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The current research was conducted with the aim of explaining and interpreting the 

approach of Reggio Emilia based on the basic assumptions and beliefs of 

postmodern philosophy. Analytical-inferential method was used to conduct the 

research. The scope of the current research was all national and international written 

sources in the field of postmodern education and the Reggio Emilia approach, from 

which the most reliable sources were selected using a targeted sampling method. To 

answer the research question, the basic principles and features of Reggio Emilia's 

approach were described, explained and interpreted based on the four core features 

of postmodern philosophy. The first feature of postmodern philosophy (denying the 

centrality of the knowing agent) based on the concept of " progettazione", and 

paying attention to the teacher as a partner, nurturer and guide and not an omniscient; 

The second feature of postmodern philosophy (attention to language) based on the 

idea of "one hundred languages of children"; The third feature of postmodern 

philosophy (negation of totalitarianism) is based on challenging the idea of the 

transferability of the curriculum, paying attention to children's meaning-making 

skills, rejecting the idea of homogenization and dualistic thinking, and being based 

on inclusive education; And finally, the fourth characteristic of postmodern 

philosophy (paying attention to the element of otherness) was analyzed and 

interpreted based on the two concepts of "listening pedagogy" and "pedagogical 

documentation". Imitating or copying, Reggio Emilia's approach is neither possible 

nor desirable. However, knowing and analyzing the features and values governing 

this approach can bring valuable lessons for the reconstruction and reform of early 

childhood education in our country.  
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Extended Abstract 

Introduction 

Many contemporary theorists of early childhood education believe that early childhood programs need new 

theoretical foundations that are flexible and responsive enough to be able to update and maintain this field 

in the new millennium, and postmodernism and the related critical perspective helps to revise early 

childhood education through “other ways” which is strongly needed (Yelland & Kilderry, 2005: a, 245; Soto 

& Swadener, 2002). Reggio Emilia is one of the new approaches to the education and training of young 

children (zero to six years old), which according to many thinkers (Dahlberg, Moss, & Pence, 2007; Murphy, 

Ridgway, Cunneen & Horgan, 2015), its view on children, childhood and child education is compatible with 

the beliefs of postmodern philosophy. The aim of the current research was to examine and explain the 

approach of Reggio Emilia and the educational ideas of Loris Malaguzzi from the perspective of postmodern 

educational philosophy and to show why and how the approach of Reggio Emilia can be considered a 

postmodernist idea towards the education of young children. The present study helps the researchers, experts 

and decision makers of early childhood education in Iran to better understand the approach of Reggio Emilia, 

and also get to know an example of the education of young children based on the postmodern educational 

philosophy. 

Methodology 

Since the present study also aimed to explain the approach of Reggio Emilia based on the basic assumptions 

and beliefs of postmodern educational philosophy, the analytical-inferential method was used. The scope of 

the current research is all national and international written sources in the field of postmodern educational 

philosophy as well as the approach of Reggio Emilia, which could be retrieved and accessed through internal 

and external databases. To collect and analyze the sources, the electronic sampling method was used. 

Results 

Four characteristics can be considered as important characteristics of postmodern philosophy (Bagheri, 

1996). Based on this, in order to examine and explain the approach of Reggio Emilia based on the 

postmodern educational philosophy, these four characteristics are stated first. Then, based on the mentioned 

features, we will explain and describe the approach of Reggio Emilia. One of the characteristics of 

postmodern conditions is denying the centrality of the knowing agent (Bagheri, 2015). This feature can be 

shown in the best way in the term progettazione, which is one of the important keywords and also the main 

approach of teaching children in Reggio Emilia. Progettazione is a “a strategy, a daily practice of 

observation-interpretation-documentation” (Rinaldi, 2021: 157). In addition, in Reggio Emilia, teachers do 

not think of themselves as omniscient or experts whose task it is to disseminate knowledge (Murphy & et 

al, 2015: 310), rather, the teacher is a Partner, nurturer and guide (Edwards, 1998: 186). 

Another characteristic of postmodernism is the attention to language (Bagheri, 1996). Language and 

meaning are not fixed or stable, but change based on different social, cultural and philosophical contexts 

(Sumsion, 2005). Attention to language is best reflected in the idea of "the hundred languages of children". 
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Malaguzzi (1998: 93) says " I do not want to limit the domain of symbolic languages only to reading, 

writing, and numbers. Symbols are used as well by musicians, storytellers and others. 

The fourth and last feature of postmodernism, which is an immediate result of the rejection of totality 

and totalism, is paying attention to others or giving importance to the element of "otherness" (Bagheri, 

1996). The idea of respecting the other in Reggio Emilia happens through "listening". In fact, Reggio Emilia 

is a "pedagogy of listening" (Dahlberg and Moss, 2005: 97). Listening to children in Reggio Emilia happens 

mainly through the process of pedagogical documentation. Documenting in Reggio Emilia means listening 

[to children], observing [children], collecting documents, and interpreting them (Rinaldi, 1998: 120). 

Discussion 

The author believes that the first step to get out of the current situation of early childhood education in Iran 

is to study and review the successful and modern global models and approaches in the field of education 

and training of young children. On the other hand, contemporary theorists of early childhood education 

believe that the traditional frameworks of modernity are not suitable for living in today's complex, diverse, 

and changing postmodern society, as a result of the need for reconceptualizing its education. It is childhood 

(Clark, 2014; Pacini-Ketchabaw & Pence, 2005). The Reggio Emilia approach is one of the most successful 

approaches to early childhood education, it offers a new understanding of the education of young children 

and is fully compatible with today's postmodern world. 

Conclusion 

Imitating or copying Reggio Emilia's approach is neither possible nor desirable because Reggio Emilia's 

approach is a contextual curriculum (Rinaldi, 2021: 156) and “Reggio itself is an interpretation of Reggio!” 

(p. 150). However, the examination and analysis of the principles and values governing it can provide 

valuable lessons for the reconstruction and reform of early childhood education in our country. 
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 : ایلیام ویرج

  یاوان کودک تیو ترب متعلی به مدرنپست یکردیرو

  رتباسید امیر قاسم
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 چکیده اطالعات مقاله

 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 

 72/04/1401 :افتیدر خیتار

 8/05/1401: بازنگری خیتار

 11/05/1401: رشیپذ خیتار

 11/00/1401: انتشار خیتار

 

 

  ها:واژهکلید

 ،یماالگاتس سیلور ا،یلیام ویرج

 .مسمدرنیپست ،کودکیاوان تیترب

 . شد انجام درنمفلسفه پست یاساس باورهای و هابر اساس مفروضه ایلیام ویرج کردیرو ریو تفس نییپژوهش حاضر با هدف تب: هدف

و  یمل یمنابع نوشتار یپژوهش حاضر تمام طهیاستفاده شد. ح یاستنتاج -یلیانجام پژوهش از روش تحل یبرا: روش پژوهش

 برداریآنها با استفاده از روش نمونه انیبود که از م ایلیام ویرج کردیرو نهمچنی و مدرنپست تیو ترب میتعل نهیدر زم المللینیب
 .منابع انتخاب شدند نیهدفمند، معتبرتر

فه فلس یمحور یژگیبر اساس چهار و ایلیام ویرج کردیرو یاساس هاییژگیپاسخ به سوال پژوهش، اصول و و یبرا: هایافته

اس مفهوم فاعل شناسا( بر اس تمحوری انکار) مدرناول فلسفه پست یژگیقرار گرفت. و ریو تفس نییتب ف،توصی مورد مدرن،پست
 توجه) درنمدوم فلسفه پست یژگیکل؛ و یدانا کی نه و راهنما و دهندهپرورش مراه،ه کیعنوان و توجه به معلم به ،«ونهیپروجِتِتْس»
 دهیشدن ا دهشیک چالش( بر اساس بهگراییتیکل نفی) مدرنسوم فلسفه پست یژگی؛ و«صد زبان کودکان» دهای اساس بر( زبان به

بودن بر  ینو تفکر دوگانه، و مبت سازیکسانی شهیاند ردکودکان،  یمعناساز هاییستگیتوجه به شا ،درسیبرنامه بودن انتقالقابل
گوش  یپداگوژ»( بر اساس دو مفهوم تیرغی عنصر به توجه) مدرنچهارم فلسفه پست یژگیو ت،یو در نها ریآموزش و پرورش فراگ

 .قرار گرفت ریو تفس لیمورد تحل ،«کیپداگوژ یمستندساز»و « دادن

 یهاو ارزش هایژگیو لیحال، شناخت و تحل نینه ممکن است و نه مطلوب. با ا ایلیام ویرج کردیکردن رو یکپ ای د،یتقل: گیرینتیجه

 اشتهد همراهکشورمان به یاوان کودک تیو ترب میو اصالح تعل یبازساز یبرا یارزشمند یهادرس تواندیم کردیرو نیحاکم بر ا
  .دباش
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  مقدمه. 1
 اعتقاد دیگری،. است انسانی مستقل عقل 1بودنِ کلی و جهانی به اعتقاد یکی. هستند آشنا کافی اندازهبه مدرنیته محوری باورهای

 عینیِدانش بر نیمبت که شودمی تبدیل بهتری مکان به زمانی تنها جهان سوم اینکه. است تاریخی پیشرفت بودن ناپذیراجتناب به
 زیست،محیط تخریب اتم، بمب هولوکاست، جهانی، جنگ دو از پس (. اما114: 1331، 7باشد )کار علم خنثی هایروش آمده ازبدست

