محتواي ﻧﺸﺴﺖ تخصصي  ١٤اسفندماه١٣٩٦

عنوان ﻧﺸﺴﺖ :ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي و اﺻول ايجادآن ،تأمّلي در حوزه ديدگاه هاي بﺮﻧامه درسي و تحوﻻت ديدگاهي در راستاي
ايجاد ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي سازﻧده و ﻓﺮايندمدار؛

بخش اول :سخنﺮاﻧي و ارائه ديدگاه :دكتﺮ ﻧادر سلﺴبيلي) داﻧﺸيار ،مديﺮ گﺮوه پژوهﺸي مباﻧي بﺮﻧامه ريزي درسي(
بخش دوم  :ميزگﺮد ﻧﺸﺴﺖ ،اعضاء به تﺮتيب الفباء:

دكتﺮ حيدر توراﻧي ،دكتﺮ محمد حﺴني ،دكتﺮ ﻧادر سلﺴبيلي ،دكتﺮ علي رضا ﺻادقي ،دكتﺮ ابﺮاهيم طﻼيي ،دكتﺮ ﻧعمﺖ اﷲ موسي پور.
پژوهﺸكده مطالعات بﺮﻧامه ريزي درسي و ﻧوآوري آموزشي
پژوهﺸگاه مطالعات آموزش و پﺮورش
اسفندماه ١٣٩٦

هدف ﻧﺸﺴﺖ:

تﺮسيم چﺸماﻧدازي از ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي در بﺮﻧامه درسي و آموزش و ارتباط آن با بحث ديدگاه هاي بﺮﻧامه درسي و توجه به كاربﺮد
تلفيقي همخوان از ديدگاههاي بﺮﻧامه درسي در بﺮﻧامه ريزي درسي ،هدف اﺻلي اين ﻧﺸﺴﺖ اسﺖ .اين ﻧﺸﺴﺖ در پي آن اسﺖ تا از طﺮيق
ﻓﺮآيندي تﺸخيصي و ﻧقاداﻧه ،ﻧگاهي دوباره و در عين حال ﻓﺮآيندمدار را در طﺮاحي ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي و از طﺮيق توجه به موضوع

ديدگاهها و ﻓﺮاديدگاههاي بﺮﻧامة درسي مطﺮح ﻧمايد.

ﻓﺮﺻﺖ هاي يادگيﺮي و روﻧد توجه به آن:

ﻓﺮﺻﺖﻫايي كه معلمان از طﺮيق بﺮنامهﻫاي درسي و آموزشﻫا ﻓﺮاﻫم ميآورند در توسعة انساني ،اجتماعي و ﻓﺮﻫنگي موثﺮند .تأثيﺮگذاري ﻓﺮﺻﺖ ﻫاي

يادگيﺮي و سازنده و بودن آنها منوط به جهﺖگيﺮي اﺻولي و مبتني بﺮ اﺻول متﻘﻦ دانشي و روشي آموزش و پﺮورش و يادگيﺮي معنادار بﺮاي دانش
آموز و شناخﺖ ديدگاه ﻫاي موثﺮ در بﺮنامهي درسي به عنوان مهمتﺮيﻦ بستﺮ تحول اسﺖ.

مَك نيل ) (٢٠٠٦ايجاد ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي در كﻼس درس را شامل ﻓعاليﺖﻫا ،تجﺮبيات ،درسﻫا و تعاملﻫاي بيﻦ ﻓﺮاگيﺮان و شﺮايطي كه توسط

معلمان تﺮتيب داده شده ميداند .خلق ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي بيش از ﻫمه توسط معلمان ميتواند در كﻼس انجام پذيﺮد .اما ،زمينة آن در بﺮنامه درسي با
كمك طﺮاحان و بﺮنامهريزان درسي ،بخصوص در نظامهاي متمﺮكز ﻓﺮاﻫم ميگﺮدد .در واقع خلق ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي يعني خلق بﺮنامه درسي ،و از

معلمان بيش از ﻫمه انتظار ميرود تا تجﺮبيات غني و گوناگون كه متناسب با نﻘاط قوت و عﻼئق دانشآموزان اسﺖ ﻓﺮاﻫم كنند .البته با توجه آگاﻫانه به

جنبه ﻫاي اساسي دانشي و روشي آموزش و پﺮورش و طيف ديدگاه ﻫاي بﺮنامه درسي تاثيﺮگذار بﺮكارشان خلق كنند.

توجه به ﻓﺮﺻﺖ يادگيﺮي در مهمتﺮيﻦ تعاريفي كه از »بﺮنامه درسي« شده اسﺖ جاي ويژهاي دارد .در تعﺮيف سيلﺮ ،الكساندر و لوئيس ) (١٩٨١:٧بﺮنامه

درسي به عنوان »طﺮحي جهﺖ آماده كﺮدن مجموعهاي از ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي بﺮاي اﻓﺮاد تحﺖ تعليم« معﺮﻓي ميشود .تعاريف و بﺮداشﺖﻫايي از
ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي ،مثل آنچه كه مطﺮح شد ،ضمﻦ ايﻦ كه ﻫمهجانبهنگﺮي و توجه به توسعة ابعاد مختلف شخصيﺖ و يادگيﺮي دانشآموز را تا حد

امكان مورد توجه قﺮار ميدﻫد ،امّا چون بﺮنامة درسي به عنوان يك ﻓعاليﺖ پيشبيني كننده و قصد كننده تلﻘي ميشود ،ايجاد چنيﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي

در بﺮنامه درسي به عهده بﺮنامهريزان درسي گذاشته ميشود و نﻘش معلمان در طﺮاحي و ايجاد ايﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي كمرنگتﺮ در نظﺮ گﺮﻓته
ميشود .امّا ،بخصوص با تحوﻻتي كه از سالﻫاي  ١٩٩٠به بعد در حوزه بﺮنامه درسي ﺻورت مي پذيﺮد  ،ايﻦ مطلب توسط سياسﺖگذاران آموزشي به

رسميﺖ شناخته ميشود كه اﺻﻼح بﺮنامة درسي به قوت متكي به بستﺮ و زمينه در سطح محلي اسﺖ و وارد شدن ﻓعال معلمان را ميطلبد.

