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Abstract: Predefined curriculum has been 
criticized by many scholars. As a result,
an alternative concept called emergent 
curriculum has surfaced. This conception 
of curriculum calls into question features 
of predefined curriculum such as fixed and 
linear approach to curriculum 
development. Also, it is claimed that 
emergent curriculum contributes to 
furthering the depth and richness of 
curriculum inquiry, thus making 
curriculum practice consistent with the 
cause of reinforcing students’ creativity. 
The most significant features of emergent 
curriculum discussed in the paper are 
argued to be experiential nature, creativity 
stimulation and relevance to life.  This 
paper relies on a conceptual analytical 
methodology and initiates the process by 
investigating the differences between the 
concepts of predefined and emergent 
curriculum, leading to a discussion of 
basic assumptions, critical features and 
requirements for execution in emergent 
curriculum.
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درســی از پــیش تعیــین شــده توســط برنامــه: چکیــده

در اثـر  . اندیشمندان زیادي مورد نقد قرار گرفته اسـت 

درسی روئیدنی بـه  این نقد، مفهوم دیگري به نام برنامه

درسـی دربـاره   برنامـه این مفهـوم از  . وجود آمده است

ده از قبیـل  درسی از پـیش تعیـین شـ   هاي برنامهویژگی

ریزي درسی، بـه  اختیار رویکرد خطی و ثابت در برنامه

همچنین عمق و غناي پـژوهش  . پردازدتأمل نقّادانه می

-درسی را افزایش داده و در نتیجـه عمـل برنامـه   برنامه

آمــوزان درســی را در جهــت تقویــت خالقیــت دانــش

از مهمترین خصوصیات این نوع برنامه  .کندسازگار می

، و »خالقیـت محـرك  «، »تجربیشتن ماهیت دا«درسی، 
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درسـی از پـیش تعیـین شـده     هاي آن بـا برنامـه  تفاوت

هاي مهم بررسی شده سپس مفروضات اساسی، ویژگی
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  مقدمه 

از قبیل، بوت دي است که توسط بسیاري از مربیاندرسی روئیدنی، رویکربرنامه
1
؛ جونز 1997،

و نیمو
2
، براي مثال برِد کمپ و کاپلمؤلفان اکثر. تفاده قرار گرفته استمورد اس1994،

3
 و 1997، 

جونز و همکاران
4
درسی عمل محور کـه بـا رشـد    درسی روئیدنی را با برنامهاعمال برنامه ،2001،

درسـی  کنند که برنامـه تصور می نویسندگاندیگر از برخی . دانندفراگیران تناسب دارد، مرتبط می

معـروف بـه    درسی مبتنی بر پـروژه یکرد اعمال پداگوژیکی خاص از قبیل روبا الً روئیدنی معمو

رویکرد رجیو امیلیا
5

هلم و کتز( 
6

؛ کتز و چارد2001، 
7
خالف مـدارس  بـر . شودمرتبط می) 2000،

هـاي  از هم تفکیک کنند، مدارس رجیو امیلیـا بـر پـروژه   کنند موضوعات را معمول که تالش می

نـدینی اگ(شـوند درگیـر مـی  هـا  روزها یا حتـی مـاه   فراگیرانکنند که در آن تري تأکید میجامع
8

 ،

 نـوع  در ایـن . درسی روئیدنی استدرسی، برنامهترین شکل برنامههنريبه زعم نگارنده . )2004

معلمـان بـا تـدارك    ند؛ شـو منجر به پیامدهاي خودجوش مـی  روئیدنیهاي درسی، فعالیتبرنامه

ها و عقاید ه کشف ایدهآموزان به طور فعاالنه بکنند تا دانشراهم میتجارب اثر بخش، شرایطی ف

هـا، و یـا   هـا، گفتگـو  مایشها، آزآموزان در فعالیتیادگیري در اثر درگیر شدن دانشبپردازند؛ و 

آموزان نیروهایی هستند که آنهـا را بـه   کنجکاوي و انگیزه درونی دانش. شودحاصل می هاکاوش

پذیري، سازگاري، و آمادگی رمز انعطاف. دهندمی سوقریزي نشده و نامعین هسمت اهداف برنام

با در درسی یابی این نوع برنامهشبا این حال، ارز. درسی روئیدنی استبرنامهدر تدریس موفقیت 

. کاسته نشـود اي انجام گیرد که از اعتبار آن ، بایستی به گونهآن پذیرينظر گرفتن ویژگی انعطاف

ها بـه طورکامـل   فعالیتکه  شودحاصل میوقتی  و موفقیت واقعیدرسی، یادگیري رنامهب در این

هـا و دستاوردهایشـان در   از موفقیـت آموزان کردن دانشوظیفه معلم، آگاه همچنین . انجام شوند

 ارائـه  هـاي تفصـیلی،  گزارشدریافت گفتگو، ممکن است از طریق معلم . پایان هر فعالیت است

1  . Booth
2. Jones & Nimmo
3. Bredekamp & Copple
4. Jones et al.
5. Reggio Emilia
6. Helm & Katz
7. Katz & Chard
8. Gandini
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ی رسـمی از  هـای یابیشـ ارز ... هـا، و  ها، ثبت فعالیتپروژهارائه مشاهدات، جام انها، چک لیست

  . آموزان به عمل آورددانش

از  ندشـو که منجر به پیامـدهاي خـود جـوش مـی     روئیدنیهاي ازي فعالیتسدر زمینهمهارت 

-برنامـه  در ایـن نـوع  . دنی استدرسی روئیهاي مورد نیاز معلم در برنامهترین مهارتمجمله مه

-به هدایت فراینـدها و تجـارب یـادگیري مختلـف مـی      ،معلم به عنوان استاد سازماندهی درسی

درسی، دانـش دربـاره مراحـل    هاي مورد نیاز معلم در این نوع برنامهیکی دیگر از مهارت. پردازد

-آموزان و انتظارات فرایندي برنامهمعلمان بایستی در خصوص مراحل رشد دانش. باشدرشد می

عالوه بر این، معلمـان بایسـتی شـرایطی را فـراهم     .  درسی، دانش و تخصص کافی داشته باشند

. هـایی دریافـت کننـد   سؤاالت خود را مطرح کرده و پاسخ آموزان بتوانندکنند که تحت آن دانش

. سـازند را ظـاهر مـی   خودهاي کاوشگري سؤال پرسیدن، عالیق و مهارت طریقآموزان از دانش

آموزان، توانایی چشـم پوشـی از کنتـرل یـادگیري ذاتـی      ها و استعدادهاي دانشمهارتآگاهی از 

اسـتعدادهاي درخشـان بـه    ریـزي بـراي   هاي آنها، برنامـه ظور پرورش خالقیتآموزان به مندانش

هـاي  و بـازخورد دهـی بـه شـیوه    و توانـایی ارزشـیابی    به آنها منظور فراهم کردن امکانات ویژه

ـ . درسی اسـت هاي معلم در این نوع برنامهلتاز دیگر رسا مختلف ا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد      ب

بر این اساس، بـه  . روئیدنی، معلم نقش اساسی بر عهده دارد درسیشود که در برنامهمالحظه می

 آن در کـه  اسـت  مسـتمر  نظـر  تجدیـد  و ریزي طرح فرایند یک روئیدنی درسیبرنامهطور کلی 

 لـذت  بـراي  بهتـر  روش یـک  جستجوي در مداوم طور به آموزاناز طریق تعامل با دانش معلمان

