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دكتر محمود اماني طهرانييادداشت سردبير

حمــد  و ســـپاس خداوند يكتا را كه به ما توفيق داد با 
بضاعت اندك ولي اميدوار به الطاف الهي، شــمارة ديگري 
از ويژه نامة رشد معلم را براي كمك به رشد حرفه اي شما 
مديران مدارس و دبيران ارجمند دورة دوم متوســطه، كه 
مجريان اصلي برنامه هاي درسي و راهبران فرايند ياددهي- 

يادگيري هستيد، تهيه و تقديم حضورتان كنيم.
وقوع رويدادها و تحوالت فزاينده در ابعاد مختلف جامعه، 
گسترش علوم و دانش ها، رشد فناوري هاي نوين اطالعات 
و ارتباطــات و نيــز بروز و ظهور نيازهــاي جديد فردي و 
اجتماعي، همه و همه بيانگر، لزوم تغيير و تحول بنيادين 
در نظام آموزش وپرورش است. همين ضرورت است كه به 
توليد ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش و سند برنامه 

درسي ملي جمهوري اسالمي ايران انجاميده است.
براساس دو سند فوق، تغيير محتواي برخي از كتاب هاي 
درســي پاية اول ابتدايي ســال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ با 
استقرار ســاختار جديد نظام آموزشي (۶-۳-۳)، تغييرات 

برنامه هاي درسي با هدف تدارك فرصت هاي تربيتي متنوع 
و جامع براي دانش آموزان، جهت كســب شايستگي هاي 
الزم در جهت درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار 
اسالمي، مورد توجه جدي  قرار گرفت. در اين راستا الزم 
است معلمان، به عنوان محور تحوالت آموزشي در جريان 
تغييرات به عمل آمده قــرار گيرند، زيرا هرگونه تغييري 
در برنامه هاي درســي بدون در نظــر گرفتن نقش و نظر 

معلمان مثمرثمر نخواهد بود. 
يكــي از اهداف اصلي توليد و انتشــار ايــن ويژه نامه و 
ويژه نامه هاي گذشــتة مجلة رشــد معلم، آشــنا نمودن 
مجريان و دبيران محترم از برنامه هاي درســي و تحوالت 
ايجاد شده در آن ها در راستاي سند تحول بنيادين نظام 
آموزش وپرورش رســمي و عمومي و سند برنامة درسي 
ملي جمهوري اسالمي ايران و اجراي مطلوب و اثربخش 

آن ها است.
ويژه نامه اي كه در دســت شماســت، ضمــن توجه به 

هدف از تغيير برنامه های
 درسی در راستای سند 
برنامه درسی ملی
«تدارك فرصت هاي تربيتي متنوع و جامع براي 
دانش آموزان» جهت كسب شايستگي هاي الزم براي 
درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار اسالمي
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تلويحات و تصريحات اسناد باالدستي، مانند ويژه نامة پاية 
دهم است كه سال گذشته در همين ايام (مهرماه) منتشر 
شد، و شامل چهار بخش ۱. كليات ۲. معرفي برنامه هاي 
درسي جديد ۳. علم و هنر ياددهيـ  يادگيري (پداگوژي) 

۴. معرفي كتاب مي باشد.
در بخش كليات، با مباحث اساسي مرتبط با برنامه هاي 
درسي دورة دوم متوسطه از نگاه مسئوالن آموزش وپرورش 
در قالب گفت وگو آشنا مي شويد. در اين بخش هم چنين 
الگوي سه ضلعي تعالي مدرسه  ارائه مي گردد كه از طريق 
اصالح فرايند يادگيري، سطح يادگيري دانش آموزان ارتقا 
مي يابد و عرصة گســترده اي براي فعاليت معلم به عنوان 

عنصر فكور نظام آموزشي فراهم مي گردد. 
مطالب ديگري كه در بخش كليات گنجانده شده است 
عبارتند از مراقبت از جدول دروس، گذري بر تصويرسازي و... .
در بخش معرفي برنامه هاي درســي جديد، ضمن ارائة 
شناســنامة كتاب هاي درسي جديدپاية يازدهم و معرفي 

اجمالي آن هــا، از مأموريت كتاب ها و توصيه هاي مؤلفان 
در چگونگي اجراي آن ها سخن گفته شده است.

در بخش علم و هنر ياددهي ـ يادگيري (پداگوژي)، به 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دورة متوسطه 
مي پــردازد و هم چنيــن، در اين بخش دربــارة عناصر 
تأثيرگذار بر آموزش دورة متوسطه، جايگاه معلم، ظرفيت 
دانش آموزان و تربيت ديني آن ها و... مطالب شايســته اي 

آورده شده است. 
بخش معرفي كتاب، در اين بخش كتاب هايي در زمينة 
تبديل مدرسه به يك سازمان يادگيرنده اخالق گفت وگو 
و... جهت استفاده بيشتر و بهتر مخاطبان معرفي مي شود.

اميد اســت اين ويژه نامه، در كنــار آموزش هاي ضمن 
خدمِت حضوري و الكترونيكي براي پاية يازدهم، شرايط 
مطلوبي را براي اجراي مؤثر برنامه هاي درسي اين پايه و 
نيل به اهداف غايي نظام تربيتي تراز جمهوري اســالمي 

فراهم آورد. 
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اشاره
به مناســبت ادامــة رونــد تغييــر و تحوالت 
برنامه هاي درسي در راســتاي سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش و ســند برنامة درسي ملي، به ويژه 
تغييرات برنامه هاي درســي دورة دوم متوسطه در 
سال هاي اخير، گفت وگويي با آقاي دكتر محي الدين 
بهرام محمديان معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشــي تدارك ديده شــد. در اين 
گفت وگو ايشــان به موضوعات مهمي از جمله نقش 
و جايگاه رويكرد فطــرت گرايي توحيدي در برنامة 
درســي ملي جمهوري اســالمي ايران، چالش هاي 
كنكور و نحوة ورود دانش آموزان جديد به تحصيالت 

برنامه هاي  تكميلي، جايگاه دروس جديد در جدول 
درسي دورة دوم متوسطه، آموزشدبيران اين دوره و 
برگزاري آموزش هاي الكترونيكي نكات قابل توجهي 
را بيان فرمودنــد كه متن كامل گفت وگو را در ادامه 

مي خوانيم.

 دربـاره نقش و جايگاه رويكرد فطرت گرايي  
اسـالمي  جمهـوري  ملـي  درسـي  برنامـه  در 

ايـران توضيـح دهيـد؟
برنامه درســي ملي جمهوري اسالمي ايران يكي از سندهاي 
قابل تأمل و بديع نظام تعليم وتربيت كشور است كه ذيل سند 
تحول بنيادين تدوين و طراحي شده است. در سال هاي اخير كه 
كتاب هاي درسي تجديد تأليف شده است، براساس نظام آموزشي 
۶ـ۳ـ۳، است. در اين سند، رويكرد جهت گيري برنامه هاي درسي، 
دستيابي به حيات طيبه اســت و به عنوان هدف سند تحول و 

برنامه درسي لحاظ شده است.
فطرت گرايي و شــكوفايي فطرت يعني توجــه به مميزة 
انســاني بشر، كه او را از ســاير موجودات متفاوت مي كند و 
تميز مي دهد. موضوع حيات در همه عالم 
وجود دارد. در جمــاد، در حيوان، در گياه 
و... و هركدام از اين ها، به نوعي، در فصلي 
و جنسي مشترك هستند. وقتي به انسان 
و حيوان مي رســيم، يــك فصل و جنس 
مشتركي را نام مي برند كه ما به آن حيوان 
ناطق مي گوييــم. ناطق بودن، باز هم ناظر 
بر حيوانيت انسان است. اما در نگاه فلسفه 
اسالمي و تفكر اسالمي، فراتر از ناطق بودن 
بحث فطرت است. چون فطرت انحصارش به نطق و عقالنيت 
نيست، بلكه فراتر از آن است تفاوت فطرت با غرايز كه گاهي 
به صورت مشترك استفاده مي شود در اين است كه هر دوي 
اين ها به صورت ذاتي وجود دارند و اكتســابي نيســتند بلكه 
غيراكتسابي هســتند. هم غرايز غيراكتسابي و غيرآموختني 
هستند و هم فطريات. انسان و حيوان در حوزة غرايز از جايي 
نمي آموزند، بلكه از درون خودشان مي جوشد. بخشي از اين 
امور غيراكتســابي كه در وجود و سرشــت انسان و حيوان 
هســت، منحصراً مربوط به انسان و بخشي نيز مشترك بين 
انسان و حيوان است. از آنچه كه مشترك بين انسان و حيوان 
است، به تعبير ما غريزه است؛ مثل خوردن، آشاميدن، توليد 

نسل، ادامه نسل كه اين ها جزو غرايز انسان است. 
هم انســان و هم حيوان همه اين غرايز را دارند. يكي ديگر 
از ويژگــي مشــترك غرايز و فطريات اين اســت كه از بين 

هـدف، حيـات طيبـه
مروري بر چشم انداز سند تحول و برنامه درسي ملي

گفت وگو:  هوشنگ غالمي كليات

گفت وگو با دكتر محي الدين بهرام محمديان 
معاون وزير و  رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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نمي روند. هميشــه هســتند، ولي قابليت تضعيف، تحريف، 
و تعطيل دارند. يعني مي شــود پاســخ به غريزه و فطرت را 
تعطيــل، تضعيف يــا تحريف كرد؛ اما آنكه مختص انســان 
است، «فطرت» است  فطرت در حيات طبيعي انسان سبب 
مي شــود او از ســاير حيوانات متفاوت و ممتاز باشد. فطرت 
نمودها و تجلّياتي دارد. اين نمودها و تجلّيات زيبايي گرايي، 
ميل به بقا، كمال گرايي، حس پرسشگري و كنجكاوي، است 
كه انســان را به تعالي و رشد مي رساند. انسان سالم غرايز را 
در خدمت فطرت مي گيرد، يعني در تفكر اسالمي، شكوفايي 
فطرت در اين است كه از غرايز براي پيشبرد و كمال و تعالي 

استفاده شود.
عمدة فلســفه هاي موجود يا برخــي از آن ها فطرت را در 

خدمت غريزه مي گيرند.
اگر زندگي انســان براســاس نطق باطني باشد، با كمك 
فطرت مي تواند حياتــش را حيات معقول كند و اگر در آن، 
كمال را به معناي معنوي خــودش تعريف كند، اين حيات 
«حيات معنايي» مي شــود؛ اما اگر انسان بتواند حسب نظر 
اسالمي، عقالنيت را با قداست ايماني در وجود خودش ارتقا 

و تجلي بدهد، به «حيات طيبه» دست مي يابد.
چند نوع حيات داريم: حيات جمادي، حيات  نباتي، حيات 
حيواني، حيات عقالني، حيات معنايي و حيات طيبه. حيات 
طيبه ناشــي از مراحل ايمان اســت، يعني از مراتب باالتر 
حيات اســت. عقالنيت و معنويت در حيات طيبه است، ولي 
در اين حيات چيزي بيشتري به نام «گرايش ايماني به مبدأ 
حقيقي» وجود دارد. لذا آنچه كه در ســند تحول، به عنوان 
دستيابي به مراتبي از حيات طيبه و در برنامة درسي با عنوان 
رويكرد شكوفايي فطرت مطرح است، اين است كه ما به آن 
حيات طيبه دســت يابيم؛ يعني هم حيــات عقالني داريم، 
هم حيات معنايي و هم حيات حيواني كه در همة انســان ها 
و حيوانات مشــترك است و بخشــي از غرايز ما را تشكيل 
مي دهد. در برنامه درســي، رويكرد ما شكوفا كردن فطرت 
اســت. اين رويكرد براي اين است كه عملكرد و دستيابي به 
هدفمان را عملياتي كنيم. مــا اين ها را به پنج عنصر تفكر، 
ايمان، علم، عقــل و اخالق معنا كرديم. به عبارتي، اين پنج 
عنصر،  ترجمة عملي و ذاتي شــكوفايي فطرت است كه بايد 
در يكي از عرصه هاي ارتباط با خويشــتن، ارتباط با خداوند 
متعــال، ارتباط با خلق خدا و ارتبــاط با خلقت با محوريت 
رابطه با خداوند شكوفا شوند. ارتباط اين ها  به صورت شبكه اي 
است. يعني انسان مي تواند ارتباط خود با هستي يا وجود را 
ارتباط شــبكه اي ببيند در واقع با خدا، خلق و خلقت ارتباط 
داشــته باشــد. يعني در يك عملياتي، با خود و خدا ارتباط 

داشته باشــد، در مرحلة بعد ارتباطش با خلق و خدا باشد و 
در مراحل ديگر ارتباطش با خلقت و خدا باشد كه اين شبكه 

را ذيل ارتباط با خدا حركت مي دهد. 
در برنامة درسي ملي، شكوفايي فطرت يعني التزام داشتن 
به عقل، به قداســت معنوي ايمان، به اينكه راه پرسشگري 
و دستيابي به حقايق عالم بســته نيست. رويكرد شكوفايي 
فطرت يعني آنچه را كه آموخته ايم به كار ببنديم، و التزام به 
فطرت يعني اينكه ملزم باشيم اخالقي عمل كنيم، يعني آن 
زيباگرايي كه در فطرت انســان وجود دارد، تجلي پيدا كند. 
بر همين اساس اســت كه مي بينيم حيوان غذاي خود را به 
چنگ مي آورد ولي اخالقي عمل نمي كند. چون ممكن است 
حيوان ديگري را بكشــد تا شــكم خود را سير كند. حيوان 
در غريزة جنسي هم اخالقي عمل نمي كند. ولي انسان بايد 
در همــه اين ها، اخالقي عمل كند و زيباترين وجه را بگيرد. 
اگــر غريزه را در خدمت فطرت بياورد، اين زيبايي و پاســخ 
دادن هــاي معمول، مقدس و بهينه و در فرايند شــكوفايي 
اســت، ولي اگر فطرت را در خدمت غريزه قرار دهد و غريزه 
بر او تجلي پيدا كند، چه بســا زيبا باشد ولي اخالقي نباشد 
مثًال خوردن و آشــاميدن يك رفتاري غريزي است. حيوان 
و انســان فرقشان در اين اســت كه اگر غذاي حيوان را در 
آخورش بريزيد مي خورد، در توبره بريزيد مي خورد، در جاي 
كثيف باشد مي خورد، در جاي تميز هم باشد مي خورد. براي 
او فرقي نمي كند كه محل اقامتش كاشــي كاري شده باشد، 
يا سياه و دوداندود، ولي انسان اين چنين نيست. سفره آرايي 
مي كند و زحمت مي كشــد تا آن غذايش را زيبا كند، يعني 
آن زيباگرايي را روي آن اعمال و پياده مي كند. انســان هر 
نوع غذايي را نمي خورد، به ظرف غذا و به فرم غذايش توجه 
مي كنــد. لذا مي بينيم كه در طي تاريخ هرچه جلو آمده ايم، 

غذاهاي انسان متنوع تر و جديدتر شده است. 
براي حيوان تفاوت نمي كند كه غريزه جنسي اش را در كجا 
ارضا كند؛ ارضاي غريزه برايش مهم است. ولي انسان نسبت 
به اين رفتارها چارچوب دارد، غريزه اش را كنترل مي كند كه 

در خلوت باشد.
انســان، زيبايي را با غريزه پيوند مي زند. در انســان غريزه 
و فطرت به هم كمك مي كنند. زماني اصل بر اين مي شــود 
كه فطرت را به نفع غريزه كنــار بزنيم؛ يعني ما غذايمان را 
مدام زيبا كنيم كه اشــتهايمان باز شــود و غريزه مان پاسخ 

ما نيم رخ روان شناختي دانش آموز را بايد در 
توليد برنامه درسي ترسيم كنيم
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بگيــرد. زمان ديگر غريزه در خدمت فطــرت قرار مي گيرد. 
فطرت انســان ميل به خلود و جاودانگــي دارد. براي اينكه 
بقا داشــته باشد توالد و تناســل مي كند. اين در خدمت آن 
است. يا كار علمي مي كند و كار خيري انجام مي دهد تا قوام 
پيدا كند. ميل خلودش در اينجاســت كه نسبت به خداوند 
متعال تعلق خاطر دارد و غرايزش را با قدسّيت گره مي زند. 
لذا مي بينيم كه مثًال حتي عمل جنســي اش را با بســم اهللا 
الرحمن الرحيم شروع مي كند، زيرا مي خواهد اين رفتار هم 
با نام خدا قداست پيدا كند و فطري و معنوي شود. او برايش 
اطفاء غريزه جنسي يك عمل صرفًا حيواني نيست. آن هايي 
كه غريزه گرا هســتند برايشان فرق نمي كند ولي آنكه انسان 
اســت و حيات معقول و حيات طيبه مي خواهد جور ديگري 

عمل مي كند. 
منظور ما از طرح رويكرد شــكوفايي فطرت و حيات طيبه 
اين است كه انســان از حيوان ممتاز شود. انسان اسالمي از 
آن انساني كه فقط عقالني عمل مي كند، ممتاز شود. انسان 
اسالمي از كســاني كه معنويت را بدون خدا قبول كرده اند، 
ممتاز شود. در واقع اگرچه هم غريزه پرستان و هم هندوهايي 
كه مرتاضي مي كنند معنويت دارند، ولي منظور ما معنويتي 
است كه به فطرت الهي يا توحيدي تعلق خاطر داشته باشد. 
برنامه درسي ما بايد با پنج عنصر تعقل، ايمان، علم، عمل و 
اخالق و چهار عرصــة خود، خدا، خلق و خلقت ارتباط پيدا 
كند. لذا در برنامه هاي درسي، چه در دورة ابتدايي و چه در 
دورة اول و دوم متوسطه، به تناسب موضوع، بايد در مفاهيم 
آموزشي، درسي و تربيتي خودمان با اين الگو، رابطة متناظر 
و شــبكه اي برقرار كنيم. الگوي هدف گــذاري ما در برنامة  
درسي، شبكه پنج عنصر و چهار عرصه در حوزه هاي تربيت و 
يادگيري يا ساحت هاي تعليم وتربيت است. يعني اين شبكه 
بايد به واقعيت تبديل شود. يك متغير مهم ديگري كه اينجا 
خودنمايي مي كند متغير دانش آموز اســت، به معناي كسي 
كه مي خواهد به رشــد فكري، عاطفي و رواني برسد. در اين 
فرايند بايد نيم رخ روان شناختي دانش آموز را در توليد برنامه 
ترســيم و به  آن توجه كنيم. در دورة ابتدايي، ۶ ســال اول، 
دانش آموز ما ويژگي هاي روان شناختي خاصي دارد كه عمدتًا 
به احســاس و عاطفه بســتگي دارد. لذا آنجا بايد فطرت را 
در ارتباط با احســاس و عاطفه اش شكوفا كرد. در دورة اول 
متوسطه يا در سال هاي آخر دورة  ابتدايي، يك نوع عقالنيت 

و چون و چرا كردن، نوعي استقالل گرايي و استدالل خواهي 
در او ظهور مي كند. لذا برنامه درســي بايد در پاسخ به اين 
تجليات روان شناختي تنظيم شود تا بتواند پنج عنصر را ارتقا 

دهد و چهار عرصه را موّسع كند. 
در دوره دوم متوســطه، اين معنا به كمال انتخاب و اختيار 
رســيده اســت يعني غير از  آنكه بايد به سؤاالت عقالني او 
پاسخ داد، بايد به ارزيابي انتخاب او هم احترام گذاشت. يعني 
او مي خواهد دو امر عقالني را در كنار هم بگذارد و برگزيند. 
در ايــن برگزيدن، ما بايد زمينه را فراهم كنيم تا به تجلّيات 
فطري، مانند پاســخ دادن به كنجكاوي، توسعة علم و اقناع 
كردن ذهن او توجه كنيم. به نظر من، در دوره متوسطه، يك 
كار آموزشي ـ تربيتي كه منطبق با فطرت باشد، كاري است 
كــه بتواند ذهن ها را قانع، قلب ها را آرام و عمل ها را تصحيح 
كند. يعني اقدام مبتني بر اخــالق اتفاق بيفتد. هر رفتاري 
كه توانست اين سه مسئله را با همديگر انجام دهد، رفتاري 
تربيتي ـ فرهنگي، اقدام آموزشي و پرورشي و مقبول است. 
اما اگر چنين نشــد اين كارها ابتر است. هرچند ما اسمش 
را كار فرهنگي، كار علمي و آموزشــي بگذاريم. كار علمي و 
آموزشي بايد پيامدهايش اثربخشي در اقدام و عمل مخاطب 
يا دانش آموز باشــد. لذا اگر كسي بگويد كار فرهنگي كرديم 
مثًال صد باب كتابخانه درست كرديم، خوب مي گوييم: «ثم 
ماذا؟» بعد چه؟! هزار تا ســينما درســت كرديم، كار هنري 
كرديم، «ثم ماذا؟» آيا به اقناع ذهني دانش آموز انجاميده و 
پرسش هاي او را جواب داده است؟ به آرامش باطني او كمك 
كرده اســت؟ و يا رفتارهاي فردي و اجتماعي او را مبتني بر 

عقالنيت و ايمان تصحيح كرده است؟
اگر چنين اســت موفق بوده ايم. در برنامه درســي، الگوي 
ارزشيابي بايد مطابق الگوي هدف گذاري آن باشد. در صورت 
تحقــق اين امر برنامه موفق درســي اســت، يعني در عين 
پاســخگويي به ســؤاالت باال هدف ها نيز محقق شود وگرنه 
تنها كتاب درسي نوشــتن، اقدام آموزشي ـ تربيتي نيست. 
بايد مؤلفه هــاي مختلف تعليم وتربيت ماننــد معلم، كتاب، 
فضــا و تجهيزات، همه، كمك كنند تا دانش آموز وقتي دورة 
مدرسه را به پايان مي رساند. «برونداد» نهايي اش يك انسان 
واجــد مراتبي از حيات طيبه باشــد. حيات طيبه هم يعني 
اينكه ذهنش مســتدل و قانع، قلبش آرام و رفتارش، زيبا و 

اخالقي باشد.

 درمـورد چالش هاي كنكـور و تدابير نحوه 
ورود دانـش آمـوزان جديـد بـه تحصيـالت 

تكميلـي توضيـح دهيد.
«كنكور، نظام آموزشــي كشور را بي اعتبار كرده، به صورت 

كار آموزشي  ـ  تربيتي منطبق با فطرت، كاري 
است كه ذهن ها را قانع، قلب ها را آرام و 
عمل ها را صحيح كند
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يك مافيا درآمده و نمي گذارد كارها درســت انجام شــود. 
كنكور همچون دندان فاســدي است كه قابل ترميم نيست، 
بايد كنده شود. زيرا امروز اهداف تربيتي مندرج در دورة دوم 

متوسطه را تعطيل كرده است».
سال هاســت كه در مــورد كنكور، حــرف مي زنم. بعضي 
وقت ها راه كارهايي براي حذف اين آزمون پيشنهاد كرده ام؛ 
چه زماني كه دبير كل شــوراي عالي آموزش وپرورش بودم؛ 
كه ســوابقش هم موجود اســت، و چه زماني كه به سازمان 
پژوهش آمدم. براي حذف كنكور يك عزم جدي مي خواهيم، 
اما آن عزم فعًال وجود ندارد. مجلس و دولت، يعني آن هايي 
كه قانون حــذف كنكور را تصويب كرده انــد و آن هايي كه 
بايــد اجرا كننــد، مي دانند كه گروه هاي فشــار، و به تعبير 
من گروه هاي مافياي كنكور، نمي گذارند كار درســت شود؛ 
مگــر آنكه مجلس و دولت محترم بگويند: «َو َلو بلِّغ ما بََلغ» 
. ما تصميم داريم كنكور حذف شــود و هرچه شــد، بشود 
ولي حذف كنيــد. كنكور تبعات و خطراتي مثل كال س هاي 
كنكور، آموزشگاه هاي كنكوري كه براي تمرين ها و آشنايي با 
تست ها مي گذارند و... دارد كه اعتبار آموزش وپرورش رسمي 

را پايين مي آورد. 
كنكور يك اعتبار دروغين و پوشــالي به مؤسسه ها و مراكز 
آموزشــي مي دهد و اغلب دانش آموزان با مهارت تست زني 
توانســته اند به دانشــگاه ورود پيدا كنند. معلوم نيست همة 
كساني كه به دانشگاه وارد مي شوند، و اين رتبه ها را مي گيرند 
محصول علمي مؤسســه ها و مراكز آموزشــي باشند. ضايعة 
بعدي كنكور اين است كه اهداف تربيتي دورة دوم متوسطه 
دستخوش كنكور مي شود، به عبارتي، اهداف تربيتي مندرج 
در دورة دوم متوسطه تحريف و حتي تعطيل مي شود. مشكل 
ديگــر، تبديل افتخار واقعي به افتخار بدلي در قبولي كنكور 
است. يعني ما نخبگي و برتري را فقط در كنكور مي بينيم، در 
حالي كه دانش آموزان ما داراي استعدادهاي متنوع هستند و 
مي توانند برگزيدگان و نخبگان دانش آموزي در حوزة ادبيات، 
حوزة ورزش، حوزة هنر، حوزة فّناوري و كار هم باشــند. اما 

همه اين ها تحت الشعاع كنكور و پذيرش در دانشگاه است.
مدرسه بايد بتواند بگويد من چند نفر قهرمان ورزشي، دارم، 
چند نفر هنرمند تربيت كرده ام و چند نفر تربيت شده اند كه 
اين ها دست هايشان ورزيده است و مي توانند كار كنند؟ ولي 
ما هيچ كدام از اين ها را در آمار و ارقام نداريم؛ فقط مي گوييم 
قبولي دانشگاه، آن هم فقط در چند رشته و در چند دانشگاه. 
متأسفانه دامنة  اين افتخارهاي كاذب به مسئولين مي رسد. 
وقتــي مي خواهند بگويند كه ما خوب كار كرديم، مي گويند 
رتبه ما در كنكور فالن بوده و االن فالن شــده اســت. من 
نمي گويم زحمت و تالش آموزشــي صورت نگرفته است، اما 

كنكور به يك معضل تبديل شده و دندان فاسدي 
است كه بايد كنده شود و ترميم شدني نيست
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باالخره برخي خودشــان به دنبال همين مؤسسات و مراكز 
هســتند. آخرين جمله اي كه مي توانم در باب كنكور بگويم، 
اين است كه كنكور يك بيماري مسري است كه تنها به دوره 
متوسطه محدود نمانده و دامن گير دوره هاي قبلي آموزشيـ  

تربيتي هم شده و به آن ها سرايت كرده است. 
«ما به دنبال آن هســتيم كه اصًال كنكور را حذف كنيم، به 
دنبال آموزش تست نيستيم. بلكه مي خواهيم مهارت را آموزش 
دهيم. آموزش مهارت اين نيســت كه بگوييم نثر چيســت؟ 
يا اين است و آن نيســت. بلكه بايد بنويسم تا مهارت نوشتن 
نثر را پيدا كنم. لذا عنصر اول تفكر و عنصر دوم، عمل اســت. 
وقتي شما نويسندگي را مطرح مي كنيد بايد بگوييد دانش آموز 
بنويسد و شعر بسرايد. كنكور مهارت زندگي نيست، فقط مهارت 
تست زدن است و في نفسه خودش موضوعيت ندارد. حاال اگر 
ادبياتش در اختيار موضوع قرار بگيرد چيز ديگري اســت. شما 
نمي توانيد فالن نويسندة اديب را كه هيچ قرابت فكري با شما 
ندارد و به ارزش هاي شما هم اعتقاد نداشته باشد، انكار كنيد و 
بگوييد ادبيات او پايين است ولي حاال شما فرض كنيد كه كنكور 
را تست زدن بگيريد، بعد از كنكور، كارايي تست كجاست؟ اين 
دانش آموز چه موقع مي خواهد دوباره اين چهار جوابي را به كار 
بگيرد؟ چهار سال تســت مي زند تا مهارت كنكور را به دست 
آورد، برود دانشگاه، بعد از اينكه وارد دانشگاه مي شود اين مهارت 
به دردش نمي خورد. چيزي  يك بار مصرف اســت. به نظر من، 
كنكور، اصًال يك مسابقه نيست. هركس كنكور را طراحي كرده، 
يك معضل طراحي كرده اســت. مثل قرعه كشي است. يعني 
زماني ما نمي دانيم چيزي را به چه كسي بدهيم؛ به اين بدهيم 
يا به آن؟ قرعه كشــي راه حق نيســت بلكه راه حل است! قرعه 
مي كشيم و مي پرسيم كه طرفين راضي هستيد؟ قرعه مي كشيم 
كه به هر كس اصابت كرد به او بدهيم. اين يك راه حل اســت، 

راه حق نيست! 
ما سرنوشــت انســان ها را بــه كنكور گــره زده ايم مثل 
آيين نامه رانندگي، فرد يك بار بايد امتحان علمي بدهد تا از 
پايه دوازدهم به دانشــگاه ارتقا پيدا كند، و به قولي، امتحان 
آيين نامه اش را قبول شــده است، حاال مي خواهد يقين كند 
كه در كدام دانشگاه درس بخواند و به تعبير ديگر ماشينش 
را در كدام دانشــگاه براند، كنكور امتحان شهر است. فردي 
بايد ۳ بار بيايد امتحان بدهد، اگر توانست و قبول شد، وارد 

شود وگرنه برود جاي ديگر.

در ســال هاي اخير كنكورمان به رشــته تجربي اختصاص 
دارد. ۵۰۰ هزار نفر داوطلب رشــته پزشــكي هســتند! آيا 
۵۰۰ هزار نفر پزشــك مي خواهيم؟ معلوم است كه نه. نظام 
برنامه ريزي معيوب است. فرض كنيم كه همه اين ها استعداد 
پزشــك شدن را دارند، آيا كشــور كشش ۵۰۰ هزار پزشك 
را دارد؟ چرا برنامه ريزان ما چشــم انداز ۲۰ ساله آيندة بازار 
كار را نمي دهند؟ االن اين بازار كار در مورد جذب پزشــكي 
هم يك گول زنك است، وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش 
پـــزشكي در اين  ســال ها انصافًا زرنگي و چيره دستي كرد. 
وزير محترم بهداشت طرح اجراي نظام سالمت را اجرا كرد. 
نظام ســالمت معلوم كرد كه چقدر پزشك خانواده و چقدر 
تخــت مي خواهد، اين ها را افزايش داد، يك عده را براي ۳۰ 
سال آينده اســتخدام كرد، معلوم نيست كه ده سال آينده 
هم همين قدر بخواهد. االن همه چشم دوخته اند كه پزشكي 
مي رويم، پزشكي نشد، دندان پزشكي مي رويم، دندان پزشكي 
نشد، داروســازي يا علوم آزمايشگاهي مي رويم، زماني همه 
اين ها پر مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟ اگر مي توانستند مثل 
هند عمل كنند يعني زماني كه پزشك زياد شد. صادر  كنند 
حرفي نبود. نظام ديپلماســي ، نظام كار، وزارت تعاون و رفاه 
ما چقدر از كشــورهاي ديگر پذيرش گرفته اند كه برايشان 
پزشك صادر كنند؟ اگر روي اين موضوع كار شود هم وجهة 
علمي كشــور ما را باال مي برد و هم به كار صادرات و واردات  
رونق مي بخشد. در زمينه هاي ديگر مانند فني وحرفه اي هم 
مي توانيم صادرات داشته باشــيم. ما االن در فني وحرفه اي 
به دنبال آن هســتيم كه نظام و اســتانداردهاي آيسسكو را 
وارد كنيم، يعني صنعتكار ما براساس آيسسكو آموزش ببيند 
تا فردا بتواند در عراق، تركيه، لبنان و ســوريه، افغانســتان، 
پاكستان و چين برود از مدرك فناوري و مهارت بين المللي 
استفاده كند، اين مي شود صادرات نيروي كار. ما نبايد اجازه 
دهيم ديپلم، ليســانس و فوق ليســانس مان همه فلج، بدون 
مهارت و بدون كار شــوند. اين بي اعتبارسازي نظام آموزشي 

كشور است.

 جايـگاه دروس جديـد در جـدول برنامـة  
درسـي دورة دوم متوسـطة را تبيين كنيد.

مــا همــه درس هــا و عناوين درســي را بســتر تحقيق 
الگوي هدف گــذاري برنامه درســي ملي مي دانيــم. البته 
تقســيم بندي هاي: رويكرد شــكوفايي فطرت، دستيابي به 
مراتبــي از حيــات طيبه، پنج عنصر و چهــار عرصه، حصر 
عقلي است، يعني تقســيم بندي هاي عقالني است. اما آنچه 
ما مي خواهيم اين است كه براي اين ها بستري درست كنيم 
تا محقق شود. تقسيم بندي هاي ما اعتباري است. در برنامه 

ما نبايد اجازه دهيم ديپلم، ليسانس و 
فوق ليسانس هاي ما بدون مهارت و كار شوند، 
اين بي اعتبارسازي نظام آموزشي كشور است
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درســي جمهوري اسالمي ايران و در برنامه درسي ملي، ۱۱ 
حوزه تربيت و يادگيري پيش بيني كرديم. اين تقســيمات 
ممكن اســت در كشوري ۱۳ حوزه باشد و در كشوري ديگر 
۱۰ حوزه؛ چه بســا در ســال هاي بعد در برنامه تجديدنظر 
كنيم و اين ۱۱ حوزه به ۹ حوزه يا ۱۲ حوزه تغيير يابد. اين  
تقســيم بندي ها فرق نمي كند؛ زيرا اعتباري است و از حيث 
اعتباري بودن و موضوع و مخاطب تقسيم شده است. ما ۱۱ 

حوزة يادگيري ـ تربيتي پيش بيني كرديم كه شامل:
۱. حكمت و معارف اســالمي؛ ۲. قرآن و عربي؛ ۳. زبان و 
ادبيات فارســي؛ ۴. فرهنگ و هنر؛ ۵. سالمت و تربيت بدني؛ 
۶. كار و فناوري؛ ۷. علوم انســاني و مطالعات اجتماعي؛ ۸. 
رياضيــات؛ ۹. علوم تجربي؛ ۱۰. زبان هاي خارجي؛ ۱۱. آداب 
و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده اســت. اين يازده حوزة 
تربيــت و يادگيري را در دورة  ابتدايي به صورت تلفيقي ارائه 
مي كنيم چون نمي خواهيم و امكان هم ندارد هركدام از اين 
حوزه ها به يك كتاب درسي تبديل شود. اين ها مجموعه اي 
هستند كه بسترهاي متوازني را بايد ايجاد كنند. يعني وقتي 
ادبيات فارســي را ارائه مي كنيم، در دلش هم علوم باشد هم 
معارف اسالمي. اين تلفيقي است. لذا مي بينيد كه كتاب هاي 
درسي اين دوره محدودتر است و بيش از ۵ـ۶ عنوان نيست. 
اما به دوره متوسطه كه مي رســيم بخشي از اين ها نيازمند 
توسعه مفهوم اســت. در توســعة مفهوم، ضرورت دارد كه 
بعضي را بيشــتر توضيح دهيم مثــًال در آداب و مهارت هاي 
زندگي امكان دارد بخشي از آن را در علوم و فنون و بخشي 

از آن را در اخالق ارائه دهيم.
در اين دوره، برنامه درسي ملي، به شدت نيازمند پاسكاري 
در حوزه هاي ياددهي ـ يادگيري اســت. البته با اين معنا و 
شــرط كه موقعيت هاي ياددهي ـ يادگيري را ايجاد كنيم. 
يعني ۱۱ حوزة تربيت و يادگيــري با فراهم آوردن عناوين 
دروس متعدد و فضاهاي متعدد، مي خواهد موقعيت ياددهي 
ـ يادگيــري و تربيتــي ايجاد كند. لذا كتــاب براي ما اصل 
نيست. مي خواهيم با كتاب موقعيت يادگيري ايجاد كنيم. لذا 
در بعضي از اين ها، عنوان هاي درسي تازه اي مثل آزمايشگاه 
را ايجاد كرديم كه در برنامه هاي سابق نبوده يا كم رنگ بوده 
اســت. يكي از عوامل و عناصر شكوفايي فطرت، عمل است. 
بخشي از اين عمل، اقدامات اخالقي است. مثل عمل عبادي، 
عمل سياسي و برخي نيز عمل علمي است، يعني عمل هايي 
اســت كه در حوزة علــم اتفاق مي افتد. مثــًال وقتي كه ياد 
مي گيريم خداوند متعــال در بين پديده هايش قانون گذاري 
كرده و يك سنتي را گذاشته؛ يا يك پديده و فنومن طبيعي 
وجود دارد كه آب در صد درجه جوش مي آيد، اين يك قاعده 
است و ما مي خواهيم. اين قاعدة صد درجه جوش آمدن آب 

را دانش آموز استقراء كند و ببيند آيا همه جا صد درجه است 
يا بسته به مكان تفاوت دارد؟

اين آزمايش اگر در هر جا تحت شرايط يكسان انجام شود 
نقطة جوش آب صد درجه است، پس از اين استقرا مي گوييم 
صد درجه؛ قانوني اســت كــه خداوند متعــال در طبيعت 
گذاشته است. آزمايش، مفاهيم ذهني را به نمونه هاي عيني 
تبديل مي كند و مي تواند قضاوت ها را صحيح تر و ســريع تر 
كند. ما نيازمند بوديم كه به آزمايشــگاه بها دهيم. حاال نوع 
آزمايشگاه متناســب با شرايط مي تواند فرق كند. يك موقع 
مي تواند آزمايشگاه كوچك و عيني باشد، زماني مي تواند يك 

آزمايشگاه بزرگ يا حتي يك آزمايشگاه مجازي باشد.
يكي از بحث هاي، جديد ما تفكر اســت كــه در برنامه هاي 
درسي قبلي نداشته ايم ولي حاال در پاية  اول تا ششم بحث تفكر 
را تلفيقي آورده ايم. در پاية ششم كتاب تفكر و پژوهش را مطرح 
كرديم. در دورة اول متوسطه، دو سال تفكر و سبك زندگي را 
آورديم، يعني زندگي ما بايد مبتني بر تفكر و عقالنيت باشد. 
در پاية دهم، كتاب جديدي به نام تفكر و سواد رسانه اي آمده 
است. سؤال اين اســت چرا تفكر را در رابطه با سواد رسانه اي 
مطرح كرديم؟ در جواب بايد گفــت: چون در جامعة امروزي 

بايد همه عوامل و عناصر كمك كنند تا برونداد 
نهايي، دانش آموز يك انسان واحد با مراتبي از 

حيات طيبه باشد
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بحث رسانه يك پديدة فراگيري شده است كه خودش نيازمند 
يك سواد و دانش است، و اين سواد و دانش نيز بايد مبتني بر 
تفكر باشــد. حاال ما بايد هم امكان انديشيدن را برايش فراهم 
كنيم و هم روش انديشيدن را، بنابراين بايد تفكر سواد رسانه اي 
را بــه او بياموزيم. به عنوان يك الگو، بايد به دانش آموزمان ياد 
بدهيم، كه هر خبري را كه مي شنود، اعّم از خبر سياسي، خبر 
علمي، خبر تاريخي و... بپرسد كه منبع اين خبر كجاست؟ چرا 
توليد شده است؟ چگونه توليد شده است؟ اصلش چيست؟ و 
اگر اين چيســتي و چرايي و چگونگي را بتواند جواب دهد آن 
وقت مي فهمد كه پشت خبر چه غرض هايي مي تواند باشد و آيا 

براي او مفيد است يا مضر.
امروزه در جامعة ما، با يك پديده اي به نام سوءظن و بدبيني 
مردم نســبت به يكديگر و امور، مواجه هســتيم. خيلي از ما 
هميشــه نيمة خالي ليوان را مي بينيم. هــر كس در نگاه اول 
مي گويد چرا خالي است. شايد در انسان اين نگاه غلبه داشته 
باشد. در روايات داريم كه حضرت امام محمد باقر(ع) با تعدادي 
از صحابه مي رفتند، به جايي رسيدند. يك الشه سگ را ديدند. 
هر كس دماغش را گرفت و گفــت چه بوي گندي دارد! امام 
فرمود چــرا اين طور مي گوييد؟! چرا نگفتيد اين عجب هيكل 
تنومندي دارد. وقتي زنده بوده چه حيوان باوفايي بوده است! و... 
يعني توصيف تان كامل باشد، چرا منفي مي بينيد. نگاه هنري، 
يعني نگاه زيباشناسانه و نگاه زيباشناسانه يعني پاسخ دادن به 
آن نياز فطري يعني دوســت داشتن زيبايي ها. اگر بتوانيم در 
جامعه، اين نگاه را ياد بدهيم و اين گرايش را تقويت كنيم كه 
در زندگي زيبايي ها را ببينند، زيبايي ها را بشناسنند و در خلق 
زيبايي ها ايفاي ســهم كنند، آن وقت مي توانيم جامعه را زيبا 
ببينيم؛ در نتيجه سوءظن هايمان كاهش پيدا مي كند و خانه ها 

و زندگي هايمان هم درست مي شود.
در ارتباط با حيات طيبه و شكوفايي فطرت، به حوزة تربيت 
و يادگيــري فرهنگ و هنر مي رســيم. در اين حوزة تربيت و 
يادگيــري، به درس هنر مي پردازيم. اما هنــر را در دورة دوم 
متوسطه از آن جهت كه دانش آموز ما نقاشي كند و خط بكشد 
نمي بينيم، بلكه به نوعي فلسفة هنر را داريم به او القا مي كنيم 
كه ماهّيت هنر چيست؟ مكانيسم خلق هنر چيست؟ چرا بايد 
از هنر و زيبايي ها اســتفاده كنيــم؟ يا به تعبيري، آن گرايش 

زيباشناختي و زيبايي شناسانه ما بايد چگونه باشد؟ بحث كارگاه 
توليد و كارآفريني و محيط  زيســت هم در همين مورد تفسير 
مي شــود، مثًال االن يكي از پديده هاي خطرناك كه در زندگي 
انســان ها خودنمايي و انسان ها را تهديد مي كند، از بين رفتن 
محيط  زيست است. آيا انسان در قبال اين محيط  زيستي كه از 
آن بهره برداري مي كند، مسئوليت هم دارد يا نه؟ آيا هر كس 
بايد به اندازه قدرتش از محيط  زيســت بهره مند شود حتي اگر 
براي نســل هاي آينده هم نماَند؟! آيا در استفاده و بهره گيري 
از محيط زيست آزادي كامل داريم يا محيط  زيست سرمايه اي 
است كه همة نسل هاي بشري بايد از آن بهره مند شوند؟ روشن 
است كه ما بايد به اين سرمايه بيفزاييم. بحثمان اين است كه 
اگرچه در كودكي به محيط زيست توجه داريم، ولي دانش آموز 
ما بايد بداند كه با محيط زيست و اين پديده ها چگونه برخورد 
كند. البته امسال، كتاب محيط زيست جديد است و نمي توانم 
ادعــا كنم كه بهترين كتاب براي اين درس اســت و بي نقص 
خواهد بود. بايد حتمًا صاحب نظران نظر دهند و ما اين كتاب را 
مواظبت كنيم تا به دام زمين شناسي محض، جغرافياي محض 

و زيست شناسي محض نيفتد.
اين دانش و كتاب بايد يك دانش بين رشته اي و نيم نگاهي به 
جغرافيا، زمين و زيست داشته باشد. بيشتر يك كتاب انساني 
است تا اينكه يك كتاب فني از جنس شناخت طبيعت باشد. 
به عبارت ديگر مي خواهد رفتارهاي انسان در برابر طبيعت را 
تنظيم كند و به اين نكته بايد توجه كنيم. اقدام و آرزوي ما اين 
است. اگر محتواي كتاب ما غير از اين بود همكاران بايد نسبت 
به رسيدن به اين معنا كمك كنند. اين كتاب را زيست شناسي 
ننوشتيم كه دبير زيست شناســي فكر كند متعلق به اوست، 
جغرافيا ننوشتيم كه بگوييم متعلق به دبيران جغرافياست، يا 
طوري ننوشتيم كه بگوييم متعلق به دبيران شيمي يا فيزيك 
اســت. بلكه مجموعة دانش بين رشــته اي اســت. چه بسا در 
سال هاي آينده بتوانيم پيشنهاد كنيم كه براي دوره دكتري و 
ارشد اين رشته نيز در دانشگاه فرهنگيان اقدامي انجام گيرد. 
اين، يك دانش انســاني و به تعبيري زيست شناسي جمعي و 

جامعه شناختي زيستي است كه بايد به آن توجه كنيم.

 نظـر شـما دربـارة آمـوزش دبيـران دوره 
آموزش  هـاي  برگـزاري  و  متوسـطه  دوم 

چيسـت؟ الكترونيكـي 
بــا آموزش هاي ضمن خدمــت به صــورت الكترونيك و 
به صورت محض، موافق و همراه نيســتم. اما متأسفانه يك 
سري مســائل و مشــكالتي در اجرا هســت كه مجبوريم 
آموزش هايمــان را الكترونيكي اجرا كنيــم. بخش آموزش 

نگاه هنري، يعني نگاه زيباشناسانه و نگاه 
زيباشناسانه يعني پاسخ دادن به آن نياز فطري 
يعني دوست داشتن زيبايي
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معلمان مــا فقط آموزش نيســت، بلكه تربيــت معلم نيز 
اســت. بايد به اين مســئله توجه كنيم كه «تربيت  معلم» 
را به «آمــوزش معلم» تبديل نكنيم. لــذا در تربيت معلم، 
گفت وگوهاي بين معلمــان، بين   مؤلف و معلم، گفت وگوي 
بين اســتاد و معلم، گفت وگوي شبكه اي معلمان با يكديگر 
و ديــدن رفتارهاي هم مي تواند آن هــا را در توانمندي هاي 
حرفــه اي خود باال ببــرد و تربيت كنــد. االن، به ضرورت، 
نيازمند هستيم كه بخشي از آموزش هايمان به صورت ضمن 
خدمت مجازي اجرا شــود. از معلمان محترم درخواســت 
مي كنم اگر اين آموزش ها پاســخگوي نيازهاي آن ها نبود، 
نســبت به ارتقاي ســطح دانش و مهارت هاي خودشان در 
تيم هاي مشــتركي كه با همكارانشان تشــكيل مي دهند، 
دانش و فنــون معلمي خود را افزايش دهند. ما پيشــنهاد 
كرديم كه مدرسان استاني حضوري تربيت شوند تا در حين 
تنظيم و اجراي برنامه ها، بتوانند از معلماني كه اين درس ها 
را گرفته اند پشــتيباني كنند. البته در گروه هاي درسي هم 
يك ســامانة پشــتيباني را طراحي خواهيم كرد كه بتوانيم 
اين كار را انجام دهيــم، ولي گفت وگوي جدي من با مركز 
آموزش نيروي انساني اين بوده است كه فرصتي فراهم شود 
تا همكاراني را كه دروس جديد را انتخاب مي كنند به صورت 
مداوم آموزش دهيم و فاصله بين برنامه قصد شــده و اجرا 

شده زياد نباشد.
اساســًا يكي از خطــرات پيش روي ما اين اســت كه عدم 
آموزش، به ناكارآمدي برنامه تفسير شود؛ يعني اگر يك درس 
و برنامة تربيتي خوب عرضه نشود و افراد به متغيرات مختلف 
توجه نكنند  شــايد اين گونه قضاوت شود كه برنامه ناكارآمد 
بوده است. هم معلمان و هم بيروني ها ممكن است اين فكر را 
بكنند و بگويند چرا سند تحول تغييراتي ايجاد نكرد؟ لذا بايد 
به الزامات حســن اجراي برنامه هم پاي بند باشيم. الزامات هم 
اين اســت كه ما برنامه درســي خوب و تربيت معلم حرفه اي 
داشته باشيم؛ يعني معلمي كه بتواند نقش پژوهشگر و الگو را 
ايفا كند. همچنين مديريت آموزشي ما به عنوان راهبر آموزشي 
عمــل كند. در واقع هم لوازم و تجهيزات تدريس دروس و هم 
قوانين و مقررات بايد براســاس اين سند فراهم شود. هميشه 
دوست داشتم بخش هاي ديگر نيز پا به پاي برنامة درسي جلو 
بيايند ولي اين طور نشد و انصافًا در اجراي سند تحول، برنامة  

درسي ملي غريب مانده است.
تأليف كتاب هاي درســي را در راســتاي برنامة درسي ملي 
اجرايي كرديم، آن هم نه به ارادة شــخصي مان، بلكه بر حسب 
تصويب برنامه و ابالغ آن از طرف شوراي عالي آموزش وپرورش. 
در راستاي اين اجرا، همپاي ما، يا به موازات ما و يا در تعقيب 

حركت برنامة  درســي، معلم به اندازة الزم تربيت نشد، فضا و 
تجهيزات نيز به همان اندازه فراهم نگرديد و متعاقب آن اجراي 
قوانين و مقررات مربوط به برنامه درسي ملي آن قدر اشاعه پيدا 
نكرد. مثًال ما در دورة ابتدايي، نظام دوري را پيش بيني كرديم 
كه دو تا سه سال داشته باشــيم، ولي اين اتفاق نيفتاد. ما در 
برنامه درســي ملي، رويكرد فعال در توليد محتوا را پيشنهاد 
كرديم. جلســات آموزشي ۴۵ دقيقهـ  ۵۰ دقيقه اي را در دوره 
ابتدايي پيشنهاد كرديم كه اين ۴۵ دقيقهـ  ۵۰ دقيقه در اجرا 
تغييــر يافت و كيفيت آموزش جلســات پايين آمد. ظاهراً در 
عمل دو وقت ۳۵ دقيقه و دو ۴۵ دقيقه (۹۰ دقيقه) است، در 
طول ۹۰ دقيقه نه تنها دانش آموز ابتدايي، بلكه دانش آموز دورة 
اول متوســطه نيز نمي تواند از وقت درست استفاده كند. ما در 
دانشگاه هم اين حوصله را نداريم، معلم هم توانايي آن را ندارد، 
مخصوصًا معلماني كه باالتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به 

نوعي فرسودگي سراغ آن ها رفته است.
درســت اســت كه خبرگي دارند، با تجربه هســتند، اما 
اســتعداد بدني آن ها كفايت نمي كنــد كه ۷۰ دقيقه يا ۹۰ 
دقيقه ســر كالس صحبت يا يك فعاليت را راهبري كنند. 
تراكم كالس ها هم با برنامه متناسب نشد، لذا در اين زمينه 
نيــز غربت داريم. اما ناچار بوديم ايــن برنامه را اجرا كنيم؛ 
برنامــه را صفر تا صد نكرديم ولي گفتيــم هر مقداري كه 
عملياتي شود اجرا مي كنيم مجدداً تأكيد مي كنم كه حتمًا 

بايد مراقبت ها بيشتر شود.
در برگــزاري دوره هاي ضمن خدمت، برنامه درســي ملي 
بايد خوب تبيين شــود، در سال هاي گذشته و در كالس هاي 
آموزشي مفاد محتواي برنامه سند تحول خوب تبيين نشد و 
دبيران و معلمان ما با سند آشنا نشدند، و سند تا حدودي ابتر 
و غريب مانده اســت، ما نســبت به اين چارچوب بايد متعهد 
و ملتزم باشــيم. آشنايي با برنامه درسي ملي يك امر ضروري 
است. مقام معظم رهبري چند سال قبل فرمودند كه اين سند 
در حد مدرسه هم بايد نفوذ پيدا كند. معلم و مدرسه بدانند كه 
سند تحول از آنان چه مي خواهد. لذا تبيين و آموزش صحيح و 
كامل آن يك ضرورت است. بعضي وقت ها به اين ضرورت توجه 
كرده ايم و بعضي وقت ها هم تنگناهاي مالي، و مديريتي باعث 
مي شود كه به اين ضرورت توجه نشود. اين ضعف وجود دارد و 

بايد اقرار كنم كه اين ضعف از ما است.
٭٭٭

بايد به اين مسئله توجه كنيم كه «تربيت 
معلم» را به «آموزش معلم» تبديل نكنيم
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حرف اصلي سند تحول، 
تغيير ريل از آموزش 
به تربيت است

اشاره
مهندس علي زرافشــان معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش وپرورش، چون هميشه، با روي گشاده 
و صميمانه، دعوت ما را براي گفت وگو درباره مهم ترين 
مسائل آموزش وپرورش، به ويژه موضوعات مرتبط با 
دوره دوم متوسطه، از جمله جدول ساعات درسي، 
تأليفات جديد در پايه يازدهم، كّم و كيف برنامه هاي 
آموزش معلمان، ســند تحول بنيادين و چالش و 
معضل كنكور، پذيرفت و دلســوزانه از مشكالت و 
تنگناها سخن گفت. وي همچنين اميدها، موفقيت ها 
و چشــم اندازهاي روشن نظام آموزشي را، البته در 
صورت هشياري و دقت مجريان نظام آموزشي، براي 
تحقق مفاد ســند تحول و راه هاي تبديل آموزش 
به تربيت برشمرد. متن كامل گفت وگو با اين مدير 
ارشد وزارتي را كه بيش از سه دهه سابقة خدمت در 

عرصة تعليم وتربيت را دارد، با هم مي خوانيم.

٭٭٭

 با توجه به گذشــت يك ســال از اجراي دورة 
دوم متوسطه، دورنماي اين دوره را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
 دورنماي دورة متوسطه در شاخه هاي مختلف متفاوت 
است. در دورة متوسطه، سه شاخه نظري، فني وحرفه اي و 
كاردانش را داريم كه هر كدام از آن ها با توجه به تغييراتي كه 
در دورة متوسطه اتفاق افتاده است، شرايط خاص خودشان 
را دارند. تغييرات شاخه نظري، نسبت به وضع گذشته، در 
حوزة برنامه هاي درسي و اضافه شدن برخي دروس جديد 
است، خصوصًا اينكه اين دروس پاسخگوي برخي از مطالب 
سند تحول است و همان طور كه مي دانيم هدف سند تحول 

هم آماده كردن دانش آموزان براي «حيات طيبه» يا زندگي 
پاك اســت. اين دروس همچنين تاحدي آموزش متوسطه 
را با زندگي فــردي و اجتماعي دانش آموزان پيوند مي زند؛ 
برخي از اين دروس در شاخه فني وحرفه اي و كاردانش هم 
مشترك است، لذا به طور طبيعي همين كاركرد را در آن دو 

شاخة هم خواهد داشت.
قبًال در شاخه نظري، دوره ۱۲ ساله را داشتيم، بچه ها در 
پايه دوازدهم امتحان نهايي مي دادند، االن هم امتحان نهايي 
بــه پايه دوازدهم منتقل خواهد شــد. براي تحقق مطلوب 
برنامة درسي جديد، با چالش هاي جديدي مواجه هستيم. 
البته در شاخة فني وحرفه اي و كاردانش، با توجه به اين كه 
يك دورة ۱۱ ساله به دوره ۱۲ ساله تبديل شده، چشم انداز 
مثبت اســت. زيرا دانش آموزان احتماًال با شايســتگي هاي 
بيشتري براي ورود به بازار كار يا ادامه تحصيل در دوره هاي 
كارداني آماده خواهند شد اما اين كار خالي از چالش نيست 
و ابهاماتي دارد كه در حين عمل آشــكار مي شود. يكي از 
اين چالش ها بحث ۱۲ ساله شدن اين شاخه است و اينكه 
بعد از ۱۲ ســال، مسير ادامه تحصيل و يا بحث ادامه شغل 
بچه ها چه خواهد شد؟ ما جلساتي در اين باره با مجموعه اي 
از ذي نفعــان و همچنين بــا دانشــگاه فني وحرفه اي، كه 
خروجي هاي ما وارد اين دانشــگاه مي شــوند، داشته ايم و 
دو كارگــروه را براي اين كار شــكل داديم يكي «كارگروه 
برنامة درسي» كه در حال طراحي و بازنگري برنامة ۵ سالة 

گفت وگو با مهندس علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه

گفت وگو:  هوشنگ غالمي كليات
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آموزش هاي فني وحرفه اي پيوسته اســت تا از نظر برنامه 
درسي مسير روشن باشد و ديگري «كارگروه اجرايي» است 
تا بررسي كند كه نحوه و شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان 
چگونه خواهد بود و چه مسيري جلوي راه دانش آموزان قرار 

خواهد گرفت.

 جايگاه دروس جديد مانند آزمايشــگاه، تفكر 
و سواد رســانه اي هنر، كارگاه كارآفريني و توليد، 
انسان و محيط زيســت در جدول دروس دوره دوم 

متوسطه نظري را چگونه مي بينيد؟
 درس تفكر و ســواد رســانه اي، ادامه درسي است كه 
از دورة ابتدايــي تحــت عنوان «تفكر و پژوهش» شــروع 
شــد و در دورة اول متوسطه هم ادامه پيدا كرد و هدفش، 
تقويــت قدرت تفكــر و تعقل دانش آمــوزان در مواجهه با 
مسائل است. اين يكي از نيازهاي امروز جامعة ماست و در 
ادبيات آموزش وپرورش تحت عنوان «تفكر نقاد» از آن ياد 
مي شود و زندگي امروز جوامع بشري با توجه به گستردگي 
و تأثيرگذاري رســانه ها، اين ضرورت را ايجاب كرده است. 
بحث هنر را قبًال در دوره متوسطه نداشتيم ولي اخيراً اضافه 
شده است. همچنين توليد و كارآفريني يكي از موضوعات 
مهم امروزة جامعه ماست. همان طور كه مي دانيد چند سالي 
اســت كه در نامگذاري ســال به «توليد»  توجه مي شود. 
باالخره از يك طرف با نســل جوياي كار روبه رو هستيم و 
از طرف ديگر نيز فرصت هاي شــغلي مان محدود است. راه 
برون رفــت از اين وضع، كارآفريني اســت و ضرورت دارد 
دانش آموزان هم در شاخه هاي فني وحرفه اي و كاردانش، با 
موضوع كارآفريني آشــنا شوند و هم به جاي آنكه به دنبال 

شغل باشند، خودشان كارآفرين باشند.
موضوع مهم ديگر، بحث انســان و محيط زيســت است. 
چالش هاي محيط زيســتي، امروزه جــزو موضوعات ملي 
اســت و البته بين المللي هم شده است و همة دنيا درگير 
آن هســتند. براي اينكه بتوانيم كودكان و نوجوانان امروز 
را آماده كنيم تا در آينده زندگي مناســبي داشــته باشند، 
بايد محيط زيست مناسبي براي آنان آماده سازيم. مي دانيد 
كه مسائل زيست محيطي جامعة ما را تهديد مي كند. مثًال 
خوزســتان امسال وضع دشواري در حوزة ريزگردها داشت 
و مردم با مشــكالت جدي روبه رو شــدند. اكنون مسائل 
زيســت محيطي دغدغة جدي مسئولين كشور شده است. 
بحث آلودگي هوا هم كه جزئي از آن است به چالش ديگري 
تبديل شــده و مردم را تهديد مي كند. لذا بحث انســان و 

محيط زيســت را براي فرهنگ ســازي حفظ محيط زيست 
و جلوگيري از تخريب آن وارد برنامه درســي كرده ايم. اما 
اين گونه درس ها چون جديد هستند هميشه براي استقرار 
با يك چالــش روبه رو مي شــوند، معمــوًال در فصل آخر 
راهنماي برنامه درسي اين دروس، استلزامات برنامه درسي 
مطرح مي شود و مي گويد اجراي مطلوب اين برنامه به چه 
چيزهايي نياز دارد. مثًال استلزامات حوزه آموزش اين است 
كه آزمايشگاه داشته باشيم، كارگروه داشته باشيم و به طور 

كلي امكانات موردنياز اجرا را تهيه كنيم.
اوليــن چالش جدي براي دروس جديد مســئله آموزش 
نيروهاي انســاني متخصص يا حرفــه اي براي تدريس اين 
درس هاســت. چالش دوم كه ويژه كشــور ماســت، بحث 
حاكميت كنكور است، و چون اين دروس معموًال در كنكور 
نقشي ندارند ممكن اســت در مدارس به آن ها توجه الزم  
نشــود. اگر چالش اول كه نيروي انساني است حل نشود، 
چالش دوم خيلي جدي تر مطرح مي شــود، يعني عالوه بر 
خود كنكور، نبود نيروي متخصص براي آموزش اين دروس 
باعث به حاشيه راندن آن ها مي شود. لذا بايد اهتمام جدي  
صورت گيــرد و مدارس و مديران و مســئولين مناطق با 
نظارت هايي كه دارند و برنامه هاي توجيهي كه مي گذارند، 
جايگاه ايــن دروس را، هم در زندگــي تحصيلي و هم در 
زندگي اجتماعي و فردي بچه هــا، و جامعه توضيح دهند. 
به نظر مي آيد برنامه هاي خوبي تدارك ديده شده است كه 
ان شــاءاهللا بتواند اجراي خوب آن هــم تحقق اهداف آن را 

براي جامعه فراهم كند.

 نظر شــما درخصوص تأمين و آموزش دبيران 
دوره دوم متوســطه و برگزاري دوره هاي آموزش 
ضمن خدمت به صورت الكترونيكي براي سال آينده 

به ويژه در دروس جديدالتأليف، چيست؟
 امســال براي پاية يازدهم، نسبت به پاية دهم، شرايط 
ما خيلي مطلوب تر است. ســال گذشته چون جدول مواد 
درســي مقداري با تأخير به تصويب رسيد، تأليف كتاب ها 
و آموزش معلمان هم با مشــكل روبه رو شــد، ولي امسال 
جدول مواد درسي سه پايه همزمان تصويب شد و سازمان 
پژوهش از قبل مي دانســت كه با چه دروسي مواجه است 
و چه كتاب هايي را بايد تأليف كند. اكنون نســبت به سال 

٭ درس تفكر و سواد رسانه اي، ادامه درس 
تفكر و پژوهش در دوره ابتدايي است
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قبل در تأليف كتاب هاي درسي خيلي جلوتر هستيم، چون 
كتاب هاي درسي، حلقه اصلي اتصال بقيه عوامل با يكديگر 
اســت. خوشــبختانه در كارگروهي كه تقريبًا از نيمه دوم 
ســال ۹۵ تشكيل شد و مديريت آن را به معاونت متوسطه 
واگذار كردند، از همة بخش هاي ذيربط دعوت كرديم تا در 
اين كارگروه حضــور يابند آن ها نيز برنامه و تقويم اجرايي 
خودشــان را از مهرماه ۹۵ تا مهرماه ۹۶ آوردند و برنامه اي 
براي اقدامات هنربخش تنظيم شــد. مثًال سازمان پژوهش 
در تأليف كتاب هاي درسي چه اقداماتي را بايد انجام دهد؛ 
معاون آموزش متوسطه در بحث آموزش نيروي انساني چه 
كاري بايــد انجام دهد؛ معاون نوســازي در بخش تأمين و 
تجهيز فضا چه كاري بايد انجام دهد. اين تقسيم كار انجام 
و جداول تهيه شــد و ســپس پيگيري برگزاري دوره هاي 
يك ماهه و دريافت گزارش از پيشــرفت كار صورت گرفت. 
كارگروهي كه بــراي تأمين نيروي انســاني و آموزش آن 
تشــكيل شد، متشــكل از معاونت نيروي انساني، سازمان 
پژوهش و معاونت متوســطه بود كــه برنامه ريزي الزم را 
براي اين كار انجام دادند. با توجه به توســعة فناوري هاي 
جديد اطالعات، براي اينكه بتوانيم از ظرفيت هاي تلويزيون 
تعاملي در آموزش معلمان اســتفاده كنيم از سه سال قبل 
رايزني هايي را به عمل آورديم. اكنون اين روند تقريبًا مراحل 
پاياني خود را طي مي كند. از برخي تجربيات گذشته مانند 
فضاي مجازي نيز اســتفاده مي كنيــم. تجربه آن ها را هم 
داريم. ارزيابي هايي هم كه از معلمان شده نشان مي دهد كه 
سهولت دسترسي به فضاي مجازي سبب مي شود معلمان 
بتوانند بدون مشّقت در منزل خود يادگيري را انجام دهند 
و جواب پرسش ها و مشكالت را بگيرند و اين امكان مي تواند 
ما را در كارمان موفق بدارد. امســال به نظر مي رسد حضور 
رسانه هاي ديداري ـ شنيداري براي آموزش معلمان بتواند 
به ارتقاي كيفيت آموزش معلمان كمك كند. خوشبختانه 
در حوزة  آموزش معلمان اتفاق جديدي رخ داده اســت كه 
شاهد شكل گيري مراكز غيردولتي براي برگزاري برنامه هاي  
آموزش معلمان هستيم. بعضي از آن ها رايگان است و برخي 
نيــز با دريافت مبلغي اجرا مي شــود. آن ها نوعًا از ظرفيت 
فضــاي مجازي براي آموزش معلمان اســتفاده مي كنند و 
گاهي نيز از ظرفيت فضاي حقيقي هم بهره مي برند؛ لذا در 
پاية يازدهم، با نوآوري هايي در حوزه آموزش معلمان روبه رو 

هستيم كه مي تواند به ارتقاي كيفيت يادگيري كمك كند. 
كار خوبي هم كه در سال هاي اخير سازمان پژوهش انجام 
مي دهد، توليد بســته هاي «بر فراز آســمان» است كه در 
اختيار معلمان قرار مي گيــرد. مخصوصًا، با توجه به اينكه 
در دوره دوم متوسطه، معلمان، دروس تخصصي را تدريس 
مي كنند لذا هر معلمي بايد بسته تخصصي خود را دريافت 
كند، توليد اين بســته ها كار را سهل مي كند زيرا معلم در 
طول سال تحصيلي مي تواند براي آمادگي خود به اين بسته 
كه به شكل لوح فشرده يا سي دي ارائه مي شود رجوع كند. 
با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد در حوزه آموزش 

منابع انساني، امسال با وضعيت مطلوبي مواجه شويم.

 شيوه و نحوه برگزاري امتحانات نهايي در دورة 
دوم متوسطه را بيان كنيد.

 با توجه به اينكه ساختار آموزشي ۱۲ ساله شده است، 
طبيعتًا امتحانات نهايي، از پايه سوم پيشين به پايه دوازدهم 
منتقل مي شود، مثل گذشتة دور كه نظام ۶-۳-۳ را داشتيم 
و يا دوره اي كه نظام متوســطه چهار ســاله بود. براساس 
آيين نامه موجود كه ۱۰ يا ۱۱ درس به صورت نهايي برگزار 
مي شــد، امتحانات همين تعداد دروس در پاية دوازدهم به 
شــكل نهايي خواهد بود. در حال حاضــر، عالوه بر دروس 
پايه يازدهم، ۴ درس از دروس دورة پيش دانشگاهي هم به 
صورت نهايي برگزار مي شود، چون قانون پذيرش دانشجو، 
سوابق تحصيلي را يكي از مالك هاي پذيرش دانشجو تعيين 
كرده اســت. سوابق تحصيلي نيز شــامل دروسي است كه 
امتحانات آن ها به صورت نهايي و سراسري برگزار مي شود. 
اين امتحانات، بخشي از آن امتحانات پايه يازدهم به عالوة ۴ 
درس از دورة پيش دانشگاهي است. اكنون اين بحث مطرح 
است كه با حذف دوره پيش دانشــگاهي، بتوانيم برخي از 
دروس پاية يازدهم را به صورت نهايي برگزار كنيم، البته در 
صورتي كه براي سابقه تحصيلي و ورود به دانشگاه ضرورت 
داشته باشد و شوراي پذيرش دانشجو اين ضرورت را تصويب 
كند. در يكي از كميسيون هاي شوراي عالي آموزش وپرورش 
چند بار بحث امتحانات  نهايي مطرح شــده است و اكنون 
روي آن كار مي كننــد، به زودي نتايج آن بايد براي تصويب 
به شــوراي عالي برود تا دانش آموزان پاية يازدهم از همان 
شــروع ســال تحصيلي تكليف خود را بدانند. در اين مورد 
هنوز چيزي قطعي نيست. در حال حاضر، سوابق تحصيلي 
به ميزان ۲۵ درصد در شرايط ورود دانش آموزان به دانشگاه 
تأثير مثبت دارد كه ۲۰ درصد آن به امتحانات پايه يازدهم 

٭ حضور رسانه هاي ديداريـ  شنيداري مي تواند 
به ارتقاي كيفيت آموزش معلمان كمك كند
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و ۵ درصد آن به پيش دانشگاهي اختصاص دارد. اگر شوراي 
پذيرش همان درصد تعيين شده براي پايه يازدهم را كافي 
بداند ما نيز همان را مالك قرار مي دهيم، اما اگر قرار است با 
توجه به قانون حذف دورة پيش دانشگاهي، برخي از دروس 
دوره متوســطه نيز به صورت نهايي برگزار شود، (حاال اين 
برخي مي توانــد دروس پايه دوازدهم باشــد و يا مي تواند 
دروس پايه هاي پايين تر هم باشــد و بايد در شوراي عالي 
آموزش وپرورش تعيين تكليف شــود). بايد تا قبل از شروع 
ســال تحصيلي تكليف اين مسئله روشن شود تا مدارس و 

بچه ها بدانند چه دروسي، به صورت نهايي برگزار مي شود.

 در مورد نحــوة برگزاري كنكــور و چالش ها، و 
آسيب هاي برگزاري آن به شكل فعلي براي دانش آموزان 

نظام جديد آموزش متوسطه، توضيح دهيد.
 مجلس شــوراي اسالمي تاكنون دوبار نسبت به قانون 
كنكور مصوبه داشته است. در مصوبه اول، بحث حذف كنكور 
مطرح شد و ۵ ســال نيز آن مصوبه اجرا شد و اقداماتي از 
جمله تشكيل كارگروه ها و شوراها هم صورت گرفت. بعد از 
۵ سال، مجلس با ارزيابي كه انجام داد، دوباره قانون جديدي 
را تصويب كرد كه عنوان آن «قانون پذيرش دانشجو» است. 
در اين قانون براي پذيرش دانشجو سه راه پيش بيني شده 
اســت. راه  اول، صرفًا بر مبناي ســوابق تحصيلي است و 
معنايش اين است كه بخشي از دانش آموزان فقط بر مبناي 
دروســي كه در مدرســه خوانده اند و نمراتي كه گرفته اند، 
خصوصًا دروســي كــه امتحانات آن ها به صــورت نهايي 
است، پذيرفته مي شــود. در اين قانون پيش بيني شده كه 
ســابقة تحصيلي بايد به نحوي باشد كه ۸۵ درصد ظرفيت 
پذيرش دانشــجو از طريق آن باشد. يعني ظرفيت پذيرش 
دانشگاه هاي ما هر قدر باشد، بايد ۸۵ درصد پذيرش دانشجو 
در آن ها از اين طريق انجام شود. روش دوم، روش پذيرش 
براساس سابقه تحصيلي و دروس عمومي است. روش اول 
براي جاهايي است كه تعداد داوطلب كمتر از ظرفيت باشد 
و روش دوم براي جاهايي اســت كه تعداد داوطلب بيشتر 
از ظرفيت اســت ولي خيلي تراكم داوطلب وجود ندارد. در 
روش ســوم كه روش كنوني و در حال اجرا است، پذيرش 
دانشجو بر مبناي سابقة تحصيلي، دروس عمومي و دروس 
تخصصي اســت اين روش تقريبًا براي ۱۵ درصد ظرفيت 
دانشگاه هاست كه داوطلب زيادي دارد و انتخاب متقاضيان 
صرفًا براساس سابقه تحصيلي امكان پذير نيست. در برخي 
از اين رشــته ها و دانشــگاه ها افرادي كه شركت مي كنند 

تقريبًا سابقه تحصيلي آن ها با هم برابر است، لذا قانون گذار 
پيش بيني كرده است از طريق برگزاري آزمون كنكور اين 
كار صورت گيرد. در حال حاضر دانشــگاه پيام نور، دانشگاه 
آزاد دانشگاه هاي دولتي و اخيراً برخي از دانشگاه هاي شبانه، 
داوطلبان خود را براساس سابقه تحصيلي جذب مي كنند و 
نزديك به ۸۰ درصد ظرفيت اين دانشــگاه ها از اين طريق 
جذب مي شوند. دو سالي هم هست كه برخي از رشته هاي 

روزانه نيز به آن اضافه شده است.
آنچه باعث شــده اين اتفاق بيفتد، ناشــي از تغيير هرم 
جمعيتي كشــور است. در ســال هاي اخير شاهد كاهش 
داوطلب كنكور هستيم براي بسياري از رشته ها نيز داوطلب 
وجود ندارد و از تعدادي صندلي هاي خالي در دانشــگاه ها 
صحبت مي شود. مثًال همين امسال اعالم شد كه در رشته 
رياضي و انســاني ظرفيت هــا تقريبًا دو يــا دو و نيم برابر 
داوطلبان است؛ يعني هركس شركت كند پذيرفته مي شود. 
تازه اين براي دانشــگاه هاي دولتي است. دانشگاه هاي آزاد 
و غيرانتفاعي هم هســتند و ظرفيت خالي بسيار بيشتر از 
اين است. به اين جهت افراد صرفًا براساس سوابق تحصيلي 
مي توانند مراجعه كنند و در رشــته هاي مورد عالقه خود 
ثبت نام كنند. يكي از مزاياي اين شــرايط اين است كه اگر 
در روش فعلي كنكور به يك داوطلب اجازه داده مي شــود 
تا صد رشته را انتخاب كند كه پاسخگوي عالقة او نيست. 
(چون ممكن است فرد حداكثر تا ۱۰ رشته در حوزة انتخاب 
اولش باشــد و بقيه، رشته ها را كه فقط براي دانشگاه رفتن 
انتخاب مي كند و اين، باعث اتالف منابع مي شود.) انتخاب 
رشته براساس سوابق تحصيلي اين امكان را فراهم مي كند 
كه داوطلب در رشــته اي تحصيل كند كه عالقه مند است، 
لذا مي تواند بر مبناي ســوابق تحصيلي به دانشگاه پيام نور، 
آزاد يا غيردولتي برود. اين فرصت مغتنمي است كه جلوي 
اتالف منابع انساني و مالي كشور را مي گيرد. بنابر گزارشي 
كه ســازمان ســنجش اعالم كرده بود، بيش از ۶۰ درصد 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها در رشته هاي مربوط به خودشان 
كار نمي كردند. معنايش اين اســت كه ما چهار يا پنج سال 
سرماية كشور را خرج مي كنيم  افرادي را آموزش مي دهيم 
تا ليســانس يا فوق ليسانس بگيرند ولي در نهايت در رشته 
ديگري غير از رشته تحصيلي خود كار مي كنند. اين ها ناشي 

٭ كاهش 7 ميليون نفر جمعيت دانش آموزي 
تأثير خود را امروز در مسئله ورود به آموزش 

عالي نشان مي دهد
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از تغيير هرم جمعيتي كشور و كاهش شديد ميزان داوطلب 
در دانشگاه هاست. به تازگي، يكي از مجموعه هاي دانشگاهي 
كه ظرفيت بيش از ۳۱۰ هزار داوطلب داشــته است، اعالم 
كرده اســت كه تنهــا ۶۰ هزار نفر بــراي ثبت نام مراجعه 
كرده اند، يعني ۲۵۰ هزار نفر آنجا ظرفيت خالي وجود دارد! 
اين همان تغييري است كه در آموزش وپرورش اتفاق افتاد 
و ۱۸/۵ ميليون جمعيت دانش آموز ما در سال هاي دهه ۷۰  
در ســال هاي اخير به ۱۱ ميليون رسيد؛ يعني ۷ ميليون 
جمعيت دانش آمــوزي كاهش پيدا كرد. اين همان كاهش 
دانش آموزي اســت كه امروز به آموزش عالي نيز رســيده 
است كه يك ميليون و پانصد و يك ميليون و هفتصد هزار 
نفر داوطلبان كنكور بودند، در ســال هاي اخير به هشتصد 
هزار نفر رســيده اســت. به تبع اين وضعيت هم به لحاظ 
فرهنگي و اجتماعي تغييري اتفاق افتاده و آن اين اســت 
كه جامعه، خصوصًا پســران، متوجه شــدند كه اگر كسي 
مي خواهد دسترســي به شغل پيدا كند، راه آن تحصيل در 
دانشــگاه نيست. وزارت كار در گزارش اشتغال كشور اعالم 
كرده است كه ۶۷ درصد از شــاغالن كشور داراي مدرك 
ديپلم يا پيش دانشــگاهي هســتند. اين نشان مي دهد كه 
تراكم شغل در دانشگاه و مدرك دانشگاهي نيست، بلكه با 
مدرك متوســطه است. به همين جهت است كه آمار نشان 
مي دهد عليرغم آنكه ما در پاية سوم متوسطه نظري حدود 
۵۵۰ هزار دانش آموز داريم، ولي در دوره پيش دانشــگاهي 
اين تعداد ناگهان به حدود ۴۳۰ هزار دانش آموز كاهش پيدا 
مي كند؛ يعني ۱۲۰ هزار دانش آموز از پاية ســوم نظري به 

دوره پيش دانشگاهي نمي روند.
در واقع اين افراد فكر مي كنند كه با همين ديپلم ســوم 
كه گرفته اند، و حتــي بدون ديپلم، مي توانند وارد بازار كار 
شوند فلذا ترجيح مي دهند مثًال آموزش هاي فني وحرفه اي 
و مهارتي را ياد بگيرند تا سركار بروند و شغلي داشته باشند، 
كه اين مسئله بيشــتر در مورد پسران است، چون اشتغال 
براي پسران جدي تر از دختران است. اثر اين را هم در دورة 
پيش دانشگاهي مي بينيم. نسبت دختران به پسران تغيير 
كرده اســت. (۶۳ درصد پسران)؛ همين را در مورد تركيب 
ورود به دانشگاه هم مي بينيم و اين، نشان مي دهد كه يك 
تغيير فرهنگي اتفاق افتاده كه به نظر من نويدبخش است؛ 

هر چند اين به كنكور ربطي ندارد و شرايط اجتماعي باعث 
آن شده است. نويدبخشي به اين دليل است كه ما پيوسته 
به اين نكته مواجه بوده ايم كه مثًال در گزارشــي كه وزارت 
كار در مورد بيكاري منتشــر مي كند مي گويد: ما با تعداد 
زيادي فارغ التحصيل دانشگاهي كه داراي مدرك تحصيلي 
كارشناسي و باالتر هستند، روبه رو هستيم ولي براي آن ها 
در جامعه شغلي وجود ندارد. بازخورد وزارت كار در گزارشي 
اعالم كرده است كه ۶۳ درصد از افرادي كه براي كسب يك 
مهارت به مراكز فني وحرفه اي مراجعه كرده اند، داراي مدرك 
ليسانس يا باالتر هستند؛ يعني مدرك تحصيلي دارند، ولي 

شغل ندارند، حاال مي روند و يك مهارتي را مي بينند.
امروزه جامعه دانش آموزي ما به اين هوشــمندي رسيده 
اســت كه به جاي آنكه به پيش دانشگاهي برود و بعد از ۴ 
سال وارد دانشگاه شــود و بعد به دنبال كسب يك مهارت 
باشــد؛ همين االن مي رود و يك مهارت كســب مي كند و 
وارد بازار كار مي شــود. در كشورهاي توسعه يافته كه اين 
همه مورد توجه و اشاره هســتند، امروزه اصًال تحصيالت 
آكادميك خيلي جايگاهي ندارد. اينكه شــما در كشور ما 
مي بينيد كنكور دورة دكترا از كنكور دوره ليسانس مشكل تر 
شــده است اين ناشــي از تب مدرك كشــور ما است. در 
كشورهاي توسعه يافته، براي حتي مدرك ليسانس هم اين 
انــدازه داوطلب وجود ندارد. آن ها يك اصطالحي هم دارند 
تحت عنوان «سر ريز شدن مدرك تحصيلي»، و مي گويند 
جامعه نياز به اين همه دكتر و پروفســور و فارغ التحصيل 
نــدارد. جامعه فقط در حد نياز به دكتــر احتياج دارد، لذا 
اگر كســي مدرك دكتري بگيرد، به جاي آنكه آن مدرك 
براي او يك مزيت شــود، يك عامل منفي تلقي مي شــود 
بــه هر كجا مراجعه مي كند و تقاضــاي كار مي دهد، به او 
مي گويند چون مدرك دكترا دارد يك امتياز منفي اســت. 
بنابراين مدرك براي او آفت مي شود و به او مي گويند شما 
كه مدرك دكترا داريد و مي خواهيد كار يك ليســانس را 
انجام دهيد، انتظاراتت در حد دكتراست، در حالي كه همين 
كار را يك ليسانس هم انجام مي دهد. در آنجا افراد بر مبناي 
تجربة عملي و سابقه كاري شان انتخاب مي شوند. وقتي هم 
براي استخدام مي روند از آن ها دربارة مدرك تحصيلي شان 
پرسيده نمي شود بلكه مي پرسند چكار كرده اي؟ چه مهارتي 
بلد هســتي؟ لذا مسئولين ارشد نظام هم به همين دليل تا 
اين اندازه بر مسئله مهارت تأكيد مي كنند. ضمنًا هرم شغلي 
بايد به صورت صحيح وجود داشــته باشد، يعني پاية هرم 
نيروهاي كار باشند كه مستقيمًا به كار مي پردازند؛ در وسط 

٭ بنابر پيش بيني ها، تغيير حركت جمعيت 
دانش آموزي كشور نهايتاً تا 10 سال ديگر به همان 
تعداد 17 ميليون باز مي گردد
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هرم تكنسين ها باشــند كه بر كار آن ها نظارت دارند و در 
رأس هرم نيز كه قســمت كوچك هرم است، كارشناسان 
ارشد قرار گيرند. متأسفانه هرم ما االن برعكس است؛ يعني 
در پايه هرم كارشناسان ارشد و دكترا هستند، در وسط هرم 
جايي كوچكي داريم به نام تكنســين ها كه خيلي هم الغر 
است و آن باال هم نيروهاي كار هستند كه خيلي زيادند. در 
واقع مثل اين اســت كه يك نفر كار كند و صد نفر نظارت 
كنند! اين، واقعيت تلخي است كه بايد برعكس شود. آن صد 

نفر بايد كار كنند و يك نفر بايد نظارت داشته باشد.
ما نبايد همه منابع كشــورمان را در آموزش عالي صرف 
كنيم و بعد شــاهد باشــيم كه ۶۰ درصد كســاني كه از 
اين منابع اســتفاده كرده اند، از چيزهايي كه ياد گرفته  اند 
هيچ اســتفاده نمي كنند؛ يعني صرفًا مدرك ليســانس يا 
فوق ليســانس يا دكترا مي گيرند تا بــه آن ها آقاي دكتر يا 
آقاي مهندس و... بگوينــد. در واقع، همه اين عناوين را به 

همديگر تعارف مي كنند.

