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چکیده

هشحاضر،تبیینپیشنیازهاوسازوااربرنام درسیمیانرشاه ایدانشاااهیبا منظورتحقا 

هدفپژو
معرف جام اس .روشپژوهشاینمقال ،توصیفی اتحایایواساهنهاجیباود ودرپایپاسا با دو
پیشنیازهایبرنام درسیمیانرشه ایدانشااهیچیس ؟.5ساازواارتحقا معرفا 
پرسشاس ؛ .6
جام حاصلازبرنام درسیمیانرشه ایدرآموزشعالی،چاون اس ؟یافه هانشاندادا «عمد ترین
پیشنیازبرناما درسایمیانرشاه ایدانشاااهی،در اهمیا میانرشاه ایدرراساهایخودرهبرساازی

وضوعهابا ماواددرسایم،ازا،
یادگیرند اس ».الز اس دس اندرااراناینحوز دریابندا تقسیمم 
رویکاردموضاوعمحوراناونی،سابپپارورشنیاافهن

برقراریارتباا میاانمفااهیمرادشاوارمیاناد.
هایفکریسطحباالونیزبیتوجهیب ابعادبینشیومهارتییادگیریمیشود.همچنینازآن،ااا 

مهار 
منظورازمعرف جام ،نوعییادگیریاس اا دربردارناد همزماانشاناخ ،بیانشومهاار باشاد،
بنابراین،برنام درسیدانشااهیبایدب گون ایباشدا فراگیرانبهوانندب همۀابعادمعرف جاام دسا 
سازواارمیانرشه ای،درصددفراهماردنفرص بحثوتفکر،آشنااردناسهادانباارویکردهاای

یابند.
نوینتدریس،سن،شنیازه ایمحایومایومشاهد نهایجدرمحهوایبرنام درسی،وب اارگیریروش

ایمیتاوانبا تحقا 

مناسپارزشیابیازبرنام هایدرسیاس .بابهرمندیازبرنام درسیمیانرشاه 
معرف جام ا هدفواالیدانشاا اس ،امکارد.
ای،پیشنیاز،سازواار

میانرشه 
کلیدواژهها:معرف جام ،آموزشعالی،برنام درسی 
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مقدمه
،رشدوشکوفاییاسهعدادهایجوانااناسا .رشادتواناایی،نباو و

یکیازوظایفنظا آموزشعالی
ظرفی فکریبرایتوسع مرزهایدانشبشریب همرا تربی نیرویاارمهخصصموردنیازجامعا ،از
ااراردهایاصاینظا دانشااهیاس .آموزشعالیباتقوی نیرویااهشاف،رشدخالقی ونوآوری،
اینترتیپ
وگسهرشروحی تحایایوانهقادیدانش،ویان،ب حالچالشهاایجامعا اماکاارد وبا  
میتواندب طوروسیعیبرحوزهایاعهقادی،اجهماعی،فرهناای،اقهصاادیوسیاسایجامعا اارگاذار

باشد.برایبیشین اردنتأایرگذارینظا دانشاااهی،الز اسا طراحاانوم،ریاانبرناما هایدرسای
دانشااهیدربررسیموضوعهایعامیازدیدعاو مخهافب بحثهابنارندوپرورشخالقی ،تفکر

ریزیهایخاودقاراردهناد.
انهقادیومهار هایفرایندیالز برایآموزشمادا العمررامحاوربرناما  
عنوانبخشیازآموزشهایرسمیویادگیریمداو ،درسیرحیا خاود

ب عبار دیار،آموزشعالیب 
درراسهایشکوفاییاسهعدادها،رف نیاز هایدانشا،ویانوتوساع جواما انساانی،رساال ووظاایف
فراوانیرابرمبنایشرایطمخهافب عهد داشه اس «.امروز دانشاا هاومراازآماوزشعاالیازمنااب 
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

