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طراحي الگوي برنامه درسي تجربه شده مبتني بر رويكرد پديدارشناسي و 
  هاي پزشكي اعتبارسنجي آن در گروه

  
  كوروش فتحي واجارگاه، كرايگ زيميتات، احمدعلي فروغي، ٭آراي نرگس كشتي

  
  

  كيدهچ
 رو به افزايش  است،دهي مستمر اجتماع هاي اجتماعي و مشاركت افراد در شكل هاي درسي كه دربرگيرنده بازتاب تقاضا براي برنامه :مقدمه

  .دپرداز هاي انديشمندان پديدارشناس مي اين مطالعه، به طراحي و اعتباربخشي الگوي برنامه درسي تجربه شده با تأكيد بر ديدگاه. گذاشته است
 van(ون منن  هاي تأكيد بر ديدگاه سطح اول با استفاده از روش مطالعه نظري ودر  .سطح انجام شد پژوهش حاضر در دو :ها روش

Manen (تد آئوكي  و)Ted Aoki ( شده در سطح دوم يك پژوهش كيفي از نوع تجربه زيست. گرديدبه طراحي الگو اقدام - 
هاي آزاد خوراسگان اصفهان و  پزشكي و كارشناسي ارشد پرستاري در دانشگاه ته تحصيلي دندان دانشجويان رش.دانجام شپديدارشناختي 

و نتايج به دست آمده با استفاده از الگوي ون منن مورد تجزيه و تحليل قرار علوم پزشكي اصفهان مورد مصاحبه عميق قرار گرفتند 
  .گرفت
ري، برنامه درسي نهفته، برنامه درسي مه درسي مورد انتظار، برنامه درسي تصوبرنا: ند از بودسطوح الگوي طراحي شده عبارت :نتايج

  .تأثيرات پداگوژيك و خودفكوري) فعاليت پداگوژيك، روابط والديني، برنامه درسي مستورشده(تعاملي 
 تأمل و خودارزيابي را در  امكان تفكر و، با توجه به سطوح پيشنهادي آن،شده استفاده از الگوي برنامه درسي تجربه :يريگ جهنتي

  .كند مي  تأثير برنامه درسي را بيشتر، يادگيري- و با شناخت تجارب فردي دانشجويان و توجه به فرايند تدريس،يادگيرنده فراهم
  

شده روابط والديني، تأثيرات پداگوژيك،  برنامه درسي تجربه شده، پديدارشناختي، تجربه زيست :هاي كليدي واژه
  .خودفكوري

  .67 تا 55 ):1(9؛ 1388 بهار/ له ايراني آموزش در علوم پزشكي مج
  
  
  مقدمه 

رشد روزافزون تكنولوژي و تغييرات سريع جامعه، 
. تقاضاهاي مختلفي از برنامه درسي به همراه داشته است

مربيان در صورتي كه اين مسأله را ناديده انگارند و به 

                                                 
دانشگاه ، گروه علوم تربيتي، )هيأت علمي(آراي  دكتر نرگس كشتي :رس مكاتبهآد *

  n_keshtiara@khuisf.ac.ir .ارغوانيه، اصفهان، آزاد اسالمي واحد خوراسگان
دكتر كورش فتحي واجارگاه، دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي 

)kouroshfathi@hotmail.com(،دانشيار گروه آموزش ؛ دكتر كرايگ زيميتات 
؛ و دكتر )craig.zimitat@utas.edu.au(پزشكي دانشگاه تاسمانيا استراليا 

احمدعلي فروغي ابري، استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان 
)aforoughi@khuisf.ac.ir.(  

الح شده و  اص10/11/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 18/9/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است10/2/88در تاريخ 

 ،ندمايجهي ننكنند تو پويايي اجتماعي كه در آن زندگي مي
 امروزه تقاضا. اند هايشان را به خطر انداخته خود و برنامه
هاي  هايي است كه نه تنها در برگيرنده بازتاب براي برنامه

در را  بلكه مجوزي براي مشاركت افراد ،اجتماعي باشند
  ).1(آورند دهي مستمر اجتماع فراهم شكل

 ها و نگرشها، عالئق، نيازها،   توجه به انگيزه،از اين رو
 به عنوان عاملي اساسي در فرايند ،تجارب دانشجويان

-  كه تسهيلاين عامل.  ضروري استريزي درسي برنامه
 از وظائف اصلي ، يادگيري است-كننده جريان ياددهي 

ريزي درسي در آموزش عالي محسوب  نظام برنامه
هاي فردي و تجارب فراگيران با  توجه به تفاوت. شود مي

 ، يعني رويكرد سنتي،برنامه درسي در حوزه رويكرد غالب
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 كه برنامه درسي را به عنوان يك اين رويكرد. مغاير است
 مكتوب و به مثابه يك جريان فني يا )Document (سند

داند، سعي دارد تمام اجزا و مراحل تدريس  تكنولوژيك مي
را به صورت مجموعه تصميمات از پيش تعيين شده به 

مچنين به جاي آن كه به درك و فهم ه. مورد اجرا گذارد
تربيت بپردازد و در جهت  بهتر عناصر پيچيده در تعليم و

به حداكثر رساندن اثربخشي آن تالش نمايد، به افزايش 
 جريان تعليم و هاي نظارت و كنترل بر يادگيرنده و حوزه

ناگفته نماند كه اكثر ). 4تا1(تربيت اقدام نموده است
 با اين رويكرد به برنامه درسي ،آموزان دانش معلمان و
  ).5(نظر دارند

 گرايي  رويكرد نو مفهوم،رويكرد ديگر به برنامه درسي
هاي  است كه چالش و انتقادي جديد را متوجه فرضيه

پردازي برنامه درسي  بنيادين موجود در حوزه نظريه
، )Hubner (پردازاني چون هيوبنر نظريه. نموده است

 نقش مهمي در نوسازي )Pinar (ر و پاينا)Greene (گرين
هاي تحقيق در آموزش ايفا  ها و روش مفهومي، موضوع

درسي تنها با اهداف از   برنامه،از اين ديدگاه). 3(كردند
 بلكه با نتايج يادگيري ،پيش تعيين شده در ارتباط نيست

تواند   زيرا نتايج در مقام ارزشيابي مي،نيز سروكار دارد
ها يا نتايج قصد شده  ه جز هدفدر برگيرنده مواردي ب

پردازي با ماهيت اثبات  اين رويكرد، با نظريه). 3(باشد
 كه در حوزه نظر و عمل برنامه ،نهياگرا گرايانه و محافظه
 مخالف است، و فاعل انساني را به ،درسي رواج دارد

 به ،ترين عنصر، كانون توجه خود قرارداده عنوان مهم
 ،در اين ديدگاه. القمند استبررسي تجربه دروني انسان ع

 گيري در نحوه تصميم رفتار و بجاي مطالعه تغيير در
كانون توجه در  ،كالس درس، فهم ماهيت تجربه آموزشي

