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 چکیده
جارب زیسته ت بر اساسبازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان  انتشاروهش باهدف تبیین این پژ

 پدیدارشناسی استفاده شده است. از نوع، کیفی از روش پژوهش یندر ا است. شده انجام یداسات
نگری ازب یهادر طرح مشارکت یا یگروه یرمدسابقه  با اساتید از نه نفرپژوهش  در این کنندگانشرکت

 آوریجمع انتخاب گردیدند. یاکرانه استثنایی یا نوع موارد از هدفمند گیرینمونه صورتبه بودند که
 وتحلیلهیمورد تجزروش کدگذاری موضوعی  با نیمه ساختاریافته انجام و از مصاحبه با استفادهاطالعات 

استخراج  یکد مفهوم 997، از حذف کدهای مشترک پس، این پژوهش هاییافته از مجموعه .قرار گرفت
دانشگاه بومی بازنگری برنامه درسی  تدوین مدلمراحل شناسایی  در اساتید تجارب یانگرب شد که

ی و هفت اصل مؤلفهمقدمات بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان سه  ینهدر زم فرهنگیان بود.
محلی به  بومی و یاتمقتضنظر گرفتن  در ااین پژوهش ب دادنشان ها یافته شدند. بندیدستهلفه ؤزیرم

 و هارصتفبیان  عوامل درونی و بیرونی انتشار و بر اساستبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی 
 .پرداخته است الزامات
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 مقدمه
 انکارناپذیر اهمیتی ربش یبرا ییرتغ در حال جهان یهابا چالش مواجهه حاضر عصر در

و  آموزشی عنصر نظام تریناصلیبرنامه درسی  .(0262، هانچین دوماس و) است یافته
دانشجویان برای عرضه  و مهارت تجربه، فراهم آوری دانش یابزار برا ترینیادیبن

(. بازنگری بومی برنامه درسی بامطالعه 6917، اننیلی و همکار) استخدمات به جامعه 
ای یازهنبرنامه درسی به فهم تحوالت و  در هاآنبیان  بستر فرهنگی جامعه و زمینه و
 نامهدر بر عنصر فرهنگبه  در توجه بنت .انجامدمیآن به برنامه درسی  و انتقالمردمی 

 ریبراب تحقق به بتنس، شکل خود ترینجامع در یکردرواست که این  درسی معتقد
که موجبات تفاهم  کندمی درسی برنامه نوعی تدوین به و اقدام بوده متعهد آموزشی

 (.6772، 6بنت) داردقومی را در پی  هایگروه
 و یازهان به با توجه تا آوردیموجود  را بهبازنگری بومی برنامه درسی شرایطی 

با  درسی برنامه یشترب یزگاربر سا عالوه درسی برنامه یندر تدو بومی هایظرفیت
و  پورملک) شود یزن اجرا در مرحله درسی برنامه موفقیت به منجر، بومی یازهاین

 درسی همخوانی بیشتری با برنامه، بازنگری بومی در بدین ترتیب. (6971، زادهحکیم
 ینتدو ضرورت .گیردمینظر  در و شرایط زندگی افراد را زیست بوم زندگی افراد دارد

 امعهج در موجود متکثر و متنوع هایفرهنگ به توجه مستلزم منسجم درسی برنامه یک
 هر کشور آموزشیجزء نظام  ترینمهممعلمان اگر  .(6971، زادهو حکیم پورملک) است

بنابراین ؛ (0269، مسو و پانهوار) آیندمیعناصر آن به حساب  ترینمهماز  یکی، نباشند
رنامه توجه است. بازنگری ب شایسته، باشند تأثیرگذاربتوانند تا  آموزندمیآنچه معلمان 

 راکهچ هویتی شایان توجه است؛ ایگسترهافق و  عنوانبهدرسی بومی دانشگاه فرهنگیان 
لف محلی مناطق مخت و فرهنگ هنر، تاریخ، اجتماع، امکان پیوند بین برنامه درسی و دین

