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Abstract 
Background and Objectives:  
The aim of this research was to offer an analysis of the Concept of Curriculum as Content 

and theories of content selection in the field of curriculum studies. 
 

Methods: The method of this study is referencing to the historical and experts' views about 

selecting appropriate content for general education. 
 

Findings: The evidences revealed that there is a goal displacement in the practice of 

curriculum planners. In the other words, content as an instrument for attaining ideal purposes 

is transformed to an independent and inherently invaluable goal. This hypothesis is 

perceptible from the philosophical thoughts of Herbert Spencer to Elliot Eisner. Spencer 

introduced the concept of science as the human effort for understanding the whole nature of 

phenomena. Dewey avoided dictating content to teachers and tried to explain an 

interdisciplinary method for instruction on lessons such as geography and history. Hurst 

accepted the logical and psychological inconsistency of disciplines for school instruction. 

Eisner treated content just as a medium for achieving higher order goals of education. There 

is a critical view point about conventional and traditional conception of content in the theory 

and practice of Neill, Bruner, Phenix an Bloom. These experts tried to explain principles such 

as mastery, interest, depth, and structure in developing content, instead of mere selection of 

content according to disciplinary considerations. Critical pedologists like Apple, Giroux and 

Doll disclosed the ideological and economic aspects of classic perceptions of content and 

signify the limitations of this approach with regard to the oppressing teachers and learner's 

innovations. 
 

Conclusion: This is certainly the case that the perception of curriculum planners of the 

content reduced to a limited and very traditional one that called textual content.   
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 چکیده
 تخصصی ادبیات در ها و معیارهای مربوط به انتخاب محتواو نظریه محتوا مفهوم تحلیل مطالعه این هدفو اهداف:  زمینه

 .است درسی برنامة مطالعات حوزة

 برای مناسب محتوای انتخاب زمینة در متخصصان نظریات به استناد و مند، مرور نظامواکاوی مطالعه این روشها: روش

  است. درسی هایبرنامه

 اندیشة در هدف-وسیله جابجایی بروز گرحکایت که گرفت قرار استناد مورد زمینه این در شواهد از ایمجموعهها: یافته

. تاس شده تبدیل مستقل هدفی به آموزش عالی اهداف تحقق برای ابزاری از محتوا که معنا این به است درسی ریزانبرنامه

 ترینارزشمند دانش کدام که پرسش این به پاسخ در اسپنسر. است ردیابی قابل آیزنر تا اسپنسر  هایاندیشه در مدعا این

 کوشید معلمان بر محتوا تحمیل و تجویز از پرهیز ضمن دیویی. کندمی مطرح هاپدیده با آشنایی معنای در را علم است

 شناختیروان یا منطقی تناسب عدم موضوع هرست. کند تبیین مختلف دروس آموزش برای ایرشتهمیان رویکردی

 نیکسف برونر، نیل،. داندمی دیگر هدف به رسیدن برای ابزاری را محتوا آیزنر. پذیردمی ایمدرسه آموزش برای را هادیسیپلین

 لط،تس نظیر اصولی کوشیدند مناسب محتوای انتخاب جای به محتوا، از سنتی تلقی هایمحدودیت به اشاره ضمن بلوم و

 نتیس تلقی نیز دال و ژیرو اپل، نظیر انتقادی اندیشمندان. کنند رعایت درسی محتواهای تدوین در را ساختار و عمق علاقه،

 مندامنظ هایمحدودیت ایجاد باعث تلقی این که دارند اعتقاد و دانندمی اقتصادی و ایدئولوژیکی کارکردهای دارای را محتوا از

 د. گردمی تربیتی نتایج و آموزشی فرایندهای در

 خطوط زا درسی برنامة محتوای از درسی ریزانبرنامه تلقی دهد نوعدر تحلیل نهایی، مجموعه شواهد نشان میگیری:  نتیجه

  .ستا شده کاسته فرو متنی محتوای نام به تریسنتی و محدودتر شکل به و گرفته فاصله رشته این متخصصان فکری
 

  های انتخاب محتوامحتوا، انتخاب محتوا، نظریهبرنامه درسی،  کلیدی:کلمات 
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 به درسی برنامة در توانمی که را آنچه هر خود عام معنای در که است درسیبرنامة بنیادین رکن 1محتوا

 همان که است 2موضوعی محتوای آن محدودتر مفهوم. گیردمی بر در گرفت کار به آموزش برای ابزاری عنوان

 اصطلاح(. 5112 ،3باندی و وایلز)  است آموزاندانش به آموزش برای معرفتی هایدیسیپلین از برگرفته مطالب

 تاس رفته کار به موضوعی محتوای و محتوا با مترادف درسیبرنامة هاینظریه از بسیاری در نیز 4درسی مادة

 معادل( 1291)  7هرست نظر از که است 6دانش دیگر مرتبط مفهوم(. 5112 ،2بوش و وایتهد بوش، گلتورن،)

 و منطقی لحاظ به کدام هر که شودمی بازنمایی معرفتی هایدیسیپلین یا هاشکل در و است بشری معارف

( 1681) 8اسپنسر را درسیبرنامة محتوای عنوان به دانش از تبیین مشهورترین. باشندمی یکدیگر از مجزا ماهوی

 تعیین را نشدا انواع نسبی ارزش باید باشیم داشته منطقی درسیبرنامة یک اینکه برای» بود معتقد که داد ارائه

 عیارم ،«است؟ ارزشمندترین دانش کدام» یعنی خود سازدوران پرسش به پاسخ برای  اسپنسر(. 8 ص،) «کنیم

 د. کر تبیین را زندگی برای سودمندی

 هاییوهش به متخصصان. است شده پنداشته درسیبرنامة خود با مترادف و برابر حتی آن عام معنای در محتوا

  10آیزنر و داندمی درسیبرنامة نمای را محتوا( 1221) 9پرتزبن. اندداده قرار تأکید مورد را محتوا اهمیت متفاوتی

 وبمحس درسی ریزیبرنامه هنگام به هاگیریتصمیم تریناصلی از یکی را آن دربارة گیریتصمیم( 5115)

 اگر( 1215)  11دیویی حتی. است بوده درسی ریزانبرنامه هایدغدغه تریناصلی از همواره محتوا. است کرده

 را آموزش اما نیست؛ درسی موضوعات بندیدسته با مطابق کودک یکپارچة و خام تجارب کرد تأکید چه