 با وجود مســائل و چالش هايي كه مطرح شد، 
راهكارهاي  توسعة همه جانبه و گستردة آموزش هاي 

فني وحرفه اي و مهارتي چيست؟ 
 اقداماتي در جهت توسعة آموزش هاي فني وحرفه اي و 
مهارتي صورت گرفته است. اگر سخنان مقام معظم رهبري 
در روز ۱۷ ارديبهشت هر سال را پيگيري كنيد مي بينيد كه 
در هر سال ايشان روي آموزش هاي مهارتي و فني وحرفه اي 
تأكيد دارند. همين امسال نيز ايشان گفتند من چندين بار 
تأكيد كرده ام ولي باز هم مي گويم، چون آموزش هاي مهارتي 
مهم است. حتي ايشان امسال درباره مدرك گرايي هم سخن 
گفتند كه يعني چه، يك كسي مي رود در دانشگاهي درس 
مي خوانــد كه فقط مدرك بگيــرد! االن يكي از برنامه هاي 
جدي دولت، مسئله اشتغال است. و اخيراً مصوبه اي در مورد 
اشتغال تصويب شــد كه ۹۷۰ هزار شغل را براي سال ۹۶ 
هدف گذاري كرده است. ما نيز، بنابر خواسته دولت، برنامة 
۵ ســاله آموزش هاي فني وحرفه اي را تهيه كرده و خدمت 
وزير ارائه كرده  ايم. البته برنامه  ما نيازمند استلزاماتي از جمله: 
مصوباتي از دولت و مجلس است كه اين ها را بايد وقتي نهايي 
شد از برنامه استخراج كنيم و در مراجع رسمي تصويب كنيم. 
خوشبختانه در برنامه توسعه ششم، هم در بحث هدف گذاري 
بــراي آموزش هاي فني وحرفه اي كه حدود پنجاه درصد آن 
انجام شده است و هم در بحث تجهيزات، براي همه دستگاه ها 
بودجه خوبي ديده شده است. در بحث اشتغال نيز گفته شده 

كه در سه سال اول برنامه، دولت بايد فرصت مهارت آموزي 
را براي همه فراهم كند. از ســال ســوم به بعد، به كارگيري 
نيروها در تمام دستگاه ها، بايد بر مبناي فارغ التحصيالني كه 
گواهي نامة مهارت دارند، باشد. حتي در دورة خدمت سربازي 
نيز براســاس مصوبة مجلس در برنامه ششم توسعه، اشاره 
شده است كه فارغ التحصيالني كه گواهي خدمت دارند بايد 
در جايگاه مهارت و كار خود قرار گيرند. االن فضا خيلي خوب 
است. در همين سال هاي اخير، يك تعدادي جشنواره را در 
بخش فني وحرفه اي برپا كرده ايم. هدف اصلي ما از برگزاري 
اين جشــنواره ها، يكي معرفي توانمندي هاي دانش آموزان 
فني وحرفه اي و كاردانش به جامعه بود و ديگر بگوييم اينكه 
فقط يك المپيادي نيســت كه وقتي وارد فرودگاه مي شود 
در گردنش گل مي اندازد. ما همين ديروز كه از جشــنواره 
هنري بچه هاي فني وحرفه اي خراسان شمالي مي آمديم اوليا 
با بنر و تاج گل آمده بودند و از كســاني كه در سطح ملي، 

در حوزه مهارتي مقام كسب 
نمودند،  اســتقبال  كردند 
كه  تعبيري  همــان  يعني 
مقام معظم رهبري فرموده 
بودنــد مــا بــه پنجه هاي 
قدرتمنــد احتيــاج داريم؛ 
اين ها، همان بچه ها هستند. 
اين تأثيرگــذاري بحمداهللا 
ايجاد شده است؛ ما در بحث 
نيروي دريايي و نيروي كار 
در حــوزة دريــا، اكنون دو 
سال اســت كه يك دريادار 
ايراني در جلســه اختتاميه 
جشنواره ما شركت مي كند. 
او پارسال به كردستان  آمد 
و اعــالم كرد كه نفرات اول 
تا ســوم در نيروي دريايي 
استخدام خواهد شد. امسال 
هم به استان مركزي آمدند 
و اعالم كردند كه همان كار 
پارسال را انجام مي دهند و 

٭ معلم نبايد فقط يك مجري صرف برنامه 
درسي، آن هم به شكل شكسته بسته در يك 

فرصت محدود باشد
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در آگهي استخدامي اعالم كردند. بچه هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش چون كار مهارتي كرده اند در اولويت جذب هستند، 
اتفاق هاي خوبي در اين حوزه در كشور، در حال انجام است 
كه اميدواريم اين اتفاق هاي خوب باعث شــود بچه هايي كه 
توانايي مهارتي دارند، فرصت هاي شــغلي بيشتري برايشان 

فراهم شود.

 با شرايطي كه پيشــتر ترسيم كرديد آيا غول 
كنكور حذف مي شود؟

 كنكور خودبه خود در حال حذف شــدن اســت. االن 
براي دانش آموزهايي كه در رشته رياضي و تجربي تحصيل 
مي كنند فرصتي فراهم شــده تا به جز برخي از رشته ها در 
رشته هايي كه رقابت شديدي نيست، پذيرفته شوند. يكي از 
داليل اصلي شركت در كنكور در سال هاي اخير رايگان بودن 
تحصيل در دانشــگاه هاي دولتي است، مشكالت مالي يك 
مسئله جدي براي مردم است. مثًال اگر قرار باشد فرزندتان 
به جاي يك دانشگاه دولتي در يك دانشگاه غيردولتي درس 
بخواند و ســاالنه مبلغ زيادي شــهريه دهد كدام را ترجيح 
مي دهيد؟ تازه دانشــگاه هاي دولتــي تغذيه هم مي دهد و 

امكاناتي چون خوابگاه هم دارند.
يكي از مسائلي كه متقاضي آن هستيم و در شوراي پذيرش 
هم روي آن تأكيد داريم، اين است كه ظرفيت دانشگاه هاي 
دولتي، آزاد شــود و صرفًا بر مبناي سوابق تحصيلي انجام 
گيرد تا بچه هــا بتوانند در آنجا از تحصيل رايگان برخوردار 
شــوند. البته در مورد آن رشــته هاي خاص مثل پزشكي 
تهران، دانشــگاه شريف، دانشــكده فني دانشگاه تهران يا 
ديگر دانشگاه هايي كه خيلي شاخص هستند مي تواند اين 
پذيرش متفاوت باشد. همانگونه كه در گذشته، دانشكدة نفت 
آبادان براي خودش كنكور مســتقل داشت؛ دانشگاه شيراز 
هم همين طور؛ خيلي از دانشگاه ها كنكور مستقل داشتند و 
رقابت خيلي شديد بود؛ علت آن هم اين بود كه فردي كه به 
دانشكده نفت آبادان مي رفت؛ غير از آنكه از نظر علمي بسيار 
قوي بود، از نظر شغلي هم، شغل تضمين شده و با كيفيت 

داشت و در واقع از همان اول كارمند وزارت نفت مي شد. 
به هر حال، ما در برخي از دانشگاه هايمان كه تعداد متقاضي 

براي آنان خيلي زياد است، ناگزير هستيم به روش غربال گري 
دانشــجو انتخاب كنيم. تمام تالش ما آن اســت كه جريان 
عمومي پذيرش دانشجو در كشور به سمت سابقه تحصيلي 
برود و البته اين مسئله و فرصتي كه پيش آمده خيلي بادوام 
نيســت، چون بنابر پيش بيني هاي تغيير حركت جمعيتي 
كشور، نهايتاً تا ۱۰ سال ديگر برمي گرديم به آن ۱۷ ميليون 
نفر دانش آموز و دوباره درخواست زياد براي ورود به دانشگاه، 
اگر طي اين ۱۰ سال، كشور بتواند اين تغيير فرهنگ را كه در 
كشور ايجاد شده است، (توجه به آموزش هاي مهارتي) تقويت 
و فشــار كنكور را كمتر كند، موفق خواهد شد. اما اگر موفق 
نشــود اين تغيير فرهنگي را حفظ كند و فرصت هاي خوب 
شغلي براي بچه هايي كه دنبال آموزش مهارتي مي روند، فراهم 
نشــود، دوباره ممكن است فرهنگ جامعه به سمت دانشگاه 
برگردد، اما اگر اين شــرايط فراهم شــود ما بعد از ۱۰ سال 
خيالمان راحت خواهد بود كه ديگر فشاري به نام كنكور روي 

دوش بچه هايمان نخواهد بود.

 دغدغه كاهش ساعات درس و زمان كم آموزش 
در برخي دروس براي دبيران مشــكل ايجاد كرده 
است و تعطيلي پنج شنبه ها نيز بر اين مشكل افزوده 

است، چه بايد كرد؟
 عليرغم آنكه در تصويب جدول برنامه ســاعات درسي، 
نظر كارشناســي و ضعف هاي اجرايــي آن را بيان كرديم و 
اعالم كرديم كه موضوعات درسي بايد در خدمت آموزش و 
يادگيري باشد نه يادگيري و آموزش در خدمت موضوعات 
درسي، استقبال خوبي از آن در سازمان پژوهش و دفتر تأليف 
نشد. همان بحثي كه در مورد استلزامات اجراي برنامه درسي 
گفتم، وقتي كه ما ۳۵ ساعت درسي را براي ۵ روز هفته در 
نظر مي گيريم، معنايش قرباني كردن برخي از دروس است 
ما اصرار  كرديم جدول برنامه درســي بايد روي ۳۰ ساعت 
بســته شود تا يك جدول برنامه درسي متوازني باشد. بيش 
از ۶ ساعت درسي در مدرسه تحقق نمي يابد. همين جدول 
مواد درسي يا بايد هر روز ۷ ساعت باشد يا بايد بعضي روزها 
۸ ساعت باشد و بعضي روزها ۶ ساعت؛ كه عنوان ۸ ساعت 
آموزش، اين طور مي شود كه بچه ها ساعت ۸ بروند مدرسه 
و ۳ بعدازظهر برگردند در كدام مدرسه مي تواند اجرا شود؟ 
در حالي كه در طول روز بچه ها بايد زماني را استراحت، وقت 
ناهار و... داشته باشند. اين ها آسيب است. در هر حال، ما نظر 
كارشناســي خود در آن زمان گفته ايم و معتقد هستيم كه 

٭ سند تحول فرصت تربيت را طلب مي كند. 
فرصت تربيت بايد اين باشد كه معلم با 
آرامش درس بدهد
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۳۵ ســاعت تدريس براي ۵ روز جوابگو نيست و برگرداندن 
پنج شــنبه ها هم صرفًا براي دورة دوم متوسطه امكان پذير 
نيست، يا بايد همه دوره هاي تحصيلي ۶ روزه شوند كه مثًال 
االن دوره اول متوســطه ۳۰ ساعته شده است؛ يعني ۵ تا ۶ 
ســاعت؛ يعني در ۵ روز بسته شده است يا در دورة ابتدايي، 
۲۵ ساعته شده است ۵ تا پنج ساعت بچه ها در هفته درسي 
مي خوانند لذا چندين بار در مورد برگرداندن پنج شــنبه ها 
بحث شد و حتي پيشنهاد اين بود كه در دورة دوم متوسطه 
اجرا شــود ولي آن هم به داليل مختلف امكان پذير نيست 
و وقتي هم برگرداندن پنج شــنبه ها به داليل كارشناسي و 
نداشــتن امكانات الزم براي ۸ ساعت آموزش در روز ممكن 
نيســت، بايد بپذيريم كه آموزش ما در ۵ روز اتفاق بيفتد. 
بنابراين، با امكانات موجود، آموزش و بهره وري آموزشي افت 
مي كند؛ اضطراب در بچه ها افزايش مي يابد؛ و فشــار روي 
معلمان هم بيشتر مي شود چون مدام نگران هستند كه اين 
محتوا را تمام كنند اما وقت و شــرايط اين امكان را به آن ها 
نمي دهد. در واقع، كارشناسان و همكاران ما در دفتر تأليف 
بايد به اين نكات توجه داشــته باشند، اينكه من ۳۷ ساعت 
۳۷ هفته در اختيارم است، آن هم ۳۷ هفته اي كه روي كاغذ 
نوشته شــده است و هر ساعت آموزش هم ۵۰ دقيقه است 
پس بايد براي آن فكري كنم. اين، حاصلش همان سؤال شما 
مي شود كه، دغدغه شما و معلمان عزيز در سطح مدرسه و 

در كالس مي شود. 

 با توجه به جدول ساعات دروس موجود و محتواي 
توليد شده، به هيچ وجه ارزشيابي درست و اصولي در 

كالس درس انجام نمي شود نظر شما جيست؟
 خوب، به خاطر آن اســت كه فرصتي وجــود ندارد. در 
كالس تراكم دانش آموز اســت، معلم شتاب دارد كه محتوا را 
تمام كند، لذا به نظر مي آيد كه اگر قرار است مسئله اي حل 
شود، ســازمان پژوهش بايد روي موضوعات مهم درسي كار 
كند و اگر برايشان آموزش با كيفيت مهم است، سعي كنند 
ديسيپلين ها و موضوعات درســي در اختيار آموزش باشند، 
نه اينكه آموزش در اختيار ديسيپلين ها، اين موضوع، بسيار 
جدي و مهم اســت. همين ديروز يكي از معاونان وزارتخانه 
زنگ زد و پرســيد كه شنيده ام فالن درس به دروس رياضي 
اضافه شده است، گفتم بله. گفت: ربطي دارد؟ گفتم ربط دارد، 
چون اگر اين درس نبود، مجموعه برنامه درســي مي شد ۳۳ 
ســاعت و دو ســاعت كمتر از ۳۵، و دوستان ما هم بايد يك 

درسي را اضافه مي كردند كه جدول، ۳۵ ساعتش پر مي شد، 
در واقع، اين اتفاق خوب نيست. بنابراين بايد برنامه هاي درسي 
سبك شود تا فرصت تربيت در مدرسه و فرصت تعامل معلم 
و دانش آموز فراهم شود. معلم نبايد يك مجري صرف برنامه 
درسي، آن هم به شكل شكسته بسته در يك فرصت محدود 
باشد. اين بازنگري بايد اتفاق بيفتد و اين بازنگري هم بايد از 
سازمان پژوهش شروع شود. اين باور بايد در سازمان پژوهش 
ايجاد شود كه چه چيز برايش مهم است؟ سند تحول، حرف 
اصلي اش تغيير ريل آموزش وپرورش از آموزش به تربيت است.

در كشور ســنگاپور، وقتي كه در سال ۱۹۹۹، سند تحولي 
مانند سند تحول ما تدوين و توليد شد، يكي از مصوبات آن ها 
اين بود كه محتواي آمــوزش بايد كاهش پيدا كند و فرصت 
براي تربيت، فرصت بــراي تعامل معلم و دانش آموز و فرصت 
براي اولياي دانش آموزان فراهم شــود و اين ها با نگاهي كه ما 
به موضوعات درسي داريم اتفاق نمي افتد. اينكه اگر به شما ۲۲ 
ساعت وقت براي آموزش مي دهند نبايد همه اش آموزش صرف 
باشد. از طريق گروه هاي آموزشي كتاب هاي پايه دهم را ارزيابي 
كرده ايم و نتيجه اش را نيز براي سازمان پژوهش فرستاديم. در 
اكثر دروس، نظر اغلب معلمان اين بود كه محتواها براي آن ۲۲ 
ساعت زياد اســت و اين امر باعث مي شود نه يادگيري خوبي 
انجام شــود، نه حركت به سمت سند تحول اتفاق افتد. سند 
تحول باالخره فرصت تربيت را طلب مي كند. فرصت تربيت هم 
بايد اين باشد كه معلم با آرامش درس بدهد. فرهنگي در زمينه 
آموزش داريم كه آقاي دكتر آراني درباره آن كار و مطرح كردند 
ايشان معتقدند كه: «ما در واقع به جاي آنكه مفاهيم محدود يا 
معدودي را عميق آموزش دهيم، مفاهيم متعددي را كم عمق 
آمــوزش مي دهيم.» لذا اين روند بايد تغيير كند و بچه هاي ما 
مفاهيم را عميق تر ياد بگيرند و البته «چگونه ياد گرفتن» را ياد 
بگيرند، نه فقط «دانش» را. در واقع، امروز با اين همه وسايل و 
امكانات يادگيري و درياي اطالعات آموزشي، دانش آموز اگر ياد 
گرفت چگونه ياد بگيرد، خودش مي تواند راهش را بيابد و به جلو 
رود، لذا آن سؤال شما بسيار مهم است و ما اگر دغدغه كنكور 
داريم خودمان بايد حداقل در داخل آموزش وپرورش قدم هايي 
را براي ارتقاي كيفيت يادگيري برداريم و اين قدم ها از خود ما 

شروع مي شود.
٭٭٭

٭ بچه هاي ما بايد مفاهيم را عميق تر ياد بگيرند 
و ا لبته «چگونه ياد گرفتن» را نه فقط دانش را
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گفت وگو با وحيد گلستان رئيس گروه توليد 
فيلم هاي آموزشي دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشـي

اشاره
در اجراي طرح تحــول بنيادين آموزش وپرورش و 
الزاماِت تسهيل  از  يكي  برنامه هاي درســي،  تغيير 
توليد  با دانش آموزان،  بهتِر معلمان  ارتباط آموزشي 
نرم افزارهاي «بر فراز آســمان» است. اين مطلب را 
آقاي وحيد گلستان، رئيس گروه فيلم هاي آموزشي 
دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي، عنوان كرد. 
آنچه در ادامه مي خوانيد حاصل گفت وگويي است كه 
درخصوص توليد نرم افزارهاي آموزشي برفراز آسمان 

با ايشان به عمل آمده است.

 در مورد اهميت و ضرورت 
فراز  «بر  نرم افزارهاي  توليد 
آســمان» و ويژگي هاي اين 

نرم افزارها توضيح دهيد؟
 بعــد از آغــاز اجــراي طرح 
آموزش وپرورش،  بنيادين  تحول 
به دليل تغييري كــه در برنامه 
درسي ســاالنه ايجاد مي شد، در 
مرحلــة اول نياز بــود تغييرات، 
ضرورت و همچنين ارتباط آن ها 
با اسناد باالدستي را به همكاران 
و معلمان اعالم كنيم. در مرحلة 
شيوه  دربارة  اطالع رساني  بعدي 
ارزشــيابي جديدي است كه در 
اين دروس بايد مورد توجه قرار 
مي گرفت و الزامات ياري رساندن 
آموزشــي  ارتباط  و  ارائــه  بــه 
بهتــر معلمان بــا دانش آموزان 
در توليد اين نرم افزار اســت. با 
ورود به اين طرح، اهداف جنبي 
پاية  شايســتگي هاي  رشد  مثل 
همكاران فرهنگــي و معلم ها را 
هم مدنظر داشتم و مي خواستم 
آن ها فرصت  براي  اين مجموعه 
يادگيري باشد نه صرفًا راهنمايي 
به همين  بهتــر.  بــراي تدريس 
خاطر بخش هــاي ديگري را هم 
به اين مجموعه اضافه كرديم. در 
سال هاي پيشين، اين مجموعه با 
عنوان «بر فراز آســمان» نام گذاري شد و همين عنوان هم 

مقبول افتاد.
مشــخصًا آنچه كه با عنوان بر فراز آسمان نام گرفت از پايه 

سوم و هفتم به بعد آغاز شد. 
درباره تغيير شــكل و داليل تغيير شكل ارائه، توضيحات 
الزم را خواهــم داد. آن چيزي كه در بر فراز آســمان مورد 
توجــه قرار گرفت، اين بود كه مي خواســتم ســطح تعامل 
مخاطــب را افزايش دهم. ما با يــك مخاطب فرهيخته اي با 
عنوان معلم مواجه بوديم كه نســبت به موضوع مورد بحث، 
دانش پيشين داشت و خودش نيز متخصص اين امر بود و از 

طرفي انگيزه كافي نيز داشت.

نـرم افـزارهـاي بر فــــراز آسمـان
ابـزاري براي رشد شايستگي هاي پـايه و 
فراهم كنندة فرصت يادگيري معلمان است

گفت وگو از نصراهللا دادار كليات
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بنابراين ايجاد جذابيت هاي جنبي فيلم و ايجاد احســاس 
نســبت به موضوع و مســائلي از اين دســت براي مخاطب، 
وظيفه ما بود. هر چند معلــم را به عنوان مخاطب توانمند، 

تعامل كننده و فّعال مي دانستيم. 
در واقع آن چيزي كه در اولين گام به سمتش رفتم، حذف 
روايت از فيلم بود. در حالي كه روايت يكي از مؤلفه هاي مهم 
فيلم است كه به زبان خيلي ساده مي  گويد، فيلم از كجا آغاز 
مي شــود، چگونه ادامه مي دهد و در كجا به پايان مي رسد. 
«روايــت» هم در فيلم هاي داســتاني و هــم در فيلم هاي 

مستند، وجود دارد.
اتفاقًا يكــي از توانمندي ها، تكنيك ها و ابزارهاي مهم يك 
فيلمســاز اين است كه بتواند جهان جديدي را كه قرار است 
در مقابل چشمان تماشاچي اش بگشايد با روايت شكل بدهد، 
كه اين روايت در داستان گويي، تئاتر و ساير هنرهاي متصل 

و مشابه هم وجود دارد.
ما با حذف روايت، محتوايي را در مقابل معلمان قرار داديم 
كه اول، وسط و آخرش مشــخص نبود. بلكه او را با قطعات 
فيلمي مواجــه كرديم كه براي ترتيب آن ها خودش تصميم 
مي گرفت. معلم تصميم مي گرفت كدام قسمت را اصًال نبيند 
يا اينكه كدام قسمت را چندبار مشاهده كند. به جاي اينكه 
او را با يك فيلم صد دقيقه اي مواجه كنيم، او را با بيســت تا 
ســي قطعه فيلم كوتاه با موضوعاتي مختلف روبه رو كرديم. 
اين قطعات فيلم به بخشــي از برنامه درسي يا حتي كتاب، 

به طور صريح متصل مي شدند.
طبيعتًا معلم نســبت به ديدن بخش هايي كه تبحر دارد، 
عالقه كمتري نشان مي دهد و به بخش هايي كه نياز بيشتري 
براي آموزش دارد و نيازمند پرسشــگري و كنجكاوي بيشتر 
اســت رغبت بيشــتري دارد. يعني ما به بحــث جديدي از 
شيوة تعامل با فيلم در آموزش ورود كرديم كه تجربة خيلي 
جديدي محســوب مي شد. از اين منظر كه در دنيا يك نگاه 
جديدي بر اثر حضور رســانه هاي نو كه تحت تأثير اينترنت 
هســتند، شــكل گرفت كه به عنوان cyberdrama در دنيا 

معرفي شد.
«ســايبردراما» در هنر فيلم، تركيــب اينترنت و فيلم به 
زبان خيلي ســاده است. تركيب اينترنت و فيلم مي گويد: در 
دوره پسا اينترنتي و دوره رسانه هاي جديد، فيلم چه شكلي 
پيدا مي كند. نكته خيلي ظريفي وجود دارد و آن اين اســت 
كه ســينما تا به امروز كه درباره آن صحبت مي كنيم، هنوز 
نتوانسته است به طور جدي وارد «سايبردراما» شود. دليلش 

هم اين اســت كه شــرايط اكران و پخش فيلم در سالن ها، 
محدوديت هاي پيچيده اي دارد كه هنوز اينترنت در شــكل 
نمايــش فيلم نه از لحاظ بياني و نــه از لحاظ فناوري ايجاد 
نكرده اســت. اما اين امكان را در ساير شيوه ها كم كم ايجاد 

مي كند.
به ضرس قاطع مي توانم بگويم، حدود ۵-۴ سال پيش كه 
اين طرح شروع شد، به عنوان يكي از نمونه هاي اوليه در دنيا 
محسوب مي شد. چون من براي ثبت بين المللي اين ساختار 
اقدام كردم. اين ساختار، استفاده از قطعات بريده بريده شده 
و متقاطــع و بدون روايت را بيان مي كند. در اين ســاختار 
به مخاطب ســهم مي دهيــم. يعني آن بخــش از روايت را 
كه من به عنوان ســاختار در فيلمســازي از دست دادم، به 
مشــاركت گذاشتم و تماشــاچي با عالقه، دانش، فرهنگ و 
پيش دانســته هاي خود به اين ســاختار ورود مي كند و آن 

شكلي را كه خودش نياز و دوست دارد مي چيند.
به معنــاي واقعي ما اولين گام براي تعامل را برداشــتيم. 
مدعي نيســتم كه اين يك تعامل كامل است. بلكه مي توان 
آن تعامل را بيشتر و بيشتر فربه  كرد. اولين گام تعامل ما اين 
است كه مشــاركت تماشاچي را بيش از گذشته مورد توجه 
قرار داديم و به جاي اينكه مخاطب به صورت منفعل بنشيند 
و در يك تايم مشخص از پيش تعيين شده به برنامه ها نگاه 
كنــد، خودش تصميم مي گيرد كه به چه مقدار و چه بخش 
از برنامة مورد نيازش را مشــاهده و استفاده كند. مثًال االن 
دي ماه است و من براي تدريس درس هشتم به ارزشيابي نياز 
دارم و اينكه آيا اين درس با درس هاي قبل و بعد خودش در 
شيوه ارزشيابي تفاوت دارد يا خير؟ با ديدن آيتم ۳ دقيقه اي 
درس هشتم به اين پاســخ مي رسد و نيازي نيست كل صد 

دقيقه فيلم را براي پيداكردن پاسخ سؤال جست وجو كنم.
در واقع اين نــوع طبقه بندي در ســاختار جديد و ايجاد 
تعامل، ســطح كاربري و سطح استفاده از محصول را بيشتر 

٭ ما در فيلم هايمان، محتوايي را در مقابل معلمان 
قرار داديم كه اول، وسط و آخرش مشخص 

نيست. بلكه او را با قطعات فيلمي مواجه كرديم 
كه خودش براي ترتيب آن ها تصميم مي گيرد و 
تعامل مي كند كه كدام قسمت را اصالً نبيند يا 

اينكه كدام قسمت را چندبار ببيند
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كرد، هر چند در ظاهــر ارزش هاي هنري كار، كمتر به نظر 
مي رسيد. اما وظيفه من توليد يك كار هنري كه ارزش آن به 
ماهوي هنري باشد، نبود بلكه قصد داشتم محصول كاربردي 
توليــد كنم كه براي تدريس به معلم كمك كند احســاس 

بهتري از ارائه داشته باشد.
اين محصول هر چند به ظاهر ساده ولي در درون خودش 
پيچيده بود. يعني فلســفه وجودي اش پيچيده بود ولي در 
ظاهر يك سري قطعات ســادة فيلمي كه به صفحات كتاب 
وصل شــده بود به نظر مي رســيد. البته هر سال اين نمونه 
كامل تر مي شد و براي پايه هاي پنجم و نهم نمونة كامل آن را 
توليد كرديم. در آخرين و كامل ترين نمونه، شما مي توانستيد 

با نگه داشتن هر صفحه از كتاب يك فيلم نگاه كنيد. 
اگر براي آن صفحه، كتاب گويا يا كتاب هاي آموزشي ديگر 
و حتي  فايل هاي صوتي توليد شــده بود كه مي توانست به 
معلم يا دانش آموز در كالس كمك كند، در آن قرار داده شد 
و معلم مي توانست به تشــخيص خودش از آن ها در كالس 

استفاده كند يا صرفًا خودش از آن بهره ببرد.
اگــر عكس هايي هم براي درس خاصي فراتر از كتاب الزم 
بود در آن قرار داديم. مثًال براي درس پرچم، ۳ نمونه پرچم 
در داخل كتاب گذاشتيم و پنجاه نمونه پرچم ديگر در فايل 
پيوســت مي توانستيم قرار بدهيم. يا در درس «فصل ها» در 
مطالعات اجتماعي مي توانســتيم صــداي طبيعت و تفاوت 
شنيداري آن در فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان را قرار 
بدهيم. اين فايل ها را معلم به تشخيص خودش مي توانست 

در كالس براي دانش آموزان مورد استفاده قرار دهد.
به همين ترتيب اســناد آموزشــي را با همين رويكرد قرار 
داديــم كه يا براي افزايــش دانش خود معلم بــود يا براي 
اينكه به عنوان يك ابزار آموزشــي در كالس از آن اســتفاده 
كند. در واقــع ما، روايت را از حالت خطي به حالت عمودي 

تبديل كرديم و معلم مي توانســت با تصميم خودش در يك 
درس خاص بماند و ساعت ها وقت خودش را به همان درس 
اختصاص دهد و از اطالعات و ديتاهاي موجود بهره مند شود.
اطالعات در ۴ حيطه فيلم، صوت، عكس و اسناد آموزشي 
طبقه بندي شــده بودند. خود اين موضوع مقدمه اي بود كه 
معلم بتواند ساير جســت وجوهاي اينترنتي مورد نيازش را 
انجــام بدهد. چون ما در بخش ديگــري از اين مجموعه كه 
عنوانش گنجينه بود، ســايت ها، كتاب ها، مقاله ها و ســاير 
منابع كمكي را نيز معرفي  كرديم براي اينكه معلم عالقمند 
يا پرسشگر بتواند جواب كنجكاوي هاي خودش را ـ اگر اين 

مجموعه نتوانسته بود به آن پاسخ بگويد ـ بيابد.

 مهم ترين اهداف توليد اين نرم افزارها چه بود؟
 مهم ترين اهداف همان اســت كــه در ابتدا عرض كردم 
اينكه چون زمان اتمام توليد برنامه هاي درسي و كتب جديد 
با شروع سال تحصيلي جديد، چند ماه بيشتر فاصله نداشته 
اســت و دوره هاي آموزشــي ضمن خدمت نيــز يا به صورت 
حضوري و يا به صورت برخط برگزار مي شــد، اين فيلم ها به 

نوعي پشتيبان آن دوره ها بودند.
به جز در پايه دهم، در ساير پايه ها اين امكان براي ما فراهم 
شد كه هميشه اين فيلم ها را به دوره ها برسانيم و همكاران 

به عنوان اطالعات و سند پشتيبان از آن ها استفاده كنند.
مخاطبان ما مشــخصًا معلماني بودند كــه قرار بود در آن 
سال تحصيلي در پايه هاي خود، كتاب ها و برنامه هاي درسي 
جديد را ارائه كنند و اين مجموعه حمايت گر آن ها باشد و به 

بخشي از پرسش هايشان پاسخ دهد.
با يك نگاه ديگر، اين مجموعه به قطعات فيلمي تبديل شده 
بود كه پاســخ دادن به پرسش هاي متداول بود. پرسش هاي 
متداولي كه همكاران مؤلف و برنامه ريز درسي ما، پيش بيني 
مي كردند، و ما به پيشــواز اين سؤاالت رفتيم و سعي كرديم 

در مجموعه توليدي به آن ها پاسخ دهيم.

 اين آثار، چه بازخوردي در ميان مخاطبان داشت؟
 بازخورد نســبتًا خوبي هم از همكاراني كه اين آثار را در 
سراسر كشور مشاهده كرده بودند، و هم از همكاران مؤلف و 
برنامه ريز درسي دريافت كردم و در عين حال راهنمايي هايي 
كردند كه از دوره اي كه پايه ســوم و هفتم را شروع كرديم 
تا دوره اي كه به پايه پنجم و نهم رســيديم، نتيجة آن توليد 

٭ به ضرس قاطع مي توانم بگويم، حدود 4 يا 5 
سال پيش كه اين طرح شروع شد، به عنوان يكي 
از نمونه هاي اوليه در دنيا محسوب مي شد. چون 
من براي ثبت بين المللي اين ساختار اقدام كردم. 
اين ساختار استفاده از قطعات بريده بريده شده و 
متقاطع و بدون روايت را بيان مي كند
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شكل نهايي مجموعه بود.
تقريبًا در دوره دوم متوسطه براي پايه دهم، همان ساختار 
نرم افزارگونة بر فراز آسمان، با همان كيفيتي كه عرض كردم 
به كار گرفته شــد. اما براي پايه يازدهم كه امســال در حال 
توليد آن هستيم ساير اسناد پشتيبان و آن مدل يكپارچه اي 
كه در مجموعه بر فراز آســمان سال هاي پيش مدنظر بود، 

استفاده نمي شود. 

 شــما براي هر درســي نرم افزار جداگانه توليد 
مي كنيد؟

  بله. براي هر درس جدا است. چون مخاطبانش گروه هاي 
درسي مختلف با نيازهاي متفاوت هستند. هر درسي مسائل 
خاص خــودش را دارد. برخي درس ها، مهارت محورند و در 
برخي ديگر مباحــث تئوري و نظري آن ها، مدنظر اســت. 

برخي دروس توأمان به هر دوي اين مقوله نيازمندند.
ما سعي مي كنيم در حد توان و تا جايي كه امكان دارد به 

نيازهاي هر درس نزديك تر شويم.

 همان طور كه اســتحضار داريد در سال تحصيلي 
جديــد براي كتاب هــاي پايه يازدهــم، دوره هاي 
ضمن خدمــت الكترونيكــي برگزار مي شــود. اين 
نرم افزارها چگونه مي تواند به تقويت و غناي آموزش 
دبيران به ويژه دبيران دوره دوم متوسطه كمك نمايد؟
 در هر صورت وقتي قرار است يك دوره برگزار شود، بايد 
براي آن محتواي جذابي داشته باشيم. توليد محتوا براي اين 
دوره چــه برخط و چه حضوري، هميــن فيلم ها و مجموعه 
آموزش معلماني اســت كه توليد مي كنيم. از اين جهت به 

نوعي حمايتگر و كمك كننده هستند.
نكته ديگر آنكه از آنجايي كــه در اين مجموعه فيلم ها ما 
از خود مؤلفين و كارشناســاني كه برنامه درسي را نوشتند و 
يا كتاب را تأليف كردند، اســتفاده مي كنيم، به نوعي ارتباط 

دسته اول ايجاد مي كنيم. 
اين فيلم ها از اين جهت مفيدند كه در واقع پيام،  دغدغه، 
داليــل و ضرورت هايي كــه مؤلفيــن و برنامه ريزها به آن 
توجه داشتند، دست به دست و سينه به سينه به معلمي كه 
مي خواهد وارد كالس بشود، مي رسد و همين ارتباِط صريح  
و مستقيم  باعث مي شود كيفيت محتوا و دقتي كه روي آن 

هست، بيشتر شود.

اينكه ما به ســوي آموزش ضمن خدمــت برخط حركت 
مي كنيــم، به نظرم بيشــتر از اينكه يك پيشــنهاد و يك 
انتخاب باشــد، يك ضرورت فناوري است كه ما را به سوي 

خود مي برد.
به نظرم آنچه مهم است، آن است كه فرصت ها و تهديدها 
هم زمان و با هم ديده شــوند. فرصت ها شامل از بين رفتن 
رنج سفرهاي زياد اســت و هزينه هاي انساني و هزينه هاي 
مالي مرتبط نيز كمتر خواهد شد و همچنين ارتباط ها دسته 

اول و دقيق تر مي شود.
براي كيفيت بخشــي به اين شــيوه بايد ۲ نكته را مدنظر 
قرار داد. اول آنكه، فرهنگ و توانمندي استفاده از روش هاي 
جديــد را به عنوان يــك هدف مهم در نظــر بگيريم. و اگر 
در يك جايي هزينه هاي ما در حال كم شــدن اســت، اين 
بخش ها را توســعه دهيم و هزينه بيشتري به اين بخش ها 
اختصــاص بدهيم و اصًال بابت هزينه كردن در اين بخش ها 
هراس نداشــته باشيم. چون در آينده به اين نوع شيوه هاي 
ارتباطي بيشــتر نياز داريم. به همين خاطر هرچه بيشــتر و 
زودتر به سمت فرهنگســازي اين شيوه ها برويم و به لحاظ 
مهارتي، توانمندي هاي گروه مخاطبان را براي اســتفاده از 
اين شــيوه ها و ابزارها بيشتر كنيم، از تهديدات احتمالي در 

آينده جلوگيري كرده ايم.
نكته دوم اين اســت كه فرصت هاي حمايتگر محتوايي و 
به نوعي پــاداش يا كاميابي هايي براي گــروه مخاطبانمان 

٭ آموزش ناقص هم تشنگي آموزش ديدن را 
از بين مي برد و هم لذت يادگيري عميق را براي 

فرد ايجاد نمي كند

اينكه ما به ســوي آموزش ضمن خدمــت برخط حركت 
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قــرار دهيــم و بين كســاني كه بــه خوبي از اين شــيوه 
اســتفاده مي كننــد و كســاني كــه صرفًا يك كار ســاده 
انجام مي دهند، تفاوت قائل شــويم. بــراي همين موضوع 
نيــز مي تــوان دو كار انجــام داد. يكــي رفتن به ســمت 
data mining است كه ما مي توانيم آن را به صورت برخط و 
الكترونيكي انجام دهيم. data mining مي تواند به ما كمك 
كند كــه واكنش طيف مخاطبانمان را نســبت به محتواها 
بررســي كنيم و از اين طريــق مي توانيم به لحاظ مديريتي 

برايش برنامه مناسب داشته باشيم.
كار دوم برعهــدة مخاطب اســت، مي توانيــم براي آن ها 
فرصت هايي ايجاد كنيم كه بين دو همكار با انگيزه، با دقت 
و پرتالش و همكاري كه به اين مجموعه اهميت نداده است، 
تفاوت هايي قائل شــد. در واقع بايد براي اينكه فرصت هاي 
بيشتري از اين شيوه نسبت به تهديدات آن نصيبمان شود، 
حمايت بيشتري انجام دهيم. در اين بخش يك روي سخن 
مــن، مديريتي و به خود ما و وزارتخانه اســت و روي ديگر 
سخن همكاران و استفاده كنندگان از اين برنامه ها مي باشند. 
بايد از اين طرح حمايت كنند تا طرح با تقويت وارد شود و 
به درســتي جا بيفتد. چون اگر اين طرح صرف نظر از خوب 
يــا بد بودن آن اجرا شــود، به ضرورت فنــاوري ادامه پيدا 
مي كند. پس چه بهتر كه آن را تقويت كنيم و زيرساخت هاي 
فرهنگــي، عمومي و مهارتي آن را باال ببريم. نه اينكه بعد از 
گذشــت پنج سال آن را آسيب شناســي كنيم و بگوييم اي 
كاش از روز اول بــه اين موضوعات توجــه كرده و آ ن ها را 

مدنظر قرار مي داديم.

 چه توصيه هايي براي استفاده درست مخاطبين از 
اين برنامه ها داريد؟

 من هميشــه خــودم را به جاي مخاطــب و انتظارات او 
مي گذارم. البته اين ايجاب، وظيفه شغلي من است و خودم 
را در شــأن توصيه دادن به همكاران فرهنگي نمي دانم ولي 

چند پيشنهاد جزئي دارم.
براي استفادة آســان از اين فيلم ها يك طبقه بندي ايجاد 
كرديــم. الف: بخش كليات كــه در همين بخش چند آيتم 

مختلف وجود دارد. ب: سپس بخش درس ها كه بدنه اصلي 
مبحث فيلم ها است و پ: بخش گنجينه.

پيشنهاد مي كنم همكاران محترم در ابتدا، فيلم هاي بخش 
كليات را با دقت مطالعه كنند. هرچند احســاس شود كه از 
اين بخش آگاهي دارند و در دوره هاي ديگري مطرح شــده 
باشــد. لذا حتمًا بخش كليات را ببينند و ديدن و توجه به 
آن را در رأس قرار بدهند. زيرا اين بخش يك شماي كلي از 
برنامه درسي و اهداف آن و خود كتاب به استفاده كنندگان 

مي دهد.
به فراخور نيازشان درس ها را مشاهده كنند. اگر كنجكاوي 
دارند بهتر اســت همه درس ها را ببينند ولي براي خودشان 
برنامه ريزي كنند كــه بايد هفته به هفته يا ماه به ماه چند 
آيتــم از برنامه را با توجــه به تناســب آن و ايام پيش رو، 

مشاهده كنند.
در واقع در طول ســال تحصيلي اين مجموعه را فراموش 
نكنند و همواره با آن در ارتباط باشند و متناسب با هر فصل 

و ماه از آيتم ها بهره مند شوند.

  چه زماني از بخش گنجينه استفاده كنند؟
 نمي دانم شــكل نهايي گنجينه امســال چگونه است. در 
ســال هاي پيش، توصيه هايي براي بخش گنجينه داشتم. ما 
گنجينه را به دو بخش تقســيم كرديم. يك بخشــي به نام 
عمومي و شايستگي هاي پايه و بخش ديگر مرتبط با درس.

در بخش شايســتگي هاي عمومي، معرفي ساير رسانه ها، 
كتب و ســايت هاي مرتبط با موضوع معلمي و آموزش است 
و حتــي در آن آيتم ها و اطالعــات مبتني بر كمك به ادامه 
تحصيل همكاران و كمك به رشــد و دانش آن ها قرار داده 
شد. طبيعتًا اين مباحث هيچ زمان خاصي ندارد و هر وقت، 
عالقه و رغبت داشته باشند مي توانند به سمت اين بخش از 
گنجينه بروند و نيازشــان را برآورده كنند. در بخش مرتبط 
با درس، اطالعاتي فراتر از آنچه گفته شــده است وجود دارد 
كــه  فرصت هاي مطالعاتي و دعوت به فرصت هاي مطالعاتي 
فراتر اســت و  (learning object = LO يعني آيتم هايي كه 
معلم مي تواند براي ارائه از آن اســتفاده كند.) در آن بخش 

قرار داده شده است.
براي استفاده از اين ها، زمان بندي خاصي پيشنهاد نكرديم 
و آن هــا را به درس يا صفحة خاصي از كتاب متصل نكرديم. 
هر همكار با توجه به خالقيت خود و به فراخور نياز و فعاليت 

ساالنه اش از اين موارد استفاده كند.

٭ گنجينه را به دو بخش تقسيم كرده ايم: يك 
بخش به نام گنجينه عمومي و شايستگي هاي پايه 
و ديگري گنجينة مرتبط با درس
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 به نظر شــما آموزش هاي الكترونيكي چقدر مفيد 
است؟ اساسًا آموزش حضوري بهتر است يا آموزش 

الكترونيكي؟
 هيچ كدام از اين دو ضرورتًا و كامًال بهتر از هم نيســتند. 
من هميشــه تركيب اين دو را توصيــه و فكر مي كنم اگر 
در آموزش از تركيب اين دو اســتفاده شــود، بهتر اســت. 
يعني نه دوره هاي كامًال حضوري از دوره هاي غيرحضوري، 
(برخط يا آف الين، غير برخط و غيرحضوري) بهتر اســت و 
نه بالعكس. چون هر كدام ويژگي ها و محدوديت هاي خاص 
خودشــان را دارند. اگر ويژگي هــا و محدوديت هاي خاص  
هر كدام را باور كنيــم از محدوديت هر كدام براي ويژگي 
ديگري اســتفاده مي كنيم و اگر در كنــار هم قرار بگيرند، 
بسته مؤثرتري خواهند شد. به همين خاطر آن پرسشي كه 

٭ آموزش مجازي و آموزش حضوري، هر دو 
ويژگي ها و محدوديت هاي خاص خود را دارند و 

مكمل يكديگرند
در ذهن كنجكاو يك معلمي كه در دوره شــركت مي كند، 
ايجاد مي شــود، هيچ وقت يك رسانه مجازي يا برخط پاسخ 
نمي دهــد. در واقع ارتباط مجــازي يك ارزش ديگري دارد 
كه ارزش آن دقيقًا با ارتباط فردي معلميـ  شــاگردي فرق 

مي كند.
فكر مي كنم هيچ كدام از اين دو نمي توانند جاي همديگر 
را بگيرند. اگر هر دو به درستي مديريت شوند و به اندازه از 
هر دو اســتفاده شود، حتمًا نتيجه كامل تري حاصل خواهد 
شــد. چون ارتباط فردي نمي تواند جــاي ارتباط مجازي را 

بگيرد و بالعكس.
٭٭٭
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ارائة الگويي سه ضلعي براي تعالي مدرسه از طريق اصالح فرايند يادگيري

محمود اماني طهراني

چكيده
آيــا راهی وجود دارد که همــة دانش آموزان در 
سير تحصيلی خود احســاس موفقيت کنند؟ چه 
راهکارهايی بــرای افزايش انگيــزه و رغبت در 
دانش آموزان نســبت به يادگيری وجود دارد؟ آيا 
ســودای يادگيری لذت بخش قابل تحقق اســت؟ 
آيا الگويی کارآمد برای بهبود وضعيت آموزشــی 
فرزنــدان ما وجود دارد که هم به جنبه کالســی 
و يادگيری دســته جمعی و هم بــه جنبه انفرادی 
آن به طــور همزمان و به صورتی به هم پيوســته و 

ساختارمند مدد رساند؟
در ايــن ارائه، که دارای دو بخش اســت، تالش 
می شود پاســخی مثبت و قابل اجرا به پرسش های 

باال داده شود. 

در بخش اول، به عنوان مقدمه و تبيين 
ضرورت موضوع، تصويری از دانش آموز، 
معلم، فرايند ياددهی يادگيری و محيط 
يادگيری مطلوب در اسناد تحولی وزارت 
آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ايران 
ترسيم شده است، و با مرور وضع موجود مدارس، 
لزوم اتخاذ روش هايی عملی و کارآمد برای تحقق 

اين چشم انداز مورد تأکيد قرار می گيرد.
در دوميــن بخش، که بخش اصلی را تشــکيل 
می دهد، يک الگوی سه ضلعی برای بهبود فرايند 
ياددهی يادگيری در کالس های درس و ارتقای سطح 
يادگيری دانش آموزان پيشنهاد می شود. اين الگوی 
سه وجهی، با نگاهی سيستمی، امکان در کنار هم 
قرار دادن و توجه هم زمان به دستاوردهای متعدد 
و متنوع تالشگران و متخصصان عرصه برنامه ريزی 
درسی، تکنولوژی آموزشی و پداگوژی ـ به عنوان 
علم و هنر ياددهی يادگيریـ  را فراهم می سازد. در 
اين بخش تالش می شود، پيرامون هر يک از اضالع 
سه گانه، محورها و مشخصه های مهمی که بايد مورد 

كليات

يادگيري رشد دهندهيادگيري رشد دهنده
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توجه قرار گيرد ارائه گردد و مشــخصات فرايند 
يادگيری مطلوب به روشنی ترسيم شود. اين الگو 
عرصه گسترده ای برای فعاليت معلم به عنوان عنصر 
فکور نظام آموزشی و دانش آموز به عنوان يادگيرنده 

فعال و با انگيزه فراهم می کند. 

يادگيرى، دغدغة مشترك
شــايد بتوان گفت يادگيری، به مثابه يك مسئله، يکی 
از مهم ترين دغدغه های مشــترک آموزشگران در سراسر 
جهان اســت. به عبارت ديگر گرچه نظام های آموزشی در 
انتخاب اهداف، اولويت ها و محتوای آموزشی ممکن است 
با هم تفاوت های چشمگير داشته باشند، اما همگی در اين 
نقطه اشتراک نظر دارند که در هر حال بايد فرايند ياددهی 
يادگيری به گونه ای شــکل گيرد که بــرای دانش آموزان 
فضايی پرانگيزه و آکنده از احساس لذت، احساس موفقيت 
و احســاس مفيد بودن به وجود آورد. معمــوًال از چنين 
يادگيــری مطلوبی با توصيفاتی همچــون يادگيری مؤثر، 
يادگيری فعال و يادگيری رشد دهنده ياد می شود. بسياری 
از مشکالت به ظاهر فردی دانش آموزان درعرصه يادگيری 
که موجب افت تحصيلی ايشــان می شــود، ريشه در عدم 
شکل گيری يک فرايند صحيح ياددهیـ  يادگيری در سطح 
مدرسه و کالس درس دارد. به عبارت ديگر، هدايت صحيح 
دانش آموزان دارای اســتعدادهای برتر از يک سو و جبران 
نقاط ضعف دانش آموزان نيازمند به ترميم از ســوی ديگر، 
هر دو در بستر يک فضای ياددهی ـ يادگيری مطلوب و با 
دقت طراحی شده امکان پذير است. چنين فضايی می تواند 
به رشد و پيشرفت تمامی دانش آموزان، در هر موقعيتی که 

قرار دارند، بيانجامد.
توجه بــه احيای کارکردهای آموزشــی کالس درس از 
جنبه ديگری حائز اهميت فراوان است. واقعيت اين است 
که امروزه بسياري از مدرسه ها صرفًا به کالس درس تقليل 
پيدا کرده اند. يعني دانش آموزان وقتی به مدرسه مي آيند، 
تقريبًا مســتقيمًا به کالس درس مي روند و سپس به خانه 
بازمي گردنــد. به عبارت ديگر چون بيشــتر مدارس فاقد 
برنامه هاي غيررســمي و غيرکالسي، از قبيل فعاليت هاي 
آزاد، پرورشي، ورزشي، نمايش، سرود و ديگر فعاليت هايي 
که به جّو مدرسه هويت خاصي مي دهد، هستند، بنابراين 
حضور در کالس، تقريبًا همة زمان حضور در مدرسه را به 
خود اختصاص مي دهد. شــايد گفته شود حال که چنين 
است بايد كاري كرد كه دست كم همين کالس  درس بتواند 

بيش از پيش ســبب رشد و ارتقاي بيشــتر دانش آموزان 
شود. اما متأســفانه پژوهش های مرتبط با فضای حاکم بر 
کالس های درس چنين چشــم اندازی را آشکار نمی سازد. 
نتايج پژوهشــي که در کالس هاي درسي پنج استان ايران 
انجام شده نشان مي دهد که نحوه اداره کالس هاي درسي 
ايران، مشــخصه هايي دارد که کامًال تکرار مي شــوند. اين 

مشخصه ها عبارتند از:
1 دانش آموزان در کالس ها، معموًال ساکت مي نشينند؛  

2 اداره کالس بيشــتر برعهدة معلم اســت و او تسلط   
کاملي بر کلية فعاليت هاي کالسي دارد؛

3  بســياري از برنامه هــاي کالس بــه برنامه هــاي   
حافظه مدار معطوف مي شــود و در عمل، به خاطر سپردن 
آنچه که معلم در فرايند يادگيري روي آن ها تأکيد مي کند 

بسيار اهميت دارد؛
  4 معلمــان عمدتًا از روش هاي دســتوري اســتفاده 
مي کنند؛ يعني خيلــي وقت ها از دانش آموزان مي خواهند 
کارهاي معيني را انجام دهند و اين خواستة خود را به طور 

مستقيم ابراز و بيان مي کنند!
5 معموًال از دانش آموزان خواســته نمي شــود آنچه را   
که ياد گرفته انــد در موقعيت هاي جديدي به  کار ببرند يا 

تعميم دهند.
6 معلمان، اغلب، فرايند ياددهيـ  يادگيري را براساس   

شيوه اي که کتاب درسي ارائه کرده است اجرا مي کنند.
 اگر مجموعه نتايج فوق و نيز نتايج پژوهش هاي ديگر را 
مدنظر قرار دهيم به  نظر مي رسد نيازمند راه حلي هستيم 
كــه از طريق آن فرايند ياددهی يادگيری را چه در کالس 
درس و چــه بيرون از آن احيا کنيم و فضای مدرســه ای 
موجود را به فضايی پويا و رشد دهنده ارتقا دهيم تا نتايج 

بهتري را به دست آوريم.
اين موضوع در سه سند تحولی مهم نظام آموزشی ايران 
که در ســال های اخير توليد شــده، يعنی کتاب «مبانی 
نظری تحــول بنياديــن در نظام تعليم وتربيت رســمی 
عمومی جمهوری اســالمی ايران»، «سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ايران» و «برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ايران» مورد توجه قرار گرفته است.

شايد بتوان گفت يادگيرى، به مثابه يك مسئله، 
يكى از مهم ترين دغدغه هاى مشترك آموزشگران 

در سراسر جهان است
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در کتاب مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت 
رســمی عمومی جمهوری اسالمی ايران بر اهميت «درک 
و اصــالح مداوم موقعيت خود توســط يادگيرنده» تأکيد 
شده است و «تدارک موقعيت های يادگيری و فرصت های 
تربيتی که امکان به کارگيری و پرورش ظرفيت شناختی را 
از طريق فعاليت و تالش متربی فراهم کند» از ويژگی های 
مهــم نظام تربيتی مطلــوب ذکر كرده اســت (ص ۳۵۱ 
و ۳۷۶). در اين کتاب تأکيد شــده اســت که مدرسه بايد 
فرصت های يادگيری ساده و رشد دهنده ای را در چارچوب 
اهداف متعالي خود برای دانش آموزان تدارک ببيند: «ايجاد 
فضايی هدفمند از تجربيات و اشــکال واقعی حيات طيبه 
با تدارک مجموعه ای از موقعيت ها، فرصت حرکت رشــد 
يابنده و تعالی بخش برای متربيان، به اين معنا که تجربيات 
مدرســه ای بايد شکل ساده شــده (و نه پيچيده)از تجربه 

حيات طيبه باشد» (ص۳۶۰). 
در ســند تحول بنياديــن آموزش وپــرورش جمهوری 
اســالمی ايران نيز «ارتقای اثربخشــی و افزايش کارآيی 
در نظام تعليم وتربيت رســمی عمومــی» از اهداف کالن 
آموزش وپرورش برشــمرده شده است (هدف کالن شماره 
۷). در اين ســند همچنيــن به «بهره منــدی فزون تر از 
روش های فعال، خالق و تعالي بخش» در طراحی، تدوين و 
اجرای برنامه درسی به عنوان يک راهکار اساسی اشاره شده 

است. (فصل ۷، راهکار ۱-۱). 
در برنامه درســی ملی جمهوری اســالمی ايران به طور 
مبسوط تر به موضوع يادگيری و کيفيت آن پرداخته شده 
است. در فصل ســوم اين سند با عنوان کلی «اصول ناظر 
بر برنامه های درســی و تربيتی» دو اصل به طور مستقيم 
به چگونگی شــکل گيری فرايند ياددهی ـ يادگيری اشاره 

می نمايد:
اصل ۳-۳: اعتبار نقش يادگيرنده: برنامه های درســی و 
تربيتــی بايد به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش آموز 
در فراينــد ياددهیـ  يادگيری و تربيت پذيری توجه نمايد 
و زمينه تقويت و توســعه روحيه پرسشگری، پژوهشگری، 

خالقيت و کارآفرينی را در وی فراهم سازد. (ص۹)

اصل ۹-۳: يادگيــری مادام العمر: برنامه های درســی و 
تربيتی بايد زمينه کســب شايستگی ها و مهارت های الزم 
برای استمرار و معنادار شدن يادگيری و پيوستگی تجارب 
يادگيــری در زندگــی را برای دانش آمــوزان تأمين کند. 

(ص۱۰)
در بخــش ۴-۴ اين ســند نيز ذيل عنــوان «رويکرد و 
جهت گيــری کلی ياددهیـ  يادگيری» چنين ذکر شــده 

است.
1 ياددهــی ـ يادگيری فرايندی زمينه ســاز برای ابراز 
گرايش های فطری، شــناخت موقعيت يادگيرنده و اصالح 

مداوم آن است.
2 يادگيــری حاصــل تعامل خالق، هدفمنــد و فعال 

يادگيرنده با محيط های متنوع يادگيری است.
3 ديدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط 
با خود، خداوند، ديگران و مخلوقات، تحت تأثير قرار دهد.

در قسمت ۶-۴ همين بخش تأکيد شده است که محيط 
يادگيری بايد از صفاتــی مانند منعطف، پويا، برانگيزاننده 
و غنی برای پاســخگويی به نيازهــا، عاليق و ويژگی های 
دانش آموزان برخوردار باشد و زمينه بهبود موقعيت ايشان 
و ارتقای کيفيت فرايند ياددهی ـ يادگيری را فراهم آورد. 

(ص۱۳)
برنامه درســی ملی همچنين در الگــوی هدف گذاری 
به ماتريسی اشــاره می کند که از يک سو دربرگيرندة پنج 
عنصر: تعقل، ايمان، علم و عمل و اخالق اســت و از سوی 
ديگر چهار عرصة رابطه با خويشتن، رابطه با خداوند متعال، 
رابطه با خلق خدا يعنی ســاير انســان ها و رابطه با خلقت 
الهی يعنی ساير مخلوقات و طبيعت است و تأکيد می نمايد 
که در طراحی و تدوين برنامه ها بايد اين الگو مورد استفاده 

قرار گيرد. 
فراتر از همة مطالب فوق، «برنامه درسی ملی ايران» در 
فصل نهم، با تأکيد بر اين موضوع که راهبردهای ياددهیـ  
يادگيری بايد بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه 
درســی و تربيتی در راستای شکوفايی فطرت و دستيابی 
به مراتبی از حيات طيبه تــدارک ببيند؛ برای تحقق اين 

مهم عالوه بر اصول ناظر به برنامه های درسی و تربيتی، 
«اصول حاکم بــر راهبردهای ياددهی ـ يادگيری» را به 

شرح زير در ۹ بند ارائه می کند.
1  امكان درك و تفسير پديده ها، وقايع و روابط را در 
موقعيت هاي واقعي زندگي تــدارك ببيند، به گونه اي كه 

شــرايط را براي درك و تصميم گيري در مورد مسايلي كه 

ياددهيـ  يادگيري بايد ديدگاه دانش آموزان را 
به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، 
ديگران و مخلوقات، تحت تأثير قرار دهد.

فراتر از همة مطالب فوق، «برنامه درسی ملی ايران» در 
فصل نهم، با تأکيد بر اين موضوع که راهبردهای ياددهیـ  
يادگيری بايد بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه 
درســی و تربيتی در راستای شکوفايی فطرت و دستيابی 
به مراتبی از حيات طيبه تــدارک ببيند؛ برای تحقق اين 

مهم عالوه بر اصول ناظر به برنامه های درسی و تربيتی، 
«اصول حاکم بــر راهبردهای ياددهی ـ يادگيری» را به 

  امكان درك و تفسير پديده ها، وقايع و روابط را در 
موقعيت هاي واقعي زندگي تــدارك ببيند، به گونه اي كه 

شــرايط را براي درك و تصميم گيري در مورد مسايلي كه 
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دانش آموزان در موقعيت هاي مختلف با آن مواجه مي شوند 
با رعايت نظام معيار اسالمي فراهم كند.

2 انگيزة دانش آموزان را از طريق كاوشــگري در تالش 
مداوم براي يافتن پاسخ پرسش هايي دربارة پديده ها، وقايع 

و روابط آن شكوفا و تقويت كند.
3  امكان درك و تفسير قوانين كلي حاكم بر هستي و 
رابطه هاي علت و معلولي يا وابســتگي پديده ها را همراه با 

افزايش بصيرت در دانش آموزان فراهم كند.
4 فرصت هايــي را تــدارك ببيند كه شايســتگي هاي 
كسب شــده در فواصل زماني توسط دانش آموز مرور شود 
و تصميماتي براي تعديل، بازنگري يا ادامه مسير يادگيري 

توسط او اتخاذ گردد.
5  فرصت الزم براي پيونــد نظر و عمل ، تلفيق دانش 
و تجربيات پيشــين با يادگيري هاي جديــد را به صورت 
يكپارچه و معنــادار جهت تحقــق ظرفيت هاي وجودي 

دانش آموزان و توسعه شايستگي ها فراهم كند.
6  بــا بهره منــدي فزون تر از روش هــاي فعال، خالق 
و تعالــي بخش و با ســازمان دهي نوآورانه و خالق فرايند 
جمع آوري و انباشت حقايق، زمينه ساختن علم و معرفت 

را فراهم نمايد. 
7 صرفًا به انتقال دانش محدود نشده، بلكه زمينة توليد 
علم از ســوي دانش آموزان را با تأكيد بر مشاركت آنان در 

مفهوم، تدارك ببيند. 
8 زمينة تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، همساالن و 

انواع محيط هاي يادگيري فراهم كند.
9 زمينة بهره گيري هوشــمندانه از فناوري هاي نوين 
آموزشي را فراهم نمايد و استفاده از آن ها را با نگاه تقويتي، 
تكميلي و توانمندســازي (نه نگاه جايگزيني و واگذاري) 

دنبال كند. 
در کنار تأکيدات فوق، که کم و بيش در اسناد آموزش 
وپرورش کشــورهای مختلف با تفاوت هايی اندک تکرار 
شده اســت، رشــته های تخصصی ذيل عنوان کلی علوم 
تربيتی مانند برنامه ريزی درســی، تکنولوژی آموزشــی، 
روان شناســی تربيتی، پداگوژی و حتی فناوری اطالعات 
و ارتباطات نيــز در زمينه موضــوع ياددهی ـ يادگيری 
مباحث مبســوطی را مطرح کرده اند و هر يک فهرستی 
بلنــد بااليــي از يافته های خود را به شــکل توصيفی يا 
تجويزی و توصيه ای در اختيار آموزشــگران قرار داده اند 
و انتظار دارند که آموزشــگران، بــه هنگام تدريس آن ها 
را ســر لوحه کار خود قرار دهنــد. گروهی بر لزوم توجه 

بــه نظريه های يادگيــری در هنگام تدريس پافشــاري 
مي كنند. گروهی ديگر بر اهميــت به کارگيری الگوهای 
تدريس در هنگام نوشتن طرح درس تأکيد دارند. تأکيد 
بر سطوح رشــد شناختی، اهميت عنصر ارزشيابی، توجه 
به تفاوت های فردی و بســياری تأکيدات ديگر در همين 

راستا انجام می شود.
بديهی است جامه عمل پوشــاندن به تمامی تأکيدات 
فوق در فضايی پراکنده و غيرمنسجم امکان پذير نيست و 
نتيجه ای جز ســردرگمی در پی ندارد. به نظر می رسد ما 
امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند الگويی هســتيم که 
امکان در کنار هم نشســتن و توجه همزمان به يافته های 
فوق را فراهم کند و برای آموزشــگران آرامش به ارمغان 
آورد. «الگــوی ســه ضلعی ارتقای يادگيــری» با چنين 
ديدگاهی و براســاس تجربة زيســتة ارائه کننده در طی 
ســه دهه تدريس، مطالعه، پژوهــش و آموزش معلمان 
تدوين شده است و می کوشد با ارائه يک ترسيم هندسی، 
عناصر گوناگون مؤثــر در تدريس را در فضايی هماهنگ 
و نظام مند در کنار هم بنشــاند و امکان توجه همزمان به 
آن ها را فراهم سازد. اين الگو از سويی يک راهنمای عمل 
بــرای در اختيار معلمان می گذارد و از ســوی ديگر يک 
چک ليست برای سنجش کيفيت تدريس برای کنشگران 
عرصــه تعليم وتربيت ارائه می دهد. در ادامه به شــرح و 

تبيين اين الگو مي پردازيم.

الگوى سه ضلعى ارتقاى يادگيرى
ايــن الگو همان طور کــه از نام آن برمی آيد دارای ســه 
ضلــع اصلی و به تعبيري يك الگوي مثلثي اســت. اولين 
و مهم ترين ضلع الگو که قاعده مثلث را تشــکيل می دهد، 
طراحی آموزشــی اســت. اين ضلع دربرگيرنده مهم ترين 
اقدامات و مراقبت هايی است که به شکل گيری فرايند مؤثر 
يادگيری منجر می شــوند. دومين ضلع، تأکيد بر استفاده 
از رسانه های پرشــمار در فرايند يادگيری و سومين ضلع، 
تأکيد بر اهميت ارائه آموخته ها به عنوان برون داد يادگيری 

توسط دانش آموزان است. 

 راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري  بايد امكان درك و 
تفسير قوانين كلي حاكم بر هستي و رابطه هاي علت و 

معلولي يا وابستگي پديده ها را همراه با افزايش بصيرت 
در دانش آموزان فراهم كند

در کنار تأکيدات فوق، که کم و بيش در اسناد آموزش 
وپرورش کشــورهای مختلف با تفاوت هايی اندک تکرار 
شده اســت، رشــته های تخصصی ذيل عنوان کلی علوم 
تربيتی مانند برنامه ريزی درســی، تکنولوژی آموزشــی، 
روان شناســی تربيتی، پداگوژی و حتی فناوری اطالعات 
و ارتباطات نيــز در زمينه موضــوع ياددهی ـ يادگيری 
مباحث مبســوطی را مطرح کرده اند و هر يک فهرستی 
بلنــد بااليــي از يافته های خود را به شــکل توصيفی يا 
تجويزی و توصيه ای در اختيار آموزشــگران قرار داده اند 
و انتظار دارند که آموزشــگران، بــه هنگام تدريس آن ها 
را ســر لوحه کار خود قرار دهنــد. گروهی بر لزوم توجه 
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ضلع اول، طراحی آموزشی: برای هر واحد يادگيری 
نيازمند يک طراحی آموزشــی هســتيم. اگــر يادگيری 
را ســفر از مبدأ به مقصــدی معين تصور کنيــم، اولين 
گام در به کارگيــری اين مدل، ترســيم نقشــه حرکت يا 
طراحی مسيری اســت که يادگيرنده در فرايند يادگيری 
بايــد بپيمايد. به عبارت ديگر طراحی آموزشــی به منزله 
تعيين فعاليت های يادگيری اســت که در مجموع به رشد 
دانش آموز منجر می شــود. گاهي اين فعاليت يادگيري را 
مي توان براساس روشي كه كتاب درسي پيشنهاد مي كند 
شــروع كرد و پيش رفت. ايــن روش، در صورتی که کتاب 
درســی با رعايت اصول ياددهی ـ يادگيری تدوين شود و 
با شرايط و فضای محيط سازگار باشد تصميم خوبي است 
ولي لزومًا بهترين راه نيســت. تفاوت طراحی آموزشــی با 
تهيه طرح درس اين اســت که در طراحی آموزشی، يک 
واحد يادگيری، که ممکن است تدريس آن چندين جلسه 
آموزشــی را به خود اختصاص دهد، موضوع کار است در 
حالی که تهيه طرح درس معموًال اقدامی محدودتر است و 
برای يک جلسه درس تنظيم می شود. مهم ترين اقدامات و 
مراقبت هايی که در يک طراحی آموزشی بايد مورد توجه 

طراحان باشد عبارت  است از:
1 نوشــتن اهداف در قالب شايستگی: در اولين گام، براي 
اينكه بتوان فرايند ياددهيـ  يادگيري رشددهنده اي را به  وجود 
آورد، بايد از انتها شــروع كرد؛ يعني پايان يادگيري را ديد و 
مشــخص نمود كه دانش آموز پس از پشت سر گذاشتن اين 
واحد يادگيری بايد به چه شايســتگي هايي برسد. به عبارت 
ديگر قرار است چه صالحيت ها، صفات و توانمندي هايي در او 
به وجود آيد و انتظار مي رود او به چه نوع توليد ذهني يا فكري 
برســد و چه توانمندي هايي را از خود نشان دهد. اين ها بايد 

آشكار باشند. پس از تعيين هدف واحد يادگيری، يك طراحي 
آموزشــي خوب داراي مالك ها و مشخصه هايي است كه در 

ادامه آن ها را مرور مي كنيم.
2  طراحي دقيق، رشد دهنده، تدريجي، سير منطقي، 
پله هاي ارزشمند و قابل دستيابي: درواقع بايد تصويري از 
مسيري كه قرار است دانش آموز بپيمايد رسم كنيم؛ يعني 
مشخص كنيم وقتي دانش آموزي درسي را مي آموزد قرار 
است چه پله هايي را بپيمايد. اين پله ها، سناريوي يادگيري 
يا طراحي آموزشــي هســتند كه معلم مي خواهد به اجرا 
درآورد. منظور از پله ها مجموعة فعاليت هايي است كه براي 
كالس درس پيش بيني مي شود. اين پله ها بايد به گونه اي 
طراحي شوند كه نه آنقدر زياد و بلند باشند كه دانش آموز 
در پيمودن آن ها احســاس ناتواني كند و نه آنقدر کوتاه و 
كم تعداد باشند كه دانش آموز احساس كند با باال رفتن از 
آن ها كار مهمي انجام نداده است و آن ها را پيش پا افتاده 
تلقي كند. بدين ترتيب، تعدد اين پله ها و توالي آن ها بسيار 

مهم است.
3  يک شروع خوب: اينكه يك درس چگونه شروع شود 
و در اين شــروع، چه كاري بايد كرد كه فعاليت يادگيري 
بســيار جذاب باشد بسيار مهم اســت. زيرا، اولين قدم در 
يادگيري اين اســت كه دانش آموز به موضوع جذب شود، 
چشم اندازي در پيش رويش گشوده شود تا بداند چه چيزي 
را ياد مي گيرد، قرار اســت به كجا برســد و اين يادگيري 
در زندگي او به چه دردش مي خورد. بنابراين، بايد مسئلة 
ارتباط مطالب درســي با زندگي و مفيد بودنشــان، براي 
دانش آموزان ترسيم شود. بدين ترتيب، اولين پله اين است 
كه مشخص كنيم با چه نوع فعاليتي مي توان دانش آموزان 
را با مســئله درگير و هوش و حواسشان را به مسئله جلب 

كرد تا عالقه مند شوند كه اين مسير را ادامه دهند.
4  توجه به پيش دانســته ها: دومين پلــه در جذابيت  
فعاليت هــاي يادگيــري توجــه بــه پيش دانســته هاي 
دانش آموزان اســت. اگر به پيش دانسته ها توجه شود الزم 
نيســت وقت دوباره اي صرف توليد آن ها  شود كه هم براي 
دانش آموزان كسالت آور باشد و هم بخشي از زمان يادگيري 
را به خود اختصاص دهد. معلم مي تواند پيش دانسته هاي 
دانش آموزان را در كالس احصا كند و در صورت مشــترك 
نبودن پيش دانسته هاي  آن ها،  فعاليتي را برايشان تدارك 
ببينند، آن ها را به اشتراك بگذارد تا نقطة شروعشان را در 

يادگيري يكي كند.
5 انتخــاب الگوی تدريس: الگوهــای تدريس در واقع 

نهضت يادگيري 
در كالس و مدرسه

رسانه هاي پرشمار

داد
ون 

بر

طراحي آموزشي
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حاصل تجربيات موفق معلمان هســتند کــه به صورتی 
قابــل تعميم در می آيند و از آن هــا می توان برای تدريس 
موضوعات مختلف درســی اســتفاده کرد. گاهی انتخاب 
درســت يک الگو در موفقيت تدريس بســيار مؤثر است. 
مثًال وقتی می خواهيم به دانش آموزان مفاهيم اخالقی را با 
تأکيد بر شفاف سازی ارزش ها آموزش دهيم، ممکن است 
انتخاب الگويــی مانند محاکم قضايی، به تدريس جذابيت 
و کارآيی خاصی ببخشــد و روند يادگيری را تسهيل کند. 
در يک طراحی آموزشــی طوالنی و چندمرحله ای، گاهی 
الزم است از چند الگوی تدريس در موقعيت های مختلف 
اســتفاده نمود. بســياری از معلمان به دليل عدم آشنايی 
کامل با الگوهای تدريس متنوع، از الگوهای کم شــماری 
اســتفاده می کنند، لذا فضای تدريس ايشــان تکراری و 
کسالت آور می شــود. گاهی هم به دليل آشنايی سطحی با 
الگوهای تدريس، آن ها را به صــورت ناقص و غيرحرفه ای 
اجرا می کنند. در حالی که اجرای حرفه ای الگوهای متنوع 

تدريس بر جذابيت کار و مؤثر بودن تدريس می افزايد.   
6 يادگيری فعال، توليد مفهوم توسط يادگيرنده: نكتة 
ديگري كه در طراحي آموزشــي بايد به آن توجه شــود 
اين اســت كه مشخص شــود فعاليت ها چگونه به «توليد 
مفهوم» توســط دانش آموزان مي انجامنــد. آيا معلم، در 
انجام فعاليت ها، بچه هــا را در نقش دريافت كنندة مفهوم 
قرار مي دهد يا توليدكنندة مفهوم؟ زيرا ممكن است معلم 
مفهومي را مســتقيمًا براي دانش آموزان توضيح دهد و يا 
اينكه همين مفهــوم را به گونه ای ارائــه کند که آن ها با 
انجام فعاليت های ذهنی، فعاليت های عملی و  مطالعه منابع 
مناســب يادگيری، خود به مفهوم ســازی يا توليد مفهوم 
بپردازنــد. حتی خواندن يک متن علمی و گفت وگو درباره 
آن يک يادگيری فعال به شمار می آيد. چون دانش آموز به 
واســطة درك و فهم خودش در مســير آموزش حركت و 
از متن، مفهوم سازي مي كند و بدين ترتيب يک يادگيرنده 
فعال به شمار می آيد. شايد بتوان گفت مهم ترين دستاورد 
نظريه يادگيری ساختن گرايی همين تأکيد بر توليد مفهوم 

و يادگيری فعال توسط يادگيرنده می باشد.
7 يادگيری مشــارکتی، اجتماعی و گروهی: يادگيري 
مشاركتي هم، بخشي از يک سناريوي يادگيري خوب است. 
در يک طراحی آموزشی متعادل، حجم فعاليت های گروهی 
همچون بحث و گفت وگو، انجام فعاليت های عملی گروهی، 
و حتــی امتحان گروهی در کنار فعاليت های انفرادی قابل 
توجه و در اولويت است. يادگيری مشارکتی نيز از تأکيدات 

اصلی نظرية ساختن گرايی به شمار می آيد.
8  ســطوح باالی عملکرد يادگيری: يك تحقيق نشان 
داده است كه عمومًا سطح فعاليت هايي كه معلمان انتظار 
دارند دانش آموزان انجام دهند، در سطوح پايين يادگيري 
انجام می شود. مثًال وقتي معلمي از دانش آموزان مي خواهد 
دربارة موضوعي اطالعــات جمع آوري كنند. آن ها معموًال 
اين اطالعات را در سطح اوليه و صرفا از يك  منبع به دست 
مي  آورند و ارائه مي دهند. حتی گاهي فعاليت ها در همين 
حد هم انجام نمي شــود و كار در ســطح پايين تري انجام 
مي شود؛ مثًال دانش آموزان بدون آنكه حتي در اينترنت هم 
جست وجوي دقيقي انجام دهند، فقط با گرفتن يك پرينت 
كارشان را ارائه مي دهند. حال آنكه اگر دانش آموزان همين 
جمــع آوري اطالعات را هم به خوبي انجــام دهند، باز در 
صورت ارائه عينی اطالعات، در سطح اول و كف يادگيري 
قرار دارند. توجه به سطوح باالتر يادگيري به اين معناست 
كه مثًال وقتي دانش آموزان مشــغول جمع آوري اطالعات 
هســتند، معلم، از آن ها بخواهد تحليلــي روي اطالعات، 
از نظــر طبقه بندي اطالعات و توصيــف و تبيين آن ها به 
شيوه هاي خالقانه و نوآورانه داشته باشند و اعتبار منابعي را 
كه به آن ها استناد كرده اند ارزيابي كنند. اين گونه اقدامات 
توجه به سطوح باالتر يادگيري را نشان می دهد و در ساير 
فعاليت های يادگيری و موضوعات و مســائل مختلف بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
نکته مهمی که بايد به آن توجه کرد اين است که گاهي 
معلم در تمريناتی كه به دانش آموزان مي دهد مسئله ای را 
پيچيده تر مطرح مي كند. ايــن كار، لزومًا دانش آموز را به 
سطوح باالتر يادگيري نمي برد، بلكه صرفا سطح دشواري 
مطلب را بيشتر می کند و اين روش، مطلوب نيست؛ چون 
بر احســاس موفقيت دانش آموزان تأثير منفی می گذارد. 
مثًال معلم رياضي، كسر مركبي را مي دهد و از دانش آموزان 
مي خواهد كه آن را ســاده كنند. اين سطح اول يادگيري 
اســت. حال اگر اين معلم طبقات كســر را بيشــتر كند 
دانش آموزانش را به سطوح باالتر يادگيري نبرده است، بلكه 
فقط مســئله را براي آنان دشوارتر كرده است. در حالي كه 

نكته مهمى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه گاهي 
معلم در تمريناتى كه به دانش آموزان مي دهد مسئله اى 

را پيچيده تر مطرح مي كند. اين روش، مطلوب نيست زيرا 
بر احساس موفقيت دانش آموزان تأثير منفي مي گذارد



ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)36

او مي توانســت از دانش آموزان بخواهد، براي يك مسئله، 
يك كسر بنويسند و از اين طريق آن ها را به سطح باالتري 
ارتقا دهد. همچنين مي توانست، در يك سطح باالتر، يک 
عدد كسري به آن ها بدهد و بخواهد که براي اين كسر يك 
مسئله بنويســند. بنابراين، باال بردن سطح يادگيري جزء 
هدف هاي مهم آموزش اســت و نبايد آن را با دشوار کردن 

يادگيری يکی تصور کرد. 
توجه به اين نكته كه دانش آموزان بايد رشــد كنند و از 
ســطح اولية يادگيري تكنيك ها و دانش به سطوح باالتر 
يادگيــري، از جمله تجزيه  وتحليــل اطالعات و همچنين 
تركيب نمودن آن ها بروند در تمام دروس الزم و از اهميت 
بســياري برخوردار اســت. برای طبقه بندی سطوح رشد 
شناختي، روش های مختلفی به رسميت شناخته مي شود 
و معلمان بــا انتخاب های گوناگونی روبه رو هســتند. اين 
طبقه بندی ممكن است، مانند آنچه كه در الگوي مطالعه 
«تيمز» به كار مي رود، داراي سه سطح دانش مروري، دانش 
كاربردي و دانش ترکيبی باشــد. يا ممكن اســت سطوح 
پنجگانة بلوم در نظر گرفته شــود. همچنين ممكن است 
ســطوح جديد بلوم كه شــاگردان او در سال ۲۰۰۰ براي 
هزارة ســوم ارائه كردند مورد نظر قرار گيرد. بدين ترتيب 
اين مهم نيست كه چه نوع طبقه بندي مورد استفاده قرار 
مي گيرد؛ بلكه مهم اين است كه توجه كنيم دانش آموزان 
در كف يادگيري باقي نمانند و فعاليت هاي معلم ســطوح 
باالتر يادگيري را نشــانه روي كرده باشد. به عبارت ديگر، 
معلم هرگز نبايد به ســطوح پايين يادگيري رضايت دهد 
و تنها به اين خشــنود باشد كه دانش آموزان او توانسته اند 

مطلبي را حفظ کنند يا آن را بيان كنند.
9  کاربســت آموخته ها در موقعيت جديــد: ارتباط با 
زندگی، يعنی استفاده از فعاليت هايی در طراحي آموزشي 
كه موضوع درس را به زندگي ارتباط می دهند. كاربســت 
آموخته ها در موقعيت جديد، توجه به وجه کاربردی و مفيد 
بودن يادگيري است. ايجاد اين توانايی در دانش آموزان که 
بتوانند چند دقيقه دربــارة اهميت موضوع درس صحبت 

كنند، برای کاربردهای آن مثال هايــی بزنند و ديگران را 
نسبت به مفيد و ضروری بودن آموختن اين واحد يادگيری 

متقاعد نمايند نشانه ای از تحقق اين امر به شمار می آيد.
10 توجــه به تفاوت هــای فردی در يادگيــری: وجود 
تفاوت های فردی دانش آموزان بــا يکديگر در زمينه انواع 
هوش، سبک يادگيری، استعداد تحصيلی، بستر فرهنگی 
و اجتماعی خانواده، زبان مادری، ميزان دانسته های قبلی، 
بدفهمی ها و به ويژه عالئق و توانمندی های گوناگون سبب 
می شــود که يک نسخه واحد برای همگان، بهترين نتيجه 
را به همراه نداشته باشــد. از اين رو الزم است در طراحی 
آموزشی وجود فعاليت های موازی و انعطاف پذير پيش بينی 
شود. برای دست يابی به يک هدف آموزشی هميشه راه های 
متنوعی در پيش روی ماســت و در يک طراحی آموزشی 
مطلوب به اين امر توجه می شود. ارائه بازنمايی های مختلف 
يک مطلب و مطرح نمودن مســايل باز پاســخ که امکان 
ورود به يک موضــوع از جوانب گوناگون را فراهم می کند 
نمونه هايی از توجه به تفاوت های يادگيری به شمار می آيد.

11 رويکــرد تلفيقی: برای اســتفاده از رويکرد تلفيقی 
داليل بی شــماری وجود دارد. و مزايای ايــن رويکرد در 
بهبود کيفيت، سرعت و گستره يادگيری و پاسخ گويی به 
نياز فراگيران محل مناقشه نيســت. در طراحی آموزشی 
با بهره گيری از رويکرد تلفيقی، مرزهای بين ســاحت های 
شش گانة رشــد و تربيت ـ يعنی ساحت دينی و اخالقی، 
ساحت علمی و فناورانه، ساحت اجتماعی و سياسی، ساحت 
زيســتی و بدنی، ســاحت اقتصادی و حرفه ای، و ساحت 
زيبايی شناســی و هنری ـ رنگ می بازد و امکان پوشــش 
دادن به دو يــا چند حوزه تربيت و يادگيری در يک زمان 
فراهم می شــود. از بين روش های مختلف تلفيق، استفاده 
از يادگيری زمينه محور و رويکرد تماتيک در سازمان دهی 
محتوای يادگيری از روش های پيشرفته برنامه ريزی درسی 
به شــمار می آيد. در اين نوع طراحی آموزشی يک موضوع 
مناسب و دارای قابليت کافی به عنوان تم يا زمينه يادگيری 
در مرکز قرار می گيرد و پيرامون آن مباحث مختلف مرتبط 
با آن بسط داده می شود. موضوعی که به عنوان تم انتخاب 
می شــود بايد دارای اجزای منســجم مفهومــی درونی و 
بازوهای ارتباطی بيرونی کافی و قابليت عمق بخشی باشد. 
مثًال در زمينه آموزش محيط زيســت، آب يک تم مناسب 
است. همچنين در ساحت آموزش های اخالقی، حق الناس 

قابليت ارائه به صورت تماتيک را دارد.  
12 جلوة ارائه و ارزشــيابی: ترســيم برون دادهای مورد 

توجه به اين نكته كه دانش آموزان بايد رشد كنند 
و از سطح اولية يادگيري تكنيك ها و دانش به سطوح 
باالتر يادگيري، از جمله تجزيه  وتحليل اطالعات و 
همچنين تركيب نمودن آن ها بروند در تمام دروس 
الزم و از اهميت بسياري برخوردار است
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انتظار در قالب جمالتی از جنس شايســتگی و روشنگری 
دربــاره جايگاه مطلوبی کــه يادگيرنــده در پايان فرايند 
يادگيری بايد بدان دســت يابد از ديگر مشخصه های يک 
طراحی آموزشــی کامل اســت و به دانش آموزان احساس 
آرامش می دهــد. اين کار در دورة غلبه و تســلط اهداف 
رفتاری بر فضای يادگيری هم انجام می شــد اما تفاوت آن 
در نوع بينشــی بود که بر تدوين اهداف آموزشی به صورت 

محدود کننده و مکانيکی در آن زمان حاکم بود. 
13 فعاليت هــای خــارج از کالس، کالس معکــوس: 
آخرين نكته اي كه در اين باب خيلي مهم اســت، توجه به 
فعاليت هاي بيرون از كالس اســت. معلم نبايد در طراحي 
خود فقط به درون كالس بيانديشــد بلكه بايد مسيري را 
براي ادامة يادگيري در بيرون كالس ترســيم كند كه در 
عين حال و دقيقًا به ســناريوي داخل كالس مربوط  شود، 
در سال های اخير اين موضع با عنوان کالس معکوس مورد 
توجــه عميق متخصصان تکنولوژی آموزشــی قرار گرفته 
است و ضمن مديريت زمان يادگيری، زمينه تحقق اهدافی 
مانند يادگيری مادام العمر را فراهم می کند. کالس معکوس 

در ضلع سوم الگو نيز مجدداً مورد تأکيد قرار می گيرد. 
14 فراشــناخت: در پايان فرايند يادگيری مناسب است 
که يادگيرندگان نگاهی از فراز به سير و سفر خود در مسير 
يادگيری اين درس بيندازند و چگونگی حرکت خود را در 
اين مسير بازشناســی و تحليل نمايند. سپس راهی را به 
سوی ادامه يادگيری در آينده پيشنهاد نمايند. اگر هدف از 
يادگيری، تبديل دانش آموز به يادگيرنده مادام العمر است، 

چنين امری ضرورت تام دارد.   

(بستة  پرشمار  آموزشــي  رسانه هاي  دوم،  ضلع 
آموزشي به جاي كتاب درســي): در گذشته، گفتار 
شــفاهی معلم، جزوات آموزشی و گاهی کتاب درسي تنها 
رسانة آموزشی در هر کالس درس بود و دانش آموز و معلم 
رســانة ديگري در اختيار نداشتند. اما، در سال هاي اخير، 
امکاناتي فراهم شــده است که با استفاده از آن ها مي توان 
کالس هاي درس را بســيار متنوع تر اداره کرد. امروزه اين 
امری بديهی انگاشــته می شود که اولين قدم براي داشتن 
يــک کالس فعــال و پرتأثير آن اســت کــه از يادگيري 
تک  رســانه اي عبور كرده و به سوي رســانه هاي يادگيري 

پرشمارتر حرکت کنيم.
1  ســبک های يادگيری: همة دانش آمــوزان از نظر 
سبک های يادگيری يکسان نيستند، لذا توجه به سبک های 

يادگيری ديداری، شنيداری و جنبشی در کالس درس الزم 
است. استفاده از رســانه های آموزشی گوناگون اين امکان را 
فراهم می سازد که هر دانش آموز از رسانه ای اصوًال پشتيبانی 
متقابل رسانه های يادگيری از يکديگر به هم افزايی و سينرژی 
منجر می شود. مثًال اگر در کنار يک يک متن علمی، يک فيلم 
آموزشی هم نمايش داده شود، تأثيرگذاری آن بسيار بيشتر از 

به کارگيری هر يک از اين دو به تنهايی است.  
2 تنــوع حداکثری: رســانه هايي مثــل فيلم هاي 
آموزشي، پاورپوينت هاي فعال، فايل هاي تصويري و صوتي، 
متن هاي آموزشي گوناگون، صفحات گرافيک اطالع رسان 
(اينفوگرافيک) و غيره، همه و همه از رسانه هاي پشتيبان 
کالس و مدرسه محسوب مي شوند و ما همة آن ها را جزء 
رسانه هاي يادگيري به شمار مي آوريم. رسانه های مکتوب 
همچون دايرئ المعارف ها، مجــالت، کتاب های موضوعی، 
کتاب هــای مرجــع، پوســترها و نمودارها و رســانه هاي 
غيرمکتوب ماننــد فايل های صوتي، تصاويــر، برنامه های 
تلويزيونی، فيلم های آموزشی، نرم افزارهای کامپيوتری، و 
اخيراً اپليکيشــن های موبايل، همگي رسانه هاي يادگيري 
هستند. خوشــبختانه در سال هاي اخير براي پشتيباني از 
کالس درس ابزارها، امکانات و تجهيزات بســياري به بازار 



ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)38

آمده اســت. براي مثال فيلم هاي فراوانــي براي آموزش 
درس ها توليد شــده به طوري که حتي گاهي تدريس يک 
درس منوط به داشــتن فيلم آموزشــي است. يا در بعضي 
از دروس، طــرح درس بــر مبناي نمايش فيلم گذاشــته 
شــده و بعضــی از ســايت های اينترنتی مشــخصًا براي 
پشــتيباني از آمــوزش و کالس درس طراحی شــده اند. 
وزارت آموزش و پرورش جمهوري اســالمي ايران براي اين 
كار به خصوص در توليد فيلم های آموزشی، اقدامات خوبي 
انجام داده اســت و اكنون، قطعه هاي فراواني وجود دارند 
كه معلمان براي بهبود كيفيت فرايند تدريس مي توانند از 

آن ها استفاده كنند.
3 مهارت های جست وجو: معلميني كه مهارتشان در 
چنين فضايی،  ارتقا پيدا كرده است، نه تنها مي توانند از رايانه 
و فضای اينترنت براي جست وجوهاي هدفدار خود استفاده 
كنند، بلکه با آموزش دانش آموزان نيز کمک کنند که ايشان 
نقش فعالي در ارتقــای يادگيری ايفا كنند. اين موضوع در 

ضلع سوم نيز مورد اشاره قرار می گيرد. 
4 توليد رسانه های خود ساخته: استفاده از امکانات 
مذکور، نبايد نقش معلمين را در توليد رسانه های يادگيری 

کم رنگ نمايد؛ بلکه معلم خودش هم مي تواند موضوعی را 
انتخاب کند و درباره آن دست به توليد بزند. يعنی در عين 
اينکه انتخاب رسانه های يادگيری امری مطلوب است، اما 
دستکاری اين قطعات و توليد قطعات آموزشی خود ساخته 
نيز ضرورت دارد. اين کار مســتلزم کسب توانمندی هايی 
است که قبًال برای معلمان مطرح نبوده است. توانايی کار 
بــا نرم افزارهای صوتی و تصويری مختلف و توليد کارهای 
ســاده، با شرکت در يک دوره فشــردة آموزشی و ورود به 
عرصة عمل امکان پذير اســت. توليد رسانه ها هم به صورت 

فردی و هم به صورت کار گروهی قابل انجام است.
5  به اشتراک گذاشتن: معلمان مي توانند توليداتی 
را کــه براي کالس هــاي درس خود داشــته اند از طريق 
شــبکه هايي که در اختيار دارند اشاعه دهند و به اشتراک 
بگذارند تا مورد استفاده ديگران نيز واقع شود. برای مثال 
وقتي معلمي يک نقشــة مفهومــي جالب و جذاب يا يک 
گرافيــک اطالع رســان را تهيه مي كند، يــا از انجام يک 
آزمايــش فيلم می گيرد مي توانــد آن را در فضای مجازی 

بارگذاري كند تا معلمان ديگر نيز از آن استفاده كنند.

ضلع ســوم، ارائه آموخته ها توســط 
ارتقای  مثلــث  ســوم  ضلع  دانش آموزان: 
يادگيــری، تأكيد بر عرضة حاصــل و برونداد 
يادگيــري و ايجــاد فرصت ارائــه آموخته ها 
دانش آمــوزان  توســط   (Presentation)
اســت. منظور از ارائه اين است که دانش آموز 
دستاوردهای ميانی يا نهايی خود از سير و سفر 
يادگيری را نمايش دهد و به مؤثرترين شكل 

ممکن در اختيار ديگران بگذارد. 
1  ارائــه به منزله هــدف و روش: اگر 
يک فرايند يادگيري به دســتيابی مطلبي قابل 
ارائه منجر شــد، مي تــوان آن را يک يادگيري 
موفقيت آميز تلقي كرد. بايد تأکيد نمود که ارائه 
آموخته ها به وسيلة دانش آموز در سطح مدرسه، 
هم از نظر روش و هم از نظر هدف داراي اهميت  
ويژه اســت و موجب احيای فراينــد آموزش و 
عينيت بخشــی به هدف يادگيری مي شــود. از 
اين رو، بايد بر ارائه بسيار تأكيد كرد. اگر در فضاي 
مدرسه، به ارائه دانش آموزان اهميت داده شود، آنان به اين فضا 
دلبسته و عالقمند مي شوند و احساس آزادي عمل مي كنند. 

دانش آموزانــي كه در مدرســه با فرصت هــاي متعدد 

 اگر يك فرايند يادگيري به دستيابى به مطلبي 
قابل ارائه منجر شد، مي توان آن را يك يادگيري 
موفقيت آميز تلقي كرد

آن ها استفاده كنند.

چنين فضايی،  ارتقا پيدا كرده است، نه تنها مي توانند از رايانه 
و فضای اينترنت براي جست وجوهاي هدفدار خود استفاده 
كنند، بلکه با آموزش دانش آموزان نيز کمک کنند که ايشان 
نقش فعالي در ارتقــای يادگيری ايفا كنند. اين موضوع در 

ضلع سوم نيز مورد اشاره قرار می گيرد. 

مذکور، نبايد نقش معلمين را در توليد رسانه های يادگيری 



39 ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)

براي ارائه روبه رو مي شــوند رشــد مي كنند، به خودباوري 
و اعتمادبه  نفس مي رســند،  نسبت به آموخته ها احساس 
مالکيت پيدا مي كنند و اين امر موجب انگيزه مضاعف آن ها 
در جهت يادگيری می شــود. يک ارائه موفق، در يک کالم 
موجب احساس موفقيت در يادگيرنده می شود، همان طور 
كه يک ضرب المثل انگليســی، مي گويــد هيچ چيز مانند 

موفقيت، موفقيت بعدی را نمی آفريند.
2  سيمای مدرسة حامی ارائه: در محيط يادگيری 
بايــد از جنبه های مختلــف به فضای حامــی ارائه، ياری 
رســاند. اختصاص دادن زمان به ارائه دانش آموزان از يک 
دقيقه تا يك ساعت، توجه به ارائه فردی، گروهی، و حتی 
کالسی (مانند سرودي كه كل دانش آموزان يك کالس يا 
مدرسه اجرا می كنند)، تنوع در قالب ارائه (مثًال متني كه 
دانش آموزی مي نويسد و به ديوار كالس يا راهروي مدرسه 
مي زند يا آن را بين دانش آموزان مدرسه توزيع مي كند، يا 
انشا و شعري كه دانش آموزي در كالس آن را مي خواند، يا 
يك قطعة نمايشي كه دانش آموزان اجرا مي كنند، يا فيلمی 
که با امکانات اوليه توليد شده است و به نمايش در می آيد 
و غيره) از جمله اقدامات يک مدرسة حامی ارائه است. اگر 
مدرسه اي درست بر روي ارائة دانش آموزي كار كند، فضاي 
آن مدرسه با گذشته تفاوت چشمگيري پيدا خواهد كرد، 
به طوري كه هنگام ورود بــه آن، جلوه هاي گوناگون ارائه 
در جاهاي مختلف ديده مي شــود. بدين ترتيب، هم ديوار 
كالس ها و راهروهاي مدرسه و هم فضاي آن ها از قالب هاي 

مختلف ارائه دانش آموزي پر مي شود.
3  ترکيــب فکورانة مهارت ها: به طــور كلي، ارائه 
فعاليتي است كه از تركيب مهارت هاي مختلف دانش آموزان 
(مهارت هــاي مكتوب، مهارت هاي هنــري و مهارت هاي 
خالقانه) به وجود مي آيد و بســتري است براي اينكه آن ها 
بتوانند اســتعدادهاي نهفتة خود را آشكار سازند. بنابراين 
ارائه ماهيتی کامًال تلفيقي و بســيار سازنده و رشد دهنده 
دارد. جنبه هدفی ارائه از همين ماهيت نشــئت می گيرد. 
نوع ارائه دانش آموز بايد فکورانه باشد، يعنی عناصری مانند 
خالقيت، هنر، استفاده از رســانه های متنوع و استفاده از 
فنون سواد رســانه ای را در برگيرد. هنگام ارائه هميشه از 
دانش آموزان پرســيده مي شــود كه چگونه مي توانند يک 
مطلب يا موضوع را به  صورتی جديد به دوستانشان عرضه 

كنند و اين عرصه نوآوری و خالقيت است.
4 تضميــن يادگيــری: پژوهشــي بــا عنــوان 
(Visible Learning) نشــان مي دهــد كــه چگونــه 

فعاليت هــاي مختلف، مي تواند به ارتقاي ســطح عملكرد 
دانش آموزان، منجر شــود. در ايــن پژوهش، تأثير عوامل 
مختلف بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان تحليل شده است. 
از بين بيــش از صد عاملي كه در اين پژوهش نقش آن ها 
مورد تحليل قرار گرفتــه «ارائه» يا قرار گرفتن دانش آموز 
در موقعيتي كــه بتواند كار خود را به ديگران عرضه كند، 
از باالترين ضريب تأثير در پيشــرفت تحصيلي برخوردار 
بوده اســت. بدين ترتيب هر طراحی آموزشی كه به نوعي 
ارائه دانش آموز در آن وجود داشــته باشد تضميني است 
بر اينكه دانش آموز به پيشرفت قابل قبولی دست می يابد. 
سخني مشهور در حوزه هاي علمّيه ما وجود دارد كه «اگر 
مي خواهيد چيــزي را خوب ياد بگيريد بايد آن را تدريس 
كنيــد». ارائه هم در واقع يك نوع تدريس دانش آموز و در 

اختيار گذاشتن يافته هاي خود براي ديگران است.
5  کالس معکــوس: ارائه، به شــكل جالبي، به كالس 
معكــوس (وارون) نيــز ربط پيدا مي كند. چــون در كالس 
معکوس، چرخه اي از يادگيري توسط معلم در کالس درس 
سازمان دهی می شود و در بيرون از کالس تا مرحله دست يابی 
به نتايج، توســط دانش آموز دنبال می شود، سپس مجموعة 
آموخته های هر دانش آموز (انفرادي يا گروهي) به ارائه اي منجر 
مي شود كه او يافته هاي خود را با ديگران به اشتراك مي گذارد. 
بدين ترتيب، هر ارائه خود يك رســانه  يادگيري برای ساير 

دانش آموزان محسوب مي شود.
6 ارزشيابی: بايد تأکيد نمــود که «ارائه» معتبرترين ابزار 
ارزشيابي يادگيري محسوب مي شود و با رويکردهای ارزشيابی در 
خدمت يادگيری سازگاری فراوان دارد. هنگامی که دانش آموزی 
يافته های خود را ارائه می کند، در واقع سطح کيفی فرايندی که 
پيموده و فراورده هايی را که به دست آورده است در معرض قضاوت 
ديگران قرار می دهد. از اين طريق می توان درباره ادامه مســير 
او، جنبه هايی که نيازمند بهبود يا ترميم هستند و عرصه هايی 
که قابليت سرمايه گذاری و شــکوفايی دارند آشکار می گردد و 

بازخوردهای رشددهنده ای فراهم می شود.
بدين ترتيب اضالع اين مثلث، يعني طراحي آموزشي کارآمد، 
رسانه هاي يادگيري پرشمار و ارائه، فضايي به وجود مي آورند 

كه همة دانش آموزان مي توانند در آن به خوبي رشد كنند.

در كالس معكوس، چرخه اي از يادگيري توسط 
معلم در كالس درس سازمان دهى مى شود و 

در بيرون از كالس تا مرحله دست يابى به نتايج 
توسط دانش آموز دنبال مى شود
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كورش اميري نيا

آموزش متوســطه در قرن حاضر در بيشــتر كشورها به 
عنوان سنگ بناي پيشرفت يك كشور شناخته شده است. 
بهبود كيفيت آموزش متوسطه يك ضرورت و الزام در ايجاد 
آينده اي روشن براي افراد و همين طور براي جامعه است. 
نياز به نيروي انساني متخصص، تربيت شهروندان مسئول، 
متفكر، با ايمان و با سواد، ايجاد جامعة مبتني بر ارزش هاي 
ديني، عدالت خواه  و دانش بنيان الزام ديگري در بازنگري 
برنامه هاي درسي دورة دوم متوسطه است. يكي از مواردي 
كه نياز به بازنگري جدي و اساسي داشته است، بازنگري و 

كليات

مراقبــت از جـدول
 دروس مصـوب

تجديدنظر در جدول دروس مي باشد. جدولي 
كه منجر به كســب شايســتگي هاي پايه در 
فراگيران در پايان دورة تحصيلي خواهد شد. 
نكتة ديگر اينكه جدول پيشــنهادي دفتر 
تأليف درصدد پاسخ دادن به پاره اي از نيازهاي 
دانش آموزان در دورة دوم متوسطه مي باشد، 

برخي از اين نيازها به شرح زير است:
 نيازهاي فطري شامل: حقيقت جويي، 
جست وجوگري، آرمان خواهي و عدالت جويي، 
ميل به شــناخت زيبايي ها، خالقيت ها، ميل 
به اســتقالل و آزادي، تفكر و تعقل در نظام 
خلقت با نــگاه توحيــدي، معنويت طلبي و 
دين  خواهي، شناخت موقعيت ويژه انسان در 
نظام خلقت، كمال گرايي، تخيل گرايي، كشف 
هستي و معناي وجود، فهم جهان و مناسبات 
و قوانين علم، شــناخت معنــاي ارزش ها و 
عمل به ارزش هاي الهي، ميل به خداشناسي، 
پرســتش خدا و درك سرنوشت غايي جهان، 
عالقه به امور خير و فضايل اخالقي، پيروي از 
الگوهاي مطلوب، نياز به مطرح كردن خود و 

مسئوليت پذيري
 نيازهاي برخاســته از رشد شامل: 
درك بهتري از مسايل خانوادگي، اجتماعي، 
سياسي، علمي، ديني، اخالق و فناوري نشان 
مي دهند. تقويت هويت فردي و خودشناسي، 
درمقايســه با دوره هاي تحصيلي قبلي، رشد 
تفكــر انتزاعــي و توانايي نقــادي و قضاوت 

منطقي
شــناخت  نيازهاي جامعه شــامل:   
وظايف مرتبط با خانواده، مدرســه، دوستان، 
همسايگان و شهروندان، درك تفاوت در آداب 
و رسوم و فرهنگ مردم ايران، مطالعه نهادهاي حكومتي، 
خدماتي و ديني، دفاع ملي، تفاوت هاي جغرافيايي و زندگي 
شهري و روستايي، شــناخت هويت ملي و ديني و سبك 
زندگي ايراني و اسالمي، تغييرات اجتماعي در ايران، درك 
اثرات مثبت و منفي رســانه ها، تهاجم فرهنگي و راه هاي 
مقابله با آن، اهميت زبان و ادب فارسي، شناخت فرهنگ و 
تمدن اسالمي و نيازهاي آيندة جامعه، الگوهاي مطلوب در 
جامعه، درك هنرها، آداب و رسوم، مشاغل، شناخت محيط 

زندگي و محيط زيست و بهداشت و سالمت.
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 نيازهاي دانشي پايه نظير: يادگيري هاي مشترك 
با توجه به اهداف ســاحت هاي تربيت، شــناخت مباني 
ديني و اخالقي، مباني علــوم و فناوري، ميراث فرهنگي 
(هنري، ادبي و تاريخي)، جغرافياي ايران، تحوالت زندگي 
مردم ايران در گذر زمان و ارتباط آن با حوادث تاريخيي 
نظير ظهور اسالم، هجوم مغوالن، هجوم استعمار، رخداد 
مشروطيت و انقالب اســالمي ايران، همسايگان ايران و 
مناسبات با مردم جهان، محيط زيست و راه  هاي حفاظت 

از آن و حوزه هاي نيمه تخصصي
 تكاليــف و انتظارات دينــي در جهت نيل به 
مراتبي از حيات طيبه نظير: عبــادت خدا و اطاعت 
از خداونــد متعال، پيامبر(ص)، ائمه اطهار و اولياي دين، 
شناخت اهل بيت عليهم السالم، دوستي آل محمد(ص)، 
واليت فقيه، شــناخت قرآن و احاديث، عمل به احكام و 
واجبات ديني، امر به معروف و نهي از منكر، دوســتي با 
دوســتان خدا و دشمني با دشــمنان دين، بشر دوستي، 

دفاع از كشور و ارزش هاي ديني و اخالقي.
 كســب مهارت هاي كليدي پايه نظير: كســب 
مهارت هــاي شــغلي و زمينه ســاز پذيرش مســئوليت 
خانوادگــي و اجتماعــي، مهارت هاي زبانــي (زبان ملي، 
ديني و يك زبان بين المللي)، محاســبات پايه، پژوهش و 
تحقيق، مهارت هاي جغرافيايي، تفكر خالق و حل مسئله، 
تفكر نقاد، تفكر معنوي، آزمايش، ســاخت اشــيا و توليد 
محصوالت هنري ســاده، مهارت ايمني و حفظ سالمتي، 
مهارت هــاي خــود يادگيــري و مهارت هــاي يادگيري 
مادام العمر، مهارت هاي پدافند غيرعامل و آمادگي دفاعي، 
مهارت هــاي مقابله با جنگ نــرم، مهارت هاي زندگي و 
آداب معاشرت، مهارت هاي فناوري اطالعاتي و ارتباطي، 
مهارت هــاي نيمه تخصصي، مهارت هاي انتخاب رشــتة 

تحصيلي در دانشگاه ها و ...
به همين منظور و در جهت تحقق اهداف ســند تحول 
بنيادي آموزش وپرورش و برنامه درســي ملي و هم چنين 
متناســب با تعريف هويت و اهداف دورة دوم متوســطه 
و حركت به ســوي آموزش وپرورش ايده آل، جدول مواد 
درســي و ســاعات تدريس هفتگي دورة دوم متوسطه از 
سوي دفتر تأليف كتاب هاي درســي ابتدايي و متوسطه 
نظري به شــوراي عالي آموزش وپرورش پيشنهاد شد كه 
پس از بحث و بررسي كارشناســانه در نهصد و بيست و 
ششمين جلسة آن شورا در تاريخ ۹۴/۱۲/۱۰ به تصويب 

رسيد. 

مالحظات )علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي 
و...( در تدوين جدول دروس:

ـ توجــه بــه مباني نظري ســند تحــول بنيادين نظام 
تعليم وتربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران، سند 

تحول بنيادين آموزش وپرورش و برنامه درسي ملي
ـ اصــل توجه به كليه ســاحت هاي تربيتــي حوزه هاي 

يادگيري
ـ توجه به مطالبات نهادهاي فرادستي

ـ اصل توجه به مؤلفه هاي تجويزي و انتخابي
ـ تأكيد بر مطالعات بين المللي و نتايج پژوهش هاي مرتبط 

با جدول دروس
ـ اصــل توجه به ُبعد زمان برون مدرســه اي و ُبعد درون 

مدرسه اي در اختصاص زمان
ـ توجه به سياســت هاي ابالغي، تأكيــدات مقام معظم 
رهبري، سياست هاي جمعيتي، زيست محيطي، اثربخشي 

آموزش، توجه به مهارت  ها و سياست كاهش حجم و...  
ـ در نظــر گرفتن دروس مشــترك و عمومي براي كليه 

رشته ها، اين دروس جزء دروس پايه و هويت ساز است
ـ توجــه به نيازهاي آينده فراگيران (محلي و منطقه اي و 

جهاني)
ـ تأكيد بر اجراي برنامه با توجه به محدوديت ســاعات و 

روزهاي هفته
ـ توجه به دروس اختصاصي در هر رشته

ـ عنايت ويژه به خروجي دورة دوم متوسطه
ـ توجه به سقف زماني ۳۵ ساعت در كليه پايه ها و زمان 

۵۰ دقيقه اي براي هر جلسه
ـ تأكيد بر رويكرد نيمه تخصصي براي دورة دوم متوسطه

با توجه به موارد فوق الذكر، يكسري نوآوري ها كه منطبق 
با اسناد تحولي مي باشد، در جدول دروس نسبت به جداول 
قبلي وجــود دارد از جمله اينكــه در پاية دهم درس هاي 
انتخابي هنر، تفكر و سواد رســانه اي، كارگاه كارآفريني و 
توليد (مشــترك كليه رشته ها)، آزمايشــگاه علوم تجربي 
(مشترك رياضي ـ فيزيك و علوم تجربي). در پايه يازدهم 
درس هاي انتخابي (مشــترك همه رشــته ها)، انســان و 
محيط زيست (مشــترك كليه رشته  ها)، مطالعات فرهنگي 

نيازهاي جامعه شامل: شناخت وظايف مرتبط با خانواده، 
مدرسه، دوستان، همسايگان و شهروندان، درك تفاوت 

در آداب و رسوم و فرهنگ مردم ايران، مطالعه نهادهاي 
حكومتي ... مي باشد
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(رشــته معارف)، آزمايشگاه علوم تجربي (مشترك رياضي 
ـ فيزيك و علوم تجربي) و زمين شناســي (رشته رياضي ـ 

فيزيك).
در پايه دوازدهم دروس ســالمت و بهداشــت، مديريت 
خانواده و سبك زندگي (مشترك كليه رشته  ها)، مطالعات 
فرهنگي (رشــته ادبيات و علوم انســاني)، جريان شناسي 
انديشه هاي معاصر (رشته علوم و معارف اسالمي) و برنامه 

ويژه مدرسه.
به اذعان متوليان برنامه هاي درســي و آموزشي، جدول 
دروس، از تنوع و صالبت بااليي برخوردار اســت و متناسب 
با اســناد تحولي و نياز امــروز فراگيران طراحي شــده و 
خوشبختانه ســال اول اجراي آن (سال تحصيلي ۹۵-۹۶) 
با موفقيت ســپري شــده و اكنون در مرحلــه دوم اجراي 

سراسري در سال تحصيلي ۹۷-۹۶ مي باشيم. 
نكتــه مهم و كليــدي مراقبت از برنامــه در فرايند اجرا 

مي باشد. 
به منظــور نظارت بر اجــراي دقيق برنامه  هاي درســي 
پيش  بيني شده طبق جدول مصوب و ارائه راهكار عملي كه 
متضمن اجراي دقيق برنامه باشد، هر يك از بخش و متوليان 
آموزش وپرورش مســئوليتي دارند كه بايد به خوبي ايفاي 
نقش كنند تا بتوانيم به يك سري خروجي آموزش وپرورش 
در پايان دورة دوم متوسطه با نيازهاي اصيل جامعه برسيم.

1. مديران مدارس
مديران مدارس به منظور صيانت از فلسفه وجودي همه 
دروس جــدول مصوب به ويژه دروس جديد و جلوگيري از 
طبقه بندي دروس به دروس اصلي و دروس حاشــيه  اي و 
هم چنين پيشگيري و جلوگيري از اختصاص دادن ساعت 
پيش بيني شده دروس جديد به درس هاي اختصاصي در هر 
رشته و در نهايت به منظور پيشگيري از انحراف و كج روي 
در اجراي برنامه هاي مصوب و بهبود بخشــيدن به فرايند 
ياددهيـ  يادگيري، پافشاري و پايبندي الزم را اعمال نمايد. 
تأكيد مي شود كه پايبندي به جدول دروس مصوب و اجراي 

دقيق آن توسط مديران مدارس از ضروريات مهم است. 

2. اولياي دانش آموزان
يكــي از مطالبــات اوليــاي دانش آمــوزان از متوليان 
تعليم وتربيت اين اســت كه در دورة دوم متوسطه  تأكيد 
بيش از حد بر دروس تخصصي در رشته هاي مورد نظر دارند 
تــا فرزندان آنان در اين دوره در يكي از رشــته هاي نظري 

تخصص پيدا كنند؛ در حالي كه واقع امر اين گونه نيســت، 
زيرا دورة دوم متوســطه يك دورة نيمه تخصصي اســت. 
حال بايد تالش شود تا تغييري در باورهاي عمومي جامعه 
به وجود بيايد، به ويژه تقويت اين باور كه دانش آموزان جهت 

دستيابي به رشد همه جانبه، به دروس متنوع نيازمندند.
 

3. دبيران
نقش معلم، به ويژه نقش معلمان دروس جديد، بســيار 
حياتي و اثربخش اســت. دبيران اين دروس با اســتفاده از 
رسانه هاي آموزشي پرشمار، داشتن طراحي آموزش فعال، 
رشد دهنده و قابل پيمايش و هم چنين برون دادهاي قابل 
ارائه يادگيري، توسط دانش آموزان موجب تثبيت و تقويت 
اين دروس در مدرسه خواهند شد. به عبارتي معلم بهترين 
گزينه جهت تسهيل در تقويت و تثبيت مأموريت و اهداف 
دوره دوم متوسطه به وسيله همه دروس مندرج در جدول، 

به ويژه دروس جديد خواهد شد. 
نكته بعدي كه دبيران بايد به آن توجه داشــته باشــند، 
موضوع ارزشيابي تكويني و پاياني است. دبيران براي بهبود 
بخشيدن به فرايند ياددهيـ  يادگيري، برگزاري آزمون هاي 
مســتمر و پاياني استاندارد، منجر به تقويت جايگاه دروس 
نوظهور خواهند شد. در عين حال نگراني اي كه در اين زمينه 
وجود دارد اين اســت كه با عدم برگزاري دوره هاي ضمن 
خدمت، پر كردن ســاعات دبيران با رشته هاي غيرمرتبط، 
اختصاص ساعت درس به دروس رياضي، فيزيك و... باعث 
تضعيف جدول دروس خواهد شد كه ضروري است مديران 
مدارس و اوليا نقش پررنگ تري داشــته باشند تا از انحراف 

آن جلوگيري شود. 
 

يـا  تحصيلـي  )ســــــوابق  تدريـس  شـرايط 
تدريسـي( موردنيـاز بـراي تدريـس دروس 

جديـد دورة دوم متوسـطه

شــايان ذكر اســت كه دريافت گواهي نامــه صالحيت 
حرفه اي تدريس دروس از طريق دانشگاه فرهنگيان و ساير 
مراكز آموزشــي ضمن خدمت ذي صــالح و مجاز صورت 

خواهدگرفت. 

4. دانش آموزان
دانش آموزان بايد بدانندكه جهت كســب شايستگي هاي 
اساســي و پايه و تبديل آن ها به فردي مستقل و مسئول و 
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آماده كردن آن ها براي ورود به زندگي (اجتماعي، خانوادگي 
و شــغلي) سالم يا ادامه تحصيل جهت رفع نيازهاي حال و 
آينده خود و جامعه به دروس متنوع نيازمندند و به عنوان 
يك مطالبه جدي از متوليان آموزش مدرســه درخواست 
نمايند كه به اجراي دقيق جــدول دروس مصوب پاي بند 

باشند. 
 

5. حوزه هاي ستادي
تقويت اين باور عمومي در حوزه هاي ستادي كه دورة دوم 
متوسطه يك دوره نيمه تخصصي شود و دانش آموزان جهت 
دست يابي به رشــد همه جانبه، به دروس متنوع در جدول 
دروس نيازمندند و ضمن ارسال بخشنامه ها دستورالعمل ها 
به واحدهــاي اجرا، پاي بندي به جــدول دروس مصوب و 
اجراي دقيق آن توســط مديران مدارس را يادآور شوند. در 
عين حال ضروري است تعامل ســازنده اي بين بخش هاي 
مختلف حوزة ســتادي درخصوص اجراي دقيق برنامه هاي 

طبق جدول مصوب صورت پذيرد.
از راهكارهاي پيشنهادي اين است كه به موضوع ارزشيابي 
در كنار ســاير عناصر ياددهيـ  يادگيري توجه خاص شود 
به عنوان نمونه، تهيه دســتورالعمل درخصوص شيوه هاي 
ارزشيابي مستمر و پاياني دروس نوظهور، برگزاري جشنواره 
طراحي ســؤاالت اســتاندارد پاياني و نهايتًا طراحي چند 
مجموعه سؤاالت اســتاندارد و بارگذاري آن بر روي سايت 

دفتر تأليف كتاب هاي درسي

نتايج حاصل از مراقبت از برنامه
۱. صيانــت از جدول دروس مصوب و اجراي دقيق آن در 

سطح مدرسه
۲. تحقق بروندادهاي مطلوب در كوتاه مدت و دستيابي به 

پيامدهاي مطلوب براي جامعه در بلندمدت 
۳. كمك به رشد همه جانبه فراگيران 

۴. ارزش گذاري به همه دروس جدول مصوب
۵. افزايش اعتبار گواهينامه پايان دورة دوم متوسطه

نتيجه گيري
با اجراي دقيق جدول دروس مصوب در ســطح مدارس 
خروجــي نظام آموزش وپــرورش انســان هايي اهل فكر و 
انديشــه، حكمت، مؤمن،  با محبــت، داراي علم و دانش و 
بصيرت، اهل عمل صالح، تالشــگر شايسته، اهل اخالق و 

رفتار نيك و داراي فضايل انساني خواهد بود. 

درس تفكر و سواد رسانه اي
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

علوم ارتباطات/ اجتماعي، دينياولويت ۱: مرتبط
كسب گواهي نامه صالحيت 

حرفه اي علوم اجتماعي، جامعه شناسي، فناوري اطالعات و ارتباطاتاولويت ۲: نيمه مرتبط

ساير معلماناولويت ۳

درس مديريت خانواده و سبك زندگي
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

كسب گواهي نامه ديني، مشاوره، روان شناسي، جامعه شناسياولويت ۱: مرتبط
صالحيت حرفه اي علوم تربيتي، زيست شناسياولويت ۲: نيمه مرتبط

درس انسان و محيط زيست
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

زمين شناسي، زيست شناسياولويت ۱: مرتبط
كسب گواهي نامه صالحيت جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني

حرفه اي
ساير رشته هاي علوم تجربياولويت ۲

درس سالمت و بهداشت
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

زيست شناسي، بهداشتاولويت ۱: مرتبط
كسب گواهي نامه 
صالحيت حرفه اي روان شناسي تربيتي، علوم تربيتي، مشاورهاولويت ۲: نيمه مرتبط

ساير معلماناولويت ۳

درس هنر
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

اولويت ۱: مرتبط
ـ رشته آموزش هنر از مراكز تربيت معلم

ـ رشته هاي مختلف هنري اعم از گرافيك، هنرهاي سنتي، 
كسب گواهي نامه صالحيت خوش نويسي و... با گذراندن دوره هاي آموزشي تكميلي

حرفه اي
اولويت ۲: نيمه مرتبط

مربيان پرورشي و تربيتي كه در يك يا چند رشته هنري 
تخصص دارند با شــرط ارائه گواهــي گذراندن دوره هاي 

بازآموزي و ضمن خدمت

درس آزمايشگاه
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

كسب گواهي نامه صالحيت تمامي رشته هاي علوم تجربياولويت ۱: مرتبط
حرفه اي

درس مطالعات فرهنگي/ جريان شناسي انديشه هاي معاصر
شرايط احرازسوابق تحصيلي/ سوابق تدريسيدبيران

معارف اسالمي، ديني، مطالعات اجتماعي، فلسفه و منطق، تاريخاولويت ۱: مرتبط
كسب گواهي نامه صالحيت 

حرفه اي روان شناسياولويت ۲: نيمه مرتبط

ساير معلماناولويت ۳
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يكي از مشــكالت اصلي در تصويرگري كتاب هاي درسي 
اين اســت كه افراد زيادي براي ســفارش تصوير مراجعه 
مي كنند ولي آثار آن ها پذيرفته نمي شــود. چرا؟ چون اين 
افراد كارهاي هنري آموزشــي انجــام نداده اند و به گفته 
خودشان فقط مي توانند روي قصه و يا داستان كودك كار 

كنند. 
اما كتاب درسي كه كتاب قصه نيست. متن آموزشي قصه 
نيســت. ما در كتاب درسي قرار نيســت براي بچه ها قصه 
بگوييم و آن ها هم فقط خوب گوش دهند. قرار است بچه ها 
از طريق كتاب هاي درســي چيزي ياد بگيرند. بنابراين ما 
از تصويرگران مراجعه كننده مي پرســيم: شما براي متون 
علمي چه تحقيقــي و يا كار هنري داريد؟ مي گويند هيچ. 
مي پرسيم اگر مثًال ما به شــما برش آناتومي بدن قورباغه 
بدهيــم مي توانيد تصويرســازي كنيــد؟ مي گويند خير. 
مي گوييم اگر متون تاريخي (مثًال جنگ چالدران) را بدهيم 
مي توانيد تصويرسازي كنيد و باز پاسخ منفي مي شنويم و... 

.
اين مشكل اصلي ماســت كه تصويرگرها اطالعات كافي 
راجع به علوم، آناتومي، متون ديني، تاريخ و ادبيات ندارند. 
خيلي ها فكر مي كنند كشــيدن تصوير يــك كاني يا يك 
ســنگ يا اليه هاي زمين كار هنري نيســت يا نمي تواند 
تصويرگري داشته باشد! تصويرساز بيشتر فكر مي كند كه 
بايــد برود يك قصه كار كند و يا يك شــعر. در صورتي كه 
اين طور نيست و در تمام دنيا تصويرگري آموزشي جايگاه 
هنرِي و فني باالتري از تصويرســازي داستان كودك دارد. 
چون قصه را با يك سري تكنيك و ارتباط متني مي توان به 
تصوير تبديل كرد اما هر كسي نمي تواند بر روي يك سنگ 
يا كاني كار كند؛ چون براي اين كار بايد هم خوب نقاشــي 
كند و هم علوم و فنون را بشناسد. بايد بداند با چه تكنيكي، 
چه زاويه هايي و با چه نورپردازي و چه كنتراستي كار كند.

ما تاريخچه چهل ســال تصويرســازي كتاب هاي درسي 
ايران را به چهار دوره تقســيم مي كنيم: يك دورة ده سالة 

قبل از انقالب و سه دوره پس از انقالب اسالمي.

گذري بر تصويرسازي 
كتاب هاي درسي

مجيد ذاکریكليات

كليد تصويرگري كتاب هاي درســي بــه معناي علمي و 
حرفــه اي كلمه، از دهة چهل زده شــد. قبل از آن چيزي 
به نام تصويرسازي كتاب درسي نداشتيم. البته كتاب هاي 
درسي تصاوير و نقاشي هايي داشتند ولي آن تصاوير نه براي 
داستان مناسب بود و نه استانداردهاي جهاني در آن رعايت 
شــده بود. لذا تصويرگري آموزشي نوين از دهة چهل آغاز 
شد. آن هم با كمك انتشــارات فرانكلين در ايران. سياست 
انتشــارات فرانكلين، كه در اصل مؤسسه اي امريكايي بود، 
اين بود كه به كشــورهاي در حال توسعه خدمات چاپ و 
نشــر توليد كتاب بدهد. در ايران هم توليد، چاپ و نشــر 
كتاب هاي درسي توسط اين انتشارات حال و هواي تازه اي 
گرفت. در آن دوره ما هنرمندان زيادي داشــتيم؛ از جمله 
خطاط، نقاش، خوشــنويس و مينياتوريســت. اما فعاليت 
تخصصي در تصويرسازي كتاب هاي درسي نداشتند. وقتي 
انتشارات فرانكلين اين خأل را حس كرد، از بين نقاشاني كه 
گرايش هاي تصويرسازي داشتند تعدادي را شناسايي كرد و 
به آموزش آن ها پرداخت؛ كساني مثل پرويز كالنتري، زمان 
زماني، غالمعلي مكتبي، نورالّدين زّرين كلك، مرتضي مميز، 
آراپيك باغداســاريان، ژانت ميخاييلي و... و همين طور كه 
جلو مي آييم كساني مثل منوچهر درفشه، صادق صندوقي، 

مهرنوش معصوميان و... اضافه مي شوند.
بدين ترتيب كم كم تصويرسازي و گرافيك وارد كتاب هاي 
درسي شد. در ابتدا كتاب هاي درسي از نظر تصويري، فاقد 
انبوه تصاوير بودند؛ يعني سعي مي شد در جاهايي كه خيلي 
موردنياز است از تصوير استفاده شود آن هم در حد محدود 
و بسيار ساده تا براي مخاطب آن دوره قابل فهم باشد. چون 
ســواد بصري معلمين و دانش آموزان در دهة چهل خيلي 
باال نبود. آن زمان كه خبري از مجالت، نشريات و اينترنت 
و غيره نبود. ســواد بصري منحصر بــه تصاوير كتاب هاي 
درســي بود. به  همين دليل خيلي ها مي گويند تصويرهاي 
كتاب هاي درسي قديم زيباتر و دلنشين تر است و هنوز در 
يادمان مانده است كه بايد گفت دليل آن اين است كه آن ها 
مرجع تصويري ديگري نداشــتند. وقتي شما با يك مورد 
انتخاب روبه رو هستيد همان در ذهنتان مي ماند ولي وقتي 
هزار مورد داريد انتخاب بين آن ها ســخت مي شود. اينكه 
دانش آمــوزان دهه چهل و پنجاه، امــروز، تصاوير آن زمان 
را زيباتر و دلنشــين تر مي دانند به خاطر حس نوستالژيك 

آن هاست.
بچه هاي آن دهه مرجع و اطالعات بصري كمي داشتند، 
اما ســال هاي بعد، يعني در دهة پنجاه تا شصت، مجالتي 
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ماننــد كيهان بچه ها، كارتون  و خيلــي از مجالت ديگر با 
ورودشان اطالعات بصري زيادي در اختيار آن ها قرار دادند. 
در دهه چهل تقريبًا تمام ســفارش ها به تأييد انتشــارات 
فرانكلين كار مي شــد. اگر دقت كرده باشيد حتي در نوع 
پوشــش هم از الگوي غربي استفاده مي شد. مثًال مي بينيم 
كه خانم معلم در روستا درس مي دهد ولي با لباسي شيك 
و مدرن و كامًال غربي تصوير شده و حتي دانش آموزان هم، 
اكثراً، از لحاظ آرايش مو و پوشــش، كامًال غربي هستند. با 
اينكه تكنيك ها كامًال ساده است اما انديشه اروپايي و غربي 
پشــت آن كارها قــرار دارد. در آن زمان تصويرگراني مثل 
پرويز كالنتري و غالمعلــي مكتبي و... تمايالت بومي پيدا 
كردند و تفكراتشــان را در تصويرگري نشان دادند، البته با 
همان سادگي كه انتشــارات فرانكلين پايه ريزي كرده بود؛ 
مثل حســنك كجايي، كوكب خانم، تصميم كبري و... در 
اين تصاوير هنرمند گرايشــات بومي و ملي خود را با همان 
تكنيك ها و شيوايي در كارش عرضه كرد و اتفاقًا اين ها جزو 
تصاويري هســتند كه خيلي ماندگار شدند. چون مخاطب 
دهه چهل يا پنجاه با آن حس نزديكي مي كرد. مثًال حسنك 
كجايي را همه حس مي كردند. همه جا او را مي ديدند، چون 
سه چهارم مخاطبان شهرستاني و روستايي بودند. آن زمان 

مردم كمتر از امروز شهرنشين بودند.
اين ماجرا ادامه داشــت تا وقوع انقالب؛ يعني اواخر دهة 
پنجاه به بعد كه نســل دوم كتاب هاي درسي شكل گرفت. 
با وقوع انقالب خيلي از تصويرگرها دست از كار كشيدند و 
به دنبال كارهاي خود رفتند. بعضي ها از ايران خارج شدند 
و تعدادي هم ماندند. تا اينكه نســل بعدي تصويرگرها وارد 
كار شدند مثل منوچهر درفشــه و صادق صندوقي و... كه 
بعد از انقالب كارشــان را آغاز كردنــد. مأموريت آن ها اين 

بود كه در كنار بازســازي متون كتاب هاي درسي تصاوير 
جديدي براي كتاب ها تهيه كننــد. از پركارترين افراد اين 
دوره مرحوم درفشــه بود كه شايد هفتاد درصد بار تصاوير 
كتاب هاي درســي را به دوش مي كشيد. افراد ديگري هم 
بودند اما تصوير اكثر كتاب ها كارهاي مرحوم درفشه است. 

او براي كتاب هاي ديني، علوم و فارسي و... كار مي كرد.
تا چنــدي پيش هم كارهاي او در كتاب ها بود. درفشــه 
به خاطــر قدرت تصويرســازي، طراحي و قــدرت انطباق 
تصويرســازي و متن، بــار بزرگي به دوش كشــيد. مثل 
تصوير مالك اشــتر براي دو دهه پيش، اشك يتيم، تصاوير 
آزمايش هايــی که در کتاب علوم بود. يا داســتان دو برادر 
در کتاب فارسی. جنگ هايی که در کتاب های دينی بود يا 
حضرت مسيح که کوری را شفا می بخشيد و خيلی تصاوير 

ديگر که هنوز در ذهنمان مانده.
سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ زمانی بود که کتاب های درسی درجا 
زد. خيلی از هنرمندان دهه قبل يا خود را کنار کشيدند يا 
بازنشسته شدند و چند تن از آن ها هم مرحوم شدند. آخرين 
کســانی که از آن گروه ده، بيست نفره باقی ماندند استاد 
مکتبی و استاد صندوقی بودند و افراد جديدی چون حسن 
معماری نيروي آموزش وپرورش، حســين تهرانی و درفشه 
هم كه کارمند آموزش وپــرورش نبودند از کار کناره گيری 
کردند. چند سالی که نياز به بازسازی کتب درسی بود فقط 
اين چند نفر بودند و کار می کردند. تصويرسازی کتب درسی 
به خاطر جنگ و عوامل اقتصادی و سياسی ده پانزده سال 
دچار رکود شــد. اگر هم از نظر هنری در اين دوره اتفاقی 
افتاد، اتفاق شاخص و چشــمگيری نبود. بيشتر به سمت 
پســرفت بود تا پيشرفت. از ســوی ديگر متون کتاب های 

درسی در اين دوره نيز پيشرفت چندانی نداشت.

غالمعلی مکتبی مرتضی مميز پرويز کالنتریصادق صندوقی  نورالّدين زّرين كلك
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مي دانيم كه متن زمينه اي اســت براي تصويرسازی. يک 
متن خوب است که به شما تصوير خوب مي دهد. مثل سينما  
می ماند. هميشه يک فيلم خوب فيلم نامه خوب هم دارد. اگر 
شما فيلم نامه ضعيف داشته باشيد بهترين کارگردان را هم 
باالی ســر کار بگذاريد نمی تواند فيلم خوبی بسازد. يکی از 
داليل افت کار در زمينه تصويرگری کتاب های درســی در 
دو دهه اخير کمبود متن خوب و شــاخص و نويسندگان و 

مؤلفين قوی و حرفه ای بوده و هست. 
بعد از دهه هشــتاد، با ورود فناوري هاي جديد مثل رايانه 
و رسانه های مختلف مثل سی دی و ماهواره و وفور نشريات 
مختلف کودک و نوجوان و بزرگ ســال دوباره حرکتی در 
کتاب درسی اتفاق افتاد. تقريبًا از سال ۸۵ وقتی مسئوالن 
كتب درسي ديدند در حال عقب افتادن از جامعه و مخاطب 
هســتند فهميدند که کتاب درســی نيازمنــد يک تحول 
و اســتاندارد جديدی اســت؛ هم از نظر متن و هم تصوير. 
بزرگ ترين اتفاقی که افتاد نياز کتاب درســی به مديريت 
هنری، شــورای هنری و آتليه هنری بود. سپس شروع به 
جذب کسانی کردند که در اين حوزه بتوانند مقيم سازمان 
شــوند و از نزديک کتب درســی را هدايت کنند. تا قبل از 
اين دوره مديريت هنری واحد و مســتقل نبود و تصويرگر 
سليقه  خودش کار را مديريت می کرد و خيلی وقت ها هم با 
و هدايت مؤلف کتاب تصويرسازی و صفحه آرايی می شد. تا 
پيش از اين کتاب ها تنها مدير اجرايی داشتند که اين مدير 
صرفًا کتاب را به مرحله چاپ می رساند. آن زمان مديريت 

مستقل هنری وارد بحث سازمان شد. 
از آن زمان به بعد ســه دوره جشنوارة هنری کتاب های 
درسی برگزار شد كه نتيجة آن شناسايی و جذب هنرمندان 
مستعد بود. عده ای از اين هنرمندان که در جشنواره جايزه 
گرفته بودند وارد حيطه تصويرسازی کتاب درسی شدند اما 

سنگ بزرگی که سد راه بود، اين بود که تمام اين هنرمندان 
يا دانشجويان فارغ التحصيل تصويرسازی بودند و يا گرافيک 

و هيچ تجربه ای درباره کتاب درسی نداشتند.
ولي آن ها وارد شــدند و در حين کار با متون درســی و 
آموزشی  هم آشنا شدند. شما وقتی متن را تغيير می دهيد؛ 
همزمان تصاوير هم در حال تغيير هستند. وقتی کاری را به 
گروهی محول می کرديم در ابتدا گيج و متحير بودند. بعد 
برايشان کارگاه های آموزشی گذاشتيم تا بدانند که ما اصًال 

چه می خواهيم و کتاب های درسی چه می خواهند.
از چند ســال پيش کًال کتاب ها عوض شد. چون در اصل 
پايه های تحصيلی عوض شــدند. يعنی همه چيز بايد تغيير 
مي كرد. و برخی نيز بايد بازنويسی مي شدند تا کم کم کتب 

درسی براساس پايه های درسی جديد شوند.
يکی از اتفاقات ديگر در ســال های اخيــر تصميم برای 
اســتاندارد کردن تصويرسازی، عکاسی، رسامی، گرافيک و 

فونت در کتب درسی است.
ما سعی می کنيم در اين زمينه کمتر از آرشيو و اينترنت 
اســتفاده کنيم و در کار گرافيک، صفحه آرايی، عكاسي و 
تصويرگري براساس نيازمان سفارش دهيم.  اگر در آن زمان 
فقط يک مجموعة چندنفــره کار می کردند در حال حاضر 
بيش از دويست نفر عکاس، تصويرگر، گرافيست، تصويرگر، 
صفحه آرا و رسام در داخل و خارج سازمان به بخش هنری 
کتاب های درسی کمک می کنند. در ضمن از سال ۱۳۹۴ 
تأييد رياســت ســازمان تأسيس شــورای سياست گذاری 
هنری در سازمان صورت گرفت که اتفاقی مبارک بود. پنج 
کميتة تخصصی پايه ريزی شده که به تدوين استانداردهای 
رشته های مختلف (عکاســی، تصويرگری، گرافيک، صدا و 

تصوير، خط و فونت)می پردازند.

نوستالژى گذشته و واقعيت امروز
عده ای که البته از يک گروه سنی خاص (معموًال دهه ۴۰ 
و ۵۰ و قبل از آن) هســتند کتاب های موجود را فاقد حس 
خوب قديم می دانند و البته حق دارند. در سن ما هنوز هم 
يــک آهنگ يا کارتون يا فيلم يا تصويری خاص ما را شــاد 
می کند و ما را به حس خوب کودکی مان برمی گرداند. اما اين 
موضوع ديگر نه در کتب درســی اتفاق خواهد افتاد و نه در 
ديگر هنرها و رسانه ها. آن زمان ما يک يا دو کانال تلويزيونی 
و چند کارتون خاص داشــتيم که به آن دل می بستيم، اما 
االن اين قدر زياد شده که قدرت انتخاب نداريم چه رسد به 
اينکه حس نوستالژيک هم داشته باشيم. امروز يک کارتون 
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با بهترين تکنولوژی روز می آيد 
و فردا يکی بهتر از آن. ما خيلی 
تمرکز  چيزی  روی  نمی توانيم 
کنيم كه فــردا بهترش مي آيد. 
يــک روز برای نوجوانان کيهان 
بچه ها تنها گل نشريات بود ولی 
حاال چه؟ اصــًال کيهان بچه ها 
کجاســت؟ در کتب درسی هم 
همين طــور اســت. کودک هر 
سال با تصاوير متفاوتی روبه رو 
می شــود و اين قــدر تصاويــر 
مختلــف می بيند که نمی تواند 
حســش را نســبت بــه آن ها 
متمرکز کند. کتب درسی فقط 
جنبه آمــوزش برای او دارد که 
بايد آن را بخواند؛ امتحان دهد و 

نمره بگيرد. در اين بازار رقابت وحشتناک سعی ما اين است 
که ببينيم آيا فالن تصوير می تواند دانش آموزی را پشت ميز 

جذب کرده و او را بر روی يک مبحث متمرکز کند يا خير.
من نمی توانم به اين ســؤال جــواب دهم.که آيا کتاب ها 
کامًال مورد اســتقبال همه هست يا خير؛ چون کتاب از دو 
جزء متن (محتوا) و تصاوير شکل می گيرد. محتوای خوب 
دروس نقش عمده ای را در شــکل گيری و مقبوليت فضای 
هنری کتاب بازی می کند. اين را مخاطبان در يک ارزشيابی 
گسترده بايد پاسخ دهند، اما می توانم بگويم در حال حاضر 
سعی می کنيم از لحاظ استاندارد کتاب سازی و ارزش بصری 

کاری خوب برای بچه ها ارايه کنيم.
امروز شما تصاويری داريد که بهترين هنرمندان روی آن 
کار کردند با بهترين کيفيت. اما وقتی کنار يک متن ضعيف 
و ســردرگم قرار می گيرد آن وقت مشکل ايجاد می کند و 
دانش آمــوز می گويد اين کتاب به درد نمی خورد چون زيبا 
نيســت. بارها اين مشکل مطرح شده اما متأسفانه رويکرد 
مؤلف محوری اســت؛ يعنی در بسياری از موارد آنچه مؤلف 
می گويد اصل است. يعنی اين مؤلف است که می گويد برای 
اين متن اين طور تصويرسازی کنيد، در حالی که يک کتاب 
درسی موفق ۵۰، ۵۰ است. اگر مؤلف بخواهد يک رويکرد 
آموزشــی را در متن تعريف کند بايد اين کار با مشــورت 
شورای هنری باشد. به عنوان مثال می خواهد معنی ايثار را 
در متون کتاب درسی بگويد. وقتی در خانه بنشيند و ايثار 
را بنويسد يا از اين و آن کپی کند يا ترجمه کند تصويرگر 

هم مجبور اســت همين کار را انجام دهد. اما وقتی مؤلف 
اين موضوع را با شــورای هنری مطــرح کرده و از هنرمند 
مشورت می گيرد ديگر بين تصوير و متن ناهماهنگی وجود 

نخواهد داشت.
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ظرفيت دانـش آموزان
 ما و تــربيت آن ها در 
ــوب سند تحول چارچ

در سند برنامة درســي ملي كه ذيل سند تحول 
بنيادين تهيه شــده و يازدهمين سال اجراي آن از 
مهرماه سال جاري آغاز شده است، براي بسياري از 
مقوالت و مفاهيم مربوط به اين سند تعريف هايي وضع 
گرديده كه هر يك در جاي خود مي تواند محل تأمل 
و بحث و گفت وگو واقع شود؛ و روشن است كه همين 
تعاريف بايد مبناي برنامه ريزي عملي و اجرايي براي 
محقق شدن اين سند، و در نهايت وقوع امر «تحول» 
قرار گيرد. چرا كه اگر سند از عرصة نظر به مرحلة 
عمل نرسد، تعاريف وضع شده جز مشتي عبارات و 
جمالِت نهايتًا خوشايند و قابل قبول چيزي نخواهد 
بود، همچون بسياري از نوشته ها و نظرات مكتوب يا 
غيرمكتوب در اين حوزه. لذا نگارنده قصد دارد در 
اين نوشتار، با تمركز بر تعريفي كه از «دانش آموز» در 
سند برنامه درسي ملي آمده است، به زعم خود، از 
نگاهي عمل گرايانه امكان شكوفا شدن دانش آموزان 
براساس اين تعريف را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد 

و بايد و نبايدهاي آن را برشمارد.
٭

نخست ببينيم تعريف سند برنامه درسي ملي از دانش آموز 
چيست.

در صفحه ۱۱ سند مزبور چنين مي خوانيم:
«رويكــرد برنامه هاي درســي و تربيتــي «فطرت گرايي 
توحيدي» اســت. اتخاذ اين رويكرد به معناي زمينه سازي 
الزم جهت شكوفايي فطرت الهي دانش آموزان از طريق درك 
و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دست يابي به مراتبي 

از «حيات طيبه» است. 
در اين رويكرد، دانش آموز:

1  امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است.
2  فطرت الهي در وجود او نهفته است و قابليت شكوفايي 

و فعليت يافتن دارد.
3  همواره در موقعيت است و مي تواند آن را درك كرده و 

با انتخاب احسن خويش در راستاي اصالح مداوم آن حركت 
نمايد.

4  توانايي انتخاب، تصميم گيري و خويشتن داري دارد و 
مي تواند با محيط يادگيري رابطة تعاملي برقرار كند، و تابع 

بي چون و چرا و مقهور محيط زيست نيست.
5  از اراده و انگيزه برخوردار است كه در فرايند ياددهيـ  

يادگيري نقش اساسي دارد.
6 در فرايند ياددهي يادگيري و تربيت پذيري و توســعة 

شايستگي هاي خويش به لحاظ ذاتي نقش فعال دارد.
7 داراي قابليت ها، تجربيــات، ظرفيت ها و توانايي هاي 

گوناگون است.»
ايــن عبــارات تعريف دانش آموز اســت از منظــر و نگاه 
بنياديــن آموزش وپرورش.»  برنامه تحول  «پديدآورندگان 
لطفًا يك بــار ديگر آن را بخوانيد و بر روي پاره اي از عبارات 
و كلمات تأمــل كنيد: فطرت گرايي، فطــرت الهي، حيات 
طّيبه، امانت الهي، كرامت ذاتي، قابليت شــكوفايي، همواره 
در موقعيت، مقهور محيط زيست نشدن، داراي انگيزه و اراده، 
نقــش فعال، قابليت ها، تجربيات، ظرفيت ها و... . ظاهراً قرار 
اســت كه اين تعريف با چنين محتوايي هر دانش آموزي را 
كه قرار اســت شخصيت اش در فرايند تحول بنيادين شكل 

جعفر رباني كليات
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بگيرد، از پيش دبستاني تا پايان دبيرستان، شامل شود چرا 
كه در آن ســخني از شرايط سني و ويژگي هاي جسماني و 
روان شناختي فرد و به طور كلي ممّيزات سّني و تفاوت هاي 
ناشي از آن به ميان نيامده است. ضمنًا بايد توجه كنيم كه 
علي رغم اينكه ســند به صفت مّلي (مربوط به ملت ايران) 
توصيف شده است اما هيچ گونه تعّيني از ايراني بودن در آن 

لحاظ نشده است.
نگارنده البته قصد رد و انكار يا تخطئه اين تعريف را ندارد، 
حتي معتقد اســت هر كس بخواهد براساس متون اساسي 
انسان شناسي اسالمي، كه مبتني بر قرآن كريم خواهد بود، 
به تعريفي براي يك كودك يا نوجوان [در اينجا دانش آموز] 
برســد. كمابيش به همين  نوع تعريف ها خواهد رسيد. در 
واقع اين تعريف به لحاظ نظري مشــكلي ندارد و برخاسته 
از ديدگاه اســالمي طراحان برنامة درسي است و ايده آل ها 
و آرمان هايي را مدنظــر دارد كه مورد قبول هر صاحب نظر 
موحد و متدين و اهل تعليم وتربيت است. با اين حال تعريف 
مزبور، به اصطالح منطقيون، جامع و مانع نيست. چرا جامع 
نيست؟ زيرا اوًال، چنان كه اشاره كرديم، افادة ملي بودن، كه 
در عنوان سند قيد شده، نمي كند و ثانيًا جايگاه دانش آموز در 
جهان امروز را هم نشان نمي دهد. اما چرا مانع نيست؟ زيرا 

در اين تعريف هر فرد خداپرست موحد متدين و صاحب عزم 
و اراده را ـ در هر سن و سالي كه باشد ـ در خود مي پذيرد.

بــه اختصار مي گوييم و مي گذريم كــه جهان امروزـ  كه 
جهان علم و تكنولوژي و ســرمايه داري استـ  جهاني است 
سرشار از هزاران پديدة مسحور كننده و هوش ربا كه مي تواند 
نه تنها كودك و نوجوان [دانش آموز] بلكه حتي جمعيت هاي 
بزرگ انساني در حد يك ملت را از درون تهي سازد و آن ها 
را يكسره مقهور خويش گرداند تا آنجا كه به تعبير شادروان 
دكتر شــريعتي «به اســكيموها هم يخچال مي فروشد!». 
حقيقت اين اســت كه امروز گردانندگان جريان هاي بزرگ 
سياسيـ  اقتصادي در جهان، كه ابزار دانش، سرمايه، قدرت 
و رسانه را يك جا در اختيار دارند چنان عرصه را بر شكوفايي 
انسان ـ چنان كه مدنظر ما، از جمله در سند برنامه درسي 
ملي اســتـ  تنــگ كرده اند كه مقابله بــا آن و توانايي در 
پرورش فرد يا افــرادي [و در اينجا دانش آموزاني] كه تنها 
ظرفيت دارند و ديگر هيچ، كاري بســيار دشــوار و صعب و 
نيازمند تمهيدات بسيار خواهد بود. گرايش روزافزون نوجوان 
و جوانان نخبه از همة كشــورها به تحصيل در دانشگاه هاي 
كشــورهاي پيشرفته و در رأس آن ها امريكا و سپس جذب 
شدن به سبك زندگي آن سرزمين ها و در نهايت مقيم شدن 
در آنجا كه در نهايت به تحليل رفتن ايشان در جامعه غربي 
منتهي مي شــود تنها گوشه اي از اين واقعيت است و نشان 
مي دهد ظرفيت و امكاني كه ما از آن سخن مي گوييم لزومًا 
به اين معنا نيست كه با «محتوا»ي مّدنظر ما پر خواهد شد 
چرا كه كانون هاي چهارگانه فوق (دانش، ســرمايه، قدرت، 
رســانه) بيش از ما امكان پركردن آن با محتواي خودشان 
را دارند؛ و لذا همة حرف بر ســر اين اســت كه چگونه بايد 
يا چگونه مي توان بستر يا بسترهاي مناسب را براي محقق 
شدن تعريفي كه در ســند ملي از دانش آموز داريم محقق 
ساخت تا دست كم طي يك يا دو دهه آينده كشور به مسئله 
مهم «تحول بنيادين در آموزش وپرورش» دست پيدا كند. 

بحث بيشتر در اين باره را به صاحب نظران وامي گذاريم.
٭

باري، با وجود ايرادهايي كه مي توان به تعريف دانش آموز 
در سند برنامه درسي ملي گرفت ولي ما بايد آن را بپذيريم 
يا پذيرفته شــده فرض كنيم بــه دو دليل: دليل اول اينكه 

علي رغم اينكه سند به صفت ملّي )مربوط به ملت 
ايران( توصيف شده است اما هيچ گونه تعيّني از 

ايراني بودن در آن لحاظ نشده است
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تعريــف فوق از ارزش نظري و انســاني برخوردار و مبتني بر 
انسان شناســي اسالمي اســت كه خود از آرمان هاي انقالب 
اسالمي به شــمار مي رود. دليل دوم هم به اجرا درآمدن سند 
يا امر «تحول بنيادين» در يك دهه گذشــته است كه امسال 
وارد يازدهمين سال آن مي شويمـ  در حقيقت ما در مقابل امر 
واقع قرار گرفته ايمـ  پس شايد بهتر آن باشد كه به جاي اما و 
اگر در آن، در پي عملي كردن همين تعريف و محقق ساختن 
آن و بســط علمي و عملي مفاهيم آن در برنامه ريزي درسي 
ـ از خالل آموزش معلمــان، تغيير رفتار معلمان و مديران و 
مربيان، تغيير و اصالح كتب درســي، ابداع درس هاي جديد 
با موضوعات متناسب با سند، جلب همكاري پدران و مادران 
و...ـ  باشيم تا سرانجام قابليت ها و ظرفيت هاي موردنظر سند 
را در شخصيت دانش آ موزان به منصة ظهور برسانيم و موجب 
شكوفايي آن ها شــويم. اين بدان معناست كه بياييم تعريف 
دانش آمــوز را از صحنه نظر و آرمان بــه عرصه عمل و رفتار 
منتقل كنيم تا مفاهيمي چون فطرت الهي، كرامت ذاتي، در 
موقعيت بودن، توانايي انتخاب، مقهور محيط زيســت نبودن، 
اراده و انگيزه داشتن، نقش فعال داشتن و... در وجود شخصيت 
نسل نوجوان تجلي يابد و متبلور شود، و البته اين كار بسيار 
دشواري است و تمهيدات و مقدمات بسيار مي خواهدـ  به نظر 
مي رسد  ساده ترين كار در اين هدف، همان تأليف كتاب هاي 
درسي مربوط يا تغيير و تحول در آن ها باشد كه از قضا بيش از 
همه هم در اين زمينه عمل شده و طي دهة گذشته كتاب ها، 
متناسب با نظام تحول به اصطالح به روز شده است. با اين حال 
به راحتي نمي توان تشــخيص داد كه آيا اين تجديد تأليف ها 
و تغييرها دقيقًا براســاس منويات و مفاهيم مندرج در اسناد 
تحولي و ســند برنامة درسي ملي بوده است يا اينكه مؤلفان 
پس از رايزني هاي الزم، براساس موضوع و ساختار علم يا رشتة 
مربوط تنها از منظر تدوين دانش، كتاب هايي را تأليف كرده 
يا در كتب پيشــين تجديدنظر كرده اند. براي مثال نمي دانيم 
فالن كتاب تا چه حد با اين نگاه نوشته شده است كه: «بتواند 
در دانش آموز اراده و انگيزة الزم را كه نقش اساسي در فرايند 
ياددهيـ  يادگيري دارد، القا نمايد.» (سند برنامه درسي ملي، 

ص ۱۲)
و يا به او «نقــش فعال» (همان) بدهد تا دانش آموز مجبور 
نباشــد همچون گذشــته تنها با حفظ پــاره اي از عبارات و 
مفاهيم و قواعد و فرمول ها و يا حل چند مســئله به كســب 
نمرة قبولي راضي باشــد و ديگر هيچ! بــا اين حال، تأمل در 
تعريف دانش آموز، آنچنان كه در سند برنامه درسي ملي آمده 
است، نشان مي دهد كه تقريبًا همة آنچه مدنظر طراحان اين 

تعريف است نه در كالس درس و از طريق كتاب درسي بلكه 
در صحنه عمل و از طريق مجريان و مربيان در مدرســه، و يا 
حتي خارج از مدرسه، محقق خواهد شد و اين البته مستلزم 
داشتن نگاه پرورشــي به دانش آموز به جاي نگاه آموزشي به 
اوست. در واقع طراحان و مجريان برنامه هاي پرورشي و حتي 
برنامه درســي پنهان، در اين زمينه وظايف بســيار بيشتري 
را بايد برعهده گيرنــد تا معلماني كه صرفًا در كالس وظيفة 
آموزش را به عهده دارند. اين نكته اي اســت كه معاون محترم 
آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش نيز در گفت وگويي 
كه در همين ويژه نامه با ايشان شده به آن اذعان نموده است: 
حرف اصلي سند تحول تغيير ريل از آموزش به تربيت است. 

