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Abstract 

The aim of this study was to present a model of preschool growth curriculum with Reggio 

Emilia's approach. For this purpose, a qualitative and interpretive approach was used. In the 

present study, open and unstructured interview tools with experts are used to collect 

information. Obviously, the use of existing documents related to the research topic has also 

been used after conducting a total of 15 interviews with professors who had good experience 

in the field and studying them several times, four main topics and 15 sub-topics including 

flexibility in objectives. , Participation in goals, Emphasis on non-predetermined goals, Focus 

on child interests, Unauthorized nature of content, Content facilitation, Content usability, 

Game use, Dialectics, Instant education, Learning communities, Brainstorming and action-

oriented, Process-oriented and project-centric were identified in the evaluation. These 15 sub-

themes were categorized into main topics, thus obtaining four main themes including purpose, 

content, method and evaluation , method and evaluation 
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 چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی روییدنی پیش دبستانی با رویکرد رجیو امیلیا بود.به این منظور از رویکرد کیفی و تفسیری 
آوری اطالعات از ابزار مصاحبه ی باز و ساختار نیافته با صاحب نظران استفاده می شود. بدیهی  استفاده شد. در پژوهش حاضر جهت گرد

مصاحبه با  01است استفاده از اسناد و مدارک موجود در رابطه با موضوع تحقیق نیز مورد استفاده شده است پس از عملیاتی کردن مجموع 
زیرمضمون شامل انعطاف پذیری در 01و مطالعه چندین باره آنها چهار مضمون اصلی و  اساتیدی که تجربه خوبی در زمینه مورد نظر داشتند

اهداف، مشارکت در اهداف،تاکید بر عدم اهداف از پیش تعیین شده،تمرکز بر عالیق کودک،ماهیت غیرتجویزی محتوا ،تسهیل گری 
امع یادگیری،بارش مغزی و عمل محوری،فرایند محوری و محتوا،کاربردی بودن محتوا، استفاده از بازی، دیالکتیک،آموزش در لحظه،جو

های اصلی قرار گرفت و به این ترتیب از آنها چهار  بندی موضوع زیرمضمون در دسته 01پروژه محوری در ارزشیابی شناسایی شد.این 
 .مضمون اصلی شامل هدف،محتوا،روش و ارزشیابی به دست آمد

 
 

 رجیو امیلیا، پیش دبستانیبرنامه درسی روییدنی،  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

در عصر حاضر آموزش منافع زیادی را برای فرد و جامعه به 
-آورد. آموزش از طریق مجهز کردن افراد به مهارتارمغان می

آورد تا در هایی را برای آنان فراهم میهای گوناگون، فرصت
که این  زندگی آینده خود مفید باشند و درآمد باالیی داشته باشند

امر منجر به شکستن چرخه فقر نیز می شود.عالوه براین، 
آموزش، نوع شهروندی و درک افراد و درگیری آنها در جامعه را 

[هر چه افراد از آموزش و سواد 0دهد]تحت تاثیر قرار می
 بیشتری برخوردار باشد، تمایل بیشتری به حمایت از دموکراسی،

ها خواهند پذیرش تفاوت مشارکت در امور سیاسی و در نتیجه
.در این بین برنامه درسی به عنوان قلب آموزش از [7]داشت

درسی به معنای میدان ای برخوردار است واژه برنامهاهمیت ویژه
مسابقه و یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا 

درسی از سطوح و انواع [.برنامه3به هدف مورد نظر دست یابند]
فی برخوردار است،یکی از انواع برنامه درسی تحت عنوان مختل

برنامه درسی روییدنی نام دارد.برنامه درسی روییدنی یا برآمدنی 
مورد استفاده  0121برای اولین بار توسط الیزابت جونز در سال 

درسی روییدنی رویکردی است که توسط قرار گرفته است.برنامه
مورد  7،0110؛جونز و نیمو0112 ،0بسیاری از مربیان از قبیل بوت

استفاده قرار گرفته است.اکثر نویسندگان،به طور مثال برد کمپ 
درسی اعمال برنامه 7110و جونز و همکاران، 3،0112و کاپل

روییدنی را با برنامه درسی عمل محور که با رشد فراگیران 
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درسی روییدنی دانند.در واقع برنامهتناسب دارد،مرتبط می
-گرایانه نسبت به برنامه درسی میه رویکرد سازندهمنعکس کنند

درسی،معلمان با تدارک به طور کلی در این برنامه[0]باشد
کنند که ای از تجارب لذت بخش، شرایطی فراهم میمجموعه

ها و محیط یادگیری به طور فعاالنه به فراگیران در تعامل با آن
-حقیقت در برنامهپردازند،در ها و عقاید میتولید و کشف ایده

-درسی روییدنی،یادگیری در اثر درگیر شدن فراگیران در فعالیت

[ 0شود]ها حاصل میها و یا کاوشها،گفت و گوها،آزمایش
های یادگیری ای از فعالیت.برنامه درسی روییدنی شامل مجموعه

ترین رود.هنریاست که عالئق و نیازهای کودکان را نشانه می
-.در برنامه [0] برنامه درسی روییدنی است درسی،شکل برنامه

-درسی روییدنی وظیفه معلم،آگاه کردن دانش آموزان از موفقیت

ها و دستاوردهایشان در پایان هر فعالیت است.به زعم 
درسی از طریق گفت و گوی بین ( این نوع از برنامه0113)0دال

گیرد و حامل نظام دانش معین معلم و دانش آموز شکل می
درسی روییدنی دانش قطعی شناخته ، بدین معنا که برنامهنیست

ای برای انتقال به فراگیران نیست، بلکه فرایندی پویاست شده
که در آن معلمان و فراگیران از طریق مذاکره و گفت وگو دانش 

درسی دهند.خواستگاه و اهمیت برنامهرا کشف کرده و توسعه می
شمندان و محققان برجسته روییدنی را می توان در کارهای اندی

تربیتی دنبال نمود این برنامه درسی توسط بسیاری از محققان و 
جونز  (،0112اندیشمندان سراسر دنیا از قبیل برد کمپ و کوپل)

 1(،یولی0110جونز و نیمو) (،0112بوث) (،7110و همکاران)
 ( و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است.7111) 2استیسی (،7110)

ها یا ( نیز از سازماندهی برنامه درسی حول پروژه0120)2دیویی
سازد حمایت مند میموضوعاتی که کودکان را درگیر و عالقه

کرده است که به نوعی حاکی از گرایش وی به سمت برنامه 
درسی روییدنی ( برنامه7102)2متین اصالن درسی روییدنی است.