 که یقتحق یافتةسازمان هایپیکره سمت به کودک فعلی تجربة از حرکت» بر مبتنی دانست مداومی بازسازی

 درسی، موضوع نظیر اصطلاحاتی کاربرد از زیرکانه دیویی اینجا در(. 11 ص،) «نامیممی مطالعات را آن ما

 هب محتوا او تعریف در که اینست واقعیت اما کندمی پرهیز محض مطالعاتی هایحوزه و هادیسیپلین محتوا،

 یهاپیکره) محتوا سوی به را آموزدانش که اینست به بسته معلم هنرمندی او نظر از زیرا شد تبدیل هدف

 ویکردر با را درسیبرنامة محتوای اگر که بود معتقد او حال عین در البته. دهد سوق( بشری دانش یافتةسازمان

 ایمکرده میلتح نیز معلم به را آن و نموده فراگیران زندگی از مجزا و گسسته را دانش کنیم تعیین دیسیپلینی

 درسیبرنامة محتوای تعیین برای پیمایش روش از 12بابیت فرانکلین که زمانی از حال، هر به(. 5119 ، تنر و تنر)

 و 1221 دهة اواخر در گسترده آموزشی اصلاحات از پیش تا( 5119 تنر، و تنر ؛1216 بابیت،) کرد استفاده

 و وایلز) بود محتوایی هایبسته تولید همان واقع در مدارس اکثر در درسیبرنامة تدوین ،1281 دهة اوایل

                                                           
1. content 

2. subject content 

3. Wiles & Bondi 

4. subject matter 

5. Glatthorn, Boschee & Whitehead 

6. knowledge  

7. Hirst  

8. Herbert Spencer  

9. BenPeretz 

10. Eisner 

11. Dewey  

12. Franklin Bobbitt  



 سید احمد مدنی                                                                          60                                       … محتواهای محتوا و انتخاب مروری بر نظریه

 

( 1291) 2زایس و کرد محسوب درسیبرنامة چهارگانة عناصر از یکی را محتوا( 1212) 1رتایل(. 5115 باندی،

 هب محـتواست سازماندهی و انتخاب رسمی، آموزش در درسیبرنامة ویژة کارکردهای از یکی» بود معتقد نیز

 هالبت و شوند محقق شکل تریناثربخش به شده قصد درسیبرنامة هایهدفخرده و اهداف غایات، که ایگونه

 و آنکتیل پارکی،(. 355 ص،) «یابد انتقال اثربخش نحو به بشری دانش ترینمناسب و ترینمهم که ایگونه به

 که هاییدانستنی یا اطلاعات معنای به و درسیبرنامة تعاریف از یکی را 4«دوره محتوای( »5118) 3هاس

 آن اندهیسازم و محتوا بر متکی درسیبرنامة از تعاریفی چنین. اندگرفته نظر در بگیرند یاد باید آموزاندانش

 5دال مثال، عنوان به. دارد بالاتری جایگاه متخصصان از برخی الگوی در محتوا(. 5115 باندی، و وایلز) است

 هایحوزه یا درسی موضوعات قالب در که داندمی محتوا همان را شدهطراحی درسیبرنامة صراحتاً( 1225)

 بسیاری چه اگر( 5119) تنر و تنر نظیر متخصصانی نظر طبق مقابل، در. گرددمی بندیطبقه موضوعی

 و کم شکلی به باید را درسیبرنامة تلقی این طبق اما دانندمی آموزشی دورة محتوای همان را درسیبرنامة

 ازماندهیس امکان به تعریفی چنین در که است طبیعی و کرد سازماندهی مختلف موضوعات قالب در ثابت، بیش

( 5115) آیزنر. شودمی توجه کمتر هافعالیت یا و هامسأله ها،پروژه ای،رشتهبین موضوعات اساس بر درسیبرنامة

 از پیش که باشد مطالب از ایمجموعه تواندمی ما منظور» است درسیبرنامة یک از سخن وقتی گویدمی

 وا،محت یادگیری برای فراگیران به کمک مطالب این طراحی از هدف و گردیده طراحی درس کلاس در استفاده

 این در(. 31 ص ،5115 آیزنر،) «است ارزشمند تجارب از انواعی داشتن یا و باورها توسعة ها،مهارت کسب

 وارد نیز ریفتع این به تنر و تنر انتقاد گفت توانمی. است بارز محتوا عنوان به درسیبرنامة از تلقی نیز تعریف

 هاهدف» او نظر از زیرا بردمی کار به 6مقاصد واژة کنار در بارها را محتوا واژة آیزنر که اینست اما مهم نکتة. است

 بلکه نیست هدف محتوا او نظر از(. 138 ص،) «کنندمی تجویز را خود به رسیدن برای لازم محتوای ندرتبه

 درسی ریزبرنامه گروه وقتی کندمی توصیه لذا و است تربیت و تعلیم عالی مقاصد به رسیدن برای ایوسیله

 ثال،م عنوان به. دهد قرار نظر مد را معیارهایی باید کند تعیین هدفی به رسیدن برای را لازم محتوای خواهدمی

 فهم لقاب و معنادار فراگیران برای باید باشد، مطلوب هدف به رسیدن برای ابزاری باید محتوا اینکه از غیر به

 به نقیض و ضد هایدیدگاه از ناشی را درسیبرنامة محتوای و شکل میان تعارضات متخصصان از برخی. باشد

 میان تضاد موارد برخی در که است معتقد نیز( 1291) هرست(. 1291 ،7وَلَنس و آیزنر) دانندمی درسی برنامة

 هایروش نوع به گاه استفاده مورد محتوای زیرا» است صوری( چگونه) درسیبرنامة هایروش و( چیز چه) محتوا

 و هاسرفصل نباید که دهدمی هشدار و( 5 ص،) «است صادق نیز آن برعکس و دارد بستگی استفاده مورد

 د.باش ما هایهدف کنندةتعیین درسیبرنامة محتوای

 

 روش پژوهش

                                                           
1. Tyler  
2. Zais  
3. Parkay, Anctil & Hass 
4. course content  
5. Doll  
6. aims  
7. Eisner & Vallance 
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 آرا و نظرات مندمرور نظام تفسیری است به این معنا که محقق ضمن-حاضر از نوع استنادی تحقیقروش 

های ایشان را در زمینة مفهوم محتوا ها و تبیینگیریمتخصصان حوزة مطالعات برنامة درسی کوشیده موضع

