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  بر شهود یمبتن یدرسبرنامه یطراح يالگو

  1هخواینیحس یعل

  یخیر تحول تاریخچه و سیتار

در دوره پیش از تاریخ و دوره باستان،  گردد؛یمباز خیش از تاریدوره پقوه شهود به توجه به  آغاز )1984( 2نگزینادنل از نگاه 

میت و ارزش ، به اهشواهد فیزیکی به جا مانده از آن دوره. ندپرداختیمتفاوت به جستجو و تثبیت دانش م طرقبه  يبشر جوامع

هائی از طرف خدایان و یا به عنوان قدرت استثنائی تجارب شهودي به عنوان پیامدر آن عصر، . اشاره دارد بینش و احساسات درونی

کردند دانش از طریق ابزارها و عا میي پیشگوها و غیبگوها این بوده که ادوجه اشتراك همه شده وپیشگوها و غیبگوها تلقی می

  .آیدهاي عقلی بدست نمیروش

تورف و ؛ 2006، 3نگریکالن( کردمیترس ینسبتاً متوال دگاهیتوان در قالب سه دیشهود را م یر تحول مفهومی، سخالصهطوربه

-رسی به حقیقت غائی را ممکن میدستکه شهود  ن بودهیباور بر ا دگاهیددر این : کیکالس یشهودگرائ) 1 :)2001، 4استنبرگ

شهود دسترسی به حقایق : معاصر یشهودگرائ) 2. ها و عقل قرار نداردحسسازد، حقیقتی که خطاناپذیر است و در دسترس 

 .کندها است و حقایق جهان واقع را به صورت ادراکات حسی درك میشهود مبتنی بر حس یعنی .سازدرا فراهم می ینیعو  محدود

یاستنباط یرائشهودگ) 3
رو، شهود نیازا. کنددرك می و در تعامل با عقل یذهن طوردگاه، شهود حقایق را بهین دیبر اساس ا: 5

  .دا کندیپ یکاربرد همگان و یشناختت یماه تواندیم

روانشناسان و  ستم به بعد،یاز اواسط قرن ب، اما گرفته قرار ات مورد توجه و استفادهیشهود نخست در حوزه فلسفه و اله گرچه

به  ین اشاره ضمنینخست. شتر نشان دادندیعالقه ب يتفکر شهود و شناساندن یشناسائکه نسبت به ت بودند یربتو میان تعلیمرب

نادینگز در تفسیر نظریه  ).15- 25: 1929تهد، یوا( گرددیبرم  6آلفرد نورث وایتهد هیستم و نظریل قرن بیبه اواشهود  یتیکاربرد ترب

به یک رویه نخست درسی، ی براي درك عمیق و جامع هر موضوعاست؛ یعننس را مرحله شناخت شهودي نامیده مرحله رم ،تهدیوا

نگز، یناد( شود بر فراگیر آشکار درسیندهاي ظریف و پنهان درون موضوعاتپیو تصویر کلی و فکري غیرسیستماتیک نیاز است تا

، استفاده نقطه آغاز کسب دانش«: کندیاشاره م یمشابه تیواقع به مدرنپست یدرسمهه برنایدر توج زین 7ویلیام دال ).32: 1984

گیري از الهامات، تخیالت، هاي اولیه و طبیعی دانستن و بهرهکارگیري شیوهمنطقی نبوده و نیست، بلکه به/از ابزارهاي دقیقِ تحلیلی

توسط  و 50در اواخر دهه  به شهود ن توجه آشکارینخست .)4-6: 2005دال و همکاران، ( ».است هاحدسها و احساسات، حس

کرده و در یکی از نخستین  تیتربومیتعلوارد حوزه  »تفکر شهودي« شهود را تحت عنوانبرونر  .صورت گرفته است 8جروم برونر

