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دبیر این شماره با 
موضوع: 

«کتاب های درسی در ۱۴۰۰ 

 بهناز پورمحمد 



فرید الدین حداد عادل

 هر کســی که دغدغة تعلیم و تربیت دارد، باید بداند که کتاب 
درسی به معنی دقیق کلمه یعنی چه؟ یکی از راه های دستیابی 
به جواب ســؤال چیســتی هر موضوعی، پاسخ دادن به سؤالی 
اســت که جواب آن، ما را از حاشــیه ها و زوائد و پیرایه ها جدا 

می کند. 
1. کتاب درسی اصاًل یک کتاب اطالعات عمومی نیست؛ یک 
بستة مجهز و پیچیدة تربیتی است که بخش مهمی از کارکرد 
آن آموزش اســت. بــه این ترتیب، کتاب درســی به هیچ وجه 
حل المســائل )به تمام معنای قابل تصورش( هم نیست. کتاب 
درسی سرچشمة طرح سؤال های هدفمندی است که فرایندی 
آموزشــی را پیش رانی می  کنند. كتاب آموزش قرآن كه بخشي 
از كتاب هاي درسي است، مقدس به شمار مي رود. منحصر به فرد 
هم نیســت، بدون اشــتباه و غنی از تغییر و تبدل هم نیست. 
کتاب درســی پدیدة مهمی است که به فراخور زمان و مسائل 

تعلیم و تربیت دگرگونی می پذیرد.
2.  اگر در عرصة تعلیم و تربیت معلم راننده ای اســت که ما 
را به سرمنزل مقصود می رســاند، کتاب درسی خودرو است. 
ممکن است روزی سفری پیش بیاید که وسیلة ما دیگر خودرو 
نباشد، ولی همین خودرو نیز می تواند کیفیتی روز افزون پیدا 
کند و ارتقا یابد تا راننده با ســرعت و دقت و ایمنی بیشتر به 
وظیفة خود عمل کند؛ هر چقدر کتاب درســی مدرن تر باشد، 
معلمان عزیز دستشان برای کار بهتر و مؤثرتر بازتر است. البته 
توجه داشته باشیم، در این مثال، کتاب درسی هواپیما نیست. 
شاید روزی فرا رســد که در عرصة آموزش  و پرورش مقوله ای 
قوی تر و مجهزتر از پدیدة کتاب، ابزار دســت معلمان باشــد؛ 
چنانچه امروزه فضای مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری، 
در کنار کتاب های درســی، نقش مهمی در تعلیم وتربیت ایفا 

می کنند.

كتاب درسى 
چه چيزهايى نيست
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كتاب هاى درسى در

1400 
 اشاره

امروزه معلمان امكان حضور فعال در مدرســه ها را 
ندارند و خانواده ها بیش از پیش درگیر ابعاد گوناگون 
تحصیل فرزندان خود شــده اند. در این شرایط یكي از 
اصلي ترین بخش هاي نظام تحصیل و تدریس، كتاب هاي 
درسي هســتند. مصاحبة حاضر شرح اهّم فعالیت هاي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در زمینة ارتقاء 
كیفیت و كارایي كتاب هاي درسي براساس تجربه هاي 

ایام كروناست.

 با توجــه به حضور منابع اطالعاتــی جدید مانند 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتي، سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی درسی در زمینة تولید و نوآوری کتاب های 

درسی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟
  شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی واقعیت های غیرقابل 
اجتناب زندگی امروز ما هستند. در ارتباط با این موضوع، برای 
سال آینده، در کتاب های درســی چند اقدام اثرگذار و مهم را 

دنبال می کنیم.
 در ابتدا، سازمان پژوهش شورایی تشکیل داده است به عنوان 
شــورای آموزش مجازی و برنامه های درســی که تاکنون سه 
جلسه هم برگزار شده است. به تحلیلي در این خصوص دست 
یافته ایم. هدف از برگزاری این جلســات آن اســت که بتوانیم 

نســبت بین برنامه های درســی را با فضای مجازی به طور عام 
تعریف کنیم. البته سؤاالت متعددی داریم که هنوز به طور کامل 
پاسخ نگرفته اند. گام برداشــتن در این ضرورت باید با احتیاط 
تربیتی صــورت گیرد. معتقدیم تأمل و تفکر نیاز اســت. فعاًل 
آنچه ما انجام داده ایم و سعی کرده ایم قدری به این ابعاد توجه 
کنیم، تولید محتواهای الکترونیکی است که یکی دو ماه پیش، 
از آن ها رونمایی شــد. محتواهــای الکترونیکی که ُبعد تعاملی 
قوی دارند، در کنار کتاب های درســی، برای دانش آموزان این 
امکان را فراهم می کنند كه در فرصت هاي یادگیري وســیع تر، 
به تعامل تربیتي و یادگیري بپردازند. مخاطبان این محتواهای 
الکترونیکی می توانند بــه آن ُبعد تعاملی تربیت و یادگیری، با 
اســتفاده از امکاناتی که در این محتواها قرار داده شــده است، 

دسترسی پیدا کنند.
 کتاب های درسی حتی اگر در مناسب ترین شکل خود هم تألیف 
شده باشــند، نوعی محدودیت ذاتی دارند؛ محدودیت مفهومی، 
مهارتی، نگرشی و ارزشــی از جمله آن محدودیت ها هستند. در 
این ظرف، مظروف معینی را می توانیم قرار دهیم. عمق و وسعت 
مطالبی که در کتاب های درســی قرار می گیرند، پاســخ دهندة 

سؤاالت، ضرورت ها و نیازهای امروز دانش آموزان ما نیست.
اصوالً فلســفة حضور شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی هم 
بر این اســاس تعریف می شود. بنابراین، یکی از اقداماتی که انجام 
داده ایم، تولید محتواهای الکترونیکی است. کار دیگر در همین زمینه 

گفت وگو با دکتر حسن ملکی،
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

فریدالدین حداد عادل و بهناز پورمحمد
 گفتگوكنندگان 
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این اســت که در عمل از امکان »رمزینه های پاسخ سریع« )کیوآر 
کد( و واقعیت های افزوده در کتاب های درســی استفاده کرده ایم؛ 

کتاب هایی که آرام آرام برای مهر ۱4۰۰ چاپ و عرضه مي شوند.
همة کتاب های درسی دوره های تحصیلی به امکان دسترسی 
و اســتفادة دانش آموزان از رمزینه های پاســخ  ســریع مجهز 
مي شــوند تا مخاطبان از آن ها بهره مند و اســتفاده کنند. این 

نوآوري فناورانه به كیفیت یادگیري مي افزاید.
برای ســال 14۰1 یا سه و چهار ســال آینده، قطعًا باید در 
این زمینه به بلوغ برســیم تا بهتر عمل کنیم. بي تردید، هرقدر 
شــوراي فضاي مجازي و برنامه هاي درسي غني تر عمل كند، 

غناي برنامه هاي درسي را درپی خواهد داشت.

 از کتاب های درســی سال ۱۴۰۰ که 
محتواهــای الکترونیکی در آن ها به کار 

گرفته شده اند،آماری دارید؟
 برای ۲۰۳ عنوان کتاب درسی در بخش 
نظــری، محتواهای الکترونیکی تولید شــده 
است. رمزینه ها شامل همة کتاب های درسی 
هســتند. بنا داریم همة كتاب هاي درسي را 
به ایــن امكان مجهز كنیم و بــه غناي آن  ها 

بیفزاییم.
تولید واقعیت های افزوده با احتیاط های الزم، 
به خصوص در بعد فرهنگی و ارزشــی فرصت 
می خواهد. غیر از جنبه های آموزشی، ما باید 
توجهات الزم را داشــته باشیم. در ابتدا شاید 
سختی کار را احســاس نمی کردیم. وارد که 
شــدیم، کار ابعاد گوناگونی پیدا کرد و خیلی حساس شد. اگر 
بخواهیم درســت عمل کنیم، باید هم ضوابط مشخص داشته 
باشــیم و هم در به کارگیری آن  ها دقت نظر به خرج دهیم. در 
حال حاضر توانســته ایم برای حدود ۲۰۳ عنوان کتاب درسی 
در بخش نظــری و حدود ۳۰ عنوان کتاب درســی در بخش 
فنی وحرفه ای، فیلم های آموزشــی تولید محتوای الکترونیکی 

داشته باشیم. در بخش نظری موفقیت ما بیشتر است.
رمزینة پاسخ  ســریع برای همة کتاب هــا و در همة دوره های 
تحصیلی تدوین  شــده اســت و در بخش فنی وحرفه ای ۱۵۰ 

عنوان کتاب به رمزینة پاسخ سریع مجهز شده اند.

 با توجه به شرایط موجود به خاطر کرونا، و استفادة 
یکباره از تلفن همراه و اینترنت، قرار است کتاب های 

درسی چه تحوالتی داشته باشند؟
 من به اصطالح پســاکرونا معتقد نیستم. اعتقاد دارم 
کرونا، این ویروس منحوس، به هر حال باعث شــد ما 
شــرایط نویی را آغاز کنیم. شاید اگر کرونا نبود، 
این تحول دیرتر صورت می گرفت. این راهی 

نیســت که بعد از بین رفتن ویروس کرونــا، هر آنچه را که در 
شرایط کرونایی آماده کرده بودیم کنار بگذاریم و به همان وضع 
قبل برگردیم. رجعت امکان پذیر نیســت. لــذا آنچه االن از آن 
به عنوان عصر کرونا نام می بریم، به یک اصل پایدار تبدیل شده 
است. اتفاقًا ما ذائقة دانش آموز را از طریق تلفن همراه و اینترنت 
با غذاهای الکترونیکی آشنا کرده ایم. او حاال به غذای دیگر میل 
ندارد. اگر هم میلی باشد، به محتوای الکترونیکی است. هر چند 
امکانات و شــرایط ما هنوز محدودند و به طور کامل نمی توانیم 
آن گونه که دانش آموز و جامعه از ما طلب می کند، به آن ها پاسخ 
بدهیم. بر این اساس، کتاب های درسی و برنامه های درسی باید 

خودشان را با این شرایط وفق دهند.
در حال حاضر شوراهای برنامه ریزی درسی، برنامه های درسی 
تحولی را طراحی می کنند. از طرف دیگر، از یافته های شــورای 

مجازی سازمان هم باید بهرمند شویم.
 در ارتباط با امکانات فناورانة اطالعاتی و ارتباطاتی و برقراری 
رابطة مثبت بین آن ها و برنامه های درسی، با چالشی مواجهیم 
که نمی تواند مانع باشــد، اما حداقل مــا را به تفکر وا می دارد. 
فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بر برنامه های درسی سیطره 
پیدا کند. این حرف به معنای آن نیست که از این امکان بهرمند 
نشویم، بلکه منظور این اســت که به تفكر غالب تبدیل نشود. 
اگر سیطره پیدا کرد، فلسفه می شود. زمانی که فناوری اطالعات 
و ارتباطات جای فلســفة ما را بگیرد، مهم ترین چالش به وجود 

می آید.

کتاب های 
درسی دوره های 
تحصیلی به 
امکان دسترسی 
و استفادة 
دانش آموزان 
از رمزینه های 
پاسخ  سریع 
مجهز مي شوند 
تا مخاطبان از 
آن ها بهره مند و 
استفاده کنند
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فناوری اطالعات 
و ارتباطات نباید 

بر برنامه های 
درسی سیطره 
پیدا کند. این 

حرف به معنای 
آن نیست که از 

این امکان بهرمند 
نشویم، بلکه 

منظور این است 
که به تفكر غالب 

تبدیل نشود

 فلسفة تعلیم وتربیت برگرفته از اندیشة دینی خود ماست. این 
فلسفه معیارها، داللت ها و مالک هایی دارد. فناوری اطالعات و 
ارتباطات را باید در این جغرافیا معنا کنیم. اگر این را درســت 
معنا نکنیم، ممکن است فناوری اطالعات و ارتباطات صدرنشین 
برنامه های درسی ما شود. در صورتی که صدرنشین برنامه های 

درسی ما فلسفة ماست.
اگــر تمام اجــزا و عناصر را از فناوری اطالعــات و ارتباطات 
بگیرید، آن  ها ابزار و وســیله ای بیش نیستند. اگر وسیله جای 

هدف را بگیرد، تعلیم وتربیت اوضاع بدی پیدا می کند.
چالش دیگر ما این اســت که زمانی به فرزندان خود توصیه 
می کردیم و مدرســه ها هم به دانش آموزان تأکید می کردند با 
خودتان تلفن همراه به مدرسه نیاورید. االن نه تنها از این شرایط 
عدول کرده ایم، بلکه چند برابر تأکیدات دیگران که معتقد بودند 
ما آن زمان اشتباه می کردیم، به خانواده ها و دانش آموزان تأکید 
می کنیم از این امکان اســتفاده کنید. شرایط و اوضاع کرونایی 
ضرورت های آموزش غیرحضوری را بر ما ایجاب و تحمیل کرده 

است.
وقتی گوشی تلفن همراه دست یک نوجوان است، ممکن است 
به جاهای متفاوت و منابع گوناگونی سر بزند. اطالعات در دنیا 
در و پیکر ندارند. ما هم نمی توانیم بگوییم کجا را بنگر و کجا را 
ننگر! کجا را بخوان و کجا را نخوان، و کجا را ببین و کجا را نبین! 
این امر و نهی ها دست ما نیســت. بنابراین، چالش دوم ما این 
است که اگر نمی توانیم به طور کامل جلوی این آسیب و تحمیل 

را بگیریم، حداقل از میزان آن بکاهیم تا از 
یک بحران اخالقی و تربیتی جلوگیری کنیم.

این دو چالشی که عرض کردم، دو چالش بسیار 
مهمی هســتند که ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشــی باید آن را دنبال کنیم تا بــه نتیجه ای مطلوب و 
کاربردی برسیم.

 به تعلیم وتربیت امروز کشور اشاره کردید. نسبت 
آن نگاه فلســفی در تعلیم وتربیت با طراحی و تدوین 

نوین کتاب های درسی چیست؟
 اكنون گروه های پژوهش و برنامه ریزی درســی مشــغول 
طراحی برنامه های درسی تحولی هستند. تفاوت این برنامه های 
درسی تحولی با تالش های ســابق همکاران سازمان این است 
که برنامه های درسی و بعد هم مواد درسی و رسانه های تربیتی 
و یادگیــری باید به  عنوان بناهای متعدد بر آن مبتنی شــوند. 

مبنا سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی 
است که دو ســند ملی باالدستی هستند. تا 
زمانی که این دو سند بنیادین اصالح و ترمیم 
نشوند، برای ما به عنوان چتری فکری و فلسفی 

محسوب می شوند.
برای اینکه برنامه ها در آن راستا قرار گیرند، 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعداد 
قابل توجهی کارگاه آموزشی برای کارشناسان 
برگزار و تدریس کرده اســت تا آنان با رویکرد 
فطرت گرایــی توحیدی )رویکــرد برگرفته از 

سند تحولی( آشنایی کامل پیدا کنند.
در برنامه ریزی درسی، رویکردهای متعددی 
وجود دارنــد. ما نمی توانیم در داخل کشــور 
خودمــان با رویکردهای عاریتــی و ترجمه ای 
تحول ایجاد کنیم. بایــد اول تحول نرم افزاری 

و ســپس تحول در رویکردهایمان را داشته باشیم. دغدغة من 
از ســال های قبل، پژوهش و تحقیق در این زمینه بود؛ رویکرد 
فطرت گرایی توحیدی. برنامه های درســی را بر اساس آن نظریه 
طراحی و تدوین می کنیم و الگوی طراحی و تدوین برنامة درسی 
تهیه می کنیم تا واسطة بین کتاب های درسی و اسناد تحولی ما 
باشد. مرحلة راهنماهای برنامة  درسی در اسفند سال ۱۳۹۹ به 
اتمام رسید. یازده َعَلم فکری تحولی در برنامه های درسی )یازده 
حوزة تربیت و یادگیری که عنوان های آن ها در برنامة درسی ملی 
اســت(، در قسمت اول به عنوان راهنماها و برنامة درسی و نقشة 
راه، در قالب مجموعه چاپ می شــوند که مخاطب آن طراحان 

وکارشناسان هستند. معلمان هم می توانند آن را مطالعه کنند.

 از فرصتي كه در اختیار مخاطبان مجله ما گذاشتید، 
سپاسگزارم.
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حسن مظاهری
دکترای برنامه ریزی درسی و دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

نگاهي به راهنمای برنامة درسی 
حوزه های تربیت و یادگیري

تولید راهنمای برنامة درســي حوزه هــاي تربیت و یادگیري 
براساس بند 11 سند برنامة درسی ملی )فرایند تولید برنامه های 
درسی( در دستور کار سازمان قرار گرفت. پس از آن، با تشکیل 
شــورای راهبری، کارگروه های تخصصی، کارگاه های آموزشی 
گفتمانــی و شــوراهای برنامه ریزی درســی، فرایند طراحی و 
تدوین راهنماي برنامة درســي هر یــك از حوزه های تربیت و 
یادگیری آغاز شــد. به منظور نظم بخشــی به فرایند طراحی و 
تدوین برنامه های درسي مذکور، چارچوبي با عنوان »چارچوب 
راهنمای برنامة درســی حوزه های تربیت و یادگیری« شــامل 
عناصر و چگونگي تبیین هر حوزه، در اختیار گروه هاي پژوهش، 
برنامه ریزي درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان 
قرار گرفت و تولید پیش نویــس راهنماها با رعایت مؤلفه های 

تعیین شده در چارچوب و اقتضائات هر حوزه به انجام رسید.
راهنمای برنامة درســی حوزه، با تبیین عناصر اصلی شــامل 
رویکرد و منطق، اهداف، محتوا و ...، جهت گیری ها و برون دادهای 
دوره های تحصیلی را تبیین می کند و در تولید راهنماهاي برنامة 
مواد درسي، راهنماي عمل تولید بسته هاي تربیت و یادگیري 

و ســایر تولیدات مرتبط، نقش اساسي دارد. همچنین، اصول و 
سیاست هاي تبیین  شده در برنامة درسي حوزه، جهت گیري هاي 
تربیت معلم )دوره هــاي بلند  مدت و كوتاه مدت(، رابطة معلم و 
متربي با برنامة درسي و یكدیگر، و رابطه با سایر اركان مؤثر در 

تربیت رسمی و غیررسمی را تعیین مي كند.
عناصر چارچوب عبارت اند از:

 رویكرد و منطق
 اهداف )شایستگي ها(

 محتوا
 راهبردهاي تربیت و یادگیري

 شایستگي هاي معلم
 نقش خانواده

 متربي
 محیط تربیت و یادگیري

 ارزشیابي پیشرفت تربیتیـ   تحصیلي
 استلزامات اجراي برنامة درسي

 ضمائم

عناصر تعيين كننده
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 رویكرد و منطق: رویکرد کلی برنامة درسی که همان 
فطرت گرایی توحیدی اســت، به طور خاص براســاس 
ماهیت هر حوزه تبیین شــده است. منطق ناظر بر توجیه و 
تبیین چرایی حوزة تربیت و یادگیری، حاوی قلمرو و محدودة 

آن، کارکرد و ضرورت وجود این حوزه است.