(، هرست 1223) 1واکاوی کرده و از آنها نتایج مشخصی را استنتاج نماید. نمونة کاربرد این روش در آثار پورتلی

 به هنگام مطالعةبرای یافتن نظریات مرتبط با محتوا ست. ( قابل مشاهده ا5112( و گلتورن و همکاران )1291)

 انتخاب محتوا، برنامة درسی به عنوان محتوا، محتوا، محتوای برنامة درسی، ی نظیریهااز کلیدواژه اسناد

ها ها یا عبارتاز جستجوی این کلیدواژه استفاده شده است. های انتخاب محتوامعیارهای انتخاب محتوا و نظریه

ها دیدگاهآید اما در کتبِ در دسترس موجود نتایج قابل توجهی به دست نمی 5های اطلاعاتی مهمدر پایگاهی

های دیدگاهدر مقالة حاضر  .ذیل مبحث تدوین محتوا یا انتخاب محتوا قابل مشاهده است هاییو تحلیل

وا را ها و معیارهای انتخاب محتاند با رویکردی فلسفی، نظریهرفته که کوشیدهمتخصصانی مورد استناد قرار گ

( که با رویکرد اجرایی، انتخاب محتوا را 5112) 3پردازی متخصصانی نظیر هنسنتبیین کنند و لذا مفهوم

درس یا ( که محتوای مناسب را بسته به 5112اند و یا وایلز و باندی )متناسب با سطوح اهداف تبیین کرده

      اند کمتر مورد توجه بوده است.    های علمی تحلیل کردهشاخه
 

 هایافته

 مشاهده اتاب هیلدا پردازیمفهوم در توانمی را محتوا عنوان به درسیبرنامة از کلاسیک تبیین تریناعیانتز

 کرد محسوب هاداده گانةسه منابع از یکی را 2درسی موضوعات محتوای به مربوط مطالعات( 1285) 4تابا. کرد

 یینتب محتوا برای را سطح چهار تابا. اوست درسی ریزیبرنامه الگوی در مرحله سومین محتوا انتخاب واقع، در

. دنیستن انتزاعی چندان که جزئی هایتوصیف همان یا «خاص فرایندهای و واقعیات» سطح یکی. است کرده

 رد محاسباتی فرایندهای و رویدادها، تاریخ گوارش، دستگاه مشخصات دولت، ارکان توصیف مثال، عنوان به

 هایاندیشه هب رسیدن الزاماً آنها بر یافتن تسلط و دارند ایستا و ثابت ماهیت هادانستنی نوع این. جبر و ریاضیات

 فرهنگ میان معلولی-علی ارتباطات از عبارتند آن هاینمونه که 6پایه هایاندیشه سطح دوم. ندارد پی در را تازه

 و انسان؛ بدن ساز و سوخت و تغذیه میان ارتباطات ریاضی، اصول علمی، قوانین طبیعی؛ محیط و آدمی

. یطبیع منابع و خاک هوا، و آب نظیر عواملی کنشهمبر اثر در جغرافیایی محیط یک گیریشکل چگونگی

 مسو سطح در. یابندمی ارتباط هم به چگونه مختلف عوامل که بود همین نیز 8ساختار از( 1299) 7برونر مقصود

 «عهمجمو» یا و اجتماعی تغییر استقلال، سالاری،مردم مفهوم نظیر ایپیچیده انتزاعی 9مفاهیم از متشکل محتوا

 هاممفهو این. است متنوع هایموقعیت در متوالی تجارب داشتن مستلزم آنها عمیق فهم که است ریاضیات در

 پود و تار در مارپیچی ایشیوه به زمان گذر در را آنها توانمی اما کرد تجزیه خاص واحدهای به تواننمی را

                                                           
1. Portelli  

2. JSTOR, Taylor & Francis, ScienceDirect 

3. Henson  

4. Taba  

5. subject-matter content  

6. basic ideas  

7. Bruner 

8. structure  

9. concepts 
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 از متشکل که گیرندمی قرار پژوهش هایروش و 1فکری هاینظام محتوا چهارمِ سطح در. داد قرار درسیبرنامة

 تیمعرف دیسیپلین هر در واقع، در. کنندمی هدایت را تفکر و پژوهش مسیر که باشندمی مفاهیمی و قضایا

 که هاییپاسخ نوع شود، پرسیده باید که هاییپرسش که دارد وجود هاتعریف و مفاهیم اصول، از ایمجموعه

 المث را تدریس تابا. کنندمی هدایت شود استفاده جستجو برای باید که را هاییروش و شود، جستجو باید

 یناناطم با تابا مثال و هاتوضیح به عنایت با. کرد پژوهش آن دربارة مختلف هایدیدگاه با توانمی که زندمی

 موضوعات از کدام هر که است معتقد( 1285) تابا. است پارادایم همان فکری، نظام از او منظور که گفت توانمی

. ارندد متفاوتی اصول و نمادها حقایق، زبان، انتزاعی، سطح فکری، سبک معرفتی هایدیسیپلین یا درسی

 ظرن از مثال، عنوان به. دارد آموزاندانش شناختی سطح افزایش در متفاوتی نقش درس هر او نظر از بنابراین،

 .است متفاوت ادبیات درس در نیاز مورد تحلیل با شیمی آزمایشگاه در نیاز مورد تحلیل او

. دادند ارائه( 1281)  2شورز و استنلی اسمیت، را محتوا عنوان به درسیبرنامة از نظری تبیین مشهورترین اما

 ایهنظریه از دسته دو پنداشتندمی درسی ریزبرنامه وظایف قلب در را محتوا انتخاب که همکاران و اسمیت

 لیاستن اسمیت، نقد. کردند تشریح درسیبرنامة محتوای انتخاب برای را شناختیجامعه و 3شناختیغیرجامعه

 در مهمی عطف نقطة توانمی را محتوا انتخاب هاینظریه و محتوا عنوان به درسیبرنامة از( 1281) شورز و

 ارانیطرفد زمان آن در که را کهن رویکردهای بنیادین هایکاستی زیرا کرد محسوب درسیبرنام مطالعات تاریخ

ه و نیز با توجه به این نکته ک همکاران، و اسمیتپردازی مفهوم تاریخی اهمیت به توجه با. کرد برملا داشت نیز

 طورهب ایشان بندیدسته در ادبیات تخصصی موجود به زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است در ادامه

   به تصویر کشیده شده است.  1بندی این متخصصان در شکل د. دستهگردمی بررسی کامل

 

