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1علیحسینیخواه  

 
 مقدمه

، دٍساى اػتادیاسی، داًـییاسی ٍ اػیتادی سا دس اییي    4اًـگاُ ایالتی جَسجیادس د 3اػتاد تشًاهِ دسػی ٍ آهَصؽ 2ًَِّکِیدٍسٍتی 

، 6تاصًـؼتِ ؿیذُ اػیت راستیي    5اص گشٍُ هغالؼات ػیاػت آهَصؿی 2000داًـگاُ هـغَل تِ آهَصؽ ٍ پظٍّؾ تَدُ ٍ دس ػال 

ػیگ، عشاحی، تذٍیي، اجشا ٍ تَدُ کِ ٍظیفِ اكلی ایي  7ػضَ ػیگ خلك ٍ تْشُ تشداسی اص داًؾ تشًاهِ دسػی ًَِّکِی(. 2003

گیشد: دس یک اًتْای پیَػیتاس، ػاللیِ تیِ    ػول لشاس هی-اسصؿیاتی تشًاهِ دسػی اػت. ػالیك اٍ دس دٍ اًتْای پیَػتاس للوشٍ ًظش

 ّای دسػی هیذاسع، ًظشیِ تشًاهِ دسػی ٍ حذٍد ٍ ثغَس حَصُ هغالؼات تشًاهِ دسػی؛ ٍ دس اًتْای دیگش، ػاللِ تِ اسصیاتی تشًاهِ

(. ٍِییي استیي کیِ ّوکیاس     1973ٍ ّیًَیک،   8؛ اػتاًؼیثَسی 1992هذیشیت تشًاهِ دسػی هذاسع ٍ سّثشی آهَصؿیی رّیًَیک،   

دس داًـیگاُ جَسجییا، هؼی َل ػیاصهاى داًـی َیی       ّیًَِیکِ ًاهذ. سیضی دسػی هی ، اٍ سا هتخلق تشًاه9ِتَدُ ّیًَِکِپظٍّـی 

 داًـگاُ تَدُ اػت رداًـگاُ جشجیا، داًـکذُ ػلَم تشتیتی(.    10یداًـ َیاى دکتشی تشًاهِ دسػی ٍ کویتِ اهَس ّیأت ػلو

 

 11تفاوت مفاهیم نظزیه و دیدگاه

، ضشٍست داسد هشص هاتیي ًظشیِ ٍ دییذگاُ هـیخق   ّیًَِکِتٌذی هؼتمذ اػت پیؾ اص پشداختي تِ هثٌای ًظشی عثمِ 12ًگاسًذُ

غشح اػت، تا ایي تفاٍت کِ دیذگاُ تشًاهیِ دسػیی تیِ هاًٌیذ     ؿَد. ًظشیِ تشًاهِ دسػی ّوَاسُ تِ هَاصات دیذگاُ تشًاهِ دسػی ه

آٍسد. تیِ تییاى دیگیش، ّیش ًظشییِ تشًاهیِ دسػیی داسای        ّا سا ریل خَد گشد هیای اص ًظشیِکٌذ ٍ ه وَػِچتش فلؼفی ػول هی

دیذگاُ اًؼیاى  ّای هک ًیل هـَْد اػت: کٌذ. ّواًگًَِ کِ دس ًَؿتِگیشی هـخلی اػت ٍ اص دیذگاُ خاكی تثؼیت هیجْت

(. 295: 2015، 13ًییل  گشا ؿاهل تؼذاد کثیشی ًظشیِ اػت؛ اص جولیِ ًظشییِ فوٌیؼیتی، ًظشییِ پذیذاسؿٌاػیاًِ ٍ )ییشُ رهیک       

                                                 
 دسػی، داًـگاُ خَاسصهی.. ػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ هغالؼات تشًاهِ 1

2.  Dorothy Huenecke 

3. Curriculum and Instruction 

4. Georgia State University 

5. Educational Policy Studies 

6. Urban  

 1971( تَدُ کِ دس ػال AERAّای اً وي تحمیمات آهَصؿی اهشیکا راص ه وَػِ ػیگ(، یکی Special Interest Group: SIG. ایي ػیگ ر7

 تأػیغ ؿذُ اػت.
8.Stansbury 

ًفش اسائِ  33همالِ تَػظ  19دس داًـگاُ جَسجیا تَدًذ. دس ایي ّوایؾ،  1978ػال « کٌفشاًغ ًظشیِ تشًاهِ دسػی»ّیًَک ٍ استي هؼ َل تشگضاسی . 9