هادی ن عنوانبه. دانشگاه فرهنگیان بخشدمیو معنا و مفهومی ن ینوعبهو  کندمیرا فراهم 
 یازمندنبیشتر برنامه درسی  یو سازگارخطیر آموزش معلمان برای همگامی  یتمسئولبا 

الشی ت عنوانبهبومی برنامه درسی  بازنگری بومی برنامه درسی خویش است. یبازنگر
 هاآنانتقال  یعنی، یرگذارتأث از راه درست و هافرهنگخردهو  هافرهنگبرای حفظ این 

نتقل م ان و جامعهآموزدانشبه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان است تا به این وسیله به 
یک برنامه به هر میزان که خوب بازنگری شده  تجدید حیاتی دوباره صورت گیرد و شود

                                                                                                                                        
1. Bennett, C. I. 
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ه داشت زیآمیموفقیتاجرای  در عملمناسب است تا بتواند  توسعه و انتشار نیازمند، باشد
ازنگری اجرای ب آمیزموفقیتارکان  از، و انتشار برنامه درسی بازنگری شده توسعه باشد.

 برنامه درسی است.
خارج کشور بر نوآوری  یهاآموزش به بررسی تاثیر پژوهشی( در 0269) 6لی و ادوارد

، هابهمصاح یهبر پاپرداختند.  چین در جنوب معلمتربیت درسی هایبرنامهو بازنگری 
معلم درس زبان انگلیسی که در  51 یمشاهدهکانونی و  هایگروه، گروهی هایبحث
طراحی  آموزشیرویکردهای مدرن  از طریق)مشارکت داشتند  ایحرفهرشد  هایبرنامه

تکمیلی  یهاداده آموزشی هایموسسهنفر از مدیران  62با  مصاحبه و کاربسته شده بود(.
بوده و  چارچوب مفهومی عنوانبهر نوآوری نظریه انتشا کاربست را فراهم کرد.

را  ینوآورچین را که حامی تغییر و  آموزشی موقعیتی نظام هایجنبهان این پژوهشگر
ا ت یافتند درسی یهاکالسان شاهدی برای نوآوری در پژوهشگرقرار دادند.  موردبررسی

 فته درنوین منعکس یا هایآموزشحاصل  آموزشی هاینوآوریاین  تضمین کنند که
ی کلید نقش است. یرگذارتأثبر تسهیل نوآوری و تغییر  ایحرفهرشد  هایبرنامه

قرار گرفت و  موردبررسینوین هم  هایایدهرهبران انتشار  عنوانبه کنندگانمشارکت
 کندیمحرکت  آموزشیدر راستای سیستم  نشان داد که درک منتخب این نوآوری هایافته

 ت.درسی داشته اس هایبرنامه یو بازنگر ینوآوردر تسریع  مؤثریو آموزش نقش بسیار 
رهبری چابک و بازنگری برنامه درسی  هایمؤلفه ( به بررسی ارتباط بین0269) 0تیلور

های چابک بگیرند. مطالعه به روش کمی به بررسی پرداخته است. رهبران باید تصمیم
 درسی در آموزش عالی پرداخته ایهبرنامهو بازنگری  چابکرهبری  هایمؤلفهارتباط بین 

 موردبررسیرا  آموزشیرهبری چابک درون محیط  هایمؤلفهاست. این مطالعه تکامل 
رهبری  هایمؤلفهو تحلیل شده است.  آوریجمعکه  هاییدادهقرار داده است. بر پایه 

و مشارکت اساتید و  1توانمندسازی، 1کار گروهی، 5گیریتصمیم، 9چابک )انطباق
برنامه  یک آمیزموفقیت انتشار است. تأثیرگذاردرسی  هایبرنامهبر بازنگری  (9انمعلم

 هایپژوهشبه  توجهبذلعنایت به این مهم و  با است. در اجرارکن اساسی موفقیت 
این  زمینه و وجود کاستی در در اینصورت گرفته  هایپژوهشپیشین که از ناکافی بودن 