                                                           
1. thought systems 

2. Smith, Stanley & Shores 

3. Non-Sociological Theories  
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 های انتخاب محتوا: نظریه1شکل 

 (1691بندی اسمیت، استنلی و شورز )پردازی و دستهمفهوممنبع: برگرفته از 

 

 و بزرگ کتب دیسیپلینی، موضوعات) مدار-دانش رویکرد سه شناختی،غیرجامعه هاینظریه دستة در

 قرار( محتوا انتخاب معیار عنوان به کودک نیاز و علاقه) مدار-فرد رویکرد یک و( عالی پژوهشی هایدیسیپلین

 د. گیرمی

 رویکرد طرفداران( 1281طبق نظر اسمیت و همکاران ) :محتوا انتخاب برای دیسیپلینی موضوعات رویکرد

 جدی و فشرده تجربة واسطة به ذهنی انضباط که ندردا اعتقاد 2هاچینز رابرت بالاخص دیسیپلینی، موضوعات

 یک اینکه اول. است وارد رویکرد این به بنیادین ایراد دو. شودمی محقق   3فرساطاقت و دشوار عقلی مواد

 به منحصر را عقلانی هایمهارت اینکه دوم کرد؛ مبدل تربیتی 5کافی نتیجة یک به را تربیتی 4لازم نتیجة

 مندنظام آموزشی برنامة چه اگر دیسیپلینی رویکرد همکاران و اسمیت نظر از. کرد 6قیاسی استدلال هایمهارت

 عقلانی، هایمقوله و قیاس به منحصر آن دامنة زیرا است محدود ایبرنامه ذاتاً اما داردمی عرضه منسجمی و

 و علمی روش استقرا، برای یا تربیت، و تعلیم شخصی هایهدف برای جایی آن در و است ادبی و عمومی

 . ندارد وجود اندیشیدن هایشیوه

 و نیادینب حقایقی حاوی غرب ادبیات کلاسیک آثار رویکرد این طبق: محتوا انتخاب برای بزرگ کتب رویکرد

 یک با فقط انسانی اولیة حقوق و هاارزش درست فهم و معتبرند هامکان و هازمان همة در که است ابدی

                                                           
1. The Disciplinary Subjects  

2. Robert Hutchins  

3. difficult & exacting intellectual material  

4. necessary end  

5. sufficient end  

6. deductive reasoning  
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 چیزی فکرت که بود این رویکرد این به همکاران و اسمیت نقد تریناصلی. گرددمی میسر قوی ادبی دیسیپلین

 وزنهم و انیکس ادبی تحلیل و تجزیه با عقلانی تحلیل و تجزیه تر،دقیق بیان به. است زبانی تمرین از بیش

 اسمیت رنظ از که حالی در گرددمی تأکید «نویسنده یک نظر مورد معنای روشن فهم» بر رویکرد این در. نیست

 ینا در اصلی دغدغة. دارند اندکی عُقلایی هایدلالت و معانی  نیز فاخر ادبی محصولات برخی حتی همکاران و

 وجهت نکته این به اما دهند شکل را درسیبرنامة محتوای از مهمی بخش باید ادبیات و هنر که اینست رویکرد

 از 1مکبث وجود به ادبیات مثال، برای. اندابهام از ایهاله در خوب ادبیات و سالم تفکر معیارهای که شودنمی

. دارد بحث جای آن در موجود شناختیروان و تاریخی هایگزاره علمی صحت اما بالدمی خود به 2شکسپیر

 همکاران و اسمیت نظر از. شودمی کشیده تصویر به هیجان و زیبایی با گناه یک گاه ادبی، هایقالب در همچنین

 بزرگ کتب رویکرد اصلی ایراد لذا و است 3گریاشرافی روح همان ایآزارنده نحو به کلاسیک آثار روح (1281)

 ت.اس مربوط سالارانهمردم شخصیت پرورش برای آنها بودن مناسب به بلکه هاکتاب این محتوای دشواری به نه

 و رشد درسی،برنامة محتوای انتخاب معیار نظریه این در :0محتوا انتخاب معیار عنوان به کودک نیاز و علاقه

 شدن آشکار معنی به «رشد» شودمی دیده 5فروبلی تفکر قوی پای رد که نظریه این در. اسـت فردی توسـعة

 متذکر همکاران و اســمیت. کنندمی تعریف را خود نتایج هاظرفیت همین و اســت مخفی درونی هایظرفیت

 لذا و انداجتماعی مطلوب، رشد معیارهای و دهدمی رخ اجتماعی بافتی در آدمی شخصیت رشد که شـوندمی

 همکاران و اسمیت نظر از. گیرند قرار توجه مورد همزمان 6«جمع» و «فرد» باید سالارمردم آموزشی نظام در

 و مقبول اجتماعی لحاظ از که هاییروش به را خود علایق و نیازها توانندمی چگونه که داد نشان افراد به باید

 برخی واجد توأمان که دارد نیاز شـــهروندانی به ســـالارمردم جامعة واقع، در. ســـازند برآورده اندمطلوب

 نکتة این بر همکاران و اسمیت. باشند فردی همتایبی هایخصیصه برخی و جمعی مشـترک هایخصـیصـه

 هایتفعالی و هاتصمیم در باید و تواندمی فردی هر که نیست باور این تنها سالاریمردم که کردند تأکید مهم

 را چهآن» جامعه کل حیات برای باید و تواندمی شخص هر که هست نیز اعتقاد این بلکه شود شریک اجتماعی

 د. ده انجام «آیدمی بر او دست از تنها که

 درسیبرنامة محتوای انتخاب رویکرد این در: 6عالی پژوهشی هایدیسیپلین مبنای بر محتوا انتخاب کردروی

 و ترینایعش توانمی را نظریه این. است فیزیک و ریاضیات تاریخ، نظیر عالی پژوهشی هایدیسیپلین بر متکی

 این بیان با معیار این طرفداران. کرد محسوب 9آموزشی نظریة در شاید و 8آموزشی عمل در معیار اثرگذارترین

 «اندیافتهسازمان و معتبر دانش گنجینة تنها پژوهشی هایدیسیپلین» و «است دانش انتقال آموزش» که مطلب

 وجود درسی موضوع ذات و منطق در که شود انتخاب تأخری و تقدم اساس بر باید محتوا که ورزندمی اصرار