تبیـین مفهـوم   در صـدد  حاضر  نگارنده در مقاله .هستند آنان براي یادگیري تجارب کردن بخش

است،  درسی از پیش تعیین شدهبرنامهمفهوم انتقادي بر روي  درسی روئیدنی از طریق تأملرنامهب

 برنامـه درسـی روئیـدنی   مفهـوم   -1: سؤال کلیدي است سهپاسخگویی به به دنبال  در این راستا

-3 درسی از پیش تعیـین شـده دارد؟  هایی با برنامهدرسی چه تفاوتاین نوع برنامه -2 چیست؟

 درسی چیست؟برنامهاستلزامات اجرایی این نوع  ها، و، ویژگیهااستگاهخ

  درسی روئیدنیمفهوم برنامه تعریف و

هاي یادگیري متناسب بـا  درسی روئیدنی را به عنوان تجربیات و فعالیتهبرخی از مربیان، برنام

). 1996شیرر و همکاران، ( کنندیآموزان و معلمان در یک زمینه مفروض، تعریف معالیق دانش

کل جریـان یـادگیري    درسی روئیدنی این است کهبرنامه پیام اصلی«) 1994(به زعم جونز و نیمو
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هـایی کـه   انتخـاب . یابـد آموزان تکامل میمعلم و دانشیعنی  ن کالسیاز تعامل مشارکت کنندگا

ن بـراي  هـاي آنهـا باشـد؛ همچنـی    شود بایستی منعکس کننـده ارزش آموزان انجام میبراي دانش

 »آزاد مـورد تأکیـد واقـع شـود     -هـاي هـدف  بایستی برنامـه آموزان نیازهاي دانشپاسخگویی به 

نولدزجونز و ریالبته همانطور که  ).3ص(
1
هرگـز  درسی روئیـدنی  برنامه« اندردهاظهار ک )1992( 

شود، بلکـه عالیـق سـایر شـرکاء ماننـد معلمـان و       آموزان ساخته نمیصرفاً بر مبناي عالقه دانش

به تکامـل فرهنـگ کـالس     و والدین هاي معلمانها و دغدغهارزش. گیردمبنا قرار میوالدین نیز 

و  هـا ظرفیـت ئیدنی جنبه تکاملی داشته و همیشه آماده پذیرش درسی روبرنامهلذا . کندکمک می

  ».اندهقابل تصور نبود ریزي آغازینکه در طول فرایند برنامهي است امکانات جدید

برد، با وجود  درسی از ضعف موجود در مبانی فلسفی رنج مدر حال حاضر این گرایش برنامه   

برنامه  طبق این رویکرد. استا به خود جلب کرده این، در سرتاسر دنیا توجه همه پژوهشگران ر

درسـی روئیـدنی یـک    به زعم نگارنده، برنامـه . هرچیزي در طبیعت، ماهیت روئیدنی دارد درسی

آمـوزان، ابزارهـاي تـدریس و محـیط     ایانه است که در آن معلمان، دانشبرنامه درسی سازنده گر

 رویکـرد خـارج از   درسـی  ایـن برنامـه   .یادگیري در یک فضاي گفتمانی باهم تعامـل مـی کننـد   

هرچیزي در حال رویش «، حرکت کرده و در قالب رویکرد »هرچیزي، از پیش تعیین شده است«

  . رودمی  پیش »و تحول است

تفاوت هاي برنامه درسی روئیدنی و برنامه درسی از پیش تعیین 

  :پیش تعیین شده عبارتند ازدرسی از درسی روئیدنی و برنامهمهمترین وجوه افتراق برنامه

آمـوزان و ارائـه تجـارب یـادگیري لـذت      هاي دانشدر برنامه درسی روئیدنی افزایش توانایی

درسـی از  درسی بـر خـالف برنامـه   در این نوع برنامه. استبرخورداربخش از اهمیت زیادي 

تهـا و  شـود و نـه در ان  پیش تعیین شده، لذت و نشاط در جریان و مسیر یادگیري حاصل مـی 

هـاي درس و مـدارس   ما بایستی در کالس«: گویددر این خصوص آیزنر می. مقصد یادگیري

سـفر  . مندي تعقیب کنندآموزان فرایند تربیت را با عالقهشرایطی را خلق کنیم که در آن دانش

کننـد کـه یـک    آلفرد وایتهد اکثر مردم گمـان مـی   به اعتقاد. تربیتی بایستی یک سفر شاد باشد

درست، عکس این قضـیه صـادق اسـت،    . کندند به خاطر دانستن و فهمیدن تحقیق میدانشم

آید به تحقیـق  یعنی دانشمند به خاطر لذت و رضایتی که در مسیر تحقیق و کاوش بدست می

1. Jones and Reynolds,
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دانشمند مهم است نشاط، چالش و درگیري موجـود در فراینـد تحقیـق    آنچه براي  .پردازدمی

آیـد  بـه دسـت مـی    يریادگی ریدر مس و رضایت خاطري که لذت در بهترین حالت،. باشدمی

  ).203،صa2002به نقل از آیزنر، (  »شودیک تجربه زیبایی شناختی محسوب می

درسی از پیش تعیین شده با درگیر سـاختن دانـش  رسی روئیدنی در مقایسه با برنامهبرنامه د-

یین نشـده، قـدرت تخیـل،    هاي غیر خطی و از پیش تعآموزان در تکالیف هدف آزاد و پروژه

در . دهـد مندي را در آنها افزایش میشگفت زدگی، خالقیت و در نهایت خشنودي و رضایت

آن  درسی بسیار فراتر از بعـد علمـی  و زیبایی شناختی این نوع برنامه اهمیت بعد هنريواقع، 

-تقویت میخالقیت و قوه تخیل را  ،تکالیف هدف آزاد« :گویددر این راستا، آیزنر می. است

بنابراین، آن بایستی در تدریس ریاضیات، همه علـوم،  . تخیل مادرِ ابداع و نوآوري است. کند

تحقـق ایـن مهـم،    . تاریخ، و در واقع در تمام قلمروهاي معرفت بشـر، حضـور داشـته باشـد    

مـا بـه   . هـاي تخیلـی، ممکـن شـود    در نظام آموزشی فرهنگ ایجاد جنبهاست که  آن مستلزم

آموزان بتوانند از داریم که در آن تکالیف به اندازه کافی هدف آزاد باشد تا دانش مدارسی نیاز

).  b2002آیزنر،( »کارشان رضایت خاطر بدست آورند

و شـناختی  ابعـاد  درسی از پـیش تعیـین شـده، بـین    برنامهبه درسی روئیدنی نسبت در برنامه 

-به طور معمول، در اکثـر نظـام  . داي وجود داردگیري به هم پیوستگی قابل مالحظهعاطفی یا

 کمتـري  توجـه  و گرفته قرار شناختی حیطه با تقابل در عاطفی ریزي درسی حیطههاي برنامه

کراتول، بلوم، و ماسیا( استکرده دریافت را
1
-برنامـه  تجـویز  منجر بـه  دوگانگی این ).1964،

مارتین و رگلوت(شده است دوگانه و مجزا تربیتی هاي
2
 اد نگارنـده، رشـد  بـه اعتقـ  ). 1999،

هاي درسی از پـیش تعیـین   است که در برنامه شناختی رشد براي ضروري مبناي یک عاطفی

 عالقه«است که در برنامه درسی روئیدنی  این درحالی. گیردشده چندان مورد توجه قرار نمی

