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9ـ عناصر نقشة برنامه درسی
همانطور که در فصل پیش ذکر شد ،برنامههای درسی در سطح مدرسه ،ساختار نسبتاً سادهای دارد .برخی از
مهمترین این عناصر شامل اهداف ،محتوا ،زمان و فرصتهای یادگیری است که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد.
اهداف :پرداختن به اهداف در تمامی انواع برنامه ریزی ،نقطه آغاز و تعیین کننده جهتی است که
تولید کنندگان برنامه قصد دستیابی به آن را دربازه زمانی مشخص دارند .این اهداف باید واقع بینانه و قابل
دستیابی باشد .تعیین تکلیف برای اهداف در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه از سویی انعکاس دهنده
اهداف در سطح دوره های تحصیلی ،و از سوی دیگر اهداف ویژه ساز مدرسه است؛ آنچه به عنوان نیاز یا
اولویت های یادگیری دانش آموزان از سوی گروه های حرفهای در سطح پایه یا دوره تحصیلی با مشارکت
معلمان ،اولیا و دانش آموزان تعیین می شود .اولویت ها یا نیاز های شناسایی شده می تواند دارای وجه مشترک
یا اختصاصی (گروه خاصی از دانش آموزان) باشد .وجود انعطاف در اهداف نقشه برنامه درسی در سطح
مدرسه باعث می شود تا گروه های بیشتری از دانش آموزان را پوشش دهد و آنها متناسب با نیاز ها و عالیق
خود در طرح های پژوهشی طرح ریزی شده مشارکت کنند.
محتوا :تعیین تکلیف برای محتوای نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه در دو مرحله صورت میگیرد :در
مرحله اول گروههای حرفهای متشکل از معلمان به تفکیک موضوعات درسی /پایههای تحصیلی بهتحلیل و
استخراج یادگیریهای اساسی در برنامه درسی رسمی (کتابهای درسی) میپردازند .این یادگیریها شامل
مفاهیم اساسی ،مهارتها و فرایندهای درسی در هر یک از موضوعات درسی است .سمینارهای حرفهای
معلمان هر پایه /موضوع درسی در گروههای کوچک و سپس طرح آن در گروه بزرگتر به پاالیش محتوای
شناسایی شده کمک میکند .چینش این محتوا در نقشه برنامه درسی بر حسب ارتباط افقی یا عمودی
محتوا به دلیل حفظ توالی منطقی ،ضروری است .استخراج و چینش محتوا در نقشه برنامه درسی به معلمان
پایه و دوره تحصیلی اجازه میدهد تا خأل   /شکافها و همپوشیها ،ارتباطها را شناسایی کنند ،آنچه معموالً
بدون بررسیهای عمیق از سوی معلمان مغفول میماند و خود به مانعی بر سر یادگیری دانشآموزان تبدیل
میشود .در مرحله دوم نیازها یا اولویتهای شناسایی شده در سطح مدرسه در قالب یادگیریهای اساسی
مورد تأکید در سطح مدرسه مشخص میگردد که میباید به کمک فرصتهای یادگیری طراحی شده تحقق
یابد .این یادگیریها میتواند در ادامه و تکمیل کننده /توسعه دهنده محتوا در برنامه درسی رسمی یا نیازهایی
باشد که در سطح مدرسه تشخیص داده شده است .یکپارچهسازی محتوا در قالب نقشه برنامه درسی در
سطح مدرسه شاید یکی از حساسترین بخشهای کار گروه حرفهای بزرگتر باشد .به این منظورگروه باید
به پرسش  های ذیل پاسخ دهد:
چرا این محتوا اهمیت دارد؟
چه جذابیتی در این موضوع و محتوا برای شما (معلم) و یادگیرندگان وجود دارد؟
در جهان واقعی ،چه کسی از این محتوا استفاده کرده و کار مهمی با آن انجام داده است؟
یادگیری چه چیزی ،مهم و مطلوب است و قرار است دانش آموزان با فراگیری آن به چه درک /توانایی
دست پیداکنند؟
فرصتهای یادگیری :در فرایند برنامهریزی درسی ،مرحل ه طراحی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اگر معلمان توانایی انجام چنین کاری را کسب کنند نه تنها فرایند تدریس آنها اثربخشتر خواهد شد بلکه به
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درک عمیقی از برنامه درسی و اهداف آن دست خواهند یافت .این توانایی به معلمان کمک میکند تا نه تنها
نقش خود را به عنوان مجری برنامه درسی تغییر دهند ،بلکه برنامهای را اجرا کنند که خود خالق آن هستند
و در طراحی آن نقش بسزایی داشتهاند.
هنگامی که معلمان به طراحی فرصت های یادگیری اقدام میکنند ،می توانند طراحی خود را در قالب
واحد یادگیری سازمان دهی کنند .این کار به آنها کمک می کند تا از طرح درس های روزانه فاصله بگیرند
و بتوانند چند رویداد یادگیری به هم مرتبط و معنادار را سازمان دهی کنند ،که با ارائ ه آن میتوان به پیامد
عقالنی مهمی دست یافت؛ پیامدی که اغلب اوقات نمی توان از طریق طرح درسهایی که به صورت پراکنده
و به صورت روزانه ارائه میشود به آن دست یافت .افزون بر آن ،هدف از طراحی هر واحد یادگیری این است
که یادگیرنده بتواند از آنچه یاد میگیرد ،معنای تازه ای بسازد و آنچه را آموخته است با استقالل و اثربخشی
روز افزون در موقعیت های پیچیده زندگی واقعی به کار ببرد .در تجربه معلمانی که پیش از این مطرح شد
در واقع معلم مجموعه ای از تجربیات یادگیری به هم پیوسته را برای دانش آموزان تدارک دید که طی چند
جلسه (که ممکن است پیوسته یا ناپیوسته باشد) آنها بتوانند به پیامد عقالنی مهمی دست یابند.
برخی از ویژگی های این دسته از فرصت های یادگیری شامل
اهداف یادگیری روشن و انتظارات از دانش آموزان شفاف است.
یادگیرنده با مسائل ،پرسشها و موضوعات واقعی کار میکند.
معلم منابع الزم یادگیرنده را فراهم می سازد و با طرح پرسش ها یادگیری را هدایت می کند.
تفاوتهای فردی (سبک های یادگیری ،سطوح مهارت و عالئق) در نظر گرفت ه شده است.
خودسنجی مورد تشویق قرار میگیرد و زمینهای فراهم می شود تا یادگیرندگان از طریق کاربرد آموختهها در موقعیت
واقعی درک خود را نشان دهند.
نقش اصلی معلم ،مربیگری به منظور ساخت معنا در یادگیرنده است و پیوسته ساخت معنا و انتقال یادگیری به موقعیت
جدید را بررسی می کند،

مهم تر از همه اینکه ،معلم بر یادگیری تمرکز دارد و نه بر تدریس.

زمان :وقتی با گروهی از معلمان در یکی از مدارس شناخته شده مشغول بحث و گفتگو دربارة مسائل
و مشکالت آموزشی بودیم ،یکی از معلمان رو به من کرد و گفت « :چه کنیم که در کالس وقتی درس را
می دهیم همه متوجه می شوند؛ تمرین ها را هم که حل می کنیم کسی مشکلی ندارد؛ اما سر جلسه امتحان
همین که کمی سؤال امتحان با آنچه در کالس مطرح شده است ،تفاوت پیدا می کند ،بیشتر بچه ها از
پاسخگویی به سؤال باز می مانند»؟ از این معلم محترم سؤال کردم که به طور معمول زمان  90دقیقه آموزش
را چگونه بین تدریس و تمرین ها توزیع می کنید .در پاسخ گفت« :معموالً  20دقیقه درس می دهم و 70
دقیقه تمرین می کنیم» .توصیه کردم که برای درک عمیق تر مباحث ،این نسبت را برعکس کنید؛ یعنی 70
دقیقه درس بدهید و  20دقیقه تمرین کنید .در بهترین حالت تمرین ها به تثبیت یادگیری منجر می شود
اما موجب تعمیق و گسترش یادگیری نخواهد شد.
از نظر معلمان موفق ،اصلی ترین سرمایه معلمان زمان آموزش است .امروزه بسیاری از دبیرستان ها به
دالئل زیادی به زمان بندی مجموعه ای (تراکمی 90دقیقه) در برنامه ریزی روی آورده اند .یکی از فوائد این
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روش این است که زمان بیشتری برای پردازش و فهم دانش آموزان در اختیار معلمان قرار
می دهد؛ اما از آنجا که امروزه ذهن دانش آموزان به دریافت اطالعات جدید از محیط عادت
کرده ،توجه و تمرکز بر یک موضوع برای مدت طوالنی برای بسیاری از آنها مشکل است .این امر
به ویژه موقعی صادق است که معلم همه کار را در آموزش به عهده داشته باشد؛ مانند تدریس
به شیوه سخنرانی.
اثر تقدم و تأخر در یادسپاری به ویژه بر زمان بندی مجموعه ای اثر مهمی دارد .یک جلسه
 90دقیقه ای می تواند هم موهبت زا و هم مصیبت زا باشد؛ بسته به اینکه زمان آموزش چگونه
به کار گرفته شود .اما زمانی که فرصت های یادگیری در قالب طرح ها سازمان دهی می شود،
به دلیل سطح درگیری دانش آموزان اثر تقدم و تأخر در یادسپاری مطالب به مقدار زیادی
کاهش پیدا می کند؛ چون فعالیت ها خود دارای آغاز و میانه و پایانی است که به حفظ سطح
تمرکز دانش آموزان کمک می کند .تنوع در روش های ارائة یافته ها از سوی دانش آموزان ،تنوع
موضوعات مطرح شده از سوی آنان ،پرسش های جدیدی که در فرایند بحث و ارائة یافته ها
مطرح می شود ،اثر تقدم و تأخر را در یادگیری کاهش می دهد.
نکته مهم استفاده سازمان یافته از زمان آموزش برای یکپارچه سازی برنامه درسی رسمی
و غیر رسمی در قالب طرح ها /تحقیقات /سمینار های دانش آموزی است .شرح هر یک از این
روش ها در ادامه بحث خواهد آمد .پاسخ به این پرسش ها نسبت زمان اختصاص یافته به برنامه
درسی رسمی و غیررسمی (زمان در اختیار مدرسه 50 ،تا  100ساعت) را مشخص می کند.
چه مقدار از زمان رسمی باید در اختیار طرح ها قرار داده شود؟
طرح ها تا چه میزان محتوای برنامه درسی رسمی را پوشش می دهد؟
چه مقدار از فعالیت ها می تواند در قالب تکالیف یادگیری فردی و گروهی در خارج از ساعات
آموزش رسمی سازمان داده شود؟
چه مقدار از زمان باید به صورت متمرکز و با حضور همه دانش آموزان سازمان داده شود و
چه مقدار می تواند به صورت فردی یا در گروه های کوچک سازمان یابد؟
آیا زمان غیر رسمی به صورت متراکم مورد استفاده قرار می گیرد یا به صورت توزیع شده (این
امر به ماهیت طرح ها و میزان ارتباط آن با برنامه درسی بستگی دارد)؟

دوره یادگیری از زمانی
شروع می شود که یادگیرنده
به قصد یادگیری ،توجه
خود را به معلم معطوف
می کند .اثر تقدم و تأخر
به این معنا است که در هر
رخداد یادگیری ،که مرکب
از مجموعه ای از مطالب
است ،مطلبی را که اول
ارائه می شود بهتر از همه
یاد می گیریم و در درجه
دوم آنچه را آخر می آید
یاد می گیریم و آنچه که
بالفاصله بعد از مطلب وسط
می آید ،کمترین شانس
را برای یادگیری دارد
(سوزا.)2001،

