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علي اكبر روشندلسخن آغازين

با سالمي گرم و صمیمي، شــروع سال تحصیلي 98ـ97 را 
به همة  فرهنگیان،  مدیــران، معلمان، دانش آموزان و اولیاي 
محترم تبریك مي گوییم. از خداوند مّنان برایتان سالي پربار 
در جهت ارتقاي دانش و تغییر نگرش حرفه اي  آرزو داریم تا 
در راستاي اسناد تحولي، با همت و تالش مضاعف، زمینه هاي 
رشــد همه جانبة  علمي و تربیتي آینده سازان این مرزوبوم را 

فراهم سازید.
یــك اثر زیبا آنچنان شــادي ابدي به همــراه دارد كه هر دم 
دلپذیرتــر و محبوب تر مي شــود و هیچ گاه روي در نیســتي 
نمي كشــد، بلكه روح را پیوسته سایبان امن، خوابي سرشار از 

رویاهاي شیرین و جسمي سالم مي بخشد.
زندگي ابناي بشــر دائمًا در حال تغییر و نو شــدن اســت و 
تغییر موضوعي جداناپذیر از حیات انسان است. طبیعت نیز، 
به عنوان آیه اي از آیات الهي سرشــار از عبرت اســت و یكي 
از چیزهایي كه در آن خداوند براي انســان مایه عبرت قرار 
داده تغییر فصل هاســت. كه زنده شدن پس از مرگ را به ما 
متذكر مي شود. تابستان با همه گرماي طاقت فرسایش فصل 
فراغت و فرصتي ارزشــمند براي تحول آفریني در زمینه هاي 
گوناگون زندگي و كسب برخي مهارت هاست. بادهاي مالیم 
بهاري که جاي خود را به نوازش گرم تابســتاني داده اند تو را 

راهي جنگلي سبز مي کنند که همة شگفتي ها را یک جا در 
 خود جاي داده است. در این بیکرانة سبز، درختان حول رود 
به رکوع در مي آیند و نواي خوش آهنگ پرندگان، نوازشــگر 
روح هر شنونده اي است. از کنار مزرعه که مي گذري ساقه هاي 
طالیي گندم و برنج تو را به اندیشه وامي دارد که چگونه این 
دانه هاي کوچک مي رویند تا ســرانجام در ســفره هاي مردم 
جاي گیرند؟ آنکه این فصل را هســتي بخشیده است کیست 
که به تصویر و توصیف درنمي آید؟! بارها و بارها مي اندیشي و 
پیش مي روي تا آنجا که خود را ذره اي در بیکرانگي  پروردگار 
مي یابي. در دامنة  تغییراِت آموزگار طبیعت و صاحِب خلقت، 
پاییز با تنوع رنگ هایش،  از آثار زیبا و ماندگار هنري اســت 
كه چشم انسان ها از دیدن آن سیر نمي شود. پاییز خود بهار 
زیباي دیگر و آموزندة انسان از دگرگوني طبیعت است. پاییز 
زمان بازگشایي مدارس و دانشــگاه ها در »مهر و پرتوافشان 
دانایــي و توانایي« در تقویم عمر و مجموعة روزگار انســاني 
اســت. پاییز، نویدبخش بهار تعلیم وتربیت رســمي كشور،  
تحویل سال فرهنگي و نوروز معرفت است. از این رو به دنبال 
تغییرات طبیعت و ســایر تغییراتي كه در تمامي عرصه هاي 
زندگي بشر ازجمله مناسبات فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و 
اقتصادي رخ مي دهد ضــرورت توجه به روش هاي مبتني بر 

يك اثر زيبا آنچنان شادي ابدي به همراه دارد كه هر دم دلپذيرتر و 
محبوب تر مي شود و هيچ گاه روي در نيستي نمي كشد، بلكه روح را پيوسته 
سايبان امن، خوابي سرشار از روياهاي شيرين و جسمي سالم مي بخشد.

ـــلم  معـــــ
در خط مقّدم   تحّول
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نوآوري و خالقّیت در تمامــي بخش ها به ویژه تعلیم وتربیت 
رسمي و جلب مشاركت افراد و گروه هاي تأثیرگذار در فرایند 
برنامه ریــزي درســي از اولویت هاي نظــام آموزش وپرورش 
اســت. آموزش وپرورش جمهوري اســالمي ایران، به فرموده 
مقــام معظم رهبري، احتیاج به تغییــر و تحّول دارد و معلم 
در خط مقدم اعمال این تغییرات اســت. رابطه معلم و برنامة 
درسي در نظام آموزش وپرورش یك رابطة دوسویه و تعاملي 
اســت. صالحّیت ها و توانایي هاي معلم مشــخص كنندة نوع 
سیاست ها و برنامه هایي است كه منجر به تحّول در راهبردها 
و رویكردهاي سنتي مي شــود. معلم خاّلق و پژوهنده عامل 
مهمي در تغییر و ارتقاي برنامه هاي درسي است كه مي تواند 
برنامة درسي را به شیوه هاي متفاوت اجرا نماید و كیفیت آن 

را بهبود یا تنّزل بخشد.
كاروان تألیف كتاب هاي درســي، از  ســال 1390 در راستاي 
اسناد تحولي، همسوســازي برنامه هاي درسي با سند برنامة 
درسي ملي را از پایة  اول ابتدایي آغاز كرد و اكنون كه در سال 
1397 قرار داریم در پایة  دوازدهم به ایستگاه آخر رسیده است. 
خداوند بزرگ را شاكریم كه بار دیگر توفیق رفیق راه ما شد تا 
در ادامة  تولید ویژه نامه هاي پایه هاي هشتم،  نهم، دهم و یازدهم 
، ویژه نامة  پایة  دوازدهم را با هدف پشتیباني از كتاب هاي تولید 

شده در این پایه كه برخي از آن ها نو پدید و برخي روزآمد شده اند 
 و همچنین كمك به مدیــران و دبیران محترم پایة  دوازدهم، 
به عنــوان راهنمایان و راهبــران اثربخش فراینــد یاددهي ـ 

یادگیري، تولید و تقدیم كنیم.
امیدواریم با اهتمام عملي، برنامه هاي تولید شده را در راستاي 
 چشــم انداز و اهداف اســناد تحولي به  ویژه برنامة  درسي ملي 
به درستي اجرا و عملیاتي سازیم و بتوانیم به مدرسة طراز سند 
تحول »مدرسة  دوست داشتني براي دانش آموز« مدرسه اي كه 
تمام هّم و غمش فقط یاد دادن پاره اي از »مفاهیم و مهارت ها« 

نباشد، بلكه »راه یادگیري« را بیاموزد،  دست یابیم. 
ویژه نامــة  پایة  دوازدهــم مانند ویژه نامه هاي  گذشــته داراي 
بخش هاي متنوع با عناویني چون: كلیات )گفت  وگو(،  معرفي 
برنامه هــاي پایة  دوازدهم ،  علم و هنــر یاددهيـ  یادگیري و 

معرفي كتاب مي باشد.
امید اســت این ویژه نامه بتواند دركنار سایر اجزاي بسته هاي 
آموزشــي و با همفكري و همیاري  شما، فرصت هاي تربیتي 
و آموزشــي متنوعي را متناســب با مصالح جامعه،  نیازها و 
عالیــق دانش آموزان،  اقتضائات فرهنگ اســالمي ـ ایراني و 
شــرایط اقلیمي، فرهنگي و جغرافیایي در راستاي شكوفایي 

استعدادهاي فرزندانمان ایجاد نماید. 
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كليات

اشاره
تورانی سرپرســت سازمان  دکتر حیدر 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نخستین 
نشســت خود با رســانه ها، به تفصیل با 
ویژه نامه رشد معلم به گفت وگو پرداخت و 

به پرسش های ما پاسخ گفت.
دیدگاه ها،  این مصاحبه،  در  تورانی  دکتر 
برنامه ها و چشــم انداز تغییرات و تحوالت 

کیفی را برشمرد.
وی همچنین از چابک سازی برنامة درسی 
ملی و تهیــة زیرنظام آن، باز کردن درهای 
ســازمان و مدیریت و رهبــری به جای 
تصدی گری، توقف کتاب های نونگاشــت و 
تعمیق و غنی ســازی بسته های آموزشی، 
پایان دادن به سلطة کتاب درسی و پایداری 
از  اجرا  پروژه های در دست  بررسی  آن ها، 
طریق درگاه علمي و تخصصي، ایجاد انگیزه 
و شــوق تغییر در همة نیروها و مبارزه با 
منفی اندیشی و تقویت مثبت اندیشي سخن 

گفت.
این  در  پژوهش،  سرپرســت ســازمان 
گفت وگو، همچنین بــه خبرنگار ویژه نامه 
رشــد معلم، از انطباق برنامه ها و محتوای 
بسته آموزشــی با مفاد برنامة درسی ملی 
در  آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند  و 

آینده نیز خبر داد.
متن کامل این گفت وگو را با هم می خوانیم.

