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Abstract: The Enacted curriculum is, in fact,
the interpretation and perception that teachers
intend of the curriculum and implement it
accordingly. The aim of the present applied
research is to evaluate the new physics
curriculum in action using Eisner's educational
connoisseurship and criticism humanistic
model, which has been done with a qualitative
approach and live critique method. In this
research, purposeful convenience sampling and
data collection using observation tools with
continuous presence of critics in seven physics
classes in different schools, semi-structured
interviews,
open-ended
questionnaires,
recording speech interactions and imaging have
been used. Data analysis was performed by
content analysis using open and axial coding
and led to the identification of 88 basic themes,
20 organizing themes and 5 global themes. In
order to validate the research, the structural
corroboration, consensual validation, referential
adequacy have been met. Given the results
obtained And insufficient compliance with
curricula, effective teacher training on upstream
documents as well as the new curriculum seems
necessary.
Keywords: Physics curriculum ,Curriculum
evaluation, Enacted curriculum, Eisner' s
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مقدمه و بیان مسئله
وقوع رويدادها و تحوالت فزاينده در ابعاد مختلف جامعه ،گسترش علوم و دانشها ،رشد
فناوریهای نوين اطالعات و ارتباطات و نیز ظهور نیازهای جديد فردی و اجتماعی ،بیانگر
لزوم تغییر و تحول بنیادين در آموزش و پرورش بوده و همین ضرورت به تولید سند تحول
بنیادين آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران انجامیده است
(امانی طهرانی .)1326 ،بر اساس دو سند فوق تغییرات برنامههای درسی با هدف تدارک
فرصتهای تربیتی متنوع و جامع برای دانشآموزان ،جهت کسب شايستگیهای الزم مورد
توجه جدی قرار گرفت .در برنامه درسی ملی حوزههای تربیت و يادگیری ،حدود محتوايی،
روشها ،فرايندها و عناصر کلیدی يادگیری روشن شده است ( .)04:1321با توجه به
جهتگیریهای اين برنامه ،علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیتهای هستی و
کشف فعل خداوند است.
برنامه درسی علومتجربی شامل درسهای فیزيک ،شیمی ،زيستشناسی و زمینشناسی در
کشور ما منطبق با رويکرد و مبانی تصريح شده در برنامه درسی ملی در زمستان سال  20با
توجه به ساحتهای تعلیم و تربیت ذکر شده در سند تحول بنیادين ( ،)6:1324با رويکرد
زمینه محور 1توسط گروه علومتجربی دفتر تألیف کتابهای درسی تدوين گرديد .در رويکرد
زمینهمحور ،آموزش مفاهیم علمی در زمینه زندگی روزمره فراگیران به عنوان اصل قرار
میگیرد و از کاربردهای علمی و زمینهها به عنوان نقطه شروع آموزش استفاده میشود .اين
رويکرد برخالف رويکردهای سنتی آموزش علوم است که ابتدا مفهوم علمی و سپس
کاربردهای آن بیان میشود (بارکر و میالر0444 ،0؛ نقل از پانک.)0410،3
مهرمحمدی ( )13۸1میگويد ممکن است برنامه درسی قصد شده به دلیل شیوه اجرای
برنامه توسط مجريان ،طبق پیشبینیهای انجام شده اجرا نشود (مهر محمدی.)13۸1 ،
کاراواس  -دوکاس 0نیز میگويد ممکن است ،معلمان از روی عمد برنامههای جديد را به

1. Context-Based
2. Barker & Millar
3. Panek,H
4. Karavas- Dukas,E
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دلیل عدم موافقت به اجرا نگذارند (کاراواس  -دوکاس )1220 ،و يا اينکه در ظاهر با
تغییرهای حاصل شده موافقت کنند ،اما در عمل اين تغییرها را در کالس درس عملی نسازند
(گاهین و مای هیل )0441،1و يا اينکه به اسناد مشخصکننده فعالیت آنان در کالس درس،
توجهی نکنند (وانگ 0441 ،0و وانگ و هان)0440 ،3؛ بنابراين کوششهای صورتگرفته در
جهت اصالح و تغییر برنامههای درسی در عمل و در محیط کالس و مدرسه ناکام میماند و
برنامهريزان میتوانند علت ناکارآمدی برنامه را اجرای نامناسب آن بدانند (رضوی ،زمانی و
فرهادی راد .)1322 ،بنابراين ارزشیابی از برنامههای درسی در کالس درس از اهمیت ويژهای
برخوردار است .زيرا برنامه نهايی توسط معلم و در کالس درس تنظیم میگردد.
ارزشیابی يک بررسی سیستماتیک از ارزش يک برنامه است .به طور دقیقتر ،ارزشیابی
فرايند مشخصکردن ،بهدستآوردن ،گزارش دادن و استفاده از اطالعات توصیفی و قضاوتی
درباره شايستگی ،ارزش ،اعتبار و اهمیت است (جوزف .)0401 ،0فرايند ارزشیابی را نمیتوان
از برنامههای درسی جدا کرد .با ارزشیابی برنامههای درسی میتوان دادههای موردنیاز
برنامهريزان درسی ،جهت تصمیمگیری برای اصالح و تغییر برنامه و يا جلوگیری از اجرای آن
را فراهم کرد و تنها از طريق ارزشیابی است که میتوان کارايی و اثربخشی برنامههای درسی را
افزايش داد و نظامی برای بهبود مستمر 0برنامههای درسی مدارس طراحی نمود (فتحی
واجارگاه .)1323 ،ناديدهگرفتن ارزشیابی برنامههای درسی ممکن است ،نتايج جبرانناپذيری
داشته و منجر بهصرف وقت ،هزينه و از همه مهمتر عدم اطالع از میزان موفقیت و يا شکست
برنامهها شود (اولیوا.)044۸ ،6
با توجه به موارد بیانشده و جديد بودن اين برنامه و عدم انجام پژوهشهای ارزشیابی
هنگام عملی شدن آن ،تصمیم گرفته شد که با بهرهگیری از روش کیفی و الگوی خبرگی و نقد
تربیتی 1آيزنر ۸به ارزشیابی برنامه درسی جديد فیزيک در عمل پرداخته شود ،تا موانع و
1. Gahin,G & Myhill,D
2. Wang,H
3. Han,H
4. Joseph
5. Continuous Improvement
6. Oliva, P
7. Educational Connoisseurship And Criticism Model
8. Eisner, E
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چالشها و همچنین نقاط قوت و ضعف برنامه هنگام عملیشدن آن آشکار شود .اين موضوع
در جهت آگاهی بخشیدن به برنامهريزان درسی و معلمان مؤثر بوده و میتوان با استفاده از
نتايج اين پژوهش برای اجرای بهتر و مؤثرتر و تقويت نقاط قوت و يا اصالح برنامه درسی
فیزيک راهکار ارائه نمود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برنامه درسی عملی شده ،به فعالیتهای آموزشی و اقدامات نهادی در بافت آموزشی مدرسه و
کالس درس اشاره میکند .اين برنامه در واقع تفسیر و برداشتی است که معلمان از برنامه قصد
شده دارند و برايناساس آن را در مدرسه يا محیطهای آموزشی به اجرا درمیآورند (احمدی،
 .)13۸0بهزعم هال ،)0410( 1ارزشیابی آموزشی شامل ارزيابی نظاممند از فعالیتهای منظم
آموزشی و همچنین شامل اجزای برنامههای آموزشی و اهداف آموزش و پرورش میباشد.
آيزنر ( )1220معتقد است از ارزشیابی استفادههای مختلفی میشود که از تمام کارکردهای
آن پنج مورد حائز اهمیت است :تشخیص دادن ،اصالح برنامه درسی ،مقايسه ،برای تعیین
پیشبینی نیازهای آموزشی و همچنین برای تعیین نتايجی که بهدستآمدهاند.

اورنشتاين0

( )12۸۸ارزشیابی را فرايند يا خوشهای از فرايندهايی توصیف میکند که افراد انجام میدهند
تا دادههايی را گردآوری کنند که آنها را قادر میسازد که چیزی را بپذيرند ،تغییر دهند يا حذف
کنند .در ارزشیابی افراد دغدغه تعیین ارزش نسبی چیزی که در مورد آن قضاوت میکنند را
دارند .همچنین او در زمینه ارزشیابی برنامه درسی دو رويکرد معارض را مطرح میکند که به
عنوان دو انتهای مقابل روی يک پیوستار میباشند .اين دو رويکرد علمی و رويکرد

