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 13 ................................................................................... پیشگفتار نویسنداان

 

 Error! Bookmark not ....... های یك تا چهار شواب در آمدی بر پرتتیاا : بخش او 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................ معرفی ژوزف شواب

 Error! Bookmark notشواب در تنار تایلر و پاینار: داستان سه متفار برنامه درسی

defined. 

 Error! Bookmark notپرکتيکال زبانی برای برنامه درسی: پرکتيکال یک: اول فصل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................... «عملی»تعریف 

 .Error! Bookmark not defined بحران استفاده از اصو  آزمایش نشده و عاریتی

 .Error! Bookmark not defined ... ی مطالعه پرواز از حوزه: ی بحران شش نشانه

 .Error! Bookmark not defined ... ی برنامه درسی هایی از بحران در رشته نمونه

 .Error! Bookmark not defined ...................... بحران اصل در برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined ................. شاست استره: نابسندای نظریه

 .Error! Bookmark not defined .....................ضعف انتزاع: نابسندای نظریه

 .Error! Bookmark not defined .................... تنوع افراطی: نابسندای نظریه

 Error! Bookmark not ............ ارزیابی و تغییر برنامه درسی: برنامه درسی عملی

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... خلق جایگزین ها: برنامه درسی عملی

 .Error! Bookmark not defined ................... تاراندیشی: نامه درسی عملیبر

 .Error! Bookmark not defined .. هنرهای گزینه سنجی: پرکتيکال دو: فصل دوم

 .Error! Bookmark not defined ............................ تعریف هنرهای ازینه سنجی

 .Error! Bookmark not defined .......................... ضرورت هنرهای ازینه سنجی

 Error! Bookmark not......... معلمان -نشر یا آموزش ازینه سنجی در میان دانشجو

defined. 

 Error! Bookmark not..... نگاه چندتانونی: های آن ای از ازینه سنجی و چرخهنمونه

defined. 



 Error! Bookmark not .... دانش به برنامه درسی تبدیل: پرکتيکال سه: فصل سوم

defined. 

 Error! Bookmark not...... ی برنامه درسی نماینداان انتقا  اطالعات علمی به حوزه

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................... سه تارترد متخصص برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined ........................... درسییزی ر اندازه اروه برنامه

 .Error! Bookmark not defined ................................................ هم امارده ها

 Error! Bookmark not...... های انتقا  یا تبدیل اطالعات علمی به برنامه درسی روش

defined. 

 !Error ....... آنچه اساتيد برنامه درسی باید انجام دهند : پرکتيکال چهار: فصل چهارم

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... تعریف برنامه درسی از دیدااه شواب

 .Error! Bookmark not defined ........... درسیریزی  ها در برنامه برابری هم امارده

 .Error! Bookmark not defined ................................. محلی بودن برنامه درسی

منزلت دانشگاهی و دیوانساالری آموزش و پرورش، تارار، ناوهش، تجویز: موانع عملی
 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................ی عمل برنامه درسی اداره

 .Error! Bookmark not defined ......................... امه درسیاعضای دیگر اروه برن

 .Error! Bookmark not defined .................................. های شواب نقد پرتتیاا 

 .Error! Bookmark not defined ............. های آن کاراندیشی و سنت: فصل پنجم

 .Error! Bookmark not defined .............................. تاراندیشی در برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined .......................... سنت برنامه درسی تاراندیشانه

 .Error! Bookmark not defined .............................. های سنت تاراندیشی شاخه
 

 .Error! Bookmark not defined ...............................دانش معلمان: بخش دوم

 .Error! Bookmark not defined ........ ها و پژوهشگران معلمان پژوهش: فصل اول

 .Error! Bookmark not defined ............................... ی پژوهش معلمان تاریخچه

 .Error! Bookmark not defined ............................. دانش معلمان از نگاه شولمن

 Error! Bookmark not..... دریس از دیدااه اری فنستر ماخر و ریچاردسونتیفیت ت

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................... معلم متخصص و معلم ایده آ 



 .Error! Bookmark not defined ........... نوعبندی دانش معلمان: اری فنستر ماخر

 .Error! Bookmark not defined .............. ارزش دانش معلمان از نگاه فنستر ماخر

 .Error! Bookmark not defined .................................................. صدای معلم

