
ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و
كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
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 دربـاره  ی گروه زبـان و ادبيات 
فارسی، تغيير كتاب فارسی دوم 
دبسـتان، بنيان های اين تغيير و 
اقداماتی كه تاكنون در اين زمينه 
انجـام داده ايد، مطالبـی را بيان 

كنيد.
اكبری: ابتداالزماستازمسئوالن
مجلهیرشدآموزشابتداییوكسانیكه
برایتدویناینویژهنامهتالشمیكنند،

سپاسگزاریكنم.
گروهزبانوادبیاتفارسیبهفراخور
گس��ترهایكهدرآنفعالی��تمیكند،
گروه��یبس��یارفراخدامناس��توبه
پهنایجغرافیایفرهنگیایرانگسترش
دارد.بنابراین،درتدوینكتابفارس��ی،
تمامیاستانهانقشمندوكارآهستند.
استاداندانش��گاههانیزبهطورمستقیم
نظرمیدهند،كارمیكنندوحضوردارند.
صاحبنظران،نویسندگان،روانشناسان
وش��اعرانك��ودكنیزبام��اهمکاری
میكنن��د.درش��ورایبرنامهریزیاین
گروه،جمع��یباتخصصهایگوناگون
ازجملهدرح��وزهیزبانآموزیوتعلیم
وتربیتكودكانحضوردارند.مثاًلخانم
سـپيده خليلی،روانش��ناسكودك،
عضواینشوراست.درانتخاب،گزینش
وتدوینشعرهایكتابفارسیپایهدوم

نیزازاسـداهلل شـعبانی ومنوچهر 
علی پـوركهتخصصاصلیش��اندر
حوزهیشعرونثركودكونوجواناست،
كمکگرفتهایم.فرهنگستانزبانوادب
فارسیهمكارگروههاییراتشکیلداده
استكهكتابهایمارابررسیمیكنند.
معلماننیزبهمایاریمیرسانند؛یعنی،
یکآزمایشگاهلحظهایوهمپایتولید
كتاب،متنهارابررس��یمیكنند.اینها
نقاطمثبتیاس��تكهبهم��ادلگرمی
میدهد.14نفرعضورس��میش��ورای
برنامهریزیوتألیفكتابهایدرس��ی
گروهزبانوادبیاتفارسیهستند.یک
گروهتخصصیبرایپایهیدومدبستان
متشکلاز5نفرویکگروهمؤلفاننیز
داری��مكهتركیبیازكارشناس��اندفتر،
معلم��انوصاحبنظرانبیرونیاس��ت.
تحصیالتمنبهعنوانمسئولگروهاز
سطحلیسانستادكترا،دررشتهیزبان
وادبیاتفارسیبودهو28سالاستكه
درآموزشوپرورشخدمتمیكنم.دكتر
قاس��مپورنیزدارایدكترایبرنامهریزی

درسیاست.
امس��الكتابپایهیدومراپساز
تولیداولیه،دراختیاراستانهاقراردادیم
تامتنهابررسی،ارزشیابیشود.نظرات
همکاراناس��تانهارادریافتویکبه

یکبازبینی،بازنگریوبازخوانیكردیم.
درادام��ه،نظرهاییراكهش��ورایگروه
برای اعم��المیكردی��م. میپذیرفت،
آموزشمعلم��اننیزازمهرم��اه1390
برنامهری��زیكردیموازآغازس��ال91
كارگروهیتش��کیلدادهایمكهجلسات
آنادام��هدارد.همزمانبابرنامهریزیو
گامهایاولیهیتولید،از35نفرمعلماز
اس��تانهایتهرانوالبرزدعوتكردیم
تابخشهایكتابتازهتألیفرابررسی
كنند.همهیایناقداماتمارابهسمتی
بردكهبنیادهایفکریوتولیدیخودمان

رامستحکمتركنیم.
در نوش��دگی و تغیی��ر بهدنب��ال
برنامهیدرس��یكشوروگامهاییكهاز
سالگذشتهبرایبهترشدناینبرنامه
برداش��تهش��د،امس��البهپایهیدومو
همزمانششمابتداییرسیدیم.بنیانهای
اینتغییرودگرسانیهمانمواردیاست
كهپیشترداش��تیم؛یعنی،سندتحول،
برنامهیدرسیملیوبرنامهیهرمادهی
درسی.بهفراخوراینپهنهوافزونبردو
سندیادشده،برنامهیدرسیزبانآموزی
دردورهیدبستانیاساختاریدگرگون
ش��دهوپسازهمس��وییب��ابرنامهی
درس��یمل��یونگاههاییك��هامروزبر
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی

حاك��ماس��تراپیشروداری��م.پساز
گامهاینخستوایجادهمسوییهای
برنامهای،بهسمتتولیدمحتوایجدید
وسازماندهیموضوعاتومفاهیمتازه
مبتن��یبرنگاههایام��روزرفتیم.تغییر

س��اختارومحتوادرعناصراصلیكتاب
لحاظش��دتابرنامهیزبانآموزیدردو
پهنهسازماندهیش��ود:یکیازقلمرو
مهارتهاینوش��تاریودیگریقلمرو
مهارتهایگفتاریزبان.بنابرایناكنون
الزماستبهدونکتهیكلیاشارهكنم.

زبان آموزی، انديشه ورزی 
و توجه به كتاب خوانی

 مهم ترين ويژگی های كتاب فارسی دوم است

1.رویک��ردعمومیمادراینپهنه
مبتنیبررویکردبرنامهیدرس��یملی
است؛یعنی،شکوفاییفطرتتوحیدی.
اینرویکردویژهیزبانآموزینیس��ت
بلک��هرویکردع��امبرنامهیماس��ت.
دركن��ارای��ن،رویکردوی��ژهایكهدر
حوزهیزبانآموزیب��رآنتأكیدداریم
ودرس��ازماندهیمحتوای��ینیزكارآو
داراینقشاست،رویکردمهارتیاست.
نگرشمابهزبانآموزی،نگرشمبتنیبر
پرورشمهارتاست.دیدن،گوشدادن،
سخنگفتنونوش��تنرامهارتزبانی
میدانی��م،نههنر.وقتیازمهارتحرف
میزنیم،براینباوریمكهنوشتن،دیدن
وحتیش��نیدنیاگ��وشدادنانتقادی
مهارتهاییكس��بكردنیهستندوبه
همیندلیلدرورزیدنهابهدستخواهند

آم��د.بنابرای��ن،فعالیتهای��یكهبرای
یاددهی-یادگیریدرعناصرس��ازهای
كتابمش��خصمیكنیم،بایدمجالی
برایكسبوپرورشمهارتهایزبانی

باشند.
2.دومینویژگیكهچونانهوایی

ت��ازهدركت��ابخودرانش��انمیدهد،
فرصتس��ازیب��رایپ��روردنتفکرو
خالقی��تدردانشآم��وزاندردوقلمرو
مهارتهایگفتاریونوش��تاریاست.
درسازماندهیوبخشبندیمحتوایی

كتاب،بهاینهاتوجهكردهایم.برایمثال،
»حکایتها«و»بخوانوبیندیش«هایی
رابهمنظورایجادفرصتتفکرواندیشه
آوردهایم.درپایاناینبخوانوبیندیشها
نیزپرس��شهاییباعن��وان»فهمشو
سنجش« قراردادهایمكهدرایستگاههای
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گفت وگو: نورمحمد خادمی فرد

