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Abstract

Introduction: The individualized curriculum is an important dimension in guiding
learning experiences and achieving successful results in educational evaluations. The
present study was conducted with the aim of identifying the principles of this
program; for this purpose, the learning experiences of graduates who have
experienced the university entrance examination (national entrance examination) were
examined.
Methods: In this study, qualitative method of phenomenological type was used.
The participants in this study were high school graduates who participated in
university entrance exam in 2018 and were selected by purposive sampling. Sampling
continued until the saturation stage reached, eventually reaching 18 individuals. Data
were collected using in-depth interviews. Data analysis was performed using
MaxQDA qualitative data analysis software and based on the 7-step Colaizzi method.
Results: From the findings of this study, individualized curriculum principles were
extracted. These principles were categorized into three main conceptual codes:
cognitive resources, psychological resources, and supportive resources, and 16 subconceptual codes.
Conclusion: Based on the findings, what can be understood from the learning
experience of students who have participated in the national entrance examination is
that cognitive resources, psychological resources and support resources as the
individualized curriculum principles affect the results of the national entrance
examination.
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چکیده
مقدمه :برنامه درسی انفرادیشده ،بعد مهم و اساسی در هدایت تجارب یادگیری و کسب نتایج موفق در اررزشیابیهای آموزشی است .مطالعه
حاضر با هدف شناسایی اصول این برنامه انجام شد ،بدین منظور تجارب یادگیری دانشآموختگانی که آزمون ورودی دانشگاه(کنکور سراسری) را
تجربه کردهاند ،مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :در این مطالعه از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شدهاست .شرکتکنندگان این مطالعه ،دانشآموختگان دوره متوسطه دوم که
در کنکور  13۹۷شرکت کردهاند ،بودند؛ و با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .نمونهگیری تا زمان رسیدن به مرحله اشباع ،ادامه یافت و در نهایت
به  18نفر رسید .اطالعات با استفاده از مصاحبه عمیق جمعآوری گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار تحلیل دادههای کیفی مکسکیودا و بر
اساس روش  ۷مرحلهای کالیزی انجام گردید.
یافتهها :از نتایج این مطالعه اصول برنامه درسی انفرادیشده استخراج شد .این اصول در قالب سه کد مفهومی اصلی :منابع شناختی ،منابع روان-
شناختی و منابع حمایتی؛ و  16کد مفهومی فرعی دستهبندی شدند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها ،آنچه از تجربه یادگیری دانشآموزانی که در کنکور سراسری شرکت کردهاند ،درک میشود؛ این است که منابع
شناختی ،منابع روانشناختی و منابع حمایتی به عنوان اصول برنامه درسی انفرادیشده ،نتایج کنکور سراسری را تحت تأثیر قرار میدهند.
واژگان کلیدی :اصول برنامه درسی انفرادیشده ،تجربه یادگیری ،دانشآموزان ،کنکور سراسری
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باار موفقیاات در آزمااون سراسااری عبارتنااداز :آمااوزش برنامااه-
ریاازی و راهبردهااای نوشااتن بااه داوطلبااان آزمااون ورودی
دانشااگاه] .[۷دایااتنگااری و خودباااوری ،حمایاات خااانوادگی و
امکانااات آموزشاای ،هااوش تحصاایلی ،پشااتکار و برنامااه-
ریاازی] ،[8تعااامالت اجتماااعی ،یااادگیری معناایدار از طریااق
ارا ه اطالعات باهصاورت روشان از ساوی معلام ،رابطاه معلام
با دانشآماوزان] ،[۹ناوع دیاملم ،گاروه آزمایشای ،جانس ،ناوع
آموزشاااگاه ،تحصااایالت و شاااغل پااادر و ماااادر][10-12؛
وضاعیت اجتماااعی بااامتر خااانواده و پیشااینه تحصاایلی قااوی-
تاار][13؛ عااالوهبااراین ،عواماال شخصاایتی هم ااون داشااتن
تفکاااار انتقااااادی] ،[14پااااایینبااااودن تنیاااادگی]،[15
خااودانگیختگی ،موقعیااتطلباای ،هدفمناادی ،ساارعتعماال و
راهبردهااای یااادگیری] ،[10از جملااه مااوارد دیگااری هسااتند
کااه باار موفقیاات در کنکااور تااأثیر دارنااد .بااه عبااارتی ،عواماال
ماارثر باار موفقیاات در کنکااور تااابع عواماال فااردی ،آموزشاای،
فضااای خااانواده ،شاارایال اجتماااعی -فرهنگاای اساات و از ایاان
