برنامه درسی روئیدنی
تاریخ دریافت97/10/24 :

1

تاریخ پذیرش و انتشار1397/11/13 :
رحمت اله

خسروی2

مقدمه

برنامه درسی روئیدنی منعکس کننده رویکرد سازندهگرایانه نسبت به برنامه درسی است .بهطورکلی ،در این برنامه درسی ،معلمان
با تدارک مجموعه ای از تجارب لذت بخش ،شرایطی فراهم میکنند که فراگیران در تعامل با آنها و محیط یادگیری بهطور فعاالنهه
به تولید و کشف ایده ها و عقاید می پردازند .در حقیقت در برنامه درسی روئیدنی ،یادگیری در اثر درگیر شدن فراگیران در فعالیتهها،
آزمایشها ،گفتگوها ،و یا کاوشها حاصل میشود .در حال حاضر رویکرد برنامه درسی روئیدنی ،توجه بسیاری از اندیشمندان و دسهت
اندرکاران عرصه آموزش و برنامه درسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است .در مقاله حاضر ،ابتهدا تعریهف و مفههو برنامهه
درسی روئیدنی و همچنین ویژگیها و پیشینه آن در متون و منابع تخصصی ارائه میشود ،سپس ارزش افزوده و کاربرد بالقوه ای کهه
این مفهو برای رشته برنامه ریزی درسی و سیاست گذاری های مربوط به آن دارد ،مورد بحث قرار می گیرد.
تعریف و مفهوم برنامه درسی روئیدنی

