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  چکيده

در اين رويکرد، با استفاده از مصاحبه . مطالعات پديدارشناسي عموما  با ادراک يا مفاهيم، نگرش و عقايد، احساسات و عواطف افراد سروکار دارد :مقدمه

اين مقاله به . هاي ويژه را استخراج کردتوان تجارب افراد از پديده، مي...)مانند فيلم، عکس و (کند يا محصوالت فرهنگي و يا آنچه نويسنده طراحي مي

در  منن ونهدف اين مقاله بررسي و توصيف ديدگاه پديدارشناختي . در مطالعات برنامه درسي پرداخته است منن ونبررسي کاربرد ديدگاه پديدارشناختي 

  .توي و مواد درسي بوددادن آن به معلم، اهميت تدريس و انتخاب مح ها از برنامه درسي، ميزان اهميت زمينه برداشت

هاي هاي روزمره شناخته شود؛ اين تاييد، راهي براي مالحظه توصيفتواند در معرفت عمومي تجربهجهان شخصي هر فرد مي زيست: گيری نتيجه

تر از آن يار متغير و خالصهشان بس جهان آموزان از زيستهاي دانشالبته مطالعات ناظر بر اين است که گزارش. گشايدجهان ديگران مي مربوط به زيست

   .است که الگوي کلي و روشن از آن پديدار شود

  پديدارشناسي، برنامه درسي، تدريس، محتوی و مواد درسي :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Phenomenological studies generally deal with individuals’ conceptions, attitudes and beliefs and 

feelings and affections. In this approach, individuals’ experiences can be extracted from specific phenomena 

using interviews, cultural products or things that the author designs (such as films, photographs and etc.). This 

paper seeks to investigate the application of Van Maanen’s phenomenology viewpoint in curriculum 

development studies. The aim of this study was investigation and description of Van Maanen’s phenomenology 

viewpoint in fields of deductions from curriculum, rate of respect and attention to the teacher, importance of 

teaching and choosing educational contents and materials. 

Conclusion: Each individual’s personal bio-cosmos can be recognized in general knowledge about daily 
experiences. This approval will open a way to observe the descriptions of other people’s bio-cosmoses. Studies 

show that students’ reports of their bio-cosmos are incredibly variable and are so brief that a general and clear 

model cannot be shaped from them.  
Keywords: Phenomenology, Curriculum, Teaching, Educational Content and Materials 
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  مقدمه