آن چه مسلم اسﺖ تعديل و سازگار ساختﻦ آموزش ،بهتﺮ از ﻫمه ،توسط معلمان ميتواند به عهده گﺮﻓته شود كه نسبﺖ به پاسخﻫاي ﻓﺮاگيﺮان حساس
ﻫستند ،با دانشآموزان در تعاملند و از آنها حتي ياد ميگيﺮند و تدريس را با توجه به ﻓﺮضيات دربارة ايﻦ كه يادگيﺮي چگونه به وقوع ميپيوندد تغييﺮ

ميدﻫند .ﺻدﻫا راه وجود دارد تا معلمان بﺮنامه درسي را با توجه به نيازﻫاي دانشآموزان و ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي قابل طﺮح در كﻼس اﺻﻼح كنند .بعضي

از موارد آن را كه مكنيل ) (٢٠٠٦در كتاب بﺮنامه درسي معاﺻﺮ مطﺮح ميكند مواردي چون مهيا كﺮدن زمينه بﺮاي دسﺖ ساختهﻫا ،طﺮحﻫا و توليدات

خﻼق دانشآموزي ،تﺮتيب دادن مﻼقات و گفتگو با اﻓﺮاد مﺮجع و انديشمند ،ايجاد بازيﻫاي گﺮوﻫي ،طﺮاحي بستهﻫاي يادگيﺮي ،بﺮنامهريزي سفﺮ علمي،

تﺮتيب دادن نمايشﻫاي اﺻيل ،ايجاد زمينه مطالعه و پژوﻫش انفﺮادي ،ارائه سؤاﻻت بديع و موارد ديگﺮي از ايﻦ دسﺖ ﻫستند .امّا ارائه ﻓﺮﺻﺖﻫاي

يادگيﺮي در كﻼس ميبايد از مبناي ديدگاﻫي ﻫمخوان با ديدگاﻫها و ارزشهاي حاكم بﺮ خطوط بﺮنامه درسي ملّي و دانشي غني در حوزه بﺮنامه درسي
بﺮخوردار باشد .از طﺮيق توجه به ايﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي ،خطوط راﻫنماي بﺮنامة درسي طﺮاحي شده]بخصوص درنظامهاي آموزشي متمﺮكز و نيمه
متمﺮكز[ متناسب با نيازﻫاي شاگﺮدان و شﺮايط و اقتضاء كﻼس درس ميشود.

باتوجه به شﺮايط موجود به ﻫﺮ حال ،ايﻦ بﺮنامه درسي طﺮاحي شده اسﺖ كه بيش از ﻫمه ميتواند از طﺮيق موقعيﺖﻫا و ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي در

نظﺮگﺮﻓته شده در بﺮنامه ،ﻓﺮﺻﺖﻫايي را بﺮاي يادگيﺮي عميقتﺮ و چندگانهتﺮ در اختيار معلمان و دانشآموزان قﺮار دﻫد .در واقع ،آنها شاﻫﺮاه و شﺮيان

اﺻلي ﻫستند كه بستﺮ اﺻلي و ارضاء كنندهاي را بﺮاي بﺮنامهريزي عمومي ﻓﺮاﻫم ميكنند .از طﺮيق آنها ،معلمان ،ﻫمﺮاه با تعديلﻫا و نوآوريﻫايشان
ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي مطلوبي را با توجه به تفاوتﻫاي دانشآموزان و عﻼئق گﺮوﻫي آنها در كﻼس و مدرسه ،ﻓﺮاﻫم ميآورند.

اﺻول ايجاد ﻓﺮﺻﺖ هاي يادگيﺮي:

ﻫمانطور كه مكنيل در آخﺮيﻦ ويﺮاسﺖ اثﺮش در حوزة بﺮنامة درسي ) (٢٠٠٦ :١١٨ميگويد ،در تاريخ معاﺻﺮ تفكﺮ بﺮنامه درسي شايد بهتﺮ از ﻫمه

تايلﺮ ) (١٩٤٩اسﺖ كه اﺻول ايجاد ﻓﺮﺻﺖﻫاي ياگيﺮي را مطﺮح كﺮده اسﺖ .ايﻦ اﺻول شامل ١ :ـ تمﺮيﻦ مناسب ٢ ،ـ رضايﺖ خاطﺮ ٣ ،ـ موﻓﻘيﺖ ٤ ،ـ

رويكﺮدﻫاي چندگانه و  ٥ـ پيامدﻫاي چندگانه ميباشند.

ايﻦ اﺻول بيش از ﻫمه نشانگﺮ ابتكارات معلمان در ﻓﺮآيند ياددﻫي ـ يادگيﺮي اسﺖ كه زمينهاش در بﺮنامه درسي و كﻼس درس ﻓﺮاﻫم ميشود و تعديل
كننده و تكميل كنندة موقعيﺖﻫاي در نظﺮ گﺮﻓته شده در بﺮنامة درسي طﺮاحي و تدويﻦ شده بﺮاي كﻼس درس اسﺖ.

 ١ـ تمﺮيﻦ مناسب.

ايﻦ اﺻل به عنوان بستﺮِ وسيله ـ ﻫدف ميتواند در نظﺮ گﺮﻓته شود .منظور آن اسﺖ كه اﻫداف ،ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي يا ﻫمان وسايل را تعييﻦ ميكنند.
طبق ايﻦ اﺻل ،ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي ميبايد بﺮاي دانشآموز در آن چه كه توسط اﻫداف درسي ﻓﺮاخوانده ميشود ،تمﺮيﻦ ﻓﺮاﻫم كند .مثﻼً اگﺮ ﻫدف از

درس توسعة مهارت حل مسأله اسﺖ ،دانشآموز ميبايد ﻓﺮﺻﺖﻫاي ﻓﺮاواني بﺮاي حل مسأله داشته باشد و نه اينكه ﺻﺮﻓاً ببيند ديگﺮان مسأله حل

ميكنند يا حل مسأله توضيح داده شود.

 ٢ـ رضايﺖ خاطﺮ.

ايﻦ اﺻل مبيّﻦ آن اسﺖ كه ﻓﺮﺻﺖ يادگيﺮي ميبايد ﻓﺮاگيﺮان را اقناع كند .ﺻﺮﻓاً توانائيﻫاي شناختي ،موﻓﻘيﺖ را تضميﻦ نميكند .تا زماني كه
دانشآموزان از ﻓﺮآيند لذّت نبﺮند آنها از مﺮزﻫاي كشف نشده و ناگشوده عبور نميكنند )مكنيل.(٢٠٠٦ ،

اﻓﺮاد از يك ﻓعاليﺖ و موقعيﺖ يادگيﺮي ،يكسان بهﺮهمند نميشوند و رضايﺖ خاطﺮ يكسان بدسﺖ نميآورند .بنابﺮايﻦ ،جهﺖ ايجاد رضايﺖ خاطﺮ،

سازگار شدن سبك يادگيﺮي با ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي مهم اسﺖ و طﺮاحان بﺮنامه درسي و معلمان ميبايد به ابعاد تشكيل دﻫندة آن توجه داشته باشند.
رضايﺖ خاطﺮ از چند منبع سﺮچشمه ميگيﺮد .آن طور كه مكنيل ) (٢٠٠٦مطﺮح ميكند ،پژوﻫش در زمينه جﺮيان تجﺮبه يادگيﺮي حاكي از آن اسﺖ

كه ﻓعاليﺖﻫايي كه چالش مداوم ،تأييد و مواﻓﻘﺖ اجتماعي و جوابگويي نيازﻫاي ﻓيزيكي را ايجاب ميكنند ،در تﻘويﺖ رضايﺖ خاطﺮ اﻫميﺖ دارند .اﺻوﻻً

ﻓعاليﺖﻫايي كه تﺮكيبي از ﻓكﺮ كﺮدن ،احساس كﺮدن و بكارگيﺮي عاطفه و تحﺮك بدني را دارند ،در ﺻورت با ﻫم شدن و وﺻل شدن ايﻦ ابعاد ،معموﻻً
ﻓﺮﺻﺖﻫايي را تشكيل ميدﻫند كه دانشآموزان خوب آنها را ميگيﺮند.