تشديد براندازي در كتاب هاي فارسي جديد
مؤلفانكتابهايفارسيدوممعتقدبهتشدیدبراندازياند.آنهاميگویندتشدیدازآموزههايزبانشنیداريوگفتاري
ماستكهنبایددرخط،جزوسنجههايارزشیابيقرارگیرد.بنابراین،اگرتادیروزدراماليدانشآموزانتشدیدباعثكسر
نمرهميشد،امروزنبایدنمرهايبهخوداختصاصدهد.تشدیدیکعنصرگفتاريزباناستوبودونبودآندرخطفارسي
هیچتأثیريندارد.درپایهياول،تشدیدبهعنوانیکيازویژگيهايقلمروخوانشي،شنیداريوگفتاريزبانفارسيآموزش
دادهميشودامادرنوشتاركهچهرهيمکتوبزبانفارسياست،ازمنظرگروهتشدید،یکعنصرزبرزنجیريومثلحركات
یامصوتهايكوتاهاست.ننوشتناینمصوتهاراهیچمعلميتابهامروزغلطنگرفتهاست.سؤالگروهایناستكهچرا
نگذاشتنتشدیدراغلطمحسوبكردهاند؟گروه،دربارهياینموضوعمطالبيراخواهدنوشتودرشیوهنامهيارزشیابي،

دراختیاركلكشورقرارخواهدداد.

گفت وگو با دكتر فريدون اكبری شلدره و دكتر حسين قاسم پور مقدم

اعضای گروه زبان و ادبيات فارسی دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه ی نظری

 درباره ی »فارسی« دوم دبستان

 
ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و از كلمه تا كالم ويژگي مورد تأكيد در بخش مهارت هاي نوشتاري است 

كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران

ضميمه

دكترفریدوناكبریشلدرهایدكترحسينقاسمپورمقدم

گو
ت و

گف



ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و
كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
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فکری،خودشانرانشانمیدهند.البته
الزمهیاینبخش،آناستكهفرصت
بیش��تریبرایآموزشمعلم��انایجاد
كنی��مونگاههایبنیانیبرنامهرا،كهدر
س��ازماندهیوتألیفهمخودرانشان

میدهد،بهمعلمانمنتقلكنیم.

 آيا كتابی كه آماده شـده، كاماًل 
جديد التأليف است يا همان كتاب 
قبلی اسـت كه اصالحاتی در آن 

صورت گرفته است؟
قاسـم پور: براساسسیاستهای
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی،
قراراستدرسالتحصیلیجدیدهمهی
برنامههایدرسیبهكارافزارهایآموزشی
مجهزشوند.گروهزبانوادبیاتفارسی
نیزمانندبقی��هیگروههابرایكمکبه
معلماندرای��نزمینهاقداماتیدرزمینه

تولیدبستهیآموزش��یداشتهاست.اگر
بخواهیمازسرچشمهشروعكنیم،كتاب
درسییکمنبعاصلیدركالسدرس
محسوبمیشود.دركنارآن،كتابكار
راداری��م.اینكتابهمان»بنویس��یم«
باتغییرعنواناس��تاماهماناهدافو
رس��التیراكهقباًلداش��تهاست،دنبال
میكند.فیلمهایآموزشیتوجیهبرنامهی
درس��یوكتابدرس��یفارس��یپایهی
دومتولیدش��دهاند.كهمعلمانبهكمک
آنهابااهداف،سیاستهاوخواستههای
مؤلفان،آشناییبیش��تریپیدامیكنند.
برایتربیتنیرویانسانی،كارگروهیرا
تشکیلدادهایمكهتعدادیازآموزگاران
پایههایدوموپنجمدبس��تانودبیران
اولراهنماییدرآنحضوردارند.ماآنها
راآم��ادهكردهایمكهازمهرماهدراختیار

مناطقوكالسهاقراردهیمتابرنامهی
درسیفارس��یراپشتیبانیكنیم.كتاب
»راهنمایمعلم«همآمادهش��دهاست.
كتابینیزباعنوان»راهنمایآموزش��ی
زبانفارس��ی«كهكتابیجامعاس��ت،
تألیفكردهایمكهازپایهیاولتاششم
دبس��تانرادربرمیگیرد.باخواندناین
منبعكهحاویتوصیههاورهنمودهای
علمیوعملیبرایمعلماناست،آنها
صرفنظرازاینكهكدامپایهراتدریس
میكنند،آمادگیبیشتریبرایتدریس
كتابفارس��یخواهندداشت.اینكتاب
ب��ااولویتمعلم��اندوموشش��متهیه
ش��دهولیچونمخاطبآنعاماست،
تالشمیش��ودك��هدراختی��ارهمهی
آم��وزگارانق��رارگی��رد.همچنین،چند
نرمافزاركهمخاطبآنهاهممعلمانو
همدانشآموزانهستند،آمادهشدهاست.
سعیمیشود،كه
نرمافزاره��ا ای��ن
نوع از معلم برای
تبیین و توضی��ح
برنام��هوكت��اب
درس��یوبرایدانشآم��وزانبهصورت
نرمافزاریتعاملیباش��دتادانشآموزبه
منزلببرد،تمریناتراانجامدهدودرس

رابهتریادبگیرد.
عالوهبراینها،نمونهتدریسهایی
برایمعلمانتولیدشدهاست.تاالگوهای
تدریسرابهصورتعینیمالحظهكنند،
خودراباش��رایطوامکاناتوفقدهندو

استفادهكنند.

 در بسـته ها يا آموزش هايی كه 
بـه معلمان ارائـه می كنيد، روش 
تدريس خاصـی به آن ها آموزش 

داده می شود؟
قاسـم پور: ماروشهاوالگوهای
نوینتدریسراازطریقمنابعگوناگون
بهمعلمانآموزشمیدهیموانتظارداریم

معلمانبتواننددرهنگامتدریسازآنها
اس��تفادهكنند.ازجملهمنابعیكهسال
گذشتهتولیدش��د،كتابیاستباعنوان
»روشهاینوی��نیاددهی-یادگیری«
كهمؤلفانكتابهایدرسیآنراتدوین
ك��ردهودرآنالگوهاوروشهاینوین
رابامصداقهاییازكتابهایفارس��ی

ابتداییودورههایدیگربیانكردهاند.
منبعدیگرراهنمایمعلماستكه
درآن،بخشیبهنام»روشهایمناسب
تدریس«راگنجاندهایم.خیلیازمعلمان
ابتداییاینروشهاراخواندهواس��تفاده
كردهاند؛روشهاییمثلتدریسكارایی
گ��روه،اعضایگروه،قض��اوتعملکرد
وروشنس��ازیطرزتلقی.منبعس��وم،
راهنمایجامعآموزشزبانفارسیاست
ك��هازالگوهایتدری��سبحثمیكند.
منبعچهارمفیلمهاییاستكهدرآنها
نمونههای��یازاینالگوه��ارابهصورت
عینیودركالسضبطكردهودراختیار

آموزگارانقراردادهایم.
پنجمینمنبع،مدرس��انومؤلفان
كش��ورند.تالشب��رایناس��تكهدر
دورهه��ایتأمینمدرس،الگوهاینوین
تدری��سب��هكمکیکی��ادومعلمدر
كالسهااجراشوند.امسالمؤلفانبایک
یادومعلمدركالسهایتأمینمدرس
حاضرشدندواینمعلمانقسمتعملی
تدریسرادركالسبهمدرس��اننشان

دادند.

