
ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط 
باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.

ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه 
آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. 

ـ مقاله يك خط در ميان، بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها 
مي توانند با نرم افزار word و روي سي دي يا از طريق پيام نگار مجله ارسال شوند.

ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي 
علمي و فني دقت الزم مبذول شود.

ـ محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.

مدیرمسئول: محمد ناصري
سردبیر:  محمدرضاحشمتي

شوراي برنامه ریزي و کارشناسي: 
منصور ملک عباسي، علی اصغر جعفریان 

فرحناز حدادي و لیلي محمدحسین         
مدیر داخلي: فاطمه محمودیان   

ویراستار: کبري محمودي
طراح گرافیک: ندا عظیمي

نشاني دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالي، 
پالك 266

صندوق پستي: 16595/179
تلفن: 88490232
نمابر: 88301478

www.roshdmag.ir :وبگاه
rahnamayi@roshdmag.ir :پیام نگار

تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88301482
کد مدیرمسئول: 102   

کد سردبیر: 115  
 کد مشترکین: 114

نشاني امور مشترکین: 
تهران، صندوق پستي: 16595/111

تلفن امور مشترکین: 77336655-6
 شمارگان: 35000 نسخه

چاپ: شرکت افست )سهامي عام(

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان محترم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه  ریزي آموزشي
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی

   ماه نامة آموزشي، تحلیلي و اطالع رساني
    براي دبیران، دانشجویان و کارشناسان آموزش وپرورش

    دورة هجدهم  آبان 1391  شمارة پي درپي 100 

۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دی�دن/ محمدرضا حشمتي.
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  در مدرسة فرزندم چه مي گذرد؟/ ثمانه ایرواني.
7 . . . . . . . . براي ایجاد فرهنگ تفاهم از کجا شروع کنیم؟/ لیلي محمدحسین.
1۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شبه قاره و معلمان/ دکتر نیره ش��اه محمدي.
15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلزایمر و فش�ارخون/ دکتر احمد مختاریان.
1۸  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب مسئولیت ساز/ منا خاطري.
۲1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فناوري دست و پاگیر/ سپیده ش��هیدي.
۲4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سخنران شناسي/ محمد شاکر � مهدي رضاییان.
۲6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لحظه اي که در یاد مانده/ خیریه بیگم حائ��ري زاده.
۳5  . . . . . . . . . . . ضربه به س�ر و اقدامات تشخیصي/ دکتر سیدعلي محمودي.
۳۸  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفظ اطالعات با آیینه/ آرمان صوفیان��ي.
4۰  . جشنوارة الگوهاي برتر تدریس/ عبداالمیر گیلک � دکتر نیره شاه محمدي.
46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ش�مارة صدم تازه اول راه است/ حمید نورشمسي.
4۸  . . . . . . . . آموزش و پرورش ایران در صد س�ال گذشته/ دکتر احمد صافي.

ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 
سطر تنظيم شود.

ـ كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از متن استخراج شوند.
ـ مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد.   

ـ معرفي نامة كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين 
و آثار وي پيوست شود.

ـ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.
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ديــــــدن 
محمدرضا حشمتی

یاددا�ت �رد��ر
یک��ی از س��نت های خ��وب دفت��ر انتش��ارات و 
تکنولوژی آموزش��ی، »دیدن« اس��ت. دیدن گذشته، 
دیدن زحمات دیگران و پیشینیان، و دیدن برنامه های 
آینده. چه نیکوست که در پس این »دیدن« به مرحلة 
»اندیشیدن« برسیم و سرانجام در ایستگاه ارزشمند 
»ارزش��یابی خود« وقوف کنیم. تاکنون صد شماره از 
مجلة رش��د آموزش راهنمایی تحصیلی منتشر شده 
است. مجله در این صدمین شماره به ۲1 سالگی که 
مرحلة  جوانی اس��ت رسیده است. اولین شمارة مجلة 
رش��د آموزش راهنمایی تحصیلی در مهرماه 1۳71 
انتشار یافت. در سرمقالة آن نوشتة خانم فروغ تن ساز، 
دربارة هدف دفتر از انتشار مجلة رشد آموزش راهنمایی 
تحصیلی از زبان دکتر حدادعادل، رئیس وقت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این طور بیان شده بود 
که: »... مقصد ما این اس��ت که عالوه  بر کتاب درسی 
ک��ه در اختیار معلم و دانش آموز قرار می  دهیم، معلم 
را برای بهبود کیفیت تدریس پش��تیبانی می کنیم و 
امید ما این اس��ت که همة معلمان دورة  راهنمایی و 
خصوصاً آن  ها که در ش��هرها و روستاهای دوردست 

تدریس می کنند و قلبش��ان از عشق به دانش آموزان 
ماالمال اس��ت به صورت مرتب برای افزایش مهارت 
معلم��ی خود مجله ای تخصص��ی دریافت کنند و به 
صورت پیوسته در جریان یک آموزش ضمن خدمت 

رسمی قرار گیرند.«
بدین ترتیب بود که انتش��ار مجلة رش��د آموزش 
راهنمایی تحصیلی آغاز شد و در ۲1 سال 99 شماره 
از آن در دس��ترس عالقه مندان قرار گرفت. این مجله 
از بدو تولد به دس��ت افراد فروتن، پرتالش و دلس��وز 
سپرده ش��د. خانم تن ساز از پاییز سال 71 تا بهار 74 
نخس��تین س��ردبیر مجله بود که با تالش  بی وقفه، با 
وجود مشکالت زیاد، نهال نورسیدة مجله را در دستان 
پربرکت خود پرورش داد. مجله های آن دوران اگرچه از 
کیفیت چاپ باالیی برخوردار نبودند، اما از دید علمی 
و آموزشی محتوایی پربار داشتند. طوری که پاسخگوی 
بس��یاری از نیازهای معلمان دورة راهنمایی تحصیلی 
بودند . اما در س��ال های بعد س��کان داری س��اختار و 
محتوای مجله را بزرگوارانی چون جعفر ربانی، فرهاد 

بخشنده و  خسرو داودی بر عهده گرفتند. 
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دورة 
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محمد پریسایـ
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علی نجمی
پریسا سندسی
پروانه هادی پور
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آزیتا کوثری
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ناهید کاظمی

1374-84

جعفر ربانیفرهاد بخشندهعلیرضا حاجیان زادهسوم
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1384-86
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محمد ناصری

منصور ملک عباسیخسرو داودی
احمد شریفان
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زهره خداجوی

88-1386پریسا سندسی
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منصور ملک عباسی
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ندا عظیمی

1388 - - -

ضمن قدردان��ی از همة  هم��کاران عزیز، چه در 
گذشته و چه حال، الزم است از نیروهای ارزشمندی 
که اسامی آن ها در جدول پیوست آمده است یاد شود 
که با شور و عالقه، برای تولید مجله و تأمین محتوای 
آن، خالصانه و صمیمانه تالش کرده اند. یاد و خاطرة 
هم��کاری آنان با مجله هرگز فراموش نخواهد ش��د؛ 
دوس��تان و همراهانی که بدون هم فکری و همکاری 
ارزش��مند آن ها، طی این راه دشوار ممکن نبود. برای 
همة این عزیزان که در طول دو دهه، در راه شکوفایی 
اس��تعدادهای فرزندان این مرزوب��وم، در تالش برای 
تولید و تأمین مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی 
و ب��ه تبع آن بهبود کم��ی و کیفی مجله گام نهادند، 
آرزوی ش��ادی و تندرس��تی دارم و از درگاه خداوند 

متعال توفیق روزافزون آنان را خواستارم.
و اما خدا را ش��اکریم که به ما دوستانی بخشیده 
اس��ت ک��ه از »داش��ته ها« و »کاش��ته ها«ی خود با 

ش��فافیتی زالل تر از آب، مهربان تر از نسیم، روشن تر 
و منعکس کننده تر از آیینه و آفتاب، آنچه را دارند به 
ما هدیه می کنند و هیچ گاه در چهرة پر از مهربانی و 

عطوفت آن ها گردی از خستگی نمی بینیم.
در نگاهی دیگر، آنچه در این صد ش��مارة  مجله 
دیده می ش��ود، محصول توجه و حمایت ش��ما بوده 
و هس��ت. مطال��ب ارزش��مندی که می فرس��تادید، 
نق��د و نظرهایی که برای بهت��ر پیمودن راه تعلیم و 
تربی��ت ارائه می کردید و  نکته ها و رهنمودهایی که 
دس��تگیرمان بود و پا به پایمان جلو می برد تا شیوة 
درس��ت راه رفتن بیاموزیم. در اینجا بود که این باور 
در ما تقویت شد که تولید مجله کاری است گروهی 
و اگر هماهنگی در آن نباشد نتیجه و محصول ابتر و 
نامرغوب خواهد بود. امید است که همچنان در گروه 
ما، با فعالیت بیش��تر، در غنا بخشیدن به مجله یار و 

مددکارمان باشید.
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س��ازنده ای که چند نمونه از آن ها را می آوریم، رغبت 
عموم والدین خصوصاً پدران را به »آمدن« به مدرسه 

افزایش داد ؟ به این پیشنهادها نگاهی می اندازیم:
* بهتر اس��ت م��دارس ضمن تدارک جلس��ات 
مالقات با والدین در طول هر ماه، هر هفته نیز روزهای 
مش��خصی را تعیین کنند تا والدی��ن در صورت بروز 
مش��کالت احتمالی بتوانند هر چه سریع تر مدرسه را 

در جریان قرار دهند. 
* مدرسه باید شرایطی فراهم کند تا هنگامی که 
والدین به مدرسه مراجعه می کنند احساس کنند که 
آن ه��ا هم یکی از چندین پدر و مادری هس��تند که 

روزانه به مدرسة فرزندشان می روند. 
* مدارس می توانند با تهیة تقویم ساالنه ای که 
فعالیت ها و برنامه های طول س��ال مدرس��ه در آن 
مش��خص شده اس��ت، گام مؤثری در جلب اعتماد 
و هم��کاری والدین بردارند. وفاداری به برنامه هایی 
که معموالً در ابتدای س��ال تحصیلی اعالم می شود 
و ارائة آن ها تا پایان س��ال تحصیلی، از دیگر موارد 

تأثیرگذار است. 

من فضای خشک بازدارنده را دوست ندارم
اگر از دریچة چش��م پدر ی��ا مادر به موضوع نگاه 

کنیم، شاید اولین و مهم ترین نکته این باشد که: 
والدین به  دلیل اشتغال یا دغدغه های گوناگون در 
امور مدرسه مداخله نمی کنند و روز به روز از مدرسه و 
به تبع آن از امور تحصیلی فرزندشان فاصله می گیرند. 
البته نمی ت��وان گفت که آن ها از فرزندش��ان فاصله 
می گیرند، چرا  که می توانند کنترل فرزند و ارتباط با 

در مدرسة فرزندم 
چ����ه می گذرد؟ 

ثمانه ایرواني 

ز�د�ی �در�ء 

ارتباط والدین با مدرسه 
گاه��ی والدین به  دلیل اش��تغال ی��ا دغدغه های 
گوناگون، در امور مدرسه دخالت نمی کنند و به مرور 
از مدرسه و به تبع آن از امور مدرسة فرزندشان فاصله 
می گیرن��د. این در حالی اس��ت که مدارس می توانند 
مانع از ایجاد این گونه ش��کاف ها ش��وند. کادر مجرب 
مدرسه تمایل دارد که والدین بیشتر به مدرسه بیایند ، 
بیش��تر از اوضاع مدرسه باخبر شوند ، بیشتر ببینند و 

بیشتر مشارکت داشته باشند . 
اما چرا کادر مدرس��ه همیشه از نبود این ارتباط 
ناراضی اس��ت ؟ آیا می توان با اس��تفاده از راهکارهای 

والدین منتظر دانش آموزان برای بردن آن ها به خانه 
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معلم  یا مدیر را با تلفن ،  ایمیل  یا دیداری بسیار کوتاه 
انجام دهند . اگر صادق  تر باش��یم بس��یاری از والدیِن 
امروز نسبت به دوران گذشته، مثالً بیست سال پیش، 
از فرزند خود فاصله نگرفته اند و اتفاقاً از ارتباط والدین 
با کادر مدرسه و تأثیر آن روی دانش آموز آگاهی دارند . 
در ح��ال حاضر، آمار والدینی که هر روز، حتی در دو 
نوبت، فرزندان خود را به مدرسه می رسانند و به منزل 
بر می گردانند، بی آنکه داخل مدرسه شوند ، نسبت به 
گذشته بسیار زیادتر شده است. این نشان می دهد که 
نگرانی عمومی والدین به امور مدرسة بچه ها افزایش 
یافته اس��ت، اما چرا کادر مدرسه هنوز از این موضوع 
ناراضی اس��ت؟ من می فهمم که منظور کادر مدرسه 
اوضاع درس��ی و اخالقی دانش آموز است، اما چرا یک 
والد با رغبت بیشتری به مدرسه نمی آید ؟ او که تا دم 
مدرسه آمده اس��ت، آیا برایش سخت است به داخل 
هم بیاید ) مثاًل هفته ای دوبار ( و دقایقی را با معلمان ، 

کادر مدرسه و باالخص با بچه ها باشد ؟ 

من به فضای مدرسه تعلق ندارم 
ب��ه نظر بنده پدر یا مادر بیش��تر از اینکه از کادر 
مدرس��ه و مقررات آن رنج بکش��د ، از خود »مدرسه« 
به معنای فیزیکی آن رنج می کشد . نگاهی به ورودی 
اکثر مدارس کشور بیندازید، یک در  بزرگ و دیواری 

ساده که حتی سایه بان یا درختی ندارد که پدر و مادر 
آنجا منتظر فرزندش��ان ش��وند . لحظات انتظار پشت 
در مدرس��ه، هیچ لذتی برای اولیا ندارد که بخواهند 
از آن در رد هم بش��وند؛ مگر آنکه مجبورشان کنند. 
 اگر برحسب اتفاق ) مثاًل جلسة انجمن اولیا یا جلسات 
مرسوم دیگر مدرسه ( وارد مدرسه شوند، چه می بینند ؟ 

من در مدرس�ه فضایی صمیمی ب�رای والدین و 
کادر آموزشی نمی بینم 

آیا فضای دل نش��ینی مانند بوس��تان را جلوی 
چش��مان او می گذاری��م ؟ آی��ا از نظ��ر زیبایی های 
معم��اری، او را پذیرایی می کنی��م . او باید به همراه 
س��ایر والدین در گوشه ای بایس��تد تا کادر مدرسه 
اجازه دهند و بگویند که لطفاً به کالس فالن بروید . 
لطفاً به س��الن و طبقة فالن بروید و منتظر بمانید تا 
جلسه شروع شود . لطفاً منتظر بمانید تا جلسة مدیر 

تمام شود بعد به اتاقش بروید . 
مدرسة خیلی بهتری اگر داشته باشیم، اتاق انتظار 
ی��ا راهرویی با چند صندلی دارد. و والدینی که زودتر 
آمده اند، صندلی ها را پر کرده اند. بقیه نیز می ایستند ، 
بی آنک��ه از آن حس جدی و غریبی که به فضا دارند، 
کاسته شود . اگر به رفتار همان والد در دیگر فضاهای 
اجتماعی ش��هر نگاهی بیندازید، چهره ای دیگر از او 

در مدرسة فرزندم 
چ����ه می گذرد؟ 

 پدر یا مادر بیشتر از 
اینکه از کادر مدرسه و   
 مقررات آن رنج بکشد ، 
از خود »مدرسه« به  
 معنای فیزیکی آن رنج 
می کشد

والدین در حیاط مدرسه منتظر شروع جلسه و برنامه 
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براى ايجاد فرهنگ تفاهم 
از كجا شروع كنيم؟

می بینید . چه��ره ای که می داند چه کار کند ، می داند 
کجا برود ، کجا را نش��انه گیری و به فرزند خود اشاره 
کن��د و کج��ا را مدیریت کن��د . در پارک م��ی دود و 
می خندد . در فروشگاه های خرید حس استقالل دارد . 
در محل کار خود راحت است و در خیابان با آسودگی 
راه می رود . اما در مدرس��ه معذب اس��ت . آرام اس��ت . 
ساکت است و خجالتی ؛ بی هیچ فعالیتی . منتظر است، 
اما این انتظار کش��نده اس��ت . منتظر مؤاخذه ، تنبیه ، 
تشویق و حرفی یا سخنی از سوی کسی غیر از پدر و 
مادر است . آن ها بیشتر در مدرسه نقش شنونده دارند 

تا مشارکت کننده . 

من در مدرسه فعالیت فرزندم را نمی بینم   
هر زمان��ی که ولی وارد مدرس��ه می ش��ود ، اگر 
برحسب اتفاق باشد ، یا وقت زنگ تفریح است یا زمان 
کالس ها یا خارج از زمان عادی مدرسه . به این ترتیب، 
به غیر از زمان کوتاه یک ربع زنگ تفریح که ش��ادی 
و سروصدای بچه ها را می ش��نود، دیگر دانش آموزی 
نمی بین��د . مگر چن��د نفری که گاه یا ب��رای گرفتن 
ماژیک اضافی به دفتر آمده اند یا دست شویی رفته اند . 
گویی وارد س��اختمانی شده اس��ت که دانش آموزی 
در آن نیس��ت . س��کوتی مبهم برقرار است که این به 
گیج شدن او و انس نگرفتن او با فضا ) مدرسه ( کمک 
می کند . وقتی وارد مدرسه می شود و منتظر یک اتفاق 
اس��ت ، حتی تابلویی ، باغچة کوچکی ، نمایش��گاهی ، 
نمایشی از کارگروهی و آزمایشگاه روبازی، هیچ چیز 
دیده نمی شود که او احساس خرسندی کند از اینکه 
وارد مدرس��ة فرزندش شده اس��ت و کارها و فعالیت 
او یا همکالسی هایش را از نزدیک می بیند . اینجاست 
که فضایی بس��یار س��رد و بی روح، برای فردی که از 
بیرون می آید، تعریف کرده ایم . ش��اید بس��یاری از ما 
بگوییم دیوار ه��ا را رنگ کرده ایم ، تابلو گذاش��ته ایم . 
گل کاش��ته ایم ... و من می گویم پس بچه ها کجایند ؟ 
فعالیتشان کجاس��ت ؟ حضور گرمشان چه می شود و 

من در این فضا کجایم ؟ جایگاهم چیست ؟ 
به نظر ش��ما ، معماری مدرسه در حضور پررنگ 

اولیا نقش دارد ؟ منتظر شمارة بعدی باشید . 
 منتظ��ر نظ��رات ش��ما خوانن��دگان هس��تیم . 

نوشته هایتان را به این نشانی براي ما بفرستید: 
samaneh@irvani.com

در ورودی مدرسه ای ابتدایی در شهر تهران 

یکی از چشم انداز هایی که اولیا در بدو ورود به مدرسه می بینند . 
مدرسه اي راهنمایی در شهر تهران 

6

شمارة 2 
آبان 91
دورة 18



براى ايجاد فرهنگ تفاهم 
از كجا شروع كنيم؟

در مدارسی که روش های احیاکنندة تربیتی به 
کار می رود، دانش آموزان یاد می گیرند با عواقب رفتار 
غیرقابل پذیرش خود مواجه ش��وند، صدمه ای را که 
ب��ه محیط یا به دیگران زده اند اصالح کنند و جامعة 

مدرسه را بسازند.
دانش آموزی عصبانی می ش��ود و به معلم ناسزا 
می گوید، معلم او را به دفتر می فرستد، ناظم حضور 
او را در کالس ب��ه مدت س��ه روز ب��ه حالت تعلیق 

درمی آورد )یا او را از مدرسه اخراج می کند(. 
همة ما از بی ادبی و از دست رفتن حد و مرزهای 
رفت��اری و اولیای غیرمس��ئولی که چنین بچه هایی 
بزرگ کرده اند، دلخوریم و این تنبیه را چنین توجیه 
می کنیم: »دانش آموز باید پاسخگوی رفتارش« باشد. 
اما این تنبیه منفعالنه اس��ت. زیرا دانش آموز مجبور 
نیس��ت کاری انجام دهد. بنابراین از دس��ت معلم و 
ناظم عصبانی باقی می ماند. چون فکر می کند قربانی 
ش��ده اس��ت. او در نظر نمی گیرد چطور به دیگران 
صدمه زده اس��ت یا چطور می تواند اوضاع را درست 
کند و چن��د روز بعد به کالس درس برمی گردد، در 

حالی که هیچ مشکلی حل نشده است.

���نگ �فا�م

لیلی محمدحسین

برای همدلی در مدرسه، به طوری که احساس کنیم در تمام فضا روح تفاهم 
و گفت وگو به جای بدبینی و جدال حاکم است، باید همة اجزای نظام مدرسه 
دس�ت به دس�ت هم دهند تا با اجرای روش هایی در کالس درس یا خارج از 
آن، به تقویت این فرهنگ کمک کنند. یکی از عواملی که ممکن است موجب 
اختالف ش�دید بین دانش آموزان و کادر آموزش�ی و اجرایی مدرس�ه شود، 
رفتارهای خالف مقررات و هنجارهای جامعه و مدرس�ه اس�ت. روش برخورد 
با این رفتارها یا موقعیت های مسئله ساز، تعیین کنندة نوع فرهنگ حاکم بر 

مدرسه است.
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روش های تنبیهی 
رفت��ار منفی  نه فقط 
را کاه��ش نمی ده��د 
بلک��ه در واق��ع آن را 
با  می کن��د.  تش��دید 
احیاکننده،   روش های 
دانش آموزان با رفتار غیرقابل پذیرش خود مواجه می شوند 
و در فرایندهایی که بیشتر حمایت کننده اند تا خوارکننده، 

مسئولیت آن را به دوش می گیرند.
پیش فرض اصلی در این روش آن است که وقتی افراِد 
در موض��ع قدرت )مانند مدیر، معاون یا معلم در مدرس��ه( 
هم��راه با افراد تحت پوششش��ان کاری انجام می دهند � به 
ج��ای در برابر یا برای آن ها� آن افراد خش��نودتر، همراه تر 
و خالق تر می شوند و به احتمال قوی در رفتارشان تغییرات 

مثبت ایجاد می کنند.

سه روش مؤثر احیاکننده
 برگزاری جلسة حمایت کننده یا اصالحی  

رس��می ترین فراین��د احیا کننده ک��ه ب��ه برنامه ریزی 
قبل��ی احتیاج دارد و در موارد بس��یار جدی ب��ه کار گرفته 
می شود، برگزاری جلسة حمایت کننده است. در این جلسه، 
تس��هیل کننده ای آموزش دیده، همة افراد درگیر در ماجرا را 
فرامی خواند تا بررسی کنند چه اتفاقی افتاده است، چه کسی 
آس��یب دیده است و برای درس��ت شدن اوضاع چه کارهایی 
الزم اس��ت انجام شود. ش��رکت کنندگان گرد می نشینند و 
یکی یکی صحبت می کنند. بعضی از گروه ها از یک »س��نگ 
سخن«1 استفاده می کنند. تسهیل کننده از نوشته ای استفاده 
می کند که در آن س��ؤال هایی برای هدایت شرکت کنندگان 
وجود دارد تا دربارة ماجرا بیندیشند؛ اینکه چه کسی و چطور 
از این ماجرا آسیب دیده است و شرایط چطور اصالح می شود.

مثالً در یکی از مدرسه های آمریکایی ماجرایی رخ داده 
بود. دو دختر 1۳ س��اله مبلغ ۲۰ دالر را از کیف کس��ی که 
به عنوان داوطلب آموزش زبان دوم از مدرسه بازدید می کرد 
دزدیده بودند. او کیفش را در کالس��ی خالی رها کرده بود. 
در برگش��ت، دو دختر را دیده بود که با نگاهی عجیب آنجا 
ایس��تاده بودند. یکی از دخترها فوراً به قصد دست ش��ویی 

بیرون رفته و پول را آنجا پنهان کرده بود. 
بع��داً ماموران امنیتی مدرس��ه پول را در س��طل زبالة 
دست شویی پیدا کردند. بعد از اینکه هر دو دختر به گناهشان 
اعتراف کردند، مدیر تصمیم گرفت جلسه ای اصالحی برگزار 
کند. جلس��ه یک هفته بعد از دزدی تشکیل شد. یازده نفر 

در آن شرکت کردند: مشاور که جلسه را تسهیل می کرد، دو 
دختر، س��ه نفر از خانواده های دو دختر، یک داوطلب، یک 
معلم، مدیر، یک ناظر و معاون مدرس��ه. به نظر جان بیلی، 
مدیر آموزش مس��تمر در »مؤسس��ة بین المللی روش های 
احیاکنن��ده«، خیلی خوب خواهد ب��ود که هم قربانی و هم 
گناه��کار، کس دیگری را که تح��ت تأثیر ماجرا قرار گرفته 
است در جلسه داش��ته باشند؛ کسی که شخصاً برای آن ها 
دل می س��وزاند. معموالً حداقل تعداد برای چنین جلسه ای 

پنج نفر است.
طی جلسه، بازدیدکننده )قربانی( توضیح داد که ماجرا 
چطور به او صدمه زده اس��ت. شوهرش مریض و بیکار بود و 
او تنها نان آور خانه محسوب می شد. بنابراین، ۲۰ دالر برای 
او مبلغ قابل توجهی بود. وقتی دخترها موضوع را شنیدند، 
به گریه افتادند. دختری که پول را برداشته بود، گفت: هرگز 
نمی دانستم کاری که کردم چطور به بقیه صدمه می زند. هر 

دو دختر پشیمان بودند. قربانی هم اشک ریخت.
مدیر مدرس��ه می گف��ت که این تجربه برای او بس��یار 
خوب بوده است، چون در چنین مواردی، معموالً اولیا حالت 
تدافعی به خود می گیرند و بعد سر بچه شان داد می کشند. 
در این ماجرا، دخترها به جای خشمگین شدن، از کارشان 
ش��رمنده و پشیمان ش��ده بودند و اولیای آن ها سپاس گزار 
بودند که مدرس��ه به دخترانشان  فرصتی دوباره داده است. 
بعداً دخترها نامة عذرخواهی به بازدیدکننده نوشتند و از آن 

به بعد هیچ رفتار مشکل داری از آن دو سر نزد.
چنین جلس��ة اصالحی می تواند تأثیر شگرفی بر رفتار 
دانش آموزان بگذارد ولی روش  های غیررسمی حمایت کننده 
نیز بر فرهنگ مدرسه تأثیر بسزایی دارند؛ چون این روش های 
غیررس��می از نظر کمیت زیادند و جزئی از زندگی روزمرة 
مدرسه هس��تند. در مدرسه ای که روش  های حمایت کننده 
جزو هنجارهای آن اس��ت، معلمان و معاونان در مواجهه با 
رفتارهای چالش برانگیز، به طور معمول، از سؤال هایی که در 
جلسة اصالحی مطرح شد استفاده می کنند تا به دانش آموزان 

کمک کنند دربارة تأثیر رفتارشان بر دیگران بیندیشند. 
فرض کنید پسری کالس را به هم می ریزد. به جای اینکه 
او را به دفتر مدیر مدرس��ه بفرستیم که در این حالت فقط 
عصبانی و آمادة تکرار همان رفتار می شود، معلمش ممکن 
اس��ت از او بپرس��د: »فکر می کنی از اینکه کالس را به هم 
بریزی چه کسی صدمه می بیند؟« با این سؤال ممکن است 
دانش آموز متوجه شود که نه تنها معلم بلکه همکالسی هایش 
نیز آس��یب می بینن��د، چون او وقت یادگیری ش��ان را هدر 
می دهد. جوانان ممکن اس��ت به این جور فکر کردن عادت 

ذهن ما انسان ها برای برقراری 
ارتباط طراحی شده است و برای 
سالمت عاطفی احتیاج داریم به 
جامعه ای احساس پیوند و تعلق 

داشته باشیم
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نداشته باشند. آن ها در ابتدا به راهنمایی احتیاج دارند ولی 
به سرعت آن را یاد می گیرند.

سؤال هایی برای کسانی که گناهکارند:
چه اتفاقی افتاد؟

آن موقع به چه فکر می کردی؟
از وقتی آن اتفاق افتاده است چه فکرهایی کرده ای؟

فکر می کنی چه کس��انی از اعم��ال تو و به چه صورتی 
آسیب دیدند؟

فکر می کنی برای اصالح امور چه کار باید بکنی؟
سؤال هایی برای کسانی که از گناه آسیب دیده اند:

وقت��ی فهمیدی چنین اتفاقی افتاده اس��ت، چه فکری 
کردی؟

این اتفاق چه تأثیری بر تو و دیگران داشت؟
سخت ترین موضوع برایت چه بود؟

فکر می کنی برای اصالح ام��ور چه کارهایی باید انجام 
شود؟

 بیان جمالت عاطفی  
یک��ی از روش  های غیررس��می حمایت کنن��ده که به 
دانش آم��وزان کمک می کند تأثیر رفتارش��ان را بر دیگران 
درک کنند، عبارت های عاطفی است؛ یعنی بیان احساس در 
واکنش به رفتارهای مثبت یا منفی دیگران. عبارات عاطفی، 
ش��خصی را که به کارشان می برد، احساساتی می کند، فوراً 
ارتباط بین افراد درگیر را تغییر می دهد و ارتباطات بین افراد 

مدرسه را بهبود می بخشد.
فرض کنید ش��اگردی با کوبیدن مش��تش روی میز، 
کالس را به هم می ریزد. معلم ممکن است به جای »ساکت 
باش!« بگوید: »وقتی کالس را این جوری به هم می ریزی، 
من دلس��رد و عصبانی می شوم/ احساس دلسردی و خشم 
می کنم«.  بعضی از دانش آموزان ممکن است تعجب کنند 
که معلم هم  احس��اس دارد و تحت تأثیر رفتار دانش آموز 
ق��رار می گیرد. این نوع گفت وش��نود، موجب قوام گرفتن 

ارتباطات می شود. 
ی��ا وقتی دانش آم��وزان برای انج��ام دادن تکلیفی که 
به نظرش��ان س��خت می آید مقاومت می کنند و ش��کایت 
می کنند، معلم می تواند بگوید: »دلس��رد می ش��وم وقتی 
می بینم شما در برابر این سختی دلسرد و تسلیم می شوید. 
می دان��م که می توانید ای��ن کار انجام دهید. اگر کمک مرا 
می خواهید، به شما کمک می کنم ولی باید تالش کنید«. 
کافی اس��ت یک بار عاطفه را چنین درگیر کنید و تا پایان 

سال از آن بهره ببرید.

 برگ�زاری دایرة 
حمایت کننده

از  دیگ��ر  یک��ی 
احیاکننده  روش های 

یا اصالحی برگزار کردن دایره یا جمع حمایت کننده اس��ت. 
این جمع های  پیش گیرن��ده برای دانش آموزان فرصت هایی 
فراهم می کنند تا احساس��ات، ایده ها و تجاربشان را با هم در 
میان بگذارند. در این جمع، همه فرصت صحبت کردن دارند و 
هیچ کس حرف دیگری را قطع نمی کند. معلمان ممکن است 
از این جمع برای بازخورد گرفتن دربارة موضوعی مثل آزمونی 
که در آینده ای نزدیک ممکن است برگزار شود، استفاده کنند 
یا فقط از بچه ها بخواهند دربارة تعطیالت آخر هفته شان حرف 
بزنند. این جمع ها برای دانش آموزانی که � به دلیل خجالتی 
بودن، بی تفاوتی، خش��م یا ترس از کنف شدن در کالس � به 
طور معمول در کالس صحبت نمی کنند، بس��یار مؤثر است. 
یک معل��م علوم اجتماعی که در کالس��ش چند دانش آموِز 
دارای نیازهای خاص شرکت می کنند، از برگزاری این جمع ها 
احس��اس موفقیت می کند. او می گوید قب��ل از برگزاری این 
جمع ها، بعضی از این دانش آموزان در طول ترم بیش از چهار یا 
پنج بار حرف نمی زدند. ولی بعد از برگزاری مرتب این جمع ها 
اوضاع فرق کرده اس��ت. این دانش آموزان االن به سؤال هایی 
که در کالس مطرح می شود با آمادگی پاسخ می گویند و در 

بحث های کالسی شرکت می کنند. 
معم��والً در برگزاری این جمع ها، معل��م اجازه می دهد 
هرکس نمی خواهد صحبت کند نوبت را به نفر بعدی دهد ولی 
در دور دوم ممکن است همان دانش آموز را خطاب قرار دهد 
و از او سؤال های مشخصی دربارة گفته های دیگران بپرسد تا 

همه احساس کنند در پیشبرد گفت وگو سهم دارند.
شواهد علمی زیادی نشان می دهند که ذهن ما انسان ها 
برای برقراری ارتباط طراحی شده است و برای سالمت عاطفی 
احتیاج داریم به جامعه ای احساس پیوند و تعلق داشته باشیم. 
روش های حمایت کننده کمک می کنند تا این احساس پیوند 
در جامعة مدرس��ه ایجاد ش��ود. این روش  ها، ب��رای پرورش 

دانش آموزانی محترم و مسئول، بهترین ها هستند. 

پی نوشت_______________________________________
1. مطابق با یک س��نت قدیمی سرخ پوستی، هرکس که صحبت می کرد، یک 
سنگ معین و مخصوص به نام سنگ سخن را در دست می گرفت و تا زمانی که 
این شیء را در دست داشت و سخن می گفت، کسی حرف وی را قطع نمی کرد. 

منابع  _________________________________________
1. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership

۲. هارتک��ه مایر، مارتین��ا و یوهانس؛ ل. فریمن، دوریتی. با هم اندیش��یدن، راز 
گفت وگو. ترجمة فاطمه صدرعاملی. انتشارات اطالعات. 1۳۸۲.

روش های تنبیهی نه فقط 
رفتار منفی را کاهش نمی دهد 

بلکه در واقع آن را تشدید 
می کند 
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شبه قاره و معلمان
آمــوزش مـعلـمــان 
دريـــچـــه اي بـــه 
پـيـشرفت و تـوسعـه 
در هــنــدوســتــان
کار آموزش و پ�رورش تربیت ذهن ها براي تفکر 

است. )آلبرت آینشتین(

کش��ور هن��د دومی��ن کش��ور پرجمعی��ت دنیا 
بع��د از چی��ن و هفتمی��ن کش��ور جه��ان از نظ��ر 
وس��عت اس��ت. در هن��د چه��ارده زبان رس��می و 
بی��ش از ه��زار لهج��ه در ای��االت گوناگ��ون وجود 
دارد ک��ه  م��ردم بدان ها تکلم می کنن��د. با عنایت به 
غیرمتمرکز بودن نظام آموزش��ي هن��د، از مهم ترین 
خصایص نظ��ام اداری آموزش وپرورش این کش��ور، 
تفویض اختیار بیش��تر به هر ایالت است و لذا قوانین 
آموزش وپ��رورش را، هم مجلس فدرال و هم مجلس 
ایالتی، وضع  می کنند و ادارات آموزش وپرورش موظف 

به اجرای آن ها هستند.
در مادة 45 قانون اساسی هند آمده است: »دولت 
موظف اس��ت که آموزش وپرورش اجباری و مجانی را 
برای همة کودکان تا رسیدن به 14 سالگی فراهم کند«. 

