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معلـم، بهترين كتاب درسي دانش آموز
«کتاب هاي درسي، مقدس نيستند.»

هنري ژيرو/ کتاب تفکر انتقادي۱

اشاره
توجه بيــش از حد به محوريت آموزش كتاب هاي 
درســي، دانش آموزان را از نيل به اهداف اصلي از 
جمله: تربيت اخالقي و كسب مهارت هاي زندگي دور 
مي كند؛ به نحوي كه اين انحراف در پاره اي از موارد 

به «شكاف تربيتي» منجر مي شود.
نقطة مقابل محوريت كتاب هاي درسي، محوريت يا 
نقش حياتي و بي بديل «معلم» قرار دارد. اگر معلم 
را به مثابه پزشــِك روح و روان دانش آموز بدانيم، 
كتاب درســي مانند داروست. كسي كه در مركز به 
نوشتن كتاب درسي مشغول است، مانند داروسازي 
است كه براي همه مردم دنيا دارو مي سازد. پزشك 
حاذق كسي است كه تشخيص مي دهد كدام دارو و 
به چه نسبت بايد تجويز شود. لذا تشخيص پزشك 
در شفابخشــي دارو حرف اول را مي زند و نه خود 

دارو. اين مثال به خوبي نقش محوري معلم را نشان 
مي دهد و جايگاه كتاب درســي را آن گونه كه بايد 

باشد ترسيم مي كند. 

مقدمه
اگر در يك روز تعطيل، به خواســت مدير مدرســه، همة 
دانش آموزان و معلمان موظف به حضور در مدرسه و كالس 
درس شــوند تصور مي كنيد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ آيا 
اولياي مدرســه مي توانند بدون داشتن كتاب درسي، يك 
روز آموزشــي را با آرامش و بدون دغدغه و دردسر به پايان 
برسانند؟ بسيار مشكل است! اين جاست كه نقش محتواي 
آموزشي و كتاب درسي در نظام تعليم وتربيت كشور معلوم 
مي شــود. در حالي كــه نقش بي بديل معلــم بايد بيش از 

محتواي آموزشي و كتاب درسي جلوه گري كند. 
شايد شــنيده باشــيد كه در مدارس برخي از کشورها، 
مانند انگلستان، دانش آموزان چيزي به عنوان کتاب درسي 
ندارند و يا، مانند كشور آلمان، اگر هم كتاب درسي دارند، و 
دانش آموزان در مواقع الزم، به توصية معلم به آن ها مراجعه 

رضا نباتي كليات
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مي كنند. حال آن که در ايران، دانش آموز کالس اول دبستان، 
اگر حداقل ۵ کتاب اصلي در کيفش نباشد، بعيد است پشت 

ميز مدرسه بنشيند.

سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است: «چرا در برخي 
كشــورها، كتاب درسي اين همه مقدس و با اهميت است و 
در برخي ديگر نه ؟» براي پاســخ به اين سؤال، بهتر است از 
اسناد تحولي نظام آموزش وپرورش شروع كنيم. زيرا كه آن ها 
فصل الخطاب اختالف نظرهاي ما هستند و تكليف بحث را 

روشن مي كنند.
در گفت وگو با معلمان هميشه اين مسئله مطرح مي شود 
كه بازرســان ادارات مناطق و استان ها و نيز مدير مدرسه 
در بازديدهــاي گاه و بــي گاه از كالس درس، اول از همه 
سراغ جدول زمان بندي تدريس كتاب درسي را مي گيرند 
و بقيه سؤال ها هم در ادامة همين موضوع شكل مي گيرد. 
آن ها مي گويند: كم تر مي شــود موضوع «تربيت» و حتي 
«يادگيــري» دانش آموز بررســي شــود و اغلب «آموزش 
معلم» محور ارزيابي است. همين رويكرد باعث شده است 
تربيت و يادگيري دانش آموزان (خواســته و يا ناخواسته) 
از اهميــت الزم برخوردار نباشــد. مهم تريــن دليل بروز 
چنين مشــكلي مي تواند حاكميت كتاب هاي درســي در 

آموزش وپرورش باشد.
رويكرد ارائه مطالب در اين نوشته براساس روش تحليلي و 
تفكر انتقادي است كه برخي از آن به عنوان «ضد روش» ياد 
مي كنند. وجه تسميه آن هم از عنوان کتابي است با نام «بر 
ضد روش» از فيلسوف علم معاصر «پاول كارل فايرابند۱»، که 
روش هاي موجود در تحقيق و علم را به بوته نقد مي کشاند و 
استدالل مي کند كه علم تجربي، حيطه اي هرج  و مرج  محور 
است، و نه متعّين. در بافتار اين کتاب، اصطالح هرج  و مرج 

ناظر بر هرج  و مرج معرفت شناختي است.
از اين حيث اين نوشته بنا دارد به تحليل و بررسي اجمالي 
دو عامل مهم در يك برنامه درسي، يعني «معلم» و «كتاب 
درسي» با نگاه تفكر انتقادي بپردازد. البته محور اين بررسي، 
اسناد تحولي مانند سند تحول بنيادين، سياست هاي ابالغي 

مقام معظم رهبري و برنامه درسي ملي است.

«معلم محوري» در سند تحول بنيادين
در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، ۴۷ مرتبه به واژه 
«معّلــم» و دوبار به موضوع «معّلم محوري» اشــاره و بر آن 
تأكيد شده است: يك بار در بند «۸» درباره افزايش مشارکت 

در نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و 
دانش آموزان در رشــد و تعالي کشور در عرصه هاي ديني، 
فرهنگي، اجتماعي در ســطح محلــي و ملي به عنوان نهاد 
مولد سرمايه انساني، فرهنگي، اجتماعي و معنوي و بار دوم 
هم در بند «۲۱» درباره بازنگري و بازمهندســي ساختارها، 

رويه ها و روش ها چنين بيان شده است:
راهكار ۸/۷- تأکيد بر «معلم محــوري» در رابطه معلم و 
دانش آموز در عرصه تعليم و تربيت؛ و جلوگيري از اجراي هر 
سياست و برنامه نظري و عملي که اين محوريت را مخدوش 

نمايد.۳
راهــکار ۲۱/۹- حاکميت برنامه محــوري به جاي کتاب 
محوري و توليد بسته آموزشي در برنامه هاي درسي با رعايت 

اصل «معلم محوري».۴

«معلم محوري» در كالم مقام معظم رهبري 
در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش وپرورش 
کشــور (ابالغي مقام معظم رهبري) واژه «معلم» ۱۴ مرتبه 
و واژه «محور» فقط يك مرتبه و آن هم درباره بهســازي و 
اعتالي تحول در نظام تعليم و تربيت کشور با بهبود مديريت 

«منابع انساني» آمده است. (بند سوم)
ايشــان بارها تحول در آموزش وپرورش را با اســتفاده از 

«معلم هاي شايسته» مورد تأكيد قرار داده و مي فرمايند :
1 « شما در وهله نخست بايد نقشه راه را مشخص کنيد 
و براي انجام اين کار اساسي و ريشه اي بايد ابتدا معلم هاي 
صالح و شايســته معلمي را تربيت کنيــد تا بتوانند اهداف 
اصلي آموزش وپرورش را محقق کنند. تحول به معني تغيير 
کتاب  هاي درســي نيســت، بلکه اين بخشي از تحول است 
و بخش مهم تر آن با اســتفاده از معلمان شايســته است.» 