 در تأليف كتاب برای رسـاندن 
ايده ها و پيام های خود به معلمان 
چـه راهکارهايی انديشـيده ايد و 
از كجا مطمئن هسـتيد كه فالن 
آموزگار شاغل در دورافتاده ترين 
نقطـه ی كشـور، پيـام شـما را 
به درسـتی دريافـت كرده  اسـت 
و در كالس بـه كار می بـرد؟ در 
واقـع، عـده ای می گويند معلمان 

وقتـی وارد كالس می شـوند، در 
را پشـت سرشـان می بندنـد و 
همـان روش هايی را كـه از قبل 
دنبـال می كرده انـد، دوبـاره بـه 
اجرا می  گذارند. چه گونه مطمئن 
می شـويد كه معلمان با تغييرات 

جديد هم سو شده اند؟
قاسـم پور:مادرگروهبرایاین
مسئلهچارهایاندیشیدیموآنایناست
كهنظریههایجدیدرادرقالبوساختار
كتابفارس��یتزریقكردیم.كتابرابا
الگویس��نتیننوش��تهایمكهباروش
تدریسسنتیآنراتدریسكنند.كتاب
براساسرویکردهایفعالتدریستألیف
ش��دهاس��ت؛مثاًلبخشهای»گوش
كنوبگو«،»درس��ت،نادرس��ت«،وبه
»دوستانتبگو«راجزءتمرینهایكتاب
گذاش��تهایمكهاینمواردرانمیتوانبا
روشسنتیتدریسكرد.وقتیمیگوییم

بهدوستانتبگو،معلمبایددانشآموزیرا
جلویتختهبیاوردوازاوبخواهدنظرش
رابرایبقیهبیانكند.همینكهمعلماین
كارراانجامداد،یعنیروشسنتیراكنار

گذاشتهاست.
البتهنمیتوانیماطمینانكاملداشته

باشیمكهمعلمانحتماًآنچیزیراكهدر
نظرماست،اجرامیكنندولیدركلاگر
بخواهیممیانگینبگیریم،ساختاركتاب،
آموزشه��ایدورهه��ایضمنخدمت
وحض��وركارشناس��اندرهمایشهای
اس��تانی،تأثیرمثبت��یدرتغییرنگرش
وروشه��ایتدریسمعلم��انبرجای
گذاشتهاست.باوجوداین،بایدبیشتراز
اینهازحمتكشیدوازمعلمانحمایت
وپش��تیبانیكردوب��ركارآنهانظارت

داشت.
اكبری: درای��نارتباطمنهمبه
نکتههاییاشارهمیكنم.اولاینكهزمانی
نخواهدرسیدكهبهنقطهایبرسیمكهبا
استواریوبیهیچگمانمندیبخواهیم
بگوییممعلمهمانكاریراخواهدكرد
كهمادربرنامهریزیموردنظرمانبوده
است.بینایندوفاصلهوجوددارد.دیگر
اینكهتغییرروشبربنیانتغییرنگرش

اس��تواراستتانگرشمعلماندگرگون
نشود،روشآنهاتغییرنخواهدكرد.تغییر
نگرشهمچیزینیستكهبهیکباره
بتوانبهآندس��تیافتوباتغییریک
كتاب،نگرشمعلمانراعوضكرد.این
كارزمانبراست.آنچهطیزماناتفاق

میافتد،نیازبهبرنامهریزیدرازمدتدارد.
بنابرای��ن،چندگامیكهبهآنهااش��اره
كردم،بههمپیوس��تهاند؛یعنیبرنامهی
درازمدتزمانبربرایرسیدنبهتغییردر
نگاهمعلمان.پسازتغییردرنگاهمیتوان
امیدواربودكهمعلمانخودشانرابهآن
چیزیكهسازمانپژوهشوبرنامهریزی
آموزش��یهدفخ��ودقراردادهاس��ت،
نزدیکكنند.بنابراین،تااینچندعنصربا
یکدیگرهمنوایینداشتهباشند،نمیتوان
دركالسمنتظراتفاقفرخندهایبود.اگر
درهمتنیدگیوپیوستگیاینمواردحفظ
شودومابتوانیمبرنامههاییدرزمینهی
آموزشمعلمانبهفراخ��ورموضوعات
درس��یاجراكنیم،میت��وانامیدواربود
كهبخشیازاهدافیكهمؤلفانطراحی
كردهاند،دركالسهامحققشود.باتوجه
بهتغییرشیوهیس��ازماندهی،چینش
محتواوحتیانتخابوگزینشمتنهایی

كهدركتابقرارگرفتهاس��ت،معلمان
ناگزیرنداندكیازدنیایذهنیپیش��ین
خودفاصلهبگیرندوخودرابههدفهای

جدیدونگاههاینونزدیکكنند.

 اگر بخواهيد ويژگی های كتاب 

 
رصدكردن واژگان و رنگ و روي يك واژه را سـبك و سـنگين كردن، 

يکي از اصلي ترين كارهاي مؤلفان كتاب درسي است

ارتباط كتاب فارسي دوم و حوزه هاي يادگيري 11گانه ي برنامه ي درسي ملي
درحوزههايیادگیري11گانهيبرنامهيدرسيملي،یکحوزهبهطورمستقل،حوزهيزبانوادبیاتفارسياست.
گروهزبانوادبیاتفارسيدرسازماندهيمحتوارویکرديداردكهبهآنوفاداراستوآنرویکردتلفیق،یعنيبهرهگیري
ازآموزههايدیگراس��ت.گروهآموزههایيازدرسعلومرادركتابفارس��يگنجاندهوفصليباعنوانبهداشتطراحي
كردهاست.بسیاريازآموزههایيكهدانشآموزدركتابعلومميخواند،بهصورتغیرمستقیمدركتابفارسينیزآمده
استوحتينمادهایيازریاضيآموزشدادهميشود.درتمرینهایيبهصورتآگاهانه،دانشآموزانبهسمتدروسدیگر
كشاندهشدهاند.مثاًل،تمرینيبهدانشآموزاندادهشدهودرآنگفتهشدهاستكهایننکتهكهدرایندرسآموختي،با
آنچهدردرسدینيخواندهاي،مقایسهكن.اینیعني،ارجاعبهدروسدیگروبهرهگیريازعناصرمقایسهبرايپرورش
ذهن.یکيازعناصرمهميكهدرسازماندهيمحتوایياهمیتبسیاردارد،توجهبهپرورشتفکراستكهخودیکياز

حوزههاي11گانهيیادگیريشمردهميشود.



ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و
كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
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جديد پايه ی دوم دبستان را بيان 
كنيد، به چه مواردی اشاره خواهيد 

كرد؟
اكبری:یکیازویژگیهایاصلی
كت��ابجدیدایناس��تكهحت��یاگر
متنهایآنقدیمیهمباشند،دستكم
تغییریدرآنهاایجادش��دهاست.یعنی
ممکناستعنوانمتنتکراریباشداما
مطمئناًنگرشهایت��ازهایدرآنوارد
كردهایم.درواقع،متنرامتناس��ببانیاز
امروز،تغییردادهوبانگاههایامروزهمسو
كردهایم.اینهمس��وییدرتماماضالع
كتابرخدادهاست.وقتیمیگوییماین
همسوییراحتیدرمتنهایگذشتهوارد
كردهایم،بهاینمعنیاستكهمادرمتن

نگاهیراتزریقكردهایمكه:
1.معلمناگزیرباشددرروندآموزش،
درسرابهگروههایدانشآموزیواگذار
كند.2.بندهاوپارههاییكهافزودهشده
اس��ت،ایس��تگاههاییبرایفکركردن
گروههایدانشآموزیاس��ت.یعنی،در
متنتلنگرهاییگنجاندهش��دهاستكه
اتمامخواندنمتن،آغازفکركردنبرای

دانشآموزانباشد.
بنابرای��ن،اصلیترینویژگیكتاب
درحوزهیانتخ��ابوگزینشمتناین
اس��تكهمتنهابااینن��گاهدركتاب
سازماندهیش��دهاندكهفرصتیبرای
همفک��ریدرگروهه��ایدانشآموزی
باشند.یعنیبهزبانسینماگران،متنهای
كتابپایانب��ازیدارند.البتهمااینكار
راهدای��تكردهای��م؛بهاینش��کلكه
فعالیتهاییاددهی-یادگیری،تمرینها
وپرسشهاراآگاهانهبهسمتیكشاندهایم
كهبرایپرورشمهارتهایزبانیبهما
كمکكنندودانشآموزانرابهكس��ب
مهارتبرس��انند.همچنین،پرسشهای
كت��اببارویکردواگراطراحیش��دهاند.
دراینج��اموضوعآم��وزشمعلمانهم
ب��همیانمیآید.معلمانانتظارنداش��ته

باشندكهاز30نفردانشآموز،پاسخهای
همس��انوهمگون��یبش��نوند.ویژگی
رویکردواگرا،قالبس��وزیوقالبزدایی
اس��ت.بنابراین،الزماستمعلماناین
موضوعرابپذیرندوبهتناسبمیزاندرك
ودریافتمخاطبان،انواعپاس��خهارااز
دانشآموزانانتظارداشتهباشند.محتوای
كتابرابهگونهایسازماندهیكردهایم
كهبهجایتکصداییچندصداییرادر
كالسبپروریم.تکصدایییعنیپایان
فکرومرگهرنوعزایشوش��کوفایی
فک��ری.اینكارت��داومداردتااینكهبه
پایههایباالتربرس��یمك��هفاصلهیما
اززبانبهس��متادبیاتبیشترمیشود؛
یعنی،هرچقدرگامهایمابهسمتباالتر
میرود،اینحركتدربرنامههایمادیده

میشود.
قاسـم پور:
بهترین از یک��ی
امتی��ازاتكت��اب
دادن به��ا جدید،
خواندن قدرت به
ن ا ز م��و نشآ ا د

اس��ت.برایتقویتمه��ارتخواندندر
دانشآموزانچندراهکارطراحیش��ده
اس��ت.ازجمل��هاینكهازداس��تانهاو
قصههایبسیارساده،جذابودارايپیام
استفادهشدهكهموردعالقهيبچههاست.
قباًلدرپایانهرفصل،قصههایيبهنام
»روانخواني«داش��تیمكهازامسالاین
عنوانبه»بخوانوبیندیش«،تغییریافته
است،چونسعيكردهایمتفکروتحلیل
دانشآموزانرابراساسآنچهدربرنامهي
درس��يمليتوصیهش��دهاست،تقویت
كنی��م:دانشآموزانع��الوهبرپرداختن
بهس��اختارقصههاومش��غولشدنبه
خواندنآنه��ا،درپایانهرفصلبهدو
س��ؤالباعنوان»فهمشوس��نجش«
پاس��خميدهندت��ادركمطلبخودرا،
خودشانارزیابيكنند.برايارتقايقدرت

خواندندانشآم��وزان،پیداكردنمعاني
واژگانرابهانتهايكتابانتقالدادهایم
تاآنهایکحركتبهاصطالحپژوهشي
دركالسدرسیامنزلداش��تهباشندو
اگرجایياحساسكردندكهدرخواندنبا
دشواريروبهروشدهاند؛ایندشواريرابا

معنيكردنواژگانبرطرفكنند.
آخریننکتهدربارهيتقویتقدرت
خواندنودركمطلب،تمرینهایياست
باعن��وان»گوشكنوبگو«،كهبعداز
متنهردرسآمدهاس��ت.اینتمرینها
براس��اسسطوحسادهبهمشکلتفکرو
خالقیتطراحيشدهاندتادانشآموزان
ازتکپاس��خيبهچندپاس��خيبرسند
ومعلم��انه��می��ادبگیرندوب��هاین
موضوععادتكنندكهبهلحاظماهیت
زبانآموزيوقصهها،پاسخدانشآموزان

ميتوان��دبی��شازی��کموردباش��د.
خوشبختانهطيس��الهايگذشتهاین
اتفاقافتادهاستومعلمانپذیرفتهاندكه
دانشآموزانميتوانندپاسخهايمتعددو

چندگانهايارائهكنند.
ویژگ��يدیگركتاب،درهمآمیختن
خردهمهارتهاينوش��تناست.بهجاي
اینك��هدركتاببهمهارتكالنيبهنام
»امال«یا»انش��ا«بهادهیم�وآنرابه
عنوانعامليعمدهكهمش��کلاساسي
مدارسومعلماناس��ت،مطرحكنیم�
همهيخردهمهارته��ارادریکكتاب
كارتلفیقكردهوبهمعلمان،دانشآموزان
وخانوادهه��اانتقالدادهای��م؛بهگونهاي
كهوقتيتمرینهايكتابكارتوس��ط
دانشآم��وزحلودرستمامميش��ود،
دانشآموزبههم��هيخردهمهارتها،از

رونویسيتانگارشخالقدستميیابد.
تالششدهاستكهششخردهمهارت
»رونویسي«،»خطخوش«،»نکتههاي
زبانيوادبي«)دس��تورزبانفارس��ي(،
»ام��ال«،»نگارشس��اده«و»نگارش
خ��الق«دانشآم��وزانب��دوناینكه
احس��اسكنندزنگانشاستیاامال،به
ط��ورموازيوباهمیادگرفتهش��وندتا

توانایينوشتنآنهاتقویتشود.
تغیی��رنگ��رشی��اروشاج��راي
كالسه��ايامالوانش��ا،ویژگيدیگر

كتاباست.درگذش��تهمرسومبودكه
معلمان،ه��ردوكالسرابهش��یوهي
آزمونيبرگزارميكردند.بچههاورقهاي
ازمعلمميگرفتندوبراساستکلیفيكه
اوتعیینميكرد،آنراپرميكردندامادر
كتابهايجدیدبهویژهدركتابفارسي
پای��هيدوم،ایننگ��رشاندكيتغییر
یافتهاستوازمعلمانخواستهميشود
ك��هدرسامالوانش��اراهمبهصورت

آزمونيوهمآموزشيبرگزاركنند.یعني،
درزنگامال،معلمانبایدضعفهاوبه
اصطالحناتوانایيه��ايدانشآموزانرا
جمعبنديكنندوهرچندهفتهیکبار،
باعنواننکتههايآموزشيدركالسو
رويتختهبهدانشآموزانآموزشدهند.
اینكارباعثتغییررویهیامتحانشده
است.اگربخواهیمارزشیابيتوصیفي
رام��الكقراردهیم،ورقههايامتحاني
دانشآم��وزاندردرسام��الوانش��ابه
صورتموضوعيواحدباتعداديسؤال

