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بسماهلل الرحمن الرحيم
ْسان م ِْن َعلَ ٍق ،ﺇ ْقرأْ
ِاس ِم َرب ﱢ َ
ك الَّذي َخلَقَ َ ،خلَقَ اْﻹِن َ
ﺇ ْق َرأْ ب ْ
َ
َو َرب ﱡ َ
ْسان ما ل َ ْم يَ ْعلَ ْم
ك اْﻷَ ْك َر ُم ،الَّذي َعلَّ َم ب ِال ْ َقلَ ِمَ ،علَّ َم اْﻹِن َ
جهان را با آموختن شــناختيم و جهان اين مهم را به
ما آموخت كه هر چه در آن ميگذرد آموختني اســت
و اين آموختن جز با نظامي كامل و هدفمند به نتيجه
نخواهد رسيد .در طول زمان تحوالت فكري ،اجتماعي
و اقتصادي ،از جهات گوناگون بر نظام آموزشوپرورش
تأثير گذاشته و منجر به اصالحاتي در اين نهاد اجتماعي
شده است.برنامههاي درسي نيز بهعنوان يكي از اركان
بســيار مهم و تعيينكنندة نظام آموزشي مشمول اين
اصالحات بوده و به تبع هر تحول دچار تغيير ميشوند.
ايجــاد تحول در نظــام آموزشوپرورش كشــور ما بر
مبناي ســه مصوبة مهم آغاز شده اســت .نخست در
اجراي بند يك اصل  110قانون اساســي سياستهاي
كلي توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد ،آنگاه سند
تحول بنيادين نظام آموزشوپرورش رسمي و عمومي
جمهوري اســالمي ايران تدوين شد و در شوراي عالي
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انقالب فرهنگي به تصويب رسيد؛ و در ادامه ،برنامه درسي
ملي براســاس اســناد فوق توليد گرديد و مورد تصويب
شوراي عالي آموزشوپرورش قرار گرفت.
بــا توجه به تصريحــات و تلويحات فراوان اين اســناد در
خصوص عناصــر مختلف برنامههاي درســي ،ســازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشــي كه مســئوليت تأمين و
توليد برنامههاي درسي و منابع و مواد آموزشي مورد نياز
دانشآموزان و معلمان كشور را بر عهده دارد برآن شد كه
از طريق توليد برنامههاي درســي و مواد آموزشي منطبق
با شــرايط و نيازهاي علمي ،فرهنگي و اجتماعي كشــور،
گامي اساسي به سوي تحول مورد تأكيد اسناد باالدستي
بردارد .اين حركت كه از سال تحصيلي  90-91با عنوان
همسوسازي مواد آموزشي دورة ابتدايي آغاز گرديد اينك
در سال تحصيلي  95-96به پاية دهم رسيده است.
ويژهنامهاي كه پيش روي شماســت مستندي از تغييرات
و تحوالت ايجاد شــده در برنامه درسي پاية دهم و شامل
چهاربخش كليات؛ معرفي برنامهها و دروس جديد؛ علم و
هنر ياددهي -يادگيري (پداگوژي)؛ و برنامة ويژة مدرســه
ميباشد.

اطالعرسانی )ﻭﻳﮋﻩﻧﺎﻣﺔ ﭘﺎﻳﺔ
رﺳﺎﻧﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻃﻼع
ﺩﻫﻢ(پاية دهم)
(ويژهنامة
تحليلي و
ﻧﺎﻣﻪآموزشی،
ﻣﺎهنامه
ﺿﻤﯿﻤﻪ ماه
ضميمه

 .1بخش کليات
در اين بخــش با نگاهي به فرايند تدوين و اجراي ســند
تحــول بنيادين آموزشوپرورش و برنامة درســي ملي به
مأموريت ،ويژگيها ،رشتههاي تحصيلي و جداول عناوين
دروس دورة دوم متوسطه و نگاه مسئوالن و دستاندركاران
آموزشوپرورش به دورة دوم متوسطه ،بهويژه به پاية دهم
تحصيلي ،پرداخته شده است.
 .2معرفي برنامههاي درسي و دروس
در اين بخش با تشريح و تبيين فرايند توليد و تدوين مواد
آموزشي پاية دهم ،ضمن ارائه شناسنامة كتابهاي درسي
اين پايه ،به معرفي آنها و ارتباط محتواي برنامة درســي
اين پايه با زندگي واقعي اشاره ميكند.
 .3علم و هنر ياددهي  -يادگيري (پداگوژي)
با توجه به تغييرات ســريع برنامة درسي در قرن پيشرفت
و انفجار اطالعات و ورود مؤثر رسانههاي پرشمار آموزشي
در چرخــة آموزش ،در اين بخــش به مثلث تحول كالس
درس ،تحول فرهنگ آموزش با درسپژوهي ،و نيز آموزش

مهارتهــاي مورد نياز دانشآمــوزان در قرن جديد ،از
جمله دورههاي آموزشــي بر خط ،حضــوري و كالس
معكوس و  ...پرداخته است.
 .4برنامة ويژه مدرسه
در كشــور ما كه همواره تنها برنامه درســي متمركز و
مشــترك ملي در مدارس اجرا ميشده است ،با مصوبة
اخير شوراي عالي آموزشوپرورش روزنهاي باز شده است
ذيل عنوان «برنامة ويژه مدرســه» كه اميدواريم بتوانيم
فضايي را براي ارائه «برنامه درسي سطح مدرسه» ايجاد
كنيم .اين برنامه هم مبناي قانوني دارد (بند  5-5سند
تحول بنيادين و ماده  13-2برنامه درســي ملي) و هم
مبناي علمي در حوزة مطالعات برنامه درســي .مديران
مــدارس و تكتك مربيان و معلمــان بايد با نقش خود
در اين زمينه آشنا شوند و نسبت به آن احساس تعهد و
عالقه دروني پيدا كنند.

رسانی
اطالع
ضميمهماهماه
رسانی
تحليلي واطالع
آموزشی،تحليلي و
نامهآموزشی،
نامه
ضميمه

دهم)
(ويژه
پايةدهم)
نامةپاية
نامة
(ويژه
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کليات

علياكبر روشندل

حجتاالسالموالمسلميندكترمحمدياندر
خصوص برنامههاي درسي جديد در پاية دهم گفت:

برنامههاىدرسئجديد

ناظر به نيازهاى كشور است

رئيس سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي از افزوده
شـدن پنـج عنـوان درسـي جديـد بـه دورة دوم متوسـطه
خبـر داد و اعلام كـرد برنامههـاي درسـي جديـد ناظر به
برخي نيازها در كشـور اسـت .حجتاالسلام و المسـلمين
محمديان ،رئيس سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشـي
وزارت آموزشوپـرورش ،بـا اشـاره بـه عناويـن دروس
جديد گفت:امسـال دوره دوم متوسـطه خوشـههاي دروس
جديـدي ايجاد شـده كه ناظر به برنامه درسـي ملي اسـت
گفت :دروس «تفكر و سـواد رسـانهاي»« ،كارگاه كارآفرين
و توليد»« ،بهداشـت و سالمت» و «انسان و محيطزيست»
و «هنر» از اين جمله هسـتند و در راسـتاي سياسـتهاي
كلـي ابالغـي رهبـري ،مصوبـات شـوراي عالـي انقلاب
فرهنگـي در حـوزه نقشـه علمي ،سياسـتهاي جمعيتي و
سياسـتهاي زيسـتمحيطي تنظيم شـده اسـت.
دكتـر محمديـان ،بـا بيـان اينكـه آموزشوپـرورش در نظر
دارد تـا از ظرفيـت علمـي معلمـان مؤلـف در تأليـف كتب
درسـي اسـتفاده كند ،گفـت« :محتواي تمام كتب درسـي
پايـه دهـم تهيه ،تدوين و اعتبارسـنجي شـده اسـت».
وي افـزود :بـراي اسـتفاده از نظـر كارشناسـي معلمـان
پيشنويـس تمـام كتابهـاي درسـي بـه ويـژه پايـه
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دهـم بـر روي سـامانة دفتـر تأليـف كتابهـاي درسـي
ابتدايـي و متوسـطه نظـري بـه نشـاني اينترنتـي
 www.talif.sch.irقـرار گرفتـه تـا معلمـان علاوه بـر
آشـنايي با محتـواي كتابها بتوانند نظـرات اصالحي خود
را بـه آموزشوپـرورش منتقـل كنند.
محمديـان ادامـه داد :اهتمـام آموزشوپـرورش بـه آموزش
معلمـان بـه ويـژه در كتب جديدالتأليف جدي اسـت و اين
آمـوزش بـه شـيوههاي حضـوري ،نيمهحضـوري و تلفيقي
انجام ميشـود.
رئيـس سـازمان پژوهش حضـور معلمـان در تهيه محتواي
الكترونيكـي را يـك فرصـت خوانـد و تصريـح كـرد :بايد از
ظرفيـت علمـي معلمـان در تهيـه محتـواي الكترونيكي و
حضـور آنهـا در مجلات رشـد تخصصـي اسـتفاده كنيم
تـا بتوانيـم از بهتريـن آنهـا در تأليـف كتـب درسـي
دانشآمـوزان بهـره الزم را ببريـم.
محمديـان بـه اجـرا درآمدن پايـه دهم تحصيلي را بسـيار
مهـم خوانـد و گفت :پايـه دهم تحصيلي يك پـروژه بزرگ
بـراي آموزشوپـرورش محسـوب ميشـود كـه طـي آن
بايـد چـاپ و تأليـف كتابهـاي درسـي ايـن پايـه ،اجراي
متـوازن شـاخهها و رشـتهها براسـاس هدايـت تحصيلي و
(ويژهنامة پاية دهم)

برگـزاري كالسهـاي آمادگي ضمن خدمت بـراي معلمان
همزمـان صـورت گيـرد كـه اگـر بهصـورت مطلـوب انجام
شـود اسـتقرار پايههـاي يازدهـم و دوازدهـم نيـز تسـهيل
خواهد شـد.
نرمافزارهاي آموزشي همراه كتابهاي درسي
محمديـان دربـاره توليد نرمافزارهاي آموزشـي همراه كتب
درسـي در سـال جديـد گفت :توليد بسـتههاي آموزشـي،
يك سياسـت سـاري و جاري اسـت و امسـال نيـز در كنار
كتابهـاي درسـي نرمافزارهاي آموزشـي توليـد و در قالب
بسـتة آموزشـي عرضه ميشود.
وي خاطرنشـان كـرد :فيلمهـاي آمـوزش معلمـان بـه نام
«بـر فـراز آسـمان» در پايه دهـم مهرماه  95آمـاده تحويل
بـه معلمان اسـت و انتظـار مـيرود مديـران كل و معاونان
پژوهشـي اسـتانها ضمـن ارائـه گـزارش پيرامـون رونـد
توزيع متـوازن و فراگير اين محتـواي الكترونيكي ،بازخورد
اسـتفاده از ايـن فيلمهـا را جهـت اصلاح يا رفـع نقص به
سـازمان پژوهش اعلام كنند.
حجتاالسلام محمديـان گفـت حجـم كتابها متناسـب
بـا سـاعت درسـي آنهـا تنظيـم شـده اسـت .همچنيـن
امسـال درس آزمايشـگاه براي رشـتههاي رياضي و تجربي
بهصـورت جداگانـه در برنامـه آمده اسـت.
وي تصريـح كـرد :اهداف اوليـه يا ثانويه برخـي كتابها به
درسهـاي ديگـر منتقل شـده اسـت .بهطـور نمونـه اگر از
هـدف اوليه برخي درسها يك سـاعت كم شـده ،در هدف
ثانويـه كتـاب ديگـري ايجاد شـده اسـت .بـراي مثـال ،در
سـالهاي گذشـته در درس فارسـي ،موضوع محيطزيست
را مطـرح ميكرديـم و اگـر امـروز ميبينيـد يـك سـاعت
از ايـن درس كـم شـده ،در عـوض كتابـي با عنوان انسـان
و محيـط زيسـت در پايـة يازدهـم داريـم .همچنين برخي
از اهدافـي كـه در ايـن كتاب درسـي آمـده بـود ،در كتاب
مديريـت خانواده و سـبك زندگي پايـة دوازدهم نيز مطرح
خواهد شـد .رئيس سـازمان پژوهش و برنامهريزي پژوهش
آموزشـي درخصـوص مهمتريـن وجـه تمايـز كار امسـال
سـازمان با سـالهاي گذشـته تصريح كـرد :در حال حاضر
پايـه دهـم همسـو بـا برنامه درسـي ملي طراحي شـده كه
اين برنامه درسـي اتخاذ شـده از سـند تحول بنيادين است
و برنامـه درسـي جديـد پايه دهم نيز همسـو با آنهاسـت؛
بهلحـاظ سـاختاري نيـز دورة دوم متوسـطه در گذشـته 4
سـال بود ولي در سـاختار جديد  3سـال شـده؛

معـاون پژوهشـي وزيـر آموزشوپـرورش يـادآور شـد:
درسهـاي كارگاه كارآفرينـي و توليـد ،تفكـر و سـواد
رسـانهاي و هنـر در دوره دوم متوسـطه انتخابـي اسـت و
مدرسـه در پايـة دهـم و يازدهم آزاد اسـت از بين اين سـه
عنـوان الاقـل دو درس را انتخاب و ارائـه نمايد و دانشآموز
آزاد اسـت آن را انتخـاب كنـد يـا نكنـد.
برنامه درسي جديد ،ناظر بر نيازهاي كشور
وي افـزود :برنامههـاي درسـي جديد ناظر بـه برخي نيازها
در كشـور اسـت .در همين راسـتا روشهاي ارائهبخشـي از
كتـب متفـاوت شـده ،در برخـي ديگـر محتوا تغييـر كرده
و بخشـي ناظـر بـه برنامههـاي درسـي جديد ،تأليـف و به
جدول دروس اضافه شـده اسـت .رئيس سـازمان پژوهش و
برنامهريـزي آموزشـي با بيان اينكه در خوشـه علوم تجربي
روش ارائه دروس فيزيك ،زيستشناسـي و زمينشناسـي،
تغيير كرده اسـت گفت :درس آزمايشـگاه نيز به اين حلقه
اضافه شـده و دامنه دروس را توسـعه دادهايم.
محمديـان بـا بيـان اينكه درس عربـي نيز به شـيوه جديد
تحـت عنـوان «عربـي ،زبـان قـرآن» ارائـه ميشـود ،اظهار
كـرد :برخي مفاهيـم تعليمات دينـي نيز در سـاير عناوين
آموزشـي متناسـب بـا موضـوع مربـوط ارائـه ميشـود؛ به
ايـن معنـا كـه مباحثـي از تعليمات دينـي به كتـب ديگر
همچون تفكر و سـواد رسـانهاي و مديريت خانواده و سبك
زندگـي منتقل ميشـود.
وي ادامه داد :در واقع از سـاعت درسـي ديني كاسـته نشده
و اگـر در كل دورههـاي تحصيلـي يـك سـاعت از مجمـوع
سـاعات درس دينـي كـم شـده ،در راسـتاي اضافه شـدن
دروس جديـد بـه جدول برنامه درسـي اسـت و ما مباحثي
از درس دينـي را در دروس ديگـر ادغـام كردهايـم.

فيلمهاي آموزش معلمان به نام «بر فراز
آسمان» در پايه دهم مهرماه  95آماده تحويل
به معلمان است و انتظار ميرود مديران كل و
معاونان پژوهشي استانها ضمن ارائه گزارش
پيرامون روند توزيع متوازن و فراگير اين
محتواي الكترونيكي ،بازخورد استفاده از اين
فيلمها را جهت اصالح يا رفع نقص به سازمان
پژوهش اعالم كنند
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کليات

نصراهلل دادار /عكس :غالمرضا بهرامي

گفتوگوبامهندسعليزرافشان،
معاون آموزش متوسطة وزارت آموزشوپرورش

چگونگىتأمين
معلمانپايةدهم
بـراي تأميـن معلمـان مـورد نيـاز پايـة دهـم،
در سـال تحصيلـي  ،95-96چـه تدابيـري
ا ند يشـيد ها يد ؟
در سـال تحصيلـي  95-96بـا اسـتقرار پايـة تحصيلـي
دهـم ،پايـة دوم نظـام قبلـي دانشآمـوز نخواهد داشـت؛
لـذا معلماني كه در سـال تحصيلي قبـل در پاية تحصيلي
دوم تدريـس ميكردنـد ،امسـال بـه پايـة دهـم منتقـل
ميشـوند .بـه علاوه بـا توجـه بـه اينكـه از يـك طـرف،
در پايـة دوم نظـام گذشـته ،هدايـت تحصيلـي انجـام و
شـاخهها و رشـتههاي دانشآمـوزان هـم تعييـن شـده
بـود و معلمـان بر همان اسـاس در مدارس توزيع شـدند.
بـراي پايـة دهـم نيز براسـاس هدايـت تحصيلـي ،تمامي
دانشآمـوزان بـا تعييـن شـاخه و رشـته وارد ايـن پايـه
خواهنـد شـد ،بنابرايـن هـم از نظـر تخصصـي و هـم از
جهـت رشـته هماهنگي و تطابـق الزم بين ايـن دو گروه
معلمـان وجـود دارد .و در بخـش تأميـن معلم با مشـكل
جـدي روبـهرو نخواهيم شـد.
در پاية دهم به چه تعداد معلم نياز است؟
تعـداد ايـن معلمـان با توجـه به بـرآورد ما حـدود پنجاه
ن تعداد تأمين اسـت و فقط
هـزار نفـر كه خوشـبختانه اي 
بايـد مجموعـهای از جابهجاييهـا صـورت گيـرد .البتـه
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بـراي اينكـه كار را دقيقتـر انجـام بدهيـم ،بايـد توجـه
داشـت كـه در دورة دوم متوسـطه بـراي تأميـن نيـروي
اصلـي رشـته ،جنسـيت ،منطقـه
انسـاني پنـج عامـل
ِ
جغرافيايـي ،وضعیت بازنشسـتگی و جدول برنامه درسـی
جدیـد دورة دوم متوسـطه تأثيرگـذار اسـت :در مـورد
رشـتة تحصيلـي بـا توجـه بـه اينكـه دورة دوم متوسـطه
دوره نيمهتخصصـي اسـت رشـته تحصيلـي معلمان مهم
اسـت و جابهجايـي بـا توجه به ايـن امر بايد انجام شـود.
در مـورد دوم كـه جنسـيت اسـت بايـد متناظر بـا توزيع
دانشآمـوزان در مـدارس دخترانـه و پسـرانه توزيـع
همـكاران زن و همـكاران مـرد صـورت گيـرد.
عامـل سـوم هـم منطقـة جغرافيايـي اسـت يعنـي بايـد
طـوري عمـل كنيـم كـه توزيـع معلمـان در مناطـق و
شهرسـتانهاي كشـور متعـادل باشـد تـا در جايـي بـا
كمبـود يـا اضافـه معلـم روبـهرو نشـويم.
عامـل چهـارم یعنـی بازنشسـتگی هـم در بـرآورد نيروي
انسـاني بایـد در نظـر بگيریـم تـا بتوانيـم در مـورد
بازنشسـته كـردن يـا نكـردن همـكاران تصميـم بگيريم؛
يعنـي اگر بـه ادامة همـكاري آنها در رشـتهاي نياز بود،
سـنوات خدمتشـان را تمديـد كنيـم و اگـر نيـاز بـود از
فرصـت بازنشسـتگي اسـتفاده كننـد.
(ويژهنامة پاية دهم)

عامـل پنجـم جـدول برنامـة درسـي جديـدي اسـت كه
بـراي دورة دوم متوسـطه بـه تصويـب شـوراي عالـي
آموزشوپـرورش رسـيده اسـت.
در ايـن جـدول تعـدادي درس جديـد بـا عنـوان
«خوشـهها» اضافـه شـده كه بـراي برخي از ايـن درسها
بايـد از رشـتههاي مرتبـط معلميـن تأميـن شـود.
براسـاس ايـن عوامل ،در حـدود هفت ماه قبـل از نيروي
انسـاني اسـتانها و مناطـق و شهرسـتانها بـه تفكيـك
پنـج عامـل فوق يـك بـرآوردي انجـام داديم.
در بخش آموزش نيروي انسـاني چـه برنامههايي
داريد؟
بـراي آمـوزش نيـروي انسـاني پايـه دهـم ،دو مرحلـه
پيشبينـي شـده اسـت:
مرحلـه اول برگـزاري دورة تربيت مدرس كشـوري اسـت
كـه بـا همـكاري سـازمان پژوهـش و مؤلفـان كتابهاي
درسـي ،مركـز آموزش نيروي انسـاني و معاونـت آموزش
متوسـطه ،بـا توجه بـه جـدول دروس و تعداد مدرسـاني
كـه بـراي كشـور نياز اسـت ،انجـام ميشـود .ايـن كاري
اسـت كـه مـا هـر سـاله انجـام ميدهيـم و امسـال هـم
طبعـاً اتفـاق ميافتد.
مـا االن در مرحلـة طراحي برنامه بـراي همين آموزشها
هسـتيم .مركـز آمـوزش نيـروي انسـاني بعـد از اينكـه
كـم و كيـف برنامههـا
بـا سـازمان پژوهـش ،راجـع بـه ّ
بـه توافـق رسـيد و معلـوم شـد كـدام آموزشهـا لزومـاً
حضـوري و كـدام غيرحضوري خواهد بـود و نيز چگونگي
آمـوزش و نحـوة آن مشـخص شـد ،جـدول زمانـي الزم
تنظيـم و بـراي اجـرا ابلاغ خواهد شـد.
تعييـن مراكـز مجـري هـم كار ديگـري اسـت كـه بايـد
انجـام دهيـم معمـوالً پرديسهاي دانشـگاه فرهنگيان در
ايـن مرحلـه بـا مـا همـكاري ميكنند.
خوشـبختانه جلسـات اسـتقرار پايـه دهـم بـه نحـو
هماهنـگ و منظمـي برگـزار و بنـا به دسـتور مقـام عالي
وزارت ،معاونت متوسـطه وزارت آموزشوپرورش مسـئول
تشـكيل «كميته برنامهريزي استقرار سـاختار پايه دهم»
شـده اسـت .در ايـن كميته نماينـدگان همـة بخشهاي
وزارت آموزشوپـرورش حضـور دارنـد و تاكنـون هر يك
از معاونتهـا وظايـف مرتبـط بـا خودشـان را در ايـن امر
بـا تهيـة جـدول زمانـي الزم ،مشـخص كردهانـد .ايـن
جـداول پـس از تهيـه براي اعضاي كميته فرسـتاده شـد

تـا تكليـف وظايـف مشـترك آنهـا روشـن شـود .بـراي
مثـال ،اگـر كار گـروه مركـز منابع انسـاني بحـث آموزش
را مطـرح ميكنـد حتمـاً سـازمان پژوهـش هـم بايـد
نظـر بدهـد ،معاونـت متوسـطه و شـايد بخشهـاي ديگر
نیـز الزم باشـد نظراتشـان را اعلام کننـد .ايـن وظايـف
مشـترك بايـد مشـخص شـود .بـههر حـال ايـن جداول
نهايـي و بـه معاونتهـا ابالغ شـده اسـت و معاونتها هم
بـر مبنـاي ايـن جـداول فعاليتهـاي خودشـان را انجـام
ميدهنـد .هـر دو هفتـه يكبـار ،جلسـة ارائـه گـزارش
تشـكيل ميشـود .خوشـبختانه تاكنون دو جلسـه از اين
جلسـات در «شـوراي راهبـري وزارت آموزشوپـرورش»
بـا حضـور آقـاي دكتر فانـي ،وزير محترم تشـكيل شـده
گـزارش بخشهـاي مختلـف اعـم از مصوبـات
كـه در آن
ِ
جـدول مـواد درسـي،
شـورايعالي آموزشوپـرورش،
ِ
آييننامههـاي مـورد نيـاز و آمـوزش نيروي انسـاني ارائه
شـده است.
در ايـن جلسـات ،آقاي دكتـر محمديان ،رئيس سـازمان
پژوهـش ،آمادگيهـاي سـازمان را در بخـش توليـد مواد
آموزشـي اعلام كردهانـد و رئيـس مركـز برنامهريـزي
منابـع انسـاني هم در بخش اجـراي آموزشهـا ،و تمهيد
مقدمـات و همچنيـن نيازهايـي كـه در اين حـوزه وجود
دارد گـزارش دادهانـد .در پـي آن آقـاي دكتـر فانـي هـم
دسـتور دادنـد كـه همـه بخشهـا بـراي حـوزه آمـوزش
نيـروي انسـاني بهطـور جـدي ورود پيـدا كننـد و
بهخصـوص معاونـت برنامهريـزي و پشـتيباني از جهـت
تأميـن منابـع مالـي بـراي عقـد قـرارداد بـا پرديسهاي
فرهنگيـان اقـدام كنـد .خوشـبختانه در ايـن خصـوص
مشـكل و موضـوع خاصـي در حـال حاضـر وجود نـدارد.
از نظـر محتـوا و كيفيـت آمـوزش در پاية دهم
چـه اقداماتي انجام شـده اسـت؟
بلـه ،آن چيـزي كـه هـدف اصلـي ايـن تغييـر و تحوالت
اسـت تغيير محتواسـت؛ يعني تغييـر در محتواي آموزش
و تغييـر در كيفيـت آموزش ،و كيفيـت آموزش هم جز با
معلمـان آموزشديـده بهدسـت نميآيـد .بنابرايـن تأمين
نيروي انسـاني نيز در راسـتاي راهبـرد «ارتقاي كيفيت»
كـه يكـي از راهبردهـاي اصلـي وزارت آموزشوپـرورش
و ابالغـي مقـام عالـي وزارت اسـت ،ميباشـد .بههميـن
جهـت هم سـاماندهي و سـازماندهي معلمـان را داريم
تـا مبادا كالسـي بـدون معلم بمانـد و هم بحـث آموزش
معلمـان را بهعنـوان عامـل كيفيتبخشـي بـه ياددهـي
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ـ يادگيـري مـورد توجـه قـرار ميدهيـم ،لـذا آمـوزش
معلمـان بـراي مـا بسـيار حائز اهميت اسـت.
اسـتقرار پايـه دهم در پروژة مهـر چه جايگاهي
دارد؟
يكـي از زمينههـاي ديگـري كه بـراي اسـتقرار پاية دهم
و كيفيتبخشـي آن بـهكار گرفتهايـم ،بحـث «پـروژه
مهـر» اسـت .در آغاز هـر سـال تحصيلي پـروژهاي تحت
عنـوان پـروژه مهر تعريـف ميشـود .در واقع پـروژه مهر،
مديريت ويژة شـروع سـال تحصيلي اسـت و همة عواملي
كـه در آغاز يك سـال تحصيلي مطلـوب و تأثيرگذارند در
ايـن پـروژه ديده ميشـوند .اعـم از آمادهسـازي فضا (چه
بـه لحـاظ فضـاي فيزيكي و چه بـه لحاظ فضـاي هنري،
بهداشـتي و ورزشـي) و آمادهسـازي نيـروي انسـاني
مطلـوب و ديگـر عواملي كـه در آغاز سـال تحصيلي مهم
بهشـمار ميآينـد.
امسـال در پـروژة مهـر ،بحـث اسـتقرار پايـه دهـم را،
بهعنـوان يـك محـور اصلي ،مـورد توجـه قـرار دادهايم با
توجـه بـه اينكـه اسـتانها قبل از شـروع سـال جديد در
دي يـا بهمنماه كار تشـكيل سـتادهاي پـروژه مهر خود
را آغـاز ميكننـد ،تأكيـد كردهايـم پايـة دهـم را بهعنوان
يكـي از محورهاي اصلـي پروژه براي آغاز سـال تحصيلي
 95-96مـورد توجـه قرار بدهنـد و اميدواريم امسـال كه
حساسـي بـراي آموزشوپرورش اسـت ،بـا آمادگي
سـال ّ
الزم سـال تحصيلـي را شـروع كنيم.
بـراي تأميـن معلمان پايه دهم با چه مشـكالتي
روبهرو هستيد؟
امسـال شـايد از جهاتـي نسـبت بـه سـال قبـل شـرايط
مهياتـر و مشـكالت كمتـر اسـت .ولـي از جهـات ديگري
مشـكالت تـازه داريـم كـه عـرض ميكنـم .بهتـر بـودن
شـرایط امسـال بـدان جهـت اسـت کـه آموزشوپرورش
درگيـر تغييـر فقـط يـك پايـة تحصيلـي اسـت! از وقتي
کـه تغييـر در پاية ششـم شـروع شـد ،هر سـال همزمان
تغييـر را در دو پايـه دنبـال ميكرديـم و تـا همين سـال
گذشـته هـم كـه پايه نهم مسـتقر شـد ،ما ايـن تغييرات
را داشـتيم .امـا امسـال مـا فقـط در پايـة دهـم تغييـر
داريـم ،بههميـن جهت تمركـز مديريـت آموزشوپرورش
بـراي اسـتقرار يـك پايـه اسـت و طبعـاً حجـم كار كمتر
ً
مثلا سـال گذشـته كـه مـا پايه
و مشـكل كمتـر اسـت.
نهـم را داشـتيم ،همزمـان دو پايـه مـا دچـار تغيير شـد.
يكـي پايـه نهـم در دوره اول متوسـطه ،يكي پايـه اول در
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دوره متوسـطه قدیـم .يعنـي بـراي پايـه نهـم كـه جديد
بـود ،بايـد معلـم تأميـن ميكرديـم ،آمـوزش ميداديـم،
فضـا تأميـن ميكرديـم و بـراي بيـكار نبـودن معلمـان
پايـة اول دورة متوسـطه قدیـم كـه دانشآموزانش حذف
ميشـدند ،هـم فكـر ميكرديـم و بـراي آنهـا كالس
تأميـن ميكرديم .بـراي اينكه حداكثر اسـتفاده از فضاي
فيزيكـي مدارسـمان صـورت بگيـرد ،بايـد سـاماندهي
مـدارس را انجـام ميداديـم .لـذا در كاري كـه پارسـال
انجـام داديـم دو دوره را بـا هم سـاماندهي كرديـم و اين
كار ،هـر دو دوره را تحـت تأثير خودش قـرار داد و خيلي
كار دشـوار و پيچيـده بود .سـال قبل عمدتـاً در پاية نهم،
بـراي آمـوزش معلمـان ،متمركـز بوديم .لـذا آموزشمان
يـك مقـداري نسـبت بـه امسـال ،آسـانتر بود.
البتـه امسـال هـم اگرچـه فقـط يـك پايـه دچـار تغييـر
ميشـود،اما بـاز درگيـر يـك رشـته مسـائل و مشـكالت
هسـتيم ،از جملـه بحـث بازنشسـتگي.
سـال گذشـته ،بـا توجـه بـه اجـراي رتبهبنـدي معلمان،
جمـع زيـادي از همـكاران فرهنگـي ترجيـح دادنـد
بازنشستگيشـان بـا يكسـال تأخيـر انجـام شـود تـا
بتواننـد از مزايـاي رتبهبنـدي اسـتفاده كننـد و ايـن كار
انجـام شـد .لـذا امسـال تعـداد نيروهايـي كـه در شـرف
بازنشسـتگي هستند ،بيشـتر از سال گذشـته است و اين
يكـي از مشـكالت جـدي ماسـت.
پـس بحـث بازنشسـتگي يكـي از مسـائلي اسـت كـه در
تركيـب نيـروي انسـاني مـا تأثيرگذار اسـت .نكتـه دومي
كـه در بحـث نيـروي انسـاني مـا اثرگـذار اسـت ايـن
اسـت كـه سـال قبـل وقتـي ميخواسـتيم نيروهايمـان
را سـاماندهي كنيـم ،بـراي اينكـه منطـق روشـني بـراي
پاسـخگويي بـه همكاران فرهنگي داشـته باشـيم كه چرا
ً
مثلا فالن همـكار من در دورة دوم متوسـطه اسـت ولي
مـن در دورة اول؟ در حاليكـه ً
قبلا هر دو در دبيرسـتان
يـك آمـوز اسـتفاده كرديم.
بوديـم! آمديـم و از فـرم ِ
يكـي از مهمتريـن شـاخصههايي كـه در فـرم يـك آمـوز
مـورد توجـه قـرار ميگيـرد ،سـنوات خدمـت اسـت.
بههميـن جهـت سـال قبـل اكثـر همكارانـي كـه داراي
سـنوات خدمـت باالتـري بودنـد در دورة دوم متوسـطه
مشـغول بـهكار شـدند و حـاال تعـداد افـراد بيشـتري از
آنها بازنشسـته ميشـوند و مـا را با كمبـود در پاية دهم
روبـهرو ميكننـد .نكتـه بعد اينكه مـا در پايـة دهم تنوع
رشـتههاي درسـي بيشـتري داريـم تـا در پايـه نهـم .در
(ويژهنامة پاية دهم)

پايـه نهـم نهايتـاً  13عنـوان درس داشـتيم كـه همهاش
تغييـر نكـرده بود و فقط شـش عنـوان درس تغيير كرده
بـود كـه بـراي آنهـا دورههـاي آموزشـي گذاشـتيم .اما
امسـال در شـاخه نظري  4رشته ،شـاخة فنيوحرفهاي با
حدود  41رشـته و شـاخه كاردانش با حدود  150رشـته
كـه هركـدام داراي جدول مواد درسـي متفاوت هسـتند،
مواجـه هسـتيم .پـس آنچه كه امسـال پيچيدگـي كار را
افزايـش ميدهـد ،همين تنوعي اسـت كه در شـاخهها و
رشـتهها و جـدول عناويـن دروس وجـود دارد .ايـن تنوع
در سـاماندهي معلمـان مـا تأثيـر ميگذارد ،سـازماندهي
را نيـز دشـوار ميكنـد و در آمـوزش نيـروي انسـاني هم
تأثيـر ميگـذارد ،از جملـه آموزشهـا را خيلـي متنـوع
ً
مثلا در سـالهاي گذشـته 500
و پراكنـده ميكنـد.
نفـر مـدرس بـه تهـران ميآمدنـد ،رياضـي پايـة نهـم را
يـاد ميگرفتنـد و برميگشـتند اسـتانها و بـه همـه
معلمهـاي رياضـي درس ميدادنـد .امـا امسـال درس
رياضـي در رشـته تجربـي يـك كتـاب اسـت ،در رشـته
رياضـي كتـاب ديگر و در رشـته انسـاني نيـز يك كتاب
ديگـر .حتـي در فنيوحرفـهاي هم يك كتاب جدا اسـت.
ايـن تنـوع كار مـا را دشـوارتر ميكنـد.
ً
بـا توجـه بههميـن وضعيـت سـالهاي قبل اصلا به فكر
آموزشهـاي غيرحضـوري نبوديـم ولـي امسـال درصـدد
هسـتيم اگـر امكانپذيـر شـود از ظرفيتهـاي فضـاي
مجـازي و چند رسـانهای هم بـراي آمـوزش همكارانمان
اسـتفاده كنيم.
بهنظـر ميرسـد تنـوع رشـتهها و عناويـن
دروس برگـزاري دورههـاي آمـوزش ضمنخدمت
را بهصـورت متمركـز دچـار مشـكل كنـد .چقدر
خوشبين هسـتيد كه دورههاي آموزشـي امسـال
حضـوري برگزار شـود؟
در دروسـي كه بين شـاخهها و رشـتهها مشـترك اسـت،
حتمـاً كالسهـا حضـوري برگـزار ميشـود ،مثـل درس
دينـي و ادبيـات فارسـي و زبـان .حتـي برخـي از دروس
خوشـهها كه مشترك هسـتند ،همگي به شـكل متمركز
برگـزار ميشـود .فـرض كنيـد 400 ،هـزار دانشآمـوز ما
در رشـته تجربـي تحصيـل ميكننـد ،طبيعتـاً معلمـان
دروس مربـوط بـه ايـن رشـته آنقـدر زيـاد هسـتند كه
بشـود برايشـان دورهها را به شـكل حضوري برگـزار كرد.
بـا توجـه بـه اثربخـش بـودن و مؤثرتـر بـودن دورههـاي
حضـوري آموزشوپـرورش بـه دنبـال ايـن اسـت كـه

دورههـا بيشـتر بـه شـكل حضـوري برگـزار شـود .اما در
برخـي رشـتهها ،بهخصـوص در شـاخه فنيوحرفـهاي و
كاردانـش ،تعـداد هنرجويـان در بعضـي رشـتهها بسـيار
كـم اسـت و بـه تبـع آن تعـداد هنرآموزانـي هـم كـه
ميخواهنـد بـه آنهـا درس بدهنـد كـم خواهـد بـود.
بههميـن جهـت مـا فكـر ميكنيـم بهجـاي اينكـه دورة
متمركـز تربيـت مـدرس بگذاريـم اگـر مؤلف كتـاب يك
كالس حضـوري بگـذارد و همـة هنرآمـوزان آن رشـته را
جمـع كنـد و برايشـان آمـوزش بدهـد ،بـه راحتـي قابل
انجـام اسـت .يـا اگر مـدرس از طريـق فضاي مجـازي به
معلمـان تدريـس كنـد راحتتـر انجـام ميشـود .امـكان
خوبي از طریق صدا و سـيما فراهم شـده اسـت و آن هم
ايجـاد تلويزيـون تعاملـي اسـت كـه بـه  IPTVمعـروف
ا ست .
تلويزيـون تعاملـي ايـن امـكان را فراهـم ميكنـد كـه
بيننـده بـا دسـتگاه تلويزيـون بدهبسـتان داشـته باشـد.
يـك ظرفيـت خيلـي خوبـي اسـت كـه در آن اختيـار
پخـش برنامـه در اختيار بيننده اسـت .بيننـده هر زمانی
کـه فرصـت داشـت ،ميتوانـد برنامـه را تماشـا كنـد و
اگـر احيانـاً در وسـط برنامـه برايـش كاري پيـش آمـد،
ميتوانـد برنامـه را قطـع كنـد و بـرود كارش را انجـام
بدهـد و بعـد مجـددا ً ادامه برنامـه را نگاه كنـد .حتي اگر
خواسـت ميتوانـد برنامـه را ضبـط كنـد و شـب يـا هـر
وقـت ديگـر نـگاه كند ،حتـي ميتوانـد توليـدات خودش
را نيـز بـه برنامـه اضافـه كنـد .ايـن كار با مشـاركت يك
مركـز غيردولتـي كـه آمـوزش معلمـان را برعهـده دارد
غيردولتـي
و كنسرسـيومي كـه بـا  IPTVو آن مركـز
ِ
آمـوزش نيـروي انسـاني و يك شـركتي كـه توليدكنندة
سـتاپ باكـس setup-Box؛ آيپيتـيوي IPTV
هسـت ،انجـام شـده اسـت .در هـر حـال ،از طريـق ايـن
تعامـل بخشـي از معلمان خواهند توانسـت از اين شـبكة
تعاملـي آمـوزش ببينند.
انتظـار شـما از سـاير بخشهـاي وزارتخانه در
اجراي دورة دوم متوسـطه چيسـت؟

تأمين نيروي انساني در راستاي راهبرد
«ارتقاي كيفيت» يكي از راهبردهاي اصلي
وزارت آموزشوپرورش و ابالغي مقام عالي
وزارت است.
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كليه معلماني كه سال تحصيلي  94-95در
پايه تحصيلي دوم نظام گذشته تدريس
ميكردند ،براي سال تحصيلي  95-96به
پايه دهم منتقل ميشوند
در پايه دهم تحصيلي به  50هزار معلم
نياز داريم
خوشـبختانه در ايـن كار ،همانطـور كـه گفتـم ،همـه
بخشهـاي ذيربـط آموزشوپـرورش همـكاري دارنـد.
حتـي معاونـت پرورشـي هـم در ايـن كار حضـور دارد،
چـون مـا امسـال در پايـة دهـم بحـث مشـاوره و هدايت
تحصيلـي و توسـعة متوازن شـاخهها و رشـتهها را داريم.
حتـي بـراي آنهـا هـم تعييـن تكليـف صـورت گرفت و
اقداماتـي را نيـز بايـد انجـام بدهند.
مـا حتـي بـراي سـازمان نوسـازي مـدارس هـم تعييـن
تكليـف كردهايـم ،از ايـن جهـت كـه تأمين فضـا برعهده
آن سـازمان اسـت،بهخصوص كـه بـا اسـتقرار پايـة دهم،
دورة دوم متوسـطهمان ،حتـي در شـاخه نظـري ،سـه
سـاله ميشـود .در آينـده ديگر پيشدانشـگاهي نخواهيم
داشـت .از آن طـرف فنيوحرفـهاي هم كه دو سـاله بوده
بعـد از سـه سـال ،انشـاءا ...سـه سـاله خواهـد شـد .لذا
ايـن امـر در فضـاي آموزشـي مـورد نيـاز مـا نيـز تأثيـر
ميگـذارد.
مـا همـه برنامههايمـان را در يـك چشـمانداز سـه سـاله
ميبينيـم .يعنـي ميبينيـم سـه سـال بعـد كـه حـدود
 1/800/000دانشآمـوز نظـري خواهيـم داشـت و
 1/200/000دانشآمـوز فنيوحرفـهاي و كاردانش ،براي
ايـن تركيب جمعيتي به چـه معلماني و چقدر نياز داريم،
فضـاي آموزشـي چگونـه خواهـد بـود ،آموزشهايمـان
چگونـه خواهـد بـود؟ و محتـواي آموزشهـا چـه خواهد
بـود؟ در واقـع اينهـا را بـراي آينده ميبينيـم و بههمين
جهـت ایـن کارها بـا مشـاركت بخشهـاي مختلف پيش
ميرود.
درون سـازمان ،حوزههـاي آموزشـي ،پرورشـي و
در
ِ
فنيوحرفـهاي هسـتند ،االن هماهنگـي بينشـان وجـود
دارد ،تعامـل مثبـت و بسـيار خوبـي هـم بـراي پيشـبرد
كارهـا وجـود دارد و كارهـا بـه شـكل مسـتمر پيگيـري
ميشـود تـا انشـاءا ...بـه نتايـج مطلوبـي برسـد .اما يك
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تعـداد انتظـارات بيرونسـازماني هـم داريـم ،كـه اول از
همـه انتظـار از اوليـاي دانشآمـوزان در بحـث هدايـت
تحصيلـي اسـت .بـا توجـه بـه آييننامـهاي كـه مصـوب
شـده و سـامانهاي كـه طراحـي شـده اوليـا در هنـگام
ثبتنـام بايـد كمـك كننـد .زيـرا هرچـه كار ثبتنـام
زودتـر انجـام شـود كار سـاماندهي معلمـان و بعـد از آن
آمـوزش معلمـان زودتـر انجـام ميشـود .بههمين جهت
اصـرار داريـم ثبتنامهـا تـا پايـان مردادماه انجام شـود و
طـوري پيـش بـرود كـه بتوانيـم كار سـاماندهي را انجام
د هيم .
در بحـث هدايـت تحصيلـي پـدر و مادرهـا خيلـي نقـش
كليـدي دارنـد و بايـد كمـك كننـد دانشآمـوزان بهطور
متـوازن در همـه شـاخهها و رشـتهها توزيـع شـوند.
در ايـن جهـت رسـانهها ،بـازو و كمـك مـا هسـتند تـا
بتواننـد افـكار عمومـي را نسـبت بـه اين تغييـري كه در
حـال اتفـاق افتـادن اسـت ،توجيـه كنند و داليـل تغيير،
لـوازم تغييـر و همكاريهايـي كـه بايـد صـورت بگيرد را
بـه اطلا ع اوليا برسـانند.
بـراي دبيرانـي كـه قـرار اسـت در پايـه دهـم
فعاليـت نماینـد چـه توصيـهاي داريـد؟
همانگونـه كـه هميشـه مطـرح ميشـود مـا هرگونـه
تحولـي را بايد در كالس درس جسـتوجو كنيم و تحول
در كالس را هـم معلـم آن كالس بايـد بهوجـود آورد.
بههميـن جهـت بـار اصلـي تغييراتي كـه در حـال اتفاق
افتـادن اسـت،بـه دوش معلمـان عزيـز اسـت .ما در سـه
سـال آينـده در دورة متوسـطه قدیـم ،در هـر سـال يـك
پايـه را نخواهيـم داشـت و همكاران ما بايـد بيايند و پاية
پايينتـر را تدريـس كننـد؛ آن هـم كتابهـاي جديـدي
كـه بـا برخـي از بخشهـاي آن يـا كل آن كتـاب آشـنا
نيسـتند .ايـن كار طبعـاً تلاش مضاعفـي الزم دارد چون
معلمـان بايـد از محتواهـاي آمـوزش و روشهـاي جديد
آموزشـي كـه در برنامههـاي درسـي و كتابهاي درسـي
آمـده اسـتفاده كننـد و آمـوزش بدهند.
در همينجـا از همـكاران عزيـز درخواسـت ميكنـم كـه
اوالً در كالسهايـي كـه در تابسـتان برگـزار ميشـود
حتمـاً شـركت كننـد تا انشـاءا ...سـال تحصيلـي جديد
را بـا آمادگـي كامـل آغـاز كنيم.
چنـد سـالي اسـت سـازمان پژوهـش كار خوبـي انجـام
داده و بسـتههاي آموزشـي را بـراي معلمـان مختلـف ،به
نـام «بـر فـراز آسـمان» توليـد كرده اسـت .اين بسـته به
(ويژهنامة پاية دهم)

عنـوان يك كتـاب راهنما هميشـه در اختيار معلم اسـت
و اگـر همـكار فرهنگـي ما درسـي يـا دروسـي را بخواهد
در فلان هفتـه تدريـس كند ميتوانـد با مراجعـه به اين
نرمافـزار و ديـدن مطالبـي كـه مؤلفان و دسـتاندركاران
تأليـف كتـب درسـي گفتهانـد ،آمادگيهـاي الزم را پيدا
كند .
نكتـه بعـدي بحـث گروههـاي آموزشـي اسـت .امسـال
گروههـاي آموزشـي بايـد در پايـة دهـم فعاليـت كنند و
تمركز بيشـتري را از خودشـان نشـان دهنـد و مخصوصاً
از معلمانـي كـه در پاية دهم مشـغول به تدريس هسـتند
بيشـتر حمايـت كنند.
ن آموزشهايـي ارائـه
درسـت اسـت كـه در تابسـتا 
ميشـود ولـي ايـن كافـي نيسـت .هـر معلمي وقتي سـر
كالس مـيرود و تدريـس را شـروع ميكنـد در تعامـل
بـا دانشآمـوز بـه نـكات جديـدي برميخـورد كـه حتماً
نيـاز دارد از منبـع يـا مرجعـي اسـتفاده كنـد يـا آن را با
همـكاران خـود در ميان بگـذارد و راهحلي بـراي آن پيدا
كنـد .بههميـن دليـل گروههـاي آموزشـي در پايـة دهم
بايد فعاليت و جديت بيشـتري داشـته باشـند تـا بتوانند
ايـن كار را انجـام بدهنـد.
در بعضـي از اسـتانها ،هـم از طريـق شـبكههاي مجازي
و هـم از طريـق تلفنهاي گويا بخشـي براي پاسـخگويي
به معلمان راهاندازي شـده اسـت.
اگـر همـة اسـتانها بتواننـد چنيـن اقدامـي را بـراي
همكارانشـان انجـام دهنـد ،ايـن هـم وسـيلهاي اسـت
بـراي اينكـه ما در دسـترس معلمان براي پاسـخگويي به
سـؤاالت و نيازهايشـان باشـيم.
توصيـه و پيام شـما به مديران مـدارس در دورة
دوم متوسطه چيست؟
بـا توجـه بـه اين تلقـي كه در برنامة درسـي ملي نسـبت
بـه مديـران مـدارس شـده و آنهـا را رهبـران آموزشـي
مـدارس گفتهانـد ،اوالً بايـد مديران مـدارس تالش كنند
كـه همـه همـكاران واحـد آموزشـي آنهـا ،آموزشهاي
الزم را قبـل از شـروع سـال تحصيلـي ديده باشـند .براي
ايـن منظـور ،از هميـن حاال مديـران بايد پيگيـري كنند
و زمينـه را فراهـم كننـد تـا همـكاران آنهـا بتواننـد در
كالسهـاي تابسـتان شـركت كننـد .نكتـه دوم در طول
سـال تحصيلـي اسـت كـه بايـد مثـل گـروه آموزشـي،
مديـران از معلمانشـان حمايـت كنند .تشـكيل جلسـات
تبـادل تجربـه و گروههـاي آموزشـي در داخـل خـود

در سالهاي قبل به فكر آموزشهاي
غيرحضوري نبوديم ،ولي امسال با توجه به
تنوع مواد و شاخههاي درسي ،در تالشيم كه
از آموزشهاي غيرحضوري هم استفاده كنيم
واحدهـاي آموزشـي ،دعـوت از سـرگروهها بـراي رفـع
مشـكالت درسـي همـكاران ميتوانـد توسـط مديـران
مـدارس انجـام شـود كـه همـكاران بـا آرامشخاطـر
بتواننـد كالسهـاي درس را مديريـت و اجـرا كننـد.

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)

13

کليات

آمنه احمدی

فرايند تدوين و اجراى

سندتحول

بـا حكم وزيـر آموزشوپـرورش در شـهريور  1380تشـكيل
شـد و بـه دنبـال آن ،بـه منظـور بررسـی ابعـاد و زوايـای
اصالحـات موردنظـر« ،همايش ملی مهندسـی اصالحات در
آموزشوپـرورش» در خـرداد  1381برگـزار گرديـد .عـالوه
بـر ايـن ،به منظـور تبييـن مفهـوم اصالحات ،نشسـتهايی
علمـی نيـز بـا شـركت متخصصـان و صاحبنظـران برگـزار
شـد .حاصـل ايـن نشسـتها تدويـن پيشنويـس اول
(آذرمـاه  )1381و دوم (تابسـتان  )1382سـند اصـالح نظام
آموزشوپـرورش توسـط كميتـهای مركب از پژوهشـگران و
كارشناسـان بود .بررسـی پيشنويس دوم و منشور اصالحات
در جمع صاحبنظران دانشـگاهی و مسـئوالن و كارشناسان
آموزشوپرورش منجر به پيشـنهاد تدوين طرح جامعی شـد
كـه در قالب سـاختاری منعطف ،ضمن پايبنـدی به معيارها
و ارزشهـای جامعـه ،انديشـههای نويـن و يافتههـای علمی
را بـرای اصـالح نظـام آموزشـی بهكاربگيـرد .ايـن پيشـنهاد
در دسـتور كار شـورای عالـی آموزشوپـرورش قـرار گرفـت
و در ششـصد و هشـتاد و هشـتمين جلسـه مورخ  82/3/6با
عنـوان «موافقـت با طراحـی و اجرای مطالعه ملـی بهمنظور
آسيبشناسـی آموزشوپـرورش و ترسـيم چشـمانداز آينده
در برنامـه توسـعه كشـور» بـه تصويب رسـيد .اين طـرح در
جلسـه مـورخ  1383/7/22هيئتدولـت مطرح و مسـئوليت
اجـرای آن بـر عهـده وزارت آموزشوپرورش گذاشـته شـد تا
بـا هماهنگـی سـازمان مديريـت و برنامهريـزی كشـور و زير
نظـر شـورای عالـی آموزشوپرورش ،نسـبت به تدوين سـند
ملـی آموزشوپـرورش 4اقـدام نمايد.5

در سـدة اخيـر ،از سـال  1290شمسـی كـه قانـون اساسـی
معـارف بـه تصويـب رسـيد تـا كنـون ،دو جهتگيـری كلی
در طراحـی اصالحـات در نظـام آموزشـی ايـران دنبال شـده
اسـت .برنامههايـی كه تغييرات سـاختاری ـ كيفـی را مورد
توجـه قـرار دادهانـد و طرحهـا و برنامههايـی كـه در قالـب
برنامهريزیهـای سـنتی و اكثـرا ً در چارچـوب برنامههـای
توسـعه كشور دنبال شـدهاند .پس از پيروزی انقالب اسالمی،
موضـوع اصـالح نظـام آموزشـی در برهههای مختلـف زمانی
از سـوی مسـئوالن كشـور و نهادهای تصميمگير مطرح شد
تـا اينكه با اصـالح قانون وظايـف وزارت آموزشوپـرورش در
سـال  1366از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی 1ايـن وزارت
موظـف شـد تا نسـبت به اصالح نظام آموزشـی اقـدام نمايد.
مطالعة پيشـينة اين مصوبات و تغييرات حاصل از آن نشـان
میدهـد كـه تالشهـای صـورت گرفتـه مبتنـی بـر يـك
الگـوی مفهومـی مبتنی بـر اقتضائـات فرهنگـی و اجتماعی
ايـران نبـوده ،و بـه هميـن دليـل تالشهـای صـورت گرفته
نتوانسـت نتايـج مـورد انتظـار را در اصالح نظام آموزشـی به
دنبـال بياورد.

فرايند تدوين سند ملى آموزشوپرورش
مطالعـه تجربه سـاير كشـورها در تدوين سياسـتهای كالن
آموزشـی بيانگر وجود سـه وظيفه سياسـی ،فنی و مديريتی
در ايـن امـر اسـت .اين مراحل عبارت اسـت از ارادة سياسـی
(دسـتور كار) ،شـكلگيری سياسـت ،تنظيـم و تصويـب
سياسـت ،آمادهسـازی بـرای اجرا ،اجـرا و تعديـل روشهای
كار و ارزشـيابی و شـروع فراينـد جديد .اين گـزارش مروری
گـذرا بـر فراينـد تدويـن و تصويـب سـند تحـول بنيادين و
اقدامـات اوليـه بـرای اجـرای آن از سـال  1390دارد.

فرايند شكلگيری سند تحول بنيادين
آموزشوپرورش
پـس از ابـالغ قانون وظايـف وزارت آموزشوپرورش از سـوی
مجلس شـورای اسـالمی ،كميته اصالحـات آموزشوپرورش

گام اول :طراحى الگوی مفهومى تدوين سند
در ايـن مرحلـه الگوهای مختلـف مورد بحث و بررسـی واقع
شـد و نهايتـاً ،بـا توجه به سـند چشـمانداز  20سـالة الگوی
برنامهريـزی راهبـردی مورد تأكيـد قرار گرفت .بـا اتخاذ اين
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رویکـرد در تدویـن سـند از سـویی نـگاه از درون ،که انسـان
آرمانـی و وضـع مطلـوب را مورد توجه قرار میداد و از سـوی
دیگـر بـه ارتبـاط نظـام آموزشوپـرورش بـا محیـط بیرونی
در سـطح ملـی و بینالمللـی توجه داشـت به عنـوان الگوی
تدویـن سـند از سـوی صاحبنظـران اتخـاذ گردیـد .در این
الگـو ،با رویکـرد پژوهشمحـور ،بنیانهای نظـری و آرمانها
و غایات مشـخص شـده و وضع مطلوب مشـتمل بر هدفها،
سـاختارها و فرایندها براسـاس مالکهـای مفهومی ـ نظری
و مالکهـای تجربـی ـ تطبیقی شناسـایی میشـود .سـپس
بـا آسیبشناسـی وضـع موجـود و شناسـایی نقـاط قـوت و
ضعـف در درون آموزشوپـرورش و فرصتهـا و تهدیدهـای
محیـط بیرونی (در سـطح ملی و بینالمللـی) ،امکان تحلیل
موقعیـت و چالشهـای راهبـردی فراهـم میگردد.
گام دوم :تعریف سند ملی
ت سـاله
«سـند ملـی آموزشوپـرورش در چشـمانداز بیسـ 
کشـور مجموعـهای اسـت دربردارنـدة مؤلفههـای مبانـی
نظـری ،اهـداف و اصـول ،مأموریـت ،چالشهـا ،چشـمانداز
و راهبردهـا .ایـن سـند بهعنـوان پایـه ،ملاک و راهنمـای
تصمیمگیریهـای اساسـی بـرای هدایـت ،راهبـری ،نظارت
و اسـتقرار نظـام آموزشوپـرورش کشـور در سـطح ملـی،
بهمنظـور تحقـق تحـوالت محتوایـی و سـاختاری ،مـورد
اسـتناد و اسـتفاده قـرار میگیـرد».6
گام سوم :مطالعات نظری
بـرای تدوین سـند ملـی آموزشوپـرورش مطالعات وسـیعی
صـورت گرفـت کـه در زیـر فهرسـت مهمترین مطالعـه ارائه
شـده و بخـش مطالعـات نظری بـه دلیل نقـش و اهمیت آن
بـا تفصیل بیشـتری مطرح خواهد شـد.
مطالعات مقدماتی و زمینهساز
مطالعه محیطی
مطالعه مؤلفههای نظام آموزشوپرورش
مطالعه بنیانهای نظری
بخش اول :مطالعات مقدماتي و زمينهساز
شامل
 1بررسی ویژگیهای انسان مطلوب نظام آموزشوپرورش
 2بررسـی روند تحـوالت آموزشوپرورش در سـالهای بعد
از انقلاب :فـرا تحلیل وضع موجود
 3گـزارش برنامـه راهبردی آموزشوپـرورش ایران در آیینه

الف .تدوین برنامه زیرنظامها :پس از
تصویب و ابالغ سند تحول بنیادین در شورای
عالی آموزشوپرورش در سال ،1390
وزارت آموزشوپرورش موظف شد تا نسبت
به اجرایی نمودن مفاد سند در قالب برنامة
زیرنظامها اقدامات الزم را معمول دارد
تجربه جهانی
 4گزارش سرفصلهای سند ملی آموزشوپرورش
 5گزارش تطبیقی اسـتخرا ج مقولهها و نمایهسـازی اسـناد
قانونی کشورها
 6ترجمـة کتـاب «توسـعه صالحیتهـای کلیـدی در
آموز شوپـرورش»
بخش دوم :مطالعات محیطی
محیطهـای متعامـل با نظـام آموزشوپـرورش شـامل چهار
سـطح اسـت .1 :محیـط اداری ـ اجرایی و دولتـی و عمومی؛
 .2محیـط حقوقـی ،قضایـی و تأمینی؛  .3محیـط اجتماعی،
اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی؛ و  .4محیـط بینالمللی .این
مطالعات شـامل:
 1محیط علمی و نظام آموزش عالی
 2نظامهای آموزش فنیوحرفهای و آموزشهای بزرگساالن
و مادامالعمر
 3محیط دستگاههای ستادی و فرابخشی
 4محیط حقوقی (قانونگذاری) ـ قضایی (مباحث تأمینی
ـ قضایی)
 5چشمانداز بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
فرابخشها در افق  20ساله
 6محیط اقتصادی
 7محیط تاریخی ـ فرهنگی
 8محیط اجتماعی ـ سیاسی
 9محیط جمعیتی
 10محیط خانواده
 11محیط بینالمللی و منطقهای
بخشسوم :مطالعه مؤلفههای نظام
آموزشوپرورش
مطالعات این بخش شامل س ه دسته مطالعه بود.
دسـته اول :بررسـی مؤلفههـای آموزشوپـرورش در سـاحت
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تربیتی ،سـاحت اجتماعی ـ سیاسی؛ سـاحت علمی فناوری؛
سـاحت دینـی ،اعتقـادی ،اخالقی؛ سـاحت زیباییشـناختی
هنری؛ سـاحت زیسـتی بدنی؛ سـاحت حرفـهای اقتصادی
دسـته دوم :مطالعـة مؤلفههـای ناظر بـه عوامـل دروندادی
و فراینـد ،شـامل نظامهـای مدیریـت و راهبـری؛ تحقیـق
و توسـعه؛ منابـع انسـانی؛ تأمیـن منابـع مالـی و مـادی؛
برنامهریـزی درسـی و فنـاوری ،فضـا و تجهیـزات.
دسـته سـوم :مطالعـه مربوط به سـطح آمـوزش در دورههای
تحصیلی شامل پیشدبسـتان ،ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه
و انـواع آمـوزش ،شـامل آمـوزش عمومـی ،فنیوحرفـهای،
کـودکان اسـتثنایی ،تیزهوشـان و آموزش بزرگسـاالن.
ش چهارم :مطالعات نظری
بخ 
مطالعـات ایـن بخش شـامل چهار محـور بود و پـس از اتمام
مطالعـات کار جمعبنـدی ،تلفیـق و برهـم نهـی یافتههـا بـا
تأکیـد بـر یافتههـای فلسـفه تربیت بهعنـوان معیار توسـط
کارگروهـی مرکـب از متخصصـان و کارشناسـان انجام شـد
و سـه سـند فلسـفة تربیـت در نظـام ج.ا.ا؛ فلسـفة تربیـت
رسـمی و عمومی در ج.ا.ا؛ رهنامة تربیت در نظام ج.ا.ا تدوین
گردیـد .کلیه یافتههـای مطالعات نظـری در دو مرحله مورد
اعتباربخشـی قـرار گرفت .نظرخواهی مسـتمر از متخصصان
و کارشناسـان در فراینـد مطالعـات ،پـس از تلفیـق نتایـج
مطالعـات در قالـب مجموعـة بنیانهـای نظـری سـند ملی
آموزشوپـرورش اعتبارسـنجي شـد ایـن مجموعـه مبنـای
تدویـن سـند راهبردی قـرار گرفت و پس از آن از سـند ملی
آموزشوپـرورش تحـت عنوان سـند تحول بنیادیـن نام برده
شـد .ایـن مطالعـات به تفکیـک عبارتانـد از:
محور اول مطالعات نظری؛
این محور شـامل چهار مطالعه در ابعاد نظری و فلسـفی بود.
این مطالعات شـامل :تدوین بنیانهای دینی ،فلسـفی سـند
ملـی آموزشوپرورش؛ تدوین بنیانهای روانشـناختی سـند
ملـی آموزشوپـرورش؛ تدویـن بنیانهـای جامعهشـناختی
سـندملی آموزشوپرورش؛ تدوین چارچوب فلسـفی و دینی
(بـرای انجام تحقیقات سـند ملـی آموزشوپرورش)

با اصالح قانون وظایف وزارت آموزشوپرورش
در سال  1366از سوی مجلس شورای
اسالمی 1این وزارت موظف شد تا نسبت به
اصالح نظام آموزشی اقدام نماید
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محور دوم مطالعات نظری؛
شـامل فلسـفه تربیت که خود شـامل شـش پژوهـش فرعی
در زمینههـای زیـر بـود :تبییـن مبانـی فلسـفی و دینـی
(رویکـرد صدرایی و تفسـیر قرآن و احادیث)؛ تدوین فلسـفه
تعلیموتربیـت اسلامی؛ تعییـن وظایـف دولـت اسلامی و
خانـواده در حـوزه تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تعییـن مبانی
حقوقـی تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تعییـن مبانـی فقهـی
اقتصـاد تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تبییـن تعلیموتربیـت
رسـمی و ویژگیهـا و اقتضائـات آن .یافتههـای مطالعـات در
ایـن بخـش مبنا و معیـار اتخـاذ تصمیمات در کلیـه مراحل
مطالعاتـی و تلفیـق یافتههـای مطالعـات نظـری در کلیـه
محورهـای چهارگانـه قـرار گرفت.
محور سوم مطالعات نظری؛
مطالعـات ایـن محـور بـه شـیوه مـرور انتقـادی بر پیشـینه
نظـری و تجربیـات سـایر کشـورها در هـر یک از سـاحتها
(سـاحت دینـی ،اعتقـادی ،اخالقـی؛ اجتماعـی ـ سیاسـی؛
زیباییشـناختی هنری ،علمی و فنـاوری؛ حرفهای اقتصادی؛
زیسـتی بدنـی) انجام شـد و سـپس بـا فراتحلیـل مطالعات
ناظـر به توصیـف و تبیین وضع موجود نظام آموزشـی در هر
یک از سـاحتها میـزان سـازگاری یافتهها با فلسـفه تربیت
در نظـام جمهـوری اسلامی ایران مورد بررسـی قـرار گرفت
و الگـوی تربیـت در هـر یک از سـاحتهای تربیتـي طراحی
شد .
محور چهارم مطالعات نظری؛
مطالعـات در ایـن محـور منجـر بـه طراحـی الگـوی نظـری
زیـر نظامهـای آموزشوپـرورش شـد .ایـن زیرنظامهـا
شـامل مدیریـت و راهبـری تربیتـی؛ برنامه درسـی؛ تأمین و
تربیـت منابع انسـانی؛ تأمیـن و تخصيص منابع مالـی؛ فضا،
تجهیـزات و فنـاوری ،پژوهـش و ارزشـیابی .مطالعـات ایـن
بخـش نیـز مشـابه مطالعـه در سـاحتهای تربیت به شـیوه
مرور انتقادی بر پیشـینه نظری ،تجربیات سـایر کشـورها در
هـر یـک از زیرنظامهـا و فراتحلیـل مطالعـات ناظـر به وضع
موجـود هـر یـک از زیرنظامهـا در نظام آموزشـی بـود .نتایج
ایـن مطالعـات در پرتـو یافتههـای فلسـفه تربیـت اسلامی
مبنـای طراحـی الگـوی نظـری هـر یـک از زیرنظامهـا قرار
گرفت.
م چهارم :اجرای سند تحول بنیادین
گا 
الـف .تدویـن برنامـه زیرنظامهـا :پـس از تصویـب و ابلاغ
(ويژهنامة پاية دهم)

فرایند اجرای استقرار نظام جدید آموزشی
سال تحصیلی

دورة تحصیلی
سه سالة اول
ابتدایی
سه سالة دوم

متوسطه

متوسطة اول

متوسطة دوم

پایه

90-91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*

91-92
*

*

سـند تحـول بنیادین در شـورای عالـی آموزشوپـرورش در
سـال  ،1390وزارت آموزشوپـرورش موظف شـد تا نسـبت
بـه اجرایـی نمـودن مفـاد سـند در قالـب برنامـة زیرنظامها
اقدامـات الزم را معمـول دارد و نتایـج آن را بـه شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی گـزارش کنـد .از مجمـوع شـش زیرنظـام
ذکر شـده ،بـه دلیل نقش و اهمیـت زیرنظام برنامه درسـی،
سـازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشـی طی مـاده واحدهای
که در سـال  1386به تصویب شـورای عالی آموزشوپرورش
رسـیده بـود بـرای تدویـن سـند برنامـه درسـی ملـی
کمیتههـای تخصصـی بـا حضـور کارشناسـان و متخصصان
تشـکیل داد و نسـبت بـه تدویـن پیشنویس برنامه درسـی
ملـی اقـدام کـرد .این پیشنویس در نشسـتهای اسـتانی با
حضـور مدیـران ،کارشناسـان ،معلمـان مـورد نقد و بررسـی
قـرار گرفت و نهایتاً در سـال  1391به تصویب شـورای عالی
آموزشوپـرورش رسـید .از آنجـا کـه اجـرای برنامـه درسـی
ملـی نیازمنـد آغـاز بـهکار برنامـة سـایر زیرنظامها بـود ،لذا
بـا دسـتور وزیـر وقت اجرای سـند تحـول بنیادین از سـوی
سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی بـا عنـوان «طرح
همسوسـازی کتابهای درسـی با برنامه درسـی ملـی» آغاز
شـد .اولیـن اقـدام در ایـن رابطه اسـتقرار سـاختار جدید در
نظـام آموزشـی از سـاختار 5ـ3ـ4ـ بـه سـاختار 6ـ3ـ 3بـود.
در همیـن راسـتا تغییر کتابهای درسـی دورههـای ابتدایی
(دوره اول و دوم) و دوره اول متوسـطه طی سـالهای 1391
تـا  1394دنبـال شـد و در حـال حاضـر تغییـرات دورة دوم
متوسـطه بـا تصویب جـدول عناوین درسـی دوره متوسـطه

92-93

*

*

93-94

*

*

94-95

95-96

96-97

97-98

*

*

*

*

*

دوم در سـه شـاخه نظـری ،فنیوحرفـهای و کاردانـش آغـاز
گردیده اسـت.

با دستور وزیر وقت اجرای سند تحول بنیادین
از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی با عنوان «طرح همسوسازی کتابهای
درسی با برنامه درسی ملی» آغاز شد

پینوشتها

 .1قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش ،1366 ،مجلس
شورای اسالمی ،اداره کل قوانین ،تهران.
 .2عنوان این سند در آغاز «سند ملی آموزشوپرورش» بود ولی
در جریان تصویب به «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»
نامگذاری شد.
 .3مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش.
 .4این سند در آغاز سند ملی آموزشوپرورش نامیده شد
و سپس در طی تدوین و تصویب به سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش تغییر نام داد.
 .5دبیرخانه طرح تدوین سند ملی ،اردیبهشت  ،1384طرح کلی
تدوین سند ملی اصالحات در آموزشوپرورش .تهران.
 .6نفیسی ،عبدالحسین .روششناسی و فرایند تدوین سند ملی
آموزشوپرورش .شورای عالی آموزشوپرورش.
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کليات

دكتر سید امیر رون

نگاهىبهبرنامة
درسى ملى جمهورى
اسالمىايران

نظـام آموزشوپـرورش بـا توجـه بـه تحـوالت فرهنگـي و
علمـي ،اجتماعـي ،اقتصـادي ،سياسـي و فناورانـه ،هـر چند
مـدت نيازمنـد بازنگـري در خردهنظامهـاي خـود ميباشـد.
خردهنظامهايـي چـون نظـام برنامـة درسـي ،نظـام رهبـري
و مديريـت ،نيـروي انسـاني ،فضا و تجهيـزات ،منابـع مالي و
نظـام پژوهـش و ارزشـيابي .از ايـن ميان ،نظام برنامة درسـي
مهمتريـن خردهنظـام اسـت و سـاير خردهنظامهـا در درجـه
بعـدي از اهميـت قـرار دارنـد .نظـام برنامـة درسـي هرچند
مـدت بهدليـل انفجـار در علـوم ،مطالبـات رهبـران ،تحوالت
فنـاوري ،تغييـرات اجتماعي ،تغيير در ارزشها و طرح شـدن
ديدگاههـاي نويـن تربيتـي نيازمند تغييراتي اسـت .تغييرات
برنامـة درسـي در صورتـي قابليـت اجرايي خواهد داشـت كه

مبتنـي بـر نظـام فلسـفي ،اعتقادي و سياسـي كشـور باشـد
و حمايـت سياسـتمداران ،قانونگـذاران و عوامـل پشـتيبان و
اجرايـي را كسـب كنـد .برنامة درسـي ملي نقشـة اين تغيير
اسـت كه بـا توجه بـه آرمانهاي ملـي طراحي ميشـود .اين
نقشـه در سـال  1390و بـه دنبال تدوين مباني نظري سـند
تحـول بنياديـن تعليموتربيـت عمومـي جمهـوري اسـالمي
تدويـن شـده و جايـگاه ،چيسـتي و سـاير مؤلفههـاي آن بـه
شـرح نمـودار زير اسـت.
تعريف برنامة درسي ملي
همانطـور كـه ميدانيـد ،برنامـة درسـي ملي همانند نقشـة
سـاختن يـك بنـا ،طـرح اجراي يـك پژوهـش و ...ميباشـد.
برنامة درسـي مشـخص ميكند كـه دانشآموزان در مدرسـه
و سـاير محيطهـاي يادگيـري بـا چـه هـدف و منظـوري
بايـد يـاد بگيرنـد ،چـه چيزهايـي بايـد يـاد بگيرنـد و آنهـا
را در زندگـي بـه كار برنـد؟ اولويـت بـا كـدام شايسـتگيها و
حوزههـاي تربيـت و يادگيـري اسـت؟ بـه چه ميـزان ،در چه
زمانـي و كجـا و چگونـه بايـد ياد بگيرنـد ،معلمـان و مربيان
بـا چـه روشهايـي بايد شـرايط يادگيـري را تسـهيل كنند؟
پيشـرفت ياددهي -يادگيري و پيامدهاي آن چگونه سنجش
و ارزشـيابي ميشـود؟ سـهم اسـتانها ،مناطـق آموزشـي
و مـدارس در برنامهريـزي چيسـت؟ و پرسـشهايي از ايـن
قبيـل ،كـه پاسـخ بـه آنها همگـي در حيطـة برنامة درسـي
ملي اسـت.

