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Background and Objectives: Reflecting on different societies and despite the claim of progress in the
fields of education, technology, society, etc., there are still many problems in human relations, civil relations
and inefficiency of individuals. With this explanation, the question arises as to whether various advances
have not been able to be used in practice. Has the development of education and technology not been
in the public and real interests of human beings? Is education not adapted to the needs of society? Have
various developments not found operational ground? And perhaps there are many other questions that can
be asked about this. But with a little care it can be seen that each of these factors is rooted in a major cause,
and that is the type of education and educational goals. The widespread objection of educational theorists
is that learners in traditional systems seldom have the opportunity to learn something in-depth through the
transfer of subject matter. At the present time, however, efforts should be made to lay the foundation for
children's intellectual skills in the very early years of childhood and to shape their personalities so that they
can look to their future with an open, independent and selective attitude. To this end, all available potentials
and facilities such as teachers, students, parents, peers, learning environment and community around the
school should be used to provide the desired indicators as much as possible.
The goal of this article is about explain and analysis of project based curriculum. This study has considered
rationale of project based learning in different aspects.

Methods: In attention to the main goal of research and also rational of curriculum that is defined based
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on its basics, principles, and messages, so the fivefold questions of research include how defined the
philosophical, psychological, and social basics of project based learning and the same time it considered its
message and principles. In order to reach to analyze and explain of above aim applied research syntheses in
which selected, contextualized, and categorized researches related to project based learning with a regular
method. In the next step selected 101 researches which had objective criteria, then based on syntheses
principles, rethinking, data rearrangement presented combination of their findings.

Findings: Researcher with the help of research and with identifying of philosophical, psychological, and
social basics of project based learning and drawing of message and principles of this kind of learning tried to
analysis and explain rationale of project based curriculum.
Conclusion: A study of previous research has shown that a direct study of project-based learning has
not been conducted in the form of a curriculum. Most project-based research has been in the fields of
agriculture, architecture, or project management. Although it has been considered in a few cases in formal
education, it has been studied more as a teaching method and has dealt with only one element and not the
whole curriculum.
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پیشینه و اهداف :با تأمل در جوامع گوناگون و باوجود ادعای پیشرفت در زمینههای آموزشی ،ف ّناوری ،اجتماعی و
 ،...بازهم مشکالت عدیدهای در ارتباطات انسانی ،روابط مدنی و ناکارآمدی افراد به چشم میخورد .با این توضیح این
سؤال مطرح میشود که آیا پیشرفتهای مختلف در عمل نتوانسته مورداستفاده قرار گیرد؟ توسعه آموزش و ف ّناوری
با منافع عمومی و واقعی انسانها همسو نبوده است؟ آموزش با نیازهای جامعه تطبیق داده نشده است؟ پیشرفتهای
مختلف زمینه عملیاتی پیدا نکرده است؟ و شاید سؤاالت بسیار دیگری که میتوان در این مورد مطرح کرد؛ اما باکمی
دقت میتوان دریافت که هرکدام از این عوامل ریشه در یک علت عمده دارد و آنهم نوع آموزش و اهداف آموزشی است.
اعتراض گسترده نظریهپردازان آموزشی این است که فراگیران در نظامهای سنتی با شیوه انتقال عناوین درسی ،بهندرت
فرصت مییابند که چیزی را بهطور عمیق بیاموزند .این در حالی است که در عصر کنونی باید تالش شود که شالوده
مهارتهای فکری کودکان را در همان سالهای اولیه کودکی پایهریزی کرد و شخصیت آنها را بهگونهای شکل داد تا
بتوانند با نگرشی باز ،مستقل و انتخابگر به آینده خود بنگرند .به این منظور باید از همه پتانسیلها و امکانات موجود
نظیر معلم ،دانشآموز ،والدین ،همساالن ،محیط یادگیری و اجتماع که در پیرامون مدرسه هستند ،بهره گرفته شود تا
بتوان تا جای ممکن شاخصهای موردنظر را تأمین نمود .هدف مقاله ،کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر
پروژه هست .در این نوشتار ،منطق یادگیری مبتنی بر پروژه از جنبههای مختلف موردبررسی قرار گرفت.
روشها :با توجه به هدف اصلی پژوهش و عنایت به اینکه منطق بر اساس مبانی ،اصول و رسالتهای آن تعریف
میشود ،پرسشهای پنجگانه پژوهش مبنی بر چگونگی مبانی فلسفی ،روانشناختی و اجتماعی یادگیری مبتنی بر
پروژه ،رسالت و اصول این یادگیری موردبررسی قرار گرفت .برای دستیابی به تحلیل و تبیین فوق از روش سنتز پژوهی
استفاده شد که در آن پژوهشهای مرتبط با یادگیری مبتنی بر پروژه با روشی نظاممند انتخاب ،واکاوی محتوایی
و دستهبندی شدند .در مرحله بعد  101پژوهش که معیارهای موردنظر را داشتند انتخاب شدند ،سپس ترکیبی از
یافتههای آنان طبق اصول تلفیق ،بازاندیشی و بازآرایی دادهها ،ارائهشده است.

یافتهها :محقق بهوسیله یافتههای این پژوهش و با مشخص نمودن مبانی فلسفی ،روانشناختی و اجتماعی یادگیری
مبتنی بر پروژه و ترسیم رسالت و اصول این نوع یادگیری تالش کرد تا منطق برنام ه درسی مبتنی بر پروژه را تحلیل
و تبیین نماید.

نتیجهگیری :مطالعه پژوهشهای پیشین مشخص کرده که مطالعه مستقیمی مرتبط با یادگیری مبتنی بر پروژه
در قالب یک برنامه درسی انجام نشده است .بیشتر پژوهشهای مبتنی بر پروژه مربوط به شاخههای کشاورزی،
دانشکدههای معماری و یا مدیریت پروژه بوده است .اگر هم در موارد معدودی در آموزش رسمی مورد توجه واقع شده،
بیشتر به عنوان یک روش تدریس مورد مطالعه قرار گرفته است و تنها به یک عنصر پرداخته نه این که کل برنامه درسی
را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

مقدمه

با تأمل در جوامع گوناگون و باوجود ادعای پیشرفت در زمینههای
آموزشی ،ف ّناوری ،اجتماعی و  ،...بازهم مشکالت عدیدهای در ارتباطات
انسانی ،روابط مدنی و ناکارآمدی افراد به چشم میخورد .با این توضیح
این سؤال مطرح میشود که آیا پیشرفتهای مختلف در عمل نتوانسته
مورداستفاده قرار گیرد؟ توسعه آموزش و ف ّناوری با منافع عمومی و
واقعی انسانها همسو نبوده است؟ آموزش با نیازهای جامعه تطبیق

