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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه بهمنظور پرورش
فراگیرانی واجد شایستگیهای یادگیری خودراهبر بود.
روش :در این پژوهش بهمنظور ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه از روش کیفی
پژوهش نظریهای با هدف خلق و نقد طرحوارههای مفهومی برای فهم ماهیت بنیادی و ساختار پدیدهها استفاده شد.
بدین سبب با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند مالک محور از  141منبع فارسی و  281منبع التین برای تبیین
مبانی نظری و دیدگاه صاحبنظران حوزه یادگیری خودراهبر و برنامه درسی استفاده گردید.
یافتهها :پس از نقد و واکاوی طرحواره های یادگیری خودراهبر و برنامه های درسی اعم از رویکرد خطی و رویکرد
غیرخطی ،ابعاد و شاخصها پدیدهها شناسایی و مورد مقایسه قرار گرفت.
نتیجهگیری :چهار ویژگی استنتاج شده از طرحواره های یادگیری خودراهبر شامل خود نظارتی فراگیران ،نقش
منعطف معلم ،شرایط موقعیتها و روشهای یاددهی و یادگیری ،نیازمند استفاده از هر دو نوع طرحواره برنامه درسی
خطی و غیرخطی است .در همین راستا با بهرهگیری از رویکرد وارونه ،طرحواره برنامه درسی مبتنی بر یادگیری
خودراهبر با رویکرد وارونه طراحی گردید که ویژگیهای طرحواره های یادگیری خودراهبر و طرحوارههای برنامه درسی
خطی و غیرخطی را دارا میباشد.
کلید واژهها :طرحواره مفهومی یادگیری خودراهبر ،روش پژوهش نظریهای ،برنامه درسی وارونه.
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 .1مقدمه
آثار موج تحولی که با قدرت و سرعت خیرهکننده ،تمام جهان را درنوردیده و هر روز با نیروی محرکهی
خود تحوالت جدیدی را ایجاد نموده ،در محیطهای آموزشی نیز کامالً آشکار است (تافلر.)2002 ،1
در همین راستا نظریههای یاددهی و یادگیری نیز تغییر یافته ،در نتیجه آموزش متکی بر انتقال صرف
محتوی ،دیگر مناسب حال و آینده نیست .به همین سبب باید بر «یادگیری چگونه یادگرفتن» تأکید
کرد (نعیمی و همکاران .)1931 ،اکنون که ما در قلب یک انقالب آموزش جهانی هستیم ،دانشآموزان
باید از طریق یادگیری بهعنوان فرایندی پویا و مشارکتی قادر به تفکر ،کشف و بحث گردند (راکاوزکی
و موشنزکا )2019 ،2و هدایت یادگیری خود در مسیر زندگیشان به دست گیرند (مفلن 9و همکاران،
 .)2000لذا برای چیره شدن بر این شرایط توجه به نظریهی یادگیری خودراهبر بسیار مهم است؛ زیرا
فراگیران را به شناسایی مقاصد یا نیازهای یادگیری خودشان از طریق شناخت مشترک و تصمیمگیری
مشارکتی ترغیب میکند و به آنان اجازه میدهد تا با راهبردهایی چون جستجوگری ،یادگیری مستقل،
تکنیکهای تجربی ،تکوین و توسعه ارزیابی از پیشرفت فردی و گروهی بهسوی اهداف خود حرکت
کنند (ویسکرمی و همکاران .)1931 ،به عبارتی یادگیری خودراهبر یک فرایند هدفمند برای افزایش
احساس خودکارآمدی ،خودگردانی (النگ ،)2000،4مسئولیتپذیری تقبـل شده از سوی یادگیرندگان
برای یادگیری ،ابتکار عمل ،استفاده بهینه از منابع در راستای دستیابی به اهداف ،حل مسئله ،مثبت
اندیشی (فیشر 5و همکاران ،)2001 ،بهبود قوه درک و فهم (اسچیثر و کلی ،)2011 ،6تقویت روحیه
خوداتکایی در جهت یادگیری فعال (شریفی قورتانی و نادی )1935 ،و به حداکثر رساندن فرصتهای
یادگیری دانشآموزان با توجه به تفاوتهای فردی خصوصاً تفکر انتقادی (غنیزاده )2011 ،1و
همچنین وادار کردن فراگیران به ارائه ایده و تفکر درباره چگونگی استفاده از ایدهها موردتوجه قرار
میگیرد (حمدان 8و همکاران .)2019 ،اهمیت بیشتر این رویکرد یادگیری بدان سبب است که
فراگیران را قادر میسازد تا بتوانند حتی پس از خروج از نظام آموزش رسمی نیز دانش و صالحیتهای
حرفهای خویش را به روز نگاه دارند (نادی و همکاران )1930 ،و نیازهای آموزشی خود را بهطور
گسترده برآورده نمایند (کارن 3و همکاران)2013 ،؛ بنابراین با توجه به ویژگیهای برجسته یادگیری
خودراهبر میتوان اذعان داشت که توجه به آن از الزامات دنیای امروز میباشد .به همین سبب باید با
بهرهگیری از رهیافتهای بهدستآمده در برنامههای درسی شرایط الزم برای خودراهبر نمودن
1. Toffler
2. Rutkowski & Moscinska
3. Miflin
4. Long
5. Fisher& King
6. Scheithauer & Kelley
7. Ghanizadeh
8. Hamdan
9. Curran

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال نهم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 185 0011