دانسته که برپایه  ای مبتنی بر نیازها و عالئق کودکانرا برنامه
درسی از رویکرد رجیو امیلیا استوار است.از نظر رجیو امیلیا برنامه

ای وجود ندارد و این بدان معناست که معلم و پیش طراحی شده
سیستم آموزشی به تاثیرگذاری کودکان برآنچه قرار است یاد 

ها و دانند که لحظات آبستن زیباییبگیرند معتقدند و می
.در این رویکرد [1]ی است که نباید از دست دادهایپیچیدگی

-های فردی و گروهی کودکان مهم انگاشته میمسائل و دغدغه

های کودکان و ها و انگیزهشود،مشاهدات معلمان از عالقه
ها کند تا موضوعات و عالقههمفکری با سایر معلمان کمک می

هی گسترش یابد و آرام آرام تبدیل به یک پروژه فردی یا گرو
سازند پردازند،فرضیه میشود.در این میان کودکان به تحقیق می
.برخالق مدارس [1]دهندو فرضیات خود را مورد آزمایش قرار می

های کنند موضوعات درسی را در قالبمعمول که تالش می

های مدارس رجیو امیلیا بر پروژه زمانی خرد از هم تفکیک کنند،
ها ها یا حتی ماهفراگیران روز کنند که در آنتلفیقی تاکید می

معلمان در مدارس متکی بر  .[2]شونددرگیر یادگیری آنها می
گران به هدایت یادگیری از رویکرد رجیو امیلیا به عنوان تسهیل

-طریق همیاری،پرسش کردن،تشویق و عمل فکورانه می

پردازند.معلمان پیرو رویکر رجیو امیلیا با اتکا به آثار نظریه 
یادگیری را یک فرایند   ی چون دیویی،ویگوتسکی و پیاژهپردازن

گیرند و به فلسفه تربیتی مبتنی بر فعال و مشارکتی در نظر می
کنند و براین باورند که فرد به مثابه روابط همیارانه افتخار می

یک یادگیرنده است. در هر صورت در مورد رویکرد رجیو امیلیا 
 انجام شده است. تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف

گیری شکل بررسی چگونگی ( در پژوهشی به0112)1رنکین
 پرداخته اسـت. اینموردی  مطالعـۀ در قالب یک درسیبرنامه

ساله در مورد موضوع  2و  1ماه و با کودکان  1مطالعه در مدت 
ها صورت گرفته است.در این پژوهش،همکاری به دایناسور

های معلمان و کودکان فعالیتعنوان اصل عمده اجرایی برای 
شود.همکاری به عنوان فرایند دو طرفه آموزشی که در یافته می

آموزند دیده شده آن،بزرگساالن و کودکان از یکدیگر می
های دیویی،ویگوتسکی و پیاژه با آنچه در است.همچنین نظریه

گذرد مورد مقایسه قرار گرفته است.در نظریه رجیو ایمیلیا می
( در دانشگاه اوهایو انجام 7112)01توسط اینان پژوهشی که

گرفته است، تفصیل چگونگی یادگیری علوم با الهام از رویکرد 
رجیو ایملیا آمده است.یافته های این پژوهش حاکی از آن بود 
که این رویکرد فضای غنی را برای تجربه علوم در اختیار 

ت،مغز و دهد و با حمایت از پژوهش کودکان،دسکودکان قرار می
سازد.گیسکی در پایان نامه قلب ایشان را با موضوعات درگیر می

درسی را برای گروهی از کودکان خود روند شکل گیری برنامه
دبستانی به خوبی توصیف کرده است.او به بررسی پروژه ای پیش

-نفره از کودکان می 2دوماهه درباره حیوانات وحشی با گروهی 

یابد که کودکان چگونه به وی درمی پردازد.در خالل این پروژه
توانند مسیر یادگیری خود را هدایت کنند.او سعی طور پرباری می

کرده است این یادگیری با کیفیت باال را از طریق مستندسازی 
قابل رویت سازد.یکی از نکات بسیار حائز اهمیت برای وی،رشد 

 ای است که از طریق مستندات برایش حاصل آمده است.حرفه
( در پژوهشی به بررسی 0322فتحی واجارگاه،عارفی،ترقی جاه)

گیری برنامه درسی برآمدنی با تاکید بر رویکرد چگونگی شکل
اند.در این پژوهش سال پرداخته 2تا  2رجیو امیلیا برای کودکان 

معلم و محقق مورد توجه قرار  7کودک و  31ماه تعامل  1مدت 
-مشخصهمله مهمترین شادی، انرژی و سرزندگی از ج گرفت.

های بلند ذینفع بود. کودکان در قالب پروژههای گروههمـۀ  های
 3.پرداختندمدت یا کوتاه مدت فردی و گروهی به یادگیری می
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بلند مدت در این مدت توسط کودکان به اجرا درآمد پروژه اصلی 
 ها به تحقیق آموختند.آن و کودکان موضوعات متنـوعی را در

ای به رویکرد رجیو امیلیا در پژوهش خود اشاره( 0327عباسی)
 رویکرد اشـاره نکات خوبی در مـورد ایـنداشته است.او به 

 روش، یـادگیری گروهـی نبایـد جدای از داشـته اسـت. در این
قبل   شوند. مثال تلقی های یادگیریهای یادگیری و تجربههدف

پرسند که چه نمی رجیـو فقـط مربیـان پروژةدرختـان ازشروع
 در یک را پروژه بلکه داشته باشد شناختی باید هایهدف نوع

ر در نظ زمینـۀ بزرگ سیاسی، اجتماعی، اخالقی و فرهنگـی
در  گذرند و اغلبکودکان هر روز از کنار درختان می گیرند.می

آرزوی مربی رجیـو ایـن اسـت که  ،پردازندکنار آنهـا به بازی می
درگیر شوند و در نتیجـه، از آن احـساس درختان  کودکان با

نده با لـذت، کنجکـاوی و احتـرام بکننـد. داشـتن رابطـۀ ز
به تمام معنی ادراک  زندهموجودی  به عنوامرا  درخت و آن

موجودات زندة دیگر در  کردن به معنی آن است که ما به همراه
 .کنیمسیارة زمین زندگی می

های مختلف است در پژوهشهمان طور که از مطالب فوق پید
چندان توجهی به برنامه درسی روییدنی بر اساس رویکرد رجیو 
ایملیا برای کودکان پیش دبستانی نشده است،دوران پیش 

های بعدی تلقی کرد چرا توان سنگ بنای آموزشدبستانی را می
-که در این دوران رشد شخصیت و فکری کودکان آغاز می

و آموزش به کودکان در این سن از  شود،بنابراین نحوه برخورد
اهمیت شایانی برخودار است.کودکانی که در این دوران قرار 

های دارند نیاز به آزادی و استقالل در یادگیری دارند که برنامه
درسی رسمی موجود چندان با روحیه آنها سازگار نیست و به نظر 

برای تواند جایگزین خوبی درسی روییدنی میرسد که برنامهمی
آنها باشد.در دوره پیش دبستانی رشد اجتماعی،جسمانی و فکری 

درسی که باید توام با یکدگیر شکل گیرد از این رو توجه به برنامه
بتواند همه این ابعاد را با یکدیگر مد نظر قرار دهد از اهمیت 

-ای برخودار است عالوه براین در شرایط کنونی نظام برنامهویژه

مرکز است توجه به برنامه درسی روییدنی بر ریزی کشور که مت
-اساس رویکرد رجیو ایملیا برای این مقعز ضروری به نظر می

 رسد بنابراین تحقیق حاضر به دنبال واکاوی این مساله است.
 