 ترنسانیا ایجامعه و بهتر دنیایی از دفاع برای پیشرفت، مدرن مفهوم توان بهسختی میبه زمین، طبیعی منابع از برداریبهره و
 تسری هالیتاق یا زنان به و شدمی محدود خاصی هایگروه به اغلب خودشکوفایی، و فردی آزادی سویبه پیشرفت پایبند بود. حتی

بر  باشد، دقصا بشریت کل برای اینکه جایبه اما - بیماری بر غلبه در مثالً - افتدمی اتفاق هم هنوز پیشرفت مطمئناً،. نداشت
مدرن سبب های حاصل از نگرش پستراستا، برخی بر این باورند که بینش این (. در1335، 1است )الکایند گروه معدودی خاص

های مناسبی حتی جایگزین وسیلهشوند و بدین 4کننده چنین تراژدهایی، شناسایی و ساختارشکنیهای ایجادشود تا فضا و زمینهمی
مدرنیسم در کلیت خود نوعی نظریه انتقادی (. پست720: 1137واجارگاه،  ها معرفی کند )فتحیها و ویرانگریرا برای این تخریب

رنیستی سابقه مدمدرنیستی وجود داشته است اما رفتار پستو اعتراض علیه مدرنیسم است. تقریباً با ظهور مدرنیته اندیشه پست
های اطالعاتی و ارتباطی، زندگی در برخی از کشورهای غربی را با تحول و انقالب در زمینه 1350اندکی دارد و تقریبا از دهه 

 مدرنپست کیفی جامعه یک در ما که کنندمی خاطرنشان معاصر پردازان(. نظریه114: 1183دستخوش تغییر ساخته است )قادری، 
، 5سلوویچبرن و آموزش و پرورش است )کرنجا و فناوری ارزشی، علم، نظام جهان، درک پارادایم در تغییر متضمن که کنیممی زندگی
 تجربه امروز که را« 0زندگی هایجهان» پیچیدگی سنتی مدرنیته، هایچارچوب و کنیممی زندگی ایپیچیده زمان در ما ( زیرا7011

، 2کیلدری و گیرند )یلندنمی دربر است، الزم ناآشنا آموزشی هایموقعیت اب انطباق برای که را جدیدی هایراه همچنین و کنیم،می
  (1الف:  7005
 های پژوهش همچنین و کودک رشد و شناسیروان تسلط مورد در ایپیوسته نقدهای و هاپرسش 1380 دهه اواسط از

 تعلیم هایجنبه همه بر هاگفتمان این چگونه اینکه و است داشته وجود 3کودکیحوزه تعلیم و تربیت اوان بر 8گراتجربه پوزیتیویست
اند. دهش فرزندان حاکم و والدین معلمان، پژوهش درباره و همچنین معلمان آموزش تا درسیبرنامه طراحی از و تربیت اوان کودکی،

 تناسب و ارتباط و کودکی دوران کودکان، درباره تفکر در مهم تغییر یک کودکی،تعلیم و تربیت اوان در «10مدرنپست چرخش» این
 (.158: 7015، 11)آزگود کودکی بوددر رشته تعلیم و تربیت اوان شدهتثبیت بنیادی هایسنت

الً زمانی رو، نیاز به توضیح دارد. در ایران معموکودکی در کشورمان نسبتاً ناشناخته است. از اینرشته یا حوزه تعلیم و تربیت اوان
ود، ششود، اولین و تنها مفهومی که به ذهن متباتر میکودکان قبل از ورود آنها به دوره دبستان صحبت میکه از تعلیم و تربیت 

( به آموزش و پرورش 1131درسی ملی )وزارت آموزش و پرورش، ای که در سند برنامهاست؛ دوره 17دبستانآموزش و پرروش پیش
رفتن از این نگاه حداقلی و نشان دادن اهمیت سالهای اولیه زندگی در منظور فاصله گسال محدود شده است. به 0تا  5کودکان 

تر (، متخصصان تعلیم و تربیت کودکان خردسال، از اصطالح جامع7018، 11گائو و مایر نیک رشد و یادگیری کودکان )گیلمور،
 کودکیکودکی یا اواناولیه دوران تحولی، لحاظ رشدی و به را سنیچه اینکهحسبکنند. براستفاده می« تعلیم و تربیت اوان کودکی»

کودکی  اوان (،7070) 14خردسال کودکان آموزش به ملی انجمن. شد اوان کودکی ارائه تعلیم و تربیت از متفاوتی تعاریفی بنامیم،
                                                 
1. universality 
2. Carr 
3. Elkind 
4. reconstruction 
5. Krnjaja & Breneselović 
6. lifeworlds 
7. Yelland & Kilderry 
8. empiricist positivist 
9. Early Childhood Education 
10. postmodern turn 
11. Osgood 
12. preschool education 
13. Gilmore, Knickmeyer & Gao 
14. National Association for the Education of Young Children 
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 از گروه این رایب که است هاییبرنامه کودکی،اوان تعلیم و تربیت رواین از کند،می تعریف سالگی هشت تا تولد بین سنی دوره را
 کودکی،وانتعلیم و تربیت ا ،(فنالند مانند ایتالیا و) کشورها از بسیاری در حال،این با. شودمی طراحی سالگی( 8کودکان )تولد تا پایان 

شود. یم ابتدایی ارائه مقطع اجباری و رسمی دوره به ورود از قبل کودکان برای که است پرورشی و آموزشی هایبرنامه تمامی شامل
 کودکی مدنظر است.در نوشتار حاضر تعریف اخیر از تعلیم و تربیت اوان

 دارند نیاز دیجدی نظریمبانی به کودکی دوران هایبرنامه کودکی معتقدنداوانپردازان معاصر تعلیم و تربیت بسیاری از نظریه
 دیدگاه و سممدرنیکنند و پست حفظ و روزبه جدید هزاره در را هرشت این بتوانند تا باشند پاسخگو و پذیرانعطاف کافیاندازهبه که

کند که شدیداً مورد نیاز است، کمک می« 1دیگر روشهایی»کودکی از طریق تعلیم و تربیت اوان بازبینی به آن، با مرتبط انتقادی
تعلیم و تربیت  ( واسازی7002) 1ماس و پنسدالبرگ،  مثال، عنوان(. به7007، 7سوادنر و ؛ سوتو745: الف 7005 کیلدری، و )یلند
 در کودکی دوران کند کهمی استدالل( 7007) ماس اند.داده قرار بحث تحولی را مورد های رشدی واساس دیدگاه بر کودکیاوان
 را آموزشی فضاهای و 4جدید بخشرهایی هایگفتمان( 7007 سوادنر، و سوتو) سوادنر و سوتو و گیردمی قرار تروسیع حوزه یک

 رجیو امیلیا یکی از رویکردهای نوین تعلیم و تربیت کودکان. کنندمی حوزه پیشنهاد این در پردازیمبنایی برای نظریه عنوانبه
، 5هورگان و کانین ریدوی، ؛ مورفی،7002باور بسیاری از اندیشمندان )دالبرگ و همکاران، خردسال )صفر تا شش سال( است که به 

یتی مدرن سازگار است. این رویکرد نوین تربآن به کودک، کودکی و تعلیم و تربیت کودک با انگارهای فلسفه پست( نگاه 7015
که محبوبیت آن در جهان روز به روز در حال افزایش است، توسط یک اندیشمند و معلم ایتالیایی به نام لوریس ماالگاتسی مطرح 

از توابع شهر رجیو امیلیا )شهری کوچک  0دبستانی را در روستای ویالچلّاز پیششد. لوریس ماالگاتسی با کمک مردم اولین مرک
دبستانی اولین پیش 1301جهانی دوم، تاسیس نمود. در سال یعنی یک سال پس از پایان جنگ 1340واقع در شمال ایتالیا( در سال 

در « 8آسیلو نیدو»عنوان سال تحت 1تا  1کودکان  مهدکودک برای نیز اولین 1320، و در سال 2نام رابینسونشهری یا عمومی به
 (.43-07: 1338های لوریس ماالگاتسی تاسیس شد )ماالگاتسی، شهر رجیو امیلیا و بر اساس اندیشه

 3های لوریس ماالگاتسی و رویکرد رجیو امیلیا توسط دوستان و همکاران او در ایتالیا، یعنی افرادی چون کارلینا رینالدیاندیشه
نظران و اندیشمندان غیر و همچنین صاحب 11فیلیپینی ، تیزیانا10کنند(، وئا وکّیعنوان جانشین لوریس ماالگاتسی یاد میاز به)که 

هرچند پردازی شد. ، معرفی و مفهوم10ماس پیتر و 15دالبرگ ، گونیال14، جورج فرمن11، لیال گاندینی17ایتالیایی مانند کارولین ادواردز
 18، الگو12آوردند و معتقدند تاکید بر اصول، رویکرد رجیو امیلیا را به یک روشمیان نمییلیا سخنی از اصول بهمربیان رویکرد رجیو ام

کند که عبارتند از: کودک اصل مهم اشاره می 3( در معرفی رجیو امیلیا به 4-0: 7001) 70دهد، کدولتقلیل می 13درسییا برنامه
 نوانعبه معلم؛ عنوان معلم سوممحیط به؛ گیرندهعنوان ارتباطعنوان همکار؛ کودک بهبه؛ کودک 71عنوان قهرمان یا پروتاگونیستبه

                                                 
1. other ways 
2. Soto & Swadener 
3. Dahlberg, Moss, & Pence 
4. new liberating discourses 
5. Murphy, Ridgway, Cunneen & Horgan 
6. Villa Cella 
7. Robinson 
8. Asilo nido 
9. Carlina Rinaldi 
10. Vea Vecchi 
11. Tiziana Filippini 
12. Carolyn Edwards 
13. Lella Gandini 
14. George Foreman 
15. Gunilla Dahlberg 
16. Peter Moss 
17. method 
18. model 
19. curriculum 
20. Cadwell 
21. protagonist 



