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  هدف نشست:
توجه به كاربرد  ارتباط آن با بحث ديدگاه هاي برنامه درسي وهاي يادگيري در برنامه درسي و آموزش و اندازي از فرصتترسيم چشم

ن نشست است.  اين نشست در پي آن است تا از طريق هاي برنامه درسي در برنامه ريزي درسي، هدف اصلي ايتلفيقي همخوان از ديدگاه
هاي يادگيري و از طريق توجه به موضوع فرآيندي تشخيصي و نقادانه، نگاهي دوباره و در عين حال فرآيندمدار را در طراحي فرصت

  هاي برنامة درسي مطرح نمايد. ديدگاهها و فراديدگاه
   



  فرصت هاي يادگيري و روند توجه به آن:
تأثيرگذاري فرصت هاي  .دناجتماعي و فرهنگي موثر آورند در توسعة انساني،ها فراهم ميآموزشهاي درسي و از طريق برنامهكه معلمان  اييهفرصت

يادگيري معنادار براي دانش  ودانشي و روشي آموزش و پرورش  متقن و مبتني بر اصول گيري اصوليمنوط به جهتيادگيري و سازنده و بودن آنها 
  درسي به عنوان مهمترين بستر تحول است. يهبرنامشناخت ديدگاه هاي موثر در  آموز و

بين فراگيران و شرايطي كه توسط  يهاها و تعاملها، تجربيات، درسهاي يادگيري در كالس درس را شامل فعاليت) ايجاد فرصت٢٠٠٦ك نيل (مَ
زمينة آن در برنامه درسي با  . اما،تواند در كالس انجام پذيردهاي يادگيري بيش از همه توسط معلمان ميداند. خلق فرصتمعلمان ترتيب داده شده مي

هاي يادگيري يعني خلق برنامه درسي، و از گردد. در واقع خلق فرصتفراهم مي، بخصوص در نظامهاي متمركز ريزان درسيكمك طراحان و برنامه
با توجه آگاهانه به  البته فراهم كنند. آموزان استرود تا تجربيات غني و گوناگون كه متناسب با نقاط قوت و عالئق دانشمعلمان بيش از همه انتظار مي

  خلق كنند. تاثيرگذار بركارشان ديدگاه هاي برنامه درسيدانشي و روشي آموزش و پرورش و طيف جنبه هاي اساسي 
) برنامه ١٩٨١:٧اي دارد. در تعريف سيلر، الكساندر و لوئيس (شده است جاي ويژه »برنامه درسي«توجه به فرصت يادگيري در مهمترين تعاريفي كه از 

هايي از تعاريف و برداشت. شودمي معرفي »هاي يادگيري براي افراد تحت تعليماي از فرصتحي جهت آماده كردن مجموعهطر«درسي به عنوان 
تا حد آموز را نگري و توجه به توسعة ابعاد مختلف شخصيت و يادگيري دانشجانبههمهمثل آنچه كه مطرح شد، ضمن اين كه هاي يادگيري، فرصت
هاي يادگيري شود، ايجاد چنين فرصتتلقي مي بيني كننده و قصد كنندهامّا چون برنامة درسي به عنوان يك فعاليت پيشدهد، مورد توجه قرار ميامكان 

در نظر گرفته  تررنگهاي يادگيري كمشود و نقش معلمان در طراحي و ايجاد اين فرصتريزان درسي گذاشته ميدر برنامه درسي به عهده برنامه
گذاران آموزشي به ، اين مطلب توسط سياستدر حوزه برنامه درسي صورت مي پذيرد  به بعد ١٩٩٠هاي از سالبا تحوالتي كه  بخصوص ،امّاشود. مي

  .طلبدبه قوت متكي به بستر و زمينه در سطح محلي است و وارد شدن فعال معلمان را ميدرسي شود كه اصالح برنامة رسميت شناخته مي
هاي فراگيران حساس تواند به عهده گرفته شود كه نسبت به پاسخمعلمان ميآن چه مسلم است تعديل و سازگار ساختن آموزش، بهتر از همه، توسط 

پيوندد تغيير گيرند و تدريس را با توجه به فرضيات دربارة اين كه يادگيري چگونه به وقوع ميآموزان در تعاملند و از آنها حتي ياد ميهستند، با دانش
هاي يادگيري قابل طرح در كالس اصالح كنند. بعضي آموزان و فرصتسي را با توجه به نيازهاي دانشدهند. صدها راه وجود دارد تا معلمان برنامه درمي

ها و توليدات ها، طرحكند مواردي چون مهيا كردن زمينه براي دست ساختهمطرح مي در كتاب برنامه درسي معاصر) ٢٠٠٦نيل (از موارد آن را كه مك
ريزي سفر علمي، برنامه ،هاي يادگيريهاي گروهي، طراحي بستهت و گفتگو با افراد مرجع و انديشمند، ايجاد بازيآموزي، ترتيب دادن مالقاخالق دانش

هاي امّا ارائه فرصت .نفرادي، ارائه سؤاالت بديع و موارد ديگري از اين دست هستنداهاي اصيل، ايجاد زمينه مطالعه و پژوهش ترتيب دادن نمايش
و دانشي غني در حوزه برنامه درسي برنامه درسي ملّي خطوط بايد از مبناي ديدگاهي همخوان با ديدگاهها و ارزشهاي حاكم بر يادگيري در كالس مي