طراحيميش��ود.دانشآموزانفرصت
دارندكهتوانمنديهايذهنيشانرادر
دومهارتامالوانشابروزدهندواینطور
نیس��تكهمحدودشوندبهاینكهحتمًا
موضوعيراكهمعلمتعیینميكند،پاسخ
دهند.بدینترتیب،توانایيتش��خیص،
مقایس��ه،تحلیلوتركیبدانشآموزان
درنوشتنسنجیدهوضعفهاشناسایي
ميش��ود،زیراممکناستدانشآموزان

درنوش��تنامالخوبعملكنندولياز
آنجاكهدرزبانفارس��يبایکصداو
چندشکليبودننشانههاسروكارداریم،
قدرتتشخیصدرستازغلطرانداشته
باش��ند.اینمس��ئلهرادرگذش��تهودر
اماليتقریريیاتحریرينميتوانستیم
تش��خیصدهی��م؛چ��وندانشآموزان
ش��کلكلماتراحفظميكردندوعینًا
مثلكت��ابرويكاغ��ذميآوردندولي
االنوقتيس��ؤاليمطرحميش��ودكه
دانشآموزانبایداماليدرستراانتخاب

كند،متوجهخواهیمشدكهممکناست
دانشآموزمش��کلتشخیصنوشتاري

داشتهباشد.
اكبري: دربحثویژگيهايكتاب

بهموارديازاینقبیلاشارهمیكنم:
واگرابـودن  بـر  تأكيـد   .1

سؤاالت؛
2. توجه به مهارت آموزي در 

سازمان دهي محتوا؛

 
اصلي ترين آسيب گاه هر برنامه ي درسي فاصله داشتن و در دست رس 

نبودن نيروهاي اجرايي براي برنامه ريزان است

پژوهش ها و اقدامات صورت گرفته براي انجام دادن تغيير در كتاب هاي فارسي
*یافتههايدهس��الگذش��تهدرحوزهيآموزشرسميومدرسهايكهازنگاهصاحبنظران،معلمانواولیامایه

گرفتهاست.
*پژوهشهایيكهبهعنوانپایاننامههايكارشناس��يارش��ددردانش��گاههاانجامشدهاس��ت.چونبعضيازاین
پژوهشهابااستاديوراهنمایياعضايگروهزبانوادبفارسيپيگیريميشده،سمتوسويآنهابهكتابهايدرسي

كشاندهشدهاست.
*انجامپژوهشهايمس��تقلبهقصدسنجشوارزشیابيمحتوایي،س��اختاريوعناصرسازهايدیگردرسازمان
پژوهشوبرنامهریزيآموزشي؛مثاًل،پژوهشهايمستقليیکباربرايخط،یکبارتصویرویکباربرايمحتواطراحي

شدكهازطریقپژوهشگرانوهمکارانمؤسسهيپژوهشيپيگیريميشود.
*دبیرخانههايراهبريزبانوادبیاتفارسيكشور)درتمامحوزههاودورهها(،بازوهايفکريوتوانمنديهستندكه

دربخشسنجش،نظرگیريونیازسنجي،بهگروهكمکكردهاند.
*ازطریقكارگروههايویژهايكهگروه،مدیریتآنهارابرعهدهدارد،كارهایيازقبلانجامشدهبودودرحالحاضر
نیزادامهدارد.دراینكارگروههابهطورخاصمطالعاتتاریخيشکلگرفتهوكتابهايدرسيتألیفشدهازسال1300
تاامروزبررسيشدهاندتاازرهگذر90سالراهپیمودهشده،فرازوفرودهااستخراجشوند،ازنکاتخوبدركارهايجدید

استفادهبهعملآیدوازآسیبهاپرهیزشود.



ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و
كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
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3. فرصت سازي براي تفکر؛
4. توجه به كتـاب، مطالعه و 
كتاب خواني،ك��هبراياینكارنیزدو

برنامهرادركتاببهكارگرفتهایم:
اول:بخشهای��يدرپایانفصلها
باعنوانبخ��وانوبیندیشقراردادهایم
كهعموماًساختارداستانيدارند.سپس،
پرسشهایيبیانشدهاست.اینبخشها
كهازبینچندینكتابویژهيكودكان
انتخابش��دهاند،بهفراخوربافتزبانيو
رعایتواژگانپایهيزبانآموز،دركتاب

آمدهاند.
مطالع��ه تقوی��ت ب��راي دوم:
دیگ��ر، زبان��ي ب��ه و كتابخوان��ي و
فرهنگس��ازيبرايمطالعهدركش��ور،
شماريازكتابها)حدود30تا50جلد(
راانتخ��ابكردهای��مودرپایانكتاببا
عنوانكتابهايمناسباینگروهسني
آوردهایمكهظرفیتبس��یارخوبوقابل
توجهيبراياش��اعهياینفرهنگدر
كشوراس��ت.ازاینطریق،هممعلمان
وهمدانشآموزانباكتاب،ویژگيهاي
یکكتابخوبونویسندگانخوبآشنا

ميشوند.
5. توجه به پرورش حافظه. ما
مثلبرخيبهكنارگذاشتنحافظهبهطور
كاملمعتقدنیستیم.كنارگذاشتنحافظه
خطايبزرگياس��ت؛زیراگامنخس��ت
س��طوحیادگیري،پروردنحافظهاست.
پسازآنبهفهمیدن،كاربستن،تحلیل،
تركی��بوارزشیابيميرس��یم.زماني
دانشآم��وزبهگامهايپس��ینيخواهد
رس��یدكهدرپروردنحافظهموفقشده
باشد.بنابراین،ماآگاهانهاشعاريبابافت
كالميمناس��براكهازمنظرواژگانو
ازدیدموسیقایي،موسیقيبسیارمناسب
باضربآهنگكوتاهوریتمیک،بادنیاي
ذهن��يك��ودكنزدیکاس��ت،انتخاب
كردهای��موعنواناینبخشرا»بخوان
وحفظكن«گذاشتهایم.ازمنظرآموزشي

رويای��ندوواژهتأكیدوی��ژهايداریم.
معلمانبایدتوجهكنندكهبرايپروردن
حافظهيدانشآموزان،قصدآگاهانهواز
رويبرنامهداریم.اینویژگيدرحوزهي
زبانوفربهس��ازيذهنيكودكانبهما

كمکميكند.
ازویژگيه��اي 6.یک��يدیگ��ر
كتابدرقلم��رودومآم��وزشمایعني
حوزهي»مهارتهاينوش��تاري«است.
برايآموزشاینحوزه،س��یِرازسادهبه
گس��تردهرادرپیشگرفتهای��م.بهزبان
دیگر،آموزشنوشتنرااز»واژه«شروع
كردهایم؛ازواژهتابافت.یعني،واژهرادر
قالبهايواژهآموزيوواژهسازيآموزش
ميدهیمودانشآموزانواژهس��ازيهارا
یادميگیرند.درقلمرونوشتناینكاررا
بهشکلگسترشواژه،آموزشميدهیم.
مث��اًلاگرواژهيكتاببیانش��د،كتاب
خوب،كتابمفیدو...نیزبیانميش��ود.
اینگس��ترشواژهتاجایيت��داومپیدا
ميكندكهبهساختیک»بافتزباني«
ميرس��د.پسازبافتی��ا»عبارت«،به
»جمله«ميرس��یم،سپسبه»بند«و...
اینس��یريمنطقيدرآموزشاس��ت.
ازهم��کارانخ��ودميخواهی��مكهدر
مهارتهاينوش��تاريب��هاینگامهاي
آموزشيتوجهكنند؛یعني،دانشآموزانرا
یکسرهبهجایينکشانندكهموضوعي
بدهن��دوبگوین��دكهراجعبهآنانش��ا
بنویسند.ازكلمهتاكالمویژگياياست
كهدرحوزهيمهارتهاينوشتاريبرآن