فراگیران در یادگیری فراهم نمود تا بدین طریق فراگیران بتوانند تعیین نیازها ،اهداف ،استراتژی
یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری را خود بر عهده بگیرند (یوان 1و همکاران .)2012 ،آنچه مسلم است
نظام آموزشی حاضر مخصوصاً با برخورداری از برنامه درسی مبتنی بر محتوا برای حرکت در این جهان
دگرگون شونده مناسب نمیباشد (بلینکر 2و همکاران)2008 ،؛ زیرا امکان فرصتهایی برای تلفیق
دانش و مهارتها و برخوردار نمودن فراگیران از تجربه الزم برای برقراری ارتباط با محیط اطراف خود
و درک مفیدی از آن را ایجاد نمیکند و همچنین قادر به توسعه انگیزش ،شایستگیهایی همچون
خوداتکایی ،مدیریت منابع و زمان و همچنین مهارتهای مرتبط با کارآفرینی و نوآوری نمیباشد
(شپرد -لو 9و همکاران .)2018 ،در نظام آموزشی حاضر ،بهکارگیری برنامه درسی سنتی باعث شده،
پرسشگری و کنجکاوی جای خود را به انفعال ،بیارادگی و تمایل به تقلید از دیگران بدهد و
ذخیرهسازی حقایق جایگزین درگیری با مسائلی که فراگیران در زندگی روزمره با آن مواجهاند بشود
و گوش دادن جای فکر کردن را بگیرد؛ بنابراین دانشآموزان پس از تحصیل از مهارتهای الزم برای
حضور در جامعه امروز همچون تفکر انتقادی ،خالقیت ،برقراری ارتباط با دیگران ،تحلیل ناسازگاری،
استقالل ،مسؤولیتپذیری و مهارت کارگروهی برخوردار نیستند (حسنی و همکاران .)1939 ،چراکه
فعالیتهای دانشآموزان به انجام تکالیفی که از سوی معلم تعیینشده و خواندن کتابهای درسی یا
تمرین یک مفهوم یا حل مجموعهای از مسائل در خارج از مدرسه محدود میشود (استراس.)2012 ،4
به همین جهت باید با بهرهگیری مؤثر از فرصتها و همچنین پتانسیلهای موجود ،برنامه درسی
متداول را مورد تجدید مهندسی و تجدید ساختار قرار داد (جاللی و عباسی )1989 ،تا نظام آموزشی
بتواند قدرت اندیشه و مهارتهای ذهنی فراگیران را برای دست یافتن به راهحلهای مناسب و واقع
بینانه و خلق ایدههای نو تقویت کند و افرادی کاوشگر ،آفریننده ،مشکلگشا ،نوآور ،مولد و عامل تغییر
را تربیت کند (میرکمالی و خورشیدی)1981 ،؛ بنابراین با عنایت به مطالب طرح شده به نظر میرسد
یکی از موضوعات چالشبرانگیز در وضعیت فعلی نظام آموزشی این است که برنامههای درسی
زمینههای دستیابی دانشآموزان به دانش ،مهارت و نگرش الزم در ارتباط با یادگیری خودراهبر را
فراهم نمیآورند؛ بنابراین تغییر رویکرد برنامه درسی متداول برای خودراهبر نمودن فراگیران بهمنظور
گسترش سطح تجربیات و ارتقای توانمندیهای یادگیرندگان (سری ونگ )2015 ،5از طریق تغییر
رویکرد معلممحوری به رویکرد دانشآموز محوری و همچنین به حداکثر رساندن فرصتهای یادگیری
دانشآموزان بهوسیلة ایجاد محیطهای متنوع آموزشی و وادار نمودن آنها به ارائه ایده و تفکر درباره
چگونگی استفاده از ایدهها ضروری میباشد (حمدان 6و همکاران .)2019 ،در همین زمینه میتوان به
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مصاحبة تایلر با ادموند شورت نیز اشاره نمود که ارزشیابی عملکرد ضعیف فراگیران را مربوط به انقطاع
حوزه دانش محض با عملی میداند که به نظر وی راهحل رفع آن تبعیت از برنامه درسی وارونه است.
در این برنامه درسی تجربیات یادگیری در محیط بهعنوان مؤلفه آغازین در نظر گرفته میشود و این
امر کامالً برعکس اتفاقی است که در برنامههای درسی مرسوم رخ میدهد و تصور اینکه تجربه عملی
ضرورتاً باید منتظر انتقال دانش نظری بماند به تعلیق درمیآید به همین جهت از تعبیر برنامه درسی
با رویکرد وارونه استفاده میشود (مهرمحمدی .)1988 ،بدین ترتیب با بهرهگیری از این رویکرد در
برنامه درسی میتوان از مفروض رایج برتری دانش نظری بر دانش میدانی در آموزش روی برتافت
(مهرمحمدی و محمودی .)1932 ،در نتیجه با عنایت به تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی
و فناورانه جدید و همچنین با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد خودراهبری در یادگیری باید برنامه
درسی حاضر در جهت خودراهبر نمودن فراگیران مورد تجدید ساختار قرار گیرد .به همین جهت
مساله اصلی این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد
وارونه میباشد.
 .2سؤاالت پژوهش
 )1مؤلفههای طرحواره یادگیری خودراهبر بهمنظور طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری
خودراهبر کدماند؟
 )2ابعاد و شاخصهای طرحوارههای برنامه درسی برای طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری
خودراهبر کدماند؟
 )9طرحواره مفهومی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با کدامیک از طرحوارههای برنامه
درسی متناسب است؟
 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و روش بهکار گرفته شده کیفی از نوع روش پژوهش
نظریهای 1میباشد .پژوهش نظریهای زیربناییترین نوع پژوهش عملی ست که با هدف خلق طرحواره
مفهومی ،ابتدا طرحواره ها موردنقد و بررسی قرار میگیرند (مگانا )2002 ،2تا ماهیت بنیادی و
ساختاری پدیدهها و فرآیندها قابلفهم گردد و با بهرهگیری از این عوامل طرحواره مفهومی جدید ارائه
میگردد .در خلق طرحواره مفهومی معموالً دو بخش ،مفاهیم اساسی 9و مفاهیم ساختاری 4تصریح
میشود .عناصر و مؤلفههایی که سازنده واقعیت هستند و شالوده طرحوارههای مفهومی را بنا میکنند
1. Theoretical Inquiry
2. Magana
3. Constitutive concepts
4. Structural concepts
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در مقام مفاهیم اساسی و روابط شناساییشده میان عناصر طرحوارههای مفهومی نیز بهعنوان مفاهیم
ساختاری تعیین میشوند؛ بنابراین مجموعه کلی این مفاهیم نظام زبانی یا طرحوارههای مفهومی را
خلق میکنند (شورت .)1932 ،1جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل منابع علمی و پژوهشی چاپی
و الکترونیکی ،همچون رسالهها ،مقاالت و کتب التین سالهای ( )1318-2013و فارسی سالهای
( )1919-1936بوده است که در این زمینه از سایتهای معتبر داخلی و خارجی ازجمله مگ ایران،
نورمگز ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،ایرانداک ،علم نت ،پروکوئیست ،2اسپرینگر ،9ساینس
دایرکت ،4امرالد ،5اریک ،6تیلور و فرانسـیس 1و گوگل اسکوالر 8پیرامون موضوع موردمطالعه استفاده
شده است .برای نمونهگیری در این پژوهش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند مالکمحور بهره گرفته
شده است که نمونهها براساس مالکهای خاصی شناسایی میشوند (گال .)1982 ،مالک انتخاب
کتب ،مقاالت و رسالهها ،مرتبط بودن محتوای آنها با موضوع پژوهش بود .حجم نمونه منابع چاپی و
الکترونیکی پژوهش در مجموع تعداد  141منبع فارسی و  281منبع التین میباشد .در پژوهش حاضر
با توجه به بهرهگیری از روش پژوهش نظریهای ،بیست طرحواره یادگیری خودراهبر و برنامه درسی
موردنقد و واکاوی قرار گرفتند .بدینترتیب ابعاد و شاخصها ی هریک از طرحواره های یادگیری
خودراهبر و برنامه درسی اعم از خطی و غیرخطی استخراج گردید .سپس فرآیند تحلیل دادههای
پژوهش به تأیید چند متخصص و چند تن از اعضای هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد
تهران جنوب رسید و در نهایت با ترکیب ابعاد و شاخصهای بهدستآمده از طرحواره های مذکور
الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه طراحی گردید .بهصورت مختصر
تحلیل حاصل از نقد طرحوارههای موردبررسی همراه با جدول برآورد شاخصها و ابعاد در بخش
یافتهها ارائه شده است.
برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکلن و گوبا )1385( 3استفاده شد که معادل
روایی و پایایی در تحقیقات کمی است .بدین منظور بر پایه این روش چهار معیار مقبول بودن،
انتقالپذیری ،اطمینانپذیری و تأییدپذیری برای ارزیابی در نظر گرفته شد .در این زمینه بهمنظور
دستیابی به هر یک از این معیارها ضمن تعریف هر کدام اقدامات زیر انجام شد.
مقبول بودن :10عبارت از معنی داشتن یافتهها و معقول بودن و صرف زمان کافی برای آگاهی و درک
مسائل مرتبط با سؤالهای پژوهش .این اصل از طریق اختصاص دادن زمان طوالنی برای مطالعه منابع
1. Short
2. Proquest
3. Springer
4. Science Direct
5. Emerald
6. ERIC
7. Taylor & Francis
8. Google Scholar
9. Lincoln & Guba
10. Credib bility
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معتبر و در دسترس از ابعاد و نگاههای گوناگون نسبت به موضوع پژوهش صورت پذیرفت و همچنین
پژوهشگر در تالش بود که گردآورنده متعهد و دقیقی برای دادهها باشد.
انتقالپذیری :1عبارت است از کسب نظر و تأیید متخصصان ،اعتباریابی از طریق منابع مختلف و
بررسیهای چندگانه .برای این منظور تحلیل دادههای هر مرحله سه بار تکرار شد تا اطمینان حاصل
شود که مراحل تحلیل بدون سوگیری و سهلانگاری انجام شده است و همچنین نظرهای اصالحی و
تأیید چند متخصص و چند تن از اعضای هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی که در پژوهش شرکت
نداشتند درباره یافتههای پژوهش نیز موردتوجه قرار گرفت.
اطمینانپذیری :2عبارت است از ثبت و ضبط و یادداشتبرداری تمامی جزئیات مراحل پژوهش .در
این ارتباط در تمامی مراحل پژوهش یادداشتبرداری انجام شده است و جزئیات بسیاری از کارها و
تجزیهوتحلیلها تا مرحله پایانی کار برای اطمینان از نتایج بهدستآمده موجود بود.
تأییدپذیری :9عبارت از مستندسازی و حفظ تمامی مستندات در فرایند پژوهش برای بازرسی و
رسیدگی بهعنوان ابزاری برای اثبات کیفیت .در این ارتباط نیز تمامی مستندات مربوط به امر پژوهش
حفظ و نگهداری شده است.
 .4یافتههای پژوهش
سؤال اول پژوهش" :مؤلفههای طرحواره یادگیری خودراهبر بهمنظور طراحی الگوی برنامه درسی
مبتنی بر یادگیری خودراهبرکدامند؟"