  ).1960برونر، ( تفکر تحلیلی اختصاص داده استکاربرد و رابطه تفکر شهودي و ، فصلی را به 9آثارش
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2 . Nel Noddings
3 . Kevin Cloninger
4 . Bruce Torff & Robert Sternberg
5 . Inferential Intuitionism
6 . Alfred North Whitehead: The Rhythm of Education: Romance, Precision, And Generalization.
7 . William Doll
8 . Jerome Bruner
9 . The Process of Education:

ارائه حدس زیرکانه و معقول، ارائه فرض پربار و مفید، استفاده بهینه از شواهد ناکافی، و جهش جسورانه به یک : نویسدبرونر در آغاز این اثر ارزشمند می

اي را به سمت کسب این موهبت هدایت کرد؟توان کودکان مدرسهآیا می. هاي انسان متفکر استترین ویژگیتی؛ اینها با ارزشگیري مقدمانتیجه
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 نینخست يبرارا  مفهوم ن دوی، ا»یدرسشهود و برنامه«تحت عنوان  يادر مقاله 10ی، آرتور فُشیدرسنظران برنامهان صاحبیر مد

از  ،یدرسبرنامه یطراحساختن مفهوم شهود در حوزه با وارد یفُشدر واقع، ). 75-92: 1978، یفُش( کنار هم قرار داده استدر بار 

د یتأک ینت بر پرورش جنبه عقالیتربو میتعل يهادگاهیها و دبخش اعظم سنت«: نتقاد کرده و گفته استوضع موجود آن زمان ا

طه یو آن را در ح قرار نداده ین بلوم شهود را جزو اهداف آموزشیبنجام یحت. و دارند و شهود را مورد غفلت قرار دادند داشته

بعد از آرتور  ).78 ص همان،( ده گرفته شده استیگر تفکر مدرن، نادیمه دینن است که ینها دال بر ایا. وارد نکرده است یشناخت

شناخت «زنر به مفهوم شهود در کتاب ین اشاره آینخست. به شهود اشاره کرده است مباحث خود اثنايدر  )1996( زنریوت آی، الیفُش

و  ی، مفهومیحس یکه شامل سه مرحله متوال تاس يریادگی یعیند طبیفرا ن اثر در ارتباط بایا. آمده است »11یدرسو برنامه

 خواهدیآنجا که م زنریآ. ها داردبا حس شهود رابطه تنگاتنگ اند ويریادگیه و اساس یها پاحس زنر،یاز نگاه آ .است 12یبازنمائ

به داشتن  يشهود ینائتوا«: زنریبه نقل از آ. رودیمشهود  بدهد، به سراغ حیتوضرا  یم ذهنیمفاهو  ینیجهان عها با ارتباط حس

ر یق استفاده از تصاویاز طر یم انتزاعیفهم مفاه ين به معنایست، همچنهاق حسیاز طر جهان واقع دن به درك و فهمیرس يمعنا

 يهابرنامهبر  )ر افالطون و دکارتیتحت تأث( یعقالنکردیت رویز از حاکمیخود ن يزنر در آثار بعدیآ). 34همان، ص ( »است یذهن

؛ 78: 2005زنر، یآ( پرداخته استشهود  ت و کارکردیاهمها، به بر حس یل مبتنیکرد بدیرو ین معرفیتقاد کرده و در حان یدرس

  ).70: 1998 زنر،یآ

شهود در تعلیم و تربیت: بیدارسازي چشم درون«تحت عنوان  ياثر 1984پائول شُر در سال  ينگز با همکارینل ناد
13

را  »

ن اثر یدر ا. آن اختصاص داده شده است یتیت شهود و کاربرد تربیت و اهمین به روشن ساختن ماهف کرده که اغلب فصول آیتأل

ن اثر یا راجع به 14م فیش باینیفرايا. اشاره شده است یدرسبرنامه یحوزه طراح يشهود برا يهاطور روشن و آشکار به داللتبه

