
  
  
  
  

  با الهام از  1گیري برنامه درسی برآمدنی مطالعۀ چگونگی شکل
   سال8 تا 6 براي کودکان 2رویکرد رجیو امیلیا

  
  5 علی ترقی جاه-4 دکتر محبوبه عارفی-3دکتر کورش فتحی واجارگاه

  2/9/88 :تاریخ پذیرش  9/3/88: دریافتتاریخ 
  

  چکیده
گرفته شده  مورد بررسی قرار نگاري قومرآمدنی با روش  برنامه درسی ب   گیري  شکلچگونگی  در این تحقیق    

هـاي کودکـان و مـستند کـردن آن      ه معلمان با بررسی عالیق و دغدغـه   درسی برآمدنی گرو  در برنامه   . است
آید و  می وجود بهبرنامه درسی توسط کودکان . آورند میها را براي کودکان فراهم       امکانات گسترش پروژه  

بینی  ، پیشموضوعات کردن باز و پرسیدن مراحل مختلفی از جمله شنیدن، .شود می بندي توسط معلمان قالب
 همکاران، با همفکري و و بازنگري فرآیند کل از سازي مراحل آینده و ایجاد آمادگی براي حمایت، مستند     

 عنـوان  به  معلمکنند؛ میهاي متنوعی را بازي  معلمان نقش. شود  می ریزي  برنامه جزء مراحل    ءاولیا و کودکان
 معلم و 2 کودك و 35 تعامالت  ماه5مدت .  عنوان محقق   به راهنما و معلم     عنوان  بهمعلم   همراه و یادگیرنده،  

ي هـا  گـروه  ۀهـاي همـ   و سرزندگی از جمله مهمترین مشخـصه  انرژي ،شادي. محقق مورد توجه قرار گرفت 
 .پرداختند فردي و گروهی به یادگیري می مدت هاي بلند مدت یا کوتاه کودکان در قالب پروژه .  بود نفع  ذي

آمد و کودکان موضـوعات متنـوعی را در    این مدت توسط کودکان به اجرا در    اصلی بلند مدت در    ة پروژ 3
  . به تحقیق آموختندها آن
  اجراي برنامه درسی، رجیو امیلیارویکرد  ،برنامه درسی برآمدنی: هاي کلیدي واژه

  

                                                
1  - Emergent Curriculum 
2 - Reggio Emilia Approach 
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 نامه درسی دانشگاه شهید بهشتی استایار مطالعات بر- 4

  مشاور برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش- 5
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  مقدمه
هـاي کـامالً    هـا بـه سـمت برنامـه      ذهـن آید، می از برنامه درسی سخن به میان بسیاري از اوقات آنگاه که    

حـال  . انـد  شـده  که روزها قبل از هـر جلـسه بـراي آن کـالس مـشخص          رود  میمشخص از پیش تعیین شده      
 گروهی از متخصصین برنامه را براي گروه عظیمی ، یعنی ؛ باشد 1ممکن است این برنامه مقاوم در برابر معلم       

 شـده اسـت در کـالس خـود     بینـی  پیش آنچه ي فراهم آورده باشند و معلمان مجبور به اجرا       آموزان دانشاز  
اما آنچه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی     .  شده است2ي درسی از پیش طراحیها برنامهها از انواع  باشند و این 

مالً  رویکردي کـا  بلکه،کدام از رویکردهاي برنامه درسی از پیش طراحی شده نیست قرار گرفته است، هیچ 
  در تهیـۀ ،در این رویکرد که با نام برنامه درسی برآمدنی مطرح شده اسـت  . متفاوت را در پیش گرفته است     

 ایـن  ۀ و همـ کننـد  مـی  اولیـا و جامعـه نقـش بـازي     ، از کودکان، معلمـان نفع ذيي  ها  گروه ۀبرنامه درسی هم  
 ، کـه از نـامش پیداسـت   طـور  همـان   همچنـین، .نـد ا گرفتـه  مورد توجه قرار 3 بازیگران اصلیعنوان به ها  گروه

کامالً روشن است که این رویکـرد  .  نه پیش از آن،باشد میبرنامه درسی نهایی پس از اجرا کامالً قابل ثبت     
 معمول در مـدارس جریـان دارد و قطعـاً سـؤاالت بـسیاري را در       طور  بهبسیار متفاوت با آن چیزي است که        

یی را کـه نتـایج یـک    هـا  یافتـه  این مقاله در پی آن است تـا برخـی از   بنابراین،. نماید میذهن خواننده ایجاد   
  . به نمایش گذارد  این زمینه است،تحقیق کیفی در

  
   با الهام از رویکرد رجیو امیلیابرنامه درسی برآمدنی

آمـوز دانـش خـود را از طریـق شـفاف کـردن        دانـش گرایی اعتقاد بر ایـن اسـت کـه      در دیدگاه ساختن  
 ایـن نگـاه باعـث    .)1998، 4نیـو (  انتقـال یابـد  آمـوزان  دانش دانش به   که  آن جاي  به آورد  میدست   بالت به تقا
سـت   ایـن مبنا  توجه به یادگیري توجه شود و باترین عناصر در   یکی از اساسی   عنوان   به کودك به    تا شود  می

ولین بار توسـط الیزابـت جـونز     برنامه درسی برآمدنی اةعنوان واژ  .گیرد  میکه برنامه درسی برآمدنی شکل      
کنـد کـه بـر مبنـاي عالیـق و      اي اشـاره مـی    مورد استفاده قرار گرفته است و به برنامـه درسـی     1970در سال   
 برنامه درسی از پیش طراحی شـده قـرار گرفتـه    ۀ بر پای که  آنجاي   ه استوار است، ب   آموزان  دانشهاي   فعالیت

 معلـم  ة از پیش تعیـین شـد  ۀ از طریق برنامکه  آنرآمدنی بیش از    برنامه درسی ب  . )1995،  5جونز و نیمو   (باشد

                                                
1 - Teacher-proof curriculum 
2 - Pre-planned curriculum 
3 - Protagonist 
4 - New  
5 - Jones & Nimmo 
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 از تـوان   مـی  یـا .)1995 ،جـونز و نیمـو  (  شـود   می هدایت   آموزان  دانشبه پیش رود توسط عالیق بروز یافته        
 و آیـد  مـی  وجـود  بـه برنامه درسی توسط کودکـان  " سود جست که اند برده کار  بهتعبیري که فورمن و فیف      

  .)1998( "یابد میگیرد و فرم و قالب  میتوسط معلم شکل 
. ه کودکان چنـین نقـشی دارنـد    بلک، تمرکز استۀدر آموزش کودکان، این برنامه درسی نیست که نقط    

اسـت کـه برنامـه درسـی     تر است که به برنامه درسی متوسل شوند و این بدان دلیـل           براي معلمان بسیار ساده   
 برنامـه درسـی آن چیـزي اسـت کـه در فـضاي آموزشـی رخ        ولـی . پذیرتر از کودکان اسـت  بسیار مدیریت 

جـونز و  (گـردد   مـی  آنچـه در واقـع محقـق    یعنـی   است؛ شدهریزي برنامه منطقی طور به، نه آنچه که  دهد  می
  .شک در تقابل با برنامه درسی از پیش طراحی شده است  این نگاه بی )2 :1995 ،نیمو

اي وجود ندارد و این بدان معنی است کـه معلـم و    احی شده برنامه درسی از پیش طر  ،ایلی ام ویرج از نظر 
 کـه لحظـات   داننـد  مـی نـد و  دگذاري کودکان بر آنچه قرار اسـت یـاد بگیرنـد معتق      تأثیرسیستم آموزشی به    

در برنامه درسی از پیش طراحی شـده سلـسله    . هایی است که نباید از دست داد       ها و پیچیدگی   آبستن زیبایی 
 ، امکانـات مـورد اسـتفاده   ، تـدریس ة کار کرد و شیوها آنتی که امروز باید روي  موضوعا،مراتب آموزشی 

ي زمـان حـال، افکـار کودکـان و     ها امکان استفاده از فرصتامر  و این    گردد  میهمه و همه از قبل مشخص       
  . کند میهاي جدید را حذف  ایده