٭٭٭

 برنامه های شــما به عنوان سرپرســت 
برنامه ریزی آموزشی  ســازمان پژوهش و 
تولید  برنامه های  اشاعة  و  پشتیبانی  برای 
شده به ویژه دروس نونگاشت و انطباق آن 

با اسناد تحولی چیست؟
 ما از 8 ســال پیش که وارد جریــان یا فرایند 
»3ـ3ـ6« و بــه تعبیــری »3ـ3ـ3ـ3« شــدیم، 
مقرر شــد در طی این فرایند، کتاب های پایة اول 
تا دوازدهم را با برنامة درســی ملی همسو کنیم. 
البته کلمة همسو بعداً پیدا شــد؛ زیرا در بدو امر 

همه با هم يك قدم برداريم
دكتر حيدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی:

گفت وگو:  هوشنگ غالمي
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گفتند باید کتاب های درسی را براساس برنامة درسی ملی تغییر 
بدهیم. پس »تغییر« مطرح بود. بعد که به جلو رفتیم دیدیم 
که پاره ای کمبودها و نارســایی ها وجــود دارد. مثاًل بعضی از 
نیازها مثل اهداف دوره ها، راهنمای حوزه های یادگیری تدوین 
نشده بود و هنوز خوِد برنامة درسی ملی، آن طور که باید، برای 
کارشناسان و مؤلفان هضم نشده بود. به عبارتي هنوز به درستي 
آن را فهــم و درك نكرده بودنــد. بنابراین، گفتند اگر بگوییم 
تغییر مبتنی بر برنامة درســی ملی شاید چنان به چشم نیاید 
یا آن چنان به دل ننشــیند و یا به قول معروف علمی، به نظر 
نرســد. برای همین، آمدیم از واژة »همسو« استفاده کردیم و 
گفتیم کتاب ها باید با سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی 
همسو شوند. این، به اصطالح، توجیه منطقی و درستی بود، و 
ایــن کار را کردیم تا فکر نکنند کارمان کاماًل مبتنی بر برنامة  
درسی ملی است، بلکه بدانند یک همسویی و هم جهتی است. 
این تصمیم بار ســنگینی را بر دوش سازمان پژوهش گذاشت 
و همه درگیر شــدند. اما خوشبختانه این فرایند طی شد و به 
پایة دوازدهم رسیده است و ما امسال پایه دوازدهم را نونگاشت 
می کنیم تا مهرماه این بسته ها وارد مدارس بشود. بدین ترتیب 
پایة دوازدهم و دورة دوم متوسطه نیز تمام می شود. باید اضافه 
کنم که در این چند ســال، هر ســال که کتاب های یک پایه 
همسو می شده در سال های بعد، تغییرات جزئی و کلی هم بر 

آن ها اعمال می شد؛ 
یعنی هر سال، وقتی کتاب های نونگاشت درسی وارد بستر 
اجرا شــد، بازخوردهایی از معلمان، خانواده ها و دانش آموزان 
دریافــت و در صورت لــزوم در کتاب های ســال بعد اعمال 
گردید. ضمن اینکه ارزشــیابی تکویني هم در این ارتباط از 

سوی پژوهشگاه انجام گرفته است.
باید عرض کنم چون کتاب های درسی را به صورت آزمایشی 
اجرا نمی کنیم و از همان ابتدا سراســری اجرا می شــود لذا 
دریافت بازخورد برایمان مهم است. اگر گفته می شود مقدار 
تغییرات و اصالحات زیاد اســت، به همین خاطر است که ما 
اجراي آزمایشی نداشتیم. به هر حال، این تغییرات جزئی در 
حال اعمال اســت که البته کار پردردسری نیست. اما سؤال 
اینجاســت که وقتی پایة دوازدهم تمام شد ما بعد از آن چه 

کار می خواهیم انجام بدهیم و برنامه مان چیست؟

»3ـ3ـ6« دوم!؟
ما دیگر نمی خواهیم مجدداً وارد یک جریان مثل »3ـ3ـ6« 
دوم بشویم. شــما ببینید این 3ـ3ـ6 خیلی از کارشناسان و 
مؤلفان ما را به خود مشــغول کرد و تمام وقت مفید آن ها را 
اشغال كرد؛ چرا که در اول مهرماه هر سال، می بایست کتاب ها 
به دست دانش آموزان می رسید. همین فشردگی زمان باعث 
شــد که ما از خیلی چیزهای دیگر غفلت کنیم. اما حاال که 

کار کتاب های پایه دوازدهم تا اول مهرماه به اتمام می رســد، 
ما می خواهیم فرصتی را به دفاتر تألیف نظری و فنی وحرفه ای 
و کل ســازمان بدهیم تا آن ها بــه امور دیگری مانند تعمیق 
برنامه های درســی و کتاب ها بپردازنــد. چه کارهایی در این 
شــرایط باید اتفاق بیفتد؟ همان طــور که گفتم، ما به خاطر 
آن فوریت و زمان فشــرده ای که داشتیم تا کتاب ها را همسو 
کنیم فرصت کافی برای مطالعه و تعمیق برنامه درســی ملی 
نداشــتیم. حاال این فرصت را می خواهیــم فراهم کنیم. این 
فرصت ذیل یک »سبک رهبری« اتفاق خواهد افتاد که به آن 

»سبک رهبری اثربخش« گفته می شود.

رهبری اثربخش
ما معتقدیم که سازمان  پژوهش بهتر است از نظریه و سبک 

رهبری اثربخش پیروی کند.

داشتن چشم انداز
رهبری اثربخــش یعنی چه؟ یعنی تصویرگری کالن، خلق 
چشــم انداز و ترسیم اهداف قابل دســترس و هسموسازی و 
برانگیختــن همة نیروها در عینیت بخشــی به تصویر کالن. 
بنابراین  اواًل داشتن یک چشم انداز و تصویر کالن از سازمان 
ثانیًا بســیج همة نیروها و منابع انسانی، مالی، مادی، زمانی، 
اطالعاتی و... برای عینیت بخشیدن به آن تصویر کالن و آن 
چشــم انداز رهبري اثربخش است. پس کار رهبری اثربخش، 
در درجه اول، الهام بخشیدن است. کارش برانگیختن، افزایش 
احســاس تعلق به ســازمان، توزیع وظایف، جلب مشارکت 
همگان در داخل و خارج سازمان و نهایتًا ایجاد روحیه تعامل 
در سازمان است. نگاه رهبری اثربخش در سازمان، یک نگاه و 
حرکت تیمی یا جمعی است نه حرکت فردی مثل مسابقات 
دو. در مسابقه دو، هر دونده ای می کوشد زودتر به خط پایان 
برســد و دســتش را باال ببرد تا برایش دست بزنند و آفرین 
بگویند که قهرمان و برنده شده است. اما ما مسابقه دو نداریم؛ 
ما یک تیم، کوهنوردی هســتیم، زمانی که همه به نوک قّله 
رسیدیم برنده هستیم نه فقط یک نفر، در کوهنوردی سرعت 
نفر اول را نفر آخــر تعیین می کند باید طوری حرکت کنیم 
که همه با هم به هدف برســیم زیــرا می خواهیم همه با هم 

برنده شویم.

