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 1دکتر زهره عباباف

در  ای حرفه این مقاله به توصیف شایستگی چکیده:

سی در سطح آموزش مبتنی بر دانش برنامه درآموزشگری 

طرح مورد مطالعه بر اساس  های داده پرداخته است.عالی 

از طریق انجام  و پدیدار شناختیپژوهش کیفی با رویکرد 

 های رشتهمدرس خبره در  24با  عمیق اکتشافیمصاحبه 

به علوم پایه، علوم مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی 

دانش  ای حرفه های مؤلفهی پژوهش بر ها یافتهآمد.  دست

اساسی)دانش نسبت به: ماهیت و  های دانشبرنامه درسی: 

ابعاد گوناگون عناصر برنامه درسی، ارتباط ساختاری بین 

بین عناصر برنامه  بخشی انسجامعناصر، اصول تعادل و 

: های حوزهحمایتی)دانش نسبت به  های دانشدرسی( و 

 -اخالقی، و شناختی روانمرتبط،  های دانشتخصصی و 

 داشتند.  تأکید( اعتقادی

برنامه درسی آموزشگری در آموزش عالی،  :کلمات کلیدی

 .ای حرفه های شایستگی برنامه درسی، دانشآموزش عالی، 
 

Dr.Zohreh Ababaf  
Abstract: This paper investigates the 

professional components of curriculum 

knowledge of faculty in viewpoints of 

professors / academic expert in the field of basic 

sciences, engineering sciences, humanities and 

medical sciences.  Consequently, the 

perspective of curriculum theorists about the 

role of faculty in the curriculum development, 

and the role that they have in this field are 

discussed in the present study. These are the 

phenomenon that requires serious consideration 

in the higher education system, but they have 

been neglected for various reason. Professional 

competencies in the field of curriculum 

facilitate the participation of faculty in decisions 

regarding curriculum in college. In this regard, 

qualitative method is employed and initially 24 

higher education facultymembers in thefields of 

expertise including: Medical science, 

Engineering, science and humanity were 

selected by purposeful sampling and 

interviewed using standardized open-ended 

interview. The findings highlighted basic 

knowledge (nature and different aspects of 

curriculum elements, structural relations among 

elements, principles of balance and coherence 

among curriculum elements) and 

knowledge/curriculum principles (domain of 

expertise - scientific and related domains, 

epistemological domain, psychological domain, 

cultural-social identity, lingual and aesthetical 

domain). 

Keywords: curriculum knowledge, curriculum, 

higher education, faculty, professional 

competencies. 
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 مقدمه

آن به نوع تلقی  های جنبهپرداختن به مقوله برنامه درسی از دو جنبه قابل بحث است. یکی از 

در حوزه مطالعات برنامه درسی، برنامه  نظران صاحبنسبت به برنامه درسی ارتباط دارد. برخی از 

اهنمایی که یادگیرندگان با ر کنند مییك نقشه برای تجارب یادگیری قلمداد عنوان بهدرسی را 

شوند. هدف آن فراهم کردن زمینه برای نظم بخشیدن و هدایت تجارب  مدرسه با آن مواجه می

درسی در قالب یك  ریزی برنامهنتیجه و پیامد  عنوان بهیادگیری است. در این معنا برنامه درسی 

ی در (. این برداشت از برنامه درسی دارای قدمت طوالنOliva,2010)شود میطرح یا سند معرفی 

تاریخ برنامه درسی است و  عمده دانش برنامه درسی بر این تعریف متمرکز است. برداشت دیگر، 

 مدنظربه کمك برنامه درسی  ای حرفهاست یا به عبارتی انجام عمل  1حرفه عنوان بهبرنامه درسی 

ه در است. این برداشت از برنامه درسی در تقابل با برداشت قبلی از برنامه درسی نیست  بلک

همان راستا، قلمرو مطالعات برنامه درسی را فراتر از یك حوزه دیسیپلینی  وسعت  بخشیده 

(، در 1962)2به دیدگاه تابا توان میاست. این برداشت هم دارای قدمتی طوالنی است، حداقل 

(، به دو گروه متخصصان 1949)3الگوی تایلر برخالفزمینه الگو برنامه درسی اشاره کرد که 

را بر عهده دارند. در  کننده عملکه در برنامه درسی نقش  کند میمه درسی و مدرسان اشاره برنا

مدرسان در حوزه  ای حرفهبر نقش مدرسان در برنامه درسی به نوعی به عمل  تأکیداینجا تابا با 

(، 2010)6( و اولیوا2007)5(. مارش و ویلیز2003)4مطالعات برنامه درسی اشاره کرده است. واکر

 داشته اند.  تأکیدمدرسان در برنامه درسی  ای حرفهی هستند که بر عمل نظران صاحبدیگر 

ازجمله نقش مدرس  ها کننده نقش تربیت ویك حوزه مطالعاتی  را(، برنامه درسی 2006)7هویت

یك حوزه دانش و عمل  عنوان به. در این حالت برنامه درسی داند می یا متخصص برنامه درسی

از این منظر . گیرد می، قرار شود میکه تعلیم و تربیت نامیده  تر وسیعه درون یك حوز

کار برنامه درسی را  توان می)دانش اساسی( در کار برنامه درسی بنیادی است. ن"دانستن"

 ,Hewitt,2006مدرس یا متخصص بدون پشتوانه دانش و عمل برنامه درسی انجام داد) عنوان به

p. 30.) 
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به زمینه موضوعی آن است که هر برنامه درسی از مدرسی به مدرس دیگر، جنبه دیگر پرداختن 

(. برنامه درسی Walker,2003از کالسی به کالسی دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است)

از دانش و  متأثر. همچنین برنامه درسی شود می ریزی برنامهاست که برای آن  ای زمینهوابسته به 

که امید به  هرکسی(، 2003برنامه ریزان درسی است.  از دید واکر) عنوان هبنظام باوری مدرسان 

اثرگذاری در برنامه درسی دارد باید از طریق مدرسان عمل کند. مدرسان و یادگیرندگان، آن 

نظر واکر معتقد است  تائید(، در 2006. هویت)کنند میکه تجربه  دهند میبرنامه درسی را تحقق 

بودن  های ویژگیاست و  1، عمل، ترکیب این دو فرایند و وابسته به شرایطکه برنامه درسی دانش

کالس درس را دارد. بنابراین تجویز یك برنامه درسی یکسان و خطی از  معموالًدر یك موقعیت، 

 است.  رو روبهو اجرای آن توسط مدرسان با ابهام  ها دانشگاهباال به 

 مسئلهطرح 

با برنامه درسی  ای حرفه –یك حوزه تخصصی  عنوان به موزشآبر اساس آنچه به آن اشاره شد 

در محیط آموزش عالی نیاز دارند  ای حرفهمتخصص و افراد  عنوان بهارتباط دارد و مدرسان 

 تمرکززداییکسب نمایند. این امر با توجه به گرایش به  نقش آموزشگریمتناسب با  های قابلیت

تحصیلی و  های دورهچندگانه آموزش عالی در  های رسالتدرسی آموزش عالی،  های برنامهدر 

                 .                                                                                                                            بود بیشتری برخوردار خواهد اهمیت (،از1389اخص در تحصیالت تکمیلی)فراستخواه، طور به

در برنامه درسی ابتدا باید دانش اساسی مربوط به آن را کسب کرد.   ای حرفهبرای ورود به عمل 

)پژوهشگران  یدانشگاه: منابع شود می متأثردانش برنامه درسی از سه منبع (،2006هویت) از دید

(؛ منابع عملی کنند میو دانش تولید  کنند میکه در زمینه برنامه درسی مطالعه  پژوهان دانشو 

با کاربرد دانش  ربط ذی)معلمان، متخصصان برنامه درسی، مسئوالن مدارس و دیگر افراد 

(؛ و منابع مرتبط )این دانش برگرفته از پردازند میو عملی به  تولید دانش  دانشگاهی

که کار تدوین برنامه درسی خیلی عملی  کند میدیگر است(. در ادامه او اضافه  های دیسیپلین

درسی حضور دارند.  ریزی برنامهاست و مستلزم یك درک اساسی از عناصری است که در کار 

اساسی در  های ایدهدرسی هنگام تدوین برنامه الزم است مبانی مفهومی و  ریزی برنامه کنشگران

 د بدون در نظر گرفتن فهم عناصر، توالی، تداوم،توان میکار برنامه درسی را بدانند. برنامه درسی ن

 اندرکاران دست(، مدرسان 2007مورد بحث قرار گیرد. از دید مارش و ویلیز) درستی بهو تعادل 

 ریزی طرحو شخصی مربوط به  ای حرفه های توانمندیبرنامه درسی هستند زیرا  ریزی طرحاصلی 

برنامه درسی در سطوح مختلف کالن و خرد انجام  ریزی طرح. باشند میبرنامه درسی را دارا 

                                                 
1
 . Place - bound 
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و اصلی در ای  حرفه کنشگران(، مدرسان و متخصصان برنامه درسی 2010. از دید اولیوا)دشو می

 . هستنددرسی  یریز برنامه

مدرسان دانشگاه افراد متخصص و پژوهشگر در حوزه تخصصی خود هستند و برای رسیدن به 

نقش مدرسی  اما برای اند کردهطوالنی را طی  نسبتاًتحصیلی  های دورهاین سطح از مرتبه علمی 

و چنین درخواستی هم در فرایند جذب و نگهداشت از  اند ندیدهرا  ای دورهیا آموزشگری خود 

 های قابلیتاست که  ای حرفهو  فعل آموزشگری یك حوزه تخصصی که درحالینشده است.  ها آن

 مبتنی بر دانش برنامه درسی ها قابلیت این . بخشی ازدهد میآموزشگری را در مدرسان رشد 

یك دیسیپلین و رشته دانشگاهی مطرح است که به مانند  عنوان بهاست. دانش برنامه درسی 

 مسلماًتحصیلی است و  های دورهدانشگاهی کسب آن مستلزم طی کردن  های رشتهدیگر 

گوناگون انتظار داشت که از دانش برنامه درسی در این سطح  های رشتهاز مدرسان در  توان مین

برای  توان میبرنامه درسی را دانش ی از های مؤلفهآن است که چه  تأمل قابلنکته برخوردار باشند. 

