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ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله 
مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار 
اين مجله مرتبط باشد و قباًل در جاي 

ديگري چاپ نشده باشد.
ـ مقاله هاي ترجمه شــده بايد با متن 
ــته باشد و متن  اصلي هم خواني داش
اصلي نيز همراه آن باشــد. چنانچه 
مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع 

را قيد بفرماييد. 
ــان، بر يك  ــه يك خط در مي ـ مقال
ــته  ــذ و با خط خوانا نوش روي كاغ
ــا مي توانند با  يا تايپ شــود. مقاله ه

نرم افزار word و روي ســي دي يا 
از طريق پيام نگار مجله ارسال شوند.
ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور 
زبان فارســي درســت باشــد و در 
انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت 

الزم مبذول شود.
ــا،  جدول ه دادن  ــرار  ق محــل  ـ 
ــن  مت در  ــا  عكس ه و  شــكل ها 

مشخص شود.
ـ مقاله بايد داراي چكيده باشــد و 
در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 

سطر تنظيم شود.

ــه  نماي ــم  مفاهي حــاوي  ــات  كلم ـ 
)كليدواژه ها( از متن استخراج شوند.

ـ مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي 
فرعي در متن و سوتيتر باشد.   

ــة كوتاهي از نويســنده يا  ـ معرفي نام
مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين 

و آثار وي پيوست شود.
ــش و  ــول، ويراي ــه در رد، قب ـ مجل
تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

ــدرج در مقاله ضرورتًا مبين  ـ آراي من
رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.

 قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم

آمــوزش

106 شماره از اين نشريه با نام رشد آموزش راهنمايي تحصيلي منتشر شده است.

ماه نامة آموزشي، تحليلي و اطالع رساني 
براي دبيران، دانشجويان 
و كارشناسان آموزش و پرورش

دورة نوزدهم  مهرماه 1392
شمارة پي در پي 107 80 صفحه
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باید دربارة تحول خواند و نوشت. این بار تحول را از زبان همکارانی 
که سال گذشته در فضای تحولی مدرسه و کالس حضور داشتند خواهیم 
شنید تا با سیر مشکالت احتمالی و ویژگی های دانش آموزان ورودی پایة 

اول دورة اول متوسطه بیشتر آشنا شویم. چرا که 
»خوش تر آن باشد که سّر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران«

بار سفر بستیم، به پابوس حضرت علی بن موسی الرضا )ع( مشرف شدیم و 
با طلب استمداد از ایشان، با چند تن از معلمان پایة ششم ابتدایی به گفت وگویی 
صمیمانه نشستیم تا آن ها از تجربه های خود برایمان بگویند. اینکه سال ششم 

را چگونه شروع کردند و چگونه به پایان رساندند.
 

 نظر شما دربارة تحول چيست؟ و سال گذشته چگونه بود؟
ـ پایة ششم ابتدایی یک اتفاق فرهنگی عمیق است.

ـ بعضی از معلمان تغییر را به راحتی نمی پذیرفتند.
ـ تغییر باید از معلمان شروع شود.

ـ بچه ها خیلی مستعد و همراه هستند.
ـ مطالعات اجتماعی بسیار عالی و زمینة مناسبی است برای ورود به 

فضاهای اجتماعی.
ـ تفکر و پژوهش زمینه ساز تفکر واگرایی دانش آموزان است.

ـ با توجه به رشد جسمی بچه ها، خوب است جمعیت کالس ها بیش 
از 25 نفر نباشد.

ــه ها این  ـ درس کار و فناوری به ابزار نیاز دارد و در بعضی از مدرس

ــتایی، دانش آموزان تاکنون  ابزارها وجود ندارند. در بعضی از مناطق روس
به رایانه دست نزده اند.

ـ قدرت یادگیری بچه ها باال رفته است.
ـ در درس تفکر و پژوهش، بچه ها فرصت ابراز وجود پیدا کرده اند و 

نظرات خود را می گویند.
ـ تغییر ضروری بود و باید زودتر انجام می شد.

ـ محتوای کتاب ها مناسب شده است و دانش آموزان با آن ها ارتباط 
برقرار می کنند.

ــود و مدارس مجهز شوند، مشکالت معلمان  ـ اگر امکانات مهیا ش
کمتر و فرایند یاددهی   ـ یادگیری بهتر خواهد شد.

ــازی معلمان باید با برنامه ریزی بهتری باشد تا  ـ آموزش و آماده س
معلمان بهرة بیشتری ببرند.

ــود دارد و آن هم برای مدیر  ــه فقط یک رایانه وج ــه ای ک ـ در مدرس
مدرسه است، کار و فناوری معنا ندارد؟

ـ اگر امکانات نباشد، در اجرای تحول، به دانش آموزان و فرایند تحول 
ظلم شده است.

ــده اند، به حمایت عاطفی  ـ با توجه به اینکه دانش آموزان بزرگ تر ش
بیشتر ما معلمان نیاز دارند.

ـ در این دوره دانش آموزان مثل دوستان ما بودند.
ــر کرده و  ــیوة کار تغیی ــت. ش ــده اس ــی خوب ارائه ش ـ درس ریاض

فعالیت  محور شده است.
ــد و فعالیت ها را  ــا دارن ــان نقش راهنم ــی معلم ــس ریاض ـ در تدری

محمدرضا حشمتي

سّر دلبران مرضیه نجف زادهفاطمه دلیريمحبوبه خزاعي

عكاس: عاليه اماني
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دانش آموزان انجام می دهند.
ـ به مدرسه ها و معلمان کالس های چند پایه باید بیشتر توجه شود، چرا 
که ارا ئة هم زمان درس های پایه های چهارم، پنجم و ششم کار سختی است.

ــانی نادرست به اولیا و دانش آموزان باعث استرس شده  ـ اطالع رس
بود. زمینه های الزم فراهم نبود. آموزش وپرورش برای شروع سال ششم 

باید بیش از این کار می کرد.
ـ برای معلمان کالس های چند پایه زمان خیلی کم بود.

ــؤال می کردند که آیا ششم خیلی  ـ اولیا خیلی نگران بودند و مدام س
سخت است!

ـ دانش آموزان تغییر )فعال شدن( را پذیرفته اند، اما معلمان هنوز نه!
ـ اطالعاتی که در کتاب های درسی ارائه شده است )محتوا( زیاد است 

و بچه ها بمباران می شوند.
ـ تحول در کالس کوچک با جمعیت زیاد امکان پذیر نیست.

ــوزان در کالس، فرصت کار گروهی  ــا توجه به تعداد زیاد دانش آم ـ ب
ــی کار کنند. بچه ها فضای  ــم. در حالی که بچه ها عالقه مندند گروه نداری

تعامل دربارة مطالب درسی را دوست دارند.
ـ در درس مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش فیلم ها به  دست ما نرسید.

ـ با توجه به باال رفتن سن دانش آموزان، ضروری است معلمان دربارة 
دوران بلوغ اطالعاتی داشته باشند.

ــی تابستاِن معلمان، بهتر است مؤلفانی تدریس  ـ در دوره های آموزش
کنند که فضای کالس درس و دانش آموزان را بشناسند. در غیر این صورت 

اثربخشی الزم را نخواهند داشت.
ـ کلمات متوسطه و دبیرستان برای دانش آموزان جالب و وجدآور است.
ـ ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان ششم نگران و ناراضی بودند، اما 

در پایان سال دانش آموزان و معلمان هر دو رضایت داشتند.
ـ میزان مشارکت دانش آموزان پایة ششم در جشنوارة جابربن حیان باال 

بود و درس تفکر و پژوهش در این امر تأثیر زیادی داشت.
ـ خوب است در برنامة درسی فرصت بیشتری به معلمان داده شود تا 
ارتباط عاطفی بین معلمان و دانش آموزان بهتر شکل بگیرد. حجم مطالب 

درسی این اجازه را نمی دهد.

 ويژگی ه�ای دانش آم�وزان ورودی پاي�ة اول دورة اول 
متوسطه چيست؟

ـ ذهن آن ها پر از سؤال است.
ـ پر از انرژی و آماده برای یادگیری اند.

ـ احساس ارزشمندی بین دوستان و همساالن دارند.

ـ دانش آموزانی هستند با اضطراب کم.
ـ احساس می کنند بزرگ شده اند.

ـ توانمندند.
ـ اگر خوب زمینه سازی کنیم، به فعالیت گروهی عالقه مندند.

ـ در مرحلة گذر دوران بلوغ هستند.
ـ به تحقیق و کار گروهی عالقه مندند. 

ـ دوست داشتنی و مسئولیت پذیرند.
ـ حساس و عالقه مند به درس هستند.

 دوس�ت داريد مجالت رشد دربارة چه موضوعاتی برای 
شما مطلب تهيه كنند؟

ـ سایت های مناسب آموزشی را معرفی کنند.
ـ با مؤلفان کتاب های درسی بیشتر ارتباط برقرار و دیدگاه های آن ها 

را بیان کنند.
ــناختی،  ـ در ارتباط با ویژگی های دانش آموزان از جهت عاطفی، ش

روحی و روانی بیشتر بنویسند.
ــتر  ــان و ارزش کار معلمی بیش ــس معلم ــث کرامت نف ــه بح ـ ب

شود. پرداخته 
ـ به نقش انسان سازی معلمان توجه شود.

ـ مطالب زنده و به روز باشند.
ـ تجربه های همکاران بیشتر ارائه شوند.

ـ در زمینة تحول بیشتر بنویسند تا معلمان به خوبی آن را درک کنند.
ـ در زمینة تجربه های معلمان در سایر کشورها بنویسند.

ـ خوب است که همراه مجله سی دی های آموزشی هم ارائه شوند.
دوستان و همراهان صمیمی تحول! هر پدیده و واقعه ای را می شود با 
نگاهی بدبینانه، واقع بینانه و خوش بینانه مطالعه و بررسی کرد. همان گونه 
ــاهد بودید، تمام تالش ما بر این بود که از بزرگ نمایی ضعف ها و  که ش
ــت به  کوچک نمایی موفقیت ها پرهیز کنیم و وضع موجود را چنانکه هس
ــت کسانی هستند که در میان  ــیم. همراهان ما در این نشس تصویر بکش
حوادث و وقایع )از زمان شروع دوره های آموزشی محتواهای سال ششم 
تا پایان سال تحصیلی( در فضای مدرسه و کالس، در وقایع حضور فعال 
ــته اند، نه اینکه از دور دستی بر آتش داشته باشند. این عزیزان مسیر  داش
سخت و پر از مشکالت پیش بینی شده و پیش بینی نشدة تغییر را بدون 
ــکوه و گالیه پشت سر گذاشته و آنچه بیان کرده اند به منظور کمک و  ش
یاری به اجرای بهتر تحول و تغییر است تا ما نیز ضمن آشنایی بیشتر با 

این مسیر، بتوانیم با تدبیر و امید از موانع و مشکالت عبور کنیم.

سّر دلبران

محمد برادرانخلیل رحیميغزال کیاشمشکيرضا معاضديآپادانا وظیفه دانسیدحسین هاشميجمیله یوسف زاده
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سند برنامة درسي ملي 
بر كاكل طاليي معلم مي چرخد

سمانه آزاد

در گفت وگو با 
حجت االسالم والمسلمین 
دكتر محمديان مطرح شد:

س�ند برنامة درسی ملی، بهار امسال، در مراس�می رونمايی شد؛ سندی كه 
نقشة كالن برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ريزی درسي كشور را به منظور 
تحق�ق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اس�المي اي�ران تعيين و تبيين 
مي كند. اما نقش و جايگاه معلمان در اين سند چيست؟ معلمان چگونه می توانند 
اين برنامة ملی را عملياتی كنند؟ حجت االس�الم والمس�لمين دكتر محی الدين 
بهرام محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، در مصاحبه ای 
كه پيش رو داريد، به اين س�ؤاالت پاسخ داده است. وی معتقد است، تحول در 

آموزش و پرورش زمانی اتفاق خواهد افتاد كه ذهن معلم تحول يابد.
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 معلمان در برنامة درسی ملی چه 
جايگاهی دارند؟ 

ــد  نیازمن ــرورش  آموزش و پ در  ــول  تح
پیش نیازهایی است از جمله اینکه مبانی نظری 
ــخص شده باشد، اصول  تحول در سندی مش
موضوعه اش معین باشد و راهکارهایی برایش 
ــد. اما آنکه محیط را براساس  تدوین شده باش
ــناد و پیش نیازها متحول می کند، معلم  این اس
ــت. اساساً بدون تغییر  و ذهن تحول یافتة اوس
نگرش معلم و بدون اینکه ذهنیت تحول یافته 

بر او حاکم شود تحولی اتفاق نخواهد افتاد.
ــد که این بار برنامة تحول با  به نظر می رس
ــت و این بحث، طلب  بخت آوری همراه بوده اس
ــزای آموزش و پرورش  ــوی همة اج تحول از س
ــت رأس  ــاد تحول فقط خواس ــت. یعنی ایج اس
ــتگاه تعلیم و تربیت یا دستگاه سیاسی کشور  دس
ــرورش هم خواهان  نبوده، بلکه بدنة آموزش و پ

تحول است.
ــم برنامه ریزان و  ــبختانه ه ــروز خوش ام
ــت گذاران، هم مجریان و هم ذی نفعان  سیاس
ــول به  ــتند. یعنی تح ــول هس ــان تح خواه
ــده است که همه آن  گفتمانی غالب تبدیل ش
را می خواهند. از یک سو، معلمان هویت تحول 
ــوی دیگر  ــت وجو می کنند و از س یافته را جس
ــول را از آموزش و پرورش انتظار  خانواده ها تح
دارند. خود دانش آموزان نیز نسبت به اینکه وارد 
ــوند مقاومت نشان ندادند، در  دورة جدید می ش
ــین معمواًل این گونه  حالی که در دوره های پیش
ــی از بدنه نسبت به کار بدبین بود  نبود و بخش
ــروز در برابر گفتماِن  ــت، اما ام یا مقاومت داش
تحول، شوق تغییر احساس می شود. لذا معتقدم 
ــاق نخواهد افتاد مگر اینکه معلمان  تحول اتف
ــای آن فراهم  ــوند که البته زمینه ه متحول ش
ــده است. معلمان در برنامة درسی ملی جزو  ش
ــي از  ــتند و حتي در بخش بازیگران اصلی هس
آن کارگرداني مي کنند. در زمان تدوین برنامه 
ــا و ارتباط هایی بین برنامه ریزان،  نظرخواهی ه

ــا معلمان  ــن ب ــروه تدوی ــت گذاران و گ سیاس
ــم در دوره های  ــت و امروز ه اتفاق افتاده اس
آموزشی، موضوع آشنایی با برنامة درسی ملی 
به طور جدی تعقیب می شود. ما باید از فرصت 
ــه نقطة قوتی برای اجرای برنامه  پیش  آمده ک
است حداکثر استفاده را ببریم و بخشی از اسناد 
ــتقیم در  ــتقیم و غیر مس را که معلمان باید مس
ــترس قرار دهیم  ــای نقش کنند در دس آن ایف
تا خودشان با ابعاد حضورشان در نقشة تحول 

بیشتر آشنا شوند و ایفای نقش کنند. 
به نظر می رسد نخستین موضوعی که در 
ــبت به برنامة درسی ملی همدلی  معلمان نس
ــکوفایی فطرت در این  ایجاد کرده، گرایش ش
ــت. این سند خارج از تمامیت انسان  برنامه اس
حرف نمی زند. یعنی تنها ایده های دانشگاهی 
ــه بخواهد  ــت ک ــگر تربیتی نیس یک پژوهش
ــی کند. یافته ها را به اجرا درآورد و اعتباربخش
ــکوفایی فطرت را در  ــم عناصر رویکرد ش معل
ــکوفایی  خودش نهفته می بیند. لذا وقتی از ش
فطرت حرف به میان می آید احساس نمی کند 
چیزی از بیرون بر او تحمیل و تزریق می شود 
ــد آن می داند.  ــودش را صاحب و واج بلکه خ
ــکوفایی فطرت متفاوت است و  البته مراتب ش
وقتی شکوفا شود مرتبه ها حاصل می شود، اما 
هیچ کس خود را به طور کل فاقد آن ها نمی داند.

ــای هویت  ــکوفایی فطرت به معن لذا ش
ــانی انسان و آنچه باید در اوـ  اعم از معلم  انس
ــکوفا شود، در برنامة درسی  ـ ش مربی و متربی 
ــده است، چرا که مبانی این  ملی پیش بینی ش
ــت. یعنی  ــالمی اس ــی اس برنامه، انسان شناس
ــانی است  ــی ملی انس مبنای ما در برنامة درس
که اسالم تعریف می کند. تفاوت انسان اسالم 
با سایر موجودات در فطرت گرایی است. برنامة 
ــا خصیصه های فطری  ــی ملی فطرت ی درس
مانند زیبایی گرایی، کنجکاوی و کمال گرایی را 
ــد. لذا معلم خود را درگیر عناصر  تعقیب می کن

برنامة درسی ملی می داند.

وقتی می گوییم براساس برنامة درسی ملی 
تفکر ارتقا پیدا می کند، معلم خود را متفکر و اهل 
فکر می داند، یعنی چیزی نیست که از بیرون به 
او اضافه شود بلکه باید با ایجاد مسیری زمینة 

تفکر در او و دانش آموزش تقویت شود.
ایمان به عنوان یک عنصر از برنامة درسی 
ــه معلم ایمان را در  ــت ک ملی به این معنی اس
ــود می بیند. حال صحبت از چگونگی ایمان  خ
است. طبق برنامة درسی ملی ایمان باید مبتنی 

بر تفکر باشد، یعنی ایمان مبتنی بر شناخت. 

  در مورد عناصر ديگر برنامة 
درس�ی ملی مانند علم، عمل و اخالق 
هم همين طور اس�ت. اين پنج عنصر، 
عناص�ر جهان ش�مولی برای انس�ان 
هستند و تنها به مكتبی خاص مربوط 
نيستند. لذا معلم شكوفايی اين عناصر 
را ام�ر بعي�دی نمی دان�د. جهت دهی 
ش�كوفايی اي�ن عناصر ني�ز در چهار 
عرصة خود، خدا، خلق و خلقت است. 
يعن�ی فرد ابتدا بايد خود را بشناس�د، 
بع�د خدا را و س�پس ديگران�ی را كه 
مانند خود هستند و نيز نظام آفرينش 
را بشناس�د. آيا فكر می كنيد در جهان 
غي�ر از اين چه�ار عرصه چيز ديگری 

وجود دارد؟ 
به نظر من برنامة هوشمندانه ای که دوستان 
و همکاران تدوین و تألیف کرده اند قابلیت ارائه 
ــا را دارد و معلمان ما هم  ــه در همه ج و عرض
این عناصر را طبیعی وجود خود می دانند. حتی 
ــی کشورمان  واژة حیات طیبه به ادبیات سیاس
ــت. این افتخاری برای نظام  هم وارد شده اس
آموزش و پرورش کشور است، چرا که این واژه 
ــتگاه آموزش و پرورش وارد ادبیات  ــط دس توس

تربیتی مان شده است. 
ــی  ــت های کل ــارة سیاس ــی درب وقت
آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت 
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ــده است که البته معلمان  معلمان پیش بیني ش
ــا در کالس  ــک از آ ن ه ــرای انتخاب هر ی ب
ــب  ــتند. یعنی معلم می تواند متناس مختار هس
ــرایط بومی، توانایی و عالقة دانش آموزان  با ش
ــی از پودمان ها را  ــودش، یک ــای خ و آگاهی ه
ــزی پایة اول  ــی در برنامه ری ــاب کند. حت انتخ
ــمی خارج از  ــاعت برنامة رس متوسطه صد  س
ــده است. از این صد ساعت،  کالس طراحی ش
ــو د و  ــة متمرکز ارائه می ش ــاعت برنام 50 س
ــاعت دیگر در اختیار  ــزی برای 50 س برنامه ری
ــتان  ــرورش شهرس ــه و ادارة آموزش و پ مدرس
ــم و مدیر باید ایفای  ــت. در این بخش، معل اس
ــند برنامة درسی ملی نگاه  نقش کنند. لذا در س
ــت. معلم دیگر  ــه معلم و مدیر تغییر یافته اس ب
ــت، بلکه برنامه ریز،  تنها انتقال دهندة پیام نیس

پژوهشگر و راهبر آموزشی نیز هست. 
ــترش  ــیابی هم نقش معلم گس در ارزش
ــت. معلم باید با ارزیابی هایش متوجه  یافته اس
شود هر دانش آموز باید چگونه ارزشیابی شود. 
ارزشیابی کمی، توصیفی، تشریحی یا عملی؟ 
ــتورالعمل کلی دست معلم را در این زمینه  دس

باز گذاشته است. 
من معتقد نیستم آموزش و پرورشی مترقی 
است که به ویژگی های مشترک دانش آموزان 
ــان نسخه بپیچد؛  توجه کند و برای همه یکس
بلکه معتقدم ـ  و در سند هم به این نکته تأکید 
شده است  ـ آموزش و پرورشی مترقی است که 
بتواند به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه 
ــن کار جز از معلم برنمی آید. معلم باید  کند. ای
ــند  ــن اصل توجه کند. لذا س ــه ای در کالس ب
ــم را در تولید  ــت معل ــي ملي دس برنامة درس
محتوا باز گذاشته است. بر همین اساس، یکی 
از سیاست های ما، سیاست چندتألیفی است تا 
ــتانی، شهرستانی و  معلمان، تولیدکنندگان اس
مدرسه ای، محتواهایی منطبق با برنامة درسی 

ملی تولید کنند. 
در همین برنامه، تغییر نگرش معلم و مدیر، 

ــت دادن خانواده ها در امر تعلیم و تربیت  و دخال
ــتلزم ایفای نقش  ــده که مس هم پیش بینی ش
ــه است. به طورکلی، سند  فعال معلم در مدرس
ــر کاکل طالیی معلم  ــی ب ــی مل برنامة درس
می چرخد. یعنی امری تزریقی نیست که از باال 
دستور داده شود، بلکه عمدة معلمان ما در این 
مسیر حرکت می کنند. البته تغییر نگرش بسیار 
سخت است، اما همین که معلمان وارد بحث و 
ــان از آن دارد که اصل  گفت وگو می شوند نش
ــد دارم که همة مؤلفه های  را پذیرفته اند. تأکی
آموزش و پرورش یک طرف و معلم یک طرف. 
ــت که سایر مؤلفه ها را به صدا  معلم کسی اس
درمی آورد. این ها همه ساکت و صامت هستند، 
چوب معلم است که کتاب را به صدا درمی آورد. 

 به نظ�ر مي رس�د آم�وزش 
معلم�ان ب�راي اجراي درس�ت س�ند 
برنامة درس�ي ملی كافي نبوده اس�ت 
و رسانه هاي بيگانه هم از اين موضوع 

بهره برداري هاي تبليغاتي مي كنند.
ــان موضوعی غیرقابل انکار  آموزش معلم
ــل و ناظر به  ــم باید کام ــت. آموزش ها ه اس
ــی و تربیتی معلمان باشند.  مسئله های آموزش
احتمااًل آموزش معلمان جایی کم شده و جایی 
ــدن یک موضوع در تلویزیون  زیاد، اما طرح ش
یا رادیوی بیگانه دلیل بر غلط بودن آن نیست. 
ــبت به بعد ارزشی یا هویتی  ای بسا آن ها نس
ــتری بدهند و موضوع  کتاب های ما مانور بیش
ــرورش ما از این منظر در  تحول در آموزش و پ
ــود.  ــانه ها مطرح می ش برخی از مجامع و رس
آن ها می گویند ما کتاب های درسی را مبتني بر 
نظریه هاي دیني تدوین و تألیف می کنیم و ما 
هم این موضوع را انکار نمی کنیم. ما معتقدیم 
ــند تحول بنیادین بر مبنای نظریة اسالمی  س
ــاس هویت ایرانی تدوین  تعلیم و تربیت و براس

شده است. 
ــا در کتاب هایمان  ــد م ــا می گوین ــاًل آن ه مث

اساساً بدون تغيير نگرش 
معلم و بدون اينكه ذهنيت 

تحول يافته بر او حاكم 
شود تحولی اتفاق 

نخواهد افتاد

ــد، بعضی از بزرگان ما معتقد  نظام بحث می ش
بودند حیات طیبه در قیامت اتفاق می افتد. ولی 
ــیدیم که  ــات به این نتیجه رس در همان جلس
مراتبی از حیات طیبه در این دنیا قابل دستیابی 
ــت. حاال این واژه با این تعریف وارد جریان  اس
ــت. این نشان  ــی کشور شده اس ادبیات سیاس
ــناد به طور طبیعی معلمان  می دهد که این اس
ــرد و البته تاکنون هم با آن  را درگیر خواهد ک
ارتباط خوبي برقرار کرده اند. طی این دو سال، 
برنامة درسی ملی جای خاص خود را پیدا کرده 
و مورد توجه و اقبال زیادی قرار گرفته است. 

 معلم�ان چگون�ه باي�د به صورت 
عملياتی اين برنامه را اجرا كنند؟

ــی از بخش هایی که معلمان می توانند  یک
ــی ملی را  ــة درس ــی برنام ــورت عملیات به ص
ــت.  ــازی کنند، حوزه های یادگیری اس پیاده س
ــوزة یادگیری  ــی ملی یازده ح ــة درس در برنام
مشخص شده است که تولید محتوای ده درصد 
ــت. لذا وقتی از بستة  از آن ها به  عهدة معلم اس
ــت  ــی صحبت می کنیم، منظور این اس آموزش
که معلم باید بداند با توجه به شرایط کالسش 
ــتة آموزشی  می تواند چه چیزی را به عنوان بس
استفاده کند. معلم به عنوان تولیدکنندة محتوا در 
ــده است. لذا برای این  این برنامه پیش بینی ش
کار در سال های اخیر چند صفحه از کتاب های 
درسی را سفید گذاشته ایم تا معلم خودش درس 
ــروع  طراحی کند. این کار را از درس ادبیات ش
کرده ایم و به طرف درس های دیگر می رویم. 

ــان برای  ــم ده پودم ــم ه ــة شش در پای
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ــبت به رژیم  ــاد پرداخته ایم و نس ــوع جه ــه موض ب
ــبت به رژیم  ــتی موضع داریم. بله ما نس صهیونیس
صهیونیستی موضع داریم و این غیرقابل انکار است.
ــی باید بگویم  ــورد روش های آموزش اما در م
ــا و روش هاي دیگران را  ما هم در این باره نظریه ه
ــه کرده ایم و روش های خودمان را هم داریم.  مطالع
ــی  ــکوفایی فطرت جزو مبانی برنامة درس مثاًل ش
ــت. در هیچ یک از مطالعاتی که در زمینة  ملی ماس
ــکوفایی  ــورت گرفته به ش ــی ص برنامه ریزی درس
فطرت اشاره نشده است. این، نظریة صاحب نظران 
ــت. اما اینکه چند درصد از معلمان  تربیتی خود ماس
خوب درس نمی دهند یا چند درصد از دانش آموزان 
خوب یاد نمی گیرند دلیل بر غلط بودن برنامه نیست، 
ــده یا مقدمات آن فراهم  بلکه طبق برنامه عمل نش
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــت. ما س ــده اس نش
آموزشی هستیم. یعنی طراحی و تولید محتوا و برنامه 
و الزامات آن بر عهدة ماست، اما متولی تربیت معلم 
دستگاه ما نیست بلکه همکاران دیگرمان هستند که 
ــال گذشته تالش و همت خود را  آن ها هم در دو س
ــیاری از  بر آموزش معلمان متمرکز کرده اند. در بس
موارد آموزش ها ثمر داشته و بخشی هم نقص داشته 
ــت. این موضوع قابل انکار نیست. در بخشی که  اس
ــده موفق ترند و آنجا که  ــا خوب انجام ش آموزش ه
نقص داشته ناموفق. لذا اعتقادم این است که معلم 
باید خود را یادگیرندة مادام العمر بداند و همان طور که 
به دانش آموزانش یاد می دهد خودش هم یاد بگیرد. 
فلذا ما مفهوم سازمان یادگیرنده را مطرح کردیم که 
ــة وزارت آموزش و پرورش باید  معلمان ما و مجموع
ــه به وضعیت آخر  ــند، به این معنا ک یادگیرنده باش
رضایت ندهند. وضعیت آخر در دستگاه تعلیم و تربیت 
ــت، بلکه وضعیتی  ــه معنای وضعیت مطلوب نیس ب
ــت یافته ایم. یعنی نقطة  ــت که امروز به آن دس اس
ــد که  مطلوب می تواند وضعیت و مرحلة بعدی باش

باید به آن برسیم. 
ــند تحول بنیادین آموزش و پرورش  در س
ــی ملی این موضوعات را  ــند برنامة درس و س
ــک بازنگری  ــم. یقیناً در ی ــی کرده ای پیش بین

می توانیم به نقاط ضعف و قوت بپردازیم. 
البته باید این نکته را یادآور شد که این سند 
برای یک یا دو سال تدوین نشده  است. اسناد 
حداقل یک دورة 12 ساله زمان می خواهد، اما 
ــم می خواهد. باراني  در عین حال مداومت ه
ــته باشد از رگباری که دنباله  که مداومت داش
نداشته باشد بهتر است. ما باید این موضوع را 
به صورت مینیاتوری کار کنیم. از شتاب زدگی 
ــا بپرهیزیم و در عین حال  و عجله های بی ج
مراقب باشیم به تنبلی و رکود گرفتار نشویم. 
لذا امسال در دورة اول متوسطه بسیاری فکر 
می کردند که باید همة کتاب ها را تغییر دهیم، 
ــا ما فقط پنج کتاب را تغییر دادیم و بقیه را  ام
ــازی می کنیم. چون اگر همة کتاب ها را  بهس
ــویم،  تغییر دهیم، ولو اینکه به تغییر موفق ش
باید بتوانیم معلمان را هم تربیت کنیم. ضمن 
ــتة  ــند باید از این پس بس ــاس س اینکه براس
آموزشی تولید شود. لذا فقط پنج کتاب عربی، 
ــي، کار و فناوری، تفکر و سبک  زبان انگلیس
زندگی تغییر داده شد، چرا که در دورة ابتدایی 
این پنج کتاب سابقه نداشتند و جدید هستند. 
مطالعات اجتماعی هم به صورت تلفیقی ارائه 
ــده است که براساس شناخت هویت است.  ش
ــی درس اول مطالعات  ــوم ابتدای ــاًل در س مث
ــتم« است که شناسایی  اجتماعی »من کیس
ــت. اما در  ــماني اس ــود از جنس و بعد جس خ
ــتم به هویت جمعی  ــم ابتدایی من کیس شش
ــت. در اول متوسطه، در  همساالن رسیده اس
موضوع من کیستم، حقوق انسانی دانش آموز 
ــی ارائه  ــئولیت های اجتماع ــف و مس و تکالی
ــای اجتماعی  ــارش نهاده ــود و در کن می ش
ــند  ــاس س ــده اند. این ها همه براس معرفی ش
ــت که حوزة مطالعات  ــی ملی اس برنامة درس
ــای  ــی از حوزه ه ــوان یک ــی را به عن اجتماع
ــی کرده  بود. البته همة این  یادگیری پیش بین
ــتد دارند. مثاًل  حوزه ها با هم تعامل و دادوس
در کتاب دینی سال ششم ابتدایی در کنار عید 

نخستين موضوعی كه در 
معلمان نسبت به برنامة 
درسی ملی همدلی ايجاد 
كرده، گرايش شكوفايی 
فطرت در اين برنامه است

ــن نوروز هم اشاره شده  نیمة شعبان، به جش
ــه باید در رفت  ــم از این نظر ک ــت؛ آن ه اس
وآمدها و معاشرت ها چه نکاتی را رعایت کنیم 
یا در مسافرت ها نماز مسافر چگونه است و... 
ــان دهندة کلی نگریستن برنامه و  این نش
ــت. اما اگر  ــفة خودی تدوین کردن اس با فلس
با فلسفة خودی نباشد، عاریتی می شود. این ها 
برخی نکات مثبت برنامه هستند که به مراقبت 

نیاز دارند.
ــند تحول  ــه خطر نیز س طورکلی س  به 
بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامة درسی 
ملی را تهدید می کند : خطر تحريف؛ اعم از 
ــوی و مفهومي. خطر تضعيف؛ مثاًل در  معن
اجرا با مشکل مواجه باشیم و تنها یک قسمت 
ــند را اجرا کنیم که باعث تضعیف اسناد  از س
ــود. و خطر تحميل؛ یعنی تحمیل بار  می ش
ــت هر چیز  اضافی به برنامه، چرا که قرار نیس

خوبی را به سند اضافه کنیم. 

 ب�رای اينك�ه اين اتفاق�ات نيفتد 
بايد چه كار كرد؟

ــند تحول  ــذار برای مراقبت از س قانون گ
ــالب فرهنگی را  ــورای عالی انق ــن، ش بنیادی
ــت. در بخش  ــر اعالم کرده اس ــوان ناظ به عن
ــازمان  ــت که س ــده اس ــند آم ــتلزامات س اس
ــی و وزارت  ــزی آموزش ــش و برنامه ری پژوه
ــیابی را  ــرورش باید نظام نامة ارزش آموزش و پ
ــورای عالی آموزش و پرورش  طراحی کنند و ش
ــارت کند. اما م�ن معتقدم اين  بر آن نظ
س�ندها عالوه بر نظارت های رس�می 
و نه�ادی ك�ه برعهدة ش�ورای عالی 
انق�الب فرهنگ�ی و ش�ورای عال�ی 
آموزش و پرورش است، نيازمند نظارت 
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نخبگانی هم هس�تند. به اين معنا كه 
نخبگان تعليم و تربيت و آنان كه نسبت 
ب�ه نظام تعليم و تربيت دلس�وزند بايد 
ب�ه اين حوزه نظارت داش�ته باش�ند. 
هم�ان نظ�ارت نخبگانی ك�ه در بيان 
دينی و ش�رعی ما ب�ه امر به معروف و 
نهی از منكر ش�ناخته می ش�ود. اينان 
بايد مراقبت كنن�د و بگويند كاری كه 
ما می كنيم درس�ت است يا نه. عالوه 
بر اين، نظارت مقطعی هم الزم است. 
حتی اگر بتوانیم نظام ارزشیابی ساالنه از آنچه 
را اتفاق افتاده است طراحی کنیم خوب است. 
اگر نه حداقل در بازة زمانی سه سال این کار را 
انجام دهیم تا بدانیم تا چه حد به اهدافی که در 

نظر گرفته بودیم نزدیک شدیم. 

 يكی از حوزه های يادگيری ، 
آداب و مهارت ه�ای زندگ�ی اس�ت. 
تفاوت سبك زندگی با مهارت زندگی 
چيس�ت؟ در برنام�ة درس�ی ملی اين 

موضوع چگونه ديده شده است؟
برخی مفاهیم به صورت ترجمه وارد کشور 
ما می شوند، از جمله مهارت زندگی که همان 
 )WHO( توصیه نامة سازمان بهداشت جهاني
است. در این توصیه نامه برخي مهارت هایی ذکر 
ــب ندارد.  ــده که با فرهنگ و زندگی ما تناس ش

ــول داریم که برای زندگی کردن باید  ما هم قب
ــا ما »آداب و  ــت آورد، ام مهارت هایی را به دس
ــی« را مدنظر قرار دادیم، چرا  مهارت های زندگ
ــر آداب تکیه دارد؛  ــابقة فرهنگی ما نیز ب که س
مانند آداب المعلمین، آداب المتعلمین، ادب حضور 

و آداب الکتابه. 
ــتوانة خود  ــه پش ــا معمواًل ب ــفانه م متأس
ــم در خزانه مان چه  ــه نمی کنیم و نمی دانی توج
ــم، اما آن ها را به  ــیاری داری داریم. ما منابع بس
ــند برنامة  فراورده تبدیل نکرده ایم. بنابراین، س
ــبک زندگی را در حوزة آداب و  ــی ملی، س درس
ــت. در  مهارت های زندگی پیش بینی کرده اس
این حوزه، مهارت های زندگی ایرانی اسالمی به 

دانش آموزان آموزش داده می شود.

 در س�خنانتان ب�ه ضرورت 
توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
اشاره كرديد. بند سه يازده سند برنامة 
درس�ی مل�ی در مبح�ث يكپارچگی و 
فراگي�ری نيز ، بح�ث دانش آم�وزان با 
نيازه�ای وي�ژه، به وي�ژه دانش آموزان 
عقب ماندة ذهنی مطرح ش�ده اس�ت. 
در اس�نادی كه م�ا داريم، هف�ت گروه 
از دانش آم�وزان اس�تثنايی مش�خص 
ش�ده اند. اگ�ر بخواهيم همراه با س�ند 
برنامة درس�ی ملی حرك�ت كنيم، بايد 
ب�رای هف�ت گ�روه از دانش آم�وزان با 
نيازه�ای وي�ژه محتواي�ی ب�ا نيازهای 
خاص توليد شود. آيا قرار است سازمان 
آموزش�ی  برنامه ري�زی  و  پژوه�ش 
به عنوان متولی برنامه ريزی درس�ی در 

اين حوزه ها اقداماتی انجام دهد؟ 
ــت عمومی ما سیاست آموزش های  سیاس
فراگیر است. حتی در مورد کودکان استثنایی و 
مرزیـ  یعنی عده ای که چند معلولیتی نیستند ـ 
اعتقاد داریم نباید آن ها را جدا کرد، بلکه آن ها 
ــژه در مدارس عادی درس  ــد با امکانات وی بای

ــت نقص عضو  بخوانند. کودکی که ممکن اس
داشته باشد یا از نظر بهرة هوشی در مرز باشد، 
ــادی درس بخواند تا هم  ــدارس ع ــد در م بای
ــر  دانش آموزان عادی زندگی کردن با این قش
خاص را بیاموزند و هم این کودکان بتوانند در 
ــند و خود را تطبیق دهند. اما  محیط عادی باش
ــات و خدمات ویژه ای برای آن ها در  باید امکان
ــه پیش بینی کنیم. این خدمات ویژه در  مدرس
مصوبة شورای عالی پیش بینی شده اند و معلم 

مشاور و معلم راهنما نیاز دارند.
ــرایط ویژه  ــودکان که ش ــته از ک آن دس
ــاص و تحت نظارت  ــه های خ دارند در مدرس
ــتثنایی درس می خوانند.  ــرورش اس آموزش و پ
ــدات  ــم تولی ــوزان ه ــن دانش آم ــورد ای در م
ــن دانش آموزان  ــی از ای متنوعی داریم. بخش
ــد اما  ــادی را می خوانن ــای ع ــان کتاب ه هم
به طور متفاوت. مثاًل برای آن هایی که ضریب 
ــان کمتر است خط درشت را طراحی  بینایی ش
ــتند اما به  کردیم. برای آن هایی که نابینا هس
لحاظ استعداد مشکلی ندارند هم درس ها با خط 
بریل ارائه می شود. اما دسته ای از دانش آموزان 
هستند که ما آن ها را عقب ماندة ذهنی یا معلول 
ذهنی و حرکتی می دانیم. طراحی آموزش های 
این کودکان به عهدة آموزش و پرورش استثنایی 
ــاز را هم آن ها تولید  ــت و محتوای مورد نی اس
ــای دیپلم  ــه در آن بخش به ج ــد. البت می کنن
نظری دیپلم مهارتی داریم. یعنی همکارانمان 
ــوان این دانش آموزان  مهارت هایی را در حد ت

تعریف کرده اند و آموزش می دهند.
ــارة آموزش های  ــا آنچه من گفتم، درب ام
ــدارس و دانش آموزان  ــت، یعنی م فراگیر اس

معلم عناصر رويكرد 
شكوفايی فطرت را در 
وجود خودش نيز نهفته 

می بيند. لذا وقتی از 
شكوفايی فطرت حرف 
به ميان می آيد احساس 

نمی كند چيزی از بيرون بر 
او تحميل و تزريق می شود 
بلكه خودش را صاحب و 

واجد آن می داند

 در سند برنامة درسی ملی 
نگاه ما به معلم و مدير 
تغيير يافته است. معلم 

ديگر تنها انتقال دهندة پيام 
نيست، بلكه برنامه ريز، 

پژوهشگر و راهبر آموزشی 
نيز هست
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ــمال تا جنوب و  عادی. در مدارس عادی از ش
از شرق تا غرب کشور ما یک برنامه داریم. آیا 
این کفایت می کند؟ به نظر می رسد این کافی 
ــخگوی ضریب مشترکی از  نیست. یعنی پاس
استعدادها هست، اما در مورد کسی که استعداد 
ــه عالقه های  ــانی ک ــی دارد چه؟ یا کس باالی
ــد این ها را چگونه ببینیم؟  خاص دارند؟ ما بای
هدف از ارزش�يابی توصيف�ی در دورة 
ابتداي�ی اي�ن بود ك�ه دانش آم�وز را 
به خاط�ر ي�ك درس محك�وم نكنيم. 
ــود اما اگر غیر از  ــاس معدل ب نظام کمی براس
این بود چه؟ اگر کسی استعداد ریاضی نداشته 
باشد اما در ادبیات استعداد خیلی خوبی دارد باید 
اخراج شود؟! با این دانش آموزان باید چه کرد؟! 
به نظر می رسد آموزش و پرورش محمل تربیت 
استعدادهاست . اینجاست که باید فرصت دهیم. 
نباید دانش آموزی را به جرم ناتواني در یادگیري 
ــی، از آموختن ادبیات فارسی هم  زبان انگلیس
محروم کنیم، بلکه باید به استعدادهای فردی 
توجه کنیم. یکی از بندهای برنامة درسی ملی 
به همین نکته اشاره دارد و می گوید توانایی ها و 
ویژگی های فردی دانش آموزان نباید در مدرسه 

سرکوب شود بلکه باید شناسایی شود.

 زمان برنامة درس�ی امسال 
كاهش يافته اس�ت و ه�ر كالس هم 
بايد حدود پنجاه دقيقه باش�د. امكان 
عمل�ی اي�ن كار با توجه ب�ه اينكه هر 
كالس بايد شامل بيست و پنج تا سی 
دانش آموز باش�د برای معل�م و مدير 
س�خت اس�ت. آيا نباي�د در اين مورد 

تجديد نظری صورت گيرد؟
باید ظرفیت دانش آموزان را در نظر گرفت. 
ــی نمی توانند بیش  ــوزان دورة ابتدای دانش آم
ــه در کالس بمانند. همچنین باید  از 45 دقیق
ــه هنوز در برخی  ــت ک به این نکته توجه داش
ــت می کنند و  ــرباز معلم ها خدم ــتاها س روس

ــم برقرارند. به همین  کالس های چند پایه ه
دلیل، بر 40 تا 45 دقیقه در دورة ابتدایی تأکید 
ــت و  ــم. اکنون 50 دقیقه زمان قانونی اس داری
ــت که هر جا که می توانند  در تبصره آمده اس
ــد، اما پیوند دو زنگ 50  ــن کار را انجام دهن ای

دقیقه ای برای دانش آموزان سنگین است.

 م�ا تجرب�ة س�ه س�ال كار 
درب�ارة تح�ول بنيادي�ن داري�م. اين 
تح�ول در جامع�ة م�ا در دو چيز ديده 
شده است؛ يكی در ساختار و ديگری 
در كتاب های درس�ی. اين س�ه س�ال 
تجربه ه�ای خوب�ی ب�رای ما داش�ته 
اس�ت. برای امس�ال ك�ه می خواهيم 
پايه های س�وم و هفتم را آغاز كنيم، از 
اين تجربه ها چه اس�تفاده ای خواهيم 
داش�ت؟ برای استلزامات و اقتضائات 

امسال چه تدابيری داريم؟ 
ــا درس بگیریم، ما را یک  اگر از تجربه ه
قدم به جلو می برد. من به این معتقد نیستم که 
تجلی تحول تنها در کتاب درسی یا ساختار بوده 
است. البته کتاب مهم و پیشانی کار بوده است 
ــت که همکاران  و یکی از افتخارات ما این اس
ــفرة تحول  ــه باید در س ــتند آنچه را ک توانس
ــد، اما در جاهای دیگر هم  بگذارند آماده کردن
نهادسازی شده  است. راه انداختن یک دانشگاه 
براساس چارچوب همین مدل، به طوری که در 
ــال اول بیست و شش هزار دانشجو وارد آن  س
شوند و در تمامی استان ها پردیس دانشگاهی 

داشته باشیم، کار کوچکی نیست.
ــده دار تدوین  ــتگاه خودمان عه ما در دس
ــتیم و در عین حال باید آن را اشاعه  محتوا هس
و آموزش دهیم. ما دربارة این وظیفه ارزشیابی 
کردیم تا چیزی کم و کاستي مؤثر نداشته باشد. 
اگر در سال های گذشته وقتی برخی کتاب ها را 
تغییر می دادیم، ابتدا آن ها را به صورت آزمایشی 
ــی می کردیم، االن  ــپس اعتباربخش اجرا و س

 در س�ند برنام�ة درس�ی ملی، 
ح�وزة  در  را  زندگ�ی  س�بك 
زندگ�ی  مهارت ه�ای  و  آداب 
پيش بين�ی كرده اي�م. در اي�ن 
زندگ�ی  مهارت ه�ای  ح�وزه، 
ايرانی اسالمی به دانش آموزان 

آموزش داده می شود

ــي ملي،  ــد اجرایي کردن برنامة درس در فراین
براساس مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش، 
ــي دو پایة تحصیلي  ــال تحصیل باید در هر س

کتاب هایش تغییر پیدا کند. 
ــول بنیادین برخی  ــند تح برای اجرای س
ــال باید  معتقد بودند که همه چیز را در یک س
ــط را ترجیح دادند و  تغییر داد. اما نهایتاً حد وس
ــدن برنامه در فرایندها  البته براي بهتر اجرا ش
ــد از اینکه  ــد. به این ترتیب، بع تجدیدنظر ش
ــی  ــد، در دو نوبت اعتباربخش ــاب تولید ش کت
ــی بین کارشناسان  ــود؛ اعتباربخش اولیه می ش
ــی در استان ها به واسطة معلمان  و اعتباربخش
ــری مان را  ــب. پس از آن، اجرای سراس منتخ
هم اجرای آزمایشی تلقی می کنیم و ارزشیابی 
ــان دوره انجام می دهیم. وظیفة  را هم در هم
ــگاه است که هم  ــیابی به عهدة پژوهش ارزش
ــش نامه ای و هم میدانی انجام  به صورت پرس
ــخصی و دریافت های  ــاهدات ش می گیرد. مش
ــال  ــود تا آخر س ــان هم نگهداری می ش مؤلف

اصالحات براساس آن ها انجام گیرد. 

 آي�ا اي�ن كار موفقيت آمي�ز ب�وده 
است؟

ــال در این زمینه توفیق داشتیم.  بله. امس
ــد، اما  ــا جدید بودن ــی درس ه ــا اینکه برخ ب
رضایتمندی از کتاب ها خوب و قابل قبول بود. 
ــات اجتماعی و تفکر و  مثل کتاب های مطالع
پژوهش در پایة ششم. رویکرد کتاب ریاضی 
ــود و خوب یاد گرفته  ــئله ب پایة دوم حل مس
ــم هم انصافًا سخت  شد. ریاضیات پایة شش
نبود. البته مواردي اشکال تایپی داشت، ولی 
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ــت  ــه لحاظ محتوایی فقط دو فصل از هش ب
ــروری بر  ــتر م ــد بود. یعنی بیش فصل جدی
ــًا هدف دورة  پایه های دیگر بود، چون اساس
ششم تکمیل و ترمیم اهداف به جا مانده بود. 

