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دكتر محمود اماني طهرانييادداشت سردبير
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َِّك الَّذي َخلََق، َخلََق اْإلِنْساَن ِمْن َعلٍَق، إْقَرأْ  إْقَرأْ بِاْسِم َرب
َُّك اْألَْكَرمُ ، الَّذي َعلََّم بِالَْقلَِم،َعلََّم اْإلِنْساَن ما لَْم يَْعلَْم َو َرب

جهان را با آموختن شــناختيم و جهان اين مهم را به 
ما آموخت كه هر چه در آن مي گذرد 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 آموزش و پرورش 
تأثير گذاشته و منجر به اصالحاتي در اين نهاد اجتماعي 
شده است.برنامه هاي درسي نيز به عنوان يكي از اركان 
بســيار مهم و تعيين كنندة نظام  آموزشي مشمول اين 
اصالحات بوده و به تبع هر تحول  دچار تغيير مي شوند.

ايجــاد تحول در نظــام آموز ش و پرورش كشــور ما بر 
مبناي ســه مصوبة مهم آغاز شده اســت. نخست در 
اجراي بند يك اصل 110 قانون اساســي سياست هاي 
كلي توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد، آنگاه سند 
تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش رسمي و عمومي 
جمهوري اســالمي ايران تدوين شد و در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي به تصويب  رسيد؛ و در ادامه، برنامه درسي 
ملي براســاس اســناد فوق توليد گرديد و مورد تصويب 

شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت.
بــا توجه به تصريحــات و تلويحات فراوان اين اســناد در 
خصوص عناصــر مختلف برنامه هاي درســي، ســازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي كه مســئوليت تأمين و 
توليد برنامه هاي درسي و منابع و مواد آموزشي مورد نياز 
دانش آموزان و معلمان كشور را بر عهده دارد برآن شد كه 
از طريق توليد برنامه هاي 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 91-90 با  عنوان 
همسوسازي مواد آموزشي دورة ابتدايي آغاز گرديد اينك 

در سال تحصيلي 96-95 به پاية دهم رسيده است.
ويژه نامه اي كه پيش روي شماســت مستندي از تغييرات 
و تحوالت ايجاد شــده در برنامه درسي پاية دهم و شامل 
چهاربخش كليات؛ معرفي برنامه ها و دروس جديد؛ علم و 
هنر ياددهي- يادگيري )پداگوژي(؛ و برنامة ويژة مدرســه 

مي باشد.

جهان و هرآنچه در آن است، آموختني است
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1. بخش کليات
در اين بخــش با نگاهي به فرايند تدوين و اجراي ســند 
تحــول بنيادين آموزش و پرورش و برنامة درســي ملي به 
مأموريت، ويژگي ها، رشته هاي تحصيلي و جداول عناوين 
دروس دورة دوم متوسطه و نگاه مسئوالن و دست اندركاران 
آموزش و پرورش به دورة دوم متوسطه، به ويژه به پاية دهم 

تحصيلي، پرداخته شده است.

2. معرفي برنامه هاي درسي  و دروس
در اين بخش با تشريح و تبيين فرايند توليد و تدوين مواد 
آموزشي پاية دهم، ضمن ارائه شناسنامة كتاب هاي درسي 
اين پايه، به معرفي آن  ها و ارتباط محتواي برنامة درســي 

اين پايه با زندگي واقعي اشاره مي كند.

3. علم و هنر ياددهي - يادگيري )پداگوژي(
با توجه به تغييرات ســريع برنامة درسي در قرن پيشرفت 
و انفجار اطالعات و ورود مؤثر رسانه هاي پرشمار آموزشي 
در چرخــة آموزش، در اين بخــش به مثلث تحول كالس 
درس، تحول فرهنگ آموزش با درس پژوهي، و نيز آموزش 

مهارت هــاي مورد نياز دانش آمــوزان در قرن جديد، از 
جمله دوره هاي آموزشــي بر خط، حضــوري و كالس 

معكوس و ... پرداخته است.

4. برنامة ويژه مدرسه
در كشــور ما كه همواره تنها برنامه درســي متمركز و 
مشــترك ملي در مدارس اجرا مي شده است، با مصوبة 
اخير شوراي عالي آموزش و پرورش روزنه اي 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 5-5 سند 
تحول بنيادين و ماده 2-13 برنامه درســي ملي( و هم 
مبناي علمي در حوزة مطالعات برنامه درســي. مديران 
مــدارس و تك تك مربيان و معلمــان بايد با نقش خود 
در اين زمينه آشنا شوند و نسبت به آن احساس تعهد و 

عالقه دروني پيدا كنند. 
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رئيس سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزي آموزشـي از افزوده 
شـدن پنـج عنـوان درسـي جديـد بـه دورة دوم متوسـطه 
خبـر داد و اعـالم كـرد برنامه هـاي درسـي جديـد ناظر به 
برخي نيازها در كشـور اسـت. حجت االسـالم و المسـلمين 
محمديان، رئيس سـازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشـي 
دروس  عناويـن  بـه  اشـاره  بـا  آموزش وپـرورش،  وزارت 
جديد گفت:امسـال دوره دوم متوسـطه خوشـه هاي دروس 
جديـدي ايجاد شـده كه ناظر به برنامه درسـي ملي اسـت 
گفت: دروس »تفكر و سـواد رسـانه اي«، »كارگاه كارآفرين 
و توليد«، »بهداشـت و سالمت« و »انسان و محيط زيست« 
و »هنر« از اين جمله هسـتند و در راسـتاي سياسـت هاي 
كلـي ابالغـي رهبـري، مصوبـات شـوراي عالـي انقـالب 
فرهنگـي در حـوزه نقشـه علمي، سياسـت هاي جمعيتي و 

سياسـت هاي زيسـت محيطي تنظيم شـده اسـت.
دكتـر محمديـان، بـا بيـان اينكـه آموزش وپـرورش 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.«
از نظـر كارشناسـي معلمـان  افـزود: بـراي اسـتفاده  وي 
پايـه  ويـژه  بـه  درسـي  كتاب هـاي  تمـام  پيش نويـس 

دهـم بـر روي سـامانة دفتـر تأليـف كتاب هـاي درسـي 
اينترنتـي نشـاني  بـه  نظـري  متوسـطه  و   ابتدايـي 

 www.talif.sch.ir قـرار گرفتـه تـا معلمـان عـالوه بـر 
آشـنايي با محتـواي كتاب ها بتوانند نظـرات اصالحي خود 

را بـه آموزش وپـرورش منتقـل كنند.
محمديـان ادامـه داد: اهتمـام آموزش وپـرورش بـه آموزش 
معلمـان بـه ويـژه در كتب جديدالتأليف جدي اسـت و اين 
آمـوزش بـه شـيوه هاي حضـوري، نيمه حضـوري و تلفيقي 

مي شـود. انجام 
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 آن هـا در مجـالت رشـد تخصصـي اسـتفاده كنيم 
درسـي  كتـب  تأليـف  در  آن هـا  بهتريـن  از  بتوانيـم  تـا 

دانش آمـوزان بهـره الزم را ببريـم.
محمديـان بـه اجـرا درآمدن پايـه دهم تحصيلي را بسـيار 
مهـم خوانـد و گفت: پايـه دهم تحصيلي يك پـروژه بزرگ 
بـراي آموزش وپـرورش محسـوب مي شـود كـه طـي آن 
بايـد چـاپ و تأليـف كتاب هـاي درسـي ايـن پايـه، اجراي 
متـوازن شـاخه ها و رشـته ها براسـاس هدايـت تحصيلي و 

علي اكبر روشندل کليات

برنامه هاى درسئ جديد
 ناظر به نيازهاى كشور است

حجت االسالم والمسلمين دکتر محمديان در 
خصوص برنامه هاي درسي جديد در پاية دهم گفت:
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فيلم هاي آموزش معلمان به نام »بر فراز 
آسمان« در پايه دهم مهرماه 95 آماده تحويل 
به معلمان است و انتظار مي رود مديران كل و 

معاونان پژوهشي استان ها ضمن ارائه گزارش 
پيرامون روند توزيع متوازن و فراگير اين 

محتواي الكترونيكي، بازخورد استفاده از اين 
فيلم ها را جهت اصالح يا رفع نقص به سازمان 

پژوهش اعالم كنند

برگـزاري كالس هـاي آمادگي ضمن خدمت بـراي معلمان 
همزمـان صـورت گيـرد كـه اگـر به صـورت مطلـوب انجام 
شـود اسـتقرار پايه هـاي يازدهـم و دوازدهـم نيـز تسـهيل 

خواهد شـد.

نرم افزارهاي آموزشي همراه كتاب هاي درسي
محمديـان دربـاره توليد نرم افزارهاي آموزشـي همراه كتب 
درسـي در سـال جديـد گفت: توليد بسـته هاي آموزشـي، 
يك سياسـت سـاري و جاري اسـت و امسـال نيـز در كنار 
كتاب هـاي درسـي نرم افزارهاي آموزشـي توليـد و در قالب 

بسـتة آموزشـي عرضه مي شود.
وي خاطرنشـان كـرد: فيلم هـاي آمـوزش معلمـان بـه نام 
»بـر فـراز آسـمان« در پايه دهـم مهرماه 95 آمـاده تحويل 
بـه معلمان اسـت و انتظـار مـي رود مديـران كل و معاونان 
پژوهشـي اسـتان ها ضمـن ارائـه گـزارش پيرامـون رونـد 
توزيع متـوازن و فراگير اين محتـواي الكترونيكي، بازخورد 
اسـتفاده از ايـن فيلم هـا را جهـت اصـالح يا رفـع  نقص به 

سـازمان پژوهش اعـالم كنند.
حجت االسـالم محمديـان گفـت حجـم كتاب ها متناسـب 
بـا سـاعت درسـي آن هـا تنظيـم شـده اسـت. همچنيـن 
امسـال درس آزمايشـگاه براي رشـته هاي رياضي و تجربي 

به صـورت جداگانـه در برنامـه آمده اسـت.
وي تصريـح كـرد:  اهداف اوليـه يا ثانويه برخـي كتاب ها به 
درس هـاي ديگـر منتقل شـده اسـت. به طـور نمونـه اگر از 
هـدف اوليه برخي درس ها يك سـاعت كم شـده، در هدف 
ثانويـه كتـاب ديگـري ايجاد شـده اسـت. بـراي مثـال، در 
سـال هاي گذشـته در درس فارسـي، موضوع محيط زيست 
را مطـرح مي كرديـم و اگـر امـروز مي بينيـد 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 برنامه ريزي پژوهش 
آموزشـي درخصـوص مهم تريـن وجـه تمايـز كار امسـال 
سـازمان با سـال هاي 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 آن هاسـت؛ 
به لحـاظ سـاختاري نيـز دورة دوم متوسـطه در گذشـته 4 

سـال بود ولي در سـاختار جديد 3 سـال شـده؛ 

شـد:  يـادآور  آموزش وپـرورش  وزيـر  پژوهشـي  معـاون 
سـواد  و  تفكـر  توليـد،  و  كارآفرينـي  كارگاه  درس هـاي 
رسـانه اي 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 دانش آموز 

آزاد اسـت آن را انتخـاب كنـد يـا نكنـد.

برنامه درسي جديد، ناظر بر نيازهاي كشور
وي افـزود: برنامه هـاي درسـي جديد ناظر بـه برخي نيازها 
در كشـور اسـت. در همين راسـتا روش هاي ارائه  بخشـي از 
كتـب متفـاوت شـده، در برخـي ديگـر محتوا تغييـر كرده 
و بخشـي ناظـر بـه برنامه هـاي درسـي جديد، تأليـف و به 
جدول دروس اضافه شـده اسـت. رئيس سـازمان پژوهش و 
برنامه ريـزي آموزشـي با بيان اينكه در خوشـه علوم تجربي 
روش ارائه دروس فيزيك، زيست شناسـي و زمين شناسـي، 
تغيير كرده اسـت گفت: درس آزمايشـگاه نيز به اين حلقه 

اضافه شـده و دامنه دروس را توسـعه داده ايم.
محمديـان بـا بيـان اينكه درس عربـي نيز به شـيوه جديد 
تحـت عنـوان »عربـي، زبـان قـرآن« ارائـه مي شـود، اظهار 
كـرد: برخي مفاهيـم تعليمات دينـي نيز در سـاير عناوين 
آموزشـي متناسـب بـا موضـوع مربـوط ارائـه مي شـود؛ به 
ايـن معنـا كـه مباحثـي از تعليمات دينـي به كتـب ديگر 
همچون تفكر و سـواد رسـانه اي و مديريت خانواده و سبك 

زندگـي منتقل مي شـود.
وي ادامه داد: در واقع از سـاعت درسـي ديني كاسـته نشده 
و اگـر در كل دوره هـاي 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 كرده ايـم.
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 بـراي تأميـن معلمـان مـورد نيـاز پايـة دهـم، 
تدابيـري  چـه   ،95-96 تحصيلـي  سـال  در 

؟ يد ه ا يشـيد ند ا
در سـال تحصيلـي 96-95 بـا اسـتقرار پايـة تحصيلـي 
دهـم، پايـة دوم نظـام قبلـي دانش آمـوز نخواهد داشـت؛ 
لـذا معلماني كه در سـال تحصيلي قبـل در پاية تحصيلي 
دوم تدريـس مي كردنـد،  امسـال بـه پايـة دهـم منتقـل 
مي شـوند. بـه عـالوه بـا توجـه بـه اينكـه از يـك طـرف، 
در پايـة دوم نظـام گذشـته، هدايـت تحصيلـي انجـام و 
شـاخه ها و رشـته هاي دانش آمـوزان هـم تعييـن شـده 
بـود و معلمـان بر همان اسـاس در مدارس توزيع شـدند. 
بـراي پايـة دهـم نيز براسـاس هدايـت تحصيلـي، تمامي 
دانش آمـوزان 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 روبـه رو نخواهيم شـد.
 در پاية دهم به چه تعداد معلم نياز است؟

تعـداد ايـن معلمـان با توجـه به بـرآورد ما حـدود پنجاه 
هـزار نفـر كه خوشـبختانه اين  تعداد تأمين اسـت و فقط 
بايـد مجموعـه ای از جابه جايي هـا صـورت گيـرد. البتـه 

بـراي اينكـه كار را دقيق تـر انجـام بدهيـم، بايـد توجـه 
داشـت كـه در دورة دوم متوسـطه بـراي تأميـن نيـروي 
منطقـه  جنسـيت،  رشـته،  اصلـِي  عامـل  پنـج  انسـاني 
جغرافيايـي، وضعيت بازنشسـتگی و جدول برنامه درسـی 
تأثيرگـذار اسـت: در مـورد  جديـد دورة دوم متوسـطه 
رشـتة تحصيلـي بـا توجـه بـه اينكـه دورة دوم متوسـطه 
دوره نيمه تخصصـي اسـت رشـته تحصيلـي معلمان مهم 
اسـت و جابه جايـي بـا توجه به ايـن امر بايد انجام شـود.

در مـورد دوم كـه جنسـيت اسـت بايـد متناظر بـا توزيع 
توزيـع  پسـرانه  و  دخترانـه  مـدارس  در  دانش آمـوزان 

همـكاران زن و همـكاران مـرد صـورت گيـرد.
عامـل سـوم هـم منطقـة جغرافيايـي اسـت يعنـي بايـد 
طـوري عمـل كنيـم كـه توزيـع معلمـان در مناطـق و 
شهرسـتان هاي كشـور متعـادل باشـد تـا در جايـي بـا 

كمبـود يـا اضافـه معلـم روبـه رو نشـويم.
عامـل چهـارم يعنـی بازنشسـتگی هـم در بـرآورد نيروي 
مـورد  در  بتوانيـم  تـا  بگيريـم  نظـر  در  بايـد  انسـاني 
بازنشسـته كـردن يـا نكـردن همـكاران تصميـم بگيريم؛ 
يعنـي اگر بـه ادامة همـكاري آن ها در رشـته اي نياز بود، 
سـنوات خدمتشـان را تمديـد كنيـم و اگـر نيـاز بـود از 

فرصـت بازنشسـتگي اسـتفاده كننـد.

نصراهلل دادار/ عكس: غالمرضا بهرامي

چگونگى تأمين 
معلمان پاية دهم

گفت وگو با مهندس علي زرافشان، 
معاون آموزش متوسطة وزارت آموزش وپرورش

کليات
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عامـل پنجـم جـدول برنامـة درسـي جديـدي اسـت كه 
عالـي  شـوراي  تصويـب  بـه  متوسـطه  دوم  دورة  بـراي 

اسـت. رسـيده  آموزش وپـرورش 
عنـوان  بـا  جديـد  درس  تعـدادي  جـدول  ايـن  در 
»خوشـه ها« اضافـه شـده كه بـراي برخي از ايـن درس ها 

شـود.  تأميـن  معلميـن  مرتبـط  رشـته هاي  از  بايـد 
براسـاس ايـن عوامل، در حـدود هفت ماه قبـل از نيروي 
انسـاني اسـتان ها و مناطـق و شهرسـتان ها بـه تفكيـك 

پنـج عامـل فوق يـك بـرآوردي انجـام داديم.

 در بخش آموزش نيروي انسـاني چـه برنامه هايي 
داريد؟

انسـاني پايـه دهـم، دو مرحلـه  بـراي آمـوزش نيـروي 
اسـت: شـده  پيش بينـي 

مرحلـه اول برگـزاري دورة تربيت مدرس كشـوري اسـت 
كـه بـا همـكاري سـازمان پژوهـش و مؤلفـان كتاب هاي 
درسـي، مركـز آموزش نيروي انسـاني و معاونـت آموزش 
متوسـطه، بـا توجه بـه جـدول دروس و تعداد مدرسـاني 
كـه بـراي كشـور نياز اسـت، انجـام مي شـود. ايـن كاري 
اسـت كـه مـا هـر سـاله انجـام مي دهيـم و امسـال هـم 

اتفـاق مي افتد.   طبعـاً  
مـا االن در مرحلـة طراحي برنامه بـراي همين آموزش ها 
هسـتيم. مركـز آمـوزش نيـروي انسـاني بعـد از اينكـه 
بـا سـازمان پژوهـش، راجـع بـه كـّم و كيـف برنامه هـا 
بـه توافـق رسـيد و معلـوم شـد كـدام آموزش هـا لزومـاً 
حضـوري و كـدام غيرحضوري خواهد بـود و نيز چگونگي 
آمـوزش و نحـوة آن مشـخص شـد، جـدول زمانـي الزم 

تنظيـم و بـراي اجـرا ابـالغ خواهد شـد.
تعييـن مراكـز مجـري هـم كار ديگـري اسـت كـه بايـد 
انجـام دهيـم معمـوالً پرديس هاي دانشـگاه فرهنگيان در 

ايـن مرحلـه بـا مـا همـكاري مي كنند.
نحـو  بـه  دهـم  پايـه  اسـتقرار  جلسـات  خوشـبختانه 
هماهنـگ و منظمـي برگـزار و بنـا به دسـتور مقـام عالي 
وزارت، معاونت متوسـطه وزارت آموزش وپرورش مسـئول 
تشـكيل »كميته برنامه ريزي استقرار سـاختار پايه دهم« 
شـده اسـت. در ايـن كميته نماينـدگان همـة بخش هاي 
وزارت آموزش وپـرورش حضـور دارنـد و تاكنـون هر يك 
از معاونت هـا وظايـف مرتبـط بـا خودشـان را در ايـن امر 
بـا تهيـة جـدول زمانـي الزم، مشـخص كرده انـد. ايـن 
جـداول پـس از تهيـه براي اعضاي كميته فرسـتاده شـد 

تـا تكليـف وظايـف مشـترك آن هـا روشـن شـود. بـراي 
مثـال، اگـر كار گـروه مركـز منابع انسـاني بحـث آموزش 
بايـد  سـازمان پژوهـش هـم  را مطـرح مي كنـد حتمـاً 
نظـر بدهـد، معاونـت متوسـطه و شـايد بخش هـاي ديگر 
نيـز الزم باشـد نظراتشـان را اعـالم كننـد. ايـن وظايـف 
مشـترك بايـد مشـخص شـود. بـه  هر حـال ايـن جداول 
نهايـي و بـه معاونت هـا ابالغ شـده اسـت و معاونت ها هم 
بـر مبنـاي ايـن جـداول فعاليت هـاي خودشـان را انجـام 
مي دهنـد. هـر دو هفتـه يك بـار، جلسـة ارائـه گـزارش 
تشـكيل مي  شـود. خوشـبختانه تاكنون دو جلسـه از اين 
جلسـات در »شـوراي راهبـري وزارت آموزش وپـرورش« 
بـا حضـور آقـاي دكتر فانـي، وزير محترم تشـكيل شـده 
كـه در آن گـزارِش بخش هـاي مختلـف اعـم از مصوبـات 
درسـي،  مـواد  جـدوِل  آموزش وپـرورش،  شـوراي عالي 
آيين نامه هـاي مـورد نيـاز و آمـوزش نيروي انسـاني ارائه 

است. شـده 
در ايـن جلسـات، آقاي دكتـر محمديان،  رئيس سـازمان 
پژوهـش، آمادگي هـاي سـازمان را در بخـش توليـد مواد 
برنامه ريـزي  مركـز  رئيـس  و  كرده انـد  اعـالم  آموزشـي 
منابـع انسـاني هم در بخش اجـراي آموزش هـا، و تمهيد 
مقدمـات و همچنيـن نيازهايـي كـه در اين حـوزه وجود 
دارد گـزارش داده انـد. در پـي آن آقـاي دكتـر فانـي هـم 
دسـتور دادنـد كـه همـه بخش هـا بـراي حـوزه آمـوزش 
و  كننـد  پيـدا  ورود  جـدي  به طـور  انسـاني  نيـروي 
به خصـوص معاونـت برنامه ريـزي و پشـتيباني از جهـت 
تأميـن منابـع مالـي بـراي عقـد قـرارداد بـا پرديس هاي 
فرهنگيـان اقـدام كنـد. خوشـبختانه در ايـن خصـوص 
مشـكل و موضـوع خاصـي در حـال حاضـر وجود نـدارد.

 از نظـر محتـوا و کيفيـت 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 آموزش ديـده به دسـت نمي آيـد. بنابرايـن تأمين 
نيروي انسـاني نيز در راسـتاي راهبـرد »ارتقاي كيفيت« 
كـه يكـي از راهبردهـاي اصلـي وزارت آموزش وپـرورش 
و ابالغـي مقـام عالـي وزارت اسـت، مي باشـد. به هميـن 
جهـت هم سـامان دهي و سـازمان دهي معلمـان را داريم 
تـا مبادا كالسـي بـدون معلم بمانـد و هم بحـث آموزش 
معلمـان را به عنـوان عامـل كيفيت بخشـي بـه ياددهـي 
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ـ يادگيـري مـورد توجـه قـرار مي دهيـم، لـذا آمـوزش 
معلمـان بـراي مـا بسـيار حائز اهميت اسـت.

 اسـتقرار پايـه دهم در پروژة مهـر چه جايگاهي 
دارد؟ 

يكـي از زمينه هـاي ديگـري كه بـراي اسـتقرار پاية دهم 
»پـروژه  بحـث  گرفته ايـم،  بـه كار  آن  كيفيت بخشـي  و 
مهـر« اسـت. در آغاز هـر سـال تحصيلي پـروژه اي تحت 
عنـوان پـروژه مهر تعريـف مي شـود. 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 مي شـوند. اعـم از آماده سـازي فضا )چه 
بـه لحـاظ فضـاي فيزيكي و چه بـه لحاظ فضـاي هنري، 
انسـاني  نيـروي  آماده سـازي  و  ورزشـي(  و  بهداشـتي 
مطلـوب و ديگـر عواملي كـه در آغاز سـال تحصيلي مهم 

به شـمار مي آينـد.
پايـه دهـم را،  امسـال در پـروژة مهـر، بحـث اسـتقرار 
به عنـوان يـك محـور اصلي، مـورد توجـه قـرار داده ايم با 
توجـه بـه اينكـه اسـتان ها قبل از شـروع سـال جديد در 
دي يـا بهمن ماه كار تشـكيل سـتادهاي پـروژه مهر خود 
را آغـاز مي كننـد، تأكيـد كرده ايـم پايـة دهـم را به عنوان 
يكـي از محورهاي اصلـي پروژه براي آغاز سـال تحصيلي 
96-95 مـورد توجـه قرار بدهنـد و اميدواريم امسـال كه 
سـال حّساسـي بـراي آموزش وپرورش اسـت، بـا آمادگي 

الزم سـال تحصيلـي را شـروع كنيم.
 بـراي تأميـن معلمان پايه دهم با چه مشـكالتي 

هستيد؟ روبه رو 
امسـال شـايد از جهاتـي نسـبت بـه سـال قبـل شـرايط 
مهياتـر و مشـكالت كمتـر اسـت. ولـي از جهـات ديگري 
مشـكالت تـازه داريـم كـه عـرض مي كنـم. بهتـر بـودن 
شـرايط امسـال بـدان جهـت اسـت كـه آموزش وپرورش 
درگيـر تغييـر فقـط يـك پايـة تحصيلـي اسـت! از وقتي  
كـه تغييـر در پاية ششـم شـروع شـد، هر سـال هم زمان 
تغييـر را در دو پايـه دنبـال مي كرديـم 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، به هميـن جهت تمركـز مديريـت آموزش وپرورش 
بـراي اسـتقرار يـك پايـه اسـت و طبعـاً حجـم كار كمتر 
و مشـكل كمتـر اسـت. مثـاًل سـال گذشـته كـه مـا پايه 
نهـم را داشـتيم، همزمـان دو پايـه مـا دچـار تغيير شـد. 
يكـي پايـه نهـم در دوره اول متوسـطه، يكي پايـه اول در 

دوره متوسـطه قديـم. يعنـي بـراي پايـه نهـم كـه جديد 
بـود، بايـد معلـم تأميـن مي كرديـم، آمـوزش مي داديـم، 
فضـا تأميـن مي كرديـم و بـراي بيـكار نبـودن معلمـان 
پايـة اول دورة متوسـطه قديـم كـه دانش آموزانش حذف 
آن هـا كالس  بـراي  و  مي كرديـم  فكـر  هـم  مي شـدند، 
تأميـن مي كرديم. بـراي اينكه حداكثر اسـتفاده از فضاي 
سـاماندهي  بايـد  بگيـرد،  صـورت  مدارسـمان  فيزيكـي 
مـدارس را انجـام مي داديـم. 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 آموزش مان 

يـك مقـداري نسـبت بـه امسـال، آسـان تر بود.
البتـه امسـال هـم اگرچـه فقـط يـك پايـه دچـار تغييـر 
مي شـود، اما بـاز درگيـر يـك رشـته مسـائل و مشـكالت 

هسـتيم، از جملـه بحـث بازنشسـتگي.
سـال گذشـته، بـا توجـه بـه اجـراي رتبه بنـدي معلمان، 
دادنـد  ترجيـح  فرهنگـي  همـكاران  از  زيـادي  جمـع 
تـا  شـود  انجـام  تأخيـر  يك سـال  بـا  بازنشستگي شـان 
بتواننـد از مزايـاي رتبه بنـدي 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 
ايـن  اثرگـذار اسـت  انسـاني مـا  نيـروي  كـه در بحـث 
اسـت كـه سـال قبـل وقتـي مي خواسـتيم نيروهايمـان 
را سـاماندهي كنيـم، بـراي اينكـه منطـق روشـني بـراي 
پاسـخگويي بـه همكاران فرهنگي داشـته باشـيم كه چرا 
مثـاًل فالن همـكار من در دورة دوم متوسـطه اسـت ولي 
مـن در دورة اول؟ در حالي كـه قبـاًل هر دو در دبيرسـتان 

بوديـم! آمديـم و از فـرم يـِك  آمـوز اسـتفاده كرديم.
يكـي از مهم تريـن شـاخصه هايي كـه در فـرم يـك آمـوز 
اسـت.  خدمـت  سـنوات  مي گيـرد،  قـرار  توجـه  مـورد 
به هميـن جهـت سـال قبـل اكثـر همكارانـي كـه داراي 
سـنوات خدمـت باالتـري بودنـد در دورة دوم متوسـطه 
مشـغول بـه كار شـدند و حـاال تعـداد افـراد بيشـتري از 
آن ها بازنشسـته مي شـوند و مـا را با كمبـود در پاية دهم 
روبـه رو مي كننـد. نكتـه بعد اينكه مـا در پايـة دهم تنوع 
رشـته هاي درسـي بيشـتري داريـم تـا در پايـه نهـم. در 
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پايـه نهـم نهايتـاً 13 عنـوان درس داشـتيم كـه همه اش 
تغييـر نكـرده بود و فقط شـش عنـوان درس تغيير كرده 
بـود كـه بـراي آن هـا دوره هـاي آموزشـي گذاشـتيم. اما 
امسـال در شـاخه نظري 4 رشته، شـاخة فني وحرفه اي با 
حدود 41 رشـته و  شـاخه كاردانش با حدود 150 رشـته 
كـه هركـدام داراي جدول مواد درسـي متفاوت هسـتند، 
مواجـه هسـتيم. پـس آنچه كه امسـال پيچيدگـي كار را 
افزايـش مي دهـد، همين تنوعي اسـت كه در شـاخه ها و 
رشـته ها و جـدول عناويـن دروس وجـود دارد. ايـن تنوع 
در سـاماندهي معلمـان مـا تأثيـر مي گذارد، سـازماندهي 
را نيـز دشـوار مي كنـد و در آمـوزش نيـروي انسـاني هم 
تأثيـر مي گـذارد، از جملـه آموزش هـا را خيلـي متنـوع 
در سـال هاي گذشـته 500  مثـاًل  مي كنـد.  پراكنـده  و 
نفـر مـدرس بـه تهـران مي آمدنـد، رياضـي پايـة نهـم را 
همـه  بـه  و  اسـتان ها  برمي گشـتند  و  مي گرفتنـد  يـاد 
درس  امسـال  امـا  مي دادنـد.  درس  رياضـي  معلم هـاي 
رياضـي در رشـته تجربـي يـك كتـاب اسـت، در رشـته 
رياضـي كتـاب ديگر و در رشـته انسـاني نيـز  يك كتاب 
ديگـر. حتـي در فني وحرفـه اي هم يك كتاب جدا اسـت. 

ايـن تنـوع كار مـا را دشـوارتر مي كنـد.
بـا توجـه به هميـن وضعيـت سـال هاي قبل اصـاًل به فكر 
آموزش هـاي غيرحضـوري نبوديـم ولـي امسـال درصـدد 
از ظرفيت هـاي فضـاي  امكان پذيـر شـود  اگـر  هسـتيم 
مجـازي و چند رسـانه ای هم بـراي آمـوزش همكارانمان 

كنيم. اسـتفاده 
عناويـن  و  رشـته ها  تنـوع  مي رسـد  به نظـر   
دروس برگـزاري دوره هـاي آمـوزش ضمن خدمت 
را به صـورت متمرکـز دچـار مشـكل کنـد. چقدر 
خوش بين هسـتيد که دوره هاي آموزشـي امسـال 

حضـوري برگزار شـود؟
در دروسـي كه بين شـاخه ها و رشـته ها مشـترك اسـت، 
حتمـاً كالس هـا حضـوري برگـزار مي شـود، مثـل درس 
دينـي و ادبيـات فارسـي و زبـان. حتـي برخـي از دروس 
خوشـه ها كه مشترك هسـتند، همگي به شـكل متمركز 
برگـزار مي شـود. فـرض كنيـد، 400 هـزار دانش آمـوز ما 
در رشـته تجربـي تحصيـل مي كننـد، طبيعتـاً معلمـان 
دروس مربـوط بـه ايـن رشـته آن قـدر زيـاد هسـتند كه 
بشـود برايشـان دوره ها را به شـكل حضوري برگـزار كرد.

بـا توجـه بـه اثربخـش بـودن و مؤثرتـر بـودن دوره هـاي 
كـه  اسـت  ايـن  دنبـال  بـه  آموزش وپـرورش  حضـوري 

دوره هـا بيشـتر بـه شـكل حضـوري برگـزار شـود. اما در 
برخـي رشـته ها، به خصـوص در شـاخه فني وحرفـه اي و 
كاردانـش، تعـداد هنرجويـان در بعضـي رشـته ها بسـيار 
كـم اسـت و بـه تبـع آن تعـداد هنرآموزانـي هـم كـه 
مي خواهنـد بـه آن هـا درس بدهنـد كـم خواهـد بـود. 
به هميـن جهـت مـا فكـر مي كنيـم به جـاي 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 راحت تـر انجـام مي شـود. امـكان 
خوبي از طريق صدا و سـيما فراهم شـده اسـت و آن هم 
ايجـاد تلويزيـون تعاملـي اسـت كـه بـه IPTV معـروف 

ست. ا
فراهـم مي كنـد كـه  را  امـكان  ايـن  تعاملـي  تلويزيـون 
بيننـده بـا دسـتگاه تلويزيـون بده بسـتان داشـته باشـد. 
يـك ظرفيـت خيلـي خوبـي اسـت كـه در آن اختيـار 
پخـش برنامـه در اختيار بيننده اسـت. بيننـده هر زمانی 
كـه فرصـت داشـت، مي توانـد برنامـه را تماشـا كنـد و 
اگـر احيانـاً در وسـط برنامـه برايـش كاري پيـش آمـد، 
مي توانـد برنامـه را قطـع كنـد و بـرود كارش را انجـام 
بدهـد و بعـد مجـدداً ادامه برنامـه را نگاه كنـد. حتي اگر 
خواسـت مي توانـد برنامـه را ضبـط كنـد و شـب يـا هـر 
وقـت ديگـر نـگاه كند، حتـي مي توانـد توليـدات خودش 
را نيـز بـه برنامـه اضافـه كنـد. ايـن كار با مشـاركت يك 
مركـز غيردولتـي كـه آمـوزش معلمـان را برعهـده دارد 
و كنسرسـيومي كـه بـا IPTV و آن مركـز غيردولتـِي 
آمـوزش نيـروي انسـاني و يك شـركتي كـه توليدكنندة 
 IPTV آي پي تـي وي  setup-Box؛  باكـس  سـتاپ 
هسـت، انجـام شـده اسـت. در هـر حـال، از طريـق ايـن 
تعامـل بخشـي از معلمان خواهند توانسـت از اين شـبكة 

ببينند. آمـوزش  تعاملـي 
 انتظـار شـما از سـاير بخش هـاي وزارتخانه در 

اجراي دورة دوم متوسـطه چيسـت؟

تأمين نيروي انساني در راستاي راهبرد 
»ارتقاي كيفيت« يكي از راهبردهاي اصلي 

وزارت آموزش وپرورش و ابالغي مقام عالي 
وزارت است.



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(12

خوشـبختانه در ايـن كار، همان طـور كـه گفتـم، همـه 
دارنـد.  همـكاري  آموزش وپـرورش  ذيربـط  بخش هـاي 
حتـي معاونـت پرورشـي هـم در ايـن كار حضـور دارد، 
چـون مـا امسـال در پايـة دهـم بحـث مشـاوره و هدايت 
تحصيلـي و توسـعة متوازن شـاخه ها و رشـته ها را داريم. 
حتـي بـراي آن هـا هـم تعييـن تكليـف صـورت گرفت و 

اقداماتـي را نيـز بايـد انجـام بدهند.
مـا حتـي بـراي سـازمان نوسـازي مـدارس هـم تعييـن 
تكليـف كرده ايـم، از ايـن جهـت كـه تأمين فضـا برعهده 
آن سـازمان اسـت، به خصوص كـه بـا اسـتقرار پايـة دهم، 
دورة دوم متوسـطه مان، حتـي در شـاخه نظـري، سـه 
سـاله مي شـود. در آينـده ديگر پيش دانشـگاهي نخواهيم 
داشـت. از آن طـرف فني وحرفـه اي هم كه دو سـاله بوده 
بعـد از سـه سـال، ان شـاءا... سـه سـاله خواهـد شـد. لذا 
ايـن امـر در فضـاي آموزشـي مـورد نيـاز مـا نيـز تأثيـر 

مي گـذارد.
مـا همـه برنامه هايمـان را در يـك چشـم انداز سـه سـاله 
مي بينيـم. يعنـي مي بينيـم سـه سـال بعـد كـه حـدود 
و  داشـت  خواهيـم  نظـري  دانش آمـوز   1/800/000
1/200/000 دانش آمـوز فني وحرفـه اي و كاردانش، براي 
ايـن تركيب جمعيتي به چـه معلماني و چقدر نياز داريم، 
فضـاي آموزشـي چگونـه خواهـد بـود، آموزش هايمـان 
چگونـه خواهـد بـود؟ و محتـواي آموزش هـا چـه خواهد 
بـود؟ در واقـع اين هـا را بـراي آينده مي بينيـم و به همين 
جهـت ايـن كارها بـا مشـاركت بخش هـاي مختلف پيش 

مي رود. 
و  پرورشـي  آموزشـي،  حوزه هـاي  سـازمان،  دروِن  در 
فني وحرفـه اي هسـتند، االن هماهنگـي بينشـان وجـود 
دارد، تعامـل مثبـت و بسـيار خوبـي هـم بـراي پيشـبرد 
كارهـا وجـود دارد و كارهـا بـه شـكل مسـتمر پيگيـري 
مي شـود تـا ان شـاءا... بـه نتايـج مطلوبـي برسـد. اما يك 

تعـداد انتظـارات بيرون سـازماني هـم داريـم، كـه اول از 
همـه انتظـار از اوليـاي دانش آمـوزان در بحـث هدايـت 
تحصيلـي اسـت. بـا توجـه بـه آيين نامـه اي كـه مصـوب 
شـده و سـامانه اي كـه طراحـي شـده اوليـا در هنـگام 
ثبت نـام  كار  زيـرا هرچـه  كننـد.  بايـد كمـك  ثبت نـام 
زودتـر انجـام شـود كار سـاماندهي معلمـان و بعـد از آن 
آمـوزش معلمـان زودتـر انجـام مي شـود. به همين جهت 
اصـرار داريـم ثبت نام هـا تـا پايـان مردادماه انجام شـود و 
طـوري پيـش بـرود كـه بتوانيـم كار سـاماندهي را انجام 

. هيم د
در بحـث هدايـت تحصيلـي پـدر و مادرهـا خيلـي نقـش 
كليـدي دارنـد و بايـد كمـك كننـد دانش آمـوزان به طور 

متـوازن در همـه شـاخه ها و رشـته ها توزيـع شـوند.
در ايـن جهـت رسـانه ها، 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 همكاري هايـي كـه بايـد صـورت بگيرد را 

بـه اطـالع  اوليا برسـانند.
 بـراي دبيرانـي کـه قـرار اسـت در پايـه دهـم 

فعاليـت نماينـد چـه توصيـه اي داريـد؟
مـا هرگونـه  همان گونـه كـه هميشـه مطـرح مي شـود 
تحولـي را بايد در كالس درس جسـت وجو كنيم و تحول 
بايـد به وجـود آورد.  در كالس را هـم معلـم آن كالس 
به هميـن جهـت بـار اصلـي تغييراتي كـه در حـال اتفاق 
افتـادن اسـت،  بـه دوش معلمـان عزيـز اسـت. ما در سـه 
سـال آينـده در دورة متوسـطه قديـم، در هـر سـال يـك 
پايـه را نخواهيـم داشـت و همكاران ما بايـد بيايند و پاية 
پايين تـر را تدريـس كننـد؛ آن هـم كتاب هـاي جديـدي 
كـه بـا برخـي از بخش هـاي آن يـا كل آن كتـاب آشـنا 
نيسـتند. ايـن كار طبعـاً تـالش مضاعفـي الزم دارد چون 
معلمـان بايـد از محتواهـاي آمـوزش و روش هـاي جديد 
آموزشـي كـه در برنامه هـاي درسـي و كتاب هاي درسـي 

آمـده اسـتفاده كننـد و آمـوزش بدهند.
در همين جـا از همـكاران عزيـز درخواسـت مي كنـم كـه 
مي شـود  برگـزار  تابسـتان  در  كـه  كالس هايـي  در  اوالً 
حتمـاً شـركت كننـد تا ان شـاءا... سـال تحصيلـي جديد 

را بـا آمادگـي كامـل آغـاز كنيم.
چنـد سـالي اسـت سـازمان پژوهـش كار خوبـي انجـام 
داده و بسـته هاي آموزشـي را بـراي معلمـان مختلـف، به 
نـام »بـر فـراز آسـمان« توليـد كرده اسـت. اين بسـته به 

كليه معلماني كه سال تحصيلي 95-94 در 
پايه تحصيلي دوم نظام گذشته تدريس 
مي كردند، براي سال تحصيلي 96-95 به 
پايه دهم منتقل مي شوند
 در پايه دهم تحصيلي به 50 هزار معلم 
نياز داريم
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عنـوان يك كتـاب راهنما هميشـه در اختيار معلم اسـت 
و اگـر همـكار فرهنگـي ما درسـي يـا دروسـي را بخواهد 
در فـالن هفتـه تدريـس كند مي توانـد با مراجعـه به اين 
نرم افـزار و ديـدن مطالبـي كـه مؤلفان و دسـت اندركاران 
تأليـف كتـب درسـي گفته انـد، آمادگي هـاي الزم را پيدا 

. كند
نكتـه بعـدي بحـث گروه هـاي آموزشـي اسـت. امسـال 
گروه هـاي 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.
ارائـه  آموزش هايـي  تابسـتان   در  كـه  اسـت  درسـت 
مي شـود ولـي ايـن كافـي نيسـت. هـر معلمي وقتي سـر 
كالس مـي رود و تدريـس را شـروع مي كنـد در تعامـل 
بـا دانش آمـوز بـه نـكات جديـدي برمي خـورد كـه حتماً 
نيـاز دارد از منبـع يـا مرجعـي اسـتفاده كنـد يـا آن را با 
همـكاران خـود در ميان بگـذارد و راه حلي بـراي آن پيدا 
كنـد. به هميـن دليـل گروه هـاي آموزشـي در پايـة دهم 
بايد فعاليت و جديت بيشـتري داشـته باشـند تـا بتوانند 

ايـن كار را انجـام بدهنـد.
در بعضـي از اسـتان ها، هـم از طريـق شـبكه هاي مجازي 
و هـم از طريـق تلفن هاي گويا بخشـي براي پاسـخ گويي 

به معلمان راه اندازي شـده اسـت.
بـراي  را  اقدامـي  چنيـن  بتواننـد  اسـتان ها  همـة  اگـر 
ايـن هـم وسـيله اي اسـت  انجـام دهنـد،  همكارانشـان 
بـراي اينكـه ما در دسـترس معلمان براي پاسـخگويي به 

سـؤاالت و نيازهايشـان باشـيم.
 توصيـه و پيام شـما به مديران مـدارس در دورة 

چيست؟ متوسطه  دوم 
بـا توجـه بـه اين تلقـي كه در برنامة درسـي ملي نسـبت 
بـه مديـران مـدارس شـده و آن هـا را رهبـران آموزشـي 
مـدارس گفته انـد، اوالً بايـد مديران مـدارس تالش كنند 
كـه همـه همـكاران واحـد آموزشـي آن هـا، آموزش هاي 
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 آن هـا بتواننـد در 
كالس هـاي تابسـتان شـركت كننـد. نكتـه دوم در طول 
سـال تحصيلـي اسـت كـه بايـد مثـل گـروه آموزشـي، 
مديـران از معلمانشـان حمايـت كنند. تشـكيل جلسـات 
خـود  داخـل  در  آموزشـي  گروه هـاي  و  تجربـه  تبـادل 

بـراي رفـع  از سـرگروه ها  آموزشـي، دعـوت  واحدهـاي 
مديـران  توسـط  مي توانـد  همـكاران  درسـي  مشـكالت 
آرامش خاطـر  بـا  همـكاران  كـه  شـود  انجـام  مـدارس 

بتواننـد كالس هـاي درس را مديريـت و اجـرا كننـد.

در سال هاي قبل به فكر آموزش هاي 
غيرحضوري نبوديم، ولي امسال با توجه به 

تنوع مواد و شاخه هاي درسي، در تالشيم كه 
از آموزش هاي غيرحضوري هم استفاده كنيم
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فرايند تدوين و اجراى 
سند تحول

در سـدة اخيـر، از سـال 1290 شمسـی كـه قانـون اساسـی 
معـارف بـه تصويـب رسـيد تـا كنـون، دو جهت گيـری كلی 
در طراحـی اصالحـات در نظـام آموزشـی ايـران دنبال شـده 
اسـت. برنامه هايـی كه تغييرات  سـاختاریـ  كيفـی را مورد 
توجـه قـرار داده انـد و طرح هـا و برنامه هايـی كـه در قالـب 
برنامه ريزی هـای سـنتی و اكثـراً در چارچـوب برنامه هـای 
توسـعه كشور دنبال شـده اند. پس از پيروزی انقالب اسالمی، 
موضـوع اصـالح نظـام آموزشـی در برهه های مختلـف زمانی 
از سـوی مسـئوالن كشـور و نهادهای تصميم گير مطرح شد 
تـا اينكه با اصـالح قانون وظايـف وزارت آموزش وپـرورش در 
سـال 1366 از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی1 ايـن وزارت 
موظـف شـد تا نسـبت به اصالح نظام آموزشـی اقـدام نمايد. 
مطالعة پيشـينة اين مصوبات و تغييرات حاصل از آن نشـان 
می دهـد كـه تالش هـای صـورت گرفتـه مبتنـی بـر يـك 
الگـوی مفهومـی مبتنی بـر اقتضائـات فرهنگـی و اجتماعی 
ايـران نبـوده، و بـه هميـن دليـل تالش هـای صـورت گرفته 
نتوانسـت نتايـج مـورد انتظـار را در اصالح نظام آموزشـی به 

دنبـال بياورد.

فرايند شكل گيری سند تحول بنيادين2 
آموزش وپرورش

پـس از ابـالغ قانون وظايـف وزارت آموزش وپرورش از سـوی 
مجلس شـورای اسـالمی، كميته اصالحـات آموزش وپرورش 

بـا حكم وزيـر آموزش وپـرورش در شـهريور 1380 تشـكيل 
شـد و بـه دنبـال آن، بـه منظـور بررسـی ابعـاد و زوايـای 
اصالحـات موردنظـر، »همايش ملی مهندسـی اصالحات در 
آموزش وپـرورش« در خـرداد 1381 برگـزار گرديـد. عـالوه 
بـر ايـن، به منظـور تبييـن مفهـوم اصالحات، نشسـت هايی 
علمـی نيـز بـا شـركت متخصصـان و صاحب نظـران برگـزار 
اول  پيش نويـس  تدويـن  نشسـت ها  ايـن  حاصـل  شـد. 
)آذرمـاه 1381( و دوم )تابسـتان 1382( سـند اصـالح نظام 
آموزش وپـرورش توسـط كميتـه ای مركب از پژوهشـگران و 
كارشناسـان بود. بررسـی پيش نويس دوم و منشور اصالحات 
در جمع صاحب نظران دانشـگاهی و مسـئوالن و كارشناسان 
آموزش وپرورش منجر به پيشـنهاد تدوين طرح جامعی شـد 
كـه در قالب سـاختاری منعطف، ضمن پايبنـدی به معيارها 
و ارزش هـای جامعـه، انديشـه های نويـن و يافته هـای علمی 
را بـرای اصـالح نظـام آموزشـی به كاربگيـرد. ايـن پيشـنهاد 
در دسـتور كار شـورای عالـی آموزش وپـرورش قـرار گرفـت 
و در ششـصد و هشـتاد و هشـتمين جلسـه مورخ 82/3/6 با 
عنـوان »موافقـت با طراحـی و اجرای مطالعه ملـی به منظور 
آسيب شناسـی آموزش وپـرورش و ترسـيم چشـم انداز آينده 
در برنامـه توسـعه كشـور« بـه تصويب رسـيد. اين طـرح در 
جلسـه مـورخ 1383/7/22 هيئت دولـت مطرح و مسـئوليت 
اجـرای آن بـر عهـده  وزارت  آموزش وپرورش گذاشـته شـد تا 
بـا هماهنگـی سـازمان مديريـت و برنامه ريـزی كشـور و زير 
نظـر شـورای عالـی آموزش وپرورش، نسـبت به تدوين سـند 

ملـی آموزش وپـرورش4 اقـدام نمايد5.

فرايند تدوين سند ملى آموزش وپرورش
مطالعـه تجربه سـاير كشـورها در تدوين سياسـت های كالن 
آموزشـی بيانگر وجود سـه وظيفه سياسـی، فنی و مديريتی 
در ايـن امـر اسـت. اين مراحل عبارت اسـت از ارادة سياسـی 
تصويـب  و  تنظيـم  سياسـت،  شـكل گيری  كار(،  )دسـتور 
سياسـت، آماده سـازی بـرای اجرا، اجـرا و تعديـل روش های 
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 1390 دارد.

گام اول: طراحى الگوی مفهومى تدوين سند
در ايـن مرحلـه الگوهای مختلـف مورد بحث و بررسـی واقع 
شـد و نهايتـاً، بـا توجه به سـند چشـم انداز 20 سـالة الگوی 
برنامه ريـزی راهبـردی مورد تأكيـد قرار گرفت. بـا اتخاذ اين 

آمنه احمدیکليات
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رويكـرد در تدويـن سـند از سـويی نـگاه از درون، كه انسـان 
آرمانـی و وضـع مطلـوب را مورد توجه قرار می داد و از سـوی 
ديگـر بـه ارتبـاط نظـام آموزش وپـرورش بـا محيـط بيرونی 
در سـطح ملـی و بين المللـی توجه داشـت به عنـوان الگوی 
تدويـن سـند از سـوی صاحب نظـران اتخـاذ گرديـد. در اين 
الگـو، با رويكـرد پژوهش محـور، بنيان های نظـری و آرمان ها 
و غايات مشـخص شـده و وضع مطلوب مشـتمل بر هدف ها، 
سـاختارها و فرايندها براسـاس مالك هـای مفهومیـ  نظری 
و مالك هـای تجربـیـ  تطبيقی شناسـايی می شـود. سـپس 
بـا آسيب شناسـی وضـع موجـود و شناسـايی نقـاط قـوت و 
ضعـف در درون آموزش وپـرورش و فرصت هـا و تهديد هـای 
محيـط بيرونی )در سـطح ملی و بين المللـی(، امكان تحليل 

موقعيـت و چالش هـای راهبـردی فراهـم می گردد.

گام دوم: تعريف سند ملى
»سـند ملـی آموزش وپـرورش در چشـم انداز بيسـت  سـاله 
مبانـی  مؤلفه هـای  دربردارنـدة  اسـت  مجموعـه ای  كشـور 
نظـری، اهـداف و اصـول، مأموريـت، چالش هـا، چشـم انداز 
و راهبردهـا. ايـن سـند به عنـوان پايـه، مـالك و راهنمـای 
تصميم گيری هـای اساسـی بـرای هدايـت، راهبـری، نظارت 
و اسـتقرار نظـام آموزش وپـرورش كشـور در سـطح ملـی، 
به منظـور تحقـق تحـوالت محتوايـی و سـاختاری، مـورد 

اسـتناد و اسـتفاده قـرار می گيـرد«6.

گام سوم: مطالعات نظری
بـرای تدوين سـند ملـی آموزش وپـرورش مطالعات وسـيعی 
صـورت گرفـت كـه در زيـر فهرسـت مهم ترين مطالعـه ارائه 
شـده و بخـش مطالعـات نظری بـه دليل نقـش و اهميت آن 

بـا تفصيل بيشـتری مطرح خواهد شـد.
 مطالعات مقدماتی و زمينه ساز

 مطالعه محيطی
 مطالعه مؤلفه های نظام آموزش وپرورش

 مطالعه بنيان های نظری

بخش اول: مطالعات مقدماتي و زمينه ساز 
شامل

1 بررسی ويژگی های انسان مطلوب نظام آموزش وپرورش
2 بررسـی روند تحـوالت آموزش وپرورش در سـال های بعد 

از انقـالب: فـرا تحليل وضع موجود
3 گـزارش برنامـه راهبردی آموزش وپـرورش ايران در آيينه 

جهانی تجربه 
4  گزارش سرفصل های سند ملی آموزش وپرورش

5 گزارش تطبيقی اسـتخراج  مقوله ها و نمايه سـازی اسـناد 
كشورها قانونی 

در  كليـدی  صالحيت هـای  »توسـعه  كتـاب  ترجمـة   6
آموزش وپـرورش«

بخش دوم: مطالعات محيطى
محيط هـای متعامـل با نظـام آموزش وپـرورش شـامل چهار 
سـطح اسـت: 1. محيـط اداریـ  اجرايی و دولتـی و عمومی؛ 
2. محيـط حقوقـی، قضايـی و تأمينی؛ 3. محيـط اجتماعی، 
اقتصـادی، سياسـی و فرهنگـی؛ و 4. محيـط بين المللی. اين 

مطالعات شـامل:
1 محيط علمی و نظام آموزش عالی

2 نظام های آموزش فنی وحرفه ای و آموزش های بزرگساالن 
و مادام العمر

3 محيط دستگاه های ستادی و فرابخشی
4 محيط حقوقی )قانون  گذاری(ـ  قضايی )مباحث تأمينی 

ـ قضايی(
5 چشم انداز بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

فرابخش ها در افق 20 ساله
6 محيط اقتصادی

7 محيط تاريخیـ  فرهنگی
8 محيط اجتماعیـ  سياسی

9 محيط جمعيتی
10 محيط خانواده

11 محيط بين المللی و منطقه ای

بخش سوم:  مطالعه مؤلفه های نظام 
آموزش وپرورش

مطالعات اين بخش شامل سه  دسته مطالعه بود.
دسـته اول: بررسـی مؤلفه هـای آموزش وپـرورش در سـاحت 

الف. تدوين برنامه زيرنظام ها: پس از 
تصويب و ابالغ سند تحول بنيادين در شورای 

عالى آموزش وپرورش در سال 1390، 
وزارت آموزش وپرورش موظف شد تا نسبت 

به اجرايى نمودن مفاد سند در قالب برنامة 
زيرنظام ها اقدامات الزم را معمول دارد



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(16

تربيتی، سـاحت اجتماعیـ  سياسی؛ سـاحت علمی فناوری؛ 
سـاحت دينـی، اعتقـادی، اخالقی؛ سـاحت زيبايی شـناختی 

هنری؛ سـاحت زيسـتی بدنی؛ سـاحت حرفـه ای اقتصادی
دسـته دوم: مطالعـة مؤلفه هـای ناظر بـه عوامـل درون دادی 
و فراينـد، شـامل نظام هـای مديريـت و راهبـری؛ تحقيـق 
تأميـن منابـع مالـی و مـادی؛  انسـانی؛  و توسـعه؛ منابـع 

برنامه ريـزی درسـی و فنـاوری، فضـا و تجهيـزات.
دسـته سـوم: مطالعـه مربوط به سـطح آمـوزش در دوره های 
تحصيلی شامل پيش دبسـتان، ابتدايی، راهنمايی و متوسطه 
و انـواع آمـوزش، شـامل آمـوزش عمومـی، فنی وحرفـه ای، 

كـودكان اسـتثنايی، تيزهوشـان و آموزش بزرگ سـاالن.

بخش  چهارم: مطالعات نظری
مطالعـات ايـن بخش شـامل چهار محـور بود و پـس از اتمام 
مطالعـات كار جمع بنـدی، تلفيـق و برهـم نهـی يافته هـا بـا 
تأكيـد بـر يافته هـای فلسـفه تربيت به عنـوان معيار توسـط 
كارگروهـی مركـب از متخصصـان و كارشناسـان انجام شـد 
و سـه سـند فلسـفة تربيـت در نظـام ج.ا.ا؛ فلسـفة تربيـت 
رسـمی و عمومی در ج.ا.ا؛ رهنامة تربيت در نظام ج.ا.ا تدوين 
گرديـد. كليه يافته هـای مطالعات نظـری در دو مرحله مورد 
اعتباربخشـی قـرار گرفت. نظرخواهی مسـتمر از متخصصان 
و كارشناسـان در فراينـد مطالعـات، پـس از تلفيـق نتايـج 
مطالعـات در قالـب مجموعـة بنيان هـای نظـری سـند ملی 
آموزش وپـرورش اعتبارسـنجي شـد ايـن مجموعـه مبنـای 
تدويـن سـند راهبردی قـرار گرفت و پس از آن از سـند ملی 
آموزش وپـرورش تحـت عنوان سـند تحول بنياديـن نام برده 

شـد. ايـن مطالعـات به تفكيـك عبارت انـد از:

محور اول مطالعات نظری؛
اين محور شـامل چهار مطالعه در ابعاد نظری و فلسـفی بود. 
اين مطالعات شـامل: تدوين بنيان های دينی، فلسـفی سـند 
ملـی آموزش وپرورش؛ تدوين بنيان های روان شـناختی سـند 
ملـی آموزش وپـرورش؛ تدويـن بنيان هـای جامعه شـناختی 
سـندملی آموزش وپرورش؛ تدوين چارچوب فلسـفی و دينی 

)بـرای انجام  تحقيقات سـند ملـی آموزش وپرورش(

محور دوم مطالعات نظری؛
شـامل فلسـفه تربيت كه خود شـامل شـش پژوهـش فرعی 
در زمينه هـای زيـر بـود: تبييـن مبانـی فلسـفی و دينـی 
)رويكـرد صدرايی و تفسـير قرآن و احاديث(؛ تدوين فلسـفه 
تعليم وتربيـت اسـالمی؛ تعييـن وظايـف دولـت اسـالمی و 
خانـواده در حـوزه تربيـت رسـمی و عمومـی؛ تعييـن مبانی 
حقوقـی تربيـت رسـمی و عمومـی؛ تعييـن مبانـی فقهـی 
اقتصـاد تربيـت رسـمی و عمومـی؛ تبييـن تعليم وتربيـت 
رسـمی و ويژگی هـا و اقتضائـات آن. يافته هـای مطالعـات در 
ايـن بخـش مبنا و معيـار اتخـاذ تصميمات در كليـه مراحل 
مطالعاتـی و تلفيـق يافته هـای مطالعـات نظـری در كليـه 

محورهـای چهارگانـه قـرار گرفت.

محور سوم مطالعات نظری؛
مطالعـات ايـن محـور بـه شـيوه مـرور انتقـادی بر پيشـينه 
نظـری و تجربيـات سـاير كشـورها در هـر يك از سـاحت ها 
)سـاحت دينـی، اعتقـادی، اخالقـی؛ اجتماعـی ـ سياسـی؛ 
زيبايی شـناختی هنری، علمی و فنـاوری؛ حرفه ای اقتصادی؛ 
زيسـتی بدنـی( انجام شـد و سـپس بـا فراتحليـل مطالعات 
ناظـر به توصيـف و تبيين وضع موجود نظام آموزشـی در هر 
يك از سـاحت ها ميـزان سـازگاری يافته ها با فلسـفه تربيت 
در نظـام جمهـوری اسـالمی ايران مورد بررسـی قـرار گرفت  
و الگـوی تربيـت در هـر يك از سـاحت های تربيتـي طراحی 

. شد

محور چهارم مطالعات نظری؛
مطالعـات در ايـن محـور منجـر بـه طراحـی الگـوی نظـری 
زير نظام هـا  ايـن  شـد.  آموزش وپـرورش  نظام هـای  زيـر 
شـامل مديريـت و راهبـری تربيتـی؛ برنامه درسـی؛ تأمين و 
تربيـت منابع انسـانی؛ تأميـن و تخصيص منابع مالـی؛ فضا، 
تجهيـزات و فنـاوری، پژوهـش و ارزشـيابی. مطالعـات ايـن 
بخـش نيـز مشـابه مطالعـه در سـاحت های تربيت به شـيوه 
مرور انتقادی بر پيشـينه نظری، تجربيات سـاير كشـورها در 
هـر يـك از زيرنظام هـا و فراتحليـل مطالعـات ناظـر به وضع 
موجـود هـر يـك از زيرنظام هـا در نظام آموزشـی بـود. نتايج 
ايـن مطالعـات در پرتـو يافته هـای فلسـفه تربيـت اسـالمی 
مبنـای طراحـی الگـوی نظـری هـر يـك از زيرنظام هـا قرار 

گرفت.
گام  چهارم: اجرای سند تحول بنيادين

الـف. تدويـن برنامـه زيرنظام هـا: پـس از تصويـب و ابـالغ 

با اصالح قانون وظايف وزارت آموزش وپرورش 
در سال 1366 از سوی مجلس شورای 
اسالمى1 اين وزارت موظف شد تا نسبت به 
اصالح نظام آموزشى اقدام نمايد



17 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(

سـند تحـول بنيادين در شـورای عالـی آموزش وپـرورش در 
سـال 1390، وزارت آموزش وپـرورش موظف شـد تا نسـبت 
بـه اجرايـی نمـودن مفـاد سـند در قالـب برنامـة زيرنظام ها 
اقدامـات الزم را معمـول دارد و نتايـج آن را بـه شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی گـزارش كنـد. از مجمـوع شـش زيرنظـام 
ذكر شـده، بـه دليل نقش و اهميـت زيرنظام برنامه درسـی، 
سـازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشـی طی مـاده واحده ای 
كه در سـال 1386 به تصويب شـورای عالی آموزش وپرورش 
ملـی  درسـی  برنامـه  سـند  تدويـن  بـرای  بـود  رسـيده 
كميته هـای تخصصـی بـا حضـور كارشناسـان و متخصصان 
تشـكيل داد و نسـبت بـه تدويـن پيش نويس برنامه درسـی 
ملـی اقـدام كـرد. اين پيش نويس در نشسـت های اسـتانی با 
حضـور مديـران، كارشناسـان، معلمـان مـورد نقد و بررسـی 
قـرار گرفت و نهايتاً در سـال 1391 به تصويب شـورای عالی 
آموزش وپـرورش رسـيد. از آنجـا كـه اجـرای برنامـه درسـی 
ملـی نيازمنـد آغـاز بـه كار برنامـة سـاير زيرنظام ها بـود، لذا 
بـا دسـتور وزيـر وقت اجرای سـند تحـول بنيادين از سـوی 
سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزی آموزشـی بـا عنـوان »طرح 
همسوسـازی كتاب های درسـی با برنامه درسـی ملـی« آغاز 
شـد. اوليـن اقـدام در ايـن رابطه اسـتقرار سـاختار جديد در 
نظـام آموزشـی از سـاختار 5ـ3ـ4ـ بـه سـاختار 6ـ3ـ3 بـود. 
در هميـن راسـتا تغيير كتاب های درسـی دوره هـای ابتدايی 
)دوره اول و دوم( و دوره اول متوسـطه طی سـال های 1391 
تـا 1394 دنبـال شـد و در حـال حاضـر تغييـرات دورة دوم 
متوسـطه بـا تصويب جـدول عناوين درسـی دوره متوسـطه 

دوم در سـه شـاخه نظـری، فنی وحرفـه ای و كاردانـش آغـاز 
اسـت.  گرديده 

با دستور وزير وقت اجرای سند تحول بنيادين 
از سوی سازمان پژوهش و برنامه ريزی 

آموزشى با عنوان »طرح همسوسازی كتاب های 
درسى با برنامه درسى ملى« آغاز شد

فرایند اجرای استقرار نظام جدید آموزشی
سال تحصیلی

98-9797-9696-9595-9494-9393-9292-9191-90پایهدورة تحصیلی

ی
دای

ابت

سه سالة اول
1*
2*
3*

سه سالة دوم
4*
5*
6*

طه
وس

مت

متوسطة اول
7*
8*
9*

متوسطة دوم
10*
11*
12*

پی نوشت ها
1. قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش وپرورش، 1366، مجلس 

شورای اسالمی، اداره کل قوانين، تهران.
2. عنوان اين سند در آغاز »سند ملی آموزش وپرورش« بود ولی 

در جريان تصويب به »سند تحول بنيادين آموزش وپرورش« 
نام گذاری شد.

3. مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش.
4. اين سند در آغاز سند ملی آموزش وپرورش ناميده شد 

و سپس در طی تدوين و تصويب به سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش تغيير نام داد.

5. دبيرخانه طرح تدوين سند ملی، ارديبهشت 1384، طرح کلی 
تدوين سند ملی اصالحات در آموزش وپرورش. تهران.

6. نفيسی، عبدالحسين. روش شناسی و فرايند تدوين سند ملی 
آموزش وپرورش. شورای عالی آموزش وپرورش.
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دكتر سید امیر رونکليات

نگاهى به برنامة
 درسى ملى جمهورى 

اسالمى ايران
نظـام آموزش و پـرورش بـا توجـه بـه تحـوالت فرهنگـي و 
علمـي، اجتماعـي، اقتصـادي، سياسـي و فناورانـه، هـر چند 
مـدت نيازمنـد بازنگـري در خرده نظام هـاي خـود مي باشـد. 
خرده نظام هايـي 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 
مهم تريـن خرده نظـام اسـت و سـاير خرده نظام هـا در درجـه 
بعـدي از اهميـت قـرار دارنـد.  نظـام برنامـة درسـي هرچند 
مـدت به دليـل انفجـار در علـوم، مطالبـات رهبـران، تحوالت 
فنـاوري، تغييـرات اجتماعي، تغيير در ارزش ها و طرح شـدن 
ديدگاه هـاي 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 آرمان هاي ملـي طراحي مي شـود. اين 
نقشـه در سـال 1390 و بـه دنبال تدوين مباني نظري سـند 
تحـول بنياديـن تعليم و تربيـت عمومـي جمهـوري اسـالمي 
تدويـن شـده و جايـگاه، چيسـتي و سـاير مؤلفه هـاي آن بـه 

شـرح نمـودار زير اسـت.

تعريف برنامة درسي ملي
همان طـور كـه مي دانيـد، برنامـة درسـي ملي همانند نقشـة 
سـاختن يـك بنـا، طـرح اجراي يـك پژوهـش و... مي باشـد. 
برنامة درسـي مشـخص مي كند كـه دانش آموزان در مدرسـه 
و سـاير محيط هـاي يادگيـري بـا چـه هـدف و منظـوري 
بايـد يـاد بگيرنـد، چـه چيزهايـي بايـد يـاد بگيرنـد و آن هـا 
را در زندگـي بـه كار برنـد؟ اولويـت بـا كـدام شايسـتگي ها و 
حوزه هـاي تربيـت و يادگيـري اسـت؟ بـه چه ميـزان، در چه 
زمانـي و كجـا و چگونـه بايـد ياد بگيرنـد، معلمـان و مربيان 
بـا چـه روش هايـي بايد شـرايط يادگيـري را تسـهيل كنند؟ 
پيشـرفت ياددهي- يادگيري و پيامدهاي آن چگونه سنجش 
ارزشـيابي مي شـود؟ سـهم اسـتان ها، مناطـق آموزشـي  و 
و مـدارس در برنامه ريـزي چيسـت؟ و پرسـش هايي از ايـن 
قبيـل، كـه پاسـخ بـه آن ها همگـي در حيطـة برنامة درسـي 

ملي اسـت. 

نمايه جايگاه برنامة درسي ملي در اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش

مباني نظري تعليم وتربيت جمهوري اسالمي ايران

سند تحول بنيادين آموزش وپرورش

راهبري و 
مديريت

پژوهش و 
ارزشيابي

برنامة درسي 
ملي

تربيت معلم 
و تأمين منابع 

انساني

تأمين فضا 
تجهيزات و 

فناوري

تأمين و 
تخصيص منابع 

مالي

راهنماي برنامة درسي حوزه هاي تربيت و 
يادگيري يازده گانه

توليد مواد و رسانه هاي درسي و تربيتي 
)كتاب درسي، راهنماي معلم و...(
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سـند برنامة درسـي ملي سـندي است كه نقشـة كالن برنامة 
درسـي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسـي كشور را به منظور 
تحقـق اهداف آموزش و پـرورش نظام جمهوري اسـالمي ايران 
تعيين و تبيين مي نمايد. در يك جمله سـاده برنامة درسـي 
طرح يا چارچـوب محتوايي کالن ياددهـي و يادگيري 
در مدرسـه را معيـن مي کند. اين سـند در پانـزده بخش، 
به تصويب شـوراي عالي آموزش و پرورش رسـيده اسـت كه در 
ايـن مجال به بخش هايـي از آن به صورت مختصـر و تا حدي 
كـه بـراي دبيـران و مديران آموزشـي دورة متوسـطه ضروري 

است، اشـاره مي گردد.

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 تعليم و تربيت 
در يـك جامعـه نيز بايـد بر پايه اي محكم بنا شـود تـا دوام و 
بقـاي آن تضمين شـود؛ و چـه مبنايي مسـتحكم تر از مباني 
عميق و اصيل مكتب جامع اسـالم كه با مباني عقل سـازگار 

اسـت و ريشـه در يافته هاي علمي معتبر دارد.
مباني فلسـفي و علمي از موقعيـت آدمي، ظرفيت ها، امكانات 
و محدوديت هايـش و نيـز از ضرورت هايـي كـه حياتـش را 
همـواره تحت تأثيـر قـرار داده اسـت بحـث مي كنـد. در واقع 
مباني نشـان مي دهد كه در  تعليم و تربيت به هسـتي، انسـان، 
معرفت  انسـان، ارزش ها و جامعه چگونه نگاه مي شـود و نظام 

آموزش و پـرورش بـه چـه سـمت و سـويي بايد حركـت كند. 
بنابرايـن گزاره هـا از بنيادي ترين قضايـاي حوزه تعليم و تربيت 
بـه طـور خاص، و علـوم تربيتي، به ويژه برنامة درسـي و مؤلفه  
يادگيـري، بـه طـور عـام بـه شـمار مي رونـد كه در پيوسـت 

سـند برنامة درسـي ملي بـه تفصيل آمده اسـت.
 

چشم انداز
منظـور از چشـم انداز افـق نـگاه و وضعيـت قابـل حصـول و 
ممكـن نظام تربيت رسـمي و عمومي كشـور تا سـال 1404 
مي باشـد كـه بـا توجه بـه مأموريت هـا و چالش هاي فـراروي 
ايـن نظـام بـه بهره گيـري 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 
مسـئوليت ها و وظايف در برابر خدا، خـود، ديگران و طبيعت، 
حقيقت جـو ... و آمـادة ورود به زندگي شايسـتة فردي، 
 خانوادگي و اجتماعي را، براسـاس نظام معيار اسـالمي 

)زندگـي پاك و پسـنديده( فراهم مي  سـازد.

 اصول ناظر بر برنامة درسي و تربيتي
گزاره هـاي تجويـزي بـه مثابـة مـالك و معيارهـاي اساسـي 
و هنجـاري بـه صـورت هماهنـگ و درهم تنيـده، ناظـر بـر 
برنامه هـاي درسـي و تربيتي از سـطح ملي تا مدرسـه اسـت. 
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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 يازده گانه به 
تفصيل آمده اسـت كـه در اينجا به كليدواژه هاي اساسـي آن 

اشـاره مي شـود:
1 دين محـوري )مبتنـي بـر مبانـي توحيـدي و اصـول و 

ارزش هـاي اسـالم ناب محمـدي)ص((
2 تقويـت هويـت ملـي )تأكيـد بـر تعميـق  باورهـا و 

انقـالب( و  ايـران  اسـالم،  ارزش هـاي 
3 اعتبـار نقـش يادگيرنـده )بـه عنـوان فـردي فعـال، 

آگاه( و  صاحب اختيـار 
4 اعتبـار نقـش مرجعيـت معلم يا مربـي )بـه عنوان 
تسـهيل كننده و غني سـازي محيـط تربيتـي و يادگيـري و 

دانش آمـوزان( فعال سـازي 
5 اعتبـار نقش پايه اي خانـواده )تقويت بنيـان خانواده 

و تحكيم مناسبات(
6 جامعيـت )در نظر گرفتن نيازهاي گوناگون دانش آموزان 

و جامعه در سـطوح محلي، منطقه اي، ملي و جهاني(
7 توجـه بـه تفاوت هـا )برنامه هـاي ناشـي از محيـط، 

دانش آمـوزان( فرديـت  و  جنسـيت 
8 تعـادل )پرهيـز از افـراط و تفريـط و رعايـت تناسـب و 

تـوازن در طراحـي، توليـد، اجـرا و ارزش يابـي از برنامه هـا(
9 يادگيـري مادام العمـر )زمينه كسـب شايسـتگي هاي 

الزم بـراي اسـتمرار و معنـادار شـدن يادگيـري در زندگي(
10 جلب مشـارکت و تعامل )در زمينه مشـاركت و تعامل 

مؤثـر معلمان، دانش آمـوزان، خانواده ها و سـاير گروه ها(
11 يكپارچگـي و فراگيـري )بـراي تمـام دانش آمـوزان 

عـادي، بـا نيازهـاي ويـژه و اسـتعدادهاي درخشـان(

رويكرد و جهت گيري كلي
منظـور از رويكـرد جهت گيري هـاي يـك برنامـة درسـي در 
ارتبـاط با هدف هاي اساسـي، محتوا، روش، شـيوه ارزشـيابي، 
مـواد آموزشـي و نحـوه نـگاه برنامـه بـه دانش آمـوز، فراينـد 

يادگيـري و معلـم اسـت. رويكـرد را روح حاكـم يـا جهـت 
نهايـي يـك برنامـه مي داننـد. رويكـرد برنامه هـاي درسـي و 
تربيتي»فطرت گرايـي توحيـدي« اسـت.  ايـن رويكـرد 
نـگاه جامـع و كاملـی بـه انسـان دارد و رشـد ابعاد جسـمانی 
و روحانـی او را مدنظـر قـرار مي دهـد. كلمـه فطـرت ريشـه 
قرآنـی دارد. فطرت بـه معناي معرفت و كشـش هاي روحاني 
انسـان در پذيـرش ديـن حق اسـت. محيط مناسـب تربيتی 
زمينه سـاز شـكوفايی فطـرت الهـي دانش آمـوزان اسـت، بـه 
طـوري كـه آنـان بتواننـد به طـور پيوسـته از طريـق درك و 
اصـالح موقعيـت خويش بـه مراتبي از زندگـي پاك و 
پسـنديده دسـت  يابند. معروف تريـن ابعاد فطري انسـان 

بـه شـرح زير اسـت:
1 حقيقت جويـی و عقالنيـت: يعنـي انسـان بـه دنبال 
كنجـكاوی، ميـل به يادگيری، شـناخت حقايـق و جدا كردن 

حـق از باطل اسـت.
2 زيبايی دوسـتی: يعني انسان در جسـت وجوي جمال و 
تجليات الهي و طالب شـناخت زيبايی هـای مادی، عملكردي 
و معنـوی و خلـق آثار زيبـا و زيبايی بينی و فضيلـت دادن به 

آن در برابر زشـتی است. 
عبوديـت  کمال گرايـی:  و  پرسـتش  و  3 خداجويـی 
و پرسـتش حقيقـت و كمـال مطلـق و ميـل بـه جاودانگي و 

پيشـرفت ناشـی از ايـن گرايـش  فطـری اسـت.
4 گرايـش به فضايل اخالقی: كه شـامل ميـل به فضائل 

و ارزش هـای اخالقی مانند عدالت و بيزاری از ظلم اسـت.
جامعيت اين رويكرد ما را به سـمت برنامه خاص پيشـرفته اي 
هدايـت مي كنـد. به طـوري كـه نـوع نـگاه مـا بـه اصلي ترين 
عناصـر برنامه ويژگي هايـي دارد كه داللت هـاي آن در جدول 

شـماره 1 صفحـه 11 به اختصار آمده اسـت.
 

هدف و شايستگي هاي پايه
ايـن بخـش بـا ارائة يك الگـو و شـبكة مفهومـي درهم تنيده 
درصـدد پاسـخ بـه ايـن سـؤال اساسـي اسـت كـه: نظـام 
آموزش و پـرورش در  صـدد دسـتيابي بـه كداميـن انسـان و 
بـا چـه ويژگي هـا و مختصاتـي اسـت؟ به زبـان سـاده الگوي 
تعليم و تربيـت  نظـام  كـه  بگويـد  مي خواهـد  هدف گـذاري 
اسـالمي مـا بايـد به دنبال انسـان هايي اهل فكر و انديشـه 
و حكمـت، مؤمـن، بامحبـت، داراي علـم و دانـش و 
بصيـرت، اهـل عمـل صالح، تالشـگر شايسـته، اهل 
اخـالق و رفتـار نيـك و داراي فضايل انسـاني باشـد و 
در عرصه هـاي گوناگـون زندگـي بـر طبق معيارهاي درسـت 

منظور از رويكرد جهت گيري هاي يك برنامة 
درسي در ارتباط با هدف هاي اساسي، محتوا، 
روش، شيوه ارزشيابي، مواد آموزشي و نحوه 
نگاه برنامه به دانش آموز، فرايند يادگيري و 
معلم است
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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 
انسـان ها( و با عالم خلقت )طبيعـت و ماوراءطبيعت( چنان 
تعامـل كنند كـه خداي مهربـان مي پسـندد. در فرايند عمل 
تربيـت هـر كـدام از اين عناصر، متناسـب با نيازها و شـرايط 
دانش آمـوز مي توانـد سـرآغاز سـير تربيتي دانش آموز باشـند 
و سـاير عناصـر را تقويـت و تعميق نمايد. در مجمـوع  انتظار 
مـي رود دانش آمـوزان طـي دوره تحصيـالت مدرسـه اي )12 
پايـه( بـه مرتبـه اي از شايسـتگي هاي پايه كه بيـان تفصيلي 

آن در سـند آمـده اسـت دسـت يابند.

حوزه های تربيت و يادگيري
گسـتره اي  در  يادگيـري  و  تربيـت  يازده گانـة  حوزه هـاي 
اعتقـادات،  انديشـه ها،  معنـادار  و  منسـجم  و  به هم پيوسـته 
علـوم، اعمـال و اخالقيات مرتبـط با يادگيـري متربيان تمامي 
دوره هـاي تحصيلـي 12 پايـه را توصيـف مي كننـد. هـر يـك 
ايـن حـدود محتوايـي، بـا يكديگـر ارتبـاط دارند ولـي عناوين 
موضوعات درسـي در دوره هـا و پايه هاي تحصيلي لزوماً معادل 
عناويـن حوزه ها نخواهـد بود و مفاهيم حوزه هـاي يادگيري به 
صـورت تلفيقي ارائه خواهد شـد.  عناويـن حوزه هاي يازده گانه 
بدين قرار اسـت: 1. حكمت و معارف اسـالمي 2. قرآن و عربي 
3. زبان و ادبيات فارسـي 4. فرهنگ و هنر 5. سـالمت و تربيت 
بدنـي 6. كار و فناوري 7. علوم انسـاني و مطالعات اجتماعي 8. 
رياضيـات 9. علـوم تجربـي 10. زبان هاي خارجـي 11. آداب و 

مهارت هـاي زندگـي و بنيـان خانواده
همان طـور كـه مالحظـه مي نماييـد از اين تعداد پنـج عنوان 
جديـد اسـت؛ شـماره هاي 1، 4، 5، 6 و 11.  هـر يـك از ايـن 
به صـورت  يعنـي هـم  دارد،  ماهيتـي دو وجهـي  عنوان هـا 
بين رشـته اي و تلفيـق در سـاير حوزه هـاي يادگيـري و هـم 
به صـورت مسـتقل بـا آمـوزش خـاص دنبـال خواهـد شـد. 
چنانچـه، بـا مراجعـه به سـند، هر يـك از بيانيه هـا را مطالعه 
و بررسـي كنيـم متوجـه خواهيـم شـد كـه در هـر حـوزه به 
منطـق و ضـرورت و کارکـرد، قلمرو و نـكات کليدي 
و جهت گيـري کلـي درسـازماندهي محتـوا و آموزش 

محـدودة آن حـوزه پرداخته شـده اسـت. 

اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي- يادگيري
يكـي از اصلي تريـن بخش هـاي برنامـة درسـي ملـي بخـش 
روش اسـت. محتـوا هـر قدر هـم متناسـب، متـوازن و جامع 

انتخاب و سـازماندهي شـود،  بدون اعمال شـيوه هاي مناسب 
و متنـوع ياددهـي و يادگيـري،  در وجود دانش آمـوزان دروني 
و بـه عمل تبديل نمي شـود. اين در حالي اسـت كـه از طريق 
تسـهيل شـرايط طبيعـي رشـد و مطابق فطـرت انسـان،  هر 
متربـي متناسـب با موقعيت خـود مي تواند بـه درك مطلوب 
نسـبت بـه خويشـتن، خلـق و خلقـت بـا محوريـت خداوند 
متعـال برسـد و بـه مسـئوليت هاي خود به نحو احسـن عمل 
نمايـد. بـراي تحقـق اين مهـم عالوه بـر توجه به اصـول ناظر 
بـر برنامه هـاي درسـي و تربيتـي، توجـه بـه اصـول حاكم بر 
انتخـاب راهبردهـاي ياددهي- يادگيري نيز به شـرح زير الزم 

خواهـد بود:
1 امـكان درك و تفسـير پديده هـا، وقايـع، و روابط 
را در موقعيت هـای واقعـی زندگـی تـدارك ببينـد، بـه 
گونـه ای كـه شـرايط را بـرای درك و تصميم گيـری در مورد 
مسـايلی كـه دانش آمـوزان در موقعيت هـای مختلـف بـا آن 
مواجـه می شـوند با رعايـت نظام معيـار اسـالمی فراهم كند.

