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با ابعاد در همةدنياي امروز در. گذشتة نزديك تفاوتهاي بنيادي داردويژگيهايي دارد كه دنياي امروز
مي آينده مي ويژگيهاي. شود اي بسيار نزديك خود به يك گذشته دور تبديل در دنياي امروز را تغييرات توان

ب گوناگونهايو بنيادي در زمينهپرشتاب به، و ر انسانها، هم پيوستگي هر چه بيشته هم نزديك شدن
و همگاني و افزايش نقش روزافزون دانش شدن دسترسي به اخبار، وقايع سياسي، اجتماعي، فرهنگي

و رشد وتوسعه جوامع انساني مشاه و توانايي انسانها و تحوالت سريع. كردده اطالعات در دانايي تغييرات
ب و سازگاري با وجود آورده كه انسانها قبلهو روزافزون چند دهه اخير شرايطي را از درك دنياي امروز

مآن،  دراگرچه. شونديبا دنياي جديد ديگري رو به رو و فناوريهاي ايجادكننده همگان  گسترش دانش
و فرهنگ و تحوالت سريع نقش ندارند، ولي همگان بدون توجه به مليت، نژاد و،تغييرات  خواسته

مي اين تغييرات تأثيرناخواسته با درجات متفاوت تحت . گيرند قرار

و از حال به آينده كه ماهيتي جهانپيشروندو گذر با شتاب همه از گذشته به حال مليتيو فراگيرهي،

م و پرورشي را در معرض چالشهاي دشواري قرار داده استؤدارد ادامه بقاي نظامهاي. سسات آموزشي
و تربيت از طريق آموزش سنتي، تكيه بر مطالب مندرج در  آموز به عنوان كتابهاي درسي، نگاه به دانشتعليم

و محور دانستن معلم در جريان تعليم و گيرنده پذيرو تربيت در دنياي پر شتاب امكانموجودي مطيع
و پرورش كشورهاي. نيست و كيفيت(گوناگونبا درك اين واقعيت، در سه دهه اخير در آموزش با سرعت

م(چند تحول اساسي) متفاوت مي. وقوع پيوسته استهب) تفاوتبا اهميت سه اين تحوالت را گروه توان در
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:دكربندي كلي طبقه

و فرايند-آموز دانش آموزش فعال، مشاركتي،.1  محور؛- محور

ا بهره.2 و يادگيري؛گيري از فناوري  طالعات در جريان آموزش

و هايي نظير اقتصا زمينهبه توجه به آموزش مهارت جهاني نگريستن.3 .فناوريد، محيط، فرهنگ، سياست

@�AB ����� 

زمـيادگ معاـيري تكدانـني و مميـار آنشـود كه دانـشيـل راـآموز جچه آماريـ در بـكس وزشـن
و واقـكند در فعاليتيـم بـهاي روزمره گه عي خود ش.ديرـكار بهـيوه يادگـاين "يري فعالـيادگ"آنيري كه

داآموزكاري است كه دانش مستلزم آن گويند، مي درهنجام و ميا آنچه بارةد و تعمق بپردازد نجام . دهد، به تفكر
 در اين.كند آموزش مشاركتفرآينددرونقش يادگيرنده فعال را بازي كند به جاي نقش يادگيرنده غير فعال،

تاميآموز فرصت شيوه دانش ميربارةديابد و نوشته گفتهود صحبت كند، بنويس،گيرد آنچه فرا را ها  هاي خود
دةبا تجارب گذشت ونوو دانشهد خويش ارتباط را خلق كند ن براي رسيد. روزمره به كار گيردزندگيدر آن

بكنندهو هدايتكنندهلينقش تسه جربه، معلم بايدت از طريق انتقالنوبه شرايط يادگيري خلق دانش ه را
ميآم فردي كه همراه با دانش. عهده گيرد مي وزان فكر هم كند، عمل و در نهايت از طريق آموزي ياد كند

و گامسون(د گير مي ).1،1987چيكرينگ

E�#OD� -����B 

و نقش آن در ابعاد و ارتباطات  كه از سبب شده است زندگي انسان، گوناگونرشد فناوري اطالعات
ودر(آن در امر آموزش كشورهاي بهره گيرنده از فناوري اطالعات مدارس ديگر كشورها نيز با سرعت

و آغاز هزاره سوم، مدارس كشورهاي بهره. كمك گرفته شود) كيفيت كمتر  از گيرندهدر اواخر هزاره دوم
و مشخصي دارندفناوري اطالعات :در اين كشورها. ويژگيهاي خاص

. استگير تبديل شدهو رايانه به يك واقعيت همه) گستر تار جهان(دسترسي به اينترنت•

وو هدايتكننده معلم تسهيل• . يادگيري استفرايند كننده يادگيرنده

مي• و حل مسئله تاكيد .كند معلم بر مهارتهاي ارتباطي

.آموزان در جريان يادگيري نقش فعال دارند دانش•

مي• و جامعه محيط يادگيري را تشكيل .دهند مدرسه
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و دانش• و تحقيق دارند و-با استفاده از روشهاي خودآموزان روحيه پژوهشگري  يادگيري
مرهـبه مـگيري از و متـراكز اطـنابع بـعدد سئـالعاتي خـراي ميـود پاسـوالهاي  آورندخ فراهم
و آندرسون( .)2،1999پلگرام

.و فراگيران در تعيين محتوا نقش دارنداست محتواي آموزش گسترده•

و روابط• و آموزا دانشميان شرايط حاكم بر مدرسه نوكاركنانن ةآوري، تجرب مدرسه امكان
ميو توسع موقعيتهاي جديد ).3،1998بريسول(آورده منابع آموزشي را فراهم

(�'�!7� ���6 -�6)��6� ����� 

و ارتباط روزافزون و پيچيده دنياي معاصر  مردم كشورهاي جهان، گروهي از ميانچالشهاي جديد

ب اصالح و توجه به مفاهيمي وري در محتواي برنامهنوآه سوي گرايان آموزشي را آموزش مانند هاي درسي

. سوق داده است“ بوم شناسي“و“ سياست جهان”،“اقتصاد جهان”،“جغرافياي جهان”،“تاريخ جهان”

و مراسم اجتماعي هنگي، ادبيات، هنر، موسيقي، مذهبفر ميانگرايان از طريق مطالعات گروهي از اصالح

در. ها افزايش دهند فرهنگيموزان را از گوناگونآ دانشتالش دارند درك  زمينةگروهي نيز بر بهبود آموزش

از”و“ حقوق بشريارتقا”،“كاهش فقر”،“رفاه اجتماعي”،“كسب امنيت ملي” مانندسائل جهانم حفاظت

مي“ محيط زيست ب. شوند متمركز  اگرچههشهرت يافت“ آموزش جهاني”ه اين شيوة نگاه به آموزش كه

مي استجديد را بنيانگذار) 1592( شايد بتوان كمينوس. قدمتي ديرينه دارد، اماشودو يك نوآوري قلمداد

و وي دسته.ه به آموزش جهاني دانستتوج و اجتماعي را به زيان انسان بنديهاي گوناگون مذهبي، سياسي