  ).6(گيرد قرار مي
اين مطالعه كه يك پژوهش كيفي از نوع پديدارشناسي 

 ،هاي پديدارشناسي  به مطالعه و جستجوي آموزه،است
سپس   پرداخته و،رتبط هستندكه با تجربه زيست شده م

با محور قرار دادن آنها به طراحي الگوي برنامه درسي 
 به . اعتباربخشي آن اقدام نموده است، و در نهايت،شده تجربه

 هدف اين پژوهش، طراحي و اعتباربخشي ،عبارت ديگر
گيري  شده بود تا از طريق پي الگوي برنامه درسي تجربه

دانشجويان به الگويي كه  ديدگاهفرايندهاي تدريس از 
  .ضريب نفوذپذيري برنامه درسي را افزايش دهد، دست يابد

  
  ها روش

اعتباربخشي  سطح طراحي و پژوهش حاضر داراي دو
تئوريك موجود در   طراحي از مباحث نظري وبراي. باشد مي

  يك پژوهش كيفي،سطح دوم شود و اي استفاده مي منابع كتابخانه
)Qualitative research( پژوهش . است از نوع پديدارشناسي

و مطالعه ) زيسته(شده   مطالعه تجربه زيست،پديدارشناسي
دنياي فردي است، اينكه هر فردي دنيا را قبل از اينكه در مورد 

 ،يعني. دنماي سازي كند، چگونه تجربه مي آن بينديشد و مفهوم
 و ها داوري تجربه بالواسطه و فوري دنيا بدون آن كه از طريق پيش

 ،اين پژوهش در). 7(هاي نظري به تصوير كشيده شود ايده
هاي مورد پژوهش، ارتباط نزديك برقرار  پژوهشگر با پديده

  ).8(ها بشناسد خواهد خود را در جريان تجربه اين پديده كرده و مي
 بودهگيري هدفمند  گيري در اين پژوهش، نمونه روش نمونه

 و گيرد مورد استفاده قرار ميكه در مطالعات پديدارشناسي بيشتر 
نمونه مورد مطالعه .  ادامه داشت،تا زمان اشباع شدن اطالعات

 سيكارشنا پزشكي و  دنداناي دكتراي حرفه نفر از دانشجويان 31
و ) اصفهان( ارشد پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان

در هر رشته دو درس . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بودند
دانشجويان در طول يك ترم از زمان انتخاب . ديدانتخاب گر

جريان برگزاري كالس و  هاي درس و در واحد تا تشكيل كالس
  .امتحانات پايان ترم همراهي شدند

هاي گردآوري اطالعات در اين پژوهش عبارت بودند  روش
اي و تحليل محتواي آنها براي پي  استفاده از منابع كتابخانه :از

 و مصاحبه عميق ،هاي نهفته در متن يامبردن به معاني و پ
شونده  پديدارشناسي كه بدون هدايت و راهنمايي، به مصاحبه

 در تحقيقات. كمك شد به توصيف تجارب مورد نظر خود بپردازد
هاي تحقيق بيانگر  ها به ميزاني كه يافته  روايي داده،كيفي

 ايي براي تعيين رو،در اين پژوهش. دگرد  اطالق مي،واقعيت باشد
در اين روش .  از روايي بازسازي واقعيت استفاده شد،ها يافته
  و از نظر صحت و كامل بودنهكنندگان ارائه شد ها به شركت يافته

  .مورد تأييد قرار گرفت
 Reflective ( تحليل انعكاسي،روش تجزيه و تحليل اطالعات

analysis( اي ون منن   مرحلهشش يا تأملي با استفاده از روش
اين روش فرايندي است كه در آن محقق از ابتدا بر . اشدب مي

درك مستقيم و قضاوت شخصي خود تكيه دارد تا بتواند پديده 
  ).8(مورد ارزشيابي قرار دهد مورد مطالعه را به تصويركشد يا
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 پژوهش، ضمن توجه و تعيين پديده مورد مطالعهدر اين 
 به هاي پژوهشگر بوده است، كه از عالئق و دل مشغولي

 ،گيري به سمت پديده  يعني جهت،تشخيص و شناسايي آن
سپس به تنظيم سؤاالت پديدارشناسي و تشريح . مبادرت شد

ها و فرضيات در مورد برنامه درسي تجربه شده،  فرض پيش
گونه كه  قبل از آن كه معناداري آن توسط دانشجويان، آن

تجربه شخصي پژوهشگر به . هست، درك شود، اقدام گرديد
نوان نقطه شروع پژوهش در نظر گرفته شد و به مصاحبه با ع

 نتايج به دست آمده ،در مرحله بعد. دانشجويان مبادرت گرديد
پژوهشگر . تحليل قرار گرفتند  مصاحبه مورد تجزيه وراهاز 

گونه كه   آن،تالش كرد ماهيت پديده مورد پژوهش را
اند، به  تهاند و براي خود معنادار ساخ دانشجويان تجربه كرده
هاي شخصي خود  ها و قضاوت داوري دور از تعصبات، پيش

شده   بررسي و كاويدن تجربه زيستبرايسپس . درك كند
هاي به  هاي مصطلح در داده  به جستجوي عبارت،دانشجويان

ها، بررسي خاطرات گذشته و  دست آمده از طريق مصاحبه
، با  در مرحله بعدي.هاي تجربي آنها اقدام گرديد توصيف

هاي  سازي جنبه انديشيدن در موضوعات اصلي، به عريان
مرتبط با پديده و جداسازي بيانات مرتبط با موضوع اصلي 
اقدام شد و در نهايت، با توجه به تحليل محتواي متون و 

هاي عميق،  هاي نهفته در آنها و انجام مصاحبه استباط پيام
  .مقاهيم اصلي مشخص شد

  
  نتايج

  :گردد ت آمده در قالب سه بخش ارائه ميهاي به دس يافته
ساز  هاي حاصل از تحليل محتواي متون كه زمينه يافته

 ؛طراحي الگو بوده است
 ؛طراحي الگوي برنامه درسي تجربه شده

  .اعتبارسنجي الگوي طراحي شدهو 
  

  هاي حاصل از تحليل محتواي متون يافته
 براي اولين بار )Frances Klein (فرانسيس كالين

ريزي درسي تحت عنوان الگوي نظام  لي را براي برنامهمد
 معرفي )Study of Schooling-SOS (اي آموزش مدرسه

 كرد كه به عنوان مبنايي براي سنجش سازگاري تصميمات
 در خصوص عوامل مختلف يك برنامه، مورد گرفته شده

 گودلد .)9(ريزان درسي قرار گرفت استفاده برنامه

)Goodlad (رنامه درسي را براي تصميمنيز سطوح ب -
ضمن ) Posner(پوزنر ). 3(گيري درباره آن مطرح ساخت 

تحليل  تجزيه و«بيان مفهوم برنامه درسي در كتاب 
، پنج نوع )Analyzing the curriculum(» برنامه درسي