 

 

 

 

 

 
 6046، 93، شماره 61 دوره ،های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page  46 

46 

عنوان شریک یا همکار و سازمان والدین بهمثابه ارتباط؛ به 1سازیعنوان پژوهشگر؛ مستندراهنما؛ معلم به و دهندهپرورش شریک،
شناسی و تعلیم و تربیت مورد توجه و های سرشناس رواناز چهرهاز سوی بسیاری مثابه یک اصل مهم. رویکرد رجیو امیلیا به

دیویی برای چندین دهه » نویسد:، می1چندگانه های(، صاحب نظریه هوشXVI: 1338) 7هاوارد گاردنرتحسین قرار گرفته است. 
بل آن، جامعه رجیو است؛ بسیار فراتر طول انجامید. دقیقاً در مقاسال به 4گرا نوشت، اما مدرسه او در مورد تعلیم و تربیت پیشرفت

رای گاز فلسفه یا روش که دستاورد اصلی ماالگاتسی است. در هیچ کجای دنیا چنین رابطه یکپارچه و همزیستی بین فلسفه پیشرفت
 «.یک مکتب و اعمال آن وجود ندارد

خندقی و ؛ امین1183؛ قادری، 1134زاده، حکیم ؛نژاد، ملکی؛ خالقی1125مدرن خالی از نقد نیست )باقری، فلسفه تربیتی پست
 حال در که مسلطی هایگفتمان یا 4هافراروایت رد شاید و کردن جدا برای توانمی را مدرندیدگاه پستحال، (. با این1134قادری، 

 قادر را معلمان خود، 0شکل ضد و 5گسترده مظاهر با مدرنیسمپست. دانست حیاتی کنند،می عمل پرورش و آموزش در حاضر
 نگاه اوتای متفگونهبه بزرگتر، فرهنگی و اجتماعی بافت و آموزشی محیط شان،تدریس خود، فرزندان و آموزاندانش به تا سازدمی

 شیآموز راهبردهای کارگیریبه هستند، تغییر حال در سرعتبه آموزشی نیازهای و اهداف که کنونی آموزشی فضای در. کنند
یست ن کافی بود، مناسب پرورش و آموزش و برای جامعه گذشته هایزمان تنها در که محتوایی فراهم ساختن یا ارائه و یکسان،

 ادیدهن یا شوند منحل باید گذشته و فعلی محتوای و هاآموزش همه که نیست معنابدان . البته این(741ب:  7005، 2کیلدری ؛یلند
 (1337، 8گیبن ؛باشیم )هال یابیم،می آن در را خود که متغیری فرهنگی و اجتماعی هایزمینه پذیرای اکنون باید بلکه شوند، گرفته

(. 741: ب 7005 کیلدری، ؛کنیم )یلند بازنگری را خود درسی هایبرنامه محتوای و هاآموزش معاصر، زندگی نیازهای اساس بر و
تربیتی لوریس ماالگاتسی را از منظر فلسفه تربیتی هایو اندیشه رو، هدف در پژوهش حاضر آن بود تا رویکرد رجیو امیلیااز این
درنیستی متوان رویکرد رجیو امیلیا را یک اندیشه پستمدرن مورد بررسی و تبیین قرار دهیم و نشان دهیم چرا و چگونه میپست

لیم و تربیت گیرندگان تعو تصمیمنظران نسبت به تعلیم و تربیت کودکان خردسال دانست. مطالعه حاضر به پژوهشگران، صاحب
کند تا ضمن شناخت بهتر رویکرد رجیو امیلیا، با یک نمونه از تعلیم و تربیت کودکان خردسال بر اوان کودکی در ایران کمک می

 مدرن نیز آشنا شوند. اساس فلسفه تربیتی پست

 روش پژوهش 
استنتاجی، یکی از روشهای مطرح پژوهشی در فلسفه تعلیم و  -یانجام شد. روش تحلیل 3استنتاجی -مطالعه حاضر با روش تحلیلی

دهد و شود که پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت، موضع فلسفی معینی را مبنا قرار میکار برده میتربیت است. این روش زمانی به
(. از آنجا که مطالعه 1130)باقری،  نحوی که بتواند برای مسائل تعلیم و تربیت پاسخی فراهم کندخواهد آن را کاربردی کند بهمی

شد، از روش  مدرن انجامها و باورهای اساسی فلسفه تربیتی پستحاضر نیز با هدف تبیین رویکرد رجیو امیلیا بر اساس مفروضه
سی و پس با بررمدرن شناسایی شد. سهای فلسفه تعلیم و تربیت پستاستنتاجی استفاده شد. بدین منظور ابتدا ویژگی -تحلیلی 

درن در این مهای فلسفه تعلیم و تربیت پستها و در واقع ویژگیتحلیل اسناد و منابع معتبر در زمینه رویکرد رجیو امیلیا، نشانه
 رویکرد استخراج و تبیین شد.
ربیتی تفلسفه  زمینه در المللیبین نوشتاری ملی و منابع حیطه پژوهش حاضر تمامی برداری:نمونهحوزه پژوهش و روش 

بودند. از  دسترسی و بازیابیقابل خارجی اطالعاتی داخلی و پایگاهای طریق از که مدرن و همچنین رویکرد رجیو امیلیا استپست

                                                 
1. documentation 
2. Howard Gardner 
3. Multiple Intelligence 
4. meta-narratives 
5. versatile manifestations 
6. antiform 
7. Yelland & Kilderry 
8. Hall and Gieben 
9. analytical-inferential method 
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ته شدند، در نظران برجسته نوشبرداری هدفمند، معتبرترین منابع )منابعی که توسط صاحبمیان این منابع، با استفاده از روش نمونه
 باالیی را دریافت کردند(، انتخاب شدند.  1اند و استناداتشارات معتبر به چاپ رسیدهنشریات یا انت

استفاده شد. همچنین سطح یا رویکرد تحلیل در مطالعه حاضر،  برداری الکترونیکیبرای گردآوری و تحلیل منابع از روش فیش
ود و اطالعات، شتفسیری، عالوه بر توصیف، به تجزیه و تحلیل هم پرداخته می -تفسیری است. در رویکرد توصیفی -توصیفی

؛ شمشیری ی؛ز اسدنقل ا 1134گیرد )مزیدی، سازی صورت نمیپردازی و نظریهشود ولی نظریهگیری میبندی و نتیجهدسته
 (. 1138 کریمی، ؛یوسفی

 های پژوهشیافته
 تعریف برای تالش که کنندمی استدالل آنها. دهندهشدار می «مدرنپست» نسبت به تعریف اصطالح نویسندگان از بسیاری

ر و کند )آشمی مرتبط است، ناسازگار مدرنپست هایدرک با که «علمی» یا مدرنیستی تفکر از ایشیوه به را آن مدرن،پست
( آن را شرایط 1323) 1بهتر است بر ویژگیها یا آنچه لیوتار مدرن،پست تعریف برای تالش جایبه رو،این از (.0: 1334، 7ادواردز
ه بتوان مدرن نیز اتفاق نظر وجود ندارد اما چهار ویژگی را میهای پستنامد، متمرگز شویم. هرچند در مورد ویژگیمی 4مدرنپست

رویکرد رجیو امیلیا را بر اساس این چهار ویژگی ، از این رو(. 1125مدرن در نظر گرفت )باقری، های مهم فلسفه پستعنوان ویژگی
 دهیم.مدرن مورد بررسی و تبیین قرار میفلسفه پست

ت. کزی و اساسی اسمدرن، خارج کردن فاعل شناسایی دکارتی، کانتی و هگلی از نقطه مرهای شرایط پستیکی از ویژگی
ها را بشناسد و بازنمود آن را، روشن و قاطع درک کند. در اینجا تواند واقعیتیعنی انکار اینکه انسان، فاعل شناسایی است که می

مدرن، (. در واقع، پست1125شود )باقری، پذیرد که در آن، فاعل شناسا از مرکز به پیرامون افکنده میصورت می 5زدایی نوعی مرکز
را به  0عینی تجربیِ علمیِ روش ویژهبه فرد،به منحصر عقالنی هایروش اِعمال و انسانی عقل باور محوری مدرنیته یعنی قدرت

 و جهان عوض، در. ندارد وجود شدن کشف انتظار در مطلقی واقعیت هیچ مطلق و دانش هیچ مدرن،پست منظر کشد. ازچالش می
م )برگر هستی فرآیند این در فعال کنندگانیمشارکت ،انسان عنوانبه ما همه و است شده ساخته اجتماعی صورتبه آن، از ما دانش

 و تنیم هایساخت» دانش حقایق. هستیم معنایابی برای دیگران با ارتباط درگیر حقیقت، یافتن جایبه که (،1300، 2و الکمن
  (.33: 1331، 8)التر «شوندمی خلق هایمانموقعیت درک برای تالش در ما توسط که هستند اجتماعی

-که یکی از کلیدواژه 3بهترین شکل در اصطالح پروجِتِتْسیونهتوان به های مربوط به آن را میشناسا و گزاره نفی محوریت فاعلِ

 10طفمنع ریزیهای مهم و همچنین رویکرد اصلی آموزش به کودکان در رجیو امیلیا است، نشان داد. پروجِتِتْسیونه یک برنامه
(. پیشگامان و مروجان 402: 1338، 11جامعه است )ادواردز، گاندینی و فورمن با ارتباط در و مدرسه زندگی در از ایجنبه هر درباره

کنند و معتقدند که در زبان انگلیسی هیچ معادل مقایسه می 17درسی و پروژهرویکرد رجیو امیلیا واژه پروجِتِتْسیونه را با دو واژه برنامه
درسی نیست چون یا برنامه 11درسپروجتتسیونه قطعاً یک طرحکنند که تاکید می اسبی برای آن وجود ندارد. مربیان رجیو امیلیامن

 درسیِبرنامه ]مدارس رجیو امیلیا[ ما مدارس»گوید: ( می88: 1338اینها روی اهداف یا نتیجه تاکید دارند و نه بر فرایند. ماالگاتسی )

 مدارس اینها. ندارند و اندنداشته خواهند،می رفتارگرایان که طورآن ،(درسطرح) زیرواحدها و 14درسیواحدهای با شدهریزیبرنامه
                                                 
1. citation 
2. Usher & Edwards 
3. Lyotard 
4. Postmodern Conditions 
5. decentralization 
6. objective empirical scientific method 
7. Berger and Luckman 
8. Lather 

3 .Progettazione ،متضاد این واژه ایتالیایی :programmazione تعریفدرسی از پیشهایاست که به برنامه( شدهcurricula predefinedبرنامه ،) ها
(programmes( مراحل )stages ،1338( و مانند آنها اشاره دارد )رینالدی :xiii.) 