در این مورد، دولت مرکزی به ویژه دولت های منطقه ای، 
مسئولیت تعلیمات اجباری و مجانی را بر عهده دارند. 
ایجاد هماهنگی در آموزش وپرورش ایاالت سرزمین های 
گوناگون، برنامه ریزی در امور تحقیقات، امور آموزش��ی 
فنی وحرف��ه ای و آموزش عال��ی، از جمله فعالیت های 

اساسی  سازمان مرکزی آموزش وپرورش است.
دوره های تحصیلی در هند ش��امل کودکس��تان، 
دبس��تان، باالتر از دبس��تان، متوس��طه، باالتر از آن 
و دانش��گاه اس��ت. طبق قانون اساس��ی، مسئولیت 
برنامه ری��زی و اج��رای آم��وزش عموم��ی در هند با 

حکومت مرکزی و حکومت های محلی است. 
امور مربوط به  برنامه ریزی درسی، تألیف کتاب های 
درس��ی، تهیة فیلم های آموزشی، تربیت کارشناسان  
برنامه ریزی درسی، آموزش مدرسان دوره های ضمن 
 خدمت و انجام طرح های  تحقیقاتی مربوط به برنامه ها 
و کتاب های درس��ی، به  عهدة مؤسس��ة ملی تعلیم  و 

 تربیت و تحقیقات تربیتی کشور هند است.
از دیگر فعالیت هاي کشور هند براي تربیت منابع 
انساني مورد نیاز آموزش وپرورش کشور، تأسیس مرکز 
آموزش وپرورش مجهزی برای تربیت مدیران رده های 
متفاوت، به ویژه مدیران عالی آموزش وپرورش است. 
این مرک��ز با س��ابقه اي طوالنی در تربی��ت مدیران 
آموزش��ی  اعتبار بین المللي دارد و دوره های آموزشی 

داخلی و بین المللی را برگزار می کند.
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اصوالً در هند به مدیریت واحدهای آموزش��ی و 
مهارت مدیران در ادارة سازمان های  اداری و آموزشی 
اهمیت بسیاري داده می شود و در انتخاب و انتصاب 
مدیران رده های  گوناگون، به هنر، علم و تجربة آنان 
توجه می ش��ود. لذا ثبات بیش��تری در امر مدیریت 
دیده  می شود و برای مدیران دوره هایي آموزشي در 

سطح کشوری، ایالتی و منطقه ای برگزار مي شود.

آموزش هاي ضمن خدمت
در خصوص سازماندهي و برنامه ریزي آموزش هاي 
ضمن خدمت معلمان، مؤسس��ة مل��ی برنامه ریزی 
درس��ی و تحقیقات تربیتی و انجم��ن ملي آموزش 
معلمان، به طور مش��ترک این مسئولیت را به  عهده 
داش��ته و برای تدریس به معلم��ان ایاالت، دوره های 

تربیت  مدرس طراحي کرده اند.
از آنج��ا ک��ه هیچ جامع��ه ای نمی توان��د بدون 
انقالب آموزشی پیشرفت کند و از جامعه اي فقیر به 
جامعه ای ثروتمند تبدیل شود، انجمن ملي آموزش 
معلمان، برنامة درسي جدیدي براي آموزش معلمان 

در سال ۲۰1۰ تهیه کرد. 
ای��ن برنامه بر مبن��اي اصول م��دل یاددهي � 
یادگیري س��ازنده نوش��ته شده و مش��تمل است بر 
مش��ارکت فع��ال دانش آم��وز در کالس درس و در 
فراین��د آم��وزش و یادگیري، اس��تدالل ب��ه عنوان 
مبنایي ب��راي یادگیري، بهره گی��ري از دانش قبلي 
دانش آموزان، استفاده از تفکر و استدالل، مهارت هاي 
ارتباطي و حل مسئله به عنوان نقطة شروع یاددهي 
و یادگی��ري، ایج��اد فضای��ي در کالس درس براي 
اب��راز وجود دانش آموز به اش��کال متفاوت و ارتقاي 
فرهن��گ گوش دادن و مباحثه. ای��ن دیدگاه جدید 
 باعث ایج��اد ابتکار عمل در معلمان ش��ده اس��ت؛ 
ب��ه گونه اي که آن ه��ا خود نیز به صورت مس��تقل 
دوره ه��اي رس��مي و غیررس��مي آموزش��ي ارتقاي 

توانمندي هایشان برگزار مي کنند.

مراکز مجري دوره هاي آموزشي 
در هن��د دوره هاي آموزش��ي قب��ل از خدمت و 
حین خدمت را معموالً مؤسس��اتي چون مؤسسات 
و  آم��وزش  محل��ي  مؤسس��ات  آموزش وپ��رورش، 
کارآموزي، کالج هاي آموزش وپرورش دانش��گاه ها و 

ادارات آموزش وپرورش اجرا مي کنند. 

در حال حاضر شرکت در دوره هاي آموزشي حین 
خدم��ت براي معلمان اجباري اس��ت و چون دوره هاي 
قبل از خدمت براي توانمندس��ازي و ایجاد تخصص در 
معلمان کافي نیست، بر کیفیت دوره هاي آموزشي حین 

خدمت و شرکت در آن ها تأکید بسیاري شده است.

زمان برگزاري دوره ها
زمان برگزاري دوره هاي آموزش��ي حین خدمت 
در ای��ن کش��ور، معم��والً در تعطیالت تابس��تان یا 
تعطیالت بین دو ترم تحصیلي و تعطیالت رس��مي 
است که به شکل هاي دوره هاي مکاتبه اي، حضوري، 
برخط)آن الی��ن(، تعاملي و ویدی��و کنفرانس برگزار 

مي شوند.
مهم ترین اهداف آموزشي این دوره ها عبارت اند از:
� ترغی��ب معلمان ب��راي توجه ب��ه عالقه هاي 

آموزشي دانش آموزان؛
� بهره گیري از سیاس��ت آموزش فراگیر و انجام 

تحقیقات کاربردي؛

در هند شرکت در 
دوره هاي آموزشي 
حین خدمت براي 

معلمان اجباري است 
و چون دوره هاي 

قبل از خدمت براي 
توانمندسازي و 

ایجاد تخصص در 
معلمان کافي نیست، 
بر کیفیت دوره هاي 

آموزشي حین خدمت 
و شرکت در آن ها 

تأکید بسیاري 
شده است
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� ارتقاي سطح کیفي آموزش ابتدایي براي تعیین 
حداقل سطح یادگیري؛

� آموزش معلمان و تشویق آنان به اتخاذ روش هاي 
آموزشي کودک محور.

در هندوس��تان دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
معلمان در اصالح کیفیت آم��وزش ابتدایی اهمیتی 
اساس��ی دارد. ل��ذا تأکیده��ای اصل��ی در آم��وزش 
ضمن خدمت معلمان، بر ایجاد حساس��یت، پرورش  
مهارت ه��ای یاددهی، ایجاد نگرش ب��رای یادگیری، 
ارزش��یابی  صالحیت محور و برابری جنس��یت  است. 
برنامه های آموزش��ی نیز در راستاي ایجاد سهولت در 
تعام��ل نزدیک بین معلمان و مقامات  محلی اس��ت. 
در این آموزش ها، ب��ر بازتاب های  مربوط به موقعیت 
معلمان، نحوة تدریس و تهیة مواد یاددهی � یادگیری 
نیز تأکید می ش��ود. عالوه بر این، ابتکارهای  جدیدی 
چ��ون آموزش یوگا در آموزش معلمان ضمن خدمت 

معلمان گنجانده شده است.

محتواي دوره هاي آموزشي 
دوره هاي آموزش��ي معموالً براي اجرا در 1۰ روز 
و براي کلیة معلمان طراحي مي شوند. این دوره ها به  
صورت »جلسات خوش��ه اي ده ماهه« و جلسات کار 

گروهي در طول سال تحصیلي برگزار مي شوند.
سرفصل هاي آموزشي دوره ها را بررسي مي کنیم:
 روش هاي تدریس  نوآورانه )به مدت سه روز(

الف( آشنایي با ویژگي هاي یادگیري فعالیت محور 
با در نظر گرفتن برنامة درسي جدید مدارس

ب( آم��وزش روش هاي یادگیري فعال: این روش 
به دانش آموزان اجازه مي دهد محتواي دانش��ي خود 
را کش��ف کنند. این روش همچنین زمینه هاي بروز 
خالقیت دانش آموزان را از طریق ارائة نقشة مفهومي، 
فعالیت ه��اي گروهي و ارائة کار ایجاد مي کند. در این 
دورة آموزشي معلم مي آموزد چگونه زمینه هاي تجربه 
 کردن و فرصت هاي آموزشي براي تعامل و یادگیري را 

بین دانش آموزان ایجاد کند.

 مهارت هاي زباني 
براي پرورش دانش آموزان به عنوان ش��هروندان 
جهاني و هماهنگ کردن آن ها با پیش��رفت هاي دنیا، 
تجهیز آنان به زبان انگلیس��ي از دورة ابتدایي شروع 
مي ش��ود. لذا ب��ا هماهنگي بخش فرهنگي س��فارت 

انگلیس و یونیس��ف دوره هاي آموزشي خاصي براي 
توانمندس��ازي معلم��ان در آموزش زبان انگلیس��ي 
برنامه ریزي شده است. عالوه بر این، دو دورة آموزشي، 
یک��ي دورة آموزش��ي فش��ردة ۳۰ روزة آموزش زبان 
انگلیس��ي براي معلمان ابتدایي و متوسطه و دیگري 
مهارت هاي ارتباطي در زبان انگلیس��ي به مدت پنج 
روز، ب��راي معلمان مناطق و نواحي به اجرا درمي آید. 
محتواي دورة پنج روزه شامل موضوعاتي است چون: 
مدیریت کالس درس، شیوة شروع درس و پایان دادن 
به آن؛ شیوه هاي آموزش زبان دوم؛ شیوة سؤال کردن 
براي دریافت پاسخ درست؛ توسعة اعتمادبه نفس؛ ارائة 
زباني جدید؛ تصحیح یادگیرندگان؛ ارائة مدل گفتاري 

صحیح  براي دانش آموزان.

 آموزش هنر 
ش��یوه هاي اس��تفاده از عروس��ک هاي نمایشي در 
کالس درس براي موضوعات گوناگون؛ سرودخواني؛ بازي 
و هنر هاي نمایشي؛ ساخت کاردستي مانند جواهرسازي.

 آموزش مسائل بهداشتي و تندرستي
ش��یوه هاي آموزش نکات بهداش��تي، تندرستي 
و ایمني به دانش آموزان؛ بیماري هاي ش��ایع در بین 
دانش آموزان؛ نشانه ها، شیوه هاي پیشگیري و درمان 

آن ها؛ سالمت دهان و دندان.

 آزمایش های علوم
معلمان از طری��ق آزمایش هایي که در طول دورة 
آموزشي انجام مي دهند مي آموزند که چگونه نسبت به 
درس علوم عالقه و انگیزه در دانش آموزان ایجاد کنند 
و آن ها را با مفاهیم اولیة علوم از این طریق آشنا کنند.

 ابزار نظارت بر کیفیت آموزش هاي کالسي 
طي این دوره، معلمان با ابزارهاي مناس��ب براي 
تجزیه و تحلیل پیشرفت تحصیلي دانش آموزان سطح 
دوم ابتدایي آشنا مي شوند و چگونگي تحلیل آن ها را 
در جهت برنامه ریزي براي ارتقاي پیشرفت تحصیلي 

دانش آموزان در سه ماهة بعد مي آموزند.

 آموزش یوگا 
براي ایجاد تعادل جسمي، فکري و روحي در معلمان، یوگا، به 
مدت پنج روز و در گروه هاي صدنفره، آموزش داده مي شود. 

در هندوستان دوره هاي 
آموزش ضمن خدمت 

معلمان در اصالح کیفیت 
آموزش ابتدایی اهمیتی 

اساسی دارد
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شیوة اجراي دوره ها
اجراي تمامي برنامه هاي آموزش��ي، به  صورت 
آبش��اري و از باال به پایین صورت مي گیرد. به این 
شکل که در اولین س��طح از آموزش، در سطح هر 
ایالت، ف��ردي به عنوان م��درس آموزش هاي الزم 
را مي بیند. او مدرس��ان س��طح نواحي و مناطق را 
آموزش مي ده��د. در نهایت، مدرس��ان هر ناحیه، 
آموزش هاي فراگرفته ش��ده را به معلمان س��طوح 

دیگر )هر فرد 4۰ معلم( انتقال مي دهند.
برنامه هاي آموزش��ي ضم��ن خدمت  تمام��ي 
معلمان با برنامة درس��ي جدید هماهنگ هستند و 
ت��الش بر آن اس��ت که معلمان ب��ه محتوا و روش 
آموزشي مناسب براي تدریس موضوعات متعددي 

چون هنر، بهداشت و علوم مجهز شوند.
ب��ا عنایت ب��ه ارزش و اهمیت ب��االي آموزش 
معلمان در کشور هندوستان، طرح هاي بسیاري در 
سطح این کشور براي ارتقاي کیفیت این آموزش ها 
به اجرا درآمده اند که اکثراً هم موفقیت آمیز بوده اند، 
زی��را با بافت فرهنگی � اجتماعی کش��ور تناس��ب 
داش��ته اند. براي مثال، طرح  »شیکشا کارمی«1 در 
ایالت  راجس��تان، برای مقابله با مش��کل نبود معلم 
در نواحی  دورافتادة روس��تایی به اجرا درآمد. هدف 
از ای��ن طرح، رس��یدگی ب��ه افت تحصیل��ی گروه 
س��نی 6 تا 14 س��ال و پیدا کردن  روش های بهتر 
یادده��ی � یادگیری در محیط های روس��تایی  بود 
که با همکاري والدین، جامعه و نوجوانان، با عنوان 
کارکنان آموزش��ی، در فرایند آموزش��ی مدرسه ها 

صورت گرفت.
در نخس��تین مرحل��ة آزمایش��ی ای��ن  طرح، 
شیکش��ا کارمی ه��ا )معلم��ان( ک��ه از تحصیالت  
پای��ه )زنان کالس پنجم و مردان  کالس هش��تم( 
برخوردار بودند، در دورة ش��بانه روزی ۳7 روزه اي 
آموزش  دیدند. در این دوره، برنامة درسی  خاصی 
در زمین��ة تدریس ارائه ش��د و معلم��ان زیر نظر 
متخصصان منتخب، کارورزی کردند. پس از س��ه 
ماه تدریس، به مدت سه هفته آموزش هاي تکمیلي 
به آن ها داده ش��د و از آن پس حمایت های  مداوم 
دریافت داش��تند. نقش شیکش��ا کارمی ها تأمین 
حداق��ل تحصیل برای  همة کودکان در روس��تاها 
بود. ورزیده  کردن شیکش��ا کارمی ها بخش اصلی 

طرح به  ش��مار می آمد.

معلمان هندي از طریق آزمایشاتي که در طول 
دورة آموزشي انجام مي دهند مي آموزند که 
چگونه نسبت به درس علوم عالقه و انگیزه در 
دانش آموزان ایجاد کنند و آن ها را با مفاهیم 
اولیة علوم از طریق ارائة آزمایشات و نمونه هاي 
ملموس آشنا کنند
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ض��رورت این امر نه فقط به این دلیل بود که این 
افراد صالحیت و تجربة آموزشی ناچیزی داشتند، بلکه 
مأموریت  کاری آن ها در وضعیت های بسیار دشواری 
صورت می گرفت  که محیط تدریس و شرایط یادگیری 
نااس��تواری بر آن حاک��م  بود. مراجعان به مدرس��ه، 
کودکان ش��اغلی بودند که تحصیل  منقطع داشتند. 
کلید موفقیت، دل گرمی و شوقی بود که برای  شیکشا 
کارمی ها فراهم آمده بود. این طرح ویژگي هایي داشت 

که در عین مختصر بودن، بسیار اساسی بودند:
 باال بردن سطح آموزش ابتدایی، به ویژه در زمینة 

دانش  و درک زبان، ریاضیات و علوم.
 مجهز کردن انتخاب شدگان به مهارت های اساسی  
تدری��س و ایجاد تفاهم بهتر بین مدرس��ه و جامعه و 

نیازهای  کودکان و محیط.
 تقویت همبستگی میان شیکشا کارمی ها، والدین 

و شاگردان مدرسه.
 حمای��ت و تش��ویق ف��ردی و حرفه ای شیکش��ا 
کارمی ها از طریق همیاری افراد برجس��ته، گروه های 

داوطلب محلی و مؤسسه های دولتی.
شیکشا کارمی ها پیش از اجرای طرح، وضع روستا 
را بررسی مي کردند و پیوسته تشویق می شدند که پایة 
معلومات  و مهارت های کاری خود را از طریق مطالعة 
هدایت ش��ده  و خودآموزی بهبود بخش��ند. در طرح، 
خرید کتاب و سفرهای  مطالعاتی برای آنان پیش بینی 
شده بود. عالوه بر آن، واحدهای  رفع مشکل ناحیه ای 
و محلی، و انتش��ار مجله ای ماهانه برای آنان  تدارک 
دیده ش��ده بود. در هر شماره از این مجله، درس های  
مکاتبه ای و راهنمایی هایی در زمینة مسائل علمی و 

اداری  گنجانده می شد.

انتخاب شیکشا کارمی های زن  تدبیر یاری بخشی 
برای جذب هر چه بیشتر دختران به مدرسه بود؛ زیرا 
گمان می رفت معلمان مرد عاملی بازدارنده به  حساب 
آیند. بررسی هاي که از 9 محلة تحت پوشش این طرح 
به  عمل آمد نشان داد که 1۲65 کودک در مدرسه هاي 
شیکشا کارمي درس خوانده اند. آزمون های پیشرفت 
تحصیلی، تفاوت  بارزی را میان مدرس��ه های شیکشا 
کارمی و مدارس عادی نش��ان داد. کودکان شیکش��ا 
کارم��ی در آزمون های  گروهی و ف��ردی باالتر بودند 
و چهار محله در هم��ة آزمون های  پنج گانه، عملکرد 
فوق الع��اده بهتری  داش��تند. افزای��ش ۳۰۰ درصدی 
ثبت نام کودکان 6 تا 16 ساله بسیار چشمگیر بود. به 
این ترتیب، تعداد دانش آموزان از ۳۰ هزار دانش آموز 
در زمان ش��روع ط��رح، به 9۰ هزار رس��ید. روی هم 
 رفته،۸۰ درصد پس��ران و 7۰ درصد دختران  6 تا 14 
س��اله در روستاهای زیر پوش��ش ثبت نام کردند و در 
۸۳ روستا، میزان ثبت نام به 1۰۰ درصد رسید. حضور 
ماهانة بچه های مدرسه به ۳۲ درصد افزایش یافت  و از 
5۳ درصد در آغاز طرح، به ۸5 درصد در پایان رسید 
و شرکت کنندگان از احساس تعلق، همکاری و تفاهم 

سخن  گفتند.
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براي پرورش 
دانش آموزان به عنوان 
شهروندان جهاني و 
هماهنگ کردن آن ها 
با پیشرفت هاي دنیا، 
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انگلیسي از دورة 
ابتدایي شروع مي شود
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�ھدا�ت �ع��ی

دکتر احمد مختاریان

در این مقاله دربارة دو بیماري »آلزایمر« و »فشارخون« توضیح مي دهیم. این دو بیماري معموالً 
پس از 50 سالگي بروز پیدا مي کنند. به همین دلیل، ممکن است خوانندگاني که سن آن ها کمتر 
اس�ت بر ما خرده بگیرند و طرح این موضوع را نابجا بدانند. اما از آنجا که این دو بیماري از گروه 
بیماري هاي بدون درمان )العالج( هس�تند، داش�تن اطالعات دربارة آن ها و در نتیجه پیشگیري 
از آن ها از اهمیت بس�یار باالیي برخوردار اس�ت. و شعار ارزشمند »پیشگیري مهم تر و ارزان تر و 

ساده تر از درمان است« جامة عمل خواهد پوشید. 

آلزایمر
ای��ن بیماري که در میان ت��ودة مردم به بیماری 
»فراموشي« معروف اس��ت، از بیماري هاي مربوط به 
دس��تگاه عصب مرکزي و مغز اس��ت. همان طور که 
مي دانی��م، یک��ي از کارکردهاي مغ��ز یادگیري و به 
خاطر سپردن مطالب و اطالعات است که با اصطالح 
» حافظه« از آن نام برده مي ش��ود. در بیماري آلزایمر 
فرد توانایي به یاد آوردن خاطرات، حوادث و اطالعات 
گذشته را از دست مي دهد و دچار فراموشي مي شود. 
علت این موضوع، از بین رفتن تدریجي بافت مغز است 
که در نتیجه باعث کاهش حجم و به اصطالح کوچک 
 ش��دن مغز مي شود. در این بیماري سلول هاي بخش 
مربوط به حافظه تخریب مي شوند و از بین مي روند و 
هر دو نوع حافظة کوتاه مدت و بلندمدت دچار اشکال 

مي ش��وند. علل و عوامل آلزایمر به  درس��تي شناخته 
نش��ده اند، ام��ا این بیم��اري در بعضي اف��راد رایج تر 
است؛ از جمله: افراد باالي 5۰ سال، کساني که دچار 
س��کتة مغزي شده اند، افراد کم سواد و کساني که کار 
فکري آن ها کم و ناچیز اس��ت، افرادي که اشتغاالت 
ذهني زیاد دارند و کس��اني که در معرض استرس و 

هیجان هاي زیاد قرار مي گیرند. 
تاکنون هیچ درماني براي این بیماري یافت نشده 
اس��ت و داروها فقط اثر کنترل کنن��ده یا کندکنندة 
بیماري را دارند. البته پیشگیري از ابتال به این بیماري 
و یا به عقب انداختن آن ممکن اس��ت. در این راستا: 
مهم ترین و اصلي ترین کار، اس��تفادة مکرر از حافظه 
اس��ت. مغز آدمي، مانند عضالت او، با فعالیت و کار، 
هم قدرت مندتر مي شود و هم آمادگي خود را حفظ 

آلزايمر و فشارخون
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مي کند. با این تفاوت که عضالت در اثر کار و فعالیت 
قطورتر و قوي تر مي شوند و مي توان تغییرات آن ها را 
مش��اهده کرد، اما دربارة مغز فقط قدرتمندتر شدن 
آن رخ مي ده��د و بر حجم آن افزوده نمي ش��ود. اما 
نکتة بس��یار جالب آن است که هر چه از مغز بیشتر 
استفاده کنیم، تعداد سلول هاي بیکار آن کم و تعداد 
س��لول هاي فعال آن بیشتر مي ش��ود؛ این یعني رخ 
ندادن فراموشي . شاهد این مطلب آن است که کساني 
که به کارهاي فکري مانند تحقیق و مطالعه و نگارش 
اش��تغال دارند، خاطرات خود را براي دیگران تعریف 
مي کنند، و به حل مس��ائل مي اندیش��ند یا تدریس 
مي کنن��د، کمتر دچار بیماري آلزایمر مي ش��وند. به 
همین دلیل، به افرادي که بازنشس��ته ش��ده اند و یا 
به مقام بلن��د پدربزرگي و یا مادربزرگي رس��یده اند 
توصیه مي ش��ود با نقل خاطرات گذش��ته و یا گفتن 
داستان هاي بلند براي نوه هاي خود، هم در تربیت و 
انتقال فرهنگ به آن ها نقش مؤثرتر داش��ته باشند و 
هم خ��ود را از ابتال به این بیماري رنج آور دور کنند. 
نوشتن خاطرات زندگي و کاري نیز یک راه پیشگیري 

از این بیماري است. 
متأس��فانه ام��روزه دل مش��غولي هاي متع��دد و 
اس��ترس هاي گوناگون بیش از پی��ش زمینه را براي 
بروز آلزایمر فراهم کرده است. چنانچه بتوان استرس 
را کاهش داد، ش��رایط پیدایش ای��ن بیماري نیز تا 

حدي از بین مي رود.

خوردني هایي مانند کشمش، توت سفید، حلوا، 
خرما، پسته، بادام، تخم مرغ، تخمة آفتابگردان، انار 
و مانن��د آن ها، به دلیل داش��تن مواد تقویت کنندة 
مغز مث��ل ویتامین هاي ب و اي، تأثیرات مثبتي بر 
مغ��ز دارند و نباید از خوردن آن ها، به ویژه در دورة 

جواني، غفلت کرد.
پرهی��ز از پرخ��وري، پرخوابي و گوش��ت قرمز 

سالمت حافظه را تأمین مي کند.
ه��واي آلوده به ویژه س��رب موج��ود در هوا بر 
حافظه، به ویژه حافظ��ة کودکان و نوجوانان، تأثیر 

منفي دارد.
خوان��دن کتاب و نوش��ته،  به وی��ژه کتاب هاي 
ش��عر، تاریخ و داس��تان و کم  کردن مدت مشاهدة 

تلویزیون، بر حافظه تأثیر مثبت دارد.
خواب و اس��تراحت کافي و مق��داري ورزش در 
هفته و انج��ام بازي ها و کاره��اي فکري مانند حل 
جدول و پازل که جریان خون مغز را بهتر مي کنند، 
اقدامات مناسبي براي پیشگیري از فراموشي هستند. 
ای��ن اقدامات زماني بهتری��ن نتیجه را خواهند 
داش��ت که قبل از 5۰ س��الگي و یا در آغاز آلزایمر 
صورت گیرن��د. در غیر این صورت، تنها راه کنترل 
این بیماري، اس��تفاده از داروهایي است که پزشک 

متخصص اعصاب و روان توصیه مي کند.
تا جوان هس��تید خود را در براب��ر این بیماري 
قدرتمند سازید که بعداً دیر یا غیرممکن خواهد شد.

هر چه از مغز 
بیشتر استفاده کنیم، 

تعداد سلول هاي بیکار آن کم 
و تعداد سلول هاي فعال بیشتر 

مي شود. این یعني رخ 
ندادن فراموشي

16

شمارة 2 
آبان 91
دورة 18



فشارخون
این بیماري که امروزه به آن بیماري »پُرفش��اري 
خ��ون« مي گویند، خ��ود را از طریق دس��تگاه قلبي 

عروقي به نمایش مي گذارد.
قلب هنگام عمل پمپاژ خون دو نوع فش��ار پدید 
مي آورد: یکي فشار ناشي از انقباض بطن ها که باعث 
خروج خون از قلب مي شود و اصطالحاً به آن »فشار 
سیس��تولیک« یا »فش��ار انقباضي« مي گویند و دوم 
فش��اري که ناش��ي از استراحت قلب اس��ت و باعث 
بازگشت خون از آئورت به قلب مي شود. به این فشار 
»فش��ار دیاستولیک« یا »فشار بازگشتي« مي گویند. 
این فشار با بسته شدن دریچه هاي ابتداي آئورت خنثا 
مي شود. مقدار هر دو فش��ار اهمیت فراوان دارد. اگر 
فشار انقباضي زیاد ش��ود، خطر پاره  شدن مویرگ ها 
به ویژه در مغز، قلب، چش��م و کلیه ها مطرح مي شود 
و اگر فش��ار بازگشتي زیاد ش��ود، خطر صدمه دیدن 

دریچه هاي آئورت پدید مي آید.
بیماري پرفش��اري خ��ون در ابتدا هیچ عالمت و 
نشانه اي ندارد، اما به مرور زمان، خطر ناهنجاري هاي 
شدید مانند س��کتة مغزي و انواع نارسایي هاي کلیه 
پدی��د مي آید. هی��چ علت خاصي ب��راي این بیماري 

شناخته نش��ده اس��ت، اما وراثت و ژنتیک و 
س��بک زندگي و س��ن )معم��والً از 5۰ 

سالگي به بعد( در پیدایش و شدت 
آن مؤثرن��د. وزن زیاد، کش��یدن 
سیگار، نمک زیاد، استرس و گاهي 
باال بودن چرب��ي و قند مي توانند 
عوام��ل تقویت کننده باش��ند. این 

بیماري هیچ درماني ندارد و تا پایان 
عمر با ف��رد مبتال هم��راه خواهد بود. 

پیش��گیري بهترین کاري است که هر فردي 
مي تواند انجام دهد:  

 وزن خود را با ورزش و حجم مناسبي از غذا در حد 
متعادل نگه دارید. 

 اگر س��یگار مي کش��ید، آن را براي همیشه ترک 
کنید. 

 مقدار نمک غذایتان را کاهش دهید.
 از استرس و فشار عصبي دوري کنید. از تفریحات 
استرس زا مانند مشاهدة فیلم هاي اکشن و مسابقات 

فوتبال بپرهیزید.

 کنترل منظ��م وضعیت قلب و رگ ها را با مراجعة 
مرتب به پزشک، در برنامة سالمت خود داشته باشید.

در ص��ورت ب��روز نش��انه هایي مانند س��رگیجه، 
گرگرفتن و تپش قلب، در ابتدا به پزش��ک متخصص 
کلی��ه و با صالحدید وي به پزش��ک متخصص قلب 

مراجعه کنید.
دربارة این بیماري س��ه نکتة بسیار جالب وجود 
دارد: یک��ي اینکه عل��ت افزایش فش��ارخون معموالً 
هورمون��ي اس��ت که از کلیه ها ترش��ح مي ش��ود. در 
نتیجه متخصص کلیه مي تواند ترشح این هورمون و 
حجم آب بدن را بررس��ي کن��د. دوم اینکه، در ایران 
اعدادي که نشانگر پیدایش یا اثبات این بیماري باشند 
ندارند. اعداد مش��هور 14 روي ۸ و امثال آن، به  وجود  
آمریکا و اروپا مربوط اند، زیرا این اعداد برحس��ب نژاد 
و منطقة جغرافیایي تعیین مي ش��وند و متأسفانه در 
کشور ما محققان در این باره کار نکرده اند و پزشکان 
حاذق و مجرب بیشتر براساس عالئم و آزمایش خون 
و امث��ال آن ها قضاوت مي کنند. ضمناً دقت داش��ته 
باشید که با افزایش سن، در مقدار قابل قبول و طبیعي 
این فش��ارها تغییراتي ایجاد مي ش��ود. س��وم اینکه 
معموالً اف��رادي که به این بیم��اري گرفتار 
مي ش��وند، پس از گذشت چند سال، 
با آن سازگاري پیدا مي کنند. این 
مرحلة  خطرناک ترین  سازگاري 
بیماري اس��ت، زی��را مي تواند با 
سکته هاي ناگهاني و ایست قلبي 

به مرگ منجر شود.

بیماري 
پرفشاري خون در 

ابتدا هیچ عالمت و نشانه اي 
ندارد، اما به مرور زمان، خطر 

ناهنجاري هاي شدید مانند سکتة 
مغزي و انواع نارسایي هاي 

کلیه پدید مي آید
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همان گون��ه که در بخش پیش گفته ش��د، یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های معلم و مس��ئوالن مدرسه، 
ایج��اد انگیزش در دانش آموزان اس��ت. افزون بر این، 
تجربه نشان داده است که متوسل شدن به شیوه های 
گوناگون انگیزش بیرونی، شاید در کوتاه مدت کارامد 
باش��د، اما نمی تواند تأثیری پیوس��ته و همیشگی بر 

دانش آموزان بگذارد.
به همین دلیل، نخستین گام در مدیریت کالس 
برق��راری ارتباط اثربخش با دانش آموزان و مهم تر از 
همه ش��ناخت پنج نیاز اساس��ی در انسان براساس 
نظریة انتخاب اس��ت. گالس��ر بر این باور اس��ت که 
نداشتن ارتباط ریش��ة همة مشکالت انسانی است. 
معلمی که نتواند با دانش آم��وزان خود ارتباط مؤثر 
برقرار کند، هرگز نمی تواند تأثیر ژرفی بر آنان داشته 
باش��د و کالس خود را به ش��یوة مطل��وب مدیریت 
کند. دلیل اینکه از مدیریت کالس صحبت به میان 
می آید این است که نخستین نقش معلم در کالس، 

بودن است. مدیر
پی��ش از هر چیز بهتر اس��ت نگاه��ی کوتاه به 
پنج نیاز اساس��ی در انسان )براساس نظریة انتخاب( 
بیندازی��م ت��ا بدانیم چرا ش��ناخت ای��ن نیازها در 
دانش آموزان ضروری است. براساس نظریة انتخاب، 
ه��دف از همة رفتاره��ا، برآوردن یک ی��ا چند نیاز 
اساس��ی اس��ت. نکتة مهم دیگر این اس��ت که همة 
رفتارها در انس��ان هدفمند هستند. شاید با مشاهدة 
رفتار دانش آم��وزان در کالس درس، گاهی به خود 
گفته باشید که رفتار برخی از آنان بی معنی است. اما 
همان رفتار بی معنی نیز برای برآوردن نیازی اس��ت 

که آگاهانه یا ناآگاهانه صورت مي گیرد.
این پنج نیاز عبارت اند از: بقا، عشق و تعلق، قدرت، 

آزادي و سرگرمي.

 بقا
 نخستین نیاز در انسان همانا نیاز به زنده  ماندن 
اس��ت. به این منظور، همة ما نیازمند غذا، س��رپناه و 
داشتن امنیت هستیم. افزون بر این، برای پایدار بودن، 
به بازآفرینی و تولیدمثل نیازمندیم. نیاز دانش آموزان 
در کالس درس داش��تن امنیت بدنی و عاطفی است. 
کالس��ی می تواند این نیاز را برای دانش آموز برآورده 
کن��د که نظم در آن برقرار باش��د و دانش آموز بتواند 
رویداده��ا را در آن پیش بین��ی کند. رعایت این نکته 
می تواند احس��اس امنیت را در دانش آموزان به وجود 

آورد.

 عشق و تعلق
نیاز دوم عش��ق و تعلق است. این نیاز و سه نیاز 
دیگر نیازهای روان شناختی به  حساب می آیند. همة ما 
نیازمند اهمیت  دادن به دیگران و دریافت توجه از سوی 
آنان هستیم. نیاز به عشق و تعلق شامل نیاز به برقراری 
و نگهداری ارتباط با دیگ��ران، ارتباط های اجتماعی، 

��ار �وی �در�س

انتخاب مسئوليت ساز
منا خاطري

معلمی که نتواند با دانش آموزان 
خود ارتباطی مؤثر برقرار کند، هرگز 

نمی تواند تأثیر ژرفی بر آنان داشته 
باشد و کالس خود را به شیوة 

مطلوب مدیریت کند
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ابراز عالقه به دیگ��ران و دریافت آن از اطرافیان و در 
نهایت احس��اس عضویت در گروه است. وقتی افرادی 
که برای ما اهمیت دارند، ما را مي پذیرند، این تجربه 
 احس��اس خوبی در ما ایجاد می کند. داشتن میل به 
دوست  داشتن و دوس��ت  داشته شدن یکی از دالیل 
موفقیت در انسان است. بنابراین، می توان درک کرد 
ک��ه برقراری ارتب��اط در کالس درس با دانش آموزان 
می توان��د تأثیر ژرفی بر ش��یوة مدیری��ت مطلوب در 

کالس داشته باشد.