انسانی3

هستند که بهکاربردن تست های عینی و استاندارد جهت ارزيابی ،مشخصه رويکرد علمی است
و اين رويکرد همان رويکرد حاکم بر آموزش نیز هست .رويکرد ديگر که رويکرد انسانی
است ،در سه دهه اخیر رشديافته که ويژگی اصلی آن سعی در کسب تصوير کاملتر از برنامه
درسی است .دادههايی که از طريق رويکرد انسانی به دست میآيد ،به طور معناداری از
1. Hall,S
2. Ornstein,C
3. Scientific And Humanistic Approaches To Evaluation
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ارزشیابی علمی متفاوت است .اين رويکرد غالباً از روشهای کیفی از قبیل مشاهده و مصاحبه
جهت گردآوری دادهها استفاده میکند .برخی از الگوهای ارزشیابی مبتنی بر رويکرد
انسانگرايانه ازاينقبیل است :الگوی خبرگی و نقد تربیتی ،الگوی ارزشیابی پاسخگو ،1الگوی
ارزشیابی روشنگری 0و الگوی تصويری( 3اورنشتاين ،12۸۸ ،نقل از مومنی مهمويی و کرمی،
 .)13۸6پژوهش حاضر مبتنی بر رويکرد انسانگرايانه است که با استفاده از الگوی خبرگی و
نقادی تربیتی انجام خواهد شد.
در کشور ايران تجارب زيادی در زمینه ارزشیابی مستند نشده است و برنامههای درسی
بهصورت نظاممند مورد ارزشیابی قرار نمیگیرند .هرچند ارزشیابی به عنوان سازوکار کنترلی و
بهبوددهنده در اسناد باالدستی موردنظر قرار گرفته اما در اجرا ،تجارب قابل دفاع بسیار محدود
است .يکی از عمدهترين داليل اين امر نگاه حداقلی به برنامه درسی (مهر محمدی،)13۸1 ،
مشخص نبودن مؤلفههای اصلی برنامه و نبود سازوکار مشخص است.
در زمینه ارزشیابی برنامه درسی پژوهشهايی در دروس مختلف و مقاطع مختلف تحصیلی
انجام شده است .نیاموی 0و همکارانش ( )0414نیز در پژوهشهای خود به مطالعه مشکالت
موجود در اجرای برنامه درسی رياضیات در آفريقای جنوبی پرداختهاند و معتقد هستند برنامه
درسی ملی ،برای يک رشته علمی معموالً با اهداف صريح و روشن دنبال میشود اما اجرای
معلمان در کالس درس متفاوت است در نتیجه برنامه درسی کسب شده از يک معلم به معلم
ديگر و همچنین از يک مدرسه به مدرسه ديگر متفاوت است و معلمان نقش حیاتی در کاهش
فاصله برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دارند .همچنین الماز 0و همکاران ( )0411با هدف
بررسی نظرات معلمان رياضی در مورد ارزشیابی برنامه درسی جديد هندسه ترکیه به پژوهشی
پرداختهاند و نتیجه میگیرند که معلمان به رويکرد ارزشیابی سنتی تمايل دارند و معلمانی با
ديدگاه منفی در مورد رويکرد جديد وجود داشتند و علت آن را محدوديت زمان ،کالسهای
شلوغ ،فقدان ابزار و مواد و فشردگی ساعت کالس میدانستند.

1. Responsive Evaluation Model
2. Illuminative Evaluation Model
3. Portraiture Evaluation Model
4. Nyaumwe, J
5. Yullmaz, G. K
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در زمینه ارزشیابی برنامه درسی علومتجربی ،احمدی ( )13۸2به ارزشیابی برنامه درسی
علوم دوره راهنمايی پرداخته است ،نتايج اين پژوهش نشان داد که معلمان در تدريس علوم
مطابق آنچه که در برنامه قصد شده پیشنهاد شده است عمل نمیکنند ،همچنین نتايج
آزمونهای دانشی ،مهارتی و نگرشی نشان داد که دانشآموزان نتوانستهاند در حد مورد انتظار
(تحقق  14درصد هدفها) به اهداف مهارتی اين برنامه نائل شوند و در آزمون نگرشی هم
نتیجه مناسبی نداشتند .رضايی ( )13۸1در پژوهشی ديگر به بررسی میزان همخوانی برنامه
درسی قصد شده ،اجرا شده و کسب شده علومتجربی در دوره راهنمايی پرداخت که نتیجه
گرفت برنامه درسی اجراشده و آموخته شده باهم همخوانی الزم را دارند اما اين دو برنامه با
برنامه قصد شده علومتجربی همخوانی الزم را ندارند.
در زمینه درس فیزيک ،گورک و کوکاکوال )0442( 1به نقل از محمدی ،نوری و اعتمادزاده
( )1320به بررسی عقیده معلمان در مورد کتاب درسی فیزيک کالس نهم پرداختند ،نتايج نشان
داد که برخی تمرينهای آن برای انجام در محیط کالس مناسب نیست و زمان پیشبینیشده
نیز برای آموزش مفاد درسی کتاب کافی نیست و مطالب از تعادل و يکنواختی برخوردار
نیستند .در زمینه ارزشیابی برنامه درسی فیزيک در کشور ايران پژوهشهايی درباره ارزشیابی
برنامه که مصوب سال  10بود ،انجام شده است .اين پژوهشها را نصاری ،وصالی و
صدراالشرافی در سال  1324در پايه اول متوسطه نظام آموزشی قبل و کلهر ،رجبی و
صدراالشرافی در سال  1324در پايه پیشدانشگاهی و کرد ،سعادت و صدراالشرافی در سال
 1324در پايه دوم متوسطه انجام دادهاند و هر سه پژوهش به اين نتايج يکسان رسیدهاند که
اکثر معلمان تا حدودی با اهداف برنامه درسی فیزيک آشنايی دارند و راهبردهای تدريس
پیشبینیشده در برنامه درسی قصد شده را به کار میگیرند ولی روشهای ارزشیابی آنها
همخوانی الزم را ندارد ،از طرفی معلمان بهاندازه کافی آزمايشها و فعالیتهای پیشبینیشده
را انجام نمیدهند ،در مورد اهداف نیز میتوان گفت که اهداف دانشی برنامه محقق شده است
اما اهداف نگرشی تحقق پیدا نکرده است.

1. Gorecek & Kocakulah
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مطالعه پیشینه پژوهش نشان میدهد ،پژوهشی تا کنون درباره برنامه درسی جديد فیزيک
منطبق بر رويکردهای برنامه درسی ملی و سندتحول بنیادين که عمیقاً به مطالعه و ارزشیابی
برنامه درسی در عمل و در کالس درس بپردازد ،انجام نشده است و پژوهشهای انجام شده
در خصوص برنامه درسی فیزيک مصوب سال  10میباشد که به مقايسه برنامه درسی قصد
شده ،اجراشده و کسب شده پرداخته است.
روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی و رويکرد اين پژوهش ،کیفی و در زمره
پژوهش های ارزشیابی است ،هدف از انتخاب روش کیفی اين است که پژوهش در قالب يک
بافت اجتماعی و ورود به اليههای عمیقتر از نظر مشارکتکنندهها و کشف عوامل درون بافت
نسبت به برداشتها و اجرای برنامه درسی انجام شود .در اين پژوهش ،از الگوی ارزشیابی
خبرگی و نقد تربیتی آيزنر استفاده شده است.
از نظر آيزنر ،هرکسی که با مدرسه و نظام مدرسهای آشنا باشد تا حدودی میتواند يک
خبره تربیتی به شمار آيد و ازاينرو میتواند خود را به مرتبه نقادی ارتقا دهد (نوری.)1323 ،
با توجه به اينکه پژوهشگر به مدت بیش از بیست سال به تدريس درس فیزيک اشتغال داشته
است و با مؤلفان کتاب درسی و برنامهريزان در زمینه آموزش ضمن خدمت معلمان همکاری
داشته است و در زمینه برنامهريزی درسی تحصیلکرده است بنابراين میتوان او را يک خبره
تربیتی محسوب کرد که می تواند در زمینه پژوهش ياد شده به نقادی بپردازد .اين پژوهش با
استفاده از شیوه «نقادی زنده» انجام شده است و نقاد در تمامی شرايط و موقعیتهای طبیعی
حضور داشته است.
ابعاد ارزشیابی با اين الگو به اين شرح است :الف) توصیف :توصیف فعالیتی برای
شناسايی و توصیف کیفیتهای مهم و ظريف تجربه شده و ادراک شده است .در اين مرحله به
توصیف آنچه هست پرداخته میشود و هدف از انجام اين مرحله شناسايی و بهتصويرکشیدن
محیط عمومی يا سبک فرهنگی کالس درس میباشد .ب) تفسیر :در اين مرحله با استفاده از
ايدهها ،الگوها و نظريههای برخاسته از علومانسانی ،هنرها و علوم اجتماعی به اکتشافات معانی
و تدوين تبیینهای بديل پرداخته میشود تا معانی توصیف شده برای خواننده آشکار گردد.
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ج) ارزشیابی :ارزشیابی به قضاوت ارزشی درباره کیفیت تجربه يا پديده تربیتی بر مبنای
معیارها و شواهد حاصل از توصیف و تفسیر مرتبط میشود و د)مضمونيابی :اين مفهوم با
مفهوم تعمیم در پژوهشهای علوم اجتماعی همخوانی زيادی دارد .در اين بخش ارزشیاب
چکیدههای حاصل از نقد را بهصورت مجموعهای از مضمونهای معنیدار ارائه میدهد .در
واقع فعالیتی است که از طريق تعمیم طبیعتگرايانه در موقعیتهای مشابه ديگر میتوان
وجوهی مشترک با آنها را مشاهده نمود.
جامعه اين پژوهش کلیه افراد درگیر در برنامه درسی جديد فیزيک در هنگام عملی شدن
آن در کالس درس شامل معلمان فیزيک پايه يازدهم و دانشآموزان پايه يازدهم شهرستان
اسالمشهر میباشند .نمونهها به شیوه هدفمند 1و بر اساس حجم اشباعی 0انتخاب شدند .در
اين نمونهبرداری از موارد غیرمعمول ،معمولی و منحصربهفرد دستهای را انتخاب میکنیم تا
بتوانیم به همه ابعاد آنچه که معرف جامعه است ،برسیم .والن 3و فرانکل )0441( 0و آری 0و
همکاران ( ،)1226نمونه غیراحتمالی و هدفمند را برای مصاحبه و در جهت کشف علل و يا
تحلیل مؤلفهها مناسب دانستهاند و اين نوع نمونه را خاص مطالعات کیفی معرفی میکنند .در
اين پژوهش پژوهشگر با توجه به اينکه سرگروه درس فیزيک منطقه بوده است و شناخت
نسبتاً مناسبی از معلمان فیزيک از نظر همکاری در پژوهش دارد ،جهت گردآوری دادههای
غنی از ابزار مشاهده با حضور مستمر در هفت کالس درس فیزيک در مدارس متفاوت به
مدت يک سال تحصیلی ،مصاحبه نیمهساختاريافته با معلمان و دانشآموزان ،پرسشنامه باز
پاسخ ويژه دانشآموزان ،ضبط تعامالت گفتاری و تصويربرداری در کالسهای درس استفاده
نموده است ،تحلیل دادهها نیز به شیوه تحلیل مضمون و با استفاده از کدگذاری باز و محوری
هم در زمان گردآوری داده و هم پس از پايان جمعآوری دادهها انجام شده است.

