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Abstract 
Introduction: Curriculum, as the center of educational activity, has special 

importance and delicacy for the sensitive period of childhood. There are two 

types of views on curriculum design that give a passive and accepting role to the 

student or give him an active role, so addressing the nature of each program is 

the most important part of planning. An emergent curriculum is considered to be 

a program that respects the interests of the child and is designed based on the 

needs of the child. 

Method: The purpose of this study is to explain the nature of the curriculum and 

to infer the implications of the related curriculum. For this purpose, first, the 

philosophical fundamentals of this program were investigated. Then, by 

examining the etymology of the word emergent and extracting its synonymous 

and contradictory semantic domains, as well as analyzing the concept of a pre-

defined curriculum, the nature of the emergent curriculum was explained. The 

chosen investigated documents are effective in understanding the research issues 

and in the central phenomenon of the study, so the sampling used in this study is 

purposeful. Therefore 250 valid national and international documents in the field 

of emergent curriculum and emergentism theory were investigated (including 

books, articles, encyclopedias, etc.). Then 80 published documents in reputable 

Journals were used and their validity was confirmed based on the opinions of the 

experts in curriculum planning and philosophy of education.  

Result: The findings of this study indicate that the emergent curriculum appears 

as a flexible, dynamic, and multidimensional spiral phenomenon with different 

cross-sections and hence it is completely innovative and constantly developing. 

This program has the ability to influence the learner, instructor, content, etc. that 

are the components of the program, for example, during the process of this 

program, the instructor learns. Awareness and learning are unpredictable and 

unexpected phenomena beyond the knowledge of all the learning process 

components.  

Discussion and Conclusion: In relation to the philosophical foundations of this 

Curriculum, from the ontological point of view, that is, the school of 

Emergentism, quite novel results were obtained in relation to learning and 

consciousness such as Jones & Nimmo, Stasey,… 

Key Words: Emergent Curriculum, Conceptual analysis, Emergentism, 

Constructivism. 
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 آن هایداللت استنتاج و روئیدنی درسی برنامه ماهیت تبیین

 درسی برنامه  در
 DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.14259.1088 

 

  4نژادسبحانی مهدی ،3خواهحسینی علی ،*2کیان مرجان ،1جدا نرگس

 .رانای تهران، خوارزمی، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده درسی، ریزیبرنامه دکترای. 1
 دانشییگاه تربیتی، علوم و روانشییناسییی دانشییکده درسییی، ریزیبرنامه مطالعات گروه دانشیییار. 2

 (مسئول نویسنده. )ایران تهران، خوارزمی،
 دانشییگاه تربیتی، علوم و روانشییناسییی دانشییکده درسییی، ریزیبرنامه مطالعات گروه اسییتادیار. 3

 .ایران تهران، خوارزمی،
 .ایران تهران، شاهد، دانشگاه تربیتی، علوم گروه دانشیار. 4

 دهیچک
عنوان محور فعالیت تربیتی، برای دوره حساس کودکی از اهمیت و ظرافت خاصی     برنامه آموزشی و تربیتی به  :مقدمه

ا نعل  دهم ببرخوردار استتتد دو نون نهاه بر اراحی برنامه درستتی حاکت استتت که نعل منپعی و ه برنمه به متربی می
ست، ل ا هرداختن به ماهیت هر برنامه اولین و مهمتربن بخل برنامه فعال و عامی برای او قائی  شودد   ربزی محسوب می ا

گ ارد و مبتنی بر نیازهای کودک اراحی     ای که به عالبق کودک احترام می  برنامه درستتتی روئیمنی به عنوان برنامه       
 شوددشود محسوب میمی

ستنتاج داللت    :روش های برنامه درسی مرتبط با آن استد برای     همف هژوهل تبیین ماهیت برنامه درسی روئیمنی و ا

ر ابتما  های روبکرد کیپی است، دگیری از روش تحلیی مپهومی از نون تپسیر مپهوم که بکی از روشابن منظور با بهره
ستخراج حوزه      شه مبانی فلسپی ابن برنامه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با رب     های  شناسی و بررسی واژه روئیمنی و ا

ئیمنی  شمه، به تبیین ماهیت برنامه درسی رو   بفتعرمعنابی مترادف و متضاد آن و نیز تحلیی مپهوم برنامه درسی ازهیل    
شود   در ابن هژوهل از نون همفمنم است؛ چراکه به بررسی اسنادی هرداخته می     مورداستپاده گیری هرداخته شمد نمونه 

المللی  ستتتنم معتبر ملی و بین 250هستتتتنم، ل ا به جستتتت وی  مؤثرکه در فهت مستتتائی هژوهل و همبمه محوری معالعه 
گرابی هرداخته شتتم،  ها وددد( در حوزه برنامه درستتی روئیمنی و نظربه نوخاستتته کتب، معاالت، دابره المعارف ازجمله)

نم،  برداری قرار گرفتو فیل مورداستتتپادهاپ رستتیمه بودنم ستتنم که در نشتتربات علمی هژوهشتتی معتبر به چ 80ستتپس 
 رفتد  مورد تأبیم قرار گ هاآنربزی درسی و فلسپه تعلیت و تربیت، اعتبار سپس براساس نظرات متخصصان برنامه

عمی  چنمب ای منععف، هوبا و مارهیچهمبمه صورتبههای هژوهل بیانهر آن است که برنامه درسی روئیمنی بافته :نتایج
درحال توستتعه و تحول استتتد ابن برنامه   دائماًبمب  بوده و  کامالًکه یاوربهکنم های متپاوت ظهور میبا ستتعم معع 

ی  ای که خود مربگونهبادگیرنمه، مربی و محتوا را دارا استتتت، به ازجملهتوانابی اثرگ اری روی اجزاء درگیر در برنامه 
بینی هستتتتنم؛   هیلیرقابی  غای غیرمنتظره و د همچنین آگاهی و بادگیری نیز همبمه    گیرددر ای فرآبنم ابن برنامه باد می    

 بعنی چیزی افزون بر دانل م مون اجزاء سیستت درگیر در فرآبنم بادگیری استد

گرابی نتابج  شتتناختی بعنی مکتب نوخاستتتهدر رابعه با مبانی فلستتپی ابن برنامه از حیه هستتتی :گیریبحث و نتیجه
توان در هژوهل جونز و نیمّو، استیسی،    ها را میبمبعی در رابعه با بادگیری و آگاهی حاصی شم که برخی از آن   کامالً

 ها استنتاج از مبانی نبوده استدنیو و کوچران بافت ولی شیوه دربافت ااالعات آن

 دگرابیسازنمه گرابی،نوخاسته مپهوم، تحلیی روئیمنی، درسی برنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
ترین و تأثیرگذارترین عوامل در نظام برنامه درسی از مهم

آید که از طریق آن ای به شمار میهر جامعه وپرورشآموزش
شود. گذاران آن جامعه محقق مییاستساهداف تربیتی 

های متمادی، تعاریف و کارکرد برنامه درسی در طی دوره
تان اسطوریکه در دوره یونان بمختلفی به خود دیده است، به

ت، شده اسبرای توصیف دروس تدریس شده به کار گرفته می
اما از قرن بیستم وارد حوزه علوم انسانی شده و دروسی غیر 

 ]1[ پورموسی نظر ازشود. از ادبیات کالسیک را نیز شامل می
ک ی مثابهبهریزی درسی با مفاهیم متفاوتی ازجمله برنامه
دانش  یک مثابهبهیک رشته،  مثابهبهیک نظام،  مثابهبهعمل، 

یک حرفه مطرح شده است که هر یک از منظری  مثابهبهو 
اند، لذا محدود شدن فقط به یک حوزه به این برنامه نگریسته

که این معانی در یدرحالتواند مغالطه جدی را شکل دهد، می
اند که این امر بستر تاریخی به شکل متوالی متولد شده

 شود. انسانی محسوب میای از بلوغ نشانه
ریزی درسی دهد که برنامههای تاریخی نشان میبررسی

باً در یتقردر اوایل قرن بیستم با دیدگاه تایلر ظهور یافت و 
تمام قرن بیستم استمرار داشت. تایلر در بیان چهار عنصر 

و سه منبع اطالعاتی دانش، « هدف، محتوا، روش و ارزشیابی»
ائل به نگاه خطی میان عناصر برنامه بود آموز، قجامعه و دانش

در نظر وی و « هاجدایی پدیده»آن، دیدگاه  تبعبهکه 
و هم در « ریزی درسیفرآیند برنامه»شاگردانش، هم در 

. این ]2[ظهور و بروز پیدا کرد « ریزی درسیمحیط برنامه»
دیدگاه گرچه تکامل پیدا کرد، ولی باز نگاه فنی و خطی به 

ی داشت و بیشتر ناظر به محصول بود. در رویکرد برنامه درس
شود و ضمن اجرای تایلر، تدوین برنامه درسی از باال آغاز می

ریزان انواع تغییر، حتی دستور اعمال تغییرات نیز توسط برنامه
مربی و کادر  ازجملهیان )متصدگردد و و از باال صادر می

وند و شمدرسه( در حد نیاز با منطق تغییرات آشنا می
کنند. اکثر مخاطبان فقط دستاوردهای آن را دریافت می

گیرند که در تعاریف برنامه درسی در این دسته قرار می
در مدرسه را هم  دادهرخهای ترین حالت، کلیه برنامهکامل

گیرد. برای مثال مارش و ویلیس این تعریف را برای دربر می
ای از یدهتندرهممجموعه »کنند: برنامه درسی مطرح می

آموزان تحت هدایت و راهنمایی ها و تجارب که دانشطرح
در توضیح این تعریف باید گفت « گیرند.مدرسه برعهده می

ها و تجارب به این ای از طرحیدهتندرهمکه عبارت مجموعه 
ای که در مدارس اجرا های درسیواقعیت اشاره دارد که برنامه

های اند، اما فعالیتعیین شدهاز قبل ت معمول طوربهشود، می
دهند را نیز شامل رخ می اجباراًای که ریزی نشدهبرنامه

های درسی به اجرا درآمده شامل شوند. بنابراین برنامهمی
. در ]3[برنامه است یبو  با برنامههای هایی از فعالیتآمیزه

مقابل نوع دیگری از برنامه درسی نیز وجود دارد که از فرد 
شود و تغییرات در خدمت ننده )از پایین( شروع میکعمل

