزمون ضرورت توجه به

 شرط آزمایش،الگو باید به  است کهاین  ،هاهبخشی فرضی هدف توسعه مانندهدف از ساخت یک الگو، 

 هامتها و عالسادگی بیش از حد یا استفاده نامناسب از نمادفقط خطر ساخت الگو  ،عرضه شود. در نتیجه

دست آمده باشند و بتوان از ه شان که با دقت بنتایج در قبالبه اندازه کافی  نیست، بلکه الگوها شکل آن یا

توان البته از انواع خاصی از الگوها، مانند الگوهاي ریاضی می آنها براي آزمون استفاده کرد، واقعی نیستند.

 علوم ايهپژوهشدر  ،سنتی لحاظبه  آوري اطالعات و آزمون استفاده کرد.به صورت بهتري براي جمع

هاي آماري اعتماد زیادي وجود دارد. آزمودن الگوهاي ریاضی بر پایه تکنیک رفتاري و اجتماعی به

شد. اطالعات با یکپارچهالگو باید فعالیتی آزمودن آوري اطالعات و واضح است که ساخت الگو، جمع

ر به بازسازي یا الگو ممکن است منج آزمونضروري است و  آن عناصریید الگو و ارزیابی أبراي ت

 امر  نیاد. باشکید أالگو در مقابل اطالعات تجربی باید مورد تآزمون اهمیت  ،حالر هه بندي شود. بصورت

براي دانش نظري  سازيالگوموثر از طریق اشتراك دانشی واقعیت و  الگو، بهبود یابیبراي اعتبار ايوسیله

بیشتر و در الگوهاي ریاضی کمتر مشهود است. شد، این نقص در الگوهاي مفهومی  که بیانچنان است.

 روابطبراي انتخاب اجزا و  الگو، معیار مورد استفاده طراحند که چنانچه این نقدها، محققان معتقد باتوجه به

از این دست مؤثر است (شومیگر و همکاران،  هایینتقادا، این امر در کاهش را بیان کندموجود در الگو 

1387 :145.( 

اگر  . اماتوجه ما را به خود جلب کند همواره) یک الگوي خوب ممکن است 1964کاپالن (از منظر 

کننده و نومیدکننده است. الگو به دانشمند کمک خستهدر نهایت در جوهره خود کارایی نداشته باشد، 

تر مناسب هایی که آنها را براي مطالعهدسته از بخشو ارتباط میان آن عناصر برجسته کردنکند تا با می

و عناصر کند تا الگو به دانشمند کمک میهمچنین، نظرش را دقیق و روشن بیان کند.  داند، مفهوم موردمی

تواند به ، الگو مینتیجه آنکهبا دیگران در میان بگذارد.  ارتباط بیشتري دارند، راموضوع  ابکه روابطی 

  رساند. هاي نظري جدید نیز یاريآوردن گزارهد ساز در پدینظریه
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عناصر  در مقایسه با الگوي دیگري،الگویی از پیچیدگی بیشتري برخوردار است و  ،صرف اینکه

و مقاصدش ارزیابی  هاهدفارچوب هتر بودن آن نیست. الگو باید در چبیشتري دارد، به معناي پیشرفته

ي سودمند براي شد، یک الگو بیانکه  طور هماند. شومشخص  آن شود تا میزان مفید و سودبخش بودن

یکدیگر را پشت سر بگذارد و  مرتبط باها باید مطالعات موردي متعدد و ها و معلولپاسخ به مسأله علت

براي  .شوند، در نظر بگیردهاي نظري کلی استخراج میرا که در آن گزاره شرایط زمانی و مکانی مختلف

الگوهاي سودمند و استخراج  ساخت نهاد.را پشت سر ها دشواري ناگزیر بایدهاي نظري استخراج گزاره

هاي کمتري دارد و اساس الگوهاي موجود دشوارير ریزي ب، طرحاما .است يهاي نظري کار دشوارگزاره

  تواند راه خوبی در توسعه الگوهاي پیشیین و ایجاد الگوهاي جدید باشد. می

ه بررسی صورت گرفته بیانگر این ها، بخشی از نتیجبا توجه به اهمیت الگو و کاربرد آن در پژوهش

اند، به ویژه انجام شده یبرنامه درسدر حوزه ازي الگوس با موضوعکه  هاییپژوهشنکته است که در 

مورد استفاده و چگونگی کاربرد آن در پژوهش  نوع الگويالگو، توضیح و تبیین ي، از دکتر هاينامهپایان