تأكیدداریم.
7.یکيدیگرازویژگيهايبسیار
بارزيكهدرس��ازماندهيمحتوابهآن
توجهشدهاس��ت،»ایجادفضادرمتن«
اس��ت.درحوزهيادبیاتداستاني،براي
گرفتندنیايذهن��يخواننده،متنیک
ویژگيبس��یارمناسباس��ت.ماخوش
آغ��ازب��ودندرسهارای��کاصلقرار
دادهایم؛مثاًلمتنیکيازدرسهابااین

عبارتشروعميش��ود:»صبحیکروز
سردپاییزياس��ت.صدايجیکجیک
گنجشکهاشنیدهميش��ود.«اینفضا
ه��رخوانن��دهايرابهدرن��گواميدارد
وتصویره��ایکبهیکجلويچش��مان

دانشآموزانحركتميكنند.
8. توجـه بـه واژگان پايـه ي 
زبان آموز.ای��ننیزیکيازاصليترین
كارمایههايمادربخشانتخابمتنو
توجهبهنازونیازاینگروهس��نياست.
ذائقهيزبانآموزدرپایهيدومدبس��تان
بهگونهاياس��تك��هه��رخوراكيرا
نميپذیرد.موالنادرمثنوي،تعبیرزیبایي

دراینزمینهدارد:
طفلراگرناندهيبرجايشیر

طفلمسکینراازآننانمردهگیر
یعني،اگرمحتوايبس��یارخوببا
ذائقهيزبانآموزمتناسبنباشد،برایش
گلوگیرميشود.اینازویژگيهايبسیار
قابلتوجهماستكهسعيكردهایمهمدر
گزینششعروهمدرتدوینمتندرسها
رعای��تكنی��م.یک��يازپژوهشهاي
تخصصيكهسالهاپیشدراینحوزه
انجامشدهاستواالنهمازآناستفاده
ميكنیم،طرحكشوريواژگانپایهاست.
البت��هزبانپدیدهايزندهودرحالتغییر
اس��توهرس��البایدپاالیششود.به
همیندلی��ل،برخيواژگانكهدركتاب
فارسيس��الهايگذشتهبوده،دركتاب
جدیدحذفش��دهاند.كت��ابهمزمانبا
نوش��دگيخود،نیازبهزبانجدیديهم
دارد،چونزبانآموزنیزبارش��دطبیعي
زب��اندرحالحركتاس��ت.برايمثال
واژهي»بزاز«راس��الگذشتهدركتاب
داش��تیمواالننیست.نهاینكهازسال
قبلتاحاالاتفاقخاصيرخدادهباش��د
بلکهزبانك��ودكام��روزواژهيبزازرا
برنميتابدواینواژهجزوواژگانبابسامد
باالياونیس��ت؛اگرچهممکناستدر
بخشيازكشورهنوزروایيداشتهباشد.

رصدك��ردنواژگانورنگورويیک
واژهراسبکوس��نگینكردن،یکياز
اصليترینكارهايمؤلفانكتابدرسي
اس��ت.البتهاینكار،ویژهيكتابزبان
فارس��ينیس��ت.انتظ��ارداری��مازدید
زبانآموزي،هم��هيمؤلفانكتابهاي
درس��يبهاینویژگيدقتكنند؛مثاًل،
اگردركتابریاضيصورتمسئلهخوب
فهمیدهنش��ود،بهپاسخنخواهدانجامید
واینمربوطبهواژگانياس��تكهبهكار
ميبریم.بنابراین،بایدسنجیدهوپرورده

عملكرد.
 در برنامه ي درسـي ملي اشاره 
شده اسـت كه كتاب هاي درسي 
بايـد به چهار عرصـه ي ارتباطي 
يعني، خـود، خدا، خلقت و خلقت 
توجـه كننـد. در كتـاب فارسـي 
جديد اين عرصه ها چه گونه لحاظ 

شده اند؟

مرحل��هي در م��ا قاسـم پور: 
برنامهری��زيدرس��يوتولی��دراهنماي
برنام��هيدرس��يفارس��ي،دربخ��ش
هدفگذاريس��عيكردهای��مازالگوي
چهارعرصهوپنجعنصراستفادهكنیم.
چ��وناهدافم��ادقیقاًبربنی��ادانتظار
برنامهيدرسيمليتدوینشدهبود،در
مرحلهيساختاربنديوطراحيچارچوب
كتابهماینموضوعلحاظش��د.وقتي
بهعناوینفصلهانگاهكنید،فصليبه
نام»مسائلدیني«وجودداردكهبهطور
مش��خصدرارتباطباخداس��ت.فصلي

ب��اعن��وان»طبیعت«نیزمش��خصاًبه
خلقتميپردازد.درفصل»بهداش��ت«،
دانشآموزخودوبهداشتفرديرابهتر
ميشناس��د.فصليهمبهن��ام»اخالق
فرديواجتماعي«دركتابآمدهاس��ت
كههمارتباطباخلقوهمعنصراخالق
راتقوی��تميكند.فصلينیزبه»هنرو

فرهنگ«اختصاصدارد.
متندرسهابهگونهاياس��تكه
بهلحاظماهیتادب��ي،زباني،اجتماعي
وفرهنگ��يپیامهایيرادرب��رداردوبه
ارتباطهايچهارگانهكاماًلوبهطوردقیق
توجهميكند.معلمانبای��داینمواردرا
تحلیلكنندتادریابن��دكهماچهمقدار
توانستهایمنسبتبهموضوعوفاداربمانیم.
البت��هاینموضوع��اترادركالسهاي
ضمنخدمتمعلمان،آم��وزشدادهایم
ویکج��دولتحلیلمحت��وادراختیار
آنهاگذاشتهایمتابراساسآن،درسها
بررسي یکيیکي را
كنندودریابندكهچه
مق��دارازارتباطهاي
چهارگان��هوعناصر
پنجگان��ه،مث��اًلدر
فارس��ي اول درس
پای��هيدوم،آم��ده
از معلم��ان اس��ت.
اینطریقميتوانند
بفهمندكهاگراینمواردبهمقدارزیادي
طراحيش��دهاس��ت،وقتخودرابراي
اج��رايروشتدری��سومهارته��اي
زبانيبگذارندواگرجایياحساسكردند
ارتباطهامقداريكمرنگاست،بااستفاده
ازفنونتدریسخود،آنهاراتقویتوبه
گونهايتدریسكنندكههمخواستههاي
برنامههايدرسيفارسيوهمبرنامهي

درسيمليتحققپیداكند.
 آيـا امکان نداشـت كـه كتاب 
بـه جاي اين كه به صـورت مجزا 
عرصه هاي چهارگانـه را آموزش 

دهد، تلفيقي عمـل  مي كرد و اين 
ارتباطـات به صورت به هم تنيده 

مورد توجه قرار مي گرفت؟
قاسم پور: مواردذكرشدهرابراي
مثالبیانكردمامااینگونهنیس��تكه
دانشآم��وزی��امعلماحس��اسكندكه
فق��طدریکفص��لخاصارتب��اطبا
خلقتوج��وددارد.ازهم��اندرساول
مابهچه��ارنوعارتباطتوج��هكردهایم.
درفصليكهبهداش��تگوشرامطرح
ميكنیم،دانشآموزخود،اعضايخانواده،
نعمتهايالهيوكسيكهایننعمتها