معلمـین بـه کودکـان آغـاز     هـاي دقیـق    دادن  از مشاهدات و گـوش   ها کار ۀدر برنامه درسی برآمدنی هم    
ها  مشاهدات معلمان از عالقه. شود میي فردي و گروهی کودکان مهم انگاشته   ها  دغدغه و    مسایل .گردد  می

 گـسترش یابـد و   هـا  عالقـه  تا موضوعات و کند میهاي کودکان و همفکري با سایر معلمین کمک       و انگیزه 
،  فرضـیه  پردازنـد  مـی  کودکان به تحقیق ،این میاندر . آرام آرام تبدیل به یک پروژه فردي یا گروهی شود   

هـاي مختلـف و    ي خود را با زبانها یافته و نتایج و دهند می و فرضیات خود را مورد آزمایش قرار       سازند  می
ها بـه سـاخت دانـش توسـط خـود کـودك         اینۀ هم.)1993 ،1فورمن (دهند میهاي گوناگون ارائه  در قالب 
هـا،   ۀ واکـنش هـا یـا موضـوعات بـر پایـ      گسترش پـروژه . آموزد گرفتن را می و او چگونه یاد     کند  میکمک  
 بزرگـساالنی کـه در   عنوان به ء همراهی معلمان یا اولیا، همچنین وکودکان  يها دغدغهاالت و  ؤ، س ها فعالیت

 کودکـان و نـه   ۀنـه فقـط خواسـت   برنامـه درسـی را   . دهـد  مـی  رخ ،شان حـضور دارنـد   این مسیر با تمام دانش    
  .  و جامعه این نقش را دارندءبرد، بلکه تعامل بین معلمان، کودکان، اولیا اي معلمان پیش میه طراحی

                                                
1 - Forman 
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  ي بلند مدت بستري براي برنامه درسی برآمدنیها پروژه
 بیـرون مـی کـشد و    آمـوز  دانش را از  ها  ایده مشخصی از برنامه درسی است که        ۀاي مؤلف  رویکرد پروژه 

 سـازد  میاین برنامه درسی برآمدنی کودکان را قادر . دهد مییی بسط ها عالقهیی را در مورد چنین ها  فعالیت
هـا   پـروژه  که دارد میدیویی اظهار . کند می تأکید را ارزشمند ببینند و به شدت بر همکاري  خود يها  ایدهتا  

ها   بیانایی گروهی که با بازنمایی وه ها و بحث    تا کشف  دهند  میهایی هستند که به کودك امکان        بازسازي
مـوالً در قالـب مـواد    عها و ابرازهـا  م   این بازنمایی.)2005، 1گلسمن و لی( را تجربه کنند    شوند  میگیري   پی

دهـی    طراحـی و سـازمان  "اي بـر   پـروژه  کـار ) 1998( 2 رینالـدي ۀ گفتـ طبق. گردند  میهنري مختلف ایجاد    
دگیري و فرآینـد سـاخت دانـش را    ا مـؤثري یـ  طـور   بـه  و دانش تخصصی کـه       ها  نا مک ، افکار، مواد  ،مطالب

 ممکـن  5هـا   یـا موضـوع  4 که واحدهاي درسـی ندنک میبیان ) 2001 (3هلم و کتز .کند می تأکید "پروراند می
 برنامه درسی بـه انـدازه کـافی    ،ها پروژه، بدون درگیري در  این با وجود باشند؛دار معنیاست براي کودکان   

 ،کتـز (جوي عمیق موضـوعی توصـیف شـده اسـت      جستعنوان به اي پروژهکار  . جالب و جذاب نخواهد بود    
 وجـود  بـه هایی که با همکاري معلم   یا سؤال خودهاي که کودکان را در جستجوي پاسخ براي سؤال       ) 1998

 موضوعات را کنند می برخالف مدارس معمول که تالش   .)2000،  6کتز و چارد   (کند  میگیر  آورده اند، در  
 گروه کوچکی یـا کـل کـالس    ،تري که در آن ي جامعها پروژه امیلیا بر از هم تفکیک کنند، مدارس رجیو 

  ایـن  .)2004، 7گندینی (کنند می تأکیدکشد،  ها تا کامل شدن طول می    ی ماه  و روزها یا حت    شوند  میدرگیر  
 بیـان  9تـدریس بـه مثابـه تحقیـق    در ) 2005 (٨ کـه هیـل و همکـاران   طـور  همـان نوع آموزش مبتنی بر تحقیق  

  . دارد میقوي و زنده نگاه را  کودکان عالقه و انگیزة، کنند می
 مصاحبۀ خود را که با ، سال تدریس و تحقیق در مدارس رجیو امیلیا    20پس از   ) 1998( رینالدي   که  این

 اي پـروژه برنامـه درسـی   "آمدنی نگاشته است را با عنوان  هاي مختلف برنامه درسی بر هدف باز کردن جنبه   

                                                
1 - Glissman & Lee 
2 - Rinaldi 
3 - Helm & Katz 
4 - Units 
5 - Themes 
6 - Katz & chard 
7 - Gandini 
8 - Hill & et al 
9 - Teaching as Inquiry 
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 تـا چـه   اي پـروژه کـه نگـاه   دهد   نشان می،گذاري کرده است  نام  1"شود  می ساخته   که از طریق مستندسازي   
  .میزان در موفقیت برنامه درسی برآمدنی مهم و داراي نقش است

  
  ها نتایچ برخی از تحقیق

هـاي بـسیار زیـادي در      الهـام گـرفتن از آن در مقـوالت مختلـف تحقیـق            در مورد رویکرد رجیوامیلیا و    
همکـاري  « دکتـري خـود بـا عنـوان     ۀنامـ در پایـان ) 1998(رنکـین  . یا انجام شده اسـت  کشورهاي مختلف دن  

این .  موردي پرداخته استۀگیري برنامه درسی در قالب یک مطالع      به بررسی چگونگی شکل   »  پایه عنوان  به
 ،  تحقیقدر این. پیونددوقوع می ه ساله در مورد موضوع دایناسور ب6 و   5 ماه و با کودکان      9مطالعه در مدت    

 عنـوان  بـه همکـاري  . شودهاي معلمان و کودکان یافته می اجرایی براي فعالیت   اصل عمدة  عنوان  بههمکاري  
. آموزنـد دیـده شـده اسـت     بزرگـساالن و کودکـان از یکـدیگر مـی    ، آموزشـی کـه در آن  ۀفرآیند دو طرفـ   

گـذرد مـورد مقایـسه قـرار       مـی  امیلیـا رجیـو نظر هاي دیویی، ویگوتسکی و پیاژه با آنچه در      نظریه همچنین،
 تفـصیل چگـونگی   ایو انجام گرفتـه اسـت،  هو در دانشگاه ا   )2007 (توسط اینان  در تحقیقی که     .گرفته است 

دهد که این رویکرد هاي این پژوهش نشان مییافته. م از رویکرد رجیوامیلیا آمده استیادگیري علوم با الها 
دهد و با حمایـت از پـژوهش کودکـان، دسـت،     کان قرار میفضاي غنی را براي تجربه علوم در اختیار کود    

گیري برنامه درسی  خود روند شکلۀنامگسیکی در پایان. سازدمغز و قلب ایشان را با موضوعات درگیر می   
  ماهه دربارة2اي  به بررسی پروژه او.خوبی توصیف کرده است  گروهی از کودکان پیش دبستانی به را براي 

یابـد کـه کودکـان    در خالل ایـن پـروژه او درمـی   . پردازد نفره از کودکان می   8روهی  حیوانات وحشی با گ   
 او سعی کـرده اسـت ایـن یـادگیري بـا      .د مسیر یادگیري خود را هدایت کنند   نتوان پرباري می  طور  بهچگونه  
 ، رشـد ز اهمیـت بـراي او  ییکـی از نکـات بـسیار حـا      .یت سـازد  اال را از طریق مستندسازي قابل رؤ      کیفیت ب 