داده نشده است؟ پیشرفتهای مختلف زمینه عملیاتی پیدا نکرده است؟
و شاید سؤاالت بسیار دیگری که میتوان در این مورد مطرح کرد؛ اما
باکمی دقت میتوان دریافت که هرکدام از این عوامل ریشه در یک علت
عمده دارد و آنهم نوع آموزش و اهداف آموزشی است.
اعتراض گسترده نظریهپردازان آموزشی این است که فراگیران در
نظامهای سنتی با شیوه انتقال عناوین درسی ،بهندرت فرصت مییابند
که چیزی را بهطور عمیق بیاموزند [ ،]1این در حالی است که در عصر
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کنونی باید تالش شود که شالوده مهارتهای فکری کودکان را در همان
سالهای اولیه کودکی پایهریزی کرد و شخصیت آنها را بهگونهای شکل
داد تا بتوانند با نگرشی باز ،مستقل و انتخابگر به آینده خود بنگرند.
به این منظور باید از همه پتانسیلها و امکانات موجود نظیر معلم،
دانشآموز ،والدین ،همساالن ،محیط یادگیری و اجتماع که در پیرامون
مدرسه هستند ،بهره گرفته شود تا بتوان تا جای ممکن شاخصهای
موردنظر را تأمین نمود.
بامطالعه نظام تعلیم و تربیت متمرکز کشور و پیبردن به عدم تناسب
برنامههای طراحیشده با دلمشغولیهای معلمان و دانشآموزان ،کم
کردن فاصله نظر و عمل [ ]2از ضروریات محسوب میشود .ازسویدیگر
به علت عدم مشارکت معلم ،دانشآموز و خانوادهها در تدوین برنام ه
درسی ،این برنامه با نیازها و انگیزه آنها تناسب ندارد [ ]3و نتیجه
آن معلمان و دانشآموزان بیانگیزه و پرورش افرادی غیرمستقل ،با
مهارتهای پایین ارتباطی ،غیرتصمیمگیرنده و برنامه درسی جدا از
نیازهای جامعه است [ .]4برایناساس ،محقق بر آن است که در کاهش
و رفع این چالشها گامی بردارد .با توجه به عناصر مختلف موجود در
برنامه و چگونگی طراحی و چینش آنها به عنوان یک برنامه درسی
متفاوت ،انتظار میرود که این برنامه درجهت منعطف ساختن نظام
آموزشی سنتی کنونی بسیار موثر باشد و بتواند با ایجاد انعطاف در نظام
آموزشی موجود فرصتی را مهیا سازد که بهوسیله آن بتوان مشارکت
بیشتر آموزگاران و دانشآموزان در شکلگیری فرایند آموزش و ساخت
دانش را فراهم آورد و به اینترتیب فاصله موجود بین برنامههای طراحی
شده و اجرا شده در سطح کالس را کاهش داد .برنام ه درسی طراحی
شده نه تنها در سطح کالن میتواند مورد استفاده برنامهریزان درسی در
نظام آموزشی قرار گیرد بلکه در سطوح پایینتر نیز با توجه به امکانات
موجود در مدارس غیر انتفاعی این قالب میتواند مورد استفاده قرارگیرد
و با اجرای آن مدیران ،معلمان ،دانشآموزان ،خانوادهها و جامعه محلی
را در امر آموزش درگیر ساخت.
بهطورمعمول واژه برنامه درسی ،ذهن را به سمت برنامههاي کام ً
ال
مشخص ازپیش تعیین شدهای هدایت میکند که براي کالسدرس
طرحریزی میشود .برنامهای که معلم و دانشآموز در ایجاد آن نقشی
به عهده ندارند [ .]5با توجه به اینکه عوامل مختلفی نظیر معلم،
دانشآموز ،والدین ،همساالن ،محیط یادگیری و اجتماع ،در پیرامون
مدرسه هستند که در تعامل با برنامه درسی بر آن اثر گذارند ،آیا نقش
آنها در چنین برنامهریزی مدنظر قرار میگیرد؟ همانگونه که فانتيني
و واينشتين نیز بیان میکنند ،با توجه به چالش فراروي انسان و مسائل
مهم كشوري و جهاني كه جامعه امروز با آنها دست به گريبان میباشد
و همواره روابط انساني و اجتماعي را به طور نامطلوبي تحت تأثير قرار
ميدهند [ ،]6چگونه مصرانه اين همه وقت يادگيرندگان را براي بهخاطر
سپردن مطالب صرف نماییم! با توجه به ضرورت ایجاد یادگیری عمیق و
قابل اجرا در زندگی واقعی ،برنام ه درسی مبتنی بر پروژه مطرح میگردد.
این برنامه درسی از ایده کیلپاتریک در زمین ه پروژه الهام میگیرد.
ایده اصلی یادگیری مبتنی بر پروژه این است که مشکالت دنیای واقعی
برای دانشآموزان جذاب است و بهطور جدی افکارشان را تحریک
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میکند تا دانش جدید را در زمینه حل مساله کسب و به کار ببرند.
نقش معلمها به عنوان تسهیلکننده ،کار کردن با دانشآموزان مطابق
ساختار مسائل ارزشمند ،ساخت تکالیف معنیدار ،هدایت توسعه دانش و
مهارتهای اجتماعی و ارزیابی دقیق آنچه که دانشآموزان از تجاربشان
یاد میگیرند ،میباشد .طرفداران این نوع یادگیری ادعا میکنند که
یادگیری مبتنی بر پروژه کمک میکند تا دانشآموزان برای مهارتهای
تفکر و مشارکتی که در محیط کار مورد نیاز است ،آماده گردند .یادگیری
مبتنی بر پروژه فرصت هایی برای گروههای دانشآموزی ایجاد میکند تا
پرسشهای معنیداری که برای جمعآوری اطالعات و تفکر انتقادی مورد
نیاز است را بررسی کنند [.]7
با وجود تئوریهای آموزشی متفاوت در زمینه روش حل مساله ،نیاز به
وحدتبخشی جنبههای مرتبط این فرایندهای تربیتی احساس میشود.
مفاهیم مهمی مثل ایجاد کردن ،من فکر میکنم ،اهمیت دادن به عامل
فعالیت ،برتری داشتن فعالیتهای مورد عالقه ،مفاهیمی هستند که در
پروژه مورد توجه واقع میشود []8؛ اما مساله مهم این است که بتوانیم
تمامی این مفاهیم را در یک مفهوم عملی به نام یادگیری مبتنی بر
پروژه درنظر بگیریم .برنامه درسی مبتنی بر پروژه میتواند دستیابی به
این هدف را تسهیل سازد؛ اما سوال این است که این برنام ه درسی از چه
منطقی پیروی میکند؟
منطق برنام ه درسی در حقیقت به چرایی برنامه درسی میپردازد .طبق
تعریف آکر؛ منطق عبارت است از اصول فراگیر یا بنیادین و رسالتهای
برنامه درسی [ .]9بر این اساس برای پاسخگویی به چرایی برنام ه درسی
مبتنی بر پروژه باید مبانی ،اصول بنیادین و رسالتهای این برنامه مورد
مطالعه قرار گیرد تا با توجه به مبانی فلسفی ،روانشناسی -تربیتی
و اجتماعی برنام ه درسی مبتنی بر پروژه و رسالتی که این برنامه در
سیستم آموزشی بر عهده دارد بتوان به چرایی بهکارگیری این برنامه
که همان منطق برنامه است پاسخ گفت .بر اساس تعریف آکر ،از منطق
برنامه درسی مبتنی بر پروژه ،اصول و رسالت برنامه را میتوان مشخص
نمود .به این ترتیب که منطق برنامه درسی با اصول و مبانی و رسالتهای
برنامه در ارتباط مستقیم است و بر پایه این اصول و رسالتها تعریف
میشود.
با توجه به این که پژوهشگر با مطالعه منابع مختلف و متعدد داخلی و
خارجی مرتبط با یادگیری مبتنی بر پروژه ،تعریف مستقلی و یا گزارشی
از منطق این برنامه و اجزای آن (اصول و رسالتها) ،مشاهده نکرده است
لذا ،در این نوشتارقصد بر آن است تا با طرح سوالهای مختلف و تالش
در پاسخگویی به آنها ،به مساله اصلی پژوهش مبنی بر این که منطق
برنام ه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تبیین و تحلیل میشود ،پاسخ داده
شود .بر اساس مساله اصلی پژوهش ،پرسشهای پژوهش اینگونه مطرح
میشود که از تجمیع یافت ه پژوهشها در زمین ه یادگیری مبتنی بر پروژه:
 .1مبانی فلسفی برنام ه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف میشود؟
 .2مبانی روانشناختی برنامه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف
میشود؟
 .3مبانی اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف میشود؟
 .4رسالت برنام ه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف میشود؟
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 .5اصول برنام ه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف میشود؟
در این مقاله که حاصل پاسخ به پرسش یک پژوهش گستردهتر در قالب
رساله دکتری در زمینهی برنامه درسی مبتنی بر پروژه است ،پژوهشگر
پیشبینی میکند که چنین برنامه درسی بتواند در ابعاد مختلف نظام
آموزشی تحول چشمگیری ایجاد نماید و برای وزارت آموزش و پرورش،
برنامهریزان درسی و آموزشی ،معلمان ،دانشآموزان ،والدین و تمامی
ذینفعان نظام آموزشی مفید و قابل استفاده واقع شود.
در زمینه یادگیری مبتنی بر پروژه تحقیقات زیادی در خارج و یک مورد
در داخل ایران انجام شده است که در ادامه به آنها پرداخته میشود؛ اما
باید توجه کرد که در هیچ یک از تحقیقات به طور مستقیم به منطق
برنام ه درسی مبتنی بر پروژه توجه نشده است .تاثیرات یادگیری مبتنی
بر پروژه از جنبههای مختلف قابل بررسی است .به طوریکه پژوهشهای
مختلفی [ ]10،11،12،13نشان میدهد که یادگیری مبتنی بر پروژه در
پرورش مهارتهای گروهی فراگیران اثر مثبت دارد .نتیجه پژوهشهایی
[ ]14،15،16داللت بر افزایش انگیزش فراگیران؛ تحقیقات فرناندز []17
تاکید بر ایجاد ارتباط بین نظر و عمل و مهارت حل مساله در این نوع
از یادگیری دارد .ازسویدیگر با گسترش ارتباطات و تبدیل دنیا به یک
دهکده جهانی ،ضرورت ایجاد ارتباط بین ملل مختلف هر روز بیش از
پیش احساس میشود و این در حالی است که بسیاری از تحقیقات
[ ]18،19،20بیان میکنند که یادگیری مبتنی بر پروژه در آموزش زبان
دوم در افراد بسیار تاثیرگذار است و به این ترتیب میتواند به این نیاز
جوامع معاصر پاسخ دهد.
قرن  21با توجه به پیشرفتهای مختلف تکنولوژیکی ،قرنی است که
باید در آن افراد به مهارتهای مربوط به این فناوریها مجهز باشند.
الگوهای آموزشی سنتی تاکنون ،در ایجاد چنین مهارتهایی موفق عمل
نکردهاند؛ اما پژوهشهای انجام شده توسط محققین در این زمینه حاکی
از پرورش این مهارتها به وسیله یادگیری مبتنی بر پروژه در افراد است.
از جمله پژوهش موسی و همکاران [ ]21بر رشد مهارتهای منعطف
قرن  21در محیط کاری و تحقیقات باقری [ ]22و کایواچو []23
بر بهبود صالحیت تکنولوژیکی صحه میگذارد .مطالعات انجام شده
دیگر محقیقن در زمینه یادگیری مبتنی بر پروژه نیز حاکی از افزایش
میزان مشارکت در یادگیرندگان به عنوان یک مهارت اجتماعی است
[.]24،25،26،27،28،29،30
از سوی دیگر ،با توجه به انفجار اطالعات و گسترش دانش ،امروزه
انتقال اطالعات به وسیله محفوظات ،روش علمی و عاقالنهای برای
آموزش محسوب نمیشود .اکنون باید به دنبال روشهایی بود که
یادگیری مادامالعمر در فراگیران را تسهیل نماید .با توجه به تحقیقات
انجام شده در این زمینه [ 23و  ،]31-35یادگیری مبتنی بر پروژه
در ایجاد یادگیری مورد نظر بسیار تاثیرگذار خواهد بود .برای ایجاد
یادگیری مادامالعمر نیاز است تا یادگیرندگان در فرایند ساخت دانش
درگیر باشند و دانش مورد نیاز خود را طراحی و ایجاد نمایند .تحقیقاتی
بیان میکنند که مدل یادگیری مبتنی بر پروژه اهداف سازندهگرایان
در آموزش و پرورش را تحقق میبخشد و آن را جزء مدلهای طراحی
آموزشی بر اساس رویکرد سازندهگرایی میدانند [ .]36،37پژوهشگرانی
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نیز یادگیری مبتنی بر پروژه را به عنوان یک الگوی یادگیری معرفی می
نمایند [ .]38،39،40،41،42،43،44،45چنانچه بپذیریم که یادگیری
مبتنی بر پروژه یک الگوی یادگیری است ،میتوان با استفاده از این الگو
به بسیاری از منافع آن در جهت دستیابی به آموزشی مرتبط با انگیزه و
نیازهای فراگیران و متناسب با مقتضیات زندگی واقعی بهره برد.