نمايه جايگاه برنامة درسي ملي در اسناد تحول بنيادين آموزشوپرورش
مباني نظري تعليموتربيت جمهوري اسالمي ايران
سند تحول بنيادين آموزشوپرورش

راهبري و
مديريت

پژوهش و
ارزشيابي

برنامة درسي
ملي

تربيت معلم
و تأمين منابع
انساني

تأمين فضا
تجهيزات و
فناوري

راهنماي برنامة درسي حوزههاي تربيت و
يادگيري يازدهگانه

توليد مواد و رسانههاي درسي و تربيتي
(كتاب درسي ،راهنماي معلم و)...
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تأمين و
تخصيص منابع
مالي

سـند برنامة درسـي ملي سـندي است كه نقشـة كالن برنامة
درسـي و چارچوب نظام برنامهريزي درسـي كشور را به منظور
تحقـق اهداف آموزشوپـرورش نظام جمهوري اسـالمي ايران
تعيين و تبيين مينمايد .در يك جمله سـاده برنامة درسـي
طرح يا چارچـوب محتوايي کالن ياددهـي و يادگيري
در مدرسـه را معيـن ميکند .اين سـند در پانـزده بخش،
به تصويب شـوراي عالي آموزشوپرورش رسـيده اسـت كه در
ايـن مجال به بخشهايـي از آن به صورت مختصـر و تا حدي
كـه بـراي دبيـران و مديران آموزشـي دورة متوسـطه ضروري
است ،اشـاره ميگردد.
مباني فلسفي و علمي برنامة درسي ملي
همـان طور كه يك سـاختمان بلند براي اسـتحكام خود نياز
بـه پي محكم دارد تا بر آن اسـتوار گـردد ،بناي تعليموتربيت
در يـك جامعـه نيز بايـد بر پايهاي محكم بنا شـود تـا دوام و
بقـاي آن تضمين شـود؛ و چـه مبنايي مسـتحكمتر از مباني
عميق و اصيل مكتب جامع اسـالم كه با مباني عقل سـازگار
اسـت و ريشـه در يافتههاي علمي معتبر دارد.
مباني فلسـفي و علمي از موقعيـت آدمي ،ظرفيتها ،امكانات
و محدوديتهايـش و نيـز از ضرورتهايـي كـه حياتـش را
همـواره تحتتأثيـر قـرار داده اسـت بحـث ميكنـد .در واقع
مباني نشـان ميدهد كه در تعليموتربيت به هسـتي ،انسـان،
معرفت انسـان ،ارزشها و جامعه چگونه نگاه ميشـود و نظام

آموزشوپـرورش بـه چـه سـمت و سـويي بايد حركـت كند.
بنابرايـن گزارههـا از بنياديترين قضايـاي حوزه تعليموتربيت
بـه طـور خاص ،و علـوم تربيتي ،بهويژه برنامة درسـي و مؤلفه
يادگيـري ،بـه طـور عـام بـه شـمار ميرونـد كه در پيوسـت
سـند برنامة درسـي ملي بـه تفصيل آمده اسـت.
چشمانداز
منظـور از چشـمانداز افـق نـگاه و وضعيـت قابـل حصـول و
ممكـن نظام تربيت رسـمي و عمومي كشـور تا سـال 1404
ميباشـد كـه بـا توجه بـه مأموريتهـا و چالشهاي فـراروي
ايـن نظـام بـه بهرهگيـري از الگـو و برنامـه پيشـرفته و بومي
(در سـند به هشـت ويژگي عمده آن اشـاره شـده اسـت) كه
زمينـة تربيت نسـلي (انسـان تـراز نظـام جمهوري اسـالمي
ايـران) موحـد ،مؤمـن و معتقـد به معـاد و آشـنا و متعهد به
مسـئوليتها و وظايف در برابر خدا ،خـود ،ديگران و طبيعت،
حقيقتجـو  ...و آمـادة ورود به زندگي شايسـتة فردي،
خانوادگي و اجتماعي را ،براسـاس نظام معيار اسـالمي
(زندگـي پاك و پسـنديده) فراهم ميسـازد.
اصول ناظر بر برنامة درسي و تربيتي
گزارههـاي تجويـزي بـه مثابـة مـالك و معيارهـاي اساسـي
و هنجـاري بـه صـورت هماهنـگ و درهمتنيـده ،ناظـر بـر
برنامههـاي درسـي و تربيتي از سـطح ملي تا مدرسـه اسـت.
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منظور از رويكرد جهتگيريهاي يك برنامة
درسي در ارتباط با هدفهاي اساسي ،محتوا،
روش ،شيوه ارزشيابي ،مواد آموزشي و نحوه
نگاه برنامه به دانشآموز ،فرايند يادگيري و
معلم است
در واقـع اصـول در برنامـة درسـي وظيفـه دارد از چارچـوب
برنامـه مراقبـت نمايـد و اجـازه ندهـد كـه برنامـه خـارج از
ضوابـط و مبانـي حركت نمايد .در سـند ،اصـول يازدهگانه به
تفصيل آمده اسـت كـه در اينجا به كليدواژههاي اساسـي آن
اشـاره ميشـود:
 1دينمحـوري (مبتنـي بـر مبانـي توحيـدي و اصـول و
ارزشهـاي اسلام نابمحمـدي(ص))
ق باورهـا و
 2تقويـت هويـت ملـي (تأكيـد بـر تعميـ 
ارزشهـاي اسلام ،ايـران و انقلاب)
 3اعتبـار نقـش يادگيرنـده (بـه عنـوان فـردي فعـال،
صاحباختيـار و آگاه)
 4اعتبـار نقـش مرجعيـت معلم يا مربـي (بـه عنوان
تسـهيلكننده و غنيسـازي محيـط تربيتـي و يادگيـري و
فعالسـازي دانشآمـوزان)
 5اعتبـار نقش پايهاي خانـواده (تقويت بنيـان خانواده
و تحكيم مناسبات)
 6جامعيـت (در نظر گرفتن نيازهاي گوناگون دانشآموزان
و جامعه در سـطوح محلي ،منطقهاي ،ملي و جهاني)
 7توجـه بـه تفاوتهـا (برنامههـاي ناشـي از محيـط،
جنسـيت و فرديـت دانشآمـوزان)
 8تعـادل (پرهيـز از افـراط و تفريـط و رعايـت تناسـب و
تـوازن در طراحـي ،توليـد ،اجـرا و ارزشيابـي از برنامههـا)
 9يادگيـري مادامالعمـر (زمينه كسـب شايسـتگيهاي
الزم بـراي اسـتمرار و معنـادار شـدن يادگيـري در زندگي)
 10جلب مشـاركت و تعامل (در زمينه مشـاركت و تعامل
مؤثـر معلمان ،دانشآمـوزان ،خانوادهها و سـاير گروهها)
 11يكپارچگـي و فراگيـري (بـراي تمـام دانشآمـوزان
عـادي ،بـا نيازهـاي ويـژه و اسـتعدادهاي درخشـان)
رويكرد و جهتگيري كلي
منظـور از رويكـرد جهتگيريهـاي يـك برنامـة درسـي در
ارتبـاط با هدفهاي اساسـي ،محتوا ،روش ،شـيوه ارزشـيابي،
مـواد آموزشـي و نحـوه نـگاه برنامـه بـه دانشآمـوز ،فراينـد
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يادگيـري و معلـم اسـت .رويكـرد را روح حاكـم يـا جهـت
نهايـي يـك برنامـه ميداننـد .رويكـرد برنامههـاي درسـي و
تربيتي«فطرتگرايـي توحيـدي» اسـت .ایـن رویکـرد
نـگاه جامـع و کاملـی بـه انسـان دارد و رشـد ابعاد جسـمانی
و روحانـی او را مدنظـر قـرار ميدهـد .کلمـه فطـرت ریشـه
قرآنـی دارد .فطرت بـه معناي معرفت و كشـشهاي روحاني
انسـان در پذيـرش ديـن حق اسـت .محیط مناسـب تربیتی
زمینهسـاز شـکوفایی فطـرت الهـي دانشآمـوزان اسـت ،بـه
طـوري كـه آنـان بتواننـد بهطـور پيوسـته از طريـق درك و
اصلاح موقعيـت خويش بـه مراتبي از زندگـي پاك و
پسـنديده دسـتيابند .معروفتریـن ابعاد فطري انسـان
بـه شـرح زیر اسـت:
 1حقیقتجویـی و عقالنیـت :يعنـي انسـان بـه دنبال
کنجـکاوی ،میـل به یادگیری ،شـناخت حقایـق و جدا کردن
حـق از باطل اسـت.
 2زیباییدوسـتی :يعني انسان در جسـتوجوي جمال و
تجليات الهي و طالب شـناخت زیباییهـای مادی ،عملكردي
و معنـوی و خلـق آثار زیبـا و زیباییبینی و فضیلـت دادن به
آن در برابر زشـتی است.
 3خداجویـی و پرسـتش و کمالگرایـی :عبودیـت
و پرسـتش حقیقـت و كمـال مطلـق و ميـل بـه جاودانگي و
ش فطـری اسـت.
پيشـرفت ناشـی از ایـن گرایـ 
 4گرایـش به فضایل اخالقی :كه شـامل میـل به فضائل
و ارزشهـای اخالقی مانند عدالت و بیزاری از ظلم اسـت.
جامعيت اين رويكرد ما را به سـمت برنامه خاص پيشـرفتهاي
هدايـت ميكنـد .بهطـوري كـه نـوع نـگاه مـا بـه اصليترين
عناصـر برنامه ويژگيهايـي دارد كه داللتهـاي آن در جدول
شـماره  1صفحـه  11به اختصار آمده اسـت.
هدف و شايستگيهاي پايه
ايـن بخـش بـا ارائة يك الگـو و شـبكة مفهومـي درهمتنيده
درصـدد پاسـخ بـه ايـن سـؤال اساسـي اسـت كـه :نظـام
شوپـرورش در صـدد دسـتيابي بـه كداميـن انسـان و
آموز 
بـا چـه ويژگيهـا و مختصاتـي اسـت؟ به زبـان سـاده الگوي
هدفگـذاري ميخواهـد بگويـد كـه نظـام تعلي موتربيـت
اسلامي مـا بايـد به دنبال انسـانهايي اهل فكر و انديشـه
و حكمـت ،مؤمـن ،بامحبـت ،داراي علـم و دانـش و
بصيـرت ،اهـل عمـل صالح ،تالشـگر شايسـته ،اهل
اخلاق و رفتـار نيـك و داراي فضايل انسـاني باشـد و
در عرصههـاي گوناگـون زندگـي بـر طبق معيارهاي درسـت
(ويژهنامة پاية دهم)

ارتباطـات و وظايـف خود را تنظيـم و به آن عمل كنند .يعني
در برابـر خداونـد (صفـات و افعال خـدا و پيامبـران و اولياي
الهـي) با خـود (ابعاد جسـماني و روحانـي) ،با خلق (سـاير
انسـانها) و با عالم خلقت (طبيعـت و ماوراءطبيعت) چنان
تعامـل كنند كـه خداي مهربـان ميپسـندد .در فرايند عمل
تربيـت هـر كـدام از اين عناصر ،متناسـب با نيازها و شـرايط
دانشآمـوز ميتوانـد سـرآغاز سـير تربيتي دانشآموز باشـند
و سـاير عناصـر را تقويـت و تعميق نمايد .در مجمـوع انتظار
مـيرود دانشآمـوزان طـي دوره تحصيلات مدرسـهاي (12
پايـه) بـه مرتبـهاي از شايسـتگيهاي پايه كه بيـان تفصيلي
آن در سـند آمـده اسـت دسـت يابند.
حوزههاى تربيت و يادگيري
حوزههـاي يازدهگانـة تربيـت و يادگيـري در گسـترهاي
بههمپيوسـته و منسـجم و معنـادار انديشـهها ،اعتقـادات،
علـوم ،اعمـال و اخالقيات مرتبـط با يادگيـري متربيان تمامي
دورههـاي تحصيلـي  12پايـه را توصيـف ميكننـد .هـر يـك
ايـن حـدود محتوايـي ،بـا يكديگـر ارتبـاط دارند ولـي عناوين
موضوعات درسـي در دورههـا و پايههاي تحصيلي لزوماً معادل
عناويـن حوزهها نخواهـد بود و مفاهيم حوزههـاي يادگيري به
صـورت تلفيقي ارائه خواهد شـد .عناويـن حوزههاي يازدهگانه
بدين قرار اسـت .1 :حكمت و معارف اسلامي  .2قرآن و عربي
 .3زبان و ادبيات فارسـي  .4فرهنگ و هنر  .5سلامت و تربيت
بدنـي  .6كار و فناوري  .7علوم انسـاني و مطالعات اجتماعي .8
رياضيـات  .9علـوم تجربـي  .10زبانهاي خارجـي  .11آداب و
مهارتهـاي زندگـي و بنيـان خانواده
همانطـور كـه مالحظـه مينماييـد از اين تعداد پنـج عنوان
جديـد اسـت؛ شـمارههاي  6 ،5 ،4 ،1و  .11هـر يـك از ايـن
عنوانهـا ماهيتـي دو وجهـي دارد ،يعنـي هـم بهصـورت
بينرشـتهاي و تلفيـق در سـاير حوزههـاي يادگيـري و هـم
بهصـورت مسـتقل بـا آمـوزش خـاص دنبـال خواهـد شـد.
چنانچـه ،بـا مراجعـه به سـند ،هر يـك از بيانيههـا را مطالعه
و بررسـي كنيـم متوجـه خواهيـم شـد كـه در هـر حـوزه به
منطـق و ضـرورت و كاركـرد ،قلمرو و نـكات كليدي
و جهتگيـري كلـي درسـازماندهي محتـوا و آموزش
محـدودة آن حـوزه پرداخته شـده اسـت.
اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي -يادگيري

يكـي از اصليتريـن بخشهـاي برنامـة درسـي ملـي بخـش
روش اسـت .محتـوا هـر قدر هـم متناسـب ،متـوازن و جامع

انتخاب و سـازماندهي شـود ،بدون اعمال شـيوههاي مناسب
و متنـوع ياددهـي و يادگيـري ،در وجود دانشآمـوزان دروني
و بـه عمل تبديل نميشـود .اين در حالي اسـت كـه از طريق
تسـهيل شـرايط طبيعـي رشـد و مطابق فطـرت انسـان ،هر
متربـي متناسـب با موقعيت خـود ميتواند بـه درك مطلوب
نسـبت بـه خويشـتن ،خلـق و خلقـت بـا محوريـت خداوند
متعـال برسـد و بـه مسـئوليتهاي خود به نحو احسـن عمل
نمايـد .بـراي تحقـق اين مهـم عالوه بـر توجه به اصـول ناظر
بـر برنامههـاي درسـي و تربيتـي ،توجـه بـه اصـول حاكم بر
انتخـاب راهبردهـاي ياددهي -يادگيري نيز به شـرح زير الزم
خواهـد بود:
 1امـکان درک و تفسـیر پدیدههـا ،وقایـع ،و روابط
را در موقعیتهـای واقعـی زندگـی تـدارک ببینـد ،بـه
گونـهای کـه شـرایط را بـرای درک و تصمیمگیـری در مورد
مسـایلی کـه دانشآمـوزان در موقعیتهـای مختلـف بـا آن
مواجـه میشـوند با رعایـت نظام معیـار اسلامی فراهم کند.
 2انگیـزه دانشآمـوزان را ،از طریـق کاوشـگری در تالش
مـداوم ،بـرای یافتـن پاسـخ پرسـشهایی دربـارة پدیدههـا،
وقایـع و روابـط آنهـا شـکوفا و تقویـت کند.
 3امـکان درک و تفسـیر قوانیـن کلـی حاکم بر هسـتی
و رابطههـای علـت و معلولی یـا وابسـتگی پدیدهها را،
همـراه بـا افزایش بصیـرت ،بـراي دانشآمـوزان فراهم کند.
 4فرصتهایـی را تـدارک ببینـد کـه شایسـتگیهای
کسـب شـده ،در فواصل زمانی ،توسـط دانشآموز مرور شـود
و تصمیماتـی برای تعدیـل ،بازنگری یا ادامه مسـیر یادگیری
توسـط او اتخاذ شود.
 5فرصـت الزم بـرای پیوند نظر و عمـل ،تلفیق دانش و
تجربیات پیشـین با یادگیریهـای جدید را بـه صورت
یکپارچـه و معنـادار جهـت تحقـق ظرفیتهـای وجودی
دانشآمـوزان و توسـعه شایسـتگیها فراهم کند.
 6از روشهـای ف ّعـالّ ،
خلاق و تعالیبخـش اسـتفاده
شـود و بـا سـازماندهی نوآورانه و خلاق فرآینـد جمعآوری
و انباشـت حقایـق ،زمینـه سـاختن علـم و معرفـت را فراهم

اگر از مسائل و مشكالت يادگيري در زمان
مناسب مطلع نشويم ،بهتدريج موانع بزرگتر
ميشوند و برنامه را از موجوديت معمولي و
اثرگذار خود خارج ميسازند و اين حالت همان
مرگ برنامة درسي است
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(جدول شماره  )1مقايسه مؤلفههاي رويكرد برنامة درسي سنتي (موجود) با رويكرد نوين برنامه درسي ملي
مولفههاي اساسي

دانشآموز

معلم

محتوا

محيط

مؤلفههاي برنامه درسی با توجه به رويكرد
سنتي(موجود)

 يادگيرنده منفعل ،منتظر سوال، متربي فعال ،سئوالكننده ،متفكر ،عامل ،خالق و كاوشگر؛دريافتكنندة اطالعات ،حافظهمحور و
 با نشاط ،اهل جنب و جوش ،با انگيزه ،تالشگر،انتقالدهندة چيزي است که دریافت کرده
مشاركتجو؛
است؛
 به دنبال ارتقاي موقعيت(هويت متعالي) ،حضور فعال در آرام،ساكت ،كم تحرك ،بيانگيزه ،فردگرا؛زندگي ،معيارمدار (يادگيري فعال ارزشهاي اصيل)؛
 پذيرندة انفعالي شرايط زندگي و هنجارمدار؛ خودپا(متقي) ،مسئوليتپذير ،خودارزياب و خودپااليشگر وابسته به كنترل وتأييد ديگران؛ انتقالدهندة اطالعات ،وفادار به کتاب تسهيلكنندة يادگيري ،مربي و الگوي امين و موقعيتمدار؛درسی؛
 خالق فرصتهاي تربيتي و آموزشي جذاب ،متنوع و آموزش نظري ،غيرمنعطف(خشك) وشايستگيمدار؛
دانشمحور؛
 كتاب درسي محور ،موضوعمحور و به صورت برنامهمحوري ،ايدههاي اساسي مبتني بر شايستگيها،رشتههای مجزا؛
فرارشتهاي؛
 تأکید بر علوم رشتهای براي ورود به تلفيق و يكپارچهنگري علوم وكاربرد آن در زندگي؛دانشگاه؛
 منابع و مواد درسي و تربيتي متنوع ،بستة آموزشي تعامليمواد آموزشی عمدت ًا شامل کتاب درسی وکتاب
و پويا
راهنمای  -معلم
 مدرسه وكالس محل امن و غني ،زمان منعطف براي كسببهترين فرصتها و تجربيات زندگي؛
 مدرسه وكالس با قواعد سخت و زمان تعامل مستمر و موثر مدرسه ،خانواده ،محله و رسانه مليمحدود و دروس خشك و بیروح؛
براي كسب شايستگيهاي پايه
 خانه محل انجام تكاليف درسي نوشتني؛ بهرهگيري از مراكز متنوع اجتماعي ،اقتصادي ،طبيعي و مديريت مدرسه آمرانه ،غيرمنعطف وفرهنگي
دستورالعملي
 مديريت مدرسه راهبر آموزشي و تربيتي ،داراي سعه صدرو صالحيت حرفهاي

نماید.
 7صرفـاً بـه انتقال دانش بسـنده نشـود بلکـه زمینة تولید
علـم از سـوی دانشآمـوزان را ،بـا تأکید بر مشـارکت آنان
در مفهوم ،تـدارک ببیند.
 8زمینـه تعامـل مؤثر دانشآمـوزان را با معلم ،همسـاالن
و انـواع محیطهای یادگیـری فراهم کند.
 9زمینـه بهرهگیـری هوشـمندانه از فناوریهـای نویـن
آموزشـی را فراهـم نمایـد و اسـتفاده از آنهـا را بـا نـگاه
تقویتـی و تکمیلی یا توانمندسـازی (نه نـگاه جایگزینی
و واگـذاری) دنبـال کنـد.
اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و
تربيتي
بياطالعـي برنامهريـز ،معلـم و يادگيرنـده از وضـع و نتيجـة
يادگيـري و ميـزان رشـد اسـتعدادها ،يكـي از كاسـتيها و
آسـيبهاي نظـام برنامهريـزي درسـي اسـت .در حالـي كـه
اطلاع از ميـزان تحقـق يـا عدم تحقـق هدفهـاي يادگيري

22

مؤلفههاي برنامه درسی با توجه به رويكرد فطرتگراي
توحيدي(مطلوب)

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

و رشـد ،آگاهـي از مسـائل و مشـكالت فرآينـد يادگيـري و
همچنيـن كسـب اطلاع از قوتهـا و جنبههـاي مثبـت اين
فرآينـد از لـوازم اصلـي رهبـري ياددهـي -يادگيـري اسـت،
و ايـن امـر از طريـق ارزشـيابي محقـق ميشـود .در صـورت
بيتوجهي به ارزشـيابي ،برنامههاي درسـي پيشـرفت نخواهد
كـرد .اگـر براي برنامة درسـي حيـات و مرگ را تصـور كنيم،
ايـن دو بـه انجـام دادن و يـا انجام ندادن ارزشـيابي بسـتگي
دارنـد .گفتنـي اسـت كه اگر از مسـائل و مشـكالت يادگيري
در زمـان مناسـب مطلـع نشـويم ،بهتدريـج موانـع بزرگتـر
ميشـوند و برنامـه را از موجوديـت معمولـي و اثرگـذار خـود
خـارج ميسـازند و ايـن حالـت همـان مـرگ برنامـة درسـي
اسـت .بنابرايـن بـراي نظامبخشـي بـه تصميمات ،ارزشـيابي
پيشـرفت تحصيلـي و تربيتـي ،در كليه دورههـاي تحصيلي،
بايـد بهگونـهاي انجـام شـود كه:
 1بـا اسـتفاده از انـواع روشهـا و ابزارها ،بتوانـد توانایی
دانشآمـوزان را در بهرهگیـری از شایسـتگیهای پایـه در
موقعیتهـای مختلـف بـه صورت معنـادار منعکـس نماید.
(ويژهنامة پاية دهم)

 2بـا ارائـه شـواهد متنـوع و کافـی ،امـکان قضـاوت
درخصـوص سـطح دسـتیابی دانشآمـوزان به اهـداف برنامة
درسـی را تعییـن نمایـد.
 3بـه صـورت منعطـف و مسـتمر ،بـا توجـه بـه وجـوه
متفـاوت یادگیـری هریـک از دانشآموزان ،فرآیند دسـتیابی
بـه اهـداف و چگونگـی اقـدام مؤثـر را منعکـس نماید.
 4بـا تأکید بـر خودآگاهـی ،خودارزیابی و تصمیمگیری
از سـوی دانـش آمـوزان ،چگونگـی جبـران ،رفع کاسـتیها و
دسـتیابی به سطوح باالتر شایسـتگی در هر یک از حوزههای
یادگیـری را تدارک ببیند.
 5بـرای حفـظ شـأن و کرامـت انسـانی دانش آمـوزان
و تقویـت خـود پنـداره مثبـت آنـان ،در ارزشـيابي ،از
یابـی اضطـرابآور و
بهکارگیـری روشهـا و ابزارهـای ارزش ِ
مأیوسکننـده ،پرهیـز شـود.
 6بـرای تبییـن و منعکس نمـودن ظرفیتهـای وجودی و
وجـوه تواناییهـای متفاوت هـر یـک از دانشآمـوزان ،امکان
مشـارکت سـایر دانشآموزان ،مربیان و اولیـا را در امر
سـنجش فراهم سازد.
 7در اين فرآیند  ،نقش محوری و تصمیمسـازی مدرسـه و
شوپرورش حفظ
معلـم در چارچوب سياسـتهای کلـی آموز 
شود.
ساختار و زمان آموزش
شوپرورش
 1ساختار نظام آموز 
ايـن قسـمت از  7بنـد تشـكيل شـده اسـت ،بهطـوري كه از
مهمتريـن گزارههـاي آن ميتـوان بـه اين مـوارد اشـاره كرد:
شوپـرورش شـامل  6سـال
 سـاختار نظـام تحصيلـي آموز دورة ابتدايـي و  6سـال دوره متوسـطه (جمعـاً دوازده سـال)
اسـت .هـر دوره تحصيلـي نيز به دو دورة سـه سـاله تقسـيم
ميشـود؛

دوره تحصيلي

متوسطه اول
متوسطه دوم

نظري

فني و حرفهاي
و كاردانش

زمان آموزش هر
پايه تحصيلي
(ساعت)

 دوران تحصيـل رسـمي و عمومـي ،بـا توجـه بـه ماهيـت وويژگي برنامههاي درسـي ،شامل دوره آموزش عمومي(مركب
از دورة ابتدايـي و دورة متوسـطه اول) و نيمهتخصصـي(دورة
متوسـطه دوم) خواهـد بـود ،بهطوري كـه در پايان ايـن دوره
بـه دانشآمـوزان مـدرك ديپلم اعطا ميشـود؛
 مشـاوره و هدايـت تحصيلـي و تربيتـي در همـة دورههـايتحصيلـي الزامي اسـت.
 دورة متوسـطه دوم داراي سـه شاخة نظري ،فني و حرفهايو كاردانش است.
موتربيت
 2زمان تعلي 
ايـن بخـش مشـتمل بـر  6بنـد اسـت كـه از مهمتريـن
گزارههـاي آن ميتـوان بـه جـدول زيـر اشـاره نمـود:
تبصـره :زمـان اختصاصيافتـه بـه هـر جلسـه  50دقيقه و
زمان اسـتراحت بين دو جلسـه  10دقيقه اسـت .بايد دانست
كه تلفيق دو جلسـة درسـي ،مجاز نيسـت.
 مبناي محاسـبه زمان آموزش و امتحانـات  37هفته ،از اولمهرماه تـا پايان خردادماه ،ميباشـد.
در خاتمـه ،مطابـق مصوبـة  926جلسـه شـوراي عالـي
شوپـرورش مـورخ  ،94/12/10اجـراي مـوارد زيـر ابالغ
آموز 
شـده اسـت.
 1در برنامة رسـمي مدارس ،عالوه بر سـاعات دروس روزانه،
بايـد هـر روز  30دقيقه به زنـگ نماز اختصاص يابد.
 2برنامـه ويـژة مدرسـه :در تحقـق اجـراي بند  5-5سـند
تحـول بنياديـن و بنـد  13-2برنامـة درسـي ملي ،مشـتمل
بـر عناوينـي ماننـد پژوهـش و ارائـه خالقانـه (سـمينار)،
يادگيـري پروژه محـور و آموزش مهـارت تأمين معاش حالل
فعاليتهـاي خـارج از برنامـة درسـي با عنـوان «برنامـة ويژة
مدرسـه» سـاالنه از  50تـا  100سـاعت اجـرا ميگـردد.

زمان در اختيار استان ،مناطق و
مدارس(ساعت)

ميانگين ساعات كار
هفتگي
(جلسه درس)

زمان هر جلسه
(دقيقه)

1110

 50تا 100

30

50

1295

 50تا 100

35

50

1480

 50تا 100

40

50

فعاليتهاي خارج از كالس و
مدرسه
و متناسب با شرايط و اقتضائات
محيطي
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کليات

کوروش امیرینیا

به مناسبت آغاز پایة دهم
در سال تحصیلی جديد

نيمنگاهی به

دورۀ دوم متوسطه

در اجـرای مفـاد سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش و بیانیه
مأموریـت آن مبنـی بـر اسـتقرار  12پایـة تحصیلی(چهـار دورة
سـه سـاله) در سـاختار نظام آموزشوپـرورش ،از سـال تحصیلی
96ـ 1395پایه دهم از دورة دوم متوسـطه اسـتقرار مییابد .بدین
منظور ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسـی دورة ابتدایی
و متوسـطه نظری ،برحسـب وظیفه و مسـئولیت خـود ،اقدام به
تولیـد اهـداف دورههـای تحصیلـی ،راهنمـای برنامـة حوزههای
یادگیـری ،تألیـف کتابهـای درسـی و تولیـد بسـتة آموزشـی
مرتبـط بـا کتابهای درسـی نموده اسـت.
در این نوشـتار برآنیم تا ضمن تعریف دورة دوم متوسـطه ،به ذکر
اهـداف کلـی سـاحتهای تعلیموتربیت در ایـن دوره و همچنین
اصـول حاکـم بـر آن بپردازیم .در ادامـه نیز با آوردن جـدول مواد
درسـی و سـاعات تدریس هفتگی این دورة سـه سـاله ،از فرایند
تألیـف کتابهـای درسـی و راهکارهـای اجرای درسـت برنامهها
در سـطح مدارس سـخن خواهیم گفت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـاختار دوره دوم متوسـطه و جـدول
دروس بـه تصویـب شـورای عالی آموزشوپرورش رسـیده اسـت
و سـایر مـوارد از جمله تعریف دوره و مأموریـت آن و اهداف کلی
سـاحتهای تعلیموتربیت در دورة دوم متوسـطه در حال بررسی
توسـط این شـورا میباشـد.
تعریف دورة دوم متوسطه و مأموریت آن
دورة دوم متوسـطه چهارمیـن دوره از نظـام تربیـت رسـمی و
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طـول آن  3سـال اسـت .ایـن دوره مرحلهای بین تربیت رسـمی
و عمومـی و تربیـت تخصصـی (دانشـگاهی) اسـت و در آن
فرصتهـای تربیتـی بـه صـورت نیمه تخصصـی و غیـر اجباری
در شـاخهها و رشـتههای مختلف سـازمان مییابد .در ایـن دوره،
دانشآموزان با کسـب شایسـتگیهای الزم ،از افرادی وابسـته به
افرادی مسـتقل و مسـئول و آماده برای ورود به زندگی اجتماعی،
خانوادگی و شـغلی سالم و یا ادامة تحصیل در رشتهای تخصصی
ارتقـا مییابنـد .برنامة درسـی ایـن دوره شـامل آموزشهای پایة
تجویـزی و غیر تجویـزی برای هدایـت دانشآموختگان بـه انواع
تربیـت تخصصی(آمـوزش عالی و تربیـت حرفـهای) ،و در نهایت
کسـب شایسـتگیهای اساسـی و پایـه بـرای ورود بـه زندگـی
مسـتقل ،خانوادگـی و حرفهای جهت رفع نیازهای حـال و آیندة
خـود و جامعه اسـت.
اهداف کلی ساحتهای تعلیموتربیت
در دورة دوم متوسطه
الف :اهداف ساحت اعتقادی ،دینی و اخالقی
دانشآمـوز ،بـا درک اصـول دیـن ،قـادر اسـت در مواجهـه با
پرسـشها و موقعیتهـا پاسـخهایی اسـتداللی و متقاعدکننـده
مبتنـی بـر شـواهد و منابـع دینی ارائـه کند.
بـا کسـب شـناخت نسـبت بـه شـاخصهای جاودانگـی دین
اسلام (مانند جامعیت ،ثبات ،سـازگاری با فطرت ،پویایی نسبت
بـه نیازهـای حـال و آینده) قـادر اسـت ظرفیتهای ایـن دین را
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هویت فـردی و اجتماعی بررسـی نماید.
بـا ارزشگذاری نسـبت به میراث فرهنگی (فکـری) /هنری در
سـطح محلی ،ملی و جهانی ،نقش هنر را در شـكلگيري هويت
و انتقال فرهنگ شناسـایی کند.

در حـل مسـائل دنیای امـروز تبیین کند.
بـا مراجعـه بـه قـرآن و تدبـر در آن ،ميتوانـد آموزههـاي دين
(اصـول عقايـد ،احـكام ،اخلاق و )...را شناسـايي ،و از آنهـا ،و از
آنهـا در ابعـاد مختلف زندگـي و ارتقاي سلامت روحي خويش
اسـتفاده كند.
با تحلیل سـیرة معصومین(ع) ،نقش ایشـان را در احیای دین
و ترسـیم آیندة بشـریت تبیین و داللتهای سـیرة آنها را برای
بـه کارگیـری در موقعیتهای مختلف زندگی فـردی و اجتماعی
شناسایی کند.
رخدادهـاي جامعـه (محلـي ،ملـي ،جهانـي) را براسـاس
شـاخصهاي جامعـة اسلامي (هنجارهـاي رفتـار دينـي مثـل
عدالتخواهـي و توحيـد محـوري ،هنجارهـاي رفتـار ديني مثل
احسـان) بررسـي كنـد و تأثير اين شـاخصها را در بهبـود وضع/
روابـط جامعـه تحليـل و پيشبينـي نمايـد.
ب :اهداف ساحت زیباییشناسی ـ هنری
بـا مطالعـه و يادگيـري دربـاره پديدههـا /موضوعـات /آثـار و...
هنـري ،سـوادهنري خـود را توسـعه دهد.
بـا بـه کارگیـری قـدرت تخیـل و ذوق هنری اثـری فرهنگی/
هنـری خلـق کنـد و آن را براسـاس معیارهای زیباییشناسـی و
ارزشـی ارتقـا دهد.
بـا انتخـاب یک اثر فرهنگی /هنـری آن را براسـاس معیارهای
زیباییشناسـی و ارزشـی نقـد کنـد و تأثیر آن را در شـکلگیری

پ :اهداف ساحت زیستی بدنی
عوامـل تأثیرگذار بر سلامت و توانایی جسـمانی و روانی خود
را شناسـایی کنـد و بـا بـه کارگیـری راهبردهـا زندگي سـالم به
الگـوی رفتـاری پايدار دسـت يابد.
بـا مشـارکت در طرحهـا ،پروژههـای سالمسـازی سـبک
زندگی ،تفریحات سـالم ،سالمسـازی محیط زیسـت ،عامالمنفعه
و ...مسـئولیتهایش را در قبـال سلامت خود ،خانـواده و جامعه
انجـام دهـد و میـزان تأثیرگـذاری آن را ارزیابـی كند.
بـا مطالعـة عوامـل تأثیرگـذار بـر نظامهـای زیسـتمحیطی،
روشهایـي را بـراي اصلاح سـبک زندگـی انتخاب کنـد و برای
حفـظ و بهبـود ایـن نظامهـا در جامعـة محلـی ،ملـی و جهانـی
پیشـنهادهایی را ارائـه دهد.
ت :اهداف ساحت علمی فناوری
بـا تحليل و اسـتفاده از الگوهـا و روابط حاکم بر طبیعت (آیات
الهـی) ،مسـائل واقعـی زندگـی را مدلسـازي علمـي و رياضـي
نمـوده و راهحلهایـی بـرای آنها ارائـه دهد.
بـا ارزیابـی روش به کارگیـری قوانین و اصـول علمی در تولید
محصـوالت و فرایندهـای مـورد اسـتفاده در زندگـی ،ایدههايـی
را مبتنـی بـر معیارهـای ارزشـی بـرای بهبـود ایـن فرایندهـا و
محصـوالت ارائـه کند.
طـی يـك فراینـد کار مشـارکتی در سـطح مدرسـه ایدههـا
و یافتههـای علمـی ـ فناورانـه را دربـارة يـك موضـوع مطالعـه و
آزمايـش كنـد و يافتههـاي خـود را بـا رعایـت اخلاق علمی در
سـطح مدرسـه ارائـه کند.
بـا پيشبينـي وضعيت آينـده جهان ،وضعيت گذشـته حال و
آينده يك منبع /محصول /مسـأله را بررسـي و پيشـنهادات خود
را براسـاس اصول توسـعه پايـدار ارائه نمايد.
ث :اهداف ساحت اجتماعی سیاسی
بـا تحلیـل سـازوکارهای تکویـن ،تـداوم و تغییـر زندگـی
اجتماعـی ،یـک موقعیت مکانی ـ زمانـی را انتخاب کند و وظایف
و مسـئولیتهای اجتماعی و سیاسـی مترتب بر آن را در سـطح
خانوادگـی ،محلـی ،ملـی و بینالمللـی انجـام دهد.
بـا توجـه بـه ويژگيهـاي هويتـي خويـش ،فرصتهـا و
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محدودیتهـای خـود را بـرای برخـورد مسـئوالنه و مسـتقل در
زندگـی خانوادگـی ،علمـی و حرفـهای تحلیل کند و بـرای انجام
وظايـف خـود برنامهریـزی نمایـد.
بـا ارزیابـی نقادانـة ویژگیهـای فرهنـگ و تمـدن اسلامی ـ
ایرانـی و سـیر تحول آنها ،برای گسـترش ایـن فرهنگ و تعامل
میانفرهنگـی در سـطح محلی ،ملـی و بینالمللـی روشهایی را
شناسـایی و پیشنهاد کند.
بـا مشـارکت سـازنده در حیـات اجتماعـی ـ سیاسـی ،تالش
خود را براي شـناخت جامعه بهكار گرفته و مسـئوليتهاي خود
را بـرای حفـظ منافـع ملی و وحـدت و يكپارچگي انجـام دهد.
ج :اهداف ساحت اقتصادی حرفهای
بـا تحلیـل سـازوکارهای تأثیرگـذار در عرصـة اشـتغال،
موقعیتهـای ممکـن بـرای کسـب و کار خـود در آینـده را
پیشبینـی کنـد و بـرای ورود سـازنده و فعـال بـه ایـن عرصـه
برنامهریـزی نمایـد.
با درک ابعاد یا روند شـکلگیری مسـائل و تحوالت اقتصادی،
الگـوی رفتـار اقتصـادی خود ،خانـواده و جامعه را بررسـی کند و
روشهایی را ،متناسـب با نظام معیار اسلامی ،برای تدبیر معاش
به کار گیرد.
با درك پيامدهاي شـيوههاي مختلف سـرمايهگذاري (از حيث
ريسـك و بازده) ،شـيوة مناسب سـرمايهگذاري خود را برگزيند و
بـراي رفع نيازهاي شـخصي خـود برنامهريزي كند.
چ :اهداف در فراساحتها
زبانآموزي :با کسـب و تقويت مهارتهای نوشـتاری ،شـفاهی/
ادراکـی و تولیـدی زبـان از این مهارتها برای حل مسـائل و رفع
نیازهـای خـود در سـطح جامعـه و موقعيتهـاي پيچيـده بهره
بگیـرد .وجه نیمه تخصصی دورة دوم متوسـطه :بـا درك عالئق و
اسـتعداد خويش و شـرايط كشـور ،حيـن ادامة تحصيـل در دورة
دوم متوسـطه تواناییهـا و ظرفیتهـا ،اسـتعدادها ،پیشنیازهای
آموزشـی و پرورشـی خـود را بـه گونهای ارتقـا دهد کـه بتواند از
آن در آینـده تحصیلـی یـا شـغلی خود اسـتفاده کند .يـا با درك

کسب دانش و مهارتهای الزم برای اشتغال
یا ادامه تحصیل ،بهعنوان یک نیاز مهم در
تعلیموتربیت نوجوانان مطرح میگردد ،ضمنا ً
راهنمایی و مشاوره در دورة دوم متوسطه
بیش از هر زمان دیگر ضرورت مییابد
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تواناييهـا و اسـتعدادهاي خـود مسـير حرفهاي خـود را در آينده
انتخـاب و بـا توجـه بـه شـرايط و ظرفيتهاي شـغلي در سـطح
جامعـه و بـراي دسـتيابي بـه اهـداف پيشبينـي شـده در آينده
برنامهريـزي نمايد.
تفکـر :بـا بـه کارگیـری منـش تفکـر و تعقـل ،در عرصههـای
مختلف زندگـی (عرصههای چهارگانه) روابط سـازنده و اثربخش
برقـرار كند.
اصول حاکم بر دورة دوم متوسطه
الف :کارکرد دورة دوم متوسطه
در بخـش مبانـی تحـول بنیادیـن در نظام تعلیموتربیت رسـمی
عمومـی( 353ـ  )352در خصـوص کارکـرد ایـن دوره بـه مـوارد
زیر اشـاره شـده است:
وجـود هماهنگـی و همسـویی میـان برنامههـا و فعالیتهای
عوامـل سـهیم و مؤثـر در جریـان تربیت (اعم از تربیت رسـمی و
غیررسـمی ،تخصصی و عمومی) برای مشـارکت سـازندة متربی
در فعالیتهـای اجتماعـی و اقتصـادی جامعه؛
ایجـاد شـرایط الزم بـرای کسـب تجربیاتـی که به فـرد امکان
دهـد در تجزیه و تحلیل موقعیت ،موضعگیری شایسـته نسـبت
بـه فراموقعیـت و انتخـاب راههـای مناسـب بـرای اصلاح مداوم
موقعیـت ،بـه سـبک زندگـی شـخصی مبتنـی بـر نظـام معیار
اسلامی دسـت یابد؛
تدارک شـرایطی که امکان برقراری رابطه و پیوسـتگی عمیق
و ژرف میان ابعاد وجودی (جسـمانی ،عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی
و معنوی) شـکلگیری ،یکپارچهسـازی و تکویـن و تعالی هویت
ویـژه فرد را فراهم سـازد؛
ایجـاد فرصتهـای تربیتـی متنـوع بـرای رویارویـی متربیـان
بـا مسـائل پیچیـده در ابعـاد مختلف زندگـی فـردی و اجتماعی
و کسـب تجربیـات واقعـی در بهکارگیـری تواناییهـای ذهنـی،
قـدرت تخیـل و ابتـکار ،بـه منظـور یافتـن راهحلهایی مناسـب
بـرای مشـارکت سـازنده در جامعـة صالح؛
بـا توجـه به اهمیت رکـن خانواده در نظـام اجتماعی ،برنامهها
و فرصتهـای تربیتـی باید ،ضمـن توجه به تفاوتهـای َخلقی و
ُخلقـی متربیـان ،بهگونهای تـدارک شـود که بتوانـد مهارتهای
الزم را بـرای ورود آنـان بـه زندگـی مسـتقل ،زندگـی خانوادگی،
تربیـت فرزنـد و زندگی حرفهای ایجـاد نماید.
ب :ویژگی دانشآموزان در دورة دوم متوسطه (سنین 18
  15سال) و نیمرخ تحوالت جسمانی ،شناختی ،عاطفی،اجتماعی و اخالقی
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دورة دوم متوسـطه ،به لحـاظ رویکرد نیمهتخصصی آن و هدایت
دانشآمـوزان بـه رشـتههای مختلـف تحصیلـی ،از مهمتریـن
دورههـای تحصیلـی اسـت .آموزشهـای ایـن دوره بایسـتی ،بـا
توجـه بـه سـطح ادراک نوجوانـان و نیـز افزایـش توانمندیهای
شـناختی آنان که زمینهسـاز بروز اسـتعدادها و آمادگی فرد برای
ورود بـه دانشـگاه یـا بـازار کار اسـت ،موجـب رشـد و ارتقـای او
گـردد .آگاهـی از ویژگیهـای دانشآمـوزان در ایـن دورة سـنی
از جملـه موضوعـات کلیدی در برنامهریزی درسـی اسـت .فرایند
رشـد در ایـن دوره ،نیازهـا و محدودیتهـای خـاص خـود را بـه
دنبـال دارد و در نتیجـه محتوای آموزشـی تحتتأثیـر این نیازها
و محدودیتهـا بایسـتی تنظیـم گـردد .از دیدگاه روانشناسـی،
دورة دوم نوجوانـی هسـتة اصلـی نوجوانـی و زمـان بـروز تغییر و
تحـول در شـرایط جسـمانی و روانـی نوجـوان اسـت .ایـن دوره
بـا رشـد بیشتـر بدنـی و تحـول جنسـی نوجـوان همراه اسـت
و طـی آن سـطح عالیتـری از ادراک خـود یـا خویشـتن تجلـی
مییابـد .همچنیـن رشـد مغـز و افزایـش تواناییهای شـناختی
نوجـوان ،درونی شـدن حیـات عاطفـی ،ارتباط عمیقتر بـا گروه
همسـاالن ،شـاخص شـدن بیشـتر خصوصیـات روانشـناختی
نوجـوان و مهمشـدن باورهـا و ارزشهـا در نـزد او را بـه همـراه
دارد .ایـن تغییـر و تحـوالت به ندرت بـه جدایی مکانـی نوجوان
بـا والدیـن و بزرگسـاالن منجر میشـود ،امـا معموالً بـا جدایی
روحی ،فکری ،ارزشـی و رفتاری همراه اسـت و زمینههای ذهنی
اسـتقالل را برای نوجـوان فراهم میآورد .در همین مرحله اسـت
کـه جنبههـای مختلف جسـمانی و جنسـی و تصـور از خویش،
بهصـورت هویـت واحـد شـکل میگیـرد و سـؤال اساسـی «من
کیسـتم؟» بـه تدریـج در ذهـن نوجـوان پدیـدار میشـود و او به
دنبـال پاسـخ بـه این سـؤال میگـردد .در ایـن مرحله ،علاوه بر
مسـئله رشـد شـخصیتی و اخالق ،یک نیاز اساسـی دیگر ،یعنی
کسـب دانـش و مهارتهای الزم برای اشـتغال یـا ادامه تحصیل،
بهعنـوان یـک نیـاز مهـم در تعلیموتربیـت نوجوانـان مطـرح
میگردد ،ضمناً راهنمایی و مشـاوره در دورة دوم متوسـطه بیش
از هـر زمـان دیگـر ضـرورت مییابد.
پ :جهتگیری حاکم بر برنامههای تحصیلی دورة دوم
متوسطه
دورة دوم متوسـطه ،بـا توجه به رشـد تفکر انتزاعـی در نوجوانان،
تکویـن هویـت ایرانی ـ اسلامی در آنان ،توسـعه آنهـا در علم و
رشـد فضایل اخالقی و انسـانی ،کسـب تجربـه در انجام تحقیق،
آمادگی برای انتخاب شـغل و کسب مهارتهای مدیریت خانواده
و ورود بـه زندگـی مسـتقل و  ...دورة انتخـاب رشـتة تحصیلـی و
شـغلی اسـت .دانشآمـوزان در ایـن دوره ضمن گذرانـدن دورس

مشـترک ،اختصاصـی و انتخابـی بـا توجه بـه نیازهـای محلی و
عالیـق شـخصی خویـش میتواننـد درسهایـی را انتخاب کنند
و یـا بـا نظر معلم خـود در انجـام برخی از تحقیقات متناسـب با
عالیـق خود مشـارکت کنند و در تولید علم سـهیم شـوند.
ت :مقاصد کلی آموزشی در دورة دوم متوسطه
پـرورش ابعـاد شـخصیتی دانشآمـوزان در سـاحتهای
اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسـی ،زیسـتی و بدنی،
زیباییشـناختی و هنری ،اقتصـادی و حرفهای علمـی و فناوری؛
پرورش اسـتعداد و عالیق تحصیلی و شـغلی و پاسـخگویی به
تفاوتهـای فـردی (هوش ،اسـتعداد ،عالیق ،جنسـیت ،نیازهای
ویـژه) و تفاوتهـای محلی ،محیطـی و فرهنگی؛
پـرورش خصیصههـای خودشـکوفایی و احسـاس گشـودگی
نسـبت بـه جهـان هسـتی و عوالـم روحانی؛
کسـب شایسـتگیهای اجتماعی بـه منظور ورود بـه جامعه و
توانمندیهـای علمی بـه منظور ادامه تحصیـل در مراکز آموزش
عالی؛
تحکیـم و تعمیـق آموختههـا (دانشها ،مهارتهـا و نگرشها،
باورهـا و اعتقـادات ،اخالقیات و عواطـف) در دورة آموزش عمومی
و اندیشـهورزی فعال نسـبت به محیط پیرامون؛
تقویـت توانایـی تفکـر منطقـی ،مهارتهـای حـل مسـئله و
پـرورش تفکـر خلاق و شـهودی؛
تقویـت عشـق و وفـاداری بـه کشـور و آرمانهـای جمهـوری
اسلامی ،نظام والیت فقیـه و برخورداری از روحیـه آمادگی دفاع
از کشـورها و آرمانهـا و ارزشهـای انقالب اسلامی.
معرفی رشتهها و جدول عناوین و ساعات دروس دوره
دوم متوسطه
ث :ساختار برنامة درسی شاخة متوسطة نظری (دورة دوم
متوسطه)
شـاخه متوسطه نظری مشـتمل بر ،چهار رشتة ریاضی ـ فیزیک،
ادبیـات و علومانسـانی ،علـوم تجربـی و علـوم و معارف اسلامی
اسـت و مـدت زمان آموزش هر رشـته  3سـال تحصیلی اسـت.
ج :واحدهای درسی ،زمان تحصیل و جدول عناوین درسی
 .1ساختار واحدهای درسی ضوابط انتخاب واحد درسی
آمـوزش در دورة دوم متوسـطه مبتنـی بـر نظـام سـالیواحدی
اسـت و دارای ویژگیهـای زیـر میباشـد:
 .1.1سـاختار واحدهـای درس رشـته متوسـطه نظـری دروس
مشـترک (عمومـی) ،دروس اختصاصـی و درسهـای انتخابـی و
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اختیـاری بـا تعاریـف زیر اسـت:
درسهـای مشـترک (عمومـی) :درسهایـی هسـتند کـه
آموختـن آنهـا بـرای ارتقـای بینـش علمـی ،اجتماعـی ،دینی،
فرهنگـی ،سیاسـی ،هویـت ملی و نیز کسـب بینش حرفـهای و
مهارتهـای زندگـی ضـرورت دارد .گذرانـدن ایـن دروس بـرای
کلیه دانشآموزان متوسـطه نظـری ،فنیوحرفهای الزامی اسـت.
درسهـای اختصاصی :درسهایی هسـتند کـه گذراندن آنها
موجـب میشـود دانشآمـوز پایه علمـی مناسـب را در آن درس
بـرای ادامـه تحصیل در سـطوح عالیتر کسـب کند.
درسهـای انتخابـی :درسهایی هسـتند کـه گذرانـدن آنها
موجـب میشـود دانشآمـوز پایه علمـی مناسـب را در آن درس
بـرای ادامـه تحصیـل در سـطوح عالیتر کسـب کند.
درسهـای اختیـاری :دروسـی که توسـط مدرسـه ،منطقه یا
اسـتان انتخاب میشود و تعداد سـاعات آن حداقل  50و حداکثر
 100سـاعت در سـال اسـت .محتوای این درسها زیر نظر معلم
و بـا تلاش فردی و یـا گروهـی دانشآموزان تولید میشـود.
 .1تعـداد واحدهـای رشـتة ریاضی فیزیـک  ،105ادبیـات و علوم
انسـانی  ،105علـوم تجربـی  105و علـوم و معـارف اسلامی نیز
 108واحد ،طی سـه سـال ،اسـت.
چ :زمان تحصیلی در رشتههای مختلف
سـال تحصیلی از اول مهرماه هر سـال شـروع میشـود و تا آخر

شـهریورماه سـال بعد ادامـه مییابد .در ایـن سـال ،دوره آموزش
از اول مهرمـاه آغـاز میشـود و حداکثـر تـا پایان اردیبهشـتماه
سـال بعـد به پایـان میرسـد .با توجه بـه بند 2ـ 13سـند برنامه
درسـی ملـی ،مجموع زمـان آمـوزش بـرای دورة دوم متوسـطه،
 1295سـاعت است .میانگین سـاعات کار هفتگی دورة متوسطة
دوم حداکثـر  35جلسـه در کلیـة پایههـا و زمـان هر جلسـه 50
دقیقه اسـت .عالوه بر این ،در کل دوره و در هر پایه 50 ،سـاعت
بـه فعالیتهـای انتخابی خـارج از کالس و مدرسـه ،متناسـب با
اقتضائـات برنامه درسـی ،بـرای کل حوزههای یادگیـری در طول
سـال و  50سـاعت نیز متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در
اختیـار اسـتانها ،مناطـق و مدارس قـرار میگیرد.
ح :جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم
متوسطه
در راسـتای تحقق اهداف سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپرورش
و برنامـه درسـی ملـی ،جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدریـس
هفتگی دورة دوم متوسـطه در رشـتههای علوم تجربی ،ریاضی ـ
فیزیک ،ادبیات و علوم انسـانی و علوم و معارف اسلامی از شـاخه
نظـری و دروس عمومی شـاخههای فنیوحرفـهای و کاردانش به
شـرح جـداول صفحـات بعد کـه در نهصد و بیسـت و ششـمین
جلسـة شـورای عالـی آموزشوپـرورش در تاریخ دهم اسـفندماه
سـال  1394به تصویب رسـیده اسـت.
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واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و اخالقی

2

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ
ادبیات)

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+2

فارسی  2 ،1و 3

4

3

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

6

7

7

3
4
5
6
7
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زبانهای خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی
خوشه دروس:
انسان و سالمت

دهم :جغرافیای ايران و استانشناسی یازدهم :تاریخ معاصر
دوازدهم :علوم اجتماعی
تربیتبدنی  2 ،1و 3

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست دوازدهم:
سالمت و بهداشت

دهم و یازدهم :سه درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
خوشه دروس:
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت خانواده
انسان و مهارتهای زندگی
و سبک زندگی
ریاضی

دهم .1 :ریاضی پایه  .2هندسه 1یازدهم .1 :حسابان.2 1
هندسه .3 2آمار و احتمال دوازدهم .1 :حسابان .2 2هندسه.3 3
ریاضیات گسسته
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دهم

یازدهم

دوازدهم

2+2

2+2
4

8

خوشه دروس:
علوم تجربی

9

برنامه ویژة مدرسه

فیزیک  2 ،1و 3
شیمی  2 ،1و 3
زمینشناسی
آزمایشگاه علوم :فیزیک ،شیمی و زمینشناسی

جمع

4
3
ـ
2

35

4
4
ـ
ـ

4
3
2
1

35

35

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و بند
2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند :پژوهش و
ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژمحور و آموزش مهارت
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامة جداگانهای تنظیم و ارسال
خواهد شد.

جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخه نظری ـ رشته ادبیات و علومانسانی
ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و معارف قرآنی

دینی ،اخالق و قرآن  2 ،1و 3

3
4

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)
زبانهای خارجی

 .1فارسی  2 ،1و 3
 .2علوم و فنون ادبی  2 ،1و 3

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

ریاضی
(ریاضی پایه ،آمار ،احتمال ،مدلسازی،
کاربرد ریاضی در علوم انسانی)

2

عربی

8

تاریخ (ایران ،جهان ،اسالم و معاصر)

9

خوشه دروس:
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

10

فلسفه و منطق

11

برنامه ویژة مدرسه

واحد /ساعت هفتگی

دهم
3

یازدهم
4

دوازدهم
4

3+3

3+2

3+3

3
2

3
2

4
2

3

2

2

دهم و یازدهم :دو درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت
خانواده و سبک زندگی

2

2

2

ریاضی و آمار  2 ،1و 3

3

2

2

تاریخ  2 ،1و 3
جامعهشناسی  2 ،1و3

3
2

3
3

2
3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

35

35

35

عربی  2 ،1و ( 3تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی)

زبانهای خارجی  2 ،1و 3
تربیتبدنی  2 ،1و 3

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

دهم :جغرافیا ايران و استانشناسی یازدهم :جغرافیا2
دوازدهم :جغرافیا3

دهم :اقتصاد یازدهم :روانشناسی دوازدهم :مطالعات
فرهنگی
دهم :منطق یازدهم :فلسفه 1دوازدهم :فلسفه2

جمع

2

2

2

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و
بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:
فنبیان ،پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) و آموزش
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
مهارت تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم و
ارسال خواهد شد.
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جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخه نظری ـ رشته علوم تجربی

واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و اخالقی

2

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+2

فارسی  2 ،1و 3

4

3

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4
3
3
3
ـ
2

4
3
3
4
2
1

4
3
4
4
ـ
ـ

3
4

زبانهای خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

ریاضی

8

خوشه دروس:
علوم تجربی

9

برنامه ویژة مدرسه

دهم :جغرافیای ايران و استانشناسی یازدهم :تاریخ معاصر
دوازدهم :علوم اجتماعی
تربیتبدنی  2 ،1و 3
دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

دهم و یازدهم :سه درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت
خانواده و سبک زندگی
ریاضیات  2 ،1و 3
فیزیک  2 ،1و 3
شیمی  2 ،1و 3
زیستشناسی  2 ،1و 3
زمینشناسی
آزمایشگاه علوم :فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و زمینشناسی
جمع

دهم

یازدهم

دوازدهم

2+2

2+2
4

35

35

35

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و
بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:
پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژهمحور و
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
آموزش مهارت تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم و
ارسال خواهد شد.

ی رشتهها
جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش ـ تمام 
ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی

3

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)
زبانهای خارجی

4

مطالعات اجتماعی

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

2

30

واحد /ساعت هفتگی
یازدهم دوازدهم
دهم

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+1

2+1

2+1

فارسی  2 ،1و 3

2

2

2

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

2

2

ـ

2

2

2

2

2

2

3

2

2

دهم :جغرافیا ايران و استانشناسی یازدهم :علوم
اجتماعی دوازدهم :تاریخ معاصر
تربیتبدنی 2 ،1 :و 3
دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت
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(ويژهنامة پاية دهم)

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

برنامه ویژه مدرسه

دهم :درس انتخابی ( .1هنر  .2تفکر و سواد رسانهای)
دوازدهم :مدیریت خانواده و سبک زندگی
13
13
16
جمع
زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین
و بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی
مانند :پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
پروژهمحور و کارورزی میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم
و ارسال خواهد شد.
2

2

ـ

جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخه نظری ـ رشته علوم و معارف اسالمی
نام درس

واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

1

تربیت دینی و معارف اسالمی

2

زبان فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)

 .1فارسی  2 ،1و 3
 .2علوم و فنون ادبی  2 ،1و 3

3

ن خارجی
زبا 

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

4

خوشه دروس:
انسان و سالمت

تربیتبدنی  2 ،1و 3

2

پایة دهم

پایة
یازدهم

پایة
دوازدهم

اصول عقاید  2 ،1و 3

3

2

3

علوم و معارف قرآنی  2 ،1و ( 3قرائت و تجوید ،علوم قرآن
و تفسیر)

2

2

2

احکام و استنباط  2 ،1و 3

1

1

1

اخالق  2 ،1و 3

1

1

1

عربی  2 ،1و ( 3تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی)

3

3

4

3+3

3+2

3+3

3

4

2

2

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

3

2

2

5

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

دهم و یازدهم :دو درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و
سواد رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم:
مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

2

2

6

ریاضی
(ریاضی پایه ،آمار ،احتمال،
مدلسازی ،کاربرد ریاضی در علوم
انسانی)

ریاضی و آمار  2 ،1و 3

3

2

2

7

روانشناسی

روانشناسی

ـ

2

ـ

8

اقتصاد

اقتصاد

ـ

2

ـ

9

جغرافیا و استانشناسی

جغرافیا عمومی و استانشناسی

2

ـ

ـ

10

تاریخ (ایران ،جهان ،اسالم و معاصر)

تاریخ  2 ،1و ( 3تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی)

2

2

2

11

فلسفه و منطق

دهم :منطق یازدهم :فلسفه 1دوازدهم :فلسفه2

2

2

2

12

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دهم :جامعهشناسی یازدهم :مطالعات فرهنگی
دوازدهم :جریانشناسی اندیشههای معاصر

2

2

2

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)

31

کليات

علياكبر روشندل

طاليي زواره از سامانه فروش و توزيع
مواد آموزشي گفت:

سامانة فروش و توزيع

موادآموزشئ
سيدحسـين طاليـي زواره ،معـاون توسـعة
منابـع و پشـتيباني سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي
آموزشـي ،دسـتيابي بـه ميـزان واقعـي نيـاز مناطـق
مختلف كشـور به كتاب درسـي و ارسـال بـه موقع آن را
از مهمترين دسـتاوردهاي سـامانه فـروش الكترونيكي و
توزيـع مـواد آموزشـي دانسـت.
طاليـي زواره دربـارة راهانـدازي سـامانه فـروش و توزيع
مـواد آموزشـي گفـت« :ايـده فـروش الكترونيكـي كتاب
درسـي ،پـس از ايجـاد تغييـر در مديريـت اداره كل
نظـارت بـر توزيـع بـر مـواد آموزشـي و ايجاد بسـترهاي
نرمافـزاري و سـختافزاري مـورد نيـاز ،اجرايي شـد .وي
گفـت :در ايـن راسـتا از نيمـه دوم سـال  1393طراحي
و پيادهسـازي ايـن سـرويس آغـاز شـد و پـس از بحـث
و بررسـيهاي كارشناسـي در سـال تحصيلـي 94 -95
سـرويس فـروش بـر خـط بـراي دورة پيـش دانشـگاهي
در سراسـر كشـور و دورة ابتدايـي در تهـران ،بـه صورت
آزمايشـي اجـرا گرديـد و در سـال  95نيـز اين سـامانه،
علاوه بـر دورة پيشدانشـگاهي ،دورة ابتدايـي را هـم به

دستيابي ما به ميزان واقعي نياز مناطق مختلف
كشور به كتاب درسي و ارسال به موقع كتاب
به اين مناطق است
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صـورت سراسـري تحت پوشـش قـرار داد».
طاليي شـفافيت مالـي ،افزايـش بهـرهوري ،جلوگيري از
اتلاف منابـع و آموزش و فرهنگسـازي بـراي خريدهاي
اينترنتـي را از جملـه اهـداف و ضرورتهـاي سـامانه
فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي برشـمرد و افـزود« :از
ديگـر اهـداف ايجـاد ايـن سـامانه ،توزيـع كتابهـاي
درسـي بيـن همـه دانشآمـوزان كشـور بهطـور همزمان
در شـروع سـال تحصيلـي و اعمـال نظـارت نظاممنـد و
دقيقتـر بـر نحـوة توزيع تا سـطح مدرسـه اسـت .عالوه
بـر ايـن ،از هرگونـه اعمـال نظـر و سلايق شـخصي در
دريافـت بهـاي كتابهاي درسـي و توزيـع آن جلوگيري
ميشـود و فراينـد توزيع كتابهاي درسـي و سـاير مواد
آموزشـي نيـز در بسـتر اينترنـت و در راسـتاي دولـت
الكترونيـك ارتقـا و بهبـود مييابـد».
معـاون توسـعه منابـع و پشـتيباني سـازمان پژوهـش و
برنامهريـزي آموزشـي گفـت :اجـرا و پيادهسـازي ايـن
سـامانه در چند فاز صورت گرفته و در دو سـال گذشـته
بخـش مديريـت فـروش و توزيـع در سـطح مدرسـه،
منطقـه ،اسـتان و چاپخانـه اجـرا شـده اسـت.
نقاط قوت و ضعف سـامانه فروش و توزيع مواد آموزشـي
از ديگـر موضوعاتـي بـود كـه طاليي بـه آن اشـاره كرد.
وي آشـنا نبـودن خانوادههـا با نحـوة پرداخـت اينترنتي،
(ويژهنامة پاية دهم)

بيتوجهـي برخـي اوليـاي دانشآمـوزان بـراي ثبـت
سـفارش در زمـان تعييـن شـده و همچنيـن جابهجايـي
دانشآمـوزان در مـدارس را ،كـه منجـر بـه جابهجايـي
سـفارش ميشـود ،از جملـه نقـاط ضعـف ايـن سـامانه
دانست.
طاليـي دربـارة نقـاط قوت اين سـامانه نيز گفـت« :يكي
از بهتريـن دسـتاوردها در اجـراي اين سـامانه دسـتيابي
مـا بـه ميـزان واقعـي نيـاز مناطـق مختلـف كشـور بـه
كتـاب درسـي و ارسـال بـه موقـع كتـاب به ايـن مناطق
اسـت ».وي همچنيـن كاهـش قيمت تمامشـدة كتابها
بـا توجـه بـه آمـار دقيـق سفارشـات و كاهـش تـردد و
صرفهجويـي در هزينههـاي مالـي و زمانـي را از ديگـر
نقـاط قـوت اجـراي ايـن سـامانه اعلام كرد».
توزيع سفارشات تكجلدي
از دهة دوم شهريور
طاليـي همچنيـن دربارة عملكرد اين سـامانه بر پاية دهم
و ديگر پايههاي دورة دوم متوسـطه توضيح داد« :در حال
حاضـر فـروش و توزيـع كتابهاي درسـي دورههـاي اول
و دوم متوسـطه نظـري توسـط كتابفروشـيهاي معتبـر
انجـام ميگيـرد ولـي دانشآمـوزان ايـن دورههـا بـراي
سـفارش و خريـد كتابهـاي تكجلـدي خـود ميتوانند
بـا مراجعـه بـه ايـن سـامانه و ثبـت سـفارش خـود مـواد
آموزشـي مـورد نيـاز را خريـداري و دريافـت نمايند».
بـه گفتـه طاليـي ،سـفارش تكجلـدي كتابهـاي
درسـي پـس از چـاپ ،از طريـق پسـت ،نخسـت در
اختيـار معلمـان و از تاريـخ  95/6/20بـه نحـو مقتضـي
در اختيـار دانشآمـوزان نيز قـرار ميگيـرد .وي در انتها
توصيههايـي بـراي مخاطبـان ايـن سـامانه داشـت.
وي بـا اعالم اينكه سـايت  https://irtextook.irبراي
دسترسـي بـه سـامانه فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي
پيشبينـي شـده اسـت گفـت« :سـفارشدهندگان ايـن
سـامانه بعـد از ورود به درگاه بانـك از دكمههاي Back
و  forwardو  refreshاكيـدا ً اسـتفاده نكننـد .ضمناً با
توجـه بـه اينكـه شناسـة كاربري و رمـز عبور بـه ترتيب
كد ملي و سـريال شـش رقمي سـمت راسـت شناسنامه
اسـت ،ضـرورت دارد اوليـاي دانشآمـوزان حتمـاً يكبار
بـا شناسـه كاربـري و رمـز عبـور وارد سـامانه شـوند.
همچنيـن در صورتـي كه شناسـنامه دانشآمـوز تعويض
شـده حتما يـك تصوير از صفحـه اول شناسـنامه جديد

آشنا نبودن خانوادهها با نحو ة پرداخت
اينترنتي ،بيتوجهي برخي اولياي دانشآموزان
براي ثبت سفارش در زمان تعيين شده و
همچنين جابهجايي دانشآموزان در مدارس
كه منجر به جابهجايي سفارش ميشود ،از
جمله نقاط ضعف اين سامانه است.
بـه مدرسـه تحويـل داده شـود تـا اطالعـات جديـد
بهخصـوص سـريال شناسـنامه در سـامانه سـناد اصلاح
گردد».
وي بـا تأكيـد بـر ثبت سـفارش به موقع كتـاب و موكول
نكـردن آن بـه روزهاي پايانـه افزود« :براي اطالعرسـاني
نيـاز بـه شـماره تلفـن همـراه دانشآمـوز يـا اوليـاي
دانشآمـوز اسـت ،لـذا توصيه ميشـود كه شـماره تلفن
همـراه فعـال و قابـل دسترسـي را در ايـن سـامانه ثبـت
نمايند».
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کليات

محمدحسين ديزجي

گفتوگو باسيداحمد حسيني
مديرعامل انتشارات مدرسه

سامانة فروش و
پخش مدرسه

ايـن دغدغـه در ذهن بسـياري از دانشآمـوزان ،والدين،
معلمـان و ديگـر مسـئوالن مـدارس و مجتمعهـاي
آموزشـي وجـود دارد كـه مناسـبترين محصـوالت
آموزشـي و كمـك آموزشـي را چگونـه و از كجـا بايـد
تهيـه كـرد .هـر توليدكننـدهاي عموم ًا مدعي اسـت كه
خـودش بهترينهـا را ارائـه ميكنـد .امـا هنگامـي كـه
پـاي قضـاوت به ميـان ميآيـد و خـوب ،بد ،متوسـط و
عالـي سـنجيده ميشـوند ميتـوان آنهـا را شـناخت.
يكـي از توليدكنندگان مهـم كتابهاي كمكآموزشـي،
انتشـارات مدرسـه و پخـش مدرسـه ،و البتـه سـازمان
پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي اسـت كـه تلاش
ميكنـد تـا در عرصـه تهيـه و توليـد و توزيـع بهترين
محصـوالت آموزشـي و كمـك آموزشـي در خدمـت
اهالـي فرهنـگ باشـد .در اين بـاره ،بـاب گفتوگويي را
بـا آقايـان سـيداحمد حسـيني ،مديرعامـل ،و مهندس
مهـرداد مصدقي معاون انتشـارات مدرسـه گشـوديم تا
دربـارة پخـش مدرسـه بيشـتر بدانيم.

پخـش مدرسـه را معرفـي كنيـد و مهمتريـن
وظايـف آن چيسـت؟
حسـيني :پخـش مدرسـه مركزي اسـت مجـازي كـه تمام
محصـوالت مـورد تأييـد سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي
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آموزشـي اعـم از كتـاب درسـي ،مجلات رشـد ،ويژهنامـه،
سـيدي و يـا الدي ،هـر نـوع لـوح فشـرده و هـر چيـزي كه
جزء اجزاي بسـته آموزشي است و همچنين كليه محصوالت
انتشـارات مدرسـه ،كتابهـاي  71ناشـري كـه در آخـر
كتابهـاي درسـي اسـم آنهـا آمده اسـت و كتابهاي سـه
ناشـر ديگر آموزشوپرورش يعني انتشـارات تربيت ،انتشارات
كانون پـرورش فكري كودكان و نوجوانان و انتشـارات انجمن
اوليـا و مربيـان و نيـز كتابهايـي را كه به نوعي در انتشـارات
ديگـر ممكن اسـت چاپ شـود و بـراي دانشآموزان مناسـب
اسـت روي اين سـايت قـرار ميگيرد تا عالقهمنـدان از طريق
آن بتواننـد سـفارش دهنـد و خريد كنند.
چـه مدت اسـت كه پخـش مدرسـه راهانـدازي
شـده و نحـوة خريـد در آن بـه چه صورت اسـت؟
بـ ه خصـوص معلمـان و دانشآموزان پايـه دهم ،كه
جديد هسـتند ،چگونـه و از چـه زمانـي ميتوانند
محصـوالت آموزشـي مرتبـط خودشـان را از ايـن
سـامانه دريافـت كنند؟
حسـيني :از حـدود يك سـال و نيـم پيش با نظـر آقايان
دكتـر محمديـان و دكتـر امانـي در مـورد ايـن فروشـگاه
كار كرديـم و حـدود يـك سـال اسـت كـه پخش مدرسـه
افتتـاح شـده و محصـوالت مـورد تأييـد سـازمان پژوهش
و برنامهريـزي آموزشـي را ميتـوان از طريـق ايـن سـايت
خريـداري كرد.
آيـا اطالعـات و آمـار معلمـان و دانشآمـوزان
كشـور در سيسـتم شـما موجـود اسـت و طراحي
سيسـتم شـما بهگونـهاي هسـت كـه محصـوالت
جديـد را بتوانيـد بـ ه آنهـا اطالعرسـاني كنيـد؟
مهندس مصدقـي :بله .بهدنبال آن هسـتيم كـه حداقل
ايميـل بخـش عمـدهاي از معلمـان پايههـاي مختلـف را
داشـته باشـيم .يكـي از داليـل طراحـي و بـاز طراحـي از
صفـر اين مركـز پخش ،اين بـوده كه ما روشهـاي تجاري
مبتنـي بـر ارتباط دائـم با مشـتري را بهطور كامـل در اين
سـايت بگنجانيـم .يكـي از روشهـا ايـن اسـت كـه وقتـي
مـردم براي خريـد ميآيند از آنها سـؤاالتي ميشـود ،اگر
دوسـت داشـته باشـند جـواب ميدهنـد و بـر اين اسـاس
اطالعاتي از آنها ب ه دسـت ميآوريم و هميشـه در سيستم
خواهيـم داشـت تا در صـورت لزوم از آن اسـتفاده كنيم ،از
جملـه بـراي اطالعرسـاني به خـود فرد.
بـه هـر صـورت قـرار اسـت ،بـا روشهـاي خيلي مـدرن با
مشـتريانمان ارتباط بيشـتري پيـدا كنيم و به اين برسـيم
(ويژهنامة پاية دهم)

كـه چـه كسـي چـه عالقهمنديهايـي دارد و اينكـه كجـا
چـه معلمـي داريم .ايـن كار البته زماني ميبرد و ما شـايد
ظرف شـش مـاه يا يـك سـال آن را انجـام دهيم.
حسـيني :دو تا بحث داريم ،يكي بازاريابي و اقتصاد اسـت
كـه فعاليتهايـي در ايـن زمينـه بايـد انجـام شـود و ديگر
فضايـي اسـت كـه ايـن محصـوالت راحتتـر و سـهلتر
بـه دسـت مصرفكننـدة واقعـي برسـد .مـا معتقديـم كـه
ايـن محصـوالت اگـر بـ ه دسـت معلـم و دانشآموز برسـد
پشـتيباني از برنامـه درسـي اتفـاق ميافتـد .مـا االن داريم
كتـاب كاري بـراي پايـه دهـم تهيـه ميكنيـم و براسـاس
برنامـه درسـي جلـو ميريـم .يعني دقيقـاً كتـاب را جلوي
خودمـان ميگذاريـم و آنچه را كه سـازمان پژوهش برايش
مهـم اسـت انجـام ميدهيـم .كتابي هـم داريم به نـام «اي
كاش مـن كتابهـاي درسـي را خوانـده بـودم» .مؤلف آن
معلمـي در سـلماس اسـت .ميگويـد اگر شـما كتابهاي
درسـي خـود را بخوانيـد هيچ نيـازي به هيـچ برنامه و فوق
ي دهد
برنامـهاي بـراي كنكـور نخواهيـد داشـت .منبع مـ 
و ميگويـد ايـن سـؤال كنكـور اسـت و جوابـش در كتـاب
اينجاسـت .چـرا پـول خـود را حـرام ميكنيد؟ كتابتـان را
بخوانيـد و برويـد كنكور امتحـان بدهيد.
مـا معتقديـم كـه كتـاب كمكآموزشـي كتابـي اسـت كه
موتـور يادگيـري دانشآمـوز را فعـال كنـد .نميگوييم كه
ل دسـتش و سـؤال هم بغل
ايـن كتاب تسـت و جوابش بغ 
دسـتش! مـا ميگوييـم ايـن كتاب كمكآموزشـي اسـت.

كتابهاي درسي خود را بخوانيد .هيچ نيازي
به هيچ برنامه و فوق برنامهاي براي كنكور
ي دهد و ميگويد
نخواهيد داشت .منبع م 
اين سؤال كنكور است و جوابش در كتاب
اينجاست.كتابتان را بخوانيد و برويد كنكور
امتحان بدهيد.
مـا بـه ايـن ميگوييم يادگيـري محـدود يعني فقط شـما
بيـن دسـت و ذهنتـان سـرعت را زيـاد كنيـد بقيـه ديگـر
اتفاقـي نميافتـد يعنـي فرايند يادگيـري و ياددهـي اتفاق
نميافتـد .باالخـره كتاب كمكآموزشـي بايد تعريف علمي
داشـته باشـد .اما اين فرمايش شـما هم كه ميگوييد بايد
اطالعرسـاني بشـود درسـت اسـت و بايد انجام شـود.
اگـر كسـي محصولـي را در ارتبـاط بـا بحـث
آمـوزش ،كمكآموزشـي يا مـوارد مرتبط بـا برنامه
درسـي توليـد ميكنـد و بخواهـد آن خـود را از
طريـق اين سـامانه به دسـت مخاطبانش برسـاند و
آنهـا را بفروشـد آيا مجموعه شـما ميتوانـد به او
كمـك كند؟
حسـيني :خيـر .مـا فقـط محصوالتـي را در ايـن سـايت
قـرار ميدهيـم كـه در سـازمان پژوهـش تأييـد شـده
باشـند .اگر كسـي بخواهد چنين كاري برايش انجام شـود
بايـد اول توليـد خـود را بـه شـوراي سامانبخشـي دفتـر
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كمكآموزشـي ارسـال كنـد و اگـر در آن شـورا تأييد شـد
مـا حمايـت ميكنيـم.
از لحـاظ زمانـي چه مـدت الزم اسـت تا محصول
خريداري شـده از طريق سـامانه به دسـت خريدار
برسد؟
مهنـدس مصدقـي :ك ً
ال قـرارداد مـا بـا پسـت جمهـوري
اسلامي ايـران اسـت .پسـتهايي كـه در واقع بـراي توزيع
كاالهاي فروخته شـدة اينترنتي هسـت پسـتهاي سـريع و
ويژهاي هسـتند كه طي قرارداد اداره پسـت با يك مجموعه
انجـام ميشـود .آنهـا بـا اينترنت به مـا مرتبط ميشـوند و
در طول روز متوجه ميشـوند كه چندتا بسـته آماده اسـت،
روزانـه يـك يـا دو بـار ميآينـد و بسـتهها را ميبرنـد .ايـن
بسـتهها حداكثـر پـس از سـه روز به مقصد ميرسـد.
هزينههـاي ارسـال محصوالت خريداري شـده از
طريق اين سـامانه چطور محاسـبه خواهد شـد؟

پخش مدرسه مركزي است مجازي كه تمام
محصوالت مورد تأييد سازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشي اعم از كتاب درسي،
مجالت رشد ،ويژهنامه ،سيدي و يا الدي،
هر نوع لوح فشرده و هر چيزي كه جزء اجزاي
بسته آموزشي است  ،روي سايت enma.ir
قرار ميدهد.
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مهندس مصدقـي :اگر در حد تكفروشـي باشـد ،يعني
يـك كتاب در يـك پاكت ،بهطـور معمول براسـاس وزنش
تعرفههـاي اداره پسـت روي آن ميخورد .امـا اگر تعدادش
كـه بـاال باشـد با پلـكان قيمتي محاسـبه ميشـود .در اين
پلـكان قيمتـي محمولههـا از يـك حـدي كـه باالتـر برود
درصـد تخفيـف آن بيشـتر ميشـود .اميدواريـم بتوانيـم
روزي هزينـة پسـت آن را رايـگان كنيم.
در پايـان توصيههـا و انتظارات شـما از مخاطبان
اين مجله چيسـت؟
حسـيني :تقاضـاي مـن از همـكاران خـودم در
آموزشوپـرورش ايـن اسـت كه واقعـاً به محصـوالت توليد
شـده سـازمان پژوهـش اطمينان كننـد و بدانند كـه اينها
براسـاس كار كارشناسـي توليد شـده اسـت .ارتباطشـان را
بـا دفاتـر تأليـف بيشـتر كننـد و انتشـارات مدرسـه هم به
عنـوان مسـئول تهيه بسـته آموزشـي و پخش اين بسـته،
در خدمـت آنهاسـت .از ايـن طريـق ميتواننـد مـدارس،
كتابخانههـاي كالسـي و كتابخانههـاي منطقـهاي را بـا
محتوايـي كـه در بسـتههاي آمـوزش و فرهنگي مـا توليد
ميشـود تجهيز كنند .محصوالتي كه انتشـارات مدرسه در
اختيار آنها قرار ميدهد ،دقيقاً با اسـتانداردهاي آموزشـي
و برنامه درسـي مطابقـت دارد .آمادگي كامـل داريم كه در
سراسـر كشـور در صورت نياز حتي در كارگاههاي آموزشي
كـه برگـزار ميكننـد حضور يابيم .در پايان نشـاني سـايت
سـامانه مـا  enma.irميباشـد.
(ويژهنامة پاية دهم)

کليات

افسانه طباطبایي

ويرايش كتاب درسى؛

ﺿرورتها و بايستهها
در سالهای اخير ،در تعريف ويرايش و ضرورت آن سخن بسيار
گفته شده و مطالب فراوانی نيز در اين مورد به چاپ رسيده است.
بر اين اساس ،به نظر نمیرسد ،از اهالی فرهنگ ،كسی باشد كه
اين مقوله را ـ دستكم تا حدودی ـ نشناسد و با وجود ويرايش
در صنعت نشر مخالفتی داشته باشد .اين به سبب تأثيرات مطلوبی
است كه اعمال ويرايش بر متن دارد .در اين ميان ،آنچه میبايست
مورد توجه قرار گيرد ،چگونگی و حدود خدمات رسانی ويرايش به
مثابه بخشی از عمليات پيشتوليد در فرايند چاپ ـ بهطور عام ـ و
در محدودة كتاب درسی ـ بهطور خاص ـ است كه ما در اين نوشته
مورد توجه قرار دادهايم .بنابراين در اين نوشته چگونگی ويرايش و
حدود و بايستههای آن در كتابهای درسی ـ و از جمله كتابهای
پاية دهم ـ را بررسی میكنيم.

ويرايش و كاركرد آن در متن
گفته میشود هر متنی كه قرار است شماری از افراد آن را بخوانند،
صرفنظر از اينكه چه كسی آن را نوشته است ،بايد ويرايش شود.
براين اساس ،فقط يادداشتهای روزانه و خاطراتی كه برای دل
خودمان مینويسيم و نيز نامههای شخصی كه امروزه ،به مدد دنيای
ديجيتال و فضای مجازی ،بیاستفاده از كاغذ ،پاكت ،تمبر و پست
به دست هم میرسانيم ،به ويرايش و ويراستار نياز ندارد( .و صد
البته ،همين نوشتهها را هم ،نويسنده خودش بارها و بارها ويرايش
میكند) .بر اين اساس ،اگر متنی را بنويسيم و بخواهيم آن را چاپ
كنيم و به دست افراد زيادی در مناطق دور و نزديك برسانيم ،به
ويژه اگر از طريق آن بخواهيم آموزش بدهيم ،به ناچار بايد از خدمات
ويراستار استفاده كنيم تا متن ما را از خطاهای دستوری ،ناراستیهای
اماليی ،انحراف از زبان معيار ،لغزشهای زبانی و كاربردهای مفهومی
نادرست ،حشو و تكرار ،ضعف تأليف يا سستی ساختار جملهها،
درازگويی و اطناب ،پيچيده نويسی وابهام ونيز اشكاالت منطقی
جملهها و ناهماهنگیهای سبكی بپيرايد و آراسته و سخته سازد.
همچنين ،با به كارگيری و ثبت عالئم سجاوندی يا اصالح زيادهروی
يا قصور در كاربرد اين عالئم و نيز پيشنهاد واژههای جايگزين زيباتر
و متناسبتر به جای واژههای پيشنهادی ما در متن ،اثر ما را بهبود
بخشد و خواندن آن را آسان و دلپذير كند.
آنچه گفته شد به عملكرد ويرايش و ويراستاران در كل اشاره دارد؛

اما وقتی سخن از ويرايش «كتاب درسی» به ميان میآيد ،نكات و
بايستههای بسيار ديگری به اين عناصر افزوده میشود .زيرا كتاب
درسی در اختيار خيل عظيمی از خوانندگانی قرار میگيرد كه از
نظر شمار ،عظيمترين گروه كتابخوانان را تشكيل میدهند؛ گروهی
عظيم و پرشمار با سطوح فرهنگی متفاوت و از مناطق جغرافيايی
متنوع كشور كه قرار است همه ،فقط كتابهای واحدی را بخوانند و
مهمتر اينكه از آنها «بياموزند»؛ پس ،به راستی چنين كتابهايی به
ويرايش نياز دارند؛ آن هم ويرايشی جدی ،دقيق و اساسی ،همراه با
نكتهسنجی و حساسيت ،و البته چنين ويرايشی ظرايفی دارد كه در
ادامه به آنها میپردازيم.
ظرايف ويرايش كتاب درسى
كتاب درسی يا درسنامه به منظور آموزش يك يا چند مبحث معين
نوشته میشود و دارای كالبدشناسی خاصی است .دو ويژگی مهم
آن ،برخورداری از هدف و مبتنی بودن بر سيالبس يا برنامة درسی
است .خوانندة اين نوع كتاب ،در زمانهای مختلف بارها و بارها به
بخشهای گوناگون آن مراجعه میكند؛ از همين رو ،كتاب درسی
تا حدودی حالت كتاب مرجع را دارد و آن را كتاب«نيمه مرجع»
يا«شبه مرجع» به حساب میآورند .متن درسنامه يا كتاب درسی
معموالً دارای ساختار فصلبندی شده است؛ يعنی از تعدادی فصل،
بخش و زيربخش ،بند(پاراگراف) و جمله تشكيل میشود .تصوير،
نمودار و جدول نيز از ديگر عناصر ديداری درسنامه است .آنچه
كتاب درسی را از ساير كتابها جدا میكند ،ضرورت برخورداری آن
از صحت و دقت بيشتر است و دليل اين امر ،همانا انبوه خوانندگان
اينگونه كتاب و قرار گرفتن آن در جايگاه منبع معتبر و قابل اعتماد
و الگوی علمی و زبانی است .براين اساس كتاب درسی ،بايد از صحت
و دقت علمی برخوردار باشد ،خطا و اشتباه ساختاری و زبانی در آن
راه نيابد ،قادر به آموزش صحيح مخاطبان خود باشد و بتواند مطالب
مورد نظر مؤلفان را به خوبی به خوانندگان منتقل كند .الزمة اين
امر ،وجود ويراستاران علمی و موضوعی و نيز ويراستاران متن(زبانی
و فنی) در كنار مؤلفان و گروههای تأليف است .در اين ميان ،همان
طور كه اشاره شد ،ويرايش كتاب درسی ظرايفی دارد كه در اينجا
به آنها میپردازيم.
 1زبان كتاب درسی زبان علمی است؛ يعنی زبانی با ويژگیهايی
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چون شفافیت و وضوح ،روانی ،دوری از ابهام و پیچیدگی ،صحت
دستوری و مطابقت با زبان معیار ،روایی و صحت علمی .بر این
اساس ،ویراستار کتاب درسی خود باید به طور کامل هر درس ،بند،
جمله و کلمة متن را درک کند و مطمئن شود که خوانندگان کتاب
نیز آنها را در خواهند یافت .هر جا هم که با ابهام یا پیچیدگی،
دراز نویسی کسالتآور یا موجزنویسی ّ
مخل معنا ،بیارتباطی یا عدم
انسجام و در هم ریختگی زبانی یا معنایی مواجه میشود ،باید آن
را به اطالع مؤلفان برساند .باید در نظر داشت که ویراستار از اولین
کسانی است که متن را میخواند و اگر او نتواند آن را درک کند ،بی
تردید ،شماری از مخاطبان کتاب نیز قادر به درک آن نخواهند بود.
 2کتاب درسی ساختار درسنامهای دارد .از این رو ،به چینش
مطالب و طبقهبندی آنها در متن باید توجه شود و بهویژه ویراستار
باید دقت کند که آیا اطالعات به تناسب در سراسر متن گنجانده
شده ،بخشها و زیربخشها و شمارهگذاریهای آنها درست است،
و افتادگی ندارد ،هر مفهوم تازه بر بستری از اطالعات پیشین قرار
گرفته یا هیچ اطالعات زمینهای برای آن وجود ندارد و  ...در واقع،
ویراستار به طرح و نقشة درسی و هر آنچه در این مورد ّ
مخل خط
سیر آموزش است توجه میکند.
 3با توجه به هدف درسنامه ،محتوای کتابهای درسی در هر
دورة تحصیلی و هر پایه باید متناسب با تواناییهای زبانی و منطقی
و ویژگیهای روانشناختی دانشآموزان آن دوره و پایه باشد .بر این
اساس ،ویراستار دشواریهای زبانی کتاب و بخشهایی را که برای
مخاطب آن دیریاب یا غیرقابل درک است کشف میکند و به کمک
مؤلفان آنها را برطرف میسازد.
 4در پایههای اولیة تحصیلی و به ویژه در دورة ابتدایی ،کتابهای
درسی همزمان با علمآموزی ،زبانآموزی نیز میکنند .به همین
دلیل ،ویراستار ضمن خودداری از حک و اصالح متن علمی ،به
گونهای که در آن شبههای ایجاد شود یا مفهوم از دست برود ،متن
را با شاخصههای نـثر معیار فارسی هماهنگ میسازد .زبان کتاب
درسی الزم است پیراسته از هرگونه لغزش و نااستواری ،درآمیختگی
بیضابطه با زبانهای غیرمعیار (زبان حرفهای ،محاورة غیرمعیار
و )...باشد؛ چرا که اینگونه کتاب ،الگوی بسیاری از نویسندگان در
نوشتن ،به ویژه نوشتن برای گروه سنی پیش از دبستان تا دورة
متوسطه ،است.
 5رعایت شیوة امالیی واحد و ضبط همگون و هماهنگ کلمهها و
نیز حذف غلطهای امالیی در کتاب درسی حساسیت ویژهای دارد.
در این حوزه ،رعایت شیوة خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ضرورت دارد؛ از این رو که با رعایت این شیوة خط ،نه تنها یکدستی
امالیی بر کتابهای درسی حاکم میشود بلکه با توجه به کاربرد این
شیوه از طرف بسیاری از بنگاههای نشر ،خط فارسی و حوزة امال
قدری ضابطهمند میگردد.
تقید کتاب درسی به کاربرد نگارش علمی و ساختار
 6عالوه بر ّ
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زبان فارسی معیار ،اینگونه کتاب الزم است از تسلط گویش و لهجه
و نیز سبک نوشتاری خاص مؤلفان ـ که گاه متکلفانه و دشوار با
تعبیرهای بیسابقه و گاه گرتهبرداری از زبانهای دیگر است ،دور
باشد .ویراستاران در این زمینه باید دقت و ریزبینی بسیار داشته باشند.
 7ویراستار کتاب درسی الزم است به هندسة مناسب درسها و
چگونگی چینش بندها در متن توجه داشته باشد؛ چرا که گاه در
مرحلة حروفچینی ،بندها جابهجا میشوند یا افتادگی پیدا میکنند
و در مرحلة نمونهخوانی نیز این مسئله مورد توجه قرار نمیگیرد و
از چشم میافتد.
 8عالوه بر برخورداری کتاب درسی از زبان روشن و شفاف،
استحکام منطقی ،صحت استداللها و درستی مقدمات و نتایج
حاصل از آنها ،از الزامات کتاب درسی ،و بررسی آنها از وظایف
ویراستاران است .گاه ویراستار ،نبود ارتباط منطقی میان مؤلفههای
مختلف در یک درس و صحت استداللها را ،با قرار دادن یا تغییر
عبارتهای واسطهای چون «زیرا»« ،به همین دلیل»«،بنابراین» و...
اصالح میکند و گاه نیز با ایجاد تغییرات زبانی الزم مورد تأیید مؤلف،
بر صحت منطقی و وضوح متنی میافزاید.
 9کنترل صحت تاریخها ،ضبط اسامی جایها و کسان ،ارجاعات و
زیرنویس عکسها و از این قبیل ،از وظایف ویراستار است و باید مورد
توجه او قرار گیرد .به عالوه ،توجه به جزئیات تصویرها ،آزمایشهای
علمی و بخشهای دیگری که گاه پس از مرحلة ویرایش و بیاطالع
ویراستار در متن نهایی قرار میگیرند ،از طرف ویراستار الزامی است.
 10تشخیص غلطهای تایپی که از بیدقتی یا خطای بصری
نمونهخوانها و نظارت کنندگان بر ماکت نهایی ناشی میشود نیز
وظیفة ویراستار است .بدیهی است که بیتوجهی به اینگونه غلطها
و راه یافتن آنها به متن نهایی ،باعث بیاعتمادی دانشآموزان به
کتاب درسی میشود و بازگرداندن این اعتماد ،اگر نگوییم غیر
ممکن ،دستکم دشوار است.

سخنپایانی
امیدواریم با تالش مضاعف برنامهریزان درسی و طراحان آموزشی،
مؤلفان و ویراستاران زبده و دقیق ،حروفچینان ،نمونهخوانان،
تصویرگران و نیز صفحهآرایان خبره و کارآمد ،کتابهای درسی
بتوانند در مسیر ارتقای علمی ،بهبود ذائقه و توانش زبانی و سلیقة
هنری دانشآموزان کشور ،هر چه بیشتر تأثیرگذار باشند.