ما يك تيم كوهنوردی هستيم نه دوندگان 
مسابقات دو و همه بايد با هم به قله 

صعود كنيم
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پــس باید جوری حرکت کنیم که همه با هم برســیم. در 
ســازمان، با اســتفاده از رهبری اثربخش، می خواهیم کاری 
بکنیم که همة آموزش وپرورش با سند تحول و برنامة درسی 
ملی همسو بشوند، یعنی خود سازمان هم جزئی از این حرکت 
است و مستقل از آموزش وپرورش نیست. بنابراین باید کاری 
کنیم که همه بخش ها و حوزه های آموزش وپرورش با سازمان 
همسو شوند و ما هم متقاباًل با آن ها همسو و همدل و هم جهت 
شــویم. البته خارج از آموزش وپرورش هم بایستی بر مبنای 
این تفکر و اندیشة تعامل و مشارکت استوار گردد. در همین 
راســتا بحث رهبری اثربخش را مطرح کرده ایم و می خواهیم 
ان شاءاهلل آن را در آموزش وپرورش و در سازمان ترویج دهیم. 
رهبری اثربخش ســازمان، شش بعد دارد که عبارت است از: 
1. رهبری برنامة درســی و آموزشــی، 2. مدیریت پژوهش، 
3. مدیریت راهبردی و مدیریت تضمین کیفیت، 4. توســعه 

معلمان، 5. توسعة منابع و 6. مدیریت ارتباطات.
بنابراین هیچ کاری در سازمان نباید انجام بگیرد مگر اینکه 

ذیل یکی از شش بعد فوق باشد. 

ندیدن عنصر معلم
یکی از مهم تریــن غفلت هایی که در فرایند تحول اخیر در 
ســازمان، در چرخه برنامه ریزی درسی، روی داد این بود که 
ما در چرخة برنامه ریزی درســی، به خاطر وضعیت سازمانی 
خود و چرخه برنامه ریزی که داشــتیم عنصری به نام معلم 
را به وضوح و آن گونه كه الزم بود، ندیدیم، متأســفانه مدیر 
مدرســه و والدین را هم ندیدیم. االن شــما از هرکدام از این 
برنامه ریزان بخواهید که مراحل چرخه برنامه ریزی درسی را 
برایتان بگوید، می گوید نیازســنجی، طراحی، تدوین، اجرا و 
ارزشیابی! بعد می گویند که مثاًل معلم را ما در اجرا می بینیم؛ 
در حالي که در اصل، معلم باید در این چرخه به طور آشكار و 
اخص قرار بگیرد. به همین دلیل است که ما اگر بهترین کتاب 
را هم بنویسیم ولی به دست معلمي متوسط و كم سواد بدهیم 

كاري از پیش نخواهد برد.
اما اگر برعکس، یک کتاب ضعیف و حتی ضعیف ترین را به 
یــک معلم قوی بدهیم، او می تواند موقعیت یادگیری بزرگی 
از آن خلق کند. اینجاست که بحث آموزش معلم بسیار مهم 
اســت و باید در چرخه برنامه درسی قرار بگیرد. خوشبختانه 
االن ســازمان، به تدریج دارد وارد آموزش معلمان مي شود و 
امیدواریم این كار با جدیت توسعه یابد. چرا كه در اساس نامه 
ســازمان نیز دیده شده اســت. لكن این اختیار به آن واگذار 
نشــده اســت. نکته بعدی، موضوع مدیران مدارس اســت. 
متأســفانه مدیران مدارس ما هیچ وقــت در متن برنامه های 
نظام مند، طوری که بتوانند آن را پیگیری و بازخواست کنند، 
حضور نداشــته اند. چطور می شــود این همه کاال و محصول 
وارد مدرسه شود، اما مدیر مدرسه نفهمد که این کاال چیست 
و بــه چه درد می خورد و چگونه کار می کند؟ مگر می شــود 
شما برای منزل خودتان ابزار و وسایلي تهیه کنید، ولی مادر 
خانواده نتواند با آن وســایل کار کند یا حتی از آن ها اطالع 

نداشته باشد؟!
مدیر مدرســه باید در جریــان تغییرات برنامة درســی و 
کتاب های درســی قرار بگیرد و بداند که این اتفاقات در حال 
انجام است تا بتواند از معلمان مطالبه کند و بازخورد بگیرد. 
ولی بدون توجه به مدیر دِر مدرســه را بــاز کرده ایم و وارد 
مدرسه شدیم بدون اینکه از صاحب آن، یعنی مدیر مدرسه، 

اجازه بگیریم یا او را توجیه کنیم. 

مطالبة نمره
بحث والدین هم موضوع مهم دیگری اســت. هنوز مطالبة 
اصلی والدین از مدرســه نمره است؛ تا زمانی که این مطالبه 
از نمره به عشــق، دوستی، صلح و نشاط، شادی، خالقیت و... 
چرخش نکند ره به جایی نخواهیم برد. تا وقتی والدین نمره 

می خواهند ازرشیابی های توصیفی هم به کار نخواهد آمد. 
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اولیــا می گویند آقای مدیر، این »خیلی خوب«، یعنی چه؟ 
20، 19 یا 18 است؟ عالی و خوب یعنی چند؟ و وقتی مدیر 
می گوید مثاًل نمره او 14 اســت، می گوید پس ضعیف است. 
خانواده ها از مدرسه نمره طلب می کنند، عشق و محبت طلب 
نمی کنند. البته بخشی از این مسئله هم به کنکور و آزمون هاي 
كاذب برمی گردد. ما باید این تغییرات را ایجاد کنیم تا چرخه 
نمره در مدرسه به مطالبات محتوایی و ارزشی تغییر پیدا کند. 
دیدن معلم در چرخه برنامه ریزی درسی، دیدن مدیر مدرسه، 
و برانگیختن مشــارکت همه بخش ها، نگاه تیمی و برقراری 
ارتباط با بخش های بیرون از ســازمان، مؤلفه هایی است که 
باید دیده شــود تا رهبری اثربخش تحقق پذیرد. برای تحقق 
تمام ابعاد رهبری اثربخش باید سیاست های راهبردی داشته 
باشــیم، وگرنه برنامه ها و اهداف محقق نمی شــود. سیاست 

راهبردی ما چیست؟ 

سیاست های راهبردي!
1. ماندگاری کتاب های »درســی« و انطباق آن ها با 

سند تحول و برنامه درسی ملی
اولین سیاســتی که کلید می زنیم »مانــدگاری کتاب های 
درسی« اســت. وقتی کار کتاب های پایة  دوازدهم تمام شده 
نمی خواهیم دوباره از اول ابتدایی شروع کنیم به تغییر دادن و 
نونگاشت كتاب هاي درسي؛ فقط تغییرات جزئی را آن هم در 
صورت لزوم اعمال مي كنیم. در این حد که شاید براساس نیاز 
و ضرورت، عکســی، جمله ای، بیتی یا متنی اضافه یا جابه جا 

 شــود، دیگر کتاب نونگاشت نخواهیم داشــت. می خواهیم 
حداقل تا پایان برنامه ششــم جلوی نونگاشت و تغییر کلی 

کتاب ها را بگیریم. 
در این چند ســالی که کتاب نونگاشــت نخواهیم داشت، 
برنامه هایــی در دســت اقدام داریم. از این فرصت اســتفاده 
خواهیــم كرد تا اهــداف دوره های تحصیلــی و راهنماهاي 
حوزه های تربیت و یادگیری را تدوین و تصحیح کنیم و آن ها 
را تحقق بخشیم. راهنماهای برنامة درسی حوزه های یادگیری 
را تکمیــل کنیم. ما نباید راهنمای برنامه درســی ناقص به 
مدرسه ارائه کنیم. برنامه های اختیاری و نیمه تجویزی مدارس 
را تعمیق بخشیم. فرصت یابیم ســاختار گروه هاي تألیف را 