2 انگيـزه دانش آمـوزان را، از طريـق کاوشـگری در تالش 
مـداوم، بـرای يافتـن پاسـخ پرسـش هايی دربـارة پديده هـا، 

وقايـع و روابـط آن هـا شـكوفا و تقويـت كند. 
3 امـكان درك و تفسـير قوانيـن کلـی حاكم بر هسـتی 
و رابطه هـای علـت و معلولی يـا وابسـتگی پديده ها را، 
همـراه بـا افزايش بصيـرت، بـراي دانش آمـوزان فراهم كند.
4 فرصت هايـی را تـدارك ببينـد كـه شايسـتگی های 
كسـب شـده، در فواصل زمانی، توسـط دانش آموز مرور شـود 
و تصميماتـی برای تعديـل، بازنگری يا ادامه مسـير يادگيری 

توسـط او اتخاذ شود. 
5 فرصـت الزم بـرای پيوند نظر و عمـل، تلفيق دانش و 
تجربيات پيشـين با يادگيری هـای جديد را بـه صورت 
يكپارچـه و معنـادار جهـت تحقـق ظرفيت هـای وجودی 

دانش آمـوزان و توسـعه شايسـتگی ها فراهم كند. 
6 از روش هـای فّعـال، خـاّلق و تعالی بخـش اسـتفاده 
شـود و بـا سـازمان دهی نوآورانه و خـالق فرآينـد جمع آوری 
و انباشـت حقايـق، زمينـه سـاختن علـم و معرفـت را فراهم 

اگر از مسائل و مشكالت يادگيري در زمان 
مناسب مطلع نشويم، به تدريج موانع بزرگ تر 

مي شوند و برنامه را از موجوديت معمولي و 
اثرگذار خود خارج مي سازند و اين حالت همان 

مرگ برنامة درسي است
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نمايد.
7 صرفـاً بـه انتقال دانش بسـنده نشـود بلكـه زمينة توليد 
علـم از سـوی دانش آمـوزان را، بـا تأكيد بر مشـارکت آنان 

در مفهوم، تـدارك ببيند.
8 زمينـه تعامـل مؤثر دانش آمـوزان را با معلم، همسـاالن 

و انـواع محيط های يادگيـری فراهم كند. 
9 زمينـه بهره گيـری هوشـمندانه از فناوری هـای نويـن 
آموزشـی را فراهـم نمايـد و اسـتفاده از آن هـا را بـا نـگاه 
تقويتـی و تكميلی يا توانمندسـازی )نه نـگاه جايگزينی 

و واگـذاری( دنبـال كنـد.

اصول حاكم بر ارزش يابي پيشرفت تحصيلي و 
تربيتي

بي اطالعـي برنامه ريـز، معلـم و يادگيرنـده از وضـع و نتيجـة 
يادگيـري و ميـزان رشـد اسـتعدادها، يكـي از كاسـتي ها و 
آسـيب هاي نظـام برنامه ريـزي درسـي اسـت. در حالـي كـه 
اطـالع از ميـزان تحقـق يـا عدم تحقـق هدف هـاي يادگيري 

و رشـد، آگاهـي از مسـائل و مشـكالت فرآينـد يادگيـري و 
همچنيـن كسـب اطـالع از قوت هـا و جنبه هـاي مثبـت اين 
فرآينـد از لـوازم اصلـي رهبـري ياددهـي- يادگيـري اسـت، 
و ايـن امـر از طريـق ارزشـيابي محقـق مي شـود. در صـورت 
بي توجهي به ارزشـيابي، برنامه هاي 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، به تدريـج موانـع بزرگ تـر 
مي شـوند و برنامـه را از موجوديـت معمولـي و اثرگـذار خـود 
خـارج مي سـازند و ايـن حالـت همـان مـرگ برنامـة درسـي 
اسـت. بنابرايـن بـراي نظام بخشـي بـه تصميمات، ارزشـيابي 
پيشـرفت تحصيلـي و تربيتـي، در كليه دوره هـاي تحصيلي، 

بايـد به گونـه اي انجـام شـود كه:
1 بـا اسـتفاده از انـواع روش هـا و ابزارها، بتوانـد توانايی 
در  پايـه  از شايسـتگی های  بهره گيـری  در  را  دانش آمـوزان 
موقعيت هـای مختلـف بـه صورت معنـادار منعكـس نمايد. 

)جدول شماره 1( مقايسه مؤلفه هاي رويكرد برنامة درسي سنتي )موجود( با رويكرد نوين برنامه  درسي ملي

مؤلفه هاي برنامه درسی با توجه به رويكرد مولفه هاي اساسي
سنتي)موجود(

مؤلفه هاي برنامه درسی با توجه به رويكرد فطرت گراي 
توحيدي)مطلوب(

دانش آموز

- يادگيرنده منفعل، منتظر سوال، 
دريافت کنندة اطالعات، حافظه محور و 

انتقال  دهندة چيزي است که دريافت کرده 
است؛

- آرام،  ساکت، کم تحرك، بي انگيزه، فردگرا؛
- پذيرندة انفعالي شرايط زندگي و هنجارمدار؛

- وابسته به کنترل وتأييد ديگران؛

- متربي فعال، سئوال کننده، متفكر، عامل، خالق و کاوشگر؛
- با نشاط، اهل جنب و جوش، با انگيزه، تالشگر، 

مشارکت جو؛
- به دنبال ارتقاي موقعيت)هويت متعالي(، حضور فعال در 

زندگي، معيارمدار )يادگيري فعال ارزش هاي اصيل(؛
- خودپا)متقي(، مسئوليت پذير، خودارزياب و خودپااليش گر

معلم
- انتقال دهندة اطالعات، وفادار به کتاب 

درسی؛
- آموزش نظري، غيرمنعطف)خشك( و 

دانش محور؛

- تسهيل کنندة يادگيري، مربي و الگوي امين و موقعيت مدار؛
- خالق فرصت هاي تربيتي و آموزشي جذاب، متنوع و 

شايستگي مدار؛

محتوا

- کتاب درسي محور، موضوع محور و به صورت 
رشته های مجزا؛

- تأکيد بر علوم رشته ای براي ورود به 
دانشگاه؛

مواد آموزشی عمدتًا شامل کتاب درسی وکتاب 
راهنمای - معلم

- برنامه محوري، ايده هاي اساسي مبتني بر شايستگي ها، 
فرارشته اي؛

- تلفيق و يكپارچه نگري علوم وکاربرد آن در زندگي؛
- منابع و مواد درسي و تربيتي متنوع، بستة آموزشي تعاملي 

و پويا

محيط

- مدرسه وکالس با قواعد سخت و زمان 
محدود و دروس خشك و بی روح؛

- خانه محل انجام تكاليف درسي نوشتني؛
- مديريت مدرسه آمرانه، غيرمنعطف و 

دستورالعملي

- مدرسه وکالس محل امن و غني ،  زمان منعطف براي کسب 
بهترين فرصت ها و تجربيات زندگي؛

- تعامل مستمر و موثر مدرسه، خانواده، محله و رسانه ملي 
براي کسب شايستگي هاي پايه

- بهره گيري از مراکز متنوع اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و 
فرهنگي

- مديريت مدرسه راهبر آموزشي و تربيتي، داراي سعه صدر 
و صالحيت  حرفه اي
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- دوران تحصيـل رسـمي و عمومـي، بـا توجـه بـه ماهيـت و 
ويژگي برنامه هاي درسـي، شامل دوره آموزش عمومي)مركب 
از دورة ابتدايـي و دورة متوسـطه اول( و نيمه تخصصـي)دورة 
متوسـطه دوم( خواهـد بـود، به طوري كـه در پايان ايـن دوره 

بـه دانش آمـوزان مـدرك ديپلم اعطا مي شـود؛
- مشـاوره و هدايـت تحصيلـي و تربيتـي در همـة دوره هـاي 

تحصيلـي الزامي اسـت.
- دورة متوسـطه دوم داراي سـه شاخة نظري، فني و حرفه اي 

و كاردانش است.

2 زمان تعليم و تربيت
از مهم تريـن  بنـد اسـت كـه  بـر 6  ايـن بخـش مشـتمل 

نمـود: اشـاره  زيـر  جـدول  بـه  مي تـوان  آن  گزاره هـاي 
تبصـره: زمـان اختصاص يافتـه بـه هـر جلسـه 50 دقيقه و 
زمان اسـتراحت بين دو جلسـه 10 دقيقه اسـت. بايد دانست 

كه تلفيق دو جلسـة درسـي، مجاز نيسـت.
- مبناي محاسـبه زمان آموزش و امتحانـات 37 هفته، از اول 

مهرماه تـا پايان خردادماه، مي باشـد. 
عالـي  شـوراي  جلسـه   926 مصوبـة  مطابـق  خاتمـه،  در 
آموزش و پـرورش مـورخ 94/12/10، اجـراي مـوارد زيـر ابالغ 

شـده اسـت.
1 در برنامة رسـمي مدارس، عالوه بر سـاعات دروس روزانه، 

بايـد هـر روز 30 دقيقه به زنـگ نماز اختصاص يابد.
2 برنامـه ويـژة مدرسـه: در تحقـق  اجـراي بند 5-5 سـند 
تحـول بنياديـن و بنـد 2-13 برنامـة درسـي ملي، مشـتمل 
ارائـه خالقانـه )سـمينار(،  و  بـر عناوينـي ماننـد پژوهـش 
يادگيـري پروژه محـور و آموزش مهـارت تأمين معاش حالل 
فعاليت هـاي خـارج از برنامـة درسـي با عنـوان »برنامـة ويژة 

مدرسـه« سـاالنه از 50 تـا 100 سـاعت اجـرا مي گـردد.

قضـاوت  امـكان  ارائـه شـواهد متنـوع و کافـی،  بـا   2
در خصـوص سـطح دسـتيابی دانش آمـوزان به اهـداف برنامة 

درسـی را تعييـن نمايـد. 
3 بـه صـورت منعطـف و مسـتمر، بـا توجـه بـه وجـوه 
متفـاوت يادگيـری هريـك از دانش آموزان، فرآيند دسـتيابی 

بـه اهـداف و چگونگـی اقـدام مؤثـر را منعكـس نمايد.
4 بـا تأكيد بـر خودآگاهـی، خودارزيابی و تصميم گيری 
از سـوی دانـش آمـوزان، چگونگـی جبـران، رفع كاسـتی ها و 
دسـتيابی به سطوح باالتر شايسـتگی در هر يك از حوزه های 

يادگيـری را تدارك ببيند.
5 بـرای حفـظ شـأن و کرامـت انسـانی دانش آمـوزان 
و تقويـت خـود پنـداره مثبـت آنـان، در ارزشـيابي، از 
به كارگيـری روش هـا و ابزارهـای ارزش يابـِی اضطـراب آور و 

پرهيـز شـود. مأيوس كننـده، 
6 بـرای تبييـن و منعكس نمـودن ظرفيت هـای وجودی و 
وجـوه توانايی هـای متفاوت هـر يـك از دانش آمـوزان، امكان 
مشـارکت سـاير دانش آموزان، مربيان و اوليـا را در امر 

سـنجش فراهم سازد.
7 در اين فرآيند ، نقش محوری و تصميم  سـازی مدرسـه و 
معلـم در چارچوب سياسـت های كلـی آموزش و پرورش حفظ 

شود.

ساختار و زمان آموزش
1 ساختار نظام آموزش و پرورش

ايـن قسـمت از 7 بنـد تشـكيل شـده اسـت، به طـوري كه از 
مهم تريـن گزاره هـاي آن مي تـوان بـه اين مـوارد اشـاره كرد:
- سـاختار نظـام تحصيلـي آموزش و پـرورش شـامل 6 سـال 
دورة ابتدايـي و 6 سـال دوره متوسـطه )جمعـاً دوازده سـال( 
اسـت. هـر دوره تحصيلـي نيز به دو دورة سـه سـاله تقسـيم 

مي شـود؛

دوره تحصيلي
زمان آموزش هر 

پايه تحصيلي
)ساعت(

زمان در اختيار استان، مناطق و 
ميانگين ساعات کار مدارس)ساعت(

هفتگي
)جلسه درس(

زمان هر جلسه
)دقيقه( فعاليت هاي خارج از کالس و 

مدرسه
و متناسب با شرايط و اقتضائات 

محيطي
503050 تا 1110100متوسطه اول

متوسطه دوم
503550 تا 1295100نظري

فني  و حرفه اي
504050 تا 1480100و كاردانش



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(24

در اجـرای مفـاد سـند تحـول بنياديـن آموزش وپـرورش و بيانيه 
مأموريـت آن مبنـی بـر اسـتقرار 12 پايـة تحصيلی)چهـار دورة 
سـه سـاله( در سـاختار نظام آموزش وپـرورش، از سـال تحصيلی 
96ـ1395 پايه دهم از دورة دوم متوسـطه اسـتقرار می يابد. بدين 
منظور، دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسـی دورة ابتدايی 
و متوسـطه نظری، برحسـب وظيفه و مسـئوليت خـود، اقدام به 
توليـد اهـداف دوره هـای تحصيلـی، راهنمـای برنامـة حوزه های 
يادگيـری، تأليـف كتاب هـای درسـی و توليـد بسـتة آموزشـی 

مرتبـط بـا كتاب های درسـی نموده اسـت.
در اين نوشـتار برآنيم تا ضمن تعريف دورة دوم متوسـطه، به ذكر 
اهـداف كلـی سـاحت های تعليم وتربيت در ايـن دوره و هم چنين 
اصـول حاكـم بـر آن بپردازيم. در ادامـه نيز با آوردن جـدول مواد 
درسـی و سـاعات تدريس هفتگی اين دورة سـه سـاله، از فرايند 
تأليـف كتاب هـای درسـی و راهكارهـای اجرای درسـت برنامه ها 

در سـطح مدارس سـخن خواهيم گفت.
الزم بـه ذكـر اسـت كـه سـاختار دوره دوم متوسـطه و جـدول 
دروس بـه تصويـب شـورای عالی آموزش وپرورش رسـيده اسـت 
و سـاير مـوارد از جمله تعريف دوره و مأموريـت آن و اهداف كلی 
سـاحت های تعليم وتربيت در دورة دوم متوسـطه در حال بررسی 

توسـط اين شـورا می باشـد.

تعريف دورة دوم متوسطه و مأموريت آن
دورة دوم متوسـطه چهارميـن دوره از نظـام تربيـت رسـمی و 

طـول آن 3 سـال اسـت. ايـن دوره مرحله ای بين تربيت رسـمی 
آن  در  و  اسـت  )دانشـگاهی(  تخصصـی  تربيـت  و  عمومـی  و 
فرصت هـای تربيتـی بـه صـورت نيمه تخصصـی و غيـر اجباری 
در شـاخه ها و رشـته  های مختلف سـازمان می يابد. در ايـن دوره، 
دانش آموزان با كسـب شايسـتگی های الزم، از افرادی وابسـته به 
افرادی مسـتقل و مسـئول و آماده برای ورود به زندگی اجتماعی، 
خانوادگی و شـغلی سالم و يا ادامة تحصيل در رشته ای تخصصی 
ارتقـا می يابنـد. برنامة درسـی ايـن دوره شـامل آموزش های پاية 
تجويـزی و غير تجويـزی برای هدايـت دانش آموختگان بـه انواع 
تربيـت تخصصی)آمـوزش عالی و تربيـت حرفـه ای(، و در نهايت 
كسـب شايسـتگی های اساسـی و پايـه بـرای ورود بـه زندگـی 
مسـتقل، خانوادگـی و حرفه ای جهت رفع نياز های حـال و آيندة 

خـود و جامعه اسـت.

اهداف كلى ساحت های تعليم وتربيت 
در دورة دوم متوسطه

الف: اهداف ساحت اعتقادی، دينی و اخالقی
  دانش آمـوز، بـا درك اصـول ديـن، قـادر اسـت در مواجهـه با 
پرسـش ها و موقعيت هـا پاسـخ هايی اسـتداللی و متقاعدكننـده 

مبتنـی بـر شـواهد و منابـع دينی ارائـه كند.
 بـا كسـب شـناخت نسـبت بـه شـاخص های جاودانگـی دين 
اسـالم )مانند جامعيت، ثبات، سـازگاری با فطرت، پويايی نسبت 
بـه نياز هـای حـال و آينده( قـادر اسـت ظرفيت های ايـن دين را 

کوروش امیری نیا

به  نيم نگاهى 
دورۀ دوم متوسطه

 به مناسبت آغاز پاية دهم 
در سال تحصيلی جديد

کليات
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در حـل مسـائل دنيای امـروز تبيين كند.
    بـا مراجعـه بـه قـرآن و تدبـر در آن، مي توانـد آموزه هـاي دين 
)اصـول عقايـد،  احـكام، اخـالق و...( را  شناسـايي،  و از آن هـا، و از 
آن هـا در ابعـاد مختلف زندگـي و ارتقاي سـالمت روحي خويش 

اسـتفاده كند.
 با تحليل سـيرة معصومين)ع(، نقش ايشـان را در احيای دين 
و ترسـيم آيندة بشـريت تبيين و داللت های سـيرة آن ها را برای 
بـه كارگيـری در موقعيت های مختلف زندگی فـردی و اجتماعی 

كند. شناسايی 
براسـاس  را  جهانـي(  ملـي،  )محلـي،   جامعـه  رخدادهـاي   
شـاخص هاي جامعـة اسـالمي )هنجارهـاي رفتـار دينـي مثـل 
عدالت خواهـي و توحيـد محـوري، هنجارهـاي رفتـار ديني مثل 
احسـان( بررسـي كنـد و تأثير اين شـاخص ها را در بهبـود وضع/ 

روابـط جامعـه تحليـل و پيش بينـي نمايـد.

ب: اهداف ساحت زيبايی شناسیـ  هنری
 بـا مطالعـه و يادگيـري دربـاره پديده هـا/ موضوعـات/ آثـار و... 

هنـري، سـوادهنري خـود را توسـعه دهد.
 بـا بـه كارگيـری قـدرت تخيـل و ذوق هنری اثـری فرهنگی/ 
هنـری خلـق كنـد و آن را براسـاس معيارهای زيبايی شناسـی و 

ارزشـی ارتقـا دهد.
 بـا انتخـاب يك اثر فرهنگی/ هنـری آن را براسـاس معيارهای 
زيبايی شناسـی و ارزشـی نقـد كنـد و تأثير آن را در شـكل گيری 

هويت فـردی و اجتماعی بررسـی نمايد.
 بـا ارزش گذاری نسـبت به ميراث فرهنگی )فكـری(/ هنری در 
سـطح محلی، ملی و جهانی، نقش هنر را در شـكل گيري هويت 

و انتقال فرهنگ شناسـايی كند.

پ: اهداف ساحت زيستی بدنی
 عوامـل تأثيرگذار بر سـالمت و توانايی جسـمانی و روانی خود 
را شناسـايی كنـد و بـا بـه كارگيـری راهبردهـا زندگي سـالم به 

الگـوی رفتـاری پايدار دسـت يابد.
سـبك  سالم سـازی  پروژه هـای  طرح هـا،  در  مشـاركت  بـا   
زندگی، تفريحات سـالم، سالم سـازی محيط زيسـت، عام المنفعه 
و... مسـئوليت هايش را در قبـال سـالمت خود، خانـواده و جامعه 

انجـام دهـد و ميـزان تأثيرگـذاری آن را ارزيابـی كند.
 بـا مطالعـة عوامـل تأثيرگـذار بـر نظام هـای زيسـت محيطی، 
روش هايـي را بـراي  اصـالح سـبك زندگـی انتخاب كنـد و برای 
حفـظ و بهبـود ايـن نظام هـا در جامعـة محلـی، ملـی و جهانـی 

پيشـنهادهايی را ارائـه دهد.

ت: اهداف ساحت علمی فناوری
 بـا تحليل و اسـتفاده از الگوهـا و روابط حاكم بر طبيعت )آيات 
الهـی(، مسـائل واقعـی زندگـی را مدل سـازي علمـي و رياضـي 

نمـوده و راه حل هايـی بـرای آن ها ارائـه دهد.
 بـا ارزيابـی روش به كارگيـری قوانين و اصـول علمی در توليد 
محصـوالت و فرايندهـای مـورد اسـتفاده در زندگـی، ايده هايـی 
را مبتنـی بـر معيارهـای ارزشـی بـرای بهبـود ايـن فرايندهـا و 

محصـوالت ارائـه كند.
 طـی يـك فراينـد كار مشـاركتی در سـطح مدرسـه ايده هـا 
و يافته هـای علمـیـ  فناورانـه را دربـارة يـك موضـوع مطالعـه و 
آزمايـش كنـد و يافته هـاي خـود را بـا رعايـت اخـالق علمی در 

سـطح مدرسـه ارائـه كند.
    بـا پيش بينـي 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 سياسی
 بـا تحليـل سـازوكارهای تكويـن، تـداوم و تغييـر زندگـی 
اجتماعـی، يـك موقعيت مكانیـ  زمانـی را انتخاب كند و وظايف 
و مسـئوليت های اجتماعی و سياسـی مترتب بر آن را در سـطح 

خانوادگـی، محلـی، ملـی و بين المللـی انجـام دهد.
و  فرصت هـا  خويـش،  هويتـي  ويژگي هـاي  بـه  توجـه  بـا   
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محدوديت هـای خـود را بـرای برخـورد مسـئوالنه و مسـتقل در 
زندگـی خانوادگـی، علمـی و حرفـه ای تحليل كند و بـرای انجام 

وظايـف خـود برنامه ريـزی نمايـد.
 بـا ارزيابـی نقادانـة ويژگی هـای فرهنـگ و تمـدن اسـالمیـ  
ايرانـی و سـير تحول آن ها، برای گسـترش ايـن فرهنگ و تعامل 
ميان فرهنگـی در سـطح محلی، ملـی و بين المللـی روش هايی را 

شناسـايی و پيشنهاد كند.
 بـا مشـاركت سـازنده در حيـات اجتماعـیـ  سياسـی، تالش 
خود را براي شـناخت جامعه به كار گرفته و مسـئوليت هاي خود 

را بـرای حفـظ منافـع ملی و وحـدت و يكپارچگي انجـام دهد.

ج: اهداف ساحت اقتصادی حرفه ای
اشـتغال،  عرصـة  در  تأثيرگـذار  سـازوكار های  تحليـل  بـا   
را  آينـده  در  كار خـود  و  بـرای كسـب  موقعيت هـای ممكـن 
پيش بينـی كنـد و بـرای ورود سـازنده و فعـال بـه ايـن عرصـه 

نمايـد. برنامه ريـزی 
 با درك ابعاد يا روند شـكل گيری مسـائل و تحوالت اقتصادی، 
الگـوی رفتـار اقتصـادی خود، خانـواده و جامعه را بررسـی كند و 
روش هايی را، متناسـب با نظام معيار اسـالمی، برای تدبير معاش 

به كار گيرد.
 با درك پيامدهاي شـيوه هاي مختلف سـرمايه گذاري )از حيث 
ريسـك و بازده(، شـيوة مناسب سـرمايه گذاري خود را برگزيند و 

بـراي رفع نيازهاي شـخصي خـود برنامه ريزي كند.

چ: اهداف در فراساحت ها
زبان آموزي: با كسـب و تقويت مهارت های نوشـتاری، شـفاهی/ 
ادراكـی و توليـدی زبـان از اين مهارت ها برای حل مسـائل و رفع 
نياز هـای خـود در سـطح جامعـه و موقعيت هـاي پيچيـده بهره 
بگيـرد. وجه نيمه تخصصی دورة دوم متوسـطه: بـا درك عالئق و 
اسـتعداد خويش و شـرايط كشـور، حيـن ادامة تحصيـل در دورة 
دوم متوسـطه توانايی هـا و ظرفيت هـا، اسـتعداد ها، پيش نياز های 
آموزشـی و پرورشـی خـود را بـه گونه ای ارتقـا دهد كـه بتواند از 
آن در آينـده تحصيلـی يـا شـغلی خود اسـتفاده كند. يـا با درك 

توانايي هـا و اسـتعدادهاي خـود مسـير حرفه اي خـود را در آينده 
انتخـاب و بـا توجـه بـه شـرايط و ظرفيت هاي شـغلي در سـطح 
جامعـه و بـراي دسـتيابي بـه اهـداف پيش بينـي شـده در آينده 

برنامه ريـزي نمايد.
تفكـر: بـا بـه كارگيـری منـش تفكـر و تعقـل، در عرصه هـای 
مختلف زندگـی )عرصه های چهارگانه( روابط سـازنده و اثربخش 

برقـرار كند.

اصول حاكم بر دورة دوم متوسطه
الف: کارکرد دورة دوم متوسطه

در بخـش مبانـی تحـول بنياديـن در نظام تعليم وتربيت رسـمی 
عمومـی)353ـ  352( در خصـوص كاركـرد ايـن دوره بـه مـوارد 

زير اشـاره شـده است:
 وجـود هماهنگـی و همسـويی ميـان برنامه هـا و فعاليت های 
عوامـل سـهيم و مؤثـر در جريـان تربيت )اعم از تربيت رسـمی و 
غيررسـمی، تخصصی و عمومی( برای مشـاركت سـازندة متربی 

در فعاليت هـای اجتماعـی و اقتصـادی جامعه؛
 ايجـاد شـرايط الزم بـرای كسـب تجربياتـی كه به فـرد امكان 
دهـد در تجزيه و تحليل موقعيت، موضع گيری شايسـته نسـبت 
بـه فراموقعيـت و انتخـاب راه هـای مناسـب بـرای اصـالح مداوم 
موقعيـت، بـه سـبك زندگـی شـخصی مبتنـی بـر نظـام معيار 

اسـالمی دسـت يابد؛
 تدارك شـرايطی كه امكان برقراری رابطه و پيوسـتگی عميق 
و ژرف ميان ابعاد وجودی )جسـمانی، عقالنی، عاطفی، اجتماعی 
و معنوی( شـكل گيری، يكپارچه سـازی و تكويـن و تعالی هويت 

ويـژه فرد را فراهم سـازد؛
 ايجـاد فرصت هـای تربيتـی متنـوع بـرای رويارويـی متربيـان 
بـا مسـائل پيچيـده در ابعـاد مختلف زندگـی فـردی و اجتماعی 
و كسـب تجربيـات واقعـی در به كارگيـری توانايی هـای ذهنـی، 
قـدرت تخيـل و ابتـكار، بـه منظـور يافتـن راه حل هايی مناسـب 

بـرای مشـاركت سـازنده در جامعـة صالح؛
 بـا توجـه به اهميت ركـن خانواده در نظـام اجتماعی، برنامه ها 
و فرصت هـای تربيتـی بايد، ضمـن توجه به تفاوت هـای َخلقی و 
ُخلقـی متربيـان، به گونه ای تـدارك شـود كه بتوانـد مهارت های 
الزم را بـرای ورود آنـان بـه زندگـی مسـتقل، زندگـی خانوادگی، 

تربيـت فرزنـد و زندگی حرفه ای ايجـاد نمايد.

ب: ويژگی دانش آموزان در دورة دوم متوسطه )سنين 18 
- 15 سال( و نيمرخ تحوالت جسمانی، شناختی، عاطفی، 

اجتماعی و اخالقی

 كسب دانش و مهارت های الزم برای اشتغال 
يا ادامه تحصيل، به عنوان يك نياز مهم در 
تعليم وتربيت نوجوانان مطرح مى گردد، ضمناً 
راهنمايى و مشاوره در دورة دوم متوسطه 
بيش از هر زمان ديگر ضرورت مى يابد
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دورة دوم متوسـطه، به لحـاظ رويكرد نيمه تخصصی آن و هدايت 
دانش آمـوزان بـه رشـته های مختلـف تحصيلـی، از مهم تريـن 
دوره هـای تحصيلـی اسـت. آموزش هـای ايـن دوره بايسـتی، بـا 
توجـه بـه سـطح ادراك نوجوانـان و نيـز افزايـش توانمندی های 
شـناختی آنان كه زمينه سـاز بروز اسـتعدادها و آمادگی فرد برای 
ورود بـه دانشـگاه يـا بـازار كار اسـت، موجـب رشـد و ارتقـای او 
گـردد. آگاهـی از ويژگی هـای دانش آمـوزان در ايـن دورة سـنی 
از جملـه موضوعـات كليدی در برنامه ريزی درسـی اسـت. فرايند 
رشـد در ايـن دوره، نيازهـا و محدوديت هـای خـاص خـود را بـه 
دنبـال دارد و در نتيجـه محتوای آموزشـی تحت تأثيـر اين نيازها 
و محدوديت هـا بايسـتی تنظيـم گـردد. از ديدگاه روان شناسـی، 
دورة دوم نوجوانـی هسـتة اصلـی نوجوانـی و زمـان بـروز تغيير و 
تحـول در شـرايط جسـمانی و روانـی نوجـوان اسـت. ايـن دوره 
بـا رشـد بيش تـر بدنـی و تحـول جنسـی نوجـوان همراه اسـت 
و طـی آن سـطح عالی تـری از ادراك خـود يـا خويشـتن تجلـی 
می يابـد. همچنيـن رشـد مغـز و افزايـش توانايی های شـناختی 
نوجـوان، درونی شـدن حيـات عاطفـی، ارتباط عميق تر بـا گروه 
همسـاالن، شـاخص شـدن بيشـتر خصوصيـات روان شـناختی 
نوجـوان و مهم شـدن باورهـا و ارزش هـا در نـزد او را بـه همـراه 
دارد. ايـن تغييـر و تحـوالت به ندرت بـه جدايی مكانـی نوجوان 
بـا والديـن و بزرگ سـاالن منجر می شـود، امـا معموالً بـا جدايی 
روحی، فكری، ارزشـی و رفتاری همراه اسـت و زمينه های ذهنی 
اسـتقالل را برای نوجـوان فراهم می آورد. در همين مرحله اسـت 
كـه جنبه هـای مختلف جسـمانی و جنسـی و تصـور از خويش، 
به صـورت هويـت واحـد شـكل می گيـرد و سـؤال اساسـی »من 
كيسـتم؟« بـه تدريـج در ذهـن نوجـوان پديـدار می شـود و او به 
دنبـال پاسـخ بـه اين سـؤال می گـردد. در ايـن مرحله، عـالوه بر 
مسـئله رشـد شـخصيتی و اخالق، يك نياز اساسـی ديگر، يعنی 
كسـب دانـش و مهارت های الزم برای اشـتغال يـا ادامه تحصيل، 
به عنـوان يـك نيـاز مهـم در تعليم وتربيـت نوجوانـان مطـرح 
می گردد، ضمناً راهنمايی و مشـاوره در دورة دوم متوسـطه بيش 

از هـر زمـان ديگـر ضـرورت می يابد. 
پ: جهت گيری حاکم بر برنامه های تحصيلی دورة دوم 

متوسطه
دورة دوم متوسـطه، بـا توجه به رشـد تفكر انتزاعـی در نوجوانان، 
تكويـن هويـت ايرانیـ  اسـالمی در آنان، توسـعه آن هـا در علم و 
رشـد فضايل اخالقی و انسـانی، كسـب تجربـه در انجام تحقيق، 
آمادگی برای انتخاب شـغل و كسب مهارت های مديريت خانواده 
و ورود بـه زندگـی مسـتقل و ... دورة انتخـاب رشـتة تحصيلـی و 
شـغلی اسـت. دانش آمـوزان در ايـن دوره ضمن گذرانـدن دورس 

مشـترك، اختصاصـی و انتخابـی بـا توجه بـه نيازهـای محلی و 
عاليـق شـخصی خويـش می تواننـد درس هايـی را انتخاب كنند 
و يـا بـا نظر معلم خـود در انجـام برخی از تحقيقات متناسـب با 

عاليـق خود مشـاركت كنند و در توليد علم سـهيم شـوند.

ت: مقاصد کلی آموزشی در دورة دوم متوسطه
سـاحت های  در  دانش آمـوزان  شـخصيتی  ابعـاد  پـرورش   
اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی و سياسـی، زيسـتی و بدنی، 
زيبايی شـناختی و هنری، اقتصـادی و حرفه ای علمـی و فناوری؛
 پرورش اسـتعداد و عاليق تحصيلی و شـغلی و پاسـخ گويی به 
تفاوت هـای فـردی )هوش، اسـتعداد، عاليق، جنسـيت، نيازهای 

ويـژه( و تفاوت هـای محلی، محيطـی و فرهنگی؛
 پـرورش خصيصه هـای خودشـكوفايی و احسـاس گشـودگی 

نسـبت بـه جهـان هسـتی و عوالـم روحانی؛
 كسـب شايسـتگی های اجتماعی بـه منظور ورود بـه جامعه و 
توانمندی هـای علمی بـه منظور ادامه تحصيـل در مراكز آموزش 

عالی؛
 تحكيـم و تعميـق آموخته هـا )دانش ها، مهارت هـا و نگرش ها، 
باورهـا و اعتقـادات، اخالقيات و عواطـف( در دورة  آموزش عمومی 

و انديشـه ورزی فعال نسـبت به محيط پيرامون؛
 تقويـت توانايـی تفكـر منطقـی، مهارت هـای حـل مسـئله و 

پـرورش تفكـر خـالق و شـهودی؛
 تقويـت عشـق و وفـاداری بـه كشـور و آرمان هـای جمهـوری 
اسـالمی، نظام واليت فقيـه و برخورداری از روحيـه آمادگی دفاع 

از كشـورها و آرمان هـا و ارزش هـای انقالب اسـالمی.

معرفى رشته ها و جدول عناوين و ساعات دروس دوره 
دوم متوسطه

ث: ساختار برنامة درسی شاخة متوسطة نظری )دورة دوم 
متوسطه(

شـاخه متوسطه نظری مشـتمل بر، چهار رشتة رياضیـ  فيزيك، 
ادبيـات و علوم انسـانی، علـوم تجربـی و علـوم و معارف اسـالمی 

اسـت و مـدت زمان آموزش هر رشـته 3 سـال تحصيلی اسـت.

ج: واحدهای درسی، زمان تحصيل و جدول عناوين درسی
1. ساختار واحدهای درسی  ضوابط انتخاب واحد درسی

آمـوزش در دورة دوم متوسـطه مبتنـی بـر نظـام سـالی واحدی 
اسـت و دارای ويژگی هـای زيـر می باشـد:

 1 . 1. سـاختار واحدهـای درس رشـته متوسـطه نظـری دروس 
مشـترك )عمومـی(، دروس اختصاصـی و درس هـای انتخابـی و 
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اختيـاری بـا تعاريـف زير اسـت:
درس هـای مشـترك )عمومـی(: درس هايـی هسـتند كـه 
آموختـن آن هـا بـرای ارتقـای بينـش علمـی، اجتماعـی، دينی، 
فرهنگـی، سياسـی، هويـت ملی و نيز كسـب بينش حرفـه ای و 
مهارت هـای زندگـی ضـرورت دارد. گذرانـدن ايـن دروس بـرای 
كليه دانش آموزان متوسـطه نظـری، فنی وحرفه ای الزامی اسـت.

درس هـای اختصاصی: درس هايی هسـتند كـه گذراندن آن ها 
موجـب می شـود دانش آمـوز پايه علمـی مناسـب را در آن درس 

بـرای ادامـه تحصيل در سـطوح عالی تر كسـب كند.
درس هـای انتخابـی: درس هايی هسـتند كـه گذرانـدن آن ها 
موجـب می شـود دانش آمـوز پايه علمـی مناسـب را در آن درس 

بـرای ادامـه تحصيـل در سـطوح عالی تر كسـب كند.
درس هـای اختيـاری: دروسـی كه توسـط مدرسـه، منطقه يا 
اسـتان انتخاب می شود و تعداد سـاعات آن حداقل 50 و حداكثر 
100 سـاعت در سـال اسـت. محتوای اين درس ها زير نظر معلم 

و بـا تـالش فردی و يـا گروهـی دانش آموزان توليد می شـود.
1. تعـداد واحدهـای رشـتة رياضی فيزيـك 105، ادبيـات و علوم 
انسـانی 105، علـوم تجربـی 105 و علـوم و معـارف اسـالمی نيز 

108 واحد، طی سـه سـال، اسـت.

چ: زمان تحصيلی در رشته های مختلف
سـال تحصيلی از اول مهرماه هر سـال شـروع می شـود و تا آخر 

شـهريورماه سـال بعد ادامـه می يابد. در ايـن سـال، دوره آموزش 
از اول مهرمـاه آغـاز می شـود و حداكثـر تـا پايان ارديبهشـت ماه 
سـال بعـد به پايـان می رسـد. با توجه بـه بند 2ـ13 سـند برنامه 
درسـی ملـی، مجموع زمـان آمـوزش بـرای دورة دوم متوسـطه، 
1295 سـاعت است. ميانگين سـاعات كار هفتگی دورة متوسطة 
دوم حداكثـر 35 جلسـه در كليـة پايه هـا و زمـان هر جلسـه 50 
دقيقه اسـت. عالوه بر اين، در كل دوره و در هر پايه، 50 سـاعت 
بـه فعاليت هـای انتخابی خـارج از كالس و مدرسـه، متناسـب با 
اقتضائـات برنامه درسـی، بـرای كل حوزه های يادگيـری در طول 
سـال و 50 سـاعت نيز متناسب با شرايط و اقتضائات محيطی در 

اختيـار اسـتان ها، مناطـق و مدارس قـرار می گيرد.

ح: جدول مواد درسی و ساعات تدريس هفتگی دوره دوم 
متوسطه

در راسـتای تحقق اهداف سـند تحـول بنياديـن آموزش وپرورش 
و برنامـه درسـی ملـی، جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدريـس 
هفتگی دورة دوم متوسـطه در رشـته های علوم تجربی، رياضیـ  
فيزيك، ادبيات و علوم انسـانی و علوم و معارف اسـالمی از شـاخه  
نظـری و دروس عمومی شـاخه های فنی وحرفـه ای و كاردانش به 
شـرح جـداول صفحـات بعد كـه در نهصد و بيسـت و ششـمين 
جلسـة شـورای عالـی آموزش وپـرورش در تاريخ دهم اسـفندماه 

سـال 1394 به تصويب رسـيده اسـت.
جدول عناوين دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه، شاخه نظری، رشته رياضیـ  فيزيك

عنوان درسدامنه محتوايیرديف
واحد/ ساعت هفتگی

دوازدهميازدهمدهم

1. تعليمات دينی )دينی، قرآن و اخالق( 1، 2 و 3 تربيت دينی و اخالقی1
2+22+22+22. عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3

2
فارسی

 )ادبيات، امال، انشا و تاريخ 
ادبيات(

434فارسی 1، 2 و 3

334زبان های خارجی 1، 2 و 3زبان های خارجی3

خوشه دروس: 4
مطالعات اجتماعی

دهم: جغرافيای ايران و استان شناسی يازدهم: تاريخ معاصر 
222دوازدهم: علوم اجتماعی

خوشه دروس:5
 انسان و سالمت

222تربيت بدنی 1، 2 و 3
دهم: آمادگی دفاعی يازدهم: انسان و محيط زيست دوازدهم: 

322سالمت و بهداشت

خوشه دروس:6
 انسان و مهارت های زندگی

دهم و يازدهم: سه درس انتخابی از )1. هنر 2. تفكر و سواد 
رسانه ای 3. كارگاه كارآفرينی و توليد( دوازدهم: مديريت خانواده 

و سبك زندگی
222

رياضی7
دهم: 1. رياضی پايه 2. هندسه1  يازدهم: 1. حسابان1 2. 

هندسه2 3. آمار و احتمال دوازدهم: 1. حسابان2 2. هندسه3 3. 
رياضيات گسسته

677
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خوشه دروس:8
 علوم تجربی

444فيزيك 1، 2 و 3
334شيمی 1، 2 و 3
ـ2ـزمين شناسی 

ـ21آزمايشگاه علوم: فيزيك، شيمی و زمين شناسی
353535جمع

برنامه ويژة مدرسه9

زمينه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنيادين و بند 
2ـ 13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوينی مانند: پژوهش و 
ارائه خالقانه )سمينار(، يادگيری پروژ محور و آموزش مهارت 

تأمين معاش حالل می باشد.
∗ برای اجرای اين برنامه، شيوه نامة جداگانه ای تنظيم و ارسال 

خواهد شد.

حجم کل: 50 تا 100 ساعت ساالنه

جدول عناوين دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه، شاخه نظریـ  رشته ادبيات و علوم انسانی

عنوان درسدامنه محتوايیرديف
واحد/ ساعت هفتگی

دوازدهميازدهمدهم
344 دينی، اخالق و قرآن 1، 2 و 3 تربيت دينی و معارف قرآنی1
222عربی 1، 2 و 3 )تخصصی رشته ادبيات و علوم انسانی(عربی2

فارسی3
 )ادبيات، امال، انشا و تاريخ ادبيات(

1. فارسی 1، 2 و 3
3+23+33+23. علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3

334زبان های خارجی 1، 2 و 3زبان های خارجی4

خوشه دروس:5
 انسان و سالمت

222تربيت بدنی 1، 2 و 3
دهم: آمادگی دفاعی يازدهم: انسان و محيط زيست 

322دوازدهم: سالمت و بهداشت

خوشه دروس:6
 انسان و مهارت های زندگی

دهم و يازدهم: دو درس انتخابی از )1. هنر 2. تفكر و سواد 
رسانه ای 3. كارگاه كارآفرينی و توليد( دوازدهم: مديريت 

خانواده و سبك زندگی
222

7
رياضی 

)رياضی پايه، آمار، احتمال، مدل سازی، 
كاربرد رياضی در علوم انسانی(

322رياضی و آمار 1، 2 و 3

332تاريخ 1، 2 و 3تاريخ )ايران، جهان، اسالم و معاصر(8

خوشه دروس:9
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

233جامعه شناسی 1، 2 و3
دهم: جغرافيا ايران و استان شناسی  يازدهم: جغرافيا2  

232دوازدهم: جغرافيا3

دهم: اقتصاد  يازدهم: روان شناسی  دوازدهم: مطالعات 
222فرهنگی

222دهم: منطق  يازدهم: فلسفه1  دوازدهم: فلسفه2فلسفه و منطق10
353535جمع

برنامه ويژة مدرسه11

زمينه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنيادين و 
بند 2ـ 13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوينی مانند: 

فن بيان، پژوهش و ارائه خالقانه )سمينار( و آموزش 
مهارت تأمين معاش حالل می باشد.

∗ برای اجرای اين برنامه، شيوه نامه جداگانه ای تنظيم و 
ارسال خواهد شد.

حجم کل: 50 تا 100 ساعت ساالنه
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جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه، شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانشـ  تمامی  رشته ها 

عنوان درسدامنه محتوايیرديف
واحد/ ساعت هفتگی

دوازدهميازدهمدهم

1. تعليمات دينی )دينی، قرآن و اخالق( 1، 2 و 3تربيت دينی1
1+12+12+22. عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3

فارسی2
222فارسی 1، 2 و 3)ادبيات، امال، انشا و تاريخ ادبيات(

ـ22زبان های خارجی 1، 2 و 3زبان های خارجی3

دهم: جغرافيا ايران و استان شناسی  يازدهم: علوم مطالعات اجتماعی4
222اجتماعی   دوازدهم: تاريخ معاصر

خوشه دروس:5
انسان و سالمت

222تربيت بدنی: 1، 2 و 3
دهم: آمادگی دفاعی  يازدهم: انسان و محيط زيست  

322دوازدهم: سالمت و بهداشت

جدول عناوين دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه، شاخه نظریـ  رشته علوم تجربی

عنوان درسدامنه محتوايیرديف
واحد/ ساعت هفتگی

دوازدهميازدهمدهم

1. تعليمات دينی )دينی، قرآن و اخالق( 1، 2 و 3 تربيت دينی و اخالقی1
2+22+22+22. عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3

فارسی2
434فارسی 1، 2 و 3 )ادبيات، امال، انشا و تاريخ ادبيات(

334زبان های خارجی 1، 2 و 3زبان های خارجی3

خوشه دروس: 4
مطالعات اجتماعی

دهم: جغرافيای ايران و استان شناسی يازدهم: تاريخ معاصر 
222دوازدهم: علوم اجتماعی

خوشه دروس:5
 انسان و سالمت

222تربيت بدنی 1، 2 و 3
دهم: آمادگی دفاعی يازدهم: انسان و محيط زيست 

322دوازدهم: سالمت و بهداشت

خوشه دروس:6
 انسان و مهارت های زندگی

دهم و يازدهم: سه درس انتخابی از )1. هنر 2. تفكر و سواد 
رسانه ای 3. كارگاه كارآفرينی و توليد( دوازدهم: مديريت 

خانواده و سبك زندگی
222

444رياضيات 1، 2 و 3رياضی7

خوشه دروس:8
 علوم تجربی

333فيزيك 1، 2 و 3
334شيمی 1، 2 و 3

344زيست شناسی 1، 2 و 3
ـ2ـزمين شناسی 

ـ21آزمايشگاه علوم: فيزيك، شيمی، زيست شناسی و زمين شناسی
353535جمع

برنامه ويژة مدرسه9

زمينه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنيادين و 
بند 2ـ 13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوينی مانند: 
پژوهش و ارائه خالقانه )سمينار(، يادگيری پروژه محور و 

آموزش مهارت تأمين معاش حالل می باشد.
∗ برای اجرای اين برنامه، شيوه نامه جداگانه ای تنظيم و 

ارسال خواهد شد.

حجم کل: 50 تا 100 ساعت ساالنه
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جدول عناوين دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه، شاخه نظریـ  رشته علوم و معارف اسالمی

نام درسدامنه محتوايیرديف
واحد/ ساعت هفتگی

پاية پاية دهم
يازدهم

پاية 
دوازدهم

تربيت دينی و معارف اسالمی1

323اصول عقايد 1، 2 و 3 

علوم و معارف قرآنی 1، 2 و 3 )قرائت و تجويد، علوم قرآن 
222و تفسير(

111احكام و استنباط 1، 2 و 3

111اخالق 1، 2 و 3

334عربی 1، 2 و 3 )تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی(

زبان فارسی2
 )ادبيات، امال، انشا و تاريخ ادبيات(

1. فارسی 1، 2 و 3
3+23+33+23. علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3

334زبان های خارجی 1، 2 و 3زبان  خارجی3

خوشه دروس:4
 انسان و سالمت

222تربيت بدنی 1، 2 و 3

دهم: آمادگی دفاعی يازدهم: انسان و محيط زيست 
322دوازدهم: سالمت و بهداشت

خوشه دروس:5
 انسان و مهارت های زندگی

دهم و يازدهم: دو درس انتخابی از )1. هنر 2. تفكر و 
سواد رسانه ای 3. كارگاه كارآفرينی و توليد( دوازدهم: 

مديريت خانواده و سبك زندگی
222

6
رياضی 

)رياضی پايه، آمار، احتمال، 
مدل سازی، كاربرد رياضی در علوم 

انسانی(

322رياضی و آمار 1، 2 و 3

ـ2ـروان شناسیروان شناسی7

ـ2ـاقتصاداقتصاد8

ــ2جغرافيا عمومی و استان شناسیجغرافيا و استان شناسی9

222تاريخ 1، 2 و 3 )تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی(تاريخ )ايران، جهان، اسالم و معاصر(10

222دهم: منطق  يازدهم: فلسفه1  دوازدهم: فلسفه2فلسفه و منطق11

خوشه دروس:12
مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دهم: جامعه شناسی  يازدهم:  مطالعات فرهنگی  
222دوازدهم: جريان شناسی انديشه های معاصر

خوشه دروس:6
انسان و مهارت های زندگی

دهم: درس انتخابی )1. هنر 2. تفكر و سواد رسانه ای(  
2ـ2دوازدهم: مديريت خانواده و سبك زندگی

161313جمع

برنامه ويژه مدرسه7

زمينه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنيادين 
و بند 2ـ 13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوينی 
مانند: پژوهش و ارائه خالقانه )سمينار(، يادگيری 

پروژه محور و کارورزی می باشد.
∗ برای اجرای اين برنامه، شيوه نامه جداگانه ای تنظيم 

و ارسال خواهد شد.

حجم کل: 50 تا 100 ساعت ساالنه
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طاليي زواره از سامانه فروش و توزيع 
مواد آموزشي گفت:

توسـعة                                                                                      معـاون  زواره،  طاليـي  سيدحسـين 
برنامه ريـزي  و  پژوهـش  سـازمان  پشـتيباني  و  منابـع 
نيـاز مناطـق  واقعـي  بـه ميـزان  آموزشـي، دسـت يابي 
مختلف كشـور به كتاب درسـي و ارسـال بـه موقع آن را 
از مهم ترين دسـتاوردهاي سـامانه فـروش الكترونيكي و 

دانسـت. آموزشـي  مـواد  توزيـع 
طاليـي زواره دربـارة راه انـدازي سـامانه فـروش و توزيع 
مـواد آموزشـي گفـت: »ايـده فـروش الكترونيكـي كتاب 
كل  اداره  مديريـت  در  تغييـر  ايجـاد  از  پـس  درسـي، 
نظـارت بـر توزيـع بـر مـواد آموزشـي و ايجاد بسـترهاي 
نرم افـزاري و سـخت افزاري مـورد نيـاز، اجرايي شـد. وي 
گفـت: در ايـن راسـتا از نيمـه دوم سـال 1393 طراحي 
و پياده سـازي ايـن سـرويس آغـاز شـد و پـس از بحـث 
و بررسـي هاي كارشناسـي در سـال تحصيلـي 95- 94 
سـرويس فـروش بـر خـط بـراي دورة پيـش دانشـگاهي 
در سراسـر كشـور و دورة ابتدايـي در تهـران، بـه صورت 
آزمايشـي اجـرا  گرديـد و در سـال 95 نيـز اين سـامانه، 
عـالوه بـر دورة پيش دانشـگاهي، دورة ابتدايـي را هـم به 

صـورت سراسـري تحت پوشـش قـرار داد.«
طاليي شـفافيت مالـي، افزايـش بهـره وري، جلوگيري از 
اتـالف منابـع و آموزش و فرهنگ سـازي بـراي خريدهاي 
سـامانه  ضرورت هـاي  و  اهـداف  جملـه  از  را  اينترنتـي 
فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي برشـمرد و افـزود: »از 
كتاب هـاي  توزيـع  سـامانه،  ايـن  ايجـاد  اهـداف  ديگـر 
درسـي بيـن همـه دانش آمـوزان كشـور به طـور همزمان 
در شـروع سـال تحصيلـي و اعمـال نظـارت نظام منـد و 
دقيق تـر بـر نحـوة توزيع تا سـطح مدرسـه اسـت. عالوه 
بـر ايـن، از هرگونـه اعمـال نظـر و سـاليق شـخصي در 
دريافـت بهـاي كتاب هاي درسـي و توزيـع آن جلوگيري 
مي شـود و فراينـد توزيع كتاب هاي درسـي و سـاير مواد 
آموزشـي نيـز در بسـتر اينترنـت و در راسـتاي دولـت 

الكترونيـك ارتقـا و بهبـود مي يابـد.«
معـاون توسـعه منابـع و پشـتيباني سـازمان پژوهـش و 
برنامه ريـزي آموزشـي گفـت: اجـرا و پياده سـازي ايـن 
سـامانه در چند فاز صورت گرفته و در دو سـال گذشـته 
مدرسـه،  سـطح  در  توزيـع  و  فـروش  مديريـت  بخـش 

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 خانواده هـا با نحـوة  پرداخـت اينترنتي، 

وش و توزيع  سامانة فر
مواد آموزشئ

علي اكبر روشندل کليات

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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 آشنا نبودن خانواده ها با نحوة  پرداخت 
اينترنتي، بي توجهي برخي اولياي دانش آموزان 

براي ثبت سفارش در زمان تعيين شده و 
همچنين جابه جايي دانش آموزان در مدارس 

كه منجر به جابه جايي سفارش مي شود، از 
جمله نقاط ضعف اين سامانه است.

ثبـت  بـراي  دانش آمـوزان  اوليـاي  برخـي  بي توجهـي 
سـفارش در زمـان تعييـن شـده و همچنيـن جابه جايـي 
دانش آمـوزان در مـدارس را، كـه منجـر بـه جابه جايـي 
سـفارش مي شـود، از جملـه نقـاط ضعـف ايـن سـامانه 

نست.  دا
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 تمام شـدة كتاب ها 
بـا توجـه بـه آمـار دقيـق سفارشـات و كاهـش تـردد و 
صرفه جويـي در هزينه هـاي مالـي و زمانـي را از ديگـر 

نقـاط قـوت اجـراي ايـن سـامانه اعـالم كرد.«

توزيع سفارشات تك جلدي 
از دهة  دوم شهريور

طاليـي همچنيـن دربارة عملكرد اين سـامانه بر پاية دهم 
و ديگر پايه هاي دورة دوم متوسـطه توضيح داد: »در حال 
حاضـر فـروش و توزيـع كتاب هاي درسـي دوره هـاي اول 
و دوم متوسـطه نظـري توسـط كتاب فروشـي هاي معتبـر 
انجـام مي گيـرد ولـي دانش آمـوزان ايـن دوره هـا بـراي 
سـفارش و خريـد كتاب هـاي تك جلـدي خـود مي توانند 
بـا مراجعـه بـه ايـن سـامانه و ثبـت سـفارش خـود مـواد 

آموزشـي مـورد نيـاز را خريـداري و دريافـت نمايند.«
كتاب هـاي  تك جلـدي  سـفارش  طاليـي،  گفتـه  بـه 
در  نخسـت  پسـت،  طريـق  از  چـاپ،  از  پـس  درسـي 
اختيـار معلمـان و از تاريـخ 95/6/20 بـه نحـو مقتضـي 
در اختيـار دانش آمـوزان نيز قـرار مي  گيـرد. وي در انتها 

ايـن سـامانه داشـت.  بـراي مخاطبـان  توصيه هايـي 
وي بـا اعالم اينكه سـايت https://irtextook.ir براي 
دسترسـي بـه سـامانه فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي 
پيش بينـي شـده اسـت گفـت: »سـفارش دهندگان ايـن 
 Back سـامانه بعـد از ورود به درگاه بانـك از دكمه هاي
و forward و refresh اكيـداً 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 دانش آمـوزان حتمـاً يك بار 
بـا شناسـه كاربـري و رمـز عبـور وارد سـامانه شـوند. 
همچنيـن در صورتـي كه شناسـنامه دانش آمـوز تعويض 
شـده حتما يـك تصوير از صفحـه اول شناسـنامه جديد 

جديـد  اطالعـات  تـا  شـود  داده  تحويـل  مدرسـه  بـه 
به خصـوص سـريال شناسـنامه در سـامانه سـناد اصـالح 

گردد.«
وي بـا تأكيـد بـر ثبت سـفارش به موقع كتـاب و موكول 
نكـردن آن بـه روزهاي پايانـه افزود: »براي اطالع رسـاني 
اوليـاي  يـا  دانش آمـوز  همـراه  تلفـن  شـماره  بـه  نيـاز 
دانش آمـوز اسـت، لـذا توصيه مي شـود كه شـماره تلفن 
همـراه فعـال و قابـل دسترسـي را در ايـن سـامانه ثبـت 

يند.« نما
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وش و سامانة فر
 پخش مدرسه

ايـن دغدغـه در ذهن بسـياري از دانش آمـوزان، والدين، 
مجتمع هـاي  و  مـدارس  مسـئوالن  ديگـر  و  معلمـان 
محصـوالت  مناسـب ترين  کـه  دارد  وجـود  آموزشـي 
آموزشـي و کمـك آموزشـي را چگونـه و از کجـا بايـد 
تهيـه کـرد. هـر توليدکننـده اي عموماً مدعي اسـت که 
خـودش بهترين هـا را ارائـه مي کنـد. امـا هنگامـي کـه 
پـاي قضـاوت به ميـان مي آيـد و خـوب، بد، متوسـط و 
عالـي سـنجيده مي شـوند مي تـوان آن هـا را شـناخت. 
يكـي از توليدکنندگان مهـم کتاب هاي کمك آموزشـي، 
انتشـارات مدرسـه و پخـش مدرسـه، و البتـه سـازمان 
تـالش  کـه  اسـت  آموزشـي  برنامه ريـزي  و  پژوهـش 
مي کنـد تـا در عرصـه تهيـه و توليـد و توزيـع بهترين 
در خدمـت  آموزشـي  کمـك  و  آموزشـي  محصـوالت 
اهالـي فرهنـگ باشـد. در اين بـاره، بـاب گفت وگويي را 
بـا آقايـان سـيداحمد حسـيني، مديرعامـل، و مهندس 
مهـرداد مصدقي معاون انتشـارات مدرسـه گشـوديم تا 

دربـارة پخـش مدرسـه بيشـتر بدانيم.
 پخـش مدرسـه را معرفـي کنيـد و مهم تريـن 

وظايـف آن چيسـت؟
حسـيني: پخـش مدرسـه مركزي اسـت مجـازي كـه تمام 
برنامه ريـزي  تأييـد سـازمان پژوهـش و  محصـوالت مـورد 

آموزشـي اعـم از كتـاب درسـي، مجـالت رشـد، ويژه نامـه، 
سـي دي و يـا ال دي، هـر نـوع لـوح فشـرده و هـر چيـزي كه 
جزء اجزاي بسـته آموزشي است و همچنين كليه محصوالت 
آخـر  در  كـه  ناشـري   71 كتاب هـاي  مدرسـه،  انتشـارات 
كتاب هـاي درسـي اسـم آن هـا آمده اسـت و كتاب هاي سـه 
ناشـر ديگر آموزش وپرورش يعني انتشـارات تربيت، انتشارات 
كانون پـرورش فكري كودكان و نوجوانان و انتشـارات انجمن 
اوليـا و مربيـان و نيـز كتاب هايـي را كه به نوعي در انتشـارات 
ديگـر ممكن اسـت چاپ شـود و بـراي دانش آموزان مناسـب 
اسـت روي اين سـايت قـرار مي گيرد تا عالقه منـدان از طريق 

آن بتواننـد سـفارش دهنـد و خريد كنند. 
 چـه مدت اسـت که پخـش مدرسـه راه انـدازي 
شـده و نحـوة خريـد در آن بـه چه صورت اسـت؟ 
بـه  خصـوص معلمـان و دانش آموزان پايـه دهم، که 
جديد هسـتند، چگونـه و از چـه زمانـي مي توانند 
محصـوالت آموزشـي مرتبـط خودشـان را از ايـن 

سـامانه دريافـت کنند؟
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 برنامه ريـزي آموزشـي را مي تـوان از طريـق ايـن سـايت 

كرد. خريـداري 
 آيـا اطالعـات و آمـار معلمـان و دانش آمـوزان 
کشـور در سيسـتم شـما موجـود اسـت و طراحي 
سيسـتم شـما به گونـه اي هسـت کـه محصـوالت 
جديـد را بتوانيـد بـه  آن هـا اطالع رسـاني کنيـد؟
مهندس مصدقـي: بله. به دنبال آن هسـتيم كـه حداقل 
ايميـل بخـش عمـده اي از معلمـان پايه هـاي مختلـف را 
داشـته باشـيم. يكـي از داليـل طراحـي و بـاز طراحـي از 
صفـر اين مركـز پخش، اين بـوده كه ما روش هـاي تجاري 
مبتنـي بـر ارتباط دائـم با مشـتري را به طور كامـل در اين 
سـايت بگنجانيـم. يكـي از روش هـا ايـن اسـت كـه وقتـي 
مـردم براي خريـد مي آيند از آن ها سـؤاالتي مي شـود، اگر 
دوسـت داشـته باشـند جـواب مي دهنـد و بـر اين اسـاس 
اطالعاتي از آن ها به  دسـت مي آوريم و هميشـه در سيستم 
خواهيـم داشـت تا در صـورت لزوم از آن اسـتفاده كنيم، از 

جملـه بـراي اطالع رسـاني به خـود فرد. 
بـه هـر صـورت قـرار اسـت، بـا روش هـاي خيلي مـدرن با 
مشـتريانمان ارتباط بيشـتري پيـدا كنيم و به اين برسـيم 

گفت وگو باسيداحمد حسيني
مديرعامل انتشارات مدرسه 

محمدحسین دیزجي کليات
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كـه چـه كسـي چـه عالقه مندي هايـي دارد و اينكـه كجـا 
چـه معلمـي داريم. ايـن كار البته  زماني مي برد و ما شـايد 

ظرف شـش مـاه يا يـك سـال آن را انجـام دهيم.
حسـيني: دو تا بحث داريم، يكي بازاريابي و اقتصاد اسـت 
كـه فعاليت هايـي در ايـن زمينـه بايـد انجـام شـود و ديگر 
فضايـي اسـت  كـه ايـن محصـوالت راحت تـر و سـهل تر 
بـه دسـت مصرف كننـدة واقعـي برسـد. مـا معتقديـم كـه 
ايـن محصـوالت اگـر بـه  دسـت معلـم و دانش آموز برسـد 
پشـتيباني از برنامـه درسـي اتفـاق مي افتـد. مـا االن داريم 
كتـاب كاري بـراي پايـه دهـم تهيـه مي كنيـم و براسـاس 
برنامـه درسـي جلـو مي ريـم. يعني دقيقـاً كتـاب را جلوي 
خودمـان مي گذاريـم و آنچه را كه سـازمان پژوهش برايش 
مهـم اسـت انجـام مي دهيـم. كتابي هـم داريم به نـام »اي 
كاش مـن كتاب هـاي درسـي را خوانـده بـودم«. مؤلف آن 
معلمـي در سـلماس اسـت. مي گويـد اگر شـما كتاب هاي 
درسـي خـود را بخوانيـد هيچ نيـازي به هيـچ برنامه و فوق 
برنامـه اي بـراي كنكـور نخواهيـد داشـت. منبع مـي  دهد 
و مي گويـد ايـن سـؤال كنكـور اسـت و جوابـش در كتـاب 
اينجاسـت. چـرا پـول خـود را حـرام مي كنيد؟ كتابتـان را 

بخوانيـد و برويـد كنكور امتحـان بدهيد. 
مـا معتقديـم كـه كتـاب كمك آموزشـي كتابـي اسـت كه 
موتـور يادگيـري دانش آمـوز را فعـال كنـد. نمي گوييم كه 
ايـن كتاب تسـت و جوابش بغل  دسـتش و سـؤال هم بغل 
دسـتش! مـا مي گوييـم ايـن كتاب كمك آموزشـي اسـت. 

مـا بـه ايـن مي گوييم يادگيـري محـدود يعني فقط شـما 
بيـن دسـت و ذهنتـان سـرعت را زيـاد كنيـد بقيـه ديگـر 
اتفاقـي نمي افتـد يعنـي فرايند يادگيـري و ياددهـي اتفاق 
نمي افتـد. باالخـره كتاب كمك آموزشـي بايد تعريف علمي 
داشـته باشـد. اما اين فرمايش شـما هم كه مي گوييد بايد 

اطالع رسـاني بشـود درسـت اسـت و بايد انجام شـود.
 اگـر کسـي محصولـي را در ارتبـاط بـا بحـث 
آمـوزش، کمك آموزشـي يا مـوارد مرتبط بـا برنامه 
درسـي توليـد مي کنـد و بخواهـد آن خـود را از 
طريـق اين سـامانه به دسـت مخاطبانش برسـاند و 
آن هـا را بفروشـد آيا مجموعه شـما مي توانـد به او 

کند؟ کمـك 
حسـيني: خيـر. مـا فقـط محصوالتـي را در ايـن سـايت 
شـده  تأييـد  پژوهـش  سـازمان  در  كـه  مي دهيـم  قـرار 
باشـند. اگر كسـي بخواهد چنين كاري برايش انجام شـود 
بايـد اول توليـد خـود را بـه شـوراي سامان بخشـي دفتـر 

 كتاب هاي درسي خود را بخوانيد. هيچ نيازي 
به هيچ برنامه و فوق برنامه اي براي كنكور 
نخواهيد داشت. منبع مي  دهد و مي گويد 
اين سؤال كنكور است و جوابش در كتاب 

اينجاست.كتابتان را بخوانيد و برويد كنكور 
امتحان بدهيد.
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كمك آموزشـي ارسـال كنـد و اگـر در آن شـورا تأييد شـد 
مـا حمايـت مي كنيـم.

 از لحـاظ زمانـي چه مـدت الزم اسـت تا محصول 
خريداري شـده از طريق سـامانه به دسـت خريدار 

برسد؟
مهنـدس مصدقـي: كالً قـرارداد مـا بـا پسـت جمهـوري 
اسـالمي ايـران اسـت. پسـت هايي كـه در واقع بـراي توزيع 
كاالهاي فروخته شـدة اينترنتي هسـت پسـت هاي سـريع و 
ويژه اي هسـتند كه طي قرارداد اداره پسـت با يك مجموعه 
انجـام مي شـود. آن هـا بـا اينترنت به مـا مرتبط مي شـوند و 
در طول روز متوجه مي شـوند كه چندتا بسـته آماده اسـت، 
روزانـه يـك يـا دو بـار مي آينـد و بسـته ها را مي برنـد. ايـن 

بسـته ها حداكثـر پـس از سـه روز به مقصد مي رسـد. 
 هزينه هـاي ارسـال محصوالت خريداري شـده از 

طريق اين سـامانه چطور محاسـبه خواهد شـد؟

مهندس مصدقـي: اگر در حد تك فروشـي باشـد، يعني 
يـك كتاب در يـك پاكت، به طـور معمول براسـاس وزنش 
تعرفه هـاي اداره پسـت روي آن مي خورد. امـا اگر تعدادش 
كـه بـاال باشـد با پلـكان قيمتي محاسـبه مي شـود. در اين 
پلـكان قيمتـي محموله هـا از يـك حـدي كـه باالتـر برود 
درصـد تخفيـف آن  بيشـتر مي شـود. اميدواريـم بتوانيـم 

روزي هزينـة پسـت آن را رايـگان كنيم. 
 در پايـان توصيه هـا و انتظارات شـما از مخاطبان 

اين مجله چيسـت؟
در  خـودم  همـكاران  از  مـن  تقاضـاي  حسـيني: 
آموزش وپـرورش 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 آن هاسـت. از ايـن طريـق مي تواننـد مـدارس، 
بـا  را  منطقـه اي  كتابخانه هـاي  و  كتابخانه هـاي كالسـي 
محتوايـي كـه در بسـته هاي آمـوزش و فرهنگي مـا توليد 
مي شـود تجهيز كنند. محصوالتي كه انتشـارات مدرسه در 
اختيار آن ها قرار مي دهد، دقيقاً با اسـتانداردهاي آموزشـي 
و برنامه درسـي مطابقـت دارد. آمادگي كامـل داريم كه در 
سراسـر كشـور در صورت نياز حتي در كارگاه هاي آموزشي 
كـه برگـزار مي كننـد حضور يابيم. در پايان نشـاني سـايت 

سـامانه مـا enma.ir مي باشـد. 

پخش مدرسه مركزي است مجازي كه تمام 
محصوالت مورد تأييد سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي اعم از كتاب درسي، 
مجالت رشد، ويژه نامه، سي دي و يا ال دي، 
هر نوع لوح فشرده و هر چيزي كه جزء اجزاي 
  enma.ir بسته آموزشي است ، روي سايت
قرار مي دهد.



37 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(

اما وقتی سخن از ويرايش »كتاب درسی« به ميان می آيد، نكات و 
بايسته های بسيار ديگری به اين عناصر افزوده می شود. زيرا كتاب 
درسی در اختيار خيل عظيمی از خوانندگانی قرار می گيرد كه از 
نظر شمار، عظيم ترين گروه كتاب خوانان را تشكيل می دهند؛ گروهی 
عظيم و پرشمار با سطوح فرهنگی متفاوت و از مناطق جغرافيايی 
متنوع كشور كه قرار است همه، فقط كتاب های واحدی را بخوانند و 
مهم تر اينكه از آن ها »بياموزند«؛ پس، به راستی چنين كتاب هايی به 
ويرايش نياز دارند؛ آن هم ويرايشی جدی، دقيق و اساسی، همراه با 
نكته سنجی و حساسيت، و البته چنين ويرايشی ظرايفی دارد كه در 

ادامه به آن ها می پردازيم.

ظرايف ويرايش كتاب درسى
كتاب درسی يا درس نامه به منظور آموزش يك يا چند مبحث معين 
نوشته می شود 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 زمان های مختلف بارها و بارها به 
بخش های گوناگون آن مراجعه می كند؛ از همين رو، كتاب درسی 
تا حدودی حالت كتاب مرجع را دارد و آن را كتاب»نيمه مرجع« 
يا»شبه مرجع« به حساب می آورند. متن درس نامه يا كتاب درسی 
معموالً دارای ساختار فصل بندی شده است؛ يعنی از تعدادی فصل، 
بخش و زيربخش، بند)پاراگراف( و جمله تشكيل می شود. تصوير، 
نمودار و جدول نيز از ديگر عناصر ديداری درس نامه است. آنچه 
كتاب  درسی را از ساير كتاب ها جدا می كند، ضرورت برخورداری آن 
از صحت و دقت بيشتر است و دليل اين امر، همانا انبوه خوانندگان 
اين گونه كتاب و قرار گرفتن آن در جايگاه منبع معتبر و قابل اعتماد 
و الگوی علمی و زبانی است. بر اين 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 گروه های تأليف است. در اين ميان، همان 
طور كه اشاره شد، ويرايش كتاب درسی ظرايفی دارد كه در اينجا 

به آن ها می پردازيم.
1 زبان كتاب درسی زبان علمی است؛ يعنی زبانی با ويژگی هايی 

ويرايش كتاب درسى؛ 
ورت ها  و  بايسته ها ضر

در سال های 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 نمی رسد، از اهالی فرهنگ، كسی باشد كه 
اين مقوله را ـ دست كم 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 می بايست 
مورد توجه قرار گيرد، چگونگی و حدود خدمات رسانی ويرايش به 
مثابه بخشی از عمليات پيش توليد در فرايند چاپـ  به طور عام ـ  و 
در محدودة كتاب درسیـ  به طور خاصـ  است كه ما در اين نوشته  
مورد توجه قرار داده ايم. بنابراين در اين نوشته چگونگی ويرايش و 
حدود و بايسته های آن در كتاب های درسیـ  و از جمله كتاب های 

پاية دهمـ  را بررسی می كنيم.

ويرايش و كار كرد آن در متن
گفته می شود هر متنی كه قرار است شماری از افراد آن را بخوانند، 
صرف نظر از اينكه چه كسی آن را نوشته است، بايد ويرايش شود. 
بر اين اساس، فقط يادداشت های روزانه و خاطراتی كه برای دل 
خودمان می نويسيم و نيز نامه های شخصی كه امروزه، به مدد دنيای 
ديجيتال و فضای مجازی، بی استفاده از كاغذ، پاكت، تمبر و پست 
به دست هم می رسانيم، به ويرايش و ويراستار نياز ندارد. )و صد 
البته، همين نوشته ها را هم، نويسنده خودش بارها و بارها ويرايش 
می كند(. 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 خطا های دستوری، ناراستی های 
اماليی، انحراف از زبان معيار، لغزش های زبانی و كاربرد های مفهومی 
نادرست، حشو و تكرار، ضعف تأليف يا سستی ساختار جمله ها، 
درازگويی و اطناب، پيچيده نويسی وابهام ونيز اشكاالت منطقی 
جمله ها و ناهماهنگی های سبكی بپيرايد و آراسته و سخته سازد. 
همچنين، با به كارگيری و ثبت عالئم سجاوندی يا اصالح زياده روی 
يا قصور در كاربرد اين عالئم و نيز پيشنهاد واژه های جايگزين زيباتر 
و متناسب تر به جای واژه های 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؛ 

افسانه طباطبایي کليات
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چون شفافيت و وضوح، روانی، دوری از ابهام و پيچيدگی، صحت 
دستوری و مطابقت با زبان معيار، روايی و صحت علمی. بر اين 
اساس، ويراستار كتاب درسی خود بايد به طور كامل هر درس، بند، 
جمله و كلمة متن را درك كند و مطمئن شود كه خوانندگان كتاب 
نيز آن ها را در خواهند يافت. هر جا هم كه با ابهام يا پيچيدگی، 
دراز نويسی كسالت آور يا موجزنويسی مخّل معنا، بی ارتباطی يا عدم 
انسجام و در هم ريختگی زبانی يا معنايی مواجه می شود، بايد آن 
را به اطالع مؤلفان برساند. بايد در نظر داشت كه ويراستار از اولين 
كسانی است كه متن را می خواند و اگر او نتواند آن را درك كند، بی 
ترديد، شماری از مخاطبان كتاب نيز قادر به درك آن نخواهند بود.

2 كتاب درسی ساختار درس نامه ای دارد. از اين رو، به چينش 
مطالب و طبقه بندی آن ها در متن بايد توجه شود و به ويژه ويراستار 
بايد دقت كند كه آيا اطالعات به تناسب در سراسر متن گنجانده 
شده، بخش ها و زيربخش ها و شماره گذاری های آن ها درست است، 
و افتادگی ندارد، هر مفهوم تازه بر بستری از اطالعات پيشين قرار 
گرفته يا هيچ اطالعات زمينه ای برای آن وجود ندارد و ... در واقع، 
ويراستار به طرح و نقشة درسی و هر آنچه در اين مورد مخّل خط 

سير آموزش است توجه می كند.
3 با توجه به هدف درس نامه، محتوای كتاب های درسی در هر 
دورة تحصيلی و هر پايه بايد متناسب با توانايی های زبانی و منطقی 
و ويژگی های روان شناختی دانش آموزان آن دوره و پايه باشد. بر اين 
اساس، ويراستار دشواری های زبانی كتاب و بخش هايی را كه برای 
مخاطب آن ديرياب يا غيرقابل درك است كشف می كند و به كمك 

مؤلفان آن ها را برطرف می سازد.
4 در پايه های اولية تحصيلی و به ويژه در دورة ابتدايی، كتاب های 
درسی هم زمان با علم آموزی، زبان آموزی نيز می كنند. به همين 
دليل، ويراستار ضمن خودداری از حك و اصالح متن علمی، به 
گونه ای كه در آن شبهه ای ايجاد شود يا مفهوم از دست برود، متن 
را با شاخصه های نـثر معيار فارسی هماهنگ می سازد. زبان كتاب 
درسی الزم است پيراسته از هرگونه لغزش و نااستواری، درآميختگی 
بی ضابطه با زبان های غيرمعيار )زبان حرفه ای، محاورة غيرمعيار 
و...( باشد؛ چرا كه اين گونه كتاب، الگوی بسياری از نويسندگان در 
نوشتن، به ويژه نوشتن برای گروه سنی پيش از دبستان تا دورة 

متوسطه، است.
5 رعايت شيوة اماليی واحد و ضبط همگون و هماهنگ كلمه ها و 
نيز حذف غلط های اماليی در كتاب درسی حساسيت ويژه ای دارد. 
در اين حوزه، رعايت شيوة خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
ضرورت دارد؛ از اين رو كه با رعايت اين شيوة خط، نه تنها يكدستی 
اماليی بر كتاب های درسی حاكم می شود بلكه با توجه به كاربرد اين 
شيوه از طرف بسياری از بنگاه های نشر، خط فارسی و حوزة امال 

قدری ضابطه مند می گردد. 
6 عالوه بر تقّيد كتاب درسی به كاربرد نگارش علمی و ساختار 

زبان فارسی معيار، اين گونه كتاب الزم است از تسلط گويش و لهجه 
و نيز سبك نوشتاری خاص مؤلفان ـ كه گاه متكلفانه و دشوار با 
تعبيرهای بی سابقه و گاه گرته برداری از زبان های ديگر است، دور 
باشد. ويراستاران در اين زمينه بايد دقت و ريزبينی بسيار داشته باشند. 
7 ويراستار كتاب درسی الزم است به هندسة مناسب درس ها و 
چگونگی چينش بندها در متن توجه داشته باشد؛ چرا كه گاه در 
مرحلة حروف چينی، بندها جابه جا می شوند يا افتادگی پيدا می كنند 
و در مرحلة نمونه خوانی نيز اين مسئله مورد توجه قرار نمی گيرد و 

از چشم می افتد.
شفاف،  و  روشن  زبان  از  درسی  كتاب  برخورداری  بر  عالوه   8
استحكام منطقی، صحت استدالل ها و درستی مقدمات و نتايج 
حاصل از آن ها، از الزامات كتاب درسی، و بررسی آن ها از وظايف 
ويراستاران است. گاه ويراستار، نبود ارتباط منطقی ميان مؤلفه های 
مختلف در يك درس و صحت استدالل ها را، با قرار دادن يا تغيير 
عبارت های واسطه ای چون »زيرا«، »به همين دليل«،»بنابراين« و... 
اصالح می كند و گاه نيز با ايجاد تغييرات زبانی الزم مورد تأييد مؤلف، 

بر صحت منطقی و وضوح متنی می افزايد.
9 كنترل صحت تاريخ ها، ضبط اسامی جای ها و كسان، ارجاعات و 
زيرنويس عكس ها و از اين قبيل، از وظايف ويراستار است و بايد مورد 
توجه او قرار گيرد. به عالوه، توجه به جزئيات تصوير ها، آزمايش های 
علمی و بخش های ديگری كه گاه پس از مرحلة ويرايش و بی اطالع 
ويراستار در متن نهايی قرار می گيرند،  از طرف ويراستار الزامی است.
بصری  يا خطای  بی دقتی  از  كه  تايپی  غلط های  تشخيص   10
نمونه خوان ها و نظارت كنندگان بر ماكت نهايی ناشی می شود نيز 
وظيفة ويراستار است. بديهی است كه بی توجهی به اين گونه غلط ها 
و راه يافتن آن ها به متن نهايی، باعث بی اعتمادی دانش آموزان به 
بازگرداندن اين اعتماد، اگر نگوييم غير  كتاب درسی می شود و 

ممكن، دست كم دشوار است.

سخن پايانى
اميدواريم با تالش مضاعف برنامه ريزان درسی و طراحان آموزشی، 
نمونه خوانان،  حروف چينان،  دقيق،  و  زبده  ويراستاران  و  مؤلفان 
تصويرگران و نيز صفحه آرايان خبره و كارآمد، كتاب های درسی 
بتوانند در مسير ارتقای علمی، بهبود ذائقه و توانش زبانی و سليقة 

هنری دانش آموزان كشور، هر چه بيشتر تأثيرگذار باشند.

منابع
1. آذرنگ، عبدالحسين.)1382(. در قلمرو نشر؛ ويرايش و دانشنامه نگاری. 
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3. محمدی فر، محمدرضا.)1381(. شيوه نامة ويرايش. جلد اول: اصول 
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قايل هستيم- مي گويد: چه كسي باور مي كند 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 
»تحت البحري« غيرقابل پذيرش مي دانست. واقعيت اما چيز ديگري 
است .صاحب نظران دانشور معتقدند زبان فارسي كه روزگاري زبان 
ديواني ، بخش بزرگي از آسيا، بوده زبان بسيار قدرتمندي است و 
مي تواند به عنوان زبان علم باقي بماند. البته ممكن است بعضي افراد 
در اين زمينه  موافق اين فكر نباشند و بگويند اصالً 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 كتاب هاي درسي وارد 
شود. اما آنچه ما مي گوييم اين است كه پذيرش يك واژه توسط 
عامه مخاطبان امري تدريجي است و در اين فرايند كتاب هاي درسي 
مي توانند نقشي بي نظير را ايفا نمايند. در اين راستا دفتر تأليف 
كتاب هاي درسي، با بررسي دقيق موضوع و با همكاري متخصصان 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، براي خود يك نقش تاريخي قايل 
است و از سال ها 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 كتاب هاي درسي معتقد است كه به سه 
دليل زير انجام اين كار، نه يك انتخاب بلكه امري الزم و ضروري 

است: 
1 دليل فرهنگي:  فراهم كردن زمينة تقويت و بقاي زبان و 
ادبيات فارسي به عنوان يك زبان كامل و پر اهميت براي نسل آينده؛

2 دليل آموزشي: وجود واژه هاي هم خانواده براي واژه هاي زبان 
فارسي، سبب مي شود كه كاربرد آن ها موجب تصويرسازي و فهم 

بهتر دانش آموزان  شود؛
3 دليل  قانوني و ُعقاليي: الف. فرهنگستان زبان وادب فارسي 
يك جايگاه حقوقي و داراي ساز و كار علمي در كشور است كه 
مصوباتش توسط همة دستگاه ها الزم االجرا مي باشد.  ب. واژگان 
مصوب توسط گروهي از دقيق ترين و برجسته ترين كارشناسان و 
متخصصان موضوعي به همراه متخصصان زبان و ادبيات فارسي و 

زبان شناسان خلق و توليد مي شوند. 
معرفي واژگان جديد براي دانش آموزان مشكل خاصي ايجاد نمي كند 
چون آن ها براي اولين بار است كه با اين واژگان روبه رو مي شوند. حتي 
انتظار مي رود كه واژگان فارسي، به دليل داشتن هم خانواده هاي 
فراوان، با فهم بهتري از طرف يادگيرندگان روبه رو شود. اما دبيران 
ارجمند كه با واژگان قبلي خو گرفته اند ، با يك دوران گذار روبه رو 
خواهند شد. در اين دوران مراجعه به منابع متعددي كه چگونگي 
شكل گيري واژه هاي فارسي را توضيح مي دهند، در درك معنايي 

آن ها كمك بسزايي خواهد نمود. 