برای پاسخگویی به این سؤال با بهرهگیری از روش پژوهش نظریهای واژگان نظری و طرحوارههای
یادگیری خودراهبر بهدستآمده از منابع ،موردنقد و واکاوی قرار گرفتند و بهمنظور تعیین روایی آنها
پس از کسب نظر و تأیید اساتید و متخصصان حوزه یادگیری درباره تمامی مستندات و یافتهها در
فرایند پژوهش ،ماهیت بنیادی ،ساختار پدیدهها و همچنین واژگان تخصصی این حوزه مورد گزینش
قرار گرفت که بهطور مختصر تحلیل حاصل از نقد طرحواره های موردبررسی همراه با جدول برآورد
شاخصها و ابعاد ارائه میگردد .ازجمله طرحواره های یادگیری خودراهبر طرحواره مفهومی چهارربعی
پرات )1388(4است که در آن روابط تعلیموتربیت بزرگساالن یا آندراگوژیکی 5و تعلیموتربیت کودکان
یا پداگوژیکی 6براساس میزان نیاز یادگیرنده به هدایت و پشتیبانی تنظیم شده است و مقدار پشتیبانی
موردنیاز براساس میزان تعهد یادگیرنده نسبت به اهداف یادگیری و اعتمادبهنفس آنها به توانایی خود
متفاوت میباشد .پرات پیشنهاد میکند که معلمین با توجه به تفاوتهای فردی یادگیرندگان در
1. Transferability
2. Dependability
3. Conformability
4. Pratt
5. Andragogical
6. Pedagogical
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موقعیتهای مختلف رویکردهای متفاو تی داشته باشند و حاالت متنوعی را که فراگیران از وابستگی
نشان میدهند را بپذیرند (پارک 1و همکاران2016 ،؛ شی وویت .)2018 ،2طرحواره توصیف شده
توسط دالهای 9و همکاران ( )1334مشابهتهایی با مدل چهار ربعی پرات دارد منتهی چهار مرحلهای
که آنها مشخص میسازند نه براساس نیاز به پشتیبانی و هدایت ،بلکه براساس سطح آندراگوژی و
پداگوژی خود یادگیرندگان به نمایش گذاشته شده است .به همین جهت معلم باید بتواند با هر مرحله
خود ارتباط برقرار کند (پاتری وسالم2011 ،4؛ برد)2016 ،5؛ اما طرحواره یادگیری خودراهبرگروو6
( )1331در قالب مراحلی تدوین شده که یادگیرنده بایستی برای رسیدن به سطح خودراهبری ،چهار
مرحله را طی نماید .به همین سبب نقش معلم و یادگیرنده در هریک از این مراحل متفاوت است و
برخالف مدل پرات که به یادگیرندگان این امکان را میدهد تا در زمانهای مختلف در هریک از چهار
ربع حرکت کنند در مدل گروواز یادگیرندگان انتظار میرود از مرحله یک تا چهار را بهصورت خطی
طی کنند (رانا 1و همکاران .)2016 ،در مرحله اول یادگیری حول محور معلم صورت میگیرد و
یادگیرندگان وابسته که از انگیزه و اعتمادبهنفس الزم برای دنبال کردن اهداف آموزشی برخوردار
نیستند به قدرتی نیاز دارند تا اهداف بهطور صریح و آشکارا به آنها تجویز شود .در مرحله دوم معلم
انگیزه و شور و شوق را برای دانشآموزان به ارمغان میآورد و یادگیرندگان نیز فعاالنه به فنون انگیزشی
معلم واکنش نشان میدهند .ارتباط بین معلم و دانشآموزان یک ارتباط دوطرفه است .در مرحله سوم
معلم با تمرکز بر بهبود توانایی دانشآموزان ،خود بهعنوان یک شرکتکننده در کسب تجربه برای
یادگیری حضور دارد و یادگیرندگان نیز برای دستیابی به مهارت و دانش در فرآیند آموزش شرکت
میکنند و بیش از یادگیری به نحوه یادگیریشان توجه دارند به همین جهت اعتمادبهنفس ،احساس
مدیریت و تواناییهایشان افزایش مییابد .نهایتاً مرحله چهارم نقش معلم تدریس به دانشآموزان
نیست بلکه یادگیرنده را به چالش میکشد و سپس برای انجام کار ،یادگیرنده را عمدتاً رها میکند و
برای تقویت شخص خود یادگیرنده تنها زمانی مداخله میکند که از وی خواسته شود که به چالش
رسیدگی کند بدین ترتیب یادگیرندگان بر فرایند کارآمد بودن و تولید تمرکز میکنند و یاد میگیرند
خود را ارزیابی نمایند و تالش معلم تا زمانی ست که از حصول مهارتهای خودراهبری در فراگیران
مطمئن شود (هاکینز .(2018 ،8از دیگر صاحبنظران این حوزه میتوان از کندی )1331( 3نام برد .از
نظر وی یادگیری خودراهبر ،بهعنوان یک چتر مفهومی ست که از چهار بعد تشکیل شده است

1. Park
2. Shi & Witte
3. Delahaye et al
4. Putri & Salam
5. Beard
6. Grow
7. Rana
8. Hawkins
9. Candy
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خودراهبری بهمنزله ویژگی شخصی (خودمختاری)1؛ خودراهبری بهمنزله رضایت و پتانسیل فرد برای
هدایت خودش (خودمدیریتی)2؛ خودراهبری بهمنزله شیوه سازماندهی آموزش در محیطهای رسمی
(کنترل یادگیرنده )9و خودراهبری بهعنوان پیگیری انفرادی فرصتهای یادگیری در محیطهای
غیررسمی (خودآموزی .)4تنوع سازهها در الگوی کندی ،درک عمیقی از یادگیری خودراهبر را ایجاد
میکند (لمتی وکلین2013 ،5؛ گو .)2016 ،6طرحواره بروکت و هیمسترا )1331( 1نیز در رابطه با
مسئولیت شخصی 8ست و به نقش عوامل در زمینه اجتماعی و کنترل افکار ،اعمال فرد و نحوه
پاسخگویی نسبت به شرایط خاص یادگیری توجه دارند که شامل ابعاد داخلی و خارجی یادگیری
است (رانا 3و همکاران .)2016 ،بهزعم آنها بعد خارجی ،فرایند یا روش آموزشی مرتبط با تمایل و
توانایی یادگیرندگان باعنوان مسئولیتپذیری شخصی 10است که فرد را قادر به کنترل یادگیری خود
مینماید و آن را یادگیری خودراهبر 11مینامند .بعد داخلی به مشخصههای فردی ارتباط مییابد که
فرد را مستعد کنترل یادگیری خود میکند .این بعد را یادگیرنده خودراهبر 12مینامند .این دو با هم
تلفیقشده و خودراهبری در یادگیری19را تشکیل میدهند (کارلیسل و فیش بک .)2015 ،14از دیگر
طرحواره های یادگیری خودراهبر میتوان به طرحواره سهبعدی انگیزه ،خودنظارتی و خود مدیریتی
گریسون )1331(15اشاره داشت که هر سه بعد آن با یکدیگر در تعاملاند .بدین گونه که هریک از
ابعاد این طرحواره نهتنها بر سایر ابعاد تأثیر میگذارد بلکه خود نیز از ابعاد دیگر طرحواره تأثیر
میپذیرد .خودمدیریتی شامل استفادهی فراگیران از منابع آموزشی در زمینه یادگیری میباشد که بر
مسؤولیت ساخت معنای حاصل از یادگیری ،تأثیرگذار است (گارسیا و بوترو 16و همکاران .)2013 ،از
نظر وی انگیزه عاملی اثرگذار در یادگیری خودراهبر بهشمار میرود که تصمیم یادگیری (انگیزه ورود)
و تالش الزم برای پشتکار در یادگیری بعد از شروع (انگیزه برای انجام تکالیف) را دربر میگیرد.
خودنظارتی که سبب هدایت افکار ،احساسات و رفتارهای فراگیران در دستیابی به اهداف مورد نظر
هدایت میگردد (کابینی مقدم و همکاران ،)1938 ،عاملی مهم برای بهرهگیری یادگیرندگان از
فرایندهای شناختی و فراشناختی که یادگیرندگان بشمار میآید و در آخر میتوان به طرحواره
1. Personal autonomy
2. self-management
3. learner control
4. autodidaxy
5. Lemmetty & Collin
6. Gu
7. Brockett & Hiemstra
)8. Personal Responsibility Orientation (PRO
9. Rana
10. Personal responsibility
11. self-directed learning
12. learner self-direction
13. self-direction in learning
14. Carlisle & Fishback
15. Garrison
16. García & Botero et al.
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یادگیری خودراهبر سونگ و هیل )2001( 1عنایت داشت که شش مؤلفه اصلی به نامهای درونداد،2
ویژگی شخصی ،9فرایندهای خودمختاری ،4طراحی ،5حمایت 6و نتایج 1را در برمیگیرد (بچ.)2011 ،8
اکنون با توجه به طرحوارههای ارائه شده از سوی صاحبنظران حوزه یادگیری خودراهبر خالصهای از
یافتههای کسب شده در جدول  1ارائه میگردد.
جدول  :1ابعاد و شاخصهای طرحوارههای یادگیری خودراهبر