 (. 510: 1999ؿذُ اػت رپایٌاس، 

10. Faculty Affairs Committee 

 ( هتشادف فشم ؿذًذ.Orientationگیشی ر( ٍ جْتIdeology(، ایذئَلَطی رPerspective. دس ایي ًَؿتاس، هفاّین دیذگاُ ر11

اص آثاس خَد، لائل تِ هشص سٍؿي ّای هتفاٍت سا تلَس کشد؛ اص تاب هثال، ًَیؼٌذگاى ایشاًی دس تشخی  تَاى دس ایي صهیٌِ، ًگاُ . هَسد تأهل اػت کِ هی 12

 ًذ.اًُذ ٍ گاُ ایي دٍ هفَْم سا هتشادف فشم کشداٍُ هـخق تیي ًظشیِ ٍ دیذگاُ ًثَد

13. McNeil  
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ُ اًذاص ٍ ًظام تاٍس تلمی کشدُ کِ ػثاست اػت اص ه وَػِ ایذُ اػکایشٍ، دیذگاُ تشًاهِ دسػی سا هؼادل چـن ّیا ٍ  ّا، تلَسات، ًگیا

کٌذ ٍ تاییذ تیذیي   دّذ کِ هؼتمذًذ جْاى تذیي ؿیَُ ػول هیتاٍسّای یک ؿخق یا گشٍُ سا تـکیل هیّای جْاًی کِ ًظشگاُ

ِ  (. تَؿاهپ، ًظشیِ تشًاهِ دسػی سا ایٌگًَِ تؼشیف هی8-9: 1،2013ؿیَُ اداسُ ؿَد راػکایشٍ -ای اص گیضاسُ کٌذ: ًظشییِ، ه وَػی

تخـیذ  ٍ لضایا( اػت کِ تِ ٍلایغ تشًاهِ دسػی هؼٌیا ٍ کیاستشد هیی    ّا، لَاًیيّا، فشضیِّای دسّن تٌیذُ رتؼاسیف، اكَل، فشم

ّیای هیَسد لثیَل خیَد سا     افضایذ کِ ّش ًظشیِ تشًاهِ دسػی تایذ تِ سٍؿٌی، اسصؽ (. تَؿاهپ دس اداهِ هی58: 1981، 2رتَؿاهپ

هٌظوی  تشًاهِ دسػی، ه وَػِکٌذ: ًظشیِ ًیض تؼشیف ػادُ ٍ کاستشدی اسائِ هی 3(. گالثَسى82: 1981هـخق ػاصد رتَؿاهپ، 

(. 74: 2005ؿیَد رگالثیَسى ٍ ّوکیاساى،    ّای تشًاهِ دسػی هیهٌظوی اص هفاّین تشتیتی اػت کِ هَجة سٍؽ ػاختي پذیذُ

پیشداصی   پشداصی اػت، دسحالیکِ ًظشیِ تِ دًثال هفَْم آیذ، دیذگاُ همذم تش ًظشیِ ٍ دسكذد آسهاىّواًگًَِ کِ اص تؼاسیف تش هی

کٌذ ٍ ّویي هؼیألِ اػیت   اػتفادُ هی 4گش ًیل، دیذگاُ اص ًظشیِ تِ هٌضلِ اتضاس کٌتشل اهِ دسػی اػت؛ تِ لَل هکّای تشًپذیذُ

-( آً ا کِ ساجغ تِ فشایٌذ تذٍیي ًظشیِ، سٌّوَدّایی سا پیـٌْاد هیی 1982ر 5کاچي کٌذ. گیل هککِ ًظشیِ سا تاتغ دیذگاُ هی

ُ  ِ پیؾ اص ًظشیِپشداص ایي اػت کدّذ؛ تَكیِ ًخؼتؾ تِ ًظشیِهی ّیا ٍ تاٍسّیایی کیِ    ّیا راسصؽ پشداصی تایذ ًؼثت تِ دییذگا

 تذاى اػتماد داسد( ؿٌاخت ٍ آگاّی کافی پیذا کٌذ.