ای  که برنامه درسي امري فرهنگي است، شناخت  پديدهبا اعتقاد به اين

هاي پديدآمده، تنها نيازمند شناخت علل تاريخي انديشهفرهنگي، نه

تعارضات بين بنابرين، . بلکه مستلزم شناخت پديدآورندگان آن است

هاي برنامه درسي بيشتر به تفاوت در بستر انديشه متفکران آن ديدگاه

مطالعات پديدارشناسي عموما  با ادراک يا مفاهيم، ]. ۱[شود مربوط مي

در اين . نگرش و عقايد و احساسات و عواطف افراد سروکار دارد

سنده رويکرد، با استفاده از مصاحبه يا محصوالت فرهنگي يا آنچه نوي

توان تجارب افراد از ، مي...)مانند فيلم، عکس و (کند طراحي مي

براي مثال از مهاجرين، ورزشکاران يا . هاي ويژه را استخراج کردپديده

شود تا توصيفي از تجارب، تغيير مکان، پيروزي و رهبران استفاده مي

 بنابراين افراد در اجراي مطالعات پديدارشناسي در. قدرت حاصل شود

مرکز توجه هستند، اما بايد توجه داشت که توصيف آنها از تجارب 

  ].۲[شان حايز اهميت است و نه خود آنها شخصي

وي بر اين . دارد ادموند هوسرلپديدارشناسي ريشه در نهضت فلسفي 

هاست که باور بود که نقطه شروع دانش، تجربه دروني فرد از پديده

ست که به هنگام متمرکزکردن شامل احساسات، ادراک و تصورهايي ا

اين علم قصد دارد که از ]. ۳[شود توجه بر شئ، در آگاهي آشکار مي

دريچه چشم و ذهن انسان، مسايل انسان و جهان را بشناسد و بر اين 

باور است که دانش مطمئن، دانشي است که از طريق تجربه ذهن، 

قابل  پديدارشناسي آنچه را که]. ۴[شود فکر و احساس حاصل مي

ها و روابط که از طريق مثل ارزش(اي حسي نيست لمس يا تجربه

را مدنظر قرار ) توان به آن رسيدهاي دروني ميشهود و دريافت

  . دهد مي

کند که وضعيت حال زندگي کودکان شناخته پديدارشناسي کمک مي

شده و واقعيت  تجربه زيستن در دنياي مدرسه و برنامه درسي درک 

دوست داريم تجربه (پرسد اي ميهمچنين سئواالت ساده؛ ]۵[شود 

ايم، کنيم، ترس داريم، خستهخاصي داشته باشيم، احساس تنهايي مي

طور سريع در ذهن شود اين احساسات به که باعث می) متحير هستيم

در رشته برنامه درسي، درباره انتخاب، . مرور شده، توضيح داده شود

تجارب يادگيري با اطمينان صحبت دهي ريزي و سازمانبرنامه

کند؛ چرا که بايد دريابيم شود و اين اطمينان سئواالتي را ايجاد مي مي

خواهد چه چيزي را تجربه کودک درباره چه چيزي تجربه دارد يا مي

  ].۶[کند 

خواهد تا دنيا را از دريچه تجربيات بالواسطه و فوري اين علم از ما مي

يابي به آگاهي باشيم و معناي جهان را تروزمره بنگريم؛ درصدد دس

فضا، . کند درک کنيمسان که معناي آن در هستي تجلي پيدا ميبدان

سان که ما در عمل اين موارد را شده، بدانزمان و روابط انساني تجربه

پديدارشناسي، تالشی منظم و ]. ۷[بريم، حايز اهميت است کار مي به

چنين تالشي . يح تجربه استدقيق براي درک و فهم عميق و صح

شود که در عين حال بسيار حقيقتا  مبدل به امری کامال  پيچيده مي

اي از موضوعات و همين علت، مجموعهپذير است؛ بهانعطاف

 ].۸[هاي پديدارشناختي وجود دارد شناسی روش

، مننونهدف اين مقاله ضمن بررسي و توصيف ديدگاه پديدارشناختي 

از برنامه درسي، تعيين ميزان اهميت برنامه  مننونها شرح برداشت

براي معلم، توصيف اهميت تدريس در  مننوندرسي پديدارشناختي 

و تبيين نظر برنامه درسي  مننونبرنامه درسي پديدارشناختي 

 .در مورد انتخاب محتوي و مواد درسي بود مننونپديدارشناختي 

  

   مننونپديدارشناسي 

نظران حوزه پديدارشناسي در تعليم، از صاحبيکي  مننماکس ون

از ديد وي پديدارشناسي به معناي مطالعه . تربيت و برنامه درسي است

هاي مختلف يادگيري و تدريس است که توسط افراد در دنياي جنبه

نظر محوري يک صاحب مننونترديد امروز بي. شودواقعي تجربه مي

علوم انساني محسوب  هاي پژوهش درو رهبري جهاني در حوزه

هاي پديدارشناسي در تدوين و توسعه شود که با استفاده از آموزه مي

شده بسيار موثر عمل ويژه در زمينه دنياي زيستهاي پژوهش بهروش

هاي تازه در عرصه هاي وي موجب گشودن افقنوشته. کرده است

 او نزديک به سه دهه تمام تالش. هاي تربيتي شده استفهم پژوهش

عنوان جانشين و و توان خود را صرف مطالعه برداشت و تجربه آدمي به

شده از علوم طبيعي براي هاي به عاريت گرفتهبراي پارادايم بديلي

  ].۷[مطالعه و يادگيري کودکان و آموزش آنها نموده است 

بر اين باور است تعليم و تربيت عبارت از شرايط و موقعيت  مننون

ه در تعليم، تربيت و برنامه درسي واجد اهميت آنچه ک. تدريس است

. هاي منحصر به فرد اوستاست عبارت از فرد يا کودک و ويژگي

هاي منحصر به فرد افراد و تعليم و تربيت چيزي نيست جز زندگي

]. ۹[مراقبت و توجه معلمان نسبت به اين خصوصيات منحصر به فرد 

وکار دارد اما هر دو بر تعليم و تربيت هم با نظريه و هم با عمل سر

چگونگي نحوه عملکرد موثر، سنجيده و مناسب در رابطه با کودکان 

در واقع ما زندگي انساني و هستي خود را فراموش ]. ۱۰[داللت دارد 

ايم، بنابراين علت موفقيت نظريه پديدارشناختي اجازه رويت کرده

ني جهان اند و عمق معچيزهايي است که خودش را از ما پنهان کرده

ها شناسي امتحان و بررسي فرضيهپديدار]. ۶[دهند را به ما نشان مي

بينند، تامل کنند و نيست، بلکه يافتن افرادي است که روي آنچه مي

جوهر و اساس تجربه، . کنندشود که دائما  جستجو ميشامل کساني مي

... خاطرآوردن، فکرکردن و کردن، بهکردن، تصورکردن، درکتدريس

  ].۱۱[درباره چيزي است 

  