  .)1شكل  ()10(دابرنامه درسي را توضيح د
  

  كالين  گودلد  پوزنر
برنامه درسي 

  رسمي
Official 

curriculum 

برنامه درسي 
  آكادميك

Academic 
curriculum 

برنامه درسي 
  آل ايده

Ideal 
curriculum 

برنامه درسي 
  اجرايي

Operational 
curriculum 

برنامه درسي 
  اجتماعي
Social 

curriculum 

برنامه درسي 
  رسمي

Formal 
curriculum 

برنامه درسي 
  پنهان

Hidden 
curriculum 

برنامه درسي 
  رسمي

Formal 
curriculum 

برنامه درسي 
  آموزشي

Instructional 
curriculum 

  برنامه درسي پوچ
Null 

curriculum 

برنامه درسي 
  نهادي

Institutional 
curriculum 

برنامه درسي 
  اجرايي

Operational 
curriculum 

برنامه درسي 
  برنامه فوق

Extra 
curriculum 

برنامه درسي 
  آموزشي

Instructional 
curriculum 

برنامه درسي 
  تجربي

Experiential 
curriculum 

برنامه درسي   
  شده تجربه

Experienced 
curriculum 

  

   پوزنر و سطوح برنامه درسي از ديدگاه كالين، گودلد:1 شكل
  

شده خاستگاه  برنامه درسي به عنوان تجربه زيست
  پديدارشناسي برنامه درسي

 درسي مرزهاي هي در عرصه مطالعات برنامسپديدارشنا
هايي قابل تأمل براي پژوهش را  نويني را گشوده و زمينه

 ها پديدارشناسي عبارت از مطالعه پديده. فراهم كرده است
)Phenomena(انه و نيز تجلي و نمود آنها در تجربه آگاه 

 ادموند هوسرل اولين كسي بود كه پديدارشناسي. باشد ما مي
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-او پديدار. ردرا به عنوان يك روش توصيف مطرح ك
شناسي را روشي براي تحليل پديدارها، يعني تحليل 
شناخت آگاهانه ما در اين خصوص كه اشياء و رويدادها 

). 11(داند شوند، مي گر مي  ما جلوه چگونه در تجربه
 شده واژه معناي زيست) به نقل از گوتك(هوسرل 

)Lived meaning(او از اين واژه به .  را مطرح كرد
واسطه، و دنيايي كه به  ياي تجربه فوري و بيعنوان دن

شود، يعني همان زندگي طبيعي  صورت طبيعي تجربه مي
 مفهوم معناي ،در اين رابطه). 12(برد اصيل نام مي

شده عبارت است از اينكه فرد چگونه دنياي خود را  زيست
. كند دار تجربه و درك مي به عنوان دنياي واقعي و معني

  نوعي از پژوهش تفسيريپژوهش پديدارشناسي
)Interpretative inquiry (است كه كانون اصلي توجه و 

در اين نوع . استتجربه انسان   برداشت و،تمركز آن
هاي انساني افراد مختلف بطور مجزا   برداشت،پژوهش

هاي حاصل  گيرد و نتايج و توصيف مورد توجه قرار مي
راد بطور گونه كه در تجربه اف  همان،ها از اين برداشت
 ).13(گردد شود، بررسي مي مستقيم ظاهر مي

پديدارشناسي را يك تالش منظم و ) Willis( ويليس
اين . داند دقيق براي درك و فهم عميق و صحيح تجربه مي

 اما نوعي ،پژوهش اگر چه ريشه در جهان واقعي دارد
 يعني نوعي بيان و عرضه زيباشناسانه ،فعاليت شاعرانه

 ميان برنامه )Ted Aoki (تد آئوكي). 14(باشد تجربه مي
 با برنامه درسي به عنوان تجربه ،درسي به عنوان طرح

او خاستگاه برنامه . شود  تفاوت قائل مي،شده زيست
درسي به عنوان طرح را خارج از كالس درس و در 

وسيله ه داند كه ب ها و مناطق آموزشي مي دپارتمان
مايان برنامه تحت سرپرستي راهنو گروهي از معلمان 

 دنياي ،برنامه درسي به عنوان طرح. شود درسي انجام مي
 طراحان برنامه درسي است و مديران آموزشي و

معلم تنها كارمند و  و، خاستگاهش بيرون از كالس درس
اين امر مستلزم كنار گذاشتن . نصاب برنامه درسي است

با نشاط افراد در فرايند  عدم حضور زنده و فرديت و
  .باشد ميه درسي برنام

 اي رسمي  بيانيه، برنامه درسي به عنوان طرح،در حقيقت
فراگيران پيشنهاد  است كه منابعي را براي مربيان و

ها و  نيتبه اين بيانيه به صورت تلويحي مربوط . كند مي
 ،، آنچه بايد انجام دهند)Intends and Interests (عالئق

 ،در مقابل. ن استاي براي ارزشيابي از فراگيرا و بيانيه
شده عبارت است از  برنامه درسي به عنوان تجربه زيست

شده  دنياي واقعي در برنامه درسي به عنوان آنچه زيست
 ،يعني. اند معلمان آن را تجربه كرده آموزان و و دانش

 ،آموزان تماس رو در رو با تك تك دانش زندگي كردن و
منحصر بفرد و هاي  ها و ويژگي كه داراي عالئق، توانمندي

 اين همان چيزي است كه در ،در واقع. اي هستند ويژه
  ).15(برنامه درسي مورد غفلت قرار گرفته است

توجه فرد و  گرايانه، عالقه و كانون اصلي تجربه درون
 ها و كه افراد درون يك موقعيت چه برداشت درك اين امر

 ،آئوكي در ديدگاه تد. باشد اند مي معاني را تجربه كرده
به عبارت . تجربه اوست اساس برنامه درسي فرد و

اي كه وي از امور دارد  تجربه  فاعل شناسايي و،تر روشن
 ).16(ها است محور فعاليت

 زياد سخن ،در ارتباط با برنامه درسي به عنوان طرح
گفته شده است ولي برنامه درسي به عنوان تجربه 

اي  تهشده مورد غفلت قرار گرفته و اين همان نك زيست
  .شود است كه در اين پژوهش دنبال مي

  شده برنامه درسي تجربه
 كالين اين برنامه را به صورت آنچه كه توسط فراگيران

هاي  هاي از پيش تنظيم شده درسي و تعامل در نتيجه طرح
 تعريف ،شود  به وقوع پيوسته در كالس درس تجربه مي

ها   تواناييها، فراگيران بر مبناي عالئق و ارزش). 9(كند مي
و همچنين تجارب قبلي خود، در قبال آنچه كه به ايشان 

 و از خود واكنش نشان كنند ميشود، انتخاب  ارائه مي
اين فرايند انتخابي و واكنشي منجر به پيدايش . دهند مي

اي منحصر بفرد و تا حدودي شخصي براي هر يك  برنامه
يده درسي تجربي نام شود كه برنامه  ويان ميجاز دانش

  ).17(شود مي
اين برنامه را معرف ) به نقل از مهرمحمدي(گودلد 
هاي فراگيران به هنگام قرار گرفتن در  ها و ادراك برداشت