فارسئ به مثابة زبان علم؛ 

ى يا نه؟ آر
توانمند سازي زبان فارسي در همة زمينه ها از جمله در زمينة علم 
و فناوري آرمان همة ايرانيان است. درگزارة شمارة 21 سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش و بند 3-2 اصول ناظر بر برنامه هاي درسي 
و تربيتي سند برنامه درسي ملي، ضرورت تقويت گرايش به زبان و 
ادبيات فارسي به عنوان زبان مشترك، وحدت بخش و هويت ساز 
ملي تأكيد شده است. از اين رو يكي از اقدامات  سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي در تغيير و تحّول برنامه هاي درسي وتأليف 
برابر نهادهاي  از  پاية دهم بهره گيري  نو پديد درسي  كتاب هاي 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.
 اين امر سابقه اي طوالني در كشور ما دارد و در گذشته افرادي مانند 
دكتر حسين گل گالب و پروفسور حسابي تالش كرده اند، تا براي 
برخي از واژگان علمي التين  واژگان فارسي معادل خلق كنند كه در 
اين زمينه موفق نيز بوده اند. واژگاني مثل »پرتابه، بردار، نور شناخت، 
برآيند و چگالش امروزه در كتاب هاي فيزيك به زبان فارسي كاربرد 
همگاني دارد و مورد پذيرش متخصصين فيزيك قرار گرفته است 
و ديگر هيچ كس از واژگان بيگانة آن ها يعني »پروجكتايل، وكتور، 

اپتيك، ريزالتنت ، كاندنسيشن« استفاده نمي كند. 
در زيست شناسي هم واژه  هاي فارسي روزنه، آب گريز، بازدانگان، 
نهان دانگان، طناب داران، آوند، هاگ، هاگدان و پرچم آن چنان در 
متون علمي فارسي جا باز كرده اند كه حتي اساتيد موضوع نيز ممكن 

است معادل بيگانة آن را به خاطر نداشته باشند. 
در علوم ديگر نيز، هم چون شيمي، زمين شناسي و رياضيات، موضوع 
به همين ترتيب است. واژگاني مانند سنگ كره، زيست كره، آب كره 
و هوا كره ، به مراتب از واژه هاي بيگانة آن ها يعني ليتوسفر، بيوسفر، 
هيدرسفر و اتمسفر براي يك فارسي زبان خوش لحن تر و معنادار تر 
است. بايد توجه داشت كه همين واژگان مورد اشاره در زماني كه 
پيشنهاد مي شدند 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.
 )Club( صادق هدايت برابر قرار دادن واژة »باشگاه« به جاي كلوپ
مي داند.  غيرقابل پذيرش  و  نامناسب  را  آن  و  مي كند  را مسخره 
حتي شادروان عباس اقبال آشتياني- با همة بزرگي كه براي او 

دكترمحمود اماني طهراني کليات
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فرايند توليد كتاب هاى درسى در
 پايه دهم

پـس از تصويـب جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدريـس 
هفتگـی دورة  دوم متوسـطه در نهصـد و بيسـت و ششـمين 
جلسـة شـورای عالی آموزش وپـرورش و ابالغ آن به سـازمان 
پژوهـش و برنامه ريـزی آموزشـی، فراينـد تأليـف كتاب های 
پايـة دهـم طبـق ضوابـط و معيارهای خـاص آغاز شـد و در 

دسـتور كارگروه هـای درسـی قـرار گرفت.

تهيه و توليد فرم های تأليف
1. فـرم شـمارة 1: شناسـنامه كتـاب: كليه گروه های درسـی 
دفتـر تأليـف كـه موظـف بـه تأليـف كتابی بـرای پايـة دهم 
می باشـند، قبـل از هـر كار اقـدام بـه تكميـل فـرم شـمارة 
1 يـا همـان شناسـنامه كتـاب نمودنـد. هـدف از تكميـل 
ايـن فـرم پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤاالت اسـت كـه: كتـاب 
كـدام شايسـتگی  ها را، طبـق سـاحت های 6 گانـه تربيـت و 
حوزه هـای يادگيـری، پوشـش می دهـد؟ مفاهيـم كليـدی و 
اسـامی كتـاب  كدامنـد؟ و در نهايت اجزای بسـتة آموزشـی 
مرتبـط بـا كتاب، به عنوان پشـتيبان برنامـه در كالس درس، 
چيسـتند؟ پـس از تكميـل ايـن فـرم و بررسـی و تأييـد آن 
توسـط ناظرين محتوايـی، گروه های درسـی وارد مرحلة دوم 

شدند.
2. فـرم شـمارة 2: ايـن فـرم در واقـع بـه سـاختار كتـاب 
می پـردازد. گروه هـای درسـی با توجـه به سـاعات اختصاص 
يافتـه بـه درس، كتـاب مربـوط را بـه تعدادی بخـش، فصل 
و نهايتـاً درس تقسـيم می كننـد و مهم تـر از همـه بـه بيـان 
مفاهيـم كليـدی می پردازنـد. تهيـة ماكـت يـا همـان قالب 
واحـد يادگيـری كتـاب درسـی در ايـن فرم شـكل می گيرد. 
پس از بررسـی و تأييد اين فرم مرحلة سـوم شـروع می شود.

آموزشـی  طراحـی  نقشـه  فـرم  ايـن   :3 شـمارة  فـرم   .3

واحـد يادگيـری اسـت. بـرای تحقـق اهـداف دوره و حـوزه 
)فـرم شـماره 1( و متناسـب بـا سـاختار كتـاب و مفاهيـم و 
مهارت های اساسـی ذكر شـده، حتماً نيازمند نقشـة طراحی 
آموزشـی می باشـيم. در ايـن زمينـه مؤلفـان هسـتند كه، به 
تفكيـك هـر واحـد يادگيـری، اقـدام بـه طراحـی آموزشـی 
نمايند و در اين راسـتا به سـؤاالت 6 گانه )در فرم شـمارة 3( 
پاسـخ دهند، آنگاه پس از بررسـی و اظهارنظر ناظر محتوايی 

و تأييـد تأليـف كتـاب را آغـاز كنند.
4. فـرم شـمارة 6: عناويـن واحـد يادگيـری. ايـن فـرم در 
حقيقـت بـه سـازمان دهی شـكِل چاپـی كتـاب و نيازهـای 
طراحـی و آماده سـازی واحد هـای يادگيـری می پـردازد. بـه 
عبـارت ديگـر ايـن فـرم بيانگـر نـوع تأليـف واحـد يادگيری 

ست. ا
5. سـاير فرم هـا: پـس از تأليف كتـاب )پيش نويـس اوليه( و 
آماده سـازی محتـوای آن از نظـر هنـری، هـر گـروه درسـی، 
بـه تفكيـك، واحدهـای يادگيـری توليـد شـده را ضميمـة 
فـرم شـمارة 4 )ارسـال و دريافت دروس برای اعتباربخشـی( 
می كنـد و بـرای اعتباربخشـی می فرسـتد. پـس از دريافـت 
بازخوردهـا و نظـرات از اسـتان ها، كليه محتوا بـرای ويرايش 
علمـی و سـپس ادبی ارسـال می شـود. پايان ايـن فرايند نيز 
ضميمـه كردن »كارت خبر« بر روی نسـخه نهايی و ارسـال 

بـرای حروف چينـی و طـی مراحـل چاپ كتاب اسـت.
قابـل ذكـر اسـت كه ايـن فراينـد حركتی تـازه اسـت و طی 
جلسـات متعـدد برای مؤلفان تبيين و تشـريح شـده اسـت. 
تكميـل اين فرم  هـا به برنامه ريـزان و مؤلفـان كمك می كند 
تـا بتواننـد تصوير روشـنی را از آن چه كـه می خواهند تأليف 
كننـد، ارائـه نمايند تـا معلوم شـود كـه در كالس درس قرار 

اسـت چه اتفاقـی بيفتد.

كورش امیري نیا برنامه ها و دروس جديد
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فرم شمارة 1. 
شناسنامه کتاب

کد کتابپایهدورة تحصیلیعنوان کتاب

1. کتاب به کدام شايستگی ها )اهداف( از ساحت های تربيت پوشش می دهد؟
الف: عين عبارات شايستگی ها انتخاب و استفاده شود.

ب: چگونگی پوشش دادن به شايستگی ها، مستقيم )م( و پشتيبان )پ( ذكر شود.

2. کتاب به کدام شايستگی ها )اهداف( ی حوزه های تربيت و يادگيری پوشش می دهد؟
الف و ب: مانند باال:

3. محتوای کتاب )ايده های کليدیـ  مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(
همة موارد از برنامه درسی حوزه  ها اخذ شود.

به صورت تلفيق شده        

ب: مهارت های اساسی

4. اجزای بستة آموزشی مرتبط با کتاب )کتاب راهنمای معلم، نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان، کتاب کار، 
فيلم آموزشی دانش آموز، کتاب گويا، فيلم آموزشی والدين، ...( الزامی و غيرالزامی

ـ اجزای بسته برای اجرای پروژه
.1

.2

.3

.4

{
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فرم شمارة 2.(

عناوين واحد يادگيری

کد کتابپایهدورة تحصیلیعنوان کتاب

1. تقسيم بندی واحدهای کتاب شامل )واحدهای يادگيری مستقل از جهت مفاهيم اساسی اما مشترك و از جهت 
مهارت های اساسی ذکر شود( کدام عناوين زير است؟

تعداد: ....... بخش  
تعداد: .... فصل  
تعداد: .... درس  

2. عناوين واحدهای يادگيری )بر اساس طبقات فوق( براساس مباحث کليدی در قالب مسئله های کليدی )مفاهيم 
و مهارت های  اساسی( به شرح زير است:

فرم شمارة 3. 

نقشة طراحی آموزشی واحد يادگيری

کد کتابپایهدورة تحصیلیعنوان کتاب

شمارة واحد يادگيری

عنوان واحد يادگيری

انتظارات عملكردی

نقشه طراحی آموزشی
الف: نقشه حركت، از ايده كليدی تا تجربيات دست اول يادگيرنده؛

ب: سير يادگيری، از شروع تا پايان به صورت توصيفی يا روند نما ترسيم شود؛
پ: به اجزای مثلث ارتقای يادگيری، يعنی طراحی آموزشی مؤثر، رسانه های پرشمار يادگيری و تأكيد بر ارائه، توجه شود؛

ت: به مديريت زمان و كالس معكوس توجه شود؛
ث: در طراحی آموزشی به معيارهای تأليف )مطالب آموزشی تأليف معيار و معيار تأليف( عنايت شود؛ 

ح: به تلفيق و يكپارچه سازی يادگيری و انتقال آن به موقعيت واقعی توجه شود.
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فرم شمارة 6. 

عناوين واحد يادگيری

کد کتابپایهدورة تحصیلیعنوان کتاب

1. سازمان دهی شكلی و احدهای يادگيری کتاب با عنايت به سازمان دهی فكری کتاب انجام شود.
الف: نحوة شروع واحد، برانگيختن، طرح پرسش های 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 سازمان دهی می شــود و مبنای آن به كارگيری 
دانش كسب شدة قبلی )تا پايه نهم( در موقعيت جديد/ زندگی واقعی برای شخصی سازی دانش كسب شده است.

2. سازمان دهی شكل چاپی واحد يادگيری چگونه است؟
تعداد صفحات واحد، تقسيم بندی های داخلی واحد، عناوين تكرار شونده، الگوی صفحه آرايی

3. مالحظات و نيازهای طراحی هنری و آماده سازی
قطع كتاب، تعداد تخمينی صفحات، انواع فونت های مورد استفاده، انواع تصاوير، عناصر هنری وحدت بخش بين اجزای بستة 

آموزشی، لوگوهای مورد نياز
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مديريت نوين طرح اعتبارسنجی برخط 
محتوای کتاب های درسی جديدالتأليف 

پاية دهم

اهميـت و نقـش منابـع و مـواد آموزشـی و تربيتـی در فرايند 
يادگيـری مؤثـر و پايـدار دانش آمـوزان ايجـاب می كنـد تـا از 
تمامـی فرصت هـا، امكانات و فناوری و نيز مشـاركت اثربخش 
و خـرد جمعـی معلمان و متخصصان در تأليف و توليد بسـتة 
آموزشـی، از جملـه كتاب هـای درسـی مبتنـی بـر اهـداف 
برنامه های درسـی، هوشـمندانه بهـره گرفته شـود. به منظور 
اجرايـی شـدن اين پـروژه، مديريـت اجرايی ويـژه ای، مبتنی 
بـر الگـوی مديريتی نوين بـا تلفيق و بهره گيری هوشـمندانه 
از فرصت هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ايجـاد شـد و 
در يـك برنامـه يكپارچـه بـا طراحـی و توليد سـامانه تعاملی 
و هوشـمند اعتبارسـنجی، برنامه ريـزی، هماهنگـی و اقـدام 
مشـاركتی و فعـال، كليـه اسـتان ها و دفاتر سـتادی را در بازه 
زمانـی بسـيار محـدود و فشـرده بـرای موفقيـت ايـن پـروژه 
بسـيج كـرد. از آنجايـی  كه اسـتقرار پايه دهم با شـيوه جديد 
مسـتلزم برنامه ريـزی و تأليـف كتاب هـای درسـی همسـو با 
رويكرد سـند تحـول بنيادين، برنامه درسـی ملـی و مصوبات 
شـورای عالـی آموزش وپـرورش در تصويـب جـدول دروس 
و سـاعات آموزشـی بـوده، زمان بـر شـدن فراينـد تصويـب 
جـدول و سـاعات دروس در شـورای عالـی آموزش وپـرورش 
تـا پايـان سـال 94 و نيـز ضـرورت تأميـن كتاب های درسـی 

بـرای مهـر 95 زمينـه پذيـرش ريسـك بـاالی ايـن مـدل 
اجرايـی خـاص در همـه مؤلفه هـا و اركان اجرايـی شـده كـه 
مناسـب ترين واژه و عنـوان بـرای ايـن مـدل خـالق و نـوآور 
 از نـگاه مديريـت پـروژه عنـوان »يـك اثر يـك گام بـه آينده،
 TAG AND GO THE FUTURE« كـه خـود عنوان 

جديـد، بديع و هدف دار اسـت، می باشـد.

اهداف
1 تحقـق سياسـت های كلـی و اهـداف تحـول بنياديـن 
آموزش وپـرورش در حوزه هـای تأليـف و توليـد محتواهـای 
فنـاوری  فرصت هـای  از  هوشـمندانه  اسـتفاده  و  آموزشـی 

ارتباطـات و  اطالعـات 
2 مشـاركت اثربخـش و همزمان اسـتان ها و مناطـق در امر 

تأليف و اعتبارسـنجی كتاب هـای جديدالتأليف
3 جريان سـازی و ايجـاد جنبـش ملـی در اسـتفاده فراگير، 
هدفمنـد و مديريت پذيـر خدمـات و تعامـالت سـازمانی و 

ياددهـیـ  يادگيـری در فضـای مجـازی ايمـن و سـالمت
4 تغييـر شـيوه و الگوی سـنتی انجام فرايند اعتبارسـنجی 

كتاب هـای درسـی بـا حـذف تمـام افزونگی ها
5 شناسـايی مشـكالت و نواقـص احتمالی محتـوای تأليف 
كتاب هـای درسـی )بسـته آموزشـی( توليـد شـده به صـورت 

همزمـان با تأليـف )تدويـن( و بهبـود آن ها.
6 ايجاد همسـويی وهمگرايی نسـبی در توليـدات گروه های 
درسـی مختلـف در سـطح خوشـه های يادگيـری مرتبـط بـا 

اجـرای برنامه هـای درسـی مربوطه
ايجـاد زيرسـاخت  فنـی و سـامانه تعاملـی  7 طراحـی و 

بومـی كامـاًل  مديريت پذيـر  هوشـمند 
8 تحقـق شـبكه يادگيـری اجتماعـی معلمـان بـا ايجـاد 
دانـش و سـامانه مديريـت  انجمن هـای علمـی تخصصـی 

9 اقـدام و عمـل بهره ور با اسـتفاد از روش های خالق و نوآور 
مديريـت اجرايـی پـروژه كشـوری در راسـتای سياسـت های 

مقاومتی. اقتصاد 
ضرورت

فراينـد اعتبارسـنجی محتواهـای كتاب هـای درسـی يكی از 

مهندس محسن باهو

يك اثر 
يك گام به آينده

فرايند اعتبارسنجى محتواهای كتاب های 
درسى يكى از اقدامات اساسى سازمان 

پژوهش مى باشد

کليات
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اقدامـات اساسـی سـازمان پژوهـش می باشـد. رويـه اجرايـی 
معمول و سـابق آن نيازمند حضور گسـترده معلمان، دبيران و 
متخصصين موضوعی به صورت جلسـات حضوری در سازمان 
و اسـتان ها، چـاپ و تكثير پيش نويس های كتاب های درسـی 
بـه تعـداد هـر دبيـر، ارسـال پيش نويـس محتـوای تأليفی به 
اسـتان ها، دريافت نظرات اسـتان ها از طريق پسـت و تجميع 
آن هـا و در نهايت اعمال آن توسـط مؤلفين می باشـد. زمان بر 
بـودن و مشـكالت فراوانـی همچـون تـردد، اقامـت، تعطيلی 
بازيابـی  كالس درس دبيـران شـركت كننده در جلسـات و 
اطالعـات در روش گذشـته موضوعات اصلی، ضـرورت اجرای 
مديريـت نوين، طرح اعتبارسـنجی كتاب هـای جديدالتأليف 
می باشـد. لـذا در اجـرای ايـن پـروژه تـالش شـده تـا كليـه 
فرايندها، محتواهای توليد شـده، با سـطح دسترسـی متفاوت 
در راسـتای اهداف و سياسـت های طراحی آموزشـی و برنامه  

درسـی بـا كاركرد اختصاصـی تنظيم و مديريت شـود.

روش اجرای پروژه
و  خـالق  جديـد  الگـوی  پـروژه،  ايـن  اجـرای  روش 
آينـده،  بـه  گام  يـك  اثـر  »يـك  عنـوان   بـا   نوآورانـه 
TAG AND GO THE FUTURE« تفكـر راهبـردی 
بـوده كـه همراهـی و همسـويی همـه اركان اجرايـی را در 
موفقيـت ايـن پـروژه جـذب و جلـب كـرده اسـت به گونه ای 
كـه بـا تقسـيم كار بـرای هـر بخـش از پـروژه )WBS( و 
اجـرای همزمان فعاليت هـا )طراحی، توليد و توسـعه امكانات 
سـامانه تعاملی هوشـمند اعتبارسـنجی( به صورت گام به گام 
تكميـل و متناسـب با نيـاز هر بخش، دسترسـی و بهره مندی 
اختصاصـی برای هـر فعاليت و فرد مهيـا و امكان پذير گرديد.

بـا اين الگو و روش عالوه بر كسـب نظرات و توليد مشـاركتی 
كتـاب و منابـع بسـته آموزشـی بـا بهينه ترين شـيوه و مدل، 
بـه نوعـی شـبكه يادگيـری و سـامانه مديريـت جامـع دانش 
هوشـمند ملی با اقدام داوطلبانه و مشـاركت طلبی حداكثری 
موضوعـی،  متخصصيـن  مديـران،  كارشناسـان،  معلمـان، 
مديريت پذيـر  اجتماعـی  و شـبكه های  علمـی  انجمن هـای 

فراگيـر شـكل گرفته اسـت.
در اجـرای فراينـد اعتبارسـنجی، اجـرای گام بـه گام بـا نگاه 
بـه آينـدة تحـوالت در دسـتور كار قـرار گرفـت. در گام اول 
پياده سـازی سـامانه، فراگيـر شـدن ايـن روش، آشـنايی و 
مشـاركت سـازنده اسـتان ها به ويـژه دبيـران و هنرآمـوزان 
بـا  درسـی  كتاب هـای  اعتبارسـنجی  و  تأليـف  فراينـد  در 
هدف شناسـايی كاسـتی های احتمالـی محتواهای آموزشـی 

كتاب هـای جديد التأليـف و افزايـش رضايت منـدی مخاطبان 
و قابليـت اجـرا در كالس درس مدنظـر بـوده كه بـا طراحی و 
تأليـف واحد هـای يادگيـری در هـر مـاده درسـی و بارگذاری 
آن هـا در سـامانه چرخـه حيـات اين سـامانه آغـاز و فـاز اول 

پـروژه اجـرا گرديد.

محورها و معيارهای فرايند اعتبارسنجى كتاب های 
درسى جديدالتأليف دهم در سال تحصيلى 94-95

الف. معيارهای مرتبط با يادگيرنده
ذهنـی  و  جسـمی  توانايی هـای  بـا  محتـوا  تناسـب   

ن ا مـوز نش آ دا
 جـذاب و ترغيب كننـده بودن محتوا و تناسـب آن با عاليق 

دانش آموزان
 تناسـب زبـان و نگارش محتـوا با توانايی هـای دانش آموزان 
درك  قابـل  دانش آمـوز،  فهـم  درخـور  واژگان  از  )اسـتفاده 
بـودن جمـالت، طول جمـالت، سـليس و روان بـودن متن و 

دسـتورالعمل ها، ويرايـش ادبـی و..(
 تناسب محتوا با آموخته ها و تجارب پيشين دانش آموزان

ب. معيارهای مرتبط با محتوا
 تبييـن مناسـب جايـگاه و نقـش كتـاب در پايـه و دوره 

تحصيلـی
 تبيين مناسـب جايگاه و اهميت درس و انواع فعاليت هايی 

كـه دانش آموزان بايد انجام دهنـد )در مقدمه كتاب(
 تبييـن مناسـب سـاختار محتـوا و كاركـرد مؤلفه هـای 
مختلـف درس هـا و نيـز رويكردهـای ياددهـیـ  يادگيـری و 

ارزشـيابی بـرای معلمـان )در مقدمـه كتـاب(
پيـش سـازمان دهنده ها، وجـود خالصـه فصـل،   وجـود 

وجـود بخـش پايـان فصـل
 هماهنگـی عناوين اصلـی و فرعی، وجـود زيرنويس، وجود 
ارجاعـات، شـماره گذاری عنـوان و شـرح جـداول، نمودارهـا، 

... تصاوير و 
 كفايت و انسجام مطالب ارائه شده

 كفايـت تعـداد و تنـوع فعاليت ها و تمرين هـای پيش بينی 
شـده )تناسـب تعـداد و دشـواری فعاليت هـا بـا اهـداف و 
بودجه بنـدی مفاهيـم و دروس، تناسـب نـوع فعاليت هـا بـا 

سـطوح دشـواری مـورد انتظـار اهـداف(
 توزيع متوازن و منطقی مطالب در فصول و درس ها

 تقـدم و تأّخـر و ترتيـب منطقـی محتوا )چينـش محتوا از 
سـاده بـه دشـوار و از عينی بـه انتزاعی(
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 ارتباط محتوا با محتوای پايه قبل )ارتباط طولی(
 ارتبـاط محتـوا بـا محتـوای كتاب هـای ديگـر همـان پايه 

عرضی( )ارتبـاط 
 صحت و اعتبار محتوا )به روز بودن اطالعات، مستندسـازی 

ارائه شده( اطالعات 
 زمينه سـازی برای مشـاركت فعال دانش آمـوزان در جريان 

يادگيری
يادگيـری  محيط هـای  به كارگيـری  بـرای  زمينه سـازی   

متنـوع )خـارج از كالس و مدرسـه(
 ارتباط محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان

 زمينه سـازی بـرای اسـتفاده از IT و فناوری هـای نوين در 
جريـان آموزش

 متناسـب بـودن تكاليـف يادگيـری و سـؤاالت )كمـك به 
اسـتحكام يادگيـری، انتقـال يادگيـری بـه موقعيـت جديـد، 
پاسـخ بـه سـبك های مختلـف يادگيـری، رفـع بدفهمی هـا 
توسـط يادگيرنـده، توزيع متناسـب فعاليت ها از نظر سـطوح 

آن ها( دشـواری  
 زمينه سـازی بـرای اسـتفاده از ابزارهـا و روش های مختلف 
ارزشـيابی )پوشـه كار، مشـاهده، آزمـون عملكردی، بررسـی 

ارائـه گزارش، مقالـه و ...(
فعـال  مشـاركت  زمينـه  ايجـاد  بـرای  محتـوا  ظرفيـت   
دانش آمـوزان در جريـان يادگيـری )ارائـه محتـوای درس بـه 

شـيوه فعـال(
يادگيـری  محيط هـای  به كارگيـری  بـرای  زمينه سـازی   

متنـوع )خـارج از كالس و مدرسـه(
 تنظيـم محتـوا براسـاس مهارت هـای اساسـی يادگيـری و 

روش هـای فعـال آموزش
 برقـراری ارتبـاط ميان محتـوا و زندگی روزمـره دانش آموز 

)مسـائل، مصاديق ....(
 وجـود تناسـب ميـان شـيوه ها و ابزارهـای ارزش يابـی و 

يادگيـری واحـد  هدف هـای 
 فصل بنـدی  موضوعـی كتاب براسـاس معيارهـای علمی و 
مالك هايـی نظير سـن مخاطبان، سـطح يادگيـری، عالئق و 

دانش آموزان نيازهـای 
 توجـه بـه تنوع محيط هـای يادگيری در تأليـف كتاب های 

درسی
 قابليت درس برای اسـتفاده از ابزارها و شـيوه های مختلف 
ارزشـيابی )سؤاالت بازپاسـخ، پوشـه كار، تهيه و ارائه گزارش، 

سـاخت و طراحی، جمع آوری اطالعات، نوشـتن مقالـه و ...(
 قابليـت اجـرا در شـرايط واقعـی كالس درس از حيث فضا، 

تجهيزات، امكانـات، تعداد دانش آمـوزان و ...
 شرح و بسط مناسب محتوا و مفاهيم

)ارزش يابـی  برنامه هـا  از  ارزش يابـی  بـه مباحـث  توجـه   
توصيفـی، تكوينـی، پايانـی و ...(

ج. معيارهای مرتبط با شرايط اجرا
 قابليـت اجـرا در شـرايط واقعـی كالس درس از حيث فضا، 

تجهيـزات و تعـداد دانش آموزان
 تناسـب محتـوا بـا سـاعات درسـی )تعـادل بيـن فصـول، 
بيـن دروس، بيـن متـون و تصاويـر، در تخصيـص زمـان بـه 

فعاليت هـا(
 تناسب محتوا با دانش و مهارت های پايه معلمان

 امكان پذير بودن تهيه مواد و وسايل آموزشی الزم

د. معيارهای هنری و زيبايی شناسی
 هماهنگی و تناسب تصوير و متن

 رعايـت تناسـب نـوع قلم با سـن مخاطبـان، متنـوع بودن 
نـوع قلم؛ تناسـب انـدازه قلـم با سـن مخاطب، متنـوع بودن 
رنـگ قلـم، رعايت فاصله بين سـطرها، رعايـت فاصله كلمات 

سطرها در 
 اسـتفاده مناسـب از فضـا )پرهيـز از تراكـم يا خالـی بودن 

بيـش از حد(
 استفاده بجا و مناسب از عكس و نقاشی

از نمـودار، جـدول، متمايـز و   اسـتفاده بجـا و مناسـب 
... و  خالصه هـا  درج  كادرهـای  متـن،  برجسـته كننده های 

 وضوح تصاوير
 رسايی مضمون و پيام تصاوير و بخش های غيرمتنی

 تناسب تصاوير با تجارب زيسته مخاطبان
 نداشتن پيام های متعدد و ضمنی در تصاوير
 تناسب سبك تصويرگری با محتوا و مضمون

 تنوع درسبك تصويرگری
 متناسـب بـودن آناتومـی حـاالت، حـركات و نسـبت ها، 

تطبيـق بـا واقعيت هـا
 احترام به قوميت ها در تصاوير

ه. معيارهای قانونی و حقوقی
 توجـه ويـژه بـه اسـناد باالدسـتی در تأليف كتاب بـه ويژه 
سـند تحـول بنيـادی آموزش وپـرورش و برنامه درسـی ملی

 اسـتفاده مناسـب از عناويـن اصلـی و فرعـی در صفحـات 
كتاب.
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»برنامة درسـي« دسـتورالعمل مـدّون و نقشـة راه فعاليت هاي 
ياددهـي- يادگيري اسـت كه بـا هدف ايجاد تغييـرات مطلوب 
در رفتـار يادگيرنـدگان تهيـه و توليـد مي شـود. برنامة درسـي 
همچنين شـامل مجموعه اي از شـيوه هاي تفكـر دربارة تجارب 
يادگيـري برنامه ريزي 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 كتاب هاي 
درسـي وزارت آموزش و پـرورش بـا تبعيـت از اصـول منطقـي 
حاكـم بـر برنامـة درسـي، بـا اجـراي سياسـت ها، رويكردهـا، 
جهت گيري هـا و خط مشـي هاي مصـوب نظـام، وظيفـة تهيـه 

و توليـد محتـواي كتـاب درسـي را بر عهـده دارد. 
بـا اسـتقرار نظـام آموزشـي 3-3-6، از سـال تحصيلـي 91 بـه 
بعـد، كه تحـول محتوايي در كتاب هاي درسـي در دسـتور كار 
وزارت آموزش و پـرورش قـرار گرفـت و به تحـول در كتاب هاي 

درسـي دوره هـاي ابتدايـي و متوسـطة اول انجاميـد، در سـال 
تحصيلـي 96-95 نيـز دورة دوم متوسـطه با رويكـرد جديدي 
در راسـتاي اجـراي سـند تحـول بنياديـن با تغييـر كتاب هاي 

درسـي پايـة دهـم آغاز مي شـود. 
آغـاز تغييـر و تحـول در محتـواي كتاب هـاي درسـي و مـواد 
آموزشـي دورة دوم متوسـطه نگارنـده را بـر آن داشـت در ايـن 
مجـال و در ادامه ضمن ارائه شناسـنامه كتاب هاي درسـي پاية 
دهـم بـه معرفي اجمالـي و بيـان مأموريت آن ها، وجـه تمايز و 
تشـابه ايـن كتاب ها بـا كتاب هاي گذشـته و چگونگي وضعيت 

آن هـا در پايه هـاي يازدهـم و دوازدهـم بپردازد. 
بـه مصـداق: »من لم يشـكر المخلوق لم يشـكر الخالق« ضمن 
تشـكر از ارائـه رهنمودهـاي سـازندة مديـر كل محتـرم دفتـر 
تأليـف كتاب هـاي درسـي دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري از 
مسـاعدت و همكاري همة  مؤلفين در جمـع آوري و تدوين اين 

نوشـتار كمال تشـكر را دارم.

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

نام کتاب: علوم و فنون ادبي 
کد کتاب: 110203

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني- علوم و معارف 
اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب در نظر دارد مهارت های زيـر را در زمينة علوم ادبی 

به دانش آمـوزان ياد دهد. 
زيبايی شناسـی: توانايـی بـه كارگيـری صنايـع لفظـی يـا 

معنـوی در شـعر و نثـر؛
موسـيقی کالم: درك طـرز اسـتعمال درسـت يـا نادرسـت 
قوافـی و تحـوالت آن هـا در تاريـخ ادب و ادراك اوزان اشـعار و 

تشـخيص صحيـح از سـقيم و اصالح اشـعار؛
و  ادبيـات  تاريـخ  بـا  آشـنايی  ادبيـات:  تاريـخ  تحليـل 

 . سـی سبك شنا
سبك شناسـی و نقد ادبـی: تحليـل تفاوت های روشـی و 

شـيوة كار شـاعران و نويسندگان. 
2. معرفى اجمالى: اين كتاب در چهار فصل به شرح 

زير تأليف شده است 
ستايش: ای بی نشان
فصل يكم: کليات

علی اکبر روشندل برنامه ها و دروس جديد
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درس)1( مبانی علوم و فنون ادبی
درس )2( تحليل شعر

درس)3( تحليل نثر
فصل دوم: تاريخ ادبيات و سبك شناسی

درس )4(: زبان و ادبيات پيش از اسالم
درس )5(: شكل گيری و گسترش زبان و ادبيات فارسی

درس)6(: سبك و سبك شناسی دورة اول )سبك خراسانی(
درس )7(: ادبيات و زبان فارسی در قرن های پنجم و ششم 
درس )8(: سبك و سبك شناسی دورة دوم )سبك عراقی(

* كارگاه تحليل
فصل سوم: موسيقی شعر

درس )9(: سازه ها و عوامل تأثير گذار شعر فارسی
درس )10(: هماهنگی پاره های كالم 

درس )11(: قافيه
درس )12(: وزن شعر فارسی

*كارگاه تحليل
 فصل چهارم: زيبايی شناسی )بديع لفظی(

درس )13(: واج آرايی، تكرار
درس)14(: سجع، انواع سجع

درس )15( موازنه و ترصيع
درس )16(: جناس، انواع جناس

*كارگاه تحليل

نيايش
3. وجه تشابه اين كتاب با كتا ب های ديگر

اين كتاب از نظر محتوايی متفاوت با بقية درس هاست و با نگرشی 
تخصصی نگاشته شده است. و به همين سياق شما در پايه های 

باالتر در اين درس كتاب هايی خواهيد خواند. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات 
فارسـی مربـوط بـه فنـون ادبـی سـال دوم و سـوم، تاريـخ 
ادبيـات، سـال سـوم: آرايه های ادبـی، پيش دانشـگاهی: ادبيات 
فارسـی )قافيـه و عـروض- نقـد ادبـی(.  با توجه بـه نمای كلی 
كتاب هـای مورد نظـر، می توان فهميـد كه هر سـال دانش آموز 
بـا يـك كتـاب مواجه اسـت و بـه انباشـت مطالبي كـه در آن 
وجـود دارد،  پـي بـرد. امـا كتـاب حاضـر بـه دانش آمـوز ايـن 
امـكان را می دهـد كـه بتوانـد هـر سـال از هـر يـك از فنـون 
بـاال درس هايـی را بيامـوزد. امـكان تكرار و تمرينی كـه در اين 
كتـاب وجـود دارد موجـب می شـود تـا دروس مورد نظـر در او 

نهادينه شـود. 

5. يادآوری 
- كتاب با رويكرد پرورش مهارت زبانی تأليف شده است. 

- الزم اسـت از برجسـته كـردن بـار دانشـی كتـاب در كالس 
شـود.  خودداری 

- بر جنبه كاربردی محتوا تأكيد می شود.

6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 
و دوازدهم

ايـن كتـاب با همين فصل بنـدي و اندكي تغييـر در عناوين در 
پايه هـاي يازدهـم و دوازدهـم نيز در چرخة نظام آموزشـي قرار 

گرفت. خواهد 

نام کتاب: تعليمات ديني، قرآن و اخالق 
کد کتاب: 110204

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشـتة تحصيلـي: رياضـي، فيزيـك، علـوم، تجربي و 
کاردانـش و  فني و حرفـه اي 

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب 
آموزش مفاهيم دينی
2. معرفى اجمالى

درس اول: هدف زندگی
درس دوم: سرمايه های انسان

درس سـوم: پنجره ای به روشـنايی )ديدگاه معتقدان و منكران 
معاد(

درس چهارم: آينده روشن )امكان و ضرورت معاد(
درس پنجم: منزلگاه بعد )برزخ( 

درس ششم: واقعة بزرگ )قيامت(
درس هفتم: فرجام كار )بهشت و جهنم(

درس هشـتم: آهنگ سـفر )برنامه ريزی برای حركت در مسـير 
الهی(

درس نهم: دوستی با حق )آثار دوستی با خداوند(
درس دهم: ياری از نماز و روزه
درس يازدهم: فضيلت آراستگی

درس دوازدهم: زيبايی عفاف
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين

اين كتاب اصالح شـدة كتـاب »دين و زندگی« دوم دبيرسـتان 
اسـت. ده درس آن، درس هـای همـان كتـاب اسـت البتـه بـا 
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برطـرف كـردن نقاط ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو 
نگاشـت می باشـد )درس اول و درس هشـتم(. ضمنـاً به دليـل 
كاهـش سـاعات درس دينی به دو سـاعت تعـداد درس ها  نيز 

از 16 درس بـه دوازده درس كاهـش يافتـه اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

1. نقـاط ضعـف كتـاب قبلـی بـا توجـه به نظـرات همـكاران  
اصـالح شـده اسـت. 

2. كاهـش تعـداد درس هاي اين كتـاب از 16 درس بـه دوازده 
درس كه اشـاره شـد. 

3. تصويرگری بهتری بر روی اين كتاب انجام گرفته است. 
5. يادآوری

ايـن كتاب بـه همراه نرم افـزاری به نام بر فراز آسـمان )شـامل 
متـن، كليـپ، فيلـم، عكس های مرتبط بـا دروس و نيز شـيوة 
تدريـس تصويـری كتـاب( و كتـاب راهنمای معلـم در چرخه 
نظـام آموزشـي قرار مي گيـرد. انتظار مـی رود همـكاران حتماً 
از ايـن دو مجموعـه آموزشـی در كنـار كتاب بهره مند شـوند.

6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 
و دوازدهم 

در پايـه يازدهـم، كتاب دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح 
شـده و به عنـوان كتـاب پايه يازدهـم تدوين خواهد شـد. برای 
پايـة دوازدهـم نيـز كتاب پيش دانشـگاهی بـا اصالحـات الزم 

تهيـه و تدويـن مي گردد. 

نام کتاب: فيزيك1
کد کتاب: 110209

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: رياضي- فيزيك و علوم تجربي
ميزان سـاعت تدريس: 4 سـاعت براي رشـته رياضي. 

3 سـاعت براي رشـته تجربي

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته های رياضـی فيزيك 
و علـوم تجربـی در پايـة دهـم. بدين منظـور در ايـن كتاب به 
دانـش روز و مـورد نيـاز دانش آمـوزان، مهارت هـای ضـروری 
و نگرش هايـی كـه بايـد دانش آمـوزان بـه دسـت آورنـد تـا به 

شايسـتگی های مـورد نظر برسـند، توجه شـده اسـت. 
2. معرفى اجمالى

كتـاب در 5 فصـل برای رشـته رياضی فيزيـك و 4 فصل برای 
رشـتة علـوم تجربـی تأليـف شـده اسـت. موضـوع فصـل اول 

فيزيـك و اندازه گيـری، موضـوع فصـل دوم ويژگی هـای مواد، 
فشـار، اصل ارشـميدس و اصل برنولی، موضوع فصل سـوم كار 
و انـرژی، توان، بازده پايسـتگی انـرژی و... موضوع فصل چهارم 
مفاهيـم دمـا و گرمـا، اثـر دمـا بـر برخـی ويژگی هـای مـواد و 
روش هـای انتقـال گرما و قانـون گازها و باالخـره موضوع فصل 

پنجم ترموديناميك اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

تشـابه ايـن كتـاب با كتاب های گذشـته در اين اسـت كه متن 
به گونـه ای ارائه شـده كه معلمان به كمـك آن بتوانند به روش 
فعـال، كـه دانش آمـوز هـم در آن نقـش جـدی دارد، آمـوزش 
را دنبـال كننـد. آزمايش هـا و فعاليت های زيـادی نيز، همانند 

كتـاب قبلـی، در اين كتاب آمده اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

- بـه تغييراتی كـه در دانش فيزيك صورت گرفته توجه شـده 
است؛

- به كاربردهای روز فيزيك بيشتر توجه شده است؛ 
- موضوعـات فيزيـك به صـورت يكپارچـه و نزديك بـه هم در 

نظر گرفته شـده اسـت؛
- موضوعـات كتـاب براسـاس ايده هـای كليـدی، مفاهيـم و 

مهارت هـای اساسـی دوره انتخـاب شـده اسـت. 
- در توليـد محتـوا بـه اسـتاندارد محتوا و عملكرد توجه شـده 

است. 
5. يادآوری

مهـارت اساسـی كـه در ايـن كتـاب بـر آن تأكيـد می شـود به 
كارگيری روش علمی اسـت كه خـود دارای خرده مهارت هايی 
چـون اندازه گيـری، محاسـبه، آزمايـش، مدل سـازی، كنتـرل 
متغيـر، تحليـل، نتيجـه گيـری، مشـاهده و مقايسـه اسـت. 
مفاهيـم اساسـی نيـز كـه در اين كتـاب ارائـه شـده عبارت اند 
از: تغييـر و اندازه گيـری، واحد سـازنده، نيروهای بين مولكولی، 
برهـم كنـش، مـاده و انـرژی، پايـداری، تغييـر و اندازه گيری. 

6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 
و دوازدهم

كتاب هـای فيزيـك يازدهـم و دوازدهم نيز بر اسـاس ايده های 
كليدی و مفاهيم اساسـی دوره دوم متوسـطه طراحی و تأليف 
خواهـد شـد. و موضوعـات آن ها نيز مشـخص شـده اسـت. در 
آن كتاب هـا نيـز تـالش خواهد شـد متن به همـراه آزمايش ها 
و فعاليت هـای مدنظـر گرفتـه شـده به گونـه ای تأليـف شـوند 
كـه معلـم بتوانـد آمـوزش فيزيـك را بـه روش فعـال دنبـال 
كنـد و دانش آمـوزان را بـه اهداف دانشـی، مهارتی، نگرشـی و 
شايسـتگی های موردنظـر برسـاند. ايده های كليـدی در درس 
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فيزيـك عبارت انـد از: سـاختار و عملكـرد، روابـط و الگوهـا، 
پايـداری، تغييـر و اندازه گيـری. 

نام کتاب:  جامعه شناسي1
کد کتاب: 110220

دورة تحصيلي:  دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
اهـداف ايـن كتـاب در سـه قلمـرو دانشـی، نگرشـی و مهارتی 
تبيين شـده اسـت، يعنی سعی شـده عالوه بر آموزش مفاهيم 
انگيزه هـای درونـی،  و  اجتماعـی، زمينه هـای علمـی  علـوم 
جنبه هـای عاطفـی و مهارتـی نيـز مـورد توجـه و تأكيـد قرار 
گيـرد. بـر ايـن اسـاس در تأليـف كتـاب نيـز اهداف كلـی زير 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت: آشـنايی دانش آموز بـا مفاهيم، 
بينش هـا و مسـائل اجتماعـی، آرمان هـای اجتماعـی اسـالم؛ 
حكومت اسـالمی، تعميق روحية اصالحی، مواجهة متعهدانه با 
مسـائل اجتماعی و تعميق اخالق اجتماعی- اسـالمی، تقويت 
و تعميـق هويت اسـالمی- ايرانی، تقويـت مهارت های فكری و 
ارتباطی مانند تفسـير، مقايسـه، طبقه بنـدی، گفت و گو كردن، 
نظريه سـازی، مسـئله يابی، ارزيابی و داوری، نـگاه به پديده ها از 

مناظـر گوناگـون، كاوشـگری و مصداق يابی.
2. معرفى اجمالى

در تأليـف كتـاب ايده هـای كليـدی و مفاهيـم اساسـی برنامة 
درسـی در نظر گرفته شـده اسـت. عناوين واحدهای يادگيری 
در ايـن كتـاب عبارت انـد از: 1. جهان اجتماعـی 2. فرهنگ 3. 

سياست 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين

 رويكـرد و اصـول حاكم بر كتاب، چارچوب مشـترك دروس و 
اجـزای تشـكيل دهندة محتوای كتـاب عمدتاً مطابـق با كتاب 
قبلـی اسـت و همچـون آن دارای عنوان اصلـی، عناوين فرعی، 
پرسـش ورودی، فعاليـت، محتـوای اصلـی، صفحـة تحكيـم 

يادگيـری و تصاوير اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

ايـن كتـاب از نظـر موضوعـی بـا كتـاب قبلـی متفاوت اسـت. 
كتـاب قبلـی دربارة علـوم اجتماعی بـود و كتاب فعلـی دربارة 
زندگـی اجتماعـی در سـطح روابـط فـرد و جامعـه اسـت؛ لذا 
تـالش شـده اسـت آشـنايی دانش آمـوز بـا علـوم انسـانی و 
اخالقـی بـه سـال های بعـد و آمـوزش عالـی منتقـل شـود. به 

لحـاظ روشـی نيز بـه چارچوب كلـی دروس مـواردی همچون 
طراحـی موقعيـت، متن هـای دانش آمـوزی و معلمی و بيشـتر 
بدانيـم اضافـه و سـعی شـده اسـت تـا دانش آمـوزان تعامـل 
فعال تری با مطالب كتاب داشـته باشـند و از انتقال يك طرفه 

مطالب خـودداری شـود. 
5. يادآوری

1. بـه دبيران توصيه می شـود در اسـتفاده مطلـوب دانش آموز 
از كتـاب توجه داشـته باشـند و بـا روش های هدفمنـد و فعال 
ياددهـی- يادگيـری اهـداف آموزشـی كتاب را منتقل سـازند. 
انتظـار مـی رود مطلـب كتـاب بهانـة آزمون های حافظـه مدار 
قـرار نگيـرد و دانش آمـوزان در مطالـب بـه قـدر لـزوم تأمـل 
نماينـد. مواجهـة خـاّلق بـا علوم اجتماعی داشـته باشـند و به 

ضـرورت بومی سـازی ايـن علـوم واقـف گردند. 
2. به دانش آموزان نيز توصيه مي شـود بدانند اسـتفاده مطلوب 
از ايـن كتاب مسـتلزم حضـور فعال و پرشـور آن هـا در كالس 
درس و بهره برداری از دانسـته ها و تجربه های ارزشـمند دبيران 
می باشـد. بايد خوب بشـنوند. خوب بپرسـند. خـوب بگويند و 
خوب بنويسـند. چرا كه اين مهارت ها در علوم انسـانی بسـيار 
تأثيرگذارنـد. توجه به مثلث ارتقـای يادگيری كالس معكوس، 
اسـتفاده از رسـانه های بی شـمار و تأكيـد بر يادگيـری مؤثر از 

نكات برجسـته اين كتاب اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
مفاهيـم اساسـی و كليـدی مباحث جامعـه جهانـی در كتاب 
پايـة يازدهم و هميـن مفاهيم دربارة علـوم اجتماعی در كتاب 
پايـه دوازدهـم مدنظر برنامه ريـزان و مؤلفان قـرار دارد و بر اين 

اسـاس كتاب هـا تأليف خواهند شـد. 

نام کتاب: جغرافيا 
کد کتاب: 110218
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دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آشـنايی دانش آمـوزان با ويژگی های جغرافيايـی ايران با تأكيد 
بـر روابـط متقابـل انسـان و طبيعـت، حفـظ محيط زيسـت و 

توانمندی هـای محيطـی ايـران با تكيـه بر توسـعه پايدار. 
2. معرفى اجمالى

كتاب از سه فصل با عناوين زير تشكيل شده است: 
فصل اول: چرا جغرافيا می خوانيم، شامل يك درس. 

فصـل دوم: ويژگی هـای جغرافيای طبيعی ايران، شـامل چهار 
درس. 

فصل سـوم: ويژگی های جغرافيای انسـانی ايران، شـامل چهار 
درس. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين
مفاهيم مشترك در مورد جغرافيای ايران 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين
حجـم كمتر، آشـنايی با فلسـفه جغرافيا، تأكيد بـر جغرافيای 
توسـط  پديده هـا  معلولـی  و  علّـی  روابـط  كشـف  ايـران، 

دانش آمـوزان.  توسـط  راهكارهايـی  ارائـه  و  دانش آمـوزان 
5. يادآوری

1. برای درك بهتر مفاهيم فعاليت های پيشـنهادی اجرا شـود. 
شـيوه آموزش به صـورت فعال باشـد و دانش آمـوزان در فرايند 

آموزش مشـاركت فعاالنه ای داشته باشند. 
2. بـا توجـه بـه ضميمـه بـودن كتـاب استان شناسـی بـه اين 
كتـاب، تمامـی فعاليت ها در ارتبـاط با اين كتـاب در كالس ها 
اجرايـی شـود تـا مفاهيم و مصـداق های آن در اسـتان و محل 

زندگـی دانش آمـوزان بهتر درك شـود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم
ايـن كتـاب در  سـال تحصيلـي 96-95 در كليـه رشـته ها 
تدريـس می شـود. بـرای پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم رشـته 
ادبيات و علوم انسـانی در سـال های آينده جغرافيای تخصصی 

علـوم انسـانی تأليف می گـردد. 

نام کتاب: رياضي
کد کتاب: 110211

دورة تحصيلي:  دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: رياضي - فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت هـای يادگيـری مناسـب بـا تكيـه بـر انجـام 

دانش آمـوز توسـط  رياضـی  فعاليت هـای 
2. معرفى اجمالى

كتاب شـامل 7 فصـل با عناوين زير مي باشـد1. مجموعه، الگو 
و دنبالـه 2. توان هـای گويـا و عبارت هـای جبـری 3. معادلـه و 

نامعادلـه 4. مثلثـات 5. تابع 6. تركيبيـات 7. آمار و احتمال 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

از نظـر محتوايـی ايـن كتـاب، ادامـة كتاب هـای پايـه نهـم و 
هشـتم اسـت و از نظر رويكرد و شـيوه، بر انجام دادن رياضيات 
تـا  دارد  تكيـه  دانش آمـوز  توسـط  رياضـی(  )فعاليت هـای 

دانش آمـوز خـود بـه سـاخت مفهـوم بپـردازد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در دوره های قبل درس ها به شـكل مسـتقيم و گزاره ای و بيان 
حقايـق و رويه هـا مطرح می شـد. امـا روند تأليف و اسـتفاده از 
خـرد جمعـی و پژوهـش هـای موجود، تأليـف اين كتـاب را از 
كتاب های پيشـين متمايز كرده اسـت. توجه به سـطوح درك 
دانش آمـوزان و توانايـی آنـان نيز وجه تمايز ديگر كتاب اسـت.

5. يادآوری
- به معلمان عزيز تأكيد می شود:

 از معرفـي كتاب هـای اضافـی به دانش آمـوزان و تحميل آن به 
اين كتـاب پرهيز كنند. 
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- شيوه های ارزشيابی خود را اصالح كنند. 
- به اهداف كتاب توجه كنند. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

ايـن كتـاب در پايـه يازدهـم بـا عنـوان حسـابان1، شـامل 
مفاهيمـی چـون تابع، لگاريتم، ماتريس، حد و پيوسـتگی و در 
پايه دوازدهم در كتاب حسـابان 2 شـامل مفاهيم تابع، مشتق، 
كاربردهـای مشـتق ادامـه كتاب دهـم در اختيـار دانش آموزان 

قـرار خواهـد گرفت. 

نام کتاب: تفكر و سواد رسانه اي
کد کتاب: 110225

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
مأموريـت اصلـی ايـن كتاب پـرورش شايسـتگی های زيـر در 

اسـت.  دانش آمـوزان 
 مديريت بهره مندی از رسانه ها؛

 توانايی نقد و بررسـی هوشـمندانة پيام در ارتباطات انسـانی 
و جمعی؛

 توانايـی توليد مؤثر پيام به وسـيلة رسـانه های در دسـترس 
دانش آموز. 

2. معرفى اجمالى
توانمندی هايـی كـه در يـك برنامـة بلند مـدت آموزش سـواد 

رسـانه ای پيگيـری می شـوند عبارت انـد از: 
 تجزيـه و تحليـل انتقـادی در بهره منـدی و توليـد پيام های 

رسانه ای؛ 
 شـناخت فرسـتنده )منبع( و زمينه های شـكل گيری پيام 
رسـانه ها، بـه همـراه شـناخت عاليـق و جهت گيری سياسـی، 

اجتماعـی، تجاری و فرهنگی فرسـتنده؛ 
 تفسـير پيام هـا و ارزش هايـی كـه از جانـب رسـانه ها ارائـه 

می شـود؛
 شـناخت و انتخاب رسانه های مناسـب برای برقراری ارتباط 

و دسـتيابی به مخاطبان مورد نظر؛
 دسترسی به رسانه ها برای بهره مندی و توليد پيام؛

به دليل محدوديت زمان )2سـاعت در هفته( در كتاب  و سـاير 
اجـزای بسـتة آموزشـی تفكر و سـواد رسـانه ای پاية دهـم، دو 

ايـدة كليدی پيگيری می شـود. 

 بهره مندی بهينه از رسانه ها/ رژيم مصرف رسانه اي 
 سواالت پنج گانه سواد رسانه اي 

ضمناً در اين كتاب: 
 در بخـش سـخنی بـا دانش آمـوز، دانش آمـوزان بـا تولـد 
سـواد رسـانه ای و مفهوم سـواد درگذر تاريخ و نكات راهنما در 

مطالعـة كتاب آشـنا می شـوند. 
 در فصـل اول رسـانه، پيـام و آينـدة رسـانه، پيـام آشـكار و 
پنهان و پنج سـؤال اساسـی در سواد رسـانه ای معرفی می شود. 
 در فصـل دوم تـا ششـم، دانش آمـوزان از طريـق نقـد و 
و  اساسـی  سـؤاالت  كاربـرد  گوناگـون،  رسـانه های  بررسـی 
سـؤاالت راهنمـای هـر يـك را تمرين می كننـد و بدين طريق 
بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا 

می دهنـد. سـؤاالت اساسـی مـورد نظـر عبارت انـد از: 
ê از چـه روش هـا و فنونی برای جلب توجه من اسـتفاده شـده 

است؟ 
ê چه كسی اين پيام را توليد كرده است؟ 

ê چرا اين پيام فرستاده شده است؟ 
ê چطور افراد مختلف اين پيام را متفاوت درك می كنند؟ 

ê چـه سـبك زندگـی، ارزش ها و نظراتـی در اين پيـام  ارائه يا 
از آن حذف شـده اسـت؟ 

- در فصـل ششـم، دانش آمـوزان بـا پايـش ميـزان بهره مندی 
خود از رسـانه ها و آشـنايی با اخالق رسـانه ای و معيارهای آن، 
بـرای رژيم مصرف رسـانه ای يـا بهره مندی مشـروط و محدود 

از رسـانه ها، تصميم گيـری و برنامه ريـزی می كنند. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب بـرای اوليـن بـار در نظـام آموزشـی ايـران توليد و 
اجـرا می شـود. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
كتاب جديد التأليف است. 

5. يادآوری
1. انتخـاب محتـوا و سـازماندهی آن و شـيوة ارائـة درس هـای 

كتـاب مسـئله محور اسـت. 
2. ايـن درس بـه صـورت جزئـی از يـك بسـتة آموزشـی وارد 
فراينـد اجـرا خواهـد شـد و تنها از يك كتاب تشـكيل نشـده 
اسـت. اجـزای بسـتة آموزشـی بـه خصـوص كتـاب معلـم 
)راهنمـای تدريـس(، ويدئـو كليپ ها، تصاويـر، پوسـترها و ..... 
اجـزای ضـروری بـرای اجـرای ايـن برنامـة درسـی هسـتند. 

3. بـا توجـه بـه پيشـرفت روزافـزون فنـاوری و تأثيرپذيـری 
رسـانه ها از آن محتـواي ايـن كتـاب هـر سـال بـه روز رسـانی 
خواهد شـد. البتـه آنچه اهميت دارد شايسـتگی های اساسـی 
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دانش آمـوزان اسـت نـه مفاهيمـی كـه هـر روز دسـتخوش 
تغييرند. 

4. بـه منظـور پاسـخگويی بـه نيازهـای محلـی و تغييـرات 
طراحـی  بـرای  سـال  در  هفتـه  چهـار  نشـده،  پيش بينـی 
فعاليت هـای اختيـاری )غيـر تجويـزی( در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. 
5. در انتخاب محتوا، با محوريت رسـانه ها، مثال ها از ارتباطات 
تـا دانش آمـوزان  انتخـاب شـده اسـت.  انسـانی و رسـانه ای 

يادگيـری خـود را بـه روابـط انسـانی نيز تعميـم دهند. 
6. انتظـارات عملكـردی به طور نسـبی در حد تحقـق در طول 

56 سـاعت پيگيری می شود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
درس تفكر و سـواد رسـانه ای درسـی انتخابی است كه با توجه 
بـه شـرايط و امكانـات مدرسـه در پايـة دهـم يا يازدهـم قابل 

ارائه اسـت. 

نام کتاب: آمادگي دفاعي
کد کتاب: 110215

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب، در ادامـة كتـاب پايـة نهـم و در تحقق بخشـيدن 
بـه بصيـرت دفاعی و افزايـش مهارت های دفاعـی دانش آموزان 
تأليف شـده اسـت. قرار گرفتن دانش آموزان در موقعيت توليد 
علـم، تأليـف محتـوای محلـی و منطقه ای توسـط معلمـان و 
دانش آمـوزان، محوريـت روش های مؤثر و مشـاركتی )فعاليت 

محـور( مسـئله محـوری و روزآمـد بـودن از ويژگی هـای ايـن 
كتاب اسـت. 

2. معرفى اجمالى
كتاب شامل 12 درس به شرح جدول زير است.

فصل اول: معارف دفاعي
شماره درس: 

درس1: امنيت و تهديد
تهديد شناسـي،  پايـدار،  امنيـت  و  صلـح  امنيـت،  ارتقـاي 

اطالعـات حفاظـت  نفـوذ،  و  فتنـه  دشمن شناسـي، 
درس2: اقتدار دفاعي

فرماندهـي كل قوا، هويـت انقالبي، اميـدواري، خودباوري ملي 
و ديني، قـدرت دفاعي

درس3: انقالب اسالمي و بسيج 
فلسـفه و تـداوم انقـالب اسـالمي، نهضـت حسـيني، تفكـر 

بسـيجي، اسـتكبار سـتيزي
درس4: علوم و معارف دفاع مقدس

مراحـل دفـاع مقدس، مديريت تاب آوري و مقاومت در شـرايط 
سـخت، دفاع از سـرزمين، ايثار و شهادت 

درس5: حماسه هاي ماندگار 
شـهداي نوجوان و الگو ساز، فرهنگ جبهه، روحيه سلحشوري، 

نور راهيان 
درس 6: درس آزاد )1( امنيـت در محل زندگي من، اسـوه هاي 
بومـي و محلـي دوران انقـالب اسـالمي و دفاع مقدس، بسـيج 

محله

فصل دوم: مهارت هاي دفاع هوشمندانه 
درس 7: مقابله با جنگ نرم

جنـگ نـرم، دفـاع نـرم، بصيـرت، جنـگ روانـي، رسـانه ها، 
رايانـه اي بازي هـاي  اجتماعـي،  شـبكه هاي 

درس8: پدافند غيرعامل
پدافنـد،  اولويت هـاي  غيرعامـل،  پدافنـد  اقدامـات  و  اصـول 

مستحكم سـازي و  ايمن سـازي  بحـران،  مديريـت 
درس9: من يك رزم آورم

تيرانـدازي،  مهـارت  و  اسلحه شناسـي  رزم،  و  دفـاع  فنـون 
كميـن و  ميـن  شـهري،  دفـاع  و  جنـگ  جهت يابـي، 

درس10: ايمني و پيشگيري
 مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي، سـالمت و بهداشـت، حوادث 

بومي و منطقه اي
درس 11: درس آزاد )2(

نيازهـا و اقدامـات پدافنـد محلـي، مخاطـرات محلـي و بومي، 
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فنـون رزمـي متناسـب بـا جغرافياي منطقـه، آشـنايي با يك 
سرباز 

درس 12: امداد و نجات
مهارت هاي كمك هاي اوليه، اطفاء حريق

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب، به لحاظ انسـجام و پيوسـتگی، مهارت ها، مفاهيم 
اساسـی و كلی با كتاب های پيشـين مشـابه اسـت لذا عناوين 
دروس ماننـد امنيـت، بسـيج، دفاع مقـدس، انقالب اسـالمی، 
جنـگ نـرم، پدافند غيرعامـل، اقتدار دفاعـی و امـداد نجات با 

كتاب قبلی تقريباً يكسـان اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

1. ايـن كتـاب دارای آموزه هـا و روش های پژوهشـی، موقعيت 
محـور و مبتنی بر شـبكه مفهومی اسـت. 

2. به روز اسـت و براسـاس تهديدات، الزامات و بايسـتگی های 
دفاعـی جنگ نرم و سـخت تأليف شـده اسـت. 

3. توليد محتوای بومی و منطقه ای دارد. 
4. بـه شـهدای نوجـوان الگوسـاز در سـطوح ملـی و منطقه ای 

بيشـتر از قبـل پرداخته اسـت. 
5. مكمـل آموزه هـا و مهارت هـای دفاعـی قبلـی دانش آموزان 

است. 
6. برنامه هـای علمی آن شـامل ميـدان تير و اردوهـای راهيان 

نور هماهنگ اسـت. 
7. بـه سـاير آموزه هـا و كليـد واژه هـای بـا اهميـت به عنـوان 
مفاهيـم اصلـی و خـرده مفاهيـم توجـه شـده اسـت، ماننـد 
دشمن شناسـی، فتنه و نفـوذ، اميد، استكبارسـتيزی، مديريت 
تـاب آوری و مقاومـت در شـرايط سـخت، روحية سلحشـوری، 
اجتماعـی،  شـبكه های  منطقـه ای،  امنيـت  محلـه،  بسـيج 
بازی هـای رايانـه ای، مديريـت بحران، حـوادث و امـداد بومی و 
منطقـه ای، پدافند محلی، آشـنايی با خدمت مقدس سـربازی 

و ...
5. يادآوری

1. در ايـن كتـاب، تـا حد بسـيار زيـاد، از آوردن متـون حافظه 
محـور و طوالنـی خـودداری و برعكـس به زمينه هـای فعاليت 
محور، مبتنی بر اسـتفاده از اجزای مختلف بسـتة آموزشی اعم 
از لوح فشـرده، كتاب معلم، نقشـه و ماكت و دستگاه شبيه ساز 
)سـميالتور( آموزش تيراندازی توجه شـده اسـت. ضمن اينكه 
در كنـار كتـاب سـه روز آموزش عملی شـامل اطفـای حريق، 
امـداد و نجـات، پدافنـد غيرعامل، اسلحه شناسـی و ميدان تير 
پيش بينی شـده كـه برابر قانون بـا مشـاركت آموزش و پرورش 

و سـازمان بسـيج دانش آموزی برگـزار می گردد. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

 در پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم آمادگـی دفاعـی پيش بينـی 
نشـده اسـت اما بنـا به ضـرورت، مفاهيـم آن به صـورت درهم 
تنيـده بـا ديگـر مفاهيـم، در سـاير درس هـا، مثـاًل در ادبيـات 

فارسـی، لحـاظ خواهد شـد. 

نام کتاب: کتاب معلم تربيت بدني1
کد کتاب: 110226

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: 12-11-10

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب در پـی آن اسـت تـا بـا دادن رهنمودهـای الزم 
بـه معلمـان ورزش و تربيت بدنـی، آنـان را در تعليم و تربيـت 

دانش آموزانـی واجـد شايسـتگی های زيـر يـاری كنـد: 
- دارای سـواد جسـمانی باشـند و بـا ارزش گـذاری بـه فعاليت 
جسـمانی و پيـروی از سـبك زندگی فعـال، سـطح ارتقا يافتة 

آمادگی جسـمانی خـود را نشـان دهند.
- دارای سـواد حركتـی باشـند و بـا بـه كارگيـری مفاهيـم 
انـواع  اجـرای  در  را  خـود  توانايـی  ورزشـی،  مهارت هـای  و 
فعاليت های جسـمانی و ورزشـی مورد عالقـه در موقعيت های 

مختلـف نشـان دهنـد. 
- دارای رشـد عاطفی و اجتماعی باشـند و هنگام مشـاركت در 
فعاليت جسمانی و ورزش رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی 

از خود نشـان دهند. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب در بخش اول بـه معرفی برنامـه درس تربيت بدنی 
در دورة دوم متوسـطه می پـردازد و در بخـش دوم محتواهـای 
آموزشـی الزم را، بـه همـراه رهنمودها و فعاليت های آموزشـی 

می كند.  ارائـه 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

اين كتاب برای اولين بار تأليف و چاپ می شود. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب برای نخستين بار تأليف شده است. 
5. يادآوری

چـون كتاب درسـی ويـژه ای بـرای دانش آمـوزان اين پايـه، در 
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برنامة درسـی تربيت بدنی تأليف نشـده، در اين كتاب عالوه بر 
معرفـی برنامـه و دادن رهنمودهـای الزم به معلم، تالش شـده 
اسـت محتوای آموزشـی مرتبط بـا دانش آموز و نحـوه آموزش 

آن نيـز ارائه گردد. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
هميـن كتـاب بـا مشـخص شـدن بودجه بنـدي هـر پايـه در 
ابتـداي هـر فصـل بـراي پايه هـاي دهـم  و يازدهـم و دوازدهم 

تأليـف مي شـود. 

نام کتاب: تاريخ 1
کد کتاب: 110219

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
كـه  آورد  فراهـم  را  موقعيت هايـی  بايسـتی  كتـاب  ايـن 
دانش آمـوزان بتواننـد بـا بررسـی و مطالعـة شـواهد و مـدارك 
مربـوط بـه رويداد ها و تحـوالت مهم تاريـخ، وضعيت تمدن ها 
و جوامـع بشـری، بـه خصوص تمـدن و جامعة ايرانـی در عصر 
باسـتان را مـورد تحليـل قـرار دهند پيامد هـای آن را بررسـی 

 . كنند
2. معرفى اجمالى

كتاب از سه فصل تشكيل شده است: 
فصـل اول بـا عنوان تاريخ شناسـی. شـامل سـه درس، ماهيت، 
چيسـتی و كاركـرد دانـش تاريخ و روش هـای تحصيل معرفت 

تاريخـی را مـورد بررسـی و كاوش قـرار می دهد. 
فصـل دوم بـا عنوان سـپيده دم تمدن های جهان، شـامل سـه 
درس، دسـتاوردهای تمدن هـای باسـتانی بين النهريـن، مصر، 

هنـد، چيـن، يونـان و روم را مـورد بررسـی قـرار می دهد. 
فصـل سـوم با عنـوان هويـت و ميـراث مـا، شـامل 10 درس، 
تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران در عصر باسـتان را مورد بررسـی 

می دهد.  قـرار 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

در بحـث عصـر باسـتان با كتاب تاريـخ ايران و جهان 1 سـابق 
است.  مشابه 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب جديد چـون در چارچوب اسـناد تحولـی و بر پاية 
ايده هـای كليـدی و شايسـتگی های حـوزة تربيـت و يادگيری 
علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی طراحی و تدوين شـده از 
حيـث اهداف، محتوا، سـاماندهی محتوا و طراحی آموزشـي با 

كتاب سـابق بـه كلی متفاوت اسـت. 
5. يادآوری

1. درس هـای اين كتاب در چارچوب طراحی آموزشـی برآمده 
از اسـناد تحولی، تأليف شده است. 

2. در بيشتر دروس به كالس وارونه توجه شده است. 
3. بـه رسـانه های پرشـمار، مخصوصـاً تصاويـر و فيلـم كوتـاه 

مسـتند، توجه شـده اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
بـرای پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم، يعنـی تاريـخ2 و تاريخ 3، 
نيـز كتاب هـا بـا هميـن رويكـرد تأليـف خواهـد شـد؛ بـا اين 
توضيـح كـه در كتـاب تاريـخ 2 از صـدر اسـالم تا پايـان دوره 
صفويـه و در كتـاب تاريـخ 3 تاريخ معاصر محتـوای كتاب ها را 

تشـكيل خواهد داد. 

نام کتاب: رياضي1 و آمار
کد کتاب: 110212

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس:  3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت های مناسـب بـرای يادگيری همـة دانش آموزان 

در آمـوزش رياضـی و آمـار مأموريت اصلی اين كتاب اسـت. 
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2. معرفى اجمالى
اين كتاب از شـش فصل )سـه فصل آمار و سـه فصل رياضی( 
تشـكيل شـده اسـت. سـه فصل اول آن )رياضی( ادامه رياضی 
نهم اسـت و سـه فصل بعدی )آمار( كاربردی اسـت و متناسب 

با رشـتة انسـانی طراحی و تأليف شـده است. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تشـابه ايـن كتـاب بـا كتاب هـای رياضـی نهم و هشـتم 
در رويكـرد و نيـز فعاليـت محـور بـودن آن اسـت، بـه طـوری 
كـه دانش آمـوزان در اكثـر موارد در سـاختن و آمـوزش مفهوم 

مشـاركت داده شـده اند. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تمايـز كتـاب بـا كتاب های پيشـين اسـتفادة بيشـتر از 
مثال هـای حـل شـده و متن اسـت. هم چنيـن در تأليـف اين 
كتـاب كاربردی كردن مطالب و اسـتفاده از كاربردهای رياضی 

و آمـار در علـوم ديگـر مدنظـر قرار گرفته اسـت. 
5. يادآوری

دبيـران محتـرم كـه داوطلب تدريـس اين كتاب هسـتند بايد 
در زمينـة آمـار آموزش هـای الزم را ديـده باشـند و عـالوه بـر 
تسـلط نسـبی بـر اين علـم، موضوعـات رياضـی پايـه را نيز به 

خوبـی بدانند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايـة يازدهـم نيز كتابی بـا همين نام خواهيم داشـت كه از 
دو بخش رياضی و آمار تشـكيل می شـود؛ اما در سـال دوازدهم 

كتـاب فقط به مباحث رياضـی اختصاص دارد. 

نام کتاب: شيمي1
کد کتاب: 110210

دورة تحصيلي: دوم متوسطه

پاية تحصيلي: دهم 
رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي

ميزان ساعت تدريس: 3

1. مأموريت اصلى كتاب
كتاب هـای شـيمی مـدارس بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه 
»انسـان از آغـاز خلقت خود تا امـروز نياز به خوراك، پوشـاك، 
امنيت، بهداشـت و ... داشـته و در اين ميان با مشكالتی مواجه 
شـده اسـت و نقش علم شـيمی در حل اين مسـائل« طراحی 
و تأليـف می شـود. بـر ايـن اسـاس رسـالت اصلـی ايـن كتاب 
آمـوزش و تربيـت شـهروندانی اسـت كـه سـواد علمـی دارنـد 
يعنـی از دانـش و علـم شـيمی در فهـم و حل مسـائل زندگی 

خـود به درسـتی بهـره می برنـد؛ افـرادی كه: 
ê اهل فكر كردن هستند؛

ê مسئوليت پذيرند؛
ê از دانش خوب برخوردارند؛ 

ê مهارت برقراری ارتباط بااليی دارند؛
ê نسـبت بـه خالق، خلق، مخلـوق و خلقت روحيـة مراقبت و 

محافظـت دارند؛
ê روحيه پرسشگری دارند. 

2. معرفى اجمالى
كتاب دارای 3 فصل با عنوان های زير است: 

ê از آغاز هستی چه می دانيم؟ 
ê درگاه ورود به سيارة آبی؟

ê در بيكران آب: 
در هـر فصـل بخش هايـی بـا عنوان هـای »با هم بينديشـيم«، 
»پيونـد با صنعت« و ... به منظـور برقراري ارتباط ميان دانش و 
مسـائل اجتماعی، فّناوری و زيسـت محيطی با تكيه بر مسـائل 
بومـی و منطقـه ای طراحی و تأليف شـده اسـت. زمان تدريس 

اين كتاب در برنامه 3 سـاعت در نظر گرفته شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

سـرفصل های ايـن كتاب بـا كتاب های قبلـی تفاوت نـدارد اما 
زيـِر عنوان هـا با كتاب های قبلی متفاوت اسـت و سـازماندهی 
محتـوا تغييـر كرده اسـت، تعـداد زيـر عنوان ها كاهـش يافته 
اسـت. از نـگاه آموزشـی، رويكـرد آمـوزش فعـال حفـظ شـده 

است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب براسـاس برنامة 1 تـا 12 طراحی، تدويـن و تأليف 
شـده اسـت. در ايـن فراينـد، از تجميع مفاهيـم در يك كتاب 
پرهيـز شـده اسـت. بـرای نمونـه، مفاهيـم اسـتوكيومتری در 
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هـر سـه كتـاب وجـود دارد ولی متناسـب بـا هر كتـاب تأليف 
و تدريـس می شـود. در سـازماندهی محتـوا از رويكـرد كل بـه 
جز اسـتفاده شـده اسـت. در پايان فصل مجموعه پرسـش ها و 

تمرين هـا اضافه شـده اسـت. 
5. يادآوری

اين كتاب دارای چند ويژگی به شرح زير است: 
é زمينه محور است؛ 

éتا حد امكان بومی سازی شده است؛ 
é رويكرد توسعه پايدار را دنبال می كند؛ 

é فعال است؛ 
é در آن به رويكرد كاوشگری توجه شده است. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

در پايه هـای 11 و 12 نيـز كتاب های شـيمی، برای رشـته های 
رياضی فيزيـك وعلوم تجربی، توليد می شـود همـه ويژگی های 
ذكـر شـدة فـوق در مـورد ايـن كتاب ها صـدق خواهد كـرد با 
اين توضيح كه سـاعات تدريس شـيمی پاية 11 سـه ساعت و 

شـيمی پاية 12 چهار سـاعت خواهد بود. 

نام کتاب: زيست شناسي1
کد کتاب: 110216

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 3ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
é آشـنايی دانش آمـوزان بـا موضـوع علـم زيسـت شناسـی و 

آن؛  روش 

é آماده سازی دانش آموزان برای زندگی فعال و خالق؛ 
é آمـوزش مفاهيم زيست شناسـی در ارتباط بـا نيازهای فردی 

و حرفه ای؛ 
é تربيت علمی و منطقی دانش آموزان.

2. معرفى اجمالى
ايـن كتـاب به تشـريح و تبييـن پـاره اي از مفاهيم اساسـی در 
ارتبـاط بـا نيـاز بـه مـاده و انـرژی، فرايند هـا و دسـتگاه های 
تخصص يافتـه در اين بـاره در جانداران می پـردازد. محور اصلی 
مباحـث در اين كتاب انسـان اسـت ولـی تنوع سـاز و كارهای 
كسـب مـاده و انـرژی در سـاير جانـداران نيز به اختصـار بيان 
می شـود. محتـوای كتـاب در هفت فصل تنظيم شـده اسـت. 
ابتـدا بـه معرفی علم زيست شناسـی در گـذر زمان می پـردازد. 
سـپس به فيزيولوژی بعضی دسـتگاه ها در بدن انسان از جمله 
گـوارش، تنفـس، گردش مواد و دفع اشـاره می شـود، با مبحث 
سـلول و بافت هـای گياهـی ادامه می يابـد و با تغذيـه، جذب و 

انتقـال در گياهان پايـان می پذيرد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

مفاهيم و فرايند های اساسـی در ارتباط با كسـب ماده و انرژی 
در ايـن كتـاب با كتاب های قبلی يكی اسـت. 

در ضمـن كتـاب جديد براسـاس تجربه های گذشـته و اصالح 
اشـكاالت قبلی تدوين شـده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
- محـور قـرار دادن انسـان در آموزش مفاهيم مرتبط با كسـب 

مـاده و انرژی؛ 
- بـا توجـه بـه اينكـه در دوره متوسـطه اول بـه موضوع هـای 
سـلول، بافـت، مولكول هـای زيسـتی و آناتومـی دسـتگاه های 
بـدن انسـان قبـاًل پرداخته شـد در اين كتاب بـه آن موضوع ها 
در حـد لـزوم، بـه همـراه فيزيولـوژی دسـتگاه ها، توجه شـده 

اسـت تـا از تكـرار مطالـب قبلی پرهيز شـود. 
5. يادآوری

ظرفيـت  به كارگيـری  مسـتلزم  كتـاب  ايـن  آمـوزش   .1
دانش آمـوزان در امـر يادگيری اسـت و معلـم در اين كتاب بايد 

بـه نقـش هدايت گـر بـودن خـود بـاور داشـته باشـد. 
2. در ايـن كتـاب پـس از پرداختـن بـه فيزيولوژی دسـتگاه ها 
در بـدن انسـان به تنـوع موضوع در جانـواران نيز می پـردازد تا 
دانش آمـوز بـا مقايسـه آن ها، به نظـم و يكپارچگـی موجود در 

طبيعت پـی ببرد. 
3. بـا توجـه بـه بازخـوردی كـه از تدريس كتاب های گذشـته 
بـه دسـت آمـده و ابـراز نارضايتـی دبيـران و دانش آمـوزان از 
كنـار هـم بودن مطالـب گياهی و جانـوری، در ايـن كتاب اين 
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مباحـث از هـم جـدا شـده تا يادگيـری آن ها آسـان تر شـود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
بـرای سـال های يازدهـم و دوازدهـم نيـز كتاب هـای زيسـت 
شناسـی 2 و زيست شناسـی3، شـامل موضوعـات و مفاهيـم 
مرتبط با سـامانه های زيسـتی، از سـلول تا بوم سـازگان، تأليف 

خواهد شـد. 

نام کتاب: زبان انگليسي1
کد کتاب: 110230

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش چهـار مهـارت زبانـی بـا رويكـرد ارتباطـی فعـال و 
خودباورانـه در حوزه هـای فردی، اجتماعـی، علمی و تحصيلی

2. معرفى اجمالى
كتاب هـای مجموعـه  از  كتـاب  اوليـن  كتـاب   ايـن 

مجموعـه  ادامـة  و  اسـتمرار  خـود  كـه  می باشـد   vision
كتاب هـای prospect می باشـد. كتاب هـایvision 1-3 كه 
بـرای تدريـس در پايه هـای تحصيلی دهم تـا دوازدهم طراحی 
شـده اند كمـاكان با رويكـرد ارتباطی فعـال و خودباورانه تأليف 
شـده يـا می شـوند. ايـن كتـاب دارای چهـار فصل كلی اسـت 
و هـر فصـل دارای چنديـن زيـر فصل اسـت كـه در چارچوب 
مهارت های چهارگانة زبانی تأليف شـده اسـت. بسـتة آموزشی 
زبـان پايـة دهـم دارای كتـاب دانش آمـوز، كتـاب كار، كتـاب 
راهنمـای معلـم، لـوح فشـردة صوتـی دانش آمـوز و همچنين 

فيلـم آموزشـی راهنمـای معلـم )بر فراز آسـمان( می باشـد. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب بـه لحاظ شـكلی و محتوايـی در امتـداد منطقی و 
علمی كتاب های زبان انگليسـی دورة متوسـطه اول می باشـد. 
همچنيـن رويكـرد آموزشـی كتـاب، شـيوة طراحـی مطالب و 
توجه همزمـان به هر چهار مهارت، نحـوة طراحی فعاليت های 
كتـاب كار و مـوارد ديگـر كامـاًل همسـو با كتاب های پيشـين 

است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در ايـن كتـاب عالوه بر گسـترش دامنه واژگانـی دانش آموزان، 
دو مهارت خواندن و نوشـتن به نسـبت كتاب های قبلی تكامل 
بيشـتری می يابنـد و دانش آمـوزان بـا راهبردهـای خوانـدن و 

نوشـتن بيش از پيش آشـنا می شـوند. 
5. يادآوری

1. تدريـس ايـن كتـاب مسـتلزم آشـنايی معلـم بـا روح كلی 
رويكـرد ارتباطـی فعـال و خودباروانـه اسـت.

2. مطالعـة دقيـق راهنمـای معلـم ايـن كتـاب و مجموعـه 
كتاب هـای vision )پايه هـای هفتم تا نهـم( و توجه مجموعه 

فيلم هـای بـر فـراز آسـمان مـورد تأكيد اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
با تأليف كتاب های vison 2 ،3 ادامه پيدا خواهد كرد. 

نام کتاب: عربي1
کد کتاب: 110207

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
مأموريـت ايـن كتـاب عبـارت اسـت از پـرورش مهارت هـای 
چهارگانـه زبانـی، شـامل شـنيدن، خوانـدن، سـخن گفتـن 
و نوشـتن به منظـور فهـم بهتـر قـرآن، متـون دينـی و زبـان و 
ادبيات فارسـی.  اين كتاب با توجه به اسـناد باالدسـتی »قانون 
اساسـی«، »برنامـة درسـی ملـی« و »راهنمای برنامة درسـی« 
نوشـته شـده اسـت و راهنمای برنامة درسـی عربی نيز نقشـه 

راه بـرای تأليـف كليـة كتاب هـای درسـی عربی اسـت. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب هشـت درس دارد و در آن عـالوه بـر 359 كلمـه 
جديـد، حـدود 850 واژة عربی كتاب های هفتم، هشـتم و نهم 



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(60

نيـز تكرار شـده اسـت. پـس در حقيقت هـدف اين كتـاب، در 
بخـش واژگان، آمـوزش حدود 1200 واژة پربسـامد زبان عربی 
اسـت. كتـاب متـن محور اسـت، يعنی همـه چيـز در خدمت 
فهـم متن هـا و عبارت ها اسـت. وقتی دانش آموز خوب بشـنود، 
خـوب بخوانـد و خوب بفهمـد و ترجمه كند؛ در سـخن گفتن 

نيـز مهارت خواهـد يافت.
دانش آمـوزان پايـة دهـم قبالً با اين سـاختارها آشـنا شـده اند: 
انـواع فعـل )ماضـی، مضارع، امـر، نهی، نفی، مسـتقبل، معادل 
ماضـی اسـتمراری( تركيـب اضافـی و وصفـی بـرای ترجمـه، 
تركيـب مخلـوط ماننـد »اخوكـن الصغيـر«، اعـداد اصلـی و 
ترتيبـی؛ يعنـی يك تـا دوازده و يكم تـا دوازدهم. وزن و ريشـه 

كلمـات، اسـم اشـاره، كلمات پرسشـی، و سـاعت خوانی.
در ايـن كتـاب هر چنـد درس اول مرور- آموخته های پيشـين 
اسـت، امـا در سـاير درس هـا نيـز اين مرور انجام شـده اسـت. 
مثـاًل در درس دوم عددهـا آمـوزش داده می شـوند كـه در 
متوسـطه اول نيـز عددهـای اصلـی و ترتيبـی تـا 12 آمـوزش 
داده شـده بودنـد. در ايـن كتـاب همچنيـن عددهـای اصلی از 
يـك تـا صـد و عددهـای ترتيبـی از يكـم تـا بيسـتم آموزش 
داده خواهـد شـد. البتـه، مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و 
ويژگی هـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی كتـاب نيسـت. 
بديهـی اسـت كـه در كتاب درسـی اين مطابقت هـا در متون و 
عبـارات وجـود دارد و دانش آمـوز، با دقت در خـودش می تواند 
ايـن ظرافت هـا را كشـف كنـد، امـا آمـوزش و ارزشـيابی آن ها 
مدنظـر نيسـت. دانش آمـوزان، قبالً در متوسـطه اول، بـا هر دو 
فعـل مجـرد و مزيـد و صـرف فعل های ثالثی مجـرد صحيح و 
سـالم آشـنا شـده اند و حـال در اين كتـاب با فعل هـای مزيد و 
حتـی فعل هـای مهمـوز، مضاعف و معتل نيز آشـنا می شـوند. 
، اِحَتـَرَق، اِشـَتَری،  ماننـد: آَمـَن، اِبَتَسـَم، أَتَـی، أَجـاَب، أََحـبَّ
َر، زاَد و ... درس های سـوم  أَصـاَب، أَعَطـی، تََخـرََّج، حـاَوَل، َحـذَّ
و چهـارم، بـدون ذكـر اصطالحـات ثالثی مجـرد و مزيـد، اين 
فعل هـا بـاز آمـوزی شـده اند. دانش آمـوز قبـاًل با شناسـه های 
فعل هـای ثالثـی مجرد آشـنا شـده اسـت. در حقيقـت هدف 
آموزشـِی اين دو درس اين اسـت كه با اسـتفاده از آموخته های 
سـه سـال اول، دانش آمـوز بـا فعل هايـی آشـنا شـود كـه فعل 
»ماضی سـوم شـخص مفرد« آن هـا »ثالثی مزيد« يـا بيش از 
سـه حرف اسـت. تشـخيص ثالثی مزيـد از ثالثی مجـرد، ذكر 
نـوع باب، سـاخت يا صـرف فعـل و ترجمه از فارسـی به عربی 
آن از اهـداف آموزشـی ا سـت. دانش آموز فقط بايـد بتواند فعل 
و مصـدر ثالثـی مزيد را درسـت ترجمه كند و ماضـی، مضارع، 

امـر و نهـی و مصـدر آن هـا را از هم تشـخيص دهد. 