 روش 
روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع تفسیری خواهد بود. یکی از 

است  فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی ، تحلیل مضمون
که به طور گسترده ای استفاده می شود. از تحلیل مضمون می 
توان برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده 
کرد. تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از 
ابزارهایی هستند که معموال در تحلیل مضمون به کار می روند . 

ه صورت سلسله مراتبی قالب مضامین ،فهرستی از مضامین را ب
نشان می دهد.شبکه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در 

در پژوهش حاضر جهت نگاره هایی شبیه تارنما نشان می دهد.
گرد آوری اطالعات از ابزار مصاحبه ی باز و ساختار نیافته با 
صاحب نظران استفاده می شود. بدیهی است استفاده از اسناد و 

ابطه با موضوع تحقیق نیز مورد استفاده شده مدارک موجود در ر
است.روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند 

-خواهد بود که در مطالعات کیفی بیشتر مورد استفاده قرار می

گیرد و تا زمان اشباع شدن اطالعات، ادامه خواهد داشت.محقق 
واهد ها از روش گلوله برفی استفاده خبرای دستیابی به نمونه

-برای تجزیه و تحلیل داده ها از مراحل زیر استفاده می نمود.

 شود: 

برای اینکه محقق با عمق و : هاداده با آشنایی :1مرحله

ها آشنا شود الزم است که خود را در آنها تا گستره محتوایی داده
ها معموالً شامل ور شدن در دادهور سازد. غوطهای غوطهاندازه

ها به صورت فعال )یعنی و خواندن داده« هادادهبازخوانی مکرر »
 .جستجوی معانی و الگوها( است

-مرحله دوم زمانی شروع می:اولیه کدهای ایجاد ۲مرحله 

ها را خوانده و با آنها آشنایی پیدا کرده است. شود که محقق داده
 .ستها ااین مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده

بندی این مرحله شامل دسته :هاتِم جستجوی۳مرحله  

های بالقوه، و مرتب کردن همه کدهای مختلف در قالب تِم
های مشخص شده های کدگذاری شده در قالب تِمخالصه داده

 است.

شود مرحله چهارم زمانی شروع می : هاتِم بازبینی ۴مرحله  

ها را ایجاد کرده و آنها را مورد ای از تِمکه محقق مجموعه
 دهد. قرار میبازبینی 

مرحله پنجم زمانی  :هاتِم گذارینام و تعریف ۵مرحله 

ها وجود داشته بخش از تِمشود که یک نقشه رضایتشروع می
هایی را که برای تحلیل ارائه باشد. محقق در این مرحله، تِم

 .دهدکرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار می
 

 سواالت تحقیق
 درسی روییدنی کدامند؟. مولفه برنامه 0
 . مولفه های رویکرد رجیو امیلیا کدامند؟7
 . مولفه های برنامه درسی مبتنی بر رویکرد رجیو امیلیا کدامند؟3
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 یافته ها

تحقیق: مولفه برنامه درسی روییدنی  1سوال 

 کدامند؟
برای پاسخگویی به سوال اول یعنی این سوال که  مولفه های 

کدامند سعی شد از تحلیل منابع و متون برنامه درس روییدنی 
علمی بهره گرفته شود. نتایج این تحلیل حاکی از آن بود که 

توان در قالب موارد زیر درسی روییدنی را میهای برنامهمولفه
 دسته بندی کرد:

درسی روییدنی: این برنامه درسی به منظور .خطی نبودن برنامه0
-کودکان، عالیق و دغدغه پاسخ دادن به نیازها و عالیق متغیر

های معلمان به طور مداوم در های والدین و جامعه و اولویت
 حال تکامل است.

درسی روییدنی: در این نوع برنامه درسی ای بودن برنامه.چرخه7
-هایشان را میمعلمان به نحو بهتری کودکان و خانواده

هایشان را با شناسند،ایدهشناسند،یادگیری کودکان را می
گذارند،با کودکان تعامل ها به اشتراک میمکاران و خانوادهه

کنند،فرایند یادگیری را تحت نظارت قرار داده و آن را ثبت و می
 کنند.ضبط می

پذیر و پاسخگو است: معلمان درسی روییدنی انعطاف.برنامه3
کنند ریزی میپذیری طرحبرنامه کار با کودکان را به طور انعطاف

درسی به منظور پاسخ به عالیق کودکان به که برنامهای به گونه
طور مداوم در حال تغییر و تکامل است و بر نیازها و قوت و 

 عالیق کودکان متکی است.
درسی روییدنی بر عناصر همکاری و مشارکت مبتنی .برنامه0

هایی را برای بزرگساالن و درسی روییدنی فرصتاست: برنامه
در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت  کند تاکودکان فراهم می

 کنند.
درسی روییدنی یادگیری کودکان و تفکر معلمان را .برنامه1

کند: معلمان یادگیری را با کودکان،همکاران و والدین مشهود می
کنند.آنها مشارکت کنندگان را در بحث و تامل مستند می

با کنند و یادگیری را شان درگیر میپیرامون تجارب یادگیری
کنند.در این استفاده از طیفی از ابزارها مستند می

ریزی و تصمیم گیری خود معلمان نیز آشکار فرایند،تفکر،برنامه
 شود.می

درسی روییدنی را چنین های برنامه( نیز ویژگی0121جونز)
تعلیم و تربیت کودکان یک رویداد از قبل -0برشمرده است:

-ات مختلف در محیططراحی شده نیست،بلکه یادگیری در لحظ

درسی برنامه-7دهد؛ های یادگیری و در جریان بازی رخ می
روییدنی بر این فلسفه استوار است که کودکان از طریق بازی 

های قدرت خالقیت کودکان از انگیزه -3گیرند؛ کردن یاد می
پیوندد که آید و وقتی به وقوع میدرونی آنها به دست می

-برنامه-0نی بخواهند انجام دهند؛ کودکان هرکاری را هر زما

آزادی عمل -1درسی باید بر فعالیت و عمل متمرکز باشد؛ 
کودکان مطابق با عالیقشان،عامل مهمی برای افزایش اعتماد به 

برای  -2شود؛ نفس و رشد موفقیت آمیز آنها محسوب می
-درسی روییدنی هیچ قطعیتی متصور نیست،کودکان میبرنامه

 ها و اعمالشان آن را تغییر دهند.توانند با پاسخ
درسی توان گفت که برنامهبنابراین  با توجه به مطالب فوق می

روییدنی دارای هفت ویژگی مهم است.ویژگی نخست رویکرد 
درسی کودکان گرایانه بر آن حاکم است.در این نوع برنامهسازنده

 از طریق تعامل با معلمان و محیط یادگیری در یک زمینه غنی و
شاد به ساخت دانش و معنا می پردازند.ویژگی دوم،توجه به 

.در این خصوص  مربیان و والدین است عالیق کودکان،
های درس و محیط گوید:ما بایستی در کالس( می7117)00آیزنر