 هنظری این همکاران و اسمیت. است تدریس برای آموزشی مواد سازیآماده نیز درسی ریزبرنامه وظیفة و دارد
                                                           
1. Macbeth  

2. Shakespeare  

3. aristocracy  

4. Child Interest and Need as the Criterion of Content  

5. Frobeleian notion  

6. common  

7. Content Defined by the Great Research Disciplines  

8. educational practice  

9. educational theory  
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 اندازة هب حداقل علمی، اقدامات شناسیروش و هانگرش اینکه یکی. دانندمی نابسنده و معیوب دلیل چند به را

 اساس دانش انتقال» که را اندیشه این اگر حتی اینکه دوم. دارند اهمیت علوم شدة انباشته هاییافته خود

 ژوهشیپ هایدیسیپلین از برآمده یافتةسازمان درسی موضوعات که شودنمی ثابت باز بپذیریم «است آموزش

 وندانشهر مسایل با نباید را متخصص محققان مسایل گذشته، این از. دهند شکل را مدارس درسیبرنامة باید

 راحیط معینی و بالا سطح مقاصد راستای در پژوهشی هایدیسیپلین سازماندهی الگوهای. بپنداریم یکسان

 طوری را خود نیاز مورد مواد او. است -دانش تأیید و کشف یا - «روشنگری» پژوهشگر مسألة. اندشده

 ناکارآمدی به دلیل سومین. کند پیشرفت دانش از خاص قلمروی در پژوهش که کندمی سازماندهی

 ،اخلاقی ایمسأله اتمی انرژی کنترل مثال، عنوان به. شودمی مربوط پژوهشی هایدیسیپلین هایمرزبندی

. دارد متفاوتی ابعاد و وجوه که ایممواجه واحدی مسالة با ما. است فیزیکی -شیمیایی نیز و سیاسی اقتصادی،

 چهارمین. ندارند عملی مسایل به مربوط سوالات برای ایآماده هایجواب پژوهشی هایدیسیپلین نتیجه، در

 یک رگزه انسانی پویای ارتباطات و است انسانی ارتباطات برقراری گرو در بشری مسایل حل که اینست دلیل

 رب متکی که است نیاز متفاوتی هایشناسیروش به هامسأله این از کدام هر برای. نیست صرف منطقی امر

 ست. ا الاذهانیبین و گروهی هایبحث

 محتوای انتخاب شناختیجامعه هاینظریه دستة در نیز را رویکرد چهار( 1281) شورز و استنلی ت،یاسم

 .اندداده قرار درسیبرنامة

 اهداف هانظریه این ترینساده شاید و اولین :جاری اجتماعی رویة تحلیل و تجزیه طریق از محتوا انتخاب

 رویة -2شغل تحلیل - دیدگاه این طرفداران. کندمی تعریف اجتماعی کارایی تز پایه بر را تربیت و تعلیم

 وظیفة نظریه این طبق. گیرندمی نظر در درسیبرنامة محتوای انتخاب معیار منزلة به را جاری اجتماعی

 بزرگسال شهروند یک از که را کارکردهایی مطمئن، علمی روش یک با -1: است چیز سه درسی ریزبرنامه

 ،اطلاعات ها،نگرش کدامین که کند مشخص دقت به مشابه، ابزارهای از استفاده با -5. کند کشف رودمی انتظار

 درسیبرنامة یک ها،بچه هایتوانایی و بلوغ به نظر امعان با -3. اندمرتبط مذکور کارکردهای با هامهارت و

 حلیلت بر مبتنی محتوای انتخاب. کند طراحی هامهارت و ها،دانش ها،نگرش این تولید برای را شده بندیسطح

 برداشتی و گیردمی نادیده را فرهنگی و معنوی هایارزش زیرا است 3بینانهکوته سودگرایی به متهم شغل،

 روش هب دیگر اعتراض. نیست سازگار شناسیروان جدید هاییافته با که دارد یادگیری از مکانیستی و 4نگرذره

 طباقان و همخوانی است بنیادین اجتماعی تغییرات نیازمند که ایجامعه الزامات با که است این شغل تحلیل

 .ندارد

 را متعلق به نظریه این (1281اسمیت و همکاران ) :جامع و بنیادی جهانی، نهادهای مبنای بر محتوا انتخاب

 جامعی و جهانی نهادهای مطالعه اساس بر باید را درسیبرنامة محتوای این نظریه دانند. طبقمی 6موریسون

                                                           
1. Analysis of Current Social Practice  

2. job analysis  

3. narrow utilitarianism  

4. atomistic  

5. Universal, Fundamental & Comprehensive Institutions   

6. Morison  
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 جوامع همة در نهادهای این که آنجایی از و سازندمی را پیشرفته هایتمدن کلیه پود و تار که کرد تدوین

 در نهادها این نظریه، این طبق که کرد دقت باید. است جهانی و 1ثابت نیز درسیبرنامة  دارند حضور پیشرفته

 را اجتماعی تحول مسیر از مشابهی سطح که شودمی یافت جوامعی در بلکه شد نخواهند یافت جوامع همه

 به مشخص جامعه یک در که خاصی شکل نه اند،جهانی که هستند نهادها خود این همچنین. باشند پیموده

 خود به نهاد این که خاصی شکل اما دارد، وجود دولت پیشرفته جوامع همه در مثال، برای. گیرندمی خود

 نکهای آن و دارد وجود تلویحی غلط فرضپیش یک نظریه این در. بود خواهد متفاوت جوامع بقیه با گیرد،می

 قدرت و منش استحکام موهبت از که منسجمی هایشخصیت پرورش بنیادین، اجتماعی تحولات دوران در

 انتخاب همکاران و اسمیت نظر از. است میسر فرهنگی میراث بر 2نامنتقدانه تسلط با برخوردارند، امور اداره

 ادمو انتخاب برای اصولی یا اصل هیچ که است انتزاعی و عام شعاری فقط «جهانی نهادهای» مبنای بر محتوا

  .دهدنمی قرار اختیار در 3وزین آموزشی

 اساس رب درسیبرنامة محتوای انتخاب بر مبتنی که رویکرد این :اخیر اجتماعی روندهای پایة بر محتوا تخابان

 کردن جایگزین طریق از و دارد اذعان اجتماعی گراییتکامل ذاتی هایکاستی بر است 4«اجتماعی واقعیت»

 مکتب این طبق. دارد را هاکاستی این بر آمدن فائق قصد اجتماعی، نهادهای جای به «اجتماعی روندهای»