از فعل هـای معتـل، مهموز و مضاعـف، در حالت هايي كه دچار 
تغييرات پيچيده می شـوند، در ارزشـيابی سـؤال نمی شود؛ زيرا 
قواعـد ايـن فعل هـا در اين كتاب لحاظ نشـده اسـت. منظور از 
تغييـرات پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّـه، ادغام و فّك 
ادغـام، امـالی همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط به 

ويژگی هـای متفاوت فعل های غيرصحيح و سـالم می باشـد. 
در بخـش واژه نامـه )جـز دو درس اول و دوم( مضـارع و مصـدر 
فعل هـای ماضی ثالثی مزيد مدام تكرار شـده اسـت. اين تكرار 
تـا انتهـای كتـاب ادامـه دارد تا دانش آمـوز كم كم ايـن فعل ها 
را بشناسـد؛ امـا مصدر فعل هايی مانند دل، سـار، رجـا، رضی و 

... چون قياسـی نيسـتند نيامده است. 
در درس پنجـم جمله های اسـميه و فعليه تدريس می شـود و 
هـدف از آن شـناخت اجـزای جمله يعنی فعـل، فاعل، مفعول 
بـه، مبتـدا بـه خبـر اسـت؛ امـا اعراب گـذاری كلمـات هـدف 

نيست. 
تشـكيل )حركت گـذاری كامـل( متن يا عبـارت از اهـداف اين 

نيست.  كتاب 
در درس ششـم اعـراب جملـه اسـميه و فعليـه و چهـار حالت 
اعـراب )رفـع، نصـب، جـر و جـزم( آمـوزش داده شـده اسـت. 
هـدف فقـط شـناخت اجـزای جمـالت اسـت و اعراب گـذاری 

هدف آموزشـی نيسـت. 
در درس هفتـم فعـل مجهـول تدريـس می شـود. هـدف ايـن 
اسـت كه دانش آمـوز جمله های دارای فعال مجهول را درسـت 
معنـا كند. تبديل فعـل معلوم به مجهـول و برعكس در جمله 

هدف نيسـت. 
در درس هشـتم معانـی حـروف جـّر آمـوزش داده می شـود. 
دانش آمـوز بايـد بتواند حروف جـر و جار و مجـرور را در جمله 
تشـخيص دهـد. اعراب گـذاری جـّر در اسـم مجـرور هـدف 
نيسـت. در ايـن درس نـون وقايـه نيـز تدريـس شـده اما مثل 

هميشـه سـاخت مدنظر نيسـت. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب، همانند كتاب های پيشـين، شـامل متـن آغازين، 

واژه نامـه، شـرح قواعد و تمرينات اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در ايـن كتـاب بسـياری از واژگان كتاب های قبلی تكرار شـده 
اسـت؛ همچنيـن در هـر درس پـاره ای از واژه هـای درس هـای 
قبـل تكرار شـده اند. تمرينات كاربرد واژگان، بيشـتر، براسـاس 
واژگان كتاب هـای قبلـی هسـتند. بخـش مكالمـه نيـز كه در 
خواسـت دبيرخانه، گروه های آموزشـی، معلمان و دانش آموزان 
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بـوده اسـت درصـدی از كتـاب را به خود اختصاص داده اسـت. 
بيشـتر تصاوير كتاب را عكس تشـكيل می دهد نه نقاشی، زيرا 
دانش آمـوزان تصويـر واقعی را بيشـتر می پسـندند. كتاب های 
پيشـين قاعده محـور بود. ولی كتاب های كتـب جديد در عين 
حـال كـه قواعـد در آن ها حذف نشـده متن محور می باشـند. 

5. يادآوری
1. در گذشـته بيـن آمـوزش عربـی در دبيرسـتان و دانشـگاه 
تداخـل وجود داشـت. امـا در كتاب هـای جديد بخشـی از كار 
بر عهده دانشـگاه گذاشـته اسـت، بـه ويژه كه سـاعت تدريس 
عربـی در رشـته ادبيـات و انسـانی به نصف تقليل يافته اسـت.

 التحليـل الصرفـی و االعراب )تجزيـه و تركيـب( از اهداف اين 
كتـاب نيسـت؛ امـا دانش آمـوز به عنـوان نمونه بايد تشـخيص 
دهـد كـه »كاتـب« و »مكتـوب« اسـم فاعـل و مفعول انـد؛ يـا 
»اسـترجع« فعـل امر اسـت و معنـای »كاتـب« و »مكتوب« و 

»اسـترجع« را بداند. 
2. نيـازی بـه دادن جـزوة مكمل قواعـد به دانش آموز نيسـت، 
زيـرا هـر چه الزم بـوده در كتاب آمده اسـت و يا در سـال های 

بعد خواهـد آمد. 
3. مكالمـه، نمايش، سـرود، ترجمه تصويری و داستان نويسـی 
كار عملـِی درس عربی محسـوب می شـود. مدارسـی كه وقت 
اضافـه دارنـد يـا دانش آمـوزان خاصـی را ثبت نـام كرده اند می 
تواننـد به عنوان فوق برنامه در چنين زمينه هايـی دانش آموزان 

را فعال كنند. 
4. جمله سـازی و اعراب گذاری از اهداف كتاب درسـی نيسـت 

و نبايد از آن ها سـؤال طرح شـود. 
5. در سـايه درسـت خوانـدن، درسـت فهميـدن و ترجمـه 
درسـت، مهارت سـخن گفتن نيز حاصل خواهد شـد. می توان 
در كالس مكالمه كرد، اما بايد توجه داشـته باشـيم كه شـمار 
اندكـی از دانش آموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافت های 
دسـتوری را به خاطـر بياورند و رعايت كنند. زيرا بـه يادآوردن 
قواعـد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت. 
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت بـا نوشـتن قابـل 
مقايسـه نيسـت. بايد به اين نكتة بسـيار مهم توجه شـود تا در 
آمـوزش مهارت سـخن گفتن بـه دانش آموز ضربه وارد نشـود. 
نظـر به دشـواری مكالمه بايد در امتحانات، مسـابقات و كنكور 

صرفـاً از همـان عبـارات موجود در كتاب سـؤال طـرح گردد. 
6. آمـوزش فعـل و ضمير در سـه كتاب عربی متوسـطه اول با 
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به 
صورت )من، تو، او، ما، شـما، ايشـان( اسـت؛ سـبك پيشين به 
ايـن صـورت بـود: )هـو، هما، هـم، هی، همـا، هن، انـت، انتما، 

انتـم، انـت، انتما، انتن، انـا، نحن( تدريس آزمايشـی اين كتاب 
بـه مـا نشـان داد كـه دانش آمـوزان بـا اين شـيوه بسـيار بهتر 
درس مـی آموزنـد. از آنجـا كـه درس عربـی در رشـته علـوم 
انسـانی تخصصـي و دانش آمـوزان بايـد بـا اصطالحـات خاص 
زبـان عربـی آشـنا شـوند، در درس اول صـرف فعـل مطابـق 
كتاب هـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صيغه ها 

ذكر شـده اسـت. 
7. معنای كلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود. 

8. آمـوزش فعل هـای معتـل، مهمـوز، مضاعف و نيـز هر گونه 
فعلـی كـه تغييـرات پيچيـدة صرفـی دارد از اهـداف كتـاب 
نيسـت. مثـاًل اگرچـه در كتـاب فعل »اسـتفاده« بـه كار رفته 
و فعـل »اسـتفعل« نيـز آموزش داده شـده اسـت؛ امـا نبايد از 
فعل »اسـتفد« سـؤال دهيم؛ البتـه اگر معنای »اسـتفادت« را 
بخواهيـم اشـكالی نـدارد. منظـور از تغييـرات پيچيـدة صرفی 
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه، ادغام و فـّك ادغـام، امالی 
همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط بـه فعل های غير 

صحيح و سـالم می باشـد. 
در پايـان از همـكاران ارجمنـد می خواهيـم تا با رويكـرد دفتر 
تأليـف همـگام شـوند؛ زيـرا دانش آموزان بـا همين رويكـرد از 
دورة اول متوسـطه به دورة دوم آمده اند و در سـال های بعد نيز 
كتاب هـای عربـی عمومی پايه هـای يازدهم و دوازدهـم ادامه و 

مكمـل هميـن روش خواهند بود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
همـان طـور كـه كتـاب دهـم )كتـاب فعلـی( ادامـه روش 
كتاب هـای هفتم تا نهم اسـت، كتاب هـای يازدهـم و دوازدهم 

نيـز ادامـه ايـن كتـاب خواهنـد بود. 

نام کتاب: منطق
کد کتاب: 110223

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2ساعت 

1. مأموريت اصلى كتاب
 كمـك بـه رشـد تفكر عقلـی و توانـا نمـودن دانش آمـوزان در 
تعريـف و اسـتنتاج و نهايتـاً ارتقـای توانايـی آن هـا در كشـف 
درسـت نماها )مغالطات( از حقايـق، مأموريت اصلی اين كتاب 

است.
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2. معرفى اجمالى
كتاب منطق شـامل سـيزده درس اسـت. از درس اول تا ششم 
بـه بحـث تصـورات اختصـاص دارد كـه طـی آن دانش آمـوز 
بـا انـواع تعريـف، چگونگـی تعريـِف درسـت و قواعد آن آشـنا 
می شـود. از درس ششـم تا سـيزدهم نيز به بحث قضايا، اقسام 
احـكام و جايـگاه آن در اسـتدالل اقسـام قيـاس، ارزش قياس 
و مـاده قيـاس اختصـاص دارد و در نهايـت به بحـث مغالطات 

پرداخته شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب همـان كتـاب پيشـين اسـت كـه در پايـة سـوم 
دبيرسـتان تدريس می شـد با اين تفاوت كـه بعضی از مباحث 
ثقيـل آن، بـرای تسـهيل درك دانش آمـوز پايـه دهـم، حذف 

است.  شـده 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
تمايز آن حذف جداول صدق و اثبات ضروب است.

5. يادآوری
1. از نكات برجسـته اين كتاب زبان سـاده و فرايند مدار بودن 

مباحث آن است. 
2. بـه مجريـان توصيه می شـود كه حتماً راهنمای معلـم را در 
اختيـار دبيران ايـن درس قرار دهند زيرا بيـش از هفتاد درصد 

اين دبيران غيـر مرتبط اند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
منطـق فقـط در پايـة دهـم تدريس می شـود ولی بـا توجه به 
اينكه بسـياری از مباحث فلسـفی بر تعاريف دقيق، استدالل ها 
و قياس هـای پيچيـده متكی اسـت، لـذا مباحث ايـن درس به 
طـور غيرمسـتقيم در دروس مرتبـط در پايه هـای باالتـر هـم 
وجـود دارد و دبيـران آن درس هـا مجبورنـد بـه فراخـور درس 

مباحث را يـادآوری نمايند. 

نام کتاب: هندسه1
کد کتاب: 110213

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت های مناسـب بـرای يادگيری علم هندسـه برای 

همـة دانش آمـوزان مأموريت اصلی كتاب اسـت. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب دارای چهـار فصـل و در مجمـوع شـامل مباحثي 
چـون ترسـيمات هندسـی، اسـتدالل، تشـابه و تالـس، چنـد 
ضلعی هـا و شـهود و تجسـم هندسـی می باشـد كـه در ادامـة 
هندسـة متوسـطه اول آرام آرام سـطح تجريـد را در قـدرت 

اسـتدالل بـاال می بـرد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

رويكـرد آموزشـی كتاب شـباهت زيادی به كتاب هـای رياضی 
سـال های قبـل دارد و از روش فعـال در آمـوزش مفاهيـم نيـز 

استفاده شـده است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

بـا توجه به اينكـه دانش آموزان در پايه های دوره اول متوسـطه 
درسـی بـه اسـم هندسـه نخوانده انـد ايجـاب می كنـد كـه در 
تدريـس ايـن كتـاب بـر يادگيـری از طريق شـهود بـه تجريد 

بيشـتر تأكيد شود. 
5. يادآوری

چيـزی كـه ممكـن اسـت بـه آمـوزش اين كتـاب لطمـه وارد 
كنـد عـدم توجـه بـه اهـداف تعريـف شـده بـرای هـر مفهوم 
اسـت. لـذا الزم اسـت دبيرانـی كـه تدريـس ايـن كتـاب را بر 
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عهـده می گيرنـد، عالوه بر داشـتن معلومـات الزم از هندسـه، 
بـه اهـداف آموزشـی هندسـه در دوره های تحصيلـی نيز واقف 

باشند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايـه يازدهـم نيـز كتاب هندسـه خواهيـم داشـت. در پايه 
دوازدهـم مباحـث هندسـی وجـود خواهـد داشـت ولـی كّم و 

كيـف آن بعـداً معلـوم خواهد شـد. 

نام کتاب: ديني، اخالق و قرآن1
کد کتاب: 110205

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش مفاهيم دينی
2. معرفى اجمالى

درس اول: هدف زندگی
درس دوم: سرمايه های انسان

درس سوم: خود حقيقی
درس چهـارم: پنجـره ای بـه روشـنايی )ديـدگاه معتقـدان و 

منكـران معـاد( 
درس پنجم: آينده روشن )امكان و ضرورت معاد(

درس ششم: منزلگاه بعد )برزخ( 
درس هفتم: واقعه بزرگ )قيامت( 

درس هشتم: فرجام كار )بهشت و جهنم( 
درس نهـم: آهنـگ سـفر )برنامه ريـزی برای حركت در مسـير 

الهی( 
درس دهم: اعتماد بر او 

درس يازدهم: دوستی با حق )آثار دوستی با خداوند( 
درس دوازدهم: ياری از نماز و روزه 
درس سيزدهم: فضيلت آراستگی 

درس چهاردهم: زيبايی عفاف
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتاب اصالح شـدة كتـاب ديـن و زندگی دوم دبيرسـتان 
اسـت. ده درس آن همـان درس هايی اسـت كه در كتاب قبلی 
آمـده بـود )البتـه با برطـرف كردن نقـاط ضعف ايـن درس ها( 
و تنهـا دو درس آن جديـد اسـت )درس اول و درس هشـتم(. 

ضمنـاً بـه دليـل كاهـش سـاعات درس دينی به دو سـاعت به 
ناچـار ايـن كتاب برخـالف كتب قبلی كـه 16 درس بود به 12 

درس كاهـش يافت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

1. نقـاط ضعـف كتاب گذشـته بـا توجه بـه نظرات همـكاران 
اصالح شـده اسـت؛ 

2. اين كتاب در قالب دوازده درس طراحی شده است؛ 
3. تصويرگری بهتری بر روی اين كتاب انجام گرفته است. 

5. يادآوری
ايـن كتـاب دارای نرم افزار بر فراز آسـمان )شـامل متن، كليپ، 
فيلم و عكس های مرتبط و شـيوة تدريسـی تصويـری كتاب و 
نيـز كتاب راهنمای معلم می باشـد كه انتظار مـی رود همكاران 

حتماً از اين دو اسـتفاده كنند. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

برای پايه يازدهم كتاب دين و زندگی سـوم دبيرسـتان و برای 
پايـه دوازدهم نيز كتاب پيش دانشـگاهی اصالح خواهد شـد و 

در اختيـار دانش آموزان قـرار خواهد گرفت. 

نام کتاب: کتاب کار زبان خارجي
کد کتاب: 110231

دورة تحصيلي: دوم  متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي:کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: -

1. مأموريت اصلى كتاب
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آمـاده سـاختن تمرين هـا و موقعيت هـای يادگيـری مرتبط با 
كتـاب دانش آمـوز بـرای دانش آمـوزان

2. معرفى اجمالى
ايـن كتـاب دارای چهـار فصـل متناظر با كتاب درسـی اسـت 
و در آن، بخش هـا و تمرين هايـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه كه 
بـه نوعـی مكمل فراينـد آمـوزش در بعضی بخش هـای كتاب 
دانش آمـوز اسـت. بعضـی تمرين هـا هـم بـرای حـل در منزل 

طراحی شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب، به لحاظ رويكـردی و نوع فعاليت ها، كامالً همسـو 
و مرتبط با كتاب های كار دورة اول متوسـطه اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

 از نظـر طراحـی و صفحه پـردازی ايـن كتـاب داراي تصاويـر 
بيشـتر و جذاب تر از كتاب های قبلی و متناسـب با رشـد سنی 
دانش آمـوزان اسـت و در محتـوا نيـز بـه دو مهـارت خواندن و 

نوشـتن بيشـتر توجه شـده است. 
5. يادآوری

ايـن كتـاب مكمـل كتـاب دانش آمـوز اسـت و حتمـاً بايد هم 
در كالس درس و هـم در منـزل توسـط دانش آمـوزان مـورد 
اسـتفاده قـرار بگيـرد و دبيـران هـم بايـد نسـبت بـه تصحيح 

اشـكاالت دانش آمـوزان اهتمـام داشـته باشـند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايه هـای آتـی نيـز به همين صـورت كتاب كار جزء بسـتة 

آموزشـی خواهد بود. 

نام کتاب: آزمايشگاه علوم
کد کتاب: 110217

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي و رياضي - فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش مهارت هـای فراينـدی علـوم تجربـی و حـل مسـائل 
مرتبـط بـه زندگی بـه روش علمی، مأموريت اصلـی اين كتاب 

است.
2. معرفى اجمالى

اين كتاب دارای سه فصل به شرح زير است:

فصـل اول: كليـات شـامل 1. معرفـی محيـط آزمايشـگاه 2. 
شـيوه های كار در آزمايشـگاه 3. ايمنـی كار در آزمايشـگاه

فصـل دوم: روش علمـی؛ در ايـن فصـل روش علمـی، در قالب 
يـك يـا چند مصـداق عملياتی تشـريح می شـود. 

فصل سـوم: فعاليت های علمی و عملی شـامل 1. آزمايش های 
 .3 دسـتور العملی  آزمايش هـای   .2 انگيزشـی  و  نمايشـی 

آزمايش هـای مبتنـی بـر كاوشـگری 4. پـروژه 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب جديد التأليف است و مشابه گذشته ندارد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب جديد التأليف است. 
5. يادآوری

1. در اين كتاب، رويكرد سـازماندهی محتوا اكتشافی و مبتنی 
بر كاوشـگری است. 

2. به نگرانی های زيسـت محيطی توجه شـده اسـت )زباله های 
آزمايشـگاهی را مديريت می كند و ....(. 

3. آزمايش هـای كتـاب بايـد كاربـردی و مرتبـط بـا زندگـی 
باشـد.  دانش آمـوز 

6. وضعيت اين كتاب در پايه های يازدهم و دوازدهم 
در پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم نيز كتابی با ايـن عنوان وجود 
دارد كـه محتـوای آن، به صـورت كامـل و مبسـوط، همسـو با 
اهـداف كتاب های درسـی حـوزه علوم تجربـی طراحی خواهد 
شـد، بـه طـوری كـه مـدارس بتواننـد آزمايش هـای مرتبط با 
محتـوای آن را بـا توجـه بـه امكانات و شـرايط خـود انتخاب و 

اجـرا كنند. 

نام کتاب درسي: هنر
کد کتاب درسي: 110222

دوره تحصيلي: دوم متوسطه
پايه تحصيلي: دهم 

رشته تحصيلي: کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلي كتاب درسي: 
تمامـي وجـوه زندگـي از طريق هنـر در ارتباط بـا يكديگر قرار 
دارنـد و نمي تـوان 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 2. تربيت مفسـرين هنري 
از طريق تربيت نگرش، شـناخت، تحليـل، بيان و نتيجه گيري 
منطقـي و اصولـي هنري و تعميم در تمامي زندگـي 3. ارتقاي 
تـوان شـناخت و درك فرهنـگ بومـي و سـنتي خـود و ديگر 
كشـورهاي جهان 4. ارتقا تربيت و درك زيبايي شناسـي دست 

كنيم.  پيدا 
2. معرفي اجمالي محتواي كتاب درسي:

ايـن كتـاب بـر 4 پودمـان 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 دانش آمـوزان تغييـر و تقويـت و تصحيـح گـردد و با 
ارائـه تعاريف مختصـري از زيبايي شناسـي ذهـن دانش آموزان 
را بـه تعاريـف و نظريه هـاي مطـرح شـده به صـورت محـدود 
آشـنا سـازد. 2. پودمـان خالقيـت جهـت پـرورش خالقيت و 
بـروز توانمندي هـاي فـردي و گروهـي را فراهـم آورده اسـت. 
3. اختصـاص 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 4. به مطالعه 
هنرهـاي بومي و فرهنگ هـاي متنوع پرداخته تـا دانش آموز را 
با غنا و معاني ريشـه دار و ديرينه فرهنگ خويش آشـنا سـازد 

و او را بـه سـوي كارآفرينـي هنـري سـوق دهد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي گذشته: 

ايـن كتـاب در ادامه كتاب هاي فرهنگ و هنر سـال هاي قبل و 
در توضيح مطالب خود به هنرهاي عكاسـي، نقاشـي، گرافيك 
و غيـره مي پردازد و تفسـير، تحليل، زيبايي شناسـي، خالقيت، 
بـروز ريشـه هاي فرهنگـي را در آنـان عميق تـر جسـت و جو 

مي نمايد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي گذشته: 

بـه دليـل سـن مخاطبين و رشـد تفكـر منطقي و اسـتداللي 
دانش آمـوزان، مباحـث عمـق بيشـتري يافتـه و بـه صـورت 
پايـه اي و تحليلـي بـه آثـار هنـري و فرهنگ و هنر نگريسـته 
شـده تـا دانش آمـوزان 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 

تفكر چنـد   بُعـدي گردند. 
5. توصيه ها و نكات برجسته: 

مهم تريـن مسـئله اي كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن 
كتـاب آخريـن فرصـت بـراي مطالعـه هنـري جهت برخـي از 
دانش آمـوزان اسـت. اگـر تمامي افـراد جامعه مـا داراي آگاهي 

بـاالي هنـري باشـند جامعـه اي زيباتـر و خالقانه تـر خواهيـم 
داشـت. پـس توصيه مي گـردد در اجراي ايـن درس در مدارس 
تجهيـزات و معلميـن خبـره و نـگاه جدي تري به وجـود آيد تا 

كتـاب بـه اهـداف بلند مرتبـه حيات طيبـه نزديـك گردد. 
6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 

و دوازدهم: 
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه دهم و يازدهم در كنـار دو درس 
تفكـر و سـواد رسـانه اي و كارگاه كارآفرينـي و توليد به صورت 
انتخابـي وجـود دارد هـر چنـد كـه ايـن دروس همگي بسـيار 
مهـم بـراي آينـده دانش آمـوزان هسـتند، امـا به دليـل اينكه 
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه هاي بعدي ادامه نخواهد داشـت. 
بهتر اسـت حتماً در پايـه دهم و يا يازدهم تدريـس گردد، زيرا 

ارتباطـي تنگاتنگ با همـة دروس دارد. 

نام کتاب: عربي، زبان قرآن1
کد کتاب: 110206

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، 
فني و حرفه اي و کاردانش

ميزان ساعت تدريس: 2ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
رويكـرد برنامـة درسـی عربـی، براسـاس برنامـة درسـی ملی، 
»پـرورش مهارت هـای زبانـی بـه منظـور تقويـت فهم قـرآن و 
متـون دينـی و كمـك به زبان و ادبيات فارسـی« اسـت شـيوه 
تأليـف كتاب هـای عربـی هفتـم تـا دهـم متن محورانه اسـت. 
انتظـار مـی رود دانش آمـوز پايـه دهـم بتوانـد در پايـان سـال 
تحصيلـی متـون و عبارات سـادة قرآنی را در حّد سـاختارهای 
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زبـان عربی درسـت بخواند و معنـای آن ها را بفهمـد و ترجمه 
 . كند

ايـن كتـاب بـا توجـه بـه مصوبـات اسـنادی باالدسـتی چون 
»قانـون اساسـی«، »برنامة درسـی ملـی« و »راهنمـای برنامة 
درسـی« نوشـته شـده اسـت. و راهنمای برنامة درسـی عربی 
نيز نقشـة راه برای تأليف كليه كتاب های درسـی عربی اسـت. 
در تأليـف ايـن كتاب به تجربيـات و الگوهای موفق و مناسـب 
كتاب هـای عربـی و كتاب های آموزش زبان ديگر كشـورها نيز 

توجه شـده است. 
واژگان بـه كار رفتـه در كتاب هـای عربـی هفتـم تـا دهـم، 
پركاربردتريـن واژگانـی اسـت كـه در قـرآن، حديـث، روايات و 
زبـان و ادبيـات فارسـی وجـود دارد. در ايـن كتـاب 362 كلمه 
پركاربـرد جديـد بـه كار رفتـه و افزون بـر آن نزديـك به 850 
واژة كتاب هـای عربی پيشـين )هفتم، هشـتم و نهم( نيز تكرار 
شـده اسـت. بنابرايـن در ايـن كتـاب دانش آمـوزان بـا حـدود 
1200 واژة پربسـامد زبـان عربـی سـر و كار خواهنـد داشـت. 
خـوب اسـت بدانيـم همـان طور كـه در سـه كتاب متوسـطة 
اول 552 واژه از 850 واژه كاربرد قرآنی داشـتند در سـه كتاب 

متوسـطه دوم نيـز چنين خواهـد بود. 
ضمنـاً تصاويـر، عبـارات و متـون كتـاب بـه ابعـاد تربيتـی و 

فرهنگـی توجـه دارنـد. 
مكالمـه بـه زبـان عربی هـدف اصلی ايـن كتاب نيسـت، بلكه 
هـدف اصلـی فهـم متـن بـه ويـژه فهـم قـرآن كريـم و ديگـر 
متـون دينی هماننـد احاديث و ادعيه و نيز متون ادب فارسـي 

آميختـه بـا واژگان عربی اسـت. 
2. معرفى اجمالى

اين كتاب در هشـت درس تنظيم شـده، بنابراين هر درس در 
سه جلسـه آموزشـی تدريس می شود. 

دانش آمـوزان پايـة دهـم تاكنـون با ايـن موضوعـات و مباحث 
آشـنا شـده اند: انـواع فعل هـا )ماضی، مضـارع، امر، نهـی، نفی، 
مسـتقبل، معادل ماضی اسـتمراری( تركيـب اضافي و تركيب 
وصفـی بـرای ترجمـه، صفـت مؤخـر در تركيب هايـی ماننـد 
غيـُر«، وزن و ريشـة كلمات، اسـم اشـاره، كلمات  »أَخوُكـنَّ الصَّ

پرسشـی و باالخره سـاعت خوانی. 
هـدف از آمـوزش تركيـب وصفـی و تركيـب اضافی اين اسـت 
كـه دانش آمـوز بتوانـد تركيب هايـی ماننـد »اخـی العزيـز« را 

داخـل جملـه )نـه بيـرون از جمله( ترجمـه كند. 
در سـاعت خوانی نيـز فقـط سـاعت كامـل، ربع و نيـم آموزش 
داده شـده اسـت. مثالً »چهار و بيسـت و پنج دقيقه« آموزش 

داده نشـده است. 

در ايـن كتـاب، هـر چنـد درس اول مـروري بـر آموخته هـای 
پيشـين اسـت، اما در سـاير درس ها نيـز اين مرور انجام شـده 
اسـت. مثـاًل در درس دوم عددهـا آمـوزش داده می شـوند كـه 
در متوسـطه اول نيـز عددهـای اصلی و ترتيبی تـا 12 آموزش 
داده شـده بودنـد. در ايـن كتـاب همچنين، عددهـای اصلی از 
يـك تـا صـد و عددهـای ترتيبـی از يكـم تـا بيسـتم آموزش 
داده خواهـد شـد. البتـه، مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و 
ويژگی هـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی كتـاب نيسـت. 
بديهـی اسـت كـه در كتاب درسـی ايـن مطابقت هـا در متون 
و عبـارات وجـود دارد و دانش آمـوز، بـا دقـت در آن ها، خودش 
می توانـد ايـن ظرافت هـا را كشـف كند، امـا ارزشـيابی از آن ها 
مدنظـر نيسـت. دانش آمـوزان، قبالً در متوسـطة اول، بـا هر دو 
فعـل مجـرد و مزيـد و صـرف فعل های ثالثی مجـرد صحيح و 
سـالم آشـنا شـده اند و حـال در اين كتـاب با فعل هـای مزيد و 
حتـی فعل هـای مهمـوز، مضاعف و معتل نيز آشـنا می شـوند. 
، اِحَتَرَق، اِشـتَری، أصاَب،  ، اِبَتَسـَم، أتَی، أَجاَب، أَحبَّ مانند: آَمنَّ

َر، زاَد و...  أعَطـی، تََخرََّج، حـاَوَل، َحـذَّ
در درس هـای سـوم و چهـارم، بـدون ذكـر اصطالحـات ثالثی 
مجـرد و مزيـد، ايـن فعل هـا بـاز آمـوزی شـده اند. دانش آمـوز 
قبـاًل بـا شناسـه های فعل های ثالثی مجرد آشـنا شـده اسـت. 
در حقيقـت هـدف آموزشـِی ايـن دو درس ايـن اسـت كـه بـا 
اسـتفاده از آموخته های سـه سـال اول، دانش آموز با فعل هايی 
آشـنا شـود كه فعل »ماضی سوم شـخص مفرد« آن ها بيش از 
سـه حرف اسـت. در تدريـس كتاب عربی دهم هيـچ نيازی به 
ذكر اصطالحات ثالثی مجرد و مزيد نيسـت. تشـخيص ثالثی 
مجـرد و مزيـد و ذكر نـوع باب آن از اهداف آموزشـی نيسـت. 
در بخـش واژه نامـه )جـز دو درس اول و دوم( مضـارع و مصـدر 
فعل هـای ماضـی ثالثـی مزيـد مـدام تكرار شـده اسـت و اين 
تكـرار تـا انتهـای كتـاب ادامـه دارد تـا دانش آموز كـم كم اين 
َر،  ، سـاَر، َحذَّ فعل هـا را بشناسـد؛ اما مصـدر فعل هايی مانند َدلَّ

َرِضـَی و ... چون قياسـی نيسـتند نيامده اند. 
در درس پنجـم جمله های اسـميه و فعليه تدريس می شـود و 
هـدف آن شـناخت اجزای جمله يعنی فعـل، فاعل، مفعول به، 

مبتـدا و خبر اسـت؛ امـا اعراب گذاری كلمات هدف نيسـت. 
در درس ششـم فعـل مجهـول تدريـس می شـود و هـدف اين 
اسـت كـه دانش آموز جمله هـای دارای فعل مجهول را درسـت 
معنـا كنـد. در اين درس تبديل فعل جمله از معلوم به مجهول 

و برعكس هدف نيسـت.
در درس هفتـم معانـی حـروف جـّر آمـوزش داده می شـود. 
دانش آمـوز بايـد بتواند حروف جـّر و جار و مجـرور را در جمله 
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تشـخيص دهـد؛ اعراب گـذاری جـر در اسـم مجـرور هـدف 
 . نيست

در درس هشـتم اسـم مشـتق تدريس می شـود و از اين ميان 
فقـط مهم تريـن وزن های مشـتقات تدريس می گردد. سـاخت 
مشـتقات مـّد نظـر نيسـت بلكه هـدف شـناخت نـوع آن ها و 
دانسـتن معنايشان اسـت. تشخيص جامد از مشـتق در كتاب 

آمـوزش داده نشـده و نبايـد در هيچ آزمونی خواسـته شـود. 
كتـاب عربـی پايـه دهـم در ميـان همة رشـته ها به جز رشـتة 
ادبيـات و علوم انسـانی، مشـترك اسـت. كتـاب ايـن درس در 
رشـتة ادبيـات و علوم انسـانی جدا و شـامل مباحث تخصصی 

است.
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب، مثـل كتاب هـای گذشـته،دارای متـن آغازيـن، 
واژه نامـه، شـرح قواعـد و تمرينـات اسـت. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
بسـياری از واژگان قبلی در كتاب پاية دهم تكرار شـده اسـت، 
همچنيـن در هـر درس، پـاره ای از واژه هـای دروس قبل تكرار 
شـده اند. تمرينـات كاربـرد واژگان، بيشـتر، بـر اسـاس واژگان 
كتاب هـای قبلـی اسـت. بخـش مكالمـه نيـز، كه درخواسـت 
دبيرخانـه، گروه هـای آموزشـی، معلمـان و دانش آمـوزان بوده 
درصـدی از كتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بيشـتر 
تصاويـر كتـاب را عكـس تشـكيل می دهـد نـه نقاشـی، زيـرا 

دانش آمـوزان تصويـر واقعـی را بيشـتر می پسـندند. 
كتاب هـای پيشـين قاعده محـور بـود، ولـی كتاب هـای جديد 
در عيـن حـال كـه قواعـد در آن هـا حـذف نشـده متن محـور 

می باشـند.
5. يادآوری

1. مـواد مـورد نيـاز دانش آموزان رشـتة ادبيات و علوم انسـانی 
بـا نيـاز دانش آموزان ديگر رشـته ها كامـاًل متفاوت اسـت. نياز 
دانش آمـوزان ديگر رشـته ها بيشـتر فهـم قرآن و متـون دينی 
و ادبـی اسـت. تنهـا نكتـه ايـن اسـت كـه التحليـل الصرفـی 
و االعـراب )تجزيـه و تركيـب( اگـر چـه از اهـداف ايـن كتـاب 
نيسـت امـا دانش آمـوز به عنـوان نمونه بايد تشـخيص دهد كه 
»كاتـب« و »مكتوب« اسـم فاعـل و مفعول اند؛ يا »اسـترجع« 
فعـل امر اسـت و معنـای »كاتـب« و »مكتوب« و »اسـترجع« 

بداند.  را 
9. نيـازی بـه دادن جزوة مكمل قواعد به دانش آموزان نيسـت، 
هـر چـه الزم بـوده در كتاب آمده اسـت و يا در سـال های بعد 

آمد.  خواهد 
10. مكالمه، نمايش، سـرود، ترجمة تصويری و داستان نويسـی 

كار عملـی درِس عربی محسـوب می شـود. مدارسـی كه وقت 
اضافـه دارنـد يـا دانش آمـوزان خاصـی را ثبت نـام كرده انـد 
زمينه هايـی  چنيـن  در  برنامـه  فـوق  به عنـوان  می تواننـد 

دانش آمـوزان را فعـال كننـد. 
كتـاب درسـی  اهـداف  از  اعراب گـذاری  و  11. جمله سـازی 

نيسـت و نبايـد از آن هـا سـؤال طـرح شـود. 
12. در سـايه درسـت خوانـدن، درسـت فهميـدن و ترجمـة 
درسـت، مهارت سـخن گفتن نيز حاصل خواهد شـد. می توان 
در كالس مكالمه كرد، اما بايد توجه داشـته باشـيم كه شـمار 
اندكـی از دانش آموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافت های 
دسـتوری را به خاطـر بياورند و رعايت كنند؛ زيرا بـه يادآوردن 
قواعد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت. 
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت و بـا نوشـتن قابل 

مقايسـه نيسـت. بايد به اين نكتة بسـيار مهم توجه شـود.
5. آمـوزش فعـل و ضمير در سـه كتاب عربی اول متوسـطه با 
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به 
صورت )من، تو، او، ما، شـما، ايشـان( اسـت؛ سـبك پيشين به 
، أنـَت، أَنُتما،  ايـن صـورت بـود: )هـَو، ُهما، ُهم، ِهـَی، ُهمـا، ُهنَّ
، أَنَا، نَحُن( تدريس آزمايشـی اين كتاب  أنُتـم، أَنِت، أنُتمـا، أنُتنَّ
بـه مـا نشـان داد كـه دانش آمـوزان بـا اين شـيوه بسـيار بهتر 
درس را می آموزنـد. از آنجـا كـه درس عربـی در رشـته علـوم 
انسـانی تخصصـی اسـت و دانش آمـوزان بايـد بـا اصطالحـات 
خاّص زبان عربی آشـنا شـوند، در درس اول صرف فعل مطابق 
كتاب هـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صيغه ها 

ذكر شـده است. 
6. معنای كلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود. 

7. آمـوزش فعل هـای معتـل، مهمـوز و مضاعـف و نيـز هـر 
گونـه فعلی كـه تغييرات پيچيـدة صرفـی دارد از اهداف كتاب 
نيسـت. مثـاًل اگرچـه در كتـاب فعل »اِسـَتفاد« بـه كار رفته و 
فعـل »اِسـَتفَعل« نيـز آمـوزش داده شـده اسـت؛ امـا نبايـد از 
فعـل »اِسـَتِفذ« سـؤال دهيم؛ البتـه اگر معنـای »اِسـَتفاَدت« 
را بخواهيـم اشـكالی نـدارد. منظور از تغييـرات پيچيدة صرفی 
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه، ادغام و فـّك ادغـام، امالی 
همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط بـه فعل های غير 

صحيح و سـالم می باشـد. 
در پايـان از همـكاران ارجمنـد می خواهيـم تا با رويكـرد دفتر 
تأليـف همـگام شـوند؛ زيـرا دانش آموزان بـا همين رويكـرد از 
دورة اول متوسـطه بـه دورة دوم آمده انـد و در سـال های بعـد 
نيـز، كتاب هـای عربـی عمومـی پايه هـای يازدهـم و دوازدهم 

ادامـه و مكّمـل هميـن روش خواهنـد بود. 
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و  يازدهـم  پايه هـای  در  عربـي  كتـاب  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

همـان طـور كـه كتـاب دهـم )كتـاب حاضـر( ادامـه روش 
كتاب هـای هفتم تا نهم اسـت، كتاب هـای يازدهـم و دوازدهم 

نيـز ادامـه ايـن كتـاب خواهنـد بود. 

نام کتاب: فارسي1
کد کتاب: 110201

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و 
علوم انساني و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس:2ساعت

1. مأموريت اصلي كتاب
- تقويـت چهـار مهارت اصلـي زبان آموزي  )گوش دادن، سـخن 

گفتن، خواندن، نوشـتن(
- پـرورش قـدرت تفكر و تعقل از طريق خوانـش و درك متون 

ادبي.
- ترويـج و تعميـق مفاهيم و موضوعات ديني، ارزشـي، انقالبي 

و اخالقـي بـه مدد زبان و ادب فارسـي؛ 
- تقويـت عالقـة فراگيـران بـه زبان فارسـي، به عنـوان يكي از 

اركان هويـت ملّي. 
2. معرفي اجمالي

- كتـاب هشـت فصل دارد كه بر اسـاس »انـواع ادبي« تفكيك 
شـده و محتـواي هـر درس با عنـوان فصـل ارتباطي تنگاتنگ 

دارد: 

● فصل يكم: ادبيات تعليمي

- محتـواي كلـي: بيان مفاهيم ِحكمـي و اندرزي بـا آوردن آثار 
شـاخص منظوم و منثور فارسي 

- مفاهيـم جزئـي: خودشناسـي، پرهيـز از غرور، رعايـت آداب 
تعامـل بيـن فـردي، دانش انـدوزي و ... 

- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري

● فصل دوم: سفرنامه، حسب حال، زندگي نامه
- محتـواي كلـي: تجربه انـدوزي از طريـق مطالعة سـفرنامه و 

حسـب حـال، آشـنايي با نـوع ادبـي مربوط؛ 
بـر  تأمـل  بـا  سـطحي نگري  از  پرهيـز  جزئـي:  مفاهيـم   -

زندگـي؛  واقعيت هـاي 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل سوم:  ادبيات غنايي
- محتـواي كلـي:  طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شـاخص 

نظم و نثر فارسـي؛ 
- معرفـي اجمالـي ادب غنايـي، دريافـت مفاهيـم عرفانـي و 

اخالقـي بـا تأكيـد بـر قصـص قرآنـي؛ 
- مفاهيـم جزئـي: تأكيد بـر معرفت الهـي و طريقـت عرفاني، 
توجـه بـه مبـدأ كّل عالـم و حقيقـت، توجه به باطن و كسـب 

سـيرت نيكو؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل چهارم: ادبيات پايداري
- محتـواي كلـي: معرفي آثار شـاخص منثور و منظوم فارسـي 

مرتبـط با انـواع ادبي؛
- رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان؛ 

- وصـف ايثارگري هـاي امام حسـين )ع( و هفتـاد و دو تـن از 
يارانشان؛ 

- تأكيد بر اوصاف حضرت علي )ع(؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل پنجم: ادبيات انقالب اسالمي
- محتواي كلي: معرفي شـاعران و نويسـندگان شاخص انقالب 

اسالمي؛ 
- طرح درون مايه هاي ادبيات انقالب اسالمي؛ 

- پاسداشت ارزش هاي ملي و انقالبي؛ 
- پاسداشت شجاعت و ايثار آزادگان، جانبازان و شهدا؛ 

- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.
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● فصل ششم:  ادبيات حماسي
- محتـواي كلـي: معرفـي ويژگي هـاي ادب حماسـي بـا طرح 

نمونه هاي شـاخص حماسـه؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري؛

- طـرح چهـار زمينـة اصلـي داسـتاني، قهرماني، ملـي و خرق 
عادت. 

● 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 شـتاب زدگي، دعـوت بـه خيـر و 
؛  نيكي

- طرح آموزه هاي زباني، فكري و ادبي. 

●  فصل هشتم: معرفي آثار شاخص ادبيات جهان 
- محتـواي كلي: - طرح انديشـه ها، باورهـا و تحوالت فرهنگي 

ديگـر ملت ها؛ 
- تطبيق آثار ادبي ملت ها با هم؛

- محتـواي جزئـي: - طـرح موضوع مقاومت فلسـطين و لبنان 
عليه ظلم و سـتم صهيونيسـت ها؛ 

- ترغيب به تأمل در جهان هستي، درك حقيقت الهي و ...؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
- فصل بنـدي براسـاس انـواع ادبـي )شـباهت در انـواع ادبـي 
تعليمي، سـفرنامه، حسـب حال و ...، غنايي، پايداري، داستاني، 

جهان(؛ 
- توجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ 

- تأكيـد بـر اهـداف آموزشـي مشـترك )تقويـت مهارت هـاي 
زبان آمـوزي(؛  چهارگانـه 

- طرح آموزه  هاي فكري و ادبي؛ 
- تشـابه در سـاختار هـر درس هـا )متـن، پرسـش، حكايـت، 

شـعرخواني(. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين. 
عنوان كتاب 

- 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 آموزه هاي زباني: 
- قبلـي: تقريبـاً جز در دو سـه مـورد، فاقد آموزه هـاي زباني به 

شكل گسـترده بود. 
فعلي: شامل لغت، - امال، -دستور و زبان شناسي است. 

-روان خوانـي: در كتـاب فاقـد متـون روان خوانـي بـود ولي اين 
كتـاب در پايـان پنج فصل، متن ويـژة روان خواني آمده اسـت. 
- درج توضيحـات در پايـان هـر درس: در كتاب قبلي، در پايان 
هـر 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 واژه هـاي مهم با 
عالمـت * مشـخص بـود و در پايان كتاب نيز فهرسـت واژگان 

قرار داشـت. 
- فعلي: واژگان مهم در متن درس، فاقد عالمت * و برجستگي  
خـاص هسـتند ولـي در فهرسـت واژگان پايان كتـاب، واژگان 

مهـم هـر درس به تفكيك آمده اسـت. 
- شـيوة ارزيابـي مسـتمر و پايانـي: بارم بنـدي و بودجه بنـدي 
كتـاب تازه تأليف، تفاوت اساسـي با كتاب هاي گذشـته خواهد 

داشت. 
5. يادآوري

بـا تنظيـم و تدوين بخـش »متن پژوهي« كه در پـي هر درس 
آمـده تقويت مهارت هاي اساسـي خواندن، شـنيدن و... مدنظر 

بوده اسـت؛ 
پيشـين  آموخته هـاي  و  دانسـته ها  »متن پژوهـي«  در   -
دانش آمـوزان، از طريـق طـرح پرسـش هاي هـدف دار، مـرور 

مي شـود؛ 
- آموزه هـاي جديـد، با توضيح مناسـب و رسـا، طرح مي شـود 
و در پـي آن، ارزشـيابي تشـخيصي بـا طـرح پرسـش صـورت 

مي گيـرد، 
- متن پژوهي شامل سه قسمت است: 

- قلمرو زباني، قلمرو ادبي و قلمرو فكري؛ 
- محتـواي آموزشـي ايـن كتـاب از نظـر اهـداف آموزشـي، با 
كتاب هـاي فارسـي متوسـطه )1( پيوسـتگي دارد و در طـرح 
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آموزه هـاي جديـد بـه آموخته هـاي قبلـي دانش آمـوزان توجه 
است.  شـده 

6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 
و دوازدهم

- فصل بنـدي و عناويـن فصـول ايـن كتـاب، از نظـر تنظيـم، 
تدويـن و چينـش محتـوا و متـون، در پايه هـاي يازدهـم و 

دوازدهـم نيـز بـه هميـن شـكل خواهـد بـود. 
- در تأليـف كتاب هـاي يازدهـم و دوازدهـم سـاختار هر فصل 

مانند هميـن پايه خواهـد بود. 
- در پايه هـاي بعـدي محتـواي هـر درس بـا نيازهـاي ذهني، 
روانـي و ذائقـة ادبـي دانش آموز و معلم تناسـب خواهد داشـت 
و توانايي هـا و قابليت هـاي رشـد سـني دانش آمـوزان در طرح 

مفاهيـم آموزشـي، مد نظـر مؤلفان خواهـد بود. 
- آموزه هـاي ادبـي، زبانـي و فكـري كتاب هـاي آتي شـامل دو 

بخش خواهـد بود: 
1. مرور بر آموخته هاي قبلي 

2. آموزه هاي جديد
- ارزشـيابي مسـتمر و پاياني كتاب هـاي آتي، تا حـّد زيادي با 
شـيوه،  بودجه بنـدي و بارم بنـدي ايـن كتاب مطابقـت خواهد 

داشت. 

نام کتاب: نگارش
کد کتاب: 110202

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و  
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: رشتة ادبيات 2 ساعت، رشته هاي 
عمومي 1ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش مهارت نوشتن به صورت كاربردی

2. معرفى اجمالى
كتـاب نـگارش در هشـت درس تدويـن شـده كه شـش درس 
آن بـه آمـوزش مهـارت نوشـتن در معنـای عـام و دو درس آن 
به آموزش نوشـتن در دو قالب نويسـندگی، )گزارش نويسـی و 
داسـتانك( اختصـاص دارد. به لحاظ برنامه ريزی آموزشـی نيز، 
در هـر تـرم، سـه درس )آموزش نوشـتن و يك قالـب( آموزش 
داده می شـود. از آن جـا كه هدف از اين درس ها كسـب مهارت 
اسـت و كسـب مهارت مبتنی بر تمرين، تكرار و دسـت ورزی 

اسـت، هر درس در سـه جلسـه تدريس خواهد شـد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتـاب نـگارش به لحـاظ كاربـردی ادامـة كتـاب »مهارت های 
نوشـتاری« اسـت و عمـده تريـن وجِه اشـتراك ايـن دو كتاب 
»رويكـرد آموزشـی« كتـاب اسـت. پـس هـدف هـر دو كتاب 

»آمـوزش مهارتـی و كاربردی نوشـتن« اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تمايز ايـن كتاب بـا كتـاب »مهارت های نوشـتار عربی« 
در سـطوح آمـوزش و يادگيری اسـت. البته سـطِح دروس اين 
كتـاب، باالتـر از كتـاب مهارت هـای نوشـتاری اسـت. دروس 
ايـن كتـاب در واقـع، فعاليت هـای تكميلی نوشـتن محسـوب 
می شـوند. در ضمـن، آموزش سـاختار قالب های نوشـتاری نيز 

بـه دروس اضافه شـده اسـت. 
5. يادآوری

اصلی تريـن نكتـه دربـارة اين كتاب،»آموزش نوشـتن« اسـت. 
بنابراين توصيه می شـود، چه در سـطح كشـوری، چه استانی و 
چه آموزشـگاهی، فضای الزم برای دسـت ورزی و نوشتن ايجاد 

شود.
6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 

و دوازدهم 
براسـاس نقشـة جامِع نوشـتن، دروس تكميلی نوشـتن تا پاية 
دوازدهـم ادامـه می يابد و در هر سـال دو قالب نوشـتن معرفی 
می گردد. بنابراين مجموعاً در دورة دوم متوسـطة، هجده درس 
آموزش نوشـتن و شـش قالب نويسـندگی آموزش داده خواهد 

شد. 
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نام کتاب: اقتصاد
كد كتاب: 110221

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آشـنايی دانش آمـوزان پايـه دهـم بـا مفاهيم اصلـی و كليدی 
علـم اقتصـاد و چارچوب های تحليلـی خـرد و كالن اقتصادی 
و نيـز آشـنايی بـا نقـش و كاركـرد بازيگـران مهـم داخلـی و 
بين المللـی اقتصـاد از مأموريت هـای ايـن كتاب اسـت. انتظار 
مـی رود دانش آمـوزان بتوانند با اسـتفاده از مفاهيـم اين كتاب، 
به تجزيه و تحليل مسـائل جاری اقتصاد ايران و سياسـت های 

دهـة عدالـت و پيشـرفت و اقتصاد مقاومتـی بپردازند.
2. معرفى اجمالى محتوا

ايـن كتـاب بـا ورود به بيـان مفاهيم پايـة اقتصـادی و مروری 
بـر مقوله هـای بـازار، پول، بانـك و اقتصاد بين الملـل، اطالعات 
اوليـه و الزم بـرای يـك شـهروند معمولـی را ارائـه می دهـد و 
سياسـت هـای كلـی و مباحث جديـد اقتصاد انقالب اسـالمی 

مثـل اقتصـاد مقاومتی بـه بحث می گـذارد.
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های گذشته

سـاختار و جـداول اهـداف و محتـوای ايـن كتـاب همسـو و 
مطابق با كتاب های قبلی اسـت. سـعی شـده اسـت تا با برخی 
مثال هـای نويـن، مباحث جديد اقتصـاد ايران و سياسـت های 
جديـد مقـام معظم رهبـری به كتـاب افزوده شـود. همچنين 
سـعی شـده اسـت برخی از مشـكالت علمی بر طرف و نظرات 

وارده از معلمـان اسـتان ها اعمـال گردد.
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های گذشته

ارتقـای برخـی مباحـث علمـی، رفع برخـی اشـكاالت علمی، 
افـزودن مباحـث مربـوط  تبييـن بهتـر و مثال هـای بهتـر، 
اقتصـاد  اقتصـادی،  نام گذاری هـای  كلـی،  سياسـت های  بـه 
مقاومتـی، تحريـم اقتصـادی و مباحـث الگوی اسـالمی ايرانی 
پيشرفت، چشـم انداز 1404 و دهه عدالت پيشرفت از تغييرات 

جديـد كتاب  اسـت.
5. يادآوری

الزم اسـت معلمان محترم در دوره های آموزشـی و رفع اشكال، 
نرم افـزار برفـراز آسـمان و همچنين مجله رشـد توجـه ويژه اي 
داشـته باشـند و از بسـته هاي آموزشـيي ارائـه شـد در جهـت 

بهبـود روش تدريس كمـك بگيرند. 
6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 

و دوازدهم
فقط در پاية دهم ارائه می شود.
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سواد رسانه اى
واجب تر از نان شب

 در قــرن بيســتم، بــا ورود وســايل ارتبــاط جمعــی بــه عرصــه 
ــری  ــد و اطاعت پذي ــور ش ــار تط ــدرت دچ ــاختار ق ــی، س عموم
ــاع و  ــوس اقن ــدا و غيرملم ــيوه های ناپي ــر ش ــع تحت تأثي جوام
ــه دليــل بمبــاران   تبليــغ قــرار گرفــت. ســبك زندگــی افــراد ب
پيام هــای رســانه ای دســت خوش تغييــر شــد و رســانه در مقــام 
تــك دانــای مطلــق نقشــی عمــده در شــكل گيری رفتــار، عقايد، 
عواطــف و همچنيــن روابــط فــردی و اجتماعــی، برعهــده گرفت.
 غــور در حافظــه تاريخــی يــادآور آن اســت كــه درگذشــته ای 
نه چنــدان دور، كــودكان هم نســل مــن در ابتــدای شــب بــا ترنــم 
روح نــواز والديــن بــه خوابــی نوشــين فــرو می رفتنــد امــا از اوايــل 
دهــه 1370 بــه ويــژه اواخــر دهــه 1380 بــه مــوازات افزايــش 
ــريال های  ــور، س ــه در كش ــتاوردهای مدرنيت ــدی از دس بهره من
ماهــواره ای از طريــق قــاب تلويزيــون تــا پاســی از شــب انيــس 
ــی  ــه هژمون ــوب نظري ــدند و در چارچ ــا ش ــس خانواده ه و جلي
بــا ايجــاد ســونامی پخــش ســريال های عامه پســند، تســريع در 
بازمهندســی ســبك زندگــی را در مســيری مغايــر بــا ارزش هــای 

ملــی مذهبــی و قومــی موجــب شــدند.
ــراد كشــورمان در  ــای رســمی 20 درصــد اف  براســاس آماره
فاصلــه ســنی 15 تــا 24 ســال قــرار دارنــد1 لــذا می تــوان ادعــا 
نمــود كــه جامعــه ايرانــی جامعــه ای جــوان اســت و چــون در اين 
ــتفاده كنندگان از  ــن اس ــان پرمصرف تري ــنی، نوجوان ــف س طي
رســانه ها محســوب می شــوند؛ ضريــب  نفــوذ مصــرف رســانه ای 
ــه  ــر در مواجه ــن قش ــت. اي ــه اس ــتر از بقي ــان بيش ــن آن در بي
ــا رســانه از ســواد فنــی بااليــی برخــوردار اســت امــا از ســواد  ب
رســانه ای بی بهــره اســت كــه ايــن مهــم ســبك زندگــی آنــان را 
ــازد.  ــيب پذير می س ــانه ای آس ــای رس ــا پيام ه ــينی ب در هم نش
پيام هايــی كــه براســاس ويژگی هــای فــردی در بســتر اجتمــاع 
ــث  ــه مباح ــان ب ــدی آن ــش پايبن ــه كاه ــر ب ــد منج می توانن
ــف  ــر كيفيــت روابط شــان در نهاد هــای مختل ــی شــده، ب اخالق
ــط بيــن  ــه و مدرســه،  همچنيــن در رواب ــه خان جامعــه از جمل

ــی از آن  ــی حاك ــان گرهای پژوهش ــوند. نش ــذار ش ــردی اثرگ  ف
اســت كــه نســل نوجــوان و جــوان نســبت بــه نســل ميان ســال، 
ــن  ــد و اي ــتفاده می كنن ــواره اس ــای ماه ــتر از تلويزيون ه بيش
خــود حاكــی از آن اســت كــه هرچــه ميــزان اســتفاده از ماهــواره 
افزايــش يابــد، ميــزان گرايــش بــه معيارهــای مــدرن از جملــه 
در انتخــاب پوشــش، افزايــش و ميــزان گرايــش بــه معيارهــای 

ــد. ــش می ياب ــنتی كاه س
 فرزنــد ايــن زمانــه كــه بــا ژن ديجيتالــی در نقــش يــك كاربر 
پــا بــه عرصــه وجــود نهاده، بــه ســبب برخــورداری از طبــع نوجو 
ــای  ــه فناوری ه ــر متوج ــه تمام ت ــيفتگی هرچ ــا ش ــرا ب و نوگ
ــه  ــال آنك ــد، ح ــتقبال می كن ــده از آن اس ــدرن ش ــی م ارتباط
والديــن گذشــته گرا و محافظــه كارش در خــوف و رجــا بــا 
فناوری هــای اخيــر مواجــه شــده و طــی طريــق می كننــد . ايــن 
ــدرن،  ــه رســانه های م ــرد نســبت ب ــت در نگــرش و عملك ثنوي
ــی  ــه لحظــة شــكاف بين نســلی و نافرمان ــه افزايــش لحظــه ب ب
ــد می انجامــد. موضــوع رابطــة حضــرت موســی)ع(  نســل جدي
و خضــر نبــی در قــرآن كريــم، و شــاگردی حضــرت موســی)ع( 
نــزد خضــر و فرجــام ايــن ماجــرا می توانــد از ايــن منظــر محــل 
تدقيــق واقــع شــود كــه اگر نســبت بــه مقتضيــات زمانه اشــراف 
وجــود نداشــته باشــد، حتــی نبــی الهــی هــم دســت بــه عصيان 
ــا از  ــزون تحول ه ــرعت روزاف ــود س ــا وج ــن رو ب ــد. از اي می زن
ســويی و تأخــر فرهنگــی جوامــع در حــال توســعه نســبت بــه 
جوامــع توســعه يافتــه از ســويی ديگــر، ايــن مســئله نــه تنهــا 
ــا  ــوأم ب ــم ت ــه عل ــراد ب ــع دســت يابی اف ــد مان ــد و نباي نمی توان
ــای رســانه ای شــود،  عمــل در حــوزه شــناخت رســانه و پيام ه
بلكــه نســل گذشــته و حاضــر بايــد هم زمــان دانــش و مهارتــی 
را بياموزنــد كــه بتوانــد بــه هم زيســتی مســالمت آميز آن هــا بــا 

رســانه منتــج  شــود.
ــی تجــارب گذشــته در چارچــوب بوم شناســی ارتباطــی  بازبين
ــت  ــت و تشــديد محدودي ــال ممنوعي ــه اعم ــواه آن اســت ك گ

سیدغالمرضا فلسفی برنامه ها و دروس جديد
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ــن،  ــوژی انضباطــی و قفــس آهني ــه تكنول ــا تمســك ب ــوأم ب ت
تــوان جلوگيــری از ايــن ســيالن فرهنگــی را نــدارد؛ لــذا بــه نظر 
می رســد تنهــا راهــكاری كــه بيــش از دو دهــه صاحب نظــران 
علــم ارتباطــات اجتماعــی بــه آن اميــد بســته اند اهــدای 
كليــد ســواد رســانه ای )Media Literacy( بــه معلمــان، 

دانش آمــوزان و والديــن آن هاســت.
ــه  ــی ك ــن كتاب ــی اســت. اولي ــی قديم ــانه ای مفهوم ــواد رس س
در ايــن زمينــه نوشــته شــد كتــاب »فرهنــگ و طبيعــت« اثــر 
ــدن  ــس اســت كــه در ســال 1933 در لن ــد ليوي ــك ريمون فران
ــن كتــاب آمــده اســت: »بســياری از  چــاپ شــد. در مقدمــه اي
معلمــان و اســتادان انگليســی دچــار نگرانــی و شــك و ترديــد 
شــده اند. بــرای آنــان ايــن ســؤال به طــور جــدی مطــرح اســت 
كــه ايــن درس هــا كــه دانش آمــوزان در كالس فرامی گيرنــد در 
ــار، چــه  ــر تبليغــات، فيلم هــا و اخب ــل مــوج عظيــم و مؤث مقاب
اثــری می توانــد داشــته باشــد؟« ريشــة نگرانــی ليويــس در ايــن 
ــود. از  ــر ب ــت نابراب ــك رقاب ــاهد ي ــان او ش ــه در آن  زم اســت ك
نظــرگاه  ليويــس كالس درس در مقابــل رســانه  غول پيكــر 

ــيد.  ــر می رس ــوان به نظ ــف و نات ــی ضعي ــوود، رقيب هالي
از دهــه 1960 بــه بعــد يونســكو فعاالنــه بــه مبحــث »آمــوزش 
ســواد رســانه ای« ورود نمــود و بــه پشــتيبانی از آن همــت 
ــی اجــرا  گمــارد و تــالش كــرد در ايــن زمينــه برنامــه ای جهان
كنــد. از نظــر صاحب نظــران يونســكو، آمــوزش ســواد رســانه ای، 
ــرِی اّطالعاتــی  ــه راه كاری مناســب، تــوان جبــران نابراب ــه مثاب ب
بيــن كشــورهای توســعه يافتــه و در حــال توســعه را دارد. زيــرا 
ــرل و  ــد، كنت ــه تولي ــه ب ــعه يافت ــورهای توس ــه كش در حالی ك
توزيــع اّطالعــات می پردازنــد، كشــورهای در حــال توســعه 
دريافت كننــدة منفعــل اّطالعــات هســتند. ارتقــا بخشــيدن بــه 
ــير و  ــانه و تفس ــناخت رس ــور ش ــه منظ ــردی، ب ــای ف مهارت ه
ــد  تحليــل پيام هــای رســانه ای، تنهــا راهــی اســت كــه می توان
را در كشــورهای در  از رســانه ها  اســتفاده كنندگان  قــدرت 

حــال توســعه افزايــش دهــد و آنــان را از وضعيــت انفعــال صــرف 
خــارج كنــد. الزم بــه  ذكــر اســت كــه اصطــالح ســواد رســانه ای 
نخســتين بــار توســط مارشــال مــك لوهــان در ســال 1965 در 
كتــاب »درك رســانه: توســعه ابعــاد وجــودی انســان« وضع شــد. 
وی معتقــد بــود كــه در هنگامــة دهكــده جهانــی انســان ها بــه 

ســوادی جديــد بــه نــام ســواد رســانه ای نيــاز دارنــد.
ــواد  ــانه ای )CML(2، س ــواد رس ــز س ــف مرك ــا تعري ــق ب مطاب
ــی و  ــل، ارزش ياب ــی، تحلي ــرای دسترس ــی ب ــانه ای چارچوب رس
ــه بيــان ديگــر گســترش تفكــر  ــه كارگيــری رســانه اســت. ب ب
ــرای توســعة  انتقــادی و مهارت هــای توليــد و نقــد پيــام كــه ب
فرهنــگ رســانه ای قــرن 21 مــورد نياز اســت. ســواد رســانه ای از 
راه يــك فراينــد چهار مرحلــه ای، شــامل پرســش گری، ارزيابــی، 
واكنــش و رفتــار، بــه افــراد كمــك می كنــد تــا بــه توان منــدی 
در دسترســی، تحليــل، ارزش يابــی و توليد پيام  رســانه ای دســت  
ــانه  ــا رس ــط ب ــی مرتب ــاب دانش ــانه ای اكتس ــواد رس ــد. س يابن
ــا آن و همچنيــن مجموعــه ای از  جهــت بهره  منــدی و تعامــل ب
مهارت هاســت. لــذا از نظــر متخصصــان مركــز ســواد رســانه ای 
ــج  ــن پن ــه اي ــی پاســخ گويی ب ــانه ای در پ ــواد رس )CML(، س

ســؤال كليــدی اســت: 
1 چه كسی پيام را به وجود آورده است؟

ــب توجــه مخاطــب  ــرای جل ــه ای ب 2 چــه روش هــای خالقان
ــرار گرفتــه اســت؟ مــورد اســتفاده ق

3 درك و فهــم ارتباط گيــر از پيــام چقــدر متفــاوت از درك و 
فهــم ســاير ارتباط گيــران از همــان پيــام اســت؟

4 چــه نــوع ســبك زندگــی، ارزش هــا يــا ديدگاه هايــی در پيــام 
گنجانــده شــده يــا از پيــام حذف شــده اســت؟

5 هدف از ارسال پيام چيست؟
ــل  ــج اص ــوان در پن ــانه ای را می ت ــواد رس ــع، س ــان موّس ــه بي ب
ــردارد  ــاال را در ب ــوال های ب ــخ س ــوی پاس ــه نح ــه ب ــادی ك بني

دســته بندی كــرد:
1 همه پيام های رسانه ای ساخته می شوند )هويت(

2 پيام هــای رســانه ای از يــك زبــان رســانه ای بــا قواعــد خــود 
ســاخته می شــود )قالــب(

3 مخاطبــان مختلــف، مفهــوم موردنظــر خــود را از رســانه ها 
ــب( ــد )مخاط می گيرن

پنهــان در رســانه ها وجــود دارد  ارزش هــا و نظراتــی   4
)محتــوی(

5 اغلــب پيام هــای رســانه ای بــه شــكلی ســازمان دهی 
ــدف( ــد )ه ــدرت بينجام ــروت و ق ــب ث ــه كس ــا ب ــوند ت می ش
ــز از كژتابی هــای ذهنــی،  ــح آن جهــت پرهي آن چــه كــه تصري
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ــانه ای،  ــواد رس ــت س ــه ماهي ــه گرچ ضــرورت دارد آن اســت ك
ــانه ها  ــروزه رس ــه ام ــود ك ــان نم ــد اذع ــا باي ــادی اســت ام انتق
ــه  ــوری ك ــد، به ط ــود فرهنگی ان ــاط و نم ــزار ارتب ــن اب مهم تري
بــرای مشــاركت فعــال در عرصــة عمومــی، اســتفاده از رســانه ها 
ــانه،  ــری ضــروری اســت. رس ــور ام ــانه های نوظه ــژه رس ــه وي ب
ــت  ــال حاضــر موقعي ــا در ح ــه محــل مناقشــه اســت ام اگرچ
ــگاه مهم تريــن نهادهــای  ــواده، مدرســه و مســجد را در جاي خان
اجتماعــی شــدن در جامعــه معاصر تحت الّشــعاع قرار داده اســت. 
رســانه در تاروپــود و روال زندگــی روزمــره جــا افتــاده و عمــدة 
منابــع نمادينــی را كه مــا در تماس هايمــان و در تفســير پيوندها 
ــم  ــم، فراه ــه كار می بري ــان ب ــف هويتم ــان و در تعري و روابطم
می كنــد؛ پــس آمــوزش ســواد رســانه ای نــه بــه معنــی محــدود 
كــردن بلكــه مشــروط كــردن بهره منــدی از رســانه  و بــه طريــق 
ــتی  ــرای هم زيس ــر درك ب ــي ب ــی مبتن ــش و مهارت ــی دان اول

مســالمت آميز بيــن مخاطــب و رســانه اســت.
در ســال های گذشــته از طــرف مســؤالن كشــور صحبت هايی در 
زمينــه آمــوزش ســواد رســانه ای مطــرح شــد امــا هيــچ گاه جنبه  
عملــی نيافــت. مركــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی در 
ســال 1385 طــی گزارشــی، ضمــن انتقــاد از وضعيــت آمــوزش 
ســواد رســانه ای در كشــور اعــالم كــرد كــه ايــران بــا وجــود دارا 
بــودن شــرايط خــاص درونــی و بيرونی چون رشــد شهرنشــينی، 
گســترش تحصيــالت عاليــه، افزايــش جمعيــت جــوان و فعاليت 
ــواد  ــه س ــر در زمين ــی مؤث ــداز، اقدام ــای بران ــد گروه ه هدف من
رســانه ای انجــام نــداده اســت. دفتــر مطالعــات فرهنگــی مركــز 
ــانه ای  ــواد رس ــام »س ــا ن ــود ب ــزارش خ ــه گ ــا در ادام پژوهش ه
رويكــردی نويــن بــه نظــارت رســانه ای« پيشــنهادهايی را بــرای 
توســعة ســواد رســانه ای كشــور، در ســه بخش شــامل راه كارهای 
سياســتی، تقنينــی و اجرايــی، اعــالم كــرد. بــر ايــن اســاس، در 
بخــش راه كارهــای سياســتی، تحقيقــات و مطالعــات تطبيقــی 
بــرای ارايــه الگــوی مطلــوب ممكــن، وارد كردن ســواد رســانه ای 
ــن  ــوزش اي در نظــام آموزشــی رســمی كشــور الزم اســت و آم
ــال  ــه دنب ــديد ب ــی ش ــي عواقب ــای واقع ــونت در دني ــه خش ك
دارد، و ايفــای نقــش ديدبانــی و نظــارت دايــم بــر توســعه ســواد 
ــم  ــرای فراه ــه ب ــجم و همه جانب ــی منس ــانه ای و ارزش ياب رس
كــردن مســتندات مربــوط به اثربخشــی آموزش ســواد رســانه ای 
ــای  ــوزه راه كاره ــز در ح ــن مرك ــت. اي ــروری اس ــور ض در كش
تقنينــی نيــز نگاهــی قانون گذارانــه بــه ســواد رســانه ای از منظــر 
ــی  ــای ارتباط ــر پروژه ه ــی در براب ــی و دفاع ــزار نظارت ــك اب ي
آمــوزش  بــه  بودجــه ای  اختصاص رديف هــای  و  هدف منــد 
ــه  ــی را توصي ــن بودجــه ســال های آت ــانه ای در قواني ســواد رس

ــی و  ــز اقدامــی عمل ــه ني ــن زمين كــرد كــه ســوگ مندانه در اي
نظام منــد انجــام نگرفــت. در گــزارش مركــز پژوهش هــا تصريــح 
شــد كــه اكنــون ســواد رســانه ای يكــی از كارامدتريــن ابزارهــای 
نظارتــی مــورد توجــه كشــورهای پيشــرفته اســت و بــا عملياتــی 
كــردن ايــن دانــش و مهــارت نــه تنهــا فرهنــگ ايرانیـ  اســالمی 
تقويــت، بلكــه بخشــی از حقــوق مخاطــب نيــز تأميــن می شــود.
نيك بختانــه پــس از ســال ها، انتظــار بــه پايــان رســيد و 
ــی  ــورای عال ــة ش ــاس مصوب ــر اس ــال1394، ب ــاه س در بهمن م
آموزش وپــرورش، مقــرر شــد كــه بــرای اولين بــار در تاريــخ نظــام 
تعليم وتربيــت عمومی رســمی كشــور طی ســال تحصيلــی 96-

95، كتــاب درســی بــا عنــوان »تفكــر و ســواد رســانه ای« در دفتر 
تأليــف كتاب هــای درســی ابتدايــی و متوســطة نظــری توليــد و 
ــا دانش آمــوزان پايه هــای  وارد فراينــد آموزشــی كشــور شــود ت
دهــم و يازدهــم، در قالــب درســی انتخابــی امــكان بهره منــدی 
از كتــاب و ديگــر اجــزای مختلــف بســتة آموزشــی آن را بيابنــد. 
ايــن در حالــی اســت كــه مديــران مــدارس در چارچــوب بنــد 
5-5 ســند تحــول بنياديــن و بنــد 13-2 ســند برنامــه درســی 
ملــی بــا عنايــت بــه اهميــت موضــوع می تواننــد آمــوزش ســواد 
ــا پايــان دورة متوســطه مطمــح  رســانه ای را از پيش دبســتانی ت
نظــر قــرار دارنــد. اميــد اســت بــا انجــام اين مهــم گامی بلنــد در 
حــوزه آمــوزش ســواد رســانه ای در كشــور و بــه تبــع آن تربيــت 

شــهروند مســئول برداشــته شــود.
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دكتر محمود معافي برنامه ها و دروس جديد

زندگئ واقعئ در محتواى 
برنامة درسى پاية دهم
منظـور از ارتبـاط محتـوا )دانش هـا، مهارت هـا، باورهـا، 
فضيلت هـا و بصيرت هـا( بـا زندگـی واقعی، يعنـی ارتباط 
برنامـه درسـي بـا زندگـی شـخصی و زندگـی اجتماعـی. 
يكـی از اصـول انتخـاب اهـداف و محتـوای برنامه درسـی 
توجـه بـه نيازهـای 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 
اشـياء  سـاخت  سياسـي،  و  اجتماعـي  فعاليت هـاي  در 
هنـري و نيـز دخالـت در محيط زيسـت )مثبت يـا منفي( 
نمونه هايـي از ايـن ابعـاد اسـت. مرتبـط سـاختن اهـداف 
برنامـه درسـی و موضوعـات يادگيـری بـا زندگـی روزمره 
دانش آمـوزان يكـی از اصـول مهـم در برنامه ريزی درسـی 
اسـت كه غفلـت از آن موجب می شـود از كارآيـی و تأثير 
برنامـه درسـی كاسـته شـود. )تپـو و رانيكمائـی، 2004(. 
ارتبـاط محتـوا بـا زندگـی دانش آمـوزان به طور مسـتقيم، 
بـر عالئق آن هـا به يادگيـری؛ تأثيـر می گـذارد )هارمين، 
2006( و سـبب می شـود كه بتوانند از  موضوعات درسـی 
كـه در مدرسـه يادگرفته انـد در زندگـی روزمـره خـود 
اسـتفاده كننـد )دوريـن و كـورب، 2009 (. پژوهش هـاي 
يادگيـري  اگـر موضوعـات  متعـدد نشـان مي دهـد كـه 

باشـد،  مرتبـط  فراگيـران  روزمـره  زندگـي  بـا  مدرسـه 
آمـوزش و يادگيـري آن هـا معنادارتر خواهد بـود تا جايي 
كـه دانش آمـوزان می تواننـد از آن هـا در زندگـي  حـال و 

آينـده خود بهـره بگيرنـد. )امانـی، 1394(.
پيونـد محتوا با موضوعات يادگيری خارج از مدرسـه و نيز 
بـا زندگـي، نه تنها موجـب افزايش رغبـت دانش آموزان به 
يادگيـری می شـود بلكـه موجـب می گـردد دانش آمـوزان 
بـا مسـايل زندگـی آگاهانـه برخـورد كننـد و توانايی حل 

مسـايل زندگی را پيدا كنند )شـريعتمداری، 1365(.
موجـب  زندگـی  موضوعـات  بـا  محتـوا  دادن  ارتبـاط 
مي شـود تـا دانش آمـوزان، زندگی خـارج از مدرسـه را به 
كالس بياورنـد، و در عيـن حال  بيـن موضوعات يادگيری 
در مدرسـه بـا مصاديـق آن ها در خـارج از مدرسـه، پيوند 

گردد. برقـرار 
بحـث در مـورد ارتبـاط محتوا بـا زندگـی را اولين بار جان 
ديوئـی در قرن گذشـته مطـرح كرد. او نظريـة »يادگيری 
از طريـق عمـل« را بـر مبنای ايـن نظريه مطـرح كرد كه 
انسـان زمانـی خـوب يـاد می گيـرد كـه بـه شـكل عملی 
درگيـر در يادگيـری موضوعاتی شـود كه بـرای او معنادار 
و مهم باشـد. متأسـفانه امـروزه بسـياری از معلمان تصور 
می كننـد كـه بـا دادن تمرينـات بيشـتر بـه دانش آموزان 
يادگيـری آن هـا عميق تـر خواهد شـد. امـا تحقيقات فرد 
نيومن نشـان داد كه اين گونه نيسـت. نيومن، از دانشـگاه 
ويسكانسـين، درخصـوص اعتبـار علمـی محتـوا و ارتباط 
دانـش بـا زندگـی يـك رشـته اسـتانداردها را درخصوص 
اعتبـار علمی- آموزشـی، اعتبار علمی عملكـرد دانش آموز 
و اعتبـار ارزشـيابی و وظايـف يادگيری را  پيشـنهاد كرده 
هليـج،  و  دبليـو، سـی.  ام. سـكادا،  اف،  )نيومـن،  اسـت 

جی جـی، 1995(.
اسـتانداردهاي مذكـور تصويـری از اعتبـار علمـی محتـوا 
را در برابـر ديـدگان مـا ترسـيم می كنـد. اسـتانداردهای 

نيومـن در سـه گـروه دسـته بندی شـده اسـت.
1 سـاختار دانش: دانش آمـوزان بايد حقايـق، مفاهيم 
و مهارت هايـی را كـه يـاد گرفته اند در سـاخت دانش های 

تـازه و بـا دركی جديد بـه كار گيرند.
1 تحقيـق منظـم: دانش آمـوزان بايد در يـك تحقيق 
منظـم، كـه بـر مبنای دانشـی مناسـب و دركـی عميق از 
محتـوا و روش هـای علمـی منظـم شـكل می گيـرد، و از 
طريـق ارتبـاط پيچيده بيـن ايده های اصلـی نمايش داده 

می شـود شـركت كنند.
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1 ارزش هـای فرا مدرسـه ای: عملكـرد آموزشـی بايد 
ارزشـی فرامدرسـه ای داشـته باشـد؛ الزمـه آن هـم ايـن 
اسـت كه محتوا در درجه اول معنادار باشـد و ارزش آن را 
داشـته باشـد كه مورد اسـتفاده معلم در فرايند ياددهی ـ 
يادگيـری قرار گيـرد. ارزش هاي فرامدرسـه اي بايد نتيجه 
كار در يـك روش معنـادار و حاصـل ارتبـاط بـا مخاطبان 
خارج از مدرسـه باشـد. اين كارها، هم ممكن اسـت برای 
دانش آمـوز جنبـه فردی داشـته و به لحاظ ارزشـی سـاده 
باشـد، و هـم ممكـن اسـت انعكاسـی از وظايـف افـراد در 

باشـد. دنيای واقعی 
ارزش هـای  اسـتانداردها  ايـن  چالش برانگيزتريـن 
بـرای  آن  اجـرای  گذشـته  در  كـه  اسـت  فرامدرسـه ای 
دانش آمـوز، خانواده هـا و يـا مدرسـه بـا مشـكالتی همراه 
بـود، امـا امـروزه بـا اختـراع تكنولوژی هـای جديـد مانند 
بـا  می تواننـد  دانش آمـوزان  وبالگ هـا،  و  ويكی هـا، 
مخاطبـان خـارج از مدرسـه به شـيوه ای مؤثـر و مطمئن 
ارتبـاط برقـرار كننـد. بـرای مثـال فناوری هايـی نظيـر 
اجـازه  دانش آمـوزان  بـه   GarageBand و  i movie
می دهـد كه با مشـاركت گروهـی پروژه ها و يـا تحقيقاتی 
را بـه كمـك دانش آمـوزان مدرسـه خـود، دانش آمـوزان 
سـاير مـدارس محلـی، ملـی و حتـی دانش آمـوزان سـاير 
كشـورها، در صورت دانسـتن زبـان مردم آن كشـور، اجرا 

. كنند
 يادگيـری عميـق با مـدل فرد نيومـن درهم تنيده شـده 
اسـت و هـرگاه بـا مدل يادگيری سـطحی مقايسـه شـود 
تفـاوت آن هـا قابـل درك اسـت؛ )جـداول )الـف( تـا )ر( 

صفحـات 82 -84 ( 
يادگيـری عميـق سـبكی اسـت كه به طـور طبيعـی برای 
برخـی از دانش آموزان حاصل می شـود. در حقيقت ادبيات 
يادگيـری عميق بسـيار نزديـك به ادبيـات يادگيری خود 
ـ راهبـر اسـت. )يعنی همان ادبياتی كه برای قرن بيسـت 
و يكـم مـورد نيـاز اسـت(. با ايـن حـال عـادات يادگيری 
عميـق را می تـوان در دانش آموزان تشـويق كرد. يادگيری 

عميـق نياز به آمـوزش عميق دارد. معلمـان بايد با تعيين 
تكاليـف چالش برانگيـز، دانش آموزان را به كشـتی گرفتن 
بـا مفاهيـم و مهارت هـای برنامـه درسـی ترغيـب كنند و 
مـدت زمانـی را برای انجـام اين كار نيـز پيش بينی كنند.

نيومـن درخصـوص رابطـة محتـوای معتبـر و مرتبـط بـا 
زندگی و تأثير آن در پيشـرفت تحصيلی، دو گروه مطالعه 
را مورد بررسـی قرار داده اسـت. گروه اول مطالعه ای است 
كـه در آن، نيومـن تأثيـر محتـوای علمی معتبـر و مرتبط 
بـا زندگـی را در پيشـرفت تحصيلـی دانش آمـوزان مـورد 
بررسـی قرار داده اسـت )نيومن، اف، ام. ماركز، اج. لويس، 
اس و كامـوران، 1996( و گـروه دوم مطالعـه ای اسـت كه 
طـي آن ارتبـاط بيـن دو مقولـة محتوای علمـی و مرتبط 
بـا زندگـی را، در 100 كالس از مـدارس عمومی شـيكاگو 
بررسـي كـرده اسـت. )نيومـن، اف، ام. بريـك، آ، اس، و 
نـاگاواگا، 2001(. در مطالعـه دوم نيومـن، رابطـه اي قوی 
بيـن محتوای علمـی معتبر و مرتبط بـا واقعيات زندگی و 
پيشـرفت تحصيلی دانش آموزان كشـف كرده است. وي و 
همـكاران او از آزمـون مهارت هـای پايه رياضـی و خواندن 
آيـووا اسـتفاده كرده انـد و متغيرهايـی ماننـد نـژاد، طبقه 
اجتماعـی، جنسـيت و پيشـرفت های قبلـی دانش آموزان 

را در مطالعـه خـود تحـت كنترل قـرار داده اند. 
از  كـه  مدارسـی  مي دهـد  نشـان  مطالعـه  ايـن  نتيجـة 
تكاليـف چندوجهـی و مرتبـط بـا زندگـي اسـتفاده كرده 
بودنـد ميزان پيشـرفت تحصيلی شـان 20 درصـد باالتر از 
ميانگين پيشـرفت تحصيلی كشـوری بـود، و برعكس، آن 
دسـته از مـدارس كـه از تكاليـف رايج و سـنتی اسـتفاده 
كـرده بودنـد، عملكـرد تحصيلی شـان 25 درصـد كمتر از 
ميانگيـن پيشـرفت تحصيلـی كشـوری بـود. ايـن مطالعه 
در كالس هـای سـوم، ششـم و هشـتم انجـام شـده بـود. 
امانـی در پژوهش خـود ) 1394( تحت عنوان »طراحی و 
تدويـن مدلـی كارآمد بـرای بهبود وضعيت آمـوزش علوم 
در كالس  هـای فاقد امكانـات كافی و بررسـی ميزان تأثير 
آن بـر پيشـرفت تحصيلـی دانش آمـوزان پايـة هشـتم« 
نشـان داده كـه اسـتفاده از چهـار متغيـر 1. ارتبـاط دادن 
محتـوا بـا زندگـی واقعـی، 2. رويكـرد سـاختن گرايی، 3. 
 انجـام فعاليت هـای دسـت ورزی و مهارت هـای فرايندی و 
داراي  پايانـی،  و  مسـتمر  ارزشـيابی  از  بهره گيـری   .4
انـدازه اثـري معـادل 0/35 درصـد در مقيـاس مويجـس 
)حـد متوسـط( بـوده اسـت. امانـی در ايجاد ارتبـاط بين 
محتـوای علـوم و زندگی واقعـی دانش آمـوزان راهكارهای 

اين مطالعه نشان مي دهد مدارسى كه از 
تكاليف چندوجهى و مرتبط با زندگي استفاده 
كرده بودند ميزان پيشرفت تحصيلى شان 20 
درصد باالتر از ميانگين پيشرفت تحصيلى 
كشوری بود



77 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(

زيـر را توصيـه كـرده اسـت:
1 اختصـاص دادن زمـان معينـي از هـر جلسـه درس 
بـه بيـان مثال هايـي از كاربـرد درس در زندگـي روزمـره 

دانش آمـوزان؛ توسـط 
2 بيـان مثال هايـي از كاربـرد موضـوع درس در زندگـي 

فـردي و اجتماعـي توسـط معلم؛
3 اجـراي تجربيـات و آزمايش هـاي علمـي در خـارج از 

مدرسـه )خانـه يـا محيط بيـرون از مدرسـه(؛
4 دعـوت از والديـن متخصـص و يا كارشناسـان باتجربه 
در ارتبـاط بـا زمينه هـاي درسـي و ارتباط آن بـا واقعيات 
زندگـي و ايـراد سـخنراني و يـا يـك بحـث مختصـر در 

درس؛ كالس 
5 برگـزاري گـردش علمـي  كوتـاه، بـه منظـور بازديد از 

كارخانه هـاي نزديـك، مراكـز علمـي، پارك هـا و غيـره،
6 تشـويق دانش آمـوزان بـه تهيـه برگه هـاي اطالعاتـي 
جملـه  از  مدرسـه  فضـاي  در  نصـب  بـراي  كوچـك 
راهروهـا و حيـاط مدرسـه كـه اطالعـات ارزشـمندي را 
دربـاره موضوعـات مختلـف در اختيـار دانش آمـوزان قرار 
مي دهـد. براي مثال كپسـول آتش نشـاني، 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. 