[بخصوص درنظامهاي آموزشي متمركز و نيمه شدهطراحي  درسي ةبرنامخطوط راهنماي هاي يادگيري، از طريق توجه به اين فرصتباشد.  برخوردار
  شود.متناسب با نيازهاي شاگردان و شرايط و اقتضاء كالس درس مي متمركز] 

هاي يادگيري در ها و فعاليتتواند از طريق موقعيتبه هر حال، اين برنامه درسي طراحي شده است كه بيش از همه ميباتوجه به شرايط موجود  
آنها شاهراه و شريان  ،آموزان قرار دهد. در واقعتر در اختيار معلمان و دانشهتر و چندگانهايي را براي يادگيري عميقگرفته شده در برنامه، فرصتنظر

هايشان ها و نوآوريمعلمان، همراه با تعديل ،از طريق آنها. كنندريزي عمومي فراهم ميرا براي برنامه ايكننده رضاءاصلي هستند كه بستر اصلي و ا
 آورند.ميفراهم  ،آموزان و عالئق گروهي آنها در كالس و مدرسههاي دانشتهاي يادگيري مطلوبي را با توجه به تفاوفرصت

  



   :اصول ايجاد فرصت هاي يادگيري
گويد، در تاريخ معاصر تفكر برنامه درسي شايد بهتر از همه ) مي٢٠٠٦: ١١٨(در آخرين ويراست اثرش در حوزة برنامة درسي نيل همانطور كه مك

ـ  ٤ـ موفقيت،  ٣ـ رضايت خاطر،  ٢ـ تمرين مناسب،  ١شامل: اين اصول هاي ياگيري را مطرح كرده است. اصول ايجاد فرصتاست كه ) ١٩٤٩تايلر (
  .باشندميـ پيامدهاي چندگانه  ٥رويكردهاي چندگانه و 

شود و تعديل درسي و كالس درس فراهم مياش در برنامه اين اصول بيش از همه نشانگر ابتكارات معلمان در فرآيند ياددهيـ  يادگيري است كه زمينه
  در نظر گرفته شده در برنامة درسي طراحي و تدوين شده براي كالس درس است. هايكننده و تكميل كنندة موقعيت

 مناسب.  ـ تمرين ١
كنند. يا همان وسايل را تعيين مي هاي يادگيرياهداف، فرصتمنظور آن است كه  .تواند در نظر گرفته شودوسيلهـ  هدف مي اين اصل به عنوان بسترِ

از تمرين فراهم كند. مثالً اگر هدف  ،شودفراخوانده مي درسيآموز در آن چه كه توسط اهداف بايد براي دانشهاي يادگيري ميطبق اين اصل، فرصت
و نه اينكه صرفاً ببيند ديگران مسأله حل هاي فراواني براي حل مسأله داشته باشد بايد فرصتآموز ميتوسعة مهارت حل مسأله است، دانشدرس 

 كنند يا حل مسأله توضيح داده شود.مي
 ـ رضايت خاطر.  ٢

كند. تا زماني كه موفقيت را تضمين نمي ،هاي شناختيبايد فراگيران را اقناع كند. صرفاً توانائييادگيري مي ن آن است كه فرصتاين اصل مبيّ
  .)٢٠٠٦نيل، كنند (مكآموزان از فرآيند لذّت نبرند آنها از مرزهاي كشف نشده و ناگشوده عبور نميدانش

خاطر،  جهت ايجاد رضايت ،بنابراين .آورندشوند و رضايت خاطر يكسان بدست نميمند نميافراد از يك فعاليت و موقعيت يادگيري، يكسان بهره
بايد به ابعاد تشكيل دهندة آن توجه داشته باشند. هاي يادگيري مهم است و طراحان برنامه درسي و معلمان ميسازگار شدن سبك يادگيري با فعاليت

از آن است پژوهش در زمينه جريان تجربه يادگيري حاكي كند، ) مطرح مي٢٠٠٦نيل (آن طور كه مكد. گيرميسرچشمه رضايت خاطر از چند منبع 
اصوالً  .در تقويت رضايت خاطر اهميت دارند كنند،ميايجاب هايي كه چالش مداوم، تأييد و موافقت اجتماعي و جوابگويي نيازهاي فيزيكي را كه فعاليت

شدن اين ابعاد، معموالً  كه تركيبي از فكر كردن، احساس كردن و بكارگيري عاطفه و تحرك بدني را دارند، در صورت با هم شدن و وصل هاييفعاليت
  .گيرندآموزان خوب آنها را ميدهند كه دانشهايي را تشكيل ميفرصت

 ـ موفقيت.  ٣
باشد؟ اصوالً زمينه و پيشينه آموز ميامكان و توانايي دانش يحوزهگيري در اين زمينه است كه آيا فعاليت يادگيري در متضمن تصميم ،اصل موفقيت
آموز كنند كه محتواي جديد را به تجربيات قبلي دانشهايي را طراحي ميين پيشگوي موفقيت اوست. بنابراين معلمان فعاليتآموز بهترتجربي دانش

   د.ندهنيازهاي تكاليف اصلي را آموزش ميو پيش كندمتصل مي
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  »موفقيت«توجه به اصل 

آموز در در اين راه و جهت ايجاد زمينه موفقيت دانش .اند و اثرگذارندهايي كه بايد برداشته شود، مناسبقدم و هاي اصيل، با توجه به مراحليادگيري
كند. سپس، مسئوليت دهد و راهنمايي ميهاي مقدماتي معلم خود را الگو قرار ميها و موقعيتهاي يادگيري فراهم شده، ابتدا در فعاليتخالل فرصت