هاي برنامه درسي مبتني بر ديدگاه پديدارشناسي ويژگي

   مننون

هاي براي برنامه درسي يا متن در بستر پديدارشناختي، ويژگي مننون

  ]:۷[شمرد زير را برمي
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اين بدان معناست که . متن يا برنامه درسي بايد داراي جهت باشد -۱

ها اين امر را بررسي کنند که چگونه با بچهطور آگاهانه مربيان بايد به

دهند و به آنها گوش مرتبط هستند، اعمال آنها را مدنظر قرار مي

گيري مربي داراي ديدگاه پديدارشناسي، جهت]. ۷[دهند  مي

دهد و مبتني بر اين ديدگاه، شناسانه و فکورانه را مدنظر قرار مي هستي

. است، قابل جداسازي نيست سان که زيست شدهنظريه از زندگي بدان

گويد اگر واقعا ما محقق هستيم، بايد به شيوه مي مننون

 .باشيم" محور کالس  درس"پديدارشناسي، 

گيري و مربي از جهت. متن يا برنامه درسي بايد قوي باشد -۲

تربيتي  يابي به درک و فهمعنوان منبعي براي دستديدگاهش به

انجام فعاليت مختلف تربيتي و پژوهشي آن کند و در سايه استفاده مي

عنوان يک رويکرد بنابراين مربي رويکرد خود را به. کندرا تقويت مي

عنوان دهد، بلکه بهدر ميان رويکردهاي مختلف مدنظر قرار نمي

گيري منحصر به فردي است مدنظر قرار رويکردي که داراي جهت

 ].۱۲[دهد مي

گيري قوي نسبت به ه داراي جهتمربي ک. متن بايد غني باشد -۳

ها است، در خود نوعي عالقه شديد به زندگي واقعي دنياي واقعي بچه

اين شيفتگي نسبت به جهان و دنياي واقعي ]. ۱۲[دهد را پرورش مي

يابي و ارايه معاني و برداشت مختلف از حوادث را عمال  دست

داستان، حکايت و ها از طريق کند، معاني که با بچهپذير مي امکان

 .شودساير اعمال توصيف پديدارشناسي کشف مي

اين امر بدان معناست که متن بايد داراي . متن بايد عميق باشد -۴

تصويرکشيدن ساختارهاي معني باشد، همراه با بههاي عميق و توصيف

 .شوديعني فراتر از آنچه باشد که به شکل حسي و فوري تجربه مي

] ۱۳[کار گرفته است اخيرش مفهوم و ايده تدبير را به او در يکي از آثار

کند که در اثر تدبير تدريس معناي عقالنيت تربيتي را و بيان مي

هاي مهم براي فکر در تعليم و تربيت اي از ويژگيمجموعه

کند که تعليم و تربيت پديدارشناختي براي مثال عنوان مي. شمرد برمي

. هاي زندگي حساس استا و حکايتهبه بسترهاي مربوط به داستان

خواهد که درباره زندگاني کودکان تامل و تفکر کنيم عالوه از ما ميبه

هاي نقش بسيار مهمي در ترجمه و تبديل انديشهمنن ونلذا ]. ۱۱[

تلقي او از . عمل آورده استپديدارشناسي به زبان برنامه درسي به

نديشيدن و نيز البته روشي عنوان راهي براي تفکر و اپديدارشناسي به

کردن، به او اين توان را داده است تا در هر دو حيطه نظريه براي عمل

  . و عمل تربيتي، آثار ارزشمندي را تدوين و منتشر کند

  

