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 برنامهچرایی و چیستی دیدگاه مطالعات  پیش از دبستان در عصر جدید: پرورش و آموزش

 ی مبتنی بر آنبُعدراهبردی و الگوی چند درسی

 *1زادهقاسمبهنام 

 2فريبرز فرهادی لنگرودی

 3پرمیثم خزائی کوه

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايراندبستانیپیش وپرورشآموزشدانشجوی کارشناسی ارشد . 1
 ، تهران، ايران، دانشگاه عالمه طباطبائیدبستانیپیش وپرورشآموزشدانشجوی کارشناسی ارشد . 2

 آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايراندانشجوی کارشناسی ارشد  .3

 20/12/97تاریخ پذیرش  6/9/97تاریخ دریافت 

 چکیده

در این مقطع  رمؤثتعلیم و تربیت پیش از دبستان، چگونگی تهیه برنامه درسی  ینهزم در سؤاالتترین ترین و غامضیکی از مهم
دشوار شده  شپی از یشبگویی به آن ، شرایط پاسخآسابرقاست که با توجه به ظهور عصر اقتصاد دانایی محور و تغییر و تحوالت 

و « 3يبُعد برنامه درسی چند»و الگوي « 2مطالعات برنامه درسی راهبردي»است. پژوهش حاضر براي مطالعه ضرورت دیدگاه 
بوده است  4لیتحلی-رسی پیش از دبستان صورت گرفته است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، توصیفیچیستی آن در برنامه د

آن  ها بیانگرآمد. یافته به دستاي موجود در زمینه موضوع با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه یازن موردهاي که اطالعات و داده
بود که ضرورت دیدگاه راهبردي بنا بر عواملی همچون ظهور عصر اقتصاد دانایی محور، توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات، 

و مفهوم ن هاي شناختی و یادگیري متفاوت وبرنامه درسی، وجود سبک سازيیبومدگرگونی مفهوم سواد، پارادایم پیچیدگی، لزوم 
ي کودک، تزریق زیسته يباتجربهنگري با عواملی همچون لزوم مرتبط کردن برنامه درسی  بُعدچند  و ضرورت الگوي گرایی

ستان العمر، در برنامه درسی پیش از دبروز و همچنین لزوم یادگیري مادام مسائلگویی برنامه درسی به ویژگی چابکی و توان پاسخ
پردازد. این الگو به ارائه تعریفی جامع از آن می یشناختروانمبانی فلسفی و نیز، پژوهش حاضر با بررسی  یتنها درقابل دفاع است. 

ی بر آن، مبتن يبُعدچندریزي است و الگوي برنامه نگرکلدرسی راهبردي رویکردي  دهد که مطالعات برنامهاین پژوهش نشان می

 .است دبستانیشپبرنامه مطلوب کاربردي براي اجرا در برنامه درسی 

 .مطالعات برنامه درسی راهبردي ،عصر جدید ،توصیفی تحلیلی ،ریزي چندبُعديبرنامهاقتصاد دانایی محور،  :هاواژهکلید

 
  

                                                           
 behnam.gh1372@gmail.comدار مکاتبات                                                                                                                 نویسنده عهده .1

2. Strategic Curriculum Study (SCS) 
3. Multi-Dimensional Curriculum (MDC) 
4. Descriptive - Analytic  



 رهیافت                                                                                                                                                    

 

41 

 آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد 

 

 مقدمه

دیل در بحساس و بیاي تعلیم و تربیت پیش از دبستان دوره
، اقتصاد دانایی محور فناورياکثر کشورهاي جهان، در عصر 

هاي دانش، مهارت و اي که در آن شالودهو تغییر است. دوره
ترین و شورانگیزترین گیرد و مانانگرش کودک شکل می

اي که . دوره[1] آوردتجارب را براي امروز کودک فراهم می
-آن بر فرداي کودک و جنبه مدتکوتاهو  بلندمدت یراتتأث

 امانجهاي مختلف زندگی او انکارناپذیر است و تحقیقات 
-4-3-2]در داخل و خارج از ایران نیز مؤید آن است  شده

. این دوره براي کشورهایی که با تنوع قومیتی و پدیده [5
کنند )همچون نرم می وپنجهدستدوزبانگی در آموزش 

. همچنین ضرورت پرداختن [7-6]ر باشد تواند مؤثایران( می
به این دوره در اکثر کشورهاي مختلف جهان بسته به 
موقعیت و سطح زندگی مردم آن ساماندهی شده است و 

 عنوانبهکالن اکثر کشورها  گذارانیاستسامروزه براي 
، ینا وجود با. [8]شود بر دوش آنان محسوب می یتیمسئول

 زادر کشورهاي مختلف جهان  تعلیم و تربیت دوران کودکی
 اندازهاي بسیاري روبروست.ها و چشمایران با چالش جمله

هاي اخیر در سال شده انجامهاي شناسیها و آسیبپژوهش
داخل و خارج از کشور، بیانگر این است که تعلیم و تربیت 

. هاي فراوانی روبرو استپیش از دبستان با مشکالت و چالش
و مشکالتی همچون  مسائلبراي نمونه در سطح داخلی 

، مدیریت کالن و [9]هاي شناسایی و پرورش خالقیت روش
، فضا و نحوه [10]ضعف در برنامه درسی پیش از دبستان 

مناسب نبودن محتوا با سن کودک و عدم  [،11]تدریس 
[، 13]ب تجهیزات نامناس [،12]هاي فعال کاربست روش