90

دوره نهم
شماره 3
تابستان 6331

مهمآموزش،پژوهشودانشمحسوبشد وزمینۀانهقالت،ااربفرهناایوعامایانساانهارافاراهم
ساخه ومحلمباحث ،مذاار وپژوهشدربار مسائلعامی،اجهمااعی،اقهصاادی،سیاسایمیباشاند؛
همچنینای،ادنوآوریوخالقی درراسهایاصالحوتوساع پایاداراقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایدر

دانشاا  هارخداد ودانشاا مرازترویجفرهنگصاحواحهرا ب اصولاخالقیوارزشهایدمواراتیک
شمارمیآید»(عارفی .)6،6929،دراناارنقاشدانشااا درابعااداقهصاادی،اجهمااعی،فرهناایو

ب
ازپایش
سیاسیجامع ،برایاطمینانازایفی عماکردآنونیزحفظتوانرقابا دردنیاایآیناد ،بیش 
توج ب نوعوایفی محهوایآموزشیدانشااهیقابلتوج اس (معروفیوهمکاران.)665،6921،

یکیازراهکارهایعمایبهبودبرنام هایدرسیدانشااهیبرایرهاییازرویکاردسانهیباا
ً
هایسطحیتکبعدیوغالباشناخهی،ایناس ا ب سم رویکردمیانرشه ایحرا 

معرف 
انیم،زیرادرایننوعبرناما درسای،آماوزشبارمحاورمساائلوواقعی هاایزنادگیفاردیو
میتوانادبارایتاأمیناهاداف
ریزیمیشود؛بنابراین،برنام درسیمیانرشه ای  


اجهماعیطرح
درسیدانشااهیقرنحاضر،مهناسپباشد.برخیازدالیلتوج ب برنام درسیمیانرشاه ایرا
می توانرشددانش،عد ارتبا مسهقیمدانشبازنادگیفراگیاران،وفقادانپیونادوارتباا باین

رشه هایعامیدانس .
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الز ب ذاراس تاری «اندیش میانرشهایواقدا بارایطراحایبرناما هایدرسایاا از
ساخهارموضوعهایدرسیم،زاییپیروینکند،ب درازایتاری رشه برنام ریزیدرسایاسا ؛

هرچنددرده هایاخیرتوج دوچندانصاحپنظرانوبرنام ریزاندرسیدرطراحیبرناما های
تاسالهایپایانیده 

درطولسالهایپایانیده 6230

درسی،ب اینالاومعطوفشد اس .
6390ا ا سااالهایتک اوینقامااروبرنام ا ریزیدرساایاس ا ،ب ا مرورتوج ا دس ا اندرااران
تعایمو تربی آمریکاب اینموضاوعجااپشادوت،ربا طراحایبرناما هایدرسایتافیقای(و

میانرشه ایدرنااهیجام تر)دردور تحصیایابهدایی،آغازشد.اینگارایشدرساازماندهی

برنام هایدرسی،رفه رفه ب برنام هایدرسایدور مهوساط نیازسارای اارد»(میاار،ترجما 
مهرمحمدی.)516،6929،ازجما پژوهشهایان،ا شد درمورداهمی وضرور ااربس 
ای،میتوانب مواردزیراشار ارد:

برنام درسیمیانرشه 
اورمک،پانسینیوتا ()5060دردانشاا ویکهوریااپژوهشایان،اا داد اناداا برناما 
عنوانیکیازویژگیهاایضارورینظاا دانشاااهیمعرفایاارد ودر

درسیمیانرشه ایراب 

جس وجویپاس ب اینپرسشبود اندا چاون میتواندرشرایطانونیغابۀمحهوایبرناما 
درسیت،رب محور،نوعیبرنام درسیطراحیاارداا ازدانشا،ویانتااشاکلگیرییاادگیری
اامل،حمای ارد وآنهاراب افرادیتبدیلاندا توانااییروبا روشادنبااجهاانسرشااراز
تغییرا ،پیچیدگیهاواحهماال راداشه باشند.
بیا ()5003برایننظراس ا دررویاروییبااوضاعاقهصادیوصنعهیروب پیشارف ،
برنام هایدرسیآموزشعالیب طورروزافزونیب ساویبرناما درسایمیانرشاه ایدرحراا 
هسهندتابهواننددراارهایحرف ایواقهصادی،مؤارواق شوند.درچنینشارایطی،دانشا،ویان
ازتبادلدانشوحرف خشنودشد وازب اارگیریبرنام درسایمیانرشاه ایدرآماوزشعاالی،
اسهقبالمیانند.