در تجربه زیست شده مدرسان  ها مؤلفهدانست؟این  عالی ضروریآموزشگری در محیط آموزش 

 :پژوهش به شرح ذیل تمرکز شده است سؤال اساس بر؟ بر این اند چگونهدانشگاه 

 پژوهش سؤال

 محیط آموزش عالی آموزشگری دربرای برنامه درسی  شدان ای حرفه های مؤلفه 

 کدامند؟

 روش پژوهش

مطالعه در زمینه دانش آموزشگری و برنامه درسی حاکی از آن است که این دانش بیش از 

(. دانشی که توسط آموزشگران در مواجهه با 2015آنکه صریح باشد ماهیت ضمنی دارد)پاینار،

پدیدار . بر این اساس، از طرح پژوهش کیفی با رویکرد شود مییادگیری تولید  های موقعیت

 اند بودهخبرگان مرتبط با موضوع پژوهش مطرح  عنوان بهابتدا مدرسانی که استفاده شد. شناختی

ابعاد و انجام شد تا امکان کشف و تعمق بر  با رویکرد اکتشافیمصاحبه  ها آنشناسایی و با 

کیفی بر مبنای  های داده فراهم گردد. امه درسیآموزشگری مبتنی بر دانش برن های مؤلفه

پژوهش اعضای هیات علمی تمام وقت  در کنندگان مشارکتپردازش شدند. 1استقرای تحلیلی

 ازگروه علوم پزشکی، علوم پایه و مهندسی، و علوم انسانی  سهی دولتی شهر تهران در ها دانشگاه

شکی شهید بهشتی، تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، علوم پز یها دانشگاه

برای باالبردن سطح اعتبار (. 1تربیت مدرس، عالمه طباطبایی و خوارزمی بودند)جدول شماره 

                                                 
1
 . Analytic Induction 
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 :مالکبا سه 2نمونه گیری هدفمند طبقه ایشیوه (،1994، 1روش کیفی پژوهش)مایلز و هابرمن

 موفق در آموزشگر عنوان به شهرتو  ؛پژوهش و تالیف قابل اتکاءدر سه دانش رشته ای؛  تخصص

و 4،ارائه داده ها3کاهشداده هاسه مالک: اعمال شد. جهت بررسی اعتبار داده هااز  دانشکدهسطح 

 (.1391استفاده شد)طاهری،5تأیید

 
 )خبرگان علمی و موفق در آموزش(کنندگان مشارکت های جمعیت شناختی ویژگی -1جدول شماره 

مشارکتکنندگان)خبرگان 

ق در آموزش( بر علمی و موف

 اساس رشته تحصیلی

 تعداد محل برگزاری                        رتبه علمی

تهران و  علوم پزشکی دانشیار و استاد علوم پزشکی

 شهیدبهشتی

 نفر 8

دانشگاه تهران، تربیت  دانشیار و استاد علوم پایه و مهندسی

 مدرس و امیرکبیر

 نفر 6

نشگاه تهران، تربیت دا دانشیار و استاد علوم انسانی

مدرس، شهیدبهشتی و 

 عالمه طباطبایی

 نفر 10

 
 ها یافته

برنامه  دانش ای حرفه های مؤلفهکه   سؤالحاصل از مصاحبه در پاسخ به این  های دادهتحلیل

 های دانشحاکی از دو نوع دانش:  کدامند؟ محیط آموزش عالی آموزشگری دربرای درسی 

 های مؤلفهامه درسی بوده است. هر کدام از دانش ها گستره ای از حمایتی برن های دانشاساسی و 

 ( و به شرح ذیل ارائه شده اند.2را شامل می شوند)جدول شماره  ای حرفه

                                                 
1
. Miles & Huberman 

2
. Stratified purposeful sampling 

3. Data reduction 
4. Data display 
5. Verification 
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 اساسی برنامه درسی های دانش-الف

علوم پایه و مهندسی، علوم پزشکی و علوم  های رشتهمصاحبه با مدرسان  های دادهتحلیل 

. اما هر کدام از مدرسان براساس 1عناصر برنامه درسی را آشکار ساختانسانی دانش نسبت به 

 تأکیدو شخصی، همچنین محتوای آموزشی بر بعضی از عناصر بیش از دیگر عناصر  ای حرفهنگاه 

کیفی به دو طریق  های دادهداشته اند. استخراج  مقوله های مربوط به عناصر برنامه درسی در 

عناصر برنامه درسی و دیگری، استنتاج از  دربارهو صریح مدرسان انجام شد: از بیانات عینی 

دیگرمولفه های برنامه درسی که ماهیتا مالزم با آگاهی از عناصر برنامه  دربارهبیانات مدرسان 

 اشاره شده است. ها آنو در ادامه به  اند بودهدرسی 

 . دانش نسبت به عناصر برنامه درسی1-الف -

 ضرورت شناخت عناصر -

ما باید با ": تکنولوژی آموزشی در زمینه عناصر برنامه درسی این چنین عقیده دارد مدرس

های گوناگون در سطوح گوناگون آشنا باشیم. این جا قسمتی است که با برنامه درسی  اهداف آموزشی حاال به شکل

دریس، با ابزارهای آموزشی های ت ها را شما هم دارید. با نیازهای آموزشی، با روش کند همین صحبت تداخل پیدا می

ها باید آشنا باشیم تا به بهترین شکل از این عناصر برای انتقال یا مبادله، یا دادوستد کردن  کلی، رسانه طور بهو 

های خودمان با دانشجویاناستفاده بکنیم. اگر این ها را نداشته باشیم و ندانیم و استفاده نکنیم  مندی ها و توان دانش

 ."شویم رو می ها با مشکل رو به ستو کال معموالً

 عنصر فضا -

یکی از مفاهیمی بود که اکثر  شناختی روانعنصر فضای آموزشی به خصوص از لحاظ 

 تأکیدمدرسان به خصوص مدرسان  حوزه علوم پایه و مهندسی، علوم پزشکی و روانشناسی برآن 

کالس درس عقیده  ختیشنا روانعنصر فضای  دربارهداشته اند. یکی از مدرسان علوم پایه 

استادی موفق است که وقتی پایش را داخل کالس گذاشت در همان ده دقیقه اول جو کالس دستش بیاید "دارد:

ازدید ."کند ریزی برنامهببیند دانشجویان در چه حال و هوایی هستند آن حال و هوا را بشناسد و بعد بر مبنای آن 

گذار بر موفقیت یا شکست مدرس در آن کالس کالس عامل اثر شناختی رواناین مدرس فضای 

بر پیش دانسته ها، تجارب  تأکیداین مدرس بر شناخت جو کالس به نوعی  تأکیدخواهد بود. 

 تأکیدزیسته و نگرش های دانشجویاندر آن کالس درس است که در سنجش آغازین بر آن 

رد که متفاوت از کالس درس اشاره دا عاطفی. همچنین بر شناخت فضای شناختی و شود می

فضای شناختی و عاطفی فرد فرد دانشجویان است. این فضا به نوعی یك فضای گروهی و کالسی 

                                                 
برنامه درسی، طیف وسیعی از مولفه های  های اساسی تحلیل داده های این بخش از پژوهش در زمینه دانش. 6

 رعایت اختصار به برخی از یافته ها اشاره شده است.  حرفه ای را آشکار ساخت که به دلیل
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را پدید می آورند و کمتر در ادبیات مربوط به سنجش آغازین به آن پرداخته شده است.این فضا 

ی چنین پنهان، پوچ و مغفول دارد.مدرس علوم مهندسدر انواع برنامه درسی حضور حکایت از 

دهم یك فضایی است، در  طلبد، مثالً من درس کنترل را می هر کالسی یك فضای ذهنی می":کند میاظهار 

کند )البته منظور از کالس، درس است(.... در نتیجه اگر شما  کند، کاربردها فرق می کالس ریاضیات آن فضا فرق می

اجرا کنی که ممکن است همجنس نباشند، موفق ی موفق خود را در یك درس بخواهی توی یك کالس دیگر  تجربه

از دید این ."طلبد  طلبد، درس مدار یك فضای دیگر را می شوی. چون این درس کنترل یك فضایی را می نمی

ساختار ، فهم از فرهنگ رشته ای است.  متأثرای  مؤلفهکالس درس  شناختی روانمدرس فضای 

متناسب با آن  عاطفیدن فضای شناختی و منطق و ادبیات دانش رشته ای مستلزم فراهم ش

 است. 

من تمایل دارم راهبرد  ":کند می تأکیدمدرس علوم پزشکی بر فضای فیزیکی کالس درس  

آموزشی مسئله محور را که نوعی رویکرد یادگیرنده محور است در کالسهایم اجرا کنم .اما اجرای این راهبرد با توجه 

مستلزم داشتن فضای آموزشی مناسب است . اما چنین فضایی در دانشکده ما  به تعداد زیاد دانشجویان در کالس

مدرس بر  تأکیددر اینجا . "وجود ندارد لذا من راهبرد آموزش مبتنی بر تیم را در کالس هایم اجرا می کنم 

فضای فیزیکی آموزش است . زیرا آنچه برای مدرسان این رشته حائز اهمیت است تعادل برقرار 

سه عنصر فراوانی دانشجویان، گستردگی و سطح دشواری محتوای آموزشی، و اهداف  کردن بین

یك عنصر مهم در انتخاب راهبردهای  عنوان بهمورد نظر است که در اینجا فضای فیزیکی 

. مدرس دیگر علوم پزشکی بر استفاده بهینه از فضای فیزیکی دانشکده شود میآموزشی مطرح 

نصف فضای  "دارد: تأکیدترین فضای فیزیکی برای کالس درس  پزشکی و اختصاص دادن مناسب

فیزیکی دانشکده به بخش اداری اختصاص یافته است که درست نیست. باید از فضاها برای آموزش استفاده بهینه 

 )مدرس علوم انسانی."کرد ما  فضای آموزشی خود را در بدترین جا و در معرض گرما و سرما قرار داده ایم

کالس درس  شناختی فضای فیزیکی و روانشناخت زوایای  بر تأکید (زش و پرورشفلسفه آمو

تعداد دانشجو، فضا یا موقعیت دانشجو را ، یك استاد باید موقعیت کالس درس خود را با تمام جزئیات آن "دارد:

 ."بشناسد عدم توجه به این موارد بر کارایی استاد اثر معکوس دارد

 عنصر دانشجو -

ارتباط تنگاتنگی با عنصر دانشجو  دارد.  شناختی روانزیکی و به خصوص عنصر فضای فی

. شود میدانش نسبت به این دو عنصر برنامه درسی مبنای برقراری ارتباط بین مدرس و دانشجو 

در "بر حفظ و کمك به سالمت روان دانشجویان، عقیده دارد: تأکیدمدرس حوزه روانشناسی با 

 شود میدیوار بتونی است که متعلمین این طرفند و معلمین آن طرف دیوار. مگر بسیاری از کالس های ما یك 

باوجود این فاصله من چیزی را به دانشجویان منتقل می کنم.... پس من باید اول به اینها نزدیك شوم در این زمینه 

ید این مدرس برقراری .از د"ما در مقایسه با استادهای کشورهای غربی با دانشجویان فاصله روانی زیادی داریم
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ارتباط انسانی بین استاد و دانشجو اساس پدیدآیی فضای مناسب یادگیری است زیرا یادگیری 

مستلزم آرامش روان دانشجویان و آن در گروی تامین نیازهای ایمنی و منزلتی آنان در ارتباط با 

دارند. فضای حاصل از اساتید شان است. بنابراین، دو عنصر فضا و دانشجو ارتباط متقابل باهم 

یك عامل اثرگذار تلقی شود  عنوان بهد در تحقق ذات دانشجویان توان میتعامل استاد و دانشجو 

 دارد.  دتأکیهوش هیجانی استاد  که بر کیفیت

.......فرهنگ باهم بودن یا نزدیکی به " ایده فوق عقیده دارد: تائیدمدرس رشته زبان شناسی در  

ی که احساس نکنیم تو از خودم هستی احساس نزدیك بودن نمی کنیم. در کالس باید فاصله ها این معنا که تا زمان

از این نگاه ، ارتباط بین استاد و دانشجو ماهیتی از جنس خودی با رویکرد نسبی ."را از بین برد

تباط گرایی دارد. به این معنا که استاد ادانشجو را جدا از شرایط زیست شده اش نمی بیند و در ار

. استاد ارتباط کالمی متناسب با زبان زیسته دانشجو مبتنی بر کند میبا او  از همان زبان استفاده 

.در ادامه او اضافه کند میموازین تعادل و به دور از حواشیسلسله مراتبی و تجویزی برقرار 