7 تشـويق دانش آمـوزان بـه جسـت وجو و تهيـة اخبـار 
علمـي  و يا فنـاوري كه بتـوان آن ها را در تابلـوي اعالنات 
كالس يـا مدرسـه نصب كـرد. اين اطالعـات فرصت هايي 
را بـراي بحـث دربـارة آن هـا فراهـم مي كنـد. بـه عـالوه، 
سـاير مواد جالـب نظيـر آزمايش هاي جادويـي، لطيفه ها، 
شـوخي ها و غيـره در صورتي كـه با علـوم و جامعه مرتبط 
باشـد قابليـت اسـتفاده دارد. منابـع يونسـكو ) 1991( 
درخصـوص ارتبـاط محتوا با زندگـی واقعی، قلمـرو آن را 
 Content( اين گونـه تعريـف كرده اند: ارتبـاط محتوايـی
بـه  اشـاره  آموزش وپـرورش  زمينـه  در   )revelance
گسـتره ای دارد كـه در آن محتـوا بـا نيازهـا، عاليـق، و 
توانايی های عقالنی و جسـمانی فرد از يك سـو، و از سـوی 
ديگـر باارزش هـا و اهـداف و آرمان هـای جامعـه مرتبط و 
متناسب سـازی می شـود. به طور خـاص ارتبـاط محتوايی 
و تربيتـی آموزش وپـرورش ممكـن اسـت بـا يكـی از پنج 

حيطة زيـر مرتبط باشـد:
1 بـا سـن، توانايی، نيازهـا، عاليق و آرزوهـا و آرمان های 

و جامعه؛ افراد 
2 بـا شـغل و زبان والديـن، سـنت ها و ارزش های جامعه 

غيره؛ و 
3 بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال دانش آمـوزان در مناطق 

شـهری و روستايی؛
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يادگيري سطحييادگيري عميق

ارتباط فراگير با موضوعات درسي و يادگيري سطحي و طوطي وار است.ارتباط فراگير با موضوعات كليدي محتوا عميق و معنادار است.

از شيوه هاي كوركورانه تقليد مي كند.شواهد را مورد استفاده قرار مي دهد و طرح هايي را تدوين مي كند.

تمركز فراگير بر حداقل امكانات و يادگيري است.تمركز آموزش بر رشد فراگير و درك و فهم او است.

مقصد يادگيري كشف منظور ديگري است.مقصد يادگيري كشف معاني براي خود است.

الف: درس راهنماي تربيت بدني
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط محتوا با ســالمت جســماني و مهارت هاي اجتماعي، ارتباط با طبيعت، 
ارتباط با اشــيا و وسايل )ساحت تربيت جســماني و زيستي و ساحت تربيت 

اجتماعي و تربيت حرفه اي(

انجام درســت امور روزمره زندگي، انجام درست كارهاي شغلي و 
توجه به حالت بدن در زمان نشستن، خوابيدن، راه رفتن، مطالعه، 
و انجام كارهايي مانند اتوكاري، استفاده از جاروي برقي و وسايل 
نجاري، استفاده از امكانات طبيعت براي گذران اوقات فراغت، انجام 
تفريحات سالم، داشتن يك زندگي فعال به جاي يك زندگي بدون 
تحرك، مهارت در استفادة درست از وسايل ورزشي، برخورداري از 

روحية همكاري و تعامل اجتماعي با ديگران

اگر متنى 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

ب: درس تفكر و سواد رسانه اي
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط دادن رسانه ها با زندگي فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف، ارتباط رسانه 
با زندگي مجازي، ارتباط با ســبك زندگي، ارتباط با شــغل و حرفه ، ارتباط با 

مصرف. )ساحت تربيت اجتماعي و فناوري و حرفه اي(

رســانه ها و اهداف تبليغي آن ها، منافع سازندگان پيام، شناخت 
ارزش هاي آموزشــي آشــكار و پنهان رســانه ها و ارزش هايي كه 
بــه عمد از آمــوزش آن ها غفلت مي ورزند، اســتفادة درســت و 
نادرست از رسانه ها )موبايل، اينترنت و بازي هاي  رايانه اي، راديو و 
تلويزيون، روزنامه ها(. نقد و بررسي رسانه ها و تأثير آن ها بر تفكر، 
تصميم گيري ها و سبك زندگي ما، رسانه ها و هويت سازي، رسانه ها 
و وحدت ملي، رسانه ها و كسب و كار، تفاوت واقعيت هاي اجتماعي 

و واقعيت هاي رسانه اي، مهارت در توليد پيام براي يك رسانه

4 بـا تعليم وتربيـت دانش آمـوزان، مهارت هـای شـغلی، 
مهارت هـای يادگيـری و انگيزه هـا و محرك هـای مـورد 

نيـاز  در آينـده در مراحـل مختلـف زندگـی؛ 
جهانـی،  صلـح   ماننـد  جهانـی؛  نيازهـای  بـا    5

قبيـل. ايـن  از  مـواردی  و  فقـر،  محيط زيسـت، 
زندگـی انسـان دارای دو بعـد اصلـی، يكـي بعـد فـردي 
و ديگـري بعـد اجتماعـي، و تعـدادی ابعـاد فرعـی اسـت. 

بعـد فـردی، يـا بعـد وجـودی انسـان، متشـكل اسـت از 
ابعـاد  جسـمانی و زيسـتی، عاطفـی و اخالقـی، عقالنـی، 
معنـوی، هنـری و زيباشـناختی، و بعـد اجتماعـی داراي 
ابعـادي اسـت مانند: ابعـاد علمـی و فناورانـه، اقتصادی و 
حرفـه ای، مشـاركت های اجتماعـی و سياسـی و تعامـل 
بـا محيط زيسـت. )مبانـی نظـری سـند تحـول بنياديـن، 

ص160(.   1390 آذرمـاه 
بنابرايـن همان طـور كـه گفتيـم برنامـه درسـی شايسـته 
اسـت بـا ايـن ابعاد  مرتبط باشـد تا بين محتـوای آموزش 
و زندگـی رابطـه برقـرار شـود. اكنون بـا توجه بـه آنچه تا 
اينجـا خوانديم سـعی خواهيم كـرد مصداق هايـي از انواع 
ارتبـاط محتـوای كتاب هـای درسـی پايـه دهم بـا زندگی 
واقعـی دانش آمـوزان در ابعـاد مختلـف تربيـت، در جدول  

)2( نشـان دهيم. 
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ج: درس آمادگي دفاعي
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با زندگي فردي و اجتماعي، ارتباط با زندگي محلي )روستايي و شهري(، 
ارتباط با امنيت ملي، ارتباط با نيازهاي جهاني، اعم از تهديد و ناامني در دنياي 
امروز تا صلح و مســايل جهاني )ســاحت تربيت اعتقادي و سياســي و تربيت 

حرفه اي(

امنيــت در محله و ارتباط با مراكز دفاعي در ســطح روســتا و 
شــهر، وظايف حفاظتي افراد، بررســي ناامني در دنياي امروز و 
سطوح ناامني، يگان هاي حافظ امنيت در كشور، جنگ تحميلي 
و احســاس نياز به خودكفايي در ساخت سالح هاي مورد نياز و 
توليد فناوري هاي نظامي پيشــرفته، مراحل دفاع از كشــور در 
جنــگ تحميلي، آمادگي در برابر تهديدهاي دشــمن، ضرورت 
خودباوري و اعتماد به نفس، سبك زندگي رزمندگان اسالم، نقد و 

بررسي عملكرد مدافعان حرم اهل بيت عصمت و طهارت

چ: درس هاي فيزيك، و رياضي )رشته انساني(
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

1. ارتبــاط با زندگي فــردي، ارتباط با پديده هاي فيزيكــي در محيط زندگي، 
ارتباط با صنعت و فناوري، ارتباط با پزشكي و سالمت.)ساحت علمي؛ اقتصادي، 

زيستي(

كاربرد اصول و قوانين فيزيك در ساخت اشياي مختلف، مانند سامانة 
مكان يابي جهاني، قطار مغناطيسي و كاربرد ابزارهاي اندازه گيري، مانند 
كوليس و ريزسنج در ساخت اشياء، چگالي و كاربرد آن در زندگي روزانه 
مانند تعيين سنجش تراكم استخوان، شــناوري و اصل ارشميدس و 
كاربردهــاي آن، حركت و اصل برنولي و كاربردهاي آن، كاربرد مواد در 

ساخت اشيا، كاربردهاي نانو در زندگي، صنعت و پزشكي.

2. ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي و برنامه ريزي هاي اجتماعي )ســاحت علمي، 
اقتصادي و حرفه اي، اجتماعي(

در مثال ها 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 طرح ها، 
محاســبه تابع هاي هزينه سود و درآمد، محاســبه درصد آلياژ 
مورد اســتفاده در ساخت مواد، ترسيم نمودار فعاليت ها در مورد 
فروش، سود و يا زيان واحدهاي توليدي، پيش بيني رشد مثبت 
و يا منفي جمعيت، بــرآورد نمونه هاي آماري و كاربرد آن ها در 

پيش بيني بيماري ها، تصادفات و غيره نشان داده شود

ح: درس تاريخ
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با زندگي گذشــتة بشر، ارتباط با فرهنگ و تمدن هاي گذشته، ارتباط با 
مشاغل، ارتباط با جامعه )ساحت تربيت اجتماعي و سياسي(

تاريــخ و رابطــه آن بــا ميهن دوســتي، تاريخ و تأثيــر آن در 
تقويت هويت ملــي، معرفي تمدن هاي گذشــته )ايران، يونان، 
هند، چين، روم، مصر و بين النهرين، اديان گذشــته( مشــاغل 
گذشته )سفالگري، نقاشــي، پارچه بافي، پيكرتراشي، موسيقي، 

ديوانساالري، شيشه گري، جنگ افزارسازي، معماري، تجارت(

خ: درس زيست شناسي
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با ســالمت فردي، ارتباط با سالمت جمعي، ارتباط با تكنولوژي، ارتباط 
با پديده هاي طبيعي )ســاحت تربيت علمي و فناورانه، ساحت تربيت جسماني 

و زيستي(

زيست شناسي در خدمت جامعه )تهيه غذاي سالم و كافي، حفظ 
بوم سازگان، تأمين انرژي هاي تجديدپذير، تأمين سالمت انسان(، 

نكات بهداشتي در ارتباط با گياهان و جانوران، آلودگي هوا.
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د: درس جغرافيا
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با طبيعت، ارتباط با محيط زيســت، ارتباط با كشــاورزي و فعاليت هاي 
اقتصادي، ارتباط با صنعت،  ارتباط با گردشگري )ساحت تربيت علمي، اقتصادي 

و زيست محيطي(

نقش  عوامل طبيعي بر زندگي انســان، آب و هوا و فعاليت هاي 
كشــاورزي، شيوه هاي معيشــت در مناطق مختلف جغرافيايي، 
مسايل زيست محيطي در مناطق مختلف ايران، دريا و فعاليت هاي 

اقتصادي، گردشگري در مناطق مختلف ايران.

د: درس هاي علوم اجتماعي، فارسي و نگارش
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با جامعه، ارتباط با فرهنگ و دين، ارتباط با تاريخ كشور، ارتباط با ادبيات 
كهن كشور، ارتباط با اعتقادات ديني و مذهبي و سياسي، ارتباط با ادبيات بومي، 
ارتباط با ادبيات جهان، ارتباط با شخصيت ها و مكان ها )ساحت تربيت اجتماعي، 

اعتقادي، اخالقي و فرهنگي(

كنش هاي اجتماعي در جامعه، ابعاد واليه هاي اجتماعي، فرهنگ 
و هويت، هويت ايراني، قدرت و حكومت در جامعه.

در كتاب فارسي تالش شده است از طريق ادبيات تعليمي، بومي، 
غنايي، ادبيات پايداري، داســتاني، مذهبي، حماســي و ادبيات 
انقالب اسالمي، و نيز از طريق شخصيت هاي مؤثر و ادبيات جهان 
ارزش هاي اعتقادي، سياســي، اخالقي و زيبايي شناختي معرفي 
شــود تا دانش آموزان ضمن يادگيري مهارت هاي زباني با ميراث 

ادبي خود نيز آشنا شوند.

ر: درس هاي زبان عربي و زبان انگليسي
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با نيازهاي مســافرتي و تأمل با گردشــگران خارجــي جامعه، ارتباط با 
فرهنگ و دين، ارتباط با مؤسسات اجتماعي و محيط زيست

درك و فهم بهتر قرآن و زبان فارسي، آشنايي با آيات و احاديث 
پركاربرد، توانايي در مكالمه به هنگام سفرهاي زيارتي در عتبات 
عاليــات و يا برخورد با گردشــگران خارجي، لزوم حفظ وحدت 
بين قوميت ها، آشــنايي با آالينده هاي زيست محيطي و برخي از 
مؤسسات اجتماعي، ارتباط با نيازهاي تحصيلي و شغلي آينده و 

معرفي برخي از مشاغل.

خ: درس شيمي
مصداق هاراهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

ارتباط با خداشناســي، ارتباط با طبيعت، ارتباط با فعاليت هاي انســاني مانند 
كشــاورزي، صنعت و تكنولوژي، پزشكي، فعاليت هاي توليدي و محيط زيست، 

)ساحت تربيت علمي و فناورانه، ساخت تربيت زيستي(

طبيعت و خداشناســي، تركيب مواد در طبيعت، خواص مواد در 
طبيعت، انواع كاربردهاي مواد طبيعي و مصنوعي در زندگي، آثار 
زيانبار كودهاي شيميايي و نيتروژن دار بر محيط زيست، باران هاي 
اســيدي و آثار زيانبــار آن ها بر طبيعت و انســان، آثار اقتصادي 
خوردگي مواد، اكسايش آهن، آلومينيم و نقره و كاربردهاي آن ها در 
زندگي روزانه، آالينده هاي صنعتي در اراك و خوزستان، مواد مؤثر 
در تخريب اليــة اوزن، نقش ما در كاهش آلودگي، آب و تأثير آن 
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 
آالينده هاي آب، آب هاي يون زدايي شده و كاربردهاي آن، آب هاي 
معدنــي و آثار درماني آن ها، فرايند تصفيه آب، آب دريا منبع مواد 

شيميايي، تصفيه فاضالب ها و راه هاي بازگرداني آن ها به طبيعت.
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به سوى 
تحول كالس درس

»بـه سـوي تحـول كالس درس« عنـوان مقالـه اي اسـت كـه 
دكتـر محمود امانـي طهراني مديركل دفتـر تأليف كتاب هاي 

درسـي تهيه كرده اسـت.
ايـن مقالـه در سـه بخـش بـا عناويـن: رسـانه هاي آموزشـي 
پرشـمار، طراحـي آموزشـي و بـرون  داده هـاي قابـل ارائـة 

يادگيـري تبييـن و تدويـن شـده اسـت.
كالس درس كانـون شـكل گيری يادگيـری اسـت. پژوهش ها 
نشـان می دهـد، طراحـی آموزشـی در كالس هـای درسـی 
ايـران، مشـخصه هايی دارد كـه كامـاًل تكـرار می شـوند. ايـن 
مشـخصه ها گاهـی موجـب رشـد دانش آمـوزان می شـوند و 
گاهـی جلـوی رشـد آن هـا را می گيرنـد. نتايـج پژوهشـی كه 
در كالس هـای درسـی پنـج اسـتان ايـران انجام شـده نشـان 

مـی دهـد كه:
1. دانش آموزان در كالس ها، معموالً ساكت می نشينند؛

2. ادارة كالس، بيشـتر بر عهدة معلم اسـت و او تسـلط كاملی 
بر كلية فعاليت های كالسـی دارد؛

3. بسـياری از برنامه هـای كالس بـه برنامه هـای حافظه مـدار 
معطـوف می شـود و در عمل، به خاطر سـپردن آنچه كه معلم 
در فراينـد يادگيـری روی آن هـا تأكيد می كند بسـيار اهميت 

دارد؛
4. معلمـان عمدتـاً از روش های دسـتوری اسـتفاده می كنند؛ 
كارهـای  دانش آمـوزان می خواهنـد  از  يعنـی خيلی وقت هـا 
معينـی را انجام دهند و اين خواسـتة خود را به طور مسـتقيم 

ابـراز و بيـان می كنند!
5. معمـوالً از دانش آموزان خواسـته نمی شـود آنچـه را كه ياد 
گرفته انـد در موقعيت هـای جديـدی بـه كار ببرنـد يـا تعميم 

دهند.
6. معلمـان، اغلـب، فراينـد ياددهـی ـ يادگيـری را براسـاس 
شـيوه ای كـه كتاب درسـی ارائـه كرده اسـت اجـرا می كنند.
اگـر مجموعـه نتايـج فوق و نيـز نتايـج پژوهش هـای ديگر را 
مدنظـر قـرار دهيـم به نظر مي رسـد نيازمند راه حلي هسـتيم 
كـه از طريـق آن كالس هـای درس را احيـا كنيـم و فراينـد 
موجـود را بـه فراينـدی پويـا و فعـال ارتقـا دهيـم تـا نتايـج 
بهتـري را به دسـت آوريـم. اما قبل از طـرح راه حلي كه به آن 
مثلـث تحـول كالس درس مي گوييـم الزم اسـت به اين نكته 
توجـه كنيـم كـه امـروز بسـياری از مـدارس ايـران بـه ِصرف 
كالس درس تقليـل پيـدا كرده انـد. يعنـی دانش آمـوزان بـه 
مدرسـه می آينـد، بـه كالس درس مي رونـد و سـپس به خانه 
بازمي گردند؛ چون بيشـتر مدارس فاقد برنامه های غيررسـمی 
و غيركالسـی، از قبيـل فعاليت هـای آزاد، پرورشـی، ورزشـی، 
نمايـش، سـرود و ديگر فعاليت هايی كه به جّو مدرسـه هويت 
خاصـی می دهد، هسـتند. بنابرايـن حضـور در كالس، تقريباً 
همـة زمـان حضـور در مدرسـه را به خود اختصـاص می دهد. 
از اين روسـت كـه می گوييـم بايد بـر روی اين مسـئله تمركز 
شـود كـه چـه بايد كـرد تا كالس های درسـی، بيـش از پيش 
سـبب رشـد و ارتقای بيشـتر دانش آموزان شـوند. اينجاسـت 
كـه طـرح مثلث مذكـور معنا پيـدا می كند. مثلث مـورد نظر 
كـه به نظـر مي رسـد می توانـد به بهبـود وضعيـت كالس های 

درس منجر شـود شـامل سـه ضلع به شـرح زير اسـت:
1. رسـانه های آموزشـی پرشـمار )بسـتة آموزشـي بـه جـاي 

درسـي(؛ كتاب 
2. طراحی آموزشی فعال، رشددهنده و قابل پيمايش؛

3. برون دادهای قابل ارائة يادگيری، توسط دانش آموزان.
ضلـع اول: در گذشـته، كتـاب درسـی تنهـا رسـانة اصلـی در 
هـر كالس درس بـود و دانش آمـوز و معلـم رسـانة ديگـری 
در اختيـار نداشـتند؛ امـا، در سـال های اخير امكاناتـی فراهم 
شـده اسـت كه با اسـتفاده از آن ها می تـوان كالس های درس 
را بسـيار متنوع تـر اداره كـرد. رسـانه هايی مثـل فيلم هـای 
آموزشـی، پاورپوينت هـای فعال، فايل های تصويـری و صوتی، 
متن هـای آموزشـی متنـوع  و مطالـب بسـيار متنوعـی كـه از 
فضـای مجـازی گرفتـه می شـود، همـه و همـه از رسـانه های 
پشـتيبان كالس و مدرسه محسوب می شـوند و ما همة آن ها 

را جـزء  رسـانه های يادگيـري به شـمار می آوريـم.
دايرة المعارف هـا،  موضوعـی،  تنـوع  بـا  مختلـف  كتاب هـای 
و غيـره، همگـی  و تصويـری  مجـالت، رسـانه های صوتـی 
رسـانه های يادگيـری هسـتند. بنابرايـن، اوليـن قـدم بـرای 

دكتر محمود اماني طهرانيعلم وهنر ياددهي-يادگيري
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 چگونه به دست 
می آيد؟ 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

رسانه هاي پرشمار

يادگيری 
مطلوب
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دكترمحمود امانی طهرانی، در نشستی با عنوان تأليف 
»معيار و معيار تألي��ف«، مؤلفه های يادگيری مطلوب را 
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها 
يكی از آن هاس��ت. دو ضلع ديگر، كه اهميتی مساوی با 
ضلع اول دارند، عبارت اند از: رسانه  های پرشمار آموزشی، 
و برون��داد يا ارائه مطلب. يادگي��ری مطلوب در اينجا به 
معنای ارتقاي عملكرد كالس براساس كسب شايستگی 

مورد نظر است. 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
يادگــــــيري 

دركالس و مــــــدرسه

داد
برون 
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داشـتن يـك كالس فعـال و پرتأثيـر اين اسـت كه از سـمت 
يادگيـری  رسـانه های  به سـوی  تك رسـانه ای  يادگيـری 

پرشـمارتر حركـت كنيـم.
خوشـبختانه در سـال های اخيـر بـرای پشـتيبانی از كالس 
درس ابزارهـا، امكانـات و تجهيـزات بسـياری بـه بـازار آمـده 
اسـت. بـرای مثـال فيلم هـای فراوانی بـرای آمـوزش درس ها 
توليـد شـده بـه  طوری كـه حتـی گاهـی تدريس يـك درس 
منوط به داشـتن فيلم آموزشـی اسـت. يا در بعضی از دروس، 
طـرح درس بـر مبنـای نمايش فيلم گذاشـته شـده و مطالب 
سـايت هايی مثـل شـبكة رشـد و تبيـان، بـرای پشـتيبانی از 
آمـوزش كتـاب در كالس درس تهيـه شـده اند. اسـتفاده از 
امكانـات مذكـور البتـه بـه ايـن معنا نيسـت كه بگوييـم بايد 
نقـش معلميـن در توليـد ناديـده گرفتـه شـود؛ بلكـه معلـم 
خـودش هـم می توانـد مطلبـی را بـرای كالس درس انتخاب 
كنـد و در واقـع، خودش دسـت به توليد بزند. هـر دوی اين ها 
در ايـن ضلـع مثلـث قـرار می گيرند. بديـن ترتيـب، معلمان 
بـرای كالس های درس خود می توانند توليد داشـته باشـند و 
ايـن توليـد خـود را حتی از طريق شـبكه هايی كـه در اختيار 
دارنـد اشـاعه دهنـد تا مورد اسـتفاده ديگـران نيز واقع شـود.
در حـال حاضـر، وقتـی معلمی يك نقشـة مفهومـی جالب و 
 »PowerPoint« يا »Word« جذاب را در قالب يك صفحة
تهيـه مي كنـد، مي توانـد آن را در وبـالگ خـودش بارگـذاري 
كنـد تا معلمان سراسـر كشـور بتواننـد از آن اسـتفاده كنند. 
بنابرايـن، اوليـن ضلع مثلث نهضت احياي كالس، رسـانه هاي 
يادگيري پرشـمار هسـتند. وزارت آموزش وپـرورش جمهوري 
اسـالمي ايـران براي ايـن كار اقدامات خوبي انجام داده اسـت. 
اكنـون، قطعه هـاي فراوانـي در شـبكة رشـد وجـود دارند كه 
قابليـت دانلـود دارنـد و معلمـان بـراي بهبود كيفيـت فرايند 
تدريـس مي توانند از آن ها اسـتفاده كننـد. بنابراين، معلميني 
كـه مهارت شـان ارتقـا پيـدا كـرده اسـت، مي تواننـد از رايانه 
بـراي جسـت وجوهاي هدفـدار خـوب كـه در ايـن فضـاي 
گسـتردة شـبكه هاي اطالعاتـي وجـود دارد اسـتفاده كنـد. 
قطعه هـاي  توليـد  انتخـاب،  و  جسـت وجوگري  بـر  عـالوه 
متناسـب بـا طـرح درس هـم كار ديگري اسـت كـه معلمين 
مي تواننـد انجـام دهند. البتـه، در اين ضلع، يعني رسـانه هاي 
آموزشـي پرشـمار، دانش آمـوزان نيـز مي تواننـد نقش بسـيار 

فعالي ايفـا كنند.
ضلـع دوم: طراحـي آموزشـي ضلع دوم مثلـث بهبود وضعيت 
كالس اسـت و به عنـوان مشكل گشـاي كالس درس ايفـاي 
نقـش مي كنـد. طراحـي آموزشـي رشـددهنده اسـت. گاهي 

فعاليـت يادگيـري را مي تـوان براسـاس روشـي كـه كتـاب 
درسـي پيشـنهاد مي كند شـروع كرد و پيش رفت. اين روش 
خوبي اسـت ولـي لزوماً بهترين راه نيسـت. بـراي اينكه بتوان 
فراينـد ياددهـيـ  يادگيري رشـددهنده اي به وجـود آورد بايد 
از انتهـا شـروع كـرد؛ يعنـي پايـان يادگيـري را ديـد و اينكـه 
دانش آمـوز بايـد بـه چـه شايسـتگي هايي برسـد؛ يـا اينكـه 
قـرار اسـت چـه صالحيت هـا، صفـات و توانمندي هايـي در او 
بـه وجـود آيـد و انتظـار مـي رود بـه چه نـوع توليـد ذهني يا 
فكري برسـد. اين ها بايد آشـكار باشـند. سـپس بايد تصويري 
از مسـيري كـه قـرار اسـت دانش آمـوز بپيمايـد رسـم كنيم؛ 
يعني مشـخص كنيم وقتـي دانش آموزي درسـي را مي آموزد 
قـرار اسـت چه توانمندي هايـي را از خودش نشـان دهد. براي 
ايـن كار، بايـد پله هايـي طراحـي شـود. اين پله ها، سـناريوي 
يادگيـري يـا طراحي آموزشـي هسـتند كه معلـم مي خواهد 
بـه اجـرا درآورد. ايـن پله هـا بايـد به گونـه اي طراحي شـوند 
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كـه نـه آن قدر زياد باشـند كـه دانش آمـوز در پيمـودن آن ها 
احسـاس ناتوانـي كند و نـه آن قدر كم باشـند كـه دانش آموز 
احسـاس كنـد بـا بـاال رفتـن از آن هـا كار مهمي انجـام نداده 
اسـت و آن هـا را پيـش پـا افتـاده تلقـي كنـد. بديـن ترتيب، 

تعـدد ايـن پله هـا و توالـي آن ها بسـيار مهم اسـت.
منظـور از پله ها مجموعة فعاليت هايي اسـت كـه براي كالس 
درس پيش بينـي مي شـود. و اين مجموعـه فعاليت ها در كنار 
هـم يك طراحي آموزشـي را تشـكيل مي دهنـد. يك طراحي 
آموزشـي خـوب داراي مالك هـا، مشـخصه هايي اسـت كه در 

ادامـه آن ها را مـرور مي كنيم:
1. يـك 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 دانش آموز بـه موضوع جذب شـود؛ 
يـك چشـم انداز در پيـش رويش گشـوده شـود تا بدانـد دارد 

چـه چيـزي را يـاد مي گيرد؛ قرار اسـت بـه كجا برسـد و اين 
يادگيـري در زندگـي، بـه چـه درد او مي خـورد. بنابراين، بايد 
مسـئلة ارتبـاط مطالب درسـي بـا زندگـي و مفيد بودنشـان، 

بـراي دانش آموزان ترسـيم شـود.
حـال، اوليـن پله اين اسـت كه مشـخص كنيـم دانش آموزان 
را بـا چـه نـوع فعاليتـي مي تـوان بـا مسـئله درگيـر كـرد و 
هوش و حواسشـان را به مسـئله جلب كرد تا احسـاس كنند 

مي خواهنـد ايـن مسـير را ادامـه دهند.
بـه  توجـه  پلـه  دوميـن  پيش دانسـته ها:  بـه  توجـه   .2
پيش دانسـته هاي دانش آمـوزان اسـت. اگر به پيش دانسـته ها 
توجـه شـود وقـت دوبـاره اي صرف توليـد آن ها نمي شـود كه 
هـم بـراي دانش آمـوزان كسـالت آور باشـد و هـم بخشـي از 
زمـان يادگيـري را بـه خـود اختصـاص دهـد و وقـت را هـدر 
دهـد. معلـم مي توانـد پيش دانسـته هاي دانش آمـوزان را در 
كالس احصـا كنـد تـا ببيند اگـر آن ها در اين پيش دانسـته ها 
بـا هم اشـتراك ندارنـد با فعاليتي كـه تدارك مي بينـد، آن ها 
را بـه اشـتراك بگـذارد و نقطـة شروع شـان در يادگيـري را با 

هـم يكـي كند.
3. توليـد مفهـوم )يادگيـري فعـال(: نكتـة ديگـري كـه در 
طراحـي آموزشـي بايـد بـه آن توجـه شـود ايـن اسـت كـه 
مشـخص شـود فعاليت هـا چگونه بـه »توليد مفهوم« توسـط 
دانش آمـوزان مي انجامنـد. آيـا معلـم، در انجـام فعاليت هـا، 
بچه هـا را در نقـش دريافت كننـدة مفهـوم قـرار مي دهـد يـا 
توليدكننـدة مفهـوم؟ زيـرا ممكـن اسـت معلـم مفهومـي را 
توضيـح دهـد و دانش آمـوزان دريافت كننـدة آن باشـند؛ امـا 
ممكن اسـت معلم همين مفهوم را به يك متن نوشـته شـده 
تبديـل كنـد و بـه دانش آمـوزان بدهد تـا بخواننـد. آن ها هم 
بخواننـد و بگوينـد كـه از آن، چـه مي فهمنـد. در اين صورت 
دانش آمـوزي يادگيرنـدة فعـال هسـتند, چـون بـه واسـطة 
درك و فهـم خودشـان در مسـير آمـوزش حركـت و از متـن، 
مفهوم سـازي مي كننـد. آيـا در ايـن حالت بـراي دانش آموزان 

نقش مشـاركتي وجـود دارد؟
4. يادگيـري مشـاركتي: يادگيـري مشـاركتي هم بخشـي از 
سـناريوي يادگيري خوب اسـت. يك تحقيق نشان داده است 
كـه سـطح فعاليت هايي كـه معلمـان، عمومـاً از دانش آموزان 
مي خواهنـد در حـد پايينـي از يادگيري قـرار دارد. مثالً وقتي 
معلمـي از دانش آمـوزان مي خواهد دربـارة موضوعي اطالعات 
جمـع آوري كننـد. آن هـا معمـوالً ايـن اطالعات را در سـطح 
اوليـه و از يك جـا جمـع مي كننـد و ارائـه مي دهنـد. تـازه، 
گاهـي فعاليت هـا در هميـن حـد هم انجـام نمي شـود و يك 

 چگونه به دست 
می آيد؟ 
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دكترمحمود امانی طهرانی، در نشستی با عنوان تأليف 
»معيار و معيار تألي��ف«، مؤلفه های يادگيری مطلوب را 
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها 
يكی از آن هاس��ت. دو ضلع ديگر، كه اهميتی مساوی با 
ضلع اول دارند، عبارت اند از: رسانه  های 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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برون 
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كار سـطحي تر تحويـل داده مي شـود؛ يعنـي دانش آمـوزان 
بـدون آنكه حتـي در اينترنت هم جسـت وجوي دقيقي انجام 
دهنـد، فقـط با گرفتن يك پرينـت كارشـان را ارائه مي دهند. 
گـو اينكـه اگـر جمـع آوري اطالعـات را بـه خوبـي هـم انجام 

دهنـد، بـاز در سـطح اول و كـف يادگيري قـرار دارند.
5. توجـه بـه سـطوح باالتـر يادگيـري: توجه به سـطوح باالتر 
يادگيـري بـه ايـن معناسـت كه معلـم، وقتـي دانش آمـوزان 
بخواهـد  از آن هـا  اطالعـات هسـتند،  مشـغول جمـع آوري 
و  اطالعـات  طبقه بنـدي  نظـر  از  اطالعـات،  روي  تحليلـي 
توصيـف و تبييـن آن هـا بـه شـيوه هاي خالقانـه و نوآورانـه 
داشـته باشـند و اعتبار منابعي را كه به آن ها اسـتناد كرده اند 
ارزيابـي كننـد. اين هاسـت توجـه به سـطوح باالتـر يادگيري 
كـه در موضوعـات و مسـائل مختلـف هـم بايـد مـورد توجـه 

گيرد. قـرار 
گاهـي معلـم در مبحثي كه بـه دانش آموزان مي دهد مسـئله 
را پيچيده تـر مطـرح مي كنـد كـه ايـن كار، لزومـاً دانش آموز 
را بـه سـطوح باالتـر يادگيري نمي برد، بلكه سـطح دشـواري 
مطلـب را بـاال مي بـرد و ايـن روش مطلوبـي نيسـت. مثـاًل 
معلـم رياضـي، كسـر مركبـي را مي دهـد و از دانش آمـوزان 
مي خواهـد كـه آن را سـاده كننـد. ايـن سـطح اول يادگيري 
اسـت. حـال اگـر ايـن معلـم طبقـات كسـر را بيشـتر كنـد 
دانش آموزانـش را بـه سـطوح باالتـر يادگيـري نبـرده اسـت، 
بلكـه مسـئله را براي آنان دشـوارتر كـرده اسـت. در حالي كه 
او مي توانسـت از دانش آمـوزان بخواهـد، بـراي يـك مسـئله، 
يك كسـر بنويسـند و از اين طريق آن ها را به سـطح باالتري 
ارتقـا دهـد. همچنيـن مي توانسـت، در يك سـطح باالتـر، دو 
عـدد كسـري به آن هـا بدهد و بگويـد براي اين دو كسـر يك 
مسـئله بنويسـند. بنابرايـن، بـاال بردن سـطح يادگيـري جزء 

هدف هـاي مهـم آموزش اسـت.
در تمام دروس، توجه به اين نكته الزم اسـت كه دانش آموزان 
بايد رشـد كنند و از سـطح اولية يادگيـري تكنيك ها و دانش 

بـه سـطوح باالتر يادگيـري بروند، كه از جملـه تجزيه وتحليل 
اطالعـات و همچنين تركيب نمودن آن هاسـت، كه از اهميت 
بسـياري برخوردار اسـت. هر سـطح از سـطوح رشد شناختي 
كه به رسـميت شـناخته مي شـود. ممكن اسـت، مانند آنچه 
كـه در الگوي آزمون »تيمز« به كار مي رود، داراي سـه سـطح 
باشـد. در تيمز، سـه سـطِح دانش مـروري، دانـش كاربردي و 
دانـش تحليلـي كاربرد دارد؛ يا ممكن اسـت سـطوح پنج گانة 
بلـوم در نظـر گرفتـه شـود. همچنيـن ممكن اسـت سـطوح 
بلوم جديد كه شـاگردان او، لري اندرسـن و ديگران، در سـال 
2000 بـراي هـزارة سـوم ارائـه كردنـد مـورد نظر قـرار گيرد. 
بديـن ترتيب اين مهم نيسـت كـه چه نوع طبقه بنـدي مورد 
اسـتفاده قـرار مي گيـرد؛ بلكه مهم اين اسـت كـه توجه كنيم 
دانش آمـوزان در كـف يادگيـري باقـي نماننـد و فعاليت هـاي 
معلـم سـطوح باالتـر يادگيـري را نشـانه روي كـرده باشـد. به 
عبـارت ديگـر، معلـم هرگـز نبايـد بـه كـف يادگيـري راضي 
باشـد و تنهـا خشـنود باشـد كـه دانش آمـوزان او توانسـته اند 

مطلبـي را يـاد بگيرنـد و آن را بيان كنند.
6. ارتبـاط بـا زندگـي: مسـئلة ديگـري كـه در كالس درس 
خيلي مهم اسـت اسـتفاده از موضوعاتي در طراحي آموزشـي 
اسـت كـه بـه زندگـي ارتبـاط دارنـد. كاربسـت آموخته ها در 
موقعيـت جديـد يادگيـري كاربـردي اسـت و دانش آمـوزان 
بايـد بتواننـد چنـد دقيقـه دربارة اهميـت موضوع درسـي كه 
يادگيـري آن برايشـان مهم اسـت، صحبـت و گفت وگو كنند 

و ديگـران را متقاعـد نمايند. 
7. توجـه بـه فعاليت هـاي خـارج از كالس: آخرين نكته اي كه 
در ايـن بـاب خيلي مهم اسـت، توجـه به فعاليت هـاي 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 مي شـود.
ضلع سـوم: سـومين ضلع مثلث بهبود وضعيت كالس، تأكيد 
بـر برون دادهـاي يادگيـري و ايجـاد فرصـت ارائـة آموخته هـا 
بـراي دانش آمـوزان اسـت. )Presentation(. اگـر يادگيـري 
بـه مطلبـي قابـل ارائـه منجـر شـد مي تـوان آن را يادگيـري 
موفقيت آميـز تلقـي كرد. موضـوع ارائـة دانش آموز در سـطح 
از نظـر هدفـي داراي  از نظـر روشـي و هـم  مدرسـه هـم 
اهميـت  ويـژه اسـت و موجب زنده كـردن فراينـد ياددهيـ  
يادگيـري و هدفـدار كـردن آن مي شـود، زيـرا منجر به رشـد 
دانش آمـوزان مي شـود. بنابراين، دانش آموزاني كه در مدرسـه 
بـا فرصت هـاي متعدد بـراي ارائه روبه رو مي شـوند رشـد پيدا 

براي اينكه بتوان فرايند ياددهيـ  يادگيري 
رشددهنده اي به وجود آورد بايد از انتها 
شروع كرد؛ يعني پايان يادگيري را ديد و اينكه 
دانش آموز بايد به چه شايستگي هايي برسد؛ 
يا اينكه قرار است چه صالحيت ها، صفات و 
توانمندي هايي در او به وجود آيد و انتظار 
مي رود به چه نوع توليد ذهني يا فكري برسد
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پيـدا  اعتمادبه نفـس  مي رسـند،  خودبـاوري  بـه  مي كننـد، 
مي كننـد و ايـن امـر موجب بـروز خالقيت در آن ها مي شـود. 
بـراي هميـن، بـر اين نكته مي تـوان تأكيد كرد كـه در كالس 
درس و فضـاي مدرسـه، بايـد در هـر طراحـي آموزشـي و هر 
سـناريويي كـه به عنـوان آخريـن پله هـاي آموزشـي طراحي 

مي شـود، نوعـي ارائـة دانش آمـوز هـم وجود داشـته باشـد.
بايـد در متنوع تريـن شـكل خـود ـ به لحـاظ زمـان،  ارائـه 
ارائه كننـده، مخاطبـان، قالـب و ميدياهـا و رسـانه هاـ  صورت 
پذيـرد. ايـن تنـوع به لحـاظ زماني يعنـي اينكه ارائـه مي تواند 
در مـدت يـك ثانيـه تـا يـك سـاعت اتفـاق بيفتـد؛ به لحاظ 
ارائه دهنـده، 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 دانش آموزان يك مدرسـه 
آن را اجـرا كننـد. به لحـاظ قالب نيـز، ارائه تنـوع فوق العاده اي 
مي توانـد داشـته باشـد و ممكـن اسـت ارائـة متني باشـد كه 
دانش آموزان مي نويسـند و به ديوار كالس يا راهروي مدرسـه 
مي زننـد يا بيـن دانش آمـوزان مدرسـه آن را توزيع مي كنند، 
يـا انشـا و شـعري باشـد كـه دانش آمـوزي در كالس آن را 
مي خوانـد، يـا يـك قطعـة نمايشـي باشـد كـه دانش آمـوزان 
آن را اجـرا مي كننـد. در مـورد تنـوع رسـانه هـم، مثل پيامي 
ويدئويـي يـا فيلم يا شـبكه هاي علمـي يا اجتماعي اسـت كه 

در كالس درس قابـل عرضه اسـت.
سـيماي مدرسـة حامي ارائه: اگر مدرسـه اي  درسـت بر روي 
ارائـة دانش آمـوزي كار كنـد، فضـاي آن مدرسـه بـا گذشـته 
تفـاوت چشـمگيري پيدا خواهد كـرد طوري كه هنـگام ورود 
بـه آن، جلوه هـاي گوناگـون ارائـه در جاهـاي مختلـف ديـده 
مي شـود. بديـن ترتيـب، هـم ديـوار كالس هـا و راهروهـاي 
ارائـة  از قالب هـاي مختلـف  مدرسـه و هـم فضـاي آن هـا، 

دانش آمـوزي، پـر مي شـود.
 به طـور كلـي، ارائه فعاليتي اسـت كـه از تركيـب مهارت هاي 
مهارت هـاي  مكتـوب،  )مهارت هـاي  دانش آمـوزان  مختلـف 
هنـري و مهارت هـاي خالقانـه( به وجـود مي آيـد و بسـتري 
اسـت بـراي اين كـه آن هـا بتواننـد اسـتعدادهاي نهفتة خود 
را آشـكار سـازند. هميشـه در ارائـه از دانش آمـوزان پرسـيده 
مي شـود كـه چگونـه مي تواننـد فـالن مطالـب يا موضـوع را 
به صـورت ديگـري به دوستانشـان عرضه كنند. بنابرايـن ارائه 

موضوعـي تلفيقي و بسـيار مهم اسـت.
پژوهشـي بـا عنـوان )Visible Learning( نشـان مي دهد 
چگونـه فعاليت هـاي مختلـف، مي تواننـد بـه ارتقـاي سـطح 
عملكـرد دانش آمـوزان، منجـر شـوند. در اين پژوهـش، تأثير 

بـا عوامـل بـا فاكتورهـاي مختلـف بـر عملكـرد تحصيلـي 
دانش آمـوزان تحليـل شـده اسـت. از بين بيـش از صد عاملي 
كـه در ايـن پژوهـش نقـش آن ها مـورد تحليـل قـرار گرفته 
»ارائـه« يـا قـرار گرفتـن دانش آمـوز در موقعيتـي كـه بتواند 
كار خـود را بـه ديگـران عرضه كنـد، از باالتريـن ضريب تأثير 
در پيشـرفت تحصيلـي آن هـا برخـوردار بـوده اسـت. پس هر 
يادگيـري كـه بـه نوعي ارائـة دانش آمـوز در آن وجود داشـته 
باشـد تضميني اسـت بر اينكه دانش آموزان به پيشرفت بسيار 
خوبـي نائـل مي شـوند. توصيـه اي از قديـم، در آموزش هـاي 
حوزه هـاي علميـه ما وجـود دارد كـه اگـر مي خواهيد چيزي 
را خـوب يـاد بگيريـد بايـد آن را تدريـس كنيـد. ارائـه هم در 
واقـع همـان اسـت. يك نـوع تدريـس دانش آمـوز و در اختيار 

گذاشـتن يافته هـاي خـود بـراي ديگران اسـت.
يادگيـري  ارزشـيابي  ابـزار  معتبرتريـن  »ارائـه«  همچنيـن 

مي شـود.  محسـوب 
ارائـه بـه شـكل جالبـي هـم بـه كالس وارون نيـز ربـط پيدا 
يادگيـري  از  چرخـه اي  وارون،  كالس  در  چـون  مي كنـد. 
توسـط دانش آمـوز طـي مي شـود و ايـن چرخـه در مـورد هر 
دانش آمـوز )انفـرادي يـا گروهي، چـه گروه هـاي كوچك، چه 
بـزرگ( بـه ارائـه اي منجـر مي شـود كـه او يافته هـاي خـود 
را بـا ديگـران بـه اشـتراك مي گـذارد. بـراي هميـن، بايـد بر 
ارائـه بسـيار تأكيـد كـرد. اگـر در فضاي مدرسـه ارائـه وجود 
داشـته باشـد، دانش آمـوزان به ايـن فضا دل بسـته و عالقمند 
مي شـوند و احسـاس مي كنند كـه آزادي عمل فراوانـي دارند. 
بنابرايـن، ارائـه خـود يكي از رسـانه هاي يادگيري پرشـمار در 

مدرسـه محسـوب مي شـود.
بديـن ترتيـب اضالع ايـن مثلث، يعنـي رسـانه هاي يادگيري 
پرشـمار، طراحـي آموزشـي رشـددهنده و ارائـه، فضايـي بـه 
وجـود مي آورنـد كـه همـة دانش آمـوزان مي تواننـد در آن به 

خوبـي رشـد كنند.

ارائه؛ فعاليتي است كه از تركيب مهارت هاي 
مختلف دانش آموزان )مهارت هاي مكتوب، 

مهارت هاي هنري و مهارت هاي خالقانه( 
به وجود مي آيد و بستري است براي اين كه 

آن ها بتوانند استعدادهاي نهفتة خود را 
آشكار سازند
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تحول در فرهنگ آموزش با 
وهى  درس پژ
تغييـر و تحـول در فرهنـگ آمـوزش، در چند دهـه اخير 
مـورد توجـه مربيان تربيتـي، كارشناسـان، صاحب نظران، 
برنامه ريـزان و سياسـتگذاران آموزشـي قرار گرفته اسـت. 
تربيتـي  محققـان  و  مربيـان  و  اسـتادان، صاحب نظـران 
جهـان اذعـان دارند كه براي هرگونه بهسـازي و نوسـازي 
در درون نظـام آموزشـي بايـد معلم پـرورش داد. به بيان 
سـاده تر، معلـم فكـور و انديشـمند مي توانـد انديشـه و 
انديشـه گري را پاس بدارد و دانش آمـوزان را متحول كند. 
يكـي از اقدامـات در ايـن راسـتا تـالش در جهت توسـعة 
انسـاني  عامـل  مهمتريـن  به عنـوان  معلمـان،  حرفـه اي 
در نظـام آموزشـي مي باشـد. يكـي از راه هـاي پـرورش 
حرفـه اي معلمـان آمـوزش مـداوم آنـان اسـت.  پيشـينة 
تحقيقـات در زمينـة آموزش ضمن خدمت معلمان نشـان 
مي دهـد كـه يكـي از مهم تريـن عوامـل مؤثـر در پرورش 
حرفه اي معلمـان، پژوهش هاي خود آن هـا )درس پژوهي( 
در مدرسـه و كالس درس و چگونگـي ارتبـاط آن هـا بـا 
دانش آمـوزان اسـت. درس پژوهـي، بـراي معلمـان امـكان 
خود نوسـازي، تـداوم بهسـازي فرايند آمـوزش، يادگيري 

و بهبـود كيفيـت آمـوزش را فراهـم مـي آورد و سـبب 
مي شـود آنـان، در حيـن عمـل، به عنـوان پژوهشـگراني 
آشـنا بـه جنبه هـاي كاربـردي و مهارت هـاي عملـي بـه 
سـوي بالندگـي و گسـترش ظرفيت هاي شـغلي خود گام 
بر دارنـد. ايـن روش، آزادي عمـل بـراي تصميم گيـري و 
بـراي  را  معلمـان  بـه  بيشـتر  مسـئوليت هاي  واگـذاري 
فعاليت هـاي آموزشـي توصيـه مي كنـد و از ايـن طريـق 
پـرورش حرفـه اي را در قالـب بهبـود فراينـد آمـوزش و 
فعاليت هـاي  بـردن كيفيـت   بـاال  يادگيـري و سـرانجام 
آموزشـي مدرسـه متبلور مي سازد )سـركارآراني، 1394(.
پيـش  از  بيـش  امـروز  دنيـاي  در  آموزشـي  اصالحـات 
متوجـه معلمـان، در مدرسـه و كالس درس، شـده اسـت. 
در دهه هـاي پيـش تغييـر و تحـول را از حـوزة سـتادي و 
در سـطوح بـاالي نظـام آموزشـي جسـت وجو مي كردنـد 
امـا در حـال حاضـر بـراي بهسـازي آموزش و غني سـازي 
يادگيـري بايـد بـه درون مدرسـه و كالس درس رفت. در 
ايـن نوشـتار به درس پژوهـي به عنوان 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 جسـت وجوي 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 تصميم گيـري و مشـاركت فعـال معلمـان در عمـل دو 
پايـة اساسـي پژوهـش در كالس درس به حسـاب مي آيد. 
ايـن امـر در پـرورش حرفـه اي معلمـان و آمـوزش مداوم 
آن هـا و در نتيجـه بهبـود فرايند آمـوزش و يادگيري مؤثر 
اسـت. درس پژوهـي، به طـور مسـتمر بـر يادگيـري خـوِد 
معلـم و بازانديشـي )تفكـر مجـدد( وي توجـه و تأكيـد 
دارد. ايـن الگـو به طـور انحصـاري بـه پژوهـش در كالس 
درس مي پـردازد. معلمـان در كالس درس خـود اقـدام به 
پژوهـش مي كننـد. آن ها سـعي مي كننـد كه ايـن فرايند 
بـه توسـعه، تعالـي و تكامـل كل آمـوزش به ويـژه تـدرس 
بينجامـد و ايـن خـود منجـر به بهبـود، بهسـازي آموزش 
و يادگيـري بهتـر دانش آمـوزان مي شـود. در ايـن روش 
معلمـان يـاد مي گيرند كـه چگونه ياد بگيرنـد و يادگيري 

دانش آمـوزان را بهبـود بخشـند.

نيم نگاهي به درس پژوهي 
تدريـس خـوب، شـاه كليد ارتقـاي كيفيت در مدرسـه 

دكتر ابوالفضل بختیاري برنامه ها و دروس جديد



87 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(

يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در پرورش 
حرفه اي معلمان، پژوهش هاي خود آن ها 

)درس پژوهي( در مدرسه و كالس درس و 
چگونگي ارتباط آن ها با دانش آموزان است

اسـت. تدريس، اسـاس رفتارهـاي درون كالس، به ويژه در 
امر آموزش و يادگيري اسـت. شـايد بتوان گفت مهم ترين 
فن و هنر معلمي در نظام آموزشـي درس دادن )تدريس( 
اسـت. درس پژوهـي ايـدة جهاني براي بهسـازي آموزش و 
غني سـازي يادگيري اسـت )سـركارآراني، 1394(، كه در 
چنـد سـال اخيـر در ايران مـورد توجه قرار گرفته اسـت. 
در  بايـد  را  درس پژوهـي  انديشـه هاي  نخسـتين 
انديشـه هاي تربيتـي معلمـان ژاپنـي جسـت وجو كـرد كه 
بازانديشـي در انديشـه و عمـل تربيتـي، تصميم گيـري و 
نگـرش آن هـا حضـور دارد. آنان همـواره دربـارة جنبه هاي 
تـازه و خـالق فعاليت هاي كالس درس خود مي انديشـند، 
انتظاراتـي را كـه از دانش آمـوزان دارنـد بازبينـي مي كننـد 
و دربـارة چگونگـي تسـهيل در رشـد و توسـعة همه جانبـة 
و  )لوئيـس، 2011(. رشـد  تأمـل مي كننـد  دانش آمـوزان 
توسـعة همه جانبـة معلمـان، به عنـوان بخشـي از زندگـي 
بلـوغ و غني سـازي تجـارب  بـراي درك مفهـوم  آنـان، 
آموزشـي خـود به عنـوان آمـوزگار نيـز اهميـت دارد )دين، 
1991، شـون، 1983 نقـل از بختيـاري 1394(. بـه عالوه 
عملـي  را  يادگيـري  و  آمـوزش  ژاپنـي،  معلمـان  بيشـتر 
مشـاركتي مي داننـد و معتقدنـد كـه بهتريـن راه بازآموزي 
معلمـان، فراهـم سـاختن فرصت هـاي يادگيـري اسـت تا 
ايده ها و تجارب به مشـاركت گذاشـته شـود و بازانديشـي 
گروه هـاي كوچـك  در  بحـث  از طريـق  تربيتـي  عمـل 
يادگيـري و شـبكه هاي كاري مرتبـط انجـام گيـرد )اوتـا ، 
1989، ايمـازو، 1996 نقـل از بختياري 1394(. در اين الگو 
معلمـان مـدام بـه رفتارها، كردارهـا، عمـل و عكس العمل 
آمـوزش و درس خـود نگاهـي دوبـاره مي كننـد و همـكار 
)همتا(1خـود را بـراي بهبود فرايند آمـوزش به كالس خود 
دعـوت مي نماينـد. در پژوهشـي كـه اسـتيگلر و هيبـرت 
بـر روي نتايـج مطالعـة تيمـز انجـام دادنـد و در كتابي به 
نـام شـكاف آموزشـي2 )1999( منتشـر شـده، آنـان بـه 
ايـن نتيجـه رسـيدند كه عامـل اصلـي موفقيـت ژاپني ها 
اسـتفاده از روش درس پژوهي در توسـعة حرفه اي معلمان 
اسـت )اسـتيگلر و هيبـرت، 1999(. همچنيـن يافته هاي 
پژوهشـي نشـان مي دهنـد كـه درس پژوهي به گسـترش 
فرهنـگ يادگيـري در مدرسـه ياري مي رسـاند و محيطي 
را فراهـم مي سـازد تا معلمـان از يكديگـر بياموزند، دانش 
حرفـه اي خـود را ارتقـا دهنـد، در رفتـار خود بازانديشـي 
كننـد و در تحـول مسـتمر آمـوزش مشـاركت داشـته 
باشـند. ايـدة درس پژوهـي بـه معلمـان، پژوهشـگران و 

اسـتادان ياري مي رسـاند تـا بر قابليت هاي خـود از طريق 
يادگيـري از يكديگـر بيفزايند و در فراينـد گروهي، كيفي 
و مشـاركتي بـه توليـد دانـش حرفـه اي كمك كننـد. اگر 
چـه تفاوت هـاي فرهنگـي مـدارس و مناسـبات اجتماعي 
پيچيـده در هـر جامعـه، روش هـا و ابزارهـاي اثربخـش را 
بـراي بـه كارگيـري مـدل درس پژوهـي توصيـه مي كنند 
)سـركارآراني، 1394(.  درس پژوهي الگوي عملي بازبيني 
مـداوم الگوهـاي ذهنـي و بازانديشـي مشـاركتي در عمل 
كارگـزاران آموزشـي اسـت. ايـن الگو مبتني بـر »پژوهش 
الگويـي  و  اسـت  درس«  در كالس  معلمـان  مشـاركتي 
مؤثـر بـراي بهبـود مسـتمر آمـوزش محسـوب مي شـود. 
درس پژوهـي بـه مثابـة روش نويـن پژوهـش در عمـل 
و هسـته هاي كوچـك تحـول در آمـوزش، بـه گسـترش 
كمـك  مدرسـه  در  حرفـه اي  دانـش  توليـد  و  پژوهـش 
مي كنـد. بـه عالوه بـر فرايند يادگيري گروهي و بهسـازي 
بازانديشـي،  و  بازبينـي  اجـرا،  برنامـه،  )تدويـن  مسـتمر 
و فرصتـي  اسـت  يافته هـا( مبتنـي  ترويـج  و  يادگيـري 
بـراي سـهيم شـدن كارگـزاران آموزشـي در تجربه هـاي 
يك ديگـر فراهـم مـي آورد )لوئيـس، پري و هـارد، 2011، 
تحـول  بنيـادي  هسـتة  درس پژوهـي   .)2001 فرنانـدز، 
مدارس از مؤسسـات آموزشـي )مدرسـه به مثابة سـازمان 
آموزشـي ـ نتيجه گـرا( به مـدارس يادگيرنده )مدرسـه به 
مثابـة سـازمان يادگيرندهـ  فرايندگرا( اسـت. درس پژوهي 
يـك رويكرد نظامـدار مطالعه، توسـعه و بهبـود آموزش و 
يادگيـري اسـت. به بيـان ديگـر، يك چرخه پژوهشـگري 
دربـارة يادگيري دانش آموزان اسـت كه بـه منظور ارتقاي 
يادگيـري معلمان و بهبـود آموزش وپرورش اجرا مي شـود 

)گورمـن، مـارك و نيكـوال، 2010(.
و  مدرسـه  در  معلمـان  پژوهشـي  الگـوي  درس پژوهـي 
كالس درس بـراي بهسـازي مسـتمر آموزش، غني سـازي 
دانـش  توليـد  و  معلمـان  حرفـه اي  پـرورش  يادگيـري، 
كاربـرد  ديگـر  بُعـدي  از  درس پژوهـي  اسـت.  حرفـه اي 
روش علمـي در مدرسـه و فراينـد آمـوزش و يادگيـري 
مشـاركتي،  به طـور  معلمـان  كـه  شـكل  بديـن   اسـت. 
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فرضيـه اي را دربـارة بهتريـن روش آمـوزش ]تدريـس[ 
سـعي  مي دهنـد؛ سـپس  شـكل  درسـي  موضـوع  يـك 
مي كننـد براسـاس مشـاهدات و داليـل و مسـتنداتي كه 
اعضـاي گـروه جمـع آوري كرده انـد، ايـن فرضيـه را در 
مقابـل دانش آمـوزان بيـان نماينـد تـا مشـخص مي شـود 
كـه چـه موفقيت هايـي كسـب شـده و چـه قسـمت هايي 
نيـاز بـه اصـالح دارد. پس از تأمل، بازانديشـي، انديشـه و 
تفكـر هشـيارانة مشـاركتي، اصالحـات الزم را انجـام داده 
و فرضيـه اصـالح شـده را مجـدداً آزمـون مي كننـد و اين 
فراينـد بديـن شـكل ادامه مي يابـد )پالمـر، 2007 نقل از 
حبيـب زاده  1392(.  درس پژوهي، رويكرد رشـد حرفه اي 
معلـم اسـت كـه طـي آن معلمـان بـا همـكاران خـود 
تشـريك مسـاعي مي كنند و بـه تعامل و تبـادل تجربيات 
خويـش مي پردازنـد. معلـم بـا همـكار خـود بـه گفت وگو 
مي نشـيند و او را بـه كالس دعـوت مي كنـد 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، 2002: 23(. 
در واقـع در درس پژوهـي، 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. درس پژوهـي نوعـي از مطالعـه و 
بررسـي خودانديشـانه )خـود بازانديشـي( دربـارة فراينـد 
آمـوزش )تدريـس( اسـت. به طوركلـي برخـي ويژگي هاي 

»درس پژوهـي« عبارتنـد از: 
1 مبنـاي درس پژوهـي يـك الگوي بهسـازي مسـتمر و 

اسـت. بلندمدت 
2 درس پژوهـي به طور مـداوم بر يادگيـري دانش آموزان 

است. متمركز 
3 درس پژوهـي نوعـي همـكاري گروهـي و مشـاركتي 

ست. ا
4 درس پژوهـي بـر بهبـود مسـتقيم آموزش بـا توجه به 

شـرايط تأكيد دارد )اسـتيگلر و هيبـرت، 1999(.
درس پژوهي الگوي عملِي مسـتمر و بازبيني و بازانديشـي 

مداوم درباره درس در كالس اسـت. 
مطالعه موردي دربارة درس پژوهي

درس پژوهـي الگـوي رشـد حرفـه اي معلمـان در كالس 
درس اسـت كـه گروهـي از معلمـان بـه بازانديشـي عمل 
آمـوزش و تدريـس مي پردازنـد. در ايـن روش معلـم بـا 

مسـئله هايي از جنـس آمـوزش و تدريـس مواجـه شـده، 
و آن مسـائل را بـا خـود و همـكاران )همتايـان( در ميـان 
مي گـذارد و بـه ايـن مي انديشـد كه چه كند تـا آموزش و 
تدريس اش را بهبود بخشـد و بهسـازي كند. در مطالعه اي 
كـه در ايـن خصـوص انجـام شـده معلمان شـركت كننده 
در دوره هـاي آموزشـي و هم چنين افرادي كه در مدرسـه 
كـه:  داشـتند  اظهـار  كرده انـد  درس پژوهـي  بـه  اقـدام 
درس پژوهـي بـه مـا فرصـت گفت وگـو بـا همـكاران داد؛ 
مـا معلمان انديشـيديم كـه مي توانيم آمـوزش و يادگيري 
خـود را بهبـود بخشـيم؛ ما تا بـه حال در مدرسـه فرصت 
انديشـيدن بـه مسـائل خـود را نداشـتيم؛ در ايـن فرايند 
عـالوه بـر اينكـه بـه فكـر يادگيـري دانش آمـوزان بوديـم 
خودمـان بسـيار يـاد گرفتيـم. يكـي از كاركردهـاي مهم 
درس پژوهـي ايـن اسـت كه بيـن معلمـان »گفت وگوي« 
حرفـه اي راه بيفتـد تـا با هم بنشـينند و در مورد مسـائل 

آموزشـي ]به ويـژه تدريـس[ گفت وگـو كننـد. 
يكـي از معلمـان دربـارة درس پژوهـي گفته اسـت: ... من 
بـا ضبـط صـدا و گفت وگو بـا همكارانـم مشـغول مطالعه 



89 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(

بـر روي نحـوة تدريـس خـودم هسـتم و ايـن كار بـه من 
كمـك مي كنـد تـا بتوانـم بهتر تدريـس كنـم. همين طور 
مي خواهـم از همكارانـم بپرسـم تدريـس و كار من چطور 
اسـت و تدريـس خـودم را در آيينه اي كه آن ها در دسـت 
دارنـد ببينـم... بختيـاري )1392( در مصاحبه هايـي كه با 
معلمـان ابتدايـي انجام داده گفته اسـت كـه اكثر معلمان 
اجـراي ايـن روش را فرصتـي ارزشـمند بـراي بازانديشـي 
تعـداد  فقـط  دانسـته اند.  كالس  و  مدرسـه  در  تفكـر  و 
محـدودي ابـراز داشـته اند كـه ايـن كار، برايشـان كمتـر 
جذابيـت داشـته و بـراي آن هـا مفيد نبـوده اسـت. تعداد 
زيـادي از معلمان آشـنايي كمـي از نحوه اجرا و محاسـن 

ايـن الگو داشـته اند. 
درس پژوهـي الگوهـاي متفاوتـي بـراي اجـرا دارد. به نظـر 
مي رسـد معلـم، بنـا بـه شـرايط و مقتضيـات، مي توانـد 
درس پژوهـي  اجـراي  بـراي  را  متفاوتـي  شـيوه هاي 
اتخـاذ كنـد ولـي در اينجـا بـه اجمـال بـه يكـي از الگوها 

مي پردازيـم:
1 تشـكيل گـروه درس پژوهـي: معلمـان يـك پايه 

تحصيلـي كـه موضـوع خاصـي را درس مي دهنـد )مثال: 
معلمـان رياضي پايه اول متوسـطه( يك موضـوع درس را 

بـا هـم بـه گفت وگـو و طراحـي قـرار مي دهند.
2 تبييـن مسـئله: معلمـان يـك مسـئله خـاص را 
سـؤال  يـك  مي توانـد  مسـئله  ايـن  مي كننـد.  انتخـاب 
عمومـي باشـد؛ بـراي مثـال بي عالقگـي دانش آمـوزان به 
يـك موضوع يـا درس خـاص )رياضي(. يا مي تواند سـؤال 
يادگيـري درس  بهبـود  مثـال  بـراي  باشـد؛  جزئي تـري 
خـاصـ  زبـان انگليسـيـ  يا رياضـي. آنگاه پـس از توافق 
روي موضـوع و مسـئله پژوهشـي،گروه به مسـئله شـكل 
مي دهـد و بـر آن تمركـز مي كننـد و افـراد بـه شـرح و 

تبييـن آن مي پردازنـد.
3 مطالعه و بررسـي مسـئله: در اين مرحله مسـئله 
يـا موضوعـي مـورد بررسـي دقيـق قـرار مي گيـرد و بـا 
يادگيـري  بـر  به صـورت عميـق  بررسـي آن،  و  مطالعـه 
خـود و دانش آمـوزان تمركـز مي كنيـد. فهـم عميـق و 
جسـت وجوي منابـع و مـواد آموزشـي تكميلـي و كمـك 
گرفتـن از متخصصـان بيـرون از گـروه از ويژگي هـاي اين 

شـيوه اسـت )حبيـب زاده، 1392(
بـر  عـالوه  درس پـژوه،  گـروه  برنامه ريـزي درس:   4
برنامه ريـزي محتوا، به موارد ديگري از جمله سـامان دهي 
درس و اختصـاص زمـان بـه قسـمت هاي مختلـف آن، 
در  دانش آمـوزان  عملكـرد  ارزيابـي  چگونگـي  دربـارة 
طـول تدريـس مي پردازنـد. درس پژوهشـي طراحي شـده 

مهم تريـن جـزء درس پژوهـي اسـت. 
ايـن مرحلـه  5 آمـوزش درس و مشـاهده آن: در 
آزمايـش  مـورد  درس  كالس  محيـط  در  درس پژوهـي 
عملـي قـرار مي گيرد؛ بدين معنـا كه يكـي از اعضاي گروه 
)معلمـان( طـرح را در كالس خـود دقيقـاً اجـرا مي كنـد 
و ديگـر اعضـاي گـروه سـعي مي كننـد تمـام رويدادهاي 

كالس را مشـاهده و ثبـت و ضبـط كننـد.
6 ارزيابـي درس و بازانديشـي در تأثيـر آن: روزي 
كـه درس آموزش داده مي شـود، معموالً گروه در مدرسـه 
مي ماننـد و پـس از تدريـس معلـم بـا يكديگـر صحبـت 
مي كنـد و نظـر خـود را دربـارة كل فرايند آمـوزش اظهار 
مي دارنـد و هـر كـدام از مباحـث در گـروه مـورد بحـث 
از  گـروه،  معلمـان  سـپس  مي گيـرد.  قـرار  گفت وگـو  و 
منظـري انتقـادي دربـاره قسـمت هايي از تدريـس كـه به 
نظـر آن هـا اشـكال داشـته، صحبـت مي كننـد. تمركز بر 
درس )معلمـي( اسـت نه بر معلـم. چنيـن كاري ارزيابي 
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شـخصي نيسـت، بلكـه فعاليتـي اسـت كـه بـه بهبـودي 
مرحلـه  ايـن  در  به طوركلـي  مي شـود.  منجـر  فـردي 
بحث هـا روي ايـن هـدف تمركـز دارنـد كـه دانش آموزان 
چـه چيـزي را، چگونـه و چرا يـاد گرفتند يا يـاد نگرفتند 

)سـركارآراني، 1394 و حبيـب زاده، 1392(
7 تجديدنظـر درس: معلمـان گـروه درس پژوهـي در 
كالس درس بـا توجـه به مشـاهدات و بازخوردها در درس 
تجديدنظـر مي كننـد. آن هـا ممكن اسـت مواد آموزشـي، 
فعاليت هـا، سـؤال ها و مسـائل مطرح شـده يا همـة موارد 
را تغييـر دهنـد. تأكيـد آن هـا اغلـب بـر تغييـر مـواردي 
اسـت كـه در جريـان كالس درس شـواهد دقيقـي بـراي 

آن يافته انـد. 

8 آمـوزش و مشـاهدة درس تجديدنظـر شـده: 
طرح درس تجديدنظر شـده، در كالسـي متفاوت تدريس 
مي شـود. گاهـي معلـم درس همـان معلـم قبلـي اسـت، 
ولـي در بيشـتر مـوارد معلـم ديگـري از گـروه پژوهشـي، 
تدريـس را برعهده مي گيرد )اسـتيگلر و هيبـرت 1383(.

9 ارزيابـي و بازانديشـي مجـدد: در ايـن مرحلـه 
معمـوالً همة اعضاي گروه در يك جلسـة طوالني شـركت 
مي كننـد. گاهـي از يك فـرد متخصص، از خارج مدرسـه 
بـراي شـركت در ايـن جلسـه دعـوت مي شـود. 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 بخش هايـي از آنكـه هنـوز بـه تجديدنظـر نياز 
دارد بيـان كند. سـپس ناظران درس را نقـد و تغييراتي را 

مي كنند.  پيشـنهاد 
فهـم  و  يادگيـري  نه تنهـا  درس،  دربـارة  بحـث  هنـگام 
از مسـائل عمومـي كـه  بلكـه آن دسـته  دانش آمـوزان، 
درس  در كالس  پژوهـش  اصلـي  فرضيه هـاي  به وسـيلة 
بيان شـده اند مـورد توجه قـرار مي گيرد و باالخـره دربارة 

جنبش پژوهش دربارة كالس درس معتقد 
است، بهبود و بهسازي و ارتقاي كيفيت 
آموزش و يادگيري بايد به دست معلمان و 
از كالس درس شروع شود و تغيير و تحول 
درون نظام آموزشي از پايين به باال باشد
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اينكـه چـه چيـزي از درس و اجـراي آن آموختـه شـده 
اسـت صحبـت بـه ميـان مي آيـد.

گروه هـاي  بيشـتر  نتايـج:  در  شـدن  سـهيم   10
درس پژوهـي بـراي بازگـو كـردن جريان فعاليـت گروهي 
خـود گزارشـي تهيـه مي كننـد. در واقـع از فعاليت هـا، 
مطالـب  گـروه،  مباحـث  يادداشـت ها،  شـواهد،  كارهـا، 
مسـتند و فيلـم تهيـه مي شـود تـا در اختيـار معلمـان ، 
بگيـرد.  قـرار  و گروه هـاي درس پژوهـي ديگـر  مـدارس 

 
نتيجه گيري

جنبـش پژوهـش دربارة كالس درس معتقد اسـت، بهبود 
و بهسـازي و ارتقـاي كيفيـت آمـوزش و يادگيـري بايـد 
به دسـت معلمـان و از كالس درس شـروع شـود و تغييـر 
و تحـول درون نظـام آموزشـي از پاييـن بـه بـاال باشـد 
پژوهـش معلـم نه تنهـا بايـد فعاليـت كل مدرسـه باشـد 
بلكـه بايـد به طـور مسـتمر و مـداوم بـر فرايند آمـوزش و 

يادگيـري و بهبـود آن تأكيـد داشـته باشـد. 
پژوهش هـاي بين المللـي اخيـر در زمينة توسـعة حرفه اي 
معلمان، بيشـتر بر مدرسـه و كالس درس اسـتوار اسـت و 
مي كوشـد معلمـان را بيش از پيـش در تصميم گيري هاي 
مربـوط بـه شـيوه هاي بهبـود كيفيـت آموزشـي مـدارس 

مشـاركت دهد. 
ايـن الگـوي آمـوزش بـه معلمـان كمـك مي كنـد تـا بـه 
هنـگام كسـب صالحيت هـاي حرفـه اي در حيـن كار، بـه 
بهسـازي و  بازسـازي فكـري خويـش و دانش آمـوزان در 
فراينـد آمـوزش و يادگيـري توجـه جـدي مبـذول دارند 

)سـركارآراني1394(.
بازانديشـي يكـي از بنيان هاي درس پژوهـي و اقدام پژوهي 
اسـت و در فراينـد بهسـازي معلمـان را يـاري مي دهـد 
تـا بـه آن چـه انجـام مي دهنـد نگاهـي دوبـاره بيفكننـد 
و در آيينـة يك ديگـر آن را ارزيابـي كننـد. در مجمـوع 
درس پژوهـي، به عنـوان يك رويكـرد بازانديشـي، مي تواند 
در خلـق دانـش حرفـه اي بـراي معلمـان بسـيار مفيـد 
باشـد. ايـن رشـد حرفـه اي باعـث ارتقـاي كيفـي آموزش 
و يادگيـري مي شـود و ايـن خـود كليد تغييـر و تحول در 

اسـت. آموزش وپـرورش 
در مجمـوع، در ايـران، مطالعات درخصـوص درس پژوهي 
نشـانگر آن اسـت كه ايـن رويكرد، موجب تغييـر و تحول 
در فرهنـگ آمـوزش مي شـود و در نهايـت بـه بهبود و 

پيشـرفت فراينـد آمـوزش و يادگيري خواهـد انجاميد. 

پي نوشت ها
1. Peers

2. اين اثر )شكاف آموزشي( توسط محمدرضا سرکارآراني و عليرضا 
مقدم ترجمه و به وسيله انتشارات رشد )1383( چاپ شده است. 
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يك ديگر آن را ارزيابي كنند
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مهارت هاى مورد نياز دانش آموزان 

در قرن 21
مدت هاسـت در سـطح كالن نظـام آموزشـي مـا پرداختـن 
بـه موضوعـي بـه نـام »تغييـر برنامه ريـزي درسـي« شـكل 
گرفته اسـت. در اين مـورد اظهارات زيادي را از كارشناسـان 
و معلمـان مي شـنويم. امـا كمتـر كسـي بـه اين موضـوع از 
زاويـه مقابـل نـگاه كـرده اسـت، يعنـي زاويـه مصرف كننده 
آن كـه دانش آمـوزان هسـتند. به نظر من ورود بـه اين بحث 
ضـروري اسـت و بـراي ورود به آن بايد ابتدا پرسـش هايي را 
مطـرح كنيـم: اصطـالح تغيير از كجا نشـئت گرفته اسـت؟ 
چطـور نيـاز بـه آن پيـدا شـد؟ اولين بـار چـه كسـاني آن را 
بـه كار بردنـد؟ چرا؟...اين هـا پرسـش هايي اسـت كـه ممكن 
اسـت در ذهـن هـر كس كـه بـا تعليم وتربيت 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 كليدي ترين پرسـش هايي 
كه اشـاره شـد و ممكن اسـت ذهن شـما خواننـدگان نيز با 
آن مواجـه باشـد، پاسـخي درخـور و قانع كننـده داد، شـايد 
گامـي كوچـك در روشن شـدن ابهامـات موجـود برداشـته 

باشيم.  
امـروز، چرخ توسـعة اقتصادي بـر محور نـوآوری مي چرخد. 
از ايـن رو، در اقتصـاد بـه كاركنانـي بـا مهارت هـاي گوناگون 
نياز اسـت. عالوه بر مهارت های پايه، مانند سـواد و حسـاب، 

دكتر زهره عابدي كرجي بان

آنـان نيازمنـد شايسـتگی هايي از قبيل همـكاری، خالقيت، 
حل مسـئله، پشـتكار، كنجكاوی و ابتكار عمل نيز هسـتند. 
در ايـن راسـتا، كنفرانـس اقتصـاد جهاني )2015( براسـاس 
اطالعـات جمـع آوري شـده در يكصـد كشـور توسـعه يافته 
و در حـال توسـعه، بـا اسـتفاده از فراتحليـل اظهـار كـرده 
اسـت كـه دانش آمـوزان دوره ابتدايـي و دوره متوسـطه بـه 
16 مهـارت نيازمنـد هسـتند. ايـن مهارت ها به سـه دسـته 
يـا مقوله تقسـيم بندي شـده كه عبارت اسـت از: سـوادپايه، 

شايسـتگي ها، ويژگي هـاي فـردي.
1 سـواد پايه؛ نشـان دهندة ميـزان توانايـي دانش آموزان 
در كاربـرد مهارت هـاي مشـترك در زندگـي روزمـره اسـت. 
ايـن مهارت هـا عبارت انـد از: سـواد رياضـي، سـواد علمـي، 
سـواد فناوري اطالعات و ارتباطات، سـواد مالي، سـواد مدني 

فرهنگي.  و 
2 شايسـتگی ها؛ چگونگـي روبـه رو شـدن دانش آموزان 
بـا چالش هـاي پيچيـده اسـت. بـراي مثـال تفكـر انتقـادی 
يكـي از ايـن چالش ها مي باشـد كه عبـارت اسـت از توانايی 
شناسـايی و تجزيـه و تحليـل و ارزيابـی شـرايط، ايده هـا و 
اطالعـات بـه منظـور تدويـن و پاسـخ دادن بـه مشـكالت. 
چالـش ديگر خالقيت اسـت، يعني توانايی تصـور و طراحی 
و تدويـن روش هـای نوآورانـه تـازه، پرداختـن به مشـكالت، 
پاسـخ بـه پرسـش ها و يا بيان معنا از طريـق كاربرد و تجزيه 
و تحليـل دانش اسـت. همچنيـن چالش ارتبـاط و همكاری 
كه شـامل كار با ديگـران براي هماهنگـي و انتقال اطالعات 
به منظور مقابله با مشـكالت اسـت. شايسـتگی نيـروی كار 
در قـرن بيسـت و يكم، توانايي ارزيابـی نقادانه، انتقال دانش، 

و كار گروهي اسـت.
شـدن  روبـه رو  چگونگـي  فـردي؛  ويژگي هـاي   3
دانش آمـوزان بـا تغييـرات محيطي اسـت از قبيـل تغييرات 
سـريع بـازار كار. بـراي مثـال ويژگي هـاي فـردي از قبيـل 
پشـتكار، سـازگاري و انعطاف پذيـري سـبب موفقيـت در 
عمـل  ابتـكار  و  كنجـكاوي  مي شـود.  موانـع  بـا  برخـورد 
سـبب كشـف ايده هـاي تـازه رهبـري و آگاهـي فرهنگـي و 
اجتماعي سـبب تعامل سـازنده بـا ديگران، اجتماع، و رشـد 
و توسـعه فرهنگ مي گـردد. در نمودار1مهارت هاي ضروري 
دانش آموزان در قرن بيسـت و يكم نشـان داده شـده اسـت.
نمـودار 1 نشـان مي دهـد كـه آمـوزش جهانـي بـه واسـطه 
فناوري هـاي نويـن برپايـه مهارت هـاي تازه اي شـكل گرفته 
اسـت. بنابرايـن دانش آمـوزان مي بايسـت داراي مهارت هاي 
پايـة »زبـان، رياضيات، علـوم«، و مهارت هايـي از قبيل تفكر 

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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انتقـادي، حـل مسـئله، ، كنجـكاوي، همكاري و مشـاركت 
باشـند. امـا هنـوز در اكثـر كشـورهاي در حـال توسـعه از 
جملـه كشـور ما بسـياري از دانش آمـوزان داراي مهارت هاي 
مـورد نيـاز قـرن بيسـت و يكـم نيسـتند. از ايـن رو، نظـام 
آموزشـي بايـد در فكـر ايجـاد مهـارت در دانش آمـوزان بـا 
اسـتفاده از فناوري هـاي نويـن آموزشـي باشـد. گزارش هاي 
اقتصـاد جهانـي )2015( حاكي از آن اسـت كـه مهارت هاي 
مـورد نيـاز در قـرن بيسـت و يكم براسـاس درآمد هسـتند 
و فناوري هـاي نويـن سـبب تغيير شـغل شـده اند. بنابراين، 
دانش آمـوزان نيازمنـد كسـب مهارت هـاي مـورد نيـاز براي 
بـازار كار داخلـي و جهانـي مي باشـند. در اين راسـتا، تغيير 
نويـن  فناوري هـاي  به كارگيـري  و  درسـي،  برنامه ريـزي 
آموزشـي در فرايند يادگيري مي تواند سـبب كاهش شـكاف 
مهارت هـاي مـورد نيـاز دانش آمـوزان مـا در قـرن بيسـت و 
يكـم، افزايـش توانايي شـغلي، و به تبـع آن افزايـش درآمد، 

آن هـا در بازار كار باشـد. 
اگرچـه به كارگيـري فّناوری هـاي نوين آموزشـي در مدارس 
مـا در مراحـل اوليـه اسـت امـا پژوهش هـا تأثيـر عميـق 
به كارگيـري فناوري هـاي نويـن آموزشـي را بـر يادگيـري 
دانش آمـوزان در دوره ابتدايـي و دوره متوسـطه نشـان داده 
اسـت. به كارگيـري رويكردهـاي پداگوژيـك يـا تربيتـي از 

قبيـل يادگيري براسـاس پروژه، يادگيري براسـاس مسـئله، 
يادگيـري براسـاس طراحـي بـا به كارگيـري فناوري هـاي 
نويـن آموزشـي سـبب تسـهيل فراينـد يادگيـري، توسـعه 
شايسـتگي هاي دانش آمـوزان، افزايـش كيفيـت آمـوزش و 
ايجـاد مهارت هـاي قـرن بيسـت و يكـم در دانش آمـوزان از 
قبيـل ارتباطـات، خالقيـت و نـوآوري، تـداوم و همـكاري و 
مشـاركت خواهد شـد. از اين روسـت كـه يادگيـري در قرن 
بيسـت و يكم ديگر به شـيوه سـنتي موضوعي به طور مثال 
علـوم، رياضـي، ... در مـدارس جوابگـوي نيـاز دانش آمـوزان 
نيسـت و موضوعـات مشـترك و ميان رشـته اي بـا تأكيد بر 
سـواد مدنـي، موضوعاتـي مثل آگاهـي جهاني، سـواد مالي، 

نمودار 1. مهارت هاي ضروري دانش آموزان در قرن بيست و يكم

سواد پايه

چگونگي كاربرد مهارت هاي مشترك

در زندگي روزمره 

1. سواد

2. رياضيات

3. سواد علمي

4. سواد فناوري اطالعات و ارتباطات/ سواد 

رسانه/ سواد اطالعات

5. سواد مالي

6. سواد مدني و فرهنگي

شايستگي ها

چگونگي روبه رو شدن دانش آموزان با 

چالش هاي پيچيده

7. تفكر انتقادي/ حل مسئله

8. خالقيت

9. ارتباطات

10. مشاركت و همكاري

ويژگي هاي فردي

چگونگي روبه رو شدن دانش آموزان با 

تغييرات محيطي

11. حس كنجكاوي

12. ابتكار عمل

13. دوام/ ماندگاري

14. سازگاري/ انطباق

15. مديريت و رهبري

16. آگاهي فرهنگي و اجتماعي

آموزش مادام العمر

 دانش آموزان مي بايست داراي مهارت هاي 
پاية »زبان، رياضيات، علوم«، و مهارت هايي 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 دانش آموزان داراي مهارت هاي 

مورد نياز قرن بيست و يكم نيستند
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سـواد سالمت و بهداشـت، و سواد زيسـت محيطي مي باشد. 
يكـي از چالش هـاي اساسـي تعليم وتربيـت در مـدارس مـا 
چگونگـي بـه كارگيـري فناوري هـاي نويـن آموزشـي در 
فراينـد ياددهـي ـ يادگيري اسـت. فناوري آموزشـي به مثابة 
حلقـه اي بسـته در فراينـد يادگيـري اسـت. براي مثـال، در 
سـطح كالس درس، فنـاوري آموزشـي در داخـِل  بسـته اي 
اسـت كـه خـود تلفيقـي از برنامه درسـي، محتـوا، منابع باز 
آموزشـي، ابزارهاي ديجيتال معلمان، سـنجش، و پيامدهاي 

مـورد انتظـار يادگيري مي باشـد. 
بـا توجـه بـه چالش هايـي 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؛

 تسـهيل مشـاركت بخش دولتی و خصوصی براي بسـيج 
منابع بـه منظور حمايت از آمـوزش الكترونيكي؛

 ترويج برنامه درسي به صورت آموزش الكترونيكي؛
 ترويج آموزش مجازي؛

 ايجاد مركز ملي فناوري اطالعات و ارتباطات؛
 ارائـة زيرسـاخت هاي مقـرون به صرفه به منظور تسـهيل 

انتشـار دانش و مهارت از طريـق يادگيري الكترونيكي؛
 توسـعه محتواي آموزشـي مـورد نياز دانش آمـوزان پيش 

دبسـتاني، دوره ابتدايي و دوره متوسطه؛
 ايجـاد آگاهـي در مـدارس در معرفـي ابزارهـاي فنـاوري 
اطالعـات و ارتباطـات از قبيـل پردازش لغت، پايـگاه داده ها، 
فراينـد  و... در  اتـاق گفت و گـو  پادكسـت،  ويكـي، بـالگ، 

ياددهـيـ  يادگيـري؛
 تسـهيل به اشـتراك گذاشتن منابع يادگيري الكترونيكي 

مدارس؛ بين 
 تلفيق منابع يادگيري الكترونيكي با منابع ديگر.