  .اي است که از طریق مستندات برایش حاصل آمده است حرفه
 او بـه  .اي به رویکرد رجیو امیلیـا داشـته اسـت    ن نامۀ دکتري خود اشارهدر پایا) 1382( عباسی  ،در ایران 

 یـادگیري گروهـی نبایـد جـداي از     ، در ایـن روش .نکات خوبی در مورد این رویکـرد اشـاره داشـته اسـت      
 درختان مربیان رجیـو فقـط   ةمثالً قبل از شروع پروژ. ه هاي یادگیري تلقی شوند هاي یادگیري و تجرب    هدف
مثالً یادگرفتن اجزاي درخـت، درختـان چگونـه    (هاي شناختی باید داشته باشد  پرسند که چه نوع هدف     نمی

 اخالقـی و فرهنگـی در نظـر    ، اجتمـاعی ، بـزرگ سیاسـی  ، بلکه پروژه را در یـک زمینـۀ  ...) و  کنند  میرشد  

                                                
1 - Projected curriculum constructed through Documentation- Progettazione 
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 امـا آیـا   ،پردازنـد  مـی  به بـازي  ها  آندر کنارگذرند و اغلب   کودکان هر روز از کنار درختان می      . گیرند می
 هـا  آن؟ کننـد  مـی  حضوري پر اهمیـت احـساس   عنوان به را ان درختها آنبینند؟ آیا   را میان واقعاً درخت ها  آن

 کـه کودکـان بـا    سـت  اربی رجیو ایـن ند؟ آرزوي م اراي با درختان د    دانند؟ چه رابطه    درختان چه می   دربارة
 زنـده بـا   ۀداشـتن رابطـ   . کنجکـاوي و احتـرام بکننـد     ، از آن احساس لذت    ه، نتیج  در  و درختان درگیر شوند  

ی آن اسـت کـه مـا بـه همـراه      نـ  موجودي زنـده بـه تمـام معنـی ادراك کـردن بـه مع      عنوان بهرا  درخت و آن 
  .کنیم  زمین زندگی میة دیگر در سیارةموجودات زند

یـاد بـه روش رجیـو امیلیـا در محافـل علمـی و        ز رغـم توجـه نـسبتاً       علـی  ،شود  که مالحظه می   طور  همان
ده و از سوي دیگر برنامه درسی ي درسی معینی بو  ها  برنامه از یک طرف این مطالعات متمرکز بر         ،پژوهشی

اختار نظـام   سـ ،نـین همچ. نـد ا ۀ حاضر مدنظر است مـورد توجـه قـرار نـداده    ده را بدان سان که در مطالع      برآم
کارگیري و  هترین مجالی را براي ب  کوچکریزي متمرکز و مقاوم در مقابل معلم در کشور ایران عمالً برنامه

 ۀ مطالعـ ،برد و هم از این رو  از بین میي درسی برخاسته از تعامالت و کیفیت کالس درسها برنامهآزمودن  
  .یابد جه به نتایج آن اهمیت دوچندان میر و توضحا
  

 روش و شرایط تحقیق

 .گ و یا گروهی از افراد تعریف کـرد  روش زندگی در یک فرهن   ۀ مطالع عنوان  به توان  می را   نگاري  قوم
هـاي کیفـی    در مقایـسه بـا دیگـر سـنت    ایـن روش تحقیـق کیفـی     ،  کنـد   مـی بیان  ) 1385(گونه که هومن     آن

 برنامـه  گیـري  شـکل حقیـق بـه چگـونگی    از آنجا که در ایـن ت .  جهات در برگیرنده است  ۀفراگیرتر و از هم   
 سیر تحـول  ،پردازد و در این مسیر  مطالعه میبهاي در فضاي فرهنگی مدرسه     پدیده عنوان  بهدرسی برآمدنی   

 شـده  اسـتفاده  نگـاري  قوم از روش ،کشد ء را با جزییات زیاد به تصویر میهاي کودکان و اولیا    چالش ،معلم
  ۀمطالعـ در هر :نگـاري بـه شـرح زیـر اسـت       سی از پـژوهش قـوم     أژوهش حاضر با ت   مراحل عمده در پ    .است
 عنـوان  بهوهش و عمل مشارکت در پژ رود میگر    یکی از انتظاراتی که از پژوهش      تعلیم و تربیت   نگاري  قوم

چـه یـک   (ق یا پـژوهش در هـر سـطحی کـه باشـد          تحقی .یکی از عناصر موجود در موقعیت پژوهشی است       
ه در  کـ قـسمتی اسـت  ...) ،  دانشگاهی، یک گزارش علمیۀ یک رسالدرسی، یک پژوهش میدانی، تحقیق

بـرداري از مـشاهدات خـود و       یادداشـت  ،نخـست : دهـد   مـی گر دو گونـه از اقـدامات را انجـام             پژوهش ،آن
ترتیـب بایـد بـا دقـت      هـاي گـردآوري شـده بـه ایـن      توصـیف . ترین شـکل ممکـن   ها به دقیق توصیف دیده

 عمـومی  ارسـاختار و مـدل مـشترك در سـاخت     د و در حد ممکن از یکگذاري شون تاریخ و گذاري شماره
  .ها را مود تجزیه و تحلیل قرار دهد  مشاهدات و یاداشتنسپس باید ای. خود تبعیت کنند
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  محل تحقیق
 یک طرح پژوهشی زیر نظر عنوان بهاین مدرسه .  گردیده استءتحقیق در یک مدرسه غیر رسمی اجرا  

  کودك در مدرسه 67 و در زمان تحقیق سال است که در حال فعالیت است       3 یک مرکز غیردولتی حدود   
  نفر از معلمین مدرسه جزء والدین نیز هـستند و ایـن خـود      8حدود  .  سال دارند  9 تا   6ور دارند که سن     حض

ولین مدرسه و همچنین اولیایی که فرزندان خود را به این    مسئ .کندبه فضاي مشارکتی در مدرسه کمک می      
انـد و جهـت     مـدارس معمـول کـشور و نگـاه رفتارگرایانـه معتـرض          مـسایل اند به مشکالت و     آوردهمدرسه  

  .اند تجربه گذاردهۀرسیدن به الگویی جدید پا به مرحل
  

  کنندگان در تحقیق شرکت
.  با کودکان در سنین مختلـف را دارد  کارۀ سال سابق8 بیش از ،معلمی که در این تحقیق حضور داشت    

او . ، شـرکت کـرده اسـت   پردازنـد  مـی هـاي نـوین آمـوزش    هایی که به معرفی رویکرد در دوره او  همچنین،
اي  راي یـادگرفتن و تجربـه کـردن تجربـه    گر و با عالقه است و در طول تحقیق بـسیار بـ        فردي بسیار جستجو  

 نفـر پـسر   23 هـا  آنداشـتند کـه از میـان      کودك در این تحقیق حضور35تعداد . جدید جدیت به خرج داد 
  .  سال بود8 تا 7 بین ها آنهمۀ  سن  وبودند

  
  آوري اطالعات روش و ابزار جمع

  :آوري اطالعات در نمودار زیر ارائه شده است شمایی کلی از روش و ابزار جمع

 مـورد نظـر، مـشاهده، شـنیدن و      ي برنامـه درسـی برآمـدنی در مدرسـۀ         تري از اجرا   براي یافتن فهم غنی   
 و آمـوزان  دانـش آوري کارهـاي   ت وقایع، مصاحبه با معلم مورد نظر و جمعتوصیف تعامالت در کالس، ثب   
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 برنامه درسی برآمدنی نیز مـورد  گیري شکلها در خود   این داده   تمام .مستندات مدرسه امري ضروري است    
  .استفاده قرار گرفته است

  
  تجزیه و تحلیل اطالعات

آوري اطالعات از طریق  هاي مختلف جمع ها و اطالعات استخراج شده توسط روش در این تحقیق داده
دهـی بـه مـستندات و مـشاهدات و تفـسیر اطالعـات         نظـم ،بندي مشاهدات، برجسته کردن موارد عمده   مقوله

    .مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند
  

  نتایج تحقیق
 رویکـرد   نقـش ، نقش معلم در برنامـه درسـی برآمـدنی   ؛اند شدهنتایج تحقیق به سه قسمت اصلی تقسیم       