(۱۳۹۰/۲/۱۴)
2  امروز بايد تمام کارهاي ما «معلم محور» باشد تا همه 
کارهاي معلم «تربيت محور» گردد؛ آن هم تربيت رحماني 

و الهي.
3  آموزش وپرورش بزرگ ترين فصل مشترک حاکميت و 

ملت است که معلم، محور آن است. 
4 مهم ترين عنصر در نظام تعليم وتربيت، معلم است که 
تربيت سرمايه انساني جامعه به کارکرد اين قشر فرهيخته 

برمي گردد.
5  «علم آمــوزي»، «ياد دادن تفکر» و «آموختن رفتار و 
اخالق» سه عنصر اصلي حرفه شريف و افتخارآميز معلمي 

است.
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كتاب درسي از كجا آمد؟
اول مهر که مي شود، يکي از دغدغه هاي دانش آموزان تهيه 
کتاب هاي درســي و جلد کردن آن هاســت. تصوير درس و 
مدرســه، با کتاب درســي گره خورده است تا آنجا كه اغلب 
شــخصيت هاي کتاب هاي درسي براي ما آشــنا و جزئي از 
خاطرات مشــترک مان هســتند. با اين حال جالب است که 
بدانيم تا همين ۱۵۰ سال پيش، چيزي به اسم کتاب درسي 

در ايران وجود خارجي نداشته است.
تا پيش از شروع به کار مدارس جديد و امروزي، دانش آموزان 
بــراي آموزش به مکتب خانه مي رفتنــد. جايي که به بچه ها 
خواندن قرآن، روخواني از متون فارســي و کمي هم حساب 
آموزش داده مي شــد. کتاب هايي که در مکتب مي خواندند، 
طيف متنوعي از کتاب ها را شــامل مي شد. «بسته به سواد 
معلم مکتب دار و اين که دانش آموز چه کتابي در خانه داشت 
و با خودش مي توانســت بياورد، ممکن بود از روي هر کتابي 
در اين مکتب ها خوانده و لغات ســخت آن به بچه ها آموزش 
داده شود. با اين حال، بعضي از کتاب ها، عموميت بيش تري 
داشتتند. مانند گلســتان سعدي، موش و گربه عبيد زاکاني 
و نان و حلواي شــيخ بهايي. اين کتاب ها البته همگي براي 
مخاطبان عمومي نوشته شده بود و فقط مخصوص اطفال يا 

براي آموزش نبودند. 
اولين کتاب درسي در مدرسه دارالفنون تأليف و چاپ شد و 
در اختيار دانش آموزان قرار گرفت. به دستور اعتضادالسلطنه 
براي يکســان شدن آموزش هاي هر درس در طول سال هاي 
مختلف، کتاب هايي براي دارالفنون نوشته شد. اين کتاب ها 
را استادان هر کدام از هفت رشته تحصيلي دارالفنون، يعني 
پياده نظام، سواره نظام، توپخانه، پزشکي و جراحي، داروسازي 
و کاني شناســي نوشــتند که اولين نمونه کتاب هاي درسي 

امروزي بود. 

با پيروزي مشروطه، مدارس جديد ديگري هم در کشورمان 
آغــاز به کار کرد. اين مدارس جديد هم کتاب هاي درســي 
داشتند. ميرزا حسن رشديه، يکي از پيشگامان آموزش نوين 
در کشورمان، از کساني بود که در يکي کردن کتاب هاي اين 
مدارس تالش زيادي کرد. در ســال هاي پاياني قاجار، چاپ 
کتاب هاي درسي بيش تر به شيوه چاپ سنگي بود. در دوران 
رضاخان آموزش اجباري و آموزش اکابر هم شروع شد و اين 
مسئله به گسترش کتاب هاي درسي کمک فراواني کرد. در 
ســال ۱۳۴۳ كه وزارتخانه آموزش وپرورش از وزارت فرهنگ 

جدا شــد تأليف و چاپ کتاب هاي درسي به صورت متمركز 
و هماهنگ به اين نهاد واگذار شد. از آن زمان دروس مقاطع 
مختلف تحصيلــي پايه هاي اول تا دوازدهم، در رشــته هاي 

مختلف، تعيين و براي هر پايه تحصيلي کتاب نوشته شد.

تعريف كتاب درسي 
تفاوت «كتاب درسي» با ساير كتاب ها در تعريف آن است. 
به مجموعه مطالبي كه براســاس برنامه درسي براي رسيدن 
به اهداف آموزشي و تربيتي براي پايه تحصيلي خاص تأليف 
مي شود و وسيلة اصلي آموزش معلم به شمار مي رود، «كتاب 

درسي» مي گويند.۶
و نيز «برنامه درســي» طرحي اســت جهــت آماده كردن 
مجموعه اي از فرصت هاي يادگيري جهت افراد تحت تعليم. 
عناصر يك برنامه درســي شــامل اهداف، محتــوا، روش و 

ارزش يابي است.۷

داليل اقتدار كتاب هاي درسي در ايران
داليل مختلفي براي محور شدن كتاب هاي درسي در نظام 
آموزشــي كشــور وجود دارد كه از آن جمله مي توان به اين 

موارد اشاره كرد:
1  عدم سرمايه گذاري الزم روي جذب، تربيت و نگه داري 
نيروي انساني كارآمد در آموزش وپرورش در طول سال هاي 
متمادي به نحوي كه بتوان بــر نقش آن در تحول بنيادين 
تكيه كرد. همين موضوع در شــرايط ديوان ســاالري كشور 
موجب تمركز در بخش هاي مختلف نظام هاي دولتي مي شود. 
2  متمركز بودن نظام تعليم و تربيت كشور باعث اهميت 
بيش از حد کتاب هاي درســي شــده تا حدي كه در اين نوع 
نظام ها، تقريبًا تمام عوامل آموزشي براساس يك محتوا و قالب 
مشخص تعيين و اجرا مي شود. همين تمركزگرايي باعث افزايش 
حساسيت هاي فرهنگي، سياســي و اجتماعي در كشور و در 
نتيجه مانع بروز و ظهور هرگونه اصالح و تغيير مي شود. فرجام 
چنين شرايطي، اغلب به صورت انفجاري و ناگهاني خود را نشان 
مي دهد و چه بسا جامعه را با التهاب و نگراني مواجه مي كند.  