منابع
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 .3محمدیفر ،محمدرضا .)1381(.شیوهنامة ویرایش .جلد اول :اصول
ویرایش و نشر .تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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کليات

دكترمحمودامانيطهراني

فارسئ به مثابة زبان علم؛

آرى يا نه؟

توانمند سازي زبان فارسي در همة زمينهها از جمله در زمينة علم
و فناوري آرمان همة ايرانيان است .درگزارة شمارة  21سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش و بند  2-3اصول ناظر بر برنامههاي درسي
و تربيتي سند برنامه درسي ملي ،ضرورت تقويت گرايش به زبان و
ادبيات فارسي به عنوان زبان مشترك ،وحدتبخش و هويت ساز
ملي تأكيد شده است .از اين رو يكي از اقدامات سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي در تغيير و تح ّول برنامههاي درسي وتأليف
كتابهاي نو پديد درسي پاية دهم بهرهگيري از برابر نهادهاي
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.
اين امر سابقهاي طوالني در كشور ما دارد و در گذشته افرادي مانند
دكتر حسين گلگالب و پروفسور حسابي تالشكردهاند ،تا براي
برخي از واژگان علمي التين واژگان فارسي معادل خلق كنند كه در
اين زمينه موفق نيز بودهاند .واژگاني مثل «پرتابه ،بردار ،نور شناخت،
برآيند و چگالش امروزه در كتابهاي فيزيك به زبان فارسي كاربرد
همگاني دارد و مورد پذيرش متخصصين فيزيك قرار گرفته است
و ديگر هيچكس از واژگان بيگانة آنها يعني «پروجكتايل ،وكتور،
اپتيك ،ريزالتنت  ،كاندنسيشن» استفاده نميكند.
در زيستشناسي هم واژههاي فارسي روزنه ،آب گريز ،بازدانگان،
نهاندانگان ،طنابداران ،آوند ،هاگ ،هاگدان و پرچم آنچنان در
متون علمي فارسي جا باز كردهاند كه حتي اساتيد موضوع نيز ممكن
است معادل بيگانة آن را به خاطر نداشته باشند.
در علوم ديگر نيز ،همچون شيمي ،زمينشناسي و رياضيات ،موضوع
به همين ترتيب است .واژگاني مانند سنگكره ،زيستكره ،آبكره
و هواكره  ،به مراتب از واژههاي بيگانة آنها يعني ليتوسفر ،بيوسفر،
هيدرسفر و اتمسفر براي يك فارسي زبان خوشلحنتر و معنادار تر
است .بايد توجه داشت كه همين واژگان مورد اشاره در زماني كه
پيشنهاد ميشدند مخالفان سرسخت و حتي سرشناسي داشتند كه
معتقد بودند هيچگاه مردم و دانشگاهيان به اين واژگان جديد روي
خوش نشان نخواهند داد .ادعايي كه گذشت زمان بطالن آن را
آشكار ساخت.
صادق هدايت برابر قرار دادن واژة «باشگاه» به جاي كلوپ ()Club
را مسخره ميكند و آن را نامناسب و غيرقابلپذيرش ميداند.
حتي شادروان عباس اقبال آشتياني -با همة بزرگي كه براي او

قايل هستيم -ميگويد :چه كسي باور ميكند كه روزي مردم به
جاي كلماتي جا افتاده و پذيرفته شده مانند اينوريسته و فاكولته
بگويند دانشگاه و دانشكده .او همچنين واژة «زيردريايي» را به جاي
«تحتالبحري» غيرقابل پذيرش ميدانست .واقعيت اما چيز ديگري
است .صاحبنظران دانشور معتقدند زبان فارسي كه روزگاري زبان
ديواني  ،بخش بزرگي از آسيا ،بوده زبان بسيار قدرتمندي است و
ميتواند به عنوان زبان علم باقي بماند .البته ممكن است بعضي افراد
در اين زمين ه موافق اين فكر نباشند و بگويند اص ً
ال نيازي به فارسي
خواندن نيست .روشن است كه در اينجا ديگر يك تفاوت مبنايي
وجود دارد كه از بحث ما خارج است ،گروهي ديگر نيز معتقدند كه
يك واژه جديد اوالً بايد جا بيفتد و سپس در كتابهاي درسي وارد
شود .اما آنچه ما ميگوييم اين است كه پذيرش يك واژه توسط
عامه مخاطبان امري تدريجي است و در اين فرايند كتابهاي درسي
ميتوانند نقشي بينظير را ايفا نمايند .در اين راستا دفتر تأليف
كتابهاي درسي ،با بررسي دقيق موضوع و با همكاري متخصصان
فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ،براي خود يك نقش تاريخي قايل
است و از سالها پيش اقدامات خود را در زمينه تحكيم ،تقويت و
تثبيت زبان فارسي در چند زمينة اصلي ،از جمله ويرايش جدي
متون آموزشي ،آغاز نموده و ترويج واژگان مصوب فرهنگستان را نيز
در فهرست اقدامات خود قرار داده است.
در يك كالم  ،دفتر تأليف كتابهاي درسي معتقد است كه به سه
دليل زير انجام اين كار ،نه يك انتخاب بلكه امري الزم و ضروري
است:
 1دليل فرهنگي :فراهم كردن زمينة تقويت و بقاي زبان و
ادبيات فارسي به عنوان يك زبان كامل و پر اهميت براي نسل آينده؛
 2دليل آموزشي :وجود واژههاي همخانواده براي واژههاي زبان
فارسي ،سبب ميشود كه كاربرد آنها موجب تصويرسازي و فهم
بهتر دانشآموزانشود؛
 3دليل قانوني و ُعقاليي :الف .فرهنگستان زبان وادب فارسي
يك جايگاه حقوقي و داراي ساز و كار علمي در كشور است كه
مصوباتش توسط همة دستگاهها الزماالجرا ميباشد .ب .واژگان
مصوب توسط گروهي از دقيقترين و برجستهترين كارشناسان و
متخصصان موضوعي به همراه متخصصان زبان و ادبيات فارسي و
زبانشناسان خلق و توليد ميشوند.
معرفي واژگان جديد براي دانشآموزان مشكل خاصي ايجاد نميكند
چون آنها براي اولينبار است كه با اين واژگان روبهرو ميشوند .حتي
انتظار ميرود كه واژگان فارسي ،به دليل داشتن همخانوادههاي
فراوان ،با فهم بهتري از طرف يادگيرندگان روبهرو شود .اما دبيران
ارجمند كه با واژگان قبلي خو گرفتهاند  ،با يك دوران گذار روبهرو
خواهند شد .در اين دوران مراجعه به منابع متعددي كه چگونگي
شكلگيري واژههاي فارسي را توضيح ميدهند ،در درك معنايي
آنها كمك بسزايي خواهد نمود.
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برنامهها و دروس جديد

كورش اميرينيا

فرایندتولیدکتابهایدرسیدر

پایه دهم

پـس از تصویـب جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدریـس
هفتگـی دورة دوم متوسـطه در نهصـد و بیسـت و ششـمین
جلسـة شـورای عالی آموزشوپـرورش و ابالغ آن به سـازمان
پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی ،فراینـد تألیـف کتابهای
پایـة دهـم طبـق ضوابـط و معیارهای خـاص آغاز شـد و در
دسـتور کارگروههـای درسـی قـرار گرفت.
تهیه و تولید فرمهای تألیف
 .1فـرم شـمارة  :1شناسـنامه کتـاب :کلیه گروههای درسـی
دفتـر تألیـف کـه موظـف بـه تألیـف کتابی بـرای پایـة دهم
میباشـند ،قبـل از هـر کار اقـدام بـه تکمیـل فـرم شـمارة
 1یـا همـان شناسـنامه کتـاب نمودنـد .هـدف از تکمیـل
ایـن فـرم پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤاالت اسـت کـه :کتـاب
کـدام شایسـتگیها را ،طبـق سـاحتهای  6گانـه تربیـت و
حوزههـای یادگیـری ،پوشـش میدهـد؟ مفاهیـم کلیـدی و
ب کدامنـد؟ و در نهایت اجزای بسـتة آموزشـی
اسـامی کتـا 
مرتبـط بـا کتاب ،بهعنوان پشـتیبان برنامـه در کالس درس،
چیسـتند؟ پـس از تکمیـل ایـن فـرم و بررسـی و تأییـد آن
توسـط ناظرین محتوایـی ،گروههای درسـی وارد مرحلة دوم
شدند.
 .2فـرم شـمارة  :2ایـن فـرم در واقـع بـه سـاختار کتـاب
میپـردازد .گروههـای درسـی با توجـه به سـاعات اختصاص
یافتـه بـه درس ،کتـاب مربـوط را بـه تعدادی بخـش ،فصل
و نهایتـاً درس تقسـیم میکننـد و مهمتـر از همـه بـه بیـان
مفاهیـم کلیـدی میپردازنـد .تهیـة ماکـت یـا همـان قالب
واحـد یادگیـری کتـاب درسـی در ایـن فرم شـکل میگیرد.
پس از بررسـی و تأیید این فرم مرحلة سـوم شـروع میشود.
 .3فـرم شـمارة  :3ایـن فـرم نقشـه طراحـی آموزشـی
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واحـد یادگیـری اسـت .بـرای تحقـق اهـداف دوره و حـوزه
(فـرم شـماره  )1و متناسـب بـا سـاختار کتـاب و مفاهیـم و
مهارتهای اساسـی ذکر شـده ،حتماً نیازمند نقشـة طراحی
آموزشـی میباشـیم .در ایـن زمینـه مؤلفـان هسـتند که ،به
تفکیـک هـر واحـد یادگیـری ،اقـدام بـه طراحـی آموزشـی
نمایند و در این راسـتا به سـؤاالت  6گانه (در فرم شـمارة )3
پاسـخ دهند ،آنگاه پس از بررسـی و اظهارنظر ناظر محتوایی
و تأییـد تألیـف کتـاب را آغـاز کنند.
 .4فـرم شـمارة  :6عناویـن واحـد یادگیـری .ایـن فـرم در
شـکل چاپـی کتـاب و نیازهـای
حقیقـت بـه سـازماندهی
ِ
طراحـی و آمادهسـازی واحدهـای یادگیـری میپـردازد .بـه
عبـارت دیگـر ایـن فـرم بیانگـر نـوع تألیـف واحـد یادگیری
ا ست .
 .5سـایر فرمهـا :پـس از تألیف کتـاب (پیشنویـس اولیه) و
آمادهسـازی محتـوای آن از نظـر هنـری ،هـر گـروه درسـی،
بـه تفکیـک ،واحدهـای یادگیـری تولیـد شـده را ضمیمـة
فـرم شـمارة ( 4ارسـال و دریافت دروس برای اعتباربخشـی)
میکنـد و بـرای اعتباربخشـی میفرسـتد .پـس از دریافـت
بازخوردهـا و نظـرات از اسـتانها ،کلیه محتوا بـرای ویرایش
علمـی و سـپس ادبی ارسـال میشـود .پایان ایـن فرایند نیز
ضمیمـه کردن «کارت خبر» بر روی نسـخه نهایی و ارسـال
بـرای حروفچینـی و طـی مراحـل چاپ کتاب اسـت.
قابـل ذکـر اسـت که ایـن فراینـد حرکتی تـازه اسـت و طی
جلسـات متعـدد برای مؤلفان تبیین و تشـریح شـده اسـت.
تکمیـل این فرمهـا به برنامهریـزان و مؤلفـان کمک میکند
تـا بتواننـد تصویر روشـنی را از آنچه کـه میخواهند تألیف
کننـد ،ارائـه نمایند تـا معلوم شـود کـه در کالس درس قرار
اسـت چه اتفاقـی بیفتد.
(ويژهنامة پاية دهم)
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فرم شمارة .1
عنوان کتاب

شناسنامه کتاب
پایه

دورة تحصیلی

کد کتاب

 .1کتاب به کدام شایستگیها (اهداف) از ساحتهای تربیت پوشش میدهد؟
الف :عین عبارات شایستگیها انتخاب و استفاده شود.
ب :چگونگی پوشش دادن به شایستگیها ،مستقیم (م) و پشتیبان (پ) ذکر شود.
 .2کتاب به کدام شایستگیها (اهداف) ی حوزههای تربیت و یادگیری پوشش میدهد؟
الف و ب :مانند باال:
 .3محتوای کتاب (ایدههای کلیدی ـ مربوط به حوزه ،از سایر حوزهها)
همة موارد از برنامه درسی حوزهها اخذ شود.
							
ب :مهارتهای اساسی

{

به صورت تلفیق شده

 .4اجزای بستة آموزشی مرتبط با کتاب (کتاب راهنمای معلم ،نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان ،کتاب کار،
فیلم آموزشی دانشآموز ،کتاب گویا ،فیلم آموزشی والدین )... ،الزامی و غیرالزامی
ـ اجزای بسته برای اجرای پروژه
.1
.2
.3
.4
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فرم شمارة ).2
عناوین واحد یادگیری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

 .1تقسیمبندی واحدهای کتاب شامل (واحدهای یادگیری مستقل از جهت مفاهیم اساسی اما مشترک و از جهت
مهارتهای اساسی ذکر شود) کدام عناوین زیر است؟
تعداد....... :
تعداد.... :
تعداد.... :

		
بخش
		
فصل
		
درس

 .2عناوین واحدهای یادگیری (بر اساس طبقات فوق) براساس مباحث کلیدی در قالب مسئلههای کلیدی (مفاهیم
و مهارتهایاساسی) به شرح زیر است:

فرم شمارة .3
نقشة طراحی آموزشی واحد یادگیری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

شمارة واحد یادگیری
عنوان واحد یادگیری
انتظارات عملکردی

نقشه طراحی آموزشی
الف :نقشه حرکت ،از ایده کلیدی تا تجربیات دست اول یادگیرنده؛
ب :سیر یادگیری ،از شروع تا پایان به صورت توصیفی یا روند نما ترسیم شود؛
پ :به اجزای مثلث ارتقای یادگیری ،یعنی طراحی آموزشی مؤثر ،رسانههای پرشمار یادگیری و تأکید بر ارائه ،توجه شود؛
ت :به مدیریت زمان و کالس معکوس توجه شود؛
ث :در طراحی آموزشی به معیارهای تألیف (مطالب آموزشی تألیف معیار و معیار تألیف) عنایت شود؛
ح :به تلفیق و یکپارچهسازی یادگیری و انتقال آن به موقعیت واقعی توجه شود.
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فرم شمارة .6
عناوين واحد يادگيری
عنوان کتاب

دورة تحصیلی

پایه

کد کتاب

 .1سازماندهی شكلی و احدهای يادگيری کتاب با عنايت به سازماندهی فكری کتاب انجام شود.
الف :نحوة شروع واحد ،برانگيختن ،طرح پرسشهای اساسی ،ترسيم جغرافيای يادگيری؛
ب :تكاليف يادگيری و تكاليف عملكردی؛
پ :پايان واحد ،راهی به سوی ادامه يادگيری در زندگی واقعی؛
ت :اساســاً واحد يادگيری براســاس اين دو دســته تكليف فوق ،طراحی و سازماندهی میشــود و مبنای آن به كارگيری
دانشكسب شدة قبلی (تا پايه نهم) در موقعيت جديد /زندگی واقعی برای شخصیسازی دانش كسب شده است.
 .2سازماندهی شكل چاپی واحد يادگيری چگونه است؟
تعداد صفحات واحد ،تقسيمبندیهای داخلی واحد ،عناوين تكرار شونده ،الگوی صفحهآرايی
 .3مالحظات و نيازهای طراحی هنری و آمادهسازی
قطع كتاب ،تعداد تخمينی صفحات ،انواع فونتهای مورد استفاده ،انواع تصاوير ،عناصر هنری وحدتبخش بين اجزای بستة
آموزشی ،لوگوهای مورد نياز
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کليات

مهندس محسن باهو

بـرای مهـر  95زمینـه پذیـرش ریسـک بـاالی ایـن مـدل
اجرایـی خـاص در همـه مؤلفههـا و ارکان اجرایـی شـده کـه
مناسـبترین واژه و عنـوان بـرای ایـن مـدل خلاق و نـوآور
از نـگاه مدیریـت پـروژه عنـوان «یـک اثر یـک گام بـه آینده،
 »TAG AND GO THE FUTUREکـه خـود عنوان
جدیـد ،بدیع و هدفدار اسـت ،میباشـد.

مدیریت نوین طرح اعتبارسنجی برخط
محتوای کتابهای درسی جدیدالتألیف
پایة دهم

يك اثر
يك گام به آينده

اهمیـت و نقـش منابـع و مـواد آموزشـی و تربیتـی در فرایند
یادگیـری مؤثـر و پایـدار دانشآمـوزان ایجـاب میکنـد تـا از
تمامـی فرصتهـا ،امکانات و فناوری و نیز مشـارکت اثربخش
و خـرد جمعـی معلمان و متخصصان در تألیف و تولید بسـتة
آموزشـی ،از جملـه کتابهـای درسـی مبتنـی بـر اهـداف
برنامههای درسـی ،هوشـمندانه بهـره گرفته شـود .به منظور
اجرایـی شـدن این پـروژه ،مدیریـت اجرایی ویـژهای ،مبتنی
بـر الگـوی مدیریتی نوین بـا تلفیق و بهرهگیری هوشـمندانه
از فرصتهـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایجـاد شـد و
در یـک برنامـه یکپارچـه بـا طراحـی و تولید سـامانه تعاملی
و هوشـمند اعتبارسـنجی ،برنامهریـزی ،هماهنگـی و اقـدام
مشـارکتی و فعـال ،کلیـه اسـتانها و دفاتر سـتادی را در بازه
زمانـی بسـیار محـدود و فشـرده بـرای موفقیـت ایـن پـروژه
ی که اسـتقرار پایه دهم با شـیوه جدید
بسـیج کـرد .از آنجایـ 
مسـتلزم برنامهریـزی و تألیـف کتابهـای درسـی همسـو با
رویکرد سـند تحـول بنیادین ،برنامه درسـی ملـی و مصوبات
شـورای عالـی آموزشوپـرورش در تصویـب جـدول دروس
و سـاعات آموزشـی بـوده ،زمانبـر شـدن فراینـد تصویـب
جـدول و سـاعات دروس در شـورای عالـی آموزشوپـرورش
تـا پایـان سـال  94و نیـز ضـرورت تأمیـن کتابهای درسـی

اهداف
 1تحقـق سیاسـتهای کلـی و اهـداف تحـول بنیادیـن
آموزشوپـرورش در حوزههـای تألیـف و تولیـد محتواهـای
آموزشـی و اسـتفاده هوشـمندانه از فرصتهـای فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات
 2مشـارکت اثربخـش و همزمان اسـتانها و مناطـق در امر
تألیف و اعتبارسـنجی کتابهـای جدیدالتألیف
 3جریانسـازی و ایجـاد جنبـش ملـی در اسـتفاده فراگیر،
هدفمنـد و مدیریتپذیـر خدمـات و تعاملات سـازمانی و
یاددهـی ـ یادگیـری در فضـای مجـازی ایمـن و سلامت
 4تغییـر شـیوه و الگوی سـنتی انجام فرایند اعتبارسـنجی
کتابهـای درسـی بـا حـذف تمـام افزونگیها
 5شناسـایی مشـکالت و نواقـص احتمالی محتـوای تألیف
کتابهـای درسـی (بسـته آموزشـی) تولیـد شـده بهصـورت
همزمـان با تألیـف (تدویـن) و بهبـود آنها.
 6ایجاد همسـویی وهمگرایی نسـبی در تولیـدات گروههای
درسـی مختلـف در سـطح خوشـههای یادگیـری مرتبـط بـا
اجـرای برنامههـای درسـی مربوطه
ت فنـی و سـامانه تعاملـی
 7طراحـی و ایجـاد زیرسـاخ 
ً
کاملا بومـی
هوشـمند مدیریتپذیـر
 8تحقـق شـبکه یادگیـری اجتماعـی معلمـان بـا ایجـاد
انجمنهـای علمـی تخصصـی و سـامانه مدیریـت دانـش
 9اقـدام و عمـل بهرهور با اسـتفاد از روشهای خالق و نوآور
مدیریـت اجرایـی پـروژه کشـوری در راسـتای سیاسـتهای
اقتصاد مقاومتی.
ضرورت
فراینـد اعتبارسـنجی محتواهـای کتابهـای درسـی یکی از

فرایند اعتبارسنجی محتواهای کتابهای
درسی یکی از اقدامات اساسی سازمان
پژوهش میباشد
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اقدامـات اساسـی سـازمان پژوهـش میباشـد .رویـه اجرایـی
معمول و سـابق آن نیازمند حضور گسـترده معلمان ،دبیران و
متخصصین موضوعی به صورت جلسـات حضوری در سازمان
و اسـتانها ،چـاپ و تکثیر پیشنویسهای کتابهای درسـی
بـه تعـداد هـر دبیـر ،ارسـال پیشنویـس محتـوای تألیفی به
اسـتانها ،دریافت نظرات اسـتانها از طریق پسـت و تجمیع
آنهـا و در نهایت اعمال آن توسـط مؤلفین میباشـد .زمانبر
بـودن و مشـکالت فراوانـی همچـون تـردد ،اقامـت ،تعطیلی
کالس درس دبیـران شـرکتکننده در جلسـات و بازیابـی
اطالعـات در روش گذشـته موضوعات اصلی ،ضـرورت اجرای
مدیریـت نوین ،طرح اعتبارسـنجی کتابهـای جدیدالتألیف
میباشـد .لـذا در اجـرای ایـن پـروژه تلاش شـده تـا کلیـه
فرایندها ،محتواهای تولید شـده ،با سـطح دسترسـی متفاوت
در راسـتای اهداف و سیاسـتهای طراحی آموزشـی و برنامه
درسـی بـا کارکرد اختصاصـی تنظیم و مدیریت شـود.
روش اجرای پروژه
روش اجـرای ایـن پـروژه ،الگـوی جدیـد خلاق و
نوآورانـه بـا عنـوان «یـک اثـر یـک گام بـه آینـده،
 »TAG AND GO THE FUTUREتفکـر راهبـردی
بـوده کـه همراهـی و همسـویی همـه ارکان اجرایـی را در
موفقیـت ایـن پـروژه جـذب و جلـب کـرده اسـت بهگونهای
کـه بـا تقسـیم کار بـرای هـر بخـش از پـروژه ( )WBSو
اجـرای همزمان فعالیتهـا (طراحی ،تولید و توسـعه امکانات
سـامانه تعاملی هوشـمند اعتبارسـنجی) بهصورت گام به گام
تکمیـل و متناسـب با نیـاز هر بخش ،دسترسـی و بهرهمندی
اختصاصـی برای هـر فعالیت و فرد مهیـا و امکانپذیر گردید.
بـا این الگو و روش عالوه بر کسـب نظرات و تولید مشـارکتی
کتـاب و منابـع بسـته آموزشـی بـا بهینهترین شـیوه و مدل،
بـه نوعـی شـبکه یادگیـری و سـامانه مدیریـت جامـع دانش
هوشـمند ملی با اقدام داوطلبانه و مشـارکتطلبی حداکثری
معلمـان ،کارشناسـان ،مدیـران ،متخصصیـن موضوعـی،
انجمنهـای علمـی و شـبکههای اجتماعـی مدیریتپذیـر
فراگیـر شـکل گرفته اسـت.
در اجـرای فراینـد اعتبارسـنجی ،اجـرای گام بـه گام بـا نگاه
بـه آینـدة تحـوالت در دسـتور کار قـرار گرفـت .در گام اول
پیادهسـازی سـامانه ،فراگیـر شـدن ایـن روش ،آشـنایی و
مشـارکت سـازنده اسـتانها بهویـژه دبیـران و هنرآمـوزان
در فراینـد تألیـف و اعتبارسـنجی کتابهـای درسـی بـا
هدف شناسـایی کاسـتیهای احتمالـی محتواهای آموزشـی
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کتابهـای جدیدالتألیـف و افزایـش رضایتمنـدی مخاطبان
و قابلیـت اجـرا در کالس درس مدنظـر بـوده که بـا طراحی و
تألیـف واحدهـای یادگیـری در هـر مـاده درسـی و بارگذاری
آنهـا در سـامانه چرخـه حیـات این سـامانه آغـاز و فـاز اول
پـروژه اجـرا گردید.
محورها و معیارهای فرایند اعتبارسنجی کتابهای
درسی جدیدالتألیف دهم در سال تحصیلی 94-95
الف .معیارهای مرتبط با یادگیرنده
تناسـب محتـوا بـا تواناییهـای جسـمی و ذهنـی
دانشآمـوزان
جـذاب و ترغیبکننـده بودن محتوا و تناسـب آن با عالیق
دانشآموزان
تناسـب زبـان و نگارش محتـوا با تواناییهـای دانشآموزان
(اسـتفاده از واژگان درخـور فهـم دانشآمـوز ،قابـل درک
بـودن جملات ،طول جملات ،سـلیس و روان بـودن متن و
دسـتورالعملها ،ویرایـش ادبـی و)..
تناسب محتوا با آموختهها و تجارب پیشین دانشآموزان
ب .معیارهای مرتبط با محتوا
تبییـن مناسـب جایـگاه و نقـش کتـاب در پایـه و دوره
تحصیلـی
تبیین مناسـب جایگاه و اهمیت درس و انواع فعالیتهایی
کـه دانشآموزان باید انجام دهنـد (در مقدمه کتاب)
تبییـن مناسـب سـاختار محتـوا و کارکـرد مؤلفههـای
مختلـف درسهـا و نیـز رویکردهـای یاددهـی ـ یادگیـری و
ارزشـیابی بـرای معلمـان (در مقدمـه کتـاب)
وجـود پیـش سـازماندهندهها ،وجـود خالصـه فصـل،
وجـود بخـش پایـان فصـل
هماهنگـی عناوین اصلـی و فرعی ،وجـود زیرنویس ،وجود
ارجاعـات ،شـمارهگذاری عنـوان و شـرح جـداول ،نمودارهـا،
تصاویر و ...
کفایت و انسجام مطالب ارائه شده
کفایـت تعـداد و تنـوع فعالیتها و تمرینهـای پیشبینی
شـده (تناسـب تعـداد و دشـواری فعالیتهـا بـا اهـداف و
بودجهبنـدی مفاهیـم و دروس ،تناسـب نـوع فعالیتهـا بـا
سـطوح دشـواری مـورد انتظـار اهـداف)
توزیع متوازن و منطقی مطالب در فصول و درسها
تقـدم و ّ
تأخـر و ترتیـب منطقـی محتوا (چینـش محتوا از
سـاده بـه دشـوار و از عینی بـه انتزاعی)
(ويژهنامة پاية دهم)

ارتباط محتوا با محتوای پایه قبل (ارتباط طولی)
ارتبـاط محتـوا بـا محتـوای کتابهـای دیگـر همـان پایه
(ارتبـاط عرضی)
صحت و اعتبار محتوا (بهروز بودن اطالعات ،مستندسـازی
اطالعات ارائه شده)
زمینهسـازی برای مشـارکت فعال دانشآمـوزان در جریان
یادگیری
زمینهسـازی بـرای بهکارگیـری محیطهـای یادگیـری
متنـوع (خـارج از کالس و مدرسـه)
ارتباط محتوا با زندگی واقعی دانشآموزان
زمینهسـازی بـرای اسـتفاده از  ITو فناوریهـای نوین در
جریـان آموزش
متناسـب بـودن تکالیـف یادگیـری و سـؤاالت (کمـک به
اسـتحکام یادگیـری ،انتقـال یادگیـری بـه موقعیـت جدیـد،
پاسـخ بـه سـبکهای مختلـف یادگیـری ،رفـع بدفهمیهـا
توسـط یادگیرنـده ،توزیع متناسـب فعالیتها از نظر سـطوح
ی آنها)
دشـوار 
زمینهسـازی بـرای اسـتفاده از ابزارهـا و روشهای مختلف
ارزشـیابی (پوشـه کار ،مشـاهده ،آزمـون عملکردی ،بررسـی
ارائـه گزارش ،مقالـه و )...
ظرفیـت محتـوا بـرای ایجـاد زمینـه مشـارکت فعـال
دانشآمـوزان در جریـان یادگیـری (ارائـه محتـوای درس بـه
شـیوه فعـال)
زمینهسـازی بـرای بهکارگیـری محیطهـای یادگیـری
متنـوع (خـارج از کالس و مدرسـه)
تنظیـم محتـوا براسـاس مهارتهـای اساسـی یادگیـری و
روشهـای فعـال آموزش
برقـراری ارتبـاط میان محتـوا و زندگی روزمـره دانشآموز
(مسـائل ،مصادیق )....
وجـود تناسـب میـان شـیوهها و ابزارهـای ارزشیابـی و
هدفهـای واحـد یادگیـری
ی موضوعـی کتاب براسـاس معیارهـای علمی و
فصلبنـد 
مالکهایـی نظیر سـن مخاطبان ،سـطح یادگیـری ،عالئق و
نیازهـای دانشآموزان
توجـه بـه تنوع محیطهـای یادگیری در تألیـف کتابهای
درسی
قابلیت درس برای اسـتفاده از ابزارها و شـیوههای مختلف
ارزشـیابی (سؤاالت بازپاسـخ ،پوشـه کار ،تهیه و ارائه گزارش،
سـاخت و طراحی ،جمعآوری اطالعات ،نوشـتن مقالـه و )...
قابلیـت اجـرا در شـرایط واقعـی کالس درس از حیث فضا،

تجهیزات ،امکانـات ،تعداد دانشآمـوزان و ...
شرح و بسط مناسب محتوا و مفاهیم
توجـه بـه مباحـث ارزشیابـی از برنامههـا (ارزشیابـی
توصیفـی ،تکوینـی ،پایانـی و )...
ج .معیارهای مرتبط با شرایط اجرا
قابلیـت اجـرا در شـرایط واقعـی کالس درس از حیث فضا،
تجهیـزات و تعـداد دانشآموزان
تناسـب محتـوا بـا سـاعات درسـی (تعـادل بیـن فصـول،
بیـن دروس ،بیـن متـون و تصاویـر ،در تخصیـص زمـان بـه
فعالیتهـا)
تناسب محتوا با دانش و مهارتهای پایه معلمان
امکانپذیر بودن تهیه مواد و وسایل آموزشی الزم
د .معیارهای هنری و زیباییشناسی
هماهنگی و تناسب تصویر و متن
رعایـت تناسـب نـوع قلم با سـن مخاطبـان ،متنـوع بودن
نـوع قلم؛ تناسـب انـدازه قلـم با سـن مخاطب ،متنـوع بودن
رنـگ قلـم ،رعایت فاصله بین سـطرها ،رعایـت فاصله کلمات
در سطرها
اسـتفاده مناسـب از فضـا (پرهیـز از تراکـم یا خالـی بودن
بیـش از حد)
استفاده بجا و مناسب از عکس و نقاشی
اسـتفاده بجـا و مناسـب از نمـودار ،جـدول ،متمایـز و
برجسـتهکنندههای متـن ،کادرهـای درج خالصههـا و ...
وضوح تصاویر
رسایی مضمون و پیام تصاویر و بخشهای غیرمتنی
تناسب تصاویر با تجارب زیسته مخاطبان
نداشتن پیامهای متعدد و ضمنی در تصاویر
تناسب سبک تصویرگری با محتوا و مضمون
تنوع درسبک تصویرگری
متناسـب بـودن آناتومـی حـاالت ،حـرکات و نسـبتها،
تطبیـق بـا واقعیتهـا
احترام به قومیتها در تصاویر
ه .معیارهای قانونی و حقوقی
توجـه ویـژه بـه اسـناد باالدسـتی در تألیف کتاب بـه ویژه
سـند تحـول بنیـادی آموزشوپـرورش و برنامه درسـی ملی
اسـتفاده مناسـب از عناویـن اصلـی و فرعـی در صفحـات
کتاب.
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(ويژهنامة پاية دهم)
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برنامهها و دروس جديد

علیاکبر روشندل

معرفىشناسنامةكتابهاىپايةدهم
«برنامة درسـي» دسـتورالعمل مـد ّون و نقشـة راه فعاليتهاي
ياددهـي -يادگيري اسـت كه بـا هدف ايجاد تغييـرات مطلوب
در رفتـار يادگيرنـدگان تهيـه و توليـد ميشـود .برنامة درسـي
همچنين شـامل مجموعهاي از شـيوههاي تفكـر دربارة تجارب
يادگيـري برنامهريزي شـده اسـت كه بايد بتواند رشـد ،پويايي
و سـعادت فـرد و جامعه را تأميـن و تضمين كند.
«كتاب درسـي» يكي از اجزاي بسـتة آموزشـي و در عين حال
جلـوة عينـي «برنامة درسـي» اسـت .دفتـر تأليـف كتابهاي
شوپـرورش بـا تبعيـت از اصـول منطقـي
درسـي وزارت آموز 
حاكـم بـر برنامـة درسـي ،بـا اجـراي سياسـتها ،رويكردهـا،
جهتگيريهـا و خطمشـيهاي مصـوب نظـام ،وظيفـة تهيـه
و توليـد محتـواي كتـاب درسـي را بر عهـده دارد.
بـا اسـتقرار نظـام آموزشـي  ،6-3-3از سـال تحصيلـي  91بـه
بعـد ،كه تحـول محتوايي در كتابهاي درسـي در دسـتور كار
شوپـرورش قـرار گرفـت و به تحـول در كتابهاي
وزارت آموز 

نام كتاب :علوم و فنون ادبي
كد كتاب110203 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني -علوم و معارف
اسالمي
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
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درسـي دورههـاي ابتدايـي و متوسـطة اول انجاميـد ،در سـال
تحصيلـي  95-96نيـز دورة دوم متوسـطه با رويكـرد جديدي
در راسـتاي اجـراي سـند تحـول بنياديـن با تغييـر كتابهاي
درسـي پايـة دهـم آغاز ميشـود.
آغـاز تغييـر و تحـول در محتـواي كتابهـاي درسـي و مـواد
آموزشـي دورة دوم متوسـطه نگارنـده را بـر آن داشـت در ايـن
مجـال و در ادامه ضمن ارائه شناسـنامه كتابهاي درسـي پاية
دهـم بـه معرفي اجمالـي و بيـان مأموريت آنها ،وجـه تمايز و
تشـابه ايـن كتابها بـا كتابهاي گذشـته و چگونگي وضعيت
آنهـا در پايههـاي يازدهـم و دوازدهـم بپردازد.
بـه مصـداق« :من لم يشـكر المخلوق لم يشـكر الخالق» ضمن
تشـكر از ارائـه رهنمودهـاي سـازندة مديـر كل محتـرم دفتـر
تأليـف كتابهـاي درسـي دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري از
مسـاعدت و همكاري هم ة مؤلفين در جمـعآوري و تدوين اين
نوشـتار كمال تشـكر را دارم.
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب در نظر دارد مهارتهای زیـر را در زمینة علوم ادبی
به دانشآمـوزان یاد دهد.
زیباییشناسـی :توانایـی بـه کارگیـری صنایـع لفظـی یـا
معنـوی در شـعر و نثـر؛
موسـیقی کالم :درک طـرز اسـتعمال درسـت یـا نادرسـت
قوافـی و تحـوالت آنهـا در تاریـخ ادب و ادراک اوزان اشـعار و
تشـخیص صحیـح از سـقیم و اصالح اشـعار؛
تحلیـل تاریـخ ادبیـات :آشـنایی بـا تاریـخ ادبیـات و
سبکشنا سـی .
سبکشناسـی و نقد ادبـی :تحلیـل تفاوتهای روشـی و
شـیوة کار شـاعران و نویسندگان.
 .2معرفی اجمالی :این کتاب در چهار فصل به شرح
زیر تألیف شده است
ستایش :ای بینشان
فصل یکم :کلیات
(ويژهنامة پاية دهم)

درس( )1مبانی علوم و فنون ادبی
درس ( )2تحلیل شعر
درس( )3تحلیل نثر
فصل دوم :تاریخ ادبیات و سبکشناسی
درس ( :)4زبان و ادبیات پیش از اسالم
درس ( :)5شکلگیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
درس( :)6سبک و سبکشناسی دورة اول (سبک خراسانی)
درس ( :)7ادبیات و زبان فارسی در قرنهای پنجم و ششم
درس ( :)8سبک و سبکشناسی دورة دوم (سبک عراقی)
* کارگاه تحلیل
فصل سوم :موسیقی شعر
درس ( :)9سازهها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی
درس ( :)10هماهنگی پارههای کالم
درس ( :)11قافیه
درس ( :)12وزن شعر فارسی
*کارگاهتحلیل
فصل چهارم :زیباییشناسی (بدیع لفظی)
درس ( :)13واجآرایی ،تکرار
درس( :)14سجع ،انواع سجع
درس ( )15موازنه و ترصیع
درس ( :)16جناس ،انواع جناس
*کارگاهتحلیل
نیایش
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای دیگر
این کتاب از نظر محتوایی متفاوت با بقیة درسهاست و با نگرشی
تخصصی نگاشته شده است .و به همین سیاق شما در پایههای
باالتر در این درس کتابهایی خواهید خواند.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وضعیـت کنونـی کتابهای درسـی تخصصـی زبـان و ادبیات
فارسـی مربـوط بـه فنـون ادبـی سـال دوم و سـوم ،تاریـخ
ادبیـات ،سـال سـوم :آرایههای ادبـی ،پیشدانشـگاهی :ادبیات
فارسـی (قافیـه و عـروض -نقـد ادبـی) .با توجه بـه نمای کلی
کتابهـای موردنظـر ،میتوان فهمیـد که هر سـال دانشآموز
بـا یـک کتـاب مواجه اسـت و بـه انباشـت مطالبي کـه در آن
وجـود دارد ،پـي بـرد .امـا کتـاب حاضـر بـه دانشآمـوز ایـن
امـکان را میدهـد کـه بتوانـد هـر سـال از هـر یـک از فنـون
بـاال درسهایـی را بیامـوزد .امـکان تکرار و تمرینی کـه در این
کتـاب وجـود دارد موجـب میشـود تـا دروس مورد نظـر در او
نهادینه شـود.

 .5یادآوری
 کتاب با رویکرد پرورش مهارت زبانی تألیف شده است. الزم اسـت از برجسـته کـردن بـار دانشـی کتـاب در کالسخودداری شـود.
 بر جنبه کاربردی محتوا تأکید میشود. .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم
ايـن كتـاب با همين فصلبنـدي و اندكي تغييـر در عناوين در
پايههـاي يازدهـم و دوازدهـم نيز در چرخة نظام آموزشـي قرار
خواهد گرفت.
نام كتاب :تعليمات ديني ،قرآن و اخالق
كد كتاب110204 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشـتة تحصيلـي :رياضـي ،فيزيـك ،علـوم ،تجربي و
يوحرفـهاي و كاردانـش
فن 
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مفاهيم دینی
 .2معرفی اجمالی
درس اول :هدف زندگی
درس دوم :سرمایههای انسان
درس سـوم :پنجرهای به روشـنایی (دیدگاه معتقدان و منکران
معاد)
درس چهارم :آینده روشن (امکان و ضرورت معاد)
درس پنجم :منزلگاه بعد (برزخ)
درس ششم :واقعة بزرگ (قیامت)
درس هفتم :فرجام کار (بهشت و جهنم)
درس هشـتم :آهنگ سـفر (برنامهریزی برای حرکت در مسـیر
الهی)
درس نهم :دوستی با حق (آثار دوستی با خداوند)
درس دهم :یاری از نماز و روزه
درس یازدهم :فضیلت آراستگی
درس دوازدهم :زیبایی عفاف
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
این کتاب اصالحشـدة کتـاب «دین و زندگی» دوم دبیرسـتان
اسـت .ده درس آن ،درسهـای همـان کتـاب اسـت البتـه بـا
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برطـرف کـردن نقاط ضعـف آنهـا و دو درس از ايـن كتاب نو
نگاشـت میباشـد (درس اول و درس هشـتم) .ضمنـاً بهدلیـل
کاهـش سـاعات درس دینی به دو سـاعت تعـداد درسها نيز
از  16درس بـه دوازده درس کاهـش یافتـه اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1نقـاط ضعـف کتـاب قبلـی بـا توجـه به نظـرات همـکاران
اصلاح شـده اسـت.
 .2كاهـش تعـداد درسهاي این کتـاب از  16درس بـه دوازده
درس که اشـاره شـد.
 .3تصویرگری بهتری بر روی این کتاب انجام گرفته است.
 .5یادآوری
ایـن کتاب بـه همراه نرمافـزاری به نام بر فراز آسـمان (شـامل
متـن ،کلیـپ ،فیلـم ،عکسهای مرتبط بـا دروس و نیز شـیوة
تدریـس تصویـری کتـاب) و کتـاب راهنمای معلـم در چرخه
نظـام آموزشـي قرار ميگيـرد .انتظار مـیرود همـکاران حتماً
از ایـن دو مجموعـه آموزشـی در کنـار کتاب بهرهمند شـوند.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
در پایـه یازدهـم ،کتاب دین و زندگی سـوم دبیرسـتان اصالح
شـده و بهعنـوان کتـاب پایه یازدهـم تدوين خواهد شـد .برای
پایـة دوازدهـم نیـز کتاب پیشدانشـگاهی بـا اصالحـات الزم
تهيـه و تدويـن ميگردد.
نام كتاب :فيزيك1
كد كتاب110209 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضي -فيزيك و علوم تجربي
ميزان سـاعت تدريس 4 :سـاعت براي رشـته رياضي.
 3سـاعت براي رشـته تجربي
 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش فیزیـک بـه دانشآمـوزان رشـتههای ریاضـی فیزیک
و علـوم تجربـی در پایـة دهـم .بدین منظـور در ایـن کتاب به
دانـش روز و مـورد نیـاز دانشآمـوزان ،مهارتهـای ضـروری
و نگرشهایـی کـه بایـد دانشآمـوزان بـه دسـت آورنـد تـا به
شایسـتگیهای مـورد نظر برسـند ،توجه شـده اسـت.
 .2معرفی اجمالی
کتـاب در  5فصـل برای رشـته ریاضی فیزیـک و  4فصل برای
رشـتة علـوم تجربـی تألیـف شـده اسـت .موضـوع فصـل اول
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فیزیـک و اندازهگیـری ،موضـوع فصـل دوم ویژگیهـای مواد،
فشـار ،اصل ارشـمیدس و اصل برنولی ،موضوع فصل سـوم کار
و انـرژی ،توان ،بازده پایسـتگی انـرژی و ...موضوع فصل چهارم
مفاهیـم دمـا و گرمـا ،اثـر دمـا بـر برخـی ویژگیهـای مـواد و
روشهـای انتقـال گرما و قانـون گازها و باالخـره موضوع فصل
پنجم ترمودینامیک اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
تشـابه ایـن کتـاب با کتابهای گذشـته در این اسـت که متن
بهگونـهای ارائه شـده که معلمان به کمـک آن بتوانند به روش
فعـال ،کـه دانشآمـوز هـم در آن نقـش جـدی دارد ،آمـوزش
را دنبـال کننـد .آزمایشهـا و فعالیتهای زیـادی نیز ،همانند
کتـاب قبلـی ،در این کتاب آمده اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 بـه تغییراتی کـه در دانش فیزیک صورت گرفته توجه شـدهاست؛
 به کاربردهای روز فیزیک بیشتر توجه شده است؛ موضوعـات فیزیـک بهصـورت یکپارچـه و نزدیک بـه هم درنظر گرفته شـده اسـت؛
 موضوعـات کتـاب براسـاس ایدههـای کلیـدی ،مفاهیـم ومهارتهـای اساسـی دوره انتخـاب شـده اسـت.
 در تولیـد محتـوا بـه اسـتاندارد محتوا و عملکرد توجه شـدهاست.
 .5یادآوری
مهـارت اساسـی کـه در ایـن کتـاب بـر آن تأکیـد میشـود به
کارگیری روش علمی اسـت که خـود دارای خرده مهارتهایی
چـون اندازهگیـری ،محاسـبه ،آزمایـش ،مدلسـازی ،کنتـرل
متغیـر ،تحلیـل ،نتیجـه گیـری ،مشـاهده و مقایسـه اسـت.
مفاهیـم اساسـی نیـز کـه در این کتـاب ارائـه شـده عبارتاند
از :تغییـر و اندازهگیـری ،واحد سـازنده ،نیروهای بین مولکولی،
برهـم کنـش ،مـاده و انـرژی ،پایـداری ،تغییـر و اندازهگیری.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
کتابهـای فیزیـک یازدهـم و دوازدهم نیز بر اسـاس ایدههای
کلیدی و مفاهیم اساسـی دوره دوم متوسـطه طراحی و تألیف
خواهـد شـد .و موضوعـات آنها نیز مشـخص شـده اسـت .در
آن کتابهـا نیـز تلاش خواهد شـد متن به همـراه آزمایشها
و فعالیتهـای مدنظـر گرفتـه شـده بهگونـهای تألیـف شـوند
کـه معلـم بتوانـد آمـوزش فیزیـک را بـه روش فعـال دنبـال
کنـد و دانشآمـوزان را بـه اهداف دانشـی ،مهارتی ،نگرشـی و
شایسـتگیهای موردنظـر برسـاند .ایدههای کلیـدی در درس
(ويژهنامة پاية دهم)

فیزیـک عبارتانـد از :سـاختار و عملکـرد ،روابـط و الگوهـا،
پایـداری ،تغییـر و اندازهگیـری.
نام كتاب :جامعهشناسي1
كد كتاب110220 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
اهـداف ایـن کتـاب در سـه قلمـرو دانشـی ،نگرشـی و مهارتی
تبیین شـده اسـت ،یعنی سعی شـده عالوه بر آموزش مفاهیم
علـوم اجتماعـی ،زمینههـای علمـی و انگیزههـای درونـی،
جنبههـای عاطفـی و مهارتـی نیـز مـورد توجـه و تأکیـد قرار
گیـرد .بـر ایـن اسـاس در تألیـف کتـاب نیـز اهداف کلـی زیر
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت :آشـنایی دانشآموز بـا مفاهیم،
بینشهـا و مسـائل اجتماعـی ،آرمانهـای اجتماعـی اسلام؛
حکومت اسلامی ،تعمیق روحیة اصالحی ،مواجهة متعهدانه با
مسـائل اجتماعی و تعمیق اخالق اجتماعی -اسلامی ،تقویت
و تعمیـق هویت اسلامی -ایرانی ،تقویـت مهارتهای فکری و
توگو کردن،
ارتباطی مانند تفسـیر ،مقایسـه ،طبقهبنـدی ،گف 
نظریهسـازی ،مسـئلهیابی ،ارزیابی و داوری ،نـگاه به پدیدهها از
مناظـر گوناگـون ،کاوشـگری و مصداقیابی.
 .2معرفی اجمالی
در تألیـف کتـاب ایدههـای کلیـدی و مفاهیـم اساسـی برنامة
درسـی در نظر گرفته شـده اسـت .عناوین واحدهای یادگیری
در ایـن کتـاب عبارتانـد از .1 :جهان اجتماعـی  .2فرهنگ .3
سیاست
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
رویکـرد و اصـول حاکم بر کتاب ،چارچوب مشـترک دروس و
اجـزای تشـکیلدهندة محتوای کتـاب عمدتاً مطابـق با کتاب
قبلـی اسـت و همچـون آن دارای عنوان اصلـی ،عناوین فرعی،
پرسـش ورودی ،فعالیـت ،محتـوای اصلـی ،صفحـة تحکیـم
یادگیـری و تصاویر اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب از نظـر موضوعـی بـا کتـاب قبلـی متفاوت اسـت.
کتـاب قبلـی دربارة علـوم اجتماعی بـود و کتاب فعلـی دربارة
زندگـی اجتماعـی در سـطح روابـط فـرد و جامعـه اسـت؛ لذا
تلاش شـده اسـت آشـنایی دانشآمـوز بـا علـوم انسـانی و
اخالقـی بـه سـالهای بعـد و آمـوزش عالـی منتقـل شـود .به

لحـاظ روشـی نیز بـه چارچوب کلـی دروس مـواردی همچون
طراحـی موقعیـت ،متنهـای دانشآمـوزی و معلمی و بیشـتر
بدانیـم اضافـه و سـعی شـده اسـت تـا دانشآمـوزان تعامـل
فعالتری با مطالب کتاب داشـته باشـند و از انتقال یک طرفه
مطالب خـودداری شـود.
 .5یادآوری
 .1بـه دبیران توصیه میشـود در اسـتفاده مطلـوب دانشآموز
از کتـاب توجه داشـته باشـند و بـا روشهای هدفمنـد و فعال
یاددهـی -یادگیـری اهـداف آموزشـی کتاب را منتقل سـازند.
انتظـار مـیرود مطلـب کتـاب بهانـة آزمونهای حافظـه مدار
قـرار نگیـرد و دانشآمـوزان در مطالـب بـه قـدر لـزوم تأمـل
نماینـد .مواجهـة ّ
خلاق بـا علوم اجتماعی داشـته باشـند و به
ضـرورت بومیسـازی ایـن علـوم واقـف گردند.
 .2به دانشآموزان نیز توصیه ميشـود بدانند اسـتفاده مطلوب
از ایـن کتاب مسـتلزم حضـور فعال و پرشـور آنهـا در کالس
درس و بهره برداری از دانسـتهها و تجربههای ارزشـمند دبیران
میباشـد .بايد خوب بشـنوند .خوب بپرسـند .خـوب بگویند و
خوب بنویسـند .چرا که این مهارتها در علوم انسـانی بسـیار
تأثیرگذارنـد .توجه به مثلث ارتقـای یادگیری کالس معکوس،
اسـتفاده از رسـانههای بیشـمار و تأکیـد بر یادگیـری مؤثر از
نکات برجسـته این کتاب اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
مفاهیـم اساسـی و کلیـدی مباحث جامعـه جهانـی در کتاب
پایـة یازدهم و همیـن مفاهیم دربارة علـوم اجتماعی در کتاب
پایـه دوازدهـم مدنظر برنامهریـزان و مؤلفان قـرار دارد و بر این
اسـاس کتابهـا تألیف خواهند شـد.

نام كتاب :جغرافيا
كد كتاب110218 :
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دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آشـنایی دانشآمـوزان با ویژگیهای جغرافیایـی ایران با تأکید
بـر روابـط متقابـل انسـان و طبیعـت ،حفـظ محیط زیسـت و
توانمندیهـای محیطـی ایـران با تکیـه بر توسـعه پایدار.
 .2معرفی اجمالی
کتاب از سه فصل با عناوین زیر تشکیل شده است:
فصل اول :چرا جغرافیا میخوانیم ،شامل یک درس.
فصـل دوم :ویژگیهـای جغرافیای طبیعی ایران ،شـامل چهار
درس.
فصل سـوم :ویژگیهای جغرافیای انسـانی ایران ،شـامل چهار
درس.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
مفاهیم مشترک در مورد جغرافیای ایران
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
حجـم کمتر ،آشـنایی با فلسـفه جغرافیا ،تأکید بـر جغرافیای
ایـران ،کشـف روابـط علّـی و معلولـی پدیدههـا توسـط
دانشآمـوزان و ارائـه راهکارهایـی توسـط دانشآمـوزان.
 .5یادآوری
 .1برای درک بهتر مفاهیم فعالیتهای پیشـنهادی اجرا شـود.
شـیوه آموزش بهصـورت فعال باشـد و دانشآمـوزان در فرایند
آموزش مشـارکت فعاالنهای داشته باشند.
 .2بـا توجـه بـه ضمیمـه بـودن کتـاب استانشناسـی بـه این
کتـاب ،تمامـی فعالیتها در ارتبـاط با این کتـاب در کالسها
اجرایـی شـود تـا مفاهیم و مصـداق های آن در اسـتان و محل
زندگـی دانشآمـوزان بهتر درک شـود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
ایـن کتـاب در سـال تحصيلـي  95-96در کلیـه رشـتهها
تدریـس میشـود .بـرای پایههـای یازدهـم و دوازدهـم رشـته
ادبیات و علوم انسـانی در سـالهای آینده جغرافیای تخصصی
علـوم انسـانی تألیف میگـردد.
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نام كتاب :رياضي
كد كتاب110211 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضي  -فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس 4 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهـای یادگیـری مناسـب بـا تکیـه بـر انجـام
فعالیتهـای ریاضـی توسـط دانشآمـوز
 .2معرفی اجمالی
کتاب شـامل  7فصـل با عناوین زير ميباشـد .1مجموعه ،الگو
و دنبالـه  .2توانهـای گویـا و عبارتهـای جبـری  .3معادلـه و
نامعادلـه  .4مثلثـات  .5تابع  .6ترکیبيـات  .7آمار و احتمال
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
از نظـر محتوایـی ایـن کتـاب ،ادامـة کتابهـای پایـه نهـم و
هشـتم اسـت و از نظر رویکرد و شـیوه ،بر انجام دادن ریاضیات
(فعالیتهـای ریاضـی) توسـط دانشآمـوز تکیـه دارد تـا
دانشآمـوز خـود بـه سـاخت مفهـوم بپـردازد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در دورههای قبل درسها به شـکل مسـتقیم و گزارهای و بیان
حقایـق و رویههـا مطرح میشـد .امـا روند تألیف و اسـتفاده از
خـرد جمعـی و پژوهـش هـای موجود ،تألیـف این کتـاب را از
کتابهای پیشـین متمایز کرده اسـت .توجه به سـطوح درک
دانشآمـوزان و توانایـی آنـان نیز وجه تمایز دیگر کتاب اسـت.
 .5یادآوری
 به معلمان عزیز تأکید میشود:از معرفـي کتابهـای اضافـی به دانشآمـوزان و تحمیل آن به
این کتـاب پرهیز کنند.
(ويژهنامة پاية دهم)

 شیوههای ارزشیابی خود را اصالح کنند. به اهداف کتاب توجه کنند. .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
ایـن کتـاب در پایـه یازدهـم بـا عنـوان حسـابان ،1شـامل
مفاهیمـی چـون تابع ،لگاریتم ،ماتریس ،حد و پیوسـتگی و در
پایه دوازدهم در کتاب حسـابان  2شـامل مفاهیم تابع ،مشتق،
کاربردهـای مشـتق ادامـه کتاب دهـم در اختیـار دانشآموزان
قـرار خواهـد گرفت.
نام كتاب :تفكر و سواد رسانهاي
كد كتاب110225 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم يا يازدهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
مأموریـت اصلـی ایـن کتاب پـرورش شایسـتگیهای زیـر در
دانشآمـوزان اسـت.
مدیریت بهرهمندی از رسانهها؛
توانایی نقد و بررسـی هوشـمندانة پیام در ارتباطات انسـانی
و جمعی؛
توانایـی تولید مؤثر پیام به وسـیلة رسـانههای در دسـترس
دانشآموز.
 .2معرفی اجمالی
توانمندیهایـی کـه در یـک برنامـة بلندمـدت آموزش سـواد
رسـانهای پیگیـری میشـوند عبارتانـد از:
تجزیـه و تحلیـل انتقـادی در بهرهمنـدی و تولیـد پیامهای
رسانهای؛
شـناخت فرسـتنده (منبع) و زمینههای شـکل گیری پیام
رسـانهها ،بـه همـراه شـناخت عالیـق و جهتگیری سیاسـی،
اجتماعـی ،تجاری و فرهنگی فرسـتنده؛
تفسـیر پیامهـا و ارزشهایـی کـه از جانـب رسـانهها ارائـه
میشـود؛
شـناخت و انتخاب رسانههای مناسـب برای برقراری ارتباط
و دسـتیابی به مخاطبان مورد نظر؛
دسترسی به رسانهها برای بهرهمندی و تولید پیام؛
ب و سـایر
به دلیل محدودیت زمان (2سـاعت در هفته) در کتا 
اجـزای بسـتة آموزشـی تفکر و سـواد رسـانهای پایة دهـم ،دو
ایـدة کلیدی پیگیری میشـود.

بهرهمندی بهینه از رسانهها /رژيم مصرف رسانهاي
سواالت پنجگانه سواد رسانهاي
ضمناً در این کتاب:
در بخـش سـخنی بـا دانشآمـوز ،دانشآمـوزان بـا تولـد
سـواد رسـانهای و مفهوم سـواد درگذر تاریخ و نکات راهنما در
مطالعـة کتاب آشـنا میشـوند.
در فصـل اول رسـانه ،پیـام و آینـدة رسـانه ،پیـام آشـکار و
پنهان و پنج سـؤال اساسـی در سواد رسـانهای معرفی میشود.
در فصـل دوم تـا ششـم ،دانشآمـوزان از طریـق نقـد و
بررسـی رسـانههای گوناگـون ،کاربـرد سـؤاالت اساسـی و
سـؤاالت راهنمـای هـر یـک را تمرین میکننـد و بدین طریق
بـا تسـهیلگری دبیـر ایـن درس ،سوادرسـانهای خـود را ارتقا
میدهنـد .سـؤاالت اساسـی مـورد نظـر عبارتانـد از:
 êاز چـه روشهـا و فنونی برای جلب توجه من اسـتفاده شـده
است؟
 êچه کسی این پیام را توليد کرده است؟
 êچرا این پیام فرستاده شده است؟
 êچطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک میکنند؟
 êچـه سـبک زندگـی ،ارزشها و نظراتـی در این پيـام ارائه یا
از آن حذف شـده اسـت؟
 در فصـل ششـم ،دانشآمـوزان بـا پایـش میـزان بهرهمندیخود از رسـانهها و آشـنایی با اخالق رسـانهای و معیارهای آن،
بـرای رژیم مصرف رسـانهای یـا بهرهمندی مشـروط و محدود
از رسـانهها ،تصمیمگیـری و برنامهریـزی میکنند.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب بـرای اولیـن بـار در نظـام آموزشـی ایـران تولید و
اجـرا میشـود.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است.
 .5یادآوری
 .1انتخـاب محتـوا و سـازماندهی آن و شـیوة ارائـة درسهـای
کتـاب مسـئله محور اسـت.
 .2ایـن درس بـه صـورت جزئـی از یـک بسـتة آموزشـی وارد
فراینـد اجـرا خواهـد شـد و تنها از یک کتاب تشـکیل نشـده
اسـت .اجـزای بسـتة آموزشـی بـه خصـوص کتـاب معلـم
(راهنمـای تدریـس) ،ویدئـو کلیپها ،تصاویـر ،پوسـترها و .....
اجـزای ضـروری بـرای اجـرای ایـن برنامـة درسـی هسـتند.
 .3بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون فنـاوری و تأثیرپذیـری
رسـانهها از آن محتـواي ایـن کتـاب هـر سـال بـه روز رسـانی
خواهد شـد .البتـه آنچه اهمیت دارد شایسـتگیهای اساسـی
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دانشآمـوزان اسـت نـه مفاهیمـی کـه هـر روز دسـتخوش
تغییرند.
 .4بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای محلـی و تغییـرات
پیشبینـی نشـده ،چهـار هفتـه در سـال بـرای طراحـی
فعالیتهـای اختیـاری (غیـر تجویـزی) در نظـر گرفتـه شـده
اسـت.
 .5در انتخاب محتوا ،با محوریت رسـانهها ،مثالها از ارتباطات
انسـانی و رسـانهای انتخـاب شـده اسـت .تـا دانشآمـوزان
یادگیـری خـود را بـه روابـط انسـانی نیز تعمیـم دهند.
 .6انتظـارات عملکـردی به طور نسـبی در حد تحقـق در طول
 56سـاعت پیگیری میشود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
درس تفکر و سـواد رسـانهای درسـی انتخابی است که با توجه
بـه شـرایط و امکانـات مدرسـه در پایـة دهـم یا یازدهـم قابل
ارائه اسـت.

نام كتاب :آمادگي دفاعي
كد كتاب110215 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب ،در ادامـة کتـاب پایـة نهـم و در تحقق بخشـیدن
بـه بصیـرت دفاعی و افزایـش مهارتهای دفاعـی دانشآموزان
تألیف شـده اسـت .قرار گرفتن دانشآموزان در موقعیت تولید
علـم ،تألیـف محتـوای محلـی و منطقهای توسـط معلمـان و
دانشآمـوزان ،محوریـت روشهای مؤثر و مشـارکتی (فعالیت
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محـور) مسـئله محـوری و روزآمـد بـودن از ویژگیهـای ایـن
کتاب اسـت.
 .2معرفی اجمالی
كتاب شامل  12درس به شرح جدول زير است.
فصل اول :معارف دفاعي
شماره درس:
درس :1امنيت و تهديد
ارتقـاي امنيـت ،صلـح و امنيـت پايـدار ،تهديدشناسـي،
دشمنشناسـي ،فتنـه و نفـوذ ،حفاظـت اطالعـات
درس :2اقتدار دفاعي
فرماندهـي كل قوا ،هويـت انقالبي ،اميـدواري ،خودباوري ملي
و ديني ،قـدرت دفاعي
درس :3انقالب اسالمي و بسيج
فلسـفه و تـداوم انقلاب اسلامي ،نهضـت حسـيني ،تفكـر
بسـيجي ،اسـتكبار سـتيزي
درس :4علوم و معارف دفاع مقدس
مراحـل دفـاع مقدس ،مديريت تابآوري و مقاومت در شـرايط
سـخت ،دفاع از سـرزمين ،ايثار و شهادت
درس :5حماسههاي ماندگار
شـهداي نوجوان و الگوساز ،فرهنگ جبهه ،روحيه سلحشوري،
راهيان نور
درس  :6درس آزاد ( )1امنيـت در محل زندگي من ،اسـوههاي
بومـي و محلـي دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ،بسـيج
محله
فصل دوم :مهارتهاي دفاع هوشمندانه
درس  :7مقابله با جنگ نرم
جنـگ نـرم ،دفـاع نـرم ،بصيـرت ،جنـگ روانـي ،رسـانهها،
شـبكههاي اجتماعـي ،بازيهـاي رايانـهاي
درس :8پدافند غيرعامل
اصـول و اقدامـات پدافنـد غيرعامـل ،اولويتهـاي پدافنـد،
مديريـت بحـران ،ايمنسـازي و مستحكمسـازي
درس :9من يك رزم آورم
فنـون دفـاع و رزم ،اسلحهشناسـي و مهـارت تيرانـدازي،
جهتيابـي ،جنـگ و دفـاع شـهري ،ميـن و كميـن
درس :10ايمني و پيشگيري
مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي ،سلامت و بهداشـت ،حوادث
بومي و منطقهاي
درس  :11درس آزاد ()2
نيازهـا و اقدامـات پدافنـد محلـي ،مخاطـرات محلـي و بومي،
(ويژهنامة پاية دهم)

فنـون رزمـي متناسـب بـا جغرافياي منطقـه ،آشـنايي با يك
سرباز
درس  :12امداد و نجات
مهارتهاي كمكهاي اوليه ،اطفاء حريق
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،به لحاظ انسـجام و پیوسـتگی ،مهارتها ،مفاهیم
اساسـی و کلی با کتابهای پیشـین مشـابه اسـت لذا عناوین
دروس ماننـد امنیـت ،بسـیج ،دفاع مقـدس ،انقالب اسلامی،
جنـگ نـرم ،پدافند غیرعامـل ،اقتدار دفاعـی و امـداد نجات با
کتاب قبلی تقریباً یکسـان اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1ایـن کتـاب دارای آموزههـا و روشهای پژوهشـی ،موقعیت
محـور و مبتنی بر شـبکه مفهومی اسـت.
 .2به روز اسـت و براسـاس تهدیدات ،الزامات و بایسـتگیهای
دفاعـی جنگ نرم و سـخت تألیف شـده اسـت.
 .3تولید محتوای بومی و منطقهای دارد.
 .4بـه شـهدای نوجـوان الگوسـاز در سـطوح ملـی و منطقهای
بیشـتر از قبـل پرداخته اسـت.
 .5مکمـل آموزههـا و مهارتهـای دفاعـی قبلـی دانشآموزان
است.
 .6برنامههـای علمی آن شـامل میـدان تیر و اردوهـای راهیان
نور هماهنگ اسـت.
 .7بـه سـایر آموزههـا و کلیـد واژههـای بـا اهمیـت بهعنـوان
مفاهیـم اصلـی و خـرده مفاهیـم توجـه شـده اسـت ،ماننـد
دشمنشناسـی ،فتنه و نفـوذ ،امید ،استکبارسـتیزی ،مدیریت
تـابآوری و مقاومـت در شـرایط سـخت ،روحیة سلحشـوری،
بسـیج محلـه ،امنیـت منطقـهای ،شـبکههای اجتماعـی،
بازیهـای رایانـهای ،مدیریـت بحران ،حـوادث و امـداد بومی و
منطقـهای ،پدافند محلی ،آشـنایی با خدمت مقدس سـربازی
و ...
 .5یادآوری
 .1در ایـن کتـاب ،تـا حد بسـیار زیـاد ،از آوردن متـون حافظه
محـور و طوالنـی خـودداری و برعکـس به زمینههـای فعالیت
محور ،مبتنی بر اسـتفاده از اجزای مختلف بسـتة آموزشی اعم
از لوح فشـرده ،کتاب معلم ،نقشـه و ماکت و دستگاه شبیهساز
(سـمیالتور) آموزش تیراندازی توجه شـده اسـت .ضمن اینکه
در کنـار کتـاب سـه روز آموزش عملی شـامل اطفـای حریق،
امـداد و نجـات ،پدافنـد غیرعامل ،اسلحهشناسـی و میدان تیر
شوپرورش
پیشبینی شـده کـه برابر قانون بـا مشـارکت آموز 
و سـازمان بسـیج دانشآموزی برگـزار میگردد.

 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای یازدهـم و دوازدهـم آمادگـی دفاعـی پیشبینـی
نشـده اسـت اما بنـا به ضـرورت ،مفاهیـم آن بهصـورت درهم
تنیـده بـا دیگـر مفاهیـم ،در سـایر درسهـاً ،
مثلا در ادبیـات
فارسـی ،لحـاظ خواهد شـد.
نام كتاب :كتاب معلم تربيتبدني1
كد كتاب110226 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي12-11-10:
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب در پـی آن اسـت تـا بـا دادن رهنمودهـای الزم
بـه معلمـان ورزش و تربیتبدنـی ،آنـان را در تعلی موتربیـت
دانشآموزانـی واجـد شایسـتگیهای زیـر یـاری کنـد:
 دارای سـواد جسـمانی باشـند و بـا ارزشگـذاری بـه فعالیتجسـمانی و پیـروی از سـبک زندگی فعـال ،سـطح ارتقا یافتة
آمادگی جسـمانی خـود را نشـان دهند.
 دارای سـواد حرکتـی باشـند و بـا بـه کارگیـری مفاهیـمو مهارتهـای ورزشـی ،توانایـی خـود را در اجـرای انـواع
فعالیتهای جسـمانی و ورزشـی مورد عالقـه در موقعیتهای
مختلـف نشـان دهنـد.
 دارای رشـد عاطفی و اجتماعی باشـند و هنگام مشـارکت درفعالیت جسمانی و ورزش رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی
از خود نشـان دهند.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب در بخش اول بـه معرفی برنامـه درس تربیتبدنی
در دورة دوم متوسـطه میپـردازد و در بخـش دوم محتواهـای
آموزشـی الزم را ،بـه همـراه رهنمودها و فعالیتهای آموزشـی
ارائـه میکند.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
این کتاب برای اولین بار تألیف و چاپ میشود.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب برای نخستین بار تألیف شده است.
 .5یادآوری
چـون کتاب درسـی ویـژهای بـرای دانشآمـوزان این پایـه ،در
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برنامة درسـی تربیتبدنی تألیف نشـده ،در این کتاب عالوه بر
معرفـی برنامـه و دادن رهنمودهـای الزم به معلم ،تالش شـده
اسـت محتوای آموزشـی مرتبط بـا دانشآموز و نحـوه آموزش
آن نیـز ارائه گردد.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
هميـن كتـاب بـا مشـخص شـدن بودجهبنـدي هـر پايـه در
ابتـداي هـر فصـل بـراي پايههـاي دهـم و يازدهـم و دوازدهم
تأليـف ميشـود.
نام كتاب :تاريخ 1
كد كتاب110219 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب بایسـتی موقعیتهایـی را فراهـم آورد کـه
دانشآمـوزان بتواننـد بـا بررسـی و مطالعـة شـواهد و مـدارک
مربـوط بـه رویدادها و تحـوالت مهم تاریـخ ،وضعیت تمدنها
و جوامـع بشـری ،بـه خصوص تمـدن و جامعة ایرانـی در عصر
باسـتان را مـورد تحلیـل قـرار دهند پیامدهـای آن را بررسـی
کنند .
 .2معرفی اجمالی
کتاب از سه فصل تشکیل شده است:
فصـل اول بـا عنوان تاریخشناسـی .شـامل سـه درس ،ماهیت،
چیسـتی و کارکـرد دانـش تاریخ و روشهـای تحصیل معرفت
تاریخـی را مـورد بررسـی و کاوش قـرار میدهد.
فصـل دوم بـا عنوان سـپیدهدم تمدنهای جهان ،شـامل سـه
درس ،دسـتاوردهای تمدنهـای باسـتانی بینالنهریـن ،مصر،
هنـد ،چیـن ،یونـان و روم را مـورد بررسـی قـرار میدهد.
فصـل سـوم با عنـوان هویـت و میـراث مـا ،شـامل  10درس،
تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در عصر باسـتان را مورد بررسـی
قـرار میدهد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
در بحـث عصـر باسـتان با کتاب تاریـخ ایران و جهان  1سـابق
مشابه است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
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ایـن کتـاب جدید چـون در چارچوب اسـناد تحولـی و بر پایة
ایدههـای کلیـدی و شایسـتگیهای حـوزة تربیـت و یادگیری
علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی طراحی و تدوین شـده از
حیـث اهداف ،محتوا ،سـاماندهی محتوا و طراحی آموزشـي با
کتاب سـابق بـه کلی متفاوت اسـت.
 .5یادآوری
 .1درسهـای این کتاب در چارچوب طراحی آموزشـی برآمده
از اسـناد تحولی ،تألیف شده است.
 .2در بیشتر دروس به کالس وارونه توجه شده است.
 .3بـه رسـانههای پرشـمار ،مخصوصـاً تصاویـر و فیلـم کوتـاه
مسـتند ،توجه شـده اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
بـرای پایههـای یازدهـم و دوازدهـم ،یعنـی تاریـخ 2و تاریخ ،3
نیـز کتابهـا بـا همیـن رویکـرد تألیـف خواهـد شـد؛ بـا این
توضیـح کـه در کتـاب تاریـخ  2از صـدر اسلام تا پایـان دوره
صفویـه و در کتـاب تاریـخ  3تاریخ معاصر محتـوای کتابها را
تشـکیل خواهد داد.

نام كتاب :رياضي 1و آمار
كد كتاب110212 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهای مناسـب بـرای یادگیری همـة دانشآموزان
در آمـوزش ریاضـی و آمـار مأموریت اصلی این کتاب اسـت.
(ويژهنامة پاية دهم)

 .2معرفی اجمالی
این کتاب از شـش فصل (سـه فصل آمار و سـه فصل ریاضی)
تشـکیل شـده اسـت .سـه فصل اول آن (ریاضی) ادامه ریاضی
نهم اسـت و سـه فصل بعدی (آمار) کاربردی اسـت و متناسب
با رشـتة انسـانی طراحی و تألیف شـده است.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تشـابه ایـن کتـاب بـا کتابهـای ریاضـی نهم و هشـتم
در رویکـرد و نیـز فعالیـت محـور بـودن آن اسـت ،بـه طـوری
کـه دانشآمـوزان در اکثـر موارد در سـاختن و آمـوزش مفهوم
مشـارکت داده شـدهاند.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تمایـز کتـاب بـا کتابهای پیشـین اسـتفادة بیشـتر از
مثالهـای حـل شـده و متن اسـت .همچنیـن در تألیـف این
کتـاب کاربردی کردن مطالب و اسـتفاده از کاربردهای ریاضی
و آمـار در علـوم دیگـر مدنظـر قرار گرفته اسـت.
 .5یادآوری
دبیـران محتـرم کـه داوطلب تدریـس این کتاب هسـتند باید
در زمینـة آمـار آموزشهـای الزم را دیـده باشـند و علاوه بـر
تسـلط نسـبی بـر این علـم ،موضوعـات ریاضـی پایـه را نیز به
خوبـی بدانند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایـة یازدهـم نیز کتابی بـا همین نام خواهیم داشـت که از
دو بخش ریاضی و آمار تشـکیل میشـود؛ اما در سـال دوازدهم
کتـاب فقط به مباحث ریاضـی اختصاص دارد.

نام كتاب :شيمي1
كد كتاب110210 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه

پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس3 :
 .1مأموریت اصلی کتاب
کتابهـای شـیمی مـدارس بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه
«انسـان از آغـاز خلقت خود تا امـروز نیاز به خوراک ،پوشـاک،
امنیت ،بهداشـت و  ...داشـته و در این میان با مشکالتی مواجه
شـده اسـت و نقش علم شـیمی در حل این مسـائل» طراحی
و تألیـف میشـود .بـر ایـن اسـاس رسـالت اصلـی ایـن کتاب
آمـوزش و تربیـت شـهروندانی اسـت کـه سـواد علمـی دارنـد
یعنـی از دانـش و علـم شـیمی در فهـم و حل مسـائل زندگی
خـود به درسـتی بهـره میبرنـد؛ افـرادی که:
 êاهل فکر کردن هستند؛
 êمسئولیت پذیرند؛
 êاز دانش خوب برخوردارند؛
 êمهارت برقراری ارتباط باالیی دارند؛
 êنسـبت بـه خالق ،خلق ،مخلـوق و خلقت روحیـة مراقبت و
محافظـت دارند؛
 êروحیه پرسشگری دارند.
 .2معرفی اجمالی
کتاب دارای  3فصل با عنوانهای زیر است:
 êاز آغاز هستی چه میدانیم؟
 êدرگاه ورود به سیارة آبی؟
 êدر بیکران آب:
در هـر فصـل بخشهایـی بـا عنوانهـای «با هم بیندیشـیم»،
«پیونـد با صنعت» و  ...به منظـور برقراري ارتباط میان دانش و
مسـائل اجتماعی ،ف ّناوری و زیسـتمحیطی با تکیه بر مسـائل
بومـی و منطقـهای طراحی و تألیف شـده اسـت .زمان تدریس
این کتاب در برنامه  3سـاعت در نظر گرفته شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
سـرفصلهای ایـن کتاب بـا کتابهای قبلـی تفاوت نـدارد اما
زیـ ِر عنوانهـا با کتابهای قبلی متفاوت اسـت و سـازماندهی
محتـوا تغییـر کرده اسـت ،تعـداد زیـر عنوانها کاهـش یافته
اسـت .از نـگاه آموزشـی ،رویکـرد آمـوزش فعـال حفـظ شـده
است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب براسـاس برنامة  1تـا  12طراحی ،تدویـن و تألیف
شـده اسـت .در ایـن فراینـد ،از تجمیع مفاهیـم در یک کتاب
پرهیـز شـده اسـت .بـرای نمونـه ،مفاهیـم اسـتوکیومتری در

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)

57

هـر سـه کتـاب وجـود دارد ولی متناسـب بـا هر کتـاب تألیف
و تدریـس میشـود .در سـازماندهی محتـوا از رویکـرد کل بـه
جز اسـتفاده شـده اسـت .در پایان فصل مجموعه پرسـشها و
تمرینهـا اضافه شـده اسـت.
 .5یادآوری
این کتاب دارای چند ویژگی به شرح زير است:
 éزمینه محور است؛
éتا حد امکان بومیسازی شده است؛
 éرویکرد توسعه پایدار را دنبال میکند؛
 éفعال است؛
 éدر آن به رویکرد کاوشگری توجه شده است.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای  11و  12نیـز کتابهای شـیمی ،برای رشـتههای
ریاضیفيزيـك وعلومتجربی ،تولید میشـود همـه ویژگیهای
ذکـر شـدة فـوق در مـورد ایـن کتابها صـدق خواهد کـرد با
این توضیح که سـاعات تدریس شـیمی پایة  11سـه ساعت و
شـیمی پایة  12چهار سـاعت خواهد بود.

نام كتاب :زيستشناسي1
كد كتاب110216 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
 éآشـنایی دانشآمـوزان بـا موضـوع علـم زیسـت شناسـی و
روش آن؛
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 éآمادهسازی دانشآموزان برای زندگی فعال و خالق؛
 éآمـوزش مفاهیم زیستشناسـی در ارتباط بـا نیازهای فردی
و حرفهای؛
 éتربیت علمی و منطقی دانشآموزان.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب به تشـریح و تبییـن پـارهاي از مفاهیم اساسـی در
ارتبـاط بـا نیـاز بـه مـاده و انـرژی ،فرایندهـا و دسـتگاههای
تخصصیافتـه در اینبـاره در جانداران میپـردازد .محور اصلی
مباحـث در این کتاب انسـان اسـت ولـی تنوع سـاز و کارهای
کسـب مـاده و انـرژی در سـایر جانـداران نیز به اختصـار بیان
میشـود .محتـوای کتـاب در هفت فصل تنظیم شـده اسـت.
ابتـدا بـه معرفی علم زیستشناسـی در گـذر زمان میپـردازد.
سـپس به فیزیولوژی بعضی دسـتگاهها در بدن انسان از جمله
گـوارش ،تنفـس ،گردش مواد و دفع اشـاره میشـود ،با مبحث
سـلول و بافتهـای گیاهـی ادامه مییابـد و با تغذیـه ،جذب و
انتقـال در گیاهان پایـان میپذیرد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
مفاهیم و فرایندهای اساسـی در ارتباط با کسـب ماده و انرژی
در ایـن کتـاب با کتابهای قبلی یکی اسـت.
در ضمـن کتـاب جدید براسـاس تجربههای گذشـته و اصالح
اشـکاالت قبلی تدوین شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 محـور قـرار دادن انسـان در آموزش مفاهیم مرتبط با کسـبمـاده و انرژی؛
 بـا توجـه بـه اینکـه در دوره متوسـطه اول بـه موضوعهـایسـلول ،بافـت ،مولکولهـای زیسـتی و آناتومـی دسـتگاههای
بـدن انسـان ً
قبلا پرداخته شـد در این کتاب بـه آن موضوعها
در حـد لـزوم ،بـه همـراه فیزیولـوژی دسـتگاهها ،توجه شـده
اسـت تـا از تکـرار مطالـب قبلی پرهیز شـود.
 .5یادآوری
 .1آمـوزش ایـن کتـاب مسـتلزم بهکارگیـری ظرفیـت
دانشآمـوزان در امـر یادگیری اسـت و معلـم در این کتاب باید
بـه نقـش هدایتگـر بـودن خـود بـاور داشـته باشـد.
 .2در ایـن کتـاب پـس از پرداختـن بـه فیزیولوژی دسـتگاهها
در بـدن انسـان به تنـوع موضوع در جانـواران نیز میپـردازد تا
دانشآمـوز بـا مقایسـه آنها ،به نظـم و یکپارچگـی موجود در
طبیعت پـی ببرد.
 .3بـا توجـه بـه بازخـوردی کـه از تدریس کتابهای گذشـته
بـه دسـت آمـده و ابـراز نارضایتـی دبیـران و دانشآمـوزان از
کنـار هـم بودن مطالـب گیاهی و جانـوری ،در ایـن کتاب این
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مباحـث از هـم جـدا شـده تا یادگیـری آنها آسـانتر شـود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
بـرای سـالهای یازدهـم و دوازدهـم نیـز کتابهـای زیسـت
شناسـی  2و زیستشناسـی ،3شـامل موضوعـات و مفاهیـم
مرتبط با سـامانههای زیسـتی ،از سـلول تا بومسـازگان ،تألیف
خواهد شـد.

نام كتاب :زبان انگليسي1
كد كتاب110230 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش چهـار مهـارت زبانـی بـا رویکـرد ارتباطـی فعـال و
خودباورانـه در حوزههـای فردی ،اجتماعـی ،علمی و تحصیلی
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب اولیـن کتـاب از مجموعـه کتابهـای
 visionمیباشـد کـه خـود اسـتمرار و ادامـة مجموعـه
کتابهـای  prospectمیباشـد .کتابهـای vision 1-3که
بـرای تدریـس در پایههـای تحصیلی دهم تـا دوازدهم طراحی
شـدهاند کمـاکان با رویکـرد ارتباطی فعـال و خودباورانه تألیف
شـده يـا میشـوند .ایـن کتـاب دارای چهـار فصل کلی اسـت
و هـر فصـل دارای چندیـن زیـر فصل اسـت کـه در چارچوب
مهارتهای چهارگانة زبانی تألیف شـده اسـت .بسـتة آموزشی
زبـان پایـة دهـم دارای کتـاب دانشآمـوز ،کتـاب کار ،کتـاب
راهنمـای معلـم ،لـوح فشـردة صوتـی دانشآمـوز و همچنین
فیلـم آموزشـی راهنمـای معلـم (بر فراز آسـمان) میباشـد.