پاسخگویی به نیازهای ادراک شده و به درخواست او شکل 
ی سختبهگیر ریز و بهرهگیرند. در این رویکرد، بین برنامهمی
یابد به خواست همان توان تمایز گذاشت و آنچه تحقق میمی

 .]4[د گیرپردازد و از آن بهره میکسی است که به عمل می
که برنامه درسی محور هرگونه عمل تربیتی است ازآنجایی

ای که منجر به یادگیری بیشتر و پایدارتر شود و ، برنامه]5[
گیری کودکان با آن بیشتر باشد ضروری بخصوص ارتباط

سو بر ای که از یکعبارت دیگر برنامه درسینماید. بهمی
ای که هم نامهریزی حداکثری برمصمم بودن معلم برای طرح

بر یادگیری کودکان از طریق استفاده مؤثر از زمان، مواد 
آغازشده و همچنین  مورداستفاده برای بازی، یادگیری خود
هایی را برای کودکان ابراز خالقانه تأکید دارد؛ و هم فرصت

کند تا مطابق با نیازهای تحولی و عالیق خود، به فراهم می
. لذا ضرورت ]6[ری بپردازند صورت فردی و گروهی به یادگی

توجه و بررسی انواع برنامه درسی، خاستگاه هریک، الزامات و 
ها برای طراحی مدل مطلوب که به عالیق و اقتضائات آن

های کودکان احترام گذاشته، مبتنی بر نیازهای کودک سلیقه
های مربی، خانواده و اجتماع طراحی شود بسیار و دغدغه

پرداختن به فلسفه هر پدیده شامل امر  جدی است. الزمه این
های تدوین یریگجهتمنطق و ماهیت است تا براساس آن 

 برنامه مشخص گردد.
شود که مفهوم و ماهیت برنامه مطرح می سؤالاین  واقعبه

ای چیست، درسی مطلوب چیست. هدف و غایت چنین برنامه
ها و ابعاد آن چگونه باید باشد. الزم است اشاره شود ویژگی

که دو نگاه به برنامه درسی، ناظر به نقش و توجه به فرد متربی 
در فرآیند تربیت است که نقش منفعل و پذیرنده به او داده 

ود یا نقش فعال و عامل در برنامه. برنامه درسی روئیدنی، ش
 های مکتوب از پیشسو بنا دارد برنامهای است که از یکبرنامه

های یزه، نیازها و تواناییانگ بابدون تناسب شده که یفتعر
بر اهداف آموزشی ضعیفی هستند و به کودک و متمرکز 

هد و از سویی روند را تغییر دسمت استانداردسازی پیش می
 عنوانهای درسی خودسرانه و تصادفی که بهبا برنامهدیگر 
 سازند مقابله کند.یمرها  کامالًمحوری، کودک را کودک

در این زمینه تحقیقاتی بسیار محدودی در ایران 
در پژوهشی تحت عنوان  ]7[خسروی  ازجملهاست  شدهانجام

مل نامه را شاهفت ویژگی مهم این بر« برنامه درسی روئیدنی»
گرایی حاکم بر برنامه؛ توجه به عالیق کودکان، رویکرد سازنده
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عیین پیش ت مربیان و والدین؛ تأکید بر وقایع غیرمنتظره و از
ا زایی؛ ارتباط بپذیری و خالقیتنشده؛ تجربه محوری؛ انعطاف

زندگی واقعی کودکان؛ و ارتباط معلمان با کودکان و والدین 
در پژوهشی با عنوان  ]8[پور و مهران کند. بهمنذکر می

مطالعه چگونگی اجرای برنامه درسی روئیدنی برای کودکان »
با طرح اینکه رویکرد رجیو امیلیا « سنین پیش از دبستان

مبنای برنامه درسی روئیدنی است، اصول این برنامه را احترام 
گری کودک، مشارکت در یادگیری، به کودک، آزادی و انتخاب

خالقیت، تأکید بر هنر، مربی یادگیرنده و پژوهشگر  پرورش
در پژوهشی با عنوان  ]9[کند. خسروی و مهرمحمدی بیان می

برنامه درسی روئیدنی: تأملی انتقادی درباره مفهوم برنامه »
مفروضات اساسی برنامه درسی « شدهدرسی از پیش تعیین

 زروئیدنی را محصول تأمل انتقادی بر روی برنامه درسی ا
دانش،  گرایانهکننده رویکرد سازندهشده، منعکسپیش تعیین

بازگشت برنامه درسی مدرسه به زندگی واقعی کودک 
های مهم برنامه درسی روئیدنی شمارند. همچنین ویژگیبرمی

زا بودن و ارتباط با زندگی بیان را تجربی بودن، خالقیت
 کند.می

مطالعه »ان نامه خود تحت عنودر پایان ]10[جاه ترقی
ی برنامه درسی برآمده با الهام از رویکرد ریگشکلچگونگی 

برنامه درسی روئیدنی « ساله 8تا  6رجیو امیلیا برای کودکان 
داند و معتقد است مراحل گیری آن را کمی دشوار میو شکل

مشخص پشت سرهمی برای آن وجود ندارد و موضوع پیچیده 
تعامل  صورتبهه را گیری برنامو مارپیچی است. وی شکل

ها، مراحلی چون گوش دادن به کودکان و مشاهده آن
کودکان،  موردعالقهو موضوعات  سؤاالتها، استخراج دغدغه

، های گسترش موضوعبینی مراحل یا زمینهشناسایی یا پیش
فرآیند  مستند کردنگذر کودک،  در حالحمایت از مراحل 

دکان با یکدیگر و ، تعامل و همراهی کومسئلهیادگیری، حل 
 کند. معلم و اولیا بیان می
های صورت گرفته از ضعف تبیین ماهیت بنابراین پژوهش

نج ر روشمنداصولی و  صورتبهو مفهوم برنامه درسی روئیدنی 
برنامه درسی روئیدنی را معادل رویکرد رجیو  عموماًبرند و می

اند. هختاند و به بررسی این رویکرد پرداگرفته در نظرامیلیا 
هرچند در این بررسی هم به تحلیل خوب و شفافی از ماهیت 

 و مفهوم این واژه و مبانی آن پرداخته نشده است.
 

 سواالت پژوهش
بررسی و »مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از 

رای ب«. تبیین مبانی، ماهیت و مفهوم برنامه درسی روئیدنی
                                                           

1. Conceptual Analysis 
2. Concept Interpretation 
3. Concept Development 

 ود.شپژوهشی زیر پرداخته می سؤاالتاین منظور به بررسی 
مبانی فلسفی برنامه درسی روئیدنی با تأکید بر مبانی  -

های برنامه شناختی و داللتشناختی و معرفتهستی
 درسی مرتبط با آن چیست؟

مفهوم برنامه درسی روئیدنی و حوزه معنایی مبتنی بر  -
 های برنامه درسی مرتبط با آن چیست؟آن و داللت

 

 پژوهششناسی روش
قرار گرفت  مورداستفادهروشی که در این پژوهش 

بود. هدف روش تحلیل مفهومی « 1مفهومی تحلیلرویکرد »

یا تحقیق فلسفی، بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا 
تجربه را تفسیر  هاآنساختارهای مفهومی است که برحسب 

بندی کرده و کرده، مقاصد را بیان نموده، مسائل را ساخت
. در حقیقت در این روش ]11[آیند یدرمبه اجرا  هاپژوهش

عناصر معنایی یک مفهوم، روابط میان این عناصر و روابط 
میان کل یک مفهوم با سایر مفاهیم که به نحوی با آن ارتباط 

این روش به سه صورت  ]12[گیرد دارند مورد کاوش قرار می
ساختار  ارزیابی»و « 3پردازیمفهوم»، «2تفسیر مفهوم»اصلی 

است. در اینجا از تفسیر مفهوم استفاده  اجراقابل« 4مفهوم

آن بتوان به فهم معتبری از معنای  واسطهبهشده است که تا 
ی از مفاهیم مرتبط دست یافت. امجموعهعادی یک مفهوم یا 

این روش بر فراهم آوردن تبیین صریح و روشن از معنای یک 
ی آن با سایر مفاهیم هاارتباطتوضیح دقیق  واسطهبهمفهوم 

و نقش آن در اعمال اجتماعی افراد ناظر است. تحلیل مفهومی 
تالشی در جهت تغییر مفاهیم نیست، بلکه کوششی برای فهم 

از آن شیء است، به  هر آنچهی که اگونهبه. ]11[آنان است 
را از آن شیء نیست، از آن  هر آنچهآن نسبت داده شده و 

ی طالی سؤالس ضرورت دارد مفاهیم با سلب شود. بر این اسا
تجزیه شده و مفاهیم سازنده نیز با  هامؤلفهبه « یعنی چه؟»

. نخستین ]13[طالیی مورد تحلیل قرار گیرند  سؤالهمان 
 5تدر باف موردنظرشیوه تفسیر مفهومی این است که مفهوم 

 .]14[گیری آن مورد توجه قرار گیرد و بستر شکل
گیری نمونه»گیری، هدفمند از نوع روش نمونه

هایی انتخاب شدند که استفاده شد. یعنی نمونه« محورمالک
هدف پژوهش را محقق سازند و حول پدیده محوری مطالعه 

های آوری اطالعات مرتبط با کلیدواژهجمع منظوربهباشند. 
Emergent ،Emergentism ،Emergent Curriculum  و برنامه

یش تعریف و از پروئیدنی، برآمدنی و برنامه درسی  درسی
شده به جستجو در کلیه اسناد و مدارک ملی و یطراح

4. Concept Structure Assessment 
5. Context  



  

120 

 

 117-135، صصد: 1399، هابیز و زمستان 32، هیاهی 2، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشربه علمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 117-135 

نامه، مقاله، کتاب، پایان 250المللی مشتمل بر بین 
و اسناد باالدستی مرتبط با موضوع پژوهش در  المعارفدائره

، Proquest ،Science Direct ،Ericهای داده علمی از قبیل پایگاه
Taylor & Francis داک، نورمگز، و منابع فارسی شامل ایران

و پایگاه  1مگیران، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

پرداخته شد که  2021تا  1993جامع علوم انسانی از سال 
 مورد الًکام هاآنمورد از  80تدوین این مقاله،  منظوربه

ا ها بقرار گرفته است. گردآوری و مستند کردن داده استفاده
 برداری صورت گرفت. یشفابزار 

وِل تعریف متفاوتی برای روایی و اعتبار کیفی ارائه کرس
به این معناست که « روایی کیفی»دهد و معتقد است می