اهداف: مجموعه اي نظام مند از صفات، توانمندي ها 
و مهارت هاي فردي و جمعي ناظر بر همة جنبه هاي 
هویت اســت. اهــداف در دو بخش »اهــداف کلی حوزه« و 

»اهداف حوزه در چهار دورة تحصیلي« تدوین شده اند.

مجموعه اي  محتوا:  اســتانداردهای  و  محتوا   
منســجم و هماهنگ از فرصت هاي تربیتي است كه 
دربردارندة ایده هاي كلیــدي، مفاهیم، فرایندها، مهارت هاي 
اساســي و ارزش ها و نگرش هاي اساســي مبتنی بر رویكرد، 
منطق و اهداف حوزه است. منظور از استاندارد محتوا، معیاري 
مبتنی بر ایده های کلیدی، مفاهیــم، مهارت ها و ارزش های 
اساسی در حوزة تربیت و یادگیری است كه چگونگي رسیدن 

به اهداف هر دورة تحصیلي را تعیین مي كنند.

 راهبردهاي تربیــت و یادگیري: مجموعه ای از 
تصمیمات و اقداماتي اســت كــه در موقعیت خاص، 
متناســب با رویكرد حوزة تربیت و یادگیــري، براي تحقق 
اهداف برنامة درســي حوزه، اتخاذ و به كار گرفته مي شــود. 
این راهبردها در ســازمان دهي و طراحي فرصت هاي تربیتي 

نمود دارند.

 شایســتگي هاي اختصاصي معلــم: صفات و 
توانمندي هایي هســتند كه معلمــان باید به منظور 
هدایــت متربیان در راســتاي درك و اصالح مداوم موقعیت 
آن ها، مبتني بر برنامة درســي حوزة تربیت و یادگیری، دارا 
باشــند. این شایســتگی ها در دو بخش حرفه ای )تربیتی( و 
تخصصی، در ســه مرحلة طراحي و تدوین، اجرا و ارزشیابي 

برنامة درسي، تبیین شده اند.

 نقش خانواده در برنامة درســي: بنا به اهمیت 
ركــن خانــواده در تربیت، نقش و نحوة مشــارکت 
خانواده در ســه مرحلة »طراحي و تدوین، اجرا و ارزشیابي 
برنامة درســي«، با توجه به ماهیت حوزة تربیت و یادگیري 

تبیین شده است.

 متربي: ذی نفــع و بهره بردار اصلی برنامة درســی 
متربي است. بر همین اســاس، الزم است متربی در 
طراحی، تدوین، اجرا و ارزشــیابی برنامه های درسی 
مشــارکت كند. در برنامة درسی هر یک از حوزه های تربیت 
و یادگیری، ضروري اســت نقش متربی در هر یک از مراحل 
مشــخص و چگونگی فراهم آوردن فرصت ایفای این نقش ها 

نیز تبیین شود.

 محیط تربیت و یادگیري: محیطي اســت كه با 
بهره گیــري از ظرفیت هاي نظام هســتي، مبتني بر 
رویكرد برنامة درسي و در راستاي تحقق اهداف تدارك دیده 
مي شود. فضا، وســایل و تجهیزات، و فناوري موردنیاز برنامة 
درسي حوزة تربیت و یادگیري، مؤلفه هایي هستند كه در این 

بخش مشخص مي شوند.

 ارزشیابي پیشرفت تحصیليـ  تربیتي: ارزشیابی 
ناظر بــه چگونگی تحقق اهــداف حوزه های تربیت و 

یادگیری است.

 استلزامات اجرای برنامة درسی: ناظر به شرایط 
اجرای برنامة درســی حــوزة تربیــت و یادگیري در 

موقعیت های مختلف است.

 ضمائم:  مواردي هستند كه در راستاي تكمیل و 
تشــریح برخي از عناصر »سند برنامة درسي حوزه« 

تولید و تدوین مي شوند.
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بهناز پورمحمد

آينده 
كتاب هاي درسي

گفت وگو با دکتر محمود مهرمحمدی
پیرامون برنامه درسی و تعلیم وتربیت

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشستة گروه علوم 
او سرپرستی  تربیت مدرس است.  تربیتی دانشــگاه 
دانشــگاه فرهنگیان را در کارنامة حرفه ای خود دارد. 
ریاست شورای علمی دانشــنامة ایرانی برنامة درسی 
و ریاست دورة پیشــین انجمن مطالعات برنامة درسی 
ایران، از جمله فعالیت هــای علمی دکتر مهرمحمدی 
است. با توجه به یافته ها و پژوهش های ایشان در زمینة 
کتاب های درسی و بحث این شمارة مدرسة فردا، یعنی 
«آیندة کتاب های درسی»، نظر ایشان را در قالب چند 

سؤال جویا شدیم:

 بــا توجه به حضور منابــع اطالعاتی جدید، مانند 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی، شما فکر می کنید 
میزان مرجعیت کتاب های درسی در آینده چقدر خواهد 

بود؟
 به  طور طبیعی، در شــرایط جدیــد از مرجعیت کتاب های 
درسی کاغذی کاسته می شود وکتاب درسی دیجیتال می تواند 
گزینة منتخب آموزش وپرورش و ســازمان پژوهش باشــد. این 
اتفــاق، گرچه نوعی هم ســویی با تحوالت فناورانه محســوب 
می شود، اما به یقین ما نمی توانیم آن را در جهت ُحسن استفاده 
از مزیت هایی که فناوری جدید در اختیار آموزش وپرورش قرار 
می دهد، شناسایی یا قلمداد کنیم. شاید یک اتفاق حداقلی باشد 
که در حد خودش می تواند مغتنم شمرده شود، اما اغتنام فرصت 
حادث شده در اثر شکل فضای مجازی و فراهم شدن بستری به 
نام اینترنت نمی تواند باشــد. به عبارت دیگر اگر ما همان کتاب 
درســی فیزیکال در قاب اینترنت بنشانیم، یعنی آن را تبدیل 
کنیم به کتاب درسی دیجیتال، این یعنی نشاندن تفکری 
به نگاه سنتی، در بستری حاصل خیز و مستعد تحول 

و چرخش در معنا و مفهوم منابع یادگیری.

حیف اســت به جای منتفی شــدن مرجعیت کتاب درسی در 
ســایة تحوالت بی نظیر حوزة تکنولوژی، شــاهد بازتولید این 

مرجعیت در فرم دیجیتال باشیم!
نکتة دیگر اینکه در ارتباط با اســتمرار این سنت تولید کتاب 
درســی در عصر اینترنت، اگر قرار اســت این سنت ادامه پیدا 
کند، کتاب درسی را با نشانه های روشن و برجسته ای از فناوری 
دیجیتال همراه کنیم. مثل استفاده از رمزینه های پاسخ سریع 
)کیوآرکد(، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و امثال این ها. این 
فناوری ها می توانند کتاب های درسی را که درواقع قالب سنتی 
منابع یادگیری هستند، به پدیده ای نزدیک تر به اقتضائات عصر 

اینترنت و عصر فضای مجازی تبدیل کنند.

 شما فکر می کنید آیندة کتاب های درسی را به چه 
صورتی باید رقم بزنیم. آیا باید به تدریج به سمت چند 
تألیفی برویم یا تمرکز در کتاب های درسی را حفظ کنیم. 
 چندتألیفی به مراتب بهتر از تک تألیفی اســت. در شرایط 
کنونــی، ما با وضعیت تک تألیفی مواجه هســتیم. چندتألیفی 
یک درجه ما را به شــرایط مطلوب در ارتباط با منابع یادگیری 
نزدیک می کند. البته به جرات می توان گفت، ایدة چندتألیفی 
ده ها سال است در آموزش وپرورش مطرح است، اما هرگز گامی 

در جهت عملیاتی  و محقق کردن آن برداشته نشده است.
تحوالت فناوری و دسترســی به فضای مجــازی و دیجیتال 
برای ایدة چندتألیفی یک مزیت عمل گرایانه و عملي محسوب 
می شــود. یعنی از جنبة اجرایی، عملیاتی  کردن ایدة چندتألیف 
برای یک درس را واقع بینانه تر و دســت یافتنی تر جلوه می دهد. 
چنین مزیتی، مانند بحث کتاب درسی دیجیتال ، چندتالیفی را 
نیز نمی توان معرف حسن استفاده از تحول بی سابقه ای  دانست 
که در حوزه عرضه محتوا به وقوع پیوســته است. نکته ای که در 
اینجا برآن تاکید می کنم این اســت که سیاست چندتألیفی در 

بهناز پورمحمد

آينده آينده 
كتاب هاي درسي
آينده 
كتاب هاي درسي
آينده 

گفت وگو با دکتر محمود مهرمحمدی
پیرامون برنامه درسی و تعلیم وتربیت

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشستة گروه علوم دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشستة گروه علوم 
او سرپرستی  تربیت مدرس است.  او سرپرستی تربیتی دانشــگاه  تربیت مدرس است.  تربیتی دانشــگاه 
دانشــگاه فرهنگیان را در کارنامة حرفه ای خود دارد. دانشــگاه فرهنگیان را در کارنامة حرفه ای خود دارد. 
ریاست شورای علمی دانشــنامة ایرانی برنامة درسی ریاست شورای علمی دانشــنامة ایرانی برنامة درسی 
و ریاست دورة پیشــین انجمن مطالعات برنامة درسی و ریاست دورة پیشــین انجمن مطالعات برنامة درسی 
ایران، از جمله فعالیت هــای علمی دکتر مهرمحمدی ایران، از جمله فعالیت هــای علمی دکتر مهرمحمدی 
است. با توجه به یافته ها و پژوهش های ایشان در زمینة است. با توجه به یافته ها و پژوهش های ایشان در زمینة 
کتاب های درسی و بحث این شمارة مدرسة فردا، یعنی کتاب های درسی و بحث این شمارة مدرسة فردا، یعنی 
«آیندة کتاب های درسی»، نظر ایشان را در قالب چند «آیندة کتاب های درسی»، نظر ایشان را در قالب چند 

سؤال جویا شدیم:

بــا توجه به حضور منابــع اطالعاتی جدید، مانند بــا توجه به حضور منابــع اطالعاتی جدید، مانند 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی، شما فکر می کنید شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی، شما فکر می کنید 
میزان مرجعیت کتاب های درسی در آینده چقدر خواهد میزان مرجعیت کتاب های درسی در آینده چقدر خواهد 

بود؟
به  طور طبیعی، در شــرایط جدیــد از مرجعیت کتاب های به  طور طبیعی، در شــرایط جدیــد از مرجعیت کتاب های 
درسی کاغذی کاسته می شود وکتاب درسی دیجیتال می تواند درسی کاغذی کاسته می شود وکتاب درسی دیجیتال می تواند 
گزینة منتخب آموزش وپرورش و ســازمان پژوهش باشــد. این گزینة منتخب آموزش وپرورش و ســازمان پژوهش باشــد. این 
اتفــاق، گرچه نوعی هم ســویی با تحوالت فناورانه محســوب اتفــاق، گرچه نوعی هم ســویی با تحوالت فناورانه محســوب 
می شود، اما به یقین ما نمی توانیم آن را در جهت ُحسن استفاده می شود، اما به یقین ما نمی توانیم آن را در جهت ُحسن استفاده 
از مزیت هایی که فناوری جدید در اختیار آموزش وپرورش قرار از مزیت هایی که فناوری جدید در اختیار آموزش وپرورش قرار 
می دهد، شناسایی یا قلمداد کنیم. شاید یک اتفاق حداقلی باشد می دهد، شناسایی یا قلمداد کنیم. شاید یک اتفاق حداقلی باشد 
که در حد خودش می تواند مغتنم شمرده شود، اما اغتنام فرصت که در حد خودش می تواند مغتنم شمرده شود، اما اغتنام فرصت 
حادث شده در اثر شکل فضای مجازی و فراهم شدن بستری به حادث شده در اثر شکل فضای مجازی و فراهم شدن بستری به 
نام اینترنت نمی تواند باشــد. به عبارت دیگر اگر ما همان کتاب نام اینترنت نمی تواند باشــد. به عبارت دیگر اگر ما همان کتاب 
درســی فیزیکال در قاب اینترنت بنشانیم، یعنی آن را تبدیل درســی فیزیکال در قاب اینترنت بنشانیم، یعنی آن را تبدیل 
کنیم به کتاب درسی دیجیتال، این یعنی نشاندن تفکری کنیم به کتاب درسی دیجیتال، این یعنی نشاندن تفکری 
به نگاه سنتی، در بستری حاصل خیز و مستعد تحول به نگاه سنتی، در بستری حاصل خیز و مستعد تحول 

و چرخش در معنا و مفهوم منابع یادگیری.

حیف اســت به جای منتفی شــدن مرجعیت کتاب درسی در حیف اســت به جای منتفی شــدن مرجعیت کتاب درسی در 
ســایة تحوالت بی نظیر حوزة تکنولوژی، شــاهد بازتولید این ســایة تحوالت بی نظیر حوزة تکنولوژی، شــاهد بازتولید این 

مرجعیت در فرم دیجیتال باشیم!
نکتة دیگر اینکه در ارتباط با اســتمرار این سنت تولید کتاب نکتة دیگر اینکه در ارتباط با اســتمرار این سنت تولید کتاب 
درســی در عصر اینترنت، اگر قرار اســت این سنت ادامه پیدا درســی در عصر اینترنت، اگر قرار اســت این سنت ادامه پیدا 
کند، کتاب درسی را با نشانه های روشن و برجسته ای از فناوری کند، کتاب درسی را با نشانه های روشن و برجسته ای از فناوری 
دیجیتال همراه کنیم. مثل استفاده از رمزینه های پاسخ سریع دیجیتال همراه کنیم. مثل استفاده از رمزینه های پاسخ سریع 
)کیوآرکد(، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و امثال این ها. این )کیوآرکد(، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و امثال این ها. این 
فناوری ها می توانند کتاب های درسی را که درواقع قالب سنتی فناوری ها می توانند کتاب های درسی را که درواقع قالب سنتی 
منابع یادگیری هستند، به پدیده ای نزدیک تر به اقتضائات عصر منابع یادگیری هستند، به پدیده ای نزدیک تر به اقتضائات عصر 

اینترنت و عصر فضای مجازی تبدیل کنند.

شما فکر می کنید آیندة کتاب های درسی را به چه شما فکر می کنید آیندة کتاب های درسی را به چه 
صورتی باید رقم بزنیم. آیا باید به تدریج به سمت چند صورتی باید رقم بزنیم. آیا باید به تدریج به سمت چند 
تألیفی برویم یا تمرکز در کتاب های درسی را حفظ کنیم. تألیفی برویم یا تمرکز در کتاب های درسی را حفظ کنیم. 
چندتألیفی به مراتب بهتر از تک تألیفی اســت. در شرایط چندتألیفی به مراتب بهتر از تک تألیفی اســت. در شرایط 
کنونــی، ما با وضعیت تک تألیفی مواجه هســتیم. چندتألیفی کنونــی، ما با وضعیت تک تألیفی مواجه هســتیم. چندتألیفی 
یک درجه ما را به شــرایط مطلوب در ارتباط با منابع یادگیری یک درجه ما را به شــرایط مطلوب در ارتباط با منابع یادگیری 
نزدیک می کند. البته به جرات می توان گفت، ایدة چندتألیفی نزدیک می کند. البته به جرات می توان گفت، ایدة چندتألیفی 
ده ها سال است در آموزش وپرورش مطرح است، اما هرگز گامی ده ها سال است در آموزش وپرورش مطرح است، اما هرگز گامی 

در جهت عملیاتی  و محقق کردن آن برداشته نشده است.
تحوالت فناوری و دسترســی به فضای مجــازی و دیجیتال تحوالت فناوری و دسترســی به فضای مجــازی و دیجیتال 
برای ایدة چندتألیفی یک مزیت عمل گرایانه و عملي محسوب برای ایدة چندتألیفی یک مزیت عمل گرایانه و عملي محسوب 
می شــود. یعنی از جنبة اجرایی، عملیاتی  کردن ایدة چندتألیف می شــود. یعنی از جنبة اجرایی، عملیاتی  کردن ایدة چندتألیف 
برای یک درس را واقع بینانه تر و دســت یافتنی تر جلوه می دهد. برای یک درس را واقع بینانه تر و دســت یافتنی تر جلوه می دهد. 
چنین مزیتی، مانند بحث کتاب درسی دیجیتال ، چندتالیفی را چنین مزیتی، مانند بحث کتاب درسی دیجیتال ، چندتالیفی را 
نیز نمی توان معرف حسن استفاده از تحول بی سابقه ای  دانست نیز نمی توان معرف حسن استفاده از تحول بی سابقه ای  دانست 
که در حوزه عرضه محتوا به وقوع پیوســته است. نکته ای که در که در حوزه عرضه محتوا به وقوع پیوســته است. نکته ای که در 
اینجا برآن تاکید می کنم این اســت که سیاست چندتألیفی در اینجا برآن تاکید می کنم این اســت که سیاست چندتألیفی در 
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قالب دیجیتال شانس تحقق بیشتری پیدا می کند، زیرا ناشرانی 
که می خواهند به تألیف کتاب درســی بر پایــة یک راهنمای 
مصوب مبادرت کنند، مجبور نیستند هزینه های گزافی را صرف 
تولید نمونه های فیزیکی کتاب های درسی خود کنند و می توانند 
کتاب هــای خود را با قالب  های دیجیتال و هزینة بســیار کمتر 
تولید کنند و به این ترتیب ریسک کمتری متحمل شوند. از این 
نظر، همان طور که گفتم، فضای دیجیتال برای محقق کردن ایدة 

چندتألیفی، یک مزیت عملیاتي را پیش روی ما قرار می دهد.

 به نظر شما باید کتاب های درسی را از تخصصی  بودن 
تلفیق کتاب های  به سمت  یا  خارج کنیم 

درسی و متون چندرشته ای برویم؟
 تلفیق کتاب درسی با متون چندرسانه ای، 
البته همانی اســت که دربارة ژانــر کتاب های 
درســی اقتضای عصر دیجیتال در پاسخ سؤال 
اول به آن اشــاره کردم. اما من این اتفاق، یعنی 
درآمیختن متون چندرســانه ای با کتاب درسی 
را، اتفاق حداکثری یا مطلوب ارزیابی نمی کنم. 
به نظر من، اقتضای عصر دیجیتال این است که 
ما نخســت فرایندهای یادهــی ـ یادگیری را به 
سمت فرایندهای اکتشافی و برخوردار از صبغه 
پویشی و کنش فعال یادگیرنده ببریم و آن  وقت 
به منابع یادگیری متنوع، به فراخور نیاز یا اهداف 
یادگیری، اجازه بدهیم از طریق جســت وجوی 
دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان که روی یک 
پروژه کار می کنند، شناســایی شوند و خالقانه 

مورد استفاده قرار گیرند.