.گیردمبناي کسب دانش قرار می» محتوا سمت به مثبت نگرش« و  »یادگیري به

درسـی روئیـدنی تناسـب تصـمیمات بـا     درسی از پیش تعیین شده، در برنامهمهبر خالف برنا 

این ظرفیت به خـاطر ویژگـی انعطـاف پـذیريِ     . ی خاص، قابل توجه استعمل يهاتیموقع

پذیري هدفمند و غیـر آشـفته،   انعطافنکته مهم اینکه . باشددرسی میهدفمند این نوع برنامه

1. Krathwohl, Bloom  & Masia
2. Martin & Reigeluth
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نسبیت گرایی مفرط« )1993(در دام  به تعبیر دال درسی روئیدنی را از افتادنبرنامه
1

-باز می »

. دارد

ایـن  . گیرنـد اهداف مقدم بر عمل نیستند بلکه از عمل سرچشمه میدرسی روئیدنی در برنامه

عالوه بـر  . هستند درسی از پیش تعیین شده اهداف مقدم بر عملدر حالی است که در برنامه

اهداف انعطاف پذیر درسی از پیش تعیین شده، الف برنامهدرسی روئیدنی بر خاین، در برنامه

و  بـوده  غیر قطعـی  تواند یاهداف م: گویدمی) 1994(آیزنر در این راستا،. و غیر قطعی هستند

درسـی روئیـدنی، زمینـه    با سیال بودن اهداف در برنامه .نباشد کسانیآموزان  همه دانش يبرا

درسی از در حالی که در برنامه. شودن فراهم میظهور ذوق و خالقیت هنري نزد دانش آموزا

در برنامـه درسـی   هـاي قطعـی اسـت،    ه عقالنیت در تجـویز اهـداف و رویـه   پیش تعیین شد

در این خصوص . ها نهفته استپذیري اهداف و رویهروئیدنی عقالنیت در سیالیت و انعطاف

ـ  ،دهـد مـی زل را تنـ  تیـ عقالندرسـی  در برنامهآنچه گوید، هم می) 1994(آیزنر بـردن   نیاز ب

 .است ها زیتجو لهیبوس يریپذ انعطاف

درسی روئیدنی به خاطر برخورداري از سیستم باز و غیر خطی با پارادایم پست مدرن برنامه

درسی از پیش تعیین شده از این حیث که سیستمی بسته و همخوان است، در حالی که برنامه

درسی غیر به مفاهیمی از برنامه) 1993(دال. دارد خطی دارد با پارادایم مدرنیته همخوانی

. توان آنها را پیدا کرددرسی روئیدنی نیز میکند که در برنامهخطیِ پست مدرن اشاره می

آمدن نظم خودجوش از  دیپد ن،یعدم تع ،یخود سازمانده: برخی از این مفاهیم عبارتند از

 ی،درسبرنامه، )1993(به زعم دال .انی و مفاهیمو آشوب، و ساخت خالقانه مع ینظمیب

باشد، بلکه کشف و کاوش آنچه ناشناخته است را یانتقال آنچه شناخته شده است نم ندیفرا

 نیکشف ابه  گفتگو و عمل فکورانه قیآموزان و معلمان از طردانش ؛شودشامل می

. پردازندهاي ناشناخته میقلمرو

درسی روئیدنی دانشِ قطعیِ شناخته شده برنامهدرسی از پیش تعیین شده، بر خالف برنامه

آموزان براي انتقال به فراگیران نیست بلکه یک فرایند پویایی است که در آن معلمان و دانش

دنی یک برنامه درسی روئی. دهندگو و مذاکره کشف کرده و توسعه میدانش را از طریق گفت

دارد که اظهار می) 1993(دالاین زمینه  در. اي دارددرسی مذاکرهرابطه ارگانیکی با برنامه

1. Rampant relativism
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گیرد و دیگر آموز، شکل روئیدنی به خود میدرسی از طریق گفتگوي بین معلم و دانشبرنامه

.حامل نظام دانش معین نیست

  برنامه درسی روئیدنی مفروضات اساسی

شده تعیین پیش از درسیبرنامه بر روي انتقادي تأمل محصول روئیدنی، درسیبرنامه 

 تفکر محصول روئیدنی، درسیبرنامه برخالف شده تعیین پیش از درسیبرنامه. است

 رفتارگرا شناسی روان و گراییاثبات فلسفه حمایت تحت و است علم دنیاي درباره وجودگرایانه

می تعیین پیش از پیامدها و ها،روش ها،ابزار ،طراحی فرایند درسیبرنامه نوع این در. باشدمی

یا به تعبیر هابرماس شده تعیین پیش از درسی نامهبر. شوند
1

، به فن گرایانه درسیبرنامه) 1981(

 از طریق بایستی فقط آموزاندانش و معلمان و شودمی طراحی درسیبرنامه متخصصان وسیله

نوع  این ، در)1981(به زعم هابرماس. شوند نائل شده تعیین پیش از فاهدا بهمشخصی  دروس

 یادگیري از ارزشیابی بنابراین یابد،می تبلور آموزاندانش رفتار در یادگیري شواهد ،درسیبرنامه

قالب و تجویز یک درسینوع برنامه عالوه بر این، در این. است پایانی رفتار سنجش معناي به

واقع، در  در. از اهمیت زیادي برخوردار است  نتایج و محتوا کنترل دارد و وجود قدرتمند بندي

 درسیبرنامه یک طراحی براي روش ترینمنطقی که است این بر استدالل ،درسیوع برنامهناین 

 هاهدف به رسیدن براي ابزارها ترینمناسب سپس و شوند تعیین اهداف نخست که است این

 در بنابراین دهد،می رخ دموکراتیک و آزاد جو یک در خالقیت که آنجایی از .گردند مشخص

 و تعلیم مهم عنصر این کنترلی، و بسته فضاي وجود دلیل بهیش تعیین شده درسی از پبرنامه

 هدف یک که درسی از پیش تعیین شدهبه طور کلی، برنامه. شودمی واقع غفلت مورد تربیت

 منعکس دارد، بسته ارزشیابی و مکانیکی، اجرایی هايرویه عینی، محتواي ثابت، و شده تصریح

 غفلت مورد منتظره، غیر آن، عوامل در که بوده »برونداد -درونداد« خطی فرایند نوع یک کننده

شده کنسرو درسی برنامه« را درسیبرنامه نوع ، این)1994(جونز و نیمو. دنشومی واقع
2

-می »

موظف  معلم شوند،می ساخته درسیبرنامه متخصصان وسیله به کنسروها بدین صورت که. نامند

 و چون بدون مجبورند آموزاندانش و بردارد کنسرو آن داخل از را درسیبرنامه محتواي است

از پیش تعیین  درسیبرنامه ،بدین ترتیب. نه یا باشد خوشمزه نیست مهم کنند،صرف  را آن چرا

1. Habermas
2. Canned curriculum
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- در برنامه .کنداعمال می آموزاندانش بر روي ابزاري کنترل کابزاري ی عقالنیت تأثیر تحت شده

-میمورد نقد قرار  درسی از پیش تعیین شدهبرنامه خوشایندهاي ناویژگیاین درسی روئیدنی 

 در آن بلکه نیست، شده تعیین پیش از درسیبرنامه نفی روئیدنی درسیبرنامه در واقع. گیرد

 نقّادانه تأمالت شده تعیین پیش از درسیبرنامه هايمسائل و محدودیت روي بر تا است تالش