 های خاصها را با به کار بستن شیوهپژوهشگر صحت یافته
ه دهد کنشان می« پایایی کیفی»که د. درحالیبررسی کن

رویکرد پژوهشگر با رویکرد پژوهشگران دیگر و همچنین در 
(. 323: 1396وِل، های دیگر یکسان و ثابت است )کرسپروژه

های پژوهش شامل گزارش نهایی، لذا جهت اعتباریابی، یافته
های استنباط شده، توسط متخصصان ها و داللتتوصیف

ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار برنامه
أمل و با تفکر و ت« تحلیل کیفی»یت به روش درنهاگرفتند و 

 ها، تحلیل و بررسی شدند.بسیار بر روی داده
ماهیت و مفهوم برنامه »تبیین  منظوربهدر این پژوهش 

الزم است در ابتدا به « دبستانیشپدرسی روئیدنی در دوره 
ه ی این برنامشناسمعرفتشناختی و انی هستیتبیین مب

های برنامه درسی مرتبط با آن استنباط پرداخته شود و داللت
تحلیل جامعی از سیر تحول شود. همچنین ضروری است 

زمان، مفاهیم مترادف و نیز متضاد  درگذرتاریخی این واژه 
ز ابا بررسی برنامه درسی آن صورت گیرد. در ادامه سعی شد 

برنامه شده، تبیین جامعی از مفهوم و ماهیت یفتعریش پ
های یت به استنباط داللتدرنها درسی روئیدنی ارائه شود و

 برنامه درسی مبتنی بر آن اقدام شود.
 

 های پژوهشیافته
مبانی فلسفی برنامه درسی روئیدنی با تأکید بر  -1 سؤال

 شناختی چیست؟شناختی و معرفتمبانی هستی
ررسی جامعی که پژوهشگر انجام داده است، با توجه به ب

                                                           
1. Scientific Information Database (SID)  
2. Emergentism 

اش ابن است که در نهاهی وجودشناختی به عالت دارد که قصم و انهیزه. 3 

توصیف عالت و حوادث ابیعی از هیج امر غیرملموس و غیرمادی استپاده نکنم 

و معتعم است تمام حوادث عالت، نتی ه علیت فیزبکی و مکانیکی در سعم  ]16[

های خاصی غیر از م مون خواص امور فیزبکی فیزبک است و هر شیء قابلیت

 د]17[سازنمه آن دارد 

پژوهش مشخصی در حوزه برنامه درسی پیرامون مبانی 
فلسفی این برنامه صورت نگرفته است و تنها در مباحث فلسفه 

 که الزمه تبیینعلم و ذهن به آن پرداخته شده است. ازآنجایی
ماهیت یک پدیده، تأمل در خاستگاه و مبانی فلسفی آن 

شناختی شناختی و معرفتمبانی هستی پدیده بخصوص
است، ضرورت دارد به طرح آن اقدام شود. برنامه درسی 

شناختی مبتنی بر مکتب روئیدنی از حیث هستی
گرایی پلی میان . نوخاسته]15[است « 2گرایینوخاسته»

دکارتی است؛ یعنی از طرفی  4انگاریو دوگانه 3فیزیکالیسم

داند و لذا جوهر جوهری می انگاریخود را متعهد به یگانه
گذارد؛ و از طرف دیگر تقلیل تمام متمایز حیات را کنار می

 . ]18[کند های موجود زنده به اجزایش را انکار مییژگیو
علوم تربیتی،  ازجملهدر بررسی رابطه علوم انسانی ) 

نامیده « 5علوم خاص» اصطالحاًروانشناسی، اقتصاد و...( که 

های تری نسبت به ویژگیهای پیچیدهمشوند و از سیستمی
در علوم بنیادین )مانند فیزیک ذرات  موردمطالعهسطح پایه 

بنیادین( برخوردارند، در فلسفه علم معاصر دو گرایش کلی 
 است معتقدکه  است 6گراییتحویل گرایش اولوجود دارد: 

ثیرهای علّی تمامی أتوان نحوه به وجود آمدن و تمی
بر مبنای  در علوم خاص را یبررس های موردویژگی
در علوم بنیادی، تبیین و  های بنیادی موردمطالعهویژگی
عنوان رقیب بینی نمود. گرایش دیگری که بهپیش

. گرایی استشود، نوخاستهگرایی در نظر گرفته میتحویل
علّی برخی از  یرهایطبق این دیدگاه، به وجود آمدن و تأث

 روئیدنیهای ه که ویژگیهای پیچیدهای سیستمویژگی
ی های سطح بنیادتوان برمبنای ویژگینمیرا  شوندنامیده می

 .]19[ بینی نمودتبیین و پیش
اره گرایی تنها دربیباً در تمامی قرن بیستم، نوخاستهتقر
های پایانی این قرن و در ها مطرح بوده است. در سالویژگی

همچون ویلیام های آغازین قرن حاضر، برخی از فالسفه سال
دیدگاهی درباره نوخاستگی جواهر مطرح کردند و  7هَسکر

قرار دادند که آن تلقی  توجه موردتلقی خاصی از جوهر را 
شود. چنانچه بخواهیم یک ویژگی را نامیده می« علّی»

روبکرد معابی فیزبکالیست در باب حاالت ذهنی که معتعم به وجود جوهری . 4 

قبیی نپس و با روح است که وبژگی های  ذاتا غیرمادی و غیرفیزبکی در انسان از

 دهمدحاالت ذهنی را به ابن امور غیرفیزبکی نسبت می

5. Special science  
6. Reductionism  
7. Hasker, William  

http://www.tandfonline.com/
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ای علّی هیک ویژگی متمایز لحاظ کنیم، باید توانایی عنوانبه
نی شیئی جوهر واقعی متمایزی را برای آن تشخیص دهیم. یع

ای است که قوای علّی مستقلی داشته باشد وگرنه تنها سایه
 .]20[از جوهر است 

گرایی نگاهی است که نوخاسته»معتقد است  1کالیتون

بینی از طریق های نو و غیرقابل پیشمطابق آن پدیده
آیند؛ که این های درون طبیعت به وجود میکنشبرهم

توانند ها و افکار نمیها(، ایدهها )سازوارهساختارها، ارگانیسم
بر  یند تقلیل بیابند و عالوههاآنبه زیرساختارها که مبتنی بر 

یافته اثری علی بر اجزای خود نیز خواهند این، واقعیات تکامل
ی هایبترکگرایی مانند نوخاسته. این ویژگی ]21[« داشت

شیمیایی است برای مثال در ترکیب گوگرد و کربن برخی 
های یژگیوخواص مانند جرم نهایی مجموع جرم اجزاست، اما 

 هاتننهن دیگری همچون خواص شیمیایی و رفتار واکنشی آ
مجموع خواص اجزا نیست، بلکه با دانستن ویژگی اجزا نیز 

گرایان، ارگانیسم مادی توان معین کرد. از نظر نوخاستهنمی
ای از فرآیند تکامل حیات در سطح خاصی از در نقطه

پیچیدگی سیستمی و در ضمن تغییری اساسی و بنیادین 
جدید  اساساًگیرد و چیزی آرایش خاصی به خود قرار می

 . ]22[کند که همان آگاهی است ظهور می
گرایی، واقعیتی واحد، پویا و در هستی در تلقی نوخاسته

عین حال دارای سلسله مراتب غیرتقلیلی است. به عبارت 
دیگر هستی، نه متباین و تفکیکی و نه واحد یکنواخت است، 
بلکه جهانی تشکیکی، پیوسته و سیال است که در سیالن 

رساند. سلسله مراتب ب وجودی خود را به ظهور میخود، مرات
موجودات در این دیدگاه به یکدیگر وابسته و در عین حال 
مستقل هستند و از این رو سطوح باالی واقعیت علیرغم اینکه 

اند، خیزند و به آن وابستهاز سیستم پیچیده فیزیکی برمی
به نقل  6: 2015اند )هسکر، واقعیاتی مستقل و غیرقابل تقلیل

 (.1397مهر و اکبری، بزرگی، سعیدیاز جامه
ی اساسی و هامؤلفهدر این قسمت چارچوب مفهومی و 

که باعث تمایز   2عام طوربهگرایی سازنده در نظریات نوخاسته

آن از فیزیکالیسم معاصر و دوگانه انگاری دکارتی شده، 
نشان داده شده است،  1 شکلشود. همانطور که در بررسی می

بیان   4هانی-و ال ]21[ 3این مفاهیم برپایه آنچه آخیم استفان

از تقلیل ناپذیری، دیدگاه سلسله مراتبی به  اندعبارتاند کرده
سطوح وجودی، سیستمی بودن، بدیع بودن، وابستگی به 

 بینی ناپذیری، توانایی علّی و اثرگذاری. سطح پایه، پیش

                                                           
1. Clayton  

 مشترک است های نوخاسته گرابیبین همه انوان نظربهد بعنی 2 
3. Achim Stephan  
4. El-Hani  

ناپذیری: مفهوم اصلی و محوری در نظریه تقلیل
های گرایی است؛ چراکه رقیب اصلی تئورینوخاسته

وناگون آن در فیزیکالیسم است. پذیری و رویکردهای گتقلیل
تقلیل ناپذیری به این معنا است که الیه و سطح نوخاسته 

علّی و یا وجودشناختی به سطوح  لیتقلقابل وجهچیهبه
 . ]22[تر فیزیکی و بنیادین خویش نیست پایین

ی: شرط اصلی به سطوح وجود یسلسله مراتبدیدگاه 
به  6ه مراتبیای یا سلسل، دیدگاه الیه5بحث نوخاستگی

گرایان، ما در جهانی نوخاسته ازنظر. ]23[ هستها ویژگی
 دهیچیپدرهمواحد و پویا که دارای ساختاری سلسله مراتبی و 

نگاه سلسله مراتبی به کنیم. در حقیقت است زندگی می
اگر سیستمی مانند است که  گونهنیهای هستی اسطوح و الیه

s سطح  را در نظر بگیرید، حداقل در دوA  وB  قابل بررسی
 هاییژگیمرتبه پایین و متشکل از اجزاء و و Aسطح  ؛است

مرتبه باالست که شامل ویژگی کل  Bاجزاء است و سطح 
در این واقعیت سلسله مراتبی، هر سطح  شود.سیستم می