رابهاوعطاكردهاست،باهمميبیند.
 ارتبـاط عمـودي و افقي كتاب 
جديدالتأليف با پايه هاي قبل و بعد 
و هم چنين درس هاي پايه ي دوم 
به چه نحوي برقرار شده و در اين 
زمينه چه اقداماتي صورت گرفته 

است؟
قاسـم پور: درزمین��هيارتب��اط
عمودي،گروهدرتألیفهايجدیدخود،
بهلحاظس��اختاركتابهابهصورتدو
دورهيس��هس��الهیعنياولتاس��ومو
چهارمتاششمدبستاننگاهكردهاستاما
بهلحاظمحتوا،درپیادهكردنوطراحي
عناصردرسها،ششپایهباهمدرنظر
گرفتهشدهاند.ارتباطعموديكتابهاهم
درعنوانفصلها،درمتندرسهاوهم
درزمینهيچهرههايادبي،نویسندگانو
شعرايكودكیاادبیاتكالسیک،كاماًل
دقیقوحسابشدهاست.همهياینها
درجدولهايوسعتوتواليچینشپیدا
كردهاست.درقسمتارتباطافقي،امسال
خوشبختانهجلساتزیاديدردفترتألیف
باحضورمس��ئوالنگروههايدرس��ي
برگزارش��دهاست.گروههاسعيكردهاند
اهدافش��انراهماهنگب��اهمطراحي
كنندودرنتیجهبههمنزدیکش��دهاند.
عالوهبراین،س��رفصلهاوموضوعات
دروسدیگررادریافتكردهایموبالحاظ

 
شـروع درس ها با يك فضاسازي ذهني و تصويري، باعث پرورده 
شدن ذهن، تخيل و حواس كودک مي شود. ايجاد فضا و مجال براي 
پرورش حواس از ويژگي هاي بسـيار مناسـب در حوزه ي پروردن 
تخيل كودكان و تواناسازي آن ها در نوشتن است؛ چون اگر بخش 
اول خوب پرورده شود، به زايش در عرصه ي نوشتار كمك مي كند



ويژه نامــه ي هم سوســازي برنامـه هـا و
كتاب هاي درسـي پايـه ي دوم ابتدايـي با 
برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
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كردنآنها،درسهاتدوینش��دهاست.
مثاًل،اگرماخواستهایمكهاززندگيیک
شخصیتعلميیاادبيدرسيدركتاب
فارسيبیاوریم،حتماًدریکيازدرسهاي
دیگرهمینپایهاسم،خاطرهیاداستاني
ازاونقلش��دهاستتامطالبودروس
هماهنگباش��ندودانشآم��وزانمیان

دروسگوناگونسردرگمنشوند.
 فکـر مي كنيـد كتـاب جديـد 
پايه ي دوم دبستان در اجرا با چه 

چالش هايي مواجه شود؟
اكبـري: دربخشاجرااصليترین
گرهی��اگرهگاهآموزشعموميكش��ور
بهآموزشنیرويانس��انياشوابس��ته
است.كتابدرس��يباهدفهايبسیار
متعاليتولیدميش��ود.سازمانپژوهش
وبرنامهریزيآموزش��ينیزباامیدواري،
نیروهايفراوان��يرابهكارميگیردتابه
اهدافيكهدرنظردارد،برسدامافاصلهي
بیننقطهيزایشتفکروتولیدبرنامهو
عرصهیعمل،باعثآسیبدیدنبرنامه
ميش��ود؛یعني،اصليترینآس��یبگاه
هربرنامهيدرس��يفاصلهداشتنودر
دس��ترسنبودننیروهاياجرایيبراي
برنامهریزاناس��ت.ماكتاب��يراباتمام
پیشزمینههایيكهاش��ارهش��د،تألیف
ميكنیم.تولیداینكتابنیازبهاشاعهدارد
كهماآنجادیگركارآنیستیمودستيدر
آموزشنداریم.برايتبییناینتغییرات
بهما40ساعتفرصتدادهميشد.حال
درط��ياینزمانان��دك،مبانينظري
رابیانكنی��م،درب��ارهيروشتوضیح
دهی��م،ازارزشیابيحرفبزنیم،اهداف
واصولرامطرحكنیمیابهتحلیلمحتوا
بپردازیم؟بنابرای��نهركدامازاینموارد
بهصورتناقصارائهميشود.معتقدیم
علمناقص،خطرناكترازجهلاست.اگر
جهلباشد،ميگوییمطرفنميدانداما
اگرچیزيرابدانيونادرستبهكارببري،
منجربهكسبنتایجمعکوسميشود.در

حالحاضرمسئلهايكهآموزشعمومي
كش��ورراآزارميده��د،همی��نبخش
است؛یعنيمادرآموزشنیرويانساني
كاستيهاوناتوانایيهایيداریم.بنابراین،
برنامهايكهباچشماندازيامیدواركنندهو
بااهدافبسیارمتعاليتولیدكردهایم،در
اجرابهنتایجيدستپیداميكندكهبه
خودبرنامهآسیبواردميكنند.اگرروزي
سازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشي
دركنارتولیدمحتوا،برايآموزشنیروي
انس��انينیزخودشبرنامهری��زيكند،
بسیاريازایننگرانيهابرطرفخواهد
شد.دراینفرصتبسیاركوتاهكهبراي
آموزشعموميدركش��ورداریم،بهطور
مختصرنکاتيراميگوییماماهمکاران
مابایدبیش��ترتالشكنند.یکياینكه
بهس��راغمنابعجدیدبروند.دوماینكه
چوناالننگاه،نگاهكارافزارياس��تو
رویکردمابرايتولیدرویکردش��بکهاي
است،بنابراینمافقطبهنسخهيكاغذي
كتابدرس��يتوجهنداریمبلکهدركنار
كت��اب،هم��کارانرابهلوحفش��ردهي
كت��ابگویا،لوحفش��ردهيحاويفیلم
تش��ریحوتوضیحكتابدرسيوبرنامه،
ك��هباهمکاريجمع��يازمؤلفانتولید
ش��دهاس��ت،راهنمايمعلموراهنماي
آم��وزشزبانآم��وزيدردورهيابتدایي
ارجاعميدهیم.مجموعاینهاس��تكه
برنامهيآموزشيماراتشکیلميدهداما
سؤالایناستكهچهمیزانازاینمواد
ورس��انههايآموزشيبهموقعدراختیار
معلمقرارميگیرند؟همینجاستكهما
آس��یبميبینیموبرنام��هدچاراختالل

ميشود.
 شـما چه توقعـي از گروه هاي 
آمـوزش  معاونـان  و  آموزشـي 

ابتدايي استان ها داريد؟
اكبـري: یکياینك��هبرنامههاي
آموزشيبهموقعاجراشود.تعدادزیادي
ازاستانهابعدازگذشتسهماهازسال