  .اندازهاي رویکرد ها و چشم  در اجراي این نوع برنامه و چالشاي پروژه
  

   برنامه درسی برآمدنیگیري شکلنقش و کارکرد معلم در  -1
 عنـوان  بـه  در ایـن نگـاه کودکـان    که  این. معلم توجه به چند نکته ضروري است      براي باز شناسایی نقش     

، بدین معنی نیست که معلم هیچ نقـشی نـدارد و فقـط وقتـی      ندشو  مییکی از بازیگران اصلی در نظر گرفته        
 یـا فقـط منتظـر    ، فضاي کالس را داشته باشدة بدهد یا نقش تمیز کنند    ها  آنبه   باید   کودکان چیزي بخواهند  

نه اصالً این گونه نیـست و فعالیـت معلـم در ایـن رویکـرد      . جواب گوید ،سؤال بماند تا اگر کودکی پرسید     
. مهم تفـاوت در نگـاه معلـم و عملکـرد اوسـت     نکتۀ . برنامه درسی از پیش طراحی شده است بسیار بیشتر از    

آن ، معلمان نیز بازیگرند و مهـم  کنند می یکی از بازیگران اصلی نقش بازي     عنوان  به که کودکان    طور  همان
  .خوبی بازي کنند است که هر کدام نقش خود را به

  
   همراه و یادگیرنده عنوان بهمعلم ) الف

 این تبـادل دوطرفـه کـه دانـش را     .)1997،گندینی (دانند میمعلمان خود را در فرآیند یادگیري شریک     
این ایده که آمـوزش در یـک مـسیر دوطرفـه در همکـاري       .یابد می و پرورش گردد می مهم  تلقی   سازد  می

 او .خـوبی یافـت    بـه )1998 (١ در تعبیر استعاري ماالگوتسیتوان می را شود میجا  هکودك و بزرگساالن جاب 
 هر دو بازیکن باید تطابقات مناسبی را انجام دهند ،این ارتباط را  به پینگ پنگ تشبیه کرده است که در آن     

                                                
1 - Malaguzzi 
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یک بازیکن نخواهد توانست در بازي مـشارکت مـوفقی داشـته    . و یادگیري بهینه و پیشرفته برسندتا به رشد  
 بلکه او با دیگـر معلمـان   ،شود میفقط محدود به کودکان ن همراه و یاور   عنوان  به نقش معلم    ،همچنین .باشد

  . نیز چنین همکاري را داردءو اولیا
  

  ها هاي آن ها در فعالیت گیري برنامه درسی برآمدنی، همراه شدن با بچه  نقش معلم در شکل -1شمارة  شکل

  
  

کل مصنوعی ندارد  همراهی که ش.ها در نقش معلم، همراهی با کودکان است یکی از مهم ترین قسمت    
هـایی را   کنند از او کمک بگیرند و زیبایی  و سعی میدانند میو کودکان در کشف دنیا معلم را همراه خود        

اري را فضاي همکهم داد و   مثالً، این احساس بسیار خوبی را به کودکان می.اند به او نیز نشان دهند     که یافته 
 و هـا  دغدغه، ها عالقه از نزدیک و در بطن ماجرا بهتر بتواند شد معلم کرد، هم باعث می ها تشویق می  در بچه 

در حمایت و گسترش هاي عمیق   را مشاهده کرده و این داده موضوعیک  یا حتی فهم نادرست کودکان از       
 یکـی از کودکـان همیـشه    ،مـثالً . گیـرد  میخود   صبر بهگاه این همراهی جلوة   . به او کمک کند   موضوعات  
معلـم  . زد  انجـام کـار نمـی     دسـت بـه  لـی گفـت و  خواست انجام دهد، سخن می که می کارهایی  فقط دربارة 

بـسیار   کودك در مورد خانه و حیواناتی کـه در خانـه دارد   .کرد هاي او گوش می ره با دقت به صحبت   هموا
 داده بوداو کارهایی را که انجام ه،  در خان.ها به خانه او بروند  بچهۀ معلم از او خواست تا با هم .زد  حرف می 



 1388، سال 3          دوره دهم، شماره                                 مشهد           شناسی دانشگاه فردوسی ات تربیتی و روانمطالع   50

 در .هاي زیادي بـین کودکـان در گرفـت     و صحبتها و معلم نشان داد    به بچه و هرگز به مدرسه نیاورده بود       
 فـضاي خانـه و حمایـت و همراهـی     .خواهد الك پشت بزرگی بسازد حین کودك اعالم کرد که می  همین  

کـاري  ز آینده براي اولین بار کودکان و معلم از او باعث شد اولین قدم در خانه برداشته شود و طی چند رو     
  . شدبه آن بزرگی توسط کودك انجام

  
 ي کودکانها ایدهگوش دادن به ) ب

 و همه گیرد می مرکزي کار جاي  است که شاید در این نگاه در هستۀگوش دادن از نکات بسیار مهمی  
 و گـردد  میلف آغاز هاي مخت کودکان در قالب...  و ها  دغدغهچیز از شنیدن به معنی کلی دریافت نظرات،         

،  مثـال عنـوان  به. برند کار می  را به1نظران در رجیو تعبیر تربیت از طریق شنیدن   همین دلیل برخی از صاحب     به
اي سرشار از عالقه و اشتیاق کودکان بـه سـاخت ظـروف        در یک پروژه بلند مدت، شروع پروژه با محاوره        

 در ابتـدا  ، مـثالً .گیـرد  میخود  هاي متعددي به مسیر نام، این پروژه در طول   گیرد  میزیبا و قابل فروش شکل      
 ، سپس.شود میها به آن داده  توسط بچه» پایان کارخانه راه بی« که نام آید میاي در    فضا به صورت کارخانه   

بـه   هپـروژ د، شکسته شدنتعدادي از ظروف و رخ داد  و در روز فروش ءبا توجه به وقایعی که در طول اجرا       
در تمام طول مسیر پروژه معلم با دقت مشغول شنیدن کلمـات و پرسـش از    .  تغییر نام داد   »یظروف نشکستن «

، هنگـامی کـه    مثـال عنـوان  بـه . طـول انجامـد    مـاه بـه  4راهم کرد تا پروژه بـراي     کودکان بود و این زمینه را ف      
در ها شکست، گفتگوي بین کودکان رخ داد و یکی از کودکان از ایـن موضـوع صـحبت کـرد کـه                   ظرف

اي شـد تـا روش یـا ابـزاري را      این موضوع براي کودکـان دغدغـه   . شکند   تعداد زیادي ظرف می    ها  آن ۀخان
 در طـول ایـن گفتگوهـا سـؤاالت معلـم در بـاز شـدن موضـوع بـه              .ند تا با آن ظروف نشکـستنی بـسازند        بیاب

  .کودکان کمک شایانی کرد
  
  کننده  راهنما و تسهیلعنوان بهمعلم ) ج

از ابزار هاي معلم جهت گسترش و تعمیـق موضـوعات ایـن    یکی  :هاي مختلف ه در قالب  بروز دادن اید  
. ه را که در ذهـن دارنـد پیـاده کننـد    هاي مختلف آنچ  تا در قالبدهد میاست که به کودکان این فرصت را  

و ذهنیـت   تا بهتر به ایـده  کند میها و با استفاده از مواد مختلف به کودك کمک  معموالً خود بروز در قالب 
ك یکی  در»ماشین تحول« ، در مورد پروژة مثالعنوان به. را مورد بازبینی قرار دهد خود نزدیک گردد و آن    

هـاي او بـا    هاي متوالی و  متنوع و سپس ساختن    از طریق کشیدن   ،خواهد بسازد  از کودکان از ماشینی که می     
                                                

1 - Pedagogy of Listening 
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 و بـه  گرفتـه بـه و تفکـر خـود کمـک     یکـی از جاهـایی کـه معلـم از تجر       .مواد مختلف کامالً مشهود اسـت     
 بـا  ،عنـوان مثـال   بـه .  و لوازم مختلف براي کودکان اسـت  ، در اختیار قرار دادن مواد     کند  میکودکان کمک   