شهود و وند یپتربیت خالی است و تنها اثري که در رابطه با وي تعلیمبه شهود در حوزهجاي پرداختن : کندیمنگونه اظهار نظر یا

 یعنیاز آثار خود  یکیعنوان  زین گاردنر هاورد). مقدمه: 2002ن، یش بایف( است ، کتاب ارزشمند نل نادینگزي نگاشته شدهپداگوژ

کودکان است که قبل از  يده، ذهن شهودیندمیمنظور از ذهن تعل. است اختصاص داده يبه فهم شهود را »15دهیندمیذهن تعل«

  ).1- 9: 2011گاردنر، ( پردازندیم خودرامون یبه شناخت جهان پ یو ضمن یعیطب يریادگیق ینکه وارد مدرسه شوند، از طریا

 یرا به بررس »18يشهود يوندهایپ«تحت عنوان  یفصل »17نگرکل یدرسبرنامه«د خود با عنوان یجد ی از آثارکیدر  16لریجان م

 یهائزدن تکهوندی، به دنبال پنگرکل یدرسلر در برنامهیم. اختصاص داده است یدرسدر حوزه برنامه يت تفکر شهودیت و اهمیماه

د آموزش کل نگر، بر یتأک. جهان - وند جانیشهود، پ -وند عقلیبدن، پ - وند ذهنیپ: از هم جدا شدند یاست که به طور مصنوع

کل نگر در تالش  یبرنامه درس«: است يو تفکر شهود 19ین تفکر خطین روابط، رابطه بین ایمتراز مه یکیوندها است و یروابط و پ

  ).89: 2007لر، یم( »یاء کندرا اح يو شهود ین تفکر خطیاست تا تعادل از دست رفته ب

-صاحباکنون نگاه  .است يریگشکلدر حال  یآرامبه تیتربومیدر حوزه تعل توجه و عالقه به شهود توان گفت،یم در خاتمه

تواند دریچه جدیدي را به روي بین از آن جهت که توجه به شهود میخوش. است انهیگرابینانه و واقعخوش ی، نگاهبه شهودنظران 

- درسی شود؛ و همچنین واقعهايها و برنامهاساسی در دیدگاه ایجاد تغییر و تحولو منجر به  دیبگشاریزان درسی مربیان و برنامه

                                                
10 . Arthur Foshay
11 . Cognition and Curriculum: a basis for deciding what to teach (1982).
12 . Sensation, Concept, and Representation
13 . Awakening the Inner Eye: Intuition in Education (1984)
14 . Efraim Fischbein
15 . The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach (1991).
16 . John Miller
17 . The Holistic Curriculum
18 . Intuitive Connections
19 . Linear Thinking
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که  حقیقتی ؛پندارندینمغائی و آن را حقیقت ایان، نگاه افراطی به شهود نداشتهاند، چراکه به مانند حامیان قدیمی یا شهودگربین

ارزشمند  حالنیر و در عیخطاپذ ياز قوهیقوه شهود ن همانند قوه عقل، بلکه. ها و عقل قرار نداردخطاناپذیر است و در دسترس حس

  .است و سازنده

  الگو یو مفروضات اساس یمبان

 یمبنائ يحوزهسه آمده از بدست يهاافتهیحاصل نظرات و اساساً آن،  یتیترب يکاربردها نسبت به قوه شهود و یآگاه شناحت و

و ن یباشیم فیفراينگز، اینل ناد ژهیبو نهین زمیدر ا متأخرنظران ان صاحبیدر م .خواهد بود یت و روانشناسیتربومیفلسفه، تعل

- برنامه(عمل اگر بخواهیم راجع به شهود شناخت کافی پیدا کنیم و از آن در حوزه «: که ن اجماع نظر وجود داردیا برگنرابرت است

مقدمه؛ تورف و : 2002ن، یش بایف( .»تربیت هستیموو تعلیم اسیهاي فلسفه، روانشناستفاده کنیم، نیازمند بررسی حوزه )یدرس