بازنگري و ناوگان نیروي انساني را نوسازي كنیم.
معلمان را توانمنــد کنیم؛ والدیــن را آگاه کنیم؛ مدیران 
مدارس را همراه سازیم. بسته های آموزشی را تعمیق و تعمیم 
بدهیم و غنی سازی کنیم. بسته های آموزشی ما از آن غنای 
کافی برخوردار نیستند ما باید با برنامه های آموزشی در سطح 
ستاد و صف همدل و همسو شویم. باید فرصت پیدا کنیم تا 

بخش های دیگر را با خود همراه کنیم. 
با بخش هاي مختلف وزارت خانه گفت وگو و صحبت کرده ایم 
و گفته ایم که ما یک تیم کوهنوردی هستیم و همه باید با هم 
به قله صعود کنیم. اگــر همه با هم یک قدم برداریم بهتر از 
صد قدمی است که یک نفر از ما به تنهایی بردارد؛ حتی صد 

قدم درست. باید همه با هم حرکت کنیم.
این موضوعــات را باید در فرایند  »مانــدگاری کتاب های 
درســی« جا بیندازیم. تضمین کیفیت را هم باید در فرایند 
پروژه های اجرایی سازمان افزایش دهیم. در پروژه های اجرایی 
سازمان و پروژه های بزرگی مانند پیش دبستانی و یکپارچگی 
دورة اول ابتدایی، درست آن است كه پروسة تضمین کیفیت 

اجرا  شود.
البته کارهای خوبی انجام شــده است، ولی الزم است اول 
تعریف بشــوند و از یک دروازه و مرحلــه علمی عبور کنند، 
اعضای هیئت رئیســه سازمان و اســتادان و افراد برجسته و 
متخصص هم در آن حضور داشــته باشند و اگر تأیید کردند 

اجرا شود. 
ایــن کار، تضمین کیفیت را بــاال می برد، یعنی ما مطمئن 
می شــویم قدمی که برداشــته ایم یا تصمیمی که گرفته ایم 
درست است. اطمینان از درستی کار و کیفیت آن در سازمان 
پژوهــش و همچنین آموزش وپرورش خیلی مهم اســت. در 

الزم است پيوست هاي پژوهشي، براي 
تصميم گيري به موقع در اختيار مديران قرار گيرد

سیاست های 
راهبردی مدل رهبری 
اثربخش در سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي از نگاه 

سیستمی و نظام دار 

1. ماندگاری

2. انطباق

3. چندتألیفی و 
چندرسانه ای

4. پایدارسازی

5. مرزگستری

6. سبک سازی 
و چابکی برنامه 

درسی
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آموزش وپرورش، فرایند طوالنی اســت و کار صنعتی نیست 
که یک مادة خام بیاید، روی آن کار شــود، اگر به درد نخورد 
آن را مرجوع و خمیر کنیم. فرایند کار و فرایند تولید کار در 
آموزش وپرورش طوالنی است بنابراین تصمیم ها باید براساس 
تشــخیص درســت اخذ شــود. یعني اجرا و اعمال مدیریت 
كیفیت جامع در فرایندها نــه كنترل كیفیت در پایان خط 

تولید.
نمی توانیم بچه ها را خمیر یا آن ها را مرجوع کنیم. بنابراین، 
باید مطمئن باشیم اولین قدمی که برمی داریم درست است. 
آن اطمینــان چه موقع اتفاق می افتد؟ موقعی که فرایندها را 
تصحیح کنیم. یعنی یک فیلتر در این پروســه وجود داشته 
باشد. در همین راســتا پیوست های پژوهشی را روزامد 
کنیم. اگر پژوهشــگاه احیانًا در این زمینه ها ضعیف است، و 
نارســایي ها و مشــکالتی دارد آن را تقویت کنیم و همدیگر 
را دفع نکنیم. پژوهشــگاه باید به ما بگوید كه چکار کنیم تا 
پروژه ها و طرح های ما روزامد شــود؟ تــا کار را علمی پیش 
ببریــم و فرایند را اصالح کنیم. این ها متعلق به »سیاســت 

ماندگاری« است.

انطباق
 پــس از مرحله »ماندگاري« وقتی به یک توانمندی علمی 
و پشتیبانی رسیدیم، به ســراغ تطبیق می رویم. یعنی ابتدا 
سازه های سخت و نرم فراهم شود و بعد انطباق بدهیم. انطباق 
یعنی سازواری و سازگاری دقیق، یعنی برنامه ریزی ما دقیقًا 
منطبق با برنامة درسی باشد؛ هم از جهت شکل و هم از نظر 

محتوا )چرخش از هم سویی به انطباق(.
درواقع با عناصر و عرصه ها و اصول هدف گذاری برنامة درسی 
ملی منطبق باشد. عناصر اساســی مانند تعقل، ایمان، علم، 
عمل و اخالق و عرصه ها: یعني رابطه با خویشتن با محوریت 
رابطه با خدا، رابطه با خلق خدا، رابطه با خلقت، )طبیعت( كه 
الگوی هدف گذاری فلســفه شایستگی و حوزه های یادگیری 
مي باشند باید در کتاب درســی متبلور شود، نه فقط از نظر 
شــکلی و صوری، بلکه از هر جهت باید متبلور شود. در این 
صورت اســت که انطباق صورت گرفته است. انطباق، یعنی 
محتوای درســی با مفاد برنامة درسی ملی منطبق شود و با 
هم پیش بروند. در این راســتا، برنامة  درســی باید ارزیابی و 
پایش شــود تا قابلیت اجراي بیشتري پیدا کند. قطعًا ما باید 
یک زیرنظام برای این برنامه درســی ملی بنویسیم. زیرنظام 

برنامة درسی ملی باید در دورة ماندگاری اتفاق بیفتد که البته 
اكنون كار تدوین آن را شــروع كرده ایم. مثاًل در سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش، 23 هدف و 132 راهکار وجود دارد، 
حدود 50 تا از این راهکارها به زیرنظام برنامة درسی مربوط 
می شــود، بنابراین باید برای این راهكارهاي مرتبط با ســند 

برنامه درسی ملی، برنامه بنویسیم.  

چندتألیفی و چندرسانه ای
همزمان با انطباق محتوای تولید شده با مفاد سند و برنامة 
درســی ملی بحــث چندتألیفی و چندرســانه ای هم مطرح 
می شود. باید فرصت کنیم که باب چندتألیفی و چندرسانه ای 

را باز کنیم.
بــرای این کار، باید پروژه هایی تدوین و نظام نامه ای تهیه و 
تصویب شــود تا فرایند کار را مشخص سازد. باید ببینیم چه 
کتاب هایی راـ  و در چه رشته هایی، در فنی وحرفه ای و نظری 

ـ نه همه کتاب ها را و چگونه به چندتألیفی بسپاریم. 
هدف از رفتن به ســمت چندتألیفی این اســت که سلطة 
کتــاب را از بین ببریم. کتاب هایی که هر ســال اول مهرماه 
به دست بچه ها می رسد و حداقل هشت سال یا بیشتر معلم 
آن ها را تدریس می کند، اگر همین کتاب اول مهرماه به دست 
بچه ها نرســد، حتی اگر با تغییر جزئی یا بدون تغییر باشد، 
معلم صدایش در می آید، والدین بیداد می کنند »که آموزش 
تعطیل شده اســت!« در حالی که کتاب همان کتاب پارسال 
اســت و معلم محتــوای آن را در اختیار دارد و پی دی اف آن 
هم از طریق سامانه در اختیارشان گذاشته شده و در سامانة 
آموزش وپرورش نیز موجود اســت. علت این مسئله و هیاهو 