نظاار بااین دانااشآمااوزان موفااق و دانااشآمااوزان ناااموفق در
کنکور تفاوت معنادار وجود دارد].[16
پژوهشهایی کاه تااکنون انجاام شادهاسات ،نشاان مای-
دهااد موفقیاات دانااشآمااوز در امتحانااات مهماای هم ااون
کنکااور ،تحاات تااأثیر مجموعااهای از عواماال اساات .از طاارف
دیگاار هاار دانااشآمااوز کااه خااود را باارای شاارکت در کنکااور
سراسری آماده میکند ،باا توجاه باه ساطت دسترسای باه ایان
عواماال و نیااز آگاااهیهااایی کااه از عواماال دارد؛ یااب برنامااه
درسی برایش شکل مایگیارد .محققاین ایان برناماه را برناماه
درساای انفاارادیشااده نامیاادهانااد .ایاان برنامااه درساای شااامل؛
اقاادامات ،امکانااات ،اطالعااات و مهااارتهااایی اساات کااه هاار
داناااشآماااوز در اختیاااار دارد و در مسااایر هااادایت تجاااارب
یادگیریاش بهکار میبرد .با توجاه باه تناوع عوامال ماوثر بار
عملکرد تحصیلی و تفااوتهاای فاردی داناشآماوزان ،برناماه
درسای انفاارادیشااده کااه هاار دانااشآمااوز بااه کااار ماایگیاارد،
منحصربهفارد مایشاود .در عاین حاال شاباهتهاا و تفااوت-
هااایی بااین برنامااههااای درساای انفاارادیشااده دانااشآمااوزان
وجود دارد .برناماه درسای انفارادیشاده ،تعریات مشخصای در
ادبیاات نظااری حااوزه برنامااه درسای ناادارد .در حقیقاات هاادف
محققااین از ساااختن ایااان واده ،وارد شاادن قلماارو برناماااه
درسی به حاوزه مشااوره تحصایلی ،باا محوریات داناشآماوز و
به منظور پیشرفت تحصیلی او میباشد].[1۷
با بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مرثر بر
موفقیت در آزمون سراسری ،مدل یا الگوی جامعی یافت نشد که
بتواند دانشآموزان را در جهت دستیابی به نتایج موفق در این
آزمون یاری کند .در قلمرو برنامه درسی نیز بررسیها نشان داد
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مقدمه
نظااامهااای آموزشاای را زمااانی ماایتااوان کارآمااد و موفااق
دانست کاه پیشارفت تحصایلی فراگیاران آنهاا ،در دورههاای
مختلاات تحصاایلی دارای بیشااترین و بااامترین رقاام باشااد].[1
ایاان شاااخ کااه بیشااتر باار اساااس نتااایج آزمااونهااای
استاندارد«هنجارشده» سانجیده مایشاود ،مهامتارین دددداه
دانااشآمااوزان ،والاادین ،دسااتاناادرکاران و صاااحبنظااران
آمااوزش و پاارورش اساات] .[2از جملااه اهااداف مهاام در نظااام
آمااوزش متوسااطه ،هاادفهااای ساانجش و ارزشاایابی پیشاارفت
تحصاایلی هسااتند ،کااه عبارتنااد از )1 :دریافاات بازخوردهااای
ماارثر از میاازان کسااب شایسااتگیهااا و بهبااود ،هاادایت و
ارتقااای عملکاارد تحصاایلی دانااشآمااوز در موقعیااتهااای
مختلاات )2 ،تعیااین میاازان پیشاارفت آموزشاای و پرورشاای و
تغییاارات رفتاااری دانااشآمااوز و آگاااهکااردن دانااشآمااوزان و
اولیای آنان از میازان پیشارفت و عملکارد تحصایلی و تربیتای
آنااان )3 ،تشااخی نارساااییهااای یااادگیری دانااشآمااوز و
تااالش باارای رفااع آنهااا )4 ،شااناخت اسااتعدادها ،عال ااق و
ردبتهاای داناشآماوزان و هادایت آناان در زمیناه شاغلی و
تحصیلی )5 ،تقویات انگیازه ،روحیاه تاالش و ایجااد رقابات-
هاای ساالم در داناشآماوزان )6 ،سانجش کیفیات و محتااوای
برنامااههااا و عواماال ماارثر در آمااوزش از طریااق تحلیاال نتااایج
ارزشاایابیهااا ،بااه منظااور یااافتن نارساااییهااا و رفااع آنهااا)۷ ،
حصول اطمینان از کساب شارایال مزم بارای ارتقاا باه مراحال
تحصیلی یاا ساطوم مهاارتی باامتر )8 ،شناساایی نقااق قاوت
وضاعت و ارزیاابی کاارایی نظاام آموزشای ،اصاالم فراینادها و
روشها و زمینهسازی برای ارتقا کیفیت آن].[3
در جهت دستیابی به اهداف فوق ،دانشآموز باید حداقل ۹6
واحد درسی را در طی دوره متوسطه دوم بگذراند؛ نتایج تعدادی
از این دروس به عنوان سوابق تحصیلی نقش کمرنگی در
سیستم پذیرش دانشجو دارد و بسیاری از این واحدهای درسی،
منابع آزمون کنکور سراسری است« .در سالهای اخیر اهمیت
قبولی در دانشگاه در بین خانوادههای ایرانی به اوج خود رسیده-
است»][4؛ از طرفی ،ورود به دانشگاه تغییری مهم در زندگی هر
نوجوانی است .زیرا بسیاری از فعالیتهای دانشآموزان در دوران
دبیرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است]« .[5سوابق
تحصیلی(نمرات کتبی امتحانات نهایی نوبت دوم)» و بویژه
آزمون ورودی دانشگاه «کنکور سراسری» ،از جمله مهمترین
ارزشیابیهای آموزشی هستند که نتایج آنها آینده تحصیلی و
شغلی دانشآموزان را تحتتأثیر قرار میدهند.
ایمانپارور و همکااران معتقدناد مطالعاه عوامال مارثر بار
موفقیت داناشآماوزان ،در ورود باه دانشاگاه مساأله پی یاده-
ای اساات؛ زیاارا موفقیاات در کنکااور ،عنصااری چندبعاادی
است] .[6براساس شاواهد پاژوهشهاای دیگار ،عوامال مارثر