 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب بـه لحاظ شـکلی و محتوایـی در امتـداد منطقی و
علمی کتابهای زبان انگلیسـی دورة متوسـطه اول میباشـد.
همچنیـن رویکـرد آموزشـی کتـاب ،شـیوة طراحـی مطالب و
توجه همزمـان به هر چهار مهارت ،نحـوة طراحی فعالیتهای
ً
کاملا همسـو با کتابهای پیشـین
کتـاب کار و مـوارد دیگـر
است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در ایـن کتـاب عالوه بر گسـترش دامنه واژگانـی دانشآموزان،
دو مهارت خواندن و نوشـتن به نسـبت کتابهای قبلی تکامل
بیشـتری مییابنـد و دانشآمـوزان بـا راهبردهـای خوانـدن و
نوشـتن بیش از پیش آشـنا میشـوند.
 .5یادآوری
 .1تدریـس ایـن کتـاب مسـتلزم آشـنایی معلـم بـا روح کلی
رویکـرد ارتباطـی فعـال و خودباروانـه اسـت.
 .2مطالعـة دقیـق راهنمـای معلـم ایـن کتـاب و مجموعـه
کتابهـای ( visionپایههـای هفتم تا نهـم) و توجه مجموعه
فیلمهـای بـر فـراز آسـمان مـورد تأکید اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
با تألیف کتابهای  vison 2 ،3ادامه پیدا خواهد کرد.
نام كتاب :عربي1
كد كتاب110207 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
مأموریـت ایـن کتـاب عبـارت اسـت از پـرورش مهارتهـای
چهارگانـه زبانـی ،شـامل شـنیدن ،خوانـدن ،سـخن گفتـن
و نوشـتن بهمنظـور فهـم بهتـر قـرآن ،متـون دینـی و زبـان و
ادبیات فارسـی .این کتاب با توجه به اسـناد باالدسـتی «قانون
اساسـی»« ،برنامـة درسـی ملـی» و «راهنمای برنامة درسـی»
نوشـته شـده اسـت و راهنمای برنامة درسـی عربی نیز نقشـه
راه بـرای تألیـف کلیـة کتابهـای درسـی عربی اسـت.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب هشـت درس دارد و در آن علاوه بـر  359کلمـه
جدیـد ،حـدود  850واژة عربی کتابهای هفتم ،هشـتم و نهم
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نیـز تکرار شـده اسـت .پـس در حقیقت هـدف این کتـاب ،در
بخـش واژگان ،آمـوزش حدود  1200واژة پربسـامد زبان عربی
اسـت .کتـاب متـن محور اسـت ،یعنی همـه چیـز در خدمت
فهـم متنهـا و عبارتها اسـت .وقتی دانشآموز خوب بشـنود،
خـوب بخوانـد و خوب بفهمـد و ترجمه کند؛ در سـخن گفتن
نیـز مهارت خواهـد یافت.
دانشآمـوزان پایـة دهـم قب ً
ال با این سـاختارها آشـنا شـدهاند:
انـواع فعـل (ماضـی ،مضارع ،امـر ،نهی ،نفی ،مسـتقبل ،معادل
ماضـی اسـتمراری) ترکیـب اضافـی و وصفـی بـرای ترجمـه،
ترکیـب مخلـوط ماننـد «اخوکـن الصغیـر» ،اعـداد اصلـی و
ترتیبـی؛ یعنـی یک تـا دوازده و یکم تـا دوازدهم .وزن و ریشـه
کلمـات ،اسـم اشـاره ،کلمات پرسشـی ،و سـاعتخوانی.
در ایـن کتـاب هر چنـد درس اول مرور -آموختههای پیشـین
اسـت ،امـا در سـایر درسهـا نیـز این مرور انجام شـده اسـت.
ً
مثلا در درس دوم عددهـا آمـوزش داده میشـوند کـه در
متوسـطه اول نیـز عددهـای اصلـی و ترتیبـی تـا  12آمـوزش
داده شـده بودنـد .در ایـن کتـاب همچنیـن عددهـای اصلی از
یـک تـا صـد و عددهـای ترتیبـی از یکـم تـا بیسـتم آموزش
داده خواهـد شـد .البتـه ،مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و
ویژگیهـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی کتـاب نیسـت.
بدیهـی اسـت کـه در کتاب درسـی این مطابقتهـا در متون و
عبـارات وجـود دارد و دانشآمـوز ،با دقت در خـودش میتواند
ایـن ظرافتهـا را کشـف کنـد ،امـا آمـوزش و ارزشـیابی آنها
مدنظـر نیسـت .دانشآمـوزان ،قب ً
ال در متوسـطه اول ،بـا هر دو
فعـل مجـرد و مزیـد و صـرف فعلهای ثالثی مجـرد صحیح و
سـالم آشـنا شـدهاند و حـال در این کتـاب با فعلهـای مزید و
حتـی فعلهـای مهمـوز ،مضاعف و معتل نیز آشـنا میشـوند.
ـرقَ  ،ا ِشـ َت َری،
ماننـد :آ َم َ
ـم ،أَتَـی ،أَ َ
جـاب ،أَ َح َّ
ـن ،اِب َت َس َ
ـب ،ا ِح َت َ
صـاب ،أَ َ
َّ
َ
ـر َج ،حـا َولَ ،حـذ َر ،زا َد و  ...درسهای سـوم
أَ َ
عطـی ،ت ََخ َّ
و چهـارم ،بـدون ذکـر اصطالحـات ثالثی مجـرد و مزیـد ،این
فعلهـا بـاز آمـوزی شـدهاند .دانشآمـوز ً
قبلا با شناسـههای
فعلهـای ثالثـی مجرد آشـنا شـده اسـت .در حقیقـت هدف
آموزشـی این دو درس این اسـت که با اسـتفاده از آموختههای
ِ
سـه سـال اول ،دانشآمـوز بـا فعلهایـی آشـنا شـود کـه فعل
«ماضی سـوم شـخص مفرد» آنهـا «ثالثی مزید» یـا بیش از
سـه حرف اسـت .تشـخیص ثالثی مزیـد از ثالثی مجـرد ،ذکر
نـوع باب ،سـاخت یا صـرف فعـل و ترجمه از فارسـی به عربی
آن از اهـداف آموزشـیاسـت .دانشآموز فقط بایـد بتواند فعل
و مصـدر ثالثـی مزید را درسـت ترجمه کند و ماضـی ،مضارع،
امـر و نهـی و مصـدر آنهـا را از هم تشـخیص دهد.
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از فعلهـای معتـل ،مهموز و مضاعـف ،در حالتهایي که دچار
تغییرات پیچیده میشـوند ،در ارزشـیابی سـؤال نمیشود؛ زیرا
قواعـد ایـن فعلهـا در این کتاب لحاظ نشـده اسـت .منظور از
تغییـرات پیچیده مواردی مانند حذف حرف علّـه ،ادغام و ّ
فک
ادغـام ،املای همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط به
ویژگیهـای متفاوت فعلهای غیرصحیح و سـالم میباشـد.
در بخـش واژهنامـه (جـز دو درس اول و دوم) مضـارع و مصـدر
فعلهـای ماضی ثالثی مزید مدام تکرار شـده اسـت .این تکرار
تـا انتهـای کتـاب ادامـه دارد تا دانشآمـوز کمکم ایـن فعلها
را بشناسـد؛ امـا مصدر فعلهایی مانند دل ،سـار ،رجـا ،رضی و
 ...چون قیاسـی نیسـتند نیامده است.
در درس پنجـم جملههای اسـمیه و فعلیه تدریس میشـود و
هـدف از آن شـناخت اجـزای جمله یعنی فعـل ،فاعل ،مفعول
بـه ،مبتـدا بـه خبـر اسـت؛ امـا اعرابگـذاری کلمـات هـدف
نیست .
تشـکیل (حرکتگـذاری کامـل) متن یا عبـارت از اهـداف این
کتاب نیست.
در درس ششـم اعـراب جملـه اسـمیه و فعلیـه و چهـار حالت
اعـراب (رفـع ،نصـب ،جـر و جـزم) آمـوزش داده شـده اسـت.
هـدف فقـط شـناخت اجـزای جملات اسـت و اعرابگـذاری
هدف آموزشـی نیسـت.
در درس هفتـم فعـل مجهـول تدریـس میشـود .هـدف ایـن
اسـت که دانشآمـوز جملههای دارای فعال مجهول را درسـت
معنـا کند .تبدیل فعـل معلوم به مجهـول و برعکس در جمله
هدف نیسـت.
جـر آمـوزش داده میشـود.
در درس هشـتم معانـی حـروف ّ
دانشآمـوز بایـد بتواند حروف جـر و جار و مجـرور را در جمله
جـر در اسـم مجـرور هـدف
تشـخیص دهـد .اعرابگـذاری ّ
نیسـت .در ایـن درس نـون وقایـه نیـز تدریـس شـده اما مثل
همیشـه سـاخت مدنظر نیسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،همانند کتابهای پيشـين ،شـامل متـن آغازین،
واژهنامـه ،شـرح قواعد و تمرینات اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در ایـن کتـاب بسـیاری از واژگان کتابهای قبلی تکرار شـده
اسـت؛ همچنیـن در هـر درس پـارهای از واژههـای درسهـای
قبـل تکرار شـدهاند .تمرینات کاربرد واژگان ،بیشـتر ،براسـاس
واژگان کتابهـای قبلـی هسـتند .بخـش مکالمـه نیـز که در
خواسـت دبیرخانه ،گروههای آموزشـی ،معلمان و دانشآموزان
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بـوده اسـت درصـدی از کتـاب را به خود اختصاص داده اسـت.
بیشـتر تصاویر کتاب را عکس تشـکیل میدهد نه نقاشی ،زیرا
دانشآمـوزان تصویـر واقعی را بیشـتر میپسـندند .کتابهای
پیشـین قاعده محـور بود .ولی کتابهای کتـب جدید در عین
حـال کـه قواعـد در آنها حذف نشـده متن محور میباشـند.
 .5یادآوری
 .1در گذشـته بیـن آمـوزش عربـی در دبیرسـتان و دانشـگاه
تداخـل وجود داشـت .امـا در کتابهـای جدید بخشـی از کار
بر عهده دانشـگاه گذاشـته اسـت ،بـه ویژه که سـاعت تدریس
عربـی در رشـته ادبیـات و انسـانی به نصف تقلیل یافته اسـت.
التحلیـل الصرفـی و االعراب (تجزیـه و ترکیـب) از اهداف این
کتـاب نیسـت؛ امـا دانشآمـوز بهعنـوان نمونه باید تشـخیص
دهـد کـه «کاتـب» و «مکتـوب» اسـم فاعـل و مفعولانـد؛ یـا
«اسـترجع» فعـل امر اسـت و معنـای «کاتـب» و «مکتوب» و
«اسـترجع» را بداند.
 .2نیـازی بـه دادن جـزوة مکمل قواعـد به دانشآموز نیسـت،
زیـرا هـر چه الزم بـوده در کتاب آمده اسـت و یا در سـالهای
بعد خواهـد آمد.
 .3مکالمـه ،نمایش ،سـرود ،ترجمه تصویری و داستاننویسـی
عملـی درس عربی محسـوب میشـود .مدارسـی که وقت
کار
ِ
اضافـه دارنـد یـا دانشآمـوزان خاصـی را ثبت نـام کردهاند می
تواننـد بهعنوان فوق برنامه در چنین زمینههایـی دانشآموزان
را فعال کنند.
 .4جمله سـازی و اعرابگذاری از اهداف کتاب درسـی نیسـت
و نباید از آنها سـؤال طرح شـود.
 .5در سـایه درسـت خوانـدن ،درسـت فهمیـدن و ترجمـه
درسـت ،مهارت سـخن گفتن نیز حاصل خواهد شـد .میتوان
در کالس مکالمه کرد ،اما باید توجه داشـته باشـیم که شـمار
اندکـی از دانشآموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافتهای
دسـتوری را به خاطـر بیاورند و رعایت کنند .زیرا بـه یادآوردن
قواعـد هنگام سـخن گفتن برای هر زبانآموزی دشـوار اسـت.
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت بـا نوشـتن قابـل
مقایسـه نیسـت .باید به این نکتة بسـیار مهم توجه شـود تا در
آمـوزش مهارت سـخن گفتن بـه دانشآموز ضربه وارد نشـود.
نظـر به دشـواری مکالمه باید در امتحانات ،مسـابقات و کنکور
صرفـاً از همـان عبـارات موجود در کتاب سـؤال طـرح گردد.
 .6آمـوزش فعـل و ضمیر در سـه کتاب عربی متوسـطه اول با
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضمایر به
صورت (من ،تو ،او ،ما ،شـما ،ایشـان) اسـت؛ سـبک پیشین به
ایـن صـورت بـود( :هـو ،هما ،هـم ،هی ،همـا ،هن ،انـت ،انتما،

انتـم ،انـت ،انتما ،انتن ،انـا ،نحن) تدریس آزمایشـی این کتاب
بـه مـا نشـان داد کـه دانشآمـوزان بـا این شـیوه بسـیار بهتر
درس مـی آموزنـد .از آنجـا کـه درس عربـی در رشـته علـوم
انسـانی تخصصـي و دانشآمـوزان بایـد بـا اصطالحـات خاص
زبـان عربـی آشـنا شـوند ،در درس اول صـرف فعـل مطابـق
کتابهـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صیغهها
ذکر شـده اسـت.
 .7معنای کلمات در امتحان باید در جمله خواسته شود.
 .8آمـوزش فعلهـای معتـل ،مهمـوز ،مضاعف و نیـز هر گونه
فعلـی کـه تغییـرات پیچیـدة صرفـی دارد از اهـداف کتـاب
نیسـتً .
مثلا اگرچـه در کتـاب فعل «اسـتفاده» بـه کار رفته
و فعـل «اسـتفعل» نیـز آموزش داده شـده اسـت؛ امـا نباید از
فعل «اسـتفد» سـؤال دهیم؛ البتـه اگر معنای «اسـتفادت» را
بخواهیـم اشـکالی نـدارد .منظـور از تغییـرات پیچیـدة صرفی
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه ،ادغام و ّ
فـک ادغـام ،امالی
همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط بـه فعلهای غیر
صحیح و سـالم میباشـد.
در پایـان از همـکاران ارجمنـد میخواهیـم تا با رویکـرد دفتر
تألیـف همـگام شـوند؛ زیـرا دانشآموزان بـا همین رویکـرد از
دورة اول متوسـطه به دورة دوم آمدهاند و در سـالهای بعد نیز
کتابهـای عربـی عمومی پایههـای یازدهم و دوازدهـم ادامه و
مکمـل همیـن روش خواهند بود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
همـان طـور کـه کتـاب دهـم (کتـاب فعلـی) ادامـه روش
کتابهـای هفتم تا نهم اسـت ،کتابهـای یازدهـم و دوازدهم
نیـز ادامـه ایـن کتـاب خواهنـد بود.
نام كتاب :منطق
كد كتاب110223 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
کمـک بـه رشـد تفکر عقلـی و توانـا نمـودن دانشآمـوزان در
تعریـف و اسـتنتاج و نهایتـاً ارتقـای توانایـی آنهـا در کشـف
درسـت نماها (مغالطات) از حقایـق ،مأموریت اصلی این کتاب
است.
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 .2معرفی اجمالی
کتاب منطق شـامل سـیزده درس اسـت .از درس اول تا ششم
بـه بحـث تصـورات اختصـاص دارد کـه طـی آن دانشآمـوز
ِ
تعریـف درسـت و قواعد آن آشـنا
بـا انـواع تعریـف ،چگونگـی
میشـود .از درس ششـم تا سـیزدهم نیز به بحث قضایا ،اقسام
احـکام و جایـگاه آن در اسـتدالل اقسـام قیـاس ،ارزش قیاس
و مـاده قیـاس اختصـاص دارد و در نهایـت به بحـث مغالطات
پرداخته شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب همـان کتـاب پیشـین اسـت کـه در پایـة سـوم
دبیرسـتان تدریس میشـد با این تفاوت کـه بعضی از مباحث
ثقیـل آن ،بـرای تسـهیل درک دانشآمـوز پایـه دهـم ،حذف
شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
تمایز آن حذف جداول صدق و اثبات ضروب است.
 .5یادآوری
 .1از نکات برجسـته این کتاب زبان سـاده و فرایند مدار بودن
مباحث آن است.
 .2بـه مجریـان توصیه میشـود که حتماً راهنمای معلـم را در
اختیـار دبیران ایـن درس قرار دهند زیرا بیـش از هفتاد درصد
این دبیران غیـر مرتبطاند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
منطـق فقـط در پایـة دهـم تدریس میشـود ولی بـا توجه به
اینکه بسـیاری از مباحث فلسـفی بر تعاریف دقیق ،استداللها
و قیاسهـای پیچیـده متکی اسـت ،لـذا مباحث ایـن درس به
طـور غیرمسـتقیم در دروس مرتبـط در پایههـای باالتـر هـم
وجـود دارد و دبیـران آن درسهـا مجبورنـد بـه فراخـور درس
مباحث را یـادآوری نمایند.
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نام كتاب :هندسه1
كد كتاب110213 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:رياضيفيزيك
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهای مناسـب بـرای یادگیری علم هندسـه برای
همـة دانشآمـوزان مأموریت اصلی کتاب اسـت.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل و در مجمـوع شـامل مباحثي
چـون ترسـیمات هندسـی ،اسـتدالل ،تشـابه و تالـس ،چنـد
ضلعیهـا و شـهود و تجسـم هندسـی میباشـد کـه در ادامـة
هندسـة متوسـطه اول آرام آرام سـطح تجریـد را در قـدرت
اسـتدالل بـاال میبـرد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
رویکـرد آموزشـی کتاب شـباهت زیادی به کتابهـای ریاضی
سـالهای قبـل دارد و از روش فعـال در آمـوزش مفاهیـم نیـز
استفاده شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
بـا توجه به اینکـه دانشآموزان در پایههای دوره اول متوسـطه
درسـی بـه اسـم هندسـه نخواندهانـد ایجـاب میکنـد کـه در
تدریـس ایـن کتـاب بـر یادگیـری از طریق شـهود بـه تجرید
بیشـتر تأکید شود.
 .5یادآوری
چیـزی کـه ممکـن اسـت بـه آمـوزش این کتـاب لطمـه وارد
کنـد عـدم توجـه بـه اهـداف تعریـف شـده بـرای هـر مفهوم
اسـت .لـذا الزم اسـت دبیرانـی کـه تدریـس ایـن کتـاب را بر
(ويژهنامة پاية دهم)

عهـده میگیرنـد ،عالوه بر داشـتن معلومـات الزم از هندسـه،
بـه اهـداف آموزشـی هندسـه در دورههای تحصیلـی نیز واقف
باشند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایـه یازدهـم نیـز کتاب هندسـه خواهیـم داشـت .در پایه
کم و
دوازدهـم مباحـث هندسـی وجـود خواهـد داشـت ولـی ّ
کیـف آن بعـدا ً معلـوم خواهد شـد.
نام كتاب :ديني ،اخالق و قرآن1
كد كتاب110205 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مفاهیم دینی
 .2معرفی اجمالی
درس اول :هدف زندگی
درس دوم :سرمایههای انسان
درس سوم :خود حقیقی
درس چهـارم :پنجـرهای بـه روشـنایی (دیـدگاه معتقـدان و
منکـران معـاد)
درس پنجم :آینده روشن (امکان و ضرورت معاد)
درس ششم :منزلگاه بعد (برزخ)
درس هفتم :واقعه بزرگ (قیامت)
درس هشتم :فرجام کار (بهشت و جهنم)
درس نهـم :آهنـگ سـفر (برنامهریـزی برای حرکت در مسـیر
الهی)
درس دهم :اعتماد بر او
درس یازدهم :دوستی با حق (آثار دوستی با خداوند)
درس دوازدهم :یاری از نماز و روزه
درس سیزدهم :فضیلت آراستگی
درس چهاردهم :زیبایی عفاف
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتاب اصالح شـدة کتـاب دیـن و زندگی دوم دبیرسـتان
اسـت .ده درس آن همـان درسهایی اسـت که در کتاب قبلی
آمـده بـود (البتـه با برطـرف کردن نقـاط ضعف ایـن درسها)
و تنهـا دو درس آن جدیـد اسـت (درس اول و درس هشـتم).

ضمنـاً بـه دلیـل کاهـش سـاعات درس دینی به دو سـاعت به
ناچـار ایـن کتاب برخلاف کتب قبلی کـه  16درس بود به 12
درس کاهـش یافت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1نقـاط ضعـف کتاب گذشـته بـا توجه بـه نظرات همـکاران
اصالح شـده اسـت؛
 .2این کتاب در قالب دوازده درس طراحی شده است؛
 .3تصویرگری بهتری بر روی این کتاب انجام گرفته است.
 .5یادآوری
ایـن کتـاب دارای نرمافزار بر فراز آسـمان (شـامل متن ،کلیپ،
فیلم و عکسهای مرتبط و شـیوة تدریسـی تصویـری کتاب و
نیـز کتاب راهنمای معلم میباشـد که انتظار مـیرود همکاران
حتماً از این دو اسـتفاده کنند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
برای پایه یازدهم کتاب دین و زندگی سـوم دبیرسـتان و برای
پایـه دوازدهم نیز کتاب پیشدانشـگاهی اصالح خواهد شـد و
در اختیـار دانشآموزان قـرار خواهد گرفت.

نام كتاب :كتاب كار زبان خارجي
كد كتاب110231 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس- :
 .1مأموریت اصلی کتاب
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آمـاده سـاختن تمرینهـا و موقعیتهـای یادگیـری مرتبط با
کتـاب دانشآمـوز بـرای دانشآمـوزان
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل متناظر با کتاب درسـی اسـت
و در آن ،بخشهـا و تمرینهایـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه که
بـه نوعـی مکمل فراینـد آمـوزش در بعضی بخشهـای کتاب
دانشآمـوز اسـت .بعضـی تمرینهـا هـم بـرای حـل در منزل
طراحی شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ً
ایـن کتـاب ،به لحاظ رویکـردی و نوع فعالیتها ،کامال همسـو
و مرتبط با کتابهای کار دورة اول متوسـطه اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
از نظـر طراحـی و صفحهپـردازی ایـن کتـاب داراي تصاويـر
بيشـتر و جذابتر از کتابهای قبلی و متناسـب با رشـد سنی
دانشآمـوزان اسـت و در محتـوا نیـز بـه دو مهـارت خواندن و
نوشـتن بیشـتر توجه شـده است.
 .5یادآوری
ً
ایـن کتـاب مکمـل کتـاب دانشآمـوز اسـت و حتمـا باید هم
در کالس درس و هـم در منـزل توسـط دانشآمـوزان مـورد
اسـتفاده قـرار بگیـرد و دبیـران هـم بایـد نسـبت بـه تصحیح
اشـکاالت دانشآمـوزان اهتمـام داشـته باشـند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای آتـی نیـز به همین صـورت کتاب کار جزء بسـتة
آموزشـی خواهد بود.

فصـل اول :کلیـات شـامل  .1معرفـی محیـط آزمایشـگاه .2
شـیوههای کار در آزمایشـگاه  .3ایمنـی کار در آزمایشـگاه
فصـل دوم :روش علمـی؛ در ایـن فصـل روش علمـی ،در قالب
یـک یـا چند مصـداق عملیاتی تشـریح میشـود.
فصل سـوم :فعالیتهای علمی و عملی شـامل  .1آزمایشهای
نمایشـی و انگیزشـی  .2آزمایشهـای دسـتورالعملی .3
آزمایشهـای مبتنـی بـر کاوشـگری  .4پـروژه
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است و مشابه گذشته ندارد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است.
 .5یادآوری
 .1در این کتاب ،رویکرد سـازماندهی محتوا اکتشافی و مبتنی
بر کاوشـگری است.
 .2به نگرانیهای زیسـتمحیطی توجه شـده اسـت (زبالههای
آزمایشـگاهی را مدیریت میکند و .)....
 .3آزمایشهـای کتـاب بایـد کاربـردی و مرتبـط بـا زندگـی
دانشآمـوز باشـد.
 .6وضعیت این کتاب در پایههای یازدهم و دوازدهم
در پایههـای یازدهـم و دوازدهـم نیز کتابی با ایـن عنوان وجود
دارد کـه محتـوای آن ،بهصـورت کامـل و مبسـوط ،همسـو با
اهـداف کتابهای درسـی حـوزه علوم تجربـی طراحی خواهد
شـد ،بـه طـوری کـه مـدارس بتواننـد آزمایشهـای مرتبط با
محتـوای آن را بـا توجـه بـه امکانات و شـرایط خـود انتخاب و
اجـرا کنند.

نام كتاب :آزمايشگاه علوم
كد كتاب110217 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :علوم تجربي و رياضي  -فيزيك
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

نام كتاب درسي :هنر
كد كتاب درسي110222 :
دوره تحصيلي :دوم متوسطه
پايه تحصيلي :دهم
رشتهتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش مهارتهـای فراینـدی علـوم تجربـی و حـل مسـائل
مرتبـط بـه زندگی بـه روش علمی ،مأموریت اصلـی این کتاب
است.
 .2معرفی اجمالی
این کتاب دارای سه فصل به شرح زیر است:

 .1مأموريت اصلي كتاب درسي:
تمامـي وجـوه زندگـي از طريق هنـر در ارتباط بـا يكديگر قرار
دارنـد و نميتـوان هنـر را بـه آسـاني و به صورت يـك موضوع
جدا و منفصل از سـاير دروس و مسـائل زندگي بررسـي نمود.
هنـر ماننـد زندگـي ،در جهان پيچيدة مـا زنده و پوياسـت .در
ايـن كتاب سـعي شـده تا بـه .1 :ارتقا درك شـرايط اجتماعي
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جهـت بـروز توانمندي هنـري خود  .2تربيت مفسـرين هنري
از طريق تربيت نگرش ،شـناخت ،تحليـل ،بيان و نتيجهگيري
منطقـي و اصولـي هنري و تعميم در تمامي زندگـي  .3ارتقاي
تـوان شـناخت و درك فرهنـگ بومـي و سـنتي خـود و ديگر
كشـورهاي جهان  .4ارتقا تربيت و درك زيباييشناسـي دست
پيدا كنيم.
 .2معرفي اجمالي محتواي كتاب درسي:
ايـن كتـاب بـر  4پودمـان تعاملـي اسـتوار اسـت .1 .زيبايـي
و هنـر :در ايـن بخـش سـعي گرديـده تـا بـا ارائـه توضيحات،
تصاويـر آثـار هنـري و تمرينـات متنـوع نـوع نـگاه ،رفتـار و
شـنيدن دانشآمـوزان تغييـر و تقويـت و تصحيـح گـردد و با
ارائـه تعاريف مختصـري از زيباييشناسـي ذهـن دانشآموزان
را بـه تعاريـف و نظريههـاي مطـرح شـده بهصـورت محـدود
آشـنا سـازد .2 .پودمـان خالقيـت جهـت پـرورش خالقيت و
بـروز توانمنديهـاي فـردي و گروهـي را فراهـم آورده اسـت.
 .3اختصـاص بـه تحليـل آثـار هنـري دارد كه مأموريـت ويژة
ايـن بخـش آمـوزش الفباي تفسـير و تحليل و تفكـر هنري و
منطقـي در ديـدار بـا آثار هنري اسـت و پودمـان  .4به مطالعه
هنرهـاي بومي و فرهنگهـاي متنوع پرداخته تـا دانشآموز را
با غنا و معاني ريشـهدار و ديرينه فرهنگ خويش آشـنا سـازد
و او را بـه سـوي كارآفرينـي هنـري سـوق دهد.
 .3وجه تشابه اين كتاب با كتابهاي گذشته:
ايـن كتـاب در ادامه كتابهاي فرهنگ و هنر سـالهاي قبل و
در توضيح مطالب خود به هنرهاي عكاسـي ،نقاشـي ،گرافيك
و غيـره ميپردازد و تفسـير ،تحليل ،زيباييشناسـي ،خالقيت،
توجو
بـروز ريشـههاي فرهنگـي را در آنـان عميقتـر جسـ 
مينمايد.
 .4وجه تمايز اين كتاب با كتابهاي گذشته:
بـه دليـل سـن مخاطبين و رشـد تفكـر منطقي و اسـتداللي
دانشآمـوزان ،مباحـث عمـق بيشـتري يافتـه و بـه صـورت
پايـهاي و تحليلـي بـه آثـار هنـري و فرهنگ و هنر نگريسـته
شـده تـا دانشآمـوزان در ايـن مجـال بتوانند تفكر يـا تفكرات
و عواملـي ماننـد مذهب ،آداب و رسـوم و ديگر مسـائلي كه در
پشـت خلـق آثـار هنـري اسـت را مـورد توجـه قـرار داده و در
تحليـل اثـر هنري و يا هر مسـئلة زندگـي داراي ديد وسـيع و
چنـد بُعـدي گردند.
تفكر 
 .5توصيهها و نكات برجسته:
مهمتريـن مسـئلهاي كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن
كتـاب آخريـن فرصـت بـراي مطالعـه هنـري جهت برخـي از
دانشآمـوزان اسـت .اگـر تمامي افـراد جامعه مـا داراي آگاهي

بـاالي هنـري باشـند جامعـهاي زيباتـر و خالقانهتـر خواهيـم
داشـت .پـس توصيه ميگـردد در اجراي ايـن درس در مدارس
تجهيـزات و معلميـن خبـره و نـگاه جديتري به وجـود آيد تا
كتـاب بـه اهـداف بلندمرتبـه حيات طيبـه نزديـك گردد.
 .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم:
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه دهم و يازدهم در كنـار دو درس
تفكـر و سـواد رسـانهاي و كارگاه كارآفرينـي و توليد به صورت
انتخابـي وجـود دارد هـر چنـد كـه ايـن دروس همگي بسـيار
مهـم بـراي آينـده دانشآمـوزان هسـتند ،امـا به دليـل اينكه
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايههاي بعدي ادامه نخواهد داشـت.
بهتر اسـت حتماً در پايـه دهم و يا يازدهم تدريـس گردد ،زيرا
ارتباطـي تنگاتنگ با همـة دروس دارد.

نام كتاب :عربي ،زبان قرآن1
كد كتاب110206 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:رشتههايرياضيفيزيك،علومتجربي،
يوحرفهاي و كاردانش
فن 
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
رویکـرد برنامـة درسـی عربـی ،براسـاس برنامـة درسـی ملی،
«پـرورش مهارتهـای زبانـی بـه منظـور تقویـت فهم قـرآن و
متـون دینـی و کمـک به زبان و ادبیات فارسـی» اسـت شـیوه
تألیـف کتابهـای عربـی هفتـم تـا دهـم متنمحورانه اسـت.
انتظـار مـیرود دانشآمـوز پایـه دهـم بتوانـد در پایـان سـال
حد سـاختارهای
تحصیلـی متـون و عبارات سـادة قرآنی را در ّ
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زبـان عربی درسـت بخواند و معنـای آنها را بفهمـد و ترجمه
کند .
ایـن کتـاب بـا توجـه بـه مصوبـات اسـنادی باالدسـتی چون
«قانـون اساسـی»« ،برنامة درسـی ملـی» و «راهنمـای برنامة
درسـی» نوشـته شـده اسـت .و راهنمای برنامة درسـی عربی
نیز نقشـة راه برای تألیف کلیه کتابهای درسـی عربی اسـت.
در تألیـف ایـن کتاب به تجربیـات و الگوهای موفق و مناسـب
کتابهـای عربـی و کتابهای آموزش زبان دیگر کشـورها نیز
توجه شـده است.
واژگان بـه کار رفتـه در کتابهـای عربـی هفتـم تـا دهـم،
پرکاربردتریـن واژگانـی اسـت کـه در قـرآن ،حدیـث ،روایات و
زبـان و ادبیـات فارسـی وجـود دارد .در ایـن کتـاب  362کلمه
پرکاربـرد جدیـد بـه کار رفتـه و افزون بـر آن نزدیـک به 850
واژة کتابهـای عربی پیشـین (هفتم ،هشـتم و نهم) نیز تکرار
شـده اسـت .بنابرایـن در ایـن کتـاب دانشآمـوزان بـا حـدود
 1200واژة پربسـامد زبـان عربـی سـر و کار خواهنـد داشـت.
خـوب اسـت بدانیـم همـان طور کـه در سـه کتاب متوسـطة
اول  552واژه از  850واژه کاربرد قرآنی داشـتند در سـه کتاب
متوسـطه دوم نیـز چنین خواهـد بود.
ضمنـاً تصاویـر ،عبـارات و متـون کتـاب بـه ابعـاد تربیتـی و
فرهنگـی توجـه دارنـد.
مکالمـه بـه زبـان عربی هـدف اصلی ایـن کتاب نیسـت ،بلکه
هـدف اصلـی فهـم متـن بـه ویـژه فهـم قـرآن کریـم و دیگـر
متـون دینی هماننـد احادیث و ادعیه و نیز متون ادب فارسـي
آمیختـه بـا واژگان عربی اسـت.
 .2معرفی اجمالی
این کتاب در هشـت درس تنظیم شـده ،بنابراین هر درس در
سه جلسـه آموزشـی تدریس میشود.
دانشآمـوزان پایـة دهـم تاکنـون با ایـن موضوعـات و مباحث
آشـنا شـدهاند :انـواع فعلهـا (ماضی ،مضـارع ،امر ،نهـی ،نفی،
مسـتقبل ،معادل ماضی اسـتمراری) تركيـب اضافي و ترکیب
وصفـی بـرای ترجمـه ،صفـت مؤخـر در ترکیبهایـی ماننـد
غیـر» ،وزن و ریشـة کلمات ،اسـم اشـاره ،کلمات
«أَخو ُک َّ
ـن َّ
الص ُ
پرسشـی و باالخره سـاعتخوانی.
هـدف از آمـوزش ترکیـب وصفـی و ترکیـب اضافی این اسـت
کـه دانشآمـوز بتوانـد ترکیبهایـی ماننـد «اخـی العزیـز» را
داخـل جملـه (نـه بیـرون از جمله) ترجمـه کند.
در سـاعتخوانی نیـز فقـط سـاعت کامـل ،ربع و نیـم آموزش
داده شـده اسـت .مث ً
ال «چهار و بیسـت و پنج دقیقه» آموزش
داده نشـده است.
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در ایـن کتـاب ،هـر چنـد درس اول مـروري بـر آموختههـای
پیشـین اسـت ،اما در سـایر درسها نیـز این مرور انجام شـده
اسـتً .
مثلا در درس دوم عددهـا آمـوزش داده میشـوند کـه
در متوسـطه اول نیـز عددهـای اصلی و ترتیبی تـا  12آموزش
داده شـده بودنـد .در ایـن کتـاب همچنین ،عددهـای اصلی از
یـک تـا صـد و عددهـای ترتیبـی از یکـم تـا بیسـتم آموزش
داده خواهـد شـد .البتـه ،مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و
ویژگیهـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی کتـاب نیسـت.
بدیهـی اسـت کـه در کتاب درسـی ایـن مطابقتهـا در متون
و عبـارات وجـود دارد و دانشآمـوز ،بـا دقـت در آنها ،خودش
میتوانـد ایـن ظرافتهـا را کشـف کند ،امـا ارزشـیابی از آنها
مدنظـر نیسـت .دانشآمـوزان ،قب ً
ال در متوسـطة اول ،بـا هر دو
فعـل مجـرد و مزیـد و صـرف فعلهای ثالثی مجـرد صحیح و
سـالم آشـنا شـدهاند و حـال در این کتـاب با فعلهـای مزید و
حتـی فعلهـای مهمـوز ،مضاعف و معتل نیز آشـنا میشـوند.
أصاب،
ِشـتری،
َ
مانند :آ َم َّن ،اِب َت َس َـم ،أتَی ،أَ َ
جاب ،أَ َّ
حب ،ا ِح َت َرقَ  ،ا َ
َ
أعطـی ،ت ََخ َّر َج ،حـا َو َلَ ،ح َّ
ـذ َر ،زا َد و...
در درسهـای سـوم و چهـارم ،بـدون ذکـر اصطالحـات ثالثی
مجـرد و مزیـد ،ایـن فعلهـا بـاز آمـوزی شـدهاند .دانشآمـوز
ً
قبلا بـا شناسـههای فعلهای ثالثی مجرد آشـنا شـده اسـت.
آموزشـی ایـن دو درس ایـن اسـت کـه بـا
در حقیقـت هـدف
ِ
اسـتفاده از آموختههای سـه سـال اول ،دانشآموز با فعلهایی
آشـنا شـود که فعل «ماضی سوم شـخص مفرد» آنها بیش از
سـه حرف اسـت .در تدریـس کتاب عربی دهم هیـچ نیازی به
ذکر اصطالحات ثالثی مجرد و مزید نیسـت .تشـخیص ثالثی
مجـرد و مزیـد و ذکر نـوع باب آن از اهداف آموزشـی نیسـت.
در بخـش واژهنامـه (جـز دو درس اول و دوم) مضـارع و مصـدر
فعلهـای ماضـی ثالثـی مزیـد مـدام تکرار شـده اسـت و این
تکـرار تـا انتهـای کتـاب ادامـه دارد تـا دانشآموز کـم کم این
سـارَ ،ح َّذ َر،
فعلهـا را بشناسـد؛ اما مصـدر فعلهایی مانند َد َّلَ ،
ـی و  ...چون قیاسـی نیسـتند نیامدهاند.
َرضِ َ
در درس پنجـم جملههای اسـمیه و فعلیه تدریس میشـود و
هـدف آن شـناخت اجزای جمله یعنی فعـل ،فاعل ،مفعول به،
مبتـدا و خبر اسـت؛ امـا اعرابگذاری کلمات هدف نیسـت.
در درس ششـم فعـل مجهـول تدریـس میشـود و هـدف این
اسـت کـه دانشآموز جملههـای دارای فعل مجهول را درسـت
معنـا کنـد .در این درس تبدیل فعل جمله از معلوم به مجهول
و برعکس هدف نیسـت.
جـر آمـوزش داده میشـود.
حـروف
در درس هفتـم معانـی
ّ
جـر و جار و مجـرور را در جمله
دانشآمـوز بایـد بتواند حروف ّ
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تشـخیص دهـد؛ اعرابگـذاری جـر در اسـم مجـرور هـدف
نیست .
در درس هشـتم اسـم مشـتق تدریس میشـود و از این میان
فقـط مهمتریـن وزنهای مشـتقات تدریس میگردد .سـاخت
مـد نظـر نیسـت بلکه هـدف شـناخت نـوع آنها و
مشـتقات ّ
دانسـتن معنایشان اسـت .تشخیص جامد از مشـتق در کتاب
آمـوزش داده نشـده و نبایـد در هیچ آزمونی خواسـته شـود.
کتـاب عربـی پایـه دهـم در میـان همة رشـتهها به جز رشـتة
ادبیـات و علوم انسـانی ،مشـترک اسـت .کتـاب ایـن درس در
رشـتة ادبیـات و علوم انسـانی جدا و شـامل مباحث تخصصی
است.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،مثـل کتابهـای گذشـته،دارای متـن آغازیـن،
واژهنامـه ،شـرح قواعـد و تمرینـات اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
بسـیاری از واژگان قبلی در کتاب پایة دهم تکرار شـده اسـت،
همچنیـن در هـر درس ،پـارهای از واژههـای دروس قبل تکرار
شـدهاند .تمرینـات کاربـرد واژگان ،بیشـتر ،بـر اسـاس واژگان
کتابهـای قبلـی اسـت .بخـش مکالمـه نیـز ،که درخواسـت
دبیرخانـه ،گروههـای آموزشـی ،معلمـان و دانشآمـوزان بوده
درصـدی از کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .بیشـتر
تصاویـر کتـاب را عکـس تشـکیل میدهـد نـه نقاشـی ،زیـرا
دانشآمـوزان تصویـر واقعـی را بیشـتر میپسـندند.
کتابهـای پیشـین قاعدهمحـور بـود ،ولـی کتابهـای جدید
در عیـن حـال کـه قواعـد در آنهـا حـذف نشـده متنمحـور
میباشـند.
 .5یادآوری
 .1مـواد مـورد نیـاز دانشآموزان رشـتة ادبیات و علوم انسـانی
ً
کاملا متفاوت اسـت .نیاز
بـا نیـاز دانشآموزان دیگر رشـتهها
دانشآمـوزان دیگر رشـتهها بیشـتر فهـم قرآن و متـون دینی
و ادبـی اسـت .تنهـا نکتـه ایـن اسـت کـه التحلیـل الصرفـی
و االعـراب (تجزیـه و ترکیـب) اگـر چـه از اهـداف ایـن کتـاب
نیسـت امـا دانشآمـوز بهعنـوان نمونه باید تشـخیص دهد که
«کاتـب» و «مکتوب» اسـم فاعـل و مفعولاند؛ یا «اسـترجع»
فعـل امر اسـت و معنـای «کاتـب» و «مکتوب» و «اسـترجع»
را بداند.
 .9نیـازی بـه دادن جزوة مکمل قواعد به دانشآموزان نیسـت،
هـر چـه الزم بـوده در کتاب آمده اسـت و یا در سـالهای بعد
خواهد آمد.
 .10مکالمه ،نمایش ،سـرود ،ترجمة تصویری و داستاننویسـی

درس عربی محسـوب میشـود .مدارسـی که وقت
کار عملـی ِ
اضافـه دارنـد یـا دانشآمـوزان خاصـی را ثبتنـام کردهانـد
میتواننـد بهعنـوان فـوق برنامـه در چنیـن زمینههایـی
دانشآمـوزان را فعـال کننـد.
 .11جملهسـازی و اعرابگـذاری از اهـداف کتـاب درسـی
نیسـت و نبایـد از آنهـا سـؤال طـرح شـود.
 .12در سـایه درسـت خوانـدن ،درسـت فهمیـدن و ترجمـة
درسـت ،مهارت سـخن گفتن نیز حاصل خواهد شـد .میتوان
در کالس مکالمه کرد ،اما باید توجه داشـته باشـیم که شـمار
اندکـی از دانشآموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافتهای
دسـتوری را به خاطـر بیاورند و رعایت کنند؛ زیرا بـه یادآوردن
قواعد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت.
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت و بـا نوشـتن قابل
مقایسـه نیسـت .باید به این نکتة بسـیار مهم توجه شـود.
 .5آمـوزش فعـل و ضمیر در سـه کتاب عربی اول متوسـطه با
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به
صورت (من ،تو ،او ،ما ،شـما ،ایشـان) اسـت؛ سـبک پیشین به
أنـت ،أَن ُتما،
ِـیُ ،همـاُ ،ه َّنَ ،
ایـن صـورت بـود( :هـ َوُ ،هماُ ،هم ،ه َ
أن ُتـم ،أَ ِ
َحن) تدریس آزمایشـی این کتاب
نت ،أن ُتمـا ،أن ُت َّن ،أَن َا ،ن ُ
بـه مـا نشـان داد کـه دانشآمـوزان بـا این شـیوه بسـیار بهتر
درس را میآموزنـد .از آنجـا کـه درس عربـی در رشـته علـوم
انسـانی تخصصـی اسـت و دانشآمـوزان بایـد بـا اصطالحـات
خاص زبان عربی آشـنا شـوند ،در درس اول صرف فعل مطابق
ّ
کتابهـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صیغهها
ذکر شـده است.
 .6معنای کلمات در امتحان باید در جمله خواسته شود.
 .7آمـوزش فعلهـای معتـل ،مهمـوز و مضاعـف و نیـز هـر
گونـه فعلی کـه تغییرات پیچیـدة صرفـی دارد از اهداف کتاب
نیسـتً .
مثلا اگرچـه در کتـاب فعل «ا ِسـ َتفاد» بـه کار رفته و
فعـل «ا ِسـ َتف َعل» نیـز آمـوزش داده شـده اسـت؛ امـا نبایـد از
فعـل «ا ِسـ َتفِذ» سـؤال دهیم؛ البتـه اگر معنـای «ا ِسـ َتفا َدت»
را بخواهیـم اشـکالی نـدارد .منظور از تغییـرات پیچیدة صرفی
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه ،ادغام و ّ
فـک ادغـام ،امالی
همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط بـه فعلهای غیر
صحیح و سـالم میباشـد.
در پایـان از همـکاران ارجمنـد میخواهیـم تا با رویکـرد دفتر
تألیـف همـگام شـوند؛ زیـرا دانشآموزان بـا همین رویکـرد از
دورة اول متوسـطه بـه دورة دوم آمدهانـد و در سـالهای بعـد
نیـز ،کتابهـای عربـی عمومـی پایههـای یازدهـم و دوازدهم
مکمـل همیـن روش خواهنـد بود.
ادامـه و ّ
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 .6وضعیـت کتـاب عربـي در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
همـان طـور کـه کتـاب دهـم (کتـاب حاضـر) ادامـه روش
کتابهـای هفتم تا نهم اسـت ،کتابهـای یازدهـم و دوازدهم
نیـز ادامـه ایـن کتـاب خواهنـد بود.

 محتـواي كلـي :بيان مفاهيم حِ كمـي و اندرزي بـا آوردن آثارشـاخص منظوم و منثور فارسي
 مفاهيـم جزئـي :خودشناسـي ،پرهيـز از غرور ،رعايـت آدابتعامـل بيـن فـردي ،دانشانـدوزي و ...
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري● فصل دوم :سفرنامه ،حسب حال ،زندگينامه
 محتـواي كلـي :تجربهانـدوزي از طريـق مطالعة سـفرنامه وحسـب حـال ،آشـنايي با نـوع ادبـي مربوط؛
 مفاهيـم جزئـي :پرهيـز از سـطحينگري بـا تأمـل بـرواقعيتهـاي زندگـي؛
 -طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.

نام كتاب :فارسي1
كد كتاب110201 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك ،علوم تجربي ،ادبيات و
علوم انساني و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس2:ساعت
 .1مأموريت اصلي كتاب
ي (گوشدادن ،سـخن
 تقويـت چهـار مهارت اصلـي زبانآموز گفتن ،خواندن ،نوشـتن)
 پـرورش قـدرت تفكر و تعقل از طريق خوانـش و درك متونادبي.
 ترويـج و تعميـق مفاهيم و موضوعات ديني ،ارزشـي ،انقالبيو اخالقـي بـه مدد زبان و ادب فارسـي؛
 تقويـت عالقـة فراگيـران بـه زبان فارسـي ،به عنـوان يكي ازاركان هويـت ملّي.
 .2معرفي اجمالي
 كتـاب هشـت فصل دارد كه بر اسـاس «انـواع ادبي» تفكيكشـده و محتـواي هـر درس با عنـوان فصـل ارتباطي تنگاتنگ
دارد:
● فصل يكم :ادبيات تعليمي
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● فصل سوم :ادبيات غنايي
 محتـواي كلـي :طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شـاخصنظم و نثر فارسـي؛
 معرفـي اجمالـي ادب غنايـي ،دريافـت مفاهيـم عرفانـي واخالقـي بـا تأكيـد بـر قصـص قرآنـي؛
 مفاهيـم جزئـي :تأكيد بـر معرفت الهـي و طريقـت عرفاني،توجـه بـه مبـدأ ّ
كل عالـم و حقيقـت ،توجه به باطن و كسـب
سـيرت نيكو؛
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.● فصل چهارم :ادبيات پايداري
 محتـواي كلـي :معرفي آثار شـاخص منثور و منظوم فارسـيمرتبـط با انـواع ادبي؛
 رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان؛ وصـف ايثارگريهـاي امامحسـين (ع) و هفتـاد و دو تـن ازيارانشان؛
 تأكيد بر اوصاف حضرت علي (ع)؛ طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.● فصل پنجم :ادبيات انقالب اسالمي
 محتواي كلي :معرفي شـاعران و نويسـندگان شاخص انقالباسالمي؛
 طرح درونمايههاي ادبيات انقالب اسالمي؛ پاسداشت ارزشهاي ملي و انقالبي؛ پاسداشت شجاعت و ايثار آزادگان ،جانبازان و شهدا؛ -طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.

(ويژهنامة پاية دهم)

● فصل ششم :ادبيات حماسي
 محتـواي كلـي :معرفـي ويژگيهـاي ادب حماسـي بـا طرحنمونههاي شـاخص حماسـه؛
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري؛ طـرح چهـار زمينـة اصلـي داسـتاني ،قهرماني ،ملـي و خرقعادت.
● فصل هفتم :ادبيات داستاني
محتـواي كلـي :معرفـي نويسـندگان و شـاعران و نمونه متون
ادبيات داسـتاني؛
 طرح مفاهيم تعليمي و اخالقي به كمك متون روايي، محتـواي جزئـي :پرهيـز از شـتابزدگي ،دعـوت بـه خيـر ونيكي ؛
 طرح آموزههاي زباني ،فكري و ادبي.● فصل هشتم :معرفي آثار شاخص ادبيات جهان
 محتـواي كلي - :طرح انديشـهها ،باورهـا و تحوالت فرهنگيديگـر ملتها؛
 تطبيق آثار ادبي ملتها با هم؛ محتـواي جزئـي - :طـرح موضوع مقاومت فلسـطين و لبنانعليه ظلم و سـتم صهيونيسـتها؛
 ترغيب به تأمل در جهان هستي ،درك حقيقت الهي و ...؛ طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري. .3وجه تشابه اين كتاب با كتابهاي پيشين
 فصلبنـدي براسـاس انـواع ادبـي (شـباهت در انـواع ادبـيتعليمي ،سـفرنامه ،حسـب حال و  ،...غنايي ،پايداري ،داستاني،
جهان)؛
 توجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ تأكيـد بـر اهـداف آموزشـي مشـترك (تقويـت مهارتهـايچهارگانـه زبانآمـوزي)؛
 طرح آموزههاي فكري و ادبي؛ تشـابه در سـاختار هـر درسهـا (متـن ،پرسـش ،حكايـت،شـعرخواني).
 .4وجه تمايز اين كتاب با كتابهاي پيشين.
عنوانكتاب
 ادبيات فارسي پيشين اكنون :فارسي -تعداد دروس:

 قبلي 24 :درس فعلي 18:درس وجود فصل ادبيات بومي: قبلي :فاقد درس آزاد فعلي :دو درس آزاد طرح آموزههاي زباني: قبلـي :تقريبـاً جز در دو سـه مـورد ،فاقد آموزههـاي زباني بهشكل گسـترده بود.
فعلي :شامل لغت - ،امال- ،دستور و زبانشناسي است.
روانخوانـي:در كتـاب فاقـد متـون روانخوانـي بـود ولي اينكتـاب در پايـان پنج فصل ،متن ويـژة روانخواني آمده اسـت.
 درج توضيحـات در پايـان هـر درس :در كتاب قبلي ،در پايانهـر درس ،بـه اقتضـاي محتـوا ،توضيحاتـي ارائه گرديـده بود
بـا هـدف بيـان معنـا و مفهـوم و  . ...ولـي كتـاب فعلـي ،فاقـد
توضيحـات تكميلـي در پايـان هر درس اسـت.
 فهرسـت واژگان :قبلـي ،در متـن هـر درس واژههـاي مهم باعالمـت * مشـخص بـود و در پايان كتاب نيز فهرسـت واژگان
قرار داشـت.
 فعلي :واژگان مهم در متن درس ،فاقد عالمت * و برجستگيخـاص هسـتند ولـي در فهرسـت واژگان پايان كتـاب ،واژگان
مهـم هـر درس به تفكيك آمده اسـت.
 شـيوة ارزيابـي مسـتمر و پايانـي :بارمبنـدي و بودجهبنـديكتـاب تازه تأليف ،تفاوت اساسـي با كتابهاي گذشـته خواهد
داشت.
 .5يادآوري
بـا تنظيـم و تدوين بخـش «متنپژوهي» كه در پـي هر درس
آمـده تقويت مهارتهاي اساسـي خواندن ،شـنيدن و ...مدنظر
بوده اسـت؛
 در «متنپژوهـي» دانسـتهها و آموختههـاي پيشـيندانشآمـوزان ،از طريـق طـرح پرسـشهاي هـدفدار ،مـرور
ميشـود؛
 آموزههـاي جديـد ،با توضيح مناسـب و رسـا ،طرح ميشـودو در پـي آن ،ارزشـيابي تشـخيصي بـا طـرح پرسـش صـورت
ميگيـرد،
 متنپژوهي شامل سه قسمت است: قلمرو زباني ،قلمرو ادبي و قلمرو فكري؛ محتـواي آموزشـي ايـن كتـاب از نظـر اهـداف آموزشـي ،باكتابهـاي فارسـي متوسـطه ( )1پيوسـتگي دارد و در طـرح
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آموزههـاي جديـد بـه آموختههـاي قبلـي دانشآمـوزان توجه
شـده است.
 .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم
 فصلبنـدي و عناويـن فصـول ايـن كتـاب ،از نظـر تنظيـم،تدويـن و چينـش محتـوا و متـون ،در پايههـاي يازدهـم و
دوازدهـم نيـز بـه هميـن شـكل خواهـد بـود.
 در تأليـف كتابهـاي يازدهـم و دوازدهـم سـاختار هر فصلمانند هميـن پايه خواهـد بود.
 در پايههـاي بعـدي محتـواي هـر درس بـا نيازهـاي ذهني،روانـي و ذائقـة ادبـي دانشآموز و معلم تناسـب خواهد داشـت
و تواناييهـا و قابليتهـاي رشـد سـني دانشآمـوزان در طرح
مفاهيـم آموزشـي ،مدنظـر مؤلفان خواهـد بود.
 آموزههـاي ادبـي ،زبانـي و فكـري كتابهـاي آتي شـامل دوبخش خواهـد بود:
 .1مرور بر آموختههاي قبلي
 .2آموزههاي جديد
حـد زيادي با
 ارزشـيابي مسـتمر و پاياني كتابهـاي آتي ،تا ّشـيوه ،بودجهبنـدي و بارمبنـدي ايـن كتاب مطابقـت خواهد
داشت.

نام كتاب :نگارش
كد كتاب110202 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك ،علوم تجربي ،ادبيات و
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس :رشتة ادبيات  2ساعت ،رشتههاي
عمومي1ساعت
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 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مهارت نوشتن بهصورت کاربردی
 .2معرفی اجمالی
کتـاب نـگارش در هشـت درس تدویـن شـده که شـش درس
آن بـه آمـوزش مهـارت نوشـتن در معنـای عـام و دو درس آن
به آموزش نوشـتن در دو قالب نویسـندگی( ،گزارش نویسـی و
داسـتانک) اختصـاص دارد .به لحاظ برنامهریزی آموزشـی نیز،
در هـر تـرم ،سـه درس (آموزش نوشـتن و یک قالـب) آموزش
داده میشـود .از آنجـا که هدف از این درسها کسـب مهارت
اسـت و کسـب مهارت مبتنی بر تمرین ،تکرار و دسـت ورزی
اسـت ،هر درس در سـه جلسـه تدریس خواهد شـد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
کتـاب نـگارش به لحـاظ کاربـردی ادامـة کتـاب «مهارتهای
نوشـتاری» اسـت و عمـده تریـن وج ِه اشـتراک ایـن دو کتاب
«رویکـرد آموزشـی» کتـاب اسـت .پـس هـدف هـر دو کتاب
«آمـوزش مهارتـی و کاربردی نوشـتن» اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تمایز ایـن کتاب بـا کتـاب «مهارتهای نوشـتار عربی»
سـطح دروس این
در سـطوح آمـوزش و یادگیری اسـت .البته
ِ
کتـاب ،باالتـر از کتـاب مهارتهـای نوشـتاری اسـت .دروس
ایـن کتـاب در واقـع ،فعالیتهـای تکمیلی نوشـتن محسـوب
میشـوند .در ضمـن ،آموزش سـاختار قالبهای نوشـتاری نیز
بـه دروس اضافه شـده اسـت.
 .5یادآوری
اصلیتریـن نکتـه دربـارة این کتاب«،آموزش نوشـتن» اسـت.
بنابراین توصیه میشـود ،چه در سـطح کشـوری ،چه استانی و
چه آموزشـگاهی ،فضای الزم برای دسـتورزی و نوشتن ایجاد
شود.
 .6چگونگـي وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
جامع نوشـتن ،دروس تکمیلی نوشـتن تا پایة
نقشـة
براسـاس
ِ
دوازدهـم ادامـه مییابد و در هر سـال دو قالب نوشـتن معرفی
میگردد .بنابراین مجموعاً در دورة دوم متوسـطة ،هجده درس
آموزش نوشـتن و شـش قالب نویسـندگی آموزش داده خواهد
شد.
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نام كتاب :اقتصاد
كد كتاب110221 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

ارتقـای برخـی مباحـث علمـی ،رفع برخـی اشـکاالت علمی،
تبییـن بهتـر و مثالهـای بهتـر ،افـزودن مباحـث مربـوط
بـه سیاسـتهای کلـی ،نامگذاریهـای اقتصـادی ،اقتصـاد
مقاومتـی ،تحریـم اقتصـادی و مباحـث الگوی اسلامی ایرانی
پیشرفت ،چشـمانداز  1404و دهه عدالت پیشرفت از تغییرات
ب اسـت.
جدیـد کتا 
 .5یادآوری
الزم اسـت معلمان محترم در دورههای آموزشـی و رفع اشکال،
نرمافـزار برفـراز آسـمان و همچنین مجله رشـد توجـه ويژهاي
داشـته باشـند و از بسـتههاي آموزشـيي ارائـه شـد در جهـت
بهبـود روش تدريس كمـك بگيرند.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
فقط در پایة دهم ارائه میشود.

 .1مأموریت اصلی کتاب
آشـنایی دانشآمـوزان پایـه دهـم بـا مفاهیم اصلـی و کلیدی
علـم اقتصـاد و چارچوبهای تحلیلـی خـرد و کالن اقتصادی
و نیـز آشـنایی بـا نقـش و کارکـرد بازیگـران مهـم داخلـی و
بینالمللـی اقتصـاد از مأموریتهـای ایـن کتاب اسـت .انتظار
مـیرود دانشآمـوزان بتوانند با اسـتفاده از مفاهیـم این کتاب،
به تجزیه و تحلیل مسـائل جاری اقتصاد ایران و سیاسـتهای
دهـة عدالـت و پیشـرفت و اقتصاد مقاومتـی بپردازند.
 .2معرفی اجمالی محتوا
ایـن کتـاب بـا ورود به بیـان مفاهیم پایـة اقتصـادی و مروری
بـر مقولههـای بـازار ،پول ،بانـک و اقتصاد بینالملـل ،اطالعات
اولیـه و الزم بـرای یـک شـهروند معمولـی را ارائـه میدهـد و
سیاسـت هـای کلـی و مباحث جدیـد اقتصاد انقالب اسلامی
مثـل اقتصـاد مقاومتی بـه بحث میگـذارد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای گذشته
سـاختار و جـداول اهـداف و محتـوای ایـن کتـاب همسـو و
مطابق با کتابهای قبلی اسـت .سـعی شـده اسـت تا با برخی
مثالهـای نویـن ،مباحث جدید اقتصـاد ایران و سیاسـتهای
جدیـد مقـام معظم رهبـری به کتـاب افزوده شـود .همچنین
سـعی شـده اسـت برخی از مشـکالت علمی برطرف و نظرات
وارده از معلمـان اسـتانها اعمـال گردد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای گذشته
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سیدغالمرضافلسفی

سوادرسانهای
واجبتر از نان شب
در قــرن بیســتم ،بــا ورود وســایل ارتبــاط جمعــی بــه عرصــه
عمومــی ،ســاختار قــدرت دچــار تطــور شــد و اطاعتپذیــری
جوامــع تحتتأثیــر شــیوههای ناپیــدا و غیرملمــوس اقنــاع و
تبلیــغ قــرار گرفــت .ســبک زندگــی افــراد بــه دلیــل بمبــاران
پیامهــای رســانهای دسـتخوش تغییــر شــد و رســانه در مقــام
تــک دانــای مطلــق نقشــی عمــده در شــکلگیری رفتــار ،عقاید،
عواطــف و همچنیــن روابــط فــردی و اجتماعــی ،برعهــده گرفت.
غــور در حافظــه تاریخــی یــادآور آن اســت کــه درگذشــتهای
نهچنــدان دور ،کــودکان همنســل مــن در ابتــدای شــب بــا ترنــم
روحنــواز والدیــن بــه خوابــی نوشــین فــرو میرفتنــد امــا از اوایــل
دهــه  1370بــه ویــژه اواخــر دهــه  1380بــه مــوازات افزایــش
بهرهمنــدی از دســتاوردهای مدرنیتــه در کشــور ،ســریالهای
ماهــوارهای از طریــق قــاب تلویزیــون تــا پاســی از شــب انیــس
و جلیــس خانوادههــا شــدند و در چارچــوب نظریــه هژمونــی
بــا ایجــاد ســونامی پخــش ســریالهای عامهپســند ،تســریع در
بازمهندســی ســبک زندگــی را در مســیری مغایــر بــا ارزشهــای
ملــی مذهبــی و قومــی موجــب شــدند.
براســاس آمارهــای رســمی  20درصــد افــراد کشــورمان در
فاصلــه ســنی  15تــا  24ســال قــرار دارنــد 1لــذا میتــوان ادعــا
نمــود کــه جامعــه ایرانــی جامعـهای جــوان اســت و چــون در این
طیــف ســنی ،نوجوانــان پرمصرفتریــن اســتفادهکنندگان از
رســانهها محســوب میشــوند؛ ضریــبنفــوذ مصــرف رســانهای
در بیــن آنــان بیشــتر از بقیــه اســت .ایــن قشــر در مواجهــه
بــا رســانه از ســواد فنــی باالیــی برخــوردار اســت امــا از ســواد
رســانهای بیبهــره اســت کــه ایــن مهــم ســبک زندگــی آنــان را
در همنشــینی بــا پیامهــای رســانهای آســیبپذیر میســازد.
پیامهایــی کــه براســاس ویژگیهــای فــردی در بســتر اجتمــاع
میتواننــد منجــر بــه کاهــش پایبنــدی آنــان بــه مباحــث
اخالقــی شــده ،بــر کیفیــت روابطشــان در نهادهــای مختلــف
جامعــه از جملــه خانــه و مدرســه ،همچنیــن در روابــط بیــن
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فــردی اثرگــذار شــوند .نشــانگرهای پژوهشــی حاکــی از آن
اســت کــه نســل نوجــوان و جــوان نســبت بــه نســل میانســال،
بیشــتر از تلویزیونهــای ماهــواره اســتفاده میکننــد و ایــن
خــود حاکــی از آن اســت کــه هرچــه میــزان اســتفاده از ماهــواره
افزایــش یابــد ،میــزان گرایــش بــه معیارهــای مــدرن از جملــه
در انتخــاب پوشــش ،افزایــش و میــزان گرایــش بــه معیارهــای
ســنتی کاهــش مییابــد.
فرزنــد ایــن زمانــه کــه بــا ژن دیجیتالــی در نقــش یــک کاربر
پــا بــه عرصــه وجــود نهاده ،بــه ســبب برخــورداری از طبــع نوجو
و نوگــرا بــا شــیفتگی هرچــه تمامتــر متوجــه فناوریهــای
ارتباطــی مــدرن شــده از آن اســتقبال میکنــد ،حــال آنکــه
والدیــن گذشــتهگرا و محافظــه کارش در خــوف و رجــا بــا
فناوریهــای اخیــر مواجــه شــده و طــی طریــق میکننــد  .ایــن
ثنویــت در نگــرش و عملکــرد نســبت بــه رســانههای مــدرن،
بــه افزایــش لحظــه بــه لحظــة شــکاف بیننســلی و نافرمانــی
نســل جدیــد میانجامــد .موضــوع رابطــة حضــرت موســی(ع)
و خضــر نبــی در قــرآن کریــم ،و شــاگردی حضــرت موســی(ع)
نــزد خضــر و فرجــام ایــن ماجــرا میتوانــد از ایــن منظــر محــل
تدقیــق واقــع شــود کــه اگر نســبت بــه مقتضیــات زمانه اشــراف
وجــود نداشــته باشــد ،حتــی نبــی الهــی هــم دســت بــه عصیان
میزنــد .از ایــنرو بــا وجــود ســرعت روزافــزون تحولهــا از
ســویی و تأخــر فرهنگــی جوامــع در حــال توســعه نســبت بــه
جوامــع توســعه یافتــه از ســویی دیگــر ،ایــن مســئله نــه تنهــا
نمیتوانــد و نبایــد مانــع دســتیابی افــراد بــه علــم تــوأم بــا
عمــل در حــوزه شــناخت رســانه و پیامهــای رســانهای شــود،
بلکــه نســل گذشــته و حاضــر بایــد همزمــان دانــش و مهارتــی
را بیاموزنــد کــه بتوانــد بــه همزیســتی مســالمتآمیز آنهــا بــا
ج شــود.
رســانه منتـ 
بازبینــی تجــارب گذشــته در چارچــوب بومشناســی ارتباطــی
گــواه آن اســت کــه اعمــال ممنوعیــت و تشــدید محدودیــت
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تــوأم بــا تمســک بــه تکنولــوژی انضباطــی و قفــس آهنیــن،
تــوان جلوگیــری از ایــن ســیالن فرهنگــی را نــدارد؛ لــذا بــه نظر
میرســد تنهــا راهــکاری کــه بیــش از دو دهــه صاحبنظــران
علــم ارتباطــات اجتماعــی بــه آن امیــد بســتهاند اهــدای
کلیــد ســواد رســانهای ( )Media Literacyبــه معلمــان،
دانشآمــوزان و والدیــن آنهاســت.
ســواد رســانهای مفهومــی قدیمــی اســت .اولیــن کتابــی کــه
در ایــن زمینــه نوشــته شــد کتــاب «فرهنــگ و طبیعــت» اثــر
فرانــک ریمونــد لیویــس اســت کــه در ســال  1933در لنــدن
چــاپ شــد .در مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت« :بســیاری از
معلمــان و اســتادان انگلیســی دچــار نگرانــی و شــک و تردیــد
شــدهاند .بــرای آنــان ایــن ســؤال بهطــور جــدی مطــرح اســت
کــه ایــن درسهــا کــه دانشآمــوزان در کالس فرامیگیرنــد در
مقابــل مــوج عظیــم و مؤثــر تبلیغــات ،فیلمهــا و اخبــار ،چــه
اثــری میتوانــد داشــته باشــد؟» ریشــة نگرانــی لیویــس در ایــن
ن زمــان او شــاهد یــک رقابــت نابرابــر بــود .از
اســت کــه در آ 
نظــرگاهليويــس کالس درس در مقابــل رســان ه غولپیکــر
هاليــوود ،رقیبــی ضعیــف و ناتــوان بهنظــر میرســید.
از دهــه  1960بــه بعــد یونســکو فعاالنــه بــه مبحــث «آمــوزش
ســواد رســانهای» ورود نمــود و بــه پشــتیبانی از آن همــت
گمــارد و تــاش کــرد در ایــن زمینــه برنام ـهای جهانــی اجــرا
کنــد .از نظــر صاحبنظــران یونســکو ،آمــوزش ســواد رســانهای،
بــه مثابــه راهکاری مناســب ،تــوان جبــران نابرابــریِ ّاطالعاتــی
بیــن کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه را دارد .زیــرا
در حالیکــه کشــورهای توســعه یافتــه بــه تولیــد ،کنتــرل و
توزیــع ّاطالعــات میپردازنــد ،کشــورهای در حــال توســعه
دریافتکننــدة منفعــل ّاطالعــات هســتند .ارتقــا بخشــیدن بــه
مهارتهــای فــردی ،بــه منظــور شــناخت رســانه و تفســیر و
تحلیــل پیامهــای رســانهای ،تنهــا راهــی اســت کــه میتوانــد
قــدرت اســتفادهکنندگان از رســانهها را در کشــورهای در

حــال توســعه افزایــش دهــد و آنــان را از وضعیــت انفعــال صــرف
خــارج کنــد .الزم بـ ه ذکــر اســت کــه اصطــاح ســواد رســانهای
نخســتین بــار توســط مارشــال مــک لوهــان در ســال  1965در
کتــاب «درک رســانه :توســعه ابعــاد وجــودی انســان» وضع شــد.
وی معتقــد بــود کــه در هنگامــة دهکــده جهانــی انســانها بــه
ســوادی جدیــد بــه نــام ســواد رســانهای نیــاز دارنــد.
2
مطابــق بــا تعریــف مرکــز ســواد رســانهای ( ، )CMLســواد
رســانهای چارچوبــی بــرای دسترســی ،تحلیــل ،ارزشیابــی و
بــه کارگیــری رســانه اســت .بــه بيــان ديگــر گســترش تفکــر
انتقــادی و مهارتهــای تولیــد و نقــد پیــام كــه بــرای توســعة
فرهنــگ رســانهای قــرن  21مــورد نیاز اســت .ســواد رســانهای از
راه یــک فراینــد چهارمرحل ـهای ،شــامل پرس ـشگری ،ارزیابــی،
واکنــش و رفتــار ،بــه افــراد کمــک میکنــد تــا بــه توانمنــدی
در دسترســی ،تحلیــل ،ارزشیابــی و تولید پیا م رســانهای دسـت
یابنــد .ســواد رســانهای اکتســاب دانشــی مرتبــط بــا رســانه
جهــت بهرهمنــدی و تعامــل بــا آن و همچنیــن مجموع ـهای از
مهارتهاســت .لــذا از نظــر متخصصــان مرکــز ســواد رســانهای
( ،)CMLســواد رســانهای در پــی پاســخگویی بــه ایــن پنــج
ســؤال کلیــدی اســت:
 1چه کسی پیام را بهوجود آورده است؟
 2چــه روشهــای خالقان ـهای بــرای جلــب توجــه مخاطــب
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؟
 3درک و فهــم ارتباطگیــر از پیــام چقــدر متفــاوت از درک و
فهــم ســایر ارتباطگیــران از همــان پیــام اســت؟
 4چــه نــوع ســبک زندگــی ،ارزشهــا یــا دیدگاههایــی در پیــام
گنجانــده شــده یــا از پیــام حذف شــده اســت؟
 5هدف از ارسال پیام چیست؟
موســع ،ســواد رســانهای را میتــوان در پنــج اصــل
بــه بیــان ّ
بنیــادی کــه بــه نحــوی پاســخ ســوالهای بــاال را در بــردارد
دســتهبندی کــرد:
 1همه پیامهای رسانهای ساخته میشوند (هویت)
 2پیامهــای رســانهای از یــک زبــان رســانهای بــا قواعــد خــود
ســاخته میشــود (قالــب)
 3مخاطبــان مختلــف ،مفهــوم موردنظــر خــود را از رســانهها
میگیرنــد (مخاطــب)
 4ارزشهــا و نظراتــی پنهــان در رســانهها وجــود دارد
(محتــوی)
 5اغلــب پیامهــای رســانهای بــه شــکلی ســازماندهی
میشــوند تــا بــه کســب ثــروت و قــدرت بینجامــد (هــدف)
آنچــه کــه تصریــح آن جهــت پرهیــز از کژتابیهــای ذهنــی،
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ضــرورت دارد آن اســت کــه گرچــه ماهیــت ســواد رســانهای،
انتقــادی اســت امــا بایــد اذعــان نمــود کــه امــروزه رســانهها
مهمتریــن ابــزار ارتبــاط و نمــود فرهنگیانــد ،بهطــوری کــه
بــرای مشــارکت فعــال در عرصــة عمومــی ،اســتفاده از رســانهها
بــه ویــژه رســانههای نوظهــور امــری ضــروری اســت .رســانه،
اگرچــه محــل مناقشــه اســت امــا در حــال حاضــر موقعیــت
خانــواده ،مدرســه و مســجد را در جایــگاه مهمتریــن نهادهــای
اجتماعــی شــدن در جامعــه معاصر تحتالشّ ــعاع قرار داده اســت.
رســانه در تاروپــود و روال زندگــی روزمــره جــا افتــاده و عمــدة
منابــع نمادینــی را که مــا در تماسهایمــان و در تفســیر پیوندها
و روابطمــان و در تعریــف هویتمــان بــه کار میبریــم ،فراهــم
میکنــد؛ پــس آمــوزش ســواد رســانهای نــه بــه معنــی محــدود
کــردن بلکــه مشــروط کــردن بهرهمنــدی از رســان ه و بــه طریــق
اولــی دانــش و مهارتــی مبتنــي بــر درك بــرای همزیســتی
مســالمتآمیز بیــن مخاطــب و رســانه اســت.
در ســالهای گذشــته از طــرف مســؤالن کشــور صحبتهایی در
زمینــه آمــوزش ســواد رســانهای مطــرح شــد امــا هیـچگاه جنبه
عملــی نیافــت .مرکــز پژوهشهــای مجلس شــورای اســامی در
ســال  1385طــی گزارشــی ،ضمــن انتقــاد از وضعیــت آمــوزش
ســواد رســانهای در کشــور اعــام کــرد کــه ایــران بــا وجــود دارا
بــودن شــرایط خــاص درونــی و بیرونی چون رشــد شهرنشــینی،
گســترش تحصیــات عالیــه ،افزایــش جمعیــت جــوان و فعالیت
هدفمنــد گروههــای برانــداز ،اقدامــی مؤثــر در زمینــه ســواد
رســانهای انجــام نــداده اســت .دفتــر مطالعــات فرهنگــی مرکــز
پژوهشهــا در ادامــه گــزارش خــود بــا نــام «ســواد رســانهای
رویکــردی نویــن بــه نظــارت رســانهای» پیشــنهادهایی را بــرای
توســعة ســواد رســانهای کشــور ،در ســه بخش شــامل راهکارهای
سیاســتی ،تقنینــی و اجرایــی ،اعــام کــرد .بــر ایــن اســاس ،در
بخــش راهکارهــای سیاســتی ،تحقیقــات و مطالعــات تطبیقــی
بــرای ارایــه الگــوی مطلــوب ممکــن ،وارد کردن ســواد رســانهای
در نظــام آموزشــی رســمی کشــور الزم اســت و آمــوزش ایــن
کــه خشــونت در دنیــای واقعــي عواقبــی شــدید بــه دنبــال
دارد ،و ایفــای نقــش دیدبانــی و نظــارت دایــم بــر توســعه ســواد
رســانهای و ارزشیابــی منســجم و همهجانبــه بــرای فراهــم
کــردن مســتندات مربــوط به اثربخشــی آموزش ســواد رســانهای
در کشــور ضــروری اســت .ایــن مرکــز در حــوزه راهکارهــای
تقنینــی نیــز نگاهــی قانونگذارانــه بــه ســواد رســانهای از منظــر
یــک ابــزار نظارتــی و دفاعــی در برابــر پروژههــای ارتباطــی
هدفمنــد و اختصاصردیفهــای بودجــهای بــه آمــوزش
ســواد رســانهای در قوانیــن بودجــه ســالهای آتــی را توصیــه
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کــرد کــه ســوگمندانه در ایــن زمینــه نیــز اقدامــی عملــی و
نظاممنــد انجــام نگرفــت .در گــزارش مرکــز پژوهشهــا تصریــح
شــد کــه اکنــون ســواد رســانهای یکــی از کارامدتریــن ابزارهــای
نظارتــی مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته اســت و بــا عملیاتــی
کــردن ایــن دانــش و مهــارت نــه تنهــا فرهنــگ ایرانی ـ اســامی
تقویــت ،بلکــه بخشــی از حقــوق مخاطــب نیــز تأمیــن میشــود.
نیکبختانــه پــس از ســالها ،انتظــار بــه پایــان رســید و
در بهمنمــاه ســال ،1394بــر اســاس مصوبــة شــورای عالــی
آموزشوپــرورش ،مقــرر شــد کــه بــرای اولینبــار در تاریــخ نظــام
تعلیموتربیــت عمومی رســمی کشــور طی ســال تحصیلــی -96
 ،95کتــاب درســی بــا عنــوان «تفکــر و ســواد رســانهای» در دفتر
تألیــف کتابهــای درســی ابتدایــی و متوســطة نظــری تولیــد و
وارد فراینــد آموزشــی کشــور شــود تــا دانشآمــوزان پایههــای
دهــم و یازدهــم ،در قالــب درســی انتخابــی امــکان بهرهمنــدی
از کتــاب و دیگــر اجــزای مختلــف بســتة آموزشــی آن را بیابنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران مــدارس در چارچــوب بنــد
 5-5ســند تحــول بنیادیــن و بنــد  2-13ســند برنامــه درســی
ملــی بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع میتواننــد آمــوزش ســواد
رســانهای را از پیشدبســتانی تــا پایــان دورة متوســطه مطمــح
نظــر قــرار دارنــد .امیــد اســت بــا انجــام این مهــم گامی بلنــد در
حــوزه آمــوزش ســواد رســانهای در کشــور و بــه تبــع آن تربیــت
شــهروند مســئول برداشــته شــود.
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برنامهها و دروس جديد

دكتر محمود معافي

زندگئ واقعئ در محتواى
برنامة درسى پاية دهم

منظـور از ارتبـاط محتـوا (دانشهـا ،مهارتهـا ،باورهـا،
فضیلتهـا و بصیرتهـا) بـا زندگـی واقعی ،یعنـی ارتباط
برنامـه درسـي بـا زندگـی شـخصی و زندگـی اجتماعـی.
یکـی از اصـول انتخـاب اهـداف و محتـوای برنامه درسـی
توجـه بـه نیازهـای فـردی و اجتماعی اسـت .زندگي ابعاد
مختلفـي دارد؛ خـوردن ،خوابيـدن ،كار كـردن ،پرسـتش
خـدا ،ارتبـاط بـا ديگـران ،ارتبـاط بـا طبيعـت ،ارتبـاط با
وسـايل و تجهيـزات ،توليد وسـايل مـورد نياز ،مشـاركت
در فعاليتهـاي اجتماعـي و سياسـي ،سـاخت اشـياء
هنـري و نيـز دخالـت در محيطزيسـت (مثبت يـا منفي)
نمونههايـي از ايـن ابعـاد اسـت .مرتبـط سـاختن اهـداف
برنامـه درسـی و موضوعـات یادگیـری بـا زندگـی روزمره
دانشآمـوزان یکـی از اصـول مهـم در برنامهریزی درسـی
اسـت كه غفلـت از آن موجب میشـود از کارآیـی و تأثیر
برنامـه درسـی کاسـته شـود( .تپـو و رانیکمائـی.)2004 ،
ارتبـاط محتـوا بـا زندگـی دانشآمـوزان بهطور مسـتقیم،
بـر عالئق آنهـا به یادگیـری؛ تأثیـر میگـذارد (هارمین،
 )2006و سـبب میشـود که بتوانند از موضوعات درسـی
کـه در مدرسـه یادگرفتهانـد در زندگـی روزمـره خـود
اسـتفاده کننـد (دوریـن و کـورب .) 2009 ،پژوهشهـاي
متعـدد نشـان ميدهـد كـه اگـر موضوعـات يادگيـري

مدرسـه بـا زندگـي روزمـره فراگیـران مرتبـط باشـد،
آمـوزش و يادگيـري آنهـا معنادارتر خواهد بـود تا جايي
كـه دانشآمـوزان میتواننـد از آنهـا در زندگـي حـال و
آینـده خود بهـره بگيرنـد( .امانـی.)1394 ،
پیونـد محتوا با موضوعات یادگیری خارج از مدرسـه و نيز
بـا زندگـي ،نهتنها موجـب افزایش رغبـت دانشآموزان به
یادگیـری میشـود بلکـه موجـب میگـردد دانشآمـوزان
بـا مسـایل زندگـی آگاهانـه برخـورد کننـد و توانایی حل
مسـایل زندگی را پیدا کنند (شـریعتمداری.)1365 ،
ارتبـاط دادن محتـوا بـا موضوعـات زندگـی موجـب
ميشـود تـا دانشآمـوزان ،زندگی خـارج از مدرسـه را به
کالس بياورنـد ،و در عیـن حال بیـن موضوعات یادگیری
در مدرسـه بـا مصادیـق آنها در خـارج از مدرسـه ،پیوند
برقـرار گردد.
بحـث در مـورد ارتبـاط محتوا بـا زندگـی را اولینبار جان
دیوئـی در قرن گذشـته مطـرح كرد .او نظریـة «یادگیری
از طریـق عمـل» را بـر مبنای ایـن نظریه مطـرح كرد که
انسـان زمانـی خـوب یـاد میگیـرد کـه بـه شـکل عملی
درگیـر در یادگیـری موضوعاتی شـود که بـرای او معنادار
و مهم باشـد .متأسـفانه امـروزه بسـیاری از معلمان تصور
میکننـد کـه بـا دادن تمرینـات بیشـتر بـه دانشآموزان
یادگیـری آنهـا عمیقتـر خواهد شـد .امـا تحقیقات فرد
نیومن نشـان داد که اینگونه نیسـت .نیومن ،از دانشـگاه
ویسکانسـین ،درخصـوص اعتبـار علمـی محتـوا و ارتباط
دانـش بـا زندگـی یـک رشـته اسـتانداردها را درخصوص
اعتبـار علمی -آموزشـی ،اعتبار علمی عملکـرد دانشآموز
و اعتبـار ارزشـیابی و وظایـف یادگیری را پیشـنهاد کرده
اسـت (نیومـن ،اف ،ام .سـکادا ،دبلیـو ،سـی .و هلیـج،
جیجـی.)1995 ،
اسـتانداردهاي مذكـور تصویـری از اعتبـار علمـی محتـوا
را در برابـر دیـدگان مـا ترسـیم میکنـد .اسـتانداردهای
نیومـن در سـه گـروه دسـتهبندی شـده اسـت.
 1سـاختار دانش :دانشآمـوزان باید حقایـق ،مفاهیم
و مهارتهایـی را کـه یـاد گرفتهاند در سـاخت دانشهای
تـازه و بـا درکی جدید بـهکار گیرند.
 1تحقیـق منظـم :دانشآمـوزان باید در یـک تحقیق
منظـم ،کـه بـر مبنای دانشـی مناسـب و درکـی عمیق از
محتـوا و روشهـای علمـی منظـم شـکل میگیـرد ،و از
طریـق ارتبـاط پیچیده بیـن ایدههای اصلـی نمایش داده
میشـود شـرکت کنند.
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این مطالعه نشان ميدهد مدارسی که از
تکالیف چندوجهی و مرتبط با زندگي استفاده
کرده بودند میزان پیشرفت تحصیلیشان 20
درصد باالتر از میانگین پیشرفت تحصیلی
کشوری بود
 1ارزشهـای فرامدرسـهای :عملکـرد آموزشـی باید
ارزشـی فرامدرسـهای داشـته باشـد؛ الزمـه آن هـم ایـن
اسـت که محتوا در درجه اول معنادار باشـد و ارزش آن را
داشـته باشـد که مورد اسـتفاده معلم در فرایند یاددهی ـ
یادگیـری قرار گیـرد .ارزشهاي فرامدرسـهاي باید نتیجه
کار در یـک روش معنـادار و حاصـل ارتبـاط بـا مخاطبان
خارج از مدرسـه باشـد .این کارها ،هم ممکن اسـت برای
دانشآمـوز جنبـه فردی داشـته و به لحاظ ارزشـی سـاده
باشـد ،و هـم ممكـن اسـت انعکاسـی از وظایـف افـراد در
دنیای واقعی باشـد.
چالشبرانگیزتریـن ایـن اسـتانداردها ارزشهـای
فرامدرسـهای اسـت كـه در گذشـته اجـرای آن بـرای
دانشآمـوز ،خانوادههـا و یـا مدرسـه بـا مشـکالتی همراه
بـود ،امـا امـروزه بـا اختـراع تکنولوژیهـای جدیـد مانند
ویکیهـا ،و وبالگهـا ،دانشآمـوزان میتواننـد بـا
مخاطبـان خـارج از مدرسـه به شـیوهای مؤثـر و مطمئن
ارتبـاط برقـرار کننـد .بـرای مثـال فناوریهایـی نظیـر
 i movieو  GarageBandبـه دانشآمـوزان اجـازه
میدهـد که با مشـارکت گروهـی پروژهها و یـا تحقیقاتی
را بـه کمـک دانشآمـوزان مدرسـه خـود ،دانشآمـوزان
سـایر مـدارس محلـی ،ملـی و حتـی دانشآمـوزان سـایر
کشـورها ،در صورت دانسـتن زبـان مردم آن کشـور ،اجرا
کنند .
یادگیـری عمیـق با مـدل فرد نیومـن درهم تنیده شـده
اسـت و هـرگاه بـا مدل یادگیری سـطحی مقایسـه شـود
تفـاوت آنهـا قابـل درك اسـت؛ (جـداول (الـف) تـا (ر)
صفحـات ) 84- 82
یادگیـری عمیـق سـبکی اسـت که بهطـور طبیعـی برای
برخـی از دانشآموزان حاصل میشـود .در حقیقت ادبیات
یادگیـری عمیق بسـیار نزدیـک به ادبیـات یادگیری خود
ـ راهبـر اسـت( .یعنی همان ادبیاتی که برای قرن بیسـت
و یکـم مـورد نیـاز اسـت) .با ایـن حـال عـادات یادگیری
عمیـق را میتـوان در دانشآموزان تشـویق کرد .یادگیری
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عمیـق نیاز به آمـوزش عمیق دارد .معلمـان باید با تعیین
تكاليـف چالشبرانگیـز ،دانشآموزان را به کشـتی گرفتن
بـا مفاهیـم و مهارتهـای برنامـه درسـی ترغیـب کنند و
مـدت زمانـی را برای انجـام این کار نیـز پیشبینی کنند.
نیومـن درخصـوص رابطـة محتـوای معتبـر و مرتبـط بـا
زندگی و تأثیر آن در پیشـرفت تحصیلی ،دو گروه مطالعه
را مورد بررسـی قرار داده اسـت .گروه اول مطالعهای است
کـه در آن ،نيومـن تأثیـر محتـوای علمی معتبـر و مرتبط
بـا زندگـی را در پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان مـورد
بررسـی قرار داده اسـت (نیومن ،اف ،ام .مارکز ،اج .لویس،
اس و کامـوران )1996 ،و گـروه دوم مطالعـهای اسـت که
طـي آن ارتبـاط بیـن دو مقولـة محتوای علمـی و مرتبط
بـا زندگـی را ،در  100کالس از مـدارس عمومی شـیکاگو
بررسـي كـرده اسـت( .نیومـن ،اف ،ام .بریـک ،آ ،اس ،و
نـاگاواگا .)2001 ،در مطالعـه دوم نیومـن ،رابطـهاي قوی
بیـن محتوای علمـی معتبر و مرتبط بـا واقعیات زندگی و
پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان کشـف کرده است .وي و
همـکاران او از آزمـون مهارتهـای پایه ریاضـی و خواندن
آیـووا اسـتفاده کردهانـد و متغیرهایـی ماننـد نـژاد ،طبقه
اجتماعـی ،جنسـیت و پیشـرفتهای قبلـی دانشآموزان
را در مطالعـه خـود تحـت کنترل قـرار دادهاند.
نتیجـة ایـن مطالعـه نشـان ميدهـد مدارسـی کـه از
تکالیـف چندوجهـی و مرتبـط بـا زندگـي اسـتفاده کرده
بودنـد میزان پیشـرفت تحصیلیشـان  20درصـد باالتر از
میانگین پیشـرفت تحصیلی کشـوری بـود ،و برعکس ،آن
دسـته از مـدارس کـه از تکالیـف رایج و سـنتی اسـتفاده
کـرده بودنـد ،عملکـرد تحصیلیشـان  25درصـد کمتر از
میانگیـن پیشـرفت تحصیلـی کشـوری بـود .ایـن مطالعه
در کالسهـای سـوم ،ششـم و هشـتم انجـام شـده بـود.
امانـی در پژوهش خـود (  )1394تحت عنوان «طراحی و
تدویـن مدلـی کارآمد بـرای بهبود وضعیت آمـوزش علوم
در کالسهـای فاقد امکانـات کافی و بررسـی میزان تأثیر
آن بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان پایـة هشـتم»
نشـان داده کـه اسـتفاده از چهـار متغیـر  .1ارتبـاط دادن
محتـوا بـا زندگـی واقعـی .2 ،رویکـرد سـاختنگرایی.3 ،
انجـام فعالیتهـای دسـتورزی و مهارتهـای فرایندی و
 .4بهرهگیـری از ارزشـیابی مسـتمر و پایانـی ،داراي
انـدازه اثـري معـادل  0/35درصـد در مقیـاس مویجـس
(حـد متوسـط) بـوده اسـت .امانـی در ایجاد ارتبـاط بین
محتـوای علـوم و زندگی واقعـی دانشآمـوزان راهکارهای
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زیـر را توصیـه کـرده اسـت:
 1اختصـاص دادن زمـان معينـي از هـر جلسـه درس
بـه بيـان مثالهايـي از كاربـرد درس در زندگـي روزمـره
توسـط دانشآمـوزان؛
 2بيـان مثالهايـي از كاربـرد موضـوع درس در زندگـي
فـردي و اجتماعـي توسـط معلم؛
 3اجـراي تجربيـات و آزمايشهـاي علمـي در خـارج از
مدرسـه (خانـه يـا محيط بيـرون از مدرسـه)؛
 4دعـوت از والديـن متخصـص و يا كارشناسـان باتجربه
در ارتبـاط بـا زمينههـاي درسـي و ارتباط آن بـا واقعيات
زندگـي و ايـراد سـخنراني و يـا يـك بحـث مختصـر در
كالس درس؛
 5برگـزاري گـردش علمـيكوتـاه ،بـه منظـور بازديد از
كارخانههـاي نزديـك ،مراكـز علمـي ،پاركهـا و غيـره،
 6تشـويق دانشآمـوزان بـه تهيـه برگههـاي اطالعاتـي
كوچـك بـراي نصـب در فضـاي مدرسـه از جملـه
راهروهـا و حيـاط مدرسـه كـه اطالعـات ارزشـمندي را
دربـاره موضوعـات مختلـف در اختيـار دانشآمـوزان قرار
ميدهـد .براي مثال كپسـول آتشنشـاني ،مـواد و مصالح
سـاختماني كـه در مدرسـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
اسـت ،سيسـتم بلندگوي مدرسـه ،يـك درخـت و يا يك
گل در باغچـه ،گلـدان و غيـره.

 7تشـويق دانشآمـوزان بـه جسـتوجو و تهيـة اخبـار
علمـيو يا فنـاوري كه بتـوان آنها را در تابلـوي اعالنات
كالس يـا مدرسـه نصب كـرد .اين اطالعـات فرصتهايي
را بـراي بحـث دربـارة آنهـا فراهـم ميكنـد .بـه علاوه،
سـاير مواد جالـب نظيـر آزمايشهاي جادويـي ،لطيفهها،
شـوخيها و غيـره در صورتيكـه با علـوم و جامعه مرتبط
باشـد قابليـت اسـتفاده دارد .منابـع یونسـکو ( )1991
درخصـوص ارتبـاط محتوا با زندگـی واقعی ،قلمـرو آن را
اینگونـه تعریـف کردهاند :ارتبـاط محتوایـی (Content
 )revelanceدر زمینـه آموزشوپـرورش اشـاره بـه
گسـترهای دارد کـه در آن محتـوا بـا نیازهـا ،عالیـق ،و
تواناییهای عقالنی و جسـمانی فرد از یکسـو ،و از سـوی
دیگـر باارزشهـا و اهـداف و آرمانهـای جامعـه مرتبط و
متناسبسـازی میشـود .بهطور خـاص ارتبـاط محتوایی
و تربیتـی آموزشوپـرورش ممکـن اسـت بـا یکـی از پنج
حيطة زیـر مرتبط باشـد:
 1بـا سـن ،توانایی ،نیازهـا ،عالیق و آرزوهـا و آرمانهای
افراد و جامعه؛
 2بـا شـغل و زبان والدیـن ،سـنتها و ارزشهای جامعه
و غیره؛
 3بـا شـرایط و اوضـاع و احـوال دانشآمـوزان در مناطق
شـهری و روستایی؛
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بعـد فـردی ،یـا بعـد وجـودی انسـان ،متشـکل اسـت از
ابعـاد جسـمانی و زیسـتی ،عاطفـی و اخالقـی ،عقالنـی،
معنـوی ،هنـری و زیباشـناختی ،و بعـد اجتماعـی داراي
ابعـادي اسـت مانند :ابعـاد علمـی و فناورانـه ،اقتصادی و
حرفـهای ،مشـارکتهای اجتماعـی و سیاسـی و تعامـل
بـا محیطزیسـت( .مبانـی نظـری سـند تحـول بنیادیـن،
آذرمـاه  1390ص.)160
بنابرايـن همانطـور كـه گفتيـم برنامـه درسـی شایسـته
اسـت بـا ایـن ابعاد مرتبط باشـد تا بین محتـوای آموزش
و زندگـی رابطـه برقـرار شـود .اكنون بـا توجه بـه آنچه تا
اينجـا خوانديم سـعی خواهيم كـرد مصداقهايـي از انواع
ارتبـاط محتـوای کتابهـای درسـی پایـه دهم بـا زندگی
واقعـی دانشآمـوزان در ابعـاد مختلـف تربیـت ،در جدول
( )2نشـان دهيم.