 .Error! Bookmark not defined .......... های معلمان ها و روایت داستان: فصل دوم

 .Error! Bookmark not defined .................................... پژوهش روایی چیست؟

 .Error! Bookmark not defined ............... پژوهش روایی از نگاه تانلی و تالندینی

 .Error! Bookmark not defined ................ فرایندهای پژوهش روایی: آغاز داستان

 .Error! Bookmark not defined .... ی فرایند پژوهش روایی ادامه: زنده بودن داستان

 .Error! Bookmark not defined ........... ی مشارتتی های میدانی از تجربه یادداشت

 .Error! Bookmark not defined ...................................... های مجالت یادداشت

 .Error! Bookmark not defined .................................................... هامصاحبه

 .Error! Bookmark not defined ............................................... داستان سرایی

 .Error! Bookmark not defined .................................................... نامه نگاری

 Error! Bookmark not..... «شرح حا  نگاری»و « خود شرح حا  نگاری»های  نوشته

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................... منابع اطالعاتی دیگر در روایت

 .Error! Bookmark not defined ................................................ نوشتن روایت

 !Errorآورد؟ یت خوب را پدید میروایی و تعمیم پذیری چه چیزی یك روا، فراتر از پایایی

Bookmark not defined. 
 

 .Error! Bookmark not defined .......... های دانش معلمان )ماف( مد : بخش سوم

 .Error! Bookmark not defined ........ نگاری تحول دانش معلمان تاریخ: فصل اول

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ابعاد دانش معلمان

 .Error! Bookmark not defined . 1968ی  دهه: افتمان دانش فنی یا عملی معلمان

 .Error! Bookmark not defined ................. 1968ی  دهه: های دانش معلمان مد 

 .Error! Bookmark not defined ............. دانش محتوای آموزشی از دیدااه شولمن

 .Error! Bookmark not defined ........1998ی  دهه: دانش ضروری معلمانافتمان 

 Error! Bookmark به بعد 98ی  دهه: های ترتیبی فنی یا عملی معلمان افتمان دانش

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................ تحلیل تاریخی دانش معلمان



 .Error! Bookmark not defined ......... های دانش ضروری معلمان مدل: فصل دوم

 .Error! Bookmark not defined ...... ی تربیت معلم دانش محتوای آموزشی و برنامه

 Error! Bookmark not....... آموزشی و فناوری معلمان )ماف(، معرفی دانش محتوایی

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................ دانش فناوری

 .Error! Bookmark not defined .............................................. دانش محتوایی

 .Error! Bookmark not defined ............................................... دانش آموزشی

 .Error! Bookmark not defined ............... دانش محتوای آموزشی )یا پدااوژیای(

 .Error! Bookmark not defined .................................. و محتوایی دانش فناوری

 .Error! Bookmark not defined .................................. دانش فناوری و آموزشی

 .Error! Bookmark not defined ............ آموزشی و فناوری )ماف(، دانش محتوایی

 Error! Bookmark not........ آموزشی و فناوری)ماف(، فواید چارچوب دانش محتوایی

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... تارایری دانش فناوری در تدریس به

 .Error! Bookmark not defined ............ یت معلمی ترب های معلمان و مسئله دانش

 .Error! Bookmark not defined .... دانش معلمانگيری  های شکل مدل: فصل سوم

 .Error! Bookmark not defined ..................... مد  پیشنهادی باناس و همااران

 .Error! Bookmark not defined ...................... مد  پیشنهادی پرستیج و پرتس

 .Error! Bookmark not defined ................................. مد  پیشنهادی نیالسون

 .Error! Bookmark not defined ............................ ندرچارچوب پیشنهادی الاسا

 .Error! Bookmark not defined ............... چارچوب پیشنهادی توتس و همااران
 

 .Error! Bookmark not defined .............                          اجرا و تغییر  برنامه درسی: بخش چهارم

 .Error! Bookmark not defined ................... تعاریف و طبقه بندی ها: فصل اول

 .Error! Bookmark not defined .............................. تعریف اجرا در برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined ....................... رویاردهای اجرا در برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined ....................... رویارد اجرای تغییر باال به پایین

 .Error! Bookmark not defined ............................... رویارد اجرای پایین به باال