 طورهبشود؛ زیرا تر شرطی برای سطح باالتر محسوب میپایین
از آن  تواندپویایی بسط یافته است، اما ظهور الیه باالتر نمی

یل به سطح پایین  تقلقابلاستنتاج شود، چراکه همیشه 
 .]24[نیست 

بر این باور بود که  7مندی یا سیستمی بودن: میلنظام

هایی را افزون بر مجموع یژگیوتوانند ها مییستمسبرخی از 
های هوارانداماو، همه  ظرازن. ]25[اجزاء خود بروز دهند 

مشابه با مواد معدنی تشکیل  کامالًسیستمی از اجزایی 
اند، اما پدیده حیات، که حاصل قرار گرفتن همه اجزاء شده

یک یچهای به آثار یهمانندگونه در حالتی خاص است، هیچ
هانی -. ال]23[دهنده سیستم ندارد از اجزاء فیزیکی تشکیل

ن تعریف کرده است: یک ویژگی ویژگی سیستمی را چنی
کل  عنوانبهسیستمی است اگر و تنها اگر در سطح سیستم 

 .]19[اجزاء  تکتکیافت شود و نه در سطح 

بدیع بودن: سطح حاصل از یک امر نوخاسته، ساختار یا 
ظاهر  8سابقه، بدیع و نوسیستمی جدید است که به نحو بی

ودن، از حیث بُعد شده است. از نظر استفان منظور از بدیع ب
زمانی آن نیست بلکه یک رابطه سیستمی بدون زمان است؛ 

های اجزای های سیستم در مقایسه با ویژگیچراکه ویژگی
با توجه به  ]26[. از نظر مورگان ]24[سیستم بدیع هستند 

 کند و پیش از آناینکه از زمان خاصی به بعد مصداق پیدا می
تواند یک خصوصیت یمصداق نداشته است، بدیع بودن م

5. Emergence 
6. Hierarchical 

7. John Stuart Mill  

8. Novelty- Newness  
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ای های سیستمی چه اینکه رابطه. لذا ویژگی]27[زمانی باشد  
بدون زمان باشند و چه اینکه یک خصوصیت زمانی باشد، 

متفاوت از  کامالًگیری سیستم بعد از شکل کهییازآنجا
 شوند.مجموع اجزاء آن هستند، بدیع شمرده می

های یک یژگیوابستگی به سطح پایه )تعیّن و وابستگی(: و
سیستم و رفتارهای آن مبتنی بر ریزساختارهای آن و نحوه 

های آرایش ساختاری آن است؛ هیچ تغییری در ویژگی
در ویژگی اجزاء  هاتفاوتسیستمیک بدون وجود برخی از 

دهد. اگر رخ نمی هاآنبنیادین سیستم و یا در نحوه آرایش 
ان اء باشند، امکدو ارگانیسم فیزیکی از هر نظر متشابه االجز

های حیاتی شود و دیگری یژگیوواجد  هاآنندارد یکی از 
گرایی را از ای است که نوخاستهفاقد آن. این همان مسئله

 .]22[کند گرایی و فیزیکالیسم متمایز میحیات

توانایی علّی و اثرگذاری: یک پدیده نوخاسته )مانند 
ل یک ک منزلهبهآگاهی یا اراده( قابلیت اثرگذاری بر روی اجزا 

را دارد، بدون اینکه این اثرگذاری حاصل یا نتیجه مجموع آثار 
 اجزا باشد. 

ی: یک ویژگی نوخاسته )مانند حیات( را ریناپذینیبشیپ
های اجزای ص و ویژگیتوان با دانستن تمام خوانمی

 رد. بینی کسیستمی که آن ویژگی را دارند، تعیین و پیش
                                   

 گراییساختار مفهومی سازنده نظریه نوخاسته .1 شکل

توان چنین بیان کرد که ایده اصلی می درمجموع
گرایی این است که عناصر معینی به نحو خاص و نوخاسته

 اساساً اند و چیزهایسیستمی با یکدیگر ترکیب و مرتبط شده
ناخت بینی برپایه شقابل پیش منحصراًجدید و غیرمنتظره که 

ده همچنین پدییابند. ظهور مینسبت به عناصر آن نیستند، 
و ارگانیسم ایجاد شده، قابل تقلیل به زیرساختارهای مبتنی 

ه گرایی این است کمفهوم کلیدی در نوخاستهبر خود، نیست. 

نیست، بلکه « 1افزوده از خارج» تنهانهواقعیت نوخاسته، 

 نتیجه طبیعی ترکیب و ارتباط سیستمی همان عناصر است. 
های حاصل از بررسی و تبیین مبانی ها و داللتیافته

ی هافهمؤلاز  هرکدامفلسفی برنامه درسی روئیدنی مبتنی بر 
گرایی و چارچوب مفهومی این نظریه، در قالب نظریه نوخاسته

 
 

همراه با توضیحات مربوط به آن مطرح شده  1 جدول
                                                           

1. Added from the outside  

 است.
 

تقلیل  
ناپذیری

سلسه مراتب
سطوح وجودی

نسیستمی بود

بدیع بودن

تعین و 
وابستگی

توانایی علّی و
اثرگذاری

پیش بینی 
ناپذیری

یتحویل ناپذیر
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 گراییهای برنامه درسی روئیدنی مبتنی بر نظریه نوخاستهداللت .1 جدول

 هاویژگی
 ابعاد نظریه

 های برنامه درسی روئیدنیویژگی منبع گراییهای نظریه نوخاستهویژگی

 چارچوب نظری

 تقلیل ناپذیری
 گرایی()ویژگی محوری نوخاسته

جامه بزرگی، 
مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

وجه قابل تقلیل علّی یا وجودشناختی به سطوح هیچآگاهی )یادگیری( به
 اجزاء درگیر در برنامه نیست.تر و پائین

 یچیدهپدرهمجهان دارای ساختار 
رسولی، علمی، 

آباد و غنائی چمن
 (1398کهنسال )

 بینی نیست.برنامه درسی مبتنی بر این دیدگاه، خطی و قابل پیش

جهان دارای ساختاری سلسله مراتبی است یعنی 
تر شرطی برای سطح باالتر است چراکه سطح پایین

 پویا بسط یافته است طوربه

خوشنویس 
(1389) 

 تواند از قبل تعیین شود وفرآیند برنامه درسی، پویا است یعنی محتوا نمی
عنوان پدیده نوخاسته، لحظه ارائه شود و آگاهی نیز بهبهالزم است لحظه

 کند.صورت پویا ظهور میبه

جهان دارای ساختاری سلسله مراتبی و 
 یچیدهپدرهم

ی، رسولی، علم
آباد و غنائی چمن
 (1398کهنسال )

بعدی و در یک سطح نیز نیست بلکه دارای مراتب با برنامه درسی تک
 درجات پیچیدگی متفاوت است.

جهان دارای ساختاری سلسله مراتبی و 
 یچیدهپدرهم

رسولی، علمی، 
آباد و غنائی چمن
 (1398کهنسال )

چندبعدی با سطوح مقاطع صورت مارپیچ رسد برنامه درسی بهبه نظر می
شود. از ای ظاهر میمختلف باشد؛ چراکه در هر سطحی به صورت چرخه

شود و از نظر وجودی هر سطحی طرفی در سطوح مختلف نیز تعریف می
 اساساً متفاوت از سطح دیگر است.

 مندی یا سیستمی بودننظام
واقعیت نوخاسته، نتیجه طبیعی ترکیب و ارتباط 

 است.سیستمی عناصر 

خوشنویس 
(1389 ،1390 ،)

جامه بزرگی، 
مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

تنها ها، آگاهی )یادگیری( حاصله نهبا استفاده از خاصیت سینرژی در سیستم
چیزی افزون بر مجموع اجزاء درگیر در فرآیند یادگیری است، بلکه در سطح 

 شود.تک اجزا نیز یافت نمیتک

 وابستگی به سطح پایه
خوشنویس 

(1390،) 
رنامه شده در فرآیند بویژگی آگاهی )یادگیری( مبتنی بر ریزساختارهای تعیین

 ها است.و نحوه چیدمان آن

 توانایی علّی و اثرگذاری

خوشنویس 
(1389 ،1390 ،)

جامه بزرگی، 
مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

برنامه برنامه درسی روئیدنی توانایی اثرگذاری بر روی اجزاء درگیر در 
ازجمله مربی، روش، محتوا و... را دارا است. برای مثال مربی هم در طی 

 گیرد.فرآیند این برنامه یاد می

 ناپذیریبینیپیش

خوشنویس 
(1389 ،1390 ،)

جامه بزرگی، 
مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

کیفیت و کمیّت یک پدیده نوخاسته مانند آگاهی )یادگیری( حاصل در وجود 
 رد.بینی کتوان با دانستن تمام خواص اجزای فرآیند پیشه را نمییادگیرند

مبانی هستی 
 شناسانه

گرایی پلی میان فیزیکالیسم و نوخاسته
ل کدام را قبویچهانگاری دکارتی است یعنی دوگانه

 ندارد
 (2006دیویس )

آگاهی )یادگیری( چیزی نیست که از بیرون فرد بر او اضافه شده باشد 
انگاری دکارتی( و فقط هم مجموع آنچه درصحنه یادگیری به انه)مطابق دوگ

 شود نیز نیست )مطابق فیزیکایسم(.فرد داده می

 انگاری جوهری استگرایی متعهد به یگانهنوخاسته
ای از فرآیند تکامل سیستم بیولوژیک یعنی در نقطه
کند که دارای متفاوت ظهور می اساساًبدن، چیزی 

( به 1999هسکر )
نقل از جامه 

بزرگی، 

 مراتبسلسلهمیدان آگاهی )یادگیری( فرد یک جوهر نوخاسته است که در 
به ظهور  بینیبدن فیزیکی به نحو بدیع و بدون قابلیت پیش 1تکامل سیستمیِ

 ناپذیری به سطح پایه، دارای توانایی علّی است.رسد و ضمن تقلیلمی

                                                           
 گیرنم و چیزی اساسا جمبم ظهور می کنمدعناصر به نحو سیستمی هیچیمه با بکمبهر مرتبط شمه و با تغییری بنیادبن آرابشی خاص به خود می. 1 
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ته گرف نشئتکارکرد علّی بر بدنی است که از آن  
 است.

مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

کنار گذاشتن این ادعا که فیزیک سطح بنیادین 
یی نهاتبهعالم است و پذیرش ناکافی بودن فیزیک 

برای توضیح تمام حاالتی که جوهر پایه به خود 
 رد.گیمی

 (1394نریمانی )
گرایی محض و اعتقاد به ناکافی بودن طبیعت و گرایی و تجربهعبور از طبیعت

 های منحصر در طبیعتفراتر رفتن از دیدگاه

کوشد تباین میان امر یگانه انگاری جوهری می
مادی و ذهنی را به حداقل برساند و با تصویر یک 

 جهان واحد اما تشکیکی، وجود آگاهی و ذهن
 غیرفیزیکی را تبیین کند.

جامه بزرگی، 
مهر و سعیدی
 (1397اکبری )

تشکیکی بودن سطوح برنامه درسی؛ یعنی برنامه درسی در یک سطح و به 
شود، بلکه دارای مراتب و سطوح متمایز صورت یکسان تولید و اجرا نمی

 است.

امه یک برناسی شناز حیث معرفتبرنامه درسی روئیدنی 
 ، مطالبیادگیرندگاندرسی سازنده است که در آن مربیان، 

امل تعبا یکدیگر گفتگو  (متنِبافت )آموزشی و محیط در 
گرایی، های درسی سازندهاز میان انواع برنامه .]15[ دارند

گرایی برنامه درسی روئیدنی در زمره برنامه درسی سازنده
 .]29[گیرد اجتماعی قرار می

 و «عینی صرفاً» گرایی اجتماعی دانشرویکرد سازندهدر 
 هانج درباره احتمالی توضیح نوعی بلکه نیست، «ارزشیب»

 موجودیت انعکاس از ایآینه دانش، در این مکتب. است خارج
 عال انسانف تعامل طریق از بلکه نیست، انسان بیرونی بر عینی

 بنابراین. شودیم ساخته پیچیده و غنی بستر در محیط و
 و پایه و فرض دانش، مورد در گرایانهساخت یهابرداشت

در این  .]15[کند یم فراهم را روئیدنی درسی برنامه اساس
دیدگاه آدمی دسترسی مستقیم به واقعیت ندارد، بلکه 

شود. می حائلهای وی همواره میان او و واقعیت سازه
ای منفعل نسبت به جهان نیست، دیگر ذهن آینهیعبارتبه

ها، مفاهیم، احساسات و بلکه منبع فعالی است که به ادراک
 . ]31[بخشد سایر امور روانی ما شکل می

های گرایی اجتماعی ریشه در اندیشهمفاهیم سازنده
. ازنظر ویگوتسکی تعامل اجتماعی یا ارتباط 2دارد 1ویگوتسکی

 نشدا ساختن کلید (ارتباط کالمی ژهیوبه)بین افراد جامعه 
یادگیری در ذهن یادگیرنده  نکهیباامعتقد است  وی .است

اما حاصل تعامل اجتماعی است و معنی از  ،گیردصورت می
طریق ایجاد ارتباط، فعالیت و تعامل با دیگران ساخته می

محصول نیز های شناختی و الگوهای فکری مهارت .شود
و تاریخچه فردی تعیین هستندهای اجتماعی فرد فعالیت

                                                           
1. Lev Semenovich Vygotsky  

 د هرچنم برخی از محععان معتعمنم ربشه سازنمه گرابی در اعتعادات دبوبی استد 2 
3. Situated Learning  
4. Jerome S. Bruner  

 د مپهوم با ابعه حاصی ت ربم با انتزان سازی عناصر مشترک بین روبمادها و ت ارب استد5 

معتقد به شناخت وی  .استکننده اصلی چگونگی تفکر او 
و یادگیری موقعیتی است و مدعی است دانش و  3موقعیتی

 رفتهگ توان از بافت یا موقعیتی که در آن یادیادگیری را نمی
 . ]32[شود جدا کرد می

جروم انند، عالوه بر ویگوتسکی دانشمندان دیگری م
برونر  اند.بوده رگذاریو جان دیوئی نیز بر این نظریه تأث 4برونر

که در آن  داندمییک فرآیند فعال را یادگیری نیز 
ها یا مفاهیم تازه را بر اساس دانش خود یادگیرندگان اندیشه

های شناختی او بر این باور است که ساخت سازند.جاری می
دهند و برای او امکان می فرد به تجارب معنی و سازمان

ی دو مضمون طورکلبه .]32[ سازندیادگیری را فراهم می
عال ف اوالًعمده در دیدگاه برونر نسبت به یادگیری وجود دارد؛ 

اً یثانبودن فرآیند کسب دانش )به هر شکلی که باشد( و 
ساخته شدن دانش توسط خود یادگیرنده از طریق ربط دادن 

اوری د منظوربهی شناختروانیک مبنای اطالعات دریافتی به 
یا ارزیابی با معیارهایی که از قبل در ذهن فرد شکل گرفته 

نکته مهم دیگر در نظریه یادگیری برونر این است  .]33[است 
دار ساختن تجربه های اکتسابی توسط سازی و معنیکه ساده

شود که مستلزم تشکیل یادگیرنده یک نیاز ذاتی فرض می
. از ترکیب مفاهیم، قواعدی حاصل 5یا مقوالت استمفاهیم 

شود که امکان نظم دادن به جهان در ذهن و کشف روابط می
 «نظام رمز»دهد که برونر به آن گوناگون میان مفاهیم را می

های گوید. لذا اطالعات موجود در حافظه و نیز همه موضوعمی
ت توان به صوردرسی و مطالب تشکیل دهنده آنها را می

های رمز درنظر گرفت سلسله مراتب پیچیده از مقوالت و نظام
 د]34[
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گرایی شخصی معروف است، جورج کلی نیز که به سازنده
پذیرد شناسی، وجود واقعیت مستقل را میدر سطح هستی

شناسی معتقد است ما فقط از طریق هرچند در سطح معرفت
یم های ذهنی خویش، به واقعیت مذکور دسترسی دارسازه

]31[. 
 

 گرایی این است که یادگیریمفروضه اصلی رویکرد سازنده
ترین سطح مستلزم کوشش فعال واقعی حتی در ابتدایی

یادگیرنده در ساختن دانش از راه تفکر است، لذا ابزارها و 
ای طراحی شوند گونههای سنجش در این رویکرد باید بهروش

ه، فکر، حل مسئلهای پیچیده از جمله تکه بتوانند یادگیری
های ساده همچون ها و مهارتخالقیت و ... را به جای دانش

 .]35[درک، فهم در شرایط واقعی زندگی بسنجند 
از آن  اند کههایی قائلگرایی برای یادگیری، ویژگیسازنده
، 2، یادگیری مبتنی بر موقعیت1توان به یادگیری زایاجمله می

ریزی درسی پسامدرن، یادگیری یادگیری مبتنی بر برنامه
مبتنی بر رمز و نمادهای تربیتی اشاره کرد. در این دیدگاه به 
جای انتقال دانش و ثبت و ضبط اطالعات در ذهن، بر ساخت 

 .]37[: در ]36[شود دانش توسط یادگیرنده تأکید می
های حاصل از بررسی و تبیین مبانی ها و داللتیافته

ی هاهمؤلفاز  هرکدامفلسفی برنامه درسی روئیدنی متناظر با 
گرایی و چارچوب مفهومی این نظریه، در قالب نظریه نوخاسته

  راه با توضیحات مربوط به آن مطرح شده است.هم  جدول

 گراییشناسی سازندههای برنامه درسی روئیدنی مبتنی بر معرفتداللت . 2 جدول

 هاویژگی
 ابعاد

 های برنامه درسی روئیدنیویژگی منبع گرایی اجتماعیهای سازندهویژگی

امکان حصول 
 معرفت

واقعیت مستقل وجود دارد، ولی انسان دسترسی 
های ذهنی میان او و مستقیم به آن ندارد؛ چراکه سازه
 شوند.واقعیت حائل می

عینی نیست، بلکه توضیح احتمالی  صرفاًمعرفت 
 درباره جهان خارج است.

 (1383پرست )باقری نوع
 

 (2004لِ )-یو

 ریزی درسی است.در برنامهفعال و مؤثر یادگیرنده عنصر 
 

های ذهنی هر فرد، به دانش یقینی امکان ندارد، بلکه سازه
 یابد.های احتمالی درباره جهان دست مییافته

 چیستی معرفت

دانش آینه انعکاسی )منفعالنه( عینیت بیرونی بر ذهن 
نیست، بلکه منبع فعالی است که به ادراک، مفاهیم و 

 دهداحساسات شکل می
 (1383پرست )باقری نوع

یادگیرنده نقش منفعل در مقابل دانش ندارد که پذیرنده صرف 
یری دانش خود از گشکلفعالی در  وسازساختآن باشد، بلکه 

 طریق شناخت موضوع دارد.
 

 عنوان فرآیند به جای محصولتمرکز بر دانش به

دانش به صورت منفعل از سوی یادگیرنده دریافت 
از طریق شناخت موضوع حاصل  شود، بلکهنمی

. و تمرکز خود را از دانش ]35[: در ]38[شود می
عنوان محصول بر دانستن به صورت یک فرآیند به

 تغییر دادند.

میرزامحمدی، رهنما، 
 (1391افشار و قبادی )

گیری نحوه شکل
 معرفت

، مطالب آموزشی و یادگیرندگانمربیان، فعال تعامل 
 بستر غنی و پیچیدهدر  با یکدیگرمحیط 

ویگوتسکی به نقل از 
 (2004لِ )-یو

جانبه دانش عینی از سوی مربی با آموزش یک صرفاًیادگیری 
افتد، بلکه حاصل تعامل مربی، یادگیرنده، محیط ... اتفاق نمی

 است.

عوامل مؤثر در 
 کسب معرفت

 (1388سیف ) گرایی معتقد به شناخت موقعیتی دانش است.سازنده

 تهگرف توان از بافت یا موقعیتی که در آن یادرا نمی یادگیری
شود جدا کرد. در حقیقت یادگیری در موقعیت خاص تربیتی می

 دهد.رخ می
محتوای برنامه درسی روئیدنی قبل از مواجهه با یادگیرنده و قرار 

 گرفتن در موقعیت تربیتی، امکان تعریف و تنظیم ندارد.