(علي زرافشان)
اگر به اين سخن باور داشته باشــيم، درخصوص دورة دوم 
متوسطه، كه اكنون به آن رسيده  ايم، به ويژه بايد توجه داشت 
كه توليد برنامه اي متناسب با اهداف و آرمان هاي سند تحول 
براي اين دوره كاري بسيار صعب و دشوار و در عين حال بسيار 
ضروري اســت. منظور از توليد برنامه هم صرفًا تنظيم جدول 
دروس نيست، كه اگر چنين بود، بدون سند تحول هم چنين 

كاري امكان پذير مي بود.
امروز يكي از بزرگ ترين مشــكالت مــا در حوزة جوانان و 
آموزش وپــرورش اين اســت كه غذاي فكري ســالم و كافي 
براي اين قشر، يا توليد نمي شود و يا بسيار كمتر از نياز توليد 
مي شــود. اگر اين را مقايســه كنيم با آنچه در مورد سنين 
پيش دبستان و دبستان و تا حدي هم براي دورة اول متوسطه 
توليد مي شود، به واقعيت امر بهتر پي خواهيم برد. مشكل هم 
يكي در «فعال» بودن دانش آموزان دورة دوم متوســطه ـ به 
لحاظ فكري، عقلي، بلوغ، نيازهاي اجتماعي و...ـ  است نسبت 
به دانش آموزان ابتدايي كه «منفعل»اند و اول متوســطه كه 
بين اين دو قرار دارند. اين فعال بودن هم خود نوجوانان و هم 
خانواده و جامعه را با چالش هاي بزرگي روبه رو ساخته است و 
دست كم و بالقوه نگراني هاي روزافزوني را در چشم انداز آن ها 
قرار مي دهد نگراني از شغل، نگراني از ازدواج، نگراني از عقايد 
ناصواب، نگراني از اخالق، نگراني از خشم و خشونت، نگراني از 
مهاجرت و ديگر نگراني  هايي كه حتي به طور عادي هم معموًال 
براي جوانان وجود دارد. آيا سند تحول يا مجريان امر تحول به 
اين مسائل همـ  كه زمينة تئوريك آن را در سند نشان داده اند، 
پرداخته اند يا مي پردازند؟ اين امر متأســفانه چندان مشهود 
نيست كه به نظر مي رسد يكي از داليل آن مي تواند ـ احتماًال 
ـ فارغ شــدن طراحان سند از كار خود و به كناري نشستن و 
ســپردن كار به مجريان باشد كه طبعًا مشكالت اجرايي كار 
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آن ها را چنان سنگين مي كند كه فرصت پرداختن به اهداف 
عالي ســند را نخواهند داشت؛ نتيجه چه خواهد شد؟ اينكه 
تغيير ريل از آموزش به تربيت رخ نخواهد داشــت و چه بسا 
خود آموزش هم دستخوش تباهي و حداقلِّ بهره وري خواهد 
شــد، و در اين صورت اميد و انتظاري كه چندين سال است 
از «تحول بنيادين در آموزش وپرورش» مي رود بر باد خواهد 

رفت.
در پايان، به نظر مي رســد براي اجراي سند تحول چند كار 

اساسي بايد صورت گيرد:
1  از آنجــا كه اين كار عنوان يــا صفت «ملي» را با خود 
دارد، در نظر و عمل هم بايد جلوة «ملي» به خود گيرد، يعني 
جامعه ايران احســاس كند كه قرار اســت در دستگاه عظيم 
تعليم وتربيت اتفاقي بيفتد و محصوالتي بهتر از گذشته از آن 
بيرون آيند. اين كار نيازمند جلب مشــاركت اقشار گوناگون 

اجتماع است.
2  در مقــام اجرا، بيــش از همه قاطبه معلمــان اعم از 
آمــوزگاران، دبيران، مديران و كارمندان و كارشناســان بايد 
نســبت به اين تحول نه تنها توجيه شــوند بلكه آن را دروني 
كنند تا بعداً بتوان از مشــاركت و همدلي آن ها در امر تحول 

سود جست.
3  مقوالت و مفاهيم سند تحول به نحوي در متون و كتب 
درسي انعكاس پيدا كند كه تحول ســاز باشد و تنها به درج 
پاره اي از عبارات و تصاوير مربوط يا نامربوط در كتاب ها اكتفا 
نشود، زيرا اين كارها تأثير تحول ساز ندارد و به زودي فراموش 
مي شود. ضمنًا بايد دانست كه ابداع درس هاي جديد و البته 
مورد نياز جامعه و تأليف كتاب هاي درســي مناسب آن، كه 
كاري الزم اســت، به اصطالح كف انتظاراتي است كه از سند 

تحول مي رود و اين كف نبايد جاي سقف انتظارات را بگيرد.
4 تأمين هزينه هاي مورد نياز براي تحقق تحول و انداختن 

ريل آموزش بر روي ريل تربيت. 
در اين مورد بايد بيفزاييم كه: 

اوًال، وقتي از تربيت سخن مي گوييم هرگز مبادا از اين كلمه 
تلقي اخالق و ادب رايج، مسابقه، سرود، نقاشي و فعاليت هايي 
از اين قبيل را داشــته باشــيم. تربيت كلمة وااليي است به 
معناي «پرورش انسان در همة ابعاد وجودي او» كه در تعريف 
«دانش آموز» در سند نيز آمده است، و البته كاري بسيار دشوار 

و نيازمند هزينه هاي كافي، اعم از هزينه هاي مادي و معنوي.
ثانياً، هزينه هاي مذكور فراتر از هزينه هاي جاري از قبيل حقوق 
معلمان و سرانه مدارس و مانند آن است و لذا تأمين آن راه هاي 
خاص خود را مي طلبد كه قطعًا بخشــي از آن از طريق همان 

«عزم ملي» محقق خواهد شــد. چنان كه در اوايل دهه هفتاد 
وقتي موضوع تأسيس مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) مطرح 
شد چون جامعه نياز به آن را احساس كرد به خواسته اي عمومي 
و ملي تبديل شد و امروز گويا تا ده درصد بار آموزش وپرورش 
بر دوش همين مدارس است. همچنين است ساخت مدارس 

«خّيرساز» كه نياز به شرح ندارد.
كوتاه اشاره كنيم، اگر روش ها و ابزارهاي «تربيت» موردنظر 
در ســند را فعال كــردن معلمان و دانش آمــوزان در جهت 
توانمندسازي علمي و عملي، خود اموري مانند توسعة مدارس، 
توسعه و تجهيز اردوگاه ها، ورزشــگاه ها، كانون هاي تربيتي، 
موزه هــا، گردش هاي علمي، توســعه كتابخانه هاي مدارس، 
تأليف و توليد كتاب ها و ديگر منابع مناســب براي معلمان و 
دانش آموزان در سراسر كشور، برگزاري انواع مسابقات علمي 
و غيرعلمــي، و ده ها نوع فعاليت ديگــر بدانيم، كه مي دانيم، 
هزينه هــاي گزافي را طلب مي كند كه ناگزيــر از تأمين آن 
هستيم. به ياد دارم زماني كه در دهه ۶۰ در مسئوليت معاونت 
يكي از اســتان ها خدمت مي كردم، معاونت پرورشي وقت از 
مسئول سازمان برنامه و بودجه وقت درخواست كرده بود كه 
هزينه خريد چند دســتگاه خودرو را براي تسهيل رسيدگي 
به امور مدارس تأمين نمايد. آن مسئول اما در پاسخ عبارتي 
بدين مضمون نوشــته بود كه «تعليم وتربيت آن است كه به 
شيوة علماي گذشته صورت گيرد كه با داشتن حداقل امكانات 
و تحمل رياضت درس مي خوانند و عالم مي شــوند!» و با اين 

جواب سرباال موضوع را تعليق به محال كرده بود.

خوشــبختانه امروز جامعه ايران از آن نگرش هاي خام عبور 
كرده و آموزش وپرورش ما به امكانات بســيار بيشتري دست 
يافته است، اما راه نرفته بســيار است و هزينه هاي زيادي را 

طلب مي كند.
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مقدمه
اينك كه چندين سال اســت مديران و راهبران 
مدارس كشــور در فرايند تغييرات مهم آموزشي 
و تربيتي به ســر مي برند و هر ساله به بهانه تغيير 
كتاب هاي درســي، در قالب بســته هاي آموزشي، 
وضعيــت و موقعيت هاي يادگيــري جديدي را در 
مدرسه محل كار خود شاهدند، نياز به فهم و درك 
تغيير و علل و مراحل اين تغيير دارند. اهميت اين 
نياز در حدي است كه اگر با مراحل تغيير واقعي و 
مديريت آن آشنا نشوند و تدبير درست نينديشند، 
عمًال اسير دام ها و تله هاي بي تدبيري و ناشي گري 
در تغيير مي شوند. آنگاه بدون آنكه آثار سوء دام هاي 
زهرآگين ناشي گري ها را متوجه شوند، سموم حاصل 
از آن مدرسه شــان را درمي نــوردد. علم تغيير و 
مديريت بر آن چيزي نيست كه از آن غفلت شود. 
آموختن علوم و فنون تغيير مانع اين غفلت خواهد 

بود.

مراحل اعمال تغيير سازماني
قدم اول تعيين اهداف است. اين كه بدانيم هدف از تغيير 
چيست و سعي داريم به كجا برسيم و اين مهم را هم خودمان 
درك كنيم و هم كاركنان مدرسه خود را متوجه آن سازيم. 
اهداف تغيير مي تواند درباره ارتقاي بهره وري كاركنان و يا 
افرايش كارآيي مدرسه از طريق كاهش هزينه هاي اضافي، 
حذف تأخيرات در حصول نتايج، انتقال سريع تر اطالعات، 
حذف عمليات زايددستي، دســتيابي به اطالعات مفيدتر، 

مديريت بهتر منابع، ارتقاي سطح مسئوليت پذيري معلمان 
و ساير كاركنان مدرسه در مواردي نظير پاسخگويي، كفايت 

فردي و افزايش قدرت تصميم گيري و غيره باشد.
قدم دوم تعريف ســاختار تشكيالتي متناسب با تغييرات 
جديد است. اينكه وقتي با تغييرات مواجه مي شويم، به ويژه 
تغيير در كتاب هاي درسي جديد، نيازمند كاهش رسميت 
(كاهش دســتورالعمل ها و مقررات زايد و خشك)، كاهش 
پيچيدگي (كاهش ســطوح سازماني و كاهش فاصله مدير 
با كاركنان)، كاهش تمركز (كاهش تجميع قدرت نزد مدير 
و تفويض امور به كاركنان) و ايجاد و توســعه فرهنگ و جو 

سازماني مناسب در مدرسه هستيم.
قدم سوم تعيين احتياجات ساختار جديد است. هنگامي 
كه كاهــش تمركز، كاهش رســميت و كاهش پيچيدگي 
وضعيت و موقعيت يادگيري جديــد و قابل پذيرش را در 
مدرسه فراهم ســاختيم، الزم است به اين مهم كه به چه 
معلمان و چه منابعي با چه آموزش ها، تخصص ها و تجربياتي 

احتياج داريم دقيقًا توجه كنيم.
قدم چهارم چگونگی مواجهه با نيروي انساني و برنامه ريزي 
اســت. در اين قدم بايــد اوًال جنبه هاي مثبت تغيير (مثًال 
كتاب هاي درســي جديدالتأليف) را به همه كاركنان بويژه 
معلمان و دانش آمــوزان و والدين اعالم كنيم و همواره در 

دكتر حيدر توراني كليات

رهـــبر اثربخش 
راهبر پروژه هاي تغيير
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مقام پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان افراد را به انجام 
تغييرات ترغيب كرد، باشــيم. ثانيًا، اعتراضات را شناسايي 
كنيم. اينكه چگونه مي توان از عهده افرادي كه نمي توانند يا 
نمي خواهند خود را با وضعيت جديد وفق دهند برآييم ثالثًا، 
دغدغه هاي علمي، آموزشي و اداري افراد را شناسايي كنيم 

و بدانيم كه با اين تغييرات:
  چــه تأثيري در ســاعات كار، حقــوق و مزاياي آنان 

به وجود مي آيد؟
 آيا در نحوه تهيه طرح درس يا طراحي آموزشــي و... 

تغييري به وجود مي آيد؟
  آيــا در موقعيت مكاني كالس هــا و كارگاه ها تغييري 

به وجود مي آيد؟
  آيا در مزاياي شغلي كاركنان تغييري رخ مي دهد؟

و رابعًا، قادر باشــيم يك برنامه زمان بندي را كه، مبناي 
مراحل پيشرفت پروژه تغيير باشد، تعيين كنيم.

قدم پنجم ارتباط و خبررساني است. اينکه بدانيم و آگاه 
باشيم كه معلمان، كاركنان مدرسه و دانش آموزان و والدين 

آن ها بايد از چه چيزهايي مطلع شوند.
قدم ششم حمايت از فرايند تغيير است. در اين قدم، پاسخ 
به اين سؤال كه: چگونه مي توان به روند تغيير كمك كرد؟ 

از اهميت بسياري برخوردار است.
قدم هفتم اجرا، بازنگري و اصالح روند تغيير است. پاسخ 
به اين ســؤال كه: آيا چيزي فراموش شده است؟ از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. البته بخشي از پاسخ به اين سؤال و 
ســاير سؤاالت قبلي متوجه خارج از مدرسه و سطوح باالتر 

مديريت از مياني تا ارشد است.

موانع پيش روي تغييرات
همــة تغييرات و از جمله تغييــرات پيش روي كتاب ها و 
بسته هاي آموزشــي با موانعي مواجه هستند كه شناخت 

آن ها در پيشرفت تغييرات حائز اهميت است.
عمده ترين موانع پيش روي تغييرات سازماني (تغييرات در 

مدرسه) عبارتند از:
الف) موانع ريشه اي

موانع ريشــه اي، عبارتنــد از: مشــكالت در تكنولوژي 
اطالع رساني، مشكالت در منابع مورد نياز و مشكالت قانوني،

ب) موانع سطحي
موانع سطحي از آن جمله اند: تفاوت و ويژگی های افراد و 

گروه ها و تفاوت عوامل خارج از مدرسه مانند والدين

مقاومت نيروي انساني
مقاومت نيروي انساني به مثابه مهم ترين عامل بازدارندة 
تغيير اســت. چنانچه معلمان، نســبت به فلسفه تغييرات 
و چيســتي و چرايي آن آگاه نباشــند، مقاومت شــان از 
شــكننده ترين عوامل بازدارنده تغييرات است. البته سهم 
دانش آموزان و والدين را هــم بايد در اين خصوص در نظر 

داشته باشيم.

انواع مقاومت
مقاومت ها يا سازنده اند يا مخرب.

مصاديق مقاومت هاي سازنده عبارتند از:
ـ افراد (معلمان) به طور آشــكار مراتب دلواپسي و نگراني 
خود را از تصميمات دســت اندركاران پــروژه تغيير اعالم 

مي كنند.
  افــراد از اينكــه اطالعــات كافي در مــورد تغييرات 

قريب الوقوع به آن ها نمي رسد شكايت دارند.
  افراد معترض اند كه چرا متوليان تغيير، بدون پرسش 
پيرامون عقايد و افكار آن ها درباره آن ها و آينده شغلي شان 

در سازمان تصميم مي گيرند.
  پيوســته نســبت به اهداف پيش بيني شده در پروژة 
تغيير توضيح مي خواهند و همواره اين سؤال را مي پرسند 

كه جايگاهشان در آينده كجاست.
و اما مصاديق مقاومت هاي مخرب (مخفيانه) عبارتند از:

  افراد موثر، خود را از جلسات و تصميم گيري هايي كه 
به اطالعات آن ها نياز است كنار مي كشند.

ـ بــه عنوان دليلي براي اعتراضــات و مخالفت هاي خود 
مي گوينــد: «من تنها چيزي را مي گويم كه ديگران جرئت 
بيان آن را ندارند» به عبــارت ديگر خود را نماينده و قيم 

ديگران تلقي مي كنند.
 تنها در محافل خصوصي و غيررسمي صحبت مي كنند 

و در محيط هاي عمومي ساكت اند.
 به دست اندركاران تغيير اين گونه القا مي كنند كه اگر به 

اين تغييرات ادامه دهيد، سازمان به زمين مي خورد.
 بدون ارائه هيچ گونه دليل و شــواهد مستند و معقولي 
دائمًا تكرار مي كنند كه نمي فهميم اين كارها براي چيست. 

همة تغييرات و از جمله تغييرات پيش روي كتاب ها و 
بسته هاي آموزشي با موانعي مواجه هستند كه شناخت 

آن ها در پيشرفت تغييرات حائز اهميت است.
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مي گويند: ما كه وظيفه خود را مي دانيم و مشغول هستيم، 
پس چه لزومي براي اين تغييرات است؟

ريشه هاي مخالفت معلمان )كاركنان( با 
تغييرات

  وضعيت پس از تغيير.
  وضعيت فعلي مدرسه.

 چگونگي گذر از وضعيت فعلي به وضعيت آتي.

براي غلبه بر اين نظرات و ريشه ها از سه روش زير 
كمك گرفته مي شود:

 افزايش ســطح گفت وگو با معلمان و كاركنان و ساير 
ذي نفعان مدرسه و خبررساني پيوسته و روشن.

 گسترش دوره هاي آموزشي در ميان معلمان و كاركنان 
مدرسه

 به كارگيري روش هاي تشــويق و محرك ها (دروني و 
بيروني)

گروه تغيير
مدير و رهبر مدرســه براي هدايت و رهبري بهتر تغيير 
و ســهولت در انجام تغييرات مي تواند در مدرسه خود يك 
«گروه تغيير يا شــوراي تغيير» تشكيل دهد. اين شورا ۱. 
حامي و پشتيبان تغيير به نام مدير مدرسه ۲. بدنه گروه يا 
شوراي تغيير، جمعي از معلمان و والدين پيشتاز تغيير و ۳. 
اعضاي موقتي تشــكيل مي شود كه برحسب نياز و موضوع 
مورد بحث به جلسات گروه يا شوراي تغيير دعوت مي شوند.
اصوًال تركيبي مناســب اســت كــه از افــراد مختلف با 
تخصص هاي مختلف تشــكيل شــده باشــد. اين افراد در 

مجموع بايد توانايي هاي زير را پوشش دهند:
ـ بر فرايند و نحوة عملكرد فعلي مدرســه تســلط كامل 

داشته باشند؛
 با دانش آمــوزان، معلمان و والديــن ارتباط تنگاتنگ 

داشته باشند؛
  از مســايل فني و چگونگي تغييــرات مربوط آگاهي 

داشته باشند؛
 در عملكرد فعلي مدرسه نقش اساس داشته باشند.

خالقيت و خوش فكر بودن و مورد احترام و مقبول بودن 
مي تواند از معيارهاي مناســب در انتخاب اعضاي گروه يا 

شوراي تغيير باشد.

وظايف افراد گروه يا شوراي تغيير
۱. رهبر گروه

رهبري گروه برعهدة مدير مدرسه است. مدير به نمايندگي 
از گروه، پاســخگوي فعاليت هاي انجام شده، است. او روش 
انجــام پروژه تغيير (مثًال كتاب ها و بســته هاي آموزشــي 
جديدالتاليف) را به همراه اعضاي ديگر گروه تعيين مي كند، 
با مســئولين و رؤساي منطقه و استان (در صورت لزوم) در 
تماس است، گروه را هدايت و راهبري مي كند، نتايج حاصل 
از فعاليت گروه را اعالم مي كند و باالخره مراتب پيشــرفت 

كار را پي گيري مي كند.

۲. اعضاي بدنه گروه يا شوراي تغيير
از يكديگر ياد مي گيرند، راه حل ها را به كمك رهبر گروه 
مشــخص  كنند و طرح ها و برنامه هاي اتخاذ شده را به اجرا 

مي رسانند.

۳. دبير گروه
دبير گروه از ميان يكي از اعضاي گروه انتخاب مي شــود. 
پيگيري تشكيل مرتب جلسات گروه، مشخص كردن دستور 
جلسات و حضور بي طرفانه در جلسات از وظايف اصلي دبير 

گروه تغيير است.

مشخصات گروه هاي تغيير برنده يا موفق
چنانچه در پي داشتن گروه هاي تغيير موفق، در مدرسه 
هســتيم بايد اعضاي چنين گروه هايي مشــخصات زير را 

داشته باشند:
  از اهداف مورد نظر تغيير آگاهي داشته باشند؛

  بــا آنچه كه در بيرون از گروه مي گذرد تماس نزديك 
برقرار کنند؛

 تعدادشان كم ولي به اندازه اي باشند كه از عهده وظايف 
محوله برآيند؛

  از توانايي هاي حرفه اي مورد نياز برخوردار باشند؛
 جداي از جايگاه ســازماني در مدرســه، اصوًال افرادی 

ارزشمند واليقي باشند؛
  به موقعيت پروژه هاي تغيير اعتقاد و اطمينان داشته 

باشند؛
  در دستيابي به شرايطي كه ظاهراً امكان پذير نيست به 

يكديگر كمك كنند؛
 قدر موقعيت خود را بدانند.
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مشخصات گروه هاي تغيير بازنده يا ناموفق
در كنار آشنايي با مشــخصات گروه هاي تغيير برنده، بد 
نيست با مشــخصات گروه هاي تغيير بازنده يا ناموفق هم 

آشنايي يابيم:
  گزينش افراد بر پايه دوستي هاي مشخص است؛

 توجه اصلي به جاي نتيجه حاصــل از كارگروه به خود 
گروه است؛

 تعداد اعضاي گروه خيلي زياد يا خيلي كم است؛
 از توانايي هــاي الزم براي انجام امــور محوله برخوردار 

نيستند؛
  به ارتقاي قابليت هاي خود نمی پردازند؛

  مالك پذيرش يك عقيده بــراي آن ها، صاحب عقيده 
است؛

 زياد با يكديگر بحث و جدل می كنند؛
  دائمًا از جلسات غيبت داشته و با هم زياد بحث مي كنند؛

 همديگر را حمايت نمي كنند.

نقش مديريت و رهبري مدرسه در پروژه 
تغيير

نقش مدير مدرســه در پــروژه تغيير با اين ســؤال آغاز 
مي شــود كه: مدير چگونه مي توانــد در گذر از تغييرات به 

كاركنان كمك كند؟
نقش مدير ارشد و مياني و به دنبال آن نقش مدير مدرسه 
(مديران پروژه هاي تغيير) در مراحل مختلف تغيير عبارت 

است از:
 توجيه لزوم تغيير از جنبه هاي مختلف و تخمين هزينه 
تأخير (مادي و معنوي) در اعمال تغييرات و تهديدي كه در 

آن  صورت متوجه مدرسه مي شود.
 تعريف و ترسيم اهداف پروژة تغيير و نرخ آنچه كه اتفاق 

مي افتد و نيز زمان رخداد آن به معلمان و كاركنان
 كمك براي انتخاب درســت افراد گروه تغيير و حمايت 

مادي و معنوي براي موفقيت آن ها؛
 كمــك به گروه براي زمان بندي مراحــل اجرايي پروژه 

تغيير و از سر راه برداشتن مشكالت آغازين؛
 جا انداختن لزوم تغييرات در مدرسه و كمك به كاركنان 
و معلمان و والدين و دانش آموزان و ســاير ذينفعان در فهم 

داليل تغييرات؛
  گوش دادن و پاسخگويي به عكس العمل هاي افراد؛

  ايجاد شبكه ارتباطي مناسب با كليه معلمان و والدين و 
دانش آموزان جهت استماع نظرات آن ها؛

 فراهم كردن فرصت الزم براي كاركنان مدرسه و والدين 
و دانش آموزان جهت شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط 

با پروژه تغيير؛
 كمك براي از ســر راه برداشــتن موانع پيش روي پروژه 

تغيير در حد توان و امكانات؛
 درگير كردن همه معلمان و كاركنان و ذي نفعان مدرسه 

با پروژه تغيير؛
  پاســخگويي به ســؤاالت زير كه از طرف تك تك افراد 

مطرح مي شود:
الف: تغيير موردنظر چه تغييري بر من مي گذارد؟

ب: تغيير موردنظر چه انتظارتي از من دارد؟
  استماع مخالفت ها و نشان دادن عكس العمل هاي مناسب 

در مقابل برخوردهاي افراد و ذي نفعان مختلف؛
  گفت وگوي متقابل با مديران منطقه آموزشي تابعه (شهر 

يا شهرستان)؛
 شناســايي و تكيه بيشتر بر افرادي كه با رفتار معقوالنه 
به كمك تغييرات مي شتابند و اتخاذ روش هاي معيني براي 

تشويق آن ها؛
 طلب حصول نتيجه از گروه تغيير و بررسي حاصل تالش 

آن ها به طور پيوسته.

خالصه سخن
هر تغييری، به مثابه يک نوآوری، يا در مدرســه شــکل 
گرفته و اجرايی می شــود و يا از سطح مديريت باالتر برای 
اجرايی شــدن به مدارس ابالغ می شــود. در هر دو حال، 
مديران مدارس بايد زمينه های توجيه، آموزش، پذيرش و 
اجرای آن را در مدرســه خويش فراهم کنند. هر تغيير يا 
نوآوری به مثابه يک پروژه تغيير شــناخته می شود و مدير 
و رهبــر اثربخش مدرســه بايد قادر باشــد به کمک همه 
ذی نفعان مدرسه اين تغييرات را به درستی بشناسد و با علم 
و مهارت مناسب مديريت بر آن ها نظارت و آن ها را کنترل و 
هدايت و راهنمايی کند. مباحث و نکات قابل توجهی که در 
اين فرصت به آن ها پرداخته شده است، به روشنی مراحل، 
قدم ها و چگونگی مديريت پروژه های تغيير را در مدرســه 

ترسيم و تبيين کرده است.

هر تغييرى، به مثابه يك نوآورى، يا در مدرسه شكل 
گرفته و اجرايى مى شود و يا از سطح مديريت باالتر 

براى اجرايى شدن به مدارس ابالغ مى شود
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معلـم، بهترين كتاب درسي دانش آموز
«کتاب هاي درسي، مقدس نيستند.»

هنري ژيرو/ کتاب تفکر انتقادي۱

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

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

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

باشد ترسيم مي كند. 

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

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

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

ميز مدرسه بنشيند.

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

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

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

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

مقام معظم رهبري و برنامه درسي ملي است.

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

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

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

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

اصل «معلم محوري».۴

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امروزي بود. 

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

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

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

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

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

ارزش يابي است.۷

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

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

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

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

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

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

است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تالش و مجاهدت داشته باشد.

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

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

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

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

از علم منتج به عمل ناشي مي شود.۹

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

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

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

روش هاي مورد استفاده در آموزش علوم محسوب مي شوند.

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

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

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

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

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

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

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

كشورها دارد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واپس گرايي و... حاکم مي شود.

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

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

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

موقع كتاب درسي است. 

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

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

هدف معلم محوري در اين بخش پيشنهاد مي شود: 

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

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

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

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

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

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

هدايت و صبوري او را در اين مسير رهنمون باشيم.

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

نيازمند است.

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

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

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

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

محتوايي الزم به عنوان الگو توليد و چاپ شود.

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

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

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

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

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

خلق چنين شاهكاري بهره مي جويد. 

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

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

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

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

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

کند. 

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

محور» هستند.

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

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

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

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

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

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

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

قرآن در آموزش وپرورش ايران» به نشاني زير مراجعه كنيد:
http://quran-edu.blogfa.com

پي نوشت ها و منابع
۱. زيباكالم، فاطمه؛ «نقد و بررسي انديشه هاي تربيت فني هنري ژيرو»، 

ص ۸۷، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۹۳.
۲. فيض االسالم، نهج البالغه، حكمت ۱۸۹.

۳. سند تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمي و عمومي جمهوري 
اسالمي ايران، فصل ۷، ص ۳۶.

۴. سند تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمي و عمومي جمهوري 
اسالمي ايران، فصل ۷، ص ۴۸.

۵. وب سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي، داستان پرماجراي كتاب هاي 
درسي از ابتدا تا امروز.

۶. شــعاري نژاد، علي اكبر. «مباني روان شناختي تربيت»، تربيت، تهران: 
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ۱۳۷۶.

۷. سلســبيلي، نادر، «ديدگاه هاي برنامه درســي با پرداخت ها، تلقي ها و 
الگوها». ش ۳۴. تهران: انتشارات تعليم وتربيت، ۱۳۷۲.

۸. مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رســمي و عمومي 
جمهوري اسالمي ايران، ص ۱۳۹.

۹. مهرمحمدي، محمود، «جستاري نظرورزانه در تعليم وتربيت». تهران: 
انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. ۱۳۹۲.

۱۰. زيباكالم، فاطمه، «نقد و بررسي انديشه هاي تربيتي هنري ژيرو»، ص 
۸۸، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۹۳. 

«روش آموزش تحليلي» فرايندي 
در هم تنيده اســت كه در آن 

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

انسجام يابد
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مقدمه
شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس 
بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان 
و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ 
كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، 
(روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد،  رفتارها 
آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون 
مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و 
ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش 
و يادگيري) را تحت تأثير قــرار مي دهد. عالوه بر 
اين مجموعه «ارزش هاي غالب در كالس درس» بر 
رفتار دانش آموزان، والدين و معلمان اثرگذار است. 
به زبان ســاده مي توان گفت: «فرهنگ مدرسه» و 
«كالس درس» مي تواند رفتار و روابط معلم و شاگرد 
را متحول كند. در اين نوشتار نيم نگاهي به فرهنگ 
آموزش و يادگيري به ويژه فرهنگ مدرسه و فرهنگ 

كالس درس مي شود.

كليدواژه ها: فرهنگ آموزش، فرهنگ مدرسه، فرهنگ 
كالس درس، ارزش ها، تدريس پژوهي

فرهنگ
فرهنگ در يك تعريف ســاده عبارت از مجموعه باورها، 
هنجارها، آداب، عادات، تشريفات، اعتقادات، شعائر، شعورها، 
رفتارهــا و در يك كلمه «ارزش هاي غالب» در يك جامعه 

است.
فرهنگ آموزش: «فرهنگ آموزش» به مجموعه (نظام) 
باورها، هنجارها، ...، ارزش هاي غالب در درون نظام آموزشي 

گفته مي شود.
فرهنگ مدرســه: فرهنگ مدرســه به نظــام باورها، 

هنجارها، ...، ارزش هاي غالب درون مدرسه گفته مي شود.
فرهنگ كالس: فرهنگ كالس درس به مجموعه اي از 
باورها، هنجارها، ... و ارزش هاي كالس درس اشــاره دارد و 
نشــانگر آن است كه در درون كالس درس چه هست، چه 

چيزي ارزش و چه چيزي مهم است.
برخي معتقدند كه براي تغيير و تحول در نظام آموزشي 
كشــور، بايد با نگاه تحولي (رويكرد تحولي) و پژوهشي به 
مطالعه فرهنگ آموزش پرداخت. مي توان گفت براي بهبود، 
بهسازي و نوسازي نظام آموزش و يادگيري بايد به تغيير و 
تحول در فرهنگ معلمي و فرهنگ كالس درس پرداخت. 
چه بســيار طرح هاي كالن آموزشي كه با عناوين پيچيده 
(تجمل گرايانه و زرق و برق دار) در حوزه هاي ستادي مطرح 
و تصويب مي شــود، ولي در «كــف كالس درس» (تأكيد 
نگارنده) و معلمــي هيچ گونه تغييــري و تحولي را باعث 
نمي شــود! در مدارس كارگزاران آموزشي اظهار مي كنند 
كــه اكثر اين طرح ها هيچ اثري براي بهبود كالســداري و 
معلمي ندارد! به نظر مي رســد بايد تعداد طرح ها كم شود و 
همه آن ها هدف اصلي اش افزايش كيفيت مدرســه داري و 
بهســازي تدريس و بهبود كارآمدي معلم شود. در مدارس 
اكثر مديران و معلمان از زيادي طرح ها (برنامه ها) گله دارند 

دكتر ابوالفضل بختياري كليات

شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس شناخت فرهنگ مدرســه و فرهنگ كالس درس 
بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان بيش از پيش مورد توجه صاحب نظران، انديشمندان 
و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ و مربيان تربيتي جهان قرار گرفته اســت. فرهنگ 
كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، كالس و فرهنگ مدرسه به مجموعه باورها، هنجارها، 
(روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد،  (روابط)، شعائر، تشريفات، مراسم، عقايد، رفتارها  رفتارها 
آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون آداب، عادات، و به طور كلي ارزش هاي غالب درون 
مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و مدرسه و كالس اشــاره دارد. اين نظام ارزشي (و 
ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش ارزش هاي غالب) رفتارهاي معلم و معلمي (آموزش 

فرهنـگ آموزش
رويكرد پژوهشي به فرهنگ مدرسه 
و فرهنگ كالس درس
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كه بايد گفت برخي از آن ها درست به نظر مي رسد.
نگارنــده كه خود معلمي را در حدود ۳۰ ســال پيش از 
روستا شــروع كرده و در ســطوح ابتدايي تا دوره دكتراي 
تخصصــي تدريس كرده و در كارگاه هاي آموزشــي حدود 
بيست اســتان در كالس و مدرسه حضور يافته است و در 
بســياري از مدارس و كالس ها به عنوان مشاهده گري فعال 
از يك ســاعت تا يك روز (بيشتر) حضور داشته ام، معتقدم 
كــه هرگونه تغيير و تحول) و هر طــرح و برنامه اي اگر به 
«بهبود فرهنگ كالس درس» و «معلمي» منجر نشــود از 
اثربخشي (كارآمدي) الزم برخوردار نيست. معلمي در يك 
مدرسه ابتدايي درخصوص مسائل (مشكالت) كالس درس 

و تدريس اين گونه گفته:
«آقــاي بختياري ... در يك ســال چه طرح هاي بســيار 
پرطمطراق از طرف ستاد (وزارتخانه) مي آيد كه هيچ اثري 
در بهبــود يادگيري بچه ها ندارد! معلمــان اعتقادي به آن 
طرح هاي كشــوري ندارند!!! براي مثال بسياري از معلمان 
فقط جهت گرفتن امتياز در جشــنواره تدريس شــركت 
مي كنند!! و اين طرح هــا و برنامه هاي فوري فوتي اصًال به 
يادگيري و بهبود فرايند آموزش و يادگيري منجر نمي شود!! 
بعضًا مديران و كارگزاران آموزشي گزارش مي سازند!! يعني 

اكثر داده ها و اطالعات آن ها ســاختگي اســت و اثر بسيار 
كمــي در يادگيري دانش آموزان و ارتقــاي معلمان دارد و 
«معلمي» معلم را بهبود نمي بخشد!. در پايان مي توان گفت 
براي بهســازي و بهبود فرهنگ كالس و فرهنگ مدرســه 
بايد آن را شــناخت و تصويري از آن ارائه كرد. بهترين كار 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس، رويكرد پژوهشي به 
اين پديده اســت. چه بســا ارزش هاي غالبي كه در كالس 
درس رفتارهــاي دانش آموز و معلم را تحت تأثير قرار داده، 

«ارزش»ـ  ضدارزش!، هنجارـ  ضدهنجار! شده است.

نتيجه گيري
فرهنگ آموزش، فرهنگ مدرسه و فرهنگ كالس درس از 
موضوعات بسيار مهم در درون نظام آموزشي است كه مورد 
توجه پژوهشگران تربيتي جهان قرار دارد. به نظر مي رسد 
براي شــناخت بهتر نظام مدرســه داري و نظام تربيتي از 
شناخت فرهنگ كالس درس بايد شروع كرد تا با آن بتوان 
تصويري از ارزش هاي كالس درس كه همانا «معلمي»ست 
ارائه كرد. چه بسا معلماني كه خوب معلمي مي كنند و چه 
كالس هايي كه معلمي خوب در آن اتفاق نمي افتد! چه بايد 
كرد؟ چگونه بايد فرهنگ كالس درس را بهبود بخشــيد. 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس و شناخت «فرهنگ 
معلمي» بايد به پژوهشــگران كف كالس درس پرداخت. 
مثل پژوهش ميداني كه محقق به ميدان عمل مي رود. براي 
شــناخت «فرهنگ معلمي» و بهبود و بهسازي آن بايد به 
كف كالس درس رفت و معلمي را مشــاهدة فعال كرد. با 
شــناخت «فرهنگ كالس درس» مي شود براي بهسازي و 

نوسازي، بازسازي آن اقدام كرد.

منابع
۱. بختيــاري، ابوالفضل (۱۳۸۲). روش تحقيق علمي (اقدام پژوهي). 

تهران: انتشارات لوح زرين.
۲. بختياري، ابوالفضل (۱۳۸۷). درس پژوهي. پژوهش نامه آموزشي. 

تهران: پژوهشگاه آموزش وپرورش.
۳. بختياري، ابوالفضل (۱۳۹۲). دانش آموز پژوهنده. تهران: انتشارات 

لوح زرين.
۴. بختياري، ابوالفضل (۱۳۹۰ مترجم). چگونه دانش آموز پژوهش گر 

پرورش دهيم. مري كلت. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
۵. بختيــاري، ابوالفضــل (۱۳۹۰-۱۳۹۵). مجموعه مقاالت فرهنگ 
آموزش، تدريس پژوهي (درس پژوهي)، مجالت رشــد معلم، رشــد 
آموزش ابتدايي، رشد آموزش متوسطه، پژوهش نامه آموزشي. تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

كمــي در يادگيري دانش آموزان و ارتقــاي معلمان دارد و 
«معلمي» معلم را بهبود نمي بخشد!. در پايان مي توان گفت 
براي بهســازي و بهبود فرهنگ كالس و فرهنگ مدرســه 
بايد آن را شــناخت و تصويري از آن ارائه كرد. بهترين كار 
براي شــناخت فرهنگ كالس درس، رويكرد پژوهشي به 
اين پديده اســت. چه بســا ارزش هاي غالبي كه در كالس 
درس رفتارهــاي دانش آموز و معلم را تحت تأثير قرار داده، 

«ارزش»ـ  ضدارزش!، هنجارـ  ضدهنجار! شده است.

نتيجه گيري

موضوعات بسيار مهم در درون نظام آموزشي است كه مورد 
توجه پژوهشگران تربيتي جهان قرار دارد. به نظر مي رسد 
براي شــناخت بهتر نظام مدرســه داري و نظام تربيتي از 
شناخت فرهنگ كالس درس بايد شروع كرد تا با آن بتوان 
تصويري از ارزش هاي كالس درس كه همانا «معلمي»ست 
ارائه كرد. چه بسا معلماني كه خوب معلمي مي كنند و چه 
كالس هايي كه معلمي خوب در آن اتفاق نمي افتد! چه بايد 
كرد؟ چگونه بايد فرهنگ كالس درس را بهبود بخشــيد. 
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نام كتاب: آمار و احتمال
كد كتاب: 111215

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت كتاب
ايجاد متن و محتواي مناسب براي همة دانش آموزان اين 
پايه در يادگيري منطق رياضي، مجموعه ها، احتمال و آمار 

مأموريت اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
كتاب درســي آمار و احتمال در راســتاي اهداف برنامه 
درسي حوزة رياضي و با رويكرد آموزش از طريق حل مسئله 
و تأكيد بر فعاليت در كالس درس به منظور ساختن مفاهيم 
توســط دانش آموز تأليف شده اســت. محتواي اين كتاب 
حدود و دامنة كار دبيران محترم را مشــخص كرده است. 
بنابراين دفتر تأليف انتظار دارد مطالب كتاب بي كم وكاست 
و بدون هيچ گونه اضافاتي (به لحاظ موضوع و مفهوم جديد)، 
تدريس شود. به عنوان مثال در فصل اول اثبات هم ارزي ها 
بدون اســتفاده از جدول ارزش ها خواسته نشده است، لذا 
طرح چنين سؤال هايي چه دركالس و چه در ارزشيابي جايز 

نمي باشد. 
در فصــل اول دانش آمــوزان بــا منطق رياضي آشــنا 
خواهند شــد. منطق رياضي در واقع دستور زبان رياضي 
اســت. موضوع منطق رياضي، به معناي عام، تفكر است. 
آن چه كــه تفكر را، به عنوان موضــوع منطق رياضي، از 
ديگــر موضوعات علوم متمايز مي كنــد، تعُين خاصي از 
تفكر اســت كه به آن تفكر استداللي يا تفكر استنتاجي 
مي گوييــم. بنابراين منطــق رياضي به بررســي قواعد 

استدالل در رياضيات مي پردازد.
از طرفي توجه داريد كه تئوري احتماالت مبتني بر تئوري 

معرفی شناسنامة كتاب های پاية يازدهم
يكي از اهداف مهم تغيير برنامه هاي درسي در راستاي سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، تدارك فرصت هاي 
تربيتي متنوع و جامع براي دانش آموزان، جهت كسب شايستگي هاي الزم براي درك و اصالح موقعيت، براساس نظام معيار 
است. بر همين مبنا بود كه پس از استقرار ساختار جديد نظام آموزشي كشور در سال ۱۳۹۱،  به تدريج برنامه هاي درسي و مواد 
آموزشي پايه هاي مختلف تحصيلي، با تبعيت از الگوي هدف گذاري برنامه هاي درسي و تربيتي، مبني بر تربيت يك پارچة عقلي، 
ايماني، علمي، عملي و اخالقي دانش آموزان، به گونه اي كه آنان بتوانند موقعّيت خويش را نسبت به خود، خدا، ديگر انسان ها 
و نظام خلقت به درستي درك كرده و توانايي اصالح مستمر موقعّيت فردي و اجتماعي خويش را كسب نمايند، راهنماي عمل 

برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي درسي قرار گرفت.
در اين بخش از ويژه نامه، ضمن معرفي شناسنامة كتاب هاي درسي پاية يازدهم، به شرح مأموريت اين مواد آموزشي در راستاي 
ســند تحّول بنيادين آموزش و پرورش و سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران مي پردازيم و اميدواريم توصيه هاي 
برنامه ريزان و مؤلفان كتاب هاي درسي در اين بخش، شرايط مطلوبي را براي اجراي مؤثر برنامه هاي درسي اين پايه و نيل به 

اهداف غايي نظام تربيتي تراز جمهوري اسالمي ايران فراهم آورد.
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مجموعه ها و تئوري مجموعه ها نيز مبتني بر منطق رياضي 
اســت؛ به همين دليل در فصل اول كتاب به اين دو موضوع 

(منطق رياضي و مجموعه ها) پرداخته شده است. 
فصــل دوم در مورد علم احتمال اســت. دانش آموزان در 
ســال هاي گذشته با احتمال و حل برخي مسائل مقدماتي 
آن آشنا شــده اند ولي مبتني بر آن چه آموخته اند، ممكن 
است به اشتباه تصور كنند مسائل عمل احتمال، چيزي غير 
از دو مسئله شمارشي و تقسيم «تعداد حاالت مطلوب» به 
«تعدادحاالت ممكن» نيست. هر چند اين تصور از مسائل 
احتمال، در ابتداي آشنايي با احتمال مفيد است ولي الزم 
است ديد دانش آموز وسيع تر شود. در اين درس مفاهيمي 
چون اســتقالل و احتمال  غيرهم شانس مي توانند به اين 
گســترش ديد كمك كنند و البته بهتر است معلم نيز در 
حيــن تدريس بر اين موضوع تأكيد كندكه « علم احتمال 

شاخه اي از علم تركيبات نيست.»
در بســياري از مثال هايي كــه در فصل احتمال مطرح 
مي شــود به پرتاب تاس و باال انداختن ســكه و انتخاب 
كارت هــاي رنگي و... اشــاره مي گردد كه ممكن اســت 
در ذهن دانش آموز اين شــبهه بــه وجود بيايد كه «علم 
احتماالت به حل مســائلي بي فايده مي پردازد!» اما بايد 
دانســت كه وجود اين نوع مســائل در تمامي كتاب هاي 
احتمال از اين جهت است كه آموزش قضايا و فرمول هاي 
احتمال به كمك آن ها ســاده تر است. تذكر اين نكته در 
كالس و بــه عــالوه توجه به مثال هايي كــه در آن ها تا 
حدي به مباحث واقعي تر پرداخته شــده است مي تواند 
دانش آموز را تاحدي متوجــه اهميت و كاربردهاي علم 

احتمال كند.
در رياضيات به طوركلي و درعلم احتمال به طور خاص، 
هم درك شهودي اهميت دارد و هم توانايي محاسبه. از 
اين رو خوب اســت كه دانش آموز گاهي قبل از محاسبه 
يك احتمال بتواند تقريبي كلي از پاســخ را ارائه كند و 
دســت كم به طور حسي مشــخص كند كه آيا جواب به 
يك نزديك است، يا به صفر و يا به هيچ كدام؟ گاهي نيز 
پس از پايان محاســبات از خود بپرســد كه آيا پاسخ به 
دست آمده با شهودش سازگار است؟ و اگر نيست آيا در 
محاسبه اشتباه كرده است و يا اين كه شهود، او را درست 

هدايت نمي كند؟ 
در فصل هــاي ســوم و چهــارم كتاب به موضــوع آمار 
پرداخته ايم. در اين فصول و در ادامة مطالبي كه دانش آموزان 
در سال هاي قبل ياد گرفته اند و نيز با هدف باال بردن سطح 

سواد آماري سعي در كاربردي ارائه كردِن اين علم داشته ايم. 
اغلب آمار را به عنوان معناي قديمي آن يعني «داده هاي 
گردآوري شــده» مي شناســند، ولي علم آمــار معاني و 
كاربردهاي گوناگوني دارد. آمار توصيفي راه هاي تلخيص 
داده ها را با معيارهاي مختلف و نمودارهاي گوناگون بيان 
و اطالعات آن ها را ساده و قابل استفاده مي كند. اوج علم 
آمار اســتفاده از علم احتمال براي ابداع آمار استنباطي 
است. آمار استنباطي اســتخراج نتايجي براساس بخش 
كوچكي از داده ها در يك مسئله است كه مي توان آن را 
بــه همة داده هاي آن مســئله تعميم داد. با وجود آن كه 
پايه هاي احتمال بر نظريه هاي رياضي استوار شده است، 
ولي آمــار را نمي توان به عنوان شــاخه اي از رياضي در 
نظرگرفت. به دليل ارتباط آمــار با علوم تجربي، آموزش 
آمار نيز شــباهت بيشــتري به آموزش فيزيك و شيمي 

دارد تا به رياضيات.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب پيشين
وجه تشابه اين كتاب با كتاب رياضي دهم در رويكرد و نيز 
فعاليت محور بودن آن است، به طوري كه دانش آموزان در اكثر 

موارد در ساختن و آموزش مفهوم مشاركت داده شده اند.

4. وجه تمايز اين كتاب  با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين استفادة بيشتر 
از مثال هاي حل شــده و متن اســت. هم چنين در تأليف 
اين كتاب كاربردي كردن مطالب و اســتفاده از كاربردهاي 
احتمال و آمــار در علوم ديگر مدنظر بوده اســت. مبحث 
احتمال در اين كتاب به پايان رسيده است، بنابراين در سال 
بعد، يعني پايه دوازدهم، مبحثي به نام احتمال وجود ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم كه داوطلب تدريس اين كتاب هستند بايد 
در زمينــة آمار آموزش هاي الزم و كافي را ديده باشــند و 
عالوه بر تسلط نسبي بر اين علم، موضوعات رياضي پايه را 

نيز به خوبي بدانند.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پايــة دوازدهم كتابي با عنوان «رياضيات گسســته» 
خواهيم داشت كه شــامل بخش هايي چون گراف، تئوري 

اعداد و تركيبيات خواهد بود.
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نام كتاب: رياضي 2
كد كتاب: 111211

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب 
ايجاد فرصت هاي مناسب براي يادگيري همة دانش آموزان 
در آموزش مفاهيــم رياضي و كاربردهاي رياضي مأموريت 

اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
اين كتاب از هفت فصل تشكيل شــده است. فصل اول: 
هندسه تحليلي و جبر؛ فصل دوم: هندسه؛ فصل سوم: تابع؛ 
فصل چهارم: مثلثات؛ فصل پنجم: توابع نمايي و لگاريتمي؛ 

فصل ششم: حد و پيوستگي و فصل هفتم: آمار و احتمال.
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 

همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 

براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.
زمان كالس درس نبايد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درســي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف 
خارج از مدرســه مبناي آمــوزش مفاهيم در كالس درس 
واقع شــوند، بلكه اين كتاب درسي است كه سطح و سبك 
آزمون ها را مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك 
مفهوم، حد و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به 
اين موضوع در ارزشيابي ها و آزمون هاي رسمي توجه شود. 
رعايت اين محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان 
اختصاص يافته به كتاب و محتواي آن خواهد شــد. روند 
كتاب نشــان مي دهد كه ارزشيابي بايد در خدمت آموزش 
باشد. در واقع ارزشيابي بايد براساس اهداف كتاب باشد و نه 
موضوعاتي كه احيانًا پيش از اين،  سال ها به صورت سنتي 

ارائه شده اند.
ارتبــاط بين رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهاي اين دانــش در زندگي روزمره، كه به وضوح در 
اســناد باالدســتي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت 
تدريجي خود را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش 
براي برقراري اين ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده 
است كه اميد است مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز 

قرار گيرد.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تشــابه اين كتاب با كتاب رياضي ۱ در رويكرد و نيز 
بودن اين كتاب است، به طوري كه دانش آموزان  فعاليت محور 
در اكثر موارد در ســاختن و آموزش مفهوم و دستيابي به 

مفاهيم اصلي درس مشاركت داده شده اند.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پســين، امكان فعاليت 
و كار بيشــتر دانش آموزان در كالس و پرداختن مثال هاي 
حل شــده در متن اســت. هم چنين در تأليف اين كتاب 
كاربــردي كردن مطالب در علوم تجربي مدنظر قرار گرفته 
اســت. مبحث آمار در اين كتاب در سطح دبيرستان تمام 

خواهد شد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم كه داوطلب تدريس اين كتاب هستند بايد 
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در زمينة مفاهيــم كتاب، آموزش هاي الزم و كافي را ديده 
باشند و عالوه  بر تسلط نسبي بر مطالب كتاب، موضوعات 

رياضي پايه را نيز به خوبي بدانند.

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم
در پاية دوازدهم، در كتاب رياضي رشتة تجربي، فصل هاي 
تابع، مثلثات، حد، مشــتق و احتمال خواهيم داشت ولي 

مبحث آمار وجود نخواهد داشت.

نام كتاب: علوم و فنون ادبي 2
كد كتاب: 111203

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
اين کتاب در نظر دارد چهار مهارت زير را در زمينة علوم 

ادبي به دانش آموزان ياد دهد. 
الف. زيبايي شناسي: توانايي به كارگيري مسائل علم بيان 

نظير تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه در شعر و نثر؛
ب. موسيقي کالم: توانايي درك پايه هاي آوايي و به دست 

آوردن وزن شعر؛ 
ج. تاريخ ادبيات: آشنايي با تاريخ ادبيات قرن هاي هفتم، 

هشتم، نهم، دهم و يازدهم هجري قمري؛
د. سبک شناســي و نقد ادبي: تحليل چرايي تفاوت هاي 
روشي و شيوة کار شــاعران و نويسندگان (سبك عراقي با 

سبك خراساني)

2. معرفي اجمالي
اين کتاب، پس از پيش گفتار و ســتايش الهي، در چهار 

فصل به شرح زير تأليف شده است:
فصل يكم

درس يكــم: تاريــخ ادبيات قرن هاي ۷ و ۸ و ۹ (ســبك 
عراقي)

درس دوم: پايه هاي آوايي شعر 
درس سوم: تشبيه و انواع آن (فشرده و گسترده)

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل دوم

درس چهارم: سبك شناســي قرن هاي ۷ و ۸ و ۹ (سبك 
عراقي)

درس پنجم: پايه هاي آوايي همسان (۱) 
درس ششم: مجاز 

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل سوم

درس هفتــم: تاريخ ادبيات قرن هاي۱۰ و  ۱۱ (ســبك 
هندي)

درس هشتم: پايه هاي آوايي همسان (۲)
درس نهم: استعاره 

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل چهارم

درس دهم: سبك شناســي قرن هاي ۱۰ و  ۱۱ (ســبك 
هندي)

درس يازدهم: پايه هاي آوايي همسان دو لختي
درس دوازدهم: كنايه 
٭ كارگاه تحليل فصل

نيايش

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي ديگر
اين کتاب از نظر محتوا متفاوت با بقية درس هاســت و با 
نگرشــي تخصصي نگاشته شده است، به همين سياق شما 

در پايه هاي باالتر در اين درس کتاب هايي خواهيد خواند. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وضعيت کنوني کتاب هاي تخصصي زبان و ادبيات فارسي 
مربوط به فنون ادبي ســال دوم و سوم، تاريخ ادبيات، سال 
سوم: آرايه هاي ادبي، پيش دانشگاهي: ادبيات فارسي (قافيه 
و عروض ـ نقــد ادبي). با توجه به نمــاي کلي کتاب هاي 
موردنظــر، مي توان فهميد که هر ســال دانش آموز با يک 
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کتاب مواجه اســت و به انباشــت مطالبي که در آن وجود 
دارد، پــي برد. اما کتاب حاضر بــه دانش آموز اين امکان را 
مي دهد که بتواند هر سال از هر يک از فنون باال درس هايي 
را بياموزد. امکان تکــرار و تمريني که در اين کتاب وجود 
دارد موجب مي شود تا دروس مورد نظر در او نهادينه شود. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
ـ کتاب با رويکرد پرورش مهارت زباني تأليف شده است. 
ـ الزم است از برجسته کردن بار دانشي کتاب در کالس 

خودداري شود. 
ـ بر جنبه کاربردي محتوا تأکيد مي شود.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
اين كتاب با همين فصل بندي و اندكي تغيير در عناوين 
در پايه  دوازدهم نيز در چرخة نظام آموزشــي قرار خواهد 

گرفت.

1. نام كتاب: عربي، زبان آموزي 2
كد كتاب: 111206

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي
2. نام كتاب: عربي، زبان تخصصي 2

كد كتاب: 111207
رشتة تحصيلي: رشتة ادبيات و علوم انساني

3. نام كتاب: عربي 2، زبان تخصصي 
كد كتاب: 111208

رشتة تحصيلي: رشتة علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته 

1. مأموريت اصلى كتاب
رويكرد برنامة درسی عربی براساس برنامة درسی مّلی و به 

اين شرح است: پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت 
فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی.» 
تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم به شيوة متن محور 
انجام گرفته اســت. انتظار مــی رود دانش آموز پاية يازدهم 
بتواند در پايان سال تحصيلی متوني چون آيات سادة قرآن، 
احاديــث و نيز ترکيبات و عبــارات عربی متون نظم و نثر 
فارسی را، درست بخواند و معنای آن ها را بفهمد و ترجمه 

کند. 
کتاب  درسی، عمومًا، با توّجه به مصّوبات اسناد باالدستی 
«برنامة درسی مّلی» و همچنين براساس «راهنمای برنامة 
درســی» تأليف مي شود. به عبارت ديگر برنامة درسی مّلی، 
مهم ترين سند تأليف کتب درســی است. راهنمای برنامة 
درسی عربی نيز نقشة راه تأليف تـــمام کتاب های درسی 

عربی است.
الزم به ذكر اســت كه اگرچه يکی از چهار مهارت زبانی 
«ســخن گفتن» است و ما به اســتناد برنامة درسی ملی 
مکالـــمات کوتاهی نيز در کتاب گنجانده  ايم ولي آموزش 
مكالمه يا مهارت ســخن گفتن  هدف اصلی برنامة درسی 

عربی نيست. 
کتاب عربی پاية يازدهم در هفت درس تنظيم شده است 
و هر درس را می توان در سه جلسة آموزشی تدريس کرد. 
بنابراين کتاب بر مبنای ۲۱ جلسه تدريس تأليف شده است. 

2. معرّفى اجمالى
کلمــات اســتفاده شــده در کتاب های عربی درســي 
پرکاربردترين واژگان زبان عربی هستند که در قرآن، احاديث، 
روايات و زبان و ادبّيات فارسی نيز بسيار به کار رفته اند. هدف 
اصلی آموزش زبان عربی، فهم متن به ويژه فهِم قرآن کريم و 
نيز متون دينی همانند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی 

آميخته با واژگان عربی است.
در کّل کتاب، آموخته های پيشــين تکرار شده است تا با 
گذر زمان کم کم اين آموخته ها ملکة ذهن دانش آموزان شود.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
همانند كتاب های پيشين بخش های متن، واژگان، درك 

مطلب، تمرين و پژوهش در اين كتاب وجود دارد. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
برخالف كتاب های پيشــين كه قاعده محــور بودند اين 
كتاب ها متن محورند و لذا فاقد بخش هايی از قواعد هستند 
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كه آموزش آن ها بســيار وقت گير اســت و موجب می شود 
مهارت های اصلی زبانی تحت الشعاع آن ها واقع شوند. ضمنًا 
در بخش بارم بندی اين كتاب مهارت شفاهی نمره دارد اّما 

در كتاب های پيشين اين گونه نبود.

يادآورى
تحليل صرفی و اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب گذاری از 
اهداف کتاب درسی نيست. کّل واژه ها و كلمات اعراب گذاری 
شده است، تا دانش آموز در درست خوانی دچار مشکل نشود. 
به همين دليل شايســته است طّراحان آزمون ها نيز متون و 
عبارات امتحانی را کامًال حرکت گذاری کنند. تجزيه و ترکيب 
از اهداف کتاب درســی نيست. اين کار در سطح دانشگاه و 
حوزه قرار دارد. مهم اين اســت كه براي مثال دانش آموز در 
برخورد با کلمه ای مانند «اَْلَمطَبخ» همين قدر بداند که اين 

كلمه اسم مکان، به معنای جای پختن يا آشپزخانه است.
آمــوزش فعل و ضمير عربــي در کتاب هــای دورة اّول 
متوّسطه با زبان فارسي تطبيق داده شده و براساس «من، 
تو، او، ما، شــما، ايشان» است. سبک پيشين اين گونه بود: 
، أنَت، أنُتما، أنُتم، أنِت، أنُتما،  «هَو، ُهما، ُهم، هَي، ُهما، ُهنَّ

، أنا، َنحُن»  أنُتنَّ
اين شــيوه در تدريس آزمايشی كتاب کامًال موّفق بوده و 
دانش آموزان درس را بهتر آموختند. توضيح اينكه: همين که 
دانش آموز بداند که «أنتم» يعنی «شما» و داللت بر «بيش 
از دو مرد» دارد کافی است.  لذا هدف كتاب اين نيست كه، 

براي مثال، بگوييم: 
أنتم ضمير منفصل مرفوع است؛ ُکم ضمير مّتصل نصب 
و جّر است؛ إّياُکم ضمير منفصل منصوب است، و ُتم ضمير 
مّتصل فاعلی است. همين که دانش آموز أنتم را «شما معنا 
کنــد و به عنوان ضمير بشناســد در اين مرحله از آموزش 

کافی است.

و  تدريـس  شـيوة  دربـارة  تأكيـدات  مهم تريـن   .5
ارزشـيابى كتاب عربـى، زبان قـرآن )2( پاية يازدهم 

مشـترك كليــة رشته ها
۱. متن درس اّول بخشی از «آيات اخالقی قرآن»، شامل 
(آيات ۱۱ و ۱۲ ســورة ُحُجرات، و قواعــد پيرو آن دربارة 
شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات درس 
هم اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه، که در سال گذشته 

آموزش داده شده، تکرار شده است.
۲. موضــوع متن درس دوم «احتــرام نهادن به کالس و 

معّلم» اســت. اين متن در نظرخواهی از دبيران به عنوان 
متنی مطلوب مورد تأکيد قرار گرفته است. قواعد درسي نيز 
دربارة اسلوب شرط است. دانش آموز با نحوة ترجمة ادواِت 
شرط (َمْن، ما، إْن و إذا) آشنا می شود و فعل شرط و جواب 
آن را تشــخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست. 
معّلم می تواند به جزم فعل اشاره کند، اّما اشارة او به معنای 

اين نيست که در امتحان از آن سؤال طرح شود.
۳. موضوع متن درس سوم «شگفتی های درختان» است، 
زيرا بر انديشيدن پيرامون آفريده های خدا در رهنمودهای 
بزرگان دين همواره تأکيد شــده اســت. به عالوه، با توجه 
به حال و هــواي پر جوش و خــروش نوجوانان دانش آموز 
دانســتنی هايی در متن آمده است تا موجب ايجاد عالقه و 
انگيزه آنان نسبت به درس شود. قواعد درس دربارة ترجمة 
درســت اسم معرفه و نکره اســت. از شش نوع اسم معرفه 
فقط دو نوع توضيح داده شده که مهم ترين آن ها نيز هست. 

(معرفه به آل و َعَلم).
بايد دانســت كه درس عربي در دورة متوسطه و در همه 
رشته ها درسي عمومي است و ضرورتي به آموزش متون و 

قواعد مشكل در اين زمينه وجود ندارد. 
۴. موضوع متن درس چهارم «آداب ســخن گفتن» و به 
عبارت ديگر مهارت سخنوري و فن بيان است. اين مطلب با 
بهره گيری از سخنان بزرگان دين برای دانش آموز شرح داده 
شده اســت. در ضمن يادآور مي شويم كه هدف از تدريس 
کتاب پيِش رو تنها آموزش زبان عربي نيست، بلكه در بيشتر 
متون و عبارات کتــاب برنامة پنهان آموزش وجود دارد که 
هدف از آن القاي غيرمستقيم فرهنگ ايرانیـ  اسالمی است. 
در اين درس دانش آموز، در بخش قواعد، با معادل هايی از 
ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود.

۵. متن درس پنجم داســتانی در «نکوهش دروغگويی» 
اســت. اين داســتان برای دانش آموزان آراسته به سخنان 
بزرگان دين اســت و در آن از شــيوة آموزش غيرمستقيم 
اســتفاده شــده، روشــی که بنا به باور متخّصصاِن حوزة 
تعليم و تربيت مؤّثرترين روِش تربيتی است. در دين اسالم بر 
مذّمت دروغگويی و مدح راستگويی تأکيد بسيار شده است.

در قواعــد درس پنجم معانی حــروف «َأْن» و «َكي، لِـ، 
لَِكي و َحتَّی» آموزش داده شده است. نصب فعل مضارع از 
اهداف نيست. لذا از آن سؤال طّراحی نـمی شود. هدف اين 
است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْن َيْيَأَس» را در جمله 
بشناسد، درســت بخواند و درست ترجمه کند. البته دبير 
مجاز است که به نصب فعل مضارع اشاره کند و دانش آموز 
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را به تفاوت فعل در دو جملة (التالميذ َيذهبوَن) و (ُيريدوَن 
َأن َيذهبوا) ارجاع دهد. اّما اين اشاره به معنای طرح سؤال 
امتحان نيســت. دبير از دانش آموز می خواهد فرِق ظاهرِی 
(َيذَهُب و ُيريُد َأن َيذَهَب)، (َيذَهبوَن و َيريدوَن َأن َيذَهبوا) را 
توضيح دهد، ترجمة (َيذَهُب و ُيريُد َأن َيذَهَب)، (َيذَهبوَن و 
َيريدوَن َأن َيذَهبوا) را از دانش آموز می پرسد، از او می خواهد 
مضارع التزامی را در فارســی توضيح دهد. تمرينات کتاب 
ناظر به اهداف آموزشی مصّوب است. در تمرين های کتاب 
هماهنگی با بخش قواعد وجود دارد و صرفًا تشــخيص اين 

افعال و ترجمة آن ها مدنظر است.
۶. متن درس ششــم دربارة شرق شناس آلماني «آّنه ماری 
شيمل» است؛ شخصيتی جهانی که در شناساندن فرهنگ، زبان 
و ادبّيات  فارسی، تركي و عربی به جهانيان نقشی شگفت انگيز 
ـ و ال» است.  داشت. قواعد درس هم دربارة معانی حروف «َلم، ِل
هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْم َيْسَمْع» را 
در جمله بشناسد و آن را درست بخواند و درست ترجمه کند. 
آموزش جزم فعل از اهداف نيست. آنچه همکاران گرامی در بند 

باال (بند ۷) خوانده اند در اينجا نيز مصداق دارد.
۷. متن درس هفتم دربارة «تأثير زبان فارسی در عربی» 
اســت. موضوعی که مي تواند برای بيشــتر دانش آموزان و 
دبيران جالب توجه باشــد؛ زيرا در نظرسنجی ها خواستار 
چنيــن متنی در کتاب درســی بوده اند. بســياری اوقات 
دبيران با اين ســؤال دانش آموزان روبه رو مي شوند كه آيا 
همان طور كه در زبان فارســی کلمات عربی بســيار ديده 
مي شود در زبان عربی نيز کلمات فارسی وجود دارد؟ اين 

درس در پاسخ به همين سؤال در اين كتاب آمده است.
قواعد درس هفتم "کاربــرد فعل های ربطِی «کاَن، صاَر، 
َليــَس، َأْصَبَح»" در زبان عربی اســت. دانش آموز با معانی 

مختلف اين فعل ها به ويژه فعل کاَن آشنا می شود.

مهم ترين تأکيدات دربارة شــيوة تدريس و ارزشــيابی 
كتاب عربی، زبان قرآن (۲) پاية يازدهم رشــتة ادبّيات و 

علوم انسانی:
۱. کتــاب عربی زبان قرآن پايــة يازدهم در هفت درس 
تنظيم شــده اســت و هر درس را می توان در سه جلسة 
آموزشی تدريس کرد. تعداد تمرينات هر درس نيز حداکثر 

شش مجموعه تمرين است.
۲. متــن درس اّول با عنوان «مواعٌظ َقيَِّمة» آراســته به 
آيات ۱۷ تا ۱۹ سورة لقمان، شامل اندرزهای لقمان حکيم 
اســت به فرزندش، که برای هر نوجواني ارزشمند است و 

دل و جان او را صفا می بخشــد. قواعد درس اّول شناخت 
اسم تفضيل و اسم مکان است.

۳. موضــوع متن درس دوم آراية ادبی «تلميع» اســت. 
ع از سروده های لســان الغيب، حافظ، و شيخ اجّل  دو ملمَّ
ســعدی در درس آمده است. هدف اين است که در کنار 
خواندن متون نظم دلنشــين، دانش آموز را با اين حقيقت 
رو به رو سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی با يكديگر 
پيوندی ناگسســتنی دارند و ســرايندگان شيرين سخن 
ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و تمّدن اسالمی 
می شــناختند و در سروده های فارسي خود از عبارت های 

عربی نيز بهره گرفته اند. 
قواعد درس دوم دربارة شناخت و ترجمة اسم فاعل، اسم 

مفعول و اسم مبالغه است.
۴. موضوع متن درس سوم «شگفتی های آفرينش» است. 
انديشــيدن در آفريده های خدا در رهنمودهای بزرگان دين 
همواره تأکيد شــده، و لذا با توّجه به حال  و هواي پرجوش و 
خروش نوجوانان دانستنی هايی شنيدنی در متن آمده است تا 
موجب ايجاد عالقه و انگيزه بيشتر آنان نسبت به درس  شود. 
مك» و «هذا َخْلُق اّهللاِ» در پاية دهم نشان  دو متن «َمَطر السَّ
داد که دانش آموزان چنين متونی را دوست دارند. در روايات 

دينی ما به تفّکر در آيات خدا بسيار سفارش شده است.
قواعد دربارة اسلوب شــرط است. دانش آموز با نحوة ترجمة 
ادوات شرط «َمْن، ما، إْن و إذا» آشنا می شود. فعل شرط و جواب 

آن را تشخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست.
۵. متن درس چهارم کتاب عربي رشــتة ادبيات و علوم 
انسانی با متن چهارم کتاب مشترک کلية رشته ها يکسان 
است. (لطفًا توضيحات بخش کتاب مشترک مطالعه شود). 
قواعد درس چهارم دو بخش است كه بخش اّول دربارة 
ترجمة درسِت اسم معرفه و نکره است و به دو نوع معرفه، 
يعنی معرفه به «ال» و «اســم َعَلم» پرداخته شده است. 
بخش دوم نيز دربارة ترجمه فعــل مضارع همراه حروف 
پرکاربرد «َأْن، َلْن، َکي، لَِکي، لِـ، َحتَّی» می باشــد. در اين 
بخــش، آموزِش اعراب اصلی و فرعی و اعراِب فعل مضارِع 
منصوب هدف نيست، بنابراين، براي مثال، چنين سؤالی در 
امتحان طرح نـمی شود كه: از فعل مضارع «َيسَترِجعوَن» 
مضارع منصوب بســازيد و نوع اعراب آن (اصلی يا فرعی) 

را تعيين کنيد.
۶. متن درس پنجم داســتانی «در ستايش راستگويی» 
اســت. در متــن درس داســتان کوتاهی ذکر شــده كه 
مي تواند برای دانش آموزان دل انگيز باشــد. شــيوة بيان 
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آن غيرمســتقيم است زيرا اين شيوه، به باور كارشناسان، 
مؤثرتر است.

دانش آمــوز در قواعد درس پنجم بــا معادل هايی افعال 
از ماضی اســتمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا 
می شود. شايسته اســت دانش آموز با تعريف اين سه نوع 
فعل در فارسی آشنا باشــد، لذا در آغاز اشاره ای مختصر 
به تعاريف فارســی اين افعال می شود: رفت: ماضی ساده؛ 
می رفت: ماضی استمراری؛ رفته بود: ماضی بعيد، و برود: 

مضارع التزامی هستند.
۷. متن درس ششم در اشاره به يک «داستان تاريخی» 
اســت. داستان دختر حاتم طائی به نام َسّفانه که با ديدن 
رفتار واالی پيامبر اســالم(ص) جذب اســالم می شــود. 
دانش آمــوز با خواندن اين داســتان با حقيقتــی زيبا و 
افتخارآفرين در ســيره نبوي آشنا می شود كه اميد است 

موجب عالقه مندی او به تاريخ اسالم  گردد.
قواعد درس ششــم دربارة معانی حــروف «َلم، لِـ و ال» 
اســت. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْم 
َيْســَمْع» را در جمله بشناسد، درســت بخواند و درست 
ترجمــه کند. آموزش جزم فعل مضــارع و اعراب اصلی و 
فرعی از اهداف نيست، زيرا دانش آموز رشتة ادبيات و علوم 
انسانی فقط دو ساعت در هفته درس عربی دارد كه زمان 

محدودي است.
۸. متن درس هفتم دربارة «اميد به زندگی» است. گاهی 
به داليلی برخی افراد دچار نااميدی می شــوند. آشنايي با 
زندگِی بزرگانی چون سّکاکی، فارابی، آذريزدی و اينشتين 
و حتي کســانی که دچار معلولّيت بوده يا هســتند ولی 
نااميد نمي شوند و ثابت مي كنند كه «معلولّيت، محدودّيت 
نيســت.» موجب تقويت روحية خواننده شده و در نگرش 
و انديشــة او تأثير مي گذارد. دبيــران محترم می توانند از 
دانش آموزان بخواهند نمونه هايی از افراد معلول يا كساني 
كــه دچار مشــکالتی مانند فقر و آوارگــي و... بوده و در 
عين حال در زندگي خود موفق شــده و پيشرفت كرده اند 
بياورنــد؛ و چه بهتر که اين نمونه ها افراد ايرانی باشــند. 
دانش آموزان عالقمند می توانند خيلی کوتاه آن فرد موّفق 

را در کالس به زبان عربی معّرفی کنند.
قواعد درس هفتم کاربرد فعل هــای ناقص «کاَن، صاَر، 
َليــَس، َأْصَبَح» در زبان عربی اســت. دانش آموز با معانی 
مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسم و خبر اين 
افعال نيز آموزش داده شــده است. اّما تشخيص اسم فقط 
در حالت اسم ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در 

حالت ضمير هدف نيســت. تمرينی که اسم افعال ناقصه 
در حالت ضمير باشــد در کتاب طّراحی نشده است. اگر 
احتماًال دانش آموزی سؤال کرد پاسخ می دهيم ولی پاسخ 
دادن به چنين سؤالی به معنای اين نيست که در امتحان 

نيز بايد طرح شود.

وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم 
پايه دوازدهم ادامــه رويكرد حاكم بر كتاب های قبلی و 
عبارت است از: پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت 
فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی. 
هر آنچه در پايه های قبل آموخته شــده اســت در پايه 

دوازدهم حتی االمكان تكرار می شود.

نام كتاب: زيست شناسي 2
كد كتاب: 111216

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رشته علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب 
ـ آشنايي دانش آموزان با علم زيست شناسي و روش آن؛

ـ زمينه سازي براي رشد مهارت هاي الزم براي زندگي سالم؛ 
ـ زمينه سازي براي رشد تفكر علمي و منطقي؛

ـ پاســخ به نيازهاي دانش آمــوزان در زمينه هاي فردي و 
اجتماعي.

2. معرفي اجمالي
ايــن كتاب، در ادامه كتاب زيست شناســي ۱، به معرفي 
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ســازوكارهاي مهم در انسان و ديگر جانداران براي تنظيم 
فعاليت هاي زيستي و نيز حفظ و پايداري نسل مي پردازد. 
دانش آمــوزان با مطالعة نه فصل اين كتــاب با فرايندها و 
ســاختارهايي آشنا مي شــوند كه با وجود تنوع، در دنياي 
زنده، از اصول ثابتي پيــروي مي كنند. محتواي اين كتاب 
در تم و زمينة تنظيم و پايداري ارائه شده است. عناوين نه 
فصل كتاب عبارت است از: تنظيم عصبي و شيميايي، حس 
و حركت، ايمني، كروموزوم ها، چرخة ياخته اي، و تقســيم 
ياخته اي، توليدمثل در انسان، توليدمثل در جانوران و پاسخ 
گياهــان به محرك ها؛ كه در قالــب متن، تصوير و فعاليت 

سازماندهي شده است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
مفاهيم اساسي اين كتاب همانند كتاب هاي زيست شناسي 
قبل است كه، با توجه به بازخوردهاي حاصل از آموزش هاي 
پيشــين، اصالح و متناســب با يافته هــاي جديد در علم 

زيست شناسي به روز شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
انتخاب و ســازماندهي محتوا در ايــن كتاب با محوريت 
انســان انجام شده است. نقطه شــروع ارائه محتوا در اين 
كتاب آموخته هاي دانش آموزان در دورة متوسطه اول است 
و اولويت با آن هايي اســت كــه دانش آموز در زندگي با آن 
مواجه مي شود. همچنين براساس تجربيات به دست آمده از 
آموزش مفاهيم زيست شناســي، سعي شده تا حد امكان از 

محتواهاي صرفًا دانشي پرهيز شود.

