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چکیده
یکی از مهمترین و غامضترین سؤاالت در زمینه تعلیم و تربیت پیش از دبستان ،چگونگی تهیه برنامه درسی مؤثر در این مقطع
است که با توجه به ظهور عصر اقتصاد دانایی محور و تغییر و تحوالت برقآسا ،شرایط پاسخگویی به آن بیش از پیش دشوار شده
است .پژوهش حاضر براي مطالعه ضرورت دیدگاه «مطالعات برنامه درسی راهبردي »2و الگوي «برنامه درسی چند بُعدي »3و
چیستی آن در برنامه درسی پیش از دبستان صورت گرفته است .رویکرد پژوهش ،کیفی و روش آن ،توصیفی-تحلیلی 4بوده است
که اطالعات و دادههاي مورد نیاز با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهاي موجود در زمینه موضوع به دست آمد .یافتهها بیانگر آن
بود که ضرورت دیدگاه راهبردي بنا بر عواملی همچون ظهور عصر اقتصاد دانایی محور ،توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات،
دگرگونی مفهوم سواد ،پارادایم پیچیدگی ،لزوم بومیسازي برنامه درسی ،وجود سبکهاي شناختی و یادگیري متفاوت و نو مفهوم
گرایی و ضرورت الگوي چند بُعد نگري با عواملی همچون لزوم مرتبط کردن برنامه درسی باتجربهي زیستهي کودک ،تزریق
ویژگی چابکی و توان پاسخگویی برنامه درسی به مسائل روز و همچنین لزوم یادگیري مادامالعمر ،در برنامه درسی پیش از دبستان
قابل دفاع است .در نهایت نیز ،پژوهش حاضر با بررسی مبانی فلسفی و روانشناختی این الگو به ارائه تعریفی جامع از آن میپردازد.
این پژوهش نشان میدهد که مطالعات برنامه درسی راهبردي رویکردي کلنگر است و الگوي برنامهریزي چندبُعدي مبتنی بر آن،
برنامه مطلوب کاربردي براي اجرا در برنامه درسی پیشدبستان است.
کلیدواژهها :اقتصاد دانایی محور ،برنامهریزي چندبُعدي ،توصیفی تحلیلی ،عصر جدید ،مطالعات برنامه درسی راهبردي.
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آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد

مواجه است که چارتیر و ژنیکس ( )2007از آن جمله به
روشهاي مشارکت بیشتر والدین در برنامههاي درسی
آموزش پیش از دبستان ،توجه بیشتر به زبانهاي مادري و
فرهنگ بومی و طراحی مدلهاي تلفیقی برنامه درسی
آموزش پیش از دبستان ،اشاره میکنند [.]18میتوان ریشه
تمامی این چالشها و ضعفها را در برنامه درسی ناکارآمد
جستوجو کرد .برنامه درسی ،نقشه راه و محور هرگونه
فعالیت آموزشی است [ ]21-20-19و نقش حیاتی در ارائه
آموزشهاي باکیفیت در پیش از دبستان دارد []18؛ بنابراین،
ضرورت توجه به برنامه درسی به عنوان قلب و روح نظام
آموزشی این دوره و تعیین دانش ،مهارت و نگرشی که باید
در قالبهاي مختلف و متناسب با سطح کودک به شکلی
تلفیقی ،چند ُبعدي و درهم تنیده ارائه شود ،امري گریزناپذیر
است .در همین راستا ،این مطالعه سعی دارد تا ابتدا ضرورت
دیدگاه راهبردي و الگوي چند بُعدي مبتنی بر آن در برنامه
درسی پیش از دبستان را مورد مطالعه قرار دهد و سپس به
توصیف دیدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردي 1و الگوي
برنامهریزي چند بُعدي 2مبتنی بر آن بپردازد.
«برنامه درسی راهبردي با نگاهی فراکنشی و منعطف ،باهدف
کسب توانایی فراشناخت در یادگیري براي تسهیل مشارکت
یادگیرنده در چرخه تولید و مدیریت دانایی و مبتنی بر فراهم-
سازي فرصت تعامل تحولی میان مبانی و اصول با عوامل و
عناصر تحویل یابنده در انواع و ابعاد نظري و عملی برنامه
درسی است» [ .]23-22این نوع برنامه درسی متشکل از دو
مفهوم گسترده «برنامه درسی» و «راهبردي» است.
برنامه درسی حوزهاي نسبتاً جوان [ ]24و میانرشتهاي []25
است که حدود و ثغور و ماهیت آن داراي ابهام و عدم شفافیت
است [ .]26به همین دلیل تعریفهاي متفاوتی از برنامه -
درسی بسته به شرایط زمانی و پارادایمهاي غالب ارائه شده
است .آیزنر ( ،)2002این تعاریف متفاوت و گاه متعارض را
بهگونهاي هنرمندانه جمعبندي کرده است .از نظر وي برنامه
درسی یک آموزشگاه ،دوره آموزشی یا کالس را میتوان
سلسلهاي از رویدادهاي برنامهریزيشده در نظر گرفت که
جهت ایجاد پیامدهاي آموزشی براي یک یا چند محصل قصد