.... 
از يك سـو 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 برنامه ريـزي درسـي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات 
ست.  ا

بنابراين، دانش آكادميك ديروز در زمينة برنامه ريزي درسـي 
جوابگـوي نيـاز دانش آمـوزان امـروز مـا نيسـت. مـا نيازمند 
دانـش آكادميـك نو و همـكاري مؤثر ميان سياسـت گذاران 
آموزشـي، مربيـان تعليم و تربيت، ارائه كننـدگان فناوري هاي 
نوين آموزشـي، و تأمين كنندگان مالي در تغيير برنامه ريزي 
درسـي، اجـراي مسـتمر و سـازنده آن در مـدارس بـراي 
موفقيـت دانش آمـوزان در آينده در دسـتيابي به مهارت هاي 

قرن بيسـت و يكم، و رشـد و توسـعه نيروي كار هسـتيم. 
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دانش آكادميك ديروز در زمينة برنامه ريزي 
درسي جوابگوي نياز دانش آموزان امروز ما 
نيست
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معرفي كتاب

پداگوژي براي رهايي
پائولوفريره، ايراُشر

ترجمه: حسام حسين زاده
ناشر: رهايي

ايـن كتـاب حاصـل گفت وگويي مفصـل ميان پائولـو فريره 
و ايـرا ُشـر اسـت. آنـان در ايـن كتـاب تـالش مي كننـد به 
پرسـش هايي پاسـخ دهنـد كه سـال ها آمـوزگاران و فعاالن 
اجتماعـي در موقعيت هـاي مختلـف از آنـان پرسـيده اند. 
كتـاب شـامل هفـت فصـل اسـت كـه در هـر فصـل تالش 

شـده به يـك پرسـش كليدي پاسـخ داده شـود.
آمـوزگاران  بـه  معلمـان مي تواننـد  يكـم: چگونـه  فصـل 

شـوند؟  بـدل  رهايي بخـش 
فصل دوم: ترس ها و مخاطرات دگرگوني چيست؟

فصـل سـوم: آيـا سـاختار و دقـت در آمـوزش رهايي بخش 
وجـود دارد؟

فصل چهارم: »روش  گفت وگويي« در تعليم چيست؟
بـه  نيـاز  اول  جهـان  دانش آمـوزان  آيـا  پنجـم:  فصـل 

دارنـد؟ رهايي بخـش 
فصـل ششـم: چطـور آمـوزگاران رهايي بخـش مي توانند بر 

تفاوت هـاي زبانـي بـا دانش آموزان غلبـه كنند؟
فصل هفتم: روياي دگرگوني اجتماعي؛ چطور آغاز كنيم؟

شـايان ذكـر اسـت كـه پداگـوژي، واژه اي يوناني بـه معناي 
علـم وهنـر آموزش وپرورش اسـت.

آيا آموزش مي تواند جامعه را تغيير دهد؟
مايكل دبليو اپل

ترجمه: نازنين ميرزابيگي
ناشر: آگاه

از  غيـر  آموزشـي  مجموعه  هـاي  ديگـر  و  مـدارس 
هويت سـازي )مثبت  و منفي(، بخشـي از دستگاه فرهنگي 
جامعـه هسـتند. آن هـا سـازوكارهايي كليـدي در تعييـن 
چيـزي هسـتند كـه از لحـاظ اجتماعي »دانش مشـروع« 
ارزش گـذاري و به طـور صـرف »مردمـي« تعبير مي شـود. 
آن هـا همـگام بـا نقـش خـود در تعريـف بخشـي بزرگ 
فراينـدي  در  مي شـود،  تلقـي  مشـروع  دانـش  آنچـه  از 
مشـاركت دارنـد كـه از آن طريـق »گروه هـاي خـاص« 
منزلـت مي يابنـد و ديگر گروه ها ناشـناخته يـا حقير باقي 
مي ماننـد. از ايـن رو، در اينجـا مـدارس كانـون مبـارزه بر 
سـر سياسـت هاي بازشناسـي مربـوط بـه نـژاد/ قوميـت، 
طبقه، جنسـيت، تبعيض جنسـي، توانايي، مذهب و ديگر 
پويايي هـاي مهـم قـدرت به حسـاب مي آيند. هـم چنين 
مـدارس و برنامه هـاي درسـي، تحـت تأثيـر جنبش هـاي 
راسـت گرايان در جاهايـي چـون آريزونا همـراه با حمالت 
آن بـه دوره هـاي درسـي مطالعـات قومـي، بيـش از پيش 
بـه مكان هايـي بـراي تضاد شـديد ميان حافظـه جمعي و 
فراموشـي جمعـي تبديل شـده اند؛ اين هـا فضاهايي براي 

كنـش سياسـي و آموزشـي بـه حسـاب مي آيند.

سید غالمرضا فلسفي علم وهنر ياددهي-يادگيري
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برنامه درسي و آموزشي مفهوم محور، رويكردي 
به پرورش تفكر

هـ . لين. اريسكون
ترجمه: علي نوري، علي عبدي

ناشر: انتشارات مدرسه

علـي نـوري و علـي عبـدي، اين اثـر را بـا عنـوان »برنامة 
درسـي و آمـوزش مفهوم محـور؛ رويكـردي بـه پـرورش 
تفكـر« بـه فارسـي برگرداندنـد و محمـود مهرمحمدي بر 

ايـن كتـاب مقدمه اي نوشـته اسـت.
رويكـرد  نظـري  مبانـي  كتـاب،  ايـن  در  اريكسـون 
توصيـف  را  آمـوزش  و  برنامـة درسـي  بـه  مفهوم محـور 
مي كنـد و چگونگـي بهره گيـري عملـي از ايـن رويكرد را 
در طراحـي و تدويـن برنامه هـاي درسـي و آموزش شـرح 
مي دهـد. 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 مفهوم محور واحدها و دروس؛

فصل پنجم: آموزش مفهوم محور؛
فصل ششم: نقش هاي رهبري.

نظريه سواد رسانه اي، رهيافتي شناختي
دبليو، جميز پاتر

ترجمه: ناصر اسدي، محمد سلطاني فر، شهناز 
هاشمي

ناشر: سيماي شرق

مؤلـف  و  ارتباطـات  علـوم  گـروه  اسـتاد  »جيمزپاتـر« 
كتـاب، در پيش گفتـار با اشـاره به نظرية سـواد رسـانه اي 
مي نويسـد: »در نظرية سـواد رسـانه اي، نظريه گسـترده تر 
از يـك نظريـة صـرف روان شناسـي اسـت زيـرا هـدف ما 
در اينجـا ارائه نقشـه اي از پديدة پيچيده و گسـتردة سـواد 
از  فهرسـتي  فصل هـا شـامل  از  بسـياري  بـود.  رسـانه اي 
طرح هايي اسـت كه نيازمند آ زموني بيشـتر اسـت، درسـت 
مانند پرسـش هاي پژوهشـي كه نيازمند پاسـخ گويي است. 
كارشناسـان دست اندركار رسـانه، پژوهشگران و كوشندگان 
اجتماعي هسـتند كه ارتقاي سـواد رسـانه اي افراد و جامعه 
بـه آن ها سـپرده شـده اسـت. ايـن كتـاب سـازوكارهايي را 
بررسـي مي كنـد كـه در دسـت يابي بـه اهـداف گوناگـون 

سـواد رسـانه اي موفـق بوده اند.«
كتاب »نظريه سـواد رسـانه اي، رهيافتي شناختي« شامل 
چهـار بخش پيشـينه، معرفي نظريه ها، پـردازش اّطالعات 

تمرين است.  و 

معرفي كتاب
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وب گاه هايى با 
دوره هاى آموزشى 

برخط
دنيـاي آمـوزش، بـا افزايش نرخ نفـوذ اينترنت پرسـرعت و 
محبوبيـت روزافـزون تبلت هـا و گوشـي هاي هوش مند، در 
حال تحول اسـت. امـروزه، اينترنت سـختي ها و چالش هاي 
آمـوزش حضـوري را به حداقل رسـانده و آمـوزش اينترنتي 
بـه يكـي از محبوب تريـن روش هـا بـراي كسـب دانـش و 
مهـارت در سرتاسـر دنيـا تبديل شـده اسـت و طبعـاً مورد 

توجـه عالقمنـدان فارسـي زبان قرار گرفته اسـت.
آمـوزش برخـط، كـه بـه آمـوزش از طريـق وب نيـز گفتـه 
مي شـود، زمـان و مـكان را درمي نوردد، بر كيفيـت آموزش 
مي افزايـد، هزينه هـاي رفت وآمـد و هدررفـت وقـت را بـه 
صفـر مي رسـاند و تعامـل بيـن مربيـان و دانش آموختـگان 
را منظـم مي سـازد.  شـيوه هاي آمـوزش از طريـق وب هـم 
متنوع انـد؛ و منابـع آمـوزش در هـر شـكلي از جمله متني، 
تصويـري، صوتـي، ويدئويي و...  وجـود دارند كه مي توان هر 
يـك را بـه دلخواه انتخاب كـرد. مي توان برخـي از دوره ها را 
به صـورت آموزش از طريق پسـت الكترونيكـي و دوره هايي 
را نيـز از طريـق فيلم هـاي آموزشـي اجـرا نمـود. دوره هاي 
آموزشـي برخـط تـا آنجـا پيش رفته اسـت كه حتـي برخي 
از دانشـگاه هاي معتبـر دنيا كالس هـاي درسشـان را از اين 

طريـق در معـرض اسـتفادة عموم قـرار مي دهند.
اگر بدانيم كه با رشد جمعيت، شرايط فراهم كردن امكانات 

افراد، آن هم به شكل رايگان بسيار  آموزشي براي تمامي 
بعيد به نظر مي رسد؛ به اهميت آموزش مجازي پي خواهيم 
برد. خوشبختانه در سال هاي اخير سايت هاي بسياري براي 
آموزش مجازي در زمينه هاي مختلف علمي، فني، اجتماعي 
و... راه اندازي شده است. در اين مطلب به معرفي مقدماتي 
رايگان آموزش  بعضاً  زبان فارسي و  به  از آن ها كه  پاره اي 

مي دهند، اشاره خواهيم كرد.

)Kelasedars.org( :کالس درس

»كالس درس«، مدرسـه اي بـراي همـه و داراي بيـش از 
420 ويدئوي آموزشـي در موضوعات مختلف دبيرسـتاني و 
دانشـگاهي است. اسـتفاده از ويدئوهاي كالس رايگان است.

)takhtesefid.org( :تخته سفيد

ايـن پايـگاه اينترنتـي يـك سـرويِس بـه اشـتراك گذارِي 
تماشـاي  بـر  عـالوه  شـما  و  اسـت  آموزشـي  ويدئوهـاي 
لينك هـاي موجـود در ايـن سـايت، مي توانيـد ويدئوهـاي 
آموزشـي موردنظرتان را نيـز در آن بارگذاري يا آپلود كنيد.
ويدئوهاي آموزشـي موجود در اين سـايت، گسـترة متنوعي 
از رشـته ها را از مكانيـك و الكترونيـك گرفته تا رشـته هاي 
هنري مانند گرافيك و نقاشـي، حتـي مهارت هاي گوناگون 
از جملـه تراشـكاري و جوشـكاري، در برگرفته انـد. ثبت نـام 

عمار خدري/ محمدجواد منصور زاده علم وهنر ياددهي-يادگيري
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در اين سـايت رايگان اسـت.

)darsnameh.com( :درسنامه

درسـنامه، يكي ديگر از وب سايت هاي آموزشـي از راه دور بر 
مبناي پسـت الكترونيكي اسـت. كاربران عالقمند مي توانند 
بـا دريافـت واحد هـاي آموزشـي اين سـايت از طريق پسـت 
الكترونيكيـ  بدون مراجعة مسـتقيم به وب سـايت درسنامه 

ـ درس هـا را خوانـده و در آزمون ها شـركت كنند.

سـامانة آموزش مجازي قرارگاه فضاي مجازي سـپاه 
)elearning.ghasam.ir( :تهران

اولويـت اول در قـرارگاه فضـاي مجـازي، توجـه جـدي بـه 
و  توسـعه كمـي  اصلـي  ركـن  به عنـوان  آمـوزش،  بحـث 
كيفـي افزايش تـوان عملياتي نخبگان فرهنگي و رسـانه اي 
سـپاه حضـرت محمـد رسـول اهلل)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 برنامه ريـزي آموزشـي بهـره مي گيـرد.

)iksna.com( :کائسنا
»كائسنا« از سال 1386 با هدف ترويج دانش متن باز، براي 
ايجاد فرصت يكسـان يادگيري و به منظور گسـترش سـطح 
آگاهـي و علـم جامعة فارسـي زبان آغاز به كار نمود. كائسـنا 
فضايي براي يادگيري و تبادل دانش اسـت. كائسـنا افرادي 
را كـه توانايـي و دانـش كاربـردي در زمينه هـاي مشـخص 
دارنـد، در فرايند توليد همراهي كـرده و تيم توليد و تدوين 
را در كنـار آن هـا قرار مي دهـد. صرف نظر از اهـداف تجاري 
پلتفـرم  دغدغه هـاي  كائسـنا  در  محتـوا،  توليدكننـدگان 
پرداخـت، پلتفـرم نمايش، هزينـه پهناي بانـد، ماركتينگ، 
دريافـت بازخـورد و... بـراي توليدكننـدگان برطـرف شـده 

اسـت تـا بتوانند بـا تمركـز روي محتـوا، ويدئوي آموزشـي 
خـود را توليد و منتشـر كنند.

)webyad.com(  :وب ياد

وب يـاد، به عنـوان يـك بسـتر يادگيـري و آمـوزش آناليـن 
ويدئويـي، اين امـكان را فراهم مي كند تـا در كمترين زمان 
ممكـن، هـر آنچـه را كـه مي خواهيد آمـوزش دهيـد و ياد 

بگيريـد. كافي اسـت بخواهيد.

)behamooz.com( :به آموز

وب سـايت به آموز از سـال 1391 به صورت آزمايشـي شروع 
بـه فعاليـت كـرد. ايـن وب سـايت بـر مبنـاي قابليت هـاي 
عمومـي بسـتر نرم افزاري شـركت فنـاوران اطالعات وسـتا 
در  به آمـوز،  هـدف  مي يابـد.  توسـعه  و  اسـت  شـده  بنـا 
دسـترس قرار دادن مواد آموزشـي با كيفيت مناسـب براي 
همـة ايرانيـان اسـت. ما اعتقـاد داريم كه هيچ كـس نبايد از 
كسـب علـم و دانـش و مهارت هـاي كاربردي محروم شـود؛ 
و نبايـد سن وسـال يـا مـكان و موقعيـت و امكانـات مالـي، 
افـرادي را از يـاد گرفتـن، سـازندگي و موفقيت بـاز دارد. در 
به آمـوز هـر كـس مي توانـد يـاد بدهـد و يـاد بگيـرد. شـما 
اگـر معلـم هسـتيد، مي توانيـد درس خـود را ايجـاد كنيـد 
و بـه هـزاران نفـر يـاد بدهيـد و اگـر يادگيرنـده هسـتيد، 
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در كالس هـاي دلخواهتـان شـركت كنيـد و دربـارة هزاران 
موضـوع يـاد بگيريد.

)openlearning.ir( :اپن لرنينگ

در  آناليـن  كامـاًل  دوره هـاي  برگزاركننـدة  سـايت  ايـن 
آموزشـي  الگوريتم هـاي  قالـب  در  متفـاوت  حوزه هـاي 
به كارگيـري سيسـتم مديريـت  بـا  اسـتاندارد اسـت كـه 
قدرت منـد آناليـن  كالس  و   LMS  يادگيـري 
 Adobe Connect در هر زمان و مكان جهت پيشـبرد 

شـعار عدالت آموزشـي به اين كار مبادرت مي ورزد.

)iran-academy.org( :ايران آکادمي

يكـي از دغدغه هـاي امـروزي افـراد جامعـة مـا، به خصوص 
از  پـاره اي  امـا  اسـت.  يادگيـري  مديـران،  و  كارشناسـان 
مشـكالت جنبـي آموزش ماننـد كمبود زمـان، دوري مكان 
آمـوزش، وسـيلة ايـاب و ذهـاب و... باعث شـده تا بسـياري 
از عالقه منـدان به آموزش هاي كاربردي دسترسـي نداشـته 
باشـند. ايـن امـر باعث شـد در راسـتاي ارتقا و آسان سـازي 
آمـوزش، آن هـم به صـورت كامـاًل كاربـردي، وب سـايت 
تمـام  كنيـم.  راه انـدازي  را  آكادمـي«  »ايـران  آموزشـي 
تالش هـاي مـا در اين وب سـايت صرف ايجـاد محيطي پويا 
و آموزشـي براي تمام كسـاني خواهد شـد كه بـه يادگيري 

عالقه منـد هسـتند.

)yadup.ir( :ياداپ
ايـن وب سـايت به منظـور فراگيـر كـردن دانايـي و ايجـاد 
فرصت هـاي آموزشـي برابـر از طريـق گسـترش آمـوزش 
مجـازي بـر پايـة فّنـاوري اطالعـات ايجـاد شـده اسـت. 
چشـم  انداز ايـن سـايت از نظر مسـئوالن آن، تبديل شـدن 
بـه بزرگ تريـن مرجـع آمـوزش مجـازي بـراي مدرسـان و 

فراگيرنـدگان تـا سـال 1396 اسـت.

)team-learning.ir( :تيم لرنينگ
تيـم لرنينـگ سـايتي بـراي توسـعة دانـش و فنـاوري روز 
دنيـا بـا برترين شـيوه هاي آموزشـي و فراهم نمـودن امكان 
آمـوزش تيمـي و گروهـي بـه  گونـه اي كـه افـراد در هرجـا 
ايـن امـكان را داشـته باشـند تـا تنها بـا اتصال بـه اينترنت 
از جديدتريـن محتواي آموزشـي روز دنيـا بهره مند گردند و 
به صـورت تيمـي تخصـص و مهارت خـود را ارتقا بخشـيده 
و رفـع اشـكال نماينـد. همچنيـن جديدتريـن مقـاالت بـه 
همـراه ترجمـه تخصصـي آن هـا در اختيـار كاربـران قـرار 
داده مي شـود و در انتهـاي دوره هـاي آموزشـي، پروژه هايي  
تيمـي تعريف مي شـود تـا توانايي هاي فعاليـت گروهي نيز 

ارتقـا يابد.

)pixelamooz.com( :پيكسل آموز

سـايت آموزشـي پيكسـل آموز در حـوزة آمـوزش رايـگان 
كامپيوتـر و موبايـل تحت كتـب آنالين، مقـاالت، فيلم هاي 
آناليـن و گزيـدة اخبـار تكنولـوژي، فقـط به زبان فارسـي، 

فعاليـت دارد و هـرروزه بـر محتـواي آن افـزوده مي شـود.
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با نگاهي به بستة آموزشي بر فراز آسمان

فيلمى نو  براى افزايش 
«تعامل با فراگير»

فيلـم آمـوزش، ويژگي هايـي دارد كه سـبب مي شـود ارتباطي 
متفـاوت بـا فراگير يـا دانش آمـوز ايجـاد نمايد، ارتباطـي فراتر 
از رونـد معمـول تدريـس كـه تسـهيل و تعميـق محتـوا را در 
پـي دارد. ايـن امـر سـبب مي شـود كه فيلـم آموزشـي را يكي 
از اجـزاي جـذاب و مهـم بسـتة آموزشـي قلمداد كنيم. شـأن 
شـكل گيري بسـته آموزشـي همپوشـي اجزاي مختلـف آن با 
ويژگي هـاي متنـوع در راسـتاي تبييـن هرچـه بهتـر مفاهيم 
آموزشـي اسـت. مهم ترين محدوديت كاربردي فيلم آموزشـي 
را در »تعامـل« بـا فراگيـر يـا دانـش آموز مي توان جسـت وجو 
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 مداّقـه قـرار داد.جهـت اعتدال 
در محدوديـت تعامـل بـا فراگيـر، در ارتباط با فيلم آموزشـي، 

راه هايـي را مي تـوان پيشـنهاد كرد. 
 مديريت بهينه  رسـانه ها در بسـته آموزشـي: اگر در آموزش 
عامـل نقـش  يـك مفهـوم يـا موضـوع آموزشـي خاصـي، ت
به سـزايي داشـته باشـد، بهتر اسـت فيلـم آموزشـي را انتخاب 
نكنيـم بلكه سـاير اجزاي بسـتة آموزشـي را كـه در اين زمينه 

توانمنـد محسـوب مي  گردنـد بـه خدمـت بگيريم.
 تنوع بخشـي به ترکيب رسانه ها در بسـته آموزشي: 

وحید گلستان

بـا تركيـب كـردن فيلم با سـاير اجـزا در طـرح درس، نيـاز به 
تعامـل را جبران كنيم و از سـاير توانمندي هـاي فيلم نيز بهره 

ببريم.
  طراحـي آموزشـي بـا توجـه بـه تقويت تعامـل: از 
ابتـدا، در طراحـي آموزشـي فيلـم، بـا برنامه ريـزي دقيـق اين 
محدوديـت را قـدري جبـران كنيـم؛ به عنـوان مثـال به جـاي 
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.
 راه هـاي جديـد: »سـايبر درامـا« بـا تغييـر بنيـادي در 
روايـت و بـه نوعـي حـذف روايت شـرايط تعاملي تـازه اي را در 
امـر آمـوزش ايجـاد مي كنـد كـه دسـت كم در شـرايط امـروز 

مي توانـد بهتريـن پيشـنهاد قلمداد شـود.

پيشنهادهاي تازه براي فيلم آموزشي
با نگاهي به تعريف مصوب فيلم آموزشـي در سـند ويژگي هاي 
اختصاصـي فيلم آموزشـي در سـازمان پژوهـش و برنامه ريزي 
آموزشـي: »فيلـم آموزشـي، رسـانه اي كاربـردي اسـت كـه در 
راسـتاي تسـهيل و تعميق فرايند ياددهي- يادگيري، دسـتور 
بيانـي خود را از علوم تربيتي، سـينما و علوم ارتباطات دريافت 

مي كند.« )گلسـتان، 1394: 1(
از ايـن تعريـف كليدواژه هـاي مهمـي را مي تـوان اخـذ نمـود، 
امـا »رسـانة كاربـردي« بودن فيلم آموزشـي و »بينارشـته اي« 
بـودن آن باعـث مي شـود كه فيلم آموزشـي به عنـوان يك هنر 
مجـرد مـورد توجه قـرار نگيرد، بلكـه يك هنر- آموزش اسـت 
كـه مي توانـد 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« 
حمايتـي  و  بـا جسـارت  مي تـوان  پـس  مي شـود.  جلوه گـر 
بينارشـته اي 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 جنبه هايـي قابل 

انعطـاف  يافته انـد. )كامرانـي، 1394: 353(.
دسـت يافت هاي 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 

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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قابـل توجـه و دسـت يافتني ايجـاد شـده اسـت و كمتـر بودن 
چنديـن برابـري هزينه تكثير يك دي وي دي نسـبت به كتاب، 
باعث شـده اسـت كه گران ترين رسـانه آموزشـي دوره آنالوگ 
بـه ارزان  ترين رسـانة دورة ديجيتال بدل گـردد. اما فرصت هاي 
ايجـاد شـده در دوره ديجيتـال بـه اين اتفاق هاي 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 شـيوه اي نوين اسـت.

هنر رسانة جديد و فيلم آموزشي
ديجيتـال در تركيـب با هنر تجـارب تازه  اي 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 
تأثيـر گـذارد. »دربـاره هنـر ديجيتـال هيـچ  نيـز  فرهنـگ 
»ايسـمي« وجـود نـدارد. در ايـن عصـر، رابطـة  پر تنـش ميان 
هنـر و تكنولـوژي پديـد آمده اسـت. پيشـروي بي امـان جهان 
بـه سـوي فرهنـگ ديجيتالـي در رونـد خود هنـر را نيـز در بر 

گرفتـه اسـت.« )راش، 1389: 191(
همان قـدر كـه دادائيسـم واكنشـي بـه صنعتي شـدن جنگ و 
بازتوليـد مكانيكي متـون و تصاوير بود، هنر رسـانه اي جديد را 
مي تـوان پاسـخي بـه انقالب تكنولـوژي اطالعـات و ديجيتالي 
شـدن اشـكال فرهنگـي دانسـت. )تقـي زادگان، 1394: 133( 
نـگاه هنرمندان رسـانه اي جديد بـه اينترنت مانند نگاه  نسـل 
قبـل بـه ويديـو بـود: يـك ابـزار هنرمندانـة  در دسـترس، كـه 
آن هـا را قـادر مي سـازد رابطـة  تغييريافتـة ميان تكنولـوژي و 
فرهنـگ را كشـف كننـد. )ترايـب و جانـا، 2006( هنرمنـداِن 
هنـرِ  ديجيتـال با ادبيات ديجيتـال، به عنوان بخشـي از زندگي 

خـود، رشـد كرده انـد... ويژگـي »ديجيتـال« بـه زودي ناپديد  
مي شـود و ايـن هنرمنـدان را مـا در آينـده هنرمنـدان معاصر 
مي ناميـم. )وانـدز، 2006: 14( براي »فهم بهتر »هنر رسـانه اي 
جديـد« نيازمند توجـه هم زمان به اتفاقات تاريخي سـه عرصة  
تكنولوژي، رسـانه و هنر هسـتيم.« )تقي زادگان، 1394: 115( 
هنـر رسـانة جديـد به لحـاظ مـرز و محدوديت غيرقابـل مهار 
اسـت، امـا آنچه مهـم اسـت امكانات تـازة بياني اسـت كه اين 

هنـر مي توانـد در اختيـار فيلم آموزشـي قـرار دهد.

چند رسانگي كامل و امكانات توسعه پذيري
امـروزه مـا در حالـي با تصاويـر ديجيتالي زندگـي مي كنيم كه 
گويـي در »جامعـة نمايشـگرها« به سـر مي بريم. )شـريف زاده، 
1394: 141( در وب مي توانيـد يك قطعه موسـيقي را در كنار 
يـك قطعـه تصوير متحـرك قـرار دهيـد، و هم زمـان متني را 
نيـز در صفحه داشـته باشـيد. مخاطب مي تواند به هـر كدام از 
ايـن رسـانه ها توجـه كند و هر كدام را خواسـت ناديـده بگيرد؛ 
بـراي مثـال تصويـر متحـرك را بزرگ نمايـي كند و متـن را از 
صفحه حذف كند. از اين رو چند رسـانگي در وب كامل اسـت، 
چـون هيـچ يـك از رسـانه ها،  مخـّل پيـام ديگـري نيسـتند. 
)حسـيني گلـكار، 1394: 188( بلكـه تقويت كننـدة يكديگـر 
و به جـاي آنكـه خطـي در امتـداد هـم قـرار گيرنـد، به صورت 
عمـودي، در پرداخـت مفاهيـم تعميـق ايجاد مي كننـد. »يك 
ويژگـي و واقعيـت قابـل فهـم در رابطـه بـا هنـر ديجيتالـي، 
امكانـات بي شـمار فراهـم شـده توسـط تكنولـوژي در اين نوع 
هنر نسـبت بـه هنر معمـول اسـت.« )كامرانـي، 1394: 358( 
ايـن امكانات بي شـمار، نگرانـي عدم تبديل مفاهيـم از واقعيت 

را كـم مي كند.
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 مي دهـد و باعث مي شـود كـه وي درك متفاوتي از 

هسـتي پيـدا كنـد. )پسـتمن، 1382: 25(

طراحي تعاملي
دانـش طراحـي تعاملـي، دانـش جديـدي اسـت كـه عمـر آن 
بـر يك دهـه بالغ مي شـود. ايـن نوع طراحـي نوظهـور زواياي 
متفاوتـي از تعامـل را به ما نشـان مي دهـد. .... اين نوع طراحي، 
رشـته اي از ديزايـن اسـت كـه بـر روي طراحـي رفتـار بيـن 
محصوالت، سيسـتم ها و انسـان ها تأكيد دارد. )نوراني، 1394: 

قابـل توجـه و دسـت يافتني ايجـاد شـده اسـت و كمتـر بودن 
چنديـن برابـري هزينه تكثير يك دي وي دي نسـبت به كتاب، 

خـود، رشـد كرده انـد... ويژگـي »ديجيتـال« بـه زودي ناپديد  
مي شـود و ايـن هنرمنـدان را مـا در آينـده هنرمنـدان معاصر 

مي ناميـم. )وانـدز، 
جديـد« نيازمند توجـه هم زمان به اتفاقات تاريخي سـه عرصة  

تكنولوژي، رسـانه و هنر هسـتيم.« )تقي زادگان، 
هنـر رسـانة جديـد به لحـاظ مـرز و محدوديت غيرقابـل مهار 
اسـت، امـا آنچه مهـم اسـت امكانات تـازة بياني اسـت كه اين 

هنـر مي توانـد در اختيـار فيلم آموزشـي قـرار دهد.

چند رسانگي كامل و امكانات توسعه پذيري
امـروزه مـا در حالـي با تصاويـر ديجيتالي زندگـي مي كنيم كه 
گويـي در »جامعـة نمايشـگرها« به سـر مي بريم. )شـريف زاده، 
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6( طراحـي كاربرمحـور نوعـي فلسـفه طراحـي اسـت. در اين 
رونـد، طـراح مي كوشـد تـا نيازهـا، تمايـالت و محدوديت هاي 
انسـان هايي را كـه كاربـر نهايـي محصول هسـتند بـا جزئيات 
كامـل مشـخص كنـد و سـپس طراحـي را متناسـب بـا ايـن 

اطالعـات ارائـه دهـد. )بـوذري، 1394: 17(
از آنجـا كـه طراحـي تعاملي يك مهارت ميان رشـته اي اسـت، 
متخصصـان اين حـوزه بايد با علوم گوناگوني آشـنايي داشـته 
باشـند. )نوراني، 1394: 7( بسـياري از طراحـان نرم افزار اكنون 
كار خـود را، نـه بـه مثابـه طـراح نرم افـزاري، بلكـه بـه مثابـه 
هنرمنـد نرم افـزاري ارائـه مي كنند. تفاوت اين دو در اين اسـت 
كـه طراح معموالً  با حل يك مسـئله شـروع مي كنـد در حالي 
كـه هنرمند با سـؤاالت كلي يـا نامتعّين سـروكار دارد كه الزاماً 

ممكن اسـت به جواب نرسـد. )وايتاكـر، 2013(

روايت تعاملي يا بي روايتي
روايـت داراي آغـاز، ميانـه و پايـان اسـت. داراي ترتيـب زماني 
قابـل تشـخيص و معيـن اسـت. داراي يكپارچگـي كلي اسـت 
و سـاختار مشـخصي را دربرمي گيـرد، بيـن اپيزودهـاي آن 

ارتباطـي وجـود دارد و داراي موضوعـي مركـزي اسـت. 
در روايـت تعاملـي اين ويژگي هـاي ذاتي روايـت از بين مي رود 
و بـه نوعـي بي روايتـي جايگزيـن مي شـود. »در روايت سـنتي 
دريچـه اي كوچـك بـراي ورود بـه جهان داسـتان بـه مخاطب 
نشـان داده مي شـود و او پـس از ورود در ]جهـان[ داسـتان و 
كشـف روابـط تعيين شـده پيش مـي رود... در شـيوة  سـنتي، 
مؤلـف خواننـده را در طـول متـن سـاختارمند و هم بسـته اش 
بـه پيـش مي بـرد و در نهايـت او را بـا حسـي از تماميـت و 
پايان پذيـري پـر مي كنـد. در روايت شناسـي، يك متـن نياز به 
حـس قطّعيـت 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 مي كند، بلكه خواننده اسـت 
كـه بـه اختيار خود در مسـيرهاي مختلف پيش مـي رود. براي 
درك بهتـر نياز اسـت به متـن و فرامتن توجهي دوباره داشـته 

باشيم.
»متـن« پديـده اي مـادي يـا فيزيكي، اگرچـه متأثـر از فضاي 
بيـرون يـا فضاي تعريف شـده در آن مي باشـد. متن خود مجرد 
امـا متأثـر از كل تعريـف شـدة مرتبـط اسـت. متن به واسـطة 
حـواس مختلـف و اليه هـاي ديگـر معناسـاز در حـال ايجـاد 
تفسـيرهاي نو مي باشـد. بي ترديد در شـرايط مختلـف، اليه اي 
از اليه هـاي ديگـر اصلي تر و در سـاخت معنا مؤثرتـر مي گردد 

و فرصـت تأويـل تـازه را ايجـاد مي نمايـد. گاهـي اليه هـاي به 
اصطـالح حاشـيه اي مي  توانـد اهميـت تعيين كننـده اي ايجاد 
كنـد، كـه اليـه بـه اصطـالح ثابت تر هـم معنـي خـود را از آن 
دريافـت كنـد. در نگاه برخـي معلمان فيلم آموزشـي در حكم 
اليـه اي فرعـي و متأثر و در حاشـيه مي تواند بـر متن و دريافت 
آن و بافت ارتباط تأثير به سـزايي گذاشـته و فرصت تأويل تازه 
را ايجـاد نمايـد. در واقـع »متن« جهاني ا سـت كه هم تفسـير 
مي شـود هـم تفسـير مي كنـد. رابـرت اسـتم معتقـد اسـت: 
»متـن و تماشـاگر، هيچ يك، ايسـتا يا وجودي از پيش شـكل 
گرفته نيسـتند. تماشاگران به متن شـكل مي دهند و از طريق 
تجربـة ديدن فيلم، در دروِن فرايندي تعاملي و بي پايان شـكل 

مي گيـرد. )اسـتم، 1384: 265(
در شـيوه پيشـنهادي جديـد متـن فيلمـي بيـن مخاطـب و 
فراگيـر توأمان شـكل مي گيرد. در واقع فرامتـن مخاطب اجازه 
مي يابـد كـه در تأليـف متن سـهم داشـته باشـد. البته گيتس 
معتقـد اسـت فرامتـن عزيزتريـن عقايـد مؤلـف را زيـر سـؤال 
مي بـرد. امـا در ايـن نـگاه تعاملي تأليف دوسـويه و مشـاركتي 
اسـت. البته بي شـك سـهم مخاطب و رسـانه يكي نخواهد بود 
امـا اين اوليـن گام هاي تجربه تعاملي مخاطب در شـكل گيري 
روايت و متن اسـت. در تقابل سـنتي »متن« در برابر »بافت«، 
متـن كانـون معنا تلقي مي شـود و جايگاه ويـژه مي يابد و بافت 
صرفـاً  به حاشـيه تبديل مي شـود. در حالي كه هـرگاه عنصري 
از ايـن بـه اصطـالح »بافت« اعتبـار داللتگر پيدا كنـد، قابليت 
متنـي مي يابـد و به اليـه اي از اليه هـاي متن تبديل مي شـود. 
يعنـي چنـان اليـه اي نيـز ماهيتـاً در همـان فراينـد داللـي 
قـرار مي گيـرد كـه ديگـر اليه هاي متـن قـرار دارنـد، عينيتي 
فيزيكـي دارد، كه به واسـطه رمزگانـي داراي ارزش دالّي شـده 

اسـت. )سـجودي، 1388: 211(

نگاهـي بـه سـاختار بسـتة آموزشـي بـر فراز آسـمان 
پايـه دهم

در سـاختار جديـدي كـه در مجموعـة بـر فـراز آسـمان براي 
اولين بـار تجربـه شـده اسـت، اسـتفاده از تـوان رسـانه هاي 
نـو و شـيوه هاي »روايـِت نـو« مدنظـر مي باشـد. ايـن رويكـرد 
»سـايبردراما«يي، اسـت كـه بـا حـذف روايـت از فيلـم امكان 
تعامـل و دخالت مخاطب در محتوا را بيشـتر مي كنـد و در آن 
 )FAQ( توجـه بـه شـيوة ارائه براسـاس پرسـش هاي متـداول
مـورد نظر مي باشـد. لـذا در مجموعة آموزِش معلمـان، به جاي 
مواجـه شـدن بـا يـك فيلم معمولـي، بـا قطعاتـي موضوعي از 
فيلم هـا مواجهيـم كـه هـر كـدام مسـتقل اند و در عيـن حال 
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همگـي بـا هـم يـك كل نظام يافتـه را ايجـاد مي كننـد.  ايـن 
قطعـات كوتـاه فيلمـي براسـاس موضوعـات، به صـورت چنـد 
رسـانه اي با امكان انتخاب بدون محدوديت در تقدم و تأخر در 
اختيـار معلم قـرار مي گيرد و قـدرت مشـاركت و انتخاب گري 
مخاطـب را بـاال مي برد. لـذا براي آموزش معلمان يـك نرم افزار 
چندرسـانه اي طراحي شـده اسـت كـه عالوه بر فيلم هـا امكان 
همراهي سـاير فايل هـاي عكس، فايل صوتي، فايل هاي اسـناد 

و پـي دي اف و... را ممكن سـاخته اسـت.
بخش كليات درس

مباحـث مطروحـه: مباحـث كلـي درخصـوص برنامة درسـي، 
ويژگي هـاي رشـته و كتاب نونگاشـت از جمله ضـرورت تغيير، 
ويژگي ها، رويكرد، ارتباط با اسـناد باالدسـتي، شبكة  مفهومي، 

كلّيات ارزشـيابي، معرفي اجزاي بسـتة  آموزشـي.

بخش درس ها )واحدهاي يادگيري(
مباحـث مطروحـه : ايـن بخـش بسـته بـه نيـاز معلمـان و 
شـرايط درس، بـه فصول يـا حتي صفحات كتاب مي پـردازد يا 
صرفـاً اهـم نكات مؤثر در تدريـس را مورد توجه قـرار مي دهد.
زمـان هر قطعـه فيلـم: به دليـل افزايـش تعامـل مخاطب، 
ايجـاز در كالم، امـكان راحت تـر پخش در محيط هـاي برخط، 
بهره گيـري از شـيوة FAQ، و... ترجيحـاً 3 تـا 5 دقيقـه 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 به صـورت مصداقي 
بـا حضـور دانش آموزان، در محيط كالس، كارگاه يا آزمايشـگاه 

تدريس مي شـود.
بخـش مـرور: در راسـتاي تقويـت شـبكه مفهومـي، در اين 
بخـش گزيـده اي از نمونـه تدريس يا مباحـث مطروحة مربوط 
بـه پايه هـاي قبـل، كه توجه بـه آن ها اهميـت دارد ارائه شـده 

است.
بخـش گنجينـه: بخـش گنجينـه خـود بـه دو بخـش كلي 

تقسـيم مي شـود.
الف. گنجينه در راستاي برنامة درسي

ب. گنجينه در راستاي شايستگي هاي پايه معلمي
الف. گنجينـه در راسـتاي برنامه درسـي: منابِع بيشـتر 
بـراي مطالعـه، از جملـه كتـاب، مقاله، سـايت و وبالگ معرفي 
شـده اسـت و نيـز عكس هـا، فيلم هـا، نقشـه، گرافيـك، نمونه 
طرح درس، نمونه سـؤال و سـاير منابع متنوع مرتبط با درس.
ب. گنجينه در راسـتاي شايسـتگي هاي پايـة معلمي: 

و  روش هـا  پيرامـون  مباحثـي  و  مقـاالت  كتـب،  معرفـي 
تكنيك هـاي معلمـي. همچنيـن معرفـي سـاير رسـانه هاي 
آموزشـي همچون مجـالت رشـد، معرفي فيلم هاي آموزشـي، 
كتاب هـاي گويـا، نرم افزار، سـايت رشـد، جشـنوارة بين المللي 
فيلـم رشـد و نيز بخش فيلـم خانه كـه گزيـده اي از فيلم هاي 

جشـنواره رشـد را در خـود دارد.
آنچـه كه در اين بسـتة چند رسـانه اي اهميت دوچنـدان دارد، 
امـكان تعامـل و انتخاب گـري مخاطب اسـت. مخاطب مجبور 
نيسـت ابتدا تـا انتهاي فيلم را ببينـد. او مي تواند بخش هايي را 
نبينـد و بخـش  هايي را چندين بـار ببيند، حـذف روايت باعث 
شـده كـه هـر قطعه كوتـاه فيلمي خود ذاتـاً يك جـزء معنادار 
باشـد و در عين حال كل نظام يافته اي را هم به صورت مسـتتر 

ايجـاد مي كند. 
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توليد فيلم آموزشى؛ 
چرا؟

چرا فيلم آموزشى مى سازيم؟
شـايد پاسـخ به اين پرسـش بسـيار سـاده باشـد، چيزی 
شـبيه ايـن پاسـخ، »خوب بـرای اينكه چيـزی را آموزش 
بـرای آمـوزش  از فيلـم  بپرسـيم: چـرا  اگـر  دهيـم.« و 
اسـتفاده می كنيـم؟ پاسـخ احتمـاالً چنيـن خواهـد بود، 
»بـرای اينكـه فيلـم رسـانه ای اسـت كـه عالوه بـر جلب 
توجـه مخاطـب می توانـد آمـوزش هـم بدهد.« پاسـخ ها 
كامـاًل درسـت به نظـر می رسـند. حـال سـؤال ديگـر! اگر 
بخواهيـم به طـور مثـال يـك فيلـم آموزشـی بـه  منظـور 
آمـوزش درس علوم بسـازيم چـه بايد بكنيم؟ پاسـخ اين 
سـؤال هـم سـاده به نظـر می رسـد، »بـه كارشـناس ايـن 
رشـته مراجعـه می كنيـم. البته بهتر اسـت اول به سـراغ 
مؤلـف كتـاب برويـم. بـه اتفـاق او كتـاب را مـورد تجزيه 
وتحليـل قـرار می دهيـم و بعـد فيلم نامـه ای را براسـاس 
اطالعاتـی كـه به دسـت آورده ايم می نويسـيم. كارشـناس 
سـپس  و  می كنـد  تأييـد  و  می بينـد  را  فيلم نامـه  هـم 
مـا فيلـم را می سـازيم.« بايـد گفـت كـه صـورت سـادة 
مسـئله يـا سـاخت فيلـم آموزشـی هميـن اسـت امـا در 
عمـل بـه هميـن سـادگی نيسـت. واقعيت اين اسـت كه 
مطالـب كتـاب علـوم دقيقـاً بـرای دسـت يابی بـه هدفی 

خـاص آمـاده شـده و بايـد بـه روش خـاص هـم آموزش 
داده شـود. يعنـی در كالس درس، بـا اسـتفاده از معلم، و 
بـا طراحـی و برنامه ريـزی قبلـی. بـه عبارت ديگر شـكل 
ارائـه خاصـی بـرای آن در نظـر گرفته شـده كـه با هدف 
مـورد  نظر تناسـب داشـته باشـد. بـه همين دليـل كتاب 
نمی توانـد مبنـای كار سـاخت فيلم آموزشـی قـرار گيرد 
و اگـر چنيـن شـود فيلمـی كـه از كار در خواهـد آمـد از 
ويژگی هـای يـك فيلم آموزشـی خوب برخـوردار نخواهد 
بـود. بـرای سـاخت فيلم آموزشـی برای يك پايـه يا دورة 
تحصيلـی خـاص البتـه بايـد بـه سـراغ كتـاب رفـت ولی 
بـه سـراغ مفاهيـم آن نـه مطالـب آن؛ زيـرا همان گونـه 
كـه گفتـه شـد ايـن مطالـب، تـازه اگر بـه خوبـی تهيه و 
تنظيم شـده باشـند، بـرای هدف ديگری شـكل گرفته اند 
و بـرای سـاخت فيلم بايـد تدبير ديگری انديشـيد. ارزش 
فيلـم آموزشـی بسـته امكانـات و قابليت هـای بيانی فيلم 
اسـت و فيلم سـاز بـرای رسـيدن بـه ايـن قابليت هـا بـه 
فيلـم  بـه  درسـتی  سـاختار  بايـد  تأثيرگـذار  شـيوه ای 
ببخشـد؛ سـاختاری كـه از رابطـه تنگاتنگ بين شـكل و 

محتـوا بـه دسـت می آيد.
هنـگام تجزيـه و تحليل هر سيسـتم بايد به سـه پرسـش 

اساسـی پاسخ داد:
1. هدف های مطلوب در سيستم کدام هستند؟

2. چگونه می توان به مؤثرترين شكل ممكن به اين 
هدف ها رسيد؟

3. چگونه مطمئن شويم که به هدف های مطلوب 
رسيده ايم؟

اگـر فعاليتـی بـرای اين سـه پرسـش پاسـخ مناسـب در 
پـي داشـته باشـد و در جهـت رسـيدن بـه آن هـا حركت 
كنـد، بی شـك موفـق خواهد بـود. در مورد سـاخت فيلم 
آموزشـی هم می توان اين سـه پرسـش را مبنای كار قرار 
داد. هدف هـای مطلـوب ما از سـاخت يك فيلم آموزشـی 
چيسـت؟ آيـا می خواهيـم يك موضـوع علمـی را آموزش 
دهيـم يـا می خواهيـم يك گـزارش تصويـری متحرك از 
كتـاب درسـی ارائـه دهيـم؟ و آيـا موضـوع علمـی مـورد 
نظـر مـا متناسـب بـا ويژگی هـای بيانـی فيلـم هسـت يا 
می تـوان با شـيوه ای سـاده تر و شـايد هم مؤثرتـر موضوع 

مـورد نظر را آمـوزش داد؟
پـس اوليـن گام در سـاخت فيلـم آموزشـی تعيين هدف 
مطلـوب از سـاختن فيلـم و متعاقـب آن دسـتيابی بـه 
مؤثرتريـن شـيوه بـرای رسـيدن بـه ايـن هـدف اسـت. 

رضا ضیائی دوستان علم وهنر ياددهي-يادگيري
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وظيفـه هر فيلم سـاز آموزشـی اسـت كـه در ابتـدای كار، 
ايـن مسـئله را بـه درسـتی بـرای سـفارش دهندگان و 
كارشناسـان، كه بـا آموزش آشـنايی دارند ولی شـناخت 
درسـتی از ويژگی ها و سـاختار بيانی فيلم ندارند، روشـن 
كنـد. عمده تريـن سـفارش دهنده های فيلـم آموزشـی در 
كشـور مراكـز دولتـی وابسـته بـه وزارت آموزش وپرورش 
هسـتند. طبيعی اسـت كـه اين مراكـز مانند همـه مراكز 
ديگـر بنا به مقتضيات و قوانين اداری، دلبسـتگی خاصی 
بـه آمـار و ارقـام و جنبـه  كمـی فعاليت هـای خـود، كـه 
بيـش از جنبه هـای كيفـی قابـل ارائـه اسـت، دارنـد. بـه 
هميـن دليـل سـاخت برنامه هايـی كـه از زمـان زيـادی 

برخـوردار باشـند در اولويـت قـرار می گيـرد.
را  فيلـم  كـه  می شـود  توصيـه  سـازندگان  بـه  معمـوالً 
براسـاس فـالن كتـاب درسـی بسـازند. ولـی آيـا واقعـاً 
نيـازی به اين كار هسـت؟ اگر قرار باشـد براسـاس كتاب 
فيلمـی بسـازيم يعنـی همـان كاری را كـه به يك شـكل 

انجـام شـده بـه شـكلی ديگـر تكـرار كنيـم، آيـا وقـت و 
سـرمايه خـود را بـه هـدر نداده ايـم؟

فيلـم آموزشـی نيـاز به سـاختاری ويـژه دارد، سـاختاری 
كـه در آن شـكل و محتـوا در جهـت نيـل بـه اهـداف 
فيلـم  ديگـر  سـوی  از  باشـد.  موضـوع  زيبايی شناسـی 
دارای  بايـد  عـام،  مفهـوم  بـه  فيلـم  از  جـدا  آموزشـی، 
ويژگی هـای ديگـری نيـز باشـد. فيلم سـاز آموزشـی بـا 
آگاهـی از جنبه هـای زيبايی شناسـی فيلـم، بايـد بـه اين 
نـوع فيلـم به عنـوان يـك رسـانة كاربـردی نگاه كنـد و از 
كاركـرد آموزشـی آن غافل شـود. در اين صـورت آموزش 
و دسـتيابی بـه اهداف مـورد نظر را در درجـة اول اهميت 
يعنـی  آموزشـی  فيلـم  اينكـه،  خالصـه  می دهـد.  قـرار 
اسـتفاده از فيلم برای آموزش؛ يعنی اسـتفاده از قابليت ها 
و ظرافت هـای بيانـی فيلـم بـرای يـاد دادن مفاهيـم بـه 
دانش آمـوز كـه اگـر بـه روش هـای ديگـر آمـوزش داده 
شـوند از ميـزان تأثيرگـذاری كمتـری برخـوردار خواهند 
شـد. بـه هميـن دليـل سـاخت فيلم آموزشـی بـه مفهوم 
درسـت آن كار بسـيار دشـواری اسـت. بـه هميـن دليـل 
فيلم سـاز نـه تنهـا بايـد با فيلـم و زيروبـم بيـان تصويری 
آشـنا باشـد بلكـه بايد، آموزش و مسـائل مربوط بـه آن را 
نيـز به خوبی بشناسـد تا بتوانـد با تلفيق درسـت اين دو، 

اثـری جـذاب و آموزنـده خلـق كند.

 اولين گام در ساخت فيلم آموزشى تعيين 
هدف مطلوب از ساختن فيلم و متعاقب آن 
دستيابى به مؤثرترين شيوه برای رسيدن به 
اين هدف است
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جهـان حاضر بـا انقالبـي از داده ها روبه روسـت و 
همه جـا تـالش مي شـود از طريـق اعـداد و ارقـام و 

آمارهـا بـا زبان »گرافيـِك اطالع رسـان« ايـن واقعيت ها 
بيـان شـوند. از گرافيـك اطالع رسـان در بسـياري از زمينه هـا 

از ارائـه اخبـار، بازاريابـي، كمپين هاي سياسـي، ارتباطات، علوم 
پزشـكي و... تا تبليغات شـخصي و رزومه اي اسـتفاده شود. اين 
زبـان نه تنهـا در ارائـه اطالعـات به بزرگ سـاالن كارآمد اسـت، 
بلكـه ابـزار مؤثـري در انتقـال اطالعـات بـه كـودكان و افـراد 

كم سـن و سـال تر نيـز به شـمار مـي رود.
گرافيـك اطالع رسـان در سـه دسـته، در حوزه آمـوزش به ويژه 
در كالس هاي درسـي و آموزشـي مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد 
و بهره گيـري از آن در حـال افزايـش اسـت. ايـن سـه دسـته 
عبارت انـد از: گرافيك اطالع رسـان براسـاس ماهيـت محتوايي: 
فوري/ خبـري و غيرفوري، براسـاس تأكيد عناصر: تصويرمحور 
)تصويري و آماري( و متن محور و براسـاس نوع نمايش: ايسـتا،  
ديجيتالي، اينترنتي/ آنالين، برهم كنشـي/ اينتراكتيو، فيزيكال، 

ويدئويـي، ليزري و نـوري و تأتو(.
اسـپالدينگ، به نقل از دكتر اسـميت، بيان می كند كه استفاده 
از شـكل در كتاب های درسـی بسـيار مؤثرتر از عكس اسـت و 
در بسـياری از مـوارد مسـتقيم تر از متـون با دانش آمـوز ارتباط 
برقـرار می كنـد. بـر مبنـای نظريه هـای رمزگردانـی دوگانـه، 
ادراك ديـداری و نگهـداری پيوسـته بر اهميت اسـتفاده از انواع 
نگارهـای گرافيكـی در كتاب هـای درسـی تأكيد شـده اسـت. 

)كيانی و ديگـران، 1390( 
گرافيـك  بصـری،  عناصـر  و  نگاره هـا  انـواع  ميـان  در 
اطالع رسـان از آنجـا كـه اطالعـات پيچيـده و تفصيلـی درباره 
يـك موضـوع را خيلـی سـاده و سـريع بـه مخاطـب منتقـل 

دكتر مریم سلیمي

می كنـد، از ابـزار مناسـب در حـوزه آموزش شـمرده می شـود. 
را  آن  واقعيت هـای  و  جهـان  درك  اطالع رسـان،  گرافيـك 
می سـازد. سـهل تر  دانش آمـوزان  و  كـودكان  بـرای  به ويـژه 

 )تصوير شماره1(
بهره گيـری از گرافيـك اطالع رسـان در كتاب های درسـی و نيز 
در محيط هـای آموزشـی، فراينـد آمـوزش و فهـم اطالعـات را 

تسـهيل مي كند.
بررسـی ها نشـان داده اسـت كه دانش آموزان، اغلب، در خوانش 
و درك برخـی از گرافيك های اطالع رسـان همچون نمودارهای 
مقطعـی، برشـی و روندنمـا و... بـا مشـكل مواجه می شـوند. لذا 
الزمـة بهره گيـری مناسـب از گرافيـك اطالع رسـان، انتخـاب 
يـك زبان سـاده بـرای اين نـوع گرافيك ها و نيز آمـوزش روش 
خوانـدن و فهـم آن ها از همان پايه هـای آغازين تحصيلی )دوره 
دبسـتان( اسـت. بهتريـن مـالك سـنجش خوانايـی و گويايی 
گرافيك هـای اطالع رسـان، برخورد و برداشـت دانش آمـوزان در 

مواجهـه با ايـن نوع گرافيك هاسـت.
در بسـياری از حوزه هـای تحصيلـی همچـون تاريـخ، جغرافيا، 
زيست شناسـی  زمين شناسـی،  اجتماعـی،  مطالعـات  علـوم، 
و... بـا اسـتفاده از ابـزاری چـون خـط زمانـی )تايم اليـن(، انواع 
جـداول )از جمله جداول تناوبی( و نمودارهـا، فلوچارت ها، انواع 
دياگرام هـا، شـجره نامه، عالئم، نقشـك )آيكون(، مقياس هـا و... 

جهـان حاضر بـا انقالبـي از داده ها روبه روسـت و 
همه جـا تـالش مي شـود از طريـق اعـداد و ارقـام و 

آمارهـا بـا زبان »گرافيـِك اطالع رسـان« ايـن واقعيت ها 
بيـان شـوند. از گرافيـك اطالع رسـان در بسـياري از زمينه هـا 

از ارائـه اخبـار، بازاريابـي، كمپين هاي سياسـي، ارتباطات، علوم 

تصوير شماره 1، 
گرافيك اطالع رسان 
و آموزش

آموزش ساده  و سريع
گرافيك اطالع رسان و آموزش

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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مي تـوان بـه بيان اطالعـات در قالب گرافيك اطالع رسـان اقدام 
كـرد. به عنـوان مثال در تشـريح مباحث تاريخی همچـون دورة 
قاجاريـه، اسـتفاده از گرافيـك اطالع رسـان، درك ايـن دوره را 
بـرای دانش آمـوزان تسـهيل می كنـد و در عيـن حـال، امـكان 
يـادداری و يـادآوری اطالعـات ايـن دوره را در آن هـا افزايـش 
می دهـد. )تصويـر شـماره 2( به هر ميـزان كه دانش آمـوزان در 
جريـان تهيه و توليد گرافيك اطالع رسـان مشـاركت بيشـتری 
داشـته باشـند، احتمال يـادداری و يـادآوری آموزه های مرتبط 

در آنـان افزايـش پيـدا می كند.

مزايای بهره گيری از گرافيك اطالع رسان در كالس 
درس

گرافيك هـای اطالع رسـان آميختـه ای از دانسـته ها و ايده هـا 
بـه همراه تصويرسـازی  و طراحـی هسـتند و آموزش دهندگان 
تسـهيل  و  مانـدگار  كـردن  بـرای  آن هـا  از  روزنامه نـگاران  و 
يادگيـری مسـائل پيچيـده اسـتفاده می كننـد. بازاريابـان نيـز 
بـرای متقاعد كـردن و انگيزه بخشـی آن ها را بـه كار می برند. اگر 
غذای يادگيرندگان نسـل پيشـين كتاب ها بودند، گرافيك های 
اطالع رسـان را بايـد لقمه هـای كوچكی دانسـت كـه در صورت 
انتخـاب صحيح، جايگزين آن می شـوند. بهتريـن گرافيك های 
اطالع رسـان كـه رنگيـن و خالصـه  هسـتند، بينشـی آنـی در 

موضوعـات چالش برانگيز ايجاد می كنند. در نتيجـه افراد جوان 
با خالصه و مرتب  بودن داده ها جذب مطالب آن می شـوند و آن 
را آسـان تر به خاطـر سـپرده و عميق تر دربـارة آن فكر می كنند. 
البته، همه گرافيك های اطالع رسـان از شـفافيت الزم برخوردار 
نيسـتند و گاه برخـی از آن هـا سـردرگم كننده و حتی اشـتباه 
برانگيزنـد. كيفيـت هـر گرافيك اطالع رسـان بـه واقعيت هايی 
بسـتگی دارد كه بر پاية آن ها بنا شـده اسـت. اين برای والدين 
و آموزش دهنـدگان، حـوزه و روشـی جديـد در تحصيل اسـت. 
يادگيرنـدگان جـوان اگر بتوانند گرافيك های اطالع رسـان قابل  
اعتمـادی را بـرای كمك بـه درك بهتر و سـريع تر مطالب پيدا 
كننـد، سـود بيشـتری خواهند بـرد. آن ها متوجه خواهند شـد 
كـه سـاختن گرافيك هـای اطالع رسـان، يكنواختـی تكاليفـی 
ماننـد گزارش هـا، پروژه هـای علوم و حتـی نت برداری سـاده را 
از بيـن می بـرد، هـر چند ممكـن اسـت برخـی از دانش آموزان 
بـه راهنمايـی والديـن خود بـرای يادگيری چگونگی اسـتخراج 
معانی از گرافيك های اطالع رسـان بدون از دسـت دادن تمركز، 

(Jabs, M.A., 2015) .نياز داشـته باشـند
اسـتفاده از گرافيـك اطالع رسـان در كالس درس به دانش آموز 
امـكان می دهـد پيـش از خوانـدن مطالـب با جزييات بيشـتر، 
نگاهـی كلـی بـه اطالعـات بينـدازد. اصـوالً برخـی از معلمـان 
طـرح درس خـود را بـا گرافيـك اطالع رسـان طراحـی و اجـرا 
می كننـد. گرافيـك اطالع رسـان بـرای اسـتخراج ويژگی هـای 
مهـم درس يـا دوره بـه معلمـان كمك كـرده و به هميـن روش 
دانش آمـوزان را نيـز بـه خالصه كردن اطالعاتی كـه آموخته اند 
اطالع رسـان  گرافيك هـاي  ايـن  افزون بـر  می سـازد.  تشـويق 
گيـرا، مبتكرانه و قابل اشـتراك گذاری هسـتند و می توانند ابزار 
مناسـبی بـرای پيگيـری محتـوای كالس باشـند به طـوري كه 
دانش آمـوزان بـه كمـك  آن هـا، يافته هـاي خـود را ارائـه  دهند. 
ايـن زبـان، چنـان كـه پيـش از ايـن نيـز اشـاره شـد، ابـزاری 
مناسـب برای ارزيابی دانش يادگيرندگان اسـت. از ديگر مزايای 
گرافيك اطالع رسـان، بصری سـازی موفقيت ها و دسـتاوردهای 
يـك مجموعـه آموزشـی و دانش آمـوزان و عرضة عينـی آن در 
برابـر ديـد معلمان، دانـش آمـوزان، والدين و... اسـت. ايـن كار، 
حـس مشـاركت و احسـاس تعلق خاطر بـه آن مركز آموزشـی 

را افزايـش می دهـد.

 نحوه استفاده از گرافيك اطالع رسان با اهداف 
آموزشى 

درخصـوص نحـوة اسـتفاده از گرافيـك اطالع رسـان بـا اهداف 
آموزشـی، بـه برخـی توصيه هـا از سـوی صاحب نظـران اقـدام 

ي(
اح

 ري
دي

)ها
يه 

جار
 قا

يخ
تار

ن 
سا

ع ر
طال

ك ا
افي

گر
 ،2

ره 
ما

 ش
وير

تص



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی  )ويژه نامة پاية دهم(108

می شـود.
ديويـد و كوييـن (2013) پيشـنهاد می دهنـد كـه در ابتـدا 
يـك گرافيـك اطالع رسـان كـه نمونه خوبـی برای شـكل دهی 
بـه فعاليت هـای خوانـدن و درك مطلـب اسـت، انتخاب شـود. 
سـپس دانش آمـوزان به صـورت گروهـی بـه ارزيابـی و توليـد 
گرافيك هـای اطالع رسـان بـرای تمريـن اقـدام كننـد. می توان 
ايـن فعاليت هـا را بخشـی از ارزيابـی دوره ای دانش آمـوزان در 

نظـر گرفت.   
پيـرو پيشـنهاد ديويـد و كوييـن، در تصوير شـماره 3، نمونه ای 
از گرافيـك اطالع رسـان را مشـاهده می كنيد كه شـما را  برای 
بهره گيری از گرافيك های اطالع رسـان در فعاليت های كالسـی 
راهنمايـي مي كنـد. در ايـن گرافيك از جمالت كوتـاه و تصاوير 
واضـح بـرای آسان سـازي خوانـدن و بهـره وری دانش آمـوزان 

استفاده شـده است. 
معلمـان می تواننـد از زمـان كالس هـای خـود بـرای نمايـش 
گرافيك هـای اطالع رسـان مربـوط بـه موضـوع درس اسـتفاده 
كننـد. دانش آمـوزان در فعاليتـی گروهـی، محتـوای گرافيـك  
اطالع رسـان را مشـاهده و دربـاره تأثيرگـذاری آن در انتقـال 
اطالعـات مهـم، هـم به صورت شـفاهی و هم به صـورت بصری، 
بحـث می كننـد. هـدف ايـن فعاليت دوگانه اسـت: يكـي اينكه 
دانش آمـوزان را بـه تفكـر دربـاره اصـول توليـد يـك گرافيـك 
اطالع رسـان خـوب ترغيـب می كنـد، و دوم اين كه آن هـا را در 
تفكـر دربـارة برتری محتـوا با جزئيات بيشـتر كمـك می كند. 

(Gretter, 2015)
عـالوه بـر ايـن بـه 7 توصيـه ديگـر در هميـن خصوص اشـاره 

می شـود:
  از دانش آمـوزان بخواهيـد پژوهشـی چند رسـانه ای انجـام 
دهنـد: از دانش آموزان بخواهيد پژوهشـی انجام دهنـد. آن ها را 
به اسـتفاده از منابع چندرسـانه ای متنوع از جملـه ويدئو، مقاله 
و گزارش هـای آمـاری و همچنيـن گـردآوری داده هـای خـود 

تشـويق كنيد. چـه نتايجـی از داده هـا می گيرند؟
 از دانش آمـوزان بخواهيـد به ارزيابـی بصری اقدام كنند: چند 
نمونـة متفـاوت از تمپلت هـای گرافيك هـای اطالع رسـان را در 
اختيـار دانش آمـوزان قـرار دهيـد و از آن هـا بپرسـيد كدام يك 
بـرای پژوهـش آن هـا بهتر اسـت و كدام يك بـرای ارائـه داده ها 
نظرسـنجی؟  يـا  مقايسـه ای  آمـاری،  صفحه بنـدی  بهترنـد؛ 
اطالعـات يـك رويـداد تاريخـی چطـور؟ و يـا يـك تايم الين يا 

اطالعاتی؟  صفحه بنـدی 
گرافيـك  اوليـه  نسـخه  يـك  بخواهيـد  دانش آمـوزان  از   
اطالع رسـان بسـازند: از آن هـا بخواهيـد درباره كارايـی طراحی 

خود فكر كنند. بپرسـيد چشـم خوانندگان بايد چه مسـيری را 
دنبـال كنـد؟ چگونـه تصاوير و متن را به هـم مرتبط می كنند؟ 
از آن هـا بخواهيـد طراحی هـای خـود را بـا هم كالسـی ها برای 
انتقـادات و نظـرات جابه جـا كننـد و بگوينـد آيـا صفحه بنـدی 
آن هـا را می تـوان بـه آسـانی درك كـرد؟ و آيـا از نظـر بصـری 

اسـت؟  جذاب 
 دانش آمـوزان را بـه تفكـر دربـاره طراحـی ترغيـب كنيـد: 
طيف هـا و رنگ بندی هـا را بـه آن هـا معرفـی كنيـد. ظاهـر 
گرافيـك اطالع رسـان آن هـا چگونه محتـوا را بازتـاب می دهد؟ 
از آن هـا بخواهيـد يـك رنگ بنـدی انتخـاب كننـد كـه لحـن 
اطالعات ارائه شـده را منعكس سـازد. كـدام گراف ها و نمودارها 
مناسـب تر هسـتند؟ چگونـه می تواننـد گرافيـك اطالع رسـان 

خـود را جالـب و جـذاب كنند؟ 
 دانش آمـوزان را بـه اسـتفاده از عناصر تعاملی تشـويق كنيد: 
بـه دانش آموزان نشـان دهيد كه چگونه مي توانند نظرسـنجی، 
ويدئـو، لينك هـا و نمودارهـا را در گرافيـك اطالع رسـان خـود 
ادغـام و جاسـازی كنند. بـه اين ترتيب چگونگی جـذاب كردن 
گرافيـك اطالع رسـان خـود را می آموزنـد كـه ايـن خـود بـه 

پرسـش های پژوهشـی بيشـتري منجر می شـود.
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  از دانش آمـوزان بخواهيـد فراينـد خـود را تحليـل كننـد: 
چالش هـای پيـش روی آن هـا در توليـد گرافيـك اطالع رسـان 
خـود چـه بـود؟ چـه اطالعـات نهفتـه ای در اين فرايند آشـكار 
شـده اسـت؟ چگونـه اطالعاتـی را انتخـاب و ديگر اطالعـات را 

كردند؟  حـذف 
اطالع رسـان خـود  گرافيك هـاي  بخواهيـد  دانش آمـوزان  از   
را نقـد و تحليـل كننـد: گرافيـك اطالع رسـان چـه اطالعاتـی 
را نشـان می دهـد؟ چـه چيـزی گرافيـك اطالع رسـان آن هـا را 
چه چيـزی  می كنـد؟  جالـب 
بـرای گرافيك اطالع رسـان آن ها 
مناسـب اسـت؟ دانش آمـوزان از 
كـدام اطالعـات ديگـر می توانند 
اسـتفاده كننـد؟ ايـن تغييـرات 
موفقيـت  می توانـد  چگونـه 
تأثيـر  تحـت  را  آن هـا  طراحـی 

قـرار دهـد؟ ارتقای تفكـر چندجانبه به جای تصميم گيـری دربارة 
گرافيـك اطالع رسـان به صـورت يك واحـد اهميت زيـادی دارد. 
رنـگ، شـكل، متـن، فونـت، فضای سـفيد، عمـق، اليـه، تصوير، 
تشـكيل  را  اطالع رسـان  گرافيـك  يـك  »وجه هـای«  نمـودار، 
می دهنـد. چنين تحليلی را بـرای دانش آموزان ايجـاد كنيد تا در 
آنـان تفكر تحليلـی درباره چگونگی بيـان ايده های خـود را ايجاد 

(McGuire, 2015) كنيـد. 
در گرافيك هـای اطالع رسـان، بـا هر هدف آموزشـی كـه مورد 
اسـتفاده قـرار می گيرنـد، بـه يـاد داشـتن يـك نكته ضـروری 
اسـت و آن اينكـه افـراد عمومـاً سـعی دارنـد، شـكل  ها را بـه 
سـاده ترين شـكل ممكـن تصـور كنند. به هميـن ميـزان، برای 
درك و تصـور بهتـر، نياز دارند تصاوير را به شـكلی سـاده شـده 
مـورد مشـاهده قرار دهند.  شـايد هميشـه واقع گرايـی در ارائه 
محتويـات تصويـری كارآمد باشـد؛ امـا گاهی تغيير ايـن روش 
تأثيرگـذاری بيشـتری ايجاد می كنـد. اگر مخاطب عام باشـد و 
تخصـص در موضوع خاصی نـدارد، اين ديدگاه كارآمدتر اسـت. 
بـرای شـفاف تر شـدن بحث، بـه تصوير شـماره 4 توجـه كنيد. 
در تصويـر شـماره 4، از برخـی عكس ها، برای تشـريح اطالعات 
پـرواز اسـتفاده شـده اسـت. ايـن عكس هـا بـه سـبب عـدم 
ساده سـازی، مفاهيـم را ديرتـر بـه مخاطـب منتقـل می كنند، 
به هميـن دليـل، بـرای ساده سـازی بيشـتر آن هـا از گرافيـك 
اطالع رسـان در سـاده ترين شـكل ممكن استفاده شـده است تا 

فراينـد درك مطالـب و نكات پـروازی را تسـهيل كند.

كتاب های درسى و گرافيك اطالع رسان در ايران
كتاب هـای درسـی و آموزشـی در جهـان و ايـران، در راسـتای 
ايفـای رسـالت خـود، همـواره مي كوشـيد از تـوان گرافيـك 
اطالع رسـان بهـره بگيرنـد. بيـان سـاده و قابـل فهـم اطالعات 
پيچيـده، نمايـش فرايندهـا و روندهـا، تشـريح اجـزا و جزئيات 
مباحـث تخصصـی و عمومـی، نمايـش موقعيت هـای مختلف 
مكانـی، سـير زمانـی و ... از جملـه مـوارد كاربـرد گرافيـك 
اطالع رسـان در كتاب های درسـی اسـت. نگاهی بـه كتاب های 
درسـی سـال های مختلـف در ايـران، دليلـی بر اين مدعاسـت. 
تصاويـر شـماره 5 تا 8، تنهـا برخی از نمونه هـا در بهره گيری از 
گرافيـك اطالع رسـان در كتاب هـای درسـی سـال های 1316، 

1348، 1354و 1394 اسـت.

جمع بندی  
گرافيـك  كـه  گفـت  می تـوان  كلـی  جمع بنـدی  يـك  در 
اطالع رسـان و انـواع مختلـف آن، ابـزار مناسـبي در خدمـت 

تصوير شماره4، گرافيك اطالع رسان 
اطالعات پرواز

تصوير شماره 6، نمونه گرافيك هاي اطالع رسان در کتاب جغرافياي پنجم، سال 1348

تصوير شماره 5، نمونه گرافيك هاي اطالع رسان در کتاب جغرافياي نو براي دوره اول دبيرستان، 
سال 1316
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آموزش در رده های مختلف سـنی از خردسـاالن تا كهن سـاالن 
اسـت. ايـن نـوع گرافيـك نـه تنهـا بـرای انتقـال اطالعـات در 
كتاب هـای درسـی و آموزشـی بلكـه در تفهيـم بهتـر اطالعات 
در محيط هـای آموزشـی و نيـز در ارزيابـی و سـنجش دانـش 

يادگيرنـدگان قابل اسـتفاده اسـت.

گرافيك اطالع رسان از آنجا كه اطالعات پيچيده 
و تفصيلى درباره يك موضوع را خيلى ساده 
و سريع به مخاطب منتقل مى كند، از ابزار 
مناسب در حوزه آموزش شمرده مى شود

تصوير شماره 8، نمونه گرافيك هاي اطالع رسان در کتاب مطالعات اجتماعي، سوم 
دبستان، 1394

تصوير شماره7، نمونه گرافيك هاي اطالع رسان در کتاب زمين شناسي و تكامل، سال ششم 
دبيرستان، رشته طبيعي، 1354

همچنيـن از ايـن ابـزار می توان بـرای بصری سـازی موفقيت ها 
و دسـتاوردهای يـك مجموعـه آموزشـی و دانش آمـوزان آن و 
عرضة عينـی آن در برابر ديد معلمان، دانش آمـوزان، والدين و... 
بهـره گرفـت، به ويژه كـه با ايـن كار مي توان حس مشـاركت و 

احسـاس تعلق خاطـر به مركز آموزشـی را افزايـش داد.
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فصل نامه هاى  رشد 
در بستر تحول

نگاهی به نقش و کارکرد مجالت رشد 
تخصصی در دورة متوسطة جديد

 مجالت كمك آموزشـي رشـد كـه امروزه به صـورت فراگير در 
سراسـر كشـور بـراي دانش آموزان و معلمان منتشـر مي شـود 
، ادامـة مجـالت » پيـك«  اسـت كـه از اواسـط دهـه چهـل 
شمسـي، البته فقـط در 6 عنوان )كـودك، نوآمـوز، دانش آموز، 
نوجـوان، جـوان، معلـم و خانـواده( پـا بـه عرصـه گذاشـت كه 
خـود گامـي بـزرگ در گسـترش سـواد و آموزش عمومـي، در 
كنـار آموزش هـاي رسـمي و كالسـي، بـود. با پيـروزي انقالب 
اسـالمي، پـس از وقفـه اي يكي دو سـاله، اولياي امـر در وزارت 
آموزش وپـرورش، ضمـن تأكيـد بـر تـداوم انتشـار آن مجالت، 
البتـه بـا نام جديـد » رشـد « مجله هـاي ديگري نيز بـر آن ها 
افزودند كه از آن جمله »مجالت رشـد تخصصي« براي دبيران 
دبيرسـتان ها در رشـته هاي متنـوع علـوم پايـه ، فني وحرفه اي 
و علـوم انسـاني بـود. ايـن كار به ابـداع و ابتـكار دكتر غالمعلي 
حـداد عـادل معـاون وزيـر و رئيـس وقـت سـازمان پژوهش و 
برنامه ريـزي آموزشـي )1373-1360( بـا انتشـار مجلـة رشـد 
آمـوزش رياضـي شـروع شـد. در سـال هاي بعـد عنوان هـاي 
ديگـري نيـز بـر مجـالت افزوده شـد تـا امروز كـه تعـداد اين 

عناويـن به 17 رسـيده اسـت.
 در خصـوص مجـالت تخصصـي چنـد نكتـه قابل امعـان نظر 
اسـت كـه قبـل از ورود بـه اصـل مطلـب بايد بـه آن ها اشـاره 
كنيـم. نكتـة اول اينكـه تـا پيـش از مجـالت رشـد تخصصي، 
در ايـران مجلـه اي 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 دانش آمـوزان منتشـر مي كـرد، مجلـه اي 
وجـود نداشـت؛ اگـر هم يكـي دو مجلـة ديگر در زمينـه علوم 
، تاريـخ و جغرافيـا، منتشـر مي شـد چنـدان دوام نيافت. نكتة 
ديگـر اينكـه،  عنـوان عمومي مجالت رشـد تخصصي» رشـد 
آمـوزش...« نامگـذاري شـده بـود كـه تا امـروز هم چنـان باقي 
اسـت. تأكيـد بر كلمـة » آمـوزش« در ايـن نامگـذاري، به اين 
دليـل بود كه مجالت رشـد تخصصي بيش از آن كه به اشـاعة 

جعفر ربانی

نظريـه و تئوري ِصرف 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 
رشـد هاي عمومـي كـه از همـان اول در مركـز و دفتري خاص 
بـه نام دفتر انتشـارات كمك آموزشـي )امروز دفتر انتشـارات و 
تكنولوژي آموزشـي( تهيه، توليد و منتشـر مي شـدند، در دفتر 
برنامه ريـزي و تأليـف كتاب هـاي درسـي متمركـز بودنـد و هر 
گـروه درسـي ، محتـواي مجلـة خـود را تهيه و توليـد مي كرد. 
ُحسـن آن كار اين بود كه برنامه ريزان و كارشناسـان و مؤلفان 
و گروه هـاي درسـي نقـش پـر رنگ تري، نسـبت به امـروز، در 
توليـد مجلـة تخصصـي خودشـان ايفا مي كردنـد و لـذا در آن 
شـرايط بر جنبة آموزشـي مجله توجه و تأكيد بيشـتري وجود 
داشـت. امـا در اوايـل دهـة 70، به علت پاره اي مشـكالت فني، 
بـه ويـژه كـه امكانـات پيشـرفتة كنوني چـاپ وجود نداشـت، 
توليـد ايـن مجـالت به دفتـر انتشـارات كمك آموزشـي واگذار 
شـد. از آن پـس،  بـود كـه رشـدهاي عمومـي و تخصصـي، به 

اصطـالح، يـك كاسـه شـدند و تا امـروز ادامـه يافته اند.
شـمار مجـالت تخصصي تا سـال 1394 به 19 عنوان رسـيده 
بـود. امـا در پايـان آن سـال، بـا حـذف دو مجلة رشـد آموزش 
زمين شناسـي و رشـد آمـوزش قـرآن و ادغـام هـر يـك، در 
مجلـه اي ديگر )بـه ترتيب در مجله هاي 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 فصل نامه به ماهنامـه، در حال حاضر اين مجالت 
در 17 عنوان منتشـر مي گردند؛ با اين نام ها: فيزيك، شـيمي، 
رياضـي، زيست شناسـي، معارف اسـالمي و قرآن، زبـان و ادب 
فارسـي، مشـاور مدرسـه، مديريـت مدرسـه، تاريـخ، جغرافيـا، 
علـوم اجتماعـي، پيش دبسـتاني )بـراي مراكز پيش دبسـتاني( 
تربيـت بدنـي، فني وحرفـه اي، هنر زبان هـاي خارجـه و جوانه. 
مجـالت تخصصـي فصل نامه  اند، بـا اين توضيح كه در گذشـته 
)تا سـال 1394( هر سـال در چهار شـماره منتشـر مي شـدند 
ولـي اكنـون ديگر در تابسـتان ها منتشـر نمي شـوند و لذا سـه 

شـماره به دسـت دبيران مي رسـد.
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 فصل نامه ها 
مقدمـه اي بر آن مي نوشـت و كلياتـي راجع به اهـداف و اصول 
و كاركـرد آن مجلـه بيـان مي كـرد. بـراي مثال، در نخسـتين  

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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شـمارة مجلة رشـد جغرافيا )بهار 1364( چنين نوشـته است : 
» ايـن صدهـا هزار معلمـي كه براي سـربلندي و نجات جامعة 
خود در روسـتاهاي مهجور و شـهرهاي دور ميهن خود خدمت 
مي كننـد محتـاج جويبار جاري مداومي هسـتند كـه آب زالل 
سرچشـمه هاي علم و تجربه را آهسـته و پيوسـته در دسترس 
آنـان قـرار دهـد.« وي سـپس مي پرسـد: » 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 كرده انـد، در غربت آنچـه را خوانده انـد فراموش 
نكننـد...؟ « آن گاه چون خود در عمل، مجالت آموزشـي رشـد 
تخصصـي را بـراي پاسـخ گويي بـه ايـن سـؤال تأسـيس كرده 
اهـداف مشـترك آن هـا را با شـرح و تفصيل بر مي شـمارد كه 
مـا در اينجـا تنهـا عنـوان آن هدف هـا را مي  آوريم. كـه به حد 

كافـي گوياسـت. اين هدف هـا عبارت بودنـد از : 
1. دانش افزايـي 2. آشـنايي بـا روش هاي تدريس 3. آشـنايي با 
مـواد و وسـايل كمك آموزشـي 4. معرفـي نشـريات و كتاب 5. 
تاريـخ علوم 6. آشـنايي با معلمـان موفق و با تجربـه 7. آگاهي 
از مسـائل و پرسـش هاي نمونـه 8. طرح موضوعـات مربوط به 
آينـدة هـر رشـته 9. آگاهـي از تصميم گيري ها و بخشـنامه ها 
10. آ گاهـي از برنامه هـا و برنامه ريزي هـاي آينـده و اظهارنظـر 
دربـارة آن هـا 11. اطالع از تحقيقـات و اخبار مربوط به هر يك 

از رشـته هاي درسي.
اكنـون، بـا يـك نـگاه اجمالي بـه هدف هـاي ذكر شـده در باال 
مي تـوان گفـت كـه ايـن هدف هـا ، بـه جز چنـد مورد كـه آن 
هم ناشـي از تحول در ارتباطات و رسـانه  ها در سـال هاي اخير 
اسـت، مثـل اهداف شـمارة 9 و 10، بقيه هم چنـان قابل توجه 
و معتبرنـد و مي تـوان آن هـا 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 2، يعنـي دورة دوم دبيرسـتان قـرار داريـم و از 
سـال تحصيلي جاري )مهر 95( نخسـتين سـال اين دوره آغاز 
مي شـود، جـا دارد نگاهـي دوبـاره به مجالت داشـته باشـيم و 
ببينيـم از امكانـات و اقتضائـات ايـن نشـريات آموزشـي، براي 
غني سـازي دورة جديـد چگونـه و تا چه حد مي توان اسـتفاده 
كـرد. واقعيـت اين اسـت كه انتشـار نشـريه و مجلـه - با فرض 
اينكـه هم چـون ايـن مجـالت، امكانـات مالـي و مـادي توليـد 
و توزيـع آن موجـود باشـد - امـري سـهل و ممتنـع اسـت؛ 
بدين معنـا كـه مي تـوان هر نشـريه را بـا محتوايـي توليد كرد 

كـه مغايـر اهـداف فرض شـده بـراي آن تلقي نشـود و مطالب 
آن، بـه طـور كلـي، فاصلـه   اي 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 برهـه اي ، چه در دفتـر برنامه ريزي 
و تأليـف كتـب درسـي و چـه در دفتـر انتشـارات و تكنولوژي 
آموزشـي، ناظـر بر انتشـار مجالت رشـد تخصصـي بـوده ام، از 
ايـن نـگاه ، مجـالت را همـواره يكسـان و بر يك رونـد نديده و 
نمي بينـم. بـه بيـان روشـن تر،  پـاره اي از مطالـب اين مجالت 
گاه چنـان عمومـي شـده يا مي شـوند كـه دبيـر متخصص آن 
رشـته را اصـاًل اقناع نمي كننـد و گاه، برعكس، چنان تخصصي 
و سـنگين مي شـوند كـه همان دبيـر متخصص را كـه نيازمند 
ارائـه طريـق در كار خـود  و بـراي درس و كالس خـود اسـت، 
متحيـر مي سـازد كـه ايـن مطلـب در كجـاي منظومـة برنامة 
درسـي وي قـرار مي گيـرد. بـه هميـن دليـل در طـي بيـش 
از سي سـال كـه از انتشـار ايـن مجـالت مي گـذرد هـر مجلـه 
شـاهد فـراز و فرودهايـي بـوده و لذا به تنـاوب از اقبـال و ادبار 
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مدرك هـاي باالتر از كارشناسـي تا دكترا هسـتند كه بعضي از 
آن هـا حتـي در دورة ابتدايـي خدمت مي كنند. از سـوي ديگر 
توسـعة شـبكه هاي اجتماعـي كار را بـه جايـي رسـانده اسـت 
كـه در گوشـه و كنـار كشـور، مشـاهده مي شـود آمـوزگاران، 
معلمـان و دبيـران هـر رشـته بـا تشـكيل گروه هايـي، خـود 
اقـدام بـه تبـادل مشـكالت درسـي و آموزشـي خويـش كرده 
و بدين طريـق راه حل هـاي مناسـب را جسـت وجو مي كننـد. 
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 آن ها بـا مجـالت دو دهه 
پيـش مي تـوان دريافـت كـه تـا چـه حد بـر معلمـان صاحب 
قلـم و نويسـنده افـزوده شـده اسـت و ايـن نكتـه اي اسـت كه 
نبايـد مغفول واقع شـود. خالصه كنم. در حال حاضر مشـاهده 
مي شـود كـه بين محتـواي، مجـالت و برنامه درسـي رابطه اي 
تنگاتنـگ وجـود نـدارد؛ يعنـي آقـا يـا خانـم دبيري كـه فالن 
درس را در مدرسـه تدريـس مي كنـد هنـوز نمي توانـد مجلـة 
رشـد مربـوط به درس يا رشـتة خـود را كامالً 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 كتاب هـاي درسـي )گروه درسـي( و 
دبيـران يـا معلمان دبيرسـتان را سـه رأس يك مثلـث بدانيم، 
تعامل سـه ضلع اين مثلث فرايند آموزش را تشـكيل مي دهد. 