 قدرت
نیاز سوم، نیاز به قدرت است. قدرت نیازی است 
که گاهی معنای آن به درستی درک نمی شود و برای 
بس��یاری از افراد ب��ار منف��ی دارد. قدرتمند بودن به 

معنای کسب موفقیت، احساس توانمند بودن، داشتن 
تس��لط و مهارت در انجام کاره��ا، و قدردانی و تأیید 
شدن است. افزون بر این، وقتی به حرف های ما گوش 
داده می شود و احساس ارزشمندی داریم نیز احساس 
قدرت می کنیم. زمانی که نتیجة مثبت کوشش های 
خود را می بینیم، احس��اس خوش��ایندي به ما دست 
می دهد و برعکس، شکس��ت های پیوس��ته احساس 
ناخوشایندي و نداشتن قدرت را در ما ایجاد می کنند.

 آزادي
نیاز چهارم داش��تن آزادی اس��ت ک��ه به معنای 
داشتن استقالل، خودمختاری، داشتن حق انتخاب و 
توانایی انتخاب شیوة زندگی است. به دو شیوه می توان 

به این نیاز نگریست:
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* آزادی از درد، ش��رمنده ش��دن، زور شنیدن و 
کنترل شدن؛ 

* آزادی برای داشتن حق انتخاب در انجام کارها.

 سرگرمي
نیاز به س��رگرمی به معنای داشتن فرصتی برای 
ش��ادی، بازی و خنده اس��ت. بدون شک این نیاز نیز 
مانن��د چهار نیاز دیگر اهمی��ت دارد. زندگی را بدون 
داشتن امید و ش��ادی تصور کنید. در این صورت، تا 
چه حد همه  چیز خس��ته کننده و یکنواخت خواهد 
بود. به باور گالسر، یادگیری و داشتن سرگرمی رابطة 
بس��یار نزدیکی با هم دارند. پ��اداش آموختن تازه ها 
می تواند همان ش��ادی و خرسندی باشد. ما انسان ها 
در س��رگرمی ها و فعالیت های ش��ادی آفرین خود به 
دنبال احس��اس خوشایند هستیم. افزون بر این، نیاز 
به سرگرمی ما را به سوی لذت  بردن از کار نیز هدایت 
می کند. همة حیوانات از جمله دلفین ها، میمون ها و 
سگ ها، در بازی های خود مهارت های مهم در زندگی 
را می آموزن��د. انس��ان نیز در این زمین��ه با حیوانات 
تفاوتي ندارد. این گفته حقیقت دارد که »کار کودکان 

بازی کردن است«.

ش��دت هر نیاز در انس��ان ها متفاوت اس��ت. به 
عبارت��ی، گرچه هر پنج نیاز در همة انس��ان ها وجود 
دارد، اما گاهی یک یا چند نیاز خاص در فردی غالب و 
در فردي دیگر کم رنگ تر است. از آنجا که همة رفتارها 
هدفمندند و هدف از هر رفتاری برآوردن یک یا چند 
نیاز است، ش��ناخت نیازها در افراد، معلم را در درک 

بهت��ر رفتار یاری خواهد کرد. معلم در کالس رفتاری 
را می پذیرد که اثربخش و مس��ئوالنه باش��د. رفتاری 
را می توان اثربخش نامید ک��ه نیازهای دانش آموز را 
برآورد و به رفتاری مسئوالنه یا مسئولیت پذیر مي توان 
گفت که مانع از برآورده  شدن نیازهای دیگران نباشد. 
اما متأسفانه همیشه رفتارهای دانش آموزان اثربخش 
و مس��ئوالنه نیس��تند. در این زمان هاست که معلم 
می تواند با ش��ناخت نیازهای دانش آموزان، آنان را در 
انتخ��اب رفتارهای اثربخش و مس��ئوالنه یاری کند. 
برای مثال، دانش آموزی که سر کالس مشغول انجام 
کاری غیرتکلیفي اس��ت که معل��م از او می خواهد یا 
دانش آم��وزی که در کالس زیاد اظهار فضل می کند، 
گرچ��ه نیاز به آزادی را در خود ارضا می کند، اما مانع 
می ش��ود نیاز به قدرت )گوش داده  ش��دن به  وسیلة 
دانش آم��وز( در معلم و نیازه��ای دانش آموزان دیگر 
تأمین ش��ود. اینجاست که معلم می تواند با آگاهی از 
نیازها، شیوة مدیریت بدون زور و تهدید را در کالس 

پیش بگیرد. 
شناخت نیازهای اساسی در انسان پایة استواری 
ب��رای ایجاد و مدیریت محیطی آموزش��ی با کیفیت 
بسیار باال خواهد بود. درک نیازهای اساسی انسان ها ما 
را یاری می کند تا برای مدیریت کالس و راهبردهای 
آموزشی منطقي به  وجود آوریم که بر شیوه های ایجاد 
انگیزش بیرونی ناکارامد و تلف کنندة زمان تکیه نداشته 
باشد. معلم می تواند با شناخت این ویژگی ها و ایجاد 
فرصت هایی برای برآورده  شدن نیازهای دانش آموزان، 
آنان را یاری کند تا رفتاری مسئوالنه داشته باشند و 

احتمال رفتار ناکارامد در کالس کمتر شود. 
از آنجا که نیازهای هر فرد منحصر به خود اوست،  
هر کالسی نیز نیمرخ نیازهای منحصر به خود را دارد. 
با ش��ناخت این نیازها مي توان شیوة مدیریت در هر 

کالس را تعیین کرد.

منابع _____________________________________
1.www.wikibooks.org/wiki/Classroom-Management-Theorists-
and-Theories/William-Glasser
2. www.brucedevenport.com/quality-world.html

* آزادی از درد، ش��رمنده ش��دن، زور شنیدن و 

را می پذیرد که اثربخش و مس��ئوالنه باش��د. رفتاری 
را می توان اثربخش نامید ک��ه نیازهای دانش آموز را 
برآورد و به رفتاری مسئوالنه یا مسئولیت پذیر مي توان 
گفت که مانع از برآورده  شدن نیازهای دیگران نباشد. 
اما متأسفانه همیشه رفتارهای دانش آموزان اثربخش 
و مس��ئوالنه نیس��تند. در این زمان هاست که معلم 
می تواند با ش��ناخت نیازهای دانش آموزان، آنان را در 

از آنجا که نیازهای هر فرد منحصر به 

خود اوست،  هر کالسی نیز نیمرخ 

نیازهای منحصر به خود را دارد. با 

شناخت این نیازها مي توان شیوة 

مدیریت در هر کالس 

را تعیین کرد

فـــناوري دســت و پــاگير
ابزارهاي فـــناوري در خدمــت طراحي و اجراي طرح درس
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سپیده شهیدی

فـــناوري دســت و پــاگير
ابزارهاي فـــناوري در خدمــت طراحي و اجراي طرح درس

یاد��ری ال��رو�ی�ی

همان گونه که پیش تر نیز به 
آن پرداختیم، استفاده از انواع 
ابزارهای فناوری در ارائة طرح 
درس، عالوه بر آنکه یادگیری 
را آس�ان می س�ازد، هیج�ان 
بیشتری در دانش آموزان ایجاد 
می کند و آم�وزش را به امری 
لذت  بخش بدل می س�ازد. در 
اینجا نکاتی را یادآور می شویم 
ک�ه در طراح�ی و اج�رای هر 
ط�رح درس موف�ق مبتنی بر 

فناوری مفیدند.  
 انتخ��اب اب��زار فن��اوری 
مناسب از اهمیت زیادی برخوردار 
است. هنگام نوشتن طرح درس، 
ابتدا باید موضوع تدریس را کاماًل 
مشخص کنیم و با دقت به اهداف 
کلی و جزئی بپردازیم. پس از آن 
باید تعیین کنیم که برای رسیدن 
به اهداف آموزشی مان، کدام ابزار 
می توانند  فن��اوری  ابزاره��ای  یا 
مفیدتر باش��ند. گاه ممکن است 
برای دس��تیابی به اهداف مجبور 
باش��یم از ابزارهایی مثل وبالگ، 
انیمیشن، بازی رایانه ای و موبایل 

استفاده کنیم. 
 پیش بینِی زمان استفاده 
از ابزارها در طرح درس بس��یار 

مهم اس��ت. گاهی ممکن است 
الزم باش��د در ش��روع تدریس، 
به عنوان وس��یله ای برای ایجاد 
انگیزش، از آن اس��تفاده کنیم، 
گاه در حین تدریس برای تعمیق 
و تفهی��م بهتر مطال��ب و گاه به 
 عنوان اب��زاری برای جمع بندی، 
انجام تکالی��ف و ارتباط با معلم 

در خارج از مدرسه. 
 فناوری نیز مانند س��ایر 
ابزاره��ا فق��ط در جه��ت بهبود 
یادگیری به کار می رود. بنابراین، 
اگ��ر در هر بخش از طرح درس، 
پی��دا  مناس��ب تری  جانش��ین 
کردیم، می توانیم از آن به جای 

فناوری استفاده کنیم. 
برای مثال، اگ��ر امکان آن 
وجود دارد ک��ه در درس علوم، 
دانش آم��وزان پدی��ده ای را در 
آزمایش��گاه ب��ه ص��ورت عینی 
کنن��د،  آزمای��ش  و  مش��اهده 
دیگر نیاز نیس��ت ک��ه در طرح 
درس، اس��تفاده از یک نرم افزار 
آزمایشگاه مجازی را بگنجانیم. 
از ای��ن نرم اف��زار می ت��وان به 
عنوان جمع بندی، تکلیف منزل 
یا م��رور درس در جلس��ة بعد 

استفاده کرد.

 قب��ل از نوش��تن و اجرای 
طرح درس باید مطمئن ش��ویم که 
اب��زار مورد نظر م��ا در اختیار همة 
دانش آم��وزان قرار داش��ته باش��د. 
مثاًل اگر قرار باشد سؤالی به عنوان 
ایجاد انگیزش پیش از شروع درس 
در روز قب��ل ب��رای دانش آموزان از 
فرستاده  )اس ام اس(  پیامک  طریق 
ش��ود، ابتدا بای��د اطمینان حاصل 
کرد که همة بچه ها به تلفن همراه 

دسترس��ی دارند.
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نمونه سؤاالت فهرست  وارسی طرح درس 

جوابسؤال

آیا اهداف کلی و جزئی درس )دانش، مهارت و نگرش( برایم مشخص است؟

آیا انواع راه های رسیدن به این اهداف را بررسی کرده ام؟ 

آیا استفاده از فناوری بهترین گزینه برای رسیدن به این اهداف است؟

آیا ابزارهای فناوری مورد نیاز را دقیقًا مشخص کرده ام؟

آیا همة این ابزارها در مدرسه در دسترس هستند؟

آیا دانش آموزان در خانه یا مدرسه به این ابزارها دسترسی دارند؟

آیا دانش آموزان مهارت استفاده از ابزارها را قباًل آموخته اند؟

آیا استفاده از ابزارها در عین خارج کردن فضای کالس از یکنواختی، باعث تعمیق آموزش می شود؟

آیا استفاده از ابزارهای فناوری، در جای جای طرح درس، به صورت مناسب پیش بینی شده  است؟

آیا الزم است در مدیریت کالس، نسبت به گذشته، تغییراتی ایجاد کنیم؟

آیا بازخورد دانش آموزان و نتیجة کالس این جلسه با جلسات دیگر تفاوت مثبت و چشمگیری داشت؟

 دانش آموزان باید از قبل 
مهارت استفاده از ابزار را آموخته 
باشند. مثال اگر الزم است تکلیف 
را به ص��ورت پاورپوین��ت انجام 
دهند، باید مطمئن شویم دانش 

و توانایی کافی برای اس��تفاده از 
این نرم افزار را دارند.  

مدیری��ت  ش��یوه ه�ای   
کالس حتم��اً باید در بخش های 
گوناگ��ون ط��رح درس گنجانده 

ش��ود تا از ه��در رفت��ن وقت و 
پرت ش��دن حواس دانش آموزان 
به موضوعات جانب��ی در هنگام 
اس��تفاده از ابزاره��ای فن��اوری 

جلوگیری شود. 
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در ش��ماره های دورة پیشین 
مجله )5 ت��ا ۸( دربارة مدیریت 
مؤثر کالس در هنگام اس��تفاده 
از فناوری مطالبی بیان ش��د که 
مطالعة آن می تواند برای نوشتن 
ی��ک ط��رح درس موف��ق مفید 

باشد. 
 طراح��ی و اج��رای طرح 
درس براس��اس فن��اوری به این 
معناس��ت ک��ه اس��تفاده از این 
ابزاره��ا در هن��گام تدری��س به 
گونه ای پیش بینی شده که بدون 
وجود آن ها اج��رای طرح درس 

امکان پذیر نیست. 
تدری��س،  ش��یوة  اینک��ه 
هم��ان روش ه��ای قدیمی و گاه 
کسل  کننده باشد و کنار آن مثاًل 
به جای نوشتن روی تخته، همة 
مطال��ب را در ی��ک پاورپوین��ت 
بنویس��یم و به نمایش بگذاریم، 
استفادة مؤثری از فناوری نیست 
و ب��ه پویای��ی کالس نیز کمکی 

نخواهد کرد. 
استفاده از این ابزارها باید به 
شیوه ای درست و در جای جای 
ط��رح درس به فراخ��ور مطلب، 
پیش بینی ش��ود تا باعث هیجان 
بیش��تر و بهبود رون��د یادگیری 

شود.
با پاس��خ دادن به س��ؤاالِت 
فهرس��ت   وارس��ی )چک  لیست( 
نمونه، می ت��وان از مؤثر و مفید 
اطمین��ان  درس  ط��رح  ب��ودن 

بیشتری حاصل کرد. 
پ��س از هر ب��ار نوش��تن و 
اج��رای ط��رح درس می ت��وان 
س��ؤاالت جدیدی را نی��ز به این 

فهرست افزود.
 

 

اگ�ر ام�کان آن وج�ود دارد ک�ه در درس علوم، 
دانش آموزان پدیده ای را در آزمایشگاه به صورت 

عینی مشاهده و آزمایش کنند، دیگر نیاز نیست 
آزمایشگاه مجازی را بگنجانیم ک�ه در ط�رح درس، اس�تفاده از ی�ک نرم اف�زار 
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�وش �ی �ندگا�

كه حفظ مى كنند ندانند.
چه را 

  حافظة كالمى خوبى دارند. هر چند معنى آن

ى كنند.
از هر فرصتى براى نوشتن استفاده م

نند.
مى ك

فاده 
عاشق مطالعه هستند و از هر فرصتى براى خواندن كتاب است
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 به کوشِش محمد شاکر
مهدی رضاییان

ده است.
ره خور

زندگى آن ها با شعر و شاعرى و مشاعره گ

س مى شوند.
در كهنسالى نسبت به اشتباهات ادبى، كالمى و نوشتارى و... حسا

ب مى كنند.
خود جل

ن را به 
در اكثر موقعيت ها با لفظ قلم صحبت كردن، توجه ديگرا

يكى از شغل هايى كه مى توانند در آن موفق باشند، مجرى گرى است.
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                            یادگیري ماندگار نیاز به آزمون ندارد

مرکز برنامه ریزي و آموزش 
نیروي انساني و دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي برگزار مي کنند:

میزان ساعت: 16 ساعت
بخش دوم

کد دوره: 91400483

مخاطبان: مدیران و معاونان مدارس

خیریه بیگم حائري زاده

سازمان یاد��ر�ده

لحظه ای که در یاد مانده 

 آ�وزش ��ن �د�ت

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفترانتشارات وتکنولوژی آموزشی
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میزان ساعت: 16 ساعت
بخش دوم

کد دوره: 91400483

مخاطبان: مدیران و معاونان مدارس

اگ�ر هر کدام از ما 70 س�ال عم�ر کنیم، فقط 17 درص�د از آن را در 
مدرس�ه صرف کرده ایم. در صورت�ی که 83 درصد عمر م�ا در خارج از 
مدرس�ه مي گذرد. با این حساب، اساسي ترین ش�یوة آموزش این است 
که بکوشیم به یادگیرندگانی مادام العمر تبدیل شویم؛ یادگیرندگاني که 
مي گیرند بدون آزمون هاي پي در پي و بدون معلم هاي تضمین شده،  یاد
یاد بگیرند. یادگیرندگانی که ش�ور و ش�وق یادگیری شان همواره حفظ 
می شود و می توانند در موقعیت های واقعی زندگی به حل مسئله بپردازند.

مسائل کوچک و بزرگ زندگی واقعی 
آم��اده نمی کنند بنابراین احس��اس 
می کنیم که تحصیالت مدرسه ای و 
دانش��گاهی ما را برای زندگی آماده 
نمی کنند. همین جاست که دست از 

یادگیری می کشیم.
اگر م��دارس ما بی��ش از همه به 
پ��رورش ای��ن ارتباط بی��ن زندگی و 
یادگیری متعهد می شدند، دنیا حسی 
بسیار متفاوت از دنیای فعلی داشت. در 
چنین دنیایی، بین »مدرسه«، »کار« 
و »زندگ��ی« مرزی نیس��ت. نوجوانان 
بیش��تر وقت خود را ب��ه یادگیری در 
مدرس��ه یا خارج از دیوارهای مدرسه 
می گذرانند و پروژه هایی انجام می دهند 

که برایشان معنای واقعی دارد.
مسلماً با این سرعت رو به افزایش 
تغییر، ما به س��مت چنین دنیایی در 
حرکت هس��تیم؛ چه ب��رای آن آماده 
باش��یم چه نباشیم. بعضی از منتقدان 
می گوین��د که ای��ن تغیی��رات وجود 
م��دارس را ناکارامد می س��ازد. ما فکر 
می کنی��م واقعیت دقیق��اً عکس این 
است. بچه ها همیش��ه برای یادگیری 
به جای��ی امن نیاز دارند. همیش��ه به 

تعلیم  و تربیت پر کردن 
سطل نیست، روشن 

کردن آتش است.

دکت��راي  آخ��ر  س��ال  زه��را 
زیست شناسي را مي گذراند. او مي گوید 
آتش عش��ق به زیست شناس��ي آنگاه 
در وجودش ش��عله ور ش��د که در این 
درس یک پروژه داشت. موضوع پروژة 
او فتوسنتز بود. براي این کار کتاب ها 
و مقاله هاي زی��ادي را مطالعه کرد. به 
گلخانه رفت و ساعت ها با مسئول آنجا 
گفت وگو کرد. موفق شد از یک محقق 
زیست شناسي وقت بگیرد، از او دربارة 
موضوع پروژه اش مطالب��ی بیاموزد و 
یافته هاي خود را با او در میان بگذارد. و 
این چنین انجام موفق یک پروژه باعث 
شد تا او بخواهد تبدیل به یک محقق 
حرفه ای در زمینة زیست شناسی شود. 
بسیاري از ش��ما تجربه های مشابهی 
دارید. وقتی کس��ی تخیل ش��ما را با 
اطالعاتی جدید تحریک می کند، تاری 
را در عمق وجودتان به ارتعاش درآورده 
است انگار که درهایی به رویتان گشوده 

می شود که قبالً از وجودشان بی اطالع 
بودید. خاطرة این افراد و این لحظات 

در ذهن ما ثبت مي شود.

 چرا چنین تجربه هایی 
قدرتمندند؟ 

 ش��اید به این علت ک��ه این گونه 
تجربه ه��ا بخش��ی از ح��ق طبیع��ی 
مش��ترک ما انسان ها هس��تند. ما در 
ط��ول زندگ��ی  هنگامی که ش��رایط 
اطرافمان تغییر می کن��د، با ابتکارات 
و چالش ه��ای جدید کوچک و بزرگی 
مواجه می ش��ویم که اگر برای مواجهه 
با آن ها آماده باشیم، زندگی و یادگیری 
از هم تفکیک ناپذیر می شوند. باید در 
نظر داشته باش��یم که همة ما با میل 
ش��دید به یادگیری به دنیا می آییم و 
این میل با قرار گرفتن در محیط هایی 
مانند مدرسه ها و دانشگاه ها رفته رفته 
رنگ می بازد چرا که در این محیط ها 
از ما خواسته می شود تا برای مسائلی از 
پیش تعیین شده، پاسخ های محدودی 
را به خاطر بس��پاریم. این مس��ائل از 
پیش تعیین شده ما را برای مواجهه با 

��ن �د�ت  آ�وزش 
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کنند، خودش��ان نتیجه بگیرند، عالوه 
بر پیروی از سیاست های کلی، رهبری 
هم بکنند، با امنیت موارد مشکل ساز را 
مورد س��ؤال قرار دهند، و برای کسب 
شایس��تگی بیش��تر آماده باشند تا در 
موقعیت های آین��ده خطر کنند. افراد 
یک سازمان یادگیرنده تا اندازة مطلوبی 
ریسک پذیر هستند بنابراین می توانند 
با اعتمادبه نفس هنجارها را مورد تردید 
قرار دهند. هنجارهایی که مانع توسعة 
سازمان اس��ت را از میان بردارند و به 
جای آن ها هنجارهای نوینی را بنیان 

کنند.  
س��ازمان ها و جوامع یادگیرنده به 
افرادی با چنین ویژگی هایی نیاز دارند. 
مدارس یادگیرنده نیز دانش آموزانشان 
را این گون��ه هدای��ت مي کنند؛ یعنی 
نه تنه��ا ب��رای کارکن��ان بلک��ه برای 
دانش آموزان ه��م فرصت هایی فراهم 
می کنن��د تا ب��ا اختیار بیش��تر عمل 
کنند، پیامد اعمال خود را پیش بینی 
کنند و عالوه بر پیروی از قوانین، برای 
ایجاد قوانین جدید نیز به اندازة کافی 
ریسک پذیر باشند. در غیر این صورت 
نمي توانند آنان را برای دنیای در حال 
پیش��رفتي که در آن زندگی خواهیم 

کرد، به اندازة کافی آماده کنند.
 پن��ج اص��ل کلی��دی یادگی��ری 
سازمانی، »اصالحات« یا »برنامه هایی« 
نیس��تند ک��ه از بیرون تحمیل ش��ده 
باشند، بلکه مجموعه هایي هستند که 
افراد س��ازمان، هم به ص��ورت فردی و 
هم جمعی، آن ه��ا را انتخاب می کنند 
و دربارة آن ه��ا مطالعه و تمرین مداوم 
انجام مي دهند. تنها در این صورت است 
که پنج اصل یادگیری، برای مواجهه با 
وضعیت های دشوار و فشارهای آموزشی 

امروزی،کمک کننده خواهند بود. 

س��کوی پرتاب��ی نیاز دارند ت��ا از آنجا 
کنجکاوی ش��ان را در دنیایی بزرگ تر 
دنب��ال کنند. ممکن اس��ت این جای 
امن، ش��بیه ب��ه مدارس امروز باش��د 
یا نباش��د. ولی جایی اس��ت که در آن 
همه، پیر و جوان، می توانند چگونه یاد 
گرفتن را ی��اد بگیرند. اگر می خواهیم 
دنیا بهتر ش��ود، به مدارس یادگیرنده 

نیاز خواهیم داشت.  

 مدرسة یادگیرنده

ای��دة مدرس��ه ای ک��ه می توان��د 
ی��اد بگیرد، در چند س��ال اخیر مورد 
توج��ه زیادی ق��رار گرفته اس��ت. به 
تدریج روشن می ش��ود که مدارس را، 
نه با بخش��نامه و دس��تور و نه با وضع 
مقررات، بلکه با جهت گیری یادگیرنده 
می ت��وان دوب��اره خلق کرد، س��رزنده 
س��اخت و به ط��ور پایدار بازس��ازی 
کرد. یعنی باید همة افراد مدرس��ه را 
ب��ا هم در بیان آرزوها، کس��ب آگاهی 
و توسعة شایستگی هایشان فعال کرد. 
در مدرسه ای که یاد می گیرد، افرادی 
که ممکن اس��ت در نظام مدرسه های 
معمولی نس��بت به یکدیگر بی اعتماد 
باش��ند. )والدین و معلم��ان، مربیان و 
مدیران، افراد درون و بیرون دیوارهای 
مدرس��ه، دانش آموزان و بزرگ ساالن( 
مس��ئولیت خوی��ش را در آیندة نهاد 
مدرسه و آنچه می توانند از یکدیگر یاد 

بگیرند، قبول می  کنند.
ولی رویکرد »سازمان یادگیرنده« 
به آموزش، چی��زی بیش از امر به کار 
و گفت وگو کردن با هم است. تاکنون 
بیش از دو دهه تجربة ارزش��مند بین 
صدها مدرسه و هزاران فرد در تمرین 
خلق دوبارة مدارس برای تبدیل شدن 

به س��ازمان هایی یادگیرنده، روی هم 
انباش��ته شده اس��ت. بخش زیادی از 
این تجربه ه��ا با نام ه��ای دیگری رخ 
داده است: »اصالح مدارس«، »مدارس 
مؤثر«، »نوس��ازی آموزش��ی«، »تفکر 
نظام من��د در کالس درس« و از ای��ن 
قبیل. از این می��ان، نتایج تالش های 
سازمان یادگیرنده، به توسعه های قابل 

توجهی منجر شده است.
تالش در درک سازمان یادگیرنده 
و تأمل��ی عمیق به م��ا کمک مي کند 
دنیای مدرس��ه را به گون��ه ای ببینیم 
که قباًل نمی دیده ای��م. در این صورت 
مي توانی��م به ط��ور مؤثرت��ری در آن 
عمل کنیم یا آن را تغییر دهیم. هیچ 
مدرسة اول یادگیرنده ای وجود ندارد. 
هیچ مدرسه ای نیس��ت که مسائلش 
را طوری حل کرده باش��د که بقیة ما 
بتوانیم راهشان را کپی کنیم. در واقع، 
تجرب��ة هیچ مدرس��ه ای را نمی توانیم 
دربس��ت به موقعی��ت دیگری تعمیم 
دهیم. همة مدارس و موقعیت هایشان 
بی همتا هستند و به  ترکیب بی همتای 
خودش��ان از نظریه، ابزار و روش های 

یادگیری نیاز دارند.
در بح��ث از م��دارس یادگیرنده، 
دیدم��ان را به مدارس امروزی محدود 
نمی کنیم؛ حتی به ساختمان مدارس 
نیز خودم��ان را محدود نمی س��ازیم. 
مدرس��ه، آن گونه که م��ا آن را درک 
می کنی��م، نقطة اتکایی ب��رای تحول 

آموزشی و اجتماعی است. 

پنج فرمان )اصل( 
یادگیری 

در هر سازمان یادگیرنده، از افراد 
می خواهند تا با اختیار بیشتری عمل 
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مي کند. مسئوالن مدرسه براي ایجاد 
ش��ور و ش��وق و انگیزة تالش بیشتر 
دانش آم��وزان، از ای��ن اطالعات بهره 
مي گیرند. طبیعی است مربیان کالس 
می کوشند ش��رایطی ایجاد کنند که 
دانش آم��وزان بتوانن��د با احساس��ی 
خوش��ایند و در ش��رایطی امن تصویر 
دلخواه آیندة خویش را ترس��یم کنند. 
به همین علت ابتدا از آن ها می خواهند 
یک��ی از بهتری��ن خاطرات گذش��تة 
خویش را به یاد آورند و س��عی کنند 
همان احس��اس را در خ��ود زنده نگه 
دارند. سپس با آن احساس خوشایند 
و با چشمان بسته، در ذهن خویش به 

زندگی 5 یا 1۰ سال آیندة خویش قدم 
بگذارند، سعی کنند از آن فیلم برداری 
ذهنی کنند. بعد در این تصویر ذهنی، 

به چند سؤال  پاسخ دهند:
 بودن در آن موقعیت چه حس��ی 

دارد؟
 مشغول چه کار)هایی( هستند؟

 چه توانایی هایی دارند؟
 با چه کسانی در ارتباط هستند؟

 در چه رش��ته ای مشغول تحصیل 
هستند؟
 و...

تجربة هیچ مدرسه ای 
را نمی توانیم دربست به 

موقعیت دیگری تعمیم دهیم

تسلط شخصی

تسلط ش��خصی1 تمرین به زبان 
آوردن تصویری منسجم از چشم انداز 
شخصی شماس��ت؛ نتایجی که بیش 
از هم��ه مایلی��د در زندگی خود خلق 
کنید؛ البت��ه  ضمن ارزیابی واقع بینانه 
از واقعیت ج��اری زندگ��ی امروزتان. 
این تمرین نوعی فش��ار درونی ایجاد 
می کند و بر ظرفیت ش��ما برای اینکه 
تصمیم های بهتری بگیرید و به نتایج 

بهتري برسید، می افزاید. 
تمرین تس��لط شخصي در کالس 
درس و کارگاه ه��اي آموزش��ي ک��ه 
براي کارکنان، معلم ها و کارشناس��ان 
س��ازمان ها  برگ��زار مي ش��ود، اولین 
ق��دم در ایج��اد س��ازمان یادگیرنده 
است. نمونه اي عملي از تمرین تسلط 
ش��خصي در یک کالس دبیرستانی را 

در زیر مطالعه می کنیم:  
دانش آموزان کالس اول دبیرستان، 
زن��گ دوِم روزه��اي دوش��نبه درس 
پرورشي دارند. این زنگ همیشه براي 
بچه ها جذابیت و شور و هیجان خاصي 
دارد. خانم هاش��مي، مش��اور مدرسه، 
همراه با خانم محمدی، مدیر مدرسه، 
مسئولیت ادارة این کالس را بر عهده 
دارند. فعالیت این هفته آن اس��ت که 
همة دانش آموزان در کالسي که جوي 
آرام و قاب��ل اعتم��اد دارد، تصویري از 
چش��م انداز خود ارائ��ه دهند. معلمان 
قدم به ق��دم دانش آم��وزان را هدایت 
مي کنن��د ت��ا بتوانند ضم��ن ارزیابي 
واقع بینان��ه از خود، تصویر دلخواهِ پنج 
یا ده س��ال بعد خویش را ارائه دهند. 
مشاور مدرسه از این نتایج براي تعیین 
رش��تة دانش آموزان و کم��ک به آنان 
در تنظیم برنامة درسي ش��ان استفاده 
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همة مدارس و 
موقعیت هایشان بی همتا 

هستند و به  ترکیب بی همتای 
خودشان از نظریه، ابزار و 

روش های یادگیری نیاز دارند

)تسلط شخصی، چشم انداز مشترک، 
الگوه��ای ذهنی، یادگی��ری تیمی و 
تفکر سیس��تمی( را در نظر دارد و در 
کالس ه��ای درس، جلس��ات معلمان 
و کارکن��ان و جلس��ات انجمن اولیا و 
مربیان، به تمرین این اصول می پردازد. 
مدی��ران، کارکن��ان و دبی��ران ای��ن 
مجتمع، در یکی از دوره های آموزشی، 
چش��م انداز 1۰ سالة خویش را تعیین 
کردند. در تدوین این چشم انداز همة 
کارکنان از خدمات تا نیروهای اداری، 

اجرایی و آموزشی شرکت داشتند. 
آن ه��ا براي رس��یدن ب��ه چنین 
هدفي، س��اعت ها مطالع��ه کرده اند و 
چندین روز را در کارگاه هاي آموزشي 
گذرانده ان��د ت��ا ب��ه درک مش��ترکي 
از مفه��وم چش��م انداز برس��ند. ای��ن 
چش��م انداز در ضمن اینکه واقع بینانه 
اس��ت، به اندازة کاف��ي چالش برانگیز 
نیز خواهد بود. همه باید متعهد شوند 
براي رسیدن به چشم انداز مشترکشان 

بکوشند. 
آن ه��ا همگ��ي امیدوارن��د که با 
خلق این چشم انداز مشترک، مدرسه 
تنه��ا مح��ل کار آن��ان نباش��د، بلکه 
جایي باش��د که آرمان و آرزویشان را 
محقق مي سازد. آنان برنامه هاي خود 
را براس��اس این چش��م انداز مشترک 

تنظیم کرده اند. 
روزمرگي جاي خود را به نش��اط 
و تکاپ��و داده اس��ت. رواب��ط افراد در 
گروه ها نیز تغییر کرده اس��ت و نوعی 
حس تعلق نسبت به محیط احساس 
مي شود. وقتي مشکلي پیش مي آید، 
گروه با یادآوري چش��م انداز مشترک، 
به حل آن مي پردازد. به نظر مي رسد 
شجاعت در برخورد با مشکالت و اقدام 

به حل آن ها بیشتر شده است.

��ن �د�ت  آ�وزش 

سپس چشمانشان را باز می کنند و 
آنچه را از این تصویر ذهنی به یاد دارند 
روی کاغ��ذ می آورن��د. در این مرحله 
باید واقعیت فعلی را با آنچه در تصویر 
ذهنی موجود است، مقایسه کنند و از 

فاصلة آن آگاه شوند.
فاصلة واقعیت جاری از چش��م انداز 
ش��خصی موجب تنش خالق می شود. 
این تنش معموالً با تصویر یک نوار ِکشی، 

مانند شکل 1، نشان داده می شود. 
در واق��ع، ما در چش��م اندازمان 
تصوی��ری از آین��ده داری��م که برای 
رسیدن به آن در عالم واقع، تغییراتی 
در واقعی��ت جاری الزم اس��ت. برای 
نایل ش��دن به آن چش��م انداز، باید 
توانایی ه��ا و قابلیت ه��ای خویش را 

ارتقا دهیم. 
همین که چشم اندازتان را پاالیش 
و آگاهی روشن تری از واقعیت جاری 
کس��ب می کنید، تنش بی��ن آن دو 

قوی تر می شود. 

این سیس��تم مانند نواری کشی 
که به دنبال تعادل اس��ت، کش��یده  
می ش��ود تا تنش را از بین ببرد. یک 
س��ر نوار به طور طبیعی به طرف سر 
دیگر حرکت خواهد کرد. اگر بتوانید 
چش��م اندازتان را باالت��ر از واقعی��ت 
جاری نگاه دارید و تنش فشرده شود، 
حتی وقتی که شکاف بین چشم انداز 
و واقعیت جاری تان دور از دسترس به 
نظر می رسد، واقعیت جاری به طرف 

چشم اندازتان حرکت خواهد کرد.
در م��دارس یادگیرن��ده، مدیران، 
مربیان و دانش آموزان فرصت مي یابند 
در مورد چشم اندازشان گفت وگو کنند. 

همه به دنبال تنش خالق هستند. 
این تنش موجب رشد توانایی های 
کارکن��ان و دانش آم��وزان می ش��ود. 
محیط مش��وق این امر است که همه 
توانایي دس��تیابي به اس��تانداردهاي 
باالتر را دارند و ش��رایط براي رسیدن 

به آن ها قابل تأمین است.