به فهم شهود  یتوجهز کمک قابلین یباشناختیز يمبنا، فوق یعالوه بر مبان). مقدمه: 1984نگز و شُر، ید؛ نا4- 5: 2000استنبرگ، 

تو بند ای. به شهود دارد ي، نگاه هنرینگاه روانشناخت عالوه بر »یدرسشناخت و برنامه« در کتابزنر یآمثال،  يبرا .خواهد کرد

 مورد توجه قرار داده است 21و ابراز یحس، بازنمائ میسه با مفاهیدر مقا و هادر حوزه هنرخود، شهود را  يدر اثر هنر 20کروچه

در آموزش و  و کاربرد آن ارتباط قوه شهود با قوه تعقلبه  »22یقائیدانش موس«ز در کتاب ین کینوث سوایک ).2004کروچه، (

  ).2003ک، یسوانو( پرداخته است یقیموس يریادگی

  :)1391خواه، ینیحس( ان نهادیبن یاساسفرض  پنج توان بریبر شهود را م یمبتن یدرسنامهبر یطراح، یبا توجه به مبان    

 یزندگ يو ضرور یاتیح يهااز جنبه یکی، یدر کنار جنبه عقالنو  ستیبا عقل ن ریمغاشهود متعدد،  و نظرات بنا به شواهد.1

؛هاي موضوعی کاربرد داردمی حوزهامبه میزان کم یا زیاد در ت و است

-لیو پتانس جان مثبت همراه بودهیارزش است، چراکه با ه يخود دارا يبه خود ي؛ تجربه شهوداست ارزش ذاتی يدارا شهود.2

.اعتماد به نفس در آن نهفته است شور و شوق وت، یجذابل یازقب ییها

م و یآغازکردن تعل ،ن تقدمیا یتیداللت ترب .دارد داشته و بر عقل یعیتقدم طب شهود انسان، يفکر ند رشد و تکاملیدر فرا.3

است؛ یدن آن به پرورش رشد عقالنیر و انجامیدر فراگ يت با هدف پرورش رشد شهودیترب

ماهیت پیش فرض قوه شهود نسبت به قوه عقل، یشناختو عصب یروانشناخت يهاافتهیبنا به .4
 ژوهشگران،پبه اعتقاد . دارد 23

روزانه همواره از  يهامیها و تصمشد در قضاوتینداشت و انسان مجبور م فرض و تقدمیماهیت پیش يشهودپردازش اگر نظام 

آمد؛یشد و انسان از پا در میرممکن میغ یاستفاده کند، زندگ تعقلقوه 

و  یسنت يهاوهیبا ش آموزجه ساختن دانشقبل از موا«: به نقل از برونر .دارد یقدم منطقت، شهود يریادگیند آموزش و یدر فرا.5

، فهم ینسبت به مطلب درس کرد در او ید سعیکردن، باو اثبات قی، تصداستنتاج و استدالل کردن، ادله و برهان آوردن یِرسم

  .»جاد کردیا يشهود

  بر الگو یمبتن یدرسبرنامه يهایژگیو

 بنا بهدرسی که هايدیدگاه غالب در تدوین برنامه يسازمتعادل ياست برا یتالش، یدرسبرنامه یبه طراح يکرد شهودیاتخاذ رو

، 26نی؛ گووا2002، 25؛ دال و گاف2009، 24ژانگ و استنبرگ( داردمنطقی  -یعقالنپرورش تفکر بر  یافراط دیتأکموجود،  شواهد

نگر ساختن کل بدنبال انه آن است کهیگراو انسان یعیت طبیماه ،الگو یاصل یژگیرو، ونیازا ).1998، 27امزیلیردن و و؛ ب2000ِ

                                                
20 . Bendetto Croce: Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic.
21 . Sensation, Representation, and Expression.
22 . Keith Swanwick: Musical Knowledge: Intuition, Analysis and Music Education.