که این موضوع مورد دفلت واقع شده و متخصصان این حوزه،
برای کمب به دانشآموزان جهت موفقیت در آزمون کنکور
سراسری تاکنون هیچ الگویی ارا ه ندادهاند .محققین پژوهش
حاضر ،این برنامه درسی مغفول و نومفهوم را ،برنامه درسی
انفرادیشده نام نهادهاند ،تبیین اصول برنامه درسی انفرادیشده،
نه تنها میتواند به دانشآموزان جهت دستیابی به بهترین نتایج
در آزمون کنکور سراسری یاری رساند ،بلکه گامی مرثر در جهت
طراحی یب الگوی کارآمد در این حوزه خواهد بود و ضرورت
مطالعه حاضر را مشخ میکند.
حال پرسشی که در این مطالعه مطرم شدهاست این است
که باید به چه اصولی در تنظیم برنامه درسی انفرادیشده توجه
شود تا زمینه دستیابی به بهترین نتایج در آزمون کنکور سراسری
ایجاد گردد؟ با توجه به اهمیت نقش آزمون کنکور سراسری در
آینده تحصیلی-شغلی دانشآموزان؛ ضرورت بام بردن دانش
آنها در جهت تنظیم برنامه درسی انفرادیشده مطلوب و
رسیدن به موفقیت تحصیلی ،محدود بودن پژوهشهای کیفی در
این رابطه و نیز بر اساس پرسش فوق ،محققین با بررسی
تجارب یادگیری دانشآموزانی که در کنکور سراسری شرکت
کردهاند؛ به تبیین اصول برنامه درسی انفرادیشده به روش
پدیدارشناسی پرداختهاند .هدف مطالعه حاضر ،تبیین
پدیدارشناسانه و کشت نظر دانشآموزان شرکتکننده در کنکور
سراسری در مورد اصول برنامه درسی انفرادیشده از طریق
کاوش در تجارب یادگیری آنان میباشد.

روش ها
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یافته ها
پژوهش حاضر 18 ،شرکتکننده داشت؛ این افراد تجربه
حضور در آزمون کنکور  13۹۷را داشتند .محدوده سنی شرکت-
کنندگان ،از  18تا  20سال متغیر بود و و از نظر تحصیلی،
دانشجو یا پشت کنکوری بودند(جدول.)1
یافتااههااای حاصاال از تجااارب یااادگیری شاارکتکنناادگان
در کنکااور سراسااری ،در رابطااه بااا اصااول برنامااه درساای
انفاارادیشااده ،در سااه کااد مفهااومی اصاالی «اصاال منااابع
شااناختی»« ،اصاال منااابع روانشااناختی» و «اصاال منااابع
حمااایتی»(نمودار )1و هفااده کااد مفهااومی فرعاای دسااتهبناادی
شاادند .در ادامااه یافتااههااای حاصاال از ایاان مطالعااه و نیااز
قساامتهااایی از مصاااحبه شاارکتکنناادگان کااه منجاار بااه
اسااتخراج کاادهای مفهااومی اصاالی و فرعاای گردیااد ،تبیااین
شدهاست.
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در ایااان مطالعاااه از روش کیفااای از ناااوع پدیدارشناسااای
اسااتفاده شاادهاساات .شاارکتکنناادگان ایاان مطالعااه ،دانااش-
آموختگااان دوره متوسااطه دوم کااه در کنکااور  13۹۷شاارکت
کااردهانااد ،بودنااد؛ و بااا نمونااهگیااری هدفمنااد انتخاااب شاادند.
باارای انتخاااب شاارکتکنناادگان ،داشااتن دو مااالک الزاماای
بااود )1:افااراد مسااتعدی کااه معاادل دروس نهااایی آنهااا
بیشاااتراز 18.50باشاااد )2 ،افااارادی کاااه در آزماااون کنکاااور
سراساااری  13۹۷شااارکت کااارده باشاااند .محققاااین بااارای
دسترساای بااه شاارکتکنناادگان در شااهرهای تهااران ،مشااهد و
ساابزوار حضااور یافتنااد .باارای جمااعآوری دادههااا از مصاااحبه
عمیااق و نیمااهساااختاریافته اسااتفاده شااد .دادههااای زمینااهای
شامل سان ،رشاته و محال تحصایل دوران دبیرساتان ،معادل
دروس نهاااایی ،رتباااه و ساااهمیه کنکاااور ،رشاااته قباااولی در
دانشگاه ،ناام دانشاگاه و ناوع دوره باود .سارامت مصااحبه باه
صورت بازپاسا و براسااس راهنماای مصااحبه باود .راهنماای
مصاحبه ،مشتمل بار سارامت کلای پیراماون تجرباه یاادگیری
دانشآماوزان بارای شارکت در آزماون کنکاور سراساری باود.
از جمله اینکه «تجرباه خاود را از برناماه یاادگیریتاان ،بیاان