 چه میزانی از دخالت ســازمان پژوهش بر تألیف 
کتاب های درسی را در حوزة نظارت یا تألیف پیشنهاد 

می دهید؟
 نقــش ســازمان پژوهــش می تواند 

این گونه در نظر گرفته شود که در وهلة 
اول از انتشــار کتاب فیزیکی، به آنچه 
در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم، 
انتشــار تک  کتاب فیزیکی به انتشار 
تک کتــاب دیجیتال، با اســتفاده از 
مظاهر و ظرفیت هــای دیجیتال و 

اینترنتی بپردازند.
 در وهلة بعد، به انتشار کتاب های 
متعدد دیجیتال بازآمیخته، با همین 

مظاهر، اقدام کند.
در گام نهایی یا گام چرخش گونه 
یا همان حداکثــری، از تولید 
منابــع یادگیــری بســته و 

ایدة کتاب درســی  تجویزی، کــه همان 
متعدد اســت، دست بشــوید و به جای آن با 

تعیین تم ها یــا مضامین یادگیری، طبق راهنمای 
برنامة درســی و احیانًا تعــدادی پیوند های منتخب و 

پیشــنهادی، مداخالت خودش را حد بزنــد و اجازه دهد 
خود دانش آمــوز یا مجموعة دانش آموزان، با جســت وجو و 
بازیابــی، از میان منابع نامحدود فضــای مجازی و اینترنت، 
منابع مورد نیازش را بجوید و بیاید. به این ترتیب بســتری 
برای تحول در کسب تجربه های یادگیری غنی و لذت بخش 
در نظام آموزشــی به وجود می آید که ما ســخت به آن نیاز 

داریم.
با تشكر از شــما بابت وقتي كه در اختیار در 

مجله مدرسه فردا قرار دادید.

فناوری ها 
می توانند 

کتاب های درسی 
را که درواقع 

قالب سنتی منابع 
یادگیری هستند، 

به پدیده ای 
نزدیک تر به 

اقتضائات عصر 
اینترنت و عصر 
فضای مجازی 

تبدیل کنند

قالب دیجیتال شانس تحقق بیشتری پیدا می کند، زیرا ناشرانی قالب دیجیتال شانس تحقق بیشتری پیدا می کند، زیرا ناشرانی 
که می خواهند به تألیف کتاب درســی بر پایــة یک راهنمای که می خواهند به تألیف کتاب درســی بر پایــة یک راهنمای 
مصوب مبادرت کنند، مجبور نیستند هزینه های گزافی را صرف مصوب مبادرت کنند، مجبور نیستند هزینه های گزافی را صرف 
تولید نمونه های فیزیکی کتاب های درسی خود کنند و می توانند تولید نمونه های فیزیکی کتاب های درسی خود کنند و می توانند 
کتاب هــای خود را با قالب  های دیجیتال و هزینة بســیار کمتر کتاب هــای خود را با قالب  های دیجیتال و هزینة بســیار کمتر 
تولید کنند و به این ترتیب ریسک کمتری متحمل شوند. از این تولید کنند و به این ترتیب ریسک کمتری متحمل شوند. از این 
نظر، همان طور که گفتم، فضای دیجیتال برای محقق کردن ایدة نظر، همان طور که گفتم، فضای دیجیتال برای محقق کردن ایدة 

چندتألیفی، یک مزیت عملیاتي را پیش روی ما قرار می دهد.

به نظر شما باید کتاب های درسی را از تخصصی  بودن به نظر شما باید کتاب های درسی را از تخصصی  بودن 
تلفیق کتاب های  به سمت  یا  خارج کنیم 

درسی و متون چندرشته ای برویم؟
تلفیق کتاب درسی با متون چندرسانه ای، 
البته همانی اســت که دربارة ژانــر کتاب های 
درســی اقتضای عصر دیجیتال در پاسخ سؤال 
اول به آن اشــاره کردم. اما من این اتفاق، یعنی 
درآمیختن متون چندرســانه ای با کتاب درسی 
را، اتفاق حداکثری یا مطلوب ارزیابی نمی کنم. 
به نظر من، اقتضای عصر دیجیتال این است که 
ما نخســت فرایندهای یادهــی ـ یادگیری را به 
سمت فرایندهای اکتشافی و برخوردار از صبغه 
پویشی و کنش فعال یادگیرنده ببریم و آن  وقت 
به منابع یادگیری متنوع، به فراخور نیاز یا اهداف 
یادگیری، اجازه بدهیم از طریق جســت وجوی 
دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان که روی یک 
پروژه کار می کنند، شناســایی شوند و خالقانه 

مورد استفاده قرار گیرند.

چه میزانی از دخالت ســازمان پژوهش بر تألیف چه میزانی از دخالت ســازمان پژوهش بر تألیف 
کتاب های درسی را در حوزة نظارت یا تألیف پیشنهاد کتاب های درسی را در حوزة نظارت یا تألیف پیشنهاد 

می دهید؟
نقــش ســازمان پژوهــش می تواند 

این گونه در نظر گرفته شود که در وهلة 
اول از انتشــار کتاب فیزیکی، به آنچه 
در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم، 
انتشــار تک  کتاب فیزیکی به انتشار 
تک کتــاب دیجیتال، با اســتفاده از 
مظاهر و ظرفیت هــای دیجیتال و 

اینترنتی بپردازند.
 در وهلة بعد، به انتشار کتاب های 
متعدد دیجیتال بازآمیخته، با همین 

مظاهر، اقدام کند.
در گام نهایی یا گام چرخش گونه 
یا همان حداکثــری، از تولید 
منابــع یادگیــری بســته و 

ایدة کتاب درســی  تجویزی، کــه همان 
متعدد اســت، دست بشــوید و به جای آن با 

تعیین تم ها یــا مضامین یادگیری، طبق راهنمای 
برنامة درســی و احیانًا تعــدادی پیوند های منتخب و 

پیشــنهادی، مداخالت خودش را حد بزنــد و اجازه دهد 
خود دانش آمــوز یا مجموعة دانش آموزان، با جســت وجو و خود دانش آمــوز یا مجموعة دانش آموزان، با جســت وجو و 
بازیابــی، از میان منابع نامحدود فضــای مجازی و اینترنت، بازیابــی، از میان منابع نامحدود فضــای مجازی و اینترنت، 
منابع مورد نیازش را بجوید و بیاید. به این ترتیب بســتری منابع مورد نیازش را بجوید و بیاید. به این ترتیب بســتری 
برای تحول در کسب تجربه های یادگیری غنی و لذت بخش برای تحول در کسب تجربه های یادگیری غنی و لذت بخش 
در نظام آموزشــی به وجود می آید که ما ســخت به آن نیاز در نظام آموزشــی به وجود می آید که ما ســخت به آن نیاز 

داریم.
با تشكر از شــما بابت وقتي كه در اختیار در 

مجله مدرسه فردا قرار دادید.

فناوری ها 
می توانند 

کتاب های درسی 
را که درواقع 

قالب سنتی منابع 
یادگیری هستند، 

به پدیده ای 
نزدیک تر به 

اقتضائات عصر 
اینترنت و عصر 
فضای مجازی 

تبدیل کنند



میشل بی کاهاپای 
 نویسنده 

محمدامین اسپروز
 مترجم 

تحول
به معلم بستگي دارد

 چکیده
در سراســر جهان، تمام بخش ها، از جمله آموزش، 
تحت تأثیر همه گیری کووید 1٩ دگرگون شــده است. 
همان طورکه در دوران پســاکرونا بــه هنجار جدیدی 
نزدیک می شــویم، نیاز است به چالش ها و فرصت های 
نوظهور در آموزش نگاهی تازه داشته باشیم. این مقالة 
کوتاه، از دریچة مطالعات برنامة  درسی، آموزش با هنجار 
جدید در دوران پســاکرونا را بازبینی می کند و دربارة 
پیامدهای تداوم بحران روی چهار بخش برنامة  درسی 
شامل هدف، محتوا، رویکرد و ارزیابی بحث می کند. این 
تحقیق نشــان می دهد، به جز مطالعات برنامة  درسی، 
سایر جنبه های آموزش در این دورة جدید از تاریخ بشر 

باید بیشتر بازنگری و بررسی شوند.

 مقدمه
نظام  های آموزشی در دوران پساکرونا برای »هنجار جدید«1 
آماده شدند. عبارت »هنجار جدید« اولین بار در حوزة تجارت به 
کار رفت؛ آن  هم برای هشدار به اقتصاددانانی که فکر می کردند 
اقتصادهای صنعتی، پس از رکود اقتصادی، به وضعیت عادی باز 
می گردند. بعــد از آن، این اصطالح در زمینه های مختلف و به 
معنای چیزی که در گذشته معمول نبوده و حال معمول شده 

است، به کار رفت.
اخیراً چندین اثر پژوهشی به چاپ رسیده اند که دربارة مقابله 
با پیامدهای کووید 19، با هدف رســیدن به دورة هنجار جدید 
نوشته شــده اند. در زمینة آموزش نیز دربارة پذیرش شیوه های 
آنالین در دورة پساکرونا تحقیقات گسترده ای انجام شده است.
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این مباحث می تواند از دریچة مطالعات برنامة  درسی بازنگری 
شــود. برنامة  درسی را می توان برنامه ای تعریف کرد که عناصر 
متعددی دارد. براساس الگوهای اصلی توسعة برنامة  درسی، این 
عناصر شامل هدف، محتوا، رویکرد و ارزیابی است. توسعه یک 
برنامه درسی در هر شرایط و دوره ای، نیاز به بررسی این چهار 

عنصر دارد.

 تمرکز بر آمادگی به عنوان یک هدف
دورة هنجــار جدید پســاکرونا، فرصت هــای جدیدی برای 
بازنگری اهداف آموزشی ایجاد می کند. یکی از اهدافی که یک 
برنامة  درسی را متناسب و واکنش گر می سازد، افزایش آمادگی 
در برابــر بالهای طبیعی، بیماری ها و مواقع اضطراری اســت. 
تاکنون بیشتر تمرکز بر ایجاد آمادگی در مقابل بالهای طبیعی 
بوده اســت، اما در دوران حاضر گرایش به سمت اهدافی است 
که بر آمادگی در برابر شــیوع جهانی بیماری تمرکز بیشتری 

داشته باشند.
برای تنظیم اهداف آمادگی، باید آن را تعریف کرد. اصطالحاتی 
مانند آمادگی برای ســالمتی، آمادگی اضطراری و آمادگی در 

برابر بالهای طبیعی تعریف های رایجی هستند.
بــرای ادغام موضوعــات آمادگی در محتوای برنامة  درســی 
تالش هایی شده است. در بســیاری از کشورها مانند فیلیپین، 
آمادگی به عنوان یک هدف آموزشــی، مورد توجه دانش آموزان 
جوان قرار گرفته است. با توجه به اینکه آمادگی مبحث شفافی 
نیســت، نمی توان گفت انواع آمادگی ماننــد آمادگی در برابر 
بیماری و بالهای طبیعی یکســان هســتند. همچنین دوران 
جدید پســاکرونا نیازمند فراهم داشتن آمادگی در برابر بیماری 

کروناست.
در دوره های تحصیلی باالتر، تالش هایی برای گسترش نقش 
پرستار در پاسخ به شیوع بیماری های جهانی انجام شده است. 
همچنین، رســیدگی به اهــداف مربوط به آمادگی در ســایر 
زمینه های آموزش عالی آغاز شــده است. این تالش ها باید در 
مقیاس بزرگ تر و زمینه های بیشــتر، از جمله آموزش معلمان، 
توســعة کشــاورزی، مطالعات حمل ونقل، پیراپزشکی و سایر 
زمینه های مربوط به خدمات اجتماعی، در دوران جدید تقویت 

شوند.
 بدون شک نهاد های آموزشی و دانش آموزان، آمادگی رویارویی 
با همه گیری کرونا را نداشتند و این موقعیت، در برنامة  درسی 
نیز شکاف هایی ایجاد کرد. یکی از گام های جبران این شکاف ها، 

ایجاد مجموعه ای از اهداف آمادگی در برنامة  درسی است.

 بین کاهش و ادغام محتوا
با محدودیت های ایجاد شده توسط کووید 19، ممکن است در 
برنامة  درسی با هنجار جدید نیز ادغام محتوا انجام شود. این اقدام 
از تعداد ســاعات صرف  شده روی موضوعات می کاهد و در عین 

حال تمام نیازهای برنامة  درسی را پوشش 
می دهد. همچنین، امکان ادغام محتوای برنامة  

درسی با موضوعات مختلف امکان پذیر است. برای 
مثال، ممکن اســت محتوا در تدریــس ادبیات، علوم و 

تاریخ، با گذر از دوره های گوناگون تاریخی با هم ادغام شود 
و روی آثار ادبی و اختراعات علمی در هر دوره تمرکز کند.

به جــز ادغام محتــوا، بعضی از نهادهای آموزشــی، کاهش 
محتوای برنامة  درســی را به شــکلی در نظــر دارند که فقط 
محتوای »ضروری« را تدریس کنند. اما این سؤال پیش می آید 
که چه محتوایی »ضروری« تعریف می شــود؟ در زمان شیوع 
جهانی همه گیری کرونا، محققان سه تعریف زیر را برای تبیین 

مفهوم »ضروری« پیشنهاد  داده اند:
۱. اهمیت داشتن

معیار اهمیت شــامل مواردی اســت که میزان بنیادی بودن 
محتــوا در موضوع مورد مطالعه مد نظر باشــد. در مواردی که 

محتوا از نظر موضوعی با ارزش شناخته شود، 
پس اهمیــت دارد. بنابراین، بــرای لحاظ در 

برنامة  درسی پیشنهاد می شود.
2. مرتبط بودن

این معیار بر این اصل استوار است که محتوا 
بایــد به ارزش هــا، مشــکالت و واقعیت های 
جامعه مرتبط باشــد تا به دانش آموزان کمک 

کند شهروندان مفیدتری باشند.
3. کارآمدی

برنامة  درسی باید شامل محتواهایی باشد که 
دانش آموز را هم برای پذیرش شرایط حال و هم برای رویارویی 

با آینده آماده کند.

 گسترة رویکردهای آموزشی
بسیاری از نظام  های آموزشــی بر رویکردهای واکنش گرا در 
اجرای برنامة  درسی تمرکز کرده اند و بسیاری از آن ها به دنبال 
اجرای فناوری هســتند. با توجه به فاصله  گذاری اجتماعی در 
دورة حاضر، بســیاری از مدرسه ها به روش های کاماًل آنالین یا 

روش های آموزش ترکیبی گرایش پیدا کرده اند.
در دوران پساکرونا، رویکرد آموزشی به روش های کاماًل برخط 
می تواند امکان پذیر باشد. مثاًل در چین، در دوران کرونا، بیش از 
180 میلیون دانش آموز در خانه به ادامة تحصیل مشغول شدند 
و با وجود تعطیلی مدرســه ها در دوران قرنطینه، آموزش این 
بار به شــکل کاماًل آنالین و از طریق انواع متعددی از دوره های 
آنالین و کتاب های درسی الکترونیکی ادامه یافت. عالوه بر این، 
آموزش ترکیبی را که روش جدیدی در حوزة فناوری آموزشی 
است، می توان رویکردی آموزشــی توصیف کرد که تلفیقی از 
کالس های درس سنتی و دیجیتال آنالین است. در این روش، 
حضور معلم و دانش آموز، به طوری که قابلیت کنترل سرعت و 

برنامة  درسی 
باید شامل 

محتواهایی باشد 
که دانش آموز را 
هم برای پذیرش 

شرایط حال و هم 
برای رویارویی با 
آینده آماده کند
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موقعیت دانش آموز ممکن باشد، ضروری است. این ویژگی های 
آموزش ترکیبی، فرصت خوبی را در آموزش دورة جدید فراهم 

می کنند.
در بعضی از کشــورهای پیشرفته، آموزش ترکیبی یک روش 
آموزشــی ثابت است که آن ها قادر ساخته است با اثرات کنونی 
همه گیری کرونا ســازش یابند. با این حال، در ســایر کشورها، 
مدرسه ها باید در زمینة برنامه ریزی برای آموزش مجازی راه حل 
دقیقی ارائه دهند. این امر مســتلزم ارزیابــی توانایی آن ها در 

اتصال به اینترنت و آماده  بودن معلمان است.
آموزش ترکیبی هنوز به میزان زیــادی به روش های کالس 
ســنتی متکی اســت. بــا در نظــر گرفتن 
فاصله گــذاری اجتماعــی در دوران حاضــر، 
رویکردهــای کار گروهی که نیازمند تعامل از 
طریق ارتباط فیزیکی هستند، مانند گروه های 
رســمی و غیررســمی آموزش مشــارکتی2، 
آموزش هم کالســی3 و پازل4، ممکن اســت 
اصالح یا از روش های تدریس حذف شــوند. 
روش دیگر، روش آموزش مســتقیم است که 
معلمان آن را برنامه ریزی و مدیریت می کنند و 
در آن بخش بیشتر آموزش از طریق سخنرانی 

و ارائة تصویر انجام می شود.
همه گیری جهانی کرونــا به تنهایی در حال 
بازتعریف رویکردهای آموزشی است. نظام  های 
آموزشی باید این طیف گسترده از گزینه های آموزشی را نه تنها 

به عنوان فرصت، بلکه به عنوان چالش بررسی کنند.

 نکاتی در خصوص ارزیابی آموزشی
تعطیلی بســیاری از نظام های آموزشــی، دورة امتحانات در 
مدرسه را هم شامل شــد. در نتیجه شاهد روش های متفاوتی 

برای ارزیابی آموزشی بودیم. این روش ها بخشی از هنجار جدید 
آموزشــی هستند. بسیاری از مدرسه ها دستورالعمل هایی برای 

تغییر ارزیابی برنامة  درسی اجرا کردند.
برای ارزیابی آنالین، دو نــوع هم زمان5 و غیرهم زمان6 وجود 
دارد. در نوع هم زمان، معلم و دانش آموز در یک زمان مشخص 
و از طریــق نرم  افزار با هم کار می کنند. همچنین، در این روش 
معلم می تواند از طریق تلفن تکالیف را به دانش آموزان بدهد. در 
نوع غیرهم زمان، نیازی نیست معلم و دانش آموز به صورت زنده 

با هم تعامل داشته باشند.
در خصوص نظام نمره دهی نیز بســیاری از مدرسه ها تصمیم 
گرفتنــد مقیاس ارزیابی خــود را از کیفی به کمی، مانند نظام 
ردی یا قبولــی، تغییر دهند. اثرات این تصمیم برخی را نگران 
کرده است. مزایا و معایب مقیاس های گوناگون ارزیابی می تواند 

بر انگیزة دانش آموزان مؤثر باشد.
با اینکه انتظار می رود در هنجار جدید، شیوه های ارزیابی کیفی 
همچنان قالب باشند، اما با ادامة این بحران جهانی، ممکن است 
نظام  های ارزیابی مدرسه ها دچار خطا شوند. با توجه به شرایط 
سخت دانش آموزان، ممکن است معلمان بیشتر ارفاق کنند و به 

دانش آموزان نمره های باالتری بدهند.
بحران کرونا به طــور دائم نظام ارزیابی آموزشــی را متحول 
می کند. حرکت به سوی ارزیابی آنالین و تغییر نظام نمره دهی 
اجتناب ناپذیر اســت. با این تغییرات، معلمان باید تالش کنند 

کیفیت ارزیابی را باال نگه دارند.