شیرر و همکاران )1996(3برنامه درسی روئیدنی را بهعنوان تجربیات یاادییری ا یایت تییایش ن ادم و مبناسا باا
عالیق کودکان و میلمان در یک موقییت خاص ،تیریف میکنند .مبیش اصالن ،)2018(4برنامه درسی روئیدنی را برنامهای
مببنی بر عالیق و نیا های کودکان دانسبه که بر یایه رویکرد رجیو امیلیا اسبوار است .ایاش برناماه شاام مجموعاهای ا
فیالیتهای یادییری است که عالیق و نیا های کودکان را ن انه میروند .به عم دال )1993(5برنامه درسی از طریق گفتگهوی
بین معلم و دانشآموز ،شکل روئیدنی به خود میگیرد و دیگر حامل نظا دانش معین نیست .بدیش مینا که برنامهه درسهی روئیهدنی
دانشِ قطعیِ شناختهشده برای انتقال به فراگیران نیست بلکه یک فرایند پویایی است که در آن معلمان و فراگیران دانش را از طریهق
گفتگو و مذاکره کشف کرده و توسهعه مهیدهنهد .جاون و نیماو ،)1994(6خاطرن اان کردماناد کاه برناماه درسای روئیادنی
توصیفکنندم یونهای ا برنامه درسی است که برای دانت آمو ان ا لحاا اجبمااعی مرباو و یاساگوو ،ا لحاا فکاری
درییر کنندم و جذاب ،و ا لحا فردی مینیدار است .به عم آنها ،ییام اصلی برنامه درسی روئیادنی ایاش اسات کاه کا
جریان یادییری ا تیام م ارکتکنندیان کالسی(میلم ،دانت آماو ان و  )...حاصا مایشاود .هماانطور کاه جاون و
رینولد  )1992( 7اظهار کردماند ،برنامه درسی روئیدنی هری صرفاً بر مبنای عالیق دانت آمو ان ساخبه نمیشاود ،بلکاه
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عالیق سایر شرکا مانند میلمان و والدیش نی مبنا قرار میییرد .نکباه قابا ذکر ایشکاه برناماه درسای روئیادنی ،هماوارم
ماهیت در حال تکام داشبه و همی ه آمادم یذیرش ظرفیتها و امکانات جدید است کاه در آغاا قاب تصاور نیسات .باا
توجه به آنچه ذکر شد ،برنامه درسی روئیدنی بهعنوان یک برنامه سا ندم یرایانه بر ایش فار مبکای اسات کاه کودکاان
وقبی در یادییری موفقیتآمی عم میکنند که فیالیتهای برنامه درسی یاسگووی عالیق ،قوتها ،نیا ها و واقییتهاای
ندیی آنها باشد .بهطورکلی در ایش نوع برنامه درسی میلمان ،دانت آمو ان ،اب ارهای تدریس و محیط یادییری در یاک
فضای انیطافیذیر ،م ارکبی ،و مببنی بر یفبوو به امر یادییری همت مییمارند.
پیشینه و ویژگیهای برنامه درسی روئیدنی
برنامه درسی روئیدنی توسط بسیاری ا محققان و اندی مندان ا قبی برِ ِدکمپ و کوی  ،)1997(8جون و همکاران،)2001(9
بوث ،)1997(10جون و نیمو ،)1994(11یو لی ،)2004(12اسبیسی )2009 (13و  ...موردمطالیه قراریرفبه است .ایش محققان ،فرایند
برنامه درسی روئیدنی را یک فرایند عم  /تجربه محور دانسبهاند که در آن رشد و یادییری فراییران ا طریق انجام دادن
مجموعهای ا فیالیتهای موردعالقه در یک فضای مببنی بر تیام و انیطاف حاص میشود .برخی دیور ا محققان به ایش نبیجه
رسیدماند که برنامه درسی روئیدنی میموالً با اعمال و اقدامات یدایوژیکی خاص مانند رویکرد برنامه درسی مببنی بر یروژم یا
رویکرد رجیو امیلیا (14هلم و کب 2001 ،15؛ کب و شارد )2000،16مرتبط است .برخالف مدارس میمول که تالش میکنند
موضوعات درسی را در قال های مانی خرد ا هم تفکیک کنند ،مدارس رجیو امیلیا بر یروژمهای تلفیقی تأکید میکنند که در آن
فراییران رو ها یا حبی مامها درییر یادییری آنها میشوند(یاندینی .)2004 ،17جون و نیمو( )1994اذعان میکنند که در برنامه
درسی مببنی بر رویکرد رجیو امیلیا ،کود کان به تفکر و م ارکت در ندیی رو مرم و یادییری فراخواندم میشوند .یک ارتبا
عمیق و قوی بیش تیلیم و تربیت و تجربیات ندیی وجود دارد .میلمان در مدارس مبکی بر رویکرد رجیو امیلیا بهعنوان
تسهیلوران ،به هدایت یادییری ا طریق همیاری ،یرست کردن ،ت ویق و عم فکورانه مییردا ند .میلمان با کودکان همکاری
میکنند و برای کس یک فهم عمیقتر ا مهارتهای تفکر و عالیق کودکان ،با دقّت به یفبووهای آنها یوش میدهند .ایش
یفبووها مبنایی برای برنامه درسی روئیدنی فراهم میکند .میلمان ییرو رویکرد رجیو ایمیلیا با اتکا بر آثار نظریهیردا انی چون
دیوئی ،ویووتسکی و ییاژم یادییری را یک فرایند فیال و م ارکبی در نظر میییرند و به فلسفه تربیبی مببنی بر روابط همیارانه
افبگار میکنند و بر ایش باورند که هر فرد بهمثابه یک یادییرندم است .حال با توجه به آنچه دربارم رویکرد رجیو امیلیا ذکر شد،
برنامه درسی روئیدنی مبکی بر ایش رویکرد همانطور که جون و نیمو( )1994اشارمکردماند ،برنامهای است که با اببناء بر عالیق
کودکان ساخبه می شود .موضوعات یادییری در ایش برنامه درسی ا یفبوو با کودکان ،ا وقاییی که در جامیه و خانوادم اتفاق
میافبد و همچنیش ا عالیق شناخبهشدم کودکان ن أت میییرد .برای شک ییری برنامه درسی روئیدنی ،میلمان با همکاری
یکدیور اب ارها و منابع موردنیا را تدارک میبینند ،حمایت والدیش /جامیه را جل میکنند و ا ایدمهای کودکان برای بهبود یروژم