چیست؟
علت، این است که کتاب هنوز بر نظام آموزشی ما سلطنت 
می کند. فکــر می کنند وقتی کتاب نیســت، یعنی آموزش 
نیســت. این نگاه باید از بین برود. تا کی می خواهیم با تابوی 

داشتن کتاب درسی در اول مهرماه مواجه باشیم؟
بنابراین، تابوی کتاب اول مهرماه باید شکسته شود. انحصار 
کتاب باید کم و آموزش، برنامه محور شود و به سمتی برویم 
که به معلمان سرفصل و عنوان بدهیم تا بتوانند از قابلیت های 
خودشان و مدرسه  و محیط  های محلی خود برای یادگیری و 
تعمیق آن استفاده کنند و موقعیت های جدید بسازند و بچه ها 
را برانگیزاننــد. مطلب فوق معنایش این نیســت که ما دیگر 
کتاب نمی نویسیم، نه، کتاب هم می نویسیم ولی می خواهیم 
معلم ها توانمندتر شوند. ما در چندتألیفی و چندرسانه ای به 
دنبال افزایش تنــوع در روش ها و انتخاب محتوای یادگیری 
هســتیم. می خواهیم محتــوای یادگیــری را متنوع کنیم. 
بنابراین، ما می توانیم در کتاب ریاضی، 5 یا 6 کتاب داشــته 

در پايدارسازی عمر مصرف كتاب های درسی 
حداقل بيش از يك سال است
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باشیم، در علوم هم همین طور. در هنر، در فنی وحرفه ای هم 
می تواند این طور باشــد. مناطق، مدارس و استان ها از قابلیت 
باالیی برخوردارند بنابراین می توانند تشخیص دهند که کدام 
کتاب برای شــهر و استان خودشان یا برای منطقه شان بهتر 
است و همان را استفاده کنند. البته این امر نیازمند چارچوبی 

است که فراهم خواهد شد.

یادگیری؛ همه جا و همه وقت
 )E-Content( در بحث چندرسانه ای و محتوای الکترونیکی
یادگیری همه جا و همه وقت میّســر می شــود. ما باید کاری 
کنیم کــه دانش آموز ما همه جا و همه وقــت بتواند آموزش 
ببیند. وقتی شما کتاب ها را الکترونیکی و در سایت بارگذاری 
می کنید محیط تازه ای برای یادگیری آماده می شود. در این 
صورت دانش آموز هر موقع از شــبانه روز می تواند وارد سامانه 
بشود و آموزش ببیند. توسعه محتوای الکترونیکی در فرایند و 
فرصت چندرسانه ای مطرح می شود. افزایش کیفیت، توسعه و 
تعمیق یادگیری و کاهش حجم محتوا همراه با تنوع یادگیری، 
به کمک فناوری است که ما را به جلو می برد. این ها چیزهایی 

است که در چندتألیفی و چندرسانه ای مطرح می شود.
بعــد از مرحلة چندتألیفی و چندرســانه ای پروژه ای به نام 
»پایدارسازی کتاب های درسی« در دستور كار قرار دارد.

پایدارسازی کتاب های درسی
پایدارسازی کتاب های درسی با ماندگاری كتاب هاي درسي 

در بحث چندرسانه ای و محتوای الكترونيكی 
)E-Content( يادگيری همه جا و همه وقت 

ميّسر می شود. ما بايد كاری كنيم كه 
دانش آموز ما همه جا و همه وقت بتواند 

آموزش ببيند. وقتی شما كتاب ها را 
الكترونيكی و در سايت بارگذاری می كنيد 

محيط تازه ای برای يادگيری آماده می شود

فرق دارد. ماندگاری یعنی ما برای چند سال کتاب نونگاشت 
نداریم، ولی پایدارســازی یعنی اینکه عمر مصرف کتاب های 
درســی بیش از یک سال باشد. چرا ما باید در دنیایی که این 
همه مشــکالت زیست محیطی داریم و هر روز جنگل هایمان 
در حال نابودی اســت، این حجم کاغذ مصرف کنیم؟ االن، 
در ایران، هر ســال حدود 140 میلیون جلد کتاب درســی 
چــاپ می کنیم. 140 میلیون جلد بــرای حدود 13 میلیون 
دانش آموز در حالی که در هند کــه 260 میلیون دانش آموز 
دارد، حدوداً 130 تا 140 میلیون جلد کتاب چاپ می شــود. 
پس معلوم اســت که در هند برای هر دانش آموز کتاب چاپ 
نمی کننــد. کتاب چاپ می کنند که معلم هــا از آن به عنوان 
منبع در آموزش اســتفاده کنند. اگر قرار باشد در آن کشور 
به 260 میلیون دانش آموز، هرکدام فقط یک جلد کتاب هم 
بدهند، می شود 260 میلیون جلد کتاب و اگر فرض بگیریم 
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که هر دانش آموز فقط چهار درس داشــته باشد، متناسب با 
این جمعیت دانش آموزی، یک میلیارد جلد کتاب باید چاپ 
کننــد. مگر می توانند این کار را انجــام دهند؟ کدام کاغذ، 
کدام امکانات، تازه محیط زیســت نابود می شود، کره زمین 
نابود می شــود، حاال کشــور چین را هم به این مثال اضافه 
کنید! ما اصاًل به این مســائل فکــر نمی کنیم. تا چه موقع 
می خواهیم به این کار ادامــه دهیم و این همه کتاب چاپ 
کنیم. تازه در آخر هر ســال هم کتاب ها دور ریخته شود؟ 
حیف نیســت؟ آیا نمی شود طوری کتاب چاپ کنیم که آن 
را برای دو یا سه سال و بیشتر دانش آموزان استفاده کنند؟ 
باید زمینه های قانونی این مسئله فراهم و زمینه های کاری 
آن نیز مهیا شــود. این از جمله کارهایی است که ان شاءاهلل 

در برنامه ما قرار دارد.

»سیاست مرزگستری«
دیگر سیاســت های ما »سیاســت مرزگســتری« اســت. 
سیاســت مرزگستری یعنی خودمان را توسعه دهیم. از همه 
ظرفیت های داخل و خارج از آموزش وپرورش استفاده کنیم. 
مباحثی که مطرح شــد، یعنی چندتألیفیـ  چندرســانه ای، 
پایدارســازی کتاب، موقعی اتفاق می افتد که ما ظرفیت های 
محیط خارج از آموزش وپرورش را بشناسیم و از این ظرفیت 
اســتفاده کنیم. االن ما در دهه 60 نیستیم. در دهه 90 قرار 
داریم. چهل ســال تالش کرده ایم. این همه افراد خوش فکر، 
مؤسســه ها، انجمن ها،  گروه های علمــی، انجمن های علمی 
معلمان، معلمان بازنشسته، کانون بازنشستگان، ظرفیت هایی 

هستند که می توانند به ما  کمک کنند. 
باید از تصدی گری کم کنیم و به مدیریت و برون ســپاری 
رو آوریم و اســتفاده از منابع بیرونــی را در برنامه خود قرار 
دهیم. این ها در نگاه و سیاســت مرزگستری تحقق می یابد. 
یعنی به جای اینکه ما سپر در دست بگیریم و با رقبا مبارزه 
کنیم بیاییم مرزگســتری کنیم و بــه دیگران فرصت دهیم 
تــا بیایند و کار کنند و از رقابت به رفاقت برســیم. این یکی 
از سیاست های ماســت که اگر اتفاق خاصی نیفتد و درهای 
سازمان باز باشــد، می توانیم چندتألیفی و خیلی از کارهای 
دیگــر را انجام دهیم. اینکه فکر کنیم همة کارها را خودمان 

بلد هستیم، نمی شود. باید درهای سازمان را باز کنیم. هم دِر 
سازمان به سوي متخصصان و دلسوزان تربیت باز شود و هم 
روی ســازمان. اگر در را باز کنی، ولی روی بسته و اخم آلود 
داشــته باشیم، کسی به خانه مان نمی آید، مهمان به روی باز 
صاحبخانه وارد خانه اش می شود نه در باز خانه. این ها را باید 

مد نظر داشته باشیم. 