 و ،بیافزاید درسیبرنامه پژوهش غناي و عمق به ببرد، نبی از را ثابت خطی رویه باشد، داشته

  .بخشد بهبوددر جهت منافع دانش آموزان  را درسیبرنامه عمل

 رویکردهـاي   .دانـش اسـت  عکس کننده رویکرد سازنده گرایانه برنامه درسی روئیدنی من

وسـیله  بـه   درسـی رویکردهـاي برنامـه  . هـم مـرتبط هسـتند    بادرسی و رویکردهاي دانش برنامه

همچنین رویکردهاي مختلف درباره دانش، تصـورات مختلـف    .یابندرویکردهاي دانش تغییر می

دانش بـرخالف رویکـرد سـازنده گـرا      گرا دربارهرویکرد عین. دارد بدنبالدرسی را درباره برنامه

 درسـی از این رو برنامـه . کند که دانش عینی، مطلق و قابل کاربرد در هر موقعیت استفرض می

آموزان و معلمان در نظـر گرفتـه   توزیع دانش به دانشانتقال یا از پیش تعیین شده به عنوان نظام 

در مقابــل، در رویکــرد ســازنده گرایــی، دانــش از طریــق تعامــل انســان و          .شــود مــی 

 از) 1938(دیـویی  آنجـا کـه   . شـود مـی  ایجـاد در یک زمینه غنی و پیچیده ) 1933دیویی،(محیط

 کند؛گرایی حمایت می، در واقع از رویکرد سازندهگویدمی سخن »دادن انجام وسیله به یادگیري«

 در فعاالنه دکنمی کمک آموزاندانش به که کندتوصیه می را تدریس هاياستراتژي از دسته آن او

کراجسیک و همکاران( شوند درگیر شانزندگی به مربوط موضوعات
1
بـه زعـم چـن و    ). 2003،

ژنگ
2

دانش نه عینی و نه ذهنی اسـت، همچنـین، یـک پاسـخ      گراییرد سازندهدر رویک ،)1998(

که این فـرض و گمـان بـا     یک نوع فرض و گمان استبه یک سؤال خاص نیست، بلکه  قطعی

رویکـرد سـازنده  در بدین ترتیـب،  . دهدمیهاي جدید جاي خود را به فرض پیشرفت علم بشر

دانش ثابت و مطلق نیست که توسـط دانـش   ،ئیدنیدرسی رومبنایی براي برنامهبه عنوان گرایانه 

وینـر (را بر اساس تجربه شخصی خودتوانند دانش آموزان میآموزان پذیرفته شود، بلکه دانش
3

 ،

بیگز و تانگ(هاي قبلیدانسته ،)2002
4
. بسازنددرسی و ابزارهاي برنامه )2007،

1. Krajcik et.al.
2. Chen & Zhang
3. Weiner
4. Biggs & Tang
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واقعی  زندگی به رسی مدرسهدبازگشت برنامه ،درسی روئیدنیمحتوا و پیام اصلی برنامه

برنامـه درسـی مدرسـه    «درسی در خصوص این ایده که متخصصان برنامه در حال حاضر، .است

این اجماع، با هدف پاسخ به یک مجموعه . اندبه اجماع رسیده »بایستی به زندگی واقعی بر گردد

ـ  بازگشـت برنامـه  . صورت گرفته است سؤاالت مطرح شده توسط دنیاي علم ه زنـدگی  درسـی ب

ت منجر به ایجاد تغییـرا  اشکال مختلف تفکر. است آنگیري ارزشیِ نیازمند اصالح جهتواقعی، 

درسی از پیش تعیین شـده و مبتنـی بـر    در برنامه. شوددرسی میبنیادي در ماهیت واشکال برنامه

دگرایانـه  بر یک تفکر وجودرسی نوع برنامهاین . دنرویکرد علمی، فرایندها یک ماهیت ایستا دار

ایـن  . باشـد درسی روئیدنی بر یک سبک تفکر رویشی مبتنی میدر مقابل برنامه .متکی شده است

کند، در اثر نقد و تعالی تفکـر وجـودگرایی بـه وجـود     می تأکید واقعی زندگی که بر سبک تفکر

به زعم لی ونگ. آمده است
1

: هـایی از ایـن قبیـل اسـت    داراي ویژگـی  این سـبک تفکـر  ) 2002(

، تمرکـز بـر روي ارتبـاط و نـه بـی تحرکـی، تمرکـز بـر روي         نتیجهرکز بر روي فرایند و نه تم«

خالقیت و نه تمایالت پیشین، تمرکز بر روي فردیت و تفاوت به جاي یکنـواختی و وحـدت، و   

، سـبک  بـه طـور خالصـه    .»تمرکز بر روي آنچه عینی و واقعی است به جاي آنچه انتزاعی است

درسـی  سبک تفکـر رویشـی بـا برنامـه    درسی از پیش تعیین شده، و نامها برب تفکر وجود گرایانه

درسی از پیش تعیین شده و توسـعه برنامـه   از این رو، کلید اصالح برنامه. روئیدنی سازگار است

. درسی روئیدنی، بکارگیري سبک تفکر زاینده و رویشی است

   روئیدنی درسی هاي برنامهویژگی

 با هااز تجربه بسیاري همچنین هستند، عادي و تکراري هاتجربه از برخی .تجربی بودن -الف

 این، وجود با. )35، ص1938دیوئی، (شوند می رشد مانع نامناسب هايموقعیت در ما کردن رها

 کنندوادار می هاالعملعکس و اعمال، ها،اندیشه احساسات، را به تأمل درباره ما که تجاربی

 دست« :گویددیوئی در جاي دیگر می). 139،ص1916دیوئی،( هستند یادگیري هايتجربه

 را کنجکاوي کنند که تالش یادگیري تجربه نوع فراهم کردن آن براي بایستی آموزشی اندرکاران

 ساکن هايموقعیت در او که وقتی را فرد مقاصد و و عالیق کند، تقویت را عمل ابتکار برانگیزد،

و همکاران بود ).38،ص1938دیوئی، ( کند تقویت گیردمی قرار روح بی و
2

خاطر )1993(

1. Li Wenge
2. Boud et .al.
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- محققانی است که فرض میبیشتر آنچه درباره یادگیري نوشته شده، از منظر  که، کنندمی نشان

آنچه غایب است، . مجموعه دانشی وجود دارد که بایستی تدریس شده و یاد گرفته شوند کنند

از تعامل با یک مجموعه  فراتریادگیري . باشداهمیت دانستن نقش یادگیري از طریق تجربه میبی

 قابل ذکرنکته . شودحاصل میزندگی از طریق تجربه که  است رویدادي آنوجود است؛ دانش م

 هستند، عادي و تکراري هاتجربه از برخی. شوداي منجر به رشد و یادگیري نمیاینکه، هر تجربه

شوند می رشد مانع نامناسب هايموقعیت در ما کردن رها با هااز تجربه بسیاري همچنین

 ها،اندیشه احساسات، را به تأمل درباره ما که تجاربیبدین ترتیب، . )35، ص1938دیوئی، (

 دست). 139،ص1916دیوئی،(هستند یادگیري هايتجربه کنندوادار می هاالعملعکس و اعمال،

 را کنجکاوي کنند که تالش دگیريیا تجربه نوع فراهم کردن آن براي بایستی آموزشی اندرکاران