یادگیری شرایطی را خلق کنیم که در آن یادگیرندگان فرایند 
باید یک سفر مندی تعقیب کنند.سفر تربیتی تربیت را با عالقه

اند که ( اشاره کرده0117)07شاد باشد.عالوه براین جونز و رینولدز
برنامه درسی روییدنی بر مبنای عالقه کودکان و سایر شرکا 

گیرد.ویژگی سوم،تاکید بر وقایع مانند معلمان و والدین شکل می
غیرمنتظره و از پیش تعیین نشده است.در این مورد جونز و 

اند که مواجهه با وقایع غیرمنتظره نشان کرده( خاطر 0110نیمو)
نه تنها خالقیت کودکان بلکه خالقیت معلمان را نیز افزایش 

در این باره بود و  دهد.ویژگی چهارم تجربه محوری است.می
کنند که یادگیری فراتر از تعامل ( خاطر نشان می0113همکاران)

ت که از با یک مجموعه دانش موجود است و عمدتا رویدادی اس
طریق تجربه زندگی حاصل می شود.ویژگی پنجم،انعطاف 

طور که خسروی و پذیری و خالقیت زایی است.همان
-اند،در برنامه( در مطالعه خود اشاره کرده0310مهرمحمدی)

درسی روییدنی با برقراری جو آزاد و دموکراتیک و پرهیز از 
د.ویژگی یاباستقرار جو بسته،خالقیت کودکان رشد و تکثیر می

( 0110ششم ارتباط با زندگی واقعی کودکان است.جونز و نیمو)
اند که وقتی هدف تعلیم و تربیت در این خصوص یادآور شده

درسی به پرورش انسان و بهبود زندگی اوست،بنابراین برنامه
عنوان عنصر اصلی تعلیم و تربیت بایستی زندگی را در کانون 

ط معلمان،فراگیران و والدین با توجه قرار دهد.ویژگی هفتم ارتبا
ای الزم است.بر یکدیگر است.عنصر ارتباط برای رشد هر برنامه

(،ارتباط از طریق گفت و گوهای 7112)03طبق دیدگاه سایتز
گیرد.گفت و گو در واقع موجود در اجرای برنامه صورت می

روشی برای جمع آوری اطالعات بیشتر در مورد کودکان 
( اشاره کرده است که کودکان 7112)00تریباره پیاست.دراین

گیرند که ارتباط برقرار نمایند،به زعم وی کودکان وقتی یاد می
گیرند که کنند،یاد مینظراتشان را به همساالن خود بیان می
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چگونه از نظرات خود دفاع کنند،مضاف براین،در یک گفت و 
گوی فعال،امکان این وجود دارد که کودکان مهارت های 

 .ماعی خود را بهبود بخشنداجت
 

تحقیق. مولفه های رویکرد رجیو امیلیا  ۲سوال 

 کدامند؟
سعی شد از  0برای پاسخگویی به سوال اول نیز همانند سوال 

تحلیل منابع و متون علمی بهره گرفته شود. نتایج این تحلیل 
توان در را می ایلیام ویرج کردیرو یمولفه هاحاکی از آن بود که 

 موارد زیر دسته بندی کرد:قالب 
ای وجود شده درسی ازپیش طراحی از نظررجیو امیلیا، برنامه

 سیستم آموزشی به معلـم و معنـی اسـت کـه ندارد و این بـدان
معتقدنـد  تأثیرگذاری کودکان برآنچـه قـرار اسـت یـاد بگیرنـد

هایی است ها وپیچیدگیآبستن زیبایی داننـد کـه لحظـاتومـی
-داد. برخالف مدارس معمول که تـالش مـی نباید ازدسـتکه 

از هم تفکیک کنند، مدارس رجیو امیلیا بر  کننـد موضـوعات را
های جامعتری کـه در آن، گـروه کـوچکی یـا کـل پروژه

ها تا کامل شدن شوند و روزها یا حتی ماهدرگیر می کـالس
درسی،  هبرنام در ایـن نـوع.طول میکشد، تأکیـد مـیکننـد

شـوند؛ فعالیتهای روئیدنی منجر به پیامدهای خودجوش مـی
کنند تجارب اثر بخش، شرایطی فراهم می معلمـان بـا تـدارک

بپردازند؛  ها و عقایدآموزان به طور فعاالنه به کشف ایدهتا دانش
آموزان در فعالیتها،  و یادگیری در اثر درگیر شدن دانش

در مدارس  .شودها حاصل میکاوش ـاآزمایشهـا، گفتگـوهـا، و ی
مبتنی بر رویکرد آموزشی رجیو امیلیا ،برنامه درسی دقیق و تکه 
تکه شده و از پیش تعیین شده وجود ندارد. در عوض از برنامه 
درسی منعطف و مناسب با عالئق، نیازها و توانی هایی کودکان 

یج شکل استفاده می شود، برنامه ای در قالب پروژه ها که به تدر
می گیرد و کامل می شود. رویکرد آموزشی رجیو امیلیا آموزش 
را با یادگیری همراه می کند. ماالگازی از یاد گیری و یاد دادن 
به عنوان دو همسفر یاد می کند که با هم از جریان یک رود می 
گذرند، نه آنکه هر یک در دو سوی ساحل باشند و تنها جریان 

که در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا، ارتباط و  رود را ببینند. از آنجا
یادگیری در یک فرآیند آموزشی همراه یکدیگرند، در برنامه رجیو 
به وسعت بخشیدن شبکه های ارتباطی، بسیار توجه می شود. 
گرچه در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا تمرکز اصلی بر روی 

ن و کودکان است، اما نقش مربیان، والدین، اجتماع، پیرامو
مرتبط بودن آنها با هم بسیار مهم و اساسی است ماالگازی که 
این ارتباط و تبادل نظر را یک روش باز و دموکراتیک می خواند، 
مسیر دو طرفه تعامل را نیز همانند مسابقه پینگ پونگ می داند 
که برای ادامه بازی، مهارت هردو طرف یعنی هم کودکان و هم 

ین مهارت ها باید با هم متناسب و بزرگساالن اهمیت دارد و ا
 .[2]هماهنگ باشند تا رشد و یادگیری اتفاق بیفتد 

وابط محکم و مثبت میان افراد در کانون رویکرد آموزشی رجیو 
امیلیا جایی دارد. روابط میان آموزشگران و کودکان، کودکان و 
پدران و مادران و آموزشگران و پدران و مادران دو سویه است. 
آموزشگران، کودکان و مادران و پدران به یکدیگر احترام می 

 گذارند و به دیدگاه های هم گوش می دهند.