مقدمه
تعلیم و تربیت پیش از دبستان دورهاي حساس و بیبدیل در
اکثر کشورهاي جهان ،در عصر فناوري ،اقتصاد دانایی محور
و تغییر است .دورهاي که در آن شالودههاي دانش ،مهارت و
نگرش کودک شکل میگیرد و ماناترین و شورانگیزترین
تجارب را براي امروز کودک فراهم میآورد [ .]1دورهاي که
تأثیرات بلندمدت و کوتاهمدت آن بر فرداي کودک و جنبه-
هاي مختلف زندگی او انکارناپذیر است و تحقیقات انجام
شده در داخل و خارج از ایران نیز مؤید آن است [-4-3-2
 .]5این دوره براي کشورهایی که با تنوع قومیتی و پدیده
دوزبانگی در آموزش دستوپنجه نرم میکنند (همچون
ایران) میتواند مؤثر باشد [ .]7-6همچنین ضرورت پرداختن
به این دوره در اکثر کشورهاي مختلف جهان بسته به
موقعیت و سطح زندگی مردم آن ساماندهی شده است و
امروزه براي سیاستگذاران کالن اکثر کشورها بهعنوان
مسئولیتی بر دوش آنان محسوب میشود [ .]8با وجود این،
تعلیم و تربیت دوران کودکی در کشورهاي مختلف جهان از
جمله ایران با چالشها و چشماندازهاي بسیاري روبروست.
پژوهشها و آسیبشناسیهاي انجام شده سالهاي اخیر در
داخل و خارج از کشور ،بیانگر این است که تعلیم و تربیت
پیش از دبستان با مشکالت و چالشهاي فراوانی روبرو است.
براي نمونه در سطح داخلی مسائل و مشکالتی همچون
روشهاي شناسایی و پرورش خالقیت [ ،]9مدیریت کالن و
ضعف در برنامه درسی پیش از دبستان [ ،]10فضا و نحوه
تدریس [ ،]11مناسب نبودن محتوا با سن کودک و عدم
کاربست روشهاي فعال [ ،]12تجهیزات نامناسب [،]13
کیفیت نامناسب تعامل کودک و مربی [ ،]14عدم هماهنگی
و تناسب برنامههاي درسی بهزیستی و آموزش و پرورش [،]6
عدم توجه به فرهنگ بومی کشور و پناه بردن به آثار ترجمه
شده [ ،]15ضعف مربیان و مدیران و بهطور کلی کادر اجرایی
آموزش دیده و مجرب [ ،]10-17-16گریبانگیر تربیت اوان
کودکی است .در سطح بینالمللی نیز تربیت اوان کودکی با
چالشها و چشماندازهاي بسیاري در قرن بیست و یکم
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شدهاند [« .]11 :27مفهوم راهبردي به تحوالت روزافزون
جهان و دیدن پدیدهي تغییر بهعنوان یک واقعیت در بستر
زندگی امروزي و چشماندازهاي آتی علم و فناوري اشاره دارد.
پذیرش پدیده تغییر به اتکاي تحوالت علم و فناوري امروز
در مبانی تعلیم و تربیت و به تبع آن برنامه درسی است که
انسجام و در عینحال انعطافپذیري الزم را براي پیوند
تحولی میان نظر و عمل در عناصر و سطوح برنامه درسی
براي زندگی در دنیاي متحول امروز تعریف میکند و راه را
بر حضور نظامدار یافتههاي نوین انسان در تعلیم و تربیت
میگشاید» [ .]28در واقع مفهوم راهبردي در مطالعات برنامه
درسی راهبردي ،در وهله نخست نشان از تأکید این دیدگاه
بر راهبردهاي «فراشناخت» و «یادگیري چگونه یادگرفتن
دارد» تا پاسخگوي نیازهاي در حال تحول یادگیرنده امروز
باشد و به اینترتیب در وهله دوم راهبردي جهت گذار از
مفهوم سنتی یادگیري و نیل به یادگیري مادامالعمر ارائه می-
کند تا فرایند یادگیري را از محدوده زمان و مکان مشخص
خارج کرده و در مفهوم «کالس درسی به وسعت زندگی»
جاي دهد.
نظر به اهمیت برنامه درسی در باال بردن کیفیت نظام
آموزشی ،همچنین اهمیت برنامههاي درسی راهبردي ،بومی
و متناسب با تنوع قومیتی موجود در کشور ،ضرورت وجود
برنامهریزي چندبُعدي و تلفیقی در پیش از دبستان ،تحقیق
حاضر درصدد آن است تا با توصیف این نوع برنامه درسی،
زمینه را براي آشنایی و تسلط بیشتر اولیاي امور و مربیان
پیش از دبستان با دیدگاه راهبردي برنامه درسی و الگوي
برنامهریزي چندبُعدي مبتنی بر آن ،فراهم کند .جهت رسیدن
به این هدف ،بهطور اخص این تحقیق در پی پاسخگویی به
سؤاالت زیر است.
 )1چرا دیدگاه برنامه درسی راهبردي و الگوي چند
بُعدنگري مبتنی بر آن ،در تعلیم و تربیت پیش از دبستان
ضرورت دارد؟
 )2الگوي برنامهریزي چندبُعدي مبتنی بر برنامه درسی
راهبردي چیست؟