10. flexible planning 
11. Edwards, Gandini & Forman 
12. project 
13. lesson plan 
14. units 
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 چون اصطالحاتی یا «درسیبرنامه» ( اصطالح30: 7071به باور رینالدی )«. داد خواهند سوق یادگیری بدون آموزش سمت به را ما
 کودکان دانش ساخت فرایندهای حفظ برای که متعددی و پیچیده راهبردهای دادن نشان برای «درسطرح» یا «درسیریزیبرنامه»

است بلکه  درسی یا آموزشی متفاوتتنها با برنامه. افرادی چون رینالدی معتقدند که پروجِتِتْسیونه نههستند نامناسب است، ضروری
بار توسط دو مربی است که اولین« 1ایکار پروژه»اصطالح آمریکایی خاص طورمترادف با واژه پروژه نیز نیست. منظور رینالدی به

، «یاکار پروژه»مطرح شد. از منظر مربیان رویکرد رجیو امیلیا، در اصطالح غربی  (1383) 1چارد سیلویا و 7کاتز آمریکایی یعنی لیلیان
آموزی تاکید بیش از اندازه ریاضیات، علوم و سوادعلمی و اکادمیک بویژه مفاهیم شده و همچنین مفاهیم اهداف از پیش تعیینبر 

 شده است. 
(. یعنی 152: 7071است )رینالدی،  مستندسازی و تفسیر مشاهده، روزانه برنامه یک و استراتژی، پروجِتِتْسیونه یکدر مقابل، 

صورت فردی و گروهی تفسیر و تحلیل دهند، مشاهدات خود را بهها مورد مشاهده قرار میمربیان کودکان را در حین انجام فعالیت
کنند و پس از درگیر شدن و مشارکت کودکان، کنند، بر اساس آن یک موضوع )تم( به کمک کودکان، برای کودکان خلق میمی

کنند تا با بررسی و تفسیر این مشاهدات، فعالیت یا پروژه جدیدی های خودشان را ثبت میهای کودکان و همچنین فعالیتفعالیت
درسی که بواسطه است یعنی برنامه 4شوندهدرسی رجیو امیلیا از نوع روییدنی یا پدیداررای کودکان تعریف کنند. در واقع برنامهب

( در توصیف پروجِتِتْسیونه 113: 1338شود. رینالدی )تعامالت بین مربی و کودک و بر اساس نیازها، و عالئق کودکان ساخته می
 ثابت ایهبرنامه و مسیرها با قطار جایبه شخص که جایی کنم، استفاده سفر استعاره از دارم دوست من» گوید:در رجیو امیلیا می

 دنبال را کودکان مربیان»گوید: ( در این خصوص می88: 13338ماالگاتسی )«. کندمی پیدا نماقطب از استفاده با را راه خود،
 اهداف این به رسیدن چگونگی و چرایی اما شوند گرفته نادیده نباید و هستند اهمیت با اهداف ...را  برنامه و طرح نه کنند،می

 تدریج و بر اساس عالئق، نیازها وبنابراین مراحل و چگونگی پیشرفت پروژه از ابتدا مشخص نیست بلکه به«. است ترمهم
: 1338است )ماالگاتسی،  5بیشتر نوعی شناسایی شود. در تعبیری دیگر، آموزش در رویکرد رجیو امیلیاهای کودکان تعیین میتوانایی

شده صورت گیرد، بر شناسایی تعریف یا برنامه از پیش 0ریزیجای اینکه بر اساس برنامههای یادگیری کودکان به(. یعنی فعالیت88
 . 2و شناخت نیازها و عالئق کودکان مبتنی است

است. از نگاه  8و امیلیا، بیشتر متاثر از نگاه ماالگاتسی نسبت به دانشدیدگاه غیرخطی و فرایندی نسبت به پروژه در رویکرد رجی
(. xix: 7071یعنی دانش آغاز، میانه و پایان مشخصی ندارد )دالبرگ و ماس،  ؛است« 3اسپاگتی کالف»ماالگاتسی دانش همانند 

(، دیدگاه مشابهی 35: 7071ن ماهیتی باشد. رینالدی )بنابراین راه رسیدن به این دانش یعنی پروژه )پروجِتِتْسیونه( هم باید دارای چنی
لکه از طریق رود، برونده، پیش نمیبنی و پیششده، و با مراحل قابل پیشروش خطی، جبرگرا و تعیینیادگیری به»گوید دارد و می
ای روژهدر واقع، کار پ«. شودیگیرند ساخته مهای بسیاری به خود میکه جهت« هایینشینیعقب»ها، و های همزمان، وقفهپیشرفت

کل از عنوان یک شکند و ایده رایج اکتساب دانش بههای مختلف رشد میدر رجیو امیلیا بدون یک اصل کلی و دستوری، در جهت
یک  مثابهکشد و در عوض دانش را بهشود را به چالش میاستفاده می« استعاره درخت»پیشرفت خطی که برای توصیف آن از 

( که در آن هیچ سلسله مراتبی از ریشه، تنه و شاخه وجود ندارد. 1333، 11گاتاری و ساقه( در نظر می گیرد )دلوز)زمین 10ریزوم
 (. xx: 7071)دالبرگ و ماس،  17ریزوم شبیه به پلکان نیست که در آن مجبور باشید قدم اول را بردارید تا بتوانید به پله بعدی برسید

                                                 
1. project work 
2. Lilian Katz 
3. Sylvia Chard 
4. emergent  
5. Reconnaissance 
6. planning 

 گردند.برداری و شناسایی منطقه، برمیآیند و پس از عکسها به پرواز در میپهبادهای بدون سرنشینی اشاره دارد که برای شناسایی موقعیتواژه شناسایی در واقع به . 2
8. knowledge 
9. tangle of spaghetti 
10. rhizome 
11. Deleuze & Guattari 

 .کنندمی سیر گیاه گوناگون جهات در اصلی هایریشه برخالف شودکهمی گفته( ساقه زمین) ریزوم مانند، ریشه زمینی زیر هایساقه به شناسیگیاه علم در. 17
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دیل بعنوان دانای مطلق و راهنمای بیکند، محوریت معلم را نیز بهمحوریت فاعل شناسا را نفی میمدرنیسم همانطور که پست
« 1دشانزمینه و خو»کنند و از این راه ها را کشف میآموز با یکدیگر پدیدهکند و معتقد است که معلم و دانشدر کالس درس رد می

در رویکرد رجیو (. 1134خندقی و قادری، افتد )امیناتفاق می 7گفتگو و تأمل شوند و یادگیری و فهمیدن از طریقدچار دگرگونی می
 انتشار آنها وظیفه که متخصصانی یا 1کل امیلیا نیز چنین نگاهی در مورد معلمان وجود دارد. در این رویکرد، معلمان خود را دانای

تنها کودکان  است. آنها 0راهنما و 5دهندهپرورش ،4همراه ( بلکه، معلم یک110: 715پندارند )مورفی و همکاران، باشد، نمی دانش
 با مواجهه هنگام در تا کودکان کنندمی ارائه را راهبردهای الزم و منابع کمک، و کنندمی حمایت آنها از کنند،می را همراهی
 نقش»گوید: (، مربی رویکرد رجیو امیلیا می1330) 2فیلیپینی(. 180: 1338شکست بدی را تجربه نکنند )ادواردز،  مشکالت،
 ما، نظر از .برندمی کاربه یادگیری شرایط در کودکان که راهبردی است درک و مشاهده دادن، گوش چیز هر از بیش بزرگساالن

 عیمنب بلکه قاضی، یک نه معلم که کند احساس کودک که است مهم بسیار ما برای و دارد را« 8هافرصت کنندهتوزیع» نقش معلم
 کنندهتسهیل و راهنما عنوانبه معلم نقش .«کند مراجعه او به کلمه یک رفتار یا یک گرفتن وام برای نیاز صورت در تواندکه می است

 به کمک برای گاه رابزرگساالن نقش یک تکیه آن در که ،«10تقریبی رشد منطقه» مورد در 3ویگوتسکی نظریه در رجیو امیلیا با
 (. 7001، 11کنند، مطابق دارد )هیوتبازی می رشد و یادگیری در کودکان

از  ری کودکانگاه یادگیگر، راهنما یا تکیهعنوان تسهیلماالگاتسی برای توصیف تعامالت بین مربی و کودک و نقش معلم به
وام  11شناس بزرگ مکتب گشتالتروان 17ورتهایمرماالگاتسی این تعبیر را از ماکس کند. استفاده می «پونگمسابقه پینگ»استعاره 