1. Purposive Sample
2. Sequential Sampling
3. Wallen, N
4. Frankel, J. R
5. Ary, D
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آيزنر (1220؛ نقل از نوری  )1323سه معیار برای اعتباربخشی به پژوهشهايی مانند
پژوهش حاضر بیان میکند که عبارت است از :استحکام ساختاری ،1اعتبار اجماعی 0و کفايت
ارجاعی .3اعتبار اجماعی مفهومی است که به کمک آن میتوان به میزان حاصل شدن معیار
توافق میان ذهنی به عنوان مالک تأيید يافتههای حاصل از نقد رسید .از طريق بازنگری افراد
متخصص همکار و نیز افراد متخصص خارج از نقد میتوان اعتبار توصیف ،تفسیر ،ارزشیابی و
مضمونيابی را فراهم ساخت .البته با ارائه گزارش نقد به شرکتکنندگان در پژوهش هم
میتوان وجود معیار اعتبار اجماعی را ايجاد کرد .با توجه به اينکه گزارش پژوهش حاضر
توسط دبیران فیزيک برتر کشور مورد بازنگری و تأيید قرار گرفت و از طرفی گزارش پژوهش
در همه ابعاد توصیف ،تفسیر و ارزشیابی به اطالع معلمان فیزيک شرکتکننده میرسید و تأيید
میشد ،میتوان نتیجه گرفت که اعتبار اجماعی در مورد آن وجود دارد.
استحکام ساختاری معیاری درونی است که به توانايی و کارآمدی پژوهشگر در ارتباط
دادن منابع چندگانه شواهد بهمنظور بازنمايی يک فهم جامع و کامل از پديده مورد ارزشیابی
اشاره دارد .استحکام ساختاری زمانی به وجود میآيد که دادهها از منابع چندگانه گردآوری
شود بهگونهای که از يکديگر حمايت کنند و يک فهم کلگرايانه از پديده مورد بررسی ايجاد
کنند .همانطور که قبالً نیز در قسمت ابزارهای گردآوری دادهها بیان شد ،پژوهشگر از منابع
مختلفی مانند مشاهده ،مصاحبه نیمهساختاريافته با دانشآموزان و معلمان ،پرسشنامه باز پاسخ،
آزمون درسی ،ضبط تعامالت گفتاری و تصويربرداری برای جمعآوری دادهها بهره گرفته
است .الزم به ذکر است که تمامی ابزارهای اين پژوهش مکمل يکديگر بوده و با هم
همپوشانی زيادی داشتهاند تا به کمک آنها بتوان به شناخت عمیقی از نظرات معلم و
دانشآموزان و برنامه درسی عملی شده رسید و از همه آنها به طور همزمان استفاده شده است
و بهاينترتیب استحکام ساختاری ايجاد شده است.
مفهوم کفايت ارجاعی نیز بیان میکند که مطالب بیان شده در نقد برای مخاطبان پژوهش
قابل درک باشد ،چراکه هدف عمده نقادی تربیتی باالبردن سطح ادراک جامعه تربیتی در مورد
موضوع ارزشیابی شده است .معیار کفايت ارجاعی معیاری بیرونی است و زمانی به وجود
1. Structural Corroboration
2. Consensual Validation
3. Referential Adequacy
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میآيد که فردی غیر از پژوهشگر بتواند به حضور شواهد يا جنبههای مختلف پديده مورد
گزارش که در نقد آمده در موقعیت واقعی پی ببرد .اختصاص زمان کافی برای انجام پژوهش و
حضور پژوهشگر در شرايط موردمطالعه و نیز ارتباط مداوم و مکرر با موقعیت موجب فهم
عمیق و جامع رخدادها میشود و پژوهشگر خواهد توانست تصويری از موقعیت ايجاد کند که
برای مخاطبان در شرايط ديگر هم قابلدرک باشد .ازآنجاکه پژوهشگر به مدت سه سال درگیر
پژوهش بوده است و مدت طوالنی در موقعیتهای موردمطالعه حضور داشته و همچنین
ارتباط مستمر و پیوسته با شرکتکنندگان پژوهش در زمان اجرای پژوهش و پس از آن وجود
داشته است و در مورد درک و فهم آنان از گزارش با آنان صحبت شده است ،میتوان گفت
کفايت ارجاعی در مورد پژوهش حاضر برقرار است.
یافتههای پژوهش
نتايج حاصل از تحلیل داده های مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون 1به شناسايی
 ۸۸مضمون پايه( 0کدها و نکات کلیدی موجود در متن) 04،مضمون سازماندهنده( 3واسطه
مضامین فراگیر و پايه شبکه که حاصل ترکیب و تلخیص مضمونهای اصلی است) و 0
مضمون فراگیر( 0مضمون عالی و دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان يک کل) منجر
گرديد .به اين ترتیب که ابتدا نکات کلیدی همه متون مصاحبهها و مشاهدهها کدگذاری گرديد
و به شناسايی مضامین پايه و سپس سازمان دهنده و فراگیر پرداخته شد .در ادامه به بیان ابعاد
درهمتنیده و يکپارچه الگوی خبرگی و نقد تربیتی آيزنر يعنی توصیف ،تفسیر ،ارزشیابی و
مضمون يابی پرداخته و شبکه مضامین0ترسیم خواهد شد.
توصیف
در اين بعد به توصیف مضامین فراگیر که عبارتاند از تغییر برنامه ،اهداف و شايستگیها،
محتوا ،فعالیتهای ياددهی_يادگیری و ارزشیابی پرداخته میشود .با توجه به اينکه در مطالعه
1. Thematic Analysis
2. Basic Themes
3. Organizing Themes
4. Global Themes
5. Thematic Networks
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حاضر برنامه درسی فیزيک پايه يازدهم در سالهای ابتدايی اجرای آن قرار داشت ،يکی از
مضامین فراگیر حاصل از تحلیل دادهها به مضمون تغییر برنامه منجر شد که کانون شبکه
مضامین در اين بخش قرار میگیرد .مضامین سازماندهنده آن عبارتاند از :اسناد ملی آموزش،
توسعه و آموزش نیروی انسانی ،نقاط ضعف برنامه جديد به نقاط قوت برنامه جديد ،بستر-
سازی مناسب فرهنگی و اجتماعی ،تنوع مواجهه معلمان با برنامه درسی جديد.
ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ما بر مبنای سه مصوبه مهم آغاز شده است.
نخست در اجرای بند يک اصل 114قانون اساسی ،سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری
ابالغ گرديد ،آنگاه سند تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی جمهوری
اسالمی تدوين گرديد و در شورایعالی انقالب فرهنگی به تصويب رسید و در ادامه برنامه
درسی ملی بر اساس اسناد فوق تولید گرديد و مورد تصويب شورایعالی آموزش و پرورش
قرار گرفت .پس از آن با توجه به تصريحات اين اسناد ،سازمان پژوهش و برنامهريزی به تولید
برنامههای درسی و مواد آموزشی منطبق با اين اسناد پرداخت .نتايج مشاهدات و مصاحبههای
انجام شده نشان میداد که معلمان با اين اسناد آشنايی کافی ندارند .آنان دراينخصوص اظهار
داشتند" :اسم سند تحول را شنیدهام ،حتی امتحان ضمن خدمت هم داديم .اما االن حضور ذهن ندارم

که راجع به چه چیزی بود".معلم ديگر" :من اصالً نمیدانم برنامه درسی ملی چیست".
همچنین نقاط قوت و ضعف مختلفی را برای آن بیان میکردند .در مورد نقاط قوت گفته
شد" :مطالب و محتوای جديد کاربردیتر شده ،محاسبات آن کمتر شده و به نظرم دانشآموزان هم
بیشتر دوست دارند ،با توجه به حذف بعضی فرمولها ،زمان کالس هم خیلی مناسبتر شده و من در

پايه يازدهم وقت کم نمیآورم اما در پايه دهم اين مشکل را دارم".در مورد نقاط ضعف نیز گفته
شد " :بعضی مطالب ظاهراً از برنامه درسی و کتاب حذف شده اما بعد فعالیتی داده شده که ما مجبور
هستیم مطلب حذف شده را تدريس کنیم .مثالً فرمول میدان مغناطیسی اطراف سیم راست حذف شده
اما در يک فعالیت مقايسه میدانهای دو سیم را خواسته ،من مجبور بودم عوامل مؤثر در اندازه میدان را
درس بدهم ،درحالیکه در کتاب نبود و يا مثالً القای متقابل برای تجربیها ،در خوب است بدانید گفته
شده اما در تمرينهای پايان فصل دقیقاً تمرين مرتبط با آن آمده است".

اهداف و شايستگیها يکی ديگر از مضامین فراگیر است که مضامین سازماندهنده آن
عبارت است از عدم همخوانی شايستگیهای پیشبینیشده با شرايط و امکانات ،هماهنگی
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نسبی شايستگیها با محتوا ،عدم آشنايی کافی معلمان با شايستگی و اهداف برنامه درسی
جديد ،توجه بیشتر به اهداف حیطه دانشی ،عدم هماهنگی کافی اهداف و شايستگیها با
روشهای تدريس و ارزشیابی .در سند تحول بنیادين شايستگیهای پايه مجموعهای از صفات
و توانمندیهای فردی و جمعی ناظر به همه جنبههای هويت (عقالنی ،عاطفی ،ارادی و
عملی) و نیز تمام مؤلفههای جامعه بر اساس نظام معیار اسالمی است که متربیان برای دستیابی
بهمراتب حیات طیبه برای درک موقعیت خود و ديگران و عمل فردی و جمعی بر اساس بهبود
مستمر آن ،بايد اينگونه صفات و توانمندیها را کسب کنند (سند تحول.)1324 ،
يکی از معلمان در مصاحبه بیان داشتند" :کتابهای جديد فیزيک به رفتارهايی که منجر به
حفظ محیطزيست شود بیشتر توجه کردهاند ،مثالً طرح بحث ماشینهای قابل شارژ با برق که عکس آن
در ابتدای يک فصل کتاب آمده ،موجب جلبتوجه بیشتر بچهها به اين موضوع میشود .يا وقتیکه من
توان را درس میدهم ،همیشه مثال خاموشکردن يک المپ  144 wدر هر خانه را مثال میزنم که در
کل شهر منجر به چه مقدار صرفهجويی در انرژی و هزينه میشود ،بچهها خیلی خوششان میآيد و
تعجب میکنند".