کنیاااد»« ،دمیااال موفقیت(یاااا عااادمموفقیااات) خاااود را در
آزمونهای مدرساه و کنکاور بیاان کنیاد« ،».دربااره افاراد یاا
عواملی که در موفقیت(یاا عادم موفقیات) شاما نقاش داشاته-
اند ،توضیت دهید».
حداقل مدت مصاحبه  35دقیقه و حداکثر آن  65دقیقه بود.
مصاحبهها تا رسیدن به مرحله اشباع اطالعاتی در همه درون-
مایههای حاصله ادامه یافت و تا مصاحبه هجدهم کامل شد .با
این وجود برای اطمینان بیشتر با چهار شرکتکننده دیگر هم
مصاحبه شد که دادههای جدید چیزی به اطالعات قبلی اضافه
نکرد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار تحلیل دادههای کیفی
مکسکیودا و بر اساس روش  ۷مرحلهای کالیزی(خواندن دقیق
کلیه توصیتها و یافتههای مهم شرکتکنندگان؛ استخراج
عبارات با اهمیت و جمالت مرتبال با پدیده؛ مفهوم بخشی به
جمالت مهم استخراجشده؛ مرتبسازی توصیفات شرکت-
کنندگان و مفاهیم مشترک در دستههای خاص؛ تبدیل کلیه
عقاید استنتاجشده به توصیفات جامع و کامل؛ تبدیل توصیفات
کامل پدیده به یب توصیت واقعی خالصه و مختصر؛ و مراجعه
به شرکتکنندگان برای روشن نمودن ایدههای به دست آمده و
موثق نمودن یافتهها) انجام شد].[18
به منظور کسب اطمینان بیشتر درباره صحت و پایایی
تحقیق ،عالوهبر محققین ،دو تن از اساتید آشنا با تحقیق کیفی،
متون و مفاهیم را مورد بازنگری قرار دادند ،که تا حدود ۹0
درصد در مورد مفاهیم اتفاقنظر وجود داشت .هم نین نتایج این
مطالعه در اختیار دانشآموزان دیگری که تجربه حضور در کنکور
را داشتند ،ولی در مطالعه شرکت نداشتند ،قرار گرفت آنها نیز با
توجه به تجارب خود این نتایج را تأیید کردند .در این مطالعه،
مالحظات اخالقی از جمله رضایت آگاهانه ،حفظ گمنامی و
محرمانه بودن اطالعات رعایت گردید.
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جدول  .1ویژگیهای جامعهشناختی مشارکتکنندگان
رشته
ردیف

سن

تحصیلی
(دبیرستان)

محل تحصیل معدل دروس

رتبه کنکور

(دبیرستان)

نهایی

(کشوری)