من درس بدهد. چگونه باید او را  دانشجو را در ده سال دیگر ببینیم و قرار است این دانشجو بعدها به بچه ":کند می

که باید در فرایند دوره تحصیلی  شود میفردی در نظر گرفته  عنوان بهدر اینجا دانشجو ."تربیت کنم

متناسب با نیازها و انتظارات اجتماعی واستانداردهای پیامدهای آموزشی هر دوره تحصیلی تربیت 

نیاز دارد، در  ها آنی که دانشجو به کسب ایه توانمندیشود. در اینجا الزم است استاد  مجموعه 

قالب پیامدهای احتمالی در برنامه درسی کالس خودپیش بینی کند.  این پیش بینی مبتنی بر 

آموزشی کالس درس است .  -کنونی دانشجو و اهداف تخصصی  های قابلیتتلفیقی خردمندانه 

 ( دارد.1392تسکی)از نگاه ویگو 1این امر داللت بر ارتقای منطقه تقریبی رشد

بر عنصر  تأکیدمدرس علوم اجتماعی با یك نگاه جامعه شناختی به عناصر برنامه درسی  

دانشجو دارد؛ زیرا شناخت این عنصر را اساس شکل گیری مناسبات اجتماعی و برقراری ارتباط 

س قائل . این مدرداند میبین استاد و دانشجو و شکل گیری انواع سبك های آموزشی و ارزشیابی 

بومی است و دانشجویان را در پنج  –به یك تیپ شناسی در دانشجویان براساس فرهنگ ملی 

کرده است. از نظر او فضای کالس درس از جنبه روانی  بندی طبقهاجتماعی  –تیپ شخصیتی 

از همین تیپ شناسی مخاطب یا دانشجویان است. که شناخت آن براثر بخشی فعالیت های  متأثر

از منظر آموزشی و یادگیری این گونه شناسی پنج گانه را مطرح می  "پرورشی مدرس موثر است. آموزشی و 

کنم. دانشجویان زرنگ، درس خوان و صادق، خالق و اهل فکر ، تنبل و ضد هنجاری . این تحلیل جامعه شناختی به 

بوط به دانشجو را بشناسد. تا سطحی از مناسبات بین فردی را تحلیل کند. واقعیت های مر کند میاستاد کمك 

فرهنگی بین  –هویت های چند گانه او را درک کند. این شناخت موجب سازگاری و فهم زبان عاطفی، اجتماعی 

 ."استاد و دانشجویان خواهد شد

                                                 
1
. The zone of proximal development 



...دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه ای   

 111 

. از دید او درک دهد میمدرس حوزه علوم پزشکی، دانشجو را مرکز آموزش و یادگیری قرار 

. عالوه دهد مییری اش اساس وجودی کالس درس را تشکیل شانیت دانشجو و نیازهای یادگ

براین، این درک در رفتار مدرس در مواجهه با دانشجو باید ظهور یابد تا احساس دیده شدن و 

تا  کند میوجود داشتن در دانشجو شکل گیرد. شکل گیری این باور در دانشجو به او کمك 

که استاد او را ببیند و  دهد میدانشجو خیلی اهمیت "نسبت به مفهوماستاد درکی معنادار داشته باشد.

 ."به او یاد دهد کند میمتوجه شود که استاد نقطه نظراتش را دیده و یاد نگرفتن او برای استاد مهم است و تالش 

 عنصر زمان -

علوم پایه و مهندسی از حساسیت زیادی برخوردار بوده است زیرا  های رشتهعنصر زمان در 

حجم وسیع اطالعات ضروری و جدید رو به رواست، و از طرف دیگر سطح از یك طرف با 

دشواری و تنوع مباحث به نوعی مستلزم صرف زمان مناسب است. مدرسان این حوزه نیاز دارند 

محتوای برنامه درسی را به نحوی انتخاب و سازماندهی کنند که با زمان اختصاص داده شده 

ان فرایند انسجام، زمان بازنمایی، زمان انتقال مفاهیم و زمان هماهنگی داشته باشد. بنابراین، زم

 مستتر در عنصر زمان هستند. های مؤلفهکنش یادگیری 
باید بدانی که این بحث را از کجا شروع کنی و به کجا ختم کنی. چطوری در یك ساعت ونیم که در کالس  "

ر کالس درس عملی شود. مثال اگر قرار است هستی زمان را مدیریت کنی و طرح درس از قبل پیش بینی شده د

 ."بخشی از محتوا را برای این جلسه تدریس کنم نباید وقت اضافه بیاورم و نه وقت کم بیاورم

 یادگیری وفعالیت های یادگیری -عنصر راهبردهای یاددهی -

علوم پایه و  یادگیری عنصر قابل توجه دیگری از دید مدرسان –عنصر راهبردهای یاددهی

دسی بوده است. تنوع موضوعاتی که در حوزه علوم پایه و مهندسی تدریس می شوند به مهن

خصوص با توجه به گستردگی حجم و سطح دشواری و ارتباط سلسله مراتبی بین مفاهیم آن 

......روشهای غیرمستقیم انتقال پیام هست. "یادگیری است.  -مستلزم آشنایی با انواع راهبردهای یاددهی

ترین مطالب باشد، وقتی   نکنید حتی اگر سنگین  رمستقیم، اول این است که شما مطلب را پیچیدهروشهای غی

یادگیریدو  -انتخاب راهبردهای یاددهی درباره. "ریاضی را بیان می کنید، نباید مطلب را پیچیده کنید

زی محتوای این مدرس است: اول، استفاده از راهبردهایی که منجر به مفهوم سا تأکیدنکته مورد 

مورد تدریس شود و دوم، توجه به پیام های ضمنی همراه با آموزش مفاهیم است. به این معنا که 

در ذهن دانشجو مفهوم هراسی ایجاد نشود و دانشجو احساس کند فهم موضوع مورد تدریس 

 یادگیری در پرورش تفکر خالق، واگرا و -ساده است.جنبه دیگر،استفاده از راهبردهای یاددهی

شهودی است تا توانایی مقابله فی البداهه دانشجو با مسائل رشد یابد. انتخاب  نوع راهبردهای 

دیگر در پیام این مدرس است. او  تأمل قابلتحصیلی نکته  های دورهمتناسب با  یادگیری -یاددهی
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 بر راهبردهای مفهوم سازی و در دوره کارشناسی ارشد تأکیدعقیده دارد در دوره کارشناسی 

را در دانشجویان  مسئلهبر استفاده از راهبردهایی شود که توانایی کاربرد مفاهیم و حل  تأکید

بر مفهوم سازی است و سیالبس مشخصی دارد اما در دوره کارشناسی ارشد  تأکیددر دوره کارشناسی  "رشد دهد.

  ".شود میکاربردی مفاهیم پرداخته  های جنبهبه 

های یادگیری دانشجویان برای یادگیری معنادار و پایدار مدرس علوم پزشکی به فعالیت 

تا زمینه تجربه تصویر سازی ذهنی مفاهیم تسهیل و فرصت رمز گردانی تصویری و  کند میاشاره 

کالمی در حافظه دراز مدت دانشجویان مهیا شود. این امر با توجه به حجم باالی دانش مورد 

سازی و بازیابی اطالعات ذخیره شده اهمیت یادگیری در رشته پزشکی و دشواری ذخیره 

می خواهم با کاغذ  ها آنبعد از ارائه مطلب، اسکلت بدن را در اختیار دانشجویان قرار می دهم و از "بیشتری دارد.

 . "کانال ایندینال را درست کنند و در جای خود در اسکلت قرار دهند

رد که زمینه برانگیختگی و رشد دا تأکیدمدرس حوزه روانشناسی بر کاربست راهبردهایی 

 -تفکر انتقادی و خالق دانشجویان فراهم شود. شکل گیری چنین رویکردی در فرایند یاددهی

توانم در  ارزشمندترین سهمی هم که من می"است. دانشگاهییادگیری مستلزم حضور فضای استقالل 

و بهم بریزم. متأسفانه وقتی عکس این ذهن دانشجوهایم ایجاد کنم این است که در ذهنشان سؤال ایجاد کنم 

 .    "بریم  ی پویایی علم را از بین می گیرد ما داریم روحیه صورت می

 عنصر فعالیتهای یادگیری -

مدرسان بوده است. یکی از  تأکیدفعالیت های یادگیری  مالزم با راهبردهای آموزشی مورد 

آموزشی است. از نگاه مدرس  مالکهای انتخاب فعالیت های یادگیری، زنده کردن محتوای

تا با محتوای آموزشی  کند میحوزه پیراپزشکی، فعالیت های یادگیری به دانشجو کمك 

خود مواجه  ای حرفهارتباط زنده برقرار کند و با نگاهی تجربه شده با واقعیت های حوزه 

شروع  سؤالبا  دیکالس را با"را مهیا می سازد. ای حرفهشود. مجموعه این فعالیت ها بستر رشد 

است که به نظر شما  نیپرسم ا یکه م یسوال نیکنم اول یم سیچشم را تدر سمیدرس مکان یکرد.من وقت

 دنکن یسع ندهیخواهم تا هفته آ یم ها آنمفهوم را تجربه کنند از  نیا نکهیا یبرا م؟یچرا ما دو تا چشم دار

باعث  تیفعال نی. ادنکن ادداشتیرا  ها آنتد اف یم یزندگ رد یچه اتفاقات دننی. ببدنکن یچشم زندگ كیبا

پرداختن به فعالیتهای بدیعکه زمینه ."مواجه شوند یواقع طور بهمقوله  نیبا ا انیکه دانشجو شود می

رشد اخالق علمی در دانشجویان را فراهم می سازد از جمله فعالیت های مورد توجه 

باشد که کمتر  یبه نحو شود میانشجو داده که به د یریادگیتیفعال"مدرسان این حوزه بوده است: 

در دو ترم متفاوت  انیدانشجو یریادگییها تیدو، فعال یکند مثال در درس پاتولوژ یکپ گرانیبتواند از کار د

 نیا القهدارند. اما با ع یادیز فیتکال نکهیرغم ا یبپردازند عل یریادگیبه  یواقع طور به انیتا دانشجو شود می

خواهم  یم انیهستم. از دانشجو یجد نهیزم نیپرسم و درا یهرجلسه درس م.....دهند مینجام ارا ها  تیفعال

 ."را نقد کنند گریهمد یپاسخ ها
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مدرس حوزه فلسفه بر کاربست راهبردهای گفتمانی برای تشویق دانشجویان به اندیشیدن و  

تواند کمك کند. مثالً نظر  ویی میدوسویه نگاه کردن به بحث کالس و شیوه گفتگ"دارد:  تأکیدگفتگو کردن 

بر   یمبتن یتهایفعالمدرس حوزه فلسفه اموزش و پرورش بر "شما نسبت به این موضوع چیست؟

روند گفت و شنود باید باشد. فضای ذهنی فراگیر را ترسیم کنیم.  "دارد:  تأکید و قاعده مسئله نیارتباط ب

تواند به پله ششم برود. ذهن استاد چگونه باید باشد، اگر  ل نمیمحل قرار او را شناسایی کنیم. دانشجو از پله او

 ."باشد هو قاعده را در نظر داشت مسئلهرابطه بین  سیشود. مدرس در روند تدر موردی  باشد کمتر انتزاعی می