 ٣ـ موﻓﻘيﺖ.

اﺻل موﻓﻘيﺖ ،متضمﻦ تصميمگيﺮي در ايﻦ زمينه اسﺖ كه آيا ﻓعاليﺖ يادگيﺮي در حوزهي امكان و توانايي دانشآموز ميباشد؟ اﺻوﻻً زمينه و پيشينه
تجﺮبي دانشآموز بهتﺮيﻦ پيشگوي موﻓﻘيﺖ اوسﺖ .بنابﺮايﻦ معلمان ﻓعاليﺖﻫايي را طﺮاحي ميكنند كه محتواي جديد را به تجﺮبيات قبلي دانشآموز
متصل ميكند و پيشنيازﻫاي تكاليف اﺻلي را آموزش ميدﻫند.

توجه به اﺻل »موﻓﻘيﺖ« به معناي آبكي كﺮدن و ضعيف كﺮدن نيسﺖ ،بلكه ايﻦ تكاليف مشكل و پيچيده اسﺖ كه بيش از ﻫمه بﺮاي ﻓهم و درك عميق و
يادگيﺮيﻫاي اﺻيل ،با توجه به مﺮاحل و قدمﻫايي كه بايد بﺮداشته شود ،مناسباند و اثﺮگذارند .در ايﻦ راه و جهﺖ ايجاد زمينه موﻓﻘيﺖ دانشآموز در

خﻼل ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي ﻓﺮاﻫم شده ،ابتدا در ﻓعاليﺖﻫا و موقعيﺖﻫاي مﻘدماتي معلم خود را الگو قﺮار ميدﻫد و راﻫنمايي ميكند .سپس ،مسئوليﺖ

ﻫدايﺖ ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي بيﻦ معلم و دانشآموزان تﻘسيم ميشود و با يكديگﺮ سهيم ميشوند .و باﻻخﺮه دانشآموز مسئوليﺖ كامل را به عهده
ميگيﺮد.

 ٤ـ رويكﺮدﻫاي چندگانه.

رويكﺮدﻫاي چندگانه به عنوان يك اﺻل ،در ﻓضايي منعطف و قابل نفوذ بﺮاي نوآوريﻫاي معلمان در بﺮنامه درسي ،مفهوم پيدا ميكند .اﺻوﻻً ﻓعاليﺖﻫاي

يادگيﺮي مختلفي ميتواند در كسب ﻫمان ﻫدف مورد استفاده و توجه معلم قﺮار گيﺮد .ايﻦ اﺻل مبيّﻦ خﻼقيﺖِ امكانپذيﺮِ معلمان در طﺮاحي ﻓعاليﺖﻫاي

يادگيﺮي اسﺖ كه پاداشدﻫنده تﺮيﻦ جنبه تدريس ﻫم ﻫسﺖ.

مطالعات نشان ميدﻫد كه معموﻻً معلمان تمايل به تكيه كﺮدن بﺮ كتاب درسي و ﻓعاليﺖﻫاي كاغذ و مدادي دارند .به جاي آن كه بﺮ مﺮاكز ﻓعاليﺖ

يادگيﺮي ،پﺮوژهﻫا ،شبيهسازيﻫا ،بحث و گفتگوﻫا ،نمايشنامهﻫا ،پژوﻫشﻫا ،رسانهﻫا و تمﺮكز حواس تكيه كنند .احتماﻻً ايﻦ حالﺖ سنّتي و متكّي بﺮ

روشﻫاي آزمايش شده و تكﺮاري معلمان ،ناشي از ديدگاهﻫاي سنتي و موضوع مدار در حوزة بﺮنامهﻫاي درسي اسﺖ .از قبل تعييﻦ شده بودن و منحصﺮ

بودن رويكﺮد معلمان بﺮاي آموزش و ﻓضاي بسته به روي رويكﺮدﻫاي چندگانه در طﺮاحي ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي ،مانع جدي در راه توجه به ﻓعاليﺖﻫاي

يادگيﺮي چندگانه و ايجاد تنوع در ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي اسﺖ .مكنيل معتﻘد اسﺖ) ،(٢٠٠٦ :١٢٠معلمان معموﻻً بﺮ ﻓعاليﺖﻫاي زباني و منطﻘي ـ رياضي
تأكيد ميكنند و كمتﺮ به زمينهﻫاي يادگيﺮي مبتني بﺮ ﻫوش موسيﻘيايي ،ﻓضايي ،جنبشي ،ميان ﻓﺮدي و درون ﻓﺮدي توجه دارند.

٥ـ پيامدﻫاي چندگانه.

تجﺮبه نشان ميدﻫد ،ﻫميشه ،از يك ﻓعاليﺖ يادگيﺮي نتايج چندگانهاي بدسﺖ خواﻫد آمد .زيﺮا ،ﻫﺮ دانشآموزي انديشهﻫاي مطﺮح شده در كﻼس

درس را به طﺮيق خودش تفسيﺮ ميكند و آن را آن طور بكار ميگيﺮد كه مبتني بﺮ تجﺮبه قبلي اسﺖ .بديﻦ طﺮيق ،بﺮاي دانشآموزان سودمند خواﻫد بود
تا نوعي از ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي در كﻼس تﺮتيب يابد كه در كسب نتايج مورد نظﺮ چندگانه مؤثﺮ باشد .مثﻼً يك بﺮنامه درسي كه مطالعهاي از يك واقعة

تاريخي را در بستﺮي از جغﺮاﻓي ،نوشتﻦ ،تفكﺮ نﻘّاد ،ادبيات و نظايﺮ آن ﻓﺮاﻫم ميكند ،امكان بيشتﺮي بﺮاي به حداكثﺮ رسيدن نتايج و كسب پيامدﻫاي
چندگانه ،پيش پاي معلم ميگذارد.