سهمیه
رتبه در سهمیه در

رشته قبولی ،دانشگاه ،نوع دوره

جنسیت

منطقه

1

1۹

ریاضی

مشهد

1۹/48

26۷

1۷۷

1

پسر

2

20

ریاضی

قا مشهر

1۹/64

۷88

246

2

دختر

3

1۹

ریاضی

اصفهان

18/53

2۷38۷

13۷0۹

1

دختر

4

18

ریاضی

جغتای

18/60

130۹83

3115۹

3

پسر

5

1۹

علوم تجربی

قم

20

25۷

124

2

پسر

6

18

علوم تجربی

سبزوار

1۹/6۷

1688

824

2

دختر

۷

18

علوم تجربی

تهران

1۹/83

1۹6

83

1

دختر

8

1۹

علوم تجربی

اراک

1۹/۷5

5۷61

1134

3

دختر

۹

1۹

علوم تجربی

اسفراین

1۹/2۷

168۹۷

3۹۹6

3

پسر

10

20

علوم تجربی

نقاب

1۹/۷4

1۷283

4102

3

دختر

11

18

علوم تجربی

مشهد

18/80

۹2320

22۹30

1

پسر

12
13

18
1۹

علوم تجربی
علوم تجربی

سبزوار
سبزوار

1۹/5۷
1۹/10

512۷
۷3۹03

2526
32۹8۷

2
2

پسر
دختر

14

1۹

علوم انسانی سلطان آباد

1۹/42

120۷

188

3

پسر

15

20

علوم انسانی

دامغان

1۹/8۷

132

42

2

دختر

16
1۷
18

1۹
1۹
18

علوم انسانی
علوم انسانی
علوم انسانی

نیشابور
تهران
داورزن

18/۷8
1۹/46
18/۹5

32068
۹1۹4
۷6526

1165۹
281۹
34328

2
1
3

دختر
دختر
پسر

مهندسیکاممیوتر ،دانشگاه فردوسی مشهد،
روزانه
مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریت،
روزانه
مهندسی نفت ،دانشگاه حکیم سبزواری،
روزانه
پشتکنکوری
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران ،روزانه
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،روزانه
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران ،روزانه
داروسازی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران،
روزانه
پرستاری ،سبزوار ،روزانه
آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان،
هاشمی نژاد مشهد ،روزانه
زیستشناسی جانوری ،دانشگاه حکیم
سبزواری ،سبزوار ،روزانه
پشتکنکوری
پشتکنکوری
آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،شهید
بهشتی مشهد ،روزانه
روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران،
روزانه
جغرافیا ،دانشگاه حکیم سبزواری ،روزانه
تاری  ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،روزانه
پشتکنکوری

اصل منابع
شناختی
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اصول برنامه درسی انفرادیشده

اصل منابع روان-
شناختی

اصل منابع
حمایتی

نمودار  .1اصول برنامه درسی انفرادیشده بر اساس تجارب یادگیری دانشآموزان

203

2021, Vol. 14, No.4

Edu Stra Med Sci

 .1اصل منابع شناختی

مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها در این کد مفهومی
اصلی ،دارای شش کد مفهومی فرعی به شرم مندرج در
جدول( )2است.
بخشی از گفتههای شرکتکنندگان که به نتایج جدول()2
منجر شد ،بدین شرم است :شرکتکننده  15ام بیان میکرد:
«برای موفقیت در کنکور روش مطالعه خیلی مهمه .من اول
متن کتاب رو با دقت مطالعه میکردم بعدش نکتههای مهمشو
یادداشت میکردم و بعد تستش رو میزدم و( »...تکنیبهای
مطالعه و یادگیری) .شرکتکننده  6ام بیان میکرد..« :کسی که
کنکور داره امن باید بدونه مثال سهشنبه ساعت  4چی میخواد
بخونه .من هر دو هفته ،برنامهریزی کوتاهمدت داشتم و واسه هر
درسم برنامه بلندمدت نوشته بودم(»...مدیریت منابع) .شرکت-
کننده  8ام بیان میکرد« :همیشه روز قبل آزمون آزمایشی،
دلالهای آزمون قبلیمو مرور میکردم تا تکرارشون نکنم ...بعد از
آزمون ،همون روز یا تا فرداش ،آزمونمو تحلیل میکردم و

اشکاممو با کمب دبیرم یا دوستانم ،رفع میکردم(»...مهارت
آزموندادن) .شرکتکننده  2ام بیان میکرد..« :وقتی میخواستم
مطلبی رو یاد بگیرم اول سعی میکردم کامل اونو بفهمم بعد
برای خودم توضیت میدادم و اگر نکته مهمی داشت داخل دفترم
مینوشتم(».رویکرد یادگیری) .شرکتکننده  5ام بیان میکرد:
«..زمانی که معلم داشت درس میداد ،همه حواسمو جمع می-
کردم ،سعی میکردم مطالب رو همونجا یاد بگیرم(»...گوش
دادن فعال) .شرکتکننده  18ام بیان میکرد..« :برای کنکورم
خیلی تست میزدم ،جوری شدهبود که نزدیکای کنکور دیگه
تست جدید نداشتم بزنم ،همه تکراری شده بودن .اینکار سرعت
تستزنی منو خیلی بام برد(»...مدیریت پاس گویی).
 .2اصل منابع روانشناختی

مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها در این زمینه اصلی،
دارای هفت کد مفهومی فرعی به شرم مندرج در جدول()3
است.

جدول  .2تجارب یادگیری دانشآموزان در زمینه اصول برنامه درسی انفرادیشده(اصل منابع شناختی)
کد مفهومی اصلی

واحدهای معنایی

کد مفهومی فرعی

تکنیبهای مطالعه و یادگیری
مدیریت منابع
اصل منابع شناختی

رویکرد یادگیری
حضور فعال در کالس درس
مدیریت پاس گویی
مهارت آزموندادن

مطالعه و مرور منظم مطالب درسی ،یادداشتبرداری ،تندخوانی ،حل تمرین و تست مداوم ،تمرکز روی
مطالب مهم و اساسی ،یادیارهای یادگیری(تصویرسازی ،رمزگذاری و  ،)..خودارزیابی یادگیری ،روشهای
جمعبندی و مرور(خالصهنویسی ،حاشیهنویسی ،نکتهبرداری ،مرتبنویسی و )..
تنظیم وقت ،تنظیم نحوه تالش ،انتخاب محیال مطالعه ،کمب گرفتن از دیگران یا منابع در مواقع مزم،
نظارت و کنترل بر مطالعه ،نظمدهی ،برنامهریزی
مطالعه بر پایه درک و فهم عمیق ،انتخاب روش مطالعه با توجه به ویژگیهای هر درس ،تالش در جهت
پرآموزی ،توجه به کیفیت مطالعه ،اولویت مطالعه کتاب درسی
گوشدادن فعال ،یادگیری در زمان تدریس معلم ،شرکت فعال در مباحث یادگیری
شناخت انواع سوالها ،استفاده از روش درست تستزنی ،مهارتورزی در تستزنی
شناخت و رفع بیدقتیها ،عجله نکردن در پاس گویی ،مدیریت زمان آزمون(تنظیم وقت) ،توجه دقیق به
دادهها و خواستههای سرامت ،یادگیری عمیق مباحث پر تست ،مدیریت جلسه آزمون ،تحلیل آزمون،
شناخت و رفع نقاق ضعت ،استفاده از راهحلهای کوتاه و میانبر ،برنامهریزی طبق برنامه راهبردی
آزمون(منابع و بودجهبندی) ،تالش برای بهبود مستمر نتیجه آزمون