روشـن  اسـت كه » آموزش« در اينجا به معناي اعم اين كلمه 
اسـت و همـه مقـوالت،  مفاهيـم ، نظريه هـا و هر آن چـه را كه 
برنامة درسـي متكفل آن اسـت شـامل مي شـود. امـا بارزترين 
وجـه آن، همانـا پرداختـن بـه توصيـف و تشـريح درس هـا و 
موضوعـات اساسـي موجـود در كتاب هـاي درسـي اسـت. بـه 
واقـع نقدتريـن چيـزي كه، و بايـد، مجالت تخصصـي به آن ها 
بپردازنـد عمدتـاً هميـن عنوان هـا هسـتند كه بـه صراحت در 

كتاب هـاي درسـي آمده انـد. 

دبيران برخوردار شـده اسـت. روشـن اسـت كـه چنين وضعي 
در مجمـوع موجـب بهره وري اندك شـده و طبعـاً اتالف نيرو و 
سـرمايه هاي مـادي و معنـوي را بـه دنبـال دارد. در عين حال 
نبايـد از نظـر دور داشـت كـه مجالت رشـد تخصصـي در نوع 
خـود در كشـور منحصربه فـرد هسـتند و تاكنون هيـچ بديلي  
نيافته انـد و خوشـبختانه وزارت آموزش وپـرورش هم توانسـته 
اسـت بيش از سـه دهه آن ها را حفظ كند و تا بدينجا برسـاند. 
پـس آنچـه باقـي مي مانـد هماهنـگ سـاختن آن ها بـا برنامه 
درسـي جديد در آسـتانة اجرايي شـدن » دورة دوم متوسطه« 
اسـت. ايـن هماهنـگ سـاختن، نخسـت بـه شناسـايي وضـع 
موجـود و بـه اصطالح آسيب شناسـي نيـاز دارد و سـپس اقدام 

بـه عمـل و تغييـر و تحـول در برنامه ها . 
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، منضبط تر و مسـئوليت پذيرتر نسـبت 
به گذشـته هسـتند. بخش قابل توجهي از معلمان امروز داراي 
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پيشنهاد
بـاري، ايـن مقالـه  در خـرداد ماه و زماني نوشـته مي شـود كه 
هنـوز هيـچ كتابي از كتاب هاي پايه دهم )سـال اول متوسـطه  
اول( از چـاپ خـارج نشـده اسـت. امـا اين جانـب توانسـتم 
فهرسـت كلي محتـواي پـاره از كتاب هـاي اين پايه را، شـامل 
كتاب هـاي فيزيـك، شـيمي، رياضـي، زيست شناسـي، تاريخ، 
جغرافـي، اجتماعـي، فارسـي و نيـز كتـاب علوم و فنـون ادبي 
)رشـته علوم انساني( را به دسـت آورم و از عناوين درس ها آگاه 
شـوم. لذا اكنون مي توانم چشـم اندازي از مباحث و موضوعاتي 
را كـه دانش آمـوزان ما در سـال آتي )دهـم( در كتاب هاي خود 

مي خواننـد در منظر خود داشـته باشـم.
 حـال اگـر از يـك سـو پـاره اي از ايـن عنوان هـاي درسـي را 
محـور نـگارش محتـوا بـراي مجـالت رشـد در هر رشـته قرار 
دهيـم و از سـوي ديگـر بـه هدف هاي مجالت كـه در صفحات 
پيشـين بـه آن اشـاره كرديـم، نگاهـي بيفكنيـم و در ضمـن 
امـكان اسـتفاده از آنچـه را كـه طي سـال هاي اخيـر در فضاي 
مجـازي بـراي تبـادل اطالعـات به وجـود آمده اسـت ) ايميل، 
وبـالگ، فيـس بـوك، تلگـرام و ديگـر شـبكه هاي اجتماعي و 
حتـي انواع سـخت افزار هاي جورواجـور و ... ( از نظر دور نداريم 
خواهيـم ديـد كـه تا چـه حد مي تـوان هـر يـك از موضوعات 
و عنوان هـاي درسـي را بـه شـيوه هاي بسـيار متنـوع و جذاب 
چنـان در مجـالت گسـترش داد كـه هـر معلمـي احسـاس 
كنـد مجلـة رشـد را بايـد بـه مـوازات كتـاب درسـي يكـي از 
ابزار هـاي كار خـود بدانـد و آن را مطالعـه كنـد. اينـك، تنهـا 
بـراي نمونـه، پـاره اي از عناويـن درسـي سـال دهم را كـه قرار 
اسـت در كتاب هاي سـال تحصيلي جديد آورده شود، مالحظه 
مي كنيـم. البتـه آنچـه مي آيـد عينـاً در كتاب ها نخواهـد آمد، 
بلكـه از نظـر مفهـوم بـا مـوارد حاضر يكسـان خواهد بـود. بي 
ترديـد مي تـوان پيرامون هر يـك از اين موضوعـات و مفاهيم، 
از ديدگاه هـاي متفاوت مطالب ارزشـمندي تهيـه و در مجالت 

تخصصي منتشـر كرد.
رشد فيزيك

پايه و شالودة علوم و مهندسي مبتني بر اندازه گيري است.
برخـي از ويژگي هـاي مـواد در مقياس هـاي خيلـي كوچـك 

)نانـو( تغييـر مي كنـد.
همـة گرمـاي گرفتـه شـده در يـك چرخـه نمي توانـد بـه كار 

مكانيكـي تبديل شـود. 
رشد شيمي

- فرضية مهبانگ و نظرية انبساط جهان
- توليـد صنعتي آمونياك و اهميت آمونياك در توليد كودهاي 

شيميايي
- آثـار زيان بار توليد كودهاي شـيميايي نيتـروژن دار بر محيط 

زيست 
رشد رياضي

- الگو ها و دنباله ها 
- نسبت هاي مثلثاتي در مثلث قائم الزاويه

- احتمال و اندازه گيري شالن
رشد زيست شناسي
- جانداران ترا ريخت

- ميكرو ارگانيزم ها
- الكتروكار ديوگرافي

رشد 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 ) کليه رشته ها(
- رشد طبيعي جمعيت در ايران 
- مهاجر پذيري و مهاجر فرستي
- توانمندي  هاي محيطي ايران

رشد علوم اجتماعي
- جهان اجتماعي؛ آنچه با هم پديد مي آوريم

- بازتوليد هويت اجتماعي
- قدرت

رشد زبان و ادب فارسي
- موسيقي شعر
- سبك شناسي
- تحليل متن

مجالت رشد به مثابة ديدبان تحول
آخريـن سـخني كـه مي تـوان در ايـن بـاب گفـت، و اگرچـه 
در آخـر مي آيـد اهميتـي بنياديـن دارد، ايفـاي نقـش مجالت 
رشـد در رونـد اجراي برنامه تحول در سـال هاي آتـي، در دورة 
متوسـطه اسـت. در اين خصوص، به ويژه دبيران و كارشناسان 
متوسـطه در اسـتان ها مي  توانند نقش بسـيار مؤثري ايفا كنند 
و تجربه هايـي را كـه از رهگـذر دورة جديـدي كه آغاز شـده به 
دسـت مي آورنـد اعـم از تجربه هـاي 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 آماده سـازي كتاب  ها براي سـال هاي آتي 

و نيـز اصالح كتـب موجود يـاري دهند. 
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كالس معکوس
 در فيزيک 1 پايه دهم

سال هاسـت متخصصـان و برنامه ريزان درسـی كوشـيده اند و 
بـا اسـتفاده از فنـاوری جديد و مـدرن راه كارهـا و روش های 
دگرگون كننـده  ای را بـه منظـور بهبـود روش تدريـس ابداع 
كرده انـد. به طـوری كـه امـروزه از نظـر فناوری هـای جديـد 
و قابـل دسـترس و همچنيـن از نظـر راه كارهـای آموزشـی، 
فضـای جديـدی بـر كل دنيـا حاكـم شـده اسـت. در ايـن 
فضـای جديـد، حجـم زيـادی از اطالعـات و آموختنی هـا 
وجـود دارد كـه بايـد در نظام آموزشـی به آن پرداخته شـود، 
امـا محدوديت هايـی در اين راه وجـود دارد. )امانـی، 1394(. 
تعامل معلم و شـاگرد هنگام تدريس از جمله مواردی اسـت 
كـه از نظـر متخصصـان و برنامه ريـزان درسـی الزمـه فضای 
آمـوزش و يادگيـری اسـت. از ايـن رو فيزيـك1 پايـه دهم بر 
اين اسـاس تأليف شـده و متناسـب با فضای جديـد آموزش 
و يادگيـری اسـت. در ايـن كتـاب بـرای آمـوزش شـاگردان 
بسـته آموزشـی تعريف شـده اسـت و شـاگردان را به سـمت 
فضاهـای مختلـف آموزشـی شـامل كتابخانه هـا، موزه هـای 
علـم و فنـاوری، نمايشـگاه ها و خانه هـای علـم و ... جهـت 
كنـكاش و كاوشـگری هدايـت می كنـد تـا فراينـد يادگيری 

و آمـوزش مدرسـه ای تسـهيل گردد.
يكی از روش های مناسـب برای تعامل بيشـتر معلم و شاگرد 
و نيـز تعامل شـاگردان بـا يكديگر، برگـزاری كالس معكوس 
اسـت. به كارگيـری اين روش مشـخصه های مثبـت زيادی را 

در فراينـد آمـوزش بـرای معلم و شـاگرد به همـراه دارد؛ كه 
در ادامـه بـه آن ها اشـاره می كنيم.

)Flipped Classroom( تعريف كالس معكوس
كالس معكـوس شـكل جديد ديگـری از كالس های درسـی 
كالمـی،  فعاليت هـای  كالس هـا  ايـن  در  اسـت.  معمولـی 
يعنـی يادگيـری اصلـی درس، در خانـه و توسـط شـاگردان 
انجـام می شـود. شـاگردان بـرای يادگيـری محتـوای دروس 
در منـزل از منابعـی كـه معلـم بـه آن هـا پيشـنهاد می كند، 
مثاًل از ويديوهای آموزشـی، اسـتفاده می كننـد. اين ويديوها 
را می تواننـد از سـايت های اينترنتـی بگيرنـد و يـا از هـر 
سيسـتم آمـوزش الكترونيكـی ديگـری تهيه كنند و سـپس 
فعاليت هايـی را كـه به طـور سـنتی در خانـه انجام می شـود، 
مثـل انجـام تكاليـف و فعاليت هـای درسـی، در كالس انجام 
دهنـد. در واقـع معكـوس ناميده شـدن ايـن كالس به همين 
دليـل اسـت. پـس كالس معكـوس می توانـد مكانـی بـرای 
تعامـل بـا معلـم و سـاير شـاگردان، يادگيـری شـاگردان از 
هـم و انجـام كار عملـی بـه شـكل گروهـی باشـد و از ايـن 
طريـق می تـوان تحرك، نشـاط و پويايی كالس های درسـی 

را افزايـش داد.
در كالس معكـوس، جـای مدرسـه و خانـه عـوض می شـود. 
معلم محتوای درسـی را با ذكر منابـع در اختيار دانش آموزان 
قـرار می دهـد و آن هـا با مطالعه ايـن منابع در منـزل، محتوا 
را يادگرفتـه و بـا حضـور بعـدی در كالس بـه تكاليـف عمل 
می كننـد. در ايـن راهكار، سـاعت درسـی در كالس رسـمی 
مدرسـه، صـرف ايـن می شـود كـه بـه يادگيری هـای طـول 
هفتـه و خـارج از كالس دانش آمـوزان سـامان داده شـود، 
معلـم سـؤاالت دانش آمـوزان را پاسـخ  گويد و آن هـا را آگاه و 
آمـاده نمايد؛ تكاليفی به آن ها بدهد و منابع آموزشـی الزم را 
در اختيارشـان گـذارد يـا به آن هـا معرفی كند. بـه نوبه خود 
دانش آمـوزان هـم در طول هفتـه فرصت دارنـد فعاليت های 
يادگيـری خـود را كامـل و يافته هـای خـود را در كالس ارائه 
نماينـد و ديگـران را نيـز در آموخته های خود سـهيم كنند و 

ايـن فراينـد همچنان ادامـه يابد.

مشخصه های كالس معكوس
در كالس معكـوس، نقـش اصلـی معلـم طراحـی آموزشـی 
اسـت؛ بـرای رسـاندن دانش آمـوزان بـه هدفـی از جنـس 
ايـن طراحـی زمانـی موفـق اسـت كـه چنـد  شايسـتگی  
مشـخصه داشـته باشـد. اول اينكـه هدفـش دسـت يابی بـه 

دکتر اشرف السادات شکرباغانی علم وهنر ياددهي-يادگيري
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سـطوح بـاالی يادگيری باشـد و بچه هـا را در سـطوج پايين 
يادگيـری نگه ندارد. اسـتفاده از روش معكـوس برای آموزش 
درس فيزيـك1 پايـة دهـم بـا همين هـدف انجـام می گيرد. 
بنابرايـن بايـد شـاگردان در منـزل درس را بياموزنـد و يـاد 
بگيرنـد كـه چگونه ياد بگيرنـد آن گاه در كالس فرصت دارند 
تـا درس را بـا عمق بيشـتری دنبال كننـد و يادگيری خود را 

به سـطوح باالتر شـناختی برسـانند.
دنبـال  بـه  تنهـا  نبايـد  دانش آمـوزان  معكـوس  در كالس 
جمـع آوری و ارائـه اطالعـات باشـند. بلكـه بايـد بـا روش 
آزمايـش و تفكـر بـه دنبـال تجزيـه و تحليـل و طبقه بنـدی 
اطالعـات برونـد و آن هـا را ارزيابی كننـد. در اين روش، معلم 
نگـران كمبـود وقـت بـرای تدريس نخواهـد بود و شـاگردان 
هرچنـد بار كـه الزم باشـد درس را در منزل مـرور می كنند.
مشـخصه ديگـر طراحـی خـوب اين اسـت كـه دانش آموز به 
نحـوی، يافته هـای يادگيـری خـود را بـا زندگـی روزمره اش 
مرتبـط ببينـد. او بايد بتواند مسـير يادگيری خـود را تحليل 
كنـد و آموخته هـا را در زندگـی واقعـی خويش بـه كار گيرد. 
اسـتفاده از منابـع و مواد يادگيری متنوع، تشـكيل گروه های 
يادگيرنـده و برقـراری ارتبـاط بين آن ها، از اين جمله اسـت.
در كالس معكـوس يـك موضـوع جـزء بـه جـزء  تدريـس 
نمی شـود؛ بلكـه فراينـدی ايجـاد می شـود كـه دانش آمـوز 
بتوانـد از الـف تـا ی موضـوع را خودش يـاد بگيـرد. اين ايده 
اصلـی كالس معكـوس اسـت و در ايـن روش نقـش معلـم 
بسـيار كليـدی اسـت، چون اوسـت كـه طراحی آموزشـی را 
انجـام می دهـد و بـرای اجـرا فكر می كنـد. معلم دقيقـاً بايد 
بدانـد از كجـا شـروع كند؟ بايـد بداند چـه فعاليت هايی بهتر 
می توانـد دانش آمـوز را از نقطـه ای بـه نقطـه ديگر برسـاند و 
پيش دانسـته ها را فراخـوان كنـد. معلـم بايـد مراحـل طـرح 
خـود را طـوری طراحـی كند كـه نه آن قـدر كوتاه باشـد كه 
ناقـص تلقـی شـود و نه آن قدر بلنـد كه امكان پيشـروی را از 
دانش آمـوز سـلب كنـد. در واقع، در اينجا معلـم مجری طرح 
نيسـت، بلكـه يـك طـراح آموزشـی اسـت. ضمنـاً او بايد به 
چنـد نكتـه توجه كند. نخسـت اينكه منابع و مواد آموزشـی 
متعدد و متنوعی را شناسـايی كنـد و در اختيار دانش آموزان 
قـرار دهـد طوری كـه در ايـن منابـع بـه تفاوت هـای فـردی 
آن هـا توجه شـده  باشـد؛ دوم، سـطح دانـش و اطالعات خود 
را افزايـش دهـد و با سـطوح يادگيری آشـنا شـود تا طراحی 

او دقيـق باشـد و دانش آمـوزان را بـه درسـتی هدايـت كند.
در دهـه اخير دربـاره رويكرد كالس معكـوس، پژوهش هايی 
انجـام گرفتـه كـه نتايـج آن ها، نقـش مثبت رويكـرد كالس 

معكـوس را بر پيشـرفت تحصيلی شـاگردان تأييـد می كند. 
پژوهش هـای زيـر از ايـن جمله اند.

كاويانی و همكاران )1394(، در پژوهشی كاربردی به بررسی 
تأثيـر كالس معكـوس بـر متغيرهـای پيشـرفت تحصيلـی، 
خودتنظيمـی تحصيلـی، تعامل گروهـی و انگيزش تحصيلی 
دانش آمـوزان پرداخته انـد. جامعـه آماری تمـام دانش آموزان 
پسـر دوره اول متوسـطه شـهر كرمانشـاه بـه تعـداد 11696 
نفـر و بـا حجـم نمونـه 60 نفـر بودند كـه دو گـروه 30 نفره 
تحـت عنوان گروه آزمايشـی و گـروه كنترل، بـا نمونه گيری 
از نـوع نظـری يـا قضاوتـی تقسـيم شـدند. نتايـج تجزيـه و 
تحليـل آمـاری حاكـی از آن بود كه رويكـرد كالس معكوس 
بـر تمامی متغيرهای وابسـته بـاال تأثير مثبـت دارد )كاويانی 
و همـكاران، 1394(.  اسـماعيلی فر و همـكاران )1394(، نيز 
در پژوهشـی نيمه تجربـی از نـوع پيش آزمـون و پس آزمون با 
گـروه كنتـرل و بـا جامعه پژوهش، كليـة دانش آمـوزان دوره 
ابتدايـی شهرسـتان قائم شـهر در سـال تحصيلـی 95-94 به 
تعـداد 3860 نفـر را، كه در 111 كالس پايه ششـم مشـغول 
بـه تحصيـل بودند، به منظور بررسـی تأثير اسـتفاده از روش 
كالس معكـوس بـر ميـزان احسـاس تعلـق دانش آمـوزان 
بـه مدرسـه مـورد پژوهـش قـرار دادنـد. از ميـان مـدارس 
شـركت كننده، يـك مدرسـه و از آن مدرسـه دو كالس پايـه 
ششـم بـه روش تصادفی سـاده به عنـوان گروه هـای آزمايش 
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و گـروه كنترل انتخاب شـدند. نتايج به دسـت آمـده حاكی از 
تأثيـر روش كالس معكـوس بر احسـاس تعلـق دانش آموزان 

نسـبت به مدرسـه بـود )اسـماعيلی فر و همـكاران، 1394(.

استفاده از روش کالس معكوس در فيزيك1 پايه دهم
هرقـدر فرصت كافی بـرای بيان مطالب و حـل تمرين و رفع 
اشـكال و انجـام آزمايـش در كالس درس فيزيـك مـدارس 
بيشـتر باشـد، فرايند آمـوزش برای معلم و شـاگرد آسـان تر 
می گـردد )صدراالشـرافی، 1390(. با توجه به مشـخصه های 
راهـكار تدريـس كالس معكـوس، بـرای تدريـس مطالـب 
درسـی فيزيـك1 پايه دهـم، اين راهكار پيشـنهاد می شـود. 
بـرای نمونـه، معلم پـس از تدريس فصل اول و آشـنا شـدن 
بـا درك و فهـم شـاگردان، قبـل از شـروع فصـل دوم كتـاب 
فيزيـك )گـروه مؤلفـان فيزيـك1 پايـه دهـم دفتـر تأليـف، 
1395(، از شـاگردان می خواهـد تـا برای جلسـه بعـد درباره 
مـاده و حالت هـای آن بـا توجـه بـه منابـع متنـوع موجـود؛ 
اينترنتـی  منابـع  و  كتابخانـه ای(  )منابـع  كتاب هـا  شـامل 
تحقيـق نمـوده و بـا آمادگی كافـی در كالس شـركت كنند. 
بـه اين ترتيب شـاگردان يـك هفته فرصت دارند تـا در مورد 
كلمات كليدی كه معلم مشـخص كرده اسـت شـامل: ماده، 
جامـد، جامـد بلوريـن، جامـد بی شـكل، مايـع، پخـش، گاز، 
پالسـما، حركـت براونـی، ويژگـی  فيزيكـی مـواد در مقياس 
نانـو، نيـروی بين مولكولی، كشـش سـطحی، ترشـوندگی و 
خاصيـت مويينگـی تحقيـق نماينـد و بـرای جلسـه آينـده، 
كاغـذ  روی  يادداشـت برداری  به صـورت  را  يافته های شـان 
ارائـه دهنـد. در اينجـا هرچنـد معلـم طـی شـناختی كـه از 
شـاگردان كالس در هنـگام تدريـس فصـل اول پيـدا كـرده 
اسـت؛ آن هـا را ضعيـف يـا قـوی رتبه بنـدی نمايـد بايـد در 
تعـداد كلمـات كليـدی محولـه بيشـتر تأمـل كنـد. كلمات 
كليـدی پيشـنهاد شـده توسـط معلـم )در اينجـا(، سـيزده 
صفحـه كتاب را شـامل می گـردد. اين روش سـرعت تدريس 
معلـم را افزايـش می دهـد. تجربـه نشـان داده اسـت كـه 
شـاگردان بـرای جلسـه بعـد مطالب زيـادی در اين بـاره پيدا 
می كننـد؛ در جلسـه بعدی، ابتـدا معلم جدولی دو سـتونه و 
بـا چنـد سـطر )حـدود 4 سـطر( روی تخته رسـم می كند و 
بعـد چنـد كلمه كليدی جلسـه قبل را معادل تعداد سـطرها 
)در اينجـا چهـار كلمـه( روی تختـه يادداشـت می نمايـد و 
سـپس از شـاگردان می خواهد تـا داوطلبانـه در مورد كلمات 
كليدی مشـخص شـده توضيـح دهنـد و آموخته هـای خود 
را بـرای بقيـه شـاگردان ارائـه نماينـد. آن گاه معلـم از بيـن 

شـاگردانی كـه داوطلـب آمدن پـای تخته هسـتند، يك نفر 
را انتخـاب می كنـد تـا اوليـن كلمـه كليـدی يعنـی مـاده را 
توضيـح دهـد و توضيحـات خـود را بـه اختصـار پـای تخته 
بنويسـد. سـپس از بقيـه شـاگردان می خواهد كه اگر كسـی 
بـا مطالعـه در منـزل دربـاره مـاده نكتـه ديگـری دريافـت 
نمـوده اسـت آن را بيـان كند. اگـر نكته مطرح شـده مطلب 
جديـدی بـه توضيح نوشـته شـده بـر تختـه اضافـه نمايد از 
آن شـاگرد می خواهـد تـا دريافـت خـود را روی تختـه بـه 
نوشـته قبلـی اضافه و توضيـح و تكميل كند. بـه اين ترتيب 
مفهـوم كلمه كليدی اول مشـخص گرديد. همين عمل برای 
كلمـه دوم تكـرار می گـردد تـا سـرانجام از بحـث و بررسـی 
توسـط شـاگردان از دانسـته هايی  كه دربـاره كلمات كليدی 
يافته انـد؛ مطالـب درسـی كامالً  شـفاف گردد. بـه اين طريق 
مطالـب درسـی در كالس بـا مشـاركت شـاگردان تدريـس 
شـده و شـاگردان در فراينـد تدريـس نقـش فعال داشـته اند 
و در ضمـن اعتمادبه نفس شـان افزايـش يافتـه، اسـترس و 
نگرانـی آن هـا در مورد عدم يادگيری شـان از مطالب درسـی 
كاسـته شـده اسـت. معلم نيز آن ها را هنگام تدريس به اين 

روش، ارزيابـی می نمايـد. 
همچنيـن معلـم توسـط ايـن راهكار، شـاگرد قـوی، ضعيف، 
كمـرو و خجالتـی را تشـخيص می دهـد. سـپس تمرين ها و 
فعاليت هـای مربـوط بـه اين بخـش از درس، به جـای اينكه 
در منزل حل شـود با كمك معلم در كالس بررسـی و پاسـخ 
داده می شـود. بقيـه فصـل نيـز بـه هميـن ترتيب بـه تدريج 
بخش بندی شـده و پس از بحث و بررسـی توسط شاگردان و 
بـا هدايـت معلم و به روش كالس معكوس تدريس می شـود. 
توسـط اين راهكار، سـرعت تدريس نسـبت به روش سـنتی 
افزايـش می يابـد و معلـم بـا تعـداد جلسـات اضافـی مواجه 
و  آزمايـش  انجـام  منظـور  بـه  می توانـد  كـه  می گـردد 
فعاليت های بيشـتر اسـتفاده نمايـد. به منظور اجـرای روش 
كالس معكـوس، اگـر منابـع موجود درباره بخشـی از مطالب 
درسـی كم باشـد؛ الزم اسـت معلم بـرای آن مبحـث، ويديو 
و يـا پاورپوينـت آمـاده كند تا شـاگردان در منـزل بتوانند از 

در كالس معكوس، جای مدرسه و خانه عوض 
مى شود. معلم محتوای درسى را با ذكر منابع 

در اختيار دانش آموزان قرار مى دهد و آن ها با 
مطالعه اين منابع در منزل، محتوا را يادگرفته و با 

حضور بعدی در كالس به تكاليف عمل مى كنند
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منبـع معين و درسـتی بهـره  گيرند.

نتيجه گيری
در تدريـس بـه روش معمـول، معلـم علی رغـم صـرف وقـت 
زيـاد در كالس درس بـرای توضيح مفاهيـم و حتی برگزاری 
يـك كالس فعـال، هنـوز نمی دانـد كـه دانش آمـوزان قبل از 
خـروج از كالس مفاهيـم را درك كرده اند يا خير؟ پس وقتی 
دانش آمـوزان مطالـب درسـی را نياموخته انـد، تكاليف منزل 
را نيـز بـه درسـتی انجـام نمی دهنـد؛ بنابرايـن دادن تكاليف 
منـزل بـه دانش آمـوزی كـه نمی توانـد آن  را انجـام دهد كار 
بيهـوده ای اسـت. يكـی از روش هـا كـه كمـك می كنـد تـا 
شـاگردان مطالـب را يـاد بگيرنـد و خودشـان در كالس ارائه 
دهنـد؛ كالس معكـوس اسـت، يعنـی يادگيـری در منـزل با 
كمـك و راهنمايی هـای معلـم و سـپس انجـام تكاليـف در 
حضـور معلـم در كالس درس. يادداشـت برداری شـاگردان از 
نكته هـای مهم درسـی كه در منزل هنـگام مطالعه و تحقيق 
انجـام داده اند؛ حدود 30 دقيقه هر جلسـه به سـاعت كالس 
اضافـه می كنـد. ايـن زمـان اضافـی به معلـم اجـازه می دهد 
تـا در كالس درس به طـور مسـتقيم بـا دانش آمـوز بـر روی 
تمرين هـا و فعاليت هـای آزمايشـگاهی كار كنـد. همچنيـن 
معلـم در ايـن فرصت زمانی قـادر به شناسـايی دانش آموزان 
نيازمنـد بـه كمـك و نيـز كسـانی خواهـد بـود كه بـه علت 
خجالتـی بودن اشـكاالت خود را نمی پرسـند. درصـد زيادی 
از تكاليـف در كالس درس توسـط شـاگردان در حضور معلم 
و بـا كيفيـت يادگيـری خـوب و عميـق انجـام می گـردد. از 
طرفـی شـاگردان بـا ايـن روش بـا تعمق بيشـتر بـه واكاوی 
مطالـب درسـی می پردازنـد و بـا تجربـه خوديادگيری آشـنا 
می شـوند كـه چگونه خودشـان بـدون نيـاز به وجـود معلم، 
مطالـب را آموخته انـد؛ ايـن تجربـه می تواند در آينده سـبب 
ايجـاد صفـات بهينة متعـددی از جمله يادگيـری مادام العمر 

و اعتمادبه نفـس در شـاگردان گـردد.
اكنـون، بـا اسـتفاده از آنچـه گفته شـد، پـاره ای از مهم ترين 

ويژگی هـای كالس معكـوس را بيـان می كنيـم:
 تعامل معلم و شاگرد؛

 تعامل شاگردان با يكديگر؛
 تحقيـق و كنـكاش توسـط شـاگردان در مـورد مطالـب 

درسـی؛
 تعمق و تفكر در مطالب درسی؛

و  اعتمادبه نفـس  هـوش،  نظـر  از  شـاگردان  تشـخيص   
معلـم؛ توسـط  كم رويـی 

 استفادة بهينه از وقت كالس درس؛
 ايجاد اعتمادبه نفس در شاگردان؛

 از بين رفتن ترس و استرس ناشی از عدم يادگيری؛
 يادگيری شاگردان توسط خوديادگيری؛

 ارزشيابی شاگردان هنگام تدريس توسط معلم.
راهـكار برگـزاری كالس معكـوس بـرای درس فيزيك1 پايه 
دهـم همان گونـه كه اشـاره شـد دارای مشـخصه های زيادی 
اسـت كـه بـه تعـدادی از آن هـا در باال اشـاره شـد. عـالوه بر 
اين محاسـن، اين راهكار سـبب تسـهيل در فرايند يادگيری 
مطالـب درسـی می گـردد. پيشـنهاد می شـود بـرای تدريس 
درس فيزيـك1 پايـه دهم هر معلم در هر مدرسـه ای حداقل 
بـرای چندبخـش و در صورت امـكان برای تمام كتـاب  از آن 

گردد. بهره منـد 
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نهضت يادگيرى 
در كالس و مدرسه

اگـر می خواهيـم بـه نهضـت يادگيـری در كالس و مدرسـه 
دامـن بزنيم بايد كالس ها را از شـيوه كنونی خـارج كنيم و در 
اين بـاره نيازمنـد يـك الگوی نظری هسـتيم )امانـی طهرانی، 
1394(. نكته هـا و گفته هـا دربارة نهضت يادگيـری در كالس 
و مدرسـه مـرز و پايانـی نـدارد. بـا توجه به معنـای »نهضت« 
كـه در فرهنـگ معيـن جنبـش و حركت معنی شـده اسـت، 
چنيـن نهضتـی بايـد مبتنـی بـر پايه هـای اسـتوار علمـی و 
پژوهشـی همراه با تجربيات ناب آموزشـی بنا شـود تا استمرار 
و ثبـات آن، كالس و مدرسـه را بـه سـرمنزل مقصود برسـاند. 
با تأمل در پيشـرفت های آموزشـی كشـورهای پيشـرو در امر 
آموزش وپـرورش درمی يابيـم كـه آن ها بـرای آغاز نمـودن هر 
حركتـی در اركان متفـاوت نظام آموزشـی خـود از پژوهش ها 
و نتايـج تحقيقات دانشـگاهی و حتی بازنگـری كارهای انجام 
شـده بهره منـد می شـوند. برای پايه گـذاری نهضـت يادگيری 
بـه برنامه هـای كوتاه مـدت، ميان مـدت و درازمـدِت كالن نياز 
اسـت. هـر برنامه پـس از اجرا بايد مورد ارزشـيابی قـرار گيرد 
تـا بتوانـد به عنـوان يـك برنامه علمی بـرای مـدت معينی در 

نظام آموزشـی جـای گيرد.

يادگيری
مفهـوم يادگيـری گسـترة نامحـدودی پيـدا كـرده اسـت؛ از 

جملـه يادگيری مادام العمر اسـت كـه امروزه دنيـای آموزش 
بـه آن توجه می شـود، و ايـن يعنی اينكه يادگيـری را پايانی 
نيسـت. بـرای داشـتن نسـلی توانمند كـه شايسـتگی احراز 
مناصـب كليـدی و هدايـت مملكت را داشـته باشـد، نهضت 
يادگيـری بايـد دارای برنامه ريـزی اصولـی و مبتنـی بـر علم 

باشد.
نظريه هـای  آخريـن  از  يكـی  كـه  اجتماعـی،  سـازاگرايی 
يادگيـری اسـت، يادگيـری را نوعـی تعامـل و هميـاری بـا 
محيـط می دانـد؛ يعنی زمينه و بسـتر فرهنگـی جامعه و نيز 
تجربه هـای يادگيرنـده در آن بسـيار اثرگـذار اسـت. امـروزه 
ديگـر تدريـس معلـمـ  محـور مقتدرانه پاسـخگوی نيازهای 
دانش آمـوز نيسـت و بايـد بـه فراينـد ياددهـی ـ يادگيـری 
مسـتمر، در تعامل با محيط  و شـرايط زندگـی دانش آموزان، 
روی آورد. يكی از اهداف نهضت يادگيری رسـيدن به جامعة 
يادگيـری اسـت كه ورود بـه آن از درگاه الگوهـای ياددهیـ  
يادگيـری يـا به عبارتی تعامـل ميان معلمـان و دانش آموزان 
اسـت. پائلـو فريـره در كتـاب »آمـوزش سـتمديدگان« بـر 
لـزوم تعامـل ميـان يادگيرنـدگان، ياددهنـدگان و جامعه در 
فعاليت هـای يادگيـری تأكيـد دارد و اين بدان معناسـت كه 
دانش آمـوز را نبايـد ظرفی خالـی تلقی كرد كه بايـد صرفاً از 

معلومات انباشـته شـود. 

زری آقاجانی/ مجید پروازی شندی علم وهنر ياددهي-يادگيري
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يادگيـری در كالس و مدرسـه دارای عناصـری اسـت كـه 
عبارت انـد از دانش آمـوز، معلـم، محتوای آموزشـی، ابزارهای 
آمـوزش، محيط هـای يادگيـری، حيـاط مدرسـه، كاركنـان، 
والديـن و... ضمـن اينكه نبايد از انگيزه هـای درونی و عاطفی 
اثرگـذار در  و  پنهـان  تنـوع فرهنـگ و ديگـر اليه هـای  و 

يادگيـری غفلـت كرد.
برای پرورش يادگيرنده موفق و به سـرانجام رسـاندن نهضت 
يادگيـری كالس و مدرسـه بايـد از مـواردی سـخن به ميان 
آيـد كه از اسـتلزامات مـدارس امروز ماسـت؛ مـواردی مانند 
يادگيـری تـاب آوری و انعطاف پذيـری، يادگيـری همـدردی، 
يادگيـری احتـرام گـذاردن بـه اقـوام و خـرده فرهنگ هـا، 
يادگيـری ماجراجويی هـای علمـی، يادگيـری مشـاركت در 
كالس و مدرسـه، يادگيری خالقيـت، يادگيری مبتكر بودن، 
يادگيـری مسـئوليت پذيری، يادگيـری بازتابانـدن و انعكاس 
آموخته هـا، يادگيـری بـا اراده بـودن، يادگيـری كنجـكاوی، 
يادگيـری  برنامه ريـزی،  يادگيـری  هدفمنـدی،  يادگيـری 
تحـرك و پويايـی و يادگيـری فرهنگ اسـتفاده از تكنولوژی 

و... .
نهضـت  يادگيرندگانـی،  چنيـن  تربيـت  و  هدايـت  بـرای 
يادگيـری، نيازمنـد معلمانـی تربيت يافتـه و با سـابقه اسـت. 
ياددهندگانـی كـه بتواننـد در قلمـرو عملكـرد خـود، يعنـی 
كالس، نقـش حاكمـی دانـا و پيـری فرزانـه را بـازی كننـد 
و رهپويـان دانـش را بـه سـرمنزل مقصـود برسـانند. بديـن 
ترتيـب، معلمانـی موفـق بـه اين نـوع تربيـت می شـوند كه 
دارای اختيار عمل باشـند و در محيطی مناسـب و بهنجار، از 
نظـر فكری و آموزشـی، بـا آرامش به تعليم وتربيـت بپردازند.
مجموعه هـای آموزشـی موجـود مـا، اعـم از مهدكودك هـا، 
مراكـز پيش دبسـتانی، مدارس و دانشـگاه ها نيازمند تغييرات 
نيمه متمركـز  به صـورت  برنامه ريـزی  اختيـارات  و  اساسـی 
هسـتند تـا تحت لـوای برنامـه ملی بـا توجه بـه چالش های 
منطقه ای مانند مسـائل اقليمی و فرهنگی قدرت برنامه ريزی 
و انعطاف در برنامه  را داشـته باشـند )موسـی پور، 1371( و از 
ايـن طريق نيروهايـی فكور، خالق و با مهـارت تفكر انتقادی 
تربيـت كننـد. نيروهايـی كه در قـرن بيسـت ويكم يادگيری 
بـرای دانسـتن، يادگيری بـرای انجـام دادن، يادگيـری برای 
بـودن و يادگيـری بـرای بـا هـم زيسـتن را الگـوی ذهنـی و 

زبانـی خود قـرار دهند.

كالس
كالس ها در مدارس عموماً دارای ابزارها و تجهيزات يكسـانی 

ماننـد ميـز، نيمكـت، تخته و... هسـتند كه گويا قرار نيسـت 
چهـرة اصيل آن ها دسـت خوش تغيير شـود. البتـه اين مهم 
نيسـت، زيـرا ظاهر كالس نيسـت كـه بايد تغييـر كند، بلكه 
روح پويـا و بی تكـرار كالس اسـت كـه نيازمند تغييـر مداوم 
اسـت، در غيـر اين صورت تفـاوت فردی معنا پيـدا نمی كند، 

خالقيـت ايجـاد نمی شـود و بالندگی متولـد نمی گردد.
دانش آمـوز  و  معلـم  كالس،  مولـد  و  پويـا  جانـدار،  اركان 
هسـتند؛ مؤلفه هايـی كه در سرنوشـت خود و ديگران سـهم 
انكارناپذيـری دارند. در تمامی انديشـه های تعليم وتربيت چه 
در متـون اسـالمی و چـه در انديشـه ها و نظريه هـای غربـی، 
معلـم همچـون مادری بـه حسـاب می آيد كـه خردمنديش 
باعـث تعالـی و نابخرديـش باعـث بـه قهقـرا رفتـن جامعـه 
خواهـد بـود. بـه هميـن دليل اسـت كه شـغل معلمـی را به 
مثابـه شـغل انبيـا برشـمرده اند. پس، بـرای شـروع، حفظ و 
ادامـه نهضـت يادگيـری نقـش معلـم ضـروری و غيرقابـل 
اغماض اسـت؛ نقشـی كه در تمـام سـطوح برنامه ريزی نبايد 

ناديـده گرفته شـود.
ايـن درحالی اسـت كـه، متأسـفانه، اكثـر معلمان مـا امروزه 
در برابـر »برنامـة درسـی مقـاوم در برابر معلـم«1 فاقد قدرت 
و تصميم گيـری هسـتند و ايـن يعنـی معلـم مشـاركتی در 
طراحـی، اجـرا و ارزشـيابی برنامـة درسـی نـدارد )فتحـی 

واجـارگاه، 1383(.
بـا وجـود ايـن، مديـران می تواننـد در حـد اختيـارات خـود 
را، همچـون مشـاركت دادن  اقداماتـی  قوانيـن موجـود،  و 
معلمـان در مدرسـه از طريـق درس پژوهـی و اقدام پژوهـی، 
تبـادل اطالعـات پرورشـی و آموزشـی بـا مـدارس همجـوار 
انجـام دهنـد و بديـن ترتيب فاصلة ميـان طراحـی و اجرای 
برنامـه درسـی را تـا حـدی بكاهنـد. الزم بـه ذكـر اسـت كه 
ايـن امر به دليل نظام آموزشـی متمركزی كه سـاليان سـال 
بر كشـور حاكم بوده بـه راحتی امكان پذير نيسـت و هرگونه 

اقدامـی در ايـن خصـوص بايـد از قبل بررسـی شـود.
يكـی ديگـر از مـواردی كـه در نهضـت يادگيـری از اهميـت 
بسـيار برخـوردار اسـت بازنگـری در روش هـای تدريـس و 
كالس داری معلمـان اسـت. ناديـده گرفتن عاليـق، انگيزه ها 
و اسـتعدادهای دانش آموزان و معلمان، ناخواسـته و ناآگاهانه 
موجب مدرسـه گريزی، افت تحصيلـی و حتی ترك تحصيل 
دانش آمـوزان می شـوند. بنابرايـن در نهضـت يادگيری توجه 
بـه معلـم، به عنوان منتقل كننـده فرهنگ، همچنيـن احترام 
به اسـتقالل حرفه ای او در كالس و مدرسـه اهميت بسـزايی 
دارد. بـرای موفقيـت يك نظام آموزشـی معلمان بايد نسـبت 
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به شـغل خود احسـاس تعهد كنند و دارای شـخصيت مثبت 
و مهارت هـای ميان فـردی باشـند. پـس رسـيدن بـه الگـوی 
معلـم ذی صـالح يكـی از مؤلفه هـای مهـم نهضت اسـت. در 
پـاره ای از پژوهش هـا، در خصوص نيازسـنجی دبيـران، آنان 
اذعـان داشـته اند كـه در مـورد دانش نظـری خود نيـازی به 
ارتقـای آن ندارنـد، امـا از نظـر مهارت هـای فنی و آموزشـی 
همچـون آشـنايی بـا روش هـا و فنـون تدريـس، افزايـش 
سـطح معلومـات و كالس داری و مديريت كالس، آشـنايی با 
روش هـای ايجـاد مطالعـه، تحقيـق و پژوهـش دانش آموزی، 
جـذب  چگونگـی  آزمون سـازی،  روش هـای  بـا  آشـنايی 
دانش آمـوزان بـه مسـائل دينـی و عقيدتـی، نحـوة پـرورش 
خالقيـت در دانش آمـوزان، آشـنايی با روان شناسـی آموزش 
و يادگيـری و آشـنايی بـا مراحل هفت گانه فنـاوری اطالعات 
و... نيـاز بـه تقويـت و يادگيـری دارنـد. )عارفـی و همـكاران، 
1389(. بـا آگاهـی از چنين ضعف هايـی در معلمان، آيا بهتر 
نيسـت از حجـم مطالـب و كتاب هـای درسـی كاسـت و بـه 
سـاعات دانش افزايـی معلمان، آن هم نـه ضمن خدمت بلكه 
بـا ميـل و اشـتياق خودخواسـته از طـرف آنان، اضافـه كرد؟

مدرسه
سـازمان يك مدرسـه كه مديـر در رأس هـرم آن قـرار دارد، 
اگرچـه مجموعـه ای كوچـك و محلـی تلقـی می گـردد، امـا 
حيطـه تأثيـر آن از تربيـت فـرد تـا تعالـی جامعـه گسـترده 
اسـت. بـه جرئـت می تـوان گفت كـه بـدون مكتب خانه های 
پيـدا  معنـا  يادگيـری  نهضـت  امـروز،  مـدارس  و  ديـروز 
نمی كنـد. مديـران، معاونـان، مربيـان پرورشـی، معلمـان و 
حتـی خدمتگزار مدرسـه در اكوسيسـتم يادگيری مدرسـه، 
همگـی نقـش حياتـی و متقابـل دارنـد. اگرچـه مـدارس در 
روزهايـی از سـال تعطيـل هسـتند امـا نبايـد تربيـت هرگز 
تعطيل نمی شـود و اين خود بدين معناسـت كه مدرسـه در 
ذات خـود القاكنندة تعليم و تعلّم مادام العمر اسـت. مدرسـه 
اوليـن سـازمان رسـمی يادگيـری در هـر جامعه اسـت و لذا 
مسـئوليت آن بسيار خطيرتر از دانشـگاه است. مدارس، مولد 
اصلـی و اوليـه منابع انسـانی هسـتند. تربيـت دانش آموزانی 
توانمنـد و بـا انگيزه همـراه با مهارت های شـهروندی نيازمند 
مديريتـی توانمنـد و نـوآور همـراه بـا اعتمادبه نفـس و آگاه 
اسـت. چنيـن مديرانی اغلب جو مدرسـه را باز نگـه می دارند 
و بـا رفتـار صحيح خود موانـع و محدوديت ها را برای معلمان 
و بـرای دانش آمـوزان تبديـل به فرصت هايی برای شـكوفايی 
و يادگيری می كنند. در مدرسـه ای كه جو سـازمانی باز دارد 

بـا چالش هـا و مسـائل، بـا تدبيـر و همراهی مديـر و معلمان 
برخورد می شـود و همين امر خود به الگوی برنامه درسـی و 
آموزشـی پنهان بـرای دانش آمـوزان تبديل می گـردد. امروزه 
در برخـی از جوامـع آموزشـی موفـق، مديران بـرای معلمان 
كوشـا و بـا انگيـزه پروژه هايی آموزشـی در نظـر می گيرند تا 
از توانمنـدی  نيروهـای كارآمـد و مؤثر برای اهداف آموزشـی 
و پرورشـی مدرسـه اسـتفادة بهينـه بـه عمـل آيـد. آنـان به 
هميـن نسـبت بـرای دانش آموزان كوشـا نيـز تكاليف خالق 
و تمرينـات پيچيده تـری طراحـی می كننـد. در هـر نهضتی 
پويايـی، حركـت، عـزم و ارادة طاليـه داران آن از ضروريـات 
به شـمار مـی رود، به طـوری كـه هـرگاه ايـن مؤلفه هـا ناديده 
گرفتـه شـوند نهضـت دچـار ايسـتايی می گـردد. نهضـت 
يادگيـری بايـد به طور مسـتمر مـورد بازبينی قـرار گيرد چرا 
كـه ذات و ماهيـت آن در گـرو بازبينی و نو شـدن اسـت و نه 

در شـعار دادن و كهنه شـدن.

پى نوشت
1. Teacher proof curriculum
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آموزش محيط زيست 
در پاية دهم

آيـا توجـه كرده ايـد كـه ايـن روزها بيشـتر خبرهـای محيط 
نداشـته ايد  توجـه  اگـر  بدآهنگ انـد؟  و  ناگـوار  زيسـتی 
می توانيـد از ايـن بـه بعد توجـه كنيد و ببينيد كـه خبرهای 
خوب محيط زيسـتی بسـيار كمياب اند: خرابی زيسـت گاه ها، 
كم آبـی، آلودگی ها، توفان هـای ريزگرد، جنگل زدايی، سـيل، 
خشـكيدن درياچه ها، نابـودی حيات وحش، انقـراض گونه ها 
و ماننـد اين هـا. هـر يـك از ايـن خبرهـا بـه تنهايـی خبری 
مهم و وحشـتناك اسـت. بنابراين، می توان 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 
Environment، در زبـان انگليسـی چنـد مفهـوم نزديك 
بـه هـم دارد كـه مهم تريـن آن هـا را فرهنـگ واژگان زبـان 
انگليسـی آمريكـن هريتيـج1 چنيـن خالصـه كـرده اسـت: 
»مجموعـة عوامـل فيزيكـی ای كـه بـر رشـد، نمـو، رفتـار يا 
مانـدگاری هر جانـدار تأثير می گـذارد«. اگر بخواهيم ريشـة 
ايـن واژه را هـم بشناسـيم، بايـد سـراغ زبان فرانسـوی كهن 
 environ برويـم. ايـن واژه به صـورت environner و واژه
وارد زبـان انگليسـی ميانـه شـده و همچنـان ماندگار اسـت. 
به نظـرم معادل دقيق ايـن واژة بيگانه در فارسـی»گرداگرد«، 

يـا » حلقـه وار 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« می ناميـم.
غـرض از ايـن واژه شناسـی و ريشه شناسـی آن اسـت كـه 
بگوييـم مبـادا بـا ديـدن واژة »زيسـت« بـه دنبـال اصطالح 
»محيـط زيسـت« تصور كنيم كـه محيط زيسـت موضوعی 
صرفـاً زيست شـناختی اسـت؛ هـر چنـد برخـی موضوع های 
زيست شناسـی ماننـد اكولوژی و حيـات وحـش از بنيادها و 

پايه هـای محيـط زيسـت به شـمار می رونـد.
بنابرايـن، مطابـق تعريـف فوق الذكـر، همـة عواملـی كـه در 
طـول زندگـی هر جاندار، حتـی در دوران جنينـی بر زندگی 
آن تأثيـر می گذارنـد، از پرتوهـا گرفته تا آلودگی هـا و داروها، 
»محيـط زيسـت« آن جانـدار را تشـكيل می دهنـد. پـس، 
محيـط زيسـت كمتـر بـا خـود جانـدار سـروكار دارد، بلكـه 
چـون موضوعـی بين رشـته ای اسـت، همـة رشـته های 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 اين گونـه تعريـف كـرده اسـت: »آمـوزش 

محمد کرام الدینی علم وهنر ياددهي-يادگيري
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محيط زيسـت فرايندی اسـت كـه دانش، آگاهـی، مهارت ها، 
نگرش هـا، انگيزه هـا و تجربه هـای الزم بـرای حل مسـئوالنة 
مسـائل محيـط زيسـتی را در شـهروندان ايجاد و يـا تقويت 

می كنـد.« )يونسـكو، قطعنامة تفليـس، 1978(.

موضوع نوين با رشته های باستانى
اگرچـه آمـوزش محيـط زيسـت موضـوع نسـبتاً جديـدی 
اسـت، بايـد اذعـان كـرد كـه همـواره در فرهنـگ بشـری 
وجـود داشـته اسـت؛ به طـوری كـه می تـوان در برخـی از 
تفكـرات و عملكردهـای انسـانی دوران باسـتان نيـز آثـار و 
رگه هايـی دربـارة آمـوزش محيـط زيسـت و پاسـداری از آن 
يافـت. امـا ريشـه های آنچه را كـه آموزش محيط زيسـت به 
شـيوة امـروزی می دانيـم، بايـد در نخسـتين سـال های قرن 
هجدهـم ميـالدی جسـت وجو كنيـم. در آغاز قـرن هجدهم 
»ژان ژاك روسـو2«، متفكـر سويسـی بـرای نخسـتين بار در 
كتـاب معـروف خـود »اميـل« بـر اهميـت آمـوزش محيـط 
زيسـت تأكيـد كـرد. تأثيـر ايـن نوشـته به گونـه ای بـود كـه 
چنـد دهه بعد از آن، »لويی آگاسـيز3« طبيعی دان 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 برنامه هايـی بـرای آموزش محيط زيسـت شـد كه 
در آن زمـان »مطالعات طبيعت4« ناميده می شـد. درس های 
»مطالعـات طبيعـت« در سراسـر سـدة نوزدهم و سـال های 

آغازيـن سـدة بيسـتم تدريس می شـدند.
پـس از فاجعة موسـوم به »كاسـة غبـار5« يا به بيان آشـناتر، 
»پديـدة ريزگردهـا« كـه در دهه هـای 1920 و 1930 اياالت 
متحـده را در می نورديدنـد، نهضـت آمـوزش محيط زيسـت 
ابعـاد تـازه ای پيـدا كـرد. از آن به بعـد، »مطالعـات طبيعت« 
بـه »آمـوزش حفاظـت از محيط زيسـت« تغيير نـام داد و به 
روشـی علمی تر ادامه يافت. در سـال 1969 يكی از نخستين 
مقـاالت علمـی دربارة آموزش محيط زيسـت منتشـر شـد6. 
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 می كنند، می دانند چگونه 
در حـل مسـائل آن بكوشـند و انگيزة كافی بـرای آن دارند7 .

در 22 آوريـل 1970 روزی از سـال بـه نـام »روز زميـن« 
نام گـذاری شـد و در پـی آن، در همان سـال، آموزش محيط 
زيسـت به برنامه های درسـی همـة دوره های تحصيلی برخی 

از كشـورها راه يافت.
گسـترش ديدگاه هـای طرف داران محيط زيسـت باعث شـد 
كـه آمـوزش محيط زيسـت از مرزهـای جغرافيايی كشـورها 
پـا فراتـر بگـذارد و جهانی شـود. آمـوزش بين المللی محيط 
زيسـت پـس از كنفرانـس يونسـكو تحـت عنـوان »محيـط 
زيسـت انسـان« )1972، اسـتكهلم سـوئد( رسـميت يافـت. 
در آن كنفرانـس اعـالم شـد كـه آموزش محيط زيسـت بايد 
به عنـوان ابـزاری بـرای حـل مسـائل جهانـی محيط زيسـت 

مـورد اسـتفاده قـرار گيرد8. 
بلگـراد« محصـول كارگاهـی بين المللـی دربـارة  »منشـور 
آمـوزش محيـط زيسـت بـود كـه از 13 تـا 22 اكتبـر سـال 
1975 در 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 راهنمايی هـای عملـی در زمينة برنامه های 

محيـط زيسـت بود.
در كنفرانـس ديگـر يونسـكو كـه از 14 تـا 24 اكتبـر 1977 
در تفليـس برگـزار شـد، قطعنامـه ای 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 می كنيم كـه آموزش محيط زيسـت برای حفاظت 
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و بهبود محيط زيسـت جهانی و نيز توسـعة سـالم و متوازن 
جوامع انسـانی الزم اسـت«.

آموزش محيط زيست فقط انتقال دانش و آگاه سازی 
نيست

آمـوزش محيـط زيسـت فراينـدی اسـت كـه نه تنها سـبب 
افزايـش آگاهـی شـهروندان در زمينـة محيط زيسـت، بلكه 
بـا تقويـت مهارت هـای ذهنـی و عملـی، موجـب افزايـش 
توان مندی آنان در حل مسـائل محيط زيسـتی نيز می شـود. 
بنابرايـن، هدف  آموزش محيط زيسـت نه فقـط انتقال دانش 
يا آگاهی رسـانی به شـهروندان اسـت، بلكـه همچنين تربيت 
شـهروندانی اسـت كه نسـبت به محيط زيسـت درك عميق  
دارند، مسـائل محيط زيسـتی را درك و در حل اين مسـائل 

با احسـاس مسـئوليت مشـاركت می كنند.
 بنابراين، آگاهی، هوشـياری، حساسيت و احساس مسئوليت 
نسـبت بـه محيـط زيسـت و چالش هـای آن، تـالش عملـی 
بـرای رفـع مشـكالت و افزايش كيفيـت آن، ايجـاد يا تقويت 
مهارت هـای شناسـايی و كمـك بـه حل چالش هـای محيط 
زيسـتی و حضـور فعـال در فعاليت هايـی كـه باعـث حـل 
مسـائل محيـط زيسـت می شـود، از نتايـج آمـوزش محيـط 

زيسـت اند. 
آمـوزش محيط زيسـت بـه شـهروندان می آموزد كـه هنگام 
بررسـی مسـائل محيـط زيسـتی، عميقـاً بـه آن نـگاه كنند، 
جوانـب مختلـف مسـئله را در نظـر داشـته باشـند، آن را در 
تصويـری بـزرگ و جامع ببينند و بـا روش های تفكر انتقادی 

بسـنجند و در حـل آن تـالش كنند.
بنابرايـن، اگـر با هـدف آموزش محيط زيسـت فقـط به ذكر 
خبرهايـی خوب و بد از محيط زيسـت بپردازيـم، كار مهمی 
انجـام نداده ايـم و اهـداف را محقق نكرده ايم. اگـر در آموزش 
محيـط زيسـت صرفاً به انتشـار اخبـار و اطالع رسـانی دربارة 
محيـط زيسـت و انتقـال و انتشـار واقعيت ها و عقايـد درباره 
محيـط زيسـت اكتفـا كنيـم، نخواهيم توانسـت بـه پرورش 

تفكـر انتقـادی، مهارت هـای حـل مسـئله و تصميم گيـری 
شـهروندان كمك كنيم.

رويكردهای آموزش محيط زيست
نخسـتين رويكـرد آموزش محيط زيسـت، آموزش مسـتقل 
آن بـا برنامـه ای جامع و منسـجم اسـت. درچنيـن برنامه ای 
كتـاب يـا كتاب هايـی، به طـور مسـتقل بـا هـدف آمـوزش 
محيـط زيسـت، تأليـف می شـود و در برنامـه  هفتگـی نيـز 
درسـی بـه نـام محيـط زيسـت وجـود دارد. اين رويكـرد در 

برخـی از كشـورها نيز هسـت.
رويكـرد دوم رويكـرد بين رشـته ای اسـت، بـه ايـن معنی كه 
مفاهيـم محيط زيسـتی بيـن دروس ديگر توزيع می شـود و 
هـر درس بـه فراخور موضوع، كم يا بيـش مفاهيم، موضوع ها 

يـا مشـكالت محيط زيسـتی را مـورد بحث قـرار می دهد.
به نظـر می رسـد رويكرد آموزش محيط زيسـت در كشـور ما 
آميـزه ای از دو رويكـرد فوق الذكر باشـد. به ايـن معنی كه در 
پايـة دهـم رويكـرِد بين رشـته ای و در پايـه يازدهـم رويكرد 

مسـتقل وجود دارد.

محيط زيست در كتاب های درسى پاية دهم
بـد نيسـت ابتـدا بـه آمـوزش محيـط زيسـت در برنامه هـا و 
كتاب هـای درسـی جديدالتأليف پايـة دهم نظـری بيندازيم 
تـا ببينيـم آيا ايـن برنامه ها سـهم خـود را در آموزش محيط 
زيسـت ادا كرده انـد؟ كميـت و كيفيـت محتـوای آن هـا از 
نظـر آمـوزش محيـط زيسـت چگونـه اسـت؟ و چشـم انداز 
برنامه هـای درسـی پايه هـای باالتـر بـه چـه ترتيـب خواهد 
بـود. الزم اسـت توضيـح دهـم اكنـون كـه ايـن نوشـته را 
می نويسـم بيسـتم خـرداد مـاه 1395 اسـت و هنـوز هيـچ 
يـك از كتاب هـای درسـی پايـة دهم )بـرای سـال تحصيلی 
1396- 1395( منتشـر نشـده اسـت. تنهـا منابـع موجـود 
بـرای بررسـی، برگه هايـی شـامل خالصه ای از سـرفصل های 
گروه هـای درسـی و نيـز نسـخه هايی ديجيتـال از فصل های 
مختلـف كتاب هاسـت كـه برای آشـنا كردن معلمـان و غيره 
با سـاختار كتـاب روی وب گاه دفتر تأليف كتاب های درسـی 
وجـود دارنـد و البتـه، هيچ كدام هنوز قابل اسـتناد نيسـتند؛ 
چـون در وب گاه دفتـر تأليـف كتاب های درسـی اين نوشـته 
را دربـارة ايـن كتاب هـا می خواهيـم: »بـه اطـالع همـكاران، 
صاحب نظـران و دبيـران گرامـی می رسـاند نگاشـت اوليـه 
)غيـر قابـل اسـتناد( كتاب های پايـه اول دوره متوسـطه دوم 
)دهـم( جهت آشـنايی بيشـتر همـكاران بـا سـاختار كتاب، 

اگر در آموزش محيط زيست صرفاً به انتشار 
اخبار و اطالع رسانى دربارة محيط زيست و 
انتقال و انتشار واقعيت ها و عقايد درباره 
محيط زيست اكتفا كنيم، نخواهيم توانست به 
پرورش تفكر انتقادی، مهارت های حل مسئله و 
تصميم گيری شهروندان كمك كنيم
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در دسـترس عمـوم قـرار می گيـرد. الزم به ذكـر اسـت كـه 
ايـن كتاب هـا نسـخه نهايـی نمی باشـند و به دليـل احتمال 

تغييـرات، بـه هيچ وجـه قابل اسـتناد نيسـتند«.
بنابـر آنچـه كـه گفتـم به طـور خالصـه نتايـج معلـوم شـد، 
رويكـرد آمـوزش محيـط زيسـت در پايـه دهم بين رشـته ای 
اسـت. عـالوه بر اين، بررسـی كتاب های درسـی ايـن پايه به 
شـرح زير مي باشـد. هيچ يـك از كتاب هـای درسـی اين پاية 
تحصيلـی بـا ديد يـا رويكرد مسـتقل محيط زيسـتی تأليف 
نشـده اسـت. در نتيجـه، رنـگ و بـوی آمـوزش منسـجم و 
هدف منـد محيط زيسـت در هيچ كـدام مشـاهده نمی كنيم. 
نخسـت به سـراغ كتـاب زيست شناسـی پاية دهـم می رويم 
و مشـاهده می كنيـم ايـن كتـاب در مجمـوع و به طـور كلی 
بـه موضوع هـای خالـص و پايـه ای زيست شناسـی پرداختـه 
اسـت و چون هنـوز در پاية دهم از آموزش موضوع مشـترك 
زيست شناسـی و محيـط زيسـت، يعنـی اكولـوژی خبـری 
نيسـت، بيشـتر مطالـب و موضوع هـای آن محيـط زيسـتی 
نيسـتند. البتـه بايـد متذكر شـد كه چنـد تصويـر و كادر در 
ايـن كتـاب وجـود دارد كه با ديـدگاه محيط زيسـتی تأليف 

شـده اند.
كتـاب فيزيـك هـم همين طور اسـت؛ امـا كتاب شـيمی كه 
حائز جايزة محيط زيسـت از سـوی سـازمان حفاظت محيط 
زيسـت اسـت، نـكات بيشـتری در رابطـه با آمـوزش محيط 
زيسـت در بـر دارد. زيـرا در فصـل دوم ايـن كتـاب ذكـری 
از باران هـای اسـيدی و آثـار آن هـا بـر زميـن رفتـه اسـت، 
سـپس اندكی دربـارة آلودگی هوا و گازهـای گلخانه ای مانند 
كربن دی اكسـيد و اثـر گلخانـه ای آمـده، آنگاه به اليـة اوزون 
و تمرين هايـی از جملـه دربـارة توسـعة پايدار پرداخته شـده 
اسـت. فصل سـوم كتاب نيز دربارة آب اسـت و به ارزش های 

آب و كمبودهـای آن اشـاره اي دارد.
كتـاب جغرافيـا هـم در بسـياری از فصل هـا مباحثـی دربارة 
محيـط پيرامون مطرح كرده اسـت. اساسـاً تعريـف جغرافيا، 
در ايـن كتـاب تعريفی محيط زيسـتی اسـت: »جغرافيا علم 
بررسـی رابطـة متقابـل انسـان و محيـط بـه منظـور بهبـود 
زندگـی بشـر اسـت.« اگـر چـه مباحـث ايـن كتـاب موجب 
شـناخت بيشـتر دانش آمـوزان بـا محيـط زندگی می شـود و 
موضوع هايـی مانند جغرافيـای طبيعی ايـران، ناهمواری های 
ايـران، آب و هـوای ايـران، منابـع آب ايـران، ويژگی هـای 
جمعيتـی ايران، تقسـيمات كشـوری ايـران و سـكونت گاه ها 
در اين كتاب مطرح شـده اسـت. درياچة اروميه و مشـكالت 
آن نيـز يكـی از مباحـث فصل پنجم كتاب اسـت. به جز اين 

كتاب هـا به نظـر می رسـد در كتاب هـای ديگر، ماننـد تاريخ، 
علـوم اجتماعـی و جامعه شناسـی، رياضـی و آمار، فارسـی و 
علوم و فنون ادبی بحثی محيط زيسـتی پيش نيامده باشـد.

چشم انداز پايه های باالتر
بـه نظـرم الزم اسـت يـك سـال صبـر كنيـم تـا از محتوای 
كتـاب محيـط زيسـت پايـة يازدهم، كه قرار اسـت در سـال 
آينـده تأليـف شـود، آگاه شـويم، آنـگاه خواهيم ديـد آيا اين 
كتاب خواهد توانسـت كمبود همه يا بيشـتر مباحث محيط 
زيسـتی، مانند نظريه های محيط زيسـتی، آمايش سرزمين، 
توسـعة پايـدار، اخـالق محيـط زيسـت، اكولـوژی، قوانين و 
اصـول و قواعـد محيط زيسـت را جبـران كند و شـهروندانی 

آگاه، توانـا و مسـئول تربيت نمايد!
فعـاًل چشـم اميـد دوسـت داران محيـط زيسـت بـه چنيـن 
كتابـی دوختـه شـده اسـت تـا شـايد جبـران مافـات كند و 
جـای خالـی برنامـه ای منسـجم دربـاره محيط زيسـت را در 
برنامه های درسـی كشـورمان پـر نمايد. انتظار مـی رود ديگر 
درس هـای دورة دوم متوسـطه، همچـون زيست شناسـی، بـا 
توجـه ويـژه بـه موضـوع بوم شناسـی و ديگـر موضوع هـای 
علـوم تجربـی و انسـانی نيـز بـه كمك بشـتابند و بـه غنای 

آمـوزش محيـط زيسـت در كشـورمان بيفزايند.  انشـاءا...
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آموزش معلمان
معلـم  نقـش  بـر  آموزش وپـرورش  بنياديـن  تحـول  سـند 
)مربـی( بـه عنـوان هدايت كننـده و اسـوه ای اميـن و بصيـر 
در فرآينـد تعليم وتربيـت تأكيـد دارد. از منظـر سـند تحول، 
نظـام  مأموريت هـای  تحقـق  در  عنصـر  مؤثرتريـن  معلـم 
تعليم وتربيـت رسـمی عمومـی اسـت )بيانيـه  ارزش هـا، بند 
7(. همچنيـن برنامه درسـی ملـی، در بند 4ـ2 عـالوه بر اين 
كـه معلـم را راهبر فراينـد ياددهیـ  يادگيـری می داند، برای 
ايفـای ايـن نقـش و خلـق فرصت هـای تربيتـی و آموزشـی، 
مسـئوليت تطبيـق، تدويـن، اجـرا و ارزشـيابی برنامه هـای 
درسـی و تربيتـی را به عهـدة او قرار داده اسـت )همان بند(. 
در اصـول ناظـر بـر برنامه هـای درسـی و تربيتی بـرای معلم 
نقش مرجعيت قائل شـده )بند 3ـ4( و برنامه های درسـی را 
موظـف بـه فراهم سـاختن زمينه های ارتقـای صالحيت های 
اعتقـادی، اخالقـی، حرفه ای و تخصصی نموده اسـت. )همان 

بند(.
آمـوزش ضمـن  تحـول،  نظـری سـند  مبانـی  اسـاس  بـر 
خدمـت بايـد بـه صـورت نظام مند و بـا هدف بهبود مسـتمر 
شايسـتگی های عمومـی و حرفه ای مربيان برنامه ريزی شـود 
)مبانـی نظـری، ص 1390( عالوه بر وظيفـة مصّرح در قانون 
وزارت آموزش وپـرورش )بنـد 9 مـاده10(، يكـی از وظايـف 
زيرنظـام تربيـت معلـم و تأميـن منابع انسـانی، مشـاركت با 

كليـة زيرنظام هـا در تحقـق اهـداف تربيـت و همسـويی و 
هماهنگـی بـا جهت گيری هـا و فعاليت هـای زيرنظـام برنامة 
درسـی در ابعـاد و مؤلفه های اصلی و فرعی آن اسـت )مبانی 
نظـری، ص 387(. ايجـاد و بهبـود موقعيت هـای جديد برای 
معلميـن در جهت تحقق هويت شـخصی و حرفـه ای يكی از 
تأكيـدات مهم اسـناد تحولی اسـت كه جلوة بارز ايـن امر در 

آموزش هـای حيـن خدمـت معلميـن جلـوه می كند.
شـروع تغييـر نظـام آموزشـی در دفتـر تأليـف كتاب هـای 
درسـی در سـال 1389 بـا شـعار »همسوسـازی برنامه هـای 
دفتـر بـا برنامـة درسـی ملی« بـود؛ اما پـس از تصويـب اين 
برنامه در شـورای عالی آموزش وپـرورش و ابالغ آن برای اجرا 
در تاريـخ 1391/12/28، كـه همـة دسـت اندركاران وزارت 
آموزش وپـرورشـ  بـه ويـژه سـازمان پژوهـش و برنامه ريزی 
آموزشـی و دفاتـر تأليـف كتاب هـای درسـیـ  قانونـاً موظف 
بـه اجـرای سـند تحـول و برنامـه درسـی ملی شـدند، همة 
گروه هـای دفتـر تأليـف )هم زمـان بـا تغييـر كتاب هـا( برای 
عملياتـی نمـودن سـند و برنامـه، كار تهيه و تدويـن اهداف 
كالن دوره هـا و حوزه هـای يادگيـری را بـه انجـام رسـاندند.

گـروه تربيـت معلـم دفتـر از سـال 1389 كـه كتاب هـای 
پايـه اول ابتدايـی بـرای همسـو شـدن بـا برنامـه درسـی 
ملـی جديدالتأليـف شـد، هـر سـال و بـر اسـاس برنامه هـا و 
كتاب هـای نو نگاشـت، برنامة ويژه ای برای آموزش مدرسـان 
كشـوری و معلمـان اسـتان ها و مناطـق تهيـه می كنـد. اين 
برنامه هـا بـا همـكاری بخش هـای ذيربـط وزارت متبـوع بـه 

اجـرا گذاشـته می شـود.
شـورای عالـی آموزش وپرورش در جلسـه شـماره 926 خود 
در تاريـخ 1394/12/10 جـدول مـواد و سـاعات تدريـس 
هفتگـی دوره دوم متوسـطه را تصويب و بـرای اجرا به وزارت 
متبـوع ارسـال كـرد. بـر ايـن اسـاس، گروه های دفتـر تأليف 
كتاب هـای درسـی، اقـدام بـه تدوين كتاب بر مبنـای جدول 
ارسـالی كردنـد. همچنيـن، در ايـن جـدول 8 برنامـه جديد 
وجود دارد كه در سـه سـال دوره دوم متوسـطه اجرا خواهد 
شـد. برای پايـه دهم 24 عنوان كتاب و برنامه در رشـته های 
نظـری و عمومـی و همچنيـن بيش از 120 عنـوان كتاب در 

رشـته های فنی وحرفـه ای و كاردانـش تأليف شـده اسـت.
همـكاران عزيـز در مـدارس توجـه دارنـد كـه برنامه ريـزی 
و اجـرای دوره هـای آمـوزش بـرای ايـن حجـم از كتـاب و 
بيـش از دويسـت هـزار همكار معلـم و كادر اجرايـی مدارس 
)كـه عهـده دار اجـرای برنامـه ويـژه مدرسـه هسـتند( كاری 
سـخت، پيچيـده و مسـتلزم صـرف زمـان زيـادی می باشـد. 

مهدی رضائی علم وهنر ياددهي-يادگيري
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برنامه ريـزان امـر آمـوزش ضمـن خدمـت در دفتـر تأليف، با 
عنايـت به شـرايط خاص كشـور، آموزش وپـرورش، همكاران 
معلـم و كادر اجرايـی مـدارس و فرصـت محـدود آمـوزش، 
و جهـت بهـره وری بيشـتر چنـد سياسـت را در ايـن زمينـه 

مدنظـر قـرار داده اند:
الـف. در آمـوزش، بـه دوره هـای حضـوری محـدود و كوتاه 
جلسـات  در  مؤلفـان  شـركت  بلكـه  نمی شـود،  بسـنده 
هم انديشـی معلمـان در مناطـق و اسـتان ها، تكميل كننـدة 
دوره هـای حضـوری می باشـد كـه جريـان آمـوزش و ارتباط 

مؤلفيـن و معلميـن را بهبـود می بخشـد؛ 
ب. بـرای كتاب هايـی هماننـد فارسـی1، نـگارش 1، عربـی، 
تعليمـات دينـی و... كـه توسـط يك گـروه درسـی تدوين و 
تأليـف شـده اسـت و توسـط يـك معلم بايـد تدريس شـود، 
در جـدول سـاعات دوره هـای آمـوزش ضمـن خدمـت يـك 
دوره تعريـف شـده تـا مـدرس اعـزام شـده در فرصـت مقرر 
هـم از ارتبـاط و انسـجام مطالب و هم از وجوه تشـابه و تمايز 
كتاب هـای مزبـور بهـرة بيشـتر ببـرد و بـا اطالعـات كافی و 
وافـی بـه آمـوزش معلمان محـل خدمـت خويش بپـردازد.

ج. تأكيـد بـه فيلم های آموزشـی »بر فراز آسـمان« به عنوان 
يكی از مواد آموزش معلمان در بسـتة آموزشـی

د. بـا توجـه بـه تصميمات اتخـاذ شـده در آخرين جلسـات 

مركـز آمـوزش ضمـن خدمت مقـرر شـد دوره هـای آموزش 
معلمـان به شـكل تلفيقی )آموزش حضـوری و غيرحضوری( 
انجـام پذيـرد. لذا همكاران محترم نسـبت به شـركت در هر 
دو دورة اشـاره شـده جهـت تكميـل فراينـد آمـوزش عنايت 
از  تأليـف  دفاتـر  باشـند.گروه های درسـی  داشـته  ويـژه ای 
ابتدای اجرای سـند تحـول بنيادين و زيرنظام هـای آن، همة 
فعاليت ها و برنامه های خويش را در راسـتای آن اسـناد تهيه 
و اجـرا نمودنـد و بـا همـكاری همـة دسـت اندركاران عرصـة 
تعليم وتربيـت به ويـژه معلمـان گرامـی بخشـی از تحـول را 
عملـی كردنـد. در اين فرايند آموزش نيروی انسـانی و همراه 
سـاختن برنامه  ريـزان و مجريـان بيش از پيش ضـرورت دارد 
تـا بـا تبييـن چينه هـای گوناگون توليدات آموزشـی توسـط 
مؤلفـان شـاهد كمتريـن فاصلـه بيـن برنامه های قصد شـده 

اجرا شـده و كسـب شـده باشيم.

منابع
1. سند تحول بنيادين آموزش وپرورش

2. مبانی نظری سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
3. سند برنامه درسی ملی

4. بخشنامه شماره 400/32425 مورخه 1395/3/3 معاونت 
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25 پرسش و پاسخ 
دربارۀ برنامه ويژه مدرسه

1 برنامـة ويـژه مدرسـه، و بـه عبـارت ديگـر برنامة 
درسـي سـطح مدرسـه، به چـه معناسـت و چـه ايدة 

کلـي را مطـرح مي کنـد؟ 
برنامـه ويـژه مدرسـه، در مقـام اجـرا، بـه مدرسـه )مديريـت و 
شـوراي مدرسـه( اختيـار مي دهـد كـه بـراي زمانـي معيني از 
برنامـة درسـي رسـمي مدرسـه- كـه هم اكنـون مجموعـاً 50 
تـا 100 سـاعت در سـال تعييـن شـده اسـت- طبـق ضوابـط 
را  جديـدي  فعاليت هـاي  يـا  درس  هـا  معيـن،  چارچوبـي  و 
برنامه ريـزي كنـد و خـود آن را بـراي دانش آمـوزان مدرسـه به 

اجـرا درآورد. 
ايـدة كلـي ايـن برنامـه لزوم بـودن دو سـطح برنامة درسـي در 
مدرسـه مي باشـد. يكي برنامه درسـي اصلي كه متمركز اسـت 
و در سـطح كشور مسـئوليت رشـد و پرورش عام دانش آموزان 
را بـر عهـده دارد. و بيـش از 95 درصـد سـاعات آمـوزش را بـه 
خـود اختصـاص مي دهـد. دوم برنامـه درسـي سـطح مدرسـه 
كـه امـكان ويژه سـازي آموزش را بر اسـاس نيازسـنجي داخلي 
مدرسـه و سـنجش امكانـات بالفعـل و بالقـوه آن در محيـط 

اجتماعـي مدرسـه فراهم مي سـازد. 
برنامـه ويژه مدرسـه گرچـه جزء برنامه درسـي مشـترك ملي 
نيسـت امـا به طـور مطلـق اختيـاري نيسـت، يعنـي در حـد 
سـاعات تعييـن شـده جـزء الزامات نظـام آموزشـي و مصوبات 

دكترمحمود اماني طهراني

شـوراي عالـي آموزش و پـرورش و جـدول دروس مصـوب بـه 
شـمار مي آيـد. 

2 فلسـفة وجودي، ضـرورت، چيسـتي و وجوه مفيد 
برنامة ويژه مدرسـه چيسـت؟

برنامـة ويژه مدرسـه فرصتي را فراهـم مي كند كه مديريت هاي 
مـدارس در مقـام »برنامه ريـز درسـي« بـراي بخـش معيني از 
زمـان آموزش رسـمي قـرار گيرنـد، و اين خـود زمينه هاي زير 

را رشـد و پـرورش مي دهد: 
الف. نزديك شـدن آموزش ها به نيازهاي عيني و خواسـت هاي 

دانش آمـوزان و والدين آن ها؛ 
ب. بهره گيري و اسـتفاده از موقعيت هاي منطقـه اي در آموزش 

و احيـاي فرصت هاي قابل اسـتفاده در فضاي يادگيري؛
پ. رشـد دادن و ارتقا بخشـيدن به سـطح مديريت و كاركنان 
مدرسـه از سـطح مجـرِي صـرف برنامه هاي درسـي به سـطح 

طـراح و سـازمان دهندة برنامه درسـي؛ 
ت. فراهم سـاختن فضـاي انتخاب بـراي دانش آمـوزان و ايجاد 

زمينـه بـراي توجه بـه جنبة انفـرادي آموزش؛ 
ث. بـه ميـدان فراخوانـدن والديـن- به ويـژه والدين مشـاركت 
جـو و توانمند تـر- در پيشـنهاد دادن موضـوع، طراحـي برنامه، 
سـازماندهي و اجـرا، و ارزشـيابي برنامـه و پشـتيباني از آن در 
همـه مراحـل كه موجب مي شـود آن ها 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. 