یادییری بهرم میییرند .عالوم بر آنچه ذکر شد ،ا نظر تاریگی برنامه درسی روئیدنی در اندی ههای اندی مندانی چون جان
دیوئی 18ری ه دارد .دیوئی( )1902ا سا ماندهی برنامه درسی حول یروژمها یا موضوعاتی که کودکان را درییر و
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عالقهمند میسا د ،حمایت کردم است .او همچنیش خاطرن ان کردم که یادییری رویدادی است که ا طریق تجربه ندیی
حاص میشود(دیوئی .)1938 ،الببه باید یادآور شد ،هر تجربهای منجر به رشد و یادییری نمییردد بلکه تجاربی که ما
را به تأم دربارم احساسات ،اندی هها ،اعمال ،و عکسالیم ها وادار میکنند ،منبهی به یادییری
میشوند(دیوئی،1916،ص .)139میلمان بایسبی برای فراهم کردن آن نوع تجربه تالش کنند که کنجکاوی را برانوی د،
خالقیت و اببکار عم را تقویت کند و عالیق و مقاصد فرد را در موقییتهای مسئلهدار تقویت کند(دیوئی،
،1938ص .)38عالوم بر اهمیت عنصر عالقه و تجربه در برنامه درسی روئیدنی ،تمرک بر ندیی واقیی کودکان نی در ایش برنامه
درسی بسیار حائ اهمیت است .دیوئی( )1990درایشبارم و در حمایت ا مفهوم آمادمسا ی کودک برای ندیی واقیی مییوید":

مدرسه بایسبی به ندیی مرتبط شود و کودک به یک شیوم میمول و آشنا در آنجا کس تجربه نماید" (ص.)9
مطالیات انجامشدم در حو م برنامه درسی روئیدنی جملوی ن ان میدهند که شادی ،انرژی و سر ندیی ا جمله مهمتریش
م گصههای کودکانی است که ایش نوع برنامه درسی را تجربه کردماند(فبحی واجاریام و همکاران)1388 ،؛ در ایش برنامه درسی با

مسبقر شدن جو آ اد و دموکراتیک در محیط یادییری ،حس عالقهمندی و سر ندیی در فراییران ایجاد و تقویت میشود .انجمش
ملی تیلیم و تربیت جوانان و انجمش ملی مبگصصان کودکی اولیه در بگتهای تیلیم و تربیت ایاالتمبحدم ()1991
طرحری ی برنامه درسی مببنی بر ذوق و عالقه فراییران را بهطور صریح مورد تأکید قرار دادماند(به نق ا شیرر و
همکاران .)1996 ،در برنامه درسی روئیدنی ،کودکان محیط یادییری را نه بهعنوان مکانِ تحم یک برنامه ناسا یار با عالیق ان،
بلکه بهعنوان مکانی برای ابرا آ ادانه ظرفیتها و تواناییهای خود تلقی میکنند(لوینه .)1995 ،19درواقع ،فلسفه حاکم بر برنامه
درسی روئیدنی قائ به محدودیت و ان وا نیست بلکه قائم به آ ادی عم و م ارکت است و بر ضرورت وایذاری
تصمیمییری دربارم برنامه درسی به جریان تیام میان میلم و دانتآمو و محیط یادییری تأکید دارد .در خصوص آ ادی
عم فراییر در برنامه درسی ،دیوئی ( )1902اظهار میدارد "برنامه درسی به میلم مییوید که کودکان را در دسبیابی به حقیقت،
یبایی ،ظرفیتها و توانمندیهای خود آ اد بوذارند"(ص.)276
برنامه درسی روئیدنی دارای ویژییهایی است که آن را ا دیور برنامههای درسی مبمای میسا د .در ایش راسبا،
اسبیسی( )2009ینج ویژیی برای برنامه درسی روئیدنی ذکر کردم است که عبارتاند ا :