 نتیجه گیری
اثرات پیش بینی نشــدة شیوع جهانی کرونا قطعًا سیستم های 
آموزشــی را به سمت هنجاری جدید ســوق داده است. هدف 
برنامة آموزشی باید گسترش آمادگی در میان دانش آموزان، با 
تأکید بر هنجار جدید، باشد. در مورد کاهش یا ادغام محتوای 
برنامة  درسی نیز چالش هایی وجود دارند. همچنین در ارزیابی 
آموزشــی، نگرانی هایــی در رابطه با ارزیابی یادگیری توســط 

معلمان وجود دارد.
همه گیری کرونا بر تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
روانی جامعه تأثیر می گذارد. به منظور آماده سازی بهتر نهاد های 
آموزشــی در این دورة جدید از تاریخ بشر، این ابعاد باید بیشتر 

بررسی شوند.

 منبع
Cahapay, M. B. (2020). Rethinking Education in the New Nor-
mal Post-COVID-19 Era: A Curriculum Studies Perspective. 
Aquademia, 4(2), ep20018

 پی نوشت ها
1. New Normal
2. Formal and Informal Cooperative Learning Groups
3. Peer Instruction
4. Jigsaw
5. Synchronous Form
6. Asynchronous Form

آموزش ترکیبی را 
که روش جدیدی 
در حوزة فناوری 
آموزشی است، 
می توان رویکردی 
آموزشی توصیف 
کرد که تلفیقی از 
کالس های درس 
سنتی و دیجیتال 
برخط است
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مانلی نورائی آشتیانی
 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی 

 مقدمه
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت 
آموزش وپرورش به منظور استفاده و تسهیل دسترسی تمام 
دانش آموزان، معلمان، دبیران، والدین و کارشناسان تعلیم 
و تربیت، هم زمان با نشر و توزیع نسخة کاغذی کتاب های 
درســی، فایل الکترونیکی )پی دی اف( آن ها را به صورت 
رایگان و بدون هیچ  گونه محدودیت، در پایگاه کتاب های 

درسی به نشانی «chap.sch.ir» بارگذاری کرده است.
این روند از چند ســال قبل شــروع شــده است و 
هم اکنون آرشیو فایل الکترونیکی کتاب های درسی از 
سال تحصیلی 9۱-9۰ در پایگاه کتاب های درسی موجود 

و قابل دسترس عموم است.
این ســایت، همان طور که از نام آن پیداست، مرجع 
رسمی انتشار نسخة پی دی اف کتاب های درسی است. 
چنانچه در هر یــک از دوره هــای تحصیلی آموزش 
ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه، و نیز استثنایی، 
راهنمایی  آموزش  و  تدریــس(  )راهنمای  تربیت معلم 
)قدیم( به نسخة پی دی اف هر یک از کتاب های درسی 
نیاز داشته باشــید، می توانید با مراجعه به این سایت، 

کتاب الزم را بارگیری کنید.
سایت پایگاه کتاب های درسی به   صورت مستقیم زیر 
نظر ادارة کل نظارت بر نشــر و توزیع مواد آموزشــی 
اداره می شود که خود زیر مجموعة سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش است.

 معرفی بخش های سایت
وقتی وارد سایت کتاب های درسی می شوید، دو ستون کناری 

در دو سمت راست و چپ مشاهده می شوند:
 ستون سمت راست شامل چهار بخش است:

1. جست وجو: شامل سه روش برای جست وجو؛
٢. پایگاه کتاب های درسی: دسته بندی کتاب های درسی 
از دبســتان تا متوسطه، در شش گروه آموزش ابتدایی، آموزش 
متوسطة اول، آموزش متوسطة دوم، راهنمای تدریس، آموزش 

راهنمایی )قدیم( و کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی.
٣. کتاب های درسی سال تحصیلی ٤٠٠-1٣٩٩: آموزش 
ابتدایی، آموزش متوسطه اول، متوســطة دوم نظری، جغرافیای 
استان ها، شاخة فنی و حرفه ای، شاخة کاردانش و راهنمای تدریس.
٤. کتاب درسی استثنایی سال تحصیلی ٤٠٠-1٣٩٩: 
کم توان ذهنی، آسیب دیدة شــنوایی، کم بینا، کم توان ذهنی ـ 

کم بینا، طیف اتیسم و راهنمای تدریس.
 ستون سمت چپ این موارد را در بر دارد:

1. راهنمای عمل برنامة ویژة مدرسه )بوم(؛
2. استاندارد بسته های تربیت و یادگیری؛

3. تازه ها؛ جدیدترین کتاب های درسی افزوده شده به سایت؛
4. ســامانة فروش و توزیع مواد؛ نشــانی دسترسی به سامانة 

فروش و توزیع مواد آموزشی؛
5. انتشار فایل الکترونیکی کتاب شامل تذکری با این مضمون:

 کاربر گرامی
تنها مرجع رســمی انتشــار فایل کتاب های درسی، 
وب سایت ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها 
و مؤسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره 
کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت 

online یا offline نمایند، برابر قانون برخورد خواهد شد.
امیدواریم با مراجعه به ســایت پایگاه کتاب های درســی، به 
راحتی و در کمترین زمــان، کتاب های موردنیاز خود را بیابید 

و بارگیری کنید.

chap.sch.ir
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علی امینیان
سید میثم موسوی

تصویرگر

كتاب هاى درسى و تحول

نظام تربيت
یکی از ارکان نظام تربیت1 ، برنامة درســی و تربیتی است که 
به مثابة نرم افزار سیســتم عامل این ســامانه، راهبری آن را به 
عهده دارد. خوشبختانه ابعاد و جوانب گوناگون این برنامه شامل 
مبانی، چشم انداز، اصول، جهت گیری  کلی، الگوی هدف گذاری، 
هدف کلی، شایستگی های پایه، حوزه های تربیت، اصول انتخاب 
راهبردهــای یاددهی ـ یادگیری، اصول ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلی، فرایند تولید و اجرای برنامه ها، سیاســت های تولید 
مواد و رسانه های یادگیری، ساختار و زمان آموزش، سیاست ها و 
الزامات اجرایی و باالخره ارزشیابی خود این برنامة درسی، همه 
و همه، به خوبی و با جزئیات الزم در سند »برنامة درسی ملی« 
دیده شده اند و زیرنظام »برنامة درسی ملی« سند تحول هم از 

آن پشتیبانی می کند.
البته مشهور است، بعد از جلسات و شوراهای متعدد با حضور 
اندیشمندان و سیاست ورزان، تصویب قوانین و طراحی  برنامه ها و 
کتاب ها، و ابالغ انواع آیین نامه و شیوه نامه و بخشنامه، در نهایت 
این معلم است که دِر کالس را می بندد و نسل آینده را به گونه ای 
که درست می داند، تربیت می کند. باز هم خوشبختانه در اسناد 

باالدســتی نظام تربیت در کشورمان، محوریت و 
مرجعیت معلم در تربیت کاماًل به رسمیت شناخته 

شده اســت؛ به نحوی که هیچ سیاست و 
برنامه ای نباید این محوریت را مخدوش 
کند.2 پس به طور منطقی، اساس تحول 
در ایــن نظام هم تحــول در نگرش ها، 

مهارت ها و دانش معلمان خواهد 
بود و بقیة اجزای سامانة تربیت 

حول جایگاه معلم تعریف و 
سامان دهی می شوند.3 البته 
و  »تربیت معلم  زیرنظــام 

تأمین منابع انســانی« 
این  پشــتیبان  هــم 
امر خواهــد بود. پس 
هرگونه  است،  طبیعی 
ایجاد  بــرای  تالشــی 

دگرگونی در نظام تربیتی کشور، قبل از همراه کردن معلمان با 
آن، محکوم به شکست است. این قاعده شامل کتاب های درسی 

هم می شود.
امروزه برای کمک به معلم یا مربی در راه تحقق اهداف برنامة 
درســی، بســته های یادگیری تعریف و تدوین می شوند. بستة 
یادگیری، مجموعه ای هماهنگ از رسانه های آموزشی است که 
شــامل منابع اصلی و تکمیلی می شــود. منظور از منابع اصلی، 
کتــاب راهنمای معلم، کتاب درســی، کتــاب کار دانش آموز و 
کتاب ارزشیابی است. منابع تکمیلی نیز می توانند مجموعه ای از 
کتاب ها و مجالت مرتبط با موضوع، ابزار و لوازم کار برای معلم یا 
دانش آموز )مثل انواع ابزار و کیت  کارگاهی و آزمایشگاهی یا لوحة 
آموزشی( و در نهایت امکانات ارائه شده در سایت ها و نرم افزارها 
و نیز محصوالت چندرسانه ای باشد. خوشبختانه در سند تحول 

بنیادین هم جایگاه این بسته ها به خوبی تبیین شده است.4
کتاب درسی اصلی ترین جزء بســتة یادگیری است که باید 
براســاس برنامه و اهداف مشخص شــده در اسناد باالدستی و 
با حجمی مشــخص تدوین شــود. کتاب درسی، مفهوم برنامة 
درسی و ســاختارها را به طریقی که برای تربیت، آموزش 
و یادگیری مناســب اســت، تبیین و تفســیر می کند. 
و  متولیــان، عالقه مندان  معلمــان،  دانش آمــوزان، 
ذی نفعان این حوزه و نیز دوســتان و دشمنان 
کشــور و انقالب، با حساســیت بسیار باال، 
کتاب درســی را از لحــاظ ابعاد فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی 
و حتی جغرافیایی و زمانی رصد 
می کنند. هرگونه تغییر و اصالح 
کتــاب درســی بحث های 
زیــادی را در پی خواهد 
داشــت. ایــن موضوع 
اهمیت  و  حساسیت 
زیاد کتاب های درسی 
را در فضــای عمومی 

کشور نشان می دهد.

این معلم است که دِر کالس را می بندد و نسل آینده را به گونه ای این معلم است که دِر کالس را می بندد و نسل آینده را به گونه ای 
که درست می داند، تربیت می کند. باز هم خوشبختانه در اسناد که درست می داند، تربیت می کند. باز هم خوشبختانه در اسناد 

باالدســتی نظام تربیت در کشورمان، محوریت و 
مرجعیت معلم در تربیت کاماًل به رسمیت شناخته 

شده اســت؛ به نحوی که هیچ سیاست و 
برنامه ای نباید این محوریت را مخدوش 
 پس به طور منطقی، اساس تحول 
در ایــن نظام هم تحــول در نگرش ها، 

مهارت ها و دانش معلمان خواهد 
بود و بقیة اجزای سامانة تربیت 

حول جایگاه معلم تعریف و 
سامان دهی می شوند.3 البته 
و  »تربیت معلم  زیرنظــام 

تأمین منابع انســانی« 
این  پشــتیبان  هــم 
امر خواهــد بود. پس 
هرگونه  است،  طبیعی 
ایجاد  بــرای  تالشــی 

براســاس برنامه و اهداف مشخص شــده در اسناد باالدستی و 
با حجمی مشــخص تدوین شــود. کتاب درسی، مفهوم برنامة 
درسی و ســاختارها را به طریقی که برای تربیت، آموزش 
و یادگیری مناســب اســت، تبیین و تفســیر می کند. 
و  متولیــان، عالقه مندان  معلمــان،  دانش آمــوزان، 
ذی نفعان این حوزه و نیز دوســتان و دشمنان 
کشــور و انقالب، با حساســیت بسیار باال، 
کتاب درســی را از لحــاظ ابعاد فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی 
و حتی جغرافیایی و زمانی رصد 
می کنند. هرگونه تغییر و اصالح 
کتــاب درســی بحث های 
زیــادی را در پی خواهد 
داشــت. ایــن موضوع 
اهمیت  و  حساسیت 
زیاد کتاب های درسی 
را در فضــای عمومی 

کشور نشان می دهد.
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به همین دلیل، اخیراً سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
»شیوه نامة تغییر کتاب های درسی« را در راستای روزآمدسازی 
نظام منــد و اصولی محتــوای کتاب های درســی و به منظور 
اجتناب از هرگونه اصالحات بدون پشــتوانة  پژوهشی و مبتنی 
بــر تصمیمات شــورای برنامه ریزی هدایــت تحصیلی وزارت 

آموزش وپرورش، تدوین کرده است.
مالحظه می شود که از سند تحول، زیرنظام برنامة درسی ملی، 
سند برنامة درسی ملی و ... تا شیوه نامة تغییر کتاب های درسی، 
همگی با در نظر داشتن تجربه های پیشین، آسیب های قبلی و 

دغدغه های آگاهان دلسوز، با دقت تدوین شده اند.
اما چرا همچنان کتاب های درسی کیفیت مطلوب را ندارند؟ 
هنوز هم شــاهد انتقادات متعددی دربارة کتاب های درســی 

هستیم؛ مواردی مثل:
ë ارائــة حجم عظیمی از اطالعات و تکیــة بیش از اندازه بر 

محفوظات؛
ë آماده نکردن نسل آینده برای رفع مشکالت ساختاری جامعه؛

ë ارتباط نداشــتن محتوای کتاب درســی با نیازهای واقعی 
دانش آموزان در آینده؛

ë توجه نکردن به سبک های گوناگون یادگیری دانش آموزان؛
ë ضعف های گرافیکی و استفاده نشدن از طرح، نمودار، جدول 

و عکس به صورت حرفه ای و اختصاصی؛
ë ضعف هایی در مشخصات فیزیکی کتاب )قطع، جنس کاغذ، 
تعداد صفحات، اندازة قلم و کیفیت چاپ( و رعایت تناسب آن ها 

با مخاطب؛
ë بی توجهی به ایجاد عالقه و تشــنگی کافی دربارة موضوع 

درس و تدارک زمینة الزم برای مطالعه و تحقیق بیشتر؛
ë ضعف ارتباط عمودی و افقی مطالب در طول و عرض دورة 
تحصیلی. منظور از رابطة افقی یا عرضی، سازگاری و پشتیبانی 
مفاهیم درسی از یکدیگر در کتاب های درسی هر پایة تحصیلی 
و منظــور از رابطة عمودی یا طولی، ســازگاری و پشــتیبانی 
مفاهیم درسی از یکدیگر در کتاب های درسی پایه های گوناگون 

تحصیلی است.
ë پشتیبانی نکردن از کتاب در فضای مجازی )مثاًل با استفاده 
از رمزینه های پاســخ  ســریع )QR( و ارائــة اطالعات تکمیلی 

چندرسانه ای5؛
ë بالتکلیفی سیاست چندتألیفی بودن کتاب های درسی در عمل6؛

هر یک از مشکالتی که منتقدان در مورد آن ها هشدار داده اند، 
ناشی از عملیاتی نشدن بخشی از این اسناد، اهداف، سیاست ها 
و تصمیمات کالن اســت. البته انتقاداتی که به خود این اسناد 
وارد شده هم در جای خود حتمًا قابل بررسی است، اما به نظر 
می رسد مشکل اصلی در تصمیم گیری و سیاست گذاری نیست، 

بلکه در نظام اجرایی و مدیریت عملیاتی آن هاست.
مثاًل در مورد ســند تحول، این مشــکالت در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی برجسته شده اند: نظارت 

راهبردی بر اجرای ســند تقریبًا صورت نگرفته است؛ سند در 
بازه های زمانی پنج ســاله ترمیم و بازنگری نشــده است؛ شش 
زیرنظام اجرایی سند در بازة زمانی یکسالة مقرر در فصل هشتم 
سند تصویب نشده اند؛ در حوزة قانون گذاری تقریبًا هیچ قانونی 
درخصوص اجرای سند به تصویب نرسیده است. همچنین، برای 
همکاری سایر نهادها و دستگاه ها و شاخص های عملیاتی کمی و 
کیفی، نقشة راه قابل رصد، سنجش و ارزیابی تهیه نشده است.7

مشــکالت اجرایی و عملیاتی مورد اشــارة منتقدان، هر چند 
ممکن اســت دالیل متفاوت و حتی موجهی داشــته باشند، اما 
این ها مواردی نیستند که در »مدیریت تحول« ناشناخته و بدون 
راه حل باشند. بدون شک، با تقویت ساختارهای موجود و اعتماد 
به نیروهای جوان، بهره گیری از افراد صاحب تجربه و اســتفاده 

از دستاوردهای علم مدیریت در زمینة تحول، 
قابل حل هســتند. نگرانی اصلی، از دست رفتن 
زمان برای تربیت نســل بعدی ایران اســالمی 

است.

 پی نوشت ها
1. واژة »تربیت« در صفحة 20 کتاب »مبانی نظری 
تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی 

جمهوری اسالمی ایران« )آذر 1390(، به عنوان 
جایگزین مناسبی برای عبارت هایی مثل »تعلیم وتربیت« 
یا »آموزش وپرورش« معرفی شده است، اما کتاب مذکور 

و همچنین خود سند تحول، هیچ یک حتی در عنوان 
خود به این نکته پایبند نبوده اند!

2. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فصل هفتم، راهکار 7-8: »تأکید بر 
معلم محوری در رابطه با معلم و دانش آموز در عرصة تعلیم وتربیت و جلوگیری 

از اجرای هر سیاست و برنامة نظری و عملی که این محوریت را مخدوش 
نماید.«

3. سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بند 4-3: »اعتبار نقش 
مرجعیت معلم )مربی(: برنامه های درسی و تربیتی به نقش مرجعیت معلم 

در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و 
یادگیری، فعال سازی دانش آموزان در فرایند یادگیری و تربیت پذیری و 

ترغیب آنان به یادگیری مستمر، توجه نمایند...«
4. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فصل هفتم، راهکار 9-12: »حاکمیت 

برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بستة آموزشی در برنامه های 
درسی با رعایت اصل معلم محوری.«

5. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فصل هفتم، راهکار 17-2: 
»تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و 

مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی کردن محتوای 
کتاب های درسی بر اساس برنامة درسی ملی )با تأکید بر استفاده از ظرفیت 

چندرسانه ای( تا پایان برنامة پنجم توسعة کشور.«
6. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فصل هفتم، راهکار 7-5: »طراحی و 
تدوین برنامة تعلیم وتربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگی های شخصیتی و 

محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان، به منظور شکوفایی استعدادهای 
خاص و افزایش کارامدی و مفید بودن آن ها.«

7. موسی بیات و امیرحسین غفاری )1399/11/4(. موانع اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش. شمارة مسلسل 17376. مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی.