طرحوارههای
یادگیری
خودراهبر

صاحبنظران

ابعاد

شاخصها

گریسون
()1380

*انگیزه * خودنظارتی
* خودمدیریتی

*الگوی تعاملی با ریشه در دیدگاه
ساختارگرایی *توجه به ویژگیهای
شخصی ،فرآیندهای یادگیری ،موقعیتهای
یادگیری

بروکت و همیسترا
()1331

*داخلی (ویژگی فردی)
*خارجی (ویژگی اجتماعی)

یادگیری مبتنی بر دو دیدگاه الف) منطقی
هدفدار ب) فرایندی
* تأکید بر مسئولیتپذیری فردی*توجه به
فرآیند یاددهی و یادگیری * توجه به نقش
زمینهای

کندی
()1331

*خودمختاری *کنترل یادگیرنده
*خودمدیریتی *خودآموزی

*توجه به ویژگیهای شخصی* تالش
فردی برای هدایت خود * سازماندهی
آموزش در محیطهای رسمی و
غیررسمی*توجه به نقش زمینهای

پرات
()1388

*میزان هدایت و پشتیبانی از
یادگیرنده در یادگیری

*توجه به روابط آندراگوژیکی و پداگوژیکی

دالهای لیمریک و هرن
()1334

* سطح آندراگوژی
* سطح پداگوژی

*نقشپذیری معلم متناسب با هر مرحله از
یادگیری با توجه به وضعیت فراگیر

گروو
()1331

*ویژگی فردی
*ویژگی موقعیتی

*روندی مرحلهای *نقش معلم الف)
صاحب اقتدار/مربی ب) مشوق /راهنما ج)
راهگشا د) مشاور *نقش فراگیر الف)
وابسته ب) عالقمند ج) شرکتکننده د)
خودراهبر

سونگ و هیل
()2001

*درونداد *ویژگی شخصی
*فرایندهای خودمختاری *طراحی
*حمایت *نتایج

*الگوی تعاملی با ریشه در دیدگاه
ساختارگرایی
*تأکید بر فرآیندهای آموزشی
* توجه به یادگیری در محیطهای برخط و
مجازی
1. Song & Hill
2. Input
3. Personal Attributes
4. Autonomous Processes
5. Design
6. Support
7. Outcomes
8. Beach
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با عنایت به نتایج بهدستآمده از ابعاد و شاخصهای طرحوارههای یادگیری خودراهبر میتوان
برخی از ویژگیهای عناصر یادگیری خودراهبر اشاره نمود :الف :یادگیرنده؛ خودنظارتی در فراگیران
که همان حفظ توجه فعال به رخداد افکار و رفتار های هدفمند خاص می باشد (پاکمنش و جاودان،
 )1933برای بهرهگیری از فرایندهای شناختی و فراشناختی ازجمله ویژگیهای بسیار مهمی است که
از طریق آن فراگیران میتوانند مسؤولیت شخصی برای ساخت دانش معنادار و معتبر را به دست آورند
بنابراین شایسته است به نیازها و توانمندیهای یادگیرندگان توجه شود (بچ)2011 ،؛ زیرا بهزعم لمتی
و کلین ( )2013از طریق توجه به نیازهای فراگیران آنها میتوانند خود درصدد هدایت خود برآید و
مسئولیت ساخت معنای حاصل از یادگیریشان را خود بر عهده بگیرد آنچه مسلم است یادگیرنده
برای دستیابی به این امر باید مراحلی را طی کند و نقش وی در هریک از این مراحل متفاوت است.
بهگونهای که در ابتدا از مرحله یادگیرندهای وابسته به عالقهمند سپس مشارکتکننده و در نهایت
خودراهبر تبدیل میگردد .ب :معلم؛ نقش معلم در این فرآیند بسیار منعطف است بهگونهایکه با طی
مراحلی باید بتواند از معلمی صاحب اقتدار (رویکرد معلممحوری) به معلمی مشوق و راهنما سپس
راهگشا و در نهایت مشاور (رویکرد دانشآموز محوری) تبدیل شود (رانا و همکاران .)2016 ،چگونگی
و میزان پشتیبانی معلم از دانشآموز ،به نیازهای یادگیرنده ،پتانسیل فردی و اعتمادبهنفس
دانشآموزان بستگی خواهد داشت و آنان باید با ایجاد موقعیتهای یادگیری مناسب براساس نیازها و
توانمندیهای فراگیران و از طریق فرایندهای تعاملی و کنترل هنجارهای آموزشی ،فرایندهای یاددهی
و یادگیری را سازماندهی کنند (کارلیسل و فیشبک2015 ،؛ بچ .)2011 ،ج :موقعیتهای یاددهی-
یادگیری؛ شرایط و موقعیت یاددهی-یادگیری براساس سطح آندراگوژی و پداگوژی و درجهای از
هدایت و پشتیبانی که یادگیرنده در شرایط یادگیری و برخوردار است تنظیم میگردد (پارک و
همکاران .)2016 ،موقعیتهای یادگیری مناسب هر دو رویکرد یادگیری یعنی منطقی هدفدار و
فرایندی را پوشش میدهد .به عبارتی موقعیتهای یاددهی-یادگیری از کامالً کنترل شده شروع و به
موقعیتهای آزاد ختم میشود (بروکت و هیمسترا .)1331 ،د :روشهای یاددهی و یادگیری؛ اگر
روشهای یاددهی و یادگیری را به دو گروه معلممحور و دانشآموزمحور تقسیم کنیم ،در طرحوارههای
یادگیری خودراهبر یاددهی و یادگیری بهصورت مراحلی خطی رخ میدهد که از یادگیری با رویکرد
معلممحوری آغاز و به سمت یادگیری با رویکرد دانشآموزمحوری سوق مییابد تا فراگیران بتوانند با
ایجاد شرایط مناسب یاددهی و یادگیری به احساس رضایتمندی از یادگیری در محیطهای رسمی و
غیررسمی دست یابند (گو .)2016 ،با در نظر گرفتن این چهار ویژگی که از طرحواره های یادگیری
خودراهبر استخراج شدهاند اکنون بهمنظور تعیین عناصر برنامه درسی یادگیری خودراهبر شامل
ویژگیهای اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی یادگیری ،ارزشیابی و تعیین نوع ارتباط بین آنها سؤال
دوم پژوهش موردتوجه قرار میگیرد.
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سؤال دوم پژوهش" :ابعاد و شاخصهای طرحوارههای برنامه درسی برای طراحی الگوی برنامه درسی
مبتنی بر یادگیری خودراهبر کدماند؟"

برای یافتن ویژگیهای طرحواره برنامه درسی مناسب جهت طراحی الگوی برنامه درسی مطلوب با
بهرهگیری از روش پژوهش نظریهای واژگان نظری و طرحوارههای برنامه درسی اعم از رویکرد خطی
و غیرخطی بهدستآمده از منابع ،موردنقد و واکاوی قرار گرفتند و بهمنظور تعیین روایی آنها پس از
کسب نظر و تأیید اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه برنامه درسی درباره تمامی مستندات و یافتهها
در فرایند پژوهش ،ماهیت بنیادی ،ساختار پدیدهها و همچنین واژگان تخصصی این حوزه مورد
گزینش قرار گرفت که بهطور مختصر تحلیل حاصل از نقد طرحوارههای موردبررسی همراه با جدول
برآورد شاخصها و ابعاد ارائه میگردد.
طرحوارههای خطی برنامه درسی