آموز مسئوليت كامل را به عهده شوند. و باالخره دانشسهيم مي با يكديگر شود وآموزان تقسيم ميهاي يادگيري بين معلم و دانشهدايت فعاليت
  گيرد.مي
 ـ رويكردهاي چندگانه. ٤
هاي كند. اصوالً فعاليتهاي معلمان در برنامه درسي، مفهوم پيدا ميدر فضايي منعطف و قابل نفوذ براي نوآوري ،چندگانه به عنوان يك اصل هايرويكرد 

هاي معلمان در طراحي فعاليت پذيرِامكان تواند در كسب همان هدف مورد استفاده و توجه معلم قرار گيرد. اين اصل مبيّن خالقيتِيادگيري مختلفي مي
  . دهنده ترين جنبه تدريس هم هستپاداشكه  يادگيري است

 به جاي آن كه بر مراكز فعاليت .هاي كاغذ و مدادي دارنددهد كه معموالً معلمان تمايل به تكيه كردن بر كتاب درسي و فعاليتمطالعات نشان مي
كز حواس تكيه كنند. احتماالً اين حالت سنّتي و متكّي بر ها و تمرها، رسانهها، پژوهشنامهها، بحث و گفتگوها، نمايشسازيها، شبيه، پروژهيادگيري

تعيين شده بودن و منحصر  از قبل هاي درسي است.هاي سنتي و موضوع مدار در حوزة برنامهناشي از ديدگاه ،هاي آزمايش شده و تكراري معلمانروش
هاي مانع جدي در راه توجه به فعاليت ،هاي يادگيريطراحي فعاليتبودن رويكرد معلمان براي آموزش و فضاي بسته به روي رويكردهاي چندگانه در 

هاي زباني و منطقيـ  رياضي )، معلمان معموالً بر فعاليت٢٠٠٦: ١٢٠(معتقد استنيل هاي يادگيري است. مكيادگيري چندگانه و ايجاد تنوع در فرصت
  .ايي، فضايي، جنبشي، ميان فردي و درون فردي توجه دارندهاي يادگيري مبتني بر هوش موسيقيكنند و كمتر به زمينهتأكيد مي

 .ـ پيامدهاي چندگانه٥
كالس  مطرح شده درهاي هشيندآموزي اهر دانش ،زيرا .اي بدست خواهد آمداز يك فعاليت يادگيري نتايج چندگانه ،، هميشهدهدتجربه نشان مي 

آموزان سودمند خواهد بود براي دانش ،گيرد كه مبتني بر تجربه قبلي است. بدين طريقطور بكار مي را آن كند و آندرس را به طريق خودش تفسير مي
اي از يك واقعة مثالً يك برنامه درسي كه مطالعه هاي يادگيري در كالس ترتيب يابد كه در كسب نتايج مورد نظر چندگانه مؤثر باشد.فعاليت نوعي از تا

 پيامدهايكند، امكان بيشتري براي به حداكثر رسيدن نتايج و كسب في، نوشتن، تفكر نقّاد، ادبيات و نظاير آن فراهم ميتاريخي را در بستري از جغرا
 گذارد.پيش پاي معلم مي ،چندگانه

  سازفرصت هاي يادگيريزمينه  ديدگاه هاي برنامه درسي
آموزان تأثيرگذار است. به شود قطعاً در ارتقاي كيفيت آموزش و يادگيري دانشهاي يادگيري كه در كالس و مدرسه زمينه اش فراهم مينوع فرصت

موقعيت متأثّر از  آورندها فراهم ميآموزشهاي درسي و برنامه خطوط راهنماي و باتوجه بهمعلمان هاي يادگيري كه توسط مقدار قابل توجهي فرصت
نيز دنبال آن و در صحنة عمل و اشتغال عملي » آموزش«هاي يادگيري درنظرگرفته شده و ديدگاههاي حاكم بر برنامه درسي طراحي شده است. 

تاحدودي  و سادهشكلياحي شده است. شايد بتوان بههاي يادگيري طرهاي درسي در نظر گرفته شده، متأثر از فرصتفراگيران با برنامه درسي و فعاليت
   اين ارتباطات را در قالب نمودار زير تصويركرد: ريزي درسيدرنگاهي كالسيك در حوزه برنامه

ها و ديدگاههاي نظرگاه
  برنامه درسي

هاي ها و فرصتموقعيت  
يادگيري طراحي شده در برنامه 

  درسي

  
  

ايجاد فرصتهاي [آموزش 
  ]يادگيري در مرحلة عمل

  
  

  يادگيري

طراحي برنامه ي مرحله
  درسي

ي اجراي برنامه مرحله    ي تدوين برنامه درسيمرحله  
  درسي

ي پيامد و نتيجه  
  برنامه درسي



  و تلفيق هاي ديدگاهي ديدگاه هاي برنامه درسيطيف 
مفهومي برگرفته از ريزي درسي است. ديدگاه برنامه درسي چارچوبي هاي برنامه درسي، مبحثي چارچوب يافته در حوزه برنامهموضوع ديدگاه

هاي فلسفي، ارزشي، فرهنگي، علمي و اجتماعي در مورد تعليم و تربيت، ماهيت انسان، ماهيت يادگيري و ماهيت دانش در يك جامعه است. فرض
گيري مطلوب راي جهتهاي اساسي بخيزند و به صورت چارچوب يافته، شاخصها بر ميهاي برنامه درسي از نظريات برنامه درسي و ايدئولوژيديدگاه