3 از ســوي ديگر فقــدان يك «مكتب خــاص تربيتي» 
در نظام آموزشــي كشــور، معلمان، مديران مدارس و حتي 
كارشناســان مناطق و نواحي بســته به موضوع و محتواي 
آموزشي هر يك از دروس، جريان تربيت را به سمت وسويي 
دلخواه هدايت مي كند. اين امــر باعث تكثر در ديدگاه هاي 
كالن تربيتي مي شود، در حالي كه ظرف واحد يادگيري (ذهن 
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و قلب دانش آموز) يكي است. در نتيجه مخاطب اين نوع نظام 
تربيتي نيــز متأثر از آن در عالم حيرانــي قدم مي گذارد. در 
چنين شرايطي تنها يك راه براي متوليان تعليم و تربيت و نيز 

معلمان آن باقي مي ماند و آن «محتوا محوري» است. 
4 كم توجهــي به فاصله معنا دار «اهداف قصد شــده» با 
«اهداف كسب شده» با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده از 
«وضعيت اجرا»ي برنامه هاي درسي و در نتيجه تكرار و ادامه 
رويه هاي شكست خورده در سال هاي بعد از سوي متوليان امر.
اين گونــه مــوارد ايجاب مي كند كــه تحــول بنيادين از 
«معلم محوري» شروع شــود. اين مهم با ارائه توصيه و بيان 
شــفاهي و يا ابالغ مصوبات مكتوب محقق نمي شود. بلكه به 
عزم جدي و مّلي متوليان تعليم و تربيت كشور نيازمند است.

«آموزش، مقدس نيست.»
پاسخ شــما به اين سؤال اساسي چيســت: «چرا در نظام 
تعليم وتربيت ايران، «آموزش» بيش تر از «يادگيري»، در مرکز 

توجه قرار گرفته است؟»
براي پاسخ با اين سؤال كه «چرا آموزش، بيش از يادگيري 
در مركز توجه است؟» بايد ابتدا به تعاريف و تفاوت واژه هاي 
«آموزش»، «يادگيــري»، «تربيت» و «تدريس» دقت كنيم. 
آموزش، تدريس و يادگيري، تعليم و تربيت مفاهيمي هستند 
کــه با يکديگر در ارتباط اند.  اين كلمــات اغلب اوقات با هم 
اشتباه گرفته مي شــوند و يا به جاي يکديگر به کار مي روند. 
در حالي کــه همه آن ها باعث کســب دانش و مهارت در فرد 
مي شود؛ اما تعريف و روش هر کدام از آن ها با ديگري متفاوت 

است. 

تفاوت «آموزش» و «يادگيري»
«آموزش» يعني فراهم آوردن فرصت ها، شــرايط و امكانات 
الزم براي يادگيري دانش آموز. معموًال انجام فعاليت هاي معلم 
را به قصد آســان كردن يادگيري در يادگيرندگان به تنهايي 
يا به كمك مواد آموزشــي، آموزش مي نامند. وقتي مي گوييم 
آموزش، عمًال مســئوليت انتقال دانش و تجربه برعهده معلم 
است و همه چيز بايد به بهترين و سريع ترين شيوه، خالصه و 

مختصر و مفيد تزريق گردد.
وقتي مي گوييم يادگيري، «مسئوليت انتقال دانش و تجربه، 
همزمان بر دوش معلم و دانش آموز است.» معلم آجرها را در 
اختيار دانش آموز قرار مي دهد تا وي، به کمک آن ها، خانه اي 
در خور نيازها و ســليقه اش بسازد؛ و درست در همين جاست 
كه اولين معضل و دليل ترجيح آموزش بر يادگيري رخ عيان 

مي كند و آن معضل «تنبلي در يادگيري» است كه باعث شده 
آمــوزش مورد توجه بيش از حد قــرار گيرد. به همين دليل، 
امروزه در جامعه ما آموزش، مانند يک کاال داد وستد مي شود. 
کااليي که شکل و بسته بندي آن بيش تر در مرکز توجه است 
تا کارکرد آن. اگر دقت کنيد برداشت مردم از کيفيت آموزش 
نيز بيش تر بر پايه ابزارها و محيط آموزشي سنجيده مي شود 
تــا «ارزش محتوايي آن ». از همين رو ما «آموزش را تقديس 
کرديم و يادگيري را فراموش!» (محمدرضا شعبانعلي، ۱۳۹۲)

تفاوت «آموزش» و «تربيت»
تربيت، مهم ترين دستور و اساسي ترين موضوع جامعه است. 
طبق كتاب مباني نظري سند تحول بنيادين، تربيت عبارت 
است از: «جريان تعاملي زمينه ســاِز تكوين و تعالي پيوستة 
هويت افراد جامعه و شکل گيري و اعتالي مداوم جامعة سالم 
براساس نظام معيار اسالمي، در جهت هدايت فرد و جامعه به 
ســوي تحقق حيات طيبه در همه مراتب و ابعاد، به گونه اي 
که متربيان آماده شوند به طور آگاهانه واختياري در اين مسير 

حرکت کنند.»۸ 
مراد از «تربيت» در سند مذکور، مفاد همان اصطالح مركب 
«تعليم وتربيت» اســت که به غلط رايج شده و کاربرد فراوان 
يافته اســت. لذا واژة «تربيت» شامل تمام ابعاد و جنبه  هاي 
فرايندي مي شود كه زمينه ساز تحول اختياري و آگاهانه آدمي 
 است و لذا نياز به واژه  مكملي مانند تعليم ندارد. مفهوم تربيت 
دربردارنده و جامع تمام اجــزا و عناصر مرتبط با اين فرايند 
(مانند تعليم، تزكيه، تأديب، تدريس و مهارت آموزي) اســت؛ 
چنان که در منابــع تربيتي غرب واژة Education از چنين 