گرفته است. استعاره مسابقه پینگ پونگ به دو معنا است. اول اینکه مربیان رویکرد رجیو امیلیا معتقدند هرچند یادگیری کودکان 
د یعنی دکان رخ دهتر این است که یادگیری در یک بستر و جو شاد، متناسب با نیازها و عالئق کوبسیار مهم است اما نکته مهم

ر پونگ اگر مهارت یکی از بازیکنان از بازیکن دیگر باالتتر آن این است که در بازی پینگمبتنی بر بازی باشد. معنای دوم و مهم
د ننده خواهکرسد یا بدتر از آن، به سرعت برای هر دو بازیکن خستهباشد، بازی ادامه پیدا نخواهد یافت بلکه خیلی زود به اتمام می

هارت دو کنننده نشود، مستلزم این است که مپونگ ادامه پیدا کند و برای هیچ یک از بازیکنان خستهشد. برای اینکه بازی پینگ
سطح کنند. بنابراین برای اینکه کودکان به هایشان را در بازی با یکدیگر هماهنگ و همبازیکن در یک سطح باشد و یا مهارت

شان را برای انجام فعالیت و یادگیری از دست ندهند، کنجکاوی و احساس خسته نشوند و شور و اشتیاق بازی خودشان ادامه بدهند و
شگفتی در آنها از بین نرود و یا بخاطر استفاده از راهبردهای غیر اثربخش در حل مسائل از ادامه فعالیت منصرف نشوند، بزرگسال 

و مهارت کودک هماهنگ یا به اصطالح کوک کند یعنی با ارائه رهنمودها یا کند دانش و مهارت خود را با دانش )معلم( سعی می
پرسیدن سواالت باز پاسخ، کودکان را به ادامه بازی یعنی ادامه فعالیت، کنجکاوی و حل مسئله تشویق کند. اگر مربی در تعامالت 

است را تکرار کنند یا پاسخی که از آنها انتظار دارد را  خود با کودکان، صرفاً از کودکان بخواهد تا آنچه را که قبالً به آنها آموخته
 نقش یکشان را برای ادامه بازی از دست بدهند چراکه مربی در اینجا شود کودکان عالقه، انگیزه و شوقارئه دهند، موجب می

 باعث دلسردی کودکان برایدانش و مهارت باالتر خود را به رخ کودکان بکشد و این مسئله کند کل را دارد که تالش می دانای
 ادامه بازی یا همان فعالیت و در نتیجه رشد و یادگیری خواهد شد. 

مدرنیزم از حد یک رسانه و ابزار خارج شده و (. زبان در پست1125مدرن، توجه به زبان است )باقری، ویژگی دیگر در پست
ای از واقعیت نیست یا آن را بازنمایی (. زبان، نسخه1137واجارگاه،  تری حتی نسبت به عقل بر عهد دارد )فتحینقش بسیار مهم

                                                 
1. the land and themselves 
2. dialogue and reflection 
3. omniscient 
4. partner 
5. Nurturer 
6. Guide 
7. Filippini 
8. dispenser of occasions 
9. Vygotsky 
10. Zone of proximal development 
11. Hewett 
12. Max Wertheimer 
13. Gestalt 
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ازیم سهایی که میها یا مقولهکشیم، توصیفهایی که میمدرن، جهان از نقشهکند بلکه خالق واقعیت است. از منظر پستنمی
 هایها باشد و داللته قائم بر کلمات و واژه(. بنابراین، معنا امری نیست ک75: 7002تر است )دالبرگ و همکاران، نهایت پیچیدهبی

های مختلف، معیارهای مختلفی برای مطلوب بودن (. بر حسب بافت1125قطعی و مشخصی برای آنها وجود داشته باشد )باقری، 
ود. سخن شگفته می« 1کالم»یا « سخن»ها اصطالحاً آید که به هر یک از بافتمیان مییک اندیشه و درست و غلط بودن آن به

نام نام هنر، سخنی بهتوان از سخنی بههای مختلفی بیافرینیم. مثالً میتوانیم سخنمعنی نیستند. در یک زبان میبا زبان کامالً هم
درسی و مواد (. بنابراین، بواسطه زبان، کتابهای1125نام دین و غیره نام برد )باقری، نام فلسفه و سخنی بهعلم تجربی یا سخنی به

اعی های زبانی در بستر سیاسی، اجتمدرسی متاثر از قواعد و بازیهایشوند بلکه هریک از برنامهوزشی معرفت واقعی تلقی نمیآم
 و هنگیفر اجتماعی، مختلف هایزمینه اساس بر بلکه نیستند، پایدار یا ثابت معنا و (. زبان117: 1183و فرهنگی هستند )قادری، 

اپذیر، نشده، انعطافتعیینمدرن، هدفی از پیش(. از منظر لیوتار، هدف تعلیم و تربیت پست7005، 7)سامسیونکنند می تغییر فلسفی
تحمیلی و مجزا از تجارب واقعی محصالن نیست بلکه برگرفته از نیازهای اتفاقی، آنی و اینجا و اکنون است که با مشارکت معلم 

 (.111: 1183نقل از قادری،  1181شود )فانی، و شاگردان طراحی و اجرا می
 را خود هاینظریه کودکان»توان به روشنی در رویکرد رجیو امیلیا مشاهده کرد. در این رویکرد مدرن را میاین اندیشه پست

 دارند را خود خاص بندیزمان همچنین معانی و ها،ارزش هایی کهنظریه. گیرندمی الهام آنها از که مهمی هاینظریه کنند،می تولید
 و احترام مورد شود، درک باید زمان این. کندمی هدایت را آنها یادگیری فرآیندهای مسیر و دهدمی معنا هم و دارد معنا هم که

شده هیچ جایگاهی ندارد و فعالیتتجویزی یا از پیش تعیین درسیدلیل، برنامههمین(. به30: 7071)رینالدی، « گیرد قرار حمایت
جای اینکه دانش در گیرد. در این رویکرد، بههایی که خود، آغازگر آن هستند، شکل میکودکان از طریق پروژههای یادگیری 

و  های واقعیالبالی کتابها جستجو شود و از طریق معلم به کودکان انتقال داده شود، توسط خود کودکان و از طریق فعالیت
 دانش تقالان یادگیری»مدرن بر این باورند که های پستلیا همسو با اندیشهشود. مربیان رویکرد رجیو امیبخش، ساخته میلذت

نیست؛  منفعل ندهبازتولیدکن و کنندهدریافت یک کودک همچنین و هدایت کند، شدهتعیین پیش از سوی نتایجبه را کودک که نیست
 شان،دانش همه گیرند،می یاد کودکان آنچه. باشد سازی بزرگساالنغنی و دانش دریافت انتظار در با امیدواری که «فقیر» کودکی

  (.115: 1338شود )رینالدی، می پدیدار اجتماعی ساخت و خودسازی فرآیند در

های مختلفی که وجود دارند، در عرض ها یا گفتمانمدرن این است که سخننکته دیگر در توجه به زبان در فلسفه پست
ص کنیم های دیگر را مشخکه ما بخواهیم با قرار گرفتن در آن سخن برتر، تکلیف سخن یکدگیرند و هیچ سخن برتری وجود ندارد

: 1183عدالتی خواهیم بود )قادری، زبانی بر دیگری غلبه پیدا کند، ما شاهد بی( و هرگاه یک گفتمان یا سخن یا بازی1125)باقری، 
 شوند و رشد و یادگیری کودکاناخالقی و اجتماعی محترم شمرده میهای هنری، علمی، ها و زبان(. در رجیو امیلیا تمام گفتمان110

نویسد: رجیو ( در توصیف رویکرد رجیو امیلیا میxvi: 1338های شناختی یا کالمی محدود نشده است. هاوارد گاردنر )تنها به جنبه
 پرورش دقتبه کودک هر اخالقی و اجتماعی عاطفی، فکری، هایظرفیت آن در که است خردسال کودکان برای مدارسی» امیلیا

های زمینه یتمام در یادگیری تشویق و کودکان رفاه ارتقای دنبالبه کودکان با خود تعامل در امیلیا رجیو معلمان«. شودمی هدایت و
 (. 132: 1338هستند )ادواردز،  عاطفی و اجتماعی حرکتی، -فیزیکی شناختی،

ی، مدرن )باقرهای معنایی در پستهای متعدد و متکثر و ضرورت توجه به تمامی نظامها یا زباناهمیت پرداختن به گفتمان
 حوزه خواهمنمی من»گوید ( می31: 1338انعکاس یافته است. ماالگاتسی )« 1صد زبان کودکان»(، به بهترین شکل در ایده 1125
«. شودمی استفاده نیز دیگران و گوهاقصه نوازندگان، توسط نمادها. کنم محدود اعداد و نوشتن خواندن، به فقط را 4نمادین هایزبان

« 5نکرد صحبت کردن و کردن، بازی فکر برای شیوه فکر، صد دست، صد دارد، صد زبان صد کودک»در رویکرد رجیو امیلیا 
 زبان صد»نویسد: آن مینامد و در توضیح می« 0العادهنظریه خارق»( ایده صد زبان را 117: 7071(. رینالدی )1330)ماالگاتسی، 

                                                 
1. discourse 
2 Sumsion 
3. the hundred languages of children 
4. symbolic languages 

 (.1330سروده لوریس ماالگاتسی )« دارد وجود صد. وجه هیچ به»بخشی از شعر معروف  .5
6. fantastic theory 
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 صد ما نظر به. نیست ارتباطی و خالق ظرفیت هزار صد یا با بزرگساالن و کودکان به دادن اعتبار برای ایاستعاره تنها کودکان
 هازبان همه یکسان اهمیت و کرامت اعالم همه، از مهمتر اما. است فهمیدن تثبیت و مفاهیم ساخت برای راهبردی دهندهنشان زبان

