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مقدمه
ســند تحــول آمــوزش و پــرورش و برنامـهی درســی ملــی دو منشــور بنیادیــن
و ضــروری هســتند کــه طــی چنــد ســال مطالعــه دقیــق و بحثهــای
کارشناســی توســط تعــداد قابــل توجهــی از صاحبنظــران و کارشناســان
طراحــی وتولیــد شــده و نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور را از جهــت مبنــا
بینیــاز ســاخته اســت .البتــه از مطلــق و بیعیــب معرفــی کــردن آنهــا
ً
نیــز بایــد پرهیــز کــرد زیــرا کــه محتمــا هــر مطلــب ســاختهی انســان
دارای نواقــص و محدودیتهایــی اســت کــه برخــی از آنهــا در طــول
زمــان معلــوم میشــود .لکــن تــا زمانــی کــه اعتبــار ایــن قبیــل اســناد
باقــی اســت بایــد مــورد اعتنــای جــدی قــرار گیرنــد و توســط برنامهریــزان و
ُ
عامــان بــه اجــرا درآینــد .طــی نــه ســال کــه از تصویــب ایــن اســناد ســپری
میشــود چنــد مواجهــه بــا اینهــا انجــام گرفتــه اســت ،گاهــی عــدهای
ً
اظهــار میکردنــد کــه اصــوال مــا چــه نیــازی بــه ایــن نــوع اســناد داریــم.
اینهــا مانــع تصمیمگیــری و برنامهریــزی هســتند و نبایــد خیلــی «ســند»
ً
ً
«ســند» گفــت .ایــن گــروه احتمــاال کســانی هســتند کــه اصــوال بــا تبعیــت
از یــک ســند کــه طبــق نظــام فلســفی و فکــری مقبــول در آن تدویــن شــده
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اســت؛ مشــکل دارنــد .بعضیهــا ایــن طــور هســتند و قیــود باالســری را
برنمیتابنــد .گــروه دوم نیــز کســانی هســتند کــه بــه طــور صریــح بــا اســناد
تحولــی مخالفــت نمیکننــد ولــی بــه آنهــا حســاس هم نیســتند شــاید اگر
احســاس کننــد کــه توجــه بــه ایــن اســناد بــه افــول گراییــده خوشــحال نیــز
میشــوند و گــروه ســوم افــراد و کارشناســانی هســتند کــه نــگاه حداقلــی
و حاشــیهای بــه ایــن اســناد دارنــد یــا تصــور میکننــد و یــا تعمــد در ایــن
دارنــد کــه بــه صــورت "تــار مویــی" بــه ســند وصــل شــوند و بــه همــان انــدازه
نیــز اثــر پذیرنــد .در کتابهــای درســی کنونــی مــا ایــن نــوع رویکــرد را البتــه
بــا شــدت و ضعــف مالحظــه میکنیــم .گــروه چهــارم آنانــی هســتند کــه
جایــگاه اســناد باالدســتی را بهدرســتی دریافتهانــد و همــان نگاهــی کــه در
یــک بنــا بــه زیربنــای آن دارنــد؛ درســت همــان نــگاه را بــه اســناد تحولــی
دارنــد .ایــن گــروه معتقــد هســتند کــه هم ـهی تصمیمــات نظــام تعلیــم و
تربیــت در ردههــای مختلــف بــه بناهایــی منتهــی میشــوند کــه بایــد
بــه "مبنــا" مبتنــی باشــند .برنامههــای درســی ،نیــروی انســانی ،اقتصــاد
آمــوزش و پــرورش ،فعالیتهــای فرهنگــی ،فعالیتهــای آموزشــی و ســایر
امــوری کــه در مجموع ـهی آمــوزش و پــرورش انجــام میپذیــرد ،هرکــدام
یــک "بنــا" هســتند ،یعنــی در یــک زمین ـهای و بــا یــک طــرح و نقش ـهای
ً
ســاخته شــدهاند .قاعدتــا هریــک از اینهــا بــر پایــه و اساســی متکــی
هســتند .هــر قــدر آن پایــه قویتــر و مطمئنتــر باشــد پایایــی و عمــر بنــا
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بیشــتر خواهــد بــود .برعکــس هــر قــدر سســت باشــد بنــا نیــز سســت بنیــان
و میــرا خواهــد بــود .آیــا ایــن قاعــده عقالنــی بیــن مبنــا و بنــا را کســی و
گروهــی میتوانــد نفــی کنــد؟ ممکــن اســت در زبــان و عبــارات نفــی شــود
ولــی هرگــز در صحنــه عمــل نفــی شــدنی نیســت.
مــا در شــرایط کنونــی بــه عملــی کــردن رویــه چهــارم احتیــاج مبــرم داریم.
البتــه ایــن نکتــهی مهــم نیــز بایــد در خاطرههــا باشــد کــه تأکیــد بــه
پیــروی از اســناد باالدســتی و اســتناد بــه محتــوای آنهــا نبایــد بــه ســوی
تحجــر بلغــزد .بایــد ارتبــاط بــا ســند یــک ارتبــاط معنــادار ،هوشــیارانه و
عالمانــه باشــد .عقــل و خــرد بــه عنــوان یــک نیــروی بــی بدیــل بایــد در
همـهی لحظــات همــراه باشــد و در هــر تأملــی و هــر قدمــی کــه برداشــته
میشــود از طریــق عقــل مــداری ،اســتواری و حکمــت بــه خــود بگیــرد
و میــزان مقبولیــت آن را باالتــر ببــرد .بــه عبــارت دیگــر بهــره گیــری
از اســناد تحولــی بایــد عاقالنــه باشــد و محاســبه دقیقتــر در همــهی
مراحــل صــورت گیــرد.
تدوین الگوی عملیاتی
تنها راه عملیاتی کردن سند تحول بنیادین
رابطـهی مبنــا بــا بنــا چگونــه بایــد تحقــق یابــد؟ ایــن پرســش بســیار جــدی
و پاســخ بــه آن فــوق العــاده ضــروری اســت .ربط"مبنــا" و "بنــا" بــا الگــوی
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کاربــردی مناســب انجــام میپذیــرد .ایــن الگــو بایــد طــوری صورتبنــدی
شــود کــه گامهــای مشــخص و قابــل انجــام و قابــل ارزیابــی را در برگیــرد
و پیشــرفت در آن را بتــوان مــورد داوری قــرار داد .الگــوی علمیاتــی در
هریــک از بخشهــای وزارت آمــوزش و پــرورش بــه تناســب هریــک از
آنهــا تدویــن میشــود .انتظــار مــیرود هریــک از بخشهــای مهــم
وزارتخانــه نســبت خــود را بــا ســند از طریــق الگــوی عملیاتــی تعریــف و
اجــرا کننــد نــه از طریــق اســتناد بــه فــان بنــد ،مــاده ،تبصــره و غیــره.
بــرای تأســی ســاختاری و ارگانیکــی از ســند بایــد الگــوی ربــط (عملیاتــی)
طراحــی کــرد .چــه کســانی چنیــن الگویــی را تدویــن کننــد؟ طبیعــی
اســت کــه یــک تیــم برنامهریــزی مشــتمل بــر اهــل نظــر و اصحــاب
عمــل بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد .فــرد یــا افــرادی کــه بــا برنامهریــزی
انــس و الفــت کافــی دارنــد بایــد در ایــن تیــم حضــور داشــته باشــند .علــت
ایــن کــه تاکنــون ایــن ســند بــه بــار ننشــته اســت ،نداشــتن نقشـهی اجــرا
و یــا همــان الگــوی علمیاتــی اســت.
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 -1نگارنـده :اینجانـب ضـرورت ایـن مهـم را بارهـا طرح نمودهام ولی متأسـفانه خریـدار پیدا نشـد و یا خریدار
جـدی از سـوی مسـووالن نیافتـم در نتیجـه تعقیـب نکـردم .اکنـون وزیر محتـرم و دلسـوز آمـوزش و پرورش
مشـتاقانه و صادقانـه در عرصـهی عمـل و اجرا درخواسـت کمک کرده اسـت .ایسـتادن و بیاعتنا ماندن یک
خطـای بزرگی اسـت که خداونـد آن را نخواهد بخشـید.
لـذا اینجانـب کـه از دانشـگاه بـه عشـق یـاری به مسـووالن محتـرم سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزش
تغییـر موقعیـت دادم و بـه صـورت مأموریـت یـک سـاله به سـازمان پژوهش ملحق شـدهام در پاسـخ به ندای
وزیـر محتـرم آمـادهی همـکاری هسـتم و تدویـن الگـوی عملیاتـی در عرصـه برنامهریـزی درسـی را بـر خـود
فـرض میدانم.
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معرفی الگوی تدوین برنامه درسی
مبتنی بر اسناد باالدستی

در معرفــی الگــوی تدویــن برنامـهی درســی بــر پایـهی ســند تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش بــا دو منبــع اصلــی ســروکار داریــم .یــک منبــع "ســند
تحــول" و منبــع دیگــر "ادبیــات برنامـهی درســی" اســت .چنانچــه بــه هریــک
از ایــن دو وجــه بــی توجهــی کنیــم بــه همــان انــدازه کار خــود را معیــوب
میکنیــم .ایــن توجــه دو ُبعــدی درتبییــن و مدلســازی برنامهریــزی درســی
در رویکــرد فطرتگرایــی توحیــدی عینیتــر نمایــان میشــود.
مراحل تدوین الگوی عملیاتی
در عرصهی برنامهریزی درسی
مرحله اول :چگونگی منطق برنامه درسی
منطــق برنامــهی درســی در پاســخ بــه "چرایــی" برنامــه درســی معیــن
میشــود .در صــورت توضیــح مناســب چرایــی در یــک برنامــه ،برنامهریــزی
ســایر عناصــر ســهلتر میشــود و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر نیــز بــه
صــورت منســجم شــکل میگیــرد .بــرای توضیــح چرایــی یــک برنامــه بایــد
از مبانــی یــاری گرفــت .مبانــی بــه مثاب ـهی ریشــه درخــت برنامــه درســی
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اســت .توصیــف ماهیــت انســان ،ماهیــت ارزش ،ماهیت معرفــت و ماهیت
هســتی فضــای فکــری شــفاف بــرای تعییــن «رویکــرد» برنامهریزی درســی
بــه وجــود مــیآورد .در رویکــرد ،مجموعــهای از گزارههــای تجویــزی در
خصــوص عناصــر برنامــه درســی مــدون میشــود .بایدهــا و نبایدهــای
حاکــم بــر تدویــن "هــدف" ،تعییــن نیــاز ،تعییــن محتــوا و ســایر عناصــر در
رویکــرد تعییــن میشــود .بــر پایـهی رویکــرد میتــوان «منطــق» را نوشــت.
بــی تردیــد هــر قــدر فهــم از مبانــی و رویکــرد صحیحتــر و عمیقتــر باشــد
راه بــرای تعییــن منطــق بازتــر و واضحتــر میشــود در شــکل زیــر فرآینــد
شــکلگیری منطــق برنامــه درســی نشــان داده میشــود:
مبانی
برنامه