 بـا مفتـول    کودکـان در ابتـدا  . جدیدي از کار بر روي مجسمه بـه وجـود آمـد    جنبۀ آوردن مفتول به کالس،   
  .کردند ساختند درست می شکل کلی حجمی را که می

  
  هاي کیارش ها و تصاویر ساخته اي از طراحی نمونه -2شمارة  شکل

  

  
  

شـد،   ریزي و شناسایی احتماالت ادامـه برگـزار مـی    در جلساتی که جهت برنامه :کالسی به وسعت شهر   
توانست به گسترش و عمق پروژه کمک کند مورد توجـه   فضاها و مواردي چون بازدیدهاي مختلف که می   

 کارخانه راه بی پایان، بازدید از سفال فروشی و همچنین مرکز فـروش صـنایع   مثالً، در پروژة  . دگیر  قرار می 
شـان رسـیدن بـه     یـا آن هنگـامی کـه کودکـان موضـوع اصـلی       .یار مورد استقبال کودکان واقع شددستی بس

م بـا همـاهنگی   الـشعیر خـورد، معلـ    هـا بتـوان در آن مـاء    قول یکی از بچه ظروفی بود که کاربردي باشند و به     
بـاز هـم    «ها گفت  هنگامی که چند جلسه بعد یکی از بچه.امکان بازدید از یک کارگاه لعاب را فراهم کرد     

دهـیم بـه آن خانمـه برامـون      بریم مـی  می« داد، دیگري سریع به او پاسخ »شود آب خورد ها نمی که توي این 
  .»زنه لعاب می

 از بازدید از نمایـشگاه علـی اکبـر صـنعتی کـه شـاید       شد؛ مجسمه نیز بازدیدهاي مختلفی انجام  در پروژ 
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 ، تـا بازدیـد از مجـسمه میـدان مـادر و بازدیـدها از نـانوایی         ، عطفی در روند پـروژه دانـست       را نقطۀ   بتوان آن 
  .هاي مختلف براي یادگیري نام برد در گسترش پروژه و استفاده از محل ها ۀ آنهمتوان از  می

ء بـه گـسترش موضـوع    که توسط معلم یـا اولیـا  هاي مختلف  وردن نمونه هاي مختلف و یا آ     دیدن کتاب 
 ولـی در  ،کردنـد   نمـی هـا  آناي بـه   ها توجه ویژه البته در برخی موارد بچه.  نیز بسیار مفید بود    کرد کمک می 

هـاي سـفالی کـه معلـم از خانـه آورده بـود، امکـان          نمونـه ،مـثالً . کرد بسیاري موارد کمک بسیار زیادي می   
هـاي مختلـف از کارهـاي     یـا دیـدن عکـس   . ت بیـشتري توجـه کننـد   ها به نکـا   بچهکه اینبود براي جدیدي  

  . کمک کرديبعد فضاي سهمجسمه سازها به درك بهتر کودکان از حجم و 
  

  عنوان مدرسه ها و همه شهر به  استفاده از نمونه-3شمارة  شکل

  

  
 نـشان دادن  ،ي کودکـان هـا  فعالیـت ستند کـردن  مـ  :یادآوري و بازنگري فرآیند توسط معلم و مستندات       

 به بـازبینی و گـسترش   ،اند ها انجام داده یی که بچهها فعالیتو  مستندات به کودکان و صحبت پیرامون کارها
  .کرد روند پروژه کمک می

 کودکان رونـد خـود را بـا انـرژي بیـشتري        شد  هاي معلم در موارد مختلف باعث می        گیري  پی ،همچنین
  کند می از ساخت خمیر نان صحبت ها بچهاي یکی از   در جلسه، نانوایی- مجسمهة در پروژ،مثالً. دنبال کنند

 براي ساخت خمیـر مـواد الزم را   کند می و به او یادآوري گیرد می معلم روز قبل از کالس با او تماس    .
 لـوازم  آمـده و  این است که به کالس دهد می اولین کاري که انجام ،آید میفردا که باربد به مدرسه     . بیاورد

  . کارشان باز گردد و کارش را ادامه دهد تا در زنگرود می و دهد میساخت خمیر را به معلم 
  
   محققعنوان بهمعلم ) د
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ــم   ــش معل ــهنق ــوان ب ــد عن ــسهیل کنن ــان   ت ــادگیري کودک ــاطة ی ــؤاالت و   در ارتب ــق، س ــم عالی ــا فه  ب
؛ 1998 ادواردز،( عهـده بگیرنـد   ن نقـش محقـق را هـم بـه     کـه معلمـا  سـازد  مـی شان ضروري   هاي کنجکاوي
 هـا  آنگیـري   ي کودکـان و پـی  هـا  فعالیـت  دقیـق عالیـق و   ةاز طریق شـنیدن و مـشاهد      .)1998 ،ماالگوتسی

 همراهی یـا گـشودن فـضاي جدیـد      جهتتر هاي مناسب معلم راهکار  ،ها ها و تحلیل    ترکیبی از داده   وسیلۀ  هب
  .یابد میبراي کودك را 

 در هـدایت برنامـه درسـی    ،بـرخالف آنچـه ممکـن اسـت تـصور شـد        : و جلسات همفکري   ریزي  هبرنام
 ءدر ایـن جلـسات معلمـان و اولیـا    . اي دارد ء نقـش ویـژه   و همفکـري معلمـان و اولیـا   ریـزي  برنامهبرآمدنی،  

 شناسـی بـسیاري از   بـه باز ،ایـن بـازبینی  . کننـد  مـی پیرامون اتفاقاتی کـه در کـالس رخ داده اسـت، صـحبت      
 همفکري و گفتگو معموالً همچنین،. کند می کمک اند شده ساده انگاشته  اولها که در همان لحظه   موقعیت
رار دهد که این خود به تفـسیر   تا معلم ماجرا را از چند زاویه دیگر نیز ببیند و مورد بررسی ق     شود  میموجب  

هـاي تـازه بـراي     اسـایی موقعیـت  هـا جهـت شن     تمـامی ایـن بـازبینی     . کنـد   میتر از موقعیت بسیار کمک       غنی
ه اي هنـوز بـ   اي درك کاملی از موضوع ندارنـد، چـه تجربـه         در چه نقطه   که  این .پذیرد کودکان صورت می  

د گسترش یابد و توان می است و کالً موضوع چگونه آزموناي در حال    کمال خود نرسیده است، چه فرضیه     
هـاي مختلـف بـا ایـن موضـوع درگیـر        د تا از جنبـه د به کودکان کمک کن توان  میتعمیق شود، چه امکاناتی     

  .د و دانش خود را  در این فرآیند بسازندنشو
  

 تـا  کند مید رخ دهد، بیشترین کمک را به معلم توان می احتماالتی که بینی پیشاین نوع نگاه به آینده و       
ها ات و مـسیر  گرچـه در برخـی مـوارد اتفاقـ    ؛در لحظات مناسب از کودکان حمایت مناسب را انجـام دهـد          

 ة در پروژ،مثالً.  که معلم و گروه همکار او هرگز چنین احتمالی را بررسی نکرده اندرود میاي پیش   گونه به
 شاید حتی تا چند جلسه همفکـري نیـز هنـوز ارتبـاط ایـن      . غیر مترقبه بوداي مجسمه، بازدید از نانوایی واقعه 

اي  نحو ویژه و صبر آرام آرام این دو موضوع بهمل أت ولی با ات براي معلم و محقق درك نشده بود؛   موضوع
هـاي معلـم     صـداها و نوشـته  الزم به ذکر است مستندات تهیه شده در کالس از تصاویر،  .به هم مرتبط شدند   

  .کنند نقش مهمی را در این بازبینی بازي می
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  وضوعات مختلفبینی گسترش پروژه در م اي از طراحی نقشۀ آینده، پیش  نمونه-4شمارة  شکل

  
  

   بستري مناسب براي تحقق برنامه درسی برآمدنیاي پروژهرویکرد  -2
 هاي فردي در عین کارگروهی پرداختن به تفاوت) الف