5. توصيه اي به دبيران محترم
آموزش اين كتاب مستلزم به كارگيري قابليت و ظرفيت 
كامل دانش آموزان در كالس درس و مشاركت دادن هرچه 
بيشتر آن ها در امر يادگيري است. معلم در اين جايگاه نقش 
تسهيل گر آموزش و نه انتقال دهندة دانش را ايفا مي كند. در 
اين كتاب نيز همانند كتاب قبلي مباحث جانوري و گياهي 

از هم جدا شده است.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
مباحث مربوط به چرخة ياخته اي، كروموزوم و تقســيم 
ياخته اي در اين كتاب، پيش نياز مباحث مولكولي است كه 

در كتاب زيست شناسي ۳، براي پايه دوازدهم خواهد آمد.

نام كتاب: نگارش (2)
كد كتاب: 111202

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشته هاي تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، 
ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 1 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آموزش مهارت نوشتن به صورت کاربردي

2. معرفي اجمالي
كتاب نگارش شامل شش درس است. رابطة طولي دروس 
به اين شكل است كه در درس اول ابتدا اجزاي نوشته، مانند 
هر پديدة ديگر، توصيف و تبيين مي شــود. اجزاي نوشته 
شامل ساختار و محتواست و در اين درس بحث ساختار ارائه 
شده است كه در واقع مروري بر مطالب متوسطه يك است. 
طبيعي اســت كه توليد محتوا بســيار مهم است، بنابراين 
آموزش آن از درس دوم شروع مي شود و تا درس آخر ادامه 
مي يابد. براي آموزش توليد محتوا، ابتدا در درس دوم فضاي 
نوشــته به لحاظ زمان و مكان شــكل مي گيرد و گسترش 
مي يابد. آن گاه در درس سوم، شخصيت ها در اين فضا قرار 
مي گيرند و توصيف مي شــوند و در درس چهارم چگونگي 
و توجه به عنصر گفت و گو بين شــخصيت ها ارائه مي شود 
و به اين ترتيب محتوا به تدريج تكميل شــده و گســترش 
مي يابد. در درس پنجم با ارائة قالب سفرنامه از هر سه عنصر 
فضاي نوشته (زمان و مكان)، شخصيت و گفت وگو استفاده 
مي شود و به اين ترتيب دانش آموزان به صورت كاربردي با 
آن ها مواجه مي شوند. از درس اول تا پنجم گسترش نوشته 
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آموزش داده مي شــود اما درس آخر مســير عكس را طي 
مي كند. به بيان ديگر متن گسترش يافته، خالصه مي شود. 
چون اين دو فرايند عكس يكديگرند و در عميق تر شــدن 

فهم و مهارت دانش آموزان مكّمل يكديگر خواهند بود.
     

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
کتاب نــگارش (۲) بــه لحــاظ کاربردي ادامــة کتاب 
«مهارت هاي نوشتاري و نگارش (۱)» است. عمده ترين وجِه 
اشتراک اين دو کتاب  نيز «رويکرد آموزشي» آن ها با هدف 

«آموزش مهارتي و کاربردي نوشتن» است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب پيشين 
در ايــن كتاب نوشــتن، مطابــق با معيارهــاي جهاني 
زبان آموزي، طي فرايندي در شش مرحلة زير انجام مي شود: 

الف. پيش از نوشتن
۱. انتخاب موضوع؛   

۲. تجسم و بارش فكري؛  
۳. سازماندهي و طرح اولية نوشته.  

ب. نوشتن 
۴. پيش نويس.  

پ. پس از نوشتن
۵. بازبيني و گسترش نوشته؛  
۶. نوشتن نهايي و پاكنويس.  

5. توصيه اي به دبيران محترم
اصلي تريــن نکته دربــارة اين کتاب تكيه بــر «آموزش 
نوشتن» و نشــان دادن راهكارهاي آن به دانش آموز است. 
بنابراين توصيه مي شود، چه در سطح کشوري، چه استاني 
و چه آموزشگاهي، امكانات و فضاي الزم براي دست ورزي و 

نوشتن آنان ايجاد شود.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه هاي دوازدهم 
با توجه به نزديك شدن دانش آموزان به دوره تحصيالت 
دانشــگاهي، در كتاب دوازدهم بر آموزش مقاله نويســي و 
چكيده نويســي تأكيد خواهد شد. همچنين آموزش نحوه 
نوشتن زندگي نامه و كارنامك مورد توجه خواهد بود. موضوع 
ديگر انواع نامه نگاري است كه از نيازهاي آتي دانش آموزان 
اســت. در فضاي ادبي نيز به كاربرد آرايه ها در قطعه ادبي 

پرداخته خواهد شد. 

نام كتاب: شيمي
كد كتاب: 111210

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
كتاب شيمي پايه يازدهم با هدف تربيت شهرونداني داراي 
سواد علمي شيمي نگاشته شده است. منظور از داشتن سواد 
علمي شيمي اين اســت كه آحاد جامعه بتوانند براي حل 
مسائل روزانة فردي و اجتماعي خود در زمينه محيط زيست 
از علم شــيمي بهره بگيرند. براي اين كار داشــتن دانشي 
درســت و عميق از موضوعات و مفاهيم گوناگون اين علم 
ضروري اســت، و اين دانشي اســت كه كاربرد آن در حل 
مســائل گوناگون و موقعيت هاي متفاوت تجربه شده است. 
در اين راستا، كتاب شيمي بايد محتوايي مرتبط با زندگي و 
رويكردي بر مبناي حل مسئله ارائه كند تا فراگير بتواند به 
اهميت و نقش دانش شيمي در بهبود سطح زندگي پي ببرد. 
نتيجه اين رويكرد، تربيت افرادي است كه، در صورت تحقق، 

 پرسشگرند؛
 دانش بااليي دارند؛

 در حل مسائل از روش علمي استفاده مي كنند؛
 اخالق مدارند؛

 نسبت به خلق، مخلوق و خلقت روحيه مسئوليت پذيري، 
پاسخگويي، مراقبت و محافظت دارند؛

 به خرد جمعي باور دارند؛
 كارگروهي را ترجيح مي دهند؛

 يادگيرندة مداوم اند؛
 وظايف خود را مشفقانه و با عالقه انجام مي دهند.
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2. معرفي اجمالي
كتاب شــيمي يازدهم در ادامه كتاب شيمي دهم، تأليف 
شده اســت. در كتاب دهم دانش آموزان پيدايش عنصرها، 
ســاختار و رفتار و ويژگي هاي اتم ها، رفتار و ويژگي گازها 
در هواكره و نقش محلول ها در زندگي را آموختند و اينك، 
در كتاب شــيمي پايه يازدهم، موضوعاتي اساســي درباره 
نيازهــاي اوليه زندگي مانند منابع معدني، غذا و پوشــاك 
را  فرا مي گيرنــد. در اين كتاب اهميت و نقش شــيمي در 
بهره برداري، توليد و چگونگي اســتفاده از اين منابع در سه 

فصل، با عنوان هاي زير، مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 قدر هداياي زميني را بدانيم

 در پي غذاي سالم
 پوشاك، نيازي پايان ناپذير

برنامة تدريس شــيمي در اين پايه ســه ساعت در هفته 
است و حجم اين كتاب با كتاب شيمي دهم همخواني دارد. 
ساختار كتاب، روش هاي ارائه محتوا و رويكرد سازماندهي 

به شرح زير است:
 قطع كتاب: رحلي

 سازماندهي محتوا: تك ستوني با حاشيه 
 روش هــاي ارائــه: محتوا بــه روش هــاي گوناگون و 
تصويرمحور ارائه شده است و ما شاهد عنوان هايي همچون 
با هم بينديشيم،  پيوند با صنعت، كاوش كنيد، آيا مي دانيد، 
خود را بيازماييد،  نمونة حل شده، پيوند با زندگي، و باالخره 

پيوند با رياضي در اين كتاب هستيم.
• در حاشــيه صفحه هاي كتاب، در درون برخي كادرها، 

محدوديت هاي آموزشي و ارزشيابي ارائه شده است.

از نظر رويكرد سازماندهي، محتواي كتاب ويژگي هاي زير را دارد:
• زمينه محور است؛

• تا حد امكان بومي سازي شده است؛
• به رويكرد كاوشگري توجه شده است؛

• توسعه پايدار را دنبال مي كند؛
• به دنبال ايجاد اخالق پسنديده است؛

• در راستاي فطرت گرايي توحيدي است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
بخش قابل توجهي از محتواي دانشــي ايــن كتاب، در 
ســرفصل هاي  گوناگون، همانند كتاب هاي پيشين است، 
ضمن اينكه مفاهيم و موضوعات چالشي و دشوار سرفصل ها 
تا حد امكان تعديل و حذف شــده اند، به طوري كه شــمار 

كل مفاهيم آموزشــي كاهش يافته اســت.  افزون بر اين، 
روش هاي گوناگون ارائه محتوا همانند كتاب هاي پيشــين 
حفظ شــده است، در سرتاسر كتاب رويكرد آموزشي فعال 

به كار گرفته شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
در اين كتاب ســازماندهي محتوا از الگوي ارائه مارپيچي 
و مداوم تبعيــت مي كند. بر اين اســاس از ارائه تجميعي 
يك مفهــوم در يك پايه اجتناب شــده و در عوض تالش 
شــده است متناســب با محتواي ســرفصل ها، موضوعات 
و مفاهيم در هر ســه پايه توزيع شوند. براي نمونه مفهوم 
اوليه استوكيومتري در پايه، دهم ولي درصد خلوص، بازده 
درصدي و اســتوكيومتري مبتني بر آن ها در پايه يازدهم 

ارائه شده است. 
افــزون بر اين ويژگي ها، در پايــان هر فصل، تمرين هاي 
مروري به كتاب افزوده شــده است. اين تمرين ها افزون بر 
اينكه حدود طرح پرسش براي ارزشيابي را نشان مي دهد، 

مي تواند نياز به كتاب هاي كمك درسي را كم رنگ تر كند.

5. وضعيت كتاب در پايه دوازدهم
كتاب شيمي در پايه دوازدهم ۴ ساعت در هفته تدريس 

خواهد شد.

نام كتاب: تفكر و سواد رسانه اي
كد كتاب: 110225

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

رشتة تحصيلي: درس مشترك كلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته
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 1. مأموريت اصلي كتاب
مأموريت اصلي اين کتاب پرورش شايستگي هاي زير در 

دانش آموزان است:
 توانايي نقد و بررســي هوشــمندانة پيام در ارتباطات 

انساني و جمعي؛
 مديريت بهره مندي از رسانه ها؛

 توانايي توليد مؤثر پيام به وسيلة رسانه هاي در دسترس 
دانش آموز. 

2. معرفي اجمالي
توانمندي هايي که در يک برنامة بلند مدت آموزش سواد 

رسانه اي پيگيري مي شوند عبارت اند از: 
 تجزيه و تحليل انتقادي در بهره مندي و توليد پيام هاي 

رسانه اي؛ 
 شناخت فرستنده (منبع) و زمينه هاي شکل گيري پيام 
رســانه ها، به همراه شناخت عاليق و جهت گيري سياسي، 

اجتماعي، تجاري و فرهنگي فرستنده؛ 
 تفســير پيام ها و ارزش هايي که رسانه ها منتشر يا القا 

مي كنند؛
 شــناخت و انتخاب رسانه هاي مناســب براي برقراري 

ارتباط و دستيابي به مخاطبان مورد نظر؛
 دسترسي به رسانه ها براي بهره مندي و توليد پيام؛

در اين کتاب  و ســاير اجزاي بستة آموزشي مربوط، تفکر 
و سواد رسانه اي براســاس مطالعات انجام شده و تأكيد بر 
تفكر در عنوان درس، از گسترة فوق الذکر، دو ايدة کليدي 

پيگيري مي شود. 
 سؤاالت پنج گانة سواد رسانه ای

رژيم مصرف رسانه ای
منظور از ســؤاالت پنج  گانة سواد رسانه ای، سؤاالتي است 
كه در تحليل پيام هاي انواع توليدات رسانه اي كاربرد جهاني 
دارد. يــک مخاطب فعّال و خــّالق، در مواجهه با هر پيام 
رســانه ای، به پنج ســؤال کليدی، را مانند پنج گذرواژه يا 

نگهباِن دِر ورودی مي رسد. اين پنج سؤال عبارت اند از:
 چه كســي اين پيام را توليد كرده است؟ (فرستنده و 

مؤلف)
 چرا اين پيام فرستاده شده است؟ (هدف/ انگيزه)

 از چه  فنوني براي جلب توّجه مخاطب اســتفاده شده 
است؟ (قالب/ چهارچوب)

 چگونه افراد مختلف اين پيام را متفاوت درك مي كنند؟ 
(مخاطبان/ گيرنده)

 چه سبك زندگي، ارزش ها و نظرياتي در اين پيام ارائه 
يا از آن حذف شده است؟ (محتوا/ پيام)

هر يك از اين ســؤاالت كليدي به سؤاالت ديگري منجر 
مي شوند كه در تدوين فصل هاي كتاب از آن ها بهره گرفته 
شده است. ايدة كليدي ديگر «رژيم مصرف رسانه اي» است. 
پــس از اينكه دانش آموز تاحدودي توانايي نقد و بررســي 
پيام هاي رسانه اي را كســب كرد، انتخاب و تصميم گيري 

براي مصرف رسانه اي خود نيز از انتظارات كتاب است.
در همــة فصول، دانش آمــوزان از طريق نقد و بررســي 
رســانه هاي گوناگون، کاربرد ســؤاالت اساسي و سؤاالت 
راهنمــاي هر يک را تمريــن مي کنند و بديــن طريق با 
تســهيل گري دبير اين درس، سواد رســانه اي خود را ارتقا 

مي دهند. 

3. ساختار كتاب درسى
کتاب از شش فصل تشکيل شده است. در بخش «سخني 
با دانش آمــوز، اوليــا و معلمان»، مخاطبــان، به خصوص 
دانش آمــوزان، با اهــداف کتاب، تاريخچة آموزش ســواد 
رسانه اي، مفهوم سواد درگذر تاريخ، شيوة ارزشيابی پيشرفت 

تحصيلی و نکات راهنما در مطالعة کتاب آشنا مي شوند. 
 در فصل اول رســانه، پيام و آيندة رسانه، متن، زيرمتن و 
فرامتن پيام و پنج ســؤال اساسي در سواد رسانه اي معرفي 

مي شود. 
در فصل دوم دانش آموزان با مفاهيم بازنمايی، کليشه سازي 
و فنون اقناع آشــنا مي شوند و با تحليل توليدات رسانه ای 
نمونه های بازنمايی، کليشه سازي، و فنون اقناع را در آن ها 

شناسايی می کنند.
در فصل سوم از طريق مشارکت در موقعيت های فرضی و 
بررسی و تحليل توليدات رسانه ای با راهبرد دروازه بانی خبر 
آشنا مي شوند و فرســتنده و هدف را در توليدات رسانه ای 

شناسايی می کنند.
در فصل چهارم دانش آمــوزان از طريق تحليل توليدات 
رســانه اي و تكميل جــداول خود ارزيابي بــا ويژگی های 

مخاطب فعال و حقوق مخاطب آشنا می شوند.
در فصل پنجم دانش آموزان ارزش ها، نظريات و ســبک 
زندگی ارائه شــده يا حذف شــده در توليدات رســانه ای، 
اينترنت و شبکه های اجتماعی را مورد بررسی و تحليل قرار 

می دهند. 
در فصل ششــم، دانش آموزان با پايش ميزان بهره مندي 
خود از رسانه ها و آشنايي با اخالق رسانه اي و معيارهاي آن، 
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براي رژيم مصرف رسانه اي يا بهره مندي مشروط و محدود 
از رسانه ها، تصميم گيري و برنامه ريزي مي کنند. 

4. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين کتاب براي اولين بار در نظام آموزشــي ايران توليد و 

اجرا شده است و كتاب پيشين وجود ندارد.

5. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
چون کتاب جديد التأليف است نمونه ای در آموزش وپرورش 
ايران ندارد، اما وجه تمايز آن با کتاب های ديگري كه خارج 
از آموزش وپرورش توليد شده، مسئله محور بودن آن است. 
انتخاب و ســازماندهي محتواي برنامة درسي تفّكر و سواد 

رسانه اي «مسئله محور» انجام گرفته است. 

6. انتخاب مسئله  محوِر محتوا
تفّكر و ســواد رســانه اي، مانند همة موضوعات آموزشي 
ديگر، از حيطة گســترده اي برخوردار اســت. بديهي است 
آموزش چنين حجمي از دانش، مهارت ها و نگرش ها براي 
درســي با دو ســاعت زمان آموزش در يك سال تحصيلي 
امكان پذير نيست. لذا ضروري است براساس مهم ترين نيازها 
يا همان مسائل فرد و جامعه دست به انتخاب زد. شناسايي 
مهم ترين نيازها و مسائل فرد و جامعه از طريق تحليل اسناد 
تحولي آموزش وپرورش شامل سند تحول بنيادين و برنامة 
درسي ملي، مصاحبه با  بيش از ۱۰ نفر از صاحب نظراِن بنام 
حوزة علوم ارتباطات و علوم تربيتي، و نظرسنجي مكتوب/ 
پيمايشي از ۳۸۶ نفر از دانش آموزان گروه سني معادل پاية 
دهم و يازدهم در بهمن و اســفند ۱۳۹۴ در شــش استان  
آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، شهر تهران، شهرستان هاي 
تهران و هرمزگان انجام شد. براساس اّطالعات حاصل از اين 

نيازسنجي مسائل اولويت دار شناسايي شد. 

از آنجا كــه تأكيد در طراحي و تدوين كتاب بر كســب 
حداكثر توانمندي در ۵۶ ســاعت آموزشي(۲۸ هفته) بود، 
كمترين ميزان مفاهيم با بيشــترين تمرين كسب مهارت 
و نگرش در انتخاب محتوا در نظر گرفته شــد. به ســخن 
ديگر، محتواي كتاب، كمتر «دربارة سواد رسانه اي» و بيشتر 

«آموزش سواد رسانه اي» است. 

محوِر محتوا 7. سازماندهي مسئله 
پــس از انتخاب مســائل اولويــت دار، محتــوا در قالب 
«موقعيت هاي مؤثر» به شــيوة مســئله محور سازماندهي 
شــد. لذا در بيشــتر درس هاي كتاب، قبل از ارائة مفهوم، 
دانش آموزان در موقعيت حل مســئله قــرار مي گيرند تا با 
كشــف و بازكشــف موضوع به درك و احساسي از آن نائل 
آيند و مهارت ها و نگرش هاي سواد رسانه اي را تمرين كنند. 

سپس دانش مورد نظر ارائه مي شود. 
نمونة موقعيت هاي مؤّثر طرّاحي شــده در كتاب عبارت 

است از:
  قــرار گرفتن در موقعيت های فرضــی يك ارتباط گر 
(توليدكننــده يا فرســتندة پيــام) و تصميم گيري در آن 

موقعيت؛
 تحليل، نقد و مقايسة مطالعات موردی؛

 تدريس اعضای تيم به يكديگر؛
 روش تدريس جيگ ساو؛

 اجرا به شيوة محاکم قضايی؛ 
 استفاده از جداول ارزيابی توليدات رسانه اي؛

 استفاده از جداول خودارزيابي؛ 
  استخراج مفهوم از مثال؛

  انجام و ارائة طرح هاي (پروژه هاي) توليد پيام؛
  مشــاهدة محيط و يافتن و ارائة پيام هاي رسانه اي با 

موضوعات يا فنون مشخص
  برگزاري مسابقه؛

  و... .

وجــه تمايز ديگر اين کتاب تصاوير آن اســت. به منظور 
ارتباط محتوای کتاب با زندگی دانش آموزان، در فعاليت های 
تحليل و نقد، بيشــتر از تصاوير واقعی و مورد عالقة آن ها 
اســتفاده شده اســت. اســتفاده از فيلم ها و تصاويری که 
دانش آموزان به طور روزمره از طريق اينترنت، شــبکه های 
اجتماعی، تلويزيون، تابلوهاي محيطي و... در معرض آن قرار 
می گيرند به يادگيری عميق تر و کاربرد آن در زندگی کمک 
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می کند. به عنوان مثال استفاده از تصاوير تبليغاتي با اهداف 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در اين كتاب امري 
طبيعي است؛ دانش آموزان بايد بتوانند اهداف انواع توليدات 
رسانه اي را شناسايي كنند و چه بهتر كه اين امر با تحليل 

توليدات واقعي اتفاق بيفتد.
وجه تمايز ديگر كتاب اســتفاده از ايســتگاه هاي عكس، 
مكث و لطيفه است كه متناسب با محتواي درس و فصل به 
صورت معنايي انتخاب شده اند، اما با ويژگي هاي اين گروه 

سني تناسب دارند.

8. توصيه اي به دبيران محترم 
  اين درس به صورت يک بستة آموزشي وارد فرايند اجرا 
شــده و تنها از يک کتاب تشکيل نشده است. اجزاي بستة 
آموزشي به خصوص کتاب راهنماي معلم، نرم افزار آموزش 
معلمان برفراز آسمان، ويدئو کليپ ها، تصاوير، پوسترها و... 

اجزاي ضروري براي اجراي اين برنامة درسي هستند. 
 با توجه به پيشــرفت روزافزون فنــاوري و تأثيرپذيري 
رســانه ها از آن، در محتواي اين کتاب هر سال تجديدنظر 
خواهد شد. البته آنچه اهميت دارد شايستگي هاي اساسي 
دانش آموزان است نه مفاهيمي که هر روز دستخوش تغييرند. 
 بــه منظور پاســخگويي به نيازهاي محلــي و تغييرات 
پيش بيني نشده، چهار هفته در سال براي طراحي فعاليت هاي 

اختياري (غيرتجويزي) در نظر گرفته شده است. 
  در انتخــاب محتوا، بــا محوريت رســانه ها، مثال ها 
از ارتباطات انســاني و رســانه اي انتخاب شــده است. تا 
دانش آموزان يادگيري خود را به روابط انســاني نيز تعميم 

دهند. 
  انتظارات عملکردي به طور نســبي در حد تحقق در 

طول ۵۶ ساعت در يک سال تحصيلی پيگيري مي شود. 
 فيلم ها و تصاوير به عنــوان حداقل نمونه براي كار در 
كالس در نظر گرفته شده است. دبيران محترم مي  توانند از 
نمونه هاي ديگر متناسب با اهداف درس و شرايط كالس در 

اجرا استفاده كنند.

9. وضعيــت ايــن كتــاب در پايه هــاي يازدهــم و 
دوازدهــم 

درس تفکر و سواد رســانه اي درسي انتخابي است که با 
توجه به شــرايط و امکانات مدرسه برای رشته های نظری 
در پاية دهم يا يازدهم و برای رشــتة فنی وحرفه ای در پاية 

يازدهم قابل ارائه است. 

نام كتاب: انسان و محيط زيست 
كد كتاب: 111268

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آشــنايي دانش آموزان با محيط زيســت، نحوة حفاظت 
و مراقبــت از آن، شــناختن راه هاي پيشــگيري از وارد 
شدن صدمات بيشــتر به محيط زيست و در نهايت ايجاد 
دغدغه هــاي زيســت محيطي در بين دانش آمــوزان از 

مأموريت هاي اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
کتــاب از هفت درس به صورت پودمانــي با عناوين زير 

تشکيل شده است: 
درس اول: آب و آلودگي هاي محيط زيستي

درس دوم: خاك و امنيت غذايي
درس سوم: هوا و آلودگي هاي محيط زيستي

درس چهارم: انرژي و آلودگي هاي محيط زيستي
درس پنجم: گردشگري و محيط زيست 

درس ششم: تنوع زيستي
درس هفتم: پسماند و آلودگي هاي محيط زيستي

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب با اين عنوان براي اولين بار در نظام آموزشــي 

تأليف مي شود. 
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4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
با توجه به جديدالتأليف بودن اين كتاب سابقه اي قبلي ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم 
براي درک بهتر مفاهيم فعاليت هاي پيشنهادي اجرا شود. 
شــيوة آموزش باد به صورت فعال باشــد و دانش آموزان در 

فرايند آموزش مشارکت فعاالنه داشته باشند. 

و  يازدهـم  پايه هـاي  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم

اين کتاب در  ســال تحصيلي ۹۷-۹۶ در کليه رشــته ها 
تدريس مي شود. 

نام كتاب: رياضي و آمار (2)
كد كتاب: 111212

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلي كتاب
ايجاد فرصت هاي مناسب براي يادگيري همة دانش آموزان 

در آموزش رياضي و آمار مأموريت اصلي اين کتاب است. 

2. معرفي اجمالي
اين کتاب از سه فصل (دو فصل رياضي و يك فصل آمار) 
تشــکيل شده است. از دو فصل اول آن (رياضي) يك فصل 
به منطق رياضي و استدالل و يك فصل به ادامة مبحث تابع 
اختصاص يافته است. اما فصل سوم (آمار) کاربردي است و 

متناسب با رشتة انساني طراحي و تأليف شده است. 
كتاب رياضي پايه يازدهم رشــته علوم انساني در راستاي 
اهداف برنامه براي تدريس دو ســاعت در هفته تأليف شده 
است. مطالب اين كتاب حدود و دامنة كار دبيران اين درس 
را مشــخص كرده است و مؤلفان و دفتر تأليف انتظار دارند 
كه مطالب كتاب بي كم و كاســت و بدون هيچ اضافاتي به 

لحاظ موضوع و مفهوم جديد تدريس شود.
به عنوان مثــال در فصل اول اثبــات هم ارزي ها در بين 
گزاره ها بدون استفاده از جدول خواسته نشده است و حتي 
يك تمرين هم در اين مــورد وجود ندارد، لذا طرح چنين 

سؤال هايي چه در كالس و چه در ارزشيابي جايز نيست.
دانش آمــوزان در ســال دهم، درســي به نــام منطق را 
گذرانده اند. بنابراين با گزاره ها و تركيب آن آشــنا هستند. 
لذا بــه همكاران محترم توصيه مي كنيم با مطالعه اجمالي 
اين كتاب با آنچه كه دانش آموزان شــان به عنوان زمينه و 
پيش نياز ياد گرفته اند آشنا شــوند. در اين صورت كليات 

مطالب فصل اول براي دانش آموزان جديد نخواهد بود. 
در فصل دوم با يادآوري تعريف و مفهوم تابع، به معرفي انواع 
تابع ها و اعمال جبري روي آن ها پرداخته شده است. در معرفي 
انواع تابع ها ســعي شده است، به صورت شهودي و كاربردي، 
دانش آموزان مدل هايــي از اين توابع را كه در زندگي روزمره 
آن ها نيز به چشــم مي  خورد، درك كرده و براســاس آن به 
ضابطه هاي آن ها پي ببرند. در فصل آخر كه ادامه مطالب آماِر 
پايه دهم اســت، با هدف باال بردن سواد آماري، شاخص هاي 

آماري و به دنبال آن سري هاي زماني معرفي مي شوند. 
در سراســر كتاب سعي بر آن است كه با رويكرد آموزش 
از طريق حل مســئله براي آموزش مفاهيم اصلي، با طرح 
فعاليت هاي مناسب، دانش آموزان مفهوم موردنظر را ساخته 
و به كمك دبيران خود به آن مفهوم بپردازند و تحليل كنند 
و نهايتًا از طرق كار در كالس، مثال هاي حل شده تعميق يا 

تعميم يافته و تثبيت شوند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
وجه تشــابه ايــن کتاب با کتاب  رياضــي و آمار دهم در 
رويکرد و نيز فعاليت محور بودن هر دو كتاب است، به طوري 
که دانش آموزان در اکثر موارد در ساختن و آموزش مفهوم 

مشارکت داده شده اند. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
وجه تمايز اين کتاب با کتاب هاي پيشين استفادة بيشتر از 
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مثال  هاي حل شده و متن در آن است. هم چنين در تأليف 
کتاب حاضر کاربردي کردن مطالب و استفاده از کاربردهاي 

رياضي و آمار در علوم ديگر مدنظر قرار گرفته است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم که داوطلب تدريس اين کتاب هستند بايد در 
زمينة آمار آموزش هاي الزم را ديده باشــند و عالوه بر تسلط 
نسبي بر اين علم، موضوعات رياضي پايه را نيز به خوبي بدانند. 

6. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
در پاية دوازدهم نيز کتابي رياضي خواهيم داشــت که از 
بخش هايي چون توابع نمايي و لگاريتمي، دنباله هاي عدي 
و هندسي، تركيبّيات و احتمال تشکيل مي شود. در كتاب 

رياضي سال دوازدهم بخش آمار وجود ندارد. 

نام كتاب: فلسفه (1)
ُكد كتاب: 111226

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پايه تحصيلي: يازدهم 

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
تقويت روحية حقيقت طلبي، توانايي ارزيابي و داوري و رد 
يا قبول هر ســخن براساس دليل به جاي نقد كوركورانه، و 
هم چنين تعمق در معناي زندگي و درك زندگي معقول و 
اهداف متعالي آن و آشنايي با مبادي و مباني علوم، مأموريت 

اصلي اين كتاب است. 

2. معرفي اجمالي
كتاب فلسفه شامل دو بخش است: بخش اول به سه درس 
(۱، ۲ و ۳) فلسفه چيست اختصاص دارد. در فلسفة چيست 
۱، لفظ فلســفه و اصطالح فلســفه در بين مردم و مباني 
فلسفي علوم طبيعي مورد بررسي قرار مي  گيرد. در فلسفه 
چيســت ۲، تحت عنوان كلي رابطه فلسفه و علوم انساني، 
رابطه ميان فلسفه و روان شناسي، فلسفه و جامعه شناسي، 
فلســفه و علم سياست، فلسفه و علم اخالق و نيز فلسفه و 
هنر پرداخته شــده است و فلسفه چيست ۳ نيز به هستي 
شناسي و مسايل آن اختصاص دارد. بخش دوم هم شامل 
۵ درس تحــت عناوين آغاز فلســفه، شــهيد راه حكمت، 
گوهرهاي اصيل و جاودانه، دانشمندي منظم و موشكاف و 

باالخره فلسفه بعد از ارسطو است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب همان كتاب پيشــين اســت كه در پاية سوم 
دبيرستان تدريس مي شد، با اين تفاوت كه بعضي مباحث 

به آن افزوده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين دو كتاب در مباحثي اســت كه، حدود ۳۰ 
درصد، به كتاب حاضر افزوده شــده است. بدين ترتيب كه 
در درس فلسفه چيست ۱، بحث «چرا فلسفه بياموزيم»، در 
درس فلسفه چيست ۲، عنوان هاي «فلسفه و روان شناسي»، 
«مباني فلســفي روان شناســي رفتارگرا» و «روان شناسي 
گشــتالت» و نيز در قسمت هاي فلسفه و اخالق و فلسفه و 
هنر نيز مطالبي در حد يك صفحه به هر كدام اضافه شده 
است. در قســمت گوهرهاي اصيل و جاودانه، روح مجرد و 
نظريه يادآوري افالطون اضافه شــده اســت. در قســمت 
انديشمندي منظم و موشكاف، منطق از نظر ارسطو و اخالق 
از نظر ارسطو و در پايان يك درس به طور كامل تحت عنوان 

فلسفه بعد از ارسطو به كتاب افزوده شده است.
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5. توصيه اي به دبيران محترم
با توجه به اينكه ۱ ســاعت به زمــان تدريس اين درس 
نسبت به سال گذشته اضافه شــده است، لذا الزم بود كه 
براي رعايت اصل تعادل بين زمان و محتوا، مباحث مذكور 

به كتاب اضافه مي شد.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
با توجه به اينكه قرار اســت مباحث كتاب فلســفه پايه 
دوازدهم به فلســفه اسالمي اختصاص يابد و يكي از منابع 
فكري فيلسوفان اسالمي فلسفه يونان است در كتاب آتي به 
فلسفة يونان نيز پرداخته و طبعًا اصل وسعت و توالي (ارتباط 

طولي اين كتاب و كتاب پايه دوازدهم) رعايت خواهد شد.

نام كتاب: تاريخ 2
كد كتاب: 111219

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلي كتاب
اين کتاب درصدد اســت موقعيت هايي را فراهم آورد که 
دانش آموزان بتوانند با بررســي و مطالعة شواهد و مدارک 
تاريخي مباحثي چون  وضعيت تمدن ها و جوامع بشــري 
و به خصــوص تمدن و جامعة ايراني را در دوران اســالمي، 
از ظهور اســالم تا پايان صفويه، مورد تحليل قرار دهند و 

پيامد هاي وقايع را بررسي کنند. 

2. معرفي اجمالي
کتاب از چهار فصل و ۱۶ درس تشکيل شده است: 

فصل اول با عنوان «تاريخ شناسي» شامل دو درس است. 
در درس اول دانش آموز با گونه  هاي مختلف منابع پژوهش 
در تاريخ اسالم و ايران دوران اسالمي آشنا مي شود به طوري 
كه در چگونگي كاربســت اين منابع در مطالعه و پژوهش 
تاريخي صاحب مهارت گــردد. در درس دوم دانش آموز از 
طريق آشنايي با شيوه هاي سنجش، اعتبار شواهد و مدارك 
تاريخي را كشــف مي كند و مي توانــد اعتبار نمونه هايي از 
شــواهد و مدارك تاريخي دوران اسالمي را مورد سنجش 

قرار  دهد.
فصــل دوم با عنوان «ظهور اســالم حركتــي تازه در 
تاريــخ»، بــه بررســي مهم ترين تحوالت تاريخ اســالم 
از ابتــداي ظهور تا پايان خالفت عباســيان در ۶۵۶ ق 
اختصاص دارد و شامل ۵ درس مي شود. در اين درس ها 
دانش آموز با مطالعة رويدادها و تحوالت مهم تاريخ اسالم 
و بررسي پاره اي از شواهد و مدارك تاريخي، علل، آثار و 
پيامدهاي رويدادها و تحوالت تاريخ صدر اســالم، تاريخ 
دوران خلفاني نخســتين، تاريخ دوران خلفاي عباسي و 
فاطمي را شناســايي و تحليل مي كنــد. در اين فصل بر 
دســتاوردها و نتايج تمدن اسالمي توجه و تأكيد خاصي 

شده است.
فصل ســوم با عنوان «ايــران از ورود اســالم تا پايان 
صفويه»، به بررسي رويدادهاي سرنوشت ساز و مهم ترين 
تحوالت تاريخ ايران در دوران اســالمي اختصاص دارد. 
اين فصل شامل ۷ درس است. در اين درس ها دانش آموز 
با مطالعة رويدادها و تحوالت مهم تاريخ ايران در دوران 
اســالمي و بررسي پاره اي از شــواهد و مدارك تاريخي، 
علــل، آثار و پيامدهاي رويدادهــا و تحوالت آن دوره را 
شناســايي و تحليل مي كند. مأموريت اساسي اين فصل 
آن است كه دانش آموزان فرايند تكوين و گسترش تمدن 
ايراني ـ اســالمي و مهم ترين دستاوردهاي آن تمدن را 

شناسايي و تحليل كنند.
فصل چهارم با عنوان «اروپا در قرون وســطا و جديد» به 
بررســي رويدادهاي تعيين كننده و تحوالت مهم اروپا در 
دوران قرون وســطا و عصر جديد اختصاص دارد و شــامل 
دو درس مي شــود. در اين دو درس دانش آموزان با مطالعة 
رويدادها و تحــوالت مهم و سرنوشت ســاز تاريخ اروپا در 
دوران مذكور، داليل، عوامل، آثار و پيامدهاي آن رويدادها و 

تحوالت را شناسايي مي كنند.
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين كتاب با كتــاب تاريخ ايران و جهان ۱ به لحاظ دورة 

زماني در حدود ۵۰ درصد تطابق دارد. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين کتاب جديد چون در چارچوب اسناد تحولي و بر پاية 
ايده هاي کليدي و شايستگي هاي حوزة تربيت و يادگيري 
علوم انســاني و مطالعات اجتماعي و با رويكرد كاوشگري 
طراحــي و تدوين شــده اســت از حيث اهــداف، محتوا، 
ساماندهي محتوا و طراحي آموزشي با کتاب سابق به کلي 

متفاوت و متمايز است.

5. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
تاريخ ۳ در پايه  دوازدهم در ادامه اين كتاب تأليف خواهد 
شد كه در آن رويدادها و تحوالت تاريخ معاصر ايران و جهان 

پوشش داده مي شود.

نام كتاب: هندسه 2
كد كتاب: 111213

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
ايجاد امــكان براي يادگيــري علم هندســه براي همة 

دانش آموزان مأموريت اصلي کتاب است. 

2. معرفي اجمالي
اين کتاب داراي ســه فصل و در مجموع شامل مباحثي 

چون دايره، تبديل هاي هندسي و نيز روابط طولي در مثلث 
است. اين مباحث در ادامة مفاهيم مطرح شده در هندسه 
۱، با هدف ايجاد عمق بيشتري از تفكر هندسي در دانش-

 آموزان، در اين كتاب مطرح شده   است. 
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 
همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 

براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.
زمان كالس درس نبايد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درســي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف 
خارج از مدرســه مبناي آمــوزش مفاهيم در كالس درس 
واقع شــوند، بلكه اين كتاب درسي است كه سطح و سبك 
آزمون ها را مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك 
مفهوم، حد و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به 
اين موضوع در ارزشيابي ها و آزمون هاي رسمي توجه شود. 
رعايت اين محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان 
اختصاص يافته به كتاب و محتواي آن خواهد شــد. روند 
كتاب نشــان مي دهد كه ارزشيابي بايد در خدمت آموزش 
باشــد. در واقع ارزشيابي بايد براساس اهداف كتاب باشد و 
نه موضوعاتي كه احيانًا پيش از اين، سال ها به صورت سنتي 

ارائه شده اند.
ارتبــاط بين رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهــاي اين دانش در زندگي روزمره، كه به وضوح در 
اســناد باالدســتي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت 
تدريجي خود را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش 
براي برقراري اين ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده 
است كه اميد است مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز 

قرار گيرد.
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
رويکرد آموزشــي اين کتاب شــباهت زيادي به رويكرد 
آموزشــي کتاب هاي رياضي ســال هاي قبل دارد، از جمله 
اينكه از روش فعال در آموزش مفاهيم استفاده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
مبحث تبديل هاي هندســي كــه در كتاب هاي رياضي 
پايه هاي قبل مطرح شده بود در اينجا به گونه اي ديگر، همراه 

با طرح كاربردهايي جالب در اين زمينه مطرح شده است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
چيزي که ممکن اســت به آموزش اين کتاب آسيب وارد 
کند توجه نكردن معلمان به اهداف تعريف شــده براي هر 
مفهوم است. لذا الزم است دبيراني که تدريس اين کتاب را 
برعهده مي گيرند، عالوه بر داشتن معلومات الزم و كافي از 
هندسه، به اهداف موردنظر نيز توجه الزم را داشته باشند. 

6. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
در پايه دوازدهم نيز کتاب هندسة ۳ را خواهيم داشت كه 
از جمله شامل بخشي از مفاهيم هندسه تحليلي خواهد بود.

نام كتاب: هنر
كد كتاب: 110222

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم و يازدهم

رشتة تحصيلي: درس مشترك كلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب هنر
مأموريت اصلي كتاب هنر پرورش خالقيت هنري اســت 

با ايــن توضيح كه پرورش خالقيت هنری و پرورش علمی 
مسيری متشابه را طی می کنند. امروزه، براساس تجربه هاي 
متعدد و آزمايش هاي علمي روشــن شده است كه اولويت 
يادگيري در مدارس فقط دروســي ماننــد علوم و رياضي 
نيست بلكه پيشرفته دانش آموزان در زمينة خالقيت هنری 
نيز تأثير مستقيمی بر خالقيت علمی آن ها دارد. بنابراين لذا 

ماموريت اصلی اين کتاب موارد زير خواهد بود:
 ايجاد بســتر مناســب بــرای پــرورش خالقيت در 
ايده پردازی های ناب و تحريک قوة خالقة دانش آموزان براي 

آفرينش علمي و هنري؛
 ايجاد زمينة مناسب جهت کاربست ايده ها از طريق هنر؛

 ارتقــاي نگرش دانش آموزان نســبت به خود و جهان 
پيرامون؛

 پرورش تفکر و حرکت رو به پيشرفت در فرد و جامعه؛
 كشف توانمندی ها، ظرفيت ها و درك وجود نوعي تعالی 

در خويشتن؛
 افزايش قــدرت تصميم گيری دانش آمــوزان در بيان 

انديشه هاي خود با ابزار هنر؛
 ارج نهادن به ميراث فرهنگی ايران و چگونگي نقش آن 

در هويت ملی و تالش در نگه داری و حفظ آن.

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
اين کتاب به چهار پودمان اصلی تقسيم شده است.

۱. مطالعة مفهوم زيبايی و هنر: با مطالعة اين قســمت، 
دانش آموزان با ديدگاه های مختلف در زمينة زيبايی و هنر 
آشنا می شــوند. به طوري كه حساسيت آنان در زمينة نگاه 
کردن و شنيدن، نسبت به محيط زندگی و دنيای پيرامون، 
ارتقا مي يابد. يکی از مهم ترين موضوعاتی که دراين بخش به 
دادن در  آن توجه شده است، تأثير فعاالنه نگاه کردن و گوش 
شکل گيری رفتار است. برای شناسايی رفتار افراد، دانستن 
زبان بدن، يکی از ضروری ترين کارهاست که در اين فصل 
بدان پرداخته شده است و از قسمت های جذاب اين فصل 

به شمار مي رود.
۲. خالقيت هنری: همچنان که گفته شــد، پيشــرفت 
دانش آمــوزان در زمينة خالقيت هنری، تأثير مســتقيمی 
بر خالقيت علمی آن ها دارد. مهم ترين هدف اين قســمت 
آشنايی دانش آموزان با روند بارورکردن انديشه، با کمترين 
تأثيرپذيري از محيط پيرامونی است. فعاليت های طراحی 
شــده در اين قسمت به پرورش انديشــه و ايده پردازی در 

دانش آموزان کمک خواهد نمود.
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۳. تحليــل آثار هنــری: در اين فصل دانش آمــوز با آثار 
هنری و چگونگی مطالعة آن ها آشنا می شود. ساختار فصل 
به  گونه ای است که فرد ابتدا با هنرهاي بصري مانند نقاشی، 
پيکره سازی و معماری آشنا می شــود و در ادامه هنرهای 
صوتی و عناصر شکل دهندة آن ها مورد بررسی قرار می گيرد 
و در نهايت به معرفی ساختمان هنرهايی که همزمان از فضا 

و صدا بهره  می جويند پرداخته می شود.
۴. هنر، ميراث فرهنگی  و ســبک زندگــی: در اين بخش به 
وِيژگی های متمايزکننده هنر ايــران از نظر فرهنگی پرداخته 
می شود و  ضمن آن سه مقوله زير به طور جداگانه ارزيابی می گردد.
۱-۴. ســليقه و انتخاب: زيبايی در انتخاب های معمولی 
افراد تجربه می شــود. در اين بخش با اشاره به ارزش های 
زيبايی شناختی از آنچه انتخاب، خريداري و مصرف می شود 

به مفهوم سليقه پرداخته می شود.
۲-۴. هنــر ايرانی و هويت ايرانی: در اين قســمت اصالت 
هنرهــا در مرزهای قومی و ملی مورد بحث قرار می گيرد و 
دانش آموزان، با شــناخت شماری از ويژگی های فرهنگی و 
هنری ايرانی به نقش آن ها در شکل دهی به هويت فرهنگی 
خويش پی می برند. اشــاره به هنرهای ملی ديگر کشورها 
نيز می تواند مرزهای هويت بخشی هنر را برای دانش آموزان 

روشن تر کند.
۳-۴. هنر و زندگی روزمره: باالبردن ســطح بهره گيری از 
هنر در زندگی روزمره مهم  ترين هدف اين پودمان اســت. 
برانگيختن حساســيت دانش آمــوزان در ارزيابی هنر در 
زندگــی روزمره و محيط پيرامون خود می تواند زمينه های 

ايجاد اين توانايی را فراهم کند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين کتاب كه برای اولين بار در نظام آموزشی ايران در دوره 
دوم متوسطه در پايه دهم يا يازدهم به صورت انتخابی ارائه 
می گردد، در واقع ادامة کتاب فرهنگ و هنر پايه های هفتم، 

هشتم و نهم است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين کتــاب در پاية دهم يا يازدهم به صورت انتخابی ارائه 
می گردد. رويكرد هنري در اين کتاب بر بنيان زيبايی شناسی 
کاربردی است. زيبايی شناسی کاربردی مي گويد هنر تنها آثار 
گران بهايی نيست که در موزه ها نگهداری می شود، بلکه آن 
است كه در زندگی روزمّرة ما نقش بازی کند. زيبايی شناسی 

کاربردی در اين کتاب  واجد سه خصوصيت اصلی است: 

۱-۴. به عواملي که در خلق زيبايی اثر مؤثرند توجه دارد، 
مانند نور، و رنگ، فضا، زمــان، حرکت، صدا و نيز واکنش 

ادراکی ما به آن ها. 
۲-۴. زيبايی شناسی کاربردی می تواند هم برای تجزيه و 
تحليل اثر به کار برود و هم منجر به باالبردن کيفيت اثر در 

فرايند توليد شود. 
۳-۴. در هــر جنبه از زندگی مــا و هر پديده از طبيعت، 
در چارچوب زيبايی شناســی کاربردی، امکانی بالقوه برای 
تبديل شــدن به هنر وجود دارد که می تواند به عنوان ماده 

خام آفرينش اثر هنری مورد استفاده قرار گيرد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
الف. اين کتاب به همراه کتاب راهنمای معلم وارد سيستم 
آموزشی گرديده است. مطالعه دقيق کتاب راهنمای معلم از 
آن جهت حائز اهميت است که، هم به افزايش اطالعات مورد 
نيــاز دبير كمك مي كند و هم به او راه ها و روش هاي تعالي 

تدريس را در قالب طرح درس هايي مناسب بيان مي دارد.
ب. ارزشيابی از اين کتاب فرايندمحور است و هرگز نبايد 

از طريق امتحان كتبي از آن ارزشيابي به عمل آيد.

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه يازدهم
ايــن درس به صورت انتخابی در پايه دهــم يا يازدهم ارائه 

می گردد.

نام كتاب: فيزيك 2
كد كتاب: 111244

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضيـ  فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته براي رشته 

رياضي. 3 ساعت در هفته براي رشته  علوم تجربي
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1. مأموريت اصي كتاب
آمــوزش فيزيک بــه دانش آموزان رشــته هاي رياضيـ  
فيزيک و علوم تجربــي در پاية يازدهم مأموريت اصلي اين 
كتاب اســت. بدين منظور در تأليف کتــاب به دانش روز و 
مورد نيــاز دانش آموزان و همچنين به مهارت هاي ضروري 
و نگرش هايــي که بايد دانش آموزان به دســت آورند تا به 

شايستگي هاي موردنظر برسند توجه شده است. 

2. معرفي اجمالي
کتاب در ۵ فصل براي هر دو رشتة رياضيـ  فيزيک تجربي 
تأليف شده است ولي دانش آموزان رشته تجربي تنها ۴ فصل 
آن را خواهند خواند. عناوين فصل ها به ترتيب عبارت  است 
از: الكتريسيتة ســاكن و خازن ها، جريان و مدار الكتريكي، 

مغناطيس، القاي الكترومغناطيسي و فيزيك هسته اي. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
در ايــن کتاب نيز متن به گونه اي ارائه شــده که معلمان 
بــه کمک آن بتوانند به روش فعال و تعامل با دانش آموزان 
آموزش را دنبال کنند. آزمايش ها و فعاليت هاي زيادي نيز، 

همانند کتاب قبلي، در اين کتاب آمده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
ـ به کاربردهاي روز فيزيک بيشتر توجه شده است؛ 

ـ موضوعات فيزيک به صورت يکپارچه و نزديک به هم در 
نظر گرفته شده است؛

ـ موضوعات کتاب براســاس ايده هاي کليدي، مفاهيم و 
مهارت هاي اساسي مورد نياز در اين دوره انتخاب شده است. 
ـ در توليد محتوا به استاندارد محتوا و عملکرد توجه شده 

است. 
ـ مطالب اين كتاب نســبت به كتاب هاي قبلي بســيار 

ساده تر است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
مهارت اساســي که در اين کتاب بر آن تأکيد مي شــود 
چگونگي به کارگيري روش علمي اســت. روش علمي خود 
داراي خــرده مهارت هايــي چون اندازه گيري، محاســبه، 
آزمايش، مدل ســازي، کنترل متغير، تحليل، نتيجه گيري، 
مشاهده و مقايسه است. مفاهيم اساسي نيز که در اين کتاب 
ارائه شــده عبارت  اســت از: ماده و انرژي، رفتار و عملكرد، 
برهمكنش ها، الگوها، تغيير و اندازه گيري، واحد ســازنده، 

نيروهاي بين مولکولي، برهم کنش. 

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم
کتاب  فيزيــک دوازدهم نيز بر اســاس ايده هاي کليدي و 
مفاهيم اساسي دورة دوم متوسطه طراحي و تأليف خواهد شد 
و از هم اكنون موضوعات آن  مشخص شده است. در کتاب  آتي 
نيز تالش خواهد شد متن به همراه آزمايش ها و فعاليت هاي 
موردنظر به گونه اي تأليف شود که معلم بتواند آموزش فيزيک 
را به روش فعال دنبال کند و دانش آموزان را به اهداف دانشي، 

مهارتي، نگرشي و شايستگي هاي موردنظر برساند. 
ايده هاي کليدي در درس فيزيک عبارت اند از: ساختار و 

عملکرد، روابط و الگوها، پايداري، تغيير و اندازه گيري. 

نام كتاب: آزمايشگاه علوم تجربى 2
كد كتاب: 111217

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 1 ساعت در هفته 

1. مأموريت اصلي كتاب
كتاب آزمايشــگاه علــوم، پايه يازدهم، بــا هدف تربيت 
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شهرونداني كه مهارت الزم براي حل مسئله به روش علمي 
را دارند، براي دانش آموزان نگاشــته شــده است. منظور از 
داشتن مهارت حل مسئله به روش علمي اين است كه فرد 
براي حل مســائل روزانة فردي، اجتماعي و محيط زيستي 
روش هاي علمي را به كار بگيرد و از دادن پاســخ براســاس 
حدس و  گمان و هم چنين پرداختن به روش هاي غيرعلمي 
بپرهيزد. براي اين كار داشــتن فهم درستي از روش علمي 
و مهارت هــاي فرايندي علوم ضروري اســت. مهارت هاي 
فرايندي مهارت هايي اســت كه فراگيري و تقويت آن ها از 
طريق حل مسائل گوناگون به روش علمي  ممكن مي شود. 
در اين راستا محتواي كتاب آزمايشگاه علوم بايد به گونه اي 
باشــد كه فراگير بتواند از طريق آن مهارت هاي الزم براي 
حل مسئله را كســب و در خود تقويت كند و براي بهبود 
ســطح زندگي از آن بهره بگيرد. نتيجه اين رويكرد، تربيت 

افرادي است كه: 
 پرسشگرند.

 مهارت هاي فرايندي علوم را كســب و در خود تقويت 
كرده اند.

 در حل مسائل از روش علمي استفاده مي  كنند.
 كارگروهي را ترجيح مي  دهند.

 توانايي تشــخيص روش علمي در حل مسئله از روش 
غيرعلمي را دارند.
 اخالق مدارند.

 نسبت به خلق، مخلوق و خلقت روحية مسئوليت پذيري، 
پاسخگويي، مراقبت و محافظت دارند.

 به خرد جمعي باور دارند.
 وظايف خود را مشفقانه و مشتاقانه انجام مي  دهند.

2. معرفي اجمالي
كتاب آزمايشگاه علوم پايه يازدهم در ادامه كتاب آزمايشگاه 
علوم پايه دهم  نگاشــته شده است. در كتاب پايه دهم ۸۰ 
عنوان آزمايش در سه دستة مربي،  كاوشگري و دستورالعملي 
از چهــار رشــته علــوم تجربي شــامل زيست شناســي، 
زمين شناسي،  فيزيك و شــيمي طراحي، تدوين و نگاشته 
شده است. محتواي كتاب پايه يازدهم نيز از همين رويكرد 

پيروي مي كند و شامل ۶۰ عنوان آزمايش است.  
ســاعت تدريس اين كتاب يك ساعت در هفته است. اما 
تعداد آزمايش هاي طراحي شــده بيش تــر از ظرفيت اين 
ميزان ساعت است. در حقيقت رويكرد كتاب هاي آزمايشگاه 
علوم اين اســت كه امكان برگزاري ايــن درس را در همة 

واحدهاي آموزشي در سراسر كشور، فراهم كند. از اين رو در 
آن ها شمار زيادي آزمايش  از نظر سهولت انجام، دسترسي 
به ابزار و امكانات، دانش تخصصي مربي و ســطح شناختي 
دانش آموزان طراحي شده است تا به مربي حق انتخاب  دهد 
تا با توجه به شرايط واحد آموزشي حداقل ۵۰ درصد آن ها 

را انجام دهد.

ويژگي هاي كتاب آرايي روش هــاي ارائه محتوا و رويكرد 
سازماني كتاب: 

 قطع كتاب: رحلي
 فصل بندي: شــامل چهار فصل بــا عنوان هاي كليات، 
آزمايش هاي مربي،  دســتورالعملي،  كاوشگري است. البته 
در پايان كتاب آزمايش هاي پروژه محور معرفي شده است. 
به طوري كه مربي مي تواند براســاس محتــواي مربوطه، 

پروژه هايي را طراحي و اجرا كند. 
 سازماندهي حروف چيني محتوا: تك ستوني با حاشيه 

از نظر رويكرد سازماندهي، محتواي كتاب ويژگي هاي زير 
را دارد:

 تا حد امكان بومي سازي شده است.
 به رويكرد كاوشگري توجه كرده است.

 آموزش تلفيقي علوم تجربي موردنظر است.
 در همه آزمايش ها، حفاظت از محيط زيست اولويت دارد.

 در طراحي آزمايش ها،  به همــه مهارت هاي فرايندي 
علوم تجربي توجه شده است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
در برنامه درسي گذشته، كتاب مستقل و مشابهي وجود 

نداشته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب همانند كتاب آزمايشــگاه علــوم پايه دهم،  از 
طراحي جديد برخوردار اســت و از درس هايي است كه در 
نظام آموزشي جديد به برنامه اضافه شده است. اين طراحي 

نو ويژگي هاي زير را دارد:
قابليت اجرا در همه واحدهاي آموزشي؛

قابليــت اجرا توســط همــه متخصصين چهار رشــته 
علوم تجربي؛

دربرگيرنده گستره وسيعي از آزمايش هاي علوم تجربي؛
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي فرگيران؛

منبع جامعي از آزمايش هاي گوناگون.
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نام كتاب: دين و زندگي (2) 
1. رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني 

كد كتاب: 111204
2. رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي 

كد كتاب: 111205 
دورة تحصيلي: دوم متوسطه

پاية تحصيلي: يازدهم
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته براي رشتة 

ادبيات و علوم انساني 2 ساعت در هفته براي رشته هاي 
رياضي فيزيك و علوم تجربي

1. مأموريت اصلى كتاب
مهم ترين هدف تشــكيل نظام اسالمي به طور اعم و نظام 
آموزشــي به طور اخص، تربيت ديني ـ به معناي عميق و 
گسترده آنـ  است. دين مقدس اسالم برنامه جامع تربيتي 

انسان براي عبوديت و تقرب الي اهللا است.
تعميــق معرفت و ايمان متربيان بــه اعتقادات، اخالق و 
احكام الهي كه همان معرفت و ايمان به دين اســالم است، 
مهم ترين رسالت تعليم و تربيت در نظام اسالمي است. حوزة 
يادگيري حكمت و معارف اســالمي بســتري براي تقويت 
انديشه، ايمان و عمل ديني و برنامه ريزي براي دستيابي به 
معرفت نســبت به برنامة جامع تربيتي است تا به متربيان، 
ميزاني از آگاهي دربارة اسالم را بدهد تا بتوانند براساس آن 
زندگي فردي و اجتماعي خود را بر محور بندگي خدا سامان 
بدهند، فرد را توانمند سازد كه به گونه اي فعال، جامعه را به 
ســوي آرمان هاي اسالمي سوق دهد و در برابر آسيب هاي 
اعتقادي، اخالقي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي، ايستادگي 
و مقاومــت كند و به او اين توانايي را بدهد كه در آينده در 
تربيت فرزندان خود موفق و در تعالي جامعه مشاركت مؤثر 

داشته باشد.
كتاب ديني، قرآن و اخالق پايه يازدهم با هدف پوشــش 
دادن برخــي از اهداف مذكور در حــوزه اعتقادات (به ويژه 
اصول نبــوت، امامت) و اخالق فــردي و اجتماعي به ويژه 

بخش خانواده تدوين گرديده است. 

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
كتاب از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول؛ انديشه و 
تفكر. اين بخش كه بيشترين حجم كتاب را شامل مي شود 
با انسان شناسي و در ادامه با پيوند دادن آن با خدا شناسي 
به تبيين ضرورت نبوت، در قالب ادبياتي استداللي مبتني بر 
آيات قرآن كريم، پرداخته است. در ادامه جايگاه دين، نسبت 
آن با فطرت انسان، تداوم و ضرورت هاي آن، ختم و داليل 
آن، قرآن كريم و... آمده است. جهت ايجاد فضايي عاطفي 
و كاربردي يك درس به تبيين اخالق حضرت رســول اهللا 
اختصاص دارد. امامت و نسبت آن با نبوت در نظام انديشه 
شيعه در اين كتاب با پرداختن به موضوعات زير تداوم يافته 
است: نسبت امامت با نبوت، اثبات امامت، امام عصر(عج) و 
غيبت آن حضرت، فقاهت؛ اجتهاد و حكومت اســالمي در 

عصر غيبت.
چند موضوع اخالقي و اجتماعي نيز با محوريت عزت نفس، 
خانواده و ازدواج، محورهاي ديگر كتاب را تشكيل مي دهند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين كتاب، نسخه اصالح شده ي كتاب دين و زندگي سوم 
قديم اســت كه با توجه به نظرات جمع آوري شده از سوي 
دبيران، مورد بازبيني و بازنويسي قرار گرفته است. از اين رو، 
ســرفصل هاي اين كتاب با كتاب دين و زندگي سوم، يكي 
اســت، اما با توجه به نظرات دريافتي، هر درس بين سي تا 

شصت درصد تغير محتوا يافته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
۱. بر طبق نظرســنجي هاي صورت گرفته برخي مباحث 
مربوط به نبوت و امامت و حكومت اسالمي در كتاب دين و 
زندگي (۳) مشكل تر از ساير كتاب ها بود. برگزاري امتحان 
نهايي نيز كه در اين سال انجام مي گرفت، در مجموع سبب 
شده بود اين كتاب مشكل تر از ساير كتاب ها جلوه كند. در 
كتاب جديد كه در سال تحصيلي جديد به دست همكاران 
مي رسد، تالش شده است پيچيدگي مباحث كمتر شود و 
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با ذكر نمونه ها ي عيني و مثال هايي، تبيين مباحث ساده تر 
گردد. بنابر اين يكــي از تمايزات اصلي اين كتاب از كتاب 
پيشــين، فراواني مثال ها و نمونه هاي ارائه شده در كتاب، 

براي نزديك كردن مفاهيم به ذهن دانش آموز مي باشد.
در كتاب دين و زندگي (۳) برخي از مباحث، به شكل هاي 
گوناگون و در جاي جاي كتاب تكرار مي شود كه اين تكرار 
دانش آموزان را خسته مي كند. اين نظر نيز مورد توجه قرار 
گرفت و برخي از مباحث كه تكراري بود، يا حذف شد و يا 

به شكل روشن تري تدوين گرديد.
۳. ســاعت درس تعليمــات ديني و قــرآن در دورة دوم 
متوسطه، براي رشته علوم انساني به چهار ساعت در هفته 
افزايش و براي رشته هاي رياضي، علوم تجربي و فني وحرفه اي 
به دو ســاعت كاهش يافته است. مطابق با اين تغيير، اكثر 
دانش آموزان دو ساعت در هفته اين درس را دارند و اقليتي 
از آن ها چهار ساعت در هفته به اين درس مي پردازند. از اين 
جهت، الزم بود حجم كتاب براي چهار ساعت و دو ساعت 
متناسب سازي شود كه ناگزير به تدوين دو كتاب با دو حجم 

متفاوت منجر شد. 
از آن جــا كه حجــم كتاب دين و زندگي در رشــته هاي 
رياضي و علوم تجربي و فني وحرفه اي كمتر شــده، برخي 
از عنوان هــاي كتاب  قبلــي (دين و زندگــي ۳) از كتاب 

جديد التأليف حذف و يا تلخيص گرديده است. 
۴. يكي از نقاط قوت كتاب فعلي نسبت به كتاب گذشته؛ 
اضافه شدن قسمت هايي با عنوان «پاسخ به سؤاالت شما»، 
«دانش تكميلي» و «منابع براي مطالعه بيشــتر» است. در 
قســمت «پاسخ به سؤاالت شما» كه در هر درس گنجانده 
شــده اســت به يكي از اصلي ترين ســؤاالت دانش آموزان 
درخصوص موضوع درس پاسخ داده شده است. در قسمت 
«دانش تكميلي» نيز به يكي از شــبهات رايج درخصوص 
موضوع درس پرداخته شده است. البته پاسخ به اين شبهه 
به دليل محدوديتي كه در حجم درس وجود دارد در سايت 
گروه قرآن و معارف قرار داده شــده است تا عالقه مندان به 
دريافت پاسخ، به اين سايت مراجعه كنند. در انتهاي درس ها 
نيز بخشــي با عنوان «منابع براي مطالعه بيشتر» قرار داده 
شده است كه در آن برخي كتاب هاي مناسب براي مطالعه 
دانش آموزان درخصوص موضوع درس گنجانده شده است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
همان طوركه در كتاب ديني و قرآن ســال دهم مشاهده 
كرده ايد، در ابتداي هر درس دو صفحه از آيات قرآن كريم 

قرار گرفته است؛ دركتاب يازدهم نيز اين شيوه ادامه مي يابد 
اما به جاي دو صفحه تنها يك صفحه قرائت خواهيم داشت 

و صفحة ديگر به ترجمة همان آيات اختصاص مي يابد. 
دبيران محترم توجه داشــته باشــند كه دانش آموزان در 
دوره هــاي ابتدايي و متوســطه اول، قواعــد روان خواني و 
صحيح خواني را آموخته  هاي سال هاي قبل را فراموش نكند. 
بنابراين روش قرائت اين صفحه به اين صورت است كه در 
هفته قبل از دانش آموزان خواسته مي شود. در منزل، آيات 
درس بعد را تمرين كنند و در ابتداي جلســة بعد، فعاليت 

قرائت براي ارتقاء كيفيت اتفاق مي افتد.

نام كتاب: جغرافياي (2)
كد كتاب: 11218

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلى كتاب
محقق كردن اهداف و شايســتگي هاي منــدرج در برنامة 
درسي ملي، حوزه تربيت و يادگيري علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي. كشــف الگوهاي پراكندگي پديده هاي محيطي و 
اجتماعي در سطوح مختلف به منظور مديريت منابع و محيط 
و مشاركت آگاهانه در مسائل و چالش هاي محيطي در آينده، 
پرورش مهارت هاي كاوشگري در موضوعات محيطي در آينده، 
پرورش مهارت هاي كاوشگري در موضوعات محيطي (يادگيري 

مادام العمر)

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
كتاب جغرافياي پايه يازدهم رويكرد «ناحيه اي» دارد كه در 
زير عنوان جغرافياي طبيعي، انساني و سياسي دانش آموزان 
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را با برخي از اصول و مباني جغرافياي سيتماتيك (طبيعي 
و انساني و سياسي) آشنا مي كند. مقياس مباحث كتاب در 
سطح جهاني است هر چند در بخش هاي مختلف نمونه ها و 

مثال هايي از ايران آورده شده است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اراية دانش و برخي مهارت هاي جغرافيايي،

فهرست واژگان و اصطالحات در انتهاي كتاب،

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
طراحي آموزشــي بــر مبناي مثلث يادگيــري، طراحي 
دهنده، استفاده از رسانه هاي پرشمار (كتاب  آموزشي رشد 

DVD ضميمه دارد) و ارايه دانش آموزي؛ 
ـ طراحي بخشي از كتاب به منظور اجراي كالس معكوس 

با درج ويژگي هاي مربوط؛
ـ ضميمه شــدن يك DVD به كتاب، شــامل تصاوير، 

كليپ هاي كوتاه، نقشه و...؛ 
ـ توجه به مهارت هاي جغرافيايي شامل خواندِن نقشه هاي 

هواشناسي، توپوگرافي، توليد نقشة موضوعي و... .
ـ توجه به مسايل مهم اجتماعيـ  سياسي روز و راهبردهاي 
كالن كشور در ذيل مباحث جغرافياي جهاني؛ مانند دفاع 
از حقوق مسلمانان مظلوم (يمن و ميانمار) تحليل منطقة 
ژئوپلتيك خليج فارس، ســلطه اقتصــادي در جهان امروز، 
اهميت مرز و مرزباني و تقديــر از مرزبانان، توجه و تأكيد 
به دريا و دريانوردي و اهميت بنادر و قدرت نيروي دريايي، 

حفاظت از محيط زيست و... .

5. توصيه اي به دبيران محترم
ـ ضرورت تهيه اطلس جغرافيايي توسط دانش آموزان ومدرسه 

و استفاده از رسانه هاي پرشمار با توجه به DVD ضميمه؛
ـ تأكيد بر ايجاد فضاي مناســب جهت ارايه دانش آموزان 

در كالس؛ 
ـ تأكيــد بر ارزشــيابي مســتمر و بها دادن بــه اجراي 
فعاليت هاي كالســي و ارزش گذاري به ارايه دانش آموزي و 

پرهيز از ايجاد مشقت در آزمون هاي حافظه محور. 

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پايه يازدهم نيز براي رشته علوم انساني كتاب جغرافيا 

با رويكرد ارايه محتواي كاربردي تأليف مي شود.

نام كتاب: كتاب معلم تربيت بدني
كد كتاب: 11226

دوره تحصيلي: دوم متوسطه
پايه تحصيلي: 12-11-10

رشته تحصيلي: كليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
اين كتاب در پي آن است تا با ارائة رهنمود هاي آموزشي 
الزم،  معلمان را در آموزش درس تربيت بدني ياري كند تا 
دانش آموزان در پايان دوره متوسطه دوم به شايستگي هاي 

زير دست يابند:
۱. با انجام مستمر فعاليت جسماني از سبك زندگي فعال 

در موقعيت هاي مختلف پيروي كنند؛
۲. با پيروي از برنامه آمادگي جســماني فردي و شركت 
منظم در فعاليت هاي جســماني، سطح آمادگي جسماني 

خود را در موقعيت هاي مختلف ارتقا بخشند؛
۳. با بهره مندي از سواد حركتي و مهارت هاي ورزشي خود، 
ورزش و فعاليــت بدني مورد عالقه خود را در موقعيت هاي 

مختلف، به شكل مستقل، ايمن و مسلط اجرا كنند؛
۴. با ارزش قائل شدن به فعاليت جسماني و مشاركت فعال 
در انواع بازي ها، ورزش ها و تفريحات ســالم، مسئوليت هاي 
فردي و اجتماعي خود را در موقعيت هاي مختلف انجام  دهند.

2. معرفي اجمالي 
كتاب راهنماي معلم تربيت بدني ويژة دوره دوم متوسطه 

در دو بخش با اين عناوين تدوين شده است:
بخــش اول: جهت گيري و رويكرد كالن برنامه درســي 

تربيت بدني در دوره متوسطه
بخش دوم: محتواي واحدهاي يادگيري

بخش اول، داراي يك فصل تحت عنوان «معرفي برنامه درس 
تربيت بدني» است. در اين فصل شايستگي ها و استانداردهاي 
درس تربيت بدني، جدول ايده هاي كليدي، مفاهيم و مهارت هاي 
اساسي و انتظارات عملكردي از دانش آموزان دورة دوم متوسطه 
بيان شده است. همچنين دربارة روش هاي ياددهيـ  يادگيري 
و ارزشيابي اين درس اطالعات الزم ارائه شده است. در انتهاي 
فصل نيز طراحي آموزشي ساالنه درس تربيت بدني در پايه هاي 

ده، يازده و دوازده پيشنهاد شده است.
در بخش دوم اين كتاب محتواي آموزشــي برنامه درسي 
تربيت بدني در قالب پنج فصل تحت عناوين: زندگي فعال، 
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رفتارهاي فــردي و اجتماعي در فعاليت هاي جســماني، 
آمادگي جسماني، مهارت هاي حركتي و رزشي و تفريحات 
ســالم در طبيعت ارئه گرديده و تالش شده است تا در هر 
موضوع ضمن بيان نكات مهم آموزشــي و فرايند تدريس، 

نمونه تمرينات آموزشي مناسب نيز ارائه شود.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب براي اولين بار تأليف و چاپ شده است.

4. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب براي اولين بار تأليف و چاپ شده است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
مطابق تعريف، كتاب راهنماي معلم سندي آموزشي است 
كه نقش واســط بين ســند راهنماي برنامه درسي و معلم 
را ايفا مي كند و كاركرد آن هدايت و تســهيل تدريس در 

چارچوب تحقق اهداف برنامه است. 
بنابراين انتظار مي رود معلمان با اســتفاد از كتاب راهنماي 
معلم و بهره منــدي از دانش، خالقيت و تجربيات ارزنده خود، 
فرصت هاي غني آموزشي را براي دانش آموزان تدارك ببيند و 
شرايط مطلوبي را در تحقق اهداف درس تربيت بدني فرهم آورند.  

نام كتاب: زمين شناسي 
كد كتاب: 111237

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي و رياضيـ  فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آموزش مفاهيم زمين شناسي و تبيين كاربردهاي اين علم 

و استفاده از آن علم در زندگي روزمره.

2. معرفي اجمالي
اين کتاب داراي هفت فصل به شرح زير است:

فصل اول: آفرينش کيهان و تكوين زمين
فراگيران ابتدا زميــن را از نظر پيدايش و تكوين در جهان 
هستي مورد بررسي قرار مي دهند، سپس از چگونگي ارتباط 
اين سياره با ساير اجرام آسماني آشنا شده و نظريات مطرح در 
مورد وضعيت زمين در فضا را مورد مطالعه قرار مي دهند. در 
ادامه با منشاء تغييرات كره زمين و تاريخچه آن آشنا مي شوند.  
فصل دوم: منابع معدنی، زيربنای تمدن و توسعه صنعتی

فراگيــران با انــواع منابع معدني پوســته زمين و نقش 
اقتصادي آن ها آشنا مي شوند.

فصل سوم: منابع آب و خاک
فراگيــران با منابع آب و خاك مورد نياز در زندگي، نحوة 
اســتقرار آن ها در كره زمين و مشكالت استفاده بي رويه از 

آن ها آشنا مي شوند.
فصل چهارم:  زمين شناسی و سازه های مهندسی

يكي از كاربردهاي علم زمين شناســي در فنون مهندسي و 
ساخت سازه هاي ساختماني مي باشد. در اين فصل فراگيران 
ضمن آشنايي با انواع سازه ها، با شرايط زمين شناختي مؤثر در 
پايداري سازه ها و مصالح مورد نياز در ساخت آن ها آشنا مي شوند.

فصل پنجم: زمين شناسی و سالمت
چون مواد ســازنده زمين در حيات و سالمت موجودات 
زنده مؤثرند، در اين كتاب فراگيران با عوامل مؤثر در ايجاد 
زاد آشــنا شده و با شناسايي عوامل  انواع بيماري هاي زمين 
مؤثر در ايجــاد آن ها به روش هايي كنتــرل و كاهش اين 

بيماري ها پي مي برند. 
فصل ششم: پويايی زمين

زمين پوياست و مي توان آن را براساس تغييرات ايجاد شده 
در زمين و وقوع پديده هايي از جمله زمين لرزه، آتشفشان 
و ... درك كرد. در اين فصل ســعي شده است فراگيران با 
پديده هاي طبيعي خطرناك كشورمان و عوامل مؤثر بر آن 
آشنا شــوند و با درك فوايد اين پديده ها در سياره زمين، 

چگونگي زيستن در كنار آن ها را فرا گيرند.
فصل هفتم: زمين شناسي ايران

مهم تريــن موضوع مورد بحــث در اين فصل، آشــنا كردن 
دانش آموزان با منابع خدادادي و پديده هاي زمين شناسي كشورمان 

و نقش مهم آن ها در اقتصاد و صنعت گردشگري كشور است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
برخي از موضوعات مطرح شده در اين كتاب مشابه مطالب 
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كتاب هاي قبلي زمين شناســي اســت. در واقع از مطالب 
كتاب هاي پيشين به عنوان بستري براي آموزش مفاهيم اين 

كتاب استفاده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين كتاب، با اســتفاده از آموخته هاي فراگيران، بيشتر 
به نقش مهم زمين شناســي و كاربردهاي آن در زندگي 
روزمره پرداخته است. ضمنًا اولين بار است عالوه بر رشته 
تحصيلي تجربي، در رشته تحصيلي رياضي ـ فيزيك نيز 

اين موضوع تدريس مي شود.
بــا معرفي منابــع زمين در ايران به نقــش اقتصادي آن 
پرداخته اســت. زيرشــاخه ها و مباحث ديگري به غير از 
ســرفصل هاي كتاب هاي پيشين، در اين كتاب آورده شده 
اســت. آموزش مسئله محور و با بهره گيري از تصاوير زياد و 
بومي مي باشد. در انتخاب موضوعات سعي شده است تا از 

مطالب دانشي كم تر استفاده شود. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
در ايــن كتاب به نگراني هاي زيســت محيطي توجه و به 

حفاظت از منابع نيز پرداخته شده است.

 

نام كتاب: روان شناسي
كد كتاب: 111224

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
هــدف از تأليف ايــن كتاب ارتقاي دانش روان شناســي 
و مهارت هــاي كاربردي دانش آموزان پايه يازدهم رشــته 
علوم انســاني است. در راســتاي نيل به اين هدف، اعضاي 
گروه تأليف ســعي كرده اند ضمن طرح مفاهيم اين دانش، 
چگونگي بهره گيري از آن ها را به صورت كاربردي و مهارتي، 
در قالــب طرح هاي مختلف عيني و ملموس، بيان كنند تا 
عالوه بر رفع نياز هاي علمي و درســي دانش آموزان در اين 

زمينه، به حل مشكالت احتمالي آن ها نيز كمك نمايند. 
در اين راستا هدف هاي كلي زير در طي هشت فصل مورد 
توجه قرار گرفت، كه عبارت است از: ۱. روان شناسي موضوع 
و روش مطالعه؛ ۲. روان شناســي رشد؛ ۳. احساس توجه و 
ادراك؛ ۴. حافظه و علل فراموشــي، تفكر؛ ۵. حل مسئله، 
تفكر؛ ۶. تصميم گيري؛ ۷. انگيزه و نگرش؛ ۸. روان شناسي 

سالمت، فشار رواني و روش هاي مقابله. 

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
در تأليــف كتــاب ايده هاي اصلِي حوزة روان شناســيـ  
با تأكيد بر فرايندهاي شــناختي ـ رواني (انگيزشي) و نيز 
آموزه هاي شــناختي و كاربرديـ  مــورد بحث قرار گرفته 
اســت. به طور كلي، در اين كتاب  نگاه مثبت نگر و سالمت 
روان مدنظر مؤلفان بوده و از ورود به روان شناســِي مرضي 

پرهيز شده است. 
اين كتاب داراي راهنماي معلم اســت كه در ابتداي سال 
تحصيلي به همراه كتاب اصلي در اختيار دبيران محترم قرار 

خواهد گرفت. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
در محتــواي كلي كتاب با محتواي برخي از فصول كتاب 
قبلي مشابهت هايي وجود دارد كه بيشترين آن ها در فصول 
اول و دوم ديده مي شــود. عــالوه بر اين در هر دو كتاب بر 

اصالت محتوا تأكيد زيادي شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
محتواي كتاب حاضر با رويكرد روان شناســي شناختي 
نگاشــته شــده و بــه دور از آسيب شناســي رواني، بر 
روان شناســي مثبت تأكيد دارد. نپرداختــن به مفاهيم 
نظري و آكادميك دانشــگاهي از وجوه تمايز جدي كتاب 
فعلي است. همچنين بهره گيري از داستان ها، استعاره ها 
و موقعيــت محوري هاي عيني در فرايند يادگيري، كتاب 
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حاضر را از كتاب پيشــين بســيار متمايز ساخته است. 
اســتفاده از آخرين يافته هاي علمي با هدف پاسخ به نياز 
مخاطبين در همه مطالب فصول مورد توجه بوده اســت. 
بهره گيري از روش مســئله محوري، مشاركت انفرادي و 
جمعي و طرح مثال هاي جذاب از تمايزهاي جدي كتاب 
حاضر نسبت به كتاب قبلي است. به طور كلي، اين كتاب 

متناسب با نياز دانش آموزان تأليف گرديده است. 
همچنين سعي شده است تا يادگيري مفاهيم اين كتاب 
(از قبيــل حافظه، علل فراموشــي، انگيــزه و نگرش و...) 
مقدمه اي باشد براي يادگيري مطالب ديگر كتاب ها و بتواند 

اين كار را تسهيل بخشد.