چشم انداز مشترك

افراد دارای هدف مش��ترک )مثاًل 
معلمان، مدیران و کارکنان مدرس��ه( 
می توانند بیاموزند که با تدوین تصاویر 
مشترک از آینده ای که به  دنبال ایجاد 
آن هس��تند و با اص��ول و تمرین های 
هدایتگری که امیدوارند آن ها را به آن 
آینده برس��اند، حس تعهد در گروه و 

سازمان را پرورش دهند. 
مدرس��ه یا جامعه ای ک��ه امیدوار 
است با یادگیری زندگی کند، به فرایند 

چشم انداز مشترک۲ نیاز دارد.
یک مجتمع آموزشی در تهران که 
بنا دارد به مدرسه ای یادگیرنده تبدیل 
شود، اصول پنج گانة مدرسة یادگیرنده 
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این فرمان ب��ر مهارت های تعمق 
و پرس��ش گری حول توس��عة آگاهی 
از نگرش ها و ادراکات متمرکز است؛ 
نگرش ه��ا و ادراکات خ��ود و اف��راد 
اط��راف. کار ب��ا الگوه��ای ذهنی۳ به 
شما کمک می کند واقعیت جاری را 
روش��ن تر و صادقانه تر توضیح دهید. 
در  واقع زندگی ب��دون الگوی ذهنی 
غیرممکن اس��ت ولی خطا اینجاست 
که احساس کنیم الگوهای ذهنی ما 
همان حقایق غیرقابل انکار و غیرقابل 
تردی��د هس��تند. همة ما ب��ا عینک 
خاصی به دنی��ا می نگریم. ما معموالً 
متوج��ه حضور این عینک نیس��تیم. 
فرمان الگوهای ذهنی به ما می آموزد 
ت��ا از این عینک آگاه ش��ویم. پس از 
آگاهی در صورت لزوم، این الگوها را 

اصالح کنیم یا تغییر دهیم.
از آنجا که الگوهای ذهنی در آموزش 
غالباً »غیرقابل بحث« و از نظرها پنهان 
هستند، یکی از فعالیت های حیاتی هر 
مدرس��ة یادگیرنده این است که توان 
گفت وگ��وی بی خطر و پرثم��ر دربارة 
موضوعات خطرن��اک و گیج کننده را 
بیفزاید. روشن شدن الگوهای ذهنی، 
الگوهایی که از دید ما پنهان هستند، 
احتیاج به محیطی ام��ن دارد تا افراد 
بتوانند بدون ترس از مورد قضاوت قرار 
گرفتن، الگوی ذهن��ی خویش یا نوع 
نگرش ش��ان به واقعیت های اطراف را 

بیان کنند. 
مدیران، کارکنان و دبیران مدرسه 
در کارگاه هاي آموزشي به این واقعیت 
پ��ي برده اند ک��ه الگو ه��اي ذهني، به 
اعمال ما ش��کل مي دهن��د. بنابراین، 

پرداختند. حین و بعد از ارائة هر درس، 
سایرین نظر خود را براي اصالح موارد 
مبهم یا درک نش��دنی ارائه مي دادند. 
از ای��ن رهگذر، بر کیفی��ت و خالقانه 
ش��دن درس ها نی��ز افزوده مي ش��د. 
خانم خسروي مي گوید سال ها بود که 
مفهوم اختالف پتانسیل در فیزیک را 
در کالس س��وم تجربي درس مي دادم 
و غالباً دانش آموزان از س��ختي درس 
مي نالیدند. بعد از ارائ��ة این درس در 
گروه، نه تنها متوجه ایراد کارم ش��دم 
بلکه از مثال��ي که خانم خیرزاده زدند 
استفاده کردم و کالسم با شور و شوق 
پیش رفت. دیگ��ر نه تنها گله اي نبود، 
بلکه کس��ي صداي زنگ تفریح را هم 
نشنید. الگو هاي ذهني من دربارة این 
مفهوم ابتدا روشن و سپس اصالح شد. 
توصیة خانم خیرزاده این است که براي 
فه��م مفاهیم فیزی��ک در کالس هاي 
رشتة تجربي باید از مثال هاي کاربردي 
همان رشته استفاده کنیم. مثاًل براي 
درک اختالف پتانسیل مي توان گفت: 

آنان به دنبال راهي هستند تا الگو هاي 
ذهني خود را آش��کار سازند. آن ها به 
این باور رس��یده اند که اگ��ر الگو هاي 
ذهني ش��ان این باشد که دانش آموزي 
ضعیف است، او واقعاً عملکرد ضعیفي 
خواهد داشت و برعکس، اگر الگو هاي 
ذهني شان این باشد که دانش آموزي 
قوي است، آن دانش آموز واقعاً عملکرد 
خوبي خواهد داشت. به عبارت دیگر هر 
یک از این برچسب ها )دانش آموز قوی 
یا دانش آموز ضعیف( موجب می شود 
تا ما امکان تغییر را از خود سلب کنیم. 
ولی اگر بگوییم این دانش آموز مثالً در 
درس ریاضی احتیاج به تمرین بیشتر 
دارد، آن��گاه از ام��کان تغییر وضعیت 

حرف می زنیم. 
معلمان مدرسة فوق تصمیم گرفتند 
با شرکت در کارگاه هاي آموزشي، دربارة 
الگوهای ذهنی یا نگرش هاي خود بحث 

و تبادل نظر کنند. 
همزم��ان معلم ه��ا در گروه هاي 
آموزش��ي یک به یک ب��ه ارائة درس4 
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از تکنیک هایی از جمله گفت وگو6 
و بحث ماهرانه، گروه های کوچک 
می توانن��د تفکر جمعی ش��ان را 
تغییر دهند، یاد بگیرند که انرژی 
و اعمالش��ان را برای رس��یدن به 
اهداف مش��ترک گرد هم آورند و 
هوش و توانایی  بزرگ تری نسبت 
به اس��تعدادهای ف��ردی اعضای 

تیم، ایجاد کنند.  
یادگیری گروهی7 را می توان 
و  اولی��ا  بی��ن  درس،  در کالس 
معلم��ان، بین افراد مح��ل و در 
»گروه ه��ای آزمایش��ی« ک��ه به 
دنب��ال تحول موفق در مدرس��ه 

هستند، پرورش داد.
مدرس��ه ای که در این مقاله 
از آن یاد می کنیم، براي توس��عة 
یادگیري گروه��ی از هر فرصتي 
اس��تفاده مي کن��د. هر س��ال در 
دهة فجر، دانش آموزان به صورت 
کالس��ي با هم مسابقه مي دهند. 
اعضای هر کالس در ده مس��ابقه 
ش��رکت مي کنند. این مسابقات 
از: ریاض��ي، فیزیک،  عبارت ان��د 
تئاتر،  زیست شناس��ي،  ش��یمي، 
ق��رآن،  مفهومي، س��رود،  هن��ر 

 آ�وزش ��ن �د�ت
»با تغییر اختالف پتانس��یل بین 
دو طرف غش��اي س��لول عصبي، 
پیام ه��اي عصب��ي در آن ایج��اد 
می شود و سپس انتشار مي یابد«. 
دانش آموزان رش��تة تجربي با این 
مثال انگیزه پیدا مي کنند که روي 
مفهوم اختالف پتانس��یل دقت و 

مطالعة بیشتري بکنند.
در گ��روه کاري معاونان، آنان 
با اس��تفاده از نمونه ه��اي کاري5 
الگو ه��اي ذهني خ��ود را در مورد 
تشویق، تنبیه و شیوة تذکر دادن به 
دانش آموزان، روشن و سپس اصالح 
کردند. این ش��یوه در تمام سطوح 
س��ازماني به کار گرفته ش��د. آنان 
دریافته بودند که بدون روشن سازي 
الگو هاي ذهني خ��ود نمي توانند 
به اصالح آن بپردازند. رس��یدن به 
چشم انداز مش��ترک، آنان را ملزم 
مي س��اخت که به اصالح الگو هاي 

ذهني خود بپردازند.

یادگیری گروهی 

این فرم��ان مبتن��ی ب��ر ارتباط 
متقابل گروهی اس��ت. با استفاده 

کامپیوتر، آش��پزي و خبرنگاري. 
دانش آموزان ه��ر کالس فرصت 
دارند ت��ا مهارت ه��ای انتخاب و 
ش��رایطی  در  را  تصمیم گی��ری 
واقع��ی تمرین کنند. آن��ان باید 
از بی��ن خ��ود افراد شایس��ته در 
هر رش��ته را انتخاب کنند و بعد 
برای ش��رکت در مسابقات با هم 

همکاری کنند.  
دانش آم��وزان ه��ر کالس در 
قالب گروه  هاي کاري براي مسابقه 
آم��اده مي ش��وند. معیارهاي هر 
مس��ابقه به اطالع آنان مي رسد. 
و  مدرس��ه  عموم��ي  ش��وراي 
ش��وراي دانش آموزان هر س��ال 
دو مفه��وم را تعیی��ن مي کنند 
که تم��ام مس��ابقات باید حول 
محور این دو مفهوم باش��ند. در 
طول مسابقات، دانش آموزان هر 
کالس به مثاب��ه گروهی واقعي، 
باانگی��زه و هدف می کوش��ند تا 
موفق ش��وند. در پایان کالس��ي 
برن��ده اس��ت ک��ه کار گروهی 
منس��جم تر و قوي تري داش��ته 
اس��ت. ل��ذت ای��ن کار گروهی 

فراتر از هر نوع پاداش��ي اس��ت. 
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یکی از فعالیت های حیاتی هر 
مدرسة یادگیرنده این است 
که توان گفت وگوی بی خطر 
و پرثمر دربارة موضوعات 
خطرناك و گیج کننده را 

بیفزاید

بیش��تر از نفعش باشد. به عالوه، 
عکس العمل س��ریع به هر رویداد 
و حل مس��ائل به همان سرعتی 
که به وجود می آیند، زمینة رشد 
فرهنگ کمبود توج��ه9 در نظام 
مدرسه را ایجاد می کند. با حرکت 
س��ریع از یک مس��ئله به مسئلة 
بعدی، افراد به جای کسب مهارت 
در جست وجوی روش هایی برای 
جلوگیری از بح��ران ، در حل آن 
بس��یار ماه��ر می ش��وند. در این 
ن��وع فرهنگ، تقریب��اً غیرممکن 
اس��ت که افراد به طور ش��فاف و 
بی رودربایس��تی دربارة مشکالت 
و دغدغه ه��ای یکدیگ��ر صحبت 
کنند؛ ای��ن حرف ه��ا در نهایت 

»بی ربط« تلقی می شوند.    
فرم��ان تفکر سیس��تمی به 
روش��ی متف��اوت ب��ه اه��داف و 
مس��ائل می نگرد؛  ن��ه به صورت 
رویداده��ای مج��زا از ه��م بلکه 
به ص��ورت اجزای س��اختارهای 
بزرگ ت��ر. باالخ��ره، دفت��ر مدیر 
مدرس��ه )سرپرست منطقه( یک 
نظام اس��ت متش��کل از عادات و 
نگرش های افرادی که در آن کار 
می کنند. سیاست ها و روش هایی 
که دولت و جامعه برای آن تعیین 
نیروهای��ی جایگزین  و  می کنند 
ناش��دنی از جمله پول و جمعیت 

دانش آموزی.
نظام به ه��ر کل قابل رویتی 
گفته می شود که عواملش »دست 
به دست هم داده اند«1۰؛ چون در 
طول زمان به طور مستمر بر هم 
اثر می گذارند. کلمة سیس��تم11 
از ریش��ة یونان��ی1۲ ب��ه معن��ای 
»باعث ب��ا هم ایس��تادن/ به هم 

متصل ش��دن« است. نمونه هایی 
از سیس��تم ها )ب��ه غی��ر از دفتر 
مدیر مدرسه/ سرپرست منطقه( 
زیست شناختی/  ارگانیس��م های 
زیس��تی )ش��امل بدن انس��ان(، 
اتمس��فر، بیماری ها، عوامل  جو/ 
بوم��ی، کارخانه ه��ا، واکنش های 
سیاسی،  هویت های  ش��یمیایی، 
صنای��ع، خانواده ها، تیم ها و همة 
سازمان ها را شامل می شود. درون 
ه��ر منطق��ة آموزش��ی، محل یا 
کالس درس، ممکن است تعداد 
زیادی سیستم های  متفاوت وجود 
داش��ته باش��ند که ارزش توجه 
ک��ردن را دارند: فراین��د نظارت 
منطقه، تأثیر سیاست های خاص، 
ارتباط مدیریت کار، تدوین برنامة 
درس��ی، رویکرده��ای منضب��ط 
ک��ردن دانش آموزان و حالت های 
مت��داول رفتار کارکن��ان. زندگی 
هر کودک یک سیستم است. هر 
روش آموزشی یک سیستم است.
دبیران  و  مدیران، کارکن��ان 
مدرسه با ش��رکت در کارگاه هاي 
آموزش��ي به این درک رسیده اند 
که مدرسه یک سیستم است که 
در آن هم خود اجزا و هم تأثیري 

در این فرمان افراد می آموزند 
ک��ه وابس��تگی متقاب��ل و تحول 
را بهتر درک کنن��د و به موجب 
آن بتوانن��د ب��ا نیروهای��ی ک��ه 
ش��کل  را  اعمالش��ان  پیامدهای 
می دهن��د، مؤثرت��ر مقابله کنند. 
تفک��ر سیس��تمی۸ تمرینی قوی 
ب��رای یافتن نی��روی اهرمی الزم 
ب��رای ایجاد س��ازنده ترین تحول 
اس��ت. به ق��ول ارش��میدس که 
می گفت: »اهرمی به اندازة کافی 
بلند ب��ه من بدهید ت��ا جهان را 
تکان دهم.« تفکر سیستمی هم 
به ما کمک می کند تا سازمان یا 
مدرس��ة خویش را به طور عمیق 

متحول سازیم. 
ماجراهای  در  م��دارس  اکثر 
روزمره غرق اند. نشستن در دفتر 
مدیر و گوش دادن به تلفن هایی 
که به دفتر می شود، شگفت انگیز 
است. به نظر می رسد هر رویدادی 
یک پاسخ فوری می طلبد. بچه ای 
در حیاط مدرس��ه زخمی ش��ده 
اس��ت، بنابرای��ن ی��ک ب��ازرس 
بیرونی مأمور رسیدگی می شود. 
پدر یا م��ادر معلمی قبل از دورة 
مروری نیم ترم فوت کرده است و 
معلم جانشین قابلی وجود ندارد. 
بنابرای��ن، برنام��ة امتحانی تغییر 
می کند. ه��ر بار مدی��ر )یا یکی 
دیگر از کارکنان( کار قهرمانانه ای 
در حل مش��کل انج��ام می دهد: 
س��ریع ترین تش��خیص ممکن و 

یافتن فوری ترین راه حل.
ول��ی خیلی ام��کان دارد که 
ض��رر ه��ر حل مش��کل س��ریع 

��ن �د�ت تفکر سیستمی آ�وزش 
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این الیة س��طحی به کشف الگوهای 
ذهنی بپردازیم که باعث وقوع شرایط 
فعلی شده اس��ت. مثاًل می بینیم که 
نمرات گروه��ی از دانش آم��وزان در 

درس خاصی افت کرده است. 
س��طحی ترین کار این اس��ت که 
ای��ن دانش آم��وزان را فراخوانیم و از 
آن ه��ا بخواهیم در این درس بیش��تر 
کار کنن��د ی��ا ب��رای آن ه��ا کالس 
تقویت��ی برگ��زار کنیم. قب��ل از هر 
اقدامی باید علل واقعی را جست و جو 
کنیم. ش��اید علت افت، نه کم کاری 
دانش آموزان، نوع سؤال هایی است که 
در آزمون های کالسی به کار می رود. 
شاید متن کتاب به اندازة کافی روشن 
نیست. شاید این دانش آموزان با طرز 
بیان دبیر مربوطه مشکل دارند یا در 
س��ال های قبل، خاطرة ب��دی از این 
درس در ذهنش��ان حک شده است. 
ب��دون در نظر گرفتن الیه های زیرین 
واقعیت، قادر نخواهیم بود مش��کل را 

برطرف کنیم.

زبان معمول گفتاری و نوشتاری 
خط��ی اس��ت. از ی��ک عام��ل ک��ه 
»مس��بب« عامل دیگر اس��ت سخن 
می گوییم: »الف مس��بب ب اس��ت.« 
ولی سیستم ها دایره ای شکل هستند. 
عام��ل الف هی��چ گاه مس��بب عامل 
ب نیس��ت؛ عوامل ال��ف و ب به طور 

مستمر بر هم تأثیر می گذارند.  

پی نوشت  
______________________

1.Personal Mastery 
2.Shared Vision 
3.Mental Models 
4.lesson study  
5.case study 
6.dialogue
7.Team Learning 
8.Systems Thinking 
9. attention deficit 
10.hang together
11.system
12. sunistanai
13. job rotation 

 منابع _________________________ 
1. س��نگه، پیتر. مدرس��ة یادگیرنده. ترجمة لیلي 
محمدحس��ین. کتاب در دست انتش��ار. انتشارات 

منظومة خرد.
۲. سنگه، پیتر. پنجمین فرمان، ترجمة حافظ کمال 
هدای��ت و محمد روش��ن. چاپ چهارم. انتش��ارات 

سازمان مدیریت صنعتی. 1۳۸۲
۳. لیتک��ي، دنیس. تصویر ب��زرگ، ترجمه و تألیف 
خیریه بیگم حائري زاده. کتاب در دس��ت انتش��ار. 

انتشارات منظومة خرد.

که این اجزا بر ه��م مي گذارند، مهم 
است. براي درک بهتر این مفهوم آنان 
از روش ایفاي نقش استفاده مي کنند. 
هر کس نقش��ي را به عهده مي گیرد 
ک��ه با آن آش��نایي کمت��ري دارد.1۳ 
ابتدا ش��رح وظایف نقش جدید خود 
را مطالعه مي کند و در قالب نمونه ای 

کاري، به ایفاي آن مي پردازد. 
در این تمرین، از گردش ش��غلی 
اس��تفاده می ش��ود. به طور معمول، 
افراد کمت��ر می توانند تصویری کلی 
از سیس��تم مدرسه داشته باشند. هر 
کس به جز خویش می اندیشد و خطا 
اینجاس��ت که آن جز خود را مهم تر 
از بقیة اجزا بداند. همین تصور باعث 
می ش��ود که زیرگروه های غیررسمی 
شکل گیرد و افراد نسبت به هم دچار 
سوءتفاهم و مانع پیشرفت امور شوند؛ 
ب��ه عب��ارت دیگر، چ��وب الی چرخ 
یکدیگر بگذارند. پس از پایان تمرین، 
افراد در فرصتی خارج از زمان کاری، 
تجربه ه��ای خود را بیان و آنچه را بر 
آنان گذشته اس��ت تحلیل می کنند. 
س��ایر افراد که ش��اهد اج��را بوده اند 
نیز مشاهدات خود را بازگو مي کنند 
و ب��رای بهتر انجام ش��دن امور ایده 

می دهند. 
حداق��ل نتیجة ای��ن تمرین آن 
اس��ت که افراد نس��بت به شغل های 
متفاوت در مدرس��ه، آگاهی و درک 
بیشتری کسب می کنند و کارها را با 

همدلی بیشتری پیش می برند.
تفک��ر سیس��تمی همچنی��ن به 
تحلیل دقیق تر ام��ور کمک می کند. 
مس��ائلی که ب��ه طور روزم��ره با آن 
درگیر هستیم، تنها الیه ای سطحی از 
واقعیت جاری را نشان می دهند. تفکر 
سیس��تمی به ما می آموزد در پشت 

الگو هاي ذهني به اعمال ما 
شکل مي دهند

��ن �د�ت  آ�وزش 
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دکتر سیدعلي محمودي

�ھارت �ی الزم

مهم ترین حوادث ناخواسته در اردوهای دانش آموزی عبارت اند از:
� تروماها )آسیب های منجر به جراحت و شکستگی(

� گزیدگی ها
� مسمومیت های گوارشی )غذایی و عفونی(

وارد شدن ضربه به  سر در جامعة روستایی و شهری فعلی بروز باالیی دارد؛ 
حوادث جاده  ای، نزاع و س�قوط از جمله علل ش�ایع آن هس�تند. عموم مردم 
تجربة ضربه به  سر را داشته اند. عده ای به عنوان بیمار و مابقی به عنوان همراه، 

کارشان به بیمارستان کشیده است و تجربیاتی از آن دارند.

�ھارت �ی الزم�ھارت �ی الزم

ضـربه بـه سـر 
و اقدامات تشخيصي
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هنگام مواجهه با بیمار ضربه دیده مانند همة بیماران 
حادثه   دیده، باید به ترتی��ب این کارها را انجام دهید: 
بررسی راه هوایی، بررسي تنفس، بررسي خونریزی، و 

مراقبت از ستون فقرات )به طور متوالی و منظم(. 
در ای��ن بیماران، غالباً به دلیل افت هوش��یاری، 
معاینه و بررس��ی س��تون فقرات و به خصوص گردن 
قابل اطمینان نیس��ت. لذا در افراد با افت هوشیاری، 
اصل را بر آسیب س��تون فقرات بگذارید تا وقتي که 

خالفش ثابت شود.

در پس ضربه به سر چه اتفاقی می  افتد؟
می  دانیم که جمجمه فضایی اس��تخوانی شامل 
مغز، عروق خون رس��ان و مایعی است که حفره هاي 
درون مغ��ز را پُر می کند. اگر یکی از این اجزا ش��روع 
ب��ه افزایش کند، مانند تورم بافت مغز به دنبال ضربه 
یا خونریزی از عروق، فشار بر دیگر اجزا باال می رود و 

اختالل ناشی از فشار غیرطبیعی بروز می  کند.
اما هر ضربه به سر معادل آسیب به عناصر داخل 
جمجمه نیس��ت. برای بررسي آس��یب باید به دنبال 
نشانه هایی همچون افت هوشیاری، سردرد، استفراغ، 
فراموش��ی، خونریزی از بینی، کبودی دور چشم ها یا 

پشت گوش ها بود.
کاهش هوش��یاری متغیر است و هر چه شدیدتر 
باش��د دال بر عاقبت بدتر برای مصدوم نیست. البته 
وقتی هوشیاری بیمار پایین  تر باشد، اقدام شدیدتر و 
مراقبت بیشتری برای او اعمال می  شود. سردرد در این 

بیماران عمدتاً در تمام س��ر پخش یا با گذر 
زمان بدتر می  شود. استفراغ این بیماران 

جهنده اس��ت و بیمار توانایی کنترل 
آن را ندارد. 

فراموش��ی نس��بت به حوادث 
قبل یا بع��د از ب��روز حادثه پدیدار 
مي شود. فراموش��ی صرفاً در لحظة 
ب��روز حادثه، امری طبیعی اس��ت. 
این بیماران معم��والً دربارة اینکه 
قبل از ب��روز حادثه مش��غول چه 
کاری بودن��د، پس از ب��روز حادثه 
چه کس��انی به آن ها کمک کردند 
یا چگونه به اورژانس منتقل شدند، 

چیزی به یاد نمی آورند.

خونریزی از بینی و کبودی دور چشم ها یا پشت 
گوش ها، از عالئم شکستگی قاعدة جمجمه است. در 
صورت بروز هر یک از این نشانه ها بیمار باید به اورژانس 
منتقل شود؛ البته نبود این عالئم دال بر نبود نیاز به 
بررسی نیست. بین اقدامات تشخیصی، هیچ  کدام به 

اندازة »سی تی اسکن« از مغز اطمینان بخش نیست.
شکستگي معموالً در نتیجة س��قوط از ارتفاع یا 
ُس��ر خوردن اتفاق مي افتد. در چنین ش��رایطي، چه 
نش��انه هایي مي  تواند ما را به تش��خیص شکس��تگي 

برساند؟

نشانه های  شکستگی
� تورم یا خون  مردگي روي استخوان )ادم(؛

� بد شکل شدن اندام صدمه دیده )دفرمیتی(؛
� درد موضعي که با حرکت دادن یا فش��ار دادن 

ناحیة آسیب  دیده تشدید مي شود )تندرنس(؛
� فقدان عملکرد ناحیة آسیب  دیده و بیرون زدگي 

استخوان شکسته از پوست.

با شکستگي هاي استخواني چه کنیم؟
اگر به شکستگي ناحیه اي شک دارید، باید ناحیة 
صدمه دیده را از آس��یِب بیشتر در امان نگاه دارید و 

سعي نکنید که استخوان شکسته را جا بیندازید.
براي جلوگیري از آسیب بیشتر، ابتدا نبض شریان 
زیر ناحیة آسیب   دیده را بگیرید تا خاطر جمع شوید 
که نبض ش��ریاني قابل لمس است. اگر نبضي 
احس��اس نشد، شخص آس��یب   دیده 
در مع��رض خطر از دس��ت  دادن 
عض��و دچار شکس��تگي خواهد 
ب��ود. بنابراین، به س��رعت او را 
به نزدیک  تری��ن مرکز درماني 

منتقل کنید.
اگ��ر شکس��تگي از نوع باز 
و اس��تخوان شکس��ته معل��وم 
بود، با اعمال فش��ار بر موضع، 
خونری��زي را متوق��ف کنید. با 
گاز اس��تریل، پارچ��ة تمیز یا 
حتي یک تکه لب��اس تمیز، بر 
زخم فش��ار مستقیم وارد کنید 
و اگ��ر هیچ ک��دام از این ه��ا در 

خونریزی از بینی و کبودی 
دور چشم ها یا پشت 

گوش ها، از عالئم شکستگی 
قاعدة جمجمه است
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دس��ترس نبود، با دس��ت آن قدر محل زخم را فشار 
 دهی��د تا خونری��زي متوقف ش��ود. همچنین، براي 
ک��م  کردن میزان جریان خون به محل شکس��تگي، 

ناحیة آسیب   دیده را باال نگه دارید. 
یک نکته را نیز اضافه کنم که اگر شخص از حال 
رفته است، رنگش پریده یا تنفسش کم عمق و سریع 
شده است، باید او را روي زمین بخوابانید؛ به طوري که 

سرش اندکي پایین تر از تنه و پاها قرار گیرد. 
یکي از مهم ترین مسائل در این باره، نقل و انتقال 
صحیح بیماري است که دچار شکستگي شده  است. 
قبل از نقل و انتقال فردي که دچار شکس��تگي 
اس��تخوان ش��ده، براي جلوگی��ري از حرکت کردن 
استخوان، آن را آتل  بندي کنید. مفاصل باال و پایین 
ناحیة شکس��ته ش��ده را ثابت کنید. آت��ل مي تواند 
با تثبیت ناحیة آس��یب  دیده، از حرکت اس��تخوان 
شکس��ته و در نتیجه وخیم تر ش��دن آس��یب بافتي 
جلوگیري کند. به خاطر داش��ته باشید که آتل  بندي 

صحیح مي تواند درد را نیز کاهش دهد.

نح�وة آتل بن�دي صحیح و بي حرکت س�اختن 
ناحیة شکستگي

از چوب، پالستیک، فلز یا هر مادة سفت دیگري 
مي توان به عنوان آتل اس��تفاده کرد. آتل را با گاز یا 
پارچة دیگري بپوشانید، آن را در طرفین اندام آسیب   
دیده قرار دهید و با یک تکه پارچه یا ریسمان محکم 
ببندی��د. البته نه آن قدر تنگ ک��ه جریان خون بند 
بیاید. آتل باید بلندتر از استخوان شکسته باشد و باال 

و پایین ناحیة آسیب   دیده را بگیرد.
نح��وة آتل  بندي به محل شکس��تگي بس��تگي 
دارد. شکس��تگي هاي ناحیة ستون فقرات یا لگن را 
نمي  ت��وان آتل بندي کرد، اما این محل ها هم باید به 
طریقي ثابت و بي حرکت ش��وند. در شکستگي  هاي 
ان��دام فوقاني، پیچاندن روزنامه یا مجله دور س��اعد 
مي تواند مؤثر واقع شود. براي تثبیت شکستگي  هاي 
آرن��ج مي  ت��وان از یک گردن آوی��ز و باندي دور تنه 

استفاده کرد. 
در شکستگي پا مي توان کل اندام تحتاني را بین 
دو آتل قرار داد. اگر آتل دم  دست نباشد، مي  توان از 
پاي س��الم فرد به عنوان آتل استفاده کرد تا حرکت 

پاي آسیب  دیده را محدود کند.

در شکس��تگي اس��تخوان ران، بای��د 
مفصل لگن را هم بي  حرکت نگاه داش��ت، 
اما اگر به آس��یب گردن یا س��تون فقرات 
 ش��ک دارید، مص��دوم را حرک��ت ندهید. 
حرکت  دادن ش��خصي که از ناحیة ستون 
فقرات مصدوم ش��ده اس��ت، مي  تواند فلج 
دائم و عوارض جدي دیگري در پي داشته 
باشد. حرکت دادن ستون فقرات شکسته 
ممکن است تصادفاً موجب قطع نخاع شود.

با آسیب نخاعي چه کنیم؟
اگر ب��ا مصدوم��ي مواجه ش��دید که 
ش��واهدي از ضرب��ة مغ��زي دارد، یا ضربة 
محکمي به پش��ت یا گردن او خورده است، 
یا درد ش��دیدي در ناحیة گردن یا پش��ت 
دارد، از ضعف عضالني، خواب رفتگي، فلج 
یا عدم کنترل اندام، مثانه یا روده ش��کایت 
دارد، گردن یا پش��ت او، پی��چ خورده یا در 

وضعیت غیرمعمول و عجیب و غریبي قرار گرفته، و یا 
بي هوش است و قادر به توصیف درد نیست، فرض را بر 
این بگذارید که دچار آسیب نخاعي شده است. در این 
حالت، به اورژانس زنگ بزنید. مصدوم را بي حرکت نگاه 
دارید و او را تکان ندهید، مگر اینکه در حال خفگي یا 

در معرض خطري قریب  الوقوع باشد. 
اگر ناگزیر به جابه جا کردن بیمار هس��تید، خیلي 
آرام او را روي ی��ک تخته قرار دهید. براي مثال تختة 
روي می��ز یا در. چند نفر را ب��راي کمک فرابخوانید و 
خاطر جمع شوید که سر و گردن و ستون فقرات بیمار 
در یک راستا روي تخته محکم شوند. گردن او را حتماً 
بي حرکت نگاه دارید. سر بیمار را با یک حوله یا روسري 
سنگین، یک کتاب جیبي یا هر چیز نرم و حجیم ثابت 

کنید تا هنگام جابه جا کردن مصدوم نچرخد.

از چوب، پالستیک، فلز 
یا هر مادة سفت دیگري 
مي توان به عنوان آتل 

استفاده کرد. آتل را با گاز 
یا پارچة دیگري بپوشانید، 

آن را در طرفین اندام 
آسیب   دیده قرار دهید و با 
یک تکه پارچه یا ریسمان 

محکم ببندید
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حفظ اطالعات 
آرمان صوفیانیبــــــا آيينه

برای شروع بهتر است ابتدا دربارة سیستم عامل 
دستگاه، یعنی ویندوز، توضیح دهیم.

ویندوز سیستم عامل معروف شرکت مایکروسافت 
است که به  عنوان یکی از رابط های کاربر با رایانه به  کار 
می رود. هم  اکنون بیشتر رایانه های شخصی از یکی از 
دو سیس��تم عامل ویندوز XP یا ویندوز 7 اس��تفاده 
می کنن��د. برای دوس��تانی که تا کن��ون فرایند نصب 
ویندوز را تجربه نکرده اند، عرض می شود که یادگیری 
این مطلب بس��یار ساده و با خواندن مقاالت آموزشی 
مصور موجود در اینترنت، به  راحتی قابل انجام است. 
)برای مثال می توانید به نشانی پایگاه مؤسسة فرهنگی 

و اطالع رسانی تبیان رجوع کنید:  
http://www.tebyan.net/newindex.

aspx?pid=6266 

وقتی فرایند نصب ویندوز تمام شد، اولین کاری 
که باید انجام داد، نصب درایور سخت افزارهاست. وقتی 
شما دستگاه رایانه ای می خرید، حتماً همراه هر قطعه، 
سی دی یا دی وی دی هایی شامل درایورهای سیستم 
تحویل می گیری��د. بعضی از س��خت افزارهای رایانه 
نظی��ر کارت گرافیک، کارت صدا و مودم الزم اس��ت 
به سیستم شناسانده ش��وند. به این معنا که نرم افزار 

ارتباط دهندة آن ها با سیستم عامل، به  عنوان رابطی 
بین این سخت افزار و ویندوز، نصب شود.

به نرم افزاری که سخت افزار خاصی را به سیستم 
عام��ل )در اینجا ویندوز( می شناس��اند، درایور گفته 
می شود. برای مثال درایور کارت گرافیک، نرم افزاری 
اس��ت که پس از نصب آن، سیس��تم عام��ل قادر به 
استفاده از کارت گرافیک می شود. البته وقتی سیستم 
عامل ویندوز را نصب می کنیم، از آنجا که خود ویندوز 
تع��دادی از درایورها را در خ��ود دارد، آن ها را نصب 

می کند. 
پ��س از نص��ب ویندوز، کافی اس��ت ش��ما فقط 
درایورهایی را که روی سیستم تان نصب نشده است، 
 ،System گزینة ،Control Panel از طری��ق پنج��رة
 Device Manager و قس��مت Hardware س��ربرگ
ببینید. در این فهرست، کلیة درایورهایی که عالمت 

سؤال زرد رنگ دارند، نصب نشده اند.
در این مرحله شما می توانید به  وسیلة سی دی یا 
دی وی دی های درایورها آن ها را روی سیس��تم نصب 
کنید. معموالً کاربران عزیز در اینجا دچار پریش��انی 
می ش��وند، چ��ون گاهی به س��ی دی ی��ا دی وی دی 

درایورها دسترسی ندارند. 