ند در یک یـا  توان می آموزان دانشي بلند مدت و عمیق داراي وجوه زیادي است که هریک از    ها  پروژه
 بلند که در آن موضـوعات مختلفـی   صورت در یک پروژةبدین . رگیر شوندچند وجه از این وجوه بیشتر د    
آموزنـد، هریـک از کودکـان بـه موضـوعی بیـشتر        ها می آید و کودکان از آن در سطوح مختلف به میان می 

 کـه  این در عین بنابراین،. شود می یا در کاري بیشتر توانایی دارد و در آن قسمت درگیر         دهد  میعالقه نشان   
، هـر یـک از   دهـد  مـی  جهـت  انـد  شـده  کودکان و معلمان در آن باهم همسفر       یک فضاي کلی به راهی که     

 و ایـن خـود   کند میهاي فردي خود، به گسترش بخشی از پروژه کمک بیشتري      کودکان با توجه به تفاوت    
  .سیار متنوعی گسترش و تعمیق یابدشود تا یک موضوع در جهات ب باعث می
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  گیري برنامه درسی برآمدنی ها در شکل قش آنهاي بلند مدت و ن  پروژه-5شمارة  شکل

 
  

پایـان نـام    را کارخانه راه بـی  یی که کودکان در آن درگیر شدند و آنها پروژه در یکی از   ، مثال عنوان  به
، بنـابراین  ؛ چنـین محیطـی عالقـه بیـشتري داشـت     رنهادند، یکـی از کودکـان بـه روابـط اجتمـاعی حـاکم د          

 ،یسهایی چون ری ؛ نقشعهده گرفتند  هر یک از کودکان نقشی را به، آنهاي زیادي ایجاد شد که در     بازي
در . یشتر در ایـن مـورد بدانـد   درگیري آن کودك با این موضوع باعث شد تا ب.  بخش طراحی ،مدیر داخلی 

دیـدم   مـی «کرد که   برگزار شد، پدر این کودك که مدیر یک کارخانه است عنوان میءاي که با اولیا  جلسه
کـنم؟ چـرا مـن      من در کارخانه چـه کـار مـی   که اینپرسد،   ه پسرم بیشتر راجع به کارخانه می      کمدتی است   

هایش را به کالس   کودك هر روز بخشی از شنیده.»؟... و چرا کند میمدیرم ؟ آیا کارگرانم از من اطاعت    
 کـه  شـد  یموضـوعات بـه چالـشی گروهـی تبـدیل مـ      در بسیاري از مـوارد   . کرد  کار می   آورد و شروع به    می

شد تا دیگران نیز در این رابطه بیـشتر بداننـد    پرداختند و این خود سبب می کودکان در مورد آن به بحث می     
 ، موضوعات متنوع دیگـري چـون سـاخت ظـروف سـفالی     ،در همین پروژه. و براي خود نظري داشته باشند   

فیت و چه قیمتی داشته باشند و  را کاربردي کرد، اجناس چه کیها آن توان می، چطور ها آنین چگونگی تزی 
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هـاي بـسیار    کان کمک کرد تـا موضـوع را از جنبـه   گیري شد که به کود موضوعات بسیار متنوع دیگري پی 
  .متفاوت بررسی کنند

  
  انی براي یادگیري چگونه یادگرفتنامک) ب

بتـوان   و شـاید  شـود  مـی هایی است که به یادگیري چگونه یاد گرفتن مربـوط   هارتله یکی از مئحل مس 
از آنجا که کودکان آنگاه کـه بـا یـک موضـوع جدیـد       . گرایی دانست  هاي اصلی ساختن   را یکی از پایه     آن

، همیـشه  شوند میرو ن ه معلم روبهاي آمادة  با جوابشود میاي برایشان ایجاد  مسئلهوقتی  یا  کنند  میبرخورد  
  .  چگونه برخورد کنندآموزند با یک موضوع جدید شان هستند و می مسایلدنبال حل  بهخود 

ست که با سؤاالت بیشتر کودکان را بـه   ا آن،هاي کودکان پاسخ دهد  به پرسش  که  آن جاي  بهکار معلم   
تر  ده آورد تا موضوع را گستروجود بهتر پیرامون موضوع عالقمندتر کند و این امکان را برایشان      فکر عمیق ت

 و اي پـروژه  کـار  جدانـشدنی ها جزء   فرضیهآزمون سازي و فرضیه. هاي بیشتري بیاندیشند  ببینند و به راه حل    
 ولـی  ؛کند میله نئ این است که معلم سعی در ایجاد مس  یکی از نکات مهم در این رویکرد      . ستئله ا حل مس 

 وجـود  بـه  مختلف در حین فعالیت کودکان مسایلاز آنجا که فضاي واقعی زندگی در مدرسه جریان دارد،           
له عبور کند و به  سریع بخواهد از مسئکه آن نه ،کند میله ئلم سعی در باز کردن مس     و در این میان مع     آید  می
ۀ ل تا کودکان براي حل مـسئ داند می بلکه این را فرصتی ؛ یاد دهد که چگونه این موضوع را حل کنند   ها  بچه

  . کنندآزمونهاي مختلف را جستجو کنند، فرضیه بسازند و آنرا  خود راه
  

  ۀ چگونگی یادگیري، یادگرفتن چگونه یادگرفتن تجرب-6شمارة  شکل
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  خالی کردن داخل گچ با ابزارهاي مختلف براي تولید ظروف گچی توخالی

 خالی کردن گچ قبل از سـفت شـدن        
  .کامل

خـالی در   قرار دادن یک حجـم تو     
رگتر ولی انتهاي دو ظرف  ظرف بز 
  .چسبید به هم می

با استفاده از مفتول حجـم دوم       
 ؛مانــد ول مــیاالتر در ظــرف ابــ

یکی از کودکان در حال بیـرون       
  .آوردن ظرف از قالب است

  
  در برنامه درسی1بستر مناسبی براي تلفیق) ج

 دبـستان و پـیش دبـستان    ة علـوم و هنـر در دور  ،چون ریاضـی   همپرداختن به موضوعات درسی مختلف      
 زیـرا چگـونگی پـرداختن بـه ایـن       ؛اسـت الزم است ولی چگونگی پرداختن به این موضوعات بـسیار مهـم             

نکتۀ دوم این . کند ها را تعیین می ادن آن ادامه د ي کودکان و چگونگی   مند است که میزان عالقه   موضوعات  
شـنایی بـا چنـد مفهـوم     خواهیم کودکان چگونگی ساخت دانش را بیاموزند یـا تنهـا بـه آ     است که آیا ما می    

  .کنیم بسنده می
، کودکان در ساعتی گیرد می است که در مدلی که تکفیک بین دروس انجام      آن  دیگر ملأ قابل ت   نکتۀ

 آن بیاندیشند ولی در نگاه تلفیقی از آنجـا  مسایل دقیقه به موضوع ریاضی و 40خاص و مثالً در طول مدت       
 ریاضـی  مسایل دقیقه به حل 4 بار به مدت 10که موضوع گسترده است ممکن است در طول روز کودکان        

ه معموالً پس از مدتی کـه بـا    البت؛ الزم به ذکر است که این تفکیک در ذهن کودکان وجود ندارد     .بپردازند
در . پندارنـد  چون متقـدمین خیلـی مهـم مـی     همرا ها   نیز این تفکیکها آن ،هاي تفکیکی آموزش ببینند روند

                                                
ی ایـن موضـوعات را بـه یکـدیگر پیونـد      صورت آید که موضوعات از هم گسسته باشند و ما بخواهیم به  البته تلفیق از آنجا می  -1

اند و اگـر مـا    هم پیوسته صورت دیگري دید که در زندگی این موضوعات کامالً به که ممکن است موضوع را به     دهیم، در حالی  
 .در زندگی بیاموزیم، نه نیازي به تفکیک داریم و نه نیازي به تلفیق
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 را شـوند  میابی  بندي علوم مختلف ارزی  مختلف و متنوعی که در دست    موضوعات  کودکان ،ها  پروژهطول  
 چطـور ماشـینی   کـه  ایـن  ماشین، موضوع تعادل و ة در پروژ،مثالً.  بررسی و تجربه قرار دادند   ،مورد آزمایش 