ديدگاه هاي بﺮﻧامه درسي زمينهسازﻓﺮﺻﺖ هاي يادگيﺮي

نوع ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي كه در كﻼس و مدرسه زمينه اش ﻓﺮاﻫم ميشود قطعاً در ارتﻘاي كيفيﺖ آموزش و يادگيﺮي دانشآموزان تأثيﺮگذار اسﺖ .به
مﻘدار قابل توجهي ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي كه توسط معلمان و باتوجه به خطوط راﻫنماي بﺮنامهﻫاي درسي و آموزشﻫا ﻓﺮاﻫم ميآورند متأثّﺮ از موقعيﺖ
ﻫاي يادگيﺮي درنظﺮگﺮﻓته شده و ديدگاﻫهاي حاكم بﺮ بﺮنامه درسي طﺮاحي شده اسﺖ» .آموزش« نيز دنبال آن و در ﺻحنة عمل و اشتغال عملي

ﻓﺮاگيﺮان با بﺮنامه درسي و ﻓعاليﺖﻫاي درسي در نظﺮ گﺮﻓته شده ،متأثﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي طﺮاحي شده اسﺖ .شايد بتوان بهشكليساده و تاحدودي
درنگاﻫي كﻼسيك در حوزه بﺮنامهريزي درسي ايﻦ ارتباطات را در قالب نمودار زيﺮ تصويﺮكﺮد:
نظرگاهها و ديدگاههاي

موقعيتها و فرصتهاي

مرحلهي طراحي برنامه

مرحلهي تدوين برنامه درسي

برنامه درسي
درسي

يادگيري طراحي شده در برنامه
درسي

آموزش ]ايجاد فرصتهاي

يادگيري در مرحلة عمل[
مرحلهي اجراي برنامه
درسي

يادگيري
پيامد و نتيجهي
برنامه درسي

طيف ديدگاه هاي بﺮﻧامه درسي و تلفيق هاي ديدگاهي

موضوع ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي ،مبحثي چارچوب ياﻓته در حوزه بﺮنامهريزي درسي اسﺖ .ديدگاه بﺮنامه درسي چارچوبي مفهومي بﺮگﺮﻓته از

ﻓﺮضﻫاي ﻓلسفي ،ارزشي ،ﻓﺮﻫنگي ،علمي و اجتماعي در مورد تعليم و تﺮبيﺖ ،ماﻫيﺖ انسان ،ماﻫيﺖ يادگيﺮي و ماﻫيﺖ دانش در يك جامعه اسﺖ.
ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي از نظﺮيات بﺮنامه درسي و ايدئولوژيﻫا بﺮ ميخيزند و به ﺻورت چارچوب ياﻓته ،شاخصﻫاي اساسي بﺮاي جهﺖگيﺮي مطلوب

بﺮنامه درسي در اختيار بﺮنامهريزان قﺮار ميدﻫند .از منظﺮي كﻼسيك و ﻓني در حوزه بﺮنامهريزي درسي ،تعييﻦ ديدگاه بﺮنامه درسي از حساستﺮيﻦ
مﺮاحل بﺮنامهريزي درسي اسﺖ كه موجب ميشود بﺮنامة درسي مفهوم شود و مؤلفهﻫاي آن داراي نظم و تﺮتيب شوند و در ﻫنگام بﺮنامهريزي
شاخصﻫاي جهﺖ دﻫنده و راﻫنمايي كننده در اختيار باشد .به طور كلي ،با تعييﻦ ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي ،يك چارچوب اساسي نظﺮي بﺮاي رجوع به

بﺮنامهريزي درسي ﻓﺮاﻫم ميآيد.

با مﺮوري به مباني نظﺮي حوزه ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي و چارچوبﻫاي مختلف طبﻘهبندي ديدگاهﻫا و ايدئولوژيﻫاي بﺮنامه درسي كه توسط

ﺻاحبنظﺮان ايﻦ حوزه ارائه شده و حداقل شامل چنديﻦ تﻘسيمبندي پيشنهادي اسﺖ ١و در نظﺮگﺮﻓتﻦ مبناي تحﻘق انساني در تﻘسيمبندي ايﻦ

چارچوبﻫاي پيشنهادي بﺮاي طبﻘهبندي ديدگاهﻫا ،ميتوان طيفي با روند ﺻعودي از ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي را تدويﻦ كﺮد كه از توجه به »مفهوم انسان«

و ماﻫيﺖ او و محﻘق شدن او در ﻓﺮايند تعليم و تﺮبيﺖ با توجه به جنبهﻫاي دروني انسان بﺮخاسته باشد.

نمودار طيف صعودي ديدگاه برنامه درسي

با توجه به روند ﺻعودي دروني در ايﻦ طيف تحﻘق انساني كه از جهﺖگيﺮيﻫا و ديدگاهﻫاي رﻓتارگﺮا تا ديدگاهﻫاي ماوراء ﻓﺮدي و انسان كامل را شامل
ميشود ،ميتوان به ساختار طبﻘهبندي ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي ،نظمي منطﻘي داد كه ﻫﺮ ديدگاه با توجه به تعﺮيف و جايگاﻫش در مباني نظﺮي در ايﻦ

چارچوب قﺮار ميگيﺮد .ديدگاﻫهاي بﺮنامه درسي در ايﻦ نمودار ﻫمانطور كه مﻼحظه ميشود از رﻓتارگﺮايي تا تحﻘق انساني ،از نظﺮ توجه به انسان و
جنبهﻫاي دروني و محﻘق شدن ابعاد انساني او ،سيﺮي ﺻعودي دارند.
١

 .تقسيمبنديهاي ارائه شده توسط سيلر ،الكساندر و لوئيس ) .(١٩٨١شوبرت ) (١٩٩٦آيزنر و واﻻنس ) ،(١٩٧٤پاينار ) ،(١٩٩١مك نيـل ) ،(١٩٩٦موريسـون ) ،(١٩٩٣اونيـل

) ،(١٩٨٣آيزنر ) (١٩٩٤كليبارد ) ،(٢٠٠٤ارنشتاين و هانگينز) ،(٢٠٠٤وايلزوبوندي ) ،(١٩٩٤ريد ) .(١٩٩٢مك نيل) ،(٢٠٠٦شيرو).(٢٠٠٨

توجه به ايﻦ طيف ﺻعودي ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي ،نشانگﺮ آن اسﺖ كه موقعيﺖﻫا و ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي در ديدگاهﻫاي مختلف بﺮنامه درسي ،تفاوتي

اساسي خواﻫند داشﺖ و در ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي سطح باﻻتﺮ ايﻦ طيف ،چون ديدگاﻫهاي رشد اجتماعي ،رشد شناختي و تحﻘق انساني ،موقعيﺖﻫاي
يادگيﺮي بيشتﺮ و عميقتﺮي بﺮاي تسلط بﺮ مهارتﻫاي ﻓﺮآيندي ،مشاركﺖ در حل مسائل اجتماعي ،توسعة مهارت تصميمگيﺮي ،رشد مفهوم خود
مثبﺖتﺮ و خود راﻫبﺮي و خود ارزشيابي دانشآموز وجود دارد.
تلفيق ديدگاههاي بﺮﻧامه درسي:

در بحث ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي با در نظﺮ داشتﻦ طيف ديدگاهﻫا ،مطلب مهمي كه وجود دارد ،ضﺮورت توجه به موضوع تلفيق ديدگاهﻫاي بﺮنامه

درسي در طﺮاحي بﺮنامه درسي اسﺖ .با توجه به آن كه قﺮيب به اتفاق ﺻاحبنظﺮان حوزة بﺮنامة درسي چون آيزنﺮ ) ،(١٩٩٤شوبﺮت ) ،(١٩٨٦شوآب