 .Error! Bookmark not defined ................................... رویارد اجرای مشارتتی

 .Error! Bookmark not defined ........................... تغییر آموزشی از دیدااه فولن



 .Error! Bookmark not defined ................................. غییرعوامل موثر بر خلق ت

 .Error! Bookmark not defined ............................... عوامل موثر بر اجرای تغییر

 .Error! Bookmark not defined ..................... عوامل موثر بر نهادینه سازی تغییر

 .Error! Bookmark not defined ........................................ عوامل موثر بر تغییر

 .Error! Bookmark not defined ........................................ عوامل محرك تغییر

 .Error! Bookmark not defined ...................................... عوامل بازدارندة تغییر

 .Error! Bookmark not defined ................. اصول تغيير برنامه درسی: فصل دوم

 Error! Bookmarkبه سادای و پیچیدای آن -تغییر یادایری است: اصل نخست تغییر

not defined. 

 Error! Bookmark not............ تغییر یك فرایند است نه یك رخداد: اصل دوم تغییر

defined. 

 Error! Bookmark not........ مدرسه واحد سازمانی اولیه تغییر است: اصل سوم تغییر

defined. 

 !Error .......تنند افراد تغییر را اجرا می -پذیرند ها تغییر را می سازمان: ییراصل چهارم تغ

Bookmark not defined. 

 !Error ................ مداخالت برای موفقیت فرایند تغییر حیاتی هستند: اصل پنجم تغییر

Bookmark not defined. 

 !Error شوندمداخالت مناسب موجب تاهش مقاومت در برابر تغییر می: اصل ششم تغییر

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not..........تسهیل تغییر یك تالش تیمی است: اصل هشتم تغییر

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. توانند اثراذار باشند دستورات می: م تغییراصل نه

 !Errorهم عوامل داخلی و هم خارجی تاثیر زیادی بر موفقیت اجرا دارند: اصل دهم تغییر

Bookmark not defined. 

 !Error . اجرا و ماندااری مراحل مختلف فرایند تغییر هستند، پذیرش: دهم تغییراصل یاز

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not......... تمرتز! تمرتز! تمرتز!، و در نهایت: اصل دوازدهم تغییر

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................. فرایند تغییر برنامه درسی

 .Error! Bookmark not defined .............................. قلمرو تغییردر برنامه درسی

 Error! Bookmark ... در برنامه درسیهای پذیرش نوآوری و تغيير  مدل: فصل سوم

not defined. 



 .Error! Bookmark not defined ........ راسل والدهارت، مد  پذیرش نوآوری راجرز

 .Error! Bookmark not defined ................................ مد  پذیرش نوآوری آرچر

 .Error! Bookmark not defined ............. مد  پذیرش نوآوری در آموزش ارانویلد

 Error! Bookmark ی پذیرش تغییر در برنامه درسی پژوهش دانشگاه ملبورن در حوزه

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............. (CBAMمبتنی بر توجه ) مد  پذیرش

 .Error! Bookmark not defined ............................ ی تجسم نوآوری اجزای نقشه

 .Error! Bookmark not defined ....... ی درسی مراحل دغدغه نسبت به تغییر برنامه

 .Error! Bookmark not defined ...... ی درسیاز تغییر برنامه مفهوم سطوح استفاده

 .Error! Bookmark not defined .............................................. فهرست منابع
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 پیشگفتار نویسندگان

 

حل و فصل ایدن   های مبهم و نامشخصی هستند. ها و مسایل عملی برنامه درسی موقعیت موقعیت

دانشدی عملدی   »1قو  شوان های درس و مدارس نیاز به دانش عملی دارد. به ها در تالس موقعیت

هدا آشدفتگی بده هدم      آن جدا تده موقعیدت   ، پست و بداتالقی اسدت  »شود ته  در جاهایی پیدا می

(. مصددا   81ص ، 1963، )شدوان « هدای فندی )تادراری( ناتارآمدندد     دارند و راه حدل ای  ریخته

د در تند تف تالس درس و جاهایی است ته معلم با دانش خدو  ها یاد می جاهایی ته شوان از آن

های درس قدرار   های برنامه درسی نیز در البه الی تالس حا  اجرای برنامه درسی است. دشواری