آن از طریـق سـنگین کـردن زیـر      ومی مانند مرکز ثقـل و تجربـۀ  ه به مف راها آنبسازند که دیرتر چپ شود،    
  .سوق دادها  ماشین
  

   براي حفظ تعادلهاي مختلف کودکان  تجربه-7شمارة  شکل

  
 ة در پـروژ ، مـثالً .آمـد تـا موضوعاتـشان را حـل کننـد        در موارد مختلف ریاضی به کمک کودکان مـی        

 بـا اسـتفاده از    بـین اعـضاي گـروه   هـا  آنهـا و تقـسیم     جمع کردن پول  ،گذاري روي اجناس    قیمت ،کارخانه
 را از هـا  آن از دو بعد به بعد سـوم درك   فراتر رفتن کودکان، مجسمه؛ یا در پروژة مفاهیم ریاضی انجام شد   

  .صورت عینی تجربه کردند را به نحو جدي تقویت کرد و آن فضا و حجم به
  

  اندازهاي رویکرد ها و چشم چالش -3
هر نگاهی اقتضائات خاصی دارد و عمل به آن احتیاج به زمان براي رسوخ ایده در زندگی و عمل افراد 

تربیـت نگـاه   یم و تربیـت نیـز از آنجـا کـه نـسبت بـه بـسیاري از عناصـر تعلـیم و          این نوع نگاه به تعل . را دارد 
اد همفکر و معتقد به این نگاه هاي غالب دارد، براي عملی شدن احتیاج به همراهی افر متفاوتی نسبت به نگاه  

و پـایش   بـا عمـل   هـا  آنهـا و ارتبـاط    نظریـه نوع نگاه به کودك، زمان و مکان یادگیري، نوع نگاه بـه   . دارد
هـاي اصـلی در نظـر      چـالش عنـوان  بـه د توانـ  می همه مواردي است که  ،تطابق عمل با ذهنیت از طریق مراقبه      

هـاي اجرایـی    هاي معلمـین نیـز جـزء چـالش     ها و شایستگی چون خالقیت هایی هم  البته چالشند؛گرفته شود 
   .چنین رویکردهایی است
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  نجکاو و بازیگر اصلی در یادگیريصورت موجودي توانمند، ک ه به کودك بهنگا) الف
 یکـی از بـازیگران   عنـوان  بـه  او را شـود  مـی  و کنجکاو باعـث  د موجودي توانمنعنوان  بهنگاه به کودك    

 معلمـان و  عنـوان  بـه کنـیم هـر آنچـه مـا      ، سـعی نمـی    یـادگیري بـه حـساب آوریـم و در نتیجـه            ۀاصلی عرص 
کنـیم تـا آنـان     ؛ بلکه سعی مـی ارشان قرار دهیم در اختی،دهیم که برایشان الزم است میمتخصصان تشخیص  

 آنگاه است کـه مـا بـا بـاالترین     .عهده بگیرند یت روند یادگیري و رشد خود را به     خود به میدان آمده و هدا     
حظـات سـخت    در ل،کنیم که این مسیر را ادامه دهند  می پردازیم و کمک میها  آنتوان خود به حمایت از      

 ایـن موضـوعات بـا توجـه بـه ایـن نکتـه        ۀهم.  و مسیر یادگیري را ادامه دهند خود دست بر ندارند  از دغدغۀ 
 در ،بنابراین ؛ متفاوت است و در هر لحظه نیاز متفاوتی داردياست که معتقدیم هر یک از کودکان موجود    

ده ي اجرا شها پروژه اگر با نگاه دقیق به .شود میاي   هاي فردي توجه ویژه     ي جمعی به تفاوت   ها  فعالیتعین  
ام از کودکـان در ایـن    یک پروژه هر کدگیري شکل خواهیم دید که در عین    ،توسط کودکان نگاهی کنیم   

 تـر   فـضا بـسیار غنـی   گـردد  مـی زنند و این باعث  هاي شخصی خود نیز دست می ها و یادگیري میان به کشف  
  . هاي متفاوتی موضوع را خواهند دید گردد، زیرا کودکان دیگر از جنبه

اي از خود نـشان نـداد     ویژهرفتار یکی از کودکان در تمام مدت پروژه ، در گروه مجسمه  ،ثال م عنوان  به
 تعـداد زیـادي   هـا  آن ۀ در خانـ .روزي او به منزل معلم رفته بـود     . رسید با پروژه همراه نشده است      نظر می  و به 

رانـد و سـپس بـه    هـا گذ  مدتی را بـا سـنگ  . سنگ دید که از تنوع زیادي در شکل و رنگ برخوردار بودند        
 بـار از معلـم    این جریان ادامه پیدا کرد و او چنـد   .»خواهم مجسمه بسازم   ها می   من با این سنگ   « :معلم گفت 

هـا اسـتفاده کنـد و     د از آن سـنگ توانـ  می معلم نیز به او گفت ن.ها را برایش بیاورد    درخواست کرد تا سنگ   
هـاي اطـراف بـه جـستجوي      ر حیاط مدرسه و بـاغ  او چند بار د . خود را بیابد   ۀهاي مجسم  خودش باید سنگ  

 ایـن  .»خواهم بروم و از نانوایی سنگکی سنگ بگیـرم     می«:  و روزي پیش معلم آمد و گفت       سنگ پرداخت 
 کیلو 2 شود میآقا  «کنم تا به حال کسی پیش نانوایی رفته باشد و گفته باشد ایده خیلی جالب بود، فکر نمی    

چـرا  «هنگـامی کـه معلـم از او پرسـید     . مجـسمه و نـانوایی شـکل گرفـت    آري دوباره ارتباط   . »سنگ بدهید 
  .»هاي آنجا تمیز هم هست  سنگکه اینبراي « :دادپاسخ او  ،»خواهی از نانوایی سنگ بگیري می

  
  زمان و مکان یادگیري) ب

کند عنصر زمان باشد که در نگـاه معمـول   شاید یکی از عناصري که در آموزش همواره نقش بازي می      
 کـه هـم بـراي انتقـال دانـش       اسـت شدت در آموزش محدود است و این محدودیت بـدین معنـی      ه ب ،نیکنو

ن زمـان فراگیـري یـک    االمکـا  حتـی کـه  آنفرصت کمی داریم و باید از زمان بهترین بهـره را ببـریم و هـم        



 1388، سال 3          دوره دهم، شماره                                 مشهد           شناسی دانشگاه فردوسی ات تربیتی و روانمطالع   60

هـاي یـک کـالس درس بایـد      افراد یک موقع است و در همان زمان است که همـه بچـه           موضوع براي همۀ  
  .وضوعی را تا حد خاصی در زمان معینی بیاموزندم

  
  اي با استفاده از مستند سازي  نگاه مراقبه)ج

 ، تغییـر و شـناخت بهتـر هـر روزه از یـادگیري     ین عناصري که به نگاهی که بر پایـۀ       شاید یکی از مهمتر   
، از ایـن نگـاه  در . گونه به افکار و اعمال در حین عمـل باشـد   ، نگاه مراقبه کند  میکودك و آموزش کمک     

 و هـا  آن تفـسیر مـا از   ، بـازخوانی و همفکـري در مـورد اتفاقـات    ، ابزاري بـراي بـازبینی   عنوان  بهسازي  مستند
 و کـالً افـرادي کـه بـا زنـدگی و یـادگیري       ءاگر معلمین و اولیا. گردد میراهنماي عمل براي آینده استفاده   

ند بـه  توان مییه ببینند و بیابند که در صورتی سو کودکان در ارتباط هستند، روند رشد خود و کودك را یک   
د،  به این نکته توجه داشـته باشـند کـه الزمـه رشـ     نند که به رشد خود متعهد باشند و   رشد کودکان کمک ک   

تـرین روش بـراي کارآمـد کـردن رونـد رشـد         آنگاه مراقبه را اساسیدیدن شرایط موجود و مطلوب است،    
  .بینند خود و دیگران می