کتاب درسی 
اصلی ترین 
جزء بستة 

یادگیری است 
که باید براساس 
برنامه و اهداف 

مشخص شده در 
اسناد باالدستی و 
با حجمی مشخص 

تدوین شود
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 فرم ۴
ساختار یكسان سازماني: 
ایــن فــرم در حقیقــت به 
سازمان دهی شکل چاپی کتاب 
و نیازهــای طراحــی و آماده 
ســازی واحدهــای یادگیری 
می پردازد.این فرم بیانگر نوع 
تالیف واحد یادگیری اســت.

 فرم 5
ساختار یكســان سازماني: پس از تالیف کتاب )پیش نویس اولیه( و 
آماده سازی محتوای آن از نظر هنری، هر گروه درسی، به تفکیک، واحدهای 
یادگیری تولید شده را ضمیمه فرم شماره4 ) ارسال و دریافت دروس برای 
اعتبار بخشــی( می کند و برای اعتبار بخشی می فرســتد. پس از دریافت 
بازخوردها و نظرات از اســتان ها، کلیه محتوا برای ویرایش علمی و سپس 
ادبی ارسال می شــود. پایان این فرایند نیز ضمیمه کردن »کارت خبر« بر 
روی نسخه نهایی و ارسال برای حروفچینی و طی مراحل چاپ کتاب است.

 فرم 3
این فرم نقشه طراحی آموزشی 
واحد یادگیری است. برای تحقق 
اهداف دوره و حوزه و متناسب با 

ساختار کتاب و مفاهیم و مهارتهای 
اساسی ذکر شده، نیازمند نقشه 

طراحی آموزشی می باشد. مولفان 
به تفکیک هر واحد یادگیری، اقدام 

به طراحی آموزشی می کنند و به 
سواالت ششگانه پاسخ می دهند، 

پس از بررسی و اظهار نظر ناظران 
محتوایی و تایید تالیف کتاب آغاز 

می شود.

 فرم 2
این فرم به ســاختار کتاب میپردازد. 
گروه های درســی با توجه به ســاعات 
اختصاص یافته به درس، کتاب مربوط 
را به تعدادی بخش، فصل و نهایتا درس 
تقسیم می کنند و مهم تر از همه به بیان 
مفاهیم کلیدی می پردازد. تهیه ماکت 
یا همــان قالب واحــد یادگیری کتاب 

درسی در این فرم شکل می گیرد.

فراينـد توليـد   كتاب هاي درسـي

بررسي و تأیید

بررسي و تأیید

تألیف هر واحد 
یادگیري

تألیف كتاب 
تولید برفراز آسمانراهنماي معلم

تهیه عناوین 
واحدهاي یادگیري

تهیه نمونه ماكت 
)قالب واحد(
كتاب درسي

ارائه نقشه طراحي 
آموزشي هر واحد

راهنماي عمل 
و چك لیست 
ارزشیابي كار
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 فرم 6
ارسال و 
دریافت كار

فراينـد توليـد   كتاب هاي درسـي
کورش امیری نیا

شروع

پایان

تعیین عنوان 
كتاب درسي

تهیه شناسنامه 
كتاب درسي بررسي و تأیید

تهیه كارت خبرویرایشبررسي و تأیید

 فرم 1
شناســنامه کتاب: هدف از تکمیل این فرم 
که توســط ناظران محتوایی و گروه های درسی 
پر میشــود این است که کتاب کدام شایستگی ها 
را طبق ســاخت های ۶  گانه تربیت و حوزه های 
یادگیری را پوشــش می دهد؟ مفاهیم کلیدی و 
اســامی کتاب کدامند؟ و در نهایت اجزای بستة 
آموزشی مرتبط با کتاب به عنوان پشتیبان برنامه 

در کالس درس، چه چیزایي مي تواند باشد؟

اعتباربخشي
 واحد یادگیري
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عظیم محبی
دكتراي برنامه ریزي درسي

تأملى بر ضرورت كتاب 
راهنماى معلم

 اشاره
معلم در مفهوم کلی لفظ مشترکی است که شامل همة همکاران 
مدرســه )كادر اداري و آموزشي( می شــود. اما در معنای مورد 
نظر ما شامل همکارانی اســت که در کالس درس زمینة کسب 
شایستگی ها را برای درک و اصالح موقعیت دانش آموزان خلق 
می کنند تا آن ها بتوانند با تکوین و تعالی هویت خویش، زمینة 
قابل قبولی از آمادگی را برای تحقق حیات طیبه به دست آورند. 
لذا اهمیت شغل معلمی را باید در تربیت دانش آموزان جست و 
توسعة شایستگی های تخصصی و تربیتی آنان به شیوه های متعدد 
باید همواره در اولویت وزارت آموزش وپرورش باشد. یکی از موارد 
توسعة شایستگی های حرفه ای معلمان، کتاب راهنمای معلم است 

)تربیت و یادگیری( که ضرورت آن در این مقاله تبیین می شود.

 هویت معلمی
در نگاه ســنتی، نقش معلم در حد تدریس کتاب درســی و 
برگزاري آزمون خالصه می شود، اما بر اساس مبانی نظری سند 
تحول، هویت معلمی بر اساس چرخش تحول، به گونه ای دیگر 
تبیین شده است )ص 417 و 387( تا در توسعة شایستگی های 

وی مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله:
ـ چرخش از معلم به عنوان انتقال دهندة دانش به  مربی و اسوة 
تربیتی و سازمان دهندة فرصت های تربیتی متنوع برای احیا و 

ارتقاي مراتب حیات طیبة متربیان؛
ـ چرخش از معلم مجری تصمیمات برنامة درســی به معلم 

تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی؛
ـ از ارتقاي خودبه خودی ســطح حرفــه ای مربیان به ارزیابی 

مداوم عملکرد و صدور درجة مربیگری؛
ـ یادگیری خودآغازگر، و ســازگار میان قابلیت های وجودی 

)احساس، شهود، تخیل، تعقل و عمل(، نقادی و ارزیابی مداوم 
عملکرد خود بر اســاس نظام معیار اسالمی و یکی شدن خود و 

فرایند درک و اصالح موقعیت؛
ـ بهبود مداوم موقعیت متضمن کســب معرفت، عمل و تأمل 
در خصوص نتایج آن به صورت فردی و گروهی در جهت تحقق 

هویت معلمی؛
ـ اتخــاذ چنیــن رویکردی در شــکل گیری هویت معلمی با 
رویکرد فطرت گرایی توحیدی نیز ســازواری دارد. بر اســاس 
رویکرد فطرت گرایی توحیدی )سند برنامة درسی ملی، ص 12) 

معلم )مربی( ویژگی هایی دارد از جمله: 
ـ اسوه ای امین و بصیر برای دانش آموزان است؛

ـ با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق 
فرصت های تربیتی زمینة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت 

آنان را فراهم می آورد؛
ـ زمینه ساز رشد عقلی، ایمانی، علمی و اخالقی دانش آموزان است؛

ـ راهنما و راهبر فرایند یاددهی ـ یادگیری است؛
ـ یادگیرنده و پژوهشگر است.

 مؤلفه های کتاب راهنمای معلم
معلمان بر اســاس چرخش و رویکردهــای قبل، در عین حال 
بر اساس راهنمای حوزه های تربیت و یادگیری قرار است زمینة 
کسب شایستگی های دانش آموزان را فراهم آورند. در این فرایند، 
ضمن تحصیل در دانشــگاه فرهنگیان و ... و آشنایی با ابعاد کلی 
تربیت، بــا روش های تدریس هر یک از برنامه های درســی نیز 
آشنا می شوند و به طور دائم با خودآموزی و شرکت در دوره های 
آموزشــی، به توســعة حرفه ای خود اقدام می کنند. اما شــواهد 
مبین آن هستند که به ســازی معلمان به کارهای ویژه تری هم 
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نیــاز دارد. یکی از آن ها تدوین کتــاب راهنمای فرایند یاددهی 
یادگیری در هر یک از برنامه هاي درسی )کتاب درسي و...( است. 
این موضوع یکی از دغدغه های همیشــگی ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی بوده كه تالش کرده اســت در کنار کتاب 

درسی دانش آموزی، کتاب راهنمای معلم را نیز تألیف كند.
امــا هنوز راهنما و چارچوب روشــنی بــرای تألیف این كتاب 
وجــود ندارد. لذا کتاب های راهنما با ابعاد کمی و کیفی متفاوتی 
تألیف شده اند. مؤلفه های زیر می تواند چارچوب کلی تألیف کتاب 

راهنمای معلم را مدنظر قرار دهد:
1. ماهیت دورة تحصیلی )ویژگی ها، قابلیت ها، نیازها، عالقه ها 

و ...(؛
2. اهداف دورة تحصیلی؛

3. اهداف حوزة تربیت و یادگیری؛
4. منطق و رویکرد خاص حوزة تربیت و یادگیری؛

5. اهداف برنامة درسی )کتاب درسی و ...(؛
6. مفاهیم و مهارت های اساسی برنامة درسی؛

7. دانش تخصصی نسبت به مفاهیم برنامة درسی؛
8. راهبردها و روش های تربیت و یادگیری برنامة درسی؛

9. راهبردها و روش های سنجش و ارزشیابی برنامة درسی؛
10. اصول حاکم بر بخش تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی؛
11. فرایند راهنمایی و مشاوره در تلفیق با راهبردهای آموزش؛
12. تنوع فرصت های یادگیری )فیلم های آموزشــي، نرم افزارها، 

گردش علمی، دست ورزی و فعالیت های عملی در قالب پروژه و ...(؛
13. فراینــد ارتباط ظرفیت های دانش آمــوزان با چهار عرصه 

)خدا، خود، خلقت و خلق(؛
14. چارچوب طراحی آموزشــي در کالس درس و نحوة اجرای 

آن؛
15. فرایند عملی تدریس چند واحد یادگیری.

 اهداف کتاب راهنمای معلم
ـ افزایش شناخت و معرفت معلمان با ماهیت و فرایند تربیت و 

یادگیری در هر دورة تحصیلی؛
ـ توســعة شایســتگی های معلمان در زمینة اهداف و مفاهیم 

کلیدی برنامة درسی موردنظر؛
ـ توســعة صالحیت های حرفه ای معلمــان در طراحی، اجرا و 

ارزشیابی فرصت های یادگیری برنامة درسی موردنظر.

پیشنهاد عملی
1. با تحلیل نکات گفته شــده، پیشــنهادهایی برای بخش های 

تصمیم گیری ارائه می شوند:
ـ هارمونی و هماهنگی بین ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی و دانشــگاه ها )فرهنگیان، شهید رجایی و دانشکده های 
علوم تربیتی کشور در طراحی، تدوین و فرایند تربیت و یادگیری 

دانشجومعلمان(؛

ـ مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان و ... در فرایند طراحی و 
تدوین برنامه های درسی در سازمان پژوهش؛

ـ مشــارکت کارشناســان برنامة درسی ســازمان پژوهش در 
طراحی و تدوین برنامة درسی تربیت معلم؛

ـ مشــارکت اســتادان دانشــگاه فرهنگیــان و ... در توســعة 
شایستگی های حرفه ای معلمان. 

2. با تحلیل این نکات الگویي براي تألیف کتاب راهنمای معلم 
در هر یک از دوره های تحصیلی پیشنهاد می شود:

ـ دورة ابتدایی: به جای تألیف کتاب راهنمای معلم برای هر 
درس ، بهتر اســت برای هر یک از پایه های تحصیلی در این دوره 
یک کتاب راهنما مبنا قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، برای کل 
دورة ابتدایی شــش کتاب راهنما با تأکید بر مؤلفه های ذکر شده 

کافی است.
ـ دورة متوســطة اول: به جای تألیف کتاب راهنمای معلم 
برای هر درس، بهتر اســت برای هر یک از برنامه های درسی در 
هر ســه پایه یک کتاب راهنما، با تأکید بر مؤلفه های ذکرشده، 

مبنا قرار گیرد.
ـ دورة متوســطة دوم )نظری(: به جای 
تألیف کتاب راهنمای معلم برای هر درس، بهتر 
اســت برای هر یک از برنامه های درسی در سه 
پایه در هر یک از رشته های تحصیلی )تجربی، 
ریاضی و علوم انســانی و معارف اسالمي( یک 
کتاب راهنما تألیف شود و برای تک درس های 
هر پایه، با توجه به همبستگی آن ها در سه پایه، 

یک یا دو کتاب راهنما تألیف شود.
ـ دورة متوســطة دوم )فنی وحرفه ای و 
کاردانش(: ماهیت آمــوزش در فنی و مهارتی 
با دیگر بخش ها فرق اساســی دارد. بهتر اســت 
برای دانش آموزان شــاخة کاردانش کتاب درسی 
تألیف شود و بر اساس استانداردها، کتاب راهنما 
صرفًا برای هنرآموزان تألیف شــود. برای شاخة 

فنی وحرفه ای بهتر است برای هر رشته ، در پایه کتاب راهنما تألیف 
شود. در ضمن، آنچه فعاًل تحت عنوان کتاب هنرجو تألیف می شود نیز 

قابل تأمل است و باید نسبت به آن بازاندیشی شود.
ـ از سال های گذشته، کتاب راهنمای معلم به صورت متمرکز 
تألیف شــده است، اما به نظر می رســد با توجه به راهکار 9-3 
سند تحول و سیاست مشارکت محوری معلمان در فرایند طراحی 
و تدوین برنامه های درسی، از ظرفیت گروه های آموزشی استان ها 

برای تألیف کتاب راهنمای معلم بهره گرفته شود.
ـ با توجه به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، به نظر می رسد 
عالوه بر تولید نســخة فیزیکی، از ظرفیت فناوری های جدید هم 
استفاده شود. در عین حال، به گونه ای تدبیر شود که حذف، اصالح 
و بازنگری محتوای کتاب راهنمای معلم به طور مستمر قابلیت انجام 

داشته باشد و نیاز به تألیف مجدد آن نباشد.

با توجه به 
راهکار 3-9 سند 
تحول و سیاست 
مشارکت محوری 

معلمان در 
فرایند طراحی و 

تدوین برنامه های 
درسی، از 

ظرفیت گروه های 
آموزشی استان ها 
برای تألیف کتاب 

راهنمای معلم 
بهره گرفته شود
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علیرضا عسكری 
دكتراي زبان و ادبیات فارسي

 کتاب های درســی به عنوان مهم ترین و مؤثرترین رسانه هاي 
نوشتاری آموزشــی، فعالیت های گوناگون تربیتی و آموزشی را 
پیوند مي دهند و از پدیده های آموزشی دو قرن اخیر محسوب 
می شــوند.  این کتاب ها از مهم تریــن مراجع و منابع یادگیری 

هستند و مواد اصلی برنامة درسی را تشکیل می دهند.
با پیشرفت دانش و معرفت بشری که به طور دائم رو به گسترش 
اســت، آموزش در حال تبدیل شــدن به یکی از پرزحمت ترین 
حرفه های جامعة امروز است؛ اگر مشکلي دیگر هم به این پدیده 
اضافه شود، اوج ســختی آموزش بیشتر خود را نشان می دهد؛ 

مشكالتي مثل:
1. محروم و کم برخورداربودن منطقه که زیرســاخت مناسب 

ندارد و در آن تنها منبع آموزش کتاب درسی است.
2. شــرایط ویــژه و خاص که به اجبار، مدرســه ها تعطیل و 
دانش آموز از وجود حضوری معلم و محیط مدرسه محروم شود.

با توجه به اینکه آموزش در مدرسه هاي فعلی ایران اسالمی بر 
اســاس چهار محور »كتاب، معلم، دانش آموز و مدرسه« استوار 
اســت، با به وجود آمدن شــرایط ویژه، دانش آموز در عمل دو 
محور از چهار محور )معلم و مدرسه( را از دست می دهد و خود 

می ماند و کتاب هایش.
در مناطق محروم مشکالت بیشتر هم هست، زیرا امکانات 
امروزی و فناوری هم یا كم است یا اگر هم باشد، وضعیت 
زندگی خانواده ها طوری است که براي اکثر قریب به 
اتفاق، بهره برداری از این امکانات مقدور نیست 

که مهم ترین آن دو مورد زیر است:
1. ناتوانی مالی و اقتصادی برای تهیة تجهیزات؛

2. ناتوانی در استفادة بهینه از فناوری های نوپدید.
بنابرایــن، کتاب های درســی تنها و تنها منبعی اســت که 
دانش آمــوز باید آموزش خود را ســامان دهــد و بتواند طبق 

بودجه بندی نظام رسمی آموزش وپرورش 
خود را برای ارزیابی پایان ســال آماده 
كند. زیرا دانش آ موز ملزم به یادگیری 

آن هاست.

نقش كتاب هاى درسى در 

مناطق كم برخوردار

بنابرایــن، کتاب های درســی تنها و تنها منبعی اســت که بنابرایــن، کتاب های درســی تنها و تنها منبعی اســت که 
دانش آمــوز باید آموزش خود را ســامان دهــد و بتواند طبق دانش آمــوز باید آموزش خود را ســامان دهــد و بتواند طبق 

بودجه بندی نظام رسمی آموزش وپرورش 
خود را برای ارزیابی پایان ســال آماده 
كند. زیرا دانش آ موز ملزم به یادگیری 

آن هاست.
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بــا توجه و ژرف نگري به مــوارد گفته شــده، انتظار می رود 
کارشناسان و نویســندگان کتاب های درسی با توجه بیشتري 
به تدوین کتاب های درســی بپردازند. دو ویژگی از ویژگی های 

مهمی که کتاب های درسی را جذاب می کنند، عبارت اند از:
1. قالب یا شکل ظاهر؛

2. محتوا.

 قالب
تدوین جامع و متناسب با معیارهای اساسی و هویتی و دینی 
و مورد نیاز فراگیرندگان و دانش آموزان را قالب یا فرم می گویند. 
انتخاب قالب مناســب برای چاپ کتاب به طراحی نقشــة یک 
خانه شباهت زیادی دارد. برای این منظور، مهم ترین نکاتی که 

باید مدنظر باشند، عبارت اند از:
ـ توجه به زبان کتاب و گویش مناسب؛

ـ به کارگیری قطع مناسب؛
ـ استفاده از عکس ها و نقاشی های با کیفیت و توجه و دقت به 

اعتقاد مردم به فرهنگ دینی و ملي؛
ـ فصل  بندی و فونت مناسب و زیبا؛

ـ حجم کتاب و نوع کاغذ و صفحه بندی.

