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خالصه سخنرانی دكتر حسين قاسم پور مقدم ،رئيس واحد تحقيق ،توسعه و آموزش زبان و ادبيات فارسی دفتر تأليف

درهمایش ملی " تحليل و ترویج برنامه درسی فارسی پایه دهم" 4 -و 5آذر ماه  - 5935اراک

موضوع :توليد محتوای آموزشی

نياز نظام آموزشی ما اقتضا می كند كه همه ی دبيران درصدد توليد محتوای آموزشی به اشکال و انحاء مختلف برآیند.

درتعریف این اصطالح ابتدا به تبيين مفردات آن می پردازیم.

 -5توليد :عملی است فکورانه و برخاسته از عمل گرایی  .ابتدا باید بياندیشيم به چه چيزی نياز داریم؟ نياز خود عبارت است از فاصله
بين مطلوب و موجود؛ وضع مطلوب همان سند ملّی آموزش وپرورش است .كتاب های درسی جدید  ،وضع موجود است  .اگرحس
می كنيدمنابع آموزشی امسال با وضع مطلوب و مورد نيازجامعه فاصله دارد ،می توانيد روش ها و محتوای آموزشی مطلوب را تدوین
كنيد.

 -2محتوا :تعيين سرفصل ها اولين مرحله ی توليد محتواست كه خود تقسيم می شود به :

الف :موضوعات  :مثل هشت فصل كتاب درسی در فارسی دهم است كه پيش روی شماست.

ب :مفاهيم :كليد واژه ها هستند مثل مفهوم حماسه – غنایی – تعليمی و ...

ج :تعميم ها :مجموعه قواعد وموازین است.

این سه مورد سرفصل های محتوا ی ما هستند  .درحقيقت محتوا متنی است كه با حواس دهگانه (بيرونی و درونی) قابل دریافت است.

-3آموزش :آموزش ادبيات روش می خواهد همان طور هر تدریسی نياز به روش و شيوه دارد .در امر آموزش پس از تعيين محتوا
باید به نحوه ی ارزشيابی محتوای توليد شده پرداخت .باید از آموزش بازخورد گرفته شود .مخاطبان نيز محک زده شوند .برای
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توضيح آموزش باید حرفه ی تعليم وتربيت و آموزش آن به فراگير را بررسی كنيم .شيوه های تدریس را بررسی كنيم  .روش
مخصوص هر درس را تحليل كنيم.
تحليل محتوا :سؤال اصلی این است كه آیا محتوای تهيه شده ی حاضر پاسخ گوی نيازدانش آموزپایه ی دهم در سال  5935و
وضعيت فعلی جامعه است یا خير؟ آیا اجزای سازه ای متن  ،مناسب ایران كنونی است یا خير؟ محتوای تهيه شده برای پياه ی دهم
باید مورد تحليل و بررسی قرار گيرد تا راهی برای تدوین محتوای ۀموزشی پایه های یازدهم و دوازدهم فراروی ما گشوده شود.

طبقه بندی حاكم بر كتب آموزشی:



چهارطبقه(چهارفصل) برای علوم وفنون یازدهم



هشت طبقه(فصل) برای فارسی یازدهم



شش یا چهار فصل برای نگارش یازدهم( با توجه به تقليل ساعت نگارش یازدهم تصميم گيری خواهد شد كه چهار یا شش فصل
داشته باشد).

درمرحله ی بعد باید عناصرمتن را طبقه بندی كنيم -5 :موضوع درس  -2حقایق موجود در درس  -9مفاهيم وكليدواژه ها  -4تعميم
ها ( مثالً حافظ چند قاعده را درشعر بيان كرده است؟)  -5نمودارهای موجود دركتاب درسی  -6تمرین های كتاب

تحليل روان شناختی محتوای آموزشی :این نوع تحليل خود دو مرحله دارد:

 -5دانش بيانی :متن هریک از درس ها چه چيزی را به مخاطب بيان می كند؟ بيا ن می تواند درقالب شعر ،نثر ،تصویر و قالب های
دیگرباشد.
 -2دانش رویّه ای  :روش وعملکرد هردرس كه آیا به دانش منتقل می شود یه خير؟ سه قلمرو همان رویّه هاست كه دركل كتاب تداوم
می یابد.
 همه ی دبيران می توانندمتون مناسبی را برای كتاب فارسی یازدهم معرفی كنند(البته بارعایت موازین فوق)
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 كتاب هشت فصل وهرفصل دو درس خواهد داشت.
 برای یک فصل یک متن پيشنهاد بدهيد.
 پيشنهاد گروه آموزشی استان :همکاران گرامی متن و شعر پيشنهادی خود را ترجيحاً درمورد شاعرگرانقدر استان ،استادحسين
منزوی ،انتخاب و تا مورخه 25آذرماه به گروه استان ارسال نمایندتا دركتاب درسی یازدهم مورد استفاده قرارگيرد .باهماهنگی های
انجام شده با مؤلفان ،قول درج آثاری از استاد منزوی را دركتاب درسی پایه های یازدهم ودوازدهم داده اند.