 عنصر سنجش و ارزشیابی -

 -سنجش و ارزشیابی عنصر دیگر برنامه درسی است که به مانند راهبردهای یاددهی

بوده است. نکته اساسی  تأکیدیری مورد توجه مدرسان و تا حدی بیش از آن مورد یادگ

عنصر سنجش و ارزشیابی توجه به منطق مدرس است و در مدل تار عنکبوتی  درباره

( بر آن تصریح شده که مدرس برای طراحی هر عنصر برنامه درسی ابتدا منطق 2003اکر)

های  سؤالطرح "رس علوم مهندسی عقیده دارد: خود را نسبت به آن عنصر روشن نماید. مد

تحصیلی و ارتباطش با  های دورهتوجه به ."کند میارزشیابی بستگی به منطقی دارد که استاد دنبال 

دیگر است. ترجیح آن است که  تأمل قابلاهداف و شیوه های سنجش و ارزشیابی نکته 

در دوره کارشناسی ارشد  رویکرد ارزشیابی در دوره کارشناسی پرورش تفکر تحلیلی و

اش این است که در کارشناسی ارشد باید ذهن خالق و پژوهشگر دانشجو  قاعده"باشد: تفکر واگراپرورش 

ی کارشناسی نیست که بگوییم فالن سؤال را در دو ساعت حل کن. اینجا  را بسنجیم، دیگر مثل دوره

الزم است که منبع بدهیم به او و برود جواب را کند. حتی گاهی  خواهم ببینم چطوری با مسئله برخورد می می

دیگری است  مؤلفهسنجش مبتنی بر  تحلیل واکنش های غیر کالمی دانشجویان . "پیدا کند

من وقتی انتهای کالس درس، احساس "که در کالم مدرس دیگر حوزه علوم مهندسی یافت شد:

م ترین چیز است و اگر نبینم خستگی رضایت را در چشمان دانشجویانم می بینیم برایم مهم است و مه

 ."تدریس به تنم می ماند

من برگه های ارزیابی را می گیرم که ببینم ضعیف ترین  "مدرس حوزه علوم پزشکی عقیده دارد:

خود ارزیابی و خود ."م آن را رفع کنمتوان میامتیاز را در چه بخشی گرفتم و سپس فکر می کنم که چطور 

. این نکته شود مید شیوه دیگر سنجش و ارزشیابی محسوب تنظیمی مدرس نسبت به خو

حکایت از آن دارد که ارزشیابی یك فرایند تعاملی بین مدرس و دانشجو است. حقیقت تعامل به 

 . دهد میارزشیابی موجودیت و هویت 

 در برنامه درسی بخشی انسجام. دانش نسبت به اصول تعادل و 2-الف -

یکی دیگر ازمولفه هایی بود که از تحلیل داده  بخشی سجاماندانش نسبت به اصول تعادل و 

در  بخشی انسجامها استنباط شد. مدرسان حوزه علوم پایه و مهندسی توجه به اصول تعادل و 
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. کنند میبرنامه درسی را یك عامل اساسی در یادگیری و یکی از اصول اساسی آموزش قلمداد 

اینکه بتوانیم از یك جایی شروع کنیم و در یك جای خوب "د:یکی از مدرسان در این زمینه اظهار می دار

از نگاه این مدرس محتوای . "تمام کنیم درست سر وقت، اینها هنر معلمی است که در تدریس اهمیت دارد

آموزشی یك مجموعه سازمان یافته از دانش ، نگرش و مهارت است که یك نقطه شروع و یك 

آغازین و پایان فرایند آموزش، ساختار دانش رشته ای و  نقظه پایان دارد. منطق تشخیص نقطه

تا برای  شود میتسلط بر آن است. نقطه پایان نقطه ای است که استقالل نسبی موضوع حفظ 

یادگیرنده فرصت معناسازی فراهم گردد. ظرافت منطق در ایجاد وحدت بین استقالل نسبی 

ار دانش رشته ای است به نحوی که ایجاد مفاهیم و پیوندشان با دیگر مفاهیم مرتبط در ساخت

گسستگی معنایی در ذهن یادگیرنده نشود. نکته دیگر، ایجاد یك تناسب بین محتوای آموزشی 

در هر جلسه تدریس و زمان اختصاص داده شده است.  بدین معنا که محتوای آموزشی باید به 

 تأکیدیان ارائه گردد. این نحوی سازماندهی شوند که در هر جلسه محتوای منسجمی به دانشجو

بلکه درمورد  شود میدر یك درس در طول یك ترم ن بخشی انسجاممحدود به رعایت اصول 

 های دورهانسجام و تعادل بخشی دروس مرتبط به هم در طول یك دوره تحصیلی و حتی 

. این که من نظم مطالب گفته شده هم خیلی مهم است": کند می. او در ادامه اشاره کند میتحصیلی صدق 

ی مشخصی یا یك کتاب مشخصی  بدون چارچوب تدریس نکنم. یکی از اینجا بگویم یکی از آنجا. یا بر طبق جزوه

بهتر از ما   slideو  Lectureی برتر خارجی در تدوین جزوه و ها دانشگاهجلو بروم یا براساس یك نظم مشخص. اساتید 

اه این مدرس مفاهیم موجود در یك درس یا دروس یك از نگ."کار کرده اند چون فراغت بیشتری دارند

مستلزم عبور از این  ها آنارتباط سلسله مراتبی و متوالی نسبت به یکدیگر دارند و یادگیری 

در  بخشی انسجام. رعایت  اصول شود میفرایند متوالی است در غیر اینصورت یادگیری ایجاد ن

هی از دانش پیشنیاز و رفتار ورودی دانشجویان مراحل تدوین و اجرای برنامه درسی مستلزم آگا

طوری درس می دهم که دانشجو حتی اگر درس های ترم قبل هم نگذرانده باشد بتواند مطالب را دنبال کند "است.

هر چند برایم سخت است اما پایه کار را خودم در کالس می گویم خیلی مهم است که شما بتوانید مطالب را پایه ای 

در محتوای آموزشی  بخشی انسجامهمگام با رعایت اصول  کند میاینجا مدرس تالش  . در."بگویید

بین رفتار ورودی دانشجو و انتظارات آموزشی تعادلی ایجاد کند تا امکان یادگیری معنا دار برای 

 دانشجو تسهیل شود.

جهت گیری تلفیقی دارد،  ها آندرسی  های برنامهدر رشته علوم پزشکی بدین لحاظ که 

اصول سازماندهی اهداف، محتوا، فعالیت های آموزشی و یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار 

با دانشی که امروز در دنیا وجود دارد، آیا  " :کند میاست. در این زمینه یکی از مدرسان این گونه اظهار 

طوری نیست پس رویکرد ما مبتنی امکان این وجود دارد که دانشجویان من تمامی  بیماری ها را بشناسند. قاعدتا این

در این بیان، سوژه ای است که دانشجو در دروس مختلف با  مسئلهمصداق . "شود میبر حل مسئله 
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یا  مسئله. به عبارتی کند میمورد نیاز خود را کاوش  های دانشو بر آن اساس  شود می رو روبهآن 

. یکی از گیرد میقرار  مدنظرسی یك مبنا برای سازماندهی محتوای برنامه در عنوان بهسوژه 

مدرسان علوم پزشکی که مسئول گروه تدوین کننده برنامه درسی رشته پزشکی است، اینگونه 

ما پایه را تعیین کردیم. ولی آموزش ما از نوع برنامه درسی تلفیقی است که هریك از مدرسان  ":کند میاظهار 

از این منظر، الگویسازماندهی محتوای . " کنند میبراساس تخصص خود بخشی از آن دانش پایه را تکمیل 

برنامه درسی از نوع درهم تنیده و پایه مشترک است که برمبنای ارگانیسم بدن تنظیم شده 

و این مشارکت در  شود میاند.بر این اساس، الکوی تدریس مدرسان به سمت مشارکتی هدایت 

ی است به نحوی که یادگیرنده به یك هر واحد یادگیر دربارهجهت ایجاد دانش سازمان یافته 

آموزش پزشکی مبتنی بر ارگانیسم بدن است. "درک جامع نسبت به محتوای هر واحد یادگیری برسد.

 . "چشم یك واحد است که همزمان دانشجویان فیزیولوژی ، آناتومی و بیوشیمی آن را می خوانند

 ه درسیاساسی برنام های دانش ای حرفه های مؤلفه: 2جدول شماره 

 دانش برنامه درسی ای حرفه های مؤلفه

 

 های دانش

اساسی 

برنامه 

 درسی
 

 

 

دانش  عناصر 

 برنامه درسی
 

 ضرورت شناخت عناصر برنامه درسی.
 دانش نسبت به ابعاد چندگانه عناصر برنامه درسی از جمله:

دانش نسبت به ابعاد: فیزیکی، اتمسفری، زیسته، همدلی، شناختی، هیجانی، 
ذهنی، فرهنگ رشته ای،نسبت دانشجو به فضای فیزیکی، جایگاه دانشجو میان 

 یادگیری. -در فضای یاددهی
دانش نسبت به ابعاد: یادگیرنده بزرگسال و خود راهبر، تحقق دهنده ذات، 

پیامدها و الگوی ارتباطی، خودی  –ابزاری نبودن، منبع اصلی پیش بینی اهداف 
 وجودی و فرهنگ گفتمانی دانشجو. بودن، برخاسته از متن بودن، ارزش

دانش نسبت به ابعاد: زمان فرایند انسجام، زمان بازنمایی، زمان انتقال و  زمان 
 کنش یادگیری.

دانش نسبت به ابعاد:  تسهیل گری، کاهش مفهوم هراسی،مفهوم سازی، تعمیم 
، خالق، انتقادی، شهودگرا، تصویر سازی، تسهیل رمز گردانی مسئلهپذیری، حل 

 یادگیری. -تصویری و کالمی در راهبردهای یاددهی
و قاعده، نقد  مسئلهدانش نسبت به ابعاد: ماهیت گفتمانی، بدیع، ارتباط بین 

یگر، هماهنگی بین فعالیت های درون کالس و خارج از کالس، همد یپاسخ ها
در فعالیت  ای حرفهرشد تمرکز بر اخالق علمی، نزدیك شدن به دنیای کار و 

 . یادگیری -ددهیهای یا

دانش نسبت به ابعاد: منطق مدرس، رشد سطح انگیزش، تعمیق مفاهیم، رشد 
، رشد تفکر مسئلهتفکر تحلیلی، رشد تفکر واگرا، رشد خالقیت و توانایی حل 

شهودی، تفکیك استعدادها و سطوح یادگیری، تحلیل واکنش غیر کالمی 
 ارزشیابی.  دانشجویان، خود ارزیابی و خود اصالحی در سنجش و

دانش نسبت به ارتباط منطقی بین عناصر برنامه درسی و تاثیرش بر همدیگر؛ از 
درک رابطه منطقی بین فضای آموزشی با انتخاب نوع راهبرد آموزشی یا  :جمله
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 دانش برنامه درسی ای حرفه های مؤلفه

 بین ساختار محتوای آموزشی با انتخاب نوع راهبرد آموزشی.