3 چشـم انداز مدرسـة مجـري و حامـي برنامـة  ويژة 
چيست؟  مدرسـه 

چنيـن مدرسـه اي عـالوه بـر ارائـه برنامـه درسـي رسـمي و 
متمركـز، بـراي طول سـال تحصيلي خـود برنامه ريزي درسـي 
ويـژه اي را تـدارك مي بينـد و در ايـن زمينه سـعي مي كند كه 
محيـط يادگيـري غني تـر، رشـد دهنده تر و مفيد تـري را براي 
دانش آمـوزان خـود فراهـم سـازد. مديـر چنيـن مدرسـه اي، 
برنامه درسـي در سـطح مدرسـه را يك فرصت فكورانه، همراه 
بـا آزادي عمـل مي دانـد كـه مجالي را بـراي بـروز توانمندي ها 
و خالقيت هـاي نهفته و در نتيجه رضايتمندي بيشـتر خود او، 
همكارانـش، دانش آمـوزان و اولياي ايشـان فراهم مي سـازد، نه 
اينكـه بـار اضافه اي بر دوش او نهاده شـده اسـت و او بايد عالوه 
بـر كارهـاي عادي بـا دلتنگي و اجبـار، الاقل به صـورت صوري 

برنامة ويژة مدرسه

به منظور تحقق شيوه نامة اجرايی 
راهكار5-5 سند تحول بنيادين و 13-2 

برنامه درسی ملی
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آن را انجـام دهد. 

4 برنامة ويژه مدرسه چه چيز نيست؟ 
ايـن برنامـه مطلقـاً بـه معنـاي برگـزاري كالس هايـي بـراي 
ترميـم يـا تقويـت دروس هفتگـي، يعنـي اجـراي كالس هاي 
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. 
ماننـد  عمومـي  جشـنواره اي  برنامه  هـاي  اجـراي  همچنيـن 
جشـنواره هاي ورزشـي و هنـري را بـه سـختي مي تـوان بـه 

عنـوان برنامـه درسـي ويـژه مدرسـه تلقـي نمـود. 
برنامه هـاي مناسـبتي و تبليغي را نيز، فقط هنگامـي كه داراي 
برنامـه و بـار آموزشـي قصد شـده و معين باشـند، مي تـوان 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.
5 آيـا چنين برنامـه اي در ايـران يا کشـورهاي ديگر 

جهان سـابقه دارد؟ 
در كشـورهاي مختلـف جهان طيـف گسـترده اي از برنامه هاي 
درسـي، از تمركـز كامل تـا كامالً غيـر متمركز وجـود دارد. در 
كشـورهاي داراي نظـام كامالً متمركز، هم برنامه درسـي و هم 
مـواد آموزشـي از جملـه كتاب درسـي به طور كامـل در اختيار 
مـدارس قـرار مي گيرند و معلمـان، حداكثر تنها در مقـام اجرا، 
مي تواننـد در مقـام مجـري فكور ايفـاي نقش نماينـد. البته در 
بعضـي از ايـن كشـورها، تنهـا برنامه درسـي به مدارسـي ابالغ 
مي شـود و تـدارك مـواد آمـوزش بر عهـدة معلمان اسـت. اين 
تـدارك گاهـي از طريق انتخاب كتاب هاي توليد شـده توسـط 
ناشـران و گاهي از طريق توليد مسـتقيم مواد آموزشـي توسط 

معلمـان انجام مي شـود.
در كشـورهاي داراي نظـام غيـر متمركـز نـه برنامـه درسـي 
خاصـي بـه مدارس ارسـال مي شـود و نه مواد آموزشـي خاصي 
در اختيـار آن هـا قرار مي گيرد. بلكه شـوراي مدرسـه و معلمان 
هسـتند كه تدارك محتـواي يادگيري را به طـور كامل برعهده 

دارند. 
اما در بيشـتر كشـورهاي جهان تركيبي از دو نوع برنامه درسي 
متمركـز و غيرمتمركز ديده مي شـود. در سـند تحول بنيادين 
آموزش و پـرورش )بنـد5-5( و برنامـه درسـي ملي ايـران )ماده 

13( نيـز چنين الگويي ارائه شـده اسـت. 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه، در مقـام عمـل، بسـياري از مـدارس 

غيردولتـي و بعضـي از مـدارس دولتـي كشـورمان تجربـه اي 
كارنامـه خـود  در  را  مدرسـه  ويـژة  برنامه هـاي  در  طوالنـي 
دارنـد. ايـن برنامه هـا معمـوالً بـا عناوينـي ماننـد پروژه هـاي 
علمـي و آموزشـي، سـمينارهاي ارائـه فعاليت هاي پژوهشـي، 
نمايشـگاه هاي هنـري، كالس هـاي ويـژه و فوق برنامـه به اجرا 

مي آينـد.  در 

6 زمينه هـاي محتوايـي بـراي ارائـه برنامـه ويـژه 
مدرسـه وجـود دارد و چـه نـوع برنامه هايـي قابليـت 

دارد؟ ارائـه 
در  دانش آمـوزان  برنامـه اي كـه در رشـد  به طـور كلـي هـر 
سـاحت هاي شـش گانه 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 حرفـه اي و معيشـتي دانش آمـوزان 
مؤثـر واقع شـود، امكان ورود بـه برنامة ويژة مدرسـه را دارد. به 
عبـارت عملياتي تـر، برنامه هـاي هم راسـتا و حامـي حوزه هاي 
تربيـت و يادگيـري يازده گانه برنامه درسـي ملـي، يعني حوزه 
دينـي، قـرآن و عربـي، حـوزه علـوم تجربـي، حـوزه فرهنگ و 
هنـر، و ... مي تواننـد زمينه طراحـي و ارائه برنامه ويژه مدرسـه 

قـرار بگيرند. 
بـر ايـن اسـاس، تنـوع بسـياري، هـم در موضـوع برنامه ها، هم 
در انتخـاب قالـب و چگونگـي اجـراي آن هـا، و هـم در عـوض، 

رسـانه هاي يادگيـري و مـواد آموزشـي بـه وجـود مي آيـد. 
موضوعاتـي ماننـد آمـوزش يك هنـر، يك حرفه، يـك موضوع 
علمـي، يـك مهـارت، يـك آيين و سـنت محلي، يـك مبحث 
اعتقـادي، يـك ويژگي  محلي و منطقـه اي، يـك دوره تاريخي ، 
يـك مكتـب فكـري يـا سياسـي يـا اجتماعـي، يـك رشـته 
ورزشـي، يك مسـئله زيسـت محيطي، 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 پـروژه اي تمام عيـار، از 
يـك ارائه مسـتقيم تا يـك كار پژوهشـي دانش آمـوزي، از يك 

فعاليـت انفرادي تا يك كارگروهي سـازمان دهي شـده. 
بـا  نيـز  آموزشـي  مـواد  و  يادگيـري  رسـانه هاي  لحـاظ  بـه 
تنـوع فراوانـي روبـه رو هسـتيم. نـه تنها اسـتفاده از شـيوه ها 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 محيط هاي 
چند رسـانه اي نيـز در اختيـار طراحـان دوره هـا قـرار دارد. 

7 برنامه درسـي ويژه، در سـطح مدرسـه شـامل چه 
عوامـل و عناصري مي شـود؟ 

الف. عنوان برنامه و توصيف كليت  آن؛
ب. هدف برنامه؛

پ. محتواي برنامه؛ 
ت. حجم زماني و چگونگي زمان بندي 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 رسانه هاي 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 حوزه هـاي تربيـت و 
يادگيري برنامة درسـي ملي و مأموريت و اهداف دوره تحصيلي 
)و ارتبـاط و انسـجام با دروس دوره تحصيلـي در صورت وجود(

8 چـه راه هايـي بـراي ارتقـاي کيفيـت برنامـة ويژه 
وجـود دارد؟ 

الـف. انتخـاب موضوعات مفيـد و برآمـده از خواست سـنجي و 
نياز سـنجي دانش آمـوزان و خانواده هـا، به طـوري كـه مرتبط با 

زندگـي واقعي آن ها باشـد؛ 
ب. اسـتفاده از امكانات محلي اعم از منابع انسـاني، منابع مادي 

و ....؛ 
پ. برگزاري فعاالنه و خالقانة برنامه در عمل؛  

ت. داشتن برونداد  يا محتواي مفيد و قابل توجه؛
ث. تلفيـق رشـته ها و موضوعـات با يكديگر و به ويـژه توجه به 

وجـود وجه هنـري برنامه هاي ارائه شـده؛
ج. به كارگيـري سـازوكارهاي مؤثـر در ترغيـب معلمـان بـه 

مشـاركت جـدي در برنامـه. 

9 نحـوه اختصـاص زمـان بـراي اجـراي برنامـه ويژه 
مدرسـه چگونه اسـت؟ 

تخصيـص 50 تـا100 سـاعت آمـوزش برنامـة ويـژه بـراي هر 
مدرسـه، از اختيارات مدرسـه اسـت و توسـط مديريت مدرسه 

برنامه ريـزي و اجـرا مي شـود. 

مجمـوع  ملـي،  درسـي  برنامـه  مـاده 13  مصوبـة  براسـاس 
سـاعت هاي درس دورة دوم متوسـطه نظـري، در هـر سـال، 
برابـر 1295 سـاعت اسـت كـه در قالـب 37 هفتـه و هر هفته 
35 سـاعت برنامه ريـزي مي شـود. ايـن حجم براي شـاخه هاي 
فني   وحرفـه اي و كاردانش تا 40 سـاعت در هفتـه قابل افزايش 
اسـت. 37 هفتـة مورد نظـر همـة هفته هـاي سـال تحصيلـي 
را، از اول مهرمـاه تـا آخـر خـرداد )به جـز دو هفتـه تعطيـالت 
نـوروزي( در برمي گيـرد، و از ايـن ميـان، چون به طـور معمول 
تقريبـاً 6 هفتـه از ايـن زمـان صرف امتحانـات نيم سـال اول و 
دوم مي شـود، در مجمـوع حدود 31 هفته آموزشـي فعال باقي 
مي مانـد. بـر ايـن اسـاس، برنامه ريـزان و مؤلفـان كتاب هـاي 
درسـي، كتاب هـا را بـه گونـه اي طراحـي كرده اند كـه آموزش 
هـر درس در حـدود 28 هفتـه بـه پايان برسـد. با اين حسـاب 
حـدود 3 هفتـه، برابر با حدود 100 سـاعت، براي سـازماندهي 

برنامـه ويـژه مدرسـه باقـي مي ماند. 
بديـن ترتيـب مدرسـه مي تواند سـاعات برنامة ويژة مدرسـه را 
نيـز در ضمـن برنامة  هفتگي، سـامان  دهد. مدرسـه همچنين 
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 تعطيـالت برگزار 
نمايـد. به طوري كه مجموع سـاعات اين برنامه از 100 سـاعت 

ننمايد. تجاوز 

10  انتخـاب عنوان هـا و سـازماندهي محتـواي برنامه 
ويـژه چگونـه و توسـط چـه کسـي صـورت خواهـد 

؟  فت گر
انتخـاب عناويـن برنامه هـاي ارائـه شـده، و نيـز هـدف، محتوا 
و سـرفصل هاي هـر برنامـه را شـوراي مدرسـه بـا هدايـت و 

مسـئوليت مديـر مدرسـه انجـام مي دهـد. 
بديهـي اسـت هـر يـك از معلمـان يـا اوليا يـا افـراد حقيقي و 
متخصـص بيروني و نيز مؤسسـات حقوقي دولتـي و غيردولتي 
مي تواننـد پيشـنهاد دهندة اجـراي يـك برنامـة آموزشـي در 
مدرسـه باشـند، امـا تصميم گيـري نهايـي با شـوراي مدرسـه 
اسـت. شـوراي مدرسـه همچنين مي تواند نسـبت به سـفارش 
طراحـي و اجـراي برنامه هـاي خـاص مورد نظـر خود بـه افراد 

ذيصـالح اقـدام نمايد. 

11 تأييد و اجراي برنامة ويژه برعهدة کيست؟ 
تأييـد برنامه هـا و مسـئوليت رعايـت چارچوب هـاي مصـّوب 
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 
اطـالع مسـئوالن ذيربـط در اداره آموزش و پـرورش برسـاند.

12  بايد ها و خطوط قرمز اين برنامه چيست؟
الف. رعايت سياسـت هاي مصِوّب نظـام در عرصه هاي فرهنگي 

و توجـه به ارزش هـاي ديني، انقالبي و اخالقي؛
ب. پرهيـز از برنامه هايـي كـه مي تواننـد حساسـيت برانگيـز و 

باشند.؛ حاشـيه زا 
پ. كالس هـاي تقويتـي دروس رسـمي بـه مثابـة برنامـة ويژه 

مدرسـه تلقي نشـود. 

13مديريـت تأميـن منابـع مالـي و پشـتيباني، امـور 
اجرايي، نيروي انسـاني و ... برعهده کدام بخش اسـت؟ 
دوره هـاي ويژة مدرسـه بـا مديريت و اختيارات داخلي مدرسـه 
سـازماندهي و اجـرا مي شـود. در ايـن راسـتا مديـر مدرسـه با 
همراهـي انجمـن اوليـا و مربيـان بايـد كار را به گونـه اي دنبال 
نمايـد كـه در شـرايط خـاص آن مدرسـه قابليـت اجرا داشـته 

باشد. 
در مـدارس فاقـد امكانـات مالي بايد بـر روي طراحـي و اجراي 
برنامه هـاي كم هزينـه  يـا بي هزينـه متمركز شـد، كـه از جمله 
اسـتفاده از معلمـان عالقه منـد بـراي آمـوزش و ديگـر افـراد 
داوطلـب بـراي تهيـه امكانـات اسـت. خلـق امكانـات يكـي از 
مالك هـاي توانمنـدي و كارآيـي مديريت محسـوب مي شـود. 
روشـن اسـت كه كارآيي يك سيسـتم امري مطلق نيسـت و با 

توجـه بـه شـرايط و امكانات سـنجيده مي شـود. 

14ويژگي هـا و صالحيت هـاي معلـم در برنامـه ويـژه 
؟  چيست

همـه كسـاني كـه در طراحـي و اجـراي برنامـه ويـژه مدرسـه 
مشـاركت دارنـد بايـد از صالحيت هـاي عمومـي، تخصصـي و 
اخالقـي معلمـي برخـوردار باشـند. تشـخيص اين موضـوع بر 

عهـده مدير مدرسـه اسـت. 

15ارزشـيابي پيشـرفت تحصيلـي و کارنامـه پايانـي 
نوبـت اول و دوم در ايـن برنامـه چـه جايگاهـي دارد؟ 
عناويـن فعاليت هاي انجام شـده توسـط هر دانش آمـوز، همراه 
بـا ثبـت چگونگـي عملكـرد او )در مقيـاس كيفي و كّمـي( در 
كارنامـه جداگانـه اي تنظيم مي شـود و خالصـة آن، به ترتيبي 
كـه معيـن خواهـد شـد، در ذيل عنـوان درسـي »برنامـة ويژة 

مدرسـه« در كارنامـه دانش آمـوز ثبت خواهد شـد. 

16نظـارت، ارزشـيابي عملكـرد، پايـش، تشـويق و 
تقديـر و ... چگونه و توسـط چه کسـاني صورت خواهد 

؟  فت گر
نظـارت، ارزشـيابي عملكـرد و تشـويق و تقديـر از طراحـان 
و مجريـان برنامـه و نيـز حاميـان و دانش آمـوزان در توسـط 
مديـر مدرسـه انجـام مي شـود. و هميـن كار در مـورد مديران 
و شـوراهاي مـدارس توسـط ادارة آموزش و پـرورش مربـوط، 
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 مي شـود. 
ايـن نظـارت بايـد قاعده اي بـراي اشـاعه ايده هـا و تجربيات در 

سـطح ملي منجر شـود. 

17نحوة مشـارکت انجمن اوليا و مربيـان و نيز هر يك 
از اوليـاي دانش آموزان در اين برنامه چگونه اسـت؟ 

اوليـاي دانش آمـوزان و جامعه خّيرين حامي مدرسـه مي توانند 
در مقـام پيشـنهاد دهنده، ارائـه كننده، دسـتيار اجرايي، حامي 
و پشـتيبان و تأمين كننـده منابع مادي و مالـي و فراهم كردن 
امكانـات ايفاي نقش نمايند. در ايـن صورت اجراي فعاليت هاي 
برنامـة ويژه مدرسـه از قـوت فوق العـاده اي برخوردار مي شـود. 
اوليـاي دانش آمـوزان نيـز در مقام پيشـنهاد دهنـده مي توانند 
موضوعـات مـورد نظـر خـود را از طريـق انجمـن مدرسـه بـه 
مديريـت و شـوراي مدرسـه اعـالم نماينـد. و حتـي اگـر افراد 

مناسـبي را بـه عنوان مـدرس مي شناسـند معرفي كنند. 

آمـوزش  وزارت  معاونت هـاي  قانونـي  وظايـف   18
چيسـت؟  ويـژه  برنامـه  خصـوص  در   و پـرورش 

سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزي 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 مي شـود. 
معاونـت پرورشـي نيز با بسـيج كـردن نيروهاي خـود و تغذيه  
فكري ايشـان و به كارگيري تجربه انباشـته خود در برنامه ريزي 

و اجـراي فعاليت هـا بايـد نقـش مؤثر خـود را ايفـا نمايد. 

19امكانات و محدوديت هاي اجراي برنامه چيست؟ 
مهم تريـن امـكان ايـن برنامـه، آزادي عمل مدرسـه در طراحي 
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و اجـراي برنامـة ويـژة مـورد نظـر خـود براسـاس نيازسـنجي، 
خواست سـنجي و سـنجش امكانـات خود اسـت. ايـن موضوع 
زمينة رشـد مدرسـه را در اموري چون طراحي، سـازماندهي و 
اجـراي برنامه درسـي ويـژه فراهم مي سـازد و تمامـي امكانات 
بالقـوة مدرسـه را در بسـتر فرهنگـي اجتماعـي آن بـه ميدان 
عمـل فـرا مي خواند از يك سـو تـوان دانش آمـوزان، خانواده ها، 
فارغ التحصيـالِن پيشـين مدرسـه و منابـع انسـاني شايسـته 
محلـي و از سـوي ديگـر امكانـات و تجهيـزات و موقعيت هـاي 
قابـل اسـتفاده محلـي، و همچنيـن بسـتر فرهنگـي، آداب و 
رسـوم و هنرهـا و ميـراث فرهنگي منطقـه همگـي از امكانات 
و سـرمايه هاي اجـراي برنامـه ويـژه مدرسـه به شـمار مي آيند. 
خواسـت، همراهي و پشـتيباني اوليا نيز عنصـري حيات بخش 

در ايـن عرصه محسـوب مي شـود. 
مهم تريـن محدوديت در اجراي ايـن برنامه، وجود نگاه حداقلي 
بـه كاركـرد مدرسـه و رضايـت دادن بـه كمتريـن انتظـارات از 
عملكرد مدرسـه از سـوي اداره كننـدگان نظام آموزشـي اعم از 
سياسـت گذاران كالن تا مديريت مدرسـه اسـت. ناديده گرفتن 
ظرفيت هـا و تمركـز صرف بـر روي بخش تجويـزي برنامه هاي 
درسـي و تأكيـد بـر آموزش هـاي آزمون مـدار بـه طـور جـدي 
بـه حـذف برنامة درسـي ويژة مدرسـه مي انجامد. عـالوه بر آن 
محروميت هـا و محدوديت هـاي شـديد مـادي و مالـي و فقـر 
فرهنگـِي بسـتر اجتماعـي مدرسـه مي تواند دسـت مسـئوالن 
مدرسـه را در اجرائـي كـردن برنامه هـا ببنـدد. احسـاس نيـاز 
نكـردن دانش آمـوزان و اوليـا و مربيـان بـه ايـن برنامه ها عامل 
اصلـي ناديـده گرفته شـدن برنامه يـا اجراي صـوري و ظاهري 

آن بـه شـمار مي آيد. 

20بـراي نمونـه، تقويم اجـراي سـاالنة مدرسـه براي 
اجـراي برنامـه ويژه مدرسـه چگونه اسـت؟ 

جـدول تقويـم زمان بنـدي شـده اجـرا شـامل عنوان هـاي زير 
اسـت كـه مي توانـد هـر يـك سـتوني را در جـدول بـه خـود 

دهد.  اختصـاص 
تاريـخ اجـرا، عنوان برنامـه ، پايه هـاي تحصيلي، مسـئول اجرا، 

محل برگـزاري، تعداد جلسـات. 

21پـروژه به چـه معناسـت و يادگيـري پـروژه محور 
دارد؟  مشـخصاتي  چه 

پـروژه فعاليتـي اسـت به قـدر كافـي پيچيـده، زمان بـر، داراي 
ماهيتـي چنـد بعدي و تلفيقـي )ابعاد، متغيرهـا، عوامل مؤثر و 
رشـته هاي دخيـل متعـدد( و داراي ابهـام كه معمـوالً منجر به 

يـك توليد مشـهود يـا عيني قابـل ارائه مي  شـود. 
يادگيـري پروژه محور اصوالً پژوهش محور و از نوع كاوشـگري 
 )Investigation( اسـت كه بـر جنبه هاي تحقيـق آزمايشـي
بيـش از جمـع آوري و تحليـل داده هـا )Research( تأكيـد 
مي كنـد. ايـن نوع يادگيـري نيازمنـد به كارگيـري مهارت هاي 
بازديـد، جمـع آوري  از جملـه مشـاهده،  فراينـدي  مختلـف 
اطالعـات، طراحـي تحقيـق، كنتـرل متغيرهـا، به كارگيـري 
و  پيش بينـي  و  تفسـيريافته ها  تحليـل  اندازه گيـري،  ابـزار، 
انتخـاب  از  پـروژه اي  يادگيـري  اسـت. شـروع  فرضيه سـازي 
موضـوع يا مسـئله آغاز مي شـود و معموالً به صـورت گروهي و 
تيمـي در گروه هـاي كوچك سـه تا پنـج نفره انجـام مي گيرد. 
انجـام بعضـي از فعاليت هـاي پـروژه اي نيازمنـد وجـود افـراد 
مشـاور يا راهنماسـت، در حالي كه بسـياري از فعاليت ها بدون 
نيـاز بـه اسـتاد راهنما و صرفـاً از طريق دريافـت راهنمايي هاي 
كلـي قابل انجام اسـت. ايـن راهنمايي هـا در كتاب هاي موجود 

در بـازار آمـده اسـت و در سـايت هاي معتبر نيز وجـود دارد. 
هـر يادگيـري پروژه اي دسـتاوردي دارد كه بايد ارائه شـود. اين 
ارائـه معمـوالً در مراسـم نمايشـگاهي در مدرسـه بـا دعـوت از 

خانواده هـا و مدعويـن انجام مي شـود. 

22نمونـه اي از پروژه هـاي قابـل انجـام در دورة دوم 
چيست؟  متوسـطه 

سـاخت يـك وسـيله، ثبت يـك اختـراع، بـه كارگيـري روش 
علمـي در حـل يـك مسـئله، طراحـي و انجـام يـك آزمايش، 
يـك محصـول،  توليـد  روبوتيـك، طراحـي سـازه ،  كارهـاي 

نمونه سـازي،... 

23سمينار به چه معناست؟ 
تـالش  حاصـل  دادن  نشـان  و  نمايـش  عرصـة  سـمينار 
نـوع  از  پژوهـش  بـر  مبتنـي  فعاليت هـاي  در  دانش آمـوزان 
مطالعاتي )Research( اسـت. هـر گاه دانش آموزي به تنهايي 
يا با همكاري گروهي از دوسـتانش درباره موضوعي به مطالعه، 
گـردآوري، دسـته بندي و تحليل اطالعات بپـردازد و يافته هاي 
خـود را در قالبـي منسـجم، آگاهي بخش و نظام منـد ارائه كند 
سـمينار شـكل گرفته اسـت. به كارگيري خالقيت شـخصي و 
بهره گيـري به جـا و بيشـينه از رشـته هاي هنـري، رسـانه هاي 
جديـد فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات، و فضاي چند رسـانه اي 
بـر مؤثـر بـودن ارائـه مي افزايـد. عرضه كـردن محصـول كار يا 
فعاليـت در رشـد و پـرورش شـخصيت هـر دانش آموز نقشـي 
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بي بديـل دارد، از ايـن رو تنهـا بـه عنـوان يـك روش بـه آن 
نـگاه نمي شـود بلكـه وجـه هدفـي آن نيـز بسـيار مهم اسـت. 
يعنـي پـاره اي از اهـداف مرتبـط با رشـد دانش آمـوز در زمينة 
خودبـاوري و اعتماد به نفـس جز از اين طريق ميسـر نمي شـود. 
در سـمينار نه تنها طيف وسـيعي از روش ها به كار مي رود بلكه 
در عرصـة مخاطبـان نيـز، طيفي گسـترده، از يك همكالسـي 
گرفتـه تـا مخاطبان جهاني- از خرد تـا كالن- را در برمي گيرد. 
از نظـر زمـان نيـز هميـن گسـتردگي وجـود دارد، چـرا كـه 
بسـياري از ارائه هـا اساسـاً به  صورت 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 مي شـود. 
در سـمينار گاهـي فقط يك نفـر ايفاي نقش مي كنـد و گاهي 

خـود به عرصـة كار گروهي تبديـل مي گردد. 

24نمونه هاي مناسـب براي کارهاي منجر بـه برگزاري 
سـمينار کدام است؟ 

فعاليت هاي تحقيقي در عرصه هايي مانند: 
بـه  پاسـخ  تاريخـي،  رويـداد  يـا  فارسـي، دوره  ادب  و  شـعر 
سـؤاالت و شـبهات دينـي، موضوعات علمي و مرزهـاي دانش، 
نوآوري هـاي فناورانـه، مشـاغل، مكاتـب فكـري يـا اجتماعـي 
يـا سياسـي، رشـته هاي هنـري، مشـاهير و بـزرگان، مسـائل 
اجتماعـي و مشـكالت انسـاني، محيـط زيسـت، بهداشـت و 
تندرسـتي، مسـائل جهـان امـروز، ميـراث فرهنگـي، فرهنـگ 
و تمـدن اسـالم و ايـران، تربيـت بدنـي و رشـته هاي ورزشـي، 
گذشـته حـال و آينده تمدن ها و كشـورهاي جهـان، مفاهيم و 
موضوعات اقتصادي، صنعت، گردشـگري، كشـاورزي، خدمات 

و ...

25بـراي اشـاعه و ترويـج ايـن برنامـه چـه مي تـوان 
؟  د کر

مهم تريـن 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 هم جـوار و همفكـري و تبـادل تجربيـات بيـن آن هـا 
مي تـوان الگويـي را بـراي اشـاعه و ترويـج برنامه ويژه مدرسـه 
و زمينه سـازي بـراي ايجـاد شـبكه اي مجـازي بـراي اشـتراك  
گذاشـتن ايده ها، برنامه ها  و محتواهاي توليد شـده، امكانات و 

آمادگي هـا بـه وجـود آورد. 

توصيه   هاى الزم
به مديران مدارس

اوليـن توصيـه به مديران مدارس اين اسـت كه از فرصت 
10 تـا 20 درصـد زمـان اختصـاص يافتـه به خودشـان 
حداكثر اسـتفاده را ببرند. محتـوای بعضی از دروس مثل 
هنـر، تاريخ، جغرافيـا و ... را می توان بـه موضوعات بومی 
و محلـی اختصـاص داد. در اينجـا مديـران بايـد كمـك 

كننـد و شـرايط اجـرا را برای معلمـان فراهم نمايند.
توصيـه دوم اين اسـت كه حتماً از بسـته های پشـتيبان 
اسـتفاده كنند. برای هر كتاب درسـی، در سال تحصيلی 
96-95، بسـته های آموزشـی و نرم افزارهايـی پيش بينی 
شـده اسـت كـه اميـد مـی رود معلمـان از آن هـا همـراه 
كتاب درسـی به عنوان پشـتيبان از كالس درس استفاده 
كننـد. از آن جملـه بايد بـه فيلم های آموزشـی معلمان؛ 
نرم افزارهای آموزشـی؛ كتـاب كار و كتاب راهنمای معلم 

اشـاره كرد.
 ضمـن اينكـه به دبيران توصيه می شـود از سـايت رشـد

 WWW.ROSHE.IR بازديـد كننـد بعضی برنامه ها 
و فيلم های سـه تا پنـج دقيقه ای نيز، به عنوان پشـتيبان 
در  تـا  اسـت  شـده  بارگـذاری  سـايت  روی  كالس،  از 
كالس هـای درس فضـا و محيـط شـادابی بـرای حضـور 
و مشـاركت جـدی دانش آمـوزان در فراينـد ياددهـی ـ 

يادگيـری فراهم شـود.
توصيـه جـدی ديگر به همة همكاران در سراسـر كشـور 
اين اسـت كه حتماً بـه جدول، عناوين و سـاعات دروس 
عنايت ويژه داشـته باشـند. برای هر درس شأن و جايگاه 
خـاص خـودش را قائل شـوند و آن را در زمان و سـاعتی 
كه مشـخص و تعيين شـده اسـت، تدريس كننـد. نبايد 
به بهانه كاهش سـاعت، يك درسـی را فدای درس ديگر 
كننـد، زيرا هر درس برای خودش فلسـفة وجـودی دارد. 
در نهايـت بـه رعايت تك زنگ 50 دقيقـه در اجرای زمان 

آموزش توجـه ويژه نمايند.

درخصوص اجرای درست برنامه ها به 
منظور تحقق يافتن اهداف پيش بينی شده

كورش امیري نیا برنامة ويژة مدرسه
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مديران مثبت انديش، 
راهبران تحول!

مديـران مثبت انديـش، راهبـران تحول اند؛ صبـور، انتقادپذير، 
منعطف، مسئله شـناس و شـنوندة  خوبي هسـتند؛ نگاه جامع 
و عميـق دارنـد. در عيـن داشـتن نـگاه عميـق و پيرامونـي، 
نـگاه مسـتقيم نيـز دارنـد. داشـته ها را بيشـتر از نداشـته ها 
مي بيننـد. كل نگرنـد امـا جزء نگر نيز هسـتند. بيـش از توجه 
بـه دروندادهـا بـه فرآيندهـا دل بسـته اند. اصـالح فراينـد و 
بهبـود مسـتمر كيفيـت دغدغـة ذهن شـان اسـت. همه چيز 
را در پـول و امكانـات و وسـايل نمي  داننـد. معتقدند مهم تر از 
پـول فكر اسـت و منظورشـان از فكـر تفكر و تعقـل و اصالح 
روش هـا و فرآيندهـا و اسـتفادة بهينه از منابع انسـاني، منابع 

اطالعاتـي و نرم افزارهاسـت.
بيگانه انـد.  »نمي توانـم«  واژة  بـا  مثبت انديـش  مديـران 
اعتمادبه نفـس دارنـد و بـا تدبيـر و دورانديشـي خـاص خـود 
احسـاس مسـئوليت  فردي و جمعـي را بهاي ويـژه مي دهند. 
در پـي »بهـا« هسـتند نه »بهانـه« حرف هايي چون سيسـتم 
خراب اسـت، دوره و زمانه بد شـده، نخواسـته اسـت، قسمت 

نبـوده و... را بهانـه قـرار نمي دهنـد و فرافكنـي نمي كننـد. 
مي پذيرنـد.  را  نكرده شـان  و  كـرده  كارهـاي  مسـئوليت 
توجيه گـر امـور نيسـتند. به نارسـايي در عملكرد و بـازده كار 
خويـش اعتـراف دارنـد. آمارسـاز و كمّيت گرا و اهـل جدول و 

گراف سـازي نيسـتند. بـه عقل و خـرد جمعي بهـا مي دهند؛ 
نفـي ديگـران  اثبـات خـود  بـراي  يعنـي مشـاركت پذيرند. 
نمي كننـد. نمي  گوينـد خودشـان همه چيـز را مي دانند، بلكه 
معتقدنـد »همـه چيـز را همـگان  داننـد«. در عقـل ديگـران 
شـريك مي شـوند و به همه ُحسـن ظـن دارند. بر ايـن باورند 
كـه بـراي انجـام هـر كاري يـك روش بهتر نيـز وجـود دارد. 
آنچـه برايشـان مهـم اسـت هم پايانـي اسـت نـه هم روشـي؛ 
يعنـي روش كار خودشـان را بهترين نمي داننـد. معتقدند كه 
بـراي رسـيدن بـه يـك هـدف و مقصـود راه هـاي متفـاوت و 

مختلفي وجـود دارد. 
بـا ايـن مقدمـه، در پـي آنـم تـا نيم نگاهي كوتـاه امـا عميق، 
بـه فراينـد اجـراي تحول بنيادين و مشـكالت فـراروي آن در 
آموزش وپـرورش به ويـژه مدارس داشـته باشـيم و چراغ هايي 
را در اين مسـير روشـن كنـم؛ چراغ هايي از جنس بلـور يا نوِر 
مهربانـي، همدلي و همبسـتگي. به اين اميد كـه روندگان راه 
تعالـي نظـام تعليم وتربيت در كشـور با بصيرت بيشـتري گام 

بردارند.

جايي كه ايستاده ايم چه مي بينيم!
چنـدي اسـت كه به عنـوان پژوهشـگر انجام وظيفـه مي كنم. 

دكتر حیدر توراني برنامة ويژة مدرسه
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دور و نزديـك، بـا سـرد و گرم هـاي پيـش روي اجـراي نظـام 
تحول بنيادين آشـنا هسـتم. شـاهد زحمات دسـت اندركاران 
اجـرا، كـه  در حـد امـكان و توان شـان مي كوشـند، هسـتم. 
نارسـايي هايي به چشـم مي خورد كـه علت ها و داليلـي دارد. 
بـا دقـت در اين عوامل مي تـوان ناكامي هاي تغييـرات متعدد 

و اصالح سـاختار نظام آموزشـي كشـور را مشـاهده كرد: 
نگـرش،  قبيـل  از  دارد  الزاماتـي  و  زمينه هـا  تحـول،   1
برنامه ريـزي، هدايـت و رهبري، سخت كوشـي و منابع مادي، 
مالـي. از ايـن ميان نگرش سـهم بيشـتري دارد كه متأسـفانه 
الزامات آن فراهم نشـده اسـت. به عنوان مثال، اهالي مدرسـه 
بـا مبانـي نظري تحول آشـنا نيسـتند و لذا قادر به اسـتدالل 
و تشـريح آن نـزد يكديگـر به ويـژه والدين نمي باشـند. برخي 
نيـز ضرورتـي به فهـم آن نمي بيننـد و سـريع مي خواهند به 

اجـرا دسـت بزننـد و هميـن يك نقطـة ضعف بزرگ اسـت.
2 يكـي از نـكات اصلـي در مديريت و راهبري تحـول، لزوم 
توجه به رويكرد فرآيندمداري اسـت. محصول خوب دسـتاورد 
فرآينـد خـوب اسـت. به رغـم سـرمايه گذاري در ورودي هـاي 
نظـام آموزشـي، اگـر فراينـد اصالح شـده و مطلوبي نداشـته 
باشـيم، منابـع موجـود بـه منافع تبديـل نخواهند شـد. بلكه 
فرايندمـداري  رويكـرد  زمانـي  البتـه  رفـت.  هـدر خواهنـد 

حداقـل  اوالً،  كـه  شـد  خواهـد  درون دادمـداري  جايگزيـن 
منابـع مالـي و امكانـات و اختيـارات فراهـم بـوده و قوانيـن و 
مقررات زايد نداشـته باشـيم؛ ثانياً  مديران و رهبران آموزشي، 
آموزش هـا و مهارت هـاي الزم را، در زمينـه تكنيك ها و فنون 
مديريـت كيفيـت جامع و رهبري تحولي، كسـب كرده و قادر 
به مسـئله يابي، حل مسـئله و كشـف فرصت ها باشند. چراكه 
هـر »تحولـي، در صـدد ايجـاد ارزش نـو بـراي موقعيت هـاي 
آتي اسـت«. اكنـون كمبود منابـع مالي، مـدارس را به قدري 
در تنگنـا قـرار داده كـه مانـع آن هـا در پذيـرش اسـتدالل و 

منطق فرايندمداري شـده اسـت. 
3 معلمـان مـدارس، به رغـم عالقـه و ذوقي كه دارنـد، فاقد 
قابليـت و شايسـتگي حرفـه اي الزم براي اين تحول هسـتند. 
آن هـا بـراي ادامه وضع موجود تربيت شـده اند لذا توانايي هاي 
آنـان چنـدان منطبق بـر تازه هـاي علمي و روش هـاي جديد 
نيسـت. البتـه حسـاب جمعـي از معلمان خـالق و كار آشـنا 
آموزش هايـي  معلمـان كشـور جداسـت.  بـا خيـل عظيـم 
كـه معلمـان تاكنـون دريافـت كرده انـد ناكافـي و بـراي همه 
يكسـان نبـوده و عـده اي هنوز نيازمنـد و مشـتاق آموزش اند. 
آمـوزش مسـتمر معلمان براي كسـب شايسـتگي ها و تربيت 

قابليت هـاي الزم يـك »ضرورت« اسـت.
منزلـت  و  مـرد،  معلمـان  به ويـژه  معلمـان،  معيشـت   4
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( نبوده ايم تا بدين وسـيله اميـدي در دل 

معلمان ايجاد شـود.
5 نظـام جديد ارزشـيابِي فرايندِي پيشـرفت تحصيلي هنوز 
بـه درسـتي جايگاه خـود را نيافته اسـت. اين در حالي اسـت 
كـه ارزشـيابي تحصيلـي از مهم تريـن و اصلي تريـن فرايندها 
در امـر »تحـول« اسـت و نقـش كليـدي دارد و اگـر اصالح و 

مديران مثبت انديش با واژة »نمي توانم« 
بيگانه اند. اعتمادبه نفس دارند و با تدبير و 
دورانديشي خاص خود احساس مسئوليت  

فردي و جمعي را بهاي ويژه مي دهند. در 
پي »بها« هستند نه »بهانه« حرف هايي چون 
سيستم خراب است، دوره و زمانه بد شده، 

نخواسته است، قسمت نبوده و... را بهانه 
قرار نمي دهند و فرافكني نمي كنند
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تعريـف شـود بسـياري از مؤلفه ها و عناصر را بـا ارتقاي كيفي 
خود ارتقـا خواهد داد. 

6 ما با شـعار »بسـته آموزشـي« به جاي كتاب درسـي وارد 
مـدارس شـديم امـا آنچه هنـوز در مدارس اصل اسـت همان 
»كتاب درسـي« اسـت و ابزارهاي ديگر با نارسـايي در محتوا، 

روش هـا و توزيع و فهم درسـت مواجه اسـت.
7  از نظـر تجهيـزات و فضـاي كالبـدي آموزشـي )در قالب 
سـاختار 3-3-6( با مشكالت و نارسـايي هايي مواجه هستيم. 
بديهـي اسـت بـراي اجـراي سـاختار 3-3-3-3 ايـن تنگنـا 
مضاعـف خواهـد بود. »همـه چيز در ظاهـر آرام اسـت اما در 

دلـش طوفان اسـت«.
8 در راسـتاي تحـول بنياديـن »پژوهـش محـور شـدن و 
براسـاس يافته هـاي پژوهشـي و علمـي تصميـم گرفتـن« 
ضروري تر از گذشـته است، لكن نارسـايي ها و بالتكليفي هاي 
موجود بر سـر راه پژوهش و پژوهشـگاه در حال فزوني اسـت 
به نظـر  و دشـوار  موجـود چالش برانگيـز  ادامـه وضعيـت  و 

مي رسـد.
9 كامـاًل پذيرفتنـي اسـت كـه نظـام آموزش وپـرورش در 
اجـراي طـرح تحـول بنياديـن بـا چالش هايـي روبه رو باشـد 
ولـي همه دوسـت دارند ايـن كار با موفقيت انجـام گيرد. بايد 
بپذيريـم كـه تـازه اول راهيـم و سـال ها 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.
10 از لـزوم همبسـتگي ملـي در رأس و كالن دسـتگاه هاي 
فرهنگـي، علمـي و اجرايـي كـه بگذريـم، به سـطوح مياني و 
اجرايـي مي رسـيم كـه جـاي اراده و عزم اسـتاني و منطقه اي 
)شـوراي اسـتان، شـوراي آموزش وپرورش، توانايـي و امكانات 
محلـي( خالي اسـت. به عنـوان مثال هنوز در حسـرت دورهم 
نشسـتن مديـران و مسـئوالن شـهرها و شهرسـتان ها بـه 
ميزباني و احسـاس مسـئوليت و دغدغة اسـتانداران مانده ايم. 
عالقه منديـم بشـنويم كه اسـتاندار فالن اسـتان، فرمانـداران، 
بخشـداران، ائمـه جمعه و جماعـات، تجار، نماينـدگان مردم 

و... خودشـان احسـاس نياز و ضرورت كردند كه به داد تحول 
در آموزش وپـرورش برسـند و بـراي ايـن منظـور اقداماتـي 

كرده انـد!

بهتر است چگونه ببينيم؟
1 مثبت انديش باشـيم. برخي از ما شـبيه شخصيت معروف 
كارتـن گاليور هسـتيم. همان كه هميشـه ذكر زبانش اسـت: 
مثبت انديشـي  البتـه  مي دونـم«!  تمومـه؛  كارمـون  »ديگـه 
داراي  مثبت انديـش  آدم  اسـت.  ساده انديشـي  از  متفـاوت 
اعتماد به نفـس، اميـدوار، صـادق، صريـح و منعطـف اسـت. 
و  نمي نگـرد  بدبينـي  از دريچـه  را  پيرامـون خـود  محيـط 

محصـول مطلـوب، حاصـل نگـرش و نـگاه مثبـت اسـت.

2 بـر »داشـته ها«يمان تكيه كنيم. داشـته ها، نيروهاي جلو 
برنده اي هسـتند كـه در صورت تقويـت مي توانند بر نيروهاي 
بازدارنـده غلبـه كننـد. ما اكنون آنقدر »داشـته« )فكـر، نيرو، 
مـواد، پـول و...( داريـم كـه بـه كمـك آن هـا بتوانيـم زندگي 
شـخصي و سـازماني مان را بهتـر از آنچـه هسـت مديريـت و 
رهبـري كنيـم. آنچه نداريم يا از آن غافليم توان و شايسـتگي  

اسـتفاده از اين »داشـته ها« اسـت.

همـه  مي كنيـم  تصـور  باشـيم.  شـنونده  و  انتقادپذيـر   3
سـينا  بوعلـي  گفتـه  بـه  حالي كـه  در  مي دانيـم،  را  چيـز 
»همـه چيـز را همـگان داننـد.« سـخن كـه مي گوييـم خود 
را شـنونده نمي پنداريـم. بـه مقامـي كـه مي رسـيم خيـال 
مي كنيـم عقل مـان زيـاد شـده اسـت، غافـل از اينكـه اختيار 
و مسـئوليت مان زيـاد شـده اسـت. از اين رو هيچ كـس و هيچ 
حرفـي را قبـول نداريـم، از احـدي مشـورت نمي پذيريـم و با 
احـدي مشـورت نمي كنيـم. تنهـا نظـر كسـاني را مي پذيريم 
كـه خـود را مشـاور ما قـرار مي دهنـد و يا زبان به چاپلوسـي 

و تملـق مي گشـايند.
4 نـگاه جامـع و مسـتقيم داشـته باشـيم و بيـن خطـوط 
را هـم ببينيـم. از كودكـي بـه مـا گفته انـد كـه در حيـن 
دوچرخه سـواري بـه پاهايـت نـگاه نكـن؛ سـعي كـن دور را 
ببينـي تا دوچرخه سـوار خوبي شـوي! در رانندگي با اتومبيل 
هـم همين طـور، عـالوه بر جلـو، به اطـراف و عقـب نيز توجه 
داشـته بـاش. امـا امـروز كه مديـر و رهبر يك سـازمان بزرگ 

شـده ايم چـي؟
5 انديشـه ها و روش هـاي ناكارآمـد را كنـار بگذاريـم. همـة 
مـا وقتـي كااليـي را خريـد مي كنيـم اول از هـر چيـز تاريـخ 

آدم مثبت انديش داراي اعتماد به نفس، 
اميدوار، صادق، صريح و منعطف است. محيط 
پيرامون خود را از دريچه بدبيني نمي نگرد و 
محصول مطلوب، حاصل نگرش و نگاه مثبت 
است
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انقضـاي مصـرف آن را مي بينيم. حال چـرا در كار بزرگ اداره 
يـك سـازمان بـه انديشـه ها و روش هـاي ناكارآمدمـان وقتي 
نمي گذاريـم. آن هـا را كنـار بگذاريم و طرح هاي نـو دراندازيم. 
بـه قـول معـروف اگر نشكسـت عوضش نكـن، اگر تـا به حال 
نشكسـته حـاال وقـت آن اسـت كه بشـكني و عوضـش كني، 

اين گونـه اسـت كه يـك قدم بـه جلو برمـي داري!
6 از زاويـة ديگـران هـم ببينيم. ذهن مـان را عـادت داده ايم 
تـا پيوسـته از دريچه خـود به ديگـران بنگريم و بـه اصطالح 
از ظـن خود يارش شـويم. اينجاسـت كـه در قضاوت هاي مان 
دچـار خودبيني مي شـويم. از خـود فاصله بگيريـم و قدري از 

زاويـه نگاه ديگـران خودمـان را ارزيابي كنيم.
7 احسـاس مسـئوليت  پذيري مان را افزايـش دهيـم. اينكـه 
مي گوييـم: خـدا نخواسـت، اگـر خـدا كند درسـت مي شـود، 
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.

8 فرايندمـدار باشـيم. نتيجـه محصـول فراينـد اسـت نـه 
فراينـد  بـه  ولـي  كنيـم  فربـه  را  ورودي  چنانچـه  ورودي. 
نپردازيـم، بافته هايمـان رشـته مي شـود. بـه اصطـالح 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 

برنامه ريـزي كنيـم.
9 از خـود و رفتارهـاي خـود شـروع كنيـم. انتظار نداشـته 
باشـيم ديگـران حرف هاي مـان را بشـنوند ولـي رفتارهايمان 
را ناديـده بگيرنـد. نگـرش افـراد بـا رفتارهـاي مـا جابه جـا 
مي شـود. هرگـز چيزي را كه  نبخشـيديم به دسـت نخواهيم 

آورد! لـذا بـه آنچـه مي گوييـم عمـل كنيم.
10 به جاي سـخت كار كـردن زيبا كار كنيم. زيـاد كار كردن 
بـا درسـت كار كـردن متفـاوت اسـت. بسـياري از مديـران تا 
پاسـي از شـب كار مي كننـد، يـا بهتر اسـت بگوييم مشـغول 
به نظـر مي رسـند. تصـور مي كننـد همه زمـان را بايـد به كار 
كـردن اختصاص دهنـد. كمتر فكـر مي كنند، زمانـي را براي 
عبـادت، تفريـح، اسـتراحت، خانـواده، مطالعـه و... پيش بيني 
و  غـرور  عصبانيـت،  تنـدروي،  جـز  نتيجـه اش  نمي كننـد. 

خودبينـي، انتظـار بي جـا و كيش شـخصيت نيسـت. 
11 بـه مهـار كردن مقاومت بينديشـيم نـه از بين بـردن آن. 
هميشـه عده اي هسـتند كه در مقابل ايده ها و برنامه هاي مان 
مقاومـت مي كننـد. اين اتفاق هـا را كاماًل بديهـي بدانيم، براي 
نظـرات آنـان ارزش قائـل شـويم و سـعي در توافـق بـا آنـان 

به جـاي اقنـاع آنـان باشـيم. زيـرا اصـرار بي جهت مـا در قانع 
كـردن ديگـران )آن هـم در مقام مافوق( نوعي تحميل اسـت 
و نيروهـاي مخالـف را بـه نيروهـاي منافـق، ريـاكار و متملق 

مي كند. تبديـل 
12 به مأموريت مان بينديشـيم و گرفتار حاشـيه ها نشويم. به 
مأموريت خود در سـازمان و نيز به فلسـفه وجودي سـازماني 
كـه مديريـت آن را برعهـده داريـم بينديشـيم. در سـازمان 
آتش نشـاني، كـه فلسـفة وجـودي اش اطفاي حريق اسـت، از 
مديـر و مأمـوران آن جز فرو نشـاندن حريق انتظاري نيسـت. 
آيـا از نظـام آموزش وپـرورش و مديران آن جـز تعليم وتربيت 
و مديريـت تحـول )در شـرايط كنونـي( مأموريـت مهم تـري 
متصـور اسـت؟ لـذا پرهيـز از حاشـيه ها و سياسـت بازي ها 
و اهتمـام ويـژه بـراي بسـيج عمومـي همـه نيروهـا و تبديل 
رهبـري تحـول در آموزش وپـرورش بـه يـك »گفتمـان« و 
تبديـل آن بـه »هـدف اجتماعـي« از حداقل انتظارات اسـت. 

حسن پايان
»ناكازونـه« افسـر ارشـد جنـگ جهانـي دوم و نخسـت وزير 
ژاپـن،  در  صـدارت  دوره  طوالني تريـن  بـا  ژاپـن  برجسـته 
مي گويـد: مـا ژاپـن امـروز را در فراينـد يك رقابـت نفس گير 
سـاخته ايم. هـر وقت دلتنگ مي شـوم، جملـه معروفي زمزمه 
مـي  كنم كه حسـن ختام ميموني اسـت: »ياد آن روسـتائيان 
ژاپنـي به خيـر، آناني كـه براي نجات خويـش از فقر و فالكت، 
تصميـم گرفتنـد آنچه را كـه برايشـان مانده بود بفروشـند و 
بـراي روستاهايشـان مدرسـه بسـازند«! اين گونه اسـت كه از 

التيامم كاسـته مي شـود.
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با رشـد و پيشـرفت تكنولوژی و فّناوری اطالعات و ارتباطات، 
جامعـة انسـانی دگرگـون و به سـرعت دچار تغيير می شـود 
و ايـن تغييـر خود به خـود نيازهـای جديـدي را نيـز به وجود 
مـی آورد. دسـت اندركاران تعليم وتربيـت  بايد همزمـان با اين 
تغييـرات برنامه ريـزی نماينـد و به ابزارها روش های مناسـب 
و نويـن آموزشـی و پرورشـی مجهـز شـوند كـه از آن جمله 
وسـايل و امكانـات سـخت افزاری و نرم افـزاری اسـت. البتـه 
ديدگاه هـای افـراد صاحب نظـر در اين زمينه متفاوت اسـت. 
عـده ای در مديريـت آموزش وپـرورش امكانات سـخت افزاری 
را مهم تـر قلمـداد می كننـد و معتقدنـد كه اگـر ظرفيت های 
ورودی مدرسـه از قبيـل تجهيـزات و منابـع مالـی، و پولـي 
افزايـش يابـد می تـوان همـه تنگناها و مشـكالت مدرسـه را 
حـل كـرد. عـدة ديگـری برعكس بـر ايـن باورند كـه گرچه 
منابـع مالـی و تجهيزات حائز اهميت و مؤثر هسـتند اما بايد 
بيشـتر بـه فراينـد سيسـتم توجه شـود. ايـن گـروه عواملي 
چـون تدريـس، مديريـت، ارزشـيابی، محتـوا و روش هـا را 

به عنـوان امكانـات نرم افـزاری مؤثرتـر می داننـد.
به نظـر مـا هـر دو ديـدگاه فوق در جـاي خود اهميت بسـيار 
دارد و هيچ يـك را نبايـد فروگذاشـت. شـك نيسـت كه برای 
پيشـبرد امور و بهبود بخشـيدن به مديريت مدرسـه بايد به 
همـه امكانـات و روش ها توجه نمود؛ چرا كـه اگر در مديريت 

مدرسـه فقط امكانات سـخت افزاری مانند سـاختمان، حياط 
مدرسـه، سـالن، اتاق ها، وسـايل كمك آموزشـی، آزمايشگاه، 
كارگاه و غيـره فراهم شـود، اما برنامه مناسـب، روش صحيح 
و محتـوای ارزشـمند وجـود نداشـته باشـد نظـام آموزشـی 
هيـچ بهـره و بـازده ای نخواهـد داشـت. برعكس نيـز، اگر به 
فراينـد سيسـتم زياد توجه شـود امـا امكانات سـخت افزاری 
كـه پشـتيبان سيسـتم مدرسـه می باشـند، تأميـن نشـود، 
نظـام آموزشـی چنـدان در كار خود توفيقی نخواهد داشـت. 
بـه عقيـده روان شناسـان بسـياري از عوامـل، حتـی ميـزان 
اكسـيژن هـوا، نـور، رنـگ و وضعيـت فيزيكی، شـكل و ابعاد 
كالس در يادگيـری مؤثرنـد. بنابرايـن در مرحله اول داشـتن 
برنامـه، توجـه بـه روش هـای تدريـس، ارزشـيابی مسـتمر، 
تقويـت مديريـت، رضايت دانش آموزان و توسـعه يادگيری، و 
در مرحلـة دوم توجـه به پشـتيبانی و تأمين امكانـات مالی و 
فيزيكی در بهره وري مدرسـه مهم و ضروری اسـت. براسـاس 
چنيـن زمينـه اي مي تـوان برنامه تعالـی مديريت مدرسـه را 

مطـرح كرد.

طرح تعالى مديريت مدرسه چيست؟
ايـن طـرح، نوعـی سـاختار مديريتـی اسـت كـه بـا تكيه بر 
اصول و مفاهيم اساسـی تعليم وتربيت و به كارگيري مديريت 
كيفيـت جامـع و سيسـتم خودارزيابی، موجبات پيشـرفت و 
بهسـازی مدرسـه را فراهـم می سـازد و آموزش وپـرورش را 
بيـش از پيـش بـه پاسـخ گويی بيشـتر و توجـه بـه نياز های 
جامعـه سـوق خواهـد داد. بديـن ترتيب تمامـی فرآيندهای 
مديريـت در مسـير تحـول قـرار مي گيـرد و تفكـر »بهبـود 
مسـتمر« به عنـوان يـك اصـل و ارزش در مـدارس نهادينـه 

می شـود.
برنامـه تعالـی مديريـت مدرسـه سـعی دارد بـا تكيـه بـر 
سـند تحـول بنياديـن و نگاهـی تعالی بخش، مدرسـه محور، 
مشـاركت جو و كيفيت مـدار، ضمـن تمركـز بـر فرآيندهـای 
مديريتـی، شـرايطی را فراهـم آورد تـا كليـة اشـخاص مؤثر 
به طـور  نقـاد،  و  تيزبيـن  نگاهـی  بـا  در مديريـت مدرسـه 
پيوسـته، عملكـرد مدرسـة خـود را نسـبت بـه نقشـه راه يـا 
برنامـه عملياتـی و هدف های قصد شـده بسـنجد. هم چنين 
بـه منظـور جلوگيـری از هرگونـه اتـالف وقت، با تشـخيص 
خطاها و شـكاف های عملكـردی، راه های بهبود را شناسـايی 
كننـد و بـا برنامه ريـزی مناسـب راهكار هايي بيابند تـا از اين 
طريـق كيفيـت مديريت مدرسـه را ارتقا بخشـيده و افزايش 

بهـره وری را ممكن سـازند.

دكتر نیره شاه محمدي

بهبود  مستمر 
فرآيند  ها

طرح تعالي مديريت مدرسه

برنامة ويژة مدرسه
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اهداف برنامه مديريت تعالى مدرسه 
ـ دست يابی به استاندارد های آموزشی و مديريتی؛

ـ ارتقای كيفيت آموزشی و پرورشی؛
ـ نهادينه سازی نگاه تعالی بخش به فرآيندهای مديريتی؛

ـ ايجاد وفاق سازمانی از طريق توسعه فرهنِگ كارِ گروهی؛
ـ ترويـج و تقويـت خودارزيابـی در راسـتای بهبـود و تعالـی 

مديريت؛ عملكـرد 
ـ بهبـود بخشـيدن بـه عملكـرد از طريـق انگيـزة مديـران و 

كاركنان؛ ديگـر 
ـ راهبـری و مديريـت مدرسـه، براسـاس توسـعه و تقويـت 

مشـاركت كاركنـان، دانش آمـوزان و اوليـا.

محورهاي كليدي برنامة تعالى مديريت مدرسه
در اجـراي برنامـة تعالـی مديريت مدرسـه 10 محور كليدی 

از اهميت اساسـي برخوردار اسـت:
ـ تدوين برنامه عمل؛

ادارة  در  دانش آمـوزان  و مشـاركت  توانمندی هـا  توسـعة  ـ 
مدرسـه؛ 

اوليـا و نهاد هـای اجتماعـی در امـور  ـ توسـعة مشـاركت 
مدرسـه؛

ـ استقرار نظام ياددهیـ  يادگيری؛

ـ توسعة مشاركت دانش آموزان در ادارة مدرسه؛
ـ سالمت، تربيت بدنی، پيشگيری و ايمنی؛
ـ فعاليت های مكمل، فوق برنامه و پرورشی؛

ـ برقراری نظام رشدآفرين انگيزشی؛
ـ مديريت امور اجرايی و اداری؛

ـ خالقيت و نوآوری.

نمونـه ای از شـيوه اجـرای طـرح مديريـت تعالـى در 
دوم  متوسـطه  دورة 

بـرای اجرای طرح تعالی مديريت مدرسـه، دبيرسـتان نمونه 
دولتـی شـهيد باهنـر منطقـه 15 تهـران، تيمـی از اعضـای 
شـورای مدرسـه تشـكيل داد و برنامـه يك سـاله اي را در دو 

گام طراحـي و اجـرا كـرد؛ بـه شـرح زير: 
گام اول: تعييـن وضـع موجـود و آسيب شناسـی مدرسـه، با 

پاسـخ دادن بـه سـؤاالت زير:
1 مهم تريـن دغدغـه مدرسـه در سـال تحصيلـی 94-95 

؟ چيست
2 فوری ترين نيازهای آموزشی وپرورشی دبيران چيست؟

)سـخنرانی،  توانمندسـازی  برنامه هـای  اثربخش تريـن   3
كارگاه آموزشـی، جشـنواره، شـبكة ارتباطی، شـامل وبالگ، 
كانـال، اينترنـت و... ، نمايشـگاه دسـتاوردها( كـه می توانـد 

مدرسـه را تعالـی بخشـد كدام اسـت؟

5
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4 مؤثرتريـن عامـل در توانمندسـازی دبيـران، در فرآينـد 
ياددهـی ـ يادگيـری، چيسـت؟

5 مهم تريـن آسـيب های موجود در بخش هـای دانش آموز، 
برنامة درسـی، معلـم، و روش های تدريس، فضـا،  تجهيزات، 
رسـانه ها و اوليـاي دانش آموزان و... چه آسـيب هايي اسـت؟

6. در راسـتای تقويت و توسـعة فرهنگ تربيتی و مشـاركت 
حداكثـری دانش آمـوزان در فعاليت هـای پرورشـی مدرسـه 

چـه راهكارهايی می تـوان پيشـنهاد نمود؟

گام دوم
تيـم مدرسـه، بـراي رسـيدن به وضـع مطلوب چشـم اندازی 
حداقـل 5 سـاله را تعريـف نمـود كـه ويژگـي آن مشـاركت 
و يـاري سـاير افـراد بـود. پـس جهت آشـنايی كليـة عوامل 
)دبيـران، دانش آمـوزان و اوليا( با طرح، اطالعاتـي را با عنوان 
»مضامين كليدی سـند تحول بنياديـن آموزش وپرورش« در 
اختيـار آنان قـرار دادند. هم چنين تيم مجری طرح با بسـتن 
ميثـاق نامـه ای با دبيـران، دانش آمـوزان و اوليـا و نيز تعيين 
شـعاری برای سـال تحصيلی آن ها را ترغيـب نمود تا همگی 
بـا انگيـزه و حـس مسـئوليت بيشـتری در مسـير مديريـت 
تعالی مدرسـه گام  بردارد. اسـتراتژی مدرسـه ارتقاي آموزش 
در تمامـی رشـته ها و پايه هـا خصوصـاً پايـة دهـم )ارتقـاي 
ميانگيـن تـراز كنكـور و در نظـر گرفتـن امتحانـات نهايیـ  
المپيادهـا و...( بـود و بـا در نظـر گرفتن وضع موجـود، وضع 
مطلـوب به صـورت كّمی مشـخص گرديـد. در امور پرورشـی 
و  دانش آمـوزان  اجتماعـی  و  زندگـی  مهارت هـای  ارتقـاي 
ارتقـاي ارزش هـای دينـی و تبيين آن تعيين گرديـد. بر اين 

اسـاس برنامـه عمل مدرسـه طراحـی و برنامه ريزی شـد.

اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای رشـد كّمـى و كيفـى 
بعـد آموزشـى مدرسـه 

1 تشـكيل گروه هـای پژوهشـی از بيـن دبيـران بـا هـدف 

برقـراری نظام انگيزشـی؛
2 ترغيـب دبيـران بـه اقدام پژوهی، جشـنوارة برتر تدريس، 

مسـابقات علمی و فرهنگی و...؛
3 شـرايط بازديـد دبيـران از مراكـز علمی )پژوهش سـرای 

ابن سـينا و...(؛
4 افزايش بهره وری شورای دبيران از طريق:

 برقراری كارگاه آموزشـی با موضـوع »ياددهی ـ يادگيری، 
فرآينـد تدريس، طـرح درس و اقدام پژوهـی« با هدف ارتقاي 
شايسـتگی های علمی و مهارتی دبيـران و باال بردن بهره وری 

مدرسـه با كمك اسـاتيد مجرب؛
 طرح مسائل چالش برانگيز در شورای دبيران؛

 ارائة مقاالت علمی از هر گروه درسی با موضوعات:
الف: روش های اثربخش در تدريس؛

ب: چگونگی ارتقاي كيفيت آموزش؛ 
ج: چگونگـی مشـاركت دانش آمـوزان در فراينـد تدريـس و 

مدرسه؛
 بيـان تجربيـات ارزنـده دبيـران )حداقـل 2 نفـر( در هـر 
شـورا با هـدف انتقال تجربيات و احسـاس ارزشـمندی برای 

دبيران؛
 اجرای مسـابقات متعدد مانند: كتابخوانی، آزمون از سـند 
تحـول بنياديـن آموزش وپـرورش بـا هـدف ارتقـاي آگاهی و 

توانايـی دبيران؛
 زمينه سـازی جهـت اجـرای طرح همتا به منظور اسـتقرار 
نظـام ياددهـیـ  يادگيـری و ارتقـاي توانايـی و مهارت هـای 

دبيران؛
 دريافـت طـرح درس دبيـران و هماهنگـی بـا مشـاوران 

جهـت پيگيـری مشـكالت رفتـاری دانش آمـوزان؛
 تشـكيل كالس هايی جهت آشـنايی دبيران با فناوری های 
نويـن )كالس يادگيـری الكترونيكی و كار با تخته هوشـمند 

و...(؛
 برگزاری كالس های ضمن خدمت با موضوعات زير:

1 چگونگـی برقـراری روابـط ميان فـردي و بين فـردی بـا 
هـدف اجـرای ارتبـاط مؤثر؛

2 چگونگی كار گروهی؛
3 اخالق اسالمی؛

 تشـويق و تقديـر از دبيـران فعـال، اعـم از آموزشـی و 
پرورشـی )هدايـا، تشـويق نامه، نصب اسـامی افـراد در تابلو(؛

4 تهيه تقويم اجرايی يك ساله جهت اطالع دبيران؛
5 جمـع آوری و مسـتند نمـودن كليه فعاليت هـای دبيران 

در طول سـال؛

 اگر در مديريت مدرسه فقط امكانات 
سخت افزاری مانند ساختمان، حياط مدرسه، 
سالن، اتاق ها، وسايل كمك آموزشى، 
آزمايشگاه، كارگاه و غيره فراهم شود، 
اما برنامه مناسب، روش صحيح و محتوای 
ارزشمند وجود نداشته باشد نظام آموزشى 
هيچ بهره و بازده ای نخواهد داشت
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6 فعـال كـردن گروه هـای درسـی و ايجـاد زمينـه جهـت 
تعامـل دبيـران هم رشـته؛

7 تشـكيل گروه هـای پژوهشـی دانش آمـوزان و معرفـی 
طرح هـای پژوهشـی بـا كمـك دبيـران؛

8 برگـزاری اردو و بازديد هـای علمـی از مراكـز مختلـف: 
پژوهش سـرای ابن سـينا، گنبـد مينا، نمايشـگاه رويان جهت 

ترغيـب آنان بـه مطالعـه وپژوهش؛
9 اسـتفاده دانش آمـوزان از امكانات پژوهش سـرای منطقه 
جهـت آمادگی آنان به شـركت در جشـنواره ها و مسـابقات؛

10 مسـاعدت دانش آمـوزان در اجـرای پروژه هـای علمـی 
خـود با هـدف ارتقاي سـطح علمـی دانش آمـوزان و افزايش 

اعتماد به نفـس در آنـان؛
11 تهيه نشريه داخلی با موضوعات آموزشی و پرورشی؛

12 اجرای مشاوره تحصيلی دانش آموزان:
 تهيـه دفاتـر برنامه درسـی و مطالعاتی جهـت پايه دهم و 

بررسی آن توسـط مشاور؛
 اسـتخراج ميانگيـن دروس در تمامـی رشـته ها و پايه هـا 
در سـال تحصيلـی گذشـته و بيـان انتظاراتـي كـه از دبيران 

وجـود دارد؛
 دريافـت نمـرات ماهانـه دانش آمـوزان و اطالع رسـانی بـه 
اوليـا و تهيه ليسـت دانش آمـوزان نيازمنِد پيگيری آموزشـی 

در طـرح امداد آموزشـی و هميـار معلم؛
 طـرح برنامة مطالعاتی جهـت دانش آمـوزان در ايام خاص 
ماننـد: عيـد نـوروزـ  هفتـه پايانـی هـر نيم سـال و ماه هـای 

منتهی بـه كنكور سراسـری؛
 فراهـم نمودن زمينه های الزم جهت شـركت دانش آموزان 

در المپياد علمی؛
 برگزاری كالس های فوق برنامه و كنكور از تابسـتان سـال 

تحصيلی و طول سـال؛
 اسـتفاده از جـزوات و كتب هـای كمك آموزشـی به عنـوان 

مكمل درسـی؛
 آمـوزش دانش آمـوزان جهت مطالعه صحيح و درسـت هر 

درس ماننـد چگونه فيزيك بخوانيم؛
 برگـزاری آزمـون صبحـگاه در پايـه چهـارم )4 آزمـون در 
هفتـه( و پايـه سـوم )3 آزمون در هفته( در 6 ماهه اول سـال 

تحصيلی؛
 برگـزاری آزمون هـای مـرآت )پايـه دوم( قلم چی )سـوم و 
چهـارم( و بررسـی وضعيـت و جايگاه علمـی در بين مدارس 

خـاص شـركت كننده در آزمون ها؛
 در پايـه چهـارم نيـز مشـاوره های فـردی با برنامه درسـی 

فـردی مـورد توجـه بـوده و شـركت در آزمون ها يـا پيگيری 
ترازهـای آن و مقايسـه با گذشـته صـورت می گيرد.

 برگـزاری همايـش علمـی و كالس هـای رفـع اشـكال در 
ارديبهشـت و خـرداد جهـت پايـه چهـارم؛

تشـويقی  معيارهـای  براسـاس  دانش آمـوزان  تشـويق   13
مصـوب در تيـم برنامه ريـز ماننـد: تشـويق های مـادی، ذكـر 
نـام آنـان در سـايت و تابلـو ديجيتالـی، لـوح تقديـر و اردو؛

از  مدرسـه  فعاليت هـای  از  مقايسـه ای  جـداول  تهيـه   14
سـال 92 تاكنـون در زمينه هـای نتايـج كنكور، رتبـه نهايی، 
جشـنواره خوارزمـی، المپيادها و مسـابقات فرهنگی و هنری 
و تحليـل نتايـج و ارزيابـی عملكرد در طول سـال و نيز پايان 

سـال جهـت برنامه ريـزی آينده؛
15 دعـوت از كارشناسـان جهت آشـنا نمـودن دانش آموزان 
بـا موضوعـات تندخوانـی، هم خوانـی، كارگاه حـل مسـئله، 
جرئـت ورزی، آشـنايی بـا ارزش هـای دينی و اخالقـی و انواع 

شـخصيت دانش آمـوزان )درون گـرا يـا برون گـرا(؛
مسـابقات  در  شـركت  و  ورزشـی  المپيـاد  اجـرای   16
درون مدرسـه ای و منطقـه ای بـه منظـور توسـعه سـالمت و 

دانش آمـوزان؛ تربيت بدنـی  و  بهداشـت 
17 تجهيـز فضـای آموزشـی نظيـر آزمايشـگاه، كتابخانـه، 
سـايت و كالس هـای هوشـمند و تالش جهت شاداب سـازی 

آموزشـی؛ محيط 
18 برگـزاری نمايشـگاهی از دست سـازه ها و توليـد محتوا و 

تحقيقـات دانش آمـوزان در هفتـه معلـم و دهه فجر.

تربيتـى  رشـد  راسـتای  در  شـده  انجـام  اقدامـات 
دانش آمـوزان

1 اهميت دادن به نماز و جايگاه آن:
الف. اقامه نماز با استفاده از امام جماعت روحانی

ب. بيان احكام و اجرای مسابقه در بين نماز ظهر و عصر
2 ترغيـب دانش آمـوزان بـه مسـابقاتی چـون درس هايـی 
از قـرآن، احـكام، قرائـت، حفـظ قـرآن، ترتيـل و نهج البالغه، 

صحيفه سـجاديه
3 برگزاری اردوي راهيان نور

4  اجرای برنامه در فعاليت های ملی و مذهبی و ايام اهلل
5 اجـرای برنامـه صبحگاهی بـا محتوای پيام هـای تربيتی، 

دعای عهـد، ورزش و...
همچـون  مدرسـه  امـور  در  دانش آمـوزان  مشـاركت   6
رنگ آميـزی جداول، كشـيدن صفحه شـطرنج در كف حياط 
و اجـرای طـرح مـدام با هدف توسـعه توانمندی و مشـاركت 
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حجم كتاب درسى 
به سوى تحول كالس درس

بسـياري از معلمـان و دانش آمـوزان دربـارة حجـم كتاب هاي 
درسـي و تناسـب آن بـا سـاعات درس معتقدنـد كـه حجـم 
كتاب هـاي 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.

1. طول سال تحصيلي چقدر است؟
اگرچه طبق برنامة درسـي ملي، سـال تحصيلي از اول مهرماه 
هـر سـال شـروع مي شـود و تـا پايان شـهريور سـال بعـد، به 
طـول مي انجامـد. اما همگـي مي دانيم بخش آموزش رسـمي 
معمـوالً حداكثـر تـا آخـر خردادمـاه پايـان مي پذيـرد. بدين 
ترتيب يك سـال تحصيلي شـامل حداكثـر 37 هفته فعاليت 
آموزشـي اسـت. در عيـن حـال، چـون تعـدادي از هفته هاي 
سـال تحصيلي هفته هاي فعال كاري نيسـتند و مثاًل از اوايل 
خـرداد كالس هاي درسـي تشـكيل نمي شـود. از اين روسـت 
كـه مؤلفـان كتاب هـاي درسـي، عمومـاً، مطالـب كتاب هـا را 

بـراي 28 هفتـه طراحـي مي كنند.

2. هنگامـي کـه گفتـه مي شـود يـك درس داراي دو 
يا سـه يا چهـار زنگ در هفته اسـت، منظـور از زنگ 

؟ چيست
عالـي  شـوراي  مصوبـات  طبـق  مـا،  آموزشـي  نظـام  در 
پنجـاه  زمانـي  بـازة  يـك  يعنـي  زنـگ  آموزش وپـرورش، 
دقيقـه اي كـه به دنبال آن، ده دقيقه زنگ تفريح اسـت و روي 
هـم شـصت دقيقه را تشـكيل مي دهد. اين پنجـاه دقيقه يك 
فرصت يادگيري مسـتقل اسـت؛ اما هنگامي كـه در بعضي از 
مـدارس، دو زنـگ را بـه هم مي چسـبانند و آن را به يك زنگ 
صـد دقيقـه اي تبديـل مي كننـد و در عمـل آن را بـه زنگـي 
هفتاد، هشـتاد دقيقـه اي كاهش مي دهنـد؛ در عمل، نيمي از 
موقعيت هـاي يادگيـري كالس را از بيـن مي برنـد. تحقيقات 
نشـان مي دهـد كـه دانش آمـوزان از نظـر ذهنـي و روانـي 
نمي تواننـد بيش از 25 دقيقه تمركز داشـته باشـند. بنابراين، 
هنگامـي كـه زنگ هـا تجميـع مي شـود در واقـع فرصت هاي 

دكترمحمود اماني طهراني برنامة ويژة مدرسه
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يادگيـري تقليـل مي يابـد. دليـل ايـن تجميـع آن اسـت كه 
مدرسـه ها تمايـل دارند در يـك زمان كوتـاه، از صبح تا ظهر، 
كل زمـان آمـوزش را پوشـش بدهنـد تـا دانش آمـوزان زودتر 
مدرسـه را تـرك كننـد؛ در حالي كه مثل بيشـتر كشـورهاي 
جهـان، مي تـوان زمـان آموزشـي طوالني تري داشـت، طوري 
كـه دانش آمـوزان حتـي تغذيـة مختصـري را هم در مدرسـه 
بخورنـد. در شـرايط كنونـي، بـاز هم تأكيـد بر اين اسـت كه 
تـا حـد امـكان، كالس ها در همـان پنجاه دقيقه، بـه عالوة ده 
دقيقـه زنـگ تفريـح، برگـزار شـود. به نظـر مي رسـد 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 دقيقـه اي راندمان و بـازة باالتري از يك 

كالس پيوسـتة صد دقيقـه اي دارد.

نكته هـاي سـوم و چهـارم شـايد بـراي معلمـان كاربردي تـر 
باشند.

3. شـتاب تدريس: شـتاب تدريس از موضوعاتي اسـت كه 
اختيـار آن در دسـت معلـم اسـت. همه معلمـان يك طراحي 
آموزشـي دقيـق، جـدي و زمان بنـدي شـده ندارنـد كـه مثاًل 
مشـخص باشـد در سـه دقيقـة اول كالس مي خواهنـد چـه 
كاري را انجـام دهند و ده دقيقة بعد را به چه كاري اختصاص 
مي دهنـد. در واقـع، هرگونـه طراحـي آن ها به تجربة زيسـتة 
آن هـا از كالس درس برمي گـردد نـه بـه شـيوه هاي علمـي و 
توصيـه شـده. در نتيجه، عموماً معلم وارد كالس مي شـود در 
حالي كـه يـك زمان بنـدي خيلـي دقيـق و جدي بـراي خود 
نـدارد. در ايـن حالـت، خيلي مواقـع پيش مي آيد كـه فرايند 
كار در طـول زمـان از دسـت او در مي رود و احسـاس مي كند 
كـه وقـت كـم آورده اسـت. يكـي از نكته هـاي بسـيار مهمي 
كـه در ايـن باب وجـود دارد، اين اسـت كه مؤلـف كتاب بايد 
كاري بكنـد كـه بـا توجـه بـه  فرايندي كـه گفته شـد، آنچه 
لزومـاً بايـد در كالس درس روي دهـد اتفـاق بيفتـد، و آن 
نقشـي اسـت كه دانش آمـوز، به عنوان مسـئول يادگيـري، به 
عهـده دارد و بايـد در بيـرون از كالس درس انجام دهد. معلم 
نيـز بايـد كامـاًل بـه ايـن نقش توجـه كنـد. در يـك طراحي 
آموزشـي مناسـب كـه با شـتاب مناسـب همـراه اسـت، همة 
فعاليت هـاي كالس قابـل پيش بيني اسـت و تالش مي شـود 
بـراي تمـام فعاليت ها، بازه هاي زماني متناسـب بـا آن در نظر 

گرفته شـود.
مفيـد  آن  نقـل  كـه  دارد  خاطـره اي  نگارنـده  اين بـاره  در 
اسـت:  روزي در يـك كالس درس، معلمـي را ديـدم كـه بـه 
دانش آمـوزان امـال مي گفت و ايـن كار را به شـيوة خالقانه اي 
انجـام مـي داد. بديـن ترتيـب كـه دانش آمـوزان را به هشـت 
گـروه تقسـيم كـرده و آن هـا را در هشـت نيمكـت سـه تايي 
نشـانده بـود. او بـراي دانش آموزاني كه در نيمكـت اول بودند، 
پنـج لغـت را تعييـن  كـرد و آن هـا بايـد در مشـورت بـا هـم 
بـه يـك جملـه مي رسـيدند و آن را مي نوشـتند و بـه بقيـه 

زنگ يعني يك بازة زماني پنجاه دقيقه اي كه 
به دنبال آن، ده دقيقه زنگ تفريح است و 

روي هم شصت دقيقه را تشكيل مي دهد. 
اين پنجاه دقيقه يك فرصت يادگيري مستقل 

است
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مي گفتنـد تـا آن را بنويسـند. سـپس گـروه دوم بايـد همين 
كار را انجـام مـي داد. در مجمـوع ايـن جلسـه، تنهـا بـه پنـج 
گـروه نوبـت رسـيد و وقتـي زنـگ خـورد بچه هـاي كالس 

اماليـي فقـط بـا پنـج جملـه را نوشـته بودند.
 نكتـه اي كـه معلـم بـه آن دقت نمي كـرد اين بود كـه وقتي 
گروهـي داشـتند جملـه اي را مي سـاختند، بقيه بيـكار بودند 
و خيلـي سـروصدا مي كردنـد. پـس بهتر بـود معلم بـه جاي 
اينكـه ايـن كلمـات را جداگانـه به هـر گـروه بدهـد، آن ها را 
به صـورت هم زمـان بـه همة گروه هـا مي داد تا هـم جمله هاي 
بيشـتري سـاخته مي شـد و هم از شـلوغي كالس پيشگيري 
مي كـرد. در واقـع، معلـم بـه ايـن نكتـه توجـه نداشـت كـه 
كار گروهـي هـم بايـد داراي سـرعت كافي باشـد. متأسـفانه 
خيلي وقت هـا در كالس هـا رويّـه اي در پيش گرفته مي شـود 

كـه از سـرعت كار مي كاهد.
 امـا نقطـة مقابل اين كالس، كالسـي ديگري بود كـه در آن، 
معلـم پايـة اول دبسـتان بـه بچه هـا امـال مي گفـت. او قباًل با 
صـداي خـود امـال را بـا سـرعت مناسـب و بـا تكـرار معين و 
قانونمنـد ضبـط كـرده بـود. وي قبـل از پخـش صـداي خود 
بـه دانش آمـوزان گفـت: بچه ها! به جـاي اينكه مـن خودم به 
شـما ديكته بگويـم، صدايم را در اينجا پخش مي كنم و شـما 
بـا شـنيدن شـروع كنيـد ديكتـه را بنويسـيد. بديـن ترتيب، 
هنگامـي كـه صـداي معلم پخش مي شـد، او فرصـت مي كرد 
بـه تك تـك دانش آمـوزان رسـيدگي كنـد و متوجه شـود كه 
آيـا آن هـا قواعد قلم به دسـت گرفتن را رعايـت مي كنند، آيا 
سـرعت كافـي دارنـد  وآيا به طـور كلي مشـكلي دارنـد يا نه. 
بـه عبـارت ديگـر فرصتـي برايـش فراهم مي شـد كـه به طور 
انفـرادي فعاليـت دانش آمـوزان 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.

4. کالس وارون: وقتـی بـه كتـاب، بـه موضـوع درس و بـه 
سـناريوی يادگيری بـه گونه اي نگاه می كنيد، كه مي بايسـت 
فراينـد صفـر تـا صـد آن، بايـد در كالس درس بـا محوريـت 
معلـم پيموده شـود خود را با مشـكل بزرگي روبـه رو كرده ايد. 
امـا، بـه گونـة ديگری هـم می توان بـه اين موضوع نـگاه كرد. 
يعنـی معلم می توانـد قاعدة بازی را عـوض كند و به مفهومی 
بـه نـام كالِس وارون برسـد. بـرای آشـنايی بـا ايـن مفهـوم، 
می توان در فضای شـبكة جهانی اطالعـات، واژة كالس وارون 
يـا كالس معكوس )Flipped Classroom( را جسـت وجو 

كـرد و به دنيايـی از اطالعـات در اين باره رسـيد.*

* به طـور بسـيار خالصـه، كالس وارون يـا كالس معكـوس، 
متوجـه بـه فرصت هـاي يادگيريي خـارج از كالس بـا اعطاي 

مسـئوليت يادگيـري بـه دانش آموزان اسـت.
در چنيـن رويكـردي، يادگيري در كالس درس سـازمان دهي 
مي شـود و بخـش عمـده اي از آن بـا اسـتفاده از متون تعيين 
شـده و منابـع يادگيـري معيـن در خـارج از كالس توسـط 
دانش آمـوز آموختـه مي شـود و نتايج و بروندادهـاي يادگيري 

)Presentation بـه كالس گـزارش مي شـود. )ارائـه يـا

يادگيري در كالس درس سازمان دهي مي شود 
و بخش عمده اي از آن با استفاده از متون 
تعيين شده و منابع يادگيري معين در خارج 
از كالس توسط دانش آموز آموخته مي شود و 
نتايج و بروندادهاي يادگيري به كالس گزارش 
)Presentation مي شود. )ارائه يا