روش پژوهش
با توجه به ماهیت ،هدف و سؤاالت مطرح شده ،رویکرد
پژوهش حاضر کیفی است .تحقیق کیفی خصلتی بینرشتهاي
دارد [ ]29و به دنبال مطالعه عمیق و همه جانبه پدیدهها
است [ .]31-30این پژوهش داراي جهتگیري بنیادي است؛
زیرا به دنبال توصیف و شناختی روشن از دیدگاه برنامه درسی
راهبردي و الگوي چند بُعدي مبتنی بر آن است .از میان
روشهاي مختلف مطرح در دامن رویکرد کیفی ،از روش
توصیفی  -تحلیلی 1استفادهشده است .بدین نحو که نخست
در پی توصیف دقیق و منسجم برنامه درسی راهبردي و
الگوي چند بُعد نگري مبتنی بر آن است .تحقیق توصیفی
میتواند به «شناخت بیشتر شرایط موجود و یا کمک به
تصمیمگیري بهتر» منجر شود [ .]82 :32از طرفی دیگر به
دنبال تبیین و تحلیل لزوم ضرورت این نوع برنامه درسی و
چگونگی آن در بسته آموزشی چندرسانهاي مبتنی بر الگو و
رویکرد مزبور است .مقصود از تحلیل نیز «بررسی موضوعات
موردنظر و جستوجوي ارتباط میان مفاهیم مختلف و
بازشناسی روابط و شبکههاي مفهومی آنها است» [:33
.]133
از خالل ادبیات موجود در رابطه با مطالعات برنامه درسی
راهبردي و الگوي برنامهریزي چند بُعدي مبتنی بر آن ،چرایی
و چیستی دیدگاه راهبردي و الگوي مبتنی بر آن استخراج
شد .پیرو اهداف و سؤاالت پژوهش ،اطالعات و دادههاي
مورد نیاز با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهاي همچون
مقاله ،کتاب و پایاننامههاي موجود در زمینه مطالعات برنامه
درسی راهبردي ،الگوي برنامهریزي چند بُعدي و بسته
آموزشی چندرسانهاي مبتنی بر آن به دست آمد .تجربه حضور
و همکاري در کارگاههاي برنامه درسی راهبردي ،الگوي چند
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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طرفی روند نشر دانش و فرایند آموزش را تسهیل کرده و از
سویی دیگر چالشهاي جدیدي پیش روي این مفاهیم

یافتههای پژوهش
چرایی ضرورت برنامه درسی راهبردی و الگوی چند بُعد

گذاشته است [ .]41-40پدیده «انفجار دانش و اطالعات»
نیاز به مهارتهاي خاص در مواجهه با اطالعات را پیش
کشیده است [.]42

نگری مبتنی بر آن ،در تعلیم و تربیت پیش از دبستان
 -ضرورت برنامه درسی راهبردی در پیش از دبستان

پارادایمهاي غالب در عرصههاي مختلف دانش بشر ،معمو ً
ال
در طول زمان بر اثر ناکارآمدي در مواجهه با مسائل جدید،
کشفیات علمی نو و تحوالت اجتماعی دچار دگرگونی می-

در چنین شرایطی که تغییر دائمی و سریع اطالعات و مفهوم
دانش در حال وقوع است ،دگرگونی مداوم در گونهها و
عملکردهاي مفهوم «سواد» نیز اجتنابناپذیر خواهد بود

شوند و جاي خود را به پارادایم دیگري میدهند [ .]34حوزه
تعلیم و تربیت پیش از دبستان نیز در طول تاریخ از این جابه-

[ .]44-43گسترش فناوريهاي ارتباطی منجر به قرار گرفتن
مداوم شهروند معاصر در معرض اطالعاتی گاه ضدونقیض
شده و این امر نشان میدهد که مفهوم سنتی سواد به عنوان

جایی پارادایم 1بیتأثیر نبوده است .از قرونوسطی و تصور
مینیاتور بزرگسال از کودک و سپس رواج اندیشههاي
کمینوس ،روسو ،پستالوزي و هربارت در اروپا و بهتبع آن

توانایی خواندن و جذب اطالعات ناکافی است و نیاز به
تواناییها و مهارتهاي گستردهتري در افراد حس میشود تا
بتواند پاسخگوي نیازهاي دائماً در حال گسترش این عصر
باشد [ .]45بر همین اساس ،مفهوم یادگیرنده بهعنوان

تأسیس اولین کودکستان در سال  1837توسط فردریک
فروبل تا به امروز ،برنامههاي درسی تحت تأثیر آراء و مکاتب
فلسفی مختلف با عناوینی همچون هاياسکوپ ،رجیوامیلیا،