 براس�اس حرف شما پی و 
ريشة اين سند خيلی خوب چيده شده 
اس�ت، اما مردم نس�بت به آن ابهام 
دارن�د، يعن�ی جزئي�ات در رس�انه ها 
و ب�ا زب�ان قابل فهم به م�ردم منتقل 
نشده است. اكنون اين نياز احساس 
می ش�ود كه طی برنامه ه�ای جامعی، 
وظايف مردم را در رابطه با اين س�ند 
توضيح دهيم تا آن ها هم خودشان را 
برای تغيي�رات نظام آموزش�ی آماده 
كنن�د. ع�الوه بر اي�ن، اگ�ر بخواهيم 
برنامه درس�ت اجرا ش�ود، بايد بدنة 
آموزش و پ�رورش را مخصوصاً دربارة 
جزئيات توجيه كنيم. ش�ما برای اين 
كار چه راهكارهايی پيشنهاد می كنيد؟

ــال برای تولید  ــت س ما حدود هفت هش
ــش سالی  ــناد کار کردیم. باید پنج ش این اس
ــاعة آن ها پیش برنامه هایی را اجرا  هم در اش
ــتن استان ها و معلمان  کنیم. در جریان گذاش
ــی ملی و کمک خواهی  در تدوین برنامة درس
ــتان دربارة  ــود که دوس ــه ای ب ــا نکت از آن ه
ــه کردند. در  ــی ملی به آن توج ــة درس برنام
ــی  ــت چهارم برنامة درس ــس نگاش پیش نوی
ــا چهارصد نفر در  ــیصد ت ــی نزدیک به س مل
ــارکت داشتند که  ــتان ها با این برنامه مش اس
شده است. این یعنی اشاعة این  ــان ذکر  نامش

ــا ذهن افراد  ــند، ت ادبیات در زمان تدوین س
ــند معطوف شود. این ادبیات در  به عناصر س
ــتاد اجرایی رفت و برگشت  ــتان ها و در س اس
ــئوالن  ــته و تقریبًا افق هم ترازی در مس داش
ــبت به این معنا ایجاد شده است.  رده اول نس
ــم که  معلمان پایه هایی مثل اول، دوم و شش
ــدند هم حداقل چهار  ــال های قبل اجرا ش س
ــاعت  ــاعت به صورت حضوری و چهار س س
به صورت غیرحضوری این مباحث را شنیدند. 
ــام خانواده ها  ــته ایم به تم اما ما هنوز نتوانس
ــه به همت  ــر آن ها ک ــم، مگ ــوزش بدهی آم
خودشان در انجمن اولیا و مربیان بحث هایی 
ــانة ملی هم وظایفش را  را مطرح کردند. رس
ــند تحول بنیادین مشخص  آن طور که در س

شده، انجام نداده است.
ــند تحول  ــه در س ــواردی ک ــی از م یک
بنیادین پیش بینی شده، همکاری رسانة ملی 
در این زمینه است. یعنی رسانة ملی باید هم 
ــتیبانی کند و هم با آن  ــی پش از نظام آموزش
ــته باشد. ما نمی گوییم فعالیت  همسویی داش
ــیما باید با آموزش و پرورش  رسانه و صداوس
ــا می توانند همدیگر  ــد، اما این ه منطبق باش
ــو باشند. آموزش و  ــتیبانی کنند و همس را پش
ــند تحول  ــرورش از زمان بعد از تصویب س  پ
ــبت به این موضوع گله مند است.  بنیادین نس
ــاس می کنیم  ــن معنا که احس ــد به ای گله من
پردازش جدی در حوزة تعلیم و تربیت در رسانه 
انجام نشده است. دوستانی هم که در این باره 
ــتانه مان بوده  کار کردند، به خاطر روابط دوس
ــاس یک برنامة  ــت، در حالی که باید براس اس
ــورت منظم و  ــده و به ص ــت گذاری ش سیاس
ــائل خاص  ــن و آنتن دار کار کرد تا مس روتی
ــان به  ــود و کارشناس تعلیم و تربیت مطرح ش

سؤاالت جواب دهند. 
خانواده ها هم باید آموزش الزم را ببینند. 
ــویی تربیتی داریم.  ما از خانواده انتظار همس
هر مدرسه ای که وظایف و تکلیف آموزشی را 

به دوش خانواده می گذارد، تخریب آموزشی 
ــی دانش آموزان  ــون نظام آموزش می کند. چ
ــل پدر و مادرشان متفاوت است.  امروز با نس
روش های معلم هم با والدین متفاوت است. 
اما همسویی تربیتی الزم است. خانه و مدرسه 
باید یک مقصد داشته باشند. اگر خانواده تابع 
برنامه ریزی مدرسه نباشد تخریب آموزشی و 
تربیتی صورت می گیرد. اگر شعارهای تربیتی 
ــته باشند  ــه با هم تعارض داش خانه و مدرس
دانش آموز لطمه می بیند. باید همسویی باشد 
ــار تعارض و دوگانگی  تا دانش آموزان ما دچ
ــوند. عالوه بر خانواده، رسانه  ــخصیتی نش ش

هم باید با مدرسه همسو باشد. 
مثاًل اگر برنامة درسی ملی اعالم می کند 
ــت و آن را در  ــر اول برای ما تفکر اس عنص
ــتدالل و خالقیت به ظهور  ــب تخیل، اس قال
می رسانیم، باید برنامه هاي کودک و نوجوان 
وسیما نیز به تخیل، خالقیت و استدالل  صدا
ــردازد. اگر ما در آموزش و پرورش به ارزش  بپ
ــم و می گوییم کار ثروت تولید  کار می پردازی
ــانه این موضوع  می کند، نباید برنامه های رس
ــانه درس ما  ــض کند. ما نمی گوییم رس را نق
ــد، اما به لحاظ مفهومی باید با  را توضیح ده

درس های ما هماهنگی داشته باشد. 
به منظور اشاعة ادبیات برنامة درسی ملی 
ــد اجرای دوره های  در آموزش و پرورش نیازمن
ــای مهارت های حرفه ای  ــی برای ارتق آموزش
ــتیم. متأسفانه ما در این سال های  معلمان هس
ــر به جای ارتقای مهارت های حرفه ای، به  اخی
ــای مدارک تحصیلی و مدارج علمی تکیه  ارتق
ــتند اما  ــا هم مهم هس ــم. البته این ه کرده ای
نمی توانند نشانگر خوبی برای ارتقای حرفه ای 

آموزش و پرورشی 
مترقی است كه بتواند 
به تفاوت های فردی 
دانش آموزان توجه كند

خانواده ها هم بايد آموزش 
الزم را ببينند. ما از خانواده 

انتظار همسويی تربيتی 
داريم. هر مدرسه ای كه 

وظايف و تكليف آموزشی را 
به دوش خانواده می گذارد 

تخريب آموزشی می كند
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ــرای هدف  ــوزش عالی ما ب ــام آم ــند. نظ باش
ــت، بنابراین داشتن  ــده اس خاصی طراحی ش
مدرک کارشناسي ارشد معلم به معنای ارتقای 
ــت. لذا از تشکیل  مهارت های حرفه ای او نیس
ــگاه فرهنگیان چند هدف دنبال می شود.  دانش
ــرای واحد و  ــان ما از مج ــت آنکه معلم نخس
برنامه ریزی شده وارد مدرسه شوند و دوم آنکه 
ــگاه فرهنگیان با دوره های دانش افزایی  دانش
ــجویان بعد  ــود. یعنی دانش کاردانش همراه ش
ــتیار معلم وارد کالس  از چند ترم به عنوان دس
ــل کالس درس را  ــول تحصی ــوند و در ط ش
ــا با دیگر  ــجویان م ــد. می دانید که دانش ببینن
ــان  ــجویان متفاوت اند و از زمان ورودش دانش
ــند  ــوند. س ــتخدم آموزش و پرورش می ش مس
تحول آموزش و پرورش با این کار یک امتیاز را 

برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.
از  ــد  بع ــجویان  دانش دوم،  ــة  مرحل در 
ــي باید دو سال تدریس کنند و بعد  کارشناس
به دورة کارشناسي ارشد وارد شوند؛ یعنی کار 
و دانش با هم. بعد از کارشناسي ارشد هم باید 
ــال تدریس کنند و پس از آن دکترای  چند س
ــرای آموزش  ــاًل دکت ــد. مث ــی بگیرن آموزش
ریاضی، آموزش زبان عربی، آموزش هنر و... 

به عنوان مثال ما خطاط زیاد داریم، اما همة 
ــاز نمی توانند  ــه یک و ممت خطاط های درج
ــوزش دهند. آموزش  ــر را به همه آم این هن
ــت. به همین دلیل ما باید  مهارت دیگری اس
ــتمر را در پروندة  ــی مس برنامه ریزی آموزش

آموزشی و تربیتی معلمانمان باز بگذاریم.

 آم�وزش معلمان در دانش�گاه 
فرهنگيان چگونه خواهد بود؟ آيا قرار 
اس�ت برای ه�ر درس يك متخصص 

تربيت شود؟
ــجویان برای  ــد دانش ــم بای ــا معتقدی م
ــوند و حداقل  ــای یادگیری تربیت ش حوزه ه
ــد. مثاًل دینی  ــاد بگیرن ــی از دروس را ی طیف
ــیمی و  ــند. ش و قرآن و عربی همراه هم باش
فیزیک و زیست شناسی یا همان علوم  تجربی 
ــن به جای  ــند. بنابرای ــک مجموعه باش در ی
ــم آموزش  دیدة طیفی  ــم غیرمرتبط، معل معل
ــه ها کنیم. استعداد دانشجویان  را وارد مدرس
باالست و خود تدریس کردن در این دانشگاه 
ــت، چون همة دانشجویانشان  لذت بخش اس
ــداد وجود  ــتادان امت ــد و اس معلم خواهند ش

علمی و فرهنگی خود را می بینند.

اگر شعارهای تربيتی خانه 
و مدرسه با هم تعارض 
داشته باشند دانش آموز 

لطمه می بيند. بايد همسويی 
باشد تا دانش آموزان ما 
دچار تعارض و دوگانگی 

شخصيتی نشوند

در  رهب�ری  معظ�م  مق�ام   
در  تح�ول  درب�ارة  صحبت هاي�ی 
آموزش وپرورش، به شتابزدگی اشاره 
كردند. فكر می كنيد ايشان شتابزدگی 

را كجا ديدند؟ 
ــاید شتابزدگی که رهبر به آن اشاره  ش
ــی از فعالیت های  ــه برخ ــر ب ــت، ناظ داش
و  ــر  تذک ــک  ی ــال  عین ح در  و  ــود  موج
ــگیرانه بود. خصوصًا که االن  ــدار پیش هش
ــدا می کند. مثاًل  ــترش پی دامنة کار ما گس
ــم کتاب ها افزایش  ــطه حج در دورة متوس
ــود  ــتر می ش بیش ــان  تنوعش پیدا می کند، 
ــم افزایش  ــگری دانش آموزان ه و پرسش
ــا را به صورت  ــة این ه ــد هم ــد. بای می یاب
ــه و با هم دید. پس نباید در برنامه  مجموع
ــرای برنامه  ــه باید ب ــاد کرد بلک خأل ایج

پنجرة باز در نظر گرفت.
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داليــل تــحــول
سيدنصرت اهلل فاضلی
مدرس سند برنامة درسی ملی

ض�رورت تحول بنيادين در آموزش وپرورش امری اس�ت كه تجربه، تعق�ل و ايمان آن را تأييد 
می كند. ناكارامدی آموزش وپرورش در قبل و بعد از انقالب اسالمی ايران به حدی است كه نارضايتی 
آن در قول و فعل دانش آموزان بروز می كند و ذی نفعان آموزش وپرورش، به خصوص خانواده ها، بارها 
آن را بيان می كنند و مسئوالن جامعه به ويژه مقام معظم رهبری بارها آن را يادآوری كرده اند و در بيان 
ايشان علل آن هم به خوبی تبيين شده است. از جمله اينكه آموزش وپرورش ما برگرفته از دنيای غرب 
است و مبانی آن در تعارض با مبانی تربيت اسالمی است و آموزش وپرورش كه بايد نيروی انسانی 
جامعة اسالمی را تربيت كند، نمی تواند با آموزه های علوم انسانی غرب بنيان شده باشد. تربيتی كه 
دنيای غرب به دنبال آن اس�ت، رس�يدن به دولت رفاه است. آنان ساحت های غيب و شهود و ملك و 
ملك�وت، فيزي�ك و متافيزيك را به عالم فيزيك و مادی كاه�ش داده اند و مالک اعتبار علم را كنترل 
و پيش بينی عالم مادی اعالم كرده اند و بايدهای ارزش�ی را كه عامل شكوفايی استعدادهای بشری 
است به علوم تجربی تنزل داده اند. حال اينكه در ديدگاه اسالمی انسان و جهان چند ساحتی هستند. 
ساحت حس و خيال و عقل و شهود انسانی و ساحت های خلقت ماورای طبيعت است و اعتبار دانش 
نيز شامل اموری نظير »مطابقت با شواهد عينی«، »سودمندی نتايج«، »سازگاری با منظومة معرفتی 
معتب�ر و معقول« و »اعتبار مرجع« می ش�ود. با اين مقدمه، در اين نوش�تار قصد داريم به مهم ترين 
بخش های اس�ناد تحولی آموزش وپرورش از جمله برنامة درس�ی ملی بپردازيم كه هر معلم، مدير، 

معاون و عوامل اجرايی بايد از آن آگاه باشند. از خداوند مسئلت داريم ما را در اين امر موفق بدارد.
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تف�اوت مي�ان ت�ربي�ت و ت�علي��م و 
رويكرد اسن�اد تحولی به اين دو امر

ــناد تحولی در نظام تعلیم وتربیت  رویکرد اس
ــالمی ایران  ــمی و عمومی نظام جمهوری اس رس

تربیت است و تعلیم را در خدمت تربیت می داند.
ــات آن دو  ــم در موضوع ــاوت تربیت و تعلی تف
است. موضوع تربیت هویت انسان است و منظور 
ــخصیت  ــی همان ش از هویت در زبان روان شناس
ــت و در زبان قرآن کریم همان نفس و  ــان اس انس
شاکلة انسان. صفات، روحیات و خلقیات انسان ها 
متفاوت است. بعضی از افراد شجاع و بعضی دیگر 
ــو هستند. بعضی از افراد عفیف اند و بعضی از  ترس
آنان حیای الزم را ندارند. بعضی افراد اهل احسان 

و عدالت هستند و بعضی دیگر خالف آن.
ــال آن  ــالمی به دنب ــرورش اس در آموزش وپ
ــتیم که هویت افراد را براساس نظام معیار که  هس
اسالم است تکوین و تعالی دهیم. از این رو تربیت 
ــرای تکوین و تعالی  ــاز تعاملی ب را جریان زمینه س
فرد می دانیم، اما موضوع تعلیم آن اشیای خارجی 
ــاحت ها و  ــت که فرد باید آن ها را یاد بگیرد. س اس
ــناد تحولی  ــادی را که برای حیات طیبه در اس ابع
برشمرده اند، عبارت اند از: 1. ساحت تربیت اعتقادی 
ــاحت تربیت اجتماعی و  و عبادی و اخالقی؛ 2. س
ساحت  سیاسی؛ 3. ساحت تربیت زیستی و بدنی؛ 4. 
تربیت زیبایی شناختی و هنری؛ 5. ساحت تربیت 
ــاحت تربیت علمی و  ــادی و حرفه ای؛ 6. س اقتص

فناوری.
در واقع این ابعاد بیانگر موضوعاتی هستند که 
متربی و دانش آموز در طول آموزش رسمی عمومی 
باید فرا بگیرند و چون اصل تربیت است دانش آموز 
در حین یادگیری این موضوعات باید آن را با نظام 
ارزشی اسالم تطبیق دهد و تطبیق آن سبب تکوین 
و تعالی هویت فرد براساس نظام معیار می شود. اگر 
فرد به یاری معلم بتواند شایستگی الزم )صفات + 
توانمندی ها + مهارت( را در دوران تحصیل برای 
ــازگاری زندگی با نظام معیار1 اسالم کسب  این س
ــت می یابد و جامعة صالح  کند، به حیات طیبه دس
ــتگی ها را کسب کرده اند  از افرادی که این شایس
ــه صالحیت دارد  ــود؛ جامعه ای ک ــکیل می ش تش

ارزش های الهی را محقق کند.

روي�كرد شكوف��ايی ف�طرت گرايی ت��وحيدی
در تدوین برنامة درسی یکی از مواردی که مورد بحث قرار می گیرد، رویکرد یا جهت گیری 
ــت که روح حاکم در کلیة امور برنامه است؛ یعنی هدف گذاری، تدوین  ــی اس کلی برنامة درس
محتوا، ارزشیابی، انتخاب مواد و رسانه های آموزشی، با این رویکرد کلی ساماندهی می شوند. 

رویکرد کلی برنامة درسی ملی شکوفایی فطرت گرایی توحیدی است.
در انسان شناسی اسالمی، انسان در بدو تولد یکپارچه گوشت نیست، بلکه امیال و جهاز 
ــتی دارد و عالوه بر آن، دارای گرایش ها و شناخت هایی است که او را از موجودات دیگر  زیس

متمایز می کند؛ همان که در زبان قرآنی به الهام، فجور و تقوا از آن نام برده شده است.
نظام تعلیم وتربیت اسالمی، کلیة دستورالعمل ها و نظام ارزشی آن، برای شکوفا کردن این 
استعداد است که از آن به فطرت نام برده می شود. در واقع پیش آموخته های دانش آموز در سه 
ــازد و نظام تعلیم وتربیت باید در خدمت بذر  بخش وراثت و محیط و فطرت او را متأثر می س
فطرت انسانی باشد تا با شکوفا شدن آن، انسان از گرایش جست وجوگری فطرت به فضیلت 
علم، به واسطة گرایش به عدل و دوری از ظلم به فضیلت اخالقی، به واسطة گرایش به زیبایی 

به فضیلت هنر و به واسطة گرایش به پرستش به فضیلت توحید برسد.
ــان رفتار می کند  ــی های او به یکس اینکه دانش آموز عدالت معلمی را که میان هم کالس
به عنوان مزیت این معلم عنوان می کند، قضاوت او براساس پیش آموختة الهی به نام فطرت 
ــرد و به خوش خطی  ــودش رنج می ب ــه دانش آموز از بدخطی خ ــت. اینک ــورت گرفته اس ص
ــتی اش غبطه می خورد واکنش فطری اوست. اینکه معلمان در جمع خودشان معلمی  بغل دس
ــح می دهند، رفتاری  ــر دیگران ترجی ــت ب ــتری دارد و الگوی اخالق اس ــه مهارت بیش را ک
ــان را مضطرب می کند،  ــت. اینکه مؤمن واقعی آرامش دارد و دنیاطلبی انس فطری گرایانه اس
نشان از نیاز فطری انسان به ذکر الهی است. اگر تکوین و تعالی هویت موضوع تربیت است، 
نقطة عزیمت، حرکت متعالی  بخش فطرت است و نقطة پایانی آن نفس مطمئنه. انساني که 
ــت که از زندگی خود رضایت دارد  ــانة او این اس ــد، اولین نش به این مرتبه از حیات طیبه برس
ــتند. در موقعیت های متعدد که قرار می گیرد موقعیت نامناسب  و دیگران هم از او راضی هس
ــد و تعالی خود و دیگران  ــب برای رش را برای خود و دیگران تغییر می دهد و از موقعیت مناس
ــت و شایستگی هایی که پی درپی کسب می کند،  ــتفاده می کند. موقعیت او فطرت مدار اس اس
ــه در فطرت دارد. پس دانش آموز عالوه بر زبان مادری پیش آموخته، دارای زبان فطری  ریش

خدا آموخته است که معیار قضاوت اوست. 
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م��وق��عي��ت
ــند تحول بنیادین  یکی از اموری که در س
ــی ملی بر آن تأکید شده، موقعیت  و برنامة درس
است. هدف واسطی و میانی تعلیم وتربیت، درک 
ــتمر موقعیت خود و دیگران است  و اصالح مس
و معلم طراح موقعیت و کمک کنندة دانش آموز 
ــاس نظام  ــت تا آن را براس ــرای درک آن اس ب
معیار اصالح و بهبود ببخشد و تفاوت مدرسه با 
محیط طبیعی و بیرونی در سامان دهی موقعیت 
ــی و طبیعی یقینًا  ــت. محیط بیرون هدفمند اس
محیطی است که هر فردی با توجه به شناخت 
ــا آن تعامل برقرار  ــش و توانمندی خود ب و گرای
ــاس نیاز خود آن  ــد و آن را درک و براس می کن
ــه با توجه به اهدافی  را تغییر می دهد. اما مدرس
ــامان دهی  ــای خاص را س ــه دارد، موقعیت ه ک
ــتگی هایی که دارد  می کند تا دانش آموز با شایس
آن را درک کند و هویت عقالنی، علمی، ایمانی 
ــد. موقعیت نسبت  و عاطفی خود را تعالی ببخش
ــخصی است که فرد با خود و با خالق  پویا و مش
ــق برقرار می کند. میزان تعامل  و با خلقت و خل
ــتگی هایی نظیر عقل و ایمان و علم  او به شایس
ــتگی دارد. مثاًل هنگامی که  و عمل و اخالق بس
ــه پخش می شود2،  اذان ظهر از بلندگوی مدرس
ــتگی او  گرایش ایمانی فرد به عنوان یک شایس

ــرکت در نمازجماعت مدرسه وامی دارد.  را به ش
و علم به چگونگی وضو ساختن و نماز خواندن 
ــی که  ــت که او را بر کس ــتگی اس نوعی شایس
ــن فرد از  ــد. ای ــری می ده ــد برت آن را نمی دان
طوری که  ــت؛ به  ــتگی عقل برخوردار اس شایس
ــود را اعم از حس و  ــگام نماز، همة قوای خ هن
ــرل درمي آورد و با حضور قلب  خیال، تحت کنت
ــگام که برای نماز  ــاز اقامه می کند. و آن هن نم
لباس تمیز می پوشد و موی خود را شانه می کند 
ــا آرامش و وقار  ــود را خوش بو می نماید و ب و خ
ــتگی اخالق برخوردار  نماز را می خواند، از شایس
است. همة این شایستگی ها سبب می شوند که 
موقعیت ارتباط با خدا را در ساحت الهی به خوبی 
درک کند و از آن برای تعالی شخصیت و هویت 

خود بهره ببرد.
در همة این موقعیت ها معیار درستی عمل 
مطابقت آن با نظام معیار یعنی احکام فقهی است 
که توسط فقیهان ما تعریف و تعیین شده است.

برای تکمیل بحث، موقعیت گزارة 1-2-14 
مبانی نظری تعلیم وتربیت رسمی عمومی نظام 
جمهوری اسالمی مصوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی را می آوریم:
انسان همواره در موقعیت است و می تواند 
ــان در طی  ــد و تغییر دهد. انس آن را درک کن

ــر  زندگی خود همواره در موقعیت خاصی به س
ــبت  ــرد. منظور از موقعیت، وضعیت و نس می ب
ــت که درک و تغییر آن  مشخص و پویایی اس
حاصل تعامل پیوستة فرد )به مثابه عنصری آگاه، 
آزاد و دارای اختیار( با خداوند متعال و گستره ای 
از جهان هستی )واقعیت های ماورای طبیعت، 
طبیعت و جامعه( در محضر خداوند متعال )مبدأ 
ــتی و حقیقی برتر و فراموقعیت(  و منتهای هس

است.
البته درک و تغییر موقعیت )خود و دیگران( 
ــت   با توجه به آزادی و اختیار آدمی، ممکن اس
ــرد. در این  ــته انجام پذی ــه به صورت شایس ک
ــت موقعیت خویش  صورت باید از »درک درس
و دیگران و عمل مداوم برای بهبود آن« سخن 
ــتلزم اواًل معرفت به خدا  گفت. این تعامل مس
ــدة  ــنده و اصالح کنن ــس )شناس و اعتمادبه نف
ــت و باور خداوند )حقیقت  موقعیت(، ثانیاً معرف
برتر فراموقعیت( و ثالثاً کشف و برقراری نسبت 
عناصر موقعیت با خداوند متعال )مبدأ و مقصد 
هستی( است. ولی در عین حال، امکان دارد که 
انسان موقعیت واقعی خود و دیگران )نسبت با 
خداوند و عناصر هستی در محضر حق تعالی( را 
به درستی درک نکند یا در تغییر مناسب )بهبود( 

آن تالش شایسته  را به عمل نیاورد.3 
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ش��اي��ستگی ه��ای الزم
ــتگی را صفات و توانمندی و مهارت  ــند تحول بنیادین شایس در س
تعریف کرده اند و قید الزم را با آن همراه کرده اند؛ یعنی دانش آموز برای 
ــتگی های الزم دست  ــتیابی به مراتبی از حیات طیبه، باید به شایس دس
ــتگی الزم را نیز به شایستگی پایه و شایستگی ویژه تقسیم  یابد. شایس
ــوز در دوران آموزش عمومی که تا  ــتگی پایه را دانش آم کرده اند: شایس
ــطه است کسب می کند و شایستگی پایه آن است  پایان دورة اول متوس
که دانش آموز هرگاه در جامعه )به عنوان شهروند( یا در خانواده )به عنوان 
شوهر یا همسر( مسئولیتی را بر دوش بگیرد، باید از ویژگی ها و صفات 
ــد در زبان  ــد. نه تنها قادر باش و توانمندی  و مهارت های آن برخوردار باش
ــایی کند، بلکه یکی از زبان های  ــتاری فارسی رمزگذاری و رمزگش نوش
ــایی( و با دیگران  ــنود )رمزگش ــی را بخواند و بش دنیا مثل زبان انگلیس
صحبت کند و مفاهیم مورد نظر را از طریق این زبان در یک مقالة علمی 
ــتگی ویژه توانمندی و  ــران انتقال دهد )رمزگذاری(، ولی شایس به دیگ
مهارتی است که دانش آموز در دورة دوم متوسطه که دورة نیمه تخصصی 
ــت کسب می کند. به طوری که اگر در رشتة فنی وحرفه ای و کاردانش  اس
تحصیل کرده است، بتواند خدماتی را به جامعه ارائه کند و به میزان ارائة 
مهارت و شایستگی در مقابل آن مزد دریافت نماید و یا اینکه شایستگی 

ویژه سبب ادامة تحصیل در دانشگاه می شود.
در برنامة درسی ملی هر مدرک دانش آموزی که از آموزش وپرورش 

کسب می شود، مالک و سنجة شایستگی های پایه و ویژة اوست.
ــتگی پایه به حدی رسیده است که  به طوری که دانش آموز در شایس
می تواند در رویارویی با امور فردی و اجتماعی عاقبت اندیشی و از طریق 
اطالعات الزم و مقایسه و تجربة دیگران نتیجة آن را پیش بینی کند. این 
دانش آموخته به شایستگی تعقل دست یافته است و قضاوت او نسبت به 
مسائل فردی و اجتماعی براساس روش پژوهش و قدرت عقالنی مورد 

توافق عمومی است. 
ــتگی دوم که از دانش آموخته و تربیت یافتة نظام تعلیم وتربیت  شایس
رسمی عمومی انتظار می رود، ایمان است؛ ایمان به اسالم با همه شئونات 
اعتقادی، عبادی و اخالقی؛ درک مفاهیم توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت.

به طوری که با نظام معیار اسالم شایستگی دوری از گناه و شوق به 
ــب و کار حالل از حرام  ــتگی درک رزق و کس ثواب الهی را و نیز شایس
ــته باشد و به آن عمل کند. چنین فردی مالک ارتباط در مسائل  را داش

اجتماعی و اقتصادی را اسالم می داند و به آن عمل می کند.
ــتعدادها و  ــکوفایی هماهنگ اس ــی تربیت را افزایش دانش ش گاه

تقویت گرایش ها و عواطف تعریف می کنند.
ــی قرار می گیرد،  ــه در تربیت گاهی مورد غفلت و فراموش ــه ک آنچ
تقویت گرایش ها و عواطف انسانی است. تربیت یافتة نظام تعلیم وتربیت 
ــد که در مقابل انسان ها محبت و عاطفه و  ــتگی برس باید به این شایس
احساسات خود را ابراز کند و به محبت و احساسات دیگران جواب مثبت 
دهد و حالت انفعالی نداشته باشد. اینکه در آداب دینی ما آمده است که 

ــالم علیکم را با سالم علیکم و رحمهاهلل بدهید، برای این است  جواب س
ــت که  ــات و عواطف توجه دارد. ایمان عاملی اس که این دین به احساس
ــناخت همراه احساسات و عواطف به  ــط میان علم و عمل است. ش واس
ــود. شایستگی سوم علم است که رایج ترین  گرایش و باور تبدیل می ش
ــت. در مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی برنامة  آن علم تجربی اس
درسی ملی طبیعت و خلقت را فعل خداوند بیان کرده اند و قرآن را قول 
خداوند دانسته اند، حوزه های علمیه وظیفه دارند قول خداوند یعنی قرآن 
را تبیین کنند. حال اینکه وظیفة فهم و درک و تبیین و شناخت و کشف 
فعل خداوند، یعنی طبیعت و خلقت، وظیفة مدرسه و دانشگاه است و هر 
دو از اهمیت برخوردارند؛ یکی به دنبال کشف ارادة الهی در قولش است 
تا به فهم خطاب محمدی )صلی اهلل علیه و آله( برسد و دیگری به علم 
ــف روابط منظم میان اشیا بپردازد. از این رو ما علم  و قدرت الهی در کش
ــت. علم اگر در پرتو نسبت با خداوند آموخته  ــالمی نخواهیم داش غیراس

شود، معرفت نامیده می شود که هدف خلقت است. 
در این شایستگی دانش آموز باید به رمزگشایی و رمزگذاری در علوم 
متعدد دست یابد که شاید نتوان آن را سواد علمی دانست. عناصر شیمی 
را بشناسد، خاصیت آن ها را درک و قواعد ریاضی را رمزگشایی و آن گاه 
رمزگذاری کند. نسبت به روابط، نقش ها، حقوق و وظایف خود و افراد و 
ــاالر  اهمیت آن ها در زندگی علم پیدا کند و با ویژگی های نظام مردم  س

دینی و جایگاه و رسالت جهانی ایران اسالمي عمیقاً آشنا شود.
شایستگی بعدی که دانش آموز در دوران تحصیل باید به آن برسد، 
شایستگی پایة عمل است. به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانة 
واجبات عمل و محرمات را ترک کند. از همة ظرفیت های وجودی خود 
ــیر رشد و تعالی خود  ــتیابی به هویت متعادل و یکپارچه در مس برای دس
و جامعه استفاده کند و مهارت به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 
ــکل دهی  ــد و از مهارت های پایه برای ش ــته باش در کار و زندگی را داش
ــد. و  هویت حرفه ای آیندة خود به صورت مولد و کارآفرین برخوردار باش
از یافته های علمی، هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زیستی و تالش 

مؤثر برای تولید و توسعة آن ها استفاده کند.
آخرین شایستگی پایه ای که هر دانش آموز ایرانی باید از آن برخوردار 
ــجاعت،  ــت. صفاتی اخالقی همانند حیا و عفت و ش ــد، اخالق اس باش
ــتی، عدالت، قناعت، تکریم والدین  خویشتن داری، قدرشناسی، نوع دوس
ــرمایة هر فرد موفق در زندگی  ــان و حسن خلق س و معلم، صدق احس
ــکلی و  ــق، خلق و خلقت باید هیئتی و ش ــه با خود، خال ــت. در رابط اس
حالتی را برگزینم که نیکوترین باشد. اینکه به ما آموخته اند نظیف و تمیز 
باشیم، خود را معطر کنیم، لباس ما از وقار الزم برخوردار باشد، با دیگران 
محترمانه رفتار کنیم، برای مخلوقات هستی و محیط زیست ارزش قائل 
ــویم، و علم و عالم و تعلیم و فراگیری را بزرگ بشماریم، همه و همه  ش
ــان است. این شایستگی آن قدر اهمیت دارد که  برای اخالقی بودن انس
پیامبر هدف از بعثت خود را اتمام مکارم اخالق اعالم کرده است: »بُِعثت 

م َمکارم االخالق«. تَِمّ اِلُ
پی نوشت 

1. کتاب مفاتیح الحیاة آیت اهلل العظمی جوادی آملی )حفظه اهلل تعالی( مالک های ارزشی را در موقعیت های متعدد بیان کرده اند. مطالعة آن در این زمینه 
15مفید است  2. ساماندهی موقعیت براساس اهداف تعلیم وتربیت  3. مبانی نظری تحول بنیادین، ص 68-69
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مــعـلـم 
تــحـول 

آفــريـن
مينا سلطانيان
کارشناس مسئول برنامه ریزي 
راهنمایي و هدایت تحصیلي 
دفتر آموزش دورة اول متوسطه

مقدمه 
ــرورش ، تحولي عمیق و  ــن در آموزش و پ تحول بنیادی
ــت که به تحول در مفاهیم نظري ، نگرش ها،  ــه اي اس ریش
ــد .  ــا و فرایندها ، نقش ها و کارکردها منجر خواهد ش روش ه
ــه ، کالس  در تحول بنیادین، نوع نگاه به معلم، کتاب ، مدرس

درس و به ویژه دانش آموزان، دگرگون خواهد شد. 
این نگاه معلم را در قله مي بیند و همة شرایط و امکانات 
را براي الگوپذیري و تأسي دانش آموز به معلم، برای دستیابي 
ــالق فراهم مي آورد.  ــانیت ، علم، ادب و اخ ــه قله هاي انس ب
ــدن  ــي و پایدار در هر جامعه، در گرو متحول ش تحول اساس
ــت و محور اصلي تحول و  ــام تعلیم و تربیت آن جامعه اس نظ
توسعة نظام تعلیم و تربیت ، »معلم« است. معلمان پایه گذاران 
ــتند.  ــه هاي علمي و مبلغان ارزش هاي فرهنگي هس اندیش
معلم حرف اول را در تربیت منابع انساني مي زند و در جوامع 
ــاني کارامدی به عنوان مهم ترین عامل  پیشرفته نیروي انس
ــت. زیباترین طرح هاي اصالحي  ــده اس ــناخته ش تحول ش
ــد و توانمند و به تعداد  ــي، در صورتي که معلم کارام و تحول
ــت روبه رو خواهند شد. لذا  ــد، با شکس کافي در اختیار نباش
تنها راه داشتن معلمان متخصص، متعهد و کارامد ، آموزش ، 
توانمندسازي و ارتقاي شایستگي ها و صالحیت هاي حرفه اي 

معلمان و تأکید بر اخالق و ایمان ، علم و عمل، خالقیت در 
ــب با مباني و ارزش هاي اسالمي  تولید علم و نوآوري متناس
ــت و پرورش چنین معلماني، از اهداف  و نیازهاي جامعه اس
کالن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب می شود.
ــت که  ــي با ویژگي هاي مذکور اس ــدون تردید، معلم ب
ــد که بهترین  ــاز پرورش دانش آموزاني باش مي تواند زمینه س
ــود ، خدا ، خلقت )جهان ( و  ــازنده ترین نوع ارتباط را با خ و س
ــان ها ( داشته باشند. این همان تعلیم و تربیتي است  خلق ) انس
ــدل جهاني و تمدن  ــات طیبه و جامعة ع که تحقق بخش حی
اسالميـ   ایراني است . در پرتو وجود چنین سرمایه هاي انساني 
ــت که جامعة بشري آمادگي تحقق حکومت جهاني  متعالي اس
ــایة چنین حکومتي، ظرفیت و  ــان کامل را می یابد و در س انس
استعدادهاي بشر به شکوفایي و کمال خواهند رسید )سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش(. 
در این نوشتار به طور خالصه مي خواهیم تصویر روشني 
ــي رود به منظور تحقق  ــم و مهارت هایي که انتظار م از معل
ــیم کنیم. البته همه  ــته باشد ترس ــند تحول داش اهداف س
ــت و هر معلم هنرمندي با استفاده  واقفیم که معلمي هنر اس
از ویژگي هاي منحصر به فرد خود مي تواند به نوعي زیبا این 

ویژگي ها را در کالس و درس به نمایش بگذارد. 

 
 معلم و اخالق  

ــي می شود،  یکي از مباحث مهمي که در تعلیم و تربیت توجه و بررس
ــت. اصواًل تربیت  ــت اخالق و تأمالت اخالقي در تعلیم و تربیت اس دخال
ــود. پیامبر در کالم گهربارشان  ــناخته مي ش به عنوان عملي اخالقي ش
مي فرمایند: »انما بعثت التمم مکارم االخالق« : من مبعوث نشدم مگر 

براي اتمام ارزش ها و کرامت هاي اخالقي. 
ــان تربیت بر عهدة  ــت که در جری ــم از حقوق و وظایفي اس  تکری
طرفین، یعني معلم و دانش آموز، است . یکي از کارکردهاي مثبت رعایت 
ــس و الفت در میان خود  ــالق در تربیت بین معلمان ، ایجاد نوعي ان اخ
ــه خودي خود کیفیت تعلیم و تربیت را ارتقا  ــت. این امر ب و دانش آموز اس
ــد. وقتي در میان معلم و متعلم روابط دوستانه به همراه احترام  مي بخش
ــن خلق و رعایت حقوق یکدیگر وجود داشته باشد، از یک  متقابل، حس
طرف، اشتیاق و انرژي معلم در تدریس به دانش آموزان و از طرف دیگر، 
ــرادادن به آموزه هاي علم  ــتگي به علم آموزي و گوش ف عالقه و دلبس
ــالم  ــد. در نتیجه، با ایجاد فضاي س در دانش آموزان دوچندان خواهد ش
ــود می آید. اصواًل  ــي، زمینة بروز خالقیت در دانش آموزان به وج آموزش
ــاز خالقیت است . معلمان باید بتوانند از طریق تأثیرات و  آرامش زمینه س
تحریکات عقالني و عاطفي و از راه درست اندیشیدن و فعالیت فکورانه 

میزان آگاهي و شعور را در دانش آموزان باال ببرند.
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معلم و تفكر فلسفي  
ــطه  ــي دانش آموزان در دورة متوس ــا توجه به چالش هاي اساس    ب
ــته و  )بحران بلوغ ، هویت یابي و انتخاب هاي گوناگون نظیر انتخاب رش
شغل( و نیز وجود بحران هاي عظیم اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي، طی 
ــفة  این دوره ها، تا حد زیادي تحت تأثیر نوع نگرش دانش آموزان و فلس
ــه در این دوران نقش الگوپذیري از  ــان از زندگي قرار دارد و از آنجا ک آن
ــیر  افراد مهم زندگي، به خصوص معلمان، در هدایت دانش آموزان در مس
صحیح بسیار مؤثر است، چنانچه معلمان با اصول تفکر فلسفی آشنا شوند 
ــي و تربیتي اجرا کنند، قدرت دانش آموزان  و آن را در فعالیت هاي آموزش
را براي مواجهه با مسائل افزایش مي دهند . همچنین، نوع فلسفة معلم و 
ــتي، در تهیة نقشة راه در اتخاذ روش تدریس متناسب  نگرش او به هس
ــالمي ، تعیین مشي و هدفش در نوع روابطش با  اس با رویکرد فرهنگي ـ 
ـ اخالقي و انتقال صحیح آن ها به  ــاگردان و توجه به ارزش هاي دیني  ش
ــعة ارزش ها و باورهاي فراگیرندگان نقش  دانش آموزان، مي تواند در توس

بي بدیل و تعیین کننده اي داشته باشد.
ــجم ، محتواي دروس را  ــالمي منس     معلمان برخوردار از تفکر اس
ــد، ولي با جهت گیري  ــه از لحاظ موضوع داراي کثرت و تنوع باش اگرچ
ــاس فلسفة اسالمي تدریس مي کنند. به این معني که براي  واحد و براس
تدریس هر مادة درسي، بنا به ماهیت آن، آیات الهي را برمی گزینند و به 
یادگیرنده می آموزند. از این طریق آنان را به تأمل و تفکر در قدرت خالق 
ــگفتي هاي خلقت برمي انگیزند. منظور از فلسفه در اسالم، رساندن  و ش
ــان به معنا و چیستي نظام هستي و افزایش بصیرت در خلقت است  انس
ــي است که جریان پرسیدن را به دانش آموزان  و در تدریس منظور روش
ــیدن سؤاالت اساسي، دانش آموزان  بیاموزد. به این ترتیب که از راه پرس

را برانگیزند که نوترین و بهترین پاسخ ها را ارائه کنند و آنگاه با بررسي 
ــخ  های خویش کمک کنند .  ــان را در بازبیني و اصالح پاس ــادي، آن انتق
ــاگردان خویش انجام مي داد. سقراط  ــقراط با ش همچون فعالیتي که س
ــید دانش آموزان را به تفکر دربارة  نمونة یک معلم خوب بود که می  کوش
ــان و فراتر رفتن از حدود فکري خویش تشویق کند. او  باورهاي خودش
به عنوان معلمي فیلسوف، با بهره گیری از روش مناظره و مباحثه، افراد را 
در شناخت اعماق وجود خود )و جهان خلقت( هدایت می کرد تا به شناخت 

روشن از موقعیت هاي مبهم دست یابند.
ــرورت وجود معلمان با  ــده، مي توان ض ــا تأمل در مطالب ذکر ش  ب
ــفي را در فرایند آموزش و پرورش احساس  اخالق و برخوردار از تفکر فلس

کرد. 
ــن تر، منظور این نیست که دانش آموزان تاریخ فلسفه  به عبارت روش
را یاد بگیرند، بلکه نحوة فیلسوفانه فکرکردن و تحلیل کلمات و مفاهیم 
ــت. فلسفه در این کاربرد،  ــازي معاني آن ها منظور اس از طریق روشن س
دانش فلسفه نیست بلکه مهارت تفکر منطقي، تحلیلي ، اثربخش ، نقادانه و 
خالق است. به عبارت بهتر، کار فلسفه نه آموزش اندیشه ها بلکه آموختن 

اندیشیدن است.
ــود ، به دلیل تشابهات  ــفي فکر کردن در معلمان نهادینه ش اگر فلس
تفکر فلسفي با تفکر خالق ، آن ها قادر خواهند بود در کالس هاي درس 
فعالیت هاي نوآورانه انجام دهند و به تدریج زمینة فلسفي فکر کردن را در 
ــفي خالق ترند و  دانش آموزان فراهم کنند . معلمان برخوردار از تفکر فلس

مي توانند زمینه ساز بروز خالقیت و نوآوري باشند. 
برخي از فعاليت هاي نوآورانة اين قبيل معلمان در كالس هاي 

درس عبارت اند از : 

آري معلمان به منظور معنابخشي و جهت دهي به تالش ها و ارائة برنامه هاي خود به تفکر 
فلسفي نیازمندند. اما سؤال اساسي این جاست که کدام فلسفه مبنای کار در آموزش وپرورش 
ــور ما ساخته و  ــال پیش فرمودند: آموزش و پرورش کش ــت؟ مقام معظم رهبري چند س اس
ــت و بناي کار، بر آن فلسفه اي نبود که ما  ــفة ما نیس پرداختة فکر ما و برنامه هاي ما و فلس

امروز دنبال آن هستیم )بیانات مقام معظم رهبري، 1386/5/3(. 
ــي جدید براساس سند تحول و بر مبناي فلسفة  ــي نظام آموزش از آن پس، برنامة درس

تعلیم و تربیت اسالمي، با تأکید بر هویت دیني و ملي تدوین شده است.

 دائم در حال 
یادگیري و تغییر آگاهانة 

خودشان هستند. 

 دانش آموزان 
را به یادگیري عمیق 
موضوعات درسي 
ترغیب می کنند. 

 از روش 
تدریس فعال و 

رویکردهاي تخیلي 
که مشارکت فعال 

دانش آموزان را در فرایند 
ـ یادگیري  یاددهي 

در پي دارد 
استفاده مي کنند. 

 به منظور 
پیداکردن مسائل و 
کشف راه حل ها در 

فرایند تدریس، همواره 
مجال تفکر را براي 

دانش آموزان 
فراهم مي کنند.

 همواره 
ایده ها، روش ها و 

فعالیت هاي خویش را  
با روش هاي نوآورانه در 

اختیار فراگیرندگان 
قرار مي دهند.  

براي معلمان 
دارای تفکر فلسفي، 

فرایند تفکر و اندیشیدن 
دانش آموز مهم تر از 

حجم مطالبي است که 
فرامي گیرند. از این رو، 
در این گونه کالس ها 
پاسخ صحیح یا غلط 
شاگردان براي معلم 

ارزش یکساني خواهد 
داشت، زیرا در هر 

صورت دانش آموز به 
تفکر واداشته شده است 
)کالستون و دیگران، 

.)2006
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معلم ، نشاط و كارامدي 
پژوهش ها بیانگر آن است که نشاط و امید معلمان باعث 
ــت و کارامدی دانش آموزان  ــطح توانمندی و کفای افزایش س
ــری را در پی دارد )به  ــود و ایجاد روابط اجتماعی پربارت می ش

نقل از استنس بری و ولفک هوی، 2009(.
ــتقیم و  ــاط معلمان به نحو مس ــن امیدواری و نش همچنی
ــادی و افزایش انگیزه و نشاط در  ــتقیم باعث افزایش ش غیرمس
ــود. لذا پیشنهاد می شود، مدیران  دانش آموزان و نوجوانان می ش
ــئوالن نظام آموزشی، به ایجاد و افزایش نشاط در محیط  و مس
ــت روانی معلمان که نقش بسزایی در  ــه و تأمین بهداش مدرس
تکوین شخصیت دانش آموزان دارند اهتمام بیشتری داشته باشند.
معلم برای ایجاد جذابیت بیشتر در کالس درس و به وجود 
آوردن کالسی شاد می تواند درس را با استفاده از طنز تدریس 
ــودکان را باز و  ــه چهرة ک ــادی بخش ک ــد. رویدادهای ش کن
لب هایشان را خندان می کند ، از دیدگاه رشدگرایان حائز اهمیت 
ــت . ارتباط دادن مراحل رشد فردی کودکان با شوخ طبعی  اس

آنان، می تواند فرایند تدریس را جالب و اثر بخش کند. 
جذابیت کالس، با روش هاي تدریس جذاب، متن جذاب 
و معلم پرجاذبه حاصل مي شود. در این میان، سهم معلم بسیار 
ــت. بنابراین هنر معلمی در آن است که از کمترین داده ها  اس
ــته  ها بیشترین بازدهي را داشته باشد و اگر متن درسي  و داش
ــایند نبود، با ایجاد  ــي کالس دلپذیر و خوش یا فضاي فیزیک

جذابیت هاي دیگر، بر رونق کالس درس بیفزاید.