 

 بندیمبانی نظزی طبقه

ّای تشًاهِ دسػیی  اػتٌتاجی اػت کِ تِ پذیذُ -( ًظشیِ پشداصی دس تشًاهِ دسػی، اػاػاً فشایٌذی لیاػی1982ر ّیًَِکِاص ًگاُ 

ای هثتٌی تش ًتایج تحمیك راػتمشا( تاؿذ اها ایي لضییِ تیا   تَاًذ تا اًذاصُپشداصی هی ذّای تالمَُ هاتیي آًْا ًظش داسد. ًظشیٍِ پیًَ

فشایٌذ دس پیؾ گشفتي سًٍذ اػتمشایی دس پظٍّؾ ٍ سػیذى تِ تؼوین، تفیاٍت داسد. ًظشییِ داسای کیاسکشد ؿٌاػیایی، تَكییف،      

تَاًذ هاّیت ًؼثتاً ت َیضی داؿتِ ٍ ػٌاكش یا پیًَذّای هغلیَب سا پیـیٌْاد دّیذ. دس    هی تیٌی اػت ٍ ّوچٌیي تثییي ٍ پیؾ

تیش  ّای جذیذ ٍ تِ اسهغاى آٍسدى فْن ػوییك پشداصی؛ ٍػؼت تخـیذى تِ دایشُ ًگاُ، هغشح کشدى اهکاىه وَع، )شم اص ًظشیِ

پزیشفتي هفَْم تشًاهِ دسػی تِ هثاتِ یک للویشٍ   دّذ: اكل ًخؼت،سا تـکیل هی ّیًَِکِتٌذی تاؿذ. دٍ اكل، هثٌای عثمِهی

هٌذاًِ ػلوی گؼتشدُ تحت ػٌَاى حَصُ هغالؼات، ًِ یک هحلَل تحت ًام ػٌذ تشًاهِ دسػی ٍ اكل دٍم، اسائِ تؼشیفی ػخاٍت

ی، ّش جایی افتذ؛ حَصُ ػول تشًاهِ دسػٍ گؼتشؽ دادى هؼٌای ػول تِ چیضی فشاتش اص آًچِ كشفاً دس هذسػِ اتفاق هی 6اص ػول

ؿًَذ. دس كَست پزیشؽ ایي تؼشیف اػت کِ هَاًغ تیي حَصُ ًظیش ٍ ػویل،   پزیش هی ّا، اهکاىّا ٍ اهکاىجایی اػت کِ هغلَب

گیشی ٍ تٌذی تشؿوشدُ اػت: هؼیاس ًخؼت، ٍجَد تفاٍت دس جْت، دٍ هؼیاس تشای دػتِّیًَِکِتَاًذ تِ حذالل هوکي تشػذ. هی

پشداص تیِ هٌضلیِ هلیذاق ٍ    ، اص ًظشیِّیًَِکِتٌذی پشداص. دس عثمِپشداصی اػت ًِ ؿخق ًظشیِِهؼیاس دٍم، تَجِ تِ فشایٌذ ًظشی

 ؿَد.ّا ًام تشدُ هیًوایٌذُ یک دػتِ خاف اص ًظشیِ

 

 

 

                                                 
1. Schiro 

2. Beauchamp  

3. Glatthorn 
4. Controlling Stick 
5. McCutcheon  

6. Practice 
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 بندی و مصادیق آنتوصیف طبقه
 1ضاتیت ٍ جیشم هاػییا   گشدد؛ صهیاًی کیِ الی  تشهی 1963ّا دس حَصُ تشًاهِ دسػی تِ ػال تٌذی ًظشیًِخؼتیي تالؽ تشای عثمِ

ًییل،   ّای تشًاهِ دسػی تکاس تگیشًذ رهکّا سا ؿٌاػایی ٍ آى سا تشای هفَْم پشداصی پذیذُّای ػایش حَصُتالؽ کشدًذ تا ًظشیِ

سا دس ػیایش ػلیَم ؿٌاػیایی کشدًیذ ٍ آى سا تیِ حیَصُ        2(. آًْا چْاس ًَع ًظشیِ سػوی، اسصؿی، پیـاهذی ٍ الذاهی294: 2015

دٌّیذ.   ّای ػلوی اػت کِ تشًاهِ دسػی سا تـیکیل هیی  تؼوین دادًذ. ًظشیِ سػوی: دس ساتغِ تا ػاختاس دیؼیپلیيتشًاهِ دسػی 

ّای تشتیتی ٍ تشای پیـٌْاد ٍ اًتخاب تْتیشیي  ًظشیِ اسصؿی: تفحق ساجغ تِ اتضاسّای هٌاػة تشای تحمك اسصؿوٌذتشیي آسهاى

افتیذ سا  ًظشیِ ػلوی اػت کِ ػؼی داسد آًچِ دس ؿشایظ خاف اتفیاق هیی  هحتَای تشًاهِ دسػی اػت. ًظشیِ پیـاهذی: ّواًٌذ 

