ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

برنامه ريزی؛ راز موفقيت دانش آموزان برتر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮب در رﻓﺘﺎر اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪ)ﻫﺪف( و ﻫﻢ ﺑﻬﱰﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴنت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺪاوم آن اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺪادن ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ منﻮدن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.
اﮔﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ درس رﯾﺎﺿﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺮ روز ۴
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ! ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً اﻧﮕﯿﺰه و اراده ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﺷام ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اول ﻫﺪف و
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﮔﺎم دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻫﺪف را ﻋﻤﻠﯽ منﺎﯾﯿﺪ . ...ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ در
ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻃﺮح و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی راه را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و در
ﮐامل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺣﺘﯽ وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﺪ! ﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺸﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و روﺷﻦ ﻫﺮﮔﺰ منﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ:
زﻣﺎن ﴍوع :ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﴍوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﴍوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ اﺑﺘﺪای ﻫﺮ
ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺷام ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد آن را اﺻﻼح
منﻮده ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﺷﺐ ﻫﺎی
اﻣﺘﺤﺎن آرام ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷامﺳﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای  ۳ﺗﺎ  ۴واﺣﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﮏ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد از  ۲ﺗﺎ  ۳واﺣﺪ ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ دروس و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﺮ روز را ﻫامن روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺣﺮﻓﻪ ای درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :در اﺧﺘﺼﺎص دادن وﻗﺖ ﺑﺮای دروس ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ دروس را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ دروس
ﺣﻔﻈﯽ و دروس متﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دروس ﻧﯿﺰ،
ﴏﻓﻪ ﻧﻈﺮ از ﺗﺌﻮری)ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ،ادﺑﯿﺎت و دﯾﻨﯽ( ﯾﺎ متﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮدن) ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ،
ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ( ،روش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓنت از دﺑﯿﺮ
ﻫامن درس ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
درس را ﭘﯿﺪا منﻮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه و زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس
ﻫﺎی ورزش و زﺑﺎن دارﯾﺪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻬامن دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻬامﻧﯽ ﻣﯽ
روﯾﺪ و . ...در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻤﱰی ﺑﺮای آن روز ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
واﺣﺪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در روز ﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺑﺎ داﺷنت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺪف ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن
"ﻧﻪ" ﮔﻔنت را متﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز زﻣﺎﻧﯽ)ﻣﺜﻼ زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ( ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ
ﺣﺠﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ)در ﺳﺎل ﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم(
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ و
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﺳﺘﺘﺎن“ ﻧﻪ”ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی را ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺷﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷام ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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