10ـ فرایند تدوین نقشه برنامه درسی
قبل از ورود به بحث ،پرداختن به دغدغه های معلمان به عنوان عامالن اصلی طراحی و
اجرای برنامه درسی در سطح مدرسه ضروری است .این دغدغه ،که پیش از این نیز به آن
پرداخته شد به مسئولیت حرفهای ناظر است که همه دستاندرکاران تربیت خود را در برابر
آن پاسخگو می دانند و آن تأثیر گذاری بر یادگیری دانش آموزان است .این تأثیر گذاری دامنه
وسیعی دارد که می تواند از برنامه درسی رسمی و تجویزی آغاز ،و به برنامه درسی غیر تجویزی
در سطح مدرسه ختم شود .روش مطالعه و تحلیل برنامه درسی رسمی (کتاب درسی) نقطه
آغاز کار است که در اینجا تالش می شود تا چگونگی پرداختن به این امر در دو شکل برنامه
درسی تجویزی و غیر تجویزی توضیح داده شود.
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برنامه ریزی برای
اجرا

مقایسه در
گروه های بزرگ تر

اولین مطالعه
سراسری

جمعآوری
دادهها

1ـ جمعآوری دادهها
تعیین نقطه کانونی /تمرکز ( وجود انتظارات روشن از عملکرد مدرسه در یک بازه زمانی مشخص که
اجازه می دهد تمام تالش هایی که از سوی والدین ،دانش آموزان و شما مربیان صورت می گیرد با یکدیگر
هم راستا شده و رضایت خاطر جمعی برای تحقق اهداف پیش بینی شده را به دنبال داشته باشد) نقشه
برنامه درسی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط گروه تحت نظر رهبر آموزشی گرفته می شود .مبنای
تعیین نقطه کانونی نقشه برنامه درسی نیاز های شناسایی شده /اولویت های برنامه در پایه ها /دوره است.
توافق جمعی در زمینة نقطه کانونی برای یکپارچه کردن اعضا در اجتماع یادگیرنده و حرکت به سمت
هدف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مشخص می کند چه داده هایی مورد نیاز است .توصیه
می شود در این مرحله ،نظر دانش آموزان به عنوان مشارکت کنندگان اصلی که درگیر اجرای طرح ها/
تحقیقات و  ...خواهند شد ،دریافت ،و تصمیمات نهایی بر اساس آن گرفته شود .این کار ممکن است
ابتدا در جلسات گروه های کوچک (متشکل از معلمان هر درس /پایه) و سپس در گروه بزرگ تر به بحث
گذاشته شود .ترکیب و تعداد اعضای گروه را بر حسب نوع و سطح تصمیمات می توان مشخص کرد.
تدارک و مطالعه منابع خواندنی برای آشنایی اعضای گروه قبل از شروع کار ضروری است؛ چرا که گفتگو
را در جلسات اولیه آسان می کند .ممکن است شما به عنوان رهبر و هدایت کننده گروه ها از آنها بخواهید
فعالیت های مقدماتی را قبل از شرکت در جلسات گروهی انجام دهند؛ مثل مطالعه عمیق کتاب های درسی
و شناسایی مفاهیم /مهارت ها  /فرایند های اساسی(برای توضیحات بیشتر به مرحله تدوین برنامه مراجعه
کنید) یا گفتگو با دانش آموزان ،برای شناسایی عالیق و نیاز های آنها باید توجه کرد که نقطه کانونی نقشه
برنامه درسی از سویی انعکاس دهنده نیاز های یادگیری دانش آموزان و از سوی دیگر انعکاس دهنده انتظارات
از عملکرد مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده است .آنچه یکپارچگی تصمیمات آموزشی /تربیتی از سوی
عوامل مشارکت کننده (در نقش های مختلف) و شکل دهی به هویت مدرسه را در کنار سایر واحد های
آموزشی رقم می زند ،انتخاب و تبیین روشن نقطه کانونی است .این امر در گروی تحلیل موقعیت مدرسه،
شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدید هایی است که مدرسه با آن روبه رو است .مسئولیت تشکیل
جلسات در این مرحله بر عهده مدیر به عنوان رهبر آموزشی مدرسه است.
وظایف شما در این مرحله شامل:
جمع آوری دیدگاه ها (معلمان ،کارکنان ،دانشآموزان ،اولیا) ،تشکیل جلسات بحث و گفتگو
تحلیل موقعیت مدرسه با مشارکت دیگران،
درباره نقطه کانونی نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه با توجه به نیاز ها /اولویت ها
توافق جمعی
ٔ

تشکیل جلسات در گروههای کوچک و بزرگ و هدایت فرایند اجرای نقشه برنامه درسی و ارزیابی نتایج.
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روش
برای دستیابی به نقطه کانونی می توانید از این روش استفاده کنید .این فقط روشی پیشنهادی برای شروع
کار است (شما می توانید بر حسب عالقه خود از روش های دیگر هم استفاده کنید).
از شرکت کنندگان بخواهید تا پنج اولویتی را که از نظر آنان به توسعه فردی/گروهی و ارتقای یادگیری
دانش آموزان منجر می شود روی برگهها (بدون نام) ثبت کنند .برگه ها را جمع آوری ،و آن را بین گروه ها
توزیع کنید .از گروه ها بخواهید تا پنج عبارت را که از اولویت بیشتری برخوردار است ،انتخاب کنند؛ سپس
از آنها بخواهید با مشارکت یکدیگر به فهرستی پنج تایی که فراوانی بیشتر دارد ،دست یابند .این عبارت ها
انعکاس دهنده اولویت ها /نیاز های یادگیری دانش آموزان است .عبارت ها را در قالب بیانیه ای تنظیم کنید و
از شرکت کنندگان بخواهید در طول دو تا سه روز نظر اصالحی خود را به شما ارائه کنند .بیانیه را در اختیار
نمایندگان دانش آموزان /اولیا قرار دهید و از آنها بخواهید نظر اصالحی خود را منعکس کنند .مجموعه نظرها
را در یک سمینار جمعی با مشارکت نماینده معلمان،دانش آموزان ،اولیا و کارکنان نهایی نمایید .این متن به
عنوان منطق برنامه درسی انعکاس دهنده انتظارات ،مسئولیت ها ،و آرمان های مدرسه است .منطق برنامه
درسی بر تمامی تصمیمات شما در آینده تأثیر گذار است و همسویی و هماهنگی میان اقدامات و عملکرد های
شما را در سطح مدرسه به دنبال دارد.
بدیهی است در فرایند تدوین منطق برنامه درسی برخی اختالف نظرها یا پرسشها از سوی شرکت کنندگان مطرح میشود
که ممکن است بدون پاسخ بماند .این پرسشها یا دغدغهها را حفظ ،و تالش کنید در جریان تدوین نقشه برنامه درسی
به آنها پاسخ دهید .ممکن است پاسخ به برخی از این دغدغهها یا پرسشها موجب شود گروه به بازنگری در منطق برنامه
درسی مبادرت کند .بهعنوان رهبر آموزشی گروه به یاد داشته باشید که اساس ًا در تولید برنامه درسی تصمیمات باید از
انعطاف الزم برخوردار باشد و امکان بازنگری در تصمیمات در هر یک از مراحل باشد .این امر بهویژه وقتی کار را آغاز
کردهاید ،ضرورت بیشتری پیدا میکند و موجب میشود افراد با افکار و آرمانهای مختلف در کنار یکدیگر برای رسیدن
به نتیجه /انتظار مشترک تالش کنند.

2ـ اولین مطالعه سراسری
با توجه به منطق برنامه درسی مورد توافق در مرحله قبل ،هر یک از اعضای گرو ِه کوچک(پایه /دوره /ماده
درسی) که معموالً دو یا هشت عضو را در برمیگیرد (بیش از هشت نفر توصیه نمیشود؛ زیرا میتواند به
کاهش مشارکت و تعامل در کلیت گروه منجر شود ).شخصاً پیش نویسی برای نقشه برنامه درسی برای ماده/
مواد درسی که مسئولیت تدریس آن را در پایه /دوره بر عهده دارند ،تهیه می کند .گروه (گروه ها بر حسب
موضوعات تدریس معلمان می تواند به صورت منعطف تشکیل شود ).به مبادله اطالعات می پردازد و تالش
می کند به توافق جمعی در مورد اطالعات و ارتباط آن با منطق (آنچه در مرحله قبل مورد توافق جمعی قرار
گرفت ).برای درج در نقشه برنامه درسی دست پیدا کند .در طول مدت این کندوکاو تأمل شخصی /گروهی،
اعضا تالش می کنند به پرسش های برخاسته از مرحله اول (نقطه کانونی) به صورت مکتوب پاسخدهند.
ارتباط محتوای موضوعات مورد تدریس با نیاز ها /اولویت های شناسایی شده
چگونگی گسترش مفاهیم /مهارتها /فرایندهای اساسی در راستای عالیق /نیازهای دانشآموزان
چگونگی انتقال آموخته ها به موقعیت جدید و درک عمیق تر آن
خلق و تولید محصولی برای نشان دادن توانایی های کسب شده با استفاده از روش های مختلف ارائه و ...
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نقشه های ذهنی هر نمایش
(بازنمایی) تصویری از
چگونگی ارتباط مفهوم
اصلی (مرکزی) با سایر
مفاهیم و موضوعات است،
شبیه نقشه شناختی
 Cognitive mapاست
اما با این تفاوت که هیچ
محدودیت رسمی برای انواع
پیوندها /اتصاالت وجود
ندارد.
می تواند اطالعات کتاب
درسی را از سطح مفاهیم
کلی تا مصادیق و اطالعات
جزئی به تصویر بکشد و
نقاط مورد تأکید را به شما
نشان دهد.
تمایز نقشه های ذهنی با
نقشه های مفهومی در این
است که نقشه های مفهومی
رابطه های مفهومی را به
تصویر می کشد ،درحالی
که در نقشه های ذهنی شما
می توانید بین موضوعات
مستقل ،انواع ارتباط های
معنادار را ایجاد کنید.

اطالعات تحلیل گروه کوچک و نیز پاسخ به پرسش های طرح شده در فرایند کار در جلسه
گروه بزرگ تر به بحث گذاشته می شود و در صورت نیاز در پایان سمینار جمعی ،منطق برنامه
درسی مورد بازنگری قرار می گیرد.
منطق نقشه برنامه درسی
متمرکز بر نیاز ها /اولویت های مدرسه به عنوان اجتماع یادگیرنده است.
ناظر به نتایج /پیامد هایی است که در صورت تحقق آن می توانیم شاهد چه تغییراتی در سطح فردی
(دانش آموز /دانش آموزان) و در سطح جمعی (مدرسه /کارکنان) باشیم.
آینده مورد انتظار و چگونگی حرکت به سوی آن را منعکس می کند.
نشان می دهد که چگونه مدرسه ضمن پرداختن به نیاز ها و عالیق دانش آموزان در راستای انتظارات
نظام آموزشی حرکت می کند.