 هايموقعیت در او که وقتی را فرد مقاصد و و عالیق کند، تقویت را عمل ابتکار انگیزد، بر

پنج  )1993(همکارانبود و  ).38،ص1938دیوئی، (کند تقویت گیردمی قرار روح بی و ساکن

س و محرك یادگیري تجربه، اسا -1«: کننددرباره یادگیري از طریق تجربه مطرح میگزاره 

یادگیري یک فرایند کل گرا  -3پردازند، فراگیران فعاالنه به ساخت تجربه خود می - 2است، 

یادگیري به وسیله  -5یادگیري از یک ساخت اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، و  -4است،

. )16- 8صص(» گیردافتد، تحت تأثیر قرار میعاطفی که در آن اتفاق می -زمینه اجتماعی

راجرز
1

: این مفروضات را مورد توجه قرار داده است در خصوص یادگیري تجربینیز  )1983(

که  افتددار وقتی اتفاق مییري معنییادگ -2ها یک ظرفیت طبیعی براي یادگیري دارند، انسان -1

دار یادگیري معنی - 3ارتباط دارد،  مورد نظرشآموز تصور کند موضوع یادگیري با مقاصد دانش

آموزان به طور مسؤالنه در فرایند یادگیري وقتی دانش -4شود، ز طریق انجام دادن حاصل میا

بایستی و احساسات و عقل اشخص یادگیرنده،  - 5شود، کنند، یادگیري تسهیل میمشارکت می

مهم وقتی که خود انتقادي و خود ارزشیابی  -6 در فرایند یادگیري به طور کامل درگیر شود

از لحاظ اجتماعی یادگیري  -7افتد، اتفاق میخالقیت در یادگیري به بهترین وجه ، تلقی شود

 آنچه ذکر شد به توجه با). 279-278صص(است »یادگیري فرایند یادگیري« مفید در دنیاي مدرن

 پرورش مدعی که تربیتی فرایند هر .است یادگیري عامل تریناصلی تجربه که گفت توانمی

. کند برآورده را معیار ینا بایستی خالقیت است

1. Rogers
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-برنامه نوع در این. افتدیادگیري غالباً از طریق تجربه اتفاق می ،نیز درسی روئیدنیدر برنامه

به یادگیري مفاهیم و موضوعات  واقعی دنیاي آموزان از طریق درگیر شدن دردرسی، دانش

 قطعی دانش کردن حفظ به وادار تجربه و کاوش بدون آموزاندانش اگر. پردازندمختلف می

 او زندگی تجربه و آموزدانش واقعی دنیاي با بایستی درسیبرنامه. افتدنمی اتفاق یادگیري ،شوند

 مدرسه« :گویدمیدر این خصوص ) 1990(دیویی. معنا پیدا کند طریق این از تا شود مرتبط

 »کسب کند تجربه آنجا در آشنا و معمول شیوه یک به فراگیر و شود مرتبط زندگی به بایستی

 با تعامل توانایی که باشد افرادي پرورش درسی بایستیبرنامه نهایی هدفدر واقع، ). 91ص(

  . باشند داشته را زندگی مختلف هايموقعیت

 فـرض تعاریف متعدد خالقیت، آن را به عنوان یک روش تفکر و عمـل  .  زا بودنخالقیت -ب

به زعم جان دنورز.  دکننمی
1

ـ یت یک واژه، خالق)2001( هـاي  راي توصـیف روش اي است که ب

 اسـتفاده از تجربـه،   بخشـیدن بـه   وسعت. شودعمل کردن استفاده میمتمایز و کردن  متمایز فکر

هاي غیر روشبکارگیري و  عدم قطعیت بالبداهگی، عنصر شگفتی، شهود،ارتباط،  نوینالگوهاي 

درسی روئیدنی به وفـور  در برنامه اصراین عن. باشندهاي خالقیت میظرفیت جمله خطی تفکر از

بـه دلیـل از پـیش     از پیش تعیـین شـده،   درسیدر برنامهنگارنده معتقد است که . دنشویافت می

تـر  عرصه براي بروز خالقیت تنگبودن جو بسته و کنترلی، و همچنین حاکم  شدن اهدافتعیین 

توجهی از پیش بینی نشده و با بی جایی براي خالقیت درسیبرنامهواقع، در این نوع در . شودمی

برقـراري جـو آزاد و    بـا درسـی روئیـدنی   برنامهدر  این در حالی است که .شودکنار آن عبور می

 قصـد  نتـایج شـده،   از پیش تعیینبه جاي اهداف ایجاد و تقویت خالقیت  منظوربه ، دموکراتیک

آیزنردر این راستا، . دنیاباهمیت میشده ن
2

-انـش درگیر کـردن د  بامعلم  ند کهکاظهار می )1994(

که در  شودمی اي از نتایج تربیتی ارزشمندتردهدامنه گس جب تولیدوم هاي غنیآموزان در فعالیت

هاسی و اسمیت. ابتدا قصد نشده بودند
3

ریـزي  یـادگیريِ برنامـه   نتایج، سه اعتراض را به )2002(

تعیـین نتـایج یـادگیري شـفاف و صـریح       که معتقدند، آنها این که نخست«  :نداهشده وارد دانست

درسـی  در برنامـه  القیتري از هر گونه خاموجب ایجاد فضاي بسته و عاهمیت بوده و بیعمدتاً 

همـه  هـاي  ریزي شده، ضـرورتاً متناسـب بـا نیازمنـدي    یادگیريِ برنامه نتایجدوم اینکه، . دشومی

1. John Danvers
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قلمروهـاي  ستی به طور عمومی در تمام نیست و از این رو نبای ، از جمله تعلیم و تربیت،هارشته

ریزي شده ممکن است دسـتیابی بـه   یادگیري برنامه نتایجاین که  سوماعتراض . بکار روند علمی

یادگیري قصـد   نتایج« همان ،یادگیري نتایجاین ). 228ص(» یادگیري را محدود سازد نتایجدیگر 

دیویس(» نشده
1
موجـب رشـد   هسـتند کـه    )1979آیزنر، (» یادگیري ظاهر شده نتایج«یا  )2002،

  . شوندمیخالقیت فراگیران 

درسی برنامه. است »خلق«، فرایند »رویش«فرایند  توان گفت،می بندي این قسمتجمعدر 

فرصتی را  ،این نوع نگریستن. نگردآموز را بعنوان کسی که وجود آزاد دارد، میروئیدنی دانش

آموزان را روئیدنی نه تنها دانشدرسی برنامه. کندمی آموز فراهمبراي تحریک خالقیت دانش

آموز را از زمینه به متن شکند، بلکه همچنین خالقیت دانبراي کسب دانش بیشتر ترغیب می

با بکارگیري درسی از پیش تعیین شده برنامه ،در مقابل. سازدرها می آورده و آن را از قید و بند

هاي بروز کند و زمینهدرسی را از پیش تعیین میامهاي برنه، همه جنبهصنعتی -الگوي تولیدي

آموز هر دانش ویژه ظرفیتدرسی روئیدنی به برنامهبه طور کلی  .کندمحدود میخالقیت را 

   .کندتالش می اوایمان داشته و در جهت خالق سازي 

 تربیت و وقتی هدف تعلیم. است روئیدنی درسیبرنامه روح زندگی .ارتباط با زندگی -ج

 و تعلیم اصلی عنصر عنوان به درسیبرنامه اوست، بنابراین، »انسان و بهبود زندگی پرورش«