) ،(١٩٦٩سيلﺮ و الكساندر ) ،(١٩٨١ميلﺮ ) ،(١٩٨٣بﺮاملد ) ،(١٩٨٧ارنشتايﻦ و ﻫانكينس ) ،(٢٠٠٤معتﻘدند به علﺖ آن كه جﺮيانﻫاي ارزشي ﻓلسفي،
ﻓﺮﻫنگي و اجتماعي متفاوتي به ﺻورت پيچيده در تعامل ﻫستند تا ماﻫيﺖ انسان را شكل دﻫند و چون ﻫيچ ديدگاه بﺮنامة درسي به تنهايي نميتواند بﺮاي

تمام طﺮحﻫاي بﺮنامة درسي در يك نهاد تﺮبيتي كه ميخواﻫد جمعيﺖ متنوعي را با اﻫداف چندگانه زيﺮ پوشش بﺮد ،كاﻓي باشد ،ما با تلفيﻘي از ديدگاهﻫا

در حوزة بﺮنامة درسي روبهرو خواﻫيم بود.
چند تلفيق ديدگاهي از ﻧظﺮ ميلﺮ

 ١ـ ﻓﺮاديدگاه سنّتي؛

در اين فراديدگاه ،سه جهتگيري در تلفيق ديدگاهي ديده ميشود :الف ـ جهتگيري موضوع مطالب درسي و توجه به رشتههاي علمي )ديسيپلينها( ،ب ـ جهتگيري
انتقال فرهنگي كه زيرمجموعة ديدگاههاي با گرايش به جامعه مداري و اجتماعي است و ج ـ جهتگيري صﻼحيت مداري كه زيرمجموعة جهتگيريهاي رفتارگرايي است

 .اين فراديدگاه متوجه انتقال دانش و مهارتهاست و ميخواهد اين اطمينان را به دست آورد كه دانشآموز ارزشها ،دانشها و مهارتهاي اساسياي را كه براي داشتن

كاركرد مؤثر در جامعه ضروري هستند ،كسب كرده است.

 -٢ﻓﺮاديدگاه كاوشگﺮي  /تصميمگيﺮي؛

اين فراديدگاه شامل تلفيقي از جهتگيريهاي :الف ـ فرايند شناختي ،از مجموعةديدگاههاي رشد شناختي ،ب ـ شهروندي مردمساﻻرانه از مجموعه جهتگيريهاي
اجتماعي و ج ـ جهتگيري تحوّلي از مجموعة ديدگاههاي مبتني بررشد و تحول شناختي و كودكمداري است.

 -٣ﻓﺮاديدگاه تطوّري )دگﺮگوني شخصي و اجتماعي(

اين فراديدگاه روي تغيير و تحول شخصي و اجتماعي متمركز ميشود و شامل تلفيقي از جهتگيريهاي :الف ـ انسانگرايي ،ب ـ تغيير اجتماعي و ج ـ ماوراء فردي در

تقسيمبندي ديدگاههاي ميلر است .اين فراديدگاه نسبت به دو مورد قبل ،بيشتر متوجه جنبههاي دروني و انساني است .در اين فراديدگاه معلم كوشش ميكند فرصتهايي را
براي دانشآموزان فراهم نمايد تا از آن طريق اجازة دگرگوني شخصي و اجتماعي را به آنها بدهد.
چند تلفيق ديدگاهي از ﻧظﺮ شورت

١ـ طﺮحﻫاي مبتني بﺮ تعاملي از كودكمداري ،جامعهمداري و رشتهﻫاي علمي

در ايﻦ نوع طﺮحﻫا ،تصور ميشود كه اﻫداف و موقعيﺖﻫاي آموزشي به ﺻورت ﻓﺮﻫنگي تعييﻦ ميگﺮدند و نﻘطة تمﺮكز سازماندﻫي محتواي درسي ميبايد از جهﺖ

ويژگيﻫاي اجتماعي ،جنبهﻫاي مشتﺮك شهﺮوندي باشد» .ﻫستة اجتماعي« در بﺮنامه درسي مورد توجه اسﺖ ،در عيﻦ آن كه ،جايگاه مطالعة ديسيپليﻦﻫا )رشتهﻫاي
علمي( و عﻼئق و مهارتﻫاي شخصي دانشآموز نيز در بﺮنامة درسي به كار گﺮﻓته ميشود.

٢ـ طﺮحﻫاي مبتني بﺮ ﻫستة مشتﺮك يا مسألة مشتﺮك

در ايﻦ نوع طﺮاحي بﺮنامه درسي» ،زندگي گﺮوﻫي« ،نﻘطة مﺮكزي توجه در بﺮنامة درسي اسﺖ .بﺮنامةدرسي ﻫستهاي ،با ايﻦ ﻓﺮض بنا ميشود كه يك جامعة مﺮدمساﻻر

به اﻓﺮادي نياز دارد كه به ﺻورت اثﺮبخشي تبادل نظﺮ ميكنند و در حل مسائل مشتﺮك ﻫمكاري مينمايند .بديﻦ تﺮتيب بﺮ ﻓعاليﺖ در گﺮوهﻫاي غيﺮرسمي متشكل از

خود دانشآموزان و وجود تجﺮبيات واقعي و كسب مهارتﻫايي كه بﺮاي زندگي توأم با مشاركﺖ نياز اسﺖ ،تأكيد ميشود.

٣ـ طﺮح مبتني بﺮ انديشه عمومي در يادگيﺮيﻫا و پيدا كﺮدن شعور مشتﺮك

در ايﻦ الگو ،پنج شاخة اساسي آموزشي و مطالعاتي بﺮاي رسيدن به انديشة عمومي در يادگيﺮيﻫا و پيدا كﺮدن شعور مشتﺮك دانشآموزان در نظﺮ گﺮﻓته ميشود كه
شامل :الف ـكسب مهارتﻫاي نمادي در زبان و رياضيات ،ب ـ كسب مفاﻫيم اساسي رشتهﻫاي علمي ،ج ـ مطالعات تاريخي در سه باﻓﺖ جهاني ،نهادﻫاي اجتماعي و
ﻓﺮﻫنگ ،د ـ سﺮمشقگيﺮي در ﻫنﺮ و ادبيات ،ﻓلسفه و مذﻫب و ﻫـ سمينار در مسائل اجتماعي و مسائل بزرگ توسط دانشآموزان ميباشد.

 ٤ـ الگوي ﻓﺮايندمداري در طﺮاحي بﺮنامة درسي

ﻓﺮايند مداري در ديدگاهﻫاي مختلف بﺮنامة درسي ريشه داردامّا بيش از ﻫمه در ديدگاه توسعة ﻓﺮايندﻫاي شناختي ميتوان آن را ديد .ﻫشﺖ ﻓﺮايند اساسي ،محتوا و
سازماندﻫي عناﺻﺮ را در ايﻦ الگو شكل ميدﻫد .ايﻦ ﻓﺮايندﻫا شامل درك كﺮدن )ﻓهميدن( ،ارتباط بﺮقﺮار كﺮدن ،دانستﻦ ،تصميمگيﺮي ،الگو دادن ،خلق كﺮدن ،حل

مسئله و ارزشگذاري اسﺖ .ايﻦ الگو در بﺮداشﺖ از انسان به عنوان موجودي ﻓﺮايندمدار ريشه دارد و لذا روي ﻓعال بودن ،پويايي ،وحدت ،داشتﻦ احساسي منطﻘي و
ادارة ﻓعاليﺖﻫا در ﻫشﺖ ﻓﺮايند اساسي تأكيد ميكند.