جدول  .3تجارب یادگیری دانشآموزان در زمینه اصول برنامه درسی انفرادیشده(اصل منابع روانشناختی)
کد مفهومی اصلی

کد مفهومی فرعی

هدفگذاری و هدفمداری

ارزشگذاری
خودباوری
اصل منابع روانشناختی
آمادگیهای روانی

سالمت روانی
خواب و استراحت کافی
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هدفهای گامبهگام و پیوسته ،هدفهای قابل دستیابی ،حرکت در مسیر رسیدن به
اهداف
استفاده از راهبردهای انگیزشی ،حفظ اراده و انگیزه (مواجهه با خستگی)؛
ارزش قا ل شدن برای درس خواندن و یادگیری ،عدم اهمالکاری تحصیلی ،میزان
درگیرشدن در یادگیری ،توجه به عالیق ،نیازها ،تواناییها و استعدادها
اعتماد به نفس ،انتظار موفقیت ،امیدواری
درگیر حاشیه نشدن(موبایل ،شبکههای مجازی ،فیلمهای دیردرسی و ،)..رقابت با
خود ،حداقل تأثیرپذیری از نگرشهای منفی دیگران ،حداقل توجه به توقعات و
انتظارات بیجای دیگران ،مقابله با افکار منفی و مخرب ،حفظ امید و روحیه،
تمرکز حواس
نداشتن وسواس خشم و یا عصبانیت ،نداشتن بیماریهای روانی ،کنترل استرس و
اضطراب بیش از حد
تفریت محدود و شادیبخش ،مهمانی و استراحت طبق برنامه

204

] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-01-25

انگیزش

واحدهای معنایی

تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی¬شده با تأکید بر تجربه یادگیری شرکت¬کنندگان در کنکور سراسری

بخشی از گفتههای شرکتکنندگان که به نتایج جدول()3
منجر شد ،بدین شرم است :شرکتکننده  1۷ام بیان میکرد:
«..اگه هدفتون بزرگ باشه و ارادتون قوی ،حتی اگه ناامید هم
بشین زود میتونین شرایال ایدهآل رو بهدست بیارید! من زمانی
که ناامیدی میومد سرادم ،یب روز رو به خودم استراحت می-
دادم ،با خانواده یا دوستان میرفتم بیرون یا سینما ،بعدش دوباره
برمیگشتم سر درسم(»...هدفگذاری و هدفمداری) .شرکت-
کننده  11ام بیان میکرد ...« :عادت داشتم گوشیم همیشه
همراهم باشه و هر چند دقیقه چب میکردمش .گاهی میرفتم
داخل اینستاگرام و تلگرام ،وقتی به خودم میاومدم میدیدم کلی
وقتم تلت شده( »...آمادگیهای روانی) .شرکتکننده  12ام بیان
میکرد« :یب هفته قبل از کنکور به خاطر به یاد نیاوردن چند تا
فرمول فیزیب ،روحیمو از دست دادم .اون یه هفته ،شبا با قرص
میخوابیدم؛ اصال میل به دذا نداشتم؛ از شدت استرس تو دلم
آشوب بود(»...سالمت روانی) .شرکتکننده  1ام بیان میکرد:
«..گاهی وقتا خسته میشدم ،اما وقتی به آخرش فکر میکردم،
به اینکه نتیجه تالشمو چند ماه دیگه میبینم انردیم دو برابر
میشد(»...انگیزش) .شرکتکننده  1۷ام بیان میکرد ...« :برام
مهم بود طبق برنامهام پیش برم ،هدفم گرفتن بهترین نتیجه
بود(»..ارزشگذاری) .شرکتکننده  5ام بیان میکرد  ...« :از
ب گی اعتماد به نفسم بام بود و آدم پرتالشی بودم ،با وجود
اینکه تجربه آماده شدن برای آزمون کنکور واقعا طاقتفرسا بود؛
اما میدونستم که میتونم به چیزی که میخوام

برسم(»...خودباوری) .شرکتکننده  16ام بیان میکرد...« :
بیشتر وقتا برنامه منظمی برای خواب نداشتم ،گاهی وقتها زود
میخوابیدم ،گاهی دیر میخوابیدم ،گاهی موقع درس خوندن
چرت می زدم ،نزدیب امتحاناتم بیخوابیهام بیشتر میشد
(»...خواب و استراحت کافی).
 .3اصل منابع حمایتی