عدم هماهنگی  [،14]کیفیت نامناسب تعامل کودک و مربی 
، [6] پرورش و آموزشهاي درسی بهزیستی و و تناسب برنامه

 رجمهتعدم توجه به فرهنگ بومی کشور و پناه بردن به آثار 
 کادر اجرایی یکل طوربه، ضعف مربیان و مدیران و [15] شده

تربیت اوان  یرگیبانگر [،10-17-16]و مجرب  یدهد آموزش
با  یتربیت اوان کودکنیز  المللیینباست. در سطح  کودکی
اندازهاي بسیاري در قرن بیست و یکم ها و چشمچالش

                                                           
1. Strategic Curriculum Study (SCS) 
2. Multi-Dimensional Curriculum (MDC) 

( از آن جمله به 2007مواجه است که چارتیر و ژنیکس )
هاي درسی هاي مشارکت بیشتر والدین در برنامهروش

 هاي مادري وآموزش پیش از دبستان، توجه بیشتر به زبان
هاي تلفیقی برنامه درسی فرهنگ بومی و طراحی مدل

توان ریشه می.[18]کنند آموزش پیش از دبستان، اشاره می
 کارآمددرسی نا ها را در برنامهها و ضعفتمامی این چالش

جو کرد. برنامه درسی، نقشه راه و محور هرگونه وجست
و نقش حیاتی در ارائه  [21-20-19]فعالیت آموزشی است 

بنابراین، ؛ [18] در پیش از دبستان دارد یفیتباکهاي آموزش
قلب و روح نظام  عنوان بهدرسی ضرورت توجه به برنامه 

آموزشی این دوره و تعیین دانش، مهارت و نگرشی که باید 
کودک به شکلی هاي مختلف و متناسب با سطح در قالب

ارائه شود، امري گریزناپذیر  یدهتن درهمي و بعدُ تلفیقی، چند
تا ابتدا ضرورت   راستا، این مطالعه سعی دارداست. در همین 

ي مبتنی بر آن در برنامه بُعد دیدگاه راهبردي و الگوي چند
قرار دهد و سپس به  مطالعه موردپیش از دبستان را  درسی

و الگوي  1توصیف دیدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردي
 مبتنی بر آن بپردازد. 2يبُعد ریزي چندبرنامه

 اهدفبدرسی راهبردي با نگاهی فراکنشی و منعطف، برنامه »
ارکت تسهیل مشکسب توانایی فراشناخت در یادگیري براي 

-تولید و مدیریت دانایی و مبتنی بر فراهم یادگیرنده در چرخه

سازي فرصت تعامل تحولی میان مبانی و اصول با عوامل و 
تحویل یابنده در انواع و ابعاد نظري و عملی برنامه عناصر 

. این نوع برنامه درسی متشکل از دو [23-22]« درسی است
 است. «راهبردي»و  «برنامه درسی»مفهوم گسترده 

 [25] ايرشتهیانمو  [24]جوان  نسبتاًي ادرسی حوزهبرنامه 
و ماهیت آن داراي ابهام و عدم شفافیت  ثغور و حدوداست که 

-هاي متفاوتی از برنامه . به همین دلیل تعریف[26]است 

 شده ارائهغالب  هايیمپارادادرسی بسته به شرایط زمانی و 
متعارض را  (، این تعاریف متفاوت و گاه2002است. آیزنر )

امه وي برن نظر ازبندي کرده است. هنرمندانه جمع ياگونهبه
 توانیمدرسی یک آموزشگاه، دوره آموزشی یا کالس را 

ه ک در نظر گرفت شدهیزيربرنامهاي از رویدادهاي سلسله
  جهت ایجاد پیامدهاي آموزشی براي یک یا چند محصل قصد
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مفهوم راهبردي به تحوالت روزافزون »  .[11: 27]اند شده
  یک واقعیت در بستر عنوانبهي تغییر جهان و دیدن پدیده

اندازهاي آتی علم و فناوري اشاره دارد. زندگی امروزي و چشم
پذیرش پدیده تغییر به اتکاي تحوالت علم و فناوري امروز 

آن برنامه درسی است که  تبع بهدر مبانی تعلیم و تربیت و 
پذیري الزم را براي پیوند انعطاف حالینع درانسجام و 

درسی  ل در عناصر و سطوح برنامهتحولی میان نظر و عم
کند و راه را براي زندگی در دنیاي متحول امروز تعریف می

هاي نوین انسان در تعلیم و تربیت یافته دارنظام بر حضور
مفهوم راهبردي در مطالعات برنامه  واقع در. [28]« گشایدمی

 این دیدگاه تأکیددرسی راهبردي، در وهله نخست نشان از 
یادگیري چگونه یادگرفتن »و « فراشناخت»بر راهبردهاي 

گوي نیازهاي در حال تحول یادگیرنده امروز تا پاسخ« دارد
در وهله دوم راهبردي جهت گذار از  ترتیبینا بهو  باشد

-رائه میا العمرماداممفهوم سنتی یادگیري و نیل به یادگیري 

دوده زمان و مکان مشخص یادگیري را از مح فرایندکند تا 
« کالس درسی به وسعت زندگی»خارج کرده و در مفهوم 

 جاي دهد.
کیفیت نظام  باال بردندرسی در نظر به اهمیت برنامه 

هاي درسی راهبردي، بومی آموزشی، همچنین اهمیت برنامه
و متناسب با تنوع قومیتی موجود در کشور، ضرورت وجود 