ن است. از منظر مربیان رجیو امیلیا، ای شده ضروری پیش از بیش دانش، ساخت برای که شمارش، و خواندن نوشتن، فقط نه است،
 (. xviii: 7010هستند )وکّی،  دانش هایریشه یا هاسرچشمه هازبان

نامند، می «صد زبان کودکان»امیلیا که مربیان رجیو مدرن، و یا آنچههای متعدد در فلسفه پستمحوریت نقش زبان و گفتمان
های مراکز رجیو امیلیا انعکاس یافته است. همانطور که اشاره شد، راهبرد اصلی آموزش به کودکان در در تمامی عناصر و بخش

کوشش ی معنابه تلفیقاست.  1درسی تلفیقیای مبتنی بر برنامهمراکز رویکرد رجیو امیلیا، پروجِتِتْسیونه )پروژه( است. رویکرد پروژه
در مراکز رجیو امیلیا،  (.1131)مهرمحمدی،  ستی کودکان اگیردیاتتجربیادر چگی رنهایتاً یکپال و تصاط، اتباد اریجاای ابر

ند های مختلف هنری )مانشود تا با استفاده از زبانهای متعدد و متنوعی در راستای موضوع پروژه برای کودکان فراهم میفعالیت
ای هها و اندیشههای علمی با ابزارها( به بیان و آزمون ایده( یا علمی )انجام آزمایشسازی، نقاشی و طراحی، موسیقی و آوازمجسمه

 ما کودکان»گوید: ( می82: 1338های متعدد تجربه کنند. ماالگاتسی )خود بپردازند و به شکل تلفیقی، رشد و یادگیری را در جنبه
 معلمان اب -آتلیه  در بزرگ، گروه کوچک یا یک در باشند، تنها توانندمی که دارند هاییمکان آنها: دارند دیزیا هایانتخاب واقع در
بزرگ غنی شده است،  و کوچک بازی هایسازه بیرونی که با حیاط به بود، خوب هوا اگر یا ،7پیاتزا در کوچک آتلیه در آنها، بدون یا

 بروند.
 که مطلق حقیقت از مدرنیستی تصور (. برخالف1125است )باقری،  1گراییعبارت از نفی کلیتمدرنیسم ویژگی سوم در پست

گفتمانی  اریخی،ت ای،زمینه هادانش همه کند؛ اینکهمی پیشنهاد را حقیقت از متکثری درک مدرنیسمپست است، عقالنیت بر مبتنی
 هک ندارد وجود کشفیقابل واقعیت هیچ مطلق، دانش هیچ که است مدعی سنت و نسبی هستند. این (74: 334)آشر و ادواردز، 

 زشار خالی از هرگز شود ومی ساخته اجتماعی صورتبه دانش ها،مدرنیستاز منظر پست. باشد صادق زمان یا مکان از نظرصرف
(. فلسفه پست158: 7015)آزگود، شود می ایجاد ایم،شده گرفتار آن در ما که هاییجهان با روابط و تعامالت طریق از بلکه نیست،

 زندگینحوه کودکان، از ما درک مورد در رایج «4حقایق» زدنبرهم دنبالپیچیدگی، به و قطعیت عدم مدرن، ضمن تاکید بر تنوع،
 (.100: 7015است )آزگود،  آموزشی رویکردهای نتیجه در و آنها یادگیری و

های متعدد رویکرد رجیو امیلیا شاهد بود. مربیان توان در الیهپیچیدگی را میگرایی و گرایی و دفاع از تنوع، کثرترد کلیت
« رودمی پیش ایمرحله یا خطی نه ، و5مارپیچی صورتبه که است ذهنی فرآیند یک دانش ساخت»رویکرد رجیو امیلیا معتقدند که 

 مرهروز زندگی تجربیات مستقالنه ازطوربه کودکان قادرند»شود که ( به ما یادآور می81: 1338(. ماالگاتسی )113: 1338)رینالدی، 
 0یکدست ا،ایست هرگز معانی باشید، داشته یادبه. بسازند معنا انتزاع، و هاایده هماهنگی ریزی،یعنی برنامه ذهنیاعمال طریق از خود

 معناسازی ایهکردن شایستگی فعال بزرگساالن، اصلی عمل بنابراین،. هستند دیگری معانی مولد همیشه آنها. نیستند نهایی یا
 رویکرد رجیو امیلیا همچنین اندیشه .«است نوع از یادگیری همه اساس و پایه عنوانبه غیرمستقیم، شکلبه ویژهبه کودکان
 هم»و تفکر گرایی کشد و تفاوت، کثرتچالش میرا به« 10یا این/یا آن» 3، و همچنین تفکر دوگانه8سازی، نرمال2سازییکسان

 17یاستانداردساز سازی،یکسان فرآیندهای است توانسته امیلیا در واقع، رجیودهد. را مبنا و اساس کار خود قرار می« 11آن این/هم

                                                 
1. integrated curriculum 

7 .piazza  : مراکز رجیو امیلیا است.ساختمان سالن یا فضای باز و بزرگ که بخش اصلی 
3. totalitarianism 
4. truths 
5. spiraling 
6. univocal 
7. unification 
8. normalization 
9. dualistic thinking  
10. either/or 
11. and/also 
12. standardization 
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چنین  (.10: 1335آن را مقدس شمارد )دالبرگ،  و کند باز 7گراییکثرت و تفاوت تنوع، برای را راه و کند مختل را 1سازیخنثی و
بشر مایل است که با »است که معتقد بود:  1رجیو امیلیا، متاثر از اندیشه های فیلسوف بزرگ تعلیم و تربیت، جان دیویینگاهی در 

آن هیچ  کند که در بین پیوستاربندی میهایی فرمولتوجه به تضادهای افراطی بیندیشد و باورهای خود را با توجه به یا این یا آن
 (. 12: 1318/1353« )شناسداحتماالت میانی را نمی

 دهه یک از بیش که فلجی از ما»گوید: گونه میگرایی ایننگر و اهمیت کثرت( در نقد تفکر دوگانه53: 1338ماالگاتسی )
 این ما برای. کردیم اجتناب بود، انداخته بستبن به آموزش در روش و محتوا رابطه مورد در بحثی در را 4چپ سیاسی پردازاننظریه
 آموزش که گرفتمی نادیده را واقعیت این و گرفتنمی نظر دررا  بود ما جامعه از بخشی که هاییتفاوت زیرا بود معنیبی بحث
 ها،نوادهخا گراییکثرت از ما آگاهیاز ناشی  فعال، آموزش به ما اعتقاد تقویت. است روش و محتوا بین ذاتی اتحاد مستلزم فعال

های بین محتوا و روش، فرایند و محصول، ذهن و بدن، علم و گراییمربیان رجیو امیلیا دوگانه بنابراین«. بود معلمان و کودکان
 کسانی به تعلقم بلکه ندارد، تعلق بزرگساالن یا کودکان به دوگانه تفکر طرز گذارند و معتقدند اینهنر، و نظریه و عمل، را کنار می

 ترواقعی علم اهویژگی این بدون معتقدند آنهایی که است؛ قلب شور و عاطفه، نداشتن معنایبه «روش علمی» کنندفکر می که است
 و مدرسه»کند: خاطر چنین تفکری مالمت میهای آموزشی را به( نظام1330(. ماالگاتسی )110: 7071است )رینالدی،  ترعینی و

نکن؛  بده و صحبت سر انجام بده؛ گوش کردن؛ بدون فکر دست گویند: بدونمی کودک به آنها .کنندمی جدا بدن از را فرهنگ سر
زمین؛ خرد و رویا،  و تخیل؛ آسمان و خیال؛ علم و بازی؛ واقعیت و کار :گویندمی کودک به کن. ... آنها بردن، درک لذت بدون

 «. 5ندارند تعلق همبه هستند که چیزهایی
های بزرگ، کوچک یا انفرادی( محل بازی )فضای آزاد و گروهوجود تنوعی از ابزارهای و وسایل بازی، فعالیتها )فعالیت در 

-ها )مشارکت از طریق انجام فعالیتهای متنوع مشارکت در پروژهها )هنری، علمی، فناورانه، اجتماعی(، شیوهفضای داخلی(، پروژه

، سازی، آزمایشنمایش، مجسههای مستندساختن یادگیری )برای مثال از طریق نقاشی، های هنری، علمی، آزمایشگاهی(، و روش
الوه گرایی در مراکز رجیو امیلیا است. اما عها و کثرتهای تلفیق اصل توجه و احترام به تفاوتگویی( از جمله مصادیق و شیوهقصه

، از 0یرگشده یا تجویزی و مبتنی بودن بر آموزش و پرورش فراتعییندرسی از پیشبر موارد اشاره شده، نبود هیچ نوعی از برنامه
گرایی در رویکرد رجیو امیلیا است که با توجه به اهمیت آنها، در ادامه ها و کثرتگرایی و توجه به تفاوتهای نفی کلیتدیگر نشانه

 پردازیم. به توضیح این دوم مفهوم می

 کشد ه چالش میدرسی را بامهانتقال بودن برنتربیتی، ایده قابلگرا و پویایی عملرویکرد رجیو امیلیا، با درک ماهیت بافت
ای درسی یا آموزشی مدون و تعریف شدهرو، در این رویکرد هیچ الگو، برنامه(. از اینxxiii: 7002)دالبرگ و همکاران، 