مفاااهیم اسااتخراجشااده از مصاااحبههااا در ایاان زمینااه
اصاالی ،دارای سااه کااد مفهااومی فرعاای بااه شاارم مناادرج در
جدول( )4است.
بخشی از گفتههای شرکتکنندگان که به نتاایج جادول()4
منجر شد ،بدین شرم است :شارکتکنناده  ۷ام بیاان مایکارد:
«...من موفقیتم رو مدیون پدر و مادرم هستم ...همیشه هماراهم
بااودن و حمااایتم کااردن و بهاام انگیاازه ماایدادن(»...خااانواده).
شرکتکننده  10ام بیان میکرد..« :دبیر فیزیکمون خیلی ضعیت
بود ،یازدهم و دوازدهم دبیرمون بود ،هماه ب اههاا ازش مای-
نالیدن ،توضیحاتش رو نمیفهمیادیم و تاوی ایان درس خیلای
مشکل داشتم(» ...مدرسه) .شرکتکننده  14ام بیان میکرد« :دو
سال آخر دبیرستان ،آزمون آزمایشی شارکت مایکاردم .هار دو
هفته یب بار آزمون داشتم ،آزمونهام برام مهم بود ،سعی مای-
کردم به منابعش برسم و با آمادگی کامل برم سر جلسه ...بارای
هر آزمون ساعی مایکاردم ترازهاامو بهتار کنم»(مکمالهاای
یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادگیری).

جدول  .4تجارب یادگیری دانشآموزان در زمینه اصول برنامه درسی انفرادیشده(اصل منابع حمایتی)
کد مفهومی اصلی

کد مفهومی فرعی

خانواده
اصل منابع حمایتی

مدرسه
مکملهای یادگیری

واحدهای معنایی

میزان انتظارات والدین ،حمایت(روحی ،روانی ،عاطفی) ،تهیه منابع و امکانات موردنیاز ،ارزش قا ل شدن
برای یادگیری دانشآموز
تدریس موفق معلم ،جو یادگیری در کالس و مدرسه ،حمایت کادر آموزشی در مدرسه ،جو رقابتی سالم
شرکت در آزمونهای آزمایشی ،شرکت در کالسهای کنکور و رفع اشکال ،مشاور تحصیلی آگاه و
متخص  ،سیدی و دیویدیهای آموزشی مناسب ،جزوهها و کتابهای کمب آموزشی مناسب،
تجربه های موفق و مفید دیگران ،همسامن(تعامالت ،یادگیری گروهی ،رفع اشکال)

بحث
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هدف مطالعه حاضر ،تبیین اصول برنامه درسی انفرادیشده،
با توجه به تجارب یادگیری دانشآموزانی است که با کنکور
سراسری مواجه شدهاند .در راستای رسیدن به این هدف،
محققین با استفاده از روش مصاحبه عمیق ،برنامه درسی
انفرادیشده دانشآموزان را مورد بررسی قرار دادند .پس از
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،یافتهها در
دالب سه کد مفهومی اصلی :اصل منابع شناختی ،اصل منابع
روانشناختی و اصل منابع حمایتی به دست آمد .هر یب از این
اصول ،دارای کد مفهومیهای فرعی هستند که در ادامه مورد
بررسی قرار گرفتهاند.
اصل منابع شناختی ،نشان میدهد هر دانشآموز با توجه به
تجربه زیسته تحصیلیاش ،ساختاری از منابع شناختی در ذهن

دارد ،هرچه این ساختار ،وسیعتر باشد؛ شانس برقراری ارتباق
بین مطالب جدید با دانش قبلی افزایش خواهد یافت و احتمال
یادگیری بیشتر خواهد شد] .[1۹اصل منابع شناختی ،شش کد
مفهومی فرعی :تکنیبهای مطالعه و یادگیری ،مدیریت منابع،
رویکرد یادگیری ،حضور فعال در کالس درس ،مدیریت پاس -
گویی ،مهارت آزموندادن را شامل میشود .برخی کدهای
مفهومی فوق الذکر در راستای نتایج صالحی و همکاران بود؛
آنان نشان دادند که شناسایی و آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی و ارتقای استفاده از آنها ،منجر به موفقیت تحصیلی
بیشتر میشود] .[20امینیان و قمیزاده نیز در مطالعهای گزارش
دادند که دانشجویان موفق عالوهبر اینکه از شیوههای مرثرتری
برای مطالعه و یادگیری(استفاده از روش پسختام ،سازماندادن
مطالب ،خواندن فعال ،طرم سوال و خواندن برای یافتن پاس )

نتیجه گیری
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،آنچه در زمینه تجربه
یادگیری در میان دانشآموزانی که در کنکور سراسری شرکت
کردهاند ،درک میشود؛ این است که منابع شناختی ،منابع روان-
شناختی و منابع حمایتی به عنوان اصول برنامه درسی انفرادی-
شده نقش تعیینکنندهای در نتایج این آزمون دارند .با توجه به
این مهم و نیز اهمیت کنکور سراسری در تعیین سرنوشت
تحصیلی دانشآموزان ،ضمن تأکید بر لزوم انجام تحقیقات
بیشتر و جامعتر ،نتایج این پژوهش میتواند گامی در جهت
تدوین الگوی برنامه درسی انفرادیشده به منظور موفقیت
تحصیلی دانشآموزان باشد.