آ�نده ءآ�وزش
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در اینجا به شما بشارت می دهیم که شما با استفاده 
از نرم افزار DriverPack Solution به احتمال بسیار زیاد 
می توانید کلی��ة درایورهای خ��ود را نصب کنید. این 
نرم افزار هر چند ماه یکبار به روز می ش��ود و ش��ما به  
وس��یلة این نرم افزار که کار با آن بسیار ساده است، به 

 راحتی می توانید درایورها را نصب کنید.
بعد از نصب درایورها باید نرم افزارهای عمومی مورد 
نیاز سیس��تم را نصب کنید که در مقالة بعد در مورد 

آن ها مطالبی خواهیم آورد.
به عن��وان آخرین مطلب این ش��ماره باید گفت، 
فرایند نصب ویندوز، نصب درایور و نرم افزارهای عمومی 
و خصوصی، بس��ته به سرعت سیس��تم، حدود ۳ تا 5 
س��اعت طول خواهد کش��ید و صرف این زمان ، برای 
کارب��ران خیلی آزار دهنده اس��ت که مثالً هر چند ماه 
یکبار که سیستم دچار مشکل می شود، دوباره این زمان 
را صرف نصب ویندوز، درایورها و نرم افزارهای عمومی 

و اختصاصی کنند.
در اینج��ا ما توصیه می کنی��م، پس از نصب همة 
م��وارد، البت��ه دقیقاً بع��د از نصب وین��دوز، درایورها، 
نرم افزارهای عموم��ی و نرم افزارهای خاصی را که دائم 
با آن ها کار داریم )نه مثل بازي ها که یک دوره استفاده 

به شما توصیه می کنیم حتماً بعد از نصب کلیة 
 image نرم افزاره�ای اصلی خود از سیس�تم
تهیه کنید. مطمئن باش�ید اگر یک بار این 
موضوع را تجربه کنید، حتماً آن را تکرار 

خواهید کرد

می کنیم(، از ویندوز خود یک image تهیه کنید. برای 
تهیة image شما نیاز به یک نرم افزار Bootable به نام 
 Boot داری��د که سیس��تم را با آن «Norton Ghost»
کنید و داخل آن از پارتیشن ویندوز خود image تهیه 
کنید و در پارتیش��ن دیگر هارد خود ق��رار دهید. هر 
image شامل نسخه ای از کلیة اطالعات آن پارتیشن 
)در اینجا پارتیش��نی که ویندوز روی آن نصب ش��ده 

است( در لحظة image گرفتن است. 
فرایند imageگیری ح��دود 7 تا 1۰ دقیقه طول 
می کشد. نکتة بسیار لذت بخش آن است که هر وقت 
ویندوز ش��ما خراب یا دچار مشکلی شد، می توانید در 
زمان��ی حدود 7 تا 1۰ دقیقه )نظیر مدت زمان فرایند 
imageگیری(، وین��دوز، درایورها و کلیة نرم افزارهای 
آن را برگردانی��د. در این ص��ورت تجربة صرفه  جویی 
فوق العاده در زمان را خواهید داش��ت. دوس��تان عزیز، 
راهنمای دقیق تر و حتی مصور استفاده از این نرم افزار 
را به راحتی در اینترنت پیدا خواهید کرد. می توانید به 

نشانی زیر از پایگاه اینترنتی سافت گذر رجوع کنید :
http://www.softgozar.com/WebPage/
SoftwareDescription.aspx?SoftwareId= 
264&Title=%D8%A2 %D9 %85 %D9 %88 %D8 
%B2 %D8 %B4 -%D9 %86 %D8 %B1 %D9 %85%D8 
%A7 %D9 %81 %D8 %B2 %D8 %A7 %D8 %B1--
Symantec-Norton-Ghost
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 مبتنى بر فناورى اطالعات و ارتباطات؛
چيستى و چرايى 
عبداالمیر گیلک، دکتر نیره شاه محمدي 

جشنوارة الگوهاى برتر تدريس 

��ار �وی �در�س

ام�روزه دیگر بروز، ظه�ور و حضور فناوری اطالعات و ارتباطات )ف�اوا( را نمی توان تنها 
یک موج نامید. ابعاد حضور و جنبه های تأثیرگذاری این فناوری ها به گونه ای است که بیشتر 
به نوعی س�ونامی و دگرگونی ش�باهت دارد. فاوا یا فناوری اطالع�ات و ارتباطات )ICT( به 
تمامی عرصه های حیات بشری وارد شده و این گستره را درنوردیده است. این ورود به معنای 
دربرگرفتن کمیت ها و کیفیت های حاکم بر حوزه ها و پدیده هاست. این داخل شدن، از یک 
سهم حداقلی در برخی پدیده ها تا یک نسبت حداکثری، جریان دارد. در واقع عجین شدن 

فناوری های نوین در عرصه های گوناگون به نسبت ها و میزان های متفاوتی است.
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آموزش و تدریس از جمله حوزه هایی 
اس��ت که تاروپ��ود آن از این فناوری ها 
متأثر ش��ده است و کمتر جنبه ای از آن 
را می توان یافت که از این ویژگی بهره ای 
نداشته باشد. این تأثیر به طور خاص در 
روش ها و ش��یوه های آموزش و تدریس 
چش��مگیر و قابل توجه است؛ جایی که 
از ش��یوه ها، ابزاره��ا و روش هایی برای 
یادگیری آسان تر، سریع تر و پایدارتر مدد 

گرفته می شود.
برپایی جشنواره های الگوهای برتر 
تدریس از جمل��ه حرکت های مبارک 
و شایس��ته ای اس��ت که از س��ال های 
گذش��ته در بط��ن آم��وزش و پرورش 
آغاز ش��ده و به تدری��ج جایگاه ویژه ای 
را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. این 
منزلت به سبب کارکردهای مترتب بر 
این جش��نواره ها و جنبه های کاربردی 
و عملیات��ی آن در ارتق��ای آم��وزش و 

روش های تدریس است.
داوران،  جش��نواره ها،  ای��ن  در 
ط��ی چند مرحله به انتخ��اب الگوها و 
روش های برتر تدریس در بین معلمان 
اقدام می کنند و به دنبال شناس��ایی و 
معرفی الگوهای برتر تدریس به منظور 
گسترش و تعمیم آن ها هستند. البته 
جشنواره ها در این کار تا اندازه ای توفیق 
داشته اند. سؤال اساسی و بنیادین این 
نوش��تار آن اس��ت که چگونه می توان 
بین برپایی این جش��نواره ها و فناوری  
اطالع��ات و ارتباطات الف��ت و ارتباط 
برقرار کرد. به عبارت دیگر، چه طریقی 
را باید در پیش گرفت که حضور فاوا در 
جشنوارة الگوهای برتر تدریس معنادار و 
باکیفیت دنبال شود. این تلفیق و ترتیب 
را از چند منظ��ر و زاویه می توان مورد 

تأمل و بحث قرار داد.

س��اده ترین و در عی��ن ح��ال کم 
خاصیت ترین ش��کل بهره گیری از فاوا 
آن اس��ت که بخ��ش پایان��ی و اجرایی 
جش��نواره ها را به آن پیوند بزنیم. بدین 
معنی که شرکت کنندگان و برگزیدگان 
ملزم شوند تدریس را با این فناوری ها ارائه 

دهند. 
حال ممکن اس��ت نفر برگزیده در 
مجم��وع و در طول فراین��د کار خود از 
این فناوری ها استفاده کرده باشد یا فقط 
در گام های پایان��ی از آن ها بهره  بگیرد. 
همان گونه که اش��اره ش��د، این س��طح 
از بهره گیری، بس��یار س��اده و ابتدایی و 
کارکردهای حاص��ل از آن نیز محدود و 

اندک است.
چنانچه به دنبال استفادة یکپارچه و 
معنادار از فاوا در برپایی جشنواره ها باشیم، 
باید این بهره گیری را در یک شبکه و یا 
منظومه دنبال کنیم. پیگیری این منظومه 
بر چند فرض و پیش فرض مبتنی است 
که رعایت آن ها ما را به س��مت و سوی 
استفادة یکپارچه و معنادار سوق می دهد. 

عمده پیش فرض ها بدین شرح اند:  
� فراگیر شدن و استفادة صحیح در 

بین کلیة سطوح درگیر 
� آش��نایی معلمان و مربیان با فاوا و 

استفادة خاص آن ها از این فناوري ها 
� استفاده و بهره گیری متناسب از فاوا 

در آموزش و تدریس
� شرکت در جشنواره و ارائة الگوها با 

بهره گیری از فاوا
زماني مي توان جش��نواره اي آکنده 
از ش��یوه ها و فنون وابسته به فاوا داشت 
که تنها در مقطع زماني خاصی ش��اهد 
جلوه گ��ري ای��ن فن��ون نباش��یم، فاوا 
زمینة ش��کل گیري فرهن��گ و فضایي 
تس��هیل کننده را فراهم مي آورد. تعمیم 

و تس��ري فرهنگ اس��تفادة مناسب از 
فناوري هاي اطالعاتي � ارتباطي، تعامل 
در این عرصه و فهم متقابل را تس��ریع 
مي کند و بهره گیري مقطعي و موردي 

بیشتر جنبة تزئیني و نمایشي دارد.
بعد دیگر به آشنایي و به کارگیري 
فرهنگ بهره گی��ري از فناوري در کلیة 
س��طوح و بین تمامي عوامل تأثیرگذار 
مربوط اس��ت. فهم همه جانبه و تمام و 
کمال در گرو درک درس��ت و اس��تفادة 
بهنگام و منطبق با مقتضیات فناوري ها 
در ن��زد آح��اد گروه هاي درگیر اس��ت. 
این آش��نایي منابع انساني درون و برون 
مدرسه اي را ش��امل مي شود و عالوه بر 
اینکه استفاده را ساده مي کند و کارایي و 
پیامدها را به میزان قابل توجهي افزایش 

مي دهد. 
از  بهره گی��ري  در  دیگ��ر  جنب��ة 
ف��اوا، اس��تفادة بجا و مناس��ب از آن  در 
موقعیت هاي آموزش��ي و تدریس است. 
مطالب و دروس��ی که قابلیت و ظرفیت 
تن دادن به این فناوري ها را داشته باشند، 
نتیجه بخشي مناس��ب خواهند داشت. 
اصرار بي مورد در اس��تفاده و ارائة دروس 
و مطالب وابسته به فناوري ها پیامدهاي 
خوبي به همراه نخواهد داشت. این بدین 
معناست که تناظر بین مطالب، دروس و 
گونه هاي آموزش با فناوري هاي خاص، 

حتماً  باید مورد مالحظه قرار گیرد.
دیگر آنکه ارائه، نمایش و توصیف 
مناس��ب آنچه در اج��را توفیق یافته 
اس��ت، با بهره گیري از فاوا رابطه دارد. 
این گام و مرحله نیز از تخصصي ترین 
گام ها در بهره گیري اس��ت که اصولي 
بر آن ها حاکم است. در ادامه، مباحث 
ابعاد این گام ها مورد تأمل و بحث قرار 

خواهد گرفت.
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بیان شوند، قابل اندازه گیری باشند و 
متناسب با سن مخاطب و در راستای 

برنامة درسی طراحی شوند؛ 
توانایي هاي  ۲. تعیی��ن س��طوح 

دانش آموزان؛  
۳. پی��دا ک��ردن نقطة مش��ترک 
)س��طح پیش دانس��ته ها( قابل درک 

براي همة دانش آموزان؛  
گوناگون  فعالیت هاي  4. طراحي 
متناسب با سطح توانایي دانش آموزاِن 

با سطح پایین تر از نقطة شروع؛ 
5. طراح��ي فعالیت هاي متفاوت 
برای پرورش و ارتقاي س��طح توانایی 

دانش آموزان با توانایي هاي باالتر؛   
6. تعیین و تهیة مواد آموزش��ی 
الزم برای انواع فعالیت ها مانند برگه ها 
و کپی ه��ای الزم و فایل ه��ای از قبل 
آم��اده )صفحة گس��ترده، فایل هایی 
ش��امل داده ها و...(. معلم الزم اس��ت 
فناوری های آموزشی )یا نرم افزارهای( 
مورد نی��از برای تدریس خ��ود را به 

شیوه ای انتخاب کند که:    
الف( امکان تلفی��ق موضوعات را 

فراهم سازند. 
ب( متناس��ب ب��ا س��ن و پای��ة 

تحصیلی دانش آموزان باشند.
ج( به طور خالقان��ه یادگیری را 

تعمیق بخشند.
د( ام��کان اس��تفاده از آن ها براي 
تمامي اف��راد کالس یا یک گروه، براي 
معرف��ي و م��رور مجدد ی��ک موضوع 
یا براي کس��ب اطمینان از دس��تیابي 
دانش آموزان به مفاهی��م اصلي درس 

حاصل شود. 
دانش آم��وزان  دس��ترس  در  ه( 
باشند تا از آن ها در تحقیقات یا سایر 

موارد درسی استفاده کنند.

اصرار بي مورد در استفاده 
و ارائة دروس و مطالب 
وابسته به فناوري ها 

پیامدهاي خوبي به همراه 
نخواهد داشت. این بدین 
معناست که تناظر بین 

مطالب، دروس و گونه هاي 
آموزش با فناوري هاي 
خاص، حتماً  باید مورد 

مالحظه قرار گیرد 

ش�یوة س�ازماندهی، اس�تفاده و 
بهره گیري از منابع و  فاوای موجود 
در تدریس به منظور دس�تیابي به 

اهداف آموزشي  
به منظور س��اماندهی و اس��تفادة 
مناس��ب از ف��اوا، الزم اس��ت معلم با 
دانش آموزان به بح��ث و گفت وگو در 
زمینة مهارت ه��ا )و آموزش مهارت ها 
در صورت لزوم( و کاربردهاي آن ها در 
آموزش بپردازد و نحوة استفادة دقیق 
و مناس��ب از واژه ها )واژه هاي مرتبط 
با کاربرد ف��اوا در موضوع درس��ي( را 
توضیح دهد. فاوا را به شکلي که الگو و 
مدلي مناسب براي دانش آموزان باشد، 
اس��تفاده کن��د و از کاربرد صحیح آن 

توسط دانش آموزان مطمئن شود.
ب��ه هنگام  معلم��ان  همچنی��ن 
استفاده از فناوري، به منظور دستیابی 
به اهداف آموزشی و ارزشیابي پیشرفت 
دانش آموزان باید ب��ه این نکات توجه 

داشته باشند : 
 اهداف آموزشي و اجرایي فاوای 
مورد نی��از و چگونگي به کارگیري آن 
ب��راي رس��یدن به ه��دف را به خوبي 

بشناسند. 
 فعالیت هاي مبتن��ي بر فاوای 
دانش آموزان را مش��اهده و در صورت 

لزوم در آن مداخله کنند. 
 با طرح چند سؤال دانش آموزان 
را به فکر کردن براي توجیه مناس��ب 

بودن ابزار فاوا ملزم کنند. 
 ب��ا توجه ب��ه اس��تاندارد هاي 
دستیابي به موضوع درسي، منابع مورد 

استفادة فاوا را بشناسند. 
 ب��ا نتای��ج اس��تفاده از رایانه و 
تأثیر آن بر انتظارات معلم از یافته هاي 

دانش آموزان آشنا باشند. 

معیارهایي را تعیین کنند که از 
طریق آن ها بتوان میزان تأثیر استفاده 
از ف��اوا را در یادگی��ري دانش آموزان 

اندازه  گرفت. 
 می��زان یافته ه��اي تک ت��ک 
دانش آم��وزان را طي فعالیت گروهي، 
از طریق مشاهدة ثبت داده ها، مداخله 
در فعالی��ت و گفت وگو با دانش آموزان 

تعیین کنند. 
 ازکیفیت یادگیري دانش آموزان 
از موضوع درس��ي ارائه شده به وسیلة 

فاوا اطمینان حاصل کنند. 
 در صورت اس��تفاده از ابزار فاوا 
در تدریس، براي ارزشیابي تشخیصي، 
تکویني و پایاني، فعالیت هاي مبتني بر 
آن فن��اوري طراحي کنند و مقررات و 
شرایط اس��تفاده از فاوا را براي ارتقاي 
یادگیري دانش آموزان، س��طح ادراک 
آن��ان و نی��ز میزان دستیابي ش��ان به 

مفاهیم تعیین کنند. 
 ح��وزة وس��یعي از ابزار ه��اي 
ارتباطي و اطالعاتي و محتواي آن ها را 
ارزیابي کنند تا بتوانند انتخاب ابزار فاوا 
در طراحي درس، تدریس، ارزشیابي و 

مدیری��ت کالس را توجی��ه کنن��د.

فرایند طراحي واح�د یادگیري با 
رویکرد به کارگیري فاوا چیست؟

1. تعیی��ن اهداف کل��ي و جزئي 
درس. اه��داف الزم اس��ت ب��ه وضوح 
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و( مفی��د بودن و تناس��ب منابع 
فن��اوری اس��تفاده ش��ده ب��ا اهداف 

آموزشي مورد نظر ثابت شده باشد. 
7. سازماندهي فعالیت های آموزشي 
داخ��ل و خ��ارج از کالس و حصول 
اطمینان از ارتب��اط بین فعالیت های 
م��ورد نظر و آنچه با اس��تفاده از ابزار 

فاوا صورت می پذیرد. 
۸. تش��خیص و تعیین چگونگي 
اس��تفاده از ف��اوا ب��رای تدری��س به 
دانش آم��وزان دارای نیاز ه��ای ویژه.

معلم��ان بای��د دریابند، ف��اوا به طور 
خاص چ��ه کمکی می کن��د تا بتوان 
این گونه افراد را با برنامة درسی همراه 
ساخت و بین برنامة درسی و نیازهای 

ویژة آنان هماهنگی ایجاد کرد.
9. تعیی��ن چگونگي گروه بندي 
یا چند  دانش آموزان )گروه هاي دو 
نف��ره(. تقس��یم بندی دانش آموزان 
در گروه ه��ای دو یا چن��د نفره، به 
منظور حصول اطمینان از اس��تفادة 
آن��ان از اب��زار فاوا و درگیر ش��دن 
آن ه��ا، تالش و تعامل و همکاری با 
یکدیگر و مداخل��ة مؤثر در صورت 

نیاز است.
1۰. تعیی��ن ش��یوه ها و ابزارهای 
ارزش��یابي، متناس��ب با ش��یوه ها و 
ابزار هاي استفاده شده در طرح درس. 
ارزیاب��ی از فعالیت ها به منظور 
تعیی��ن میزان دس��تیابی به اهداف 
یادگیری ه��ای  می��زان  بررس��ی  و 
می گی��رد.  ص��ورت  دانش آم��وزان 
همچنی��ن، تأثیر فاوا در درک بهتر 
دانش آم��وز نیز باید ارزیابی ش��ود. 
آم��وزش  ارزیاب��ی  اس��تانداردهای 
مبتن��ی ب��ر فن��اوری را در جدول 

مالحظه کنید:

استاندارد های ارزیابی آموزش مبتنی بر فناوری

شاخص های عملکردیمعیار 

طرح درس 
طرح درس بر یک طراحِی تأیید ش��ده مبتني اس��ت. درس متناسب با سن و پایة 
تحصیلی دانش آموزان طراحی ش��ده اس��ت. به تفاوت های ف��ردی دانش آموزان 

توجه دارد.

فناوری 
در طرح درس از ابزار فناوری مناسب برای بهبود و فهم موضوع در ابعاد گوناگون 
استفاده شده است. فناوری به عنوان بخشی طبیعی )معمول نه امری غیرعادی( از 

آموزش، در طرح درس به کار رفته است.

منابع 
منابع گوناگون بررسی شده اند و به طور مناسب به آن ها اشاره شده است. منابع 
شامل اطالعات کسب شده از اینترنت نیز هستند. اطالعات می توانند منابع دست 

اول نیز باشند. 

سؤال و پرسش 
طرح درس شامل راهبردهای سطوح باالتر سؤال و پرسش است که دانش آموزان 
را به تفکر در ابعاد متفاوت موضوع وامی دارد. سؤاالت دانش آموزان را در مواجهه 
با تصورات متفاوت دیگران نسبت به تصورات خود به چالش می کشند و آن ها را 

به بررسی و توجه به نظرات مختلف وامی دارند .

ی��ک واح��د یادگیری مورد نظر اس��ت ک��ه در آن درس های کوتاه ب��ا اهداف پایة واحد یادگیری 
تحصیلی هم راستاست. درس طراحی شده باید معرف واحد یادگیری باشد. 

ارائة شفاهی 

ارائه های شفاهی سازماندهی مناسبی دارند، به صورت جالب، آگاهانه و به منظور 
اطالع رس��انی ارائه می شوند و در چارچوب زمان بندی انجام شده می گنجند. تمام 
اعضای گروه در ارائة شفاهی شرکت دارند. تمام کالس با هم در تعامل هستند. 
کس��ی که ارائة شفاهی را به عهده دارد کاماًل آگاهانه و با دانش الزم به سؤاالت 

پاسخ می دهد. 
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نمونه ای از ط�رح درس مبتنی بر 
فاوا 

 طرح درس جغرافیا
عنوان درس: وضعیت اقتصادی 

ژاپن در قارة آسیا 
مفاهیم: اقتصاد، توسعه و پیشرفت 
زمان: یک جلس��ة آموزشي )5۰ 

دقیقه( 
هدف هاي یادگیري  

٭ آش��نایي ب��ا عل��ل توس��عه و 
پیشرفت ژاپن 

٭ آش��نایي با پیامد هاي توسعه و 
پیشرفت ژاپن 

٭ توانایي جمع آوري، سازماندهي 
و تجزی��ه و تحلیل اطالعات مربوط به 

توسعه و پیشرفت کشور ها 
٭ توانایي پشتیباني و ارائة راه حل 
امکان�ات: فن��اوري اطالع��ات و 

ارتباطات و...   

مهارت هاي مورد نیاز فاوا   
� توانایي اس��تفاده از نرم افزار هاي 

ارائة مطالب مانند پاورپوینت  
� توانایي استفاده از اینترنت براي 

جست وجو و دریافت اطالعات 

معلم ابتدا دربارة وضعیت گذشتة 
اقتص��اد ژاپ��ن، فیلم��ي را در کالس 
ب��ه نمایش می گ��ذارد. در صورت در 
دس��ترس نبودن این فیلم، از اسالید 
و تصاویر مربوطه اس��تفاده می کند. با 
این ورودي و نمایش نقش��ه، مي تواند 
موقعیت کش��ور ژاپن و علل و عوامل 
جغرافیای��ي توس��عه و پیش��رفت آن 
را توضی��ح دهد. دانش آم��وزان را به 
گروه هاي س��ه یا چهار نفره تقس��یم 
می کن��د و ب��ا معرف��ی چند س��ایت  

زمان ارائة تدریس و طرح 
درس مربوط باید بر مبناي 

45 دقیقه تنظیم شود 

اینترنتي، از آن ها می خواهد که دربارة 
علل توسعه و پیشرفت ژاپن اطالعاتي 
به دس��ت آورند و به این پرس��ش ها 

پاسخ دهند. 
 وضعیت گذش��تة ژاپن از نظر 

اقتصادي چگونه بوده است؟
 دالیل پیش��رفت اقتصاد ژاپن 

کدام است؟ 
 آی��ا ژاپن، با وجود پیش��رفت 
اقتصاد، در حال حاضر مش��کالتي در 

این باره دارد؟ 
 تأثی��رات و پیامد ه��اي این 
پیش��رفت بر اقتص��اد جهاني و ایران 

کدام اند؟ 
 نقش پیش��رفت اقتصاد ژاپن 
در توس��عه و پیش��رفت اقتصاد ایران 

چیست؟ 
گروه ه��ا یافته ه��اي خ��ود را در 
کالس ارائه مي دهن��د. پس از اصالح 
نظ��رات دانش آم��وزان در کالس، قرار 
بر این می ش��ود که براي جلس��ة بعد، 
علل پیشرفت اقتصاد ژاپن و همچنین 
می��زان تأثیر آن بر اقتص��اد جهاني و 
کش��ور ایران را با اس��تفاده از نرم افزار 
ارائة مطالب مانن��د پاورپوینت )متن، 
تصویر، نقش��ه، نم��ودار و...( در کالس 
نمایش دهند. س��ایر دانش آموزان نیز 
نتایج حاص��ل از فعالیت هر گروه را از 
نظر نحوة ارائة مطلب، جذابیت، تنوع 
فعالیت ها و... ارزیابي می کنند. معلم  در 
مراحل گوناگون فعالیت دانش آموزان از 
قبیل جمع آوري اطالعات، سازماندهي 
و ارائة مطالب را ارزشیابی می کند. بعد 
از جمع بندي یافته ها، از دانش آموزان 
می پرس��د آیا ای��ران مي تواند همانند 
ژاپ��ن یکي از کش��ور هاي پیش��رفتة 

اقتصادي قارة آسیا باشد؟ به نظر آنان، 
چه عواملي برای تحقق این امر ایران را 

یاري خواهند کرد.
با رعایت اص��ول و مراحل در نظر 
گرفته شده، هر معلم می تواند پس از 
تهیة الگوی تدریس خود، در جشنوارة 
الگوه��ای برتر تدریس ب��ا اهداف زیر 

شرکت کند:
 توس��عة کیفي منابع انساني 
از طری��ق تقویت مهارت هاي حرفه اي 

معلمان 
 فراه��م ک��ردن زمینه  ه��اي 
مناس��ب به منظ��ور ب��روز خالقیت و 

نوآوري معلمان 
 توس��عه و گس��ترش فرهنگ 

استفاده از فاوا بین معلمان
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 فراه��م کردن زمینه هاي الزم 
برای تحقق ارکان چهارگانة یادگیري: 
یادگیري براي ی��اد گرفتن؛ یادگیري 
ب��راي عمل ک��ردن؛ یادگی��ري براي 
زندگ��ي در کنار هم و با هم؛ یادگیري 
بودن؛ مستندس��ازي، گسترش  براي 
و تعمی��م روش هاي نوی��ن یاددهي � 

یادگیري 
 شناس��ایي و ترویج روش هاي 

موفق و کارامد تدریس 
 ایجاد رقابت سالم بین معلمان 
با تکیه بر کاربس��ت روش هاي مؤثر و 

فعال تدریس
 کاربردي س��اختن نظریه هاي 

یادگیري و آموزش 
 کاربس��ت یافته هاي پژوهشي 
در زمینة روش هاي آموزش و تدریس 

شیوة اجرای جشنواره های مبتنی 
بر فاوا 

به طور معمول، جشنوارة الگوهای 
برت��ر روش ه��اي تدری��س در یکی از 
دروس اع��الم ش��ده توس��ط وزارت دروس اع��الم ش��ده توس��ط وزارت 

متبوع در یک��ی از دوره های تحصیلی 
)ابتدایی و متوس��طه( برگزار می شود. 
این جشنواره در سه مرحلة منطقه اي، 
استاني و کش��وري اجرا می شود و در 
پایان هر مرحله تعدادي از برگزیدگان 
به مرحلة بعد راه می یابند. کلیة معلمان 
عالقه مند )اعم از مرتبط و غیرمرتبط( 
برای شرکت در این جشنواره مجازند 
و مي توانند یکي از عنوان های دروس 
مربوط را، مطاب��ق با جدول های اعالم  
شده، به دلخواه انتخاب و تدریس کنند. 
زمان ارائة تدریس و طرح درس مربوط 
باید بر مبناي 45 دقیقه تنظیم شود و 
هر یک از شرکت کنندگان دو حلقه لوح 
فشردة تدریس با فرمت وی سی دی و 
دو نس��خه طرح درس مکتوب خود را 
تهیه و مطابق زمان اعالم  شده از سوي 
ادارة آموزش وپ��رورش مح��ل خدمت 
خود، به ادارة کارشناس��ي و گروه هاي 
مرتب��ط  تحصیل��ی  دورة  آموزش��ي 
تحویل دهند. قید نام و نام خانوادگي، 
تلفن تماس ض��روري، ناحیه/ منطقه/ 
شهرس��تان و مادة درسي مربوط روي 

لوح فش��رده الزامي اس��ت. ارزیابي و 
قضاوت در خصوص ه��ر یک از طرح 
درس ه��اي ارائ��ه  ش��ده ب��ا ضوابط و 
مالک هاي پیش بیني شده )مانند ارائة 
تولیدات نرم افزاری در قالب س��ی دی 
و نوش��تن طرح درس واحد یادگیری 
در کاغ��ذ A4 حداکث��ر در دو صفحه( 
ارزیابی می شود. پس از بررسی کارهای 
ارائه شده و تعیین منتخبان در مرحلة 
منطقه و اعالم اس��امي آنان به کمیتة 
برنامه ری��زي، به همراه هر یک از طرح 
درس هاي مربوط به مناطق و نواحی، 
بازخورد الزم به منتخبان دربارة واحد 
درس��ي مربوط )در س��طح مدرسه و 
منطقه( ارائه می ش��ود. در مرحلة بعد، 
جشنواره در سطح استانی برگزار و یک 
طرح برتر، از هر درس، به وزارت متبوع 
معرفی می شود. سپس ویژة منتخبان 
مرحلة کشوری کارگاه آموزشی برگزار 
می ش��ود. ش��رکت کنندگان پ��س از 
شرکت در این کارگاه آموزشی فرصت 
خواهند داش��ت به اص��الح و بازنگری 
واحدهای یادگیری طراحی شده اقدام 
کنند و در نهایت در جشنواره در سطح 

کشوری شرکت مي کنند.

منابع _________________________  
1.  ادارة کل آم��وزش و پرورش خراس��ان رضوی. 
»شیوه نامة جشنوارة روش های فعال تدریس مبتنی 

بر فاوا«.  
http://nahie5.razaviedu.ir/articles/viewArticle.
asp?activestatecode=1605&ID=2033

۲. معاون��ت آم��وزش ابتدای��ی وزارت آم��وزش و 
برگزاري جش��نوارة  پرورش)1۳9۰(. »ش��یوه نامة 

»ITالگوهاي برتر تدریس مبتني بر
http://www.medu.ir/portal/Home 

۳. ادارة کل آم��وزش و پ��رورش کاش��ان)1۳9۰(. 
»ش��یوه نامة برگزاری الگوهای برت��ر تدریس دورة 

ابتدایی«
http://amoozegar2kashan.blogfa.com/post-79.
aspx
4. http://shahedneka.blogfa.com/post-111.aspx
5.http://edujavanrood.blogsky.com/?PostID=77
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نشستى با سردبيران
 مجلة رشد آموزش راهنمايى تحصيلى

شـمـارة
 صــدم 
تازه اول راه 
است
حمید نورشمسی

یکصدمین شماره از انتشار یک ماه نامه، به هر شکل و شمایلی که به آن نگاه 
شود، اتفاقی ویژه و مهم به شمار می رود. می توان آن را جشن گرفت و به سرور 
و شادی سپری اش کرد، می توان آن را با بی تفاوتی محض دید و از آن گذشت و 
می توان آن را پلی برای رونق دادن به آیندة آن ماه نامه و بهره مندی از عقبة تجربی 

موجود در انتشار آن، برای بهینه سازِی ادامة انتشار آن، تلقی کرد.
ــد آموزش راهنمایی تحصیلی یکصدمین شماره از  این روزها که ماه نامة رش
انتشار خود را پیش رو دارد، با انتخاب سومین مسیر از آنچه عنوان شد، در نشستی 
صمیمی با جمعی از سردبیران سابق آن، نظرات و تجربیات آن ها را در بارور کردن 

ادامة فعالیت انتشار این ماه نامه مرور می کنیم.
نشستی که با حضور جعفر ربانی، منصور ملک عباسی، خسرو داودی، فرهاد بخشنده 

و به میزبانی سردبیر فعلی، محمدرضا حشمتی، در محل دفتر مجله برگزار شد.
ملک عباسی که به نوعی پیشکسوت این نشست صمیمی نیز به شمار می رفت، 
به رسم پیشکسوتی، در ابتدای سخنان خود از دکتر غالمعلی حدادعادل و خانم فروغ 
تن ساز که بانیان والدت این ماه نامه (در ابتدا فصل نامه) به شمار می رفتند یاد کرد و 
در ادامه به ایجاد نظام راهنمایی تحصیلی اشاره کرد و گفت: «یادم هست اوایلی که 
این نظام آموزشی جدید به راه افتاده بود همة ما به نوعی در آن تلوتلو می خوردیم، 
اما به تدریج این نظام برای من دیدنی تر و حس کردنی تر شد. دورة گذرایی که بسیار 
مطلوب به شمار می رفت و از نظر علمی و روانی و نیز نیروی آموزشی برای ما بسیار 
خاص بود. همین موضوع در نهایت منجر به ایجاد مجله ای آموزشی برای این دورة 

خاص از تحصیل نیز شد.»
وی ادامه داد: «مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی دقیقاً در زمانی ایجاد شد 
که خأل وجودی آن به شدت احساس می شد. سال های دورة راهنمایی دوران بلوغ 
ــمار می رود و آسیب های زیادی به ویژه در حیطة نوع رفتار  دانش آموزان نیز به ش
معلمان و مشاوران و حتی نظام آموزشی با دانش آموز مشاهده می شود. بر همین 
ــاس، به نظر من حتی با تغییر نظام آموزشی، که این روزها شاهد آن هستیم،  اس
جایگاه این مجله باید حفظ شود و محتوای مطالب آن کماکان برای دانش آموزان 

و دبیران ارائه شود.»
ملک عباسی به بخش دیگری از خصوصیات این دورة آموزشی اشاره می کند 
و می گوید: «دورة راهنمایی تحصیلی و طراحی آن برای ما به هر حال کار تازه ای 
ــمار می رفت. وقتی این دوره ایجاد شد، با تأسیس پست مشاوره در آن انتظار  به ش
ــتیم تا حد زیادی مسائل و مشکالت مبتال به موجود نیز حل شود. این روزها  داش
ــفانه اگر در این زمینه عقب مانده ایم، بدون تردید به دلیل نپرداختن جدی به  متأس
بحث مشاوره است. مجله دستاوردی جدی و علمی برای کمک دادن به معلمان و 
مشاوره به دانش آموزان بود و هنوز امیدواریم این وجه از آن بیش از سایر بخش ها 

تقویت و اصالح شود.»

نشستى با سردبيران
 مجلة رشد آموزش راهنمايى تحصيلى

شـمـارة
 صــدم  صــدم 
تازه اول راه تازه اول راه 
است
حمید نورشمسی

یکصدمین شماره از انتشار یک ماه نامه، به هر شکل و شمایلی که به آن نگاه 
شود، اتفاقی ویژه و مهم به شمار می رود. می توان آن را جشن گرفت و به سرور 
و شادی سپری اش کرد، می توان آن را با بی تفاوتی محض دید و از آن گذشت و 
می توان آن را پلی برای رونق دادن به آیندة آن ماه نامه و بهره مندی از عقبة تجربی 

موجود در انتشار آن، برای بهینه سازِی ادامة انتشار آن، تلقی کرد.
ــد آموزش راهنمایی تحصیلی یکصدمین شماره از  این روزها که ماه نامة رش
انتشار خود را پیش رو دارد، با انتخاب سومین مسیر از آنچه عنوان شد، در نشستی 
صمیمی با جمعی از سردبیران سابق آن، نظرات و تجربیات آن ها را در بارور کردن 

ادامة فعالیت انتشار این ماه نامه مرور می کنیم.
نشستی که با حضور جعفر ربانی، منصور ملک عباسی، خسرو داودی، فرهاد بخشنده 

و به میزبانی سردبیر فعلی، محمدرضا حشمتی، در محل دفتر مجله برگزار شد.
ملک عباسی که به نوعی پیشکسوت این نشست صمیمی نیز به شمار می رفت، 
به رسم پیشکسوتی، در ابتدای سخنان خود از دکتر غالمعلی حدادعادل و خانم فروغ 
تن ساز که بانیان والدت این ماه نامه (در ابتدا فصل نامه) به شمار می رفتند یاد کرد و 
در ادامه به ایجاد نظام راهنمایی تحصیلی اشاره کرد و گفت: «یادم هست اوایلی که 
این نظام آموزشی جدید به راه افتاده بود همة ما به نوعی در آن تلوتلو می خوردیم، 
اما به تدریج این نظام برای من دیدنی تر و حس کردنی تر شد. دورة گذرایی که بسیار 
مطلوب به شمار می رفت و از نظر علمی و روانی و نیز نیروی آموزشی برای ما بسیار 
خاص بود. همین موضوع در نهایت منجر به ایجاد مجله ای آموزشی برای این دورة 

خاص از تحصیل نیز شد.»
وی ادامه داد: «مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی دقیقاً در زمانی ایجاد شد 
که خأل وجودی آن به شدت احساس می شد. سال های دورة راهنمایی دوران بلوغ 
ــمار می رود و آسیب های زیادی به ویژه در حیطة نوع رفتار  دانش آموزان نیز به ش
معلمان و مشاوران و حتی نظام آموزشی با دانش آموز مشاهده می شود. بر همین 
ــاس، به نظر من حتی با تغییر نظام آموزشی، که این روزها شاهد آن هستیم،  اس
جایگاه این مجله باید حفظ شود و محتوای مطالب آن کماکان برای دانش آموزان 

و دبیران ارائه شود.»
ملک عباسی به بخش دیگری از خصوصیات این دورة آموزشی اشاره می کند 
و می گوید: «دورة راهنمایی تحصیلی و طراحی آن برای ما به هر حال کار تازه ای 
ــمار می رفت. وقتی این دوره ایجاد شد، با تأسیس پست مشاوره در آن انتظار  به ش
ــتیم تا حد زیادی مسائل و مشکالت مبتال به موجود نیز حل شود. این روزها  داش
ــفانه اگر در این زمینه عقب مانده ایم، بدون تردید به دلیل نپرداختن جدی به  متأس
بحث مشاوره است. مجله دستاوردی جدی و علمی برای کمک دادن به معلمان و 
مشاوره به دانش آموزان بود و هنوز امیدواریم این وجه از آن بیش از سایر بخش ها 

تقویت و اصالح شود.»