تحوﻻت ديدگاهي در راستاي ايجاد ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي سازﻧده و ﻓﺮايندمدار

در ﻓﺮآيند بﺮنامهريزي درسي ،توجه به مبناي ديدگاﻫي بﺮنامه درسي بﺮ سايﺮ مﺮاحل طﺮاحي و تدويﻦ بﺮنامه درسي تأثيﺮ قاطع ميگذارد .به مؤلفهﻫاي
بﺮنامه درسي نظم و تﺮتيب ميدﻫد ،يك سمﺖ و سوي سﺮتاسﺮي بﺮاي جهﺖگيﺮي بﺮنامه درسي ﻓﺮاﻫم ميكند ،مفهوم يادگيﺮنده و نگاه به يادگيﺮنده را

مشخص ميكند و مفهوم ﻓﺮايند يادگيﺮي را با توجه به نوع جهﺖگيﺮي روشﻦ ميكند .در عيﻦ حال ،مفهوم آموزش و قدمﻫايي كه معلم ميبايد در
تدريس بﺮدارد را نيز مشخص ميكند و خطوط راﻫنما ﻓﺮاﻫم ميكند ،بﺮداشﺖ از محيط يادگيﺮي و موقعيﺖﻫايي كه ميتوان در كﻼس بﺮاي يادگيﺮي
دانشآموزان ﻓﺮاﻫم كﺮد را بدسﺖ ميدﻫد .ايﻦ كه محيط يادگيﺮي چگونه ميبايد شكل داده شود يا چه تغييﺮاتي در محيط موجود ميبايد داده شود،

نيازﻫاي دانشآموزان چيسﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي قابل ارائه چگونه وارد ﻓﺮايند اجﺮاي بﺮنامه درسي شوند ،نﻘش معلم در ايجاد موقعيﺖﻫاي يادگيﺮي
چيسﺖ و يادگيﺮي چگونه ارزشيابي شود ،ﻫمه را طﺮح بﺮنامه درسي تدويﻦ شده و ديدگاهﻫاي حاكم بﺮ آن مشخص ميكند و مبدئي بﺮاي ايجاد
ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي توسط معلم اسﺖ.
طﺮحها و رهياﻓﺖها:

درنظﺮ گﺮﻓتﻦ آنچه در حوزه ديدگاﻫهاي بﺮنامه درسي و تلفيق ﻫاي ديدگاﻫي مختلف مطﺮح گﺮديد و ﻫمچنيﻦ توجهي به موقعيﺖﻫاي يادگيﺮي و

رويّهﻫاي ايجاد ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي ناشي از ايﻦ تلفيق ﻫا در حوزة بﺮنامه درسي و آنچه در مورد ارتباط بحث ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي و ﻓﺮﺻﺖ ﻫاي

يادگيﺮي مطﺮح شد ،مجموعه اينها ميتواند بستﺮساز شناخﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي قابل حصول سازنده و ﻓﺮايندمدار در تحوﻻت ديدگاﻫي حوزة بﺮنامه

درسي و در اثﺮ كاربﺮد جهﺖگيﺮيﻫاي نويﻦ بﺮاي ما باشد .در تكميل ايﻦ مباحث ،ﻓﺮﺻﺖﻫا و موقعيﺖﻫاي يادگيﺮي در چند ﻓﺮاديدگاه شامل ١ :ـ

آموزش و پﺮورش مادامالعمﺮ و خودراﻫبﺮي در يادگيﺮي ٢ ،ـ الگوﻫاي انسانگﺮايانه و سازندهگﺮايانه و  ٣ـ الگوﻫاي ﻓﺮآيندمدار كه بﺮگﺮﻓته از مطالعات

قبلي مي باشند به ﺻورت نمونه مطﺮح ميشوند .به طور مشخص ،راهﻫايي كه ﻓﺮاديدگاهﻫاي مذكور و ديگﺮ تلفيقﻫاي ﻫمخوان ديدگاﻫي در خلق
ﻓﺮﺻﺖﻫايي بﺮاي يادگيﺮي مطﺮح ميكنند و مورد استفاده قﺮار ميدﻫند ميتواند راﻫنمايي بﺮاي طﺮاحي و تدويﻦ بﺮنامه درسي بﺮاي تصميمسازان و

دسﺖاندركاران مﺮتبط با بﺮنامهريزي درسي باشد .قابل توجه اسﺖ كه ايﻦ ﻓﺮاديدگاﻫها و طﺮحهاي نويﻦ ضمﻦ تفاوت در نﻘاط تمﺮكز ،شباﻫتها و

ﻫمپوشيﻫايي از جهﺖ ديدگاﻫي و ايجاد موقعيﺖﻫا و ﻓﺮﺻـﺖﻫاي يادگيﺮي دارند.

 ١ـ ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي در آموزش و پﺮورش مادامالعمﺮ و خودراهبﺮي در يادگيﺮي

در ايﻦ ﻓﺮاديدگاه ،تمﺮكز بﺮ ايجاد زمينه يادگيﺮي مادامالعمﺮ و خود راﻫبﺮ شدن و خود ارزشياب شدن ﻓﺮد و ارتﻘاء يادگيﺮيها در طول عمﺮ انساني اسﺖ.

ﻫشﺖ اﺻل راﻫنما وجود دارند كه در تنظيم ﻓعاليﺖﻫاي يادگيﺮي و ارائه ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي از اﻫميﺖ بﺮخوردارند .ديدگاهﻫاي تشكيل دﻫندة آموزش

و پﺮورش مادامالعمﺮ و خودراﻫبﺮي در يادگيﺮي ،عمدتاً تلفيق ﻫمخواني از ديدگاهﻫاي توسعه ﻓﺮآيندشناختي ،رشد اجتماعي ،تحﻘق خود و شكوﻓايي
انساني ،از مجموعة ديدگاﻫهاي مطﺮح در پلهﻫاي سوّم تا پنجم طيف ﺻعودي ديدگاﻫها با تأكيد بﺮ ﻓﺮآيندمداري ﻫستند كه در نمودار طيف ﺻعودي
ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي قابل مشاﻫده ميباشند.
اصــول راهنمــاي مــرتبط بــا
آموزش و پرورش مـادامالعمر
و خودراهبري در يادگيري
اصــل اول ـ انعطــاف در
موقعيت يادگيري
اصل دوم ـ تشويق شـدن بـه
انتخاب در يادگيريها