23 . Default:  شودهاي ذهنی، قوه شهود به طور خودکار و قبل از قوه عقل فعال میو انجام عملیاترو ها و مسائل پیشبا موقعیت به هنگام مواجه انسان.

24 . Li-Fang Zhang & Robert Sternberg
25 . William Doll & Noel Gough
26 . Shakti Gawain
27 . Robert Burden & Marion Williams



٤

 محور بوده و - ندیفرا ،يان برنامهیچن. ر کمک کندیشده و به رشد همه جانبه فراگ شدن محتوا تکه تکهاز  مانع تا است یدرسبرنامه

- نیازا. است یبا جهان واقع يریادگیآموزش و  يایساختن دنهماهنگ نیو همچن ریفراگ یعیطب يازهاین عالیق و مستلزم توجه به

ر را به یو فراگ کمک کرده يریادگیند یم فراول و تدایو به تسه یذهن يهاتیرش هماهنگ قابلبه پرو رود که برنامهیرو، انتظار م

  . سوق دهد یدرسموضوعات بالواسطه درك و فهم يسو

 يق و رفتاریف اهداف دقیموضوع با تعر يشهود شیآرا .ن کردییتب برنامه یبا توجه به عناصر اصل توانیم را الگو يهایژگیو

 ).116: 1984نگز، یناد( شودیآغاز م )یدنییرو(ي اهداف ابراز ارائه و ،يریادگیط یرنده و محیادگی يسازبلکه با آماده. شودیآغاز نم

رساختن او با یو درگ يریادگی ير برایکردن فراگآماده ،د، چراکه قصددار يررفتاریحالت غ ياهداف شهود است نگز معتقدیناد

ست، چراکه ین يل به اهداف رفتاریق نداشته و قابل تبدیت دقیز ماهین يشهود يهاآموخته، قابل توجه است. است يریادگیموضوع 

ن اجزاء و ارتباط موضوع با بافت یب يوندهایت و ضرورت آن، پیت موضوع، اهمیات و اصول و قواعد موضوع، بر فهم کلیجزئ يبه جا

زنده  ،گوناگون يهاتیشده با اطالعات و فعال یغن: ف کردینگونه توصیتوان ایط آموزش سازگار با شهود را میمح .د داردیبزرگتر تأک

-آزاد ؛یابراز شخصگر قیتشو؛ کنندهیر سرکوب؛ غي از استرسآرام و عار ی؛ت حسیحساس يدارا ؛؛ جذاب و مورد عالقهخودجوش و

  ).1982، 30کی؛ باست1994، 29؛ جگال2001، 28هوگارث( بازخورد به موقع و مناسب يدارا جانات؛یگذاشتن احساسات و ه

 يمعلم شهود .داشته باشداور شهود را ب معلم مستلزم آن است که يریادگیبه آموزش و  يکرد شهودیاتخاذ رو ،از نگاه برونر

حدس و گمان،  ؛گذاردیرا ارج م احساسات و هیجانات ؛پذیر استریسک ؛حساس و پذیرنده است ؛اندیشدیشهودي م که است یکس

معلم،  و مشارکت یهمراهبدون در واقع، . ر استیپذار انعطافیبس و دارد کینزد ران ارتباطیبا فراگشمارد؛ یز میرا جاخطا و اشتباه 

. ندارد ییکاربرد و کارا یو کم یرسم یابی، ارزيکرد شهودیدر رونگز، یبه اعتقاد ناد .ز نخواهد بودیآمتیموفق شدهیبرنامه طراح

 یابیارزانجام ن امر، یاجه یدر نت .بخش باشدد لذتین حال بایدارد و در ع یو احساس یحالت کل ،کردیرون یادر  يریادگیچراکه 

عمل و  ندیبر فرا اصلی دیمحصول و برونداد، تأک ي، به جايشهود يریادگین حال نادرست است؛ در یدشوار و در ع يامر یکم