هاي  معرض برنامه درسي اجرايي و همچنين پيشرفت
اهميت اين سطح از اين روست . داند مي حاصل توسط آنان

هاي  كه در تحليل نهايي، فراگيران از طريق نوع واكنش
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 ،دهند مثبت يا منفي كه نسبت به برنامه درسي انجام مي
  .)3(باشند گيرنده نهايي برنامه مي تصميم

  الگوي اوليه
شده   از الگوي برنامه درسي تجربه،در اين پژوهش

ارائه شده توسط فتحي واجارگاه و زيميتات به عنوان 
 برنامه ،براساس اين الگو. الگوي پايه استفاده شده است

 ):18(شده داراي سطوح زير است تجربهدرسي 
  )Expected curriculum (برنامه درسي مورد انتظار

 )Concealed curriculum (برنامه درسي نهفته
  )Interactive curriculum (برنامه درسي تعاملي

 )Learned curriculum (برنامه درسي ياد گرفته شده
 Transformative( برنامه درسي نهادينه شده

Institutionalized curriculum(  
  

طراحي الگوي برنامه درسي تجربه شده مبتني بر 
  رويكرد پديدارشناسي

 در ، خصوصًا ون منن،پديدارشناسان برنامه درسي
تغييراتي كه . اند معناي رايج پداگوژي تغييراتي ايجاد كرده

او . باعث تغيير در كاربرد و استعمال آن شده است
داند كه  لي و كنش واكنشي ميپداگوژي را يك رشته عم

ها  مربيان از يك سو در جهت سعادت و خوشبختي بچه
 فعاليتي خودانديشمندانه ،كنند و از سويي ديگر تالش مي

ون منن از بكارگيري معني . شود و فكورانه محسوب مي
هاي  كند و دو خطر را در بحث معمول آن جلوگيري مي
 :دنماي  ميتربيت خاطر نشان رايج در حوزه تعليم و

و  ؛ها بچه فراموشي و غفلت از ارتباط بين بزرگساالن و
تربيت كه ممانعتي  هاي تعليم و انتقال مسائلي به حوزه

. آورند را فراهم مي» شدن «براي انديشيدن به سوي
كند كه در  پداگوژي توجه ما را به اين نكته معطوف مي

). 19(زندگي تربيتي، به چه بنيادهاي متعالي تكيه كنيم
ها و تعامالت هدفمندي  پداگوژي تنها به آن نوع فعاليت

فراگير در جهت  اشاره دارد كه در ارتباط يك بزرگسال و
هستي او و با هدف تغييرات مثبت و سازنده  موجوديت و
  .شود گيري مي در او جهت

 ،هاي پديدارشناسان برنامه درسي با عنايت به ديدگاه
ها  ليل محتواي ديدگاهخصوصاً تدآئوكي و ون منن، و تح

هاي نهفته  و نظريات آنها براي پي بردن به معاني و پيام
شده مبتني بر رويكرد  در متن، الگوي برنامه درسي تجربه

. )2شكل  (پديدارشناسي به صورت زير طراحي شد
  :سطوح اين الگو عبارتند از

  

  
شـده مبتنـي بـر رويكـرد         الگوي برنامه درسـي تجربـه      :2شكل  

  اسيپديدارشن
  

  )Expected curriculum (برنامه درسي مورد انتظار
بيني مخاطبان از برنامه  اين سطح از برنامه، پيش

اميد آنها از اينكه چه مطالبي را خواهند  درسي و انتظار و
معموالٌ عنوان هر درس براي . كند  بيان مي،آموخت

فراگيران داراي بار معنايي خاصي است كه اين بار 
ه برنامه درسي مورد انتظار براي هر يك از معنايي سازند

 .دانشجويان خواهد بود
  )Imaginal curriculum (برنامه درسي تصوري

اين سطح از برنامه شامل تصويري است كه قبل از 
 تحت تأثير تجارب گذشته دانشجو ،ورود به كالس درس

با استاد مربوطه يا اساتيد ديگري كه دروس مشابه را 
هاي ساير دانشجويان در مورد  ، قضاوتاند ارائه كرده

هاي اخالقي و علمي استاد و ساختار  استاد درس، ويژگي
اين تصوير از . شود فرهنگي، اجتماعي جامعه ايجاد مي

گذارد  هاي فراگيران تأثير مي ها و نگرش برنامه بر ديدگاه
  .دهد الشعاع قرار مي هاي بعدي آنها را تحت و يادگيري

هاي كلي  تصورات و برداشتكند  سيف بيان مي
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دانشجويان از استاد تحت تأثير مسائلي مثل شهرت 
 نوعگيري و  گيري و سخت هاي آسان استاد، ويژگي

هاي شخصيتي و محيطي  برخوردها، صفات و ويژگي
). 20(ثر باشدؤتواند در فرايند آموزش م قرار دارد، كه مي

 يا مارش نيز معتقد است روابط قبلي استاد با دانشجو و
شهرت و محبوبيت او ممكن است سازگاري دانشجويان 

 نگرش آنها را نسبت ،در طول ترم را تحت تأثير قرار داده
 و )Rushton (نتايج تحقيقات راشتن). 21(به درس تغيير دهد

دهنده آن است  نشان) به نقل از معروفي ()Pounene (پنن
گرا و عالقمندتر  كه اساتيدي كه متخصص، صميمي، برون

 از سوي دانشجويان مورد استقبال بيشتري قرار ،هستند
 .)20(گيرند مي

  )Concealed curriculum (برنامه درسي نهفته
- هاي قبلي، پيش  يادگيري:اين سطح از برنامه شامل

هاي يادگيري دانشجو و هر  ها، تجربيات، سبك دانسته 
يادگيري بعدي  آورد و در آنچه با خود به كالس درس مي

 .شود رگذار است، مياو تأثي
  )Interactive curriculum (برنامه درسي تعاملي

فعاليت محتواي اين سطح از برنامه شامل سه سطح 
پداگوژيك، روابط والديني و برنامه درسي مستور 

 :)3شكل  (دوش مي
  )Pedagogical action (فعاليت پداگوژيك

فعاليت پداگوژيك تنها به عنوان اصول رفتاري محض 
هاي مختلف تدريس كه بتوان  ها يا روش نوان تكنيكو به ع

بلكه بايد توجه داشت كه .  نيست،آنها را آموزش داد
ها و  توان به عنوان تكنيك هايي از تدريس را نمي جنبه
ها  مهارت برخي از. هاي آموزشي ويژه يادگرفت روش

مثل چگونگي گفتن يك داستان خوب، چگونگي هدايت 
دهي مثل چگونگي  هاي سازمان تهاي كالس، يا مهار بحث

هاي  ييطراحي كردن يك درس و يا چگونگي ارزيابي توانا
  .توان آموزش داد را مي... شناختي دانشجويان و

 ،ولي در جريان تدريس و در رويارويي با دانشجويان
هاي تدريس و هر آنچه جنبه  تنها مجهز بودن به مهارت