توصیف
برنامه

رویکرد فطرت گرایی
توحیدی

تجویز
عام

رویکرد خاص
حوزه

منطق

تجویز
خاص

بیان
چرایی

نکاتی که در تعیین منطق باید رعایت کرد:
 -1در تعییــن رویکــرد خــاص حــوزهی تربیــت و یادگیــری بــه
رویکردهــای مطــرح در هریــک از حوزههــا بایــد توجــه کــرد.
ً
معمــوال در هریــک از حوزههــای معرفــت براســاس دیدگاههــای
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فلســفی مختلــف ،رویکردهــای مختلفــی وجــود دارد .بعضــی از
ایــن رویکردهــا ریشـهدار هســتند و بــه فلســفههای ســنتی ارتبــاط
پیــدا میکننــد و برخــی دیگــر بــه فلســفههای متأخــر مربــوط
میباشــند .شــناخت ایــن رویکردهــا در هــر کــدام از حوزههــا
بــه طراحــان برنامـهی درســی کمــک میکنــد تــا رویکــرد خــاص
نشــأت گرفتــه از فطرتگرایــی توحیــدی را مشــخص ســازند.
 -2منطــق برنامــه از درک درســت مبانــی و رویکــرد خــاص هــر
ً
حــوزه بــه دســت میآیــد .اصــوال "مبانــی"" ،رویکــرد" و "منطــق"
ســه موضوعــی هســتند کــه بــه دنبــال هــم معنــا پیــدا میکننــد.
 -3رویکــرد خــاص هــر حــوزه تــا حــدودی در بیانی ـهی حوزههــا
ارائــه شــده اســت .ممکــن اســت ایــن ارائــه از حــوزهای بــه
حــوزهی دیگــر متفــاوت باشــد ولــی فهــم آن همــراه بــا ســایر
نکاتــی کــه بیــان شــد بــه مشــخص کــردن منطــق ،یاریرســان
خواهــد بــود.
مرحله دوم :تعیین نیاز
از ذکــر واژهی مرســوم نیازســنجی 2پرهیــز میکنــم زیراکــه نیازســنجی
ً
صرفــا از ســنجش و تشــخیص نیازهــا براســاس دادههــا و اطالعــات
2- Need assessment
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واقعیتهــای آموزشــی حکایــت میکنــد .فــرض بــر ایــن اســت کــه
نیازهــا را بایــد براســاس اطالعاتــی کــه بــه دســت میآوریــم؛ ســنجش
کنیــم و تشــخیص دهیــم .ایــن فــرض را نفــی نمیکنــم ولــی کافــی
هــم نمیدانیــم .در تربیــت اســامی و طراحــی "برنامههــای درســی
خــدا محــور" وجــه عمــدهی نیازهــا براســاس آموزههــای وحیانــی تعییــن
میشــود .در اینجــا دیگــر نیازهــا ربطــی بــه دادههــای عینــی نــدارد
بلکــه بایــد بــا عنایــت بــه دورههــای تحصیلــی تعییــن شــوند .بــه عبــارت
دیگــر بایــد "تعدیــل نیــاز" کنیــم نــه ســنجش نیــاز .بــه عنــوان نمونــه نیــاز
بــه "عبودیــت" نیــاز بــه "حیــات طیبــه" نیــاز بــه "توانایــی عقالنــی بــاال"،
«نیــاز بــه روحیـهی مســوولیتپذیری» و امثــال اینهــا کــه در ســند تحــول
بنیادیــن و برنامـهی درســی ملــی طــرح گردیــده اســت؛ بــا هیــچ توجیهــی
قابــل حــذف نیســتند بلکــه بایــد آنهــا را متناســب بــا ســطح رشــد متربــی
و فلســفهی هریــک از دورههــای تحصیلــی تعدیــل کــرد .در همیــن نکتــه
اســت کــه آمــوزش و پــرورش بــا مشــکل مواجــه شــد و نقدهــای زیــادی
ً
را متوجــه خــود نمــوده اســت .مثــا میگوینــد حیــات طیبــه یعنــی چــه؟
ً
ایــن حــرف کلــی را چــه طــور میتــوان پیــاده کــرد؟ حقیقتــا بــه ایــن نقدها
نمیتــوان خــرده گرفــت بــرای اینکــه مــا در طراحــی برنامههــای درســی
و تولیــد مــواد و رســانههای یادگیــری بــه طــرز صحیــح و کاربــردی عمــل
ً
نکردهایــم .قاعدتــا بایــد نیازهــای وحیانــی را بــا شــاخصهای رشــد
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ســطوح مختلــف متناسبســازی کنیــم .بایــد نشــان دهیــم کــه حیــات
طیبــه در دورهی ابتدایــی در چــه ســطحی مــورد انتظــار اســت؟ بــرای
ایــن کار الزم اســت ،تحلیــل دقیقــی از ویژگیهــای متربــی در ســطوح
رشــد بــه عمــل آوریــم و آنهــا را در گروههــای کانونــی بحــث کنیــم و
بــه جمعبنــدی برســیم .بــه شــرط انجــام دقیــق ایــن بخــش از تعییــن
نیــاز ،آیــا کار تعییــن نیــاز بــه اتمــام میرســد؟ پاســخ منفــی اســت ،زیــرا
کــه هنــوز از واقعیتهــا صدایــی نشــنیدهایم و رصــد نکردهایــم .از
طریــق پژوهشهــای کاربــردی بایــد نیازهــای اجتماعــی را تشــخیص
دهیــم و فهرســتی از آنهــا را مــدون کنیــم .بــه عنــوان مثــال ممکــن
اســت مطالعــات نشــان دهنــد کــه نوجوانــان در هویتیابــی مشــکل
دارنــد .ایــن مســئله بــه راه حــل نیــاز دارد .ضــرورت "هویتیابــی" بــه
عنــوان یــک نیــاز آموزشــی بر"پای ـهی تحقیق"خــود را نشــان میدهــد.
بــه عنــوان دوم مثــال فــرض کنیــد پژوهشهــا خبــر از روحیـهی قانــون
شــکنی نســل جدیــد بدهنــد .براســاس نیــازی بــه نــام "قانونگرایــی" ایــن
موضــوع اهمیــت خــود را نشــان میدهــد .بــه طــور کلــی در ایــن وجــه از
تعییــن نیــاز تابــع واقعیتهــا هســتیم ،ضمــن ایــن کــه در وجــه نخســت،
تابــع آرمانهــا هســتیم بــه همیــن دلیــل اعتقــاد دارم بایــد کارشناســان
برنامهریــزی درســی بین"آرمــان و واقعیــت"در ســفر ذهنــی باشــند و
مطالعــات خــود را نیــز بــا ایــن ســفر هماهنــگ کننــد.
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با هم نگری دو وجه نیاز
نیازهــای اصیــل همــان نیازهــای وحیانــی هســتند زیــرا کــه با فطــرت الهی
متربــی و تربیــت الهــی او رابطـهی مســتقیم دارد .هیــچ چیــزی نمیتوانــد
و نبایــد جایگزیــن نیازهــای وحیانــی و ثابــت شــود .اینهــا مجموع ـهای از
نیازهــا هســتند کــه در هریــک از دورههــا و پایههــای تحصیلــی متناســب
بــا آنهــا ،معنــا و مفهــوم پیــدا میکنن ـد .دســته دوم نیازهــای اجتماعــی
و متغیــر هســتند کــه براســاس ضرورتهــا و واقعیتهــای اجتماعــی و از
طریــق پژوهشهــای مــورد نیــاز مشــخص میشــوند.
مســایل اجتماعــی کــه در نیازســنجی بررســی میشــود و مبنــای فهــم
نیــاز میباشــند تحــت تأثیــر نیازهــای وحیانــی قــرار میگیرنــد .در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه «چــه مــواردی را بایــد مســئله اجتماعــی محســوب
نمــود»؟ نیازهــای وحیانــی کمــک میکنــد .در هــر جامع ـهای مســائل و
مشــکالتی بــروز و ظهــور پیــدا میکننــد ولــی طــرز تلقــی نســبت بــه نــوع
و جایــگاه مســایل در پرتــو فلســفه حاکــم بــر آن جامعــه شــکل میگیــرد.
بــرای فهــم دقیقتــر ایــن موضــوع جامع ـهی خــود را بــا جامع ـهی غربــی
مقایســه کنیــد .بــه عنــوان نمونــه در جامعـهی مــا رابطــهی دختر و پســر به
فــرم غربــی و یــا پدیــدهی شــومی بــه نــام «ازدواج ســفید» از جملــه مســائل
مهــم بــه حســاب میآینــد و مقابلــه بــا آنهــا را بایــد در برنام ـهی درســی
بــه عنــوان نیــاز در نظــر گرفــت .چــه بســا ایــن نــوع امــور در یــک جامعـهی
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لیبرالــی کــه کاری بــا وحــی و خداونــد ندارنــد؛ مســئله بــه حســاب نیاینــد
آنهــا نیــز چیــزی دیگــری را مســئله محســوب کننــد .مســایل اجتماعــی
بــا عینــک مکتــب و نظــام فلســفی مقبــول ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
البتــه ایــن نســبت بیــن مســائل اجتماعــی و دیدگاههــای فلســفی بــه ایــن
ً
معنــا نیســت کــه در تحلیــل مســایل اجتماعــی صرفــا از ایــن منظــر بنگریم.
بلکــه بایــد نــگاه جامــع بــه اجتمــاع داشــته باشــیم و واقعیتهــای موجــود
را درک کنیــم .ولــی در داوری و طبقهبنــدی نیازهــا بــه ارزش و جایــگاه
مســایل از منظــر ایدئولــوژی مقبــول توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
الگوی تعیین نیاز
در گام نخســت؛ اســناد تحولــی آمــوزش و پــرورش و ســایر اســنادی
کــه در مراجــع بــا صالحیــت از قبیــل شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تولیــد و مصــوب شــدهاند .مــورد
بررســی و مطالعــه قــرار میگیــرد و نیازهــای وحیانــی تعییــن میشــود.
بدیهــی اســت کــه ایــن نیازهــا در ســطح کلــی و بــرای انســانیت مطــرح
هســتند و گامهــای بعــدی آنهــا را کاربردیتــر خواهــد نمــود .بــه عنــوان
مثال"حیــات طیبــه" یــک نیــاز همگانــی اســت و مــورد تأکیــد ســند تحولی
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش نیــز میباشــد.
گام دوم؛ تحلیــل نیازهــای کلــی بــه نیازهــای جزییتــر و متناســب بــا
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دورههــای تحصیلــی اســت .در انجــام ایــن کار از دیــدگاه روانشناســان و
ســایر متخصصــان تعلیــم و تربیــت میتــوان بهــره گرفــت .فــن "دلفــی"
در اعتباریابــی نیازهــای دورهی تحصیلــی قابــل اســتفاده خواهــد بــود .از
گروههــای کانونــی هــم میتــوان اســتفاده کــرد.
گام ســوم؛ تحلیــل و تعریــف تفصیلی"جامعــهی مطلــوب"در راســتای
نیازهــای وحیانــی اســت .رابطــهی فــرد و جامعــه و اثرگــذاری شــرایط
اجتماعــی در رشــد فــرد قابــل انــکار نیســت و بــر ایــن اســاس بایــد
مختصــات جامعــه مطلــوب تعریــف شــود تــا بتــوان مبنایــی بــرای
تشــخیص نیازهــای اجتماعــی معلــوم کــرد.
گام چهــارم؛ مســئله یابــی و تجزیــه و تحلیــل پژوهشــی وضــع موجــود
براســاس شــاخصهای وضــع مطلــوب اســت در ایــن مرحلــه معلــوم
میشــود کــه واقعیتهــای موجــود چــه وضعــی نســبت بــه شــرایط
مطلــوب دارنــد ،اگــر واقعیتهــا را بــه درســتی نشناســیم و تحلیل درســتی
از آن نداشــته باشــیم قــادر بــه فهــم دقیــق نیازهــای واقعــی نخواهیــم
بــود .ممکــن اســت در ایــن مــورد پژوهشهایــی انجــام شــده باشــد کــه از
آنهــا بهرهبــرداری میکنیــم.
گام پنجــم؛ فاصلــه بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب بررســی و
تحلیــل میشــود و مطابــق آن نیازهــا معلــوم میگــردد .از طریــق ایــن
اقــدام ،حــد نیــاز ،وضــوح بیشــتری پیــدا میکنــد.
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گام ششــم؛ در برگیرنــده نیازهــای وحیانــی و نیازهــای اجتماعــی خواهد
بــود .اصالــت بــا نیازهــای وحیانــی اســت و از نیازهــای اجتماعــی نیــز
بــه عنــوان عوامــل زمینهســاز بــرای تحقــق نیازهــای وحیانــی اســتفاده
میشــود .ضمــن ایــن کــه نیازهــای اجتماعــی غیــر اصیــل و متغیــر
میباشــند ولــی بــا اهمیــت هســتند و بخشــی از اهــداف و محتــوای
برنامــه درســی بــرای پاســخ گویــی بــه ایــن نیازهــا تهیــه و تنظیــم میشــود.
آن چــه کــه در برنامـهی درســی مبتنــی بر اندیشــه اســامی اهمیــت دارد؛
تحقــق نیازهــای وحیانــی متربــی اســت و بقیــه امــور زمینــه ســاز تأمیــن
ایــن نیازهــا هســتند.
گام هفتــم؛ اولویــت بنــدی نیازهاســت .پاســخ گفتــن بــه نیازهــا و
بــرآورده کــردن آنهــا بــه شــرایط ،امکانــات و اوضــاع مســاعد نیــاز دارد.
نمیتــوان آنهــا را یکبــاره عملــی کــرد .الزم اســت طبــق جایگاهــی کــه
دارنــد و اثــری کــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی فــرا گیرنــدگان دارنــد
ً
اولویــت بنــدی شــوند .ممکــن اســت بعضــی از نیازهــا اصطالحــا اورژانســی
باشــند و پاســخ ســریع طلــب کننــد؛ آنهــا رابایــد در اولویــت قــرار داد و بــه
برنام ـهی عملیاتــی تبدیــل نمــود .بــه عنــوان مثــال اکنــون رونــد جمعیــت
در ایــران رو بــه پیــری اســت اگــر فکــری نشــود در ســالهای آتــی بــه
تعــداد ســالخوردگان اضافــه و از تعــداد جوانــان کاســته خواهــد شــد و ایــن
بــه ضــرر جامعــه اســت .جامعـهی پیــر ظرفیــت توســعه وتعالــی را از دســت

18

ً
میدهــد و بــه یــک جامعــه صرفــا مصــرف کننــده تبدیــل میشــود .لــذا
بایــد در ایــن خصــوص تدبیــری اندیشــید .از ایــن نمونههــا ،مــوارد متعــددی
میتــوان ذکــر نمــود کــه جــزء اولویتهــای نیازهــای مــا اســت .از طریــق
اولویتبنــدی نیازهــا ومبنــا قــرار دادن آنهــا در تدویــن هدفهــا بــه میــزان
تأثیــر برنامههــای درســی افــزوده میشــود و قابــل دفاعتــر میشــود.
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منابع تعیین نیاز

آرمانها

رشته علمی

واقعیتها

نیازهای وحیانی

انتخاب نظریهها و
رویکردها

نیازهای اجتماعی و
مسائل اجتماعی

تحلیل نیاز به دوره
تحصیلی

فرود علم در دوره
تحصیلی

نیازها

تحلیل نیازها به
درس خاص

فرود علم در درس
خاص

تحلیل نیازها به
درس خاص

باهم نگری نیازها و
یکپارچهسازی آنها

اولویتبندی نیازها

«الگوی تعیین نیاز در رویکرد فطرتگرا»
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مرحله سوم :تدوین هدف
تنظیــم نســبت ســاختاری «نیــاز» بــا «هــدف» یکــی از فنــون بســیار مهــم
برنامهریــزی درســی اســت .ایــن نســبت را چگونــه بایــد برقــرار نمــود؟ درک
دقیــق نیازهــای تعییــن شــده اولیــن موضوعــی اســت کــه بایــد صــورت
گیــرد .نیازهــا از یــک ســنخ نیســتند .برخــی از آنهــا نیازهــای فرآینــدی و
روشــی هســتند .بــه عنــوان مثــال :الزم اســت متربیــان «روش تفکــر» را یــاد
بگیرنــد .بــرای یادگیــری آن بایــد مراحلــی را در فعالیتهــای یادگیــری خــود
درک کننــد بــه نحــوی کــه بتواننــد آنهــا را بــه کار ببرنــد .بعضــی از نیازهــا
ً
عمدتــا ُبعــد دانشــی دارنــد و برخــی دیگــر نیــز بــه عواطــف و ارزشهــا مربــوط
میشــوند .بــا درک صحیــح و سنخشناســی نیازهــا امــکان برقــراری نســبت
بیــن هدفهــا و نیازهــا فراهــم میشــود .عــاوه بــر نــگاه سنخشناســانه،
نــگاه هســتی شناســانه نیــز مــورد نیــاز اســت .همانطــور کــه در بحــث «نیاز»
مطــرح شــد ،منشــأ تعــدادی از نیازهــا وحــی اســت .از اینهــا بایــد پیــروی
کــرد و نحــوهی تأمیــن و تحقــق آنهــا را مشــخص نمــود .لــذا تعییــن «حـ ِـد
نیــاز» و «حـ ِـد هــدف» مهمتریــن مســئله در مرحل ـهی تعییــن هــدف اســت.