                                                                                                                                        
1. Li & Edwards 
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انتشار بازنگری  در ر درصدد است تا به عوامل موثرحاض پژوهش .کندمی حکایت، مهم
شناساندن این  و ییندر تببومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بپردازد تا بتواند گامی نو 

، رددگمیمطرح  ینجادر اپرسشی که  حال بردارد. گذارانسیاستعوامل به برنامه ریزان و 
 رسی دانشگاه فرهنگیان کدام است؟اساتید از انتشار بازنگری بومی برنامه د تجارب

 روش
 طراحی گردیده است. یدارشناسیپدمطالعه کیفی از نوع  صورتبهاین پژوهش 

، شودمی گرجلوهکه بر افراد  گونهآن، درباره جهان است پژوهشی، یدارشناسیپد
که گویای تالشی برای آزاد شدن از  دهندمیآنان خود را در حالتی قرار  کههنگامی

 پدیدارشناسی پژوهش (.6772، 6ون منن) باشدو عقاید روزمره  تعصبات، هاییرسوگ
که کانون اصلی توجه و تمرکز آن برداشت و تجربه  است« 0پژوهش تفسیری»نوعی از 

جزا م طوربهانسانی افراد مختلف را  هایبرداشتپدیدار شناختی  پژوهش .استانسان 
سان که در را بدان هابرداشتاز این  حاصل هایتوصیفبررسی کرده و نیز نتایج و 

 برای (.0225، 9پاینار) کندمی بررسی، شودمیمستقیم ظاهر  طوربهافراد  هایبرداشت
هدفمند از نوع موارد استثنایی یا  گیرینمونه از در این پژوهش؛ کنندگانشرکتانتخاب 

یا خاص توجه دارد  لغیرمعموبه موارد  گیرینمونهنوع  این استفاده شده است. ایکرانه
 (.6970، گال و بورگ) کندزمینه فهم موارد معمولی را فراهم  تواندمیآن  هاییافتهو 

ادامه پیدا کرد که با انجام نه مصاحبه با اساتیدی که سابقه  هادادهتا زمان اشباع  گیرینمونه
پذیرفت. روش  صورت، بازنگری داشتند هایدر طرحمدیر گروهی یا مشارکت 

از پاسخ ب صورتبه مصاحبه سؤاالت بود. یافتهساختارنیمه  مصاحبه، اطالعات آوریعجم
نیز از روش کدگذاری  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه راهنمای مصاحبه بود. بر اساسو 

کاغذ  بر روی، از ضبطپس  هامصاحبهترتیب متن  بدین استفاده شده است. 5موضوعی
اهیم واکاوی شد و مف سطر سپس بهتر صورت انجام پذیرد. هادادهنوشته شد تا کدگذاری 

های کد ، پژوهشگرکد استخراج گردید. پس از استخراج کدهای اولیه صورتبهاصلی 
قرار داد و برای هر طبقه نامی که معرف  یدر گروهرا  هاآنمشابه با یکدیگر را ادغام و 

، بندیبقهطترتیب با تشکیل  دینب .کردکدهای قرار گرفته شده در آن طبقه بود را انتخاب 
 نمتپژوهش، اطمینان از صحت و پایایی  برای اصلی مطالعه استخراج گردید. هایتم

                                                                                                                                        
1. Van Manen 
2. Interpretive inquiery 

3. Pinar, W. F. 
4. thematic coding. 
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بازگردانده شد تا مورد  کنندگانشرکتبه  هاآناز  شدهاستخراجو مفاهیم  هامصاحبه
نا با آش تن از مدرسین دوپژوهشگر، بر  عالوه ردند.کبازبینی قرار گرفته و سپس تأیید 

، در مورد مفاهیم درصد 72ند که تا حدود کردو مفاهیم را بررسی  متون، کیفی پژوهش
 یگروه یردماساتید با سابقه  یاردر اختنتایج این پژوهش  همچنین وجود داشت. نظراتفاق

بازنگری برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت که آنان نیز  یهادر طرحیا مشارکت 
 نتایج را تأیید کردند. این، ارب خودبا توجه به تج

