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هدف نویسی در بوم

 یكی از عناصــر اصلی و مهم در نظام 
برنامه ریزی درسی به صورت كلی و به طور 
خاص در برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه 
عنصر هدف می باشد. در این مقاله به صورت 

عملی با نوشتن هدف آشنا خواهیم شد.

از  تشــکر  ضمــن  کارگاه،  مــدرس 
همکاران، از آن ها خواست در گروه  های 
هم اندیشــی دربــارة اهداف و شــش 
ســاحت تربیتی، الگــوی هدف گذاری 
برنامه درســی ملی و در نهایت شــیوة 

هدف نویســی در یک واحــد یادگیری 
)برای هر یک از عناوین آموزشی برنامة 

ویژة مدرسه( گفت وگو کنند. 

  

پس از یک ساعت گفت وگو، هر یک از 
گروه ها برداشــت خود را بیان داشتند و 
پس از تبادل نظــر مدرس کارگاه به این 

نکات اشاره کردند:
در  مقولــه  مهم تریــن  اهــداف   

اســت.  تعلیم و تربیت هر کشــور  نظام 
برایند مبانی و فلســفه  چون اهــداف 
تعلیم و تربیت هر کشــور تلقی می شود. 
براســاس مبانی نظــری تعلیم و تربیت 
ایــران هدف کلی  جمهوری اســالمی 
تربیت. تکوین و تعالی هویت همه جانبة 
دانش آمــوزان بیــان شــده اســت تا 
دانش آمــوزان به مراتبی از حیات طیبه 
دســت پیدا کنند. به عبارت دیگر رفتار 
و عملکرد شایســته هــر دانش آموز در 
زندگی فردی، اجتماعی با معیار اسالمی 
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را می توان حیات طیبه تعریف کرد. 
ابعاد این هدف کلی )هویت( همان شش 
ســاحت تعلیم  و تربیت می باشد. )در عین 
حال ابعاد حیات طیبه هم تلقی می شوند(. 
 کلیــات ابعاد این شــش ســاحت 
در مبانی نظری ســند تحــول تبیین 
شــده اســت. اما با تحلیل آ ن ها اهداف 
دوره های تحصیلی از سوی شورای عالی 
آموزش و پرورش تصویــب و به مدارس 
ابالغ شــده اســت. لذا الزم است همه 
همــکاران این اهــداف را مطالعه کنند 
تا بتوانند تمام فعالیت های مدرســه را 
)تدریس، فعالیت هــای فرهنگی...( را با 

این اهداف همسو کنند. 
 نکتــه مهم این اســت که اســم 
شــش ســاحت تربیتی لزومًا مورد نظر 
نیســت بلکه شایســتگی های مورد نظر 
در هر یک از شــش ســاحت تربیتی، 
متناسب با هر یک از دوره های تحصیلی 
مهم اســت. به طــور مثال در ســاحت 
اول  دورة  در  حرفــه ای  و  اقتصــادی 
زیر ذکر شده  ابتدایی شایســتگی های 
اســت )تقریبًا در هر دورة تحصیلی 18 

شایستگی بیان شده است(.
درک مفاهیــم اقتصــادی )مصــرف، 

درآمد، هزینه(... 
- درک مهارت های ساده کارآفرینی... 
 در ســند برنامه  درسی ملی الگوی 
هدف گذاری با ترکیب دو کلمه عناصر و 
عرصه بیان شده است. این بیان به نوعی 
توحیدی  فطرت گرایی  رویکــرد  تبیین 
اســت، چــون در ص 11 ســند برنامه 
درســی ملی بیان می شــود شکوفایی 
فطرت گرایی توحیــدی از طریق درک 
و اصالح موقعیت صــورت می گیرد. به 
عبــارت دیگر عناصر همــان جلوه های 
فطرت تلقی می شود و عرصه یا موقعیت 

همان جلوه های هستی. 
عناصر شامل 5 شایستگی  تعقل، علم، 

ایمان، اخالق و عمل است. 
و عرصه شــامل خود، خــدا، خلق و 

خلقت می باشد. 