 فکش دارند وجود جامعه در قطع طوربه اکنون که را عمده اجتماعی روندهای ابتدا باید درسی ریزبرنامه فکری،

 نیایید در زندگی برای را جوانان که کند تدوین و طراحی خاصی درسیبرنامة باید سپس. کند مستندسازی و

 با لبتها است شغل تحلیل نظریة از پویایی شکل نظریه این. کند آماده اندگرفته جای آن در مزبور روندهای که

 حلراه به نیاز هک مسائلی اساس بر بلکه ثابت، محتوی یک مبنای بر نه باید برنامةدرسی محتوای اینکه بر تاکید

 رگذاریاث یا اصلاح به قادر بشر که اندیشه این بر است تأکیدی نظریه این واقع، در. شود انتخاب دارند روشن

 ت. اس تاریخ جریان بر

 به عنایت با جامعه دارریشه مسائل تعریف رویکرد این در :مهم اجتماعی مسایل اساس بر محتوا انتخاب

 ایمانی عنوان به سالاریمردم آموزة نظریه این طبق. است نظر مد آن فرهنگ ایدئولوژیکی هایشالوده

 الاریسمردم سنت اگر که معتقدند رویکرد این حامیان. است شده استوار آدمی تجربة و خرد بر یابندهتوسعه

 هزمان شرایط مبنای بر باید کند حفظ را خود منزلت و اعتبار اجتماعی عظیم هایدگرگونی عصر در بخواهد

 که اینست ردگیمی قرار پشتیبانی مورد درسی ریزیبرنامه رویکرد این در که اصلی ترینمبنایی. شود بازتعریف

 حوةن ترتیب، بدین تا است بوده روبرو آنها با دموکراتیک جامعة که شود سازماندهی مسایلی حول باید محتوا

 نظریه این طبق. شود هماهنگ صنعتی و 6آمیخته هم در جهانی نظم یک الزامات با آن نهادهای نوع و تفکر

 هاروش کدامین با و اصولی چه اساس بر -1: دهند پاسخ سوال دو این به سالارانهمردم رویکرد با باید مدارس

 توانمی هاروش و هاراه کدامین با -5 کرد؟ تامین را جامعه اتحاد برای نیاز مورد بنیادین توافق توانمی

                                                           
1. constant  

2. uncritical mastery  

3. concrete material of education  

4. social reality  

5. Significant Social Problems  

6. interdepencent  
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 سوال دو به گوییپاسخ راستای در گروهی 1تفکر فنون بهبود و کشف کرد؟ اصلاح را جامعه نهادی ساختارهای

 یمحتوای باید مدارس واقع در. است جامعه سالارانةمردم بازسازی در مدارس وظایف تریناهمیت با از یکی فوق،

 عاتموضو از واضح فهم دموکراتیک؛ منش و شخصیت: دهد پرورش شاگردان در را کیفیت سه که برگزینند را

 دانش و مهارت و اند؛دخیل جامعه نهادی ساختار بازسازی و اخلاقی و عقلایی توافق احیای در که ایعمده

 مورد محتوایی نظریه این در. (1281)اسمیت، استنلی و شورز،  گروهی عمل و تفکر دمکراتیک فنون از استفاده

  د. نک تسهیل را گروهی عمل و تفکر هایمهارت به مسلط و دموکراتیک هایشخصیت پرورش که است پسند

   2نبرنشتای. گرفت قرار توجه مورد بخشرهایی و انتقادی منظر از درسیبرنامة محتوای مسألة 1291 دهة در

 ایگاهج نباشد غالب درسی موضوع اگر» که گفت سخن ایرشتهبین محتوای ضرورت از استدلال این با( 1289)

 اینست در نوین و سنتی مدارس میان تفاوت بود معتقد او. یابدمی ارتقا( 126 ص،) «متخصص منزلة به معلم

 محتوا نوین، مدارس در اما کندمی مشخص سراسری امتحانات را درسیبرنامة محتوای سنتی، مدارس در که

 محتوای زمینة در نقادی خوشبختانه. گرددمی تعیین معلمان توسط هااندیشه گذاشتن اشتراک به با

 ؛1261 ،1291 ،3اپل) پنهان درسیبرنامة و محتوا میان نسبت به توجه از گذشته و شد ترگسترده درسیبرنامة

 ابعاد به ،(1268 ،4ثورنتون و نادینگز فلاندرز، ؛1292 آیزنر،) پوچ درسیبرنامة و( 1223 پورتلی، ؛1293 ولنس،

 به که( 1221)   5اسمیت-کریستین و اپل جمله، از. شد توجه نیز درسیبرنامة محتوای سیاسی-اقتصادی

 دانش شد متذکر که( 1261) 6ژیرو هنری یا و پرداختند درسی هایکتاب توزیع و چاپ هایسیاست افشای

 فرهنگی هایسرمایه تواندمی آن محتوای و شکل اندازه چه تا» که شود تحلیل منظر این از باید 7ایمدرسه

( ب1225 الف،1225 ،1292) ژیرو زعم به(. 323 ص،) «کند بازنمایی را پوسترنگین و طبقاتی هایاقلیت

 کوشیدند نیز متخصصان دیگر. باشد سازگار 8سیاسی بخشیرهایی دیدگاه با باید ایمدرسه دانش یا محتوا

 رسمیت با کرد تلاش( 1221) 9پرتزبن مثال، عنوان به. کنند خارج آن مرسوم و سنتی شکل از را محتوا

 اتنج دارند سیاسی و تجاری اهداف که هاییمتن سلطة از را معلمان محتوایی، مختلف هایشکل به بخشیدن

 نظر رد محتوا برای را مختلف شکل هشت محتوا، عنوان به درسیبرنامة تبیین در پرتزبن راستا، این در. دهد

 یا دستنامه( 5. شود شامل نیز را مطالب انتخاب منطق تواندمی که تفصیلی فهرست یا سرفصل( 1: گیردمی

 راهبردهای و آموزشی اهداف موضوعات، تدریس چگونگی دربارة را جزئیاتی تواندمی که معلمان راهنمای کتاب

 نویسندگان توسط یا درسی ریزانبرنامه از گروهی سوی از تواندمی که درسی کتاب( 3. شود شامل تدریس

 .صوتی هایفایل و هافیلم ها،گستردهصفحه نظیر مکمل آموزشی مواد( 1. شود تدوین تجاری ناشران یا مستقل