ترين تعيين ديدگاه برنامه درسي از حساسريزي درسي، از منظري كالسيك و فني در حوزه برنامه دهند.ريزان قرار ميبرنامه درسي در اختيار برنامه
ريزي هاي آن داراي نظم و ترتيب شوند و در هنگام برنامهشود برنامة درسي مفهوم شود و مؤلفهريزي درسي است كه موجب ميمراحل برنامه

سي، يك چارچوب اساسي نظري براي رجوع به هاي برنامه درهاي جهت دهنده و راهنمايي كننده در اختيار باشد. به طور كلي، با تعيين ديدگاهشاخص
  آيد. ريزي درسي فراهم ميبرنامه

هاي برنامه درسي كه توسط ها و ايدئولوژيبندي ديدگاههاي مختلف طبقههاي برنامه درسي و چارچوببا مروري به مباني نظري حوزه ديدگاه
بندي اين و در نظرگرفتن مبناي تحقق انساني در تقسيم ١پيشنهادي است بندينظران اين حوزه ارائه شده و حداقل شامل چندين تقسيمصاحب

» مفهوم انسان«هاي برنامه درسي را تدوين كرد كه از توجه به توان طيفي با روند صعودي از ديدگاهها، ميبندي ديدگاههاي پيشنهادي براي طبقهچارچوب
  اي دروني انسان برخاسته باشد.هتوجه به جنبه و ماهيت او و محقق شدن او در فرايند تعليم و تربيت با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نمودار طيف صعودي ديدگاه برنامه درسي
هاي ماوراء فردي و انسان كامل را شامل هاي رفتارگرا تا ديدگاهها و ديدگاهگيريبا توجه به روند صعودي دروني در اين طيف تحقق انساني كه از جهت

 هاي برنامه درسي، نظمي منطقي داد كه هر ديدگاه با توجه به تعريف و جايگاهش در مباني نظري در اينبندي ديدگاهتوان به ساختار طبقهمي ،شودمي
انسان و شود از رفتارگرايي تا تحقق انساني، از نظر توجه به ديدگاههاي برنامه درسي در اين نمودار همانطور كه مالحظه مي گيرد.چارچوب قرار مي

  هاي دروني و محقق شدن ابعاد انساني او، سيري صعودي دارند.جنبه
                                                           

)، اونيـل ١٩٩٣)، موريسـون (١٩٩٦)، مك نيـل (١٩٩١)، پاينار (١٩٧٤) آيزنر و واالنس (١٩٩٦). شوبرت (١٩٨١هاي ارائه شده توسط سيلر، الكساندر و لوئيس (بنديتقسيم  .١ 
  ).٢٠٠٨)، شيرو(٢٠٠٦). مك نيل(١٩٩٢)، ريد (١٩٩٤وايلزوبوندي ()، ٢٠٠٤)، ارنشتاين و هانگينز(٢٠٠٤) كليبارد (١٩٩٤)، آيزنر (١٩٨٣(



هاي مختلف برنامه درسي، تفاوتي هاي يادگيري در ديدگاهها و فرصتهاي برنامه درسي، نشانگر آن است كه موقعيتتوجه به اين طيف صعودي ديدگاه
هاي موقعيتچون ديدگاههاي رشد اجتماعي، رشد شناختي و تحقق انساني، ر اين طيف، هاي برنامه درسي سطح باالتاساسي خواهند داشت و در ديدگاه

گيري، رشد مفهوم خود هاي فرآيندي، مشاركت در حل مسائل اجتماعي، توسعة مهارت تصميمتري براي تسلط بر مهارتيادگيري بيشتر و عميق
  آموز وجود دارد. تر و خود راهبري و خود ارزشيابي دانشمثبت

  :هاي برنامه درسيتلفيق ديدگاه
هاي برنامه ها، مطلب مهمي كه وجود دارد، ضرورت توجه به موضوع تلفيق ديدگاهطيف ديدگاهبا در نظر داشتن هاي برنامه درسي در بحث ديدگاه 

)، شوآب ١٩٨٦)، شوبرت (١٩٩٤(نظران حوزة برنامة درسي چون آيزنر درسي در طراحي برنامه درسي است. با توجه به آن كه قريب به اتفاق صاحب
هاي ارزشي فلسفي، )، معتقدند به علت آن كه جريان٢٠٠٤)، ارنشتاين و هانكينس (١٩٨٧راملد ()، ب١٩٨٣)، ميلر (١٩٨١الكساندر ( و )، سيلر١٩٦٩(

تواند براي فرهنگي و اجتماعي متفاوتي به صورت پيچيده در تعامل هستند تا ماهيت انسان را شكل دهند و چون هيچ ديدگاه برنامة درسي به تنهايي نمي
ها خواهد جمعيت متنوعي را با اهداف چندگانه زير پوشش برد، كافي باشد، ما با تلفيقي از ديدگاهتربيتي كه مي هاي برنامة درسي در يك نهادتمام طرح

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

  ؛ـ فراديدگاه سنّتي ١
گيري ها)، بـ  جهتديسيپلينهاي علمي (و توجه به رشته مطالب درسي ري موضوعيگفـ  جهتشود: الدر تلفيق ديدگاهي ديده مي گيريسه جهت در اين فراديدگاه،

ي است هاي رفتارگرايگيريگيري صالحيت مداري كه زيرمجموعة جهتهاي با گرايش به جامعه مداري و اجتماعي است و جـ  جهتانتقال فرهنگي كه زيرمجموعة ديدگاه
اي را كه براي داشتن هاي اساسيها و مهارتها، دانشآموز ارزشخواهد اين اطمينان را به دست آورد كه دانشهاست و ميفراديدگاه متوجه انتقال دانش و مهارتاين . 