ي و تلفیقی در پیش از دبستان، تحقیق بُعدریزي چندبرنامه
آن است تا با توصیف این نوع برنامه درسی،  درصددحاضر 

ربیان و م امور یاياولزمینه را براي آشنایی و تسلط بیشتر 
پیش از دبستان با دیدگاه راهبردي برنامه درسی و الگوي 

ي مبتنی بر آن، فراهم کند. جهت رسیدن بُعدریزي چندبرنامه
به  گوییاخص این تحقیق در پی پاسخ طوربهدف، به این ه
 زیر است. سؤاالت

 ( چرا دیدگاه برنامه درسی راهبردي و الگوي چند1
نگري مبتنی بر آن، در تعلیم و تربیت پیش از دبستان بُعد

 ضرورت دارد؟
ي مبتنی بر برنامه درسی بُعدریزي چند( الگوي برنامه2

 راهبردي چیست؟
 

                                                           
1. Descriptive - analytic 

 پژوهش روش
، رویکرد شده مطرح سؤاالتبا توجه به ماهیت، هدف و 

اي رشتهینبپژوهش حاضر کیفی است. تحقیق کیفی خصلتی 

ها جانبه پدیده [ و به دنبال مطالعه عمیق و همه29دارد ]

است؛ گیري بنیادي [. این پژوهش داراي جهت31-30است ]

رسی دیرا به دنبال توصیف و شناختی روشن از دیدگاه برنامه ز

بُعدي مبتنی بر آن است. از میان  راهبردي و الگوي چند

هاي مختلف مطرح در دامن رویکرد کیفی، از روش روش

است. بدین نحو که نخست  شدهاستفاده 1تحلیلی -توصیفی 

در پی توصیف دقیق و منسجم برنامه درسی راهبردي و 

الگوي چند بُعد نگري مبتنی بر آن است. تحقیق توصیفی 

شناخت بیشتر شرایط موجود و یا کمک به »اند به تومی

[. از طرفی دیگر به 82: 32منجر شود ]« گیري بهترتصمیم

دنبال تبیین و تحلیل لزوم ضرورت این نوع برنامه درسی و 

گو و مبتنی بر ال ياچندرسانهچگونگی آن در بسته آموزشی 

عات بررسی موضو». مقصود از تحلیل نیز استرویکرد مزبور 

وجوي ارتباط میان مفاهیم مختلف و و جست وردنظرم

: 33« ]ها استهاي مفهومی آنبازشناسی روابط و شبکه

133.] 

 درسی برنامه مطالعات با رابطه در موجود ادبیات خالل از

 راییچ آن، بر مبتنی بُعدي چند ریزيبرنامه الگوي و راهبردي

 راجاستخ الگوي مبتنی بر آن و دیدگاه راهبردي چیستی و

هاي پژوهش، اطالعات و داده سؤاالتپیرو اهداف و  .شد

اي همچون یاز با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهن مورد

هاي موجود در زمینه مطالعات برنامه نامهیانپا، کتاب و مقاله

بُعدي و بسته  ریزي چنددرسی راهبردي، الگوي برنامه

ضور ح آمد. تجربه دست بهاي مبتنی بر آن آموزشی چندرسانه

 هاي برنامه درسی راهبردي، الگوي چندو همکاري در کارگاه

بُعدي و بسته آموزشی مبتنی بر آن و کالس درس دکتر 

سیمین بازرگان، نگارندگان را بر آن داشت تا به غور و کاوش 

 در زمینه این موضوع بپردازند.
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 پژوهش هاییافته

 عدبُ راهبردی و الگوی چندچرایی ضرورت برنامه درسی   

 نگری مبتنی بر آن، در تعلیم و تربیت پیش از دبستان

 ضرورت برنامه درسی راهبردی در پیش از دبستان -

 معموالًهاي مختلف دانش بشر، هاي غالب در عرصهپارادایم

جدید،  مسائلي در مواجهه با کارآمدنا اثر بردر طول زمان 

-کشفیات علمی نو و تحوالت اجتماعی دچار دگرگونی می

[. حوزه 34دهند ]شوند و جاي خود را به پارادایم دیگري می

-تعلیم و تربیت پیش از دبستان نیز در طول تاریخ از این جابه

ر و تصو یوسطقروننبوده است. از  تأثیریب 1یمپاراداجایی 

هاي از کودک و سپس رواج اندیشه سالبزرگمینیاتور 

ن آ تبعبهکمینوس، روسو، پستالوزي و هربارت در اروپا و 

توسط فردریک  1837اولین کودکستان در سال  یستأس

اتب آراء و مک یرتأثهاي درسی تحت فروبل تا به امروز، برنامه

یا، اسکوپ، رجیوامیللسفی مختلف با عناوینی همچون هايف

 و گرفتهشکل... ه سوري، والدروف وک استریت، مونتبان

از این رویکردها با  هرکدام[. 36-35اند ]شده یدهسازمان

برنامه درسی خاص که متناسب با شرایط زمانی و مکانی 

بود، توانستند سهم بزرگی در تغییر  شده ینتدوعصر خود 

نگرش به مفهوم کودکی و آموزش پیش از دبستان داشته 

د در بند تواند و نبایتربیت عصر حاضر نمیاما تعلیم و ؛ باشند

-و جداي از واقعیت یربومیغ، شده اقتباسهاي درسی برنامه

 هاي زندگی گرفتار باشد.