دانش تعادل و 

 بخشی انسجام

در برنامه 

 درسی

درون محتوایی در سطح واحد  بخشی انسجامت به اصول تعادل و دانش نسب
 تحصیلی از جمله: های دورهیادگیری، دوره و 

 دانشجویان های توانمندیمتناسب سازی انتظارات آموزشی با 
 متناسب سازی رفتار ورودی دانشجو یان با انتظارات آموزشی 

 انشجویاند های توانمندیمتناسب سازی اهداف و محتوای آموزشی با 

 دانشجویان های توانمندیمتناسب سازی سطح دشواری محتوا با 

 متناسب سازی محتوا با زمان اختصاص داده شده به آن
 متناسب سازی ارائه محتوا با سطوح باال و پاییندشواری 

متناسب سازی اهداف و محتوای مورد تدریس با زمان اختصاص داه شده در 
 برنامه درسی محتوا محور

 ب سازی رویکردهای برنامه درسی با نتایج نیاز سنجیمتناس

 متناسب سازی عناصربرنامه درسی با رویکردهای برنامه درسی
 متناسب سازی عناصر برنامه درسی برنامه درسی با رفتار ورودی دانشجویان

 ای دورهمتناسب سازی انسجام و توالی بخشی محتوایی با سازماندهی 

 بخشی محتوایی با روند مفهوم سازی متناسب سازی انسجام و توالی

 متناسب سازی نقطه آغازین و پایان فرایند آموزش با ساختار دانش رشته ای
متناسب سازی استقالل نسبی مفاهیم با پیوندشان با دیگر مفاهیم مرتبط در 

 ساختار دانش رشته ای
متناسب سازی مفاهیم یك درس یا دروس بر اساس ارتباط سلسله مراتبی و 

 الی نسبت به یکدیگر متو
 متناسب سازی بازنمایی محتوایی با نیازهای جدید حوزه شناختی دانشجویان

 متناسب سازی فضای شناختی با فضای در حال زیست دانشجویان
 متناسب سازی محتوا و فعالیت های یادگیری با پیامدهای برنامه درسی

 گروه مدرسان متناسب سازی راهبرد های آموزشی با منطق و باور مدرس یا
متناسب سازی راهبردهای آموزشیدر یك واحد یادگیری با رویکردها و مدل 

 های طراحی برنامه درسی

 متناسب سازی راهبرد های آموزشی با ساختار دانش رشته ای

 متناسب سازی راهبردها ی آموزشی با ساختار دانش موضوعی
ته ای و متناسب سازی راهبردهای آموزشی با فضای شناختی دانش رش

 موضوعی

 مدرس و دانشجویان های توانمندیمتناسب سازی راهبرد های آموزشی با 
 متناسب سازی استراتژیهای ارزشیابی با منطق مدرس یا گروه مدرسان

 متناسب سازی استراتژیهای ارزشیابی با منطق ارزشیابی
 متناسب سازی استراتژیهای ارزشیابی با رویکرد و مدل برنامه درسی

 تحصیلی های دورهسازی استراتژیهای ارزشیابی با  متناسب
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 1مبانی برنامه درسی -حمایتی های دانش -ب -

از  از جمله دانش هایی بود کهاعتقادی  -اخالقیو ، شناختی روانحمایتی: علمی،  های دانش

 (.3قابل استنباط بود)جدول شماره  کنندگان مشارکتبیانات 

 . دانش مبانی علمی1-ب -

تمامی مدرسان بوده است. اما  تأکیدمورد  های دانشمحتوای آموزشییکی از  دانش نسبت به

. این دانش گیرد میدیگر را در بر  های دانشاین تسلط صرفا شامل دانش تخصصی نیست بلکه 

ترکیبی به شیوه های متفاوت در داده ها قابل استنباط بوده است.مدرس رشته فلسفه آموزش و 

های دیگر نکند بیگانه از  معلم باید بر علم مسلط باشد، اما غفلت از حوزه"ارد:پرورش اینگونه اظهار می د

های مرتبط با معرفت بشری مانند ریاضی، فیزیك و  المنزل و حوزه های قریب فلسفه، روانشناسی، یا رشته

در ادامه اضافه . "کند شود ذهن بسته  بصیرت ایجاد نمی شناسی موجب بسته شدن ذهن می ستاره

های فلسفی، تاریخ علم و فلسفه  شناسی در دانش تحقیق، دیدگاه تحلیل منطقی یا منطق تحلیل، روش":کند می

شناسی برای مدرس خوب بودن الزم است. این دروس جنبه  شناسی و ستاره ای ریاضیات، هیأت و کیهان علم تا اندازه

توانند ذهنیت را آماده برای تعامل با دانشجو  میتربیتی ندارند بلکه هنوز در جنبه آموزش هستند. اینگونه دروس 

از نگاه مدرس فلسفه آموزش و پرورش دانش تدریس یك دانش ترکیبی از نوع معرفت . "کنند

شناختی است. به این معنا که مضامین مورد تدریس در ارتباط با جایگاه آن در هستی و 

ادگیرنده به جای دانش محتوایی، ارتباطش با دیگر هست ها شناخته شود به نحوی که در ذهن ی

 فضای معرفتی نسبت به مضمون ایجاد نماید. 

اگر  "مدرس حوزه علوم مهندسی از نگاهی دیگر به دانش تدریس می پردازد. او عقیده دارد:

یك بردار در حالت سه بعدی درنظر بگیریم اندازه بردار ، میزان علمی است که مدرس در آن زمینه دارد. بردار 

و  شود میشده در آن صفحه آن مطالبی است یا معادل مطالبی است که در ذهن دانشجو از آن درس تفسیر  تصویر

. اندازه برداری که تصویر شده یا در ذهن دانشجو یاد گرفته شده است به دو عامل بستگی دارد. یکی گیرد مییاد 

وع درس است؛ یکی هم به زاویه آن بستگی اندازه آن بردار است که در آن میزان تسلط استاد و اطالعات در موض

از این منظر، دانش تدریس یك دانش ترکیبی از نوع ساختن ."دارد که آن زاویه هنر معلمی استاد است

به  2دانش است. ابتدا دانش توسط مدرس بازنمایی شده و سپس به کمك دانش تربیتی

تا  کند میت که به مدرس کمك یادگیرنده انتقال می یابد. دانش تربیتی یك دانش رویه ای اس

زمینه انتقال و مفهوم سازی برای یادگیرنده تسهیل گردد. گستره طیف دانش موضوعی و دانش 
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تربیتی و از طرف دیگر، تلفیق این دو دانش در ذهن مدرس او را آماده تدریس اثر بخش خواهد 

برای یادگیرنده فراهم با چه رویه ای و با چه کیفیتی فرصت مفهوم سازی  داند میکرد. زیرا 

مورد تدریس تسلط یافته است که نوعی هنر  1و به عبارتی، بر دانش آموزش محتوای شود می

هر چقدر این هنر بیشتر باشد، این زاویه به سمت صفر  " :کند میمعلمی است.در ادامه این مدرس اضافه 

انشجومنتقل کند. هرچقدر هنر معلمی د به دتوان می% مطلب را 100می رود و کسینوس صفر هم یك است. یعنی 

درجه صفر است. یك مدرس موفق،  90و کسینوس  شود میدرجه نزدیك 90ضعیف تر باشد ، این زاویه به سمت 

مدرسی است که هم سوادش زیاد باشد ) مانند برداری که طولش زیاد است ( و هم تسلط بر کار معلمی خود داشته 

  "منتقل کند. باشد و بتواند مطالب را به دانشجو

بر اساس آنچه به آن اشاره شد، دانش ترکیبی در چند جنبه مورد توجه قرار گرفته است: 

داشتن دانش پایه مربوط به موضوع مورد تدریس و تداوم در به روز نگه داشتن دانش؛ کسب 

ه مرتبط با دانش پایه، و از بیرون به دانش پایه خود نگاه کردن است. یعنی مدرس ب های دانش

نوعی با یك ذهنیت واگرا باید به دانش خود بیندیشد این یك جنبه بسیار مهم از تسلط 

موضوعی است که مدرس را به یك فراتحلیل از دانش تخصصی و  یك فراشناخت نسبت به خود 

 . کند میهدایت 

مدرس رشته علوم پزشکی اشراف علمی مدرس نسبت به موضوع مورد تدریس خود را 

دانشجو از استادش انتظار دارد که سواد داشته باشد. بنابراین استادی که سواد کافی " :کند یماینگونه بیان 

از دید این مدرس مالک اخالق مداری، باسواد بودن . "د الگوی اخالقی خوبی باشدتوان مینداشته باشد ن

ند نتوا میتا دانشجویانی تربیت کنند که  کند میمدرس است زیرا سواد علمی به مدرس کمك 

 مشکالت بیماران خود را درمان کنند و برای ابهامات دانش پزشکی پاسخ ها را کاوش کنند.

 شناختی روان. دانش مبانی 2-ب -

تمااامی مدرسااان بااوده  تأکیاادبرنامااه درساای دومااین دانااش مااورد  شااناختی روانمبااانی 

در  بای شاماری   هاای  دادهباه   تاوان  مای آماوزش   شاناختی  رواناست. در زمینه توجه باه اصاول   

گوناااگون مااورد توجااه  هااای جنبااهایاان مااورد اسااتناد کاارد.  آگاااهی از دانااش روانشناساای از  

مصاااحبه شااوندگان بااوده اساات. توجااه بااه فضااای رواناای، شااناختی و ذهناای دانشااجویان،      

شااناخت و ماادیریت جااو کااالس درس، اصااول برقااراری ارتباااط بااا دانشااجویان، دانااش میااان  

ساطح تاوان و نیازهاای دانشاجویان، حفاظ شاادابی و        رشته ای ، تعدیل انتظاارات آموزشای باا   

هاادف برنامااه درساای، تعاادیل سااطح  عنااوان بااهپویااایی کااالس درس، توجااه بااه سااالمت روان 

آزمااون هااای ارزشاایابی متناسااب بااا واقعیاات هااای مربااوط بااه دانشااجویان ، شااناخت دنیااای  
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دل ذهناای هااای چااالش برانگیااز، بهاام زدن تعااا سااؤالایاان دوره، طاارح  هااای ویژگاایجوانااان و 

و تعاادل در برنامااه   بخشاای انساجام دانشاجویان، همچناین آگاااهی و عمال مدرسااان باه اصااول     

 شااناختی روانکااه ارتباااط تنگاااتنگی بااا اصااول  انااد بااودهدرساای و آمااوزش  از جملااه مااواردی 

برنامااه درساای دارند.ماادرس حااوزه علااوم مهندساای از جااو رواناای عاااطفی مطلااوب در کااالس  

روش انتفااال پیااام خیلاای مهاام ".کنااد ماایل گاار در یااادگیری یاااد یااك عاماال تسااه عنااوان بااهدرس 

است کالس باید به اندازه کاافی دوساتانه باشاد. جاو، جاو شااد باشاد خشاك و خشان نباشاد ولای بای نظام هام               

 .  "نباشد ضمن اینکه کالس دوستانه و شاد است بایستی توجه همه به استاد باشد

کنم کالس های من خیلی جدی است به هر حال  من فکر می ":کند میمدرس دیگر اینگونه اظهار 

مباحثی که تدریس می کنم ریاضی است و سنگین است  اگر فرصتی بشود که دانشجویان از آن مطلب و فضا در 

آیند و گریزی به چیزهای دیگر زد تا ذهن استراحت کند خوب است و این هنر معلم است که بتواند زنگ تفریح 

 . "ته باشد های کوتاه در کالس خود داش

این کالم در ادبیات برنامه درسی به معنای رعایت اصل تعادل بخشی کیفی در تدوین و 

اجرای محتوای برنامه درسی است. الزمه توازن در برنامه درسی حضور تنوع است. تنوعی از 

از پیوندهای سیناپسی در مغز است. توجه به ریتم  متأثرجنس تعدیل واکنش های ذهنی که 

ای سیناپسی در فرایند یادگیری و ایجاد انبساط های سیناپسی به افزایش توانش مغزی واکنش ه

و آستانه تحمل  کند میدر درک مطلب و استمرار بخشیدن به فرایند تمرکز بر موضوع کمك 

مدرسان این  تأکید.این نکته با توجه به دهد میدانشجویان با سطوح متفاوت انگیزش را افزایش 

سازی و استنتاج معنا از محتوای آموزشی که در بخش مبانی علمی به آن اشاره حوزه بر مفهوم 

 شد، حائز اهمیت است. 