تمرکز طرحوارههای برنامه درسی با رویکرد خطی بر راهنمایی بزرگساالن همراه با ارائه دانش کاربردی
با هدف کسب تجربه و تأکید بر محتواست (مهرمحمدی .)1932 ،از موکدات دیگر این برنامه درسی،
حرفهآموزی مبتنی بر معلم محوری بهمنظور پاسخگویی به مسائل عینی فراگیران میباشد (جهانی،
 )1984و همچنین کسب مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و
شایستگیهای عملی در رفتار و فعالیت است که از طریق کارورزی و تجربه حاصل میگردد (پیرهادی،
 .)1981محیط یادگیری در این برنامه چندان منعطف نیست و یادگیرنده نیز در امر یادگیری خود،
بهطور فعاالنه عمل نمیکند (میلر .)1932 ،در این رویکرد تصمیمگیری در خصوص تدوین و اجرای
برنامههای درسی بر عهده متخصصان است (فتحی واجارگاه )1988 ،و معلمان برنامه را طبق روال و
مسیری مشخص تدریس و چارچوبهای مشخص آن را گامبهگام رعایت نموده (مورفی و پاشور)2010،
و نتایج یادگیری را در رابطه با اهداف ارزیابی میکنند .به همین جهت این برنامه درسی خطی ،عینی
و تجویزی میباشد (هانکینز و ارنستاین2016 ،1؛ فتحی واجارگاه .)1988 ،بابیت ازجمله صاحبنظران
این حوزه معتقد است در طراحی برنامه درسی ،اهداف را باید براساس آماده نمودن دانشآموزان برای
زندگی بزرگسالی تعیین نمود .البته باید در این امر ،نیازهای دانشآموزان (هانکینز و ارنستاین،2
 )2016و فعالیتهای بزرگساالن را مدنظر قرار داد (نال .)2011 ،9شیوهی چارترز در طراحی برنامه
درسی بهعنوان یکی از صاحبنظران رویکرد تکنیکی ،تحلیل وظیفه میباشد و نقطه آغاز آن توصیف
مهارتهایی است که از حداکثر بازده برخوردار بوده (شریفیان )1932 ،و هدف آن افزودن کارایی
فراگیران است (نال .)2011 ،ازجمله صاحبنظران دیگر این حوزه میتوان از تایلر را نام برد که بهزعم
مارش و ویلیس ( )2001منطق او در ایجاد اجماع بین اندیشمندان مختلف برنامه درسی از سودمندی
عملی زیادی برخوردار است (خسروی و کافیزاده .)1931 ،از نظر وی برنامه ریزان درسی باید تجارب
1. Hunkins & Ornstein
2. Hunkins & Ornstein
3. Null
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یادگیری را در جهت تحقق اهداف تعیین شده و با در نظر گرفتن تجربیات گذشته فراگیران تدوین
نمایند (احمدی و علوی لنگرودی)1936 ،؛ بنابراین هر معلم باید از فهم کافی نسبت به اهداف یادگیری
و انواع تجارب یادگیری که میتواند برای دستیابی به اهداف ،مورداستفاده قرار گیرد برخوردار باشد
(خسروی .)1939 ،از نظر بیوشامپ )1381( 1نیز مدل تایلر دارای آغاز و پایان مشخصی است و
ارزشیابی در این مدل به دنبال آن است که آیا فعالیتهای انجام شده به نتیجه مطلوبی منجر شده
است (لوننبرگ)2011 ،2؛ بنابراین رویکرد وی حرکت گامبهگام ،در پارادایمهای برنامه درسی میباشد
که آن را با مدل خطی نشان میدهد (هانکینز و ارنستاین .)2016 ،9کالین )1331( 4بهعنوان یکی
دیگر از صاحبنظران این حوزه ،الگوی برنامه درسی خود را با هدف ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده
اجرا میکند .دانش سازمانیافته و اندوخته شده ،اصطالحات و مفاهیم مربوط به ماده درسی ،محتوایی
است که باید با اتخاذ راهبردهای یاددهی زمینه کسب تجربیات یادگیری فراهم میآورد (ابراهیم
کافوری و همکاران .)1934 ،استارک و التوکا 5در برنامه درسی خود قائل به سازگاری و تعدیل برنامه
درسی برای افزایش یادگیری براساس تجربه و ارزشیابی است .در این دیدگاه تحلیل برنامه درسی یک
طراحی معکوس به معنی بررسی برون دادها برای دستیابی به اهداف و مقاصد برای تصمیمات تلقی
میشود .از نظر او فهم برنامه درسی نیازمند تعیین هدف یعنی دانش ،مهارتها و نگرشهایی است که
باید آموخته شوند ،محتوا و موضوعات درسی ،توالی ،یادگیرندگان ،فرایندهای آموزشی ،منابع آموزشی،
ارزشیابی و در نهایت سازگاری ،تعدیل و تغییر در برنامه است (حسین قلیزاده و همکاران1936 ،؛
عجم .)1932 ،الگوی هانکینز ( .)1385نمونه دیگری از الگوهای تکنیکی ست که به مفهومی ساختن
مفاهیم اساسی برنامه درسی توجهی ویژه دارد و اهداف را بهعنوان راهنما میداند که نتایج یادگیری
مورد انتظار را بیان میکنند و محتوا را شامل حقایق ،مفاهیم ،اصول و نظریهها میداند و به روشهایی
اشاره دارد که یادگیرندگان در کاربرد دانش و مهارتهای خود در انتقال آموختههای خود به دیگران
استفاده میکنند (ملکی)1939 ،؛ اما آنچه در برنامه درسی هانکینز شایانذکر است توجه وی به نقش
محوری معلم در برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی است (ملکی و همکاران)1935 ،؛ بنابراین
با توجه به مطالب طرح شده ،ابعاد و شاخصهای هریک از طرحواره های برنامه درسی خطی در جدول
 2ارائه میگردد.

1. Beauchamp
2. Lunenburg
3. Hunkins & Ornstein
4. Klein
5. Stark & Lattuca
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جدول  :2ابعاد و شاخصهای طرحواره های برنامه درسی خطی
طرحوارههای برنامه درسی خطی
صاحبنظران

ابعاد

شاخصها

بابیت
()1324

اهداف ،موضوعات درسی ،فعالیتهای
یادگیری ،ارزشیابی

بهکارگیری تفکر اقتصادی ،توجه به فعالیتهای اجتماعی
بزرگساالن ،آمادهسازی فراگیران برای آینده از طریق تحلیل
فعالیتها

چارتز
()1324

اهداف ،موضوعات درسی ،فعالیتهای
یادگیری ،ارزشیابی

ارائه نظریه کارکردی ،توجه به زندگی اجتماعی ،تحلیل
وظیفه (تحلیل فعالیتهای شغلی) و توجه به حداکثر بازده

تایلر
()1343

اهداف ،تجارب یادگیری ،سازماندهی
تجارب یادگیری ارزشیابی

توجه به حل مسائل واقعی ،ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار
یادگیرنده ،بهرهگیری از سه منع اطالعاتی (فراگیر ،جامعه و
موضوع درسی) ،استفاده از تجربیات گذشتگان ،توجه به
خالقیت معلم و دستکاری محیط یادگیری

کالین
()1331

هدف ،محتوی ،راهبردهای یاددهی و
یادگیری ،مواد و منابع آموزشی،
فعالیتهای یادگیری ،زمان و فضای
آموزشی ،گروهبندی و ارزشیابی

بهرهگیری از هفت سطح برنامه درسی :آکادمیک یا آرمانی،
اجتماعی ،رسمی ،نهادی ،برنامه درسی آموزشی ،اجرایی،
تجربی

هانکینز ()1385

نیازهای فراگیران ،اهداف ،انتخاب محتوا،
انتخاب تجربههای یادگیری ،اجرای برنامه
درسی ،ارزشیابی ،نگهداری برنامه درسی

مفهومی ساختن مفاهیم اساسی برنامه درسی ،توجه به
محتوای قابل تجربه توسط دانشآموزان ،اهمیت توجه به
فرایندهای شناختی که یادگیرندگان در تفکر عنایت ویژه
به نقش معلم در برنامه درسی

استارک و التوکا
()1331

هدف ،محتوا ،توالی ،یادگیرندگان،
فرآیندهای آموزشی ،منابع آموزشی،
ارزشیابی و سازگاری و تعدیل

افزایش یادگیری از طریق سازگاری و تعدیل و بهرهگیری از
تجربه ،طراحی معکوس در برنامه درسی و تصمیمگیری
براساس اهداف کسب شده

با عنایت به نتایج بهدستآمده از ابعاد و شاخصهای طرحواره های برنامه درسی خطی میتوان
برخی از ویژگیهای عناصر این برنامه درسی را اشاره نمود :الف :تجویزی بودن؛ این نوع برنامهها از
قبل طراحی شده و به معلمان برای اجرا تجویز میشود ب :معلممحوری؛ نقش اصلی در آموزش به
معلم داده شده و دانشآموزان منفعل و بیشتر پذیرنده است ج :توجه به تفاوتهای فردی در آموزش؛
تفاوتهای فردی دانشآموزان در هنگام اجرای برنامه درسی یعنی آموزش با بهکارگیری پیشآزمون
و روشهای تدریس متنوع موردتوجه قرار میگیرد .د :هدفمحوری؛ هدفهای از پیش تعیین شده
محور این نوع برنامهریزی درسی است .ه :محیط یادگیری؛ محیط یادگیری این برنامهها کنترل شده
میباشد و میتواند مدرسه و یا در مواردی مثل حرفهآموزی ،خارج مدرسه باشد.
طرحوارههای غیرخطی برنامه درسی