اصل سوم ـ ياددهي )تدريس(
به عنوان فعاليتي تسهيل كننده
اصل چهارم ـ يادگيرندگان به
عنوان مسـئولين ارزشـيابي از
خود
اصل پنجم ـ وجـود روابـط
مردمــــي در موقعيتهــــاي
يادگيري
اصل ششم ـ تكيه كـردن بـر
انگيزش دروني
اصل هفتم ـ تأكيد بر اهـداف
آموزشي آشكار كننده
اصل هشـتم ـ يكـي شـدن بـا
يادگيريهاي خارج از مؤسسه

جدول راهنماي موقعيتها و فرصتهاي يادگيري در تعليم و تربيت مادامالعمر

شرايط و مشخصات فرصتهاي يادگيري

 تأكيد بر يادگيريهاي بين فردي در خارج از موقعيت مدرسه و مؤسسه و مراكز يادگيري بيرونيـ ايجاد زمينه براي حركت خودجوش دانشآموز به دنبال كشف و حل مسائل.
ـ دور شدن از كتاب محوري و صرفاً تدريس كتاب درسي.
ـ وجود آزادي قابل توجه در انتخاب درس ،محتوا و روش يادگيري
ـ امكان بكارگيري منابع گوناگون يادگيري مثل رسانههاي شنيداري ـ ديداري
ـ تشويق به تجربه كردن و تجديد تجربه در موقعيتهاي يادگيري
ـ وجود فرصتهاي ﻻزم براي تجربههاي جديد
ـ تأكيد بر تهيه نقشهاي براي يادگيري و به پايان بردن آن زيرنظر مدرس و راهنما
ـ تأكيد بر نقش معلم در فرآيند ياددهي ـ يادگيري به عنوان تسهيل كننده يادگيري و راهنمايي دانشآموز
ـ تأكيد بر تهيه مقاله ،خﻼصهنويسي و كتابشناسي تفسيري
ـ تأكيد بر روشهايي مثل كار گروهي ،كار در سمينار ،تدريس در گروههاي كوچك و مركز منابع يادگيري
ـ توجه به آزمايش كردن و دريافت راههاي درك و حل مسائل
ـ استفاده از ابزارها و آزمونهاي خود اندازهگيري توسط دانشآموزان
ـ وجود موقعيتهاي مناسبي براي تحليل نقادانه دانشآموز از يادگيريهاي خود
ـ تأكيد بر خود ارزشيابي دانشآموزان
ـ تأكيد بر دسترسي راحت دانشآموزان يا دانشجويان به معلم
ـ تأكيد بر فرصت اظهارنظر و پرسش و پاسخ
ـ وجود جوّ تشويق كننده و خود را شايسته و موثر ديدن
ـ تشويق دانشآموزان به انجام آزمايشها ،بررسيها و پروژهها به نظر خود.
ـ تأكيد بر بحث و تبادل نظر دانشآموزان پيرامون مطالعات و يافتههايشان.
ـ تأكيد بر مطالعه مستقل و شخصي در طول دوره
ـ تأكيد بر فردي شدن برنامه آموزشي و يادگيري با توجه به انگيزش دروني افراد
ـ تشويق دانشآموزان به پاسخ دادن سؤاﻻت خود يا همشاگرديها
ـ وجود فرصتهاي تجربي براي روبرو شدن دانشآموز با مسائل گسترده و آشكاركننده در محيط آموزشي
ـ تأكيد بر خﻼقيتها و نوآوريهاي دانشآموزان و در اختيار قرار گرفتن فرصتهاي ﻻزم براي انتخاب راهـي
خﻼق.
ـ وجود پروژههاي نوظهور آموزشي از طريق فيلمها و گزارشها براي دانشآموزان.
ـ تشويق يادگيريهاي خارج از محيط رسمي آموزشي
ـ استفاده از منابع جامعه محلي براي يادگيري

٢ـ ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي در الگوهاي ﻓﺮآيندمدار

در الگوي ﻓﺮايندمداري كه نمونهاي از آن در آموزش و پﺮورش مادامالعمﺮ و خود راﻫبﺮي نيز مطﺮح گﺮديد ،از طﺮيق تلفيق ديدگاهﻫايي چون توسعه

ﻓﺮايند شناختي ،رشد اجتماعي )كاركﺮد اجتماعي( و تحﻘق خود و شكوﻓايي انساني ،جهﺖگيﺮي بﺮنامه درسي را به سمﺖ ايجاد ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي بﺮاي

تسلط بﺮ مهارتﻫاي ﻓﺮآيندي ،ميتوان سوق داد .زمينهﻫايي چون توجه به ايدهﻫاي دانشآموزان و ساخته شدن دانش ،وجود زمينهﻫايي بﺮاي داشتﻦ

كاركﺮد مؤثﺮ اجتماعي ،غوطهور شدن در مسائل عمومي و ملي ،ﻓﺮﺻﺖ بﺮاي حل مسائل اجتماعي ،توسعه مهارت تصميمگيﺮي ،رشد مفهوم خود مثبﺖ و

تﻘويﺖ مهارتﻫاي ميان ﻓﺮدي ،خودراﻫبﺮي در يادگيﺮي و تهيه نﻘشهاي بﺮاي كارﻫا و خود ارزشيابي ،نمونهﻫاي آن ﻫستند .مواردي ازمعيارﻫاي اساسي،
ديدگاﻫهاي مورد توجه و تاكيد در ايﻦ ﻓﺮاديدگاه و مشخصات ﻓﺮﺻﺖ ﻫاي يادگيﺮي را ميتوان درجدول زيﺮ خﻼﺻه كﺮد:
معيارهاي اساسي

زمينهﻫايي بﺮايداشتﻦ كاركﺮد مؤثﺮ

اجتماعي ،غوطهور شدن در مسائلعمومي و

ملي،

توجه به ايدهﻫاي دانشآموزان و ساخته

شدن دانش،

تسلط بﺮ مهارتﻫاي ﻓﺮآيندي،توسعه

ديدگاههاي مطرح و تلفيق ديدگاهي

رشد اجتماعي )كاركﺮد اجتماعي(

مشخصات فرصت هاي يادگيري

ايجاد زمينه و وجود ﻓﺮﺻﺖﻫايي در بﺮنامه درسي بﺮايتﻘويﺖ توجّه ،كوشش ،بازبيني ،ارزشيابي ،بحث ،نﻘادي و

تعامل با ديگﺮ ﻫمساﻻن؛

كاربﺮد تفكﺮ نﻘادانه؛ كاربﺮد تفكﺮ خﻼق در حل مسائلتوسعه ﻓﺮايند شناختي

مهارت تصميمگيﺮي،

ﻓﺮدي و اجتماعي؛

-ﻓﺮﺻﺖ بﺮاي حل مسائل اجتماعي،

-تمﺮيﻦﻫايي بﺮاي تسلط بﺮمهارتهاي ﻓﺮآيندي از قبيل

مهارت مشاﻫده ،تخميﻦزدن و پيشبيني كﺮدن ،مﻘايسه و
ارزيابي ،بحثكﺮدن ،حلمسأله ،تجزيه و تحليل و