اگر متنی را بنویسیم و بخواهیم آن را چاپ
کنیم و به دست افراد زیادی در مناطق دور
و نزدیک برسانیم ،به ویژه اگر از طریق آن
بخواهیم آموزش بدهیم ،به ناچار باید از
خدمات ویراستار استفاده کنیم
 4بـا تعلیموتربیـت دانشآمـوزان ،مهارتهـای شـغلی،
مهارتهـای یادگیـری و انگیزههـا و محرکهـای مـورد
نیـاز در آینـده در مراحـل مختلـف زندگـی؛
 5بـا نیازهـای جهانـی؛ ماننـد صلـح جهانـی،
محيطزيسـت ،فقـر ،و مـواردی از ایـن قبیـل.
زندگـی انسـان دارای دو بعـد اصلـی ،يكـي بعـد فـردي
و ديگـري بعـد اجتماعـي ،و تعـدادی ابعـاد فرعـی اسـت.

يادگيري عميق
ارتباط فراگير با موضوعات كليدي محتوا عميق و معنادار است.

يادگيري سطحي
ارتباط فراگير با موضوعات درسي و يادگيري سطحي و طوطيوار است.

شواهد را مورد استفاده قرار ميدهد و طرحهايي را تدوين ميكند .از شيوههاي كوركورانه تقليد ميكند.
تمركز آموزش بر رشد فراگير و درك و فهم او است.

تمركز فراگير بر حداقل امكانات و يادگيري است.

مقصد يادگيري كشف معاني براي خود است.

مقصد يادگيري كشف منظور ديگري است.

الف :درس راهنماي تربيتبدني

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

انجام درســت امور روزمره زندگي ،انجام درست كارهاي شغلي و
توجه به حالت بدن در زمان نشستن ،خوابيدن ،راه رفتن ،مطالعه،
ارتباط محتوا با ســامت جســماني و مهارتهاي اجتماعي ،ارتباط با طبيعت ،و انجام كارهايي مانند اتوكاري ،استفاده از جاروي برقي و وسايل
ارتباط با اشــيا و وسايل (ساحت تربيت جســماني و زيستي و ساحت تربيت نجاري ،استفاده از امكانات طبيعت براي گذران اوقات فراغت ،انجام
تفريحات سالم ،داشتن يك زندگي فعال بهجاي يك زندگي بدون
اجتماعي و تربيت حرفهاي)
تحرك ،مهارت در استفادة درست از وسايل ورزشي ،برخورداري از
روحية همكاري و تعامل اجتماعي با ديگران

ب :درس تفكر و سواد رسانهاي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

رســانهها و اهداف تبليغي آنها ،منافع سازندگان پيام ،شناخت
ارزشهاي آموزشــي آشــكار و پنهان رســانهها و ارزشهايي كه
بــه عمد از آمــوزش آنها غفلت ميورزند ،اســتفادة درســت و
ارتباط دادن رسانهها با زندگي فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف ،ارتباط رسانه
ي رايانهاي ،راديو و
نادرست از رسانهها (موبايل ،اينترنت و بازيها 
با زندگي مجازي ،ارتباط با ســبك زندگي ،ارتباط با شــغل و حرفه ،ارتباط با
تلويزيون ،روزنامهها) .نقد و بررسي رسانهها و تأثير آنها بر تفكر،
مصرف( .ساحت تربيت اجتماعي و فناوري و حرفهاي)
تصميمگيريها و سبك زندگي ما ،رسانهها و هويتسازي ،رسانهها
و وحدت ملي ،رسانهها و كسب و كار ،تفاوت واقعيتهاي اجتماعي
و واقعيتهاي رسانهاي ،مهارت در توليد پيام براي يك رسانه
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ج :درس آمادگي دفاعي

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

امنيــت در محله و ارتباط با مراكز دفاعي در ســطح روســتا و
شــهر ،وظايف حفاظتي افراد ،بررســي ناامني در دنياي امروز و
ارتباط با زندگي فردي و اجتماعي ،ارتباط با زندگي محلي (روستايي و شهري) ،سطوح ناامني ،يگانهاي حافظ امنيت در كشور ،جنگ تحميلي
ارتباط با امنيت ملي ،ارتباط با نيازهاي جهاني ،اعم از تهديد و ناامني در دنياي و احســاس نياز به خودكفايي در ساخت سالحهاي مورد نياز و
امروز تا صلح و مســايل جهاني (ســاحت تربيت اعتقادي و سياســي و تربيت توليد فناوريهاي نظامي پيشــرفته ،مراحل دفاع از كشــور در
جنــگ تحميلي ،آمادگي در برابر تهديدهاي دشــمن ،ضرورت
حرفهاي)
خودباوري و اعتمادبهنفس ،سبك زندگي رزمندگان اسالم ،نقد و
بررسي عملكرد مدافعان حرم اهل بيت عصمت و طهارت

چ :درسهاي فيزيك ،و رياضي (رشته انساني)

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

كاربرد اصول و قوانين فيزيك در ساخت اشياي مختلف ،مانند سامانة
مكانيابي جهاني ،قطار مغناطيسي و كاربرد ابزارهاي اندازهگيري ،مانند
 .1ارتبــاط با زندگي فــردي ،ارتباط با پديدههاي فيزيكــي در محيط زندگي،
كوليس و ريزسنج در ساخت اشياء ،چگالي و كاربرد آن در زندگي روزانه
ارتباط با صنعت و فناوري ،ارتباط با پزشكي و سالمت(.ساحت علمي؛ اقتصادي،
مانند تعيين سنجش تراكم استخوان ،شــناوري و اصل ارشميدس و
زيستي)
كاربردهــاي آن ،حركت و اصل برنولي و كاربردهاي آن ،كاربرد مواد در
ساخت اشيا ،كاربردهاي نانو در زندگي ،صنعت و پزشكي.
در مثالها و حل تمرينات دروس مختلف تالش شــده است تا
كاربرد رياضيات در محاســبه و پرداخت حقوق كاركنان ،برآورد
نيازهــاي توليدي ،برآورد هزينه ســاخت و يا اجــراي طرحها،
 .2ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و برنامهريزيهاي اجتماعي (ســاحت علمي ،محاســبه تابعهاي هزينه سود و درآمد ،محاســبه درصد آلياژ
مورد اســتفاده در ساخت مواد ،ترسيم نمودار فعاليتها در مورد
اقتصادي و حرفهاي ،اجتماعي)
فروش ،سود و يا زيان واحدهاي توليدي ،پيشبيني رشد مثبت
و يا منفي جمعيت ،بــرآورد نمونههاي آماري و كاربرد آنها در
پيشبيني بيماريها ،تصادفات و غيره نشان داده شود

ح :درس تاريخ

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

تاريــخ و رابطــه آن بــا ميهندوســتي ،تاريخ و تأثيــر آن در
تقويت هويت ملــي ،معرفي تمدنهاي گذشــته (ايران ،يونان،
ارتباط با زندگي گذشــتة بشر ،ارتباط با فرهنگ و تمدنهاي گذشته ،ارتباط با
هند ،چين ،روم ،مصر و بينالنهرين ،اديان گذشــته) مشــاغل
مشاغل ،ارتباط با جامعه (ساحت تربيت اجتماعي و سياسي)
گذشته (سفالگري ،نقاشــي ،پارچهبافي ،پيكرتراشي ،موسيقي،
ديوانساالري ،شيشهگري ،جنگافزارسازي ،معماري ،تجارت)

خ :درس زيستشناسي

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

ارتباط با ســامت فردي ،ارتباط با سالمت جمعي ،ارتباط با تكنولوژي ،ارتباط زيستشناسي در خدمت جامعه (تهيه غذاي سالم و كافي ،حفظ
با پديدههاي طبيعي (ســاحت تربيت علمي و فناورانه ،ساحت تربيت جسماني بومسازگان ،تأمين انرژيهاي تجديدپذير ،تأمين سالمت انسان)،
نكات بهداشتي در ارتباط با گياهان و جانوران ،آلودگي هوا.
و زيستي)
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خ :درس شيمي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

طبيعت و خداشناســي ،تركيب مواد در طبيعت ،خواص مواد در
طبيعت ،انواع كاربردهاي مواد طبيعي و مصنوعي در زندگي ،آثار
زيانبار كودهاي شيميايي و نيتروژندار بر محيطزيست ،بارانهاي
اســيدي و آثار زيانبــار آنها بر طبيعت و انســان ،آثار اقتصادي
خوردگي مواد ،اكسايش آهن ،آلومينيم و نقره و كاربردهاي آنها در
ارتباط با خداشناســي ،ارتباط با طبيعت ،ارتباط با فعاليتهاي انســاني مانند
زندگي روزانه ،آاليندههاي صنعتي در اراك و خوزستان ،مواد مؤثر
كشــاورزي ،صنعت و تكنولوژي ،پزشكي ،فعاليتهاي توليدي و محيطزيست،
در تخريب اليــة اوزن ،نقش ما در كاهش آلودگي ،آب و تأثير آن
(ساحت تربيت علمي و فناورانه ،ساخت تربيت زيستي)
در حيات انســان و ساير موجودات ،آب و اهميت آن در كشاورزي،
صنعت و انرژي ،كمبود منابع آبي و استفاده بهينه از اين مواد ،انواع
آاليندههاي آب ،آبهاي يونزدايي شده و كاربردهاي آن ،آبهاي
معدنــي و آثار درماني آنها ،فرايند تصفيه آب ،آب دريا منبع مواد
شيميايي ،تصفيه فاضالبها و راههاي بازگرداني آنها به طبيعت.

د :درس جغرافيا

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

نقش عوامل طبيعي بر زندگي انســان ،آب و هوا و فعاليتهاي
ارتباط با طبيعت ،ارتباط با محيطزيســت ،ارتباط با كشــاورزي و فعاليتهاي
كشــاورزي ،شيوههاي معيشــت در مناطق مختلف جغرافيايي،
اقتصادي ،ارتباط با صنعت ،ارتباط با گردشگري (ساحت تربيت علمي ،اقتصادي
مسايل زيستمحيطي در مناطق مختلف ايران ،دريا و فعاليتهاي
و زيستمحيطي)
اقتصادي ،گردشگري در مناطق مختلف ايران.

د :درسهاي علوم اجتماعي ،فارسي و نگارش

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

كنشهاي اجتماعي در جامعه ،ابعاد واليههاي اجتماعي ،فرهنگ
و هويت ،هويت ايراني ،قدرت و حكومت در جامعه.
ارتباط با جامعه ،ارتباط با فرهنگ و دين ،ارتباط با تاريخ كشور ،ارتباط با ادبيات در كتاب فارسي تالش شده است از طريق ادبيات تعليمي ،بومي،
كهن كشور ،ارتباط با اعتقادات ديني و مذهبي و سياسي ،ارتباط با ادبيات بومي ،غنايي ،ادبيات پايداري ،داســتاني ،مذهبي ،حماســي و ادبيات
ارتباط با ادبيات جهان ،ارتباط با شخصيتها و مكانها (ساحت تربيت اجتماعي ،انقالب اسالمي ،و نيز از طريق شخصيتهاي مؤثر و ادبيات جهان
ارزشهاي اعتقادي ،سياســي ،اخالقي و زيباييشناختي معرفي
اعتقادي ،اخالقي و فرهنگي)
شــود تا دانشآموزان ضمن يادگيري مهارتهاي زباني با ميراث
ادبي خود نيز آشنا شوند.

ر :درسهاي زبان عربي و زبان انگليسي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

درك و فهم بهتر قرآن و زبان فارسي ،آشنايي با آيات و احاديث
پركاربرد ،توانايي در مكالمه به هنگام سفرهاي زيارتي در عتبات
ارتباط با نيازهاي مســافرتي و تأمل با گردشــگران خارجــي جامعه ،ارتباط با عاليــات و يا برخورد با گردشــگران خارجي ،لزوم حفظ وحدت
بين قوميتها ،آشــنايي با آاليندههاي زيستمحيطي و برخي از
فرهنگ و دين ،ارتباط با مؤسسات اجتماعي و محيطزيست
مؤسسات اجتماعي ،ارتباط با نيازهاي تحصيلي و شغلي آينده و
معرفي برخي از مشاغل.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

دكتر محمود اماني طهراني

به سوى

تحول كالس درس
«بـه سـوي تحـول كالس درس» عنـوان مقالـهاي اسـت كـه
دكتـر محمود امانـي طهراني مديركل دفتـر تأليف كتابهاي
درسـي تهيه كرده اسـت.
ايـن مقالـه در سـه بخـش بـا عناويـن :رسـانههاي آموزشـي
ن دادههـاي قابـل ارائـة
پرشـمار ،طراحـي آموزشـي و بـرو 
يادگيـري تبييـن و تدويـن شـده اسـت.
کالس درس کانـون شـکلگیری یادگیـری اسـت .پژوهشها
نشـان میدهـد ،طراحـی آموزشـی در کالسهـای درسـی
ً
کاملا تکـرار میشـوند .ایـن
ایـران ،مشـخصههایی دارد کـه
مشـخصهها گاهـی موجـب رشـد دانشآمـوزان میشـوند و
گاهـی جلـوی رشـد آنهـا را میگیرنـد .نتایـج پژوهشـی که
در کالسهـای درسـی پنـج اسـتان ایـران انجام شـده نشـان
مـی دهـد که:
 .1دانشآموزان در کالسها ،معموالً ساکت مینشینند؛
 .2ادارة کالس ،بیشـتر بر عهدة معلم اسـت و او تسـلط کاملی
بر کلیة فعالیتهای کالسـی دارد؛
 .3بسـیاری از برنامههـای کالس بـه برنامههـای حافظهمـدار
معطـوف میشـود و در عمل ،بهخاطر سـپردن آنچه که معلم
در فراینـد یادگیـری روی آنهـا تأکید میکند بسـیار اهمیت
دارد؛
ً
 .4معلمـان عمدتـا از روشهای دسـتوری اسـتفاده میکنند؛
یعنـی خیلیوقتهـا از دانشآمـوزان میخواهنـد کارهـای
معینـی را انجام دهند و این خواسـتة خود را بهطور مسـتقیم
ابـراز و بیـان میکنند!
 .5معمـوالً از دانشآموزان خواسـته نمیشـود آنچـه را که یاد
گرفتهانـد در موقعیتهـای جدیـدی بـهکار ببرنـد یـا تعمیم

دهند.
 .6معلمـان ،اغلـب ،فراينـد یاددهـی ـ یادگیـری را براسـاس
شـیوهای کـه کتاب درسـی ارائـه کرده اسـت اجـرا میکنند.
اگـر مجموعـه نتایـج فوق و نیـز نتایـج پژوهشهـای دیگر را
مدنظـر قـرار دهیـم بهنظر ميرسـد نيازمند راهحلي هسـتيم
كـه از طريـق آن کالسهـای درس را احیـا کنیـم و فراینـد
موجـود را بـه فراینـدی پویـا و فعـال ارتقـا دهيـم تـا نتايـج
بهتـري را به دسـت آوريـم .اما قبل از طـرح راهحلي كه به آن
مثلـث تحـول كالس درس ميگوييـم الزم اسـت به این نکته
توجـه کنیـم کـه امـروز بسـیاری از مـدارس ایـران بـه صِ رف
کالس درس تقلیـل پیـدا کردهانـد .یعنـی دانشآمـوزان بـه
مدرسـه میآینـد ،بـه کالس درس ميرونـد و سـپس به خانه
بازميگردند؛ چون بیشـتر مدارس فاقد برنامههای غیررسـمی
و غیرکالسـی ،از قبیـل فعالیتهـای آزاد ،پرورشـی ،ورزشـی،
نمایـش ،سـرود و دیگر فعالیتهایی که به ج ّو مدرسـه هویت
خاصـی میدهد ،هسـتند .بنابرایـن حضـور در کالس ،تقریباً
همـة زمـان حضـور در مدرسـه را به خود اختصـاص میدهد.
از اینروسـت کـه میگوییـم باید بـر روی این مسـئله تمرکز
شـود کـه چـه باید کـرد تا کالسهای درسـی ،بیـش از پیش
سـبب رشـد و ارتقای بیشـتر دانشآموزان شـوند .اینجاسـت
کـه طـرح مثلث مذکـور معنا پیـدا میکند .مثلث مـورد نظر
کـه بهنظـر ميرسـد میتوانـد به بهبـود وضعیـت کالسهای
درس منجر شـود شـامل سـه ضلع به شـرح زیر اسـت:
 .1رسـانههای آموزشـی پرشـمار (بسـتة آموزشـي بـه جـاي
كتاب درسـي)؛
 .2طراحی آموزشی فعال ،رشددهنده و قابل پيمايش؛
 .3بروندادهای قابل ارائة یادگیری ،توسط دانشآموزان.
ضلـع اول :در گذشـته ،کتـاب درسـی تنهـا رسـانة اصلـی در
هـر کالس درس بـود و دانشآمـوز و معلـم رسـانة دیگـری
در اختیـار نداشـتند؛ امـا ،در سـالهای اخیر امکاناتـی فراهم
شـده اسـت که با اسـتفاده از آنها میتـوان کالسهای درس
را بسـیار متنوعتـر اداره کـرد .رسـانههایی مثـل فیلمهـای
آموزشـی ،پاورپوینتهـای فعال ،فایلهای تصویـری و صوتی،
متنهـای آموزشـی متنـو ع و مطالـب بسـیار متنوعـی کـه از
فضـای مجـازی گرفتـه میشـود ،همـه و همـه از رسـانههای
پشـتیبان کالس و مدرسه محسوب میشـوند و ما همة آنها
را جـزء رسـانههای یادگیـري بهشـمار میآوریـم.
کتابهـای مختلـف بـا تنـوع موضوعـی ،دایرةالمعارفهـا،
مجلات ،رسـانههای صوتـی و تصویـری و غیـره ،همگـی
رسـانههای یادگیـری هسـتند .بنابرایـن ،اولیـن قـدم بـرای
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داشـتن یـک کالس فعـال و پرتأثیـر این اسـت که از سـمت
یادگیـری تکرسـانهای بهسـوی رسـانههای یادگیـری
پرشـمارتر حرکـت کنیـم.
خوشـبختانه در سـالهای اخیـر بـرای پشـتیبانی از کالس
درس ابزارهـا ،امکانـات و تجهیـزات بسـیاری بـه بـازار آمـده
اسـت .بـرای مثـال فیلمهـای فراوانی بـرای آمـوزش درسها
تولیـد شـده بـهطوریکـه حتـی گاهـی تدریس یـک درس
منوط به داشـتن فیلم آموزشـی اسـت .یا در بعضی از دروس،
طـرح درس بـر مبنـای نمایش فیلم گذاشـته شـده و مطالب
سـایتهایی مثـل شـبکة رشـد و تبیـان ،بـرای پشـتیبانی از
آمـوزش کتـاب در کالس درس تهیـه شـدهاند .اسـتفاده از
امکانـات مذکـور البتـه بـه ایـن معنا نیسـت که بگوییـم باید
نقـش معلمیـن در تولیـد نادیـده گرفتـه شـود؛ بلکـه معلـم
خـودش هـم میتوانـد مطلبـی را بـرای کالس درس انتخاب
کنـد و در واقـع ،خودش دسـت به تولید بزند .هـر دوی اینها
در ایـن ضلـع مثلـث قـرار میگیرند .بدیـن ترتیـب ،معلمان
بـرای کالسهای درس خود میتوانند تولید داشـته باشـند و
ایـن تولیـد خـود را حتی از طریق شـبکههایی کـه در اختیار
دارنـد اشـاعه دهنـد تا مورد اسـتفاده دیگـران نیز واقع شـود.
در حـال حاضـر ،وقتـی معلمی یک نقشـة مفهومـی جالب و
جذاب را در قالب یک صفحة « »Wordيا «»PowerPoint
تهيـه ميكنـد ،ميتوانـد آن را در وبلاگ خـودش بارگـذاري
كنـد تا معلمان سراسـر كشـور بتواننـد از آن اسـتفاده كنند.
بنابرايـن ،اوليـن ضلع مثلث نهضت احياي كالس ،رسـانههاي
يادگيري پرشـمار هسـتند .وزارت آموزشوپـرورش جمهوري
اسلامي ايـران براي ايـن كار اقدامات خوبي انجام داده اسـت.
اكنـون ،قطعههـاي فراوانـي در شـبكة رشـد وجـود دارند كه
قابليـت دانلـود دارنـد و معلمـان بـراي بهبود كيفيـت فرايند
تدريـس ميتوانند از آنها اسـتفاده كننـد .بنابراين ،معلميني
كـه مهارتشـان ارتقـا پيـدا كـرده اسـت ،ميتواننـد از رايانه
بـراي جسـتوجوهاي هدفـدار خـوب كـه در ايـن فضـاي
گسـتردة شـبكههاي اطالعاتـي وجـود دارد اسـتفاده كنـد.
علاوه بـر جسـتوجوگري و انتخـاب ،توليـد قطعههـاي
متناسـب بـا طـرح درس هـم كار ديگري اسـت كـه معلمين
ميتواننـد انجـام دهند .البتـه ،در اين ضلع ،يعني رسـانههاي
آموزشـي پرشـمار ،دانشآمـوزان نيـز ميتواننـد نقش بسـيار
فعالي ايفـا كنند.
ضلـع دوم :طراحـي آموزشـي ضلع دوم مثلـث بهبود وضعيت
كالس اسـت و بهعنـوان مشكلگشـاي كالس درس ايفـاي
نقـش ميكنـد .طراحـي آموزشـي رشـددهنده اسـت .گاهي

يادگيری
مطلوب

ﻧﻬــــ
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چگونه به دست
میآيد؟
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فعاليـت يادگيـري را ميتـوان براسـاس روشـي كـه كتـاب
درسـي پيشـنهاد ميكند شـروع كرد و پيش رفت .اين روش
خوبي اسـت ولـي لزوماً بهترين راه نيسـت .بـراي اينكه بتوان
فراينـد ياددهـي ـ يادگيري رشـددهندهاي بهوجـود آورد بايد
از انتهـا شـروع كـرد؛ يعنـي پايـان يادگيـري را ديـد و اينكـه
دانشآمـوز بايـد بـه چـه شايسـتگيهايي برسـد؛ يـا اينكـه
قـرار اسـت چـه صالحيتهـا ،صفـات و توانمنديهايـي در او
بـه وجـود آيـد و انتظـار مـيرود بـه چه نـوع توليـد ذهني يا
فكري برسـد .اينها بايد آشـكار باشـند .سـپس بايد تصويري
از مسـيري كـه قـرار اسـت دانشآمـوز بپيمايـد رسـم كنيم؛
يعني مشـخص كنيم وقتـي دانشآموزي درسـي را ميآموزد
قـرار اسـت چه توانمنديهايـي را از خودش نشـان دهد .براي
ايـن كار ،بايـد پلههايـي طراحـي شـود .اين پلهها ،سـناريوي
يادگيـري يـا طراحي آموزشـي هسـتند كه معلـم ميخواهد
بـه اجـرا درآورد .ايـن پلههـا بايـد به گونـهاي طراحي شـوند
(ويژهنامة پاية دهم)

طراحي

داد
ون
بر

ــﻀﺖ
ـــﻴﺮﻱ
ــــــﺪﺭﺳﻪ

آموزشي
دكترمحمود امانی طهرانی ،در نشستی با عنوان تأليف
«معيار و معيار تألي��ف» ،مؤلفههای يادگيری مطلوب را
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها
يكی از آنهاس��ت .دو ضلع ديگر ،كه اهميتی مساوی با
ضلع اول دارند ،عبارتاند از :رسانههای پرشمار آموزشی،
و برون��داد يا ارائه مطلب .يادگي��ری مطلوب در اينجا به
معنای ارتقاي عملكرد كالس براساس كسب شايستگی
مورد نظر است.
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كـه نـه آنقدر زياد باشـند كـه دانشآمـوز در پيمـودن آنها
احسـاس ناتوانـي كند و نـه آنقدر كم باشـند كـه دانشآموز
احسـاس كنـد بـا بـاال رفتـن از آنهـا كار مهمي انجـام نداده
اسـت و آنهـا را پيـش پـا افتـاده تلقـي كنـد .بديـن ترتيب،
تعـدد ايـن پلههـا و توالـي آنها بسـيار مهم اسـت.
منظـور از پلهها مجموعة فعاليتهايي اسـت كـه براي كالس
درس پيشبينـي ميشـود .و اين مجموعـه فعاليتها در كنار
هـم يك طراحي آموزشـي را تشـكيل ميدهنـد .يك طراحي
آموزشـي خـوب داراي مالكهـا ،مشـخصههايي اسـت كه در
ادامـه آنها را مـرور ميكنيم:
 .1يـك شـروع خـوب :اينكـه يك درس چگونه شـروع شـود
و در ايـن شـروع ،چـه كاري بايـد كـرد كه فعاليـت يادگيري
بسـيار جـذاب باشـد بسـيار مهم اسـت .زيـرا ،اولين قـدم در
يادگيـري ايـن اسـت كـه دانشآموز بـه موضوع جذب شـود؛
يـك چشـمانداز در پيـش رويش گشـوده شـود تا بدانـد دارد

چـه چيـزي را يـاد ميگيرد؛ قرار اسـت بـه كجا برسـد و اين
يادگيـري در زندگـي ،بـه چـه درد او ميخـورد .بنابراين ،بايد
مسـئلة ارتبـاط مطالب درسـي بـا زندگـي و مفيد بودنشـان،
بـراي دانشآموزان ترسـيم شـود.
حـال ،اوليـن پله اين اسـت كه مشـخص كنيـم دانشآموزان
را بـا چـه نـوع فعاليتـي ميتـوان بـا مسـئله درگيـر كـرد و
هوش و حواسشـان را به مسـئله جلب كرد تا احسـاس كنند
ميخواهنـد ايـن مسـير را ادامـه دهند.
 .2توجـه بـه پيشدانسـتهها :دوميـن پلـه توجـه بـه
پيشدانسـتههاي دانشآمـوزان اسـت .اگر به پيشدانسـتهها
توجـه شـود وقـت دوبـارهاي صرف توليـد آنها نميشـود كه
هـم بـراي دانشآمـوزان كسـالتآور باشـد و هـم بخشـي از
زمـان يادگيـري را بـه خـود اختصـاص دهـد و وقـت را هـدر
دهـد .معلـم ميتوانـد پيشدانسـتههاي دانشآمـوزان را در
كالس احصـا كنـد تـا ببيند اگـر آنها در اين پيشدانسـتهها
بـا هم اشـتراك ندارنـد با فعاليتي كـه تدارك ميبينـد ،آنها
را بـه اشـتراك بگـذارد و نقطـة شروعشـان در يادگيـري را با
هـم يكـي كند.
 .3توليـد مفهـوم (يادگيـري فعـال) :نكتـة ديگـري كـه در
طراحـي آموزشـي بايـد بـه آن توجـه شـود ايـن اسـت كـه
مشـخص شـود فعاليتهـا چگونه بـه «توليد مفهوم» توسـط
دانشآمـوزان ميانجامنـد .آيـا معلـم ،در انجـام فعاليتهـا،
بچههـا را در نقـش دريافتكننـدة مفهـوم قـرار ميدهـد يـا
توليدكننـدة مفهـوم؟ زيـرا ممكـن اسـت معلـم مفهومـي را
توضيـح دهـد و دانشآمـوزان دريافتكننـدة آن باشـند؛ امـا
ممكن اسـت معلم همين مفهوم را به يك متن نوشـته شـده
تبديـل كنـد و بـه دانشآمـوزان بدهد تـا بخواننـد .آنها هم
بخواننـد و بگوينـد كـه از آن ،چـه ميفهمنـد .در اين صورت
دانشآمـوزي يادگيرنـدة فعـال هسـتند ,چـون بـه واسـطة
درك و فهـم خودشـان در مسـير آمـوزش حركـت و از متـن،
مفهومسـازي ميكننـد .آيـا در ايـن حالت بـراي دانشآموزان
نقش مشـاركتي وجـود دارد؟
 .4يادگيـري مشـاركتي :يادگيـري مشـاركتي هم بخشـي از
سـناريوي يادگيري خوب اسـت .يك تحقيق نشان داده است
كـه سـطح فعاليتهايي كـه معلمـان ،عمومـاً از دانشآموزان
ميخواهنـد در حـد پايينـي از يادگيري قـرار دارد .مث ً
ال وقتي
معلمـي از دانشآمـوزان ميخواهد دربـارة موضوعي اطالعات
جمـعآوري كننـد .آنهـا معمـوالً ايـن اطالعات را در سـطح
اوليـه و از يكجـا جمـع ميكننـد و ارائـه ميدهنـد .تـازه،
گاهـي فعاليتهـا در هميـن حـد هم انجـام نميشـود و يك
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براي اينكه بتوان فرايند ياددهي ـ يادگيري
رشددهندهاي بهوجود آورد بايد از انتها
شروع كرد؛ يعني پايان يادگيري را ديد و اينكه
دانشآموز بايد به چه شايستگيهايي برسد؛
يا اينكه قرار است چه صالحيتها ،صفات و
توانمنديهايي در او به وجود آيد و انتظار
ميرود به چه نوع توليد ذهني يا فكري برسد
كار سـطحيتر تحويـل داده ميشـود؛ يعنـي دانشآمـوزان
بـدون آنكه حتـي در اينترنت هم جسـتوجوي دقيقي انجام
دهنـد ،فقـط با گرفتن يك پرينـت كارشـان را ارائه ميدهند.
گـو اينكـه اگـر جمـعآوري اطالعـات را بـه خوبـي هـم انجام
دهنـد ،بـاز در سـطح اول و كـف يادگيري قـرار دارند.
 .5توجـه بـه سـطوح باالتـر يادگيـري :توجه به سـطوح باالتر
يادگيـري بـه ايـن معناسـت كه معلـم ،وقتـي دانشآمـوزان
مشـغول جمـعآوري اطالعـات هسـتند ،از آنهـا بخواهـد
تحليلـي روي اطالعـات ،از نظـر طبقهبنـدي اطالعـات و
توصيـف و تبييـن آنهـا بـه شـيوههاي خالقانـه و نوآورانـه
داشـته باشـند و اعتبار منابعي را كه به آنها اسـتناد كردهاند
ارزيابـي كننـد .اينهاسـت توجـه به سـطوح باالتـر يادگيري
كـه در موضوعـات و مسـائل مختلـف هـم بايـد مـورد توجـه
قـرار گيرد.
گاهـي معلـم در مبحثي كه بـه دانشآموزان ميدهد مسـئله
را پيچيدهتـر مطـرح ميكنـد كـه ايـن كار ،لزومـاً دانشآموز
را بـه سـطوح باالتـر يادگيري نميبرد ،بلكه سـطح دشـواري
ً
مثلا
مطلـب را بـاال ميبـرد و ايـن روش مطلوبـي نيسـت.
معلـم رياضـي ،كسـر مركبـي را ميدهـد و از دانشآمـوزان
ميخواهـد كـه آن را سـاده كننـد .ايـن سـطح اول يادگيري
اسـت .حـال اگـر ايـن معلـم طبقـات كسـر را بيشـتر كنـد
دانشآموزانـش را بـه سـطوح باالتـر يادگيـري نبـرده اسـت،
بلكـه مسـئله را براي آنان دشـوارتر كـرده اسـت .در حاليكه
او ميتوانسـت از دانشآمـوزان بخواهـد ،بـراي يـك مسـئله،
يك كسـر بنويسـند و از اين طريق آنها را به سـطح باالتري
ارتقـا دهـد .همچنيـن ميتوانسـت ،در يك سـطح باالتـر ،دو
عـدد كسـري به آنهـا بدهد و بگويـد براي اين دو كسـر يك
مسـئله بنويسـند .بنابرايـن ،بـاال بردن سـطح يادگيـري جزء
هدفهـاي مهـم آموزش اسـت.
در تمام دروس ،توجه به اين نكته الزم اسـت كه دانشآموزان
بايد رشـد كنند و از سـطح اولية يادگيـري تكنيكها و دانش
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بـه سـطوح باالتر يادگيـري بروند ،كه از جملـه تجزيهوتحليل
اطالعـات و همچنين تركيب نمودن آنهاسـت ،كه از اهميت
بسـياري برخوردار اسـت .هر سـطح از سـطوح رشد شناختي
كه به رسـميت شـناخته ميشـود .ممكن اسـت ،مانند آنچه
كـه در الگوي آزمون «تيمز» بهكار ميرود ،داراي سـه سـطح
سـطح دانش مـروري ،دانـش كاربردي و
باشـد .در تيمز ،سـه
ِ
دانـش تحليلـي كاربرد دارد؛ يا ممكن اسـت سـطوح پنجگانة
بلـوم در نظـر گرفتـه شـود .همچنيـن ممكن اسـت سـطوح
بلوم جديد كه شـاگردان او ،لري اندرسـن و ديگران ،در سـال
 2000بـراي هـزارة سـوم ارائـه كردنـد مـورد نظر قـرار گيرد.
بديـن ترتيب اين مهم نيسـت كـه چه نوع طبقهبنـدي مورد
اسـتفاده قـرار ميگيـرد؛ بلكه مهم اين اسـت كـه توجه كنيم
دانشآمـوزان در كـف يادگيـري باقـي نماننـد و فعاليتهـاي
معلـم سـطوح باالتـر يادگيـري را نشـانهروي كـرده باشـد .به
عبـارت ديگـر ،معلـم هرگـز نبايـد بـه كـف يادگيـري راضي
باشـد و تنهـا خشـنود باشـد كـه دانشآمـوزان او توانسـتهاند
مطلبـي را يـاد بگيرنـد و آن را بيان كنند.
 .6ارتبـاط بـا زندگـي :مسـئلة ديگـري كـه در كالس درس
خيلي مهم اسـت اسـتفاده از موضوعاتي در طراحي آموزشـي
اسـت كـه بـه زندگـي ارتبـاط دارنـد .كاربسـت آموختهها در
موقعيـت جديـد يادگيـري كاربـردي اسـت و دانشآمـوزان
بايـد بتواننـد چنـد دقيقـه دربارة اهميـت موضوع درسـي كه
يادگيـري آن برايشـان مهم اسـت ،صحبـت و گفتوگو كنند
و ديگـران را متقاعـد نمايند.
 .7توجـه بـه فعاليتهـاي خـارج از كالس :آخرين نكتهاي كه
در ايـن بـاب خيلي مهم اسـت ،توجـه به فعاليتهـاي بيرون
از كالس اسـت .معلـم نبايـد در طراحـي خود فقط بـه درون
كالس بيانديشـد بلكـه بايـد مسـيري را براي ادامـة يادگيري
در بيـرون كالس ترسـيم كنـد در عيـن حالـي كـه دقيقـاً به
سـناريوي داخـل كالس مربوط ميشـود.
ضلع سـوم :سـومين ضلع مثلث بهبود وضعيت كالس ،تأكيد
بـر بروندادهـاي يادگيـري و ايجـاد فرصـت ارائـة آموختههـا
بـراي دانشآمـوزان اسـت .)Presentation( .اگـر يادگيـري
بـه مطلبـي قابـل ارائـه منجـر شـد ميتـوان آن را يادگيـري
موفقيتآميـز تلقـي كرد .موضـوع ارائـة دانشآموز در سـطح
مدرسـه هـم از نظـر روشـي و هـم از نظـر هدفـي داراي
اهميـت ويـژه اسـت و موجب زنده كـردن فراينـد ياددهي ـ
يادگيـري و هدفـدار كـردن آن ميشـود ،زيـرا منجر به رشـد
دانشآمـوزان ميشـود .بنابراين ،دانشآموزاني كه در مدرسـه
بـا فرصتهـاي متعدد بـراي ارائه روبهرو ميشـوند رشـد پيدا
(ويژهنامة پاية دهم)

ميكننـد ،بـه خودبـاوري ميرسـند ،اعتمادبهنفـس پيـدا
ميكننـد و ايـن امـر موجب بـروز خالقيت در آنها ميشـود.
بـراي هميـن ،بـر اين نكته ميتـوان تأكيد كرد كـه در كالس
درس و فضـاي مدرسـه ،بايـد در هـر طراحـي آموزشـي و هر
سـناريويي كـه بهعنـوان آخريـن پلههـاي آموزشـي طراحي
ميشـود ،نوعـي ارائـة دانشآمـوز هـم وجود داشـته باشـد.
ارائـه بايـد در متنوعتريـن شـكل خـود ـ بهلحـاظ زمـان،
ارائهكننـده ،مخاطبـان ،قالـب و ميدياهـا و رسـانهها ـ صورت
پذيـرد .ايـن تنـوع بهلحـاظ زماني يعنـي اينكه ارائـه ميتواند
در مـدت يـك ثانيـه تـا يـك سـاعت اتفـاق بيفتـد؛ بهلحاظ
ارائهدهنـده ،يعني ممكن اسـت اين كار را يـك نفر ،چند نفر،
يـك گـروه ،كل يـك كالس و حتي كل مدرسـه انجام دهند؛
بـراي مثـال ،مانند سـرودي كه كل دانشآموزان يك مدرسـه
آن را اجـرا كننـد .بهلحـاظ قالب نيـز ،ارائه تنـوع فوقالعادهاي
ميتوانـد داشـته باشـد و ممكـن اسـت ارائـة متني باشـد كه
دانشآموزان مينويسـند و به ديوار كالس يا راهروي مدرسـه
ميزننـد يا بيـن دانشآمـوزان مدرسـه آن را توزيع ميكنند،
يـا انشـا و شـعري باشـد كـه دانشآمـوزي در كالس آن را
ميخوانـد ،يـا يـك قطعـة نمايشـي باشـد كـه دانشآمـوزان
آن را اجـرا ميكننـد .در مـورد تنـوع رسـانه هـم ،مثل پيامي
ويدئويـي يـا فيلم يا شـبكههاي علمـي يا اجتماعي اسـت كه
در كالس درس قابـل عرضه اسـت.
سـيماي مدرسـة حامي ارائه :اگر مدرسـهاي درسـت بر روي
ارائـة دانشآمـوزي كار كنـد ،فضـاي آن مدرسـه بـا گذشـته
تفـاوت چشـمگيري پيدا خواهد كـرد طوري كه هنـگام ورود
بـه آن ،جلوههـاي گوناگـون ارائـه در جاهـاي مختلـف ديـده
ميشـود .بديـن ترتيـب ،هـم ديـوار كالسهـا و راهروهـاي
مدرسـه و هـم فضـاي آنهـا ،از قالبهـاي مختلـف ارائـة
دانشآمـوزي ،پـر ميشـود.
بهطـور كلـي ،ارائه فعاليتي اسـت كـه از تركيـب مهارتهاي
مختلـف دانشآمـوزان (مهارتهـاي مكتـوب ،مهارتهـاي
هنـري و مهارتهـاي خالقانـه) بهوجـود ميآيـد و بسـتري
اسـت بـراي اين كـه آنهـا بتواننـد اسـتعدادهاي نهفتة خود
را آشـكار سـازند .هميشـه در ارائـه از دانشآمـوزان پرسـيده
ميشـود كـه چگونـه ميتواننـد فلان مطالـب يا موضـوع را
بهصـورت ديگـري به دوستانشـان عرضه كنند .بنابرايـن ارائه
موضوعـي تلفيقي و بسـيار مهم اسـت.
پژوهشـي بـا عنـوان ( )Visible Learningنشـان ميدهد
چگونـه فعاليتهـاي مختلـف ،ميتواننـد بـه ارتقـاي سـطح
عملكـرد دانشآمـوزان ،منجـر شـوند .در اين پژوهـش ،تأثير

بـا عوامـل بـا فاكتورهـاي مختلـف بـر عملكـرد تحصيلـي
دانشآمـوزان تحليـل شـده اسـت .از بين بيـش از صد عاملي
كـه در ايـن پژوهـش نقـش آنها مـورد تحليـل قـرار گرفته
«ارائـه» يـا قـرار گرفتـن دانشآمـوز در موقعيتـي كـه بتواند
كار خـود را بـه ديگـران عرضه كنـد ،از باالتريـن ضريب تأثير
در پيشـرفت تحصيلـي آنهـا برخـوردار بـوده اسـت .پس هر
يادگيـري كـه بـه نوعي ارائـة دانشآمـوز در آن وجود داشـته
باشـد تضميني اسـت بر اينكه دانشآموزان به پيشرفت بسيار
خوبـي نائـل ميشـوند .توصيـهاي از قديـم ،در آموزشهـاي
حوزههـاي علميـه ما وجـود دارد كـه اگـر ميخواهيد چيزي
را خـوب يـاد بگيريـد بايـد آن را تدريـس كنيـد .ارائـه هم در
واقـع همـان اسـت .يك نـوع تدريـس دانشآمـوز و در اختيار
گذاشـتن يافتههـاي خـود بـراي ديگران اسـت.
همچنيـن «ارائـه» معتبرتريـن ابـزار ارزشـيابي يادگيـري
محسـوب ميشـود.
ارائـه بـه شـكل جالبـي هـم بـه كالس وارون نيـز ربـط پيدا
ميكنـد .چـون در كالس وارون ،چرخـهاي از يادگيـري
توسـط دانشآمـوز طـي ميشـود و ايـن چرخـه در مـورد هر
دانشآمـوز (انفـرادي يـا گروهي ،چـه گروههـاي كوچك ،چه
بـزرگ) بـه ارائـهاي منجـر ميشـود كـه او يافتههـاي خـود
را بـا ديگـران بـه اشـتراك ميگـذارد .بـراي هميـن ،بايـد بر
ارائـه بسـيار تأكيـد كـرد .اگـر در فضاي مدرسـه ارائـه وجود
داشـته باشـد ،دانشآمـوزان به ايـن فضا دلبسـته و عالقمند
ميشـوند و احسـاس ميكنند كـه آزادي عمل فراوانـي دارند.
بنابرايـن ،ارائـه خـود يكي از رسـانههاي يادگيري پرشـمار در
مدرسـه محسـوب ميشـود.
بديـن ترتيـب اضالع ايـن مثلث ،يعنـي رسـانههاي يادگيري
پرشـمار ،طراحـي آموزشـي رشـددهنده و ارائـه ،فضايـي بـه
وجـود ميآورنـد كـه همـة دانشآمـوزان ميتواننـد در آن به
خوبـي رشـد كنند.

ارائه؛ فعاليتي است كه از تركيب مهارتهاي
مختلف دانشآموزان (مهارتهاي مكتوب،
مهارتهاي هنري و مهارتهاي خالقانه)
بهوجود ميآيد و بستري است براي اين كه
آنها بتوانند استعدادهاي نهفتة خود را
آشكار سازند
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برنامهها و دروس جديد

دكتر ابوالفضل بختياري

تحول در فرهنگ آموزش با

درسپژوهى

تغييـر و تحـول در فرهنـگ آمـوزش ،در چند دهـه اخير
مـورد توجـه مربيان تربيتـي ،كارشناسـان ،صاحبنظران،
برنامهريـزان و سياسـتگذاران آموزشـي قرار گرفته اسـت.
اسـتادان ،صاحبنظـران و مربيـان و محققـان تربيتـي
جهـان اذعـان دارند كه براي هرگونه بهسـازي و نوسـازي
در درون نظـام آموزشـي بايـد معلم پـرورش داد .به بيان
سـادهتر ،معلـم فكـور و انديشـمند ميتوانـد انديشـه و
انديشـهگري را پاس بدارد و دانشآمـوزان را متحول كند.
يكـي از اقدامـات در ايـن راسـتا تلاش در جهت توسـعة
حرفـهاي معلمـان ،بهعنـوان مهمتريـن عامـل انسـاني
در نظـام آموزشـي ميباشـد .يكـي از راههـاي پـرورش
حرفـهاي معلمـان آمـوزش مـداوم آنـان اسـت .پيشـينة
تحقيقـات در زمينـة آموزش ضمنخدمت معلمان نشـان
ميدهـد كـه يكـي از مهمتريـن عوامـل مؤثـر در پرورش
حرفهاي معلمـان ،پژوهشهاي خود آنهـا (درسپژوهي)
در مدرسـه و كالس درس و چگونگـي ارتبـاط آنهـا بـا
دانشآمـوزان اسـت .درسپژوهـي ،بـراي معلمـان امـكان
خود نوسـازي ،تـداوم بهسـازي فرايند آمـوزش ،يادگيري
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و بهبـود كيفيـت آمـوزش را فراهـم مـيآورد و سـبب
ميشـود آنـان ،در حيـن عمـل ،بهعنـوان پژوهشـگراني
آشـنا بـه جنبههـاي كاربـردي و مهارتهـاي عملـي بـه
سـوي بالندگـي و گسـترش ظرفيتهاي شـغلي خود گام
بردارنـد .ايـن روش ،آزادي عمـل بـراي تصميمگيـري و
واگـذاري مسـئوليتهاي بيشـتر بـه معلمـان را بـراي
فعاليتهـاي آموزشـي توصيـه ميكنـد و از ايـن طريـق
پـرورش حرفـهاي را در قالـب بهبـود فراينـد آمـوزش و
ت فعاليتهـاي
يادگيـري و سـرانجام بـاال بـردن كيفيـ 
آموزشـي مدرسـه متبلور ميسازد (سـركارآراني.)1394 ،
اصالحـات آموزشـي در دنيـاي امـروز بيـش از پيـش
متوجـه معلمـان ،در مدرسـه و كالس درس ،شـده اسـت.
در دهههـاي پيـش تغييـر و تحـول را از حـوزة سـتادي و
در سـطوح بـاالي نظـام آموزشـي جسـتوجو ميكردنـد
امـا در حـال حاضـر بـراي بهسـازي آموزش و غنيسـازي
يادگيـري بايـد بـه درون مدرسـه و كالس درس رفت .در
ايـن نوشـتار به درسپژوهـي بهعنوان الگويي بـراي تغيير
و تحـول فرهنـگ آمـوزش در دورة متوسـطه پرداختـه
شـده اسـت .در ايـن الگـو ،مدرسـه و كالس درس محـل
آموزش و يادگيري ،معلم و كارگزاران آموزشـي اسـت .در
واقـع بايد بـه جسـتوجوي الگويي براي آموزش مسـتمر
معلمـان و در نتيجـه بهبـود ،بهسـازي و نوسـازي آموزش
و يادگيـري در حيـن عمـل رفـت كه در آن شـركت مؤثر
در تصميمگيـري و مشـاركت فعـال معلمـان در عمـل دو
پايـة اساسـي پژوهـش در كالس درس بهحسـاب ميآيد.
ايـن امـر در پـرورش حرفـهاي معلمـان و آمـوزش مداوم
آنهـا و در نتيجـه بهبـود فرايند آمـوزش و يادگيري مؤثر
اسـت .درسپژوهـي ،بهطـور مسـتمر بـر يادگيـري خـو ِد
معلـم و بازانديشـي (تفكـر مجـدد) وي توجـه و تأكيـد
دارد .ايـن الگـو بهطـور انحصـاري بـه پژوهـش در كالس
درس ميپـردازد .معلمـان در كالس درس خـود اقـدام به
پژوهـش ميكننـد .آنها سـعي ميكننـد كه ايـن فرايند
بـه توسـعه ،تعالـي و تكامـل كل آمـوزش بهويـژه تـدرس
بينجامـد و ايـن خـود منجـر به بهبـود ،بهسـازي آموزش
و يادگيـري بهتـر دانشآمـوزان ميشـود .در ايـن روش
معلمـان يـاد ميگيرند كـه چگونه ياد بگيرنـد و يادگيري
دانشآمـوزان را بهبـود بخشـند.
نيم نگاهي به درسپژوهي
تدريـس خـوب ،شـاهكليد ارتقـاي كيفيت در مدرسـه
(ويژهنامة پاية دهم)

اسـت .تدريس ،اسـاس رفتارهـاي درون كالس ،بهويژه در
امر آموزش و يادگيري اسـت .شـايد بتوان گفت مهمترين
فن و هنر معلمي در نظام آموزشـي درس دادن (تدريس)
اسـت .درسپژوهـي ايـدة جهاني براي بهسـازي آموزش و
غنيسـازي يادگيري اسـت (سـركارآراني ،)1394 ،كه در
چنـد سـال اخيـر در ايران مـورد توجه قرار گرفته اسـت.

نخسـتين انديشـههاي درسپژوهـي را بايـد در
انديشـههاي تربيتـي معلمـان ژاپنـي جسـتوجو كـرد كه
بازانديشـي در انديشـه و عمـل تربيتـي ،تصميمگيـري و
نگـرش آنهـا حضـور دارد .آنان همـواره دربـارة جنبههاي
تـازه و خلاق فعاليتهاي كالس درس خود ميانديشـند،
انتظاراتـي را كـه از دانشآمـوزان دارنـد بازبينـي ميكننـد
و دربـارة چگونگـي تسـهيل در رشـد و توسـعة همهجانبـة
دانشآمـوزان تأمـل ميكننـد (لوئيـس .)2011 ،رشـد و
توسـعة همهجانبـة معلمـان ،بهعنـوان بخشـي از زندگـي
آنـان ،بـراي درك مفهـوم بلـوغ و غنيسـازي تجـارب
آموزشـي خـود بهعنـوان آمـوزگار نيـز اهميـت دارد (دين،
 ،1991شـون 1983 ،نقـل از بختيـاري  .)1394بـه عالوه
بيشـتر معلمـان ژاپنـي ،آمـوزش و يادگيـري را عملـي
مشـاركتي ميداننـد و معتقدنـد كـه بهتريـن راه بازآموزي
معلمـان ،فراهـم سـاختن فرصتهـاي يادگيـري اسـت تا
ايدهها و تجارب به مشـاركت گذاشـته شـود و بازانديشـي
عمـل تربيتـي از طريـق بحـث در گروههـاي كوچـك
يادگيـري و شـبكههاي كاري مرتبـط انجـام گيـرد (اوتـا ،
 ،1989ايمـازو 1996 ،نقـل از بختياري  .)1394در اين الگو
معلمـان مـدام بـه رفتارها ،كردارهـا ،عمـل و عكسالعمل
آمـوزش و درس خـود نگاهـي دوبـاره ميكننـد و همـكار
(همتا)1خـود را بـراي بهبود فرايند آمـوزش به كالس خود
دعـوت مينماينـد .در پژوهشـي كـه اسـتيگلر و هيبـرت

بـر روي نتايـج مطالعـة تيمـز انجـام دادنـد و در كتابي به
نـام شـكاف آموزشـي )1999( 2منتشـر شـده ،آنـان بـه
ايـن نتيجـه رسـيدند كه عامـل اصلـي موفقيـت ژاپنيها
اسـتفاده از روش درسپژوهي در توسـعة حرفهاي معلمان
اسـت (اسـتيگلر و هيبـرت .)1999 ،همچنيـن يافتههاي
پژوهشـي نشـان ميدهنـد كـه درسپژوهي به گسـترش
فرهنـگ يادگيـري در مدرسـه ياري ميرسـاند و محيطي
را فراهـم ميسـازد تا معلمـان از يكديگـر بياموزند ،دانش
حرفـهاي خـود را ارتقـا دهنـد ،در رفتـار خود بازانديشـي
كننـد و در تحـول مسـتمر آمـوزش مشـاركت داشـته
باشـند .ايـدة درسپژوهـي بـه معلمـان ،پژوهشـگران و

اسـتادان ياري ميرسـاند تـا بر قابليتهاي خـود از طريق
يادگيـري از يكديگـر بيفزايند و در فراينـد گروهي ،كيفي
و مشـاركتي بـه توليـد دانـش حرفـهاي كمك كننـد .اگر
چـه تفاوتهـاي فرهنگـي مـدارس و مناسـبات اجتماعي
پيچيـده در هـر جامعـه ،روشهـا و ابزارهـاي اثربخـش را
بـراي بـه كارگيـري مـدل درسپژوهـي توصيـه ميكنند
(سـركارآراني .)1394 ،درسپژوهي الگوي عملي بازبيني
مـداوم الگوهـاي ذهنـي و بازانديشـي مشـاركتي در عمل
كارگـزاران آموزشـي اسـت .ايـن الگو مبتني بـر «پژوهش
مشـاركتي معلمـان در كالس درس» اسـت و الگويـي
مؤثـر بـراي بهبـود مسـتمر آمـوزش محسـوب ميشـود.
درسپژوهـي بـه مثابـة روش نويـن پژوهـش در عمـل
و هسـتههاي كوچـك تحـول در آمـوزش ،بـه گسـترش
پژوهـش و توليـد دانـش حرفـهاي در مدرسـه كمـك
ميكنـد .بـه عالوه بـر فرايند يادگيري گروهي و بهسـازي
مسـتمر (تدويـن برنامـه ،اجـرا ،بازبينـي و بازانديشـي،
يادگيـري و ترويـج يافتههـا) مبتنـي اسـت و فرصتـي
بـراي سـهيم شـدن كارگـزاران آموزشـي در تجربههـاي
يكديگـر فراهـم مـيآورد (لوئيـس ،پري و هـارد،2011 ،
فرنانـدز .)2001 ،درسپژوهـي هسـتة بنيـادي تحـول
مدارس از مؤسسـات آموزشـي (مدرسـه به مثابة سـازمان
آموزشـي ـ نتيجهگـرا) به مـدارس يادگيرنده (مدرسـه به
مثابـة سـازمان يادگيرنده ـ فرايندگرا) اسـت .درسپژوهي
يـك رويكرد نظامـدار مطالعه ،توسـعه و بهبـود آموزش و
يادگيـري اسـت .به بيـان ديگـر ،يك چرخه پژوهشـگري
دربـارة يادگيري دانشآموزان اسـت كه بـه منظور ارتقاي
يادگيـري معلمان و بهبـود آموزشوپرورش اجرا ميشـود
(گورمـن ،مـارك و نيكـوال.)2010 ،
درسپژوهـي الگـوي پژوهشـي معلمـان در مدرسـه و
كالس درس بـراي بهسـازي مسـتمر آموزش ،غنيسـازي
يادگيـري ،پـرورش حرفـهاي معلمـان و توليـد دانـش
حرفـهاي اسـت .درسپژوهـي از بُعـدي ديگـر كاربـرد
روش علمـي در مدرسـه و فراينـد آمـوزش و يادگيـري
ن شـكل كـه معلمـان بهطـور مشـاركتي،
اسـت .بديـ 

يكي از مهمترين عوامل مؤثر در پرورش
حرفهاي معلمان ،پژوهشهاي خود آنها
(درسپژوهي) در مدرسه و كالس درس و
چگونگي ارتباط آنها با دانشآموزان است
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فرضيـهاي را دربـارة بهتريـن روش آمـوزش [تدريـس]
يـك موضـوع درسـي شـكل ميدهنـد؛ سـپس سـعي
ميكننـد براسـاس مشـاهدات و داليـل و مسـتنداتي كه
اعضـاي گـروه جمـعآوري كردهانـد ،ايـن فرضيـه را در
مقابـل دانشآمـوزان بيـان نماينـد تـا مشـخص ميشـود
كـه چـه موفقيتهايـي كسـب شـده و چـه قسـمتهايي
نيـاز بـه اصلاح دارد .پس از تأمل ،بازانديشـي ،انديشـه و
تفكـر هشـيارانة مشـاركتي ،اصالحـات الزم را انجـام داده
و فرضيـه اصلاح شـده را مجـددا ً آزمـون ميكننـد و اين
فراينـد بديـن شـكل ادامه مييابـد (پالمـر 2007 ،نقل از
حبيـبزاده  .)1392درسپژوهي ،رويكرد رشـد حرفهاي
معلـم اسـت كـه طـي آن معلمـان بـا همـكاران خـود
تشـريك مسـاعي ميكنند و بـه تعامل و تبـادل تجربيات
خويـش ميپردازنـد .معلـم بـا همـكار خـود بـه گفتوگو
مينشـيند و او را بـه كالس دعـوت ميكنـد كـه درس
وي را در آيينـة نقـد و بررسـي قـرار دهـد .مركـز اصلـي
ايـن فعاليـت عبـارت اسـت از تعامـل و تبـادل تجربيـات
دربـاره عملكـرد كالس درس ،فهـم و درك آن و بيـرون
كشـيدن معنـا از اين فهم و درك (هاپكينـز.)23 :2002 ،
در واقـع در درسپژوهـي ،ايـن نكته حائـز اهميت و توجه
اسـت كه پژوهش زيربناي درس و معلم پژوهشـگر درس
اسـت و خـودش بايد بـه دنبال بهبـود ،اصالح و بهسـازي
آمـوزش و درس باشـد .درسپژوهـي نوعـي از مطالعـه و
بررسـي خودانديشـانه (خـود بازانديشـي) دربـارة فراينـد
آمـوزش (تدريـس) اسـت .بهطوركلـي برخـي ويژگيهاي
«درسپژوهـي» عبارتنـد از:
 1مبنـاي درسپژوهـي يـك الگوي بهسـازي مسـتمر و
بلندمدت اسـت.
 2درسپژوهـي بهطور مـداوم بر يادگيـري دانشآموزان
متمركز است.
 3درسپژوهـي نوعـي همـكاري گروهـي و مشـاركتي
ا ست .
 4درسپژوهـي بـر بهبـود مسـتقيم آموزش بـا توجه به
شـرايط تأكيد دارد (اسـتيگلر و هيبـرت.)1999 ،
عملي مسـتمر و بازبيني و بازانديشـي
درسپژوهي الگوي
ِ
مداوم درباره درس در كالس اسـت.
مطالعه موردي دربارة درسپژوهي
درسپژوهـي الگـوي رشـد حرفـهاي معلمـان در كالس
درس اسـت كـه گروهـي از معلمـان بـه بازانديشـي عمل
آمـوزش و تدريـس ميپردازنـد .در ايـن روش معلـم بـا
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مسـئلههايي از جنـس آمـوزش و تدريـس مواجـه شـده،
و آن مسـائل را بـا خـود و همـكاران (همتايـان) در ميـان
ميگـذارد و بـه ايـن ميانديشـد كه چه كند تـا آموزش و
تدريساش را بهبود بخشـد و بهسـازي كند .در مطالعهاي
كـه در ايـن خصـوص انجـام شـده معلمان شـركتكننده
در دورههـاي آموزشـي و همچنين افرادي كه در مدرسـه
اقـدام بـه درسپژوهـي كردهانـد اظهـار داشـتند كـه:
درسپژوهـي بـه مـا فرصـت گفتوگـو بـا همـكاران داد؛
مـا معلمان انديشـيديم كـه ميتوانيم آمـوزش و يادگيري
خـود را بهبـود بخشـيم؛ ما تا بـه حال در مدرسـه فرصت
انديشـيدن بـه مسـائل خـود را نداشـتيم؛ در ايـن فرايند
علاوه بـر اينكـه بـه فكـر يادگيـري دانشآمـوزان بوديـم
خودمـان بسـيار يـاد گرفتيـم .يكـي از كاركردهـاي مهم
درسپژوهـي ايـن اسـت كه بيـن معلمـان «گفتوگوي»
حرفـهاي راه بيفتـد تـا با هم بنشـينند و در مورد مسـائل
آموزشـي [بهويـژه تدريـس] گفتوگـو كننـد.
يكـي از معلمـان دربـارة درسپژوهـي گفته اسـت ... :من
بـا ضبـط صـدا و گفتوگو بـا همكارانـم مشـغول مطالعه
(ويژهنامة پاية دهم)

بـر روي نحـوة تدريـس خـودم هسـتم و ايـن كار بـه من
كمـك ميكنـد تـا بتوانـم بهتر تدريـس كنـم .همينطور
ميخواهـم از همكارانـم بپرسـم تدريـس و كار من چطور
اسـت و تدريـس خـودم را در آيينهاي كه آنها در دسـت
دارنـد ببينـم ...بختيـاري ( )1392در مصاحبههايـي كه با
معلمـان ابتدايـي انجام داده گفته اسـت كـه اكثر معلمان
اجـراي ايـن روش را فرصتـي ارزشـمند بـراي بازانديشـي
و تفكـر در مدرسـه و كالس دانسـتهاند .فقـط تعـداد
محـدودي ابـراز داشـتهاند كـه ايـن كار ،برايشـان كمتـر
جذابيـت داشـته و بـراي آنهـا مفيد نبـوده اسـت .تعداد
زيـادي از معلمان آشـنايي كمـي از نحوه اجرا و محاسـن
ايـن الگو داشـتهاند.
درسپژوهـي الگوهـاي متفاوتـي بـراي اجـرا دارد .بهنظـر
ميرسـد معلـم ،بنـا بـه شـرايط و مقتضيـات ،ميتوانـد
شـيوههاي متفاوتـي را بـراي اجـراي درسپژوهـي
اتخـاذ كنـد ولـي در اينجـا بـه اجمـال بـه يكـي از الگوها
ميپردازيـم:
 1تشـكيل گـروه درسپژوهـي :معلمـان يـك پايه

تحصيلـي كـه موضـوع خاصـي را درس ميدهنـد (مثال:
معلمـان رياضي پايه اول متوسـطه) يك موضـوع درس را
بـا هـم بـه گفتوگـو و طراحـي قـرار ميدهند.
 2تبييـن مسـئله :معلمـان يـك مسـئله خـاص را
انتخـاب ميكننـد .ايـن مسـئله ميتوانـد يـك سـؤال
عمومـي باشـد؛ بـراي مثـال بيعالقگـي دانشآمـوزان به
يـك موضوع يـا درس خـاص (رياضي) .يا ميتواند سـؤال
جزئيتـري باشـد؛ بـراي مثـال بهبـود يادگيـري درس
خـاص ـ زبـان انگليسـي ـ يا رياضـي .آنگاه پـس از توافق
روي موضـوع و مسـئله پژوهشـي،گروه به مسـئله شـكل
ميدهـد و بـر آن تمركـز ميكننـد و افـراد بـه شـرح و
تبييـن آن ميپردازنـد.
 3مطالعه و بررسـي مسـئله :در اين مرحله مسـئله
يـا موضوعـي مـورد بررسـي دقيـق قـرار ميگيـرد و بـا
مطالعـه و بررسـي آن ،بهصـورت عميـق بـر يادگيـري
خـود و دانشآمـوزان تمركـز ميكنيـد .فهـم عميـق و
جسـتوجوي منابـع و مـواد آموزشـي تكميلـي و كمـك
گرفتـن از متخصصـان بيـرون از گـروه از ويژگيهـاي اين
شـيوه اسـت (حبيـبزاده)1392 ،
 4برنامهريـزي درس :گـروه درسپـژوه ،علاوه بـر
برنامهريـزي محتوا ،به موارد ديگري از جمله سـاماندهي
درس و اختصـاص زمـان بـه قسـمتهاي مختلـف آن،
دربـارة چگونگـي ارزيابـي عملكـرد دانشآمـوزان در
طـول تدريـس ميپردازنـد .درسپژوهشـي طراحي شـده
مهمتريـن جـزء درسپژوهـي اسـت.
 5آمـوزش درس و مشـاهده آن :در ايـن مرحلـه
درسپژوهـي در محيـط كالس درس مـورد آزمايـش
عملـي قـرار ميگيرد؛ بدينمعنـا كه يكـي از اعضاي گروه
(معلمـان) طـرح را در كالس خـود دقيقـاً اجـرا ميكنـد
و ديگـر اعضـاي گـروه سـعي ميكننـد تمـام رويدادهاي
كالس را مشـاهده و ثبـت و ضبـط كننـد.
 6ارزيابـي درس و بازانديشـي در تأثيـر آن :روزي
كـه درس آموزش داده ميشـود ،معموالً گروه در مدرسـه
ميماننـد و پـس از تدريـس معلـم بـا يكديگـر صحبـت
ميكنـد و نظـر خـود را دربـارة كل فرايند آمـوزش اظهار
ميدارنـد و هـر كـدام از مباحـث در گـروه مـورد بحـث
و گفتوگـو قـرار ميگيـرد .سـپس معلمـان گـروه ،از
منظـري انتقـادي دربـاره قسـمتهايي از تدريـس كـه به
نظـر آنهـا اشـكال داشـته ،صحبـت ميكننـد .تمركز بر
درس (معلمـي) اسـت نه بر معلـم .چنيـن كاري ارزيابي
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شـخصي نيسـت ،بلكـه فعاليتـي اسـت كـه بـه بهبـودي
فـردي منجـر ميشـود .بهطوركلـي در ايـن مرحلـه
بحثهـا روي ايـن هـدف تمركـز دارنـد كـه دانشآموزان
چـه چيـزي را ،چگونـه و چرا يـاد گرفتند يا يـاد نگرفتند
(سـركارآراني 1394 ،و حبيـبزاده)1392 ،
 7تجديدنظـر درس :معلمـان گـروه درسپژوهـي در
كالس درس بـا توجـه به مشـاهدات و بازخوردها در درس
تجديدنظـر ميكننـد .آنهـا ممكن اسـت مواد آموزشـي،
فعاليتهـا ،سـؤالها و مسـائل مطرح شـده يا همـة موارد
را تغييـر دهنـد .تأكيـد آنهـا اغلـب بـر تغييـر مـواردي
اسـت كـه در جريـان كالس درس شـواهد دقيقـي بـراي
آن يافتهانـد.

جنبش پژوهش دربارة كالس درس معتقد
است ،بهبود و بهسازي و ارتقاي كيفيت
آموزش و يادگيري بايد بهدست معلمان و
از كالس درس شروع شود و تغيير و تحول
درون نظام آموزشي از پايين به باال باشد
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 8آمـوزش و مشـاهدة درس تجديدنظـر شـده:
طرح درس تجديدنظر شـده ،در كالسـي متفاوت تدريس
ميشـود .گاهـي معلـم درس همـان معلـم قبلـي اسـت،
ولـي در بيشـتر مـوارد معلـم ديگـري از گـروه پژوهشـي،
تدريـس را برعهده ميگيرد (اسـتيگلر و هيبـرت .)1383
 9ارزيابـي و بازانديشـي مجـدد :در ايـن مرحلـه
معمـوالً همة اعضاي گروه در يك جلسـة طوالني شـركت
ميكننـد .گاهـي از يك فـرد متخصص ،از خارج مدرسـه
بـراي شـركت در ايـن جلسـه دعـوت ميشـود .همچـون
مرحلـة پيـش ،معلمـي كـه درس را آمـوزش داده اسـت
اجـازه دارد ابتـدا دربارة آنچه گروه سـعي در دسـتيابي به
آن دارد سـخن بگويـد و ارزيابي خـود را از ميزان موفقيت
تدريـس و بخشهايـي از آنكـه هنـوز بـه تجديدنظـر نياز
دارد بيـان كند .سـپس ناظران درس را نقـد و تغييراتي را
پيشـنهاد ميكنند.
هنـگام بحـث دربـارة درس ،نهتنهـا يادگيـري و فهـم
دانشآمـوزان ،بلكـه آن دسـته از مسـائل عمومـي كـه
بهوسـيلة فرضيههـاي اصلـي پژوهـش در كالس درس
بيان شـدهاند مـورد توجه قـرار ميگيرد و باالخـره دربارة
(ويژهنامة پاية دهم)

اينكـه چـه چيـزي از درس و اجـراي آن آموختـه شـده
اسـت صحبـت بـه ميـان ميآيـد.
 10سـهيم شـدن در نتايـج :بيشـتر گروههـاي
درسپژوهـي بـراي بازگـو كـردن جريان فعاليـت گروهي
خـود گزارشـي تهيـه ميكننـد .در واقـع از فعاليتهـا،
كارهـا ،شـواهد ،يادداشـتها ،مباحـث گـروه ،مطالـب
مسـتند و فيلـم تهيـه ميشـود تـا در اختيـار معلمـان ،
مـدارس و گروههـاي درسپژوهـي ديگـر قـرار بگيـرد.
نتيجهگيري
جنبـش پژوهـش دربارة كالس درس معتقد اسـت ،بهبود
و بهسـازي و ارتقـاي كيفيـت آمـوزش و يادگيـري بايـد
بهدسـت معلمـان و از كالس درس شـروع شـود و تغييـر
و تحـول درون نظـام آموزشـي از پاييـن بـه بـاال باشـد
پژوهـش معلـم نهتنهـا بايـد فعاليـت كل مدرسـه باشـد
بلكـه بايـد بهطـور مسـتمر و مـداوم بـر فرايند آمـوزش و
يادگيـري و بهبـود آن تأكيـد داشـته باشـد.
پژوهشهـاي بينالمللـي اخيـر در زمينة توسـعة حرفهاي
معلمان ،بيشـتر بر مدرسـه و كالس درس اسـتوار اسـت و
ميكوشـد معلمـان را بيش از پيـش در تصميمگيريهاي
مربـوط بـه شـيوههاي بهبـود كيفيـت آموزشـي مـدارس
مشـاركت دهد.
ايـن الگـوي آمـوزش بـه معلمـان كمـك ميكنـد تـا بـه
هنـگام كسـب صالحيتهـاي حرفـهاي در حيـن كار ،بـه
بهسـازي وبازسـازي فكـري خويـش و دانشآمـوزان در
فراينـد آمـوزش و يادگيـري توجـه جـدي مبـذول دارند
(سـركارآراني.)1394
بازانديشـي يكـي از بنيانهاي درسپژوهـي و اقدامپژوهي
اسـت و در فراينـد بهسـازي معلمـان را يـاري ميدهـد
تـا بـه آنچـه انجـام ميدهنـد نگاهـي دوبـاره بيفكننـد
و در آيينـة يكديگـر آن را ارزيابـي كننـد .در مجمـوع
درسپژوهـي ،بهعنـوان يك رويكـرد بازانديشـي ،ميتواند
در خلـق دانـش حرفـهاي بـراي معلمـان بسـيار مفيـد
باشـد .ايـن رشـد حرفـهاي باعـث ارتقـاي كيفـي آموزش
و يادگيـري ميشـود و ايـن خـود كليد تغييـر و تحول در
آموزشوپـرورش اسـت.
در مجمـوع ،در ايـران ،مطالعات درخصـوص درسپژوهي
نشـانگر آن اسـت كه ايـن رويكرد ،موجب تغييـر و تحول
در فرهنـگ آمـوزش ميشـود و در نهايـت بـه بهبود و
پيشـرفت فراينـد آمـوزش و يادگيري خواهـد انجاميد.

بازانديشي يكي از بنيانهاي درسپژوهي
و اقدامپژوهي است و در فرايند بهسازي
معلمان را ياري ميدهد تا به آنچه انجام
ميدهند نگاهي دوباره بيفكنند و در آيينة
يكديگر آن را ارزيابي كنند

پينوشتها

1. Peers
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مدتهاسـت در سـطح كالن نظـام آموزشـي مـا پرداختـن
بـه موضوعـي بـه نـام «تغييـر برنامهريـزي درسـي» شـكل
گرفته اسـت .در اين مـورد اظهارات زيادي را از كارشناسـان
و معلمـان ميشـنويم .امـا كمتـر كسـي بـه اين موضـوع از
زاويـه مقابـل نـگاه كـرده اسـت ،يعنـي زاويـه مصرفكننده
آن كـه دانشآمـوزان هسـتند .بهنظر من ورود بـه اين بحث
ضـروري اسـت و بـراي ورود به آن بايد ابتدا پرسـشهايي را
مطـرح كنيـم :اصطلاح تغيير از كجا نشـئت گرفته اسـت؟
چطـور نيـاز بـه آن پيـدا شـد؟ اولينبـار چـه كسـاني آن را
بـهكار بردنـد؟ چرا؟...اينهـا پرسـشهايي اسـت كـه ممكن
اسـت در ذهـن هـر كس كـه بـا تعليموتربيت سـروكار دارد
مطـرح شـود .البتـه پرداختن به بسـياري از مسـايل در اين
نوشـتار نه ميسـر اسـت و نـه به مصلحـت ،اما اگر بتـوان در
هميـن مقـال كوتاه به بخشـي از كليديترين پرسـشهايي
كه اشـاره شـد و ممكن اسـت ذهن شـما خواننـدگان نيز با
آن مواجـه باشـد ،پاسـخي درخـور و قانعكننـده داد ،شـايد
گامـي كوچـك در روشنشـدن ابهامـات موجـود برداشـته
باشيم.
امـروز ،چرخ توسـعة اقتصادي بـر محور نـوآوری ميچرخد.
از ايـنرو ،در اقتصـاد بـه كاركنانـي بـا مهارتهـاي گوناگون
نياز اسـت .عالوه بر مهارتهای پايه ،مانند سـواد و حسـاب،
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آنـان نیازمنـد شایسـتگیهايي از قبيل همـکاری ،خالقیت،
حل مسـئله ،پشـتکار ،کنجکاوی و ابتکار عمل نيز هسـتند.
در ايـن راسـتا ،كنفرانـس اقتصـاد جهاني ( )2015براسـاس
اطالعـات جمـعآوري شـده در يكصـد كشـور توسـعهيافته
و در حـال توسـعه ،بـا اسـتفاده از فراتحليـل اظهـار كـرده
اسـت كـه دانشآمـوزان دوره ابتدايـي و دوره متوسـطه بـه
 16مهـارت نيازمنـد هسـتند .ايـن مهارتها به سـه دسـته
يـا مقوله تقسـيمبندي شـده كه عبارت اسـت از :سـوادپايه،
شايسـتگيها ،ويژگيهـاي فـردي.
 1سـواد پايه؛ نشـاندهندة ميـزان توانايـي دانشآموزان
در كاربـرد مهارتهـاي مشـترك در زندگـي روزمـره اسـت.
ايـن مهارتهـا عبارتانـد از :سـواد رياضـي ،سـواد علمـي،
سـواد فناوري اطالعات و ارتباطات ،سـواد مالي ،سـواد مدني
و فرهنگي.
 2شایسـتگیها؛ چگونگـي روبـهرو شـدن دانشآموزان
بـا چالشهـاي پيچيـده اسـت .بـراي مثـال تفکـر انتقـادی
يكـي از ايـن چالشها ميباشـد كه عبـارت اسـت از توانایی
شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل و ارزیابـی شـرایط ،ایدههـا و
اطالعـات بـه منظـور تدویـن و پاسـخ دادن بـه مشـکالت.
چالـش ديگر خالقیت اسـت ،يعني توانایی تصـور و طراحی
و تدویـن روشهـای نوآورانـه تـازه ،پرداختـن به مشـکالت،
پاسـخ بـه پرسـشها و یا بیان معنا از طریـق كاربرد و تجزيه
و تحليـل دانش اسـت .همچنيـن چالش ارتبـاط و همکاری
كه شـامل کار با ديگـران براي هماهنگـي و انتقال اطالعات
به منظور مقابله با مشـکالت اسـت .شایسـتگی نیـروی کار
در قـرن بيسـت و يكم ،توانايي ارزیابـی نقادانه ،انتقال دانش،
و كار گروهي اسـت.
 3ويژگيهـاي فـردي؛ چگونگـي روبـهرو شـدن
دانشآمـوزان بـا تغييـرات محيطي اسـت از قبيـل تغييرات
سـريع بـازار كار .بـراي مثـال ويژگيهـاي فـردي از قبيـل
پشـتكار ،سـازگاري و انعطافپذيـري سـبب موفقيـت در
برخـورد بـا موانـع ميشـود .كنجـكاوي و ابتـكار عمـل
سـبب كشـف ايدههـاي تـازه رهبـري و آگاهـي فرهنگـي و
اجتماعي سـبب تعامل سـازنده بـا ديگران ،اجتماع ،و رشـد
و توسـعه فرهنگ ميگـردد .در نمودار1مهارتهاي ضروري
دانشآموزان در قرن بيسـت و يكم نشـان داده شـده اسـت.
نمـودار  1نشـان ميدهـد كـه آمـوزش جهانـي بـه واسـطه
فناوريهـاي نويـن برپايـه مهارتهـاي تازهاي شـكل گرفته
اسـت .بنابرايـن دانشآمـوزان ميبايسـت داراي مهارتهاي
پايـة «زبـان ،رياضيات ،علـوم» ،و مهارتهايـي از قبيل تفكر
(ويژهنامة پاية دهم)

نمودار  .1مهارتهاي ضروري دانشآموزان در قرن بيست و يكم
سواد پايه

شايستگيها

ويژگيهاي فردي

چگونگي كاربرد مهارتهاي مشترك

چگونگي روبهرو شدن دانشآموزان با

چگونگي روبهرو شدن دانشآموزان با

در زندگي روزمره

چالشهاي پيچيده

تغييرات محيطي

 .1سواد

 .7تفكر انتقادي /حل مسئله

 .11حس كنجكاوي

 .2رياضيات

 .8خالقيت

 .12ابتكار عمل

 .3سواد علمي

 .9ارتباطات

 .13دوام /ماندگاري

 .4سواد فناوري اطالعات و ارتباطات /سواد  .10مشاركت و همكاري

 .14سازگاري /انطباق

رسانه /سواد اطالعات

 .15مديريت و رهبري

 .5سواد مالي

 .16آگاهي فرهنگي و اجتماعي

 .6سواد مدني و فرهنگي
آموزش مادامالعمر

انتقـادي ،حـل مسـئله ، ،كنجـكاوي ،همكاري و مشـاركت
باشـند .امـا هنـوز در اكثـر كشـورهاي در حـال توسـعه از
جملـه كشـور ما بسـياري از دانشآمـوزان داراي مهارتهاي
مـورد نيـاز قـرن بيسـت و يكـم نيسـتند .از ايـنرو ،نظـام
آموزشـي بايـد در فكـر ايجـاد مهـارت در دانشآمـوزان بـا
اسـتفاده از فناوريهـاي نويـن آموزشـي باشـد .گزارشهاي
اقتصـاد جهانـي ( )2015حاكي از آن اسـت كـه مهارتهاي
مـورد نيـاز در قـرن بيسـت و يكم براسـاس درآمد هسـتند
و فناوريهـاي نويـن سـبب تغيير شـغل شـدهاند .بنابراين،
دانشآمـوزان نيازمنـد كسـب مهارتهـاي مـورد نيـاز براي
بـازار كار داخلـي و جهانـي ميباشـند .در اين راسـتا ،تغيير
برنامهريـزي درسـي ،و بهكارگيـري فناوريهـاي نويـن
آموزشـي در فرايند يادگيري ميتواند سـبب كاهش شـكاف
مهارتهـاي مـورد نيـاز دانشآمـوزان مـا در قـرن بيسـت و
يكـم ،افزايـش توانايي شـغلي ،و به تبـع آن افزايـش درآمد،
آنهـا در بازار كار باشـد.
اگرچـه بهكارگيـري ف ّناوریهـاي نوين آموزشـي در مدارس
مـا در مراحـل اوليـه اسـت امـا پژوهشهـا تأثيـر عميـق
بهكارگيـري فناوريهـاي نويـن آموزشـي را بـر يادگيـري
دانشآمـوزان در دوره ابتدايـي و دوره متوسـطه نشـان داده
اسـت .بهكارگيـري رويكردهـاي پداگوژيـك يـا تربيتـي از

قبيـل يادگيري براسـاس پروژه ،يادگيري براسـاس مسـئله،
يادگيـري براسـاس طراحـي بـا بهكارگيـري فناوريهـاي
نويـن آموزشـي سـبب تسـهيل فراينـد يادگيـري ،توسـعه
شايسـتگيهاي دانشآمـوزان ،افزايـش كيفيـت آمـوزش و
ايجـاد مهارتهـاي قـرن بيسـت و يكـم در دانشآمـوزان از
قبيـل ارتباطـات ،خالقيـت و نـوآوري ،تـداوم و همـكاري و
مشـاركت خواهد شـد .از اينروسـت كـه يادگيـري در قرن
بيسـت و يكم ديگر به شـيوه سـنتي موضوعي بهطور مثال
علـوم ،رياضـي ... ،در مـدارس جوابگـوي نيـاز دانشآمـوزان
نيسـت و موضوعـات مشـترك و ميان رشـتهاي بـا تأكيد بر
سـواد مدنـي ،موضوعاتـي مثل آگاهـي جهاني ،سـواد مالي،

دانشآموزان ميبايست داراي مهارتهاي
پاية «زبان ،رياضيات ،علوم» ،و مهارتهايي از
قبيل تفكر انتقادي ،حل مسئله ، ،كنجكاوي،
همكاري و مشاركت باشند .اما هنوز در اكثر
كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما
بسياري از دانشآموزان داراي مهارتهاي
مورد نياز قرن بيست و يكم نيستند
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سـواد سالمت و بهداشـت ،و سواد زيسـتمحيطي ميباشد.
يكـي از چالشهـاي اساسـي تعليموتربيـت در مـدارس مـا
چگونگـي بـه كارگيـري فناوريهـاي نويـن آموزشـي در
فراينـد ياددهـيـ يادگيري اسـت .فناوري آموزشـي به مثابة
حلقـهاي بسـته در فراينـد يادگيـري اسـت .براي مثـال ،در
داخـل بسـتهاي
سـطح كالس درس ،فنـاوري آموزشـي در
ِ
اسـت كـه خـود تلفيقـي از برنامه درسـي ،محتـوا ،منابع باز
آموزشـي ،ابزارهاي ديجيتال معلمان ،سـنجش ،و پيامدهاي
مـورد انتظـار يادگيري ميباشـد.
بـا توجـه بـه چالشهايـي از قبيـل كمبـود نيـروي انسـاني
متخصـص و ماهـر ،كمبـود منابع و ..براي توسـعة اسـتفاده
فناوري آموزشـي در مدارس راهبردهايي وابسـته به يكديگر
از قبيـل راهبردهـاي زير وجـود دارد:
ترويج توسعة منابع الكترونيكي؛
تسـهیل مشـارکت بخش دولتی و خصوصی براي بسـيج
منابع بـه منظور حمايت از آمـوزش الكترونيكي؛
ترويج برنامه درسي بهصورت آموزش الكترونيكي؛
ترويج آموزش مجازي؛
ايجاد مركز ملي فناوري اطالعات و ارتباطات؛
ارائـة زيرسـاختهاي مقـرون به صرفه به منظور تسـهيل
انتشـار دانش و مهارت از طريـق يادگيري الكترونيكي؛
توسـعه محتواي آموزشـي مـورد نياز دانشآمـوزان پيش
دبسـتاني ،دوره ابتدايي و دوره متوسطه؛
ايجـاد آگاهـي در مـدارس در معرفـي ابزارهـاي فنـاوري
اطالعـات و ارتباطـات از قبيـل پردازش لغت ،پايـگاه دادهها،
توگـو و ...در فراينـد
ويكـي ،بلاگ ،پادكسـت ،اتـاق گف 
ياددهـي ـ يادگيـري؛
تسـهيل به اشـتراك گذاشتن منابع يادگيري الكترونيكي
بين مدارس؛
تلفيق منابع يادگيري الكترونيكي با منابع ديگر.
....
از يكسـو توسـعه منابـع الكترونيكـي و توليـد محتـواي
الكترونيكـي نيازمنـد افـراد متخصـص و ماهر ،و مشـاركت
بخـش دولتـي و خصوصـي اسـت و از سـوي ديگـر نيازمند
تربيـت معلمـان «قبـل از خدمـت و در حيـن خدمـت» در

زمينـه برنامهريـزي درسـي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات
است.
بنابراين ،دانش آكادميك ديروز در زمينة برنامهريزي درسـي
جوابگـوي نيـاز دانشآمـوزان امـروز مـا نيسـت .مـا نيازمند
دانـش آكادميـك نو و همـكاري مؤثر ميان سياسـتگذاران
آموزشـي ،مربيـان تعلي موتربيت ،ارائهكننـدگان فناوريهاي
نوين آموزشـي ،و تأمينكنندگان مالي در تغيير برنامهريزي
درسـي ،اجـراي مسـتمر و سـازنده آن در مـدارس بـراي
موفقيـت دانشآمـوزان در آينده در دسـتيابي به مهارتهاي
قرن بيسـت و يكم ،و رشـد و توسـعه نيروي كار هسـتيم.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

سيد غالمرضا فلسفي

معرفيكتاب
پداگوژي براي رهايي
ُ
ايراشر
پائولوفريره،
ترجمه :حسام حسينزاده
ناشر :رهايي

آيا آموزش ميتواند جامعه را تغيير دهد؟
مايكل دبليو اپل
ترجمه :نازنين ميرزابيگي
ناشر :آگاه

ايـن كتـاب حاصـل گفتوگويي مفصـل ميان پائولـو فريره
و ايـرا شُ ـر اسـت .آنـان در ايـن كتـاب تلاش ميكننـد به
پرسـشهايي پاسـخ دهنـد كه سـالها آمـوزگاران و فعاالن
اجتماعـي در موقعيتهـاي مختلـف از آنـان پرسـيدهاند.
كتـاب شـامل هفـت فصـل اسـت كـه در هـر فصـل تالش
شـده به يـك پرسـش كليدي پاسـخ داده شـود.
فصـل يكـم :چگونـه معلمـان ميتواننـد بـه آمـوزگاران
رهاييبخـش بـدل شـوند؟
فصل دوم :ترسها و مخاطرات دگرگوني چيست؟
فصـل سـوم :آيـا سـاختار و دقـت در آمـوزش رهاييبخش
وجـود دارد؟
ش گفتوگويي» در تعليم چيست؟
فصل چهارم« :رو 
فصـل پنجـم :آيـا دانشآمـوزان جهـان اول نيـاز بـه
رهاييبخـش دارنـد؟
فصـل ششـم :چطـور آمـوزگاران رهاييبخـش ميتوانند بر
تفاوتهـاي زبانـي بـا دانشآموزان غلبـه كنند؟
فصل هفتم :روياي دگرگوني اجتماعي؛ چطور آغاز كنيم؟
شـايان ذكـر اسـت كـه پداگـوژي ،واژهاي يوناني بـه معناي
علـم وهنـر آموزشوپرورش اسـت.