 محتوا
 از آنجا که کتاب های درسی همواره در دسترس و در معرض 
قضاوت هســتند، به یکی از حســاس ترین عملکردهای نظام 
رسمی کشور تبدیل شده اند. بنابراین، محتوای کتاب آموزشی 
باید بتواند به تسهیل و عمق بخشی و تحکیم یادگیری کمک 

کند. باید ویژگی های آن بر نظام تربیتی 
آگاهی بخشی  از جمله  اســالمی،  جمهوری 

به دانش آموز براي شناســاندن ارزش ها، میراث 
فرهنگــی ملت و ارتقاي توانمنــدی الزم برای حفظ 

عوامل، عناصر و فرهنگ ملی منطبق باشــد. یکی از نقاط 
قــوت هویت ایرانی، ایمان مذهبی و دینی اســت که باید در 
تعیین وضعیت عملکرد دانش آموز در ســاحت تربیت دینی و 

اخالقی گنجانده شود.
همچنین، كتاب باید طوري باشد كه وقتی دانش آموز خودش 
آن را مطالعه مي کند، کثرت مفاهیم و محتوای آموزشی و نحوة 
سازمان دهی محتوا به گونه ای برایش مناسب و قابل درک باشد 
كه شــرایط پرورش تفکر و خالقیت و تأثیرگذاری او در آینده 

فراهم شود. خوشــبختانه در سال هاي اخیر 
محتواهای کتاب های درسی از حالت انفعالی به 
فعال تغییر کردند و با تمرین هایي مانند کار در 
کالس و مانند آن، بعد جدیدی از هماهنگی  در 
كتاب  ها ایجاد شد؛ به طوری که اکثر فعالیت ها 

بر عهدة دانش آموز هستند.

 چه باید کرد؟
1. ایجــاد انگیزه برای دانش آموز و بیان طرز 

استفادة صحیح از کتاب های درسی؛
٢. فراهم کردن کتاب های کمک آموزشــی 

مناسب برای پرکردن جاهاي خالِي نبود واقعي معلم در كالس؛ 
٣. فراهم کــردن زمینه در روســتا و محله، تــا دانش آموزان 

هم کالس کتاب ها را در گروه مطالعه و بررسی كنند؛
۴. آموزش یادداشت برداری منظم و مرتب؛

5. توصیه به نوشــتن تمرین هــا در دفترچه یا در محلی که 
کتاب تعیین کرده است؛

6. آموزش نحوة خالصه کردن یک متن یا یک درس یا فکری 
که دربارة یک طرح می شود؛

٧. طرح ســؤال توســط خــود دانش آموز دربــارة مطالب 
خوانده شده؛

٨. تشویق دانش آموز برای نوشتن گزارش انتقادی از مطالب 
کتاب؛

٩. یادگیری بر اساس خودانگیزی )ارزشیابی بر اساس توانایی 
و کاربرد(؛

1٠. ارائة ســیر مطالعاتی و تنظیم بودجه بندی آن ها از طرف 
مدرسه؛

11. آموزش یادگیری بر اســاس الگــوی آموزش انفرادی به 
دانش آموز )دانش آموز با اتکا به توانایی خود روش حل مسئله 

و یادگیری را بیاموزد(.

کتاب های 
درسی یکی از 

حّساس ترین 
عملکردهای نظام 

رسمی کشورند، 
چون همواره در 

معرض دید و 
قضاوت مردم اند

قضاوت هســتند، به یکی از حســاس ترین عملکردهای نظام 
رسمی کشور تبدیل شده اند. بنابراین، محتوای کتاب آموزشی 
باید بتواند به تسهیل و عمق بخشی و تحکیم یادگیری کمک 
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ابراهیم طالیی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت  مدرس 

هرس برنامة درسى ؛
 تالشى براى تضمين تحقق 

اهداف قصد شده

 مسئله چیست؟
فرایند آموزش، چه در مدرسه و چه بیرون از مدرسه، حداقل 

از پاسخ به سه سؤال زیر تشکیل شده است:
1. آنچه قرار است آموزش داده شود )هدف، برنامة درسی(

2. چگونه باید آن را آموزش داد که اثربخش باشد؟ )پداگوژی، 
طراحی آموزشی(

3. از کجا مطمئن شــویم آنچه آموزش داده شــده، به خوبی 
فراگرفته شده است؟ )ارزشیابی، سنجش(

اما در نظام رسمی آموزش و پرورش، در سراسر دنیا و نه فقط 
در ایران، از شــماره یک )اهداف( به شمارة 3 )تحقق اهداف(، 
نوعی فروکاســت گرایی و نحیف شدن و حتی تغییریافتن هدف 
رخ می دهد. به عبارت دیگر، بین آنچه قصد شده و آنچه کسب 
شده است، هم راستایی وجود ندارد. به تعبیر مایک اشموکر1، 
با برنامة درســی غیرتضمینی مواجهیم و مدرســه برای تحقق 
آنچه هدف گذاری کرده است، تضمینی نمی دهد. نظام آموزشی 

هم در مقیاس کالن چنین تضمینی ارائه نمی دهد.
برخی این شــرایط را فاصلة بین نظــر و عمل تعبیر کرده اند. 
یعنی در نظر، اهدافــی روی کاغذ می آید، ولی در عمل اتفاقی 

برای بچه ها رخ نمی دهد. به هر 
روی و به هر تعبیر، شــکافی 
است که بین اهداف )یا برنامة 

درسی( و تحقق اهداف )سنجش 
آموخته ها( وجود دارد. جالب اینکه 

این مسئله به نظام آموزشی محصور 
فرهنگی،  صنعتی،  نظام  نیست. 

اقتصادی و سایر نظام هایی که 
کالن نظام حکمرانی را نیز 

شــکل داده اند، با چنین 
شکافی مواجه اند.

در تبییــن ایــن موضوع، 
را می توان  حداقل دو دیدگاه 

بررسی كرد:
1. ظرفیــت مجریــان و 
نظام اجــرا، برخالف آنچه 
در اســناد راهبردی گفته  
تحقــق  امــکان  شــده، 

هرس برنامة درسى ؛هرس برنامة درسى ؛
تالشى براى تضمين تحقق 

اهداف قصد شده

برای بچه ها رخ نمی دهد. به هر 
روی و به هر تعبیر، شــکافی 
است که بین اهداف )یا برنامة 

درسی( و تحقق اهداف )سنجش 
آموخته ها( وجود دارد. جالب اینکه 

این مسئله به نظام آموزشی محصور 
فرهنگی،  صنعتی،  نظام  نیست. 

اقتصادی و سایر نظام هایی که 
کالن نظام حکمرانی را نیز 

شــکل داده اند، با چنین 
شکافی مواجه اند.

در تبییــن ایــن موضوع، 
را می توان  حداقل دو دیدگاه 

بررسی كرد:
. ظرفیــت مجریــان و 
نظام اجــرا، برخالف آنچه 
در اســناد راهبردی گفته  
تحقــق  امــکان  شــده، 

سید میثم موسوی
تصویرگر
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اهــداف را نــدارد. بنابراین، مجری برنامه های درســی )یعنی 
معلم( و مدرســه و کالس درس، امکانات، ظرفیت و شایستگی 
محقق کردن اهدافی مثل خواندن و درک مطلب انتقادی، انشا و 
نگارش خالق، تسلط بر چهار مهارت زبان دوم، تحلیل ریاضی، 
تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد 
سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخالقی، سواد 
و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت الزم، در واقع 
اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود 

چنین شکافی طبیعی است.
2. ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر 
مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در 
کالس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم 
از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطالح 

معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتًا »مقاوم در برابر 
تدریــس ماهیتی »هیوریســتیک«2 دارد 
و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، 
به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری 
درخصوص اهداف و شــیوة تحقق 
آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها 
دســت می زند. بنابراین، بین 
آنچه قصد شده است و آنچه 
اجرا و کســب می شــود، 
تفاوت  طبیعــی  به طور 

وجــود دارد و حتی اگر ظرفیت علمــی و اجرایی نظام را هم 
افزایش دهیم، نمی توان انتظار تناظر یک به یک بین شماره هاي 

یک و سه را داشت.

 یك تبیین بدیل
در مقابل این دو تبیین، مســئله را این گونه باید توضیح داد 
که علت تحقق نیافتن اهداف قصدشــدة برنامة درسی مصوب، 
تحقق ناپذیری آن ها در بســتر مدرسه است. یعنی هم کمیت 
اهداف و هم کیفیت برخی از اهداف قصدشــده، مانع از تحقق 
آن ها می شود. این توضیح، با توسل به تجربه های بین المللی، در 
محدودة کلمات این مقاله مي آید و سپس تجربة پروژة تحقیِق 

در دست اجرا نیز در ادامه خواهد آمد.
از منظر کمیت اهداف برنامه های درسی رسمی در مدرسه ها، 
کشورهای بســیاری به پدیدة »برنامة درسی متورم یا شلوغ«3 
برخورده انــد که در طول تاریخ نهادی شــدن آموزش و پرورش، 
آرام آرام و تحت تأثیــر عواملی بســیار،  به خصوص ســه عامل 

مداخلة حکومت ها برای انعکاس دیدگاه های 
تخصصی  رشــته های  متخصصــان  خویش، 
)دیسیپلین ها(، وســعت یافتن دامنه و تنوع 
معرفت های بشــر، رخ داده اســت. به عبارت 
دیگــر، از زمانی کــه آموزش و پرورش وظیفة 
حکومت ها شــد و برای آن نهادهایی همچون 
نهاد برنامه ریزی درســی و تألیف کتاب ایجاد 
شد، به دالیل متعددي که اینجا مجال بحثش 
نیســت، محتوای آموزش )یــا همان اهداف 
برنامه( قطور و قطورتر شــده است و گهگاه 
سخن از »حجیم بودن کتاب هاي درسی« در 
ایران هم می شنویم. اما موضوع تعداد صفحات 
کتاب درسی یا تعداد کتاب هاي درسی برای 
یک پایة آموزشــی نیست، بلکه تعداد اهداف 
قصدشده برای هر پایة تحصیلی مطرح است 
که به واســطة آن، کتاب هاي مختلف اصلی و 

کمکی تدوین و تولید شــده اند و به تبع آن، ناشران خصوصی 
نیز برای همان اهداف، کتاب و منابع دیگری تولید کرده اند.

در پهنة بین الملل نیز به موضوع هرس برنامة درســی یا 
کاهش اهــداف، به صورت هاي گوناگون، برمی خوریم. 
برای نمونه، در سال 2004 در سنگاپور، نخست وزیر 
و وزیر آموزش و پرورش وقت، برنامه ای تحت عنوان 
»کمتر تدریس شــود، بیشتر یادگرفته شود«4 را 
اعالم كردند. بر اساس برنامة اعالمی، 
الزم بــود معلمان مدرســه ها در 
خصوص »محتوا، چرایی آموزش 
محتوا و چگونگی آموزش اثربخش 
آن« تأمل كنند. در این بین، نخست وزیر 

علت تحقق نیافتن 
اهداف قصد شدة 

برنامة درسی 
مصوب، تحقق 
ناپذیری آن ها 

در بستر مدرسه 
است. یعنی هم 

کمیت اهداف 
و هم کیفیت 

برخی از اهداف 
قصد شده، مانع 
از تحقق آن ها 

می شود

تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد 
سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخالقی، سواد سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخالقی، سواد 
و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت الزم، در واقع و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت الزم، در واقع 
اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود 

چنین شکافی طبیعی است.
2. ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر . ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر 
مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در 
کالس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم کالس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم 
از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطالح از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطالح 

معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتًا معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتًا »مقاوم در برابر 
تدریــس ماهیتی »هیوریســتیک«2 دارد  دارد 
و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، 
به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری 
درخصوص اهداف و شــیوة تحقق درخصوص اهداف و شــیوة تحقق 
آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها 
دســت می زند. بنابراین، بین دســت می زند. بنابراین، بین 
آنچه قصد شده است و آنچه آنچه قصد شده است و آنچه 
اجرا و کســب می شــود، اجرا و کســب می شــود، 
تفاوت  طبیعــی  تفاوت به طور  طبیعــی  به طور 

 یك تبیین بدیل
در مقابل این دو تبیین، مســئله را این گونه باید توضیح داد 
که علت تحقق نیافتن اهداف قصدشــدة برنامة درسی مصوب، 
تحقق ناپذیری آن ها در بســتر مدرسه است. یعنی هم کمیت 
اهداف و هم کیفیت برخی از اهداف قصدشــده، مانع از تحقق 
آن ها می شود. این توضیح، با توسل به تجربه های بین المللی، در 
محدودة کلمات این مقاله مي آید و سپس تجربة پروژة تحقیِق 

در دست اجرا نیز در ادامه خواهد آمد.
از منظر کمیت اهداف برنامه های درسی رسمی در مدرسه ها، 

کشورهای بســیاری به پدیدة »برنامة درسی متورم یا شلوغ«
برخورده انــد که در طول تاریخ نهادی شــدن آموزش و پرورش، 
آرام آرام و تحت تأثیــر عواملی بســیار،  به خصوص ســه عامل 

مداخلة حکومت ها برای انعکاس دیدگاه های 
تخصصی  رشــته های  متخصصــان  خویش، 
)دیسیپلین ها(، وســعت یافتن دامنه و تنوع 
معرفت های بشــر، رخ داده اســت. به عبارت 
دیگــر، از زمانی کــه آموزش و پرورش وظیفة 
حکومت ها شــد و برای آن نهادهایی همچون 
نهاد برنامه ریزی درســی و تألیف کتاب ایجاد 
شد، به دالیل متعددي که اینجا مجال بحثش 
نیســت، محتوای آموزش )یــا همان اهداف 
برنامه( قطور و قطورتر شــده است و گهگاه 
سخن از »حجیم بودن کتاب هاي درسی« در 
ایران هم می شنویم. اما موضوع تعداد صفحات 
کتاب درسی یا تعداد کتاب هاي درسی برای 
یک پایة آموزشــی نیست، بلکه تعداد اهداف 
قصدشده برای هر پایة تحصیلی مطرح است 
که به واســطة آن، کتاب هاي مختلف اصلی و 

کمکی تدوین و تولید شــده اند و به تبع آن، ناشران خصوصی 
نیز برای همان اهداف، کتاب و منابع دیگری تولید کرده اند.

در پهنة بین الملل نیز به موضوع هرس برنامة درســی یا 
کاهش اهــداف، به صورت هاي گوناگون، برمی خوریم. 
2004برای نمونه، در سال 2004برای نمونه، در سال 2004 در سنگاپور، نخست وزیر 
و وزیر آموزش و پرورش وقت، برنامه ای تحت عنوان 

»کمتر تدریس شــود، بیشتر یادگرفته شود«
اعالم كردند. بر اساس برنامة اعالمی، 
الزم بــود معلمان مدرســه ها در 
خصوص »محتوا، چرایی آموزش 
محتوا و چگونگی آموزش اثربخش 
آن« تأمل كنند. در این بین، نخست وزیر 
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ســنگاپور عبارتي کلیدی داشــت که: »ما باید از سیالبس ها 
بکاهیم تا فرصت کافی برای فراگرفتن تفکر تحلیلی و انتقادی 
برای بچه ها به وجود آید و یادگیری طوطی وار برای آزمون های 

چندجوابی را کنار بگذاریم.«
از منظــر کیفیــت اهداف برنامه های درســی رســمی در 
مدرسه ها نیز می توان دالیلی اقامه کرد که به واسطة ماهیت 
و ذات برخی اهداف که در اســناد رســمی آموزش و پرورش 
از آن ها به عنوان هدف نام برده شــده، اصالتًا در بســتر و بر 
محمل مدرســه محقق نمی شــوند. به تعبیر دیگر، مدرســه 
مرکب و محمل مناسبی برای تحقق چنین اهدافی نیست و 
تأثیرپذیری بچه ها از محیط بیرون از مدرسه 
)رسانه ، خانواده و جامعه( بسیار بیشتر است 
و حتی ممکن اســت تا حد زیادی با آن در 
تضاد باشــد و هدف به ضــد خودش تبدیل 
شود. در حوزة تربیت هنری و تربیت رسانه 
و زیست محیطی می توان مثال زد که پوستة 
دیــن، محیط زیســت، اخالق و رســانه در 
مدرسه آموخته و سنجیده مي شود و هستة 
این تربیت هــا که نقطة تمرکــز آن اهداف 

بوده، فراموش می شود.
پس، این تبیین بدیــل، به طور خالصه این 
است که دو اصل »چه چیزی مطلوب است« 
و »چــه چیزی ممکن اســت« در کنار هم و 
در نقطة تعادل باشــند، نــه اینکه مطلوب ها و 
خوبی ها به طور حداکثری به عنوان اهداف 
ذکر شــوند )نگاه کنید به اهداف مصوب 
دوره های تحصیلی( و حتي نیم نگاهی 
به ممکنــات و امکانــات و ظرفیت ها 
نشــود. نتیجه این می شود که اهداف در 
سطح اسناد و اهداف در سطح کالس درس 
دچار شکاف عظیمی می شوند. محصول 
جانبــی چنین نگاهــی از خود محصول 
آســیب زننده تر  و  گران ســنگ تر  اصلی 
است: مدرســه از اهدافی که اصالتًا برای 
آن برپا شــده است باز می ماند. بچه ها 
در نیــل به اهداف آمــوزش پایه هم 
توفیق نمی یابنــد و در چرخة معیوب 
نابرابری به  بــه دسترســی-  نابرابــری 
دســتیابی می افتند. دسترسی به سواد 
پایه )همچون خواندن و نوشتن دقیق 
و تحلیل های علمی و ریاضی( است 
که امــکان دســتاوردهای بعدی در 
حوزه های دیگر علمی و کاری را برای 

فرد فراهم می  كند.

 خالصه ای از پروژة در حال انجام
در ســال 1391 بــا حمایت یکی از خیرین آموزشــی که به 
مدرسه داری عالقه ای ندارد و بیشتر به تغییر نرم افزار آموزشی 
)الگوهای آموزشــی( عالقه مند اســت، کار تحقیق شروع شد. 

سؤاالت اصلی پیش روی این تحقیق بلندمدت عبارت اند از:
1( چه چیزهایی ارزش فراگرفتن دارند؟

2( اولویت بندی این چیزهای ارزشــمند با عنایت به شرایط 
حال و آیندة بشر کدام است؟

3( کدام یک از این محتواهای ارزشمند در بستر مدرسه قابل 
تحقق است و کدام یک نیست؟

4( ظرف زمانی آموزش مدرسه ای چقدر است؟
5( زمان الزم برای آموزش محتوای ارزشــمند اولویت بندی 
شــده چقدر اســت تا حداقل 80 درصد از بچه ها به تسلط 80 

درصدی در آن محتوای ارزشمند برسند؟
6( چقــدر از محتوای ارزشــمند )مظــروف( در ظرف زمان 

آموزش رسمی می گنجد؟
7( محتوای منتخب را با چه توالی و سرعت پیشرفتی باید در 

برنامة یک سال تحصیلی چید؟
8( بستر مناسب آموزش این محتوای منتخب ارزشمند خالص 
چیست؟ )براي مثال، داستان های سریالی با شخصیت هایی که با 
بچه ها بزرگ می شوند، به اضافة انیمیشن های مرتبط و فیلم های 
مرتبط با آن ها، یک کتاب اصلی داســتان یا همان کتاب اصلی 
درس کــه همة مفاهیم و مهارت هــای منتخب را از حوزه های 
رشــته  های گوناگون در برگرفته باشد؛ به همراه کتاب های کار 

و تمرین(.
9( سنجش های اصیل مبتنی بر برنامه  هاي كاربردي موبایلي 
که معلــم دربارة همان اهداف ارزشــمند منتخــب از بچه ها، 
به طور غیرمستقیم یا مســتقیم، به عمل می آورد و در پروفایل 

الکترونیکی دانش آموز ثبت و ضبط می شوند.
10( هدایت تحصیلی بچه ها و توجه به اســتعدادهای فردفرد 
آن ها براســاس پروفایل بلندمدتی که در دوره هاي دبســتان و 

متوسطة اول درست شده است.
در حال حاضر، برای سؤال اول که سؤالي مهم و پایه ای است، 
پاســخ هایی استخراج شــده اند که مبادی آن هم پژوهش های 
نظری اســت و کندوکاوهــای تجربی و گفت وگــو با معلمان، 

کارفرمایان، بچه ها، والدین و متخصصان موضوعی. 