دیگر، رجیو امیلیا یک الگو، یک برنامه، یک  سخنهای فرهنگی باشد، وجود ندارد. بهکه آماده اجرا در دیگر بافت
 هایانتخاب و خاص تاریخ یک خاص، زمینه یک از . رویکرد رجیو امیلیا برآمده3نیست 8یا سنجه« 2بهترین عمل»

بنابراین، رابطة رجیو امیلیا با دیگران یک رابطة تجاری و با یک محصول صادراتی  .است خاص اخالقی و سیاسی
 و هاارزش دنبال به که کسانی برایشهر و یا هر دو آنها است. این رابطه، نیست. بلکه، یک رابطة امید، یک آرمان

 خود اطراف در که کسانی در مقابل برای ایستادن ایانگیزه و تعلق احساس هستند، تفکر برای متفاوتی هایروش
 رجیو»دهد: ( آن را اینگونه توضیح می150: 7071(. رینالدی )xxxi: 7002کند)دالبرگ و همکاران، می ارائه یابند،می
ها، نیازها و عالئق ]رویکرد رجیو امیلیا مبتنی بر فرهنگ مردمان شهر رجیو امیلیا و ویژگی !است رجیو از تفسیری خود

                                                 
1. neutralization 
2. pluralism 
3. John Dewey 
4. left political theorists 

 (.1330سروده لوریس ماالگاتسی )« دارد وجود صد. وجه هیچ به»بخشی از شعر معروف  .5
6. inclusive education 
7. best practice 
8. benchmark 

Developmentally ( و عمل متناسب با تحول )high scopeرویکرد های اسکوپ )فاهیمی که در بسیاری از رویکردهای تعلیم و تربیت اوان کودکی مانند . م3

Appropriate Practiceشود.( بر آنها تاکید می 
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 است روشی و دلیل و هایمانارزش بگذاریم، اشتراک به دیگران با توانیممی که چیزی کودکان این شهر است[. تنها
 مردم اب کردن صحبت شجاعت ما که است دلیل همینبه بنابراین،. بکشیم چالشبه را خودمان کنیممی سعی که

 ویکردر کنیم اجتناب آن از باید ما که خطری. نداریم آموزش برای چیزی ما. داریم را چین یا آلبانی جنوبی، آفریقای
هایی ارزش زیرا کرد کپی را آن تواننمی و روشی نه و کندمی ارائه العملیدستور نه رو، رجیواز این«. است 1امپریالیستی

 (.7010)ماس،  هستند زندگیقابل فقط است، آن اساس بر که
 آموزش  دیگر، رجیو امیلیا یکسخنرجیو امیلیا، مکانی برای همه کودکان با تنوعی از توانایی، نیازها و عالئق است. به

ن بود برد ایخود به آن پیای که ماالگاتسی در مطالعه الگوهای آموزشی رایج زمان و پرورش فراگیر است. اولین نکته
که توان فراگیر شدن را ندارند و در فراگیر کردن روند آموزش برای عموم کودکان ناتوان هستند. حتی الگوی مشهور 

(. از 715: 1135های کودکان ناموفق بود )یوسفی، با تمام خاص بودنش، عمالً در دیدن تمام گروه 7سوریماریا مونته
کنیم در واقع حق و حقوق کودکان برای متفاوت در کودکان یاد می« نیاز»عنوان یا آنچه ما تحتمنظر مربیان رجیو امیل

استفاده « 4کودکان با حقوق ویژه»از اصطالح « 1کودکان با نیازهای ویژه»جای استفاده از واژه رو، بهبودن است. از این
هد: دموزش فراگیر در رجیو امیلیا را اینگونه توضیح می( ماهیت و چرایی آ70: 7071(. رینالدی )7002، 5کنند )گیلمنمی
 اطالعات یافت، دست آن به باید که بزرگی ارزش. است انزوا و 0جدایی کنیم مبارزه آن با باید ما همه که بزرگی دشمن»
 و ودشنمی حذف آن از کسهیچ که ایگونهبه است، فراگیر و دهندهشکل آموزنده، که ارتباط، نوعی. است ارتباطات و

 احترام نهاآ به و شناسدمی کامالً را هاتفاوت که ارتباط نوعی. کنندمی تالش جایگزین هایحلراه یافتن برای باهم همه
  .«کنندمی تقویت را ارتباطات کمیت و کیفیت که هاییتفاوت گذارد،می

صر گرایی است توجه به دیگران یا اهمیت دادن به عنویژگی چهارم و آخر پست مدرنیسم که از نتایج بالفصل رد کلیت و کلیت
(. ایده احترام به دیگری در رجیو امیلیا از طریق 1125است، خواه این دیگری، فرد و یا فرهنگ دیگری باشد )باقری، « 2غیریت»
(. پداگوژی گوش دادن 32: 7005است )دالبرگ و ماس، « 8پداگوژی گوش دادن»افتد. در واقع رجیو امیلیا، اتفاق می« گوش دادن»

های کودکان و بزرگساالن؛ یعنی جدی گرفتن تفکر و احترام ها، سؤاالت و پاسخها و نظریهایده –یعنی گوش دادن به تفکرات 
مورد اینکه چه شده درتعیینهای از پیششود، بدون ایدهگذاشتن به آن؛ یعنی کشمکش برای بیرون کشیدن معنا از آنچه گفته می

گونه توضیح ( پداگوژی گوش دادن را این38: 7071(. رینالدی )xxvi: 7071ت و صحیح است )دالبرگ و ماس، چیزی درس
با تمام  شدندادن و شنیدهگوش دادن یک استعاره است برای گشودگی نسبت به دیگران، حساسیت نسبت به گوش»دهد: می

های متفاوت قرار گرفته است. ها و دیدگاهها، یعنی ارزشتفاوتحواستان. ... در ورای هر عمل گوش دادن، میل، هیجان، پذیرش 
رزش دادن یعنی اهای دیگران چه مرد و چه زن، ارزش بنهیم. ... بنابراین، گوشها، دیدگاهبنابراین ما باید گوش دهیم و به تفاوت

 «. نهادن به دیگران
افتد. مستندسازی در رجیو امیلیا اتفاق می 3تندسازی پداگوژیکگوش دادن به کودکان در رجیو امیلیا اساساً از طریق فرایند مس

تر، زبان دقیق(. به170: 1338)رینالدی، « آنها تفسیر اسناد، و آوریجمع مشاهده ]کودکان[، دادن ]به کودکان[، گوش» یعنی
 ها،عکس ها،یادداشت طریق از) روشهای متعدد مستندسازی با را آموزشی اعمال و یادگیری مستندسازی پداگوژیک فرآیندهای

مورد  ،گذاشت اشتراک به را آنها بتوان تا سازدمی مشاهدهقابل( غیره و آثار کودکان دیگر یا هنری هایخالقیت ها،ضبط ها،فیلم
بنابراین به (. 7010نمود )ماس،  دیگران، ارزیابی با ارتباط در همواره - لزوم، صورت در و کرد تفسیر تامل کرد، بحث قرار داد،

(. 170: 1338مشاهده نمود )رینالدی، های ساخت دانش در کودکان را قابلتوان فرایندهای یادگیری و روشکمک مستندسازی می

                                                 
1. imperialistic 
2. Maria Montessori 
3. children with special needs 
4. children with special rights 
5. Gilman 
6. separation 
7. otherness 
8. pedagogy of listening 
9. pedagogical documentation 
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تکثیر  یک پادتن بسیار قوی برای»مستندسازی پداگوژیک در رجیو امیلیا همچنین روشی برای سنجش و ارزشیابی است، یعنی 
)رینالدی، « و فقط ظاهراً عینی و دموکراتیک هستند 7شدهزدایی، بافت1اعتباره هر روز بیشتر و بیشتر بیابزارهای سنجش/ارزشیابی ک

ای از هنجارهایی که ثابت، و ابزارهای هنجاری مشابه که ارزشیابی را با توجه به مجموعه 1شدهبندیهای درجه(. مقیاس10: 7071
مستندسازی «. 4کیفیت و برتری»دهند یعنی زبان را نشان می« بان برای ارزشیابیز»دهند، یک یکسان و عینی هستند، انجام می

کردن بر اساس خواهد مسئولیت قضاوت؛ زبانی که از ما می«5معناسازی»کند یعنی زبان پداگوژیک زبان دیگری را به ما ارائه می
هایی بینیم، و ارتباط برقرار کردن با ارزشکه مینای آنچههم در تالش برای تفسیر و یافتن معمواجهه با عمل واقعی را بپذیریم، آن

 (. 32: 7071پنداریم )دابرگ و ماس، که مهم می
 خودخودیروابط، به ( نظام1338از نظر ماالگاتسی ). (1331دهد )ماالگاتسی، می قرار مرکز در را روابط پداگوژی گوش دادن،

شکل همزمان رخ آموزش، یادگیری و ارتباطات به فعال فرآیند و (00)ص تعلیم و تربیت است  برای مستقل عمالً ظرفیت یک
 اعمال، تبادل از که است احتمالی تعارضات سایر و 0شناختی تعارضات طبیعی محل کودکان، بین تعامالت چراکه (03ص ) دهندمی

 رشد و یادگیری و دهدمی تغییر را فرد شناختیتجربه در نهایت 2سازنده تعارضات این. شودمی ناشی متفاوت هایایده و انتظارات
مربیان رجیو  نظر هاست. ازتفاوت به دادن گوش معنایبه دادن گوش آموزش واقع، در (.1331بخشد )ماالگاتسی، می ارتقا را در او
 فت،مخال - کندمی دگرگون را همساالن با کودک روابط تعارض،. است ضروری هاتفاوت شناختنرسمیتبه و تعارضات امیلیا،

