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بومي سازي 
در سطح مدرسه

آموزش اثربخش مستلزم مشاركت كلية عوامل تأثيرگذار 
در مراحل گوناگون طراحی، تدوين و اجرای برنامة درسی 
اس��ت. از ميان كلية اقش��ار درگير در فرايند برنامه ريزی 
درس��ی، معلمان از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردارند. 
آن ها بيش از ساير عوامل با نيازها، تجربه ها و عالقه هاي 
يادگيرن��دگان در موقعيت های واقعی آموزش آش��نايی 
دارن��د و می توانند با اتخاذ تصميم��ات آگاهانه  از فاصلة 
مي��ان برنامة قصد ش��ده و برنام��ة اجرا ش��ده بكاهند. 
معلمان به عنوان پژوهش گرانی پويا در عرصة عمل برنامة 
درسی، نه تنها قادر به انطباق برنامه با اقتضائات اجرايی 
هستند، بلكه می توانند با به كارگيری روش های استدالل، 
بررس��ی موقعي��ت و ادراكات خ��ود، خل��ق راهبردها و 
چارچوب بندي هاي جديد از مسائل، و ارزيابی پيامد های 
آن در فراين��د آم��وزش، تصوي��ر واقعی ت��ری از نيازها و 
اقتضائات نشان دهند و گفت وگو ميان طراحان و مجريان 
برنامة درسی را امكان پذير كنند. برونر )1977( در مورد 
اهمي��ت نقش معلم��ان در فرايند برنامه ريزی درس��ی، 
خصوصاً زمانی كه س��خن از تغيير درميان است، چنين 

مي گويد:
»هر برنامة درسي بيش از آنكه براي دانش آموزان طراحي 

شود، بايد براي معلمان طراحي شده باشد. اگر برنامه اي 
درسي نتواند معلمان را تغيير دهد، تعادل آن ها را به هم 
بزند، بر آگاهي آن ها بيفزايد و آن ها را به حركت درآورد، 
قه��راً هيچ گونه تأثيري بر تعليم يافت��گان آن ها نخواهد 

داشت.«
اين تغيير مستلزم تغيير در باورها، نقش ها و عملكردها در 
سطوح گوناگون نظام برنامه ريزی درسی است. با تدارك 
چنين شرايطی است كه معلمان فرصت هاي فراهم شده 
براي مداخلة آگاهانه در طراحي و تأمل در فرايند اجرای 
برنامة درسي را با آغوش باز مي پذيرند. سنگه  اين فرايند 

را شامل موارد زير مي داند:
الف( تنش هاي ناشی از شكست هاي گذشته؛

 ب( نگراني ه��اي مربوط به موضوعات و مش��كالت حال 
حاضر؛

 پ( عوامل��ي ك��ه به تعديل يا ايجاد ش��رايط جديد نياز 
دارند تا فرهنگ كندوكاو فكورانه ترويج ش��ود و حمايت 
كساني كه در گذشته اعتماد خود را از دست داده  بودند 

جلب شود؛ 
ت( درميان گذاش��تن عميق ترين اميدها و خواسته هاي 
اف��راد در زمينة موفقيت تحصيلي و اجتماعي براي همة 
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دانش آموزان و معلمان.
خوش��بختانه تأكيد سند تحول بنيادين بر راهكار 5-5 و 
راهكار 7 � 5  در هدف عملياتي 5 و راهكار6-11 در هدف 
عملياتی 11 )فصل 7(، از توجه نظام آموزشی به افزايش 
نقش و ميزان مشاركت معلمان در تصميمات برنامه ريزی 
درس��ی نش��ان دارد. اما اين تأكيدات در شرايطی مطرح 
می شود كه طراحی و توليد برنامه های درسی به صورت 
يكسان،  بدون در نظر گرفتن تفاوت های فردی، اقليمی 
و فرهنگ��ی، صورت می گيرد و در فرايند طراحی و توليد 
برنامه ها و مواد آموزش��ی، كمترين فرصتی برای مداخلة 
معلمان در نظر گرفته نمی ش��ود. اي��ن برنامه ها معموالً 
محت��وا محور و به ش��دت به كتاب درس��ی واحد متكی 
هس��تند. اين حركت يكسان س��ازی با تغيير برنامه های 
درس��ی از سال 1344 آغاز شده و دامنة آن در سال های 
اخير چنان گسترش يافته است كه بديهی ترين اختيارات 
معلم )مثل طرح س��ؤاالت هماهن��گ در تمام پايه ها، به 
همراه ك��د گذاری برای تصحي��ح اوراق امتحانی( را نيز 
مراجع تصميم گير )ستاد( اتخاذ و برای اجرا به معلمان و 