ريشهيابي؛

 -وجود زمينهﻫاي محتوايي بﺮاي بﺮخورد شكاكانه و

مشكلگشايانه در مسائل؛

-تﻘويﺖ تفكﺮ عميق و بينش علمي،

رشد مفهومخود مثبﺖ و تﻘويﺖ مهارتﻫاي

ميان ﻓﺮدي،

خودراﻫبﺮي در يادگيﺮي و تهيه نﻘشهاي

تحﻘق خود و شكوﻓايي انساني

بﺮاي كارﻫا و خود ارزشيابي،

بﺮخورد به مسائل مبهم و دوراﻫيﻫا؛-ارائه راهحلﻫاي خﻼق در مسائل؛

-وجود زمينهﻫاي مفهومسازي و توسعة الگوﻫاي تازه؛

-زمينه و ﻓﺮﺻﺖ ﻫايي بﺮاي تﻘويﺖ قدرتانتخاب؛ رشد

مفهومِخود مثبﺖ و مهارتﻫاي بيﻦﻓﺮدي؛

-زمينهﻫا و ﻓﺮﺻﺖﻫايي بﺮاي قضاوت و تصميمگيﺮي؛

-ﻓﺮﺻﺖﻫايي بﺮاي شﺮكﺖ در دوراﻫيﻫا و مورد پژوﻫيﻫا

در جهﺖ تﻘويﺖ مهارتهاي ميان ﻓﺮدي و تصميم سازي

٣ـ ﻓﺮﺻﺖهاي يادگيﺮي در ديدگاه هاي اﻧﺴانگﺮاياﻧه و سازﻧدهگﺮاياﻧه

بﺮخﻼف جهﺖگيﺮيﻫاي سنتيتﺮ بﺮنامه درسي چون ديدگاﻫهاي رﻓتارگﺮا و موضوعمدار در حوزه بﺮنامه درسي و ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي در چنان
جهﺖگيﺮيﻫايي ،ﻓﺮﺻﺖﻫاي يادگيﺮي در بﺮنامه درسي انسانگﺮايانه در چهارچوب يك پيوستار ﻫدف ـ وسيله و به ﺻورت تجويز شده از بيﺮون
بﺮنامهريزي نميشوند .در ايﻦ ديدگاه ،دانش آموزان خودشان ممكﻦ اسﺖ بﺮنامهاي بﺮاي رسيدن به ﻫدﻓي دور بنا كنند و آزادي گستﺮدهاي در دنبال

كﺮدن راه خودشان داشته باشند .آﻫنگ اﺻلي چنيﻦ ﻓﺮاديدگاﻫي انساني كﺮدن آموزش اسﺖ .طﺮحﻫايي كه در ايﻦ ديدگاه قﺮار ميگيﺮند معموﻻً

چهﺮهاي دانشآموزمدار دارند و بﺮ عدم تمﺮكز مﺮجعيﺖ و سازماندﻫي تأكيد دارند .به مﻘدار قابل توجهي ﻓﺮآيندمداري متأثﺮ از حﺮكﺖﻫاي انسانگﺮايانه

در آموزش و پﺮورش از دﻫة ﻫفتاد به بعد بوده اسﺖ .از نظﺮ ﻓون گﻼسﺮﻓلد ) (١٩٩١جنبة انﻘﻼبي سازندهگﺮايي ،در نگاه آن به دانشآموز ميباشد كه با

نگاه رئاليسﺖﻫا و ايدهآليسﺖﻫا به دانشآموز تفاوت زيادي دارد .رويكﺮدﻫاي عﺮﻓاني و ماوراء ﻓﺮدي كه در طيف ديدگاهﻫاي بﺮنامه درسي مطﺮح

گﺮديدند نيز بسيار نزديك و ﻫمخوان با جهﺖگيﺮيهاي انسانگﺮايانهاند .البته ،ديدگاه انسانگﺮايانه در طيف خود ،حﺮكﺖﻫاي اﻓﺮاطي بسيار كودكمدار

يا ساختارزدايانه را نيز ميتواند شامل گﺮدد كه در ايﻦجا موردنظﺮ نيسﺖ.

بﺮرسي نشان مي دﻫد ديدگاهﻫاي تشكيل دﻫندة آموزش و پﺮورش انسانگﺮايانه و سازندهگﺮايانه ،در قالب ﻓﺮاديدگاه تحﻘق انساني و تلفيق ديدگاهﻫاي:
تحﻘقخود و شكوﻓايي انساني ،تﺮبيﺖ عﻘﻼني و رشد ﻓﺮاشناختي ،با توجه به طيف ﺻعودي ديدگاﻫها ميباشند.
معيارهاي اساسي

انساني كﺮدن آموزش

محوربودن دانش آموز در كار بﺮنامه درسي

ديدگاههاي مطرح و تلفيق ديدگاهي مشخصات فرصت هاي يادگيري

تحﻘقخود و شكوﻓايي انساني

رﻫاساز بودن يادگيﺮي

دانشآموز نهاد ﻓعال معناساز اسﺖ

عدم تمﺮكز مﺮجعيﺖ و سازماندﻫي

-انتﻘالي در ﻓضا و جوّ مدرسه و كﻼس به سوي ﻓهميدن،

ﻫمدردي و تشويق و اعتماد.

-به ﻓﺮاگيﺮان اجازه داده مي شود تا در پاسخﻫاي خود

به دنبالهاي از ﻓعاليﺖﻫا ،در جستجوي ياﻓتﻦ الگوي
شخصي متمايز باشند.

-بﺮنامهدرسي ،يكتبادل ايدهﻫا وتجﺮبهﻫا ميباشد؛

-معلم ﻓﺮﺻﺖﻫايي بﺮاي يادگيﺮندگان خلق ميكند تا با

عﻼئق عاطفيشان از جمله باورﻫا ،ارزشﻫا ،ﻫدفﻫا،
تﺮسﻫا و رابطهمنديﻫا مواجه شوند.

دانشآموز زيﺮبناي علمي خود را ساخﺖ تﺮبيﺖ عﻘﻼني و رشد ﻓﺮاشناختي،

-تشويق آزادي در شكل تحﺮّك دانشآموز ،قدرت

توجه به ايدهﻫاي دانش آموزان

يادگيﺮي از طﺮيق انجام دادن،

ميدﻫد

انتخاب قابل توجه در ﻓعاليﺖﻫاي بﺮنامه درسي و

-دانش آموزان معاني را بﺮرسيكنند و باتوجه به

احساس خود از معناداري ،اﻫميﺖ و ﻫدايﺖگﺮ بودن آن

را تفسيﺮ ميكنند.

-مطالعة تفكّﺮ خود توسط ﻓﺮد ،يعني جمﻼت ،گفتگوﻫا و

تخيّﻼت ،وسيلهاي بﺮاي نايل شدن به خودآگاﻫي اسﺖ.

-مطالعة كﺮدارﻫا و تجﺮبهﻫا ،حﺮكﺖﻫا و آشكارسازي

ﻫاي جسماني.