مفهوم برنامه درسی روئیدنی و حوزه معنایی  -2 سؤال
 مبتنی بر آن چیست؟

با استفاده از روش  سؤالپاسخگویی به این  منظوربه
تحلیل مفهوم، ابتدا به مفهوم شناسی واژه روئیدنی شامل 

اسی، شنگیری آن، ریشهدر بافت شکل موردنظربررسی مفهوم 
                                                           

1. Benatative 

ضاد پرداخته شناسی و تحلیل متتعاریف لغوی و اصطالح
 به دستشود تا تبیین شفافی از حوزه معنایی این واژه می

آید، سپس برای تحلیل مفهومی برنامه درسی روئیدنی به 
از د. شوشده پرداخته مییفتعریش از پبررسی برنامه درسی 

2. situated  
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از واژه  1560دهه در  Emerge، واژه 1شناسییشهمنظر ر 

émerger از یماً زبان فرانسوی میانه، و مستق درemergere 
منجر شدن، " در زبان التین اخذ شده است که به معنای

ا به پا خاستن و ی"ذاتی  طوربه "آشکار کردن، پرده برداشتن
به کار گرفته  "، واضح شدن، برخاستنخارج شدن از چیزی

. در حقیقت، باال آمدن از مایع به دلیل شناوری شده است
در معنا مشاهده شدن،  در یکاین واژه  .]39[دهد معنی می

از الیه زدگییرونمعنی عام به عمل خارج شدن از چیزی یا ب
و نیز به معنی خارج شدن و )یک مایع( ای پوشیده و پنهان 

 .]40[ رودظهور ناگهانی و غیرمنتظره نیز به کار می
میالدی از واژه التین  14در اواخر قرن  Emergentواژه 

emergentem  اسم(emergensب ) برخاستن از آنچه "ه معنای
. ]41[ "کند، ملحق شدن، داخلِ دید شدنیمآن را احاطه 

 برخاستنبه معنای  ]42[وبستر -این واژه در دیکشنری مریام
به معنای آغاز  ]43[، در دیکشنری کمبریج 2غیرمنتظره

آمده است. در دیکشنری  3وجود آمدن یا شناخته شدنبه

و نیز  4توسعهدرحالبه معنای جدید و  ]45[و  ]44[آکسفورد 

و )از منظر فلسفی(  5وجود آمدن یا برجسته شدنفرآیند به

نتیجه دالیل پیچیده و عاملی  عنوانبهوجود آمدن به معنای به
 6ی قابل تحلیل نیستندسادگبه هاآنکه مجموع تأثیرات 

نیز  ]46[میالن تعریف شده است. این واژه در دیکشنری مک
وجود آمده یا مورد توجه قرار گرفته ی بهتازگبهنای به مع
 . 7است

برآمدن ساختاری نوپدید از  یبه معن 8شناسیدر اصطالح

صورت کامالً بدیع و دور از انتظار به های پیچیده بهسیستم
موجب فرآیندی است که به 9ن نوخاستگیی. بنابرارودیکار م

، الگوها و های کیفی جدیدی )مانند ویژگیتآن، موجودا
قوانین( در سطوح جدیدتر از طریق تعامل میان نهادهای 

                                                           
1. Etymology  
2. arising unexpectedly  
3. Starting to exist or to become known 
4. new and still developing 
5. in the process of coming into being or becoming 

prominent 

اند، به هاییتری که خود فاقد چنین ویژگیتر یا سادهکوچک
 . ]47[آیند انتظار و ناگهانی به وجود مییرقابلغ نحو

                        

 

 حوزه معنایی مترادف روئیدنی .2 شکل

 

مشاهده   شکلکه در  طورهمانها از مجموع این ترادف
 دهشمطرحاز معانی  هرکدامرسد که شود، چنین به نظر میمی

برای واژه عمل روئیدن، از یک منظر به کامل شدن مفهوم آن 
اظر وبستر ن-از تعارف مانند دیکشنری مریام پردازند. برخیمی

برآمدن و برخاستن غیرمنتظره، »به کارکرد است که 
ف تعری« بینیبرخاستن از آنچه احاطه شده و غیرقابل پیش

شده است و برخی ناظر به محصول و خروجی است مانند 
و برخی ناظر به فرآیند روئیدن « آشکار شدن، واضح شدن»

 فعل و»شنری آکسفورد و از آن به است مانند تعریف دیک
عبیر ت« انفعاالت پیچیده، تأثیر و تأثرات اجزاء بر یکدیگر

 کند.می

6. (Philosophy) arising as an effect of complex causes and 

not analyzable simply as the sum of their effects.  
7. just beginning to exist or be noticed 

8. Terminology  
9. Emergence  

مترادف 
روئیدنی

برخاستن 
غیرمنتظره

جدید و درحال  
توسعه و تحول

 بینیغیرقابل پیشبرجسته شدن

بوجود آمدن



 

127 

 و همکاراننرگس جما                                                                                                  درسی  برنامه  در آن هایداللت استنتاج و روئیمنی درسی برنامه ماهیت تبیین

 معنای عمل روئیدن .3 شکل

 
 

گیری و با بررسی بافت و زمینه شکل درمجموع
آید که هرگاه چیزی های مفهوم روئیدنی چنین برمیترادف

ه کیدرصورتوجود داشته باشد که پوشیده و پنهان باشد، 
از آن خارج  1ناگهانی و غیرمنتظره چیز جدیدی صورتبه

مبنایی نیز به وجود  ازنظرشود، فعل روئیدنی رخ داده است. 

های پیچیده( که از طریق )همانند سیستم چیزی نو و بدیع
فعل و انفعاالت پیچیده و تأثیر و تأثرات اجزاء بر یکدیگر 

 عریفبینی و یا حتی تپیشی قابل تحلیل، سادگبهکه ینحوبه
 الًکامیت به وجود محصولی آشکار و واضح که درنهانیست و 

 شود. نتایجو تحول است اطالق می توسعهدرحالجدید بوده و 
مه های برنامستخرج از کاوش تحلیل مفهوم روئیدنی و داللت

 صورتبهدرسی متناظر با آن 

  حاصل شده است.  جدول

 های برنامه درسی متأثر از تحلیل مفهوم روئیدنیداللت .3جدول 

 هاویژگی
 ابعاد تعریف

 نامه درسی روئیدنیهای برویژگی منبع های مفهوم روئیدنیویژگی

 ناظر به کارکرد
ای غیرمنتظره و غیرقابل برآمدن و برخاستن پدیده

 بینی از آنچه احاطه شدهپیش

وبستر  –دیکشنری مریام 
(2020) 

 (1387خوشنویس )

سازی برنامه درسی ریزی و پیادهیادگیری حاصل از برنامه
حتوای مبینی از غیرقابل پیشای غیرمنتظره و روئیدنی، پدیده

 ارائه شده است.

 ناظر به فرآیند
پیچیده و تأثیر و تأثرات اجزاء بر یکدیگر  وانفعاالتفعل

 ی قابل تحلیل نیستسادگبهکه ینحوبه

میالن دیکشنری مک
(2020) 

 

ای صورت سیستم پیچیدهریزی درسی روئیدنی بهبرنامه
متشکل از اجزایی چون )یادگیرنده، مربی، محتوا، محیط و 

داده در قالب راهبردهای وانفعاالت رخان آموزشی( که فعلزم
 سادگی قابلیادگیری که منجر به یادگیری شود به-یاددهی

 تحلیل نیستند.

 ناظر به محصول
جدید و بدیع بوده و  کامالًمحصولی آشکار و واضح که 

 و تحول توسعهدرحال

دیکشنری آکسفورد 
(2020) 

دیکشنری لکزیکو 
(2020) 

ی اریزی، پدیدهعنوان خروجی فرآیند برنامهدرسی بهبرنامه 
 توسعه و تحول است.کامالً بدیع بوده که دائماً درحال

های تحلیل تفسیری، کمک گرفتن از یکی دیگر از شیوه
مفاهیم متضاد  ازآنجاکهتحلیل برحسب مفهوم متضاد است. 

ها در یکی از رخی ویژگینیستند، وجود ب جمعقابلبا هم 
                                                           

 برگرفته از تعربف دبکشنری آکسپورد. 1 

بر . ]30[در مفهوم دیگر است  هاآن، حاکی از فقدان هاآن
یش از پمتضاد واژه روئیدنی،  2لِ-دیدگاه یو اساس

2. Yu-le, Zeng  

چیمهفعی و انپعاالت هی•

اءتأثیر و تأثّرات اجز•

ندناظر به فرآی

تظرهبرآممن و برخاستن غیرمن•

مهبرخاستن از آنچه احااه ش•

دنغیرقابی هیل بینی بو•

ردناظر به کارک
آشکار شمن•
داخیِ دبم شمن•
برجسته شمن•
واضم شمن•

لناظر به محصو
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ی هاخانوادههمتعیین  منظوربهلذا  ]15[است  1شدهتعریف 

ی و معنهممتضاد واژه روئیدنی، شایسته است تعریف دقیق، 
کامل ارائه شود. این واژه  طوربهشده یش تعریفاز پمترادف 

قبل از انجام کاری »به معنای  ]48[در دیکشنری کمبریج 
در دیکشنری « 2گیری، تنظیم یا ترتیب داده شده استتصمیم

توضیح داده شده یا تصمیم گرفته  قبالً» ]49[مک میالن 

شده، یفتعراز قبل » ]50[در دیکشنری آکسفورد « 3شده

در  طور کههمانتعریف شده است.  «4محدود یا ایجاد شده

ی متضاد واژه روئیدنی طورکلبهنمایش داده شده است،   شکل
یعنی قبل از شروع به کار، تعریف و تنظیم شده و 

 ه آن اتخاذ شده است.های مربوط بگیریتصمیم

                                      

 

 حوزه معنایی متضاد مفهوم روئیدنی .4 شکل

 

شده یا به تعبیر فتحی یش تعریفاز پبرنامه درسی 
مبتنی بر « الگوهای فنی برنامه درسی» ]51[واجارگاه 

ریزی درسی، مفروضاتی نظیر خطی بودن فرآیند برنامه
گیری در خصوص و تصمیم استتجویزی بودن، عینی بودن 

تدوین و اجرای آن برعهده متخصصان است و معلمان بدون 
 جهتازآن هابرنامهکنند. این دخل و تصرف برنامه را اجرا می

شود های یادگیرندگان اجرا مییژگیوکه بدون توجه به 
ی شده گذارنام 5معلم در برابربرنامه درسی مقاوم  عنوانبه

 ( 109است. )

شده یا برنامه درسی سنتی، پیش تعیین درسی از برنامه
نهادهای خارجی، توسط های نوشتاری برنامه در قالب