لحن سؤال کردن و نحوه برخورد استاد با   "مدرس فلسفه آموزش و پرورش چنین اظهار می دارد: 

ی و غیرکالمی از این منظر، برقراری ارتباط کالم."دانشجو به نحوی باشد که دانشجو احساس حقارت نکند

برقراری ارتباط بین فردی   شناختی روانبین استاد و دانشجو مستلزم آگاهی مدرسان از اصول 

است. نوعی هوش هیجانی را می طلبد که مدرس را در درک دنیا و فضای ادراکی دانشجویان 

گ را و متناسب با آن ها دیالو کند میتوانمند می سازد. زبان ارتباطی خود و دانشجو را درک 

عاطفی دیالوگ ها متناسب با همان فضای ادراکی هر  -. آهنگ و بار معنایی کند میتنظیم 

دانشجو است. اگر چنین اصولی در ارتباطات بین فردی استاد و دانشجو رعایت شودزمینه حضور 

مداخله های مبتنی بر مناسبات قدرت کمتر خواهد شد و هر دو طرف از این دیالوگ لذت می 

مثالً تعلیم و تربیت با روانشناسی الزمه همدیگرند و استاد باید نسبت به آن ":کند میدر ادامه اضافه  برند. او

ای به  ای داشته باشند...... این دانش پس زمینه ها جنبه بین رشته نامه دانش داشته باشد. یا حداقل موضوعات پایان
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شود در  بینی استاد نسبت به موضوع می کند. باعث واقع های دیگر موضوع اشراف پیدا تا بر جنبه کند میاستاد کمك 

 . "شود غیر این صورت دانش تخصصی او انتزاعی می

دانش میان رشته ای  عنوان بهدر اینجا دانش روانشناسی در تلفیق با دانش علوم تربیتی  

برای ایجاد بصیرت ذهنی و علمی مدرس و کسب دانش مورد نیاز در مدیریت کالس و نحوه 

است. به عبارتی، از نگاه این مدرس  تأکیدقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی با دانشجویان مورد بر

اجتماعی یادگیری که یادگیرنده بخشی از  -دانش روانشناسی به فهم بهتر زمینه و بافت شناختی

 مفاهیم مرده را به مفاهیم زنده تبدیل کرد. توان می. به کمك این دانش کند میآن است کمك 

 ارتباط برقرار کند. ها آند با توان میمفاهیم مرده مفاهیمی هستند که یادگیرنده ن

مدرس دیگریدر حوزهفلسفه آموزش و پرورش به دانش روانشناسی از جنبه دیگر نگاه 

یادگیرندگان  عنوان بهمنبعی برای هدایت دانشجویان  عنوان به. او از دانش روانشناسی کند می

و خود راهبر که از لحاظ رشد شناختی در مرحله انتزاعی و فرا انتزاعی بزرگسال، خود انگیز 

.  بنابراین سبك آموزشی باید به نوعی باشد که نیاز و اشتیاق برای کند میهستند، استفاده 

ها باید نیاز به این آموزشها  ها نیست. قبل از آموزش ایده معلم بودن فقط انتقال آموزه"یادگیری ایجاد کند.

شود. پیش و بیش از آنکه آب را ارائه دهید باید تشنه کنیم. هنر ایجاد احساس نیاز در دانشجو وتشدید آن. تقویت 

سری بنیادهای  معلم باید برای ایجاد نیاز به یادگیری امهات علمی را ارائه دهد. هدایت و نظارت علمی و انتقال یك

ز را منتقل کنند. به خصوص برای پرورش اولیه علمی. ممکن است آموزش های مجازی نتوانند این احساس نیا

علمی. معلم خوب، معلمی نیست که خوب آموزش دهد.  مثل آب دادن به زمین نمکزار. باید اول زمین را آماده کند 

از دید این مدرس برای افزایش سطح انگیزش یادگیری در . "ابتدا باید نیاز به دانستن را ایجاد کرد

یك درک کلی نسبت به مفاهیم بنیادین محتوای آموزشی فراهم گردد. دانشجو ابتدا الزم است 

( همسو است. آزوبل عقیده دارد 1968این عقیده با نظریه یادگیری معنادار کالمی دیوید آزوبل)

برای ایجاد انگیزش در یادگیرنده کافی است که محتوای آموزشی به نحوی ارائه شود که در ذهن 

نسبت به مفاهیم اساسی آن شکل گیرد. این برداشت از سبك یادگیرنده یك ساخت شناختی 

بر تشخیص مفاهیم  تأکیدآموزش با فرهنگ دانش رشته فلسفه ارتباط دارد. زیرا در این فرهنگ 

است. در باب فرهنگ رشته ای و  ها آنبنیادین و سپس درک تحلیلی و شهودی ارتباط بین 

 ضا به آن اشاره شد.ارتباطش با عناصر برنامه درسی در بخش عنصر ف

هایی که باید یك استاد داشته باشد عالوه بر  دانش "مدرس علوم پزشکی در این زمینه معتقد است:

شناسی، به هر حال ما با انسان سروکار داریم اصول  گردد به علوم روان دانش تخصصی که دارد یك بخشش برمی

این مدرس در ادامه به جنبه دیگری از ."است از دانش روانشناسی متأثرکلی یادگیری و آموزش و نوع آن 

و آن مواجه کردن دانشجو با واقعیت های مربوط  کند میدانش روانشناسی در برنامه درسی اشاره 

به شغل از جمله شغل پزشکی است. از دید این مدرس تعدادی از دانشجویان پزشکی به دلیل 



...دانش برنامه درسی در آموزشگری: شایستگی حرفه ای   

 121 

دوره آموزشی، پیچیدگی ها، ظرافت  نداشتن درک واقعی نسبت به سطح دشواری و طوالنی بودن

ها و تعهدات اخالقی حرفه پزشکی؛بعد از ورود به این رشته دچار افسردگی می شوند. بنابراین 

بخشی از برنامه درسی علوم پایه را باید به این امر اختصاص داد تا از همان ابتدا دانشجویان با 

روانشناسی حرفه پزشکی یکی از "ه ای بگیرند. یك دید واقعی به رشته خود نگاه کنند و تصمیم آگاهان

مسائلی است که در رشته پزشکی مهم است. یکی از کارهایی که بر عهده استادها است به خصوص استادهایی که 

ها کالس دارند،  باید حیطه اصلی  رشته پزشکی  را برایشان باز کنند. چون اکثر دانشجوها  ترم اول با دانشجو

های ما که از بیرون ظاهر قشنگی دارند........... اگر مالحظه کنید  شته خود ندارند به خصوص رشتهبرداشت واقعی از ر

 ."ما افسردگی زیاد است  متوجه می شوید که  در رشته

درصدی از دانشجویانی که در کالس من  معموالً ":کند میمدرس دیگر در علوم پزشکی چنین اظهار 

که مثال فالن مطلب را متوجه نشدند. من برای همان تعداد اندک، جلسه  کنند می هستند بعد از اتمام تدریس اعالم

این نکته حاکی از یك دید انسان گرایانه یك مدرس فهیم در مواجهه "بعد موضوع را توضیح می دهم.

که سبك های یادگیری و  داند میبا مسائل مربوط به آموزش و تدریس در کالس درس است. او 

انشجویان متفاوت از هم است و بدین لحاظ الزم است دانشجویان از  سبك سرعت یادگیری د

 های آموزشی متفاوت برخوردار شوند. 

برنامه درسی  شناختی روانمدرسان حوزه روانشناسی از جنبه تخصصی و عمیق تر به مبانی 

باط مدرسان این حوزه سبك و اصول برقراری ارت تأکیدمورد  های جنبهپرداخته اند. یکی از 

 .شود میمدرسان با همکاران و دانشجویان است. در این زمینه به چهار نوع الگوی ارتباطی اشاره 
چهار نوع الگوی ارتباطی بین مدرس و دانشجو وجود دارد: رابطه سازنده تعاملی، سلطه گری/ تسلط طلبی، غیر  "

برد است و نسبت به دیگر الگوها که  -ر بردسازنده و سطحی و پنهان گری. الگوی رابطه سازنده تعاملی دارای ساختا

باخت است از اهمیت و امتیاز برخوردار است. به خصوص زمانی که در دانشجویان افسردگی باال -دارای ساختار برد

که رابطه سازنده تعاملی نوعی  کند میدر ادامه اشاره  ."کنند میاست،انواع روابط اهمیت بیشتری پیدا 

نوعی هم احساسی درآن وجود دارد. هر چند ارتباط عاطفی در سطح رابطه سمپاتیك است که 

د در الگوی ارتباطی بین مدرس و دانشجو توان مییك رابطه معقول  عنوان بههمدالنه نیست اما 

مطرح باشد. از دید این مدرس تیپ های شخصیتی عامل اثرگذار بر انتخاب یا ظهور الگوهای 

 ارتباطی مدرس خواهند بود.

و آن را مهم ترین مالک شایستگی  کند می تأکیدگر به سالمت روان مدرس مدرس دی

که ارزشی باالتر از دانش تخصصی او دارد. از دید این مدرس درک فضای  داند میمدرس 

یك شخصیت، شاخصه اصلی یك مدرس است. رسیدن به این باور  عنوان بهدانشجو  شناختی روان

نقش آموزشگری در مواجهه با  شناختی روانمستلزم فهم و چگونگی برقراری ارتباط با دانشجو 

دانش من کمتر از  مسلماًاگر بخواهیم معلمی و مدرسی را محدود کنیم فقط و فقط به دانش، "دانشجویان است.