ح. مانع تحول او مي ديد و ستيزهل او براي بر طرف كردن اين جداييهراه و آموزش يگانه ها،ا  تربيت انسان

و همگاني( و كتابهاي درسي است)آموزش فراگير و پرورش از نظر روش، برنامه ، دگرگون كردن آموزش

اس بلكه پيش،تربيت پذيرش گذشته نيستكمينوس معتقد است كه ). 1375 زاده، نقيب( او.تبيني آينده

 ). 1374، فياضةترجم؛رماي(داندميمت آميز ساز همزيستي مسال تربيت را تنها زمينه

ميبا اشاره به سرنوشت مشترك انسانها،) 1724(كانت كه اظهار و پرورش دستكند اندركاران آموزش

و آن اصلهمواره بايد  و يك اصل تربيتي را مورد توجه قرار دهند  اين است كه تربيت بايد با ايده انسانيت

با اشاره به تربيت طبيعي، آن را آماده شدن براي) 1712(روسو. باشدا كل سرنوشت انسان سازگارب

ت) 1912(ديويي. داندميزندگاني   كه از طريق آموزش داندميكيد بر دموكراسي، آن را در صورتي پايدارأبا

و بافت زندگاني مردم راه يابد و كردار مداري شريعتزمينهايندر). 1375زاده، نقيب(و پرورش به انديشه

 افراد نژادهاي نسبت به پيروان مذاهب ديگر،كه ها كمك كند مدرسه بايد به بچهمعتقد است) 1340(

حقمتفاوت، هاي عقيده گوناگون با و و بردباري نشان دهند و احترام ديگران را رعايت تحمل .كنندوق
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از(تحوالت آموزش وپرورش قرن بيستم در تاريخ  توجه به مفاهيمي شاهد)4،1989لينچبه نقل

و مطال” مفاهيمي نظير هاني منجر شدهجدر نهايت به پيدايش مفهوم آموزش هستيم كه عات تطبيقي

ج ميانآموزش”،)1920(“ المللي بين و آموزش مسائل  مطالعات مربوط به روابط”،)1940(“ هانيگروهها

و اخالق ميان و تعار”،)1950(“ نژادها المللي،ق بشر، مطالعات بينآموزش حقوض،مطالعات صلح

و محيطي”،)1960(“فرهنگي ميانمطالعات  و مطالعات”و) 1970(“ آموزشهاي چند فرهنگي آموزش جهاني

و تحوالت ناشي از آن، توجه به ديدگاه). 1980(“ جهاني هايي كه بر فعاليت پس از جنگ جهاني دوم

و نزدي در اواسط قرن گذشته. افزايش يافت،دادميي مدرسه به دنياي واقعي فراگيران اهميتكفراگير

و اثرات خشونت مستقيم يا خشونت آسيبهايفعاالن اجتماعي در واكنش به   ناشي از جنگ به مسئله علل

و فعاالن صلح به جنبش،پژوهشگراندر اين ميان. فردي پرداختند و آموزشگران راهبردهاي تحول ها

و حل منا .اندهكردت توجه شات بر اساس عدم خشونقاجتماعي

و اطالعات از يك و نابرابريسوگسترش روزافزون فناوري ارتباطات هاي اجتماعي،و افزايش خشونت

و آموزشي از سوي ديگر، سازما المللي تربيتي را بر آن داشت كه بر مفاهيم نهاي بيناقتصادي، فرهنگي

و آموختن براي زيستن   موضوع مثالً. تأكيد كنندو با هم بودن كليدي مانند آموزش كارآمد، مادام العمر

هم"به) 2000(المللي تعليم وتربيت اصلي كنفرانس بين هم"يا"زندگي با  اختصاص"زندگي در كنار

. يافت

و پرورش، آموزش جهاني را المعارف�داير و زمينة اجتماعي ايجاد تغييرات در محتوا، روشه آموزش ا

و تربيت كر، به منظور تعليم . يف كرده استآموزان براي شهروندي در سطح جهان تعر دن دانشآماده

و تايآموزش جهاني از ديد مي)1992(،5 تاي :كهشود به آموزشي گفته

و موضوع)1 مي به مطالعه مسائل م هايي درگها هاي ملي كشوررزپردازد كه از و با نظامهاي ديگر ذشته

و زمينه ميريفناوهاي اقتصاد، محيط، فرهنگ، سياست .كند ارتباط پيدا

به( چند وجهي نگريستن مهارتهايفرهنگي كه مستلزم رشد مياناز روابط داشتن درك تراكميبه)2

.توجه داردو جهاني نگريستن است،) نگريستنزندگي از ديدگاه فرد ديگر

آممسئلهآموزش جهاني بر اين به وزش بايد دانش تأكيد دارد كه ده كند كه بتوانن آماداي شيوهآموزان را

ميبا حداقل مشكل با نيازهاي جديد و پر تغييري كه در آن زندگي . كنار بيايند،كنند دنياي پر شتاب

ميآموزشهاي كه شود بايد به دانش ارائه شده در آنچه آموزش جهاني ناميده آموزان كمك كند تا راههايي را

و ديگر انسانها از طريق آنها مي و به سازند را در سراسر جهان غني توانند زندگي خود عمل آنها كشف

و ارتباطات انساني فراهم نيايد شركت وسيع دانشبرايهاي الزم اگر فرصت.كنند  اين،آموزان در مبادالت

اي كه دانشداردخطر وجود و به ن نتيجه آموزان تالش براي ديدگاه وسيع داشتن را بي ارزش قلمداد كنند
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. يا غلط است كم بها،پيرامون آنها نيستدرچهغلط برسند كه هر آن

:)6،1986گودلد(تاكيد دارداساسي آموزش جهاني بر سه ويژگي

 اي؛ وبه هم پيوستگي يا ميان رشتهمفاهيم وابستگي.1

و شكاكيت.2 ؛كنجكاوي

. يادگيري فعال.3

پرداشتنبه كارگيري سه ويژگي ذكر شده مستلزم و سشگر، عالقه معلماني جستجوگر، مند به يادگيري

و آموزش  و پوشش. استفعال در امر يادگيري و انتزاعي معلماني كه به جاي تأكيد بر حقايق مجزا

م و مشخص بر و همبستگي جهاني تأكيد كننداي رشته ميانفاهيم محتواي محدود معلماني. نظير وابستگي

يا”ان كمك كنند تا آموز كه بتوانند به دانش ك“ گرفتندچگونه خته مطالب آمو.و دروني سازندنندرا تجربه

و در د بارةشده در يك موقعيت درر زمينهيك موضوع را و .دمطالب ديگر به كارگيرنبارة هاي ديگر

دلاي شيوه و مييادگيري پذير شدن كه هم به جذاب . كندو هم به پايداري يادگيري كمك

�������	 �
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در چهار در ايران) يونيسف(و مشاركتي با همكاري صندوق كودكان ملل متحد جانبه همهرح آموزشط

در. فاز آزمايشي طراحي شده است و پنجم ابتداييهاي پايه( 1380-81سال تحصيليفاز اول ، فاز دوم) اول