در این مرحله گروه تالش می کند تا به دغدغه ها و نگرانی های تجربه جدید پاسخ دهد و
روش هایی را برای به تجربه گذاشتن افکار جدید به کارگیرد .برای به ثمر رسیدن تالش ها و
ارزیابی نتایج توصیه می شود در آغاز کار یک نفر به عنوان رهبر گروه و یک ّثبات /ثبت کننده
افکار و نظرها انتخاب شود .این یادداشت ها را میتوان به صورت دستنوشته یا در قالب نسخه
الکترونیکی ضبط کرد .دانش برخاسته از تجربه جمعی معلمان ،که در جریان بحث و گفتگو ها
مطرح می شود ،بسیار ارزشمند است و ثبت آن در ادامه مسیر به اعضای گروه برای تصمیمات
کمک شایانی می کند .همه اعضا در صورت ثبت الکترونیکی میتوانند به پرونجا (فایل) ها
دسترسی داشته باشند و یادداشتهای مربوط به هر گروه کوچک را بخوانند.طول مدت این
جلسات بسته به متغیر هایی مانند نقطه کانونی (نیاز ها یا اولویت های توافق شده) ،مقدار
داده های مورد نیاز برای بحث و تصمیم گیری ،تعداد و توانایی علمی اعضای گروه متفاوت
است.کوتاه شدن زمان هنگام کار در گروه های کوچک ،فرصت بیشتری را برای بحث و بررسی
در اختیار گروه بزرگ تر قرار می دهد.
روش :از شرکت کنندگان بخواهید تا یک موضوع را انتخاب کنند و با روش بارش فکری
آنچه را تصور می کنند که در کتاب درسی ارزش یادگیری دارد و باید بر آن تأکید کنند،
فهرست نمایند؛ سپس از افراد بخواهید تا در گروه های کوچک سازمان دهی شوند (حدود 5
نفر ،گروه های بیش از  4تا  5نفر کارایی الزم را ندارد و معموالً کمتر به یادگیری حرفهای منجر
می شود) و فهرست انتخاب شده را بر حسب کلیت مفاهیم از مفاهیم کلی تر تا اطالعات جزئی
چینش کنند .این چینش می تواند در قالب نقشه ذهنی به تصویر کشیده شود (نقشه های
ذهنی این امکان را دارد که اطالعات را نظام یافته و با نشان دادن روابط به تصویر بکشد).
درصورتی که در فهرست تهیه شده مصداق هایی از مهارت ها هم باشد ،تالش کنند تا با کمک
اعضای گروه الگوریتم آن را ترسیم کنند (الگوریتم مهارت ها ،توالی خرده مهارت ها و چگونگی
به هم پیوستن آنها برای رسیدن به مهارت های اساسی را نشان می دهد)؛ سپس از گروه های
کوچک بخواهید کار های خود را برای اظهار نظر در اختیار گروه های دیگر (گروه های هم رده
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برنامه ریزی برای
اجرا

مقایسه در
گروه های بزرگ تر

اولین مطالعه
سراسری

3ـ مقایسه در گروه بزرگ
همه پیش نویس های گروه های کوچک پیش از آغاز سمینار گروه بزرگ توسط هر یک از اعضای گروه
شخصاً مطالعه و نظرها به مسئول گروه برای طرح در سمینار جمعی ارائه شود .این امر به صرف زمان کمتر
و سرعت عمل در تنظیم نقشه سطح مدرسه منجر می شود .در صورتی که پیشنهادها محدود و موردی
باشد ،مسئول گروه می تواند شخصاً موارد را اعمال کند و سایر اعضا را در جریان تغییرات قرار دهد؛ اما
اگر پیشنهاد ها تغییرات عمده ای را در پیش نویس ایجاد کند ،مسئول گروه نیاز دارد تا دیگر اعضا را به
گونه ای در جریان پیشنهادها قرار دهد و در صورت لزوم نسبت به تشکیل دوباره گروه اقدام کند .برای
شکل گیری گروه بزرگ درصورتی که کسی به عنوان آسانگر تعیین نشده است در آغاز سمینار یکی از
اعضا باید مسئولیت آسانگری را بر عهده بگیرد و مراقبت کند تا چگونگی پرداختن /عملیاتی نمودن نقطه
کانونی در نقشه گروه های کوچک و ارتباط آن با عملکرد سایر گروه ها به بحث گذاشته شود .عالوه بر آسانگر
یک نفر از اعضا نیز باید مسئولیت ثبت تصمیمات را بر عهده بگیرد تا با یادداشت برداری به مستند سازی
گفتوگو ها و تصمیمات به منظور برنامه ریزی یا اقدامات بعدی اقدام نماید .درصورت نیاز می توانید هنگام
کار در گروه بزرگ ،هنگام بحث درباره نکات خاصی گروه اصلی را به گروه های کوچک تری تقسیم کنید و
سپس گزارش ها در گروه بزرگ بررسی و نهایی شود .گروه کوچک با ارائه یافته های خود به گروه بزرگ به
تصمیمات در سطح مدرسه کمک می کند.
هدف این مرحله این است که گروه بزرگ تر نقشه های تهیه شده توسط گروه های کوچک ،راه حل(ها)
برای تلفیق نقطه کانونی در نقشه برنامه درسی را از طریق مقایسه و بحث بر سر یافتههای گروه های کوچک
تعیین کند .تعامل میان گروه ها به ترکیب افکار و خلق افکار جدید برای عملیاتی نمودن منطق برنامه درسی
منجر می شود.
چنانچه این راه حل(ها) را بتوان مستقیماً در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه ،عمل آموزشی (طراحی
طرح های پژوهشی) ،یا تغییرات محیطی ادغام کرد ،جلسه گروه بزرگ وارد مرحله بعد خواهد شد .اگر
گروه بزرگ مقرر کند که پیش از اینکه بتوان به راه حل ها دست یافت الزم است تحقیق و بررسی بیشتر یا
گستردهتری در زمینة نقطه کانونی و چگونگی عملیاتی نمودن آن در نقشه برنامه درسی صورت بگیرد از بین
مشارکت کنندگان ،یک گروه مسئولیت مطالعه سریع و پاسخ به پرسش های مورد نظر را بر عهده می گیرد.
در پایان این مرحله باید بتوان آشکارا در مورد منطق برنامه اهداف رشد و توسعه مدرسه و چگونگی دستیابی
به اهداف یادگیری پیش بینی شده از سوی دانش آموزان توسط هر یک از گروه های کوچک تصمیم گیری

جمعآوری
دادهها

خود در تدریس موضوعات درسی) قرار دهند یا آن را روی دیوار نصب کنند (به عنوان مثال معلمان علوم
تجربی می توانند به دلیل نزدیکی موضوعات دربارة کار یکدیگر اظهار نظر کنند) .در هر یک از این دو حالت
دیگر اعضا تالش کنند تا نظر اصالحی خود را در کنار گزارش گروه مربوط یادداشت کنند (یادداشت ها
می تواند به صورت برچسب در کنار کار اصلی نصب شود) .در پایان نماینده گروه ها مسئولیت مطالعه و
اعمال یادداشت ها برای رسیدن به توافق جمعی را بر عهده دارند .این توافق باید به اطالع سایر اعضا رسانده
شود و درصورتی که نظر خاصی باشد یا به آن پاسخ داده ،و یا روی نسخه نهایی اعمال شود .این فعالیت
شرکت کنندگان را برای ورود به مرحله بعد و تشکیل گروه بزرگ برای بررسی دوباره فعالیت ها آماده می کند.
مسئوالن گروه ها باید آمادگی ارائه و دفاع از کار خود را در گروه بزرگ تر داشته باشند.

73

راهنمای عمل ...

نمود .این تصمیمات مبنای ورود شما به مرحله بعدی خواهد بود .جلسه را با تعیین تکلیف
برای تصمیمات ،افراد مسئول ،اقدامات و زمان اجرای کار ها به پایان برسانید.

در تعامل برابر فرصت به
اشتراک گذاشتن افکار و
درک بهتر نیازهای یادگیری
دانش آموزان فراهم می شود
و به دلیل هم افق شدن ترس
از اصالح و بهبود فرایندها
کاهش پیدا می کند.
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چند توصیه برای هدایت فرایند تدوین نقشه برنامه درسی
برنامه ریزی برای تشکیل ،هدایت و دستیابی به نتایج مشخص در گروه بزرگ تر بر عهده شما
به عنوان رهبرآموزشی مدرسه است .بهتر است این کار را با مشارکت دیگر اعضا انجام دهید .از
میان جمع یکی دو نفر را به عنوان همکار انتخاب کنید تا به شما در هدایت این فرایند کمک
کنند (توصیه می شود در هر مرحله اعضای گروهی را که موضوع آنها در جلسه بزرگ به بحث
گذاشته می شود به مشارکت دعوت کنید .ممکن است بتوانید انتخاب این افراد را به خود گروه
واگذارید .در هر حال مسئولیت به نتیجه رسیدن گروه و تصمیمات روشن برای ورود به مرحله
عمل بر عهده شما است).
 1دستور جلسه و مستندات مورد نیاز برای کار در جلسه باید از قبل به اطالع اعضا رسانده
شود؛ موضوعاتی را که قرار است در این جلسه درباره آنها بحث و بررسی صورت گیرد؛ مث ً
ال
برنامه تهیه شده توسط گروه علوم /جامعه شناسی و ) ...آنها را قبل از تشکیل گروه بزرگ آماده
کنید و در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید.
 2انتظارات خود را از شرکت کنندگان در گروه بزرگ به وضوح مشخص کنید .اگر قرار است
گروه بزرگ یافته ها را از دید خاصی (مث ً
ال پرداختن به منطق برنامه درسی) مورد بررسی قرار
دهد یا به پرسش های خاصی پاسخ دهد ،این اطالعات را قبل از تشکیل جلسه در اختیار
اعضا قرار دهید .این اطالعات می تواند به صورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار گیرد .برای
پیشگیری از برخی مشکالت یک نسخه چاپی نیز در اختیار داشته باشید .نسخه چاپی را روی
تابلو نصب کنید و از گروه ها بخواهید نظر و دیدگاه های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و
نهایتاً یک نفر از اعضا دیدگاه ها را به گروه بزرگ ارائه کند.
توجه کنید که به دلیل فرهنگی ما معموالً هنگام ارائه نظرها گفتگو را با ارائه نکات منفی آغاز
می کنیم .رسماً اعالم کنید که در این سمینار نقد و بررسی سازنده مد نظر است و گروه ها باید
بحث را با ارائه نکات مثبت آغاز ،و در پایان پیشنهادهای روشنی برای بهبود آموزش /یادگیری
ارائه کنند.
گروه کوچک ،که کار او در گروه بزرگ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ،باید نظرها را یادداشت،
و در سمینار بعدی نتیجه اعمال نظرها یا پاسخ به برخی نظرها را گزارش کند .این گزارش ها
می تواند مکتوب در اختیار افراد قرار گیرد.
 3تالش کنید زمان سمینار ها طوالنی نشود .مدیریت و هدایت شما شرط موفقیت است و
این امر در گروی تسلط شما بر بحث هایی است که در سمینار گروهی مطرح می شود .به این
منظور ،یافته های گروه ها را با دقت مطالعه ،و سعی کنید در حاشیه آن نکاتی را یادداشت
نمایید .اگر ضرورت دارد با مسئول گروه قبل از تشکیل گروه بزرگ سمیناری برگزار کنید و
با یکدیگر بر سر مباحث قابل طرح و نقاط قوت کار به توافق برسید .تالش کنید جلسات با
تصمیمات روشن و قابل اجرا به پایان برسد.
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برنامه ریزی برای
اجرا

مقایسه در
گروه های بزرگ تر

اولین مطالعه
سراسری

جمعآوری
دادهها

4ـ برنامهریزی اجرایی
زمانی که گروه بزرگ با تشریک مساعی بر سر اولویت ها /نیاز ها و چگونگی گنجاندن آن
در نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه به توافق رسید ،میتوانید برنامه ریزی را برای اجرا آغاز
کنید .تدوین برنامه زمانی و تقسیم مسئولیت ها بین اعضای گروه به بهره گیری از ظرفیت
همه گروه برای اجرای نقشه برنامه درسی منجر می شود .در این مرحله ممکن است گروه ها
برای عملیاتی نمودن نقشه در حوزه عمل (تعریف طرح ها ،مطالعات میدانی ،پژوهش ها ،تولید
محصوالت و  )...خود نیاز به اطالعات بیشتر ،منابع خواندنی ،مشورت با صاحب نظران ،گفتگو
با دانشآموزان یا اولیا برای دریافت دیدگاهها یا بهرهگیری از ظرفیتهایی داشته باشند که
مشارکت آنها به دنبال دارد .به این منظور میتوان یک گروه پشتیبان برای شناسایی منابع،
ارتباط با نهادها /سازمانهای مربوطه یا مطالعه سریع و تحقیق بیشتر تشکیل داد و اطالعات
مورد نیاز را در اختیار گروه کوچک قرار داد .برخی از اعضای این گروه میتوانند ثابت و برخی
متغیر باشند و به نیازهای گروههای کوچک بر حسب مورد پاسخ دهند .این گروه موقت
میتواند کار خود را برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده به صورت موازی هنگامی دنبال کند
که گروههای کوچک مشغول عملیاتی کردن برنامه هستند و اطالعات مورد نیاز را بهتدریج
در اختیار آنها قرار دهد .بهرهگیری از ظرفیت اولیا یا جامعه محلی در این زمینه بسیار تأثیر
گذار خواهد بود .اطالعات جمع آوری شده میتواند در شبکه برای استفاده تمام گروهها قرار
داده شود .در سمینارهای گروهی مشارکت کنید و از این طریق به گردش اطالعات و رفع
محدودیتها یا موانع سرعت ببخشید .پشتیبانیهای اجرایی ،نیروی گروه را برای به پیش بردن
تصمیمات افزایش میدهد .هیچ گروه کاری (اعم از گروه پشتیبان ،گروه بزرگ /کوچک) ثابتی
وجود ندارد .افراد میتوانند بر حسب مورد یا نیاز گرد هم آیند؛ بنابراین ،وقتی مشکل ،موضوع یا
نگرانی برطرف ،و اقدامهای مورد نیاز انجام شد برای اقدامات بعدی سازماندهی شوند.