در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم  روزافزونتحوالت 

در هاي درسی تغییر برنامه نیاز به بازنگري و، و دانش بشري

عصر اقتصاد »ظهور  [.37] نمایدمی برجستهرا عصر حاضر 

سرمایه اصلی  عنوانبه[، با معرفی دانش 38« ]2دانایی محور

رده تر و خطیرتر کنظام آموزشی را متفاوت یتمسئولکشورها، 

[. براي تبدیل نظام آموزشی کشور متناسب با این 39است ]

عصر، هرگونه تغییر بدون دیدگاه راهبردي، عقیم و سطحی 

از « فناوري ارتباطات و اطالعات»[. توسعه 22خواهد بود ]

                                                           
1. Paradigm shifting 
2. Knowledge based economy 

آموزش را تسهیل کرده و از  فرایندطرفی روند نشر دانش و 

وي این مفاهیم هاي جدیدي پیش رسویی دیگر چالش

« انفجار دانش و اطالعات»[. پدیده 41-40گذاشته است ]

هاي خاص در مواجهه با اطالعات را پیش نیاز به مهارت

 [.42کشیده است ]

 و سریع اطالعات و مفهوم یدائمدر چنین شرایطی که تغییر 

ها و دانش در حال وقوع است، دگرگونی مداوم در گونه

خواهد بود  یرناپذاجتنابیز ن« سواد»عملکردهاي مفهوم 

 تنقرار گرف به منجر ارتباطی هايفناوري [. گسترش43-44]

 یضضدونق گاه اطالعاتی معرض در معاصر شهروند مداوم

 عنوان به سواد سنتی مفهوم که دهدمی نشان امر این و شده

 به نیاز و است ناکافی اطالعات جذب و خواندن توانایی

 ات شودمی حس افراد در تريگسترده هايمهارت و هاتوانایی

 صرع این گسترش حال در دائماً نیازهاي گويپاسخ بتواند

 عنوانبهبر همین اساس، مفهوم یادگیرنده  .[45] باشد

 وخمنسکند پذیرنده منفعلی که اطالعات را جذب و هضم می

هاي پیچیده شناختی و تفکر و الزم است به مهارت شده

پس آموزش و مراقبت در پیش از  انتقادي مجهز باشد.

هایی را ایجاد کند که افراد ها و مهارتتوانایی»دبستان باید 

را به یادگیري در تمام طول زندگی و کسب معیشت قادر 

 [.4.2: هدف 46« ]سازد

 الگوي عمومی علم عنوانبه« پارادایم پیچیدگی»همچنین، 

هاي مختلف دانش بشري و [، حوزه47در دوران معاصر ]

[. 48] گذاشته است یرتأثتعلیم و تربیت را تحت  خصوصبه

، کالس درس به «سازمان یادگیرنده»تبدیل مدرسه به 

نین و همچ «واحدي پیچیده»و فراگیر به « یادگیرنده جمعی»

 مدل»به  دوطرفهتبدیل قلمرو یادگیري از حالت خطی و 

و  هایرسیستمزا، هو لزوم توجه به سیستم« ايآشیانه

، از نتایج این پارادایم وپرورشآموزشدر امر  هایستمفراس

پیچیدگی محدود کردن یادگیري  یمپاراداشود. محسوب می

اي هپذیرد و تخصیص ساعت و برنامهبه کالس درس را نمی

کند. در نظام آموزشی خاص براي سنین مختلف را رد می
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عامل ده نخست در اثر تمبتنی بر پارادایم پیچیدگی، یادگیرن

ا آموزند. سپس بمیان خود و عناصر مختلف برنامه درسی می

تجارب متنوع و پیاپی و با کنترل نامتمرکز، با پذیرش »

گو، اشتراک و ارتباط، در یک واحتمال خطا، از طریق گفت

محیط باز و پویا که خالقیت و نوپدیدي از طریق 

-است، یاد می یرپذامکان و خودجوشی یدهخودسازمان

 [.49« ]گیرند

هداف             عه و ا جام بل  قا به نقش مت گاهی  عالوه بر این، ن

شی،   شرایط بومی بر    یرتأثآموز نامه بر یدهسازمان نیازها و 

[.  52-51-50کند ]درسااای و تجارب یادگیري را نمایان می

ز از پرهی»بر  تأکید  با   وپرورشآموزشساااند تحول بنیادین   

شاره به نقش  « الگوهاي وارداتی، کهنه و تقلیدي محض و ا

هاي محلی بر  هاي عملیاتی سااایاسااات   مدرساااه در حوزه 

شی   بومی ست ]  تأکیدسازي در نظام آموز : مقدمه، 53کرده ا

نیز  20302موسوم به آموزش   1[. در بیانیه اینچئوناندازچشم 

شی  هرکدامشده که   تأکید سعه    از راهبردهاي آموز جهت تو

شرایط ملی و منطقه    ست با توجه به  ین  اي تدوپایدار، الزم ا

ساایر تحول نظام تعلیم و  بررساای وجود ینا با[. 46شااوند ]

ها به روش  آوريدهد که بیشاااتر نوتربیت ایران نشاااان می

نظاام آموزشااای   اي و دساااتوري، بر پیکرهبخشااانااماه  

ند شااادهیل تحم ماعی نوآور   ا باق اجت ندان    يو بر انط ها چ

 [.54توجهی نشده است ]

مختلف،  4هاي یادگیريو سبک 3هاي شناختیوجود سبک

 5[. بیگز55دهنده تفاوت در میان یادگیرندگان است ]نشان

یادگیري را از منظر رویکرد یادگیرندگان در  فرایند( 1987)