و پايه اول راهنمايهاي پايه(1381-82در سال تحصيلي و پنجم ابتدايي  فاز سوم در سال،)ي اول، دوم

و پنجم ابتدايي پايه(1382-83تحصيلي و دوم راهنماييهاي اول، دوم، سوم ف)و پايه اول از چهارمو

و راهنمايي پايهتمام(1383-84درسال تحصيلي  در.)هاي ابتدايي و بيستاين طرح بيست مدرسه ابتدايي

و بلوچست(واقع در چهار استانمدرسه راهنمايي  و آذربايجان غربين،ان، هرمزگاسيستان و شهر) كردستان

اس هدفهايتهران با :تكلي زير به اجرا درآمده

 كسب توانايي تفكر سيستمي•

 گاههاي ديگرانكسب مهارت براي پذيرش ديد•

آك•  گاهي از وضعيت جهانسب

و اجتماعيآ• و پرورش مهارتهاي مشاركتي  گاهي از مسائل مشاركت

و تداوم•  بودن آموزشيتوجه به تدريجي
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و مشاركتي”نقل از گزارش فاز اول( .)1381 اسفند،"ارزشيابي از طرح آموزش جهاني

اهدفهاي فوق، هدفهايبا توجه به :ز اجراي طرح به نقل از گزارش مورد اشاره عبارتند

 ارتقاي كيفيت آموزش•

 كاربردي نمودن آموزشهاي آموزشگاهي•

و• و توسعه مهاتأكيدتوجه ز بر رشد  دگينرتهاي

و جهاني بر مسائل روز جامعه در سطح منطقهتأكيد•  اي، ملي

 سازي محتواي دروس غني•

و مهارتهاي نيروي انساني ارتقاي سطح توانا• و(ييها )...معلمان، مدرسان

 آموزان تقويت اعتماد به نفس در دانش•

و توانايي برقراري ارتباط•  رشد مهارت

و عواطف•  توجه خاص به احساسات

پذ اد توانايي در دانشايج• تيرش مسئوليآموزان نسبت به

و توسعه صداقت در دانش•  آموزان رشد

و ترتيب توجه خاص دانش•  آموزان به نظم

و اجتماعي توجه دانش•  آموزان به بهداشت فردي

و رعايت حقوق بشر• و جمعي  توجه به حقوق فردي

و ايجاد نگرش در دانش• و همزيستي مسالمتت به صلح جهانآموزان نسب آموزش صلح  ميزآي

ضيآموزان در پذيرش عدم تبع ايجاد نگرش در دانش•

و احترام به فرهنگرشد•  هاي ديگرفرهنگ تكثرگرا

و توسعه مديريت زمان•  رشد

 آموزان پيشرفت تحصيلي دانش•

و توسعه مهارتهاي گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن•  ايجاد
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 يادگيري-دهيهاي ياد فرايندفعال نمودن•

بهب و مشاركتي طرح”هدفها اينراي رسيدن بردر ايران“ آموزش جهاني : چهار بعدكار خود را با تمركز

و درونل،مكان، مسائ” و نگرشها”هر يك از اين ابعاد در سه حوزه. آغاز كرده است“ زمان “ دانش، مهارتها

و روشهاي ياددهي. مورد توجه قرار گرفته است ط يادگيري-مواد درسي  با توجه جانبه همهرح آموزش در

و حوزه سه به ابعاد و تأكيد بر و عدم”،“وابستگي وبه هم پيوستگي“ اصل هاي فوق الذكر كنجكاوي

و سلبي(تاستنظيم شده“ يادگيري فعال”و“ قطعيت  طرح تالش شده است تا با ايندر.)7،1988پيك

و روشهاي ياددهيحداقل آموزان كمك به دانشو كمترين هزينه ممكن يادگيري-تغيير در مواد درسي

وشود  و مداوم در زندگي اجتماعي تا دانش، مهارت، روحيه ارزشهاي الزم را براي مشاركت سازنده

.نمايندكسب 

و فرا درسي عمورد توجه مطالب درسي ا در طرح :زبارتند

بخت شنا و و آموزشدگوناگونهم پيوستگي مسائلهوابستگي  از گوناگونموضوعات نياي امروز

و جمله آموزش و ايمني، مسئوليت شهروندي، حقوق و عدالت، محيط زيست، بهداشت هاي انساني، صلح

وجضديت با تبعيض، تفاهم ملل،  و فرهنگها .نگري آينده وامع

و مشاركتي با اي است از روش ين طرح آميختهاروش يادگيري در  بر جهاني نگريستن تأكيدهاي فعال

و همچنين نظريه ساختكودو و انجام گرايي با تأكيد بر خلق دانش توسط فرد از طريقك محوري دادن

.تجربه كردن

هد“ در ايرانو مشاركتيجانبه همهبرنامه آموزش“ در يك براي هر پايهي برنامههاف براي رسيدن به

و تدوين شده استط“ فعاليت” محتواي آموزشي خاص، تحت عنوانهمجموع و. راحي روش تدريس

 كالس،در اصلي ارائه هر فعاليتةشيو. تدوين شده استمشخص چگونگي ارائه هر فعاليت در محتواي 

و مشاركتي” مي كه در آن دانش روشي. است“فعال و آموزان به گروههاي كوچك تقسيم هر در درون شوند

مي،هگرو و تبادل نظر قرار و در پاي مطلب مورد بحث از كوچك جمعن گروههاياگيرد بندي خود را

و وادار كردن سازي سؤاالت غنيدر پايان درس معلم با بيان. دهند مباحث تبادل نظر شده به كالس ارائه مي

مي دانش و پاسخگويي، تالش رايادگيريكند آموزان به تفكر .سازدتر عميق آنان
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كننده در اين ان شركتآموز دانشاكثريت(در كالسهاي درس پايه سوم ابتدايي فعاليتهاي انجام شده

حسه مطالعه  اجراي طرح به صورت جامع مورد ارزشيابيسهدر فاز) اند ضور داشته سال متوالي در طرح
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در. استقرار گرفته عممهم نكات،ارزشيابيروش بارة در اين نوشته ضمن توضيح ل ارزشيابي حاصل از

و درسهايي براي آيندهدستاورد”اوينعنبا .ارائه شده است“ ها

B�	�AY�Z� -�6 

پاية سوم ابتدايي به هاي طرح از جمله تحليل فعاليتهاي تدوين شده برايادد ارزشيابي درون•

و ميان ميزان انطباق كردنمنظور مشخص  . طرح هدفهاي محتواي تدوين شده

س تحت پوشش طرح از جمله ميزان ابتدايي مدارارزشيابي فرآيند اجراي طرح در پاية سوم•

و برنامة اجرا شده هم . خواني برنامة قصد شده

در ارزشيابي بازده• ان پايه سوم ابتدايي مدارس تحت آموز دانشهاي حاصل از اجراي طرح

و تعيين عملكرد آنان در رسيدن به  و هدفهايپوشش . رسمي آموزشيهاي برنامه طرح
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د مطاطالعات مورد نياز تكميله، مصاحبه، مشاهدا، تحليل محتوالعه با استفاده از شش روشر اين