11ـ مرحلة تدوین نقشه برنامه درسی
بگذارید بحث را با دغدغه های شما معلمان عالقه مند ،مسئول و دلسوز درباره دانش آموزان
آغاز کنیم .دغدغه هایی که گاه و بی گاه به بحث های بسیار پر چالش در ساعات تفریح یا
سمینار های دوستانه /خانوادگی تبدیل می شود .مسئله ها یا رفتار هایی که ممکن است
ساعت ها ذهن شما را به خود مشغول کند؛ خود محوری و بی توجهی به مسائل دیگران،
رفتار های غیر محترمانه ،بی قیدی و پاسخگو نبودن در برابر مسئولیتها /تکالیف ،نگرانی نسبت
به آینده زندگی و بی تصمیمی ،انگیزه کم برای یادگیری ،رواج توهین /تحقیر /تقلب /دروغ در
روابط اجتماعی و. ...

با توجه به اینکه فرایند
عملیاتی نمودن نقشه
برنامه درسی در سطح
مدرسه مستلزم فعالیت های
متعددی از سوی گروه های
کوچک ،است این فرایند در
بخش معرفی انواع فعالیت ها
به تفصیل مورد بحث قرار
خواهد گرفت.
تمایز فرهنگ ژاپنی و
امریکایی در اداره امور
مدرسه:
فردیت در فرهنگ امریکایی
بر عملکرد مدارس و
معلمان نیز تأثیر گذار است
و این امر خود را در عادت
«بستن در کالس» منعکس
می کند .بسیاری از معلمان
با این نظر موافق هستند
که «اینجا فضای من است.
اینجا من معلم هستم.
این کالس منحصربه فرد
است و بنابراین به دلیل
بی نظیری من و گروه خاص
دانش آموزانم با سایر
کالس ها متفاوت است».
برعکس فرهنگ امریکایی،
در فرهنگ ژاپن احساس
تعلق جمعی موجب شده
است کالس ها فضای
خصوصی تلقی نشود
و معلمان حضور سایر
همکاران را در کالس های
خود جهت بازاندیشی و
خلق دانش حرفه ای بدانند.
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راهنمای عمل ...
روایت یک
تجربه

آینده ملت ها به توانایی
نظام آموزشی ،توانمندی
معلمان و آموزش اثر بخش
فرزندان آنها بستگی
دارد .برنامه های راهبردی
اصالحات آموزشی با
رویکرد بهبود مستمر به
صراحت دولت ها و نهادهای
مدنی را به کمک می طلبد تا
برای «آینده کشور» اولویت
نخست خود را «بهسازی
آموزش» و «توانمندسازی
معلمان» قرار دهند.
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سال  1377درس «برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه» را با دانشجویان ضمن خدمت
رشته امور تربیتی داشتم .قرار بر این بود که به عنوان اولین اقدام در برنامه ریزی هر یک
از دانشجویان با مطالعه موقعیت مدرسه ،نیاز های آن را شناسایی و کار طراحی ،تدوین
و اجرای برنامه را با تکیه بر نیاز ها در سطح مدرسه انجام دهند .به یاد دارم که یکی از
گزارش ها به دبیرستانی دریکی از مناطق شهر تهران مربوط بود .گزارش اولیه دانشجو از
موقعیت مدرسه ،نشان می داد که بافت مدرسه از دو گروه دانش آموز با دو سطح فرهنگی
اجتماعی مختلف تشکیل شده است .گروهی از دانش آموزان ساکن شهرک … بودند
که از سطح رفاه خانوادگی نسبت ًا خوبی برخوردار بودند و گروه دیگر از اقشار کم درآمد
جامعه بودند .این شکاف طبقاتی ارتباط سازنده میان این دو گروه را دچار مشکل کرده
بود به گونه ای که مربی برای هر فعالیت فرهنگی در سطح مدرسه با تقابل این دو گروه
روبه رو می شد .مسئله به همین جا پایان پیدا نمی کرد .تأثیرات منفی رفتار هایی مثل
تمسخر ،تحقیر ،توهین در موقعیت های مختلف ،تأثیر هر فعالیت تربیتی یا فرهنگی و
حتی فعالیت های آموزشی را در سطح مدرسه به حداقل کاهش داده بود.

به واقع تصمیم مناسب در چنین موقعیتی چیست؟
آیا مسئولیت حل این مسئله فقط بر عهده مدیر /معاون فرهنگی /مربی تربیتی مدرسه به
تنهایی است؟
آیا اساساً بدون همراهی نیروهای مدرسه با یکدیگر ،مسئله ای با این میزان پیچیدگی قابل
حل است؟
آیا تأثیر این مسئله فقط در ابعاد فرهنگی مدرسه است یا به شکل طبیعی فعالیت های علمی/
آموزشی مدرسه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؟
نپرداختن به چنین مشکالتی در سطح مدرسه ،جامعه را در آینده با چه چالش ها یا
تنش هایی روبه رو خواهد کرد؟
آیا می توان کسب مهارت هایی چون تعامل سازنده ،محترم شمردن تفاوت ها ،حل تعارض ها
را بخشی از مسئولیت آموزشی مدارس تلقی کرد؟
آیا سالم سازی فضا /جو بدون توجه همه جانبه و مشارکت همه عوامل سهیم و مؤثر در
تربیت امکان پذیر است؟
آیا در موقعیتهای آموزشی از این دست ،میتوان از تدریس اثر بخش سخن گفت؟ تدریسی
که بتواند بر آینده و سرنوشت دانشآموزان و جامعهای تأثیر بگذارد که در آن زندگی خواهند کرد.
بدیهی است که برای داشتن جامعه ای سالم باید بتوان ناسازگاری ها را به سازگاری،
تعارض ها را به تفاهم تبدیل کرد تا در پرتوی چنین تجربه ای دانش آموزان بیاموزند که برای
یکدیگر صرف نظر از تفاوت های فرهنگی /اجتماعی احترام قائل باشند و در کنار یکدیگر و با
یکدیگر یاد بگیرند .آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای پرداختن به نیمه معطل مانده تربیت
در سطح مدرسه کمی تأمل کنیم و نقش خود را به عنوان مربی (و نه انتقال دهنده اطالعات)
مورد تأمل و بازنگری دوباره قرار دهیم؟
به واقع امروزه مدارس در مقایسه با گذشته با مسئله های پیچیدهتری روبه رو هستند که

فصل سوم :فرایند طراحی و تدوین

در محیط اجتماعی /بافت و زمینه اجتماعی ریشه دارد .این نوع مسئله ها جو /فرهنگ مدرسه
را تحت تأثیر خود قرار می دهد و دامنه تأثیرات خود را به همه ابعاد و زوایای مدرسه تسری
می دهد .بدیهی است که مسئله ای با این میزان وسعت قابل حل توسط یک یا دو عضو از اجتماع
مدرسه نیست ،و می باید با مشارکت و همراهی اجتماع مدرسه و تکیه بر یک خواست و تصمیم
جمعی به دنبال حل آن بود.

12ـ در نقشه ها چه چیز هایی نشان داده می شود؟
ما به عنوان معلم با هر میزان تجربه معموالً برای داشتن یک تدریس اثر بخش نیازمند
برنامه ریزی و تدوین طرح یادگیری هستیم .تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه
نیز اقدامی سازمان یافته و نظام مند برای داشتن تدریس اثر بخش به شیوه مشارکتی است.
همان گونه که ذکر آن رفت ،واقعیت پیچیده آموزش در وضعیت فعلی ،ما را به عنوان افراد
حرف های نیازمند تصمیمات همه جانبه و آینده نگرانه می کند .آموزش اثر بخش در چنین
وضعیتی به صورت انفرادی و در فضای بسته قابل دستیابی نیست .همفکری ،هماندیشی،
همکاری در فرایند برنامه ریزی ،تدوین و اجرای نقشه برنامه درسی ،شرط استنباط عمیق و
همه جانبه نیاز های یادگیرندگان و پاسخ به آن در فرایند یادگیری است.
در نقشه برنامه درسی چه اطالعاتی ارائه میشود؟
معموالً شرح خالصهای از محتوا (که معلوم میکند آیا محتوا دانشآموز محور است یا
میان رشتهای یا مبتنی بر موضوعات رشتهای) ،شرحی از مهارتها و فرایندهای مورد تأکید و
ماهیت تکالیف سنجش که به وسیله دانشآموز تولید میشود و دال بر میزان درک و تواناییهای
کسب شده در یک یا چند ساحت است .عالوه بر این فرصتهای یادگیری گوناگونی که منجر به
طراحی و اجرای طرحهای مرتبط برای تعمیق ،گسترش یا طرح افکار جدید از سوی دانشآموزان
به صورت آزاد برای  50تا 1100ساعت زمان پیش بینی شده و در اختیار مدرسه است.
همان طور که قب ً
ال ذکر آن رفت ،یکی از نکاتی که در این مرحله از تدوین نقشه برنامه درسی
می باید مورد توجه قرار گیرد ،شناسایی خأل ها یا همپوشی ها در موضوعات مختلف درسی
است .این موارد ممکن است ناشی از مرحله برنامه ریزی یا یادگیری های قبلی دانش آموزان
باشد؛ چیز هایی که در کتاب های درسی ندیده گرفته شده ،و یا ممکن است بخشی از نیازهای
یادگیری دانش آموزان در سطح منطقه یا مدرسه شما باشد یا هنگامی که بنا به دالیلی قصد
دارید بر یادگیری برخی مفاهیم یا مهارت ها /فرایند های اساسی تمرکز بیشتری داشته باشید.
در ذیل برای وضوح بیشتر ،هر یک از مفاهیم توضیح داده می شود:

نقشه ها با به تصویر کشیدن
آنچه دانش آموز عم ً
ال در
پایه ها و موضوعات مختلف
تجربه می کند ،سبب رشد
عملکرد آنان می شود و در
عین حال به معلمان این
امکان را می دهد که برنامه
درسی را در جهت تطابق
هرچه بیشتر با نیازهای
دانش آموزان جرح و تعدیل
کنند .
پژوهش ها در مورد تدریس
اثر بخش به چند عامل اشاره
می کند؛ شامل:
 1شرایط یادگیری
 2مدیریت کالس
 3وضوح درس
 4تنوع آموزشی
 5جهت گیری تکلیف معلم
 6درگیری دانش آموزان
در فرایند یادگیری
 7موفقیتهمهدانشآموزان
 8سطوح باالی تفکر و
بازدههای عملکردی