  .كاركرد مؤثر در جامعه ضروري هستند، كسب كرده است
   ؛گيريفراديدگاه كاوشگري / تصميم - ٢   

هاي گيريمجموعه جهت ازساالرانه هاي رشد شناختي، بـ  شهروندي مردمديدگاهمجموعة ازلفـ  فرايند شناختي، اهاي: گيريجهتتلفيقي از اين فراديدگاه شامل 
ـ جهت   است.مداري از مجموعة ديدگاههاي مبتني بررشد و تحول شناختي و كودكگيري تحوّلي اجتماعي و ج 

  (دگرگوني شخصي و اجتماعي) وّريفراديدگاه تط - ٣ 
ماوراء فردي در  گرايي، بـ  تغيير اجتماعي و جـ هاي: الفـ  انسانگيريجهتتلفيقي از شود و شامل اين فراديدگاه روي تغيير و تحول شخصي و اجتماعي متمركز مي

هايي را فرصت كندهاي دروني و انساني است. در اين فراديدگاه معلم كوشش ميجه جنبههاي ميلر است. اين فراديدگاه نسبت به دو مورد قبل، بيشتر متوبندي ديدگاهتقسيم
  ها بدهد.نمايد تا از آن طريق اجازة دگرگوني شخصي و اجتماعي را به آن فراهمآموزان دانش راي ب

  چند تلفيق ديدگاهي از نظر شورت
 هاي علميرشته مداري ومداري، جامعههاي مبتني بر تعاملي از كودكطرحـ ١ 

بايد از جهت اي درسي ميودهي محتردند و نقطة تمركز سازمانگهاي آموزشي به صورت فرهنگي تعيين ميشود كه اهداف و موقعيتها، تصور ميدر اين نوع طرح
هاي ها (رشتهجايگاه مطالعة ديسيپلين ،آن كهدر عين  مورد توجه است،در برنامه درسي  »اجتماعي ةهست«هاي مشترك شهروندي باشد. هاي اجتماعي، جنبهويژگي

  شود.آموز نيز در برنامة درسي به كار گرفته ميهاي شخصي دانشعلمي) و عالئق و مهارت
 مسألة مشتركمبتني بر هستة مشترك يا هاي طرحـ ٢

ساالر شود كه يك جامعة مردمبا اين فرض بنا مي ،ايدرسي هستهبرنامةبرنامة درسي است. در ، نقطة مركزي توجه »گروهي زندگي«مه درسي، در اين نوع طراحي برنا
هاي غيررسمي متشكل از بدين ترتيب بر فعاليت در گروه .نمايندكنند و در حل مسائل مشترك همكاري ميبه افرادي نياز دارد كه به صورت اثربخشي تبادل نظر مي

  شود.هايي كه براي زندگي توأم با مشاركت نياز است، تأكيد ميارتآموزان و وجود تجربيات واقعي و كسب مهخود دانش



  مشترك پيدا كردن شعور  ها ودر يادگيري طرح مبتني بر انديشه عموميـ ٣
شود كه ظر گرفته ميآموزان در نمشترك دانش شعور پيدا كردن و هادر يادگيري براي رسيدن به انديشة عموميآموزشي و مطالعاتي ، پنج شاخة اساسي الگودر اين 

و  ياعتمجانهادهاي  هاي علمي، جـ  مطالعات تاريخي در سه بافت جهاني،هاي نمادي در زبان و رياضيات، بـ  كسب مفاهيم اساسي رشتهكسب مهارتشامل: الفـ 
ـ سرمشق ـ سمينار در مسائل اجتماعي و مسائل بزرگ فرهنگ، د    باشد.آموزان ميتوسط دانشگيري در هنر و ادبيات، فلسفه و مذهب و ه

 الگوي فرايندمداري در طراحي برنامة درسيـ  ٤
توان آن را ديد. هشت فرايند اساسي، محتوا و هاي مختلف برنامة درسي ريشه داردامّا بيش از همه در ديدگاه توسعة فرايندهاي شناختي ميفرايند مداري در ديدگاه

گيري، الگو دادن، خلق كردن، حل هد. اين فرايندها شامل درك كردن (فهميدن)، ارتباط برقرار كردن، دانستن، تصميمدسازماندهي عناصر را در اين الگو شكل مي
اين الگو در برداشت از انسان به عنوان موجودي فرايندمدار ريشه دارد و لذا روي فعال بودن، پويايي، وحدت، داشتن احساسي منطقي و . گذاري استمسئله و ارزش

  كند.ها در هشت فرايند اساسي تأكيد ميفعاليتادارة 
  هاي يادگيري سازنده و فرايندمدارتحوالت ديدگاهي در راستاي ايجاد فرصت

هاي گذارد. به مؤلفهساير مراحل طراحي و تدوين برنامه درسي تأثير قاطع مي رب ، توجه به مبناي ديدگاهي برنامه درسيريزي درسيدر فرآيند برنامه
كند، مفهوم يادگيرنده و نگاه به يادگيرنده را گيري برنامه درسي فراهم مي، يك سمت و سوي سرتاسري براي جهتدهدميبرنامه درسي نظم و ترتيب 