 5. توصيه اي به دبيران محترم
به دبيران محترم توصيه مي شود:

۱. به هدف هاي يادگيري توجه كنند؛
۲. فعاليت ها و موقعيت ها را فعاالنه مورد توجه قرار دهند؛

۳. در هر جلسه به دانش آموزان پيش سازمان دهنده هاي 
مطالب جلسه بعد را معرفي كنند؛ 

۴. دانش آموزان را در فرايند يادگيري مشاركت دهند؛
۵. ســعي كنند ابتدا با ذكر اهميــت، ارزش و كاربرد هر 
درس نگرشــي مثبت نسبت به آن موضوع در دانش آموزان 
ايجــاد كنند. قبل از آموزش هــر درس، با ذكر مثال هايي، 

كاربردي بودن مباحث را مورد توجه قرار دهند؛
۶. مطالِب «بــراي مطالعه» تنها بــراي دانش افزايي و 
مطالعه آزاد دانش آموزان اســت و به جزء درس محسوب 

نمي شود.

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پاية يازدهم
كتاب حاضر به عنــوان متن درس روان شناســي پايه 
يازدهــم بــراي دانش آموزان رشــتة نظــري ادبيات و 
علوم انساني و رشــتة علوم و معارف اسالمي تدوين شده 
است. اين كتاب داراي ۸ فصل شامل فصول روان شناسي: 
موضوع روش مطالعه؛ روان شناسي رشد؛ احساس، توجه 
و ادراك؛ حافظه و علل فراموشي؛ تفكر (۱): حل مسئله؛ 
تفكر (۲): تصميم گيري؛ انگيزه و نگرش؛ روان شناســي 
سالمت، فشــار رواني و روش هاي مقابله است. هر فصل 
مي تواند در ۲ تا ۳ جلسه تدريس شود كه در اين صورت 
حدود ۲۰ جلســه تدريس را به خــود اختصاص خواهد 
داد. براي آموزش اين درس الزم اســت ترتيب فصول در 

آموزش رعايت شود.  

نام كتاب: فارسي 2
كد كتاب: 111201

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و 
علوم انساني و علوم معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
- تقويت چهار مهارت اصلي زبان آموزي، شامل گوش دادن، 

سخن گفتن، خواندن و نوشتن؛
- پــرورش قدرت تفّكر و تعّقــل از طريق خوانش و درك 

متون ادبي؛
- ترويــج و تعميق مفاهيم و موضوعات ديني، ارزشــي، 

انقالبي و اخالقي به مدد زبان و ادب فارسي؛ 
- تقويت عالقة فراگيران به زبان فارســي، به عنوان يكي از 

اركان هويت مّلي. 

2. معرفي اجمالي
- كتاب هشت فصل، به شرح زير، دارد كه براساس «انواع 
ادبي» تفكيك شده اســت؛ محتواي هر درس نيز با عنوان 

فصل مربوط ارتباطي تنگاتنگ دارد: 
 فصل يكم: ادبيات تعليمي

- محتواي كّلي: بيان مفاهيم ِحكمي و اندرزي با آوردن آثار 
شاخص منظوم و منثور فارسي؛

- مفاهيم جزئي: توّجه به آموزه های دينی و اسالمی، خودشناسي، 
خداشناسی، نيکوکاری، پرهيز از کاهلی، رعايت آداب تعامل بين 

فردي، قناعت، پرهيز از طمع و حرام خواری و ...؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.

 فصل دوم: سفرنامه، حسب حال، زندگي نامه
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- محتواي كلي: تجربه اندوزي از طريق مطالعة سفرنامه و 
حسب حال، آشنايي با نوع ادبي مربوطه؛ 

- مفاهيــم جزئــي: پرهيز از ســطحي نگري بــا تأمل بر 
واقعيت هاي زندگي؛ تشويق به دانش اندوزی و ادب دوستی، 

توّجه به آموزه های دينی از جمله خواست و مشّيت الهی؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

 فصل سوم:  ادبيات غنايي
- محتواي كلي:  طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شاخص 

نظم و نثر فارسي؛ 
- طرح  مفاهيم عرفانــي و اخالقي با تأكيد بر آموزه های 

دينی و قرآنی؛ 
- مفاهيم جزئي: تأكيد بر معرفت الهي و طريقت عرفاني، 
سير و سلوک عارفانه، توجه به مبدأ كّل عالم و حقيقت، توجه 

به اسرار آفرينش و خلقت انسان؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

 فصل چهارم: ادبيات پايداري
- محتواي كّلي: معرفي آثار شاخص منثور و منظوم فارسي 

مرتبط با انواع ادبي؛
-  شرح و وصف رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز 

بيگانگان؛ 
- وصف صحنه های نبرد سپاه ايران با بيگانگان ستمگر؛

- بيان جان فشــانی ها و مقاومت هاي رزمندگان ايراني در 
عرصة دفاع مقّدس؛

- بيان خاطرات آگاهی بخش آزادگان دفاع مقّدس و نقش 
هدايت گری آنان در پايداری اسيران هشت سال دفاع مقّدس؛
مفاهيــم جزئی: ارائة تصويری از نبرد ايرانيان با مغوالن و 
ديگر بيگانگان سلطه جو، طرح مضمون ميهن دوستی، طرح 

نقش ايمان در تحّمل دشواری های اسارت؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 
 فصل پنجم: ادبيات انقالب اسالمي

- محتواي كلي: معرفي شــاعران و نويسندگان 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.

 فصل ششم:  ادبيات حماسي
- محتواي كلي: معرفي ويژگي هاي ادب حماسي با طرح 

نمونه هاي شاخص حماسه؛
- معّرفی نمونه ای از حماسة دينی؛

محتوای جزئی:
- طرح چهار زمينة اصلي داستاني، قهرماني، ملي و خرق 

عادت؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.

 فصل هفتم: ادبيات داستاني 
محتواي كّلي: معّرفي نويسندگان و شاعران و نمونه متون 

ادبيات داستاني؛ 
- طرح مفاهيم تعليمي و اخالقي به كمك متون روايي، 

- محتواي جزئي: تقويت پيمان برادری و دوستی، پرورش 
احساس مسئوّليت فردی و اجتماعی؛ 

طرح آموزه های اجتماعی و سياسی با تأکيد بر انديشه های 
انقالبی و دينی امام خمينی(ره)

- طرح آموزه هاي زباني، فكري و ادبي. 
 فصل هشتم: معرفي آثار شاخص ادبيات جهان 

- محتــواي كلــي: - طرح انديشــه ها، باورها و تحوالت 
فرهنگي ديگر ملت ها؛ 

- تطبيق آثار ادبي ملت ها با هم؛
- محتــواي جزئي: - طرح مضاميــن اخالقی و دينی، از 
قبيل فروتنی، شکرگزاری، اميدواری، اهّمّيت کار و تالش 

و... ؛ 
- ترغيــب دانش آموز به تأمل در جهان هســتي، درك 
حقيقــت الهي و جوهرة وجود، تالش برای رشــد و تعالی 

خود و همنوعان؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

3. وجـه تشـابه ايـن كتـاب با كتاب  پيشـين، فارسـى 
)1( پايـة دهم

- فصل بندي براســاس انواع ادبي (شباهت در انواع ادب 
تعليمي، سفرنامه، حسب حال و...، غنايي، پايداري، داستاني، 

جهان)؛ 
- تعداد دروس: ۱۸ درس؛

- ادبيات بومي: دو درس آزاد؛
- توّجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ 

- تأكيد بر اهداف آموزشــي مشترك (تقويت مهارت هاي 
چهارگانه زبان آموزي)؛ 

- طرح آموزه های علمی در ســه قلمــرو «زبانی، ادبی و 
فکری»؛

- تشابه ســاختار هر درس ها (متن، کارگاه متن پژوهی، 
حكايت، شعرخواني)؛ 

- تشابه رويکرد حاکم بر شيوة ارزشيابی.



99 ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب  پيشين 
- نبود صفحاتی با عنوان تحليل فصل و گونه شناسی، به 
دليل پرهيز از طرح مطالبی تکراری درباره تعريف انواع ادبی؛
- تغيير جزئی در جزئيات و ريزبارم ارزشيابی مستمر و پايانی 

براساس معيارهای ارزشيابی و پيشنهادها و نظرات معّلمان

5. توصيه اي به دبيران محترم
هــدف از تنظيم و تدوين بخش «متن پژوهي» كه در پي 
هر درس آمده تقويت مهارت هاي اساسي خواندن، شنيدن 

و... بوده است؛ 
- در «متن پژوهي» دانســته ها و آموخته هاي پيشــين 
دانش آمــوزان، از طريق طرح پرســش هاي هدف دار، مرور 

مي شود؛ 
- آموزه هاي جديد، با توضيح مناسب و رسا، طرح مي شود و 
در پي آن، ارزشيابي تشخيصي با طرح پرسش صورت مي گيرد؛
- متن پژوهي شــامل سه قلمرو است: قلمرو زباني، قلمرو 

ادبي و قلمرو فكري؛ 
- محتواي آموزشــي اين كتاب از نظر اهداف آموزشــي، 
با كتاب  فارســي متوسطه (۱) پيوســتگي دارد و در طرح 
آموزه هاي جديد بــه آموخته هاي قبلي دانش آموزان توجه 

شده است. 

5. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
- فصل بنــدي و عناوين فصول كتــاب دوازدهم، از نظر 
تنظيــم، تدوين و چينش محتوا و متون، به همين شــكل 

خواهد بود. 
- در كتاب  دوازدهم ســاختار هــر فصل مانند فصل هاي 

همين پايه خواهد بود. 
- در پايه  بعــدي محتواي هر درس بــا نيازهاي ذهني، 
رواني و ذائقة ادبي دانش آموز و معلم تناسب خواهد داشت 
و توانايي ها و قابليت هاي رشــد سني دانش آموزان در طرح 

مفاهيم آموزشي، مد نظر مؤلفان خواهد بود. 
- آموزه هــاي ادبي، زباني و فكري كتاب آتي شــامل دو 

بخش خواهد بود: 
۱. مرور بر آموخته هاي قبلي 

۲. آموزه هاي جديد
- ارزشــيابي مســتمر و پاياني كتاب  آتي، تا حّد زيادي با 
شــيوه،  بودجه بندي و بارم بندي اين كتاب مطابقت خواهد 

داشت. 

نام كتاب: حسابان 1
كد كتاب: 111214

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
محتواي اين كتاب شــرح و تبيين پاره اي از مفاهيم رياضي 
موردنظر در اين پايه و شامل معادالت درجه دوم، دنباله ها، تابع، 

توابع نمايي، لگاريتم، مثلثات و حد و پيوستگي توابع است.

2. معرفي اجمالي كتاب درسي
اين كتاب در ۵ فصل تدوين شده است: فصل اول جبر و 
معادله؛ فصل دوم تابع؛ فصل سوم توابع نمايي و لگاريتمي؛ 

فصل چهارم مثلثات؛ فصل پنجم حد و پيوستگي.
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 
همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
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ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 
براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.

زمان كالس درس نبايــد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درسي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف خارج 
از مدرسه مبناي آموزش مفاهيم در كالس درس واقع شوند، 
بلكه اين كتاب درســي است كه ســطح و سبك آزمون ها را 
مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك مفهوم، حد 
و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به اين موضوع 
در ارزشيابي ها و آزمون هاي رســمي توجه شود. رعايت اين 
محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان اختصاص يافته 
به كتاب و محتواي آن خواهد شد. روند كتاب نشان مي دهد كه 
ارزشيابي بايد در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشيابي بايد 
براساس اهداف كتاب باشد و نه موضوعاتي كه احياناً پيش از 

اين،  سال ها به صورت سنتي ارائه شده اند.
ارتباط بيــن رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهاي اين دانش در زندگي روزمره، كه به وضوح در اسناد 
باالدستي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت تدريجي خود 
را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش براي برقراري اين 
ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده است كه اميد است 

مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز قرار گيرد.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
كتاب حاضر جايگزين كتاب حســابان قبلي مي شــود. 
برخي فصول اين كتاب از جمله فصل اول (جبر و معادله)، 
فصل دوم (تابع)، فصل چهارم (مثلثات) و فصل پنجم (حد 
و پيوستگي) در كتاب حســابان قبلي نيز وجود داشت اما 
در ايــن كتاب حجم و عمق آن مطالب متناســب با زمان 

تخصيص يافته به كتاب تعديل شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
فصل ســوم اين كتاب، يعني «توابع نمايي و لگاريتمي» در 
كتاب حسابان قبلي وجود نداشت، و برعكس، فصل مشتق توابع 

كه در كتاب حسابان قبلي بود در كتاب حاضر وجود ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترمي كه خواستار تدريس اين كتاب مي باشند 
مي بايست با توجه به محتواي اين كتاب دوره هاي آموزشي الزم 
را گذرانده باشند. همچنين الزم است در شيوه هاي ارزشيابي و 
نيز حدود و ثغور ارزشيابي، با توجه به تغييرات صورت گرفته در 

حجم و عمق محتواي آموزشي، بازنگري جدي صورت گيرد.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
دانش آموزان در پاية دوازدهم كتاب حسابان ۲ را خواهند 
خوانــد كه مطالب و مفاهيم آن ادامة مباحث همين كتاب 

(حسابان ۱) خواهد بود.

نام كتاب: زبان انگليسي 2
كد كتاب: 111230

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش چهــار مهارت زبانی با رويکــرد ارتباطی فعال و 
خودباورانه در حوزه های فردی، اجتماعی، علمی و تحصيلی

2. معرفى اجمالى
 vision اين کتاب دومين کتاب از مجموعه کتاب های
می باشــد که خود اســتمرار و ادامة مجموعه کتاب های 
prospect می باشــد. کتاب هایvision ۱-۳ که برای 
تدريــس در پايه های تحصيلی دهم تــا دوازدهم طراحی 
شــده اند کماکان با رويکرد ارتباطی فعــال و خودباورانه 
تأليف شده يا می شــوند. اين کتاب دارای سه فصل کلی 
اســت و هر فصــل دارای چندين زير فصل اســت که در 
چارچوب مهارت های چهارگانة زبانی تأليف شــده است. 
بستة آموزشــی زبان پاية يازدهم دارای کتاب دانش آموز، 
کتــاب کار، کتاب راهنمــای معلم، لوح فشــردة صوتی 
دانش آموز و همچنين فيلم آموزشــی راهنمای معلم (بر 

فراز آسمان) می باشد. 
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
اين کتاب به لحاظ شکلی و محتوايی در امتداد منطقی و 
علمی کتاب های زبان انگليسی دورة متوسطه اول و كتاب 
پاية دهم می باشد. همچنين رويکرد آموزشی کتاب، شيوة 
طراحــی مطالب و توجه همزمان به هر چهار مهارت، نحوة 
طراحی فعاليت های کتاب کار و موارد ديگر کامًال همسو با 

کتاب های پيشين است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
در اين کتاب عالوه بر گسترش دامنه واژگانی دانش آموزان، 
دو مهارت خواندن و نوشتن به نسبت کتاب های قبلی تکامل 
بيشــتری می يابند و دانش آموزان با راهبردهای خواندن و 

نوشتن بيش از پيش آشنا می شوند. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
۱. تدريس اين کتاب مســتلزم آشنايی معلم با روح کلی 

رويکرد ارتباطی فعال و خودباروانه است.
۲. مطالعة دقيق راهنمای معلم اين کتاب و به كتاب پاية 
دهم و مجموعه کتاب های vision (پايه های هفتم تا نهم) 
و توجه مجموعه فيلم های بر فراز آسمان مورد تأکيد است. 

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم 
با تأليف کتاب  vison ۳ ادامه پيدا خواهد کرد. 

نام كتاب: كتاب كار زبان خارجي
كد كتاب: 111231

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كليه رشته ها

1. مأموريت اصلى كتاب
آماده ساختن تمرين ها و موقعيت های يادگيری مرتبط با 

کتاب دانش آموز برای دانش آموزان

2. معرفى اجمالى
اين کتاب دارای ســه فصل متناظر با کتاب درسی است 
و در آن، بخش ها و تمرين هايی مورد اشــاره قرار گرفته که 
بــه نوعی مکمل فرايند آموزش در بعضی بخش های کتاب 
دانش آموز اســت. بعضی تمرين ها هم برای حل در منزل 

طراحی شده است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
اين کتاب، بــه لحاظ رويکردی و نــوع فعاليت ها، کامًال 
همســو و مرتبط با کتاب های کار دورة اول متوسطه و پايه 

دهم است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
 از نظــر طراحی و صفحه پردازی اين کتاب داراي تصاوير 
بيشتر و جذاب تر از کتاب های قبلی و متناسب با رشد سنی 
دانش آموزان اســت و در محتوا نيز به دو مهارت خواندن و 

نوشتن بيشتر توجه شده است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
اين کتاب مکمل کتاب دانش آموز اســت و حتمًا بايد هم 
در کالس درس و هم در منزل توســط دانش آموزان مورد 
اســتفاده قرار بگيرد و دبيران هم بايد نســبت به تصحيح 

اشکاالت دانش آموزان اهتمام داشته باشند. 

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم 
در پاية دوازدهم آتی نيز به همين صورت کتاب کار جزء 

بستة آموزشی خواهد بود. 
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نام كتاب: جامعه شناسي 2
كد كتاب: 111222

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
برنامة درسي هر حوزة يادگيري، كتاب هاي درسي آن حوزه 
را هدايت و راهبري مي كند. برنامه درســي علوم اجتماعي 
متوسطه، براساس اصل محيط هاي توسعه يابنده، از آموزش 
پديده هاي خرد تا كالن ترين پديده اجتماعي سازمان دهي 
شده است. بنا به اهميت علوم انساني و اجتماعي، كه شامل 
دانش هايي فرهنگي و تمدني  است، شوراي برنامه ريزي آموزش 
علوم اجتماعي به اين تصميم رســيد كه الزم است در دورة 
متوسطه مبحث مفّصلي دربارة علوم اجتماعي مطرح شود. 
چون از نظر منطقي چنين مبحثي مي بايست پيش از ورود 
به  موضوعات و مسائل اجتماعي مطرح مي شد اولين كتاب به 
اين موضوع اختصاص يافت، هر چند از نظر آموزشي، در اجرا 
دشوراي هايي به همراه آورد. ضرورت همسوسازي توليدات 
دفتر تأليف با برنامة درســي ملي، در دو سال اخير فرصتي 
فراهم آورد تا در اولين بازنويسي كتاب هاي جامعه شناسي، 
در ترتيب موضوع كتاب ها جابه جايي هايي صورت گيرد و از 
جمله موضوع نظام جهاني از ســال آخر به سال دوم منتقل 
شود. اين جابه جايي كمك خواهد كرد تا بتوان در سال سوم 
با زبان آموزشي مناسب تر  و با مصاديق انضمامي تري دربارة 
علوم اجتماعي، موضوعات، مسائل و روش هاي آن به تفصيل 
گفت وگو كرد، در نتيجه در سال جاري و در قالب يك درس 
۳ واحدي، فرصت بيشــتري در اختيار خواهد بود تا دبيران 
علوم اجتماعي دانش آمــوزان را با كالن ترين و اثرگذارترين 

پديده اجتماعي يا همان «نظام جهاني» آشنا سازند. 

2. معرفى اجمالى كتاب
اصوًال در درس هاي جامعه شناســي ما بــا توليد، تداوم و 
تغيير پديده هاي اجتماعي آشنا مي شويم. از جمله، در كتاب 
حاضــر كالن ترين پديده اجتماعي يعني «نظام جهاني» را 
بررســي مي كنيم. اثرگذاري نظام جهاني بر زندگي افراد، 
گروه ها، جوامع و فرهنگ ها و اثرپذيري آن از اين عوامل به 
خوبي نشان مي دهد كه چرا بايد اين پديده را مطالعه كنيم. 

كتاب حاضر چهار فصل دارد:
در فصــل اول؛ با مفاهيم«جهــان فرهنگي» و «فرهنگ 
جهاني» آشــنا مي شــويم و به تعدادي از فرهنگ هايي كه 
گسترش جهاني پيدا كرده اند، به ويژه اسالم و غرب جديد، 

اشاره مي كنيم.
در فصل دوم «چگونگي شكل گيري فرهنگ جديد غرب» 

و نظام جهاني برآمده از آن را بررسي مي كنيم.
در فصل ســوم «چالش هاي و بحران هــاي نظام جهاني 

غرب» را مطالعه مي كنيم.
در فصل چهارم؛ «خيزش فرهنگي  تمدني جهان اسالم» براي 
عبور از چالش هاي جهاني و فرصت ها و محدوديت هاي پيش 
روي جنبش هاي بيداري اسالمي را مورد كنكاش قرار مي دهيم.
به طــور كلي، در اين كتاب، نظام جهاني در چارچوبي نظري و 
كارآمد و به شيوه اي عميق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

3. توصيه اي به دبيران محترم
اســتفاده مطلوب از كتاب حاضر مســتلزم حضور فعال 
دانش آموزان در موقعيت هاي ياددهي  يادگيري اين كتاب 
در بيــرون و درون مدرســه و كالس درس و بهره بردن از 
دانسته ها و تجربه هاي ارزشــمند تمام كساني است كه با 

آن ها تعامل دارند. 
 براي تقويت شايستگي هاي پايه چون خواندن، شنيدن، 
گفتن و نوشتن در مخاطبان فعاليت هايي در كتاب گنجانده 
شــده است. تمامي درس ها مقدمه  دارند. هر درس به دو يا 
سه بخش تقسيم شده است و هر بخش نيز يك مقدمه دارد. 
اين مقدمه ها نشان مي دهند كه هر درس يا بخش به دنبال 

پاسخ به چه پرسش هايي است. 
در هر درس، فعاليت هايي با عناويني چون گفت وگو كنيد، 
نمونه بياوريد، تأمل كنيد و... وجود دارد. اين فعاليت ها بايد 
با نظارت و هدايت دبيران محترم قبل، حين و بعد از كالس 
انجام شود. اين فعاليت ها يافته هاي دانش آموزان را تحكيم 

مي بخشد و تعميم مي دهد.
«بخوانيم و بدانيم» ها راهي اســت بــراي عالقمند كردن 
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مخاطبان به مطالعة بيشــتر تا به جاي مراجعه به كتاب هاي 
كمك درسي غيرمفيد از كتاب هاي غيردرسي مفيد استفاده 
كنند و در دانسته هاي و تجربه هاي علما و انديشمندان شريك 
شوند. «ببينيم و بدانيم»  ها نيز چنين هدفي را دنبال مي كنند. 

فيلم  خوب مي تواند منبع مفيد و مفّرح دانش باشد!
 تصويرها، جدول ها و نمودارها بخشــي از محتواي درس 
هســتند و مخاطبان را براي رسيدن به اهداف درس ياري 
مي رســانند. براي تهيه تصاوير اين كتــاب تالش فراواني 

صورت گرفته است.
صفحه پاياني هر درس فرصتي براي انديشــيدن، گفتن و 
نوشتن است. اين صفحه شــامل سه بخش است: «مفاهيم 
كليدي»، «خالصه كنيد»، «آنچه از اين درس آموختيم». براي 

ارزشيابي كتاب نيز توصيه هايي صورت گرفته است.
اميد است با ايجاد موقعيت هاي آموزشي مناسب، به كارگيري 
روش هاي ياددهيـ  يادگيري متنوع و نيز انجام ارزش يابي هاي 

هدفمند فرصت استفاده مطلوب از كتاب فراهم شود. 

4. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پاية دوازدهم جامعه شناســي به صورت يك درس دو 
واحدي ارائه خواهد شد. بنا داريم با زبان آموزشي مناسب تر  
و مصاديق انضمامي تري دربارة علوم اجتماعي، موضوعات، 
مسائل و روش هاي آن به تفصيل با مخاطبان گفت وگو كنيم.

نام كتاب: تاريخ معاصر
كد كتاب: 111220

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها به استثناي رشتة ادبيات و 
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
فراهم آوردن موقعيت هاي متنوع آموزشي جهت مطالعه و درك 
تحوالت و رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران به منظور شناخت و تحليل 
زمينه ها، علل، عوامل، نتايج و پيامدهاي تأثيرگذار و سرنوشت ساز تاريخ 
معاصر ايران، اعم از چگونگي نفوذ و دخالت هاي دولت هاي استعمارگر، 
جنبش ها و قيام هاي ضداستعماري و ضداستبدادي از قبيل نهضت 

مشروطه، جنش ملي شدن نفت، نهضت و انقالب اسالمي.

2. معرفي اجمالي كتاب درسي
اين كتاب شــامل ۲۶ واحد يادگيري اســت كه محتــواي آن ها 
براســاس توالي تاريخي (كرونولوژي) انتخاب و ســاماندهي شده 
اســت. دورة زماني كه محتــواي اين كتاب را پوشــش مي دهد 
از ابتداي دورة قاجار شــروع مي شــود و به رحلــت حضرت امام 
خميني(ره) در سال ۱۳۶۸ ش پايان مي پذيرد. البته درس ۲۶ كتاب 
با عنوان «بيداري اسالمي» سير جنبش ها و شخصيت  اسالمي و مبارز 
جهان اســالم، به ويژه جريان بيداري اســالمي در مصر، هندوستان و 

ديگر كشورهاي مسلمان، را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
كتاب تاريخ معاصر داراي مقدمه نسبتاً مفصلي است كه تحوالت مهم 
فرهنگي و تمدني تاريخ ايران را، از آغاز تا دوران معاصر، مرور مي نمايد 
و حاوي مطالب سودمندي براي دانش آموزان دورة دوم متوسطه است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
همان كتاب پيشين پاية سوم دبيرستان گذشته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
ايــن كتاب جديدالتأليف نيســت، بنابراين تمايزي با كتاب 

پيشين ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
الزم اســت در فرايند ياددهي ـ يادگيري كتاب بر شــناخت 
و تحليل زمينه ها، علل و پيامدهــاي رويدادها و تحوالت تاريخ 
معاصر تأكيد شــود و از توجه و تمركز بر جزئي نگري و انباشت 

ذهني صرف جزئيات دانشي پرهيز گردد.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم
كتــاب تاريخ معاصر فقط در پاية يازدهم، و براي دانش آموزان 
تمامي رشته ها به استثناي دو رشتة ادبيات و علوم انساني و علوم 
و معارف اسالمي تدريس مي شود. دانش آموزان در پاية دوازدهم 

درسي با عنوان تاريخ نخواهند داشت.







ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)106

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
در دورة دوم متوسطه

ارزش يابي پيشــرفت تحصيلي فرايند جامعي است كه از 
طريق افراد ذي مدخل در فرايند ياددهي ـ يادگيري، مانند 
مربي، برنامه ريز يا ارزش يابان و متربيان، با بهره گيري از انواع 
شيوه هاي ارزشيابي (مانند ارزش يابي  تشخيصي، ارزش يابي 
تكوينــي و ارزش يابــي مجموعي، با اســتفاده از ابزارهاي 
گوناگون (مانند: انواع آزمون هاي كتبي، شــفاهي، عملي، 
خود ارزش يابي، ســياهه مشاهده رفتار و ارزش يابي توسط 
همتايان) صورت مي گيرد. با توجه به نتايج اين ارزشيابي ها 

در مورد پيشرفت تحصيلي و ميزان تحقق اهداف برنامه هاي 
درســي و تربيتي در متربيان و تغييرات ناشــي از فرايند 
ياددهي ـ يادگيري براســاس الگوي هدف گذاري درســي 
و تربيتي مي توان محتواي تأليف شــده را بر مبناي برنامه 

درسي ملي مورد قضاوت قرار داد.
با توجه به توليد و انتشــار راهنماي برنامه هاي درســي 
جديد و منطبق با اســناد باالدســتي كه تأليف كتاب هاي 
جديد التأليــف را ايجاب نمود، ضروري اســت تغييري در 
شــيوه هاي ارزش يابي پيشرفت تحصيلي به عمل آيد تا به 
تحقق اهداف برنامه ها از جمله رشد حرفه اي معلم و مربي، 
اصالح و بهبود فرايند ياددهي- يادگيري، درك يادگيرنده 
از نقــاط قوت و ضعف خود و يا ارائه تصويري از توانايي ها و 
ضعف يادگيرندگان و اصالح برنامه درســي كمك كند. به 
منظور توصيف كّمي و كيفي نتايج يادگيري از كتاب هاي 
جديد التأليف دورة دوم متوســطه بايــد از انواع روش هاي 
شفاهي، كتبي، مشاهده اي، فرايندي، عملكردي و ابزارهاي 
گوناگون مانند انواع آزمون هاي عيني، انشايي و عملكردي 
مقياس هاي درجه بندي و... با توجه به مجموعة فعاليت هاي 
داخل و خارج از كالس درس استفاده شود. مضافًا اينكه در 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بايد با ارائه بازخوردهاي الزم به 
يادگيرنده به او كمك شــود تا ضمن شناسايي نقاط ضعف 
و قوت متربي براي كيفيت بخشي به زندگي و اعتالي خود 
در زمينه عناصــري چون تفكر، ايمان، اخالق، علم و عمل 

اقدام كند.
در اين نوشــته ضمن پرداختن بــه معرفي برخي از انواع 
روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، به تغييرات به وجود 
آمــده در تدويــن بارم بندي كتاب هاي درســي دورة دوم 

متوسطه نيز اشاره شده است.

1. انواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
ليسـت(  )چـك  بازبينـة  يـا  مشـاهده  برگـة   .1-1

عملكـردي
برگة مشاهدة عملكرد برگه اي است با آن معلم آموخته هاي 
يك يا گروهي از دانش آموزان را از طريق آزمون هاي كتبي 

كورش اميري نيا علم وهنر ياددهي-يادگيري
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يا شــفاهِي قابل اندازه گيري مورد قضــاوت قرار مي دهد. 
عناصر اين برگه شامل خرده انتظارات يادگيري، امتياز فرد 

يا گروه و يادداشت معلم است.

چگونه از برگة مشــاهده يا بازبينة عملكردي اســتفاده 
مي كنيم؟

اگر برگة مشــاهدة نشان داد كه عملكرد دانش آموز رشد 
داشته است، آخرين قضاوت كه طبيعتًا بهترين آن هاست، 
مالك قضاوت قرار مي گيرد و در صورتي كه مشاهدات معلم 
نشــان داد كه روند مشخصي در پيشرفت دانش آموز ديده 
نمي شود، قضاوت براســاس ميانگين ارزشيابي هاي كيفي 

انجام مي شود.

  انواع برگه هاي مشاهده رفتار عملكردي (نمونه اول) و 
توضيحاتی در مورد اجزاي آن

جدول ۱
يادداشت معلم: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
انتظارات يادگيری: در اين ســتون معلم با توجه به خرده 
اهدافي كه اندازه گيري آن ها نيازمند مشاهدة رفتار فراگير 

است اهداف مورد نظر را يادداشت مي كند.
يادداشت معلم: در اين قسمت معلم مي تواند موارد خاصي 
از مشاهدات خود را دربارة دانش آموزان، كه در ستون انتظار 

آورده شده است، بيان كند. يادداشت ها ممكن است كه به 
نكات قوت و ضعف دانش آموزان مرتبط باشد.

برگ مشــاهدة رفتار قابل انعطاف است و مي توان آن را 
به صــورت ديگري بيان كرد؛ براي مثــال انتظارات معلم از 

دانش آموزان كالس خود.
• نمونه دوم برگه مشاهدة رفتار

جدول ۲

يادداشت معلم: جمشيد در مهارت های نوشتاری 
ضعيف است. رضا در حال تالش است.

 نمونة سوم برگه مشاهدة رفتار

 نمونة چهارم برگة مشاهده رفتار
جدول ۳

2-1. طرح هاي )پروژه( دانش آموزي
طرح  يا پروژة دانش آموزي به فعاليت هايي گفته مي شود 
كه براســاس هدف هاي برنامه درسي طراحي مي شود و تا 
حدودي پيچيده تر از تكاليف معمولي است و دانش آموزان 
مي تواننــد آن را به صورت انفرادي و يا گروهي انجام دهند. 
موضوع فعاليت  مي تواند توســط معلم يا دانش آموز و يا با 
همفکری هر دو انتخاب شــود. محل انجام فعاليت ممكن 
است كه كالس، خارج از كالس يا تركيبي از اين دو باشد.

انتظارات يادگيري با توجه با عناصر 
و عرصه هاي تربيت

گروه چهارمگروه سومگروه دومگروه اول

٭٭: نيازمند تالش٭: در حال تالش: در حد انتظار: باالتر از حد انتظار

اهداف رفتاري مورد انتظار در ارتباط با عناصر 
و عرصه هاي تربيتي

جعفرمهديرضاحسينمحسنعلي

٭٭٭توانايي در نوشتن مطلب دربارة يك موضوع

٭توانايي خواندن صحيح يك درس

جدول۱

جدول۲

جدول۳
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چرا از طرح  )پروژه( استفاده مي كنيم؟
استفاده از طرح  (پروژه) موجب شناسايي پديده ها، نهادها، 
عملكردهــاي آن ها، آداب و رســوم و تعامل با محيط هاي 
مختلف مي شود و براي دانش آموزان فرصتي فراهم مي كند تا 
مهارت هاي تحقيق، ارتباط با افراد و نهادها و توانايي برخورد 
با مسايل زندگي را كسب كنند. براي اينكه اين فعاليت ها به 
نتايج با ارزشي برسد، بايد اوًال دانش آموزان در مسير صحيح 
هدايت شــوند تا از طريق شناخت مسئله، طراحي تحقيق 
براي حل آن، تقسيم كار، گردآوري اطالعات و تنظيم گزارش 
با مهارت هاي علمي در حل مسائل آشنا شوند، و فرايند كار 
به درستي انجام گيرد، ثانيًا بازخورد ارزشيابي به دانش آموزان 

سازنده و در جهت پيشرفت و رشد او باشد.

منافع اســتفاده از روش طرح ها (پــروژه) براي 
دانش آموز/ دانش آموزان

1  پرورش مهارت هاي تحقيق، حل مســئله و همكاري 
گروهي؛

2  افزايــش اعتمادبه نفــس در دانش آمــوزان، به ويژه 
در افــرادي كه در روال آموزش ســنتي و انجام تكاليف و 

امتحانات كتبي مشكل دارند؛
3 افزايش توانايي گزارش نويســي، شــناخت عاليق و 

استعدادهاي خود؛
4 دست يافتن دانش آموزان به يادگيري در حد تسلط.

منافع استفاده از طرح ها (پروژه) براي معلم
1  شناخت استعدادها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان؛

2 شناسايي نقاط قوت و ضعف افراد؛
3  فرايند يادگيري با انگيزة بيشتر و روحيه بهتري پيش 

مي رود.

طرح ها و پروژه هاي دانش آموزي را چگونه ارزشيابي كنيم:
قضاوت درخصوص طرح هــا و پروژه  هاي دانش آموزي با 

توجه به معيارهاي زير صورت مي گيرد:
1  درك درست از اهداف طرح يا پروژه؛

2 طراحي فعاليت ها و مراحل كار؛
3  شيوه انجام كار؛

4 اصالت كار؛
5  ميزان همكاري گروهي؛

6 نحوة ارائه گزارش.

3-1. آزمون عملكردي چيست؟
آزمون عملكردي، آزموني اســت كه آموخته هاي فراگير 
را در حيطه هــاي مختلف در عمل به كار مي گيرد تا فراگير 
نشان دهد چه انداز ه در كاربرد آموخته هايش تواناست. اين 
آزمون بر فرايندهاي يادگيري در سطوح مختلف تحصيلي 
تأكيد دارد. فلســفة اســتفاده از اين آزمون آن اســت كه 
گفته مي شود اگر پرورش توانايي كاربرد آموخته ها توسط 

مشاهدة معلم از رفتار دانش آموزاندرجة موفقيت

روحية همكاري علي باال است.عالي

محسن تالش مي كند تا با گروه بيشتري همكاري كند.خوب

جعفر به وظايف محوله توجه دارد.ضعيف

نام دانش آموز: .............................. موضوع درس: .......................... كالس: ...................... تاريخ: .................

انتظارات: عالي (۴) ـ خوب (۳) ـ در حال تالش (۲) ـ نيازمند تالش (۱)

۱. تفكر 

۲. ايمان، باور و عاليق

۳. علم

۴. عمل

۵. اخالق

نام و نام خانوادگي:                                 مدت: ۲۰ دقيقه

روي ميز شما اين وسايل وجود دارد: 

خميرهاي رنگي مختلف، خط كش 

با استفاده از خميرهاي رنگي يك گسل بسازيد.

مراحل انجام كار را در اينجا بنويسيد.

نظر معلم پس از انجام كار:
۱. كار به صورت درست انجام شده است.

۲. اندازه ها دقت الزم را دارد.
۳. درست نمايش داده شده است.

۴. ساخت پديده در پنج دقيقه انجام شده است.
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دانش آموزان يكي از اهداف برنامه هاي درســي است، پس 
دانش آموزان بايد در اين حيطه هم ارزشيابي شوند.

انجام فعاليت آزمايشــگاهي، ســاخت يك وسيله، تهيه 
يك نقشة ساده، توليد يك روزنامه ديواري، مطالعة فرايند 
رشــد يك گياه، مراجعه به محيط هاي خارج از مدرسه در 
جمع آوري اطالعات، ايراد يك سخنراني دربارة حل مسائل 
ترافيكي، برگــزاري يك تئاتر دانش آمــوزی، همه و همة 
نمونه هايي از تكاليف عملكردي هستند. آزمون عملكردي 
ممكن است كوتاه مدت يا بلندمدت باشد و معموًال بخشي 
از ارزشيابي تكويني اســت. اثبات انجام يك كار و يا انجام 
يك فعاليت آزمايشــگاهي ممكن است بخشي از ارزشيابي 

پاياني باشد.

چرا بايد از آزمون عملكردي استفاده كنيم؟
در فلسفه آموزش سازنده و رشد دهنده، مهم ترين مسئله، 
مشــاركت دادن دانش آموزان در تشــكيل و تعيين هدف 
فعاليت هايي اســت كه در فرايند يادگيري او به كار گرفته 
مي شود. هنگامي كه فعاليت هاي عملي و آزمون عملكردي 
جــاي خود را در برنامه ســنجش دانش آموزان باز كند، به 
دانش آموز اين پيام مهــم را مي دهد كه آموخته ها زماني 
ارزش دارد كه از محدودة ذهن خارج شده و در عمل به كار 
گرفته شــود. اين نوع سنجش باعث مي شــود دانش آموز 
يادگيري را در متن دنياي واقعي تجربه كند و نســبت به 
آنچه مي آموزد، احساس نياز كند و رغبت بيشتري از خود 

نشان دهد.

نوبت دومنوبت اولدرسفصلدروس و بارم اهداف و عملكردرديف

۱
محتواي توليدات رسانه اي را تحليل و پيام هاي آشكار و 

پنهان آن ها را درك مي كند.
۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱

 ،۱۱ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲

۲
بازنمايي ها و كليشه  ها را در توليدات رسانه اي تشخيص 

مي دهد.
۲۶ ،۵ ،۴

۳
روش ها و فنون اقناع را در توليدات رسانه اي تشخيص 

مي دهد.
۲۸ ،۷

۳۹فرستندة پيام را تشخيص مي دهد.۴

۵
توانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رســانه اي را 

دارد.
۱۰ و ۳۱۱

۶
ويژگي ها و نشــانگرهاي مخاطب فعــال و منفعل را 

مي شناسد.
۴۱۳

۷
حقوق خــود در برابر رســانه ها و مصاديــق آن ها را 

مي شناسد.
۴۱۴

۸
مؤلفه هاي ســبك زندگــي در توليدات رســانه اي را 
تشــخيص مي دهد و آن ها را با ارزش ها و هنجارهاي 

جامعه مقايسه مي كند.
۵۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵

۹
براي مديريت مصرف بهينه از رسانه ها، اصول و قواعدي 

براي خود وضع مي كند.
۶۲۲ ،۲۱

۱۰
بي اخالقي هاي رســانه اي را در توليدات و جريان هاي 

۶۲۳رسانه اي تشخيص مي دهد.

۰۰جمع نمرات
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مزاياي استفاده از آزمون عملكردي چيست؟
 فرصت هايي را براي كاربرد دامنة وسيعي از مهارت ها از 

جمله مهارت هاي تحقيق فراهم مي كند؛
 فرصت هايي را براي طرح پرسش هاي بازـ  پاسخ فراهم 

مي كند؛
 امكان رشــد تفكر نقاد و توان نقدپذيري دانش آموز را 

افزايش مي دهد؛
 فرصت هايي براي ارائه كارهاي خالق توسط دانش آموزان 

فراهم مي كند؛
 بين آموخته هاي دانش آمــوز در كالس و آنچه كه در 

دنياي واقعي به كارش مي آيد، ارتباط برقرار مي شود.

انواع آزمون ها عملكردي كدامند؟
اين آزمون ها چهار دسته به شرح زيراند:

 آزمون عملكردي كتبي۱ 
 آزمون شناسايي۲

 آزمون عملكردي در شرايط شبيه سازي شده۳
 آزمون نمونه كار۴

آزمون عملكردى كتبي
اين آزمون عمدتًا بر كاربــرد آموخته ها در موقعيت هاي 
عملي يا شبيه سازي شده تأكيد دارد. براي مثال نوشتن يك 
داستان كوتاه، ترسيم يك نمودار ستوني، طراحي سيم كشي 

يــك اتاق كــه در آن با يك كليد بتــوان هواكش و چراغ 
روشنايي و با كليد ديگر ماشين رختشويي را روشن كرد.

آزمون شناسايي
زماني كه از دانش آموزي خواسته مي شود وسايل و مراحل 
انجام يك آزمايش شيمي را مشخص كند، تلفظ درست يك 
كلمه را در زبان انگليسي يا عربي تشخيص دهد، و يا مراحل 
ساخت يك وسيله را نام ببرد، در واقع او در معرض آزمون 

شناسايي قرار می گيرد.

آزمون عملكردي در شرايط شبيه سازي شده
در اين آزمون از فراگير خواسته مي شود تا در يك موقعيت 
شبيه سازي شده يا خيالي، همان اعمالي را انجام دهد كه 
در موقعيت هاي واقعي ضروري اند. مثًال شيوه هاي كاري كه 
براي كمك به يك مصدوم انجام داده مي شود و انجام تنفس 

مصنوعي بر روي يك مصدوم از جمله اين آزمون هاست.

آزمون نمونه كار
در اين روش ســنجش در محيط طبيعي و واقعي صورت 
مي گيرد. بــراي مثال آزمون دقت دانش آموز در كار با مواد 
شيميايي، كابرد ابزار، ساخت يك وسيله واقعي، ترجمه يك 

متن انگليسي، از جمله اين آزمون هاست.

آزمون هاي عملكردي چگونه طراحي مي شوند
در طراحــي آزمون هاي عملكردي معموًال بايد به ســه 

قسمت اصلي توجه شود. اين سه قسمت عبارتند از:
 تكليف عملي 
 برگة ارزشيابي

 سيستم نمره گذاري
تكليف عملي: بدنة اصلي آزمون عملكردي فعاليتي است 
كه معلم طراحي مي كند تا دانش آموز در آن درگير شــود 
يا ممكن اســت دانش آموز را با مشكلي مواجه سازد و از او 

بخواهد كه راه حلي ارائه كند.
براي مثال؛

ـ متــن اماليي زير اشــكاالتي دارد، آن ها را پيدا كنيد و 
سپس متن را تصحيح كنيد. 

ـ متــن اين نامه غلط هاي دســتوري دارد آن را تصحيح 
كنيد. 
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ـ اين متن فارسي را به التين ترجمه كنيد.
ـ حجم اين پارچ آب را هر طور مي دانيد محاسبه كنيد.

برگه ارزشيابي: دانش آموز، ايده، راه حل، شيوه كار، نقشه 
كار، و.... را روي برگه ارزشيابي منعكس مي كند.

سيســتم نمره گذاري: معلم با توجه به هدف هاي آزمون 
عملكردي كه از قبل مشــخص اســت، معيار ارزشيابي را 

مشخص مي كند.

آزمون هاي عملكردي را چگونه ارزيابي 
كنيم؟

نخســت الزم است معيارهاي ارزشــيابي تهيه شود. اين 
معيارها بســته به اينكه كوتاه مدت يا بلندمدت باشند فرق 
مي كنــد. مالك هاي ارزيابي بهتر اســت حاصل همفكري 
معلــم و دانش آموز باشــد، زيرا اگر دانش آمــوز در تعيين 
استانداردها مشاركت داده شود، در مورد اطالعاتي كه از كار 
او جمع آوري مي شــود، احساس مالكيت مي كند و آن ها را 
بهتر مي پذيرد. از سوي ديگر نبايد همه دانش آموزان با يك 
رشته مالك هاي از پيش تعيين شده سنجيده شوند و الزم 
است كه در هر شرايط تفاوت هاي فردي در نظر گرفته شود.
نمره نهايي هر دانش آموز بايد ميانگين دو نمره باشد، يكي 
نمرة تالش وي در مقايسه با گذشتة خودش، و ديگري نمرة 
نتيجه كار او كه بر مبناي استانداردهاي از پيش تعيين شده 

به وي تعلق مي گيرد.
در صورتي كه معيار ارزشيابي از نوع كيفي باشد به جاي 

نمره مي توان از انواع عبارات توصيفي استفاده كرد:
 عالي ـ خوب ـ متوسط ـ ضعيف

 بيش از حد انتظارـ  در حد انتظارـ  كمتر از حد انتظار
 كاملـ  قابل قبولـ  ناتمام

  كامًال مرتبطـ  تا حدي مرتبطـ  نامربوط 
  عالي ـ خوب ـ در حال تالش ـ نيازمند تالش

فعاليت هاي عملكــردي كوتاه مــدت مي تواند به صورت 
ايســتگاهي طراحي شــود؛ يعني معلــم فعاليت هايي را 
طراحي  كند و دستورالعمل انجام آن ها را به همراه وسايل 
الزم در روي ميزهــاي مختلف بگــذارد تا دانش آموزان در 
يك روز معين، كه معموًال زمان آزمون هاي پاياني اســت، 
اين فعاليت ها را انجام  دهند. هدف اين شــيوه، ارزشــيابي 
از مهارت هايي اســت كه ارائه آن ها زمان بر نيســت، مثًال 
بستن يك مدار، رسم يك نمودار، طبقه بندي مواد مختلف 
براساس يك مدل معين، تعيين مساحت يك شكل نامنظم، 

ساخت يك دماسنج و...

 نمونه آزمون سنجش عملكرد درس جغرافيا

4-1. ارزش يابي فرايندي
ارزش يابي فرايندي مجموعه اي از پروژه ها و تكاليف داده 
شده به دانش آموزان با ارزش يابي توانايي حل مسئله، تفكر 

انتقادي، قدرت تبيين و... در آن ها است. 
در ارزش يابي فرايندي، تحليل عملكرد يادگيرنده كمك 
خواهد كرد تا يادگيرنده و معلم مشكالت آموزش و يادگيري 

را شناسايي نموده و براي رفع آن ها اقدام كند.
اين نوع ارزش يابي به شــيوه هاي گفتاري، نوشــتاري و 
عملكردي و يا استفاده از انواع ابزارهاي يادگيري و سنجش 
مانند بحث و گفت وگو، ارائه پاســخ دادن به پرســش هاي 
كتبي، اجــراي طرح هاي (پروژه هاي) پژوهشــي و... مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
ارزش يابِي فرايندي بــه ارزش يابي از جانب معلم محدود 
نمي شــود، بلكــه يادگيرنده در كنــار ارزش يابي معلم، به 
خــود ارزش يابي فردي، گروهي و كالســي مي پردازد و از 
ايــن طريق نقاط قوت و ضعف خويش، گروه و كالســي را 
كه در آن عضويت دارد روشــن مي ســازد. نتايج اين نوع 
ارزش يابي، ميزان تحقق هدف ها را در هر مرحله از آموزش و 
يادگيري نشان مي دهد و بازخورد آن زمينة اصالحات الزم 

جدول بارم بندي كيفي جغرافيا پايه دهم

حيطه
افعالي كه معموًال در طراحي سؤال 

به كار مي روند
نمره

جمع آوري و به خاطر آوردن

پرسش هاي نام بردن، شمردن، جور 
كردن، وصل كردن، به خاطر آوردن، 
اصطالحات،  تعريف  كردن،  بازگويي 
انتخاب كردن از ميــان چندگزينه، 

بيان كردن، شرح دادن و...

حداكثر ۹

پردازش

پرســش هاي مقايســه كردن، بيان 
دليــل و علت، طبقه بنــدي كردن، 
بازشناســي كردن، محاسبه كردن، 

تجزيه و تحليل كردن و...

حداقل ۷

كاربرد و سطوح باالتر

به كار بردن مفاهيم در موقعيت هاي 
جديد، پيش بينــي كردن، اظهارنظر 
كردن، پيشنهاد دادن، قضاوت كردن 

و...

حداقل ۴

۲۰جمع
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در برنامه ريزي درســي، مواد آموزشي، رسانه ها، روش هاي 
تدريس و فرايند ارزش يابي را فراهم مي سازد. 

2. مقدمات تغيير در شيوه هاي ارزش يابي 
برخي از كتاب هاي درسي دورة دوم متوسطه

بــه دنبال تغيير برنامه ها و رويكردها در تأليف كتاب هاي 
درسي و به تبع آن تغيير در روش هاي ياددهي ـ يادگيري 
طبيعي است جهت دســت يابي به اهداف پيش بيني شده، 
تغييري در تدوين بارم بندي كتاب ها و شيوه هاي ارزش يابي 
نيز صورت پذيــرد كه به اجمال به برخي از آن ها اشــاره 

مي شود.
1 جايگزيني ارزش يابي فرايندي به جاي آزمون  سنتي. 
آزمون  سنتي به دليل ساختار خود به خواست و نياز افرادي 
غير از آزمون شونده پاسخ مي دهد و اغلب به رتبه بندي كردن 
دانش آموزان مي انجامد. در اين نوع آزمون  دانش آموز منفعل 
اســت و آن چه را كه به او القا شــده است بازپس مي دهد. 
در اين آزمون از او مي خواهند به ســؤال هايي جواب دهد يا 
مسايلي را حل كند كه هرگز دوباره با آن ها روبه رو نخواهد 
شــد. از طرف ديگر  ارزش يابي سنتي آزمون محور است و با 
خود مشكالتي مانند پديده تقلب، اضطراب، تأكيد بر بخشي 
از مطالب، عدم ارايه بازخورد واقعي به دانش آموز، بي توجهي 
به خالقيت و حس پرسش گري دانش آموزان را همراه دارد. 
جهت حل مشكل، ارزش يابي فرايندي جايگزين و پيشنهاد 
شده اســت. در اين صورت هدف ارزش يابي بهبود و اصالح 
آموزش است و تعيين مي كند كه چه چيزي، به چه كسي، 
در چه زماني، به چه منظــوري و چگونه بايد آموزش داده 
شود تا رفتارهاي منطبق با اهداف و مطلوب فرا گرفته شود.  

بارم بندي و شيوه ارزشيابى درس تفكر و 
سواد رسانه اي ـ پايه دهم

بارم بندي درس تفكر و سواد رسانه اي دوره دوم متوسطه 
ـ سال تحصيلي ۹۶ ـ ۱۳۹۵

نمره گذاری اين درس براساس نظام نمره گذاري ۲۰ نمره اي 
است. ۲۰ نمره به ارزشيابي مستمر و ۲۰ نمره به ارزشيابي 

تراكمي تخصيص مي يابد. توزيع نمره به شرح زير است.
 ۱۰ نمره مشاهدة رفتار

 ۸ نمره مشــاهده رفتار دانش آموز در تحليل توليدات 
رسانه اي در فرايند يادگيري در مدرسه که توسط معّلم داده 

می شود.

 ۲ نمره مشــاهده رفتار فرزند در بهره مندي و تحليل 
توليدات رســانه اي در خانه توســط اوليا (اوليا نمره دهنده 
نيستند بلكه برگه ارزيابي مختص اوليا را تكميل مي كنند، 
به تكميل برگه ارزيابي توســط اوليا نمره داده مي شــود. 
درصورتی کــه اوليا فاقد چنين توانايي باشــند ۱۰ نمره به 

مشاهده رفتار توسط معّلم اختصاص مي يابد.)
۱۰ نمره ارزيابي تکاليــف و طرح ها (پروژه) توليد پيام 

رسانه اي
 ۸ نمره توسط معّلم 

 ۲ نمــره به فّعاليت هايي كه با همكاري اوليا  و مربيان 
انجام و توسط گروه داوري اوليا و مربيان ارزيابي مي شود.
مجموع اين نمرات ۲۰ نمره مستمر را تشکيل می دهد. 

توجه: برگه هاي پيشــنهادي و انتظارات عملكردي مورد 
توجه در ارزشــيابي مســتمر در كتاب راهنماي معلم اين 

درس ارائه شده است.
۲۰ نمره آزمون عملكردي پايان نوبت اول تحصيلي

در آزمون عملكردي در روز مشــخصي در زمان امتحانات، 
دانش آموزان محتوای توليدات رسانه اي جديد ارائه شده براي كل 
كالس (فيلم، تصوير، متن، شعر و...) را براساس سؤاالت مطرح 
شده در برگه آزمون تحليل كرده و پاسخ هاي خود را به صورت 
كتبي در برگه امتحاني مي نويســند. برگه هاي پاســخ مانند 

برگه هاي امتحاني ساير دروس در مدرسه نگهداري مي شود. 

بارم بندي پيشنهادي آزمون عملكردي نوبت 
اول و دوم سال تحصيلي

نمونة سؤاالت آزمون عملكردي
 نمايــش قطعه اي فيلم، تصوير، بــازي ويدئويي جديد 
توسط معلم و تحليل آن توسط دانش آموز به صورت كتبي 

در برگة آزمون
 ارائة اخبار روز از چند منبع توســط معلم و مقايسه و 

تحليل آ ن ها توسط دانش آموز به صورت كتبي
 ارائة بخشــي از متن يك مقاله، داســتان و... در برگة 

آزمون و تحليل آن ها توسط دانش آموز به صورت كتبي
 ارائــة يک مطالعة موردی در برگــة آزمون و تحليل و 
استخراج نکات کليدی و ديدگاه های موجود در آن توسط 

دانش آموز
 ارائة چند مطالعة موردی در برگة آزمون و مقايسة نکات 

کليدی و ديدگاه های موجود در آن ها توسط دانش آموز
 و...
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بارم بندي درس هنر
دورة دوم متوسطهـ  سال تحصيلي ۱۳۹۵-۹۶

نكات قابل توجه
الف. ارزشيابي اين كتاب به صورت فرايندمحور است.

ب. دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدريس مي شود.
ج. رعايت تقدم و تأخر تدريس پودمان ها با توجه به پيوستگي مطالب برعهده معلم خواهد بود.

عناوين پودمان هاي كتاب
مشاهده تحقق اهداف

(ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم)
نمره

پودمان (۱) 
مفهوم زيبايي و هنر

۴شركت در بحث و گفت وگوهاي كالسي و فعاليت در گروه۱

۴ارائه ايده هاي خالقانه

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين نشده از سوي معلم۲

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۲)
خالقيت هنري

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين شده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه

۴رعايت عناصر زيبايي شناسي در خلق اثر هنري

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۳)
تحليل آثار هنري

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين نشده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه و فعاليت هاي داوطلبانه در حفظ ميراث فرهنگي

۴تحليل آثار هنري۳

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۴)
هنر، ميراث فرهنگي و سبك زندگي

۴شركت در بحث و گفت وگوهاي كالسي

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين شده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه و فعاليت هاي داوطلبانه

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع
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درس تاريخ؛ ايران و جهان باستان، رشته ادبيات و علوم انساني، پايه دهم
بارم بندي كيفي

نمرهنوع پرسشرديف

۱

به خاطر آوردن؛ مانند:
پرسش هاي كوتاه پاسخ؛ جور كردني؛ چندگزينه اي؛ صحيح و غلط؛ تكميل كردني (جاخالي)

توجه: ۱. در سؤال هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس يا نوع باشد. 
۲. طراحي ســؤال هاي تكميل كردني يا جالي خالي توصيه نمي شود، چنانچه تمايل به طرح چنين پرسش هايي 
داردي، واژگان و يا اصطالحات مهم حذف شده را در پرسش نامه درج نماييد و از دانش آموزان بخواهيد كه واژه يا 

اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند.

حداكثر ۳

حداكثر ۳تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي؛۲

حداكثر ۵توصيف، فهرست و طبقه بندي اجزا يا ويژگي هاي پديده هاي تاريخي؛۳

حداقل ۸تلخيص، تشريح و تحليل زمينه ها، علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي پديده هاي تاريخي؛ ۴

۵
مقايسة پديده هاي تاريخي (نقش و عملكرد شخصيت ها؛ شرايط ظهور و سقوط تمدن ها و حكومت ها؛ رويدادها 

و تحوالت مهم و...)؛
توجه: محتواهاي مقايسه شده مي تواند مربوط به درس ها و فصل هاي مختلف باشد و نه صرفًا يك درس يا فصل

حداقل ۲

۶

كاربست شواهد و مدارك تاريخي (نقشه ها، نمودارها، آثار و بناها، كتيبه، اسناد، متون) و استخراج و استنباط 
داللت هاي آن ها؛

توجه: در طراحي چنين سؤال هايي، يك يا چند مورد از شواهد و مدارك تاريخي را در پرسش نامه ارائه و ذيل آن 
پرسش هايي را طرح نماييد.

الزم به توضيح اســت كه شواهد و مدارك تاريخي مي تواند از خارِج كتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه 
كامًال مرتبط با محتواي آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارك كتاب درسي باشد.

حداقل ۳

۷

اظهارنظر و قضاوت؛ 
توجه: اظهارنظر و قضاوت مي تواند دربارة شخصيت هاي بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي، آثار و بناهاي 
باستاني موجود در سايت هاي تاريخي و موزه ها كه مورد بازديد دانش آموزان قرار گرفته و يا موضوع هايي كه راجع 

به آن جست وجو و پژوهشي كرده اند، انجام شود.
الزم به يادآوري اســت كه هدف از اين گونه پرســش ها، دســتيابي دانش آموزان به پاسخي يكسان نيست و لذا 
ارزش گذاري و تخصيص نمره به پاسخ هاي چنين سؤال هايي براساس تناسب جواب با پرسش و نحوه استدالل و 

ساماندهي مطلب انجام شود.

حداكثر ۲

پايانيمستمرانتظارات عملكردي زيست پايه دهمرديف

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۴-۲اجراي آزمايش، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش۲

۴-۴۲-۲تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... ۳

۳-۲انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات (طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و تحليل، ارائه گزارش)۴

۵
مشــاركت و تعامل در فرايند آموزش (انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشــگاهي، مشاركت در بحث هاي 

گروهي، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي)
۴-۶

۷-۳۴-۱پاسخ به پرسش هاي مفهومي (كاربرد، استدالل و قضاوت)۶

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۳-۱حل مسائل در شرايط جديد (كاربرد و استدالل)۸
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رديف
انتظارات عملكردي 

فيزيك پايه دهم
پايانيمستمر

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۲
اجــراي آزمايــش، ثبــت داده هــا، 

نتيجه گيري و ارائه گزارش
۲-۴

۳
تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، 
نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... 

۲-۴۲-۴

۴
انجام تحقيــق و جمع آوري اطالعات 
(طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و 

تحليل، ارائه گزارش)
۲-۳

۵

فراينــد  در  تعامــل  و  مشــاركت 
آموزش (انجــام فعاليت هاي عملي و 
بحث هاي  در  آزمايشگاهي، مشاركت 
گروهــي، كنجكاوي علمــي و طرح 

پرسش هاي مفهومي)

۴-۶

۶
پاسخ به پرسش هاي مفهومي (كاربرد، 

استدالل و قضاوت)
۱-۳۴-۷

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۸
حل مسائل در شرايط جديد (كاربرد 

و استدالل)
۱-۳

پايانيمستمرانتظارات عملكردي شيميرديف

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۲
اجراي آزمايش، ثبت داده ها، نتيجه گيري 

و ارائه گزارش
۲-۴

۳
تجزيــه و تحليل داده ها، رســم نمودار، 

نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... 
۲-۴۲-۴

۴
انجام تحقيــق و جمــع آوري اطالعات 
(طراحــي، اجرا، ثبت داده هــا، تجزيه و 

تحليل، ارائه گزارش)
۲-۳

۵

مشــاركت و تعامــل در فرايند آموزش 
(انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي، 
مشاركت در بحث هاي گروهي، كنجكاوي 

علمي و طرح پرسش هاي مفهومي)

۴-۶

۶
پاسخ به پرســش هاي مفهومي (كاربرد، 

استدالل و قضاوت)
۱-۳۴-۷

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۸
حل مسائل در شــرايط جديد (كاربرد و 

استدالل)
-۱-۳

2 نوع بارم بندي و شــيوة ارزش يابي به گونه اي طراحي 
شده اســت كه تأثير تغيير رويكرد برنامه ها و رويكردهاي 
جديد را به خوبي نشان داده و قابل لمس مي باشد. به عنوان 
مثال هنگامي كه بارم بندي كيفي صورت مي گيرد، توصيف 
كيفيت آن با توجه به ســطوح عملكردي و نوع ســؤاالت 
(ســؤاالت تركيبي، عملكردي، پژوهشي، فرايندي و...) كه 
مســتلزم كاربست در موقعيت هاي جديدن، به خوبي نشان 
داده مي شــود. به عبارت ديگر بارم بندي براساس انتظارات 

عملكردي صورت مي گيرد. 

3 تغيير ســوم، طراحي ســؤاالت و بارم بندي بر مبناي 
انتظارات عملكردي است. از جمله آن مي توان به مصاديق 

زير اشاره كرد.

4  تغيير چهارمي كه در بارم بندي دروس صورت گرفته 
بازة نمرات است. بدين صورت نمرات از حالت قطعي به يك 
بازه اي كه كف آن صفر و سقف آن از ۱/۵ نمره كمتر نباشد، 
تنظيم و پيشــنهاد شده است. در اين حالت ديگر برخي از 
دروس محكوم به ارزش نمره گذاري در حد ۰/۵ نمي باشند 
و به تبع آن بازة انتخاب ســؤاالت نيز طبق فصول مشخص 
خواهد شــد. (به بارم بندي دروس شيمي ۱، زيست ۱ و... 

مراجعه كنيد).

پي نوشت ها
1. Paper and pencil performance test
2. Identification test
3. Simulated performance test
4. Work sample
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در دنياي امروز، با توجه به مشكالت و چالش هاي 
زندگي و پيشرفت چشمگير تكنولوژي  و فناوري هاي 
نوين به ويژه فنــاوري اطالعات و ارتباطات، تربيت 
ديني بيش از ديگر ســاحت هاي تعليم وتربيت در 
نظام آموزش وپرورش اهمّيت يافته است و مي تواند 
بيش از پيش آرامش روحي و رواني به انسان هديه 
كند؛ همچنين مي تواند تســهيل كنندة شكوفايي 

استعدادها و زمينه ساز گرايش به كمال باشد.

علي اكبر روشندل علم وهنر ياددهي-يادگيري

جايگاه تربيت ديني
 در كتاب هاي درسي با 
توجه به اسناد تحولي و 
تأكيد بر دورة متوســطه

گذشته از برنامة درسي كه مهم ترين ركن تربيت 
در نظام آموزش رسمي اســت، كتاب درسي نيز، 
آموزش وپرورش،  برنامه هاي  اصلي  عنصر  به عنوان 
همواره مورد توجــه برنامه ريزان، مؤّلفان، مربيان و 

نظريه پردازان آموزش قرار دارد.
اين توجه ناشي از اين حقيقت است كه هر اندازه 
اهداف نظام آموزش وپرورش و همچنين برنامة درسي 
مطلوب، دقيق و مشخص باشد اگر در ابزار مناسبي 
مانند كتاب درسي منعكس نشود، نتيجة قابل قبولي 
نخواهد داشــت. از اين روست که آموزش وپرورش 
مهم ترين پايگاه تربيت و کتاب درســی مؤثرترين 
منابعی هســتند که در شکل گيری شخصيت دينی 

افراد نقش بسزايی ايفا مي كنند. 
نگارنده اميدوار است با استناد به اسناد تحّولي كه 
مبناي برنامه اي جامع و راهبردي براي ساماندهي 
بهينة برنامه هاي درسي و توليد محتواي آموزشي 
در دوره هاي مختلف يادگيري است، از طريق اين 
نوشتار نوع نگاه به معلم، مواّد آموزشي، مدرسه، 
كالس درس و دانش آمــوز در تمامــي حوزه ها 
تأليف كتاب هاي درســي  و  تهّيه  به ويژه حوزة 
تغيير يابد و با تدارك فرصت هاي تربيتي متنّوع و 
جامع براي دانش آموز، شايستگي هاي الزم را در 
جهت درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار 
اسالمي كسب نمايد كه پيامد آن تعالي هويت او 
و دست يابي به مراتبي از حيات طّيبه خواهد بود.

کليدواژه ها: تربيت دينی، برنامه درســی، کتاب  درسی، 
دورة متوسطه 

تعريف تربيت ديني 
برای مشــخص شدن تعريف تربيت دينی ابتدا الزم است 
تعريــف روشــنی از دو جزء اين تركيــب، يعني «دين» و 
«تربيت» داشته باشــيم و سپس به تعريف تربيت دينی و 

ارتباط آن با برنامه های درسی بپردازيم.
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تربيت

كلمة تربيت از ريشه «َرَبَو» به معنای زيادت، فزونی، رشد 
و برآمدن گرفته شده است. در فرهنگ الروس اين كلمه به 
معناي فّني براي پــرورش نيروهاي طبيعي، عقلي، ادبي و 
هنري انسان ترجمه شده كه معناي ديگر آن  پرورش است. 
(فرهنگ الروس، ۱۳۷۲). تربيت در هر مکتبی، با توجه به 
نگاه آن مکتب به انسان، تعريف متفاوتي دارد. برخی تربيت 
را پرورش دادن و به فعلّيت درآوردن اســتعدادهای بالقّوه 
در يك شــيء می دانند. در اين ديدگاه كاربرد واژة تربيت 
فقط در مورد جانداران صحيح اســت؛ زيــرا غيرجانداران 
را نمي تــوان به مفهوم واقعي تربيت كــرد. با توجه به اين 
تعريف معلوم مي شــود كه تربيت موجود جاندار بايد تابع 
و پيرو فطرت، طبيعت و سرشــت آن موجود باشد. اگر بنا 
باشد جانداري شكوفا شود بايد كوشيد تا استعدادهايي که 
در او هســت بروز كند. بنابراين، تربيت در انسان به معنای 
پرورش دادن استعدادهاي او است. اين استعدادها در انسان 
عبارتند از استعداد عقلي (علمي و حقيقت جويي)، استعداد 
اخالقي (وجدان اخالقي)، اســتعداد ديني (حس تقّدس و 
پرستش)، استعداد هنري يا ُبعد زيبايي و استعداد خّالقّيت، 
ابتكار و ابداع (مطهری، ۱۳۸۵). در ســند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش نيز تربيت ابعاد گوناگوني دارد و از آن ها با 
عنوان ساحت هاي تربيت ياد مي شود. اين ساحت ها به شش 
قسمت تقسيم شده اند كه با عنوان؛ ساحت های شش گانة 
تربيت دينی و اخالقی؛ تربيت سياسی و اجتماعی؛ تربيت 
زيســتی و بدنی؛ تربيــت هنری و زيباشــناختی؛ تربيت 
اقتصــادی و حرفه ای؛ تربيت علمی و فّنــاوری نام گذاری 
شده اند و تعليم وتربيت دانش آموزان براساس آن ها صورت 
خواهــد گرفت. به بيــان ديگر، رســالت آموزش وپرورش 
براســاس ســند تحول بنيادين تربيــت دانش آموزان در 
ساحت های شش گانه فوق است تا در نهايت افرادي در تراز 

نظام جمهوری اسالمی بار آيند.
در ســند مبانی نظری تحّول بنيادين نظام تعليم وتربيت 
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی نيز تربيت عبارت  است 
از: «فرايندی تعاملی که زمينه ساز تکوين و تعالی پيوسته 
هوّيت متربيان به صورت يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار 
اســالمی و به منظور هدايت دانش آموزان در مسير آماده 
شدن جهت تحّقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طّيبه 
در همه ابعاد آدمی اســت.» (مبانی نظری تحّول بنيادين 
نظام تعليم وتربيت رســمی و عمومی جمهوری اسالمی، 

.(۱۳۹۰

دين
دين در زبان فارســی به معنای کيش، آيين و راه و روش 
اســت (معين، ۱۳۷۱). اما در زبان عربی، اين واژه عالوه بر 
معنای آيين و کيش به معنای اعتقاد به قلب و اقرار به زبان، 
فرمانروايی، قضا و دادرســی آمده اســت (فرهنگ الروس، 

.(۱۳۷۲
مفهوم دين، در اصطالح، تعاريف گوناگوني دارد و از ابعاد 
مختلفی مورد توجه مي باشــد. در نظر عامة مردم و حتی 
بسياری از تحصيل کردگان، منظور از دين نوعی پرستش و 
نيايش و تمّسک به بعضی از سلوک و رفتارهای غيردنيوی، 
آخرت گرايانه و دور از قواعد و مناســبات حاکم بر زندگِی 
اين جهان اســت و کارکــرد اصلی آن تهذيــب اخالقی و 
دســتورالعمل های طهارت گرايانه است. قلمرو آن محدودة 
مســائل فردی اســت و دايرة عمل آن نيــز در چارچوب 

پرستشگاه خاصی محدود است (ويسی،۱۳۹۰).
از نظر عّالمة طباطبايی: دين اصول علمی، سنن و قوانيِن 
عملی و روش ويژه ای اســت که ســعادت و صالح دنيوی 
انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حيات حقيقی 
جاودانی او تأمين می کند. از اين رو الزم اســت شريعت در 
برگيرندة قوانينی باشــد که به نيازهای دنيوی انســان نيز 

پاسخ گويد (طباطبايي، ۱۳۶۳).
در بيان قرآن، دين به معنی برنامه و نظام کامل و فراگيری 
است که از  يک ســو بيان کنندة وجود فرمانروا و فريادرس 
مطلقی است که بر اجزا و اعضای پيدا و پنهان هستی احاطة 
همه جانبه دارد و از سوی ديگر نشان دهندة فرمان پذيری و 
بندگِی پناه جويی است که وجود، فرمان، قدرت و احاطة آن 

فرمان روا را پذيرفته است (ويسی، ۱۳۸۵).
جمع بندي نگارنده از تعاريف مطرح شده از دين آن است 
كه: دين مجموعه اي از برنامه هاي عقيدتي و يک سلســله 
دستورالعمل هاي عملي و اخالقي است كه پيامبران از طرف 
خداوند براي هدايت بشر به ارمغان آورده اند و اعتقاد به اين 
عقايد و اجراي آن ها سبب سعادت و خوشبختي انسان در 

جهان مي شود.

از نظر عاّلمة طباطبايى، دين اصول علمى، 
سنن و قوانيِن عملى و روش ويژه اى است كه 

سعادت و صالح دنيوى انسان را هماهنگ و 
همراه با كمال اخروى و حيات حقيقى جاودانى 

او تأمين مى كند
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تربيت ديني
با توجه بــه تعريفی که از دين و تربيت ارائه شــد، بايد 
گفت كه: درباره مفهوم تربيت دينی نيز نظرهای متعددی 
وجود دارد. دائرئ المعارف بين المللی تربيت، تربيت دينی را: 
تدريس منظم و برنامه ريزی شده ای که هدف آن دست يابی 
فرد به اعتقاداتی دربارة وجود خداوند، حقيقت جهان هستی 
و زندگی و ارتباط انسان با پروردگارش و ديگر انسان هايی 
که در جامعه با آن ها زندگی می کند و بلکه با همة آحاد بشر 

است، تعريف می کند (مشايخی راد، ۱۳۸۰).
در جای ديگر تربيت دينی؛ فراهم کردن زمينه شکوفايی 
فطرت توحيدی انســان و تجّلــی آن در عمل عبادی وی 

تعريف شده است (ابوطالبی، ۱۳۸۸).
در يك تعريف جامع و مانع براساس ديدگاه اسالمي، تربيت 
ديني عبارت اســت از: فرايندي تعاملي بين مرّبي (معلم) 
و مترّبي (دانش آموز) كه اين فرايند به دنبال زمينه ســازي 
جهت تكوين و تعالي فطرت انســان و شكل گيري هويت 
متربيان براســاس نظام معيار اســالمي و هدايت آن ها در 
جهت قرب الهي و كسب شايستگي هاي الزم در همة ابعاد و 
مراتب حيات طيبه فردي و اجتماعي است (معافي، ١٣٩٢).

اهميت و ضرورت تعليم وتربيت ديني
تعليم وتربيت در معنای وســيع خود، شامل آموزش هايی 
اســت كه از خانواده شــروع می گردد و از طريق مدرسه، 
جامعــه، محيط زندگــی، مکان های مختلف، رســانه ها و 
دانشگاه ها به صورت رسمی و غيررسمی ادامه می يابد. اّما در 
معنای خاص خود، تعليم وتربيت شامل فرايندهای ياددهی 
ـ يادگيری رسمی در مکان هايی با نام دبستان و دبيرستان 
اســت که به صــورت اجباری و همگانی صــورت می گيرد 

(اسميت، فيليپ جی، ۱۳۷۷).
تعليم وتربيت صحيح می تواند موجبات رشد فردی را در 
ابعــاد مختلف، رفاه جمعی، پرورش اســتعدادهای فردی، 
تحكيــم پايه های زندگــی جمعی، گســترش آرمان های 
مردم  ساالرانه و ايجاد تفاهم ميان افراد انسانی فراهم نمايد، 
زيــرا تعليم وتربيت، هم با دنيای انديشــه ها و هم با دنيای 

فّعالّيت های عملی در ارتباط است و انسان را به انديشه های 
نيك، گفتار نيک و کردار نيك رهنمود می سازد. 

دربارة اهمّيت تعليم وتربيت همين بس كه موجب شكوفا 
شدن اســتعدادها و به فعلّيت رسيدن قواي آدمي و تحّقق 
گوهر وجود او خواهد بود. تربيت صحيح، شــرط الزم براي 
كمال آدمي اســت. اگر آدمي زير نظر مرّبيان الهي تربيت 
شود فرشته خو می گردد، و گاه از فرشتگان هم فراتر می رود 
وگرنــه به قهقرا رفته، به مرتبه حيواني و فروتر از آن تنّزل 
خواهد كرد. پس رشــد صحيح فردی و اجتماعي و پرورش 
استعدادهای آدمي، منوط به تربيت صحيح دينی او است. 
مربی كسي اســت كه در راستای دين الهی و تقويت ابعاد 
انگيزشی و گرايشی، رفتار متربی را در جهت صحيح هدايت 
می کند و زمينه هايی برايش فراهم می کند تا اســتعدادها 
و قابلّيت های او شــکوفا شود. تحّقق تربيت دينی مستلزم 
شناخت نيازها و ويژگی های متربيان، جامعه و عناصر برنامه 
می باشد، تا برنامه های تربيتی مطلوبی مطابق اين نيازها در 

قالب عناصر برنامة درسی، برنامه ريزی و طّراحی شود.
با توجه به اهميت دين و دين ورزي و نقش دين در زندگي 
بشر، مي توان مهم ترين و اساسي ترين حوزه  تربيت را تربيِت 
ديني دانســت، زيرا اين قلمرو تمام ابعاد وجودي انسان را 

دربر می گيرد.
نظر به اهمّيت تربيت ديني، بايد گفت: تربيت صحيح فقط 
به اصالح فرد منحصر نمي شود، بلكه اصالح جامعه را نيز در 
برمي گيرد. با نگرش دقيق به ساختار روحي و رواني انسان، 
ضرورت و اهمّيت تربيت صحيح آشــکار می شود؛ زيرا هر 
چند در نفس آدمي، گرايش به خير و شــر وجود دارد و به 
تعبير قرآن كريم، «فجور» و «تقوا» به او الهام گرديده است، 
اّما گرايش يا آگاهي فطری به خير و شــر كفايت نمی كند؛ 
زيرا كمال و سعادت در پرتو تالش و تربيت به دست می آيد. 
تربيت يا آموزش وپرورش با رشد و تكامل، رابطة تنگاتنگي 
دارد؛ يعني رشــد و تكامل، باعث ظهور استعدادها می شود 
آموزش وپــرورش نيــز آن ها را تحّقق مي بخشــد و جهت 

مي دهد (شعاری نژاد، ۱۳۷۹).