 نظرانصاحبجمعیت شناختی  هایویژگی .1جدول 

 ردیف
مدرک 
 تحصیلی

 سمت رشته تحصیلی
محل  سابقه تدریس
 تدریس

 دانشگاه فرهنگیان سال 91 استاد آموزشیمدیریت  دکتری 6
 دانشگاه فرهنگیان سال 91 استاد و ریس پردیس آموزشیمدیریت  دکتری 0

 ریدکت 9
 مدیریت اقتصاد

 آموزشیمدیریت 
 دانشگاه فرهنگیان سال 02 ایاستاد و مدیر بالندگی حرفه

 دکتری 5
ریزی برنامه

 درسی
 دانشگاه تهران سال 02 استاد

 دکتری 1
ریزی برنامه

 درسی
 تهراندانشگاه  سال 01 استاد

 دکتری 1
ریزی برنامه

 درسی
 کارمند بخشاستاد و 
 ریزی درسیبرنامه

 دانشگاه فرهنگیان الس 02

 دانشگاه فرهنگیان سال 01 استاد و ریس پردیس آموزشیمدیریت  دکتری 9
 دانشگاه فرهنگیان سال 05 استاد و معاون پردیس ی فلسفهدکتری دکتری 1

 دکتری 7
ریزی برنامه

 درسی
 تهران دانشگاه سال 92 استاد

 هایافته
کد مفهومی که بیانگر  997ای مشترک حاصل از این پژوهش بعد از حذف کده هاییافته

 ،در بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بود مؤثرتجربه اساتید در زمینه عوامل 
 ؤلفهماصلی و هفت زیر  مؤلفهاستخراج گردید. مفاهیم انتشار بازنگری بومی در سه 

 داده شده است. نشان 6 نمودارشدند که در  بندیدسته
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 اتیدتجارب زیسته اس بر اساسدر بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان  مؤثر لعوام .1 نمودار

در این زمینه دارای دو کد  هامصاحبهاز  شدهاستخراج مفاهیم . عوامل درونی انتشار:6
 .است 0 نمودارمفهومی فرعی به شرح مندرج در 

 

 عوامل درونی انتشار() انتشاربر  مؤثراساتید در زمینه عوامل  تجارب .2 نمودار

 خاطرتعلقهمراهی و  باعث، حمایت اجتماعی و ایجاد جو مثبت و تعصب زدایی
با  ایجامعهو پرورش در هر  یادگیری، آموزش .شودمیاعضا نسبت به برنامه جدید 

معنی که از یک سو فرهنگ را مسئول  بدین فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارد.
 اهارزش، از نظام معنایی متأثرو از سوی دیگر فرایند آموزش را  نداکردهآموزش قلمداد 

 برای .(6976، صادقی) اندکردهدر یک جامعه تصور  موجود( و هنجارهای )همان فرهنگ
پذیرش برنامه جدید نیاز به پذیرش و باور افراد محلی برای همراهی با برنامه جدید 

برای اینکه برنامه رو قبول داشته باشن » :گویدمی 1شماره  شوندهمصاحبه بارهیندرا است.
 زئیجها رو در محتوای یادگیری بیاریم تا نفرهنگی آ هایمناسبترسوم و ، پس؛ زبان

خب اینکه کسانی که بازنگری رو اجرا » :9شماره  شوندهمصاحبه« از افراد محلی باشیم.

ی انتشاربازنگری بوم
برنامه درسی

تعریف فرصت ها و 
الزامات

رعوامل بیرونی انتشا عوامل درونی انتشار

عوامل درونی انتشار

حمایت اجتماعی
ایجاد جو مثبت و 

تعصب زدایی
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دید و کسانیه که شون در صورت همراهی با برنامه ج موفقیت، می کنن؛ احساس کنن
و  در انتشاراگر افراد بیشتری  «اجرای موفق بازنگری مهمه. در، برنامه رو اجرا می کنن