روش شناسی

روش بهکار رفته در این پژوهش ،سنتزپژوهی است .به این معنی که
شکلی از پژوهش است که حاصل آن دانش تلفیقی است؛ دانشی که
دانسته های مطالعات گوناگون و شاید پراکنده را که میتواند با میدان
عمل مرتبط باشد ،گرد هم میآورد .به منظور دستیابی به دانشی که
بتواند به حل مسائل جاری و مسائلی که مستلزم برنامهریزی یا اتخاذ
تصمیمات عملی هستند کمک کند ،پژوهش تلفیقی به ارزیابی و ترکیب
مطالعات جاری و اجرا شده میپردازد تا قادر باشد به دانشی که بتواند به
حل مسائل جاری و مسائلی که مستلزم برنامهریزی یا اتخاذ تصمیمات
عملی هستند ،کمک کند [ .]46از آنجایی که دانش موجود در مطالعات
و گزارشهای منفرد معموال برای استفاده مستقیم در تصمیم گیری
مناسب نیست ،سنتزپژوهان تالش میکنند تا این دانش را با دانش
تولید شده در دیگر مطالعاتِ مربوط پیوند بزنند تا کل مجموعه دانش
حاصله در قالبی متناسب با نیازهای کنونی دانش ،مورد ارزیابی ،سازمان
دهی مجدد و تفسیر قرار گیرد .پژوهش تلفیقی مهمترین گونه پژوهش
عملی است که بین دانش ،نیاز و نیز مهارتهایی که به وسیله آنها
فرایندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام میپذیرد را همخوان میسازد
[ .]46این روش بر اساس این اصل بنا شده که علم ،قابلیت تجمیع یا
تراکم نظاممند دانشهاي تولید شده پیشین را دارد [.]47
سنتزپژوهی داراي انواع گوناگون است که با توجه به هدف و رویکردهاي
بهکار گرفته شده در پژوهش هاي مورد تلفیق ،از میان آنها دست به
انتخاب زده میشود .به طورکلی میتوان سنتزپژوهی را در دو دسته
کیفی و کمی قرار داد [ .]48در حوزه پژوهشهاي کیفی که مربوط
به مقاله حاضر میشود ،توسعه حوزه نظري و روش شناسانه منجر به
روشهاي نوینی از سنتزپژوهی همچون فراروایت و فرامردمنگاري ،سنتز
مضمونی ،سنتز متنی و سنتز تفسیري -انتقادي شده است [ .]49آنچه
در پژوهش حاضر مدنظر است ارائ ه نمونهاي از سنتزپژوهی نظاممند
پژوهشهاي مرتبط با یادگیری مبتنی بر پروژه ،به روش کیفی است
تا بدین روش سواالت این پژوهش دربار ه مبانی فلسفی ،روانشناختی
و اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر پروژه ،رسالت و اصول برنام ه درسی
مبتنی بر پروژه از وجوه متفاوت پاسخ داده شود .قابل به ذکر است که
در این پژوهش برای رعایت مالک شمول تالش شد که تمامی منابع
نوشتاری چاپی و الکترونیکی معتبر و دست اول در حوز ه موضوع پژوهش
مورد مطالعه قرار گیرد که توضیح بیشتر آن در قسمت اول جدول 1
آمده است .برای رفع ابهام و دو پهلو بودن اصطالحات تخصصی در
موارد لزوم از متخصصین حوزه برنامه درسی و در معادلیابی کلمات و
اصطالحات کلیدی از مترجمین زبان انگلیسی مشورت گرفته شد.

)569(

Tech. Edu. J. 13(3): 565-580, Summer 2019

گزارش یافتهها

نتایج حاصل از ترکیب یافتههاي پژوهشهایی که براي این بررسی
انتخاب شدند در ذیل پاسخ به پنج سؤال پژوهش براي منطق برنامه
 یادآوري میشود که سؤال اصلی.درسی مبتنی بر پروژه آورده شده است

1398  تابستان،3  شماره،13  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش

انجام دادن یک پژوهش که حاصل سنتز یافتههاي دیگر پژوهشها باشد
داراي شش مرحله است که پژوهش حاضر نیز بر مبناي این شش مرحله
 خالصه شده است که در1  این شش مرحله در جدول.پیش رفته است
.ادامه میآید

 مراحل سنتزپژوهی:1 جدول
Table 1: Research synthesis process

Row

1

2

Level

Sublevel

Explain about present survey

Assigning entrance
criteria

Assigning searching parameters
such as date of publishing and type
of research

There is no interference of the year of survey and it has carried out
till frequent resources; geography extent: all over of the word; type
of research: related different resources and studies to survey
meaning; type of documents: books, universities' theses, articles
reviewed, printed interviews, reports of scientific valid institutes.

Assigning the strategy of searching
the documents an d sites

Editing of related keywords to project-based learning
contain(project, learning, project based learning, Project based
education, Project based pedagogy and Project based curriculum)
and assigning internal and external databases:
ProQuest, Eric, Science Direct,Theses.org, Sid.ir, Adinehbook,
Darteurope.eu/basicsearch.php,Amazon, booksgoogle.com/book
Etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125.

Research strategy

It has reached 464 articles, documents, and books in the area of project-based learning from first research that after applying selection criteria
316 records went to next level. From those there were 54 books and 18 treatises and other related items to articles, interviews and documents of
researching centers. Since this article is a part of study related to PhD. Thesis, these references contain all thesis's references but selected
references in the field of this article are over 101 references.

First level
3

Screening
Second level

4

5

6

Coding and mapping

Assessment

Synthesis

Table1. Research synthesis process

-

-

Aggregative research synthesis
versus
configurative
research
synthesis
]50[.
Aggregative
research synthesis is similar to
chemical change in a reaction. They
aggregate with each other in the first
findings of selected researches such
as those that we can see many times
in meta-analysis of quantitative
researches. In the second other
findings, they convert to data which
combine with other data then they
recreate with new identity.

Read abstract of documents and selected based on "relevancy"
criteria.
All documents that had checked during 1897-2015 selected based
on two "quality" and "relevancy" criteria. Products of this level
were 101 documents which they went to third step of this level.
Documents explained physiologically and placed different parts of
them in explanation table houses which included research
questions, research plan, ways of production and data analysis,
findings, implications.
Selected documents in the last level had assessed based on quality
and relevancy criteria. These criteria became reachable by
supplying triple components of fitness of goal and research
questions; fitness of ways and fields of research, fitness of
executive branch.

Present research is a configurative research synthesis which has
been searching for patterns and definitions in data to reach the
higher level of explaining. This approach is similar to mosaic that
finding of studies complete each other to make a coherent whole
and get together like a puzzle till create new meaning. In this study
also selected documents about project-based learning unit with
each other. Then these data categorized under larger themes with
the help of frequent and accurate re-readings (such as
philosophical basics, psychological basics, social basics, prophecy
and principles of project-based curriculum).

 مراحل سنتزپژوهی.1 جدول
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پژوهش این است که منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تبیین
و تحلیل میشود؟ براي پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش ،در قالب پنج
سؤال ،پژوهشها در این زمینه بر اساس معیارها و پارامترهایی بصورت
نظاممند انتخاب شدند و سپس مجددا ً طی فرآیندي نظاممند به مقایسه،
تلفیق و ترکیب یافتههاي این تحقیقات پرداخته شد و در نهایت در قالب
یافتهها براي پاسخ به سؤاالت پژوهش سنتز و فرآوري شدند.