 عناصــر همان شایســتگی های پایه 
اســت که متناسب با هر دوره تحصیلی 
آن بایــد در هدف نویســی مورد عنایت 
قرار گیرد. تا فــرد بتواند موقعیت های 
طبیعــی، اجتماعــی، ماورا ء طبیعی، را 

درک و اصالح کند و ... 
□ با توجه به توصیفات فوق ســؤال 
کلیدی آن اســت کــه در برنامه های 
و  درســی...(  )کتاب هــای  درســی 
بــه تدریس و  طــرح درس مربــوط 
واحــد یادگیــری )مربوط بــه برنامة 
ویژة مدرســه( اهداف چگونه نوشــته 
می شــوند. آیــا باید به همان شــكل 
ســنتی اهداف را در قالب شــناختی، 
به صورت  حرکتــی  روانی  و  عاطفــی 
طبیعی  به طــور  بنویســیم؟  تفکیکی 
ایــن الگو با نــکات فــوق هماهنگی 
نــدارد. بلکه اهداف بایــد مصداقی از 
شایســتگی های 5 گانه فوق باشد. هر 
درس یا هر واحد یادگیری حداقل سه 

هدف دارد. 
- دانشی )علم( 

- مهارت های تفکر )تفکر( 
- مهارت  عملی )عمل( 

و اخالق و ایمان به صورت درهم تنیده 
با این ســه هدف در فرایند اجرا )یعنی 
کالس و مدرســه و خانــواده و جامعه( 

بروز و ظهور می کند. 
در حالــت ایده آل بهتر اســت اهداف 
به صورت عملکردی نوشــته شود تا این 
5 شایستگی به صورت درهم تنیده مورد 
عنایت قرار گیرد. چون شایســتگی به 
مجموعه ترکیبــی از صفات، توانمندی 
و مهارت اخالق می شــود کــه باید در 
شــود...)عملکرد  منعکس  فرد  عملکرد 
از  بــروز مصادیقی  اینجــا همــان  در 
شایســتگی ها در شــخصیت فرد است 
که کم کم به شــكل گیری هویت منجر 

می شود. 
 در ادامــه کارگاه مــدرس کالس 
از اعضا خواســت که بــرای موضوعات 
آموزشی پیش بینی شده در برنامة ویژة 

مدرسه هدف بنویســند. پس از تمرین 
این مرحله اهــداف آموزش مهارت های 
کارآفرینی به صورت زیر تدوین شد و از 
همکاران مدرسه خواسته شد تا برای هر 
یک از موضوعات آموزشــی برنامة ویژة 
مدرسه براساس تقسیم کار انجام شده. 

اهداف آن را بنویسند. 

1. دورۂ اول ابتدایی 
ساده  مهارت  کســب  با  دانش آموزان 
کارآفرینی بتوانند با دست ورزی، وسایل 
کنند  تولید  را  خــود  دوست داشــتنی 
)عروســک، کیــف، کاله و ...( و بــرای 
فروش آن در بازارچة مدرسه روش های 

ساده ارائه کنند. 

2. دورۂ دوم ابتدایی 
دانش آ مــوزان با کســب مهارت های 
اصلــی کارآفرینی بتواننــد محصوالتی 
را تولیــد نمایند و بــا مدیریت بازارچه 
مدرســه مهارت های کسب وکار خود را 

تقویت کنند. 

3. دورۂ اول متوسطه
و  خودشناســی  بــا  دانش آمــوزان 
فرصت شناســی و تحلیل مشاغل طرح 
کسب وکار ســاده ای را تهیه نمایند و با 
مدیریت بازارچه مدرســه و کسب وکار 
اینترنتی فرصت خریــد و فروش آن را 

فراهم آورند. 

۴. دورۂ دوم متوسطه 
دانش آمــوزان با تحلیــل فرصت های 
شغلی در جامعه، کسب وکار تهیة خود 

را در عمل اجرایی  نمایند. 

  

با بیان اهداف فوق ســؤال کلیدی آن 
اســت که با کدام محتــوا و روش باید 
این اهداف را محقق ساخت. در شمارة 

بعدی این موضوع تبیین خواهد شد. 