نشستى با سردبيران
 مجلة رشد آموزش راهنمايى تحصيلى
نشستى با سردبيران

منصورجعفر رباني
ملک عباسي 

فرهاد بخشنده

ويژه نامهء 
يكصدمين 
شمارهء  انتشار
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بخشنده از دیگر سردبیران سابق این ماه نامه نیز دیگر مهمان 
این نشست بود که ایجاد ماه نامة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی 
را مولود درك باالی دانش آموزان و معلمان از این دوره و تقاضای 
ــت: «دوران راهنمایی تحصیلی دوران  ــت و گف بجای آن ها دانس
بلوغ دانش آموزان است. دورانی که نیازهای ویژه ای در آن ها بروز 
ــیوه ای برای شناسایی  و ظهور پیدا می کند و باید معلمان را به ش
ــار مجالت رشد در دورة  ــالت انتش و ارضای آن ها توجیه کرد. رس
ــوی  ــد. اما از س راهنمایی تحصیلی نیز بر همین مبنا قرار داده ش
دیگر، پشتیبانی از برنامه های درسی هم امری بود که ما را به سمت 
تولید و انتشار این اثر سوق داد. در همین جا بود که برخی از لوازم 
ــای الزم برای آموزش به معلم معرفی و در اختیار او قرار  و ابزاره

داده می شدند.»
 بخشنده ادامه داد: «در دورة نخست از انتشار این مجله تالش 
ــت پر در کالس درس حاضر شود و  می کردیم که معلم ما با دس
الزمة اصلی این کار، آگاهی معلم به شمار می رفت. رفته رفته این 
موضوع به دخالت دادن معلمان در تولید محتوای ماه نامه انجامید و 

االن نیز این روند ادامه دارد.»
اما... داودی ترجیح داد کمی به دور از تعارفات مرسوم سخن 
بگوید و بر همین اساس به جایگاه، به زعم او، ضعیف مجله اشاره 
کرد و گفت: «همة ما قبول داریم که مجالت رشد یک رسانه به 
ــمار می روند اما تا زمانی که تکلیفمان را با رسانه روشن نکرده  ش
باشیم، این مجالت نمی توانند برای ما به عنوان یک رسانه کارکرد 
داشته باشند. من در صحبت های دوستانم و اهدافی که برشمردند 
ــت به این اهداف برسیم، باید قبل از  ــکی ندارم، اما اگر قرار اس ش
ــد را مشخص کنیم. شما  ــانه ای مجالت رش هر چیز تکلیف رس
ــد آموزش راهنمایی تحصیلی و به این  به کارکردهای مجلة رش
بیندیشید که چقدر از آن ها با کارکرد مجلة رشد معلم همپوشانی 

دارد.»
ــد معلم مخاطب ما معلمان  وی ادامه می دهد: «در مجلة رش
ــتند و در مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی هم معلمان.  هس
به این فکر کرده ایم که به راستی کدام معلم مخاطب کدام مجله 
است؟ مسلّماً نه. مخاطب مجلة ما در مواجهه با آن به نوعی گنگ 
است و خب طبیعی است که در این موقعیت مجله موفقیت پیدا 
ــئله حل شد. باید ببینیم مجله به  نکند. حاال فرض کنیم این مس
دنبال انتشار مطالبی است که تنها معلمان از آن سر در بیاورند یا 

قرار است دانش آموزان هم در زمرة مخاطبانش باشند. اگر چنین است 
چگونه این موضوع تقسیم می شود.»

داودی سخنان خود را این طور ادامه داد: «به نظر من مخاطب مجله 
باید از نو تعریف شود. همة ما باید روی یک موضوع تمرکز و کار کنیم 
و به آن واکنش نشان دهیم و خب شاید باید در این راه به سمت حذف 
سایر مجالتی برویم که مخاطب خاص ما را از خود منحرف می کنند.»
این سخنان داودی با واکنش سایر حاضران در نشست مواجه شد 
که معتقد بودند هر مجله مخاطب را براساس محتوا و روح حاکم بر خود 
به سمت خود می کشاند و مطالب آن نافی مطالب سایر مجالت نیست. 
حشمتي اشاره کرد که من بر این اساس سعی کردم در حوزة مسئولیت 
خود، مجله و محتوایش را به دو بخش تقسیم کنم. بخش اول مطالب 
و موضوعات مورد نیاز معلمان بود و در ادامه مطالب عمومی  تر را مدنظر 
داشتیم. در بخش مطالب مخصوص معلمان، به ویژه برای من یادگیری، 
تکمیل و تثبیت آنچه معلم در پروسة آموزش با آن سروکار دارد، اهیمت 
ــت، اما نوع مطالب، ما را گرفتار حرکت به سمت عمومی تر شدن  داش

کرده است.»
حشمتی افزود: «معلم در نگاه ما و حتی رسانه اختصاص یافته 
به او فردی است که باید سر کالس حاضر شود و از او حرفی بیرون 
ــالمت او فکر می کند و نه مثًال به بهداشت او  ــی نه به س بیاید. کس

توجهی دارد.» 
ــخنان حاضران در این نشست با حرف های  اما بخش پایانی س
ــد و اشارة او به رویکرد مشخص مجالت رشد  ملک عباسی دنبال ش

در طول سال های اخیر.
ــد آموزش راهنمایی  وی در این زمینه گفت: «جایگاه مجلة رش
تحصیلی در حال حاضر مشخص و روشن است، ولی الزم است کمی 
دقیق تر و حساب  شده تر رفتار کنیم. مشخصاً باید بازخورد خودمان را 
باالتر ببریم و راهی برای ارتباط بیشتر میان معلمان با این مجموعه 
بیابیم.» وی ادامه داد: «گاه حس می کنم برخی محتواها درون مجالت 
رشد در حال حرام شدن است. فرض که ما دلمان خوش باشد تلنگری 
زده ایم اما واقعا چقدر مطمئن هستیم که با تلنگر ما کسی به پی گیری 
موضوعی عالقه مند می شود. نخواندن این مجالت واقعیت است و باید 
برای آن فکری کرد. بد نیست دوره ای بگذاریم تا سنجیده شود معلمان ما 
چقدر از محتوای مجله بهره می برند یا دوره ای که براساس مطالب موجود 
در مجالت باشد و حتی در آن مدرك نیز داده شود. در این صورت اقبال 

از مجله بیشتر هم می شود.»

بخشنده از دیگر سردبیران سابق این ماه نامه نیز دیگر مهمان 
این نشست بود که ایجاد ماه نامة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی 
را مولود درك باالی دانش آموزان و معلمان از این دوره و تقاضای 
ــت: «دوران راهنمایی تحصیلی دوران  ــت و گف بجای آن ها دانس
بلوغ دانش آموزان است. دورانی که نیازهای ویژه ای در آن ها بروز 
ــیوه ای برای شناسایی  و ظهور پیدا می کند و باید معلمان را به ش
ــار مجالت رشد در دورة  ــالت انتش و ارضای آن ها توجیه کرد. رس
ــوی  ــد. اما از س راهنمایی تحصیلی نیز بر همین مبنا قرار داده ش
دیگر، پشتیبانی از برنامه های درسی هم امری بود که ما را به سمت 
تولید و انتشار این اثر سوق داد. در همین جا بود که برخی از لوازم 
ــای الزم برای آموزش به معلم معرفی و در اختیار او قرار  و ابزاره

داده می شدند.»
 بخشنده ادامه داد: «در دورة نخست از انتشار این مجله تالش 
ــت پر در کالس درس حاضر شود و  می کردیم که معلم ما با دس
الزمة اصلی این کار، آگاهی معلم به شمار می رفت. رفته رفته این 
موضوع به دخالت دادن معلمان در تولید محتوای ماه نامه انجامید و 

االن نیز این روند ادامه دارد.»
اما... داودی ترجیح داد کمی به دور از تعارفات مرسوم سخن 
بگوید و بر همین اساس به جایگاه، به زعم او، ضعیف مجله اشاره 
کرد و گفت: «همة ما قبول داریم که مجالت رشد یک رسانه به 
ــمار می روند اما تا زمانی که تکلیفمان را با رسانه روشن نکرده  ش
باشیم، این مجالت نمی توانند برای ما به عنوان یک رسانه کارکرد 
داشته باشند. من در صحبت های دوستانم و اهدافی که برشمردند 
ــت به این اهداف برسیم، باید قبل از  ــکی ندارم، اما اگر قرار اس ش
ــد را مشخص کنیم. شما  ــانه ای مجالت رش هر چیز تکلیف رس
ــد آموزش راهنمایی تحصیلی و به این  به کارکردهای مجلة رش
بیندیشید که چقدر از آن ها با کارکرد مجلة رشد معلم همپوشانی 

دارد.»
ــد معلم مخاطب ما معلمان  وی ادامه می دهد: «در مجلة رش
ــتند و در مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی هم معلمان.  هس
به این فکر کرده ایم که به راستی کدام معلم مخاطب کدام مجله 
است؟ مسلّماً نه. مخاطب مجلة ما در مواجهه با آن به نوعی گنگ 
است و خب طبیعی است که در این موقعیت مجله موفقیت پیدا 
ــئله حل شد. باید ببینیم مجله به  نکند. حاال فرض کنیم این مس
دنبال انتشار مطالبی است که تنها معلمان از آن سر در بیاورند یا 

قرار است دانش آموزان هم در زمرة مخاطبانش باشند. اگر چنین است 
چگونه این موضوع تقسیم می شود.»

داودی سخنان خود را این طور ادامه داد: «به نظر من مخاطب مجله 
باید از نو تعریف شود. همة ما باید روی یک موضوع تمرکز و کار کنیم 
و به آن واکنش نشان دهیم و خب شاید باید در این راه به سمت حذف 
سایر مجالتی برویم که مخاطب خاص ما را از خود منحرف می کنند.»
این سخنان داودی با واکنش سایر حاضران در نشست مواجه شد 
که معتقد بودند هر مجله مخاطب را براساس محتوا و روح حاکم بر خود 
به سمت خود می کشاند و مطالب آن نافی مطالب سایر مجالت نیست. 
حشمتي اشاره کرد که من بر این اساس سعی کردم در حوزة مسئولیت 
خود، مجله و محتوایش را به دو بخش تقسیم کنم. بخش اول مطالب 
و موضوعات مورد نیاز معلمان بود و در ادامه مطالب عمومی  تر را مدنظر 
داشتیم. در بخش مطالب مخصوص معلمان، به ویژه برای من یادگیری، 
تکمیل و تثبیت آنچه معلم در پروسة آموزش با آن سروکار دارد، اهیمت 
ــت، اما نوع مطالب، ما را گرفتار حرکت به سمت عمومی تر شدن  داش

کرده است.»
حشمتی افزود: «معلم در نگاه ما و حتی رسانه اختصاص یافته 
به او فردی است که باید سر کالس حاضر شود و از او حرفی بیرون 
ــالمت او فکر می کند و نه مثًال به بهداشت او  ــی نه به س بیاید. کس

توجهی دارد.» 
ــخنان حاضران در این نشست با حرف های  اما بخش پایانی س
ــد و اشارة او به رویکرد مشخص مجالت رشد  ملک عباسی دنبال ش

در طول سال های اخیر.
ــد آموزش راهنمایی  وی در این زمینه گفت: «جایگاه مجلة رش
تحصیلی در حال حاضر مشخص و روشن است، ولی الزم است کمی 
دقیق تر و حساب  شده تر رفتار کنیم. مشخصاً باید بازخورد خودمان را 
باالتر ببریم و راهی برای ارتباط بیشتر میان معلمان با این مجموعه 
وی ادامه داد: «گاه حس می کنم برخی محتواها درون مجالت بیابیم.» وی ادامه داد: «گاه حس می کنم برخی محتواها درون مجالت بیابیم.» وی ادامه داد: «گاه حس می کنم برخی محتواها درون مجالت 
رشد در حال حرام شدن است. فرض که ما دلمان خوش باشد تلنگری 
زده ایم اما واقعا چقدر مطمئن هستیم که با تلنگر ما کسی به پی گیری 
موضوعی عالقه مند می شود. نخواندن این مجالت واقعیت است و باید 
برای آن فکری کرد. بد نیست دوره ای بگذاریم تا سنجیده شود معلمان ما 
چقدر از محتوای مجله بهره می برند یا دوره ای که براساس مطالب موجود 
در مجالت باشد و حتی در آن مدرك نیز داده شود. در این صورت اقبال 

از مجله بیشتر هم می شود.»

قرار است دانش آموزان هم در زمرة مخاطبانش باشند. اگر چنین است 

داودی سخنان خود را این طور ادامه داد: «به نظر من مخاطب مجله 
باید از نو تعریف شود. همة ما باید روی یک موضوع تمرکز و کار کنیم 
و به آن واکنش نشان دهیم و خب شاید باید در این راه به سمت حذف 

قرار است دانش آموزان هم در زمرة مخاطبانش باشند. اگر چنین است 

داودی سخنان خود را این طور ادامه داد: «به نظر من مخاطب مجله 
باید از نو تعریف شود. همة ما باید روی یک موضوع تمرکز و کار کنیم 
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دکتر احمد صافی

نظام آموزش و پرورش، اهمیت و كاركردهای آن
مفهوم و تعریف نظام آموزش و پرورش 

ــتن، نظم دادن،  نظام در فرهنگ عمید به معنی آراس
ــیدن گوهرها آمده است. در  ــته کش مرتب کردن و به رش
ــام اداری، نظام  ــر جامعه ای نظام های متعددی مانند نظ ه
اقتصادی و نظام آموزشی وجود دارند. نظام آموزش و پرورش 
به نظامی گفته می شود که الگوی کلی نهادها، مؤسسات و 
سازمان های رسمی جامعه است و وظایف انتقال فرهنگ و 
شکوفاسازی آن، پرورش فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و 

متخصص را بر عهده دارد (عالقه بند 1371: 7).

اهمیت نظام آموزش و پرورش 
ــلّم کودکان،  ــی و حقوق مس ــی از نیازهای اساس یک
ــاالن،  ــاالن و بزرگ س ــان، جوانان، و حتی میان س نوجوان
ــت. فرمودة  ــوزش و پرورش در دوران حیات اس نیاز به آم
پیامبراکرم(ص) «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»: کسب 
دانش کنید از گهواره تا گور، اهمیت و ضرورت برخورداری 
ــد. امروزه نیز آموزش  ــان می ده از این موهبت الهی را نش
ــتمر از شعارهای مهم محافل علمی و تربیتی  مداوم و مس

جهان است.
ــان می دهد که در  مطالعة تاریخ آموزش و پرورش نش
گذشته به خاطر ساده بودن ارتباطات انسانی و ناچیز بودن 
مجموعة میراث اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پرورش به 
 وسیلة خانواده ها صورت می گرفته و بیشتر شکل غیرآگاهانه 
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ــام آموزش و  ــت. امروزه نظ ــته اس داش
پرورش بنابر ضرورت تغییرات اجتماعی، 
ــری،  ــترش علوم و تجربه های بش گس
ــعة فناوری و پیشرفت های صنعتی،  توس
ــده و بزرگ  ــازمان های پیچی یکی از س
اجتماعی هر کشوری محسوب می شود 
ــد و توسعة اجتماعی، فرهنگی  که با رش
ــتنی دارد.  ــادی پیوندی ناگسس و اقتص
همچنین به تدریج از حالت سادة ابتدایی 
به حالتی پیچیده درآمده است؛  طوری که 
گرایش به سازمان های آموزش و پرورش 
ــت، به  ــده اس امری فراگیر و جهانی ش
ــاخص های مهم  ــی از ش ــدی که یک ح
ــد هر جامعه را وسعت دامنة وظایفی  رش
می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به 
 عهده گرفته است. ثمربخشی این نظام از 
یک سو تبدیل کردن انسان های مستعد 
به انسان های بالنده، سالم، متعادل و رشد 

ــت و از سوی دیگر تأمین کنندة  یافته اس
ــه در  ــانی جامع ــروی انس ــای نی نیازه
اجتماعی  متفاوت فرهنگی،  بخش های 

و اقتصادی است.
ــت که در  نظر به چنین اهمیتی اس
ــورهای جهان،  ــی همة کش عصر کنون
ــعه یافته تا در حال توسعه، بر این  از توس

باورند که آموزش و پرورش: 
ــت چون حق حیات، و در  ـ حق اس

شمار حق دادنی است نه گرفتنی. 
ـ با زیست انسان پیوند خورده است 
و هر چه زندگی پیچیده تر شود، ضرورت 

وجود آن افزایش می یابد. 
ــرمایه گذاری بلندمدت  ــی س ـ نوع
ــت که سود آن در سراسر عمر پدیدار  اس

می شود.
ــر حیات آدمی داده  ـ باید در سراس
شود و در فراهم آوردِن به  صورت مناسِب 

آن برای همگان کوتاهی نشود.
ـ امری پیچیده، وقت گیر و پردامنه 
است که سرمایه گذاری بیشتر، برنامه های 
نهاد های  ــکاری  و هم نظام یافته 
گوناگون جامعه را می طلبد.

ــن  چنی ــه  ب ــر  نظ
ــت که  اس ــی  اهمیت
کنونی،  ــر  عص در 
ــة دولت های  هم
از  ــی  جهان
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ــد و ناتوان و  ــزرگ، قدرتمن کوچک و ب
ــعه، پرداختن به  ــی تا در حال توس صنعت
ــمار  آموزش و پرورش مردم خود را در ش
وظایف اساسی می دانند و برای همگانی، 
ــردن آن  ــی اجباری ک ــری و حت سراس
تعهدات سنگینی در قانون های اساسی و 
ــادی خود می گنجانند و درصد زیادی  بنی
ــی و بودجة جاری  ــد ناخالص مل از تولی
ــن امر مهم  ــه ای ــور را ب ــی کش و عمران
اختصاص می دهند (طوسی، محمدعلی، 

.(1384

كاركردهای نظام 
آموزش و پرورش

ــرورش در جهان  نظام آموزش و پ
ــف و کارکردهای متعددی  کنونی وظای
ــان بر عهده دارد  ــکار و نه را به  طور آش
و ابزار تحقق هدف ها و مقاصد اجتماعی 
به  شمار می رود. کارکردهای آن به حدی 
است که جوامع انتظار دارند این سازمان 
پاسخ گوی نیازهای معنوی و مادی آنان 
ــی مهم، تحقق  ــد و به عنوان عامل باش
نیازهای فردی، اجتماعی و رشد و توسعة 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را 

ممکن کند.
کارکردهای آشکار آموزش و پرورش 

متعددند؛ از جمله:
ــگ و تمدن  ــال فرهن ــاب و انتق ـ انتخ

بشری
ــری و اجتماعی کردن  ـ جامعه پذی

افراد
ــخصیت  ــد ش ـ پرورش و رش

کودکان، نوجوانان و جوانان
ــت و تأمین نیروی  ـ تربی
انسانی جامعه در بخش های 
و  ــی  صنعت ــاورزی،  کش



 امروزه نظام 
آموزش و پرورش 

بنابر ضرورت 
تغییرات اجتماعي، 

گسترش علوم و 
تجربه هاي بشري، 

توسعة فناوري 
و پیشرفت هاي 

صنعتي، یكي 
از سازمان هاي 
پیچیده و بزرگ 

اجتماعي محسوب 
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خدمات، انسان های مولد، کارامد و واجد 
مهارت های فنی

نظام آموزش و پـرورش ایران و 
تحوالت آن

مطالعة اسناد مربوط به تاریخ آموزش 
و پرورش ایران نشان می دهد که آموزش 
و پرورش ایران به سبک جدید با تأسیس 
دارالفنون در سال 1228ه.ش آغاز شد. این 
مدرسه که به سبک اروپایی اداره می شد، 
شامل دوره های متوسطه و عالی بود و به 
دنبال آن با تشکیل وزارت علوم در سال 
ــپس آغاز حکومت مشروطه،  1232 و س
ــطح ابتدایی و  ــدارس  متعددی در س م
متوسطه در تهران و شهرستان ها توسعه 
ــول آن را در دو  ــد. این نظام و تح یافتن
قسمت به شرح زیر بررسی خواهیم کرد:
ــف) نظام اداری آموزش و پرورش  ال
ــران از تصویب قانون اداری معارف در  ای

سال 1286 تا 1391؛
ب) نظام آموزشی، آموزش و پرورش 
ایران از تصویب قانون اساسی معارف در 

سال 1290 تا 1391.

الف) نظام اداری 
آموزش و پرورش ایران

ــوم در  ــکیل وزارت عل ــس از تش پ
سال 1232، در سال 1286 قانون اداری 
ــید و در آن ترتیب  معارف به تصویب رس
شعبه های ادارات مرکزی، وظایف وزیر و 
ــای ادارات و ترتیب ادارات معارف و  اعض
اوقاف در والیات و ایاالت مشخص شد 
ــکیالت مرکزی وزارت معارف،  و در تش
ــتظرفه، وزیر معارف،  اوقاف و صنایع مس
ــی، ادارة  ــم عموم ــرکل، ادارة  تعلی مدی
معارف، ادارة اوقاف، دایرة تحقیقات، دایرة 

تفتیش، دایرة محاسبات و هیئت شورای 
معارف پیش بینی شد.

ــا تصویب کلمة  ــال 1317، ب در س
فرهنگ به  جای معارف در فرهنگستان 
ــارف، وزارت فرهنگ  ــران، وزارت مع ای
نامیده شد. این عنوان تا تصویب قانون 
تفکیک وزارت فرهنگ در سال 1343، 
ــن وزارتخانه  ــود. ای ــان پابرجا ب همچن
 ،1343 ــا  ت  1317 ــال های  س ــن  بی
ــتی و  ــترش یافته و سرپرس همواره گس
ــون تحصیلی، از  ــای گوناگ ادارة دوره ه
کودکستان تا آموزش عالی، و همچنین 
امور فرهنگی، هنری و اوقاف را بر عهده 

داشته است.
ــک  ــون تفکی در 15 آذر 1343 قان
ــید و به  وزارت فرهنگ به تصویب رس
ــة وظایفی که به  عهدة  موجب آن، کلی
ــود، به وزارت آموزش  وزارت فرهنگ ب
ــگ و هنر و  ــرورش و وزارت فرهن و پ

سازمان اوقاف محول شد.
ــب  ــا تصوی ــاه 1346، ب در بهمن م
ــیس وزارت علوم و آموزش  قانون تأس
ــار وظایف مربوط  ــرای اولین  ب عالی، ب
ــی از وزارت آموزش  ــوزش عال ــه آم ب
ــه وزارتخانة علوم و  ــرورش جدا و ب و پ
ــد و وظایف  ــذار ش ــوزش عالی واگ آم
ــرورش به دوره های  وزارت آموزش و پ
تحصیلی کودکستان، دبستان، راهنمایی 
ــطة اول و دورة دوم  ــی یا متوس تحصیل

متوسطه محدود شد.
ــا تصویب قانون  ــال 1348 ب در س
ــوراهای آموزش و پرورش  ــکیل ش تش
ــوزش و  ــور آم ــی از ام ــه ای برخ منطق
ــد و در  ــق واگذار ش ــرورش به مناط پ
ــتادی وزارت آموزش و  ــکیالت س تش
پرورش، عالوه بر معاونان وزیر، معاونان 

آموزشی وزیر در پنج منطقة کشور تعیین 
شدند.

ــکیل  ــون تش ــال 1355 قان در س
ــازمان پژوهش و نوسازی آموزشی و  س
ــال 1354 قانون تشکیل سازمان  در س
ــعه و تجهیز مدارس به  نوسازی و توس

تصویب رسید.
ــالمی ابتدا در  ــالب اس ــد از انق بع
و  ــوزش  آم وزارت  اداری  ــکیالت  تش
ــرورش تغییراتی به  عمل آمد. از تعداد  پ
معاونان وزیر کاسته شد. بعضی از دفاتر و 
ادارات کل ستادی درهم ادغام و بعضی 
ــرح وظایف  ــدند. در ش ــر حذف ش دیگ
تعدادی از دفاتر نیز تجدیدنظر به عمل 
ــتادی نیز معاون  ــکیالت س آمد. در تش
ــاون امور  ــزی، مع ــش و برنامه ری پژوه
آموزشی، معاون آموزش فنی وحرفه ای، 
معاون امور اجتماعی و پرورشی، معاون 
امور اداری و مالی هدایت دفاتر و ادارات 
ــتادی را زیر نظر وزیر آموزش و  کل س

پرورش بر عهده داشتند.
در سال 1358 قانون شورای عالی 
ــد و با  ــوزش و پرورش تجدیدنظر ش آم
اصالحاتی از نظر وظایف و ترکیب اعضا 
به تصویب شورای انقالب رسید. شورای 
ــرورش مهم ترین  ــوزش و پ ــی آم عال
ــابقه ای صد ساله  ــورایی است که س ش
ــکیل آن در تشکیالت اداری  دارد و تش
ــت  ــوب 1286 تصویب گردیده اس مص
ــت خود ادامه  ــم  اکنون نیز به فعالی و ه
ــت  جمهور  ــم  اکنون ریاس ــد. ه می ده
ــورا 22 عضو دارد و  رئیس آن است. ش

مهم ترین وظایف آن عبارت اند از: 
ــی آموزشی وزارت  ـ تعیین خط مش
ــالمی  ــوزش و پرورش جمهوری اس آم
ایران با رعایت قوانین موضوعة کشور.
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ـ بررسی و تصویب هدف ها و نظام  
ــی وزارت آموزش و پرورش برای  آموزش

ارائه به مجلس شورای اسالمی.
ــای  ــب برنامه ه ــی و تصوی ـ بررس
درسی و تربیتی کلیة مؤسسات آموزشی 
ــوزة وزارت آموزش و  ــه در ح ــور ک کش

پرورش قرار دارند.
ـ بررسی و تصویب مقررات اجرایی 
یا انضباطی مدارس، آیین نامه ها و مقررات 

امتحانات مدارس.
ـ بررسی و تصویب طرح های توسعه 
در مراحل و رشته های گوناگون تحصیلی 
ــانی و با  ــاس احتیاجات نیروی انس براس
توجه به امکانات کشور و تصویب مقررات 
ــتخدام  ــرای انتخاب، تربیت و اس الزم ب
معلمان به تناسب نیاز مراحل تحصیلی.

ــداف و  ــون اه ــال 1366، قان در س
ــرورش در  ــوزش و پ ــف وزارت آم وظای
ــه تصویب  ــالمی ب ــورای اس مجلس ش
ــی  ــه موجب آن اهداف اساس ــید و ب رس
ــوزش و پرورش، محدودة کلی  وزارت آم
وزارت آموزش و پرورش، اصول، مبانی و 
خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش 
ــرورش  ــوزش و پ ــف وزارت آم و وظای
ــن وظایف  ــد. بعضی از ای ــخص ش مش

عبارت اند از:
ــورای عالی آموزش و  ـ تشکیل ش
ــوراهای منطقه ای آموزش  پرورش و ش

و پرورش.
ــای  برنامه ه ــنهاد  پیش و  ــه  تهی ـ 
ــدت در جهت تأمین  میان مدت و بلندم

اهداف آموزش و پرورش.
ـ زیر پوشش قرار دادن کلیة کودکان 
الزم التعلیم، تقویت نهضت سوادآموزی، 
ــرورش رایگان برای  ــن آموزش و پ تأمی

همة مردم تا پایان دورة متوسطه.

ـ آموزش مستمر معلمان و کارکنان 
وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای 
سطح توانایی شغلی آنان و تأمین نیروی 
انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش 

و پرورش از طریق ایجاد دانش سراها. 
ـ ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان 
و برنامه ریزی  اوقات فراغت شاگردان و 
ــری آنان و چاپ و  پرورش خالقیت هن
توزیع کتاب های درسی و نشریات کمک 

 آموزشی.
ــکیل  ــون تش ــال 1372 قان در س
شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، 
ــور تصویب  ــتان ها و مناطق کش شهرس
ــب اعضای  ــف و ترکی ــداف، وظای و اه
ــتان و  ــوراهای آموزش و پرورش اس ش

شهرستان  و منطقه مشخص شد.
با تغییر وزرا معمواًل ابتدا تشکیالت 
ــتان، شهرستان و  ــپس اس ــتادی، س س
ــن  ــد و در آخری ــر می یابن ــه تغیی منطق
تشکیالت مصوب 1389، وزارت آموزش 
ــر تحت  ــاون وزی ــج مع ــرورش پن و پ
ــوزش ابتدایی،  ــای معاونت آم عنوان ه
ــطه، معاونت  ــوزش متوس ــت آم معاون
پرورشی و تربیت بدنی، معاونت حقوقی 
و امور مجلس و معاونت توسعة مدیریت 
ــتیبانی و چندین مرکز، ادارة کل،  و پش

دفتر و سازمان های وابسته نیز دارد.
از 1388 تا 1391 نیز در تشکیالت 
ــده تغییراتی صورت گرفته است.  یاد ش
معاون سالمت و تربیت بدنی به معاونان 
وزیر افزوده شده، مراکز آموزش نیروی 
ــانی، آمار و فناوری تفکیک شده اند  انس
ــتانی نیز حذف  و دفتر آموزش پیش دبس
ــده است. و پژوهشگاه تعلیم و تربیت  ش
ــزی  ــش و برنامه ری ــازمان پژوه در س
آموزشی ادغام گردیده و انجمن مرکزی 

ــازمان مدارس  ــه س ــان ب ــا و مربی اولی
غیردولتی ملحق شده است.

ب) نظام آموزشی 
آموزش و پرورش ایران

ــبک جدید  آموزش و پرورش به س
ــال  ــیس دارالفنون در س در ایران با تأس
1228 آغاز شد. این مدرسه که به سبک 
ــد، شامل دوره های  اروپایی اداره می ش
ــال آن با  ــطه و عالی بود. به دنب متوس
ــکیل وزارت علوم در سال 1232 و  تش
ــپس آغاز حکومت مشروطه، مدارس  س
ــطه  ــطح ابتدایی و متوس متعددی در س
ــتان ها توسعه یافتند:  در تهران و شهرس
ــارف در  ــی مع ــا تصویب قانون اساس ب
ــال 1290، اولین  بار در ایران ساختار  س
آموزشی آموزش و پرورش به شرح زیر 

تعیین شد:
ـ مکاتب ابتدایی دهکده (روستایی)

ـ مکاتب ابتدایی بلدی (شهری)
ـ مدارس متوسطه

ـ مدارس عالیه
در اسفند 1313 با تصویب مجلس، 
ــامل شش  دوره های تحصیلی ایران ش
ــال دورة اول  ــه س ــی، س ــال ابتدای س
متوسطه و سه سال دورة دوم متوسطه و 
سه سال دورة عالی (در حد کارشناسی) 
ــال های  ــد. بنابراین، جمع س تعیین ش
تحصیلی دورة عمومی و عالی 15 سال 
ــامل 15=3+12=3+3+6 اعالم شد.  ش
دورة  دوم متوسطه شامل یک رشته بود. 
در سال 1335 دورة متوسطة دوم شامل 
ــال عمومی و یک سال تخصصی  دو س
ــی، طبیعی،  ــته های ادبی، ریاض ــا رش ب
خانه داری و فنی وحرفه ای تعیین شدند. 
در سال 1345، طبق طرح اصالح نظام 



 روا  ن شناسان 
كودك و علمای 

تعلیم و تربیت بر 
ضرورت توجه به 

رشد شخصیت 
كودكان در دورة 
خردسالی تأكید 

دارند

آموزش و پرورش ایران ساختار آموزشی 
به این شرح تعیین شد:

1. دورة کودکستان دو تا سه سال
2. دورة دبستان پنج سال

3. دورة راهنمایی تحصیلی سه سال
ــه ای مقدماتی به  ــوزش حرف 4. دورة آم
ــی تحصیلی دو تا  ــوازات دورة راهنمای م

سه سال 
5. دورة متوسطة عمومی ـ فنی وحرفه ای 

چهار سال 
از سال 1358 تا 60 پس از مطالعات 
گسترده، طرح تغییر نظام بنیادین آموزش 
و پرورش تهیه و برای تصویب به شورای 
ــنهاد شد. در  عالی انقالب فرهنگی پیش
ــد  ــال 1367 کلیات طرح تصویب ش س
ولی ساختار آموزشی اساس، ارکان، ارشاد 

متوسطة فراگیر به تصویب نرسید.
ــام جدید  ــال 1369 طرح نظ در س
متوسطه تدوین و در شورای عالی انقالب 
ــطه سه  فرهنگی تصویب و دورة متوس
ــال و دورة پیش دانشگاهی یک سال  س
تعیین و اعالم شد: از سال 1369 تا سال 
ــاختار آموزشی آموزش  92-1391 در س
ــران تغییراتی ایجاد و طبق  و پرورش ای
ــوزش و پرورش  ــند تحول بنیادین آم س
ــی انقالب  ــورای عال مصوب آذرماه، ش
فرهنگی شامل دورة ابتدایی شش ساله، 
ــطة سه ساله و دورة دوم  دورة اول متوس
متوسطة سه ساله تعیین شد. این سند که 
در هشت فصل به تصویب رسیده است، 
ــا، بیانیة مأموریت   ــامل بیانیة ارزش ه ش
چشم انداز، هدف های کالن، راهبردهای 
کالن، هدف های عملیاتی و راهکارها و 
ــام اجرایی تحول  چارچوب نهادی و نظ
ــت و مقرر  بنیادین آموزش و پرورش اس
شده که از سال تحصیلی 92-1391 در 

ــم ابتدایی  پایه های تحصیلی اول و شش
ــاس مفاد این سند و فلسفة تعلیم و  براس
ــالمی ایران، فلسفة  تربیت جمهوری اس
تعلیم و تربیت عمومی، رهنامه و برنامة 
ــی ملی در سراسر کشور دایر گردد.  درس
ــی دورة شش سالة  در مورد برنامة درس

ابتدایی باز هم بحث خواهیم کرد.