سوال اول :مبانی فلسفی یادگیری مبتنی بر پروژه چگونه تعریف
میشود؟
یادگیری مبتنی بر پروژه ریشه در دیدگاههای مختلف فلسفی دارد و
ردپای آن در اغلب فلسفههای آموزشی قابل مشاهده است؛ اما به طور
واضحتری مبنای اولیه یادگیری مبتنی بر پروژه بر نظریات دیویی و
کیلپاتریک؛ و بر اساس فلسفه پیشرفتگرایی و پس از آن بر پایهی
سازندهگرایی قابل توضیح است.
در دیدگاه پیشرفتگرایی بر آزادی کودک و رشد بر اساس رغبتها و
نیازهای آنها تاکید شده و بر تجربه یعنی تعامل فرد با محیط توجه ویژه
شده است و هدف آن را رشد ،یعنی تجرب ه در حال پیشرفت میداند که
به هدایت و کنترل تجارب بعدی منجر میگردد .در این دیدگاه تجربه
به تنهایی مد نظر نیست بلکه برای فعالیت هدفمند برنامهریزی صورت
میگیرد .در این فلسفه بر دانشآموزان خودراهبر ،فعال و مشارکتجو
تاکید میشود [ .]51بر همین اساس کیلپاتریک همواره وجود تغییرات
را سبب پیشرفت میداند و فلسفه آموزش و پرورش را به طور ذاتی در
عمل کردن میبیند [ .]52برای کیلپاتریک ،زندگی یکی از تعالیم بنیادی
است و غنی شدن زندگی ،هدف بزرگ آموزش از نظر او است .کیلپاتریک
معتقد است که روشهای تدریس باید به اهداف بلندمدت و نیز اهداف
کوتاهمدت توجه داشته باشد زیرا یکی از مهمترین عملکردهای آموزش،
کمک به مردم برای حفظ و ایجاد تجربیات آنهاست .او معتقد است
که بهطور اصولی برای آموزش ،نمیتوان ماهیت آکادمیکی قائل بود.
ذات فلسفه عملگرای زندگی این است که افراد به وسیله زندگی یاد
میگیرند ،بنابراین معیار خوب برای فیلسوف آموزشی و قابل پذیرش
برای خود عملگراها این است که آن معیار باید قابل داللت بر انسان
باشد و ظرفیت پذیرش تجارب انسانی را داشته باشد ،به طوری که مانع
واقعیتهایی که زندگی به فرد اهدا میکند ،نباشد [ ]52و بتواند آموزش
را به بستر زندگی وارد نماید.
براساس رویکرد سازندهگرا ،میتوان چنین گفت که یادگیری مبتنی بر
پروژه بر یادگیری اکتشافی تأکید دارد و سبب میشود تا یادگیرنده از
طریق کوششهای خود به دانش وسعت بخشد .این کار در کالس درس،
اغلب از طریق فعالیتهای سازمانیافته یا هدایتشدهای صورت میگیرد
که در آنها دانشآموز ،مواد و مطالب را دستکاری میکند و درباره
آنها به جستجو میپردازد که در نهایت به کشف اصول یا روابط مهم
رهنمون میشود .چنین شیوهای در یادگیری میتواند منشا اثر بسیاری
از تغییرات مثبت در فرایند آموزش باشد .با بررسی تاثیرات یادگیری
مبتنی بر پروژه دریافته میشود که این روش قادر است مهارتهای حل
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مساله را افزایش دهد [ ،]53دانشآموزان را برای ساختن و دیدن ارتباط
بین رشتهها توانمند کند [ ،]54تمرینهایی را مهیا کند تا بتوانند راههای
استفاده از تکنولوژی در دنیای واقعی را یاد بگیرند [ ،]53درک مفاهیم
و قابلیت بهکارگیری دانش را افزایش دهد [ ،]55دانشآموزان را قادر
کند تا مطالب را برای زمان طوالنیتری بهخاطر داشته باشند و بتوانند
دانششان را در موقعیتهای جدید بهکار گیرند [ .]56عالوه بر این موارد،
یادگیری مبتنی بر پروژه فرصتهایی را فراهم میکند که دانشآموزان به
یادگیری و تمرین مهارتهای زندگی بپردازند و یادگیرندگان را به سمت
خودکنترلی سوق دهد .این شیوه سبب دستیابی به اهداف شخصی و
کمک به پیشرفت دیگران می شود .به اینترتیب ،یادگیرندگان دید
کاملی از واقعیت دارند و میفهمند که موفقیت ضرورتا با نمرههای کامل،
سنجیده نمیشود بلکه ،با درگیر شدن در تجربهای که رشد و رضایت
فردی را افزایش میدهد ،مشخص میگردد .دانشآموزان پس از پایان
دور ه تحصیلی برای چالشهای زندگی آماده میشوند و برای این که خود
و دنیای اطرافشان را ارتقا دهند ،انگیزه دارند .این نوع یادگیری باعث
میشود که معلمها و دانشآموزان امکان بیشتری برای ایجاد محیط
یادگیری معنیدار داشته باشند [.]57
سنتز پژوهشهای مختلف در حیط ه یادگیری مبتنی بر پروژه لزوم
بهکارگیری یادگیری مبتنی بر پروژه در آموزش بر مبنا فلسفههای
مختلف آموزشی از جمله تجربهگرایی ،طبیعتگرایی ،شناختگرایی،
پردازش اطالعات ،انسانگرایی و آموزش و پرورش متناسب با فرهنگ و
با تاکید بیشتر بر پیشرفتگرایی و سازندهگرایی قابل توصیف میداند؛
اما بیشترین تاثیر را از نظریات کیلپاتریک و سپس دیویی و از فلسفه
سازندهگرایی پذیرفته و بر اساس این فلسفه و نظریات بنا شده است.
یادگیری مبتنی بر پروژه اهمیت ویژهای برای انتخاب کودک ،آزادی
و تعامل او با محیط قائل است و با ایجاد چنین فضایی در صدد ایجاد
مشارکت و راهبری در دانشآموزان میباشد.
از آن جایی که یکی از اصول این فلسفه عملگرایی در زندگی و آموزش
از این طریق است ،بر ایناساس یادگیری اکتشافی در بستر زندگی را
توصیه میکند .با توجه به این که با درگیر شدن در فرایند اکتشاف و حل
مساله ،اطالعات به مرور جمعآوری میشود و با تجزیه و تحلیل اطالعات
به پاسخ مساله دست یافته میشود انتظار میرود که یادگیری پایدارتر
و عمیقتری حاصل شود .ذکر این نکته ضروری است که یادگیری حل
مساله قسمتی از یادگیری مبتنی بر پروژه است اما تمام آن را دربر
نمیگیرد .یکی از مهمترین ویژگیهای یادگیری در این فلسفه ،تالش
برای یافتن مساله در بستر زندگی و سپس دستیابی به پاسخ آن است.
در این مسیر تالش میشود یادگیری معنیدار شکل پذیرد تا یادگیرنده
بر اساس این یادگیریها بتواند برای حل چالشهای زندگی اقدام نماید.
فرایند یادگیری مبتنی بر پروژه «خود» دانشآموزان و مشارکت آنها را
تقویت میکند و با رشد انسانیت در فراگیران به یادگیری آنها کمک
مینماید .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که انسانپروری بخش
مهمی در فرایند آموزش محسوب میشود که یادگیری مبتنی بر پروژه
آن را تامین میکند .همانگونه که در بخش منطق یادگیری مبتنی بر
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کرده و با روشهای یادگیری گوناگون به یادگیری بپردازند [.]54
سنتز پژوهشها نشان میدهد که موارد زیر را میتوان به عنوان مبانی
روانشناختی یادگیری مبتنی بر پروژه تعریف کرد:
 توجه به تفاوتهای فرهنگی کودکان در آموزش توجه به خاستگاه اقتصادی کودکان در آموزش توجه به ویژگیهای فردی و شخصیتی کودکان در آموزش توجه به ظرفیتهای روانی کودکان در آموزش توجه به منش کودکان در انتخاب روش تدریسبا توجه به وجود پیشزمینههای فرهنگی و اقتصادی ،وجود اقوام و
نژادهای گوناگون و چندفرهنگی ،تفاوتهای فردی و فرایندهای مختلف
شکل  :1مبانی فلسفی برنام ه درسی مبتنی بر پروژه
جذب و انطباق و ظرفیتهای متفاوت روانی بهنظر میرسد که یادگیری
Fig. 1: Philosophical foundations of project-based curriculum
ی برنامه درسی مبتنی بر پروژه
مبتنی بر پروژه راهی برای توجه به ظرفیتهای مختلف و تعدیل یا
Fig
1.
Philosophical
foundations
of
project-based
curriculum
تقویت آن در افراد میباشد .در ادامه خالصهای از مبانی روانشناختی
پروژه هم ذکر شد در کلی ه منابع خارجی و داخلی گزارشی از مبنای
برنام ه درسی مبتنی بر پروژه در قالب نمودار  1ارائه میگردد:
فلسفی این نوع یادگیری ارائه نشده و پژوهشگر در ادامه خالصه سنتز
پژوهشهای مرتبط را در قالب مبانی فلسفی در شکل  1ارائه میکند.
سوال سوم :مبانی اجتماعی یادگیری مبتنی بر پروژه چگونه تعریف
از آنجایی که پژوهشگر ،مبانی فلسفی برنامه را همچون مغز برنامه و
میشود؟
هدایتگر سایر قسمتها میبیند لذا ،رویکردهای مختلف آموزشی که در
بر اساس نظریه ویگوتسکی جنبههای فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی در
شکلگیری مبانی برنامه مورد نظر سهیم بودند را به صورت بخشهای
رشد شناختی بسیار با اهمیت میباشد و کنش متقابل میان یادگیرنده
تشکیل دهنده لوبهای مغز نمایش میدهد.
و محیط اجتماعیاش تعیین کننده اصلی رشد شناختی اوست .رشد
شناختی کودک به طور عمومی به اجتماع وابسته است و دانش ،اندیشه،
سوال دوم :مبانی روانشناختی یادگیری مبتنی بر پروژه چگونه تعریف
نگرش و ارزشهای فرد در تعامل با محیط متحول میشود [ .]60او بر
میشود؟
اين اعتقاد است كه رشد تفكر با زبان صورت ميگيرد؛ يعني رشد عقلي
بررسی دیدگاه دانشمندانی نظیر پیاژه بیانگر آن است که از نظر آنها
كودك بستگي به تسلط وي بر ابزار اجتماعي تفكر (زبان) دارد .به عبارت
آموزش و پرورش بهینه آن است که شامل تجارب نسبتا چالشانگیز
ديگر ،زبان در يادگيري يا به قول ويگوتسكي ،دروني كردن دانش و
باشد به گونهای که فرایندهای دوگان ه جذب و انطباق ،اسباب رشد
ابزارهاي تفكر كه ابتدا در محیط اطراف (بيرون از كودك) قراردارند،
ذهنی را فراهم آورند [ .]58مطالعه نظریه هوشهای چندگانه گاردنر
نیز بیانگر این نکته مهم است که دانشآموزان در روشهای یادگیری
با هم متفاوتند و پیشزمینههای فرهنگی و اقتصادی هر یک از آنها،
عالیق گوناگون ،روشهای متفاوت ابراز وجود و نقاط ضعف مختلفی
Pay attention to
individual
را ایجاد میکند .گاردنر معتقد است که برنام ه آموزشی باید به گونهای
differences
طراحی شود که تفاوتهای فردی میان دانشآموزان ،جدی گرفته شود
و روشهای گوناگونی جهت کمک به هم ه دانشآموزان کالس پیشبینی
شود .باید در آموزش به این مساله آگاه بود که هر دانشآموز نیمرخ
Pay attenttion
Pay atention to
هوشی منحصر به فردی دارد که میتواند بر او تاثیر بگذارد .از نظر
to
Psychologic
cultural
psycholocical
al basics
differences
گاردنر هوشهای چندگانه میتواند در یادگیری و بهخصوص در کالس
capacity
درس ،نقش زیادی در آموزش فراگیران داشته باشد .او معتقد است
دانشآموزان در روشهایی که منش شناختی آنها را تشکیل میدهد،
میآموزند و ضروری است که معلمان اجازه دهند تا آنها با اطمینان
Pay attention to
به شیوههای مختلف بیاموزند و کشف کنند [ .]59پیامدهای حاصل
economical
conditons
از یادگیری مبتنی بر پروژه به گونههای مختلفی در زمینهی تربیتی و
روانشناختی کودکان نمود مییابد .از جمله اینکه بچهها با انجام دادن
نمودار  :1مبانی روانشناختی برنام ه درسی مبتنی بر پروژه
کارهایی که در خارج از کالس ارزش دارد ،احساس غرور میکنند [،]54
Chart 1: Psychological basics of project-based curriculum
نمودار  .1مبانی روانشناختی برنامه درسی مبتنی بر پروژه
اجازه میدهد که از تواناییهای یادگیری منحصر به فردشان استفاده
project-based curriculum
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نقش اساسي دارد .منطقه مجاور رشد ،از دیگر اصطالحاتی است که
ویگوتسکی مطرح مینماید و به فاصله بين توانايي كودك براي انجام
Taking
part in real
كاري زير نظر يك بزرگسال و با مشاركت همساالن و توانايي او براي حل
world
مسئله به صورت مستقل اطالق میشود [ .]61تعامل اجتماعي كودك
با بزرگساالن اين امكان را براي وي فراهم ميكند كه قبل از به دست
آوردن ظرفيت ذهني الزم براي تصميم گيري در مورد فعاليتهایش،
بتواند فعاليتهاي پيچیده انجام دهد تا به تدريج رفتارهاي منظم
Social basics
Suitable
Targeted
(based on
environme
بزرگساالن در زمينههاي تعاملي ،جزئي از رفتارهاي او شوند .برونر نیز
activity
Vygotsky and
nt
Bruner's theory
با نگاه سازندهگرایی ،معتقد است که ذهن انسان ،از طریق تعامل با
انسانهای دیگر و فرهنگ ،ساخته میشود .از نظر او خرد انسان امری
فقط شخصی نیست؛ بلکه امری جمعی است [ ]62ویگوتسکی و برونر به
Readiness
وضوح بر اهمیت جنبه اجتماعی در رشد شناختی کودک تاکید میکنند.
for
working
به نظر میرسد که یادگیری مبتنی بر پروژه با فرصتهای غنی که
environme
nt
برای فراگیران مهیا میکند سبب میشود تا آنها را برای مشارکت در
زندگی واقعی آماده کند .این آمادگی به صور مختلفی اتفاق میافتد که
نمودار  :2مبانی اجتماعی برنامهی درسی مبتنی بر پروژه
عبارت است از آماده کردن بچه ها برای حضور موثر درمحلهای کار و
Chart 2: Social basics of project-based curriculum
نمودار  2مبانی اجتماعی برنامهی درسی مبتنی بر پروژه
ادارات [ .]56,55مرتبط کردن یادگیری مدرسه با دنیای واقعی [.]63
roject-based curriculum
آماده کردن فرصتهای مشارکت برای ساخت دانش [ ،]65فرصتهایی
میتواند مسیر دستیابی به هدف مهم اجتماعی که همانا تربیت شهروند
برای همکاری با مدرسه یا اجتماعشان ایجاد میکند [ ،]54مهارتهای
کارآمد است را جامع عمل بپوشاند .بر اساس مبانی مطرح شده میتوان
اجتماعی و ارتباطی را افزایش میدهد [ ،]54،66دانشآموزان
رسالت برنام ه درسی مبتنی بر پروژه را در حل بسیاری از چالش های
را قادر میکند که چگونگی کار گروهی ،حل مسایل و ارتباط آن با
آموزشی جستجو کرد .با توجه به انفجار دانش و تکنولوژی در دنیای
یادگیریهایشان را بیاموزند [.]67
معاصر ،آموزش و پرورش این عصر نمیتواند نسبت به این تحوالت
محیط اجتماعی فرد در روند رشد کودک تاثیر انکارناپذیری دارد و
بیتفاوت بوده و برنامهریزی و استراتژی مدونی نداشته باشد .امروزه
کودک در تعامالت اجنماعی و مشارکت در فعالیتهای آن میتواند
تحول در آموزش و پرورش بر نوآوری ،مشارکت و کاربردی کردن آموزش
تواناییهای خود را گسترش داده و ظرفیت ذهنی خود را باال ببرند .با
و تامین نیازهای جدید و استفاده از دستاوردهای جهانی استوار است.
توجه به کارکردهای اجتماعی یادگیری مبتنی بر پروژه میتوان اینگونه
شاید بتوان یادگیری مبتنی بر پروژه را یکی از اهرمهایی دانست که به
نتیجه گرفت که این نوع یادگیری منطبق بر نظریات ویگوتسکی و برونر
عنوان آغازگر تحول مورد نیاز در آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار
در زمینه رشد اجتماعی فراگیران بسیار موثر است و با فراهم کردن
گیرد .با توجه به این مهم ،در ادامه نقش این نوع یادگیری در ایجاد
محیط مناسب ،فرصت مشارکت در دنیای واقعی و فعالیت در آن را برای
امکاناتی برای کاهش یا حل برخی از این چالش ها مورد بررسی قرار
کودکان فراهم میکند .در این میان ،ضمن ارتقاء مهارتهای اجتماعی
میگیرد.
و مشارکت در امور اجتماعی و جامعه محلی قادر است که آنها را برای
یکی از چالشهای موجود در سیستمهای آموزشی دنیا ،کاهش الگوی
زندگی واقعی و مشارکت در ساخت دانش و محیط کار آینده آماده نماید.
آموزشی معلم محور موجود بیان میشود .سیستمهای آموزشی معاصر
از سنتز پژوهشهای مورد مطالعه مبانی اجتماعی این نوع یادگیری را
چندتکه ،بدون یکپارچگی و بدون ارتباط با دنیای واقعی هستند .یک
میتوان به صورت زیر دستهبندی نمود:
راه حل برای رهایی از این مخمصه ایجاد تغییر میباشد .تغییر به منظور
ایجاد فرصت مشارکت در زندگی واقعی و آموزش در بستر زندگیهدایت فراگیر از کسب دانش کمی به کیفی ،ایجاد و اجرای دانش
ایجاد محیط مناسب برای فعالیت اجتماعیمعنیدار میباشد .پرسش این است که این تغییر چگونه باید ایجاد شود؟
آماده سازی فراگیر برای حضور در محیط کاربرای پی بردن به پاسخ این پرسش ،مفهوم یادگیری مبتنی بر پروژه مورد
فراهم سازی فعالیت هدفمند به عنوان مهمترین بخش پروژهبررسی قرار میگیرد .یادگیری مبتنی بر پروژه اینگونه تعریف میگردد
در ادامه خالصهای از مبانی اجتماعی برنامهی درسی مبتنی بر پروژه در
که این یادگیری بهطورمعمول خود یادگیرنده را درگیر پیدا کردن راه
قالب نمودار  2ارائه میگردد:
حلهای مسائل میکند .این کار با درگیر ساختن قوه ابتکار و فعالیتهای
مختلف آموزشی فردی و یا گروهی دانشآموزان ایجاد میشود.
سوال چهارم :رسالت برنامه درسی مبتنی بر پروژه چگونه تعریف
یادگیری مبتنی بر پروژه برخالف آموزش سنتی ،یک روش پویا برای
میشود؟
تدریس است که دانشآموزان مشکالت و چالشهای دنیای واقعی را
یادگیری مبتنی بر پروژه با توجه به کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی و...
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مورد کاوش قرار میدهند و همزمان وقتی که در گروههای مشارکتی
کوچک کار میکنند ،سبب گسترش مهارتهای مربوط به برنامهی
درسی میشود [ .]68یادگیری مبتنی بر پروژه با فعالیتهای یادگیری
پر میشود ،این یادگیری به دانشآموزان القا میکند که از طریق مطالعه
دانش را به طور عمیقتری فرابگیرند .عالوه بر این ،دانشآموزان همزمان
با این که با گروه حرکت میکنند و کار اشتراکی انجام میدهند ،اعتماد
به نفس و مهارت خود رهبریشان را باال میبرند.
در فرایند تکمیل پروژه ،دانشآموزان مهارتهای تحقیق و سازماندهی
خود را تصحیح میکنند ،ارتباطات با همشاگردیها و بزرگساالن را
توسعه میبخشند و اغلب زمانی که میبینند کارهای آنها تاثیر مثبت
دارد ،مشتاق میشوند که برای جامعه فعالیت کنند .آنها اساس پروژ ه
خود را ارزیابی میکنند .در این روش به جای اجرای آزمونهایی با
سرفصلهای مشخص و محدود ،دانشآموزان به مقاله نویسی ،نوشتن
گزارش ،ارزیابی از کارهای پروژه محور که بهطورمعمول برایشان
معنیدارتر است ،میپردازند .آنها میبینند که چطور کارهای تحصیلی
آنها میتواند به سرعت به زندگی واقعی پیوند داده شود و حتی ممکن
است برای تعقیب یک شغل یا جذب یک فعالیتی که مربوط به پروژه
آنهاست ،ترغیب شوند .دانشآموزان در این روش انعطاف بیشتری پیدا
میکنند .عالوه بر استفاده از ارزیابیهای سنتی ،آنها ممکن است بر
اساس ارائهای که برای شنوندگان اجتماعی میدهند ،مورد ارزیابی قرار
گیرند [ .]69با این توضیحات به نظر میرسد که تغییر مورد نظر در
سیستم آموزشی در دنیای کنونی به وسیله درگیر کردن فراگیران در
آموزش مبتنی بر پروژه قابل دستیابی باشد.
با توجه به تحقیقات مختلف بر روی تاثیرات طوالنی مدت برنامههای
درسی دوره ابتدای کودکی که یکپارچگی یادگیری مبتنی بر پروژه
در آموزش ابتدای کودکی و آموزش کمکی را مورد تایید قرار میدهد
و از سوی دیگر ،یادگیری مبتنی بر پروژه به طور معمول راه موثری
برای تلفیق تکنولوژی در برنامه درسی است [ ]69،70و انواعی از آن
میتواند به راحتی با کامپیوتر و اینترنت تطبیق پیدا کند ،عالوه بر این
کمسیونهای تعاملی ،روشهای سیستم موقعیتی جهانی ،دوربینهای
دیجیتال ،دوربینهای فیلمبرداری و تجهیزات ویرایش وابسته نیز
میتواند در این روش مورد استفاده قرار گیرد ،میتوان گفت که پذیرش
روش یادگیری مبتنی بر پروژه در کالس یا مدرسه میتواند به محیط
یادگیری روح ببخشد ،با ارتباط با دنیای واقعی به برنامه درسی انرژی
ببخشد و میل دانش آموزان به اکتشاف ،تحقیق و درک دنیایشان را
تحریک کند [ .]69میتوان گفت که یادگیری مبتنی بر پروژه به جای
پرداختن به کمیت یادگیری ،در پی ایجاد کیفیت در آن میباشد و در
این مسیر ،هر چه بیشتر از محیط خشک و بیروح آموزش سنتی فاصله
میگیرد و به زندگی واقعی کودکان نزدیک میشود [.]70
تجارب خارج از مدرسهای که این مدل یادگیری فراهم میکند به دانش
آموزان اجازه میدهد که درباره اجتماع خود و ویژگیهای منحصر به
فرد آن چیزهایی یاد بگیرند .یادگیری مبتنی بر پروژه دارای شش
ویژگی مطلوب است .ویژگیهایی نظیر این که مسائل و محصوالتش
معتبر است ،دارا بودن دقت زیاد علمی ،یادگیری که در متن زندگی و
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فراسوی دیوارهای مدرسه کاربرد دارد ،اکتشاف فعال توسط دانش آموز،
ارتباط با بزرگساالن که آنها و کارشان را بیشتر برای دانش آموزان قابل
مشاهده میکند و ارزیابی روشها که شامل استفاده از معیارهای واضح
و ساختار خودارزیابی است ،از دیگر ویژگیهای یادگیری مبتنی بر پروژه
است [ .]71پروژهها بهخصوص برای کودکان در سالهای ابتدایی بسیار
ارزشمندند ،زیرا رشد ذهنی بسیار سریع که در این دوره اتفاق میافتد
میتواند پیامدهای طوالنی مدتی داشته باشد .پروژه بر موضوعاتی
درباره آن دارند و به آن عالقه