تعییــن «حــد» جــز از طریــق تحلیــل روانشناســانه امــکان پذیــر نمیباشــد .باید
روانشناســی کــه رویکــرد آموزشــی قابــل قبولــی دارنــد و نســبت بــه فلســفهی
تربیــت اســامی موضــع منفــی ندارنــد بهطــور جــدی مشــارکت داده شــوند و
ـص قــوی ،حــدود را در رابطــه بــا نیازهــای
در یــک فضــای هماندیشــی خالـ ِ
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وحیانــی تعییــن کننــد .بــه عــاوه کارشناســانی کــه در برنامهریــزی درســی
تجربـ ه اندوختهانــد در کنــار روانشناســان میتواننــد نقــش مؤثــری ایفــا نمایند.
ً
ضلــع دوم نیازهــا ،جنبـهی اجتماعــی دارد و نوعــا از ضرورتهــا و کاســتیهای
زندگــی عــادی ریشــه میگیرنــد .در ایــن خصــوص در مطالــب پیشــین شــرح
الزم داده شــد .تعییــن هدفهــای مرتبــط بــا ایــن بخــش از نیازهــا ســهلتر و
شــفافتر صــورت میپذیــرد .در ایــن اقــدام بــه چنــد صــورت ممکــن اســت
«الگــوی خــرد» تدویــن هــدف را شناســایی و عمــل کــرد .در یک حالــت نیازها
نشــاندهندهی یــک شــرایط غیرعــادی و قهــری اســت .بهعنــوان مثــال
تحقیقــات نشــان دهنــد کــه یــک گرایــش خــاص منفــی و مغایــر بــا ارزشهای
دینــی و ملــی در بیــن دانشآمــوزان در جریــان اســت .در ایــن حالــت در حرکــت
متضــاد بــا آنهــا ،گرایشهــا ،دانشهــا ،نگرشهــا و مهارتهایــی در
قالــب هدفهــای تربیــت و یادگیــری پیشبینــی و اج ـرا میشــود .هــر قــدر
در تدویــن و تنظیــم هدفهــا دقیقتــر و کارشناســی شــدهتر عمــل کنیــم بــه
همــان انــدازه هدفهــای مناس ـبتر تهیــه خواهیــم کــرد .نــام ایــن الگــو را
«الگــوی ضــد» نامگــذاری میکنیــم.
الگــوی دوم را میتــوان الگــوی غنیســاز نامگــذاری نمــود .ایــن الگــو
متوجــه نیازهایــی اســت کــه بــه یک«کاســتی» و یــا «نقــص» مربــوط
میشــوند .ممکــن اســت تحقیقــات مــا را مطلــع ســازد کــه نوجوانــان و
ً
جوانــان در رفتــار یــا رفتارهــای خــاص شایســتگی کافــی ندارنــد .مثــا
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نمیتواننــد ارتبــاط مفیــد و مؤثــر بــا خانــواده و یــا همســاالن خــود برقــرار
نماینــد .یعنــی فاقــد صالحیتهایــی هســتند کــه بــرای یــک زندگــی
متعــادل بــه آنهــا احتیــاج دارنــد .در ایــن شــرایط هدفهــای تربیتــی
جهتگیــری تکمیــل کنندگــی و غنیســازی خواهنــد داشــت.
الگــوی ســوم بــه یــک ضــرورت اجتماعــی ســاختاری ارتبــاط دارد کــه
تحقــق و تأمیــن آن بــه تغییــر رفتــار اعضــای جامعــه و اصــاح تدریجــی
نیازمنــد اســت .میتــوان ایــن الگــو را« ،الگــوی تغییــر ســاختار» نــام
نهــاد .در حقیقــت در الگــوی ســوم یــک ســاختار فرهنگــی و رفتــاری
عمیــق در جامعــه پدیــد آمــده کــه همهگیــر شــده و شــکل عــادی و قابــل
دفــاع پیــدا کــرده اســت .در حالــی کــه بــا یــک آیندهنگــری و نگــرش
همــه جانبــه آن ســاختار بــه زیــان جامعــه اســت و از طریــق تعلیــم و
تربیــت و برنامههــای درســی بایــد تغییــر یابــد.
تحلیل هدفهای دوره
هدفهــای دورهی تحصیلــی کــه از ســوی مراجــع قانونــی مصــوب شــده
اســت شــاخهی دیگــر تدویــن هدفهــای برنامـهی درســی اســت .ارتبــاط
برنامههــای درســی بــا ایــن هدفهــا باعــث میشــود انســجام دورهای
کــه در یــک دورهی تحصیلــی بایــد وجــود داشــته باشــد؛ شــکلگیرد
و ارتبــاط طولــی انتظــارات آموزشــی و پرورشــی حفــظ شــود .بیتردیــد
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هدفهــای دوره و تحلیــل آنهــا بــه هدفهــای جزییتــر ،بــرای تعییــن
هدفهــای هریــک از برنامههــای درســی دورهی مربوطــه کافــی
نیســت؛ لکــن بیارتباطــی بــا آن نیــز قابــل توجیــه نمیباشــد .لــذا در
برنامهریــزی درســی هریــک از دروس بایــد براســاس هدفهــای دوره
بــه داللتهــای مشــخص رســید و در کنــار هدفهــای برخاســته از
نیازســنجی قــرار دارد.
هدفهای ارتباطی
ارتبــاط افقــی برنامههــای درســی را نیــز بهعنــوان یــک واقعیــت و
ضــرورت نبایــد نادیــده گرفــت .تحلیــل هدفهــای دوره بــه هدفهــای
جزییتــر تــا حــدودی ارتبــاط طولــی اهــداف را تحقــق میبخشــد ولــی
ً
ارتبــاط عرضــی آنهــا لزومــا برقــرار نمیشــود .بــا تحلیــل کارشناســی
کافــی در مــورد ارتبــاط و نحــوه ی «داد و ســتد مفهومــی» دروس بــا
یکدیگــر ،میتــوان هدفهــای ارتباطــی را مشــخص کــرد .هــر قــدر
ماهیــت و اثــر متقابــل دروس بــه درســتی درک شــود و تحلیــل مناســب
صــورت گیــرد ،هدفهــای ارتباطــی بهصــورت شــفاف و مطلــوب تعییــن
ً
میشــود .ارتبــاط دروس را نبایــد صرفــا در محتــوا جســتجو کــرد بلکــه در
هــدف نویســی هــم بایــد مدنظــر داشــت.
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نیازهای خاص حوزه
تربیت یادگیری

هدفهای دوره
تحصیلی

هدفهای
شایستگیهای پایه

ارتباط افقی
حوزهها

هدفهای تحقیقی
(حوزه خاص)

هدفهای دورهای
(حوزه خاص)

هدفهای پایهای
(حوزه خاص)

هدفهای ارتباطی
(حوزه خاص)

باهم نگری و تعیین هدفهای برنامه درسی حوزه تربیت ویادگیری
تعیین هدفهای برنامه درسی دورهها وپایههای درون هر حوزه
تعیین هدفهای برنامههای درسی هریک از دروس
اعتباریابی
هدفهای نهایی

«الگوی جامع تعیین هدف»
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مرحله چهارم :انتخاب محتوا
چــرا در کنــار محتــوا از واژهی «انتخــاب» اســتفاده میکنیــم؟ در انتخــاب
محتــوا از چــه اصولــی بایــد بهرهمنــد شــویم؟ بــه چنــد دلیــل انتخــاب
محتــوا یــک ضــرورت اســت.
دلیــل نخســت ایــن کــه در هــر رشــتهی تحصیلــی ،معــارف بســیار
وســیعی وجــود دارد و بــه مثابــه دریایــی اســت کــه در کنــار آن قــرار
داریــم .از طــرف دیگــر یادگیرنــدهی مــورد نظــر مــا ظرفیــت محــدودی
دارد و حــد معینــی از معــارف را احتیــاج دارد .همانطــور کــه در کنــار
یــک دریــا بــا ظرفــی کــه در اختیــار داریــم آب برمیداریــم تــا ســیراب
شــویم در کتــاب دریــای معــارف هــم بایــد بــا پیمانـهای معرفــت برداریــم.
پیمان ـهی مــا ظرفیــت روانــی ،عاطفــی و عملــی فراگیرنــده و فلســفهی
دورهی تحصیلــی اســت .ســیر تکوینــی رشــد فــرد مشــتمل بــر مراحلــی
اســت کــه هرکــدام از آنهــا اقتضائاتــی دارد .توجــه بــه آنهــا مســتلزم
انتخــاب محتواســت.
ً
دلیــل دوم ایــن کــه هــر علمــی و هــر اطالعاتــی لزومــا نافــع و مفید نیســت.
ً
مخصوصــا در وضــع کنونــی بــه دلیــل تراکــم بیــش از حــد اطالعــات از یک
طــرف و رســوخ و نفــوذ اندیش ـههای ناصحیــح در علــوم مختلــف و ترویــج
فرضیههــای متعــدد بــه جــای نظریــه از طــرف دیگــر ،اعتمــاد و اطمینــان
نســبت بــه ذخایــر دانشــی روز را کاهــش داده اســت .لــذا الزم اســت اعتبــار
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آنهــا چــه از جهــت علمــی و چــه از جهــت اعتقــادی و تربیتــی ســنجیده
شــود و انتخــاب احســن صــورت گیــرد.
دلیــل ســوم بــه رویکــرد و جهتگیــری مــا در موضــوع محتــوا مربــوط
میشــود .کــم و کیــف محتــوا تــا حــدود زیــادی بــه نــوع رویکــرد بســتگی
دارد .چنانچــه رویکــرد مــا محتــوای از قبــل طراحــی شــده 3باشــد بــه
اطالعــات و دانــش وســیع نیــاز داریــم .چنانچــه بــاور بــه محتــوا نداشــته
باشــیم و طبــق آن چــه کــه ایدئولــوژی پیشــرفت گرایــی اقتضــا دارد
عمــل کنیــم بــه دانــش پیشــین چنــدان نیــازی نداریــم و اگــر منصفانــه
و منطقــی عمــل کنیــم و بــه ترکیــب ایــن دو رویکــرد توجــه کنیــم طــور
دیگــری عمــل خواهیــم کــرد.
دلیــل چهــارم بــه ماهیــت هــر درس و رشــته علمــی مرتبــط بــا آن
ً
ارتبــاط پیــدا میکنــد .حقیقتــا نمیتــوان قاعــده یکســان بــرای هم ـهی
دروس پیشبینــی نمــود .دروس علــوم انســانی نســبت بــه علــوم تجربــی
وضــع متفاوتــی خواهنــد داشــت و حتــی در بیــن علــوم انســانی هــم
نمیتوانیــم قواعــد واحــدی را در نظــر بگیریــم و بنــا بــه ایــن دالیــل بایــد
محتــوا را انتخــاب کنیــم .بــا کــدام اصــول انتخــاب کنیــم تــا بــا رویکــرد
فطرتگرایــی توحیــدی تناســب داشــته باشــد؟
یکــی از اصــول ،اصــل اعتبــار اســت .آن محتوایــی معتبــر اســت کــه
3- Preplanned

27

مدللتــر باشــد .نمیتــوان محتــوا را براســاس فرضیــه و حــدس و گمــان
پایهگــذاری کــرد .علــم هــم نظــام آگاهــی مدلــل اســت .چــه کســی یــا
کســانی بایــد مدلــل بــودن و علمــی بــودن را تشــخیص دهنــد؟ کســانی
ً
کــه تخصــص دارنــد و صرفــا اســیر فلســفهی تحصیلــی نمیباشــند.
اصــل دوم ایــن کــه محتــوا بایــد نافــع باشــد .علــم نافــع در اندیشــه دینــی
مــورد توجــه و تأکیــد زیــاد اســت .علمــی کــه مشــکلی را حــل نکنــد،
گــرهای را بــاز نکنــد و در مجمــوع در امــور زندگــی مفیــد و مؤثــر نباشــد
چنــدان ارزشــی نــدارد .البتــه نافــع بــودن از یــک دوره تحصیلــی بــه دوره
تحصیلــی دیگــر و از درســی بــه درس دیگــر فــرق میکنــد .اینهــا را
گــروه برنامهریــزی درســی و آنانــی کــه محتــوا را انتخــاب میکنــد بایــد
تشــخیص بدهنــد.
یکپارچگــی و انســجام نیــز اصــل دیگــری اســت .کــه رعایــت آن بــه
کارآیــی میافزایــد .ذهــن انســان وحــدت گراســت و در یادگیــری نیــز
تمایــل بــه یکپارچگــی دارد .اجــزا و ارکان محتــوا بایــد طــوری بــه هــم
دوختــه شــوند و یکدیگــر را حمایــت کننــد کــه بــه آســانی نتــوان یــک
قســمت را مجــزا از ســایر قســمتها مــورد فهــم و یــا داوری قــرار داد.
«خلقــت محــوری» نیــز بــه جــای طبیعــت محــوری مــورد نظــر باشــد .در
هــر یــک از دروس یکــی از ابعــاد و یــا اضــاع خلقــت بررســی میشــود.
بایــد محتــوا بــه نحــوی تحلیــل شــود کــه فراگیرنــدگان بــه خوبــی
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دریابنــد کــه جهــان صاحبــی بــه نــام خــدا دارد .درک درســت واقعیتهــا
زمانــی امکانپذیــر اســت کــه آنهــا را بهصــورت تــام مــورد بررســی و
شــناخت قــرار دهیــم .مخلــوق بــه عــاوه خالــق معرفــی واقعیــت اســت
نــه مخلــوق تنهــا .اگــر چنیــن درکــی در فراگیرنــده بــه وجــود بیابــد او را
نســبت بــه حقایــق هســتی و کانــون اصلــی هســتی یعنــی خــدای متعــال
آگاهتــر میســازد و بــه ایمــان او بــه تدریــج افــزوده میشــود.
«هــدف محــوری» محتــوا نیــز نبایــد مــورد بیتوجهــی قــرار گیــرد.
محتــوا تابــع هــدف اســت .ایــن تابــع بــودن ،مطلــق و ســخت نیســت زیــرا
کــه نمیتــوان آموختههــای انســان را در یــک مســیر قــرار داد و مدیریــت
کــرد ،لکــن یادگیــری محتــوا بایــد بــه تحقــق هدفهــا کمــک کنــد.
اگــر چنیــن هــم ســویی بیــن محتــوا و هــدف برقــرار نشــود« ،گسســتگی
یادگیــری» و «انقطــاع هدفهــای برنامــه درســی» بــه وجــود میآیــد کــه
مخــل تربیــت صحیــح میباشــند.
ِ