سبک سازی و چابکی برنامه های درسی
برنامة درســی باید سبکبال و چابک شود. یعنی باید کاری 
کنیم که به جای آنکه حجم مطالــب قابل ارائه به بچه ها یا 
حجم داده ها افزایش یابد تنوع داده ها بیشتر شود. به عبارت 
دیگر، یعنی یک مطلب کوچک و كم را که می آموزیم، همان 
مطلب را تعمیق بدهیم. بار اضافی به بچه ها ندهیم. اگر قرار 
اســت در یک پایه ای، بچه ها از چهار عمل اصلی دو تا را یاد 
بگیرند، مثاًل جمع و تفریــق را یاد بگیرند، دیگر ضرب را به 
او یــاد ندهیم. برخی از مدارس، بــرای آنکه پز علمي بدهند 
می گویند که بچه های ما ضرب هم بلد هستند. مثاًل بچة من 
دوم ابتدایی اســت تقسیم هم بلد است، اما بچه های مدرسه 
دیگر تقسیم را بلد نیستند. در حالی که قرار نیست او تقسیم 
هم یاد بگیرد. او باید در این پایه یا مرحله فقط دو عمل اصلی 
را خــوب و عمیق یاد بگیرد، پس باید این دو عمل را آن قدر 

برای او عمیق و خوب مطرح کنیم که برایش جا بیفتد.
ما باید کاری کنیم آنچه بچه ها می آموزند عمیق شــود. کم 
بیاموزند، ولــی آن کم را عمیق فرا گیرند. مثاًل مطلبی را در 
مــورد برنج کاری، نان، آرد و گندم در داخل کتاب می خوانند 
باید بچه ها را ببریم گندم زار را ببیند؛ گندم را از نزدیک لمس 
کند. نان را برود نانوایی و در داخل تنور ببیند، آتش داغ تنور 
را حس كند، با نانوا هم صحبت شــود و با او چاي بنوشد، تا 
این مفهوم به درستی و قشنگ برایش جا بیفتد. نباید به جای 
آنکه تفکر و اندیشــه و یادگیری دانش آموز را تعمیق بدهیم، 
سراغ افزایش حجم برویم، تا بگوییم بچه های ما این مطالب را 
هم بلد هستند. همین گرایش غلط سبب می شود کتاب های 
آموزشــی متفرقه وارد کیف بچه ها شده و آن ها را سنگین و 

پراسترس کند.
سیاست چابك سازي برنامه درسی ملی از دیگر برنامه هاي 
سازمان است که زیرنظام آن باید تدوین شود و برنامة درسی 
مــورد پایش و ارزیابی قرار گیرد و ســبک و چابک شــود تا 
محتوای آموزشی، کم ولی عمیق شود. ما به جای آنکه تنوع 
را در مــدارس زیــاد کنیم، مدارس را متنــوع کرده ایم. این 

بايد از تصدی گری كم كنيم و به مديريت 
و برون سپاری رو آوريم و استفاده از منابع 
بيرونی را در برنامه خود قرار دهيم
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غلط اســت. کمتر کشــوری در دنیا وجود دارد که این همه 
مدرســه های متنوع و متفاوت داشــته باشد: مدارس هیئت 
امنایی، دولتی، نمونه دولتی، نیمه دولتی، غیردولتی، شــاهد، 
رزمندگان، ایثارگران، تیزهوشــان،  اســتثنایی و ... كه بعداً 

خواهند آمد!!
این ها کار را خراب می کند. این کارها یادگیری را كم عمق 
و آموزش وپرورش را غیــر اثربخش می کند. در مدل رهبری 
اثربخش همان طور که در مدل مالحظه فرمودید جهت ما در 
کارها و قبلة ما در حرکت به ســوی نظام ارزش هاست که به 
اهلل می رسد و نیز همه حرکت ها و مسیرهای ما باید به افزایش 
کیفیت یادگیری دانش آموزان و مدارس باکیفیت منجر  شود. 

 چه توصیــه و رهنمودی برای معلمــان، مدیران، 
دانش آموزان و اولیاء آنان برای آغاز ســال تحصیلی 

جدید به ویژه برای پایه دوازدهمی ها دارید؟
 توصیة من به معلمان و مدیران مدارس در همة دوره های 
تحصیلی و پایه های مختلف این اســت که دلمان می خواهد 
شــما از آخرین یافته های علمی بهره مند شوید و در جریان 
همة نوآوری های آموزش وپرورش و سند تحول قرار بگیرید، 
اما منتظر نباشــید که همه چیز از باال ابالغ شــود. خودتان 
حرکت کنید.کســی جلوی شما را در كسب و خلق ارزش ها 
و یادگیري بیشــتر نگرفته است. شــما معلم هستید و این 
حق دانش آموز شماســت که معلمی باسواد باشید. اگر شما 
چهار تا کتاب بخوانید و کتاب هایی را که در شــبکه و سامانه 
سازمان قرار دارد، مورد استفاده قرار دهید، می توانید هر شب 
برای تدریس، خود را آماده کنید. ما باید احساس مسئولیت 
کنیــم. آقای مدیر عزیز! همه ما باید مدرســه خود و اولیای 

دانش آموزان را برای سال تحصیلی آینده آماده کنیم. 
باید تالش کنیم تا دانش آموزان به مطالعه و پژوهش عشق 
و عالقه پیدا کنند. خودتان هــم به منابع جدید، کتاب های 
جدید و کارهای جدید دســت پیــدا کنید. این ها، چیزهایی 
نیست که منتظر باشید همه اش از باال بیاید. خودتان حرکت 
کنید. به قول آقاي دكتر ســركارآراني وقتي ما یاد مي گیریم 
دانش آموزان ما هم یاد مي گیرند! همین االن در کشــور ما، 
مدیران و معلمانی هســتند که در مناطــق محروم، و نه در 
مناطق برخوردار، خیلی بهتر، باالتــر و باانگیزه تر از معلمان 
مناطق برخوردار کار می کنند، شاید دریافتی های آن ها کمتر 
هم باشد اما با عشق به کار و با احساس مسئولیتی که دارند 
خیلی بهتر از ما که در مناطق برخوردار هستیم در حال کار 

هستند. پس می شود کار کرد، اگر نمی شد کار کرد چطور آن 
مدیر مدرسه در منطقة غیربرخوردار موفق است؟ پاسخ روشن 
اســت. چون او می خواهد و می شود. جملة »نمی شود کاری 
کرد« غلط است. منفی اندیشی ما را به جایی نمی برد. آن هایی 
که همیشــه دنبال طرح این مســئله هستند که نمی شود و 
نداریم، موفق نخواهند شد ولی آن هایی که بر داشته های خود 
تکیه می کنند و از داشته های خود خوب استفاده می کنند و 
رضایت دارند، آن ها موفق ترند. مثبت اندیشان اهالي تغییرند و 

می توانند تغییر ایجاد کنند، نه منفی اندیشان. 