 هدف پروژه ،. از ابتداشودمیبهتر نهادینه ، دخیل و متعهد به کار باشند، بازنگری یتوسعه
معه به حداکثر رساندن تعداد زیادی از افراد در داخل و خارج از جا، و انتشارتوسعه 
ترتیب مشارکت حداکثری افراد در  بدین (.0229، گروسمن و همکاران) بود معلمتربیت
 آنچهر د هاآنو در نظر گرفتن نظرات و تجارب زیسته  گیریتصمیمسطح  ترینپایین
 کنندهبیانبازنگری را  چراکهعوامل درونی همراهی با بازنگری است  از، دانندمیالزم 

. است، دانندمیالزم  آموزشیبرای محتوای  آنچهخود در  نقطه نظرات و عقل جمعی
 کارگزاران هاینگرش و باورها به توجه بدون تغییرات در است گفته 6972 پورموسی
 ینا برای را آمیزیموفقیت اجرای تواننمی، جدید هایبرنامه مجریان عنوانبه تربیتی
 اورهاب زیرا است؛ مطرح تغییرات در اساسی عنصر عنوانبه معلمان نقش. زد رقم هابرنامه

 ودخ توجیهات به توجه با توانندمی هاآن و دارد تأثیر رفتارشان نوع در هاآن اعتقادات و
 را وریمح نقش درسی برنامة رسیدن بستبن به یا درسی برنامة درست شدن اجرایی در
 (6972، داداشی و همکاران) کنند ایفا

در این زمینه دارای سه  هامصاحبهاز  شدهاستخراج یممفاه . عوامل بیرونی انتشار:0
 .است 9 نمودارکد مفهومی فرعی به شرح مندرج در 

 

 عوامل بیرونی انتشار() انتشاربر  مؤثرتجارب اساتید در زمینه عوامل . 3 نمودار

. شودیمباعث همراهی و موفقیت برنامه  کنندگانشرکتآموزی اساتید و تشویق پیش
 با غلبا، سازیم همراه ییریافتهتغ درسی برنامه با را مخالف افراد چگونه که موضوع این

عوامل بیرونی 
انتشار

افزایش مشارکت و 
حمایت

پیش آموزی 
اساتید

تشویق شرکت 
کنندگان
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 دگردمیدرسی حل  برنامه بازنگری امر در مشارکت برای هاآن حمایت و تشویق راهکار
 ایتهد و پشتیبانی نیازمند درسی هایبرنامه در تغییر هرگونه ایجاد (.0226، جانسون)

 عمل موقعیت در که دریابند جدید درسی هایبرنامه مجریان کههنگامی. است مجریان
 حمایت معنوی و مادی جهت از، شده انجام تغییرات با سازگاری جهت به و اندنشده رها
 (.6915، پورموسی) گیردمیبیشتری صورت  با کیفیت تغییرات اجرای، شوندمی

کنن می رو اجرارنامه که ب ییهاآن یهمهاین اجازه رو بدیم که » :6شماره  شوندهمصاحبه
محلی که بقیه  هایآدم طور همین با هم حرف بزنن و بهترین کار رو در عمل انجام بدن.

اینکه توی پردیس بازنگری رو شروع  برای اینکه؛ دیگه باشن. در اجراقبول شون دارن 
 هایمدآاز تعداد زیادی از افراد بومی دانشگاهی استفاده کنیم. خب باعث میشه که از ، کنیم

 :9ماره ش شوندهمصاحبه «.بیاریم برای تغییر برنامه به دستمختلف نظرها و اطالعات 
 پس حمایت بیشتری هم از برنامه کنندهشرکتهر چه افراد بیشتری از هر استان در اجرا »

اطق برنامه رو به من موقعبه یدبا، برنامه جدید رو درست اجرا کنیم خواهیمیماگه » «.میشه
 .«برقرار کنیم تا با برنامه جدید هماهنگ باشن آموزشیو برای استادها هم کالس  بفرستیم
حق صحبت درباره آنچه شایسته تغییر در برنامه است  کنندگانمشارکتهمه  کههنگامی