شود و از طرفی دانش عملی  معلمان آموخته می -دارند. هرچند دانش ضروری معلمی به دانشجو

ها فقط مختص معلم نیست و دانش معلمدان در   شود ولی این دانش توسط خود معلمان تولید می

های دنیدای   های درس باید مورد افت و اوی متخصصان قرار ایرد. چون به دلیل دشواری تالس

هدای درس خدود نیسدتند. داندش عملدی       معلمان به تنهایی قادر به حل مشاالت تالس، تدریس

بدین سان ته نیازمند تار آااهانده و اروهدی از   ، برنامه درسی چند راه حل فنی و تاراری نیست

ی برنامه درسی نیازمند تغییدر و   دانش عملی برنامه درسی بیش از نظریه متخصصان است. یعنی

. شاید تسی ته بیشترین حساسیت را نسبت به دشواری جهان عملدی برنامده   اصالح دایمی است

 : . از نظر او جهان عملی غیر قابل تپی برداری استدرسی نشان داده است ژوزف شواب باشد

دای و قدادر بده آفدرینش و اصدالح خدود اسدت. دارای       انسان موجودی خدود راهبدر در زند   » 

 (.6ص ، 1968، )شواب« تاریخچه شخصی است ته غیر قابل تپی برداری است

هایی  های دنیای عمل برنامه درسی به ویژه ظرافت ی آثار شواب هراز پیچیدای بدون مطالعه

ی چهدار   طی مطالعده  .قابل درك نخواهند بود، ته الزم است نظریه و عمل را به هم نزدیك سازد

 پرتتیاا  شواب دریافتم ته شواب دشمن نظریه نیست و مجریان را نیز به عمدل صدرف تشدویق   

های عملدی   خواهد وجود تفاوت و خاص بودن موقعیت تند. شواب به طرز وسوسه آمیزی می نمی

، ا چهدار ی برنامه درسی یادآوری تند. بنابراین در هر چهار پرتتیاا  یك ت را به متخصصان رشته

رسدد تده او پیدامبری در     اوید. به نظر می ها بیش از هر چیز دیگری سخن می از موردها و تفاوت

ی بدین پیچیددای و    خواهد ما را از تعارض در هم فدرو رفتده   ی درسی باشد ته می ی برنامه رشته

ویدژه  ولدی وقتدی آثدار او بده     ، بین تفاوت و شباهت و بین دنیای نظریه و عمل رها سازد، سادای

رود ته خود او نیز در این تعارض در هم فرو رفته و سایه وار  خوانید امان می پرتتیاا  دو را می

                                                           
1
. swampy lowland where situations are confusing"messes" incapable of " technical 

solutions" (Schon, 1891    , p. 24  ). 



وضعیت ابری و مبهمدی اسدت.   ، ی برنامه درسی زند ته وضعیت رشته غر  شده است و فریاد می

از های نقد خرد نداب و نقدد عملدی     درست مانند فیلسوف آلمانی امانوئل تانت ته وقتی در تتاب

اویدد. بده    های پوشیده از ابر سخن مدی  های ابهام آمیز نظریه و عمل به عنوان جزیره برخی جنبه

او  هدای ابرنداك اسدت.    های درس شبیه حرتت در جزیره عبارتی از نظر شواب تار در تف تالس

بیش از حد خود را درایر چیزهای خرد و جزئی ساخته تا آن جا ته مانند مهندس خرده تداری  

1ی برنامه درسدی ممادن    روی ذرات بالقوه است ته
دقیدق شدده باشدد. او مهنددس فیزیدك یدا        

هدای علمدی    ته اطالعات علمی در رشدته ، های درسی متخصص ژنتیای است ته روی ژنوم برنامه

ی برنامده درسدی را بده یدك      دقیق شده است. چه بسا اار مجا  بیشتری داشدت رشدته  ، هستند

های درسی مشروع بدد    موضوع تبدیل اطالعات علمی به برنامهی علمی معتبر و مستقل با  رشته

 ترد. می

موضوع مهدم عمدل برنامده درسدی را تده بدا       ، با توجه به مطالبی ته در مورد شواب ذتر شد

هدای شدواب آغداز     در سدرآغاز بخدش نخسدت تتداب بدا اندیشده      ، های خاصی همراه است ظرافت

و ادزینش اصدطالحات منددرر در    شناسدی   لغدت  تنیم. اما در همین ابتدا الزم است در مورد می

 تتاب به ویژه بخش او  توضیحاتی داده شود. 