«قابلیــت یادگیــری» را نیــز میتــوان بــه اصــول فــوق افــزود کــه

صبغــهی روانشــناختی دارد و از طریــق مشــارکت دادن روانشناســان در
برنامهریــزی درســی بایــد تحقــق یابــد .ظرفیــت روانــی و توانایــی فکــری
یادگیرنــده واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت و نبایــد در انتخــاب محتــوا
مــورد بیتوجهــی قــرار گیــرد .اگــر بــا یــک تســامح ذهــن یادگیرنــده را
«ظــرف» و محتــوا را «مظــروف» محســوب کنیــم ،بیــن ظــرف و مظــروف
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بایــد تناســب و تــوازن باشــد .لــذا یکــی از علومــی کــه در برنامهریــزی
درســی و خاصــه در محتــوا مؤثــر و تعییــن کننده اســت روانشناســی اســت.
البتــه هــر نظریــه و یــا رویکــرد برنامهریــزی درســی بلکــه نظری ـهای کــه
مدللتــر اســت و انســان را نــه بــه عنــوان یــک ماشــین و صنعــت بلکــه
بهعنــوان یــک موجــود دو ُبعــدی خاکــی و الهــی بــا ویژگیهــای منحصــر
بــه فــردش در نظــر میگیــرد .البتــه ایــن نــوع نظریــه یــا نظریههــا،
زمانــی تولیــد میشــود کــه یــک رویــداد کلیتــر و مبناییتــر بهنــام
روانشناســی اســامی تحقــق یافتــه باشــد .تــا زمانــی کــه ایــن روانشناســی
تولیــد نشــده اســت بایــد از نظریههایــی کــه در برخــی ویژگیهــا بــه مــا
نزدیکتــر هســتند بهرهبــرداری کنیــم .در ســایر علــوم تربیتــی ماننــد
جامعهشناســی تعلیــم و تربیــت ،تکنولــوژی آموزشــی ،فلســفه تعلیــم و
تربیــت و مــوارد دیگــر نیــز بایــد همیــن روال را پیــش بگیریــم .مطلــوب
مــا تولیــد علــم دینــی در رشــتههای مختلــف اســت ولــی تــا تحقــق آنهــا
بایــد نظریههــای موجــود را در رشــتهی مــورد نظــر نقــد و بررســی کنیــم و
مطلوبتریــن را برگزینیــم .گاهــی نیــز ممکــن اســت وجــوه چنــد نظریــه
را ترکیــب کنیــم و یــک بنــای ترکیبــی بســازیم.
اتصــال بــه هســتی نیــز یکــی از اصــول انتخــاب محتواســت .ایــن اصــل
ازیــک جهــت خیلــی دور و از یــک جهــت خیلــی نزدیــک اســت .ممکــن
اســت در مواجهــه اولیــه ،کارشناســان بــا خــود بگوینــد چگونــه میتــوان
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بیــن محتــوا و هســتی نســبت برقــرار کــرد؟ ولــی بــا تعمــق در ایــن
موضــوع نزدیــک بــودن و قابــل انجــام بــودن آن مشــخص میشــود.
هــر یــک از رشــتههای علمــی کــه در حوزههــای تربیــت و یادگیــری
مودنظــر میباشــند وجهــی از هســتی را بررســی میکنــد یــا بــه طــور
مســتقیم بــا عالــم وجــود مواجــه هســتند ماننــد برنامههــای درســی علــوم
تجربــی و یــا بــه طــور غیرمســتقیم و واســطهها بــا هســتی و جلوههــای
آن ارتبــاط دارنــد .یــک لحظــه تصــور کنیــد جلوههــای هســتی از اشــعار
شــعرا حــذف شــود؛ چــه چیــزی باقــی میمانــد؟ یــا در برنامــه درســی
مطالعــات اجتماعــی یــا واقعیتــی بــه نــام جامعــه و ســنن اجتماعــی روبــرو
هســتیم کــه از همــان آغــاز خلقــت بــوده و اکنــون نیــز هســت و باقــی
خواهــد بــود .لــذا در ایــن عرصــه کارشناســان بــه تفکــرو یافتــن نقــاط
اتصــال نیــاز دارنــد
ً
برهــان محــوری نیزاصــل دیگــر حاکــم بــر انتخــاب محتواســت .اصــا
اگــر محتــوا برهــان محــور و مدلــل نباشــد «انســانی» نیســت و هــر
چیــزی انســانی نباشــد قابــل دفــاع نمــی باشــد .متربــی قبــل از ایــن کــه
در موقعیــت یادگیــری و تربیــت قــرار گیــرد یــک انســان اســت و حــق
انســانی اوســت کــه بــا او عقالنــی و مدلــل برخــورد شــود .از طــرف دیگــر
مربیــان نیــز انســانهای بزرگســال عاقــل و بالغــی هســتند کــه تکلیفــی
جــز خــرد پــروری ندارنــد .بــه عــاوه ایــن کــه جامعــه بــه انســانهای
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متفکــر نیــاز دارد .حاصــل تعلیــم و تربیــت انســانهایی خواهــد بــود کــه
اعضــای جامعــه را تشــکیل میدهنــد و اگــر بــا منــش و روش اســتداللی
تربیــت نشــوند جامعــه احساســی و غیــر اســتداللی پدیــد میآیــد.
اصول انتخاب

چرایی اصول

خلقت محوری

هســتی مخلــوق خداونــد اســت و هریــک از برنامههــای
درســی وجهــی از هســتی را مطالعــه میکنــد.

برهان محوری

یادگیرنــده دارای نیــروی عقالنــی اســت ،هــر قــدر محتــوا
مدللتــر باشــد بــرای یادگیرنــده مأنوستــر و جاذبتــر
اســت.

نافع بودن

اگــر محتــوا نافــع نباشــد و مشــکلی را حــل نکنــد انگیــزه
یادگیــری بــه وجــود نم ـیآورد.

معتبر بودن

محتــوا معتبــر نباشــد نمیتوانــد شــاکله ی اثربخــش و پویــا
در یادگیرنــده ایجــاد کنــد.

هدف محوری

محتــوا وســیله اســت و بایــد یادگیرنــده را بــه هدفهــای
مــورد نظــر نزدیــک ســازد .لــذا بیــن هــدف و وســیله بایــد
هماهنگــی باشــد.

قابلیت تربیت
یادگیری

یادگیرنــده بــه دلیــل ســطح رشــد ،محدودیتهایــی دارد و
محتــوا بایــد بــا آنهــا هماهنــگ باشــد تــا بــه یادگیــری و
تربیــت مؤثــر کمــک کنــد.

یکپارچگی و
انسجام

یادگیرنــده بهعنــوان یــک انســان تمایــل بــه یکپارچگــی دارد
و محتــوا نیــز بــه شــرط یکپارچــه بــودن مؤثــر خواهــد بــود.
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اصول انتخاب

چرایی اصول

اتصال به هستی

انســان اشــرف مخلوقــات اســت و در کل هســتی جایــگاه
و معنــا پیــدا میکنــد .اگــر محتــوای تربیــت بــه هســتی
متصــل شــود بــه تربیــت ریشـهدار اصیــل یــاری میرســاند.

(جدول اصول انتخاب محتوا)
مرحله پنجم :پیشنهاد روشهای تدریس
روش تدریــس و اجــرای آن در عرصــهی عمــل ،متصــل ســاختن نظــر
بــه عمــل اســت .در عناصــر و تصمیمگیریهــای قبــل از تدریــس
براســاس تحلیلهــای کارشناســی و یافتههــای مطالعاتــی تصمیماتــی
اتخــاذ میشــود .از طریــق تدریــس اســت کــه مؤثــر و ممکــن بــودن
آنهــا در عمــل محــک میخــورد .لــذا در برنامهریــزی درســی پیشــنهاد
روشهــای تدریــس مناســب ،در حقیقــت پیشــنهاد رویههــای عملــی
نمــودن مجموعـهای از تصمیمــات اســت .اگــر بــا دقــت الزم انجــام گیــرد
بــه ارتبــاط مؤثرتــر نظــر و عمــل کمــک میکنــد .در انتخــاب روشهــای
تدریــس اصولــی را بایــد در نظــر گرفــت تــا یادگیرنــده را در جهــت رشــد
همــه جانبــه و دیــدگاه فطرتگرایــی توحیــدی پــرورش دهــد.
«تــوأم بــودن تعلیــم و تربیــت» یکــی از اصــول مــورد تأکیــد در تدریــس
ً
اســت .صرفــا بــا تعلیــم ولــو در کاملتریــن شــکل آن نمیتــوان ظرفیــت
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وجــودی متربــی را تحتتأثیــر قــرار داد و تغییــری در آن ایجــاد نمــود.
البتــه بیــن ایــن دو جدایــی و تمایــز ذاتــی وجــود نــدارد .لکــن ممکــن
اســت بــه دلیــل توجــه بیــش از حــد بــه یکــی از آنهــا دیگــری مــورد
بیتوجهــی قــرار گیــرد .بهعنــوان مثــال اگــر قصــد تربیــت عقالنــی
را داشــته باشــیم بایــد بــه تعلیــم عقالنــی هــم بپردازیــم .هیــچ تربیتــی
بــدون تعلیــم و تربیــت نیســت و هیــچ تعلیــم درســت و منطقــی هــم وجــود
نــدارد کــه در آن ظرفیــت تربیتــی وجــود نداشــته باشــد.
«ارزش مــداری» اصــل دیگــری اســت کــه توجه بــه آن ضروری میباشــد.
ً
از یــک جهــت میتــوان گفــت نوعــا هــر تدریســی ارزش مــدار اســت زیــرا
کــه از زندگــی انســان ارزشهــا قابــل حــذف نمیباشــد .آن چــه کــه در
ایــن قســمت مــورد تأکیــد اســت آمیختگــی تدریــس بــا ارزشهــای الهــی
و انســانی اســت .ارزشهــا بــه نحــوی بــا فرآینــد تدریــس بایــد پیونــد
بخــورد کــه دانشآمــوز متعهــد بــه ارزشهــا تربیــت کنــد .ارزشهــا متنــوع
ً
هســتند و منطقــا بیــن نــوع ارزش و نــوع تدریــس و ماهیــت درس مربــوط
بایــد تناســب برقــرار کــرد .البتــه برخــی از آنهــا نیــز مشــترک هســتند کــه
ً
در همـهی دروس قابــل پیگیــری هســتند .مثــا ارزشــی بــه نــام «صدق و
راســتی»« ،عدالــت» و امثــال اینهــا را میتــوان در تدریــس مــورد توجــه
قــرار داد و در فرآینــد تدریــس بــه کار بــرد .ولــی بعضــی از آنهــا بــا بعضــی
دروس ســنخیت دارنــد و همــراه آنهــا بایــد آمــوزش داده شــوند.
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«برهــان محــوری» و ابتنــاء بــر دالیــل قــوی ویژگــی دیگــر تدریــس
مطلــوب اســت .معلــم موظــف اســت مطالــب خــود را مدلــل بیــان کنــد و
از دانشآمــوز نیــز بخواهــد کــه ســخنان و یــا گــزارش خــود را مدلــل ارائــه
دهــد ،چنانچــه بــه یــک آموزشــی نیــز اســتناد اســتفاده شــود ،آن متــن
نیــز اســتداللی ســازماندهی شــده باشــد .عقــل در آموزههــای دینــی مــا
پیامبــر درونــی اســت .آنچــه کــه از ســوی عقــل صــادر میشــود مثــل
آن اســت کــه پیامبــر بیرونــی یعنــی همــان انبیــای عظــام علیهمالســام
از طــرف خداونــد وحــی آوردهانــد .عقلــی کــه ایــن همــه مهــم اســت بایــد
ضمــن تربیــت ،پــرورش پیــدا کنــد و یادگیرنــده متفکــر و عاقــل بهوجــود
آورد .لــذا بــر ایــن اســاس تدریــس تحکمــی یــک طرفــه در رویکــرد
فطرتگرایــی توحیــدی قابــل قبــول نمیباشــد.
خــدا محــوری اصــل اساســی دیگــری اســت کــه در تدریــس هــم ســنخ
بــا رویکــرد فطرتگرایــی بایــد مــورد نظــر باشــد .ممکــن اســت بــه نظــر
بعیــد آیــد کــه چگونــه میتــوان بــا تدریــس ،خــدا محــوری را نیــز ترویــج
کــرد؟ بســتگی بــه ایــن دارد کــه مــدرس چــه نگرشــی داشــته باشــد.
مدرســی کــه نگــرش توحیــدی بــه جهــان هســتی دارد در تدریــس
خــود لحــاظ میکنــد .تدریــس نوعــی مواجهــه بــا جهــان نیــز هســت.
جهــان از نزدیکتریــن واقعیتهــا آغــاز میشــود و تــا وســیعترین و
کلیتریــن آنهــا گســترش پیــدا میکنــد .کســی کــه درس فیزیــک
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تدریــس میکنــد بــا بخــش مــادی جهــان مواجــه اســت ولــی در حقیقــت
بــا خلقــت مواجــه میشــود .معلمــی کــه جهانبینــی الهــی دارد همــه جــا
را مخلــوق الهــی میدانــد و میتوانــد تدریــس خــود را محـ ِـل نمایانــدن

آیــات الهــی تلقــی کنــد و هــر جــای تدریــس مناســب دیــد اتصــال امــور
بــه خالــق هســتی را متذکــر شــود .ممکــن اســت ایــن نــوع تبلیــغ دینــی و
ً
خــدا محــوری از تدریســی کــه مســتقیما بــا معــارف دینــی مربــوط اســت؛
مؤثرتــر باشــد .لــذا هــر آن چــه کــه دربــارهی تدریــس گفتــه میشــود