پذیرنده منفعلی که اطالعات را جذب و هضم میکند منسوخ
شده و الزم است به مهارتهاي پیچیده شناختی و تفکر
انتقادي مجهز باشد .پس آموزش و مراقبت در پیش از
دبستان باید «تواناییها و مهارتهایی را ایجاد کند که افراد
را به یادگیري در تمام طول زندگی و کسب معیشت قادر
سازد» [ :46هدف .]4.2
همچنین« ،پارادایم پیچیدگی» بهعنوان الگوي عمومی علم
در دوران معاصر [ ،]47حوزههاي مختلف دانش بشري و
بهخصوص تعلیم و تربیت را تحت تأثیر گذاشته است [.]48
تبدیل مدرسه به «سازمان یادگیرنده» ،کالس درس به
«یادگیرنده جمعی» و فراگیر به «واحدي پیچیده» و همچنین
تبدیل قلمرو یادگیري از حالت خطی و دوطرفه به «مدل
آشیانهاي» و لزوم توجه به سیستمها ،زیرسیستمها و
فراسیستمها در امر آموزشوپرورش ،از نتایج این پارادایم
محسوب میشود .پارادایم پیچیدگی محدود کردن یادگیري
به کالس درس را نمیپذیرد و تخصیص ساعت و برنامههاي
خاص براي سنین مختلف را رد میکند .در نظام آموزشی

بانک استریت ،مونته سوري ،والدروف و ...شکلگرفته و
سازماندهی شدهاند [ .]36-35هرکدام از این رویکردها با
برنامه درسی خاص که متناسب با شرایط زمانی و مکانی
عصر خود تدوین شده بود ،توانستند سهم بزرگی در تغییر
نگرش به مفهوم کودکی و آموزش پیش از دبستان داشته
باشند؛ اما تعلیم و تربیت عصر حاضر نمیتواند و نباید در بند
برنامههاي درسی اقتباس شده ،غیربومی و جداي از واقعیت-
هاي زندگی گرفتار باشد.
تحوالت روزافزون در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم
و دانش بشري ،نیاز به بازنگري و تغییر برنامههاي درسی در
عصر حاضر را برجسته مینماید [ .]37ظهور «عصر اقتصاد
دانایی محور ،]38[ »2با معرفی دانش بهعنوان سرمایه اصلی
کشورها ،مسئولیت نظام آموزشی را متفاوتتر و خطیرتر کرده
است [ .]39براي تبدیل نظام آموزشی کشور متناسب با این
عصر ،هرگونه تغییر بدون دیدگاه راهبردي ،عقیم و سطحی
خواهد بود [ .]22توسعه «فناوري ارتباطات و اطالعات» از

Paradigm shifting
Knowledge based economy
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مبتنی بر پارادایم پیچیدگی ،یادگیرنده نخست در اثر تعامل
میان خود و عناصر مختلف برنامه درسی میآموزند .سپس با

انگیزش را مورد تحلیل قرار میدهد .در رویکرد سطحی
یادگیرنده انگیزش محدود به عدم شکست و سطح یادگیري

«تجارب متنوع و پیاپی و با کنترل نامتمرکز ،با پذیرش
احتمال خطا ،از طریق گفتوگو ،اشتراک و ارتباط ،در یک
محیط باز و پویا که خالقیت و نوپدیدي از طریق

و راهبردها شامل مفاهیم اساسی محدود و یادآوري در سطح
عادت است و در سوي دیگر طیف ،یعنی رویکرد نیل انگیزه
دست یافتن به باالترین سطح و خود پنداره قوي از طریق

خودسازماندهی و خودجوشی امکانپذیر است ،یاد می-
گیرند» [.]49

برنامهریزي دقیق و پیگیري بیشترین منابع موجود در زمینه
موضوع مربوطه قرار میگیرد [ .]56طبقهبندي بلوم از هدف-

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

هاي آموزشی در حوزههاي شناختی ،عاطفی و روان-حرکتی

آموز شی ،تأثیر نیازها و شرایط بومی بر سازماندهی برنامه
درسااای و تجارب یادگیري را نمایان میکند [.]52-51-50
ساااند تحول بنیادین آموزشوپرورش با تأکید بر «پرهیز از

پیوستاري ارائه میدهد که از یادآوري محض مفاهیم تا
داوري کیفی و کمی درباره امور گسترده است [ .]57عالوه
بر این ،بهکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در یادگیري،

الگوهاي وارداتی ،کهنه و تقلیدي محض» و ا شاره به نقش
مدرساااه در حوزه هاي عملیاتی سااایاسااات هاي محلی بر
بومی سازي در نظام آموز شی تأکید کرده ا ست [ :53مقدمه،
چ شمانداز] .در بیانیه اینچئون 1مو سوم به آموزش  22030نیز