 پی نوشت ها
1. Mike Schmoker
2. Huristic 
3. crowded curriculum
4. Teach less, learn more

موضوع تعداد 
صفحات کتاب 
درسی یا تعداد 
کتاب هاي درسی 
برای یک پایة 
آموزشی نیست، 
بلکه تعداد اهداف 
قصد شده برای 
هر پایة تحصیلی 
مطرح است

بوده، فراموش می شود.
پس، این تبیین بدیــل، به طور خالصه این 
است که دو اصل »چه چیزی مطلوب است« 
و »چــه چیزی ممکن اســت« در کنار هم و 
در نقطة تعادل باشــند، نــه اینکه مطلوب ها و 
خوبی ها به طور حداکثری به عنوان اهداف 
ذکر شــوند )نگاه کنید به اهداف مصوب 

سطح اسناد و اهداف در سطح کالس درس 

قصد شده برای 
هر پایة تحصیلی 
مطرح است
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آیدا جعفری
 مترجم 

چهرة آموزش و 
معلمان بدون چهره 

 چکیده
با شیوع بیماری کووید -19، طوفانی از تحوالت عظیم در تمام 
حوزه ها و اقشــار جامعة جهانی ایجاد شده است. این تغییر در 
نظام آموزشی نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است. دوران پساکرونا 
در حال حرکت به ســمت تأکید بیشــتر بر آمــوزش مجازی 
)معلم بدون تصویر( اســت کــه در آن نقش معلم و دانش آموز 
به طور قابل توجهی تغییر خواهــد کرد. این مقاله روش هایی 
را پیش بینــی می کند که در دوران پســاکرونا، در آن ها معلم، 
بدون تصویر، آموزش را به ســمت پیشرفت می برد. همچنین، 
چالش های پیش روی مدیران مؤسسات، معلمان و دانش آموزان 

و تحوالت و سازگاری آن ها با فضای مجازی را مطرح می کند.

 تحوالت قابل پیش بینی در آموزش پساکرونا
با توجه به اینکه جهان در مســیر تحوالت اساسی قرار گرفته 
است، این سؤال پیش می آید که چهرة آموزش در این تغییرات 
ناگهانــی چگونه خواهد بود؟ با توجه به پیشــرفت های صورت 
گرفته، مــوارد زیر به تحوالتی در آموزش اشــاره می کنند که 

می توانند زمینه ساز بازگشت جهان به پیش از کرونا باشند.

 آمــوزش مجازی به عنوان یک نیــروی غالب در 
تدریس و یادگیری

هنگامی که وحشــت از همه گیری کووید 19 فروکش کند، 
احتمااًل آموزش مجازی و اینترنت در بســیاری از مؤسســات 
جهان به  عنوان یک نیروی غالب در برنامة  درسی ارائه می شود. 
در فوریة 2020 دانش آموزان هنگ کنگ در خانه و با اســتفاده 
از برنامک های تعاملــی و در چین نیز 120 میلیون دانش آموز 

از طریق پخــش زندة تلویزیونــی، به یادگیــری ادامه دادند. 
معلمان نیــز از طریق برنامک هایی مانند مایکروســافت تیم1 
گوگل هنگ اوتز2، ِوبِکــس3 و زوم4، به کنفرانس ویدیویی روی 
آوردند. این شرایط به تقویت مهارت در کار و معاشرت به شکل 
یکپارچه کمک کرد. مثاًل گوگل یک اکوسیستم جامع ارائه داد 
 که معلمــان می توانند از طریق گوگل هنگ اوتز یا گوگل میت5 
کنفرانس تصویری ایجاد کنند، مطالب آموزشــی و تکالیف را 
در گوگل کَلس روم6 بارگــذاری کنند، در گوگل فورمز7 حضور 
و تکالیف دانش آموزان را پیگیری کنند و با اســتفاده از گوگل 

َکلندر8 به برنامه ریزی کالسی بپردازند.
افزایش حضور در اینترنت، نویدبخش استفادة بیشتر معلم و 
دانش آموز از فضای مجازی است که می توانند در آن با یگدیگر 
در تعامل باشند؛ به جای اینکه در کالس درس که کتاب، منبع 

اصلی محسوب می شود، نقش ثانویه داشته باشند.

 نقش، عملکرد و انتظارات از معلمان
معلم به مفهوم انتقال دهندة دانــش، که تنها به برنامه ریزی 
درسی و ارائة آن ها می پردازد، دیگر نمایندة آموزش آمیخته با 
فناوری در قرن 21 نیست، زیرا به تدریج دانش آموزان با لمس 
تلفن هوشــمند یا تبلت خود، دسترســی گسترده ای به دانش 
و مهارت های فنی پیدا می کنند و ایــن فرایند، ارزیابِی مجدد 
مســئولیت معلم در کالس را طلب می کند. در عصر دیجیتال، 
دانش آمــوزان خود را در کالس هــای از راه دوری می یابند که 
معلمان و هم کالسی هایشــان در آن حضــور فیزیکی ندارند و 
به منابع دسترســی سریع خواهند داشــت. این شرایط تأکید 
بیشــتری بر مربیانی دارد که به  عنوان یک تسهیلگر و راهنمای 

ناگیندر کور  و مانروشان سین بات
نویسندگان
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در عصر دیجیتال، 
دانش آموزان 
خود را در 
کالس های از راه 
دوری می یابند 
که معلمان و 
هم کالسی هایشان 
در آن حضور 
فیزیکی ندارند

تأثیرگــذار نقش خود را به عهده می گیرند و دانش آموزان خود 
را از طریــق صفحة نمایش هدایــت و نظارت می کنند. حضور 
مفید دانش آموزان در بستر آموزش آنالین، به آموزش خالقانة 
معلمان و همراهی دلسوزانه آن ها نیاز دارد. بنابراین، معلم باید 
مهارت هــای فردی خود را به منظور ادارة کل کالس در ســال 

تحصیلی به بهترین شکل تقویت کند.

 دانش آموزانی با مسئولیت های بزرگ تر
با اهمیت  یافتن آموزش مجــازی، به خصوص در زمان کرونا، 
نقــش دانش آموزان در یادگیری بیش از هر زمان دیگر اهمیت 
دارد. تحقیقات نشــان داده اســت، دانش آموزانــی که از نظر 
ســطح آمادگی در کار با رایانه، اینترنت، انگیزه برای یادگیری 
و برقراری ارتبــاط آنالین خودکفا بودند، از نظر خودآموزی در 
ســطح پایینی قرار داشتند. در این شــرایط، تالش معلم برای 
تهیة برنامة  درسی، استفاده از بسترهای متعدد 
آموزشی و حتی خالقیت، بدون تغییر بنیادی 
در نگرش دانش آموزان، نتیجة مفیدی نخواهد 
داشــت. برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزش، 
تصمیم گیــری آموزشــی و جســت وجو برای 

معیارهای خودکفایی، اهمیت حیاتی دارد.

 تحول در آماده سازی معلم
هم زمــان با تغییر در روش هــای آموزش در 
پســاکرونا، ســاختار تربیت معلمــاِن پیش از 
خدمت نیز متحول می شــود. در حال حاضر، 
تمرکز مناســبی بر تجهیز معلمــان پیش از 
خدمت به مهارت های فناوری اطالعات9، به منظور ایجاد فضای 
تعاملی مؤثرتر در کالس، وجود دارد. دوره های آموزشی تربیت 
معلمــان به طراحی مجدد نیاز دارند تا معلمان قبل از خدمت، 
به مهارت های مدیریتی و عاطفی مجهز شوند و بتوانند نیازهای 
عاطفی و روانی دانش آمــوزان را در فضایی که تعامل رو در رو 
تا حد زیادی کاهش می یابد، شناسایی و بر آن ها نظارت کنند. 
برای مثال، در نرم افزار ترلو10 پیشــرفت فردی دانش آموز قابل 
ردیابی اســت، اما نمی توان مشــخص کرد معلم کجا و چگونه 
بازخورد نشان دهد، یا روحیة دانش آموز را تقویت کند. بنابراین، 
وجود سازوکاری تربیتی برای معلمان، با هدف ایجاد رفاه عاطفی 

دانش آموزان در کنار پیشرفت تحصیلی، بسیار مهم است.

 نسبت دانش آموز به معلم
می توان انتظار داشــت با به کارگیری فناوری، نسبت معلم به 
دانش آموز، به خصوص در مؤسســات عالی، بیشتر شود. برای 
مثــال، میانگین نســبت معلم به دانش آموز در سراســر ایالت 
متحده 1 به 6 اســت و انتظار می رود این مقــدار با دیجیتال 
شــدن محتوای برنامة  درســی و کالس های درس، باالتر برود. 

مطالعات همچنین نشان داده اند، اداره کردن کالس های مجازی، 
در مقایسه با کالس درس حضوری که به وقت، تالش و انرژی 
بیشتری در ارائة درس نیاز دارد، کار ساده تری است. در تحقیقی 
دیگر مشــخص شد، نسبت باالی معلم به دانش آموز در کالس 

درس فیزیکی، با پیشرفت دانش آموز رابطة عکس دارد.

 پیامدهای تغییرات آموزش پساکرونا
اگرچه تحوالت یادشــده ممکن اســت در ماه ها و سال های 
پســاکرونا در آموزش ظاهر شوند، اما چالش هایی نیز در مسیر 
پیشــرفت و جبران زیان های آموزشی اخیر پیش  روی معلم و 

دانش آموز قرار دارد.

 شکاف دیجیتال و نابرابری در آموزش
نابرابری در دســتیابی به آموزش آنالین، ممکن است تفاوت 
بین دانش آموزان در کشــورهای توسعه   یافته و در حال توسعه 
را به طرزی عمیق افزایش دهد. با توجه به گزارش کلی جهانی 
دیجیتال در ســال 2020، فقط 60 درصد از جمعیت جهان به 
اینترنت متصل هستند که اکثر آن ها ساکن کشورهای پیشرفته 
هستند. مطالعات نشان داده است، این تفاوت ریشة عمیقی در 
نابرابری درآمد دارد، زیــرا دانش آموزان خانواده های کم درآمد، 
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به طور نامناســبی تحت تأثیر مجازی شدن آموزش، که نیازمند 
ابرازهای دیجیتال، دسترســی به اینترنت و شــرایط مناسب 
یادگیری در خانه اســت، قرار گرفته انــد. طبق تحقیقی دیگر، 
در این شــرایط، دانش آموزان به مناطقی مراجعه می کنند که 
اینترنــت رایگان ارائه می دهند، اما کیفیت پایین اتصال در این 
مکان ها، پخش محتوای تصویر با گرافیک مناســب را با مشکل 
مواجــه می کند. فراتر از این، احتمااًل این شــرایط زمینه ســاز 
نابرابری اقتصادـ  اجتماعی ریشــه داری خواهد بود که امروز در 

بسیاری از نقاط جهان شاهد هستیم.

 آمــوزش برای دانش آموزان با نیازهای خاص و در 
معرض خطر

جابه جایی به محیط آنالین، ممکن است در توسعة یادگیری 
دانش آمــوزان با نیازهای خاص و ضعیف از نظر درســی، تأثیر 
منفی داشته باشد. بسیاری از خانواده ها تحت فشار این موضوع 
هستند که به طور دائم فرزندان خود را نظارت و پیگیری کنند 
و مطمئن شــوند آن ها روی درس های خود متمرکز باشــند و 
تکالیف خود را به موقــع انجام دهند. مثاًل در خانواده هایی که 
فرزندان آن ها به اوتیسم یا اختالل یادگیری مبتال هستند، در 
کنار تعهدات روزانــه، آموزش با مهارت های خودآموزی11، یک 

چالش است که اگر به درستی هدایت نشود، 
کیفیت آموزش را به خطر می اندازد. همچنین، 

در مورد دانش آمــوزان ضعیف در درس، آموزش از 
طریق صفحة نمایش، ممکن اســت در یادگیری آن ها 

اختــالل ایجاد کند، زیــرا توانایی آن ها در دریافت ســریع 
راهنمایی از معلم و هم کالســی ها، محدودتر از زمان حضور در 

کالس فیزیکی است.

 تجربة آموزشی تمام عیار
معلمان و دانش آموزان در سراســر جهــان در پذیرش ایدة 
آموزش آنالین دچار چالش می شوند. زیرا به این ترتیب، تعامل 
اجتماعی که در ایجاد یک تجربة آموزشی سالم و کامل بسیار 
ضروری است، از دانش آموزان سلب خواهد شد. محدود کردن 
رو ممکن اســت بر رشد عاطفی و هوش هیجانی  در تعامل رو 
دانش آموزان تأثیر منفی داشته باشد. این شرایط در شکل گرفتن 

شــخصیت دانش آموزان نیز مؤثر است، زیرا 
مدرسه ها کانون فعالیت های اجتماعی هستند 
که در آن  تجربة آمــوزش در کالس درس با 
هم کالسی ها، برای دانش آموزان با ارزش است.

 تصمیمات کلیدی مدیریت آموزش
در  آنالین  آمــوزش  اجــرای  گســتردگی 
مؤسســات آموزشــی، در میزان پذیرش این 
روش آموزشــی جدید در آینده مؤثر خواهد 
بود. تعطیلی اجباری مدرســه  ها و دانشگاه ها 
به دلیل همه گیــري كرونا، در زمینة آموزش 
اختــالل ایجاد کرده اســت. بــا این حال و با 
گســترش سریع همه گیری در سراسر جهان، 
این مؤسســات در تالش بــرای انتقال کامل 
دوره ها به صورت آنالین هســتند. متأســفانه 

اکثر مدرسه  ها و دانشگاه ها برنامة تداوم کسب وکار و منابع الزم 
برای توسعة سریع دوره های آنالین را ندارند. بنابراین، احتمااًل 
اجــرا و انتقال ضعیف آموزش به شــکل آنالین، واکنش منفی 

دانش آموزان و معلمان را در پی خواهد داشت.

 منبع
Kaur.N & Singh Bhatt. M. (2020). The Face of Education and 
the Faceless Teacher Post COVID-19. Horizon J. Hum. & Soc. 
Sci. 2 (S): 39 – 48

 پی نوشت ها
1. Microsoft Team
2. Google Hangouts
3. Webex
4. Zoom
5. Google Meet
6. Google Classroom
7. Google Forms
8. Google Calendar
9. Information Technology (IT)
10. Trello
11. Autonomous Learning

محدود کردن 
تعامل رو دررو 

ممکن است بر 
رشد عاطفی و 
هوش هیجانی 
دانش آموزان 

تأثیر منفی داشته 
باشد. این شرایط 

در شکل گرفتن 
شخصیت 

دانش آموزان نیز 
مؤثر است
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فریده موسوی کریمی

 مقدمه
شــهروندی را می توان شناسنامة مشــترک مجموعه افرادی 
دانســت که در یک قلمرو مشخص سرزمینی با یک سرنوشت 
مشــترک، زیست اجتماعی را در کنار هم تجربه مي کنند. نهاد 
آموزش وپــرورش از طریق مهم ترین ابــزار اثرگذار خود، یعنی 
کتاب های درسی، این رســالت را دارد که با شیوه های کارآمد 
از حیطة شــناختی و قابــل درک کردن مفاهیــم کتاب برای 
دانش آموزان عبور و در الیه های درونی شخصیت نوجوانان نفوذ 
کند. درونی کردن مفاهیم شــهروندی در افراد، بر همبســتگی 
اجتماعی در ســطح ملی و محلی مي افزاید و سرمایة اجتماعی 

را تقویت مي كند. 
مشاهدة ناهنجاری های رفتاری گوناگون محیطی و اجتماعی 
در سطح خرد و کالن از قبیل »رعایت نكردن بهداشت عمومی، 
ایجاد آلودگی زیســت محیطی، تخلــف از قانون و دورزدن آن، 
توجه نكردن به الگوی درســت مصــرف آب و صرفه جویی در 
انرژی، تفکیک نكردن زباله و نابــودی هزاران تن مواد با ارزش 
بازیافتی، و تولید فاضالب، این سؤال را در اذهان ایجاد می کند 
که منشأ مشکل کجاست؟ خانواده؟ مدرسه؟ رسانه ها؟ این همه 
بي  تفاوتی و انفعال چرا؟ پرواضح است که محیط های آموزشی، 
به خصــوص آموزش وپرورش و مهم تر از آن محتوای کتاب های 
درســی، در کنار خانواده و رســانه های جمعی، وظیفة خطیر 

جامعه پذیرکردن افراد را برعهده دارند.
پرسشــی که مطرح می شــود، این اســت که اواًل آیا محتوای 
کتاب های درسی جامعه شناســی )که بررسی محتوای آن ها در 
دستور کار این مقاله است(، در زمینة تربیت شهروندی در حد 
انتظار به رسالت خود عمل کرده است یا نه؟ دوم اینکه این 
میزان توجه در کتاب ها در چه ســطح و گسترده ای 
بوده است؟ این مقاله از میان صورت هاي متنوع 

شهروندی، به جایگاه مفاهیم مرتبط با »شهروندی زیست محیطی« 
در کتاب های جامعه شناسی ۱ )تألیف ۱۳۹۵(، جامعه شناسی ۲ 

)۱۳۹۶( و جامعه شناسی 3 )۱۳۹۷( پرداخته است.