، 7، رویکرد عمیق6کلی )رویکرد سطحی طبقهسهپیوستاري با 

و در هر طبقه دو عامل راهبردها و  (8یابیرویکرد نیل/دست

                                                           
1. Incheon Declaration 
2. Education 2030 
3. Cognitive Styles 
4. Learning Styles 
5. Biggs 
6. Surface Approach 
7. Deep Approach 
8. Achieving Approach 
9. Open and Distance Learning  

دهد. در رویکرد سطحی انگیزش را مورد تحلیل قرار می

یادگیرنده انگیزش محدود به عدم شکست و سطح یادگیري 

و راهبردها شامل مفاهیم اساسی محدود و یادآوري در سطح 

و در سوي دیگر طیف، یعنی رویکرد نیل انگیزه  عادت است

ق قوي از طری خود پندارهترین سطح و به باال یافتندست 

نه بیشترین منابع موجود در زمی یگیريپریزي دقیق و برنامه

-بندي بلوم از هدف[. طبقه56گیرد ]موضوع مربوطه قرار می

حرکتی -هاي شناختی، عاطفی و روانهاي آموزشی در حوزه

دهد که از یادآوري محض مفاهیم تا پیوستاري ارائه می

[. عالوه 57داوري کیفی و کمی درباره امور گسترده است ]

ري، در یادگیفناوري اطالعات و ارتباطات  یريکارگبهبر این، 

را همراه « 9یادگیري باز و از راه دور»ظهور مفاهیم نو همچون 

، با اهمبتعامالت متقابل یادگیرندگان  یندبرآکه یادگیري را  داشته

در کنار تمام این  .[58کند ]معرفی می یلگرانتسهمنابع و با 

موارد، گسترش مطالعات برنامه درسی با گذار از رفتارگرایی 

، گرایی در برنامه درسی نو مفهومو دیسیپلین مداري و ظهور 

با نقد نگاه ابزاري و سودمحور به آموزش و پروش، بازنگري 

[. 59را مطرح کرده است ] پرورش وآموزشدر عملکرد نهاد 

گرایی شناختی و ظهور این جریان در کنار رویکرد کثرت

 دارشناسییپدو  شناسییباییزبازشناسی مفاهیمی نو همچون 

در بستر مطالعات برنامه درسی، امکان پرداختن به هویت و 

زند هاي نوین در مطالعات برنامه درسی را رقم میظرفیت

هاي کلی و جزئی در برنامه نوز هدف، هحالینا با[. 22]

هاي درسی که بازتابی در هاي موضوعحوزه وسیلهبهدرسی، 

 شوند و کمتر کوشش شده تاها دارند مشخص میدیسیپلین

[ و در 50داشته باشد ] ايرشتهیانمبرنامه درسی رویکردي 

 .دارند مسئلهبهترین حالت، واکنشی آنی براي حل 
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 آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد 

 
نگری در پیش  بُعد ریزی چندضننرورت الگوی برنامه  

 از دبستان

ها و هاي مختلف دانش، اهمیت مهارتگستردگی حوزه

و زبان کودک براي برقراري ارتباط با  ايرشتهیانممضامین 

ما را به سمت رویکرد چند  ناخواهخواهدنیاي پیرامون خود، 

هر نوع کشاند. می نگري در آموزش پیش از دبستان بُعد

در پیش از  یژهوبهدر مقاطع مختلف  درسی آموزش و برنامه

 و کودک مفید باشد براي خوديخودبهتواند نمیدبستان 

 یدهتندرهم ياگونهبهارائه تمام عناصر برنامه درسی  درواقع

« زفردا و شهروندان کوچک امرو سازانیندهآ»و هماهنگ به 

هم شوق یادگیري در آنان  تا از این طریق ضروري است

ا ز گهواره ت)در طول زندگی برانگیخته شود و هم یادگیري 

-)تمام گستره در عرض زندگی ،(العمرمادامگور یا یادگیري 

)یادگیري  کودکانو همچنین در عمق زندگی  (هستیهاي 

 .به ثمر نشیند دقیق و با تمام وجود(

 ايفزاینده طوربه ي در چند دهه اخیربُعدبرنامه درسی چند
اکثر کشورهاي جهان بوده است. این نوع برنامه  توجه مورد

هاي مختلفی همچون استفاده از کامپیوتر در درسی در حوزه
[، تعلیم و 61جنسی ] مسائل[، آموزش 60مقطع ابتدایی ]

[، پرورش 63-62] استعداد باآموزان تیزهوش و دانش تربیت
آینده  یازن موردهاي هاي تفکر سطح باال و مهارتمهارت

[، آموزش 67-66ابتدایی ] وپرورشآموزش[، 64-65]
در آموزش عالی  یچند فرهنگ[، برنامه درسی 68پزشکی ]

هاي مختلفی [ و ... به شکل71-70[، آموزش زبان دوم ]69]
 است. گرفته قرار استفاده مورد