 -1برنامه درسی روئیدنی یک فرایند خطی 20نیست :ایش برناماه درسای باهمنظور یاسا دادن باه نیا هاای و عالیاق مب یار
کودکان ،عالیق و دغدغههای والدیش و جامیه ،و اولویتهای میلمان بهطور مداوم در حال تکام است.
 -2برنامه درسی روئیدنی فرایند چرخهای است :در ایش نوع برنامه درسی میلمان به نحو بهبری کودکان و خانوادمهای ان را
میشناسند ،یادییری کودکان را م اهدم میکنند ،ایدمهای ان را باا همکااران و خانوادمهاا باه اشابراک ماییذارناد ،باا
کودکان تیام میکنند ،فرایند یادییری را تحت نظارت قرار دادم و آن را ثبت و ضبط میکنند.
 -3برنامه درسی روئیدنی انعطافپذیر و پاسخگو است :میلمان برنامه کاار باا کودکاان را باهطور انیطافیاذیری طرحریا ی
میکنند بهیونهای که برنامه درسی بهمنظور یاس به عالیق کودکان بهطور مداوم در حال ت ییر و تکام است و بر نیا هاا
و نقا قوت و عالیق کودکان مبکی است.
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. Levine
 .20برنامه درسی تابع فرایند خطی دارای یک "درونداد -برونداد" بودم و در آن عوام غیرمنبظرم و ییتبینین دم مورد غفلت واقع شود .درواقع برنامه درسی مبکی بر ایش فرایناد دارای
یک هدف تصریحشدم ،محبوای م گص ،رویههای اجرایی مکانیکی و ار شیابی بسبه است .جون و نیمو( )1994ایش نوع برنامه درسی را برنامه درسی کنسرو شدم مینامند .ایاش کنساروها
بهوسیله مبگصصان برنامه درسی ساخبه میشوند و میلم وظیفه دارد محبوای برنامه درسی را ا داخ آن کنسرو بردارد و کودکان مجبورند بدون چاونوچرا آنهاا را قاورت دهناد ،مهام
نیست برای ان خوشم م باشد یا نه.

 -4برنامه درسی روئیدنی بر عنصر همکاری و مشارکت مبتنی است :برنامه درسی روئیدنی فرصاتهایی بارای ب رگسااالن و
کودکان فراهم میکند تا در فرایندهای تصمیمییری م ارکت کنند.
 -5برنامه درسی روئیدنی ،یادگیری کودکان و تفکر معلمان را مشهود میکند :میلماان یاادییری را باا کودکاان ،همکااران و
والدیش مسبند میکنند .آنها م ارکتکنندیان را در بحا و تأما ییراماون تجاارب یاادییریشاان درییار میکنناد و
یادییری را با اسبفادم ا طیف وسییی ا اب ارها مسبند میکنند .در ایش فرایند ،تفکار ،برناماهری ی و تصامیمییری خاود
میلمان نی آشکار میشود.
جون ( ،)1989نی ویژییهای برنامه درسی روئیدنی را چنیش برشمردم است -1 :تیلیم و تربیت کودکان یک رویداد
ا قب طرحری یشدم نیست ،بلکه یادییری در لحظات مگبلف در محیطهای یادییری و در جریان با ی رخ میدهد؛ -2
برنامه درسی روئیدنی بر ایش فلسفه اسبوار است که کودکان ا طریق باا ی کاردن یااد مایییرناد؛  -3قادرت خالقیات
کودکان ا انوی م درونی آنها به دست میآید و وقبی به وقوع میییوندد که کودکان هار کااری را در هر ماانی بگواهناد