 تعریف شهروندی زیست محیطی  
از شهروند زیســت محیطی انتظار می رود، از محیط زیست و 
مشکالت آن آگاه باشد و نسبت به آن حساسیت داشته باشد و 
فعاالنه براي رفع مشکالت تالش کند. همچنین، به مهارت های 
الزم براي تشخیص مشکالت و حل آن ها مجهز باشد. حال باید 
دید، آگاهی و حساسیت نســبت به محیط زیست چگونه و در 
کجا باید ایجاد شود؟ مهارت های الزم در برخورد با مشکالت و 
حل آن ها در کجا باید کسب شوند؟ جوانان ما طی چه فرایندی 
می تواننــد از حالت انفعال و بی تفاوتی خارج و به شــهرونداني 

فعال تبدیل شوند؟
مجدداً به ســراغ کتاب های جامعه شناسی می رویم و با شیوة 
تحلیل محتــوا، فراوانی جمالت و پاراگراف ها، الگوي فعالیت ها 
و تصویرهاي مرتبط با شــهروندی زیست محیطی را استخراج 
می کنیــم. با توجه به اینکه شــهروندی زیســت محیطی یک 
مفهوم کلی است، بهتر است مؤلفه های مرتبط با این شهروندی 
مشــخص شوند تا نتایج حاصل از بررسی جمالت کتاب ها ما را 

به واقعیت نزدیک تر کنند.

 مؤلفه های شهروندی زیست محیطی در کتاب هاي 
جامعه شناسی دورة متوسطة دوم

ـ حق بهره مندی از محیط زیست سالم و بدون آلودگی
ـ بازیافت منابع مادی

ـ حق مشارکت شهروندان در برنامه  ریزی زیست محیطی
ـ حمایت دولت از تشکل های غیردولتی زیست محیطی

بررسى جايگاه 

حقوق شهروندى 
در كتاب هاى درسى جامعه شناسى
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ـ افزایــش دانــش شــهروندان در زمینة مســائل مربوط به 
محیط زیست

ـ مراقبت از جنگل ها و جلوگیري از قطع درختان
ـ رعایت الگوی صحیح استفاده از منابع )مانند آب، انرژی و خاک(

ـ رعایت حقوق حیوانات و گونه های گیاهی کمیاب
ـ کاهش تولید زباله های پالستیکی و خانگی و تفکیک زباله

 نتایج حاصل از یافته های پژوهش
é یافته های تحقیق نشــان می دهند، در هر سه کتاب درسی 
به مقوله های شهروندی، هر چند غیرمستقیم و ناقص، پرداخته 

شده است.
é شیوة پرداخت به این مؤلفه ها بسیار نامتوازن است. تا آنجا 
کــه از مجموع ۳۹ درس در ســه کتاب و از بیــن ۳۳ فراوانی 
کِل متعلق به مؤلفه های شهروندی، جای شگفتی است که ۱۹ 

مــورد آن ها تنها در یک درس بــه کار رفته اند 
)جامعه شناسی ۲( و در ۲۸ درس هیچ اشاره ای 

به این مقوله نشده است.
é آوردن حجم انبوهی از مثال ها در یک درس، 
آن هم بدون ایجاد فرصت کافی برای تحلیل و 
تفسیر آن ها، اشکال دوم این شیوة تألیف است. 
اگر دانش آموزی حوصلة کافی برای فراگیری آن 
درس نداشته باشــد، یا به هر دلیلی در کالس 
حضور نیابد، می توان نتیجه گرفت در فراگیری 
این حداقل هــا، حتی از حفظ مصداق هم ناکام 

خواهد ماند.
é در هیــچ یک از کتاب های بررسی شــده به 
مقولة مهم »بازیافت منابع مادی« اشــاره نشده 
اســت. امروزه در نظریه های جدید توســعه، به 
جای دعوت به ممانعت از رشد اقتصادی، مفهوم 
توسعة پایدار را مطرح می کنند و مفهوم جریان 
رشد را، دســت کم به لحاظ آرمانی، آن چیزی 

می دانند که موجب بازیافت منابع مادی شــود، نه تهی ساختن 
آن ها. مادة ۱۱۵ منشور حقوق شهروندی بر توسعة پایدار تأکید 
می ورزد. بر این اساس انتظار می رود کتاب درسی در پرداختن 

به این مقوله متعهدانه تر عمل کند.
é مؤلفة »حق بهره مندی از محیط ســالم و بدون آلودگی«، 
بیشترین توجه کتاب های درسی را به خود معطوف کرده است.

é زیرمقوله های »حق مشــارکت شــهروندان در برنامه ریزی 
زیســت محیطی« و »حمایت دولت از تشــکل های غیردولتی 
زیست محیطی« در مجموِع ســه کتاب، کمترین فراوانی را به 

خود اختصاص داده اند.
é در نتیجه، توجه به نسبت معقول کتاب های جامعه شناسی به 
مقولة »حق بهره مندی از محیط زیست سالم و بدون آلودگی« 
در مفهوم عام آن، و به حساب نیاوردن سایر مؤلفه های شهروندی، 

که به نوعی در ذیل شهروندی زیست محیطی 
تعریف می شوند، باعث می شوند کتاب هاي درسی 

نتوانند این مفهوم را در دانش آموزان نهادینه کنند.

 پیشنهادها
ـ دانش آموزان را به طور عملي و تجربي با ایده و مضمون هاي 
شهروندی آشــنا كنند؛ از طریق اختصاص فعالیت های عملی 
کتاب های درسی در موضوعاتی همچون صرفه جویی در آب و 
برق، اعتراض به کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند و نقد 

رفتار آن ها، تفکیک زباله، کاشت نهال در مدرسه و ... .
ـ مؤلفان کتاب های درســی جامعه شناسی، زیست شناسی و 
بینش دینی با هم اندیشی مشترک و هماهنگ، باید بتوانند در 
تدوین کتاب هاي درســی به مقوله های زیست محیطی، از نظر 
مســئولیت اجتماعی افراد، تعهد اخالقــی و دینی و صدماتی 
که متوجه جســم و روح انسان است، بپردازند. 
همچنین، باید شــرایطی ایجاد شود تا دبیران 
این سه حوزة درسی در همایش ها، جشنواره ها، 
نمایشــگاه ها، اجرای تئاتر، ارائــة فیلم و غیره 
بتوانند هم صدا با هم، در نهادینه  كردن ارزش های 
شهروندی زیست محیطی گام های مؤثر بردارند.

ـ با در نظر گرفتن ساعات کارگروهی، مؤلفان 
می توانند صفحاتی از آخر هر فصل از كتاب هر 
پایه را به طرح معمــا و جدول، با مضمون هاي 

شهروندی زیست محیطی، اختصاص دهند.
ـ در قســمت مربــوط به فعالیت هــای کتاب 
می توانند برای ایام تعطیــل از دانش آموزان کار 
عملی بخواهند؛ فعالیت هایــي مانند جمع آوری 
اطالعات و گزارش آن ها در کالس درس می توانند 
زمینه ساز گرایش رفتاری دانش آموزان به ایده های 
خوب شهروندی و فاصله گرفتن آن ها از رفتارهای 

ناپسند زیست محیطی باشد.
ـ توجه کتاب های درسی به مقوالتی نظیر اهمیت درختکاری 
و کاشــت نهال، صرفه جویــی در مصرف مواد شــیمیایی در 
آزمایشگاه مدرسه، اســتفادة درست از وسایل گرمازا، تأکید بر 
استفاده از مواد بازیافتی در بسته بندی خوراکی هاي بوفة مدرسه 
و آموزش تفکیک زباله های بازیافتی از ســایر دورریختنی ها، از 
طریق تعبیة سطل های مجزا در مدرسه، باید در اولویت و مرکز 

توجه کتاب های درسی باشد. 
ـ این همه میســر نمی شود، جز اینکه نویسندگان کتاب هاي 
درسی مســائل مربوط به محیط زیست را دغدغة خویش تلقی 
کنند و نگرانی های خود را در کتاب درسی بازتاب دهند. مادامی 
که این مســائل بخشــی از اولویت های مهم مؤلفان کتاب های 
درســی نباشد، شــاهد بی تفاوتی و انفعال محتوای کتاب هاي 

درسی در این زمینه ها خواهیم بود.

آموزش وپرورش 
از طریق مهم ترین 
ابزار اثرگذار خود 
یعني كتاب هاي 

درسي، این 
رسالت را دارد 
كه با شیوه هاي 
كارآمد، بتواند 
در الیه هاي 

دروني شخصیت 
نوجوانان نفوذ 

كند
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سمیه شعبانی
 معلم کالس سوم 

نقدى بر حل  مسئله
- کدوم بود؟ الگویابی؟ الگوســازی؟ نه فکر نکنم! حتمًا حاال 
که درسمون محیط و مساحته، «زیرمسئله»1 است! آره خودشه! 
همینه! ولی آخه چه ربطی داره؟! به نظرم مثل مسئله های ضربه 

که خانم توی فصل ضرب می داد!
این چه فکریه؟! من درست فکر می کنم یا کتاب؟! من درست 
فکر می کنم یا خانم معلم؟! حاال برای زیرمســئله باید چه کار 
کنم؟ حاال که تعداد کل شکالت ها رو می خواد، باید اول تعداد 
شکالت شیری ها، بعد هم تعداد شکالت قهوه ای ها رو پیدا و با 

هم جمعشون می کردم. خب، این جوری حل می شه دیگه!
خوب شد خانم معلم این مسئلة شکالت ها رو برامون حل کرد، 
وگرنه االن برگة من سفید می موند! دوستام در موردم چی فکر 
می کردن؟! خود خانم معلم رو بگو! مامان و بابا! خدا این کتاب و 

خانم معلم رو از ما نگیره! بذار مدادم رو بتراشم!
آه! سروش شکل کشیده! خدایا! نکنه رسم شکل بوده! اصاًل 

من ریاضی نمی فهمم! کی می شه که خالص بشم ازش؟! 

خوب اســت به این ســؤال فکر کنیم که تجربة گفت وگوی 
درونی باال ممکن است برای چند کودک پیش آمده باشد و چه 
اثری در ارتباط گرفتن یا قطع ارتباط او با ریاضی گذاشته باشد!
ســؤال دیگری که خوب است به آن هم فکر کنیم، این است 

که: »برای رسیدن به چه هدفی ریاضی را آموزش 
می دهیم؟ آیا قرار است کودکانی بپروریم که 

در بزرگ ســالی قدرت مواجهه با 
مســئله ها و چالش ها 

باشند،  داشته  را 
بتواننــد بــه 

فکر  آن ها 

کنند و باور داشته باشند که می توانند آن ها را حل کنند، برای 
حل مسئله چاره اندیشــی کنند، تصمیم بگیرند و باور داشته 

باشند که پاسخ دست یافتنی است؟!«
فکر نمی کنم کار جامعه با نیروی انســانِی وابســته به روش 
کتاب هــا و معلم، به خلق ایده های تازه، ابداع شــیوه های نو و 
یافتن راه حل های یاری بخش برســد! آیا شــما جــز این فکر 

می کنید؟
پس حل مسئله را چه کنیم؟

حل مسئله را به کودکان بسپاریم و بر راهبردها تمرکز نکنیم! 
تمرکز بر راهبرد فرصت ارتباط گرفتن با مسئله را، از نقطه ای 
که برای کودک معنادار است، می گیرد! بنابراین، دانش پیشین 
او را ندیــده می گیرد! همچنین، بــاور او را که من می توانم به 
مســئله فکر کنم و راه حل معنادار خودم را داشــته باشــم و 
بنابرایــن من عضــوی از جامعة ریاضی هســتم، برای کودک 
حیف می کند! فرصت فکرکردن به راه حل خود و دوســتانش، 
مقایســة آن ها با هم، یافتن شــباهت و تفاوت، و هدیه گرفتن 
و هدیــه دادن ایده هایــی که خود یا دوســتانش به آن ها فکر 
نکرده بودند، توســعه دادن راهبردهایشان را دریغ خواهد کرد! 
و فرصت ناب گفت وگو و ارتباط با محوریت ریاضی، نقدکردن 
و استدالل آوردن را از کالس درس و جامعة نیازمند به روحیة 

مشارکت و پیش بردن کارهای گروهی می گیرد!
سؤال آخر اینکه: »تمرکز بر چه چیزی مهم است؟ راهبرد 
یا تمام اتفاقات نابی که از طریق حل کردن مســئله و به 
اشتراک گذاری ایده های معنادار کودکان برای کالس 

و در نهایت برای جامعه فراهم خواهد شد؟«

 پی نوشت 
1. همان حل مسئله

که: »برای رسیدن به چه هدفی ریاضی را آموزش 
می دهیم؟ آیا قرار است کودکانی بپروریم که 

در بزرگ ســالی قدرت مواجهه با 
مســئله ها و چالش ها 

باشند،  داشته  را 
بتواننــد بــه 

فکر  آن ها 

و استدالل آوردن را از کالس درس و جامعة نیازمند به روحیة 
مشارکت و پیش بردن کارهای گروهی می گیرد!

سؤال آخر اینکه: »تمرکز بر چه چیزی مهم است؟ راهبرد 
یا تمام اتفاقات نابی که از طریق حل کردن مســئله و به 
اشتراک گذاری ایده های معنادار کودکان برای کالس 

و در نهایت برای جامعه فراهم خواهد شد؟«

 پی نوشت 
1. همان حل مسئله



سهیال نیک نژاد
کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

زندگى
در كالس درس علوم

از دید دانش آموز، کتاب درســی، معتبرترین منبع یادگیری 
است. او به کتاب درسی به عنوان مهم ترین کتاب در زندگی اش 
نگاه می کند. خط به خط، نوشته به نوشته و تک تک صفحات و 
تصویرهاي آن، تا مدت های طوالنی در ذهن او حک می شوند. 
هرچه دانش آموز کم سن تر باشد، این تأثیر عمیق تر و ماندنی تر 
خواهد بود، تا آنجا که می توان گفت هر بزرگ ســالی که دوران 
تحصیل را طی کرده باشد، برای همیشه از اولین کتاب درسی 

خود نوشته ها، تصویرها و شعرهایی به خاطر دارد.
از طــرف دیگــر، از آنجا کــه دانش آموز، براســاس همین 
کتاب درسی ارزشیابی مي شــود، این منبع یادگیری می تواند 
مهم ترین عامل ایجاد اضطراب، نگرانی، احساس ناتوانی و ضعف 
اعتمادبه نفس در دانش آموز شود. اگر دانش آموز در ارزشیابی به 
وسیلة کتاب درسی موفق شود، این احساس مقبولیت و توانایی 
می تواند زیربنای عزت نفس او در خانواده، بین هم ســاالن و در 
اجتماع باشد. اهمیت این توفیق تا حدی است که اگر او بتواند 
از آزمون پایانی )کنکور( ســربلند به در آید، گویی سرنوشت او 
برای همیشــه موفقیت آمیز رقم خواهد خورد. به عبارت دیگر، 
توفیق و عدم توفیق در یادگیری کتاب درســی می تواند اثر بر 
سرنوشت او تعیین کننده ای داشته باشد. به همین دلیل می توان 
گفت، نقش و مسئولیت مؤلف در سرنوشت دانش آموز، حساس 

و تعیین کننده است.
از وقتی خودم را شناختم، رویای معلمی را در سر می پروراندم؛ 
تا آنجا که در هشت سالگی، در خانه یک مدرسة کوچک ایجاد 
کردم و به برادر کوچکم درس می دادم. به یاد دارم، معلم کالس 
چهارمم که عالقة وافر مرا به معلمی دیده بود، در کنار صندلی 
خودش، جایگاهی به عنوان کمک معلم برایم در نظر گرفته بود. 
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در سال های راهنمایی و دبیرستان هم بسیاری اوقات زنگ تفریح 
در کالس می ماندم و در یادگیری مطالب درســی به دوســتانم 
کمک می کردم. این عالقه باعث شــد تحصیل خود را در رشــتة 

فیزیک ادامه دهم.
در ســال 58، معلمی را با تدریس در دبیرســتان شروع کردم. 
در ســال 67 یکی از معلمان فعال و عالقه مند، مرا با روش جدید 
آموزش علوم آشنا كرد. من که با آشنایی با این رویکرد، گمشدة 
خود را در معلمی پیدا کرده بــودم، به این روش روی آوردم و با 
اعتقاد به اینکه آموزش در دبســتان می تواند در ساختن باورهای 
علمی و شــخصیتی دانش آموزان بســیار مؤثرتــر از تدریس در 
دبیرستان باشد، تدریس علوم تجربی در دبستان را شروع کردم و 
با کمک استادان و همکاران مجرب، به تجربه آموزی و مطالعه در 

زمینة رویکرد جدید آموزش علوم پرداختم.
در این روش آموزشــي، به دانش آموزان فرصت داده می شــود 
خودشــان پدیده های علمی را تجربه کنند، دربــارة علت آن ها 
ســؤال کنند، شــرایط آن ها را تغییر دهند و نتایج را پیش بینی 
کنند. به عالوه، در فعالیت های گروهی شرکت کنند و با یادگیری 
گروهی، به رشــد یکدیگــر کمک کنند. من همة ایــن موارد را 
گمشدگان نظامي آموزشی می دانستم که در آن رشد کرده بودم.

ما به کمک بچه هــا، نه تنها همة آزمایش هــای کتاب را، بلکه 
آزمایش های تکمیلی بیشــتري نیز انجــام می دادیم. همچنین، 
بسیاری اوقات یافته های جدیدی سر کالس داشتیم که همة ما را 
به وجد می آورد. می توان گفت من و بچه ها با درس علوم زندگی 

می کردیم و لذت یادگیری را می چشیدیم.
من در طی سال های آموزش علوم، با نیازها و عالقه هاي بچه ها، 
محتوایــی که برای هر پایه قابل درک اســت، نقاط قوت و ضعف 
کتاب درســی، آزمایش های جایگزین یا تکمیلی و مطالب مورد 
نیاز آشنا شده بودم. در سال 78 این موارد را با گروه علوم تجربی 
دفتر تألیف در میان گذاشتم. از آن زمان، همکاری من با این گروه 

شروع شد.
در سال 79 پیشــنهاد همکاری در تألیف کتاب علوم 1 به من 
داده شــد. این پیشنهاد را پذیرفتم، زیرا معتقد بودم مؤلف کتاب 
درســی باید قبل از تألیف، چند ســال موضوع درسی مربوطه را 
تدریس کرده باشد. به عالوه با این همکاری می توانستم تجربه هاي 
شــیرین و موفقی را که در کالس کســب کرده بودم، در اختیار 

معلمان و دانش آموزان قرار دهم.
با آنکه پیشــتر در زمینة تهیة محتــوای کتاب علوم 1 فعالیت 
داشتم، از آن زمان تاکنون، هر بار که به صفحات کتاب می نگرم، 
دنیایی از عشــق به معلمی، عالقه بــه بچه ها، تالش برای تقویت 
قدرت اندیشه و دست در ایشان، ایجاد اعتقاد به یادگیری جمعی 
و در یک کالم تقویت حس ارزشمندی در بچه ها را به یاد می آورم 
و خداوند را برای این توفیق که به من و همکارانم عطا کرد، بسیار 

شکرگزارم.
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ُقْل َربِّ ِزْدنى ِعْلمًا
بگو پروردگارا علم مرا افزون كن.

سوره طه، آيه 114
oerp.ir

كتاب ها و نشريات جديد سازمان پژوهش و
 برنامه ريزى آموزشى را از وبگاه   پى گيرى نماييد.
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