رویکرد غیرخطی را گروهی از نظریهپردازان برنامه درسی که تحت تأثیر افکار دیویی ،برنامه درسی
مبتنی بر موقعیتهای پیشبینینشده را مطرح نمودهاند (فتحی واجارگاه .)1988 ،این نوع برنامه
درسی بهدنبال کمک به فراگیران است تا بیاموزند که خود یاد بگیرند و از فرصتهای یادگیری برای
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تقویت انواع مهارتها و تواناییهای ذهنی بهمنظور کسب توانمندی برخورد مناسب با مسائل مختلف
(مهرمحمدی ،)1932 ،پرورش خودپنداره مثبت ،رشد مهارتهای میان فردی (میلر ،)1932 ،کشف
تواناییها و استعدادها (الکساندر )1386 ،1و تحریک انگیزه درونی بهره ببرند (میلر .)1932 ،براین
اساس باید فراگیران را تشویق نمود آنچه را که در محیط زندگی با آن مواجه میشوند را بهعنوان
تجارب به کالس درس بیاورند تا هنر تفکر پیرامون تجارب را بیاموزند (الکساندر)1386 ،؛ بنابراین
وظیفة معلم فقط انتقال دانش و معلومات به دانشآموزان نیست ،بلکه مهمتر از آن توجه به شیوهای
است که معلومات باید آموخته شوند تا باعث تغییر در تفکر ومنش فرد گردد (جهانی .)1984 ،برای
تحقق این امر معلم باید وظایفی نظیر تسهیلگر محتوا ،مشارکتکننده در بحثها ،ارائه منابع گوناگون
یادگیری ،افزایش تعامل با شاگردان ،تسهیل مشارکت بین شاگردان ،ترغیب آنها به یادگیری فعال،
تأکید بر تفاوتهای فردی ،تقویت انعطافپذیری شناختی ،مسئلهمحوری ،ترغیب به یادگیری گروهی
و نظارت و ارائه بازخورد را بر عهده گیرد (سراجی و همکاران .)1981 ،آنچه مسلم است در انتخاب
فعالیتهای یادگیری و سازماندهی محتوای برنامه درسی ،نیازها و عالیق فراگیر محور اصلی میباشد
(ملکی)1939 ،؛ بنابراین برنامه درسی غیرخطی از پیش تنظیمنشده و به مراحل دقیق و یا حوزههایی
مشخص تقسیم نمیگردد بهعبارتی تجویزی عمل نمیکند .این دیدگاه بهجای تأکید بر بازدهی تولید،
بر یادگیرنده و فرایند یادگیری تأکید دارد و به شهود ،فهم ،بینش و آگاهی اهمیت میدهد و هنر،
نبوغ هنری ،زیباشناسی ،ابتکار و ...را وارد عرصه برنامه درسی میکند (فتحی واجارگاه.)1988 ،
مکدونالد 2ازجمله صاحبنظران این حوزه برنامه درسی است که در آثار خود بر فهم اینکه آموزش
مدرسهای چگونه به رشد خودپنداره دانشآموزان کمک میکند یا از آن ممانعت به عمل میآورد توجه
دارد و به جهت تأکید وی به رشد انسانی بر این عقیده است که برنامه درسی باید ظرفیتهای معنوی،
عقالنی و جسمانی دانشآموزان را تحقق بخشد (شریفیان .)1932 ،مدل برنامه درسی وی از چهار
نظام مجزا ولی مرتبط به هم تشکیل شده که عبارتند از برنامه درسی ،آموزش ،تدریس و یادگیری.
آموزش بهعنوان موقعیت تعامل دانشآموز و معلم ،تدریس بهعنوان رفتار معلم ،یادگیری بهعنوان
تغییر ایجادشده در رفتار یادگیرنده و برنامه درسی بهعنوان مجموعه تصمیمات و تالشهایی که در
حین آموزش و قبل از آموزش صورت میگیرد .ارتباط وهم پوشانی این چهار نظام متعامل بیانگر آن
است که پرداختن به هر یک از آنها مستلزم توجه به سایر قسمتها است (فتحی واجارگاه و
مهرمحمدی .)1918 ،ازجمله دیگر صاحبنظران این حوزه برنامه درسی میتوان به آیزنر)1334(9
اشاره نمود که به مفهوم و ماهیت انسان و فرآیند تعلیموتربیت درونی انسان تأکید دارد و برای تحقق
رشد انسانی به ایجاد ،موقعیتهایی برای یادگیری بیشتر و عمیقتر ،مشارکت در حل مسائل اجتماعی،
توسعه مهارت تصمیمگیری ،رشد مفهوم خودراهبری ،تحقق خود و شکوفایی انسانی ،کارکرد مؤثر
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اجتماعی و توسـعة فرهنگی ،تربیت عقالنی و رشد فراشناختی و کسب تواناییها و صالحیتهای الزم
برای انجام کار توسط دانشآموز و مقوله زیباییشناسی توجه دارد (سلسبیلی1983 ،؛ شهبازی1939 ،؛
دهقانی و همکاران .)1935 ،آیزنر به جهت پیروی از دیویی برنامه درسی مسئلهمحور را موردتوجه
قرار داده است .به همین جهت باید محیطی را خلق نمود که فراگیران بتوانند مسائل را شناسایی و با
توجه به تجارب قبلی آن را موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار دهند (حاجیتبار فیروزجائی و همکاران،
 .)1934او معلمان و طراحان برنامة درسی را هدایتکنندگان تجربیات یادگیری معرفی میکند که
تالش میکنند با ارائة تجربیاتی معنادار ،دانشآموزان را قادر سازند تا با سطوح درونی خود ،ارتباط
برقرار کنند (نال )2011 ،1به نظر وی فرایند تولید برنامه با الهام از فرایند تولید اثر هنری سامان
مییابد؛ زیرا فرآیند تولید برنامه درسی و مجموعه تصمیماتی که باید اتخاذ شود بهمنزله فرایند خلق
یک اثر هنری ست که محکوم به تبعیت از قاعده مشخصی نیست و تالش برای خلق فرصتهای
یادگیری ،یعنی گوهر برنامه درسی نیازمند اتکاء به ظرفیت تخیل و ابداع است (مهرمحمدی)1932 ،؛
بنابراین از نظر آیزنر ( )1385راههای رسیدن به دانش به جهت تنوع آن با هیچ نظام خاص فکری
تعریف و محدود نمیشود؛ زیرا نگهداری ،بیان و فهم دانش بسیار گستردهتر از شیوة کتبی یا شفاهی
است به همین سبب وجوه ارائه محتوای تربیتی باید مبتنی بر تنوع دانشها باشد و به همین علت وی
پاسخگویی چندگانه را مطرح مینماید .به نظر وی اگرچه زبان استداللی ،قدرتمندترین ابزارها برای
طبقهبندی مطالب است اما ما به زبانی ژرفتر و ظریفتر نیاز داریم .زبانی که بتواند ویژگیهای کیفی
را به ما ارائه دهد .شعر ،نقاشی و موسیقی چنین ویژگیهایی را دارا میباشند (دادرس و نقیبزاده،
 .)1986از دیگر صاحبنظران این حوزه برنامه درسی میتوان به نظرات پاینار )1318( 2اشاره داشت
او معتقداست در طراحی برنامه درسی نباید هدفها را از قبل تعیین و از طریق مراحل یا رویههای
مشخص پیش برد (دهقانی و همکاران)1930 ،؛ زیرا اگر به فراگیران این اندیشه منتقل شود که همه
مشکالت ،راهحلی مشخص و همهی سؤالها پاسخی دارند ،این پیام به دانشآموزان انتقال داده میشود
که برای هر یک سؤال یک پاسخ صحیح وجود دارد که مانع خالقیت است (خویینژاد و مهرمحمدی،
 .)1932پاینار ( )2006برای افزایش قدرت درک فراگیران ایده استفاده از کتابهای موجز را مطرح
نمود (کتابهایی که بهصورت میانرشتهای خالصه تحقیقات علمی را بهصورت جامع در خود داشته
باشند)؛ زیرا معلمان را قادر میسازد که هم خود و شاگردانشان فقط مصرفکننده دانش نباشند ،بلکه
بهعنوان مشارکتکنندگانی فعال ،شاگردان خود را در گفتگوهای پیچیده در کالسهای درس هدایت
کنند .او یک سهضلعی را در تدوین برنامه درسی ترسیم میکند :دانش آکادمیک 9ذهنیت فردی 4و
جامعه .این سه ضلع گرچه شبیه سه منبع تشخیص نیاز در ایده تایلر یعنی موضوع درسی ،جامعه و
1. Null
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4. Subjectivity
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فراگیر میباشد ،اما بهشدت نوسازی شدهاند (قادری .)1939 ،برنامه درسی وی شامل طراحی ،تدوین،
اجرا و ارزشیابی ست و مطلب حائز اهمیت اینکه تمام ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری را بهصورت یک
کل واحد و بههمپیوسته در نظر میگیرد (فتحی واجارگاه .)1986 ،حال با توجه به مطالب ارائه شده
در این بخش ابعاد و شاخصهای طرحواره های برنامه درسی غیرخطی در جدول  9ارائه میگردد:
جدول  :3ابعاد و شاخصهای طرحواره های برنامه درسی غیرخطی
طرحوارههای برنامه درسی غیرخطی
صاحبنظران