بايد در هايي كه معلم ميو قدم آموزشمفهوم در عين حال، كند. گيري روشن ميجهت مفهوم فرايند يادگيري را با توجه به نوع و كندمشخص مي
توان در كالس براي يادگيري هايي كه مياز محيط يادگيري و موقعيت برداشتكند، و خطوط راهنما فراهم مي كندميمشخص  را نيز تدريس بردارد

بايد داده شود، بايد شكل داده شود يا چه تغييراتي در محيط موجود مييادگيري چگونه ميدهد. اين كه محيط آموزان فراهم كرد را بدست ميدانش
هاي يادگيري د، نقش معلم در ايجاد موقعيتنهاي يادگيري قابل ارائه چگونه وارد فرايند اجراي برنامه درسي شوو فرصت چيست آموزاننيازهاي دانش

و مبدئي براي ايجاد  كندهاي حاكم بر آن مشخص ميا طرح برنامه درسي تدوين شده و ديدگاهر ، همهو يادگيري چگونه ارزشيابي شودچيست 
  هاي يادگيري توسط معلم است.فرصت

  :هاها و رهيافتطرح
و  يادگيريهاي درنظر گرفتن آنچه در حوزه ديدگاههاي برنامه درسي و تلفيق هاي ديدگاهي مختلف مطرح گرديد و همچنين توجهي به  موقعيت

هاي برنامه درسي و فرصت هاي و آنچه در مورد ارتباط بحث ديدگاه برنامه درسياين تلفيق ها در حوزة  هاي يادگيري ناشي ازهاي ايجاد فعاليترويّه
حوزة برنامه  در تحوالت ديدگاهي سازنده و فرايندمدار قابل حصولهاي يادگيري تواند بسترساز شناخت فرصتمي يادگيري مطرح شد، مجموعه اينها

ـ  ١ هاي يادگيري در چند فراديدگاه شامل:ها و موقعيت، فرصتمباحثدر تكميل اين هاي نوين براي ما باشد. گيريكاربرد جهتدر اثر درسي و 
كه برگرفته از مطالعات دار ـ الگوهاي فرآيندم ٣گرايانه و گرايانه و سازندهالگوهاي انسانـ  ٢و خودراهبري در يادگيري،  العمرآموزش و پرورش مادام

ديدگاهي در خلق  همخوانهاي هاي مذكور و ديگر تلفيقهايي كه فراديدگاهراه ،به طور مشخص .شوندبه صورت نمونه مطرح مي قبلي مي باشند
سازان  و نامه درسي براي تصميمتواند راهنمايي براي طراحي و تدوين برميدهند كنند و مورد استفاده قرار ميهايي براي يادگيري مطرح ميفرصت
ريزي درسي باشد. قابل توجه است كه اين فراديدگاهها و طرحهاي نوين ضمن تفاوت در نقاط تمركز، شباهتها و اندركاران مرتبط با برنامهدست

  هاي يادگيري دارند.ها و فرصـتهايي از جهت ديدگاهي و ايجاد موقعيتهمپوشي
  
 و خودراهبري در يادگيريالعمر و پرورش مادام آموزشهاي يادگيري در ـ فرصت ١

 العمر و خود راهبر شدن و خود ارزشياب شدن فرد و ارتقاء يادگيريها در طول عمر انساني است.تمركز بر ايجاد زمينه يادگيري مادامديدگاه، فرادر اين 
آموزش  ةهاي تشكيل دهندهاي يادگيري از اهميت برخوردارند. ديدگاههاي يادگيري و ارائه فرصتدر تنظيم فعاليت وجود دارند كه هشت اصل راهنما



تحقق خود و شكوفايي  ،هاي توسعه فرآيندشناختي، رشد اجتماعيديدگاه همخواني از و خودراهبري در يادگيري، عمدتاً تلفيقالعمر و پرورش مادام
هاي سوّم تا پنجم طيف صعودي ديدگاهها با تأكيد بر فرآيندمداري هستند كه در نمودار طيف صعودي گاههاي مطرح در پلهاز مجموعة ديد ،انساني
  باشند.هاي برنامه درسي قابل مشاهده ميديدگاه

  العمرتعليم و تربيت مادامهاي يادگيري در ها و فرصتموقعيتجدول راهنماي 

ــا   هاي يادگيريشرايط و مشخصات فرصت اصــول راهنمــاي مــرتبط ب
العمر و پرورش مـادامآموزش 

  و خودراهبري در يادگيري
  هاي بين فردي در خارج از موقعيت مدرسه و مؤسسه و مراكز يادگيري بيرونييادگيري تأكيد بر -
  به دنبال كشف و حل مسائل.آموز دانشخودجوش ايجاد زمينه براي حركت ـ 
  تدريس كتاب درسي. كتاب محوري و صرفاًدور شدن از ـ 

ـ انعطــاف در  اصــل اول
  موقعيت يادگيري

  آزادي قابل توجه در انتخاب درس، محتوا و روش يادگيري  وجودـ 
  هاي شنيداري ـ ديداري ـ امكان بكارگيري منابع گوناگون يادگيري مثل رسانه

  هاي يادگيريبه تجربه كردن و تجديد تجربه در موقعيتتشويق ـ 
  هاي جديد هاي الزم براي تجربهفرصت وجود ـ