شمولي برخوردار است.
از ويژگي هاي اين تعريف، تكيه بر مباني اسالمي و توجه به 
مفاهيم اساســي قرآني (هدايت، حيات طيبه، فطرت، رشد)، 
تأكيد بر تكوين و تعالي پيوســته هويت،  لزوم آمادگي  افراد 
جامعه براي تحقق حيات طيبه، توجه به مراتب و ابعاد حيات 
طيبه، توجه به نقش اساسي نظام معيار در تحقق حيات طيبه، 
توجه به وحــدت و يکپارچگي جريان تربيت، تأكيد بر نقش 
درك و آگاهي، توجه به عنصر آزادي و اختيار، توجه به تعاملي 
و چند سويه بودن تربيت، تأكيد بر همه جانبه نگري و اعتدال، 
توجه به شكوفايي فطرت همسو با رشد استعدادهاي طبيعي، 

«آموزش» يعني فراهم آوردن فرصت ها، شرايط 
و امكانات الزم براي يادگيري دانش آموز
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تأکيد بر حيثيت اجتماعي تربيت (شامل همه انواع تربيت و 
همه افراد جامعه در هر ســن)، توجه به چالش هاي فعلي و 
تحوالت آينده (هويت و اليه هاي متنوع آن، نقش خود فرد در 
تکوين و تعالي پيوسته هويت خويش، درك موقعيت و اصالح 

مداوم آن براساس نظام معيار)
نتيجه آن كه وظيفه خطير و اصلي معلم، تنها آموزش كتاب 
و محتواي درســي نيســت، بلكه برعكس «محتواي درسي 
بهانه اي اســت تا معلم در پرتــو آن دانش آموزان را تربيت و 
هدايت كند.» روش قرآن كريم هم همين گونه اســت. با آن 
كه قرآن كريم «تبيانًا لكل شيء» است. اما مهم ترين هدفش 
از بيان همه چيز يك چيز اســت: «ُهــًدي للناس»، «ُهًدي 
للمتقين». چرا كه در يك نظام اسالمي و توحيدي، مهم ترين 
محور و فلســفة تعليم وتربيت، «هدايت انسان» است؛ و لذا 
بهترين ترجمه براي «تربيت» همان «هدايت» است. تربيت، 
ريشــه در واژه «رّب» دارد كه اولين، بيش ترين و مهم ترين 

صفت براي خداوند است. «اِقَرأ بِاسِم َربَِّك» 
لذا معلم قبل از آن كه نقش آموزشــگري كتاب درســي و 
يا حتي تسهيل كنندة يادگيري را برعهده داشته باشد، بايد 
بداند كه بهترين و شايســته ترين فرد در زمينه سازي تحقق 
اهداف تربيتي دانش آموزان است تا آنجا كه آنان را به مرحلة 
تكوين شخصيت رهنمون گردد. «َو يزكّيهم و ُيعلمهم الكتاب 

َو الحكمه» (جمعه/ ۲ ) نيز ناظر بر همين مطلب است. 
درست به همين داليل است كه مي گوييم: «معلم، بهترين 
كتاب درســي دانش آموزان اســت.» به شــرط آنكه جايگاه 
تربيتي خود در مســير هدايت را خوب بدانــد و در اين راه 

تالش و مجاهدت داشته باشد.

تفاوت «آموزش» و «تدريس»
«تدريس» فقط علم آموزي نيســت، كه اگر چنين باشد، 
شأن معلم تنها به تسهيل گري آموزش تنزل يافته است. بلكه 
همان طور كه گفته شد: «معلم، هدايت گر است.» و تدريس، 
فراهم آوردن موقعيت براي كســب معرفت هم اســت. زيرا 
كه معرفت، اخّص از علم اســت. معرفت عبارت است از علم 
تفصيلي به ذات شــيء، با توّجه به جهات تمايز آن از اشياء 
ديگر و علم، اعّم از اجمالي و تفصيلي است. و نيز معرفت، بر 
ادراکي که بعد از جهل است، اطالق مي شود. علم كشف است 

و معرفت شهود. آنچه عالم در آينه مي نگرد، عارف در خشت 
خام مي بيند.

تفكيك معنا و مفهوم «آمــوزش» و «تدريس» از يكديگر 
يكي از نكات مهم در تعليم وتربيت است. از اين رو «آموزش» 
از طريق كتاب و محتواي درسي و توسط معلم انجام مي شود؛ 
زيرا هدف از آموزش، انتقال آسان دانش و مفهوم به دانش آموز 

است.
اما در «تدريس» هنگامي كه اين آموزش، با هدف «تفهيم 
علــم براي عمــل در زندگي» صورت مي گيــرد، نتيجه اش 
«تربيت» خواهد بود. حكمت نيز روي ديگر تربيت است كه 

از علم منتج به عمل ناشي مي شود.۹

دانش آموز، اسير كتاب محوري 
در چنــد دهه اخير، نگرش جهانيان در مورد فرايندهاي 
يادگيري به طور كامل تغيير كرده اســت. در سال هاي نه 
چندان دور، بســياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش آموز 
همانند ظرفي خالي در انتظار پر شدن با دانش و معلومات 
اســت. اين نگاه که حاال مي توان آن را «رويكرد ســنتي» 
ناميــد، سال هاســت در کشــورهاي پيشــرفته دنيا کنار 
گذاشته شــده اســت. با اين حال با يك نگاهي كوتاه به 
نظام آموزش وپرورش فعلي ايران و نيز كتاب هاي درســي 
و روش هاي ارزش يابي و آزمون در مدارس و دانشــگاه ها 
مي تــوان فهميد كه نظام ما هنوز برپايه اين نوع نگاه اداره 

مي شود و حتي تصور غير از آن را محال مي داند.
سؤال: «چرا نخواسته ايم/ يا نتوانسته ايم تغيير ايجاد كنيم؟» 
به عنوان مثال: اصلي ترين تفاوت شــيوه هاي آموزشــي در 
ايران با ديگر کشــورها به خصوص کشــورهاي پيشــرفته و 
موفق در زمينه نظام آموزشــي در يک چيز خالصه مي شود، 
در «کتاب محوري!». ناگفته پيداست نظام آموزشي در ايران 
«کتاب محور» است که براساس همان نگرش پر کردن ذهن 
دانش آموزان با معلومات متعدد و متنوع بنا نهاده شده است؛ 
اما در ديگر کشــورها مثل سوئيس، ژاپن، انگلستان و اياالت 

متحده اين گونه نيست.
نتايج يک تحقيق دانشگاهي که سيســتم آموزشي ايران 
را با چند کشــور دنيا مقايسه کرده است، نشان مي دهد كه 
در شــيوه هاي تدريس مورد استفاده توسط معلمان علوم در 
ايران، «روش پرسش و پاسخ» و نيز «سخنراني» متداول ترين 
شــيوه هاي تدريــس اســت و «روش گــردش علمــي»، 
«كاوشگري»، «حل مسئله» و «آموزش كارگاهي» كمترين 

روش هاي مورد استفاده در آموزش علوم محسوب مي شوند.