معلم و فناوري
معلم در چشم انداز 1404 کسي است که در رشتة خود کاماًل متخصص و ماهر 

و در تدریس مسلط به استفاده از فناوري آموزشي و اطالعات و ارتباطات باشد.
ــات و ارتباطات در  ــعة فناوري اطالع ــت که توس باید به این مهم توجه داش
ــال هاي اخیر، حتي در تمام عرصه ها ي زندگي، ازجمله در شیوة برقراري ارتباط  س
شاگرد ، معلم و روش تدریس، در نظام هاي آموزشي تأثیر گذاشته و آن ها را متحول 
کرده است. امروزه حتي دانش آموزان هم براي انجام تکالیف درسي خود به اینترنت 
احساس نیاز مي کنند. این موضوع انتظارات والدین و دانش آموزان را دربارة تدریس 
و آموزش معلمان باال برده است؛ طوری که به کار گیري این فناوري هاي نوین را به 

نوعي »سواد معلم« مي دانند.
امروزه معلمان مجبورند مطالب  و مفاهیم درسي را با عمق و سرعت بیشتري 
در اختیار مخاطبان قرار دهند. دانش آموزان در هر لحظه نیازمند سؤال و برقراري 
ــت الکترونیکي،  ــتند. پس ــي، هس ارتباط با معلم، حتي در خارج از محدودة کالس
اتاق هاي گفت وگو و نشست هاي اینترنتي سبب مي شوند ارتباط دانش آموز و معلم 

با مطالب درسي بیشتر شود.
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشي از یک سو براي 
ــي و بازسازي برنامة درسي و سواد رایانه اي و از سوي دیگر براي تجدید  باز اندیش
حیات و غني سازي محیط یادگیري برقراري تعامل براي یادگیرنده و منابع یادگیري 
ــند تحول بنیادین به »استفادة بهینه از تجهیزات و  ــت؛ چنانکه در س ضروري اس
فناوري هاي نوین آموزشي« و »تولید و به کارگیري محتواي الکترونیکي متناسب با 

نیاز متربیان و بهبود نگرش و تقویت مهارت« تأکید شده است. 

معلم، تفكر و پژوهش
یکی از مهم ترین نقش هاي معلمان در نظام آموزشي جدید ، آموزش 
ــت. به دلیل اهمیت بسیار باالی  روش تفکر و پژوهش به دانش آموز اس
ــطه نظام آموزشي جدید ،  ــی دورة اول متوس این موضوع، در برنامة درس
درسي براي تفکر و پژوهش در نظر گرفته شده است که در تدریس آن، 
ــمت ایجاد تفکر علمی،  ــی معلمان از حافظه محوری به س روش آموزش
ــتدالل و تردید منطقی تغییر مي کند و این  ــگري، خالقیت ، اس پژوهش
ــد. معلم  ــر معلمی را می طلبد که خود به این روش پرورش یافته باش ام
به عنوان ایجاد کننده و تسهیل کنندة خالقیت مي تواند از طریق نوگرایي 
و انعطاف پذیري و عدم اجبار به حفظ کردن و انباشت ذهني ، شوخ طبعي 
ــراي تحریک حس کنجکاوي  ــز از راهبرد هاي قالبي، زمینه را ب و پرهی

فراگیرنده و به منظور تقویت خالقیت او فراهم کند.
ــة  تفکر و   ــت و پرورش روحی ــند تحول، تقوی ــداف اصلی س از ا ه
ــگری در معلمان و دانش آموزان است و معلمان ضمن آشنایی  با  پژوهش
روش های پژوهش و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشي، حین عمل و 
ــاعة این فرهنگ و تقویت خالقیت خود و  اقدام  پژوهي، مي توانند در اش

دانش آموزان گام هاي مؤثر بردارند. 
از مهارت های مهم تفکر، استدالل کردن، تولید اندیشه، پژوهش و 
ــت . معلمی پژوهش محور است که ضمن آموزش روش  مسئله یابي اس
فکر کردن، بتواند روش های پژوهشی را نیز در تدریس خود آموزش دهد. 
ــام کار گروهی،  ــوری، دانش آموزان با انج ــرد پژوهش مح در رویک
عالوه بر درک و فهم پیچیدگی های خود ، خلقت )جهان( و خلق )انسان(، 
به نقش خالق )خدا( در آفرینش امور پی می برند و در این فرایند است که 
با مهارت های خالقانه برای حل مسائل زندگی مجهز می شوند. به یقین، 
ــته و پژوهش محور می توان چهرة سازمان های  با وجود معلمانی شایس
ــاخت و فضای مدارس را به پژوهشکده هایی با  ــی را دگرگون س آموزش
فضای صمیمی ، بالنده و روح افزا و تعاملي تبدیل کرد. مهم ترین عنصر در 
ــت تا موجبات  ـ یادگیري بین معلم و دانش آموز تعامل اس فرایند یاد دهي 
ــارکتي را بین دانش آموزان فراهم کند. براي محقق  یادگیري فعال و مش
ــابق،  ــار به تغییر روش ها و رویه هاي س ــدن چنین رویکردي، به ناچ ش

ازجمله فناوري هاي نوین آموزشي، نیازمندیم.      

 منابع 
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درس هايی برای زندگی

سمانه آزاد
ــه درس  ــه درس تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی یا همان مدنی س ــال ها بود که س س
ــتانة تحول قرار  ــور در آس جداگانه بودند با یک معلم. اما حاال که نظام آموزش و پرورش کش
گرفته، راهنمای برنامة جدیدی برای حوزة مطالعات اجتماعی تدوین شده که این سه درس 
را به عنوان یک حوزة یادگیری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد این سه درس در یک 

کتاب و البته به صورت تلفیقی ارائه خواهد شد. 
ــی  ــئول گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درس دکتر ناهید فالحیان، مس
معتقد است، رویکرد برنامة جدید مطالعات اجتماعی، همسو با برنامة درسی ملی و رویکردی 
ــت. یکی از مهم ترین اهداف  ــهروندی اس فرهنگی، تربیتی و مبتنی بر تربیت اجتماعی و ش
ــی با مسائل زندگی دانش آموزان بوده است. از نظر وی،  برنامة جدید، پیوند موضوعات درس
»مهم ترین رکن در برنامه های درسی و تحوالت آن ها معلمان هستند و حتی معلم بیشتر از 

برنامه اهمیت دارد.«
در گفت و گویی که می خوانید، از نحوة تدریس و ارزشیابی کتاب جدید و رویکردهای آن 

سخن گفته است.

گفت وگو با 
مسئول گروه مطالعات اجتماعی

دفتر تألیف كتاب های درسی
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ه�دف از تلفي�ق س�ه ح�وزة جغرافيا، 
تاريخ و علوم اجتماعی چه بود؟

ــح بدهم که پس  ــدا باید این را توضی ابت
ــال ها مطالعه، تحقیق و تشکیل جلسات  از س
ــة جدیدی برای  ــا، راهنمای برنام و کارگاه ه
ــی در دورة آموزش عمومی  مطالعات اجتماع
ــته  ــطه( نوش )ابتدایی تا پایان دورة اول متوس
که به خصوص  ــه ـ  ــد. این راهنمای برنام ش
مراحل آخر تولید آن با تولید سند برنامة درسی 
ــازی  ــند همسو س ـ با این س ــی همراه بود  مل
ــورای علمی سازمان  ــد و در نهایت در ش ش
ــم به  ــي ه ــزي آموزش ــش و برنامه ری پژوه
ــا در دو مرحله  ــن راهنم ــید. ای ــب رس تصوی
اعتباربخشی شد؛ یک بار اعتباربخشی درون 
سازمانی و یک بار اعتباربخشی برون سازمانی 
ــارة آن نظر  ــا متخصصان درب ــه طی آن ه ک
ــوری هم در این  ــد. یک گردهمایی کش دادن
ــگاه فرهنگیان تهران داشتیم و  زمینه در باش
ــتان ها را در مورد محتوا و  ــرات دبیران اس نظ

سرفصل های این راهنما جویا شدیم. 
ــث تغییر در  ــای متعددی باع ضرورت ه
برنامة مطالعات اجتماعی شد که یکی از آن ها 
ــئلة تلفیق این دروس بود. سال ها بود که  مس
جدایی این دروس از هم و حجم زیاد برنامه و 
زمان کم یک ساعت برای هر درس معضالتی 
را به وجود آورده بود. مثاًل معلمان مجبور بودند 
ــتنی های  ــب و دانس ــوزان را از مطال دانش آم
بسیاری به سرعت عبور دهند، مرتب کالس 
ــة امتحانی  ــته ورق ــوض کنند، چندین دس ع
ــد و... یعنی معلم علوم اجتماعی  تصحیح کنن
مجبور بود در هر نیم سال یا هر آزمون داخلی، 
ــک بار جغرافیا، یک بار تاریخ و یک بار هم  ی
علوم اجتماعی را امتحان بگیرد و این موضوع 
ــکالت زیادی ایجاد کرده بود. سال ها بود  مش
که معلمان به شورای عالی آموزش و پرورش و 
دفتر تألیف کتاب های درسی نامه می نوشتند و 
از این موضوع شکایت می کردند. این، یکی از 
ــه درس تاریخ،  ضرورت های اجرایی تلفیق س
جغرافیا و علوم اجتماعی بود. البته تلفیق این 
سه درس تنها از ضرورت های اجرایی تبعیت 
نمی کند بلکه مبانی علمی و آموزشی نیز دارد. 

ــی هم حوزة  ــی مل اکنون در برنامة درس
ــانی  ــری مطالعات اجتماعی و علوم انس یادگی
ــوزة یادگیری  ــت. این ح ــده اس پیش بینی ش
ــط و روند زمان بحث  ــان با محی از تعامل انس
می کند و شاخه های گوناگونی را مانند اقتصاد، 
ــی، حقوق، جامعه شناسی، جغرافیا،  مردم شناس
تاریخ، مطالعات دینی، مطالعات زیست محیطی، 
ــهروندی و... دربرمی گیرد. در  آموزش های ش
سند برنامة درسی ملی تجویز شده که دروس 
ــا پایان دورة آموزش عمومی به صورت  حوزة ت
ــم در راهنمای برنامة  ــود. ما ه تلفیقی ارائه ش
ــک کل یکپارچه و در  ــد، همة این ها را ی جدی

یک قالب طراحی کرده ایم.
اين تلفيق چگونه صورت گرفته است؟

ــه درس، پنج  در برنامة جدید، به جای س
حوزة موضوعی را طراحی کرده ایم. حوزة فضا 
و مكان که ناظر به جغرافیاست؛ حوزة زمان، 
ــت و  ت�داوم و تغيي�ر که به تاریخ ناظر اس
ــی،  حوزة فرهنگ و هويت که جامعه شناس
مردم شناسی و علوم اجتماعی را دربرمی گیرد. 

حوزة چهارم حوزة نظام اجتماعی است که 
علوم سیاسی، جامعه شناسی و حقوق ناظر بر آن 
است و در نهایت حوزة منابع و فعاليت های 
ــاد، جغرافیا و مطالعات  اقتصادی که با اقتص

زیست محیطی سروکار دارد.
برای هر کدام از این حوزه ها نیز سه مفهوم 
ــوم ابتدایی  کلیدی در نظر گرفتیم که از پایة س
تا پایان دورة اول متوسطه در جداول وسعت و 
توالی توسعه پیدا می کنند. بنابراین، یک کتاب 
تحت عنوان مطالعات اجتماعی خواهیم داشت 
ــم در آن توازنی بین حوزه ها  ــعی کرده ای که س
ــد. یعنی هر کدام از تم ها یا  ــته باش وجود داش
مضامین کتاب، دو، سه یا چهار حوزة موضوعی 

را پوشش می دهند.
ــی پایة هفتم،  ــاًل در مطالعات اجتماع مث
ــی با عنوان »من کجا زندگی می کنم؟«  درس
ــب در این درس،  ــوزة موضوعی غال داریم. ح
ــت و دربارة  ــا، یا همان فضا و مکان اس جغرافی
ــانی محیط پیرامون  ویژگی های طبیعی و انس
بحث می کند. ولی ما در این درس ادارة شهر و 
روستا، وظایف شهرداری و... را نیز یادآور شده  و 
یک نهاد و مؤسسة اجتماعی را معرفی کرده ایم؛ 
ــوم اجتماعی  ــه قباًل در کتاب عل موضوعی ک
مطرح بود. یعنی در جاهایی که توانسته ایم بین 

حوزه ها پلی ایجاد کرده ایم.
حتی در بحث تاریخ ایران باستان که حوزة 
موضوعی زمان، تداوم و تغییر را شامل می شود، 
جاذبه های گردشگری تاریخی ایران یا مسئلة 
قنات را که ابداع ایرانیان باستان و در عین حال 

موضوعی جغرافیایی هم هست مطرح کردیم.
ما با این تلفیق سعی کردیم هم بر مشکالت 
اجرایی غلبه کنیم، هم حوزه های موضوعی را با 
یکدیگر و با مسائل زندگی پیوند دهیم. از نظر 
علم برنامه ریزي درسي و یافته های علمی نیز 
ــان همواره دنبال اتصاالت و ارتباطات  مغز انس
است، بنابراین وقتی تجربه های یادگیری با هم 
ــوند، به گونه ای که با زندگی ارتباط  ارائه می ش
داشته باشند، یادگیری در دانش آموزان تسهیل 
ــود. البته تأکید می کنم که تلفیق یکی از  می ش
نمودهای این تغییر برنامه بوده است. این برنامه 

از ابعاد دیگر هم تغییر کرده است.

در برنامة جديد، به جای سه 
درس، پنج حوزة موضوعی را 

طراحی كرديم كه عبارت اند از: 
حوزة فضا و مكان؛ 

حوزة زمان، تداوم و تغيير؛ 
حوزة فرهنگ و هويت؛
حوزة نظام اجتماعی؛

 حوزة منابع و فعاليت های 
اقتصادی 

رويكرد برنامة جديد، تربيت 
اجتماعی و پرورش مهارت های 

زندگی و هويت بخشی 
برنامه است. به دليل شرايط 
كتاب محوری كه سال ها در 
كشور ما حاكم بوده است، 

معلم به محض اينكه كتاب را 
می بيند، به اين فكر می كند 
كه چند سؤال می تواند از آن 

استخراج كند
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بهت�ر اس�ت دربارة س�اير اي�ن ابعاد 
بيشتر توضيح بدهيد.

ــر از ضرورت های تغییر برنامه،  یکی دیگ
ــرد برنامة جدید،  ــت. رویک ــرد برنامه اس رویک

تربیت اجتماعی و شهروندی است. 
ــخ، جغرافیا و علوم  ــته، بین تاری در گذش
ــائل  ــی دانش آموز و مس ــا زندگ ــی ب اجتماع
ــد  تربیت اجتماعی پیوند ضعیفی برقرار می ش
ــات اجتماعی  ــوزان در حوزة مطالع و دانش آم
بیشتر مجبور به حفظ کردن دانستنی های زیاد 
ــان نیز بر اطالعات و دانش تأکید  بودند. معلم
ــتر جنبة  ــد. در واقع، این درس ها بیش می کردن
ــت، در حالی که ارزش ها  انتقال اطالعات داش
ــی ملی،  ــه تعبیر برنامة درس ــا یا ب و نگرش ه
ــرار می گرفت، مانند  ــورد غفلت ق عناصری م
ــل و تفکر. به همین  ــان، اخالق، علم، عم ایم
ــد فعالیت هایی را طراحی  دلیل در برنامة جدی
ــخ دهند؛ البته اگر  کرده ایم که به این ابعاد پاس

معلمان آن ها را خوب اجرا کنند.
ــه مهارت های زندگی  نکتة بعدی توجه ب
ــت. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم  اس
که درس ها به منظور آماده کردن دانش آموزان 
ــا نمی خواهیم  ــوند. م برای زندگی ارائه می ش
ــاً در آینده متخصص تاریخ،  دانش آموزان حتم
جغرافیا و علوم اجتماعی شوند، بلکه می خواهیم 
ــن دروس برای زندگی بهره بگیرند. مثاًل  از ای
ــه را مطرح  وقتی در جغرافیا بحث مقیاس نقش
ــه  می کنیم، می خواهیم بچه ها بتوانند به نقش
مراجعه و نقشه خوانی کنند. یا در تاریخ، بینش 
ــی نسبت به تاریخ و تحوالت تاریخی  و نگرش
پیدا کنند نه فقط به بازگویی اطالعات تاریخی 
بپردازند. یا مثاًل وقتی در درس های اقتصادی 
ــوند،  مباحث تولید، توزیع و مصرف ارائه می ش
چگونه مصرف کردن و مصرف مبتنی بر حفظ 
محیط زیست را آموزش دهیم. به طور خالصه، 
ــراری پیوند و  ــن آموزش ها برق هدف ما از ای

کاربرد در زندگی است.
آيا مفاهي�م مطالعات اجتماعی از دورة 

ابتدايی تا متوسطه يك طيف هستند؟
بله. جدول وسعت و توالی محتوا داریم. در 
برنامة جدید سعی کرده ایم تکرار وجود نداشته 

باشد. البته باید بگویم که گاهی موضوع یکی 
ــطح آن متفاوت  ــت و تکرار می شود اما س اس
ــت  ــی ممکن اس ــاًل در دورة ابتدای ــت. مث اس
ــاراتی به تاریخ ایران باستان داشته باشیم،  اش
کودک را به تخت جمشید ببریم و توضیحاتی 
ارائه دهیم و او را با مدارک و شواهدی ملموس 
ــطه سطحی از  ــنا کنیم. در دورة اول متوس آش
ــتان را  زندگی اجتماعی اقتصادی در ایران باس
ارائه دهیم و در دورة دوم متوسطه تحلیل های 
ــم. بنابراین،  ــخ انجام دهی ــری از تاری عمیق ت
ــود تا  ــطوح مختلف ارائه می ش موضوع در س
دانش آموزان به مهارت های باالتری در زمینة 

آن موضوع دست یابند.
مزيت ه�ای تلفي�ق ش�دن تاريخ، 
جغرافيا، عل�وم اجتماعی و پيش بينی 

آن ها در يك حوزة يادگيری چيست؟
یکی از مزایا راحت تر شدن کار معلم هاست، 
به طوری که دیگر مانند قبل مجبور نیستند از 
ــاخه به آن شاخه بروند، بلکه روی یک  این ش
ــوند و در طول هفته با  مضمون متمرکز می ش

ــروکار ندارند. از لحاظ تصحیح  ــه درس س س
ــه  ــیابی هم دیگر با س ــی و ارزش اوراق امتحان

مقوله روبه رو نیستند.
ــد بهتری بین  ــوزان هم پیون در دانش آم
مطالب برقرار می شود و آن ها با مطالب مختلف 
ــاه یک هفته روبه رو  ــات کوت و متضاد در جلس
نمی شوند. عالوه بر این، وقتی درس ها در یک 
ــول و رویکردهای  ــوند، از اص قالب ارائه می ش
یکسان تبعیت می کنند. یعنی دیگر فعالیت های 
جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی با هم متفاوت 
ــابهی  ــتند. در همة آن ها مهارت  های مش نیس
ــوند که عبارت اند از: مهارت های  دنبال می ش
بررسی و کاوش، خالقیت، اظهارنظر، برقراری 
ارتباط و مشارکت. این  مهارت ها در همة دروس 
ــی پیش بینی  ــا و علوم اجتماع ــخ، جغرافی تاری
ــده اند. به عبارت دیگر، برنامه یکدست شده  ش
ــه این امر خود  ــده اند ک و درس ها هم جهت ش

یادگیری را تسهیل می کند.
ت�ا پي�ش از اي�ن معلم�ان مرزبندی 
مشخصی برای تدريس اين درس ها 
در س�ه زنگ داش�تند، اما حاال كه اين 
مرزها كمرنگ ش�ده اند، آن ها چگونه 

می توانند كتاب را تدريس كنند؟
کتاب ما 12 فصل و 24 درس دارد. آن ها 
ــاب را تدریس می کنند و  به ترتیب فصول کت
هر دو هفته یک بار روی یک موضوع متمرکز 
ــوزة غالب در چهار  ــوند. در این کتاب ح می ش
ــام اجتماعی و فرهنگ و هویت  فصل اول نظ
ــت. اگرچه به حوزه های دیگر هم نقب زده  اس
ــت. در چهار فصل دوم بار جغرافیایی  شده اس
بیشتر است، یعنی حوزة موضوعی غالب در آن 
جغرافیاست. اگرچه در جاهایی که توانستیم، به 
تاریخ و علوم اجتماعی و اقتصاد و... هم گریزی 
زده ایم. در چهار فصل آخر هم حوزة موضوعی 

غالب تاریخ است. 
البته تلفیق یک طیف است که ابتدای آن 
ــته های جداگانه و انتهای آن تلفیق کامل  رش
ــته ها  ــت، به طوری  که در انتها مرزهای رش اس
ــی از درجة تلفیق  ــوند. ما در ابتدای محو می ش
ــتر و در دورة اول متوسطه از تلفیق کمتر  بیش
ــا و دروس وضوح  ــتفاده می کنیم و حوزه ه اس

معلم مطالعات اجتماعی 
كه  كارش سخت تر است، چرا 
دانش آموزان بايد بسياری از 
مضامين تربيتی و اجتماعی 
را در خود معلم احساس و 

مشاهده كنند تا آن ارزش ها و 
نگرش ها در آن ها هم 

درونی شود

بايد به اين نكته توجه داشته 
باشيم كه دروس تاريخ، 
جغرافيا و علوم  اجتماعی 

به منظور آماده كردن 
دانش آموزان برای زندگی 

ارائه می شوند
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ــن دوره ما از تلفیقی که حوزه ها را  دارند. در ای
کاماًل در هم مستحیل کند، استفاده نکرده ایم، 
ــیده ایم یک حوزة موضوعی غالب  بلکه کوش
باشد و در عین حال پیوندهایی هم با حوزه های 

موضوعی دیگر داشته باشد.
ــا را به ترتیب  ــن درس ه ــان باید ای معلم
ــال نخست نیمی  تدریس کنند، یعنی در نیم س
ــال دوم نصف دیگر کتاب  از کتاب و در نیم س
ــل دو هفته زمان  ــود. برای هر فص تمام می ش
ــرای دانش آموز هم  پیش بینی کرده ایم. این ب
خیلی خوب است، چرا که در گذشته دانش آموز 
یک درس جغرافیا می خواند، یک درس تاریخ و 
یک درس علوم اجتماعی، ولی االن روی یک 
موضوع تمرکز می کند. مثاًل در بحث مقابله با 
حوادث یا گردشگری، به مدت دو هفته حواس 
و فعالیت های دانش آموز روی موضوع متمرکز 
ــت تا یادگیری عمقی نسبت به آن موضوع  اس
ــد وارد موضوع دیگر  ــود آید و بع ــه وج در او ب

می شود.
معلم�ان برای تدريس اين درس بايد 

چه توانمندی هايی داشته باشند؟
اما در مورد انتظارات ما از معلمان. نخست 
اینکه معلمان حتماً مقدمة کتاب را بخوانند. ما 
ــی را برای معلم می نویسیم  مقدمة کتاب درس
ــم دیرتر به  ــاً کتاب راهنمای معل ــا اگر احیان ت
ــان برسد، اطالعاتی دربارة کتاب داشته  دستش
ــب را به  ــیاری از مطال ــه بس ــند. در مقدم باش
ــس از معلمان می خواهیم  معلمان گفته ایم، پ
ــد. در مقدمه به  ــة کتاب را بخوانن حتماً مقدم
ــی از آن ها  ــاره کرده ایم که یک ــد نکته اش چن
ــت اجتماعی و پرورش  ــه رویکرد تربی توجه ب
ــی برنامه  ــای زندگی و هویت بخش مهارت ه
ــت. یعنی حال که برنامه تغییر کرده است،  اس
ــیابی هم باید تغییر  روش های تدریس و ارزش
ــفانه طبق تجربه، معلمان ما خیلی  کند. متأس
ــوند. به دلیل  ــخت با رویکرد نو همراه می ش س
ــرایط کتاب  محوری که سال ها در کشور ما  ش
ــت، معلم به محض اینکه کتاب  حاکم بوده اس
ــؤال  را می بیند، به این فکر می کند که چند س
ــد. حتی بعضی از  ــتخراج کن می تواند از آن اس
معلم ها با افتخار بیان می کنند که از یک درس 

50 سؤال به شیوه های گوناگون درآورده اند.
ــس آن ها با  ــیوه های تدری ــی هم ش گاه
ــی ندارد یا  ــای نوین تدریس همخوان روش ه
ــت و  ــه دانش آموزان را به کتاب های تس اینک
ــه رویکرد  ــوق می دهند، در حالی ک تمرین س
ــت و  ــه، تربیت اجتماعی و فرهنگی اس برنام
ــیدن به هدف های آن، فعالیت هایی  برای رس
ــم. مثاًل در درس  ــاب طراحی کرده ای را در کت
ــارة  ــطه درب ــاب اول دورة اول متوس اول کت
حقوق و مسئولیت ها بحث کرده ایم. از معلمان 
ــته ایم موضوع این فصل را در کالس به  خواس
ــث بگذارند. یا در فصل دوم ضرورت وجود  بح
ــوزان بخواهند برای یک  ــررات، از دانش آم مق
ــند. اگر  اردوی فرضی مقررات و قوانین بنویس
معلم این فعالیت ها را در کالس به خوبی انجام 
دهد، مطمئن باشید دانش آموزان یاد می گیرند 
ــم برمی آیند و نیازی به  ــدة امتحان ه و از عه
ــت. هراس از  ــت و سؤال نیس کتاب های تس
امتحان موردی ندارد. چون هدف ما در امتحان 

ــه بخواهیم  ــت ک مچ گیری از دانش آموز نیس
سؤاالت حاشیه ای مطرح کنیم.

ــیابی  ــه ای که معلمان در بحث ارزش نکت
ــت.  ــان اس ــئلة تیزهوش ــرح می کنند مس مط
ــا از کتاب های  ــیاری عنوان می کنند که م بس
ــم، چرا که  ــتفاده می کنی ــت و تمرین اس تس
ــوزان می خواهند در امتحانات مدارس  دانش آم
ــرکت کنند. مگر چند درصد از  ــان ش تیزهوش
دانش آموزان ما در تیزهوشان شرکت می کنند؟ 
ما حق نداریم به خاطر یک گروه اقلیت، رویکرد 
ــت و  ــی خود را قربانی کنیم. نباید تس آموزش
تمرین اضافی را به همة دانش آموزان تحمیل 
کنیم. دانش آموزانی که می خواهند در مدارس 
ــرکت کنند می توانند خودشان از  تیزهوشان ش
ــتفاده کنند و خود را  کالس های فوق العاده اس
ــد. ولی رویکرد  ــرای آن امتحانات آماده کنن ب
برنامة ما نباید قربانی مدارس تیزهوشان شود. 
ــر دانش آموز با  ــا باید توجه کند که اگ معلم م
ــات اجتماعی چیزی برای  کمک درس مطالع

زندگی اش آموخت، از درس بهره برده است.
نكات برجسته در انتخاب محتوای اين 

كتاب تلفيقی چيست؟
ــوع حقوق و  ــاب به موض ــل اول کت فص
ــئولیت ها و فصل دوم به قوانین و مقررات  مس
می پردازد. تاکنون دربارة مسئولیت در کتاب ها 
مطالب زیادی داشته ایم ولی دربارة حقوق نه. در 
این فصل به حقوق فردی و اجتماعی پرداخته 
می شود و در فصل سوم به برخی حقوق ملت 
ــود. به مفاهیم  ــی اشاره می ش در قانون اساس
ــواد مالی که در  ــای اقتصادی و س و مهارت ه
ــده بود توجه  برنامه های قبلی مغفول واقع ش
شده و فصل چهارم کتاب به موضوعاتی مثل 
مصرف بهینه، استاندارد و حقوق مصرف کننده 
ــازمان دهی محتوای  اختصاص دارد. در نوع س
ــود آمده و دیگر محتوا بر  وج تاریخ تحولی به 
ــله ها و رویدادها و به عبارت دیگر تاریخ  سلس
سیاسی مبتنی نیست بلکه به تاریخ تحوالت 
اجتماعی و اقتصادی و وجوه دیگر توجه شده 
ــی شواهد و مدارک  است. دانش آموزان بررس
ــای جغرافیایی  ــاد می گیرند. در آموزش ه را ی
به موضوعات زیست محیطی که اهمیت دارد 

معلمان به ارزشيابی مستمر بها 
دهند و امتحان را به آزمون های 

پايانی هراس آور برای 
دانش آموزان تبديل نكنند

ما با اين تلفيق سعی كرديم 
هم بر مشكالت اجرايی غلبه 
كنيم، هم حوزه های موضوعی 

را با يكديگر و با مسائل زندگی 
پيوند دهيم
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ــای جغرافیایی که قباًل  ــن مهارت ه و همچنی
به طور ضعیف مدنظر بودند، توجه و تأکید شده 

است.
در  معلم ه�ا  ك�ردن  توانمن�د  ب�رای 
زمينه هايی كه اشاره كرديد و آشنايی 
با روش های متناس�ب ب�ا اين برنامه، 

برنامة خاصی داريد؟
ــن رکن در  ــم مهم تری ــر می کن من فک
ــوالت آن ها معلمان  ــی و تح برنامه های درس
ــتر از برنامه اهمیت  ــتند؛ حتی معلم بیش هس
ــا برنامه ای خوب طراحی شود و  دارد. چه بس
ــد آن را اجرا کند، یا برعکس، فقط  معلم نتوان
برنامه ای معمولی داشته باشیم و معلم بتواند آن 
را به بهترین شکل ارائه کند. باید سرمایه گذاری 
زیادی در این زمینه شود و کالس های ضمن 
خدمت، دوره های مفید و کارامد برای معلمان 

برگزار شود. 
ــه به وظایف و حوزة ما مربوط  تا جایی ک
چرا که ما دفتر تولید برنامه هستیم  می شود ـ 
ــد کتاب راهنمای معلم  ـ در حال تولی نه اجرا 
ــدارس و مناطق آن را  ــتیم و امیدواریم م هس
تقاضا کنند. گاهی کتاب های معلمان در انبار 
می ماند و تقاضایی برایشان نیست. خوب است 

معلمان عزیز این کتاب را مطالعه کنند.
ــایر  ــال طراحی و تولید س ــه ما در ح البت
ــم، نرم افزار،  ــی مثل فیل ــتة آموزش اجزای بس
ــتیم، اما ممکن است تولید  نقشه و... هم هس
ــد. ما در گذشته هم معلمانی  آن ها طول بکش
ــی از عناصر بستة  داشتیم که خودشان بخش
آموزشی را تولید می کردند. مثاًل معلم با توجه 
ــة دیواری، کرة جغرافیایی،  به کتاب، چند نقش
ــالید تاریخی و... تهیه می کرد. حتی خیلی  اس
ــا موبایل از مکان های  ــان با دوربین ی از معلم
ــد و در موقع تدریس  متفاوت عکس می گیرن
استفاده می کنند یا حتی مدل ها و ماکت های 
زمین شناسی و جغرافیایی تولید می کنند. من 
ــه ای به  ــه حداقل قفس فکر می کنم در مدرس
درس مطالعات اجتماعی اختصاص داده شود و 
معلم این موضوع را بداند که اگر این وسایل  را 
تولید کند، می تواند تا چند سال از آن ها استفاده 
کند. بنابراین، معلمان هم باید برای تولید بستة 

آموزشی دست به کار شوند؛ ضمن اینکه ما هم 
در حال طراحی و تولید نرم افزارهای متناسب با 

موضوعات درسی هستیم. 
 پس معلمان منتظر بسته های آموزشی 

هم باشند؟
ــتة آموزشی بله، مثاًل  بعضی از اجزای بس
ــود. ما در پایان  ــاب معلم حتماً آماده می ش کت
کتاب درسی هم کاربرگه هایی را برای فعالیت 
ــی کرده ایم و این تا حدی ما  در کالس طراح
را از کتاب های تست و تمرین بی نیاز می کند. 
ــانی که آمادگی دارند می توانند کتابی هم  کس
ــؤاالت  ــیابی تولید کنند و نمونه س برای ارزش
ــت معلمان  خوب و مبتنی بر اهداف را به دس

برسانند. 
معلم�ان در روش ه�ای تدريس خود 

بايد به چه نكات ديگری توجه كنند؟
نخست آنکه باید در محیط های یادگیری 
ــه به اینکه در برنامة  تنوع ایجاد کنند. با توج
ــی ملی حدود 100ساعت رسمی خارج از  درس

کالس برای کل دروس پیش بینی شده است، 
معلمان مطالعات اجتماعی دانش آموز را سه یا 
چهار بار در سال برای درس مطالعات اجتماعی، 
بیرون از کالس و مدرسه ببرند. مثاًل بازدید از 
ــات و  ــد، مؤسس ــوزه، منطقة جغرافیایی، س م
ــازمان آب،  ــای اجتماعی مانند بیمه، س نهاده
ــهر و روستا، آثار و ابنیة  شهرداری، انجمن ش
ــری دانش آموزان  ــی. این کار در یادگی تاریخ

بسیار مؤثر خواهد بود.
همچنین، دبیران می توانند صاحب نظران 
را به کالس دعوت کنند. مثاًل در بحث تولید، 
ــک تولیدکننده دعوت  ــرف از ی توزیع و مص
ــح دهد؛ ولو  ــغلش توضی ــد تا راجع به ش کنن
ــن کار به یادگیری و  ــدت زمان کوتاه. ای در م
ــدن موضوع درس کمک می کند.  کاربردی ش
معلمان می توانند گاهی کالس را در کتابخانه 
یا حیاط مدرسه یا نمازخانه تشکیل دهند و به 

محیط های یادگیری تنوع ببخشند.
ــاً معلمان فعالیت های کتاب را برای  ضمن
ــاهده  ــد. گاهی مش ــی نگذارن ــر درس باق آخ
ــدا باید درس  ــود آن ها فکر می کنند ابت می ش
ــوزان فعالیت ها را انجام  ــد و بعد دانش آم دهن
ــس و فعالیت تفکیک  ــد. یعنی بین تدری دهن
ــوند. ما امروزه در روش های نوین  قائل می ش
ــان به  ــس می خواهیم که بچه ها خودش تدری
مطالب برسند. آنچه که خود دانش آموز به آن 
دست پیدا می کند ارزشمند و نتیجة یادگیری 
ــه دارد، تجربه های  ــت. معلم وظیف عمقی اس
یادگیری یاددهی را بیافریند تا دانش آموز خود 
ــد. پس فعالیت ها باید در حین  به موضوع برس

تدریس انجام شود و نه پس از خاتمة درس.
ارزشيابی از كتاب چگونه خواهد بود؟

ابتدا باید بگویم که معلمان باید هراس از 
ــیابی را دور بیندازند. ما پیشنهاد کرده ایم  ارزش
ــتمر و 8 نمره  ــیابی مس ــره ارزش ــه 12 نم ک
ــیابی پایانی پیش بینی شود. ممکن است  ارزش
ــنهاد پذیرفته شود و اگر هم پذیرفته  این پیش
ــیابی مستمر و ده  ــد، حداقل ده نمره ارزش نش

نمره ارزشیابی پایانی خواهد بود.
ــت  ــة من به معلمان عزیز این اس توصی
ــتمر کتبی نباشد. ارزشیابی  که ارزشیابی مس

در گذشته، دروس تاريخ، 
جغرافيا و علوم  اجتماعی بيشتر 
جنبة انتقال اطالعات داشت، 

در حالی كه ارزش ها و نگرش ها 
يا به تعبير برنامة درسی ملی، 

عناصری مورد غفلت قرار 
می گرفت، مانند ايمان، 

اخالق، علم، 
عمل و تفكر

ما از تلفيقی كه حوزه ها را كاماًل 
در هم مستحيل كند، استفاده 
نكرده ايم، بلكه كوشيده ايم 

يك حوزة موضوعی غالب باشد 
و در عين حال پيوندهايی هم 
با حوزه های موضوعی ديگر 

داشته باشد
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ــا در بحث  ــرکت بچه ه ــی ش ــتمر یعن مس
ارائة  ــواری،  ــة روزنامه دی ــو، تهی و گفت و گ
تحقیق، نوشتن گزارش و... بنابراین معلمان 
ــن کارها امتیازاتی در نظر  باید برای تمام ای
ــتمر لحاظ کنند.  ــیابی مس بگیرند و در ارزش
ــتمر،  ــنهاد می کنیم برای نمرة مس حتی پیش
ــد. مثاًل درباره  ــارکت دهن خانواده را هم مش
ــم می تواند از خانواده  بحث صرفه جویی معل
بپرسد که آیا در نگرش دانش آموز تغییری به 
وجود آمده است یا نه. معلم می تواند با توجه 
ــه جوابی که خانواده می دهد، نمره ای برای  ب
ــنجش،  دانش آموز منظور کند. بنابراین در س
در وهلة نخست، معلمان به ارزشیابی مستمر 
ــه آزمون های  ــات را ب ــد و امتحان ــا دهن به

هراس آور برای دانش آموزان تبدیل نکنند.
ــیابی کتبی و پایانی   دوم اینکه در ارزش
ــداف مهم کتاب را در نظر بگیرند و  حتمًا اه
ــؤاالت حاشیه ای و پراکنده پرهیز  از طرح س
ــت کنند و در  ــون را رعای ــد. اصول آزم کنن
ــؤاالت تنوع ایجاد کنند. اگر  سطح و نوع س
ــس به خوبی انجام  ــا در حین تدری فعالیت ه
ــود، مطمئنًا  ــظ ش ــن  اصول حف ــرد و ای گی
دانش آموزان از پس ده نمرة ارزشیابی کتبی 

پایانی هم بر می آیند. 
ــة کتاب هم  ــا در مقدم ــر حال، م به ه
ــون این کتاب رویکرد  ــده ایم که چ یادآور ش
ــچ دانش آموزی  ــی و تربیتی دارد هی اجتماع
ــرخورده شود. معلم باید  نباید از این درس س
تمام توانش را به کار ببرد و به دانش آموزان 
ــک کند نه اینکه  ــان کم در رفع ضعف هایش
ــوم اجتماعی به باری بر  تاریخ، جغرافیا و عل
ــود. ما می خواهیم  دوش دانش آموز تبدیل ش
ــی از این درس  ــوزان خاطرة خوش دانش آم
ــبختانه وقتی کتاب با  ــند. خوش ــته باش داش
ــد می خورد، از آن  ــی  دانش آموزان پیون زندگ
ــتقبال می کنند. ما نباید این شیرینی را با  اس

امتحانات نامناسب تلخ کنیم. 
معلمان ب�رای توانمند كردن خود چه 
كاری می توانند انجام دهند؟ خصوصاً 
اگر كتاب معلم دير به دستشان برسد 

يا دوره ها دير برگزار شود.
ــتفاده از پایگاه اینترنتی  یکی از راه ها اس
ــف  ــر تألی ــی دفت ــات اجتماع ــروه مطالع گ
ــت. به هر حال، کتاب  کتاب های درسی اس
ــته  ــی و راهنما روی تارنمای ما گذاش درس
ــت، خودش این  ــود. معلمی که پویاس می ش

موضوع را دنبال می کند. 
ــان ما گمان  ــر اینکه برخی از معلم دیگ
ــود را در  ــند خ ــر چیزی را بپرس ــد اگ می کنن
معرض این اتهام قرار می دهند که بلد نیستند. 
ــی است که برای  در حالی که معلم خوب کس
ــود از تجربة  ــی خ ــود روش های آموزش بهب
ــتفاده  ــته و موفق اس معلمان کارامد و برجس

می کند و پرسیدن را برای خود بد نمی داند.
سوم اینکه معلم مطالعات اجتماعی باید 
ــد و خود را از نظر سواد علمی به  به روز باش
ــتان  روز کند. مثاًل در حوزة تاریخ ایران باس
ــی  ــوادش در حد کتاب درس ــطح س نباید س
ــتری داشته  ــد، بلکه باید اطالعات بیش باش

باشد. و کتاب هایی را که در این زمینه وجود 
ــارة جغرافیا  ــد یا درب دارند مطالعه کرده باش
مثاًل پایگاه اینترنتی جغرافیایی یا برنامه ها و 
ــمینارهای حوزة جغرافیا را شناسایی کرده  س
ــد. نباید به همان معلومات و کتاب هایی  باش

که سال ها پیش خوانده است بسنده کند.
ويژگی ه�ای ديگ�ر معل�م مطالعات 

اجتماعی چيست؟
ــی باید نقش  ــات اجتماع ــم مطالع معل
ــد. اگر معلمی نسبت به  ــته باش الگویی داش
ــته  ــت حس و عالقه نداش حفظ محیط  زیس
ــه دانش آموز انتقال  ــد، نمی تواند آن را ب باش
دهد. یا اگر قانون مداری و عدالت در رفتارش 
ــته باشد، نمی تواند در تدریس این  نمود نداش
ــم مطالعات  ــد. معل ــق باش ــات موف موضوع
ــت، چرا که  ــخت تر اس ــی کارش س اجتماع
ــیاری از مضمون های  ــوزان باید بس دانش آم
تربیتی و اجتماعی را در خود معلم احساس و 
ــاهده کنند تا آن ارزش ها و نگرش ها در  مش

آن ها هم درونی شود.
ب�رای معلمان مطالعات اجتماعی چه 
توصيه ای داريد تا كارشان را بهتر و 

راحت تر انجام دهند؟
1. اصواًل مدتی طول می کشد که برنامة 
ــا نگران  ــا بیفتد. ام ــرای معلمان ج جدید ب
نباشند، با مطالعة راهنمای معلم و دسترسی 
به پایگاه اینترنتی نکات الزم را مطالعه کنند. 
2. بهتر است معلمان، مشارکت خانواده ها را 
ــک بگیرند. البته  ــد و از آن ها کم جلب کنن
ــارج از  ــه تکالیف خ ــت ک ــور این نیس منظ
ــوان دانش آموزان تعیین کنیم، به  طوری که  ت
ــود. ما انتظار  ــواده مجبور به انجام آن ش خان
ــت کنند  نداریم والدین روزنامه دیواری درس
ــد، ولی می توانیم خانواده ها را  یا تحقیق کنن
ــای تربیتی و پرورش مهارت ها و  در جهت ه
ــازی ارزش ها همگام کنیم. معلمان  درونی س
ــه برای  ــال چند جلس ــد در طول س می توانن
ــب و  اهداف تربیتی کتاب را  خانواده ها ترتی
توضیح دهند و از آن ها بخواهند در خانه هم 

بر این موارد نظارت داشته باشند. 

معلمان می توانند در طول سال 
چند جلسه براي خانواده ها 

ترتيب و  اهداف تربيتی كتاب 
را توضيح دهند و از آن ها 

بخواهند در خانه هم بر اين 
تغییر و تحول موارد نظارت داشته باشند

كتاب درسی عربی

نشانی پايگاه اينترنتی 
گروه  درسی مطالعات اجتماعی 

دفتر تأليف كتاب های درسی:
http://socialstudies-

dept.talif.sch.ir

24
آمــوزشپاية هفتم



ــطه خواهد شد. این کتاب، پس  ــطه در مهر 92 وار د مدارس دورة اول متوس ــال اول متوس ــی عربی س کتاب جدیدالتألیف درس
ــت. رویکرد جدید راهنمای برنامة درسی عربی »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم  ــال، کاماًل تغییر کرده اس ــت 15 س از گذش
ــت که دانش آموز را در درک  ــخصًا مهارت های چهارگانة زبانی در این حوزه به میزانی اس ــنایی با زبان عربی و مش ــت. آش متن« اس
ــی او مؤثر باشد. اما در  ــالمی کمک کند و در تقویت زبان فارس معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومان و متون دینی و فرهنگ اس
ــت. شیوة رسیدن به این رویکرد، متن محوری است. به این منظور، ابتدا واژگان پرکاربرد  ــده اس این کتاب به مکالمه نیز پرداخته ش
ــدند که عالوه بر داشتن بار ارزشی و پیام فرهنگی، واژگان پربسامد  ــدند. سپس عبارات و متونی برگزیده ش ــتخراج ش زبان عربی اس
نیز دارند. کتاب عربی پایة اول دورة اول متوسطه در چهار فصل و بیست درس کوتاه تنظیم شده است. حجم هر درس سه یا چهار 
ــة متعارف آموزشی را دارد. در هر درس آموخته های پیشین دانش آموز بازآموزی می شود  ــت و قابلیت تدریس در یک جلس صفحه اس

تا آموزش ها ملکة ذهن شوند.
ــی و پس از اجرای اعتباربخشی رسمی  ــتان های کشور، بارها بررس ــی تهران و شهرس ــات گروه های آموزش این کتاب در جلس

بازنگری شد.
گروه تألیف کتاب درسی عربی شورایی نه نفره است که اعضای آن را استادان و دبیران درس عربی سه سال دورة اول متوسطه 
ــی نوشته شد. تألیف راهنمای برنامة درسی عربی مدت پنج سال به  ــکیل می دهند. این کتاب پس از تدوین راهنمای برنامة درس تش
طول انجامید و در آن جدول وسعت و توالی هر شش کتاب دورة جدید متوسطه تدوین شد. کتاب اول آغازگر راهی است که ادامة 

آن در پایه های بعد به صورتی هدفمند تبیین شده است.
ــتفاده  ــت. در نیمة اول از امثال و حکم زبان عربی اس كتاب دو نيمه دارد: نیمة اول عبارت محور و نیمة دوم متن محور اس
ــت، زیرا دانش آموز در ابتدای سال، در آغاز راه است، هنوز با ساختار زبان آشنا نیست و ذخیرة واژگانی ندارد. به تدریج که با  ــده اس ش
ــنا شد، به نیمة دوم کتاب می رسد که در آن آموزش مکالمه صورت می گیرد. عالوه بر مکالمه، داستان و ابتسامات  ــاختار زبان آش س

نیز زینت بخش کتاب شده اند. 
ــده است. راهنمای بارم بندی امتحانات در این کتاب  ــی آماده ش کتاب راهنمای معلم این درس نیز هم زمان با تألیف کتاب درس

درج شده است. تهیة بقیة اجزای بستة آموزشی از قبیل فیلم، نرم افزار و پوستر نیز در دستور کار قرار دارد.
ــنهاد دهد امتحان عربی پایة اول متوسطة جدید، در خرداد 93 به صورت  ــنجش پیش ــی عربی در نظر دارد به ادارة س گروه درس

کشوری برگزار شود تا سبک ارزشیابی در کشور هماهنگ باشد. 

نشانی پايگاه اينترنتی گروه درسی عربی دفتر تأليف كتاب های درسی:__
  http://arabic-dept.talif.sch.ir_________________

تغییر و تحول 
كتاب درسی عربی

عادل اشكبوس
کارشناس مسئول گروه درسی عربی دفتر تألیف کتاب های درسی
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از صدر اسالم تاکنون در میان مسلمانان، توانایی خواندن و فهمیدن 
قرآن کریم از مهم ترین اهداف تعلیم وتربیت بوده است.

ــالم در فرهنگ  ــور ما نیز به اقتضای جایگاه خاص دین اس در کش
ــوزش قرآن به طور خاص  ــالم، آم مردم و جایگاه ویژة قرآن در دین اس
مورد توجه است و مردم از نظام تعلیم وتربیت انتظار دارند با ایجاد شرایط 
مساعد، زمینة الزم را برای تحقق اهداف مقدس این درس فراهم آورد.