 - لیهاو فرض یک مجدد بندیفرمول و آن، پذیرش عدم یا پذیرش مورد در گیریتصمیم و دیگری دیدگاه به دادن گوش مذاکره،
 همین دلیل، غالببه .(115: 1338افتد )رینالدی، است که در تعامالت گروهی اتفاق می 3و انطباق 8جذب فرآیندهای از بخشی
افتد چراکه عالوه بر رشد کودکان، های کوچک اتفاق میدهند، در قالب گروههایی که کودکان در مراکز رجیو امیلیا انجام میپروژه

 توجهم بنابراین و ندارد مطابقت دیگران هایایده با و است متفاوت آنها هایایده که کند تا دریابندفرصتی برای آنها فراهم می
 (. 34: 1338دارند )ماالگاتسی،  را خود فردبهمنحصر دیدگاه و هاایده که شوندمی

 گیریبحث و نتیجه
نجام شد. از مدرن اها و باورهای اساسی فلسفه پستبا هدف تبیین و تفسیر رویکرد رجیو امیلیا بر اساس مفروضهپژوهش حاضر 

ن و مدرن، مورد توصیف، تبییویژگی محوری فلسفه پستهای اساسی رویکرد رجیو امیلیا بر اساس چهار رو، اصول و ویژگیاین
وجه به معلم ، و ت«پروجِتِتْسیونه»شناسا( بر اساس مفهوم  مدرن )انکار محوریت فاعلتفسیر قرار گرفت. ویژگی اول فلسفه پست

د ص»زبان( بر اساس ایده مدرن )توجه به ویژگی دوم فلسفه پستکل؛  دانایو نه یک راهنما  دهنده وپرورش همراه،یک  عنوانبه
درسی، بودن برنامه انتقالچالش کشیده شدن ایده قابلگرایی( بر اساس بهمدرن )نفی کلیت؛ ویژگی سوم فلسفه پست«زبان کودکان

سازی و تفکر دوگانه، و مبتنی بودن بر آموزش و پرورش فراگیر؛ و در کودکان، رد اندیشه یکسان معناسازی هایتوجه به شایستگی
ی مستندساز»و « پداگوژی گوش دادن»مدرن )توجه به عنصر غیریت( بر اساس دو مفهوم نهایت، ویژگی چهارم فلسفه پست

 بوآیندکان )های متعدد رشد و یادگیری کوکودکی بر جنبه، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. تاثیر تعلیم و تربیت اوان«پداگوژیک
( موجب توجه 7077، 17( و همچنین نقش آن در رشد و توسعه پایدار )اسپیتری7018و همکاران،  11گیلمور ؛7077، 10فولفیرول و

ودکی شده کبخشی تعلیم و تربیت اوانتوسعه، به کیفیت یافته و حتی کشورهای در حالروز افزون و بیش از پیش کشورهای توسعه
سفانه مظلوم و مغفول واقع شده است. نگاه حداقلی و محدود کردن کودکی در ایران متاحال، رشته تعلیم و تربیت اواناست. با این

                                                 
1. anonymous 
2. decontextualised 
3. Rating scales 
4. quality and excellence 
5. meaning making 
6. cognitive conflicts 
7. constractive conflicts 
8. assimilation 
9. accommodation 
10. Buain & Pholphirul 
11. Gilmore 
12. Spiteri 
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های روشن و تدوین نقشه راه و یا چارچوب گذاریتعلیم و تربیت اوان کودکی به دوره دو ساله )اما در عمل یک ساله( و عدم سیاست
این در حالی است که، در ایتالیا از سال کودکی در ایران است. های تعلیم و تربیت اوانمدون برای این دوره، از مهمترین آسیب

تدوین « آسیلو نیدو»عنوان سال تحت 1تا  1ای برای تعلیم و تربیت کودکان های ویژهو بر اساس رویکرد رجیو امیلیا، برنامه 1320
 و اجرا شد. 

گوها و ن، مطالعه و بررسی الکودکی در ایراشد از وضعیت فعلی تعلیم و تربیت اوانبه باور پژوهشگر، اولین گام برای برون
تربیت  پردازان معاصر تعلیم ورویکردهای موفق و نوین جهانی در زمینه تعلیم و تربیت کودکان خردسال است. از دیگر سو، نظریه

در  یستامروز، مناسب ن مدرنمتنوع، و متغیر پست پیچیده، جامعه سنتی مدرنیته برای زندگی در هایکودکی معتقدند چارچوباوان
، 1پنس و کتچاباو-پاچینی؛ 7014، 7کودکی است )کالرکتعلیم و تربیت اون 1سازیسازی مجدد یا نومفهومنتیجه نیاز به مفهوم

ترین رویکردهای تعلیم و تربیت اوان کودکی است، فهم جدیدی از تعلیم و تربیت کودکان (. رویکرد رجیو امیلیا یکی از موفق7005
مدرن امروز سازگاری کامل دارد. اهمیت، اعتبار و جذابیت این رویکرد تربیتی را شاید هوارد با دنیای پستدهد و خردسال ارائه می

 خاصی هایضتناق تاثیرتحت توانمنمی آمریکایی، معلم یک عنوانبه»تصویر کشیده است: (، بهتر هر کسی بهxvii: 1338گاردنر )
کنند، راز میکه آنها واقعاً ابآنچه حال توجه کافی بهکنیم، با اینه روی کودکان تمرکز مینگیرم. ما در آمریکا، به خود مفتخریم ک قرار

کاری ایم همندرت توانستهحال، خودمان در سطح معلم و مجری بهنداریم. ما از کودکان انتظار یادگیری مشارکتی را داریم، با این
کنیم که واقعاً از کودکان های اطرافمان را طوری طراحی میندرت محیطبه خود را حفظ کنیم. ما انتظار کارهای هنری داریم، ولی

بخش آنان باشند. ما انتظار مشارکت والدین را داریم، اما از اینکه مالکیت، مسئولیت و امتیازات را با والدین حمایت کرده و الهام
تمرکز و های مشکل گروهکنیم، اما اغلب خیلی سریع بهسهیم شویم، بیزاریم. ما نیاز به داشتن جامعه و روحیه جمعی را درک می

کنیم، اما در اجازه دادن به کودکان برای دنبال کردن کشفیاتشان، مطمئن شویم. ما روش اکتشافی را تشویق مینفع جدا میذی
دهیم گوش دهند، اما اغلب ترجیح میزنیم؛ ما انتظار داریم به ما پا مینیستیم. ما انتظار مناظره و بحث داریم، اما اغلب به آن پشت

کنیم. کنند، مراقبت نمیدارند و به رفاه دیگران کمک میصحبت کنیم؛ ما اغلب مرفه هستیم، اما از منابعی که ما را مرفه نگاه می
اپذیر کار نز خستگیطررجیو از این نظرها بسیار آموزنده است. در جایی که ما اغلب به دنبال شعار دادن هستیم، معلمان در رجیو، به

 «. را حل کنند –و اساساً دشوار  –کنند تا بسیاری از این مسائل بنیادی می
است  4ایزمینه درسیتقلید، یا کپی کردن رویکرد رجیو امیلیا نه ممکن است و نه مطلوب چراکه رویکرد رجیو امیلیا، یک برنامه

(. با این حال، بررسی و تحلیل اصول و ارزشهای حاکم بر 150)ص « تاس رجیو از تفسیری خود رجیو»( و 150: 7071)رینالدی، 
  های ارزشمندی برای بازسازی و اصالح تعلیم و تربیت اوان کودکی کشورمان ارائه دهد.تواند درسآن می

 منابع 

 هایآموزه اساس بر محورصلح درسی برنامه هایویژگی(. 1138. )محمدحسن ریمی،؛ کحمیدرضا یوسفی، ؛بابک شمشیری، ؛حسن اسدی،
 .118-104 :(7)3 ،درسی برنامه هایپژوهش. فرهنگیمیان فلسفه

 و یتربیت مطالعات) تربیت و تعلیم مبانی نامهپژوهش. نقد بوته در مدرنپست درسی برنامه(. 1134. )سیدعلی قادری، ؛مقصود خندقی،امین
 .5-73 :(1)5 ،(مشهد شناسیروان

 .01-84 :(1-4)7، تربیتیعلوم و شناسیروان مجله. مدرنیسمپست منظر در تربیت و تعلیم(. 1125. )باقری، خسرو
 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: . تهرانتربیت و تعلیم فلسفه در پژوهش هایروش و رویکردها(. 1130. )باقری، خسرو

 ربیتت فلسفی مبانی هایشاخص با درسیبرنامه در مدرنیسمپست دیدگاه نقد(. 1134. )رضوان زاده،حکیم ؛حسن ملکی، ؛علی سید نژاد،خالقی
 .00-41 :(1)1, درسیبرنامه در کیفی هایپژوهش. اسالمی

 .. تهران: آییژدرسیبرنامه معاصر نظریات بر شرحی: جدید هایهویت سوی به درسی برنامه(. 1137واجارگاه، کوروش. ) فتحی

                                                 
1. Reconceptualizing 
2. Clark 
3. Pacini-Ketchabaw & Pence 
4. contextual curriculum 
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 .کتاب یادواره: . تهرانمتاخر داریسرمایه و مدرنیته درسی برنامه نقد: تربیت و تعلیم انتقادی نظریه(. 1183قادری، مصطفی. )
 درسی.دانشنامه ایرانی برنامهدرسی.  ریزیبرنامه در تلفیق شناسی(. مفهوم1131مهرمحمدی، محمود. )

 آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان: تهران. ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه سند(. 1131وزارت آموزش و پرورش. )

 .. تهران: کارگاه کودکرویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال(. 1135یوسفی، ناصر. )
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