به . باشد نمياي اين فعاليت است، كافي  تكنيكي و حرفه
 برخورداري از  بهتر، محتواي پداگوژيك نياز بيان دقيق
 و بخش با ساختاري كه دربرگيرنده تفكر انتقادي كيفيتي الهام

 ك فعاليتييفعاليت پداگوژ. دارد، باشدامكاني براي بصيرت 
 را هنجاري و وابسته به معيار و ضابطه است كه دانشجويان

هاي پداگوژيك به   فعاليتگيري جهت. كند مهياي زندگي مي
اين مقصد و . باشد سوي مقاصد و اهداف پداگوژيك مي

هدف همان امكان احتمالي دانشجويان، براي بودن و 
  .است» شدن«

  )In loco parentis (روابط والديني
 به عنوان يك فرايند و ،انديشه و باور تعليم و تربيت

و شود كه از درگيري   زماني ادراك مي،جريان زندگي
اشتغال شخصي يك استاد يا والد بزرگسال با يك پسر يا 

اين انديشه و باور . دختر جوان دانشجو ايجاد شود
مأبانه و  تربيتي ممكن است در يك محيط به شدت رياست

انداز و رويكرد به ظاهر غير  اين چشم. خشك از بين برود
 در يك ارتباط دوستانه والديني در فرايند تربيت ،معمول
اين ارتباط به عنوان يك منبع براي كشف . آيد ت ميبه دس

هايي را كه معتقد به يك نگاه  و استنباط تربيتي، بينش
  .آورد نگرانه در زندگي است، فراهم مي كل

  )Covered curriculum (برنامه درسي مستور
حقايقي كه اساتيد و دانشجويان از تجارب آموزشي 

آيد اغلب در  ر ميكنند، كه به نظ دار خود بيان مي معني
ريزي شده روزانه در  حاشيه يا خارج از تجارب برنامه

 .نامند يك كالس درس اتفاق افتاده را برنامه درسي مستور مي
 در ،در مركز تعامالت دانشجويان با يكديگر و با اساتيد

 ،يا خارج از كالس درس جريان آموزش و در حاشيه و
ريزي نشده ولي  گيرد كه از قبل برنامه تجاربي شكل مي

 اتفاق  در آنبر دانشجويان تأثيرگذار بوده و يادگيري
 اين برنامه درسي در مورد ،در حقيقت. افتاده است

بسياري از كارهاي روزانه و رفتارهاي عجوالنه و 
زده كه ممكن است بر فراگيران تأثير خوب يا بد  شتاب

داشته باشد و اغلب در نظر گرفته نشده يا قصد نشده 
  .كند  صحبت مي،است
  )Pedagogical influence(و تأثر پداگولوژيك  تأثير

 و بينانه، هنجاري  موقعيتي عملكردي، واقع،تأثير پداگوژيك
معناي . باشد ارتباطي است كه پيامدش خودفكوري مي

 بلكه ،پذيري نيست نفوذ و تأثير پداگوژيك تنها مسئوليت
 پذيري، وليتؤ مس،اين اقدامات. استي در پاسخ نيز يتوانا
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   سطوح برنامه درسي تعاملي:3شكل 

  
پذيري را در برخي از چشم  گويي اخالقي و توجيه پاسخ

در قلب و مركز » تأثير«. كند اندازهاي پداگوژيك بيان مي
البته . دارد تعامالت و ارتباط بين استاد و دانشجو قرار

 فقط. بين مردم در ماهيت، پداگوژيك نيست» تأثير«هميشه 
گيري  بين استاد و دانشجو، با يك جهت» تأثير«نوع از يك 

 و گيري، به سوي مقاصد بخش است و آن جهت مناسب، الهام
اين مقصد و هدف همان . باشد اهداف پداگوژيك مي

  .آنها است» شدن«امكانات احتمالي براي بودن و 
  )Self reflection (خودفكوري و خودانديشي

 ي پداگوژيك كه درفعاليت خودفكوري عبارت است از
برانگيختن دائمي ما براي تفكر كردن و انديشيدن به سوي 

بين يك فعاليت و . بهترين راه ممكن، نقشي اساسي دارد
همچنين . تأمل تفاوت وجود دارد  و)Reflection (تفكر

بين درگيري فعاالنه دانشجويان در تدريس و تأمل كردن 
نيز تفاوت هاي گذشته، حال و آينده آنها  در موقعيت

، مفهومي بنيادي در )انديشي ژرف(تفكر يا تأمل . هست
  معاني،تربيت هاي تربيتي است كه در حوزه تعليم و تئوري

اين معاني در . ضمني ديگري را با خود همراه دارد
دالئل   پيرامون علت و)Deliration (انديشي برگيرنده ژرف

هاي  روش ها و گيري در مورد راه ها، و تصميم انتخاب
هايي مثل عمل  باشد كه در گزاره جايگزين يك فعاليت مي

 ، و تفكر در عمل)Reflective practice (فكورانه
)Reflection in action(خودفكوري در . گردد  بيان مي

 Reflective (موقعيتحقيقت گفتگوي فكورانه با 
conversation with the situation(تفكر و.  است 

 پداگوژي مستلزم.  به يادآورنده است فعاليتي،انديشي ژرف
 .دهي و سوگيري فكورانه به زندگي و حيات است جهت

  
  شده اعتباربخشي الگوي برنامه درسي تجربه

شده، برنامه درسي است كه  برنامه درسي تجربه
شده درسي  هاي از پيش تنظيم دانشجويان در نتيجه طرح

هاي به وقوع پيوسته در كالس درس تجربه  و تعامل
ها  ها، توانايي دانشجويان بر مبناي عالئق و ارزش. كنند مي

و همچنين تجارب قبلي خود، در قبال آنچه كه به ايشان 
شود، دست به انتخاب برده و از خود واكنش  ارائه مي
 اين فرايند انتخابي و واكنشي منجر به پيدايش. دهند نشان مي
يك اي منحصر بفرد و تا حدودي شخصي براي هر  برنامه

درسي تجربي  شود كه آن را برنامه از دانشجويان مي
  .ناميم مي

 گرايانه را عالقه و آئوكي كانون اصلي تجربه درون
  وها توجه فرد و اين كه افراد درون يك موقعيت چه برداشت

اهميت اين سطح از ). 16(داند اند، مي معاني را درك كرده
ريق نوع اين روست كه در تحليل نهايي، دانشجويان از ط

هاي مثبت يا منفي كه نسبت به برنامه درسي  واكنش
  .گيرنده نهايي برنامه هستند  تصميم،نشان مي دهند

با عنايت به نتايج حاصل از تحليل محتواي متون، به 
 هاي هاي نهفته در آن و انجام مصاحبه منظور استنباط پيام

برنامه درسي مورد انتظار، : عميق، شش موضوع اصلي
 درسي تصوري، برنامه درسي نهفته، برنامه درسيبرنامه 

تعاملي، تأثيرات پداگوژيك و خودفكوري و سه موضوع 
هاي پداگوژيك، برنامه درسي مستورشده و  فعاليت: فرعي