ظهور مفاهیم نو همچون «یادگیري باز و از راه دور »9را همراه
داشته که یادگیري را برآیند تعامالت متقابل یادگیرندگان باهم ،با
منابع و با تسهیلگران معرفی میکند [ .]58در کنار تمام این
موارد ،گسترش مطالعات برنامه درسی با گذار از رفتارگرایی

تأکید شده که هرکدام از راهبردهاي آموز شی جهت تو سعه
پایدار ،الزم ا ست با توجه به شرایط ملی و منطقهاي تدوین
شااوند [ .]46با این وجود بررساای ساایر تحول نظام تعلیم و
تربیت ایران نشاااان میدهد که بیشاااتر نوآوريها به روش
بخشااانااماهاي و دساااتوري ،بر پیکره نظاام آموزشااای
تحم یل شاااده ا ند و بر انط باق اجت ماعی نوآوري ها چ ندان
توجهی نشده است [.]54
4
3
وجود سبکهاي شناختی و سبکهاي یادگیري مختلف،
نشاندهنده تفاوت در میان یادگیرندگان است [ .]55بیگز5
( )1987فرایند یادگیري را از منظر رویکرد یادگیرندگان در
پیوستاري با سهطبقه کلی (رویکرد سطحی ،6رویکرد عمیق،7
رویکرد نیل/دستیابی )8و در هر طبقه دو عامل راهبردها و

و دیسیپلین مداري و ظهور نو مفهوم گرایی در برنامه درسی،
با نقد نگاه ابزاري و سودمحور به آموزش و پروش ،بازنگري
در عملکرد نهاد آموزشو پرورش را مطرح کرده است [.]59
ظهور این جریان در کنار رویکرد کثرتگرایی شناختی و
بازشناسی مفاهیمی نو همچون زیباییشناسی و پدیدارشناسی
در بستر مطالعات برنامه درسی ،امکان پرداختن به هویت و
ظرفیتهاي نوین در مطالعات برنامه درسی را رقم میزند
[ .]22با اینحال ،هنوز هدفهاي کلی و جزئی در برنامه
درسی ،بهوسیله حوزههاي موضوعهاي درسی که بازتابی در
دیسیپلینها دارند مشخص میشوند و کمتر کوشش شده تا
برنامه درسی رویکردي میانرشتهاي داشته باشد [ ]50و در
بهترین حالت ،واکنشی آنی براي حل مسئله دارند.
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آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد

ضننرورت الگوی برنامهریزی چند بُعد نگری در پیش

ویژگی چابکی ،چاالکی و پویائی در برنامههاي درسی
مدرسهاي و ایجاد توان واکنش سریع و پاسخگویی به مسائل

گستردگی حوزههاي مختلف دانش ،اهمیت مهارتها و
مضامین میانرشتهاي و زبان کودک براي برقراري ارتباط با

روز را بتوان جزء مهمترین امتیازات یا توجیهات روي آوردن

از دبستان

به رویکرد تلفیقی در برنامههاي درسی دانست .این توجیه
تربیتی داراي آنچنان اهمیتی است که در آن حیات و مرگ

دنیاي پیرامون خود ،خواهناخواه ما را به سمت رویکرد چند
بُعد نگري در آموزش پیش از دبستان میکشاند .هر نوع
آموزش و برنامه درسی در مقاطع مختلف بهویژه در پیش از

نظام آموزشی را میتوان یافت .یا بهعبارتدیگر نظامهاي
آموزشی سنت زده و متحجر را از نظامهاي آموزشی مترقی

دبستان نمیتواند بهخوديخود براي کودک مفید باشد و
درواقع ارائه تمام عناصر برنامه درسی بهگونهاي درهمتنیده

و مدرن میتوان تمیز داد .عالوه بر این ،بسترسازي براي
یادگیري مادامالعمر که از کیفیتهاي بارز و مورد تأکید نظام-
هاي آموزشی پیشرو دانسته شده است ،امتیاز تربیتی دیگري

و هماهنگ به «آیندهسازان فردا و شهروندان کوچک امروز»
ضروري است تا از این طریق هم شوق یادگیري در آنان
برانگیخته شود و هم یادگیري در طول زندگی (ز گهواره تا
گور یا یادگیري مادامالعمر) ،در عرض زندگی (تمام گستره-
هاي هستی) و همچنین در عمق زندگی کودکان (یادگیري
دقیق و با تمام وجود) به ثمر نشیند.