هدا   یدا انتخداب بهتدرین نظریده    « به ازینی»، با توجه به توضیحات شواب eclecticمنظور از  -1

هدا بدرای    و بازسدازی نظریده   هدا  ضدعف تشدخیص  ، بلاه به معندای بازشناسدی فوایدد   ، نیست

ی عملی  سومین شیوه»: آمده است 9 یپرتتیاا  یك صفحه چنانچه دراست. ایری  تصمیم

است تده بده بازشناسدی فوایدد نظریده بدرای        3توصیه شده برای برنامه درسی ازینه سنجی

در نظر ارفتن نقاط ضعف خاص هدر نظریده در صدورتی تده     ، در برنامه درسیایری  تصمیم

 .«تی استتا درجا ها ضعفو بازسازی این ، قرار ایردایری  مبنای تصمیم
The third mode of operation commended to curriculum – the eclectic- 

recognizes the usefulness of theory to curriculum decision, takes account of 

certain weaknesses of theory as ground for decision, and provides some 

degree of repair of this weaknesses. 

تفار عملی یا تامل عملی است. یا آنچه قدبال توسدط اسدتاد مهدر محمددی       deliberationمنظور از  -1

 deliberationترجمه شده است. عمل فاورانه بده بهتدرین نحدو بدازاوی اصدطالح      « عمل فاورانه»

یدا   deliberatorاست اما واژادانی عربدی و مرتدب اسدت. اسدم فاعدل و فعدل آن در ترجمده مد ال          

deliberating  وto deliberate  خواهدد بدود تده    « فاورانه عمدل تدردن  »یا « عامل فاور»به ترتیب

و « تاراندیشدی  » تند. از این نظر اصطالح جایگزین در این تتداب   مشاالتی را در ترجمه ایجاد می

                                                           
4
. potential curriculum bits 

1
.eclectic 



ی حداالت   فعل و بقیده ، است ته هم فارسی است و هم تك واژه است و در حالت فاعل« تاراندیش»

پرتتیادا    18( صدفحه  Deliberatorتنید قابلیت انعطاف دارد]تارانددیش)  طور ته مشاهده میهمان

. البتده  ]پرتتیادا  یدك   18( صدفحه  curriculum deliberationیك و تار اندیشی برنامده درسدی)  

تاراندیشی نیز ممان است ایرادهایی داشته باشد ته نویسنداان متوجه آن هستند ولدی فعدال ایدن    

 بوده است. نویسنداانن جایگزین از دیدااه واژه بهتری

اصطالح بسیار مهمی است و شدواب آن  ، است. این اصطالح polyfocal viewاصطالح بعدی  -3

های عملی ابداع ترده است. منظور از آن نگداه   را برای بیان شرایط تاربرد نظریه در موقعیت

ی  دانشدجویان رشدته  معلمدان یدا    –دانشدجو  ، چند بعدی است ته به عنوان یك شایسدتگی 

مطالعات برنامه درسی باید آن را تسب تنند. منظور از نگداه چندد بعددی یدا چندد تدانونی       

هدای مختلدف بدرای حدل      هایی از نظریه هایی از یك نظریه یا بخش انتخاب و تاربست بخش

« نگداه چندد تدانونی   » ی عملی در برنامه درسی است. از این نظر ایدن اصدطالح    یك مسئله

 ه است.ترجمه شد

است. شدواب تجدارب   « هم امارده»ته معاد  آن در این تتاب  commom placesاصطالح  -8

هدای مشدترتی    محیط اجتماعی و موضوع درسی را چونان ماان، معلم، مربوط به یادایرنده

ی قابل دفاع برای تولید یك برنامه درسی مشروع در نظدر   برای روی هم اذاشتن تل تجربه

اوییم. منظور از هم اماردای توجده یاسدان    می جا به آن هم امارده ایرد ته ما در این می

ی  و هماهنگ به هر چهار نوع تجربه در ماان و زمان مشترك است. از نظر شواب هر اندیشه

، یادایرندده : تربیتی قابل دفاع باید چهار هم امارده را به یك میزان مورد توجده قدرار دهدد   