روابط والديني استخراج شد كه در قالب نتايج حاصل از 
  .شود هاي انجام شده بيان مي مصاحبه

  برنامه درسي مورد انتظار
پزشكي انتظار خود را از   دختر رشته دنداندانشجوي
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  :كند بيان مي درس راديولوژي به صورت زير
كنم درس راديولوژي درس جالب و پر تنوعي  فكر مي«
ما . آيد نواخت به نظر مي  بيشتر درسي خشك و يك،نباشد

كنيم كه چند نوع  تنها با يك سري موردهايي برخورد مي
 اين كالس را ،هر حاله ب. گيريم راديوگرافي از آنها مي

 فقط اين را مطمئن هستم كه براي تخصص ،كنم تحمل مي
  .»اين رشته را انتخاب نخواهم كرد

  :پزشكي معتقد است دانشجوي دختر دندان
آناتومي  ژي احتماالً تركيب فيزيك وودرس راديول«
تنوع  تواند كالس سنگيني باشد، ولي جذابيت و مي. است

  »در آن موج خواهد زد
هايي   منن معتقد است كه مربيان و معلمان با بچهون

سروكار دارند كه داراي تجارب گوناگون و متنوع و 
سابقه و وضعيت متفاوتي هستند و بزودي اين عالئق و 

  ).19(دهند ها نشان مي ها خودشان را در فعاليت مطلوبيت
  برنامه درسي تصوري

اين سطح از برنامه شامل تصويري است كه قبل از 
رود به كالس درس تحت تأثير تجارب گذشته دانشجو و

با استاد مربوطه يا اساتيد ديگري كه دروس مشابه را 
هاي ساير دانشجويان در مورد  اند و قضاوت ارائه كرده

اهم نكاتي كه دانشجويان به . شود استاد درس ايجاد مي
هاي  آيا استاد به تمام جنبه :آن اشاره دارند عبارتند از

گير است و به تمام جزييات  ه دارد؟ آيا سختكالس توج
خواهد مو را از ماست بيرون  توجه دارد و به اصطالح مي
جويي  دهد يا در راستاي انتقام كشد؟ آيا منصفانه نمره مي

دارد؟ چگونه آزمون  و تضعيف دانشجو، گام بر مي
كند؟ سابقه كاري و رتبه دانشگاهي او چگونه  برگزار مي

لمي بر مطلب مورد تدريس دارد؟ آيا است؟ آيا تسلط ع
هاي  كند، به تفاوت دانشجوو مشكالت وي را درك مي

دلي دارد؟ آيا  يك د، و با او همدلي ونماي فردي او توجه مي
است ارتباط اخالقي و عاطفي با دانشجو برقرار كند؟  قادر

روح است يا فعال و پويا؟ آيا  آيا كالس او خشك و بي
مناسب با دانشجويان  ا متانت وبرخورد محترمانه و ب

گويي به سؤاالت دانشجويان، برخورد  دارد؟ آيا پاسخ
مناسب و به دور از استهزاء دارد؟ آيا در مقابل حضور و 
غياب دانشجويان حساس است؟ تمام اين سؤاالت در 

 ساختن تصوير ذهني دانشجو از برنامه درسي، قبل از ورود
كي از دانشجويان ي. به كالس درس نقش بسزايي دارند

  :كند پزشكي بيان مي دختر رشته دندان
. شناس خوبي باشد  ابتدا بايد روان،يك استاد خوب«

دهم كه بتوانم با او ارتباط خوبي  من استادي را ترجيح مي
برم كه اول با استاد  برقرار كنم، من از درسي لذت مي

ارتباط مناسبي برقرار كنم، يك استاد خوب بايد بتواند به 
اخالق خوبي . اعتماد به نفس بدهد دانشجو روحيه و

داشته باشد، سعي در ريختن آبرو و گفتن اشتباهات ما 
در مقابل ساير دانشجويان نداشته باشد و به ما به ديد 

  .»اي كوچك و نادان نگاه نكند بچه
 :كند بيان مي... دانشجويي ديگر تصور خود را از درس 

 بين دانشجويان استاد بايد خوش برخورد باشد،«
تفاوت قائل نشود و تبعيض در نگاه نداشته باشد، شوخ 

در . كننده نداشته باشد طبع باشد و كالس خشك و كسل
دانشجويان . جو نباشد ورزي نكند و كينه نمره دادن غرض

استرس نمره قرار ندهد، طوري رفتار كند  را در فشار و
م كه دانشجو از سؤال كردن نترسد و بداند روزي ه

  .»خودش دانشجو بوده است
درسي  هيوبنر معتقد است كه زبان حاضر برنامه

هاي  براي پرداختن و حل و فصل مسائل و نيز پيچيدگي
. مربوط به زبان و معاني كالس درس بسيار محدود است

 ،هاي محدودكننده خالصي يابد مربي بايد از اين طرح
نع بتواند به دنيايي كه براي برطرف كردن و حذف موا

. كند، مجدداً و از نو گوش فرا دهد فكري موجود تالش مي
كنند و  درسي را اداره مي هاي فعلي كه تفكر برنامه روش

 آن غلبه دارند بايد راه را براي اين نگرش تازه باز  بر
  ).22(كنند

  برنامه درسي نهفته
آنچه دانشجو با خود به  اين برنامه درسي شامل هر

هاي   شامل يادگيري و نيزاشدب  مي،آورد كالس درس مي
 .دگرد هاي يادگيري مي ها، تجربيات وسبك دانسته قبلي، پيش

 اين  بهپزشكي ديدگاه خود را دانشجوي دختر رشته دندان
  :كند صورت بيان مي

و اندك مطالعاتي كه » پريو«با توجه به عنوان درس «
 تا. است لثه  بحث كالس مربوط به،در اين زمينه داشتم
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كنم درس  تصور مي. ام سي در اين زمينه نداشتهكنون در
 ،سنگيني باشد ولي چون درسي تخصصي است سخت و
  .»گيري خواهم كرد مندي پي با عالقه

  برنامه درسي تعاملي
 هاي پداگوژيك، اين سطح از برنامه درسي شامل فعاليت

آيزنر . باشد برنامه درسي مستور و روابط والديني مي
 به دو ،آورد دريس سخن به ميان ميزماني كه از فرايند ت
يعني  ،تكليف تدريس به عنوان وظيفه و: ديدگاه اشاره دارد

 و ؛ دهدشناخت و توصيف مجموعه اعمالي كه فرد بايد انجام
تدريس به عنوان فرايندي كه به وسيله اثراتش مورد 

كند كه  او به اين نكته اشاره مي. گيرد شناسايي قرار مي
 توجه به مجموعه رفتارهايي است كه  تنها،حالت اول در

معلمان بايد انجام دهند و توجهي به اثرات ناشي از 
ول يادگيري فراگيران ؤمعلم مس. شود اجراي تدريس نمي

نيست و تنها نيت و عمل شركت در اين فرايند بدون توجه 
 معلم ،كه در حالت دوم به نتايج آن مهم است در صورتي