ــت به تدریج  ــوزش قرآن درصدد اس ــرورش، درس آم در آموزش وپ
ــتفاده از قرآن کریم  ــوزان را به مهارت های پایه و اصلی در اس دانش آم

برساند. اهم این مهارت ها به اختصار عبارت اند از: 
1. توانایی خواندن قرآن کریم

2. توانایی درک معنای عبارات و آیات قرآن کریم
3. آشنایی با روش ها و مراتب ساده و اولیة تدبر در آیات قرآن کریم
ــوند.  ــه انس با قرآن کریم منجر ش ــارت اصلی باید ب ــه مه این س
ــتمر آیاتی از آن  ضروری ترین بخش انس با قرآن، خواندن روزانه و مس
است که باید همراه با سه مهارت اصلی فوق صورت گیرد. هر چند این 
ــه رکن اصلی بهره گیری از قرآن کریم است، اما  ــه مهارت، پایه و س س
انس با قرآن از چنان اهمیت و نقشی برخوردار است که اگر محقق شود، 
نقص های احتمالی دیگر را به تدریج و به طور طبیعی برطرف می کند. از 
این رو باید دستیابی دانش آموزان به انس با قرآن کریم از ابتدای آموزش 
ــی از جایگاه خاصی  ــطه، هم در برنامة آموزش قرآن تا پایان دورة متوس
ــد و هم در فرایند آموزش وجهة همت اصلی معلمان عزیز  برخوردار باش

قرار گیرد.
ــت، سه مهارت اصلی آموزش قرآن و انس با قرآن کریم  بدیهی اس
مانند اسکلت و ارکان اصلی هر بنا هستند. هر چند ایستادگی یک بنا بر 
ــت، اما تا این ارکان با سایر اجزای ضروری  ــتوار اس ارکان اصلی آن اس
ــود، آن ساختمان برای سکونت و زندگی  ساختمان کامل و پوشانده نش

قابلیت الزم را نخواهد داشت.
ــر پایة تحصیلی، اموری  ــب با ه از این رو، در آموزش قرآن، متناس

ــنیدن قرائت زیبای قرآن و عالقه به خواندن قرآن با صوت زیبا  مانند ش
و آهنگین، آشنایی با مفهوم و مضمون پیام های قرآنی و ارتباط آن ها با 
ــوره ها، آیات و پیام های زیبای قرآن، آشنایی با  زندگی، حفظ برخی از س
برخی از داستان ها و نکات جالب قرآنی، انجام فعالیت های جذاب و متنوع 
ــم و یادگیری آن، خواندن روزانه و  ــور تقویت عالقه به قرآن کری به منظ
مستمر قرآن، همه با هم بنای محکم و زیبای آموزش قرآن را می سازند.  

دانش آم�وزان در درس ق�رآن، س�ال اول متوس�طه را ب�ا چ�ه 
توانايی هايی آغاز می كنند؟

ــود که محتوا و برنامة آموزش قرآن در همة پایه های  تالش می ش
ــد، یعنی به همة مهارت های اصلی و  تحصیلی از جامعیت برخوردار باش
ــایر امور ضروری توجه کند، اما در هر دوره یا پایة تحصیلی، برخی از  س
ــتری دارند. این محور در دورة ابتدایی،  این اجزا اهمیت و محوریت بیش
مهارت توانایی خواندن قرآن است؛ هر چند که به سایر مهارت های اصلی 

نیز در حد الزم توجه شده است.
ــال اول متوسطه،  از این رو انتظار می رود، دانش آموزان در ورود به س
ــم از توانایی الزم برخوردار  ــمردة قرآن کری حداقل در خواندن آرام و ش
باشند. اگر عموم دانش آموزان این توانایی را داشته باشند، شما در آموزش 
این درس با مشکل خاصی روبه رو نمی شوید. می توانید در یکی دو جلسة 
اول یا ارزشیابی ورودی، میزان توانایی دانش آموزان کالس را در خواندن 
ــد، باید در  ــنجید. اگر این توانایی در حد قابل قبول نباش قرآن کریم بس
زمان آموزش قرائت قرآن به نکات و روش های حل مشکالت روخوانی 
ــتر توجه کنید. این نکات و  و چگونگی تقویت مهارت خواندن قرآن بیش
روش ها در کتاب مبانی و روش  آموزش قرآن در دورة ابتدایی )کد 6011( 
و نیز کتاب مبانی و روش آموزش قرآن در دورة راهنمایی )کد 1008/1( 
ــت. با مراجعه به این دو کتاب و استفاده از توضیحات مربوط به  آمده اس
این بخش، می توان در چند جلسه دانش آموزان را به سطح قابل قبولی در 

مهارت خواندن قرآن رساند.

آموزش قرآن 
در جست وجوی چیست؟

مسعود وكيل
رئیس گروه درسی قرآن و معارف دفتر تألیف کتاب های درسی
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ــا و ارزیابی های  ــه گزارش های دریافتی، با تردیده ــبختانه با توجه ب خوش
ــوزگاران دورة ابتدایی در آموزش قرآن،  ــه عمل آمده و به دنبال تالش های آم ب
ــتری در این زمینه دست  ــته به توانایی های بیش ــبت به گذش دانش آموزان نس

یافته اند.

ساختار و محتوای كلی كتاب آموزش قرآن سال اول متوسطه
کتاب 12 درس دارد. هر درس شامل دو بخش اصلی آموزش قرائت 
ــناخت قرآن  و مفاهیم )درک معنای( قرآن و نیز یک بخش تکمیلِی ش
ــی( یعنی در دو هفته  ــه )چهار ساعت آموزش ــت که باید در دو جلس اس
ــة اول هر درس، دو صفحة  ــود. در جلس ــیابی  ش تدریس، تمرین و ارزش
ــت در کالس و تعدادی از عبارات و آیات همین  قرآن برای تمرین قرائ
ــده است و برای جلسة  دو صفحه برای آموزش مفاهیم در نظر گرفته ش
دوم، یک صفحة قرآن و فرازی از آیات سادة همان صفحه برای آموزش 

مفاهیم و نیز بخشی به عنوان شناخت قرآن طرح ریزی شده است. 
برای سال اول متوسطه از ابتدای سورة یونس تا پایان سورة مؤمنون، 
ــده است. برخی از  یعنی کمی بیش از هفت جزء قرآن کریم، انتخاب ش
ــوند و برخی نیز  صفحات قرآنی این هفت جزء در کالس خوانده می ش
به عنوان تکلیف »انس با قرآن در خانه« برای قرائت روزانة دانش آموزان 
در نظر گرفته شده اند. ضمناً کل صفحات قرآن کریم همراه با قرائت دو 
ـ   مرحوم استاد منشاوی و استاد پرهیزکار  ـ در قالب یک لوح  قاری ممتاز 
فشرده، همراه با کتاب درسی، به دانش آموزان ارائه می شود تا در کالس 

و خانه از آن استفاده کنند.
ــت، عالوه بر بخش های مذکور، تلفظ صحیح حروف  قابل ذکر اس
ــاده و عملی، از اهداف آموزش قرائت   ــیار س ــی بس خاص عربی به روش
ــت که در کنار تقویت روان خوانی و زیباخوانی قرآن کریم تدریس و  اس

تمرین می شود.

روش كلی تدريس بخش های هر درس
آموزش قرائت

1. پيش خوانی آيات: دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفری، 
ــه را ابتدا به آرامی برای یکدیگر می خوانند. در حین انجام  آیات هر جلس
ــن فعالیت، معلم میان آنان حرکت می کند و ضمن نظارت بر خواندن  ای
آن ها، برخی پرسش هایشان را به کوتاهی پاسخ می دهد. برای این فعالیت 

حدود پنج دقیقه وقت اختصاص می دهیم.
2. رفع اشكاالت: پس از فعالیت پیش خوانی، در صورتی  که معلم 
ــکاالت دانش آموزان در خواندن قرآن مهم و  ــخیص دهد برخی اش تش
عمومی تر است، آن ها را روی تخته می نویسد و برای کل کالس توضیح 

می دهد. 
3. استماع قرائت آيات: قرائت آیات در س از روی لوح فشرده 
ــود و دانش آموزان همراه آن زمزمه می کنند.  یا نوار صوتی پخش می ش
در این قسمت، معلم با استفاده از قرائت پخش شده، توجه دانش آموزان 

را به تلفظ صحیح حرف مورد نظر در هر درس جلب و به اختصار آن  را 
تمرین می کند.

ــدادی از  ــتماع، تع ــس از اس 4. فردخوان�ی دانش آم�وزان: پ
ــت تعداد  ــات درس را برای کالس می خوانند. بهتر اس ــوزان آی دانش آم
ــتری از دانش آموزان و هر کدام حدود یک سطر از آیات را بخوانند.  بیش
دانش آموزان را تشویق کنید تا حد امکان شبیه قرائت پخش شده بخوانند.
به این ترتیب، نیمی از وقت هر جلسه )حدود 40 دقیقه( به تدریس 

و تمرین قرائت آیات درس اختصاص می یابد.

آموزش مفاهيم )درک معنا(
ــدا خود  1. انج�ام فعاليت ه�ا توس�ط دانش آم�وزان: ابت
ــری، فعالیت های هر بخش را  ــه نف دانش آموزان، در گروه های دو یا س

مطابق آنچه در کتاب آمده است، در کالس انجام می دهند.
2. خواندن برای كالس و تصحيح: پس از انجام هر فعالیت 
توسط گروه های دانش آموزان و قبل از انجام فعالیت بعدی، هر دانش آموز 
ــد تا تمرین و  ــورت فردی برای کالس می خوان ــان فعالیت را به ص هم
تصحیح شود. نیم دیگری از وقت هر جلسه )حدود 40 دقیقه( به تدریس 

و تمرین بخش مفاهیم همان جلسه اختصاص می یابد.
ــی از ترجمة  ــارات قرآن ــای عب ــی درک معن تذك�ر مه�م: توانای
تحت اللفظی )کلمه به کلمه( توسط خود دانش آموزان آغاز می شود. دبیران 
محترم ضمن پرهیز کامل از دیکته کردن ترجمه به دانش آموزان، باید بر 
ترجمة تحت اللفظی تأکید کنند و بر ترجمة روان نیز اصرار نورزند. بدیهی 
ــت ترجمة تحت اللفظی، در صورت صحیح بودن، مورد قبول است و  اس
دانش آموزان با توجه به توانایی های فردی خود، به تدریج به ترجمة روان 
و معمولی دست می یابند. به این ترتیب، اولین و مهم ترین گام اساسی در 

کسب توانایی فهم معنای آیات قرآن برداشته می شود.

ارزشيابی
پس از تمرین و تدریس مطالب هر جلسه، دانش آموزان را به انجام 
ــویق و ترغیب می کنیم. در آغاز جلسة  تکالیف انس با قرآن در خانه تش
بعد، ضمن بررسی این تکالیف، هر دو بخش قرائت و مفاهیم جلسة قبل 

پرسش و ارزشیابی می شود.
ــه به عمل می آید،  ــیابی های مستمر که در هر جلس عالوه بر ارزش
ــال در دو نوبت از همة دروس  مطابق آیین نامه های مربوط، در طول س
ــیابی پایانی به عمل می آید. در هر دو نوبت،  و از جمله درس قرآن ارزش
نیمی از نمره به قرائت )شفاهی( و نیم دیگر به مفاهیم )کتبی( اختصاص 

می یابد.
دبیران محترم می توانند ضمن دیدن فیلم آموزشی و نیز با مراجعه به 
کتاب راهنمای معلم مربوط و همچنین تماس با گروه قرآن دفتر تألیف 
کتاب های درسی، سؤاالت و پیشنهادهای خود را با کارشناسان این گروه 

در میان بگذارند.  
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گزارش نشست 
گروه زبان وادب فارسی 
با سرگروه های شهر و شهرستان های مناطق تهران

برنامة 
درسی مصوب 
پیش بینی شده 

در سال تحصیلی 
1392

سمانه نادری دلپاک

در پی تغييرات و دگرگونی هايی كه در س�ازمان دهی محتوای كتاب های درس�ی از 
سال های گذش�ته آغاز شده بود، 14 ارديبهشت 92 در نشستی با سرگروه های درس 
زبان  و ادب فارس�ی شهر و مناطق شهرستان های استان تهران تغييرات مزبور مطرح 
ش�د تا مشكالت احتمالی بررسي ش�ود. از جمله موضوعات اين نشست لزوم پرورش 
مهارت های خوانداری و نوش�تاری زبان فارس�ی، مي�زان و چگونگی تغييرات محتوای 
كتاب های درسی، و سياست های برنامه ريزی و آموزشی را می توان نام برد. اين نشست 
با حضور آقای دكتر فريدون اكبری شلدره، رئيس گروه زبان و ادب فارسی دفتر تأليف 
كتاب های درسی، آقای كوروش اميری نيا، معاون دورة متوسطه دفتر تأليف، آقای دكتر 
حسين قاسم پور مقدم، عضو هيئت علمي گروه زبان و ادب فارسي دفتر تأليف و خانم 
دكتر معصومه نجفی، كارش�ناس گروه زبان و ادب فارس�ی دفت�ر تأليف، آقای عليرضا 
چنگيزی و خانم سلطانی، دبيران مجرب، در جمع سرگروه های مناطق نوزده گانة شهر 

تهران و معلمان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
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 لزوم برپايی نشست و موضوعات مطرح شده
ــازمان دهی محتوای  ــرات و دگرگونی هایی که در س ــة تغیی در ادام
ــی از سال های گذشته آغاز شده بود، امسال کتاب سال  کتاب های درس
ــتان و پایة اول متوسطه را پیش رو داریم. قصد ما این بود که  ــوم دبس س
پیش از تعطیلی مدارس و پراکندگی معلمان نشستی با هم داشته باشیم 
ــتان و همکاران اطالع دهیم. اشاعة  ــی از برنامة خود را به دوس و بخش
ــال تحصیلی جاری و اطالع رسانی  برنامه پیش از تعطیلی مدارس در س
به همکاران در این زمینه سبب می شود اندکی از هراس ها و نگرانی های 
ــاختار برنامة  ــما را با س ــت ش ذهنی همکاران کاهش یابد. در این نشس
ــی در دورة اول  ــزان تغییرات درس ادبیات فارس ــی، چگونگی و می درس
متوسطه آشنا خواهیم کرد. همچنین شرح خواهیم داد که برنامة درسی 

فارسی در سال هاي دوم و سوم چه تغییراتی خواهد داشت. 
ــت، تداوم و تمرکز و هم نوایی با افرادی است که  گام اول ما در این نشس
ــه به این جمع خواهند  ــت حضور دارند و افراد جدیدی ک ــون در این نشس اکن

ــاخت زمان بندی و ساعت  ــت. از جمله موضوعاتی که مطرح خواهیم س پیوس
درس معلمان، و آموزش نیروی انسانی در دورة متوسطه است. 

مقصود از مهارت های خوانداری، عناصر و سازه های مهارت های گفتاری و 
شفاهی زبان است و اینکه در آموزش زبان فارسی تاکنون چقدر به عنوان معلم 

به ریزمهارت های خواندن مثل درنگ، تکیه و لحن توجه کرده ایم.
در مجموع قرار است که برای زبان فارسی در دو قلمرو مهارت های 
ــتاری برنامه ریزی کنیم و آموزش را پیش  خوانداری و مهارت های نوش
ــود، اما نه در دو  ــازمان دهی می ش ببریم. کتاب بر مبنای این دو بنیان س
جلد جداگانه. این دو قلمرو در تألیف همزاد و همراه با هم در یک کتاب 
ارائه می شوند. البته اگر می توانستیم دو جلد کتاب ارائه بدهیم بهتر بود، 

اما فعاًل نگاه ما تلفیق این دو قلمرو در یک جلد است.
سپس سرگروه های مناطق به نکاتی اشاره کردند:

 پرورش مهارت های خوانداری
مهارت های خوانداری از دو واژة مهارت و خوانداری )خواند+ار+ی( 
تشکیل شده است. در اینجا مهارت جمع بسته شده است و نکته اینجاست 
ــت. روخوانی یکی از کارکردهای ما در  که مهارت فقط در روخوانی نیس

خواندن است.
ــودن دریچه های  ــای خوانداری گش ــدف در پروراندن مهارت ه ه
ــم، روح و حس و حال است. حضرت علی  )ع( می فرمایند: »چشم ها  چش
پیشاهنگان عقل و خردند«. نباید به آسانی از کنار این حرف گذشت. این 
گزینه گویی ها به قدر کتاب ها می ارزد. در کتاب »کشف المحجوب« من 
به این کالم رسیدم که به واقع  ترجمه ای از کالم حضرت علی  )ع( است 
ــت:  ــان را آفریده و در او پنج در تعبیه کرده اس و می گوید: »خداوند انس
ــودن، و این پنج،  ــیدن، دِر بوییدن، دِر پس ــنیدن، دِر چش دِر دیدن، دِر ش

سپهساالران عقل و علم اند.«
ــی از این دریچه ها بهره بگیریم.  می خواهیم در آموزش زبان فارس

مگر خواندن نخستین دریچة خوب دیدن نیست؟ خوانش پیوسته است 
ــت. خوب  با گام هایی پیش از دیدن. دیدن دریچة خوب گوش دادن اس
ــازی ذهن و زبان. در هماورد  ــت برای فعال س گوش دادن دریچه ای اس
زبان آموزی یکی از کارهای ما همین است: »تربیت مهارت خوب گوش 

کردن« که بعدها بتواند ما را به خوانش و ادراک خوانداری برساند.
چه میزان ما در آموزش زبان این دریچه ها را به بازی می گیریم؟ چقدر 
این دریچه ها گشوده اند؟ گشودن دریچه های گوش و چشم دانش آموزان 
با تلنگرهای من و شما امکان پذیر است. وقتی شما کسی را به آهنگ و 
آیین آموزش می دهید، سبب بیداری حس خفتة دانش آموز خواهید شد. 
اگر یک بیت شعر به درستی خوانده شود، هر فارسی زباِن زبا ن فهمی را به 
درنگ وامی دارد. اما اگر فراز و فرودهای زبانی رعایت نشود، ارج و شکوه 
زبانی از بین می رود. علما بر این باور بودند که زبان فارسی برای خودش 
موسیقی، وزن و آهنگ دارد. ایرانیان تواناترین سخنوران بودند، امروز چه 

بر سر زبان ما آمده است؟

سيدحسن التجاء 
)منطقة 3(: 

خوب است هماوردهایی برای همکاران 
و معلمان ادبیات برگزار شود و برای بهتر 

کار کردن و ایجاد انگیزه در همکاران 
اقداماتی ترتیب داده شود.

دكتر اكبری شلدره: 
اولین بار در کشور در هماورد 

مهارت های خوانداری، ستیزی در خواندار زبان 
فارسی بین دانش آموزان روی داد که دانش آموزان با تمام 

اشکال و کمال زیبایی، در قلمرو آوایی زبان در برابر جمع روخوانی 
می کردند. اما همین بچه ها لغزش های بدی داشتند که برخاسته 
از عملکرد معلمان بود. پیشنهاد خوبی است که در همة مناطق با 
همکاری شما هماوردهایی برگزار شود که مخاطبشان معلمان 
باشند. هماورد خواندن در فارسی دوره هاي اول و دوم متوسطه 

که در آن بیاموزیم، متن را می شود با آهنگ زیباتری 
خواند و زیبایی زبانی را حس کرد.

دكتر اكبری شلدره
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 اهداف آموزشی در پرورش فن بيان دانش آموزان
ــوزان توجه  ــرورش فن بیان دانش آم ــخنوری به پ ــا چقدر در س م
ــی از تمرین ها و  ــم؟ چقدر به آن ها فرصت گفتن می دهیم؟ بخش داری
فعالیت های کتاب به طور آگاهانه به قصد پرورش فن بیان طراحی شده 
ــت، در حالی که معلمان آن را به امال تبدیل و دانش آموز را وامی دارند  اس
بنویسد. وقتی آگاهانه کتاب را در برنامه ریزی، دوکفه ای می بینیم، کفة 
ــت؛ یعنی بگو، بشنو  مهار ت های خوانداری پهنة ورزش های کالمی اس
و ببین. قلمرو دیگر، پهنة مهارت های نوشتاری است. هر چه می خواهد 

دل تنگت بنویس. این سامانه ها را باید در آموزش با درنگ پیش برد. 
خواهش من این است که برای سال تحصیلی 1392 که با ما برای 
اشاعة بهتر برنامه همراه خواهید شد، به این ساختار و سازمان دهی توجه 
ــی هر یک از عناصر سازه ای در برنامه با درنگ  کنید. به اهداف آموزش
ــت.  ــده، حتماً قصدی در آن بوده اس نگاه کنید. اگر این گونه طراحی ش
گاهی ما به تجربیات بدی برمی خوریم که البته تلنگری بر ماست. چند 
ــود، از یک کالس بازدید  ــال پیش که کتاب راهنمایی تازه درآمده ب س
ــازه ای کتاب در آن آشکار بود. با  ــاختار س ــتیم که بی توجهی به س داش
ــدن کتاب دانش آموزان، آهنگ آموزش هر همکار را می توان دید. در  دی
ــتاری، دانش آموزان تمام تمرین های شمارة  ردیف اول تمرین های نوش
ــک کتاب را الک گرفته بودند. همین طور ردیف دوم تا آخر. این صدا  ی
ــت، چون همة کالس همگون عمل  ــت که از کجا برخاسته اس پیداس
ــتاری این بود: »از متن درس واژه هایی را  ــؤال اول نوش کرده بودند. س
ــاده بود اما اجبار  که ارزش امالیی دارند، بنویس«. آن تمرین اگرچه س
ــی درس را در  ــه واژگان امالیی و بازخوان ــه درس و نگاه ب ــت ب بازگش
ــخیص و خوب  ــت. بازخوانی درس از یک طرف پرورش تش خود داش
ــت و از طرف دیگر شناخت بافت و ساخت امالیی و توجه به  دیدن اس
جمله های به کار رفته! چهار تا پنج هدف مهم آموزشی پشت یک تمرین 
ساده نشسته است. توجه به ساختار کتاب و مجال دادن به مهارت های 
خوانداری و مهارت های نوشتاری از بنیادهای فکری ما در برنامه ریزی 

و سازمان دهی محتواست.
دومین دریچه ای که باید به سراغ آن رفت، دریچة گوش است. در 

»مثنوی« می خوانیم: 
جانور فربه شود از راه نوش
آدمی فربه شود از راه گوش

ــان از دریچه های  ــازی ذهن و زب ــت. فربه س این کار من و شماس
ــما  ــوش؛ رعایت کردن بافت های آوایی زبان در خوانش متن. اگر ش گ
ــما در خوانش باید به  ــی را می خوانید، آهنگ رفتار ش یک درس حماس
دانش آموز بفهماند که این متن لحن حماسی دارد، اما متنی که حس و 
حال غنایی دارد از آهنگ متفاوتی برخوردار است. در این بخش ما نیاز 
داریم که آموزش جدیدتری ببینیم و ارائه دهیم؛ آموزش پاره مهارت های 
خوانداری. آموزشی که هیچ کس تا امروز از دبستان تا دانشگاه به من و 

شما یاد نداده است. ما اولین قدم را در این راه برمی داریم و دلیلش هم 
این است که ما زبان فارسی را در جامعه به طور طبیعی و به خودی خود 
ــت، باید به خودمان  ــما آموزش اس فرا گرفته ایم. اکنون که کار من و ش
کمک کنیم در کشور و در قلمرو مهارت های خوانداری، با هدف خوانش 

متن و برای رسیدن به ادراک درست، هماوردهایی را اجرا کنیم.
ــومین دریچه در مهارت های خوانداری، »پسودن« است. ما فکر  س
می کنیم فقط این دو دیده، چشم هایی هستند برای پروراندن ذهن. نه، 
حواس! این پنج حس، سپهساالران علم اند. این حس را چقدر در آموزش 
ــان به بازی می گیرید؟ من فکر می کنم زیباترین حس برای پرورش  زب

فکر در انشا، بهره گیری از همین حواس است؛ به ویژه حس المسه.
چهارمین حس بویایی است. چقدر به پهنای ذهنی و فکری بچه ها 
ــبت به رنگ و بوی واژگان درنگ کنند؟ این ها هر  تلنگر زده اید که نس
کدام زمینه های لطیف و حس برانگیزی را در بچه ها ایجاد می کند. واژة 
ــو چه رنگ و بویی دارد؟  ــم چه رنگی دارد؟ چه بویی دارد؟ واژة دی معل
ــی این کار را انجام داد. چون یکی از  ــاده می شود به طور قیاس خیلی س
راه های پرورش ذهن بهره گیری از عنصر »قیاس« است. بنابراین یکی 
از روش هایی که در پرورش مهارت های خوانداری برای ما دبیران زبان 
فارسی مفید است، برانگیختن حواس برونی و ظاهری است. چون اینان 
دریچه هایی برای توانمندسازی ذهن زبان آموزند که من به آن ها می گویم 
»رودهای درون ریز«؛ رودهایی خروشان که از ستیغ قله ها سربرمی کشند 
و به سوی دامنه ها سرازیر می شوند و به ذهن کودک می ریزند. وقتی با 
ــم سر می بینید با این حس لمس می کنید و می توانید برای کالس  چش
ــایی؛ یعنی مجال دادن به خیال، چون  توصیف کنید. این یعنی زبان گش
خیال شما دارد زایا و پرورده می شود. کسی که از حواسش نتواند استفاده 
کند و نتواند حواسش را بپروراند، نوشتنش هم خشک است. من به این 

افراد »دبیران خشک خامه« می گویم.
ــیاری از همکاران ما دریچه های ذهنشان بسته است و خوانش  بس
خشکی دارند. اول باید دریچه هایمان را به سمت دنیای ذهن خودمان 
بگشاییم و حس لطیف خودمان را به دنیای ذهنمان دعوت کنیم، تا بعد 
بتوانیم ذهن زبان آموز را هم به خوبی ورز بدهیم و بپرورانیم. همة این ها 
ــود. ما معتقدیم هر واژه  ــت که در خوانش قدرتمند ش به این منظور اس
ــاختی در زبان، روح و عمر دارد. شما همواره دستور  در هر زبان و هر س
ــد و گفته اید که انواع جمله از دید خبر عبارت اند از: خبری،  درس داده ای
ــی، عاطفی و امری. من می گویم این هیچ ارزشی ندارد، اگر شما  پرسش
ــراغ پیام های عاطفی و حسی این جمله ها نروید. ما فقط گفته ایم  به س
اگر در آخر جمله این عالمت را گذاشته باشند، سؤالی می شود و... این ها 
پوستة زبان اند؛ روح زبان نیستند. کار من و شما گشودن چشم درون به 
سمت روشنایی است. کار دبیران زبان و ادب فارسی واژه آموزی نیست، 
بلکه انتقال حس و حال زبان است. ما نه در مدرسه و نه در دانشگاه این 

آموزش ها را نداشته ایم.
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ميترا    حمدخمسه
)منطقة 4(: 

چه خوب بود نکاتی در مورد مهارت های 
خوانداری در جدول پیشنهادی دانش زبانی به جای 
بخش بن ماضی و مضارع و... البه الی این نکات 
زبانی می آمد که برای درس های اول حالت تکرار 

دورة پیش را داشت. یا این نکات در قالب 
جزوه به همکاران ارائه می شد.

نسرين 
فرجيان عباسی )منطقة 2(: 

تمرین های مرتبط با دانش های زبانی در 
کتاب کم رنگ اند و بچه ها در ورود به دبیرستان 

دچار مشکل می شوند. لطفاً به تمرین هایی 
پیرامون دانش های زبانی در راستای حل این 

مشکل توجه بیشتری شود.

دكتر اكبری شلدره:
در این تغییرات سعی کرده ایم 

چنین کاستی هایی را برطرف کنیم. در 
بخش مهارت های نوشتاری، فعالیت هایی 

طبقه بندی شده را نوشته ایم و به 
تمرین ها اضافه کرده ایم.

دكتر اكبری شلدره:
 در کتاب این نکات برای دانش آموز 

با بیانی دیگر آمده است. مثاًل این شعر را با 
آهنگ دیگری هم می شود خواند! اما برای همکاران 
در راهنمای معلم می گوییم که این لحن، لحن روایی 
است و آهنگ و لحن شعر دیگر تعلیمی است. این 

آموزش ها برای آن است که در کالس بتواند 
آن ها را به کار بگیرد.

 
اعظم تاجيك )منطقة 1(: 

بچه ها باید از ادبیات لذت ببرند و با توجه 
به مسئلة نمره، همه باید قبول شوند. بنابراین هم 

معلم باید لذت ببرد هم دانش آموز و راهی نداریم جز 
اینکه تولیدات ادبی دانش آموزان را افزایش دهیم: 
شعر بگویند؛ داستان بنویسند؛ به روزنامه و رسانه 

مطلب بدهند و... اجازه بدهند معلمان 
متخصص کار کنند. 

 تغيي�رات روش زبان آموزی و نكات�ی در آموزش 
زبان فارسی

در اصالح نکات دستوری کوشیده ایم بحث آموزش زبان فارسی از 
ــد. اگر تاریخچة دستورنویسی را مطالعه  آن پراکندگی به یک نظم برس
ــان متقدم با صرف شروع می کردند و  کرده باشید، می دانید دستورنویس
متأخرین با نحو شروع می کنند. ما هم از نحو شروع کرده ایم. دانش آموز 
باید آن قدر دانش زبانی را با ارتباطات زبانی نزدیک ببیند که چیزی برای 
حفظیات نداشته باشد. از کل به جزء مطالب با انواع جمله آغاز شده است. 
ــمت نکرده ایم. به عمد این موضوع را  البته جمله را به نهاد و گزاره قس
کنار گذاشته ایم و با فعل شروع کرده ایم. رأس هرم، فعل را به عنوان نقطة 
ثقل قرار داده ایم. دانش آموز در درس اول معرفی جمله را می آموزد و در 
ــت با دیگران اجزای جمله و ضرورت و اهمیت  درس های بعد در صحب
نهاد، مفعول، متمم و... را ارزیابی می کند. در بیان ویژگی های فعل سعی 
ــده  ــه ای بپرهیزیم. زمان در این قالب بیان ش ــم از مباحث کلیش کرده ای
ــت که وقتی فرد صحبت می کند، بفهمد دربارة امروز، دیروز و یا فردا  اس
ــخص هم مباحث دستوری را به صحبت ها  حرف می زند. در رابطه با ش
ــیلة انتقال پیام است. نباید دستور زبان کلیشه ای  پیوند زده ایم. زبان وس

شود که پیام در حاشیه قرار بگیرد. باعث 
ــده است که ان شاءاهلل  ــیر مباحث در شکلی هدفمند ارائه ش این س
ــری آن را مطرح می کنیم. عنوان  ــات آموزش معلمان بحث نظ در جلس
فعالیت ما دانش زبانی است. زبان از پیچیده ترین فعالیت های ذهنی است 
ــت که می تواند باعث شناخت جهان و آنچه  و کارش آن قدر پیچیده اس
در آن هست بشود. باید سعی کنیم مباحث درس را در جهت زبان آموزی 
ــفانه به دلیل  نظم دهیم و مهارت های زبانی بچه ها را تقویت کنیم. متأس
ــی است، فکر می کنیم باید به ادبی  اینکه عنوان درس زبان و ادب فارس
صحبت کردن و ادبی نوشتن بپردازیم. اما واقعیت این است که باید اول 
ــتن را بیاموزیم و در مراحل بعدی به  ــخن گفتن و عادی نوش عادی س

آموختن ادبی نوشتن بپردازیم.   

دكتر نجفی
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 دو كتاب در قالب يك كتاب
ما در برنامة درسی پایة اول متوسطه سیاستی را که سازمان پژوهش 
ــی طراحی کرده است اجرا می کنیم. بر این اساس،  و برنامه ریزی آموزش
ــاب داریم: گروهی  ــی دو گروه کت ــف کتاب های درس ــا در حوزة تألی م
ــی، کار  ــد و برخی نه. مثاًل کتاب های عربی، زبان انگلیس جدیدالتألیف ان
ــی. عمر طوالنی نداشته اند.  و فناوری. مطالعات اجتماعی، دینی و فارس
در دورة راهنمایی در دو کتاب »مهارت های خوانداری« و »مهارت های 
ــده بود که به دلیل محدودیت هایی که در مجموعة  نوشتاری« تألیف ش
ــد، ترجیح دادیم  ــازمان در خصوص کاغذ و آموزش معلمان ایجاد ش س
ــاب فعلی را مبنا قرار بدهیم و 30 تا 40 درصد تغییرات در آن اعمال  کت
شود و بخش مستقلی با عنوان »مهارت های نوشتاری« در انتهای کتاب 
بگنجانیم. در مجموع دو کتابی که پیش بینی شده بود، در قالب یک کتاب 
ــال آینده ادامه خواهد داشت،  ــت طی دو س بیرون خواهد آمد. این سیاس
زمانی که بچه ها از پایة چهارم ابتدایی به پایة اول متوسطه رسیدند، بعد 

از گذشت سه سال، ما این دو کتاب را مستقل از هم ارائه خواهیم داد.

 كاهش عنوان های درسی و تلفيق درس ها
بعضی کتاب ها 20 تا 30 درصد تغییر کرده اند. حدود 13 عنوان کتاب 
را برای نظرخواهی به برخی مناطق فرستاده ایم. در حال حاضر نمی توانیم 
ــت، اما طبق  بگوییم که به طور قطعی برای مهر 1392 چه خواهیم داش
جداول ارسالی به مناطق باید بگویم که برخی درس ها تلفیق خواهند شد. 
ــتند، اما عماًل در تدریس  مثاًل درس های دینی، قرآن و عربی یکی هس
ــوند. دو درس جدید به نام های  »آداب و مهارت های زندگی«  جدا می ش
ــی از دبیران با آن ها موافق بودند و  ــر و پژوهش« داریم که خیل و »تفک
به طور کلی از اقبال خوبی بهره مند شدند. ارزشیابی پژوهشگاه هم مثبت 
بود. در پایة اول متوسطه کتاب »آداب و مهارت های زندگی« و »تفکرو 

پژوهش« در قالب »فکر و زندگی« وارد نظام آموزشی ما خواهد شد.

 كاهش ساعات درسی در برنامه ريزی جديد
ــی، قرآن  ــی از زبان انگلیس ــاعت درس بحث دیگر، کاهش یک س
ــی ملی پیش بینی شده  ــت. طبق برنامة درس ــی اس و زبان و ادب فارس
ــت در طول سال برای دورة اول متوسطه 1110 ساعت درس داشته  اس
باشیم که در هفته به طور میانگین 30  ساعت درسی خواهیم داشت که 
ــتند. اجرای این 30  ساعت به صورت تک زنگ  به صورت تک زنگ هس
ــما پنج تا  ــا را 25  دقیقه به معلمان بدهکار می کند. به عبارت دیگر ش م

45  دقیقه دارید. 
ــده است که آموزش ها به صورت  در این برنامه به صراحت تأکید ش
تک زنگ و 50 دقیقه ای خواهد بود. این موضوع هم در جدول قید شده 
است هم در برنامة درسی ملی. در این مورد چالش هایی خواهیم داشت. 
ــه ساعته و قرآن که یک ساعته است، بقیة درس ها  به جز یک درس س

ــی چهار ساعت پیش بینی شده  ــاعته اند. برای ادبیات فارس دو و چهار س
ــاعت از آن کم شده است. سه  ــال پیش یک س ــت که نسبت به س اس
ــاعت درس زبان انگلیسی به دو ساعت و شش ساعت درس دینی و  س
زبان عربی به پنج ساعت کاهش یافته است. این تغییرات باید بر مبنای 
ــی ایجاد شوند. نکته ای که باید بگویم این  30  ساعت برنامه ریزی درس
ــاعت در اختیار خود مدارس است که برنامة آن را دفتر  ــت که 50 س اس
ــی ما از آن 50 ساعت  ــنهاد می کند. تک تک گروه های درس تألیف پیش
ــت. با این تعریف  ــد. 50 درصد در اختیار ادارة کل اس ــتفاده می کنن اس
ــم در اختیار  ــود. 30 درصد ه ــه بحث عدم  تمرکز مطرح می ش رفته رفت
ــکالتی که در پایة ششم داشتیم، عمدتاً به  ــتان ها قرار می گیرد. مش اس
ــمت علوم و ریاضی سوق پیدا می کند. ممکن است این نگرانی برای  س
درس عربی و زبان انگلیسی که جدیدالتألیف اند ایجاد شود. الزم به ذکر 
است که ساعت درس زبان و ادب فارسی هنوز به تصویب شورای عالی 

نرسیده است و غیرقابل استناد است و می توان به آن اعتراض داشت.

 كاهش مطالب درسی با هدف كيفيت در آموزش
نکتة دیگر اینکه ما هر چه به جلو می رویم، مجبوریم عناوین درسی 
ــر 13 عنوان درس در کارنامة دانش آموز  ــش دهیم. در حال حاض را کاه
ــود. باید عناوین  ــده باید در عناوین هم اعمال ش می آید. تحول ایجاد ش
ــی را کاهش داد. در برخی دروس ما توانسته ایم این تحول را ایجاد  درس
کنیم. درس های تاریخ و جغرافیا در یک کتاب گنجانده شده اند. احتمال 
ــاید ده  عنوان درس پیش بینی  ــر درس ها هم وجود دارد. ش تلفیق دیگ
ــلدره و  ــت عنوان کاهش دهیم. از آقای دکتر اکبری ش ــده را به هش ش
ــی خواستیم که محتوای چهار  ــان در گروه زبان و ادب فارس همکارانش
ــاعت را در نظر بگیرند و با مقاومت های این گروه به این جمع بندی  س
رسیدیم که اجرای جلسات، کمک حال جدی ما در تحقق اهدافی است 

که از قبل پیش بینی کرده ایم.

 اجرای آزمايشی كتاب های تازه تأليف
اجرای آزمایشی کتاب های تازه تألیف، سراسری شده است. کتاب های 
ــتند. برای مثال،  جدید در برخی مناطق در چند کالس در حال اجرا هس
زبان عربی در استان تهران و استان البرز در حال اجراست. در برنامه است 

که همة کتاب های جدیدالتألیف با فرایند 
محدود  ــورت  به ص ــی  اعتباربخش

اجرای آزمایشی داشته باشند تا 
نواقص آن ها دیده شود.

سيده  فرحناز 
تاالری )منطقة 13(: 

تأکید من بر کالس های ضمن 
خدمت است. نقص معلمان ما این است که 
ارتباطشان با دانشگاه و محیط آموزشی به 
20 سال پیش برمی گردد و سبک آموزش 

آن ها به روز نیست.

اميری نيا
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 اهداف برنامه ريزی درسی سال 92
ــی صحبت می کنیم، چه در مقام معلم  وقتی ما از برنامه ریزی درس
چه در مقام سرگروه باید به چهار عنصر دقت کنیم. در برنامه ریزی درسی 
سابق اهداف به سه گروه شناختی، مهارتی و پرورشی تفکیک می شدند. 
در برنامة سال 1392 بنیان آموزش براساس عناصر اصلی پنج گانة تفکر، 
ــت. مهم نیست کتاب چه شکلی  ــتوار اس ایمان، دانش، علم و عمل اس
است یا محتوای آن چیست، مهم این است که این پنج عنصر را سرلوحة 

فعالیت های تحصیلی قرار دهیم.
ــه مورد در طبقه بندی علم دیده می شود. بر دو  از این پنج عنصر، س
عنصر بیشتر تأکید شده است؛ علم و عمل که در برنامة قبلی هم آن ها 
ــده اند و قرار است در درس فارسی  ــتیم. اخالق و تفکر اضافه ش را داش
بیشتر به آن ها پرداخته شود. اگر هدف ما پرورش توانایی اندیشیدن باشد، 
این هدف همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف ما پرورش توانایی 
اندیشیدن دربارة پدیده هاست. باید برای رسیدن به این هدف به درستی 
ــتفاده کنیم. بر بنیاد این پنج عنصر ما فصل بندی  از روش ها و راه ها اس
محتوای کتاب فارسی را تغییر داده ایم. فصل بندی هفت گانه سر جایش 
ــت؛ فصل فرهنگ و هنر که  ــده اس ــت و فقط دو فصل آن حدف ش اس
ــا در اخالق و زندگی،  ــاس کردیم در فصل زیبایی های آفرینش ی احس

فرهنگ را داریم. و هنر ایرانی که آن را هم در ادبیات ایرانی داریم.

دكتر قاسم پور مقدم

منصوره  گرجی
)منطقة 6(: 

در حوزة ادبیات قرآنی در کتاب 
فارسی چیزی نداریم. اگر بعد از 
صفحة نیایش به عنوان درس یا 

مطالعة آزاد، یک صفحه به ترجمة 
حمد و سوره اختصاص یابد و 

بچه ها ملزم باشند آن را حفظ کنند، 
خوب خواهد بود.

زينب  شريعت 
)منطقة 12(: 

جای اشعار بزرگانی چون محمدعلی 
فروغی و بهار در کتاب خالی است. 
همچنین اگر داستان نویسی بیشتر و 

رسمی تر کار شود، بهتر است.

دكتر اكبری شلدره:
کتاب ها برحسب گنجایشی که در 

برنامه پیش بینی می شود، سامان دهی می شوند. شما 
نباید یک پایه را به طور جدا ارزیابی کنید. کتاب ها در تمامي 
پایه هاي دورة دوم متوسطه با هم هماهنگ و همنوا هستند. 

بنابراین اگر بهار را در پایة اول نداریم، حتماً در پایة بعدی داریم. باید 
این پایه ها را با هم دید. اما به هر حال گنجایش کتاب محدود است 
و هر چه بکنیم مطالب بسیاری کنار زده خواهند شد. در این راستا 
درس آزاد به منظور افزودن به قابلیت انعطاف برنامه و محتوای 

درسی ارائة شده است که هر دانش آموز می تواند به 
خواست خودش و راهنمایی معلم درس 

تولید کند.

* تغييرات زبان شناسی كتاب
ــت و ما با هم فکری تصمیم گرفتیم در  تغییرات کتاب بنیادی نیس
بخش آموزش دستور و زبان شناسی، نظم خاصی را ایجاد کنیم. تغییری 
که در بخش نوشتن اتفاق افتاد به این شکل است که در هر درس نکتة 
امالیی و موضوع نگارشی ارائه می دهیم. سعی کرده ایم دانش آموزان را 
ــؤال های امالیی آشنا کنیم. تمرین ها از ساده به  با نمونه های متفاوت س
مشکل طراحی شده اند. حذف دو فصل فرصت مناسبی ایجاد کرده است 

که با وجود کاهش ساعت، از عمق آموزش کاسته نشود.

چنگيزی



 كم�ك ب�ه معلمان ب�ا كاه�ش محتوای درس�ی و روش 
تدريس

در خصوص کاهش ساعت آموزش نظر من این است که صدای اعتراض ما به 
جایی نمی رسد. در سال 1372 طی نشستی، نامه ای با سرگروه های ادبیات فارسی 
تنظیم شد که در آن قید شد امتحان، »کتبی  ـ شفاهی« باشد. اکنون 20 سال از آن 
تاریخ می گذرد و هنوز این اتفاق نیفتاده است. بنابراین ما برنامه ریزی چهار ساعت 
ــعی کرده ایم با حذف دو فصل، فشار را از دوش  ــتا س آموزش را داریم و در این راس
معلم برداریم. 21 درس به 15 درس کاهش یافته است. البته کالس آزاد هم داریم 
ــطه به یک  که در دورة ابتدایی به صورت یک واحد یادگیری آمده و در دورة متوس
فصل تبدیل شده است به نام ادبیات بومی که از طریق این فصل هم، اهداف درس 
آزاد محقق می شوند. به این ترتیب، به استان ها و مناطق دور این امکان را می دهیم 

که خواسته ها و آمال خود را از طریق ادبیات بومی سر کالس بخوانند.
در ادامة بحث باید گفت ما برای اهداف طبقه بندی پنج گانه داریم. بر بنیاد عنصر 
اول عنصر دوم شکل می گیرد. ما معلم ادبیات هستیم، ادیب نیستیم. باید سوادمان را 
با زمان پایین بیاوریم تا از اقیانوس ادبیات به اندازة پنج پیمانه برداریم. طبق برنامه ما 
بیش از پنج پیمانه نمی خواهیم، چون ساعت درس ما چهار ساعت است. خیلی وسیع 

فکر نکنید. فقط آنچه را که برای شما تعریف شده است، انتقال  بدهید.

پروين  كشاورز 
)منطقة 17(: 

چرا فریاد اعتراض ما دربارة کاهش 
ساعت ادبیات به جایی نمی رسد؟ ادبیات 

ریشه و فرهنگ ماست و تمام پیشینة ما با 
نقص آموزش زیر سؤال می رود. سال به سال 

یک ساعت از درس ادبیات کم می شود 
و این واقعاً دردآور است.

معصومه   قندالی 
)منطقة 17(: 

قباًل ساعت انشا را حذف می کردند 
و به درس های دیگر اختصاص 

می دادند. با حدف یک ساعت از ادبیات، 
به دلیل سنگینی درس، معلم ناچار 

به حذف ساعت انشا 
خواهد بود. 

پروانه   پاتيار 
)منطقة 19(: 

پیشنهاد می کنم که برای درس انشا 
مبحث جداگانه و مستقلی داشته باشیم؛ 
مثل درس فارسی که به صورت نکته 
به نکته آمده است. درس انشا نباید 

کم رنگ و منحصر به یک 
کادر باشد. 

دكتر اكبری شلدره: 
اگر برنامة درسی درست اشاعه داده 

نشود، به نتیجة درستی نخواهیم رسید و خطا 
از ماست. آموزش معلمان از خود کتاب مهم تر است. 

زبان آموزی درگاه ورود به دنیای یادگیری است. تا این 
مرحله اصالح نشود، نمی توان گام های پسین را پیمود. 

واقعیت این است که یادگیری زبان در ادراک 
دانش های دیگر تأثیرگذار است و تردیدی 

در آن نیست.

خديجه   زارعی گرلو 
)منطقة 14(: 

این کسر ساعت در ادبیات آسیب 
مستقیم به درس انشا می زند. حداقل به 

جای کالس های ضمن خدمت، کالس های 
انشانویسی بگذاریم. احساس می  کنم 
همکاران انشانویسی و شعرخوانی را 

بلد نیستند.