و آزمون عملكرد پرسشنامه، نمرات درسي در دو .آوري شده است گرد نيم سال تحصيلي
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و حجم نمونه انتخاب شده نمونه و ابزاگيري . استآوري شده متفاوت گردر بر حسب نوع اطالعات

و آموز دانشي، اولياس تحت پوشش طرح، معلمان پايه سوممديران مدارهمة ان پايه سوم آموز دانشان

و شهر تهران چهارمدارس تحت پوشش طرح در  يك( استان ي مورد آموز دانشجامعه) مدرسهچهارهر

آن. دهدميمطالعه را تشكيل آمهمةعالوه بر در فعاليتهاي ، طرحكالسهايوزشي تدوين شده براي آموزش

ان مدارس طرح با آموز دانش براي مقايسه عملكرداًضمن. دهندميجامعه فعاليتهاي آموزشي را تشكيل

مدارس( مدرسه ابتدايي بيست يك كالس از كالسهاي پايه سوم،ان مدارس گروه مقايسهآموز دانشعملكرد 

و اطالع) گروه مقايسه  موقعيتهاي حجم نمونه براي. شده است آوري گردات الزم از اين مدارس نيز انتخاب

:زير استمتفاوت به شرح

 جلسه درس 223: درسكالسهاي مشاهده مستقيم.1

 پرسشنامه.2
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وده( نفر بيستمدير مدرسه) الف ) مدير مدرسه پسرانهده مدير مدرسه دخترانه

 نفر39معلم پايه سوم)ب

 نفر با انتخاب تصادفي ساده171ناوزآم دانشاولياء)پ

 دفي ساده نفر با انتخاب تصا181ان پايه سوم آموز دانش)ت

 مصاحبه.3

وده( نفر بيستمدير مدرسه) الف ) مدير مدرسه پسرانهده مدير مدرسه دخترانه

 نفر39معلم پايه سوم)ب

 نفر با انتخاب تصادفي ساده164ناآموز دانشياوليا)پ

 نفر با انتخاب تصادفي ساده155 پايه سوم ابتداييان آموز انشد)ت

 نفر در مدارس تحت پوشش 721( سال سوم ابتدايي آموز دانش 1411نمره درسي: نمرات درسي)4

و  در درسهاي ديكته، 1382-83 در نيم سال اول سال تحصيلي) نفر در مدارس گروه مقايسه 690طرح

و نمره درسي، قرائت فارسي، علوم انشا و علوم  852( سال سوم ابتدايي آموز دانش 1423اجتماعي، رياضي

تحصيلي در نيم سال دوم سال) نفر در مدارس گروه مقايسه571و نفر در مدارس تحت پوشش طرح

 هاي ذكر شده در درس2 با ضريب 83-1382

وپآموز دانش 194(آموز دانش 341هاي تحليل پاسخ: آزمون عملكرد)5  147ايه سوم مدارس طرح

 آزمون عملكرديپرسشهابه) پايه سوم مدارس گروه مقايسهآموز دانش

و ارزشيابي”:يتحليل محتوا)6 در“ تدوين شدهت فعالي68تحليل  پايه سوم كالسهايبراي آموزش

 ابتدايي
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و بازده فراا،هداد مطالعه در سه بخش درونهاي يافته در. اند تنظيم شدهها يند  هايداد درونبارةقضاوت

از اين داده. انجام گرفته استمتفاوتو مشاركتي با استفاده از سه داده جانبه همهطرح آموزش :ها عبارتند

ي آموزشي؛ تحليل محتواي فعاليتها.1

و اولياآموز دانشمصاحبه با مديران مدارس، معلمان،.2  ايي؛ان پايه سوم ابتدآموز دانشيان
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و اولياآموز دانشپرسشنامه مديران مدارس، معلمان،.3 .ان پايه سوم ابتداييآموز دانشيان

ها عبارتند اين داده. انجام گرفته استگوناگون طرح با استفاده از سه دادهفرايند اجراي بارة قضاوت در

:از

مس.1  تقيم جريان آموزش در كالسهاي درس؛مشاهده

و اولياآموز دانشن،معلما مدارس، مصاحبه با مديران.2  ان پايه سوم ابتدايي؛آموز دانشي ان

و اولياآموز دانشن،، معلماپرسشنامه مديران مدارس.3 .ان پايه سوم ابتداييآموز دانشيان

با بازدهبارةقضاوت در و غيرهاي طرح در شيوة. مستقيم انجام گرفته استاستفاده از دو شيوة مستقيم

ا :ز دو ابزار استفاده شده استمستقيم

گآموز دانشنمره.1 و مدارس . درسشش در روه مقايسه در دو نيم سال تحصيليان مدارس طرح

و مدارس گروه مقايسه در آزمون عملكردآموز دانشعملكرد.2 .ان مدارس طرح

ازدر شيوة غير ب داده مستقيم و از طريقدست آمدهه هاي . فاده شده استپرسشنامه استتكميل مصاحبه

و مقايسه دادههاي يافته دردرشده گوناگون گردآوريهاي حاصل از بررسي  سومين سال اجراي طرح

.تمدارس در دو بخش تنظيم شده اس

و قابل قبول طرح در درونهاي يافتهدربخش اول تصوير كلي از و برونا،داده مثبت دادها تحت فرايند

د“ دستاوردها”نعنوا باوم مشكالت وموانع مهم موجود در راه طرح با رويكرد بهبود بخشيو در بخش

اس“ درسهايي براي آينده”عنوان .تارائه شده
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را بسياري از يـــافته هر(گيري از محتواي مناسبه حاصــل بهرتوانميهاي طرح آموزش جهاني

و اجرايفبراي) اي مورد انتظار در طرحچند محدود از نظر ويژگيه يادگيري روشهايعاليتهاي آموزشي

و مشاركتي در كالسهاي درس دانست .گروهي

و تشويقش،ان در فرايند آموزآموز دانشمشاركت”فراهم آوردن شرايطي نظير ان بـه آموز دانشترغيب

و پرسش، و افكار شخصي تفكر، جستجو و بيان احساسات، تجارب زه ايجاد انگيان،آموز دانش امكان طرح

وگو، پذيرش رعايت حقوق يكديگر هنگام گفت،ان با معلمآموز دانش همكاري ان،آموز دانشو عالقه در

و ايده شر افكار درها در گروه، وجود فرصت براي ان آموز دانششدن گيركت همه اعضاي گروه در فعاليت،
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و نظارت و مباحث كالس مناسباي زمينهايجاد همگي بيانگر“ معلماز سويهاو هدايت گروهبا فعاليت

و تالش معلمان براي استفاده از روشهاي فعال در اجراي) فعاليتهاي تدوين شده( محتوابه كمك تهية

.فعاليتهاي آموزشي است

متبسياري از هدفهاي تعيين شده براي فعابا وجود اينكه، هاي تهيهنليتهاي آموزشي از طريق آموزش

نكنندگان تدوينش گراياماشدني هستند، تأمينشده سبت به هدفهاي آموزش يكسان فعاليتهاي آموزشي

و مقوله بر حوزههمين دليل ميزان تاكيدهب.نيست . نيز متفاوت استگوناگونهاي درسي ها در موضوع ها