 اگر تدريس ،يعني. باشد ميول يادگيري فراگيران ؤمس
  معلم در كار خود موفق نبوده و،منجر به يادگيري نشود

 تدريس توسط ،در اين حالت. تدريسي انجام نشده است
  ).23(شود اثراتش يعني يادگيري شناخته مي

كه به تدريس با ديد تكليفي نگاه كنيم و  در صورتي
ي ها ول يادگيري دانشجويان ندانيم، ظرافتؤاستاد را مس

ايم و اين خطر   يادگيري را تنزل داده-فرايند ياددهي
در اين . كند تربيت را تهديد مي بزرگي است كه تعليم و

گويان معتقد بودند كه برخي از   تعدادي از پاسخ،مطالعه
 دانشجوي. اي دارند  تنها رويكردي وظيفه،اساتيد به تدريس
  :كند پزشكي مطرح مي دختر رشته دندان

استاد اين درس را اصالً دوست ندارم، نحوه تدريس «
يعني فردي  داند زيرا دانشجو را در جبهه مخالف خود مي

  .»داند در مقابل فردي با سواد است كه اصالً نمي
  :كند پزشكي بيان مي دانشجوي پسر دندان

استاد بايد قادر به ارائه مطلب مورد تدريس به «
 و حوصله ادعا و باسواد باشد، صبر دانشجويان باشد، كم

گويي به سؤاالت ما را داشته باشد و  الزم جهت پاسخ
گذاري   نمرهجهت بتواند خودش را جاي ما بگذارد، مالك او

 بلكه فعاليت در طول ترم هم ،تنها امتحانات پاياني نباشد

 از توضيحات الزم ،در دروس عملي. باشد مورد نظر
در صورت وجود اشكال در كار دانشجو،  دريغ نكند و

 بدون كنايه و بدخلقي بيان كند نه اً،شكل وي را دقيقم
اينكه با تندخويي روح اعتماد به نفس را از دانشجو بگيرد 

  .»مشكل دارد و فقط بگويد كار تو
پزشكي ديدگاه خود را به اين  دانشجوي دختر دندان

  :دارد صورت اظهار مي
 من دوست دارم استاد با ما مثل يك دوست و«

اطالعات بيشتري نسبت به ما دارد همكالسي كه فقط 
برخورد كند نه آن كه از باال به دانشجويان نگاه كند، 
طوري به ما درس بدهد كه دوست دارد به خودش درس 

  .» درس را فهميده باشد نه فقط حفظ كرده باشد.بدهند
ون منن فرايند تدريس را غمخواري، مراقبت و تقسيم 

ورزد   عشق ميهستي و وجود معلم با فردي كه به آن
تعبير بسيار زيبايي كه عمق نگاه ون منن را از . داند مي

 روابط والديني سطحي از .)19(كند اين ارتباط بيان مي
برنامه درسي تعاملي است كه در حوزه آموزش عالي 

  .غفلت قرار گرفته است مورد
  :كند پزشكي بيان مي دانشجوي پسر دندان

م داشته محيط كالس بايد فضايي صميمي و گر«
 بلكه به ، نه به عنوان دانشجوي خود،استاد با ما. باشد

 هعنوان فرزند خود نگاه كند و مانند فرزندش كه نحو
زندگي، شغل، و آينده او برايش مهم است و نگران اوست، 

اي دلسوزانه  هاي غير آشكار دريغ نكند، و رابطه از حمايت
  .»با ما داشته باشد

  تأثيرات پداگوژيك
را يك تصور و مفهوم برانگيزاننده  ثيرأتون منن 

هاي  در قلب و مركز تعامالت و موقعيت» تأثير«. داند مي
آموز، والدين و  ويژه، و در ارتباط بين مربي و دانش

  .)19(كودك وجود دارد
  :كند دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري بيان مي

در محيط بيمارستان با بيماري روبرو شديم كه نياز «
قبت شديد داشت و كمتر كسي حاضر بود از او به مرا

. برد  او در شرايط بسيار نا مناسبي بسر مي.مراقبت نمايد
اما استاد درس كه هميشه با خوشرويي با دانشجويان و 

 بدون آن ، به محض ديدن اين بيمار،كرد بيماران رفتار مي
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را به  كه از رسيدگي به بيمار اظهار ناراحتي كند و كار
 خود شروع به مراقبت از بيمار ،نل واگذار كندديگر پرس

اين . كرد و در نهايت دقت به نيازهاي او رسيدگي كرد
زيرا هر . اقدام استاد تأثير زيادي در دانشجويان گذاشت

  .»آنچه در كالس گفته شده بود را در عمل نشان داد
  خودفكوري

ترين   كه نهايي،اين سطح از برنامه درسي تجربه شده
 مدت پيامدهاي كوتاه:  شامل دو بخش است،سطح است

)Short-term outcomes( كه در بستر دانشگاه و در رابطه 
 نمايد با اساتيد، دانشجويان، خانواده و جامعه محلي بروز مي

 كه در )Long-term outcomes ( پيامدهاي بلندمدتو
اي  بستر جامعه و در رابطه با زندگي خانوادگي و حرفه

پيوندد، كه در اين   به وقوع ميآموختگي شدانفرد بعد از 
گيري  پژوهش مجال پرداختن به آن نيست و از طريق پي

مشاهده و بررسي   وآموختگي دانشدانشجويان بعد از 
توان به اعتبارسنجي اين  رفتار آنها در بستر جامعه مي

  .سطح اقدام كرد
  

  بحث
 قصد ،شود شده صحبت مي وقتي كه از تجربه زيست

كننده واقعيت تجربه  كه بگوييم يگانه منبع تعيينآن نيست 
فردي است و به جاي تأكيد و توجه بنيادين به مسائل 

 صرفاً برنقش تجربه فردي تأكيد كرده به آن ،مختلف
هدف آن است كه با شناخت تجارب . اعتبار مطلق بخشيم

 از ،فردي دانشجويان و توجه به فرايند تدريس و يادگيري
به نكاتي دست يابيم كه با عنايت به آنها دريچه چشم آنان 

بتوان نفوذ و تأثير برنامه درسي را در فراگيران افزايش 
تر دست يافت و  تر و نهادينه هاي عميق داد، و به يادگيري

اين .  خودفكوري را براي آنان به ارمغان آورد،در نهايت
  . فرايند پداگوژيك استيمهم خود گامي اساسي در ارتقا

تقد است برنامه درسي به عنوان تجربه آئوكي مع
 ،شده عبارت است از دنياي واقعي در برنامه درسي زيست

معلمان آن را  شده و فراگيران و به عنوان آنچه زيست
تماس رو در رو با   زندگي كردن و،يعني. اند تجربه كرده

ها و   كه داراي عالئق، توانمندييتك تك دانشجويان
 اين ،در واقع. اي هستند ويژههاي منحصر بفرد و  ويژگي

همان چيزي است كه در برنامه درسي مورد غفلت قرار 
  ).15(گرفته است
 در پژوهشي تحت )Donen (و دانن) Tweed (توييد