است که پیش از قرار دادن مسائل و سوژهها در متن برنامههاي
یادگیري مدرسهاي در چارچوب رویکرد تلفیقی میتواند تحقق
یابد [.]74
چیستی الگوی برنامهریزی چند بُعدی مبتنی بر برنامه
درسی راهبردی ،در آموزش پیش از دبستان

قبل از تعریف و توصیف الگوي چندبُعدي مبتنی بر برنامه
درسی راهبردي ،ضروري مینماید که به مبانی نظري این
الگو پرداخته شود .ناگفته پیداست که اصول ،رویکردها و

برنامه درسی چندبُعدي در چند دهه اخیر بهطور فزایندهاي
مورد توجه اکثر کشورهاي جهان بوده است .این نوع برنامه
درسی در حوزههاي مختلفی همچون استفاده از کامپیوتر در
مقطع ابتدایی [ ،]60آموزش مسائل جنسی [ ،]61تعلیم و
تربیت دانشآموزان تیزهوش و با استعداد [ ،]63-62پرورش
مهارتهاي تفکر سطح باال و مهارتهاي مورد نیاز آینده
[ ،]65-64آموزشوپرورش ابتدایی [ ،]67-66آموزش
پزشکی [ ،]68برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی
[ ،]69آموزش زبان دوم [ ]71-70و  ...به شکلهاي مختلفی
مورد استفاده قرار گرفته است.
در باب ضرورت استفاده از این نوع برنامه درسی دالیل
متنوعی ارائه شده است که از آن جمله میتوان به عدم ارتباط
برنامه درسی با زندگی خارج از مدرسه ،رشد روزافزون دانش
و اطالعات ،عدم انعطاف برنامهي زمانبندي مدرسه ،لزوم
پرورش مهارتهاي فکري سطح باال در یادگیرندگان،
قطعهقطعه بودن برنامههاي موجود [ ]73-72اشاره کرد.
عالوه بر این ،مهرمحمدي ( )1388بهضرورت فلسفی ،روان-
شناختی ،جامعهشناختی و تربیتی (یادگیري و رشد) رویکرد

روشهاي مختلفی که در تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار
میگیرد از مبانی نظري مختلفی سرچشمه میگیرند و
متصدیان این حوزه باید فعالیتهاي خود را بر مبانی مختلف
استوار سازند؛ زیرا بدون این مبانی امکان تنظیم فعالیتهاي
آموزشی به صورتی نظاممند وجود ندارد [ .]75مبانی نظري
برنامه درسی چندبُعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي قابلبررسی
از منظرهاي متفاوتی هست که در این پژوهش تنها به مبانی
فلسفی و روانشناختی آن پرداخته میشود.
مبانی فلسفی برنامه درسی چندبُعدي مبتنی بر دیدگاه
راهبردي ،در آراء و مکاتب مختلف فلسفی قابلجستوجو و
پیگیري است .شاید بتوان صریحترین و مرتبطترین ریشه-
هاي فلسفی موجود در این نوع برنامه درسی را در دو دیدگاه
فلسفی جستوجو کرد .از یکسو پراگماتیسم دیویی بهعنوان
پلی میان دو دیدگاه مطلق «آرمانگرایی» و «واقعگرایی»
که «در آن اندیشه و عمل جریان یگانه تجربه پویا را می-
سازند و بهجاي جدا کردن اندیشه و عمل ،واقعیت و ارزش و

تلفیقی اشاره میکند و اینچنین مینویسد :شاید تزریق
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عقل و عاطفه ،آنها را به هم مربوط میسازد» [ 126 :76و
]127؛ و از سوي دیگر ،اگزیستانسیالیسم که بیان میدارد

 .]83-82-81همچنین ،گاردنر ]84[ 7با پردازش انگاره
«هوشهاي چندگانه ،»8نظرگاه جدیدي نسبت به مقوله

مسئولیت شکلدهی به معنی و مفهوم زندگی و تحلیل و
تفسیر پدیدارها در زندگی هر فرد بر عهده خود اوست [:76
 .]158همچنین ،فراهم کردن فرصت فهم ،تأویل و تفسیر

هوش معرفی میکند که این انگاره از هوش در تمام ابعاد
برنامهریزي چندبُعدي ساري و جاري است ،این مفهوم هوش
از مفهوم سنتی آن بهعنوان قابلیت انباشت اطالعات در تقابل

متن زندگی توسط فراگیر [ ،]77اهمیت دادن به «پرسش
حقیقی» توسط معلم و فراگیر [ ]78و توجه به این امر که

است .در اینجا ،پس از ذکر اساسیترین مبانی روانشناسی
برنامهریزي چندبُعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي ،از خواننده

امکان ندارد فراگیر بدون پیشفرض و با ذهن خالی سراغ

مشتاق دعوت میشود تا جهت آشنایی با سایر مبانی

فهم متن (هر چیزي) برود [ ،]79ما را به سمت مکتب
هرمنوتیک و اهمیت آن در این رویکرد میکشاند.
مبانی روانشناختی برآمده از دیدگاه فلسفی که البته میتواند

روانشناسی این دیدگاه و رویکرد ،به منابعی در رابطه با
ساختارگرایی جروم برونر ،]86-85[ 9اندیشههاي آموزشی
دیویی ،]89-88-87[ 10انسانگرایی و رویکرد ماوراء فردي

با شواهد تجربی هم همراه باشند نیز در برنامه درسی
چندبُعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي قابل کندوکاو است .در
حوزه روانشناسی با نظریههاي یادگیري مواجه میشویم که
هرکدام با لنز نظري مخصوص خود به ماهیت یادگیري