مينان در آزموآموز دانشاين تفاوت را در عملكرد .توان مشاهده كرد عملكرد نيز

و به حوزة نگرش كمتر از دو در تدوين فعاليتهاي آموزشي به حوزة مهارت بيش از دو حوزة ديگر

، در حوزة دانش به مقولة“اطالعاتمديريت”در حوزة مهارت به مقولة.ه استحوزة ديگر توجه شد

.ها توجه شده است بيشتر از ساير مقوله“ تصور مثبت از خود”و در حوزة نگرش به مقولة“ها نظام”

ماز نظر موضوعي فقط وضوعات ديگر درسها تلفيق نيمي از فعاليتهاي تدوين شده براي هر درس با

شددو تا چهار در تدوين اكثر فعاليتها از تلفيق اما،اند شده ه بعد از ابعاد چهارگانه آموزش جهاني استفاده

 را متفاوتگنندكان فعاليتهاي آموزشي در تلفيق فعاليتها با موضوعات به همين دليل تالش تدوين. است

و تالش در تلفيق فعاليتها با ابعاد مختلف آموزش . را بايد موفق ارزيابي كردجانبه همهبايد تا حدودي

ف ح عاليتهاي آموزشي به پرسشهاي غنيدر تنظيم يو فعاليتهااست مطلوب توجه شدهدسازي در
اي تنظيم شده براي آموزش، عاليتهف متن. تدوين شده با مباحث مندرج دركتابهاي درسي همخواني دارند

و واضح  فعاليتهاي در تهيه. ايي متوسط مناسب هستندآموزان با سطح توان ها براي دانشاين متن. استساده
ت-شهاي فعال ياددهي آموزشي براي اجرا در كالسهاي طرح از رو كيد بر روشهاي گروهي،أ يادگيري با

و كاوشگري به نحو-آموز دانش ضمن آنكه ريتم يادگيري. مطلوب استفاده شده است محور، بحث گروهي
.است“ منطقي”در اكثر فعاليتهاي تنظيم شده براي چهار موضوع درسي پايه سوم ابتدايي 

س در“ فعاليتقبل از شروع”فعاليتهاي دادن وم ابتدايي در انجام متــوسط عملكرد معلمان پايه
و تعليمات اجتماعكالسهاي رياضي، ).1جدول شماره(استبخش يا مطلوبي رضايت علوم، فارسي

ارتباط فعاليتهاي ضمن اجرا،(ها متوسط عملكرد آنان در ديگر عاملمتوسط عملكرد معلمان در اين عامل از
وـگ فعاليتهاي درونآموزان، معلم با دانش و چگون ميانروهي و قانـگروهي  لمانـمع. بهتر است)ونـگي نظم
شرامقدمات الزم آ براي  تهيه منابع ضروري، العملها،ارائه روشن دستور”وزشي از جملهمروع فعاليتهاي

و جلب همكاري دانشيسازفضا ن اجراي در جرياهمچنين آنان. اند فراهم آوردهخوبيهب“انآموز مناسب
به مشاركت دادن دانش”هاي فعاليتها، در زمينه و تشويق آنان تفكر، آموزان در فرايند يادگيري، ترغيب

و افكار شخصي و بيان احساسات، تجارب و پرسش ).1جدول شماره( اند موفق عمل كرده“ جستجو
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در نتايج حاصل از مشاهده فعاليتهاي:1جدول قبل از شروع” بخشمعلمان پاية سوم دورة ابتدايي
 اي چهار درسهدر كالس“ فعاليت
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35/6 44/6 12/6 32/6 و منابع.1  آماده كردن مواد

6 88/5 37/5 85/5 و مواد.2  كفايت منابع

33/4 82/4 92/4 38/4  مناسب با محتواي درسفضاسازي.3

67/5 84/5 69/5 82/5 و قابل درك بودن دستور.4 ها روشن

32/4 49/4 94/4 11/5  مطمئن بودن از درك دستور كارها.5

02/4 35/4 60/4 16/4  آموزان انگيزه در دانش كردن ايجاد.6

55/4 39/4 90/4 64/4  آموزان با معلم ميزان همكاري دانش.7

57/5 89/5 94/5 92/5  توجه به دستور كارهاي معلم.8

02/6 18/6 17/6 32/6 عال انگيزه.9  آموزان قه دانشو

ا2ةربا توجه به جدول شما و غير كالمي”ز استفاده معلمان و“ ارتباطات كالمي در جريان آموزش
و ان در فعاليتهاي درونآموز دانشميانروابط موجود  و رعا” هاي گروهي در زمينه ميانگروهي يت حقوق

.استمطلوب“و درگير شدن همه در مباحث كالسپذيرش افكار يكديگر

و پرسشنامه اطالعات دريافتي از مصاحبه  بر جهات گوناگونواقعيت است كه طرح از ها بيانگر اين ها
و مديران مدارس اثر دانش دي. مثبت داشته است آموزان، معلمان برداز و معلمان، اجراي طرح  مديران
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و روابط آنان با ديگران”روشهاي و آموزش” رتهايو همچنين بر مها“ مديريتي مديران  معلمان،يكالسداري
و روابط با ديگرانجدروشهايآشنايي آنان با . ثر بوده استؤم“ يد آموزشي

و رفتاري ازآموز دانش) ويژگيهاي شخصيتي(طرح بر ابعاد شناختي و همكاري،: جملهان مشاركت
وـه دوسـرابط  ماعي،ـاجت مهارتهايبه نفس، مشكالت محيط زيست، اعتماد تانه با معلمان، توجه به مسائل

و نظر خود،  مسائل ميانافكار مخالف، برقراري ارتباط رفتنو پذي كردنروحيه تحملدفاع از حق
و مدرس دادن، انجامگوناگون و كردن ايجاده، تكاليف درسي، عالقه به يادگيري روحيه پرسشگري

 آن بر تأثير طرح بر ابعاد رفتاري از ميزان ثيرتأميزان. مطلوب داشته استتأثيرمشاركت در فرايند يادگيري 
و درسي بيشتر است ، اعتماد به داشتن شهامتهاينهآموزان طرح در زمي در مجموع دانش. ابعاد شناختي

 دوستي، پذيري، نوع خود، مهارتهاي اجتماعي، مسئوليتهاي از نظرات وايده كردن، قدرت دفاعنفس
و رعايت نظم، توجه به و مشاركت در فرايند بهداشت محيط، ايجاد روحيه پرسشگ محيط زيست ري

.آموزان تفاوت بارز دارند با ديگر دانش“ يادگيري

ف:2جـــدول دراليتهايعنتايج حاصل از مشاهده با” بخش معلمان پايه سوم دورة ابتدايي ارتباط معلم

 چهاردرسهاي در كالس“آموزان دانش
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و شرط براي اظهارنظر.1  فرصت بي قيد