متمرکز است که کودکان زمین ه قبلی
مندند ،بسیاری از حوزههای یادگیری را با هم تلفیق میکند ،فرصت
و اهدافی برای ارتباطات کالمی ایجاد میکند ،فعالیتهای کودکان را
توسعه میبخشد .عالوه بر این میتواند سبب توسعه سواد خواندن و
نوشتن در کودکان گردد [.]72
از سوی دیگر ،مطالعات نشان میدهد که حدود  30درصد از
دانشآموزانی که دبیرستان را آغاز میکنند ،آن را به پایان نمیرسانند.
نه تنها تعدادی از دانشآموزان مدرسه را ترک میکنند ،بلکه تعداد
زیادی از آنها به آموزششان هیچ عالقهای ندارند .افت و ترک تحصیل
دبیرستان یک همهگیری خاموش است [ ،]73یادگیری مبتنی بر پروژه
میتواند به دانشآموزانی که در خطر ترک تحصیل هستند ،کمک نماید
[ .]74یادگیری مبتنی بر پروژه در دانشآموزان ایجاد انگیزه میکند
[ ]75،76،77و وضعیت مدارس را بهبود میبخشد ،زیرا دانشآموزان را
به یادگیری و تغییر نگرششان نسبت به مدرسه تشویق میکند .با مطالعه
در الگوهای مختلف مشاهده میشود که الگوهای ساختارگرا تاکید
میکنند که تحقیق برای یادگیری موثر دانشآموزان در تدریس ضروری
است [ ،]78,79زیرا دانشآموزان تشویق میشوند که ایدههای خود را
به مدرسه بیاورند ،جایی که آنها به تدریج خود را به سمت مجموعه
ایاز مفاهیم و روشهای ساختاریافته ارتقاء میبخشند .یادگیری مبتنی
بر پروژه میتواند مهارتهای استدالل کردن در دوره ابتدایی را توسعه
بخشد [.]7
این نوع یادگیری دانشآموزان را درگیر میکند تا تکالیفی را انجام دهند
که منجر به پیامدهای نهایی مثل گزارشهای شفاهی و کتبی میشود.
یادگیری مبتنی بر پروژه ،الگویی است که دانشآموزان را به طور گروهی
درگیر تکالیف درسی با پایان غیرمشخص میکند .به طوریکه آنها به
طور مستمر برای جمعآوری اطالعات و ارزیابی یافتههای خود تشویق
میشوند [ .]80کار پروژهای با پرورش تواناییهای فردی دانشآموزان و
با اجازه دادن به آنها که عالئق خود را در چارچوب یک برنامه درسی
معین کشف کنند ،راهبرد سودمندی در تدریس برای کودکانی است که
شیوههای متفاوتی در یادگیری ،زمینههای مختلف قومی و فرهنگی و
تواناییهای متفاوت دارند [ .]81از این گذشته دانشآموزان با یادگیری
خود سبب افزایش احساس مسئولیتشان میشوند [ .]86الگوی یادگیری
مبتنی بر پروژه به جای «یادگیری درباره بعضی چیزها» بر روی «انجام
بعضی کارها» تمرکز دارد [ ]83و الگوی پرنفوذی است که قدرت تضمین
یادگیری معنادار در سطوح باالی تحصیلی را دارد []84؛ بنابراین در
این روش ،فرایند یاددهی -یادگیری در سطوح باالی آموزشی به جای
فعالیتهای حافظهمدار به وسیله فعالیتهای پویا ،خالق و سازنده،