موضوع محور :در نظام برنامه ریزی درسی ما عموماً برنامه ها موضوع محور است .این رویکرد در
تولید کتاب های درسی تأثیر گذار است و اکثرا ً سازمان دهی کتاب های درسی بر کسب دانش و
اطالعات از سوی دانش آموزان مبتنی است .این شکل از سازمان دهی کتاب های درسی و میزان
تمرکز در نظام آموزشی موجب شده است معلمان نیز از روش های مستقیم برای ارائه دانش
1ـ توجه کنید که این زمان ،زمان توصیه شده است و به معنای این نیست که مدیر مدرسه امکان افزایش این زمان را ندارد .شما می توانید
بر  حسب نیاز طرح هایی که در سطح مدرسه طراحی و اجرا می شود ،این زمان را افزایش دهید (با موافقت دانش آموزان ،اولیا و همکاران).
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سه جهت گیری عمده در
طراحی برنامه درسی عبارت
است از:
موضوع محور
میان رشته ای
دانش آموز محور

سازمان یافته در تدریس بهره بگیرند .با اینکه استفاده از این روش ها در آموزش موضوعات
درسی مدیریت زمان و اطمینان از انتقال اطالعات از سوی معلمان به دانش آموزان را تضمین
می کند به دلیل محدودیت های این روش ،از جمله رشد سریع دانش ،دسترسی به منابع
اطالعاتی از سوی دانش آموزان ،عدم دستیابی به نگاه کل نگر و یکپارچه برای بهره گیری از
دانش کسب شده در موقعیت های جدید و حل مسائل واقعی توصیه نمی شود .معموالً استفاده
از این روش ها فرصت کمتری را برای نوآوری در اختیار معلمان قرار می دهد و نقش آنان را به
عنوان مشارکت کننده در فرایند برنامه ریزی درسی به حداقل می رساند.
میان رشته ای :این روش در برنامه ریزی فرصت برقراری ارتباط میان موضوعات مختلف به ویژه
در یک حوزه علمی (مثل درس علوم ،مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول) را فراهم
می کند .در این روش سعی می شود موضوعات مختلف باتوجه به ارتباطی که در ساختار
مفهومی /روشی خود با یکدیگر دارد ،مورد مطالعه قرار گیرند .با تدوین نقشه برنامه درسی در
سطح مدرسه امکان شناسایی ارتباط ها و بهم پیوستن موضوعات در درون و بیرون موضوعات
درسی مختلف برای معلمان فراهم می شود .این ارتباط بین موضوعات مختلف در یک رشته
علمی ممکن است با تمرکز بر مهارت ها (مثل مهارت های علمی در آموزش علوم تجربی یا
مهارت های اجتماعی در درس مطالعات اجتماعی) برقرار   ،و استقالل موضوعات در درون یک
رشته علمی حفظ شود (مثل درس فیزیک ،شیمی و )...یا ارتباط میان موضوعات مختلف
در یک رشته علمی با تکیه بر مفاهیم و مهارت های مشترک صورت بگیرد؛ به عنوان مثال
مفهومی مثل ماده یا انرژی نه تنها می تواند آموزش ها در رشته های مختلف علمی در حوزه
علوم را به هم پیوند بزند بلکه زمینه پیوند آن با موضوعاتی از جمله سالمت ،محیط زیست و...
را نیز امکان پذیر می سازد .این روش از برنامه ریزی نیازمند شکل گیری گروه های حرفهای
بین رشته ای در سطح مدرسه و شناسایی این ارتباط ها در نقشه برنامه درسی است.
دانش آموز محور :در این روش نیازها ،عالیق دانش آموزان مبنای عمل قرار می گیرد و با تکیه بر
انگیزه های فردی یا گروهی فرصت به کارگیری آموخته ها در موقعیت واقعی را فراهم می کند.
این روش بر مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی تمرکز دارد و این امکان را فراهم می کند که
هر فرد یا گروه دانش آموزی متناسب با عالیق و توانایی های خود به روش متفاوتی آموخته های
خود را در عرصه عمل به کار بگیرد و نتایج آن را به شیوه خاصی ارائه کند .ظرفیت این روش
برای پرداختن به عالیق دانش آموزان بسیار زیاد است به ویژه مدرسه قصد استفاده از زمان
اختصاص یافته ( 50تا  100ساعت) را به صورت آزاد بهره ببرد ،می تواند از این رویکرد در تولید
برنامه استفاده ،و به توسعه یادگیری دانش آموزان در موقعیت های جدید کمک کند .در صورت
انتخاب این رویکرد توصیه می شود با تشکیل گروه های ترکیبی از پایه ها یا موضوعات مختلف
نسبت به انتخاب مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی اقدام کرد و طرح هایی را تعریف کنید
که ضمن دادن آزادی عمل به دانش آموزان ،امکان تعمیق مفاهیم یا کسب و توسعه مهارت ها
را فراهم کند.
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درک :یکی از موضوعاتی را که اخیرا ً در کالس های ضمن خدمت آموزش دیده اید به یاد بیاورید (مث ً
ال انواع
روش ها /نظریه های مدیریت) ،آیا می توانید مسئله واقعی را که در مدرسه با آن روبه رو هستید به کمک درک
حاصل از این نظریه ها تحلیل کنید و راه حل مناسبی را برای حل مسئله به کار بگیرید؟ اگر پاسخ شما مثبت
باشد به این معنا است که شما می توانید نظریه های مختلف را مورد تحلیل قرار دهید و آن را با موقعیت
مورد  نظر تطبیق دهید و روش خاصی را که احتماالً با هیچ یک از نظریه های ذکر شده عیناً تطابق ندارد به کار
بگیرید .روش حتماً از پشتوانه نظری قابل دفاعی برخوردار است؛ اما ممکن است گام به گام با هیچ یک از
نظریه های ذکر شده انطباق نداشته باشد .اما اگر پاسخ شما منفی است و فقط می توانید عناوین نظریه ها را
به همراه تعریفی از آن ارائه کنید باید گفت که به درک مطلب دست نیافته اید.
درک به نتایج ،دریافتها و بینشهای خاص حاصل از درک افکار /مفاهیم اساسی اشاره دارد که میخواهید
یادگیرنده ،کالس را با آن ترک کند .درک از تأمل بر یادگیری خود و تحلیل آن منتج میشود .درک وقتی رخ
میدهد که یادگیرنده موفق میشود تصویری بزرگتر از آنچه را پیش روی اوست ببیند .وقتی شما مفهومی را
درک میکنید ،میتوانید بدون کمک فرد دیگری اطالعات و موقعیت را تحلیل و ارزشیابی کنید و در روبهرو شدن
با بافتها و چالشهای عقالنی تازه به گونهای کارآمد از یادگیری پیشین خود بهره بگیرید .یادگیرندهای که به
درک مطالب دست مییابد ورای آنچه معلم یا کتاب به او گفته است حرکت میکند .او از دانش و مهارت خود بهره
میگیرد تا میان آنچه میداند و آموخته است ،پیوند و ارتباط برقرار سازد .او دیدگاههای جایگزین را کاوش میکند
و یادگیری پیشین را با موقعیتهای تازه تطبیق میدهد .بدیهی است که برخالف تلقی رایج وقتی یادگیرنده آنچه
را به او گفته شده است عیناً بازگو میکند یا مطلبی را که خوانده است واژه به واژه بیان میکند به درک مطلب
دست نیافته است .او فقط قادر به بازشناسی مطالب ارائه شده است.
درک دو بار معنایی دارد:
 1کاربرد مؤثر دانش و مهارت در بافت تازه
 2استنباط و دریافت پیوندها به منظور به اوج رساندن درک.
درک زمانی آشکار میشود که یادگیرنده به گونهای مستقل از طریق عملکرد اصیل به ساخت معنا و انتقال یادگیری
دست مییابد .عملکرد اصیل یعنی یادگیرنده بداند چه وقت ،چه جایی و چرا و چگونه از آنچه آموخته است ،استفاده کند.

همان گونه که شرح آن رفت؛
عبارتی مثل «من می خواهم یادگیرندگان درک کنند که جنگ ایران و عراق بر سر منافع اقتصادی
قدرت های جهانی و اقتدار طلبی صدام در منطقه رخ داده است» به روشنی این نکته را مدنظر قرار می دهد
که دانش آموزان باید به بررسی علت ها و عوامل تأثیر گذار بپردازند و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهند .چنین
درکی موجب می شود آنها بتوانند در مطالعه سایر موقعیت ها به شناسایی علت ها و عوامل تأثیر گذار مبادرت
کنند .این عبارت را با عبارت « من می خواهم دانش آموزان جنگ ایران و عراق را بشناسند» ،مقایسه کنید.
تمایز این دو عبارت در چیست؟ اولی بر درک عمیق و انتقال آن به موقعیت های جدید تمرکز دارد و دومی
به کسب اطالعات و واقعیت هایی در مورد جنگ ایران و عراق منجر خواهد شد؛ اما لزوماً از توانایی تحلیل و
تفسیر اطالعات و دانش کسب شده برای فهم سایر موقعیت ها استفاده نمی کند .خوب است شما به عنوان
سطح مدرسه را بر درک عمیق محتوای رسمی متمرکز کنید و تجربیات جدیدی را در
معلم ،برنامه درسی
ِ
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راستای درک مفاهیم برای دانشآموزان تدارک ببینید.
روایت یک
تجربه

در کالس سوم راهنمایی تدریس درس مطالعات اجتماعی /مدنی را بر عهده داشتم .مباحث این کتاب به
انواع نظام های سیاسی و ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران مربوط بود .بچه ها برای یادگیری
این موضوعات از خود عالقه چندانی نشان نمی دادند .از سویی امتحان نهایی سوم راهنمایی من را ملزم
می کرد تا در محدوده کتاب درسی اولویت تدریس کنم .به خوبی به یاد دارم که دانش آموزان با مفاهیمی
چون «طرح»« ،الیحه»« ،وظایف قوای سه گانه» و ...مشکل داشتند و به همین دلیل کالس با دشواری
پیش می رفت .تصمیم گرفتم به جای مطالعه کتاب درسی اولویت را به مطالعه صورت مذاکرات مجلس
در روزنامه ها بدهم .به این منظور مفاهیم کتاب درسی را روی تابلو یادداشت کردم و از دانش آموزان
خواستم تا به جای مطالعه کتاب درسی به مطالعه روزنامه ها بپردازند و هر کجا که با این مفاهیم در
مذاکرات مجلس سروکار پیدا می کنند ،خالصه ای از آنها را به کالس ارائه کنند .جلسات جالب و پر
هیجانی داشتیم .بحث های خیلی جدی و پرسش های مهمی مطرح می شد که نشان از مطالعه عمیق
و درک مفاهیم بود .وقتی پرسشی طرح می شد ،همگی تالش می کردیم تا با اطالعاتی که از مطالعه
روزنامه ها یا سایر منابع به دست آورده بودیم به آنها پاسخ دهیم .برگه بزرگی را روی دیوار کالس نصب
کردم و با پیشرفت تدریجی بحث ها مفاهیم مطرح شده از سوی دانش آموزان را در قالب نقشه مفهومی
روی برگه ترسیم می کردم .در پایان بحث ها نمودار مفهومی که انعکاس دهنده محتوای کتاب درسی و
روابط معنادار میان مفاهیم بود بهدست آمد؛ اما یک نگرانی که گاه از سوی دانش آموزان مطرح می شد
به قوت خود باقی بود« :خانم ،ما امسال امتحان نهایی داریم! آیا می توانیم با این روش به سؤاالت امتحان
نهایی پاسخ دهیم؟!» برای رفع این نگرانی زمانی که بخشی از مفاهیم و ارتباط آن با خرده مفاهیم و
برخی مثال ها و مصداق ها روی برگه ترسیم می شد ،یک جلسه درسی را به مطالعه متن کتاب درسی
اختصاص می دادم و از بچه ها می خواستم تا با مطالعه متن کتاب به پرسش ها پاسخ دهند .نتیجه پایانی
نیز جالب بود .نمره هیچ یک از دانش آموزان در امتحان نهایی از  18کمتر نشد! به عنوان یک معلم اعتقاد
دارم« :زمانی که دانش آموزان به درک مفاهیم دست یابند ،پاسخ به پرسش هایی که تمرکز بر

اطالعات جزئی و مثال ها دارد به سادگی امکان پذیر است».