 آموزان دانشكردن

53/398/544/545/5

و انعطاف.2 پذيري در برابر ديدگاه

 آموزان انتقادات دانش

98/375/375/306/3

03/46/389/331/3 پرهيز از قطعيت.3

پذيري در موقعيتهاي پيش بيني انعطاف.4

 شده

97/278/279/278/1

گيري مناسب از ارتباطات بهره.5

 غيركالمي

23/519/565/561/5

گيري مناسب از ارتباطات ميزان بهره.6

 كالمي

82/562/598/582/5
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و اوليان،مديرا و منفي طرح نيز اشاره كرده ند بازدهچان به آموز دانشي معلمان ها اين بازده. اند جانبي

: عبارتند از

و- ؛انآموز دانش سروصداي بيشتر گستاخي، شيطنت، عدم اطاعت

و كاهش نمرات- ؛ افت تحصيلي

و درگيري- و سر گروه شدنآموز دانشميان اختالف .ان براي عضويت در گروه

و آموز دانش متوسط عملكرد ميانبا توجه به تفاوتهاي نامنظم مشاهده شده ان مدارس طرح

درششو در متفاوتان مدارس گروه مقايسه در دو نيم سال آموز دانش و تغييرات نامنظم ايجاد شده درس

دوآموز دانشان مدارس طرح در مقايسه با آموز دانشمتوسط عملكرد   نيم ان مدارس گروه مقايسه در فاصله

در سال تحصيلي نمي و مشاركتي بر عملكرد درسي تأثير بارةتوان  مثبت يا منفي طرح آموزش جهاني

نآموز دانش گآموز دانشمتوسط عملكرد3در جدول شماره. تيجه گيري كردان تحت پوشش طرح روه ان دو

و در جدول شماره شش در   درسششان دو گروه در آموز دانش متوسط عملكرد4درس در نيم سال اول

 توجه به اطالعات ارائه شده در جدولها تفاوت مشاهده شدهاب. دوم ارائه شده است در نيم سال2با ضريب

ساميان با02/0در نيم سال اول( ناچيز بسيارل متوسط عملكرد دو گروه در هر دونيم و در نيم سال دوم

.است)12/0ضريب

 ارائه گوناگون اسخ در سه حوزهپ1553آموزان دو گروه عملكردي دانشپرسش چهاردر پاسخ به

در دانشهايخپاسفراواني، چهار پرسشدر جمع. اند كرده  در مقابل 212( حوزه دانشسهآموزان طرح

آموزان گروه دانشپاسخهاياز فراواني) 391 در مقابل 551(و مهارت) 109 در مقابل 150(، نگرش)140

مينتا. ايسه بيشتر استمق و مشاهدفراوانيهاي ميانكهدده يج حاصل از آزمون مجذور كاي نشان ه شده

و دو متغامعنصد تفاوتدر5مورد انتظار در سطح و دار وجود ندارد هاي مورد بررسي حوزهير گروه

.ديگرندمستقل از يك
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 درس در نيم سال اولشش مقايسه عملكرد دو گروه در معدل:3 جدول

-���� -�6G5�1 

-���� T���� 
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df tP

43/1718/3 716 ان طرحآموز دانش

41/1775/2 683 ان گروه مقايسهآموز دانش
1397 158/0875/0

ع:4جدول دو مقايسه  در نيم سال دوم2 درس با ضريبششگروه در معدل ملكرد

-���� -�6G5�1 

-���� T���� 
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27/363/4 826 ان طرحزآمو دانش

15/3603/5 537 ان گروه مقايسهآموز دانش
69/1017 468/0628/0

بعآموز دانشفراواني پاسخهاي و درون”د ان طرح در هر يك از چهار در حوزه“ مسائل، مكان، زمان

 توجه در عمل نيز ميزان. ان مدارس گروه مقايسه بيشتر استآموز دانشمهارت از فراواني پاسخهاي 

و مقوله ان طرحآموز دانش هاي آن يعنيو زير مجموعه“ مديريت اطالعات” به مفاهيم حوزة مهارت

و درك اطالعات از ميزان توجه  و سازمان دادن و بيان اطالعات ن مدارس گروه مقايسهاآموز دانشدريافت

و مقوله حوزهميانشايد بتوان رابطة مشاهده شده. بيشتر است و ها ان آموز دانش توجه بيشتر هاي خاص

و مقوله ان مدارس گروه مقايسه به مفاهيم همين حوزهآموز دانشطرح در مقايسه با  ها را حاصل تاكيد ها

و مقولهي آموزشي بر اين حوزه فعاليتهاكنندگان تدوين . دانستها ها

و مدارس گروه مقايسه و توجه به از بررسي نتايج حاصل از اجراي آزمون عملكرد درمدارس طرح

و در نظرگرفتن نسبت آموز دانشتفاوتهاي مشاهده شده در ميزان فراواني جمالت ان آموز دانشان دو گروه

و مهارت( حوزهسهدر در مدارس دوگروه دهنده پاسخ ون،مكال،مسائ( بعد چهارو) دانش، نگرش  زمان
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نا(به چند تفاوت)5ل شماره جدو(ها دار بودن تفاوت معني بدون در نظر گرفتن توانمي) درون و هر چندكم

. دو گروه اشاره كردميان) چيز

شد• و در هر يك از آموز دانشة فراواني پاسخهاي داده  بعد از چهاران طرح درحوزة مهارت

. ان مدارس گروه مقايسه بيشتر استآموز دانشفراواني پاسخهاي داده شده توسط

شد• دآموزا دانشةفراواني پاسخهاي داده و بعد رون از فراواني پاسخهاين طرح در حوزة دانش

. توسط دا نش آموزان مدارس گروه مقايسه بيشتر استةداده شد

شد• با دانشة فراواني پاسخهاي داده و زمان و ابعاد مسائل، مكان آموزان طرح در حوزة نگرش

شدفراوا چن دانشةني پاسخهاي داده . داني نداردآموزان مدارس گروه مقايسه تفاوت

و مهارت پاسخهاي دانشفراوانيهاي:5جدول  آموزان دو گروه در سه حوزة دانش، نگرش

�����!B 
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 دانش 136 93 229

 نگرش 77 44 121

 مهارت 232 178 410

 جمع سه حوزه 445 315 760
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د(با توجه به تفاوتهاي ناچيز مشاهده شده  در مدارس دهنده پاسخآموزان نسبت دانشن نظر گرفتربا
آموزان طرح آموزش ون عملكردي دانشپرسش آزم فراواني پاسخهاي داده شده به چهار ميان)هدو گرو

و دانش و مشاركتي آموزان تحت توان پذيرفت كه ميزان توجه دانشمي گروه مقايسه ان مدارسآموز جهاني
در. آموزان گروه مقايسه بيشتراست مهارت از ميزان توجه دانش حوزةبعدچهار پوشش طرح به هدفهاي

و مشاركتي بر عملكرتأثيرمورد آموزان تحت پوشش طرح در دو حوزة ديگر دانشد طرح آموزش جهاني
و  و نگرش ببچهاردانش وه سبب عد نت ها نمين تفاوتناچيز بود نا منظم  مشخص دستةيجتوان به يك

 يافت

$���� -�!� ���6��� 

و مشاركتي در آغامجريان طرح باز راه همچون مجريان ديگر آموزش جهاني  نوآوريهاي آموزشي
و موانعي رو به رو بوده ح. اند مشكالت فظ محتواي اجراي طرح در چند درس از درسهاي يك پايه با