«تدريس» فقط علم آموزي نيست. معلم نه تنها 
تسهيل گر بلكه هدايت گر آموزش است
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ايــن در حالي اســت كه در كشــورهاي مــورد مطالعه 
(ســنگاپور، ژاپن، انگلســتان، اســتراليا و اياالت متحده) 
وضعيــت كامًال برعكس بوده و از «روش هاي اكتشــافي» 
و «حل مســئله» در قالب رويكرد ساختن گرايي به ميزان 
زيادي اســتفاده مي شود. اســتفاده از آزمايشگاه و انجام 
فعاليت هاي عملي توســط خود دانش آموز ســبب درك 
 عميق تر مفاهيم علمي و رشــد مهارت ها و نيز ســهولت 
دستيابي به سطوح باالتر شناختي مي گردد. در كشورهاي 
مورد مطالعــه، هزينه زيادي صرف تجهيز آزمايشــگاه ها 
و انجام فعاليت  هاي عملي و آزمايشــگاهي مي شــود، اين 
در حالي اســت كه در ايــران توجه كمتــري به آموزش 

آزمايشگاهي، انجام پروژه و تجهيز مدارس مي شود.
عالوه بر اين رد پاي اين نوع نگاه را در شيوه تأليف کتاب هاي 
درسي هم مي توان ديد. به عنوان نمونه در مدارس به خصوص 
در دوره ابتدايي و گاه راهنمايي بسياري از کشورهاي پيشرفته 
و موفق در زمينه نظام آموزشــي، دانش آموز چيزي به عنوان 
کتاب براي يادگيري نــدارد، اگر هم دارد فراتر از کتاب هاي 
نقاشي و طراحي نيست. حال آنکه در ايران دانش آموز کالس 
اول دبستان اگر ۵ کتاب اصلي (کتاب فارسي بخوانيم، کتاب 
فارسي بنويسيم، کتاب آموزش قرآن، کتاب رياضي و کتاب 
علوم تجربي) در کيفش نباشد، بعيد است پشت ميز مدرسه 

بنشيند.
در دوره هاي باالتر تحصيلي البته وضع ايران و اين کشورها 
تا حدودي مشــابه هم مي شــود، اما آنجا هم باز تفاوت هايي 
هست، اين بار بر ســر «موضوع چگونگي استفاده از محتواي 
کتاب.» به عنوان مثال: اســتانداردهاي انجمن توسعه علوم 

اياالت متحده براي کتاب هاي درسي اين موارد است: 
1  ارائه موضوعات کمتر، با عمق بيش تر؛

2  تأکيد بر ساخت دانش، براساس پرورش روحيه تحقيق 
و رشد مهارت هاي پژوهشي؛ 

3  تأکيد بر تجربيات عيني و آزمايشــي و تأکيد کمتر بر 
يادگيري.

همان طــور كه مي دانيد در ايران، روش از بر کردن درس ها 
(حافظه محوري) اصلي ترين شرط يادگيري و قبولي در مدرسه 
است اما در انگلستان شيوه آموزشي بيش از هر چيز، مبتني 
بر انتخاب ابزارهاي مورد نياز، به کارگيري ابزارها، مشــاهده 
و اندازه گيري براي يادگيري مفاهيم اســت. ناگفته پيداست 
شيوه «درس محور» در کشور ما، تفاوت هاي عمده اي با اين 

كشورها دارد. 

به اقتدار متني پايان دهيم
«هنري ژيرو» يكي از استادان مشهور تعليم و تربيت انتقادي 
در دوران معاصر است. او در کتاب خود به نام «تفکر انتقادي»  
اقتدار متني را به باد انتقاد مي گيرد و آن را مشروعيت بخشي 
بــه فرهنگ غربي و ناديده گرفتــن فرهنگ خودي مي داند. 
او مي نويســد: «کتاب هاي درسي مقدس نيستند. معلمان و 
دانش آمــوزان بايد از مرزهاي اين متون بگذرند و با كشــف 
عاليق ايدئولوژيك اين متون، به واســازي (تحول بنيادين) 
آن ها بپردازند. و نيز بر فرهنگ هايي تأكيد كنند كه در داخل 
اين متون ساكت مانده اند. معلم بايد در كالس درس خود در 
حد امكام از منابع مختلف بهره ببرد تا بتواند شاهد بروز همه 

فرهنگ ها در برنامه درسي و محتواي آموزشي باشد.»
بــه نظــر او: «كتاب هاي درســي به دليل رشــته محوري 
(موضوع محوري) ســبب جدايي مرزهاي دانش مي شوند و 
همين باعث مي شــود تا علم و دانش از زندگي روزمره آنان 
فاصله بگيرد و خاصيت تغييردهندگي خود را از دست بدهد 
و در نهايت به مشتي اطالعات بي ارتباط با عمل تبديل شود.»

وي معتقد اســت: «در کالس درس بايــد مباني تحمل و 
احترام به عقايد تمرين شــود. دانش آمــوزان را بايد به تفکر 
انتقــادي مجهز کنيم و از همان ابتــدا آن ها را تا حد ممکن 
در تصميم گيري دخالت دهيــم. معلم بايد از طريق معرفي 
منابع مختلف يادگيري، قداست متون درسي را درهم شکند 

و امکان چندگانگي در آموزش و تربيت را به وجود آورد.»
به نظر هنــري ژيرو راه پايــان دادن به اقتــدار متني در 

تعليم وتربيت هر كشوري مي تواند موارد زير باشد:
1  کتاب هاي درسي را متون مقدس قلمداد نکنيم؛

2  به دانش آموز اجازه صحبت بدهيم؛
3  به بهانه رشــد تحصيلي قشــربندي مهلک در کالس 

درس ايجاد نکنيم؛
4  در کنــار رقابت ماليم فضايي هم بــراي تعاون ايجاد 

کنيم؛
5  استناد حرف هايمان به مرجعيت منطق باشد، نه قدرت معلم؛

6  بخش هايــي از مديريــت کالس را بــه دانش آموزان 
واگذاريم؛

 7  اشتباه کردن دانش آموزان را محکوم نکنيم؛
 8  سؤاالت دانش آموزان را تشويق کنيم؛

9 يادگيري را به مسائل زندگي ربط داده و براي دانش آموز 
معني دار کنيم؛

10 احترام به نظرات و فرهنگ هاي مختلف را سرلوحه کار 
خود قرار دهيم؛۱۰
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شايد بتوان تمامي اين موارد را در اين يك جمله جمع كرد:
«معلم را بهترين كتاب درسي دانش آموز بدانيم.»