[ ]90مراجعه کند.
بعد از بررسی مبانی فلسفی و روانشناختی برنامه درسی چند
بعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي ،حال میتوان به تعریف و
توصیف این نوع برنامه درسی پرداخت« .برنامهریزي چند

انسان مینگرد .برنامهریزي چندبُعدي بافاصله گرفتن از
رویکردهاي رفتارگرا 1که یادگیري را محصول شرطی شدن
میدانند ،با در نظر گرفتن ابعاد گسترده وجود انسان ،در
برنامهریزي بر رویکرد کلنگر (گشتالت )2و سازندهگرایی 3به
یادگیري تمرکز داشته است .براساس رویکرد کلنگر،
یادگیري محصول رسیدن به بصیرت است []23؛ و براساس
رویکرد سازندهگرایی نیز یادگیري ،توسط خود یادگیرنده با
«درونسازي »4و «برونسازي( »5سازندهگرایی روانشناختی/
فردي) و همچنین با تبدیل کارکرد نخستین ذهن به کارکرد
عالی ،با کمک بزرگسال یا همسال ماهرتر و تعامالت
اجتماعی در بافت فرهنگی از طریق همساخت دهی 6و نقش
محوري زبان (سازندهگرایی اجتماعی) حاصل میشود [-80

بُعدي ،برنامهریزي کلنگري است که کلیت مورد نظر در
پرورش شخصیت کودک را حداقل در سه قلمرو موردتوجه
قرار میدهد .تعامل و ارتباط این سه بُعد در برنامهریزي
آموزشی و درسی براي کودکان است که کلیتی را براي
پرورش کل شخصیت کودک و دستیابی او به بنیانهاي
تمدن  ...با کمک مؤلفههاي مؤثر در پرورش او مطرح می-
کند» [ .]27 :23در برنامه درسی چند بُعدي ،کودک از خالل
پروژههاي برگرفته از زندگی خودش و در قالب فعالیتهاي
موردعالقه ،به تمرین مهارتها ،مضامین و نگرشهاي طول
عمري میپردازد.
نظریههاي مرتبط با چنین برنامه درسی ،هنگامی معنادار
خواهند بود که بتوانند به حوزه عمل راهیافته و روشهاي
1.

Behaviorism
Gestalt
3.
Constructivism
4.
Assimilation
5.
Accommodation
6.
co-constructing
7.
Gardner
8.
Multiple Intelligences
9.
Jerome Bruner
10.
Dewey
2.
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عملیاتی براي اجراي برنامه به دست دهند .درواقع ،برنامه
درسی کارآمد خواهد بود که بتواند در میدان عمل ،فراگیر را

(سرتاسر عرصه زندگی) و بهعنوان محور یادگیري ،متشکل
از دانش ،مهارت و نگرش (غیر قابل تفکیک) است .سه عامل

در مرکز برنامه درسی قرار دهد و حوزههاي مختلف دانش،
مهارت و نگرش را ترکیب کرده و درعینحال ،انتظارات
مختلف جامعه و خانواده از برنامه درسی را مدنظر قرار دهد.

مهم و تأثیرگذار بر کل شخصیت فراگیرنده از نظام ارزشی،
فرهنگی ،اقتصادي و خرده نظامهاي مرتبط با آنها سرچشمه
میگیرد که عبارتاند از انتظارات خانواده ،توقعات جامعه و

از ویژگی یک برنامه درسی مطلوب توجه به تمام عناصر
برنامه درسی ،عدم ابهام ،تعادل و انعطاف در بین عناصر و

انتظارات مدرسه که به شکل متقابل بر یکدیگر تأثیر می-
گذارند (نمودار  .)1به همین دلیل است که نمیتوان طراحی

تناسب آنها با ویژگیهاي مخاطب است [ .]91-51براي

موقعیت یادگیري و ارزشیابی کودک را به نظامهاي آموزشی

رسیدن به این درهم تنیدگی ،تلفیق و هماهنگی میان عوامل
و ایجاد محیطی امن براي یادگیري کودک ،باید توجه کنیم
که فراگیرنده (کودک) در مرکز موقعیتهاي یادگیري

از پیش طراحی شده ،کتابهاي درسی مجزا و واحد کار،
ساعات درسی خاص ،قوانین و اصول کهنه مدرسهداري و
پیشنهادهاي روز جامعه دل بست [.]18-17 :23

نمودار  )1عوامل مؤثر در برنامه درسی چندبُعدی []23

کلنگري است که کلیت موردنظر در پرورش شخصیت
کودک را در حداقل سه قلمرو مورد توجه قرار میدهد [-23
]92؛ قلمرو فعالیتها که کنش و تعامل کودک با محیط
خویش که فعالیتهاي جذاب و کودکانه را در برمیگیرد،
قلمرو پروژههاي برگرفته از تجارب زیسته کودک که
عالقهمند به دانستن آن است و قلمرو مهارت و مضامین
میانرشتهاي که بر کل شخصیت تأثیر میگذارد (نمودار .)2