مریم یوسفی و همکاران

سازماندهی میشود .در این زمینه ،یادگیری مبتنی بر پروژه بهطور قابل
پیشبینی میتواند برای دانشآموزان ،با ایجاد فرصت برای فعالیتهای
مشارکتی در فرایند یادگیری و فراهم نمودن امکان تولید بعضی چیزها
با همکاری یکدیگر ،آنان را به دستیابی نتایج موثرتر ،مطمئن سازد.
دانشآموزان تشویق میشوند که به مسائل چالشی معتبر ،مبتنی بر
برنامه درسی و اغلب بهطور بینرشتهای پاسخ دهند .یک الگوی یادگیری
مبتنی بر پروژه نه تنها سطح باال و عمیقی از دانش را برای دانشآموزان
بنا میکند ،بلکه فرصتهایی ایجاد میکند که دانشآموزان میتوانند به
روش خودکنترلی و سازگار با اهداف یادگیری ،بیاموزند .عالوه بر این،
با چنین ساختاری آنها قادر خواهند بود بر اساس لیاقتشان از منافع
تکنولوژی بهرهمند گردند [ .]85یادگیرندگان آزادانه با گامهای خود،
کار میکنند و فرصتهایی برای تمرین مهارتهای زندگی نظیر مدیریت
زمان ،حل مساله و مسئولیت پذیری به آنها داده میشود .در این روش
یادگیری نهتنها ،محتوای علمی به دانشآموزان آموخته میشود بلکه،
مهارتهای انتقادی به آنها تعلیم داده میشود که اعضای اجتماعی
مولدی باشند [.]73
مطالعات نشان میدهد که این نوع یادگیری عدالت در فرصتهای
آموزشی را گسترش میدهد .در یادگیری مبتنی بر پروژه فرصتهای
یادگیری جدیدی نسبت به روش استفاده از کتابها و سخنرانی در
اختیار یادگیرنده قرار داده میشود و از منظر جدیدی به یادگیری نگاه
میگردد .به همین دلیل دانشآموزانی که با استفاده از روش سنتی در
یادگیری موفقیتی نداشتند زمانی که از روش یادگیری مبتنی بر پروژه
برای یادگیری استفاده کردهاند به طور معنیداری پیشرفتهای بیشتری
کسب نمودند [ .]86بر این اساس ،به دانشآموزان اجازه داده میشود تا
هوش و شایستگیهای فردی خود را اثبات نمایند .همچنین یادگیری
مبتنی بر پروژه دانشآموزان را قادر میسازد که با مباحث مورد عالقه
خود که از مطالعه آن لذت میبرند درگیر شوند.
عالوه بر این ،تحقیقات نشان میدهد که روش یادگیری مبتنی بر پروژه
تنها در زمین ه دانشآموزان در خطر و با توانایی پایین کاربرد ندارد بلکه
به طور ویژه ،برای آموزش دانشآموزان با استعدادهای درخشان هم مورد
استفاده قرار میگیرد .در این نوع یادگیری فرصتهای چالشی بیشتر
و معنیدارتر و فعالیتهای وسیعتری نسبت به روشهای کتابهای
درسی و سنتی مهیا میشود [ .]87از آن جایی که اغلب تمرینها برای
دانشآموزان خستگی ،ناامیدی و جدایی از همشاگردیها را به دنبال
دارد ،یادگیری مبتنی بر پروژه ،فرصتهای طبیعی برای آموزشهای
متفاوت را فراهم میکند؛ زیرا همه دانشآموزان به طور انفرادی و یا
در گروههای کوچک بر جنبههای متفاوت پروژه کار میکنند [ .]88در
این شیوه ،دانشآموزان با استعداد میتوانند برای توسعه بیشتر نتایج و
سطوح شخصی خود ،بدون این که همکالسان خود را مورد تمسخر قرار
دهند نیازهای علمی ،اجتماعی و احساسی خود را برآورده سازند.
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که عالوه بر کمک به گروههای
ویژه دانشآموزان ،یادگیری مبتنی بر پروژه زمانی که در زمینه به
خصوصی اجرا شود ،ممکن است موثرتر باشد .استایتس بیان میکند
زمانی که یادگیری مبتنی بر پروژه در ترکیب با تکنولوژی به کار برده
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شود ،یادگیری منافع بسیار بیشتری خواهد داشت [ .]89به طور مثال
یادگیری مبتنی بر پروژه را در یک محیط غنی شده با فنآوری اجرا
کردند و یافتند که انجام تکالیف و اشتیاق دانشآموزان به یادگیری
بسیار افزایش پیدا کرده است .کاربرد فنآوری در یادگیری مبتنی
بر پروژه ،انتقال معلم از روشهای آموزش سنتی به ساختنگرایی را
تسهیل میکند .فنآوری ،تمرکز را از معلم به عنوان سخنران برمیدارد،
بنابراین دانشآموز میتواند به طور انفرادی کار کند .به طوری که معلم
مراحل یادگیری را به طور غیر مستقیم هدایت میکند .از آنجایی که
مهارتهای تکنولوژیکی به شدت برای دانش آموزان و معلمان قرن 21
اهمیت دارد ،یادگیری مبتنی بر پروژه به همراه فنآوری به طور همزمان
استفاده از مهارتهای آکادمیک و تکنولوژیک را پشتیبانی میکند .ولش
موفقیت تاثیر تدریس عملی برای خواندن و نوشتن را به برآوردهسازی
فهرستی مشروط میکند که این فهرست شامل قائل شدن حق انتخاب
بیشتر برای دانشآموزان ،یادگیری فعال بیشتر و تاکید بیشتر بر مهارت
تفکر سطح باالی هدایت شده ،میباشد [ .]90در حالی که بسیاری از
روشها در کنار هم معیارهای مشخص شده از لیست پیشنهادی زلمان و
همکارانش را تامین میکنند ،یادگیری مبتنی بر پروژه یکی از معدود و
شاید تنها روشی است که به درستی همه معیارهای مورد نظر را پوشش
میدهد [ .]87اجرای یادگیری مبتنی بر پروژه سبب بهبود مهارتهای
پایه نیز میشود [.]91
با وجود فواید گزارش شده از یادگیری مبتنی بر پروژه ،این روش در
آموزش و پرورش اجرا نمیشود .هم چنان که نزدیک به یک قرن پیش
این پشتیبانی یادگیری مبتنی بر پروژه را کیلپاتریک ثابت کرد ولی بستر
آموزش برای عبور از آموزش سنتی ،به قدر کافی آماده ایجاد تغییر نبود
[ .]92اگرچه که روشهای سنتی تدریس در مدارس غیرقابل تغییر
باقی ماند ،اما به موجب روش یادگیری کیلپاتریک چالشهای مستمری
برای تالش در جهت ایجاد اصالحات آموزشی را مطرح ساخت .در عصر
حاضر آموزش پاسخگو ،نیازمند این است که فواید یادگیری مبتنی بر
پروژه برای کاهش ریسک اجرای تجارب نوین برای دانشآموزان مورد
تحقیق قرار گیرد .تحقیقات مربوط به یادگیری مبتنی بر پروژه سبب
پشتیبانی نیازهای معلمان ،مدیران و مدارس در مراحل اجرای این نوع
یادگیری میشود.
رسالت یادگیری مبتنی بر پروژه را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 برقراری عدالت آموزشی کاهش افت تحصیلی و ترک تحصیل کاهش چالشهای آموزشیدر ادامه خالصهای از رسالت برنامه درسی مبتنی بر پروژه در قالب نمودار
 3ارائه میگردد:

سوال پنجم :اصول یادگیری مبتنی بر پروژه چگونه تعریف میشود؟
در ساختار مبتنی بر پروژه ،دانشآموزان به دنبال راه حلی برای مسائل
کوچک اما بااهمیت هستند که به وسیله پرسیدن سواالت ،بحث کردن
درباره اندیشه ها ،فرضیه سازی ،طراحی برنامه و یا آزمایش ،جمعآوری
و تجزیه و تحلیل اطالعات ،نتیجهگیری ،ارائ ه اندیشه ها و یافتهها به
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معنیدار جهت یادگیری بهرهمند گردد ،برای تدارک پروژههای معتبر و
صحیح برای یادگیری باید اصولی رعایت گردد .پارهای از اصول تدارک
Establishin
این پروژهها به این قرارند:
g justice
 دانشآموز محور و معطوف بر دانشآموز باشد. شروع ،مرکز و پایان معین دارد. محتوا برای دانشآموزان معنیدار است و به طور مستقیم در محیطProphecy of
program
قابل مشاهده است.
 مسائل مربوط به دنیای واقعی میباشد.Reduction of
Restoration
acadamic
of
 تحقیقات دست اول است.failure and
educational
leave
challenges
 حساس به فرهنگ محلی و به طور متناسب با فرهنگ است. اهداف ویژه مربوط به استانداردهای برنامه درسی و مدرسه ،ناحیه یاایالت میباشد.
نمودار  3:رسالت برنام ه درسی مبتنی بر پروژه
 محصوالت محسوسی دارد که میتواند با شنوندگان به اشتراک گذاشتهلت برنامه درسی مبتنی بر پروژه
Chart 3: Prophecy of project-based curriculum
Chart 3. Prophecy of project-based
curriculum
شود.
 ارتباطات بین مهارتهای تحصیل ،زندگی و کار وجود دارد.دیگران ،به دنبال سواالت جدید رفتن و ایجاد پیامدها و نتایج نوین
 فرصتهایی برای انعکاس و ارزیابی منابع ویژه کار فراهم میشود.به این مهم دست مییابند [ .]93توجه به این نکته ضروری است برای
 ارزیابی معتبر (پوشه کار ،ژورنالها و  )...اجرا میشود [.]98این که پروژهها معتبر باشند ،نیاز دارند که با اصول و سیاستهایی
از سوی دیگر برای این که یک پروژه معنیدار باشد باید دارای دو ویژگی
همراه باشند .این سیاستها میتواند به گونهای اتخاذ شود که محیط
باشد :اول این که دانشآموزان باید کار را به عنوان یک فعالیت با ماهیت
پروژه بتواند اثر قوی بر چگونگی عملکرد اعضای گروه و همینطور بر
معنیدار درک کنند ،به عنوان تکلیفی که اهمیت دارد و آنها باید آن را
یادگیری داشته باشد .فریم در تعریف مفهوم این اصول میگوید که این
خوب انجام دهند .دوم این که یک پروژه معنیدار باید اهداف آموزشی
سیاستها فرایندی هستند که به وسیله آن تالش میگردد که ترتیبی
را تکمیل کند .طراحی خوب و اجرای خوب یادگیری مبتنی بر پروژه،
داده شود تا با سازگاری محیطی و تجلی تجارب ،دستیابی به اهداف
دو راهی است که سبب معنیداری پروژهها میشود .هفت عنصر اساسی
امکان پذیر گردد .این اصول همچنان که باید زمینه دستیابی به هدف
برای پروژههای معنیدار میتوان در نظر گرفت [:]99
را فراهم سازند [ ،]94از سوی دیگر ،برای دستیابی اهداف مختلف نیز،
 .1نیاز به دانستن و آگاه بودن
باید منعطف باشند .دوگانگی موجود در این سیاستها ،آنها را نیازمند
 .2یک پرسش محرک
مهارتهای انسانی میکند که باید در اعضای تیم پروژه پرورش داده
 .3صدا و انتخاب دانشآموزان
شود تا به آنها کمک کند صالحیت اجرای این اصول را در مدیریت
 .4مهارتهای قرن 21
جنبههای رفتاری و جنبههای فنی کارشان داشته باشند [ .]95این
 .5پژوهش و نوآوری
اصول در زمین ه دستورالعمل عمل مدیریتی و مدیریت فعالیت ،اجرای
 .6بازخورد و اصالح
موثر پروژهها ،یادگیری چگونگی مدیریت اصول پروژه و مدیریت اصول
 .7ارائه آشکار محصوالت
یادگیری میباشد [ .]96با این زمینهها موضوع یادگیری بر یادگیری
با توجه به توضیحاتی که در زمینهی معیارهای پروژههای معتبر بیان
تمرکز دارد ،نه اینکه بهطور ویژه بر تکالیف پروژه متمرکز باشد .دانش
شد میتوان بر اساس ترتیب این معیارها ،مراحلی برای انجام پروژهها
مبتنی بر پروژه ،موقعیتهای یادگیری هستند که در آن فراگیران علوم
تعریف نمود که با ایجاد آگاهی و پرسشها محرک آغاز میشود ،با
را انجام میدهند تا برای سواالتشان راه حلهای معنیداری پیدا کنند.
انتخاب دانشآموزان ،آموزش مهارتهای مورد نیاز ،پژوهش و نوآوری
کلید این یادگیری رعایت اصول زیر میباشد:
ادامه مییابد و به وسیله بازخورد و اصالح و در نهایت ارائه محصوالت
 پرسیدن و پیدا کردن راه حل برای سواالتی که برای آنها معنیدارتولید شده به پایان میرسد.
هستد.
مهمترین اصلی که در یادگیری مبتنی بر پروژه باید به آن پایبند بود
 طرحریزی و انجام تحقیق برای رسیدن به جواب پرسشها.این است که پروژه باید دست اول باشد و فراگیر در هیچ یک از منابع
 مشارکت دانشآموزان و معلمان و سایر اعضای کلیدی جامعه در پاسخپیشین نتواند پاسخ و پیامدهای احتمالی آن را پیشبینی نماید ،بلکه در
دادن به سواالت و مفهوم ساختن از اطالعات.
فرایند انجام آن پاسخهای مورد نظر را کشف نماید .اگر چنین معیاری
 آشنایی با تکنولوژیهای یادگیری در دستیابی به اطالعات ،جستجویصادق باشد میتواند تمامی اصول مورد نظر را تامین نماید .اصولی نظیر:
سواالت و گسترش پیامدهای یادگیری [.]97
 طرحریزی و انجام پژوهشیادگیری مبتنی بر پروژه نیازمند آن است که از پروژههای معتبر و
 -حل مسائل معنیدار
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کند .از بعد اجتماعی نیز برای رشد جنبههای اجتماعی فراگیران ،بر
Planning
تعامالت اجتماعی آنها تاکید دارد تا به این وسیله بتواند آنها را برای
and doing
research
مشارکت و نقشآفرینی در زندگی واقعی آماده نماید .یادگیری مبتنی
بر پروژه با فراهم ساختن فرصت یادگیری در بستر زندگی و شکل دادن
محتوا در فرایند یادگیری و انجام پروژه سبب میشود دیگر الزم نباشد
Creation
Solve
of taking
meaningfu
که حجم باالیی از مطالب را برای کودکان آماده کرد و به آنها انتقال داد
part
l problems
تا فراگیران را برای آیندهای که حتی برای خود بزرگساالن برنامهریز
Principles
هم مجهول است ،مهیا ساخت .بلکه همسو با پژوهش های انجام شده
[ ]36،37با فراهم کردن موقعیتهای واقعی زندگی ،هر فراگیر دانش
خود را میسازد و با کسب این مهارت میتوان آنها را برای مقابله با
Developin
g of
Conceptua
چالشهای دنیای واقعی مسلح نمود.
learning
lization
consequen
ِ
دانش انتقال یافته،
کمیت
برنامه درسی مبتنی بر پروژه به جای توجه به
ِ
ces
به کیفیت یادگیری و میزان معنیداری ،پویایی و یکپارچگی آن توجه
نمودار  :4اصول برنام ه درسی مبتنی بر پروژه
میکند .از آن جایی که ساخت دانش در طول پروژه اتفاق میافتد ،در
Chart 4: Principles of project-based curriculum
اصول برنامه درسی مبتنی بر پروژه
جریان آن مشارکت و کار گروهی شکل گرفته [ ]10،11،12،13و به
Chart 4. Principles of project-based curriculum
تبع آن یادگیری عمیق حاصل شده و کیفیت یادگیری افزایش مییابد.
 ایجاد مشارکتعملی دانش نظری ،انگیزه
زمانی که کیفیت آموزشی باال برود ،با انجام
ِ
 گسترش پیامدهای یادگیریفراگیر افزایش یابد [ ،]14،15،16بااطمینان میتوان گفت که وضعیت
 مفهومسازیآموزش بهبود یافته و افت تحصیل و ترکتحصیل کاهش خواهد یافت.
در ادامه خالصهای ازاصول برنام ه درسی مبتنی بر پروژه در قالب نمودار
با این استدالل میتوان امیدوار بود که بسیاری از چالشهای ذکر شده
 4ارائه میگردد:
در نظام آموزشی فعلی را در سایه این برنامه درسی مرتفع ساخت و با
در یک جمعبندی کلی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای پاسخگویی
ارائهی آموزش در بستر زندگی ،دانشآموزان را برای یک زندگی واقعی
به چرایی برنامه درسی مبتنی بر پروژه باید مبانی و رسالتهای این
آماده نمود تا با انتخابهایشان زندگی خود را شکل دهند .به برنامه
برنامه مورد مطالعه قرار گیرد .با توجه به مبانی فلسفی ،روانشناسی-
درسی مبتنی بر پروژه نباید به عنوان دارویی مسکن برای بیماری مزمن
تربیتی و اجتماعی برنام ه درسی مبتنی بر پروژه و رسالتی که این برنامه
آموزش و پرورش نگریسته شود بلکه یک راه پیشگیری از ابتال به بیماری
در سیستم آموزشی بر عهده دارد میتوان به چرایی بهکارگیری این
بیانگیزگی ،حافظهمداری و سایر مشکالت مطرح شده در آموزش
برنامه که همان منطق برنامه است پاسخ گفت .به دنبال تعریف منطق
میباشد .مسیری که از طریق آن بتوان میزان خروج افراد واجب التعلیم
برنام ه درسی مبتنی بر پروژه ،اصول و رسالت برنامه مشخص میشود.
از چرخه آموزش را کاهش داد.