 تهیه خاصی موضوعی زمینة در که هاکارپوشه و هاپرسشنامه ها،آزمون نظیر آموزاندانش سنجش ابزارهای( 2

                                                           
1. delibration  

2. Bernstein  

3. Apple  

4. Flinders, Noddings & Thornton 

5. Apple & Christian-Smith 

6. Henry Giroux  

7. school knowledge  

8. emancipatory political perspective  

9. BenPeretz 
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 را مکمل مواد و هاآزمون درسی، کتاب معلم، راهنمای کتاب تواندمی که درسیبرنامة جامع بستة( 8. اندشده

( 6 و. کنند استفاده درسیبرنامة عنوان به را آنها توانندمی معلمان که ادبی یا علمی هایمتن( 9. شود شامل

 د. انشده تدوین والدین حتی و آموزاندانش معلمان، خود توسط که خاصی درسیبرنامة مواد

 کلی مثال، عنوان به. است وجاهت فاقد دیگر محتوا به 1متنی و سنتی نگاه که معتقدند نیز متخصصان سایر

 چشم ،خاص نتایجی به نگاه با که است مناسب سیاستمدارانی اغراض برای سنتی رویکرد است معتقد( 5111)

 محتوای از اندمایل سیاسی رهبران» که کندمی تصریح نیز( 1225) دال. بندندمی آن هایمحدودیت تمام بر

 اصطلاح امروز متخصصان برای اینکه مسلم آنچه(. 18 ص) «کنند پشتیبانی سراسری و یکپارچه درسیبرنامة

 گیریبهره با که است آموزشی مواد از متنوع و گسترده ایمجموعه معنای به «محتوا عنوان به درسیبرنامة»

 نواعا رفع به آموزان،دانش فردی استعدادهای شکوفاسازی بر افزون توانمی یادگیری-یاددهی فرایند در آنها از

 .کرد کمک نیز آموزشی هاینابرابری

 

 گیرینتیجهبحث و 

 و هانظریه تحولات مرور. است افتاده اتفاق هدف و وسیله جابجایی نوعی درسی برنامة محتوای زمینة در

 درسی هایکتاب و مجزا دروس قالب در محتوا تجلی که دهدمی نشان درسی برنامة مطالعات حوزة در هاطرح

 اهدشو به توانمی ادعا این تأیید در. است نبوده درسی هایبرنامه برای آرمانی و تأیید مورد شکل هرگز مجزا

 «است؟ ارزشمندترین دانش کدام» پرسش طرح( 1681) اسپنسر قصد فلسفی، نظر نقطه از. کرد اشاره مختلفی

 بحث انتهای در او واقع، در. بگیرد نتیجه را جداگانه درسی موضوعات از برخی آموزش ضرورت که نبود این

 و کلمات فراگیری معنای به نه علم این و است ارزشمند «علم» یادگیری که کندمی تصریح خود مفصل

 چه اگر نیز( 1215 ؛1622) دیویی نظریة در. است هاپدیده با آشنایی معنای به بلکه گسسته، هایواقعیت

 ریبش معرفت یافتةسازمان هایپیکره سوی به ناپخته و خام هایتجربه از کودک دادن حرکت در اصلی چالش

 طرفداری درس هر برای مشخص درسی کتاب محوریت با هم آن مجزا دروس تدریس از دیویی اما شد قلمداد

 معلمان برای را درسی برنامة محتوای بخواهد بیرون از کسی که بود این او انتقادات از یکی واقع، در. نکرد

 ایرشتهمیان روشی که بود این نیز( 1218) آموزش و سالایمردم کتاب در او تمرکز نقاط از یکی .کند مشخص

 برای(  1291) هرست نظیر متخصصانی بعدی هایبندیتقسیم. کند تبیین مختلف دروس آموزش برای را

 هرست .ندارند دلالت هادیسیپلین این مجزای آموزش و مجزا دروس طراحی لزوم بر نیز معرفتی هایدیسیپلین

 یا پدیده بر متمرکز که آوردمی میان به سخن جدید ایرشتهمیان هایحوزه ظهور امکان از حتی( 1291)

 وعاتموض اینکه مهم نکتة و دارد وجود تبادل هادیسیپلین بین که کنندمی اقرار او. باشندمی خاص ایعلاقه

 تارجحی شناختیروان یا منطقی لحاظ از وجه هیچ به» اندآمده در دیسیپلینی شکل به که ایمدرسه درسی

 کنار در را مقاصد اصطلاح که شودمی مشاهده نیز( 5115) آیزنر در دیدگاه این(. 36 ص،) «ندارند تقدس و

 تواندیم که است هدف یک به رسیدن برای ابزاری محتوا که کند تأکید نکته این بر تا آوردمی  محتوا اصطلاح

 صورت قابل متفاوتی محتواهای هدف، یک به رسیدن برای واقع، در. باشد داشته متفاوتی هایشکل یا هازمینه

 نیز تندداش علمی رویکرد که سنتی درسی ریزانبرنامه درحتی  فکری خط این که اینجاست جالب نکتة. است

                                                           
1. textual  
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 نیازهای با متناسب محتوای خوب، محتوای از( 1216) بابیت تلقی مثال، عنوان به. است ملموس و برجسته

( 1281)  1یلنمربیان پیشرو نظیر  .باشد شده تدوین دیسیپلینی مرزهای اساس بر که محتوایی نه بود بزرگسالی

 نهاند. جملة الکساندر نیل در این زمیکرده پرهیز درسی هایکتاب و هادیسیپلین برای شدن قائل تقدس از نیز

 هخلاص آرسه در دارد نیاز بدان بچه که چیزی تمام. اندمدرسه در وسیله تریناهمیتکم هاکتاب: »شهرت دارد

 ص ،1281 نیل،) دهند تشکیل آزادی و نقاشی تئاتر، ها،ورزش رس، خاک ابزارها، را بقیه است بهتر شود؛می

دیسیپلینی نظیر جروم برونر نیز لزوماً طرفدار برنامة درسی -جالب است که حتی اندیشمندان موضوعی(. 52

 رویکرد اتخاذ جای به 5مطالعاتی دورة یک: بشر مشهور برنامة در( 1282)  برونراند. مبتنی بر کتاب درسی نبوده

 ار اشعار و هاداستان ها،بازی اسلایدها، ها،فیلم از ایمجموعه درس، هر برای واحد کتاب تعیین و دیسیپلینی