ويژگي هاي نظام «كتاب محور» 
الف) جايگاه دانش آموز: زماني که «کتاب محوري» در نظام 
آموزشي حاکم مي شود، دانش آموز به جاي پيگيري مفاهيِم 
علمي، ســعي در حفظ محتواي كتاب هاي درسي دارد و به 
جاي آن که گســتره معلومات و توانايي هاي خود را توســعه 
دهد، وقت خود را به حفظ مطالب کتاب محدود مي ســازد و 
به جاي آنکه روحيه «تالش علمي» را در درون خود ايجاد و 
تقويت کند، فقط به يادسپاري ذهني دروس بسنده مي کند. 
با اين وصف، روشن است آنچه كه در اسناد تحولي از مدارس 
و كالس هاي درس انتظار مــي رود، با کتاب محوري حاصل 

نخواهد شد.
ب) جايگاه معلم: در اين مــدل، معلم، تمام تالش خود را 
براي تســلط بر متن کتاب مي کند و دغدغه اي براي تسلط 
بر آن علم ندارد و ديگر، «اســتاِد خوب»، اســتادي مي شود 
که مي تواند مطالب كتاب را خوب انتقال دهد. مســير حفظ 
مطالب توســط دانش آموزان را خوب همــوار مي کند، و از 

مطالب كتاب خوب ارزيابي مي کند. 
در مقابل، معلمي که به يادگيري دانش آموز كمك مي كند 
و درس را وسيله اي براي تقويت مهارت تفكر دانش آموز قرار 
مي دهد و او را براي زندگي در جامعه آماده مي كند و از آموزش 
براي تربيت اخالقي و اعتقادي كودك استفاده مي كند و نيز 
در آن حوزه، نظريه پردازي را مشي خود قرار مي دهد، به مرور 

طرد مي شود و جايگاه خود را از دست مي دهد.
قدرت تفکر بــه مرور رو به نابودي مــي رود و توقع ظهور 
و بروز انديشــه هاي نو در دانش آمــوزان و معلمان نو انديش 
و دگرانديــش از بين مي رود و به جــاي آن، جمود فکري، 

واپس گرايي و... حاکم مي شود.

ويژگي هاي نظام «معلم محور»
الف) جايگاه دانش آموز: در اين مدل، معلم اســت که حرف 
اول را مي زنــد و ارزش دانش آموز و معلِم خوب، براســاس 
تسلط بر علم ســنجيده مي شود و نه محتواي کتاب درسي. 
دانش آموز به جاي آن که وقت خود را براي حفظ متن کتاب 
درســي بگذارد، براي درک مفاهيم عميق علمي آن ها وقت 
مي گذارد. به جاي آنکه مجبور به حفظ انديشــه هاي مؤلف 
کتاب باشــد، موظف است در موضوع درسي غور و تحقيق و 
تفحص کند و انديشه هاي گوناگون و جديد را شناسايي كرده 

و خوب و بد آن ها را از يکديگر تميز دهد.
ب) جايگاه معلم: در اين روش دانش آموز ســعي در تعريف 
صحيح علم مورد مطالعه و دســت يابي به کاربرد هاي آن در 
راستاي حل مســائل دارد و تا جايي که مسائل و نياز هاي او 

ادامه دارد، غور و تحصيل علمي او نيز ادامه خواهد يافت.
امــا در روش «کتاب محور»، نيــاز و کاربرد علمي مطرح 
نيســت؛ بلکه آنچه اصالت دارد، «اتمام کتاب درسي» است. 
حال اگر اتمام کتاب، منجر به حل مسائل مربوط به آن علم 
نشد و نيازهاي او را بر طرف نساخت، باز هم تأكيد بر اتمام به 

موقع كتاب درسي است. 

چه بايد كرد؟ )چند راهكار پيشنهادي براي 
تحقق معلم محوري(

حق آن است كه تنها به نقد و بيان مشكالت بسنده نشود؛ 
بلكه با ارائة چند روش ســاده اما مهم، زمينة مســاعد براي 
تكميل و افزايش راهكارهاي اصالح، بهبود و ارتقاي وضعيت 
موجود فراهم شــود. لذا چند راهكار پيشنهادي براي تحقق 

هدف معلم محوري در اين بخش پيشنهاد مي شود: 

۱. به دنبال معلم خوب
از گذشــته هاي دور تاكنــون، در حوزه هاي علميه، طالب 
همواره به دنبال استاد خوب بوده اند و از مدت ها قبل، از استاد 
وقت مي گرفتند كه فالن درس را از محضر او كســب فيض 
كنند. اين مطلب كه نشــان از اهميت معلم محوري در نظام 
آموزشــي حوزه هاي علميه دارد، در كالس هاي دانشگاهي و 

مدارس آموزش وپرورش مشهود و ملموس نيست. 
اغلب خانواده ها همواره دنبال مدارس نشــان دار (بِـــرند) 
هستند و موفقيت كودكشان را در آن مي جويند. غافل از اين 
كه معلمان آن مدارس چه كساني هستند و چه ويژگي هاي 
برتري نسبت به ديگران دارند، و توجه ندارند كه اين مدارس 
آيا صالحيــت و تعهد الزم را براي اين امانــت داري دارند و 

مي توانند در تربيت فرزندشان مؤثر و كارآمد ظاهر شوند؟ 
بي شــك خواهيد گفت: خانواده ها به نظام و حكومت اعتماد 
مي كنند. اين درســت است، اما كافي نيست. بلكه بايد ابتدا به 
دنبال معلمان نمونه اي باشيم كه ضمن دارا بودن صالحيت هاي 
حرفه اي، معلمي وارســته و مهذب، حريص و دلسوز نسبت به 
تربيت دانش آموزان، داراي سعه صدر و تحمل باال و نيز مهربان و 
رئوف و داراي حسن برخورد و متعهد، متخصص، خستگي ناپذيري 
و کوشا باشند. قطعاً با چنين انتظاري جوينده يابنده خواهد بود و 

در سطح كالن هم جامعه به چنين سمتي حركت خواهد كرد.
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۲. كتاب درسي داروست نه شفا
كتاب درسي و محتواي آموزشي عقيم است اگر معلم خوبي 
نداشته باشد، چرا كه كتاب درسي با معلم معنا پيدا مي كند. 
اولين قدم براي معلم محوري «معلم باوري» است. تا زماني 
كه به توانايي هاي معلم اعتماد نكنيم و او را باور نداشته باشيم 
و نيز به وي اجازة تجربه كــردن ندهيم، بهترين كتاب هاي 
درسي و محتواهاي آموزشي هم عقيم و بي ثمر خواهند بود.