انجام دهند؛  -4برنامه درسی باید بر فیالیت و عم مبمرک باشاد؛  -5آ ادی عما کودکاان مطاابق باا عالیق اان،عام
مهمی برای اف ایت اعبمادبهنفس و رشد موفقیتآمی آنها محساوب میشاود؛  -6بارای برناماه درسای روئیادنی های
قطییبی مبصور نیست ،کودکان میتوانند با یاس ها و اعمال ان آن را ت ییر دهند.
با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد ،به عم نوارندم برنامه درسی روئیدنی دارای هفت ویژیی مهام اسات .ویژیای نگسات رویکارد
سا ندمیرایانه حاکم بر آن است .در ایش نوع برنامه درسی کودکان ا طریق تیام با میلمان و محیط یادییری در یک مینه غنای و
شاد به ساخت دانت و مینا مییردا ند .در ایاش راسابا دیاوئی اشاارمکردم اسات کاه دانات و یاادییری ا طریاق تیاما انساان و
محیط(دیوئی )1933،در یک مینه غنی و ییچیدم حاص میشود .ویژیی دوم ،توجه به عالیق کودکان ،مربیان و والادیش اسات .در
ایش خصوص آی نر )2002(21مییوید" :ما بایسبی در کالسهای درس و محیطهاای یاادییری شارایطی را خلاق کنایم کاه در آن
یادییرندیان فرایند تربیت را با عالقهمندی تیقی کنند .سفر تربیبی باید یک سفر شاد باشد("...ص .)203عاالوم بار ایاش ،جاون و
رینولد  )1992(22اشارم کردماند ،برنامه درسی روئیدنی بر مبنای عالقه کودکان و سایر شرکا مانند میلمان و والدیش شک میییارد.
ویژیی سوم ،تأکید بر وقایع غیرمنبظرم و ا ییت تیییش ن دم است .در ایش مورد ،جاون و نیماو( ،)1994خاطرن اان کردماناد کاه
مواجهه با وقایع غیرمنبظرم نهتنها خالقیت کودکان بلکه خالقیت میلمان را نی اف ایت میدهد .ویژیی چهارم تجربهمحوری اسات.
درایشبارم ،بود و همکاران)1993(23خاطرن ان میکنند که یادییری فراتر ا تیام با یاک مجموعاه دانات موجاود اسات و عمادتاً
رویدادی است که ا طریق تجربه ندیی حاص میشود .ویژیی ینجم ،انیطافیذیری و خالقیت ایی است .همانطور که خساروی
و مهرمحمدی( )1391در مطالیه خود اشارمکردم اند ،در برنامه درسی روئیدنی با برقراری جو آ اد و دموکراتیک و یرهیا ا اسابقرار
جوّ بسبه و کنبرلی ،خالقیت کودکان رشد و تکثیر ییدا میکناد .ویژیای ش ام ،ارتباا با نادیی واقیای کودکاان اسات .جاون و
نیمو( )1994در ایش خصوص یادآور شدماند که ،وقبی هدف تیلیم و تربیت "یرورش انسان و بهبود ندیی" اوست ،بنابرایش ،برناماه
درسی بهعنوان عنصر اصلی تیلیم و تربیت بایسبی ندیی را در کانون توجه خود قرار دهد .دیوئی( )1990اشارمکردم که" ...تجاارب
دانتآمو ان در مدرسه بایسبی با ندیی واقیی آنها تناس داشبه باشد .ا ایشرو ،یادییری مسبل م ایجاد یک ییوناد اریانیاک بایش
کودک و محیط ندیی او است ...مدرسه بایسبی به ندیی واقیی مرتبط شود و فراییر به یک شیوم مبیارف و آشنا در آنجاا تجرباه