محتوا يکی ديگر از مضامین فراگیر است که مضامین سازماندهنده آن عبارتاند از:
رويکرد زمینه محور ،کاربردی بودن محتوا ،متعادل بودن محتوا .در برنامه درسی ملی محتوا
بايد مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزههای دينی و قرآنی باشد و
همچنین مجموعهای منسجم و هماهنگ از فرصتها و تجارب يادگیری باشد که زمینه
شکوفايی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر و عرصهها را بهصورت پیوسته فراهم
آورد .عالوه بر اين دربرگیرنده مفاهیم و مهارتهای اساسی و برگرفته از يافتههای علمی و
معتبر بشر و متناسب با نیازهای حال و آينده ،عاليق ،ويژگیهای روانشناختی دانشآموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش باشد (برنامه درسی ملی.)1321 ،
معلمی در خصوص محتوا بیان داشت" :مثالهای کاربردی در کتاب نسبت به کتاب قبل خیلی
بیشتر شده و برای بچهها خیلی جالب است .آزمايشها نیز ديگر به وسايل خاصی نیاز ندارد و با
وسايل ساده که معموالً در همه آزمايشگاهها موجود است میتوان اکثر آزمايشها را انجام داد ،تصاوير
اول فصلها هم که نمونه کاربردی از مطالب فصل است ،میتواند موجب ايجاد انگیزه در بچهها شود".
"يکی از خوبیهای محتوای کتاب يازدهم اين است که برای بچهها زياد سخت نیست ،من واقعاً وقتی
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ترمودينامیک دهم رياضی را درس میدهم ،حس میکنم بچهها متوجه نمیشوند ،اما در پايه يازدهم به
جز کمی در قسمت مدارها ،دانشآموز اگر به کالس توجه کند و بخواهد ،میتواند بهخوبی درس را ياد
بگیرد .قبالً که تجزيه نیروها در قانون کولن و میدان مطرح بود و بچهها بايد برآيند آن را حساب
میکردند ،خیلی برايشان سخت بود ،مخصوصاً بچههايی که پايه رياضی ضعیفتری داشتند ،اما در اين
کتاب ،کافی است در قسمت برآيندها فقط مفاهیم اولیه رياضی را بداند ،يعنی منظورم اين است که
ضعف رياضی در اين کتاب به فیزيک لطمه نمیزند و در اين کتاب فقط نیروهای همراستا و عمود
مطرح شده است".

مضمون فراگیر ديگر حاصل از تحلیل دادهها ،فعالیتهای ياددهی-يادگیری میباشد که
مضامین سازماندهنده آن عبارتاند از :رفتار ورودی ،محیط آموزشی ،رويکرد زمینه محور،
رابطه متقابل معلم و دانشآموزان ،دانش محتوايی  -تربیتی معلمان فیزيک ،روش تدريس،
جمعبندی و ارائه تکلیف ،روش تدريس و طراحی آموزشی .در برنامه درسی ملی ياددهی
يادگیری فرايندی زمینهساز برای ابراز گرايشهای فطری ،شناخت موقعیت يادگیرنده و اصالح
مدام آن است .همچنین يادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال يادگیرنده با محیطهای
متنوع يادگیری است و ديدگاه دانشآموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود ،خداوند،
ديگران و مخلوقات تحت تأثیر قرار میدهد (برنامه درسی ملی.)1321 ،
در خصوص فضای فیزيکی و محیط آموزشی بیان شد" :کالس مناسب برای تدريس فیزيک،
کالسی است که همه وسايل موردنیاز در دسترس معلم باشد و فضا بهاندازه کافی بزرگ باشد که بچهها
بتوانند بهصورت گروهی بنشینند .من هر آزمايشی بخواهم انجام بدهم بايد يا از زنگتفريحم بزنم يا از

زمان کالس تا وسیلهها را حاضر کنم ،اگر هم بخواهم بچهها را آزمايشگاه ببرم ،بازهم زمان میبرد".در
ارتباط با روشهای تدريس مشاهدات نشان داد که معلمان بیشتر اوقات از روش توضیحی
بهره میگیرند .اما در برخی مباحث از ساير روشهای تدريس استفاده میشد مثالً در مبحث
جريان القايی خود دانشآموزان با انجام آزمايش و تغییر زاويه يا تغییر مساحت و يا دور و
نزديک کردن آهنربا به ايجاد جريان القايی پی میبردند.
ارزشیابی از ديگر مضامین فراگیر اين پژوهش است که از مضامین سازماندهنده رويکرد
سنتی به ارزشیابی ،نبود بستر الزم جهت ارزشیابی نوين و نتايج يادگیری تشکیل شده است .با
توجه به برنامه درسی ملی ارزشیابی بايد بهصورت مستمر ،تصويری روشن و همهجانبه از
موقعیتهای کنونی دانشآموز ارائه کند زمینه انتخابگری ،خودمديريتی و رشد مداوم را با
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تأکید بر خودارزيابی فراهم کند .همچنین ضمن حفظ کرامت انسانی ،کاستیهای يادگیری را
فرصتی برای بهبود موقعیت دانشآموز بدان( .برنامه درسی.)1321،
يکی از معلمان در مصاحبه بیان کرد" :من معموالً امتحان کتبی میگیرم و بیشتر هم مسئله.
بچهها میدانند که هروقت سر کالس شلوغ کنند ،من امتحان میگیرم .تاکنون هم از روش ديگری برای
ارزشیابی استفاده نکردم" .معلم ديگری گفتند" :من در ارزشیابی معموالً روشهای مختلفی دارم.
گاهی بهصورت گروهی امتحان میگیرم ،گاهی از آزمونهای کوتاه پاسخ استفاده میکنم ،اما چیزی که
بچهها همیشه میگويند اين است که آزمونهای گروهی خیلی در يادگیريشان مؤثر است ،حاال نمیدانم
برای فرار از نمره کم بود يا نه (خنده) .چون بچهها خیلی استرس نمره را دارند و گاهی میگويند که
کاش ما هم مثل دبستان توصیفی بوديم!"

تفسیر
آنچه در بعد توصیف بیان شد ،شمايی از برنامه درسی اجرا شده جديد فیزيک را به نمايش
گذاشت .در وجه تفسیر ،دادهها با استفاده از نظريات علمی ،قالببندی میشود و از توصیف
صرف خارج میشوند تا در چارچوب علمی و منطقی برای ارزشیابی قرار بگیرند (آيزنر،
 .)1220اکنون به تفسیر مضامین فراگیر پژوهش میپردازيم.
وقوع رويدادها و تحوالت روزافزون در ابعاد مختلف جامعه ،پیشرفت علوم ،رشد
فناوریهای نوين اطالعات و ارتباطات و نیز بروز نیازهای جديد فردی و اجتماعی ،موجب
تغییر و تحول بنیادين در نظام آموزش و پرورش شد و تغییرات برنامههای درسی با هدف
تدارک فرصتهای تربیتی متنوع و جامع برای دانشآموزان ،جهت کسب شايستگیهای الزم
در جهت درک و اصالح موفقیت بر اساس نظام معیار اسالمی ،مورد توجه جدی قرار گرفت
(امانی .)1326 ،در جدول شماره  1مؤلفههای برنامه درسی با رويکرد سنتی و نوين مقايسه
شده است.
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جدول شماره  -1مقايسه مؤلفه های رويکرد برنامه درسی سنتی با رويکرد نوين برنامه درسی ملی (رون)1320 ،

مؤلفههای

مؤلفههای برنامه درسی با توجه به

اساسی

رویکرد سنتی

دانشآموز

يادگیرنددده منفعددل ،منتظددر سددؤال،

مؤلفههای برنامه درسی با توجه به رویکرد نوین
متربی فعال ،سدؤالکنندده ،متفکدر ،عامدل ،خدالق و