شوق تغییر
ما باید شــوق تغییر داشته باشــیم. از لوازم شوق تغییر، 
داشــتن دید مثبــت، اعتمادبه نفس و اراده محکم اســت. 
کنجکاو و یادگیرنده باشــیم. این ها فقط بــا پول به وجود 
نمی آید. با پول می شــود خیلی چیزها را خرید. می شــود 
خدمــت را خرید، می تــوان مهارت را خرید، امــا انگیزه را 
نمی توان خرید. انگیزه را باید به دست آورد. خیلی از چیزها 
را باید به دست آورد. یعنی به دست آوردنی است و خریدنی 
نیســت. خیلی از چیزها را نمی توان با پول به دســت آورد. 
پول جلــوی نارضایتی را می گیرد، ولــی رضایت نمی آورد؛ 
دلخوشــی نمی آورد، خوشــبختی نمی آورد.  پول می تواند 
برخي معضالت و مشكالت را کاهش دهد، ولی خوشبختی 
نمی آورد. اگر جلوی نارضایتی کسی را بگیری، معلوم نیست 
که رضایت برایش بــه ارمغان بیاوری! این ها را باید معلمان 
و مدیران ما توجه کنند و بیایند محکم قدم بردارند. به این 
شــکل ما می توانیم حرکت به جلو را ســامان بدهیم. البته 
ما هم که در حوزة ســتاد کار می کنیــم نباید از حمایت و 

پشتیبانی آن ها دریغ کنیم.
باید هرچه که الزم اســت و در توان داریــم را در اختیار 
صــف قرار دهیم و مقدار زیــادی اعتماد کنیم و فکر نکنیم 
که همه چیز را فقط ما می فهمیم. آن ها هم خوب می فهمند. 
معلمان ما در عرصه و بدنه نظام آموزشــی هستند، اشراف 
و آشــنایی کاملی دارند و می تواننــد کمک کنند و کار را به 
جلو ببرند. بیاییم انسان هایي خردمند و شرافت مند باشیم و 

این دو صفت را در خویش توسعه دهیم.

همه حركت ها و مسيرهای ما بايد به 
افزايش يادگيری دانش آموزان و كيفيت 

عملكرد مدرسه منجر شود
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كليات

اشاره
دکتر مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی 
آموزش وپرورش، شیوه کنونی برگزاری کنکور 
را مانعی برای ایجاد تحول در آموزش وپرورش 
می داند که فرایند یاددهی ـ یادگیری را نیز 

متأثر ساخته است.
وی با اشــاره به اینکه کنکــور فقط یک 
مسابقه تست زنی است که از دیگر استعدادها 
و توانایی های دانش آموزان غفلت می کند، بر 
هماهنگی و همفکری مسئوالن دو وزارت خانه 
علوم و آموزش وپرورش برای ســاماندهی و 
دانشگاه ها  در  دانشجو  پذیرش  بهینه سازی 

تأکید می کند.
نوید در گفت وگو با ویژه نامة رشــد معلم 
اظهار می دارد که طبق قانون، ســهم تأثیر 
سوابق تحصیلی در کنکور باید به تدریج به 

حدود 75 درصد برسد.
این مدیر باتجربه آموزش وپرورش، همچنین 
با بیان اینکه آقای بطحایی، رســالت اصلی 
آموزش وپرورش را اجرای زیرنظام ها عنوان 
کرده اســت، متذکر می شــود که ساختار 
مدیریتی جدیدی طراحی شــده اســت تا 

اجرای سند تحول را رصد و عملیاتی کند.
با هــم، متن کامل گفت وگــوی خبرنگار 
ویژه نامة رشد معلم با دکتر مهدی نوید را پی 

می گیریم.

***

é در هشتمین سال همسوسازی برنامه های 
درسی با سند تحول بنیادین قرار داریم و در 
واقع به ایستگاه آخر سند تحول رسیده ایم؛ 
ولی همة اجزای سند تحول اجرا نشده چون 
برنامه های  تدوین  مستلزم  آن  کامل  اجرای 
است.  آموزش وپرورش  زیرنظام های  ســایر 
برنامه شورای عالی آموزش وپرورش  طرح و 
آموزش وپرورش  قانون گذار  به عنوان مرجع 

برای اجراي كامل سند تحول چیست؟
è بسم اهلل الرحمن الرحیم. من قباًل از شما 
و همکارانتان در ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی تشــکر می کنم. ســند تحول بنیادین 

دكتر مهدی نويد ادهم دبير كل شورای عالی آموزش وپرورش؛

گفت وگو:  هوشنگ غالمي

تربيت در ساحت هاي شش گانه
 رويكرد اصــلي سند تحول
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نظام آموزش وپرورش به مثابة نقشــه ای برای ایجاد ســاختار 
جدیــد نظام تعلیم وتربیت و اجــراي آن، موضوع اصلي امروز 
آموزش وپرورش است. همان طور كه مي دانید تدوین و تصویب 
برنامة زیرنظام ها براساس مفاد اصل هشتم سند تحول بنیادین 
وظیفة آموزش وپرورش اســت. خوشــبختانه آخرین مرحلة 
تدویــن آن یعنی تصویب زیرنظام هاي شــش گانه انجام و به 
بخش ها و معاونت هاي مختلف ابالغ شــده و آماده اجرا است. 
اجراي ســند تحول یعني اجراي راهكارها و زیرنظام هاي آن، 
تجلي این اجرا در مدرســه و دوره هاي مختلف تحصیلي ابعاد 
متفاوتي دارد و امیدواریم با اجراي دقیق و كامل آن بتوانیم به 

مدرسة طراز سند تحول دست یابیم.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتني بر آرمان هاي 
بلند نظام اسالمي است و رهبر معظم انقالب نیز به عنوان یک 
کارشناس خبره در حوزه تعلیم وتربیت و فرهنگ، از این سند 
دفاع و از آن با تعابیری مانند افتخارآمیز، پیشــرو و جامع یاد 
می کنند، فلذا بر همگان فرض اســت كه تالش کنیم تا این 

سند عملیاتی شود.
خوشــبختانه وزیر محترم آموزش وپرورش، با باور به اجرای 
سند، رسالت اصلی آموزش وپرورش را اجرای زیرنظام ها اعالم 
کرده اند. به همین دلیل، یک ساختار مدیریتی جدید طراحی 
شــده تا اجرای سند را رصد و عملیاتی کند. این ساختار سه 
الیه دارد که الیة زیرین و اصلی آن، کارگروه هایی اســت که 
متناســب با هر زیرنظام تشکیل می شــود. هر زیرنظام مدیر 
و مســئولی دارد و اعضایــی در آن کارگروه فعال هســتند. 
مثالًٌ مدیریت کارگروه برنامه درســی، با ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی است و بخش های دیگر وزارت خانه هم 
در این کارگروه عضو هســتند. مسئولیت زیرنظام مدیریت و 
راهبری با معاونت متوسطه است و همة بخش های مختلف در 
آنجا نماینده دارند. مســئولیت کارگروه منابع مالی با معاونت 
پشتیبانی است که با حضور نمایندگان بخش های دیگر تشکیل 
می شود. همچنین مسئولیت کارگروه منابع انسانی با مدیریت 
منابع انســانی وزارت خانه است و مسئولیت کارگروه پژوهش 
و ارزشــیابی نیز با رئیس مرکز ســنجش و ارزشیابی است و 
ترکیب این کارگروه ها مشــخص شده و باید تشکیل شود تا 
عملیاتی شدن زیرنظام ها را پیگیری کنند. باالی سر همة این 
کارگروه ها یک شــورای هماهنگی و اجرایــی قرار دارد که با 
مسئولیت خود وزیر و عضویت رؤسای کارگروه ها، تعدادی از 
مسئوالن وزارت خانه، دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش 
و مشاور اجرایی وزیر در امر سند تحول تشکیل می شود. این 
شــورا نخستین جلسة خود را خوشبختانه تشکیل داده و کار 
اجرای سند کلید خورده است. الیة سوم ساختار مدیریتی نیز، 

الیة باالتر یعنی شورای عالی آموزش وپرورش است. این شورا، 
مسئولیت پایش و نظارت بر اجرای سند تحول را بر عهده دارد. 
من فکر می کنم که ان شاءاهلل سیستم بیش از گذشته به اجرای 

سند تحول اهتمام خواهد ورزید.
برای حضور در صحنه تحول آفرین آموزش وپرورش كه همان 
اجراي دقیق راهكارها و زیرنظام هاي آن اســت توجه به چند 

پیش فرض مهم الزامي است: 
اولین پیش فرض این اســت که آموزش وپــرورش موجود، 
علی رغم همه زحمات و تالش های دســت انــدرکاران آن، با 