مفاهیم اساسی
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مفاهیم اساسی ،مجموعه ای از گزاره های انتزاعی است که دامنه معنایی هر قلمروی علمی مثل
علم ریاضیات یا فلسفه را مشخص می کند (مثل مفاهیم ارزش مکانی ،معادله ،محور مختصات و ...در
قلمروی علمی ریاضی)  .مفاهیم اساسی ،زیر مجموعه های مفهومی /خرده مفاهیم است و درک رابطه
میان آنها در هر رشته علمی و خرده مفاهیم و دستیابی به نظم ذهنی توسط دانش آموز در آن قلمروی
علمی را تدارک می بیند .توجه کنید که اطالعات جزئی و مصادیق /مثال ها به کمک درک رابطه های
مفهومی معناسازی و قابل دریافت می شود .از این رو در تدوین نقشه برنامه درسی به جای پرداختن به
جزئیات و مصادیق ،مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم باید مورد توجه قرار گیرد .معموالً کتاب های درسی
حاوی تعداد زیادی مفهوم اساسی نیست و این خطای رایجی است که گاه معلمان تمامی اطالعات
کتاب های درسی را اعم از مصادیق و مثال ها به عنوان مفاهیمی در نظر می گیرند که باید بر آن تمرکز
شود .تأکید بر یادگیری مفاهیم ،این فرصت را برای معلمان فراهم می کند که از مثال ها و تجربیات
دست اول برای آموزش مفاهیم استفاده کنند و درک بهتری را برای دانش آموزان رقم بزنند .یکی از
اقداماتی که گروه هنگام کار روی نقشه برنامه درسی می تواند روی آن تأمل کند ،یافتن رابطه های
مفهومی و چگونگی ارائه آن در کتاب درسی است .گاه کتاب های درسی از نظر تقدم و تأخر مفاهیم یا  
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دامنه مفهومی محدودیت هایی دارد که صرفاً هنگام آموزش (فرایند یادگیری) خود را منعکس می کند.
تأمل بر چگونگی چینش و سازمان دهی مفاهیم در کتاب درسی به گروه کمک می کند تا نه تنها خأل های
مفهومی را شناسایی کنید بلکه تقدم و تأخر ارائه مفاهیم ،زمان پرداختن به هر مفهوم را متناسب با سطح
درک دانش آموزان به گونه ای امکان پذیر می سازد که درک عمیقی نسبت به آن حاصل شود .مفاهیمی
مثل انرژی و صورت های آن یا نیاز و منشأ آن از این جمله است.
مهارتها /فرایندهای اساسی
روایت یک
تجربه

یادی از یک مدیر عالقهمند

سال های زیادی بود که مدیریت مدرسه… در یکی از مناطق محروم را بر عهده داشت .می گفت هرچه
بتوانم برای بچه ها انجام می دهم و به واقع همچنین بود .با همه محرومیتی که داشت و می توانست
بهانة بی عملی او باشد ،مدرسه را با مشارکت همه اعضا و نیز به کارگیری اولیا به مرکز یادگیری تبدیل
کرده بود .دانش آموزان هر آنچه را عالقه داشتند می توانستند در این مدرسه یاد بگیرند .از کالس
دفاع شخصی تا کار با رایانه و خالقیت… هر وقت به مدرسه او سر می زدم تعدادی از اولیا در مدرسه
مشغول کار بودند و وقتی از او سؤال می کردم که این همه کار را چگونه مدیریت می کنید با لبخندی
می گفت« :من کاری نمی کنم .همه کارها را خود اینها (اولیا) انجام می دهند و فقط گزارش کار را به من
می دهند» .در آن سال خاص کالس مهارت های خواندن ،خواندن مشارکتی و خواندن فعال را برای
معلمان مدرسه برگزار می کرد .اعتقاد داشت که اگر دانش آموزان مهارت های خواندن را یاد بگیرند در
پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر زیادی خواهد داشت و به همین دلیل ساعتی از زمان مدرسه را به گونه ای
برنامه ریزی کرده بود که معلمان بتوانند دور هم جمع شوند و این مهارت ها را آموزش ببینند .در این
ساعت دانش آموزان در کالس های دیگری که تحت عنوان دفاع شخصی ،خالقیت ،ساخت وسیله و...
برگزار می شد ،حضور داشتند؛ روحش شاد.

واژه دانش و مهارت برای همه معلمان آشنا است .اصوالً دانش به تسلط بر واقعیت ها ،تعاریف ،اصول و
مفاهیم اساسی اشاره دارد (دانش اخباری) و مهارت یا فرایند به توانایی انجام دادن /کنش اشاره دارد (دانش
روش کاری /دانش فرایندی) .کسب توانایی در انتخاب راهبرد های درست برای تکالیف و ارزیابی نتایج آن
نمونه ای از مهارت های اساسی است .معموالً آموزش مهارت ها /فرایند های اساسی نیازمند صرف زمان و
به کارگیری آن در موقعیت های متفاوت است به گونه ای که به بخشی از ظرفیت های وجودی یادگیرنده
تبدیل شود و در موقعیت های متفاوت بدون صرف انرژی به صورت کارآمد به کارگرفته شود؛ مثل توانایی فرد
بزرگسال در به کارگیری مهارت های خواندن و درک مطلب هنگام مطالعه متن تخصصی.
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تکالیف سنجش/یادگیری
روایت یک
تجربه

جنگ ایران و عراق به مهاجرت تعداد زیادی از دانش آموزان از مناطق جنگی به شهر شیراز منجر شده
بود .آن زمان به دانش آموزان دبیرستان در رشته علوم انسانی درس آمار می دادم و گاه شاهد درد دل
دانش آموزان از مشکالت خود و خانواده های آنها بودم .آن سال تصمیم گرفتم یادگیری دانش آموزان
را در درس آمار با استفاده از این موقعیت مورد ارزیابی قرار دهم .از دانش آموزان خواستم تا در سطح
مدرسه (کالس ها /نیروهای مدرسه) اطالعاتی را در مورد افرادی جمع آوری کنند که به دلیل جنگ
ناچار به مهاجرت شده اند .این اطالعات شامل تعداد افراد خانواده ،سن اعضای خانواده ،میزان درآمد
ماهانه ،نوع شغل و  ...آنها باید اطالعات را طبقه بندی ،و سپس فراوانی ها را در هر یک از زمینه ها
مشخص کنند و با استفاده از شاخصهای آماری (میانگین ،میانه ،نما) ،یافته های خود را با استفاده از
انواع نمودارها به نمایش بگذارند .وقتی دانش آموزان ،نمودار های خود را روی تابلو ترسیم کردند از
دانش آموزان خواستم تا در دو گروه مهاجر و میزبان مهاجران قرار بگیرند .هر یک از گروه ها باید ابتدا
می نوشتند که به عنوان مهاجر /میزبان انتظار چه رفتار هایی را از سوی گروه مقابل دارند .نوشته های
گروه مهاجر با رنگ قرمز و نوشتههای گروه میزبان با رنگ سبز مشخص شده بود .پس از این مرحله
از آنها خواستم که به صورت فرضی خود را در جایگاه گروه مقابل قرار دهند و دوباره به پرسش طرح
شده پاسخ دهند .در نهایت گروه های ترکیبی از دانش آموزان مهاجر /میزبان تشکیل شد و هر دسته
از نوشته ها در اختیار یکی از گروه ها قرار گرفت و آنها بعد از مطالعه دو دسته اطالعات باید عبارتی را
که انعکاس دهنده دیدگاه آنها برای داشتن رابطه ای سالم و سازنده میان این دو گروه بود روی مقوا
می نوشتند و به دیوار نصب می کردند .عبارت این گونه آغاز می شد« :من به عنوان یک مهاجر انتظار
دارم … و به عنوان یک مهاجر مسئول هستم…»« ،من به عنوان یک میزبان مسئول هستم که … و
انتظار دارم …  ».آنچه دانش آموزان در جریان این تکلیف سنجشی انجام دادند ،چیزی بیش از نشان
دادن یادگیری های خود در درس آمار بود که امکان داشت از طریق یک آزمون کتبی قابل ارزیابی باشد.
آنها توانستند یادگیریهای خود را در ابعاد مختلف (شناختی ،مهارتی ،نگرشی) به هم پیوند بزنند و در
موقعیت واقعی برای حل مسئله واقعی به کار بگیرند.

وقتی از تکالیف سنجش سخن می گوییم ،منظور تولیداتی است که از درک و توانایی
دانش آموزان در به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی نشان دارد .از این توانایی تحت
عنوان انتقال یادگیری به موقعیت جدید نام برده می شود و طبیعی است که سطح پیچیدگی
موقعیت واقعی می تواند بر حسب توانایی یادگیرنده ،موضوع یادگیری و هدف ها متفاوت باشد.
انتقال یادگیری به موقعیت جدید به این معنا است که وقتی یادگیرند گان مان کالس را ترک
کردند و با چالش های تازه روبه رو شدند ،توانایی چه کاری را دارا خواهند بود .اصوالً در هر
موضوع درسی می توان چند نمونه از این نوع تکالیف را تعریف کرد .در فرایند اجرای تکالیف
سنجشی /یادگیری حمایت های معلم به تدریج کاهش می یابد به گونه ای که یادگیرنده خودش
به تنهایی بتواند به خلق محصول یادگیری از مرحله طراحی تا ارائه نتایج برسد .طرح ها،
تحقیقات و سمینار هایی که در آن نتایج یافته های مطالعاتی ارائه می شود ،نمونه هایی از این
نوع یادگیری است.
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محصوالت سنجش این چند ویژگی را دارد:
 1نیازمند کاربست آموخته ها است.
 2در بافتهای تازه رخ میدهد.
 3یادگیرنده باید به طور مستقل آن را به کار برد.

13ـ نقشه ها چگونه تهیه می شوند؟
روایت یک
تجربه

مدت ها بود که در یک دبیرستان در شهر یزد مشغول به کار بودم .همکاران خوبی
داشتم و گفتگو های ما در ساعت تفریح به برخی اخبار یا بخشنامه هایی محدود بود
که گاه و بی گاه از جانب منطقه آموزش و پرورش صادر می شد .کمتر اتفاق می افتاد که
بحث ها به مسائل آموزشی /تربیتی در سطح مدرسه کشیده شود .شهریور ماه بود و
مدیر مدرسه ،که روابط صمیمانه ای با همکاران داشت ،شورای معلمان را برای شروع
سال تحصیلی تشکیل داده بود .در این شورا ها معموالً برخی تذکرات از جانب مدیر یا
معاون مدرسه یا بخشنامه هایی که به دلیل قانونی می باید توسط همه همکاران دنبال
شود ،مطرح می شد و بدون بحث و بررسی دربارة آن ،جلسه به پایان می رسید.
در آن سال یکی از همکاران انتقالی در پایان جلسه سؤالی را مطرح کرد که به نوعی
ذهن همه ما را به خودش مشغول کرد« .امسال عم ً
ال در کالس ها چه درس خواهیم
داد؟ آیا قرار نیست که در مورد آنچه قرار است دانش آموزان در سال تحصیلی جدید
تجربه کنند ،هماهنگی در سطح مدرسه داشته باشیم؟» ما که همگی پاسخ این سؤال
را بدیهی می دانستیم یک صدا گفتیم چه هماهنگی؟ ما همه می دانیم که چه چیزی
را باید درس بدهیم .سال ها است که این کتاب ها را درس می دهیم؛ حتّی می دانیم
که کدام تصویر در کدام صفحه هست و چه پرسش هایی در هر یک از فصل ها مطرح
شده است .او با تردید و با صدایی کمی آرام تر پرسید یعنی شما همه می دانید که
دانش آموزان به واقع باید چه چیزی را تجربه کنند .ارتباط آنچه آموزش می دهیم با
تجربیات و نیاز های دانش آموزان چیست؟در پاسخ گفتیم :این کار چه ضرورتی دارد؟
هر معلمی متخصص درسی است که تدریس می کند .مگر ما متخصص همه موضوعات
هستیم که بتوانیم در مورد محتوای سایر موضوعات نظر بدهیم؟ او که احساس می کرد
ادامه این گفتگو چندان مؤثر نیست در ادامه گفت«:اما من به عنوان همکار جدید به
همکاری شما نیاز دارم؛ لذا اجازه دهید تا برای تدریس درس خودم هماهنگی هایی
را با شما انجام دهم» .ما هم که احساس می کردیم باید این همکار جدید را در جمع
خودمان پذیرا باشیم ،اعالم آمادگی کردیم .اما نمی دانستیم که این اعالم آمادگی
به چه تغییراتی در برنامه ریزی و آموزش ما منجر خواهد شد .در پایان آن سال ما
نه تنها در ساعات تفریح بلکه ساعت ها در مورد ارتباط موضوعات درسی و تأثیری
که شناسایی این ارتباط ها در تجربیات یادگیری دانش آموزان دارد با یکدیگر گفتگو
می کردیم .حاصل این گفتگو های ارزشمند ،باالتر رفتن سطح یادگیری دانش آموزان
و میزان رضایت آنها از کالس های درسی و مشکالت کمتری بود که ما با دانش آموزان
داشتیم .یادگیری هایی که در عمل بارور و پرورده شده بود.