مدارس ابالغ می كنند.
اين ش��يوه از طراحی و اجرای برنامة درسی در نظام هاي 
تمركزگرا از تمايلي عمومي ب��رای كنترل متمركز همة 
مراحل طراحي و توليد برنامه هاي درسي، از تبيين اهداف 
مدرس��ه و تدوين برنامة درسي تا اجراي برنامة درسي و 
ارزش��يابي از نتايج برنامه و آموخته ه��اي دانش آموزان، 
حكايت مي كند. پيام  اين نوع برنامة درس��ي اين اس��ت 
كه تهي��ه و گس��ترش برنامة درس��ي وظيف��ة معلمان 
نيس��ت )گويا و ايزدي، 1382(؛ بلك��ه اين مراكز و دفاتر 
برنامه ريزي درس��ي مركزی هستند كه بايد همة مراحل 
طراحي و تدوين و ابالغ برنامه را در دس��ت داشته باشند 
و كار مربي��ان و معلمان، تنها اجراي برنامه هاي درس��ي 
تجويز ش��ده اس��ت كه تا حدود زيادي ه��م ضد نفوذ و 
اقتدار معلم اند )سلسبيلي و ديگران، الف 1382(. نتيجة 
چنين نظام هايي سوق دادن معلمان به قالب های از پيش 
تعيين ش��ده و تربيت معلمان��ی غيرحرفه اي  و متكي به 

تدريس محتواي كتاب درسي يكسان است. در حالی كه 
كاهش تمركز در فرايند برنامه ريزي درسي راهبردي براي 
انطباق برنامة درسي ملي با شرايط و ويژگي هاي مناطق و 
محيطي است كه برنامة درسي در آن اجرا مي شود )گويا 

و ايزدي، 1382(. 
اي��ن انتقال ق��درت از س��طح متخصص��ان موضوعي و 
برنامه ريزان درس��ي در دفاتر مركزي برنامه ريزي درسي 
به س��طوح پايين تر در س��طح مناطق و مدارس و بيشتر 
به معلمان و مديران، به معنای س��ازگار كردن محتواي 
كتاب هاي درس��ي، طراحي و توليد برنامه هاي درسي و 
نوآوري  برای پاسخ به نيازها در سطح محلی و مدرسه اي 
است. حاصل چنين برنامه هايی مسئوليت پذيري بيشتر 
معلم��ان و مديران، و تبديل معلمان به عاملی حرفه ای و 

»هر برنامة درسي بيش از آنكه براي 
دانش آموزان طراحي شود، بايد براي 
معلمان طراحي شده باشد. اگر برنامه اي 
درسي نتواند معلمان را تغيير دهد، تعادل 
آن ها را به هم بزند، بر آگاهي آن ها 
بيفزايد و آن ها را به حركت درآورد، قهراً 
هيچ گونه تأثيري بر تعليم يافتگان آن ها 
نخواهد داشت.«
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تأثيرگذار در نظام آموزشی است.
بديهی اس��ت كه در شرايط فعلی، هر نوع كاهش تمركز 
نيازمند زمينه سازی و ايجاد ظرفيت در سطوح گوناگون 
تصميم گيری است. خوشبختانه، توليد برنامة درسی ملی 
و متعاقب آن توليد برنامة حوزه های  يادگيری، شرايط را 
برای خروج از وضعيت انحصاری و كاماًل متمركز موجود 
فراهم كرده اس��ت. به گونه ای ك��ه نه تنها معلمان، بلكه 
ساير اقشار درگير قادر خواهند بود با ارائة چارچوب ها از 
سوی تشكيالت مركزی، امكان عمل بر اساس اقتضائات 
و ظرفيت ها در مناطق و مدارس را داشته باشند و از اين 
طريق امكان رقابت سازنده در عرصة توليدات آموزشی را 

به دست آورند.
مه��ر محم��دی )1384( از اين تغيير با عنوان س��طوح 
ششگانة آزاد س��ازی ياد می كند. به نظر او، برای كاهش 
تمركز در نظام برنامه ريزی درسی ايران بايد اين سطوح 
به طور هم زمان به كارگرفته شوند و از ظرفيت های بالقوه 
و بالفعل موجود در نظام آموزشی و نهادهای مدنی فعال، 
به منظور دس��تيابی به برنامة درسی برخوردار از كيفيت 
و اثر بخش و متناس��ب با ش��رايط و اقتضائات منطقه ای 

بهره گرفت. 
ميزان آزاد سازی، بسته به شرايط مناطق و مدارس، بايد 
به كمك ترس��يم نيمرخ توانمندی ها و ظرفيت ها در هر 
يك از مناطق آموزشی صورت گيرد. به اين منظور، نظام 
آموزش��ی بايد با استفاده از رويكرد باال به پايين  )ستاد- 
صف( و پايين به باال  )صف- س��تاد( در تغيير، به دنبال 
ايجاد توانمندی ها و ظرفيت ها از يك س��و و آزاد س��ازی 
تصميمات از سوی ديگر )در سطوح گوناگون تصميم گيری 
و اجرا( باشد. در اين معنا، تغییر از برنامه های درسی 
مقاوم در برابر معلم که مخالف دخالت و مش�ارکت 
معلم در برنامه ریزي درس�ي است شروع مي شود 
و ب�ه تدریج و ب�ا افزایش صالحیت ه�اي حرفه اي 
معلمان، به افزایش مش�ارکت معلم�ان و پذیرش 
نقش تصمیم س�ازی در فرایند برنامه ریزی درسی 
می انجامد. در این فرایند، معلمان به تدریج امكان 