گییشی ٍ الیذام دس   پیؾ تیٌی کٌذ. ًظشیِ الذاهی: هثٌای ًظشی تشای تؼییي ػیاػت تشًاهِ دسػی اػت ٍ تٌیاًی سا تشای تلوین

كَست گشفتیِ ٍ تیا ػغیف     3تؼذی تَػظ جشم تَؿاهپ (. تالؽ295: 2015ًیل،  ػاصد رهکحَصُ ػول تشًاهِ دسػی فشاّن هی

( تیا اهیشٍص اداهیِ یافتیِ     2005( ٍ آلي گالثَسى ٍ ّوکاساى ر1985ًیل ر (، جاى هک1982ر 4ًظشاًی چَى دکش ٍاکشتَجِ كاحة

؛ 5ّای تشًاهِ دسػی سا دس ػِ دػتِ جای دادُ اػیت ( یکی اص ایي هَاسد اػت کِ ًظشی1982ِر ًَِّکِی دٍسٍثیتٌذی اػت. عثمِ

 ؿَد: تٌیادی. دس اداهِ، تِ ؿشح ّش عثمِ تِ ّوشاُ هلادیك آى پشداختِ هی؛ ػاختاسی، طًشیک، 5اػت

 6پزداسی ساختارینظزیه
 :ّای ًظشٍسصاًِ دس پٌ اُ ػال ًخؼت حیَصُ تشًاهیِ دسػیی، دس صهیشُ     ، اکثشیت تالؽًَِّکِیتش اػاع هغلؼات  شزح طبقه

ّا رهاًٌذ ػیغَح تلیوین گییشی(، ػٌاكیش تشًاهیِ      نگیشد. ًظشیِ ػاختاسی تش ػاختاس تلویپشداصی ػاختاسی لشاس هیًظشیِ

ّای ػاختاسی، حیَصُ عشاحیی ٍ تیذٍیي تشًاهیِ     دسػی ٍ پیًَذ هیاى ػٌاكش هتوشکض اػت؛ تِ تیاى دیگش، هیذاى ػول ًظشیِ

 دسػی اػت.

 دس اثیش تشجؼیتِ   ّای تاسص ًظشیِ ػاختاسی اػت. تیایلش  ٍ ًظشیِ جُشم تَؿاهپ، دٍ هَسد اص ًوًَِ 7: هٌغك سالف تایلشمصادیق

ػمالًی تِ ػاخت تشًاهِ دسػی ًاهیذ؛ هٌغیك تیایلش   -تَاى آى سا سٍیکشد ػلویکٌذ کِ هیپشداصی هی، فشایٌذی سا هفَْم8خَد

ّا هتوشکض تش ػٌاكیش تشًاهیِ دسػیی رچْیاس پشػیؾ      تِ دًثال هذیشیت تلویوات اػاػی دس تشًاهِ دسػی اػت؛ ایي تلوین

ِ   تِ كاحة ًظشاى دیگشی اؿاسُ هی ًَِّکِیات اػت. هتَالی( ٍ هٌاتغ ػِ گاًِ اعالػ دٌّیذُ ساُ تیایلش   کٌذ کِ تیِ ًیَػی اداهی

کِ ؿاگشد تیایلش   13، جاى گَدلذًَِّکِی. ّوچٌیي تِ اػتماد 12ٍ جشم پَصًش 11، تٌش ٍ تٌش10، ّیلذا تاتا9تَدًذ؛ ػِیلَس ٍ الکؼاًذس

                                                 
1. Elizabeth & George Maccia 

2. Formal, Valuational, Event and Proxiological Theory 

 ّای هٌْذػی تمؼین کشدُ اػت.ّای عشاحی ٍ ًظشیِدسػی سا تِ دٍ دػتِ ًظشیِّای تشًاهِ. تَؿاهپ، ًظشی3ِ
4. Walker  

5           ِ  Retrospectiveپیشداصی هؼغیَف تیِ گزؿیتِ ر    . ًکتِ ػ یة آى اػیت کیِ ّیًَیک دس پیاًَیغ اثیش خیَد، اص دػیتِ چْیاسم تحیت ػٌیَاى ًظشیی

Theorizingُای تِ هاّیت ٍ هلادیك آى ًکشدُ اػت. ؿایاى رکش اػت، دس جایی دیگش ًیض تِ آى ًپشداختِ اػت.( ًام تشدُ ٍلی ّیچ اؿاس 