در باب ضرورت استفاده از این نوع برنامه درسی دالیل 

توان به عدم ارتباط است که از آن جمله می شده ارائهمتنوعی 

برنامه درسی با زندگی خارج از مدرسه، رشد روزافزون دانش 

بندي مدرسه، لزوم ي زمانو اطالعات، عدم انعطاف برنامه

در یادگیرندگان،  هاي فکري سطح باالپرورش مهارت

[ اشاره کرد. 73-72هاي موجود ]بودن برنامه قطعهقطعه

-فلسفی، روان ضرورتبه( 1388الوه بر این، مهرمحمدي )ع

و تربیتی )یادگیري و رشد( رویکرد  یشناختجامعهشناختی، 

زریق شاید ت نویسد:می چنینیناکند و تلفیقی اشاره می

هاي درسی ویژگی چابکی، چاالکی و پویائی در برنامه

به مسائل  ییگوپاسخو  اي و ایجاد توان واکنش سریعمدرسه

امتیازات یا توجیهات روي آوردن  ینترمهمروز را بتوان جزء 

توجیه  نیا .هاي درسی دانستبه رویکرد تلفیقی در برنامه

اهمیتی است که در آن حیات و مرگ  چنانآنتربیتی داراي 

 هاينظام یگردعبارتبها یتوان یافت. نظام آموزشی را می

هاي آموزشی مترقی نظام آموزشی سنت زده و متحجر را از

 براي يبسترسازتوان تمیز داد. عالوه بر این، و مدرن می

-ظامن تأکیدهاي بارز و مورد العمر که از کیفیتمادام یادگیري

دانسته شده است، امتیاز تربیتی دیگري هاي آموزشی پیشرو 

اي هها در متن برنامهقرار دادن مسائل و سوژه ازپیش است که 

حقق تواند تاي در چارچوب رویکرد تلفیقی میمدرسهیادگیري 

 [.74] یابد

رنامه ی مبتنی بر ببُعدریزی چند چیستی الگوی برنامه 

 درسی راهبردی، در آموزش پیش از دبستان

نامه ي مبتنی بر بربُعدقبل از تعریف و توصیف الگوي چند

نماید که به مبانی نظري این درسی راهبردي، ضروري می

پرداخته شود. ناگفته پیداست که اصول، رویکردها و الگو 

رار ق ستفادها موردهاي مختلفی که در تعلیم و تربیت روش

 و گیرندگیرد از مبانی نظري مختلفی سرچشمه میمی

 هاي خود را بر مبانی مختلفاین حوزه باید فعالیت یانمتصد

اي هزیرا بدون این مبانی امکان تنظیم فعالیت؛ استوار سازند

[. مبانی نظري 75مند وجود ندارد ]آموزشی به صورتی نظام

 یبررسلقابي مبتنی بر دیدگاه راهبردي بُعدبرنامه درسی چند

از منظرهاي متفاوتی هست که در این پژوهش تنها به مبانی 

 شود.آن پرداخته می یشناختروانفلسفی و 

ه ي مبتنی بر دیدگابُعدمبانی فلسفی برنامه درسی چند

و  ووججستقابلراهبردي، در آراء و مکاتب مختلف فلسفی 

-ریشه رینتترین و مرتبطپیگیري است. شاید بتوان صریح

 اهدیدگ دو هاي فلسفی موجود در این نوع برنامه درسی را در

 عنوانهب دیویی پراگماتیسم سویک از. کرد وجوجست فلسفی

 «ییگراواقع» و «ییگراآرمان» مطلق دیدگاه دو میان پلی

-می را پویا تجربه یگانه جریان عمل و اندیشه آن در» که

 و ارزش و واقعیت عمل، و اندیشه کردن جدا يجابه و سازند
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 و 126: 76]« سازدیم مربوط هم به را هاآن عاطفه، و عقل

 داردیم بیان که یستانسیالیسماگز دیگر، سوي از ؛ و[127

 و تحلیل و زندگی مفهوم و معنی به یدهشکل مسئولیت

: 76] اوست خود عهده بر فرد هر زندگی در پدیدارها تفسیر

[. همچنین، فراهم کردن فرصت فهم، تأویل و تفسیر 158

پرسش »[، اهمیت دادن به 77متن زندگی توسط فراگیر ]

و توجه به این امر که  [78توسط معلم و فراگیر ] «حقیقی

و با ذهن خالی سراغ  فرضیشپون امکان ندارد فراگیر بد

[، ما را به سمت مکتب 79برود ] (هر چیزي)فهم متن 

 کشاند.هرمنوتیک و اهمیت آن در این رویکرد می

واند تبرآمده از دیدگاه فلسفی که البته می یشناختروانمبانی 

با شواهد تجربی هم همراه باشند نیز در برنامه درسی 

راهبردي قابل کندوکاو است. در ي مبتنی بر دیدگاه بُعدچند

ه شویم کهاي یادگیري مواجه میحوزه روانشناسی با نظریه

با لنز نظري مخصوص خود به ماهیت یادگیري  هرکدام

از  گرفتن بافاصلهي بُعدریزي چندنگرد. برنامهانسان می

که یادگیري را محصول شرطی شدن  1رویکردهاي رفتارگرا

ابعاد گسترده وجود انسان، در دانند، با در نظر گرفتن می

به  3گرایی( و سازنده2نگر )گشتالتریزي بر رویکرد کلبرنامه

، نگرکلاساس رویکرد یادگیري تمرکز داشته است. بر

ساس ابر ؛ و[23یادگیري محصول رسیدن به بصیرت است ]

گرایی نیز یادگیري، توسط خود یادگیرنده با رویکرد سازنده

 /یشناختروانگرایی )سازنده «5سازيبرون» و «4سازيدرون»