تواند در این مسابقه از من ببرد. اما آن چیزهایی که من را  تاپی است که وصل است به دنیای دانش، و این می این لپ
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باید فراهم  ها آنهای انسانی است که  سری مشخصه بدیل بکند و از این ابزار و امکانات جلو بندازد، یك تواند بی می

کند،  کند یعنی با این ماشین فرقی نمی باشد..... وقتی که استادی با مشکالت دانشجویان غیر مسئوالنه برخورد می

ها را  یك احساساتی دارد، یك ظرایفی هست و من باید این شناسد که طرف مقابلش یك انسان است، یعنی اصالً نمی

 ."های دانشی هم به دانشجو یاد دهم ببینم تا یك راهی باز کنم، یك کانالی باز کنم که توی این کانال، حاال مؤلفه

 اعتقادی -. دانش مبانی اخالقی3-ب -

داده ها استنباط شد. ای بود که از  مؤلفهمبانی اخالقی و اعتقادی برنامه درسی دیگر  مؤلفه

آن است که تمامی مدرسان مورد مصاحبه به نوعی عمیق اخالقیات و ارزشهای  تأمل قابلنکته 

را در قالب شرح تجارب زیسته خود چه به  ها آناعتقادی را در باورها و عملکرد خود داشته اند و 

دانشجو و محیط شکلی مستقیم یا غیر مستقیم همراه با یك نگاه انسان گرایانه نسبت به 

یك  عنوان بهتالش در درک دانشجو داشته اند و برای او  ها آنیادگیری نمایان ساختند. اینکه 

انسان ارزش قائل هستند؛ تالش در کسب دانش مورد تدریس و مهارت های تدریس متناسب با 

ی هایی آن داشته اند به نحوی که موجب یادگیری عمیق و ماندگار در دانشجو شود؛ خود ارزیاب

که مدرسان نسبت به خود و عملکرد خود، حساسیت هایی که در چگونگی برقراری ارتباط در 

کالس درس و خارج از کالس درس با دانشجویان داشته اند؛ استفاده مفید و اثربخش از زمان 

کالس و جدیت و تالش مستمر برای آموزش مطلوب؛ سخت کوشی و بصیرت در ارزشیابی از 

که مصداق  اند بودهو دیگر مواردی که به آن پرداخته شده است از جمله مواردی فرایند کالسی 

 . کنند میهای ارزش های اخالقی و اعتقادی در برنامه درسی را ترسیم 

آنچه دانشجویان از برنامه درسی قصد شده تجربه  "مدرس علوم پزشکی این چنین اظهار می دارد:

درسی قصد شده، آموزش داده شده و پنهان اتفاق می افتد.  های برنامهشانی و یاد می گیرند بر اثر هم پو کنند می

 کند میبرنامه درسی پنهان منش، نحوه برخورد و شخصیت استاد است. دانشجو به باورها و عملکرد استاد خود نگاه 

مدرس، برنامه از نگاه این ."کند مینه آنچه اظهار  کند میکه استادش به آن عمل  گیرد میو آن چیزی را یاد 

درسی تجربه شده با برنامه درسی قصد شده و آموزش داده شده متفاوت است. به نظر می رسد 

برنامه درسی پنهان نقش اساسی در شکل گیری برنامه درسی تجربه شده و یادگرفته شده دارد. 

ران حوزه ارتباط دارد. کنشگ شود میو بافتی که برنامه درسی در آن اجرا  1این واقعیت با زمینه

علوم پزشکی  با چند زمینه و بافت فرهنگی: فرهنگ رشته ای، سنت فرهنگ زیست پزشکان 

پیشکسوت و اخالق مدار، جذابیت شغلی رشته پزشکی، حضور پزشکان فاصله گرفته از سنت 

اخالق مداری، تعارض های ارزشی و غلبه ارزشهای مادی در مناسبات اجتماعی مواجه هستند. 

 تأمل، بستر شکل گیری برنامه درسی پنهان به شکلی ای زمینهگی ناموزون درون این بهم ریخت

 توان میبرانگیز فراهم نموده است.  اخالقیات در بیان مدرس دیگر علوم پزشکی اینچنین 

                                                 
1
. Context 
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من برگه های ارزیابی را می گیریم که ببینم ضعیف ترین امتیاز را در چه بخشی گرفتم و سپس  "برداشت کرد:

م آن را رفع کنم. به نظرمن استاد باید دائما خودش را بررسی و ارزیابی کند و آنجایی توان مینم که چطور فکر می ک

. دانش نسبت به نواقص خود و شود میکه خطا وجود دارد تصحیح بکند. اصال بخاطر همین است که تجربه ایجاد 

رشد استاد هستند و اینها بر می گردد به سرشت و  خود را تغییر داد، دو عامل موثر بر ارتقاء و توان میباور اینکه 

از منظر این مدرس: انصاف، واقع نگری، خود تاملی، خود تنظیمی و بالندگی ."شخصیت فرد

قابل اندازه گیری نیستند و به سختی در قالب  ها مؤلفهاخالق آموزشگری هستند. این  های مؤلفه

عامل اساسی فرهنگ سازمانی و شخصیت استاندارد سازی می شوند. دو  ای حرفهشاخص های 

 مدرس تعیین کننده اخالق آموزشگری هستند.

من بیست سال است تدریس می کنم ولی همان درسی که بیست "مدرس علوم مهندسی عقیده دارد:

سال است تدریس کرده ام حداقل یك ساعت به ازای هر ساعت تدریس آن، قبل از کالس وقت می گذارم. در واقع 

را  شود میو همه مطالبی که قرار است سر کالس بگویم در ذهنم مرور می کنم حتی مثال هایی که زده  می نشینم

از ."با اعدادش مرور می کنم. من بابت یکی از چیزهایی که خودم را نمی بخشم این است که سر کالس اشتباه کنم

ای آموزشی منظر این مدرس: دقت، تسلط بر محتوای آموزشی، تنظیم محتوا و فعالیت ه

 اخالق آموزشگری هستند. های مؤلفهمتناسب با زمان کالس درس، خود تاملی و خود تنظیمی 

دانشجو "اینگونه استنباط کرد: توان میتعهد اخالقی و ارزش های اعتقادی مدرس دیگر را  

برای انجام فعالیت که من سر وقت وارد کالس می شوم کتم را قبل از ورود به کالس در آورده ام و آماده  داند می

در جای دیگر این . "اند کردههای کالسی هستم. دانشجوها جزوه های خود را برای یادداشت برداری آماده 

من هر چقدر که بلدم به دانشجو درس زندگی می دهم خداشناسی هم یاد می دهم " مدرس اظهار می دارد:

هسته می چرخد شاید زیاد فایده نداشته باشد ولی اگر از اگر دانشجویان صرفا بدانند که الکترون با این سرعت دوره 

توجه به ابعاد چندگانه محتوای آموزشی برای ."این ایده بگیرند برای خداشناسی یا موارد دیگر بهتر است

 دیگر اخالق آموزشگری است. مؤلفهایجاد بصیرت در دانشجو، 

در  ای حرفهی و تعهد ارزش اخالقی در نگاه مدرس علوم مهندسی برخاسته از ژرف نگر

گاها چهار ساعت وقت می گذارم حتی ترم گذشته برای طرح  سؤالمن برای طرح یك "محیط آموزشی است: 

خیلی مهم است اگر این کار را نکنم و به سوالهای روتین  سؤالشش ساعت وقت گذاشتم. زیرا طرح آن  سؤالیك 

االن  ":کند میاو در ادامه اضافه ."درکوئیز استفاده کردها  سؤالاز آن  توان میاکتفا کنم فایده ای ندارد و ن

کار نکردیم، یعنی اگر ارتقای توان  ها آندانشجو ها بیشتر دنبال نمره هستند، اگر ما با دانشجوها حرکت کنیم به نفع 

ت آنهاست و اگر بروند کار کنند که صنعت مملکت دس ها آننیست.  زیرا  ها آنرا در نظر بگیریم به نفع  ها آنعلمی 

از این منظر، کنشگری . "اگر هم برا ی ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند نماینده ای از اینجا هستند

هوشمندانه، آینده نگرانه و متعهدانه مدرسان در مواجهه با رفتار انفعالی دانشجویان در کالس 

از عوامل  متأثرد توان میدرس یك ارزش حرفه است. این نگاه و عادات رفتاری دانشجویان 

متعددی از جمله: بافت و زمینه های فرهنگی و آموزشی است که قبل از ورود به دانشگاه در آن 
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عاطفی گذر از غول کنکور است. در تمامی  -و دیگری، تلخی خستگی شناختی اند کردهزیست 

در تکاپوی سال هایی که دانش آموزان در فرایند آماده شدن برای کنکور قرار گرفتند به نوعی 

. اگر مدرک گرایی و پایین بودن سطح اند بودهاجتناب از پیامد ناخوشایند شکست تحصیلی 

 انگیزش پیشرفت تحصیلی به این فرایند اضافه شود، شدت تلخی آن افزایش خواهد یافت.

بصیرت توحیدی مدرس دیگر  علوم مهندسی برخاسته از فراتحلیلی است که بر محتوای 

ما در بحث مدل سازی، سیستم های مکانیکی را درس می دهیم . مدل سازی آن " ه است:آموزشی خود داشت

به معادالت دیفرانسیل می رسد . معادالت الکتریکی را که درس می دهیم  باز هم به معادالت دیفرانسیل می رسد ، 

یك جورایی  شود می. همه چیز را که درس می دهیم به معادالت دیفرانسیل می رسیم . همه ساختار آن یکی است

 . ". یك تولیدی است ، یك منشایی است گیرد میگفت که همه چیز در دنیا از یك جا سرچشمه 

 

 مبانی برنامه درسی -حمایتی های دانش ای حرفه های مؤلفه  -3جدول شماره 

 دانش برنامه درسی ای حرفه های مؤلفه

 های دانش

مبانی  -حمایتی

 برنامه درسی

 برنامه درسی: مبانی علمی دانش

 اشراف نسبت به مفاهیم دانش محتوای برنامه درسی.

 فراتحلیل نسبت به مفاهیم دانش محتوای برنامه درسی.

 نگاه از بیرون و از باال به ابعاد دانش محتوای برنامه درسی.

 دانش واگرا نسبت به ابعاد دانش محتوای برنامه درسی.

 ای برنامه درسی.دانش شمول و سیستماتیك نسبت به دانش محتو

 دانش نسبت به دانش ترکیبی محتوای برنامه درسی:

 دانش بازنمایی و دانش انتقال مفاهیم محتوای برنامه درسی.

 دانش میان رشته ای برای ایجاد بصیرت ذهنی و علمی مدرس.

 ساخت و تولید دانش جدید در زمینه دانش محتوای برنامه درسی.

 برنامه درسی:اعتقادی  –دانش مبانی اخالقی 

 دانش نسبت به فلسفه تربیتی متناسب با ارزش انسانی دانشجویان.

 دانش نسبت به فلسفه توحیدی و مصداق های آن در حوزه آموزش و پرورش.

 ، اخالق تدریس و مبانی اخالقی تدریس.ای حرفهدانش نسبت به اصول اخالق 

 تنظیم.و خود  تأملآموزشگر خود  عنوان بهدانش نسبت به نقش خود 

کنشگر هوشمند، آینده نگر و متعهد در مواجهه  عنوان بهدانش نسبت به نقش خود 

 با رفتار انفعالی دانشجویان در کالس درس.

دانش نسبت به کاهش فاصله بین برنامه درسی تجربه شده با برنامه درسی قصد 

 شده و آموزش داده شده.

ضات رفتاری آموزشگران در دانش نسبت به برنامه درسی پنهان برخاسته از تعار
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 دانش برنامه درسی ای حرفه های مؤلفه

 مواجهه با ارزشهای متعارض درون سازمانی

 مبتنی بر روابط انسانی. دانشگاهیبرای نیل به فرهنگ 
 

 برنامه درسی: شناختی رواندانش مبانی 

 دانش نسبت به فضای روانی، شناختی و ذهنی دانشجویان.

 دانش نسبت به اصول برقراری ارتباط با دانشجویان.

 ت به حفظ شادابی و پویایی کالس درس.دانش نسب

 دانش نسبت به حفظ و کمك به سالمت روان دانشجویان. 

دانش نسبت به  مدیریت کالس و نحوه برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی با 

 دانشجویان در کالس درس. 

یادگیرندگان بزرگسال، خود انگیز و خود راهبر  عنوان بهدانش نسبت به  دانشجویان 

 رشد شناختی انتزاعی و فرا انتزاعی.با 

یك موجود زنده دارای شخصیت و اثرگذار  عنوان بهدانش نسبت به  دانشجو 

 برمحیط یادگیری. 

دانش نسبت به  سبك آموزشی متناسب با رشد ذهن تحلیلی و تفسیری و تسهیل 

 درک مجردات. 