مدارس بایستی « )1990(به زعم دیوئی. دهد در کانون توجه خود قرار را زندگی بایستی تربیت

سازند،  درگیرهاي واقعی زندگی آموزان را با تجارب و موقعیتهایی باشند که دانشمکان

به  ناسب براي حل مسائل زندگی واقعیآموزان را به عنوان منابع مبایستی دانش مدارسچنین هم

سازي شخصیآموز و زندگی او، را صرف شناخت دانشمعلمان بایستی زمانی . خدمت بگیرند

بایستی با آموزان در مدرسه تجربیات دانش. ددرسی، و فهم ماهیت اجتماعی یادگیري کننبرنامه

بین  ي مستلزم ایجاد یک پیوند ارگانیکاز این رو، یادگیر. تناسب داشته باشدعی آنها زندگی واق

در حمایت از مفهوم آماده سازي کودك براي ) 1990(دیویی. »کودك و محیط زندگی او است

و  متعارفو فراگیر به یک شیوه  بایستی به زندگی واقعی مرتبط شودمدرسه «: زندگی می گوید

وانایی هدف تربیتی بایستی پرورش افرادي باشد که ت). 9ص(» کسب کندبه در آنجا تجر آشنا

به زعم . را داشته باشند شونددر زندگی با آنها مواجه می که هاي مختلفتعامل با موقعیت

1. Davies
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، چرا که یابدپذیر تحقق میو انعطاف روئیدنیهاي درسی این مهم، با طراحی برنامهنگارنده 

در این راستا،  .باشدمیسازگار  فراگیران هاي زندگیبا واقعیت هاامهبرننوع این حاکم بر روح 

موریس
1

سازنده شرایطی مفید و  تجارب با ارائه بایستی مدرسه محیط که کندمی تأکید )1961(

) 1990(یدیوئ ).87ص(شوند آزمون عمل در »زندگی واقعی« حقایق آن، تحت که وردفراهم آ

 و مستقل تفکر که »واقعی زندگی« منابع و مواد با را فراگیران یستیبا تربیت :که کندمی اظهار نیز

 از حمایت در راستاي کالس عالوه بر این، محیط. کند درگیر کند،می تقویت را گريآزمایش

در جاي ) 1990(دیوئی. )18ص(باشد مرتبطفراگیران  »واقعی زندگی« بایستی با عقالنی، رشد

زندگی  و مدرسه شدن مرتبط براي فرصتی مدرسه، بر کمحا با نوسازي روح: گویدمی دیگر

 زندگی به عنوان یک جامعه کوچک،ق هدایت مدرسه، فراگیر از طری شود به طوري کهفراهم می

 آموزاندانش برايدانش غنی  تنها نه درسیبرنامهبدین ترتیب، ). 18ص( گیردمی یاد واقعی را

 زندگی ارزش و امنیت و کرده آماده دست دور آینده براي را آنها همچنین بلکه سازد،می فراهم

 به درسیبرنامه برگرداندن به منظور اند که،اظهار داشته) 1994(جونز و نیمو .دهدمی افزایش را

 اجراي .باشند داشته رویشی جنبه که بپردازیم هاییبرنامه طراحی بایستی به »زندگی دنیاي«

 قابلیت و کرده رشد آموزاندانش آن در که است يفرایند یک واقعاً روئیدنی درسیبرنامه

 به منحصر و یگانه« بر روئیدنی درسیبرنامه نکته مهم این که. گذارندمی نمایش به را شانزندگی

 تأکید آموزان دانش بین تفاوت بر عالوه بر این، این برنامه،. کندمی تمرکز »زندگی بودن فرد

 اصلی ویژگی تفاوت، و منحصر به فردي. است قابلت در »یکسانی و یکنواختی« با و کرده

-تفاوت بایستی نیز تربیت و تعلیم است، منحصر زندگی هر که همانطور. است »رویش فرایند«

 و تعلیم به بخشی کیفیت مستلزم آموزدانش فردیت توجه به. گیرد نظر در را آموزان دانش هاي

 زندگی »منحصر به فردي« شده، تعیین پیش از درسیبرنامه. است درسیبرنامه اصالح و تربیت

 یکتعیین شده  پیش از درسیبرنامهاین بدان علت است که در . گیردمی نادیده را آموزدانش

 درسیبرنامه عکس، بر. شودمی تعیین پیش از انآموزدانش عملکرد ارزیابی براي واحد استاندارد

 نکته دیگر. کندمی نظر صرف استاندارد ضعو از و کرده تمرکز آموزدانش رشد فردي بر روئیدنی

 »کل« یک عنوان به را آموزدانش ،گراکل بر تفکر ضمن تأکید روئیدنی درسیبرنامه اینکه،

1. Morris
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 به منجر نهایت در وآورد می بعمل ممانعت آموزدانش زندگی مصنوعی تجزیه از و نگریسته

  . شودمی او جانبه همه رشد

  ی روئیدنی درسبرنامه یاجرای استلزامات

درسـی روئیـدنی   اجراي برنامه .درسیمان و دانش آموزان درباره برنامهارتقاء دانش معل -الف

نی و مفـاهیم  ابه خلق مع فراگیرانیک فرایند پویا، غیر خطی و خود سازمان یافته است که در آن 

-به موقعیـت  بایستی با توجهدرسی این برنامهدر  هاي تدریسروش اهداف، محتوا و. پردازندمی

هـاي  از رویـه  درسـی روئیـدنی معلـم   در برنامه. باشد متنوعآموزان مختلف، هاي خاص و دانش

در  »وقـایع غیـر منتظـره   «و » ي اشـتباه فعالیتهـا «دهـد  کند و اجازه میخشک و ثابت استفاده نمی

را  درسـی روئیـدنی  تواند نیازِ برنامـه نقش سنتی معلم نمی. کالس درس به رسمیت شناخته شود

بلکه یـک محقـق و    م انتقال دهنده منفعلِ دانش نیستمعلدرسی در این نوع برنامه. برآورده کند

بلکـه   ر چیستی و چگونگی تدریس توجه کنداو نه تنها بایستی ب. درسی استسازنده فعال برنامه

اي هـ طبراي این منظور، ایجاد محـی . قرار دهد توجههمچنین بایستی چرایی تدریس را نیز مورد 

به تحقیـق  ها، با تبدیل شدن به یک محقق، یطمعلم  در این گونه مح. استتربیتی معتبر ضروري 

در  »برنامـه درسـی مقـاوم در برابـر معلـم     «وقتی استراتژي . پردازددرسی میبرنامهدر و نوآوري 

-ریزي درسـی حـذف مـی   یان برنامهشود، معلم از جراختیار می برنامه درسی از پیش تعیین شده

در مقابـل، در برنامـه   . درسـی بپـردازد  ؛ او صرفاً بایستی به اجراي صادقانه و وفادارانه برنامهشود

 ، و)1969شـوآب، ( »هوشـمندانه  ریو تـدب  به عمـل دادن اصالت «از طریق  معلم درسی روئیدنی،

 بـه صـورت فکورانـه و    تربیتی يهاتیموقع، در )1994آیزنر،(هاي بالبداههخالقانه فعالیت تنظیم

ت و أجـر بـه راحتـی    معلمـان درسـی  در این نوع برنامه عالوه بر این،. شودظاهر میشناسانه بایز

ایـن همـان   . کننـد را پیـدا مـی   شده تجویزشده و  هیتوص يهاهیرو و عدول از »تعدیل«جسارت 