ابعاد

شاخصها

مکدونالد
()1315

آموزش ،تدریس ،یادگیری
و نظام برنامه درسی

توجه به نهضت نو مفهوم گرایی ،رشد خودپنداره مثبت فراگیران ،توجه به
نقش مدارس بهعنوان تسهیلگر برای دستیابی به خود شکوفایی فراگیران،
بهبود ظرفیت معنوی ،عقالنی و جسمانی فراگیران ،توجه به تعامل فراگیران با
محیط اطراف

پاینار
()1318

طراحی ،تدوین ،اجرا و
ارزشیابی

دستیابی به بینش از طریق توجه به منابع درونی ،توجه به ابعاد شناختی،
عاطفی و رفتاری بهعنوان یک کل واحد ،توجه به اهمیت استقالل ذهنی
فراگیران و تجارب آنان

آیزنر
()1334

هدف ،محتوا ،انواع
فرصتهای یادگیری،
سازماندهی محتوا ،روش
ارائه و روش پاسخ و
ارزشیابی

توجه به مفهوم و ماهیت انسان و چگونگی یادگیری ،توسعه فرآیندهای ذهنی
و گسترش و تجربیات شخصی با بهرهگیری از تفکر و حواس ،توجه به ظرفیت
تخیل و ابداع ،بهرهگیری از نظریه بازسازی تجربه و درک آثار هنری ،استفاده
از تجارب واقعی بهعنوان محتوی ،رویکرد مسئله محور ،توجه به نظریه
کثرتگرایی شناختی و ارائه نظریه اشکال مختلف بازنمایی دانش

با عنایت به نتایج بهدستآمده از ابعاد و شاخصهای طرحواره های برنامه درسی غیرخطی میتوان
برخی از ویژگیهای عناصر این برنامه درسی را اشاره نمود :الف :غیرتجویزی بودن؛ در این نوع برنامه
معلم میتواند با توجه به مؤلفههای دیگر عناصر برنامه درسی را اصالح و یا تغییر دهد .ب :تعاملی
بودن؛ هر کدام از عناصر برنامه درسی متأثر از عناصر دیگر بوده و همچنین در آنها تأثیرگذار هستند
برخالف برنامههای خطی .ج :توجه به تفاوتهای فردی؛ توانمندیها و نیازهای فراگیر در همه مراحل
برنامه درسی شامل طراحی ،اجرا و ارزشیابی ،محور اصلی این نوع برنامههای است .د :روشهای
یاددهی-یادگیری دانشآموزمحوری؛ معلم بهعنوان تسهیلکننده است و دانشآموز نقشی فعال دارد.
سؤال سوم پژوهش" :طرحواره مفهومی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با کدامیک از
طرحواره های برنامه درسی متناسب است؟"

برای طراحی طرحواره برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر به جهت بهرهگیری از روش پژوهش
نظریهای برای پاسخ به سؤالهای اول و دوم پژوهش بهوسیلهی نقد و واکاوی طرحواره های یادگیری
خودراهبر و برنامه درسی ابعاد و شاخصهای هر یک از طرحوارههای مذکور مشخص گردید .بهمنظور
پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،ویژگیهای بهدستآمده از طرحوارههای یادگیری خودراهبر با ویژگیهای
طرحواره های برنامه درسی مورد مقایسه قرار گرفت تا میزان تناسب آنها باهم مشخص شود تا بدین
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ترتیب بتوان مفاهیم اساسی و ساختاری به عبارتی ویژگیهای عناصر طرحواره برنامه درسی مطلوب
را گزینش نمود .در همین راستا یافتههای حاصل از این مقایسه در جدول  4ارائه گردیده است.
جدول  :4بررسی تناسب شاخصهای طرحوارههای یادگیری خودراهبر و عناصر برنامه درسی
عناصر برنامه
درسی
یادگیرنده
معلم
محیط یادگیری
اهداف
برنامه درسی
توجه به
تفاوتهای فردی
ارتباط عناصر
برنامه درسی
فعالیتهای
یاددهی-یادگیری
ارزشیابی

شاخصهای طرحواره های یادگیری خودراهبر

طرحواره های
برنامه درسی
مناسب

از عنصری وابسته
به مشارکتکنندهای فعال
صاحب اقتدار و کنشگر اصلی
راهنما و هدایتکننده یادگیری
از قبل پیشبینیشده و کامالً تحت کنترل
تعاملی و مرتبط با زمینه و دیگر عناصر برنامه درسی
از قبل توسط برنامه ریزان درسی تعیین شدن
در تعامل با بقیه عناصر برنامه درسی تعیین ،اصالح و تغییر داده میشود
تمرکز بر تفاوتهای فردی دانشآموزان در آموزش
در همه مراحل؛ طراحی ،اجرا و ارزشیابی
یکطرفه و خطی
تعاملی و چندبعدی
از قبل تعیین شده براساس اهداف
متفاوت با توجه به توانمندیه و تجربیات فراگیران
براساس اهداف از قبل تعیین شده
در تعامل با دیگر عناصر برنامه درسی

خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی
غیرخطی

با توجه به مطالب بیان شده در جدول شماره  4برخی از شاخصهای یادگیری خودراهبر با
ویژگیهای برنامههای درسی خطی و برخی دیگر با ویژگیهای برنامه درسی غیرخطی متناسب است؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برای طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر باید
از هر دو طرحواره برنامه درسی خطی و غیرخطی بهره گرفت؛ اما چگونه میتوان این دو پارادایم
متفاوت را در یک الگو در کنار هم قرار داد .بررسیها در ادبیات برنامه درسی ،ما را به مفهوم برنامه
درسی وارونه رهنمود میکند .الگوی برنامه درسی وارونه از مفروض رایج در برنامه درسی متداول
مبنی بر تقدم دانش نظری بر دانش میدانی یا بهبیاندیگر نگاه سلسله مراتبی به این دو نوع دانش
روی برمیتابد ،بدین مفهوم که از آغاز کردن دوره تحصیلی با کالس درس با محوریت مباحث نظری
دست شسته و دیگر الزم نیست تجربه عملی بهعنوان بخش پایانی برنامههای درسی به تأخیر بیفتد
(مهرمحمدی .)1988 ،بدین ترتیب دانشآموزان همراه با تجارب کسب شده و همچنین پرسشهایی
که در رابطه با تکالیف عملی در ذهنشان ایجادشده به کالس درس میآیند و مدرس میبایست
شرایطی مناسب جهت بحث و گفتگو پیرامون مسائل طرح شده برای آنان فراهم کند و عالوهبر
راهنمایی جهت برآوردن نیازهای دانشآموزان ،نحوه تعامل و همکاری آنان را نیز با یکدیگر رصد نماید
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(مارکز)2015 ،1؛ بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده به این نتیجه میتوان دست یافت که در برنامه
درسی وارونه از دو موقعیت ( بالینی یا محیط خارج کالس درس و محیط داخل کالس درس) برای
آموزش استفاده میشود .بدین گونه که ابتدا دانشآموزان بهمنظور حرفهآموزی در محیطهای کار
واقعی و یا کارگاههای شبیهسازیشده در محیط خارج از کالس درس با رویکرد معلممحوری آموزش
میبینند .سپس فراگیران پس از یادگیری یک حرفه و یا در ضمن آن در محیط داخل کالس درس
با بهرهگیری از رویکرد دانشآموز محوری برای آموزش حضور مییابند (شپرد -لو 2و همکاران2018 ،؛
داودی )1934 ،در حقیقت موفقیت این برنامه درسی ناشی از ادغام یادگیری در محیط خارج از کالس
با یادگیری در محیط داخل کالس درس است زیرا این امر باعث تدارک محیط آموزشی غنیتری
میگردد .چراکه بدین طریق مجموعهای از فرصتها ،تعامالت و تجربیات یادگیری تحت راهنمایی
مدرسان ،جهت برآورده شدن نیازها برای رشد توانمندیها و استعدادهای یادگیرندگان فراهم میگردد
(مهرمحمدی و محمودی1932 ،؛ ریگبای و همکاران .)2012 ،حال با توجه به آنچه درباره برنامه
درسی وارونه ذکر شد و همچنین ویژگیهای بهدستآمده از طرحواره های یادگیری خودراهبر ازجمله
برخورداری از دو ایده اصلی یعنی رویکرد معلم محوری و رویکرد دانشآموز محوری و همچنین حرکت
از رویکرد معلممحوری به رویکرد دانشآموز محوری میتوان به این نتیجه اذعان داشت که با عنایت
به تناسب رویکرد معلممحوری با برنامه درسی خطی (تکنیکی) و تناسب رویکرد دانشآموزمحوری با
برنامه درسی غیرخطی (غیر تکنیکی) و همچنین با توجه به ویژگی رویکرد وارونه در برنامه درسی
یعنی برخورداری از دو موقعیت آموزشی (تقدم آموزش خارج از کالس درس به آموزش داخل کالس
درس) ،برای تحقق یادگیری خودراهبر با استعانت از برنامه درسی وارونه میتوان برای محیط خارج
از کالس درس ،برنامه درسی با رویکرد خطی و در محیط داخل کالس درس برنامه درسی با رویکرد
غیرخطی طراحی نمود و آنچه مسلم است هرچند این دو برنامه درسی هریک اهداف خود را دنبال
میکنند ولیکن به سبب ویژگی برگرفته از طرحواره های یادگیری خودراهبر با یکدیگر مرتبطاند و
همین امر عاملی مؤثرتر در تربیت فراگیرانی خودراهبر میباشد.
بحث و نتیجهگیری
خودراهبر نمودن فراگیران در یادگیری ،راهی مؤثر برای تحقق یادگیری چگونه یادگرفتن است؛ زیرا
فراگیران از این طریق میتوانند نیازها ،اهداف ،استراتژی یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری خود را
تأمین نمایند .مهمتر از همه اینکه یادگیری خودراهبر میتواند عاملی مؤثر در پرنمودن شکاف بین
دانش علمی و مسائل دنیای واقعی باشد؛ زیرا فراگیران را قادر خواهد نمود که به توانمندی الزم برای
ایجاد و انتقال دانش مفهومی به موقعیتهای جدید دست یابد .برای طراحی الگوی برنامه درسی
1. Marks
2. Sheppard-Law
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مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه با توجه به شاخصهای یادگیری خودراهبر باید از هر
دو حوزه برنامه درسی خطی و غیرخطی بهره گرفت .برای ارتباط این دو پارادایم متفاوت در یک الگو
از رویکرد وارونه در برنامه درسی با ویژگی تقدم محیط خارج از کالس درس بر محیط داخل کالس
درس بهره گرفته شد .در این راستا براساس تجارب و فهم پژوهشگر از یافتههای بهدستآمده و الهام
از ادبیات نظری موجود الگوی مفهومی نهایی ترسیم گردید .پس از تهیه الگوی نهایی در راستای
اعتبار سنجی آن از نظر اساتید دانشگاه و متخصصان برنامه درسی استفاده شد و الگوی مذکور مورد
تأیید این افراد نیز قرار گرفت .شکل  1الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد
وارونه را نشان میدهد.