با تمرکز بر اهداف  ی مشخصهاکارشناسان یا چارچوب
شود. این طراحی میمربی محور صورت بهمحدود آموزشی و 

 رود وپیش می استانداردسازی آموزشینوع برنامه به سمت 
ها توجه توانایی و استعدادهای کودکان و تجارب آنتنوع  به

                                                           
1. Predefined  
2. decided, set, or arranged before something is done 

3. already explained or decided 

4. Defined, limited, or established in advance  

معادل برنامه  ]53[ 6ویِن. این برنامه به تعبیر ]52[اندکی دارد 

مربی و کنسرو  ای ضده آن را برنامهاست ک 7درسی تجویزی

کند که برای رشد خالقیت در کودک و مربی شده قلمداد می
( حتی در صورت دیده شدن این موضوع، 19ناکافی است )

یت ای است که کیفگونهشده بهپیش تعیین های ازروند برنامه
ها . همچنین در این نوع برنامه]15[برد خلق را از بین می

 .]54[مشارکت و پاسخگویی مربی وجود ندارد  فضایی برای
از مجموع موارد مطرح شده در باال و تعابیر مختلف پیرامون 

شده، حوزه معنایی مترادف این پیش تعریف برنامه درسی از
 نمایش داده شده است.  شکلواژه در 

                 

 

 حوزه معنایی متضاد برنامه درسی روئیدنی .5 شکل

 

 رتفک شیوه محصول شده،یفتعر یشاز پ درسی برنامه
 توسط و است علم دنیای درباره 8گرایانه )وجودگرایانه(ذات

. شودیم پشتیبانی رفتارگرا روانشناسی و گراییاثباتفلسفه 

5. Teacher-Proof Curricula (eisner, 2002) 
6. carol anne wien 

7. prescriptive 
8. essentialist  

متضاد 
روئیدنی

ازپیش 
هتعریف شد

ازپیش 
طراحی شده

یم ازپیش تنظ
شده

تصمیم 
هگرفته شد

قابل 
پیش بینی

متضاد برنامه
درسی روئیدنی

برنامه درسی  
ازپیش تعریف

شده

برنامه درسی  
مقاوم در برابر

معلم

برنامه درسی  
تجویزی

الگوی خطی  
برنامه درسی

برنامه درسی  
سنتی

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/decided
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arrange
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/explain
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/decided


 

129 

 و همکاراننرگس جما                                                                                                  درسی  برنامه  در آن هایداللت استنتاج و روئیمنی درسی برنامه ماهیت تبیین

ها، روش ها،کانال فرایندها، که است معتقد این دیدگاه
هستند؛ در  شدهیفتعر پیش ای، ازتوسعه نتایج و پیامدها
این  .]15[مقدم است  خود فرایند بر فرآیند ماهیت حقیقت
ت که اس صورتنیبدتایلر رشنال ارائه شده،  که توسطبرنامه 
 و معلمان و شدهیطراح درسی برنامه کارشناسان توسط
 از دمقص به و کنند دنبال را ثابت دوره باید فقط آموزاندانش
 هدف یک دارای که درسی برنامه این. برسند شدهفیتعر پیش
 و مکانیکی اجرایی هایرویه عینی، محتوای مشخص، و ثابت

 «خروجی-ورودی» خطی فرایند یک است، بسته ارزیابی
 را رمنتظرهیغ و نامشخص عوامل و کندمی آشکار را معمولی

 برنامه»عنوان به آن از ]55[ جونز و نیمّو. ]9[گیرد می نادیده
 این. است کرده یاد« 2مومیایی شده»یا  «1شده کنسرو درسی

 تولید درسی برنامه متخصصان توسط «قوطی کنسرو»
 از را درسی یهابرنامه محتوای دارد وظیفه معلم و شودمی

ها آن بلع به مجبور آموزاندانش و کند خارج «قوطی»
 در این. نه یا هستند خوشمزهها آن آیا کهنیا از فارغ هستند،
 متأثر از عقالنیت ابزاری، عاملی برای درسی برنامه دیدگاه،
 طراحی ابزارهایی مانند آموزاندانش و است جامعه کنترل

 گرفته نادیده رحمانهیها بآن فردیت و ذهنیت که شوندمی
عقالنیت  هابرنامهدر این نوع  .]15[شوند می محروم و شودمی

 .]56[گیردهای قطعی قرار میدر تجویز اهداف و رویه
، 3یگرایی در برنامه درسهای علمنظریه گرچه با پیدایش

، اما افتیشدت تسریع برنامه درسی بهپیشرفت فرآیند علمی 

. آموزشی و بحران انسانی را تا حدی به ارمغان آوردبحران 
 رونقش پیش باوجوداین نوع برنامه حتی در طول تولد  رونیازا
شده توسط بسیاری از ، به خاطر طبیعت از پیش تعریفآن

آن را  ]57[ 4. کارتر]15[ موردانتقاد قرار گرفت پژوهشگران

که  داندمی« رفع تکلیف کردن» تربزرگانعکاسی از سندرم 
افراد از روی عادت بدون اشتیاق یا تالشی به آن مبادرت 

 ورزند که این امر برای سیستم آموزشی آزاردهنده است.می
های برنامه ضمن بیان مخالفت با ]58[ کروگ و اسلِنتز

ی جادوینتایج های تجاری که وعده و بسته ایکلیشهدرسی 
 شپی ازاستقبال از برنامه درسی کنند ی(، اذعان م3) دهندمی

کردن  بیشتر است؛ چراکه دنبال شدهریزیبرنامه
. آسان است شده ساخته هایی که توسط دیگراندستورالعمل

شود را ها یاد داده میخردسال هرآنچه به آن کودکان
گیرند. می شد یاد گرفتار شانگیرند بلکه وقتی عالقهفرانمی

 باشند، توجه جالب محیط در یا و بدن سر، در هرگاه چیزی
 .] 59[کنند نمی توجه درس ها بهآن

کند که بیان می ]60[در رابطه با عنصر ارزیابی نیز آیزنر 
 یارزیاب در برنامه درسی، فرآیند مهم العادهفوق عوامل از یکی

 عنوانشده بهپیش تعریف از است که در برنامه درسی
 رنامهب آموزش از پس شده و لقیت مستقل یا جداگانه فرایندی

  .(150) گیردمی انجام درسی

 

 شدهیفتعر یشعناصر برنامه درسی از پ .4جدول 

 شدهفیتعر شیاز پمختصات برنامه درسی  عناصر

 رفتارگرایی روانشناسی و گراییمبتنی بر فلسفه اثبات مبانی فلسفی

 مبانی
 شناسانهمعرفت

 به شدهشناختهاست؛ یعنی معتقد به انتقال دانشِ قطعی  علم دنیای درباره 5گرایانه )وجودگرایانه(ذات تفکر شیوه محصول
 یادگیرنده

 فرآیند
 برنامه درسی

 ریزی درسی خطی و عینی است.فرآیند برنامه

و به سمت استانداردسازی آموزشی پیش  شودیمهای مکتوب توسط نهادهای خارجی و کارشناسان برنامه درسی تهیه برنامه
 .رودیم

 ی درسی مقدم است.زیربرنامه خود بر فرآیند ماهیت کهیطوربههای اجرایی مکانیکی است، رویه

 ذات
 برنامه درسی

برنامه درسی یک تجویز و دستورالعمل مشخصی دارد که در آن کنترل محتوا از اهمیت زیادی برخوردار است و تأکید بر 
 ی توجه به یادگیرندهجابهبازدهی تولید است 

 از روی عادت، بدون اشتیاق و تالش تدریس کردن« رفع تکلیف کردن»انعکاسی از سندرم بزرگ 

                                                           
1. canned  
2. embalmed  

 دارابه شم تابلر رشنالتوسط گرابی در برنامه درسی ی علتهاهبنظرد 3 

4. Margie Carter  
5. Essentialist 
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 گیردغیرمنتظره را در برنامه نادیده میعوامل نامشخص و  

 یادگیرنده

 از بین برنده خالقیت کودک

 هاتوانایی و استعدادهای کودکان و تجارب آنتنوع توجه یا با توجه محدود به بی

 نادیده گرفتن ذهنیت و فردیت کودکان

 است« قوطی کنسرو»یادگیرنده مجبور به بلع محتواهای قرار داده شده در 

 ابزار عنوانبهگرفتن کودک  در نظر

 هدف

 اندمشخص، ثابت، قطعی و شدهفیتعرمقصد و هدف از پیش 

 اهداف آموزشی محدود است

 اهداف مقدم بر عمل هستند

 محتوا

 شدههیتهمحتواها عینی و از قبل 

 ها و عالیق یادگیرندهها، تفاوتارائه محتوا بدون مالحظه ویژگی

 های درسی خاص طراحی شدهبرنامهفقط در حیطه 

 شدهنییتعتأکید بر ارائه محتوا و مطالب آموزشی از قبل  یادگیری-راهبردهای یاددهی

 زمان مشخص و دوره آموزشی ثابت زمان

 شدهنییتعمکان مشخص، ثابت و از قبل  مکان

 ارزشیابی
 ارزیابی از نوع .دهدمی انجام درسی برنامه آموزش از پس فرد که شودمی تلقی مستقل یا جداگانه فرایندیعنوان به اغلب

 .استبسته 

 مربی
 مربی است. در برابرای ضدمربی و مقاوم برنامه

 فضایی برای مشارکت و پاسخگویی مربی وجود ندارد.

یش پ از بررسی حوزه معنایی متضاد یعنی برنامه درسی از
آید که برنامه درسی روئیدنی، شده، چنین برمیتعریف
ده، بندی شبسته پیشاپیش تنظیم نشده،ای خطی، برنامه

یزان رتجویزی و دستورالعملی که توسط متخصصان و برنامه
ها و عالیق یادگیرنده و تنها ها، تفاوتبدون مالحظه ویژگی

بر  شده باشد وهای درسی خاصی طراحیدر حیطه برنامه
  بازدهی تولید تأکید داشته باشد، نیست.