اي است که جیمزنکته
1

و لئوتولوستوي) 1899(
2

به نقل از دال(
3
هاي خود به آن در نظریه) 1987 

و یی، تدریس خود را با هنر ترکیب کـرده  هایژگیوا اختیار چنین معلم بدر واقع . اندره داشتهاشا

  .کندخلق می باشناسانهیز ياتجربه از این طریق
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ی معلم بـه عنـوان برنامـه سـاز     درسی روئیدندرسی از پیش تعیین شده، در برنامهبرخالف برنامه

تـن بـه    درسـی برنامـه  معتقد اسـت فراینـد   )1994(همانطور که آیزنر. کندایفاي نقش می درسی

درسـی  که در آن معلم طبق قواعد تعریف شده مجري وفـادار برنامـه   دهد نمی تمیفرمول و الگور

 مداخلـه ایـن  . ستیاجرا ن طراحی و از مداخله معلم در صحنه ازین یدرسی ببرنامه نیبهتر .باشد

-در این نوع برنامه نکته مهم اینکه. شودان مینمایدرسی روئیدنی به بهترین شکل خود در برنامه

بـر عهـده دارد، بنـابراین     ا  در آماده سازي و اجراي برنامهاز آنجایی که معلم نقش اول ردرسی 

عمـل بـراي   «) 1921(اقع، دیگر  به تعبیر دیـویی در و. شوداي ایجاد نمیبین نظریه و عمل فاصله

، بلکه معلمان به عنـوان  »گیردتعلق نمی درسینامهبر دانشگاهی متخصصانعامالن و تئوري براي 

پرداختـه و  ) 2000/1996میت،اسـ (» کاربرد تئوري در زمینـه «کارگزاران فکور به تئوري ورزي  و

وع برنامـه  . گیرندبکار می هاي تربیتی،ود را بر اساس موقعیتهاي خها و نظریهدیدگاه -در این ـن

عملـی بـراي   نظـري و  از دانـش شخصـی    سـی بایسـتی  سازان درلمان به عنوان برنامهدرسی، مع

در ایـن زمینـه، کـانلی و کلنـدینین    . ت هوشمندانه فرایندها برخوردار باشندساخ
1

اظهـار  ) 1988(

آگاهی داشته باشند و چرایـی و منطـق کـاري کـه     معلمان هر اندازه از دانش خود «که،  کرده اند

در بـه طـور کلـی    . "رسی معنادارتر خواهـد شـد  دهند را بدانند، به همان اندازه برنامه دانجام می

و  طیعنـوان خبرگـان آشـنا بـه شـرا      بـه  ،معلمانشود تا ایطی فراهم میدرسی روئیدنی شربرنامه

عـالوه بـر معلمـان،     .اتخاذ کنند یمناسب ماتیتصم یتیترب يهاتیمتناسب با موقع بتوانند ،طیمح

دیگـر دریافـت   آنهـا،  . گیرندرا بر عهده می درسی روئیدنی نقش فعالیآموزان نیز در برنامهدانش

و دانـش   ش هستند و فعاالنه با محیط، معلمکننده منفعلِ دانش نیستد، بلکه سازنده و آفریننده دان

 بسته رویه یک دیگرروئیدنی  درسیبرنامه اجراي بدین ترتیب،. کنندشخصی خودشان تعامل می

 و معلمـان  از لیکن. است پیچیده و خطی غیر ايمتغیره از مملو فعالیت یک بلکه نیست، معین و

 ارتقاء روئیدنی درسیبرنامه اجراي براي را خود درسیبرنامه دانش که رودمی انتظار آموزاندانش

  .دهند

ایمر. هاي یادگیري مناسبایجاد محیط -ب
2

محیط  اند کهاظهار داشته) 2000(مکارانو ه 

تواند بوسیله آن  آموزي نمی و هیچ معلم یا دانشاست اي از فرایند یادگیري  ازندهس  کالس بخش

1. Connelly & Clandinin
2. Emmer et al
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به نقل از مارش(تحت تأثیر قرار نگیرد 
1
 به خود محیط روئیدنی، درسیبرنامه فلسفه در). 2004،

 و کندمی دعوت فعالیت و کنش به را آموزاندانش که شود،می گرفته نظر در معلم یک عنوان

 عنصر خالقیت، پرورش ضمن محیط. کندمی هدایت کوچک و بزرگ هايگروه قالب در را آنها

 و کشف هايزمینه و کندفراگیر را تقویت می طبیعی کنجکاوي دهد،می افزایش را شگفتی

به زعم براون و گُردن. کندمی فراهم را یادگیري
2

 داراي مواد و متغیرهایی بایستی محیط« )1985(

هاي محیط. »سازد فراهم را آزاد هدف گیريیاد زمینه و کرده کمک یادگیري فرایند به که باشد

 در. کنندرا برآورده می افراد عالیق و نیازها، فکورانه رویکرد بکارگیري یکاثربخش با  یادگیري

 طور به بایستی باشدمی فراوان متغیرهاي داراي که محیطی یک عنوان به درس میان کالس این

  .گیرد قرار توجه مورد ايویژه

مـورد   ، ارزشیابی هدف محـور درسی از پیش تعیین شدهدر برنامه .وع محوررزشیابی موضا -ج

-بـراي ارزیـابی ارزشـیابی    هـاي کیفـی سـاده   روش ،در این نوع ارزشـیابی  .گیرداستفاده قرار می

عیین ارزش و بر کارکردهاي قضاوت، ت هااین روش. گیردستفاده قرار میشوندگانِ پیچیده مورد ا

 در ارزشـیابی رویکـرد  . گیرنـد ارکردهاي ارتقاء و توسعه را نادیـده مـی  کانتخاب متمرکز شده و 

 که مورد تأکیـد  رویکرد ارزشیابی این. گیردمی خود به متفاوتی کارکرد یک روئیدنی درسیبرنامه

 کـه  است حول یک موضوعی خاص مذاکره و گفتگو بر مبتنی فرایند ،نیز قرار گرفته )1983(دال

 نقـش  فراینـد  ایـن  در معلـم . گیـرد می صورت تحول و تغییر هدف با و اجتماعی محیط یک در

 بـین  تعـاملی  و گروهـی  فراینـد  یـک  ارزشیابی در واقع، نیست؛ ارزیاب تنها لیکن ،دارد محوري

 عقالنی قواي رشد براي آموزاندانش به کمک جهت در رویکرد این. است آموزان دانش و معلم

برنامـه   در نخستین شکلِ ارزشیابی. داردمی بر گام دهسازن نقدهاي و گفتگو طریق از اجتماعی و

ارزشـیابان و ارزشـیابی   در این شکل ارزشیابی، . ستا »رتباطیرزشیابی اا« درسی روئیدنی، شکل

. دپردازنــبـه ارزشــیابی مــی بــر روي موضــوعی خــاص  از طریــق گفتگــو و مـذاکره   شـوندگان 

توسـط   ،آمـوزان هاي دانشخاص و تفاوت هاي تربیتیبر اساس موقعیت استانداردهاي ارزشیابی

برنامـه   در دومین شـکل ارزشـیابی  . شوندتعیین می -معلم و دانش آموز -شرکت کنندگان اصلی

کنـد  ایجاب می درسی روئیدنیماهیت پویاي برنامه. است »پویا ارزشیابی« ، شکلروئیدنی درسی

1. Marsh
2. Brown and Gordon
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قابل انطباق با شـرایط و موقعیـت   و پذیر انعطافکه استانداردهاي ارزشیابی به جاي ثابت بودن، 