نمیتــوان از «مــدرس» و نگــرش او مجــزا دیــد.
بهرهمنــدی از مجمــوع قــوای حســی ،عقلــی و قلبــی فراگیرنــده اصــل
اساســی معرفتشناســی در تدریــس اســت .تدریســی موفــق و مؤثــر
اســت کــه در آن از ابزارهــای معرفتشناســی بــه جــا و درســت اســتفاده
شــود .یادگیرنــده دارای قــوای حســی ،تجربــی اســت کــه در صــورت
اســتفاده درســت از آنهــا ،میتوانــد از طریــق ابــزار حــس و تجربــه،
داده و اطالعــات الزم را کســب کنــد .او دارای قــوای عقالنــی اســت
کــه میتوانــد تدریــس را عقالنیتــر و مدللتــر کنــد و فرصتهــای
الزم را بــرای تفکــر و اندیشـهورزی یادگیرنــده ایجــاد کنــد .او دارای قــوای
قلبــی اســت کــه مرکــز عواطــف و احساســات اســت و از طریــق تدریــس
و اســتفاده از زیباییشناســی و هنــر در تدریــس ،ایــن مرکــز حســاس
عاطفــی و نگرشــی تحریــک میشــود و زمینـهی عالقهمنــدی و نگــرش
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مثبــت بــه یــک چیــز و یــا برعکــس بیعالقــه بــودن و موضــع منفــی را
فراهــم میســازد .بهطــور کلــی تدریــس بهوســیله بســیج حــس و تجربــه،
عقــل و اندیشــه و قلــب و عواطــف کل وجــود یادگیرنــده را بــه صــورت
یکپارچــه بــرای تربیــت و یادگیــری مؤثــر فعــال میســازد .هرکــدام از ایــن
ســه ُبعــد معرفتــی معطــل بمانــد؛ بــه همــان نســبت یادگیــری او ناقــص
ً
میشــود و نهایتــا شــاکلهاش قــوی و مســتحکم نخواهــد بــود.
توجــه بــه همــه جنبههــای رشــد اصــل دیگــر تدریــس اســت .ایــن
موضــوع بــا موضــوع پیشــین کــه بــه ابزارهــای شــناخت مربــوط اســت
تفــاوت دارد .رشــد همــه جانبــه در تعلیــم و تربیــت اســامی مــورد تأکیــد
اســت و نمیتــوان و نبایــد بعضــی ابعــاد شــخصیت را پــرورش داد و
برخــی دیگــر را نادیــده گرفــت .تدریــس بایــد فطرتپــرور باشــد و شــرایط
را بــرای شــکوفایی تدریجــی جنبههــای اساســی رشــد فراهــم ســازد .بــا
ایــن نگــرش ،تقســیمبندی روشهــای تدریــس بــه روشهــای تدریــس
اجتماعــی ،شــناختی ،رفتــاری و غیــره چنــدان منطقــی بــه نظــر نمیرســد.
هــر تدریــس بایــد مشــتمل بــر فنــون و فعالیتهــای گوناگــون باشــد و ابعاد
متعــدد ســاحتهای تدریــس را تحــت پوشــش قــرار دهــد .ممکــن اســت
یــک روش بــر محــور یــک وجــه خــاص باشــد ولــی بهتــر اســت ســایر وجــوه
و ســاحتها را نیــز در برگیــرد .اهمیــت ایــن ویژگــی تدریــس زمانــی وضــوح
پیــدا میکنــد کــه بــه خــاف آن فکــر کنیــم .کســی را در نظــر بگیریــد کــه
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رشــد نامتــوازن کــرده باشــد .عــدم تــوازن در رشــد فــرد از طریــق روشهــای
تربیــت حــادث میشــود .روش تدریــس را بایــد روش تربیــت نیــز به حســاب
آورد و بــرای رشــد همــه ی ابعــاد یادگیرنــده فرصتآفرینــی کــرد.
فعالســازی متربــی را نیــز نمیتــوان در تدریــس فرامــوش کــرد.
فعالیــت ،شــرط اصلــی یادگیــری اســت .ممکــن اســت فعالیــت ،ذهنــی
باشــد یــا عملــی؛ فــردی باشــد یــا اجتماعــی ،یــا هــر فعالیــت دیگــری کــه
از انفعــال نجــات دهــد و بــه بالندگــی متربــی بیافزایــد.
تــوازن و تعــادل در تدریــس نیــز وجــه دیگــری فطرت محــور اســت .از هیچ
جهتــی نبایــد زیــادهروی و افراطگرایــی در ایــن عنصــر باشــد .افــراط در
نقــش معلــم ،یــا نقــش یادگیرنــده و هــر نقــش دیگــر نبایــد در حــدی انجــام
گیــرد کــه بقیــه نقشهــا تحــت الشــعاع آن قــرار گیــرد و عرصـهای بــرای
اثرگــذاری نداشــته باشــد .افــراط در حسگرایــی و تفریــط در خــردورزی،
افــراط در فعالیتهــای فــردی و تفریــط در فعالیتهــای گروهــی ،افــراط
در گفتــار و تفریــط در عمــل و یــا هــر نــوع عــدم تعــادل دیگــری کــه تدریس
را از کارآیــی بــاز مـیدارد و ممکــن اســت آثــار منفــی نیــز داشــته باشــد .از
برخــی شــواهد قرآنــی هــم میتــوان در ضــرورت تعــادل محــوری اســتفاده
کــرد .لقمــان بــه فرزنــدش وصیــت میکنــد« :در تمــام کارهایــت از تنــدی
افــراط و کنــدی تفریــط بــر حــذر بــاش» (لقمــان )19 :معلــوم میشــود
افــراط و تفریــط هــر دو بــد اســت و از هــر دو بایــد بــر حــذر باشــیم.
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ابنســینا بــر اعتــدال و میانـهروی در رفتــار بــا متعلمیــن تأکیــد دارد .بهتــر
اســت معلــم نــه خیلــی ســختگیر باشــد ،و نــه خیلــی تســامح بــه خــرج
دهــد .شــیوهی تعلیمــی معلــم چــه از طریــق آمــوزش ذهنــی باشــد یــا از
طریــق نشــان دادن الگــو و سرمشــق ،یــا از راه تکــرار ،یــا تحلیــل منطقــی
یــا ...بهتــر اســت بــه گونـهای باشــد کــه بــا طبــع معلــم ســازگاری داشــته
باشــد .همچنیــن در انتخــاب زمینـهی فنــی خــاص کــه متعلــم بایــد در آن
تخصــص پیــدا کنــد بایــد اســتعدادها و عالیــق او را بهطــور کامــل لحــاظ
کــرد .نمونههــای متعــدد دیگــری میتــوان ارایــه نمــود کــه در آنهــا
حفــظ تعــادل و پرهیــز از هــر گونــه زیــادهروی مــورد نظــر بــوده اســت و
عقالنیــت حکــم میکنــد کــه اکنــون نیــز رعایــت شــود.
ســازگاری بــا واقعیــت نیــز ضــرورت بعــدی الزم الرعایــه در تدریــس اســت.
«اگــر تعلیــم و تعلــم بــا واقعیتهــای وجــودی شــاگرد ناســازگار باشــد
موفقیتآمیــز نخواهــد بــود .خــواه معلــم واقعیتهــا را نادیــده انــگارد و از
شــاگرد بیــش از تــوان و اســتعداد او انتظــار داشــته باشــد و خواه خود شــاگرد
بلنــد پــروازی نابجــا کنــد و در پــی آموختــن چیــزی برآیــد کــه اســتعداد یــا
آمادگــی فراگیــری آن را نــدارد .از ایــن رو شــهید ثانــی بــر معلــم الزم میداند
شــاگردی را کــه در تحصیــل راهــی پیــش گرفتــه اســت کــه بــا واقعیــات
وجــودی او ســازگاری نــدارد بــه ســازگاری بــا واقعیــت و مــدارا بــا خــود فــرا
میخوانــد ،زیــرا شــاگرد بــه راه خــود ادامــه دهــد و در پــی آنچــه فراتــر از
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تــوان و اســتعداد اوســت بــر نیایــد دچــار دلزدگــی و خســتگی میشــود
ً
(رفیعــی .)1392 ،اصــوال در هیــچ کاری در زندگــی نبایــد بــه واقعیتهــا
ً
بیتوجهــی کــرد و حــرف خــود را زد .مخصوصــا در تعلیــم و تربیــت و امــر
تدریــس کــه ظریفتریــن موضــوع زندگــی بشــر اســت .گاهــی مصلحــت
ایجــاب میکنــد کــه بــرای رســیدن بــه تغییــر واقعیــت ،قــدری صبــوری بــه
خــرج داد و منتظــر شــرایط مانــد و گاهــی نیــز مصلحــت آن اســت کــه بــا
واقعیتهــا ســازگار بــود تــا بتــوان روشهــای مناســب و مؤثــر بــرای تغییــر
ً
فراهــم شــود .در کار تدریــس و اثرگــذاری در متربــی نوعــا مواجـهی تــوأم بــا
ســازگاری را بایــد در نظــر داشــت تــا زمینــه بــرای تغییــر تدریجــی و بــدون
تولیــد حاشــیههای مخــل بهوجــود آیــد .مگــر در شــرایطی کــه متربــی در
یــک وضــع غیرمتعــارف و تهدیدکننــده قــرار گیــرد کــه در ایــن حالــت بــرای
اقدامــات ســریعتر ولــی منطقــی بایــد دســت بــه کار شــد.
کرامــت بانــی و صیانــت از عــزت متربــی نیــز نبایــد در تدریــس مــورد
غفلــت باشــد .همانطــور کــه در توضیحــات پیشــین یــادآوری شــد ابعــاد
تربیتــی تدریــس بایــد حفــظ و صیانــت شــود و فطرتپــروری و شــکوفا
نمــودن قابلیتهــای درون فــرد بــه ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر تبدیــل
گــردد .کرامــت بانــی بایــد کریمانــه تعقیــب شــود .اجــزا ،عناصــر و فرآینــد
تدریــس بایــد مجموعــه تالشهــای نظاممنــد تلقــی گردنــد کــه از عــزت
یادگیرنــده مراقبــت مینماینــد .تدریســی کــه ضدکرامــت باشــد؛ ضــد
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یادگیــری مؤثــر هــم خواهــد شــد ،زیــرا کــه یادگیرنــده ،اول انســان اســت
و بعــد یادگیرنــده .او بــه دلیــل دارا بــودن ســرمایهی فطــری و کرامــت
ذاتــی مایــل نیســت بــا عــزت خــود معاملــه کنــد .ممکــن اســت نتوانــد بــه
طــور آشــکار بــا عوامــل ضــد کرامــت مقابلــه کنــد ولــی هرگــز رفتارهــای
عــزت شــکن را نمیبخشــد .ممکــن اســت ســاختار روش تدریــس طــوری
باشــد کــه چنــدان توجهــی بــه ارزشهــای انســانی و ســرمایههای ذاتــی
ً
متربــی بــه عمــل نیایــد و عمدتــا بــه مســایل فنــی و تعلیمــی تدریــس
توجــه شــود .چنیــن تدریســی نگهبــان کرامــت نخواهــد بــود .بــه همیــن
دلیــل در انتخــاب روشهــای تدریــس بایــد هوشــیارانه و مدبرانــه عمــل
کــرد تــا حریــم فطــرت الهــی مترب ـی صیانــت شــود.
ترکیــب روشهــا نیــز موضــوع مهــم تدریــس مؤثــر اســت .بــه دلیــل تنــوع
ً
ابعــاد و حیطههــای هدفهــای تربیــت و یادگیــری نمیتــوان صرفــا
از یــک روش و یــا یــک فــن بهــره بــرد .بــا ترکیــب آنهــا میتــوان بــه
ظرفیــت تدریــس افــزود و اثــر تربیتــی آن را ارتقــاء داد .ایــن کــه کــدام
روش بــا کــدام روش یــا روشهــا ترکیــب شــود بــه ماهیــت و اصــاح
هــدف بســتگی دارد .بــه عــاوه اینکــه هــر قــدر مهــارت تدریــس بیشــتر
باشــد ترکیــب روشهــا منطقیتــر و اثرگذارتــر انجــام میگیــرد .آگاهــی
و اشــراف بــه انــواع الگوهــا و روشهــای تدریــس نیــز الزمــه ی ترکیــب
روشهاســت .از جملــه مهارتهایــی کــه بــه زیبایــی و ابعــاد هنــری
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تدریــس منتهــی میشــود نحــوه ی اســتفاده از روشهــا و فنــون مختلــف
در موقعیتهــای گوناگــون آموزشــی اســت.
تحقیــق محــوری همــراه بــا رعایــت ســایر اصــول باعــث توانمنــدی متربــی
در مواجهــه بــا امــور گوناگــون و دســتیابی بــه حقایــق زندگــی میشــود.
تدریــس زمانــی پژوهــش محــور میشــود کــه در آن متربــی فرصــت
و رغبــت الزم بــرای یافتــن پاســخ بــه ســؤاالت را داشــته باشــد و هیــچ
عاملــی او را از طــرح پرس ـشهایش منــع نکنــد .در تدریســی کــه در آن
ســؤاالت طــرح نشــود و نوعــی خــود سانســوری از ســوی متربــی وجــود
داشــته باشــد ،پیامدهــای مثبــت تربیتــی شــکل نخواهــد گرفــت .نــگاه
افراطــی بــه تحقیــق در ارتبــاط بــا تدریــس را نمیتــوان پذیرفــت کــه
معتقــد باشــیم« ،تدریــس همــان تحقیــق اســت» .لکــن از ایــن حقیقــت
نیــز هرگــز نبایــد غفلــت نمــود کــه تدریــس بایــد ُبعــد تحقیقــی مفیــد و
مؤثــر داشــته باشــد تــا بتوانــد زمینههــای کســب معرفــت و یادگیــری
بــرای دانســتن را فراهــم ســازد .تحقیــق بــا کلمــه حــق همریشــه اســت،
بــه معنــی صــدق ،واقعیــت ،تناســب ،راســتی ،مســوولیت و وظیفــه
اســت .تحقیــق نــه تنهــا بــه معنــای فهــم صــدق ،راســتی و شایســتگی
چیزهاســت بلکــه بــه معنــای پاســخگویی صحیــح بــه آنهــا از طریــق
عمــل نیــز هســت .بــه عبــارت دیگــر کســی کــه محقــق اســت نســبت بــه
حاصــل تحقیــق خــود مســوولیت دارد تــا بــه نحــو مقتضــی آن را پیگیــری
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کنــد .ایــن روحیــه را بایــد همــراه بــا تحقیــق بــه متربــی آموخــت.
«گــروه محــوری» نیــز بحــث بســیار اساســی و اثرگــذار اســت .اعضــای
یــک کالس یــا بهطــور کلــی آن جمعــی کــه بهعنــوان متربــی مــورد نظــر
هســتند بــه چنــد حالــت از جهــت اجتماعــی میتواننــد اســتقرار پیــدا کننــد.
یــک حالــت ،تجمیــع در مــکان و تفکیــک در عملکــرد اســت .طــوری افــراد
در «فردیــت» خــود فــرو رونــد کــه توجــه و یــا تعاملــی بــا ســایر اعضــا نداشــته
باشــند .ایــن حالــت نامطلــوب اســت زیــرا کــه یــک واقعیــت ذاتــی متربــی و
یــک واقعیــت جامعــه را در نظــر نگرفتهانــد .انســان طــوری خلقــت یافتــه
کــه در تعامــل بــا دیگــران و همــراه آنــان پــرورش پیــدا میکنــد .ایــن بــه
معنــای نفــی «فردیــت» هــر فــرد نمیباشــد .بــه هــر دو بایــد توجــه نمــود.
لــذا در تدریــس بایــد جهتگیــری اجتماعــی و شــکلگیری «گــروه»
نــه بهعنــوان «جماعــت» وجــود داشــته باشــد .کارهــای گروهــی کــه در
آمــوزش و فعالیتهــای یادگیــری طــرح میشــود؛ تقویــت کننــدهی همیــن
وجــه اجتماعــی و گروهــی تدریــس اســت .تدریســی کــه بــه «تعامــل» افــراد
ً
واقعــا بــاور داشــته باشــد ،در همــهی اجــزای تدریــس ،از هدفهــای
تربیــت و یادگیــری تــا ارزشــیابی پیشــرفت تربیتــی و یادگیــری همیــن ویژگی
را میگنجانــد و تقویــت میکنــد.
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ویژگیها

ضرورتها

پیامدها

تحقیق محوری

 یادگیری مؤثر یادگیری راه دانستن -فعال شدن متربی

 صحیح و عمیقدیدن واقعیتها
 افزایش اعتماد بهنفس
 -حس لذت دانایی

گروه محوری

 تربیت و یادگیریمؤثر
 یکپارچگی کالس -از هم آموختن

 تربیت اجتماعی -تربیت علمی

کرامت بانی

 کمک به تعالیمتربی
 افزایش انگیزه وشوق آموختن

 تقویت روابط کریمانهبا یکدیگر
 کمک به آرامش وتعادل جامعه

ترکیبی بودن

 تناسب با هدفهایچند بُعدی
 افزودن به ظرفیتاثرگذاری روشها

 تحقق هدفهایتربیتی
 فرصت بهتر و بیشتربرای یادگیرنده

سازگاری با واقعیت

 اشتراک در فطرت وتفاوت در استعدادها
 متفاوت بودن شرایطکالس درس

 عدالت در تربیت -سهولت در تعامالت

جدول ویژگیهای تدریس مطلوب
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ویژگیها

ضرورتها

پیامدها

توازن و تعادل

 پیشگیری از افراط وتفریط در عوامل تربیت
 امکان بهرهمندی ازعوامل و منابع مؤثر در
تربیت

 کمک به رشد همهجانبه

رشد همه جانبه

 تواناییهای فطریبهعنوان یک واقعیت
 خسارات ناشی ازرشد تک ساحتی

 پرورش انسانمتعادل
 شکلگیری جامعهمتعادل

فعالسازی متربی

 مختار و صاحب ارادهبودن متربی
 فعالیت متربی شرطاصلی تربیت و یادگیری
مؤثر

 اقناع درونی متربی تربیت مفید و مؤثر -نشاط تربیت

بسیج همه قوا

متربی ،قوا و امکانات
فطری متعدد دارد.
عقالنیت حکم میکند
که از آنها در فرآیند
تربیت و تدریس
بهرهبرداری شود.

 تربیت و یادگیریقوی و عمیق
 پویایی و طراوتمتربی
 شکرگزار به نعماتالهی

جدول ویژگیهای تدریس مطلوب
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ویژگیها

ضرورتها

پیامدها

خدا محوری

در تربیت اسالمی
خداوند در کانون هستی
قرار دارد و در همهي
عناصر تربیت و تدریس
باید خداوند حضور
داشته باشد.