دريافتکنندده اطالعدات ،حافظده محدور و

کاوشگر؛

انتقالدهنده چیزی است که دريافدت کدرده

با نشاط ،اهدل جندبوجدوش ،بدا انگیدزه ،تالشدگر،

است

مشارکتجو؛

آرام ،ساکت ،کمتحرک ،بیانگیزه ،فردگرا؛

به دنبال ارتقای موقعیدت (هويدت متعدالی) ،حضدور

 -پذيرندده انفعدالی شدرايط زنددگی و

فعال در زندگی ،معیارمدار (يادگیری فعال ارزشهای

هنجارمدار؛

اصیل)؛

 -وابسته به کنترل تأيید ديگران؛

خودپدا (متقددی) ،مسدئولیتپددذير ،خودارزيداب و
خودپااليشگر؛

معلم

محتوا

 -انتقالدهنده اطالعات ،وفادار به کتاب

 -تسهیلکننده يادگیری ،مربی و الگوی امین و

درسی؛

موقعیت مدار؛

 -آموزش نظری ،غیرمنعطف (خشک) و

 -خالق فرصتهای تربیتی و آموزشی جذاب ،متنوع

دانشمحور؛

و شايستگیمدار؛

 -کتاب درسی محور ،موضوع محور و

 -برنامه محوری ،ايدههای اساسی مبتنی بر

بهصورت

شايستگیها،

رشتههای مجزا؛

فرا رشتهای؛

 -تأکید بر علوم رشتهای برای ورود به

 -تلفیق و يکپارچهنگری علوم و کاربرد آن در

دانشگاه؛

زندگی؛

 -مواد آموزشی عمدتاً شامل کتاب درسی

 -منابع و مواد درسی و تربیتی متنوع ،بسته آموزشی

کتاب

تعاملی و پويا؛

راهنمای معلم؛
محیط

 -مدرسه و کالس با قواعد سخت و زمان

 -مدرسه و کالس محل امن و غنی ،زمان منعطف

محدود و دروس خشک و بیروح؛

برای کسب

 -خانه محل انجام تکالیف درسی نوشتنی؛

بهترين فرصتها و تجربیات زندگی؛

 -مديريت مدرسه آمرانه ،غیرمنعطف و

 -تعامل مستمر و مؤثر مدرسه ،خانواده ،محله و

دستورالعملی؛

رسانه ملی
برای کسب شايستگیهای پايه؛
 بهرهگیری از مراکز متنوع اجتماعی ،اقتصادی،طبیعی و فرهنگی؛
 مديريت مدرسه راهبر آموزشی و تربیتی ،دارایسعهصدر و صالحیت حرفهای؛
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در هدفگذاری برنامههای درسی و تربیتی ،شکوفايی فطرت و دستیابی به شئون مختلف
حیات طیبه ،جامعیت يکپارچگی و توجه متوازن به ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت مبنا
قرار گرفته است که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و يکپارچه در تدوين اهداف سطوح
مختلف ،راهنمای عمل برنامهريزان و مجريان خواهد بود .در الگوی هدفگذاری پنج عنصر:
تعقل ،ايمان ،عمل ،علم و اخالق و چهار عرصه :ارتباط دانشآموز با خود ،خدا ،خلق و خلقت
بهصورت بههمپیوسته و با محوريت ارتباط با خدا تبیین و تدوين میشوند .انتظار میرود
دانشآموزان طی دوره تحصیالت مدرسهای ،در مجموعه عناصر پنجگانه الگوی هدفگذاری،
به مرتبهای از شايستگیهای پايه دست يابند اين شايستگیها بیان تحصیل يافتهای از اهداف
کلی برنامههای درسی و تربیتی است (برنامه درسی ملی .)1321 ،همچنین انتظار میرود با
مطالعه علوم تجربی دانشآموز ،نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم ،الگوها و
روابط بین پديده های طبیعی ،کشف و گزارش کند و نتايج آن را برای حل مسائل حال و آينده
در ابعاد فردی و اجتماعی به کارگیرد و نیز با ارزيابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و
ديگران در موقعیتهای گوناگون زندگی ،رفتارهای سالم را انتخاب کرده و به کارگیرد.
هدف در اصل وضع مطلوبی است که آگاهانه انتخاب میشود و فعالیتهای مناسب تربیتی
برای تحقق آن ،طراحی و انجام میگیرد .هدف ،محور ارتباط برنامهها با نظام آموزشی و حتی
فلسفه تربیتی جامعه و در سطح کالنتر فلسفه اجتماعی حاکم بر جامعه است (حسنی،
13۸2الف) .اگر هدفهای مورد نظر به درستی تحلیل و اولويتهای آن به روشنی تعیین و
تصريح نشده باشد ،امکان حرکت و فعالیت صحیح ،و در نهايت تحقق هدفهای آموزشی در
درون آن نظام غیرممکن خواهد بود (شعبانی.)1320 ،
محتوا مجموعهای از مفاهیم ،حقايق ،اصول ،تعمیمها ،فعالیتها ،فرايندها ،ارزشها و
نگرشها است که در ارتباط با هم و در جهت هدفهای يادگیری مورد نظر برای فراگیر
پیشبینی میشود (ملکی .)1323 ،انتخاب محتوا يک مقوله فردی  -سیاسی است و ارزشها و
باورهای برنامهريزان ،نقش مهمی در فرايند انتخاب محتوا دارد (فتحی .)1323 ،در برنامه
درسی ملی ،محتوا مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزههای دينی و قرآنی،
مجموعهای منسجم و هماهنگ از فرصتها و تجربیات يادگیری است که زمینه شکوفايی
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فکری فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر و عرصهها را بهصورت پیوسته فراهم
میکند (برنامه درسی ملی.)1321 ،
محتوای برنامه درسی و تربیتی در بین عناصر و مؤلفههای نظام آموزشی از اهمیت خاصی
برخوردار است چون از طريق آن ،نظام آموزشی و پرورشی به طور مستقیم با هويت متربیان
مرتبط میشود و آثار موردنظر را در نگرش ،دانش ،رفتار ،انگیزهها و شخصیت آنها برجا
میگذارد .ارتباط محتوا با زندگی دانشآموزان موجب میشود آنان با عالقه بیشتری به
يادگیری بپردازند و بتوانند از موضوعات درسی که در مدرسه ياد گرفتهاند ،در زندگی روزمره
نیز بهره ببرند (دورين و کورب 0442 ،نقل از امانی  .)1320بهعنوانمثال بهجای آنکه مستقیم
به دانشآموز گفته شود که هوا دارای فشار است ،شرايطی پیشنهاد میشود که در آن فراگیر،
خود دست به تجربه و عمل میزند و به کشف دوباره اين اصول میپردازد (شهرتاش و
همکاران.)13۸1 ،
منظور از فعالیتهای ياددهی  -يادگیری ،ايجاد شرايط و فرصتهای مناسبی است که در
برنامه درسی پیشبینی میشود تا فراگیران با انجامدادن آنها به اهداف و شايستگیهای موردنظر
دست پیدا کنند .اين فعالیتها شامل انواع تجربههای يادگیری میشود که میتواند شامل
استفاده از ابزار و مواد و رسانههای آموزشی ،اقدامات معلم و روش تدريس او ،تعامل فراگیر با
محیط و ديگران باشد .هر چه تجربههای يادگیری بر اصول و موازين يادگیری بیشتر استوار
باشد و تنوع و غنای بیشتری داشته باشد ،يادگیری در عمق و وسعت بیشتری صورت میگیرد.
(شهرتاش و همکاران .)13۸1 ،محیطهای آموزشی برای تحقق اهداف نقش مهمی دارند و بايد
چنان سازماندهی شوند که دانشآموزان بهجای ذخیرهسازی حقايق علمی ،درگیر مسئله شوند
و روشهای خالقانه منطبق با زندگی موقعیت آموزشی را جذابتر و عالقه و سعی
دانشآموزان را در يادگیری بیشتر خواهد کرد (حائری زاده.)1320 ،
راهبردهای ياددهی يادگیری به سبکها و روشهايی اشاره دارد که تجربههای تربیتی
مخاطبان در فرايند آموزش ،بدان گونه شکل میگیرد .اين روشها گوناگوناند که بايد
بهتناسب ويژگیهای مخاطبان و نوع محتوا و امکانات انتخاب شوند (کیخا و همکاران،
 .)132۸راهبردهای ياددهی يادگیری برنامه درسی جديد علوم بر فعالیت دانشآموزان و محول
کردن مسئولیت يادگیری به آنها افزايش نقش راهنمايی و نظارتی معلم و نیز بر کار گروهی و
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همکاری دانشآموزان در کالس درس تأکید دارد .همچنین توجه به تفاوتهای فردی
دانشآموزان در يادگیری و استفاده بهینه از زمان و مکان در آموزش با استفاده از امکانات
 ، ICTبازديدهای علمی آموزشی در خارج از کالس درس و توجه بر فرايند خود يادگیری و
خودارزيابی دانشآموزان موردنظر میباشد (برنامه درسی علوم.)1320 ،
از ارزشیابی میتوان به عنوان فرايندی برای پیبردن به توانايی و زمینههای علمی
دانشآموزان و تصمیمگیری برای انجامدادن فعالیتهای آموزشی بعدی معلم ،بهبود و اصالح
فعالیتهای ياددهی – يادگیری انجام شده و شناسايی نارسايیهای آموزشی و ترمیم آنها و
همچنین عاملی برای ارتقای دانشآموزان استفاده کرد (میرزامحمدی .)13۸2 ،ارزشیابی کالسی،
قضاوت ارزشی معلم يا دانشآموز و يا حتی اولیا درباره نتايج يادگیری دانشآموز است.
حسنی (13۸2ب) مؤلفههای ارزشیابی از دانشآموزان را که امروزه در نظامهای پیشرفته
دنیا مورد تأکید است ،در پنج مقوله آورده است -1 :شناخت اهداف ،انتظارات آموزشی و
نشانههای تحقق آن  -0جمعآوری اطالعات  -3تحلیل و تفسیر اطالعات  -0تصمیمگیری -0
بازخورد .سنجش دانشآموزان بايد ابزاری جهت کمک به رشد دانشآموز و معلم باشد و بر
آمادگی دانشآموزان برای زندگی در دنیای واقعی و مواجه نمودن آنها با تکالیفی شبیه تکالیف
واقعی زندگی تأکید میکند .اين رويکرد ،رويکرد سنجش اصیل( 1واقعی) نامیده میشود که
آزمونهای عینی (بسته پاسخ) به منزله تنها شیوههای اطالع از میزان يادگیری دانشآموزان را
مورد انتقاد قرار میدهد و رسیدن به اهداف پرورش تفکر و توانايی حل مسئله دانشآموزان را
در بهرهگیری از شیوههای نوين ارزشیابی و آزمونهای تولید پاسخ میداند.
ارزشیابی و مضمونیابی
در روش نقادی و خبرگی آيزنر پس از توصیف و بیان خام دادهها و انجام تفسیر آنها نوبت به
بعد ارزشیابی میرسد .در اين بعد بايد به داوری پرداخته شود .اين قضاوت هنرمندانه بر محور
نگرش ظريف و نقادانه محققین نسبت به قالببندی و دادههايی که در کنار يکديگر قرار
گرفتهاند شکل میگیرد .در بعد مضمونيابی نیز تمامی يافتهها در قالب مضامینی جامع و مانع
1. Authentic Assessment
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قرار میگیرند ،دلیل اصلی برای اين مضمونيابی به اشتراک گذاشتن يافتهها بهصورت
جمعبندی شده است (آيزنر .)1220 ،در شکل شماره  1شبکه مضامین پايه و فراگیر پژوهش
حاضر نشان داده شده است.