قوانیـن مهم آمـوزش و پرورش 
ایران در صد سال گذشته

ــیر تاریخی  ــق پژوهش های س طب
ــوزش و پرورش  ــی قوانین آم و تکوین
ــی  ــا 1380 و بررس ــران از 1286 ت ای
ــوزش و پرورش در  ــن مصوب آم قوانی
ــورای اسالمی  ــت دورة مجلس ش هش
ــدود 240  ــی، 1380 و 1390) ح (صاف
ــوزش و پرورش در  ــون مرتبط با آم قان
ــورای ملی و مجلس شورای  مجلس ش
ــیده است. این  اسالمی به تصویب رس
ــاد متمم قانون  ــتای مف قوانین در راس
ــول متعدد  ــروطیت و اص ــی مش اساس
ــی جمهوری اسالمی ایران  قانون اساس
ــده است. بعضی از  تدوین و تصویب ش
ــد از: قانون اداری  ــن قوانین عبارت ان ای
ــی  ــارف مصوب 1286؛ قانون اساس مع
ــکیل  معارف مصوب 1290، قانون تش
ــوب 1300؛  ــورای عالی معارف مص ش
ــکیل دانش سراهای مقدماتی  قانون تش
ــوب 1312؛ قانون تعلیمات  و عالی مص
ــکیل  اجباری مصوب 1322؛ قانون تش
ــرورش در  ــوزش و پ ــورای عالی آم ش
ــداف و وظایف وزارت  1358؛ قانون اه
آموزش و پرورش در سال 1366؛ قانون 
تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد؛ 
ــوادي از قانون مدارس  قانون اصالح م

غیرانتفاعی مصوب 1388.

سـیر مختصر تاریخی و تكوینی 
دوره هـای تحصیلـی در ایران در 
صد سـال گذشـته و ویژگی های 

عمدة این دوره ها
* دورة پیش دبستان

ــه دورة  ــوط ب ــناد مرب ــة اس مطالع
پیش دبستان در آموزش و پرورش ایران 
ــن دوره با نام های  ــان می دهد که ای نش
ــتانی  ــتان، آمادگی و پیش دبس کودکس
سابقه ای نزدیک به 80 سال دارد. در آبان 
1312، شورای عالی معارف آیین نامه ای 
ــاس آن هدف از  ــب کرد که براس تصوی
تأسیس کودکستان، دست یافتن کودکان 
ــالم با  ــح، بازی های س ــایل تفری به وس
ــاده و  ــاالن و فراگیری قصص س همس

آسان اعالم شده است.
ــاختار آموزشی مصوب 1344،  در س
ــوان دوره ای  ــه عن ــتان ب دورة کودکس
تحصیلی پیش بینی شده و مدت تحصیل 
در آن بین 1، 2 تا 3 سال تعیین شده است. 
در سال 1349، آیین نامة کودکستان ها به 
تصویب شورای عالی آموزش و پرورش 
ــیده و در آن آمده است: «کودکستان  رس
ــت که به  وسیله یا  یک واحد تربیتی اس
ــوزش و پرورش برای  با اجازة وزارت آم
تربیت کودکانی که در سنین پیش از ورود 

به دبستان هستند، تأسیس می شود.» 
تربیت مربی کودك در مراکز تربیت 
ــتخدام آنان در وزارت آموزش  معلم و اس
ــت که دربارة  ــرورش از گام  هایی اس و پ
کیفیت بخشی به این دوره برداشته شده 
است. تحقیقات و مطالعات مؤید این است 
که خردساالنی که دورة پیش دبستانی را 
گذرانده اند نسبت به خردساالنی که این 
دوره را طی نکرده اند و مستقیماً به دورة 
ــتان وارد شده اند، موفق تر بوده اند. و  دبس
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در سال 1369 طرح 
نظام جدید متوسطه 
تدوین و در شوراي 
عالي انقالب فرهنگي 
تصویب و دورة 
متوسطه سه سال و 
دورة پیش دانشگاهي 
یک سال تعیین و 
اعالم شد

ــورد نیاز برای  ــه و خدمات بعدی م هزین
گروه آموزش ندیده از نظر افت تحصیلی 
ــه کالس های حمایتی و تقویتی  و نیاز ب
حدود هفت برابر گروه آموزش دیده بوده 
ــور ژاپن کودکان قبل از  ــت. در کش اس
ــه مدارس ابتدایی، در کالس های  ورود ب
آمادگی یا کودکستان حضور می یابند. در 
حال حاضر، 90 درصد کودکان پنج  سالة 
ــور در این مراکز تربیتی حضور  این کش
ــز را بخش  ــد این مراک ــد. 60 درص دارن
ــی اداره می کند (صافی، 1389).  خصوص
ــره  جنوبی،  ــه، ک ــترالیا، فرانس آلمان، اس
ــادا، مالزی و آفریقای جنوبی  تایوان، کان
نیز در تالش اند تا آموزش کودکستانی را 
زیر پوشش آموزش همگانی درآورند. در 
ایران به چند دلیل سیاست گذاری دولت 
ــترش  و بخش خصوصی در ایجاد و گس

مراکز پیش دبستانی ضرورت دارد: 
ـ در منابع اسالمی به تربیت کودکان 
اهمیت داده شده است و علما بر آن تأکید 

کرده اند.
ــودك و علمای  ــان ک ـ روان شناس
تعلیم و تربیت بر ضرورت توجه به رشد 
ــالی  ــخصیت کودکان در دورة خردس ش

تأکید دارند.
ـ داده های پژوهشی بر اهیمت این 
دوره در جهان و ایران و تأثیر آن در دورة 

دبستان داللت می کند.
ــی  ــون اساس ــاد قان ــرای مف ـ اج
جمهوری اسالمی ایران و قوانین آموزش 
و پرورش و مقررات مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و 

پرورش در این زمینه ضرورت دارد.
ــواد یا  ـ خانواده های کم درامد و بیس
ــواد به استفاده از یک محیط سالم  کم س

تربیتی محتاج اند.

ـ مشکالت کودکان مناطق دوزبانه 
و دارای گویش های محلی زیاد است.

ــتثنایی و  ــخیص کودکان اس ـ تش
کمک به آنان برای حضور در کالس های 

خاص ضرورت دارد.
ــه این دوره  ــناد مربوط ب مطالعة اس
بعد از انقالب اسالمی نیز نشان می دهد 
ــترش دوره های آمادگی از جمله  که گس
ــت های وزارت آموزش و پرورش  سیاس
ــی 1390-91  ــال تحصیل ــوده و در س ب
نزدیک به 480/000 خردسال در مراکز 
پیش دبستانی دولتی و خصوصی وزارت 
ــت قرار  ــرورش تحت تربی ــوزش و پ آم

گرفته اند.
ــوع  موض ــز  نی  1382 ــال  س در 
کیفیت بخشی به این دوره به تفصیل در 
شواری  عالی آموزش و پرورش مطرح و 
اساس نامه، آیین نامه و ضوابط و برنامه ها 
و روش های تربیتی الزم در سال 1387 
به تصویب رسیده و برای اجرا ابالغ شده 

است. 

جایـگاه دورة پیش دبسـتانی در 
سندهای تحول بنیادین آموزش و 

پرورش و برنامة درسی ملی
در سند تحول بنیادین نظام آموزش 
و پرورش مصوب آذرماه 1390، در فصل 
اول، «کلیات»، در مورد سنین الزم التعلیم 
ــت: «سن تعلیم و تربیت رسمی  آمده اس
پنج سالگی است اما سن افراد الزم التعلیم 
ــخص  قانون مش ــت) طبق  (الزم التربی

می شود.»
در فصل ششم، قسمت راهبردهای 
ــت که ارتقای  ــد (10) آمده اس کالن بن
ــور به  ــگاه نظام تعلیم و تربیت کش جای
ــت نیروی  ــن نهاد تربی ــوان مهم تری عن

انسانی و مولد سرمایة اجتماعی و اعمال 
سیاست های مصوب و هدایت و نظارت 
ــگاه، به  ــا دانش ــتانی ت آن، از پیش دبس
عنوان امر حاکمیتی، با توسعة مشارکت 
همگانی، از راهبردهای کالن آموزش و 

پرورش است.
در فصل هفتم، هدف  های عملیاتی 
ــتانی، آمده  و راهکارها در مورد پیش دبس
است «تعمیم دورة پیش دبستانی به  ویژه 
در مناطق محروم و نیازمند در حد امکان 
ــی، با تأکید  ــارکت بخش غیردولت با مش
ــی و تربیت  بدنی و  بر  آموزش های قرآن
ــی، از راهکارهای مهم آموزش و  اجتماع

پرورش است.
ــم و تربیت  ــفة تعلی ــناد فلس در اس
ــالمی ایران، فلسفة تعلیم  جمهوری اس
ــی در جمهوری  ــمی عموم و تربیت رس
ــالمی ایران و رهنامة تعلیم و تربیت  اس
ــت، ضرورت  ــمی عمومی نیز اهمی رس
دورة  ــرورش  پ و  ــوزش  آم ــگاه  جای و 
پیش دبستان مورد تأکید قرار گرفته است.

ــاهدات،  مالحظات كلی: امروزه مش
ـ  به   ــده  ــات و تحقیقات انجام ش مطالع
ــد ـ نشان می دهد  گونه ای که مطرح ش
ــاله آمادگی  ــش س ــه کودکان پنج ش ک
ــتری برای یادگیری دارند و پرورش  بیش
حواس، تخیل و شخصیت آنان مستلزم 
ــب تربیتی و  ــدن فضای مناس فراهم ش
ایجاد عادات مناسب در رفتار آنان است. 
ــاس طرح های اصالح و تغییر و  لذا براس
ــیر  ــام آموزش و پرورش و س تحول نظ
ــتانی  ــی و تکوینی دورة پیش دبس تاریخ
ــام آموزش و  ــند تحول نظ در ایران و س
ــت به  ــوب 1390 الزم اس پرورش مص
ــترش این دوره به ویژه برای مناطق  گس
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دوزبانه و محروم، با سرمایه گذاری دولت، 
توجه شود.

ــده و ضرورت  با وجود نکات یاد ش
این امر، در تیرماه 1391 ثبت نام کودکان 
ــتانی در مدارس دولتی ممنوع  پیش دبس
شده و دفتر آموزش پیش دبستانی نیز از 
دستگاه ستادی زیر نظر معاونت آموزش 
ابتدایی حذف شده و کارشناسان برنامه ریز 
این دوره در سطح ستاد، استان و منطقه 
محدود گردیده و فراهم کردن بستر این 
مرحله از تربیت آدمی به بخش خصوصی 

واگذار شده است.

* دورة ابتدایی
مفاهیم، تعاریف و زمان 

ــارف مصوب  ــی مع در قانون اساس
1290، مکاتب دهکده و بلدی (شهری) 
ــطه و دورة عالی به  ــل از دورة متوس قب
عنوان اولین دورة تحصیلی رسمی، یعنی 

ابتدایی ایران، مطرح شده است.
ــات اجباری مصوب  در قانون تعلیم
1322 و مصوبات شورای عالی  فرهنگ 
ــورای عالی آموزش و پرورش، این  و ش
ــون «تعلیمات  ــامی گوناگ ــا اس دوره، ب
ابتدایی»، «تعلیمات اجباری»، «آموزش 
ــوزش  آم اول  ــة  «مرحل و  ــی»  همگان
ــت و در  اس ــده  ــالم ش اع ــی»  عموم
ــاختارهای آموزشی آموزش و پرورش  س
ایران (که قبًال مطرح شد) دورة  ابتدایی، 
اولین دورة رسمی تحصیلِی ایران، ابتدا به 
صورت دوره ای شش ساله تا سال 1345 
ــاله و از 1391  و از 1345 تا 1391پنج س
ــورای عالی آموزش و  طبق مصوبات ش
پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی، 
شش ساله برنامه ریزی شده است. مطالعة 
ــناد مربوط به این دوره نشان می  دهد  اس

ــه آموزش ابتدایی در ایران در مراکزی  ک
به نام دبستان انجام گرفته است و تعریف 
دبستان عبارت است از: یک واحد تربیتی 
ــیله یا با اجازة وزارت آموزش و  که به  وس
پرورش برای تربیت کودکان سنین شش 

تا ده سال تأسیس می شود.

اهمیت 
ــام نظام های  ــی در تم دورة ابتدای
ــان مهم ترین  ــرورش جه ــوزش و پ آم
ــد، زیرا  ــمار می آی دورة تحصیلی به  ش
شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبة 
فرد بیشتر در این دوره انجام می گیرد.

تکوین  تداوم بخش  ــی  ابتدای دورة 
ــناختی و اجتماعی کودك  ــتی، ش زیس
ــده  ــواده پی ریزی ش ــت که در خان اس
ــت. دورة ورود به سرزمین خواندن و  اس
نوشتن است و آشنایی با محیط زیستی 
ــادی  و اجتماعی. دورة بازی و لذت و ش
زندگی است و دورة برخورداری از نعمت 
پرورش حواس و ورود به آداب اجتماعی 
ــعر و قصة  ــی و ش ــا نقاش ــنایی ب و آش
ــت  ــه. نظر به چنین اهمیتی اس کودکان
ــر آمده است:  که در اعالمیة حقوق بش
«هرکس حق دارد از آموزش و پرورش 
بهره مند شود. آموزش و پرورش حداقل 
ــات ابتدایی و  ــه به تعلیم تا حدودی ک
اساسی مربوط است باید رایگان باشد و 
اجباری. آموزش حرفه ای باید عمومیت 
ــرایط  پیدا کند و آموزش عالی باید با ش
مساوی و کامل در دسترس قرار گیرد تا 
همه بر استعداد خود از آن بهره مند شوند 

(صافی، 1389: 41).
ــل متعدد از جمله  در ایران به دالی
تأکید فرهنگ اسالمی و ایرانی و قانون 
اساسی معارف، قوانین تعلیمات اجباری 

ــالمی  ــی جمهوری اس ــون اساس و قان
ــی، اجباری و  ــه عموم ــران، توجه ب ای
ــته  مجانی بودن این دوره ضرورت داش
ــالح آموزش  ــای اص و دارد. در طرح ه
ــوب 1344، تغییر نظام  ــرورش مص و پ
ــند  آموزش و پرورش مصوب 1367، س
تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب 
ــترش کمی و کیفی این  1390، به گس

دوره تأکید شده است.

اهداف
صاحب نظران تعلیم و تربیت اهداف 
ــه  ــوزش و پرورش این دوره را در س آم
حیطة شناختی، عاطفی، و روانی حرکتی 
تعیین کرده اند. در شورای عالی آموزش 
ــداف این دوره در چند بعد  و پرورش اه
ــت: هدف های  ــده اس تعیین و اعالم ش
ــادی و اخالقی؛ هدف های علمی ـ  اعتق
ــی؛ هدف های فرهنگی، هنری؛  آموزش
هدف های اجتماعی؛ هدف های زیستی؛ 

هدف های اقتصادی.
ــال 1389 سازمان پژوهش و  در س
ــی وزارت آموزش و  برنامه ریزی آموزش
ــند برنامة درسی ملی را تهیه  پرورش س
و برای تصویب به شورای عالی آموزش 
ــند  ــنهاد کرد. در این س و پرورش پیش
ــی دورة شش  اهداف و برنامه های درس
ــنهاد شده است که تا  سالة ابتدایی پیش
ــیده  تیرماه 1391، هنوز به تصویب نرس
ــوزش و  ــورای عالی آم ــت، ولی ش اس
پرورش برای پایة ششم ابتدایی، اهداف 

را تصویب و اعالم کرده است: 
ــل، تعمیق و تثبیت اهداف  1. تکمی
ــند  ــب با س مصوب دورة ابتدایی متناس
ــرورش و  ــن آموزش و پ ــول بنیادی تح

همسو با برنامة درسی ملی.  
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2. تربیت همه جانبة دانش آموزان در 
راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
متناسب با موقعیت ها و نیازهای جدید و 
ــخ به اقتضائات آن و کسب آداب و  پاس
مهارت های ضروری برای ورود به دورة  

تحصیلی بعدی و تأمین زندگی.

برنامه های درسی و تحول آن ها
ــی  ــاختار آموزش پس از تصویب س
ــی معارف در 1290  ایران در قانون اساس
ــش سالة ابتدایی در  و پیش بینی دورة ش
ــاختار، برنامة درسی این دوره ابتدا  این س
در شورای عالی معارف، سپس در شورای 
ــال 1343 تاکنون  عالی فرهنگ و از س
ــوزش و پرورش به  ــورای عالی آم در ش

تصویب رسیده است.
مطالعة اسناد مربوط به برنامة درسی 
این دوره نشان می دهد که ساعات درسی 
دورة ابتدایی ابتدا در هر پایه متفاوت بوده 
ــتان 18 ساعت و در پایة  و پایة  اول دبس
ــت و دروسی  ــم 28 ساعت بوده اس شش
مانند فارسی، شرعیات، قرآن، علم االشیا، 
ــه، اخالق، حفظ الصحه،  حساب و هندس
ــی، جغرافیا، تاریخ و تعلیمات  ورزش بدن
مدنی در فاصلة سال های 1300 تا 1345 

تدریس شده اند.

ــالح آموزش  ــب طرح اص با تصوی
ــال 1345 و آغاز دورة  ــرورش در س و پ
ــاعات درسی همة  ــالة ابتدایی، س پنج   س
پایه های این دوره 28 ساعت تعیین شده 
ــالق، زبان و ادبیات  ــن و اخ و دروس دی
ــاب و هندسه، علوم تجربی  فارسی، حس
ــات اجتماعی، هنر و  ــت، تعلیم و بهداش
کاردستی، و ورزش و بازی تدریس شده 
ــت. در سال 1390 با تصویب شورای  اس
ــاعات درسی  عالی آموزش و پرورش، س
این دوره در همة پایه ها کم شده و به 25 

ساعت در هر پایه رسیده است.
دروس ارائه شده در دورة ابتدایی پنج 
ــال 1390 عبارت اند از: قرآن،   ساله در س
ــی،  ــات دینی، زبان و ادبیات فارس تعلیم
ــات، علوم  ــی، ریاضی ــات اجتماع تعلیم
ــی، و ورزش.  تجربی، هنر و خوش نویس
برنامة سال ششم که از مهرماه 1391-92 
اجرا شده عبارت  است از قرآن، تعلیمات 
ــی، مطالعات  دینی، زبان و ادبیات فارس
اجتماعی و آداب زندگی، ریاضیات، علوم 
تجربی، هنر، سالمت و تربیت بدنی، تفکر 
و پژوهش، کار و فناوری. مقایسة برنامه ها 
و ساعات درسی کالس ششم ابتدایی با 
پنجم ابتدایی نشان می دهد که بین مواد 
ــز ارائة دو درس  ــال، ج برنامة این دو س

تفکر و پژوهش، و کار و فناوری (به مدت 
ــاعت در هفته) تفاوت  ــدام یک س هر ک
ــم  ــال شش عمده ای وجود ندارد. اگر س
ابتدایی را اول راهنمایی سابق تلقی کنیم، 
تنها تفاوت این است که ساعات درسی از 
ــاعت به 25 ساعت تقلیل یافته و  33 س
دروس عربی، زبان خارجه و حرفه وفن از 

برنامه حذف شده اند.

كتاب های درسی
مطالعة سیر تاریخی و تکوینی تألیف، 
ــار کتاب های درسی ابتدایی  چاپ و انتش
نشان می دهد که این کتاب ها به سفارش 
ــارف،  ــط در وزارت مع ــات ذی رب مقام
ــرورش تألیف  ــوزش و پ ــگ و آم فرهن
ــده اند و پس از تصویب قانون سازمان  ش
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سال 
1355 تاکنون، توسط دفاتر ذی ربط این 

سازمان تألیف، چاپ و منتشر شده اند.

ارزش یابی 
ــی و تکوینی  ــیر تاریخ ــة س مطالع
ــیابی دانش آموزان دورة ابتدایی در  ارزش
ــان می دهد که  ــته نش ــال گذش 100 س
چگونگی سنجش پیشرفت تحصیلی و 
نحوة ارتقای تحصیلی دانش آموزان دورة 
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مي شود

ــاس آیین نامه های امتحانی  ابتدایی براس
ــورای  ــورای عالی معارف، ش مصوب ش
ــورای عالی آموزش و  عالی فرهنگ و ش
پرورش صورت گرفته است و مدتی نتایج 
انتخابات به صورت عددی (1 تا 5) و (1 
ــال های اخیر در پایه های  تا 20)، و در س
ــورت توصیفی  ــه ص ــوم ب اول، دوم و س

اعالم شده است.
ــیابی  ــرح ارزش ــگ ط وزارت فرهن
توصیفی را در سال های 1336 تا 1340 
ــارم  ــوم و چه ــای اول، دوم، س در پایه ه
ــور اجرا کرده و  ــر کش ابتدایی در سراس
ــدن ادامه نیافته است.  به علت موفق نش
ــداف و ضوابط  ــرح با اه ــدداً این ط مج
ــر در پایه های  ــال های اخی خاصی در س
ــوم ابتدایی ابتدا به  صورت  اول، دوم و س
ــری اجرا شده  ــی و سپس سراس آزمایش
است. هم اکنون صاحب نظران و مجریان 
ــن و محدودیت های این  در مورد محاس
ــی دارند که  ــای متفاوت ــرح رویکرده ط
ارزشیابی دقیق از آن توسط متخصصان 

ضروری به   نظر می رسد. 

مجتمع های آموزش روستایی
ــال آموزش  گرچه در طول 100 س
ــی  ــرورش ایران مجتمع های آموزش و پ
ــهرها و روستاها دایره شده اند، ولی  در ش
در سال های 1388 تاکنون مجتمع های 
آموزشی روستایی با اهداف و ویژگی های 
ــده و معاونان این مدارس  خاصی دایر ش
ــی را بر  ــن واحدهای آموزش مدیریت ای

عهده داشته اند.

* دورة راهنمایی تحصیلی
آموزشی مصوب  ــاختار  براساس س
ــام آموزش و  ــار در نظ ــن  ب 1344، اولی

ــالة  ــد از دورة پنج  س ــرورش ایران بع پ
ــة اول تعلیمات عمومی)،  ابتدایی (مرحل
دورة راهنمایی تحصیلی به عنوان مرحلة 
ــه سال  دوم تعلیمات عمومی به  مدت س
ــن دوره از مهرماه ــد که ای پیش بینی ش
ــه  ــک ب ــد و نزدی ــاز ش 51-1350 آغ
اول  ــال  س در  ــوز  دانش آم  250/000

راهنمایی ثبت نام کردند.
ــال تحصیلی  از آنجا که این دوره از س
ــی 1390-91  ــال تحصیل 51-1350 تا س
ــمیة آن، اهداف و  ــه تس ــه یافت، وج ادام
ــی،  ــر آن، برنامه های درس ــول حاکم ب اص
قوانین و مقررات، گسترش کمی، محاسن 

و تنگناهای عمدة آن را می آوریم:

وجه تسمیه
ــی دورة راهنمایی  ــرح تفصیل در ط
ــت  ــورد عل ــی (1346: 5) در م تحصیل
ــة دوم تعلیمات عمومی  اختصاص مرحل
ایران به دورة سه سالة راهنمایی آمده است: 
ــور راهنمایی از نظر تربیتی خاص دورة  ام
تحصیلی معینی نیست. در نظام آموزش و 
ــده  پرورش نیز به این اصل کلی توجه ش
ــدن  ــت، وارد ش و آنچه مورد نظر بوده اس
ــی در آموزش و پرورش و  مفهوم راهنمای
ــزوم توجه به تفاوت های فردی و فراهم  ل
ــرایط بهره برداری صحیح از  ــاختن ش س
استعدادهاست که در همة سطوح تعلیمات 

رسمی باید مورد توجه باشد.
ــناخت  ــئلة ش ــر تأکید در مس از نظ
استعدادها و لزوم راهنمایی نوجوانان، مرحلة 
دوم تعلیمات عمومی، از نظر شرایط رشد 
و ظهور استعدادهای فردی، برای مطالعات 
علمی و تربیتی در زمینة هدایت نوجوانان، 
ــت. بنابراین این دوره را  دورة مناسبی اس

دورة راهنمایی تحصیلی نامیده اند.

اهداف
ــی دورة راهنمایی  در برنامة تفصیل
ــال 1346 تهیه شده،  تحصیلی که در س

اهداف این دوره چنین معرفی شده اند:
ـ پرورش فضایل اخالقی و معنوی 

دانش آموزان.
ــاد و پرورش عادت  ـ کمک به ایج
ــب و تفکر علمی که از دورة  نظم و ترتی

پنج  سالة ابتدایی آغاز شده است.
ـ تشخیص استعدادها و رغبت های 
فردی دانش آموزان در رشته های نظری، 
فنی وحرفه ای، و راهنمایی آنان در مراحل 
ــته های مختلف  بعدی تحصیلی به رش

برحسب استعداد و احتیاج کشور.
استاد غالمحسین شکوهی در کتاب 
ــت و مراحل آن (1380) پس از ذکر  تربی
هدف های یاد شده نتیجه می گیرد که این 

دوره باید به  گونه ای اجرا شود که:
ــای الزم  ــوزان فرصت ه ـ دانش آم
ــتردة آموزش  ــرای فعالیت های گس را ب
ــند تا از این طریق  و پرورش داشته باش

استعدادهای نهفتة آنان شکوفا شود.
ـ محتوای برنامه و کتاب های درسی و 
اجرای برنامة رسمی تحصیالت به  گونه ای 
باشد که نوجوانان عالقه مند به تحصیل را 

به  خوبی برای دورة بعد آماده کند.
ــده از فارغ التحصیالن دورة  ـ آن ع
ــی را که به عللی ترك تحصیل  راهنمای
می کنند، برای شروع زندگی اجتماعی و 

تولیدی آماده کند. 
ــا  ت ــود  ش ــم  فراه ــی  موجبات ـ 
ــالن این دوره برای انتخاب  فارغ التحصی
رشتة تحصیلی یا اشتغال به  کار و حرفه 

به  خوبی هدایت شوند.
ــالن این دوره  ـ توزیع فارغ التحصی
در شعب مختلف و کار تولیدی براساس 
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استعداد، عالقه های شخصی، معلومات و 
ــازار کار صورت گیرد؛  اولویت های نیاز ب
به  گونه ای که این توزیع، نیروی انسانی 
مورد احتیاج در بخش های گوناگون را در 

حد معقول تعیین کند.
ـ با توجه به خصوصیات نوجوانی، به 
پرورش فضایل اخالقی و تعادل جسمانی 

و روانی اهمیت الزم داده شود.
ــورای عالی آموزش و پرورش  در ش
ــداف دورة  راهنمایی  ــال 1379 اه در س
تحصیلی در راستای اهداف غایی و کلی 
آموزش و پرورش در این حیطه ها تعیین 
و تصویب شد: اعتقادی؛ اجتماعی؛ علمی؛ 

سیاسی؛ اخالقی؛ جسمانی؛ عاطفی.

اصول حاكم
در کمیسیون دورة راهنمایی تحصیلی 
ــورای تغییر نظام آموزش  ــته به  ش وابس
ــول و  ــال 1374 اص ــرورش در س و پ
ــی به این  ــی های دورة راهنمای خط مش

شرح تصویب و اعالم شده است:
ـ از آنجا که دورة راهنمایی تحصیلی 
ــن نوجوانی و دورة انتقال از مرحلة  با س
کودکی به مرحلة نوجوانی و کمال مقارن 
است، برای موفقیت در این انتقال باید به 
دانش آموزان این دوره کمک کرد تا خود 
را بشناسند، به تفاوت های خود با دیگران 
پی  ببرند. از خویشتن در حد امکاناتی که 
دارند متوقع باشند و از تحوالت جسمانی 

و روانی خود آگاه شوند.
ــناخت  ــا که نوجوان به ش ـ از آنج
ــرار طبیعت و محیط  محیط و کشف اس
ــرایطی  ــت. باید ش اطراف عالقه مند اس
ــود که محیط خود را بشناسد و  فراهم ش
ــدا کند. از این رو، الزم  با طبیعت اُنس پی
ــناخت علمی محیط  ــت مقدمات ش اس

ــی) در دورة راهنمایی  (طبیعی و اجتماع
تحصیلی برای وی فراهم شود.

ــتقل  ـ از آنجا که باید به تدریج مس
ــخ گویی به نیازهای  زیستن و نحوة پاس
خود را به  درستی بیاموزد و بتواند در مواقع 
ضروری تصمیم مناسب اتخاذ کند، باید 
به دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی 
کمک شود تا به خویشتن متکی باشند و 

به تدریج به ادارة زندگی خود بپردازند.
ــد و تحول  ــا رش ــه ب ــا ک ـ از آنج
ــمی و روانی، نوجوانان دورة  ــریع جس س
راهنمایی تحصیلی با مشکالت گوناگونی 
ــوند، باید آنان را در شناخت  مواجه می ش
مشکالت خود و روش های روبه رو شدن 
و حل آن ها یاری کرد. رعایت این اصل 
مستلزم ارائة خدمات راهنمایی و مشاوره 

در مدارس راهنمایی تحصیلی است. 
ــتعدادهای  ــرورش اس ــد به پ ـ بای
ــتعدادهای  ــج اس ــه تدری ــی و ب عموم
دوره  ــن  ای ــوزان  دانش آم ــی  اختصاص
ــخیص عالقه و  توجه و زمینه برای تش

استعدادهای آنان مساعد شود.
ــرکت دادن نوجوان  ــد از راه ش ـ بای
ــپردن  ــور راهنمایی تحصیلی و س در ام

ــه وی، به  ــب ب وظایف مناس
ــرورش اجتماعی و پذیرش  پ
نقش اجتماعی او کمک کرد؛ 
به نحوی که روحیة همکاری 
ــریک مساعی  و تعاون و تش
ــود و  ــوان تقویت ش در نوج
ــن و مقررات زندگی  به قوانی

اجتماعی احترام بگذارد. 
ــی  ـ  در دورة راهـنـمـای
ــه هدایت  ــد ب ــی بای تحصیل
توجه  دانش آموزان  تحصیلی 
ــتة  ــاب رش ــود و در انتخ ش

ــتعدادها،  ــاس رغبت، اس تحصیلی براس
امکانات و نیازهای جامعه به آنان کمک 

شود.
ــداف و ویژگی های  ـ با توجه به اه
ــد راه های  ــن دوره بای ــوزان ای دانش آم
ــح از اوقات فراغت به  بهره گیری صحی

آنان آموخته شود.
ـ نظر به ضرورت انتخاب مسیرهای 
ــغلی، باید  ــواردی ش ــی و در م تحصیل
ــدارس راهنمایی  ــکاری الزم بین م هم
ــی،  ــازمان های فرهنگ ــی و س تحصیل
ــاورزی و خدماتی جامعه  ــی، کش صنعت
فراهم شود؛ به  گونه ای که دانش آموزان با 
حرفه ها و مشاغل و امکانات جامعه آشنا 

شوند.
ــوزش و پرورش دورة راهنمایی  ـ آم
ــرایط  ــد و ش تحصیلی باید همگانی باش
ــورداری از  ــرای برخ ــات الزم ب و امکان
برنامه های این دوره برای همة نوجوانان 

یازده تا سیزده ساله فراهم شود.
ـ باید به عالقة نوجوان به یادگیری 
توجه کرد و راه یاد گرفتن و خودآموزی و 

تحقیق را به وی آموخت.



ــوزش و پرورش  ــر به اینکه آم ـ نظ
ــیلة آموزشگاه و خانواده،  این دوره به وس
ــی، انجام می گیرد، باید  مانند دورة ابتدای
ــی الزم بین خانه  ــکاری و هماهنگ هم
ــه برقرار و شرایط برای پرورش  و مدرس
استعدادهای دانش آموزان و انتخاب رشتة 

تحصیلی مناسب فراهم شود.

برنامة درسی 
ــی دورة راهنمایی  در برنامة تفصیل
ــرای دانش آموزانی که  مصوب 1346، ب
از سال تحصیلی 51-1350 اولین  بار در 
دورة راهنمایی تحصیلی ثبت نام کردند، در 
هفته 36 ساعت برنامة درسی پیش بینی 
شد. از 51-1350 تا پایان 91-1390 در 
برنامة درسی هفتگی این دوره، به لحاظ 
ــی، تغییرات  ــاعات هفتگ نام درس و س
مختصری صورت گرفت. درس هایی که 
در این مدت، در دورة راهنمایی تحصیلی 
تدریس می شدند عبارت بودند از: قرآن، 
تعلیمات دینی، عربی، تعلیمات اجتماعی، 
تاریخ، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، زبان 
خارجه، ریاضیات، علوم تجربی، شناخت 
حرفه وفن، هنر، ورزش، آموزش آمادگی 

دفاعی و امور پرورشی.
ساعات هفتگی از 32 تا 36 ساعت 

در هفته در هر پایه ارائه می شد.
برای اکثر درس ها، سازمان پژوهش 
ــِی وزارت آموزش و  و برنامه ریزی آموزش

پرورش کتاب درسی تألیف کرده بود.