مـدارس و ديگـر مجموعههـاي آموزشـي غيـر از
ت و منفي) ،بخشـي از دستگاه فرهنگي
هويتسـازي (مثب 
جامعـه هسـتند .آنهـا سـازوكارهايي كليـدي در تعييـن
چيـزي هسـتند كـه از لحـاظ اجتماعي «دانش مشـروع»
ارزشگـذاري و بهطـور صـرف «مردمـي» تعبير ميشـود.
آنهـا همـگام بـا نقـش خـود در تعريـف بخشـيبزرگ
از آنچـه دانـش مشـروع تلقـي ميشـود ،در فراينـدي
مشـاركت دارنـد كـه از آن طريـق «گروههـاي خـاص»
منزلـت مييابنـد و ديگر گروهها ناشـناخته يـا حقير باقي
ميماننـد .از ايـنرو ،در اينجـا مـدارس كانـون مبـارزه بر
سـر سياسـتهاي بازشناسـي مربـوط بـه نـژاد /قوميـت،
طبقه ،جنسـيت ،تبعيض جنسـي ،توانايي ،مذهب و ديگر
پوياييهـاي مهـم قـدرت به حسـاب ميآيند .هـم چنين
مـدارس و برنامههـاي درسـي ،تحـت تأثيـر جنبشهـاي
راسـتگرايان در جاهايـي چـون آريزونا همـراه با حمالت
آن بـه دورههـاي درسـي مطالعـات قومـي ،بيـش از پيش
بـه مكانهايـي بـراي تضاد شـديد ميان حافظـه جمعي و
فراموشـي جمعـي تبديل شـدهاند؛ اينهـا فضاهايي براي
كنـش سياسـي و آموزشـي بـه حسـاب ميآيند.
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معرفيكتاب
برنامه درسي و آموزشي مفهوممحور ،رويكردي
به پرورش تفكر
هـ  .لين .اريسكون
ترجمه :علي نوري ،علي عبدي
ناشر :انتشارات مدرسه

نظريه سواد رسانهاي ،رهيافتي شناختي
دبليو ،جميز پاتر
ترجمه :ناصر اسدي ،محمد سلطانيفر ،شهناز
هاشمي
ناشر :سيماي شرق

علـي نـوري و علـي عبـدي ،اين اثـر را بـا عنـوان «برنامة
درسـي و آمـوزش مفهوممحـور؛ رويكـردي بـه پـرورش
تفكـر» بـه فارسـي برگرداندنـد و محمـود مهرمحمدي بر
ايـن كتـاب مقدمهاي نوشـته اسـت.
اريكسـون در ايـن كتـاب ،مبانـي نظـري رويكـرد
مفهوممحـور بـه برنامـة درسـي و آمـوزش را توصيـف
ميكنـد و چگونگـي بهرهگيـري عملـي از ايـن رويكرد را
در طراحـي و تدويـن برنامههـاي درسـي و آموزش شـرح
ميدهـد .كتـاب در شـش فصـل بـا عناويـن زيـر تدويـن
شـده اسـت:
فصل اول :كالس درس تفكرمحور؛
فصل دوم :ساختار دانش؛
فصـل سـوم :بـرآورد كـردن اسـتانداردهاي تحصيلـي از
طريـق تلفيـق؛
فصل چهارم :طراحي مفهوممحور واحدها و دروس؛
فصل پنجم :آموزش مفهوممحور؛
فصل ششم :نقشهاي رهبري.

«جيمزپاتـر» اسـتاد گـروه علـوم ارتباطـات و مؤلـف
كتـاب ،در پيشگفتـار با اشـاره به نظرية سـواد رسـانهاي
مينويسـد« :در نظرية سـواد رسـانهاي ،نظريه گسـتردهتر
از يـك نظريـة صـرف روانشناسـي اسـت زيـرا هـدف ما
در اينجـا ارائه نقشـهاي از پديدة پيچيده و گسـتردة سـواد
رسـانهاي بـود .بسـياري از فصلهـا شـامل فهرسـتي از
طرحهايي اسـت كه نيازمند آزموني بيشـتر اسـت ،درسـت
مانند پرسـشهاي پژوهشـي كه نيازمند پاسـخگويي است.
كارشناسـان دستاندركار رسـانه ،پژوهشگران و كوشندگان
اجتماعي هسـتند كه ارتقاي سـواد رسـانهاي افراد و جامعه
بـه آنها سـپرده شـده اسـت .ايـن كتـاب سـازوكارهايي را
بررسـي ميكنـد كـه در دسـتيابي بـه اهـداف گوناگـون
سـواد رسـانهاي موفـق بودهاند».
كتاب «نظريه سـواد رسـانهاي ،رهيافتي شناختي» شامل
چهـار بخش پيشـينه ،معرفي نظريهها ،پـردازش ّاطالعات
و تمرين است.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

عمار خدري /محمدجواد منصور زاده

آموزشي براي تمامي افراد ،آن هم به شكل رايگان بسيار
بعيد بهنظر ميرسد؛ به اهميت آموزش مجازي پي خواهيم
برد .خوشبختانه در سالهاي اخير سايتهاي بسياري براي
آموزش مجازي در زمينههاي مختلف علمي ،فني ،اجتماعي
و ...راهاندازي شده است .در اين مطلب به معرفي مقدماتي
پارهاي از آنها كه به زبان فارسي و بعضاً رايگان آموزش
ميدهند ،اشاره خواهيم كرد.
كالس درس)Kelasedars.org( :

وبگاههايىبا
دورههاىآموزشى
برخط

دنيـاي آمـوزش ،بـا افزايش نرخ نفـوذ اينترنت پرسـرعت و
محبوبيـت روزافـزون تبلتهـا و گوشـيهاي هوشمند ،در
حال تحول اسـت .امـروزه ،اينترنت سـختيها و چالشهاي
آمـوزش حضـوري را به حداقل رسـانده و آمـوزش اينترنتي
بـه يكـي از محبوبتريـن روشهـا بـراي كسـب دانـش و
مهـارت در سرتاسـر دنيـا تبديل شـده اسـت و طبعـاً مورد
توجـه عالقمنـدان فارسـيزبان قرار گرفته اسـت.
آمـوزش برخـط ،كـه بـه آمـوزش از طريـق وب نيـز گفتـه
ميشـود ،زمـان و مـكان را درمينوردد ،بر كيفيـت آموزش
ميافزايـد ،هزينههـاي رفتوآمـد و هدررفـت وقـت را بـه
صفـر ميرسـاند و تعامـل بيـن مربيـان و دانشآموختـگان
را منظـم ميسـازد .شـيوههاي آمـوزش از طريـق وب هـم
متنوعانـد؛ و منابـع آمـوزش در هـر شـكلي از جمله متني،
تصويـري ،صوتـي ،ويدئويي و ...وجـود دارند كه ميتوان هر
يـك را بـه دلخواه انتخاب كـرد .ميتوان برخـي از دورهها را
بهصـورت آموزش از طريق پسـت الكترونيكـي و دورههايي
را نيـز از طريـق فيلمهـاي آموزشـي اجـرا نمـود .دورههاي
آموزشـي برخـط تـا آنجـا پيشرفته اسـت كه حتـي برخي
از دانشـگاههاي معتبـر دنيا كالسهـاي درسشـان را از اين
طريـق در معـرض اسـتفادة عموم قـرار ميدهند.
اگر بدانيم كه با رشد جمعيت ،شرايط فراهم كردن امكانات

«كالس درس» ،مدرسـهاي بـراي همـه و داراي بيـش از
 420ويدئوي آموزشـي در موضوعات مختلف دبيرسـتاني و
دانشـگاهي است .اسـتفاده از ويدئوهاي كالس رايگان است.
تخته سفيد)takhtesefid.org( :

ايـن پايـگاه اينترنتـي يـك
سـرويس بـه اشـتراكگذاريِ
ِ
ويدئوهـاي آموزشـي اسـت و شـما علاوه بـر تماشـاي
لينكهـاي موجـود در ايـن سـايت ،ميتوانيـد ويدئوهـاي
آموزشـي موردنظرتان را نيـز در آن بارگذاري يا آپلود كنيد.
ويدئوهاي آموزشـي موجود در اين سـايت ،گسـترة متنوعي
از رشـتهها را از مكانيـك و الكترونيـك گرفته تا رشـتههاي
هنري مانند گرافيك و نقاشـي ،حتـي مهارتهاي گوناگون
از جملـه تراشـكاري و جوشـكاري ،در برگرفتهانـد .ثبتنـام
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در اين سـايت رايگان اسـت.
درسنامه)darsnameh.com( :

درسـنامه ،يكي ديگر از وبسايتهاي آموزشـي از راه دور بر
مبناي پسـت الكترونيكي اسـت .كاربران عالقمند ميتوانند
بـا دريافـت واحدهـاي آموزشـي اين سـايت از طريق پسـت
الكترونيكي ـ بدون مراجعة مسـتقيم به وبسـايت درسنامه
ـ درسهـا را خوانـده و در آزمونها شـركت كنند.
سـامانة آموزش مجازي قرارگاه فضاي مجازي سـپاه
تهران)elearning.ghasam.ir( :
اولويـت اول در قـرارگاه فضـاي مجـازي ،توجـه جـدي بـه
بحـث آمـوزش ،بهعنـوان ركـن اصلـي توسـعه كمـي و
كيفـي افزايش تـوان عملياتي نخبگان فرهنگي و رسـانهاي
سـپاه حضـرت محمـد رسـولاهلل(ص) تهـران بزرگ اسـت.
ايـن مسـئله به روشـني در اسـناد راهبردي قـرارگاه فضاي
مجـازي مـورد تأكيد قرار گرفته اسـت .اين سـامانه آموزش
مجـازي از جديدتريـن دسـتاوردهاي علمي و پژوهشـي در
حـوزه محتـوا و برنامهريـزي آموزشـي بهـره ميگيـرد.
كائسنا)iksna.com( :
«كائسنا» از سال  1386با هدف ترويج دانش متن باز ،براي
ايجاد فرصت يكسـان يادگيري و بهمنظور گسـترش سـطح
آگاهـي و علـم جامعة فارسـيزبان آغاز بهكار نمود .كائسـنا
فضايي براي يادگيري و تبادل دانش اسـت .كائسـنا افرادي
را كـه توانايـي و دانـش كاربـردي در زمينههـاي مشـخص
دارنـد ،در فرايند توليد همراهي كـرده و تيم توليد و تدوين
را در كنـار آنهـا قرار ميدهـد .صرفنظر از اهـداف تجاري
توليدكننـدگان محتـوا ،در كائسـنا دغدغههـاي پلتفـرم
پرداخـت ،پلتفـرم نمايش ،هزينـه پهناي بانـد ،ماركتينگ،
دريافـت بازخـورد و ...بـراي توليدكننـدگان برطـرف شـده
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اسـت تـا بتوانند بـا تمركـز روي محتـوا ،ويدئوي آموزشـي
خـود را توليد و منتشـر كنند.
وبياد)webyad.com( :

وبيـاد ،بهعنـوان يـك بسـتر يادگيـري و آمـوزش آناليـن
ويدئويـي ،اين امـكان را فراهم ميكند تـا در كمترين زمان
ممكـن ،هـر آنچـه را كـه ميخواهيد آمـوزش دهيـد و ياد
بگيريـد .كافي اسـت بخواهيد.
بهآموز)behamooz.com( :

وبسـايت بهآموز از سـال  1391بهصورت آزمايشـي شروع
بـه فعاليـت كـرد .ايـن وبسـايت بـر مبنـاي قابليتهـاي
عمومـي بسـتر نرمافزاري شـركت فنـاوران اطالعات وسـتا
بنـا شـده اسـت و توسـعه مييابـد .هـدف بهآمـوز ،در
دسـترس قرار دادن مواد آموزشـي با كيفيت مناسـب براي
همـة ايرانيـان اسـت .ما اعتقـاد داريم كه هيچكـس نبايد از
كسـب علـم و دانـش و مهارتهـاي كاربردي محروم شـود؛
و نبايـد سنوسـال يـا مـكان و موقعيـت و امكانـات مالـي،
افـرادي را از يـاد گرفتـن ،سـازندگي و موفقيت بـاز دارد .در
بهآمـوز هـر كـس ميتوانـد يـاد بدهـد و يـاد بگيـرد .شـما
اگـر معلـم هسـتيد ،ميتوانيـد درس خـود را ايجـاد كنيـد
و بـه هـزاران نفـر يـاد بدهيـد و اگـر يادگيرنـده هسـتيد،
(ويژهنامة پاية دهم)

در كالسهـاي دلخواهتـان شـركت كنيـد و دربـارة هزاران
موضـوع يـاد بگيريد.
اپن لرنينگ)openlearning.ir( :

ً
كاملا آناليـن در
ايـن سـايت برگزاركننـدة دورههـاي
حوزههـاي متفـاوت در قالـب الگوريتمهـاي آموزشـي
اسـتاندارد اسـت كـه بـا بهكارگيـري سيسـتم مديريـت
يادگيـري  LMSو كالس آناليـن قدرتمنـد
 Adobe Connectدر هر زمان و مكان جهت پيشـبرد
شـعار عدالت آموزشـي به اين كار مبادرت ميورزد.
ايران آكادمي)iran-academy.org( :

عالقهمنـد هسـتند.
ياداپ)yadup.ir( :
ايـن وبسـايت بهمنظـور فراگيـر كـردن دانايـي و ايجـاد
فرصتهـاي آموزشـي برابـر از طريـق گسـترش آمـوزش
مجـازي بـر پايـة ف ّنـاوري اطالعـات ايجـاد شـده اسـت.
چشـمانداز ايـن سـايت از نظر مسـئوالن آن ،تبديل شـدن
بـه بزرگتريـن مرجـع آمـوزش مجـازي بـراي مدرسـان و
فراگيرنـدگان تـا سـال  1396اسـت.
تيم لرنينگ)team-learning.ir( :
تيـم لرنينـگ سـايتي بـراي توسـعة دانـش و فنـاوري روز
دنيـا بـا برترين شـيوههاي آموزشـي و فراهم نمـودن امكان
آمـوزش تيمـي و گروهـي بـ ه گونـهاي كـه افـراد در هرجـا
ايـن امـكان را داشـته باشـند تـا تنها بـا اتصال بـه اينترنت
از جديدتريـن محتواي آموزشـي روز دنيـا بهرهمند گردند و
بهصـورت تيمـي تخصـص و مهارت خـود را ارتقا بخشـيده
و رفـع اشـكال نماينـد .همچنيـن جديدتريـن مقـاالت بـه
همـراه ترجمـه تخصصـي آنهـا در اختيـار كاربـران قـرار
داده ميشـود و در انتهـاي دورههـاي آموزشـي ،پروژههايي
تيمـي تعريف ميشـود تـا تواناييهاي فعاليـت گروهي نيز
ارتقـا يابد.
پيكسلآموز)pixelamooz.com( :

يكـي از دغدغههـاي امـروزي افـراد جامعـة مـا ،بهخصوص
كارشناسـان و مديـران ،يادگيـري اسـت .امـا پـارهاي از
مشـكالت جنبـي آموزش ماننـد كمبود زمـان ،دوري مكان
آمـوزش ،وسـيلة ايـاب و ذهـاب و ...باعث شـده تا بسـياري
از عالقهمنـدان به آموزشهاي كاربردي دسترسـي نداشـته
باشـند .ايـن امـر باعث شـد در راسـتاي ارتقا و آسانسـازي
ً
كاملا كاربـردي ،وبسـايت
آمـوزش ،آن هـم بهصـورت
آموزشـي «ايـران آكادمـي» را راهانـدازي كنيـم .تمـام
تالشهـاي مـا در اين وبسـايت صرف ايجـاد محيطي پويا
و آموزشـي براي تمام كسـاني خواهد شـد كه بـه يادگيري

سـايت آموزشـي پيكسـلآموز در حـوزة آمـوزش رايـگان
كامپيوتـر و موبايـل تحت كتـب آنالين ،مقـاالت ،فيلمهاي
آناليـن و گزيـدة اخبـار تكنولـوژي ،فقـط به زبان فارسـي،
فعاليـت دارد و هـرروزه بـر محتـواي آن افـزوده ميشـود.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

وحید ﮔلستان

فيلمىنو براىافزايش

»تعاملبافراگير«
با نگاهي به بستة آموزشي بر فراز آسمان

فيلـم آمـوزش ،ويژگيهايـي دارد كه سـبب ميشـود ارتباطي
متفـاوت بـا فراگير يـا دانشآمـوز ايجـاد نمايد ،ارتباطـي فراتر
از رونـد معمـول تدريـس كـه تسـهيل و تعميـق محتـوا را در
پـي دارد .ايـن امـر سـبب ميشـود كه فيلـم آموزشـي را يكي
از اجـزاي جـذاب و مهـم بسـتة آموزشـي قلمداد كنيم .شـأن
شـكلگيري بسـته آموزشـي همپوشـي اجزاي مختلـف آن با
ويژگيهـاي متنـوع در راسـتاي تبييـن هرچـه بهتـر مفاهيم
آموزشـي اسـت .مهمترين محدوديت كاربردي فيلم آموزشـي
را در «تعامـل» بـا فراگيـر يـا دانـش آموز ميتوان جسـتوجو
كـرد .هـر چند كه هميشـه در فرايند تدريس تعامـل با فراگير
الزم و ضروري نيسـت و كافي اسـت او يك مخاطب به مفهوم
عـام باشـد ،امـا به جهـت نقـش و اهميـت تعامـل در آموزش
بايـد ايـن محدوديـت را مـورد مدا ّقـه قـرار داد.جهـت اعتدال
در محدوديـت تعامـل بـا فراگيـر ،در ارتباط با فيلم آموزشـي،
راههايـي را ميتـوان پيشـنهاد كرد.
مديريت بهينه رسـانهها در بسـته آموزشـي :اگر در آموزش
يـك مفهـوم يـا موضـوع آموزشـي خاصـي ،تعامـل نقـش
بهسـزايي داشـته باشـد ،بهتر اسـت فيلـم آموزشـي را انتخاب
نكنيـم بلكه سـاير اجزاي بسـتة آموزشـي را كـه در اين زمينه
توانمنـد محسـوب ميگردنـد بـه خدمـت بگيريم.
تنوعبخشـي به ترکيب رسانهها در بسـته آموزشي:
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بـا تركيـب كـردن فيلم با سـاير اجـزا در طـرح درس ،نيـاز به
تعامـل را جبران كنيم و از سـاير توانمنديهـاي فيلم نيز بهره
ببريم.
طراحـي آموزشـي بـا توجـه بـه تقويت تعامـل :از
ابتـدا ،در طراحـي آموزشـي فيلـم ،بـا برنامهريـزي دقيـق اين
محدوديـت را قـدري جبـران كنيـم؛ بهعنـوان مثـال بهجـاي
اسـتفاده از يـك فيلـم طوالنـي ،آن را بـه چند بخش تقسـيم
كنيـم و هر بخش را با اهداف آموزشـي مختلـف در آغاز ،ميان
و پايـان تدريـس نمايش دهيم و آن را با سـؤالي پايان دهيم تا
تعامل نسـبي آموزشـي ايجاد شـود.
راههـاي جديـد« :سـايبر درامـا» بـا تغييـر بنيـادي در
روايـت و بـه نوعـي حـذف روايت شـرايط تعاملي تـازهاي را در
امـر آمـوزش ايجـاد ميكنـد كـه دسـتكم در شـرايط امـروز
ميتوانـد بهتريـن پيشـنهاد قلمداد شـود.
پيشنهادهاي تازه براي فيلم آموزشي
با نگاهي به تعريف مصوب فيلم آموزشـي در سـند ويژگيهاي
اختصاصـي فيلم آموزشـي در سـازمان پژوهـش و برنامهريزي
آموزشـي« :فيلـم آموزشـي ،رسـانهاي كاربـردي اسـت كـه در
راسـتاي تسـهيل و تعميق فرايند ياددهي -يادگيري ،دسـتور
بيانـي خود را از علوم تربيتي ،سـينما و علوم ارتباطات دريافت
ميكند( ».گلسـتان)1 :1394 ،
از ايـن تعريـف كليدواژههـاي مهمـي را ميتـوان اخـذ نمـود،
امـا «رسـانة كاربـردي» بودن فيلم آموزشـي و «بينارشـتهاي»
بـودن آن باعـث ميشـود كه فيلم آموزشـي بهعنـوان يك هنر
مجـرد مـورد توجه قـرار نگيرد ،بلكـه يك هنر -آموزش اسـت
كـه ميتوانـد بـا توجـه بـه نيـاز كاربـردي آن ،حتي در شـكل
ارائـه نيـز داراي تغييـر باشـد .لـذا «فيلـم بـه مثابه فيلـم» در
اينجـا هدف نخواهـد بود بلكه «فيلـم به مثابه ابزار آموزشـي»
جلوهگـر ميشـود .پـس ميتـوان بـا جسـارت و حمايتـي
بينارشـتهاي سـاختار و بنيـاد فيلم آموزشـي را مـورد بازنگري
قـرار داد .بسـياري از مفاهيـم سـنتي مربوط به هنـر مانند اثر
هنـري ،هنرمنـد و مكان و زمان نمايش اكنـون در فرايند خلق
و توليـد ديجيتـال مفاهيـم ثابـت نيسـتند و جنبههايـي قابل
انعطـاف يافتهانـد( .كامرانـي.)353 :1394 ،
دسـتيافتهاي تازه در عصـر ديجيتال ،فيلم آموزشـي را وارد
دورة جديـدي نموده اسـت .به تعبيري مبالغـه نخواهد بود اگر
تاريخچـة فيلـم آموزشـي را بـه دو بخش ،قبـل و بعـد از دورة
ديجيتال ،تقسـيم كنيـم چراكه پس از دوره ديجيتـال در روند
توليـد و باالخص تكثيـر براي خيل عظيم مخاطبان شـرايطي
(ويژهنامة پاية دهم)

خـود ،رشـد كردهانـد ...ويژگـي «ديجيتـال» بـه زودي ناپديد
ميشـود و ايـن هنرمنـدان را مـا در آينـده هنرمنـدان معاصر
ميناميـم( .وانـدز )14 :2006 ،براي «فهم بهتر «هنر رسـانهاي
جديـد» نيازمند توجـه همزمان به اتفاقات تاريخي سـه عرصة
تكنولوژي ،رسـانه و هنر هسـتيم( ».تقيزادگان)115 :1394 ،
هنـر رسـانة جديـد به لحـاظ مـرز و محدوديت غيرقابـل مهار
اسـت ،امـا آنچه مهـم اسـت امكانات تـازة بياني اسـت كه اين
هنـر ميتوانـد در اختيـار فيلم آموزشـي قـرار دهد.
قابـل توجـه و دسـتيافتني ايجـاد شـده اسـت و كمتـر بودن
چنديـن برابـري هزينه تكثير يك ديويدي نسـبت به كتاب،
باعث شـده اسـت كه گرانترين رسـانه آموزشـي دوره آنالوگ
بـه ارزانترين رسـانة دورة ديجيتال بدل گـردد .اما فرصتهاي
ايجـاد شـده در دوره ديجيتـال بـه اين اتفاقهاي مهم بسـنده
ننمـوده و امـروزه مـا را در شـرايط توانمندتـري در طراحـي
آموزشـي فيلـم قـرار داده اسـت ،كـه بسـيار از توليـد و تكثير
بـر فراينـد آموزش مؤثرتـر خواهد بود« .هنر رسـانة جديد» در
خـارج از آمـوزش و در ديجيتـال مـورد بحث قرار گرفته اسـت
كـه ايـن فرصتـي مغتنم و پيشـنهادي تـازه بـراي تأليف فيلم
آموزشـي به شـيوهاي نوين اسـت.
هنر رسانة جديد و فيلم آموزشي
ديجيتـال در تركيـب با هنر تجـارب تازهاي ايجاد كرده اسـت.
تجاربـي كـه به ظاهـر در ابتـدا فقط بر ابـزار و رونـد توليد آثار
هنـري تأثيرگـذار بـود امـا بـه سـرعت بر فـرم ،زيباشناسـي و
فرهنـگ نيـز تأثيـر گـذارد« .دربـاره هنـر ديجيتـال هيـچ
«ايسـمي» وجـود نـدارد .در ايـن عصـر ،رابطـة پر تنـش ميان
هنـر و تكنولـوژي پديـد آمده اسـت .پيشـروي بيامـان جهان
بـه سـوي فرهنـگ ديجيتالـي در رونـد خود هنـر را نيـز در بر
گرفتـه اسـت( ».راش)191 :1389 ،
همانقـدر كـه دادائيسـم واكنشـي بـه صنعتي شـدن جنگ و
بازتوليـد مكانيكي متـون و تصاوير بود ،هنر رسـانهاي جديد را
ميتـوان پاسـخي بـه انقالب تكنولـوژي اطالعـات و ديجيتالي
شـدن اشـكال فرهنگـي دانسـت( .تقـيزادگان)133 :1394 ،
نـگاه هنرمندان رسـانهاي جديد بـه اينترنت مانند نگاه نسـل
قبـل بـه ويديـو بـود :يـك ابـزار هنرمندانـة در دسـترس ،كـه
آنهـا را قـادر ميسـازد رابطـة تغييريافتـة ميان تكنولـوژي و
هنرمنـدان
فرهنـگ را كشـف كننـد( .ترايـب و جانـا)2006 ،
ِ
هنـ ِر ديجيتـال با ادبيات ديجيتـال ،بهعنوان بخشـي از زندگي

چند رسانگي كامل و امكانات توسعهپذيري
امـروزه مـا در حالـي با تصاويـر ديجيتالي زندگـي ميكنيم كه
گويـي در «جامعـة نمايشـگرها» بهسـر ميبريم( .شـريفزاده،
 )141 :1394در وب ميتوانيـد يك قطعه موسـيقي را در كنار
يـك قطعـه تصوير متحـرك قـرار دهيـد ،و همزمـان متني را
نيـز در صفحه داشـته باشـيد .مخاطب ميتواند به هـر كدام از
ايـن رسـانهها توجـه كند و هر كدام را خواسـت ناديـده بگيرد؛
بـراي مثـال تصويـر متحـرك را بزرگنمايـي كند و متـن را از
صفحه حذف كند .از اينرو چند رسـانگي در وب كامل اسـت،
ّ
مخـل پيـام ديگـري نيسـتند.
چـون هيـچ يـك از رسـانهها،
(حسـيني گلـكار )188 :1394 ،بلكـه تقويتكننـدة يكديگـر
و بهجـاي آنكـه خطـي در امتـداد هـم قـرار گيرنـد ،بهصورت
عمـودي ،در پرداخـت مفاهيـم تعميـق ايجاد ميكننـد« .يك
ويژگـي و واقعيـت قابـل فهـم در رابطـه بـا هنـر ديجيتالـي،
امكانـات بيشـمار فراهـم شـده توسـط تكنولـوژي در اين نوع
هنر نسـبت بـه هنر معمـول اسـت( ».كامرانـي)358 :1394 ،
ايـن امكانات بيشـمار ،نگرانـي عدم تبديل مفاهيـم از واقعيت
را كـم ميكند.
مـك لوهـان معتقد اسـت از آنجايي كه وسـايل ارتباط جمعي
توسـعة حـواس آدمـي اسـت ،پـس تصميـم انسـان بسـته
بـه اينكـه كـدام يـك از حـواس خـود را توسـعه دهـد ،كليـة
خصوصيـات فكـري و رفتـاري او و محيطـش را عميقـاً تحـت
تأثيـر قـرار ميدهـد و باعث ميشـود كـه وي درك متفاوتي از
هسـتي پيـدا كنـد( .پسـتمن)25 :1382 ،
طراحيتعاملي
دانـش طراحـي تعاملـي ،دانـش جديـدي اسـت كـه عمـر آن
بـر يك دهـه بالغ ميشـود .ايـن نوع طراحـي نوظهـور زواياي
متفاوتـي از تعامـل را به ما نشـان ميدهـد .... .اين نوع طراحي،
رشـتهاي از ديزايـن اسـت كـه بـر روي طراحـي رفتـار بيـن
محصوالت ،سيسـتمها و انسـانها تأكيد دارد( .نوراني:1394 ،
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 )6طراحـي كاربرمحـور نوعـي فلسـفه طراحـي اسـت .در اين
رونـد ،طـراح ميكوشـد تـا نيازهـا ،تمايلات و محدوديتهاي
انسـانهايي را كـه كاربـر نهايـي محصول هسـتند بـا جزئيات
كامـل مشـخص كنـد و سـپس طراحـي را متناسـب بـا ايـن
اطالعـات ارائـه دهـد( .بـوذري)17 :1394 ،
از آنجـا كـه طراحـي تعاملي يك مهارت ميانرشـتهاي اسـت،
متخصصـان اين حـوزه بايد با علوم گوناگوني آشـنايي داشـته
باشـند( .نوراني )7 :1394 ،بسـياري از طراحـان نرمافزار اكنون
كار خـود را ،نـه بـه مثابـه طـراح نرمافـزاري ،بلكـه بـه مثابـه
هنرمنـد نرمافـزاري ارائـه ميكنند .تفاوت اين دو در اين اسـت
كـه طراح معمو الً با حل يك مسـئله شـروع ميكنـد در حالي
نامتعين سـروكار دارد كه الزاماً
كـه هنرمند با سـؤاالت كلي يـا
ّ
ممكن اسـت به جواب نرسـد( .وايتاكـر)2013 ،
روايت تعاملي يا بيروايتي
روايـت داراي آغـاز ،ميانـه و پايـان اسـت .داراي ترتيـب زماني
قابـل تشـخيص و معيـن اسـت .داراي يكپارچگـي كلي اسـت
و سـاختار مشـخصي را دربرميگيـرد ،بيـن اپيزودهـاي آن
ارتباطـي وجـود دارد و داراي موضوعـي مركـزي اسـت.
در روايـت تعاملـي اين ويژگيهـاي ذاتي روايـت از بين ميرود
و بـه نوعـي بيروايتـي جايگزيـن ميشـود« .در روايت سـنتي
دريچـهاي كوچـك بـراي ورود بـه جهان داسـتان بـه مخاطب
نشـان داده ميشـود و او پـس از ورود در [جهـان] داسـتان و
كشـف روابـط تعيين شـده پيش مـيرود ...در شـيوة سـنتي،
مؤلـف خواننـده را در طـول متـن سـاختارمند و همبسـتهاش
بـه پيـش ميبـرد و در نهايـت او را بـا حسـي از تماميـت و
پايانپذيـري پـر ميكنـد .در روايتشناسـي ،يك متـن نياز به
حـس قط ّعيـت دارد تـا يك روايت به حسـاب بيايـد( .انصاري،
)65 :1389
در ايـن نـوع از روايـت ،ايـن مؤلـف نيسـت كـه مسـير حركت
خواننـده را در طـول متن انتخاب ميكند ،بلكه خواننده اسـت
كـه بـه اختيار خود در مسـيرهاي مختلف پيش مـيرود .براي
درك بهتـر نياز اسـت به متـن و فرامتن توجهي دوباره داشـته
باشيم.
«متـن» پديـدهاي مـادي يـا فيزيكي ،اگرچـه متأثـر از فضاي
بيـرون يـا فضاي تعريفشـده در آن ميباشـد .متن خود مجرد
امـا متأثـر از كل تعريـف شـدة مرتبـط اسـت .متن به واسـطة
حـواس مختلـف و اليههـاي ديگـر معناسـاز در حـال ايجـاد
تفسـيرهاي نو ميباشـد .بيترديد در شـرايط مختلـف ،اليهاي
از اليههـاي ديگـر اصليتر و در سـاخت معنا مؤثرتـر ميگردد
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و فرصـت تأويـل تـازه را ايجـاد مينمايـد .گاهـي اليههـاي به
اصطلاح حاشـيهاي ميتوانـد اهميـت تعيينكننـدهاي ايجاد
كنـد ،كـه اليـه بـه اصطلاح ثابتتر هـم معنـي خـود را از آن
دريافـت كنـد .در نگاه برخـي معلمان فيلم آموزشـي در حكم
اليـهاي فرعـي و متأثر و در حاشـيه ميتواند بـر متن و دريافت
آن و بافت ارتباط تأثير بهسـزايي گذاشـته و فرصت تأويل تازه
را ايجـاد نمايـد .در واقـع «متن» جهاني اسـت كه هم تفسـير
ميشـود هـم تفسـير ميكنـد .رابـرت اسـتم معتقـد اسـت:
«متـن و تماشـاگر ،هيچ يك ،ايسـتا يا وجودي از پيش شـكل
گرفته نيسـتند .تماشاگران به متن شـكل ميدهند و از طريق
درون فرايندي تعاملي و بيپايان شـكل
تجربـة ديدن فيلم ،در ِ
ميگيـرد( .اسـتم)265 :1384 ،
در شـيوه پيشـنهادي جديـد متـن فيلمـي بيـن مخاطـب و
فراگيـر توأمان شـكل ميگيرد .در واقع فرامتـن مخاطب اجازه
مييابـد كـه در تأليـف متن سـهم داشـته باشـد .البته گيتس
معتقـد اسـت فرامتـن عزيزتريـن عقايـد مؤلـف را زيـر سـؤال
ميبـرد .امـا در ايـن نـگاه تعاملي تأليف دوسـويه و مشـاركتي
اسـت .البته بيشـك سـهم مخاطب و رسـانه يكي نخواهد بود
امـا اين اوليـن گامهاي تجربه تعاملي مخاطب در شـكلگيري
روايت و متن اسـت .در تقابل سـنتي «متن» در برابر «بافت»،
متـن كانـون معنا تلقي ميشـود و جايگاه ويـژه مييابد و بافت
صرفـاً به حاشـيه تبديل ميشـود .در حاليكه هـرگاه عنصري
از ايـن بـه اصطلاح «بافت» اعتبـار داللتگر پيدا كنـد ،قابليت
متنـي مييابـد و به اليـهاي از اليههـاي متن تبديل ميشـود.
يعنـي چنـان اليـهاي نيـز ماهيتـاً در همـان فراينـد داللـي
قـرار ميگيـرد كـه ديگـر اليههاي متـن قـرار دارنـد ،عينيتي
فيزيكـي دارد ،كه به واسـطه رمزگانـي داراي ارزش دالّي شـده
اسـت( .سـجودي)211 :1388 ،
نگاهـي بـه سـاختار بسـتة آموزشـي بـر فراز آسـمان
پايـه دهم
در سـاختار جديـدي كـه در مجموعـة بـر فـراز آسـمان براي
اولينبـار تجربـه شـده اسـت ،اسـتفاده از تـوان رسـانههاي
ِ
«روايـت نـو» مدنظـر ميباشـد .ايـن رويكـرد
نـو و شـيوههاي
«سـايبردراما»يي ،اسـت كـه بـا حـذف روايـت از فيلـم امكان
تعامـل و دخالت مخاطب در محتوا را بيشـتر ميكنـد و در آن
توجـه بـه شـيوة ارائه براسـاس پرسـشهاي متـداول ()FAQ
آموزش معلمـان ،بهجاي
مـورد نظر ميباشـد .لـذا در مجموعة
ِ
مواجـه شـدن بـا يـك فيلم معمولـي ،بـا قطعاتـي موضوعي از
فيلمهـا مواجهيـم كـه هـر كـدام مسـتقلاند و در عيـن حال
(ويژهنامة پاية دهم)

همگـي بـا هـم يـك كل نظاميافتـه را ايجـاد ميكننـد .ايـن
قطعـات كوتـاه فيلمـي براسـاس موضوعـات ،بهصـورت چنـد
رسـانهاي با امكان انتخاب بدون محدوديت در تقدم و تأخر در
اختيـار معلم قـرار ميگيرد و قـدرت مشـاركت و انتخابگري
مخاطـب را بـاال ميبرد .لـذا براي آموزش معلمان يـك نرمافزار
چندرسـانهاي طراحي شـده اسـت كـه عالوه بر فيلمهـا امكان
همراهي سـاير فايلهـاي عكس ،فايل صوتي ،فايلهاي اسـناد
و پـيدياف و ...را ممكن سـاخته اسـت.
بخش كليات درس
مباحـث مطروحـه :مباحـث كلـي درخصـوص برنامة درسـي،
ويژگيهـاي رشـته و كتاب نونگاشـت از جمله ضـرورت تغيير،
ويژگيها ،رويكرد ،ارتباط با اسـناد باالدسـتي ،شبك ة مفهومي،
كلّيات ارزشـيابي ،معرفي اجزاي بسـت ة آموزشـي.

معرفـي كتـب ،مقـاالت و مباحثـي پيرامـون روشهـا و
تكنيكهـاي معلمـي .همچنيـن معرفـي سـاير رسـانههاي
آموزشـي همچون مجلات رشـد ،معرفي فيلمهاي آموزشـي،
كتابهـاي گويـا ،نرمافزار ،سـايت رشـد ،جشـنوارة بينالمللي
فيلـم رشـد و نيز بخش فيلـم خانه كـه گزيـدهاي از فيلمهاي
جشـنواره رشـد را در خـود دارد.
آنچـه كه در اين بسـتة چند رسـانهاي اهميت دوچنـدان دارد،
امـكان تعامـل و انتخابگـري مخاطب اسـت .مخاطب مجبور
نيسـت ابتدا تـا انتهاي فيلم را ببينـد .او ميتواند بخشهايي را
ش هايي را چندينبـار ببيند ،حـذف روايت باعث
نبينـد و بخـ 
شـده كـه هـر قطعه كوتـاه فيلمي خود ذاتـاً يك جـزء معنادار
باشـد و در عين حال كل نظاميافتهاي را هم بهصورت مسـتتر
ايجـاد ميكند.

بخش درسها (واحدهاي يادگيري)
مباحـث مطروحـه :ايـن بخـش بسـته بـه نيـاز معلمـان و
شـرايط درس ،بـه فصول يـا حتي صفحات كتاب ميپـردازد يا
صرفـاً اهـم نكات مؤثر در تدريـس را مورد توجه قـرار ميدهد.
زمـان هر قطعـه فيلـم :بهدليـل افزايـش تعامـل مخاطب،
ايجـاز در كالم ،امـكان راحتتـر پخش در محيطهـاي برخط،
بهرهگيـري از شـيوة  ،FAQو ...ترجيحـاً  3تـا  5دقيقـه در
نظـر گرفته شـده اسـت .بـراي مباحثـي كـه ضرورتاً بـه زمان
بيشـتري بـراي تبيين نيـاز دارند هـر «عنوان» بحـث به چند
«زيرعنوان» تقسـيم شـده اسـت.
بخش نمونـه روش تدريس :چند درس بهصـورت مصداقي
بـا حضـور دانشآموزان ،در محيط كالس ،كارگاه يا آزمايشـگاه
تدريس ميشـود.
بخـش مـرور :در راسـتاي تقويـت شـبكه مفهومـي ،در اين
بخـش گزيـدهاي از نمونـه تدريس يا مباحـث مطروحة مربوط
بـه پايههـاي قبـل ،كه توجه بـه آنها اهميـت دارد ارائه شـده
است.
بخـش گنجينـه :بخـش گنجينـه خـود بـه دو بخـش كلي
تقسـيم ميشـود.
الف .گنجينه در راستاي برنامة درسي
ب .گنجينه در راستاي شايستگيهاي پايه معلمي
منابع بيشـتر
الف .گنجينـه در راسـتاي برنامه درسـي:
ِ
بـراي مطالعـه ،از جملـه كتـاب ،مقاله ،سـايت و وبالگ معرفي
شـده اسـت و نيـز عكسهـا ،فيلمهـا ،نقشـه ،گرافيـك ،نمونه
طرح درس ،نمونه سـؤال و سـاير منابع متنوع مرتبط با درس.
ب .گنجينه در راسـتاي شايسـتگيهاي پايـة معلمي:

منابع

 .1انصاري ،امين ،1389 ،مقدمهاي بر روايت در «هنر رسانة جديد» ،تهران،

فراز.

 .2پستمن ،نيل ،1382 ،تكنوپولي؛ تسليم فرهنگ به تكنولوژي ،مترجم:

صادق طباطبايي ،تهران ،سروش.

 .3تقيزادگان ،معصومه ،1394 ،مقالة «تكوين تاريخي هنر رسانهاي

جديد» ،در مجموعه مقاالت هنر نرمافزاري ،تهران ،نشر فرهنگستان هنر.

 .4حسيني گلكار ،مرتضي ،1394 ،مقالة «فراداستان :داستان و

داستانگويي در رسانه وب» در مجموعه مقاالت هنر نرمافزاري ،تهران،

نشر فرهنگستان هنر.

 .5راش ،مايكل ،1389 ،رسانههاي نوين در هنر قرن بيستم ،ترجمة بيتا

روشني ،تهران ،مؤسسة فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر.

 .6شريفزاده ،محمدرضا ،1394 ،مقال ة «جامعة نمايشگرها ،»...در مجموعه

مقاالت هنر نرمافزاري ،تهران ،نشر فرهنگستان هنر.

 .7كامراني ،بهنام ،1394 ،مقاله «هنر در جيب :جنبههاي تازه هنر ديجيتالي

در هنر موبايلي و تبلتي» ،در مجموعه مقاالت هنر نرمافزاري ،تهران ،نشر
فرهنگستانهنر.

 .8نوراني ،س ّيدمهدي« ،1394 ،طراحي تعاملي»( ،بخش مقدمه) ترجمه و
تأليف سيدمهدي بوذري ،تهران ،انتشارات نظامالملك.

9. Tribe, Mark & Jana, Reena (2006) New Media Art Taschen.
10.(https://wiki.brown.edu/ confluence/ display/ Mark Tribe/
)New+ Media+ Art# NewMediaArt- DefiningNewMediaart
11. Wands, Bruce (2006) Art of the Digital Age, New York:
Thames & Hedson
12. Whitaker, Amy (2013), Coding is an Art. Software People
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Should Learn “Art Thinking”.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

رضا ضیائیدوستان

توليدفیلمآموزشی؛
چرا؟
چرا فیلم آموزشیمیسازیم؟
شـاید پاسـخ به این پرسـش بسـیار سـاده باشـد ،چیزی
شـبیه ایـن پاسـخ« ،خوب بـرای اینکه چیـزی را آموزش
دهیـم ».و اگـر بپرسـیم :چـرا از فیلـم بـرای آمـوزش
اسـتفاده میکنیـم؟ پاسـخ احتمـاالً چنیـن خواهـد بود،
«بـرای اینکـه فیلـم رسـانهای اسـت کـه عالوه بـر جلب
توجـه مخاطـب میتوانـد آمـوزش هـم بدهد ».پاسـخها
ً
کاملا درسـت بهنظـر میرسـند .حـال سـؤال دیگـر! اگر
بخواهیـم بهطـور مثـال یـک فیلـم آموزشـی بـهمنظـور
آمـوزش درس علوم بسـازیم چـه باید بکنیم؟ پاسـخ این
سـؤال هـم سـاده بهنظـر میرسـد« ،بـه کارشـناس ایـن
رشـته مراجعـه میکنیـم .البته بهتر اسـت اول به سـراغ
مؤلـف کتـاب برویـم .بـه اتفـاق او کتـاب را مـورد تجزیه
وتحلیـل قـرار میدهیـم و بعـد فیلمنامـهای را براسـاس
اطالعاتـی کـه بهدسـت آوردهایم مینویسـیم .کارشـناس
هـم فیلمنامـه را میبینـد و تأییـد میکنـد و سـپس
مـا فیلـم را میسـازیم ».بایـد گفـت کـه صـورت سـادة
مسـئله یـا سـاخت فیلـم آموزشـی همیـن اسـت امـا در
عمـل بـه همیـن سـادگی نیسـت .واقعیت این اسـت که
مطالـب کتـاب علـوم دقیقـاً بـرای دسـتیابی بـه هدفی
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خـاص آمـاده شـده و بایـد بـه روش خـاص هـم آموزش
داده شـود .یعنـی در کالس درس ،بـا اسـتفاده از معلم ،و
بـا طراحـی و برنامهریـزی قبلـی .بـه عبارت دیگر شـکل
ارائـه خاصـی بـرای آن در نظـر گرفته شـده کـه با هدف
مـوردنظر تناسـب داشـته باشـد .بـه همین دلیـل کتاب
نمیتوانـد مبنـای کار سـاخت فیلم آموزشـی قـرار گیرد
و اگـر چنیـن شـود فیلمـی کـه از کار در خواهـد آمـد از
ویژگیهـای یـک فیلم آموزشـی خوب برخـوردار نخواهد
بـود .بـرای سـاخت فیلم آموزشـی برای یک پایـه یا دورة
تحصیلـی خـاص البتـه بایـد بـه سـراغ کتـاب رفـت ولی
بـه سـراغ مفاهیـم آن نـه مطالـب آن؛ زیـرا همانگونـه
کـه گفتـه شـد ایـن مطالـب ،تـازه اگر بـه خوبـی تهیه و
تنظیم شـده باشـند ،بـرای هدف دیگری شـکل گرفتهاند
و بـرای سـاخت فیلم بایـد تدبیر دیگری اندیشـید .ارزش
فیلـم آموزشـی بسـته امکانـات و قابلیتهـای بیانی فیلم
اسـت و فیلمسـاز بـرای رسـیدن بـه ایـن قابلیتهـا بـه
شـیوهای تأثیرگـذار بایـد سـاختار درسـتی بـه فیلـم
ببخشـد؛ سـاختاری کـه از رابطـه تنگاتنگ بین شـکل و
محتـوا بـه دسـت میآید.
هنـگام تجزیـه و تحلیل هر سیسـتم باید به سـه پرسـش
اساسـی پاسخ داد:
 .1هدفهای مطلوب در سیستم کدام هستند؟
 .2چگونه میتوان به مؤثرترین شکل ممکن به این
هدفها رسید؟
 .3چگونه مطمئن شویم که به هدفهای مطلوب
رسیدهایم؟
اگـر فعالیتـی بـرای این سـه پرسـش پاسـخ مناسـب در
پـي داشـته باشـد و در جهـت رسـیدن بـه آنهـا حرکت
کنـد ،بیشـک موفـق خواهد بـود .در مورد سـاخت فیلم
آموزشـی هم میتوان این سـه پرسـش را مبنای کار قرار
داد .هدفهـای مطلـوب ما از سـاخت یک فیلم آموزشـی
چیسـت؟ آیـا میخواهیـم یک موضـوع علمـی را آموزش
دهیـم یـا میخواهیـم یک گـزارش تصویـری متحرک از
کتـاب درسـی ارائـه دهیـم؟ و آیـا موضـوع علمـی مـورد
نظـر مـا متناسـب بـا ویژگیهـای بیانـی فیلـم هسـت یا
میتـوان با شـیوهای سـادهتر و شـاید هم مؤثرتـر موضوع
مـورد نظر را آمـوزش داد؟
پـس اولیـن گام در سـاخت فیلـم آموزشـی تعیین هدف
مطلـوب از سـاختن فیلـم و متعاقـب آن دسـتیابی بـه
مؤثرتریـن شـیوه بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف اسـت.
(ويژهنامة پاية دهم)

اولین گام در ساخت فیلم آموزشی تعیین
هدف مطلوب از ساختن فیلم و متعاقب آن
دستیابی به مؤثرترین شیوه برای رسیدن به
این هدف است
وظیفـه هر فیلمسـاز آموزشـی اسـت کـه در ابتـدای کار،
ایـن مسـئله را بـه درسـتی بـرای سـفارشدهندگان و
کارشناسـان ،که بـا آموزش آشـنایی دارند ولی شـناخت
درسـتی از ویژگیها و سـاختار بیانی فیلم ندارند ،روشـن
کنـد .عمدهتریـن سـفارشدهندههای فیلـم آموزشـی در
کشـور مراکـز دولتـی وابسـته بـه وزارت آموزشوپرورش
هسـتند .طبیعی اسـت کـه این مراکـز مانند همـه مراکز
دیگـر بنا به مقتضیات و قوانین اداری ،دلبسـتگی خاصی
بـه آمـار و ارقـام و جنبـ ه کمـی فعالیتهـای خـود ،کـه
بیـش از جنبههـای کیفـی قابـل ارائـه اسـت ،دارنـد .بـه
همیـن دلیـل سـاخت برنامههایـی کـه از زمـان زیـادی
برخـوردار باشـند در اولویـت قـرار میگیـرد.
معمـوالً بـه سـازندگان توصیـه میشـود کـه فیلـم را
براسـاس فلان کتـاب درسـی بسـازند .ولـی آیـا واقعـاً
نیـازی به این کار هسـت؟ اگر قرار باشـد براسـاس کتاب
فیلمـی بسـازیم یعنـی همـان کاری را کـه به یک شـکل

انجـام شـده بـه شـکلی دیگـر تکـرار کنیـم ،آیـا وقـت و
سـرمایه خـود را بـه هـدر ندادهایـم؟
فیلـم آموزشـی نیـاز به سـاختاری ویـژه دارد ،سـاختاری
کـه در آن شـکل و محتـوا در جهـت نیـل بـه اهـداف
زیباییشناسـی موضـوع باشـد .از سـوی دیگـر فیلـم
آموزشـی ،جـدا از فیلـم بـه مفهـوم عـام ،بایـد دارای
ویژگیهـای دیگـری نیـز باشـد .فیلمسـاز آموزشـی بـا
آگاهـی از جنبههـای زیباییشناسـی فیلـم ،بایـد بـه این
نـوع فیلـم بهعنـوان یـک رسـانة کاربـردی نگاه کنـد و از
کارکـرد آموزشـی آن غافل شـود .در این صـورت آموزش
و دسـتیابی بـه اهداف مـورد نظر را در درجـة اول اهمیت
قـرار میدهـد .خالصـه اینکـه ،فیلـم آموزشـی یعنـی
اسـتفاده از فیلم برای آموزش؛ یعنی اسـتفاده از قابلیتها
و ظرافتهـای بیانـی فیلـم بـرای یـاد دادن مفاهیـم بـه
دانشآمـوز کـه اگـر بـه روشهـای دیگـر آمـوزش داده
شـوند از میـزان تأثیرگـذاری کمتـری برخـوردار خواهند
شـد .بـه همیـن دلیـل سـاخت فیلم آموزشـی بـه مفهوم
درسـت آن کار بسـیار دشـواری اسـت .بـه همیـن دلیـل
فیلمسـاز نـه تنهـا بایـد با فیلـم و زیروبـم بیـان تصویری
آشـنا باشـد بلکـه باید ،آموزش و مسـائل مربوط بـه آن را
نیـز به خوبی بشناسـد تا بتوانـد با تلفیق درسـت این دو،
اثـری جـذاب و آموزنـده خلـق کند.
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آموزش ساده و سريع

گرافيك اﻃالعرسان و آموزش

جهـان حاضر بـا انقالبـي از دادهها روبهروسـت و
همهجـا تـالش ميشـود از طريـق اعـداد و ارقـام و
ِ
«گرافيـك اطالعرسـان» ايـن واقعيتها
آمارهـا بـا زبان
بيـان شـوند .از گرافيـك اطالعرسـان در بسـياري از زمينههـا
از ارائـه اخبـار ،بازاريابـي ،كمپينهاي سياسـي ،ارتباطات ،علوم
پزشـكي و ...تا تبليغات شـخصي و رزومهاي اسـتفاده شود .اين
زبـان نهتنهـا در ارائـه اطالعـات به بزرگسـاالن كارآمد اسـت،
بلكـه ابـزار مؤثـري در انتقـال اطالعـات بـه كـودكان و افـراد
كمسـن و سـالتر نيـز بهشـمار مـيرود.
گرافيـك اطالعرسـان در سـه دسـته ،در حوزه آمـوزش بهويژه
در كالسهاي درسـي و آموزشـي مورد اسـتفاده قـرار ميگيرد
و بهرهگيـري از آن در حـال افزايـش اسـت .ايـن سـه دسـته
عبارتانـد از :گرافيك اطالعرسـان براسـاس ماهيـت محتوايي:
فوري /خبـري و غيرفوري ،براسـاس تأكيد عناصر :تصويرمحور
(تصويري و آماري) و متنمحور و براسـاس نوع نمايش :ايسـتا،
ديجيتالي ،اينترنتي /آنالين ،برهمكنشـي /اينتراكتيو ،فيزيكال،
ويدئويـي ،ليزري و نـوري و تأتو).
اسـپالدينگ ،به نقل از دكتر اسـميت ،بيان میكند كه استفاده
از شـكل در كتابهای درسـی بسـيار مؤثرتر از عكس اسـت و
در بسـياری از مـوارد مسـتقيمتر از متـون با دانشآمـوز ارتباط
برقـرار میكنـد .بـر مبنـای نظريههـای رمزگردانـی دوگانـه،
ادراك ديـداری و نگهـداری پيوسـته بر اهميت اسـتفاده از انواع
نگارهـای گرافيكـی در كتابهـای درسـی تأكيد شـده اسـت.
(كيانی و ديگـران)1390 ،
در ميـان انـواع نگارههـا و عناصـر بصـری ،گرافيـك
اطالعرسـان از آنجـا كـه اطالعـات پيچيـده و تفصيلـی درباره
يـك موضـوع را خيلـی سـاده و سـريع بـه مخاطـب منتقـل
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تصوير شماره ،1
گرافيك اطالعرسان
و آموزش

میكنـد ،از ابـزار مناسـب در حـوزه آموزش شـمرده میشـود.
گرافيـك اطالعرسـان ،درك جهـان و واقعيتهـای آن را
بهويـژه بـرای كـودكان و دانشآمـوزان سـهلتر میسـازد.
(تصوير شماره)1
بهرهگيـری از گرافيـك اطالعرسـان در كتابهای درسـی و نيز
در محيطهـای آموزشـی ،فراينـد آمـوزش و فهـم اطالعـات را
تسـهيل ميكند.
بررسـیها نشـان داده اسـت كه دانشآموزان ،اغلب ،در خوانش
و درك برخـی از گرافيكهای اطالعرسـان همچون نمودارهای
مقطعـی ،برشـی و روندنمـا و ...بـا مشـكل مواجه میشـوند .لذا
الزمـة بهرهگيـری مناسـب از گرافيـك اطالعرسـان ،انتخـاب
يـك زبان سـاده بـرای اين نـوع گرافيكها و نيز آمـوزش روش
خوانـدن و فهـم آنها از همان پايههـای آغازين تحصيلی (دوره
دبسـتان) اسـت .بهتريـن مـالك سـنجش خوانايـی و گويايی
گرافيكهـای اطالعرسـان ،برخورد و برداشـت دانشآمـوزان در
مواجهـه با ايـن نوع گرافيكهاسـت.
در بسـياری از حوزههـای تحصيلـی همچـون تاريـخ ،جغرافيا،
علـوم ،مطالعـات اجتماعـی ،زمينشناسـی ،زيستشناسـی
و ...بـا اسـتفاده از ابـزاری چـون خـط زمانـی (تايماليـن) ،انواع
جـداول (از جمله جداول تناوبی) و نمودارهـا ،فلوچارتها ،انواع
دياگرامهـا ،شـجرهنامه ،عالئم ،نقشـك (آيكون) ،مقياسهـا و...
(ويژهنامة پاية دهم)

تصوير شماره  ،2گرافيك اطالعرسان تاريخ قاجاريه (هادي رياحي)

ميتـوان بـه بیان اطالعـات در قالب گرافیک اطالعرسـان اقدام
کـرد .بهعنـوان مثال در تشـریح مباحث تاریخی همچـون دورة
قاجاریـه ،اسـتفاده از گرافیـک اطالعرسـان ،درک ایـن دوره را
بـرای دانشآمـوزان تسـهیل میكنـد و در عیـن حـال ،امـكان
یـادداری و یـادآوری اطالعـات ایـن دوره را در آنهـا افزایـش
میدهـد( .تصویـر شـماره  )2به هر میـزان که دانشآمـوزان در
جریـان تهیه و تولید گرافیک اطالعرسـان مشـارکت بیشـتری
داشـته باشـند ،احتمال یـادداری و یـادآوری آموزههای مرتبط
در آنـان افزایـش پیـدا میکند.
مزایای بهرهگیری از گرافیک اطالعرسان در کالس
درس
گرافیکهـای اطالعرسـان آمیختـهای از دانسـتهها و ایدههـا
ی و طراحـی هسـتند و آموزشدهندگان
بـه همراه تصویرسـاز 
و روزنامهنـگاران از آنهـا بـرای مانـدگار کـردن و تسـهیل
یادگیـری مسـائل پیچیـده اسـتفاده میکننـد .بازاریابـان نيـز
بـرای متقاعدکـردن و انگیزهبخشـی آنها را بـهکار میبرند .اگر
غذای يادگیرندگان نسـل پيشـين كتابها بودند ،گرافیکهای
اطالعرسـان را بايـد لقمههـای کوچکی دانسـت کـه در صورت
انتخـاب صحیح ،جایگزین آن میشـوند .بهتریـن گرافیکهای
اطالعرسـان کـه رنگیـن و خالصـ ه هسـتند ،بینشـی آنـی در

موضوعـات چالشبرانگیز ایجاد میکنند .در نتيجـه افراد جوان
ب بودن دادهها جذب مطالب آن میشـوند و آن
با خالصه و مرت 
را آسـانتر بهخاطـر سـپرده و عمیقتر دربـارة آن فکر میکنند.
البته ،همه گرافیکهای اطالعرسـان از شـفافیت الزم برخوردار
نیسـتند و گاه برخـی از آنهـا سـردرگمکننده و حتی اشـتباه
برانگیزنـد .کیفیـت هـر گرافیک اطالعرسـان بـه واقعیتهایی
بسـتگی دارد که بر پایة آنها بنا شـده اسـت .این برای والدین
و آموزشدهنـدگان ،حـوزه و روشـی جدیـد در تحصیل اسـت.
یادگیرنـدگان جـوان اگر بتوانند گرافیکهای اطالعرسـان قابل
اعتمـادی را بـرای کمک بـه درک بهتر و سـریعتر مطالب پیدا
کننـد ،سـود بیشـتری خواهند بـرد .آنها متوجه خواهند شـد
كـه سـاختن گرافیکهـای اطالعرسـان ،یکنواختـی تکالیفـی
ماننـد گزارشهـا ،پروژههـای علوم و حتـی نتبرداری سـاده را
از بیـن میبـرد ،هـر چند ممکـن اسـت برخـی از دانشآموزان
بـه راهنمایـی والدیـن خود بـرای یادگیری چگونگی اسـتخراج
معانی از گرافیکهای اطالعرسـان بدون از دسـت دادن تمرکز،
نیاز داشـته باشـند(Jabs, M.A., 2015) .
اسـتفاده از گرافیـک اطالعرسـان در کالس درس به دانشآموز
امـکان میدهـد پیـش از خوانـدن مطالـب با جزییات بیشـتر،
نگاهـی کلـی بـه اطالعـات بینـدازد .اصـوالً برخـی از معلمـان
طـرح درس خـود را بـا گرافیـک اطالعرسـان طراحـی و اجـرا
میکننـد .گرافیـک اطالعرسـان بـرای اسـتخراج ویژگیهـای
مهـم درس یـا دوره بـه معلمـان کمک کـرده و بههمیـن روش
دانشآمـوزان را نيـز بـه خالصه کردن اطالعاتی کـه آموختهاند
تشـویق میسـازد .افزونبـر ایـن گرافیکهـاي اطالعرسـان
گیـرا ،مبتکرانه و قابل اشـتراکگذاری هسـتند و میتوانند ابزار
مناسـبی بـرای پیگیـری محتـوای کالس باشـند بهطـوري كه
دانشآمـوزان بـه کمـک آنهـا ،يافتههـاي خـود را ارائـهدهند.
ايـن زبـان ،چنـان کـه پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد ،ابـزاری
مناسـب برای ارزیابی دانش یادگیرندگان اسـت .از دیگر مزایای
گرافیک اطالعرسـان ،بصریسـازی موفقیتها و دسـتاوردهای
یـک مجموعـه آموزشـی و دانشآمـوزان و عرضة عینـی آن در
برابـر دیـد معلمان ،دانـش آمـوزان ،والدین و ...اسـت .ایـن کار،
حـس مشـارکت و احسـاس تعلقخاطر بـه آن مرکز آموزشـی
را افزایـش میدهـد.
نحوه استفاده از گرافیک اطالعرسان با اهداف
آموزشی
درخصـوص نحـوة اسـتفاده از گرافیـک اطالعرسـان بـا اهداف
آموزشـی ،بـه برخـی توصیههـا از سـوی صاحبنظـران اقـدام
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تصوير شماره  ،3تدريس با استفاده از گرافيك اطالعرسان

میشـود.
دیویـد و کوییـن ) (2013پیشـنهاد میدهنـد کـه در ابتـدا
یـک گرافیـک اطالعرسـان کـه نمونه خوبـی برای شـکلدهی
بـه فعالیتهـای خوانـدن و درک مطلـب اسـت ،انتخاب شـود.
سـپس دانشآمـوزان بهصـورت گروهـی بـه ارزیابـی و تولیـد
گرافیکهـای اطالعرسـان بـرای تمریـن اقـدام کننـد .میتوان
ایـن فعالیتهـا را بخشـی از ارزیابـی دورهای دانشآمـوزان در
نظـر گرفت.
پیـرو پیشـنهاد دیویـد و کوییـن ،در تصویر شـماره  ،3نمونهای
از گرافیـک اطالعرسـان را مشـاهده میکنید که شـما را برای
بهرهگیری از گرافیکهای اطالعرسـان در فعالیتهای کالسـی
راهنمايـي ميكنـد .در ایـن گرافیک از جمالت کوتـاه و تصاویر
واضـح بـرای آسانسـازي خوانـدن و بهـرهوری دانشآمـوزان
استفاده شـده است.
معلمـان میتواننـد از زمـان کالسهـای خـود بـرای نمایـش
گرافیکهـای اطالعرسـان مربـوط بـه موضـوع درس اسـتفاده
کننـد .دانشآمـوزان در فعالیتـی گروهـی ،محتـوای گرافیـک
اطالعرسـان را مشـاهده و دربـاره تأثیرگـذاری آن در انتقـال
اطالعـات مهـم ،هـم بهصورت شـفاهی و هم بهصـورت بصری،
بحـث میکننـد .هـدف ایـن فعالیت دوگانه اسـت :يكـي اینکه
دانشآمـوزان را بـه تفکـر دربـاره اصـول تولیـد یـک گرافیـک
اطالعرسـان خـوب ترغیـب میکنـد ،و دوم اینکه آنهـا را در
تفکـر دربـارة برتری محتـوا با جزئیات بیشـتر کمـک میکند.
)(Gretter, 2015
علاوه بـر ایـن بـه  7توصیـه دیگـر در همیـن خصوص اشـاره
میشـود:
از دانشآمـوزان بخواهیـد پژوهشـی چندرسـانهای انجـام
دهنـد :از دانشآموزان بخواهید پژوهشـی انجام دهنـد .آنها را
به اسـتفاده از منابع چندرسـانهای متنوع از جملـه ویدئو ،مقاله
و گزارشهـای آمـاری و همچنیـن گـردآوری دادههـای خـود
تشـویق کنید .چـه نتایجـی از دادههـا میگیرند؟
از دانشآمـوزان بخواهیـد به ارزیابـی بصری اقدام کنند :چند
نمونـة متفـاوت از تمپلتهـای گرافیکهـای اطالعرسـان را در
اختیـار دانشآمـوزان قـرار دهیـد و از آنهـا بپرسـید کدامیک
بـرای پژوهـش آنهـا بهتر اسـت و كداميك بـرای ارائـه دادهها
بهترنـد؛ صفحهبنـدی آمـاری ،مقایسـهای یـا نظرسـنجی؟
اطالعـات یـک رویـداد تاریخـی چطـور؟ و يـا یـک تایمالین یا
صفحهبنـدی اطالعاتی؟
از دانشآمـوزان بخواهیـد یـک نسـخه اولیـه گرافیـک
اطالعرسـان بسـازند :از آنهـا بخواهیـد درباره کارایـی طراحی

خود فکر کنند .بپرسـيد چشـم خوانندگان باید چه مسـیری را
دنبـال کنـد؟ چگونـه تصاویر و متن را به هـم مرتبط میکنند؟
از آنهـا بخواهیـد طراحیهـای خـود را بـا همکالسـیها برای
انتقـادات و نظـرات جابهجـا کننـد و بگوينـد آیـا صفحهبنـدی
آنهـا را میتـوان بـه آسـانی درک کـرد؟ و آیـا از نظـر بصـری
جذاب اسـت؟
دانشآمـوزان را بـه تفکـر دربـاره طراحـی ترغیـب کنیـد:
طیفهـا و رنگبندیهـا را بـه آنهـا معرفـی کنیـد .ظاهـر
گرافیـک اطالعرسـان آنهـا چگونه محتـوا را بازتـاب میدهد؟
از آنهـا بخواهیـد یـک رنگبنـدی انتخـاب کننـد کـه لحـن
اطالعات ارائه شـده را منعکس سـازد .کـدام گرافها و نمودارها
مناسـبتر هسـتند؟ چگونـه میتواننـد گرافیـک اطالعرسـان
خـود را جالـب و جـذاب کنند؟
دانشآمـوزان را بـه اسـتفاده از عناصر تعاملی تشـویق کنید:
بـه دانشآموزان نشـان دهید كه چگونه ميتوانند نظرسـنجی،
ویدئـو ،لینکهـا و نمودارهـا را در گرافیـک اطالعرسـان خـود
ادغـام و جاسـازی کنند .بـه این ترتیب چگونگی جـذاب کردن
گرافیـک اطالعرسـان خـود را میآموزنـد كـه ايـن خـود بـه
پرسـشهای پژوهشـی بیشـتري منجر میشـود.
(ويژهنامة پاية دهم)

از دانشآمـوزان بخواهیـد فراینـد خـود را تحلیـل کننـد:
چالشهـای پیـشروی آنهـا در تولیـد گرافیـک اطالعرسـان
خـود چـه بـود؟ چـه اطالعـات نهفتـهای در این فرایند آشـکار
شـده اسـت؟ چگونـه اطالعاتـی را انتخـاب و دیگر اطالعـات را
حـذف کردند؟
از دانشآمـوزان بخواهیـد گرافیکهـاي اطالعرسـان خـود
را نقـد و تحلیـل کننـد :گرافیـک اطالعرسـان چـه اطالعاتـی
را نشـان میدهـد؟ چـه چیـزی گرافیـک اطالعرسـان آنهـا را
جالـب میکنـد؟ چهچیـزی
بـرای گرافیک اطالعرسـان آنها
مناسـب اسـت؟ دانشآمـوزان از
كـدام اطالعـات ديگـر میتوانند
اسـتفاده کننـد؟ ایـن تغییـرات
چگونـه میتوانـد موفقیـت
طراحـی آنهـا را تحـت تأثیـر
تصوير شماره ،4گرافيك اطالعرسان
اطالعات پرواز

تصوير شماره  ،5نمونه گرافيكهاي اطالعرسان در كتاب جغرافياي نو براي دوره اول دبيرستان،
سال 1316

تصوير شماره  ،6نمونه گرافيكهاي اطالعرسان در كتاب جغرافياي پنجم ،سال 1348

قـرار دهـد؟ ارتقای تفکـر چندجانبه بهجای تصمیمگیـری دربارة
گرافیـک اطالعرسـان به صـورت یک واحـد اهمیت زیـادی دارد.
رنـگ ،شـکل ،متـن ،فونـت ،فضای سـفید ،عمـق ،الیـه ،تصویر،
نمـودار« ،وجههـای» یـک گرافیـک اطالعرسـان را تشـکیل
میدهنـد .چنین تحلیلی را بـرای دانشآموزان ایجـاد کنید تا در
آنـان تفکر تحلیلـی درباره چگونگی بیـان ایدههای خـود را ايجاد
كنيـد(McGuire, 2015) .
در گرافیکهـای اطالعرسـان ،بـا هر هدف آموزشـی کـه مورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد ،بـه یـاد داشـتن یـک نکته ضـروری
اسـت و آن اینکـه افـراد عمومـاً سـعی دارنـد ،شـکلها را بـه
سـادهترین شـکل ممکـن تصـور کنند .بههمیـن میـزان ،برای
درک و تصـور بهتـر ،نیاز دارند تصاویر را به شـکلی سـاده شـده
مـورد مشـاهده قرار دهند .شـاید همیشـه واقعگرایـی در ارائه
محتویـات تصویـری کارآمد باشـد؛ امـا گاهی تغییر ایـن روش
تأثیرگـذاری بیشـتری ایجاد میکنـد .اگر مخاطب عام باشـد و
تخصـص در موضوع خاصی نـدارد ،این دیدگاه کارآمدتر اسـت.
بـرای شـفافتر شـدن بحث ،بـه تصویر شـماره  4توجـه کنید.
در تصویـر شـماره  ،4از برخـی عکسها ،برای تشـریح اطالعات
پـرواز اسـتفاده شـده اسـت .ایـن عکسهـا بـه سـبب عـدم
سادهسـازی ،مفاهیـم را دیرتـر بـه مخاطـب منتقـل میکنند،
بههمیـن دلیـل ،بـرای سادهسـازی بیشـتر آنهـا از گرافیـک
اطالعرسـان در سـادهترین شـکل ممکن استفاده شـده است تا
فراینـد درک مطالـب و نکات پـروازی را تسـهیل كند.

کتابهای درسی و گرافیک اطالعرسان در ایران
کتابهـای درسـی و آموزشـی در جهـان و ایـران ،در راسـتای
ایفـای رسـالت خـود ،همـواره ميكوشـيد از تـوان گرافیـک
اطالعرسـان بهـره بگیرنـد .بیـان سـاده و قابـل فهـم اطالعات
پیچیـده ،نمایـش فرایندهـا و روندهـا ،تشـریح اجـزا و جزئیات
مباحـث تخصصـی و عمومـی ،نمایـش موقعیتهـای مختلف
مکانـی ،سـیر زمانـی و  ...از جملـه مـوارد کاربـرد گرافیـک
اطالعرسـان در کتابهای درسـی اسـت .نگاهی بـه کتابهای
درسـی سـالهای مختلـف در ایـران ،دلیلـی بر این مدعاسـت.
تصاویـر شـماره  5تا  ،8تنهـا برخی از نمونههـا در بهرهگیری از
گرافیـک اطالعرسـان در کتابهـای درسـی سـالهای ،1316
1354 ،1348و  1394اسـت.
جمعبندی
در یـک جمعبنـدی کلـی میتـوان گفـت کـه گرافیـک
اطالعرسـان و انـواع مختلـف آن ،ابـزار مناسـبي در خدمـت
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همچنیـن از ایـن ابـزار میتوان بـرای بصریسـازی موفقیتها
و دسـتاوردهای یـک مجموعـه آموزشـی و دانشآمـوزان آن و
... والدین و، دانشآمـوزان،عرضة عینـی آن در برابر دید معلمان
 بهويژه کـه با ایـن کار ميتوان حس مشـارکت و،بهـره گرفـت
.احسـاس تعلقخاطـر به مرکز آموزشـی را افزایـش داد
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علموهنر ياددهي-يادگيري

جعفر ربانی

فصلنامههاى رشد

در بستر تحول

نگاهى به نقش و كاركرد مجالت رشد
تخصصى در دورة متوسطة جديد

مجالت كمكآموزشـي رشـد كـه امروزه به صـورت فراگير در
سراسـر كشـور بـراي دانشآموزان و معلمان منتشـر ميشـود
 ،ادامـة مجلات « پيـك» اسـت كـه از اواسـط دهـه چهـل
شمسـي ،البته فقـط در  6عنوان (كـودك ،نوآمـوز ،دانشآموز،
نوجـوان ،جـوان ،معلـم و خانـواده) پـا بـه عرصـه گذاشـت كه
خـود گامـي بـزرگ در گسـترش سـواد و آموزش عمومـي ،در
كنـار آموزشهـاي رسـمي و كالسـي ،بـود .با پيـروزي انقالب
اسلامي ،پـس از وقفـهاي يكي دو سـاله ،اولياي امـر در وزارت
آموزشوپـرورش ،ضمـن تأكيـد بـر تـداوم انتشـار آن مجالت،
البتـه بـا نام جديـد « رشـد » مجلههـاي ديگري نيز بـر آنها
افزودند كه از آن جمله «مجالت رشـد تخصصي» براي دبيران
دبيرسـتانها در رشـتههاي متنـوع علـوم پايـه  ،فنيوحرفهاي
و علـوم انسـاني بـود .ايـن كار به ابـداع و ابتـكار دكتر غالمعلي
حـداد عـادل معـاون وزيـر و رئيـس وقـت سـازمان پژوهش و
برنامهريـزي آموزشـي ( )1360-1373بـا انتشـار مجلـة رشـد
آمـوزش رياضـي شـروع شـد .در سـالهاي بعـد عنوانهـاي
ديگـري نيـز بـر مجلات افزوده شـد تـا امروز كـه تعـداد اين
عناويـن به  17رسـيده اسـت.
در خصـوص مجلات تخصصـي چنـد نكتـه قابل امعـان نظر
اسـت كـه قبـل از ورود بـه اصـل مطلـب بايد بـه آنها اشـاره
كنيـم .نكتـة اول اينكـه تـا پيـش از مجلات رشـد تخصصي،
در ايـران مجلـهاي كـه هـدف آن افزايش بنية علمـي معلمان
باشـد ،بـه جـز «مجلـة رياضي يـكان» كـه آن را هم شـادروان
عبدالحسـين مصحفـي  ،به همت خـود و نه بـا امكانات دولتي
 ،بـراي معلمـان و دانشآمـوزان منتشـر ميكـرد ،مجلـهاي
وجـود نداشـت؛ اگـر هم يكـي دو مجلـة ديگر در زمينـه علوم
 ،تاريـخ و جغرافيـا ،منتشـر ميشـد چنـدان دوام نيافت .نكتة
ديگـر اينكـه ،عنـوان عمومي مجالت رشـد تخصصي« رشـد
آمـوزش »...نامگـذاري شـده بـود كـه تا امـروز همچنـان باقي
اسـت .تأكيـد بر كلمـة « آمـوزش» در ايـن نامگـذاري ،به اين
دليـل بود كه مجالت رشـد تخصصي بيش از آن كه به اشـاعة

نظريـه و تئوري صِ رف در خصوص محتواهاي درسـي بپردازند
بايـد به امـر آموزش توجه كننـد؛ چرا كه «علم» چيزي اسـت
و «آمـوزش» آن چيـزي ديگـر؛ البتـه كاري نداريـم كـه ايـن
ايـدة بسـيار مهـم تاكنـون در عمل تـا چه ميزان تحقـق يافته
اسـت؛ و باالخره نكتة سـوم :مجالت رشـد تخصصي ،بر خالف
رشـدهاي عمومـي كـه از همـان اول در مركـز و دفتري خاص
بـه نام دفتر انتشـارات كمكآموزشـي (امروز دفتر انتشـارات و
تكنولوژي آموزشـي) تهيه ،توليد و منتشـر ميشـدند ،در دفتر
برنامهريـزي و تأليـف كتابهـاي درسـي متمركـز بودنـد و هر
گـروه درسـي  ،محتـواي مجلـة خـود را تهيه و توليـد ميكرد.
ُحسـن آن كار اين بود كه برنامهريزان و كارشناسـان و مؤلفان
و گروههـاي درسـي نقـش پـر رنگتري ،نسـبت به امـروز ،در
توليـد مجلـة تخصصـي خودشـان ايفا ميكردنـد و لـذا در آن
شـرايط بر جنبة آموزشـي مجله توجه و تأكيد بيشـتري وجود
داشـت .امـا در اوايـل دهـة  ،70به علت پارهاي مشـكالت فني،
بـه ويـژه كـه امكانـات پيشـرفتة كنوني چـاپ وجود نداشـت،
توليـد ايـن مجلات به دفتـر انتشـارات كمكآموزشـي واگذار
شـد .از آن پـس ،بـود كـه رشـدهاي عمومـي و تخصصـي ،به
اصطلاح ،يـك كاسـه شـدند و تا امـروز ادامـه يافتهاند.
شـمار مجلات تخصصي تا سـال  1394به  19عنوان رسـيده
بـود .امـا در پايـان آن سـال ،بـا حـذف دو مجلة رشـد آموزش
زمينشناسـي و رشـد آمـوزش قـرآن و ادغـام هـر يـك ،در
مجلـهاي ديگر (بـه ترتيب در مجلههاي رشـد آموزش جغرافيا
و رشـد آمـوزش معـارف) و نيـز تبديـل دو مجلة رشـد برهان
رياضي (دورة اول متوسـطه) و رشـد برهان رياضـي (دورة دوم
متوسـطه) از فصلنامه به ماهنامـه ،در حال حاضر اين مجالت
در  17عنوان منتشـر ميگردند؛ با اين نامها :فيزيك ،شـيمي،
رياضـي ،زيستشناسـي ،معارف اسلامي و قرآن ،زبـان و ادب
فارسـي ،مشـاور مدرسـه ،مديريـت مدرسـه ،تاريـخ ،جغرافيـا،
علـوم اجتماعـي ،پيشدبسـتاني (بـراي مراكز پيشدبسـتاني)
تربيـت بدنـي ،فنيوحرفـهاي ،هنر زبانهـاي خارجـه و جوانه.
مجلات تخصصـي فصلنامهاند ،بـا اين توضيح كه در گذشـته
(تا سـال  )1394هر سـال در چهار شـماره منتشـر ميشـدند
ولـي اكنـون ديگر در تابسـتانها منتشـر نميشـوند و لذا سـه
شـماره به دسـت دبيران ميرسـد.
گفتيـم دكتر حـداد عادل مبدع و حتي مجري انتشـار مجالت
رشـد آموزشـي تخصصي بـراي دروس دبيرسـتان بود .ايشـان
معمـوالً در آغاز انتشـار هر عنـوان جديدي از ايـن فصلنامهها
مقدمـهاي بر آن مينوشـت و كلياتـي راجع به اهـداف و اصول
و كاركـرد آن مجلـه بيـان ميكـرد .بـراي مثال ،در نخسـتين
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شـمارة مجلة رشـد جغرافيا (بهار  )1364چنين نوشـته است :
« ايـن صدهـا هزار معلمـي كه براي سـربلندي و نجات جامعة
خود در روسـتاهاي مهجور و شـهرهاي دور ميهن خود خدمت
ميكننـد محتـاج جويبار جاري مداومي هسـتند كـه آب زالل
سرچشـمههاي علم و تجربه را آهسـته و پيوسـته در دسترس
آنـان قـرار دهـد ».وي سـپس ميپرسـد « :چـه بايـد كـرد تـا
دبيـران و معلمانـي كه براي كمك به محرومان و مسـتضعفان
جامعـة خـود بـه نقـاط دور و فاقـد امكانات علمـي و فرهنگي
كافـي هجـرت كردهانـد ،در غربت آنچـه را خواندهانـد فراموش
نكننـد...؟ » آنگاه چون خود در عمل ،مجالت آموزشـي رشـد
تخصصـي را بـراي پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال تأسـيس كرده
اهـداف مشـترك آنهـا را با شـرح و تفصيل بر ميشـمارد كه
مـا در اينجـا تنهـا عنـوان آن هدفهـا را ميآوريم .كـه به حد
كافـي گوياسـت .اين هدفهـا عبارت بودنـد از :
 .1دانشافزايـي  .2آشـنايي بـا روشهاي تدريس  .3آشـنايي با
مـواد و وسـايل كمكآموزشـي  .4معرفـي نشـريات و كتاب .5
تاريـخ علوم  .6آشـنايي با معلمـان موفق و با تجربـه  .7آگاهي
از مسـائل و پرسـشهاي نمونـه  .8طرح موضوعـات مربوط به
آينـدة هـر رشـته  .9آگاهـي از تصميمگيريها و بخشـنامهها
 .10آگاهـي از برنامههـا و برنامهريزيهـاي آينـده و اظهارنظـر
دربـارة آنهـا  .11اطالع از تحقيقـات و اخبار مربوط به هر يك
از رشـتههاي درسي.
اكنـون ،بـا يـك نـگاه اجمالي بـه هدفهـاي ذكر شـده در باال
ميتـوان گفـت كـه ايـن هدفهـا  ،بـه جز چنـد مورد كـه آن
هم ناشـي از تحول در ارتباطات و رسـانهها در سـالهاي اخير
اسـت ،مثـل اهداف شـمارة  9و  ،10بقيه همچنـان قابل توجه
و معتبرنـد و ميتـوان آنهـا را چون گذشـته سـر لوحة توليد
محتـوا براي مجالت رشـد تخصصي دانسـت.
مجالت و دورة جديد
بـا ايـن تفاصيل  ،به نظر نگارنده  ،اكنون كه در آسـتانة شـروع
دورة متوسـطه  ،2يعنـي دورة دوم دبيرسـتان قـرار داريـم و از
سـال تحصيلي جاري (مهر  )95نخسـتين سـال اين دوره آغاز
ميشـود ،جـا دارد نگاهـي دوبـاره به مجالت داشـته باشـيم و
ببينيـم از امكانـات و اقتضائـات ايـن نشـريات آموزشـي ،براي
غنيسـازي دورة جديـد چگونـه و تا چه حد ميتوان اسـتفاده
كـرد .واقعيـت اين اسـت كه انتشـار نشـريه و مجلـه  -با فرض
اينكـه همچـون ايـن مجـالت ،امكانـات مالـي و مـادي توليـد
و توزيـع آن موجـود باشـد  -امـري سـهل و ممتنـع اسـت؛
بدينمعنـا كـه ميتـوان هر نشـريه را بـا محتوايـي توليد كرد
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كـه مغايـر اهـداف فرض شـده بـراي آن تلقي نشـود و مطالب
آن ،بـه طـور كلـي ،فاصلـهاي بـا اصـل موضوع نداشـته باشـد
ولـي در عيـن حـال چنـان نباشـد كـه به نيـاز مخاطـب خود
پاسـخ دهد و خوانندة تشـنه به مطالب تازه و بديع را سـيراب
سـازد .نگارنـده كه خود در برهـهاي  ،چه در دفتـر برنامهريزي
و تأليـف كتـب درسـي و چـه در دفتـر انتشـارات و تكنولوژي
آموزشـي ،ناظـر بر انتشـار مجالت رشـد تخصصـي بـودهام ،از
ايـن نـگاه  ،مجـالت را همـواره يكسـان و بر يك رونـد نديده و
نميبينـم .بـه بيـان روشـنتر ،پـارهاي از مطالـب اين مجالت
گاه چنـان عمومـي شـده يا ميشـوند كـه دبيـر متخصص آن
ً
اصـال اقناع نميكننـد و گاه ،برعكس ،چنان تخصصي
رشـته را
و سـنگين ميشـوند كـه همان دبيـر متخصص را كـه نيازمند
ارائـه طريـق در كار خـود و بـراي درس و كالس خـود اسـت،
متحيـر ميسـازد كـه ايـن مطلـب در كجـاي منظومـة برنامة
درسـي وي قـرار ميگيـرد .بـه هميـن دليـل در طـي بيـش
از سيسـال كـه از انتشـار ايـن مجـالت ميگـذرد هـر مجلـه
شـاهد فـراز و فرودهايـي بـوده و لذا به تنـاوب از اقبـال و ادبار
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دبيران برخوردار شـده اسـت .روشـن اسـت كـه چنين وضعي
در مجمـوع موجـب بهرهوري اندك شـده و طبعـاً اتالف نيرو و
سـرمايههاي مـادي و معنـوي را بـه دنبـال دارد .در عين حال
نبايـد از نظـر دور داشـت كـه مجالت رشـد تخصصـي در نوع
خـود در كشـور منحصربهفـرد هسـتند و تاكنون هيـچ بديلي
نيافتهانـد و خوشـبختانه وزارت آموزشوپـرورش هم توانسـته
اسـت بيش از سـه دهه آنها را حفظ كند و تا بدينجا برسـاند.
پـس آنچـه باقـي ميمانـد هماهنـگ سـاختن آنها بـا برنامه
درسـي جديد در آسـتانة اجرايي شـدن « دورة دوم متوسطه»
اسـت .ايـن هماهنـگ سـاختن ،نخسـت بـه شناسـايي وضـع
موجـود و بـه اصطالح آسيبشناسـي نيـاز دارد و سـپس اقدام
بـه عمـل و تغييـر و تحـول در برنامهها .
بـه نظـر مـن امـكان ايـن تحـول نـه تنهـا وجـود دارد  ،بلكـه
مـورد نيـاز هـم هسـت .نخسـت اينكه بـه بركت توسـعة نظام
آمـوزش عالـي بعد از انقالب اسـالمي ،امروزه مـدارس ما داراي
معلمانـي داناتـر ،تواناتر ،منضبطتر و مسـئوليتپذيرتر نسـبت
به گذشـته هسـتند .بخش قابل توجهي از معلمان امروز داراي

مدركهـاي باالتر از كارشناسـي تا دكترا هسـتند كه بعضي از
آنهـا حتـي در دورة ابتدايـي خدمت ميكنند .از سـوي ديگر
توسـعة شـبكههاي اجتماعـي كار را بـه جايـي رسـانده اسـت
كـه در گوشـه و كنـار كشـور ،مشـاهده ميشـود آمـوزگاران،
معلمـان و دبيـران هـر رشـته بـا تشـكيل گروههايـي ،خـود
اقـدام بـه تبـادل مشـكالت درسـي و آموزشـي خويـش كرده
و بدينطريـق راهحلهـاي مناسـب را جسـتوجو ميكننـد.
جالـب توجه اسـت كـه نمود اين رشـد و پيشـرفت دبيـران را
در مجـالت رشـد تخصصـي نيز شـاهديم .چنـان كه بـا تورق
اجمالـي مجـالت كنونـي و مقايسـه آنها بـا مجـالت دو دهه
پيـش ميتـوان دريافـت كـه تـا چـه حد بـر معلمـان صاحب
قلـم و نويسـنده افـزوده شـده اسـت و ايـن نكتـهاي اسـت كه
نبايـد مغفول واقع شـود .خالصه كنم .در حال حاضر مشـاهده
ميشـود كـه بين محتـواي ،مجـالت و برنامه درسـي رابطهاي
تنگاتنـگ وجـود نـدارد؛ يعنـي آقـا يـا خانـم دبيري كـه فالن
درس را در مدرسـه تدريـس ميكنـد هنـوز نميتوانـد مجلـة
رشـد مربـوط به درس يا رشـتة خـود را كام ً
ال برآمـده از همان
«برنامـه درسـي» بدانـد كـه كتاب درسـي براسـاس آن تأليف
شـده اسـت؛ در حالي كه اصوالً هدف از انتشـار مجالت رشـد
تخصصـي جـز ايـن نبـوده اسـت .بـاري ،اگـر مجـالت رشـد
تخصصـي و دفتـر تأليـف كتابهـاي درسـي (گروه درسـي) و
دبيـران يـا معلمان دبيرسـتان را سـه رأس يك مثلـث بدانيم،
تعامل سـه ضلع اين مثلث فرايند آموزش را تشـكيل ميدهد.