دكتر اكبری شلدره: 
مسئله این است که برنامة درسی ملی 

تصویب شده و در این برنامه ساعت های درسی 
از 34 ساعت به 30 ساعت تغییر کرده است. به هر حال 

این 4 ساعت باید از جاهایی کسر می شد. اما قبل از هر کاری 
ما از کلیة همکاران کشور خواستیم نامه ای در این خصوص برای 
ما بفرستند. نامه به شورای عالی رفت و در جلسات آن هم من 

شرکت کردم و حرف هایی که الزم بود، گفته شد. باز هم 
شما نامه ای تنظیم کنید تا من پیگیری کنم. به هر 

حال کار نشدنی نیست.
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تغییرات به این گونه است: در فصل اول کتاب، »اسالم و انقالب اسالمی« سرفصل موضوع است. 
در سال 1392 این موضوع در فصل پنجم آمده است. دلیل آن هم مناسبت آن با دهة فجر است که 
از لحاظ زمانی با هم مقارن شدند. فصلی با عنوان »آفرینش زیبایی« مثال عینی سرفصل و موضوعی 
ــت. آفرینش با تفکر چه ارتباطی دارد؟ باید این دو  ــت که پنج عنصر هدف را در خود جای داده اس اس
ــئله تفکر کند و ایمان، باور و  را در خدمت هم قرار بدهیم تا دانش آموز به آفرینش به عنوان یک مس
اعتقادش نسبت به قبل بیشتر شود. در مورد عنصر »روش« ما روش هایی پیشنهادی ارائه داده ایم تا 

شما بخوانید و چنانچه امکان پذیر است، به کار بگیرید.
همة ما یک هدف را دنبال می کنیم و مهم نیست کتاب چند صفحه و زمان ما چقدر است. وقتی 
ــئله استفاده  ــر کالس نمی توان از روش حل مس بخش نامه می آید که 500 صفحه تدریس کنید، س
کرد. اگر هدف ما پرورش توانایی تفکر است، صد در صد حجم محتوا باید کم باشد و ما محتوا را کم 
کرده ایم. احتمال اینکه در سال 1393 هم فصل دیگری حذف شود، وجود دارد. در کالس های ادبیات 
دورة اول متوسطه بحث های علمی داریم. در دورة دوم متوسطه باید از پیچ گوشتی واژگان بهره و آن 
را به خدمت بگیریم تا ببینیم چه می توانیم تولید کنیم. ابزار تولیدی ما یک نوشته است. اگر خواننده 
آن را بخواند و آگاه شود، نوشتة زبانی و اطالع رسانی است. اما اگر خواننده عالوه بر کسب اطالعات 
لذت هم ببرد، می شود ادبیات. بیشتر از این انتظاری نیست. ما باید خودمان را به عنوان نویسنده، شاعر 

و معلم محک بزنیم.
بحث دیگر ارزشیابی سنتی است که کنار گذاشته شده و خود ما هم در کالم، ارزشیابی توصیفی 
را پذیرفته ایم. ارزیابی باید کیفی باشد. در ارزشیابی جدید باید ارزشیابی توصیفی را به خدمت بگیریم. 
ارزشیابی پایان ترم می تواند دو یا سه ارزشیابی باشد، ولی واقعاً ارزشی ندارد که در بند ارزشیابی سنتی 
باشیم. نگاه ما به آموزش در ادبیات باید تغییر کند وگرنه مهر ماه شما کتاب را می گیرید و عیناً مو به 
مو تدریس می کنید. در حالی که این درست نیست. درس آزاد در اصل برای شخص معلم است، برای 
ــا بنویسد. این سرقفلی مغازه ای است که به شما واگذار شده است و  ــال دو انش اینکه معلم در طول س
ــرطی که متناسب با سرفصل و هدف ما باشد. کتا ب همان کتاب است  ــما باید آن را پر کنید؛ به ش ش

فقط تمرین ها اصالح و نواقص حل شده اند. دستور زبان هم نظم گرفته است.

نورصبا  نثاری 
)منطقة 14(: 

در بخش درس آزاد دانش آموزان 
دروس مقاطع باالتر را انتخاب می کنند. 

من فکر می کنم اگر بخشی از این مبحث 
به محتوای دیگری مثل گزارش نویسی 

و مقاله نویسی سپرده شود، 
بهتر است.

دكتر اكبری شلدره:   
در ساختار کتاب جدید 

گزارش نویسی و مقاله نویسی 
گنجانده شده است.

عكاس: غالمرضا بهرامي
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رياضی 
پاية هفتم

خسرو داودی
مؤلف کتاب ریاضی پایة هفتم

ــدن  ــة اجرای طرح جدید آموزش وپرورش و در پی عملی ش در ادام
دورة شش سالة ابتدایی از سال تحصیلی 93- 1392، سال اول دورة اول 
ــد. کتاب جدید ریاضیات پایة هفتم در شرایطی  متوسطه آغاز خواهد ش
ــده را طبق  ــت که از یک طرف باید محتوای تعیین ش ــده اس تألیف ش
ــر، دانش آموزانی در این  ــی مصوب ارائه کند و از طرف دیگ برنامة درس
سال تحصیلی کتاب را مطالعه خواهند کرد که پنج سال دورة ابتدایی را 
در نظام قدیمی برنامة ریاضی خوانده اند و تنها کتاب ریاضی پایة ششم را 
ــد که تا اندازه ای حال و هوای برنامة جدید را دارد. از طرف دیگر،  دیده ان
ــنا و در  معلمان محترم دورة راهنمایی نیز به زمان نیاز دارند تا به کار آش
تدریس این کتاب مسلط شوند. با این توضیح، تدریس کتاب های درسی 
جدید در سال اول خالی از اشکال نیست و آنچه می تواند آسیب های این 
شدن هر چه بیشتر معلمان  موضوع را کاهش دهد، کسب آمادگی و آشنا 
محترم دورة اول متوسطه )راهنمایی سابق( با محتوا و برنامه های جدید 
خواهد بود. امیدواریم این توضیحات مختصر شروع خوبی برای آشنایی 
ــن دوره با کتاب جدیدالتألیف  ــرار کردن معلمان ریاضی ای و ارتباط برق

ریاضی باشد.

ساختار ظاهری كتاب
ــاختار را مرور  ــان دارند. این س ــاب ریاضی پایة هفتم یک پیش فصل و 9 فصل دارد. تمام فصل ها ظاهری یکس کت
می کنیم و هدف های هر بخش را توضیح می دهیم. هر فصل با یک صفحة عنوانی آغاز می شود. تصاویر و مطالب ذکرشده 
در این صفحه برای ایجاد زمینه و انگیزه در دانش آموزان است و معلمان محترم می توانند با استفاده از آن زمینة بحث جدید 
را مطرح و یادگیرنده را با کاربردی از مفاهیم مورد نظر آشنا کنند. توصیه می شود، پیش از شروع تدریس، دربارة محتوای 
ــه گفت وگو و بحثی کوتاه صورت گیرد. هر فصل 4 درس 3 صفحه ای دارد و تدریس هر فصل با فعالیت های  ــن صفح ای
آموزشی آغاز می شود. به منظور بازخوردگیری از روند تدریس، »کار در کالس« پیش بینی شده است تا با انجام آن معلمان 
ــوند و آن ها را بهتر راهنمایی و هدایت کنند. درس ها با تعدادی تمرین به  ــرفت و درک دانش آموزان مطلع ش از میزان پیش

پایان می رسند.
هر فصل با یک صفحة مرور فصل به اتمام می رسد. در امتداد اقدامات انجام شده در کتاب های ریاضی دورة دبستان، 
انتظار می رود دانش آموزان در پایان هر فصل، با انجام کارهای خواسته شده در صفحة مرور فصل، خالصة درس مناسبی از 
مطالب و محتوای آن درس در دفتر خود تهیه کنند. توجه به این نکته ضروری است که این محتوا باید با قلم و انشای خود 
دانش آموزان تهیه شود و معلم نباید در تهیة آن کمک کند. به طور جدی معلم باید از بیان دیکته وار مطالب بپرهیزد. برای 
کنترل و بررسی تکالیف دانش آموزان توصیه می شود هر دانش آموز مطالب نوشته شده را برای همکالسی خود بخواند. اگر 
ــد و نوشته ها برایش قابل درک بودند، می توان نوشتة دانش آموز را قابل قبول دانست. به این ترتیب،  او متوجه موضوع ش
دانش آموزان می توانند به یکدیگر کمک کنند تا خالصة درس ها کامل شوند. در پایان فصل های اول، سوم، پنجم، هفتم و 
نهم، تمرین های دوره  ای و ترکیبی در دو صفحه منظور شده است که مفاهیم کتاب را از ابتدا تا پایان فصل مرور می کند. 
بنابراین، مثاًل تمرین دوره  ای پس از فصل پنجم، مرور مفاهیم مطرح شده از پیش فصل تا پایان فصل پنجم را دربرمی گیرد. 
به این ترتیب، کتاب درسی شامل 12 صفحه برای پیش فصل، 126)14×9( صفحه برای 9 فصل و 10)2×5( صفحه برای 

تمرین های دوره  ای خواهد بود. در مجموع، محتوای کتاب در 148 صفحه ارائه می شود.
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A

B

C

مرور 
مفاهيم و

 محتوای كتاب درسی
ــم  ــمت، مفاهی ــن قس در ای

ــده در هر فصل را مرور می کنیم  ارائه ش
ــداف کلی هر فصل و درس برای معلمان  تا اه

ــود و میزان تمرکز و توجه آن ها در  ــکار ش محترم آش
یک فصل تبیین شود. با این فهرست، موارد کلیدی و اصلی 

ــاس آن می توان بودجه بندی و  ــخص می شود و براس هر فصل مش
زمان بندی آموزشی را تعیین کرد تا در پایان سال با کمبود 

وقت مواجه نشویم. 

ــم دانش آموزان باشد. حتی هنگام ارزشیابی و آزمون ها نیز ارائة  جلوی چش
فهرست راهبردها مانعی ندارد.

ــین حساب به هنگام حل  ــمت، استفاده از ماش نکتة آخر در این قس
مسئله است، در دورة ابتدایی در زمان های مناسب استفاده از ماشین حساب 
ــنهاد و آموزش های الزم در این خصوص داده شده است. استفاده از  پیش
ــاب در آموزش ریاضی، به عنوان یک ابزار نه تنها اشکالی ندارد  ماشین حس
ــود. البته بحث استفاده از ابزارهای دیجیتالی بسیار  بلکه توصیه نیز می ش
ــه در این بخش به طور خالصه می توان  ــت، اما آنچ مفصل و طوالنی اس
مطرح کرد، این است که در هنگام حل مسئله می توان ماشین حساب را در 
اختیار دانش آموزان قرار داد تا هم به نوعی نگرانی انجام عملیات را از آن ها 
بگیریم و هم به آن ها بگوییم که تشخیص مراحل و نوع عملیات مسئله با 
توست. عملیات را ماشین حساب می تواند انجام دهد، اما حل کردن مسئله 
کار ماشین حساب نیست. به این ترتیب، اهمیت تفکر و به کار بردن راهبردها 
را بیشتر نشان می دهیم. استفاده از ماشین حساب حتی در امتحان نیز مانعی 
ندارد. می توان آزمون را دو بخش کرد. در بخش اول، سؤال ها و تمرین های 
عملیاتی آورده شود. در این قسمت، با توجه به نوع سؤال ها، دانش آموزان 
از ماشین حساب استفاده نمی کنند. در بخش دوم، می توان تعدادی مسئله 
)کالمی و غیرکالمی( داد. در این بخش استفاده از ماشین حساب اجازه داده 
ــود. بنابراین، دانش آموزان نیز یاد می گیرند که از این ابزار به موقع و در  ش

جای خود استفاده کنند. 

پيش فصل
ــده است. هشت  ــئله آغاز ش ــی با مرور راهبردهای حل مس کتاب درس
راهبرد رسم شکل، زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلة ساده تر، حذف حالت های 
نامطلوب، الگوسازی، روش نمادین و حدس و آزمایش، هر کدام در یک صفحه 
با طرح چند مسئله مرور شده اند. در پایان این بخش نیز در دو صفحه تعدادی 
مسئله ارائه شده و از دانش آموزان خواسته شده است با کمک راهبردهایی که 
خوانده اند، به این مسئله ها جواب دهند. در این حالت، دانش آموزان باید راهبرد 
ــئله را خودشان انتخاب کنند. در این قسمت، نقش  مورد نظر برای حل مس
معلم کمک و هدایت کردن است. او باید بکوشد دانش آموزان نام و کاربرد هر 
ــت بیان  راهبرد را یاد بگیرد و در صورتی که دانش آموزی نام کاربرد را نادرس

کرد، اشکال او را رفع کند.
ــد، انتظار می رود این راهبردها در  همان طور که پیش از این نیز ذکر ش
دورة ابتدایی آموزش داده شوند و دورة اول متوسطه، با مروری سریع یادآوری 
شوند. اما اصل کار بهره مندی دانش آموزان از این توانایی در درس های بعدی 
کتاب به خصوص هنگام انجام فعالیت های آموزشی است. زمانی که مسئله ای 
را برای دانش آموزان حل کنید، از آن ها سؤال کنید که کدام راهبرد برای حل 
این مسئله مناسب است؟ با مرور فهرست راهبردها و امتحان کردن هر کدام 
از آن ها، در صورت امکان، راهبرد مناسب را انتخاب کنید. برای این مرحله 
به خاطر سپردن نام و کاربرد راهبردها ضروری است. پیشنهاد می شود عنوان 
ــید و در قسمت مناسبی از کالس نصب کنید تا همیشه  راهبردها را بنویس
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 فصل اول  عددهای صحيح
ــیم  ــادآوری و مرور و عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقس ــم درس عدد صحیح ی ــن فصل، مفاهی در ای
ــده است عملیات عددهای صحیح همراه فهم و درک  ــود. تالش ش عددهای صحیح تدریس و تمرین می ش
ارائه شود و تنها به قاعده گویی اکتفا نشود. لذا انتظار می رود معلمان محترم ریاضی نیز مفاهیم و ارتباط بین 

آن ها را بیان کنند. 
درس اول قراردادهای عددهای عالمت دار را که در کتاب ششم دبستان توضیح داده شده است، مرور 
ــرای عالمت دار کردن عددها و همچنین  ــخص کردن مبدأ، واحد و جهت های مثبت و منفی ب ــد. مش می کن
ــت. در این درس تأکید شد که عددهای صحیح  ــده اس محور عددهای صحیح و قرینه کردن ها یادآوری ش
ــة قرینة یک عدد( نیز  ــتند و خالصه کردن عالمت های یک عدد )قرین ــت همان عددهای طبیعی هس مثب
نتیجه گیری می شود. با تمرکز بر آنچه در دورة ابتدایی برای نمایش جمع و تفریق روی محور انجام می شد، 
ــت. به  ــده اس ــتفاده ش از همان نوع نمایش برای حرکت در جهت منفی و متناظر کردن آن با عدد منفی اس
این ترتیب، دو حرکت پشت سر هم به معنی جمع دو عدد تعریف شده است و برای حرکت های به دنبال هم 
ــود و دانش آموزان یاد می گیرند که  ــت. بالفاصله تبدیل تفریق به جمع مطرح می ش می توان یک جمع نوش
ــه جمع تبدیل کنند. در واقع بین هر دو عدد می توان یک جمع فرض کرد. در این نحوة آموزش  ــق را ب تفری
ــتفاده می شود، بنابراین عبارت زیر که در گذشته برای دانش آموزان دشوار و توجیه آن  فقط از عمل جمع اس

چالش برانگیز بود، به این ترتیب ساده می شود:
-7-)-4( = -7+)-)-4(( = -7+4
ــود. دو نکته در این درس اهمیت  در درس دوم، موضوع جمع و تفریق عددهای صحیح تدریس می ش
دارد. اول آنکه آموزش از دو روش ارائه می شود: 1. استفاده از محور و رسم کمان ها؛ 2. استفاده از دایره های 
توپر و توخالی برای جمع کردن دو عدد. در پایان این درس، از دانش آموزان خواسته می شود روش مورد نظر 
خود را انتخاب کنند و به کمک آن حاصل جمع و تفریق را به دست آورند. دوم، تأکید بر این مطلب که تمام 

تفریق ها به جمع تبدیل شوند. همچنین از مختصرنویسی نیز استفاده شود. 
درس سوم نیز برای جمع و تفریق عددهای بیشتر از یک رقم و به کمک جدول ارزش مکانی روش 
ــود. برای پیدا کردن حاصل جمع و تفریق دو عدد دانش  آموزان می توانند هر روشی را  دیگری تدریس می ش
ــتفاده از مدل دایره های توپر و توخالی برای 1+ و 1-  ؛  ــتفاده از محور؛ 2. اس که آموخته اند به کار برند؛ 1. اس
3. استفاده از قوانینی که در درس قبل نتیجه گیری کرده اند؛ 4. روش دیگری که در درس دوم آموزش داده 

شده است. 
ــف( درک ارزش مکانی در عددهای  ــود: ال ــده در این درس بر دو نکته تأکید می ش ــرح ش در روش مط
ــد رقمی و به کاربردن آن هنگام انجام جمع و تفریق؛ ب( تبدیل جمع و تفریق های چند رقمی به جمع و  چن

تفریق یک رقمی. 
ــبة  ــت آورد و برای محاس همچنین، به کمک محور می توان حاصل و عالمت جواب یک جمع را به دس
ــاب نیز  ــتفاده کرد. در پایان درس جمع و تفریق تقریبی و به کمک ماشین حس جواب از نتایج درس قبل اس

تدریس می شود.
ــاص دارد. ابتدا ضرب به کمک محور و به کمک  ــیم اختص درس چه�ارم نیز به آموزش ضرب و تقس
مدل دایره های سفید و سیاه تدریس و جدول تعیین عالمت نتیجه گیری می شود. سپس با استفاده از تناظر 
بین ضرب و تقسیم، جدول تعیین عالمت تقسیم جمع بندی و در پایان عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم 
به کمک ترتیب انجام عملیات با هم ترکیب می شوند. تمرین های ارائه شدة ترکیبی در سطح باالیی نیستند. 

در واقع، کسب مهارت در محاسبات عددهای صحیح به سال های بعد واگذار شده است.
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 فصل دوم  هندسه و استدالل
ــکل های  ــن فصل بر آموزش نام گذاری ش تأکید مطالب ای
هندسی با حروف انگلیسی و روابط بین پاره خط و زاویه ها در امتداد 
آموزش های دبستان و به خصوص پایة ششم است. در بخش دوم، 
با یادآوری روش های رسم مثلث، نحوة استدالل کردن و موضوع 

تساوی مثلث ها تدریس می شود. 
در درس اول، نام گذاری خط، نیم خط و پاره خط و روابط بین 
ــتدالل های نمادین  پاره خط ها و نحوة نتیجه گیری که مقدمة اس

است مطرح می شود. 
در درس دوم، مشابه همین موضوع برای نام گذاری زاویه ها 
ــوزش داده  ــا و نحوة نتیجه گیری آم ــط بین آن ه ــتن رواب و نوش
ــود. همچنین دو زاویة متقابل به رأس و دلیل تساوی آن ها  می ش

تدریس می شود. 
در درس سوم رسم مثلث در سه حالت تدریس می شود. این 
نتیجه گیری در درس بعد که تساوی مثلث هاست استفاده می شود. 
ــتدالل کردن نمادین برای  در درس چهارم فقط نحوة اس
بیان تساوی دو مثلث تدریس و مسائل مقدماتی در این خصوص 
مطرح می شود. با توجه به اینکه این فصل انطباق زیادی با کتاب 
ــتر در این خصوص  ــی دارد، از توضیح بیش ــی اول راهنمای ریاض

اجتناب می شود.

 فصل سوم  جبر و معادله
موضوع عبارت های جبری و کاربرد حروف برای بیان قوانین کلی در 
ریاضیات، همچنین ساده کردن یک عبارت و پیدا کردن مقدار عددی آن 
ــده، موضوع اصلی این فصل است. در پایان نیز  به ازای عددها ی داده ش
ــن بیان مفهوم معادله روش حل معادلة یک مجهولی درجه اول نیز  ضم
تدریس می شود. با توجه به تأکید زیادی که به موضوع الگوهای عددی 
ــتان شده است، شروع این فصل با الگوهاست تا زمینة نیاز  در دورة دبس
به حروف برای بیان جملة عمومی الگو و دنباله و بیان رابطة بین عددها 

ایجاد شود.
درس اول با چند الگو که در دورة ابتدایی مطرح شده اند آغاز می شود. 
برای بیان رابطه ای که بین اعداد این الگوها وجود دارد، متغیر )حروفی که 
جایگزین آن بخشی از جمله های دنباله می شوند که تغییر می کند( معرفی 
ــای ورودی و خروجی مفهوم تغییر کردن و  ــود. با معرفی نموداره می ش
جایگزین کردن عدد به جای حروف مطرح می شود. در پایان انواع مسائل 
ــی ضرب و جمع، ضرب در صفر و یک و...  ــن کلی مانند جابه جای و قوانی

بیان شده است تا دانش آموزان برای هر کدام معادل جبری بنویسند.
ــتن جملة »n ام  ــداد درس قبل قرار دارد. با نوش درس دوم در امت
ــدد در یک پرانتز  ــابه و ضرب ع ــا« عبارت جبری و جمالت متش الگوه
ــاده کردن یک عبارت  ــود. در پایان این بخش چگونگی س مطرح می ش
ــابه  ــپس جمع و تفریق جمالت متش جبری با ضرب عدد در پرانتز و س

مطرح می شود. 
در درس سوم، مجدداً با کمک الگوهای هندسی و عددی، موضوع 
ــارت جبری تدریس و این  ــذاری و پیدا کردن مقدار عددی یک عب ازاگ
ــود. برای  ــای ورودی و خروجی کامل می ش ــوع با کمک نموداره موض
انجام محاسبات و پیدا کردن حاصل یک عبارت، عالوه بر ترتیب انجام 

عملیات، محاسبات عدد های صحیح نیز یادآوری می شود.
درس چهارم به موضوع معادله اختصاص دارد. برای درک مفهوم 
ــاوی عددی  ــاوی جبری را به یک تس جواب معادله و عددهایی که تس
ــت و برقرار  تبدیل می کنند، از راهبرد حدس و آزمایش استفاده شده  درس
است و ابتدا دانش آموزان با حدس  زدن و آزمایش های متوالی پایة معادله 
را پیدا می کنند. با بیان قوانین مربوط به حل معادله، روش حل معادالت 
درجه اول یک مجهولی نتیجه گیری می شود. همچنین، راهبرد روش های 
ــاب اول یادآوری  ــس و در پیش فصل کت ــدای تدری ــن که در ابت نمادی
است کامل و به جای نمادهای معمول از حروف استفاده می شود. در  شده 
واقع، روش نمادین به راهبرد تشکیل معادالت جبری تبدیل می شود. در 
واقع مدل سازی جبری در کنار مدل سازی هندسی، روش های نمادین را 
ــکیل می دهند. از مباحث این فصل در فصل های بعدی استفاده های  تش

زیادی خواهد شد. 
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 فصل چهارم  مساحت و حجم  
ــوری است. برای رسیدن به  موضوع اصلی این فصل حجم های منش
ــرح و از بین آن ها حجم  ــی مط ــن موضوع ابتدا انواع حجم های هندس ای
منشوری انتخاب شده است. پس از نتیجه گیری رابطة پیدا کردن حجم های 
منشوری، موضوع مساحت جانبی و کل این حجم ها مطرح شده است. در 
پایان نیز رابطة بین سطح کل و حجم یک جسم در قالب چند مثال ارائه 

می شود.
ــی آغاز و سپس  ــی و غیرهندس درس اول با بیان حجم های هندس
حجم منشوری انتخاب و نحوة نام گذاری اجزای آن مثل رأس، وجه، قاعده 
و یال و نام گذاری آن ها با حروف انگلیسی مطرح شده است. عالوه بر آن، 
تجسم فضایی با دیدن وجه های یک حجم منشوری از باال، روبه رو و راست 

مطرح شده است تا این مهارت در ذهن دانش آموزان تقویت شود.
در درس دوم، با یادآوری روش محاسبة حجم مکعب مستطیل که در 
دبستان تدریس شده است، نحوة ساختن یک حجم منشوری روی قاعده 
ــود تا به مرور دانش آموزان رابطة مساحت قاعده در ارتفاع را  مطرح می ش
برای محاسبة حجم های منشوری نتیجه گیری کنند. در این مسیر مساحت 
ــود و سپس پیدا کردن  ــمارش مربع های مساوی شروع می ش قاعده با ش
سطح با رابطه های مساحت و در پایان سطح هایی که طول و عرض آن ها 
عددهای مخلوط هستند کامل می شود. در ادامه نیز مساحت های تقریبی 
)مساحت دایره که تقریبی از تعداد مربع های واحد است( مطرح می شود. این 
بخش کار در امتداد مطالب پایة ششم است. لذا توصیه می شود که معلمان 

محترم مبحث سطح و حجم کتاب ریاضی ششم را حتماً مالحظه کنند.
ــاحت و حجم به صورت جبری  ــة مهم این درس بیان جبری مس نکت
است. این نوع ارتباط ها بین فصل ها در این کتاب پیش بینی شده تا رابطة 
بین مباحث ریاضی در ذهن دانش آموزان شکل بگیرد و ریاضی را به صورت 

یک کل و مجموعة بعد هم مرتبط یاد بگیرند.
در درس س�وم موضوعات مساحت جانبی، مساحت کل و گستردة 
ــده است. در این درس نیز بر  یک حجم به صورت به هم مرتبط مطرح ش
ــت. عالوه بر آن، برای مثال  ــتن جبری روابط مساحت تأکید شده اس نوش
رابطة بین محیط دایرة قاعده و طول مستطیل گسترده سطح جانبی یک 
ــتردة یک استوانه  ــده است. این موضوع در ساختن گس ــتوانه سؤال ش اس
اهمیت پیدا می کند. به طور جزئی تر، رابطة بین ضلع ها و رأس های گستردة 

یک حجم منشوری نیز سؤال شده است.
ــی با  ــاحت کل یک حجم هندس در درس چه�ارم، رابطة بین مس
ــده است. در واقع می توان با یک سطح مشخص  مقدار حجم آن مطرح ش
ــته بندی مثل تولید جعبة  ــاخت. این موضوع در بس حجم های مختلفی س
شیرینی اهمیت پیدا می کند و در سال های پایانی دورة متوسطه، با کمک 
ــکل کامل تری پیدا می کند. همچنین نحوة ساختن یک  مفهوم مشتق ش
حجم پس از دوران حول یک محور نیز مطرح شده است. تشخیص حجم 
حاصل به ارتقای توانایی و درک تجسم فضایی دانش آموزان کمک می کند.

 فصل پنجم  عددهای طبيعی
ــمارنده  تأکید اصلی این درس به موضوع های بزرگ ترین ش
ــوم علیه( مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک است. در  )مقس
این مسیر مفاهیم شمارنده، عدد اول، شمارندة اول و تجزیه کردن 
عدد به عوامل اول نیز مطرح می شود. در تمام فصل تالش شده 
ــت تا مفاهیم مطرح شود؛ اگرچه روش های مستقیم، رابطه ها  اس
ــای زیادی در ارتباط با این درس وجود دارد، اما صرفًا  و فرمول ه
ــازی در این سن را  ــود که قابلیت مفهوم س مواردی مطرح می ش
ــد. لذا اگرچه این موضوعات مشابه کتاب ریاضی اول  داشته باش

راهنمایی گذشته است، اما شکل بیان آن متفاوت است.
ــمارنده های یک عدد در قالب  در درس اول ابتدا مفهوم ش
یک مسئلة کاربردی مطرح شده است. وقتی می گوییم 3 شمارندة 
ــمرد و چیزی باقی  ــت، یعنی 12 تا را می توان 3 تا 3 تا ش 12 اس
ــمارنده های یک عدد )استفاده از قاعده های  نمی ماند. نوشتن ش
بخش پذیری، در صورت ضرب دو عدد نوشتن و با تقسیم کردن( 
تمرین می شود تا با مقایسة شمارنده های عددهای مختلف، ضمن 
بیان نتایج مربوط به مفهوم شمارنده، عددهای اول )عددهایی که 

فقط دو شمارنده دارند( معرفی شوند. 
ــود و پس از  ــمارندة اول آغاز می ش درس دوم با معرفی ش
ــم نمودار درختی  ــمارنده های اول به کمک رس آن پیدا کردن ش
ــمارنده های اول، عددهای مختلف  ــود. با ضرب ش تدریس می ش
ــاخته می شوند تا دانش آموزان از تجزیة عدد به عامل های اول  س
و مفهوم شمارندة اول درک بهتری به دست آورند. کاربرد تجزیه 
ــاده کردن کسرها و مفهوم عامل مشترک )شمارندة  کردن در س

مشترک( آموزش داده می شود. 
ــوم علیه  ــوم بزرگ ترین مقس درس س�وم با توضیح مفه
)شمارنده( مشترک آغاز می شود. ضمن بیان مثال ها و مسئله های 
ــوند،  ــای پیدا کردن ب.م.م مطرح می ش ــردی انواع روش ه کارب
از جمله: با تجزیة عددها به شمارنده های اول و پیدا کردن شمارندة 
مشترک و توجه به بزرگ ترین آن ها ب.م.م دو عدد پیدا می شود. 

کاربرد آن ها در ساده کردن کسرها نیز مطرح می شود. 
ــتن مضرب های یک  درس چهارم با مفهوم مضرب و نوش
عدد آغاز می شود، سپس مضرب مشترک و کوچک ترین مضرب 
مشترک معرفی می شود. در این مورد نیز بین روش های محاسبه 
ــة عدد و عوامل و  ــاوت وجود دارد و تأکید بر تجزی ــته تف با گذش
ــمارنده های اول است. کاربرد این مفهوم در پیدا کردن مخرج  ش
ــائل نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ضمن  ــترک و سایر مس مش
ــبة ب.م.م و ک.م.م در محدودة  ــه به روش های ذهنی محاس آنک

عددهای کوچک تر از 100 نیز پرداخته شده است.
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استفاده از ماشين حساب در آموزش 
رياض�ی، به عنوان يك اب�زار، نه تنها 
اشكالی ندارد بلكه توصيه نيز می شود

 فصل ششم  بردار و مختصات
توجه این فصل به معرفی بردار و مختصات با دیدگاهی کاربردی است. تمام مفاهیم این فصل با دو دیدگاه ترسیمی و تحلیلی 
)عددی( مطرح می شوند. دیدگاه ترسیمی اگرچه در اجرا دشوار است، اما برای درک مفهوم خوب و مفید است. روش تحلیلی برای 
ــاب و رایانه را نیز داریم. بنابراین، این دو دیدگاه در کنار هم  ــت و شانس انجام آن با ماشین حس ــبات و عملیات کارامدتر اس محاس

معرفی می شوند.
ــتا، مبدأ، واحد و جهت دارد و از آن برای  ــود که راس در درس هاي اول و  دوم بردار به عنوان پاره خط جهت دار معرفی می ش
ــاوی و قرینه نیز  ــود. با کمک این دو مفهوم فیزیکی بردارهای مس ــتفاده می ش ــایر مفاهیم فیزیکی اس معرفی نیرو و حرکت و س

می شوند.  معرفی 
در درس سوم، در امتداد معرفی مختصات دو بعدی که در کتاب ششم انجام شده است )فقط قسمت طول و عرض مثبت( 
محورهای مختصات دو  بعدی به طور کامل مطرح می شوند. در کنار بیان کاربردهای محور مختصات پیدا کردن مختصات نقطه و 

بردار تدریس و تمرین می شود.
درس چهارم نیز به بردار انتقال اختصاص دارد. مفهوم انتقال یک شکل با کمک بردار به دو صورت ترسیمی و تحلیلی بیان 

می شود. در ضمن آن دو، انتقال پشت سر هم و ترکیب انتقال ها نیز مطرح می شود. 

 فصل هفتم  توان و جذر
تمرکز این فصل بر دو مفهوم توان و جذر و هدف ، معرفی این دو مفهوم 
با مثال های مختلف است. عالوه بر آن، در بخش توان قوانین ساده کردن 
عبارت های توان دار در حالت ضرب با پایه یا توان مساوی در کنار محاسبة 
ــمت جذر صرفاً به مفهوم جذر  ــود. در قس عبارت های توان دار مطرح می ش

پرداخته شده است و محاسبة جذر تقریبی یا دقیق، مورد نظر نیست.
ــل درس اول را با معرفی توان براي خالصه کردن عبارت  این فص
ضرب با چند مثال کاربردی شروع می کند. براساس همین تعریف، محاسبة 
عبارت توان دار تدریس می شود. مثال هایی در ارتباط با فصل ها و درس های 
ــته از جمله تجزیة عامل های اول و عبارت های جبری و الگویابی و  گذش
ــود تا ارتباط این درس با فصل های گذشته  بیان توانی آن ها مطرح می ش
برقرار شود. همچنین، فرمول های مربوط به مساحت و حجم شکل های 
ــت تا هم این مباحث مرور شوند و  ــی در قالب توانی بیان شده اس هندس
ــود. به این ترتیب، قوانین توان را می توان با  هم ریاضیات درهم تنیده ش

نمادهای جبری نیز بیان کرد. 
در درس دوم محاسبات عبارت های توان دار با در نظر گرفتن ترتیب 
ــود و درس ترتیب انجام عملیات که در پایة  انجام عملیات تدریس می ش

ششم بیان شده است، در این درس کامل می شود. 
در درس سوم قانون های ساده کردن عبارت توان دار در حالت های 
ضرب با پایة مساوی و ضرب با توان مساوی تدریس می شود. پس از آن 
عبارت های توان دار با کمک این دو قانون ساده می شوند. همچنین، از این 

دو قانون در محاسبة عبارت های توان دار استفاده می شود. 
ــه تأکید دارد.  درس چه�ارم نیز به طور خاص بر مفهوم جذر و ریش
ــذر عدد 9 با دو عدد 3 و  ــود. ج مفهوم جذر در مقابل مجذور مطرح می ش
ــبات جذر نیز فقط به این  ــود. در محاس 3- معرفی و نماد  ارائه می ش
ــود که جذر یک عدد مثل 500 بین جذر دو عدد 400 و  ــاره می ش نکته اش

900 است.
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دانش آم�وزان بايد راهبرد م�ورد نظر برای 
حل مسئله را خودشان انتخاب كنند  فصل هشتم  آمار و احتمال

ــت. در یک بخش موضوع آمار و در  ــامل دو بخش اس این فصل ش
بخش دوم موضوع احتمال مطرح شده است. درس آمار در امتداد دروس 
ــده در دبستان است. در این فصل موضوع آمار با تعداد داده های  مطرح ش
ــود. در این خصوص رسم نمودار بلوکی برای داده های  زیاد تدریس می ش
دسته بندی شده و میانگین این داده ها آورده شده است. در قسمت احتمال 
ــتای مفاهیم مطرح شده در دورة دبستان که احتمال تجربی را  نیز در راس

مدنظر قرار داده است، موضوع احتمال ریاضی تدریس می شود. 
ــای آن ها یادآوری و  ــواع نمودارها و کاربرده ــدا ان در درس اول، ابت
ــت. پس از آن نحوة دسته بندی داده ها در دسته هایی که با  ــده اس ش مرور
موضوع آماری در ارتباط است مطرح می شود. دانش آموزان نیز یاد می گیرند 
که برای جدول داده های دسته بندی شده نمودار بلوکی رسم کنند. در این 
درس نیز عالوه بر رسم نمودارو تنظیم جدول، به بررسی و نتیجه گیری از 
ــود. براساس آن توزیع نرمال به عنوان یک  روی نمودارها هم تأکید می ش

مثال کاربردی از نمودارهای بلوکی به دانش آموزان ارائه می شود.
ــا با تعداد زیاد  ــبة میانگین داده ه ــز به نحوة محاس در درس دوم نی
می شود. درس با یادآوری و نوشتن فرمول محاسبة میانگین تعدادی  اشاره 
ــروع و مفهوم میانگین در قالب محاسبات ذهنی و فاصلة  دادة محدود ش
ــود تا زمینه برای محاسبة  ــده ارائه می ش ــبه ش داده ها تا میانگین محاس

میانگین داده های با تعداد بیشتر فراهم شود. 
ــامدهای محتمل و  ــامد و پیش در درس س�وم مفهوم احتمال، پیش
ــود. سپس موضوع احتمال تجربی که در  ممکن و ناممکن یادآوری می ش
دبستان مطرح شده است یادآوری می شود و در کنار آن بحث نوشتن تمام 

حالت های ممکن برای وقوع یک پیشامد آورده می شود. 
درس چهارم این فصل نیز موضوع احتمال ریاضی با توسعة مفهوم 
ــود. احتمال تجربی با تعداد آزمایش های بسیار  احتمال تجربی آغاز می ش
زیاد به احتمال ریاضی نزدیک و نزدیک تر می شود. در این درس، فرمول 
ــبة احتمال ریاضی تدریس شده و با توجه به اینکه دانش آموزان در  محاس
درس قبل نحوة نوشتن و پیدا کردن تمام حالت های ممکن یک پیشامد 
را یاد گرفته اند، با چند مثال، کاربرد فرمول را در حل مسئله های مربوط به 

احتمال یاد می گیرند.

 فصل نهم  ترسيم های هندسی
در فصل آخر کتاب ترسیم های هندسی در مثلث و همچنین 
ــیم  ــتدالل دربارة نحوة ترس ــم خطوط موازی با تأکید بر اس رس
ــاوی مثلث ها  ــتفاده از تس ــت. عالوه بر اس ــاص یافته اس اختص
قضیه های هندسی دیگر از جمله خاصیت عمودمنصف و نیم ساز، 
برخی از خاصیت های چهارضلعی و قضیة خطوط موازی و مورب 

نیز تدریس می شود. 
درس اول این فصل به اجزای مثلث )عمودمنصف، ارتفاع، 
نیم ساز و میانه( می پردازد و قضیة مربوط به خاصیت عمود منصف 
ــده در مثلث  ــای مجاور به قاع ــودن زاویه ه ــاوی ب و قضیة مس
ــاز  ــاقین و همرس بودن عمود منصف، ارتفاع، نیم س متساوی الس
ــئله مرور  ــاز در قالب حل مس ــة دو مثلث و خاصیت نیم س و میان

می شوند. 
ــیم نیم ساز، عمودمنصف، عمود از  در درس دوم روش ترس
یک نقطة خارج خط و رسم زاویة مساوی به کمک پرگار یادآوری 
و از دانش آموزان خواسته می شود تا با استفاده از سه حالت تساوی 

مثلث ها برای این روش های ترسیم دلیل بیاورند.
ــه خطوط موازی  درس س�وم به مرور اصل های مربوط ب
ــتن و نتیجه گیری را  ــردازد و با رویکردی نمادین نحوة نوش می پ
یادآوری می کند. از این اصل که فاصلة بین دو خط موازی همواره 
ثابت است موضوع مکان هندسی نقاطی که به فاصلة مشخص از 
یک خط هستند مطرح و با کمک آن نحوة تدریس خط موازی در 

مسائل مختلف تدریس می شود. 
درس چه�ارم به قضیة خطوط موازی و مورب می پردازد و 
پس از تجربة موضوع قضیه اثبات استنتاجی برای قضیه و عکس 
ــپس با ارائة مثال های مختلف نحوة استفاده و  قضیه مطرح و س

به کار بردن این قضیه در حل مسئله ها تمرین می شود.  
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پیام های آسمان 
همسو با 
برنامة درسی ملی

پرويز آزادی
کارشناس گروه درسی تعلیم و تربیت دینی دفتر تألیف کتاب های درسی

ــالمی و تعلیمات دینی« دورة راهنمایی گرفته می شد، به آن  بازخوردهایی که از کتاب های »فرهنگ اس
ــه دهه، بازنگری و در نهایت کتاب های »پیام ها ی آسمان«  ــت حدود س انجامید که این کتاب ها پس از گذش
جایگزین آن ها شود. اولین اجرای آزمایشی پیام های آسمان در سال 1386 انجام شد. پس از ارزیابی های متعدد، 
در سال 1389، کتاب اول راهنمایی آن اجرای سراسری شد و در سال 1391 کتاب سوم نیز به اجرای سراسری 
رسید. پیام های آسمان با توجه به اینکه اجراهای آزمایشی متعددی را پشت سر گذاشت و ارزیابی های متنوع 

و متعددی از آن صورت گرفت، بنابر اذعان دبیران محترم و کارشناسان، در حد بسیار مطلوبی قرار گرفت.
ــری کتاب سوم مقارن شد با اجرای طرح همسوسازی برنامة درسی وزارت آموزش وپرورش  اجرای سراس
ــمان، پس از دو سال اجرای سراسری، باید بازنگری و  ــی ملی«. یعنی کتاب اول پیام های آس با »برنامة درس
بازتألیف می شد. این موضوع بهترین فرصت برای گروه تعلیم وتربیت دینی دفتر تألیف بود تا بار دیگر به فضل 
ــام دهند و نقص های موجود را برطرف کنند. در  ــی و یاری دبیران محترم، بازنگری دیگری در کتاب انج اله
ــتا، براساس آسیب شناسی صورت گرفته در دوره های آموزشی دبیران، کاستی های کتاب شناسایی و  این راس

موضوعات مورد نیاز در آن گنجانده شدند.
رویکرد »راهنمای برنامة درسی تعلیم وتربیت دینی دورة راهنمایی«، »فطرت گرای توحیدی« تعیین شده 
ــی ملی نیز همین رویکرد است، کتاب »پیام های آسمان« همسویی بسیار  بود. از آنجا که رویکرد برنامة درس
زیادی با برنامة درسی ملی داشت. همین امر موجب شد مؤلف محترم و کارشناسان گروه وقت بیشتری برای 
ــو در »راهنمای برنامة درسی تعلیم وتربیت دینی« سابق وجود  ــند که از یک س ــته باش جبران موضوعاتی داش
نداشت و از سوی دیگر، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر نسل جوان است. در این راستا، با شناسایی آسیب های 
موجود در دورة راهنمایی و به منظور همسوسازی با برنامة درسی ملی، موضوعات جدید در کتاب گنجانده شدند. 
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الگوی هدف گذاری )الگوی تعيين هدف و موضوع(
ــی تعلیم وتربیت دینی سابق که کتاب های  راهنمای برنامة درس
ــده بود، براساس  ــابق براساس آن تألیف ش ــمان« س »پیام های آس
ــه حیطة شناختی، عاطفی و رفتاری  الگوی هدف گذاری بلوم1 در س
ــب طرح ریزی و اجرا  ــه قال ــود. بنابراین، تمامی هدف ها در این س ب
ــت که هدف گذاری برنامه های درسی و  ــدند. این در حالی اس می ش
تربیتی در برنامة درسی ملی، در قالبی کاماًل جدید و منحصر به فرد 
ــتیابی به  ــکوفایی فطرت و دس ــت. در این الگو، ش صورت گرفته اس
شئون گوناگون حیات طیبه، جامعیت، یکپارچگی، و توجه متوازن به 
ساحت های شش گانة تعلیم وتربیت مبنا قرار گرفته است که در قالب 
ــجم و یکپارچه ای، در تدوین اهداف سطوح،  چارچوب مفهومی منس

راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان خواهد شد.

این اهداف در 16 درس توزیع شده اند. در اینجا، به ترتیب حوزه های 
تربیتی، آن ها را می آوریم:

 حوزة مبدا   
درس اول )بينای مهربان(: خداوند ناظر اعمال ماست: رضایت 
و غضب خداوند نسبت به کارهای خوب و بد ما، سرور و بهجت ناشی از 

فعل خیر و شرم و حیا از خطا و تکرار آن در پیشگاه الهی
ــتعانت الهی، راه های  درس دوم )اس�تعانت از خداوند(: اس

جلب یاری خداوند در کارها )صبر و تقوا، دعا( 

 حوزة معاد   
درس سوم )تلخ يا ش�يرين(: مرگ؛ پل میان دنیا و آخرت، 

شیرین برای درستکاران و تلخ برای بدکاران
ــای مؤثر در هنگام مرگ:  درس چهارم )عبور آس�ان(: کاره

نیکی به پدر و مادر، خوش اخالقی، صدقه دادن

 حوزة راهنما   
ــی ویژگی های اخالقی  درس پنج�م )س�فر و راهنما(: برخ
ــول خدا )ص(: بزرگواری و محبت، عزت نفس، ساده زیستی. و لطف  رس

خداوند به انسان ها با فرستادن راهنما
درس ششم )دين؛ گنج بی پايان(: دین برنامة کامل زندگی، 

نسبت احکام دینی با رستگاری انسان
درس هفتم )اس�وة فداكاری و عدالت(: برخی ویژگی های 
ــداکاری در راه خدا، عدالت  ــی و رفتاری امیرالمؤمنین: عبادت، ف اخالق

)نمونه های عدالت و مساوات(
ــی ویژگی های اخالقی و  درس هش�تم )برتري�ن بانو(: برخ
ــه به محرومان، حضور در  ــاری حضرت زهرا )ع(: حیا و عفت، توج رفت

صحنة اجتماع، ساده زیستی

 حوزة راه و توشه   
ــتی، عبور از  ــف: چیس درس نه�م )افتخ�ار بندگ�ی(: تکلی
ــتاب،  ــاخصه های دوران بلوغ )عواطف زودگذر، ش ــة کودکی، ش مرحل
استقالل طلبی(، عالئم بلوغ جسمی. ورود به دنیای جدید. آگاهی درست 
ــای تکلیف و تقلید.  ــمی و روحی. معن ــب با بلوغ جس در برخورد مناس

ضرورت رجوع به کارشناس. نحوة انتخاب مرجع
ــنایی با برخی از نجاسات:  درس دهم )به س�وی پاكی(: آش
ــرات: آب، آفتاب، خاک و  ــنایی با برخی مطه ــگ، ادرار و آش خون، س

شیوه های تطهیر
درس يازدهم )س�تون دين(: نماز: گفت وگو با خدا، عبودیت، 

یاد خدا، تشکر از خدا. اهمیت نماز اول وقت. ارکان و واجبات نماز 
ــاز جمعه و نماز  درس دوازده�م )نماز جماعت(: کیفیت نم

جماعت و شیوه غسل کردن

در الگوی هدف گذاری، پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق 
و چهار عرصة ارتباط دانش آموزان با خود، خدا، خلق و خلقت، به صورت 

به  هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین شده است.
ــم تنیده  ــی، مرتبط و به ه ــبکه ای مفهوم ــه در ش ــر پنج گان عناص
ــوند و در فرایند عملی تربیت، هر کدام می توانند متناسب با  می ش تبیین 
ــرایط دانش آموزان، سرآغاز سیر تربیتی باشند و سایر عناصر  نیازها و ش
را تقویت کنند و تعمیق بخشند. در میان این عناصر، عنصر تعقل جنبة 
محوری دارد و سایر عناصر پیرامون آن تعریف و تبیین می شوند که هر 

کدام از آن ها نیز مراتب معینی دارد.
براساس این الگو، اهداف پایة اول دورة اول متوسطه را می توان در 

پنج حیطه بیان کرد )جدول 2(. 