نمودار زیر نشان می دهد که در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا به 
روابط میان کودکان، مادران و پدران و آموزشگران به چه شکل 

 توجه می شود:

 
ن، در هر گوشه از مثلث پدران و مادران، کودکان و آموزشگرا

جای گرفته اند. هر یک در عین حال که نقشی بر عهده دارند، از 
اهمیت برخوردارند. فلش ها نشانگر رابطه دو طرفه میان گروه 

 های گوناگون هستند.
در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا ، نقش آموزشگر نه تنها آموزش، 

فت و یادگیری بلکه یادگیری نیز هست. کارکنان، مسئولیت پیشر
فردی خود را با بحث و گفت و گو با همکاران، آموزشگران فنی، 
مسئوالن آموزش و پدران و مادران بر عهده می گیرند. آن ها به 
این درک رسیده اند که باید همواره دانش و مهارت خود را 
افزایش دهند و به بررسی چگونگی یادگیری کودکان بپردازند 

[2.] 
ه های دو نفره با کودکان کار می کنند و طی آموزشگران در گرو

یک روز کاری، پیوسته با هم در ارتباط هستند. در طول روز آن 
ها فرصت های برای سهیم شدن دیده ها و مشاهده مستندها 
دارند و با یکدیگر آنچه را دیده اند، تفسیر می کنند. تمرکز روی 

امکان ها  این تفسیرها و مشاهده ها به آن ها کمک می کند تا
و منابعی را که می خواهند روز بعد به کودکان بشناسانند، 

 از کارکنان، تمام حضور با هفتگی های نشست  مشخص کنند.
 سهیم فرصت ها آن به فنی، آموزشگران و آموزشگران جمله
 مطالعه. دهد می را شان های ایده و ها مشاهده شدن

تجربه های یادگیری کودکان در  درباره شده ساخته مستندهای
این نشست، امکان استفاده از دیدگاه ها و تجربه های دیگر افراد 
را برای آن ها فراهم می کند. این نشست های هفتگی برای 
افراد و کارکنان تازه به عنوان دوره تربیت آموزشگر به شمار می 
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رود و به آن ها این توانایی را می دهد که به شکل عملی از 
تجربه های همکاران خود بهره بگیرند. هر کسی، گذشته از 
تجربه، باید ایده و نظر خود را در این نشست ها بیان کند. تمام 

 .[2]دیدگاه ها، نوشته می شوند و مورد بحث قرار می گیرند 
قلب رویکرد آموزشی رجیو امیلیا این است که کودکان دارای 

رجیو امیلیا این اعتقاد  [.در نظام آموزشی1حق و حقوقی هستند ]
وجود دارد که کودکان از صدها زبان برای ارتباط گیری استفاده 
می کنند، به صدها زبان با ما حرف می زنند و به صدها شیوه 
می شنوند. به همین دلیل الزم است آموزش هایی را تدراک 
ببینیم که بخش های مختلف کودکان را فعال کند. کودک فقط 

کودک مجموعه ای از عقل، احساس، حرکت،  عقل نیست. بلکه
فیزیک و اجتماع است و ترکیب آن ها به انسان شدن کودک 
کمک می کند. ماالگازی بر خالف پیاژه معتقد است وقتی که 
اصرار بر یک جنبه از رشد بکنیم، این کودک در سایر جنبه های 
رشدی خود ناتوان می شود و در نتیجه نمی تواند رشد هوشی 

ی نیز داشته باشد. به همین دلیل تأکید فراوان دارد که باید مناسب
به تمام جنبه های رشد کودک توجه کرد و آن را با هم پیش 

 برد.
 

 محیط در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا
این سیستم آموزشی محیط زندگی کودک نقش مهمی در در 

فرآیند آموزش کودک دارد. محیط یعنی فضای خانه، کالس، 
شهر و حتی برنامه هایی که از سوی جامعه برای مردم محله، 

تدارک دیده می شود. مجموعه این محیط در آموزش کودک 
موثر است. این اشتباه بزرگی است که فکر کنیم فقط در یک 
کالس آموزش می بینید بلکه این آموزش در تداوم فضایی است 

رخ  که در پیرامون کودک جریان دارد. آن چه که در محیط خانه
می دهد در آموزش کودک موثر است، آن چه که کودک در 
فضای شهری می بیند در آموزش او بسیار نقش دارد و حتی 
برنامه هایی که کودک از طریق تلویزیون، رادیو، کتاب های 
داستان، مجله و یا نمایش های مختلف با آن رو به رو می شود 

ان انتظار در این آموزش سهم به سزایی دارد. یعنی نمی تو
داشت که کودک در فضای خالی از محرک های ارزشمند باشد 
و احتماالً در کالس چیزی را بیاموزد و یا این که فضای اطراف 
کودک ضد هنر باشد و در کالس آموزشی چیزی به نام هنر را 
بیاموزد به همین دلیل این سیستم در کل جامعه پیرامون کودک، 

م از آن تأثیر می گیرد و حساس است و برایش مهم است. ه
اصرار دارد که بر محیط پیرامون کودک تأثیر بگذارد. در بسیاری 
از منابع این الگو اشاره شده است: آن چه را که می خواهی 
کودک بیاموزد برایش در محیط پخش کن و فرصت بده که به 

 [.01شیوه غیرمستقیم آنها را جذب کند ]

 روش پروژه در رویکرد رجیو امیلیا
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا ، یک روش اکتشافی است؛ روشی 
که زمینه بروز و ظهور قدرت های درونی کودکان را فراهم می 
سازد و سبب رشد اجتماعی، علمی، ادبی، اخالقی و هنری آنان 
می گردد این رویکرد از طریق اجرای پروژه ها، سبب یادگیری 

براساس عالئق  عمیق در کودکان می شود. عنوان هر پروژه
کودکان انتخاب می شود. مربیان با مشاهده بازی ها، پرسش ها، 
نیازها و اکتشافات کودکان و یا از طریق شنیدن مکالمات، 
خطرات و داستان هایی که بازگو می کنند و یا براساس 
رویدادهای که در محیط رخ می دهد و باعث تحریک کنجکاوی 

تعیین می کنند. مربیان و کودکان می گردد، عنوان پروژه را 
والدین نیز می توانند پیشنهادهایی در زمینه انتخاب ارائه دهند. 
به طور خالصه می توان چهارچوب سه مرحله ای زیر را در 
اجرای هر پروژه )در هر الگویی که از روش پروژه استفاده می 
کند( درنظر گرفت.مرحله اول: چگونگی آغاز پروژه.مرحله دوم: 

جست و جو به منظور یافتن پاسخ پرسش ها و جمع تحقیق و 
آوری اطالعات و دسته بندی آنها.مرحله سوم: نتیجه گیری 
نهایی و به نمایش گذاشتن مستندات و آنچه کودکان به صد 

 [.00اند ]زبان ارائه داده
 

  مستند سازی در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا
نقش مهم و اساسی در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا مستند سازی 

 کودکان تحول از معلم سازیدارد. اهمیت این رویکرد مستند
هایی از کارهای ها و نمونهبرای مثال نشان دادن عکس است

 از  های معلم از گفتگوها، مدارکیکودکان و همچنین یادداشت
[.مستندسازی به عبارتی ثبت 07]  کندمی فراهم کودکان تحول

م شده کودکان درمراحل مختلف است. از متنوع فعالیت های انجا
آنجا که این سیستم چیزی به نام امتحان و نمره و سطح بندی و 
یا امتیازبندی ندارد، طبیعی است که سعی می کند از مراحل 
مختلف کار نمونه و شواهدی برای روند رو به رشد کار هرکودک 