6. Structural Theorizing 
7. Tyler Rational 

8. Basic Principles of Curriculum and Instruction 

9. Saylor & Alexander  

10. Taba 
11. Tanner  
12. Posner  
13. Goodlad 
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اسائِ کشدُ اػت. ػالٍُ تش ایي گًَِ ػاختاس رػیاختاس   سا دس اداهِ ٍ دس تَػؼِ کاس تایلش 1گیشیتایلش تَدُ، ًظشیِ ػغَح تلوین

رػاختاس عشاحی ٍ تذٍیي(، ػاختاسّای دیگشی ًیض هَسد تَجِ ًظشیِ پشداصاى لشاس گشفتِ اػیت. جیشم تَؿیاهپ تیِ هؼشفیی      

ػاختاس آهَصؿی پشداختِ کِ ؿاهل ػِ ًظام تشًاهِ دسػی، آهَصؿی ٍ اسصؿیاتی اػیت. ػیپغ، کیاسکشد ٍ اجیضا  ّیش ًظیام،       

ّا سا تؼشیف ٍ تـشیح کشدُ اػت. تشای هثیال، ًظیام تشًاهیِ دسػیی سا فشایٌیذ      ٍ تشًٍذاد ّش ًظام ٍ سٍاتظ هاتیي ًظام دسًٍذاد

 کٌذ.عشاحی، اجشا ٍ اسصؿیاتی تشًاهِ دسػی تَكیف هی
شتیتی تیِ عیَس ػیام ٍ    داًٌذ ٍ اص ًگاُ آًاى، ػول تپشداصاى ػاختاسی، خَد سا پیشٍ سٍیکشدّای ػلوی ٍ ػمالًی هیاکثش ًظشیِ       

ّای ػاختاسی اص عشییك  سیضی دسػی تِ عَس خاف، اػاػاً تِ جای هاّیت ٌّشی، جٌثِ ػلوی رفٌی( داسد. ًظشیِػول تشًاهِ

سییضی  الذاهاتی اص لثیل تَكیف، تؼشیف، ًظاست ٍ گاُ ت َیض، للذ داسًذ کِ هشصّایی سا تش حَصُ تشًاهِ دسػی ٍ فشایٌذ تشًاهِ

 تا ایي للوشٍ، تیـتش لاتل هذیشیت تاؿذ.   دسػی تحویل کٌٌذ

 2پزداسی صنزیک نظزیه

 ّای طًشیک، عشاحی ٍ ػاخت تشًاهیِ دسػیی ًیؼیت؛ تلکیِ     ّای ػاختاسی، د)ذ)ِ اكلی ًظشیِ: تشخالف ًظشیِشزح طبقه

ٍ کوال فشد اػت. ای تش ٍجَد توام اػت. تأکیذ آى تش ٍاکاٍی ٍ ًمذ ه وَػِ اثشات آهَصؽ هذسػِ تَجِ تِ پیاهذّای تشًاهِ

سٍ، افتذ، )یش لاتل سؤیت اػت؛ اصایيؿَد ٍ اتفاق هیاًذ اکثش آًچِ کِ دس هذاسع آهَصؽ دادُ هیپشداصاى طًشیک هذػیًظشیِ

تشیي اٍلَیت آًْاػت ٍ ایي ٍظیفِ سا تا تَػل تیِ  ّا ٍ تاٍسّای حاکن تش تشًاهِ دسػی، هْنآؿکاس ػاختي ٍ افـا کشدى فشم

سػاًٌذ. تِ دیگش ػخي، آًاى ًگاُ اًتمادی داسًذ ٍ فشضیات ٍ تلیشت اًتمادی حَصُ تؼلین ٍ تشتیت تِ اً ام هیهٌاتغ خاسم اص 

گیشًذ. آًاى هؼتمذًذ کِ ادساکات گزؿیتِ ٍ حیال   ؿٌاػی، فلؼفِ ٍ ػیاػت ٍام هیؿٌاػی، اًؼاىّای جاهؼِخَد سا اص حَصُ

آهیَص ٍ  آهَصاى، سٍاتظ تییي داًیؾ  شتیت اص لثیل هحتَا، سٍاتظ هاتیي داًؾّای تؼلین ٍ تحاکن تش تشًاهِ دسػی، تش ّوِ جٌثِ

 افکٌذُ اػت.هؼلن ٍ ساتغِ تیي هذسػِ ٍ جاهؼِ، هحذٍدیت 

 4ٍ ًمذ ػیاػی تشًاهِ دسػی پٌْاى تَػظ هایکل اپل 3: ًظشیِ لذست صتاى دٍٍِیي ّیَتٌشمصادیق  ِ ّیای  ، دٍ ًوًَیِ اص ًظشیی