  
  هاي فردي معلم ها و خالقیت گیشایست) د

یی کـه معلـم بـراي حمایـت همـه      هـا  فعالیت که   دهد  می و کارهاي کودکان نشان      ها  پروژهبررسی دقیق   
 بسیار وسیع است و این تنها از عشق و عالقه و تعهدي زیـاد نـسبت بـه       ،دهد  میجانبه از رشد کودکان انجام      

ن بـه برنامـه درسـی کارآمـد در ایـن زمینـه        بـراي رسـید  همچنـین، . شـود  میتک کودکان حاصل    رشد تک 
  .  معلمین و عناصر مدرسه امري الزم و ضروري استۀهمکاري و هماهنگی هم

 آن شـکل  ۀ اعمـال و حرکـات معلـم بـر پایـ      نوع نگرش معلم است که همـۀ       ،ي معلم ها  فعالیتمهمتر از   
 چیزهایی کـه در  ۀنسبت به هم . معلم باید از خود شروع کند  ،پس براي اجراي چنین برنامه درسی     . گیرد  می

 حاضـر باشـد هـر روز بـا     ،دانسته با دیدي نقادانه و جستجوگر عمـل کنـد   گذشته در مورد تعلیم و تربیت می   
شـاید مهمتـرین عامـل در رشـد چنـین      . رو شـود  ه یادگیري و نوع رشدشان روبـ ،درك جدیدي از کودکان   

 معلـم هـر روز بـراي آمـوختن گـام در       ،راینبنـاب  .آموختن، یـادگرفتن و یـاد دادن باشـد         ، نگرش يرویکرد
  . گذارد مدرسه می

ل نبـودن زمـان و مکـان     قایـ ،موارد دیگري چون نگاه یادگیرندگی در تمام لحظات و مراحـل زنـدگی           
 ، عناصر الزم براي یادگیري فعـال عنوان بهسازي و ساخت دانش   فرضیه ، امکان اشتباه  ،خاص براي یادگیري  

  .اشدب میهاي معلمان در این رویکرد  هاي جدید از دیگر مشخصه ه عرصه صبر و شهامت ورود بو نیز
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گیـري اسـت کـه     ایـن جهـت  .  نـه یـک موقعیـت ثابـت    ،قطعاً این یک مسیر اسـت که الزم به ذکر است  
 همکاري صـمیمانه و متعهـد   ،بنابراین .اي قرار دارد  در این لحظه فرد در چه نقطهکه این نه   ،موضوعیت دارد 
  .کند می کمک شایانی ها آن در این رویکرد به رشد همگی ءان و اولیاهمکاران، معلم

گرایانـه اسـت و کـل فـضاي       نگاه در این رویکرد یک نگـاه کـل  ، که در گذشته نیز ذکر شد  طور  همان
 ۀ معلم نیز در این رویکرد سـعی دارد تـا از همـ   ،بنابراین. داند  میزندگی و اجتماع را فضایی براي یادگیري        

شاید به نظـر کـاري مـشکل بیایـد کـه      .  براي آماده کردن فضا براي یادگیري سود برد        و امکانات  هااستعداد
 لحظات معلـم در جـستجوي ایجـاد    ۀ روزها و هم؛ زیرا کار یک روز نیست بلکه همۀ      حقیقتاً نیز چنین است   

و انـرژي   کودکاننـد  معلمـان در ایـن رویکـرد بـسیار شـیفتۀ         ،بنـابراین فضاي مناسب براي یادگیري اسـت و        
  .گذارند خاصی براي رشد و شکوفایی کودکان می

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

 برنامه درسی کـه بتوانـد بیـشتر بـا     گیري شکلموضوع برنامه درسی برآمدنی و استفاده از کودکان براي    
 ، آوردن دانش و یادگیري چگونگی یاد گـرفتن یـاري رسـاند   دست بهکودك ارتباط برقرار کند و او را در   

  .قیقاتی در جهان اجرا گردیده استوضوعی است که سالهاست در مورد آن تحم
 ،اي بر آموزش پیش از دبستان و دبـستان گـذارده اسـت    ات بسیار گستردهتأثیریکی از این تجربیات که   

این تحقیـق  .  سال اخیر عناصري را در برنامه درسی مشارکت داده است50 که در    استرویکرد رجیو امیلیا    
ر یـک مدرسـه در    برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکـرد رجیـو امیلیـا د   گیري شکلی چگونگی به بررس 

  .تهران پرداخته است
  

هـا   آوري داده  روش تحقیق اسـتفاده شـده اسـت تـا بـا جمـع      عنوان به نگاري  قوم در این تحقیق از روش      
ر مهـم و کـارکرد هریـک از    یـات بتوانـد بـه مـشاهده و واکـاوي عناصـ       صورت گـسترده و همـراه بـا جزی          به

  . برنامه درسی برآمدنی بپردازدگیري شکل در چگونگی ء کودکان و اولیا، مانند معلماننفع ذيي ها گروه
یی کـه  هـا  پـروژه  و حمایـت از  اي پـروژه استفاده از رویکرد    گر این موضوع است که     نتایج تحقیق نشان  

.  برنامـه درسـی برآمـدنی باشـد    گیـري  شکلراي د بستر مناسبی بتوان  می گیرد  میتوسط خود کودکان شکل     
  .چند نقش کلیدي نیز براي معلمان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت
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 همـراه و یادگیرنـده   عنـوان  به مراحل تماممعلم در این رویکرد و براي اجراي برنامه درسی برآمدنی در     
 و هـا  دغدغـه  ،که مستند کردن سؤاالت از آنجا    ،همچنین. حضور دارد و خود نیز براي آموختن آماده است        

 همـواره معلمـان در   ، بسیار مهم اسـت ها پروژهي کودکان براي شناسایی و حمایت از مراحل بعدي       ها  عالقه
گـري و ایجـاد امکـان بـراي       آوردن فـضاي پرسـش  وجود بهو با . این رویکرد نقش محقق را خواهند داشت 

  .نمایند میده و آنرا تسهیل بازنمایی کودکان از یادگیري کودکان حمایت کر
  

ي بلند مدت و عمیق براي ها پروژه مناسب بودن بستر ،شود می مهم دیگري که در این تحقیق دیده      نکتۀ
 وجـود  بـه یی که از عالیق و سؤاالت کودکـان  ها پروژهپرداختن به .  برنامه درسی برآمدنی است  گیري  شکل
 هـا  آنهـاي فـردي    گروهی و مشارکتی کودکان به تفـاوت کرد تا در عین کار    این امکان را فراهم می     ،آمده

آورد  وجود مـی  صورت مناسبی پرداخته شود، فرصت مناسبی براي یادگیري از همساالن براي کودکان به           به
 در آن کننـد،  می گام به گام مراحل کشف و ساخت دانش را طی ،و از آنجا که کودکان در این مسیر خود    

  .یرند که چگونه یاد بگآموزند یابند و می مهارت می
  

 تلفیـق واقعـی موضـوعات مختلـف      آن اسـت کـه   دیگري که در این تحقیق مورد توجه واقـع شـد       نکتۀ
معنی موضـوع یـادگیري را بـراي کودکـان بـا     داد و ایـن   صورت کامالً طبیعـی رخ مـی      به ها  پروژهدرسی در   

 ۀ اوسـت کـه همـ   .گیري محقـق شـود   که عالقمند است تـا یـاد  کند میترین فردي    را اصلی  ها  آن و   سازد  می
  .آورد تا بستري براي شناخت بیشتر او گردد دیگر افراد و شرایط را فراهم می

  
خـورد و    یادگیري در طول تحقیق به چـشم مـی   کودکان درد زیادي از شادي، سرزندگی و عالقۀ    موار

رویکـرد جدیـدي چـشم     هـر . بودها  و درك آن سؤاالت،   عالیق ،این به دلیل نزدیکی یادگیري به کودکان      
 ، زمـان و مکـان آن  ، یـادگیري ،هایی را پیش روي خود دارد که نوع نگاه ویژه به کـودك           اندازها و چالش  

 ۀهاي معلمان براي اجراي چنین رویکـردي از جملـ   هاي مرتبط با موضوع آموزش و شرایط و ویژگی       نظریه
  .روند شمار می هها ب این چالش
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