 پرورش انسان متدینو علمگرا
 شکلگیری جامعهدین محور و علمگرا

برهان محوری

برهان محوری در
تدریس باعث تعمیق
یادگیری و افزایش
توانایی تحلیل میشود.

 متربی سرمایهای بهنام عقل دارد.
 تدریس با تعقل پربارمیشود.

ارزشمداری

تربیت و یادگیری
بهطور ذاتی ارزش مدار
و آمیخته به ارزش
است.

 کمک به تربیت همهجانبه
 شکلگیری روحیهحساس به ارزشها در
متربی

توأم بودن تعلیم و
تربیت

 عدم کفایت تعلیم درتعالی فرد
 پیوند ذاتی تعلیم وتربیت

 تربیت انسان متعادل شکلگیری تدریجیجامعهي متعادل

جدول ویژگیهای تدریس مطلوب
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مراحل تعیین روشهای تدریس

آســانترین و درعیــن حــال ســطحیترین کار در انتخــاب روشهــای
تدریــس در فرآینــد برنامهریــزی درســی آن اســت کــه از بیــن انــواع
روشهــای موجــود ،تعــدادی انتخــاب و بــه معلمــان پیشــنهاد شــود .ایــن
شــیوه در ایــن الگــو توصیــه نمــی شــود بلکــه تأکیــد میگــردد مراحــل
زیــر مــورد توجــه باشــد:
گام اول :تعییــن منابــع الهــام بخــش تدریــس اســت .بــه نظــر میرســد
چهــار منبــع :داللتهــای روشــی برنامــه درســی ملــی ،جایــگاه روش
تربیــت در قــرآن ،تربیــت ویادگیــری درمتــون علمــی و واقعیتهــای
اثرگــذار در تعییــن روشهــا جهــت دهنــده باشــند .در عنــوان مثــال
موضــوع "تفکــر" در اســناد تحولــی بــه طــرق مختلــف موردتأکیــد اســت.
ایــن تأکیــد نشــان دهنــده و داللــت بخــش ایــن نکتــه اســت کــه بایــد
روشهایــی پیشــنهاد شــود کــه تفکــر را تقویــت مینماینــد .همیــن طــور
ً
اگــر قــرار اســت زمینــه بــرای تولیــد علــم فراهــم شــود حتمــا بایــد از
روشهــای تقویــت کننــده مهارتهــای علمــی اســتفاده شــود.
روشهــای تربیــت در قــرآن کریــم نیــز منبــع مهــم و اثــر گــذار اســت و
در تعییــن روشهــا بــه ایــن منبــع اساســی بایــد توجــه کــرد .بــی تردیــد
قــرآن کتــاب هدایــت اســت و انتظــار دریافــت روش تدریــس از ایــن کتــاب
الهــی موردتاکیــد نیســت ،ولــی میتــوان از جهتگیریهــا و روشهــای
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تربیــت در قــرآن الهــام گرفــت وتربیــت قرآنــی را بــا روشهــای تدریــس
درآمیخــت .همیــن طــور در متــون علمــی براســاس یافتههــای جدیــد
توصیههایــی بــه معلمــان و مربیــان میشــود .اهــم ایــن توصیههــای
علمــی را نیــز بایــد بــه درســتی درک کــرد و بهرهبــرداری نمــود .بــه
همیــن ترتیــب مجموع ـهای از واقعیتهــای اجتماعــی وآموزشــی وجــود
دارد کــه نمیتــوان بــه آنهــا بــی توجهــی کــرد .فــرض کنیــد میــزان
و ســطح دانــش و مهــارت معلمــان در کشــورما و محدودیتهــای کــه
از ایــن ناحیــه متوجــه نظــام برنامهریــزی میشــود یکــی از ابعــاد ایــن
واقعیتهاســت چنانچــه ایــن واقعیتهــا را درک نکنیــم نمــی توانیــم
روشهــای مطلــوب را اجــرات کنیــم و پیــش ببریــم.
گام دوم :بــا هــم نگــری و تحلیــل منابــع اســت .چهــار منبــع مذکــور هــر
کــدام جایگاهــی دارنــد از جهــت ارزش و جایــگاه ،روشهــای تربیــت
قرآنــی باالتریــن ارزش را دارد ولــی توجــه بــه ســه منبــع دیگــری نیــز
بــه حکــم عقــل وتدبیــر اســت و رعایــت آنهــا بــه کارآمــدی روشهــا
میافزایــد بــا هــم نگــری ایــن منابــع و تحلیــل آنهــا و بــه یــک جمــع
بنــدی مؤثــر ،از جملــه اقدامــات اساســی اســت .چــون در ایــن گام اســت
کــه "وحــدت نظــر" در خصــوص نحــوه ی ورود بــه انتخــاب روشهــا بــه
دســت میآیــد .ایــن اقــدام مهــم بــا قــوت کارشناســی و تــوان تحلیلــی
ً
شــورای برنامــه ریــزی درســی مربــوط رابطــه ی مســتقیم دارد .اصــوال
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ترکیــب چنــد مؤلفــه در کارهــای علمــی نیازمنــد تــوان کارشناســی اســت.
گامهــای ســوم و چهــارم روشهــای عــام وخــاص تدریــس را
امکانپذیــر میســازد .منظــور از روشهــای عــام آنهایــی هســتند
کــه فراتــر از حــوزهی تربیــت و یادگیــری خــاص کاربــرد عــام دارنــد.
روشهــای خــاص مقیــد بــه نســبت روشهــا بــا ماهیــت هــر یــک از
حوزههاســت .در ایــن مرحلــه اســت کــه هدفهــای تربیــت ویادگیــری
هــر حــوزه بــه طــور مســتقیم در انتخــاب روشهــای تدریــس اثــر گــذار
اســت .روشهــا وســایلی بــرای تحقــق هدفهــا هســتند .هــر قــدر درک
درســتی از هدفهــا بــه دســت آیــد بــه همــان انــدازه اقــدام صحیــح
ومنطقــی انتخــاب روشهــا عملــی خواهــد شــد.
گامهــای چهارگانــه تعییــن روشهــا در دســتهبندی مطالــب والگــوی
پیشــنهادی صفحــات بعــد صراحــت بیشــتری پیــدا میکنــد:
اشارات روشی در برنامه درسی ملی

* کمک به شکوفایی فطرت

* امکان درک و تغییر پدیده ها ،وقایع و روابط

* کاوشگری و تالش برای یافتن پاسخ پرسشهایی درباره پدیدهها

* امــکان درک و تغییــر قوانیــن کلــی حاکــم بــر هســتی و رابطههــای
علــت و معلولــی
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* امکان مرور شایستگیهای کسب شده توسط دانشآموز
* فرصت برای پیوند:
 -نظر و عمل

 دانش و تجارب پیشین با یادگیریهای جدید حوزهها و دروس با یکدیگر* بهره گیری از روشهای فعال خالق و تعالی بخش
* زمینه سازی برای تولید علم

* امکان بهره گیری هوشمندانه از فناوریهای نوین آموزشی
جایگاه روش تربیت در قرآن

قــرآن کتــاب هدایــت و تربیــت اســت ولــی طــرح مباحــث تربیتــی در
ایــن کتــاب الهــی بــا کتابهایــی کــه در حــوزهی تربیــت نــگارش
یافتــه متفــاوت اســت .تفاوتهــای عمــدهای در نحــوهی بیــان
مطالــب ،کیفیــت و تنظیــم مشــاهده میشــود:
الــف) عــام و کلــی بــودن :مباحــث تربیتــی و اخالقــی بــه
صــورت کلــی و اجمــال بیــان شــده اســت .خطــوط کلــی در قــرآن
بیــان شــده و تفصیلــی آن را بــه ســنت پیامبــر (ص) و اهــل بیــت
(ع) و تجــارب بشــری ســپرده اســت.
ب) بــه هــم پیچیدگــی مطالــب :کمتــر بــه چشــم میخــورد
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قــرآن یــک مطلــب را از ابتــدا تــا انتهــا در یــک ســوره جمــع
کنــد و جــدای از مطالــب دیگــر ،یــک جــا و نظــام منــد بیــاورد.
موضوعــات مختلــف درهــم تنیــده میشــود.
ج) بیــان اســتداللی و اقناعــی :قــرآن در بســیاری از مــوارد
مطالــب را بــا اســتدالل و بیــان فلســفه و یــا بیــان نتایــج آنهــا
همــراه کــرده اســت تــا مخاطــب خــود را اقنــاع کنــد و در پذیــرش
بــه او کمــک کنــد.
عادت
و تکرار

تغال

مواحهه
متربی با
نتیجه عمل

عفو
و اغماض

تمثیل
و تشبیه
طرح
ســوال

مسوولیت
دادن
اعطای
بینش

احترام
و تکریم

روشهــــای
تربیتی قرآن

انداز
و بیشتر

پاکسازی
محیط
برخورد
حسن

الگودهی
رفق و
مدارا

عبرت
آموزی
موعظه

جالل
احسن

حکمت
آموزی

تذکر
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«یادگیری» در متون علمی ،آموزشی جدید

 -1یادگیری مادام العمر و ویژگیهای تدریس
 -2شخصی سازی یادگیری و نقش معلم
 -3توجه خاص به سالهای پر نفوذ و مهم پیش دبستانی
 -4تاکید به مهارتهای زندگی در انتخاب و اجرای روشها
 -5فناوریهای جدید و یادگیری سریع و آسان
 -6تراکم اطالعات و منابع متعدد
 -7مسایل اجتماعی جدید نظیر محیط زیست ،بهداشت و...
 -8یادگیریهای تلفیقی ،ضرورت اجتنابناپذیر
 -9یادگیری تجربی (یادگیری از طریق انجام دادن)
 -10اختیارات وسیع معلم در فرآیند یاددهی -یادگیری
 -11یادگیریهــای زمینــهای (اتصــال یادگیــری بــه محیــط
پیرامــون)
واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی

* نسخه کلی تدریس همیشه شفابخش نیست.
* واقعیتهای محدود کننده تدریس
 -تنوع فرهنگی

 تفاوت در توانایی معلمان52

 تراکم باالی کالس کالسهای چند پایه امکانات نابرابر* لزوم تنوع روش ها

* ضرورت اختیار معلم در انتخاب روش

* استفاده از شبکههای اجتماعی در تبادل تجربیات
تأمل مهم

درمتــون علمــی آموزشــی جدیــد توصیههایــی وجــود دارد کــه مــورد
پذیــرش تربیــت قرآنــی و داللتهــای برنامــه درســی ملــی نیســت هــدف از
ذکــر آنهــا در ایــن مجموعــه آن اســت کــه از جنبههــای مثبــت آنهــا
بــه عنــوان تجــارب جهانــی اســتفاده شــود وجنبههــای منفــی نیــز مــورد
نقــد جــدی قــرار گیــرد .بــه عنــوان مثــال «شــخصی ســازی یادگیــری» چــه
از جهــت فلســفی و چــه از جهــت واقعــی قابــل پذیــرش نیســت .در نــگاه
انســان شــناختی ـ تربیــت اســامی همـهی دانشآمــوزان ضمــن تفــاوت،
دارای یــک وجــه مشــترک بســیار مهــم بــه نــام فطــرت الهــی میباشــند.
لــذا روشهــای تربیــت وتدریــس بایــد براســاس ایــن وجــه مشــترک بــه
ایجــاد وحــدت و همگرایــی کمــک کنــد .همــراه بــا ایــن از تفاوتهــای
فــردی نیــز نبایــد غافــل باشــد.
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منابع تامین روش

اشارات روشی در برنامه
درسی ملی

جایگاه روش تربیت
در قرآن

یادگیری در
متون جدید

واقعیتهای
اثرگذار

با همنگری و تحلیل منابع
روشهای عام تدریس
روشهای خاص حوزه تربیت و یادگیری
اعتباریابی