۳. به معلمان اعتماد داشته باشيم.
شايد اين سؤال براي شما پيش آمده باشد كه «چرا در دورة 
آموزش عالي كتاب درسي خاص وجود ندارد و اساتيد اجازه 
دارند علي رغم «منابع پيشــنهادي» مندرج در سرفصل هاي 
درس، از ســاير منابع اســتفاده كنند و حتي جزوه بدهند ( 
بدون آنكه منابع پيشنهادي را معرفي و استفاده كنند)؛ اما در 
مدارس آموزش وپرورش چنين نيست و معلمان مجبور هستند 
تنها در چارچوب كتاب درسي حركت كنند؟ چرا اين اجبار، 
همواره از سوي معاونت هاي مختلف و ادارات آموزش وپرورش 
و نيز مدير مدرسه و حتي اولياي دانش آموزان مورد تأكيد و 

مطالب جدي قرار مي گيرد؟
آيا بهتر نيست به جاي تأكيد بيش از حد بر آموزش كتاب 
درســي و حفظ محتواي آن، «به معلــم اعتماد كنيم» و با 

هدايت و صبوري او را در اين مسير رهنمون باشيم.

۴. «معلم حرفه اي» جايگزين كتاب محوري 
«معلم حرفه اي» به معلمي اطالق مي شود كه ساير معلمان، 
از انجام كار و حرفه او ناتوان باشند. مانند دبير متخصص يك 
درس؛ كه دبيران ساير رشته ها، صالحيت الزم براي تدريس 
در آن درس را ندارند. اين كار به عزم ملي، برنامه ريزي دقيق 
و سرمايه گذاري مناسب، كه در طي حداقل سه تا پنج سال 
همه معلمان را با صالحيت هاي حرفه اي ايشــان آشنا كند، 

نيازمند است.

۵. معلِم فيلسوف باشيد
معلم و فيلســوف، دو طرف ماجراي فلسفه تعليم و تربيت 
هســتند كه اولي در جايگاه «عمل» و ديگــري در جايگاه 
«نظر» قــرار دارد. پس معلم پيش از آموزش هر كتاب و هر 
درســي الزم است با چيستي و چرايي آن درس و موضوعات 
درسي آشنا باشــد؛ تا تمركز و تالش او در امر آموزش، او را 
از حركت در مســير هدايت و تربيت دور نكند. كم نيستند 
معلماني كه مطالب كتاب درسي را خوب درس مي دهند، اما 

كتاب درسي و محتواي آموزشي عقيم است، چرا 
كه كتاب درسي با معلم معنا پيدا مي كند
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به دليل عدم اطالع از مباني فلسفي و نظري آن درس، چه بسا 
در جهت مخالف در حركت هستند. 

۶. منابع محتوايي در خدمت فکرزايي 
انديشه ورزي، خود نوعي راه و روش و مهارت است و نيازمند 
آموزش و تكرار و استمرار. وقتي يك معلم در استفاده از كتاب 
درسي و منابع محتوايي به اين سؤال كه «چگونه مي توان با 
اين ابزار، مهارت انديشــه ورزي را در دانش آموزان رشد داد؟» 
مي انديشــد، قطعًا با توجه به علم و تجربه فراواني كه دارد به 
راهكارهاي عملي متعددي در اين زمينه دست خواهد يافت.

اين فرايندي اســت که عالوه بر محتواي مناســب، نياز به 
معلمي بــا مهارت صحيح انديشــه ورزي دارد. در اين زمينه 
مباني و مبادي الزم در حال تدوين است. اما بايد اين را درنظر 
داشت که منابعي که اکنون در نظام آموزشي تدريس مي شود، 
نيازمند تالش معلمان در اين زمينه است. تا به تدريج منابع 

محتوايي الزم به عنوان الگو توليد و چاپ شود.

۷. «تربيت» محور و اولويت تدريس آموزش و 
يادگيري باشد

پيامبر اكرم صلــي اهللا عليه و آله فرمــود: «الناس معادٌن 
كـــمعادن الذهب و الفضه» مردم گنجينه هايي مانند معادن 
طال و نقره هســتند. (من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 
۴، ص ۳۸۰) به همين دليل نه تنها براي تربيت و هدايت بايد 
به تفاوت هاي فــردي افراد توجه كرد؛ بلكه بايد آن را مبناي 

برنامه ريزي، اجرا و ارزش يابي قرار داد.
ميکل آنــژ (نقاش، پيکرتراش، معمار و شــاعر ايتاليايي) 
يکي از هنرمنــدان نابغه تاريخ و از معروف ترين چهره هاي 
رنســانس در ايتالياســت. او كه پيرو مكتب فلوطين بود و 
جملة معروف و زيبــا و قابل توجهي دارد. مي گويد: «فرق 
من با ديگران در اين است كه آن ها وقتي به يك سنگ نگاه 
مي كنند، آن را ســخت و محكم و غيرقابل نفوذ مي بينيد؛ 
امــا من در دل آن ســنگ اندامي زيبا و رعنــا مي بينم.» 
مجســمه داوود شاهكار اوست كه حدوداً هشت متر ارتفاع 
دارد. وي گفته اســت: «مــن داوود را از همان اول در آن 

قطعه سنگ مرمر ديدم. کار اصلي من از آن به بعد اين بود 
که هر آنچه را که به شــکل داوود نبود حذف کنم تا شکل 
اصلي پديدار شــود.» ميكل آنژ آن را در مدت  چهار سال 

(۱۵۰۴ تا ۱۵۰۸) ساخت.
معلم نيز كسي است كه «داوود» را در وجود شاگردانش، که 
در ميان جسم آن ها انتظار مي كشد، مي بيند و سعي مي كند 
آن را به بهترين وجهي به ظهور برساند. او از همه ابزارها براي 

خلق چنين شاهكاري بهره مي جويد. 