اهداف تعليم وتربيت ديني
هدف، نقطه ای است که انسان به طرف آن حرکت می کند 
و جهت زندگی و غايت کوشــش های خود را روشن  سازد. 
تعيين هدف نخستين و اساســی ترين گام در برنامه ريزی 
اســت. چنانچه اين گام اساســی به درستی برداشته شود 
گام هاي بعدی می تواند وضع مطلوب تری داشــته باشــد. 

تعليم وتربيت در معناى وسيع خود، شامل 
آموزش هايى است كه از خانواده شروع مى گردد 
و از طريق مدرسه، جامعه، محيط زندگى، مكان هاى 
مختلف، رسانه ها و دانشگاه ها به صورت رسمى و 
غيررسمى ادامه مى يابد
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منظور از هدف تعليم وتربيت، حّد يادگيری است. بنابراين 
طّراحــی و تعيين هدف يعنی معّيــن کردن حّد يادگيری 
(ملكــي، ۱۳۸۲). هدف هــاي تعليم وتربيــت بيان کننده 
وضعيــت مطلوب دانش آمــوزان در يک فرايند آموزشــی 
هستند که از نظر ماهّيت و زمان تحقق، متفاوت می باشند 

(مرتضوی زاده، ۱۳۸۸).
محور اصلی در تعليم وتربيت اسالمی، توجه به هدف غايي، 
يعني نهايي ترين مقصد در فرايند تعليم وتربيت است. چنين 
هدفي روشن كنندة اصول، فعاليت ها و روش هايي است كه 
در مراحل بعدي تعيين اهداف و تربيت، تاثيرگذار اســت و 
به آن ها جهت مي دهد، كه همانا متخّلق شــدن دانش آموز 
به اخالق الهی، به فالح رســيدن و قرب الی اهللا است. ساير 
اهداف تربيت در اســالم نيز كه با اين «هدف  غايی» قابل 

تفسير هستند عبارتند از:
۱. تربيت انســان متفكر و متعّقل ۲. تربيت انسان مؤمن 
۳. تربيت انســان علمي ۴. تربيت انســان خّالق ۵. تربيت 

انسان مهّذب و مّتقی ۶.  تربيت انسان مسؤل و متعّهد.
در اسالم، هدف تربيِت انســاِن چندُبعدي است و انسان 
تك ُبعدي مطلوِب تعليم وتربيت اسالمي و ديني نيست. از 
نظر اســالم هر يك از ابعاد وجودي انسان كه معّطل بماند، 
مانع رشــد و تربيت سالم و كامل ابعاد ديگر خواهد شد لذا 
توّجه به جميع ابعاد شخصّيت مترّبي در طّراحي آموزشي و 

برنامه ريزي درسي الزامي مي باشد.   

ويژگى هاى تربيت دينى
اسالم در تربيت، چهرة ممتازی دارد و برخالف نظام های 
متداوِل تربيتــی، دارای زيربنای معنوی و جهان بينی الهی 
اســت. تربيت دينی و اســالمی زمينة هدايــت، پويايی و 
شکوفايی عقالنی انسان را فراهم می سازد و به تربيت توأمان 
جسم و عقل می پردازد. ممتاز بودن تربيت دينی در اسالم را 

می توان در شش ويژگی  مهم زير جست وجو کرد: 

1. الهى بودن
سرچشمه تربيت اسالمي وحي و تعاليم الهي است. قرآن 
كريم كتاب تربيت و هدايت است و در اين ترديدي نيست 
كه هيچ كتابي به پايه قرآن كريم نمي رسد و تربيت اسالمي، 

تربيتي الهي است.
قرآن كريم خود تأكيد می كند كه تربيت و تزكيه پيامبر 

اسالم (ص) جنبه الهي و منشأ وحيانی دارد:
ُهو الَّذی َبَعَث ِفی االمّييَن َرسوًال ِمنُهم يتلوا َعَليِهم آياِته و 

يزکّيِهم و ُيعّلُمُهم الکتاَب والحکمَئ و اِن کانوا من قبُل لفی 
ضالِل مبين. (جمعه/ ۲)

اوســت كــه در ميان مردم اُّمــی، رســولي از خود آنان 
برانگيخــت كه آياتش را بر آنان تالوت كند و آنان را تزكيه 
 نمايــد و كتاب و حكمت  آموزد؛ هر چنــد پيش از آن، در 

گمراهي آشكار بودند.
انســان الهی خداوند را در همة حــاالت بركارهای خود 
ناظر و حاضر می بيند و لذا سعی می كند از صراط مستقيم 
منحرف نشــود. طبق آيه ۱۴ ســوره فجر: «به درستی كه 
خداوند تو را می پايد»، انسان الهی به طور دائم خود را تحت 
مراقبت خداوند احساس مي كند و همچنين آية ۴ از سوره 
حديد: «او با شماســت هرجا كه باشيد و خداوند به آنچه 
می كنيد بيناســت» نيز تأكيد دارد، انسان الهي خود را در 

محضر خدا می بيند.

2. تزكيه و تهذيب
اسالم هر کسی را مسئول اعمال و رفتار خودش می داند 
و بر اين اساس دستور اکيدی بر خودسازی دارد. هيچ کس 
نمی تواند مسئوليت اعمال و رفتار خود را بر گردن ديگران 
بگذارد. اســالم می خواهد هر كس قبل از اينکه ديگران را 
هدايت کند به تزکيه و اصالح خود بپردازد و حرف و عملش 

يکی شود (حيدری تفرشی و همكاران، ۱۳۸۷).

3. شمول و جامعيّت
مكاتب مختلف تربيتي بشر هر كدام به يك جنبه از ابعاد 
وجودی انســان توّجه نموده و از ابعاد ديگر غفلت كرده اند. 
در يك مكتب فلسفي كه احيانًا در مورد ارزش شناسي هم 
نظر مي دهد، چيزي جز چند اصل يا نظريه در مورد واقعّيت 
جهان و حقيقت انســان و مبحث شناختي و ارزش شناسي 
وجود ندارد. با توجه به اينكه اســالم يك مكتب فلسفي و 
قرآن يك كتاب فلسفي يا روان شناسي يا جامعه شناسي به 
معنای مصطلح نيســت، ولي اين كتاب مقدس مشحون از 
انديشه هاي فلسفي، تربيتي و جامعه شناختي است. در قرآن 
كريم دربارة جهان، انسان، خدای مهربان، سرگذشت اقوام و 

اسالم هر كسى را مسئول اعمال و رفتار خودش 
مى داند و بر اين اساس دستور اكيدى بر 

خودسازى دارد. هيچ كس نمى تواند مسئوليت 
اعمال و رفتار خود را بر گردن ديگران بگذارد



ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)120

ملل، فلسفة تاريخ، علل ظهور و سقوط تمّدن ها، هدايت گري 
پيامبران و انحطاط كافران و مشــركان در انديشه و عمل 
سخن رفته است. برنامه های تربيتي اسالم شامل همة ابعاد 
وجودی انســان مي شود و در آن تمام نيازهاي آدمي اعم از 
جسمي و روحي، دنيوي و اخروی در نظر گرفته شده است.

4. هدايتگري
از ويژگي های بازر تعليم وتربيت اسالمي، نقش هدايت گرانة 
آن اســت. قرآن كتاب تربيت و هدايت اســت و درباره اين 

نقش خود مي فرمايد:
ـ ذلُک الکتاُب الريَب فيِه ُهدًی للمّتقين (بقره/ ۲)

اين اســت كتابي كه در (حّقانّيت) آن ترديدي نيست؛ و 
مايه هدايت تقوا پيشگان است.

ـ َقد جاءتُکَم َموعظُئ من رّبکم و شــفاٌء لما ِفی الّصدور و 
هدًی َو رحمًئ للمومنين. (يونس/ ۵۷). اي مردم، به يقين، 
براي شما از جانب پروردگارتان اندرزي و درماني براي آنچه 
در سينه هاســت و رهنمود و رحمتــي براي گروندگان (به 

خدا) آمده است.

5. خردپروري
يكي از ويژگي های بارز و برجســته نظام تربيتي اسالم، 

تأكيد فراوانی عنصر عقل و خرد است.
در اســالم تعليم وتربيت هم عبادت است و هم تفّکر، ولی 
تفّکر باالترين و برترين عبادت به شمار آمده است. عباراتي 
چون «افضل العباده التفّکر» يا «ال عباده کالتفّکر» يا «كان 
اکثر عباده ابی ذر التفّکر» شــاهد بر اين معناست. با تفکر، 
صرف نظر از نتايج آن براي آدمي، خوِد فكر نيز رشد مي كند 

و توسعه می يابد.
قــرآن كريم در بيش از ۱۸ آيه دربــاره تفّکر، ۴۹ آيه در 
مورد تعّقل، و ۱۶ آيه در مورد اولواالباب سخن گفته است. 
از نظر اسالم، تعّلم بدون تفّکر و تعّقل كافي نيست، تفّکر بر 
روی مواد و مطالب فراگرفته شده نيز الزم است (مطهری، 

.(۱۳۸۵

6. اولويت حياِت اُخروى در عين تأمين حيات دنيوى
اســالم، زندگی دنيا را مقدمه ای جهت تدارک نيک بختی 
در جهان آخرت می داند و در عين حال بر بهره وری سالم از 

زندگی دنيا تأکيد دارد.
در اســالم، اصل، زندگی ُاخروی اســت امــا ترک دنيا، 
گوشه گيری و انزوا هم مردود است؛ همان گونه که خداوند 
می فرمايــد: «َواالخرُئ َخيٌر و اَبقی؛ يعني در حالی که آخرت 
بهتر و پايدارتر است» (حيدری تفرشی و همكاران، ۱۳۸۷).

مؤلّفه هاى تربيت ديني                                                                                                                                       
مؤّلفه در لغت به معناي ســازه، سازنده و تشکيل دهنده 
اســت و در اصطالح تعدادي امور مشابه تحت يک سازه را 

مؤّلفه مي نامند (حق شناس و همکاران، ۱۳۸۳).
به نظر می رسد با توجه به پيچيدگي هاي زندگي در عصر 
حاضر بايد به نوعی برنامه درســی را تلطيــف نمود و روح 
معنويت را در آن دميد تا از حالت خشک و بی روحی خارج 
شود. با توجه به تعريف مؤّلفه، اكنون اين سؤال مطرح است 
كه سازه ها و عناصر برنامة درسی ای که بتواند عالوه بر ارائه 
مطالب مورد نياز علمی به دانش آموزان، مهارت های زندگی 
كــردن در جهان پيچيدة امــروز را نيز به آن ها ياد بدهد و 
آرامش درونی و قلبــی را در آن ها ايجاد کند، کدامند؟ در 
پاسخ به اين سؤال بايد گفت: سازه ها و عناصر برنامة درسي 

تربيت ديني به شرح زير است:
۱. تفكر و تعقل؛ ۲. معرفت و بصيرت؛ ۳. كرامت انساني؛ 
۴. عّزت نفس؛ ۵. محبت و مهرورزي؛ ۶. اعتدال؛ ۷. صبر و بردباري؛ 
۸. حرّيت و آزادگي؛ ۹. عمل؛ ۱۰. مترّبي محوري و توجه به 
گرايش هاي فطري آنان؛ ۱۱. انگيزه؛ ۱۲. اراده و اختيار؛ ۱۳. 

دانايي؛ ۱۴. معرفت؛  ۱۵. احساس؛ ۱۵. توانايي.
با توجه به مقتضّيات زمان و نيازهای جامعة ما «چگونگی 
پرورش نسل جديد و تربيت و تأمين نيروی انسانی توانمند 
و واجد شرايط» يکی از مهم ترين اصول وسياست های کّلی 
ايجاد تحّول در نظام آموزش وپرورش است و پيشرفت کشور 
در همة عرصه ها به آن وابسته است. اگر برنامه های تربيت 
دينی نظــام آموزش وپرورش بتواند از نظر مؤّلفه های مزبور 
با نيازهــای فراگيران، به ويژه در دورة متوســطه، منطبق 
شــود و با نوآوری همراه گردد گام مؤثری برای جذب نسل 
نوجوان و جوان جامعه به دين جويی و دينداری برداشــته 
شده اســت. لذا ضروری  اســت مســؤالن، برنامه ريزان و 
مؤّلفان آموزش وپرورش به منظور بهينه سازی تربيت دينی 
دانش آموزان و رفع آسيب های آن از سطح جامعه به آن ها 

كلية تجربه ها، مطالعه ها، بحث ها، 
فّعاليّت هاى گروهى و فردى و ساير 
اعمالى كه شاگرد تحت سرپرستى و 
راهنمايى مدرسه انجام مى دهد
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توجه ويژه ای نمايند.
آموزش وپرورشــی در تربيت ديني موفق است كه ضمن 
توجه به مؤلفه هاي فوق در فرايند تعليم وتربيت، در جهت 
روزآمــدی و كارآمد ســاختن آن تالش كند و به تعميق و 

معنادار كردن يادگيري بپردازد.

رابطه برنامة درسي و تربيت ديني
تعليم وتربيت، و به تبع آن برنامه هاي درســی، براي ايجاد 
تغيير و تحّول در افراد به کار گرفته می شــوند. برنامه درسی 
وسيله ای برای هدايت گام  به گام انسان به سوی زندگی متعالی 

و کمال نهايی است.
قبل از ورود به بحث رابطة تربيت ديني و برنامه های درسي 
الزم است به برخي از تعاريف ارائه شده در مورد مفهوم برنامه 
درسي اشاره شود. صاحب نظران حوزه برنامه درسی تعاريف 
مختلفی از آن ارائه کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می کنم:
۱. برخورد فراگيرنده با فرصت های متعّددی كه تحت هدايت 
و راهنمايی مدرسه طّراحی می شود (آل آقا و تيرگی، ۱۳۸۱).

۲. پيش بينــی و تهية فرصت های يادگيری برای جمعيتی 
مشــخص به منظور نيل به آرمان ها و اهداف آموزش وپرورش 

(تقی پور ظهير،۱۳۸۰).
۳. محتوا و جريان رسمی و غيررسمی  كه فراگير، از طريق 
آن، معلومات و روش فهميدن را تحت نظارت مدرسه كسب 
می كند، مهارت ها را فرا می گيرد و نگرش خود ، ارزش گذاری و 

ارزش ها را تغيير می دهد (دال، به نقل از ملكي، ۱۳۷۸).
۴. تجربيات آموختنی و نتايج موردنظر به صورت طرح ريزی 
و هدايت شده كه از طريق بازسازی منطقی معرفت و تجربه، 
به منظور رشد دايمی يادگيرنده در زمينة شخصی و اجتماعی، 
تحت نظارت مدرسه تدوين شده است (تانر و تانر، به نقل از 

ملكي، ۱۳۷۸).
۵. كلية تجربه ها، مطالعه ها، بحث ها، فّعالّيت های گروهی و 
فردی و ساير اعمالی كه شاگرد تحت سرپرستی و راهنمايی 

مدرسه انجام می دهد (شريعتمداری، ۱۳۶۵).
۶. به محتوای رسمی و غيررسمی، فرايند محتوا، آموزش های 
آشكار و پنهان اطالق می گردد كه به وسيله آن ها فراگير تحت 
هدايت مؤسســه آموزشــی، دانش الزم را به دست می آورد، 
مهارت ها را كسب می كند و گرايش ها، قدرشناسی ها و ارزش ها 

را در خود تغيير می دهد (ملكی، ۱۳۸۳).
تعاريف فوق نشــان می دهد كه برنامة درسی در پی آن 
است كه شرايط، موقعّيت و وسايل مورد احتياج را در حيطه 
تعليم وتربيت بــرای فراگيران با شــرايط فعلی و نيازهای 

مشّخص آنان فراهم سازد تا زمينه تربيت و رشد همه جانبه 
آنان مهيا گردد. به عبارت ديگر، برنامة درسی در يك نگاه، 
هســته مركزی تربيت را شكل می دهد و مؤّثرترين وسيله 
جهت هدايت رشــد همه جانبه افراد و تغيير در نگرش ها و 

رفتارهاست. 
در چارچوب نظام رســمی آموزش، برنامة درســی يکی 
از ارکان مهــم تربيت به ويــژه تربيت دينی و نيز هماهنگ 
کننده تمام عوامل دخيل در آن اســت. اين برنامه به منزله 
قلب نظام تعليم وتربيت و ابــزاری جهت تحقق هدف های 
آموزش وپرورش، از نقش و جايگاه مهمی در تحّقق اهداف 
تربيت دينی برخوردار است (زهرا وقاری زمهرير و همکاران، 

.(۱۳۹۵
تعاريف تربيت ديني و برنامه درســي، بيانگر آن است كه 
بين آموزه های دينی از يک ســو و هدف هــای برنامه های 
درسی نظام تربيتی از سوی ديگر روابط آشکاری وجود دارد. 
از آنجا كه برنامه درسي بيانگر هدف ها و آرمان هاي تربيتي 
و نيــز منعكس كنندة ارزش ها، اعتقــادات و فرهنگ يك 
كشور است، بدين منظور، با بهره گيري از آموزه هاي ديني 
و اســالمي، مي توان به شيوه اي مؤثر در به فعلّيت رساندن 
استعدادهاي معنوي انسان ها تالش نمود تا ره آورد اين نظام 

در چارچوب نظام رسمى آموزش، برنامة 
درسى يكى از اركان مهم تربيت به ويژه 
تربيت دينى و نيز هماهنگ كننده تمام 

عوامل دخيل در آن است
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آموزشي، فارغ التحصيالني واجد صفات اخالقي باشد. 
درخصوص رابطه تربيت دينی و برنامه های درســی جان 
ميلر، نويسنده کتاب آموزش وپرورش و روح، نيز چنين بيان 
می کند: از طريق رفتن به ســوی يک برنامه درسی معنوی 
و روحانی می توانيم معلمان بــا روح، دانش آموزان با روح، 
مدارس با روح، تغييرات جاودانه با روح همراه با يک جامعه 

شاد و کارآمد داشته باشيم (ميلر، جان، ۱۳۸۳).

تعريف كتاب درسى و اهميّت و ضرورت آن
بعد از برنامه ريزی، توليد مواد آموزشی آغاز می شود. کتاب 
درسی جلوة برنامة درسی است (ملکی، ۱۳۸۲). به مجموعه 
مطالبی كه براساس برنامة درسی و برای رسيدن به اهداف 
آموزشی و تربيتی خاّصي تأليف می شود و مهم ترين وسيلة 
آموزشی معلم به شمار می رود كتاب درسی گويند. اهمّيت و 
ضرورت تهّيه كتاب هاي درسي به صورت علمي و منطبق با 
تربيت ديني بر كسي پوشيده نيست و عامل اصلي در تحّقق 

اهداف آموزش وپرورش به شمار می رود.  
(آل تبيج، ١٩٩١) معتقد اســت: كتاب هاي درســي، در 
اكثر ساعاِت روزانه توسط معّلمان و شاگردان به كار گرفته 
مي شــود و گاهي اوقات به عنوان تمام برنامة درسي مورد 
تأكيد معلم قرار مي گيرد. به همين دليل اين مواد آموزشي 
مي توانــد رواج دهنــدة ارزش هاي ديني در تمام ســطوح 

تحصيلي به ويژه دورة متوسطه قرار بگيرد و ابزاري مهم در 
فرايند آموزش و يادگيري  باشــد. متأسفانه كتاب درسي به 
اندازه اهمّيت و نقش آن در فرايند ياددهيـ  يادگيري مورد 

توّجه قرار نگرفته است.
نوريان به نقــل از گود مي گويد: به نظر مي رســد معّلم 
بيشــترين وقت كالس را به كار با كتاب درسي اختصاص 
مي دهد و به ندرت مواّد درسي را تجزيه و تحليل مي كند، 
در حالي كه اين كار از اهمّيت خاصي برخوردار است (نوريان، 
١٣٨٨). بنابراين ضرورت دارد مواّد آموزش به صورت مداوم، 
بازنگري شود و با توجه به نيازهاي دانش آموزان تغيير يابد.

تعريـف آمـوزش دوره متوسـطه و اهميـت و 
ضـرورت آن                                                                                

براســاس مصوبــــة شــوراي عالــي آموزش وپرورش و 
شــوراي عالــي انقالب فرهنگي، تحّول ساختار جديد نظام 
آموزشــي از ســال ۱۳۹۱ آغاز و هر سال دو پاية تحصيلي 
جديد براساس جدول زير مســتقر شد. اين ساختار به دو 
دورة شش ســاله آموزش ابتدايي و آموزش متوســطه كه 
مجموعًا ۱۲ پاية تحصيلي اســت تقســيم بندي مي شود. 
الزم به ذكر اســت كه در اين راستا تحول محتوايي از سال 

تحصيلي ۱۳۹۰ با تغيير اساسي كتب پاية اول آغاز شد.

دورة متوســطه دوره اي اســت كــه در آن دانش آموزان 
گروه ســني دوازده تا هفده يا هجده ساله 
تحصيل مي كنند. دانش آموزان در اين دوره 
به دليل تنوع برنامه ها و تعّدد رشــته هاي 
تحصيلي، فرصت انتخاب دارند. بدون شک 
دورة متوسطه در نظام آموزش وپرورش، از 
اساسی ترين و مهم ترين دوره هاي تحصيلی 
است، زيرا در همين دوره است كه قسمت 
اعظم اســتعدادهاي ويژة نوجوان و جوان 
بروز پيدا مي کند، قدرت يادگيري او به حّد 
اعالی خود مي رسد، کنجکاوي وي جهت 
مي يابد و مسائل جديد زندگي نظير انتخاب 
رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و 
گرايش به اعتقادات مذهبی و خداشناسی، 
ذهن او را به خود مشغول مي دارد و نيز به 
مرحلة درک ارزش هاي اجتماعی، اقتصادي 
و معنوي مي رســد. از اين  رو اين دوره در 
نظام هاي تعليم وتربيت کشورهاي مختلف 

پايهدوره تحصيلي
سال تحصيلي

۹۱-۹۲۹۲-۹۳۹۳-۹۴۹۴-۹۵۹۵-۹۶۹۶-۹۷۹۷-۹۸
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۱
۲×
۳×

سه ساله 
دوم
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۵×
۶×

متوسطه

متوسطه اول

۷×
۸×

۹×

متوسطه 
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۱۰×

۱۱×
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جهان نيز از اهميت زيــادي برخوردار و منبع اصلی توليد 
نيروهای انسانی نيمه ماهر اســت. دورة متوسطه، از لحاظ 
مبانی فلســفی، زيستی، روانی و اجتماعی دورة بسيار مهم 
و دوره ای اســت کــه آموزش عمومی را بــه آموزش عالی 
مي پيوندد و گروه کثيری را برای ورود به جامعه و بازار کار 
مهيا می سازد. از اين رو هر نوع نارسايی و خلل در اين دوره 
مستقيمًا بر عملکرد و کيفيت هر دو حلقه آموزش، عمومی 
(نيمه تخصصي) و عالی (تخصصي) تأثير بســزايی خواهد 

داشت (صافی، ۱۳۸۴).

آسيب شناسـي كتاب درسـي از منظر تربيت 
ديني                                                                                                                                

با توجه به تبيين اهميت و ضرورت كتاب هاي درسي در 
نظام آموزش وپرورش جمهوري اســالمي ايران،  در تربيت 
دينــي نيز مي تــوان از اين ابزار مهم اســتفاده هاي زياد و 
بهينه ای به  عمل آورد. در اين مســير آسيب هايي اين ابزار 
آموزشي را تهديد مي كند و شناسايی آن ها موضوعي است 
كه هرگونــه تجويزي براي آن به ژرف نگري و انديشــه اي 
جامع با احاطه بر مباني اساســي تربيت برگرفته از فلسفة 
تربيت در جمهوري اسالمي ايران، که در سند برنامة درسی 

ملي نيز به آن پرداخته شده، نيازمند است. 
مبانی اساسی تربيت، برگرفته از فلسفه تربيت جمهوری 
اســالمی ايران، کــه ضــرورت دارد مســؤالن، مديران و 
سياســتگذاران حوزة برنامه ريزي درسي  به آن ها توجهي 

ويژه داشته باشند عبارت  است از:
١. مباني هستي شناختي: مهم ترين گزاره هاي توضيحي 
ـ تبيينــي دربارة حقيقت وجود (خــدا)، احكام كلي آن و 
واقعيات جهان اســت كه در مباحث جهان بيني اسالمي يا 
حوزه دانش و فلسفه اسالمي به طور مدّلل و مبرهن مطرح 

يا مفروض شده است.
٢. مباني انسان شناختي: آن دسته از گزاره هاي توصيفي 
تبييني و مدّلل درباره واقعيت وجود انسان است كه از تعاليم 
اسالمي، معارف اصيل اسالمي يا مباحث مربوط به تربيت 
انسان در فلسفه اسالمي اســتخراج شده و بايد آن ها را به 
لحاظ نقش محوري تبيين كرد و ترسيم سيماي كلي انسان 
در هر نظرية فلسفي تربيت را بايد سنگ بناي اصلي هرگونه 
توصيف و تبييني از فلسفه تربيت با رويكرد اسالمي دانست.
٣. مباني معرفت شناختي: مهم ترين گزاره هاي توصيفيـ  
تبييني دربارة شــناخت آدمي و حدود و ثغور آن است كه 
بنابر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و با توجه به 

اهميت زياد عرصه معرفت شناسي در تبيين فلسفة تربيت 
از مباني عام انسان شناختي متمايز گشته است.

٤. مباني ارزش شناختي: گزاره هايي دربارة منابع، ويژگي ها 
و مصاديق ارزش ها در ارتباط با چهار عرصة خود، خدا، خلق 

و خلقت است.
٥. مباني دين شناختي: اين مباني به مباحثي دربارة شأن و 
جايگاه دين اسالم در مقاصد تربيتي آن در ارتباط با برنامه 
درسي اشــاره دارد كه در حيطه دانش فلسفي يا بعضًا در 
حوزه مباحث كالم جديد قرار مي گيرند. ضرورت بيان اين 
گزاره ها به دليل آن است كه آموزه هاي اسالم ناب محمدي 
ـ به عنوان دين حق ـ در همه  اجزا و عناصر برنامه درسي، 
از جمله مقصد نهايي تربيت انســان و طرز تلقي نســبت 
به متربي، محتواي برنامه درســي، روش هــاي ياددهي ـ 
يادگيري، جايگاه معلم و مربي و شيوه ارزشيابي كاربرد دارد.

٦. مبانی روان شناختی: اين مبانی عمدتًا برگرفته از گزارش 
تلفيق نتايج مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش است 
و بــه طرح مهم  ترين گزاره های کاربردی روان شناســی در 

برنامه ريزی درسی اشاره دارد.
۷. مباني جامعه شناختي: اين دســته از مباني، عمدتًا از 
جامعه شناختِي مطالعات نظرِي سند ملي آموزش وپرورش 
گرفته شده است كه به طرح گزاره هايي در ارتباط با كاربرد 
يافته هاي جامعه شناســي در برنامه ريزي درسي اشاره دارد 

(برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۱).
با توجه به مطالعات نگارنده و ارتباط مستقيم با حوزة تهيه 
و تأليف كتاب هاي درســي، ذيل برخي از آسيب هاي عدم 
موفقّيت برنامه های درســی در تربيت ديني دانش آموزاِن 
دوره هاي مختلــف تحصيلي به ويژه دورة متوســطه بيان 

مي شود:
ـ عدم حضــور برنامه ريزان، صاحب نظران، كارشناســاِن 
متخصِص ســاحت  تربيت دينی و دبيران مجرب آن حوزه، 

در شوراي برنامه ريزي و تيم تأليف كتاب هاي درسي؛
ـ عدم اجراي كامل نيازســنجي در تشــخيص ســطوح 

نيازهاي تربيت دينی فراگيران؛
ـ عدم توّجه كافي و الزم به اصول و قواعد هدف نويسي در 

هرگونه تجويزي براي شناسايي آسيب هاي كتاب هاي 
درسي ژرف نگري و انديشه اي جامع با احاطه بر مباني 
اساسي تربيت برگرفته از فلسفة تربيت در جمهوري 

اسالمي ايران، كه در سند برنامة درسى ملي نيز به آن 
پرداخته شده، نيازمند است.

ـ عدم اجراي كامل نيازســنجي در تشــخيص ســطوح 

ـ عدم توّجه كافي و الزم به اصول و قواعد هدف نويسي در 
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حوزة تربيت ديني؛
ـ عدم رعايت كامل اصول تدوين محتواي مواد آموزشــي 
مبتني بر فلسفه تعليم وتربيت اسالمي و اصول مطرح شده 
از سوی صاحب نظران تعليم وتربيت در مورد نحوة انتخاب و 

ارائة محتواي برنامه ريزی درسی؛
ـ متناسب نبودن اهداف با روش تربيت ديني؛

ـ عدم توجه به فرايندمحوري در نظام ارزشيابي و تبعّيت 
از نظام سنتي و پاسخ محوري؛

ـ عدم توجه به جنبة معرفتي تربيت ديني و  پرداختن به 
جنبه هاي رفتاري آن؛

ـ عــدم توجه به مؤّلفه های تربيت دينــی به ويژه اراده و 
اختيار و حاكمّيت ديدگاه ها و باورهاي ســنتي نســبت به 

ماهّيت دانش آموز و اجباري شدن تربيت ديني. 

راهكارهاي پيشگيري از آسيب هاى 
تربيت ديني

ـ برنامه ريــزي در تمامــي ســاحت هاي تربيتي نيازمند 
صاحب نظــران و كارشناســاني متخصــص در هر موضوع 
درســي اســت. اين فرايند در حوزه تربيت ديني نيز عالوه 
بــر متخصصين موضوعي به افــراد صاحب نظر در آموزش 
معارف ديني نيازمند است تا با هم فكري و تبادل نظر، اصول 
و روش هاي مهندسي شده و تأثيرگذاري را در برنامه ريزي و 

آموزش مسائل ديني ارائه نمايند؛
ـ اعتبارســنجی دقيق در تدويــن برنامه ها   و كتاب هاي 
درسي، است. با توجه به اينكه شناخت نيازهاي تربيت ديني 
مبنا و اساس تعيين اهداف اســت، اجرای کامل و صحيح 
اين فرايند، اهداف محتواي آموزش تربيت ديني را محّقق 

خواهد كرد؛
ـ توّجه به اصول و قواعد اهداف تربيت ديني در برنامه هاي 
درســی، يعني واضح بودن، قابل اندازه گيري و در دسترس 
بودن، واقع گرايانه بودن و در نظر گرفتن زمان بندي تحّقق آن، 
منسجم بودن سطوح اهداف، متناسب بودن اهداف با نيازها، 
عاليق و تفاوت هاي فردي يادگيرندگان هر دوره تحصيلي و...؛

ـ تدوين محتوای برنامه های تربيت دينی ای که عالوه بر نمود 

رفتاري (اجراي مناسك، آداب و عبادات)، جنبه هاي معرفتي 
نيز در آن لحاظ شده باشد و منشأ آثار اجتماعي و فرهنگي در 

دانش آموزان باشد؛
ـ پرهيز از كمّيت گرايي و شکل نمره دهی در نظام ارزشيابي 
برنامه هاي تربيت دينــي و توجه به فرايندمداري و كيفّيت، 
جهت نهادينه شدن اعتقادات ديني و باورهاي ارزشي فراگيران؛
ـ به كارگيري روش هــای معرفی الگو، گردش های علمی و 
مشاهده عينی، نمايش، قصه گويی، مناظره، مقايسه، تمثيل و... 

در ارائه محتوای برنامه های درسی تربيت دينی؛
ـ روشن بودن مفاهيم ديني و قابل تفسير نبودن آن ها براي 

دانش آموزان؛
ـ جايگزينــی چگونه آموزي به جــای چه آموزي در فرايند 

ياددهيـ  يادگيري. 
ـ پرهيز از هرگونه فشــار به دانش آمــوزان در مورد انجام 

مناسك ديني؛
ـ پرهيز از جذب معلمان و مربيان ضعيف در بخش تربيت 

ديني.

راهكار هـاي تحقـق تربيـت دينـي از طريـق 
برنامه هاي درسـي با عنايت به اسـناد تحولي

تحقــق تربيــت دينــي از طريــق برنامه هــاي نظــام 
آموزش وپرورش مســتلزم تبعّيت از الگــوي هدف گذاري 
برنامة درسي ملي است كه در آن پنج عنصر تعقل، ايمان، 
علم، عمل و اخالق، به عنوان مهم ترين شايستگي هاي پايه و 
مشترك برنامه هاي درسي در دوره هاي گوناگون تحصيلي، 
در چهار عرصة ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت 
به هم پيوســته با محوريت ارتباط با خــدا تبيين و تدوين 

مي شوند.

نتيجه گيرى
موضوع نظــام آموزش وپــرورش و تحــّول بنيادين آن 
يكي از مســائل و مباحث مهمي است كه پس از پيروزي 
انقالب اســالمي ايران تاكنون مورد تأكيد بنيانگذار كبير 
انقــالب و مقام معّظم رهبري بوده اســت. تحّول بنيادين 
آموزش وپرورش برنامه اي عميق و ريشــه اي است كه براي 
رســاندن دانش آموزان به حيات طيبه و رشــد و شكوفايي 
اســتعدادهاي فطري آن ها در تمامــي ابعاد زندگي، مفاهيم 
نظري، فرايندها، كاركردها و رويكرد هاي نظام آموزشي مبتني 

بر فلسفه  تعليم و تربيت اسالمي تدوين شده است.
با توجه به اينکه محتوای آموزشی هر کشور منطبق با نيازها، 

موضوع نظام آموزش وپرورش و تحّول بنيادين 
آن يكي از مسائل و مباحث مهمي است كه پس 
از پيروزي انقالب اسالمي ايران تاكنون مورد 
تأكيد بنيانگذار كبير انقالب و مقام معّظم رهبري 
بوده است
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الزامات آموزش وپرورش، آداب و رسوم، ارزش ها و نگرش های 
آن جامعه تهّيه و تدوين می شود لذا آموزش وپرورش کشور 
مــا نيز برای برنامه ريزی در حوزة تربيت دينی عالوه بر نياز 
بــه مربيان و معلمان کارآمد، الگو و برخــوردار از کرامت و 
شايستگی، به برنامه ريزان و مؤّلفانی آشنا به رويکردها، اصول، 
مبانی و ديدگاه های روزآمد در برنامه ريزی آموزشی و درسی، 
فلسفة تعليم وتربيت اسالمی و هم چنين آگاه در حوزة دين و 

تربيت دينی نيازمند است تا محتوايی توليد شود که:
ـ مبتنی بر ارزش های فرهنگیـ  تربيتی و آموزه های دينی 
و قرآنی باشد و زمينه های شکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی 

و فعلّيت يافتن عناصر و عرصه ها را فراهم آورد.
ـ در برگيرنــدة مفاهيم، مهارت های اساســی و ايده های 
کليدی مبتنی بر شايســتگی های مورد انتظار از دانش آموز 

باشد؛
ـ برگرفته از يافته های علمی معتبر بشری باشد؛

ـ متناســب با نياز های حال و آينده، عاليق و ويژگی های 
روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعة اسالمی و زمان 

آموزش باشد؛
ـ زمينه ساز تقويت و پايداری هوّيت مّلی در دانش آموزان 

باشد؛
ـ ضمن تقويت بنيان خانواده و تحکيم مناسبات خانوادگی، 
زمينه کسب شايستگی ها و مهارت های الزم را برای تشکيل 
و مديريت خانواده مبتنی بر ارزش ها و معارف الهی و تعميق 
آداب و سبک زندگی اسالمی ايرانی در دانش آموزان فراهم 

کند؛
ـ پاســخگوي نيازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در 
سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی در کليه ساحت های 

تعليم وتربيت باشد.
ـ ضمن تأکيد بر ويژگی های مشترک به تفاوت های ناشی 
از محيط زندگی، جنسيتی و فردی دانش آموزان نيز توجه 

کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد؛
ـ بــه رعايت تعادل و پرهيز از افــراط و تفريط در تمامی 
ساحت های تعليم وتربيت و عناصر برنامه های درسی پايبند 

باشد؛
ـ زمينه های استمرار و معنادار شدن يادگيری و پيوستگی 

تجارب يادگيری را در زندگی دانش آموزان تبيين کند؛
ـ زمينة مشــارکت و تعامل مؤثر معلمــان، دانش آموزان، 
خانواده ها و ســاير گروه های ذينفع و ذيربط را در طراحی، 
توليد، اجرا و ارزش يابی فراهم نمايد (ســند برنامة درســی 

ملی،۱۳۹۱ صفحات۸-۱۴).
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از مهرماه امســال درس و کتاب درســی نوينی 
وارِد مدارس کشــور می شــود با عنوان «انسان و 
محيط زيست». انتشار اين کتاب را بايد نقطة عطفی 
در تاريخ آموزش محيط زيســت کشورمان دانست. 
شايد بتوان اهميت اين رويداد را با اهميت تأسيس 
سازمان محيط زيست در ســال ۱۳۵۰ مقايسه کرد 
که مقدمه اي براي دگرگونی نگرش شــهروندان به 
محيط زيست شــد و در سال هاي بعد در حفاظت از 

محيط زيست نقش مهمی ايفا كرد. 
برای  و محيط زيســت»  «انسان  کتاب درســی 
دانش آموزان پاية يازدهم تأليف شده و دارای هفت 
فصل است: تغييرات آب وهوايی، آب و آلودگی آن، 
خاک و امنيت غذايی، انرژی و سوخت، تنوع زيستی، 
مديريت پسماند و باالخره گردشگری و محيط زيست. 

مؤلفان اهداف کتاب را اين گونه برشمرده اند: 
انتظار می رود اين درس دانش آموز را به تدبر بيشتر 
در نظام خلقت و شــگفتی های آن وادارد و سبب 
شود او به ارزشمندی، هدف مندی، قانون خلقت و 
زيبايی های جهان آفرينش به عنوان مظاهر فعل و 
جمال خداوند بيشتر ايمان بياورد، نسبت به پديده ها، 
روابط، رويدادها و قوانين جهان آفرينش و چگونگی 
برقرای ارتباط انسان با آن ها و بهره برداری بهينه از 
آن ها آگاه تر شــود؛ در حفظ و تعالی محيط زيست، 
ميراث فرهنگی و سرمايه های طبيعی بکوشد و برای 

مخلوقات هستی و محيط زيست ارزش قائل شود.

محيط زيست در بحران
ســرزمين ما بــا بحران های زيســت محيطی بســياری 
رو به روســت. بحران کم آبی و تبعات آن از جمله خشکيدن 
چاه ها، رودخانه ها، تاالب ها و درياچه ها، تخريب زيستگاه ها، 
آتش سوزی های غيرطبيعی، نابودی حيات وحش و کاهش 

تنوع زيســتی، آلودگی های هوا و آب و خاک و غذا و پديدة 
ريزگردهــا، جنگل زدايــی، بيابان زايــی و... نمونه هايی از 
پيامدهاي اين بحران ها هستند که می توانند در مجموع در 

آينده کشور ما را به برهوتی غيرقابل سکونت تبديل کنند.
يکی از عوامل اصلی ايــن بحران ها، ناآگاهی و کم آگاهی 
شهروندان است؛ آن هم در روزگاری که برای حل بسياری از 
مسائل و معضالت جامعة انسانی، دست به دامن «آموزش» 
کودکان و نوجوانان می شويم و آموزش را ابزاری توان مند و 
مؤثر می دانيم. شايد بدانيم که محيط زيست صدها سال است 
که در بســياری از مدارس جهان تدريس می شود. سازمان 
علمی فرهنگی ملل متحد (يونسکو) آموزش محيط زيست 
را اين گونه تعريف کرده اســت: «آموزش محيط زيســت» 
فرايندی است که دانش، هوشــياری، مهارت ها، نگرش ها، 
انگيزه ها و تجربه های الزم را برای حل مســئوالنة مسائل 
محيط زيستی به شهروندان ارائه می دهد. (يونسکو، قطعنامة 

تفليس، ۱۹۷۸). [۱]

تاريخچه
آموزش محيط زيست سنتی ديرينه در فرهنگ بشری است. 
در بسياری از تفکرات و عملکردهای انسانی از دوران باستان، 

محمد كرام الديني علم وهنر ياددهي-يادگيري

انســـان و 
محيط زيست
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آثار و رگه هايی دربارة آموزش محيط زيست را می توان يافت؛ 
اما ريشه های آنچه را که آموزش محيط زيست به شيوة امروزی 
می دانيم، بايد در نخستين سال های سدة هجدهم جست وجو 

کرد. 
در آن زمان «ژان ژاک روســو» برای نخستين بار در کتاب 
معروِف خود «اميل» بر اهميت آموزش محيط زيست تأکيد 
کرد و چند دهه بعد از آن، «لويی آگاسيز۱» طبيعی دان سويسی 
و کاشــف عصر يخبندان، با نقل فلسفة روسو، از دانشجويان 
خواست به «مطالعة کتاب طبيعت» بپردازند. اين کار منجر 
به پيدايش برنامه هايی برای آموزش محيط زيســت شد که 
در آن زمان «مطالعات طبيعت۲» ناميده می شد. برنامه های 
«مطالعات طبيعت» در سراسر سدة نوزدهم و سال های آغازين 

سدة بيستم تدريس می شدند.
در ســال ۱۹۱۱ «آنا باتسفورد کامستوک۳» رئيس بخش 
«مطالعات طبيعت» در دانشگاه کورنل۴  کتابی درسی دربارة 
ارزش های فرهنگی آموزش طبيعت به کودکان تأليف کرد. اين 
اثر از سوی رهبران جامعه، معلمان و دانشمندان مورد استقبال 
قرار گرفت و به تغيير برنامه های درسی آموزش محيط زيست 

انجاميد. 
پس از فاجعة موســوم به «کاسة غبار۵» يا به بياِن آشناتر، 

«پديدة ريزگردها» که در دهه هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اياالت 
متحده را درمی نورديد، نهضت آموزش محيط زيســت ابعاد 
تازه ای پيدا کرد. از آن به بعد، «مطالعات طبيعت» به «آموزش 
حفاظت محيط زيست» تغيير نام داد و به روشی علمی تر ادامه 

يافت. 
در ســال های نخســتين دهة ۱۹۷۰ «نهضــت آموزش 
محيط زيســت» از درون «مطالعات طبيعــت» و «آموزش 
حفاظت محيط زيست» سر به در آورد. در اين سال ها مشکالتی 
مانند مبارزه برای کسب حقوق مدنی، جنگ ويتنام و جنگ 
سرد، ترس مردم از آلودگی هايی مانند پرتوها، آفت کش های 
شيميايی و آلودگی های هوا و مواد زايد، باعث افزايش نگرانی 
مردم از سالمت خود و سالمت محيط زيست شد و در نتيجه، 

تفکری به نام «محيط زيست گرايی۶» رواج يافت.
در ســال ۱۹۶۹ يکی از نخســتين مقــاالت علمی دربارة 
آموزش محيط زيست منتشر شد كه در آن تعريفی از آموزش 
محيط زيســت موجود بود. در ۲۲ آوريل ۱۹۷۰ روزی از سال 
به نام «روز زمين» نام گذاری شد و در پِی آن، در همان سال، 
آموزش محيط زيســت به برنامه های درسی همة دوره های 
تحصيلــی اياالت متحــده راه يافت. دو ســال بعد، آموزش 
بين المللی محيط زيست، پس از کنفرانس يونسکو تحت عنوان 
«محيط زيست انســان» (۱۹۷۲، استکهلم سوئد) رسميت 
يافت. در اين کنفرانس اعالم شد که آموزش محيط زيست بايد 
به عنوان ابزاری برای حل مسائل جهانی محيط زيست مورد 

استفاده قرار گيرد۷.  
«منشور بلگراد» محصول کارگاهی بين المللی دربارة آموزش 
محيط زيست بود که از ۱۳ تا ۲۲ اکتبر سال ۱۹۷۵ در بلگراد 
(پايتخت يوگسالوی سابق و صربستان کنونی) تشکيل شد. 
اين منشــور که خطاب به شهروندان نوشته شده بود، بر پاية 
قطعنامة استکهلم بنا شده بود و دارای اهداف و راهنمايی های 

عملی در زمينة برنامه های محيط زيست بود.  
در کنفرانس ديگر يونسکو که از ۱۴ تا ۲۴ اکتبر ۱۹۷۷ در 
تفليس برگزار می شد، قطعنامه ای که مکمل قطعنامة استکهلم 
و منشور بلگراد بود، به اتفاق آرا به تصويب رسيد. در بخشی 
از قطعنامه آمــده بود که: «به اتفاق آرا يادآوری می کنيم که 
آموزش محيط زيســت برای حفاظت و بهبود محيط زيست 

در سال 1911 «آنا باتسفورد كامستوك» 
رئيس بخش «مطالعات طبيعت» در دانشگاه 

كورنل  كتابى درسى دربارة ارزش هاى 
فرهنگى آموزش طبيعت به كودكان تأليف كرد
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جهانی و نيز توسعة سالم و متوازن جوامع انسانی الزم است». 
چندی پس از آن ، يعنی در سال ۱۹۷۷ کنفرانسی بين المللی 
در مورد آموزش محيط زيست در تفليس گرجستان برگزار شد 
که در آن بر نقش آموزش محيط زيست در حفاظت و بهبود 
محيط زيست جهانی تأکيد شده بود. در اين کنفرانس نقش، 
اهداف و ويژگی های آموزش محيط زيست تعيين و چند هدف 

و اصل برای آموزش محيط زيست مشخص شد. [۱]

در ايران
سرآغاز آموزش محيط زيست در ايران را بايد در نوشته های 
پيشــينيان مان، که از صدها ســال پيش برجای مانده اند، 
يافت، و تأسيس «سازمان محيط زيست» در ايران، يکی از 

نقاط عطف تاريخی اين مسير است. 
در ســال ۱۳۵۰ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد» به 
«سازمان حفاظت محيط زيســت» تغيير نام داد و دفتری 
برای آموزش های زيســت محيطی در آن تشــکيل شد كه 
شــامل بخش های مربوط به کتا ب های درسی دبستانی و 
دبيرستانی، ترجمه، کتابخانه و بخش سمعی و بصری بود. 
نخســتين فعاليت جدی دفتر نام برده وارد کردن پاره ای از 
مفاهيم زيســت محيطی به کتاب های درسی مدارس بود. 
در همان سال «آموزشکدة حفاظت محيط زيست» با هدف 
پرورش نيروی متخصص مورد نياز در بخش محيط زيست 
و آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان محيط زيست 

آغاز به کار کرد. 
در خردادمــاه ســال ۱۳۵۳ قانون حفاظت و بهســازی 
محيط زيست تصويب شد و نيز دورة آموزشي چهارساله ای 
تحت عنوان «بهســازی طبيعت» در دانشگاه تهران برقرار 
گرديد که می توان آن را اولين فعاليت مراکز آموزش عالی 
برای آموزش حفاظت از محيط زيست در ايران قلمداد كرد. 
در سال ۱۳۵۴ ســازمان حفاظت محيط زيست، در شمال 
تهران، پارك اکولوژی «پرديســان» را بــا تأکيد بر اهداف 
آموزشــی و پژوهشی در زمينة محيط زيست تأسيس کرد. 
در اسفند ۱۳۵۴ آيين نامة اجرايی قانون حفاظت و بهسازی 

محيط زيست در هيئت وزيران تصويب شد. 
پــس از انقالب اســالمی تصويب اصــل پنجاهم قانون 

اساســی جمهوری اســالمی ايران، در آذرماه ۱۳۵۸، يکی 
از پيشــرفت های بزرگ در زمينة آموزش محيط زيســت 
بود. مطابق ايــن اصل، «در جمهوری اســالمی، حفاظت 
محيط زيســت که نسل امروز و نســل های بعد بايد در آن 
حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفة عمومی 
تلقی می شود از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن که با 
آلودگی محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه 

پيدا کند ممنوع است».
به عالوه، پس از انقالب اســالمی فعاليت مراکز آموزش 
عالی در زمينة آموزش محيط زيست تقويت و تسريع شد. 
در سال ۱۳۶۲ اولين گروه آموزشی شيالت و محيط زيست 
به طور همزمان در دو دانشکدة منابع طبيعی تهران و گرگان 
تأسيس گشت و در سال ۱۳۷۴ اولين دانشکدة محيط زيست 
کشــور در دانشگاه تهران تأسيس شــد. هم چنين در اين 
سال ها مطالبی در زمينة آموزش محيط زيست به کتاب های 

درسی مدارس راه يافت. 
از ســال ۱۳۸۵ آموزش محيط زيست در کشور جدی تر 
شد. انتشار کتاب هايی مانند آموزش محيط زيست در قرن 
بيست ويکم، مديريت و برنامه ريزی محيط زيست، نظريه و 
کاربردهای آموزش محيط زيســت، آموزش محيط زيست و 
آموزش محيط زيســت در ايران معاصر باعث پيشرفت اين 
امر شد. هم چنين، طی اين مدت ده ها مقاله دربارة آموزش 
محيط زيست در نشــريات و همايش های آموزشی منتشر 
شــده و پايان نامه های متعددی بــه پژوهش های آموزش 

محيط زيست اختصاص يافته است. [۲]

ماهيت 
آموزش محيط زيســت فرايندی اســت که نه تنها سبب 
افزايش آگاهی شهروندان در زمينة محيط زيست می شود، 
بلکه موجــب افزايش توان مندی آنان در حل مســائل آن 
نيز می شــود. در نتيجه، نه فقط به درک عميق مســائل 
محيط زيستی شهروندان منجر می شود، بلکه باعث تقويت 
مهارت های کســب آگاهی و تصميم گيری مســئوالنه در 
شهروندان نيز می شــود و جامعه ای متشکل از شهروندان 
آگاه، توانا و مســئول نســبت به محيط زيســت به وجود 
می آورد. بنابراين، آگاهی، هوشياری، حساسيت و احساس 
مسئوليت نسبت به محيط زيست و چالش های آن، تالش 
عملی برای رفع مشــکالت و افزايش کيفيت آن، ايجاد يا 
تقويت مهارت های شناســايی و کمک به حل چالش های 
محيط زيســتی و حضور فعــال در فعاليت هايی که باعث 

پس از انقالب اسالمى فعاليت مراكز 
آموزش عالى در زمينة آموزش 
محيط زيست تقويت و تسريع شد
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حل مســائل محيط زيســتی می شــود، از نتايج آموزش 
محيط زيســت اند. آموزش محيط زيســت به شــهروندان 
می آموزد که هنگام بررســی مسائل محيط زيستی، جوانب 
مختلف مســئله را در نظر داشته باشند، آن را در تصويری 
بزرگ و جامع ببينند و با روش های تفکر انتقادی بسنجند و 

در حل آن ها تالش کنند. 
بنابراين، آموزش محيط زيســت چيزی بســيار بيشتر از 
اطالع رسانی دربارة محيط زيست است. اگر به هدف آموزش 
محيط زيســت فقط به ذکر خبرهايی خــوب و ناخوب از 
محيط زيســت بپردازيم، کار مهمی انجام نداده ايم و اهداف 
را محقــق نکرده ايم. انتشــار اخبار و اطالع رســانی دربارة 
محيط زيســت تنها به انتقال و انتشار واقعيت ها و عقايدی 
دربارة محيط زيست اکتفا می کند و منجر به پرورش تفکر 

انتقادی، مهارت های حل مسئله و تصميم گيری نمی شود.

تجربه چند كشور
مدارس اكو، مدارس سى اى پى

در مدارس اکو۸ و مدارس سی ای پی۹ آموزش محيط زيست 
با برنامه ريزی اجرا می شود. اهداف و اقدامات  مدارس اکو  و 
سی ای پی در راستای توسعة پايدار است. هدف اين مدارس 
محيط زيستی کسب سواد محيط زيستی، مانند کم كردن 
ضايعات، صرفه جويی در مصرف انرژی، حمل و نقل سالم، 
تنوع زيســتی، بهداشت و ســالمت و ايجاد مدارس دارای 

زمين سبز است. 
برنامة بين المللی مدارس اکو در عمل در چارچوب برنامة بنياد 
بين المللی آموزش محيط زيست۱۰ است که سازمانی غيردولتی 
اســت. اين بنياد مجری برنامه های آموزش محيط زيست و 
مسئول مديريت و صدور گواهی نامه ها و هزينه های آن است. 
پياده ســازی آموزش جامع زيست محيطی در پروژة مدرسة 
بين المللی کشورهای عضو اکو ممکن است تا حدی به عنوان 
اصالح يا نوسازی نظام آموزشی در نظر گرفته  شود. اين پروژه 
از ترکيب علوم طبيعی و جامعه شناسی با رويکردی جامع و 
سيستماتيک حاصل شده اســت. در اين مدارس گرايش به 
ســوی آينده با توجه به نيازهای نسل های آينده بسيار مهم 
اســت. بر اين اساس، بررسی واقعی مشکالت زيست محيط 
محلی، ملی و ســپس جهانی به شکل دموکراتيک در عمل 
اجرا می شــود. در اين مدارس مشــکالت زيست محيطی از  
جنبه های شناختی، عاطفی و زيبايی بررسی می شوند. مدارس 
اکو در ۵۸ کشور دنيا وجود دارد،  اما مدارس سی ای پی تنها 

در ترکيه وجود دارند. [۳]

استراليا
در اســتراليا تدريس مفاهيم محيط زيســت در فضای باز 
انجام می شود. آموزش در فضای باز با دو هدف خاص صورت 
می گيرد: يکی توسعة مهارت های فردی و ديگر کاوشگری، 
مشاهده و بحث در مورد مسائل زيست محيطی. در اين کشور 
تدريس محيط زيست به شيوة انتقادی هم روی می دهد. در 
اين روش، معلم با کمک دانش آموزان به طراحی فعاليت هايی 
می پردازد که موجب توســعة درک صحيــح دانش آموز از 
مسائل زيست محيطی و توانايی قضاوت در رابطه با مديريت 
صحيح منابــع طبيعی و بهره بــرداری از آن ها می شــود. 
در روش تدريس محيط زيســت با رويکــرد انتقادی، ابتدا 
فعاليت های مربوط به محيط زيست محلی برای دانش آموزان 
طراحی می شــود؛ سپس دانش آموزان گروه بندی می شوند. 
دانش آمــوزان درگروه های خود با ديــد انتقادی دررابطه با 
مسائل محيط زيست محلی خود فکر می کنند، مشکالت را 

تجزيه و تحليل می کنند و راه حل ارائه می دهند. 

تركيه
رايج ترين روش  آموزش محيط زيست در ترکيه، آموزش 
در فضــای باز، آموزش الکترونيک و پروژه محوری اســت. 
حضور در فضاهای طبيعی و ايجاد تجربه های مستقيم برای 
شکل دادن نظرات شــخصی دانش آموزان مؤثر است. اين 
روش آمــوزش گاه آموزش در فضای باز، آموزش تفريحی، 
آموزش حفاظت محيط زيســت، آمــوزش ماجراجويانه و 
آموزش غيرســنتی ناميده می شــود. در ترکيه، يادگيری 
الکترونيک به عنوان ابــزاری برای آموزش، به ويژه در مورد 
محتوای محيط زيست بسيار گسترده است. روش تدريس 
ترکيبی الکترونيک، پاسخی به زباله های الکترونيک است. 
در روش پروژه محــور معلم از دانش آمــوزان می خواهد تا 
دربارة يکی از آلودگی های محيط زيســت خود به صورت 
يک پروژة اطالعات جمع آوری و دربارة حل آن در حد توان 

راه حل پيشنهاد دهند. 

رايج ترين روش  آموزش محيط زيست در تركيه، 
آموزش در فضاى باز، آموزش الكترونيك و 

پروژه محورى است. حضور در فضاهاى طبيعى و 
ايجاد تجربه هاى مستقيم براى شكل دادن نظرات 

شخصى دانش آموزان مؤثر است
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كانادا
رايج ترين روش های تدريس آموزش محيط زيست در کانادا، 
تدريس در فضای باز و مشارکت فعال است. تدريس به شيوة 
مشارکتی فعال شــامل طيف وسيعی از فعاليت هاست؛ مثًال، 
معلم از دانش آموزان می خواهد به ســالم بودن محيط زيست 
مدرســه اهميت دهند و کالس درس و مدرسه را تميز  کنند. 
اين امر، خود موجب ايجاد احســاس لذت شخصی همراه با 
فعاليت می  شــود. يا هنگام بازی در حياط مدرسه و احساس 
گرما، معلــم دانش آمــوزان را به زير ســاية درخت هدايت 
می کند و در دانش آموزان حس قدردانی از محيط زيســت را 
ايجاد می کند، يا از ديوارهای مدرســه برای رسم نقاشی هايی 
بــا موضوعاتي مانند تجمع زباله، رعايت مصرف صحيح آب و 
انرژی استفاده می شود. نمونة ديگر آموزش به شيوة مشارکتی 
فعال در حياط مدرسه، معلمی اســت که با دانش آموزان در 
حياط مدرســه به گياهان حياط مدرسه توجه می کند. يک 
نمونه ديگر روشــی اســت که در آن دانش آموزان طی بازی 
نقش حيواناتی را بازی می کنند که در بيابان، منطقة قطبی يا 
در يک دشــت پوشيده از گلسنگ گير افتاده اند. بدين طريق 
دانش آموزان با حيوانات احســاس همــدری می کنند. نمونة 
ديگر، رفتن معلم و دانش آموزان به يك برکه و مشخص کردن 
موجــودات زنده و غيرزنــدة آن و چگونگي تعامل بين آن ها 
توسط معلم و دانش آموزان؛ يا رفتن به جنگل و بيابان رابطة 
بين نور خورشيد و رشد گياهان، و يا نقش موريانه در تجزية 
گياه و توليد خاک و سپس بيان اين که چگونه دخالت انسان 
و فناوری در تغيير محيط زيست نقش دارد و تعادل موجود در 
طبيعت را به هم می زند. نمونة ديگر استفادة دانش آموزان از 
هنرهای تجسمی است. در اين روش دانش آموزان با استفاده 
از خاک رس مجســمة دايناسور ها يا ســاير حيوانات را تهيه 

می کنند.

سوئد
در سوئد پس از اجباری شدن آموزش محيط زيست در سال 
۱۹۹۸ مدارِس ســبز تأسيس شــد. در اين مدارس، آموزش 
محيط زيست با مشارکت فعال دانش آموزان صورت می گيرد. 
آموزش محيط زيست در اين مدارس در فضاي باز و به صورت 
پروژه محور است. يادگيری مبتنی بر پروژه، يکی از روش های 
يادگيری فعال است که بر کار فعال و خالقانة دانش آموزان تکيه 
دارد و بيشــتر در دانشگاه ها صورت می پذيرد؛ اما در مدارس 
متوسطه در زمان های فوق برنامه اجرا می شود. در اين روش 
دانش آموزان منفعل نيستند و به توسعة مهارت های شناختی 

خود می پردازند و ســپس به رشد ديد انتقادی و در نهايت به 
دانش در فضای اطالعاتی می رسند. تدريس در فضای باز، به 
آموزش سازمان يافته ای گفته می شود که در خارج از کالس 
صورت می گيرد؛ از جمله، آموزش حين پياده روی، کوه نوردی، 
قايقرانی، جنگل پيمايی، يا گردش در باغ وحش ، فضای ســبز 
مدرســه و يا موزه. اين روش نيز از روش های آموزش فعال و 

هدف آن فراهم آوردن فرصت های يادگيری است. [۴]

سخن آخر
موضوع محيط زيســت، محدود به زيست شناســی نيست، 
بلکــه همة دروس بايد در آن ســهيم باشــند و دســت كم 
نگرش هاي زيست شناختي و زيست محيطي را توسعه دهند. 
به عالوه، تدريس آموزش محيط زيســت فقط اطالع رسانی و 
آگاهی رسانی نيست، بلکه در ورای آن بايد تقويت نگرش های 
محيط زيستی را نيز در نظر گرفت. دانش آموزان هنگامی که 
عمًال در محيط زيســت قرار می گيرند و از آن سود می برند به 
اهميت آن پی می برند. پس در آموزش محيط زيست بايد به 
بازديد ها و ســفرهای کوتاه به محيط زيست يا حداقل گردش 
دادن دانش آموزان در حياط مدرســه، بوســتان هاي مجاور 

مدرسه يا مناطق طبيعی اهميت بيشتري داد.  
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1. Louis Agassiz
2. nature study
3. Anna Botsford Comstock
4. Cornell University
5. Dust Bowl
6. environmentalism
7. http://www.unep.org/Documents.multilingual/De-
fault.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503
8. Eco-schools
9. CEP
10. FEE (Foundation for Environmental Education)
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بهروز صاحب زاده/ مريم عابديني علم وهنر ياددهي-يادگيري

چــرا آمـــوزش 
زميــن شنـاســي در آمــوزش يك كتاب يا عنوان 

پايه،  علوم  دروس  به ويژه  درسي، 
نخســت بايد به بحث دربارة اين 
سؤال پرداخت كه چرا بايد اين ماده 
يا عنوان درســي به دانش آموزان 

آموزش داده شود؟ آنگاه بايد به اين سؤال جواب 
داد كه چگونه و با چه روش ها و ابزارهايي مي توان 

اين كتاب يا درس را به درستي آموزش داد.

آموزش زمين شناسي: چرا؟ چگونه؟
زمين شناسي، شاخه اي از علوم تجربي است كه با استفاده 
از روش علمي حل مســئله، به مطالعه، تبيين و تفســير 
پديده هــاي مربوط به زمين و اطــراف آن مي پردازد. اين 
دانش با اســتفاده از ابزارها، دستگاه ها و روش هاي علمي 
كه خود و يا در ساير شاخه هاي علمي توليد و معرفي شده 
است به طراحي تحقيق، مشــاهده، آزمايش، اندازه گيري، 
جمع آوري اطالعات، طبقه بندي، تبيين و تفســير يافته ها 
مي پردازد كه خود مي تواند شناخت جلوه هايي از آفرينش 
خداوند در حيطه هاي ارتباط با آفرينش، ارتباط با خلقت و 

ارتباط با انسان منجر شود.

هــدف مطالعات زمين شناســي: شــناخت جلوه هايي از 
عظمت و حكمت آفرينش

موضوع و محدودة مطالعات زمين شناسي: زمين و اطراف 
آن (دنياي غيرزنده)

روش مطالعات زمين شناســي: روش علمي حل مسئله/ 
روش اكتشافي

از اين رو هدف و مأموريت اصلي تعريف شده براي تأليف 
كتاب درسي زمين شناسي، آموزش فعال و جذاب علوم زمين 
براي مشاهدة عظمت و جلوه هاي زمين ساختي آفرينش و 
شناخت مسائل و مشكالت زمين زيست و تالش براي يافتن 
راه حل هــاي علميـ  عملي با كاربرد دانش ها و مهارت هاي 
علوم زمين در حل مســائل زيست كره با استفاده از روش 
علمي حل مســئله به منظور تربيت عبد صالح است كه به 
مراتبي از حيات طيبه دست يافته و با عنوان شهروند هزاره، 
داراي دانش ها، مهارت ها و انگيزه هاي يادگيري مادام العمر 

بوده و سواد علمي تكنولوژيك دارد.



ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)132

مأموريت كتاب زمين شناسي
ايجاد فرصت ها و موقعيت هاي متعدد و متناســب جذاب 

اكتشافي براي كنجكاوي در زمين و اطراف آن

منظور از آموزش فعال اين اســت كــه دانش آموز خود 
به نحوي در كشــف دانش، توليد دانش، كاربرد دانش و... 
نقش داشته باشــد. در اين رويكرد، معلم مي تواند موضوع 
آموزش را مطرح نمايد و با استفاده از روش هاي اثربخش، 
مشــاركت دانش آموزان را براي شــركت در فعاليت هاي 
ياددهي ـ يادگيري طراحي و سازمان دهي نمايد. بنابراين 
كتاب درســي، به عنوان الگــو و معرفي براي موضوعات و 
محدوده هاي مناســب براي آمــوزش دانش آموزان تأليف 
شده، دانايي و توانايي آن چيزهايي است كه دانش آموزان 
با فعاليت هاي عملي خود و با تأييد معلم، كشــف و كسب 
مي نمايند. از ايــن رو بهترين روش براي آمــوزش و ارائه 
محتواهاي تأليف شده در اين كتاب درسي، منطبق بر روش 
كار در حيطه علوم زمين، اســتفاده از روش هاي ياددهي 
ـ يادگيري اكتشــافي اســت. اين روش آموزش جذاب و 
اثربخش به صورت پرسش هاي هدفمند و اكتشافي (معلم/ 
دانش آموز/ ...) و پاســخ (معلــم/ دانش آموز/ ...)، طراحي و 
انجام فعاليت هاي عملي همچون مشــاهده، اندازه گيري، 
انجام آزمايش هاي اكتشافي، بازديدهاي علمي (يادگيري 
اكتشــافي خــارج از كالس درس همراه معلــم)، تحقيق 
ميداني/ واحــد كار (يادگيري اكتشــافي خارج از كالس 
درس بدون حضور فيزيكي معلم)، نمايش و تماشاي فيلم، 
ســاخت و استفاده از ماكت و مدل و موالژ، تهيه و نمايش 
و مشاهده عكس و نقشه و پوســتر و... همراه با پرسش و 
پاســخ هايي متمركز كننده به منظور اكتشاف دانش ها و 
كســب توانايي ها و توســعه نگرش هاي علمي علوم زمين 
مي توانــد در كالس، در خــارج از كالس درس، در محيط 
آموزشگاه  و خارج از آن در يك مدل كارخانه اي در ساعات 

آموزشي و فراآموزشي اجرا شود.
ارائه دانش با ســخنراني و توضيح دادن و حل مسائل و 
ارائه پاسخ پرسش ها توسط كتاب هاي حل المسائل و... در 
مدل بانكي تعريف مي شود كه هرگز در ياددادن اثربخش 

دانايي ها به ويژه در حيطه علوم زمين، ســودي با خود به 
همراه نداشته است.

روش ها و مدل هاي آموزشي
آموزش اكتشافي ⇔ آموزش فعال مدل ⇔ آموزش كارخانه اي
آموزش معلم محور ⇐ تدريس غيرفعال ⇐ مدل آموزش بانكي 

يك كتاب درسي شامل دو بخش است.
الف: محتواي علمي، يعني بخشــي از دانايي در حيطة 
علوم تعريف شده كه آن كتاب درسي مي خواهد به مخاطبان 
خود ارائه نمايد. محتواي آموزشي پاسخ به اين سؤال است 
كه چه چيزي (محتواي قصد شــده) را مي خواهيد تا چه 

محدوده اي به مخاطبين خود آموزش بدهيد؟
ب: روش علمي يعني روش كار در آن شــاخه از علوم 
كه كتاب درســي مي خواهد با نحوة تأليف محتوا و هدايت 
چگونگي آموزش محتواهاي تدوين شــده توسط معلمين، 
به مخاطبان خود ارائه نمايد. روش آموزشــي پاسخ به اين 
سؤال است كه: چگونه، با چه روش ها و ابزارهايي مي خواهيد 

محتواي قصد شده را به مخاطبان خود آموزش بدهيد؟
به عبارت ديگر وظيفه و رســالت كتاب درسي فقط ارائه 
دانش محض در حيطة يك علم خاص نيســت، بلكه كتاب 
درسي ارائه دانش علمي، به معناي دانستني هاي علمي، را 
بايد به گونه اي سازمان دهي و تأليف نمايد كه در فرايند ارائه 
آن دانش تخصصي، بتواند روش علمي را به مخاطبان خود 
آموزش دهد. بديهي اســت كه، به هزار دليل، ارزشمندي 
روش علمي از دانش علمي بيشتر است. آن كس كه روش 
مي داند، به هر حال، مي تواند بــه طريقي دانش مورد نياز 
خود را كشف كند. اما آن كس كه دانش و محفوظات دارد 
و روش نمي داند، شايد هزاران كليد دارد كه قفل هاي آن ها، 
هر چند در روبه رويش جلوه گري مي كنند، آن ها را نمي بيند 
و نمي يابد چون كنجكاوي، پرســيدن، مشاهده كردن، كار 
كردن، يافتن و كشف كردن، نظريه پردازي، تحقيق كردن و 

به كاربستن را ياد نگرفته است.

محتواي كتاب درسي
الف: دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي علمي

ب: روش آموزش (ياددهي)/ يادگيري

در كتاب درسي زمين شناسي جديدالتأليف براي آموزش 
در پايه دهم متوسطه، در دو رشته علوم تجربي و علوم رياضي 

روش علمي يعني روش كار در آن شاخه از علوم كه 
كتاب درسي مي خواهد با نحوة تأليف محتوا و هدايت 
چگونگي آموزش محتواهاي تدوين شده توسط 
معلمين، به مخاطبان خود ارائه نمايد
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ـ فيزيك، بســياري از عناوين دانش زمين شناسي همچون 
سنگ كره، خاك كره، آب كره، هواكره و... البته با محتوايي 
كه با دانش هاي جديد و تازه غني شــده، با ترتيب بندي و 
ســاختاري جديد تدوين شده است. در اين كتاب، هر چند 
عناوين و سرفصل هاي مطالب آشنا هستند اما محتواي غني 
شده مطالب (تأليف) و نحوه چينش دگرگونه آن ها (تدوين) 
طبق طرح و برنامه خاص و از پيش  تعريف شده اي صورت 
گرفته اســت كه دانش جذاب زمين شناســي به شيوه اي 
اكتشــافي و كاربردي به دانش آموزان ارائه شــود. بنابراين 
دبيران در آموزش محتواهاي تأليف شــده، مسير و مقصد 
و نحوه عمل را به خوبي شــناخته و به صحت و ســالمت 
عمل مي نمايند و دانش آموزان از آنچه به آن ها آموزش داده 
مي شود، لذت برده، با يادگيري متنوع و عميق و درهم تنيده 
با مشــاهدات و مســائل زندگي روزمره، شناخت درست، 
نتيجه بخــش و كاربردي از دانش زمين شناســي دريافت 

مي نمايند.
فعاليت هاي عملي و بحث و گفت وگوهاي متعدد همراه با 
دانستني هاي جذاب به گونه اي در اين كتاب با هم آميخته 
شــده اند كه معلم با اســتفاده از روش هاي فعال تدريس، 
بتوانــد دانش ها، مهارت ها و نگرش هــاي علوم زمين را به 
دانش آموزان خود آموزش دهد و دانش آموزان با اشتياق به 
كنجكاوي در عظمت آفرينش و خداوند، مشاهده حكمت 
و نظم آفرينش و مطالعه و شــناخت قوانين حاكم و جاري 
در آفرينــش و رخداد حوادث و وقايــع طبيعي بپردازد. از 
دانش آموخته شده در مسائل و مشكالت زمين زيست و حل 
مسائل زندگي روزمره همچون آلودگي هاي زيست محيطي 
در خاك كره، آب كره و هوا كره و... و كه به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم بر سالمت انسان و تمدن انساني در كره زمين 
تأثير مي گذارند بهره گيرند. با فراگيري كاربردي دانش علوم 
زمين و اســتفاده از دانش فراگرفته شده در سالمت خود و 
ساير شهروندان در حوادث طبيعي همچون وقوع زمين لرزه 
و فعاليت آتشفشان، به شيوه اي علمي و مؤثر عمل نمايند 
و با شــناخت توانمندي هاي اين حوادث طبيعي به عنوان 
آيات و نشــانه هايي از حكمت و قدرت خداوند در آفرينش 
زمين و كيهان و... از ويژگي هاي آن ها براي شــناخت ديگر 

اختصاصات جهان آفرينش بهره گيرند.
به اين ترتيب در كتاب درسي جديدالتأليف زمين شناسي 
براي آموزش در پايه دهم در رشته هاي علوم تجربي و علوم 
رياضي و فيزيك، محتواي دانشــي به صورت غني شــده 
با اضافه شــدن مطالب كامًال جديــد و تازه همچون زمين  

پزشكي و زمين گردشگري به گونه اي سازماندهي و تأليف 
شــده است كه دانش آموز با لذت و عالقه مندي با آموختن 
روش علمي، به كشــف دانش قصد شده دست يابد. بديهي 
اســت كه موفقيت، از هرگونه كه باشــد، به ويژه اكتشاف 
علمي و دست يابي به دانش اصيل، لذت بخش و جذاب بوده 
و به طور محسوس و نامحسوس در زندگي روزمره دانش آموز 
و در آينده شــغلي او براي شناخت مسائل پيراموني و حل 

مشكالت زمين زيست، مورد استفاده خواهد بود.