شکل شماره  -1شبکه مضامین پايه و فراگیر

برنامههای درسی اساس رسیدن نظام آموزشی به اهداف و شايستگیهای موردنظر خود
میباشد؛ بنابراين شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه درسی و به دنبال آن اصالح و بهبود
موردنیاز از مهمترين اهداف ارزشیابی است و موجب اثربخشی و کارايی بیشتر برنامههای
درسی خواهد شد .در ادامه نتايج مهم ارزشیابی بیان میشود .معلمان هرچند در آزمون ضمن
خدمت سند تحول بنیادين شرکت کرده بودند ،اما با آن آشنايی مختصری داشتهاند .در مورد
برنامه درسی ملی و اهداف دوره دوم متوسطه هم هیچگونه مطالعهای توسط معلمان انجام
نشده بود .با برنامه درسی علومتجربی نیز در دوره ضمن خدمت حضوری که برای پايه دهم
شرکت کرده بودند ،تا حدودی آشنا شده بودند ولی پايه يازدهم که کامالً غیرحضوری بود،
فقط معلمانی که فیلمهای مؤلفان را مشاهده کرده بودند با اهداف برنامه تا حدودی آشنايی
داشتند.
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آنچه همه معلمان روی آن تأکید داشتند ،عدم هماهنگی بین خواستهها و نگرش خانوادهها
و دانشآموزان با اهداف برنامه جديد بود که بهاندازه کافی هنگام تغییر برنامه توجیه نشده
بودند .مثالً روابط پیچیده رياضی و برخی مسائل از کتاب درسی حذف شده بود اما به علت
وجود داشتن در کتابهای بهاصطالح کمکدرسی و همچنین جزوات آموزشگاههای خارج از
مدرسه از معلم تقاضای حل داشتند .مانند محاسبه نیروی برآيند در حالتهای غیر از عمود و
همراستا .بهطورکلی معلمان از آموزشگاهها و مؤسسات آموزشی کنکور به عنوان يکی از موانع
مهم اجرای مناسب برنامه درسی جديد نام میبردند.
با تغییر برنامه ،راهنمای تدريس آماده شده توسط مؤلفان ،به دست اکثر معلمان از طريق
فضای مجازی رسیده بود هرچند که بعضی از آنان استفاده نکرده بودند .ضمناً همه معلمان
مورد پژوهش از وجود ويژهنامهها و مجالت مرتبط با تغییر برنامه بیاطالع بودند .در خصوص
تجهیزات و امکانات مدارس ،آنها را با اهداف برنامه جديد هماهنگ نمیدانستند .البته تأيید
مینمودند که آزمايشهای کتاب درسی به نسبت کتاب قبلی سادهتر و قابلانجامتر شده و از
وسايل در دسترس بیشتر استفاده شده است .اما هنوز زمان کافی برای انجام برخی آزمايشها
در ساعت درسی و استفاده از روش علمی در تدريس به جز در برخی قسمتها مانند مباحث
مغناطیس وجود ندارد .به نظر بعضی از آنان حذف برخی از مباحث محتوا مانند به هم بستن
خازنها موجب لطمه به تدريس شده است.
معلمان در خصوص اهداف نگرشی بیان میکردند که هرچند نسبت به قبل بیشتر به آن
توجه شده است اما هنوز کافی نیست و همه معلمان هم بهاندازه کافی به آن توجه نمیکردند.
در ارتباط با قسمتهايی از کتاب که مرتبط با دروس شیمی يا زيستشناسی بود و به شیوه
تلفیق ارائه شده بود ،بعضی از معلمان اظهار میداشتند که کالً به خود بچهها واگذار میکنند.
گروهی ديگر نیز عنوان میکردند که چون شیمی و زيستشناسی را بهخوبی نمیدانند به
توضیح کوتاهی در اين قسمتها بسنده میکنند و از آن میگذرند.
همه معلمان در پژوهش حاضر به کاربردی شدن کتابها نسبت به قبل تأکید داشتند و
بیان می کردند اين کاربردها هم در عکس ابتدای فصل ،هم در متن و هم در مثالها و
تمرينهای کتاب بهخوبی مطرح شده است .هرچند در اجرا تنها تعداد کمی از آنها به کاربردها
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توجه کافی می کردند و آن کاربردها و پیوندشان با زندگی واقعی را بهخوبی موردبحث قرار
میدادند و بقیه معلمان تنها به حل مسئله مرتبط با آن و توضیح مختصر اکتفا میکردند .روش
تدريس غالب معلمان در کالسهای مورد پژوهش روش توضیحی و سخنرانی بود .البته در
مباحثی مانند به هم بستن مقاومتها و مباحث مغناطیس از روش آزمايشگاهی نیز استفاده
میشد .در تدريس عوامل مؤثر در شار مغناطیسی نیز اکثر معلمان از روش علمی بهره
میگرفتند.
در برنامه درسی جديد علومتجربی محتوای کتاب فیزيک در ادامه مباحث فیزيک علوم
دوره متوسطه اول میباشد و اين در حالی بود که اکثر معلمان قبل از آنکه شروع به تدريس
مبحث موردنظر نمايند ،مباحث مطرح شده در کتاب علوم را که قبالً بچهها آنها را خوانده
بودند و میدانستند تدريس میکردند .با اين کار وقت زيادی از کالس گرفته میشد .هرچند
همه معلمان اذعان داشتند که هماهنگی محتوا و زمان نسبت به کتاب قبل بیشتر شده است.
در اکثر کالسهای مورد پژوهش ،احترام و صمیمیت و فضای امن روانی بین معلم و
دانشآموزان وجود داشت .البته در برخی کالسها شادی و نشاط و جنبوجوش بیشتری به
چشم میخورد و به نکات اخالقی در هنگام تدريس بیشتر توجه میشد .کارگروهی و
مشارکت در تدريس و فرصت بیان تجارب دانشآموزان در بعضی کالسها بسیار کم بود و يا
اصالً وجود نداشت .عالوهبرآن انجام تحقیق و ارائه آن به همکالسیها و استفاده از رسانههای
پرشمار ،بسیار محدود توسط معلم از دانشآموزان خواسته میشد .دسترسی به فناوریهای
نوين در حین تدريس نیز بسیار محدود بود.
در کالسهای مورد پژوهش ،خالقیت در ارائه تکلیف بسیار کم به چشم میخورد و توجه
به تفاوتهای فردی در ارائه تکلیف تقريباً در هیچ کالسی وجود نداشت .البته در پرسشهای
شفاهی توسط معلم تفاوتهای فردی تا حدی موردتوجه قرار میگرفت .رويکرد غالب در
ارزشیابیها رويکرد سنتی بود و از همان شیوههای مرسوم ارزشیابی استفاده میشد و
مهارتهای عملی و نگرشی کمتر مورد توجه قرار میگرفت .هرچند برخی شیوههای نوين
ارزشیابی نیز به طور محدود در برخی کالسها وجود داشت که دانشآموزان به خودارزيابی و
دگر ارزيابی می پرداختند و نمره محوری کمتر وجود داشت .اکثر معلمان علت استفاده نکردن
از شیوههای نوين ارزشیابی را زمانبر بودن اين شیوهها و تعداد دانشآموزان زياد در برخی
817

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،66سال هفدهم ،پايیز 1041

کالسها عنوان میکردند .در جدول شماره  0مضامین پايه ،سازمان دهنده و فراگیر پژوهش
حاضر آمده است که در قسمت مضامین سازمان دهنده خالصه نتايج ارزشیابی نیز ذکر شده
است.
جدول شماره  -0مضامین پايه ،سازماندهنده و فراگیر
مضامین پایه

مضامین سازماندهنده و خالصه نتایج ارزشیابی

مضامین
فراگیر

سند تحول بنیادين
برنامه درسی ملی
برنامه درسی علومتجربی

اسناد ملی آموزش
(معلمان از اسناد باالدستی آگاهی کافی نداشتند)

آگاه ساختن خانوادهها از

بسترسددازی مناسددب فرهنگددی و اجتمدداعی (طبددق نظددر

اهداف برنامه درسی

معلمددان عدددم همدداهنگی بددین خواسددتههددا و نگددرش

توجیه دانشآموزان

خانوادهها و دانشآموزان با اهداف برنامه جديدد وجدود

کنکور و مؤسسات مرتبط با

دارد)

آن
نظارت بر اجرای برنامه درسی
آموزشهای ضمن خدمت
تعامل معلمان و تبادل تجارب
با يکديگر
ويژهنامهها و مجالت مرتبط با
تغییر برنامه
مواجهه معلمان با برنامه درسی

(هنگام اجرای برنامه نظارت کافی وجود نداشته اسدت.
راهنمای تدريس از طريق فضای مجازی در اختیار همه
معلمان بوده است .ضمن خددمت پايده يدازدهم کدامال
مجددازی بددوده کدده معلمددان آن را کددافی نمددی دانسددتند.
معلمان در خصوص تغییرات برنامه به حددکافی توجیده
نشده بودند بنابراين نحدوه مواجهده متفداوتی بدا برنامده
داشتند)

تجهیزات و امکانات مدارس
حذف برخی مباحث از محتوا
اهداف نگرشی
تمرينهای ارائه شده در کتاب