یک فرایند پیچیـده   دهد که ارزشیابینشان میدرسی رنامههیت پویايِ این نوع بماهمچنین . باشند

یابان و ارزشـیابی شـوندگان بـراي بدسـت آورن اطالعـات      شو طوالنی مدت است که در آن ارز

کل ارزشـیابی برنامـه   شـ آخرین . با یکدیگر مشارکت کنندبر روي موضوعی خاص ر و غنی معتب

آمـوزان در  ، رشـد دانـش  این نـوع ارزشـیابی  در . است »تلفیقی ارزشیابی« درسی روئیدنی، شکل

.  گیردمورد توجه قرار می عاطفی -هاي شناختیجنبه

  گیرينتیجه بحث و

دهد، نه آنچه که بـه طـور منطقـی    درسی آن چیزي است که در فضاي آموزشی رخ میبرنامه    

این نگاه بدون تردید در تقابل با برنامـه درسـی از   . )1994جونز و نیمو، ( زي شده استریبرنامه

هـاي  درسی از پیش تعیین شده سلسله مراتـب آموزشـی، رویـه   در برنامه .طراحی شده استپیش

گردد و این امر امکان تدریس و یادگیري، امکانات مورد استفاده، همه و همه از قبل مشخص می

بـر  . بردرا از بین می فراگیران و معلمان هاي جدیدزمان حال، افکار و ایدههاي رصتاستفاده از ف

هـر  مطلوب آن اسـت کـه   ، ا توجه به آنچه در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفتباین اساس و 

-متناسب با شـرایط دانـش  درسی از پیش تعیین شده یا کنسرو شده، به جاي اتکاء بر برنامه معلم

 توجـه بـه  بـراي تحقـق ایـن مهـم،      .کند و اجرا را طراحی درسی خاص خودرنامهب موزان خودآ

ان عنصر اساسـی را بـه عنـو    هفتنگارنده در اینجا . ضروري است هاي پیش نیاززمینهعناصر و 

فلسفه برنامه  .باشدمی آموزاندانش، عالیق عنصرنخستین . دهداصول راهنما مورد بحث قرار می

درسی مبتنی در برنامه .شودیساخته م فراگیران قیعال ياست که برمبنا يافلسفه ،یدنیروئ یدرس

برنامه ناسازگار بلکه  کی لیتحم يبه عنوان جانه مدرسه را  آموزانآموزان، دانشبر عالیق دانش

لوین(گیرنددر نظر می خود هايبه نمایش گذاشتن ظرفیت يبرا مکانیبه عنوان 
1

 عنصر). 1995، 

معلم نخستین نقش را در ایـن نـوع   . درسی روئیدنی، عالیق معلمان استبرنامه براي تداركدوم 

آمـوزان  کند به طوري که به عنوان یک پژوهشگر و یادگیرنده در کنار دانـش برنامه درسی ایفا می

ادوارد(کندکار می
2

درسـی  هـاي معلـم در ایـن برنامـه    مهمترین نقـش به اعتقاد نگارنده ). 1993، 

-هـاي دانـش  شناسایی دیدگاه -2؛ آموزانکشف تجربه یادگیري با مشارکت دانش -1: عبارتند از

1. Levin
2. Edwards
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سازماندهی کالس درس و مـواد آموزشـی جهـت قابـل      -3؛ آموزان و کاوش عمیق بر روي آنها

هـاي  گیريکمک به فراگیران در تصمیم -4؛ آموزدسترس ساختن و جذاب کردن آنها براي دانش

گـزارش شـفاهی،    آمـوزان از طریـق ابزارهـاي بصـري،    ت دانشمستند کردن پیشرف -5؛ فکورانه

 کمک به فراگیران براي اهمیـت دادن بـه یـادگیري از طریـق     -6؛ ... اد ونمودارها، اسن ها،عکس

گفتگـو بـا والـدین و     -8؛ کمک به فراگیران براي تولید دانش از طریق انجـام پـروژه   -7تجربه؛ 

 تقویت ارتبـاط بـین خانـه، مدرسـه و جامعـه       -9؛ زانهاي دانش آمومعلمان دیگر درباره پروژه

تواننـد الگـوي   میهاي مورد عالقه با انجام فعالیت، معلمان )1994(جونز و نیمو مطابق با دیدگاه

مندي خود را به تدریس دانش خود را کشف کرده و عالوه بر مشتاق ساختن یادگیرندگان، عالقه

این مهـم  . زان خود، بسیار حایز اهمیت استآمودانش نسبت به معلم شور و اشتیاق. قوام بخشند

. یابـد آموزان نیز انعکاس میهاي دانشدر نگرششود عالوه بر اینکه در نگرش معلم منعکس می

 یـک  عنوان به خود محیط روئیدنی، درسیبرنامه فلسفه در. کندمحیط اشاره میبه  عنصرسومین 

بـراون و گُـردن   . کنـد  دعـوت  فعالیـت  و کـنش  بـه  ار آموزان دانش که شود گرفته نظر در معلم

 بـه  کـه  باشـد  داراي مواد و متغیرهایی بایستی محیط کنند کهدر این خصوص اشاره می) 1985(

 هـاي یـادگیري  محـیط . سـازد  فـراهم  را آزاد هـدف  یادگیري زمینه و کرده کمک یادگیري فرایند

 عنصـر  .دهنـد مـورد توجـه قـرار مـی     را فراگیران عالیق و نیازها هایی هستند کهمحیط اثربخش

نـه تنهـا    فراگیران. شودهستند را شامل می فراگیرکه در محیط اجتماعی  راد و نهادهایی، افچهارم

هـاي عرضـه خـدمات    کـانون داشـته باشـند، بلکـه بایسـتی بـه       ارتباط بایستی با معلم و خانواده

، مـواد  پنجمین عنصـر . )1994مو، جونز و نی(معرفی شوندآموزشی، تربیتی و اجتماعی در جامعه 

در کـالس، میـزان و    استفاده از مـواد و منـابع متنـوع و درگیـر کننـده     . درسی استو منابع برنامه

بـه   یروشن است که محدود سـاختن مـواد آموزشـ    .دهدافزایش میکیفیت یادگیري فراگیران را 

دهـد کـه   یقـرار مـ   یتیوقعرا در م یدرس يها، برنامه)یعمدتا کتاب درس(يانفراد یمواد آموزش

 زهیـ خطـر فقـدان انگ   یدرسـ به کتـاب  يانحصار ياتکا عالوه بر این،. باشندمقاوم در برابر معلم 

عنصـر  . دهـد یمـ  شیمعنا جلوه دادن محتوا را افزا یو ب آنآموختن  يآموزان برانزد دانش یکاف

فرایند تـدریس  در ریزي نشده یا برنامهغیر منتظره هاي و فعالیتوقایع  از و تقدیر استقبال، ششم

 آمـوزان نه تنها دانـش وقایع غیر منتظره خالقیت ، )1994(جونز و نیموبه زعم . و یادگیري است

توجـه بـه سـطح رشـد و      ،هفـتم  عنصـر سر انجـام  . دهدافزایش می نیز را معلمانخالقیت بلکه 
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فرهنگ دانشآموزان در چهاچوب برنامهدرسی است. در طرحریزي برنامهدرسی، این مهم اسـت  
که همه فعالیتها متناسب با سطح رشد و فرهنگ دانشآموزان باشد.
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