محتواي كتاب زمين شناسي 
پايه دهم متوسطه

الف: دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي علمي در حيطه علوم 
زمين

ب: آموزش روش علمي حل مسئله/ روش اكتشافي براي 
شناخت زمين و كاربرد دانش ها و مهارت هاي آموخته شده 

در زندگي فردي، اجتماعي و شغلي

در طراحــي و اجــراي آزمون هاي ارزشــيابي تخصصي 
و ارزشــيابي هاي مرحلــه اي و پاياني پيشــرفت تحصيلي 
دانش آموزان در درس زمين شناســي، هر چند كه پرسش 
و پاســخ، آزمون هاي شفاهي با محتواي سؤاالت توضيحي، 
واگرا، فرادانشــي و تفكربرانگيز مهم است، اما در هر حال 
نبايد از استفاده از پرسش هاي چندگزينه اي سؤاالت تستي 
پرهيز نمود. در طرح اين گونه سؤاالت نيز تا حد ممكن بايد 
تالش نمود با طراحي و اجراي آزمون هايي با پرســش ها و 
گزينه هاي پاسخي فرادانشي به تعميق و توسعه يادگيري 

دانش آموزان افزود.
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دبيران در آموزش محتواهاي تأليف شده، مسير 
و مقصد و نحوه عمل را به خوبي شناخته و به 

صحت و سالمت عمل مي نمايند تا دانش آموزان از 
آنچه به آن ها آموزش داده مي شود لذت ببرند
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مقدمه
در عصري كه از آن با عنوان «عصر انفجار اطالعات» 
و همچنين «عصر توسعة دانايي محور» ياد مي كنند 
و در آن تغيير و تحــوالت به صورت لحظه اي اتفاق 
مي افتد، بي اعتمادي به آينــده و تا حدودي ترس و 
نگراني از معضالت فرهنگــي، اجتماعي و اخالقي 
آينده، تصميمات و برنامه هاي جوامع را تحت شعاع 
خود قرار داده است. بر همين اساس است كه گفته اند: 
«آينده نگري در عرصه هاي مختلف اجتماعي، ضرورتي 
انكارناپذير است» (اورنشتاين و هانكينز۱، ۲۰۰۴؛ به 
نقل از آزادمنش، ۶:۱۳۸۶). بنابراين برنامه ريزي از نوع 
نگاه به آينده است، شرايط امروزي جوامع، سبب شده 
 است كه هرگونه برنامه ريزي  در ابعاد مختلف رويكردي 
آينده نگرانه داشته باشد. تنها در اين صورت است كه 

مي توان از برنامه  به عنوان نقشه راه آينده ياد نمود.  
 آموزش وپرورش يكي از حوزه هاي كليدي در همة 
جوامع است كه از گذشته تا امروز سرنوشت بشر تأثير 
بسزايي داشــته و از جايگاه خطيري برخوردار بوده 
است. اين امر بر اهميت و پيچيدگي مسئوليت ها و 
مأموريت هاي آموزش وپرورش افزون شده است. زيرا 
اگر هدف آرماني و غائي آن را تربيت انسان مطلوب و 
به تعبيري «شهروندي ايده آل» بدانيم، جوامع امروزي 
انسان هايي با  قابليت ها و توانمندي هاي گسترده تر 
و پر مســئوليت تر مي طلبد. لذا سياســتگذاري و 
برنامه ريزي هاي آينده نگرانه در آموزش وپرورش با در 
نظر گرفتن ابعاد مختلف تربيت و همچنين پيش بيني 
هوشمندانه مسائل و چالش ها و تهديدهاي پيش رو 

دكتر حسن مظاهري علم وهنر ياددهي-يادگيري

آموزش وپرورش 
دوره متوسطه از منظر 
پژوهي آينده 
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امري الزم و ضروري  است. تافلر۲ مي گويد «آينده بر 
ما مي تازد»، پس بايد براي رويارويي با آن آماده بود 
و آموزش وپرورش بايد اين آمادگي را تدارك ببيند. 
بدين لحاظ در زمانة پر آشــوب و سرشار از تغيير و 
تحول، تنها با مسّلح شدن به روان شناسي آينده است 
كه آموزش وپرورش مي تواند با بازبيني مقوله يادگيري، 
خوني تازه در رگ هاي خود جاري كند (تافلر،۱۳۷۷: 

.(۳۱
نكته ديگر اينكــه آموزش وپــرورش كه يكي از 
حوزه هاي اثرگذار و بنيادين فرهنگي در هر كشــور 
اســت، ماهيتي «آينده نگرانه» دارد؛ زيرا برونداد 
و خروجي آن تربيت نســلي براي زندگي در جهان 
فرداست. لذا هرگونه برنامه ريزي و طراحي در اين نهاد، 
بايد رويكردي آينده نگرانه داشته باشد. توضيح بيشتر 
اينكه در بحث وظايف آموزش وپرورش هميشه اين گونه 
سؤاالت مطرح است كه: تا چه حد مي توان با امكانات 
و شرايط موجود امروز و اطالعات ديروز، دانش آموزان 
و فراگيــران فردا را تربيت كــرد؟ آيا پيش بيني ها، 
پيش داوري ها، قضاوت ها و قواعد طراحي شدِه امروز، 
موفقيت تعليم و تربيت فردا را تضمين خواهد كرد؟ آيا 
... آموزش وپرورش آينده نگر، نظامي است كه بر مبناي 
آينده نگري و تحليل شرايط پيش رو، افق هاي آينده را 
ترسيم  كند، فرصت ها را عميق تر ارزيابي  كند، موانع 
را بهتر درك كنــد و در نتيجه در تدوين راهبردها و 
خط مشي هاي الزم سنجيده تر عمل  كند. براي تشريح 
بهتر اهميت آينده نگــري مي توان به مقولة «تربيت 
معلم» اشاره نمود و اينكه وظيفة دانشگاه فرهنگيان 
تربيت معلماني اســت كه بتوانند دانش آموزاني را 
براي زندگي مطلوب در جامعه آينده (بين زمان حال 
تا حدود ۷۰ ســال آينده) تربيت نمايد. اين شهروند 
مطلوب بايستي توانايي زندگي در اجتماع و بازار كار 
آينده را داشته باشد و نه تنها از َپس مسائل و مشكالت 
دوره زماني پيش روي خود برآيد، بلكه بايد بتواند به 
بهترين وجه از امكانات و ظرفيت هاي زمان خود بهره  

براي تشريح بهتر اهميت آينده نگري مي توان به مقولة 
«تربيت معلم» اشاره نمود و اينكه وظيفة دانشگاه 

فرهنگيان تربيت معلماني است كه بتواند دانش آموزان 
را براي زندگي مطلوب در جامعة آينده تربيت نمايد
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گيرد و زندگي مطلوبي را براي خود رقم بزند.  
نگاهي به سير تحوالت دوره اخير در آموزش وپرورش، 
اين واقعيت را آشكار كرده است كه پديده هاي اثرگذار 
در اين عرصه روزافزون است و براي مهار اين پديده ها 
و پيش بيني تحوالت و عواقب آن ها، نياز به برنامه ريزي 
و آينده نگري اســت. چرا كه به قول اميري (۱۳۶۹) 
«آينده، ديگر تكرار گذشته نيست» و به تعبير مهديان 
(۱۳۸۵) توجه به آينده موجب مي شود كه روندها و 
گرايش هاي حال را بهتر بشناسيم و ارزيابي كنيم، زيرا 
آيندة جامعه ما به اين بستگي دارد كه چگونه از هم 
اكنون، آمادگــي الزم را براي رويارويي با تغييرات و 
تحوالت و پيشامدها ايجاد كنيم. مادام كه سياست ها 
و برنامه هــاي آموزش وپرورش بر اســاس مطالعات 
آينده نگرانه تدوين نشود، نظام آموزشي به َتَبِع وقايع 
و حوادث و بنابر تقدير رشــد مي كند و به جاي آنكه 
چاره ساز مشكالت باشد، خود، مسائل و خسارت هاي 

بسيار به وجود مي آورد (مهديان، ۱۹۴:۱۳۸۵). 
هدف آينده گرايي در تعليم و تربيت كمك به جوانان 
امروز است تا با بحران هايي كه با آن ها مواجه خواهند 
شــد، كنار بيايند و از فرصت هايي كه در يك دنياي 
متغير به وجود خواهد آمد به نحو بهينه  بهره برداري 
نمايند. بوردين۳، براي حفظ مدارس در جريان زندگي، 
مربيــان را به اســتفاده از آينده گرايي (طرح ريزي 
هوشمندانه و خيالي پديده ها و شرايطي كه در شرف 
وقوع است) تشويق مي كند (سيلور و همكاران، ۱۳۸۰؛ 

به نقل از آقايي، ۱۳۸۹ :۳۶).
آموزش وپرورش ايران براي اصالح ســاختار خود 
با چالش هاي بزرگي همچون به روز نبودن روش هاي 
تدريس، كم توجهي به مراكز تربيت معلم به عنوان نهاد 
تأمين كنندة نيروي انساني مجموعه فرهنگي كشور، 
كمبود اعتبارات و فضاهاي آموزشــي، مديريت هاي 
نا آشنا به مجموعه آموزش وپرورش، ديواركشي بين 
ُبعد پرورشي و ُبعد آموزشي، ناتواني در به كارگيري 
فناوري اطالعات و روش هاي جديد آموزشي، حجيم 
بودن ساختار اداري آموزش وپرورش، منطبق نبودن 
آموزش هاي ارائه شــده به دانش آموزان با نيازهاي 
جامعه و نبود ارزيابي مشخص، تأثيرگذار و دقيق براي 
ســنجش آموخته هاي آن ها، ضعف در فراهم كردن 
مديريت آموزشي كارآمد و متخصص و تعريف سياسي 

از پست هاي آموزشــي و پرورشي ـ حتي در سطح 
مديريت مدرســهـ  ، حجم باالي محتواي كتاب هاي 
درســي و تعداد عناوين آن ها و... مواجه است. اين 
عوامل در مجموع، نظام آموزشــي كشور را چندان 
كارآمد جلوه نمي دهد. (آقايي، ۱۳۶:۱۳۸۹). از طرفي 
بعضي از انديشــمندان حــوزه تعليم و تربيت علل 
مشكالت اساسي آموزش وپرورش جمهوري اسالمي 
ايران را تقليدي بودن نظام آموزشي، عدم محوريت 
فلسفه تعليم و تربيت منطبق با مباني ديني، فرهنگي 
و بومي كشــور، عدم برنامه ريزي هاي ميان مدت و 
بلند مدت براي آينده و پيش بيني نكردن تهديدها و 
چالش ها در آينده آموزش وپرورش و تبديل نكردن 

آن ها به فرصت مي دانند.
با ايــن اوصاف بايــد پذيرفت كه چــون هدف 
آموزش وپرورش، «تربيت انسان مطلوب براي آينده» 
است، آينده نگري در ذات آن است و آينده شناسي براي 
پيشبرد اهداف و رسالت هايش ضرورتي انكار ناپذير 
اســت. به نظر مي رســد يكي از استلزامات تربيت 
آينده سازاني با اين ويژگي ها، برنامه ريزي آينده نگرانه 
در آموزش وپرورش است. از مشخصه هاي محوري اين 
برنامه ريزي آنكه در اين برنامه نه تنها بايد نسخه اي 
براي درمان آسيب ها و مشكالت موجود نوشته شده 
باشد، بلكه بايستي با رويكردي پيشگيرانه، تهديدها 
و نگراني هاي تربيتي آينده را مهــار نموده و براي 
تربيت انساني در شأن جوامع آينده نقشه اي را ترسيم 
نمايد. بر همين اساس در اين نگاشته به آينده نگري 
در بخشي از نظام تربيتي، يعني آموزش وپرورش دوره 

متوسطه پرداخته شده است.
واقعيت اين اســت كه آموزش وپــرورش در دوره 
متوسطه۴، به عنوان يك دوره تحصيلي بسيار مهم در 
تربيت رسمي، عالوه بر مهيا نمودن دانش آموزان براي 
ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، كاركردهاي 
مهم ديگري نيز دارد كه از جمله آن ها آماده ســازي 
دانش آموزان براي ورود به زندگي مستقل و برعهده 
گرفتن شغلي مناسب است و مستلزم ترسيم نقشة راه 
با رويكردي آينده نگر است. اين نقشة راه داراي اجزا 
و عناصري است كه در ادامه به تعدادي از مؤثرترين 
آن ها در حوزه آموزش وپرورش دوره متوسطه اشاره 

مي گردد:
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آموزش وپــرورش  بــر  تأثيرگــذار  عناصــر 
متوســطه دورة 

 مشــايخ (۱۳۸۵) از نگاه بانك جهاني آورده اســت كه 
آموزش با كيفيــت داراي دو مؤلفه: «عملكرد يادگيرنده» 
و «محيط يادگيري» اســت. محيط يادگيري شامل معلم، 
برنامه درسي، كتاب درســي، آزمون ها (ارزشيابي)، فضاي 
فرهنگي مدرســه و فرايند ياددهيـ  يادگيري و غيره است 
كه بايد متحّول شود (خورســندي، ۶۳:۱۳۸۵). در اسناد 
تحــول بنيادين آموزش وپرورش جمهوري اســالمي ايران 
عناصر مرتبط با محيط يادگيري كه در باال ذكر گرديد، به 
صورت كامل و به عنوان شــش ركن يا زيرنظام اصلي نظام 
تربيتي آورده شــده است كه عبارتند از مديريت و رهبري، 
معلم و تأمين نيروي انساني، برنامه درسي، منابع مالي، فضا، 
تجهيزات، فناوري و تحقيق و ارزشــيابي. يادگيرنده نيز كه 
مركز اصلي در چرخه نظام تربيتي اســت به عنوان يكي از 

مؤلفه ها مّدنظر بوده است. 
با اين اوصاف ســاختار اصلي اين نگاشــته نيز برگرفته 
از تركيبي از شــش زيرنظام ارائه شــده در اسناد تحولي و 
عناصر زيرمجموعه محيــط يادگيري و عملكرد يادگيرنده 
مّدنظــر بانك جهاني اســت كه تحت شــش عنوان كلي 
جامعه و فرهنگ، برنامه درســي، معلم، مدرسه، پژوهش و 
ارزشيابي و باالخره يادگيرنده با محوريت عوامل پيش روي 
آموزش وپرورش دوره متوســطه تنظيم و تدوين شده و به 

شرح زير مورد بحث قرار گرفته است.  

1. جامعه و فرهنگ
مهرمحمدي (۱۳۸۵) معتقد است دستگاه تعليم و تربيت، 
در هر كشوري، در دستيابي به اهداف اجتماعي و... نمي تواند 
فعال مايشاء باشد. علت اين امر آن است كه نظام آموزشي 
خرده نظامي اســت از نظام كالن اجتماعي كشور و ميزان 
اقبال افراد نســبت به يك زمينه خــاص مطالعاتي يا يك 
شاخه تحصيلي، بيش از آنكه معلول بعضي از ساز  و كارهاي 
دروني آموزش وپرورش باشــد، تحت تأثير محيط و عوامل 
بيروني است كه دستگاه تعليم و تربيت را در بر گرفته اند. اين 
عوامل بيروني، از قبيل خانواده، رسانه، زمينه هاي سياسيـ  
اجتماعي و اقتصادي كشور و غيره است كه به طور طبيعي 
بــا آموزش وپرورش در قالب يك نظــام كالن اجتماعي در 

تعاملند. (خورسندي، ۵۴:۱۳۸۵)
در ايران نگرش به فرهنگ در حيطه آموزش و به خصوص 
آموزش وپــرورش، نگرشــي ايدئولوژيك و كامًال سياســي 

اســت. به تعبير ديگر، فرهنگ در گفتمان رسمي آموزش 
در ايــران اعــم از آمــوزش عمومي يا آمــوزش عالي، هم 
معنا با مفهوم «ايدئولوژي» اســت (فاضلــي، ۱۳۹۰ :۴۷). 
از جملــه پديده هــاي جديد مرتبط با ايــن بخش، پديده 
چندفرهنگي (افروز، ۱۳۸۴: ۴۱۵)؛ دوگانگي بين مدرســه 
و اجتماع (خورسندي، ۱۳۸۵ :۷۰)، جهاني شدن، انحطاط 
اخالقي، اشاعه دموكراسي، انفجار دانش و گسترش فناوري 
اطالعــات و ارتباطات (فاضلي، ۱۳۹۰: ۱۴۲) اســت. يكي 
از كليدي تريــن پديده هاي مؤثر بر آينــده تعليم و تربيت، 
پديدة فناوري اطالعات و ارتباطات اســت كه مهرمحمدي 
(۱۳۸۷) از آن با عنوان «پديده تمدن ساز» ياد نموده است؛ 
پديده اي كه به نظر مي رسد آينده تعليم و تربيت را دگرگون 
خواهد كرد. از طرفي فاضلي (۱۳۹۰) چالش هاي فرهنگي 
موجود در زمينه فرهنگ فناوري در آموزش وپرورش را در 
پنج دســته چالش نسلي، چالش تاريخي، چالش محيطي، 
چالش كاركردي و چالش اجتماعي طبقه بندي كرده است 

(فاضلي،۱۳۹۰: ۱۴۳-۱۵۶).

2. برنامه درسي
از منظــر برنامه درســي، چالش هايــي همچون ضعيف 
شدن سهم برنامه درسي رسمي در يادگيري و كم توجهي 
روزافزون به آن، برآورده نشدن نيازها و عاليق دانش آموزان، 
تربيت يك بعدي يا چند بعدي (به جاي ديدن تمام جوانب 
تربيتي)، عدم موفقيت دانش آمــوزان در اجتماع و بازاركار 
آينده و ناتواني در حل مسائل، بحران هويت، چندفرهنگي 
و كم رنگ شدن فرهنگ ملي، پايين بودن سطح مشاركت در 
تدوين برنامه هاي درسي و  انعطاف ناپذيري نظام برنامه ريزي 
درســي ايران، نظام برنامه ريزي درســي موضوع محوري/ 
ديسيپلين محور، گســترش روزافزون برنامه درسي پنهان 
(فاضلــي، ۱۳۹۰، ۹۸-۱۰۲)، بــه روز  نبــودن  راهبردهاي 
ياددهيـ  يادگيري، تأّخر فرهنگي در منابع آموزشي و درسي 
(آقايي،۱۲:۱۳۸۹)، ضعف در اجراي صحيح برنامه هاي درسي، 
خصوصًا فاصله زياد بين برنامه درســي قصد شــده و برنامه 
درسي اجرا شده (دانشور،۲۲۲:۱۳۸۷)، محوريت يادگيري 
حافظه محوري و موقتي و با نّيت قبولي در امتحانات و نهايتًا 

آموزش با كيفيت داراي دو مؤلفه: «عملكرد 
يادگيرنده» و «محيط يادگيري» است
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بي ســواد بار آمدن دانش آموزان و مســائلي از اين قبيل در 
پيش روي آموزش وپرورش دوره متوسطه خواهد بود. از آنجا 
كه تأثير برنامه درســي به گونه اي است كه بيشترين نقش 
را در نظام آموزشــي و به نوعي در خط مشي دهي به كالس 
درسي داشــته و به نوعي به ديگر عناصر نظام آموزشي نيز 
جهت دهي مي نمايد، توجه به اين مسائل در برنامه هاي آينده 

نظام آموزشي متوسطه ضرورتي انكارناپذير است.
باقري (۱۳۸۵) نيز مســئله برنامه هاي درســي را از ُبعد 

رقابتي در دنيا مطرح مي كند. وي مي گويد: «مشكلي كه در 
برنامه هاي درسي مدرسه و دانشگاه داريم اين است كه از يك 
طرف حجم درس ها زياد است و از طرف ديگر اين درس ها 
افق فكري زمانه را به دانش آموز يا دانشجو نشان نمي دهد. 
در شــرايط كنوني، فاصله بين افق فكــري دانش آموزان و 
دانشــجويان كشــور ما با دانش آموزان و دانشجويان اكثر 
كشورهايي كه نظام هاي آموزشي مترّقي دارند زياد است.» 
امروزه يكي از ابعاد جهاني شــدن، توانايــي رقابت با ديگر 
كشــورها به حساب مي آيد؛ لذا اگر برنامه هاي درسي ما كه 
به نوعي مدعي پيشبرد مولفه هاي نظام آموزشي هستند. از 
محتوايي غني و روز آمد برخوردار نباشد، منتهي به عدم توان 
رقابت نظام آموزشي ما با نظام آموزشي ديگر كشورها خواهد 
شد (باقري، ۱۳۸۵). به بياني ديگر، چون پديدة جهاني شدن 
به طور روزافزون نظام هاي برنامه ريزي درســي را به ســوي 
خود مي كشاند و بايستي آموزش وپرورش دوره متوسطه به 

اصطالح جهاني بيانديشد و ملي عمل نمايد.  

3. مدرسه
مدرســه به عنوان پايگاه تربيتي نقش اساســي در تربيت 
آينده سازان جوامع دارد. فاضلي (۱۳۹۰) معتقد است جامعه 
امروزي به تعبير زيگموند باومن «جامعه اي سيال و در حال 
تغيير» است، جامعه اي كه مصرف كننده در آن اهميتي بيش 
از توليد كننده دارد، جامعه اي كه در آن وجود مصرف كننده اي 
شاد و اهل خرج كردن ضرورت دارد؛ براي فرد مصرف كننده 
خرج كردن نوعي وظيفه است... واقعيت، به نحوي كه مصرف 
كننده آن را تجربه مي كند، تعقيب لذت است... لذت حسي 
بي واســطه اي مثل خوراك لذيذ و... يا لذت احاطه شــدن با 
چيزهاي پرزرق و برق (باومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). بايد تالش 
كنيم تا نشان دهيم كه در چنين جامعه اي آموزش و مدرسه 
به كجا و كدام ســو روان اســت. و رســانه اي شدن فرهنگ 
به عنوان يك عامل اثرگذار در نظام آموزشي، چه پيامدهايي 
براي آينده مدرســه در ايران دارد. استدالل وي اين است كه 
«نظام مدرسه اي مدرن در ايران، در نتيجة تحوالت گوناگون 
در دهه هاي اخير، كارايي هاي ســنتي اش را از دست داده و 
ناگزير بايد متحّول شــود در غير اين صورت نابود مي شود.» 
(فاضلــي، ۱۳۹۰، ۱۰۴). با اين اوصــاف درخصوص جايگاه 
مدرســة آينده، مؤلفه هايي همچون مديريت مدرسه محور 
(سميعي نژاد و كوثري مقدم، ۱۳۸۷)، ضعف در آموزش هاي 
پايه عمومي، تفاوت دبيرستان و دبستان در تأثيرپذيري و نقش 
خانواده (فاضلــي،۱۳۹۰)، هدايت تحصيلي، عالئق و گرايش 

«نظام مدرسه اي مدرن در ايران، در نتيجة تحوالت 
گوناگون در دهه هاي اخير، كارايي هاي سنتي اش را 
از دست داده و ناگزير بايد متحّول شود در غير اين 
صورت نابود مي شود.» 



139 ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)

دانش آموزان و نياز جامعه (مهاجري، ۱۳۸۵)، دين دار كردن 
دانش آموزان (باقري، ۱۳۸۵)، فضا، تجهيزات، امكانات و فناوري 
در مدرســه، ضعف در مهارت هاي ارتباطي فارغ التحصيالن 
(آلوين تافلر،۱۳۷۲؛ به نقل از آقايــي، ۱۳۸۹،۱۸)، پيدايش 
فاصلة طبقاتي آموزش به ســبك جديد، پديده فرار مغزها و 
اتالف مغزها و فارغ التحصيالن كم سواد (آقايي، ۱۳۸۹، ص۹) 
از جمله مســئله هاي اصلي مرتبط و مؤثر بر مدارس آينده و 
چالش هاي پيش روي آن هاست كه در آموزش وپرورش دورة 

متوسطه بسيار اثرگذار خواهند بود.

4. جايگاه و نقش معلم
معلم يكي از عناصر اصلي در نظام تربيتي است كه نه تنها 
دانش و تخصص وي در اين راســتا مؤثر است، بلكه عملكرد 
و رفتار او به عنــوان الگويي عملي در تربيــت دانش آموزان 
تأثير غيرمســتقيم دارد. عبدالهي (۱۳۸۳) در طرح ارزيابي 
برنامه سوم توسعه، چالش هاي عمده اين برنامه را در زمينه 
آموزش وپرورش ايران بررسي كرده و مهم ترين معضل مربوط 
به معلمان را پايين بودن كارآيي حرفه اي آنان در اســتفاده 
از فنون تدريس دانســت. مهرمحمدي (۱۳۸۶) آورده است: 
«پروفســور كالين در صحبتي در مورد نظام آموزشي ايران 
مي فرمايد: اگر نظام تربيت معلم شــما (ايران) مثل كشور ما 
(آمريكا) است برنامه ريزي درسي ۱۹۴۹ تايلر (نظام سنتي) 
بايد استفاده كنيد». اين نشان از اهمّيت جايگاه تربيت معلم و 
نقش معلم در نظام آموزشي و ضرورت به روز بودن دانش وي 
دارد. ضرورت مشــاركت معلم در برنامه ريزي درسي مناسب 
و هماهنــگ با نيازهاي دانش آمــوزان و واقعيت هاي اجرا از 
مسئله هاي پيش روي اين حوزه است. از طرفي معتقدند معلم 
به جاي اين كه نقش ماشين مكانيكي و ضبط صوت را داشته 

باشد. بايد بتواند در خلق و آفريدن معناها مشاركت كند. 

5. پژوهش و ارزشيابي
تمــام مؤلفه هاي نظام آموزشــي از جمله برنامة درســي، 
فرايند ياددهي يادگيري و غيره با پژوهش و تحقيق ارتباطي 
درهم تنيــده دارند و گاهي نتايج ارزشــيابي، محصولي براي 
تدوين برنامه درســي خواهد شــد. بنابراين اين مؤلفه نقش 
اساســي در ديگر مؤّلفه هاي تعليم و تربيت دارد. براي توضيح 
بيشتر بايد گفت در اسناد تحول بنيايدن آموزش وپرورش چند 
مأموريت اصلي براي زيرنظام پژوهش و ارزشيابي تعيين شده 
است كه از جمله آن ها مأموريت پيشگيرانه است (شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، ۳۸۵:۱۳۹۰). بدين معني كه حوزه پژوهش و 

ارزشيابي مي بايست مسئله ها، تهديدها و فرصت هاي پيش روي 
نظام تربيتي را شناسايي كند و در اختيار متوّليان هر يك از 
حوزه هاي زيرمجموعه آموزش وپرورش جهت تصميم گيري و 

برنامه ريزي بهتر و آينده نگر تر قرار دهند. 

6. يادگيرنده
ابــر و بــاد و مه و خورشــيد و فلــك نظــام تربيتي از 
حوزه ســتاد تا كالس درســي در تالشــند كه يادگيرنده 
شايســتگي هاي تربيتي موردنظر را كسب نمايند. يونسكو 
اصول و محورهاي چهارگانه آموزش در قرن بيست و يكم 
را «يادگيري براي دانستن»، «يادگيري براي انجام دادن»، 
«يادگيري براي بودن» و «يادگيري براي با هم زيســتن»، 
مطرح نموده اســت كه بايســتي به طور همزمان و توأمان 
مورد توجه قرار گيرند. در تمام اينها يادگيرنده نقطه هدف 
است و توجه به ابعاد همه جانبه تربيت وي محوريت دارد. 
فاضلي (۱۳۹۰) با نگاهي آينده نگر معتقد است همان طور 
كه ظهور فناوري هاي نوين مانند اينترنت، موبايل و ماهواره 
توانسته اند سرنوشــت زندگي انسان را دگرگون كنند، در 
آينده نيز ممكن اســت ظهور فناوري «مابعدنوين» همه 
چيــز را براي چندمين بار زير و رو ســازد؛ و نه تنها ظهور 
فناوري هاي تازه بلكه حوادث طبيعي نيز مي تواند هر لحظه 
سرنوشت ما را متأثر سازد. (فاضلي،۱۰۵:۱۳۹۰). بنابراين 
تربيت و آماده ســازي خروجي نظام آموزشــي متوســطه 
خصوصــًا آن هايي كه براي ورود به زندگي آينده و يا كار و 
شــغل مهيا مي شوند، كاري بسيار حساس و مشكل است. 
با اين اوصاف چالش هاي پيش روي نظام آموزش متوسطه 
كشــور مرتبط با يادگيرنده آن است كه نيازهاي آموزشي 
و مســئله هاي نســل آينده متفاوت از واقعيت هاي جامعه 
امروزي است و در شرايط امروزي دانش آموزي با روحيات 
و از جنس ديگر در كالس درس و مدرســه حاضر خواهد 
شــد و برنامه ريزي آينده نگرانــه اي را مي طلبد كه به نظر 
مي رســد بازنگري جّدي در نظام آموزشــي موجود، براي 
برآورده نمودن نيازهــاي آنان و جلب توجه و جذب آن ها، 

ضروري است.

معلم يكي از عناصر اصلي در نظام تربيتي است 
كه نه تنها دانش و تخصص وي در اين راستا 
مؤثر است، بلكه عملكرد و رفتار او به عنوان 

الگويي عملي در تربيت دانش آموزان تأثير 
غيرمستقيم دارد
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نتيجه گيري
تربيــت آينده ســازاني در طراز جمهوري اســالمي ايران، 
نقطه محوري و شــاه بيت چشم انداز اســناد تحول بنيادين 
آموزش وپرورش اســت. دوره تحصيلي متوســطه به عنوان 
واســط بين دورة آموزش عمومي و آموزش عالي و بازار كار و 
زندگي از نقش بسزايي در اين راستا برخوردار است. از آنجا كه 
تعليم و تربيت ماهيتًا «آينده نگر» است، ساري و جاري بودن 
رويكرد آينده نگري در تار و پود و اجزاي و اركان آموزش وپرورش 
دوره متوســطه نيز انكارناپذير اســت. مؤلفه هايي همچون 
برنامه هاي درسي و به تبع آن كتاب درسي، معلم، ارزشيابي، 
فضا، تجهيزات و فناوري (محيط يادگيري)، جريان فرهنگي 
حاكم بر مدرسه و جامعه، يادگيرنده و مديريت و رهبري كه 
هم مورد تأكيد اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش بوده و 
هم در اسناد بين المللي تعليم و تربيت مورد توجه قرار گرفته 

اند، در اين خصوص نقش كليدي دارند.
اســناد تحول تحول بنيادين به عنوان اســناد باالدســتي 
و جهت دهنــده در تصميم گيري هــا، سياســت گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي نظام تعليم وتربيت نيز با رويكرد آينده نگري 
طراحي و تدوين شــده اند و بر تربيت آينده سازاني مطلوب و 
تأثيرگذار تأكيــد دارند. از جمله مصاديق اين امر مي توان به 
يكــي دو مورد از ويژگي هاي مرحله چهارم تربيت (دوره دوم 
متوســطه) كه در اين اسناد آمده است، اشاره نمود كه آورده 
اســت: «با توجه به اهميت رکن خانواده در نظام اجتماعی، 
برنامه ها و فرصت های تربيتی بايد ضمن توجه به تفاوت هاي 
ُخلقي و َخلقــي۵ متربيان به گونه ای تدارک ديده شــود که 
مهارت های ورود به زندگی مستقل، زندگی خانوادگی، تربيت 
فرزند و زندگی حرفه ای را ايجاد نمايد.» و در ادامه آمده است 
«زمينه سازي براي ... وحدت بخشي ميان نقش هاي وجودي 
و اجتماعي متربيان همسو با نياز هاي حال و آينده جامعه». 

(شوراي عالي انقالب فرهنگي،۳۵۲:۱۳۹۰). 
با اين وجود پيشنهاد مي گردد برنامه ريزي هاي آموزشي و 
درسي در تعليم و تربيت دوره متوسطه با رويكردي آينده نگرانه 
و با در نظر گرفتن مولفه هاي اساسي اين حوزه كه به تعدادي 

از آن ها اشاره مي گردد، صورت پذيرد:

ـ در نظــر گرفتن پديده جهاني شــدن در كنــار توجه به 
فرهنگ بومي و نيازهاي محلي، تالش براي كاهش دوگانگي 
بين مدرسه و اجتماع، در نظر داشتن پديده چند فرهنگي و 
كم رنگ شدن فرهنگ ملي، بحران هويت و انحطاط اخالقي 
پيش آمده در جوامع مختلف، توجه به نيازهاي واقعي جامعة 
آينده و فرهنگ حاكم بر آن (و البته با رويكرد اصالحي)، توجه 
به نقش خانواده با ويژگي هاي حال و آينده در نظام آموزشي، 
جّدي گرفتن نقش و سهم رسانه ها (به ويژه رسانه هاي پرشمار 
كه يكي از اضالع ارتقاي يادگيري در دنياي امروزي مي باشد)، 
حكومت و سياســت، اقتصاد محيطي و ديگــر پديده هاي 
اجتماعي در تربيت آينده ســازان و تعامل قوي تر با آن ها، در 
نظر داشتن نقش محوري فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان 
پديده «تمدن ساز» و چالش هاي مرتبط با آن كه شامل چالش 
نســلي، چالش تاريخي، چالش محيطي، چالش كاركردي و 

چالش اجتماعي و مسائلي از اين قبيل است.
ـ تغيير نــگاه به مدرســه و توجه به آن به عنــوان پايگاه 
تربيتي، مدرســه محوري و نقش كليدي مدير مدرســه در 
تربيت دانش آموزان و اجراي برنامه هاي آموزشــي و درسي، 
اهميت مســئله هدايت تحصيلي و توجه به عالئق و گرايش 
دانش آموزان و استعداديابي صحيح در اين راستا، نحوه دين دار 
كردن دانش آموزان، ضرورت و اهميت طراحي و فراهم نمودن 
فضا، تجهيزات، امكانات و فناوري مورد نياز آموزش وپرورش 
آينده در مدرسه، رفع حصاركشــي بين ُبعد پرورشي و ُبعد 

آموزشي در نظام تعليم و تربيت و غيره.
ـ در بحث جايگاه و نقــش معلم، تربيت معلم آينده نگر با 
تسلط بر انواع سوادهاي مورد نياز جامعة امروزي از جمله سواد 
اطالعاتي، سواد رسانه اي، سواد تربيتي و غيره، اهميت نقش 
الگويي معلم براي دانش آمــوزان، عنايت الزم به برنامه ريزي 
جهت باال بردن روزافزون كارآيي حرفه اي معلمان در فرايند 
ياددهي يادگيري، مشاركت آنان در تدوين برنامه هاي درسي 
و آموزشي و برنامه هاي تحولي، هماهنگي آموزش هاي معلمان 
با نيازهاي دانش آمــوزان و واقعيت هاي محيط اجرا و كالس 
درس در حوزه تربيت معلم، از مسئله هاي اصلي پيش روي اين 
محور تربيتي است. به بيان ديگر تربيت معلمي فكور، پژوهشگر 
و خالق از استلزامات موفقيت آموزش وپرورش آينده  است.   

ـ محور كليدي ديگر در عرصه تعليم و تربيت، يادگيرنده است 
كه در اهميت آن فقط در يك جمله بايد گفت، «يادگيرندة فردا 
و حتي يادگيرنده امروز، از هر نظر بسيار متفاوت از يادگيرنده 
ديروز است.» چرا كه همه عوامل فعال در تعليم و تربيت نقطه 
هدفشان يادگيرنده است. از طرفي «يادگيري براي دانستن»، 
«يادگيــري براي انجــام دادن»، «يادگيري بــراي بودن» و 

«يادگيرندة فردا و حتي يادگيرنده امروز، از هر نظر 
بسيار متفاوت از يادگيرنده ديروز است.»
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«يادگيري براي با هم زيســتن»، در دنياي امروز بسيار مهم 
است. بنابراين تربيت و آماده سازي فراگيران دوره متوسطه كه 
اكثر آن ها بايستي براي ورود به زندگي آينده و يا كار و شغل 

مهيا  شوند، بسيار مهم است. 
ـ در حوزه برنامه  درســي تأكيد مي شــود به دغدغه هايي 
همچون ضعيف شدن سهم برنامه درسي رسمي در يادگيري و 
تربيت دانش آموزان و كم توجهي روزافزون به آن، كم توجهي به 
نيازها و عاليق دانش آموزان، تربيت يك بعدي يا چند بعدي (به 
جاي ديدن تمام جوانب تربيتي)، پايين بودن سطح مشاركت 
معلمان و ديگر متخصصان مرتبط در تدوين برنامه هاي درسي و  
انعطاف ناپذيري نظام برنامه ريزي درسي ايران، موضوع محوري/ 
ديسيپلين محوري نظام برنامه ريزي درسي، گسترش روزافزون 
برنامه درســي پنهان و به روز  نبــودن  راهبردهاي ياددهيـ  
يادگيري، فاصله زياد بين برنامه درســي قصد  شده و برنامه 
درسي اجرا شده، محوريت يادگيري حافظه محوري و موقتي و 

مسائلي از اين قبيل، توجه شود. 
در حوزه پژوهش و ارزشيابي، رويكرد پژوهشگران مي بايست 
روشــن گري در تعيين مسير درســت آينده تعليم و تربيت 
باشــد و ضمن ارائه راهكارهاي درماني براي آســيب هاي 
موجود، با شناسايي مســئله ها و چالش هاي پيش رو و ارائه 
راه حل هاي پيشگيرانه، آينده تربيتي دانش آموزان را تضمين 
و تصميم گيران و برنامه ريزان را در اين خصوص ياري نمايند. 
همچنين طراحي، تدوين و پياده ســازي نظام ارزشــيابي 
مشخص، تأثيرگذار و دقيق براي سنجش آموخته ها مبتني 

بر اسناد تحولي از ضروريات اين حوزه است.

پي نوشت ها
1. Ornstien & Hunkins
2. Tofler
3. Burdin

۴. در اين مقاله منظور از دوره متوســطه، دوره تحصيلي دوم متوسطه 
است.

۵. مصوبه ۱۳۸۱/۸/۱-۳۱۳۴- دش- شــورای عالی انقالب فرهنگی؛ 
تبيين حکمت الهی دربــاره زن و مرد درخصوص تفاوت های خلقی و 
خلقی آنان به عنوان راز تداوم حيات بشــر و زدودن تفکر غلط برتری 

يکی بر ديگری.
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دكتر نيره شاه محمدي

داشــتن محيطي ســالم براي زندگي يکي از نعمت هاي 
الهــي و مطمح نظر همه مردم اســت. در گذشــته اي نه 
چندان دور، به ســبب آنکه مســئله آلودگي هوا به صورت 
جدي مطرح نبود و آدميان از نعمت داشتن محيطي پاک 
به وفــور برخوردار بودند و طبيعت مورد تهاجم بی رحمانه 
داعيه داران رشــد و ترقي واقع نشــده بود، خطر آلودگي 
محيط زيســت توجه زيادي را به خــود جلب نمي كرد. اما 
عصر کنونی را دوران بحران زيســت محيطی نهاده اند، زيرا 
گستره دست اندازی انسان بر عرصه های محيط زيست، در 
نتيجة رشــد روزافزون جمعيت و نياز به توســعه در کليه 
ســطوح اقتصادی و اجتماعی، روز به روز ابعاد وســيع تری 
به خود گرفته، بهره بــرداری غيراصولی و بی رويه از منابع 
طبيعــی، تداوم حيات اين منابع را مورد تهديد قرار داده و 
خسارات جبران ناپذيری بر پيکره محيط زيست وارد نموده 

است (چاتي بخش،۱۳۸۳).

بنابراين شك نيســت كه انسان معاصر نيازمند بازنگری 
در شــيوة برخورد خويش با محيط زيســت است و برای 
اين کار گام اول، همانا تغييری اســت کــه بايد در درک 
امر از محيط طبيعی و نقش و مســئوليت وي نســبت به 
آن به وجود آيد. گام دوم اين عرصـــه، زمانـــی برداشته 
می شـــود که ارزش های اخالقی مربوط به محيط زيست، 
فراگير و جهانی شود و از سوی همه جوامع و مکاتب مورد 
پذيرش قرار گيرد. برای اين کار، يکی از راهکارهای عملی، 
بهره گيری از آموزش های زيســت محيطی است. در ايران 
براساس اصول ۵۰ و ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسالمي، 
نه تنها حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي است، بلكه 
حفظ محيط زيست بر توسعه اقتصادي تقدم دارد (سازمان 

حفاظت از محيط زيست، ۱۳۸۳).

مفهوم و ابعادآموزش محيط زيست 
و  «آمــوزش»  واژه  دو  از  محيط زيســت  آمــوزش 
اســت. «محيط زيست»  تشــکيل شده  «محيط زيست» 
شــامل تمامی شرايط و عواملي است كه بر زندگی و رشد 
موجــودات زنده تأثير مي گذارد و «آموزش» شــکل دهی 
مطلوب بــه نگرش ها، معيارهــا، مهارت ها و درک عاليق 
نسبت به محيط زيســت، و مطابق تعريف يونسکو، ايجاد 
مهارت و نگرش الزم برای درک و قدردانی از روابط درونی 
بشــر، فرهنگ و بيوفيزيک اطراف او می باشد. (رشيدی و 
رشــيدی،۱۳۹۰) هدف از آموزش تربيت افرادی مسئول 

علم وهنر ياددهي-يادگيري

آموزه هاي اخالق 
زيست محيطي در كتاب 
انسان و محيط زيست
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و فعــال و مجهز به دانــش و اراده بــرای ايجاد تغييرات 
آموزشی، اجتماعی و محيط زيست (داسکوليا و آجليدو۱، 
۲۰۰۰) و تشخيص و حل مسئله نسبت به مسايل گوناگون 
و ســنجش تأثيرات آن بر محيط زيســت (ميردامادی و 
همکاران، ۱۳۸۷) اســت. آموزش همچنين شامل طيف 
گســترده ای از مفاهيم زيســت محيطی، منش شناختی و 
عاطفی و مجموعه ای از مهارت هــا و توانايی برای اعمال 
آن و اتخــاذ تصميمــات در طيف وســيعی از زمينه های 

زيست محيطی می باشد. 
سطوح آموزش زيست محيطی، براساس منشور آموزش 

زيست محيطی تفليس (۱۹۷۷) عبارتند از: 
1  دانش و آگاهی زيســت محيطی: آگاهی نســبت به 
کل محيط زيست و مسائل آن، توسعه توانايی برای درک 
و تشخيص و استفاده از اين توانايی در زمينه های مختلف

2  مهارت مورد نياز برای تشخيص و بررسی
3  مشارکت برای حل مسايل و مباحث زيست محيطی 
4  مشارکت: کمک به دانش آموزان برای کسب تجربه 
در اســتفاده از دانش و مهارت های کسب شده برای انجام 
عمل مثبت و انديشمندانه در جهت مسايل زيست محيطی
5  کسب مجموعه ای از ارزش ها و احساسات در ارتباط 
با محيط زيست و انگيزه برای مشارکت در حفظ و بهبود آن 
(رامسی۲، ۱۹۹۲) در بخش ارزش ها و احساسات، در ارتباط 
با محيط زيست، با توجه به اصل درونی سازی سازمان يافته 
اســت و از مراحل دريافت کــردن، واکنش، ارزش گذاری، 
ســازمان بندی و تبلور تشــکيل می گردد (سيف، ۱۳۷۹) 
هدف آن ارزش قائل  شدن برای محيط زيست و احترام به 

آن است (هانگرفوردو۳ وبک،۱۹۸۰)

اشاعه آموزش هاى زيست محيطى از طريق 
كتاب هاى درسى 

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش همه جانبه اي 
را در سطح ملي براي آگاه سازي مردم نسبت به تهديدات 
و خسارات وارده بر محيط زيســت می طلبد. و اين کار از 
طريــق ارايه اطالعات و آموزش های مناســب  براي تمام 
سنين و گروه هاي شغلي که درآن آگاهي زيست محيطي 
را براي همه اقشــار جامعه به دنبال داشــته باشد، اتفاق 
می افتد. (بادكوبــي،۱۳۸۰) در اين ميان آموزش وپرورش 
رسمی نقشــی اساســی ايفا می نمايد (بيات و همکاران، 
۱۳۹۲) زيرا آموزش های زيست محيطی در صورتی که به 

شکل رســمی درنيايد، يعنی در جريان آموزش کالسيک 
قرار نگيرد و ارزشيابی نشود فراموش شده يا جدی گرفته 

نمی شود (شايان، ۱۳۸۳).
با توجه به اينكه مدارس اولين بسترهاي آموزش منظم 
و هدفمند در ســطح جامعه انــد و از طرفي دانش آموزان 
در ســنين دبستان و ســال هاي اول دبيرستان به حدي 
رسيده اند كه خود را در برابر جامعه مسئول بدانند، بنابراين 
مدرسه بهترين مكان براي آموزش مفاهيم محيط زيست 
و ترويــج و گســترش فرهنگ و اخالق زيســت محيطي 
اســت.چرا كه دانش آموزان به عنوان فرزندان خانواده در 
جامعه فرزندساالر امروز مي توانند نقشي اساسي در انتقال 
مفاهيم، راهكارهاي مؤثر براي حفاظت از محيط زيست و 

ترويج فرهنگ محيط زيست داشته باشند.
وارد كردن مفاهيم مرتبط با محيط زيست در متون درسي 
دوره هاي مختلف تحصيلي خصوصًا دورة متوســطه باعث 
مي شــود كه دانش آموزان محيط زيست را نه تنها به عنوان 
يك درس بلكه به عنوان يك وظيفه و مســئوليت انساني 
تلقي كنند. اهميت توجه به آموزش های محيط زيستی در 
دوره متوســطه از آن جهت اســت که اين دوره، دوره ای 
مهم، حســاس و مؤثر در زندگي فردي و اجتماعي است. 
دوره   اي اســت كه به ســبب وضع زيســتي، اجتماعي و 
رواني دانش آموزان با ســاير دوره هاي تحصيلي مشتركات 
و مميزاتــي دارد. زيرا دوران نوجوانــي را دربرمي گيرد و 
در انتهاي طيف به جواني مي رســد. در دورة متوســطه، 
قســمت اعظم اســتعدادهاي خاص نوجوان و جوان بروز 
مي كند. قدرت يادگيري فرد به حد اعالي خود مي رســد، 
كنجكاوي او جهت معيني مي يابد و مسايل جديد زندگي 
نظير انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و 
گرايش مردم به مرام و مسلك، ذهن او را به خود مشغول 
مي دارد و او را بــه مرحلة ادراك ارزش هــاي اجتماعي، 
اقتصادي، و معنوي مي رساند. دورة متوسطه دوره اي است 
كه آموزش عمومي را به آموزش عالي پيوند مي زند و گروه 
كثيري را براي ورود بــه جامعه و بازار كار آماده مي كند؛ 
از اين رو هر نوع نارســايي و خلل در اين دوره مستقيمًا بر 

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش 
همه جانبه اي را در سطح ملي براي آگاه سازي 

مردم نسبت به تهديدات و خسارات وارده بر 
محيط زيست مى طلبد

پيگيري برنامه آموزش زيست محيطي تالش 
همه جانبه اي را در سطح ملي براي آگاه سازي 

مردم نسبت به تهديدات و خسارات وارده بر 
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عملكرد و كيفيت هر دو حلقه آموزش عمومي و عالي تأثير 
بسزايي خواهد داشت.

با عنايت به موارد ذکر شده و تأکيد دومين هدف کالن 
۲ ســند تحول بنيادين آموزش وپــرورش بر ارتقاي آداب 
و مهارت هاي زندگي، بهداشــتي و زيست محيطي (سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش، ۱۳۸۸) موضوع درســی 
انسان و محيط زيســت برای دانش آموزان پايه يازدهم در 

نظر گرفته شده است. 

ساختار كتاب درسى انسان و محيط زيست
مأموريت اصلی موضوع درســی انســان و محيط زيست 
و محتــوای کتاب درســی آن آشــنايي دانش آموزان با 
محيط زيست، نحوه حفاظت و مراقبت از آن، ترويج راه هاي 
پيشــگيري از صدمات بيشتر به محيط زيست و در نهايت 
ايجاد دغدغه هاي محيط زيستي در بين دانش آموزان است. 
محتوای اين کتاب از هفت درس به شرح زير تشکيل شده 

است:
درس اول: آب و آلودگي هاي محيط زيستي

درس دوم: خاك و امنيت غذايي
درس سوم: هوا و آلودگي هاي محيط زيستي

درس چهارم: انرژي و آلودگي هاي محيط زيستي
درس پنجم: گردشگري و محيط زيست 

درس ششم: تنوع زيستي
درس هفتم: پسماند و آلودگي هاي محيط زيستي

محتوای دروس ذکر شــده سه حوزه تربيت و يادگيري 
زير را تحت پوشش قرار می دهد:

1 علوم انســاني و مطالعات اجتماعي: تعامل انسان و 
محيط و مفاهيم مرتبط بــا آن (روابط و تأثيرات متقابل 

انسان و محيط، مسائل و چالش هاي محيط زيست)
2  حوزه تعليم و تربيت زيســتي و بدني: شناســايي 
نظام هاي زيســت محيطي محلي و ناحيه اي و معيارهاي 

محيط زيست سالم 
3 حــوزه تربيــت و يادگيــري كار و فنــاوري: ايجاد 
مهارت هاي توليد علم/ تفكر رياضي براي مطالعه الگوها و 
روابط حاكم بر طبيعت (آيات الهي)، توسعه علمي و به روز 
نگهداشــتن دانش خويش و به كارگيــري آن در موقعيت 

جديد
محتوای کتاب انســان و محيط زيست به شايستگی های 
تعقل و تدبر در نظام خلقت و شــگفتي هاي آن، ايمان به 
ارزشمندي، هدفمندي و قانون خلقت و باور به زيبايي هاي 

جهان آفرينش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند، علم 
نسبت به پديده ها، روابط، رويدادها و قوانين جهان آفرينش 
و چگونگي برقراري ارتباط انســان با آن ها و بهره برداري 
بهينه از آنان، عمل در جهت حفظ و تعالي محيط زيست، 
ميراث فرهنگي و سرمايه هاي طبيعي و ارزش قائل شدن 
براي مخلوقات هستي و محيط زيست می پردازد. (سازمان 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، ۱۳۹۶)

آمـوزش اخـالق زيسـت محيطى راهـي بـراي 
رفـع بحران هـاى عصـر حاضـر

يکی از مباحثی که اين کتاب و در قالب شايستگی های 
پايه به آن می پردازد اخالق زيســت محيطی است. اخالق 
زيست محيطی يکی از شــاخه های فلسفه کاربردی است 
که با ارزش ها، باورها و گرايش ها ســروکار دارد و به دنبال 
ارائه راه حل های اخالقی برای مشکالت زيست محيطی از 
طريق پيوند دادن علوم مختلف با گرايش های اجتماعات 
انسانی است. اخالق زيست محيطی با دغدغه های جهانی 
مانند رابطه انسان با محيط زيست، درک انسان نسبت به 
مســئوليت در برابر محيط زيســت و تعهد به حفظ منابع 
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برای نسل های آتی ســروکار دارد. اين در حالی است که 
آلودگی های زيست محيطی، استفاده از منابع زمين، توليد 
و توزيع غذا، توليد و مصرف انرژی، صيانت از حيات وحش 
و تنوع گونه ای نيز در گستره و حوزه اخالق زيست محيطی 

جای دارند (عابدی سروستانی، ۱۳۸۷)
در اخالق زيســت محيطي خدامحوري بــه طور ذاتي 
ارزشــمند اســت، زيرا تمامی مخلوقات زنده و غيرزنده 
مخلــوق خداوندنــد و به هميــن دليــل داراي ارزش و 
شايسته توجهات اخالقي مي باشــند. پي بردن به صفات 
و دستورات الهي براي ارتباط با زيست بوم ضرورت دارد، 
زيرا محيط زيست انسان ذات خداوند است و انسان همواره 
در محيط الهی غوطه ور اســت اما ممکن است خودش از 
اين موضوع آگاه نباشــد. براي همين است كه بحران هاي 
زيســت محيطي به وجــود آورده اند كه انســان از قبول 
خداوند به عنوان خالق محيط زيست حقيقي تمُرد مي كند 
و محيط زيســت خود را جدا و مستقل از خداوند مي داند.

(عابدي سروستاني و همكاران، ۱۳۸۶)
حوزة اخالق زيســت محيطي به ماوراي افراد و اجتماع 
انســان ها مي رود به طوري كه، نه تنها انســان ها را شامل 

مي شــود بلكه، حيوانات و كل زيست كره درزمان حال و 
آينــده را نيز در برمي گيرد. اخالق زيســت محيطي ضمن 
بســط وظيفه انسان ها به نسل هاي آتي و ساير مخلوقات، 
در دو سطح تحول آفرين است. يكي، در سطح نظري كه در 
آن، انسان محوري قالب موجود در اخالق نوين را به چالش 
مي كشد و ديگري، در سطح عملي كه در آن، مادي گرايي، 
لذت گرايي و مصرف گرايي ناشــي از ســرمايه داري را به 
شــدت مورد انتقاد قرار مي دهــد و به جاي آن يك روش 
«زندگي ســبز» را كه با طبيعت هماهنگ است پيشنهاد 

مي كند.
توجــه بــه اخــالق زيســت محيطی در آموزش هــای 
زيست محيطی در اهداف و راهبرد بيانيه هاي منتشرشده 
و مرتبط با همايش محيط زيســت و توســعه، كه در سال 
(۱۹۹۲) در ريودوژانيــرو برگزار شــد و به برنامه كار ۲۱ 
مشــهور گرديد نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. (مؤسسه 
آســيايی اروپايــی ودانشــگاه مالــزی، ۲۰۰۲). «اخالق 
زيست محيطي اســالمي» نيز كه تبيين كننده چگونگي 
رابطه انســان با طبيعت و تعامل با آن در چارچوب مكتب 
اخالقي اسالم اســت، از همين ويژگي برخوردار است. به 
عبارت ديگر در اسالم، همان گونه كه تمام رفتارهاي انسان 
در جامعه با هدف تقرب به خداوند تعريف شــده اســت، 
كنكاش در تبيين اسالمي چگونگي رفتار با طبيعت نيز در 

همين راستا خواهد بود (سروستاني، ۱۳۸۶).
از اين رو مراكز آموزشــي وظيفه دارنــد تا ضمن ازدياد 
دانش زيســت محيطي، فراگيران به رعايت اصول اخالق 
زيست محيطی اسالمی در جامعه نيز كمك كنند و خود را 
متعهد به آموزش اخالق زيست محيطي اسالمی بدانند و 
رهبري و هدايت برنامه هاي آموزش اخالق مدار براي حل 
بحران هاي زيســت محيطي را برعهده گيرند (پوجمان۴، 

.(۲۰۰۱
موضوع درسی انسان و محيط زيست و نيز کتاب درسی 
آن، برای ســال يازدهم دوره متوســطه، به همين منظور 
در نظر گرفته شده اســت. در اين درس تالش می شود با 
بهره گيری از اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب 
راهنماي معلــم، نرم افزار آموزش معلمان، كتاب كار، فيلم 
آموزشــي دانش آموز، كتاب گويا، فيلم آموزشــي والدين) 
آموزه هاي زير را در ذهن و رفتار دانش آموزان نهادينه كند.

1 نفي سلطه بدون مســئوليت انسان بر طبيعت؛ زيرا 
انسان خليفه خداوند بر زمين است و امانت دار او محسوب 

می شود.
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1 همزيستی با محيط زيست؛ زيرا انسان خود را همانند 
ديگر مخلوقات خداوند بــر زمين می داند که همگي يک 
منشــاء دارند. در اين صورت انسان نه تنها از طبيعت جدا 
نيســت، بلکه در شبکه ای متشــکل از موجودات زنده و 

غيرزنده قرار دارد.
2 جلوگيری از اســتثمار طبيعــت و اتالف منابع؛ زيرا 
از انســان خواسته شده است تا به فســاد در زمين که از 
مصاديق آن، تخريب محيط زيســت و نابودی زيست بوم 

است، نپردازد.
3  مســئوليت پذيری نســبت به رفتار با طبيعت؛ زيرا 
همــان طور که انســان برترين مخلوق اســت، امانت دار 
خداوند بر زمين، يعنی اختيار و آزادی، نيز می باشــد. اگر 
تمام هستی مســخر انسان اســت، همين واقعيت تأييد 
کننده مسئوليتی اســت که در برابر رفتارهای خويش با 

محيط زيست دارا است.
4 حفاظت و بهبود محيط زيســت؛ زيرا انســان نه تنها 
موظف به حفاظت از مخلوقات خداوند است، بلکه می بايد 
آن را بهبود بخشــد. از اين رو، خود بوم شناســی بر بهبود 
وضعيت محيط زيســت به نحوی کــه تکامل آن تضمين 

گردد، استوار است.
5 تقدس محيط زيســت به دليل ارتباط آن با خداوند؛ 
زيــرا با تکامل نفــس و درک يگانگــی تمامی مخلوقات، 
محيط زيســت نيز که مخلوق خداوند است مورد احترام 
و تقدس قــرار می گيرد. اين مفهوم، خــود می تواند يک 
بازدارنده درونی مهم برای جلوگيری از صدمه رساندن به 

محيط زيست باشد.
6  فرامــوش کــردن خويــش باعــث بحران هــای 
محيط زيســتی اســت؛ زيرا اين بحران ها به اين دليل به 
وجود می آيند که انســان با کنار نهادن ياد خداوند، نفس 
واقعی خود را فراموش می کند و اسير اميال و خواست های 

حيوانی خويش می شود.
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محيط زيســتی اســت؛ زيرا اين بحران ها به اين دليل به 
وجود می آيند که انســان با کنار نهادن ياد خداوند، نفس 
واقعی خود را فراموش می کند و اسير اميال و خواست های 

حيوانی خويش می شود.
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دبيرستاني براي جامعه
در سال های مدرسه به اميد داشتن آينده ای بهتر 
تالش می کنيم تــا با درس خواندن زندگی مطلوب 
خود را طرح ريزی کنيم و هرســال با اين اميد به 
ســال های باالتر صعود می کنيم. سعی بر اين است 
که اغلب ما در دبيرســتان بــرای آينده آموزش 
داده  شــويم و انتظار می رود که پس از دبيرستان 
مســير زندگی را به بهترين نحوی پيش بگيريم، 
اما آيا با نظام آموزشــی موجود، نسل کنونی برای 
فرداهای بهتر آماده می شود؟ آيا آموزش مدرسه ای 
پاســخ گوی توقعات جامعه برای پذيرش نيروهای 

مستعد فارغ التحصيل خواهد بود؟

ضرورت تغيير
در اينجا قصد نداريم از قرن بيست ويک و تحوالت سريع 
علمی و فناوری که بر تمام ابعاد زندگی انسان ها در جهان 
تأثير دارد سخن بگوييم. همه می دانيم که چقدر همسويی 
با نظام های آموزشی پيشرفته بر کارايی و اعتبار علمی ما 

اثرگذار خواهد بود، بنابراين نمی توان از اين ســؤال چشم 
پوشــيد كه: جايگاه ما در آموزش کجاست؟ چرا كه هنوز 
راه های نرفته بسياري در پيش داريم. برای پيشبرد اهداف 
و ايجاد تحول عناصر آموزشــی، همــه بايد همگام با هم 
حرکت کنيم. با اتکا به نظام آموزش وپرورش سنتی صرف 
نمی توان جوانــان را برای زندگی پيچيده ای که در انتظار 
آنان است آماده نمود. معلمان و اهل نظر نيک می دانند که 
با انباشت اطالعات و حفظ مطالب نمی شود موقعيت های 
يادگيری و فرصت های خالقيت ايجاد کرد. موعظه و تقليد 
و انتقال و حافظه ســپاری حقايق علمی شايد پاسخ گوی 
آزمون های نيم ترم و ترم باشد ولی رشد طبيعی، نوآوری 

و خالقيت را محدود خواهد ساخت.
با توجه به اهداف آموزش وپرورش متوسطه و سند تحول 
بنياديــن آموزش وپرورش برای تحــول و تغيير و تربيت 
نســلی کارآمد برای آينده کشور نياز به نيروهای بامهارت 
و تعليــم و تربيت يافته داريم. بــرای ايجاد تحول نيازمند 
پژوهش و بررسی و بازآزمايی هســتيم. بايد بپذيريم که 

زري آقاجاني/ مجيد پروازي شندي علم وهنر ياددهي-يادگيري
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با وجود نيروهــای نه چندان کارآمد موجــود، در مقاطع 
تحصيلی از دبستان تا دبيرســتان، نمی توان شاهد تغيير 
در ســطح هماوردی با جامعه جهانی شــد. ايران اسالمی 
نيازمند اصحاب آموزشــی تعليم يافته بدون يک سونگری 
و تصميم گيــری همراه بــا پژوهش و تحليــل داده های 
جمع آوری شده است تا بتواند نسل جوان را برای فرداهای 
پرفرازونشيب آماده سازد. ما براي دورة دوم دبيرستان که 
بچه ها در آســتانه ورود به دانشــگاه و جامعه اند، نيازمند 
معلمانی هستيم که برای يادگيرندگان چالش آفرين باشند 
و با ايجاد عدم تعادل در موقعيت های آموزشی، سناريوی 
تدريس و درس را با نوآوری و زايش انديشــة جذاب کنند 
و در دانش آموزان جســارت تجزيه وتحليل افکار و اعمال 
خــود و ديگران را فراهــم کنند و البتــه از فعاليت های 
ابتــکاری و خالقانه آنان حمايت کنند. ناگفته پيداســت 
کــه يادگيری های ضمنــی منتج از رفتارهای آموزشــی 
ماننــد همکاری متقابل، احترام به انديشــه های يکديگر، 
هم انديشی، انديشــيدن به اهداف و منافع مشترک و... از 
مهم ترين دستاوردهای آموزشی برای نسل آتيه ساز و مولد 

کشور خواهد بود.

عوامل مؤثر در آموزش
ازآنجاکه تفاوت های فردی واقعيتی غيرقابل انکار اســت، 
لذا در ميــان دانش آموزان نمی توان افــرادی را پيدا كرد 
که دارای افکار و بينش يکدســت باشند. اگرچه آموزش و 
آموختن از ارکان نظام آموزشی است، اما آنچه مهم است 
و بايد هدف غايی آموزش وپرورش باشــد آموختن است. 
معلمان بهتر است به نوعی از ياددهیـ  يادگيری بينديشند 
که به تقويت توانمندی های ذهنی دانش آموزان بينجامد. 
بايد آنان را تشــويق کنند تا در مورد کاربرد آموخته های 
خود در زندگی فکر کنند تا آموزش های مدرســه بتواند 

باعث تحول و بهزيستی در زندگی شان گردد.
از عوامل مؤثر در آموزش می توان به کارگزاری۱، تعمق۲، 
همکاری۳  و فرهنگ۴ اشــاره کرد که متأسفانه کمتر مورد 

توجه معلمان و برنامه ريزان درســی و آموزشی قرارگرفته 
است.

با تعمق و فراتر انديشــيدن و جست وجو و تفکر درباره 
آنچه آموخته می شــود، دانش آموزان يــاد مي گيرند که 
موضوعات درسی، را به جای توصيف و سپردن به حافظه، 
بفهمنــد و درک کنند و آن را تجزيــه تحليل نمايند، در 
اصل، تعمق همان تفکر درباره تفکر محســوب می گردد. 
در نظر بگيريد که همه ما در مدرسه تاريخ می خوانيم، آيا 
هدف از خواندن تاريخ فقط اطالع از حوادث گذشته است 
يا بهتر است تاريخ بخوانيم تا بياموزيم چگونه درباره تاريخ 
تفکر کنيم و درک صحيحی از گذشــته داشته باشيم. در 
مدارس بهتر اســت به دانش آموزان بياموزيم تا مطلبی را 
بدون شــواهد، تحليل عقالنی و انطباق با واقعيت نپذيرند 

و تأييد نکنند.
کارگزاری و همکاری دو عامــل ديگر از موارد فراموش 
شده اند که الزم است به آن ها توجه بيشتری داشته باشيم. 
کارگــزاری به فّعال بودن ذهن در فرآيند يادگيری داللت 
دارد. ذهن افراد مانند يک کارگــزار دارای ماهيتی فعال 
اســت و از طريق تجزيه  و تحليل، حل مسئله، انتخاب و 
ســازمان دهی به نتيجه توجه دارد. از نگاه کارگزاری فرد 
خود ســازنده دانش و معرفت در فرآيند تجربه است و از 
طريق همکاری و مشارکت با ديگران توليد علم می نمايد. 
در اين وادی ذهن ماهيتی فعال دارد و در تعامل با اذهان 
فعــال ديگر به ارتقا و تراوش می رســد. البته الزم به ذکر 
اســت که مهم ترين اصل در کارگزاری «مهارت» اســت، 
بدون مهارت افراد ناتوان و ضعيف هستند و اين يادگيری 
مهــارت جز در ســايه تعامل با ديگــران نخواهد بود. در 
آموزش های مدرســه اي کليد حل معما در مهارت آموزی، 
يادگيری چگونگــی تعامل و همکاری با ديگران اســت. 
متأســفانه در فعاليت های آموزشــی نقش مهم و اساسی 
«کارگزارِی هوشمندانه» از يادگيرندگان گرفته می شود و 
کودکان فعالی که روزی با دنيايی از کنجکاوی و خالقيت 
پا به مدرسه گذاشته بودند، تبديل به بزرگساالنی منفعل 

و وابسته می  گردند.
آخريــن عنصر فرهنگ اســت. برای فرهنــگ تعاريف 
متفاوتی ارائه شــده اســت، اما اين تعريف فرهنگ نيست 
که اهميت دارد بلکه تغييرپذيری فرهنگ اســت که مهم 
اســت. در تعريف فرهنگ برخی آن را مجموعه تکنيک ها 
و فرايندها بــرای درک و فهم و مديريــت جهان تعريف 

كارگزارى به فّعال بودن ذهن در فرآيند 
يادگيرى داللت دارد. ذهن افراد مانند 
يك كارگزار داراى ماهيتى فعال است و از 
طريق تجزيه  و تحليل، حل مسئله، انتخاب و 
سازمان دهى به نتيجه توجه دارد
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کرده اند و بعضی ديگر آن را راه های فکر کردن، اعتقادات 
اعمــال و قضاوت هايی که اغلب ثابت و برگشــت ناپذيرند 
برشمردنده اند. اما در نظام مدرســه ای ما تعامل فرهنگ 
آمــوزش و فرهنگ جاری در جامعه بســيار حســاس و 
ضروری اســت. آنچه دانش آموزان در مدرسه می آموزند با 
آنچــه حضور واقعی در جامعه دارد در تضاد اســت و اين 
ناهماهنگی بين آموخته های مدرسه ای بافرهنگ غالب در 
کوچــه و خيابان، جوانان ما را دچار نوعی ســردرگمی و 
درنتيجه بحران هويت می سازد. در مدارس انتقال فرهنگی 
بدون تجزيه وتحليل و گاهی با تهديد صورت می گيرد که با 
نفس بقا و ماندگاری فرهنگ که در نتيجة تحليل، انتخاب 
و مسئوليت است کامًال منافات دارد. لذا الزم است برنامه 
ريزان و مجريان آموزشی توجه کنند که مسئله فرهنگ و 
فرايند تفکر در باب آن بايد بخشی از برنامه مدرسه باشد 
و نه آمــوزش فوق برنامه ای. کالس درس بايد محلی برای 
تسهيل عادات انسانی باشد تا بتواند گذشته، حال و آينده 
انسان ها را با شــرايط کنونی هماهنگ سازد. اين معلمان 
هستند که با بررســی دقيق و تحليل ساختار روايت ها و 
حــوادث مختلف فرهنگــی در کالس درس می توانند به 
درک درســت مفهوم فرهنگ به طور مؤثــر گام بردارند و 
دانش آموزان را از تهاجم و بيگانگی فرهنگی حفظ کنند. 
در ســايه انتقال فرهنگی متناسب باارزش ها و هنجارهای 
جامعه، فرهنگی متولد می شــود که بــا اهداف اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی همسويی دارد و می تواند نسلی بااراده 

تربيت کند تا جامعه را به سوی بهزيستی رهنمون سازد.
مدارس ما، در راستای اهداف آموزشی، بايد از الگوهای 
منســوخ که نســلی بدون تفکر و بدون خالقيت پرورش 
می دهــد بپرهيزند و با تکيــه  بر اصول آموزشــی نوين 
تغييــرات را بپذيرنــد و به اين باور برســند که يادگيری 
تک بعدی و تحميل پذير نيســت. امــروزه جامعه نيازمند 
متوليان آموزشــی از نوعی است که در عمل از خالقيت، 
ابتکار و نوآوری ســخن گفته و بسترهای مناسب را برای 

رشد ايجاد کنند.
جامعه آموزشــی ما نيازمند تحول و تغييری سيستمی 
اســت و نه تحــول در ابعــادی ويژه که حاصــل آن جز 
ويرانگری فردای جامعه و توليد انبوه نسل بی تفکر نخواهد 
بود. اکنون وقت آن رسيده است تا در درون بدنه آموزش 
عالــی تغييراتی رخ دهد تا از هدر رفت نيرو، اســتعداد و 

منابع انسانی در مدارس پيشگيری شود.

پي نوشت ها
1. agency
2. reflection
3. collaboration
4. culture

منابع
۱. شعبانی، حســن(۱۳۹۳) مهارت های آموزشی و پرورشی. تهران. 

سمت.
۲. صادقــی عليرضــا (۱۳۹۶) فايل صوتی نشســت علمیـ  مجازی 

انجمن مطالعات برنامه درسی ايران.
۳. علی اکبر، شــعاری نژاد (۱۳۸۳) فلســفه آموزش وپرورش. تهران. 

انتشارات اميرکبير.

مدارس ما، در راستاى اهداف آموزشى، بايد از 
الگوهاى منسوخ كه نسلى بدون تفكر و بدون 

خالقيت پرورش مى دهد بپرهيزند و با تكيه  بر اصول 
آموزشى نوين تغييرات را بپذيرند و به اين باور 

برسند كه يادگيرى تك بعدى و تحميل پذير نيست
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ــازمان  ــک س ــه ي ــه را ب ــه مدرس ــه ک  آنچ
يادگيرنــده تبديــل می کنــد

نويسنده: ماركو كولز و لوييس استول
مترجم: عباس خورشيدى، ندا فدايى 

و حميد على اكبرى
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، 1396 

امروزه از مدارس انتظار می رود؛ همانند معلمان خود، سريع تر 
از هر زمان ديگر بياموزند که چگونه می توانند با فشار روزافزون 
ناشــی از تغييرات محيطی هماهنگ شــوند. در اين حوزه 
دانشمندان، فرهيختگان و سياست گذاران بسياری در مورد 
مفهوم سازی دوبارة مدرسه به عنوان يک سازمان يادگيرنده، 
كه نوعی ايده آل از سازمان مدرسه است، به بحث و تبادل نظر 
پرداخته اند. در اين ميان اگرچه مفهوم مدرسه به عنوان يک 
سازمان يادگيرنده، كه به مدرسة يادگيرنده نيز شهرت دارد، 
در حدود ۲۵ سال به جامعة انديشمندان، معلمان و سياست -
گذاران القا شــده، اما هنوز آنچنان که بايد و شايد پيشرفت 
چندانی در تئوری و عمل نداشته است. بخشی از اين نقصان 
به فقدان يک تعريف روشن از اين مفهوم مربوط می شود. از 
اين رو در اين كتاب در ابتدا ســعی شده تا فهم مشترکی از 
مفهوم مدرسه به عنوان يک سازمان يادگيرنده مطرح شود. اين 
نكته به صورت روشن در ادبيات کتاب مطرح شده و قابل فهم 
و تشخيص برای تمام گروه های درگير از جمله انديشمندان، 
معلمان، سياست گذاران، اوليا و ساير دست اندرکاران است. در 
انتهاي كتاب نيز الگويی جامع از مدرسه به عنوان يک سازمان 

يادگيرنده (SLO) ارائه شده است.

اين کتاب در سه فصل به شرح زير تأليف شده است:  
در فصل اول به معرفی مفاهيم اولية مدرسه به عنوان يک 
سازمان يادگيرنده پرداخته و سؤاالت و البته رويکرد و روش 

را عنوان می کند؛ 
در فصــل دوم، به طورکلی، به تحليــل جامعی از ادبيات 
ســازمان يادگيرنده در فضای مدارس و طــرح انتقادات و 
چالش های موجود در اين حــوزه می پردازد. در اين کتاب 
عالوه بر موارد گفته شــده به بررســی ابزارهــای ارزيابی 
ســازمان های يادگيرنده که در طی دهه های اخير توسعه 

يافته و مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته شده است. 
در فصل سوم نيز، بر مبنای طرح ها و الگوهای مطرح شده 
در فصل قبل، ويژگی های مدرســه به عنوان يک ســازمان 
يادگيرنده در يک مدل هفت بعدی جامع و عملياتی مورد 

بحث قرار می  گيرد.

 تكنولوژي آموزشي پيشرفته
نويسـندگان: دكترداريوش نوروزي، دكترالهه واليتي و 

وحداني اسدي دكترمحمدرضا 
ناشر: سازمان سمت، 1396

كتاب «تکنولوژی آموزشــی پيشــرفته» کار مشــترک 
داريوش نوروزی، الهه واليتی و محمدرضا وحدانی اســدی 
در پنج بخش و بيســت  ودو فصل از سوي انتشارات سمت 

چاپ و منتشر شده و شامل بخش هاي زير است:
بخش اول: کليات

بخش دوم: نظريه ها و الگوهای طراحی آموزشی
بخش سوم: راهبردهای يادگيری

بخش چهارم: تکنولوژی در آموزش
بخش پنجم: آموزش الکترونيکی

معـــــرفي كتاب
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 طراحي آموزش هاي مبتني بر وب                             
نويسـندگان: دكتـر محمدعلي رسـتمي نژاد، دكتر 

اسـماعيل زارعي زواركـي و دكترناصر مزيني
ناشر: انتشارات دانشگاه بيرجند، 1395

اين كتاب در ۲۶۱ صفحه، سـه بخش و ده فصل تدوين و از 
سـوي انتشارات دانشـگاه بيرجند چاپ و منتشر شده است . 

عناوين بخش ها و فصل ها به شرح زير است:
بخش اول: طراحي

فصل اول: مقدمه اي بر آموزش مبتني بر وب؛
فصل دوم: وب ۲ و طراحي آموزشي براي يادگيري هميارانة 

الكترونيكي؛
فصل سوم: طراحي انگيزشي محيط هاي يادگيري مبتني بر 

وب؛
فصل چهارم: طراح يادگيري الكترونيكي براي يادگيرندگان 

با نيازهاي ويژه؛
فصل پنجم: اصول طراحي محتواي الكترونيكي چندرسانه اي؛ 

بخش دوم: توليد محتوا و توسعه سامانه ها
فصل ششم: توليد محتواي الكترونيكي براي آموزش مبتني 

بر وب؛
فصل هفتم: توســعه سيســتم هاي آموزش مبتني بر وب 

هوشمند؛
فصل هشتم: سامانه مديريت يادگيري و كالس مجازي؛ 

بخش سوم: مديريت و ارزش يابي
فصل نهم: مديريت و پشتيباني آموزش مبتني بر وب؛

فصل دهم: ارزش يابي و بازنگري دوره هاي آموزشي مبتني 
بر وب.

 اخالق گفت وگو
نويسنده: حجت االسالم  دكتر علي محمد حسين زاده 

انديشـه  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  انتشـارات  ناشـر: 
اسـالمي،1395

نويسنده در اين كتاب مي كوشد تا با ايجاد گفت وگويي سالم 
و اثربخش اخالق گفت وگــو را تبيين كند و الگويي تعاملي 
براي آن ارائه دهد. از اين رو در پي پاسخ به  اين پرسش هاست:

ـ چگونه مي توان باوجــود ديدگاه ها و تلّقي هاي مختلف و 
قطب بندي هاي موجود، باز هم گفت وگو كرد؟

ـ چگونه مي توان اقداماتي اّتخاذ كرد كه سبب برانگيختن 
گفت وگو شود؟

ـ چگونه مي توان گفت وگويي به وجود آورد كه افراد مايل به 
وارد شدن در آن باشند و از آن گريزان نشوند؟

ـ چگونه مي توان روند گفت وگو را وسعت بخشيد تا افرادي 
بيشتر را در برگيرد؟

ـ براي به وجود آوردن گفت وگو چــه زمينه ها و ابزارهايي 
الزم است؟

ـ با چه كساني و حول چه موضوعاتي بايد گفت وگو كرد؟
ـ نسبت گفت وگو با تسامح و تساهل چيست؟ 

«اخــالق گفت وگو» در پنج فصل، بــا عنوان هاي ضرورت 
و كاركردهــاي گفت وگوي اخالقي، انــواع گفت وگو، اركان 
گفت وگو، مباني هستي شناسي، عدالت، انصاف، تقدم ديگران 
بر خود، آسيب هاي رفتاري، آفات و آسيب هاي نفساني و... در 

۴۸۰  صفحه تدوين و منتشر شده است.
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 يادگيري معكوس
مؤلف: جان برگمن

مترجم: محمد عطاران، مريم فرحمند خانقاه
ناشر: مركز نوآورى هاي آموزشى مرآت، 1395

در دنيايی که ما در آن بزرگ شــــديم اطالعات کمياب 
بود، اما امروزه دانش آموزان در دنيايی بزرگ می شــــوند 
که سرشــــار از اطالعات مرتبط با هم در ســطح جهانی 
اســت. اين تغيير اساســی بايد روش ادارة کالس و مدرسه 
را به طرز چشم گيری اصالح کند.  بيش از چند دهه اســت 
کــــه نظام هاي آموزش وپرورش در جهان می کوشنــــد 
فناوری های نو را به آموزش وارد کنند و آن را از ركود خارج 

سازند.
اين در حالی اســــت که پژوهش های گوناگون در حوزه 
تلفيق فناوری و آموزش نشــان می دهد که اغلب نوآوری هــا 
در ايــن عرصه ناکام بوده اند. اگر هزينــة اين نوآوری ها در 
مسير ديگری خرج می شــد، شايد آموزش وپرورش اکنون 
وضعيت بهتری داشــت و به انبــاری از کاالهای ديجيتال 

تبديل نمی شد.
کتاب حاضر دربارة تحول است. معلمان برای پاسخ گويی به 
نيازهای فردی دانش آموزان، کالس ها و مدارس را از پايين 
به باال متحول می کنند. اين کتاب، داستان تحول چند معلم 
را توصيف می کند که يادگيری معکــوس را تجربه کرده اند. 
معلمانی که می خواستند تغيير کنند؛ چون فهميده بودند 
در دنيای آموزش تحولی شــگرف در راه اســت، معلمانی 
که می خواســتند عامل تغيير و تحول در مدرسه های خود 

باشــند. همان معلمانی کــه به دنبال پاســخی برای اين 
ســؤال بودند که «چگونه از زمان  رودررويی چهره به چهره 
با دانش آموزان بهترين اســتفاده را می توان کرد؟» سؤالی 
که شــايد پاسخ به آن برای هميشه، روش تدريس معلمان 
و نحوة تعامــل آن ها با دانش آموزان را تغيير دهد! راهی به 
ســوی يادگيری مؤثر و تدريس راهبــردی که يادگيری را 
با درگير کردن تک تک دانش آموزان متحول و عميق تر کند.
ايدة کالس معکوس ايده واقعًا ساده ای است. در اين ايده 
آموزش مستقيم به واســطة فيلم يا هر وسيلة آموزشــی 
ديگری انجام می شود كه به هر فــرد در خــارج از کالس 
درس ارائه می گردد و زمان کالس به کار گروهی يا رسيدگی 
به نيازهای فــردی اختصاص مي يابد؛ امــا ايدة يادگيري 
معكوس که در اين کتاب با نگاهی منطقی دنبال می شــود 
و تحولــی در دنيای آموزش و يادگيری ايجاد می کنــــد. 
نه روش آموزش اســــت و نه فلســــفة آموزش بلکه فن 
منعطفی اســت که می توان در زمان مناســب آن را به کار 
گرفت تا از زمان ارتباط رو در روی معلم و شاگرد بيشترين 

بهرة آموزشی را حاصل كرد.
کتاب حاضر شــايد از اين نظر کتابی استثنايی است که 
بيش از اينکه به مهارت های فناورانه توجه داشته باشد، اساس 
کارش بر توانايی معلم و انگيزه و انديشــة او اســتوار است. 
نويســندگان و مترجمان اين کتاب خودشان معلم  هستند 
بنابراين از بيرون گود سخن نمی گوينــــد. آن ها خودشان 
از فناوری به بهترين وجــه در آموزش بهره برده انــد و اين 
کتاب را به تمام معلمان شــگفت انگيزی که درسرتاسر دنيا 

يادگيری معکوس را پذيرفته اند تقديم کرده اند.
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