تجربه ای که به معلمان
کمک می کند تا آموزش
خود را بر مبنای نفع هرچه
بیشتر همه یادگیرنده ها
برنامه ریزی کنند.
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با توجه به فعالیت مرحله برنامه ریزی ،اکنون با پاسخ به پرسش های مرحله تدوین نقشه برنامه درسی،
اطالعات اولیه مورد نیاز را در اختیار دارید .وجود منطق برنامه ،تالش های شما را در گروه های مختلف
همسو می کند و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را در راستای آینده مورد انتظار برای دانش آموزان آسان
می سازد .بدیهی است انتظار می رود برنامه تدوین شده به ارتقای سطح شایستگی های مورد انتظار و بهبود
یادگیری دانش آموزان منجر شود.
برای آغاز به کار تدوین نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه بر حسب اینکه نقطه کانونی برنامه درسی
شما متوجه کدام یک از جهت گیری ها در برنامه ریزی درسی است (موضوع محور ،میان رشتهای و
دانش آموز محور)( ،به فصل آخر مراجعه کنید) .شاید بخواهید برای کاهش دغدغه های معلمان در اجرای
این برنامه ،ابتدا به تهیه نقشه برنامه درسی تجویزی (آنچه در کتاب درسی ارائه شده است) ،البته در حد
مفاهیم و مهارت ها /فرایند های اساسی) مبادرت بکنید و پس از اطمینان خاطر از شناسایی محتوای تجویزی
برنامه در راستای تحقق اهداف برنامه تجویزی و غیر تجویزی (برنامه سطح مدرسه) برنامه خود را تدوین
کنید .به همین دلیل در اینجا ابتدا کار را با توضیح نقشه برنامه درسی تجویزی و چگونگی استفاده از آن در
طراحی پروژه ها یا فعالیت ها آغاز می کنیم.
در جدول زیر عناصری نشان داده شده است که در نقطه برنامه درسی در سطح مدرسه می باید مورد
توجه قرار گیرد.
نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه

نام فصل
زمان /ماه
کتاب درسی

شماره
صفحه

مفاهیم /خرده مهارت ها فرایند ها
مفاهیم

خأل/
همپوشی

تأکیدات

عناوین
پروژه ها…

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
تأکیدات به نقطه کانونی /منطق نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه مربوط است که در گروه های حرفه ای ،چگونگی عملیاتی
شدن آن در نقشه برنامه درسی مورد تأکید قرار گرفته است.
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مراحل تدوین نقشه برنامه درسی سطح مدرسه با تمرکز بر برنامه درسی تجویزی
الف) کار در گروه کوچک
جدول صفحه قبل برای کار فردی معلمان یا کار در گروه های کوچک درنظر گرفته شده که متمرکز
بر  موضوع درس خاصی است .ستون اول به زمان آموزش مربوط است .شما می توانید بر حسب عالقه خود،
زمان را به شیوه دلخواه تقسیم بندی کنید .اما از آنجا که معموالً آموزش مفاهیم ،مهارت ها /فرایند های اساسی
از نظر زمانی چند جلسه درسی را به خود اختصاص می دهد ،سازمان دهی محتوای برنامه درسی رسمی بر
اساس ماه ها به شما در توزیع مناسب زمان و چگونگی بهره برداری از آن کمک می کند .عالوه بر این هنگام
طراحی پروژه ها ،شما می توانید زمان فعالیت های مربوط به آماده سازی آنها ،اجرا و پایان آنها را تعیین کنید.
در ستون دوم نام فصل /بخش کتاب درسی نوشته خواهد شد که در این ماه پوشش داده می شود .اگر آموزش
فصلی از کتاب درسی بیش از یک ماه به طول می انجامد با استفاده از پیکانه های راهنما آن را مشخص کنید.
(در جدول نمایش داده شده است ).در ستون سوم شماره صفحه ذکر شده است می توانید ستون شماره
صفحه را حذف ،و شماره صفحات را در ذیل فصل کتاب یادداشت کنید .در ستون چهارم مفاهیم اساسی و
خرده مهارت ها آمده است .ممکن است در محتوای کتاب درسی ،مقوله هایی چون قوانین و اصول نیز ارائه
شده باشد .این موارد را هم در دل همین ستون سازمان دهی نمایید .توجه کنید که از یادداشت اطالعات
جزئی ،مثال ها و ...پرهیز کنید با اینکه این دسته از اطالعات برای درک مفاهیم به کمک شما می آید ،ارزش
یادگیری چندانی ندارد .مفاهیم اساسی ،حکم قطب های آهنربا را دارد که وقتی از سوی دانش آموزان درک
(انتزاع) می شود ،امکان درک اطالعات جزئی مثال ها و ...را که در حکم براده های آهن است از سوی آنان
فراهم می کند .برای اطمینان از سازمان دهی اطالعات ارائه شده در کتاب درسی و یادداشت آن در نقشه
برنامه درسی می توانید از نقشه های ذهنی استفاده کنید که از سطح مفاهیم آغاز ،و به مثال ها و اطالعات
جزئی ختم می شود .نقشه های ذهنی برای سازمان دادن محتوا به شیوه تلفیقی /بین رشته ای نیز بسیار
کارآمد است؛ چرا که می توان از طریق رسم خطوط شبکه معنایی میان موضوعات مختلف علمی را به تصویر
کشید .ترسیم چنین نقشه هایی در مرحله کار در گروه بزرگ نیز توصیه می شود.
مؤثرترین کارکرد نقشه های ذهنی هنگامی است که شما قصد دارید برنامه ریزی پروژه ها را آغاز کنید.
طرح پرسش های اساسی برای درگیر کردن دانش آموزان ،فعالیت های مختلف که در ذیل هر طرح طراحی
می شود از قابلیت این نقشه ها است .ستون پنجم و ششم به مهارت ها /فرایند های اساسی مربوط است.
معموالً تعداد مهارت ها /فرایند های اساسی در هر کتاب درسی بیش از سه تا چهار مورد نیست .درصورتی
که آموزش برخی خرده مهارتها نیز در کتاب درسی مد نظر قرار گرفته است ،تالش کنید تا آنها را در
ذیل مهارت ها /فرایند های اساسی سازمان دهی کنید .این دقیقاً همان بخشی از نقشه برنامه درسی است
که برای تنظیم آن ممکن است نیازمند تشکیل گروه موقت به منظور انجام دادن مطالعات موردی شوید.
ستون هفتم به مصداق هایی از خأل ها یا همپوشی هایی مربوط است که ممکن است شما در بررسی کتاب
درسی یا به دلیل پیشینه دانشآموزان با آن روبهرو شده باشید .ستون هشتم به تأکیدات برنامه مربوط میشود
که چگونگی پرداختن شما به نقطه کانونی نقشه برنامه درسی در سطح مدرسه و منطق برنامه را نشان میدهد؛
به عنوان مثال اگر در انتخاب نقطه کانونی برنامه درسی مدرسه بر توانایی دانشآموزان در حل مسئله /مهارت
تصمیم گیری /خلق و تولید تأکید کردهاید ،این تأکیدات در این بخش ثبت ،و ارتباط آن با محتوای برنامه درسی
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رسمی برقرار می شود .ممکن است در برخی موضوعات درسی این مهارت ها (حل مسئله /خلق و تولید هر
محصول یا مهارت تصمیم گیری) به عنوان بخشی از محتوای تجویزی برنامه درسی ارائه شده باشد.در این
صورت محمل بسیار خوبی را برای پرداختن به نیازها یا اولویت هایی فراهم می کند که شما در نقطه کانونی
مورد توجه قرار داده اید .این احتمال در مورد مفاهیم محتوای موضوعات درسی مصداق دارد؛ به عنوان مثال
اگر مفاهیم ارزشی مثل انصاف /برابری اجتماعی /عدالت جزو نیاز ها یا اولویت های مدرسه باشد ،قطعاً رد پای
آن در موضوعات مختلف درسی قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود .تصمیم گیری در این بخش یکی از
مهم ترین تصمیمات و مداخله هایی است که شما انجام می دهید؛ چرا که پیوند میان برنامه درسی تجویزی
و غیر تجویزی را برقرار می کند و زمان آموزش را به نفع هر دو دسته هدف (تجویزی و غیر تجویزی) مورد
بهره برداری قرار می دهد؛ اما چنین تصمیماتی به مقدار زیادی به تجربیات حرفه ای گروه کاری و هدایت
شما بستگی دارد .ممکن است پیشنهادهای اولیه خام باشد اما پس از بحث در گروه (گروه کوچک /بزرگ)
این افکار خام به افکار خالقانه ای برای عمل در سطح مدرسه تبدیل خواهد شد .درصورتی که در بررسی های
اولیه نتوانستید این رابطه ها را شناسایی کنید نگران نباشید شما فرصت  50تا  100ساعت را در اختیار دارید
و می توانید برنامه درسی سطح مدرسه خود را بر اساس این زمان و با تکیه بر طرح های آزاد (غیر تجویزی)
طراحی کنید و به نیاز ها و اولویت های پیش بینی شده (نقطه کانونی) پاسخ دهید .ستون آخر نیز به عناوین
طرح ها یا انواع دیگری از فعالیت ها مربوط است که قرار است با استفاده از زمان رسمی یا زمان در اختیار
مدرسه ( 50تا  100ساعت) اجرا شود .تمام تالش شما در فرایند تنظیم نقشه برنامه درسی به طراحی
عناوین طرح ها و سپس اجرای آن ختم می شود .همان طور که ذکر آن رفت ،این طرح ها می تواند در راستای
اهداف برنامه درسی تجویزی و برای تعمیق آموخته ها در موقعیت های جدید ،و یا کام ً
ال آزاد و در راستای
اهداف شما در سطح مدرسه (غیر تجویزی) باشد.
از همکاران بخواهید در صورتی که فردی نقشه خود را آماده کرده است ،یافته های خود را برای اظهار نظر
در اختیار سایر همکاران قرار دهد یا در گروه کوچک مطرح کند .احتماالً اگر دو یا سه معلم به تنهایی
روی نقشه برنامه درسی خاصی (مثل ریاضی /تاریخ) کار کرده باشند ،حداقل حدود  70درصد از محتوا در
نقشه های آنها با یکدیگر برابری می کند؛ اما در چینش (تقدم و تأخر و زمان اختصاص داده شده) ،خألها و
افکار برای ورود به بخش غیر تجویزی برنامه تفاوت های مشخصی قابل مشاهده خواهد بود.
پیشنهادها را روی نقشه اعمال کنید و آماده مشارکت در فعالیت های گروه بزرگ تر شوید .زمانی که این
نقشه تهیه شد ،تمام آنچه دغدغه معلمان در پاسخگویی به انتظارات برنامه درسی تجویزی روی کاغذ است،
شما را قادر خواهد ساخت ضمن شناسایی خأل ها ،همپوشی ها ،نقاط ارتباط موضوعات مختلف را شناسایی
کنید و به مرحله بعد وارد شوید که تدوین نقشه برنامه درسی برای بخش غیر تجویزی برنامه درسی است.
کار در این مرحله به شما در تصمیمات مرحله بعد کمک بسیار زیادی می کند و مدیریت زمان ،پرداختن به
عالیق دانش آموزان در راستای اهداف برنامه تجویزی ،تدارک فرصت های یادگیری برای پاسخ به نیاز های
دانش آموزان فراتر از انتظارات برنامه درسی (نیاز های دانش آموزان تیز هوش ،عالیق در یک حوزه مطالعاتی
خاص ،عالیق برآمده از کار با فناوری های نوین و )...را آسان می سازد.
احتماالً در این مرحله در فرایند هم اندیشی ها بحث های عمیقی درخواهد گرفت که ناشی از تفاوت
دیدگاه ها است .آماده هدایت این بحث ها برای دستیابی به رشد و توسعه حرفه ای معلمان خود باشید .این
گفتگو های حرفه ای مهم ترین ابزار رشد حرفهای معلمان در سطح مدرسه شما به شمار می رود .گفتگو های
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حرفهای به شما و همکارانتان کمک می کند تا دانش برخاسته از تجربه را سازمان دهید و یافته ها را برای
استفاده خود و دیگران در سایر موقعیت ها ارائه کنید؛ آنچه از شما به عنوان معلم مجری ،معلم مشارکت کننده
و خالق در فرایند برنامه ریزی درسی می سازد.
برای ورود به مرحله بعد سعی کنید با کمک معلمان ،نمونه هایی ازتجربیات این کتاب را تحلیل ،و رابطه
میان برنامه تجویزی و غیر تجویزی را مشخص کنید.
 1از سوی مدیر /معلم برای دستیابی به اهداف چه فرایندی دنبال شده است؟
 2یادگیری دانش آموزان در چه سطحی تحقق یافته است ،و شواهد آن چیست؟
 3آیا می توان این تجربه ها را نمونه ای از تدریس اثر بخش تلقی کرد؟
ب) کار در گروه بزرگ
در این مرحله افکار را در گروه بزرگ ترـ که می تواند در یک موضوع یا دروس مختلف یک پایه یا ترکیبی از
این دو شکل باشد ـ مورد بررسی قرار دهید .بگذارید با یک مثال به روشن شدن مطلب کمک کنیم؛ به عنوان
مثال در رشته علوم تجربی در دوره دوم متوسطه ،معلمان درس زیست شناسی در پایه های مختلف گردهم
می آیند و نقشه برنامه درسی خود را در پایه های مختلف از جهت توالی مفاهیم و مهارت ها /فرایند های
مطرح شده مورد بررسی قرار می دهند .بحث ها و تصمیمات احتمالی :زمان صرف شده برای آموزش هر یک
از مفاهیم ،مهارت ها /فرایند ها؛ چینش مفاهیم ،مهارت ها /فرایند ها در پایه و دوره؛ شناسایی ارتباط های
مفهومی با سایر موضوعات درسی در پایه و دوره؛ ارتباط و چگونگی عملیاتی شدن نقطه کانونی و منطق
برنامه درسی مدرسه به کمک درس  ...یا  ...؛ عناوین طرح ها با توجه به نیاز یادگیری دانش آموزان /توسعه و
تعمیق مفاهیم ازجمله موضوعات مورد بحث در این مرحله است.
زمانی که گروه نقاط اتصال برنامه ها را در موضوعات مختلف درسی در هر رشته یا رشته های مختلف
شناسایی کرد ،گروه های حرفه ای می توانند دوباره سازمان دهی شوند و با ترکیب متفاوت و جدید برای
طراحی طرح  های مشترک(میان رشته ای) شکل بگیرند .اجازه دهید با یک مثال دیگر به روشن شدن
موضوع کمک کنیم.
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معلمان آموزش علوم مدرسه… پس از تدوین نقشه برنامه درسی تجویزی و ترسیم نقشه مفهومی در
پایه اول دریافتند که آنچه آموزش های آنان را به هم پیوند می زند ،برخی از مفاهیم اساسی مثل مفهوم
انرژی ،ماده ،ساختار و ...است ،عالوه بر آن مهارت های علمی که همیشه یکی از نقاط ضعف دانش آموزان
در طول دوره دبیرستان بوده است از جمله موضوعات مشترک در برنامه درسی علوم تجربی است .آنها
تصمیم گرفتند از این ارتباط ها برای درک عمیق تر مفاهیم و کسب توانایی در به کارگیری روش های
علمی در مطالعه پدیده های طبیعی استفاده کنند .نقشه ها نشان می داد که می توان طرح هایی را
تعریف کرد که از طریق آن دانش آموزان ضمن درک عمیق مفاهیم علمی ،فرایند مطالعه علمی را نیز
مستقیم ًا تجربه کنند .برای شروع ،معلمان از دانش آموزان خواستند تا موضوعات مورد عالقه خود را
برای مطالعه آزاد فهرست کنند .موضوعات با کمک دانش آموزان طبقه بندی شد و در قالب چند موضوع
مطالعاتی (که می توانست مفاهیم /مهارت ها /فرایند های پیش بینی شده را حتی االمکان پوشش دهد).
در دستور کار فعالیت های کالسی قرار گرفت .توافق شد که دانش آموزان به جای تکالیف تکراری و
زدن آزمون های چند گزینه ای متمرکز در سطح مدرسه بر حسب عالیق خود در یکی از گروه ها قرار
بگیرند .از آنجا که پاسخ به آزمون ها نیز یکی از دغدغه های اولیای مدرسه بود ،مقرر شد که آزمون ها
به صورت دوره ای بر  اساس پیشرفت دانش آموزان در اجرای طرح ها با تعیین محدوده مطالعه در کتاب
درسی به همراه کلید آن در اختیار دانش آموزان قرار داده شود و آنها خود به ارزیابی عملکرد خویش
بپردازند .درصورتی که دانش آموز در پاسخ به آزمون ها با مشکلی برخورد می کرد یا پرسشی برای
او پیش میآمد ،پرسش خود را روی تابلویی که در کالس نصب شده بود ،یادداشت می کرد و سایر
دانش آموزان تالش می کردند تا به او در درک مطلب کمک کنند .معلمان با نظارت بر فرایند پرسش و
پاسخ دانش آموزان ضمن ارزیابی درک دانش آموزان درصورتی که ضرورت مییافت در شروع کالس ها
برخی از موضوعات را با طرح پرسش هایی به بحث جمعی می گذاشتند و تالش می کردند تا از فرصت
پیش آمده برای درک عمیق تر مطالب در سطح جمعی استفاده کنند.