واتاارز ()5002درپژوهشاایرابطاا میااانآموخهاا هاییادگیرناادگاندرنظااا آموزشاایو
مهار هایحرف  ایموردنیازبرایآیند ااریرابررسیارد وبا ایاننهی،ا رساید اسا اا 
پربارتراردنبرنام هایدرسیمدرس هاودانشاا هاونیزمهناساپنماودنرشاه هایتحصایای

فراگیرانباآیند ااری،ازطری طراحیواجرایبرنام درسیتافیقیامکانپذیراس .
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پژوهشایورزوولسهنهام ()5002دردانشاا گولفهاامر،باربرناما درسایتافی انناد 
نظری وعملمبهنیبودا براساسآن،برنام درسیدور اارشناسی،تافیقیازداناش،مهاار و
ایمیتوانب سطحیاادگیریمطااوبوایاد آل

ارزشهابود.بااسهفاد ازبرنام درسیمیانرشه 

دس یاف ودرراسهایبالفعلاردناسهعدادهایدانش،ویانگا برداش (برور .)5005،
دیوول ()6333درپژوهشخودبراسهفاد ازبرنام درسیمیانرشه ایدانشااهیوب دنبال
آنبرتوسع تحقی ،مهار هایتفکرتحایایوتوساعۀدیادگا هایجهاانیتأایاداارد اسا .
بررسیوضعی اشهغالدانشآموخهااانبیسا دانشااا ازجماا اامبیاا،هااروارد،واشاناهن،
درصددانشآموخهااان

ویرجینیا،النویز،تازاس،اسهنفوردومدیسننشانداد اس ا شغل25
مبهنیبربرنام درسیمیانرشه ای)مرتبطبود 
دانشااهیآنها( 

دور اارشناسیبارشه تحصیای
اس وازایفی آموخه هایخوددردانشاا محلتحصیل،ابرازرضای ارد اند؛ب گون ایاا 
درصدآنهامشهاقان خواسهارادام تحصایلفرزنادانخاودنیازدرایاندانشااا هابود اناد.

30
براساسنهایجپژوهشدیوول،تافی موضوعهایارائ شد ،تقویا مهار هاایتفکارتحایاای،
توسع دیدجهانی،ورشادمهار هااییماننادپشاهکاروحفاظتعاادلروحایدرموقعی هاای
اسهرسزا،ازدالیلعمد رضای وتناسپیادشد درایندانشاا هااسا .همچناین،یافها های

اینشانمیدهدا میزان

اردندووراسینسکی ()6332درموردبرنام درسیتافیقیومیانرشه 
هاایمعناادار،ازجماا برناما هایدرسایتافیقای،

یادگیریدانشا،ویانیاا داناشرابااروش
میانرشه ای،چندرشه ایوفرارشه ایفراگرفه اند،ب مراتپبیشهرازدیارانبود اس .

قادریوشکاری()6939درپژوهشی،ایفی برناما درسایموجاودرشاه عااو تربیهایرا
عنوانمیانرشه ای،بااسهفاد ازپرسشنام محق ساخه ارزیابیارد اند.ت،زی وتحایلیافه ها

ب
نشانداد اس ا ایفی اایبرنام درسیدور اارشناسیرشه عاو تربیهیدانشاا ااشااناز
ً
دیدگا اعضایهیئ عامیودانش،ویان،درحدنسبهامطاوبیاس .
همچنین،اعهمادیزاد وهمکاران()6930برایاننظرناداا تحاوال عامایدها هایاخیار

هایمیانرشه ای،موردحمای مؤسسا های


هاوپژوهش
موجپشد اس ا توج ب میانرشه  
ای
گذاریمیانند،قرارگیرد.