ز و یا گروه کودکان جمع آوری کند. تنوع مستندسازی این مراک
آموزشی آن قدر گسترده است که گاه بخش بزرگی از معلمین و 

 .یا گروهی از معلمین به کار اختصاص می یابد
در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا ، نقش آموزشگر نه تنها آموزش، 
بلکه یادگیری نیز هست. کارکنان، مسئولیت پیشرفت و یادگیری 

 فنی، وزشگرانآم همکاران، با  فردی خود را با بحث و گفت وگو
 به ها آن. گیرند می عهده بر مادران و وپدران آموزش مسئوالن

 را خود مهارت و دانش همواره باید که اند رسیده درک این
افزایش دهند و به بررسی چگونگی یادگیری کودکان بپردازند. 
آموزشگران در گروه های دو نفره با کودکان کار می کنند و طی 
یک روز کاری، پیوسته با هم در ارتباط هستند. درطول روز آن 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

33 

ها فرصت هایی برای سهیم شدن دیده ها و مشاهده مستندها 
تفسیر می کنند. تمرکز روی  دارند و با یکدیگر آنچه را دیده اند،

این تفسیرها و مشاهده ها به آن هاکمک می کند تا امکان ها و 
منابعی را که می خواهند روز بعد به کودکان بشناسانند، مشخص 
کنند. نشست های هفتگی با حضور تمام کارکنان، از جمله 
آموزشگران و آموزشگران فنی، به آن ها فرصت سهیم شدن 

ه های شان را می دهد. مطالعه مستندهای مشاهده ها و اید
ساخته شده درباره تجربه های یادگیری کودکان در این نشست، 
امکان استفاده از دیدگاه ها و تجربه های دیگر افراد را برای آن 
ها فراهم می کند. این نشست های هفتگی برای افراد و 

د و کارکنان تازه به عنوان دوره تربیت آموزشگر به شمار می رو
به آن ها این توانایی را می دهد که به شکل عملی از تجربه 
های همکاران خود بهره بگیرند. هر کسی، گذشته از تجزیه، باید 
ایده و نظر خود را در این نشست ها بیان کند. تمام دیدگاه ها 

 [.03نوشته می شوند و مورد بحث قرار می گیرند  ]
 است پژوهشگری و حققم مربی در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا

 قرار ارزیابی و شناخت بررسی، مورد را کودک مداوم طور به که
 زبان طریق از را کودک نیازهای تا کوشد می مربی. دهد می

 اساس بر و کند کشف گیرد، می کار به کودک که مختلفی های
 سوی از معلم. کند سازماندهی را جدیدی های فعالیت نیازها، آن
کودک را به عنوان مدرکی زنده، فعال و پویا گر می کوشد تا د

[.در 2مورد بررسی قرار دهد تا جایگاه فعلی او را شناسایی کند]
مراکز پیش از دبستانی مبتنی بر دیدگاه ماالگاتسی، فضای 
مربیان باید به شکلی باشد که بتوانند با دیگر همکاران دیدار 

شوند، مطالعه کنند و دیده هاو برنامه های خود را با هم سهیم 
همچنین از منظر لوریس .کنند، حریم خصوص داشته باشند

ماالگاتسی، مربی باید از طریق تعامل با خانواده تالش کند تا به 
نیازهای والدین نیز توجه کند. مربی پلی بین والدین، جامعه 
محلی و کارشناسان و برنامه ریزان با کودک است و مفاهیمی 

فته است به کودکان معرفی می کند. که در سایه تعامل شکل گر
مربی همانطور که فعالیت ها را سازماندهی می کند، برنامه 
ریزی می کند، فکر می کند، تعبیر و تفسیر می کند و کمک می 

 [.2کند که بهترین فرصت ها را در اختیار کودکان قرار دهد ]
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا در آموزش کودکان خردسال، شدیداً 

فرد از کودک و همچنین فرهنگ اثر از تصویر منحصر به مت
باشد. رویکرد آموزشی رجیو امیلیا نه یک الگو  اطراف کودک می

هایی که باید به دقت اجرا  ای از دستورالعمل است و نه مجموعه
تواند و نباید تالش کند تا آن را به  شوند. بنابراین فرد نمی

عوض، رویکرد آموزشی رجیو موقعیتی متفاوت تحمیل کند. در 
امیلیا باید بر اساس فرهنگ خود کودک کشف و بازتعریف گردد 

 [.0شکل اثربخشی در جاهای دیگر اجرا شود ] تا بتواند به

تحقیق: مولفه های برنامه درسی مبتنی بر  ۳سوال 

 رویکرد رجیو امیلیا کدامند؟
به منظور پاسخ دهی به سوال فوق از مصاحبه عمیق با 

 کنندگانصصان این زمینه استفاده شد. کانون توجه.مشارکتمتخ
 درگیر در موضوع فوق که اساتیدی بود ی همه شامل پژوهش

 از عضو هیات علمی بود که 01 تحقیق های نمونه تعداد. بودند
 کنندگان شرکت است. آمده عمل به مصاحبه مورد 01 هر

 گلوله روش صورت به و هدفمند گیری نمونه اساس بر تحقیق
حیطه  در رویکرد این مشمول اساتید. شدند انتخاب  برفی

آموزش عالی مشغول تدریس بودند.مشارکت کنندگان در این 
( ارائه شده است،انتخاب و 0هایی که در جدول)پژوهش با ویژگی

 با آنها مصاحبه شد.
 

 شوندگان( مشخصات مصاحبه0جدول)

 جنسیت تحصیالت شغل ردیف

 مرد دکترا هیات علمی 0

 مرد دکترا هیات علمی 7

 مرد دکترا هیات علمی 3

 مرد دکترا هیات علمی 0

 زن دکترا هیات علمی 1

 زن دکترا هیات علمی 2

 مرد دکترا هیات علمی 2

 زن دکترا هیات علمی 2

 مرد دکترا هیات علمی 1

 مرد دکترا هیات علمی 01

 مرد دکترا هیات علمی 00

 زن دکترا هیات علمی 07

 زن دکترا هیات علمی 03

 مرد دکترا هیات علمی 00

 مرد دکترا هیات علمی 01

  
 صورت محقق اطالعاتی اشباع اساس بر ها نمونه تعداد تعیین

 اطالعات که رفت پیش آنجا تا ها مصاحبه تعداد یعنی گرفت؛
 اطالعات آن از بعد و شد اشباع پژوهش ی زمینه در محقق
 پژوهش، اعتبار سنجش بحث در. نشد افزوده آن بر دیگری
 اساتید از تن 0 توسط شد طراحی اینکه از بعد مصاحبه سواالت

 ثبت برای. گردید تایید و اصالح مربوطه حوزه در متخصص
 ضبط صوتی صورت به شده انجام مکالمات ی همه ها، مصاحبه

 به پژوهشگر خود توسط شده ضبط های مصاحبه سپس. گردید
 اینکه از بعد. شد نوشته کلمه به کلمه و شد داده گوش دقت