س�اح�ت ه�ای ت�رب�ي�ت

عرصه ها

عناصر

رابطه با 
خويشتن 

)با محوريت
 رابطه با خدا(

رابطه با 
خداوند متعال

رابطه با خلق 
خدا )ساير 
انسان ها( با 

محوريت رابطه 
با خداوند

رابطه با خلقت 
)طبيعت و...( با 
محوريت رابطه 

با خداوند

تعقل

ايمان

علم

عمل

اخالق

جدول 1
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 حوزة دشمن شناسی   
ــع بزرگ درونی:  درس پانزدهم )س�ربازان ش�يطان(: موان
ــاط( با  ــور و نش عجله و تنبلی )خطرهای بزرگ تنبلی، عوامل ایجاد ش

تأکید بر برنامه ریزی

 حوزة جامعه اسالمی   
ــنایی با ارزش در  درس س�يزدهم )بر بال فرش�تگان(: آش

اسالم، نمونه های تالش های علمی مسلمانان، ضرورت توجه به علم 

اه��دافح�ي�ط�ه ه�ای اه�داف

تعقل )تفکر و اندیشه ورزی/ تأمل/ استدالل/ 
استنباط/ تجزیه و تحلیل/ توجه/ تدبر/ نقد/ 
کشف/ درک/ حکمت/ خالقیت/ پژوهش(

1. تفکر در صفات الهی از قبیل ناظم، ناظر، سمیع، مستعان، غفار
2. تفکر دربارة معاد با موضوعات مرگ، حسابرسی در قیامت، تأثیر اعمال در جهان آخرت

3. تفکر در برخی کاستی های انسان از قبیل ناامیدی، غفلت، و برخی توانایی های انسان از قبیل تفکر، رشد و هدایت
4. تفکر در ضرورت وجود راهنمای الهی در زندگی انسان

5. تدبر در کارکرد دین در زندگی انسان و برخی از مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، حجاب و عفاف

ايمان )باور/ پذیرش/ تعبد/ التزام قلبی/ عالقه/ 
عاطفه/ نگرش مطلوب/ ارزش گذاری(

1. ایمان به صفات سلبی و ثبوتی الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
2. ایمان و پذیرش مرگ و حسابرسی در قیامت و تأثیر اعمال این دنیا در زندگی اخروی

ــول اکرم )ص( و کامل ترین کتاب  ــان و آخرین پیامبر بودن رس 3. ایمان به ضرورت وجود راهنمای الهی در زندگی انس
هدایت بودن قرآن

4. ایمان به امام زمان به عنوان امام حاضر موعود
5. ایمان به تأثیر رعایت دستورات الهی: نماز، راستگویی، روزه، طهارت، حجاب و عفاف، امربه معروف و نهی از منکر و جهاد

علم )کسب معرفت شناخت/ بصیرت/ 
آگاهی در ساحت های تربیتی(

1. کسب معرفت نسبت به صفات سلبی و ثبوتی الهی از قبیل ناظم، ناظر، قادر، مستعان، غفار و ودود
ــنایی با مرگ به عنوان انتقال دهندة انسان به جهان آخرت، حسابرسی در روز قیامت و تأثیر اعمال انسان در زندگی  2. آش

اخروی
3. آشنایی با توانایی های انسان از قبیل تفکر، رشدیافتگی و هدایت پذیری و برخی کاستی های انسان از قبیل ناامیدی و 

غفلت و جهل
4. آشنایی با انبیا به عنوان هادیان الهی و ضرورت وجود آن ها برای هدایت انسان، و دین به عنوان بهترین برنامة زندگی

5. آشنایی با ویژگی های پیامیر اکرم به عنوان آخرین پیامبر و قرآن کریم به عنوان آخرین و کامل ترین کتاب هدایت الهی
6. آشنایی با ویژگی های ائمة اطهار علیهم السالم به عنوان جانشینان پیامبر اکرم )ص( و هادیان بعد از ایشان

7. آشنایی با احکام طهارت، نماز، نمازجمعه و جماعت، روزه، وضو، تیمم، تقلید، زیارت، غسل و مراسم مذهبی
8. آشنایی با ویژگی های اخالقی ناپسند از قبیل ناسزا، تحقیر، توهین، مدگرایی، مصرف گرایی، هوس های زودگذر، غفلت، 
و ویژگی های اخالقی پسندیده همانند تعاون، رعایت حق الناس، تالش، کسب مال حالل، علم دوستی، امانت داری، نیکی 

به والدین و صداقت
9. آشنایی با احکام محرم و نامحرم، عفاف و حجاب

عمل )کار/ تالش/ اطاعت/ عبادت/ 
مجاهدت/ کارآفرینی/ مهارت و...(

1. تالش برای انجام اعمال مؤثر در زندگی مثبت در آخرت
2. تالش برای غلبه بر صفات ناپسند از قبیل ناامیدی، و استفادة صحیح از زندگی، پرهیز از دام های شیطان و غفلت

3. تالش برای انجام و مداومت بر صفات پسندیده ای از قبیل رعایت حق الناس، تالش و کوشش، اندیشه ورزی در کارها 
و رشدپذیری

4. به جا آوردن اعمال و احکام دینی از قبیل نماز، نمازجماعت، نماز جمعه، روزه و غسل
5. تالش برای رعایت احکام طهارت، زیارت، اذان و اقامه و مراسم مذهبی

6. تالش به منظور رعایت حدود محرم و نامحرم، و رعایت حجاب
7. تالش در الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم و ائمة اطهار علیهم السالم، عمل به آموزه های قرآن و عترت، و بزرگان دین

8. تالش در جهت مصون ماندن از آسیب های اجتماعی عصر حاضر از قبیل ماهواره، اینترنت، تلویزیون، موبایل، بازی های 
رایانه ای، موادمخدر، مدگرایی، مصرف گرایی و تهاجم فرهنگی

اخالق )تزکیه/ عواطف/ ملکات نفسانی(

1. تزکیة نفس با الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم، ائمة اطهار علیهم السالم و بزرگان دین
2. اجتناب از اعمال غیراخالقی همانند ناسزا، تحقیر و توهین به خود و دیگران، مدگرایی، عادت های ناپسند، حسادت، 

دوستی های بدون معیار، هوس های زودگذر و گرفتار شدن به خواندنی ها، نوشتنی ها و دیدنی های نامناسب
3. تالش در مداومت بر صفات اخالقی پسندیده همانند تعاون، کسب علم، 

توجه به محرومان، امانت داری، رعایت حق الناس و صداقت.

درس چهاردهم )كمال همنش�ين(: آشنایی با وفای به   عهد 
ــکنی و اثرات آن؛ آشنایی با صداقت و ثمرات آن  و ثمرات آن، پیمان ش

برای خود و دیگران، صداقت در عمل، نمونه هایی از صداقت
درس شانزدهم )نشان عزت(: توجه به حدود الهی: حفظ حیا 
ــت در جامعه، نتایج حفظ حیا و عفت در جامعه )امنیت و آرامش(،  و عف

حفظ حیا وظیفة  همگانی

پی نوشت
1.Bloom Pattern

جدول 2
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دكتر سيدبهنام علوی مقدم
رئیس گروه درسی زبان های خار جی دفتر تألیف کتاب های درسی
دكتر رضا خيرآبادی
کارشناس گروه درسی زبان های خارجی دفتر تألیف کتاب های درسی

حوزة آموزش زبان هاي خارجي در برنامة درسي ملی
ــي ملي در حوزة دهم از حوزه هاي یادگیري خود که به یادگیري  برنامة درس
ــري این حوزة تعلیم و تربیت را مهم  ــاره دارد، ضرورت فراگی زبان هاي خارجي اش
توصیف کرده و معتقد است آموزش زبان هاي خارجي باید برطرف کنندة نیازهاي 
ــد. به منظور برقراري ارتباط سازنده و آگاهانه ضروري  ارتباطي فراگیرندگان باش
ــطح  ــالوه بر زبان مادري که به آن ها توانایي تعامل در س ــت دانش آموزان ع اس
ــایر  ــردي، خانوادگي ، محلي و ملي را مي دهد ، توانایي ارتباط با س ــط میان ف رواب
ــتاوردهاي بشري را در سطح منطقه اي و جهاني داشته باشند. چنین  جوامع و دس
ــند را تبیین می کند. برنامة درسي  ضرورتي رویکرد ارتباطي مورد تأکید در این س
ملي این رویکرد ارتباطي را با دو صفت» فعال« و » خود باورانه« توصیف مي کند. 
به عبارت دیگر، رویکرد ارتباطي مورد نظر سند، رویکردي است بومي شده و مبتني 
ــالمي که از دایرة تنگ نظریه ها، رویکردها و  بر  ارزش هاي دیني و ملي ایران اس

روش هاي تدوین شده در جهان فراتر مي رود و بر »خودباوري« مبتنی است. 
ــطه آغاز مي شود و بر چهار  آموزش زبان هاي خارجي از ابتداي دورة اول متوس
ــتن، خواندن، گوش دادن و صحبت کردن( به طور هم زمان و در  مهارت زباني ) نوش

ــي از حوزه هاي  ــوزش زبان هاي خارجي یک آم
ــده در برنامة درسي  یازده گانة تربیت و یادگیري تصریح ش
ــت که بستر ساز درک، دریافت، تعامالت فرهنگي  ملي اس
ــري در قالب هاي متنوع  ــتاوردهاي دانش بش و انتقال دس
ــفاهي، دیداري و نوشتاري، براي مقاصد  زباني همچون ش
و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسالمي است. 
آموزش زبان هاي خارجي و به طور اخص آموزش زبان 
انگلیسي در نظام آموزش رسمي کشور ما پیشینة طوالني 
و قابل توجهي دارد و تقریباً به سال 1318ه.ش باز  مي گردد. 
فراز و فرودهاي آموزش این حوزة یادگیري نیز در دوره های 
ــیار قابل توجه بوده است، اما موضوع  گوناگون تاریخي بس
بحث حاضر، افق ها و رویکردهاي نوین آموزش زبان هاي 
ــي، با محوریت برنامة درسي  خارجي، به ویژه زبان انگلیس
ملي و بستة آموزشي جدید درس زبان انگلیسي براي پایة 

اول دورة اول متوسطه است. 
ــي از اجزاي مهم  ــای تازه تألیف زبان انگلیس کتاب ه
ــوند و مبتنی بر راهنماي  ــي محسوب می ش بستة آموزش
ــي ملي  ــي مربوطه و نیز راهنماي برنامة درس برنامة درس
ــه این مجموعه  ــده اند. ویژگي هاي قابل توج ــته ش نگاش

کتاب ها را در ادامه معرفی می کنیم:

افق ها و رويکردهای جديد 
آموزش زبان های خارجی
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کنار هم تأکید دارد. هدف گذاري آموزش زبان هاي خارجي به گونه اي است 
که در دورة دوم متوسطه ، دانش آموزان بتوانند متن هایي در سطح متوسط را 
بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند. همچنین، توانایي نوشتن به زبان خارجي ، 

در حد یک مقالة کوتاه، در آن ها تقویت شود. 

برنامه هاي گروه زبان هاي خارجي دفتر تأليف
ــند  ــاي خارجي دفتر تألیف، برنامة خود را مبتني بر س گروه زبان ه
ــت هاي کالن سازمان پژوهش و  ــي ملي و همسو با سیاس برنامة درس
برنامه ریزي آموزشي قرار داده است. برخي از این برنامه ها عبارت اند از: 

ــاي تمرکز و تأکید   تهيه و تدوين بس�تة آموزش�ي: به ج
ــردة آموزشي،  ــایر امکانات مانند لوح فش ــي، از س صرف بر کتاب درس
ــایت( تخصصي و موارد  ــاني ) وب س ــاب دانش آموز، پایگاه اطالع رس کت
ــابه استفاده مي شود تا سلطه و سیطرة کتاب درسي با تنوع فضاها و  مش

رسانه هاي جدید آموزشي تعدیل و محتوای آن به روز شود.
 برق�راری ارتب�اط تنگاتن�گ و صميمي ب�ا دبيران و 
ــي و  ــق اهداف برنامة درس ــا که تحق هم�كاران فرهنگ�ي: از آنج
ــت هاي سازمان مستلزم همکاري گرم و صمیمانة دبیران گرانقدر  سیاس
ــه اي و ملي برنامه هاي  ــاعة منطق ــت، ایجاد این ارتباط از طریق اش اس
سازمان، به ویژه معرفي کتاب و بستة جدید آموزشي درس زبان پایة اول 
دورة اول متوسطه در دستور کار بوده است. برای نمونه به منظور تدوین 
کتاب جدید، فراخوان همکاري در گسترة ملي )از طریق وب سایت دفتر( 
ــد و در مراحل تدوین بستة آموزشي نیز از تجربه های گروه قابل  داده ش
توجهي از دبیران و همکاران فرهنگي بهره گرفته شد؛ به گونه اي که گروه 

تألیف این کتاب ها از همکاری چند دبیر مجرب بهره برده است. 
 برقراری ارتباط با مجامع علمي و دانش�گاهي: حضور 
ــا موضوع آموزش زبان هاي  ــا و همایش هاي تخصصي ب در کنفرانس ه
ــت گذاري هاي گروه زبان هاي خارجي  خارجي از دیگر برنامه ها و سیاس
در دورة جدید فعالیت هایش بوده است. این گروه در فرایند تدوین بستة 
آموزشی جدید، عالوه بر رایزني با استادان برجستة دانشگاهي، از ظرفیت 

مراکز آموزش عالي و دانشگاه های کشور نیز بهره گرفته است.

ويژگي هاي كتاب جديد التأليف پاية اول دورة اول متوسطه
ــت گذاري هاي برنامة درسي ملي، درس زبان هاي خارجي در  با توجه به سیاس
کشورمان در بازه اي شش ساله و در دوره های اول و دوم متوسطه تدریس مي شود. 
 English for schools مجموعة شش جلدي کتاب ها در درس انگلیسي 

نام گرفته است که شامل دو مجموعة سه جلدي می شود: 
دوم  ) دورة   »  Vision1-3 « و  ــطه(  متوس اول  ) دورة   »prospect1-3«
ــة اول دورة اول  ــاب »prospect1« )کتاب پای ــون کت ــطه(. هم اکن متوس
ــت. این کتاب که با رویکرد بستة آموزشي  ــر شده اس ــطه( آماده و منتش متوس

تدوین شده شامل این عناصر است: 

 کتاب دانش آموز1
 کتاب کار2

 کتاب معلم3
 لوح فشرده

 فلش کارت4 

رویکرد آموزشي کتاب، رویکرد ارتباطي فعال و خودباورانه است و از 
همان مراحل آغازین آموزش به هر چهار مهارت توجه دارد. کتاب شامل 
ــت که با چهار درس مروري5 همراه گردیده ، به گونه اي  ــت درس اس هش
ــده است.  که پس از هر دو درس، یک درس مروري تعیین و گنجانده ش
همچنین، در آغاز کتاب، درسي مقدماتي با نام welcome وجود دارد که 
هدف آن ایجاد انگیزه و همچنین تعیین سطح مقدماتي دانش آموزان است. 
ــرده در کنار کتاب دانش آموز الزامي است، چرا  ــتفاده از لوح فش اس
ــنیداري نیاز دارند و  ــتفاده از مهارت ش که اکثر بخش هاي کتاب به اس
آغازین بخش هر درس که یک مکالمه است، حتماً با استفاده از  سی دی 
ــود. دانش آموز در هر درس با یک موضوع6 و دو  آموزشي تدریس مي ش
ــود و در پایان هر درس، به مهارت نسبي در  ــي آشنا مي ش نقش7 آموزش
ــي نیز در کتاب کار براي  ــت مي یابد. تمرین هاي متنوع آن موضوع دس
ــده است که بخشي از آن براي حل کردن در  هر درس در نظر گرفته ش
ــي دیگر براي انجام دادن در منزل طراحي شده اند.  کالس تهیه و بخش
ــتة آموزشي  ــي نیز دیگر ویژگي بس همچنین، وجود فلش کارت آموزش
جدید است که به تنوع ابزارهاي یادگیري مي افزاید. از دیگر ویژگي هاي 
کتاب جدید، رویکرد آن به آموزش الفباست که کاماًل با روش هاي سنتي 
ــه8 و جزء نگرانه9 و  ــاوت دارد و با تلفیق دو رویکرد کل نگران ــین تف پیش
ــني دانش آموزان این پایة آموزشي،  همچنین با در نظر گرفتن سطح س

رویکردي کاماًل جدید به آموزش الفبا ارائه کرده است. 

پي نوشت

1.student book  2.work book  3.teachers guide  
4.flash cards  5.review  6.theme 
7.function  8.whole word  9.phonics  
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كــــــار 
و فـنـاوری

مهدی اسمعيلی
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
احمدرضا دورانديش
مدیرکل دفتر تألیف کتاب هاي درسي 
فنی و حرفه ای و کاردانش

ــه اي است که به  تحول بنیادین در آموزش و پروش تحولي عمیق و ریش
تحول در مفاهیم نظري، مهارت ها، روندها و فرایندها، کارکردها و رویکردها 
ــا، فرایندها و عناصر کلیدي  ــد. محتواها، مهارت ها، روش ه منجر خواهد ش
ــخص مي شوند. حوزة تربیت و  یادگیري، در حوزه هاي تربیت و یادگیري مش
یادگیري کار و فناوری از حوزه هاي یازده گانه ای است که در برنامة درسي ملي 
لحاظ شده و شامل کسب مهارت هاي عملي براي زندگي کارامد و بهره ور، و 
کسب شایستگي هاي مرتبط با فناوري علوم وابسته به ویژة فناوري اطالعات 
ــتگي ها براي تربیت فناورانه و زندگي سالم در  ــت. این شایس و ارتباطات اس
ــغل در بخش هاي گوناگون  فضاي مجازي و نیز آمادگي ورود به حرفه و ش
ــالمي، کار  اقتصادي و زندگي اجتماعي ضروري اند. با توجه به آموزه هاي اس
ــت و انسان از طریق کار، شخصیت  ــتغال از ارزش تربیتي برخوردار اس و اش
ــد، هویت خویش را تثبیت می کند و زمینة  ــودي خویش را صیقل می ده وج
ارتقای وجودي خویش را مهیا و امکان کسب روزي حالل و پاسخگویی به 
نیازهاي جامعه را فراهم مي آورد. آموزش فناوري ، کار و مهارت آموزي باعث 
پیشرفت فردي، افزایش بهره وري، مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، 

کاهش فقر، افزایش درامد و توسعه یافتگي خواهد شد.
ــت.  ــاوری یکی از دروس پایة هفتم آموزش عمومي اس درس کار و فن
ــش و پاسخ هاي مربوط به این  ــته می کوشیم با استفاده از پرس در این نوش
درس، اهداف، محتوا و مشکالت اجرا را بررسي و به آن ها پاسخ دهیم. البته 
ــتري نیز به وجود آید. در این زمینه،  ــؤاالت و مشکالت بیش ــت س ممکن اس
براي راهنمایي هاي بیشتر، در کتاب و فیلم آموزشي راهنماي معلمان محترم 

پرداخته خواهد شد.

پرسش هايی در مورد آموزش درس كار و فناوری پاية 
هفتم )اول متوسطه(

در س�ند تح�ول بنيادي�ن آموزش و پ�رورش چه 
اهداف�ی ب�رای آم�وزش كار و فن�اوری دورة اول 

متوسطه در نظر گرفته شده است؟
 هدف عملیاتی 1 سند تحول؛ پرورش تربیت یافتگاني که: 
ــراي تأمین معاش  ــک مهارت مفید ب ــل ی ـ داراي حداق
ــند، به گونه اي که در صورت جدایي از نظام رسمي  حالل باش
ــت، در هر مرحله، توانایي تأمین زندگي خود و ادارة  تعلیم و تربی

خانواده را داشته باشند.
ــام معیار  ــادي در چارچوب نظ ــم اقتص ــا درک مفاهی ـ ب
ــالش و روحیة انقالبي و جهادي،  ــالمي، از طریق کار و ت اس
ــي، مصرف بهینه و دوري از  ــي، قناعت و انضباط مال کارآفرین
اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با 
دیگران، در فعالیت هاي اقتصادي در مقیاس خانوادگي، ملي و 

جهاني مشارکت می کنند.
 راهکار 1/6 سند تحول؛ گسترش و تنوع دادن به ِحَرف 

ــب و برنامه ریزي  و مهارت هاي مورد نیاز جامعه و تعلیم متناس
شدة آن در همة دوره هاي تحصیلي و براي همة دانش آموزان.
ــند تحول؛ اختصاص حداقل 10 درصد   راهکار 5/5  س
و حداکثر 20 درصد از برنامه هاي آموزشي به معرفي حرفه ها، 
ــرایط اقلیمي و  ــوم و نیازها و ش ــا، جغرافیا، آیین و رس هنره
ــتایي و عشایري، با  ــتان ها به ویژه مناطق روس جغرافیایي اس
ـ  رعایت استانداردهاي ارتقاي کیفیت و تقویت هویت اسالمي 
ایراني دانش آموزان در چارچوب ایجاد کارامدي و تقویت هویت 

ملي.
ــند تحول؛ تنظیم و اجراي برنامة  جامع   راهکار 6/5 س
ــام دوره هاي تحصیلي  ــوزي براي تم ــي و مهارت آم کارآفرین
به ویژه دانش آموزان دورة متوسطه تا پایان برنامة پنجم توسعه 

در برنامة درسي و آموزشي.
ــتقرار جامع  ــند تحول؛ طراحي و اس  راهکار 21/3 س
هدایت تحصیلي و استعدادیابي به منظور هدایت دانش آموزان 
به سوي رشته ها و حرف و مهارت هاي مورد نیاز حال و آیندة 

کشور متناسب با استعدادها، عالقه مندي و توانایي هاي آنان.

ــش به فناوري،  ــد دانش، تبدیل دان ــر زنجیرة تولی اگ
تولید محصول و در نهایت تجاري سازي علم تکمیل شود، 
مسیر تولید علم به تولید ثروت ملي کشور و پاسخگویي به 
نیازهاي ملت منتهي مي شود.   
مقام معظم رهبري)مدظله العالي(  

1
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     اه�داف اصلی حوزة تربيت و يادگي�ری كار و فناوری در 
دورة اول متوسطه )پايه های 7، 8 و 9( چيست؟

ــش موضوع اصلی )شکل 1( از اهداف اصلی  ــب شایستگی ها در ش کس
حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری در دورة اول متوسطه است.

ـ بلوغ حرفه اي: رسیدن به درک درستي دربارة انتخاب شغل مورد عالقه 
و توانمندي خود و...

ـ سواد فناوري اطالعات و ارتباطات: مهارت کار با ابزارهاي مستندسازي، 
جست و جوي اطالعات و...

ـ سواد فني و حرفه اي: شامل شایستگي هاي پایه در مشاغلي که در زندگي 
روزمره کاربرد دارند و...

ــاوري و نگهداري  ــامل نگرش فناورانه، انتخاب فن ــواد فناورانه: ش ـ س
فناوري و...

ـ سواد کارآفریني: خطر پذیري، نیازسنجي، شناخت مشاغل و ...
ـ فرهنگ کار و تولید: ارزش واالي کار در طول زندگي هر فرد و...

     دانش آموزان هنگام ورود به پاية هفتم، در ارتباط با درس كار و فناوری، چه چيزی قباًل 
فراگرفته اند؟

دانش آموزان در درس کار و فناوری پایة ششم ابتدایی، در دو بخش، شایستگی های خود را تقویت کرده اند: 
1. فناوری اطالعات و ارتباطات ؛ 2. کار و تولید. در جدول  1 محتوای این بخش ها نشان داده شده است:

جدول 1. بخش های مرتبط با كتاب كار و فناوری پاية ششم ابتدايی

محتوااهداف بخشبخش ها

کار با رایانه، نقاشي و نوشتن با رایانه، بخش اول: فناوری اطالعات و ارتباطات
استفاده از شبکه ملي مدارس ایران، 

تبادل اطالعات، ارائة مطلب

سیستم عامل، برنامة نقاشی، واژه پرداز، شبکة رشد، 
ارگونومی، ارائة نمایش مطالب )در صورت امکان(

برنامه ریزی، ایده پردازی، کار با پروژه های طراحی و ساختبخش دوم: کار و تولید
ابزارها، گزارش نویسی، حل مسائل، 

انتخاب فناوری، نیازسنجی

حداقل يك پروژه از مجموع پروژه های  
طراحی و ساخت )ساک دستی، گردونة تصاویر، 
مشابه نگار، خودروی برقی، چی  به  چی مر بوطه، 
خودرو کشی، آینه های آینده، طراحی و ساخت 
مولد الکتریکی، پروژة آزاد طراحی و ساخت 

یک وسیله براساس چارچوب پروژه ها(

کار، پودمان های کار شایستگی های فنی پایه، ارزش  
دست ورزی، گزارش نویسی، 
مسئولیت پذیری،  شناخت 

مشاغل، مدیریت منابع

حداقل يك پودمان از  مجموع پودمان های 
آموزشی مرتبط با کار )سبزی کاری، گل کاری، بافتنی، 

خیاطی، احجام تزئینی، گلدوزی، کار با چوب، کار 
با فلز، سازة ماکارونی، رسامی، آزمایشگر مدار، مدار 
الکتریکی، پودمان آزاد براساس چارچوب پودمان(

    محتواي درسي حوزة تربيت و يادگيری كار و فناوری 
در دورة اول متوسطه چگونه آموزش داده می شود؟

محتوا به دو روش آموزش داده می شود:
1. درس مستقل کار و فناوری

2. درس تلفیقی با دروس دیگر پایة هفتم

3

2

4

شكل1. اهداف اصلی حوزة تربيت و يادگيری 
كار و فناوری در دورة اول متوسطه

سواد 
فنی و حرفه ای

بلوغ 
حرفه ای

فرهنگ 
كار و توليد

سواد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات
 شايستگی های 
اصلی دورة اول 

متوسطه
سواد 

كارآفريني

سواد 
فناورانه
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      ويژگی ه�ای اصل�ی درس مس�تقل كار و فناوری در 
پاية هفتم چيست؟

 توجه به مفهوم شایستگی )ترکیب هم زمان دانش، مهارت و نگرش( 
به جای تمرکز بر دانش

 انعطاف پذیری با توجه به شرایط اجرا 
 یادگیری به وسیلة فعالیت ها و کارهای عملی 

 استفاده از بستة آموزشی در تدریس
 توجه به رویکرد یادگیری فعال دانش آموزان

     س�اختار اصلی درس مس�تقل كار و فناوری در پاية 
هفتم چگونه است؟

درس کار و فناوری شامل مجموعه ای از پودمان های کار و فناوری 
به همراه پروژه های طراحی و ساخت است.

 توجه به عالقه های دانش آموزان در یادگیری
 توجه به نیازهای منطقه ای 

 توجه هم زمان به پودمان ها و پروژه
 تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوعات گوناگون

 در نظر گرفتن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان ابزاری برای یادگیری 
 توجه به شناخت مشاغل برای هدایت تحصیلی و شغلی

     

پودمان های کار و فناوری عبارت اند از:
ــات و ارتباطات ؛  ــرد فناوری اطالع ــوآوری؛ 2. کارب ــاوری و ن 1. فن
ــات؛  ــازی اطالع ــات؛ 4. مستند س ــع آوری اطالع ــت وجو و جم 3. جس
5. کسب و کار؛ 6. نقشه کشی؛ 7. کار با چوب؛ 8. اشتراک گذاری اطالعات؛ 

9. پرورش و نگهداری گیاهان؛ 10. پوشاک؛ 11. خوراک )شکل 2(.

    ويژگی های پودمان های درس مس�تقل كار و فناوری  
پاية هفتم چيست؟

ــت. در  ــده اس ــکیل ش ــغل یا مهارت از چندین پودمان تش یک ش
ــناخت  ــوزان پایة هفتم، ش ــاوری، دانش آم ــاي درس کار و فن پودمان ه
ــاوری اطالعات و ارتباطات،  ــاغل، فرهنگ کار، ابزارهاي واقعي، فن مش
مهارت، دست ورزي، اصول اولیة کار و ایمني و بهداشت در انجام کار را 

تجربه مي کنند. در شکل 3 اهداف این پودمان ها نشان داده شده است.

5

6

7

شكل2. ساختار درس مستقل كار و فناوری در پاية هفتم

شكل3. اهداف پودمان های 
كار و فناوری پاية هفتم

ارائة 
پروژة نهايی

اشتراک گذاري

اطالعات پوشاک
مواد 

خوراكي
كار 

با چوب
پرورش 

گياهان
جست و جو و مستندسازيكسب و كارنقشه كشي

جمع آوري
اطالعات

كاربرد 
فناوري 

اطالعات

فناوري 
و 

نوآوري

           پودمان های 

      كار و فناوري

     كار جمعي

          فرهنگ 

    كار و تالش

شناخت مشاغل

توانايي 
انجام كار

عالقه ها و 
سبك هاي 

كاري

مديريت منابع

كار با فناوري
ابزار و مواد

ايمني و 
بهداشت
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نمرهابزارعناصر ارزشيابیرديف

20کارپوشهشرح مفاهیم پودمان1

10مشاهدهشایستگی های فنی، تفکر انتقادی، پرسش گری و...2

8مشاهده + کارپوشهایده پردازی و نوآوری3

7مشاهده + کارپوشهحفظ محیط زیست4

5مشاهده + کارپوشهبرنامه ریزی درست کارها5

10مشاهده + کارپوشهایمنی و بهداشت6

8مشاهدهانجام کارهای گروهی7

7مشاهده + کارپوشهکار با ابزار و وسایل و آماده کردن آن ها8

8مشاهدهبهره گیری درست از ابزار و وسایل کار9

10مشاهده + ارزشیابی عملکردیمدیریت زمان و اجرای درست فرایندها10

7مشاهده + کارپوشهمستندسازی11

100جمع

8

9
10

12

13

14

15

11

    پروژه های درس مستقل كار و فناوری پاية هفتم چيست؟
پروژة درس کار و فناوری، طراحی و ساخت یک محصول است که 
چندین پودمان کار و فناوری در آن کاربرد دارد. دبیر درس کار و فناوری 
ــال تحصیلی یا در میانة آن می تواند با توجه به عالقه های  در ابتدای س
ــد. دانش آموزان در حین  ــا چند پروژه را انتخاب کن ــوزان یک ی دانش آم
ــمت های گوناگون محصول پروژه را می سازند و  آموزش پودمان ها، قس
در حین کار دانش آموزان با نیاز سنجي، تعیین مسئله، تعیین محدودیت ها، 
طراحي و حل مسئله، برنامه ریزي، ایده پردازي، ارائة راه حل هاي متفاوت، 
ــول، کنترل کیفیت و  ــاخت محص ــا فناوري ها، مواد گوناگون، س کار ب
مستند سازي آشنا مي شوند. این فرایند، بر چرخة تولید علم، تولید فناوري 
ــاخت  و تولید محصول )ایده تا محصول( تأکید دارد. دانش آموزان در س
ــت روش هاي گوناگوني را به کار گیرند. در شکل 4  محصول ممکن اس

فرایند طراحی و ساخت پروژه نشان داده شده است.

    آيا در درس كار و فناوری بخش نيمه تجويزی)انتخابی( 
يا اختياری وجود دارد ؟

بله. به سه روش امکان انتخاب و اختیار توسط دبیر وجود دارد:
الف( انتخاب پروژه های طراحی و ساخت با توجه به عالقه های دانش آموزان

ــاب فعالیت های دانش آموزان در پودمان ها با توجه به عالقه ها،  ب ( انتخ
سطح مهارت، شرایط منطقه ای و فیلم هاي آموزشي

پ( انتخاب محتوای نیمه تجویزی برای پودمان ها در کتاب راهنمای معلم

        چه زمان آموزشی به درس كار و فناوری اختصاص 
داده شده است؟

ــمی کالسی در طول سال  ــاعت در هفته به صورت آموزش رس دو س
ــوزش به آموزش عملی و  ــاعت،70 درصد زمان آم ــی. از این دو س تحصیل
حدود 30 درصد زمان به آموزش نظری این درس اختصاص داده شده است.

    تجهيزات و فضای مورد نياز در اين درس چگونه است ؟

   ارزشيابی درس كار و فناوری چگونه است ؟
این درس آزمون پایاني ندارد و ارزشیابی آن به صورت مستمر است. 
ــود را دارد. نمرة درس با در نظر گرفتن  ــتقل خ هر پودمان نمرة مس
ارزشیابي همة پودمان ها محاسبه مي شود. نمونه ای از ارزشیابی پودمان 

در جدول زیر مشاهده می شود:

ـ  کارگاه رایانه )هر گروه سه نفري از دانش آموزان باید به یک عدد 
رایانة متصل به اینترانت و اینترنت دسترسي داشته باشند(؛ 

ـ تجهیزات چاپگر و همچنین ویدئو پروژکتور؛
ــرای پروژه و  ــزات و مواد برای اج ــه ابزار، تجهی ــز ب ـ کارگاه مجه

فعالیت هاي پودمان ها. 

     بستة آموزشی در اين درس چه اجزايی دارد ؟
ــی برای روش  ــم؛ فیلم آموزش ــی؛ کتاب راهنمای معل ــاب درس کت
ــایت( مواد و  ــد معلم؛ تارنمای )س تدریس؛ نرم افزار دانش آموز؛ مجلة رش

رسانه های آموزشی مرتبط با درس کار و فناوری.

        آيا موضوعات پودمان هاي كار و فناوری در پايه های 
هشتم و نهم تكرار می شوند ؟

خیر. پودمان های جدیدی جایگزین موضوعات در پایة هفتم می شوند. 
در موضوعات فناوري پودمان هاي سطح باالتري آموزش داده مي شوند.

        ويژگی ها و صالحيت های دبير درس كار و فناوری 
چيست ؟

ـ دارا بودن توانایی و مهارت آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات 
ـ دارا بودن توانایی و مهارت آموزش پودمان ها

ـ دارا بودن تفکر فناورانه و نوآورانه

شكل  4

تعريف نياز انتخاب 
راه حل

توليد
محصول

اوليه

بررسي
نياز

و مسئله

ارائه و 
بررسي
راه حل ها

آزمايش
و

بهبود

برنامه ريزي
كارها

بررسي
اطالعات

ارائه و 
ثبت 

محصول
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برنامة درسي حوزة 
»فرهنگ و هنر« 

در پاية اول 
دورة اول متوسطه

مينو آيت اللهي
رئیس گروه درسی هنر
دفتر تألیف کتاب های درسی

ــد و  ــت. درس هنر از طریق تربیت هنري درصدد  ایجاد رش پدیده هاس
ــکوفایي قابلیت ها و حساسیت هاي هنرمندانة دانش آموزان است و به  ش
ــازند و در  ــنوند، ارتباط برقرار س آن ها یاد مي دهد که چگونه ببینند، بش
مسیر رشد و کمال حرکت کنند. آنچه در مباحث مربوط به تربیت هنري، 
عالوه بر ایجاد شرایط الزم براي رشد خالقیت و تخیل کودکان مطرح 
ــود، آشنا کردن آن ها با شیوه هاي بیان و ابراز هنرمندانه، طراحي و  مي ش
ــب آگاهي از هنر و تاریخ آن، قدرداني از هنرمندان و  اجراي هنري، کس

آثار هنري و ارزشمند شمردن آن هاست.
ــوان تفکیک کرد که  ــج موضوع کلي مي ت ــت هنري را به پن تربی

عبارت اند از: 
ــناختي؛ 3. تولید محصول هنري؛ 4.  1. ارتباط با خلقت؛ 2. زیبایي ش

آشنایي با میراث فرهنگي و تاریخ هنر ایران؛ 5. نقد هنري.

برنامة درسي هنر پایة اول متوسطه در راستاي انطباق با برنامة درسي 
ــتة آموزشي شکل گرفته است. این بسته شامل کتاب  ملي در قالب بس
»فرهنگ و هنر« براي دانش آموزان، کتاب راهنماي معلم و سي دي معلم 
و دانش آموز است. در ادامه، اشاره اي کوتاه به ویژگي ها و مشخصات این 

برنامه خواهیم کرد.
1. رویکرد این برنامه همان رویکرد فطرت گرایي برنامة درسي 
ــت. این رویکرد با نگاهي جامع به انسان زمینه ساز رشد متعادل  ملي اس

انسان در چهار عرصة ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت است. 
ــز درصدد   ــان تربیت هنري نی ــي هنر یا هم ــرد برنامة درس رویک
ــکوفایي فطرت دانش آموزان از طریق ایجاد محیط آزاد براي تقویت  ش
ــوش و تفکر و افزایش  ــواس، تخیل، خالقیت، ظرفیت هاي نهفتة ه ح
ــبت به ویژگي ها و ابعاد زیباشناختي اشیا و  ــیت دانش آموزان نس حساس
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مباحث زیبایي شناختي، تولید آثار هنري، آشنایي با تاریخ هنر و نقد 
هنري از  مهم ترین عناوین آموزش هنر از دورة ابتدایي تا دانشگاه هستند.

 
2. اهداف برنامة هنر در پنج حوزة  تفکر، علم، ایمان، عمل و 

اخالق تهیه و تدوین شده است. 
 

3. طراحي فصل ها ، درس ها و فعالیت هاي هنري در سه بخش 
تجویزي )اجباری(، نیمه تجویزي )انتخابی( و غیر تجویزي )اختیاری( شکل 
ــي اختصاص دارد که همة  ــت. بخش تجویزي به فعالیت های گرفته اس
دانش آموزان در سراسر کشور باید آن ها را انجام دهند. فعالیت هاي نیمه 
تجویزي به فعالیت هاي انتخابي دانش آموزان اختصاص می یابد و باالخره 
بخش غیر تجویزي به فعالیت هایی هنري اختصاص دارد که دانش آموزان 
بنابر استعدادها، توانایي ها و نیازهاي خود، امکانات فرهنگي، اجتماعي و 

آموزشي و نیز در صورت تمایل، مي توانند آن ها را انجام دهند.
 

ــتر  ــنایي بیش 4. با توجه به رویکرد و اهداف برنامه و برای آش
ــران و همچنین  ــراث فرهنگي  ـ هنري ای ــا تاریخ و می ــوزان ب دانش آم
ــن برنامه در پنج بخش هنرهاي  ــته هاي هنري مطرح در جامعه، ای رش
ــیقایي و هنر  ــی، هنرهاي سنتي، هنر موس ــمي، هنر خوش نویس تجس

نمایشي شکل گرفته است؛ به این ترتیب که:
ــمي دانش آموزان با طراحي، نقاشي و  الف( در بخش هنرهاي تجس
عکاسي آشنا خواهند شد. در این بخش، یادگیري طراحي به عنوان مادر 
هنرهاي تجسمي ضروري است )فعالیت هاي تجویزي(. اما دانش آموزان 
مي توانند با توجه به عالقه و استعداد خود، از میان دو رشتة هنري دیگر 

یکي را به دلخواه انتخاب کنند )فعالیت هاي نیمه تجویزي(.
ب ( بخش هنرهاي سنتي شامل طراحي سنتي )نقش هاي هندسي، 
ــت  ــت. از این بخش نیز الزم اس ــفالگري اس ــي و س ــا(، گلیم باف گره ه
دانش آموزان طراحي سنتي )فعالیت تجویزي( را بیاموزند. همچنین آن ها 
مي توانند از بین هنرهاي سنتي گلیم بافي و سفالگري، با توجه به نیازها و 

عالقه های خود یک رشته را انتخاب کنند )فعالیت نیمه تجویزي(.
ــز از جمله  ــي نی ــیقایي و نمایش ــی، موس پ( هنرهاي خوش نویس
ــت که الزم است دانش آموزان با آن ها آشنا شوند  فعالیت هاي هنري اس

)تجویزي(.
  

ــا اهدافي که در پایان آن درس از دانش آموزان  5. هر درس ب
ــروع مي شود. بدیهي است این اهداف بیشتر به اهداف  انتظار مي رود ش
ــتراک بین  ـ  به دلیل اش ــة درس هنر اختصاص دارند و اهداف ثانویه  اولی

همة دروس  ـ تکرار نشده اند. بعضی از اهداف عبارت اند از:
 دربارة آفرینش هاي هنري خود و دوستانتان صحبت کنید.

 نیازها، استعدادها و توانایي هاي خود را بشناسید.

 از محیط اطراف خود درک درستي داشته باشید.
 کار گروهي انجام دهید.

 از حواس خود به درستي استفاده کنید.

6. بدنة اصلي درس با »فکر کنید« شروع مي شود. این قسمت 
به عنوان بخش برانگیزاننده و قسمتي که با طرح سؤاالت، دانش آموزان را به 
تفکر در مورد موضوع مورد نظر وامی دارد، انگیزة الزم را براي شروع فعالیت 
ــوزان قرار مي دهد. پس از اینکه دانش آموزان به صورت  در اختیار دانش آم
گروهي یا فردي به سؤال مورد نظر پاسخ دادند و براي شروع فعالیت هنري 

آمادگي الزم را کسب کردند، بخش اصلي درس آغاز مي شود.

ــت.  ــتة هنري متفاوت اس 7. فعالیت اصلي هر درس بنا بر رش
براي مثال، در بخش هنر هاي تجسمي، بنابر اهداف و موضوع درس، از 

دانش آموزان خواسته مي شود طراحي، نقاشي یا عکاسي کنند.

8. در سراسر کتاب دانش آموز طراحي فعالیت ها به گونه اي است 
که دانش آموزان در فرایند انجام هر فعالیت، مفهوم مورد  نظر را کشف یا 
ــتفاده از خالقیت خود مهارت هاي الزم را کسب کنند. در پاره اي از  با اس
ــي و گلیم بافي ( که بنابر ماهیت آن ها شیوة  هنرها )همچون خوش نویس
ــتاد و شاگردي است، به ناچار از آموزش مستقیم نیز  یادگیري بیشتر اس
ــتفاده شده است. در این گونه از هنرها الزم است هنرآموز براي ایجاد  اس
ــوآوري در کار مراحل خاصي را طي کند که جز با انجام با  ــت و ن خالقی

فعالیت ها و تمرین ها ي از پیش طراحي شده و پیوسته مقدور نیست. 

9. بخش خود ارزیابي به انجام یک فعالیت عملي اختصاص دارد 
ــه همة اهداف، مفاهیم و مهارت هایي را دربر می گیرد که دانش آموزان  ک
باید در انتهاي درس آموخته باشند. لذا آن ها در فرایند انجام این فعالیت 
که در قالب خودارزیابي مطرح شده است، با این مفهوم به طور عملي آشنا 
می شوند و مي آموزند که چگونه میزان یادگیري خود را با توجه به اهدافي 

که در ابتداي هر درس آمده است، ارزشیابي کنند.
 

10. بخش تجربه هاي بیشتر با توجه به تفاوت هاي فردي 
ــت )غیر تجویزي(. به عبارت  ــکل گرفته اس و اجتماعي دانش آموزان ش
ــتري  ــر، در این بخش دانش آموزان با تمرین ها و فعالیت هاي بیش دیگ
ــد که بنابر نیازها، عالقه ها و امکانات محیط اجتماعي،  ــنا خواهند ش آش
ــي و فرهنگي خود از آن ها استفاده مي  کنند و یادگیري هایشان را  آموزش

می بخشند.    عمق  

53
پاية هفتم آمــوزش



روستای دودک شهرستان نورآباد استان فارس

نقاشی با رنگ

رنگ ها همیشه برای بچه ها هیجان انگیزند. رنگ های اصلی )زرد، 
قرمز، آبی( و دو رنگ سیاه و سفید را در پنج بطری آب معدنی ریختیم 
و وارد جمع بچه ها شدیم. با هم به حاشیة رودخانه رفتیم. زمینی مسطح 
بود. با کسب اجازه از صاحب آن، در آنجا مستقر شدیم. بچه ها بی صبرانه 

منتظر شروع فعالیت بودند.

رنگ ها را در کاسه های یک بار مصرف سس خوری تقسیم کردیم. 
ــت و جلوی کاغذ پهن  هر دانش آموز رنگ مورد عالقة خود را برداش
ــدة روی زمین نشست. بعد از فروکش کردن هیجان اولیه سؤال ها  ش
ــت رنگ های دیگر بود. ما به  ــروع شد. مهم ترین سؤال ها درخواس ش
ــگ دیگری نداریم.  ــط همین رنگ ها را داریم و رن بچه ها گفتیم فق
کم کم ایدة ترکیب رنگ ها شکل گرفت تا جایی که دیگر رنگی نبود 
ــم، تجربه ای بود که  ــف ترکیب رنگ ها با ه که امتحان نکنند. کش
تقریباً همه به آن اقدام کردند و تنوعی از رنگ ها در طیف های متنوع 

را ساختند و استفاده کردند.

 صابر كرباسچی



ــت های بچه ها قلم مو بود که آن هم با پاسخ  یکی دیگر از درخواس
منفی ما روبه رو شد. به این ترتیب، به سرعت فکر استفاده از ساده ترین 
ــت( شکل گرفت. بعضی از  ــتان دو دس قلم مو که ده عدد هم بود )انگش

بچه ها هم از عناصر محیط مثل شاخة درختان استفاده کردند.

ادامه دارد...
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اين فعاليت را با بچه های روستای پهون نيز در كوه انجام 
داديم و نقاشی ها روی سنگ های اطراف مدرسة روستا 

نقش بست.

اينم 
از اثر دستای 

ما كه ديگه حسابی 
آبی شده بود...

ــا اینجای کار نصف  ــه های رنگ که ت تقریباً کاس
ــده بود، در این بخش از فعالیت  رنگ آن ها استفاده ش
ــرای جمع آوری  ــدند. تأکید به بچه ها ب ــاًل تمیز ش کام
ــه های خالی رنگ الزم بود تا محیط زیبایی خود  کاس
ــت ندهد. مردم روستا که از باالی پل رودخانه  را از دس
ــنگ های رنگی و نقاشی ها و  ــدند از دیدن س رد می ش

نوشته های بچه ها شاد می شدند.

از قبل فکر کرده بودیم که با رنگ روی سنگ های 
ــیة رودخانه کار کنیم، ولی وقتی عده ای از بچه ها  حاش
ــت به کنار آب رفتند، این ایده را اجرا  ــتن دس برای شس
ــی و  ــغول رنگ آمیزی یا نقاش کردند و کم کم همه مش
برخی هم نوشتن روی سنگ های اطراف رودخانه شدند.
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واي 
عجب مارمولكی! 
كاشكی شكل اينم 

روی يكی از سنگ ها 
مي كشيديم...