اصل دوم ـ تشويق شـدن بـه 
  هاانتخاب در يادگيري

  براي يادگيري و به پايان بردن آن زيرنظر مدرس و راهنمااي نقشهتأكيد بر تهيه ـ 
  آموزيادگيري و راهنمايي دانش كننده تسهيلبه عنوان نقش معلم در فرآيند ياددهي ـ يادگيري تأكيد بر  ـ
  شناسي تفسيرينويسي و كتابتهيه مقاله، خالصهتأكيد بر ـ 
  هاي كوچك و مركز منابع يادگيري وهرهايي مثل كار گروهي، كار در سمينار، تدريس در گروشتأكيد بر ـ 
  هاي درك و حل مسائل دن و دريافت راهكربه آزمايش توجه ـ 

اصل سوم ـ ياددهي (تدريس) 
  كنندهبه عنوان فعاليتي تسهيل 

  آموزانتوسط دانشگيري هاي خود اندازهو آزمون هااز ابزار استفادهـ 
  هاي خودآموز از يادگيريهاي مناسبي براي تحليل نقادانه دانشموقعيتوجود ـ 
  آموزان خود ارزشيابي دانشتأكيد بر ـ 

اصل چهارم ـ يادگيرندگان به 
عنوان مسـئولين ارزشـيابي از 

  خود
  آموزان يا دانشجويان به معلمسي راحت دانشتأكيد بر دستر ـ
  تأكيد بر فرصت اظهارنظر و پرسش و پاسخ ـ
  وجود جوّ تشويق كننده و خود را شايسته و موثر ديدنـ 

اصل پنجم ـ وجـود روابـط 
هــــاي مردمــــي در موقعيت

  يادگيري
  به نظر خود.ها پروژهها و ها، بررسيآزمايش به انجام آموزان دانشتشويق ـ 
  .هايشانآموزان پيرامون مطالعات و يافتهبر بحث و تبادل نظر دانشتأكيد ـ 
  مطالعه مستقل و شخصي در طول دوره تأكيد بر ـ 
  فردي شدن برنامه آموزشي و يادگيري با توجه به انگيزش دروني افرادتأكيد بر  ـ

اصل ششم ـ تكيه كـردن بـر 
  انگيزش دروني

  هادادن سؤاالت خود يا همشاگرديآموزان به پاسخ دانشتشويق  ـ 
  آموز با مسائل گسترده و آشكاركننده در محيط آموزشيهاي تجربي براي روبرو شدن دانشفرصتوجود ـ 
هاي الزم براي انتخاب راهـي فرصتدر اختيار قرار گرفتن آموزان و هاي دانشها و نوآوريالقيتتأكيد بر خ ـ

  خالق.
  .انآموزها براي دانشها و گزارششي از طريق فيلمهاي نوظهور آموزپروژهوجود ـ 

اصل هفتم ـ تأكيد بر اهـداف 
  كننده آشكارآموزشي 

  هاي خارج از محيط رسمي آموزشي ادگيريتشويق يـ 
  منابع جامعه محلي براي يادگيري استفاده از ـ 

ـ يكـي شـدن بـا  ـتم  اصل هش
  هاي خارج از مؤسسهيادگيري

  
  الگوهاي فرآيندمدارهاي يادگيري در ـ فرصت٢

توسعه  هايي چونمطرح گرديد، از طريق تلفيق ديدگاهنيز راهبري  و خودالعمر و پرورش ماداماز آن در آموزش  اينمونهدر الگوي فرايندمداري كه 
هاي يادگيري براي گيري برنامه درسي را به سمت ايجاد فرصت، جهتنياسناشكوفايي و  خود فرايند شناختي، رشد اجتماعي (كاركرد اجتماعي) و تحقق

هايي براي داشتن وجود زمينهآموزان و ساخته شدن دانش، هاي دانشتوجه به ايدههايي چون توان سوق داد. زمينهميهاي فرآيندي، تسلط بر مهارت



گيري، رشد مفهوم خود مثبت و توسعه مهارت تصميم اي حل مسائل اجتماعي،ور شدن در مسائل عمومي و ملي، فرصت بركاركرد مؤثر اجتماعي، غوطه
مواردي ازمعيارهاي اساسي،  هاي آن هستند.، نمونهارزشيابي اي براي كارها و خوداي ميان فردي، خودراهبري در يادگيري و تهيه نقشههتقويت مهارت

 توان درجدول زير خالصه كرد: فرصت هاي يادگيري را ميديدگاههاي مورد توجه و تاكيد در اين فراديدگاه و مشخصات 
  

  مشخصات فرصت هاي يادگيري  ديدگاههاي مطرح و تلفيق ديدگاهي  معيارهاي اساسي
كاركرد مؤثر داشتن هايي برايزمينه

عمومي و ور شدن در مسائلغوطه ،اجتماعي
  ملي، 

هايي در برنامه درسي براي فرصتايجاد زمينه و وجود -   رشد اجتماعي (كاركرد اجتماعي)
تقويت توجّه، كوشش، بازبيني، ارزشيابي، بحث، نقادي و 

    تعامل با ديگر همساالن؛
كاربرد تفكر نقادانه؛ كاربرد تفكر خالق در حل مسائل -

   فردي و اجتماعي؛
       فرصت براي حل مسائل اجتماعي،-

 و ساختهآموزان هاي دانشتوجه به ايده
  ،شدن دانش

توسعه ،هاي فرآينديتسلط بر مهارت
  گيري،مهارت تصميم

مهارتهاي فرآيندي از قبيل هايي براي تسلط برتمرين-  توسعه فرايند شناختي
بيني كردن، مقايسه و زدن و پيشمهارت مشاهده، تخمين