   مواد و محتوی

وقتي که من . توانيم همه چيز براي همه کودکان داشته باشيمما مي

علوم هستم، دامنه شغلي خود، يک معلم ورزش، ادبيات، تاريخ يا 

اما چه چيزي اهميت . دارمرا اعالم مي های خود ها و ظرفيتمسئوليت

آيا معلم، رياضي تدريس . دهدمواد موضوعي خاص را نشان مي

آموز آيا مواد درسي يا خود دانش(کند ها تدريس ميکند؟ يا به بچه مي

ي است که از ااين سئوال، اشتباه دو مقوله ؟)براي معلم اهميت دارد

گيرد؛ حتي آنهايي که توجيه عقلي درباره آموزش و پرورش نشات مي

اند، کنم، از قبل دچار اشتباه شدهگويند من هر دو را تدريس ميمي

  ]. ۵[چراکه هم با کودکان و هم با مدرسه مواجه هستند 

دليل تخصص شوند که بهمعلمان ابتدا بر مواد موضوعي متمرکز مي

کنم، حائز اهميت است که بگوييم من رياضي تدريس مي. آنها است

چون . اي استهرچند که واضح نباشد براي چه کسي و چه دوره

اما چه . ساله متفاوت است۱۵ها با کودکان ساله۱۰اي زندگي مدرسه

کند؟ ماهيت ها را شبيه ميچيزي تدريس رياضي يا تاريخ به بچه

دادن چه است؟ در گوشکردن چه چيزي موضوع در تجربه تدريس

دهد ما چيزي بدانيم؟ ما وارد ارتباط با چيزي است که آن اجازه مي

گيريم و اين درست شويم و چيزهايي را ياد ميچيزهايي از جهان مي

نيست بگوييم که ما موضوعات و محتوايي که در برنامه درسي مدارس 

جوهر دادن به موضوع، دهي و گوشپاسخ. ايمبوده را ياد گرفته

دهد و مواد موضوعي را آموزان را تشکيل ميارتباطي موضوع با دانش

  ].۵[ناميم کند که ما آن را يادگيري مياز هدف به عمل تبديل مي

  

  معلم 

اندازهاي سياسي وسيله چشمگويد که آموزش و پرورش بهمي مننون

شود و اين عمل منجر به معاصر در تعيين اهداف آموزشي متاثر مي

دادهاي آموزشي آموزان که برونتشويق معلمان شده تا روي دانش

معلمان در اين مسير با چند مشکل ]. ۵[هستند، بيشتر تمرکز نمايند 

اي و ديگري مشکالت شخصي روبرو هستند، يکي مشکالت موسسه

 ].۵[است 

زاي تعليم و هاي چالشتوانند جنبهمعلمان از ديد پديدارشناختي مي

آموزان به تجارب مثبت در نقش معلم پاسخ دهند تا دانش تربيت را در

فضاي مطلوب مدرسه دست يابند و احساس امنيت و سالمتي نمايند و 

. هاي يادگيري موفقيت کسب نموده و از زندگي لذت برنددر فعاليت

آموزان توسعه و رشد دهند، معلمان رابطه شخصي خود را با دانش

توجه به زباني هست که آنها بيان چراکه مشکل اصلي معلمان عدم 

  ]. ۵[کنند مي

بردن به ماهيت آموزش و پرورش وظيفه اي پيدر يک رفتار حرفه

توجهي معلمان گويددر حقيقت بيمي مننماکس ونمعلمان است 

به انتقال مواد (علت تکيه به بعد تدريس آموزش و پرورش است  به

 ).توجهي ندارند آموزانهاي دانشتکيه دارند به ساير ويژگي

هاي روزانه تدريس و  معلمان از اين موضوع آگاهند که فعاليت

يادگيري تابع اصولي انفعالي همچون جو مدرسه و کالس، سطوح 

هاي فيزيکي مورد  آموزان و معلمان، مهارت اي موجود بين دانش رابطه

شناسي پيچيده و ظريف فضاي پرشور و  ي معلمان و پديدار استفاده

يک  .]۱۰[ها، دفاتر و حيات مدرسه هستند  ها، کالس سالنزودگذر 

تواند از خودش بپرسد که چرا دوست دارد معلم شود؟ و اين معلم مي

کند از روي هوشياری درباره پديدارشناسي است که کمک مي
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  ].۱۴[ها تامل کند و به آنها جواب دهد موقعيت

  