نقاط ضعف برنامه جديد
(طبدق نظدر معلمدان عددم همداهنگی بدین تجهیدزات و
امکانات مدارس با اهدداف برنامده جديدد وجدود دارد.
بهتر بود برخی مطالب از کتاب حذف نشود .توجده بده
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده و خالصه نتایج ارزشیابی

مضامین
فراگیر

اهداف نگرشی بیشتر شده است اما هنوز کدافی نیسدت.
برخی تمرينها هماهنگی الزم با محتوا را ندارد)
کاربردی بودن محتوای کتاب
حذف مطالب دانشگاهی و
روابط پیچیده رياضی
آزمايشهای کتاب
هماهنگی زمان و محتوا
رويکرد تلفیقی و زمینه محور
مثالهای مطرح شده در کتاب
مسائل اجتماعی و
زيستمحیطی

نقاط قوت برنامه جديد
(طبق نظر همه معلمدان بده کاربردهدای هدر مبحدث در
قسمتهای مختلدف کتداب مانندد مثدالهدا ،شدکلهدا،
تمرينها و همچنین توجه به مسائل اجتماعی و زيسدت
محیطی در برنامه جديد بیشتر توجه شده است .حدذف
روابط پیچیده رياضی ،قابل انجامتر شدن آزمدايشهدای
کتاب ،هماهنگی بیشدتر زمدان و محتدوا و متناسدبتتدر
شدن با نیاز فراگیران از نقاط قوت برنامه جديد است)

جذابیت کتاب درسی
نیازهای فراگیران
فضای فیزيکی کالس
تعداد دانشآموزان
زمان موردنیاز
منابع و تجهیزات
پیوند محتوا با زندگی واقعی
رويکردهای نوين ارزشیابی

(بین اهداف برنامه جديد و شدرايط و امکاندات هنگدام
عملی شدن برنامه انطباق کامل وجود نداشت)
هماهنگی اهداف با ساير عناصر برنامه
(در برنامه قصدشده بین اهداف و ساير عناصدر انطبداق

اهداف و شايستگیها

روشهای تدريس فراگیرمحور

هماهنگی اهداف با شرايط و امکانات

کافی وجدود داشدت امدا روشدهای تددريس معلمدان و
ارزشیابیهای آنان در کالس درس بیشتر از روش سنتی
پیروی میکرد)

آگاهی از علت تغییر برنامه
درسی
تسلط بر اسناد باالدستی
مطالعه راهنمای برنامه درسی
توجه به اهداف حیطههای
نگرشی و مهارتی

آشنايی معلمان با اهداف و شايستگیها
(معلمان از اهدداف و شايسدتگی هدای مطدرح شدده در
برنامه جديد و علت تغییر برنامه اطالع کافی نداشدتند و
هنگام عملی ساختن برنامده در کدالس درس کمتدر بده
اهداف نگرشی و مهارتی توجه میشد)
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مضامین
فراگیر

تناسب زمان و محتوا
پیچیدگی محتوا

تعادل محتوا
(طبق نظر همه معلمان محتوا و زمدان ارائده آن در پايده
يازدهم تناسب بیشتری نسبت بده پايده دهدم رياضدی و
دوازدهم دارد و محتوا برای دانشآموزان سادهتر است)

توجه به انتخاب رفتارهای
سالم
حل مسائل واقعی زندگی
پیوند فیزيک و زندگی

رويکرد زمینه محور
(طبق نظر معلمان محتوا تدا حدد نسدبتاً قابدل قبدولی بدا
رويکرد زمینه محور همخدوانی دارد امدا هنگدام عملدی
ساختن برنامه کمتر بده ايدن رويکدرد توجده مدیشدد و

محتوا

فاصله نسبتاً زيادی بین برنامه قصد شده و عملدی شدده
از اين جهت وجود داشت)
انجام آزمايشها با وسايل ساده
و در دسترس
توجه به نیاز واقعی
يادگیرندگان

کاربردی بودن محتوا
(طبق نظر معلمدان بده نیداز واقعدی فراگیدران در برنامده
جديد بیشتر توجه شده است اما هنوز کدافی نیسدت در
عمل هم کاربردها تا حدی بیان میشد)

تمرينها و مثالهای مرتبط با
زندگی واقعی
ارزشیابی آغازين
مطالعه کتب علوم دوره
متوسطه اول

(معلمان از محتوای کتدب علدوم دوره متوسدطه آگداهی
کافی نداشتند و نقطه شروع تددريس در بعضدی مدوارد
موجب اتالف زمان کالس میشد .ايجاد انگیدزه بیشدتر
به صورت بیان کاربردی از موضوع تدريس بود)

بهکاربستن روش علمی
روش کاوشگری و اکتشافی
هدايت شده
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روش تدريس
(يکی از شکافهای قابل توجه بین برنامه قصد شدده و

فعالیتهای يادگیری  -يادگیری

ايجاد انگیزه

رفتار ورودی
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده و خالصه نتایج ارزشیابی

روش توضیحی و سخنرانی

عملی شده روشهای تدريس به کار گرفته شده توسدط

روش آزمايشگاهی

معلمان بود که در اکثر موارد از روشهای سنتی استفاده

گردش علمی ،روش نمايشی

میشد و روشهای مطرح شده در برنامده جديدد کمتدر

و تدريس معکوس

به کار گرفته میشدد ،مدثالً بدا وجدود تأکیدد برنامده بده

مضامین
فراگیر

استفاده از روش علمی به جز موارد محددود در مبحدث
مغناطیس ،کمتر از آن استفاده میشد)
فضای فیزيکی کالس
امکانات فضای آموزشی
دسترسی به منابع يادگیری

محیط آموزشی
(در بیشدتر مددوارد امکانددات کدافی در فضددای آموزشددی
وجود نداشت و چیدمان کالس به جز مواردی محددود،
مانند قديم و نیمکتهای پشت سرهم بود)

استفاده از رسانههای پرشمار و
فناوریهای نوين
انجام آزمايشها
فرصتهای بیان تجارب
فراگیران

طراحی آموزشی
(موارد مورد تأکید در برنامه جديدد بده منظدور طراحدی
آموزشی در کالسهای درس هنگام عملی شدن برنامه،
خیلی کم و به ندرت مورد توجه قرار میگرفت)

تحقیق و ارائه آن توسط
فراگیران
فراهمآوردن فرصت کشف و
تفکر
محول کردن مسئولیت
يادگیری
مشارکت فراگیران در تدريس
انجام کارگروهی ،جمعگرايی
و نوعدوستی
توجه به تفاوتهای فردی
احترام و صمیمت
فضای امن روانی
شادی و نشاط و جنبوجوش

روابط متقابل معلم و دانشآموز
(در بیشتر موارد روابط معلم و دانشآموزان در کالس با
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده و خالصه نتایج ارزشیابی

مضامین
فراگیر

توجه به نکات اخالقی
توجه به تفاوتهای فردی در
ارائه تکلیف
نتايج يادگیری
منابع غیر از کتاب درسی

برنامه جديد همخوانی کافی داشت)
جمعبندی و ارائه تکلیف
(ارائه تکلیدف توسدط معلمدان کمتدر بدا برنامده جديدد
همخوانی داشت و بیشتر از شیوه سنتی پیروی میکرد)

خالقیت در ارائه تکلیف
دانش تخصصی فیزيک
آشنايی با روشهای فراگیر
محور
مهارت آزمايشگاهی
شناخت اهداف و

دانش معلمان فیزيک
(دانش تخصصی فیزيک در معلمان در حد مطلوب بود
اما دانش تربیتی و مهارتهای آزمايشدگاهی آندان قابدل
ارتقا ارزيابی شد)

شايستگیهای برنامه درسی
دانش تربیتی
توجه به تحقیق و ارائه
مهارتهای عملی و نگرشی
خالقیت در ارزشیابی
خودارزيابی و دگر ارزيابی
نمره محوری

(يکی ديگر از شکافهای قابل توجه بین برنامده قصدد
شده و عملی شده شیوههای ارزشیابی معلمدان بدود کده
در اکثر موارد به شیوه سنتی بدود و رويکردهدای ندوين
مطرح شده در برنامه جديد کمتر به کار گرفته میشد)

ارزشیابی

زمان و تعداد دانشآموزان

رويکرد سنتی به ارزشیابی

شناخت اهداف و
شايستگیهای مورد انتظار

نتايج يادگیری

تغییر نگرش فراگیران

(در حیطه دانشی دانشآموزان تا حد نسبتاً قابدل قبدولی

تداوم يادگیری توسط شخص

به اهداف مورد نظر رسیده بودند امدا تغییدر نگدرش بده

فراگیر

اندازه کافی اتفداق نیفتداده بدود ،بده جدز مدوارد خیلدی

خلق ايده و نوآوری
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محدود خلق ايده در آنان شکل نگرفته بود )

ارزشیابی برنامه درسی جديد فیزيک در عمل :پژوهشی بر اساس ...