مشـاوره  و  راهنمایـی  خدمـات 
ــداف و اصول و  ــق اه ــور تحق ــه منظ ب
ــتفاده از خدمات  برنامه های این دوره اس
راهنمایی و مشاوره تأکید شده است. این 
خدمات از سال 51-1350 در چهار زمینه 

ارائه شده اند: 
ـ خدمات اطالعاتی یا اطالع رسانی: 
ــن خدمات، عرضة اطالعات  منظور از ای
ــت که از طریق  ــیعی اس گوناگون و وس
ــخنرانی، ارائة فیلم،  ــردن، س صحبت  ک
ــخنرانی و  ــع نوارهای س ــر و توزی تکثی
مصاحبه، انتشار پوستر، تشکیل نمایشگاه، 
درج در روزنامه های دیواری، رسم نمودار 
و جدول های گوناگون، بازدیدهای متعدد 
ــورت می گیرد.  ــه ص ــواردی رایان و در م
ــاخه ها و رشته های تحصیلی  معرفی ش
ــطة نظری، فنی وحرفه ای و  دورة متوس
ــاغل در هفتة  ــنایی با مش کاردانش، آش
ــار بروشورهای  ــاغل و تهیه و انتش مش
ــه خدمات  ــغلی از جمل ــی و ش تحصیل

اطالعاتی به شمار می آید.
ــی  ــه ارزیاب ب ــوط  ــات مرب ـ خدم
ــن خدمات  ــة دانش آموزان: ای همه جانب
ــامل جمع آوری اطالعات همه  جانبه،  ش
ــناخت و تجزیه  کاربرد روش ها و ابزار ش
و تحلیل اطالعات و استفاده از اطالعات 
ــر دانش آموز  ــی در مورد ه مثبت و عین
است. مشاوران از طریق بررسی کارنامه ها 
ــی دانش آموزان، مشاهدة  و نمرات درس
رفتار آنان، مصاحبه و اجرای گروه  سنجی 
و اجرای آزمون های گوناگون به ارزیابی 
همه جانبة دانش آموزان می پردازند. در این 
امر می توانند از دبیران، خانواده ها و سایر 

کارکنان مدرسه نیز کمک بگیرند.
ـ خدمات مشاوره ای: مشاوره ارتباط 
ــتقیم بین مشاور و مراجع  رویاروی و مس
ــه مراجع  ــدف از آن کمک ب ــت و ه اس
ــود و محیط  ــر با خ ــازگاری مؤثرت در س
ــاوره ای خودشناسی  ــت. خدمات مش اس
دانش آموزان را تسهیل می کند و فرایندی 
کمکی برای حل مشکالت آنان است. از 

ــه ها، مراکز مشاوره  این خدمت در مدرس
ــتفاده می شود.  و کلینیک های روانی اس
ــاوران از روش های گوناگون مشاوره  مش
برای شناخت مراجع و کمک به کاهش 

مشکالت آنان استفاده می کنند.
ــزی تحصیلی،  ــات طرح ری ـ خدم
ــغلی، ارجاع و پیگیری: هدف عمده از  ش
این خدمات، یاری دادن به دانش آموزان 
در دوره های تحصیلی است تا بتوانند در 
تهیة طرح های آیندة تحصیلی و شغلی و 
بهره وری از فرصت ها و امکانات مدرسه و 

بازار کار توفیق یابند.

مدل های راهنمایی و 
چگونگی انتخاب رشته 

و  ــی  راهنمای دورة  ــران  صاحب نظ
ــمند خود از انواع یا  ــاوره در آثار ارزش مش
ــغلي   ش ــای تحصیلی، حرفه ایـ  مدل ه
ــتفاده از این  ــی نام برده و بر اس و سازش
مدل ها در همة دوره ها از جمله راهنمایی، 
ــد کرده اند.  ــگاه تأکی ــطه و دانش متوس
راهنمایی تحصیلی کوششی است انسانی 
ــراری حداکثر توافق  ــی برای برق و علم
ــات دانش آموزان و  ممکن بین خصوصی
ــات و مقتضیات تحصیالت بعدی  امکان
ــکوهی، 1362). راهنمایی تحصیلی  (ش
ــت در  ــد کمک به فراگیرندگان اس فراین
انتخاب دروس یا رشته های تحصیلی، یا 
ــی و امتحانی و  آگاهی از مقررات آموزش
هر مشکلی که در محیط تحصیلی ایجاد 

شود.
 ،1350-51 ــی  تحصیل ــال  س از 
ــدارس راهنمایی تحصیلی  ــاوران م مش
ــم درجة  ــت  معل ــگاه تربی ــه از دانش ک
فوق لیسانس راهنمایی و مشاوره داشتند، 
به راهنمایی تحصیلی دانش آموزان این 
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 در بهمن ماه 
1346، با تصویب 
قانون تأسیس 
وزارت علوم و 
آموزش عالي، براي 
اولین بار وظایف 
مربوط به آموزش 
عالي از وزارت 
آموزش وپرورش 
جدا و به وزارتخانة 
علوم و آموزش 
عالي واگذار شد 
و وظایف وزارت 
آموزش وپرورش به 
دوره هاي تحصیلي 
كودكستان، 
دبستان، راهنمایي 
تحصیلي یا متوسطة 
اول و دورة متوسطة 
دوم محدود شد  

ــگیری  دوره اقدام کردند و عالوه بر پیش
از افت تحصیلی، زمینه را برای موفقیت  
ــته فراهم  ــاب رش ــل و انتخ در تحصی
ــاختند. از 51-1350 فارغ التحصیالن  س
ــاوران ابتدا  ــط مش ــی توس دورة راهنمای
ــری، فنی وحرفه ای  ــاخه های نظ ــه ش ب
ــرح نظام  ــدند. طبق ط راهنمایی می ش
جدید متوسطه که مورد بحث قرار خواهد 
گرفت، انتخاب رشته از سال 1370-71، 
ــان دورة راهنمایی در پایان  ــه  جای پای ب
سال اول متوسطه صورت گرفته است.

* دورة متوسطه
مفهوم و تعریف

ــطه در نظام آموزش  از کلمة متوس
و پرورش استفاده می شود. این دوره که 
نقش واسطة میانی دورة ابتدایی و دورة 

عالی را ایفا می کند.
در گزارش نهایی اجالس منطقه ای 
ــت که دورة  متوسطه  ــکو آمده اس یونس
عبارت است از دورة برزخ یا دورة انتقالی 
ــه عمومی و نیمه  ــان آموزش پایه ک می
ــت و آموزش تخصصی تر  تخصصی اس
ــی. دورة  انتقال  ــطح آموزش عال در س
ــت و دوره ای  میان کودکی و جوانی اس
میانی که به واسطة بسیاری از فشارهای 
روانی، جسمانی و مشکالت سازگاری، 
ــوان  ــه نوج ــی را ب ــای خاص ویژگی ه
ــیاری از  ــن دوره در بس ــد. ای می بخش
ــورهای در حال توسعه منبع اصلی  کش
ــانی نیمه ماهر است و  تولید نیروی انس
ــه جهت دورة انتقالی  ممکن است از س

باشد:
ـ انتقال از آموزش عمومی، همگانی 
و غیرتخصصی به آموزش دانشگاهی و 

تخصصی  خاص عده ای محدود

ـ انتقال از محیط  آموزشی به محیط 
کار و زندگی

ــان کودکی که  ــال از دورة می ـ انتق
نیازهای فرد تحت نظر و مراقبت دیگران 
تأمین می شود و بلوغ و جوانی که به فرد 
ــتقالل و قبول مسئولیت می دهد. هر  اس
ــیت  یک از این ابعاد به تنهایی از حساس
ــژه ای برخوردارند (صافی،  ــت وی و اهمی

.(89 :1386
ــارف مصوب  ــي مع در قانون اساس
ــه عنوان  ــطه ب ــدارس متوس 1290، م
ــد از دورة ابتدایي و قبل  ــي که بع مدارس
از مدارس عالي تشکیل مي شوند معرفي 

شده اند.

تاریخچة ظهور و تكوین 
تأسیس دارالفنون در سال 1228 سرآغاز 
ــبک جدید در ایران  دورة متوسطه به س
است. الگوي این مدرسه از نظر ساخت، 
ــي،  ــي و مقررات آموزش برنامه هاي درس
ــه،  ــورهاي اروپایي، به  ویژه فرانس از کش

اقتباس شده است.
ــش سالة  ــتور تحصیالت ش در دس
ــس از دورة  ــطه، مصوب 1310، پ متوس
ــالة ابتدایي، دورة متوسطه به  ــش س ش
ــالم و  ــورت دورة اول و دورة دوم اع ص
مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین 

شد.
در سال 1313 محل تحصیل دورة 
ــتان و مدرس این دوره را  ابتدایي را دبس
ــطه را  معلم و محل تحصیل دورة متوس
ــتان و مدرس این دوره را دبیر نام  دبیرس

نهادند.
ــا  ــي 35-1334 ب ــال تحصیل در س
تصویب شوراي عالي فرهنگ، رشته هاي 
ــي و طبیعي و نیز  ــي ادبي، ریاض عموم

ــران و فني و  خانه داري مخصوص دخت
کشاورزي مخصوص پسران ایجاد شدند.
ــر  ــوب 1338، ب ــة مص در آیین نام
ــتفاده از خدمات راهنمایي و توجه به  اس
استعداد و عالقة دانش آموزان در انتخاب 

رشتة تحصیلي تأکید شد.
ــالح آموزش و پرورش  در طرح اص
ــیس دورة  مصوب 1344 و به دنبال تأس
ــطة  ــي، دورة متوس ــي تحصیل راهنمای
عمومي، فني وحرفه اي شامل چهار سال 
ــش عمدة  ــمي در دو بخ ــي رس تحصیل
نظري، فني وحرفه اي با رشته هاي متنوع 

و متعدد پیش بیني شد.
در سال تحصیلي 54-1353 ساختار 

آموزش متوسطه عبارت بود از: 
ــامل رشته هاي  ـ شاخة عمومي ش
 اجتماعي، فرهنگ و ادب، علوم  اقتصادـ 

 فیزیک. تجربي و ریاضيـ 
ــته هاي  ــامل رش ــاخة جامع ش ـ ش
ــا عنوان آموزش عمومي فني،  متنوعي ب
بازرگاني، حرفه اي و کشاورزي (که پس 

از یک سال اجرا متوقف ماند.)
ــامل سه  ــاخة فني وحرفه اي ش ـ ش
ــاورزي (با  بخش صنعت، خدمات و کش

رشته هاي متعدد از هر بخش)
مدت تحصیل در هر یک از شاخه ها 
ــال  ــده بود. از س ــال اعالم ش ــار س چه
تحصیلي 54-1353 تا 71-1370 مدت 
تحصیل در این دوره، کماکان چهار سال 
تعیین شد و رشته هاي تحصیلي فرهنگ 
 اجتماعي درهم ادغام و  و ادب و اقتصادـ 
به نام رشتة ادبیات و علوم انساني اعالم 

شدند.
ــر نظام  ــرح تغیی ــال 1369 ط در س
آموزش متوسطه پیشنهاد و شوراي عالي 
ــي آن را تصویب کرد. در  انقالب فرهنگ



كمبود معلمان  
حاذق و مدیران 

ماهر و عالم و 
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تهدیدهاي مهم 

آموزش و پرورش 
است 

ــاره شده  این طرح به چند مزیت کار اش
است: 

ــدي کردن دورة  ــالي و واح ـ نیم س
متوسطه و دورة پیش دانشگاهي 

ـ تشکیل شاخة کاردانش و توجه به 
پودمان هاي مهارت

ـ ارزش دادن به آموخته هاي خارج 
از مدرسه 

ـ کوتاه شدن دورة آموزش عمومي 
از دوازده سال به یازده سال

ـ پیش بیني دورة پیش دانشگاهي
ــة دروس به صورت عمومي،  ـ ارائ

اختصاصي و پودمان هاي مهارت
ـ آسان تر شدن تغییر رشتة تحصیلي
ــروج از تحصیل و ورود  ـ امکان خ

به بازار کار
ــتعدادها و  ــه اس ــتر ب ــه بیش ـ توج

عالقه هاي دانش آموزان
ــات  ــا و امکان ــتفاده از فضاه ـ اس

دروني و بیروني مدارس متوسطه
ــي از تکرار  ـ کاهش زیان هاي ناش

پایه یا ترك تحصیل
ـ تشکیل دوره هاي کارداني پیوسته 

و کاهش یک سال از دورة کارداني 
ــطه از 1370-71  طرح جدید متوس
تاکنون با تغییراتي ادامه دارد؛ از جمله:

ـ دورة پیش دانشگاهي که در مراکز 
ــتان ها  ــده بود در دبیرس جداگانه دایر ش

تشکیل گردید.
ــالي  ــالي به نظام س ــام نیم س ـ نظ

واحدي تغییر یافت.
ـ در سال گذشته سال اول متوسطه 
ــالي واحدي اجرا  نیز به صورت نظام س

شد.
دورة  ــي  درس ــاي  برنامه ه در  ـ 

متوسطه تغییراتي ایجاد شد.

ــته هاي  ــل در رش ــدت تحصی ـ م
ــد  همانن ــش  کاردان و  ــه اي  فني وحرف
رشته هاي نظري چهار سال تعیین شد.

اهداف 
ــداف دورة  ــد تعیین اه مطالعة رون
ــان  ــطه در ایران و تحول آن نش متوس
ــدا مهم ترین هدف  ــه در ابت ــد ک مي ده
آموزش متوسطه،  تربیت افراد براي جذب 
ــتخدام در ادارات دولتي ایران بوده  و اس
ــت. دارا بودن مدرك تحصیلي دورة  اس
اول متوسطه و دیپلم از شرایط استخدام 
در سازمان هاي دولتي اعالم شده است.

ــالت دوره هاي  ــتور تحصی در دس
ــوراي  ــطه، مصوب ش اول و دوم متوس
عالي فرهنگ، عالوه بر هدف یاد شده، 
ــدن  تکمیل اطالعات عمومي و آماده ش
ــي نیز تأکید  ــراي ورود به مدارس عال ب

شده است.
ــة دورة  ــال 1338، در آیین نام در س
ــطه، اهداف اختصاصي دورة دوم  متوس
متوسطه به این شرح تعیین شده است.

ــي  عموم ــات  اطالع ــل  تکمی ـ 
دانش آموزان 

ــاگردان براي ورود  ـ آماده کردن ش
به دانشگاه ها

ــنا  ــن ِحَرف و صنایع و آش ـ آموخت
کردن دانش آموزان با مبادي مشاغل آزاد
ــطة مصوب  در طرح آموزش متوس
ــطه و  1369، هدف کلي آموزش متوس
ــگاهي و کارداني (پیوسته) را  پیش دانش
اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي 
ــتغال  ــاختن جوانان براي اش و آماده س
مفید یا ادامة تحصیل در سطوح عالي تر 
 کاربردي  تحصیلي (آموزش هاي علميـ 
ــرده و اهداف  ــالم ک ــگاهي) اع و دانش

ــاخه ها به این شرح تعیین  هر یک از ش
شده اند: 

ــطة نظري:  ــاخة متوس ــدف ش ه
اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي 
و شناخت بهتر استعدادها و عالقه هاي 
دانش آموزان و ایجاد زمینة مناسب براي 
ــیرهاي تحصیلي  ــان به مس هدایت آن
ــبي براي  مورد نظر و احراز آمادگي نس

ادامة تحصیالت عالي تر دانشگاهي.
هدف شاخة متوسطة فني وحرفه اي: 
اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي 
ــتعداد و عالقه هاي  ــناخت بهتر اس و ش
ــب  ــوزان و ایجاد زمینة مناس دانش آم
ــتغال  ــمت اش ــراي هدایت آنان به س ب
ــبي براي ادامة  مفید و احراز آمادگي نس

تحصیالت عالي تر کاربردي ـ علمي.
هدف شاخة کاردانش (مهارت آموزي): 
تربیت نیروي انساني سطوح نیمه ماهر 
ــتادکار و سرپرست مورد نیاز  و ماهر، اس
بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات 
براساس نیازهاي اقتصادي، اجتماعي و 
ــور، به نحوي که هر یک  فرهنگي کش
ــاغل یا متقاضیان اشتغال در  از افراد ش
ــراي کاري که انجام مي دهند  جامعه، ب
ــتند، دانش و  یا داوطلب انجام آن هس

مهارت کافي کسب کنند.
ایجاد  هدف دورة پیش دانشگاهي: 
ــوزان براي  ــبي در دانش آم آمادگي نس

تحصیالت عالي تر
هدف دوره هاي کارداني (پیوسته): 
ــام آموزش  ــه جزئي از نظ این دوره ک
ــناخته  ــرورش علمي ـ کاربردي ش و پ
مي شود، تربیت نیروي انساني رده هاي 
ــت و مربي)  ــین، سرپرس میاني (تکنس
براي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي کشور را بر عهده دارد.
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ساختار 
ــطة مصوب  طبق طرح نظام متوس
ــوراي عالي انقالب فرهنگي،  1369 ش
ــاخه ها،  ــامل ش ــن دوره ش ــاختار ای س
گروه ها و رشته هاي گوناگون تحصیلي 

است.
ــطه  ــل در دورة متوس دورة تحصی
ــال عمومي و  ــال است؛ یک س سه س
ــال اختصاصي. در سال هاي اخیر  دو س
تصمیم گرفته شد که دورة متوسطه را 
ــال اعالم کنند و به جاي دورة  چهار س
ــالة پیش دانشگاهي، دانش آموزان  یکس
ــطه چهار سال تحصیل  در دورة متوس
ــطه  متوس دورة  ــاخه هاي  ش ــد.  کنن
عبارت اند از: متوسطة نظري، متوسطة 
ــه اي و کاردانش. بعد از دورة  فني وحرف
ــگاهي و  ــطه هم دورة پیش دانش متوس
دورة کارداني پیوسته در سال تحصیلي 
91ـ1390 در شاخة نظري چهار رشته 
ــته  ــاخة فني وحرفه اي (22رش و در ش
ــته  ــته خدمات، 4رش ــت، 16رش صنع
ــاورزي) جمعًا 42 رشته و در شاخة  کش
ــته در سراسر  کاردانش حدود 250 رش

کشور دایر بوده است.

برنامه هاي درسي  
ــطه،  ــد دورة متوس ــرح جدی در ط
ــن دوره و دورة  ــي ای ــاي درس برنامه ه
دروس  ــورت  ص ــه  ب ــگاهي  پیش دانش
عمومي، مشترك، اختصاصي و اختیاري 
ــه  ــه ب ــارت و توج ــاي مه و پودمان ه
ــده  ــه ارائه ش آموخته هاي خارج از مدرس
است. کساني که در طول دورة متوسطه 
ــد، موفق به  ــي اخذ کنن ــد درس 96 واح

دریافت دیپلم این دوره مي شوند.
ــگاهي رشته هاي  در دورة پیش دانش
علوم ریاضي، علوم تجربي، علوم انساني، 
هنر و علوم و معارف اسالمي پیش بیني و 
تعداد واحدهاي درسي این دوره 24 واحد 

اعالم شده است.

خدمات راهنمایي و مشاوره 
ــطه  ــرح نظام جدید متوس طبق ط
موضوع هدایت تحصیلي به معني انتخاب 
رشته پس از سال اول متوسطه مطرح شد 
ــال اول،  و دانش آموزان فارغ التحصیل س
طبق ضوابط مندرج در آیین نامة هدایت 
تحصیلِي مصوب شوراي عالي آموزش  و 
ــته هاي  پرورش، مي توانند در یکي از رش

و  ــه اي،  فني وحرف ــري،  نظ ــي  تحصیل
ــطه ادامة  ــال دوم متوس کاردانش در س
تحصیل دهند. طبق مادة 10 آیین نامة یاد 
شده، میزان امتیاز هر یک از مالك هاي 
مورد نظر به این شرح تعیین شده است.

1. نظر اولیاي دانش آموز: 5 امتیاز
2. نظر دانش آموز: 5 امتیاز

3. نظر معلمان دروس مربوط: 10 امتیاز
4. نتایج آزمون رغبت و استعداد (هر کدام 

10 امتیاز): 20 امتیاز
5. نظر مشاور براساس پروندة  تحصیلي: 

10 امتیاز 
جمع: 50 امتیاز

ــال اول متوسطه، عالوه  در پایان س
ــال اول، فرم  ــي س ــر کارنامة تحصیل ب
هدایت تحصیلي نیز که مشاور دبیرستان 
تنظیم مي کند، براي ثبت نام در سال دوم 

متوسطه، به دانش آموزان داده مي شود.

تربیـت و تأمیـن معلـم و سـایر 
كاركنان مـدارس ایـران در صد 

سال گذشته 
ــال تربیت  مطالعة پژوهش 100 س
معلم در ایران از 1290 تا 1390 (صافي، 



مطالعة اسناد 
مربوط به تاریخ 

آموزش و پرورش 
ایران نشان 
مي دهد كه 

آموزش و پرورش 
ایران به سبک 

جدید، با تأسیس 
دارالفنون، در 

سال 1228ه.ش 
آغاز شد 

1390) نشان مي دهد که قبل از سال 1300 
کالس هاي بازآموزي معلمان در دارالفنون 
تشکیل شد و دارالمعلمین و دارالمعلمات 
ــراي تربیت  ــران ب ــال 1297 در ته در س
ــیس شده و تربیت  معلمان مرد و زن تأس
ــطه از طریق تأسیس  دبیران دورة متوس
دارالمعلمین مرکزي در سال 1307 صورت 
ــیس  ــت. با تصویب قانون تأس گرفته اس
ــراهاي مقدماتي و عالي در سال  دانش س
1312 تأمین معلمان ابتدایي شهر و روستا 
و دبیران دبیرستان ها از طریق این مراکز 
ــت. در فاصلة سال هاي  صورت گرفته اس
ــترش  ــیس و گس 1312 تا 1391 با تأس
ــراي  دانش س مقدماتي،  ــراهاي  دانش س
ــاورزي،  کش ــراي  دانش س ــتایي،  روس
ــراي  دانش س ــایري،  عش ــراي  دانش س
عالي تهران، دانشگاه تربیت معلم، مراکز 
تربیت معلم یک  ساله، دورة تکمیلي سپاه 
دانش، دانش سراي صنعتي، دانش سراهاي 
ــي، مراکز تربیت معلم  راهنمایي تحصیل
ــز تربیت  ــه اي، مراک ــالة فني وحرف دو س
ــتثنایي، دانش سراهاي  معلم کودکان اس
هنر، انستیتو مربیان هنري، مراکز تربیت 
ــراي تربیت بدني،  مربي کودك، دانش س
دانش سراهاي راهنمایي، دانشگاه، شهید 
ــر اعظم (مجتمع  ــگاه پیامب رجایي، دانش
عالي پیامبر اعظم(ص)) و در سال 1391 
ــورد نیاز  ــگاه فرهنگیان، معلمان م دانش
دوره هاي تحصیلي تربیت و تأمین شدند 
و درصد قابل توجهي از کارکنان آموزش و 
پرورش نیز از راه هاي دیگر استخدام و به 

 کار گمارده شدند.

وضعیت كمي دوره  هاي تحصیلي 
در ایران

ــمي وزارت آموزش و  طبق آمار رس

ــال 1297، تعداد 24/003  پرورش در س
ــال  ــتان و در س ــوز در 45 دبس دانش آم
 5675 در  ــوز  دانش آم  73/793  ،1331

دبستان مشغول تحصیل بوده اند.
 ،1376-77 ــي  تحصیل ــال  س در 
ــیده  ــه 8/938/000 نفر رس این تعداد ب
ــال تحصیلي 1390-91،  ــت و در س اس
ــوز در 134/569  13/268/928 دانش آم
ــه  ک ــد  کرده ان ــل  تحصی ــگاه  آموزش
ــر از آنان دختر بودند. در  6/386/877 نف
این سال 1/011/628 نفر به تدریس در 
دوره هاي تحصیلي یا امور اداري مدارس 
ــان مرد و  پرداخته اند که 488/183 نفرش

523/445 نفر زن بوده اند.
ــمي وزارت آموزش  ــار رس طبق آم
ــوز در  ــداد 475/395 نوآم ــرورش تع و پ
ــتاني، 5/701/521 نفر در  دورة پیش دبس
ــي، 3/254/472 نفر در دورة  دورة ابتدای
ــي و 3/837/540 نفر  راهنمایي تحصیل
ــر  ــطه و 1/437/206 نف در دورة متوس
ــغول تحصیل  در مدارس غیردولتي مش
بوده اند. تعداد دانش آموزان استثنایي نیز 
78/047 نفر اعالم شده که 30/662 نفر 

از آن ها دختر بوده اند.

فرصت هـا و تهدیدهـا در نظـام 
آموزش و پـرورش ایران در صد 

سال گذشته 
* فرصت ها

1. ذکر قسمتي از متمم قانون اساسي 
ــي جمهوري  ــروطیت و قانون اساس مش
اسالمي ایران در مورد ضرورت برخورداري 
ــان از نعمت  ــان و جوان ــودکان، نوجوان ک

آموزش و پرورش
ــون آموزش و  ــب 240 قان 2. تصوی
پرورش در حوزة اداري، آموزشي و پرورشي 

از 1286 تا 1391 در مجلس شوراي ملي و 
مجلس شوراي اسالمي 

ــي معارف  ــب قانون اساس 3. تصوی
ــات اجباري در  ــون تعلیم در 1290 و قان
ــاي ابتدایي و راهنمایي و در نتیجه  دوره ه
اجباري، عمومي (همگاني) شدن آموزش و 

پرورش ابتدایي و راهنمایي تحصیلي
ــوراي عالي معارف،  ــکیل ش 4. تش
ــرورش و تداوم  ــوزش و پ ــگ و آم فرهن
فعالیت آن از 1300 تا 1391 و قبول اصل 
ــورت تخصصي در وزارت آموزش و  مش

پرورش
5. مشارکت مردم در ادارة آموزش و 
ــرورش از طریق تصویب قوانین مربوط  پ
ــوراهاي آموزش و پرورش استان ها،  به ش

شهرستان ها و مناطق
6. توجه جدي به هدف غایي تعلیم 
ــاي کلي و هدف هاي  و تربیت و هدف ه
ــي و رفتاري مبتني بر  دوره هاي تحصیل
رابطة انساني با خداوند، جامعه، طبیعت و 

خویشتن خویش
ــت معلم از  ــترش مراکز تربی 7. گس
ــي از نیاز  ــا 1391 و تأمین بخش 1297 ت

کارکنان آموزشي و اداري از این طریق
8. وجود برنامه هاي هفت ساله و پنج 
ــال 1357 و برنامه هاي  سالة توسعه تا س
توسعة فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي اول، 
ــور بعد از  ــوم، چهارم و پنجم کش دوم، س

انقالب اسالمي
ــر تزکیه و تربیت و تعلیم  9. تأکید ب
کودکان و نوجوانان و جوانان در برنامه هاي 
ــوزش و  ــمي وزارت  آم ــمي و غیررس رس

پرورش
10. تصویب طرح هاي اصالح، تغییر 
ــوزش و پرورش به  ویژه  و تحول نظام آم
طرح تغییر نظام آموزش و پرورش مصوب 
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1367، طرح تغییر نظام آموزش متوسطة 
1369، سند تحول بنیادین نظام آموزش 
و پرورش در سال 1390 و مباني این سند 
ــفة تعلیم و تربیت جمهوري  شامل فلس
ــفة تعلیم و تربیت  ــالمي ایران، فلس اس

عمومي، رهنامه و برنامة درسي ملي
ــاورة  ــد بر راهنمایي و مش 11. تأکی
ــته هاي  دانش آموزان، ایجاد مراکز و هس

مشاوره در مناطق مختلف آموزشي
12. تأسیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت 
و گسترش مراکز تحقیقاتي، پژوهش سراي 

دانش آموزي و طرح معلم پژوهنده 
13. تألیف و انتشار میلیون ها کتاب 
ــریة کمک  آموزشي و کتاب  درسي، نش

راهنماي معلم
ــترش اردوهاي  14. تأسیس و گس
دانش آموزان و توجه به اوقات فراغت آنان 
ــررات مربوط به  ــب مق 15. تصوی
ــه و انجمن اولیا و  ــاط خانه با مدرس ارتب
ــترش  مربیان، آموزش خانواده ها و گس

مراکز مشاورة خانواده
16. استفاده از مدارس ضمیمة مراکز 
تربیت معلم براي کارورزي دانشجویان و 
ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم 

تربیتي
17. ایجاد و گسترش انواع مدارس 
ــتعدادهاي درخشان،  ــاهد، نمونه، اس ش
ایثارگران، تطبیقي، بین المللي، تجربي، 
ــه، مدارس  ــتان هاي جوار کارخان هنرس
ــاي  ــبانه روزي، مجتمع  ه ــی ش راهنمای
ــتایي و مدارس  آموزشي شهري و روس

ورزشي و مدارس ایراني خارج از کشور
18. گسترش فرهنگ قرآني و توجه 
ــتعدادها و توجه به  ــه تلطیف ذوق، اس ب
سالمت جسم، بهداشت و روان و تغذیة 

دانش آموزان 

ــترش  ــاد و گس ایج  .19
فضاهای آموزشی و استفاده از 
ــاز در توسعة  خیرین مدرسه س

مکان های آموزشی
کانون هاي  ــکیل  تش  .20
بازنشستگان آموزش و پرورش 
و استفاده از برخي توانمندي هاي 

پیشکسوتان

* تهدیدها
1. ثابت نبودن مدیریت ها در 
سطوح عالي، میاني و اجرایي و در 

نتیجه دوباره  کاري
2. تغییر مستمر ساختار اداري و 
ــوزش و  ــکیالت وزارت آم تش
ــطح ستاد، استان،  پرورش در س
منطقه با تغییر هر وزیر آموزش و 
پرورش و مقامات باالي آموزشي
3. تغییر برنامه ها، کتاب هاي 
درسي و سیاست هاي آموزشي 
ــي بدون پشتوانه هاي  و پرورش
ــم از  ــتفادة ک ــي یا اس پژوهش

تحقیقات انجام شده
ــاختار آموزشي  4. تغییر س
(ساختار عمودي، افقي) و اداري 
و نشناختن واقعي نیازهاي ملي، 

محلي و منطقه اي
5. فاصلة زیاد بین طرح ها و 
برنامه ها و اجراي آن ها به دلیل 
عدم توجه جدي به بسترسازي 

اجراي طرح ها و برنامه ها 
ــتر بر حفظ  ــد بیش 6. تأکی
مطالب در کالس هاي درس و 
کمبود ارتباط واقعي بین تحصیل 
و اشتغال و بین آموزش و مهارت 

زندگي 

 با مجله هاي رشد آشنا شوید

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصلنامه و   چهارشماره در هر سال تحصیلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مدیران، مربیان، مشاوران 
و کارکن��ان اجرایي م��دارس، دانش جویان مراکز تربیت معلم و رش��ته هاي 
دبیري دانش��گاه ها و کارشناس��ان تعلیم و تربیت تهیه و منتش��ر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ایرانش ــان  خیاب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات  و تکنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي  برنامه ریزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شوند: منتشر  و  تهیه  پرورش  آموزش  و  وزارت 

وزش ابتــدایي  رشد آموزش راهنمـایي تحصیلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مدیریت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمایي (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي) 
 رشد برهان متوسطه (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربیت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاریخ   رشـد آموزش جغرافیا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
ریاضي   رشد آموزش فیزیک  رشد آموزش شیمي   رشد آموزش زیست شناسي   
رشد آموزش زمین شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پیش دبستاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصی

(براي دانش آموزان آمادگي و پایة اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پایه هاي چهارم ، پنجم و ششم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهي)
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اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزي. 
2. ارسال اصل فیش بانکي به همراه برگ تکمیل شدة اشتراك با پست سفارشي 

)کپي فیش را نزد خود نگه دارید(.
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7. کمبود نگاه نظام مدار 
ــوزش و پرورش  در نظام آم
ــد اخالقي،  و هماهنگي رش
اجتماعي، عاطفي، مذهبي و 
جسماني کودکان و نوجوانان 
ــي و  8. کمبود خط مش
ــت هاي اجرایي مدون  سیاس
مربوط به دوره هاي گوناگون 

تحصیلي
9. کمبود معلمان حاذق 
ــم و  ــر و عال ــران ماه و مدی
ــتفاده از  ــان و اس متخصص
معلمان کم تجربه به ویژه در 
ــتاها و نبود برنامة جامع  روس
تربیت و تأمین نیروي انساني

10. تمرکز شدید اداري 
و کمبود مشارکت جدي مردم 

در ادارة آموزش و پرورش
11. کمبود حقوق و مزایا 
و امکانات رفاهي و معیشتي 

کارکنان آموزش و پرورش

_____________ منابع 
_________________
_________________

و  ــت  اهمی ــد.  احم ــازاده،  آق  .1
پیش  مراکز  ــترش  ضرورت گس
ــائل  ــتان. پژوهش در مس از دبس
تعلیم و تربیت. شماره هاي 5 و 6. 

تهران. 1375.
ــم  و  تربیت.  ــکدة تعلی 2. پژوهش
ــي و تحلیل و ارزیابي سیر  بررس
تحول برنامة راهنمایي و مشاوره 

از مهر 1350 تا 1360.
ــالت  ــریعتمداري، علي. رس 3. ش
ــي.  تربیتي و علمي مراکز آموزش

سمت. تهران. 1374.
4. شکوهي، غالمحسین. تعلیم و 
تربیت و مراحل آن. آستان قدس 

رضوي. مشهد. 1370.
5. شکوهي، غالمحسین. مباني 
ــوزش و پرورش.  راهنمایي در آم

دفتر تحقیقات برنامه ریزي درسي. 1360.
6. صفوي، امان اله. تاریخ آموزش و پرورش ایران 
از ایران باستان تا 1380ه .ش. رشد. تهران. 1383.
ــازمان و ادارة امور مدارس.  ــي، احمد. س 7. صاف

رشد. تهران. 1378.
ــران، ژاپن،  ــد. تربیت معلم در ای 8. صافي، احم
ــتان. نشر  ــتان، هند و پاکس مالزي، آلمان، انگلس

ویرایش. 1391.
ــن آموزش و  ــازمان و قوانی ــي، احمد. س 9. صاف

پرورش. سمت. تهران. 1391.
ــون راهنمایي و  ــي، احمد. اصول و فن 10. صاف
ــد. تهران.  ــاي تحصیلي. رش ــاوره در دوره ه مش

.1387
ــرورش ابتدایي،  ــي، احمد. آموزش و پ 11. صاف

راهنمایي و متوسطه. سمت. تهران. 1389.
12. صافي، احمد. بررسي سیر تاریخي و تکویني 
قوانین آموزش و پرورش ایران. پژوهشکدة تعلیم 

و تربیت. 1381.
13. صافي، احمد. بررسي سیر تاریخي و تکویني 
ساختار آموزشي آموزش و پرورش ایران. دبیرخانة 

شوراي عالي آموزش و پرورش. 1379.
14. صافي، احمد. بررسي سیر تاریخي و تکویني 
تربیت معلم در ایران. پژوهشگاه تعلیم و تربیت. 

.1390
ــاي تحصیلي در ایران.  15. صافي، احمد. راهنم
راه هاي موفقیت در تحصیل. نشر ویرایش. 1390.
ــي. تاریخ فرهنگ ایران.  16. صدیق اعلم، عیس

دانشگاه تربیت معلم. 1343.
ــي  17. عالقه بند، علي. مقدمات مدیریت آموزش

تهران. ثبت. 1371.
ــالمي ایران.  ــي جمهوري اس ــون اساس 18. قان

.1358
ــرح اصالح  ــرورش. ط ــوزش و پ 19. وزارت آم

آموزش و پرورش. 1344.
20. وزارت آموزش و پرورش. طرح تفصیلي دورة 

راهنمایي تحصیلي. 1346
ــوزش و پرورش. طرح تغییر نظام  21. وزارت آم

آموزش و پرورش. 1367.
ــوزش و پرورش. طرح نظام جدید  22. وزارت آم

آموزش متوسطه. 1369.
23. وزارت آموزش و پرورش. مجموعه مصوبات 

شوراي عالي آموزش و پرورش. 1390.
ــة آمار.  ــرورش. خالص ــوزش و پ 24. وزارت آم

.1390
25. وزارت آموزش و پرورش. سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش. 1390.
ــفة تعلیم و  ــوزش و پرورش. فلس 26. وزارت آم

تربیت جمهوري اسالمي ایران. 1390.
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