سپاسگزاری
از کلیه شرکتکنندگان در فرایند مصاحبههای تخصصی
تشکر و قدردانی میشود.

مالحظات اخالقی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول ،در
دانشگاه شهید بهشتی تهران است .کد مصوبه رساله 31851
میباشد.

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع مالی
هزینههای این پژوهش توسال نویسندگان تأمین شدهاست.

منابع
leading students to go to private institutions for university
entrance exam preparation. Educ Measur Eval Stud.
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استفاده میکنند؛ از عادات تحصیلی(برنامهریزی درسی ،حضور
فعال در کالس درس ،مطالعه قبل از حضور در کالس ،مطالعه
بعد از تدریس) بهتری نیز برخوردارند].[21
اصل منابع روانشناختی ،یکی دیگر از نتایج این مطالعه
است؛ این اصل شامل هفت کد مفهومی فرعی :هدفگذاری و
هدفمداری ،انگیزش ،ارزشگذاری ،خودباوری ،آمادگیهای
روانی ،سالمت روانی ،خواب و استراحت کافی میشود .این
یافتهها در راستای پژوهشهای متعددی است؛ از جمله نتایج
مطالعه سجادی و همکاران نشان داد که هفت عامل
خودانگیختگی ،موقعیتطلبی ،هدفمندی ،سرعت عمل،
راهبردهای یادگیری ،محیال آموزشی و ویژگیهای خانوادگی در
موفقیت رتبههای برتر آزمون سراسری نقش داشتهاند].[10
نتایج مطالعه افشاری نیز نشان داد که باورهای اثربخش ،اهداف
پیشرفت و استراتژیهای یادگیری میتوانند پیشرفت تحصیلی را
به طور معناداری پیش بینی نمایند] .[22نریمانی و میری نیز در
پژوهش خود گزارش دادند که انگیزش مقوله مرکزی تأثیرگذار
در موفقیت تحصیلی است] .[8مدرسی و همکاران نیز در
مطالعهای گزارش دادند که اختالمت خواب بر عملکرد تحصیلی
نوجوانان تأثیر منفی دارد].[23
اصل منابع حمایتی ،حمایتهایی هستند که اگر به موقع و
به درستی ارا ه شوند ،نقش مرثری در موفقیت تحصیلی دانش-
آموز دارند .این اصل ،سه کد مفهومی فرعی :خانواده ،مدرسه،
مکملهای یادگیری را شامل میشود .این کدهای بهدست آمده،
در راستای نتایج تحقیقات مختلفی هستند .از جمله نودانی و
همکاران گزارش دادند که بام بودن سهم سرمایه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در خانواده ،احتمال موفقیت داوطلبان در
آزمون ورود به دانشگاه را بام میبرد] .[24در پژوهش دیگری
مورایرا ( )Moreiraو همکاران ،نشان دادند محیالهای حمایتی
مدرسه نقش مهمی در بهبود عملکرد ضعیت دانشآموزان
دارد] .[25حسینی و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند که
بین نتایج آزمونهای آزمایشی و نتایج داوطلبان در کنکور
سراسری رشته ریاضی ،همبستگی مناسبی برقرار است].[26
هم نین یافتههای هرناندز و پیترز نشان داد وقتی که
دانشجویان در کالسی با همسامن قدرتمند قرار میگیرند،
پیشرفت تحصیلی بیشتری بهدست میآورند].[2۷
یافتههای این مطالعه ،هم نین در راستای نتایج پژوهش-
های متعدد دیگری است]15 ،13 ،۹ ،۷و .[16آنچه به وضوم از
یافتههای این مطالعه دریافت میشود این است که اصول برنامه
درسی انفرادیشده ،نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانش-
آموزان دارد ،اصول برنامه درسی انفرادیشده حاصل از این

مطالعه میتواند به منظور تغییر نگرشها نسبت به یادگیری
مکانیکی ،جهتدهی درست تجارب یادگیری دانشآموزان و
تنظیم برنامه درسی انفرادیشده آنان ،برای کسب نتایج موفق
در امتحانات ،به ویژه در کنکور سراسری یاریرسان باشد ،اما تا
زمانیکه یب عزم جدی برای آشناکردن دانشآموزان با نحوه
تنظیم درست برنامه درسی انفرادیشده وجود نداشته باشد.
نمیتوان امید داشت که آسیبهای ناشی از عدم توجه به آن،
بهخودی خود از بین برود .هم نین خانواده ها ،مشاوران و کادر
آموزشی مدارس بایستی در این زمینه آموزشهای مزم را ببینند.
تا بتوانند به دانشآموزان در تنظیم هرچه بهتر برنامه درسی
انفرادیشده یاری رسانند.
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