 

 گیریبحث و نتیجه
بررسی و کنکاش مفهوم و ماهیت  هدف بااین پژوهش 

 لشکبرنامه درسی روئیدنی انجام شده است. همانطور که در 
ماهیت این برنامه به طور کلی در نمایش داده شده است، 

شناسی و قالب مبانی فلسفی با تأکید بر هستی
 .شودشناسی ارائه میشناسی و مفهومشناسی، ریشهمعرفت
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 ماهیت برنامه درسی روئیدنی .6شکل

 

 
 
 
 
 
 

براین اساس در رابطه با مبانی فلسفی این برنامه از حیث 
بدیعی  امالًکگرایی نتایج شناختی یعنی مکتب نوخاستههستی

در رابطه با یادگیری و آگاهی، ماهیت برنامه درسی، 
ریزی درسی و فرآیند برنامه حاصل شد که فقط جزئی برنامه

های صورت گرفته در این حوزه از آن موارد در سایر پژوهش
برنامه درسی  ]30[اشاره شده است. برای مثال نیو و کوچران 

وجودیت یا روئیدنی را فرآیند پویایِ ظهور و پیشرفت م
کنند که به معنای تفکر در مورد قوانین و ها معرفی میپدیده

هاست و درصدد برگرداندن فرآیندهای تحولی روئیدنی در آن
 هاآنهای درسی به دنیای زندگی کودکان است. برنامه

محلی توسط معلمان و  صورتبهمعتقدند این برنامه 
فضای یادگیرندگان و براساس ارزیابی و مستندسازی 

های آموزشی جامعه یادگیری و از طریق مالحظه ارزش
با بیان  ]59[استِیسی  .(181) گیردموردبحث قرار می

هایی از تعامالت مربیان و کودکان چند ویژگی برای داستان

 از: اندعبارتاین برنامه ذکر کرده است که 
برنامه درسی روئیدنی یک فرآیند خطی نیست بلکه یک  -

ک است که دائماً رشد کرده و متحول فرآیند ارگانی
 شود.می

ای است که شامل پژوهی دایرهاین برنامه همانند اقدام -
فرآیند مشاهده، بحث، آزمایش و سپس پرسش کردن و 

 (.13شود. )دوباره مشاهده می

 جایبه کهطوریبه است پذیربرنامه روئیدنی انعطاف -
 .است وسعهتدرحال دائماً خوب، درسی ریزیانجام برنامه

 مانمعل به درنتیجه است کودک به برنامه، پاسخگو این -
آن  عالیق و نیازهای کودکان اساس بر تا دهدمی اجازه

 را اصالح کنند.

 یادگیری تا کندمی فراهم را برنامه روئیدنی این امکان -
 .شدبا مشاهده قابل مختلف طرق از معلم و تفکر کودکان

کودک و معلم بنا این برنامه بر همکاری و مشارکت  -
 همکاری اجازه شده و آغاز که با کودکطوریشود بهمی
فضایی برای شنیده  و دهدمی را معلمان و کودکان بین

 .(17کند )همه فراهم می شدن صدای

های برنامه درسی روئیدنی از منظر استِیسی با ویژگی
شده در های استخراجداللت

 
 

که قید شده این طوریانطباق کامل دارد، به 1 جدول
نعطف ای، مبینی نیست، بلکه دایرهبرنامه خطی و قابل پیش
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لحظه و متناسب با بافت بهو پویا است؛ یعنی محتوا لحظه 
ی گرایوخاستهشود. البته با توجه به مبانی نموجود ارائه می

طور که استِیسی مطرح چنین حاصل شد که برنامه درسی آن
ود شای نیست؛ چراکه در یک سطح تعریف نمیکند دایرهمی

و دارای درجات پیچیدگی متفاوت است یعنی چیزی شبیه 

 شود.های مختلف حاصل میبعدی با سطح مقطعمارپیچ سه
له ر درگیر ازجمهمچنین این برنامه توانایی اثرگذاری بر عناص

مربی، محتوا و... را دارد، لذا خود مربی نیز در طی فرآیند این 
ها با گیرد. این ویژگیبرنامه یاد می

نامه تعامل نیز انطباق دارند؛ چراکه در این بر   جدول
فعال مربی، یادگیرنده، محتوا و محیط در بافت غنی تعریف 
شده لذا فضای مطلوبی برای دیده شدن و شنیده شدن همه 

 کند.فراهم می
 1رگشناسی، اُسبدر رابطه با مبانی فلسفی از حیث معرفت

 صرفاً روئیدنی درسی برنامه معتقدند که ]61[ 2و بیستا

 یا محورکودک «کنترل بدون یادگیری»عنوان به
ه طبق بلک نیست، محورمعلم «شده یزیربرنامه یسینوبرنامه»

در این برنامه کل جریان یادگیری  ]62[دیدگاه جونز و نیمّو 
گنندگان در محیط شامل معلم، از تعامل مشارکت

 یخوبهب را کودکان آموزان و... تکامل می یابد. معلمان،دانش
 اب رابطه در بلکه در انزوا نیست، هویت ؛ چراکهشناسندیم

که در  طور. همانشودمی تولید دیگران
مبسوط پرداخته شده است، آموزش  صورتبهنیز   جدول

جانبه دانش عینی از سوی مربی نیست، ارائه یک صورتبه
ای همندیهای فردی افراد و عالقهبلکه مربی با شناخت تفاوت

و و کوچران ینفعال با کودکان تعامل دارد.  صورتبه هاآن
دهدرسی روئیدنی، ای تفاسیر معاصر برنامهنیز معتقدند  ]30[

پداگوجی است که مبتنی بر گرایانه های آموزش پیشرفتآل
با تمرکز بر مشارکت فعال کودکان است و در محور -کودک

در رابطه با  .(181) شودبازی به بهترین شکل نشان داده می
 عنوانبهجونز که  تبیین مفهوم برنامه درسی روئیدنی،

شود، مشخصات برنامه را این رویکرد شناخته می گذارانیبن
 کند:عنوان می

 یست،ن شده ریزیبرنامه رویداد یک شامل تعلیم و تربیت -
 ازیدر ب و یادگیری محیط یک در لحظات یادگیری بلکه

 .افتدمی اتفاق

 .است کودکان برای ایبرنامه دنیا در چیزهمه -

 منعکس و دهیسازمان را خودشان برنامه کودکان -
 .کنندمی

 یاد یباز طریق از کودکان» فلسفه مبتنی بر برنامه این -
 .است شده ایجاد «گیرندمی

 .ندگیرمی یاد فعال طوربه بازی طریق از همیشه کودکان -

 دکانکو یعنی است درونی انگیزه از ناشی خالقیت انرژی -
 .دهندمی را انجام بخواهند که کاریهر زمان هر

 بلکه باشد متمرکز درس روی بر نباید درسی برنامه -
 .باشد اقدام/ فعالیت ریزی،برنامه فعاالنه مبتنی بر

 اساسی عاملی هاآن عالیق اساس بر کودکان رفتار آزادی -
 .است کودکان موفق خودآموزی و نفساعتمادبه برای

 ،ندارد وجود روئیدنی درسی برنامه برای قطعیتی هیچ -
: ]63[دهند  تغییر را آن خود پاسخ با توانندمی کودکان

                                                           
1. Deborah Osberg  

 .]64[در 
ل های حاصشده توسط جونز نیز با یافتههای مطرحویژگی

نوان عبرنامه درسی روئیدنی بهاز پژوهش کامالً منطبق است. 
ارای شده، دپیش تعریف رویکردی در تقابل با برنامه درسی از

 هایسایر برنامه فردی است که آن را ازهای منحصربهویژگی
 کند. این برنامه مبتنی بر فلسفه نوخاستهدرسی متمایز می

 باب علم و دانش بوده و برخالف گرایی درگرایی و تفکر سازنده
دیدگاه انتقال دانشِ قطعی شناخته شده به یادگیرنده، معتقد 

های ذهنی هر فرد حائل است دانشِ قطعی وجود ندارد و سازه
است و دانش در تعامل فعال )از طریق میان او و واقعیت 

گفتگو، مذاکره، بازی و ...( بین عناصر دخیل در فرآیند 
شود. یادگیری )ازجمله مربی، کودک، محیط و ...( حاصل می

شایان ذکر است این برنامه برخالف نگاه ابزاری داشتن به 
 ها و از بین بردنکودکان و نادیده گرفتن ذهنیت و فردیت آن

های شان، دوستدار کودک بوده و به تواناییو خالقیتاستعداد 
ها ارزش قائل فردی کودکان توجه کرده و برای تجارب آن

 است.
ها و شود مؤلفههای پژوهش پیشنهاد میبراساس یافته

ابعاد برنامه درسی روئیدنی نیز مبتنی بر ماهیت و مفهوم 
ازی سهمنظور پیادتبیین شده در این مقاله استخراج شود. به

و ارائه راهکارهایی برای چگونگی اجرای آن الزم است در ابتدا 
ساختار سنتی و خطی حاکم بر تعلیم و تربیت دوره پیش از 
دبستان شکسته شود؛ چراکه ماهیت برنامه درسی روئیدنی 
غیرخطی، پویا، منعطف و مارپیچی است و در تعامل مستمر 

وان عندگیری بهکه یاطوریگیرد، بهمربی و کودک شکل می
یک پدیده نوخاسته چیزی افزون از مجموع عناصر درگیر در 
برنامه از جمله دانش و مهارت مربی، کتاب و محتوای درسی 
است. برای این منظور و برای همراه کردن والدین نیز ضروری 

2. Gert Biesta  
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ها صورت است تدابیری در جهت تغییر دیدگاه و ذهنیت آن
با محفوظات از پیش گیرد تا انتظار داشتن فرزندانی 

 شده را نداشته باشند.تعریف
همچنین با توجه به اینکه ماهیت برنامه درسی روئیدنی 

شود نظام خطی نیست، منعطف و پویا است، پیشنهاد می
نار ها و با کتعلیم و تربیتی متناسب با مالحظه این ویژگی

های نظام خطی تعلیم و تربیت طراحی کرد. گذاشتن کلیشه
ال به جای وضعیت کنونی دوران خطی تحصیل به برای مث

دبستان، دبستان، متوسطه اول های ترتیبی پیشصورت دوره
و دوم که صرفا برمبنای افزایش سن کودکان است، پیشنهاد 

شود نظام تعلیم و تربیت منعطف و مارپیچی طراحی شود می
که استعدادهای منحصر بفرد کودکان را مدنظر داشته باشد. 

ین منظور الزم است در ابتدا سازوکاری جهت برای ا
های کودک طراحی شود، استعدادیابی و شناخت نیازمندی

ای متناسب با استعدادهای هر کودک و سپس برنامه
 برخواسته از عالیق و نیازمندی های او ارائه شود.
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