و نمرهرسمي درس، ساعات  را هفتگي درس، نظام امتحان  فقط بخشي از موانع اجراي طرح توانميدهي
ز آزادي عمل كافي برخوردارا“ فعاليتهاي آموزشي” محتواي آموزش در تدوينكنندگان تدوين. ناميد
در عملآزادي. اند نبوده اب تعليمات اجتماعي، رياضي،كت، چهار اين حد بوده كه از مباحث درسي آنان

و فارسي مباحث و علوم كه كرده بازنويسيرا طوريآنهاي را انتخاب  در قالب فعاليت آموزشي براي اند
و و مدارس قرار دهند آموز دانشتدريس در كالسهاي درس با شيوه فعال و محور در اختيار معلمان

ومحتواي مبحث درسي در كتاب بدون تغيير باقي بمان  تمام مبحث مورد معلم با تدريس هر فعاليت عمالًد
و در بسياريل،مشك كاراين. نظردر كتاب را نيز تدريس كند . بودموارد غير ممكناز وقت گير

 كرده تا فعاليتهاي آموزشي را در چارچوب محتواي ناگزير محتواي فعاليتها را كنندگان تدوين،اين شيوه
و تدوين و غيراي شيوه. كنندمباحث كتاب طراحي گيري از نوآوري بهرهمستقيم مانع كه به صورت مستقيم

مدر و تدوين محتواي با طراحي و مشاركتي يعني ناسب هم“ ويژگيهاي آموزش جهاني وابستگي وبه
ق”و“ پيوستگي و عدم . شده است“ طعيتكنجكاوي

و بر اساس شدا حاصل از تحليل محتواي فعاليتههاي يافته نظر معلمان  كه شودمي مشاهدهه،ي تدوين
 در مواردي درسي در تدوين محتوايي متناسب با مبحث كتابينندگان فعاليتهاي آموزشك تالش تدوين

و در ن دليل معلمان در تدريس هميهب. ناموفق بوده استمواردي نيزموفق، در مواردي تا حدودي موفق
ميا كمتر هماهنگ با محتوايي نا هماهنگفعاليتها و در جلسات مصاحبه واج كتاب با كمبود وقت ه شده

و نداشتن زمان كافي براي تدريس اشابار و در شرايطي كه حفظ كرد. اند ره كردهها به كمبود وقت ن، امتحان
و،به يك اصل غير قابل تغيير براي مدرسه نمره اس خانواده نظام آموزشي  معلمانت،ها تبديل شده

و امكانات خود سعي كالسهاي مدارس طرح متنا  در كنار تدريس فعاليتهاي اند كردهسب با توان، سليقه
و عدم تدري(آموزشي بخشي از وقت آزاد خود را به تدريس)س بعضي از فعاليتهاگاه با ناديده گرفتن

و مخالفت گروهي از معلماناساسييكي از داليل. محتواي كتاب اختصاص دهند  با طرح آموزش جهاني
به(مشاركتي و پاسخ اختصاص وقت به تدريس فعاليت) پرسشنامهپرسشهايبيان شده در جريان مصاحبه
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و تكرار همان مطلب در كتاب درسي اس  يا از وقت آزاد خود براي است شده سببكهاي شيوه.تآموزشي
.كنندحجم كيفيت آموزش را فداي موجود به هر دو، عمالًاده كنند يا با اختصاص دادن وقتجبران استف

 از روشهاي فعال كه فقط بخشي از جلسات تدريس هفتگي گيري بهرهتدريس فعاليتهاي آموزشي با
و مباحث كتابهاي در كنار ضرورت تدريس تمام،كالس را به خود اختصاص داده  درسي به روش سنتي

و آموز عمالًمحور،-معلم و مدرسه به دو گانگي در امر آموزش منجر شده كه هم عمل تربيتي شي معلمان
. خود قرار داده استتأثيران را تحت آموز دانشو هم يادگيري 

 در تدوين محتواي مناسب با ويژگيهاي آموزش گيري نوآوري بهرهموانع(سه محدوديت ذكر شده
و دو گانگي در عملهابه سببجهاني، كمبود وقت و تربيتيي دوباره كاري همراه با تالش) آموزشي

و  و كمترين هزينه ممكن، مجريان طراحان برنامه براي اجراي طرح با حداقل تغيير ممكن در برنامه موجود
و بازدها،داده عيت است كه درونبيانگر اين واق در چنين. اند پذيرفتهتأثيرطرح از اين شرايط هاي فرايند

درشرايطي و داوري و منطقي اين محددر نظر گرفتن طرح بدون هاي يافته بارة قضاوت وديتها عادالنه
.نخواهد بود

ازهدر اين بخش ضعف و مشكالت طرح و فرايند ارائه شده است درونجهات گوناگون ا، موانع . داد،
و يا كاه و تالش در جهت بر طرف كردن آميزش هر يك از آنها در گسترش موفقيتتوجه به اين موارد

شدطرح مو كه. ثر واقع خواهد تهايي كاهش وابستگي فعالدر گروطرح تا حد زيادي موفقيت بديهي است
و جايگزيني فعاليتها با مباحث درسي است و در نهايت حذف. آموزشي با محتواي مباحث درسي كاهش

ه در آموزشي آموزشي به مباحث مورد توجشد كه در تدوين محتواي فعاليتها خواهد سببوابستگي 
و تلفيق مباحث و بيشترتوجهجهاني دو شود و دركمبود وقت و آموزشي نيز كاهش كارهايگانگي  تربيتي

. يابد

بدر از نظر موضوعي، .دانا موضوعات ديگر درسها تلفيق نشدهحدود نيـــمي از فعاليتهاي تدوين شده
هم. كردي فعاليتها جستجو محتواكنندگان تدوينضعفي كه علت آن را بايد در عدم آزادي از آنجا كه به

و موضوعات از رويكردهاي اصلي درآموزش رشتهو ميانپيوستگي  و تلفيق مطالب  جانبه همهاي بودن
با. توان گفت كه در تدوين فعاليتهاي آموزشي به اين ويژگي در حد مطلوب تـــوجه نشده است است، مي

د فعاليتهاي آموزشي آنان احتماالًكنندگان تدويندادن آزادي عمل بيشتر به ر تنظيم فعاليتها خواهند توانست
و حوزه . كمك بگيرندگوناگونهايو مباحث آموزشي هر درس از مطالب

و تكميلي از محورهاي مورد توجه درآموزش گيري بهره  محسوب جانبه همهاز فعاليتهاي جانشين
و تكميلي گيري بهرهبه دليل عدم. شود مي  مياناجبار در هماهنگي( كافي از فعاليتهاي آموزشي جانشين

و مباحث كتاب .، فعاليتهاي تدوين شده از انعطاف پذيري كافي برخوردار نيستند)محتواي فعاليتها

و معلمان با موفقيت دانش و مهارتهاي مديران و بسط نگرش و عملكرد هاي برنامهافزايي  آموزشي
به دوره. ان رابطه مثبت داردآموز دانشمناسب و ضمن خدمت در رسيدن اين هدف نقش هاي بازآموزي