تحصیلي،دورهه��ايآموزشمعلمانرا
برگزارميكنند.معلميكهسهماهاست
كارشراش��روعكردهودانشآموزانرا
طياینمدتبهروشيعادتدادهاست،
قطعاًشیوهيكارشرادوبارهتغییرنخواهد
دادوآنس��الرابههمانسبکوسیاق
ب��هپایانخواهدب��رد.بنابراین،بهموقع
برگزاركردنآموزشبس��یارمهماست.
دوماینكهگاهياینموادتولیدميشود
ودرتهرانميماند.پسهمکارانمادر
رساندنابزارهاوكارافزارهاينامبردهباید
بهموقععملكنندوهمراهباكتابآنها
راتوزیعكنند.اینهاهمزادكتابهستندو
بایدازمهرماهدراختیارمعلمودانشآموز
قرارگیرند.وقتيهركدامازاینمواددر
كناركتابنباشد،بخشيازاهدافكتاب
دراجراازدس��تم��يرود.بنابراین،همه
بایده��مدرتولیدوه��مدرتوزیعمواد
آموزش��يونیزاش��اعهوآموزشنیروي
انسانيهمنوایيكنیم.اینهاحلقههاي
درهمتنیدهايهستندكهاگرهركدامبا
بقیهناهمنواباشد،پیکرهرادچاراختالل

ميكند.
 آيـا بـراي معاونـان آمـوزش 
ابتدايي اسـتان ها هـم دوره هاي 

آموزشي طراحي شده است؟
اكبـري: جلس��هايباحضورخانم
قربان،معاونآموزشابتدایيومعاونان
كلكش��ور،برگزارشدكهماوجمعياز
مسئوالنسازمانپژوهشوبرنامهریزي
آموزشيازجملهریاستمحترمسازمان،
دكت��رمحمديـان، نی��زدرآنحضور
داش��تیم.خیزهايعموميبرداشتهشده
اماهمهياینهاب��رايمعلميكهوارد
كالسميش��ود،اثرگذارنیست.جلسه
بامعاونانآموزش��ياستانهاخوباست
اماس��ؤالایناستكهمعاونانآموزشي
استانها،چهمیزانميتواننددركالس
درسمعلمانواش��اعهيبرنامهاثرگذار
باش��ند؟ماب��اآنچیزيكهدس��تكم

ام��روزبرنامهریزانس��ازمانپژوهشو
برنامهری��زيآموزش��يدردنیايذهني
خودشانميپرورند،خیليفاصلهداریم.

 قبالً در كتاب هاي درسـي يك 
پايـه يـا كل دوره، شـاهد تکرار 
برخـي از مفاهيـم بوديـم؛ مثالً، 
موضوع پيامبران هم در ديني، هم 
در تاريخ و هم در فارسـي مطرح 
مي شـود فکر مي كنيد بـا اجراي 
برنامه ي درسي ملي از اين تکرار 

مفاهيم فاصله بگيريم؟
قاسـم پور: همانط��ورك��هدر
برنامهيدرس��يمليآمدهاس��ت،باید
تالشكنیمكهاركاننظامتعلیموتربیت
رابهصورتمتحدومتفقدرحوزههاي
یادگی��ريگوناگونبیاوریم.وقتيچنین
تصمیميداریم،مثاًلبخواهیمخدا،ائمهیا

مجموعهايازپیامهايارزشيمربوطبه
نظامتعلیموتربیتاسالميرامطرحكنیم
ناگزیر،موضوعاتومفاهیمیکس��ان
ميش��وند.اگراینمفاهیموموضوعات
رابهمثابهمظ��روفدرنظربگیریم،در
ظرفيواحدق��رارنميگیرندكهبگوییم

تک��راراتفاقافتادهاس��تبلکهمظروف
واح��ددرظرفه��ايمتف��اوتریخته
ميش��ودواینمظ��روفدرهرحوزهي
یادگیريش��کلآنظرفمثاًلریاضي،
علوم،مطالعاتاجتماعيیافارسيرابه
خودميگیرد.وقتيمبحثخداشناس��ي
درفارسيدومودرسهايدیگرميآید،
ب��همعنايتکراربیهودهوخس��تهكننده
نیست؛زیرادرهركدامازاینظرفهایا
حوزههايیادگیرياهدافوخواستههاي
متفاوت��يوجوددارد.ازطرفدیگربراي
دانشآموزاندورهيدبستان،تکراربرخي
ازاركانواصولارزش��يكاماًلضروري
اس��ت.اگرمابهجايتک��رارهمه،در
ه��رح��وزهيیادگیريتع��داديازاین
ارزشهاياعتقاديرابیاوریم،دانشآموز
سردرگمخواهدشد.بنابراین،ماميتوانیم

اصولواركاناعتقاديخودرادرهمهي
حوزههايیادگیريمتناسبباآنقالب
ویژهيحوزهيیادگیريارائهدهیمامادر
بخشفروعیامؤلفههایيكهميتوانیم
بهتناسبهردرسبیاوریم،مطمئناًباید
ازتکرارپرهیزكنیم؛یعني،داستانهاي

تکرار مفاهيم در كتاب هاي درسي گوناگون از ديد دكتر اكبري
منخودتکرارراعیبنميدانم؛چونیکمحتوايویژه،بستهبهاینكهازكدامزاویهبهآننگاهكنیم،متفاوتخواهد

بود.مثاًل،یکيازداستانهايپیامبرانرادركتابدینيداریم.همانداستانالبتهبابرخيتفاوتهادركتابفارسيوتاریخ
نیزآمدهاس��تاماوقتيگروهفارس��يایندرسرادركتابميگنجاند،شایدهدف،آموزشعناصرداستانيباشد؛یعني،ما
ميخواهیمساختارداستانيراآموزشبدهیم.ایننکتهيآموزشيماستاماایننکتهيآموزشيراماازیکمحتواميگیریم؛
یعني،چونمانگاهتلفیقيداریم،ميخواهیمارتباطعموديباایندرسوهمچنینارتباطافقيآنبادروسهمانپایهرا
برقراركنیم.درنگاهبعد،آموزهيخودمانراكهش��ناختعناصرداس��تانياست،آموزشميدهیموسپسبراساسرویکرد
برنامهيدرسيمليمعتقدیمكهآموزههايكتابدرسينبایدنسبتبهباورهاومبانيخنثيباشند.بنابراین،ظرفومادهايرا
كهدرآموزهيمادرآنقرارميگیرد،ازنوعيانتخابميكنیمكهدركناریادگیريعناصرداستان،آموزهيباورشناسيمارا

همانتقالدهد؛چونمعتقدیمكه:
خوشترآنباشدكهسردلبران

گفتهآیددرحدیثدیگران

اخالقيايوج��ودداردكهویژهيكتاب
فارسياس��تونیازينیستآنهارادر
كتابدینيیامطالعاتاجتماعيبیاوریم.
مثاًل،كتابفارسيقصدداردیکبحث
اخالقاجتماعيهمچون»رعایتنوبت
درص��ف«راتقویتكند.اینموضوعي
اس��تكهاگریکب��اردریکحوزهي
یادگیريمطرحشود،ممکناستبراي
دانشآم��وزانكافيباش��د.اعتقادداریم
ج��دولپنجعنصروچه��ارعرصهمارا
بهس��متيميبردكهدراصولواركان
نظاماعتقاديوارزشيخودمانبرنامهي
یکس��ان،متحدومتفقداش��تهباشیم
وليهرحوزهيیادگیريباسازوكارهاي
خاص،اهدافخودرانیزدنبالكند.مثاًل
دركتابفارسيودرمبحثخداشناسي
مطمئناًبهدنبالزیبایيشناسيشعر،معاني

واژگانوتولیدپاسخهايمربوطبهپیام
درسهمهس��تیم.اینجاهدفارزشي
ماخداشناس��يوهدفدرس��يیاهدف
ح��وزهيیادگیريكس��بمهارتهاي
چهارگانهيزباني،تفکروتحلیلاست.