 .شودیمت ی، حائز اهمدارد 31حالت احضار و فراخوان که يو ابراز یدنییرواهداف  ،ياهداف برونداد يجه به جایاست، درنت رویارویی

ز پوشش دهد، یرا ن یسنت ارزیابی ر عوامل فروگذارشده در نظامیسا و باشد یاشکال بازنمائ يگوپاسخ ،یابیکه ارز ل آنیدل زنر بهیآ

توان اذعان داشت که یم، 33يانش شهودت دیبا توجه به ماه ).203-209: 1994زنر، یآ( استپرداخته  32لیاص یابیارز یبه معرف

  .سازدیرا برآورده م يکرد شهودیدر رو یابیارز يازهای، نلیاص یابیارز

  هاها و مثالنمونه

 از با روش سنتزپژوهشی و ن باریتنخس آن جامع يالگو است که يدیجد و عیبد موضوع بر شهود یمبتن یدرسبرنامه یطراح

بدست  )یدرسژه برنامهیبو(ت یتربومیتعل و یروانشناس فلسفه، يهادر حوزه بویژه اول و دست معتبر منابع کردنلیفراتحل طریق

 عناصر. ان آنها مشخص شده استیم یو ارتباط منطق برنامه یعناصر اصلت یماهن الگو، یدر ا). 1391خواه، ینیحس(آمده است 

و  یاددهی يراهبردها ؛محتوا یانتخاب و سازمانده ؛يریگادیط آموزش و یمح ؛اهداف ؛برنامه منطق: عبارتند از ف شدهیتعر

  .یارزیاب و ؛يریادگی

  

                                                
28 . Robin Hogarth
29 . Virginia Jagla
30 . Tony Bastick
31 . Evocative
32 . Authentic Assessment

شود، ابراز آن نیازمند اشکال متعدد بازنمائی است، طور طبیعی و واقعی کسب میدانش شهودي حالت کل و هیأت دارد، مبتنی بر بافت و زمینه است، به. 33

  .اسخ استهاي غیرساختارمند و بازپپاسخ، مبتنی بر مسأله- هاي ساختارمند و بستهو به جاي مسأله
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مفهوم  یبا معرفاست که  یتیتنها شخص فا کرده وین نقش را ایشتریب نگزینه، نل نادین زمیمطرح در ا نظرانان صاحبیدر م

يشهود و ارائه شیآرا«
34

در  است یاقدام يشهود و ارائه یشآرا، نگزیبه نقل از ناد .پرداخته است یبه مبحث طراحآشکارا  »

ش و یآرا« اصطالحِ که از عنوانآنطور ).116: 1984نگز، یناد( شودیبه کارکرد قوه شهود توجه م که در آن یدرسبرنامه یطراح

، »یدرسامهشهود و برن«اصطالح  یبا معرف یآرتور فُش .س استیبه دو عنصر محتوا و تدر اساساً نگزیتوجه نادد، یآیبرم »ارائه

تحت  یاصل ،»ط اشباع شده از اطالعاتیمح«ط سازگار با شهود تحت عنوان یف محیضمن توص انداخته و یبه حوزه طراح ینگاه

اگ رول«عنوان 
35

اشاره  پس ازز یلر نیجان م ).75- 92: 1978، یفُش( استهاد دادهشنیمحتوا پ يشهود و ارائه یهسازماند يبرا »

شهود  يواردساز يهاراه«را تحت عنوان  يریادگی-یاددهیسه راهبرد  ،یدرس يهادر برنامه ير شهودگنجاندن تفک به ضرورت

-ر صاحبیان سایدر م ).94-108: 2007لر، یم( یسقراط يها، استعاره، حلقهيسازمجسم: کرده است یمعرف »در کالس درس

به ک و هوگارث یباست .داشتند به عناصر برنامه يد و کاربردیز اشارات مفیم نیو رودلف آرنهان هوگارث یرابک، یباست یتوننظران، 