پژوهشیوهمچنیننهادهاوجوامعیا درپژوهشهاسرمای 
مهرمحمدیدرمقال ایباعنوان« مالحظا اساسیدربابسیاس گذاریتوساع عااو 
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میانرشه ایدرآموزشعالی»( )6922ب بررسیضرور اسهفاد ازبرنام درسایتافیقایو
عاو میانرشه  ایوانواعتافی پرداخه ودرنهای ،توضیحهاییدربا ر تافی واقعین ت،میا 
ارائ داد اس .
درپژوهشدیاریدربار ت،رب هایب دس آمد ازبرنام درسیمیانرشاه ایدانشاااهیدر
سطحبینالمال،اینپرسشمطرحشد اس ا برنام درسایمیانرشاه ایدانشاااهی،چاونا 

دانش،ورابراییادگیریمداو ،برانایخها وقابایا الز بارایزنادگیدرقارنحاضاررادروی
ای،ادمیاند.شهابعامیجوام وتنوعفزایند تقاضایبازار،ب گونا ایاسا اا باامالحظا 

تحولسری فناوریاطالعا وارتباطا بایدسازوااروساخهاربرنام هایدرسیدانشاا راپویا
اردودراینراسها،تافی باحمای فناوریاطالعاا ،شابک جهاانی،وت،ربا هایزمینا ایو
تواندامکدهند باشد(پورموسیوابراهیمیقوا .)6922،


واقعیمی
عارفی()6929دررسال داهرایخود،نقا ضعفوقو (وض موجود)برنام درسیرشه 
عاو تربیهیباگارایشمادیری آموزشایدرآماوزشعاالیایارانرابررسایاارد ودرنهایا ،
راهکارهاییبرایبهبودبرنام (وض مطاوب)ارائ داد اس .
پسازبررسیپژوهشهایان،ا شد درزمین موضوعمقال حاضرمیتوانگف ،باارشادو

گسهرشروزافزونعاو ،انهقالدانشواهداففراتارازآنبا عنوانیاکنظاا پیچیاد مارتبطباا
یکدیار،نیازمندناا جام تریب رشه هایمخهافعاو وبرقراریارتباا میاانرشاه هابارای
دسهیابیب یادگیریموف ،اارآمدودرعینحال،پاسا گوبا نیازهاایفراگیارانوجامعا اسا .
همچنین،ارتبا نداشهنبرنام درسیبازنادگیواقعایوعینای،سابپنااتوانیدررویااروییباا
یادگیرندگانمیشود.

مسائلومشکال زندگیدر
درایاانمیااان،برنام ا درساایمیانرشااه ایدرآمااوزشعااالیازجایاااا ویااژایدرتربی ا 
دانشآموخهاانرشه هایمخهافبرخورداربود وب عنوانیکیازعناصریااخرد نظا هاایاصاای

آموزشعالی،درتحق اهدافنظاا دانشاااهیازنظارامایوایفاینقاشتعیینانناد ایدارد.
ب عبار دیار،برنام درسیمیانرشه ایدرراسهایاهادافورساال هایدانشاااهی،الز اسا 
پاس گویشرایطودغدغ هایفعایوآیند بود ونقشسازند ایدرحلمساائلگونااگونجامعا 
یکایازپیشنیازهاای

ایفااندوهمچنین،رشه هایمخهافراهمسوبانیازهاوتحوال قراردهاد.
ایهااس ا ضمنپاس گوییوتوج ب نیازهایفاردی
اینامر،جامعی ومناسب الز میانرشه  
دانش،ویان،ب حلمشکال اجهماعینیزتوجا داشاه باشاد.درقالاپیاکچاارچوبمفهاومی
مشهر ،بایاداذعاانداشا اا برناما درسایمیانرشاه ای،م،موعا ایازت،ربا هاییاادگیری
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