همن،هاي تشكيل شده در مراكز استانها ضمن تكراري بود دوره. اساسي دارند هاي دوره. اند نبوده مفيد
و مديران باشند و مهارت معلمان و با شناخت نيازلذا. ضمن خدمت بايد تكميل كنندة دانش هاي آموزشي
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ميهضعف و مديران كاه توان دوره اي معلمان و .دكررآمد داير اي آموزشي مفيد

و ضرورت اجراي آن توجه شود،هاي آموزشي بايد به هدفهاي برنامه جديد در دوره در حال. علل
و معلمان، همچنين اولياحاضر ميزان آگاه و جهت گيريهاي طرح رضايت آموز دانشيي مديران ان از هدفها

 ارتباط جانبه همهتها كه با آموزش عملكرد معلمان در جريان آموزش در زمينة بسياري از فعالي. يستنبخش 
ايجاد”: اشاره كردزيرآميز موارد عدم اجراي موفقيتبهتوانمياز جمله. مطلوب نيست،مستقيم دارند

و دانش موجود ان؛ پيوند فعاليت به مساآموز دانشچالش در  ئل جهاني؛ پيوند فعاليت به مطالب پيشين
و برقراريبه ياريان آموز دانشروزمره به تجربيات پيوند فعاليت ان؛ آموز دانش  گذشته، ميان ارتباط معلم

و آينده مح.“حال و محدوديتريشة بسياري از اين موارد را بايد در هاي تدوين تواي فعاليتهاي آموزشي
با.دفعاليتهاي آموزشي مناسب جستجو كر هاي آموزش به اين موارد در دورهبهبود محتوا، توجه همراه

.ري استمعلمان ضرو

و شكاكيت مطلوب اند، مرتبطعملكرد معلمان در جريان آموزش در زمينة ويژگيهايي كه با عدم قطعيت
از. نيست ا” اين ويژگيها عبارتند وز قطعيت؛ انعطاف پذيري در موقعيتهاي پيشپرهيز بيني نشده

و انتقادات انعطاف ا.”انآموز دانشپذيري در برابر ديدگاه ين ضعفها همان محدوديت ذكر ريشة بسياري از
هاي آموزش ضمن افزايش آگاهي معلمان در زمينة ويژگيهاي ذكر شده در دوره.د باشدتوانميشده در باال 

. خدمت معلمان ضروري است

در شده براي درسها از نظر محتوايي،بسياري از فعاليتهاي آموزشي تدوين كتابها مفاهيم درسي مندرج
وهب.دهندمينرا به طور كامل پوشش آموزش همين دليل معلمان پس از آموزش فعاليت به تدريس سنتي

رااشكال اين.دپردازن مطالب كتابهاي درسي مي  با كمبود عالوه برايجاد دوگانگي در تدريس، معلم وكالس
و مطالب. سازد وقت روبه رو مي .درسي براي موفقيت طرح ضروري استهماهنگ كردن محتواي فعاليتها

و و هدايت گروهها” ردي نظيرگروهي در موا ميانكيفيت رابـــطه درون گروهي ، معلماز سوينظارت
و مباحث درسآموز دانششدن درگير وگو، رعايت حقوق يكديگر به هنگام گفتي،ان با فعاليتهاي كالس

و ايده و پذيرش افكار و بحثه فرصت براي شركت همه اعضاي گروه در فعاليايجادها در گروه “اتها
و در مواردي چون “ پذيريانتقادو نقد،گروهي كار،هاي مخالفهبرخورد مناسب با ديدگا”رضايت بخش

شد. استمتوسط يا ضعيف و وجود قوانين” مواردي چونه،عالوه بر موارد ذكر پيروي معلم از قوانين
و رعايت حقوق افراد م“ خاص براي حفظ نظم . شاهده شده استنيز در جريان آموزش كمتر

ا و امكانات مورد نياز”هاي زمينه مدارس در جراي آموزش فعاليتهاي تدوين شده،در جريان ،وسايل
و آموزش فعاليته،فعاليتهادادن زمان كافي براي انجام و دانش كافي معلمان براي تدريس  اختالفا، مهارت

و سر گروه شدنآموز دانشو درگيري از سوي بازي پنداشتن فعاليتها،ان براي عضويت در گروه
از،انآموز دانش و كنترل كالسان در فعاليتهاي آموز دانش عدم شركت بعضي رو“ گروهي با مشكل رو به
. اند بوده
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و معلمان موانع راكهاندو مشكالتي را براي طرح ذكر كردهمديران  گسترش طرح در ديگر مدارس
ميواب و كيفيتير فعاليتها از نظر حجم، تغي،فزايش زمان آموزش فعاليتهاا.دانند سته به رفع اين موارد ،محتوا

و بومي كردن محتواي فعاليتها منطقه،انآموز دانشنظام ارزشيابي تغيير هاي آموزش افزايش كيفيت دوره،اي
و كمك آموزشي،معلمان از توجه به مباحث مديريتي در دوره،افزايش امكانات آموزشي  هاي آموزشي

. است شرايط اجراي طرح وگسترش طرح بهبودهاي آنان براي جمله توصيه

دربا وجود اينكه، و داوري منطقي و مشاركتي به علت نو جانبه همهاجراي طرح آموزش بارة قضاوت
پيبود و و گستردگي به زمان بيشتر  از مجموع، اماتر نياز دارد يري اجراي طرح در يك دوره طوالنيگن

م در پايه سوم ابتدايي چنين برميحاصل از اجراي طرح هاي يافته ستلزم آيد كه موفقيت طرح تا حد زيادي
و جايگزين كردن فعاليتها با مباحثيتحذف يا كاهش وابستگي فعال هاي آموزشي با محتواي مباحث درسي

به. درسي است و در نهايت حذف وابستگي خوكنندگان تدوينكاهش اهد داد فعاليتهاي آموزشي فرصت
و تلفيق مباحث بيشتر جانبه همهي آموزشي به مباحث مورد توجه در آموزش اي فعاليتهاتا در تدوين محتو

و دوگانگي در كنندتوجه و خستگي معلمان به علت كارهايو از اين طريق كمبود وقت و آموزشي  تربيتي
بر. فشار كار را نيز كاهش دهند شد رفع محدوديتعالوه وه،هاي ذكر  الزميل وسافراهم آوردن امكانات

و و گروهي و معلمان در زمينه روشهاي آموزش فعال و كارآمد مديران براي مدارس، آموزش مستمر
و مثبت چگونگي مديريت در مدارس فعال، ايجاد نگرش  و پذيرش آموز دانشنسبت به حقوق كودكان ان

وي افراددر حكمآنان  م داراي نظر و اولياعقيده در معلمان، آشنايي هر چه بيشترن،اآموز دانشيديران
ركتي، آشنايي مشاو جانبه همه درسي آموزش هاي برنامه فعاليتهاي آموزشي با محتواي كنندگان تدوين

اند پرداختهجانبه همههاي درسي كشورهايي كه به آموزش ريزان درسي با محتواي برنامه كارشناسان وبرنامه
. ديگران براي موفقيت طرح ضروري استاز تجارب مفيد بيشتر گيري بهرهو 
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