دانش آموزان (به صورت فردی یا گروهی) باید مشخص می کردند که قرار است به چه پرسش هایی در
جریان این مطالعه پاسخ دهند .پرسش ها روی دیوار کالس نصب شد .معلمان پس از دریافت موضوعات
و پرسش های طرح شده در ذیل هر یک از عناوین آن را در جلسه گروه حرف ه (پایه و موضوع) مطرح ،و
ارتباط آن با برنامه درسی تجویزی را مشخص کردند .آنها در جریان بحث و گفتگوی حرفهای خود باید به
این سؤاالت پاسخ می دادند:
 1آیا عناوین /پرسش های طرح شده به ما در دستیابی به هدفهای شناسایی شده کمک می کند؟
 2درصورتی که برخی از انتظارات توسط این عناوین /پرسش ها پوشش داده نشود برنامه آموزش
جایگزین چه خواهد بود و چگونه به طرح ها پیوند خواهد خورد؟
 3وجود چه دانش و اطالعاتی به دانش آموزان در طی این فرایند علمی و یافتن پاسخ ها کمک خواهد
کرد؟
 4آیا الزم است در توالی موضوعات درسی (در نقشه شماره  )1تغییری ایجاد شود تا اطالعات مورد نیاز
به موقع در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و آنها از دانش پایه برای شروع مطالعه برخوردار باشند؟
 5چه مهارت های پایه ای برای شروع مطالعه مورد نیاز است؟
 6آیا منابع اطالعاتی مورد نیاز قابل شناسایی و در دسترس است؟
 7برای پشتیبانی از طرح ها چه اقداماتی باید از سوی معلمان /مدیر مدرسه انجام شود؟
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 8زمان تخصیص یافته به فعالیت ها چگونه سازمان دهی شود؟
 9آیا زمان تخصیص یافته برای اجرای طرح کفایت می کند ( 50یا )100؟ درصورت نیاز به زمان بیشتر،
آیا می توان از زمان غیر رسمی (روز های تعطیل یا ساعات پس از تعطیلی مدرسه) استفاده کرد؟ چگونه؟
 10نوع و میزان مشارکت خانواده ها در اجرای طرح ها چگونه خواهد بود؟
معلمان با پاسخ به این پرسشها آماده ورود به مرحله اجرا شدند؛ اما برای اطمینان از اثر بخشی اجرای
طرح ها و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان تصمیم گرفتند تا آزمونی را در سطح باالی یادگیری را برای
ارزیابی میزان اثر بخشی طرح ها در پایان کار طراحی کنند .این آزمون شامل دو بخش بود :بخش اول
سؤاالتی بود که دانش پایه دانش آموزان را نسبت به مفاهیم مورد بررسی قرار می داد .این بخش از آزمون
صرفنظر از تفاوت موضوعات طرح ها به آن پاسخ می دادند .بخش
مشترک بود و تمام دانش آموزان 
دوم آزمون عملکرد کتبی بود که توانایی آنان در به کارگیری آموخته ها در اجرای طرح ها را اندازه گیری
می کرد .نتیجه قابل توجه بود .تقریب ًا همه دانش آموزان توانسته بودند در سطح مطلوب به پرسش های
ناظر به دانش پایه پاسخ دهند و در بخش آزمون عملکردی نیز نتایج نشان می داد که دانش آموزان
توانسته بودند دانش کسب شده را در موقعیت جدید به کار بگیرند .این تجربه آنان را عالقه مند کرد تا
دامنه ارتباط های برنامه درسی را از حوزه علوم تجربی فراتر ببرند و در سطح مدرسه با مشارکت سایر
گروه های حرفهای (معلمان جامعه شناسی ،تاریخ ،روانشناسی و )...طرح هایی را در سطح مدرسه تعریف
کنند .این طرح ها مستقیم ًا نقطه کانونی و منطق برنامه درسی در سطح مدرسه را هدف گرفته بود.

این تجربه به معلمان نشان داد که چگونه می توانند کار را از برنامه درسی تجویزی آغاز ،و
به برنامه درسی سطح مدرسه (غیر تجویزی) ختم کنند .توسعه حرفه ای حاصل از این تالش
جمعی توانایی های معلمان را به عنوان افراد متخصص و با تجربه منعکس کرد که قادر به
مشارکت در فرایند برنامه ریزی درسی هستند.

89

راهنمای عمل ...
نمونه نقشه برنامه درسی علوم تجربی دردوره دوم ابتدایی و اول متوسطه

زمان
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
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مفاهیم /مهارت ها /فرایند های
مشترک در سه ماده درسی

عناوین پیشنهادی پرسش های اساسی

عناوین طرح ها