آموزش

گروه كارشناسي و
تأليف

روشـن اسـت كه « آموزش» در اينجا به معناي اعم اين كلمه
اسـت و همـه مقـوالت ،مفاهيـم  ،نظريههـا و هر آنچـه را كه
برنامة درسـي متكفل آن اسـت شـامل ميشـود .امـا بارزترين
وجـه آن ،همانـا پرداختـن بـه توصيـف و تشـريح درسهـا و
موضوعـات اساسـي موجـود در كتابهـاي درسـي اسـت .بـه
واقـع نقدتريـن چيـزي كه ،و بايـد ،مجالت تخصصـي به آنها
بپردازنـد عمدتـاً هميـن عنوانهـا هسـتند كه بـه صراحت در
كتابهـاي درسـي آمدهانـد.
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پيشنهاد
بـاري ،ايـن مقالـه در خـرداد ماه و زماني نوشـته ميشـود كه
هنـوز هيـچ كتابي از كتابهاي پايه دهم (سـال اول متوسـطه
اول) از چـاپ خـارج نشـده اسـت .امـا اينجانـب توانسـتم
فهرسـت كلي محتـواي پـاره از كتابهـاي اين پايه را ،شـامل
كتابهـاي فيزيـك ،شـيمي ،رياضـي ،زيستشناسـي ،تاريخ،
جغرافـي ،اجتماعـي ،فارسـي و نيـز كتـاب علوم و فنـون ادبي
(رشـته علوم انساني) را به دسـت آورم و از عناوين درسها آگاه
شـوم .لذا اكنون ميتوانم چشـماندازي از مباحث و موضوعاتي
را كـه دانشآمـوزان ما در سـال آتي (دهـم) در كتابهاي خود
ميخواننـد در منظر خود داشـته باشـم.
حـال اگـر از يـك سـو پـارهاي از ايـن عنوانهـاي درسـي را
محـور نـگارش محتـوا بـراي مجلات رشـد در هر رشـته قرار
دهيـم و از سـوي ديگـر بـه هدفهاي مجالت كـه در صفحات
پيشـين بـه آن اشـاره كرديـم ،نگاهـي بيفكنيـم و در ضمـن
امـكان اسـتفاده از آنچـه را كـه طي سـالهاي اخيـر در فضاي
مجـازي بـراي تبـادل اطالعـات به وجـود آمده اسـت ( ايميل،
وبلاگ ،فيـس بـوك ،تلگـرام و ديگـر شـبكههاي اجتماعي و
حتـي انواع سـختافزارهاي جورواجـور و  ) ...از نظر دور نداريم
خواهيـم ديـد كـه تا چـه حد ميتـوان هـر يـك از موضوعات
و عنوانهـاي درسـي را بـه شـيوههاي بسـيار متنـوع و جذاب
چنـان در مجلات گسـترش داد كـه هـر معلمـي احسـاس
كنـد مجلـة رشـد را بايـد بـه مـوازات كتـاب درسـي يكـي از
ابزارهـاي كار خـود بدانـد و آن را مطالعـه كنـد .اينـك ،تنهـا
بـراي نمونـه ،پـارهاي از عناويـن درسـي سـال دهم را كـه قرار
اسـت در كتابهاي سـال تحصيلي جديد آورده شود ،مالحظه
ميكنيـم .البتـه آنچـه ميآيـد عينـاً در كتابها نخواهـد آمد،
بلكـه از نظـر مفهـوم بـا مـوارد حاضر يكسـان خواهد بـود .بي
ترديـد ميتـوان پيرامون هر يـك از اين موضوعـات و مفاهيم،
از ديدگاههـاي متفاوت مطالب ارزشـمندي تهيـه و در مجالت
تخصصي منتشـر كرد.
رشد فيزيك
پايه و شالودة علوم و مهندسي مبتني بر اندازهگيري است.
برخـي از ويژگيهـاي مـواد در مقياسهـاي خيلـي كوچـك
(نانـو) تغييـر ميكنـد.
همـة گرمـاي گرفتـه شـده در يـك چرخـه نميتوانـد بـه كار
مكانيكـي تبديل شـود.
رشد شيمي
 فرضية مهبانگ و نظرية انبساط جهان -توليـد صنعتي آمونياك و اهميت آمونياك در توليد كودهاي
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شيميايي
 آثـار زيانبار توليد كودهاي شـيميايي نيتـروژندار بر محيطزيست
رشد رياضي
 الگوها و دنبالهها نسبتهاي مثلثاتي در مثلث قائمالزاويه احتمال و اندازهگيري شالنرشدزيستشناسي
 جانداران ترا ريخت ميكرو ارگانيزمها الكتروكار ديوگرافيرشد تاريخ ( )1؛ رشته ادبيات و علوم انساني
 كرونولوژي يا توالي تاريخي تكوين نخستين امپراتوري جهاني (هخامنشيان) آيين كشور داري ( ايران در عصر باستان)رشد جغرافيا ( كليه رشتهها)
 رشد طبيعي جمعيت در ايران مهاجرپذيري و مهاجر فرستي توانمنديهاي محيطي ايرانرشد علوم اجتماعي
 جهان اجتماعي؛ آنچه با هم پديد ميآوريم بازتوليد هويت اجتماعي قدرترشد زبان و ادب فارسي
 موسيقي شعر سبكشناسي تحليل متنمجالت رشد به مثابة ديدبان تحول
آخريـن سـخني كـه ميتـوان در ايـن بـاب گفـت ،و اگرچـه
در آخـر ميآيـد اهميتـي بنياديـن دارد ،ايفـاي نقـش مجالت
رشـد در رونـد اجراي برنامه تحول در سـالهاي آتـي ،در دورة
متوسـطه اسـت .در اين خصوص ،به ويژه دبيران و كارشناسان
متوسـطه در اسـتانها ميتوانند نقش بسـيار مؤثري ايفا كنند
و تجربههايـي را كـه از رهگـذر دورة جديـدي كه آغاز شـده به
دسـت ميآورنـد اعـم از تجربههـاي مثبت يا منفـي به صورت
مقالـه ،گـزارش و نقد و نظر در اختيار مجالت رشـد قرار دهند
و از ايـن طريـق كارشناسـان دفتـر تأليـف كتـب درسـي را در
بهبـود ايـن فراينـد و آمادهسـازي كتابها براي سـالهاي آتي
و نيـز اصالح كتـب موجود يـاري دهند.

(ويژهنامة پاية دهم)

علموهنر ياددهي-يادگيري

دکتر اشرفالسادات شکرباغانی

در فراینـد آمـوزش بـرای معلم و شـاگرد به همـراه دارد؛ که
در ادامـه بـه آنها اشـاره میکنیم.

کالسمعکوس
در فیزیک  1پایه دهم

سالهاسـت متخصصـان و برنامهریزان درسـی کوشـیدهاند و
بـا اسـتفاده از فنـاوری جدید و مـدرن راهکارهـا و روشهای
دگرگونکننـدهای را بـه منظـور بهبـود روش تدریـس ابداع
کردهانـد .بهطـوری کـه امـروزه از نظـر فناوریهـای جدیـد
و قابـل دسـترس و همچنیـن از نظـر راهکارهـای آموزشـی،
فضـای جدیـدی بـر کل دنیـا حاکـم شـده اسـت .در ایـن
فضـای جدیـد ،حجـم زیـادی از اطالعـات و آموختنیهـا
وجـود دارد کـه بایـد در نظام آموزشـی به آن پرداخته شـود،
امـا محدودیتهایـی در این راه وجـود دارد( .امانـی.)1394 ،
تعامل معلم و شـاگرد هنگام تدریس از جمله مواردی اسـت
کـه از نظـر متخصصـان و برنامهریـزان درسـی الزمـه فضای
آمـوزش و یادگیـری اسـت .از ایـنرو فیزیـک 1پایـه دهم بر
این اسـاس تألیف شـده و متناسـب با فضای جدیـد آموزش
و یادگیـری اسـت .در ایـن کتـاب بـرای آمـوزش شـاگردان
بسـته آموزشـی تعریف شـده اسـت و شـاگردان را به سـمت
فضاهـای مختلـف آموزشـی شـامل کتابخانههـا ،موزههـای
علـم و فنـاوری ،نمایشـگاهها و خانههـای علـم و  ...جهـت
کنـکاش و کاوشـگری هدایـت میکنـد تـا فراینـد یادگیری
و آمـوزش مدرسـهای تسـهیل گردد.
یکی از روشهای مناسـب برای تعامل بیشـتر معلم و شاگرد
و نیـز تعامل شـاگردان بـا یکدیگر ،برگـزاری کالس معکوس
اسـت .بهکارگیـری این روش مشـخصههای مثبـت زیادی را

تعریف کالس معکوس ()Flipped Classroom
کالس معکـوس شـکل جدید دیگـری از کالسهای درسـی
معمولـی اسـت .در ایـن کالسهـا فعالیتهـای کالمـی،
یعنـی یادگیـری اصلـی درس ،در خانـه و توسـط شـاگردان
انجـام میشـود .شـاگردان بـرای یادگیـری محتـوای دروس
در منـزل از منابعـی کـه معلـم بـه آنهـا پیشـنهاد میکند،
مث ً
ال از ویدیوهای آموزشـی ،اسـتفاده میکننـد .این ویدیوها
را میتواننـد از سـایتهای اینترنتـی بگیرنـد و یـا از هـر
سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی دیگـری تهیه کنند و سـپس
فعالیتهایـی را کـه بهطـور سـنتی در خانـه انجام میشـود،
مثـل انجـام تکالیـف و فعالیتهـای درسـی ،در کالس انجام
دهنـد .در واقـع معکـوس نامیدهشـدن ایـن کالس به همین
دلیـل اسـت .پـس کالس معکـوس میتوانـد مکانـی بـرای
تعامـل بـا معلـم و سـایر شـاگردان ،یادگیـری شـاگردان از
هـم و انجـام کار عملـی بـه شـکل گروهـی باشـد و از ایـن
طریـق میتـوان تحرک ،نشـاط و پویایی کالسهای درسـی
را افزایـش داد.
در کالس معکـوس ،جـای مدرسـه و خانـه عـوض میشـود.
معلم محتوای درسـی را با ذکر منابـع در اختیار دانشآموزان
قـرار میدهـد و آنهـا با مطالعه ایـن منابع در منـزل ،محتوا
را یادگرفتـه و بـا حضـور بعـدی در کالس بـه تکالیـف عمل
میکننـد .در ایـن راهکار ،سـاعت درسـی در کالس رسـمی
مدرسـه ،صـرف ایـن میشـود کـه بـه یادگیریهـای طـول
هفتـه و خـارج از کالس دانشآمـوزان سـامان داده شـود،
خ گوید و آنهـا را آگاه و
معلـم سـؤاالت دانشآمـوزان را پاسـ 
آمـاده نماید؛ تکالیفی به آنها بدهد و منابع آموزشـی الزم را
در اختیارشـان گـذارد یـا به آنهـا معرفی کند .بـه نوبه خود
دانشآمـوزان هـم در طول هفتـه فرصت دارنـد فعالیتهای
یادگیـری خـود را کامـل و یافتههـای خـود را در کالس ارائه
نماینـد و دیگـران را نیـز در آموختههای خود سـهیم کنند و
ایـن فراینـد همچنان ادامـه یابد.
مشخصههای کالس معکوس
در کالس معکـوس ،نقـش اصلـی معلـم طراحـی آموزشـی
اسـت؛ بـرای رسـاندن دانشآمـوزان بـه هدفـی از جنـس
ی ایـن طراحـی زمانـی موفـق اسـت کـه چنـد
شایسـتگ 
مشـخصه داشـته باشـد .اول اینکـه هدفـش دسـتیابی بـه
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سـطوح بـاالی یادگیری باشـد و بچههـا را در سـطوج پايين
یادگیـری نگه ندارد .اسـتفاده از روش معکـوس برای آموزش
درس فیزیـک 1پایـة دهـم بـا همین هـدف انجـام میگیرد.
بنابرایـن بایـد شـاگردان در منـزل درس را بیاموزنـد و یـاد
بگیرنـد کـه چگونه یاد بگیرنـد آنگاه در کالس فرصت دارند
تـا درس را بـا عمق بیشـتری دنبال کننـد و یادگیری خود را
به سـطوح باالتر شـناختی برسـانند.
در کالس معکـوس دانشآمـوزان نبایـد تنهـا بـه دنبـال
جمـعآوری و ارائـه اطالعـات باشـند .بلکـه بایـد بـا روش
آزمایـش و تفکـر بـه دنبـال تجزیـه و تحلیـل و طبقهبنـدی
اطالعـات برونـد و آنهـا را ارزیابی کننـد .در این روش ،معلم
نگـران کمبـود وقـت بـرای تدریس نخواهـد بود و شـاگردان
هرچنـد بار کـه الزم باشـد درس را در منزل مـرور میکنند.
مشـخصه دیگـر طراحـی خـوب این اسـت کـه دانشآموز به
نحـوی ،یافتههـای یادگیـری خـود را بـا زندگـی روزمرهاش
مرتبـط ببینـد .او باید بتواند مسـیر یادگیری خـود را تحلیل
کنـد و آموختههـا را در زندگـی واقعـی خویش بـه کار گیرد.
اسـتفاده از منابـع و مواد یادگیری متنوع ،تشـکیل گروههای
یادگیرنـده و برقـراری ارتبـاط بین آنها ،از این جمله اسـت.
در کالس معکـوس یـک موضـوع جـزء بـه جـزء تدریـس
نمیشـود؛ بلکـه فراینـدی ایجـاد میشـود کـه دانشآمـوز
بتوانـد از الـف تـا ی موضـوع را خودش یـاد بگیـرد .این ایده
اصلـی کالس معکـوس اسـت و در ایـن روش نقـش معلـم
بسـیار کلیـدی اسـت ،چون اوسـت کـه طراحی آموزشـی را
انجـام میدهـد و بـرای اجـرا فکر میکنـد .معلم دقیقـاً باید
بدانـد از کجـا شـروع کند؟ بایـد بداند چـه فعالیتهایی بهتر
میتوانـد دانشآمـوز را از نقطـهای بـه نقطـه دیگر برسـاند و
پیشدانسـتهها را فراخـوان کنـد .معلـم بایـد مراحـل طـرح
خـود را طـوری طراحـی کند کـه نه آنقـدر کوتاه باشـد که
ناقـص تلقـی شـود و نه آنقدر بلنـد که امکان پیشـروی را از
دانشآمـوز سـلب کنـد .در واقع ،در اینجا معلـم مجری طرح
نیسـت ،بلکـه یـک طـراح آموزشـی اسـت .ضمنـاً او باید به
چنـد نکتـه توجه کند .نخسـت اینکه منابع و مواد آموزشـی
متعدد و متنوعی را شناسـایی کنـد و در اختیار دانشآموزان
قـرار دهـد طوریکـه در ایـن منابـع بـه تفاوتهـای فـردی
آنهـا توجه شـده باشـد؛ دوم ،سـطح دانـش و اطالعات خود
را افزایـش دهـد و با سـطوح یادگیری آشـنا شـود تا طراحی
او دقیـق باشـد و دانشآمـوزان را بـه درسـتی هدایـت کند.
در دهـه اخیر دربـاره رویکرد کالس معکـوس ،پژوهشهایی
انجـام گرفتـه کـه نتایـج آنها ،نقـش مثبت رویکـرد کالس
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معکـوس را بر پیشـرفت تحصیلی شـاگردان تأییـد میکند.
پژوهشهـای زیـر از ایـن جملهاند.
کاویانی و همکاران ( ،)1394در پژوهشی کاربردی به بررسی
تأثیـر کالس معکـوس بـر متغیرهـای پیشـرفت تحصیلـی،
خودتنظیمـی تحصیلـی ،تعامل گروهـی و انگیزش تحصیلی
دانشآمـوزان پرداختهانـد .جامعـه آماری تمـام دانشآموزان
پسـر دوره اول متوسـطه شـهر کرمانشـاه بـه تعـداد 11696
نفـر و بـا حجـم نمونـه  60نفـر بودند کـه دو گـروه  30نفره
تحـت عنوان گروه آزمایشـی و گـروه کنترل ،بـا نمونهگیری
از نـوع نظـری یـا قضاوتـی تقسـیم شـدند .نتایـج تجزیـه و
تحلیـل آمـاری حاکـی از آن بود که رویکـرد کالس معکوس
بـر تمامی متغیرهای وابسـته بـاال تأثیر مثبـت دارد (کاویانی
و همـکاران .)1394 ،اسـماعیلیفر و همـکاران ( ،)1394نیز
در پژوهشـی نیمهتجربـی از نـوع پیشآزمـون و پسآزمون با
گـروه کنتـرل و بـا جامعه پژوهش ،کلیـة دانشآمـوزان دوره
ابتدایـی شهرسـتان قائمشـهر در سـال تحصیلـی  94-95به
تعـداد  3860نفـر را ،که در  111کالس پایه ششـم مشـغول
بـه تحصیـل بودند ،به منظور بررسـی تأثیر اسـتفاده از روش
کالس معکـوس بـر میـزان احسـاس تعلـق دانشآمـوزان
بـه مدرسـه مـورد پژوهـش قـرار دادنـد .از میـان مـدارس
شـرکتکننده ،یـک مدرسـه و از آن مدرسـه دو کالس پایـه
ششـم بـه روش تصادفی سـاده بهعنـوان گروههـای آزمایش
(ويژهنامة پاية دهم)

و گـروه کنترل انتخاب شـدند .نتایج بهدسـت آمـده حاکی از
تأثیـر روش کالس معکـوس بر احسـاس تعلـق دانشآموزان
نسـبت به مدرسـه بـود (اسـماعیلیفر و همـکاران.)1394 ،
استفاده از روش کالس معکوس در فیزیک 1پایه دهم
هرقـدر فرصت کافی بـرای بیان مطالب و حـل تمرین و رفع
اشـکال و انجـام آزمایـش در کالس درس فیزیـک مـدارس
بیشـتر باشـد ،فرایند آمـوزش برای معلم و شـاگرد آسـانتر
میگـردد (صدراالشـرافی .)1390 ،با توجه به مشـخصههای
راهـکار تدریـس کالس معکـوس ،بـرای تدریـس مطالـب
درسـی فیزیـک 1پایه دهـم ،این راهکار پیشـنهاد میشـود.
بـرای نمونـه ،معلم پـس از تدریس فصل اول و آشـنا شـدن
بـا درک و فهـم شـاگردان ،قبـل از شـروع فصـل دوم کتـاب
فیزيـک (گـروه مؤلفـان فیزیـک 1پایـه دهـم دفتـر تألیـف،
 ،)1395از شـاگردان میخواهـد تـا برای جلسـه بعـد درباره
مـاده و حالتهـای آن بـا توجـه بـه منابـع متنـوع موجـود؛
شـامل کتابهـا (منابـع کتابخانـهای) و منابـع اینترنتـی
تحقیـق نمـوده و بـا آمادگی کافـی در کالس شـرکت کنند.
بـه این ترتیب شـاگردان یـک هفته فرصت دارند تـا در مورد
کلمات کلیدی که معلم مشـخص کرده اسـت شـامل :ماده،
جامـد ،جامـد بلوریـن ،جامـد بیشـکل ،مایـع ،پخـش ،گاز،
ی فیزیکـی مـواد در مقیاس
پالسـما ،حرکـت براونـی ،ویژگـ 
نانـو ،نیـروی بین مولکولی ،کشـش سـطحی ،ترشـوندگی و
خاصیـت مویینگـی تحقیـق نماینـد و بـرای جلسـه آینـده،
یافتههایشـان را بهصـورت یادداشـتبرداری روی کاغـذ
ارائـه دهنـد .در اینجـا هرچنـد معلـم طـی شـناختی کـه از
شـاگردان کالس در هنـگام تدریـس فصـل اول پیـدا کـرده
اسـت؛ آنهـا را ضعیـف یـا قـوی رتبهبنـدی نمایـد بایـد در
تعـداد کلمـات کلیـدی محولـه بیشـتر تأمـل کنـد .کلمات
کلیـدی پیشـنهاد شـده توسـط معلـم (در اینجـا) ،سـیزده
صفحـه کتاب را شـامل میگـردد .این روش سـرعت تدریس
معلـم را افزایـش میدهـد .تجربـه نشـان داده اسـت کـه
شـاگردان بـرای جلسـه بعـد مطالب زیـادی در اینبـاره پیدا
میکننـد؛ در جلسـه بعدی ،ابتـدا معلم جدولی دو سـتونه و
بـا چنـد سـطر (حـدود  4سـطر) روی تخته رسـم میکند و
بعـد چنـد کلمه کلیدی جلسـه قبل را معادل تعداد سـطرها
(در اینجـا چهـار کلمـه) روی تختـه یادداشـت مینمایـد و
سـپس از شـاگردان میخواهد تـا داوطلبانـه در مورد کلمات
کلیدی مشـخص شـده توضیـح دهنـد و آموختههـای خود
را بـرای بقیـه شـاگردان ارائـه نماینـد .آنگاه معلـم از بیـن

در کالس معکوس ،جای مدرسه و خانه عوض
میشود .معلم محتوای درسی را با ذکر منابع
در اختیار دانشآموزان قرار میدهد و آنها با
مطالعه این منابع در منزل ،محتوا را یادگرفته و با
حضور بعدی در کالس به تکالیف عمل میکنند
شـاگردانی کـه داوطلـب آمدن پـای تخته هسـتند ،یک نفر
را انتخـاب میکنـد تـا اولیـن کلمـه کلیـدی یعنـی مـاده را
توضیـح دهـد و توضیحـات خـود را بـه اختصـار پـای تخته
بنویسـد .سـپس از بقیـه شـاگردان میخواهد که اگر کسـی
بـا مطالعـه در منـزل دربـاره مـاده نکتـه دیگـری دریافـت
نمـوده اسـت آن را بیـان کند .اگـر نکته مطرح شـده مطلب
جدیـدی بـه توضیح نوشـته شـده بـر تختـه اضافـه نماید از
آن شـاگرد میخواهـد تـا دریافـت خـود را روی تختـه بـه
نوشـته قبلـی اضافه و توضیـح و تکمیل کند .بـه این ترتیب
مفهـوم کلمه کلیدی اول مشـخص گردید .همین عمل برای
کلمـه دوم تکـرار میگـردد تـا سـرانجام از بحـث و بررسـی
توسـط شـاگردان از دانسـتههایی که دربـاره کلمات کلیدی
ال شـفاف گردد .بـه این طریق
یافتهانـد؛ مطالـب درسـی کام ً
مطالـب درسـی در کالس بـا مشـارکت شـاگردان تدریـس
شـده و شـاگردان در فراینـد تدریـس نقـش فعال داشـتهاند
و در ضمـن اعتمادبهنفسشـان افزایـش یافتـه ،اسـترس و
نگرانـی آنهـا در مورد عدم یادگیریشـان از مطالب درسـی
کاسـته شـده اسـت .معلم نیز آنها را هنگام تدریس به این
روش ،ارزیابـی مینمایـد.
همچنیـن معلـم توسـط ایـن راهکار ،شـاگرد قـوی ،ضعیف،
کمـرو و خجالتـی را تشـخیص میدهـد .سـپس تمرینها و
فعالیتهـای مربـوط بـه این بخـش از درس ،به جـای اینکه
در منزل حل شـود با کمک معلم در کالس بررسـی و پاسـخ
داده میشـود .بقیـه فصـل نیـز بـه همیـن ترتیب بـه تدریج
بخشبندی شـده و پس از بحث و بررسـی توسط شاگردان و
بـا هدایـت معلم و به روش کالس معکوس تدریس میشـود.
توسـط این راهکار ،سـرعت تدریس نسـبت به روش سـنتی
افزایـش مییابـد و معلـم بـا تعـداد جلسـات اضافـی مواجه
میگـردد کـه میتوانـد بـه منظـور انجـام آزمایـش و
فعالیتهای بیشـتر اسـتفاده نمایـد .به منظور اجـرای روش
کالس معکـوس ،اگـر منابـع موجود درباره بخشـی از مطالب
درسـی کم باشـد؛ الزم اسـت معلم بـرای آن مبحـث ،ویدیو
و یـا پاورپوینـت آمـاده کند تا شـاگردان در منـزل بتوانند از
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منبـع معین و درسـتی بهـره گیرند.
نتیجهگیری
در تدریـس بـه روش معمـول ،معلـم علیرغـم صـرف وقـت
زیـاد در کالس درس بـرای توضیح مفاهیـم و حتی برگزاری
یـک کالس فعـال ،هنـوز نمیدانـد کـه دانشآمـوزان قبل از
خـروج از کالس مفاهیـم را درک کردهاند یا خیر؟ پس وقتی
دانشآمـوزان مطالـب درسـی را نیاموختهانـد ،تکالیف منزل
را نیـز بـه درسـتی انجـام نمیدهنـد؛ بنابرایـن دادن تکالیف
ن را انجـام دهد کار
منـزل بـه دانشآمـوزی کـه نمیتوانـد آ 
بیهـودهای اسـت .یکـی از روشهـا کـه کمـک میکنـد تـا
شـاگردان مطالـب را یـاد بگیرنـد و خودشـان در کالس ارائه
دهنـد؛ کالس معکـوس اسـت ،یعنـی یادگیـری در منـزل با
کمـک و راهنماییهـای معلـم و سـپس انجـام تکالیـف در
حضـور معلـم در کالس درس .یادداشـتبرداری شـاگردان از
نکتههـای مهم درسـی که در منزل هنـگام مطالعه و تحقیق
انجـام دادهاند؛ حدود  30دقیقه هر جلسـه به سـاعت کالس
اضافـه میکنـد .ایـن زمـان اضافـی به معلـم اجـازه میدهد
تـا در کالس درس بهطـور مسـتقیم بـا دانشآمـوز بـر روی
تمرینهـا و فعالیتهـای آزمایشـگاهی کار کنـد .همچنیـن
معلـم در ایـن فرصت زمانی قـادر به شناسـایی دانشآموزان
نیازمنـد بـه کمـک و نیـز کسـانی خواهـد بـود که بـه علت
خجالتـی بودن اشـکاالت خود را نمیپرسـند .درصـد زیادی
از تکالیـف در کالس درس توسـط شـاگردان در حضور معلم
و بـا کیفیـت یادگیـری خـوب و عمیـق انجـام میگـردد .از
طرفـی شـاگردان بـا ایـن روش بـا تعمق بیشـتر بـه واکاوی
مطالـب درسـی میپردازنـد و بـا تجربـه خودیادگیری آشـنا
میشـوند کـه چگونه خودشـان بـدون نیـاز به وجـود معلم،
مطالـب را آموختهانـد؛ ایـن تجربـه میتواند در آینده سـبب
ایجـاد صفـات بهینة متعـددی از جمله یادگیـری مادامالعمر
و اعتمادبهنفـس در شـاگردان گـردد.
اکنـون ،بـا اسـتفاده از آنچـه گفته شـد ،پـارهای از مهمترین
ویژگیهـای کالس معکـوس را بیـان میکنیـم:
تعامل معلم و شاگرد؛
تعامل شاگردان با یکدیگر؛
تحقیـق و کنـکاش توسـط شـاگردان در مـورد مطالـب
درسـی؛
تعمق و تفکر در مطالب درسی؛
تشـخیص شـاگردان از نظـر هـوش ،اعتمادبهنفـس و
کمرویـی توسـط معلـم؛
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استفادة بهینه از وقت کالس درس؛
ایجاد اعتمادبهنفس در شاگردان؛
از بین رفتن ترس و استرس ناشی از عدم یادگیری؛
یادگیری شاگردان توسط خودیادگیری؛
ارزشیابی شاگردان هنگام تدریس توسط معلم.
راهـکار برگـزاری کالس معکـوس بـرای درس فیزیک 1پایه
دهـم همانگونـه که اشـاره شـد دارای مشـخصههای زیادی
اسـت کـه بـه تعـدادی از آنهـا در باال اشـاره شـد .علاوه بر
این محاسـن ،این راهکار سـبب تسـهیل در فرایند یادگیری
مطالـب درسـی میگـردد .پیشـنهاد میشـود بـرای تدریس
درس فیزیـک 1پایـه دهم هر معلم در هر مدرسـهای حداقل
ب از آن
بـرای چندبخـش و در صورت امـکان برای تمام کتـا 
بهرهمنـد گردد.
منابع
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زری آقاجانی /مجید پروازی شندی

نهضتیادگیری
در کالس و مدرسه
اگـر میخواهیـم بـه نهضـت یادگیـری در کالس و مدرسـه
دامـن بزنیم باید کالسها را از شـیوه کنونی خـارج کنیم و در
اینبـاره نیازمنـد یـک الگوی نظری هسـتیم (امانـی طهرانی،
 .)1394نکتههـا و گفتههـا دربارة نهضت یادگیـری در کالس
و مدرسـه مـرز و پایانـی نـدارد .بـا توجه به معنـای «نهضت»
کـه در فرهنـگ معیـن جنبـش و حرکت معنی شـده اسـت،
چنیـن نهضتـی بایـد مبتنـی بـر پایههـای اسـتوار علمـی و
پژوهشـی همراه با تجربیات ناب آموزشـی بنا شـود تا استمرار
و ثبـات آن ،کالس و مدرسـه را بـه سـرمنزل مقصود برسـاند.
با تأمل در پیشـرفتهای آموزشـی کشـورهای پیشـرو در امر
آموزشوپـرورش درمییابیـم کـه آنها بـرای آغاز نمـودن هر
حرکتـی در ارکان متفـاوت نظام آموزشـی خـود از پژوهشها
و نتایـج تحقیقات دانشـگاهی و حتی بازنگـری کارهای انجام
شـده بهرهمنـد میشـوند .برای پایهگـذاری نهضـت یادگیری
بـه برنامههـای کوتاهمـدت ،میانمـدت و درازمـدتِ کالن نیاز
اسـت .هـر برنامه پـس از اجرا باید مورد ارزشـیابی قـرار گیرد
تـا بتوانـد بهعنـوان یـک برنامه علمی بـرای مـدت معینی در
نظام آموزشـی جـای گیرد.
یادگیری
مفهـوم یادگیـری گسـترة نامحـدودی پیـدا کـرده اسـت؛ از

جملـه یادگیری مادامالعمر اسـت کـه امروزه دنیـای آموزش
بـه آن توجه میشـود ،و ایـن یعنی اینکه یادگیـری را پایانی
نیسـت .بـرای داشـتن نسـلی توانمند کـه شایسـتگی احراز
مناصـب کلیـدی و هدایـت مملکت را داشـته باشـد ،نهضت
یادگیـری بایـد دارای برنامهریـزی اصولـی و مبتنـی بـر علم
باشد.
سـازاگرایی اجتماعـی ،کـه یکـی از آخریـن نظریههـای
یادگیـری اسـت ،یادگیـری را نوعـی تعامـل و همیـاری بـا
محیـط میدانـد؛ یعنی زمینه و بسـتر فرهنگـی جامعه و نیز
تجربههـای یادگیرنـده در آن بسـیار اثرگـذار اسـت .امـروزه
دیگـر تدریـس معلـم ـ محـور مقتدرانه پاسـخگوی نیازهای
دانشآمـوز نیسـت و بایـد بـه فراینـد یاددهـی ـ یادگیـری
ط و شـرایط زندگـی دانشآموزان،
مسـتمر ،در تعامل با محی 
روی آورد .یکی از اهداف نهضت یادگیری رسـیدن به جامعة
یادگیـری اسـت که ورود بـه آن از درگاه الگوهـای یاددهی ـ
یادگیـری یـا به عبارتی تعامـل میان معلمـان و دانشآموزان
اسـت .پائلـو فریـره در کتـاب «آمـوزش سـتمدیدگان» بـر
لـزوم تعامـل میـان یادگیرنـدگان ،یاددهنـدگان و جامعه در
فعالیتهـای یادگیـری تأکیـد دارد و این بدان معناسـت که
دانشآمـوز را نبایـد ظرفی خالـی تلقی کرد که بایـد صرفاً از
معلومات انباشـته شـود.
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یادگیـری در کالس و مدرسـه دارای عناصـری اسـت کـه
عبارتانـد از دانشآمـوز ،معلـم ،محتوای آموزشـی ،ابزارهای
آمـوزش ،محیطهـای یادگیـری ،حیـاط مدرسـه ،کارکنـان،
والدیـن و ...ضمـن اینکه نباید از انگیزههـای درونی و عاطفی
و تنـوع فرهنـگ و دیگـر الیههـای پنهـان و اثرگـذار در
یادگیـری غفلـت کرد.
برای پرورش یادگیرنده موفق و به سـرانجام رسـاندن نهضت
یادگیـری کالس و مدرسـه بایـد از مـواردی سـخن به میان
آیـد که از اسـتلزامات مـدارس امروز ماسـت؛ مـواردی مانند
یادگیـری تـابآوری و انعطافپذیـری ،یادگیـری همـدردی،
یادگیـری احتـرام گـذاردن بـه اقـوام و خـرده فرهنگهـا،
یادگیـری ماجراجوییهـای علمـی ،یادگیـری مشـارکت در
کالس و مدرسـه ،یادگیری خالقیـت ،یادگیری مبتکر بودن،
یادگیـری مسـئولیتپذیری ،یادگیـری بازتابانـدن و انعکاس
آموختههـا ،یادگیـری بـا اراده بـودن ،یادگیـری کنجـکاوی،
یادگیـری هدفمنـدی ،یادگیـری برنامهریـزی ،یادگیـری
تحـرک و پویایـی و یادگیـری فرهنگ اسـتفاده از تکنولوژی
و. ...
بـرای هدایـت و تربیـت چنیـن یادگیرندگانـی ،نهضـت
یادگیـری ،نیازمنـد معلمانـی تربیتیافتـه و با سـابقه اسـت.
یاددهندگانـی کـه بتواننـد در قلمـرو عملکـرد خـود ،یعنـی
کالس ،نقـش حاکمـی دانـا و پیـری فرزانـه را بـازی کننـد
و رهپویـان دانـش را بـه سـرمنزل مقصـود برسـانند .بدیـن
ترتیـب ،معلمانـی موفـق بـه این نـوع تربیـت میشـوند که
دارای اختیار عمل باشـند و در محیطی مناسـب و بهنجار ،از
نظـر فکری و آموزشـی ،بـا آرامش به تعلیموتربیـت بپردازند.
مجموعههـای آموزشـی موجـود مـا ،اعـم از مهدکودکهـا،
مراکـز پیشدبسـتانی ،مدارس و دانشـگاهها نیازمند تغییرات
اساسـی و اختیـارات برنامهریـزی بهصـورت نیمهمتمرکـز
هسـتند تـا تحت لـوای برنامـه ملی بـا توجه بـه چالشهای
منطقهای مانند مسـائل اقلیمی و فرهنگی قدرت برنامهریزی
و انعطاف در برنام ه را داشـته باشـند (موسـیپور )1371 ،و از
ایـن طریق نیروهایـی فکور ،خالق و با مهـارت تفکر انتقادی
تربیـت کننـد .نیروهایـی که در قـرن بیسـتویکم یادگیری
بـرای دانسـتن ،یادگیری بـرای انجـام دادن ،یادگیـری برای
بـودن و یادگیـری بـرای بـا هـم زیسـتن را الگـوی ذهنـی و
زبانـی خود قـرار دهند.
کالس
کالسها در مدارس عموماً دارای ابزارها و تجهیزات یکسـانی
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ماننـد میـز ،نیمکـت ،تخته و ...هسـتند که گویا قرار نیسـت
چهـرة اصیل آنها دسـتخوش تغییر شـود .البتـه این مهم
نیسـت ،زیـرا ظاهر کالس نیسـت کـه باید تغییـر کند ،بلکه
روح پویـا و بیتکـرار کالس اسـت کـه نیازمند تغییـر مداوم
اسـت ،در غیـر اینصورت تفـاوت فردی معنا پیـدا نمیکند،
خالقیـت ایجـاد نمیشـود و بالندگی متولـد نمیگردد.
ارکان جانـدار ،پویـا و مولـد کالس ،معلـم و دانشآمـوز
هسـتند؛ مؤلفههایـی که در سرنوشـت خود و دیگران سـهم
انکارناپذیـری دارند .در تمامی اندیشـههای تعلیموتربیت چه
در متـون اسلامی و چـه در اندیشـهها و نظریههـای غربـی،
معلـم همچـون مادری بـه حسـاب میآید کـه خردمندیش
باعـث تعالـی و نابخردیـش باعـث بـه قهقـرا رفتـن جامعـه
خواهـد بـود .بـه همیـن دلیل اسـت که شـغل معلمـی را به
مثابـه شـغل انبیـا برشـمردهاند .پس ،بـرای شـروع ،حفظ و
ادامـه نهضـت یادگیـری نقـش معلـم ضـروری و غیرقابـل
اغماض اسـت؛ نقشـی که در تمـام سـطوح برنامهریزی نباید
نادیـده گرفته شـود.
ایـن درحالی اسـت کـه ،متأسـفانه ،اکثـر معلمان مـا امروزه
در برابـر «برنامـة درسـی مقـاوم در برابر معلـم» 1فاقد قدرت
و تصمیمگیـری هسـتند و ایـن یعنـی معلـم مشـارکتی در
طراحـی ،اجـرا و ارزشـیابی برنامـة درسـی نـدارد (فتحـی
واجـارگاه.)1383 ،
بـا وجـود ایـن ،مدیـران میتواننـد در حـد اختیـارات خـود
و قوانیـن موجـود ،اقداماتـی را ،همچـون مشـارکت دادن
معلمـان در مدرسـه از طریـق درسپژوهـی و اقدامپژوهـی،
تبـادل اطالعـات پرورشـی و آموزشـی بـا مـدارس همجـوار
انجـام دهنـد و بدیـن ترتیب فاصلة میـان طراحـی و اجرای
برنامـه درسـی را تـا حـدی بکاهنـد .الزم بـه ذکـر اسـت که
ایـن امر به دلیل نظام آموزشـی متمرکزی که سـالیان سـال
بر کشـور حاکم بوده بـه راحتی امکانپذیر نیسـت و هرگونه
اقدامـی در ایـن خصـوص بایـد از قبل بررسـی شـود.
یکـی دیگـر از مـواردی کـه در نهضـت یادگیـری از اهمیـت
بسـیار برخـوردار اسـت بازنگـری در روشهـای تدریـس و
کالسداری معلمـان اسـت .نادیـده گرفتن عالیـق ،انگیزهها
و اسـتعدادهای دانشآموزان و معلمان ،ناخواسـته و ناآگاهانه
موجب مدرسـهگریزی ،افت تحصیلـی و حتی ترک تحصیل
دانشآمـوزان میشـوند .بنابرایـن در نهضـت یادگیری توجه
بـه معلـم ،بهعنوان منتقلکننـده فرهنگ ،همچنیـن احترام
به اسـتقالل حرفهای او در کالس و مدرسـه اهمیت بسـزایی
دارد .بـرای موفقیـت یک نظام آموزشـی معلمان باید نسـبت
(ويژهنامة پاية دهم)

به شـغل خود احسـاس تعهد کنند و دارای شـخصیت مثبت
و مهارتهـای میانفـردی باشـند .پـس رسـیدن بـه الگـوی
معلـم ذیصلاح یکـی از مؤلفههـای مهـم نهضت اسـت .در
پـارهای از پژوهشهـا ،در خصوص نیازسـنجی دبیـران ،آنان
اذعـان داشـتهاند کـه در مـورد دانش نظـری خود نیـازی به
ارتقـای آن ندارنـد ،امـا از نظـر مهارتهـای فنی و آموزشـی
همچـون آشـنایی بـا روشهـا و فنـون تدریـس ،افزایـش
سـطح معلومـات و کالسداری و مدیریت کالس ،آشـنایی با
روشهـای ایجـاد مطالعـه ،تحقیـق و پژوهـش دانشآموزی،
آشـنایی بـا روشهـای آزمونسـازی ،چگونگـی جـذب
دانشآمـوزان بـه مسـائل دینـی و عقیدتـی ،نحـوة پـرورش
خالقیـت در دانشآمـوزان ،آشـنایی با روانشناسـی آموزش
و یادگیـری و آشـنایی بـا مراحل هفتگانه فنـاوری اطالعات
و ...نیـاز بـه تقویـت و یادگیـری دارنـد( .عارفـی و همـکاران،
 .)1389بـا آگاهـی از چنین ضعفهایـی در معلمان ،آیا بهتر
نیسـت از حجـم مطالـب و کتابهـای درسـی کاسـت و بـه
سـاعات دانشافزایـی معلمان ،آن هم نـه ضمن خدمت بلکه
بـا میـل و اشـتیاق خودخواسـته از طـرف آنان ،اضافـه کرد؟
مدرسه
سـازمان یک مدرسـه که مدیـر در رأس هـرم آن قـرار دارد،
اگرچـه مجموعـهای کوچـک و محلـی تلقـی میگـردد ،امـا
حیطـه تأثیـر آن از تربیـت فـرد تـا تعالـی جامعـه گسـترده
اسـت .بـه جرئـت میتـوان گفت کـه بـدون مکتبخانههای
دیـروز و مـدارس امـروز ،نهضـت یادگیـری معنـا پیـدا
نمیکنـد .مدیـران ،معاونـان ،مربیـان پرورشـی ،معلمـان و
حتـی خدمتگزار مدرسـه در اکوسیسـتم یادگیری مدرسـه،
همگـی نقـش حیاتـی و متقابـل دارنـد .اگرچـه مـدارس در
روزهایـی از سـال تعطیـل هسـتند امـا نبایـد تربیـت هرگز
تعطیل نمیشـود و این خود بدین معناسـت که مدرسـه در
ذات خـود القاکنندة تعلیم و تعلّم مادامالعمر اسـت .مدرسـه
اولیـن سـازمان رسـمی یادگیـری در هـر جامعه اسـت و لذا
مسـئولیت آن بسیار خطیرتر از دانشـگاه است .مدارس ،مولد
اصلـی و اولیـه منابع انسـانی هسـتند .تربیـت دانشآموزانی
توانمنـد و بـا انگیزه همـراه با مهارتهای شـهروندی نیازمند
مدیریتـی توانمنـد و نـوآور همـراه بـا اعتمادبهنفـس و آگاه
اسـت .چنیـن مدیرانی اغلب جو مدرسـه را باز نگـه میدارند
و بـا رفتـار صحیح خود موانـع و محدودیتها را برای معلمان
و بـرای دانشآمـوزان تبدیـل به فرصتهایی برای شـکوفایی
و یادگیری میکنند .در مدرسـهای که جو سـازمانی باز دارد

بـا چالشهـا و مسـائل ،بـا تدبیـر و همراهی مدیـر و معلمان
برخورد میشـود و همین امر خود به الگوی برنامه درسـی و
آموزشـی پنهان بـرای دانشآمـوزان تبدیل میگـردد .امروزه
در برخـی از جوامـع آموزشـی موفـق ،مدیران بـرای معلمان
کوشـا و بـا انگیـزه پروژههایی آموزشـی در نظـر میگیرند تا
ی نیروهـای کارآمـد و مؤثر برای اهداف آموزشـی
از توانمنـد 
و پرورشـی مدرسـه اسـتفادة بهینـه بـه عمـل آیـد .آنـان به
همیـن نسـبت بـرای دانشآموزان کوشـا نیـز تکالیف خالق
و تمرینـات پیچیدهتـری طراحـی میکننـد .در هـر نهضتی
پویایـی ،حرکـت ،عـزم و ارادة طالیـهداران آن از ضروریـات
بهشـمار مـیرود ،بهطـوری کـه هـرگاه ایـن مؤلفههـا نادیده
گرفتـه شـوند نهضـت دچـار ایسـتایی میگـردد .نهضـت
یادگیـری بایـد بهطور مسـتمر مـورد بازبینی قـرار گیرد چرا
کـه ذات و ماهیـت آن در گـرو بازبینی و نو شـدن اسـت و نه
در شـعار دادن و کهنه شـدن.
پینوشت
1. Teacher proof curriculum

منابع

 .1برتراند ،راسل .ترجمه دستگردی ،وحید ( )1390مجله ارمغان.
 .2شمسمورکانی ،غالمرضا .گریوانی ،کلثومه .)1390( .رابطه بین
جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران .دو فصلنامه مدیریت و
برنامهریزی آموزشی .دوره  4شماره .7
 .3فتحی واجارگاه ،کوروش .)1383( .امکانسنجی معلمان در
مشارکت برنامهریزی درسی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شماره
 .8تابستان.
 .4فتحی واجارگاه ،کوروش.)1392( .فنون تدریس مؤثر .تهران:
آییژ.
 .5مقیمی ،سیدمحمد .خنیفر ،حسین و همکاران .)1389( .مطالعه
و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان
دانشآموزان پسر آموزشگاههای راهنمایی .دو فصلنامه مدیریت و
برنامهریزی در آموزشوپرورش .دوره  ،3شماره .4
 .6مهرمحمدی ،محمود و دیگران )1381( .برنامه درسی :نظرگاهها،
رویکردها و چشماندازها .چاپ اول .تهران :به نشر.
 .7موسیپور ،نعمتاله )1371( .بایدها و نبایدها در برنامه درسی
ایران .نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
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علموهنر ياددهي-يادگيري

محمد کرامالدینی

آموزشمحيطزيست
در پاية دهم

آيـا توجـه كردهايـد كـه ايـن روزها بيشـتر خبرهـای محيط
زيسـتی ناگـوار و بدآهنگانـد؟ اگـر توجـه نداشـتهايد
میتوانيـد از ايـن بـه بعد توجـه كنيد و ببينيد كـه خبرهای
خوب محيط زيسـتی بسـيار كمياباند :خرابی زيسـتگاهها،
كمآبـی ،آلودگیها ،توفانهـای ريزگرد ،جنگلزدايی ،سـيل،
خشـكيدن درياچهها ،نابـودی حياتوحش ،انقـراض گونهها
و ماننـد اينهـا .هـر يـك از ايـن خبرهـا بـه تنهايـی خبری
مهم و وحشـتناك اسـت .بنابراين ،میتوان به آسـانی حال و
روز كسـانی را تصـور كرد كـه آگاهانه محيط زيسـت خود را
دوسـت دارند و نسـبت به آن احسـاس مسـئوليت می كنند.
نخسـت ببينيـم اصطـالح «محيـط زيسـت» از كجـا آمـده
و «محيـط» چـه ارتباطـی بـا «زيسـت» دارد .واژة بيگانـه
 ،Environmentدر زبـان انگليسـی چنـد مفهـوم نزديك
بـه هـم دارد كـه مهمتريـن آنهـا را فرهنـگ واژگان زبـان
انگليسـی آمريكـن هريتيـج 1چنيـن خالصـه كـرده اسـت:
«مجموعـة عوامـل فيزيكـیای كـه بـر رشـد ،نمـو ،رفتـار يا
مانـدگاری هر جانـدار تأثير میگـذارد» .اگر بخواهيم ريشـة
ايـن واژه را هـم بشناسـيم ،بايـد سـراغ زبان فرانسـوی كهن
و واژه  environnerبرويـم .ايـن واژه بهصـورت environ
وارد زبـان انگليسـی ميانـه شـده و همچنـان ماندگار اسـت.
بهنظـرم معادل دقيق ايـن واژة بيگانه در فارسـی«گرداگرد»،
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يـا « حلقـهوار چيـزی را در بر گرفتن» اسـت و چـون به كار
گرفتـن ايـن واژه و اصطـالح در زبان فارسـی دشـوار اسـت،
امـروزه آن را «محيـط زيسـت» میناميـم.
غـرض از ايـن واژهشناسـی و ريشهشناسـی آن اسـت كـه
بگوييـم مبـادا بـا ديـدن واژة «زيسـت» بـه دنبـال اصطالح
«محيـط زيسـت» تصور كنيم كـه محيط زيسـت موضوعی
صرفـاً زيستشـناختی اسـت؛ هـر چنـد برخـی موضوعهای
زيستشناسـی ماننـد اكولوژی و حيـات وحـش از بنيادها و
پايههـای محيـط زيسـت بهشـمار میرونـد.
بنابرايـن ،مطابـق تعريـف فوقالذكـر ،همـة عواملـی كـه در
طـول زندگـی هر جاندار ،حتـی در دوران جنينـی بر زندگی
آن تأثيـر میگذارنـد ،از پرتوهـا گرفته تا آلودگیهـا و داروها،
«محيـط زيسـت» آن جانـدار را تشـكيل میدهنـد .پـس،
محيـط زيسـت كمتـر بـا خـود جانـدار سـروكار دارد ،بلكـه
چـون موضوعـی بينرشـتهای اسـت ،همـة رشـتههای علوم
انسـانی ،علـوم تجربی ،رياضی ،فنـی و غيره بايـد در آموزش
آن دخالت داشـته باشـند.
آموزش محيط زيست
سـازمان علمـی فرهنگـی ملـل متحـد «يونسـكو» آمـوزش
محيـط زيسـت را اينگونـه تعريـف كـرده اسـت« :آمـوزش
(ويژهنامة پاية دهم)

محيط زيسـت فرايندی اسـت كـه دانش ،آگاهـی ،مهارتها،
نگرشهـا ،انگيزههـا و تجربههـای الزم بـرای حل مسـئوالنة
مسـائل محيـط زيسـتی را در شـهروندان ايجاد و يـا تقويت
میكنـد( ».يونسـكو ،قطعنامة تفليـس.)1978 ،
موضوع نوين با رشتههای باستانى
اگرچـه آمـوزش محيـط زيسـت موضـوع نسـبتاً جديـدی
اسـت ،بايـد اذعـان كـرد كـه همـواره در فرهنـگ بشـری
وجـود داشـته اسـت؛ بهطـوری كـه میتـوان در برخـی از
تفكـرات و عملكردهـای انسـانی دوران باسـتان نيـز آثـار و
رگههايـی دربـارة آمـوزش محيـط زيسـت و پاسـداری از آن
يافـت .امـا ريشـههای آنچه را كـه آموزش محيط زيسـت به
شـيوة امـروزی میدانيـم ،بايـد در نخسـتين سـالهای قرن
هجدهـم ميـالدی جسـتوجو كنيـم .در آغاز قـرن هجدهم
«ژان ژاك روسـو ،»2متفكـر سويسـی بـرای نخسـتينبار در
كتـاب معـروف خـود «اميـل» بـر اهميـت آمـوزش محيـط
زيسـت تأكيـد كـرد .تأثيـر ايـن نوشـته بهگونـهای بـود كـه
چنـد دهه بعد از آن« ،لويی آگاسـيز »3طبيعیدان سويسـی
و كاشـف عصـر يخبنـدان ،بـا الهـام از افكار روسـو پيشـنهاد
كـرد كه بهتر اسـت دانشـجويان به جـای كتـاب خواندن به
مطالعـة طبيعـت بپردازنـد .اين پيشـنهاد سـرانجام منجر به

پيدايـش برنامههايـی بـرای آموزش محيط زيسـت شـد كه
در آن زمـان «مطالعات طبيعت »4ناميده میشـد .درسهای
«مطالعـات طبيعـت» در سراسـر سـدة نوزدهم و سـالهای
آغازيـن سـدة بيسـتم تدريس میشـدند.
پـس از فاجعة موسـوم به «كاسـة غبـار »5يا به بيان آشـناتر،
«پديـدة ريزگردهـا» كـه در دهههـای  1920و  1930اياالت
متحـده را در مینورديدنـد ،نهضـت آمـوزش محيط زيسـت
ابعـاد تـازهای پيـدا كـرد .از آن بهبعـد« ،مطالعـات طبيعت»
بـه «آمـوزش حفاظـت از محيط زيسـت» تغيير نـام داد و به
روشـی علمیتر ادامه يافت .در سـال  1969يكی از نخستين
مقـاالت علمـی دربارة آموزش محيط زيسـت منتشـر شـد.6
در ايـن مقالـه هـدف آمـوزش محيـط زيسـت چنيـن بيـان
شـده اسـت :هدف آموزش محيط زيسـت تربيت شهروندانی
اسـت كه آگاهانه نسـبت به محيط زيسـت فيزيكی و مسائل
مربوط به آن احسـاس مسـئوليت میكنند ،میدانند چگونه
در حـل مسـائل آن بكوشـند و انگيزة كافی بـرای آن دارند. 7
در  22آوريـل  1970روزی از سـال بـه نـام «روز زميـن»
نامگـذاری شـد و در پـی آن ،در همان سـال ،آموزش محيط
زيسـت به برنامههای درسـی همـة دورههای تحصيلی برخی
از كشـورها راهيافت.
گسـترش ديدگاههـای طرفداران محيط زيسـت باعث شـد
كـه آمـوزش محيط زيسـت از مرزهـای جغرافيايی كشـورها
پـا فراتـر بگـذارد و جهانی شـود .آمـوزش بينالمللی محيط
زيسـت پـس از كنفرانـس يونسـكو تحـت عنـوان «محيـط
زيسـت انسـان» ( ،1972اسـتكهلم سـوئد) رسـميت يافـت.
در آن كنفرانـس اعـالم شـد كـه آموزش محيط زيسـت بايد
بهعنـوان ابـزاری بـرای حـل مسـائل جهانـی محيط زيسـت
مـورد اسـتفاده قـرار گيرد.8
«منشـور بلگـراد» محصـول كارگاهـی بينالمللـی دربـارة
آمـوزش محيـط زيسـت بـود كـه از  13تـا  22اكتبـر سـال
 1975در بلگـراد (پايتخـت يوگسـالوی سـابق و صربسـتان
كنونـی) برگـزار شـد .اين منشـور كـه خطاب به شـهروندان
نوشـته شـده بـود ،بر پايـة قطعنامة اسـتكهلم بنا نهاده شـد
و دارای اهـداف و راهنمايیهـای عملـی در زمينة برنامههای
محيـط زيسـت بود.
در كنفرانـس ديگـر يونسـكو كـه از  14تـا  24اكتبـر 1977
در تفليـس برگـزار شـد ،قطعنامـهای كـه مكمـل قطعنامـة
اسـتكهلم و منشـور بلگـراد بـود ،بـه اتفـاق آرا بـه تصويـب
رسـيد .در بخشـی از ايـن قطعنامـه آمده بـود« :به اتفـاق آرا
يـادآوری میكنيم كـه آموزش محيط زيسـت برای حفاظت
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و بهبود محیط زیسـت جهانی و نیز توسـعة سـالم و متوازن
جوامع انسـانی الزم اسـت».

تفکـر انتقـادی ،مهارتهـای حـل مسـئله و تصمیمگیـری
شـهروندان کمک کنیم.

آموزش محیط زیست فقط انتقال دانش و آگاهسازی
نیست
آمـوزش محیـط زیسـت فراینـدی اسـت کـه نه تنها سـبب
افزایـش آگاهـی شـهروندان در زمینـة محیط زیسـت ،بلکه
بـا تقویـت مهارتهـای ذهنـی و عملـی ،موجـب افزایـش
توانمندی آنان در حل مسـائل محیط زیسـتی نیز میشـود.
ف آموزش محیط زیسـت نه فقـط انتقال دانش
بنابرایـن ،هد 
یا آگاهیرسـانی به شـهروندان اسـت ،بلکـه همچنین تربیت
ق
شـهروندانی اسـت که نسـبت به محیط زیسـت درک عمی 
دارند ،مسـائل محیط زیسـتی را درک و در حل این مسـائل
با احسـاس مسـئولیت مشـارکت میکنند.
بنابراین ،آگاهی ،هوشـیاری ،حساسیت و احساس مسئولیت
نسـبت بـه محیـط زیسـت و چالشهـای آن ،تلاش عملـی
بـرای رفـع مشـکالت و افزایش کیفیـت آن ،ایجـاد یا تقویت
مهارتهـای شناسـایی و کمـک بـه حل چالشهـای محیط
زیسـتی و حضـور فعـال در فعالیتهایـی کـه باعـث حـل
مسـائل محیـط زیسـت میشـود ،از نتایـج آمـوزش محیـط
زیسـتاند.
آمـوزش محیط زیسـت بـه شـهروندان میآموزد کـه هنگام
بررسـی مسـائل محیـط زیسـتی ،عمیقـاً بـه آن نـگاه کنند،
جوانـب مختلـف مسـئله را در نظـر داشـته باشـند ،آن را در
تصویـری بـزرگ و جامع ببینند و بـا روشهای تفکر انتقادی
بسـنجند و در حـل آن تلاش کنند.
بنابرایـن ،اگـر با هـدف آموزش محیط زیسـت فقـط به ذکر
خبرهایـی خوب و بد از محیط زیسـت بپردازیـم ،کار مهمی
انجـام ندادهایـم و اهـداف را محقق نکردهایم .اگـر در آموزش
محیـط زیسـت صرفاً به انتشـار اخبـار و اطالعرسـانی دربارة
محیـط زیسـت و انتقـال و انتشـار واقعیتها و عقایـد درباره
محیـط زیسـت اکتفـا کنیـم ،نخواهیم توانسـت بـه پرورش

رویکردهای آموزش محیط زیست
نخسـتین رویکـرد آموزش محیط زیسـت ،آموزش مسـتقل
آن بـا برنامـهای جامع و منسـجم اسـت .درچنیـن برنامهای
کتـاب یـا کتابهایـی ،بهطـور مسـتقل بـا هـدف آمـوزش
محیـط زیسـت ،تألیـف میشـود و در برنامـ ه هفتگـی نیـز
درسـی بـه نـام محیـط زیسـت وجـود دارد .این رویکـرد در
برخـی از کشـورها نيز هسـت.
رویکـرد دوم رویکـرد بینرشـتهای اسـت ،بـه ایـن معنی که
مفاهیـم محیط زیسـتی بیـن دروس دیگر توزیع میشـود و
هـر درس بـه فراخور موضوع ،کم یا بیـش مفاهیم ،موضوعها
یـا مشـکالت محیط زیسـتی را مـورد بحث قـرار میدهد.
بهنظـر میرسـد رویکرد آموزش محیط زیسـت در کشـور ما
آمیـزهای از دو رویکـرد فوقالذکر باشـد .به ایـن معنی که در
پایـة دهـم رویکـر ِد بینرشـتهای و در پایـه یازدهـم رویکرد
مسـتقل وجود دارد.

اگر در آموزش محیط زیست صرفا ً به انتشار
اخبار و اطالعرسانی دربارة محیط زیست و
انتقال و انتشار واقعیتها و عقاید درباره
محیط زیست اکتفا کنیم ،نخواهیم توانست به
پرورش تفکر انتقادی ،مهارتهای حل مسئله و
تصمیمگیری شهروندان کمک کنیم
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محیط زیست در کتابهای درسی پایة دهم
بـد نیسـت ابتـدا بـه آمـوزش محیـط زیسـت در برنامههـا و
کتابهـای درسـی جدیدالتألیف پایـة دهم نظـری بیندازیم
تـا ببینیـم آیا ایـن برنامهها سـهم خـود را در آموزش محیط
زیسـت ادا کردهانـد؟ کمیـت و کیفیـت محتـوای آنهـا از
نظـر آمـوزش محیـط زیسـت چگونـه اسـت؟ و چشـمانداز
برنامههـای درسـی پایههـای باالتـر بـه چـه ترتیـب خواهد
بـود .الزم اسـت توضیـح دهـم اکنـون کـه ایـن نوشـته را
مینویسـم بیسـتم خـرداد مـاه  1395اسـت و هنـوز هیـچ
یـک از کتابهـای درسـی پایـة دهم (بـرای سـال تحصیلی
 )1395 -1396منتشـر نشـده اسـت .تنهـا منابـع موجـود
بـرای بررسـی ،برگههایـی شـامل خالصهای از سـرفصلهای
گروههـای درسـی و نیـز نسـخههایی دیجیتـال از فصلهای
مختلـف کتابهاسـت کـه برای آشـنا کردن معلمـان و غیره
با سـاختار کتـاب روی وبگاه دفتر تألیف کتابهای درسـی
وجـود دارنـد و البتـه ،هیچکدام هنوز قابل اسـتناد نیسـتند؛
چـون در وبگاه دفتـر تألیـف کتابهای درسـی این نوشـته
را دربـارة ایـن کتابهـا میخواهیـم« :بـه اطلاع همـکاران،
صاحبنظـران و دبیـران گرامـی میرسـاند نگاشـت اولیـه
(غیـر قابـل اسـتناد) کتابهای پایـه اول دوره متوسـطه دوم
(دهـم) جهت آشـنایی بیشـتر همـکاران بـا سـاختار کتاب،
(ويژهنامة پاية دهم)

در دسـترس عمـوم قـرار میگیـرد .الزم بهذکـر اسـت کـه
ایـن کتابهـا نسـخه نهایـی نمیباشـند و به دلیـل احتمال
تغییـرات ،بـه هیچوجـه قابل اسـتناد نیسـتند».
بنابـر آنچـه كـه گفتـم بهطـور خالصـه نتايـج معلـوم شـد،
رویکـرد آمـوزش محیـط زیسـت در پایـه دهم بینرشـتهای
اسـت .علاوه بر این ،بررسـی کتابهای درسـی ایـن پایه به
شـرح زير ميباشـد .هیچیـک از کتابهـای درسـی این پایة
تحصیلـی بـا دید یـا رویکرد مسـتقل محیط زیسـتی تألیف
نشـده اسـت .در نتیجـه ،رنـگ و بـوی آمـوزش منسـجم و
هدفمنـد محیط زیسـت در هیچکـدام مشـاهده نمیکنیم.
نخسـت به سـراغ کتـاب زیستشناسـی پایة دهـم میرویم
و مشـاهده میکنیـم ایـن کتـاب در مجمـوع و بهطـور کلی
بـه موضوعهـای خالـص و پایـهای زیستشناسـی پرداختـه
اسـت و چون هنـوز در پایة دهم از آموزش موضوع مشـترک
زیستشناسـی و محیـط زیسـت ،یعنـی اکولـوژی خبـری
نیسـت ،بیشـتر مطالـب و موضوعهـای آن محیـط زیسـتی
نیسـتند .البتـه بایـد متذکر شـد که چنـد تصویـر و کادر در
ایـن کتـاب وجـود دارد که با دیـدگاه محیط زیسـتی تألیف
شـدهاند.
کتـاب فیزیـک هـم همینطور اسـت؛ امـا کتاب شـیمی که
حائز جایزة محیط زیسـت از سـوی سـازمان حفاظت محیط
زیسـت اسـت ،نـکات بیشـتری در رابطـه با آمـوزش محیط
زیسـت در بـر دارد .زیـرا در فصـل دوم ایـن کتـاب ذکـری
از بارانهـای اسـیدی و آثـار آنهـا بـر زمیـن رفتـه اسـت،
سـپس اندکی دربـارة آلودگی هوا و گازهـای گلخانهای مانند
کربندیاکسـید و اثـر گلخانـهای آمـده ،آنگاه به الیـة اوزون
و تمرینهایـی از جملـه دربـارة توسـعة پایدار پرداخته شـده
اسـت .فصل سـوم کتاب نیز دربارة آب اسـت و به ارزشهای
آب و کمبودهـای آن اشـارهاي دارد.
کتـاب جغرافیـا هـم در بسـیاری از فصلهـا مباحثـی دربارة
محیـط پیرامون مطرح کرده اسـت .اساسـاً تعریـف جغرافیا،
در ایـن کتـاب تعریفی محیط زیسـتی اسـت« :جغرافیا علم
بررسـی رابطـة متقابـل انسـان و محیـط بـه منظـور بهبـود
زندگـی بشـر اسـت ».اگـر چـه مباحـث ایـن کتـاب موجب
شـناخت بیشـتر دانشآمـوزان بـا محیـط زندگی میشـود و
موضوعهایـی مانند جغرافیـای طبیعی ایـران ،ناهمواریهای
ایـران ،آب و هـوای ایـران ،منابـع آب ایـران ،ویژگیهـای
جمعیتـی ایران ،تقسـیمات کشـوری ایـران و سـکونتگاهها
در این کتاب مطرح شـده اسـت .دریاچة ارومیه و مشـکالت
آن نیـز یکـی از مباحـث فصل پنجم کتاب اسـت .به جز این

کتابهـا بهنظـر میرسـد در کتابهـای دیگر ،ماننـد تاریخ،
علـوم اجتماعـی و جامعهشناسـی ،ریاضـی و آمار ،فارسـی و
علوم و فنون ادبی بحثی محیط زیسـتی پیش نیامده باشـد.
چشمانداز پایههای باالتر
بـه نظـرم الزم اسـت یـک سـال صبـر کنیـم تـا از محتوای
کتـاب محیـط زیسـت پایـة یازدهم ،که قرار اسـت در سـال
آینـده تألیـف شـود ،آگاه شـویم ،آنـگاه خواهیم دیـد آیا این
کتاب خواهد توانسـت کمبود همه یا بیشـتر مباحث محیط
زیسـتی ،مانند نظریههای محیط زیسـتی ،آمایش سرزمین،
توسـعة پایـدار ،اخلاق محیـط زیسـت ،اکولـوژی ،قوانین و
اصـول و قواعـد محیط زیسـت را جبـران کند و شـهروندانی
آگاه ،توانـا و مسـئول تربیت نماید!
ً
فعلا چشـم امیـد دوسـتداران محیـط زیسـت بـه چنیـن
کتابـی دوختـه شـده اسـت تـا شـاید جبـران مافـات کند و
جـای خالـی برنامـهای منسـجم دربـاره محیط زیسـت را در
برنامههای درسـی کشـورمان پـر نمايد .انتظار مـیرود دیگر
درسهـای دورة دوم متوسـطه ،همچـون زیستشناسـی ،بـا
توجـه ویـژه بـه موضـوع بومشناسـی و دیگـر موضوعهـای
علـوم تجربـی و انسـانی نیـز بـه کمک بشـتابند و بـه غنای
آمـوزش محیـط زیسـت در کشـورمان بیفزایند .انشـاءا...
پینوشتها
1. American Heritage® Dictionary of the English
Language, Fifth Edition. Copyright © 2011 by Houghton
Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
2. Jean-Jacques Rousseau
3. Louis Agassiz
4. nature study
5. Dust Bowl
6. Swan, J.A. (1969). “The Chalenge of environmental
education”. Phi Delta Kappan 51:26-28.
7. Stapp, W.B., et al. (1969). The Concept of Environmental
Education. Journal of Environmental Education, 1(1), 3031.
8. ttp://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.as
p?DocumentID=97&ArticleID=1503
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علموهنر ياددهي-يادگيري

مهدی رضائی

آموزشمعلمان

سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش بـر نقـش معلـم
(مربـی) بـه عنـوان هدایتکننـده و اسـوهای امیـن و بصیـر
در فرآینـد تعلیموتربیـت تأکیـد دارد .از منظـر سـند تحول،
معلـم مؤثرتریـن عنصـر در تحقـق مأموریتهـای نظـام
تعلیموتربیـت رسـمی عمومـی اسـت (بیانیـ ه ارزشهـا ،بند
 .)7همچنیـن برنامه درسـی ملـی ،در بند 4ـ 2علاوه بر این
کـه معلـم را راهبر فراینـد یاددهی ـ یادگیـری میداند ،برای
ایفـای ایـن نقـش و خلـق فرصتهـای تربیتـی و آموزشـی،
مسـئولیت تطبیـق ،تدویـن ،اجـرا و ارزشـیابی برنامههـای
درسـی و تربیتـی را به عهـدة او قرار داده اسـت (همان بند).
در اصـول ناظـر بـر برنامههـای درسـی و تربیتی بـرای معلم
نقش مرجعیت قائل شـده (بند 3ـ )4و برنامههای درسـی را
موظـف بـه فراهم سـاختن زمینههای ارتقـای صالحیتهای
اعتقـادی ،اخالقـی ،حرفهای و تخصصی نموده اسـت( .همان
بند).
بـر اسـاس مبانـی نظـری سـند تحـول ،آمـوزش ضمـن
خدمـت بایـد بـه صـورت نظاممند و بـا هدف بهبود مسـتمر
شایسـتگیهای عمومـی و حرفهای مربیان برنامهریزی شـود
مصرح در قانون
(مبانـی نظـری ،ص  )1390عالوه بر وظیفـة ّ
وزارت آموزشوپـرورش (بنـد  9مـاده ،)10یکـی از وظایـف
زیرنظـام تربیـت معلـم و تأمیـن منابع انسـانی ،مشـارکت با
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کلیـة زیرنظامهـا در تحقـق اهـداف تربیـت و همسـویی و
هماهنگـی بـا جهتگیریهـا و فعالیتهـای زیرنظـام برنامة
درسـی در ابعـاد و مؤلفههای اصلی و فرعی آن اسـت (مبانی
نظـری ،ص  .)387ایجـاد و بهبـود موقعیتهـای جدید برای
معلمیـن در جهت تحقق هویت شـخصی و حرفـهای یکی از
تأکیـدات مهم اسـناد تحولی اسـت که جلوة بارز ایـن امر در
آموزشهـای حیـن خدمـت معلمیـن جلـوه میکند.
شـروع تغییـر نظـام آموزشـی در دفتـر تألیـف کتابهـای
درسـی در سـال  1389بـا شـعار «همسوسـازی برنامههـای
دفتـر بـا برنامـة درسـی ملی» بـود؛ اما پـس از تصویـب این
برنامه در شـورای عالی آموزشوپـرورش و ابالغ آن برای اجرا
در تاریـخ  ،1391/12/28کـه همـة دسـتاندرکاران وزارت
آموزشوپـرورش ـ بـه ویـژه سـازمان پژوهـش و برنامهریزی
آموزشـی و دفاتـر تألیـف کتابهـای درسـی ـ قانونـاً موظف
بـه اجـرای سـند تحـول و برنامـه درسـی ملی شـدند ،همة
گروههـای دفتـر تألیـف (همزمـان بـا تغییـر کتابهـا) برای
عملیاتـی نمـودن سـند و برنامـه ،کار تهیه و تدویـن اهداف
کالن دورههـا و حوزههـای یادگیـری را بـه انجـام رسـاندند.
گـروه تربیـت معلـم دفتـر از سـال  1389کـه کتابهـای
پایـه اول ابتدایـی بـرای همسـو شـدن بـا برنامـه درسـی
ملـی جدیدالتألیـف شـد ،هـر سـال و بـر اسـاس برنامههـا و
کتابهـای نو نگاشـت ،برنامة ویژهای برای آموزش مدرسـان
کشـوری و معلمـان اسـتانها و مناطـق تهیـه میکنـد .این
برنامههـا بـا همـکاری بخشهـای ذیربـط وزارت متبـوع بـه
اجـرا گذاشـته میشـود.
شـورای عالـی آموزشوپرورش در جلسـه شـماره  926خود
در تاریـخ  1394/12/10جـدول مـواد و سـاعات تدریـس
هفتگـی دوره دوم متوسـطه را تصویب و بـرای اجرا به وزارت
متبـوع ارسـال کـرد .بـر ایـن اسـاس ،گروههای دفتـر تألیف
کتابهـای درسـی ،اقـدام بـه تدوین کتاب بر مبنـای جدول
ارسـالی کردنـد .همچنیـن ،در ایـن جـدول  8برنامـه جدید
وجود دارد که در سـه سـال دوره دوم متوسـطه اجرا خواهد
شـد .برای پایـه دهم  24عنوان کتاب و برنامه در رشـتههای
نظـری و عمومـی و همچنیـن بیش از  120عنـوان کتاب در
رشـتههای فنیوحرفـهای و کاردانـش تألیف شـده اسـت.
همـکاران عزیـز در مـدارس توجـه دارنـد کـه برنامهریـزی
و اجـرای دورههـای آمـوزش بـرای ایـن حجـم از کتـاب و
بیـش از دویسـت هـزار همکار معلـم و کادر اجرایـی مدارس
(کـه عهـدهدار اجـرای برنامـه ویـژه مدرسـه هسـتند) کاری
سـخت ،پیچیـده و مسـتلزم صـرف زمـان زیـادی میباشـد.
(ويژهنامة پاية دهم)

برنامهریـزان امـر آمـوزش ضمـن خدمـت در دفتـر تألیف ،با
عنایـت به شـرایط خاص کشـور ،آموزشوپـرورش ،همکاران
معلـم و کادر اجرایـی مـدارس و فرصـت محـدود آمـوزش،
و جهـت بهـرهوری بیشـتر چنـد سیاسـت را در ایـن زمینـه
مدنظـر قـرار دادهاند:
الـف .در آمـوزش ،بـه دورههـای حضـوری محـدود و کوتاه
بسـنده نمیشـود ،بلکـه شـرکت مؤلفـان در جلسـات
هماندیشـی معلمـان در مناطـق و اسـتانها ،تکمیلکننـدة
دورههـای حضـوری میباشـد کـه جریـان آمـوزش و ارتباط
مؤلفیـن و معلمیـن را بهبـود میبخشـد؛
ب .بـرای کتابهایـی هماننـد فارسـی ،1نـگارش  ،1عربـی،
تعلیمـات دینـی و ...کـه توسـط یک گـروه درسـی تدوین و
تألیـف شـده اسـت و توسـط یـک معلم بایـد تدریس شـود،
در جـدول سـاعات دورههـای آمـوزش ضمـن خدمـت یـک
دوره تعریـف شـده تـا مـدرس اعـزام شـده در فرصـت مقرر
هـم از ارتبـاط و انسـجام مطالب و هم از وجوه تشـابه و تمایز
کتابهـای مزبـور بهـرة بیشـتر ببـرد و بـا اطالعـات کافی و
وافـی بـه آمـوزش معلمان محـل خدمـت خویش بپـردازد.
ج .تأکیـد بـه فیلمهای آموزشـی «بر فراز آسـمان» بهعنوان
یکی از مواد آموزش معلمان در بسـتة آموزشـی
د .بـا توجـه بـه تصمیمات اتخـاذ شـده در آخرین جلسـات

مرکـز آمـوزش ضمـن خدمت مقـرر شـد دورههـای آموزش
معلمـان به شـکل تلفیقی (آموزش حضـوری و غیرحضوری)
انجـام پذیـرد .لذا همکاران محترم نسـبت به شـرکت در هر
دو دورة اشـاره شـده جهـت تکمیـل فراینـد آمـوزش عنایت
ویـژهای داشـته باشـند.گروههای درسـی دفاتـر تألیـف از
ابتدای اجرای سـند تحـول بنیادین و زیرنظامهـای آن ،همة
فعالیتها و برنامههای خویش را در راسـتای آن اسـناد تهیه
و اجـرا نمودنـد و بـا همـکاری همـة دسـتاندرکاران عرصـة
تعلیموتربیـت بهویـژه معلمـان گرامـی بخشـی از تحـول را
عملـی کردنـد .در این فرایند آموزش نیروی انسـانی و همراه
سـاختن برنامهریـزان و مجریـان بیش از پیش ضـرورت دارد
تـا بـا تبییـن چینههـای گوناگون تولیدات آموزشـی توسـط
مؤلفـان شـاهد کمتریـن فاصلـه بیـن برنامههای قصد شـده
اجرا شـده و کسـب شـده باشیم.
منابع
 .1سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
 .2مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
 .3سند برنامه درسی ملی
 .4بخشنامه شماره  400/32425مورخه  1395/3/3معاونت
آموزش متوسطه وزارت متبوع
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برنامة ويژة مدرسه

دكترمحمود اماني طهراني

شوپـرورش و جـدول دروس مصـوب بـه
شـوراي عالـي آموز 
شـمار ميآيـد.