ها حذف شدوند یدك    امارده اار هر تدام از این هم محیط اجتماعی و موضوع درسی.، معلم

هدا نبایدد    شود.هیچ تدام از این هدم امدارده   عامل حیاتی از اندیشه و عمل تربیتی حذف می

ها آااهانه و  ها مسلط شوند مگر آن ته تسلط یای از آن حین تاراندیشی بر سایر هم امارده

هدای آموزشدی تده خدالف ایدن را       راییبا توجه به شرایط قابل دفاع باشد. جدای از بداهه س

نه موضوع درسی و نه معلدم مرتدز یدا قلدب برنامده درسدی       ، نه جامعه، نه تودك، اویند می

  مطلوب نیست.

بدرد تده    را برای تامل ژرف در برنامده درسدی بده تدار مدی      curriculum reflectionشواب اصطالح  -6

انعاداس آثدار    reflectionارد. منظدور از  روان تحلیل اری و تاربردی د، همزمان معانی پرااماتیستی

احسداس و نگدرش قدوی در فدرد     ، عملی یك برنامه درسی در ذهن و منظور موقعی است تده معندا  

هدای درسدی متمرتدز     حین تار با یك برنامه درسی ایجاد شده است. وقتی همه چیز در قالب برنامه

توانند بده سدطت تامدل     برنامه میاز پیش مشخص شده باشد فقط تعداد محدودی از افراد درایر در 

ژرف یا اندیشیدن عمیق نسبت به آثار یك برنامه درسدی یدا شدقو  جانشدین آن برسدند. در نظدام       



شوند بنابراین همدین افدراد    های درسی می برنامه درسی ما چون افراد محدودی درایر ساخت برنامه

اطفی و رواندی ژرف  محدود در نهادهای مرتزی آمدوزش و پدرورش بده سدطت تامدل و احسداس عد       

این در حالی است ته همده افدراد درایدر و ذی نفدع بده       .رسند ی اثرات یك برنامه درسی می درباره

 های عمیقی شوند. درایر چنین تامالت و احساسباید ویژه معلمان 

به تبیدین   های عملی و هنرهای عملی ( در پرتتیاا  یك قبل از توصیف شیوه1978) شواب -6

زیدرا  ، پردازد ( میtheoriticalmode) ( و شیوه نظریpractical mode) ی عملی تفاوت شیوه

هدای عملدی بسدیار تفداوت      های نظری با شدیوه  ی برنامه درسی شیوه به اعتقاد وی در رشته

شدود ولدی بده معندای      هر چند روش را نیز شدامل مدی  ، روش نیست modeدارند. منظور از 

در برنامه درسی به معنای انتخاب یدك تدار   ی عملی  های تاراری است. شیوه اسلوب و روش

ی عملدی در   احتمالی غیر قابل پیش بینی است. زیرا در اغلب مواقع برای حدل یدك مسدئله   

دهدد.   تالس درس معلم رفتار یا تنشی را ته بیشترین احتمدا  موفقیدت را دارد انجدام مدی    

های عملی دسدت   هتوان افت ته معلمان و متخصصان برنامه درسی در بین شیو بنابراین می

را ته احتما  بیشترین موفقیت را دارد اجرا تنند. همان طدور  ای  زنند تا شیوه به انتخاب می

ندوعی انتخداب و راهنمدایی    ، ی عملی یك تصمیم هدف یا برونداد شیوه»: اوید ته شواب می

یك تار احتمالی است. موضوع آن همواره چیزی واقعدی و ویدژه اسدت و خیلدی بده شدرایط       

همراه اسدت. مشداالت مربدوط بده امدور عملدی از       ای  ته است و با تغییرات غیر منتظرهوابس

روش آن تاراندیشی است وخطی نیست بلاه پیچیده و اند.  شرایط یا احوا  خود ما برخاسته

مطلدوب یدا   ای  سیا  بوده و هدف نهایی آن تشخیص نوعی مطلوبیت و دستیابی به خواسدته 

ایدری   ی نظری نیز یك اسلوب است و بده انتخداب و تصمصدم    است. شیوهای  تغییر خواسته

ی عملی آنی و مدوردی نیسدت بلاده     پردازد ولی مانند شیوه ی نظری می ی یك مسئله درباره

هدای   های نظری قابل تعمیم هسدتند ولدی شدیوه    به عبارتی شیوه، استتر  پایدارتر و عمومی

 عملی قابل تعمیم نیستند.