الگوی تعیین روشهای تدریس و رویکرد فطرت گرا
مرحله ششم :ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
تعییــن نظــام ارزشــیابی متناســب بــا رویکــرد فطــرت گــرای توحیــدی
در برنامــه ریــزی درســی بــه تعمــق و تغییــر جهــت اساســی در اجــزاء و
عناصــر ایــن مولفــهی مهــم برنامــه درســی نیــاز دارد .طــی ســالهای
ً
طوالنــی موضــوع ارزشــیابی صرفــا وســیلهای بــرای تمایــز و تفکیــک
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دانشآمــوزان در انتقــال یــا عــدم انتقــال بــه پایــه باالتــر در نظــر گرفتــه
شــده و نقــش موثــری در پیشــرفت یادگیــری دانشآمــوزان نداشــته اســت
بــه دلیــل نهادینــه شــدن همیــن نگــرش در نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور
اســت کــه ارزشــیابی توصیفــی در دورهی ابتدایــی نیــز تغییــر اساســی در
ایــن عرصــه پدیــد نیــاورده اســت .بــه عــاوه ایــن نکتــه بســیار مهــم کــه
توانایــی معلمــان در ارزشــیابی دانشآمــوزان و اســتفاده از ایــن وســیله
درپیشــرفت تحصیلــی و تربیتــی آنــان نقــش اول را ایفــا میکنــد؛ از ایــن
جهــت نیــز وضــع رضایــت بخــش نداریــم .بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه
ضرورتهــا و اقتضائــات رویکــرد فطرتگــرا ،چــه ویژگیهایــی بــرای
نظــام ارزشــیابی بایــد جســتجو کــرد؟
اولیــن ویژگــی ایــن اســت کــه ارزشــیابی بایــد "تربیــت محــور" باشــد.
وقتــی ارزشــیابی "تربیــت محــور" شــد؛ الزامــات دیگــری نمایــان میشــود
کــه نمیتــوان بــه آنهــا بیاعتنــا بــود .نقطــه مقابــل تربیــت محــوری،
"تعلیــم محــوری" اســت تعلیــم نیــز مهــم اســت ولــی نبایــد همــه چیــز
را تحــت تأثیــر کامــل خــود قــرار دهــد وقتــی از تربیــت ســخن گفتــه
میشــود بــدون تعلیــم موردنیــاز مفهــوم نــدارد .تأکیــد بــه تربیــت در
ارزشــیابی اســتلزاماتی دارد کــه در مطالــب بعــدی مــورد تأمــل وتوجــه
قــرار میگیــرد.
ارزشــیابی بایــد شــاخصهایی بــرای رشــد همــه جانبــه و فطــرت گــرا
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در اختیــار داشــته باشــد .تعییــن و اجــرای ایــن شــاخصها کار آســانی
نمــی باشــد لکــن از تولیــد و بــه کارگیــری آنهــا گزیــری و گریــزی نداریم.
بــدون در اختیــار داشــتن چنیــن شــاخصهایی چگونــه میتوانیــم رشــد
و تعالــی فطــرت را مــورد ســنجش قــرار دهیــم؟ چگونــه بفهمیــم کــه
متربــی در رشــد عقالنــی ،رشــد معنــوی ،رشــد اجتماعــی ،رشــد عاطفــی
و ســایر ابعــاد رشــد تعالــی پیــدا کــرده اســت؟ جــز از طریــق بکارگیــری
شــاخصها راه دیگــری داریــم؟
ارزشــیابی نبایــد بــا روشهــای کمــی و غــرق شــدن در عــدد و رقــم دچــار
گزافــه گویــی و یــا فریبندگــی شــود .بــا ایــن کــه ناچــار هســتیم در بعضــی
محاســبات از روش کمــی هــم اســتفاده کنیــم لکــن نبایــد بــا اصالــت
دادن بــه کمیــت از حقایــق دور شــویم در تهیــه شــاخصها نیــز بــه ایــن
ضــرورت بایــد توجــه کنیــم.
از ابزارهــای گوناگــون در گــردآوری اطالعــات بــرای ارزشــیابی اســتفاده
کنیــم .بــی تردیــد نخواهیــم توانســت بــا بهــره گیــری از یــک ابــزار
(آزمــون) اطالعــات جامعــی بــرای قضــاوت کســب کنیــم .چــون هــر
ابــزاری حــد و انــدازه خــاص دارد و نمــی تــوان بــه آن اســتناد نمــود.
ً
معمــوال در ارزشــیابیها از آزمــون کتبــی در شــکل غالــب آن اســتفاده
میشــود در حالــی کــه ایــن آزمــون آگاهــی محــدودی در اختیــار مــا قــرار
میدهــد.
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بــا تحلیــل دقیــق هدفهــای یادگیــری و تربیــت راه مطمئنتــری بــرای
تدویــن نظــام ارزشــیابی میتــوان یافــت .یکــی از هدفهــای اساســی
ارزشــیابی فهــم میــزان تحقــق هدفهــای تربیتــی اســت .زمانــی
میتوانیــم بــه ایــن فهــم برســیم کــه روش ارزشــیابی و هدفهــای آن از
تحلیــل هدفهــای تربیــت و یادگیــری اخــذ شــده باشــد بــه عنــوان مثــال
اگــر در هدفهــای تربیــت از "تزکیــه" و یــا "حیــات طیبــه" و امثــال اینهــا
حــرف میزنیــم تحقــق آن را بــا کــدام روشهــا ارزشــیابی عملــی خواهیــم
کــرد؟ هــر قــدر هدفهــای مــا ارزشــیتر باشــد بــه همــان انــدازه در
ارزشــیابی بــا چالــش مواجــه خواهیــم شــد.
در هم ـهی مراحــل ارزشــیابی کرامــت انســان بایــد حفــظ شــود متربــی
یــک انســان اســت بــا همـهی ویژگــی هــا ،نیازهــا و عالیقــش .روشهــای
ارزشــیابی بــه انــدازه ای کــه از حرمــت گــذاری بــه انســان زاویــه بگیــرد
از اعتبــار و ارزش ســاقط میشــود و هــر قــدر ایــن ویژگیهــا را رعایــت
کنــد بــا ارزش میشــود؛ یکــی از آنهــا کرامــت انســانی اســت کــه گاهــی
در چرخـهی ارزشــیابی مــورد لطمــه قــرار میگیــرد و عــزت نفــس متربــی
را مصــدوم میکنــد .اخــاق بــا ارزشــیابی رابطـهی وثیقــی دارد و یکــی از
جلوههــای آن مراعــات ارزش و کرامــت انســان اســت.
ً
ارزشــیابی صرفــا یــک اقــدام پایانــی نیســت بلکــه در همــهی مراحــل
یادگیــری و تربیــت بایــد انجــام گیــرد .رشــد متربــی یــک امــر تدریجــی
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اســت و ارزشــیابی آن نیــز بایــد تدریجــی باشــد بــرای رعایــت تدریجــی
الزم اســت در ضمــن تربیــت ،پایــان مرحل ـهی معیــن از تربیــت و حتــی
پــس از آن نیــز بــا روشهــای مناســب ارزشــیابی صــورت گیــرد.
نتیجــه محــوری و فرآینــد محــوری بــه طــور توأمــان بایــد در ارزشــیابی
مــورد توجــه باشــند .هــر چنــد طبــق شــرایط دوره تحصیلــی ممکــن اســت
یکــی از ایــن دو وجــه اهمیــت و نقــش بیشــتری پیــدا کنــد لکــن در هیــچ
دوره تحصیلــی یکــی از ایــن دو حــذف نمــی شــود .علــت ایــن کــه از حــذف
یکــی از ایــن دو بایــد پرهیــز کــرد ،وجــوه هدفهــای تربیتــی در هــر دوره
تحصیلــی اســت ضمــن ایــن کــه از تحقــق تدریجــی هدفهــای گام بــه
گام بایــد اطــاع حاصــل کنیــم از وضــع هدفهــای کلــی در پایــان ســال
نیــز بایــد بــا خبــر باشــیم .از جملــه موقعیتهایــی کــه بــه حفــظ تعــادل
نیــاز دارد همیــن نقطــه اســت
مرحله هفتم :تعیین محتوای آموزش معلمان
گام اول در ایــن مرحلــه آن اســت کــه معلمــان همــراه و همزمــان بــا
برنامــه ریــزی درســی بایــد مــورد توجه قــرار گیرنــد و در خصــوص محتوای
آمــوزش آنــان تصمیــم گیــری شــود .قبــل از هــر چیــز معلمــان هریــک از
دروس کــه در حوزههــای تربیــت و یادگیــری ســازماندهی خواهنــد شــد
بایــد نســبت بــه ماهیــت برنامــه آمــوزش ببیننــد وتوجیــه شــوند .گاهــی
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بــه دلیــل عــدم شــناخت الزم آنــان از سرشــت برنامــه درســی ،در اجــرای
برنامههــا بــا رغبــت کافــی برخــورد نمیکننــد.
گام دوم :تحلیــل هدفهــای برنامــه و درک صحیــح از ابعــاد
وحیطههــای آنهاســت .چــه حــدی از هــدف هــا ،حیطــهی شــناختی
دارد؟ چــه بخشــی از آنهــا ُبعــد توانشــی و مهارتــی دارنــد؟ و چــه حــدی
از آنهــا بــه ارزشهــا و نگرشهــا ارتبــاط پیــدا میکنــد؟ در هــر حــال
معلمــان وظیفــه دارنــد بــه تحقــق هدفهــا کمــک کننــد.
گام ســوم :تعییــن ابعــاد اصلــی محتــوای آمــوزش معلمــان بــر اســاس
ً
هدفهــای تحلیــل شــده اســت .قاعدتــا آموزشهایــی بایــد بــه معلمــان
داده شــود تــا بتواننــد برنامههــا را اجــرا کننــد.
گام چهــارم :آگاه ســازی معلمــان نســبت بــه راهبردهــای یاددهــی،
یادگیــری و روشهــای تدریــس مناســب اســت .هرچنــد نمــی تــوان
معلمــان را در انتخــاب روشهــا محــدود کــرد لکــن براســاس ماهیــت
برنامــه درســی و مــواد آموزشــی تولیــد شــده ،میتــوان پیشــنهادهایی
ارایــه کــرد.
گام پنجــم :تبییــن روشهــای ارزشــیابی متناســب بــا برنامــه درســی
اســت ،ارتبــاط ســاختاری روشهــای ارزشــیابی بــا اهــداف و محتــوای
برنامــه قابــل انــکار نمــی باشــد .انتظــار م ـیرود معلمــان قــادر باشــند از
انــواع ارزشــیابی در فرآینــد تربیــت و یادگیــری اســتفاده کننــد.
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گام ششــم :غنیســازی محتواهــای تربیــت و یادگیــری اســت .بــا
ایــن کــه محتــوای آمــوزش معلمــان بــا محتــوای برنامــه درســی مربــوط
بایــد ارتبــاط معنــادار داشــته باشــد لکــن قفــل کــردن محتواهــای ایــن
دو نیــز مطلــوب نیســت .در آمــاده ســازی معلمــان بــرای تدریــس بایــد
قــدری وســیعتر اندیشــید و وســیع تــر برنامــه ریــزی کــرد بخشــی از ایــن
آمادگیهــا از طریــق مطالعــات شــخص خــود معلــم بایــد حاصــل شــود
ولــی بخشــی از آن بایــد در دورههــای آموزشــی آمــاده ســازی معلمــان
پیــش بینــی شــود.
نقش الگویی معلم

آثــار تعلیمــی و تربیتــی شــخصیت معلــم بــر روی دانشآمــوزان غیــر قابــل
انــکار اســت و اعتقــادات دینــی مــا و یافتههــای متعــدد روانشناســان ایــن
تأثیــر بــی بدیــل را تعییــن میکنــد .بــا ایــن کــه بــا "گفتــن" و "خواســتن"
از معلــم ،نقــش الگویــی او تحقــق عینــی پیــدا نمیکنــد لکــن از طــرح و
توضیــح اهمیــت آن در برنامههــای تربیــت معلــم نبایــد غافــل بــود .آنــان
ً
بایــد بداننــد و بــه آنــان بایــد آمــوزش داده شــود کــه صرفــا گفتههــای
شــما نیســت کــه در متربــی اثــر میگــذارد ،اعمــال و کــردار شــما بیــش از
گفتــار شــما در او اثــر گــذار اســت .معلــم معــارف اســامی بایــد صبغـهی
معارفــی داشــته باشــد ،معلــم مطالعــات اجتماعــی بایــد صبغــهی
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اجتماعــی و فرهنگــی داشــته باشــد ،معلــم ادبیــات بایــد صبغــهی
ادبیاتــی داشــته باشــد ،عیــن ایــن قاعــده دربــاره تــک تــک دروس و
معلمــان صــدق میکننــد .اگــر معلــم تــا حــدودی رنــگ درس خــود را
نگیــرد نمیتوانــد دانشآمــوزان را بــه رنــگ آن درس دربیــاورد.
فرآیندتعیین نقش متربی

تحلیل هدفها:
نقــش متربــی نیــز ماننــد نقــش معلــم براســاس تحلیــل هدفهــای
برنامــه درســی تعییــن میشــود .همــهی تالشهــا بــرای ایــن اســت
کــه هدفهــای تربیــت ویادگیــری تحقــق یابنــد بــا تحلیــل هدفهــا تــا
حــدود زیــادی مشــخص میشــود کــه چــه اقداماتــی بــرای رســیدن بــه
هدفهــا بایــد انجــام پذیــرد.
تعیین ابعاد مهارتی برنامه:

برنامــه درســی ابعــاد متعــددی دارد یکــی از آنها بعــد مهارتی اســت .البته
ایــن بعــد جــدا از ســایر ابعــاد نیســت لکــن بــرای تعییــن نقــش متربــی بــه
مهارتهــا بایــد بیشــترتوجه کــرد .مهارتهــا بــه فعالیتهایــی تحلیــل
میشــوند و از طریــق تأمــل در فعالیتهــا میتــوان تــا حــدودی نقــش
متربــی را معلــوم کــرد.
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تعیین نقش متربی:

بــا تعییــن و تحلیــل ابعــاد مهارتــی برنامــه تــا حــدود زیــادی زمینــه بــرای
تعییــن نقــش متربــی فراهــم میشــود .بــه عــاوه ایــن نکتــه بســیار مهــم
کــه همــهی فعالیتهــا وهمــهی نقشهــای متربــی از قبــل تعییــن
کردنــی نیســت .در ضمــن تدریــس و بــه اقتضــای مباحــث ،فعالیتهــای
پیــش بینــی نشــده متعــددی ضــرورت پیــدا میکنــد.
مرحله ی هشتم :تعیین نقش متربی
متربــی در تربیــت خــود نقــش مؤثــری دارد و بــی توجهــی بــه آن ،برنامــه
درســی را از زنــده بــودن ســاقط میکنــد .برنامــه درســی زنــده ،برنام ـهای
اســت کــه در آن فعالیتهــای یادگیــری و تعامــل مفیــد بیــن متربیــان بــا
یکدیگــر و متربیــان بــا محیــط و متربیــان بــا متربــی قویتــر و غنیتــر
باشــد .متربــی قبــل از ایــن کــه متربــی باشــند انســان اســت و انســان نیــز
دارای اراده و اختیــار میباشــد .چگونــه ممکــن اســت موجــود مختــار
را در فرآینــد تربیــت بیاختیــار رهــا کــرد؟ خداونــد متعــال هــم عــاوه
بــر ارســال رســل و انــزال کتــب ،اراده وخواســت فــردی را در فــاح و
رســتگاری متربــی مؤثــر دانســته و بــه طــور صریــح فرمــوده اســت:
"علیکــم انفســکم" "شــما را بــر نفــس هایتــان بــاد" بدیــن تربیــت در فرآینــد
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برنامــه ریــزی درســی و بــرای عملــی شــدن بخشــی از تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش بایــد نقــش متربــی را در مراحــل مختلــف برنامهریــزی
درســی و تدریــس تعییــن نمــود .بایــد براســاس اهــداف و محتــوای برنامــه
مشــخص کــرد ،دانشآمــوزان کــدام فعالیتهــای یادگیــری را بایــد
انجــام دهنــد؟ کــدام ارزشهــا در آنــان درونــی شــود و خــود متعلــم بــرای
آمــوزش ارزشهــا و درونــی شــدن آنهــا از کــدام روشهــا بایــد بهــره منــد
شــود .در تعییــن نقــش متربــی بایــد از وجــه مهارتــی برنامــه آگاه بــود و
فعالیتهــای یادگیــری متناســب بــا آن را تعییــن کــرد .ایــن فعالیتهــا
بــرای مشــخص نمــودن نقــش متربــی میتوانــد جهــت دهنــده باشــد از
ایــن نکتــه نیــز نبایــد غفلــت کــرد کــه در تعییــن نقــش متربــی نبایــد راه
افــراط را پیمــود .همانطــور کــه غیبــت متربــی در برنامــه آسیبزاســت،
حضــور افراطــی او نیــز مطلــوب نمیباشــد.
مرحله ی نهم :نقش خانواده
در اســناد تحولــی نقــش مؤثــر و اصلــی خانــواده در برنامــه ریــزی درســی
منظــور شــده اســت .علــت ایــن طــرز تلقــی نســبت بــه خانــواده اثــر عملــی
و ریشــهای والدیــن در شــکل گیــری شــخصیت فرزنــدان میباشــد.
فرزندانــی کــه در ســن هفــت ســالگی تربیــت رســمی میشــوند تــا پایــان
دورهی متوســطه در آن قــرار دارنــد .در ایــن دوره ی دوازده ســاله بــا ایــن
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کــه بیشــترین زمــان دانشآمــوز در محیــط مدرســه ســپری میشــود
ولــی رابطــه و نســبت او بــا والدیــن باقــی اســت و آثــار تربیتــی متعــددی
بــه جــا میگــذارد .ایــن رابطــه از چنــد جهــت قابــل تأمــل و بررســی اســت.
ً
اوال دانشآمــوز بــا آن چــه کــه از پــدر و مــادر و ســایراعضاء خانــواده یــاد
گرفتــه اســت وارد مدرســه میشــود .در حقیقــت او دو کیــف بــا خــود دارد،
یــک کیــف دســتی اســت کــه کتابهــا و لــوازم قــرارداده یــا قــرار گرفتــه
اســت .دو ممکــن اســت بیــن آورده دانشآمــوز از خانــه بــا آن چــه کــه در
مدرســه میآمــوزد تضــاد و تعــارض وجــود داشــته باشــد .از طریــق تعامــل و
ً
اقدامــات مشــترک میتــوان از آثــار منفــی تعارضهــا کاســت .ثانیــا تــداوم
ارتبــاط و آثــار تربیــت خانوادگــی طــی ســالهای متمــادی نیــز میتوانــد
ُ
مــد رشــد دانشآمــوز باشــد .ایفــای نقــش مؤثــر خانــواده در
مخــل یــا م ِ
تصمیمســازیها و تصمیمگیــری تربیتــی مؤثــر خواهــد بــود وتعــادل
ً
روحــی و روانــی فرزنــد را بــه وجــود خواهــد آورد .ثالثــا وســعت تربیــت و تأثیــر
متقابــل نهــاد خانــه و مدرســه ،نقــش خانــواده در برنامــه ریــزی درســی و
اجــرای برنامههــا را ضــروری میســازد .بایــد در تدویــن هدفهــای برنامــه
درســی و تحقــق آنهــا ،خانوادههــا دخالــت موثــر داشــته باشــند .ممکــن
اســت ایــن ســوال طــرح شــود کــه آیــا خانوادههــا از توانایــی و آمادگــی
الزم بــرای انجــام چنیــن کاری برخــوردار میباشــند؟ پاســخ ایــن اســت
بــی تردیــد تعــداد چنیــن خانوادههایــی کــم اســت و اغلــب آنهــا فرزنــد
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خــود را بــه مدرســه میســپارند و پــس از آن ســهم چندانــی بــرای خــود
قایــل نیســتند .بیــدار کــردان خانوادههــا نســبت بــه نقــش آنــان در نیــل بــه
هدفهــای تربیتــی یکــی از همیــن مسوولیتهاســت .لکــن نبایــد دســت
روی دســت گذاشــت و وضــع کنونــی را تحمــل کــرد .از جایــی بایــد شــروع
کــرد .در آن خانوادههــا و یــا موقعیتهایــی کــه شــرایط مســاعدی دارنــد
بایــد ارتبــاط نظاممنــد ســاختاری را شــروع کــرد .بعضــی از خانوادههــا بــه
دلیــل ســواد بــاال و تجربــه کافــی در تدویــن هــدف و یــا تحقــق هدفهــا
مؤثــر خواهنــد بــود ،بخشــی نیــز چنیــن توانایــی را ندارنــد .از ایــن گــروه نیــز
میتــوان بــه نســبت تواناییهــا بهــره برداریهــای الزم را بــه عمــل آورد و
زمینههــای رشــد آنــان را فراهــم کــرد.
فرصت ایفای نقش برای خانوادهها چگونه باید فراهم شود؟ با چه
راهکارهایی میتوان به این امر مهم به تدریج جامه عمل پوشاند؟