تطبیق برنامة طراحی ش�ده را با نیازها و اقتضائات 
یادگیرندگان به دست مي آورند و با توجه به شرایط 
و اقتضائ�ات کالس درس، خود به طراحی و تدوین 
برنامة درس�ی می پردازند. پذيرش اين نقش از سوی 
معلمان مس��تلزم توجه ب��ه توانايی ه��ا و صالحيت های 
حرفه ای و ايجاد فرصت برای به آزمون گذاشتن تجربيات 
و واكاوی آن به منظور دس��تيابی ب��ه دانش حرفه ای در 

عرصة عمل است.
معلمان برای مش��اركت مؤثر و اب��داع و نوآوری، نيازمند 
تواناي��ی »تأمل برای عمل«  و »تأمل بر عمل«  و »تأمل 
پس از عمل« هستند. مقولة »معلم پژوهشگر«  يا »معلم 
به عنوان پژوهشگر«  می تواند در افزايش دانش حرفه ای 
معلمان نقش ويژه ای داشته باشد و مشاركت مؤثر آن ها را 
در فرايند برنامة درسی امكان پذير كند. زمانی كه معلمان 
در جريان تدريس��ي پويا قرار می گيرند و از طريق تأمل 
مداوم، ايده پردازی می كنند و بين تجربة تدريس و تعميم 
آن تصمي��م  مي گيرند، قادر خواهند ب��ود تا مهارت های 
حرفه ای خويش را توسعه دهند. اين توسعة توانايی های 
حرفه ای، از فاصلة ميان برنامه ريز درسی و مجری مي كاهد 
و امكان سياليت و انعطاف در برنامه های درسی را كه در 

سطح كشور اجرا شده است، افزايش می دهد.

موانع و محدوديت های مشاركت معلمان
ترس از منس��وخ شدن مهارت های شغلی: در صورتی كه 
تغييرات، مهارت های داشتة معلمان را توجيه نكند و آن ها 
را به كسب مهارت های جديد وادارد، ممكن است معلمان 
از پذيرفتن آن ها س��رباز بزنن��د و در فرايند برنامه ريزی 

درسی مشاركت نكنند.

 تمای�ل برای حف�ظ موقعیت: معلم��ان مانند تمام 
انس��ان های ديگر با باور ها، نظرات و سنت های جا افتاده 
و تعريف ش��ده احساس راحتی بيشتری می كنند. و باور 
آن ها بر اين اس��ت كه با حف��ظ موقعيت فعلی، خطری 
متوجه آن ها نيس��ت و برای تطبيق آن ها با وضع جديد 
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ضرورتی وجود ندارد.
 نگرانی برای از دست دادن امنیت شغلی: تهديد 
موقعيت ش��خصی، بيشترين ميزان مقاومت را نسبت به 
تغيير به دنبال دارد. نگرانی برای از دس��ت دادن ش��غل 
موجب بي اطميناني در مورد آيندة ش��غلی معلمان و به 

تبع آن مشاركت آن ها در تدوين برنامة درسی می شود.

 نبود یا نامناس�ب ب�ودن روش ارتباط: توضيحات 
مبه��م و اطالعات ناكافی در مورد تغيير، موجب افزايش 
نگرانی و س��ردرگمی در اجرای برنامه ها می شود. به اين 
دليل، در فرايند تغيير، چگونگی برقراری ارتباط با معلمان 

و فرايند آن حائز اهميت بسيار است.

 عام�ل نامناس�ب ب�ودن زم�ان: ب��رای پذي��رش 
تغيي��رات  بايد به منظور تطبيق وضع موجود با تغييرات 
پيشنهاد ش��ده زمان كافی وجود داشته باشد و حمايت 
و پش��تيبانی های الزم در اي��ن زمينه ص��ورت گيرد. در 
بسياری از موارد، تغييرات به صورت غير منتظره و بدون 
اطالع قبلی اعالم می ش��ود يا اينكه دس��ت اندركاران در 
اين زمينه حمايت های الزم و گسترده را انجام نمي دهند. 
اين موضوع منجر می شود كه تغييرات به خوبی فهميده 
نش��وند و نه تنها امكان مشاركت را فراهم نمی كند، بلكه 

مقاومت نيز در برابر آن ايجاد می كند.

 دان�ش ناکافي معلمان نس�بت ب�ه برنامه ریزی 
درس�ی: برای ايفای نق��ش مش��اركتی در برنامه ريزی 
درسی الزم اس��ت سياست های برنامة درسی به گونه ای 
تدوين ش��ود كه امكان مش��اركت معلمان را فراهم كند. 
اين موض��وع نيازمند حمايت های بلند مدت و دائمی در 
س��طوح باالی سازمانی اس��ت. عالوه بر اين، معلمان نيز 
برای مش��اركت، نيازمند داشتن دانش مناسب در حوزة 
برنامه ريزی درسی هستند. اين مسئله مستلزم برگزاری 
دوره ه��ای ضمن خدمتی اس��ت كه بر اس��اس نياز های 

حرفه ای معلمان طراحی شده باشند.
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