دّیذ؛ ّیش   سا کِ هؼشف ػاختاسّای هؼٌا دس اًذیـِ تشًاهِ دسػی اػیت پیـیٌْاد هیی    5اىطًشیک اػت. ّیَتٌش ؿؾ ًظام صت

ّای اسصؿیی رفٌیی، ػیاػیی، ػلویی، صیثاؿیٌاختی ٍ      ای اص دیذگاُی صتاى تشای تیاى کشدى هماكذ آؿکاس ٍ پٌْاى گًَِگًَِ

ّای دسػی پشداخت. ّییَتٌش،  دیذگاُ دس هتي تشًاهِسٍد. تِ تاٍس اٍ، تایذ تِ ٍاکاٍی کاستشد ٍ تأثیش ًَع صتاى ٍ اخاللی( تکاس هی

-تِ هَجَدِ یادگیشًذُ اًتمیاد هیی   6آهَص آهَص اص اًؼاىِ داًؾتشد ٍ اص تملیل دادى هؼٌا ٍ همام داًؾصتاى سایج سا صیش ػ َال هی

فشٍکاػیتِ  « 7یادگیشًذُ»آهَص( سا تِ ٍاطُ ه شد ٍ ًاکافی  ِ َّیت ایي اًؼاى رداًؾپشٍا اػت کسیض آًمذس تیکٌذ؛ اًؼاى تشًاهِ

ٍاکاٍاًیِ ٍ اًتمیادی سا تیِ ػیَی ػیایش       افضایذ کِ تِ دیذگاُ فٌی تَجِ تیؾ اص حذ ؿذُ ٍ تایذ ًگاُاػت. ّیَتٌش دس اداهِ هی

اهِ دسػی پٌْاى ٍ آؿکاس، چشاؽ سٍؿٌگش دیگیشی  ّا هؼغَف کشد. تحلیل هایکل اپل اص ػَالة ٍ پیاهذّای ػیاػی تشًدیذگاُ

خثشًیذ اص اییي کیِ )ییش اص     آهیَصاى تیی  ػاصد کِ داًیؾ ػاصد. اپل فاؽ هیاػت کِ گزؿتِ ٍ حال تشًاهِ دسػی سا َّیذا هی

                                                 
ح . تِ همالِ: ػغَح تلوین گیشی دس تشًاهِ دسػی رحؼیٌی خَاُ( هٌتـش ؿذُ دس داًـٌاهِ ایشاًی تشًاهِ دسػی هشاجؼِ ؿَد رهحَس اًَاع ٍ ػغ1َ

 تشًاهِ(.

2. Generic Theorizing )راكغالح طًشیک، تیاًگشػوَهیت ٍ گؼتشدگی هیذاى ػول ایي گًَِ ًظشیِ ّاػت 
3. Huebner  

4. Apple  

5. Language Systems: Descriptive, Explanatory, Controlling, Legitimizing, Prescriptive, Affiliative. 
6 . Human-who-is-a-student 

7. Learner 
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ّای دیگشی ًیض تشای صًذگی ٍجَد داسد؛ الگَّای حاکن تش هذاسع، تیش اػیاع   ؿَد، گضیٌِالگَّایی کِ دس هذسػِ تشٍیج هی

ؿَد ٍ دس ًتی ِ، هٌ ش تِ جذایی کارب کاس ای اػت کِ ساجغ تِ ضشٍست ٍ ػَدهٌذی آًْا ا)شاق هیلَاًیي ٍ همشسات ػلیمِ

ؿیَد  ؿَد ٍ تاػث هیػاصی اص کَدکؼتاى آ)اص هیٍسصی ٍ تیگاًِ ؿَد.  تِ تاٍس اپل، ایي گًَِ )فلتٍ صًذگی یا کاس ٍ تاصی هی

 ػاصی تشای ؿغل تلمی کٌٌذ.ضلِ آهادُآهَصاى ت اسب هذسػِ سا تِ هٌداًؾ

ّذف ایي گًَِ ًظشیِ تشػکغ ًظشیِ ػاختاسی، تحویل حذ ٍ هشص تش حَصُ تشًاهِ دسػی ٍ کٌتیشل آى ًیؼیت؛ تلکیِ حیزف     

حذاکثشی هَاًغ ٍ آصادػاصی ّوِ اؿخاف دسگیش دس فشایٌذ تؼلین ٍ تشتیت اص ادساکات ٍ تاٍسّای )لظ تشًاهِ دسػی اػیت. حتیی   