برنامه درسی چند بُعدي ،با دیدي کلنگر و تلفیقی در پی
پرورش کل شخصیت کودک اعم از دانش ،مهارت و نگرش
است .کاربرد این رویکرد مستلزم نگاهی همهجانبه به آموزش
کودک و فراهم آوردن محیط غنی و شوقانگیز براي اوست.
رویکردي که میان آموزش از پیش طراحیشده و
آزمایشگاهی از یکسو و یادگیري خودجوش از سوي دیگر
ارتباط برقرار کند [ .]23این نوع برنامه درسی ،برنامه
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نمودار  )2سه بُعد اصلی از برنامهریزی چندبُعدی و جزئیات هر بُعد []23

پویاي اجزا در موقعیت هاي متنوع و گوناگون با یکدیگ ر،
در دست یابی به کلیت است .این ابعاد همراه با جزئیات
هر ب ُعد  ،در تعامل با یکد یگر ،مدلی از یک مکعب را با
همه اجزاي آن می سازند ،مدلی که امکان می دهد ،هر
یک از ابعاد و اجزاي مربوط به هر ب ُعد را در تعامل با
ابعاد و اجزاي دیگر براي تولید ،اجرا و ارزشیابی از
پیشرفت کودک ،مورد توجه ،پیگیري و کنترل قرار داد
[.] 23

هیچ کدام از ابعاد بر دیگري اولویت ندارد و آنچه اهمیت
دارد تعامل و ارتباط این سه بُعد است  .نقطه شروع یک
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
نگرش و منش خاصی همچون شهروندي یا مهربانی مورد
توجه کودک باشد .کلیت موردنظر برنامهریزي چند بُعدي،
نهتنها ت وجه به جزئیات و اجز است ،بلکه تأکید بر تعامل
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( )MDCدر تالش است تا با محور قرار دادن فراگیر و دنیاي
پیرامون او چه از نظر زمانی که فرصتها و تهدیدهاي
تحمیلشده از سمت تغییر و تحوالت روزافزون عصر حاضر
را به دنبال دارد و چه از نظر مکانی که لزوم توجه به
زیستبوم کودک میرساند ،فرصتهاي یادگیري برآمده از
سراسر زندگی کودک را در قالب مهارت ،نگرش و دانش
مختلف و در ارتباط یکپارچه و کلنگر در قالب سه بُعد پروژه-
هاي برآمده از زندگی کودک که عالقهمند دانستن آن است،
مضامین و مهارتهاي میانرشتهاي مورد نیاز در عصر حاضر
و فعالیتهاي مورد عالقه کودک که از صد زبان او براي
برقراري ارتباط نشأت میگیرد ،ارائه کند.
پیشنهاد میشود ،بر روي کارکردهاي فراشناختی این الگو به
ویژه از خالل پژوهشهاي طولی مطالعات نظامداري بیشتري
صورت گیرد تا کارایی این الگو مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
درباره اثرات استفاده از این الگو در آموزش براي مربیان و
والدین بهعنوان عناصر در تعامل چرخه یادگیري ،پژوهش-
هایی طراحی و اجرا گردند .در مورد تأثیر استفاده از این الگو
در آموزش و پرورش کودکان استثنایی بهویژه اختاللهاي
یادگیري و اختالل طیف اتیسم ،بیشتر اقدامات اجرایی و
پژوهشی ترتیب داده شوند.

نتیجهگیری
تغییر و تحول در عصر امروز سکه رایج روزگار شده است.
آموزش پیش از دبستان دچار دگرگونیهاي عظیمی شده که
دیر یا زود تمام متصدیان این حوزه را به سمت برنامههاي
راهبردي خواهد کشاند .امروزه موقعیتهاي یادگیري صرفاً
به کتاب ،معلم و والدین محدود نیست و سرتاسر زندگی براي
کودک عرصه یاددهی-یادگیري محسوب میشود .این مطالعه
باهدف تبیین ضرورت دیدگاه راهبردي و الگوي چند بُعدي
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
مختلفی چون ظهور عصر اقتصاد دانایی محور ،توسعه فناوري
ارتباطاتو اطالعات ،دگرگونی مفهومسواد ،پارادایم پیچیدگی،
لزوم بومیسازي برنامه درسی ،وجود سبکهاي شناختی و
یادگیري متفاوت و ظهور جریان نو مفهومگرایی تبیین شد و
ضرورت برنامه درسی چند بُعدي نیز با دالیلی همچون عدم
ارتباط برنامه درسی با زندگی خارج از مدرسه ،عدم انعطاف
برنامه زمانبندي مدرسه ،لزوم پرورش مهارتهاي فکري
سطح باال در یادگیرندگان ،قطعهقطعه بودن برنامههاي
موجود ،ایجاد توان واکنش سریع و پاسخگویی به مسائل روز،
تبیین شد.
در خصوص چیستی برنامه درسی چند بُعدي نیز اشاره شد
که در بستر دیدگاه راهبردي ،الگوي برنامه درسی چند بُعدي
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