ــک، خرچنگ و  ــردن مارمول پیدا ک
کمی هم آب  بازی چاشنی شیرینی برای 
تکمیل فعالیت یک ساعتة ما با بچه ها در 

کنار رودخانه بود.
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انتظار از معلمان 
علوم تجربی

دكتر دوست محمد سميعی
سرپرست گروه درسی علوم تجربی 
دفتر تألیف کتاب های درسی

با تصویب برنامة درسی ملی در شورای عالی آموزش وپرورش و ابالغ آن برای اجرا، نظام 
ــتانة تحولی همه جانبه قرار گرفته است. برنامة درسی ملی به منزلة  آموزش وپرورش در آس
نقشة جامع یادگیری، زمینة ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای 
ــه خدمت گرفتن تفکر و تعقل،  ــم می آورد. این برنامه توصیه می کند با ب ــی را فراه آموزش
خالقیت و نوآوری، روش های نوین و فناوری های جدید در راستای دستیابی دانش آموزان به 
مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی محیطی با نشاط و شاداب فراهم شود. گروه علوم تجربی 
ــتای همسویی با آن در  ــی با آگاهی از مفاد این برنامه و در راس دفتر تألیف کتاب های درس
سال تحصیلی 92-91 بستة آموزشی علوم تجربی پایة ششم ابتدایی را طراحی و تولید کرد 
ــی علوم تجربی پایة اول  ــتة آموزش و در ادامة برنامه و به منظور انطباق با برنامة ابالغی، بس
دورة اول متوسطه را برای سال تحصیلی 93-92 طراحی و تولید می کند. از این رو، فرصت 
را مغتنم می شماریم و برای آشنایی دبیران محترم علوم تجربی با اهداف برنامة درسی جدید 
ــی جدید التألیف  ــعت و توالی، ویژگی های برنامه و ویژگی های کتاب درس علوم، جدول وس

علوم تجربی پایة اول دورة اول متوسطه مطالبی را تقدیم می کنیم:
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اهداف برنامة درسی علوم دورة اول متوسطه
در برنامة درسی ملی دورة متوسطه به دو دورة سه 
ساله )اول و دوم( تقسیم شده است. اهداف این دوره ها 
ــی و حوزه های تخصصی  ــی مل برگرفته از برنامة درس
تربیت و یادگیری آن است. به همین دلیل، اهداف برنامة 
درسی علوم دورة اول متوسطه متناسب با اهداف کالن 
برنامة درسی ملی و ویژگی های حوزة تربیت و یادگیری 
علوم تجربی، با رعایت الگوی هدف گذاری در پنج عنصر 
ــی، عمل و اخالق و  ــر و تعقل، ایمان، علم و آگاه تفک
چهار عرصة ارتباط دانش آموز با خود، خدا، خلق و خلقت، 
به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین 

و تدوین شده که خالصة آن به این شرح است:

1. کسب مهارت های تفکر و پرورش مهارت های فرایند تفکر )مفهوم سازی، طبقه بندی، 
تجزیه و تحلیل، قضاوت، تعمیم و...(؛

2. تفکر در پدیده های خلقت و روابط بین آن ها به عنوان آثار قدرت خداوند؛

3. باور به هدفدار بودن آفرینش انسان و عالم خلقت و تقویت ایمان به خداوند؛

4. کنجکاوی و عالقه مندی به شناخت محیط پیرامون، قوانین خلقت و یادگیری علوم 
و فناوری و نحوة به کارگیری آن ها در حل مسائل زندگی و فهم جهان هستی؛

5. آشنایی با مفاهیم ماده و تغییرات و کاربردهای آن و توانایی استفادة مناسب از آن ها 
در زندگی؛

6. آشنایی با مفاهیم حرکت و انرژی و توانایی به کارگیری آن ها در موقعیت های واقعی؛

ــیوة زندگی موجودات زنده و نحوة برقراری ارتباط  ــنایی با ساختار، عملکرد و ش 7. آش
منطقی با آن ها؛

ــنایی با ویژگی های زمین و پدیده های پیرامون و نحوة برقراری ارتباط علمی و  8. آش
منطقی با آن ها؛

ــع آوری اطالعات، طبقه بندی،  ــاهدة علمی، جم 9. توانایی به کارگیری مهارت ها )مش
ــا و...( در برخورد با  ــش، تجزیه و تحلیل داده ه ــی آزمایش، انجام آزمای ــازی، طراح فرضیه س

پدیده های طبیعی و محیطی؛

10. تالش برای حفظ سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی و محیط زیست و رعایت 
الگوی مصرف در استفاده از منابع خدادادی و احساس مسئولیت در برابر خداوند متعال؛

ــران، تقویت روحیة کار جمعی و گروهی،  ــب با دیگ 11. توانایی برقراری ارتباط مناس
احترام و رعایت حقوق افراد جامعه؛

12. وطن دوستی و عالقه مندی به شیوة زندگی مردم ایران در گذشته و حال حاضر و 
توجه به تاریخ علم در ایران و اسالم.
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برخی ويژگی های برنامة درسی علوم دورة اول متوسطه
ــطه  ــی علوم دورة اول متوس برای تحقق اهداف برنامة درس
ــتة  ــی، تألیف و تولید اجزای بس ــای زیر در طراح جهت گیری ه
ــی علوم پایة اول )کتاب درسی، فیلم دانش آموز، نرم افزار  آموزش
ــای معلم، فیلم  ــاب کار دانش آموز، کتاب راهنم ــوز، کت دانش آم
ــت. امیدواریم همکاران گرامی و  معلم و...( مدنظر قرار گرفته اس
دبیران محترم علوم تجربی با به کارگیری آن ها در آموزش، زمینة 
اجرایی  شدن هر چه بهتر و بیشتر برنامه های جدید را فراهم آورند.

1. توجه به اهداف پيامدمحور در هر فصل
ــب  ــه حیطة کس ــی علوم که قباًل در س ــی جدید اهداف آموزش در برنامة درس
دانستنی ها، مهارت ها و نگرش های ضروری مطرح بود، به صورت یکپارچه و در قالب 
ــتگی تبیین گردیده است. این شایستگی ناظر به تحقق اهداف در محیط های  شایس
ــی هر فصل به صورت پیامدمحور در  ــت. به عبارت دیگر، هدف کل واقعی زندگی اس
کتاب راهنمای معلم آمده است. پیامد محوری هدف در واقع نتایجی است که انتظار 
ــدن با فعالیت های یادگیری، توانایی خود  می رود دانش آموزان پس از نوعی درگیر ش
ــده در موقعیت های جدید نشان دهند. اهداف پیامدمحور باید  ــب ش را در دانش کس
انعطاف پذیر و کاماًل واضح و شفاف باشند. همکاران گرامی در تدریس هر فصل باید 

اهداف فصل را در راستای هدف پیامدمحور آن پی گیری و دنبال کنند.

2. توجه به آموزش زندگی محور )زمينه محور(
هنگامی که اهداف به صورت پیامدمحور و تلفیقی از سه 
حیطة دانش، مهارت و نگرش طراحی می شود، برای تحقق 
آن ها باید رویکرد تدریس تغییر کند. این شکل از بیان اهداف 
نیازمند آن است که دانش آموزان قادر باشند آموخته های خود 
ــد و آن را به موقعیت جدید  ــورت معنادار به کار  گیرن را به ص
انتقال دهند. نتیجة چنین تدریسی باید به صورت تغییر رفتار 
ــن صورت، آموزش و  ــود. در ای در زندگی روزمرة او دیده ش
ــه و کالس محدود و منحصر نمی شود و  یادگیری به مدرس
ــه نیست، بلکه دانش آموز  بازخورد آن نیز تنها متوجه مدرس
ــب تجربه  هر مکان و زمانی را فرصتی برای یادگیری و کس
ــت که زمینه ای مناسب  می داند. این امر وقتی امکان پذیر اس

ــای موضوع محور،  ــر، آموزش باید به ج ــود. به عبارت دیگ ــرای یادگیری ایجاد ش ب
ــوزش مفاهیم علمی در زمینة زندگی  ــد. در رویکرد زندگی محور آم زمینه محور باش
روزمرة فراگیرندگان اصل قرار می گیرد و با همین شیوه است که یادگیری جذاب تر 
می شود. در این رویکرد، معلم به محیط های متنوع یادگیری )کالس، حیاط مدرسه، 
ــگاه، اجتماع، محیط زیست و...( توجه دارد. در هنگام برنامه ریزی برای  خانه، آزمایش
ــدی خود را به  ــرور کنید تا میزان پایبن ــش های زیر را م ــس علوم تجربی پرس تدری
هدف های آموزش زمینه محور ارزیابی کنید. هر چه تعداد پاسخ های مثبت شما بیشتر 

باشد، آموزش شما به رویکرد زمینه محور نزدیک تر است:
ــده   آیا مفاهیمی که آموزش می دهید از محیط زندگی دانش آموز گرفته ش

است؟
 آیا مثال ها از زندگی روزمرة دانش آموز گرفته شده است؟

 آیا مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت های حل مسائل واقعی است؟
 آیا دانش آموزان خودشان اطالعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند 

تا بیاموزند؟
ــی، دانش آموزان را به کاربرد مفاهیم و اطالعات در   آیا فعالیت های آموزش

زمینه های مفید و مرتبط با زندگی شان تشویق می کند؟

3. حركت در جهت جايگزينی بستة آموزشی به جای كتاب درسی 
ــال قبل جایگزینی بستة آموزشی به جای کتاب درسی در دورة ابتدایی  از دو س
مدنظر قرار گرفت. در این رویکرد دانش آموزان در کنار کتاب درسی، فیلم آموزشی، 
نرم افزار و کتاب کار دارند. معلم نیز فیلم آموزشی و کتاب راهنمای معلم در اختیار 
ــوع یادگیری و  ــی دانش آموز محیط های متن ــان می دهد، وقت ــا نش دارد. ارزیابی ه
رسانه های متنوعی را هم زمان تجربه می کند، آموزش تقویت می شود. از امسال نیز 

در تالشیم این روند در دورة اول متوسطه ادامه یابد.

محتوای برنامة درسی علوم پایة اول دورة اول متوسطه 
در پنج بخش و پانزده فصل به این شرح تدوین شده است:

جدول وسعت و توالی محتوای برنامة درسی علوم پاية اول دورة اول متوسطه

فصل های مرتبطبخش

ـ تجربه و تفکرعلوم و ابزارهای آن
ـ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

ـ اتم ها الفبای موادمواد الفبای زندگی
ـ مواد پیرامون ما

انرژی نیاز همیشه
ـ انرژی و تبدیل های آن

ـ منابع انرژی
ـ گرما و بهینه سازی مصرف مواد

منابع خدادادی در خدمت ما
ـ از معدن تا خانه

ـ سفر آب بر روی زمین
ـ سفر آب در درون زمین

دنیای درون من

ـ سلول و سازمان بندی آن
ـ سفرة سالمت

ـ سفر غذا
ـ گردش مواد

ـ تبادل مواد با محیط
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ويژگی های مشترك فصل ها

طبق مصوبة 92/2/23 شورای عالی آموزش وپرورش ساعات تدریس هفتگی 
علوم سه ساعت )50 دقیقه ای( در نظر گرفته شده است. اگر طول هر سال تحصیلی 

ــه )50  دقیقه ( برای اجرای  را 27  هفتة مفید در نظر بگیریم، 81 جلس
برنامه های علوم فرصت در اختیار دبیران محترم قرار دارد. 

ــان دهد. در کنار  ــمای کلی فصل را نش ــد و ش 1. تصویر عنوانی که برانگیزاننده باش
تصویر، چند خط محتوای دانشی برای مشخص کردن چشم انداز فصل آمده است.

2. محتوای هر فصل به چند قسمت تقسیم و در هر قسمت تالش شده است با فراهم 
ــع آوری اطالعات، آزمایش و فکر کنید،  ــردن محیط متنوع یادگیری به کمک فعالیت، جم ک

فرصت مناسبی برای یاددهی  ـ یادگیری دانش آموزان ایجاد شود.

3. در حاشیة برخی صفحات در هر فصل مطالبی باعنوان »آیا می دانید که« آمده است 
که جنبة نگرشی و عمق بخشی در دنیای علم را دارد و نباید در امتحان از آن پرسش شود.

ــی و دینی، معرفی  ــب توصیه های قرآن ــات در هر فصل، به تناس ــی صفح 4. در برخ
ــمندان ایرانی  ـ اسالمی، هشدار، فناوری، مهارت زندگی و... آورده شده است تا در تحقق  دانش

اهداف برنامة درسی ملی گام های عملی تر برداشته شود.

ــت تا همکاران با  ــش و تمرین آمده اس ــر فصل تعداد محدودی پرس ــان ه 5. در پای
جهت گیری ارزشیابی های عملکردی، پرسش های تکمیلی و آزمون های کتبی آشنا شوند. 

جدول وسعت و توالی محتوای برنامة درسی علوم پاية اول دورة اول متوسطه

فصل های مرتبطبخش

ـ تجربه و تفکرعلوم و ابزارهای آن
ـ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

ـ اتم ها الفبای موادمواد الفبای زندگی
ـ مواد پیرامون ما

انرژی نیاز همیشه
ـ انرژی و تبدیل های آن

ـ منابع انرژی
ـ گرما و بهینه سازی مصرف مواد

منابع خدادادی در خدمت ما
ـ از معدن تا خانه

ـ سفر آب بر روی زمین
ـ سفر آب در درون زمین

دنیای درون من

ـ سلول و سازمان بندی آن
ـ سفرة سالمت

ـ سفر غذا
ـ گردش مواد

ـ تبادل مواد با محیط
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روستای پهون شهرستان نورآباد استان فارس

اردوی محلی

ــتیم. از  ــه با بچه ها قرار داش ــاعت چهار بعد از ظهر جلوی مدرس س
ــه ونیم عده ای از بچه ها جمع آمده بودند. سر ساعت چهار از  ساعت س

مسیر جادة روستا به سمت خارج ده حرکت کردیم.

بعد از احوال پرسی با بچه ها در حین حرکت، زیر یکی از درختان 
ــه در اطرافمان می دیدیم  ــتادیم و دربارة آنچ ــیة جاده ایس بلوط حاش
ــة نایلونی دادم.  ــا یک کیس ــه هر یک از بچه ه ــو کردیم. ب گفت و گ
ــروع به جمع آوری  ــان انداختند و با هم ش ــته اش را دور مچ هایش دس
ــت درخت و شاخه های کوچک بلوط  کردیم؛ میوه، کاله، برگ، پوس

که در همه جا دیده می شد.

 فاطمه اشرفي



ــتانی بودن منطقه، سنگریزه هم زیاد بود. در حین  به دلیل کوهس
جمع آوری، اگر چیز جدیدی پیدا می کردیم، به بقیه هم اعالم می کردیم 
تا اگر دوست داشتند آن ها هم بردارند. بعضی از بچه ها زباله های محیط 
مثل کارتن خالی یا درهای بطری را هم برمی داشتند. بعضی از بچه ها 
ــقایق خودرو می کندند که در این باره و  از گیاهان زنده یا گل های ش

زنده بودن این گیاهان با هم گفت و گو کردیم. 

ــیری کوتاه خود را به باالی تپه ای رساندیم و آنجا مستقر  از مس
شدیم. با کمک هم، سفرة کاردستی را پهن کردیم. ابزارمان چسب مایع 
و کاغذ سفید بود. مواد کاردستی هم همة آنچه بود که در کیسه های 
دسته دار نایلونی جمع شده بود. بچه ها با شوق بسیار شروع به ایده دادن 
برای کاردستی کردند و ما نظاره گر تالش همراه با شادی آنان شدیم.

در ميان چيزهايی كه 
بچه ها جمع می كردند، 

حتی فضوالت 
خشك شدة چهارپايان يا 

شاخ آن ها هم 
ديده می شد. 

در راه بازگشت به 
مدرسه، النه های متعدد و 
بسيار بزرگ مورچه ها را 
ديديم و در مورد زندگی 

گروهی آن ها با هم 
صحبت  كرديم.

ــاعته، ضمن  در این فعالیت یک س
ــی و مکان های  ــنایی با محیط زندگ آش
گوناگون آن مثل جاده، مزرعه، غار، دره و 
تپه، با عناصر موجود در این محیط، مثل 
ــوران، النه و خانه و  ــواع گیاهان و جان ان

تولیدات آن ها آشنا شدیم.

ادامه دارد...

63
پاية هفتم آمــوزش



مشابه اين فعاليت را در روستاهای خيكنده، گركوشک 
و دودک، در قالب دو گروه دختران و پسران انجام داديم. 

نمايشگاه آثار بچه ها در كنار مسجد در روستای دودک 
توجه بزرگ ساالن منطقه را جلب كرد.

 اينجا 
نمايشگاه آثار 

ما بچه ها در روستای 
دودک است. بزرگ ترها 

به ديدن كارهاي ما 
آمده  اند.

ــتفاده از  دربارة موجود زنده صحبت کردیم. در اس
ــایل دور ریختنی برای تولید  عناصر محیط و حتی وس
یک اثر خالق و هنری کار کردیم و انجام کار هنری را 

در کنار دوستان با هم تجربه کردیم.
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كلي 
شكل ميشه با 

اينا درست كرد... 
من خونه ساختم... 

دوستم آدم!
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سالمت و نشاط 
در پاية هـفـتـم 

طيبه ارشاد
کارشناس گروه درسی تربیت بدنی 
دفتر تألیف کتاب های درسی

ــاط آفرینی و تأثیرات مثبت آن بر محیط های  تربیت بدنی به دلیل نش
آموزشی، همواره مورد توجه مسئوالن آموزش وپرورش بوده است . اولین 
سند معتبر در خصوص توجه به تربیت بدنی در مدارس، به قانون اساسی 
ــود که مصوب سال 1290 است و در آن بر  فرهنگ کشور مربوط می ش
ــده است. با  ضرورت تربیت بدنی در کنار تربیت علمی و اخالقی تأکید ش
گذشت زمان و مشخص شدن تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم تربیت بدنی 
در رشد ابعاد جسمانی، اجتماعی، عاطفی و روانی دانش آموزان ، گرایش به 
ــال  تقویت بنیان های تربیت بدنی در مدارس افزایش یافت. تا اینکه در س
تحصیلی 1306، براساس قانون مصوب مجلس شورای ملی سابق، درس 
ــی  ــاعت در هر روز در برنامة آموزش تربیت بدنی و ورزش به مدت یک س
ــد. لیکن به دلیل کمبود  ــی آموزش وپرورش منظور ش دوره های تحصیل
ــانی متخصص برای تدریس ، این مقدار به دو ساعت در هفته  نیروی انس

کاهش یافت. 
با توجه به اهمیت درس تربیت بدني، در سال تحصیلی35-1334 نیز 
برای تحکیم بنیان های تربیت بدنی مدارس، ادارة کل تربیت بدنی وزارت 
آموزش و پرورش، به عنوان نهاد اصلی برنامه ریزی و نظارت بر تربیت بدنی 
ــد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و با تغییر رویکرد  ــیس ش مدارس تأس
ــی و تدوین برنامه  ــور، توجه به درس تربیت بدن ــام تعلیم و تربیت کش نظ
ــتمر بین ادارة کل  ــئوالن قرار گرفت و با ارتباط مس برای آن، مدنظر مس
ــی تربیت بدنی  ــی، گروه درس ــی و دفتر تألیف کتاب های درس تربیت بدن

66
آمــوزشپاية هفتم



ــد )1376( و راهنماي برنامة درسي تربیت بدني در دورة  این دفتر فعال ش
ــوراي عالي آموزش و پرورش رسید.  ابتدایي، در سال 1384به تصویب ش
ــد و به  ــي 5 پایة تحصیلي دورة ابتدایي تدوین ش پس از آن، برنامة درس
ــد. این برنامه پس از اعمال اصالحات الزم  ــي گذاشته ش اجراي آزمایش
ــان و معلمان ، در سال 1384، پس  و تمهید مقدمات براي آموزش مدرس
از تصویب در شوراي عالي آموزش و پرورش، به اجراي سراسري گذاشته 
ــفانه، با وجود تالش هاي زیادي که صورت گرفت ، برای  ــد. ولي متأس ش
سایر دوره هاي تحصیلي چنین برنامه ای تهیه نشد. لذا  هم اکنون، با آغاز 
ــی شش  ــتقرار نظام آموزش دورة تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اس
ــالة جدید، گروه تربیت بدنی، به موازات سایر گروه های درسی، تدوین  س
ــی »تربیت بدنی و سالمت« در پایة اول دورة اول متوسطه را  برنامة درس

در دست دارد. 
ــت که با بهره مندي  ــده آل درس تربیت بدنی برنامه ای اس برنامة ای
ــیر تحقق اهداف  ــي ملي و قرار گرفتن در مس از رهنمود ها ي برنامة درس
ــکوفایي فطرت و دستیابي به شئون حیات طیبه (  واالي تعلیم و تربیت )ش
ــوزة یادگیري  ــه، اهداف خاص ح ــداف دورة تحصیلي مربوط ــد اه بتوان
ــتر نیازهای  ــخگوي بیش ــازد و پاس ــتگي هاي پایه را محقق س و شایس

دانش آموزان مخاطب این درس باشد.
از این رو، از برنامة درسي تربیت بدني و سالمت انتظار می رود، ضمن 

آماده ساختن دانش آموزان برای ورود به پایه های تحصیلي باالتر، بتواند:
ــتقامت عضالنی،  ــدرت و اس ــی هوازی، ق ــود آمادگ ــث بهب  باع

انعطاف پذیری و هماهنگی و چابکی دانش آموز شود.
ــب   فرصت فراگیری مهارت های پایة ورزش های گوناگون و کس

تجربه های متنوع حرکتی را فراهم آورد.
 با بهره مندی از انواع راهبردهای یاددهی  ـ یادگیری به رشد و توسعة 
ــوای تفکر کمک کند و امکان تصمیم گیری های  زمینه های ادراکی و ق
عاقالنه، درست و به موقع را در فعالیت های ورزشی و زندگی فراهم آورد.

 با فراهم آوردن فضایی شاد و نشاط انگیز و ایجاد تجربة لذت از شرکت 
در فعالیت بدنی، به بهبود نگرش مثبت نسبت به فعالیت بدنی منجر شود.

ــت و پیروزی در بازی و  ــب تجربه، شکس  با ایجاد فرصت های کس
ورزش، دانش آموزان را برای رویارویی با زندگی واقعی در اجتماع آماده سازد.
 فرصت توسعة روابط اجتماعی و تعامل با گروه همساالن را فراهم آورد.

ــترک تأکید  ــا و یادگیری های مش ــب صالحیت ه ــت کس  فرص
ــتی، و  ــی از جمله ارزش های اخالقی و بهداش ــده در برنامه های درس ش
مهارت هایی همچون تالش، کار گروهی، احترام به خود و دیگران، صبر 

ــن خلق، اعتماد به نفس، نظم و انضباط با رعایت  ــتن داری، حس و خویش
قوانین، حس مسئولیت و انتخاب سالم را فراهم آورد.

ــالم و  ــب آگاهي هاي الزم در خصوص اصول تغذیة س  فرصت کس
ــت فردي و عمومي، و کسب مهارت های ایمنی  متوازن ، مهارت هاي بهداش
در ورزش را به منظور ارتقای سطح کیفي زندگي و حفظ سالمت فراهم آورد.

ــالمت، به منظور تحقق  ــوب محتوایی درس تربیت بدنی و س چارچ
ــداف و انتظارات فوق، تنظیم و در قالب کتاب راهنماي معلم تدوین و  اه
تألیف شد. در این کتاب، بنابر اصل »توجه به تفاوت« در برنامة درسی ملی 
که بیان می دارد »برنامه های درسی و تربیتی باید به تفاوت های محیطی، 
ــیتی و فردی متربیان توجه کنند و در این خصوص از انعطاف الزم  جنس
برخوردار باشند«، محتواي آموزشي به سه صورت اختصاصي)تجویزي(، 
ــد. آموزش موضوعاتي که  ــي )نیمه تجویزي( و اختیاري تدوین ش انتخاب
به صورت اختصاصي در کتاب ارائه مي شو د، در تمام مدارس کشور و براي 

تمام دانش آموزان الزامي است و سر فصل هاي آن عبارت اند از:
 بهداشت فردي در ورزش )کفش و لباس ورزشي(

 تغذیه در ورزش
 آسیب هاي جسماني در ورزش

 وضعیت هاي مناسب بدني
 آمادگي حرکتي و جسماني
 آموزش مقدماتي بسکتبال 

ــهم دیگري از محتواي آموزشي این درس که به صورت  آموزِش س
ــه قرار دارد. آن ها  ــتان و معلم مدرس ــود، در اختیار اس انتخابي ارائه مي ش
ــرایط اقلیمی، امکانات و تجهیزات ورزشی  مي توانند با در نظر گرفتن ش
ــي از موضو عات  ــوزان، یک ــتعداد دانش آم ــدی و اس ــود و عالقه من موج
معرفي  شده در هر فصل را انتخاب کنند و آموزش دهند. موضو عات این 

بخش عبارت اند از:
ــرفصل هاي آموزشي والیبال، هندبال، فوتسال، تنیس   معرفي س

روي میز، بدمینتون، بازي هاي بومي و محلي
 فعالیت و ورزش در محیط هاي متنوع آب و هوایي

 بلوغ و ورزش )ویژة دختران(
همچنین، در آموزش محتوا هاي ارائه شده در بخش اختیاري برنامه، 
به معلمان اختیار داده مي شود با توجه به امکانات و ظرفیت های محیطی 
اقلیم محل آموزش و عالقة دانش آموزان، با برنامه ریزی مناسب و جلب 
ــه و دانش آموزان ، ضمن توجه به مفاد آیین نامة  ــارکت اولیای مدرس مش

اجرایی مدارس، به اجرای آن ها اقدام کنند.
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در برنامه ریزی موضوعات آموزشی در بخش اختیاری این درس، در 
هر نیم سال تحصیلی دو موضوع پیش بیني شده است:

ــزاری اردوی یک روزة  ــنایي با ورزش زورخانه اي؛ ب(برگ  الف( آش
ــی در دل طبیعت با عنوان ورزش پیاده روی در کوهستان. منظور  ورزش
آن است که معلمان بتوانند ضمن آشنا کردن دانش آموزان با ارزش هاي 
ــي   ــي در ورزش و معرفي ظرفیت هاي طبیعي و ورزش ــالمي  ـ ایران اس
موجود در محل زندگي، نحوة بهره برداري بهینه از این منابع را به منظور 

ارتقای توانایي هاي جسماني و حفظ و بهبود سالمت آموزش دهند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که در درس تربیت بدني و سالمت، 
آموزش صرف و مجرد مهارت های جسماني و ورزشی مدنظر نیست، بلکه 
توانمند کردن دانش آموزان در تلفیق و ترکیب مهارت های فرا گرفته شده 
هدف است تا عالوه بر اینکه در مهارت های ورزشی به حدی از صالحیت 
و شایستگی می رسند، بتوانند با حفظ و توسعة سطح سالمت، سطح کیفي 
زندگي خود را نیز ارتقا بخشند و نیز در مسیر کسب شایستگي هاي پایه 

قرار گیرند که عبارت اند از:

ــود، نیازها، توانمندي ها، ظرفیت ها و ابعاد هویت   درک وجود خ
متعالي خویش؛

 بصیرت نسبت به آثار و پیا مدهاي سبک زندگي خود؛
 شناخت خود، ظرفیت ها و هویت خویش؛

ــتیابي به هویت   به کار گیري ظرفیت هاي وجودي خود براي دس
متعادل و یکپارچه در مسیر رشد و تعالي خود و جامعه؛

 به کار گیري آگاهانة یافته هاي بهداشتي و زیستي و تالش مؤثر 
براي تولید و توسعة آن ها؛

 تعهد به ارزش هاي اخالقي از جمله صدق، صبر، احسان و رأفت، 
حسن خلق، حیا، شجاعت، خویشتن داري و قدر شناسي، رضایت، عدالت، 

قناعت، نوع دوستي و تکریم معلم؛
 تقدم بخشیدن منافع ملي بر گروهي و منافع جمعي بر فردي؛

 تدبر در نظام خلقت و شگفتي هاي آن؛ 
ــدي و قانونمندي خلقت و باور به  ــمندي، هدفمن  ایمان به ارزش

زیبایي هاي جهان آفرینش به عنوان فعل و جمال خداوند؛
 ایمان به انبیای الهي، قرآن، پیامبر خاتم)ص(، ائمة معصومین )ع( و 

والیت مطلقة فقیه و نقش بي بدیل آن ها در هدایت و رستگاري بشر؛
  علم نسبت به پدیده ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش 

و چگونگي برقراري ارتباط انسان با آن ها و بهره برداري از آن ها؛
 حفظ و تعالي محیط زیست، میراث فرهنگي و سرمایه هاي طبیعي؛

 ارزش قائل شدن براي مخلوقات هستي و محیط زیست.
ــالمت در پایة اول  کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدني و س
ــده است: در بخش اول  ــطه در دو بخش تنظیم ش دورة اول متوس
ــالمت،  این کتاب با عنوان »کلیات« برنامة درس تربیت بدني و س
ــطه و پایة اول از  )جایگاه این برنامه و اهداف کلي دورة اول متوس
ــی درس تربیت بدنی و  آن( و ارائة نکات الزم براي طراحی آموزش
ــالمت از جمله: روش هاي یاد دهي و یادگیري، نحوة ارزشیابي،  س
ــود. در بخش  ــه معرفی می ش ــاالنه و روزان ــة طرح درس س نمون
ــی  ــی« موضوعات آموزش ــوان »محتوای آموزش ــاب با عن دوم کت
ــالمت  ــا عنوان های: تربیت بدنی و س ــي ب ــن درس در فصل های ای
ــیب و ایمني در  ــت فردي در ورزش، تغذیه در ورزش، آس )بهداش
ــي در زندگي ، بلوغ و  ــب بدن ــا و وضعیت هاي مناس ورزش، حالت ه
ــکتبال،  ــمانی، آموزش مقدماتي بس ورزش(، آمادگی حرکتی  ـ جس
ــال، بدمینتون، تنیس  ــاي انتخابي )والیبال، هندبال، فوتس ورزش ه
روي میز، بازي هاي بومي  ـ محلي ( و ورزش های اختیاری )ورزش 

ــود. ــتان( ارائه می ش زور خانه، پیاده روي در کوهس
ــل آمده با  ــای به عم ــه هماهنگی ه ــا توجه ب ــت ب ــد اس    امی
ــات و تجهیزات  ــدن فضا ، امکان ــئوالن اجرایی برای فراهم ش مس
ــه کار بندند تا  ــي نیز اهتمام کافی ب ــاز، معلمان تربیت بدن ــورد نی م

ــیم.      ــي باش ــاهد اجراي هماهنگ و موفق این برنامة در س ش
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تفکر 
و سبک
 زندگی

دكتر محمود معافی
سرپرست شورای برنامه ریزی 
گروه درسی آداب و مهارت های زندگی
دفتر تألیف کتاب های درسی
دكتر سيدامير رون
رئیس گروه درسی آداب و مهارت های زندگی
دفتر تألیف کتاب های درسی

تفکر یعنی پردازش ذهن روی اطالعاتی که از طریق مشاهده  کردن، 
ــنیدن، تجربه  کردن، گفت وگو، لمس  کردن، بوییدن و حتی  خواندن، ش
چشیدن وارد ذهن می شود تا انسان براساس آن ها بتواند حقیقت موضوع 
ــئله را درک کند. به عبارت دیگر، از یک سری مقدمات نتایجی را  یا مس
به روش حل مسئله، قیاس، استقرا، آزمایش، همه جانبه نگری و خالقیت 
ــف کند. هر چند که همة موضوعات درسی به دنبال پرورش  ذهنی کش
ــاص اختصاص ندارد، اما  ــتند و آموزش تفکر به یک درس خ تفکر هس
ــر و روش تحقیق و  ــی که ادامة درس تفک ــبک زندگ برنامة تفکر و س
ــت، به طور خاص به آموزش این  مطالعات اجتماعی در دورة ابتدایی اس

دو می پردازد.
اهداف آموزش تفکر عبارت اند از:

* کسب صالحیت ها و مهارت های تفکر و اندیشیدن
* آشنایی با صفات و ویژگی های منش تفکر صحیح

* کسب بصیرت و بینش  عمیق نسبت به امور و پدیده ها
صالحیت ها و مهارت های تفکر در این برنامه عبارت اند از: تخیل و 
تصور ذهنی، تفکر حل مسئله، تفکر نقاد و خالق، تفکر همه جانبه، تفکر 

استقرایی و تفکر قیاسی.
سایر مهارت های تفکر نیز این موارد هستند: پرسشگری، استدالل، 
مشاهده، تجزیه و تحلیل، قضاوت براساس شواهد، قضاوت براساس نظام 

معیار و تصمیم گیری.

آشنايی با 
برنامة آموزش

تفکر و سبک زندگی
 در سال اول متوسطه
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ــردی و صفات  ــامل صفات ف ــات و ویژگی های منش تفکر ش صف
اجتماعی است. 

منظور از کسب صفات فردی این است که فرد:
ـ در همه حال اهل تفکر باشد.

ـ یک موضوع و مسئله را نقد کند.
ـ راه حل های بدیع و نو ارائه کند.

ـ یک موضوع و مسئله را همه جانبه بررسی و تجزیه و تحلیل کند.
ـ شجاعت بیان آرا و نظرات خود را داشته باشد.

ـ در صورت پی  بردن به اشتباه، در تغییر نظر خود شجاعت داشته باشد.
ـ با طرح سؤال دانش خود را توسعه بخشد.

ـ از مغالطه بپرهیزد و براساس شواهد و دالیل اظهارنظر کند. 

منظور از کسب صفات اجتماعی در اندیشه و تفکر این است که فرد:
ـ در مباحثات نوبت را رعایت کند.

ـ بتواند هیجانات خود را کنترل کند.
ـ به سخنان دیگران گوش بسپارد.

ــتدالل نظرات مخالف را  ــه عقاید دیگران احترام بگذارد و با اس ـ ب
رد کند.

ـ دیگران را به بیان نظرات خود ترغیب کند.
ــر بر توانایی  ــة آموزش تفک ــطه برنام ــة اول دورة اول متوس در پای
ــئله، تفکر نقاد، کاوشگری، تفکر علمی، تفکر همه جانبه، تفکر  حل مس
ــتقرایی و قیاسی براساس نظام معیار تمرکز دارد. تمرکز بر این موارد  اس
به معنای حذف سایر صالحیت ها نیست، بلکه تالش می شود که از طریق 

فعالیت ها و تجربه های یادگیری بر سایر صالحیت ها نیز تأکید شود.
مضمون ها یا تم هایی که برای رسیدن به این اهداف و در ارتباط با 
عرصه های چهارگانة یادگیری )خود، خداوند متعال، جامعه و نظام خلقت( 

انتخاب شده اند، در جدول  1 آمده اند:

سبك زندگی چيست؟
ــیوة خاص و انتخابی یک ملت، قوم، گروه یا فرد،  سبک زندگی ش
ــا، افکار، فرهنگ، میزان  ــخصی، باوره تحت تأثیر خانواده، تجربیات ش
ــت که افراد برای خود  ــیت یا پایگاه اجتماعی و طبقاتی اس درامد، جنس
ــور از زندگی نوعی تداوم و تالش فرد برای ادامة  انتخاب می کنند. منظ
حیات براساس مجموعه  ای از باورها، مقدورات، امکانات و عالقه هاست، 
ــود یا تکامل یابد.  ــان در هر لحظه ممکن است شکسته ش زندگی انس
منظور از تکامل زندگی ارتقای موقعیت، بینش ها و بصیرت ها، مهارت ها 

و نگرش ها از وضعیتی پایین تر به سمت موقعیتی برتر یا بهتر است.
سبک زندگی در حقیقت الگویی کم و بیش ثابت در تفکر احساس 
ــت که ریشه های آن در خانواده شکل می گیرد و تحت تأثیر  و عمل اس
ــای والدین، وضعیت  ــالمت و ظاهر فرد، نگرش ه ــی مانند س متغیرهای
اقتصادی و اجتماعی خانواده، شکل زندگی جمعی خانواده )تعداد فرزندان، 
ــط بودن یا  ــک فرزندی، چندمین فرزند بودن، فرزند بزرگ بودن، وس ت
ــت زمان و آغاز  ــیتی قرار دارد. با گذش آخرین فرزند بودن( و نقش جنس
تشکیل خانواده، تأثیر تجربه های جدید، ابداعات و ورود کاالهای فناوری 
ــبک زندگی  ــت در س ــد، افزایش درامد یا بینش های نو ممکن اس جدی
ــت که در نهایت تحت  تغییراتی به وجود آید، اما در هر حال این فرد اس
تأثیر ترجیحات و عالقه ها سبک زندگی خود را انتخاب می کند. با انتخاب 
ــایگان،  ــبک زندگی فرد یاد می گیرد که در برابر خود، خانواده، همس س
ــت  ــغلی که قرار اس ــاوندان، مردم، جامعه، خدا، نظام خلقت و ش خویش
ــی که با توجه به جنسیت برای او انتخاب شده است  انتخاب کند و نقش
ــر و شوهر( چه وظایفی دارد. مجموعة این شناخت ها و  )پدر، مادر، همس

تکالیف وظایف زندگی را مشخص می کنند.
وظایف در مقابل خود نیز شامل حفظ بقای زیستی، حفظ بقای روانی 
ــت. وظایف  و حفظ بقای اجتماعی و حفظ رابطه با دیگران و جامعه اس
ــامل وظایف و مسئولیت ها در برابر اعضای خانواده  در مقابل خانواده ش

نظام خلقتجامعهخداخود

حواس آدمی، ويژگی های حواس، خطای 

تفسير حواس، در جست وجوی معنای 

متن، ويژگی های علم و تفكر علمی، 

)طرح سؤال، فرضيه سازی، مشاهده 

و تجربه، نتيجه گيری، خطای تعميم(، 

تنظيم گزارش، اخالق پژوهشی، تفكر 

نقاد و تفكر خالق، حقيقت جويی و كمال

آفرينش انسان

علت و معلول 

)خالق و مخلوق( 

ناظم و منظوم

روش نظرسنجی 

انصاف و عمل

 هويت

 آداب گفت وگوهای جمعی 

دفاع مقدس

هدف مندی خلقت 

نظام كيهانی 

روابط امور و پديده ها 

با يكديگر

جدول 1

70
آمــوزشپاية هفتم



ــت. وظایف اجتماعی شامل وظایف و مسئولیت ها در  و خویشاوندان اس
برابر همسایگان، دوستان، جامعة محلی، جامعة ملی، مسلمانان و جامعة 
ــت. وظایف در برابر خداوند به وظایف معنوی در برابر خداوند  جهانی اس
اشاره دارد. بخش دیگری از این وظایف به مسئولیت در برابر نظام خلقت 

مربوط است.
ــامل نحوة ادای وظایف، خالقیت و ابداع در کار و  وظایف شغلی ش
ــازی کیفیت زندگی برای دیگران از طریق مسئولیت های شغلی  غنی س
است. وظیفة جنسی شامل ایفای نقش جنسیتی )همانندسازی با جنس 
مشابه، یادگیری وظایف شغلی، مسئولیت های خانوادگی و درک تحوالت 

جنسی( است.
سبک زندگی از جمله موضوعاتی است که جامعه شناسان، پزشکان، 
روان شناسان، روانکاوان و علمای ادیان پژوهش هایی را در این زمینه آغاز 
کرده اند. به همین علت، ماهیت این موضوع به لحاظ تنوع موضوعات، از 

نوع بین رشته ای است.
ــترده بودن محتوای سبک زندگی و قلمرو محتوایی  باتوجه به گس
ــات دینی، کار و  ــون مطالعات اجتماعی تعلیم ــه با درس هایی چ آن ک
ــی تنها بر بخش هایی  ــبک زندگ ــاوری ارتباط دارد، برنامة تفکر و س فن
ــی، اعتماد  به  نفس، درک  ــر خودآگاه ــه وظایف در قبال خود نظی که ب
خودپنداره، مهارت های مدیریت هیجانات و حفظ بهداشت روانی )مانند 
ــترس، کنترل خشم، تحمل سختی، مهارت های  غلبه بر اضطراب و اس
شاد زیستن، مهارت غلبه بر کم رویی(، مهارت های مطالعه و یادگیری و 
مدیریت زمان، مهارت های برقراری روابط مؤثر با دیگران )دوست یابی، 
قاطعیت و جرئت ورزی، سبک های ارتباطی، مهارت  حل تضاد و اختالف 
با دیگران، آداب معاشرت( و مهارت های حجاب و عفاف مربوط هستند، 

تأکید می شود.
ــه، اهمیت آموزش آداب و مهارت های زندگی، مفهوم  در ادامة مقال
آداب و مهارت های زندگی، اهداف، رویکرد و ساختار برنامة درسی برای 

اطالع معلمان ارجمند و سایر ذی نفعان مورد بحث قرار می گیرد.  

اهميت آموزش آداب و مهارت های زندگی
ــت که  ــواره با این انتقاد مواجه بوده اس ــام آموزش وپرورش هم نظ
ــرای زندگی آماده  ــدرت کودکان و نوجوانان را ب ــی به ن برنامه های درس
ــردی، بین فردی یا  ــد چگونه با چالش های ف ــد. بچه ها نمی دانن می کنن
ــردی  ـ اجتماعی به  نحو عاقالنه برخورد کنند و مهارت های الزم را از  ف
خود نشان دهند. دانش آموزان در دورة کودکی و نوجوانی و شاید در تمام 
عمر، با مسائل مختلفی مواجه می شوند، از جمله: شناخت خود )شناخت 
خود فردی، خانوادگی، قومی، اجتماعی و ملی تا باالترین سطوح آن، یعنی 
ــر بردن با دیگران و برقراری  ــانی و الهی( چگونگی به س درک خود انس

ــار آمدن با بلوغ و تغییرات حاصل از آن، نحوة  ــاط مثبت با آن ها، کن ارتب
کنترل هیجانات، ضعف در تحمل سختی، چگونگی حل تضاد با دیگران، 

افسردگی و غلبه بر آن، و یا آداب معاشرت اجتماعی.

تعريف آداب و مهارت های زندگی
آداب جمع ادب است و در لغت به معنای قاعده ها، روش ها، سنت ها 
ــم های رایج در فرهنگ هر جماعت و قوم است. در جامعة ما آداب  و رس
ریشه در دین، هنجارهای اسالمی و سنت های پسندیدة اجتماعی ایران 

دارد.
ــتی در انجام فن و کار  مهارت در لغت به معنای چیرگی و زبردس
ــتفادة صحیح، مؤثر و هدفمند از دانش  ــت. متخصصان مهارت را اس اس

نظری و عملی برای انجام درست یک کار می دانند.
آداب زندگی به قواعد رفتاری اشاره دارد که برگرفته از سنت های 
ــندیدة دینی و اجتماعی است. آداب گاه جنبة فردی دارد، مانند آداب  پس
غذا  خوردن، لباس پوشیدن، آداب خوابیدن، نظافت، سفر و مطالعه، و گاه 
جنبة اجتماعی دارد، مانند آداب همسایه داری، برخورد با افراد بزرگ سال، 
ــرداری یا ظاهر  پذیرایی از مهمان، تربیت فرزند، برخورد با والدین، همس
ــمندانه و  ــردم. مهارت های زندگی رفتارهای هوش ــدن در بین م ش
ــت که فرد برای غلبه بر چالش های فردی، بین  فردی یا  عاقالنه ای اس
اجتماعی باید از خود نشان دهد تا ضمن حفظ آرامش و سالمت فردی، 

از زندگی موفق و مطلوبی برخوردار شود.
ــن، آداب و مهارت ه�ای زندگ�ی را باي�د مجموعة  بنابرای
دانش های نظری و عملی، و رفتارهايی تعريف كرد كه ضمن 
حفظ آرامش و سالمت فردی، راه های بهبود و اصالح روابط 
بين  ف�ردی، غلبه بر چالش ه�ای روزمرة زندگ�ی و زندگی 

موفق و مطلوب را دربردارد.

اهداف آموزش آداب و مهارت های زندگی در پاية اول متوسطه
ــی ملی  ــند برنامة درس ــا توجه به الگوی جدید هدف گذاری در س ب
ــاس پنج عنصر تربیتی )تفکر  ــی براس )مصوب 1391( که بر هدف نویس
ــالق( و توجه به چهار  ــان و باور، علم و آگاهی، عمل و اخ ــل، ایم و تعق
ــدا، خلق و نظام خلقت تأکید دارد، اهداف  عرصة ارتباطی یعنی خود، خ
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آموزش آداب و مهارت های زندگی در سال اول متوسطه )پایة هفتم( به 
شرح زیر است:

الف( حيطة تفكر و تعقل
ــخیص، درک معنا،  1. تقویت مهارت های فرایند تفکر نظیر تش
ــا، نتیجه گیری، درک  ــباهت ها و تفاوت ه ــت، درک ش درک موقعی
ــی درک روابط و  ــاوت و ارزیاب ــتدالل، پیش بینی، قض ــا، اس پیامده

عبرت آموزی
2. تقویت توانایی تفکر و حل مسئله، تفکر نقاد و قضاوت براساس 

معیار
3. اندیشیدن در  خصوص شیوة درست زندگی براساس نظام معیار

ب( حيطة ايمان، باور و عالقه
4. پذیرش نقاط قوت و ضعف فردی و تفاوت های خود با دیگران

ــبات  بین فردی،  ــار عاقالنه در مناس ــه رعایت ادب و رفت ــاور ب 5. ب
خانوادگی و اجتماعی

6. باور به رهنمودهای دینی به عنوان سبک درست زندگی
7. باور به عمل براساس فکر و تجربة دیگران

ج( حيطة علم و آگاهی
8. شناخت مفهوم ادب و مهارت های زندگی

9. درک مفهوم خودآگاهی و عوامل مؤثر در رشد آن
10. آگاهی از هویت فردی و عوامل مؤثر در شکل گیری آن

11. شناخت شیوة یادگیری مؤثر و نحوة مدیریت زمان
12. آگاهی از مفهوم ارتباط و سبک های ارتباطی

13. شناخت شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران
14. شناخت پدیدة بلوغ و تغییرات حاصل از آن )ویژة دختران(

15. شناخت آداب حجاب و عفاف )ویژه دختران(

د( حيطة عمل )مهارت(
ــب مهارت های عملی مدیریت زمان و برنامه ریزی در امور  16. کس

زندگی
ــب مهارت در کنترل هیجانات فردی )اضطراب، استرس،  17. کس

خشم، مقابله با افسردگی(
18. کسب مهارت تاب آوری، تحمل سختی و شاد زیستن

ــران )مهارت  ــراری ارتباط مؤثر با دیگ ــارت در برق ــب مه 19. کس
ــازگاری ها و  ــت یابی، مهارت قاطعیت و جرئت ورزی و غلبه بر ناس دوس

چالش های بین فردی(
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ه( حيطة اخالق
20. رعایت احترام و ادب در برخورد با خانواده، همسایگان، دوستان 

و معلمان و افراد بزرگسال
ــش،  21. تقویت ارزش های اخالقی نظیر خوش رویی، عفو و بخش

کنترل نفس، صلة رحم، همسایه داری، بدگویی و تمسخر دیگران
22. رعایت حجاب و عفاف در مناسبات بین فردی

رويكرد حاكم بر برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی
رویکرد به جهت گیری عناصر برنامة درسی )مقاصد، اهداف، محتوا، 
روش، ویژگی های معلم و شیوة ارزشیابی( براساس یک نظریة فلسفی 
و تربیتی اشاره دارد )به نقل از میلر، ترجمة دکتر محمود مهرمحمدی، 
ــی،  ــده بر کلیة برنامه های درس 1379(. از آنجا که رویکرد انتخاب ش
ــرد »فطرت گرایی  ــالمی، رویک ــفة تعلیم و تربیت اس ــه به فلس با توج
لحاظ الزم است که رویکردهای انتخاب شده  ــت، بدین  توحیدی« اس
ــانی و فضایل  ــات عالی انس برای هر حوزة یادگیری ارزش ها و گرایش
ــی،  اخالقی نظیر علم جویی، حقیقت جویی، عدالت خواهی، ژرف اندیش
ــکاوی و... را در  ــت، زیبایی خواهی، نیکوکاری، کنج انتخاب راه درس

دانش آموزان تقویت کند )سند برنامة درسی ملی مصوب اسفند 91(.
رويكرد حاکم بر برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی کسب 
ــتگی های فردی و بین فردی است.  آداب و مهارت های ارتقای شایس
ــب ادب، بصیرت و مهارت به منظور  مقص�د اصلی این رویکرد، کس
ــای فردی، بین فردی و یا فردی اجتماعی با توجه به  غلبه بر چالش ه
وظایف زندگی از منظر فرهنگ، دین، سنت و انتظارات اجتماعی و نظام 
ــن رویکردی به دانش آموزان  ــت. انتخاب چنی معیار مبتنی بر تعقل اس
ــب  ــن ارزیابی و درک موقعیت خود از طریق کس ــازه می دهد ضم اج
ــرایط بهتر تالش کنند  ــیدن به ش تجربه، برای اصالح مداوم آن و رس

)راهنمای برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی، 1391(.
همان گونه که در عنصر اول رویکرد کالن حاکم بر برنامة درسی 
)سند برنامة درسی ملی، ص 12( یعنی دانش آموز اشاره شده است، 
ــان همواره در موقعیت است. می تواند آن را درک کند و با انتخاب  انس
احسن خویش در راستای اصالح مداوم آن حرکت نماید. بدین لحاظ، 
ــواره در موقعیت های پویا  ــران و جامعه، هم ــل با دیگ ــان در تعام انس
ــد وضعیت خود  ــاس نیازهای فطری خود می کوش قرار می گیرد و براس
ــی در این رویکرد،  ــد. نقش معلم یا مرب ــور مدام بهبود بخش را به ط
خلق فرصت های تربیتی و آموزشی برای دانش آموزان و فراهم کردن 

شرایط برای اصالح موقعیت آن ها در نیل به شرایط بهتر است.
ــی آداب و مهارت های زندگی، با توجه به  محتوای برنامة درس
ــت که  ــرد انتخابی، مجموع فرصت ها و تجربه های یادگیری اس رویک

ــا بهره گیری از دانش  ــاس نیازهای حال و آیندة دانش آموزان، ب براس
ــی، اخالق، علم ارتباطات، جامعه شناختی، دین و انتظارات  روان شناس
ــود تا دانش آموز بتواند بر  اجتماعی در این حوزه طراحی و تدوین می ش
ــای فردی، بین فردی و فردی  ـ اجتماعی غلبه و آداب زندگی  چالش ه
و معاشرت را براساس هنجارهای دینی، اجتماعی و معیارهای عاقالنه 

کسب کند و در زندگی خود به کار گیرد.
و  آداب  ــوزش  آم در  يادگي�ری  يادده�ی  �  راهبرده�ای 
ــوز در موقعیت های گوناگون  ــای زندگی، قرار دادن دانش آم مهارت ه
ــی،  )ایفای نقش، بحث گروهی، فعالیت فردی و گروهی، بحث کالس
نمایش، تمرین و یا شرکت در موقعیت های واقعی( است تا دانش آموزان 
بتوانند آداب و مهارت های زندگی را به طور عملی تجربه و تمرین کند.
ــاس این رویکرد، خانه، کالس، مدرسه،  محيط يادگيری براس
ــب و  ــم و اردوهای علمی، زیارتی و تفریحی، یا فیلم های مناس مراس
ــتند که زمینة بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقای کیفیت  مرتبط هس
فرایند یاددهی  ـ یادگیری را در آن ها فراهم می کنند. شيوة ارزشيابی 
براساس این رویکرد، استفاده از مشاهدات عملکردی دانش آموز و ارائة 
بازخورد به دانش آموز، فعالیت های عملی، انجام پروژه ، و آزمون کتبی 
ــورد نظر و اصالح  ــب آداب و مهارت های م ــا هدف اطمینان از کس ب
ــت که  ــبک زندگی تالش بر این اس ــت. در برنامة تفکر و س رفتار اس
دانش آموزان تا سر حد ممکن از طریق فعالیت های کالسی نمرة قبولی 
را اخذ کنند و از حفظ کردن مطالب پرهیز شود )راهنمای برنامة درسی 

آداب و مهارت های زندگی، 1391(. 