 روایی تایید برای درآمد مکتوب بصورت شده ضبط مصاحبه



 باقر شاهی
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 که ترتیب بدین. شد استفاده " اعضا چک" روش از ها مصاحبه
 شد فرستاده کنندگان شرکت برای دوباره مصاحبه مکتوب متن

 اصالح مطالب لزوم صورت در و تایید مطالب سقم و صحت تا
و تحلیل اطالعات به روش استرابرت و  تجزیه. گردد

( انجام شد. روش مذبور شامل توصیف پدیده 7113)01کارپنتر
های فرضمورد نظر توسط محقق،کنارگذاری پیش

-های شرکتمحقق،مصاحبه با شرکت کنندگان،قرائت توصیف

ها،پیدا کردن روابط اساسی،نوشتن کنندگان،استخراج جوهره
کنندگان و کسب توصیف به شرکت توصیفی از پدیده،برگرداندن

 باشد.ها میتایید آنان،مرور بر متون مربوطه و انتشار یافته
 

 های پژوهشیافته

مصاحبه با اساتیدی که تجربه  01پس از عملیاتی کردن مجموع 
خوبی در زمینه مورد نظر داشتند و مطالعه چندین باره آنها چهار 

پذیری در اهداف، زیرمضمون شامل انعطاف 01مضمون اصلی و 
مشارکت در اهداف،تاکید بر عدم اهداف از پیش تعیین 
شده،تمرکز بر عالیق کودک،ماهیت غیرتجویزی محتوا ،تسهیل 
 گری محتوا،کاربردی بودن محتوا، استفاده از بازی، دیالکتیک،
 آموزش در لحظه،جوامع یادگیری،بارش مغزی و عمل محوری،

رزشیابی شناسایی شد.این فرایند محوری و پروژه محوری در ا
های اصلی قرار گرفت و به بندی موضوعزیرمضمون در دسته 01

این ترتیب از آنها چهار مضمون اصلی شامل هدف،محتوا،روش 
 و ارزشیابی به دست آمد.

 
 : مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه7جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 هدف
 انعطاف پذیری

 مشارکت
 از پیش تعیین نشدگی طرد

 محتوا

 تمرکز بر عالیق کودک
 ماهیت غیرتجویزی

 تسهیل گری

 کاربردی بودن

 روش

 بازی
 دیالکتیک

 آموزش آنی و در لحظه
 جوامع یادگیری
 بارش مغزی

 ارزشیابی
 عمل محوری
 فرایند محوری
 پروژه محوری

 

 مضمون اول:هدف

تاکید بر انعطاف در اهداف به خصوص در برنامه  :انعطاف

درسی روییدنی مبتنی بر رویکرد رجیو امیلیا یکی از مواردی بود 
ها به آن اشاره شده بود، یکی از که تقریبا در تمامی مصاحبه

 کند که:مشارکت کنندگان در همین ارتباط بیان می
ف مطلق اساس و ماهیت رویکرد رجیو امیلیا بر این است که اهدا

نباشن، بنظرم این رویکرد به نوعی دیکتاتوری توی هدف های 
 (.7از پیش تعیین شده رو شکسته)مشارکت کننده شماره 

تاکید بر مشارکت و سهیم کردن تمامی ذی نفعان  :مشارکت

در تدوین اهداف از جمله مواردی بود که بسیاری از افرادی که 
از آنها مصاحبه به عمل آمد بر آن تاکید داشتند،در همین ارتباط 

 کند که:یکی از مشارکت کنندگان بیان می
ما توی این نوع برنامه درسی به تنهایی هدف تعیین نمی 
کنیم،همه کسایی که این برنامه واسشون تدوین میشه باید 
مشارکت داشته باشن از والدین بگیر تا دانش آموزان و 

 (.0....)مشارکت کننده شماره 
طرد ماهیت خطی برنامه های  :طرد از پیش تعیین شدگی

شوند نیز درسی معمول و نپذیرفتن اهدافی که از پیش تعیین می
افراد شرکت کننده در تحقیق به وفور بر  از جمله مواردی بود که

کنندگان در همین ارتباط بیان آن تاکید داشتند،یکی از مشارکت
 کند که:می

توی این رویکرد اصال به هیچ وجه تعیین اهداف معنایی 
نداره،همونطور که از اسمش پیداست اهداف به تناسب پدیدار 

اشته میشن و این طور نیست که شما ده تا هدف از قبل د
 (. 2باشی)مشارکت کننده 

 
 مضمون دوم:محتوا

از جمله ویژگی های مهم برنامه  تمرکز بر عالیق کودک:

درسی روییدنی مبتنی بر رویکرد رجیو امیلیا تاکید فراوان این 
رویکرد بر محور قرار دادن عالیق کودکان در محتوا است.یکی 

 کند که:از مشارکت کنندگان در همین ارتباط بیان می
توی این برنامه درسی ما تمرکزمون روی عالقه کودک 
هست،این عالقه کودکه که محتوا رو هدایت میکنه نه محتوا 

 (0کودک رو.)مشارکت کننده شماره 
های درسی معمول محتوا از غیرتجویزی بودن محتوا: در برنامه

باال به پایین تجویز می شود به این معنا که محتوا در یک مرکز 
گیری تعیین می شود و به مراکز آموزشی ارائه می شود تصمیم 

اما در برنامه درسی روییدنی مبتنی بر رویکرد رجیو امیلیا این 
موضوع کامال عکس است.یکی از مشارکت کنندگان در این 

 کند که:زمینه بیان می
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ای که خارج از محتوا در این رویکرد به هیچ وجه توسط عده
نمی شود بلکه همگی افراد در آن  برنامه درسی هستند تجویز

دخیل هستند و منافع آنها در نظر گرفته می شود)مشارکت کننده 
 (.2شماره 

یکی از مواردی که بسیاری از افراد مصاحبه گری:تسهیل

شونده به آن اشاره کرده است نقش تسهیل گری محتوا در ابعاد 
در مختلف شناختی،عاطفی و... است. یکی از مشارکت کنندگان 

 همین ارتباط ذکر می کند که:
در رویکردی که دارم در موردش صحبت می کنم محتوا فقط 
تک بعدی نیست که تمرکزش روی شناخت باشه، توی این 
رویکرد همه ابعاد مد نظره و محتوا نقش تهسیل گری توی این 

 (.3راه رو داره)مشارکت کننده شماره 
و ارتباط آن با کاربردی بودن محتوا  کاربردی بودن محتوا:

زندگی کودکان یکی دیگر از مضامینی بود که افراد مشارکت 
کننده در تحقیق به کرات از آن زیاد کردند. یکی از مشارکت 

 کند که:کنندگان در این باره بیان می
بنظر من برقراری ارتباط با جامعه و زندگی واقعی کودک یکی از 

وزشی است،محتوای ویژگی های برجسته این برنامه و رویکرد آم
این رویکرد جدای از مسائل زندگی کودک نیست)مشارکت 

 (.1کننده شماره 
 

 مضمون سوم:روش

روش های آموزشی در برنامه درسی روییدنی مبتنی بر  بازی:

رویکرد رجیو امیلیا نسبت به روش های سنتی از تفاوت زیادی 
برخودار است، یکی از این روش ها بازی است که اکثر مشارکت 

اند، یکی از مشارکت کنندگان در کنندگان به آن اذعان داشته
 کند که:همین ارتباط بیان می

از اون صحبت کردم بازی از اهمیت زیادی در رویکردی که 
توی یادگیری برخودار است به طوری که به جرات می تونم بگم 

درصد یادگیری از طریق بازی رخ می ده)مشارکت  21باالی 
 (.2کننده شماره 
روش گفت و گو یا دیالکتیک یکی از روش های  دیالکتیک:

مطرح در رویکرد آموزشی مورد مطالعه در تحقیق حاضر بود که 
متخصصان امر به آن اشاره داشتند.یکی از مشارکت کنندگان در 

 کند که:این باره بیان می
ما توی این روش از سخنرانی سنتی استفاده نمی کنیم،با دانش 

کنیم)مشارکت ی کنیم مباحثه میآموزان بحث و گفت و گو م
 (.07کننده شماره 

آموزش آنی یا در لحظه یکی دیگر از آموزش در لحظه:

مواردی است که در مصاحبه ها به فراوانی از آن یاد شده 

است.یکی از مصاحبه شوندگان در همین ارتباط بیان می کند 
 که:

هر پدیده ای توی این نوع آموزش جدی تلقی میشه،این طور 
ست که شما فقط به موارد از پیش تعیین شده اهمیت بدی نی

بلکه باید سعی کنی در لحظه تدریس کنی)مشارکت کننده 
 (.00شماره 

یکی دیگر از مضامین برخاسته از داده  جوامع یادگیری:

ها،مربوط به جوامع یادگیری بود که از آن به عنوان روش 
د شده منحصر به فرد در رویکرد آموزشی مورد مطالعه یا
 کند که:است.یکی از مشارکت کنندگان در همین ارتباط بیان می

یادگیری در این روش به صورت جزیره ای نیست،همه با هم یاد 
می گیرن و مسئول یادگیری هم هستن،اینطور نیست که 
هرکسی فقط دنبال یادگیری خودش باشه)مشارکت کننده شماره 

1.) 
افراد مشارکت کننده در های که یکی از آیتم بارش مغزی:

تحقیق به فراوانی از آن یاد می کرند بارش مغزی است، یکی از 
 مشارکت کنندگان در همین ارتباط ذکر می کند که:

بارش مغزی اساس روش تدریس در این نوع آموزش رو تشکیل 
می ده، شما باید اجازه بدی خالقیت کودک بروز پیدا کنه و 

 (.01بده)مشارکت کننده شماره اونچه به ذهنش میاد رو بروز 
 

 مضمون چهارم: ارزشیابی

تاکید بر ارزشیابی عملی از جمله مواردی بود عمل محوری: 

که در سخنان بسیاری از افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر بر 
آن تاکید شده بود.یکی از افراد مصاحبه شونده در همین ارتباط 

 بیان می کند که:
این برنامه درسی ارزشیابی حالتش تغییر بنظر می رسه که توی 

می کنه و به صورت سنتی نیست،منظورم اینه که بیشتر عملی 
 (.00انجام میشه تا نظری)مشارکت کننده شماره 

مقوله بعدی که در ارتباط با ارزشیابی زیاد از  فرایند محوری:

داده های مصاحبه ها استخراج گردید تاکید بر فرایند هنگام 
ود به طوری که یکی از مشارکت کنندگان در همین ارزشیابی ب

 زمینه بیان می کند که:
در این رویکرد،ارزشیابی معطوف به نمره نیست،ینی فقط دنبال 
نمره دادن نهایی نیستیم بلکه بیشتر دنبال این هستیم فرایند 
کلی تا منجر شدن به نتایج نهایی رو در نظر بگیریم و متناسب 

 (.01رکت کننده شماره با اون نمره بدیم)مشا
یکی دیگر از آیتم های مهم استفاده از پروژه  پروژه محوری:

برای بررسی میزان آموخته های دانش آموزان است،یکی از 
 مشارکت کنندگان در همین راستا بیان می کند که:
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امتحان و آزمون هایی که ما توی این نوع از برنامه درسی می 
رت مداد و کاغذی گیرم مثل روش های معمول به صو

نیست،بلکه از دانش آموز میخوایم یه پروژه انجام بده و متناسب 
با اون به ارزیابی دانش آموز اقدام می کنیم)مشارکت کننده 

 (.03شماره 
 

 گیریبحث و نتیجه
 شیپ یدنییرو درسی برنامه یهدف پژوهش حاضر ارائه الگو

رویکرد ،معلمان با . در این بود ایلیام ویرج کردیبا رو یدبستان
-ای از تجارب لذت بخش، شرایطی فراهم میتدارک مجموعه

ها و محیط یادگیری به طور کنند که فراگیران در تعامل با آن
پردازند،در حقیقت در ها و عقاید میفعاالنه به تولید و کشف ایده

درسی روییدنی،یادگیری در اثر درگیر شدن فراگیران در برنامه
شود. ها حاصل میها و یا کاوشها،گفت و گوها،آزمایشفعالیت

های یادگیری ای از فعالیتبرنامه درسی روییدنی شامل مجموعه
ترین رود.هنریاست که عالئق و نیازهای کودکان را نشانه می

درسی، برنامه درسی روییدنی است. این نوع از شکل برنامه
و دانش آموز شکل درسی از طریق گفت و گوی بین معلم برنامه

-گیرد و حامل نظام دانش معین نیست، بدین معنا که برنامهمی

ای برای انتقال به درسی روییدنی دانش قطعی شناخته شده
فراگیران نیست، بلکه فرایندی پویاست که در آن معلمان و 
فراگیران از طریق مذاکره و گفت وگو دانش را کشف کرده و 

ر سعی شد با استفاده از رویکرد دهند.در تحقیق حاضتوسعه می
کیفی چندگانه به سواالت پژوهش پاسخ داده شود.نتایج پژوهش 

-حاضر حاکی از آن بود که این الگو از لحاظ هدف دارای ویژگی

هایی چون مشارکت، انعطاف پذیری، طرد از پیش تعیین 
هایی چون تمرکز بر نشدگی، در قسمت محتوا دارای ویژگی

غیرتجویزی،تسهیل گری، کاربردی بودن،  عالیق کودک،ماهیت
هایی چون بازی، دیالکتیک،آموزش آنی در قسمت روش ویژگی

و در لحظه، جوامع یادگیری، بارش مغزی و در قسمت ارزشیابی 
هایی چون عمل محوری،فرایند محوری و پروژه دارای ویژگی

 یدنییرو یبرنامه درس یالگورسد که محوری است.بنظر می
الگویی خالق و بدیع برای  ایلیام ویرج کردیبا رو یدبستان شیپ

دوره پیش دبستان است که منجر به رشد خالقیت در کودکان 
می شود و از طرفی با انعطاف پذیری که در ماهیت خود دارد 

 زمینه جذب کودکان را فراهم می کند.
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