کس کند"(ص .)9ویژیی هفبم ،ارتبا میلمان ،فراییران و والدیش با یکدیور است .عنصر ارتبا برای رشاد هار برناماهای ال م
است .بر طبق دیدیام سایب  ،)2006 (24ارتبا ا طریق یفبووهای موجاود در اجارای برناماه صاورت مایییارد .یفبواو
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درواقع روشی برای جمعآوری اطالعات بی بر دربارم کودکاان اسات .درایشباارم ییباری )2006(25اشاارمکردم اسات کاه
کودکان وقبی یاد میییرند که ارتبا برقرار نمایند .به عم او وقبی کودکان نظرات ان را به همساالن خود بیان میکنناد،
یاد میییرند که چوونه ا نظرات خود دفاع کنند .مضاف بر ایش ،در یک یفبووی فیال ،امکان ایش وجود دارد که کودکاان
مهارتهای اجبماعی خود را بهبود ببگ ند(ییبری.)2006 ،
ارزشافزوده /کاربرد بالقوه مفهوم برنامه درسی روئیدنی برای رشته و سیاستگذاریهای مربوط به آن
به عم نوارندم ،بکار ییری سیسبم روئیادنی باهعنوان یاک الواوی برناماه درسای ،هماانطور کاه دالکاه و
اشارمکردماند ،دستکم ا دو منظر برای سیاستیذاری و تصمیمییری دربارم برنامه درسی و آمو ش ،کمککنندم است:
 منظر نگست ایشکه ،برنامه درسی روئیدنی سیاستیذاران و تصمیمییرندیان را به ایاش نوارش و دانات دعاوت مایکناد کاه
ذهشهای دانت آمو ان و میلمان بهعنوان سیسبمهای روئیدنی عم میکنند کاه کنبارل کاما آنهاا ناه امکانیاذیر اسات و ناه
مطلوب .ایش وجه به مینای روی آوردن به سیاست آ ادسا ی تصمیمییری دربارم برنامههای درسی مبناس باا ظرفیتهاا و دسات
شسبش ا سیاستهایی است که منجر به تصمیمییری کامالً تجوی ی و مبمرک برای برناماههای درسای باهویژم در ساطوح یااییش
تحصیلی است .در توضیح بی بر منظر نگست باید یفت ییرو سیاستیذاری و تصمیمییری مبمرک در برنامهری ی درسی ،بسیاری
ا میلمان هنو تصور میکنند که مؤثرتریش و کارآمدتریش روشها در یک محیط بسابه و کنبرلای اجارا میشاود کاه در آن میلام
بهطور دقیق محبوای بسبهبندیشدم را به دانت آمو ان منبق میکند .ایش در حالی است که ری ه بی بر ناکاامیهاای میلماان در
امر آمو ش و یادییری ،وفاداری آنها به ایش تصور و بااور اسات .آی نار( )1994در نقاد برناماه درسای تجاوی ی و نقات سانبی و
محافظهکارانه میلم اشارمکردم است که ،فرایند برنامه درسای تاش باه فرماول و الواوریبم نمیدهاد کاه در آن میلام طباق قواعاد
تیریفشدم مجری وفادار برنامه درسی باشد .بهبریش برنامه درسی بینیا ا مداخله میلم درصحنه طراحی و اجرا نیست.
 منظر دوم ایشکه بهنوعی مبأثر ا منظر نگست است اینکه ،برنامه درسی روئیدنی سیاستیذاران و تصمیمییرندیان را باه ایاش
درک دعوت میکند که ظرفیتها و م یتهای یک برنامه درسی ،به تیامالت محدود و برنامهری یشادم بایش میلام و دانتآماو در
کالس منحصر نمیشود .در توضیح بی بر میتوان یفت ،تیامالت دانت آمو ان باا یکادیور ،باا والادیش و باا دیوار عناصار مارتبط
محیطی به همان اندا م تیامالت دانت آمو ان با میلم ،مهم است .ا ایشرو برنامه درسی نبایاد در حابس و حصاار یاک ناوع تیاما
خاص باقی بماند ،در عو بایسبی تیامالت وسایع دانتآماو باا محایط را در کاانون توجاه قارار دهاد .در ایاش میناه جاون و
نیمو( ،)1994خاطرن ان کردماند برنامه درسی باید شرایطی فراهم کند که کودکان به عناصر و افرادی که در محیط اجبماعیشاان
ندیی میکنند میرفی شوند.کودکان نهتنها بایسبی با میلم و خانوادم ارتبا و تیام داشبه باشند ،بلکه بایسبی به کبابادار محلای،
یلیس ،و مأموران آتتن انی و  ...نی میرفی شوند.
بدیش ترتی با حرکت به سمت کاربرد برنامههای انیطافیذیر و آ اد نظیر برنامه درسی روئیدنی ،ناهتنها عاوار و ییامادهای
ناخوشایندی که برنامههای درسی بسبه و کنبرلی دارند ا بیش خواهد رفت بلکه به سب حضور عناصری چون اشبیاق به یادییری،
خالقیت ،م ارکت ،درییری در عم و ارتبا با ندیی واقیی در ایش برناماهها ،اثربگ ای آماو ش و یاادییری تضامیش و رضاایت
شرکاء برنامه درسی حاصا خواهاد شاد .البباه تحقاق ایاش مهام مسابل م مهیااکردن یرسااختهای فرهنوی(ذهنیات و نوارش
سیاستیذاران ،تصمیم ییران ،مجریان و اسبفادمکنندیان برنامه) ،ارائه آمو شهای ال م به عوام انسانی ،و تأمیش منابع و امکاناات
موردنیا برنامه میباشد.
همکااران)2007(26
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