 از به یادگیری.دانش نسبت به  افزایش سطح انگیزش در دانشجو با ایجاد احساس نی

دانش نسبت به شیوه های مواجه کردن دانشجو با واقعیت های مربوط به رشته  

 تحصیلی و شغل درجهت ایجاد دید واقع بینانه و تصمیم گیری درست در دانشجو.

 دانش نسبت به شیوه های ایجاد احساس ارزشمندی در دانشجویان.

 دانشجویان در یادگیری. دانش نسبت به سبك های یادگیری و تفاوت های فردی

دانش نسبت به شیوه های آموزشی متناسب با سبك های یادگیری و تفاوت های  

 فردی دانشجویان در یادگیری.  

دانش نسبت به کارکرد مغز در تصویر ساز ی ذهنی و مبنا قرار دادن آن برای تهیه  

 دست سازه، نمایش فیلم، انیمیشن یا ابزارهای شبیه سازی شده.

نسبت به الگوهای ارتباط عاطفی و الگوهای ارتباط اجتماعی برای برقراری  دانش

 ارتباط انسانی با دانشجویان و همکاران.

 جمع بندی

ضرورت آگاهی از دانش برنامه درسی برای ایفای نقش آموزشگری در محیط آموزش عالی 

و آشکار و چه به گوناگون چه به شکل مستقیم  های رشتهدر پیام  مدرسان مورد مصاحبه در 

داشته اند که  تأکیدبر این نکته  ها یافتهقابل استنباط بوده است.  شکل غیر مستقیم و تلویحی
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درسی مستلزم آن است که هر برنامه درسی با واقعیت های محیط یادگیری از  های برنامهتحقق 

باشد.  این  جمله منطق کنشگران کالس درس در دامنه زمانی حال ارتباط و هم پوشانی داشته

(،در باب برنامه 2003(، در زمینه  دانش ضمنی معلمان؛ واکر)2015پاینار)های دیدگاهبا  ها یافته

فهم عناصر برنامه درسی؛  درباره(، 1985درسی وابسته به شرایط و تجربه شده معلم ؛ گودلد)

سبت به (، در باب دانش ن1962(،در زمینه دانش برنامه درسی مدرسان؛ شواب)2010اولیوا)

(، در زمینه دانش اساسی برنامه 2006ساختار دانش رشته ای و معرفت شخصی مدرس؛ هویت)

تفسیر  درباره(، 1996درسی و دانش تجربی هدایت شده برای تدوین برنامه درسی؛ پاینار)

چندگانه، روشهایبازنماییکردنوتدوینکردنموضوع  های دانشروانشناسانه تدریس، نیاز مدرس به 

 لدرککردن آندر برنامه درسی هماهنگ است.برای قاب

تسلط بر دانش علمی برای آموزشگری اساسی دانسته اند اما این  کنندگان مشارکتهمه 

بلکه یك دانش ترکیبی است. دانش ترکیبی شامل:  شود میدانش محدود به دانش موضوعی ن

اشتن آن؛ کسب داشتن دانش پایه مربوط به موضوع مورد تدریس و تداوم در به روز نگه د

مرتبط با دانش پایه، و از بیرون به دانش خود نگاه کردن است. به  های دانش

عبارتی،آموزشگریمستلزم آن است که با یك ذهنیت واگرا به دانش علمی نگریسته شود. این یك 

جنبه بسیار مهم از تسلط موضوعی است که مدرس را به یك فراتحلیل از دانش تخصصی و  یك 

 . کند میسبت به خود هدایت فراشناخت ن

گوناگون دانشگاهی  های رشتهبرخاسته از تجارب زیسته مدرسان خبره در  های دادهتحلیل 

نشان داد آگاهی و داشتن درکی درست از دانش برنامه درسی  به مانند دانش تخصصی یك نیاز 

 های حوزهن در اساسی برای ایفای نقش آموزشگری است. این حقیقت و ژرفای آن از نگاه مدرسا

(، دانش برنامه درسی از منابع گوناگون 2006است. از دید هویت) تأمل قابلگوناگون علمی 

د تجربه مدرسان در صحنه تدریس باشد. این امر توان میحاصل می شوند و یکی از آن منابع 

نشان دهنده ماهیت های چندگانه: عملی، سیالی، چند رشته ای،میان رشته ای و وابسته به 

علوم مهندسی، پایه،  های رشتهشرایط بودن دانش برنامه درسی است. به همین دلیل مدرسان 

 ها دانشگاهپزشکی و انسانی مورد مصاحبه قرار گرفتند تا صحت این ادعا در باور تجربی مدرسان 

 گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. های رشتهدر 

مفهوم برنامه درسی و  دربارهرنامه درسی در حوزه مطالعات ب ها پژوهشعالوه بر نتایج فوق، 

درسی نشان دادند که مدرسان  های برنامهحدود و ثغور اختیارات و عمل یا نقش مدرسان در 

در سه سطح: تخصص محور، مشارکت محور و مدرس محور  ها یافتهمتفاوتی دارند و  های دیدگاه
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سند تلقی  عنوان بهدرسی  تخصص محور، برنامه در نگاه(. 1392شدند)عباباف،  بندی طبقه

 های برنامه مجریان عنوان به آنان آموزشگری نقش به محدود و حوزه عمل مدرسان شود می

نقشه و راهنمای  عنوان بهمشارکت محور، برنامه درسی  در نگاه است؛ قصدشده رسمی درسی

 ندگانکن مشارکت عنوان آموزشگری، به برنقش مدرسان عالوهو حوزه عمل  شود میعمل تلقی 

فرایند  عنوان به درسی مدرس محور، برنامه در نگاه است؛ قصدشده رسمی درسی های دربرنامه

 آفرینان نقش عنوان به آنان آموزشگری نقش به وابسته مدرسان عمل حوزه و شود می تلقی عمل

 نیاز مورد ای حرفه های مولفه لذاگستره. بوده است خرد کالس درسطح ریزی درسی در برنامه

 .بوده است سه نگاه ازاین متاثر مدرسان درسی برنامه ش و عملدان

 قابل غیر ضرورت ویك است درسی های برنامه در مدرسان مشارکت به قائل تداخلی نگاه

 وجامعه دانشگاه بین ارتباط لزوم به ادعا این تکمیل در. میشود تلقی عالی آموزش در اجتناب

 توسط درسی برنامه درزمینه  هایی قابلیت کسب مستلزم امر این تحقق که میشود اشاره

 مشارکت درسی برنامه در مستقیما مدرسان تا که دارد وجود اعتقاد این زیرا. است مدرسان

 تا آن پذیری تعمیم و خود آموزش دامنه به بخشیدن وسعت برای الزم انگیزش آن باشند نداشته

 رابه مدرس درس کالس تواندمی که قابلیتی. داشت نخواهند را دانشگاه ازمرزهای خارج

 و مرتبط مقوله دو آموزش و درسی برنامه نگاه، ازاین.  کند وصل دانشگاه از بیرون اجتماعات

 برنامه بازنگری و تدوین توانایی مدرس یك ماست از دلیلل همین به و هستند هم به وابسته

 روشهای وزشی،آم راهبردهای محتوا، سرفصلها، اهداف، بازبینی و انتخاب کمك به درسی

سطح کالن  در عالی آموزش رسالت و فضای با متناسب زمان و فضا آموزشی، منابع ارزشیابی،

 تا میکنند کمك مدرسان به قابلیتها این. داشتهباشد( کالسدرس)  ملی، موسسه ای و خرد

 این .نمایند مشارکت بازنگری باهدف چه و تولید باهدف چه درسی ریزی برنامه فرایند در بتوانند

 حوزه در پیوستار یك عنوان به وآموزش درسی برنامه: است مالحظه قابل دوجنبه از مشارکت

 آموزشی و شده قصد درسیبرنامه بین فاصله کاهش دیگری، و شودمی تلقی مدرسان اختیارات

 به وابسته و مرتبط مقوله دو آموزش و درسیبرنامه چند هر جویانه، مصالحه نگاه در. است

 یك را درسیبرنامه تدوین. هستند متمایز یکدیگر از سطوحی در اما شوندمی محسوب یکدیگر

 سطح دو در پروژه. شودمی شامل را گوناگون هایدانش از تلفیقی دانندکهمی ایرشته بین پروژه

 و ترسیم درسی برنامه کلیات کالن درسطح. شود می انجام ای موسسه سطح در و ملی کالن

 تبدیل عمل برنامه و جزییات به ها تشخیص با متناسب کلیات موسسه درسطح. شوندمی تدوین

 زمینه در هاییقابلیت کسب نیازمند درسی برنامه تدوین در مدرسان مشارکت بنابراین. شوند می
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 آن یابتدا که شودمی شامل را طیف یك موسسه سطح در درسی برنامه. سیاست در برنامه

 .است تربیتی پیامدهای آن انتهای و اهداف

مدرسان در سطح آموزش عالی دارای دانش تخصصی و پشتوانه پژوهشی در زمینه موضوع  

در حال  های ویژگیمختلف علمی  های حوزهمورد تدریس خود هستند و از طرف دیگر، دانش در 

( 1390(، و فرهنگ رشته ای)فاضلی، 1994توسعه و تغییر، ماهیت جهانی و منطقه ای)فریره، 

متخصصان دانش  عنوان بهند توان میذا مدرسان اولین و شایسته ترین افرادی هستند که دارد. ل

ی علمی و دانش بومی را متناسب با نیاز های آموزشی وارد برنامه ها یافتهموضوعی، جدیدترین 

تا قابلیت مشارکت در  کند میدرسی دانشجویان کنند.دانش برنامه درسی به مدرسان کمك 

رنامه درسی در رشته مورد تدریس خود یا بازنگری برنامه درسی موجود را طراحی و تدوین ب

داشته باشند. این امر با توجه به حقیقت کالس درس که یك موقعیت منحصر به فرد می باشد و 

بیشتر است. فهم دانش  تأکیدمورد  دهد میمدرس را به اتخاذ تدابیری متناسب با شرایط سوق 

 . کند میادینی است که مدرس را آماده برای ایفای نقش آموزشگری بنی های دادهبرنامه درسی 

 پیشنهادهایی برای عمل و سیاست گذاریبر  تأمل

 ی پژوهش حاکی از آن است که برخورداری از دانش برنامه درسی یك شاخص ها یافته

 توان میبرای مدرسان مشارکت کننده در این پژوهش قلمداد شده است. لذا  ای حرفه

 های برنامهظار را داشت که در سیاست گذاری های کالن تربیت مدرس، چه در این انت

اعضای هیات  ای حرفهمراکز توسعه  های برنامهدرسی دانشگاه تربیت مدرس یا در 

 علمی، آموزش هایی متناسب با دانش برنامه درسی لحاظ گردد.

  امه درسی و انتظار داشت که انجمن مطالعات برن توان میدر تکمیل پیشنهاد فوق

دانشنامه ایرانی برنامه درسی بر تدوین زبان مشترک بین ادبیات حوزه مطالعات برنامه 

 کنند. تأملدرسی و حوزه آموزشگری 

  ی مورد ها پژوهشدانش برنامه درسی و  های مؤلفهی مربوط به ها یافتهبر  تأملبا

برای آموزشگری ای هحرفاین استنباط را داشت که دانش  توان میمطالعه در این نوشتار 

نوعی دانش ترکیبی است که آمیزه ای همگون از دانش تخصصی با دانش برنامه درسی 

یا آموزش های ضمن خدمت مدرسان  ای حرفهتوسعه  های برنامهرا می طلبد. لذا 

 دانشگاه با عنایت به این اصل طرحی شوند. 
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