نتیجهگیری

نتایج یافتههای مربوط به پرسش اصلی پژوهش ،مبنی بر منطق برنام ه
درسی مبتنی بر پروژه حاکی از آن است که منطق برنامه درسی مبتنی
بر پروژه از بعد مبنای فلسفی ،بر فلسفه سازندهگرایی استوار است و بر
ضرورت یادگیری در بستر زندگی تاکید دارد .درگیر ساختن دانشآموزان
در تجارب عملی ،یادگیری معنیدار را تقویت کرده و امکان انتقال،
نگهداری و ذخیره یادگیری را افزایش میدهد و آنها را برای زندگی
واقعی آماده میسازد .از بعد روانشناختی نیز این برنامه امکان استفاده
از استعدادهای گوناگون فراگیران را مهیا میسازد و در کشورهایی
مثل ایران که ازتنوع اقوام و فرهنگ برخوردار است ،امکان توجه به
چندفرهنگی و تفاوتهای فردی گوناگون را میسر میسازد .از آنجایی
که در برنامه درسی مبتنی بر پروژه یادگیری ،حاصل فعالیتهای متنوعی
است و فرصتهای گوناگونی را برای افراد با استعدادهای متفاوت فراهم
میکند و برای دانشآموزان با استعدادهای ویژه و حتی فراگیرانی با
ناتوانی کاربرد دارد [ ]101همزمان میتواند به عدالت آموزشی نیز کمک

واضح است که هر برنامهای زمانی میتواند رسالت خود را ایفا کند که
اصولی را برای طی کردن مسیر تعریف کرده باشد .بر اساس همین
منطق ،برای برنامه درسی مبتنی بر پروژه نیز زیر چتر ابعاد فلسفی،
روانشناختی و اجتماعی گفته شده ،اصولی مطرح میشود .یکی از
مهمترین اصول در این برنامه درسی این است که برنامه درسی به
گونهای طراحی شود که همواره زمینه را برای حل مسائل کوچک و
بزرگ اما بااهمیت مهیا سازد .مسائلی که مربوط به دنیای واقعی باشد و
بر پایه انتخاب دانشآموز شکل گیرد .برنامه درسی مبتنی بر پروژه باید
محتوا را به صورت معنیدار در محیط شکل دهد و متناسب با فرهنگ
فراگیران باشد .از دیگر اصولی که باید در برنامه درسی مبتنی بر پروژه
به آن پایبند بود این است که دانشآموز با دانش قبلی خود نباید قادر
به حل مساله موردنظر باشد بلکه برای دستیابی به حل مساله باید به
انجام پژوهشهای دست اول مبادرت ورزد .او باید محصوالت پژوهشش
را با دیگران به اشتراک بگذارد و در طول فرایند پژوهش ارزیابی انجام
گیرد .فراگیر باید قادر باشد نتایج پژوهشش را در موقعیتهای جدید
مورد استفاده قرار دهد .عالوه بر رعایت تمام این اصول باید توجه داشت
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که همه این موارد باید با استانداردهای برنامه درسی و مدرسه همخوانی
داشته باشد.
الزم به ذکر است که مطالعه پژوهشهای پیشین مشخص کرده که
مطالعه مستقیمی مرتبط با یادگیری مبتنی بر پروژه در قالب یک برنامه
درسی انجام نشده است .بیشتر پژوهشهای مبتنی بر پروژه مربوط به
شاخههای کشاورزی ،دانشکدههای معماری و یا مدیریت پروژه بوده
است .اگر هم در موارد معدودی در آموزش رسمی مورد توجه واقع شده،
بیشتر به عنوان یک روش تدریس مورد مطالعه قرار گرفته است و تنها به
یک عنصر پرداخته نه این که کل برنامه درسی را مورد مطالعه و بررسی
قرار دهد .از آن جایی که این مدل از یادگیری قبال به عنوان یک برنامه
دیده نشده است لذا در این بخش نمیتوان به مقایسه آن با پژوهشهای
پیشین پرداخت.
پژوهشگر بر اساس مطالعات انجام شده پیشنهادهای خود را در دو زمینه
ارائه میکند ،اول پیشنهادهای کاربردی که با توجه به پژوهش در زمینه
یادگیری مبتنی بر پروژه میتوان استنباط کرد .دوم پیشنهادهایی برای
پژوهشگرانی که قصد دارند در زمینه «برنامه درسی مبتنی بر پروژه» به
تحقیق بپردازند.
پیشنهادهای کاربردی برای مسئولین آموزش کشور شامل:
 وزارت آموزش و پرورش در کنار برنامهریزی آموزشی برای کودکان،برنامهریزی برای مشارکت خانوادهها و جامعه محلی در فرایند آموزش را
به عنوان یکی از حلقههای موثر در آموزش ،جزء اولویتهای برنامه کار
خود قرار دهد.
 پیشنهاد میشود سرفصل مربوط به برنامه درسی مبتنی بر پروژه جزءسرفصلهای دانشگاه فرهنگیان تعریف گردد.
 دورههای ضمن خدمت برای آموزش معلمان جهت کسب مهارتاجرای برنامه درسی مبتنی بر پروژه در اولویت برنامههای ضمن خدمت
دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.
 از آن جایی که نقش معلم در برنامه درسی مبتنی بر پروژه بسیاربااهمیت است پیشنهاد میشود که دانشگاه فرهنگیان به برنامهریزی
برای تربیت معلم تسهیلگر مبادرت ورزد.
به پژوهشگران پیشنهاد میشود:
 با توجه به اینکه روش پروژه در دروسی نظیر مطالعات اجتماعی یاعلوم تجربی امکان کاربرد زیادی دارد ،به دانشجویان دورههای دکتری
پیشنهاد میشود که کاربرد برنامه درسی مبتنی بر پروژه را در این دروس
مورد مطالعه قرار دهند.
 با عنایت به اهمیت برنامهی درسی مبتنی بر پروژه و به منظور استفادههرچه بیشتر و مطلوبتر از این برنامه در فرایند آموزش و پرورش،
پیشنهاد میشود که این موضوع در سمینارها ،کنفرانسها یا میزگردهای
علمی و مراکز آموزشی ،فرهنگی و علمی به بحث گذاشته شود.
 از آن جایی که طبق سند چشمانداز  1404آموزش و پرورش ،یکی ازویژگیهای مدرسه ،تسهیلکنندگی هدایت و توجه به تفاوتهای فردی
است پیشنهاد میشود که در دوره ابتدایی اجرای بخشهایی از برنامه
درسی مبتنی بر پروژه ،توسط دانشجو -معلمان مورد بررسی و تحقیق
قرار گیرد.
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پی نوشت

مشارکت نویسندگان

1 Vygotsky
2 Stites
3 Frame

تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.

تعارض و منافع

«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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