ی عملی است و هددف اصدلی آن افدزایش تندوع     استرش شیوه quasi practicalعملی یا  شبه -7

در حقیقت شبه عملی ندوعی تعمدیم در دنیدای عمدل اسدت.       های عملی است. درونی در شیوه

تواندد   تندد مدی   م ال معلمی ته از روش خاصی برای بهبود امالی فراایران خدود اسدتفاده مدی   

هد. اما معلمان دیگر مسدایل خداص   شرایط و چگونگی تار خود را برای معلمان دیگر توضیت د

دیگری با فراایران خود دارند تده بایدد هنرهدای عملدی خاصدی داشدته باشدند تدا بتوانندد از          

 های عملی دیگران استفاده تنند.   شیوه

به دلیل اهمیت تدار  ، این تتاب شامل سه بخش است. همان طور ته در باال توضیت داده شد

هدای   بخش او  آن به معرفدی دیددااه  ، ی عمل برنامه درسی هشواب و مبنا بودن تار او برای حوز



 خالصده پرتتیاا  شواب اختصاص یافته است. در این بخش هر چهار پرتتیاا  شواب به صورت 

هایی برای فهم بهتر آن نیز ذتر شده اسدت. در ایدن بخدش نسدبت      ها و م ا  آمده است و تحلیل

ها بررسی شده است. با تاتید زیادی  نیز در پاورقیدیدااه پرتتیاا  شواب با برنامه درسی ایرانی 

، شدوند  هدای شدواب آشدنا مدی    تنیم مطالعه تننداانی ته نخستین بار است با دیددااه  توصیه می

بخش او  تتاب را با حوصله و دقت بیشتری مطالعه تنند. زیرا درك پیچیددای اغلدب تارهدای    

شواب دشوار خواهد بود. این بخدش از   های عمل برنامه درسی بدون درك تارهای بعدی در حوزه

ی علم را در خود جای داده و هم جایگاه عمل برنامده درسدی    های فلسفه تتاب به نوعی هم بحث

تند. شاید توصیه تنیم ته دانشجویان چندین بار این بخدش را   میتر  را در نگاه خواننداان عمیق

بشناسدند.در بخدش دوم بده داندش     مطالعه تنند تا جزئیات دنیای عمل برنامده درسدی را بهتدر    

ی تارهای شواب بوده و بر دانش معلمان در رویارویی  ها ادامه معلمان پرداخته ایم ته تارهای آن

تند. در ایدن بخدش سدعی شدده بدا نگداهی تداریخی سدیر          با دنیای عمل برنامه درسی تاتید می

ای دانش معلمان )مداف(  ه های دانش معلمان نیز مورد مداقه قرار ایرد. در بخش سوم مد  مد 

پرداخته ایم. در بخدش  ، پردازند دانش آموزشی و دانش فناوری معلمان می، ته به دانش محتوایی

. در ایدن فصدل   هدای درسدی توجده شدده اسدت      چهارم و نهایی به موضوع تغییر و اجرای برنامده 

 شوند.   های تغییر و اجرای برنامه درسی معرفی می مد 

ی عزیزاندی تده    این تتاب مراتدب تشدار و قددردانی خدود را از همده     در پایان ما نویسنداان 

تندیم. بده ویدژه     اعدالم مدی  اندد   ی عمل برنامه درسی را هموارتر تدرده  ی پرداختن به حوزه زمینه

معرفی تارهای ژوزف شواب توسط استاد دتتر محمود مهر محمدی در قاب ادبیات برنامه درسی 

شده ایدن  ریزی  تنیم. از آن جا ته برنامه رزوی توفیق بیشتر میایران را قدر نهاده و برای ایشان آ

ته در « دیدااه پرتتیاا  ژوزف شواب و نسبت آن با برنامه درسی ایرانی»تتاب در اولین نشست

ی سخنرانان این نشسدت و   لذا از تلیه، در دانشگاه عالمه طباطبایی رونمایی شود 97دوم آبانماه 
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