عنوان برنامه درسي تجربه شده، جايگزيني براي آموزش 
  :كنند  بيهوشي بيان ميدستيارانبه 

-صميم تهاي الزم برنامه درسي تجربه شده شايستگي«
هاي  يابي، قضاوت و مهارت گيري باليني، قدرت درون 

 .بخشد هاي تخصصي در پزشكي بهبود مي باليني را در دوره
در اين رويكرد، يادگيري فرايند و پيامدي گسترده، مرتبط 

و  دهد، است و شرايطي براي تفكر با آنچه يادگيرنده انجام مي
 را )Self-evaluation ( و خودارزيابي)Reflection (تأمل

 )Holland (هالند). 25و24(كند در يادگيرنده فراهم مي
 براي  رامعتقد است كه برنامه درسي تجربه شده امكاني

انديشانه و بصيرت شخصي در  توسعه تفكر ژرف
  ).26(كند آموزش عالي فراهم مي

برنامه درسي تجربه شده بر اين نكته تأكيد دارد كه 
ها   اطالعات و واقعيتآوري يادگيري چيزي بيش از جمع
مسير حركتي كه در آينده  است، يادگيري در رفتار فرد و

ها و  همچنين در نگرش.  تأثيرگذار است،گزيند بر مي
 سازي كند و در ضمن تجربه، دروني شخصيت فرد رسوخ مي

  .)27(شود مي
هميشه سؤال اصلي در فرايند تعليم و تربيت اين بوده 

ند عملكرد يك انسان را تحت توا چگونه تربيت مي: است كه
قرار دهد و عملكرد فرهنگي ارزشمندي را به جاي  تأثير

هاي درس چه تجاربي را  گذارد؟ دانشجويان در كالس
آموزند؟ برنامه درسي منحصر بفرد تك تك آنها كه  مي

هاي درس  هاي به وقوع پيوسته در كالس در نتيجه تعامل
ونه برنامه شكل گرفته مبتني بر چه تجاربي است؟ چگ

تواند در آنها تأثيرگذار باشد؟ و تحت چه  درسي مي
  شود؟ هاي آنها نهادينه مي شرايطي يادگيري

 تمامي اقدامات معطوف به ،در پاسخ به اين سؤاالت
آن شده است كه معلمان در جريان تدريس و رويارويي 

 هاي هاي طراحي تدريس، مهارت  مجهز به مهارت،با فراگيران
هاي ارزشيابي و  ترل كالس درس، مهارتمديريت و كن

هاي ارائه درس و  سنجش يادگيري دانشجويان، مهارت
ولي اين . اي دارد، شوند هر آنچه جنبه تكنيكي و حرفه
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هاي آموزشي نيازمند  تر، فعاليت كافي نيست، به بيان دقيق
ساختاري است كه تفكر انتقادي و امكاني براي بصيرت و 

براي اين . نشجويان فراهم كندخودفكوري را در بين دا
منظور، الزم است برنامه درسي را از ديدگاه دانشجوياني 

شود و جامعه هدف برنامه،و  كه برنامه براي آنها اجرا مي
گيرندگان اصلي برنامه درسي هستند،  در نهايت، تصميم

بازبيني كنيم و تصويري را كه از برنامه درسي آموزش 
نوعي يادگيري آنها را تحت عالي براي خود ساخته و به 

  .دهد، بيابيم تأثير قرار مي
 مخواري و تقسيمغي را فرايند مراقبت، ژون منن پداگو

ورزيم  هستي و وجودمان با كسي كه به آن عشق مي
 يكي از نيازهاي اساسي مؤسسات آموزش عالي .داند مي

اي با معيارها، هنجارها و روابط  آن است كه بطور فزاينده
آيد خود والدين، آنها را در جريان  ه به نظر ميوالديني ك

 اين مسأله ضرورت. اند، همساز شوند زندگي فراموش كرده
يك ارتباط عميق بين ماهيت تدريس و والدبودن را مطرح 

  ).20(كند، ارتباطي كه به ندرت مورد توجه قرار گرفته است مي
در الگوي پيشنهادي، روابط والديني به عنوان يكي از 

اين سطح .  برنامه درسي تعاملي مطرح شده استسطوح
گيرندگان  دعوت آشكاري به توجه دقيق و عميق تصميم

موضوعي كه مورد . برنامه درسي به اين موضوع است
غفلت قرار گرفته و يا به عمد از دستور كار نظام آموزش 
عالي حدف شده و محروميت ناشي از آن بر فرايند 

ودفكوري تأثير زيادي يادگيري دانشحويان و حصول خ
در الگوي پيشنهادي اين سطح به منزله برنامه . دارد

  .باشد مي) Null curriculum(درسي مغفول 
  

  گيري نتيجه
شده به عنوان الگوي پايه  الگوي برنامه درسي تجربه

مطرح، و الگوي حاصل از اين مطالعه، داراي سطوح 
هفته، هاي درسي مورد انتظار، تصوري، ن گانه برنامه شش

ريزان  برنامه. تعاملي، پداگوژيك و خودفكوري ارائه شد
آموزشي در صورت بكارگيري اين رويكرد، امكان تفكر و 

 هاي تأمل و خودارزيابي را در يادگيرنده فراهم و شايستگي
بخشند زيرا با  گيري باليني را بهبود مي الزم براي تصميم

 هاي جنبهشناخت تجارب فردي دانشجويان و توجه به تمام 
 يادگيري، نفوذ و تأثير برنامه درسي -فرايند تدريس

  .شود بيشتر مي
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Designing and Accrediting an Experiential Curriculum in Medical 
Groups Based on Phenomenological Approach  

 
Keshtiaray N, Fathi Vajargah K, Zimitat C, Foroughi A. 

 
Abstract 
 
Introduction: This study tries to design and validate the experiential curriculum model putting emphasis on 
phenomenological scientists' viewpoints. 
Method: This study was conducted in two phases. In the first phase, the model was designed based on a 
theoretical study emphasizing the perspectives of Van Manen and Ted Aoki. In the second phase, a 
phenomenological study was conducted. Students of dentistry and master of nursing in Khorasgan Azad 
University and Isfahan University of Medical Sciences were deep interviewed and the results were analyzed 
using Van Manen model. 
Results: The levels of the designed model included Expected Curriculum, Imaginal Curriculum, Concealed 
Curriculum, Interactive Curriculum (pedagogical action, in loco parentis, covered curriculum), Pedagogical 
Influences and Self-reflection. 
Conclusion: One of the basic needs of educational institutions is to increasingly adapt to the parenting 
criteria, norms and relations which parents themselves seem to have forgotten. This issue poses the need for 
a profound relation between the essence of teaching and parenting, one that seldom receives attention. The 
"influence" has to be on the heart and the center of interactions and specific situations as well as on the 
communications between the instructor and student that are aimed at students' self-reflection. 
 
Keyword: Experiential curriculum, Phenomenology, Lived experience, Parental relationships, Pedagogical 
influences, Self-reflection. 
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