 ایهکالسبرقراری  همچنین .دهندمیبهترین کار را در عمل انجام  پس، را داشته باشند
 . اساساًامدانجمیبا برنامه بازنگری شده به موفقیت برنامه  برای هماهنگی اساتید آموزشی
 و رژیان صرف و تالش نیازمند معموالً درسی برنامه اصالح و تغییر فرایند در مشارکت

 ارتقاء نظام چارچوب یا در و مادی هایپاداش قالب در باید روازاین .است فراوان وقت
 ،اجراکنندگانمالی یا دادن امتیاز به همه  ویقتش (.6970، فتحی) گیرد قرار مدنظر ایحرفه
 و عامل بیرونی انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان است. انگیزه
در این زمینه دارای  هامصاحبهاز  شدهاستخراج مفاهیم و الزامات: هافرصت. تعریف 9

 .است 5 نموداردو کد مفهومی فرعی به شرح مندرج در 
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 .4نمودار 

برنامه درسی بازنگری شده گامی مهم در سهولت اجرای  یسازشفافو  رسانیاطالع
 یاسازوکاره دارد ضرورت آنچه شده بازنگری درسی هایبرنامه ابالغ از پس برنامه است.

 ظهور تیوق درسی برنامه تغییرات چراکه، است تغییرات اجرای در پشتیبانی و هماهنگی
، تغییر ایجاد از قبل درواقع (.6976، پورموسی) شوند گذاشته ااجر به که یابندمی اجتماعی
ردد گ توجیه افراد برای تغییر مزایای و شود فراهم آن مساعد هایزمینه تا است ضروری

 غیر در چراکه شود؛ انجام آنان توجهجلب با و مجریان حداکثری مشارکت با تغییرات و
 عمل رد ولی کنند استقبال جدید غییراتت از فشار اثر در است ممکن افراد صورت این

البته قبلش باید » :6شماره  شوندهمصاحبه (.6970، کاملی) برخیزندبه مبارزه  آن با
 راممورداحتقبلی رو اصالح کنیم و از استادهایی که قبولشون دارن و  یهادستورالعمل

 ایدب اهداف «.و نکات مثبت برنامه جدید رو توضیح بدن هاخوبیکه  یمهبخوا، هستند
 در رمزگشایی و رمزگذاری. شود همه برای فهمقابل و عملیاتی عبارات به تبدیل

 اشندب منطبق هم بر باید که است اصولی از یکی، آموزشی یگذارو هدف گذارییاستس
 .(0266، برایسون)

 هایبخشنامهخب اینکه چطور اجرا کنن رو باید در قالب » :9شماره  شوندهمصاحبه
 و استادها درباره برنامه هاپردیسوضیح بدیم و آگاهی و اطالعات بیشتری به جدید ت

یا  دهیمرو آموزش هم می هاآنبا شرکت دادن استادها در بازنگری  مثالً جدید بدیم.
 مثالً: »5شماره  شوندهمصاحبه «.بفرستیم یشاناجرا رو از قبل برا هایدستورالعملحداقل 

رایط ش بر اساس بدیم که بهترین کار و اجرا رو لسه تشکیلبرای اجرای برنامه جدید ج
 نظارت هاآنو روی  نباشندتوجیهی رفع تکلیف  هایجلسهاین  اما؛ منطقه انجام بدیم

تعریف فرصت ها و الزامات

شفاف سازیاطالع رسانی
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 به حرکت، آغاز شروع کار در، و آگاهی از استانداردهای انجام یک برنامه تعیین« .باشد
ا همراه برنامه ی رسانیاطالعبدین ترتیب سازوکارهای  انجامدمیدر مسیر تکامل برنامه 

 معلمتتربیاستادان  آنچهپیش از شروع برنامه جدید در موفقیت آن نقش بسزایی دارد. 
 امری ،در زمان تغییر سریع خصوصبه، کنندمیدر مورد فرایند آموزش و یادگیری فکر 

 (.0229، گروسمن و همکاران) حیاتی است

 ریگینتیجهبحث و 
ن نقش آ آمیزموفقیت یدر اجراانتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان 