ارکرد کفردي( و همچنین با تبدیل کارکرد نخستین ذهن به 

یا همسال ماهرتر و تعامالت  سالبزرگعالی، با کمک 

و نقش  6دهی ساختهماجتماعی در بافت فرهنگی از طریق 

-80] شودگرایی اجتماعی( حاصل میمحوري زبان )سازنده

                                                           
1. Behaviorism  
2. Gestalt  
3. Constructivism 
4.Assimilation 
5. Accommodation 
6.co-constructing 
7.Gardner 
8.Multiple Intelligences  
9.Jerome Bruner 
10. Dewey 

[ با پردازش انگاره 84] 7همچنین، گاردنر [.81-82-83

، نظرگاه جدیدي نسبت به مقوله «8هاي چندگانههوش»

کند که این انگاره از هوش در تمام ابعاد هوش معرفی می

ي ساري و جاري است، این مفهوم هوش بُعدریزي چندبرنامه

ل قابلیت انباشت اطالعات در تقاب عنوانبهاز مفهوم سنتی آن 

ترین مبانی روانشناسی نجا، پس از ذکر اساسیاست. در ای

ي مبتنی بر دیدگاه راهبردي، از خواننده بُعدریزي چندبرنامه

شود تا جهت آشنایی با سایر مبانی مشتاق دعوت می

این دیدگاه و رویکرد، به منابعی در رابطه با روانشناسی 

هاي آموزشی [، اندیشه86-85] 9ساختارگرایی جروم برونر

 يماوراء فردگرایی و رویکرد [، انسان89-88-87] 10دیویی

 [ مراجعه کند.90]

 ی چندبرنامه درس یشناختروانبعد از بررسی مبانی فلسفی و 

 توان به تعریف وبعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي، حال می

 دریزي چنبرنامه»توصیف این نوع برنامه درسی پرداخت. 

ر د نظر مورداست که کلیت  ينگرکلریزي ي، برنامهبُعد

 موردتوجهپرورش شخصیت کودک را حداقل در سه قلمرو 

ریزي در برنامه بُعدتعامل و ارتباط این سه  دهد.قرار می

آموزشی و درسی براي کودکان است که کلیتی را براي 

اي هیابی او به بنیانپرورش کل شخصیت کودک و دست

-در پرورش او مطرح می مؤثر يهامؤلفهتمدن ... با کمک 

ي، کودک از خالل بُعد [. در برنامه درسی چند27: 23« ]کند

اي ههاي برگرفته از زندگی خودش و در قالب فعالیتپروژه

هاي طول ها، مضامین و نگرش، به تمرین مهارتموردعالقه

 .ردازدپعمري می

هاي مرتبط با چنین برنامه درسی، هنگامی معنادار نظریه

هاي و روش یافتهراهخواهند بود که بتوانند به حوزه عمل 
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، برنامه درواقععملیاتی براي اجراي برنامه به دست دهند. 

خواهد بود که بتواند در میدان عمل، فراگیر را  کارآمددرسی 

 دانش،هاي مختلف برنامه درسی قرار دهد و حوزه در مرکز

، انتظارات حالیندرعمهارت و نگرش را ترکیب کرده و 

 قرار دهد. مدنظرمختلف جامعه و خانواده از برنامه درسی را 

از ویژگی یک برنامه درسی مطلوب توجه به تمام عناصر 

برنامه درسی، عدم ابهام، تعادل و انعطاف در بین عناصر و 

[. براي 91-51هاي مخاطب است ]با ویژگی هاآنتناسب 

رسیدن به این درهم تنیدگی، تلفیق و هماهنگی میان عوامل 

امن براي یادگیري کودک، باید توجه کنیم  یطیمحو ایجاد 

هاي یادگیري که فراگیرنده )کودک( در مرکز موقعیت

عنوان محور یادگیري، متشکل )سرتاسر عرصه زندگی( و به

 ( است. سه عاملتفکیک قابل ریغاز دانش، مهارت و نگرش )

بر کل شخصیت فراگیرنده از نظام ارزشی،  یرگذارتأثمهم و 

مه سرچش هاآنهاي مرتبط با فرهنگی، اقتصادي و خرده نظام

 جامعه و توقعات انتظارات خانواده، از اندعبارتگیرد که می

-می یرتأثکه به شکل متقابل بر یکدیگر  انتظارات مدرسه

توان طراحی (. به همین دلیل است که نمی1نمودار گذارند )

ی هاي آموزشموقعیت یادگیري و ارزشیابی کودک را به نظام

هاي درسی مجزا و واحد کار، شده، کتاب از پیش طراحی

و  يدارمدرسهدرسی خاص، قوانین و اصول کهنه  ساعات

  [.18-17: 23پیشنهادهاي روز جامعه دل بست ]

 
 [23ی ]بُعدچند یدرس برنامه در مؤثر عوامل (1 نمودار

 نگر و تلفیقی در پیي، با دیدي کلبُعد برنامه درسی چند
پرورش کل شخصیت کودک اعم از دانش، مهارت و نگرش 

موزش به آ جانبههمهاین رویکرد مستلزم نگاهی  کاربرد است.
براي اوست.  یزانگشوقکودک و فراهم آوردن محیط غنی و 

و  شدهیطراحرویکردي که میان آموزش از پیش 
و یادگیري خودجوش از سوي دیگر  سویکآزمایشگاهی از 

 [. این نوع برنامه درسی، برنامه23ارتباط برقرار کند ]

در پرورش شخصیت  موردنظراست که کلیت  ينگرکل
-23دهد ]قرار می توجه موردر حداقل سه قلمرو کودک را د