ساختار برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی
ــی با توجه به  ــی آداب و مهارت های زندگ ــوای برنامة درس محت
تفاوت های مخاطبان به لحاظ جنسیتی، در دو کتاب مجزا سازمان دهی 
ــر دو نیازهای  ــر ه ــت. هر چند که دانش آموزان دختر و پس ــده اس ش
مشترکی دارند، اما از جهاتی با یکدیگر متفاوت اند. برای مثال، دختران 

دو سال زودتر از پسران بالغ می شوند )ماهیار، آذر و دیگران، 1390(.
رعایت حجاب و عفاف برای دختران بیشتر از پسران در منابع دینی 
ــه برابر بیش از پسران افسرده می شوند  ــده است. دختران س توصیه ش
ــتند. همین تفاوت ها  ــران خشن تر از دختران هس و از طرف دیگر پس
ــی، به منظور پاسخگویی به این  ایجاب می کند که محتوای کتاب درس

نیازهای متفاوت، از انعطاف الزم برخوردار باشد.
در مجموع، در این کتاب در بخش سبک زندگی 16 مهارت ارائه 
ــت که 11 مورد آن ها به صورت تجویزی )اجباری(، 4 مورد  ــده اس ش
ــارت و یا فعالیت  نیز به صورت اختیاری  ــی برای انتخاب دو مه انتخاب

خواهد بود. در مجموع کتاب 14 مهارت را پوشش می دهد.
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نظام ارزشيابی
به منظور پرهیز از واداشتن دانش آموزان به حفظ کردن مطالب، 
رویکرد ارزشیابی انتخاب شده نیز متفاوت است. اصل10-8 مصوبة 
سند برنامة درسی ملی )از اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(، 
تأکید دارد رویکرد ارزشیابی در پایه های اول و دوم متوسطه ترکیبی 
ــد. همچنین، با توجه به  از رویکردهای فرایندی و نتیجه محور باش
ــت موضوع کتاب و محتوای آن، 5 نمره به فعالیت های عملی  ماهی
دانش آموزان، 5 نمره به مشاهدة معلم از عملکرد دانش آموز در طول 
ــت های مشاهده(، 5 نمره هم به  سال )فهرست وارسی یا چک لیس
پروژه و 5 نمره نیز به آزمون کتبی اختصاص می یابد. مفاهیمی که 
دانش آموز باید به صورت کتبی امتحان دهد، در کادرهایی سبز رنگ 
ــان داده شده اند. تعداد این مفاهیم چندان زیاد نیست.  در کتاب نش
ــای صحیح و غلط،  ــون کتبی می توانند از آزمون ه ــان در آزم معلم

جورکردنی، یا آزمون های کوتاه پاسخ استفاده کنند.

منابع
1. آداب و مهارت های زندگی سال اول متوسطه )ویژة پسران(. 1392. دفتر برنامه ریزی و تألیف 

کتاب های درسی ابتدایی و متوسطة نظری.
2. آداب و مهارت های زندگی سال اول متوسطه )ویژة دختران(. 1392. دفتر برنامه ریزی و تألیف 

کتاب های درسی ابتدایی و متوسطة نظری.
3. راهنمای برنامة درسی آموزش آداب و مهارت های زندگی دورة اول متوسطه )1391(.

ــی، ترجمة دکتر محمود مهرمحمدی، سازمان  4. میلر، جی، پی )1379(. نظریه های برنامة درس
مطالعه و تدوین کتب  علوم انسانی دانشگاه ها.

5. ماهیار، آذر و دیگران )1390(. بلوغ جسمی و روحی  ـ روانی در دختران. انتشارات ما و شما.
6. معافی، محمود و رون، سیدامیر )1388(. مبانی علمی برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی. 

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطة نظری.
7. سند برنامة درسی ملی )1391(. شورای عالی آموزش وپرورش.

ــی آداب و مهارت های  ــی راهنمای برنامة درس ــدی، محمود )1389(. گزارش اعتباربخش 8. اوح
زندگی. دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطة نظری.

9. کاویانی، محمد )1391(. سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

10. راهنمای برنامة درسی حوزة تفکر و حکمت )1389( دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی.

11. بوکت، استفان )1389(. صد نکته در آموزش تفکر، ترجمة دکتر محمود معافی، انتشارات قدیانی.
ــر، دفتر برنامه ریزی و تألیف  ــرا و دیگران )1390(. کتاب راهنمای آموزش تفک ــور، میت 12. دانش

کتاب های درسی.    

فعاليت های اختياریدروس نيمه تجويزی )انتخابی(دروس تجويزی)اجباری(

20 مورد
)11 مورد سبك زندگی،
 9 مورد آموزش تفكر(

10 مورد
)6 مورد آموزش تفكر، 
4 مورد سبك زندگی(

از دروس آموزش تفكر 3 درس و از دروس 
سبك زندگی 2 درس انتخاب می شود.

آموزش تفكر 3 فعاليت 50 دقيقه ای
سبك زندگی 1 فعاليت 50 دقيقه ای 

کتاب تفکر و سبک زندگی در دو بخش مشترک و ویژة دختران تدوین شده است. بخش مشترک برای دختران و پسران یکسان است، بخش 
ویژه فقط برای دختران و شامل دو درس »مهارت های برخورد با پدیدة بلوغ« و »آداب پوشش و آراستگی« است. بدین لحاظ تعداد دروسی که در 

ارتباط با تفکر و سبک زندگی در طول سال تدریس خواهد شد، به این شرح است:
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بستة آموزشی فناورانه
تولید بستة آموزشی با استفاده از فناوری 

اطالعات و ارتباطات
مهندس محسن باهو 

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ــتفاده از ابزار و  ــوزش و تعلیم وتربیت با اس ــاز ارائة آم از دیرب
ــبب یادگیری بهتر و تدریس بهتر بوده است.  ــایل آموزشی س وس
در دهه های اخیر، با تحوالت فناوری های آموزشی و تغییر نگرش 
نسبت به موضوع یاددهی  ـ یادگیری، مواد و وسایل آموزشی برای 
ــی کشورها داشته  یاددهی پایدار، جایگاه خاصی را در نظام آموزش
ــیاری بر این باورند که یادگیری واقعی تنها در محیط  ــت. بس اس
ــمی و فیزیکی انجام می پذیرد، در صورتی که با  کالس درس رس
ــگرفی در فرایند  ــاوری اطالعات و ارتباطات تحوالت ش ورود فن
یادگیری و آموزش های بدون مرز حاصل شد و در شرایط  یاددهی  ـ 
و نقش عوامل مؤثر در یاددهی  ـ یادگیری تغییرات جدید و زیربنایی 

به وجود آمد.
امروزه دیگر موضوع آموزش با حذف محدودیت های مکان و 
ــت، بلکه با بهره مندی مؤثر از فرصت های برآمده  زمان مطرح نیس
از تلفیق استفادة هوشمندانة فناوری و آموزش، یادگیری در همه جا 
حاضر یا U-learning برای برنامه ریزان و متولیان آموزشی مهم 
ــت. لذا ضرورت تدوین محتوای متناسب با رویکرد کاماًل جدی  اس
ــایل و تجهیزات به تنهایی  ــت. دیگر کتاب، فیلم، نرم افزار، وس اس
ــیوه های و الگوهای جدید قابل استفاده نیستند.  اثربخش و برای ش
بدین سبب باید مواد و رسانه های آموزشی به صورت بستة آموزشی 
و شامل بسترهای رسانه ای متنوع و امکانات مؤثر باشد. در طراحی 
ــرفت ها و دستاوردهای موجود و  ــتة آموزشی باید پیش و تدوین بس

پیش رو و پاسخگویی به نیاز شهروند امروزی مالک قرار گیرد.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور بر مبنای وظایف 
ــورای اسالمی و مصوبات شورای عالی  قانونی مصوب مجلس ش
آموزش وپرورش، با شناخت و درک درست از تحوالت و تجربیات 
حاصل از اقدامات نوین در عرصة کاربست هوشمندانة فناوری های 
آموزشی، همچنین، پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، به خصوص 
ــتة آموزشی به جای کتاب  دانش آموزان و معلمان، طرح تدوین بس
درسی را در دستور کار قرار داده است که نقطة عزیمتی در عرصة 

تحول بنیادین به شمار می آید.
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تعريف بستة آموزشی
ــی است که براساس اهداف  ــتة آموزشی شامل مجموعه ای از عناصر آموزش بس
ــی یک مادة درسی یا دورة آموزشی یا حوزة یادگیری تهیه می شود. تهیة  برنامة درس
ــی در ابتدا به عنوان راهبردی برای ارتقای یادگیری و آموزش انفرادی  ــتة آموزش بس
ــدن بسترهای رسانه ای و  ــد، ولی با متنوع ش یا تقویت مهارت فراگیرندگان مطرح ش
محتواهای آموزشی و نیز افزایش تعداد دانش آموزان در کالس های درس و نیز توجه 
به نیازها و تفاوت های فردی، تدوین بستة آموزشی و گنجاندن اجزای متفاوت در آن 
ــد، مورد توجه قرار گرفت. از این منظر،  ــتیابی به یادگیری با کیفیت و روزام برای دس
تعریف های ارائة شده برای بستة آموزشی در هر کشور متفاوت و متناسب با اهداف و 
سیاست های نظام آموزشی آن است. لذا تعریف های آورده شده در زیر چارچوبی کالن 
در تفهیم و تبیین بستة آموزشی است و بستة آموزشی ممکن است تعریف های متعدد 

دیگری نیز داشته باشد.
ــمی مدرسه ای، بستة آموزشی مجموعه ای متشکل از سیاست ها،  در آموزش رس
راهبردها، الگوها، وظایف، چارچوب ها، محتواها، تکالیف و فعالیت های آموزشی است 
که بر بستر رسانه های )فناوری های قدیم و جدید( متنوع و روزامد و قابل استفاده، به 
همراه وسایل، تجهیزات، ابزارها، منابع و مواد، و براساس اهداف برنامة درسی و درخت 
یادگیری دانش مرتبط )به صورت ساده یا مرکب و پیچیده( طراحی و تدوین می شود. 
طراحی و تولید بسته های آموزشی در زمرة فعالیت های مرحلة دوم برنامه ریزی درسی 
قرار دارد و براساس نظام های آموزشی متمرکز، نیمه متمرکز و غیرمتمرکز، نحوة انجام 

آن متفاوت است.

اهداف
ــی در هر نظام  ــتة آموزش ــت های تولید بس اهداف و سیاس
ــت و برنامة  ــی منبعث از ارزش ها، رویکرد، اهداف، سیاس آموزش
توسعه ای است. بحمداهلل در آموزش وپرورش ایران، با عنایت به 
تدوین و ابالغ سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام 
ــند تحول بنیادین و برنامة  ــفة تعلیم وتربیت، س و نیز تدوین فلس
ــتة آموزشی مدون و میثاق  ــی ملی، اهداف تهیه و تولید بس درس
اجرایی همة دست اندرکاران این تحول بزرگ است. لذا براساس 
ــناد باالدستی، اهداف، سیاست ها و  اصول و اهداف مصوب در اس
ــانه های یادگیری و طراحی و تأمین  راهبردهای تولید مواد و رس
ــی تعیین می شود. بر این اساس، اهداف تولید بستة  بستة آموزش

آموزشی به طور خالصه چنین است:
 متنوع و جذاب سازی فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛
 آسان سازی و تسهیل فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛

 محقق سازی شیوه ها و سبک های یادگیری؛
 توسعه و تعمیق یادگیری؛

 حذف محدودیت های محتوایی بر بستر رسانة کاغذی؛
 کاهش نقش کتاب درسی به عنوان تنها رسانة آموزشی؛

 بهره مندی مؤثر از فرصت های بالقوة فناوری اطالعات و 
ارتباطات در فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛

ــانة  ــازی مواد و رس ــق برنامه محوری و یکپارچه س  تحق
آموزشی در قالب تولید بستة آموزشی؛

ــارکت  ــعار حمایت از تولید ملی با مش  عملیاتی کردن ش
هدفمند بخش غیردولتی در تولید بستة آموزشی؛

ــا معلمان و  ــا و همه زمان ب ــاط در همه ج ــراری ارتب  برق
دانش آموزان؛

 نقش آفرینی سازمان یافتة معلمان، دانش آموزان و والدین 
در فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛

ــتگاهی و  ــر دس ــای مؤث ــی ظرفیت ه ــتفاده از تمام  اس
فرا دستگاهی در فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛

 آسان سازی اصالح و به روزاوری اجزای بستة آموزشی؛
ــد مواد و  ــوز در تولی ــم و دانش آم ــارکت پذیری معل  مش

رسانه های آموزشی؛
 جلوگیری از اتالف سرمایه و پرهیز از نظام بدون انعطاف 

و مصرف واحد در تولید کتاب درسی.
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ويژگی های عمومی در طراحی و توليد بسته های آموزشی
 تأمین کنندة سیاست و اهداف برنامة درسی باشد.

 در طراحی و تولید بسته های آموزشی باید از فناوری های 
مناسب و کارامد و به روز استفاده شود.

ــه به  ــا توج ــب ب ــت الزم و متناس ــوع و جذابی  دارای تن
ویژگی های مخاطبان باشد.

 برانگیزنده و مشوق یادگیری استفاده کنندگان باشد.
ــالمت را  ــتانداردهای ایمنی و س  کیفیت، مرغوبیت و اس

داشته باشد.
 سهولت کاربری و دستیابی به آن آسان باشد.

 سبب پرورش شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد 
انتظار برنامه باشد.

ــدة مهارت های  ــتر تفکر و پرورش دهن  فراهم کنندة بس
خالقیت و حل مسئله باشد.

ــه و قابل تولید  ــه صرف ــد آن مقرون ب ــی و تولی  طراح
انبوه  باشد.

 با شرایط و امکانات استفاده کنندگان متناسب باشد.
 راهنمای کاربری و دستورالعمل های الزم را برای استفادة 

صحیح داشته باشد.
ــلط فراگیرنده بر موضوع را   کیفیت یادگیری و میزان تس

افزایش دهد و بهبود بخشد.
ــب تجربه های واقعی را در اختیار فراگیرندگان   امکان کس

قرار دهد.
ــا معلمان را  ــن دانش آموزان ب ــتر بی ــکان تعامل بیش  ام

فراهم  کند.
ــطوح  ــرد دانش آموزان را در س ــکان ارزیابی از عملک  ام

مختلف فراهم کند.
ــای فردی و گروهی را  ــکان بهره مندی در یادگیری ه  ام

مهیا کند.
 امکانات آن با تعداد فراگیرندگان تناسب داشته باشد.

 محدودیت استفاده در زمان و مکانی خاص را نداشته باشد 
و بتوان در فضای کالس درس به سهولت از آن استفاده کرد.
ــاس طرح درس  ــب براس ــم در انتخاب و ارائة مناس  معل

تهیه  شده نقش فعال داشته باشد.
 در اصالح و به روزرسانی انعطاف پذیری الزم را داشته  باشد.

مزايای استفاده از بسته های آموزشی
ــدی، علمی، پروژه  ای و  ــتگی، دانش و پرورش مهارت های فراین  ارتقای شایس

هنری متربی و مربی؛
 ایجاد فضای یادگیری مطلوب و بانشاط برای متربی و مربی؛

ــتة  ــعة محتوا و اجزای بس ــارکت و همکاری متربی و مربی در بهبود و توس  مش
آموزشی؛

  ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش های غیردولتی در تولید ملی؛
  فراهم سازی محیط انجام فعالیت و تمرین به منظور تثبیت، تقویت و خودیادگیری؛

ــازی محیط واقعی برای سنجش و ارزشیابی پیشرفت یادگیری به طور   فراهم س
مستمر؛

 مشارکت مؤثر اولیا در بهبود فرایند یاددهی  ـ یادگیری؛
 ارتباط مؤثر با بازار کار و آشنایی با نیازها و الزامات شهروندی؛

 ارتقای استاندارد طراحی و تولید مواد و رسانه های آموزشی در کشور؛
 استفادة مؤثر متربی و مربی از زمان و مکان یادگیری مداوم؛

 ایجاد بستر تعامل و فعالیت هاي مشارکتی و گروهی در بیرون از مدرسه؛
 کارآفرینی و تولید سرمایة ملی.

سازمان دهی اجزای بستة آموزشی
ــند تحول  ــه به تجربه های موجود در این عرصه و تکالیف س باتوج
ــاعة محتواهای آموزشی  ــی ملی، برای تولید و اش بنیادین و برنامة درس
در قالب بستة آموزشی 1 مبتنی بر توانمندی و فرصت موجود، بهره مندی 
ــور و برخورداری مدارس از آن،  ــاوری اطالعات و ارتباطات در کش از فن

می توان در طراحی و تعریف بستة آموزشی تفکیک زیر را قائل شد:
* بستة آموزشی قابل حمل2

* بستة آموزشی برخط3
* بستة آموزشی جامع یا تلفیقی4

ــامل کتاب  اجزای بس�تة قاب�ل حمل: عالوه بر منابع چاپی ش
ــی و کار، راهنمای معلم و ارزشیابی، به راحتی می توان بر بستر یک  درس
ــازی قابل حمل الکترونیکی5 نسخة الکترونیکی کتاب  ــیلة ذخیره س وس
ــاب الکترونیکی، اجزای  ــیابی، کت ــی و کار، راهنمای معلم و ارزش درس
آموزشی الکترونیکی، فیلم های آموزشی و گویا )صوتی(، دایرة المعارف ها، 
نقشه ها و عکس های آموزشی، لغت نامه ها و... موجود را به همراه کتاب 
برای دانش آموز ارسال کرد. با این اقدام انقالب عظیمی در حوزة فرایند 

یاددهی - یادگیری رخ خواهد داد.

اجزای بستة برخط: وجود پتانسیل بالقوه و بالفعل شبکة ملی مدارس 
ــد( فرصت بسیار مغتنمی است که می تواند این مهم را برآورده سازد.  ایران )رش
به طور قطع، با مهیا شدن زیرساخت های مناسب دسترسی به ارتباطات آموزشی 
مؤثر بین مدارس، دانش آموزان و معلمان، اولیا و مراکز آموزشی و پژوهشی و... 
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ــتة آموزشی جامع، بهترین حالت و انتخاب  ــتفاده از نگاه تلفیقی در تولید بس اس
ــتردگی مدارس در کشور و  ــت، ولی به واسطة محدودیت های موجود و گس اس
اختالف سطح برخورداری و توانمندی منابعی، با نگاه رعایت و دستیابی به عدالت 
آموزشی و اجرای پله ای و فازبندی شده، می توان با احتساب سهم مشارکت پذیری 
همة سرمایة کشور در دولت و بخش خصوصی عمل کرد. لذا طراحی و تدوین 
ــتة آموزشی قابل حمل باید در دستور کار تألیفات جدید سازمان قرار گیرد و  بس
ــتان ها،  از بخش اجزا و امکانات برخط، با توجه به برخورداری و عالقه مندی اس

معرفی يك بستة آموزشی تلفيقی نمونه
ــازمان پژوهش و  ــورت گرفته در س ــات و اقدامات ص ــر مطالع براب
ــی وزارت آموزش وپرورش و تعامل با مراکز علمی  ـ  برنامه ریزی آموزش
پژوهشی، در فعالیتی مشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی، 
ــتة آموزشی الکترونیکی  ــتر نرم افزاری یا سکوی فناوری تحقق بس بس
مبتنی بر اهداف برنامة درسی ملی، با نام »کتابخانة الکترونیک آموزشی« 
طراحی و تولید شده است. به کمک این سامانه معلمان می توانند عالوه 
بر استفاده از اجزای قرار داده شده در کتاب های درسی، اجزای مورد نظر 
ــان بیفزایند. ایجاد  ــاب خود و دانش آموزان کالس درسش ــود را به کت خ
ــبکة ملی مدارس ایران، از  ــبکه های آموزشی به خصوص ش ارتباط با ش
دیگر محاسن و قابلیت های این بستر است. از دیگر قابلیت های مهم این 

مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 در اختیار بودن کتاب درسی و کتاب کار به عنوان محتوای اصلی 

آموزشی
ــاب مکمل تدریس و مجالت  ــه کردن محتوای کامل کت  اضاف

آموزشی به خصوص مجالت رشد
 در اختیار گذاردن بانک فیلم، اجزای آموزشی، انیمیشن و کتاب 

گویا برای تولید محتوای جدید
ــاخته و تنظیم مؤلفة مورد نیاز معلم   طراحی طرح درس معلم س

با زمان تدریس

مناطق و مدارس داوطلب به صورت حمایتی و مشارکتی استفاده کرد. 
ایجاد زیرساخت های دسترسی و اتصال مدارس، شبکة ملی مدارس ایران 
ــد( و مخاطبان بالقوة آن، نرم افزارهای آموزشی، فیلم های آموزشی، کتاب  )رش
ــی، مجالت و کتاب های آموزشی و کمک  آموزشی،  ــت های آموزش گویا و کاس
بسترهای نرم افزاری و زیرساخت های تعامالت سازمانی و اداری مدارس، تجهیز 
و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه ها، طرح هوشمندسازی مدارس و... پشتوانه های 

بسیار مناسبی برای کار هستند. 

 استفاده از انواع توضیحات اضافه، فیلم های آموزشی و کلیپ های 
تعاملی در هر بخش و موضوع در کتاب

 امکان افزودن جزء جدید به کتاب توسط معلم و ارسال آن برای 
دانش آموز

 ایجاد امکان الزم برای طراحی و استفاده از انواع آزمون و آزمون  برخط
 ارائة تدریس ویژه و اختصاصی

ــتن به برد  ــمند نرم افزاری و نیاز نداش  طراحی برد تعاملی هوش
تعاملی سخت افزاری

 طراحی تکلیف الکترونیک برای دانش آموزان
 امکان افزودن منابع آموزشی متنوع در کمترین زمان

ــطوح گوناگون فرایند  ــطح دسترسی برای س  تعریف نقش و س
یاددهی  ـ یادگیری

 بهره مندی آسان از تولیدات تأیید شده افراد در تمام سطوح
 به روزرسانی سریع و در زمان

 تشکیل محیط یادگیری پویا و فراگیر بر بستر شبکة ملی مدارس 
ایران )رشد(

 ایجاد بانک یکپارچه و جامع منابع آموزشی در مرکز داده ای رشد
 وجود راهنمای کاربری برخط مصور همراه با فیلم آموزش کاربری

ــنایی بیشتر، برخی از امکانات این بستة آموزشی  در ادامه، برای آش
به صورت مصور آورده شده است:

رتباطات بين مندي مناسب يا داشبورد يادگيري آموزشي براي كالس درس و دانش آموز و معلم و خانواده ،  هم پيوندي و ا

اين اقدامات را براساس درخت موضوعي و سرفصل ها و كليده واژهاي محتوايي بهم پيوند داده و فضاي كامال متفاوت را 

فاز مقدماتي اين اقدام در يك . براي فضاي يادگيري در همه جا حاضر و بدون مرز براي دانش اموزان ما به ارمغان اورد 

قانون اساسي بين سازمان پزوهش و برنامه ريزي آموزشي ، آموزش  44ياست كلي  اصل تجربه الگوي مشاركتي بر مدار س

و پرورش استان و پارك عم وفناوري دانشگاه اصفهان انجام شده كه مي تواند با ارزيابي و تدبير و اقدام ويژهف  متناسب با 

اين الگو با ديگر توانمندي هاي خوب كشور و  محور شعار سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نسبت به توسعه

جلوگيري از موازي كاري و اتالف وقت و سرمايه ملي در نيازهاي اساسي بهبود كيفيت و ارتقاي كارآيي و اثربخشي در كل 

  . فرآيندها بخصوص توليد و تامين بسته آموزشي  اقدام نمود 

  : نمونه  تلفيقي  يك بسته آموزشي  معرفي

  

و موثر  نوين رشد دانش بشري ، لزوم استفاده از روش هاي  تحوالت و  روند بسيار سريع همانگونه كه اشاره شد 
، فراهم سازي بستر تعامالت  انتقال مطالب آموزشي بصورت جذاب تر و عميقتر  فرآيند ياددهي و يادگيري ،در 

... رشناسان و متوليان ، مراكز آموزشي و پژوهشي ومستمر و برخط بين دانش آموز ، معلم ، مدرسه و خانواده ، كا
صورت گرفته در سازمان و اقدامات مطالعات برابر  .ضروري و نياز آن براي هر نظام آموزشي روزافزون مي باشد 
 تعامل با مراكز علمي پژوهشي در فعاليتي مشترك با پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و 
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 توضيحات اضافه، فيلم های آموزشی و كليپ های تعاملی 
در هر بخش و موضوع در كتاب

در هر کتاب درسی، عالوه بر صفحات کتاب، متناسب با هر بخش 
ــیار متنوع  ــوع، برای درک بهتر مفاهیم و موضوعات، مطالب بس و موض
ــتر، فیلم های آموزشی، صدای متن هر  و مفیدی اعم از توضیحات بیش
صفحه از کتاب، کلیپ های تعاملی، آزمایشگاه های مجازی، تمرین های 

بیشتر و صدها جزء آموزشی گنجانده شده است.
این اجزا را اکثراً معلمان و مدرسان زبده استفاده، بازبینی یا تولید کرده اند.

ــده  ــن در هر بخش از کتاب، یک نمونه ارائة مطلب گنجانده ش همچنی
است که شامل آموزش هر فصل یا موضوع، به همراه تمرینات و آزمون، است.

 ايجاد  بانك يكپارچه  و جامع منابع آموزشي در مركز داده اي رشد 

  وجود راهنماي كاربري برخط مصور همراه با فيلم آموزش كاربربي  
  برخي از امكانات اين بسته آموزشي بصورت مصور اورده شده است جهت آشنايي و در ادامه 

    

 
 ه ، فيلم هاي آموزشي توضيحات اضاف  ●
  
 توضيحات اضافه ، فيلم هاي آموزشي و كليپ هاي تعاملي در هر بخش و موضوع در كتاب  ●
  

در هر كتاب درسي عالوه بر صفحات كتاب ، متناسب با هر بخش و موضوع جهت 
مفاهيم و موضوعات مطالب بسيار متنوع و مفيدي اعم از توضيحات بيشتر ، درك بهتر 

فيلم هاي آموزشي ، صداي متن هر صفحه از كتاب ، كليپ هاي تعاملي ، آزمايشگاه 
  .هاي مجازي ، تمرين هاي بيشتر و صدها جزء آموزشي گنجانده شده است

و بازبيني و يا توليد قرار  اين اجزاء اكثرا توسط معلمين و مدرسين زبده مورد استفاده
 ملي در هر بخش و موضوع در كتب.گرفته است 

همچنين در هر بخش از كتاب يك ارائه مطلب گنجاده شده كه شامل آموزش هر 
  .فصل يا موضوع به همراه تمرينات و آزمون مي باشد 

 

 

 

 

   

  

   

  ●  
 آزمون  ●

معلمين و مدرسين عزيز مي توانند سواالت 
براحتي توسط ابزارهاي تعبيه دلخواه خود را 

  شده در نرم افزار توليد و به

بانك سواالت اضافه نموده و در برگه امتحاني 
  .از آنها استفاه نمايند

در اين نرم افزار امكان برگزاري آزمون 
  .نيز تعبيه شده است  Onlineبصورت 

 

 
  
  
  
 آزمون  ●

اين مجموعه داراي يك سيستم آزمون ساز بسيار قوي 
  .كارآمد مي باشدو 

در هر كتاب درسي ، تعداد بسيار زيادي آزمون هاي 
مختلف نظير چند جوابي ، صحيح و غلط ، وصل 

به تفكيك ... كردني ، جا خالي ، مرتب سازي و 
فصول و موضوعات قرار داده شده است كه معلمين و 
دانش آموزان قادرند به هر تعداد كه مايلند برگه 

  .امتحاني توليد نمايند
همچنين نرم افزار قادر به تصحيح برگه امتحاني توليد 
شده و ارائه جوابهاي صحيح به همراه توضيح تشريحي 

  .جواب ها در پايان هر امتحان مي باشد
 

  
 افزودن جزء جديد به كتاب تو معلم ●  

  
فرمتها و اجزاي آموزشي كه مي توان به كتابها 

  :افزود عبارتند از 
 متن با فرمت ورد-

 )  jpg ,bmp ,png ,gif(  عكس -

 )  wav,mp3( صدا -

 ) wmv ,avi ,dat ,mpg( فيلم -

 ) swf ,flv( انيميشن و فيلم فلش -

 doc ,ppt ( فايل هاي مجموعه آفيس -

,xls ( 

  ) exe,bat( فايل هاي اجرايي -
  
 

 
افزودن جزء جديد به كتاب توسط    ●

 معلم
  

يكي از امكانات و توانمندي هاي بي نظير 
كتاب الكترونيك آريا ، امكان غني سازي 
و باال بردن سطح كيفي و كمي مطالب 
آموزشي توسط معلمين با توجه به طرح 

  .درس مورد نظر آنها مي باشد
معلمين قادرند براحتي هر نوع جزء 
آموزشي مورد نظر خود را به هر بخش و يا 

  .هر كجاي صفحه كتاب بيفزايند
علم قادر پس از افزودن جزء آموزشي ، م

است اين جزء را از طريق بروز رساني در 
اختيار كليه دانش آموزان كالس درس خود 

  .قرار دهد
 

 

 

 

   

  

   

  ●  
 آزمون  ●

معلمين و مدرسين عزيز مي توانند سواالت 
براحتي توسط ابزارهاي تعبيه دلخواه خود را 

  شده در نرم افزار توليد و به

بانك سواالت اضافه نموده و در برگه امتحاني 
  .از آنها استفاه نمايند

در اين نرم افزار امكان برگزاري آزمون 
  .نيز تعبيه شده است  Onlineبصورت 

 

 
  
  
  
 آزمون  ●

اين مجموعه داراي يك سيستم آزمون ساز بسيار قوي 
  .كارآمد مي باشدو 

در هر كتاب درسي ، تعداد بسيار زيادي آزمون هاي 
مختلف نظير چند جوابي ، صحيح و غلط ، وصل 

به تفكيك ... كردني ، جا خالي ، مرتب سازي و 
فصول و موضوعات قرار داده شده است كه معلمين و 
دانش آموزان قادرند به هر تعداد كه مايلند برگه 

  .امتحاني توليد نمايند
همچنين نرم افزار قادر به تصحيح برگه امتحاني توليد 
شده و ارائه جوابهاي صحيح به همراه توضيح تشريحي 

  .جواب ها در پايان هر امتحان مي باشد
 

  
 افزودن جزء جديد به كتاب تو معلم ●  

  
فرمتها و اجزاي آموزشي كه مي توان به كتابها 

  :افزود عبارتند از 
 متن با فرمت ورد-

 )  jpg ,bmp ,png ,gif(  عكس -

 )  wav,mp3( صدا -

 ) wmv ,avi ,dat ,mpg( فيلم -

 ) swf ,flv( انيميشن و فيلم فلش -

 doc ,ppt ( فايل هاي مجموعه آفيس -

,xls ( 

  ) exe,bat( فايل هاي اجرايي -
  
 

 
افزودن جزء جديد به كتاب توسط    ●

 معلم
  

يكي از امكانات و توانمندي هاي بي نظير 
كتاب الكترونيك آريا ، امكان غني سازي 
و باال بردن سطح كيفي و كمي مطالب 
آموزشي توسط معلمين با توجه به طرح 

  .درس مورد نظر آنها مي باشد
معلمين قادرند براحتي هر نوع جزء 
آموزشي مورد نظر خود را به هر بخش و يا 

  .هر كجاي صفحه كتاب بيفزايند
علم قادر پس از افزودن جزء آموزشي ، م

است اين جزء را از طريق بروز رساني در 
اختيار كليه دانش آموزان كالس درس خود 

  .قرار دهد
 

 آزمون
ــیار قوی و کارامد  ــتم آزمون ساز بس این مجموعه دارای یک سیس
ــیار زیادی آزمون نظیر چندجوابی،  ــت. در هر کتاب درسی، تعداد بس اس
صحیح و غلط، وصل کردنی، پرکردن جای خالی و مرتب سازی به تفکیک 
فصل ها و موضوعات قرار داده شده است تا معلمان و دانش آموزان بتوانند 

به هر تعداد که مایل اند برگة امتحانی تولید کنند یا خود را بیازمایند.
ــده را تصحیح کند و  ــی تولید ش ــزار برگة امتحان ــن، نرم اف همچنی

جواب های صحیح را به همراه توضیح تشریحی آن ها ارائه دهد.
ــان عزیز می توانند سؤاالت دلخواه خود را به راحتی  معلمان و مدرس
توسط ابزارهای تعبیه شده در نرم افزار تولید و به بانک سؤاالت اضافه و 

در برگة امتحانی از آن ها استفاده کنند.
ــون به صورت برخط نیز تعبیه  ــن نرم افزار امکان برگزاری آزم در ای

شده است. 

 افزودن جزء جديد به كتاب توسط معلم
ــاب الکترونیک آریا،  ــی از امکانات و توانمندی های بی نظیر کت یک
امکان غنی سازی و باال بردن سطح کیفی و کمی مطالب آموزشی توسط 

معلمان با توجه به طرح درس مورد نظر آن هاست.
معلمان قادرند به راحتی هر نوع جزء آموزشی مورد نظر خود را به هر 

بخش یا هر کجای صفحة کتاب بیفزایند.
ــت این جزء را از طریق  ــی، معلم قادر اس پس از افزودن جزء آموزش

به روزرسانی، در اختیار کلیة دانش آموزان کالس درس خود قرار دهد.
قالب ها و اجزای آموزشی که می توان به کتاب ها افزود عبارت اند از:

 متن با قالب ورد
)jpg, bmp, png, gif( عکس 

)wav, mp3( صدا 
)wmv, avi, dat, mpg( فیلم 
) swf, flv  ( انیمیشن و فیلم فلش 

)xls, doc, ppt( فایل های مجموعة آفیس 
)exe, bat( فایل های اجرایی 
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 تدريس خصوصی
ــای  ــی از روش ه یک
ــاده و مؤثرتر در  بسیار س
الکترونیک،  ــوزش  آم امر 
ــری از ویدیوهای  بهره گی
ــامل صدای  ــی ش آموزش
مدرس و فیلم گرفته شده 
ــیاه یا به عبارت  از تخته س
ــت خط در حین  دیگر دس

تدریس معلم است.
در این روش، معلمان مسلط و با تجربه در هر مبحث، به کمک یک 
ــم دیجیتالی و میکروفن اقدام به تدریس دروس مختلف کرده اند. هر  قل
ــی را  کدام از این کلیپ ها به مدت حداکثر 20 دقیقه یک مبحث آموزش
تدریس می کنند. در این مجموعه با بهره گیری از این روش، بحث های 

مختلف در هر کتاب تولید و قابل استفاده اند.
ــی به تعداد  ــوزان برای یادگیری مطالب آموزش ــالوه بر دانش آم ع
ــود را با یکدیگر  ــای تدریس خ ــان می توانند روش ه ــدود، معلم نامح
ــوزش در اختیار  ــث جدید را برای آم ــتراک گذارند و یا یک مبح به  اش
یکدیگر قرار دهند. همچنین، والدین می توانند با مشاهدة این اجزا، روش 
آموزش را فراگیرند و به کمک رسانی به کودکان خود اقدام کنند. معلمان 
می توانند با ابزارهای مناسب این مجموعه کلیپ های دلخواه خود را تولید 

و در اختیار دانش آموزان یا همکاران خود قرار دهند.

 برد هوشمند
از  مؤثرتر  استفادة  برای 
کتاب در کالس درس، روی 
هر صفحه از کتاب نمادی با 
عنوان برد هوشمند گنجانده 
ــت که معلم را قادر  شده اس
می سازد همانند یک نرم افزار 
ــمند، کلیة مطالب  برد هوش
ــر  ــده را روی ه ــس ش تدری
صفحه از کتاب تدریس کند.

همچنین، معلم در این 
ــی موجود در کتاب درس دسترسی دارد و  بخش به کلیة اجزای آموزش

می تواند از آن ها به صورت جداگانه در تدریس خود بهره بگیرد.
در این بخش، ابزارهایی نظیر اشکال، دستگاه های مختصات، تغییر 

رنگ برد و مجموعه عکس های آماده قرار داده شده است.
همچنین، دانش آموزان می توانند از این بخش برای خالصه برداری 
ــورد نظر خود  ــی یا جمع آوری مطالب م ــب یا انجام تکالیف درس مطال

استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
تدريس خصوصي   ●    

عالوه بر دانش آموزان جهت يادگيري مطالب آموزشي به 
تعداد نامحدود ، معلمين مي توانند روش هاي تدريس خود را 

مبحث جديد را براي با يكديگر به اشتراك گذاشته و يا يك 
همچنين والدين مي . آموزش در اختيار يكديگر قرار دهند

توانند با مشاهده اين اجزاء ، روش آموزش را فراگرفته و 
.اقدام به كمك رساني به كودكان خود نمايند  

توسط ابزارهاي مناسب قرار داده شده در اين مجموعه معلمين 
و در اختيار دانش  مي توانند كليپ هاي دلخواه خود را توليد

.آموزان و يا همكاران خود قرار دهند  

 
تدريس خصوصي   ●    

يكي از روش هاي بسيار ساده و موثر در امر آموزش 
الكترونيك ، بهره گيري از ويديوهاي آموزشي شامل 
صداي مدرس و فيلم گرفته شده از تخته سياه و يا بعبارت 
.ديگر دستخط در حين تدريس معلم مي باشد  

اين روش هر بخش و موضوع توسط معلمين مسلط و با  در
تجربه در هر مبحث بكمك يك قلم ديجيتالي و ميكروفن 

هر كدام از . اقدام به تدريس دروس مختلف نموده اند 
دقيقه يك مبحث  20اين كليپ ها بمدت حداكثر 

.آموزشي را تدريس مي نمايند  
اي در اين مجموعه با بهره گيري از اين روش ، بحث ه

.مختلف در هر كتاب توليد و قابل استفاده مي باشند  
 

  ●  
برد هوشمند   ● 

در اين بخش ابزارهاي مختلفي نظير اشكال 
مختلف ، دستگاه هاي مختصات ، تغيير رنگ 

قرار .... برد ، مجموعه عكس هاي آماده و 
    .داده شده است

همچنين دانش آموزان مي تواند از اين بخش 
جهت خالصه برداري مطالب و يا انجام 
تكاليف درسي و يا جمع آوري مطالب مورد 

 . نظر خود استفاده نمايند

 
برد هوشمند   ● 

جهت استفاده موثرتر از كتاب در كالس درس  ، بر روي هر 
صفحه از كتاب ايكني تحت عنوان برد هوشمند كنجانده شده 

  .است
اين ابزار معلم را قادر مي سازد تا بتواند همانند يك نرم افزار 
برد هوشمند ، كليه مطالب تدريس شده را بر روي هر صفحه 

  .از كتاب تدريس نمايند
همچنين معلم در اين بخش به كليه اجزاء آموزشي موجود در 
كتاب درس دسترسي داشته و مي تواند از آنها بصورت 

  .خود بهره بگيرد جداگانه در تدريس
 

 تكاليف الكترونيكی
در این بخش از نرم افزار معلمان به سادگی قادر به طراحی تکالیف 
الکترونیکی خواهند بود. پس از طراحی یک تکلیف الکترونیکی، معلم از 
طریق شبکه یا اینترنت این تکلیف را برای دانش آموزان خود می فرستد. 
دانش آموزان در منزل یا سر کالس درس، تکلیف را انجام می دهند 
و مجدداً آن را برای تصحیح به معلم ارسال می کنند. معلم پس از دریافت 
ــف دانش آموزان و تصحیح آن ها، نتایج را به صورت الکترونیک به  تکالی

اطالع هر دانش آموز می رساند.
ــابقه ای کامل از وضعیت تکالیف هر دانش آموز در نرم افزار ثبت و  س

گزارش های مختلفی از این سوابق تولید می شود.

 به روزرسانی
و  ــی  طراح ــم  تی
ــال  ــان در طول س معلم
تحصیلی به تولید اجزای 
جدید اقدام می کنند. این 
روزانه و  به صورت  اجزا 
پس از طراحی از طریق 
در  به روزرسانی  سامانة 
و  دانش آموزان  ــار  اختی

معلمان قرار می گیرد. 
همچنین، هر معلم 
دلخواه  اجزای  می تواند 

خود را تولید و روی صفحات کتاب های درسی قرار دهد. این اجزا پس از 
به روزرسانی در اختیار دانش آموزان آن معلم قرار خواهند گرفت.

برای مثال، در صورتی که یک معلم عکس یا فیلم دلخواه را روی هر 
صفحه از کتاب قرار دهد، دانش آموزان آن معلم قادرند آن جزء را دقیقاً در 

مکان قرار داده شده دریافت کنند. 

پی نوشت
1. Trining Package 2. Off Line
3. On Line  4. Total System
5. DVD, Flash Disk
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تكليف الكترونيكي   ● 

يك سابقه كامل از وضعيت تكاليف هر دانش 
آموز در نرم افزار ثبت شده و گزارش هاي 

  .مختلفي از اين سوابق توليد مي گردد
جهت طراحي يك تكليف الكترونيك ابزار 
بسيار مناسب و مفيدي در اختيار معلم قرار داده 

تواند براحتي اقدام به توليد شده كه معلم مي 
.هر نوع تكليف الكترونيكي نمايد

 
  تكليف الكترونيكي   ● 

در اين بخش از نرم افزار معلمين به سادگي قادر 
پس از . به طراحي تكاليف الكترونيكي مي باشند 

طراحي يك تكليف الكترونيكي معلم از طريق 
شبكه و يا اينترنت اقدام به ارسال اين تكليف 

  .ي كليه دانش آموزان خود مي نمايدبرا
دانش آموزان در منزل و يا سر كـالس درس پـس   
از باز كردن نرم افزار يك پيغام دريافـت تكليـف   

پس از انجـام تكليـف   .جديد را مشاهده مي نمايند 
توسط دانش آموز ، تكليف مجددا بـراي تصـحيح   

معلم پـس از دريافـت   . براي معلم ارسال مي گردد
آمـوزان و تصـحيح آنهـا ، نتـايج را      تكاليف دانش 

بصورت الكترونيـك بـه اطـالع دانـش آمـوز مـي       
  .رساند

 

  
  بروز رسانيي   ●

بطور مثال ، در صورتي كه يك معلم 
يك عكس و يا فيلم دلخواه را بر 

روي هر صفحه از يك كتاب 
بخصوص قرار دهد ، دانش آموزان 

آن معلم قادر به دريافت آن جزء 
دقيقا در مكان قرار داده شده مي 

  .باشند

 
  بروز رساني   ● 

يكي ديگر از قابليت هاي مفيد تعبيه شده در اين نرم 
  .افزار ، ابزار بروز رساني اجزاء آموزشي مي باشد

تيم طراحي و معلمين در بين سال تحصيلي اقدام به 
اين اجزاء بصورت .توليد اجزاء جديد مي نمايند

طراحي در اختيار دانش آموزان و  روزانه و پس از
معلمين عزيز از طريق سامانه بروز رساني قرار داده 

  .خواهد شد

همچنين هر معلم مي تواند اجزاء دلخواه خود را 
توليد و بر روي صفحات كتابهاي درسي قرار داده و 

پس از بروز رساني اين اجزاء در اختيار دانش 
 .آموزان آن معلم قرار خواهد گرفت
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  .خواهد شد

همچنين هر معلم مي تواند اجزاء دلخواه خود را 
توليد و بر روي صفحات كتابهاي درسي قرار داده و 

پس از بروز رساني اين اجزاء در اختيار دانش 
 .آموزان آن معلم قرار خواهد گرفت
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