 25پرسش و پاسخ
دربارۀ برنامه ويژه مدرسه

به منظور تحقق شيوهنامة اجرايى
راهكار 5-5سند تحول بنيادين و 13-2
برنامه درسى ملى

 1برنامـة ويـژه مدرسـه ،و بـه عبـارت ديگـر برنامة
درسـي سـطح مدرسـه ،به چـه معناسـت و چـه ايدة
كلـي را مطـرح ميكنـد؟
برنامـه ويـژه مدرسـه ،در مقـام اجـرا ،بـه مدرسـه (مديريـت و
شـوراي مدرسـه) اختيـار ميدهـد كـه بـراي زمانـي معيني از
برنامـة درسـي رسـمي مدرسـه -كـه هم اكنـون مجموعـاً 50
تـا  100سـاعت در سـال تعييـن شـده اسـت -طبـق ضوابـط
و چارچوبـي معيـن ،درسهـا يـا فعاليتهـاي جديـدي را
برنامهريـزي كنـد و خـود آن را بـراي دانشآمـوزان مدرسـه به
اجـرا درآورد.
ايـدة كلـي ايـن برنامـه لزوم بـودن دو سـطح برنامة درسـي در
مدرسـه ميباشـد .يكي برنامه درسـي اصلي كه متمركز اسـت
و در سـطح كشور مسـئوليت رشـد و پرورش عام دانشآموزان
را بـر عهـده دارد .و بيـش از  95درصـد سـاعات آمـوزش را بـه
خـود اختصـاص ميدهـد .دوم برنامـه درسـي سـطح مدرسـه
كـه امـكان ويژهسـازي آموزش را بر اسـاس نيازسـنجي داخلي
مدرسـه و سـنجش امكانـات بالفعـل و بالقـوه آن در محيـط
اجتماعـي مدرسـه فراهم ميسـازد.
برنامـه ويژه مدرسـه گرچـه جزء برنامه درسـي مشـترك ملي
نيسـت امـا بهطـور مطلـق اختيـاري نيسـت ،يعنـي در حـد
سـاعات تعييـن شـده جـزء الزامات نظـام آموزشـي و مصوبات
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 2فلسـفة وجودي ،ضـرورت ،چيسـتي و وجوه مفيد
برنامة ويژه مدرسـه چيسـت؟
برنامـة ويژه مدرسـه فرصتي را فراهـم ميكند كه مديريتهاي
مـدارس در مقـام «برنامهريـز درسـي» بـراي بخـش معيني از
زمـان آموزش رسـمي قـرار گيرنـد ،و اين خـود زمينههاي زير
را رشـد و پـرورش ميدهد:
الف .نزديك شـدن آموزشها به نيازهاي عيني و خواسـتهاي
دانشآمـوزان و والدين آنها؛
ب .بهرهگيري و اسـتفاده از موقعيتهاي منطقـهاي در آموزش
و احيـاي فرصتهاي قابل اسـتفاده در فضاي يادگيري؛
پ .رشـد دادن و ارتقا بخشـيدن به سـطح مديريت و كاركنان
مدرسـه از سـطح مجـريِ صـرف برنامههاي درسـي به سـطح
طـراح و سـازمان دهندة برنامه درسـي؛
ت .فراهم سـاختن فضـاي انتخاب بـراي دانشآمـوزان و ايجاد
زمينـه بـراي توجه بـه جنبة انفـرادي آموزش؛
ث .بـه ميـدان فراخوانـدن والديـن -به ويـژه والدين مشـاركت
جـو و توانمندتـر -در پيشـنهاد دادن موضـوع ،طراحـي برنامه،
سـازماندهي و اجـرا ،و ارزشـيابي برنامـه و پشـتيباني از آن در
همـه مراحـل كه موجب ميشـود آنها بيشـتر احسـاس مؤثر
و مفيـد بـودن بنمايند؛
ج .ارتقـاي نـگاه بـه مدرسـه و تلقي مدرسـه به منزلـة «محور
توسـعة محلـه و شـاخص بالندگـي آن» يعنـي محلـه بـراي
مدرسـه ،مدرسـه بـراي محله.
 3چشـمانداز مدرسـة مجـري و حامـي برنامـ ة ويژة
مدرسـه چيست؟
چنيـن مدرسـهاي علاوه بـر ارائـه برنامـه درسـي رسـمي و
متمركـز ،بـراي طول سـال تحصيلي خـود برنامهريزي درسـي
ويـژهاي را تـدارك ميبينـد و در ايـن زمينه سـعي ميكند كه
محيـط يادگيـري غنيتـر ،رشـددهندهتر و مفيدتـري را براي
دانشآمـوزان خـود فراهـم سـازد .مديـر چنيـن مدرسـهاي،
برنامه درسـي در سـطح مدرسـه را يك فرصت فكورانه ،همراه
بـا آزادي عمـل ميدانـد كـه مجالي را بـراي بـروز توانمنديها
و خالقيتهـاي نهفته و در نتيجه رضايتمندي بيشـتر خود او،
همكارانـش ،دانشآمـوزان و اولياي ايشـان فراهم ميسـازد ،نه
اينكـه بـار اضافهاي بر دوش او نهاده شـده اسـت و او بايد عالوه
بـر كارهـاي عادي بـا دلتنگي و اجبـار ،الاقل بهصـورت صوري
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آن را انجـام دهد.
 4برنامة ويژه مدرسه چه چيز نيست؟
ايـن برنامـه مطلقـاً بـه معنـاي برگـزاري كالسهايـي بـراي
ترميـم يـا تقويـت دروس هفتگـي ،يعنـي اجـراي كالسهاي
كمـك آموزشـي و كمـك درسـي ،حـل تمريـن ،رفع اشـكال،
تيزهوشـان ،آمـوزش زبـان خارجـي ،آمادگـي بـراي امتحانات
نهايـي و المپيادهـاي علمـي ،كنكـور و مشـابه آن نيسـت.
همچنيـن اجـراي برنامههـاي جشـنوارهاي عمومـي ماننـد
جشـنوارههاي ورزشـي و هنـري را بـه سـختي ميتـوان بـه
عنـوان برنامـه درسـي ويـژه مدرسـه تلقـي نمـود.
برنامههـاي مناسـبتي و تبليغي را نيز ،فقط هنگامـي كه داراي
برنامـه و بـار آموزشـي قصد شـده و معين باشـند ،ميتـوان به
عنـوان برنامه ويـژه مدرسـه در نظر گرفت.
مسـابقاتي ماننـد مشـاعره ،مسـابقات آزمايشـگاهي ،سـرود،
عكاسـي و نمايـش فقـط هنگامـي قابـل ارائـه در برنامـه ويژه
مدرسـه هسـتند كـه داراي جلسـات آموزشـي نيـز باشـند.
 5آيـا چنين برنامـهاي در ايـران يا كشـورهاي ديگر
جهان سـابقه دارد؟
در كشـورهاي مختلـف جهان طيـف گسـتردهاي از برنامههاي
درسـي ،از تمركـز كامل تـا كام ً
ال غيـر متمركز وجـود دارد .در
كشـورهاي داراي نظـام كام ً
ال متمركز ،هم برنامه درسـي و هم
مـواد آموزشـي از جملـه كتاب درسـي بهطور كامـل در اختيار
مـدارس قـرار ميگيرند و معلمـان ،حداكثر تنها در مقـام اجرا،
ميتواننـد در مقـام مجـري فكور ايفـاي نقش نماينـد .البته در
بعضـي از ايـن كشـورها ،تنهـا برنامه درسـي به مدارسـي ابالغ
ميشـود و تـدارك مـواد آمـوزش بر عهـدة معلمان اسـت .اين
تـدارك گاهـي از طريق انتخاب كتابهاي توليد شـده توسـط
ناشـران و گاهي از طريق توليد مسـتقيم مواد آموزشـي توسط
معلمـان انجام ميشـود.
در كشـورهاي داراي نظـام غيـر متمركـز نـه برنامـه درسـي
خاصـي بـه مدارس ارسـال ميشـود و نه مواد آموزشـي خاصي
در اختيـار آنهـا قرار ميگيرد .بلكه شـوراي مدرسـه و معلمان
هسـتند كه تدارك محتـواي يادگيري را بهطـور كامل برعهده
دارند.
اما در بيشـتر كشـورهاي جهان تركيبي از دو نوع برنامه درسي
متمركـز و غيرمتمركز ديده ميشـود .در سـند تحول بنيادين
شوپـرورش (بنـد )5-5و برنامـه درسـي ملي ايـران (ماده
آموز 
 )13نيـز چنين الگويي ارائه شـده اسـت.
الزم بـه ذكـر اسـت كـه ،در مقـام عمـل ،بسـياري از مـدارس

غيردولتـي و بعضـي از مـدارس دولتـي كشـورمان تجربـهاي
طوالنـي در برنامههـاي ويـژة مدرسـه را در كارنامـه خـود
دارنـد .ايـن برنامههـا معمـوالً بـا عناوينـي ماننـد پروژههـاي
علمـي و آموزشـي ،سـمينارهاي ارائـه فعاليتهاي پژوهشـي،
نمايشـگاههاي هنـري ،كالسهـاي ويـژه و فوق برنامـه به اجرا
در ميآينـد.
 6زمينههـاي محتوايـي بـراي ارائـه برنامـه ويـژه
مدرسـه وجـود دارد و چـه نـوع برنامههايـي قابليـت
ارائـه دارد؟
بهطـور كلـي هـر برنامـهاي كـه در رشـد دانشآمـوزان در
سـاحتهاي شـشگانه رشـد و تربيـت ،يعنـي رشـد اعتقادي
و دينـي و اخالقـي ،رشـد علمـي و فناورانـه ،رشـد سياسـي و
اجتماعـي ،رشـد هنـري و زيبايـي شناسـانه ،رشـد زيسـتي و
بدنـي ،و رشـد اقتصـادي و حرفـهاي و معيشـتي دانشآمـوزان
مؤثـر واقع شـود ،امكان ورود بـه برنامة ويژة مدرسـه را دارد .به
عبـارت عملياتيتـر ،برنامههـاي همراسـتا و حامـي حوزههاي
تربيـت و يادگيـري يازدهگانه برنامه درسـي ملـي ،يعني حوزه
دينـي ،قـرآن و عربـي ،حـوزه علـوم تجربـي ،حـوزه فرهنگ و
هنـر ،و  ...ميتواننـد زمينه طراحـي و ارائه برنامه ويژه مدرسـه
قـرار بگيرند.
بـر ايـن اسـاس ،تنـوع بسـياري ،هـم در موضـوع برنامهها ،هم
در انتخـاب قالـب و چگونگـي اجـراي آنهـا ،و هـم در عـوض،
رسـانههاي يادگيـري و مـواد آموزشـي بـه وجـود ميآيـد.
موضوعاتـي ماننـد آمـوزش يك هنـر ،يك حرفه ،يـك موضوع
علمـي ،يـك مهـارت ،يـك آيين و سـنت محلي ،يـك مبحث
ي محلي و منطقـهاي ،يـك دوره تاريخي،
اعتقـادي ،يـك ويژگ 
يـك مكتـب فكـري يـا سياسـي يـا اجتماعـي ،يـك رشـته
ورزشـي ،يك مسـئله زيسـتمحيطي ،يك معضـل اجتماعي،
يـك ميـراث فرهنگـي و  ...مـي توانند بسـتر يادگيـري جديد،
مفيـد ،كاربـردي و جذابـي را فراهـم كنند.
از نظر نحوه عمل يا اجرا هم گسـترة وسـيعي از فعاليت وجود
دارد؛ از يك بازديد يك سـاعته تا يك كارگاه عملي يك سـاله،
از يـك كالس معمولـي تـا يك فعاليت پـروژهاي تمام عيـار ،از
يـك ارائه مسـتقيم تا يـك كار پژوهشـي دانشآمـوزي ،از يك
فعاليـت انفرادي تا يك كارگروهي سـازماندهي شـده.
بـه لحـاظ رسـانههاي يادگيـري و مـواد آموزشـي نيـز بـا
تنـوع فراوانـي روبـهرو هسـتيم .نـه تنها اسـتفاده از شـيوهها و
امكانـات اوليـة آمـوزش ماننـد كتاب ،جـزوه و حتـي محتواي
شـفاهي همچنـان مـورد تأييد و تأكيد اسـت .بلكه اسـتفاده از
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امكانـات نـو پديد مانند نمايـش فيلم و اسـتفاده از محيطهاي
چندرسـانهاي نيـز در اختيـار طراحـان دورههـا قـرار دارد.
 7برنامه درسـي ويژه ،در سـطح مدرسـه شـامل چه
عوامـل و عناصري ميشـود؟
ت آن؛
الف .عنوان برنامه و توصيف كلي 
ب .هدف برنامه؛
پ .محتواي برنامه؛
ت .حجم زماني و چگونگي زمانبندي اجرا؛
ث .گروه مخاطبان و نحوه انتخاب ،اندازه گروه؛
ج .نحوة برگزاري ،اعم از كالس ،كارگاه ،پروژه ،سـمينار ،بازديد،
كار عملي و  ...؛
چ .مواد و رسانههاي يادگيري؛
ح .فضا ،امكانات ،ابزارها و وسايل و تجهيزات مورد نياز؛
خ .مجري يا مجريان برنامه؛
س .عملكـرد مـورد انتظـار پـس از اجـراي برنامـه و نحـوة
ارزشـيابي؛
ش .نحـوه ارتبـاط و اتصـال برنامـه بـه حوزههـاي تربيـت و
يادگيري برنامة درسـي ملي و مأموريت و اهداف دوره تحصيلي
(و ارتبـاط و انسـجام با دروس دوره تحصيلـي در صورت وجود)
 8چـه راههايـي بـراي ارتقـاي كيفيـت برنامـة ويژه
وجـود دارد؟
الـف .انتخـاب موضوعات مفيـد و برآمـده از خواستسـنجي و
نيازسـنجي دانشآمـوزان و خانوادههـا ،بهطـوري كـه مرتبط با
زندگـي واقعي آنها باشـد؛
ب .اسـتفاده از امكانات محلي اعم از منابع انسـاني ،منابع مادي
و ....؛
پ .برگزاري فعاالنه و خالقانة برنامه در عمل؛
ت .داشتن بروندا د يا محتواي مفيد و قابل توجه؛
ث .تلفيـق رشـتهها و موضوعـات با يكديگر و به ويـژه توجه به
وجـود وجه هنـري برنامههاي ارائه شـده؛
ج .بهكارگيـري سـازوكارهاي مؤثـر در ترغيـب معلمـان بـه
مشـاركت جـدي در برنامـه.
 9نحـوه اختصـاص زمـان بـراي اجـراي برنامـه ويژه
مدرسـه چگونه اسـت؟
تخصيـص  50تـا 100سـاعت آمـوزش برنامـة ويـژه بـراي هر
مدرسـه ،از اختيارات مدرسـه اسـت و توسـط مديريت مدرسه
برنامهريـزي و اجـرا ميشـود.
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براسـاس مصوبـة مـاده  13برنامـه درسـي ملـي ،مجمـوع
سـاعتهاي درس دورة دوم متوسـطه نظـري ،در هـر سـال،
برابـر  1295سـاعت اسـت كـه در قالـب  37هفتـه و هر هفته
 35سـاعت برنامهريـزي ميشـود .ايـن حجم براي شـاخههاي
فنيوحرفـهاي و كاردانش تا  40سـاعت در هفتـه قابل افزايش
اسـت 37 .هفتـة موردنظـر همـة هفتههـاي سـال تحصيلـي
را ،از اول مهرمـاه تـا آخـر خـرداد (بهجـز دو هفتـه تعطيلات
نـوروزي) در برميگيـرد ،و از ايـن ميـان ،چون بهطـور معمول
تقريبـاً  6هفتـه از ايـن زمـان صرف امتحانـات نيمسـال اول و
دوم ميشـود ،در مجمـوع حدود  31هفته آموزشـي فعال باقي
ميمانـد .بـر ايـن اسـاس ،برنامهريـزان و مؤلفـان كتابهـاي
درسـي ،كتابهـا را بـه گونـهاي طراحـي كردهاند كـه آموزش
هـر درس در حـدود  28هفتـه بـه پايان برسـد .با اين حسـاب
حـدود  3هفتـه ،برابر با حدود  100سـاعت ،براي سـازماندهي
برنامـه ويـژه مدرسـه باقـي ميماند.
بديـن ترتيـب مدرسـه ميتواند سـاعات برنامة ويژة مدرسـه را
ن دهد .مدرسـه همچنين
نيـز در ضمـن برنام ة هفتگي ،سـاما 
آزادي عمـل دارد كـه در طراحـي برنامه خود ،بخشـي از برنامه
ويژه مدرسـه را در ساعات غيررسـمي ،مانند بعدازظهر روزهاي
عـادي ،روزهـاي پنجشـنبه و جمعـه و حتي تعطيلات برگزار
نمايـد .بهطوري كه مجموع سـاعات اين برنامه از  100سـاعت
تجاوز ننمايد.
 10انتخـاب عنوانهـا و سـازماندهي محتـواي برنامه
ويـژه چگونـه و توسـط چـه كسـي صـورت خواهـد
گر فت ؟
انتخـاب عناويـن برنامههـاي ارائـه شـده ،و نيـز هـدف ،محتوا
و سـرفصلهاي هـر برنامـه را شـوراي مدرسـه بـا هدايـت و
مسـئوليت مديـر مدرسـه انجـام ميدهـد.
بديهـي اسـت هـر يـك از معلمـان يـا اوليا يـا افـراد حقيقي و
متخصـص بيروني و نيز مؤسسـات حقوقي دولتـي و غيردولتي
ميتواننـد پيشـنهاددهندة اجـراي يـك برنامـة آموزشـي در
مدرسـه باشـند ،امـا تصميمگيـري نهايـي با شـوراي مدرسـه
اسـت .شـوراي مدرسـه همچنين ميتواند نسـبت به سـفارش
طراحـي و اجـراي برنامههـاي خـاص مورد نظـر خود بـه افراد
ذيصلاح اقـدام نمايد.
 11تأييد و اجراي برنامة ويژه برعهدة كيست؟
تأييـد برنامههـا و مسـئوليت رعايـت چارچوبهـاي مصـ ّوب
و ابالغـي بـر عهـدة مديـر مدرسـه بـه عنـوان رييـس شـوراي
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مدرسـه اسـت و او بايـد تنهـا پـس از اجـرا گـزارش كار را بـه
شوپـرورش برسـاند.
اطلاع مسـئوالن ذيربـط در اداره آموز 
 12بايدها و خطوط قرمز اين برنامه چيست؟
الف .رعايت سياسـتهاي مص ّ ِوب نظـام در عرصههاي فرهنگي
و توجـه به ارزشهـاي ديني ،انقالبي و اخالقي؛
ب .پرهيـز از برنامههايـي كـه ميتواننـد حساسـيت برانگيـز و
حاشـيهزا باشند.؛
پ .كالسهـاي تقويتـي دروس رسـمي بـه مثابـة برنامـة ويژه
مدرسـه تلقي نشـود.
13مديريـت تأميـن منابـع مالـي و پشـتيباني ،امـور
اجرايي ،نيروي انسـاني و  ...برعهده كدام بخش اسـت؟
دورههـاي ويژة مدرسـه بـا مديريت و اختيارات داخلي مدرسـه
سـازماندهي و اجـرا ميشـود .در ايـن راسـتا مديـر مدرسـه با
همراهـي انجمـن اوليـا و مربيـان بايـد كار را بهگونـهاي دنبال
نمايـد كـه در شـرايط خـاص آن مدرسـه قابليـت اجرا داشـته
باشد.
در مـدارس فاقـد امكانـات مالي بايد بـر روي طراحـي و اجراي
برنامههـاي كمهزينـهيـا بيهزينـه متمركز شـد ،كـه از جمله
اسـتفاده از معلمـان عالقهمنـد بـراي آمـوزش و ديگـر افـراد
داوطلـب بـراي تهيـه امكانـات اسـت .خلـق امكانـات يكـي از
مالكهـاي توانمنـدي و كارآيـي مديريت محسـوب ميشـود.
روشـن اسـت كه كارآيي يك سيسـتم امري مطلق نيسـت و با
توجـه بـه شـرايط و امكانات سـنجيده ميشـود.
14ويژگيهـا و صالحيتهـاي معلـم در برنامـه ويـژه
چيست ؟
همـه كسـاني كـه در طراحـي و اجـراي برنامـه ويـژه مدرسـه
مشـاركت دارنـد بايـد از صالحيتهـاي عمومـي ،تخصصـي و
اخالقـي معلمـي برخـوردار باشـند .تشـخيص اين موضـوع بر
عهـده مدير مدرسـه اسـت.
15ارزشـيابي پيشـرفت تحصيلـي و كارنامـه پايانـي
نوبـت اول و دوم در ايـن برنامـه چـه جايگاهـي دارد؟
عناويـن فعاليتهاي انجام شـده توسـط هر دانشآمـوز ،همراه
كمـي) در
بـا ثبـت چگونگـي عملكـرد او (در مقيـاس كيفي و ّ
كارنامـه جداگانـهاي تنظيم ميشـود و خالصـة آن ،به ترتيبي
كـه معيـن خواهـد شـد ،در ذيل عنـوان درسـي «برنامـة ويژة
مدرسـه» در كارنامـه دانشآمـوز ثبت خواهد شـد.

 16نظـارت ،ارزشـيابي عملكـرد ،پايـش ،تشـويق و
تقديـر و  ...چگونه و توسـط چه كسـاني صورت خواهد
گر فت ؟
نظـارت ،ارزشـيابي عملكـرد و تشـويق و تقديـر از طراحـان
و مجريـان برنامـه و نيـز حاميـان و دانشآمـوزان در توسـط
مديـر مدرسـه انجـام ميشـود .و هميـن كار در مـورد مديران
شوپـرورش مربـوط،
و شـوراهاي مـدارس توسـط ادارة آموز 
براسـاس كيفيـت گـزارش ارائه شـده توسـط مدرسـه ،و تحت
عناوينـي مانند «طرح تعالي مديريت مدرسـه» و ماننـد آن ،از
سـطح منطقـه تا سـطح ملـي ،انجـام ميشـود.
ايـن نظـارت بايـد قاعدهاي بـراي اشـاعه ايدههـا و تجربيات در
سـطح ملي منجر شـود.
17نحوة مشـاركت انجمن اوليا و مربيـان و نيز هر يك
از اوليـاي دانشآموزان در اين برنامه چگونه اسـت؟
خيرين حامي مدرسـه ميتوانند
اوليـاي دانشآمـوزان و جامعه ّ
در مقـام پيشـنهاددهنده ،ارائـه كننده ،دسـتيار اجرايي ،حامي
و پشـتيبان و تأمينكننـده منابع مادي و مالـي و فراهم كردن
امكانـات ايفاي نقش نمايند .در ايـن صورت اجراي فعاليتهاي
برنامـة ويژه مدرسـه از قـوت فوقالعـادهاي برخوردار ميشـود.
اوليـاي دانشآمـوزان نيـز در مقام پيشـنهاد دهنـده ميتوانند
موضوعـات مـورد نظـر خـود را از طريـق انجمـن مدرسـه بـه
مديريـت و شـوراي مدرسـه اعلام نماينـد .و حتـي اگـر افراد
مناسـبي را بـه عنوان مـدرس ميشناسـند معرفي كنند.
 18وظايـف قانونـي معاونتهـاي وزارت آمـوزش
وپـرورش در خصـوص برنامـه ويـژه چيسـت؟
سـازمان پژوهـش و برنامهريـزي آموزشـي وظيفـه طراحـي
چارچـوب فكـري برنامه ويژه مدرسـه را بر عهـده دارد .معاونت
آموزشـي مسـئول پايـش و مراقبـت از اجـراي برنامـه اسـت و
نقـش اصلـي را برعهده دارد .آموزش مديـران و معاونان مدارس
وظيفـة مركـز نيـروي انسـاني وزارت اسـت كـه بـا همـكاري
سـازمان پژوهـش و معاونـت آموزش متوسـطه انجام ميشـود.
معاونـت پرورشـي نيز با بسـيج كـردن نيروهاي خـود و تغذيه
فكري ايشـان و بهكارگيري تجربه انباشـته خود در برنامهريزي
و اجـراي فعاليتهـا بايـد نقـش مؤثر خـود را ايفـا نمايد.
19امكانات و محدوديتهاي اجراي برنامه چيست؟
مهمتريـن امـكان ايـن برنامـه ،آزادي عمل مدرسـه در طراحي
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و اجـراي برنامـة ويـژة مـورد نظـر خـود براسـاس نيازسـنجي،
خواستسـنجي و سـنجش امكانـات خود اسـت .ايـن موضوع
زمينة رشـد مدرسـه را در اموري چون طراحي ،سـازماندهي و
اجـراي برنامه درسـي ويـژه فراهم ميسـازد و تمامـي امكانات
بالقـوة مدرسـه را در بسـتر فرهنگـي اجتماعـي آن بـه ميدان
عمـل فـرا ميخواند از يك سـو تـوان دانشآمـوزان ،خانوادهها،
التحصيلان پيشـين مدرسـه و منابـع انسـاني شايسـته
فارغ
ِ
محلـي و از سـوي ديگـر امكانـات و تجهيـزات و موقعيتهـاي
قابـل اسـتفاده محلـي ،و همچنيـن بسـتر فرهنگـي ،آداب و
رسـوم و هنرهـا و ميـراث فرهنگي منطقـه همگـي از امكانات
و سـرمايههاي اجـراي برنامـه ويـژه مدرسـه به شـمار ميآيند.
خواسـت ،همراهي و پشـتيباني اوليا نيز عنصـري حياتبخش
در ايـن عرصه محسـوب ميشـود.
مهمتريـن محدوديت در اجراي ايـن برنامه ،وجود نگاه حداقلي
بـه كاركـرد مدرسـه و رضايـت دادن بـه كمتريـن انتظـارات از
عملكرد مدرسـه از سـوي ادارهكننـدگان نظام آموزشـي اعم از
سياسـتگذاران كالن تا مديريت مدرسـه اسـت .ناديده گرفتن
ظرفيتهـا و تمركـز صرف بـر روي بخش تجويـزي برنامههاي
درسـي و تأكيـد بـر آموزشهـاي آزمونمـدار بـه طـور جـدي
بـه حـذف برنامة درسـي ويژة مدرسـه ميانجامد .علاوه بر آن
محروميتهـا و محدوديتهـاي شـديد مـادي و مالـي و فقـر
فرهنگـي بسـتر اجتماعـي مدرسـه ميتواند دسـت مسـئوالن
ِ
مدرسـه را در اجرائـي كـردن برنامههـا ببنـدد .احسـاس نيـاز
نكـردن دانشآمـوزان و اوليـا و مربيـان بـه ايـن برنامهها عامل
اصلـي ناديـده گرفته شـدن برنامه يـا اجراي صـوري و ظاهري
آن بـه شـمار ميآيد.
20بـراي نمونـه ،تقويم اجـراي سـاالنة مدرسـه براي
اجـراي برنامـه ويژه مدرسـه چگونه اسـت؟
جـدول تقويـم زمانبنـدي شـده اجـرا شـامل عنوانهـاي زير
اسـت كـه ميتوانـد هـر يـك سـتوني را در جـدول بـه خـود
اختصـاص دهد.
تاريـخ اجـرا ،عنوان برنامـه ،پايههـاي تحصيلي ،مسـئول اجرا،
محل برگـزاري ،تعداد جلسـات.
 21پـروژه به چـه معناسـت و يادگيـري پـروژه محور
چه مشـخصاتي دارد؟
پـروژه فعاليتـي اسـت به قـدر كافـي پيچيـده ،زمانبـر ،داراي
ماهيتـي چنـد بعدي و تلفيقـي (ابعاد ،متغيرهـا ،عوامل مؤثر و
رشـتههاي دخيـل متعـدد) و داراي ابهـام كه معمـوالً منجر به
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يـك توليد مشـهود يـا عيني قابـل ارائه ميشـود.
يادگيـري پروژه محور اصوالً پژوهش محور و از نوع كاوشـگري
اسـت كه بـر جنبههاي تحقيـق آزمايشـي ()Investigation
بيـش از جمـعآوري و تحليـل دادههـا ( )Researchتأكيـد
ميكنـد .ايـن نوع يادگيـري نيازمنـد بهكارگيـري مهارتهاي
مختلـف فراينـدي از جملـه مشـاهده ،بازديـد ،جمـعآوري
اطالعـات ،طراحـي تحقيـق ،كنتـرل متغيرهـا ،بهكارگيـري
ابـزار ،اندازهگيـري ،تحليـل تفسـيريافتهها و پيشبينـي و
فرضيهسـازي اسـت .شـروع يادگيـري پـروژهاي از انتخـاب
موضـوع يا مسـئله آغاز ميشـود و معموالً به صـورت گروهي و
تيمـي در گروههـاي كوچك سـه تا پنـج نفره انجـام ميگيرد.
انجـام بعضـي از فعاليتهـاي پـروژهاي نيازمنـد وجـود افـراد
مشـاور يا راهنماسـت ،در حالي كه بسـياري از فعاليتها بدون
نيـاز بـه اسـتاد راهنما و صرفـاً از طريق دريافـت راهنماييهاي
كلـي قابل انجام اسـت .ايـن راهنماييهـا در كتابهاي موجود
در بـازار آمـده اسـت و در سـايتهاي معتبر نيز وجـود دارد.
هـر يادگيـري پروژهاي دسـتاوردي دارد كه بايد ارائه شـود .اين
ارائـه معمـوالً در مراسـم نمايشـگاهي در مدرسـه بـا دعـوت از
خانوادههـا و مدعويـن انجام ميشـود.
 22نمونـهاي از پروژههـاي قابـل انجـام در دورة دوم
متوسـطه چيست؟
سـاخت يـك وسـيله ،ثبت يـك اختـراع ،بـه كارگيـري روش
علمـي در حـل يـك مسـئله ،طراحـي و انجـام يـك آزمايش،
كارهـاي روبوتيـك ،طراحـي سـازه ،توليـد يـك محصـول،
نمونهسـازي...،
23سمينار به چه معناست؟
سـمينار عرصـة نمايـش و نشـان دادن حاصـل تلاش
دانشآمـوزان در فعاليتهـاي مبتنـي بـر پژوهـش از نـوع
مطالعاتي ( )Researchاسـت .هـر گاه دانشآموزي به تنهايي
يا با همكاري گروهي از دوسـتانش درباره موضوعي به مطالعه،
گـردآوري ،دسـتهبندي و تحليل اطالعات بپـردازد و يافتههاي
خـود را در قالبـي منسـجم ،آگاهيبخش و نظاممنـد ارائه كند
سـمينار شـكل گرفته اسـت .بهكارگيري خالقيت شـخصي و
بهرهگيـري بهجـا و بيشـينه از رشـتههاي هنـري ،رسـانههاي
جديـد فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات ،و فضاي چندرسـانهاي
بـر مؤثـر بـودن ارائـه ميافزايـد .عرضه كـردن محصـول كار يا
فعاليـت در رشـد و پـرورش شـخصيت هـر دانشآموز نقشـي

(ويژهنامة پاية دهم)

برنامة ويژة مدرسه
بيبديـل دارد ،از ايـن رو تنهـا بـه عنـوان يـك روش بـه آن
نـگاه نميشـود بلكـه وجـه هدفـي آن نيـز بسـيار مهم اسـت.
يعنـي پـارهاي از اهـداف مرتبـط با رشـد دانشآمـوز در زمينة
خودبـاوري و اعتمادبهنفـس جز از اين طريق ميسـر نميشـود.
در سـمينار نه تنها طيف وسـيعي از روشها به كار ميرود بلكه
در عرصـة مخاطبـان نيـز ،طيفي گسـترده ،از يك همكالسـي
گرفتـه تـا مخاطبان جهاني -از خرد تـا كالن -را در برميگيرد.
از نظـر زمـان نيـز هميـن گسـتردگي وجـود دارد ،چـرا كـه
بسـياري از ارائههـا اساسـاً بهصورت غيرحضوري و غيرشـفاهي
از طريـق توليـدات مكتوب (مانند گـزارش ،اينفوگـراف ،مقاله،
قطعـه ادبـي و  )...و غيـر مكتـوب (ماننـد فيلم ،قطعـه صوتي،
نماهنـگ يـا كليپ ،قطعـات نمايشـي و  )..انجام ميشـود.
در سـمينار گاهـي فقط يك نفـر ايفاي نقش ميكنـد و گاهي
خـود به عرصـة كار گروهي تبديـل ميگردد.
 24نمونههاي مناسـب براي كارهاي منجر بـه برگزاري
سـمينار كدام است؟
فعاليتهاي تحقيقي در عرصههايي مانند:
شـعر و ادب فارسـي ،دوره يـا رويـداد تاريخـي ،پاسـخ بـه
سـؤاالت و شـبهات دينـي ،موضوعات علمي و مرزهـاي دانش،
نوآوريهـاي فناورانـه ،مشـاغل ،مكاتـب فكـري يـا اجتماعـي
يـا سياسـي ،رشـتههاي هنـري ،مشـاهير و بـزرگان ،مسـائل
اجتماعـي و مشـكالت انسـاني ،محيـط زيسـت ،بهداشـت و
تندرسـتي ،مسـائل جهـان امـروز ،ميـراث فرهنگـي ،فرهنـگ
و تمـدن اسلام و ايـران ،تربيـت بدنـي و رشـتههاي ورزشـي،
گذشـته حـال و آينده تمدنها و كشـورهاي جهـان ،مفاهيم و
موضوعات اقتصادي ،صنعت ،گردشـگري ،كشـاورزي ،خدمات
و ...
 25بـراي اشـاعه و ترويـج ايـن برنامـه چـه ميتـوان
كر د ؟
مهمتريـن روش اشـاعه ايجـاد فضايـي بـراي كمـك فكـري
مـدارس بـه يكديگـر در اجـراي ايـن برنامـه اسـت .بـه عبارت
ديگـر ،در صـورت ايجـاد ارتبـاط بيـن مديـران و شـوراهاي
مـدارس همجـوار و همفكـري و تبـادل تجربيـات بيـن آنهـا
ميتـوان الگويـي را بـراي اشـاعه و ترويـج برنامه ويژه مدرسـه
و زمينهسـازي بـراي ايجـاد شـبكهاي مجـازي بـراي اشـتراك
گذاشـتن ايدهها ،برنامهها و محتواهاي توليد شـده ،امكانات و
آمادگيهـا بـه وجـود آورد.

كورش اميرينيا

توصی ههاى الزم
به مدیران مدارس

درخصوص اجرای درست برنامهها به
منظور تحقق یافتن اهداف پیشبینی شده

اولیـن توصیـه به مدیران مدارس این اسـت که از فرصت
 10تـا  20درصـد زمـان اختصـاص یافتـه به خودشـان
حداکثر اسـتفاده را ببرند .محتـوای بعضی از دروس مثل
هنـر ،تاریخ ،جغرافیـا و  ...را میتوان بـه موضوعات بومی
و محلـی اختصـاص داد .در اینجـا مدیـران بایـد کمـک
کننـد و شـرایط اجـرا را برای معلمـان فراهم نمایند.
توصیـه دوم این اسـت که حتماً از بسـتههای پشـتیبان
اسـتفاده کنند .برای هر کتاب درسـی ،در سال تحصیلی
 ،95-96بسـتههای آموزشـی و نرمافزارهایـی پیشبینی
شـده اسـت کـه امیـد مـیرود معلمـان از آنهـا همـراه
کتاب درسـی بهعنوان پشـتیبان از کالس درس استفاده
کننـد .از آن جملـه باید بـه فیلمهای آموزشـی معلمان؛
نرمافزارهای آموزشـی؛ کتـاب کار و کتاب راهنمای معلم
اشـاره کرد.
ضمـن اینکـه به دبیران توصیه میشـود از سـایت رشـد
 WWW.ROSHE.IRبازدیـد کننـد بعضی برنامهها
و فیلمهای سـه تا پنـج دقیقهای نیز ،بهعنوان پشـتیبان
از کالس ،روی سـایت بارگـذاری شـده اسـت تـا در
کالسهـای درس فضـا و محیـط شـادابی بـرای حضـور
و مشـارکت جـدی دانشآمـوزان در فراینـد یاددهـی ـ
یادگیـری فراهم شـود.
توصیـه جـدی دیگر به همة همکاران در سراسـر کشـور
این اسـت که حتماً بـه جدول ،عناوین و سـاعات دروس
عنایت ویژه داشـته باشـند .برای هر درس شأن و جایگاه
خـاص خـودش را قائل شـوند و آن را در زمان و سـاعتی
که مشـخص و تعیین شـده اسـت ،تدریس کننـد .نباید
به بهانه کاهش سـاعت ،یک درسـی را فدای درس دیگر
کننـد ،زیرا هر درس برای خودش فلسـفة وجـودی دارد.
در نهایـت بـه رعایت تکزنگ  50دقیقـه در اجرای زمان
آموزش توجـه ویژه نمایند.
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برنامة ويژة مدرسه

دكتر حيدر توراني

مديرانمثبتانديش،
راهبرانتحول!
مديـران مثبتانديـش ،راهبـران تحولاند؛ صبـور ،انتقادپذير،
منعطف ،مسئلهشـناس و شـنوندة خوبي هسـتند؛ نگاه جامع
و عميـق دارنـد .در عيـن داشـتن نـگاه عميـق و پيرامونـي،
نـگاه مسـتقيم نيـز دارنـد .داشـتهها را بيشـتر از نداشـتهها
ميبيننـد .كلنگرنـد امـا جزءنگر نيز هسـتند .بيـش از توجه
بـه دروندادهـا بـه فرآيندهـا دل بسـتهاند .اصلاح فراينـد و
بهبـود مسـتمر كيفيـت دغدغـة ذهنشـان اسـت .همه چيز
را در پـول و امكانـات و وسـايل نميداننـد .معتقدند مهمتر از
پـول فكر اسـت و منظورشـان از فكـر تفكر و تعقـل و اصالح
روشهـا و فرآيندهـا و اسـتفادة بهينه از منابع انسـاني ،منابع
اطالعاتـي و نرمافزارهاسـت.
مديـران مثبتانديـش بـا واژة «نميتوانـم» بيگانهانـد.
اعتمادبهنفـس دارنـد و بـا تدبيـر و دورانديشـي خـاص خـود
ت فردي و جمعـي را بهاي ويـژه ميدهند.
احسـاس مسـئولي 
در پـي «بهـا» هسـتند نه «بهانـه» حرفهايي چون سيسـتم
خراب اسـت ،دوره و زمانه بد شـده ،نخواسـته اسـت ،قسمت
نبـوده و ...را بهانـه قـرار نميدهنـد و فرافكنـي نميكننـد.
مسـئوليت كارهـاي كـرده و نكردهشـان را ميپذيرنـد.
توجيهگـر امـور نيسـتند .به نارسـايي در عملكرد و بـازده كار
كميتگرا و اهـل جدول و
خويـش اعتـراف دارنـد .آمارسـاز و ّ
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گرافسـازي نيسـتند .بـه عقل و خـرد جمعي بهـا ميدهند؛
يعنـي مشـاركتپذيرند .بـراي اثبـات خـود نفـي ديگـران
نميكننـد .نميگوينـد خودشـان همهچيـز را ميدانند ،بلكه
معتقدنـد «همـه چيـز را همـگانداننـد» .در عقـل ديگـران
شـريك ميشـوند و به همه ُحسـن ظـن دارند .بر ايـن باورند
كـه بـراي انجـام هـر كاري يـك روش بهتر نيـز وجـود دارد.
آنچـه برايشـان مهـم اسـت همپايانـي اسـت نـه همروشـي؛
يعنـي روش كار خودشـان را بهترين نميداننـد .معتقدند كه
بـراي رسـيدن بـه يـك هـدف و مقصـود راههـاي متفـاوت و
مختلفي وجـود دارد.
بـا ايـن مقدمـه ،در پـي آنـم تـا نيمنگاهي كوتـاه امـا عميق،
بـه فراينـد اجـراي تحول بنيادين و مشـكالت فـراروي آن در
آموزشوپـرورش بهويـژه مدارس داشـته باشـيم و چراغهايي
را در اين مسـير روشـن كنـم؛ چراغهايي از جنس بلـور يا نو ِر
مهربانـي ،همدلي و همبسـتگي .به اين اميد كـه روندگان راه
تعالـي نظـام تعليموتربيت در كشـور با بصيرت بيشـتري گام
بردارند.
جايي كه ايستادهايم چه ميبينيم!
چنـدي اسـت كه بهعنـوان پژوهشـگر انجام وظيفـه ميكنم.
(ويژهنامة پاية دهم)

دور و نزديـك ،بـا سـرد و گرمهـاي پيـش روي اجـراي نظـام
تحول بنيادين آشـنا هسـتم .شـاهد زحمات دسـتاندركاران
اجـرا ،كـه در حـد امـكان و توانشـان ميكوشـند ،هسـتم.
نارسـاييهايي به چشـم ميخورد كـه علتها و داليلـي دارد.
بـا دقـت در اين عوامل ميتـوان ناكاميهاي تغييـرات متعدد
و اصالح سـاختار نظام آموزشـي كشـور را مشـاهده كرد:
 1تحـول ،زمينههـا و الزاماتـي دارد از قبيـل نگـرش،
برنامهريـزي ،هدايـت و رهبري ،سختكوشـي و منابع مادي،
مالـي .از ايـن ميان نگرش سـهم بيشـتري دارد كه متأسـفانه
الزامات آن فراهم نشـده اسـت .بهعنوان مثال ،اهالي مدرسـه
بـا مبانـي نظري تحول آشـنا نيسـتند و لذا قادر به اسـتدالل
و تشـريح آن نـزد يكديگـر بهويـژه والدين نميباشـند .برخي
نيـز ضرورتـي به فهـم آن نميبيننـد و سـريع ميخواهند به
اجـرا دسـت بزننـد و هميـن يك نقطـة ضعف بزرگ اسـت.
 2يكـي از نـكات اصلـي در مديريت و راهبري تحـول ،لزوم
توجه به رويكرد فرآيندمداري اسـت .محصول خوب دسـتاورد
فرآينـد خـوب اسـت .بهرغـم سـرمايهگذاري در وروديهـاي
نظـام آموزشـي ،اگـر فراينـد اصالح شـده و مطلوبي نداشـته
باشـيم ،منابـع موجـود بـه منافع تبديـل نخواهند شـد .بلكه
هـدر خواهنـد رفـت .البتـه زمانـي رويكـرد فرايندمـداري

جايگزيـن دروندادمـداري خواهـد شـد كـه اوالً ،حداقـل
منابـع مالـي و امكانـات و اختيـارات فراهـم بـوده و قوانيـن و
مقررات زايد نداشـته باشـيم؛ ثانياً مديران و رهبران آموزشي،
آموزشهـا و مهارتهـاي الزم را ،در زمينـه تكنيكها و فنون
مديريـت كيفيـت جامع و رهبري تحولي ،كسـب كرده و قادر
به مسـئلهيابي ،حل مسـئله و كشـف فرصتها باشند .چراكه
هـر «تحولـي ،در صـدد ايجـاد ارزش نـو بـراي موقعيتهـاي
آتي اسـت» .اكنـون كمبود منابـع مالي ،مـدارس را به قدري
در تنگنـا قـرار داده كـه مانـع آنهـا در پذيـرش اسـتدالل و
منطق فرايندمداري شـده اسـت.
 3معلمـان مـدارس ،بهرغـم عالقـه و ذوقي كه دارنـد ،فاقد
قابليـت و شايسـتگي حرفـهاي الزم براي اين تحول هسـتند.
آنهـا بـراي ادامه وضع موجود تربيت شـدهاند لذا تواناييهاي
آنـان چنـدان منطبق بـر تازههـاي علمي و روشهـاي جديد
نيسـت .البتـه حسـاب جمعـي از معلمان خلاق و كار آشـنا
بـا خيـل عظيـم معلمـان كشـور جداسـت .آموزشهايـي
كـه معلمـان تاكنـون دريافـت كردهانـد ناكافـي و بـراي همه
يكسـان نبـوده و عـدهاي هنوز نيازمنـد و مشـتاق آموزشاند.
آمـوزش مسـتمر معلمان براي كسـب شايسـتگيها و تربيت
قابليتهـاي الزم يـك «ضرورت» اسـت.
 4معيشـت معلمـان ،بهويـژه معلمـان مـرد ،و منزلـت
اجتماعـي و اقتصادي آنان كه در اسـناد تحولي گفته شـده و
بايـد بـه آن مبـادرت شـود جايش خالي اسـت و مـا هنوز در
ايـن زمنيه قـادر به ارائه طرحي مشـخص (كه البتـه بار مالي
آن قابـل تأمل اسـت) نبودهايم تا بدينوسـيله اميـدي در دل
معلمان ايجاد شـود.
ارزشـيابي فراينديِ پيشـرفت تحصيلي هنوز
 5نظـام جديد
ِ
بـه درسـتي جايگاه خـود را نيافته اسـت .اين در حالي اسـت
كـه ارزشـيابي تحصيلـي از مهمتريـن و اصليتريـن فرايندها
در امـر «تحـول» اسـت و نقـش كليـدي دارد و اگـر اصالح و

مديران مثبتانديش با واژة «نميتوانم»
بيگانهاند .اعتمادبهنفس دارند و با تدبير و
دورانديشي خاص خود احساس مسئوليت
فردي و جمعي را بهاي ويژه ميدهند .در
پي «بها» هستند نه «بهانه» حرفهايي چون
سيستم خراب است ،دوره و زمانه بد شده،
نخواسته است ،قسمت نبوده و ...را بهانه
قرار نميدهند و فرافكني نميكنند
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تعريـف شـود بسـياري از مؤلفهها و عناصر را بـا ارتقاي كيفي
خود ارتقـا خواهد داد.
 6ما با شـعار «بسـته آموزشـي» بهجاي كتاب درسـي وارد
مـدارس شـديم امـا آنچه هنـوز در مدارس اصل اسـت همان
«كتاب درسـي» اسـت و ابزارهاي ديگر با نارسـايي در محتوا،
روشهـا و توزيع و فهم درسـت مواجه اسـت.
 7از نظـر تجهيـزات و فضـاي كالبـدي آموزشـي (در قالب
سـاختار  )6-3-3با مشكالت و نارسـاييهايي مواجه هستيم.
بديهـي اسـت بـراي اجـراي سـاختار  3-3-3-3ايـن تنگنـا
مضاعـف خواهـد بود« .همـه چيز در ظاهـر آرام اسـت اما در
دلـش طوفان اسـت».
 8در راسـتاي تحـول بنياديـن «پژوهـش محـور شـدن و
براسـاس يافتههـاي پژوهشـي و علمـي تصميـم گرفتـن»
ضروريتر از گذشـته است ،لكن نارسـاييها و بالتكليفيهاي
موجود بر سـر راه پژوهش و پژوهشـگاه در حال فزوني اسـت
و ادامـه وضعيـت موجـود چالشبرانگيـز و دشـوار بهنظـر
ميرسـد.
ً
 9كاملا پذيرفتنـي اسـت كـه نظـام آموزشوپـرورش در
اجـراي طـرح تحـول بنياديـن بـا چالشهايـي روبهرو باشـد
ولـي همه دوسـت دارند ايـن كار با موفقيت انجـام گيرد .بايد
بپذيريـم كـه تـازه اول راهيـم و سـالها طول خواهد كشـيد
تـا بـه ميـوة نـاب تحول بنيـادي دسـت يابيـم .عجالتـاً آنچه
اكنـون نيـاز جدي اسـت تربيـت و آموزش مديـران مدارس و
متعهد شـدن مديران ارشـد به اجراي نقشـه راه سـند تحول
بنيادين اسـت.
 10از لـزوم همبسـتگي ملـي در رأس و كالن دسـتگاههاي
فرهنگـي ،علمـي و اجرايـي كـه بگذريـم ،به سـطوح مياني و
اجرايـي ميرسـيم كـه جـاي اراده و عزم اسـتاني و منطقهاي
(شـوراي اسـتان ،شـوراي آموزشوپرورش ،توانايـي و امكانات
محلـي) خالي اسـت .بهعنـوان مثال هنوز در حسـرت دورهم
نشسـتن مديـران و مسـئوالن شـهرها و شهرسـتانها بـه
ميزباني و احسـاس مسـئوليت و دغدغة اسـتانداران ماندهايم.
عالقهمنديـم بشـنويم كه اسـتاندار فالن اسـتان ،فرمانـداران،
بخشـداران ،ائمـه جمعه و جماعـات ،تجار ،نماينـدگان مردم

آدم مثبتانديش داراي اعتمادبهنفس،
اميدوار ،صادق ،صريح و منعطف است .محيط
پيرامون خود را از دريچه بدبيني نمينگرد و
محصول مطلوب ،حاصل نگرش و نگاه مثبت
است
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و ...خودشـان احسـاس نياز و ضرورت كردند كه به داد تحول
در آموزشوپـرورش برسـند و بـراي ايـن منظـور اقداماتـي
كردهانـد!
بهتر است چگونه ببينيم؟
 1مثبتانديش باشـيم .برخي از ما شـبيه شخصيت معروف
كارتـن گاليور هسـتيم .همان كه هميشـه ذكر زبانش اسـت:
«ديگـه كارمـون تمومـه؛ ميدونـم»! البتـه مثبتانديشـي
متفـاوت از سادهانديشـي اسـت .آدم مثبتانديـش داراي
اعتمادبهنفـس ،اميـدوار ،صـادق ،صريـح و منعطـف اسـت.
محيـط پيرامـون خـود را از دريچـه بدبينـي نمينگـرد و
محصـول مطلـوب ،حاصـل نگـرش و نـگاه مثبـت اسـت.
 2بـر «داشـتهها»يمان تكيه كنيم .داشـتهها ،نيروهاي جلو
برندهاي هسـتند كـه در صورت تقويـت ميتوانند بر نيروهاي
بازدارنـده غلبـه كننـد .ما اكنون آنقدر «داشـته» (فكـر ،نيرو،
مـواد ،پـول و )...داريـم كـه بـه كمـك آنهـا بتوانيـم زندگي
شـخصي و سـازمانيمان را بهتـر از آنچـه هسـت مديريـت و
رهبـري كنيـم .آنچه نداريم يا از آن غافليم توان و شايسـتگي
اسـتفاده از اين «داشـتهها» اسـت.
 3انتقادپذيـر و شـنونده باشـيم .تصـور ميكنيـم همـه
چيـز را ميدانيـم ،در حاليكـه بـه گفتـه بوعلـي سـينا
«همـه چيـز را همـگان داننـد ».سـخن كـه ميگوييـم خود
را شـنونده نميپنداريـم .بـه مقامـي كـه ميرسـيم خيـال
ميكنيـم عقلمـان زيـاد شـده اسـت ،غافـل از اينكـه اختيار
و مسـئوليتمان زيـاد شـده اسـت .از اينرو هيچكـس و هيچ
حرفـي را قبـول نداريـم ،از احـدي مشـورت نميپذيريـم و با
احـدي مشـورت نميكنيـم .تنهـا نظـر كسـاني را ميپذيريم
كـه خـود را مشـاور ما قـرار ميدهنـد و يا زبان به چاپلوسـي
و تملـق ميگشـايند.
 4نـگاه جامـع و مسـتقيم داشـته باشـيم و بيـن خطـوط
را هـم ببينيـم .از كودكـي بـه مـا گفتهانـد كـه در حيـن
دوچرخهسـواري بـه پاهايـت نـگاه نكـن؛ سـعي كـن دور را
ببينـي تا دوچرخهسـوار خوبي شـوي! در رانندگي با اتومبيل
هـم همينطـور ،علاوه بر جلـو ،به اطـراف و عقـب نيز توجه
داشـته بـاش .امـا امـروز كه مديـر و رهبر يك سـازمان بزرگ
شـدهايم چـي؟
 5انديشـهها و روشهـاي ناكارآمـد را كنـار بگذاريـم .همـة
مـا وقتـي كااليـي را خريـد ميكنيـم اول از هـر چيـز تاريـخ
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انقضـاي مصـرف آن را ميبينيم .حال چـرا در كار بزرگ اداره
يـك سـازمان بـه انديشـهها و روشهـاي ناكارآمدمـان وقتي
نميگذاريـم .آنهـا را كنـار بگذاريم و طرحهاي نـو دراندازيم.
بـه قـول معـروف اگر نشكسـت عوضش نكـن ،اگر تـا به حال
نشكسـته حـاال وقـت آن اسـت كه بشـكني و عوضـش كني،
اينگونـه اسـت كه يـك قدم بـه جلو برمـيداري!
 6از زاويـة ديگـران هـم ببينيم .ذهنمـان را عـادت دادهايم
تـا پيوسـته از دريچه خـود به ديگـران بنگريم و بـه اصطالح
از ظـن خود يارش شـويم .اينجاسـت كـه در قضاوتهايمان
دچـار خودبيني ميشـويم .از خـود فاصله بگيريـم و قدري از
زاويـه نگاه ديگـران خودمـان را ارزيابي كنيم.
 7احسـاس مسـئوليتپذيريمان را افزايـش دهيـم .اينكـه
ميگوييـم :خـدا نخواسـت ،اگـر خـدا كند درسـت ميشـود،
قسـمت نشـد ،سيسـتم خراب اسـت ،ديگران نگذاشـتند و...
درسـت؛ امـا «خـودت» چـي؟! نبايـد همـه چيـز را گـردن
ديگـران بيندازيـم؟ اندكي هـم خودمان را بازخواسـت كنيم.
 8فرايندمـدار باشـيم .نتيجـه محصـول فراينـد اسـت نـه
ورودي .چنانچـه ورودي را فربـه كنيـم ولـي بـه فراينـد
نپردازيـم ،بافتههايمـان رشـته ميشـود .بـه اصطلاح اگـر
پس از كاشـت ،داشـت را فراموش كنيم ،برداشـت مناسـب و
مفيـدي نخواهيم داشـت .لذا بهتر اسـت «تفريـق موانع را به
تزريـق منابـع ترجيـح داده» و در اصالح و بهسـازي فرايندها
برنامهريـزي كنيـم.
 9از خـود و رفتارهـاي خـود شـروع كنيـم .انتظار نداشـته
باشـيم ديگـران حرفهايمـان را بشـنوند ولـي رفتارهايمان
را ناديـده بگيرنـد .نگـرش افـراد بـا رفتارهـاي مـا جابهجـا
ميشـود .هرگـز چيزي را كه نبخشـيديم بهدسـت نخواهيم
آورد! لـذا بـه آنچـه ميگوييـم عمـل كنيم.
 10بهجاي سـخت كار كـردن زيبا كار كنيم .زيـاد كار كردن
بـا درسـت كار كـردن متفـاوت اسـت .بسـياري از مديـران تا
پاسـي از شـب كار ميكننـد ،يـا بهتر اسـت بگوييم مشـغول
بهنظـر ميرسـند .تصـور ميكننـد همه زمـان را بايـد به كار
كـردن اختصاص دهنـد .كمتر فكـر ميكنند ،زمانـي را براي
عبـادت ،تفريـح ،اسـتراحت ،خانـواده ،مطالعـه و ...پيشبيني
نميكننـد .نتيجـهاش جـز تنـدروي ،عصبانيـت ،غـرور و
خودبينـي ،انتظـار بيجـا و كيش شـخصيت نيسـت.
 11بـه مهـار كردن مقاومت بينديشـيم نـه از بين بـردن آن.
هميشـه عدهاي هسـتند كه در مقابل ايدهها و برنامههايمان
مقاومـت ميكننـد .اين اتفاقهـا را كام ً
ال بديهـي بدانيم ،براي
نظـرات آنـان ارزش قائـل شـويم و سـعي در توافـق بـا آنـان

بهجـاي اقنـاع آنـان باشـيم .زيـرا اصـرار بيجهت مـا در قانع
كـردن ديگـران (آن هـم در مقام مافوق) نوعي تحميل اسـت
و نيروهـاي مخالـف را بـه نيروهـاي منافـق ،ريـاكار و متملق
تبديـل ميكند.
 12به مأموريتمان بينديشـيم و گرفتار حاشـيهها نشويم .به
مأموريت خود در سـازمان و نيز به فلسـفه وجودي سـازماني
كـه مديريـت آن را برعهـده داريـم بينديشـيم .در سـازمان
آتشنشـاني ،كـه فلسـفة وجـودياش اطفاي حريق اسـت ،از
مديـر و مأمـوران آن جز فرو نشـاندن حريق انتظاري نيسـت.
آيـا از نظـام آموزشوپـرورش و مديران آن جـز تعليموتربيت
و مديريـت تحـول (در شـرايط كنونـي) مأموريـت مهمتـري
متصـور اسـت؟ لـذا پرهيـز از حاشـيهها و سياسـتبازيها
و اهتمـام ويـژه بـراي بسـيج عمومـي همـه نيروهـا و تبديل
رهبـري تحـول در آموزشوپـرورش بـه يـك «گفتمـان» و
تبديـل آن بـه «هـدف اجتماعـي» از حداقل انتظارات اسـت.
حسن پايان
«ناكازونـه» افسـر ارشـد جنـگ جهانـي دوم و نخسـتوزير
برجسـته ژاپـن بـا طوالنيتريـن دوره صـدارت در ژاپـن،
ميگويـد :مـا ژاپـن امـروز را در فراينـد يك رقابـت نفسگير
سـاختهايم .هـر وقت دلتنگ ميشـوم ،جملـه معروفي زمزمه
ي كنم كه حسـنختام ميموني اسـت« :ياد آن روسـتائيان
مـ 
ژاپنـي بهخيـر ،آناني كـه براي نجات خويـش از فقر و فالكت،
تصميـم گرفتنـد آنچه را كـه برايشـان مانده بود بفروشـند و
بـراي روستاهايشـان مدرسـه بسـازند»! اينگونه اسـت كه از
التيامم كاسـته ميشـود.
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برنامة ويژة مدرسه

دكتر نيره شاهمحمدي

طرح تعالي مديريت مدرسه

بهبود مستمر
فرآين دها
با رشـد و پیشـرفت تکنولوژی و ف ّناوری اطالعات و ارتباطات،
جامعـة انسـانی دگرگـون و به سـرعت دچار تغییر میشـود
و ایـن تغییـر خودبهخـود نیازهـای جدیـدي را نیـز بهوجود
مـیآورد .دسـتاندرکاران تعلیموتربیـتباید همزمـان با این
تغییـرات برنامهریـزی نماینـد و به ابزارها روشهای مناسـب
و نویـن آموزشـی و پرورشـی مجهـز شـوند كـه از آن جمله
وسـایل و امکانـات سـختافزاری و نرمافـزاری اسـت .البتـه
دیدگاههـای افـراد صاحبنظـر در اين زمينه متفاوت اسـت.
عـدهای در مدیریـت آموزشوپـرورش امکانات سـختافزاری
را مهمتـر قلمـداد میکننـد و معتقدنـد که اگـر ظرفیتهای
ورودی مدرسـه از قبیـل تجهيـزات و منابـع مالـی ،و پولـي
افزایـش یابـد میتـوان همـه تنگناها و مشـکالت مدرسـه را
حـل کـرد .عـدة دیگـری برعكس بـر ایـن باورند کـه گرچه
منابـع مالـی و تجهيزات حائز اهمیت و مؤثر هسـتند اما باید
بیشـتر بـه فراینـد سیسـتم توجه شـود .ایـن گـروه عواملي
چـون تدریـس ،مدیریـت ،ارزشـیابی ،محتـوا و روشهـا را
بهعنـوان امکانـات نرمافـزاری مؤثرتـر میداننـد.
بهنظـر مـا هـر دو ديـدگاه فوق در جـاي خود اهميت بسـيار
دارد و هيچيـك را نبايـد فروگذاشـت .شـك نيسـت كه برای
پیشـبرد امور و بهبود بخشـیدن به مدیریت مدرسـه باید به
همـه امکانـات و روشها توجه نمود؛ چرا کـه اگر در مدیریت
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مدرسـه فقط امکانات سـختافزاری مانند سـاختمان ،حیاط
مدرسـه ،سـالن ،اتاقها ،وسـایل کمکآموزشـی ،آزمایشگاه،
کارگاه و غیـره فراهم شـود ،اما برنامه مناسـب ،روش صحیح
و محتـوای ارزشـمند وجـود نداشـته باشـد نظـام آموزشـی
هیـچ بهـره و بـازدهای نخواهـد داشـت .برعکس نيـز ،اگر به
فراینـد سیسـتم زیاد توجه شـود امـا امکانات سـختافزاری
کـه پشـتيبان سیسـتم مدرسـه میباشـند ،تأمیـن نشـود،
نظـام آموزشـی چنـدان در کار خود توفیقی نخواهد داشـت.
بـه عقیـده روانشناسـان بسـياري از عوامـل ،حتـی ميـزان
اکسـیژن هـوا ،نـور ،رنـگ و وضعیـت فیزیکی ،شـکل و ابعاد
کالس در یادگیـری مؤثرنـد .بنابرایـن در مرحله اول داشـتن
برنامـه ،توجـه بـه روشهـای تدریـس ،ارزشـیابی مسـتمر،
تقويـت مديريـت ،رضايت دانشآموزان و توسـعه یادگیری ،و
در مرحلـة دوم توجـه به پشـتیبانی و تأمین امکانـات مالی و
فیزیکی در بهرهوري مدرسـه مهم و ضروری اسـت .براسـاس
چنيـن زمينـهاي ميتـوان برنامه تعالـی مدیریت مدرسـه را
مطـرح كرد.
طرح تعالی مدیریت مدرسه چیست؟
ايـن طـرح ،نوعـی سـاختار مدیریتـی اسـت کـه بـا تکیه بر
اصول و مفاهیم اساسـی تعليموتربيت و بهكارگيري مدیریت
کیفیـت جامـع و سیسـتم خودارزیابی ،موجبات پیشـرفت و
بهسـازی مدرسـه را فراهـم میسـازد و آموزشوپـرورش را
بيـش از پيـش بـه پاسـخگویی بیشـتر و توجـه بـه نیازهای
جامعـه سـوق خواهـد داد .بدیـن ترتیب تمامـی فرآیندهای
مدیریـت در مسـیر تحـول قـرار ميگيـرد و تفکـر «بهبـود
مسـتمر» بهعنـوان یـک اصـل و ارزش در مـدارس نهادینـه
میشـود.
برنامـه تعالـی مدیریـت مدرسـه سـعی دارد بـا تکیـه بـر
سـند تحـول بنیادیـن و نگاهـی تعالیبخش ،مدرسـهمحور،
مشـارکتجو و کیفیتمـدار ،ضمـن تمرکـز بـر فرآیندهـای
مدیریتـی ،شـرایطی را فراهـم آورد تـا کلیـة اشـخاص مؤثر
در مدیریـت مدرسـه بـا نگاهـی تیزبیـن و نقـاد ،بهطـور
پيوسـته ،عملکـرد مدرسـة خـود را نسـبت بـه نقشـه راه یـا
برنامـه عملیاتـی و هدفهای قصد شـده بسـنجد .همچنین
بـه منظـور جلوگیـری از هرگونـه اتلاف وقت ،با تشـخیص
خطاها و شـکافهای عملکـردی ،راههای بهبود را شناسـایی
کننـد و بـا برنامهریـزی مناسـب راهکارهایي بيابند تـا از این
طریـق کیفیـت مدیریت مدرسـه را ارتقا بخشـیده و افزایش
بهـرهوری را ممکن سـازند.
(ويژهنامة پاية دهم)

اهداف برنامه مدیریت تعالی مدرسه
ـ دستیابی به استانداردهای آموزشی و مدیریتی؛
ـ ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی؛
ـ نهادینهسازی نگاه تعالیبخش به فرآیندهای مدیریتی؛
ِ
فرهنگ کا ِر گروهی؛
ـ ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه
ـ ترویـج و تقویـت خودارزیابـی در راسـتای بهبـود و تعالـی
عملکـرد مدیریت؛
ـ بهبـود بخشـيدن بـه عملکـرد از طريـق انگيـزة مديـران و
ديگـر كاركنان؛
ـ راهبـری و مدیریـت مدرسـه ،براسـاس توسـعه و تقويـت
مشـاركت كاركنـان ،دانشآمـوزان و اوليـا.
محورهاي كليدي برنامة تعالی مدیریت مدرسه
در اجـراي برنامـة تعالـی مدیریت مدرسـه  10محور کلیدی
از اهميت اساسـي برخوردار اسـت:
ـ تدوین برنامه عمل؛
ـ توسـعة توانمندیهـا و مشـارکت دانشآمـوزان در ادارة
مدرسـه؛
ـ توسـعة مشـارکت اولیـا و نهادهـای اجتماعـی در امـور
مدرسـه؛
ـ استقرار نظام یاددهی ـ یادگیری؛

ـ توسعة مشارکت دانشآموزان در ادارة مدرسه؛
ـ سالمت ،تربیتبدنی ،پیشگیری و ایمنی؛
ـ فعالیتهای مکمل ،فوقبرنامه و پرورشی؛
ـ برقراری نظام رشدآفرین انگیزشی؛
ـ مدیریت امور اجرایی و اداری؛
ـ خالقیت و نوآوری.
نمونـهای از شـیوه اجـرای طـرح مدیریـت تعالـی در
دورة متوسـطه دوم
بـرای اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسـه ،دبیرسـتان نمونه
دولتـی شـهید باهنـر منطقـه  15تهـران ،تیمـی از اعضـای
شـورای مدرسـه تشـکیل داد و برنامـه یکسـالهاي را در دو
گام طراحـي و اجـرا كـرد؛ بـه شـرح زير:
گام اول :تعییـن وضـع موجـود و آسیبشناسـی مدرسـه ،با
بـه سـؤاالت زیر:
پاسـخدادن 5
 1مهمتریـن دغدغـه مدرسـه در سـال تحصیلـی 94-95
چیست ؟
 2فوریترین نیازهای آموزشی وپرورشی دبیران چیست؟
 3اثربخشتریـن برنامههـای توانمندسـازی (سـخنرانی،
کارگاه آموزشـی ،جشـنواره ،شـبکة ارتباطی ،شـامل وبالگ،
کانـال ،اینترنـت و ، ...نمایشـگاه دسـتاوردها) کـه میتوانـد
مدرسـه را تعالـی بخشـد کدام اسـت؟
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 4مؤثرتریـن عامـل در توانمندسـازی دبیـران ،در فرآینـد
یاددهـیـ یادگیـری ،چيسـت؟
 5مهمتریـن آسـیبهای موجود در بخشهـای دانشآموز،
برنامة درسـی ،معلـم ،و روشهای تدریس ،فضـا ،تجهیزات،
رسـانهها و اولیـاي دانشآموزان و ...چه آسـيبهايي اسـت؟
 .6در راسـتای تقویت و توسـعة فرهنگ تربیتی و مشـارکت
حداکثـری دانشآمـوزان در فعالیتهـای پرورشـی مدرسـه
چـه راهکارهایی میتـوان پیشـنهاد نمود؟
گام دوم
تیـم مدرسـه ،بـراي رسـيدن به وضـع مطلوب چشـماندازی
حداقـل  5سـاله را تعریـف نمـود كـه ويژگـي آن مشـاركت
و يـاري سـاير افـراد بـود .پـس جهت آشـنایی کلیـة عوامل
(دبیـران ،دانشآمـوزان و اولیا) با طرح ،اطالعاتـي را با عنوان
«مضامین کلیدی سـند تحول بنیادیـن آموزشوپرورش» در
اختیـار آنان قـرار دادند .همچنین تیم مجری طرح با بسـتن
میثـاق نامـهای با دبیـران ،دانشآمـوزان و اولیـا و نیز تعیین
شـعاری برای سـال تحصیلی آنها را ترغیـب نمود تا همگی
بـا انگیـزه و حـس مسـئولیت بیشـتری در مسـیر مدیریـت
تعالی مدرسـه گا م بردارد .اسـتراتژی مدرسـه ارتقاي آموزش
در تمامـی رشـتهها و پایههـا خصوصـاً پایـة دهـم (ارتقـاي
میانگیـن تـراز کنکـور و در نظـر گرفتـن امتحانـات نهایی ـ
المپیادهـا و )...بـود و بـا در نظـر گرفتن وضع موجـود ،وضع
کمی مشـخص گردیـد .در امور پرورشـی
مطلـوب بهصـورت ّ
ارتقـاي مهارتهـای زندگـی و اجتماعـی دانشآمـوزان و
ارتقـاي ارزشهـای دینـی و تبیین آن تعیین گردیـد .بر این
اسـاس برنامـه عمل مدرسـه طراحـی و برنامهریزی شـد.
کمـی و کیفـی
اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای رشـد ّ
بعـد آموزشـی مدرسـه
 1تشـکیل گروههـای پژوهشـی از بیـن دبیـران بـا هـدف

اگر در مدیریت مدرسه فقط امکانات
سختافزاری مانند ساختمان ،حیاط مدرسه،
سالن ،اتاقها ،وسایل کمکآموزشی،
آزمایشگاه ،کارگاه و غیره فراهم شود،
اما برنامه مناسب ،روش صحیح و محتوای
ارزشمند وجود نداشته باشد نظام آموزشی
هیچ بهره و بازدهای نخواهد داشت
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برقـراری نظام انگیزشـی؛
 2ترغیـب دبیـران بـه اقدامپژوهی ،جشـنوارة برتر تدریس،
مسـابقات علمی و فرهنگی و...؛
 3شـرایط بازدیـد دبیـران از مراکـز علمی (پژوهشسـرای
ابنسـینا و)...؛
 4افزایش بهرهوری شورای دبیران از طریق:
برقراری کارگاه آموزشـی با موضـوع «یاددهی ـ یادگیری،
فرآینـد تدریس ،طـرح درس و اقدامپژوهـی» با هدف ارتقاي
شایسـتگیهای علمی و مهارتی دبیـران و باال بردن بهرهوری
مدرسـه با کمک اسـاتید مجرب؛
طرح مسائل چالشبرانگیز در شورای دبیران؛
ارائة مقاالت علمی از هر گروه درسی با موضوعات:
الف :روشهای اثربخش در تدریس؛
ب :چگونگی ارتقاي کیفیت آموزش؛
ج :چگونگـی مشـارکت دانشآمـوزان در فراینـد تدریـس و
مدرسه؛
بیـان تجربیـات ارزنـده دبیـران (حداقـل  2نفـر) در هـر
شـورا با هـدف انتقال تجربیات و احسـاس ارزشـمندی برای
دبیران؛
اجرای مسـابقات متعدد مانند :کتابخوانی ،آزمون از سـند
تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش بـا هـدف ارتقـاي آگاهی و
توانایـی دبیران؛
زمینهسـازی جهـت اجـرای طرح همتا به منظور اسـتقرار
نظـام یاددهـی ـ یادگیـری و ارتقـاي توانایـی و مهارتهـای
دبیران؛
دریافـت طـرح درس دبیـران و هماهنگـی بـا مشـاوران
جهـت پیگیـری مشـکالت رفتـاری دانشآمـوزان؛
تشـکیل کالسهایی جهت آشـنایی دبیران با فناوریهای
نویـن (کالس یادگیـری الکترونیکی و کار با تخته هوشـمند
و)...؛
برگزاری کالسهای ضمنخدمت با موضوعات زير:
 1چگونگـی برقـراری روابـط میانفـردي و بینفـردی بـا
هـدف اجـرای ارتبـاط مؤثر؛
 2چگونگی کار گروهی؛
 3اخالق اسالمی؛
تشـویق و تقدیـر از دبیـران فعـال ،اعـم از آموزشـی و
پرورشـی (هدایـا ،تشـویقنامه ،نصب اسـامی افـراد در تابلو)؛
 4تهیه تقویم اجرایی یکساله جهت اطالع دبیران؛
 5جمـعآوری و مسـتند نمـودن کلیه فعالیتهـای دبیران
در طول سـال؛
(ويژهنامة پاية دهم)

 6فعـال کـردن گروههـای درسـی و ایجـاد زمینـه جهـت
تعامـل دبیـران هم رشـته؛
 7تشـکیل گروههـای پژوهشـی دانشآمـوزان و معرفـی
طرحهـای پژوهشـی بـا کمـک دبیـران؛
 8برگـزاری اردو و بازدیدهـای علمـی از مراکـز مختلـف:
پژوهشسـرای ابنسـینا ،گنبـد مینا ،نمایشـگاه رویان جهت
ترغیـب آنان بـه مطالعـه وپژوهش؛
 9اسـتفاده دانشآمـوزان از امکانات پژوهشسـرای منطقه
جهـت آمادگی آنان به شـرکت در جشـنوارهها و مسـابقات؛
 10مسـاعدت دانشآمـوزان در اجـرای پروژههـای علمـی
خـود با هـدف ارتقاي سـطح علمـی دانشآمـوزان و افزایش
اعتمادبهنفـس در آنـان؛
 11تهیه نشریه داخلی با موضوعات آموزشی و پرورشی؛
 12اجرای مشاوره تحصیلی دانشآموزان:
تهیـه دفاتـر برنامه درسـی و مطالعاتی جهـت پایه دهم و
بررسی آن توسـط مشاور؛
اسـتخراج میانگیـن دروس در تمامـی رشـتهها و پایههـا
در سـال تحصیلـی گذشـته و بیـان انتظاراتـي كـه از دبيران
وجـود دارد؛
دریافـت نمـرات ماهانـه دانشآمـوزان و اطالعرسـانی بـه
اولیـا و تهیه لیسـت دانشآمـوزان نیازمن ِد پیگیری آموزشـی
در طـرح امداد آموزشـی و همیـار معلم؛
طـرح برنامة مطالعاتی جهـت دانشآمـوزان در ایام خاص
ماننـد :عیـد نـوروز ـ هفتـه پایانـی هـر نیمسـال و ماههـای
منتهی بـه کنکور سراسـری؛
فراهـم نمودن زمینههای الزم جهت شـرکت دانشآموزان
در المپیاد علمی؛
برگزاری کالسهای فوقبرنامه و کنکور از تابسـتان سـال
تحصیلی و طول سـال؛
اسـتفاده از جـزوات و کتبهـای کمکآموزشـی بهعنـوان
مکمل درسـی؛
آمـوزش دانشآمـوزان جهت مطالعه صحیح و درسـت هر
درس ماننـد چگونه فیزیک بخوانیم؛
برگـزاری آزمـون صبحـگاه در پایـه چهـارم ( 4آزمـون در
هفتـه) و پایـه سـوم ( 3آزمون در هفته) در  6ماهه اول سـال
تحصیلی؛
برگـزاری آزمونهـای مـرآت (پایـه دوم) قلمچی (سـوم و
چهـارم) و بررسـی وضعیـت و جایگاه علمـی در بین مدارس
خـاص شـرکتکننده در آزمونها؛
در پایـه چهـارم نیـز مشـاورههای فـردی با برنامه درسـی

فـردی مـورد توجـه بـوده و شـرکت در آزمونها یـا پیگیری
ترازهـای آن و مقایسـه با گذشـته صـورت میگیرد.
برگـزاری همایـش علمـی و کالسهـای رفـع اشـکال در
اردیبهشـت و خـرداد جهـت پایـه چهـارم؛
 13تشـویق دانشآمـوزان براسـاس معیارهـای تشـویقی
مصـوب در تیـم برنامهریـز ماننـد :تشـویقهای مـادی ،ذکـر
نـام آنـان در سـایت و تابلـو دیجیتالـی ،لـوح تقدیـر و اردو؛
 14تهیـه جـداول مقایسـهای از فعالیتهـای مدرسـه از
سـال  92تاکنـون در زمینههـای نتایـج کنکور ،رتبـه نهایی،
جشـنواره خوارزمـی ،المپیادها و مسـابقات فرهنگی و هنری
و تحلیـل نتایـج و ارزیابـی عملکرد در طول سـال و نیز پایان
سـال جهـت برنامهریـزی آینده؛
 15دعـوت از کارشناسـان جهت آشـنا نمـودن دانشآموزان
بـا موضوعـات تندخوانـی ،همخوانـی ،کارگاه حـل مسـئله،
جرئـتورزی ،آشـنایی بـا ارزشهـای دینی و اخالقـی و انواع
شـخصیت دانشآمـوزان (درونگـرا یـا برونگـرا)؛
 16اجـرای المپیـاد ورزشـی و شـرکت در مسـابقات
درونمدرسـهای و منطقـهای بـه منظـور توسـعه سلامت و
بهداشـت و تربیتبدنـی دانشآمـوزان؛
 17تجهیـز فضـای آموزشـی نظیـر آزمایشـگاه ،کتابخانـه،
سـایت و کالسهـای هوشـمند و تالش جهت شادابسـازی
محیط آموزشـی؛
 18برگـزاری نمایشـگاهی از دستسـازهها و تولیـد محتوا و
تحقیقـات دانشآمـوزان در هفتـه معلـم و دهه فجر.
اقدامـات انجـام شـده در راسـتای رشـد تربیتـی
دانشآمـوزان
 1اهمیت دادن به نماز و جایگاه آن:
الف .اقامه نماز با استفاده از امام جماعت روحانی
ب .بیان احکام و اجرای مسابقه در بین نماز ظهر و عصر
 2ترغیـب دانشآمـوزان بـه مسـابقاتی چـون درسهایـی
از قـرآن ،احـکام ،قرائـت ،حفـظ قـرآن ،ترتیـل و نهجالبالغه،
صحیفه سـجادیه
 3برگزاری اردوي راهیان نور
 4اجرای برنامه در فعالیتهای ملی و مذهبی و ایاماهلل
 5اجـرای برنامـه صبحگاهی بـا محتوای پیامهـای تربیتی،
دعای عهـد ،ورزش و...
 6مشـارکت دانشآمـوزان در امـور مدرسـه همچـون
رنگآمیـزی جداول ،کشـیدن صفحه شـطرنج در کف حیاط
و اجـرای طـرح مـدام با هدف توسـعه توانمندی و مشـارکت
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برنامة ويژة مدرسه

دكترمحمود اماني طهراني

حجم كتاب درسى

بهسوى تحول كالس درس

بسـياري از معلمـان و دانشآمـوزان دربـارة حجـم كتابهاي
درسـي و تناسـب آن بـا سـاعات درس معتقدنـد كـه حجـم
كتابهـاي درسـي زيـاد اسـت .در مقالـة زير ،ضمـن تحليل
بعضـي از علـل مؤثر بر وجـود چنين احساسـي در مخاطبان،
نكاتـي براي بهبود مديريت زمان آموزشـي ارائه شـده اسـت.
 .1طول سال تحصيلي چقدر است؟
اگرچه طبق برنامة درسـي ملي ،سـال تحصيلي از اول مهرماه
هـر سـال شـروع ميشـود و تـا پايان شـهريور سـال بعـد ،به
طـول ميانجامـد .اما همگـي ميدانيم بخش آموزش رسـمي
معمـوالً حداكثـر تـا آخـر خردادمـاه پايـان ميپذيـرد .بدين
ترتيب يك سـال تحصيلي شـامل حداكثـر  37هفته فعاليت
آموزشـي اسـت .در عيـن حـال ،چـون تعـدادي از هفتههاي
سـال تحصيلي هفتههاي فعال كاري نيسـتند و مث ً
ال از اوايل
خـرداد كالسهاي درسـي تشـكيل نميشـود .از اينروسـت
كـه مؤلفـان كتابهـاي درسـي ،عمومـاً ،مطالـب كتابهـا را
بـراي  28هفتـه طراحـي ميكنند.
 .2هنگامـي كـه گفتـه ميشـود يـك درس داراي دو
يا سـه يا چهـار زنگ در هفته اسـت ،منظـور از زنگ
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چيست ؟
در نظـام آموزشـي مـا ،طبـق مصوبـات شـوراي عالـي
آموزشوپـرورش ،زنـگ يعنـي يـك بـازة زمانـي پنجـاه
دقيقـهاي كـه بهدنبال آن ،ده دقيقه زنگ تفريح اسـت و روي
هـم شـصت دقيقه را تشـكيل ميدهد .اين پنجـاه دقيقه يك
فرصت يادگيري مسـتقل اسـت؛ اما هنگامي كـه در بعضي از
مـدارس ،دو زنـگ را بـه هم ميچسـبانند و آن را به يك زنگ
صـد دقيقـهاي تبديـل ميكننـد و در عمـل آن را بـه زنگـي
هفتاد ،هشـتاد دقيقـهاي كاهش ميدهنـد؛ در عمل ،نيمي از
موقعيتهـاي يادگيـري كالس را از بيـن ميبرنـد .تحقيقات
نشـان ميدهـد كـه دانشآمـوزان از نظـر ذهنـي و روانـي
نميتواننـد بيش از  25دقيقه تمركز داشـته باشـند .بنابراين،
هنگامـي كـه زنگهـا تجميـع ميشـود در واقـع فرصتهاي
(ويژهنامة پاية دهم)

زنگ يعني يك بازة زماني پنجاه دقيقهاي كه
بهدنبال آن ،ده دقيقه زنگ تفريح است و
روي هم شصت دقيقه را تشكيل ميدهد.
اين پنجاه دقيقه يك فرصت يادگيري مستقل
است

يادگيـري تقليـل مييابـد .دليـل ايـن تجميـع آن اسـت كه
مدرسـهها تمايـل دارند در يـك زمان كوتـاه ،از صبح تا ظهر،
كل زمـان آمـوزش را پوشـش بدهنـد تـا دانشآمـوزان زودتر
مدرسـه را تـرك كننـد؛ در حاليكه مثل بيشـتر كشـورهاي
جهـان ،ميتـوان زمـان آموزشـي طوالنيتري داشـت ،طوري
كـه دانشآمـوزان حتـي تغذيـة مختصـري را هم در مدرسـه
بخورنـد .در شـرايط كنونـي ،بـاز هم تأكيـد بر اين اسـت كه
تـا حـد امـكان ،كالسها در همـان پنجاه دقيقه ،بـه عالوة ده
دقيقـه زنـگ تفريـح ،برگـزار شـود .بهنظـر ميرسـد اگر يك
كالس در چهـل دقيقـه اجـرا شـود ،بهتـر از اين اسـت كه دو
زنـگ را به هم بچسـبانند تـا صد دقيقه شـود .در واقع دو بازة
زماني مسـتقل چهل دقيقـهاي راندمان و بـازة باالتري از يك
كالس پيوسـتة صد دقيقـهاي دارد.

نكتههـاي سـوم و چهـارم شـايد بـراي معلمـان كاربرديتـر
باشند.
 .3شـتاب تدريس :شـتاب تدريس از موضوعاتي اسـت كه
اختيـار آن در دسـت معلـم اسـت .همه معلمـان يك طراحي
آموزشـي دقيـق ،جـدي و زمانبنـدي شـده ندارنـد كـه مث ً
ال
مشـخص باشـد در سـه دقيقـة اول كالس ميخواهنـد چـه
كاري را انجـام دهند و ده دقيقة بعد را به چه كاري اختصاص
ميدهنـد .در واقـع ،هرگونـه طراحـي آنها به تجربة زيسـتة
آنهـا از كالس درس برميگـردد نـه بـه شـيوههاي علمـي و
توصيـه شـده .در نتيجه ،عموماً معلم وارد كالس ميشـود در
حاليكـه يـك زمانبنـدي خيلـي دقيـق و جدي بـراي خود
نـدارد .در ايـن حالـت ،خيلي مواقـع پيش ميآيد كـه فرايند
كار در طـول زمـان از دسـت او در ميرود و احسـاس ميكند
كـه وقـت كـم آورده اسـت .يكـي از نكتههـاي بسـيار مهمي
كـه در ايـن باب وجـود دارد ،اين اسـت كه مؤلـف كتاب بايد
كاري بكنـد كـه بـا توجـه بـهفرايندي كـه گفته شـد ،آنچه
لزومـاً بايـد در كالس درس روي دهـد اتفـاق بيفتـد ،و آن
نقشـي اسـت كه دانشآمـوز ،بهعنوان مسـئول يادگيـري ،به
عهـده دارد و بايـد در بيـرون از كالس درس انجام دهد .معلم
ً
كاملا بـه ايـن نقش توجـه كنـد .در يـك طراحي
نيـز بايـد
آموزشـي مناسـب كـه با شـتاب مناسـب همـراه اسـت ،همة
فعاليتهـاي كالس قابـل پيشبيني اسـت و تالش ميشـود
بـراي تمـام فعاليتها ،بازههاي زماني متناسـب بـا آن در نظر
گرفته شـود.
در اينبـاره نگارنـده خاطـرهاي دارد كـه نقـل آن مفيـد
اسـت :روزي در يـك كالس درس ،معلمـي را ديـدم كـه بـه
دانشآمـوزان املا ميگفت و ايـن كار را به شـيوة خالقانهاي
انجـام مـيداد .بديـن ترتيـب كـه دانشآمـوزان را به هشـت
گـروه تقسـيم كـرده و آنهـا را در هشـت نيمكـت سـه تايي
نشـانده بـود .او بـراي دانشآموزاني كه در نيمكـت اول بودند،
پنـج لغـت را تعييـنكـرد و آنهـا بايـد در مشـورت بـا هـم
بـه يـك جملـه ميرسـيدند و آن را مينوشـتند و بـه بقيـه
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ميگفتنـد تـا آن را بنويسـند .سـپس گـروه دوم بايـد همين
كار را انجـام مـيداد .در مجمـوع ايـن جلسـه ،تنهـا بـه پنـج
گـروه نوبـت رسـيد و وقتـي زنـگ خـورد بچههـاي كالس
اماليـي فقـط بـا پنـج جملـه را نوشـته بودند.
نكتـهاي كـه معلـم بـه آن دقت نميكـرد اين بود كـه وقتي
گروهـي داشـتند جملـهاي را ميسـاختند ،بقيه بيـكار بودند
و خيلـي سـروصدا ميكردنـد .پـس بهتر بـود معلم بـه جاي
اينكـه ايـن كلمـات را جداگانـه به هـر گـروه بدهـد ،آنها را
بهصـورت همزمـان بـه همة گروههـا ميداد تا هـم جملههاي
بيشـتري سـاخته ميشـد و هم از شـلوغي كالس پيشگيري
ميكـرد .در واقـع ،معلـم بـه ايـن نكتـه توجـه نداشـت كـه
كار گروهـي هـم بايـد داراي سـرعت كافي باشـد .متأسـفانه
خيليوقتهـا در كالسهـا رويّـهاي در پيش گرفته ميشـود
كـه از سـرعت كار ميكاهد.
امـا نقطـة مقابل اين كالس ،كالسـي ديگري بود كـه در آن،
معلـم پايـة اول دبسـتان بـه بچههـا املا ميگفـت .او قب ً
ال با
صـداي خـود املا را بـا سـرعت مناسـب و بـا تكـرار معين و
قانونمنـد ضبـط كـرده بـود .وي قبـل از پخـش صـداي خود
بـه دانشآمـوزان گفـت :بچهها! به جـاي اينكه مـن خودم به
شـما ديكته بگويـم ،صدايم را در اينجا پخش ميكنم و شـما
بـا شـنيدن شـروع كنيـد ديكتـه را بنويسـيد .بديـن ترتيب،
هنگامـي كـه صـداي معلم پخش ميشـد ،او فرصـت ميكرد
بـه تكتـك دانشآمـوزان رسـيدگي كنـد و متوجه شـود كه
آيـا آنهـا قواعد قلم به دسـت گرفتن را رعايـت ميكنند ،آيا
سـرعت كافـي دارنـد وآيا بهطـور كلي مشـكلي دارنـد يا نه.
بـه عبـارت ديگـر فرصتـي برايـش فراهم ميشـد كـه بهطور
انفـرادي فعاليـت دانشآمـوزان را مشـاهده كنـد .در ايـن دو
خاطره ،در واقع ،هر دو روش ،روش خوبي اسـت ،اما در روش
دوم ،زمـان آموزش و قواعد اسـتفادة بهينـه از زمان يادگيري
در كالس ،بهتر رعايت شـده اسـت.

 .4كالس وارون :وقتـی بـه کتـاب ،بـه موضـوع درس و بـه
سـناریوی یادگیری بـه گونهاي نگاه میکنید ،که ميبايسـت
فراینـد صفـر تـا صـد آن ،بایـد در کالس درس بـا محوریـت
معلـم پیموده شـود خود را با مشـكل بزرگي روبـهرو كردهايد.
امـا ،بـه گونـة دیگری هـم میتوان بـه این موضوع نـگاه کرد.
یعنـی معلم میتوانـد قاعدة بازی را عـوض کند و به مفهومی
کالس وارون برسـد .بـرای آشـنایی بـا ایـن مفهـوم،
بـه نـام
ِ
میتوان در فضای شـبکة جهانی اطالعـات ،واژة کالس وارون
یـا کالس معکوس ( )Flipped Classroomرا جسـتوجو
کـرد و به دنیایـی از اطالعـات در اینباره رسـید*.
* بهطـور بسـيار خالصـه ،كالس وارون يـا كالس معكـوس،
متوجـه بـه فرصتهـاي يادگيريي خـارج از كالس بـا اعطاي
مسـئوليت يادگيـري بـه دانشآموزان اسـت.
در چنيـن رويكـردي ،يادگيري در كالس درس سـازماندهي
ميشـود و بخـش عمـدهاي از آن بـا اسـتفاده از متون تعيين
شـده و منابـع يادگيـري معيـن در خـارج از كالس توسـط
دانشآمـوز آموختـه ميشـود و نتايج و بروندادهـاي يادگيري
بـه كالس گـزارش ميشـود( .ارائـه يـا )Presentation

يادگيري در كالس درس سازماندهي ميشود
و بخش عمدهاي از آن با استفاده از متون
تعيين شده و منابع يادگيري معين در خارج
از كالس توسط دانشآموز آموخته ميشود و
نتايج و بروندادهاي يادگيري به كالس گزارش
ميشود( .ارائه يا )Presentation
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