۸. روش هاي آموزشي، «تحليلي» شوند
استحالة فرهنگي زماني رخ مي دهد كه تكنيك بدون توجه 
به معنا به كار گرفته مي شــود؛ و اين تفــاوت اصلي فرهنگ 
غرب با فرهنگ اسالمي است. لذا معلمان عزيز، امروز بيش از 
پيش بايد بر اين معنا توجه كنند و بدانند كه اتخاذ روش هاي 
تحليلي به جاي آموزش  هاي صرفًا تئوريك مي تواند به حركت 

صحيح تعليم وتربيت كشور كمك كند.
به طور مثــال محتوا محوري و برنامه  هــاي کنکور محور 
مدارس در يادگيري و کارآفريني دانش آموزان تأثير ســوء 
داشــته اســت. از آنجا كه بســياري از مطالب کتاب  هاي 
درسي فّرار بوده و تنها ذهن کوتاه مدت دانش آموزان را تا 
زمان امتحانات درگير مي کند و سپس اين مطالب فراموش 
مي شــود، اغلب تالش هاي معلم را كــم ثمر مي گرداند. و 
دانش آمــوزان به جاي تکيــه  روي يادگيري، حفظ کردن 

دروس را در اولويت قرار مي دهند.
از اين رو پيش رفتن به سوي «آموزش  هاي تحليلي» به جاي 
آموزش  هاي صرفًا تئوريك، مي تواند يك ضرورت تلقي شود. 
به عبارت ديگر جامعه ما نه تنها به انسان پزشک، انسان وکيل، 
انسان مهندس و انسان روان شناس نياز دارد؛ بلکه به پزشک 
انســان، مهندس انسان، وکيل انسان و مشاور انسان نيازمند 

است. 
بــا توجه بــه اين كــه رفته رفته ســند تحــول بنيادين 
آموزش وپــرورش از روي كاغذ به صحنه عمل و اجتماع ورود 
خواهد كرد، لذا روش هاي آموزش تحليلي مي تواند بستر الزم 
را براي تحقق زيرنظام هاي ســند تحول و نقشه راهبردي آن 

فراهم آورد. 
«روش آموزش تحليلي» فرايندي در هم تنيده است که در 
آن دانش نظري و عملي بايد با رشد دانش آموز و روش معلم 
با يكديگر انســجام يابد. مسئوليت معلم اين است که بر اين 
فرايند در حيني که هر فرد مشــغول يادگيري است نظارت 

کند. 

استحالة فرهنگي زماني رخ مي دهد كه تكنيك 
بدون توجه به معنا به كار گرفته مي شود؛ و اين 
تفاوت اصلي فرهنگ غرب با فرهنگ اسالمي است
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۹. كيفيت بخشي به چاپ كتاب هاي درسي
جالب اســت بدانيد با آن كه در ايران شــيوة آموزشــي، 
كتاب محوري است، اما كيفيت توليد و چاپ كتاب هاي درسي 
با اين شــيوه تناســب ندارد و از جمله با كشورهاي توسعه 
يافته تفاوت هاي زيادي دارد. مثًال در اســتراليا، ســوئيس و 
اياالت متحده کتاب هاي درســي دوره هاي مختلف تحصيلي 
براي آنکه هرچه بهتر و بيش تــر دانش آموز را به خود جلب 
کند، از بهترين و با کيفيت ترين کاغذ و چاپ و طراحي بهره 
مي برند، آن قدر که بزرگ ترها هم محو تماشا و مطالعة آن ها 
مي شــوند، هر چند آنان نه به دنبال «كتاب محوري» بلكه به 
دنبــال دانش آموزاني «با روحياتي تجربي، برون گرا و اجتماع 

محور» هستند.

۱۰. بازگشت كتاب درسي و كنكور به جاي خود
در جريــان هدف انگاري «كتاب درســي» و «كنكور» (به 
عنوان دو روي سكه) فقط انســان هايي تربيت مي شوند که 
اغلب مشتي آموخته و محفوظات را به صورت فله اي در ذهن 
انباشته مي کنند و   همان داده هاي خود را بي هيچ کم وکاستي 
تحويل مي دهند. حتــي رقابتي که در ايــن آزمون ها ديده 
مي شــود، بيش تر خاصيت استرس زايي دارد تا تقويت حس 
رقابت. بي شك نتيجه چنين تعليم و تربيتي مبتني بر نظام 
معيار اسالمي و در طراز جمهوري اسالمي ايران نخواهد بود. 
راهكار اصلي در اجراي برنامه هايي است كه جاي «هدف» 
و «وســيله» را تغيير دهد و به جــاي آنکه کنکور و يا كتاب 

درسي، هدف تلقي شوند، به جايگاه ابزاري خود باز گردند.

۱۱. روز بدون كتاب درسي
به منظور حفظ اســتقالل حرفه اي معلم، در تعليم وتربيت 
دانش آموزان و با هدف همسوســازي ايشــان با برنامه هاي 
درسي و اسناد تحولي، مناسب است در ابتدا روزهايي از سال 
تحصيلي با عنوان «روز بدون كتاب درســي» در نظر گرفته 
شــود و معلمان موظف باشــند، با توجه به سرفصل دروس 

تعيين شده، خودشان برنامه ريزي كرده و محتوا تهيه كنند.

۱۲. تعيين موضوعات درسي با دانش آموزان
يكي از شيوه هاي آموزش و تدريس معلم مي تواند اين روش 
باشــد كه موضوع اصلي درس را معلم مشخص مي كند و از 
دانش آموزان مي خواهد تا موضوعات فرعي را پيشنهاد كنند. با 
اين كار ضمن كمك گرفتن از دانش آموزان براي تدريس ذهن 
و فكر آنان در يك زمينه علمي، منظم و ساختارمند مي شود. 

اين تالش ذهني مي تواند به توجه هر چه بيش تر و عميق تر 
آنان در زمينه يادگيري كمك كند. 

ميـَن َو آَخـُر َدعـوانـا َاِن الـَحمـُد لِـّلـِه َربِّ الـعالـَ
لطفــًا براي دريافت كامل مقاله به وبالگ «فرهنگ آموزش 

قرآن در آموزش وپرورش ايران» به نشاني زير مراجعه كنيد:
http://quran-edu.blogfa.com
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«روش آموزش تحليلي» فرايندي 
در هم تنيده اســت كه در آن 

دانش نظري و عملي بايد با رشــد 
دانش آمــوز و روش معلم با يكديگر 

انسجام يابد