 پرداختند پرورش شهود يط مناسب برایمح يهایژگیف ویبه توص »ط مطلوبیمح«و  »ط سازگاریمح« تحت عنوانب و یترت

 یمعرف با هنر است، ینظر در حوزه روانشناسحبصا که 36میآرنها ).349- 352: 1982ک، ی؛ باست207- 212: 2001هوگارث، (

گرتیتم هدا«اصطالح 
37

  ).22-23: 1986م، یآرنها( پردازدیم يوه شهودیمحتوا به ش ی، در واقع به سازمانده»

  نقد الگو

- بحث تینکته نخست راجع به ماه .ت استیحائز اهمنکته  شهود، توجه به چندبر  یمبتن یدرسبرنامه يالگو یدر رابطه با طراح   

، )ریخطاناپذدانش ای یغائقتیحق يبه منزله(ی از شهود بود ف افراطید به دنبال تعاریت نبایتربومیدر حوزه تعلشهود است؛  زیبرانگ

م و یمستقارتباط  ،از دانستن است که بواسطه آن ياوهیبه عنوان ش يشهودرفتن تجربهین نگاه، پذیرو داشت و اساس اانهید نگاه میبا

را به آن نسبت داد و  يرصفت خطاناپذی دید ارج گذاشت اما نبایشهود را باگر، یان دیبه ب .شودیبالواسطه با موضوع دانستن برقرار م

 را یبه طراح يکرد شهودیگرچه رو. است کردیک رویبه  یتوجه افراطدرباره  گرینکته د .پنداشتمقدس  ایب یعج يادهیآن را پد

توجه صرف به تفکر  بود که د مواظبیبا ،کرد یتلق یعقالنکردیرو مدتبلندت یز به حاکمیانتقادآم یل و پاسخیتوان به منزله بدیم

. شود یعقالن بعدتواند وضعیت مشابهی را ایجاد کند و منجر به غفلت و ناچیز انگاشتن می ،یآن از تفکر عقالن يمجزاسازشهودي و 

در  یانینکته پا. خلق کرد )یعقالن- يشهود( نگرلواحد و ک يابرنامهق و یتلف کرد راین دو رویاد یبا یدرسبرنامه یدر طراحن، یبنابرا

پرورش شهود رو، نیازا .آموز استشهود صورت گرفته، دانش نه پرورشیکه تاکنون در زم یهائتالشهدف تمام  .رابطه با معلم است

 يآشکارساز. است يدایبن يهاو پژوهش مطالعاتازمند ین که کرد یتلق یدرسجنبه مغفول برنامه توان به عنوانیرا م در معلم

  .توجهی خواهد کردکمک قابل بر شهود یمبتن سیدربرنامه ین جنبه مغفول، به طراحیا سازوکار

  منابع

درسی زبان انگلیسی دوره و مطالعه تطبیقی برنامه ی مبتنی بر شهوددرسطراحی الگوي برنامه). 1391( یخواه، علینیحس -

، دانشگاه یت، دانشکده علوم انسانیم و تربیگروه تعل: یدرس يزیربرنامه يرساله دکتر .د بر اساس آنمتوسطه دو کشور ایران و سوئ

  .ت مدرسیترب

  

                                                
34 . Intuitive Arrangement & Presentation
35 . Egrule (Example- Rule):

.شودپیش از ارائه نمونه و مثال، قاعده و فرمول معرفی می "اگ- رول"اما در اصل . شود و سپس قاعدهبر اساس این اصل، نخست مثال ارائه می

36 . Rudolf Arnheim
37 . Guiding Theme:

هدف آن، به تصویر کشیدن موضوع از زوایاي متعدد و . تواند تصویري جامع یا ترکیب چند تصویر متفاوت اما مکمل از یک موضوع باشدگر، میتم هدایت

.متفاوت است تا تصویري کلی و جامع از موضوع در ذهن فراگیر شکل بگیرد
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