از اغلب اند، ینکه اساس کار خود را بر طراحی الگو بنیان نهادهها با اغفلت شده است. در واقع، این پژوهش

  اند. خود الگو، شناسایی و تحلیل آن بازمانده

 چنانکهآن شناسی پژوهشی خاصی است،خود نیازمند روشآن فهم دقیق و درست الگو و طراحی 

در  به خصوصگوها، . کمبود پژوهش درباره خود النموده استبه آن اشاره  ايشورت در پژوهش نظریه

تا در معرفی این  قرار بگیردحوزه برنامه درسی موضوع مهم دیگري است که باید مورد توجه پژوهشگران 

 هاي مؤثري برداشته شود. ارزشمند و راهنما گام هايهموضوع پژوهشی با انتشار مقال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1390، تابستان 1، شماره 1سال             مشهد                                  گاه فردوسی دانشنامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش   124

  منابع

   ربیتت اساس نقد الگوير دوره متوسطه ب طراحی الگوي مطلوب تربیت اخالقی در). 1387آرمند، محمد (

  دانشگاه تربیت مدرس. :، تهراندکتري نامهپایان منش.

طراحی الگـوي مطلـوب برنامـه درسـی تربیـت هنـري دوره ابتـدایی و مقایسـه آن بـا          ). 1380امینی، محمد (

  دانشگاه تربیت مدرس. :نامه دکتري، تهرانپایان وضعیت موجود.

  هاي زندگی براي دوره راهنماییمهارت یبرنامه درساحی الگوي مطلوب طر). 1382ادیب، یوسف(

 .دانشگاه تربیت مدرس :، تهرانينامه دکترپایان تحصیلی. 

ترجمـه خـدایار ابیلـی، تهـران:      .هاي آموزشی براي توسـعه ها و برنامهارزشیابی طرح). 1375بوال، اچ. اس (

  .نتشارات مدرسه، چاپ اولاهاي آموزش بزرگساالن، المللی روشموسسه بین

تهـران:   ،)1382ترجمـه حمیدرضـا آراسـته (    .کننـد چگونـه کـار مـی    ها دانشگاه). 1998بیرن بائوم، رابرت (

  موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی. چاپ اول.

  ، ينامه دکترپایان .محور -ریزي درسی مدرسهطراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامه). 1388پیري، موسی (

  تربیت معلم.دانشگاه  :تهران

ی یطراحی و اعتباربخشی الگوي برنامه درسـی تربیـت بـدنی در مـدارس ابتـدا     ). 1385( جوادي پور، محمد

  تربیت معلم.دانشگاه  :، تهراندکترينامه پایان .ایران

  اتاجتماعی و ارزیابی برنامه درسی تعلیم يها نگرشطراحی الگویی براي آموزش ). 1384حاتمی، جواد (

  دانشگاه تربیت مدرس.  :، تهرانينامه دکتر. پایاناساس آنر اجتماعی دوره راهنمایی ب 

  اساس رویکردر طراحی الگوي مطلوب آموزش علوم پایه پنجم ابتدایی ب). 1387(پور، علیرضا حسین

  . ت مدرس، دانشگاه تربیيپایان نامه دکتر اي.گرایی اجتماعی با استفاده از ابزار چندرسانهسازنده 

  :ترجمه محمود مهرمحمدي، تهران .شناسی مطالعات برنامه درسیروش). 1387شورت، ادموند سی (

  انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.          

  .در علوم اجتماعی سازينظریه). 1387( ؛ السورسا، دومینیک ال ؛تنکارد، جمیز ویلیام ؛شومیگر، پامال جی

  شناسان.مد عبداللهی، تهران: انتشارات جامعهترجمه مح 

  طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی دینی براي دوره متوسطه تحصیلی و میزان). 1380صمدي، پروین (

 .دانشگاه تربیت مدرس :، تهرانينامه دکترپایان توافق برنامه درسی رسمی با آن.          

  



 125  ...درسیواکاوي الگوي مفهومی در حوزه برنامه                                                          1390، تابستان 1، شماره 1سال   

  طراحی الگوي برنامه درسی بهینه براي دوره کودکستان،  نقد و بررسی وضعیت). 1382عباسی، عبداهللا (

 .دانشگاه تربیت مدرس :، تهرانينامه دکترپایان .این دوره در مقایسه با آن الگو 

  بررسی و نقد برنامه درسی جاري در حوزه علمیه (سطح یک) و طراحی الگوي). 1385قندیلی، جواد (

 :، تهـران ينامـه دکتـر  پایـان  .ب با تاکید بر درس اصول فقه (مطالعه موردي: حوزه علمیه مشهد)مطلو 

  دانشگاه تربیت مدرس.