منسجم برای انتشار و توسعه برنامه درسی به  ایبرنامهچنانچه داشتن  .حائز اهمیتی دارد
 مسائل چراکهمحیط باید پویا باشد ، سازوکار اجرا کمک کند. برای انجام بازنگری

 رایو اج بازنگری زمانهم طوربه یهدر ترک .دهندحیط پویا نشان میخود را در م، بازنگری
در مورد  معلمتربیتمعلمان  آنچه این است؛ عقیده بر چراکه، شودانجام می بازنگری

اتی امری حی، در زمان تغییر سریع خصوصبه، ندنکفرآیند آموزش و یادگیری فکر می
شارکت م و های جدیدی را برای کار خودکها و تکنیمعلمان استراتژی ترتیب بدین است.

، ارانگروسمن و همک) داشتگیری نسبت به پیشینیان خود خواهند مستقیم در تصمیم
 بازنگری بومی برنامه درسی نقطه عطفی در بازنگری برنامه درسی است. انتشار (.0229

، شته باشداد گیریتصمیمبیشتری در  کنندگانمشارکتهر میزان که یک برنامه تعداد  به
 رجستهب رویکردهای از پشتوانه اجتماعی بیشتری در انتشار برخوردار خواهد بود. یکی از

 با ایینپ به باال از رویکرد مقابل در مشارکتی رویکرد درسی هایبرنامه در تغییر ایجاد
 تغییر رد رویکردی چنین. است تمرکز حداقل با باال به پایین از رویکرد و تمرکز حداکثر

 مناسب تغییر ایجزیره و جداگانه رویکردهای که استدالل این با درسی هایامهبرن
(. در بازنگری بومی برنامه درسی 6975، حسینی و همکاران) است شده پدیدار، باشندنمی

، ایین نیستپ باال بهدانشگاه فرهنگیان با داشتن رویکردی مشارکتی که جنبه دستوری و از 
 مشارکت داشتند گیرییمدر تصمو حمایت جمعی افرادی که  در فرایند انتشار همراهی

 هایسکالآموزی اساتید و برقراری پیش عوامل بیرونی انتشار؛ در را با خود به همراه دارد.
 چنینهم .انجامدمیبرای توجیه اساتید به پذیرش و همراهی آنان با برنامه جدید  آموزشی
 درونی انتشار به بازنگری بومی کمک شایانیعوامل  عنوانبهنیز  کنندگانشرکتتشویق 

 بسیار درویکر یک ارزیابی تیم که است واقعیت این بازنگری؛ موفقیت عوامل . ازکندمی
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 همه نظرات و هابازتاب بلکه، نباشد توجهیبنکند و  حرکت باال سمت به، داشته باشد باز
فرایند  هایگیرییمتصمبرای تبیین  .(0265، ریچمن) کند تشویق را کنندگانشرکت

، اجرایی برنامه جدید به تفهیم هاینامهیوهش موقعبهارسال  و تدوین، بازنگری
 بر اساسدرسی برنامه  بازنگری .انجامدمیو رفع ابهامات بازنگری بومی  یسازروشن

ته برجس مدرسانتوسط سپس  .شودمیشروع  کنندگاناستفادهاز نیازهای دریافتی 
و اجرا  محتوا، به اجماع در مورد اهداف نهایتاً د کهگیرقرار می بحثموردشده و تحلیل

و راهکارهای عملی حاصل از فکر و  هااندیشیهممجموع  .(0229، گروسمن) رسندمی
 هر ،نهاده شود اجراکنندگان در اختیارروشن و بدون ابهام  صورتبهاندیشه جمعی باید 

ر د اجراکنندگاند بازبینی قرار گیرد و نظرات دوباره مور تواندمیاجرا  ینددر فراگام 
، شدهینتدوصورت مغایرت نداشتن با اهداف  در، آینده یا در حین اجرا هایبازنگری

ترتیب بازنگری بومی با مشارکت حداکثری و همدالنه در سطح افراد  بدین شود. اعمال
 .شودمیمحلی اجرا 
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