بحث و نتیجهگیری
شرح انواع برنامه درسی و ارزشیابی مداوم از برنامههای درسی زمینههای الزم برای تغییر در
آن را ممکن ساخته و شکاف بین ايدهها و پیامدها را آشکار میسازد (وان دان اکر 0414 ،نقل
از خالقی نژاد  .)1321برنامه درسی عملی شده در شکاف ياد شده ،هرچند بسیار پررنگ است
ولی ارزيابان تنها به نقطه آغاز و پايان برنامه درسی عالقه زيادی داشتهاند و از تحلیل عمیق
برنامه درسی عملی شده غفلت کردهاند .ضمن آنکه برنامه درسی عملی شده در میان انواع
برنامه درسی دارای جزئیات بیشتری است (خالقی نژاد .)1321 ،مفهومسازی برنامه درسی به
دلیل تعدد رويکردها و فلسفههای فردی مختلف برای درک برنامه درسی ،متفاوت است و
همیشه تالشهايی توسط افراد و دانشمندان صورتگرفته تا راهحلی برای اين سردرگمی پیدا
کنند (موتلو .)0404 ،1اين پژوهش به تحلیل عمیق برنامه درسی عملی شده فیزيک دوره دوم
متوسطه و ارزشیابی آن در پايه يازدهم پرداخته است .در فرايند ارزشیابی و با شیوه مطالعه
کیفینگر ،برداشتی عمیقتر از برنامه درسی به وجود آمده و به ما در شناخت بافت پیچیده
تعلیم و تربیت و درک جامعتر از نتايج قصد نشدهای که يادگیرندهها به آن دست پیدا میکنند،
کمک میکند (شیخعلی پور و همکاران.)1320 ،
نتايج اين پژوهش با پژوهش احمدی ( )13۸4همسويی دارد .ايشان در پژوهش خود به
اين نتیجه رسیده بودند که صرفاً توجه به ارزشیابی تکوينی در مراحل تولید برنامه تضمینی
برای موفقیت آن در شرايط واقعی کالسهای درس نیست .برنامه درسی قصد شده ممکن
است تحت تأثیر عوامل گوناگون ،طبق پیشبینیهای قبلی عملی نشود و در نهايت اهداف
موردنظر به نحو مطلوب در فراگیران به تحقق درنیايد .برخی از اين عوامل عبارتاند از:
فرهنگ و نگرش معلمان ،عادات مربوط به شیوه تدريس آنان ،امکانات و تجهیزات مدارس،
نگرش اولیا و دانشآموزان نسبت به برنامه ،جمعیت دانشآموزان هر کالس ،آيیننامهها و نظام
حاکم بر فرايند ارزشیابی مدارس .اين پژوهش نیز نشان داد برنامه درسی قصد شده در شرايط
واقعی کالس درس به طور کامل عملی نمی شود .مثال با وجود تأکید بر رويکرد زمینه محور و
بیان کاربردها در هر مبحث ،گاهی به آن توجه کافی نمیشد .يا به قسمتهايی که محتوا به
صورت تلفیقی با دروس ديگر مانند زيست شناسی آمده بود ،پرداخته نمیشد .بااينحال
1. Mutlu
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درصورتیکه جهت عملی شدن برنامه ،اقدامات الزم از قبل انجام پذيرد و زمینههای الزم و
مناسب برای اجرای برنامه درسی فراهم شود ،احتمال موفقیت برنامههای درسی بیشتر میشود
(فتحی .)1323 ،دبیران حاضر در پژوهش نیز اذعان داشتند که آگاهی بخشیهای الزم به طور
کامل و مستمر هنگام عملی شدن برنامه انجام نشده است و يک دوره ضمن خدمت آن هم به
صورت مجازی برای پايه يازدهم کافی نبود ،آنان از دورههای ضمن خدمت که به صورت
حضوری برگزار میشد و همکاران فرصت تعامل و تبادل تجربیات داشتند ،رضايت بیشتری
داشتند.
پژوهش ديگر همسو با پژوهش حاضر نتیجه پژوهش نويدی ( 1324نقل از معدنی پور،
 )1323است که بیان میکند ،بخشی از ضعف دانشآموزان در علوم مربوط به رويکردها و
روشهای آموزش میباشد که در ايجاد درک معنادار تعمیم آموختهها به شرايط واقعی زندگی
نقش مهمی دارند .در پژوهش حاضر نیز بهکارگیری روشهای فعال تدريس توسط دبیران و
دادن فرصت فکرکردن و بیان تجارب توسط دانشآموزان به منظور کشف مفهوم و به کارگیری
آن در زندگی ،کمتر در کالسهای درس مشاهده شد .امانی ،علی عسگری و عباسی ()1320
نیز در پژوهشی بهمنظور طراحی و تدوين مدل کارآمد برای آموزش علوم به اين نتیجه رسیدند
که راهکارهای مرتبط ساختن محتوای درس علوم با زندگی ،تولید مفهوم بهوسیله يادگیرنده،
يادگیری مشارکتی و همیارانه ،تأکید بر فعالیتهای دستورزی فکری و مهارتهای فرايندی،
بهکارگیری فنون ارزشیابی مستمر و بهکارگیری روشهای جايگزين و متفاوت مانند افزودن
ارزشیابی عملکردی در ارزشیابی پايانی میتواند در کارآمدی آموزش علوم مؤثر واقع شود.
با توجه به برنامه درسی ملی ،ضرورت و کارکرد حوزه تربیت و يادگیری علومتجربی،
پرورش علمی دانشآموزان و برخوردار شدن ايشان از سواد علمی فناورانه در بعد شخصی و
فردی برای داشتن زندگی سالم و موفقیتآمیز و در بعد اجتماعی الزمه بقای عزت مدار و
توسعه پايدار ايران اسالمی است .قلمرو اين حوزه تنها آموزشيافتهها و فراوردههای علمی يا
بهعبارتديگر تنها مفاهیم و دانش علمی را در برنمیگیرد ،بلکه فرايندهای علمی و روش
علمآموزی همچون مهارتهای فرايندی و مهارتهای پیچیده تفکر و همچنین نگرشهای
ناشی از علم بهخصوص به محیطزيست را نیز شامل میشود .جهتگیری کلی در سازماندهی
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محتوا و آموزش در اين حوزه با توجه به پذيرش اصل همهجانبهنگری و بر اساس رويکرد
تلفیق در همه حوزههای يادگیری و با اتخاذ روشهايی که با تلفیق نظر و عمل سازگاری
دارند ،به انتقال فرآوردههای دانش اکتفا نمیکند و يادگیرنده در محور تمامی فعالیتهای
يادگیری قرار میگیرد .ايجاد ارتباط بین آموزههای علمی و زندگی واقعی و مرتبط ساختن
محتوای يادگیری با کاربردهای آن به معنادار شدن يادگیری و کسب علم مفید ،سودمند و
هدفدار برای دانشآموزان منجر میشود .اين امر به پرورش انسانهای مسئولیتپذير متفکر و
خالق به کمک میکند .عالوه بر اين موارد ذکر شده در خصوص حوزه يادگیری و تربیت
علومتجربی ،ايجاد و بهبود موقعیتهای تازه برای معلمین در جهت تحقق هويت شخصی و
حرفهای يکی از تأکیدات مهم اسناد تحولی است که جلوه بارز آن در آموزشهای ضمن
خدمت معلمان است .از منظر سند تحول ،معلم مؤثرترين عنصر در تحقق مأموريتهای نظام
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است (سند تحول .)14:1324 ،با توجه به نتايج بهدستآمده
در اين پژوهش آموزش مؤثر معلمان در خصوص اسناد باالدستی و همچنین برنامه درسی
جديد ضروری به نظر میرسد و پیشنهاد میشود .چراکه تا بسترسازی و آگاهیبخشیهای الزم
صورت نپذيرد ،حتی با وجود توانمندیهای معلم ،نمیتوان انتظار بهکاربردن روشهای
تدريس و ارزشیابی همسو با رويکرد جديد و در نتیجه دستیابی به اهداف و شايستگیهای
موردنظر را داشت .چنانچه نتايج اين پژوهش نشان داد که علیرغم کاربردیتر شدن محتوای
کتاب و ايجاد برخی تغییرات مطلوب به اذعان معلمان مانند حذف روابط پیچیده رياضی و
متناسبتر شدن حجم مطالب با زمان ،بازهم روشهای آموزش و ارزشیابی نسبت به برنامه
درسی قبل تغییرات خاص و جدی نداشته است.
جلیلی و همکاران ( )1321نیز در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که معلمان نیاز دارند
درباره محتوا ،اهداف ،رويکردها و کتابهای درسی جديد ياد بگیرند .دراينرابطه صرف
داشتن اطالعات که بعضاً در آموزشهای غیرحضوری به آنان ارائه میشود ،برای معلم کافی
نیست و معلمان نیاز به فرصتهايی برای بررسی و مطالعه کتابهای درسی جديد دارند تا
نگاه ،تفسیرها و برداشتهای خود و ديگر همکارانشان برای آنها آشکار شود .نتیجه چنین
فعالیتی ،درگیرشدن هدفمند و فعال معلم در بازطراحی برنامه درسی که با رويکرد و اهداف
برنامه جديد بیشتر همسو است ،خواهد بود؛ توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان و در کنار
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آن توجه به يادگیری مشارکتی ،اجتماعی و گروهی ،انتخاب الگوی تدريس مناسب و متناسب
با رويکرد تلفیقی و زمینه محور و توجه به اهمیت کاربست آموختهها در موقعیت جديد،
تعیین اهداف از جنس شايستگی و توجه به سطوح باالی يادگیری ،توجه به يادگیری فعال و
تولید مفهوم توسط يادگیرنده ،طراحی مناسب فعالیتهای خارج از کالس و خودارزيابی و
دگرارزيابی توسط يادگیرندگان از جمله مواردی هستند که مورد توجه برنامه درسی جديد
بوده است اما اين پژوهش نشان داد که اين موارد در عملی شدن برنامه کمتر مورد توجه
معلمان قرار گرفته است .بنابراين پیشنهاد میشود ضمن مشارکت دادن بیشتر به معلمان در
مراحل مختلف تولید برنامه و نظارت جدیتر بر عملی شدن آن ،زمینههای تعامل معلمان با
يکديگر جهت همانديشی و تبادل تجربیات زيسته هنگام عملی شدن برنامه و نیز فرصت بیان
و اصالح تفاسیر آنان از اسناد باالدستی فراهم آيد .همچنین انجام پژوهشهای ارزشیابی برنامه
درسی عملی شده در ساير پايههای تحصیلی و شاخههای مختلف علومتجربی و بررسی
دستیابی دانشآموزان به اهداف و شايستگیهای موردنظر توسط ساير پژوهشگران میتواند
جهت اصالح و بهبود برنامه درسی علومتجربی و عملی شدن آن مفید باشد.
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