  ترجمه .ها، اقداماتریزي آموزشی مفاهیم، استراتژيبرنامه). 1374آکرمن، گري ( ؛کارلسون، رابرت وي

 وزش عالی. ریزي آمغالمعلی سرمد، تهران: انتشارات موسسه پژوهش و برنامه

  اساس رویکردهاي حین خدمت بر مناسب آموزش صنعتی الگوي طراحی). 1386کرمی، مرتضی(

  (مطالعه کارگران مدیران و گروه دو ها درآن سنجش اثربخشی و سیستمی گرایی وسازنده          

 .دانشگاه تربیت مدرس :، تهرانينامه دکترپایان خراسان). خودرو یران: اموردي 

  طراحی الگو براي ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ).1384ور، عبدالرحمان (مهدي پ

  تربیت معلم.دانشگاه  :، تهراندکترينامه پایان .آموزشی عالی دولتی مؤسساتمراکز و  

 
Beach, B. F. (1957). Economic Mdels: An Exposition. New York: Wiley. 

Beyer, L. E. & Michael & Apple, W. (1998). The Curriculum: Problems, Polities and 

 possibilites. Published state university of Newyork, Press, Albany.   

Black, M. (1962). Models and Metaphors. Ithaca: Cornal University Press. 

Bloom, B. S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw- 

Hill.  

Brodbeck, M. (1959). Models, meaning, and theories. In L. Gross (Ed.), Symposium on 

 Sociological Theory. New York: Harper and Row, Publishers, (373-403). 

Carroll, J. B. (1963). A Model of School learning. Teach. Coll. Rec. 64: 723-33.  

Caws, P. (1974). Operational, representational, and explanatory models. American 

 Anthropologist, 76(1), 1-10. 

Common, D. (1978). A Theoretical Model for Curriculum Implemntion. Doctoral  

Dissertation, Ottawa University. Retrieved on 10.03.2010 from 

http://proquest.umi.com/pqdlink? 

Cooley, W., Lohnes, P. R (1976). Education Research in Education. Irvington, New York. 

Deutsch, K. W. (1952). Oncommunication models in the social sciences. Public Opinion 

 Quarterly. 16,356-380.  

Gardner, H (1990). Art Education and Human Development. The Getty Education Institute  

for the Arts Los Angeles. 

Kaplan, A. (1964). The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. San 

 Francisco: Chandler Publishing Company. 



 1390، تابستان 1، شماره 1سال             مشهد                                  گاه فردوسی دانشنامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش   126

Keeves, J. P. (1985). Modle and Modle Building: The International Encyclopedia of 

 Education Research and Study. Pergaman Press, Volume 6, M-O. 

Lutz, F. W (1975). The role of explanatory models in theory building: in response to 

         LeDoux-buelingame. Educational administration Quarterly, 11(1), 72-78. 

Marsh, Colin J. (2009). Key Concepts for Understanding Curriculum. London: Taylor & 

Francis Routledge. 

Nuthall, G and Snook, I. (1973). Contemporary models of teaching. In R. M. Traverse, The 

 Second Handbook of Research on Teaching. Chicago: Rand McNally. 

Parsons, T. (1961). Preface to a met theoretical framework. Sociology, 26(4), 137. 

Pinar, W. F. (1978). Currere: A Case Study. In George Willis (ed), Qualitative Evaluation 

 316-342. Berkeley, CA: McCutchan. 

Schwab, J. (1970). The Practical: A Language for Curriculum, In Flinders & Thornton 

 (eds), The Curriculum Studies Reader, Routledge, New York. 

Short, E. C (1986). A Historical Look at Curriculum Design. Theory into Practice, 25(1), 3-9. 

Taba, H. (1962). Curriculum Development. New York: Harcourt, Brace and World, Inc. 

Tatsuoka, M. M. (1968). Mathematical Models in the behavioral and Social Sciences. in: 

 Handbook of Measurment and Assessment in Behavioral Sciences. Addison-Wesley, 

Reading, Massachusetts. 

Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago, IL: 

 University of Chicago Press. 

Wallce, W. A. (1994). Ethics in modeling.Tarrytown, NY: Elsevier Science. 

  


	4.pdf
	1-Onvan-Farsi.pdf
	2-Tahririe-Farsi.pdf
	3-Farsi Contents.pdf
	9-4022.pdf