شکل  : 1طرحواره برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه

پس از ارائه طرحواره برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه حال میتوان
براساس طرحوارههای برنامه درسی منتخب ویژگیها و نحوه ارتباط عناصر طرحواره برنامه درسی
مطلوب را تعیین نمود .براساس تحقیقات انجام گرفته ویژگیهایی که برای اهداف برنامه درسی مبتنی
بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه میتوان برشمرد همانگونه که سری ونگ)2015( 1؛ حسنی و
همکاران ()1939؛ داودی ()1934؛ اسلیتر و کیوسیک)2011( 2؛ پارک و لی )2018( 9و کارن 4و
همکاران ( )2013بدان اشاره داشتند ،شامل برقراری ارتباط بین محیط کار با محیط آموزشی،
1. Siriwongs
2. Slater & Cusick
3. Park & Lee
4. Curran
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دستیابی فراگیران به مهارتهای حرفهای برای حضور در بازار کار ،کسب روحیه مسئله یابی و توانایی
حل مسئله ،رشد مهارتهای میان فردی و انجام فعالیتهای گروهی ،کسب خود پنداره مثبت،
خوداتکایی در فرایند یادگیری ،مسئولیتپذیری در قبال خود و دیگران ،افزایش کیفیــت یادگیری،
رشد تفکر انتقادی و تفکر خالق ،توسعه مهارتهای یادگیری خودراهبر (خودمدیریتی ،خودکنترلی و
ایجاد رغبت به یادگیری) و بهبود مهارتهای یادگیری مادامالعمر و توسعه روحیه کارآفرینی میباشد.
محتوای برنامه درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه مطابق نظر اسنودن)2012( 1؛
نیومن)2011( 2؛ حمدان 9و همکاران ()2019؛ سراجی و همکاران ( )1981و (شپرد -لو 4و همکاران،
 )2018شامل ارائه مواد و موضوعات درسی با تأکید بر به روز بودن اطالعات ،توجه به تفاوتهای
فردی ،عالیق و نیازهای فراگیران ،نیازها و مسائل موجود در بازار کار ،قابلیت دسترسی و انعطافپذیری
موضوعات ،توجه به چگونگی استفاده از امکانات و ابزار وسایل مربوط به کار ،بهرهگیری از تجربیات
فردی و گروهی ،تقویت روحیه پرسشگری و جستجوگری ،بهبود توانایی مشارکت و همکاری ،رشد
تفکر انتقادی و خالق میباشد .فعالیتهایی یاددهی و یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر یادگیری
خودراهبر با رویکرد وارونه که اسنودن)2012( 5؛ داودی ()1934؛ مکای 6و همکاران ( )2018و جی
و چوآ )2013( 1در نظر دارند شامل یادگیری در واقع به مثابه گونهای از فرآیندهای انجام ،عمل و
تالش برای کسب دانش و تجارب موردنیاز است .بهرهگیری از روشهای متنوع تدریس ازجمله روش
مبتنی بر حل مسئله ،شبیهسازی ،یادگیری مشارکتی ،یادگیری معکوس ،روش پروژه محور و استفاده
از راهبردهای شناختی و فراشناختی که زمینهساز توسعه مهارتهای خودکنترلی و خود مدیریتی و
رغبت در یادگیری میباشد؛ زیرا باعث ایجاد فضایی برای بحث و کاوشگری در زمینه مسائل پیشآمده،
مواجه با پدیدههای مبهم ،ایجاد موقعیتی با چند راهحل برای رشد خالقیت ،شرکت در فعالیت گروهی،
ایجاد انگیزه و اراده ،توانایی کنترل زمان و منابع ،زمینهساز گسترش تفکر خالق و نقاد فراگیران درباره
موضوعات و مباحث مطرح شده از جهات مختلف برای تشخیص و درک ایدهها و ارائه راهحلهای
بدیع ،استقالل در فرایند یادگیری ،مسئولیتپذیری در قبال خود و دیگران ،افزایش کیفیــت یادگیری
و دستیابی به مهارت کارآفرینی میگردد .مؤلفهی ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر یادگیری
خودراهبر با رویکرد وارونه با عنایت به نظرات رضایی اصل و همکاران ()1932؛ ساحن و کربن8

1. Snowden
2. Newman
3. Hamdan
4. Sheppard-Law
5. Snowden
6. Mackay
7. Ge & Chua
8. Sahin & Kurban
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()2016؛ گازمان 1و همکاران ( )2018و ون لنک ولد 2و همکاران ( ،)2013ترکیبی از دیدگاه رفتاری
همانند ،عاملی برای تحکیم آموختههای یادگیرنده و ابزاری برای بهبود یادگیری ،تعین میزان
آموختهها ،مهارتها ،شایستگیها در رابطه با حرفه آموختهشده و همچنین دیدگاه شناختی همچون
تعیین میزان دستیابی به مهارت خودراهبری (خودمدیریتی ،خودکنترلی و خودانگیزشی) ،رشد قوه
تشخیص و تحلیل از طریق نقد عملکرد ،تعیین میزان آگاهی و دانش ،مسئولیتپذیری نسبت به انجام
وظایف محوله ،بررسی نحوه تعامل و همکاری با سایر افراد ،خالقیت و ابتکار و نوآوری ،بهرهگیری از
منابع اطالعاتی متنوع میباشد ارزشیابی نه صرفاً از طریق قلم و کاغذ بلکه از طریق ارائه گزارشها،
مقالهها ،سمینارها و خودارزیابی فراگیران از خود صورت میگیرد .نحوه ارتباط عناصر الگوی برنامه
درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه نیز با عنایت به مفاهیم ساختاری عناصر طرحواره
های منتخب برنامه درسی تعیین گردید؛ بنابراین با توجه به ویژگیهای برجسته طرحواره برنامه
درسی مبتنی بر یادگیری خودراهبر با رویکرد وارونه میتوان آموزش را به شکلی هدفمند در جهت
بهبود توانمندیها و خصوصاً خودراهبر نمودن فراگیران در یادگیری و برآوردن نیازهای یادگیرندگان
متناسب با توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه گامی مؤثر برداشت.

1. Guzman
2. van Lankveld
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