الحات تکاس سفتِ دس ایي دٍ گًَِ ًظشیِ، ًـاى اص تماتل ؿذیذ آًْا داسد؛ اّذاف، تاصخَسد، دسًٍیذاد، تشًٍیذاد، فشایٌیذ    تشسػی اكغ

َّیت ؿخلی، اًؼاًیت، ّـیاسی ٍ آگاُ ػاصی، خَاػتِ ٍ اًتظاس، ػذالت، آصادػاصی، پیچیذگی، تٌیَع ٍ   -ردس ًظشیِ ػاختاسی(

تیِ تؼلیین ٍ تشتییت اؿیاسُ تیِ       1داًلیذ  ِ طًشیک(. اص تاب هثال، ًگاُ اؿشالی جیوض هکگًَی، تواهیت ٍ یکپاسچگی ردس ًظشیگًَِ

پشداصی طًشیک ایي اػت کیِ هغلَتییت ًیِ تیِ ٍاػیغِ هـیخق       هشکضیت فشد ٍ تأکیذ تش کوال ؿخلی داسد. پیام كشیح ًظشیِ

 َد.ؿّا تؼییي هیّای اػتاًذاسد، تلکِ تَػظ اسصؽکشدى سفتاسّای لاتل هـاّذُ ٍ آصهَى
 2پزداسی بنیادینظزیه

 ّیای آهیَصؽ   پشداصاى تٌیادی یا تذیل ًِ تِ هؼائل ػاختاسی تشًاهِ دسػی ٍ ًِ تیِ هـیکالت ٍ ًاسػیایی   : ًظشیِشزح طبقه

تشًاهِ دسػی اػت.   3ّای هغفَلّای هٌفی تشًاهِ دسػی ًیؼت، تلکِ هتَجِ حَصُپشداصًذ؛ تأکیذ آًاى تش جٌثِای هیهذسػِ

ّای هغلَب ّؼتٌذ تا جایگضیي هحتَا، کٌٌذ ٍ تِ دًثال هؼشفی تذیلآًاى کاس خَد سا اص تٌیادّا آ)اص هی اػت.  تِ تیاى دیگش،

 ّای هَجَد ؿَد.هَضَػات ٍ تشًاهِ

 ّای جذیذی سا تِ سٍی تشًاهیِ دسػیی   ّای دسػی ؿکؼت خَسدُ، ساُپشداصاى تذیل تا هثٌا لشاس دادى تشًاهِ: ًظشیِمصادیق

ؼت، ػذم استثاط اػت؛ تشًاهِ دسػی تِ جای ًیاصّای آیٌذُ، تایذ هثتٌی تش ًیاصّای جاسی ٍ ٍالؼیی  ( ؿکؼت ًخ1گـَدًذ: 

ای اص ایي گًَِ ًظشییِ  ًوًَِ 4«تذٍیي تشًاهِ دسػی تشای صًذگی هذسى»آهَصاى تاؿذ. اثش فلَسًغ ػتشِیت هِیش تا ػٌَاى داًؾ

( ؿکؼت دٍم، ػیذم هَفمییت   2هشُ، عشاحی ٍ تذٍیي ؿذُ اػت. تذیل تش اػاع ػالیك ٍ هؼائل صًذگی سٍص اػت. ایي تشًاهِ

تیِ هؼشفیی چْیاس ػیاختاس هؼٌیایی رًویادیي،        6«للوشٍّای هؼٌیا »دس اثش خَد  5دس پشٍسؽ اًؼاى تشتش اػت؛ فیلیپ فٌِیکغ

هؼٌیا  ّای اًؼاًی هؼتلضم جؼت َی ًظن ٍ ت شتی، صیثاؿٌاختی، اخاللی( پشداختِ ٍ هؼتمذ اػت کِ کـف ٍ پشٍسؽ لاتلیت

( ؿکؼت آخش، ػذم هَفمیت دس تشتیت ّوِ جاًثِ راًؼیاى کاهیل( اػیت؛    3دس صًذگی ؿخلی تِ کوک للوشٍّای هؼٌاػت. 

تٌاػة ٍ ًیاهَصٍى هیذاسع تیش تلیَس     ای لشاس داسًذ کِ تأکیذ تیپشداصاى تشجؼتِدس صهشُ ًظشیِ 8ٍ لَئیغ تِشهي 7الیَت آیضًش

ّیای سؿیذ   ّا ٍ جٌثِاى تش ایي تاٍسًذ کِ دس هذسػِ تایذ تِ پشٍسؽ ّوِ کیفیتکٌٌذ. آًهحذٍد اص ػمل ٍ َّؽ سا تمثیح هی

 پشداخت.