  تعليم و تربيت 

عنوان نوعي خاص مواجه و تربيت را به توانيم تعليمدر نگاه اول ما مي

هاي علمي و ارتباط بين مادر و فرزند، معلم و شاگرد و همچنين فعاليت

الزمه پديدارشناختي شروع مداوم چيزي ]. ۵[والدين و نوجوان بدانيم 

نو و تازه است و برگشت به دنياي زندگي است و تعليم و تربيت ما را 

آموزان پيش با کودکان و دانش به سوي رفتار رشديافته و مداوم

کند و پديدارشناختي دنياي زندگي را تعليم و تربيت فرض مي .برد مي

ها، يعني جايي که تعليم اين حقيقتي است که در تجربه زيسته موقعيت

اما چگونه تعليم و . و تربيت در زندگي کودکان و والدين حاضر است

دانيم که تعليم و نه ميتربيت را در تجربه خودمان بررسي کنيم؟ چگو

تربيت در زندگي معلمان و والدين حاضر يا غايب است؟ ما ادعا 

کنيم که معلمان بر حسب توانايي، اثربخشي و شايستگي که دارند،  مي

معلم و والدين  شايسته، ]. ۵[کنند هايي خدمت ميبراساس ارزش

امنيت، (هاي احساسی دانند که چگونه بايد کودکان را برای موقعيت مي

آماده کنند و اين توانايی تعليم و ) عشق ،تقابل، استواري و پيوستگي

 ].۵[دهد تربيت آنان را نشان مي

  

   مننونبررسي پديدارشناسي 

و  برنامه درسي موضوع مهمي که بايد بررسي شود خود -۱

تعريف دقيقي از  مننون. از برنامه درسي است مننونهاي  برداشت

شده دهد و برنامه درسي وي بر تجربه زيستبرنامه درسي ارايه نمي

شناسانه، فراگير مبتني است تا تمرکز روي مسايل شناخت

عنوان موضوع شناسانه و مسايل متافيزيکي، در برنامه درسي به واقعيت

پديدارشناسي تجربه زندگي روزمره فراگير، منابع اصلي اطالعات 

دار، قوي، غني و هاي جهتشوند و ويژگيدرسي محسوب مي برنامه

  .داندبودن را براي برنامه درسي الزم ميعميق

. در برنامه درسي توجه خاصي دارد معلمبه اهميت و نقش  مننون -۲

کند معلمان از روي هوشياری واقعي و کمک مي مننونپديدارشناسي 

به  مننونبينيم که ميچنان. ها تامل کنندحقيقي درباره موقعيت

دهد و بر صميميت معلم تاکيد آموز اهميت ميارتباط بين معلم و دانش

عنوان يک معلم اگرچه به ولي سئوال اينجاست که صميميت. کندمي

عامل دخيل در تدريس موثر قابل فهم و درک است، اما به دشواري 

هاي آينده که آن را به معلمتوان آن را کمي کرد و دشوارتر اينمي

 .انتقال داد

شود که نيز تاکيد مي مننوندر پديدارشناسي  در بحث تدريس، -۳

در تدريس به معناي . است" بودن"نيست بلکه " دادنانجام"تدريس 

عنوان موضوع تنها در پي شناخت موضوع درسي بهبودن، معلم نه

ز عنوان شناسنده نيشناسايي است؛ بلکه، در پي شناخت فراگيران به

آموزمحور و بنابراين پديدارشناسي رويکردي دانش]. ۱[هست 

به  يمتک که از تجارب است يعنوان منبعتدريس بهمحور دارد و  مساله

و يا خالقانه و  يها است، يک فعاليت شهودها و کنترل کيفيتدريافت

تدريس به منزله و  نشده استبينينتايج پيش ينيز در جستجو

) عالوه بر انتقال مفاهيم(هاي يادگيري انگيزهيندي که در آن آفر

دهنده صرف اطالعات و دانش، شود و معلم از نقش انتقالهدايت مي

ها و شود که در تکوين نگرشبه کارگزار و راهنمايي مبدل مي

 .ثر استوآموزان بسيار مهاي دانش انگيزه

ي عالوه بر معناي شناخت محتواي درسي مننوندر پديدارشناسي  -۴

بنابراين . بايد دربرگيرنده معاني غيرشناختي يا معاني برتر نيز باشند

عنوان هنرهايي که معاني برتر را ارايه شعر، موسيقي و نقاشي به

برنامه . کنند از اهميت خاصي در پديدارشناسي برخوردار است مي

درسي به جاي انتقال معاني از جهان پيرامون به ذهن فراگير، روي 

هايي براي به فراگير فرصت. هاي فراگير متمرکز استربهتج بازتاب

دهد و مبتني بر تجارب شخصي از هايشان ميتامل يا بازتاب انديشه

ترين نوع دانش است و تجربه دانش نسبت به خود مهم. جهان است

  ].۱[روزمره و تجربه دروني مبناي انتخاب برنامه درسي است 

  