مسأله، تجزيه و تحليل و كردن، حلبحثارزيابي، 
  يابي؛ريشه

برخورد شكاكانه و  هاي محتوايي برايوجود زمينه -
  گشايانه در مسائل؛مشكل

  تقويت تفكر عميق و بينش علمي،-
  ها؛برخورد به مسائل مبهم و دوراهي-
   هاي خالق در مسائل؛حلارائه راه-

اي هخود مثبت و تقويت مهارترشد مفهوم
  ميان فردي،

اي خودراهبري در يادگيري و تهيه نقشه 
   ،ارزشيابي براي كارها و خود

  الگوهاي تازه؛ سازي و توسعةهاي مفهوموجود زمينه-  نياسناشكوفايي و  خود تحقق
انتخاب؛ رشد تقويت قدرت و فرصت هايي براي زمينه-

  فردي؛هاي بينخود مثبت و مهارتمفهومِ
  گيري؛هايي براي قضاوت و تصميمها و فرصتزمينه-
ها پژوهيها و مورد هايي براي شركت در دوراهيفرصت-

  هاي ميان فردي و تصميم سازيدر جهت تقويت مهارت
  
  گرايانهو سازنده گرايانهانسان ديدگاه هايهاي يادگيري در ـ فرصت٣

ن اهاي يادگيري در چنو فرصتمدار در حوزه برنامه درسي چون ديدگاههاي رفتارگرا و موضوعتر برنامه درسي هاي سنتيگيريبرخالف جهت
و به صورت تجويز شده از بيرون  وسيلههدفـ  گرايانه در چهارچوب يك پيوستار هاي يادگيري در برنامه درسي انسانهايي، فرصتگيريجهت
نبال اي در ددور بنا كنند و آزادي گستردهاي براي رسيدن به هدفي شوند. در اين ديدگاه، دانش آموزان خودشان ممكن است برنامهريزي نميبرنامه

گيرند معموالً هايي كه در اين ديدگاه قرار ميآهنگ اصلي چنين فراديدگاهي انساني كردن آموزش است. طرح .كردن راه خودشان داشته باشند
گرايانه انسانهاي متأثر از حركت فرآيندمداري آموزمدار دارند و بر عدم تمركز مرجعيت و سازماندهي تأكيد دارند. به مقدار قابل توجهياي دانشچهره

باشد كه با آموز ميگرايي، در نگاه آن به دانش) جنبة انقالبي سازنده١٩٩١از نظر فون گالسرفلد ( است. بوده در آموزش و پرورش از دهة هفتاد به بعد



هاي برنامه درسي مطرح يف ديدگاهرويكردهاي عرفاني و ماوراء فردي كه در ط آموز تفاوت زيادي دارد. ها به دانشآليستها و ايدهنگاه رئاليست
مدار هاي افراطي بسيار كودكگرايانه در طيف خود، حركتاند. البته، ديدگاه انسانگرايانهگيريهاي انسانگرديدند نيز بسيار نزديك و همخوان با جهت

   جا موردنظر نيست.تواند شامل گردد كه در اينيا ساختارزدايانه را نيز مي
 :هاي، در قالب فراديدگاه تحقق انساني و تلفيق ديدگاهگرايانهو سازنده گرايانههاي تشكيل دهندة آموزش و پرورش انسانديدگاههد بررسي نشان مي د

   .دنباشمي ، با توجه به طيف صعودي ديدگاههاتربيت عقالني و رشد فراشناختيخود و شكوفايي انساني، تحقق
  مشخصات فرصت هاي يادگيري  تلفيق ديدگاهيديدگاههاي مطرح و   معيارهاي اساسي

  انساني كردن آموزش
  محوربودن دانش آموز در كار برنامه درسي

  رهاساز بودن يادگيري 
  آموز نهاد فعال معناساز استدانش

  عدم تمركز مرجعيت و سازماندهي

انتقالي در فضا و جوّ مدرسه و كالس به سوي فهميدن، -  خود و شكوفايي انسانيتحقق
  همدردي و تشويق و اعتماد.

هاي خود تا در پاسخ داده مي شودبه فراگيران اجازه -
ها، در جستجوي يافتن الگوي اي از فعاليتبه دنباله

  شخصي متمايز باشند.
  باشد؛ها ميتجربهها وتبادل ايدهيك درسي،برنامه-
كند تا با هايي براي يادگيرندگان خلق ميفرصتمعلم -

ها، ها، هدفشان از جمله باورها، ارزشعالئق عاطفي
  . ها مواجه شوندمنديها و رابطهترس

زيربناي علمي خود را ساخت آموز دانش
  ددهمي

  دانش آموزانهاي توجه به ايده
  

آموز، قدرت ك دانشدر شكل تحرّ  تشويق آزادي-  ،تربيت عقالني و رشد فراشناختي
هاي برنامه درسي و انتخاب قابل توجه در فعاليت

  يادگيري از طريق انجام دادن، 
توجه به كنند و بامعاني را بررسيدانش آموزان -

گر بودن آن احساس خود از معناداري، اهميت و هدايت
   كنند.ميرا تفسير 

مطالعة تفكّر خود توسط فرد، يعني جمالت، گفتگوها و -
  . اي براي نايل شدن به خودآگاهي استخيّالت، وسيلهت
 ها و آشكارسازي، حركتهاكردارها و تجربهمطالعة -

  .هاي جسماني
  
  