                                                 
1. James B. Macdonald: Transcendental Ideology 

2. Substantive Theorizing 

3. Areas of Omission 

4. Florence Stratemeyer: Developing a Curriculum for Modern Living (1957) 

5. Phenix 

6. Realms of Meaning (1964) 
7. Eisner  

8. Berman  
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ِ   پیام ًظشیِ      ّیای دسػیی   ّای تذیل چٌیي اػت کِ تِ هٌظَس آهادُ ؿذى تشای صًذگی ٍالؼی، هحتیَا ٍ هَضیَػات تشًاهی

اًذیـیی داسًیذ ٍ مصم اػیت اكیالحات ٍ تغیییشات      کٌذ. تٌیادّا ًیاص تِ تیاصًگشی ٍ تاص ػٌتی ًِ لاتل تَجیِ اػت ٍ ًِ کفایت هی

افتذ اگش دّین؟ چِ اتفالی هیّای تٌیادی ّن چٌیي اػت: چشا ها ّویـِ فالى هَضَع سا آهَصؽ هیتٌیادی ای اد ؿَد. پشػؾ

؟ ًگش چیؼتتِ جای آى، هَضَع دیگشی سا آهَصؽ دّین؟ چشا تشًاهِ تیـتش هذاسع، هحذٍد اػت؟ ًمؾ هذاسع دس آهَصؽ کل

 ّای خَد سا تحمك تثخـٌذ؟آهَصاى کوک کشد تا تْتشیي لاتلیتتَاى تِ داًؾتؼشیف اًؼاى کاهل چیؼت؟ چگًَِ هی

 بندیجایگاه و میشان تاثیزگذاری طبقه

تَاى ّا اسائِ ًـذُ اػت، هیتٌذیتا ػلن تِ ایي کِ هؼیاسّای هـخق ٍ هَسد اجواع تشای لضاٍت ساجغ تِ کیفیت ٍ اػتثاس عثمِ

تٌذی، هثٌا ٍ  دس همذهِ عثمِ ًَِّکِیّای هؼتحکن ٍ هؼتثش تلمی کشد؛ تِ ایي دلیل کِ تٌذیسا جضٍ دػتِ ًَِّکِیتٌذی مِعث

ّای تشًاهِ دسػی اسائِ کشدُ ٍ ػاحت ًظش ٍ ػول تشًاهِ دسػی سا تؼیاس ٍػیغ ٍ دس  تٌذی ًظشیِ هؼیاس لاتل لثَل تشای دػتِ

ّای هتؼذد ٍ هختلف سا پَؿؾ دّذ ٍ لادس اػت ًظشیِ ًَِّکِیتٌذی سٍ، عثمِ ػیي حال، هـخق تؼشیف کشدُ اػت. اص ایي

اػت ٍ  1پشداصاى ًشم ٍ ػخت( هحذٍد تِ دٍ عثمِ ًظشی1985ًِیل ر تٌذی هکهیاى آًْا توایض لائل ؿَد. اص تاب همایؼِ، عثمِ

-دّذ. گالثَسى، عثمٍِت سا دس یک عثمِ لشاس هیّای کاهالً هتفاپشداص تا دیذگاُلذست تویض اًذکی داسد؛ تذیي هؼٌا کِ دٍ ًظشیِ

گیشد کِ ًمذ کشدُ ٍ ًتی ِ هی 3گیشی اٍلیِ ًظشیِسا تِ لحاػ سػایت ًکشدى هؼیاس جْت 2ًیل، آیضًش، ٍ پایٌاسّای هکتٌذی

تٌذی خَد سا ؿٌاػی هؼشفی کشدُ ٍ عثمِ سا هفیذتشیي گًَِ ًَِّکِیتٌذی تٌذی آًْا یکذػت ًیؼت. گالثَسى، عثمِهثٌای دػتِ

تٌذی داًذ؛ عثمِ(. تا ایي ٍكف، آى سا ػاسی اص خغا ًوی78: 2005تا ًگاُ تِ آى گؼتشؽ دادُ اػت رگالثَسى ٍ ّوکاساى، 

اػتذمل کٌذ کِ ًظشیِ ؿَاب  ًَِّکِی، یک حیغِ هْن تشًاهِ دسػی یؼٌی حیغِ فشایٌذی سا لحاػ ًکشدُ اػت. ؿایذ ًَِّکِی

 ض لائل ؿذى تیي ػاختاس ٍ فشایٌذ تشًاهِ، حائض اّویت فشاٍاى اػت. اػاػاً ػاختاسی اػت، اها توای
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