  گيرينتيجه

مواقعي رويکرد پديدارشناسي با زيباشناختي يکي  بينيم درکه ميچنان

عنوان پژوهش پديدارشناسي را به جرج ويليسمثال  . شودفرض مي

ولي در حقيقت ]. ۸[کند هرمنوتيک تعريف ميزيباشناختي و پيش

نوعي پژوهش تفسيري است که متمرکز بر برداشت و تجربه انساني 

ان کيفيت زيباشناختي ويژه آنچه که برخي از آن تحت عنواست، به

هاي اين دو ولي با دقت نظر تفاوت]. ۷[کنند تجربه آدمي ياد مي

توان شود، هرچند که در حوزه علوم انساني نميرويکرد مشخص مي

ديدگاه  بر مننون .ها را کامال  از هم جدا ساختمرز ديدگاه

 الگوهاي ارتباطي و نياز به يک مفهوم نظري دربراي پديدارشناختي، 

او توجه . کندادراک و فهم متقابل به هنگام بازسازي برنامه تاکيد مي

زيرا  دارد،هاي آموزشي با نياز فراگيرندگان خاصي به تناسب فعاليت

ها تنها زماني مناسب خواهند بود و عملي خواهند شد که در نوآوري

شده گنجانده ريزيالگوهاي فکري و عملي افراد بر پايه نوآوري طرح

 ال کنيمئواين نظريه اين امکان را فراهم مي آورد که س  ]. ١٥[ شوند

هاي يادگيري توان براي ايجاد و گسترش موقعيتچه شرايطي را مي

کار رود يا به عرضه مطالب درسي به در تعيين کرد؟ چه نوع ترتيبي

صورت بهتري نحوي بازسازي شود که اصالحات برنامه درسي به

اي نيل به درک آگاهانه و تعامل افراد صورت پذيرد؟ چه شاخصي بر

ضرورت و تناسب بازسازي برنامه به همان نحوي که  وجود دارد؟

يند برنامه درسي تعبير آها و نهادهاي موثر در فرتوسط افراد، گروه

   .شود، مطرح است مي

براي مطالعات برنامه درسي از تصديق اين  مننونارزش عمده کار 

تواند در معرفت جهان شخصي فرد مي زيستشود که نکته ناشي مي

هاي روزمره شناخته شود، چون اين تاييد راهي را براي عمومي تجربه

اين . گشايدجهان ديگران مي هاي مربوط به زيستمالحظه توصيف
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توان در مواد حاصل از منابعي نظير ادبيات ها را ميتوصيف

ها، نظر ، مصاحبهپديدارشناختي يا وجودي، شعر، رمان، دفتر خاطرات

البته مطالعات ناظر بر اين است که . توده مردم، مشاهدات و هنر يافت

جهان خود بسيار متغير و  -آموزان از زيستهاي دانشگزارش

  ].۱۶[تر از آن است که الگوي کلي و روشن از آن پديدار شود  خالصه

و فهم شوند که ما را از درک اي تنظيم ميهاي تربيتي به گونهفعاليت

جداشدن ما از بسياري از . کندروابط تربيتي محروم و منفک مي

هاي ما شود که فعاليتآموز سبب ميمتغيرهاي موجود در دنياي دانش

هاي تحقيق و تدريس به اقداماتي تصنعي، ساختگي و در حوزه

ايجاد تغيير در بينش و دگرگوني  مننون]. ۱۳[ظاهرفريب مبدل شود 

يند آدرکار فرانو ساير افراد دست آموزاندانشمان، تصورات اوليه معل

پيشنهاد  ،برنامه درسي را که بررسي و تحقيق برنامه را به عهده دارند

فردي و کنش متقابلي برنامه درسي موضوع ارتباطات برون. کندمي

است که بايد با معيار متعارف روش اکتشاف يا درک آگاهانه هدايت 

  .شود

شويم کـه ايـن انديشـمند در گسـترش مفـاهيم      در پايان يادآور مي

اي داشته اسـت و گفتنـي اسـت کـه در     برنامه درسي نقش برجسته

جـز در  بـه ( مـنن ونهاي پديدارشناختي ها و انديشهکشور ما ديدگاه

اميد است در آينده بـه آثـار ايـن    . ، مورد توجه نبوده است)يک مورد

  .متفکر توجه بيشتري شود
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