توضيحات دكترقاسم پور در مورد كتاب درسی و روش تدریس آن:
 عمدا هيچ نمونه سؤالی از كتاب ارائه نشده و در دسترس دبير قرارنگرفته تا همکاران خودشان توليدكنند.
 درس آزاد به عهده ی معلم است؛ طراحی نقشه مفهومی با معلم است نه با دانش آموز //دانش اموز مؤلف نيست.
 راهنمای معلم در سایت دفترتأليف قرارخواهد كرفت.
 امتحان دهم هماهنگ خواهد بود .ممکن است یکی از دروس انتخاب شود یا هرسه .امتحان یا استانی خواهد بود یا كشوری
 درامتحان سه سال آتی كنکور دروس عمومی عبارتند از :كتاب فارسی (برای همه رشته ها) علوم وفنون (اختصاصی انسانی)
 درس نگارش دركنکورنخواهدبود.
 زمان آزمون نگارش  521دقيقه خواهدبود .درطراحی سؤال حتما مد نظر همکاران باشد.
 بارم بندی درصورت نياز اصالح می شود.
 درصفحه 566كتاب فارسی( )5ردیف یک منظور از «واژه» معنای عبارت،جمله ،بيت یا مصراع است .معنای واژه جداگانه مطرح نشود.
 عجالتا نمی توانيم به شاكله ی اصلی كتاب دست بزنيم.
سوال :تکليف بخش های روان خوانی و شعر خوانی و نحوه ی تدریس آن چيست؟
جواب دكترقاسم پور:این بخش ها فضایی باری خوانش و مهارت درقرائت است .اما درمتن ها وشعرخوانی هم توضيح داده شود .در
امتحان حفظ شعر  ،آسان ترین شعر انتخاب شود اما فعال شعرخوانی ها برای حفظ شعر است .ما نيز چون سازمان سنجش می گویيم
همه جای كتاب از الف تا یا مورد سؤال واقع می شود حتی از حکایت لغت بياید.
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اعتراض سرگروه های استان ها  :باتوجه به فرمایش جناب عالی حجم درس ها با زمان تدریس تناسبی ندارد.
دكترقاسم پور :رویّه ی كلی  ،تدریس جامع و كامل وارزشيابی همه سویه است.
 توضيح دكتر سنگری :ابتدا هدف اوليه ی درس را استخراج كنيد .هدف ثانویه در معنی كردن درس ،اگرمتن خوب خوانده شود
بسياری توضيحات غيرضروری است .دانش آموز را به معنی كردن ونوشتن عادت ندهيم.
سؤال :آیا ارزش و جایگاه امال در كتب جدید موردغفلت واقع نشده است؟
 ج :ما اعتقاد داریم امال یک درس مستقل نيست و درنظرگرفتن یک نمره ازنگارش نيزبرای دانش آموز وجه تنبيهی دارد تا بعد ازاین
دقت كند.
س :دستور زبان در كتاب های جدیدچه جایگاهی دارد؟ آیا زبان را می توان بدون تعليم دستورآن آموزش داد؟
ج :دستور درجای واقعی خودش قرار دارد قبال زیاد بوده .تاكنون نيز  %55از مباحث مورد نياز دانش آموز دردستور گفته شده.
اما دبيران می توانند جزوه ی تکميلی دستور تهيه كنند و به دانش اموزان بدهند .جای دانشنامه های دانش آموزی (اعالم ،تاریخ
ادبيات ،دستور) خالی است .ما نمی توانيم این ها را بنویسيم چون هرچه دركتاب درسی بياد  ،كتاب های كمک اموزشی آن را تبدیل
به سؤال تستی و كنکوری می سازند و از مسيراصلی آموزش خارج می كنند درحالی كه درآزمون پایانی مد نظر نيست.

نکته و توصيه :اصطالح « یادگيری معکوس» را در اینترنت بجویيد و ازاین شيوه در تدریس خود بهره بگيرید.
دكتراكبری شلدره نيز توضيحاتی درباره جهان متن ارائه نمودند اهداف ورویکردهای كتاب های درسی را تببين كردندوبا عنوان این
نکته كه روش ارائه مطالب آموزشی  ،آموزش قطره ای است  ،ازهمکاران خواستند روال آموزشی خود را منطبق با كتاب درسی پيش
ببرند.
ایشان سپس به پرسش های سرگروه های استان های سراسر كشور پاسخ دادند.
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س :دربارم بندی درس نگارش برای هریک از سه بحث نمره جداگانه ای درنظرگرفته شده ،بااین حساب دانش آموزباید سه نوع
نوشته كامل (حداقل سه صفحه ای )بنویسيد؟ سؤال بخش بازآفرینی را چگونه مطرح كنيم؟
 ج :دربند  2سوال مطرح می شود تا جمعا دریک انشای یک صفحه ای پاسخ را بنویسد .درصفخه  525كتاب برای بند پ ،
توليدآزاد نوشته هدف است اگرساختار كامل نبود ایرادی ندارد.مهارت نوشتن ازبقيه مهم تر است.باری بندهای( الف ،ت ،
ث) سؤال مجزا ندهيد .در دو بندب و پ سؤال طرح شود.
 س :زمان آموزش برای كتاب كم است.
 ج :كاری از دستمان بر نمی آید .اگر بازخوردبگيریم كه دبيران نمی توانند به طوركامل تدریس كنند ازحجم كتاب كاسته
خواهد شد.
 س :نظرتان درمورد دستورزبان دركتاب درسی چيست؟
 ج :امروزسخن ازوحدت علوم است؛طرح مستقل دستورومباحث ان جایی درآموزش نوین ندارد.هركدام باید درموقعيت خود
وبه اندازه ی نيازآموزش داده شود.دستورنيزچون بدیع و عروض ابزاری برای تحلی متن است.دانش آموزان درآموزش
عمومی(نه سال قبل) دستورخوانده اند و نگاه نيمه تخصصی دردوره های سابق فرصتی برای آموزش دستور بوده است.
 س :آیا مثل نویسی معيارخاصی دارد؟
 ج :مثل نویسی درحقيقت نوشتن آزاد است .اما دوهدف برآن مترتب است :الف :درک متن ب :توانایی وقدرت آفرینش

تهيه كننده :سيدجالل احمدی