  3نامبرگ مارگارت. کنندمی تسهیل را آموزاندانش پژوهش و تفکر موادی چنین که تصور این با کرد فراهم

 به و کرد اجرا ساله نه تا هشت هایبچه برای را کتاب بدون آموزش اندیشة والدن مشهور مدرسة در نیز

 سنتی روش با که همتایانی از روش این در هابچه خواندن هایمهارت اینکه جمله از رسید مهمی هایموفقیت

 نتیجه این به توانمی موجود نظریات و شواهد مجموع از بنابراین،(. 5113 ، هینتز) بود بهتر بودند دیده آموزش

 اصلهف رشته این متخصصان فکری خطوط از درسی برنامة محتوای از درسی ریزانبرنامه تلقی نوع که رسید

 ت. اس شده کاسته فرو متنی محتوای نام به تریسنتی و محدودتر شکل به و گرفته

 رویکرد اساس بر محتوا تدوین که دهدمی نشان خوبی به( 1281) شورز و استنلی اسمیت، پردازیهوممف

 انتخاب نظیر رویکردی. است محتوا تدوین و انتخاب ممکن هایشکل انواع از یکی فقط دیسیپلینی-موضوعی

 با متناسب باید محتوا که دهدمی نشان خوبی به جهانی نهادهای فرایندهای و هامأموریت مبنای بر محتوا

 ضرورت 5محتوا بودن جامعه خدمت در بر افزون( 1281) 4فنیکس فیلیپ. باشد جامعه ساختاری هایواقعیت

 حداقل ،فنیکس اعتقاد به. داد قرار تأکید مورد محتوا تدوین و انتخاب در نیز را شناختیروان اصول به پایبندی

 یکی. دارد اهمیت محتوا آن آموزش چگونگی شود انتخاب محتوایی چه اینکه از بیش عمومی، آموزش مورد در

 بخو بسیار نحو به را کار یک بتواند فراگیر که معنا این به. است 6«تسلط» او نظر مورد شناختیروان اصول از

 ارقر تأکید مورد را اصل این یابتسلط یادگیری زمینة در هاپژوهش استناد به نیز( 1298) 7بلوم. دهد انجام

 رب تأکید: »گفت درسی برنامة چالش این دربارة او! باشد زیاد هم کم محتوای یک حتی شاید گفتمی و داد

 آن دربارة خواندن به درسی موضوع که گردیده باعث موارد اکثر در دنیا سراسر مدارس در درسی هایکتاب

 لکهب انتخاب، دشواری نه را درسی برنامة محتوای مسألة نیز متخصصان دیگر(. 86 ص،) «شود کاسته فرو درس

 یادگیری از نظر صرف که بود همین محتوا بندیسطح از( 1285) تابا هدف. دانستندمی آن مناسب تدوین

 کسفنی برای. کند کمک عمیق هاییادگیری ایجاد به سطح هر در عناصر تلفیق طریق از 8ضروری هایواقعیت

                                                           
1. Neill 

2. Man: Acourse of Study  

3. Margaret Naumburg  

4. Phenix  

5. belonging to a community 

6. mastery  

7. Bloom 

8. facts  
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 نربرو مقصود. داد قرار تسلط اصل از پس بلافاصله را آن که بود مهم قدری به عمیق یادگیری نیز( 1281)

 به محتوا  1پوشش برای دغدغه جای به درسی ریزانبرنامه که بود همین نیز ساختار اصطلاح کاربرد از( 1299)

 با هةمواج از پس آموزدانش که بود معنا این به ساده خیلی برونر برای ساختار اصطلاح. کنند توجه آن ساختار

   د.کن درک را( 9 ص،) «یکدیگر با هاپدیده ربط چگونگی» بتواند محتوا

 دال و( 1292) ژیرو ،(1261) اپل نظیر انتقادی اندیشمندان هایدیدگاه ها،تحلیل آخرین در سرانجام،

 رایب اقتصادی، صرفة لحاظ به چه و ایدئولوژیکی لحاظ به چه محتوا از سنتی تلقی که است آن مؤید( 1225)

 هایتمحدودی ایجاد به سنتی تلقی این که کنند توجه باید درسی ریزانبرنامه اما. دارد اولویت سیاستمداران

 واکاوی ضمن( 1298) هاوساستن. شوندمی منجر فراگیران و معلمان اندیشة و فکر در مندینظام

: دکنمی تصریح و اشاره مدرسه فرهنگ اهمیت به ویژه طور به محتوا از سنتی تلقی از ناشی هایمحدودیت

 تهگرف مدرسه از خارج معتبر منابع از باید دانش این و کندمی توزیع را دانش نیست؛ دانش سازندة مدرسه»

 گیریبهره در رسدمی نظر به(. 11 ص،) «دارند قرار مدرسه پیرامون محیط فرهنگ در منابع این که باشد شده

 لاحظاتم بر افزون دیسیپلینی، موضوعات و بزرگ کتب عالی، پژوهشی هایدیسیپلین نظیر رویکردهایی از

 محتواهای تمام در مدرسه فرهنگ و منطقه سرزمینی هایویژگی باید آموزاندانش به مربوط شناختیروان

 ها و معیارها در زمینة انتخاب محتوا مؤید آن است که از منظرمجموع نظریه. گیرند قرار توجه مورد درسی

 آنارزشمندی و  ندارد حوزة مطالعات برنامة درسی، محتوا ارزش ذاتی متأخرو  متقدماندیشمندان  بسیاری از

ند توانغایات میاین به تحقق غایات اساسی آموزش و پرورش کمک کند. اگر چه  چقدر به اینست که تهبس

معیار  های علمی باشند امابرگرفته از مسائل اجتماعی مهم، نیازهای نهادهای جهانی یا الزامات دیسیپلین

ها بوده است. در سطوح ابتدایی، آموزان و کمک به رشد شناختی آناساسی در انتخاب محتوا همواره علاقة دانش

 آزادی اما های متوسطهها و موضوعات جالب و جذاب رعایت کرد. در پایهتوان با انتخاب پدیدهمعیار علاقه را می

رسد در نظام آموزش و پرورش شرط اولیه و اساسی برای رعایت معیار علاقه است. به نظر می انتخاب دروس در

ای ها و معیارههای درسی معین برای هر پایة تحصیلی است به نظریهایران که متکی بر دروس ثابت و کتاب

     مورد اشاره در نوشتار حاضر کمتر توجه شده است.  
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