نخســتین گام آن اســت کــه هریــک از حوزههــای تربیــت و یادگیــری
نســبت بــه ســاختار و تواناییهــای خانوادههــای امــروزی تحلیــل درســتی
داشــته باشــند و بــه شــناخت مناســب برســند .بخشــی از ایــن شــناخت
َ
ُبعدکمــی خواهــد داشــت و بخشــی نیــز از تحلیلهــای کیفــی بــه دســت
خواهــد آمــد تحقیقاتــی کــه از طــرف مراکــز تحقیقاتــی مربــوط بــه نهــاد
خانــواده در کشــور انجــام گرفتــه در ایــن خصــوص میتوانــد جهــت
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دهنــده باشــد .ممکــن اســت از ایــن نهادهــا خواســته شــود بــا توجــه بــه
نیازهــای حوزههــای تربیــت و یادگیــری ،تحقیقــات انجــام یافتــه را در
جمــع کارشناســان ارائــه کننــد و از طریــق هماندیشــی بصیــرت الزم در
کارشناســان ایجــاد شــود.
گام دوم تعییــن ســهم و نقــش خانوادههــا در تعییــن هدفهــای
تربیتــی و یادگیــری اســت .هــر قــدر فهــم و بصیــرت ناشــی از گام اول
بیشــتر و عمیقتــر باشــد .در گام دوم بهتــر عمــل خواهــد شــد .میتــوان
هدفهــای پیشــنهادی را بــا اســتفاده از وســایل و ابزارهــا فنــاوری و
فضــای مجــازی در معــرض ارزیابــی و داوری خانوادههــا قــرار داد و از
آنــان خواســت نظــر خــود را در مــورد هدفهــا بیــان کننــد .ممکــن اســت
تعــدادی از آنهــا در ایــن موضــوع مشــارکت کننــد .در ایــن مرحلــه هــر
تعــداد از آنــان فعــال باشــند موفقیــت بزرگــی بایــد محســوب شــود و بــرای
توســعهی آن تدبیــر الزم بــه عمــل آیــد.
گام ســوم بازبینــی هدفهــا براســاس دیدگاههــای خانوادههاســت.
ممکــن اســت در بعضــی عرصههــا ،آنــان نقــش مفیــد و مؤثــری داشــته
باشــند و در برخــی نیــز نتواننــد بهطــور مفیــد نظــر بدهنــد .طبــق آن
بخــش کــه نظــر دادهانــد بازبینــی الزم در هدفهــا بــه عمــل میآیــد و
ً
احتمــاال تغییراتــی در آنهــا انجــام خواهــد پذیرفــت.
گام چهــارم فرصتســازی و تعییــن راهکارهــای مناســب بــرای
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مشــارکت خانوادههــا در عملیاتــی کــردن هدفهاســت .آیــا خانوادههــا
میتواننــد در تحقــق هدفهــا نیــز اقدامــی بکننــد؟ بــه نظــر نگارنــده
پاســخ مثبــت اســت .در شــرایطی کــه قــول و فعــل والدیــن و ســاختار
خانوادههــا در تربیــت فرزنــدان بهطــور مســتقیم اثــر دارنــد و گاهــی
آموختههــای مدرســه را نیــز تحتالشــعاع قــرار میدهنــد چگونــه
ممکــن اســت نهــاد خانوادههــا در تربیــت و شــکلگیری شــخصیت
آنــان مؤثــر نباشــد؟ بــر ایــن اســاس آنــان قــادر هســتند بهطــور آگاهــا
نــه در تحقــق هدفهــای تربیتــی مؤثــر باشــند .نــوع و میــزان اثرگــذاری
آنــان را شــورای برنامهریــزی درســی مربــوط تعییــن میکنــد.
گام پنجــم ارزیابــی هدفهــا و محتواهــا از ســوی خانوادههاســت.
محتواهــا و روشهــای آمــوزش کــه در قالــب بســتههای آموزشــی ارائــه
خواهنــد شــد بــه طــور کامــل در معــرض داوری خانوادههاســت.

4

مرحله ی دهم :محیط و تربیت یادگیری
اثــر محیــط تربیــت روی متربــی در همــه مراحــل تربیــت و ســطوح
تحصیــل غیرقابــل انــکار اســت .ویژگیهــا و نــوع محیــط بــا توجــه بــه
 - 4آنـان میتواننـد پـس از مدتـی از تدریـس دروس در مـدارس ،دیدگاههـای خـود را برای سـازمان پژوهش
و برنامهریـزی آموزشـی ارسـال نماینـد .الزم اسـت بسـتری در ایـن خصوص در سیسـتم سـامانهای سـازمان
فراهـم شـود تـا بـه سـهولت ارتبـاط خانوادههـا یـاری رسـاند .مراحـل و گامهـای دیگـری نیـز طبـق تجربیات
کارشناسـی میتـوان افزود.
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ســطح تحصیلــی تفاوتهایــی دارد ولــی اصــول کلــی آن مشــترک اســت.
دو ظــرف مــکان و زمــان در رشــد انســان در مظــروف مؤثــر هســتند و
بــا تأمــل بیشــتر در ایــن خصــوص نســبت تمثیلــی ظــرف و مظــروف را
بــا تســامح بایــد پذیرفــت .گاهــی بیــن فــرد و مختصــات محیطــی چنــان
پیونــدی شــکل میگیــرد کــه بــه ســختی بتــوان بیــن آنهــا مــرزی
مشــخص کــرد .بــه همیــن دلیــل در برنامــهی درســی محیــط تربیــت
یکــی از عناصــر برنامــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای تعییــن و
پیشــنهاد ویژگیهــای محیــط تربیــت گامهــای زیــر را بایــد برداشــت:
گام اول :تحلیل هدف و محتوا

دو عنصــر هــدف و محتــوا اهمیــت بســیار باالیــی دارنــد و ســایر عناصــر
ً
در پرتــو اقتضائــات ایــن دو معیــن میشــوند .صرفــا تدریــس معلــم
نیســت کــه زمینــه ســاز رشــد متربــی اســت بلکــه اشــارات و داللتهــای
محیطــی نیــز اثرگــذار هســتند .اگــر محیــط مناســب باشــد روشهــای
تدریــس نیــز در فضــای فراختــر انتخــاب میشــوند.
گام دوم :تحلیل ویژگیها و ابعاد شخصیت متربی

ویژگیهــای متربــی در ســطوح مختلــف رشــد در ســاماندهی محیــط
تربیــت ،تعییــن کننــده اســت .بعضــی از ایــن ویژگیهــا بــه عوامــل
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انســانی موجــود در محیــط ارتبــاط پیــدا میکنــد و برخــی نیــز بــه
ویژگیهــای فیزیکــی مربــوط هســتند .در محیــط تربیــت ،انســانهایی
از قبیــل :معلــم ،مدیــر ،دانشآمــوزان و ســایر عوامــل قــرار دارنــد و نــوع
رفتــار و عملکــرد آنهــا بخشــی از محیــط را تشــکیل میدهنــد .ممکــن
اســت یــک رفتــار خواســته و یــا ناخواســته معلــم یــا ســایرین اثــری در
ذهــن متربــی باقــی بگــذارد کــه بــه آســانی نتــوان اثــر منفــی آن را زدود.
اگــر عملکــرد مثبــت را شــاهد باشــد آثــار آن نیــز در تعالــی متربــی اثــر
ً
خواهــد داشــت .لــذا محیــط تربیــت صرفــا بــه محیــط فیزیکــی محــدود
نمیشــود .بــه عــاوه ایــن کــه اجــزای فیزیکــی محیــط نیــز جایــگاه
خاصــی دارنــد.
بــر ایــن اســاس و بنــا بــه ظرافتهــای تعییــن محیــط تربیــت بایــد
ویژگیهــای رشــدی متربــی بــه خوبــی تحلیــل و مطابــق آن داللتهایــی
بــرای ســاماندهی محیــط بهدســت آورد .بهعنــوان مثــال دانشآمــوزان
دورهی ابتدایــی از طریــق «بــازی» تربیــت میشــوند .بخــش عمــده ی
تربیــت آنهــا بهوســیله بــازی اســت .محیــط تربیــت و یادگیــری در ایــن
دوره بایــد امــکان بازیهــای متنــوع تربیتــی را فراهــم نمایــد.
گام سوم :تحلیلی بر مفهوم کلی «تربیت»

از دورهی پیشدبســتان تــا پایــان دورهی متوســطه و حتــی دورهی
69

دانشــگاهی موضــوع تربیــت جریــان دارد .بــه مثابــه جریــان آبــی اســت
کــه در هــر منطقـهای متناســب بــا ویژگیهــای آن ،وضــع متفاوتــی پیــدا
میکنــد .در تعییــن و ســفارش ویژگیهــای محیــط تربیــت و یادگیــری
عــاوه بــر اقتضائــات خــاص دوره ی تحصیلــی مربــوط ،بــه ویژگـی عــام
و مشــترک تربیــت و یادگیــری نیــز بایــد توجــه کــرد .بــه چنــد نمونــه از ایــن
ویژگیهــا ،اشــاره میشــود:
* تربیــت در فضــای امــن شــکل میگیــرد .هــر نــوع عامــل

مخــل امنیــت متربــی نبایــد در محیــط وجــود داشــته باشــد.
ِ

* تربیــت بیشــتر جوشــش از درون اســت .امــکان ایــن جوشــش
تربیتــی در محیــط فراهــم باشــد.

* تربیــت تعاملــی اســت .بــا ایــن کــه بخشــی از زمینههــای
تربیــت بــا تالشهــا و انگیزههــای فــردی بــه وجــود میآیــد

ولــی تعامــل بــا دیگــران و داد و ســتدهای تربیتــی بایــد در
محیــط فراهــم آیــد.
* تربیــت ،مســتمر اســت .بــرای نهادینــه کــردن تربیــت در
وجــود متربــی بایــد کوش ـشهای مــداوم داشــت و لــوازم ایــن

کوشــش مســتمر در محیــط فراهــم شــود .بــه بیــان دیگــر در
محیــط بایــد ثابتاتــی وجــود داشــته باشــد کــه امــکان مداومــت
را ممکــن ســازد.

70

ـان عیــان
* تربیــت اشــارهپذیر اســت .همــه چیــز تربیــت بــا بیـ ِ
و صریــح نیســت .گاهــی یــک اشــاره محیطــی چــه در قالــب

نوشــته و چــه در قالــب طــرح ،تصویــر و غیــره اثرگــذار اســت.
ایــن اشــارات محیطــی مشــتمل بــر اجــزا و عناصــر ثابــت و یــا
متغیــر خواهــد بــود.
* تربیــت ســالم مــورد انتظــار اســت ،ســامت تربیــت و ســامت،
عوامــل تربیــت در رویکــرد فطرتگرایــی توحیــدی همــراه

بــا ســایر ویژگیهــا ،موضــوع بســیار مهــم و اجتنــاب ناپذیــر
اســت .بخشــی از ســامت تربیــت بــه ســامت محیــط وابســته
ً
اســت .بهعنــوان مثــال تربیــت متعــادل و ســالم نوعــا همــراه
بــا شــادی و هیجانــات متربــی اســت .محیــط بایــد امــکان بــروز
ایــن هیجانــات را فراهــم آورد ولــی از «لودگــی» و «هیجانــات
ً
مخــرب» بایــد شــدیدا پرهیــز کنــد.
* تربیــت ،جامعیــت دارد .تربیــت انســان جامــع و بــه فعلیــت

رســاندن قــوای فطــری بهصــورت یکپارچــه ،ضــرورت تربیتــی
در فطرتگرایــی توحیــدی اســت .محیــط تربیــت بــا پذیــرش

ایــن ضــرورت بایــد مشــتمل بــر داللتهــا ،امکانــات و
فرصتهــای الزم بــرای رشــد همــه جانبــه باشــد نــه انســان
تــک ُبعــدی
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بــا تحلیلهــای ســه گانــه فــوق داللتهــای مناســب و واضــح بــرای
تعییــن و پیشــنهاد ویژگیهــای محیــط تربیــت فراهــم میشــود .هــر
قــدر تحلیلهــا جامعتــر و اساس ـیتر باشــد برنامهریــزی مطلــوب بــرای
محیــط تربیــت و یادگیــری بــه عمــل میآیــد .بهتــر اســت ویژگیهــای
مزبــور بــه طــور تفکیکــی و تحــت عناویــن :ویژگیهــای معنــوی،
عقالنــی ،عاطفــی ،هنــری و غیــره دســته بنــدی شــود.
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