و تعامل کودک با محیط  ها که کنش[؛ قلمرو فعالیت92
گیرد، هاي جذاب و کودکانه را در برمیخویش که فعالیت

کودک که  هاي برگرفته از تجارب زیستهوژهقلمرو پر
و قلمرو مهارت و مضامین  به دانستن آن است مندعالقه

 (.2ودار نمگذارد )می یرتأثبر کل شخصیت   که ايرشتهیانم
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  [23] بُعدی و جزئیات هر بُعدچند یزیربرنامهاصلی از  بُعدسه  (2نمودار 

 
اهمیت  آنچهکدام از ابعاد بر دیگري اولویت ندارد و هیچ

. نقطه شروع یک است بُعددارد تعامل و ارتباط این سه 
موقعیت آموزشی همواره کودک و عالیق اوست. کودک 
صد زبان براي برقراري ارتباط دارد شاید یک فعالیت 
خاص همچون نمایش، یا موضوعی خاص و شاید یک 

 موردنگرش و منش خاصی همچون شهروندي یا مهربانی 
ي، عدبُ ریزي چندبرنامه موردنظرکودک باشد. کلیت  توجه

تعامل  بر تأکیداست، بلکه  وجه به جزئیات و اجزت تنهانه

ر، یکدیگهاي متنوع و گوناگون با پویاي اجزا در موقعیت
یابی به کلیت است. این ابعاد همراه با جزئیات در دست

یگر، مدلی از یک مکعب را با ، در تعامل با یکدبُعدهر 
دهد، هر سازند، مدلی که امکان میاجزاي آن می همه

را در تعامل با  بُعدیک از ابعاد و اجزاي مربوط به هر 
ارزشیابی از  ابعاد و اجزاي دیگر براي تولید، اجرا و

پیگیري و کنترل قرار داد  ،توجه موردپیشرفت کودک، 
[23.] 
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 گیرینتیجه

تغییر و تحول در عصر امروز سکه رایج روزگار شده است. 
هاي عظیمی شده که دگرگونیآموزش پیش از دبستان دچار 

 هاياین حوزه را به سمت برنامه یانمتصددیر یا زود تمام 
 صرفاً هاي یادگیريراهبردي خواهد کشاند. امروزه موقعیت

راي و سرتاسر زندگی ب به کتاب، معلم و والدین محدود نیست
شود. این مطالعه محسوب می یادگیري-یاددهی عرصه کودک
ي دبُع تبیین ضرورت دیدگاه راهبردي و الگوي چند باهدف

مبتنی بر آن در برنامه درسی پیش از دبستان شروع شد و 
 سپس به توصیف چیستی این الگو پرداخته شد.

ضرورت دیدگاه راهبردي در برنامه درسی از خالل عوامل 
ظهور عصر اقتصاد دانایی محور، توسعه فناوري  چونمختلفی 
، سواد، پارادایم پیچیدگی دگرگونی مفهوم اطالعات،  و ارتباطات

هاي شناختی و برنامه درسی، وجود سبک سازيیبوملزوم 
و  دگرایی تبیین شنو مفهومیادگیري متفاوت و ظهور جریان 

ي نیز با دالیلی همچون عدم بُعد ضرورت برنامه درسی چند
 رج از مدرسه، عدم انعطافارتباط برنامه درسی با زندگی خا

هاي فکري بندي مدرسه، لزوم پرورش مهارتزمان برنامه
هاي بودن برنامه قطعهقطعه در یادگیرندگان، سطح باال

به مسائل روز،  ییگوپاسخو  موجود، ایجاد توان واکنش سریع
 تبیین شد.

 ي نیز اشاره شدبُعد در خصوص چیستی برنامه درسی چند
ي عدبُ درسی چند که در بستر دیدگاه راهبردي، الگوي برنامه

(MDC در تالش است تا با محور قرار دادن فراگیر و دنیاي )
ها و تهدیدهاي زمانی که فرصت نظر ازپیرامون او چه 

از سمت تغییر و تحوالت روزافزون عصر حاضر  شدهیلتحم
مکانی که لزوم توجه به  نظر ازرا به دنبال دارد و چه 

ز ا برآمدهدگیري هاي یارساند، فرصتکودک می بومیستز
و دانش  سراسر زندگی کودک را در قالب مهارت، نگرش

-پروژه بُعدنگر در قالب سه مختلف و در ارتباط یکپارچه و کل

دانستن آن است،  مندعالقههاي برآمده از زندگی کودک که 
در عصر حاضر  یازن  مورد ايرشتهیانمهاي مضامین و مهارت

کودک که از صد زبان او براي  عالقه موردهاي و فعالیت
 گیرد، ارائه کند.می تأنشبرقراري ارتباط 

 هبشود، بر روي کارکردهاي فراشناختی این الگو پیشنهاد می
داري بیشتري هاي طولی مطالعات نظاماز خالل پژوهش یژهو

. یردرار گقصورت گیرد تا کارایی این الگو مورد ارزیابی دقیق 
درباره اثرات استفاده از این الگو در آموزش براي مربیان و 

-عناصر در تعامل چرخه یادگیري، پژوهش عنوانبهوالدین 

استفاده از این الگو  یرتأثهایی طراحی و اجرا گردند. در مورد 
ي هااختالل یژهوبهکودکان استثنایی  پرورش و آموزشدر 

و  اجراییقدامات یادگیري و اختالل طیف اتیسم، بیشتر ا
 .پژوهشی ترتیب داده شوند
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