کاستی ها و چالش هایی روبه رو است.
دومین پیش فرض این است که اگر در پی نظام تعلیم وتربیت 
مطلوب هستیم نباید درگذشته به دنبال آن بگردیم، بلکه ضمن 

احترام به تجربیات گذشتگان، بیشتر به آینده توجه کنیم.
ســومین پیش فرض الزم برای ورود به صحنه تحول آفرینی 
در آموزش وپــرورش بازخوانــی و بازمدیریت همه مؤلفه های 
آموزش وپرورش اعم از مؤلفه های معلمی، شیوه های تدریس، 

شیوه های ارزیابی و ... است.
در مجموعــة مؤلفه های مرتبط بــا تعلیم وتربیت، دو مؤلفة 
مدیــران و معلمان نقش کلیدی دارند كه معلمان اصلی ترین 
نقش را در تحول آفرینی ایفا مي كنند، اگر شایستگی های الزم، 
در معلمان تجلی پیدا کند، تحول رخ خواهد داد. بنابراین باید 
برای تمام مراحل معلمی، از فرایند جذب معلم تا بازنشستگی 
او تدابیری اندیشیده شود، كه یکی از مهم ترین تدابیر، تأسیس 
دانشگاه فرهنگیان اســت. جذب مطلوب، آموزش مطلوب و 
تربیت مطلوب از وظایف دانشگاه فرهنگیان است. اگر مدیران، 
استادان و کارشناسان این دانشگاه اهداف سند تحول بنیادین 
را در فرهنگ ســازمانی خود نهادینه کنند می توانیم امیدوار 

باشیم که تحول رخ خواهد داد.
در عرصــه تحول آفرین نظام آموزش وپرورش قطعًا خطرات 
و تهدیداتي هم وجود دارد. یکی از خطراتي كه ســند تحول 
بنیادین را تهدید مي كند این است که معلمان با اندیشه و باور 
دیروز با این سند روبه رو شوند. زیرا مفهومی که درسند تحول 
مّد نظر است با مفاهیم پیشین تفاوت دارد. بسیاری از مفاهیم 
مانند شایستگی ها، ســاحت های شش گانه و ... قباًل در حوزه 
تعلیم وتربیت مطرح نبوده اســت و بعضی از مفاهیم دیگر نیز 

مانند معلم، مدرسه و ... با معنای امروزي آن تغییر داشته اند.

ما كشوری هستيم با اقوام مختلف كه در آن، 
خرده فرهنگ های گوناگون وجود دارد 
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é سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در راستای 
بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 سند برنامه 
درسی ملی، به تولید »راهنمای برنامة ویژة مدرسه« 
و برگــزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیران اقدام 
کرد. از آنجا که اجرای این راهنما، نیازمند استلزاماتی 
از جمله حمایت شورای عالی آموزش وپرورش است؛ 
شما به عنوان دبیرکل این نهاد سیاستگذار، ضمن بیان 
ضرورت و اهمیت تولید این راهنما، طرح و برنامه خود 

را در خصوص اجراي و آن مطرح فرمایید.
è اجرای بند 5ـ5 راهکار ســند تحول بنیادین بر یک بحث 
اســتوار است که الزم است من نخســت نگاهی به آن داشته 

باشم و بعد به خود سؤال بپردازم. 
ما در کشــوری زندگی می کنیم که خوشبختانه سرزمینی 
گســترده اســت با اقلیم های متنوع آب و هوایی و شــرایط 
مختلف زندگی. از ســوی دیگر، ملتی هستیم با اقوام مختلف 
که در آن خــرده فرهنگ های گوناگون وجود دارد. به عبارت 
دیگر، ما تک فرهنگی نیستیم. سؤال 
مطــرح در برنامه ریزی ها، از جمله 
این  فرهنگی،  برنامه ریزی هــای  در 
اســت که نظام برنامه ریزی کشور با 
این تنوع ها و تکثرها چه می خواهد 
بکند؟ در ایــن مورد نگاه ها متفاوت 
اســت. یک نگاه این است که چون 
وحدت  اصطــالح  به  می خواهیــم 
ملی خود را حفــظ کنیم باید یک 
برنامة واحد برای کل کشــور داشته 
باشیم. در این نگاه به تنوع و تکثرها 
اهمیت داده نمی شــود و نگاه دوم 
این اســت که، برعکس، باید صرفًا 
تنوع هــا و تکثرهــا را ببینیم و به 
ســمت غیرمتمرکز کردن سیستم 
برنامه ریــزی در ابعــاد مختلف، از 
جمله برنامه ریزی آموزشــی، برویم. 
نگاه ســوم هم تلفیق دو نگاه قبلی 
اســت؛ نگاه وحدت در کثرت؛ یعنی 

به تعبیر اهل فلســفه؛ در عین حالی که کیان ملی و وحدت 
ملی و انســجام فرهنگی مان را حفــظ می کنیم و برای حفظ 
آن نیازمند برنامه ریزی متمرکز هستیم، به تکثرها هم اهمیت 
بدهیم و آن ها را پاس بداریم. اشاره ای که در راهکار 5ـ5 سند 
شده، مبتنی بر نگاه سوم است، وحدت در کثرت. براساس این 
راهکار، در عین حال که ما برای کل کشــور یک برنامة واحد 
داریم باید حداقل 10 و حداکثر 20 درصد از برنامه آموزشــی 
به شرایط استانی، یعنی همان تفاوت ها و تکثرها، معطوف شود 
که تجلی آن را در برنامــة حرفه ها و هنرها، جغرافیا، آداب و 

رسوم، نیازها و شرایط اقلیمی استان ها مشاهده می کنیم.

سیاست چندتألیفی به جای تک تألیفی
این راهکار با نگاه عدالت محورانه ای که در ســند تحول 
بنیادین وجود دارد و یکی از محورهای اصلی کار ماســت، 
همخوانی دارد و شــیوه نامه این راهــكار از طریق برنامه 
ویژه مدرســه محقق مي شــود این، راهبرد کالنی اســت 
کــه متأثر از همین تفکر و بر محور همین فلســفه اســت 
و امیدواریــم در اجــرای آن موفق شــویم. در چندتألیفی 
می توان تفاوت ها را با رعایت حفظ اصول، در یک چارچوب 
مشــخص دید و تنوع ها و تکثرها را لحاظ کرد. برای تحقق 
این مسئله سازمان پژوهش و برنامه ریزی باید برنامه ریزی و 
قانونمندی های آن را تنظیم کند و به تصویب شورای عالی 

آموزش وپرورش برساند. 
برنامة  ویژة مدرســه از خواســته  هاي بجا،  خوب و نوآوري 
برنامه درسي ملي و یكي از برنامه هایست كه در این راستا  به 
تصویب شوراي عالي آموزش وپرورش رسیده است و از آن نیز 
دفاع مي كند. بخشي از محتواي این برنامه كه دیدگاه سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي است تهیه و اعتباربخشي شده 
است. امیدوارم با برطرف شــدن ابهامات آن، بین بخش هاي 
مختلــف آموزش وپــرورش توافقاتي به عمل آید و در ســال 
تحصیلــي آینده در قالب یك برنامه به كل سیســتم ابالغ و 

عملیاتي شود.
یكــي دیگــر از رویكردهاي  بســیار جدي ســند تحول 
بنیادین رویكرد فرهنگيـ  تربیتي اســت یعني در طراحي ها، 
برنامه ریزي ها و تولید محتوا باید به شرایط فرهنگي و فرهنگ 
مخاطب توجه شــود. با توجه به شرایط جغرافیایي،  اقلیمي و 
محیطي دركشــور ما  ایران چندین فرهنگ و اقوام مختلف با 
قدمت چندین هزار ساله وجود دارد كه توجه به فرهنگ این 
اقوام و خرده فرهنگ هاي آن  ها و لحاظ كردن داللت هاي این 
رویكرد در برنامه ریزي جزء  وظایف آموزش وپرورش اســت و 
یكي از راه هاي پاسخ دهي به اقتضائات فرهنگي و تفاوت هاي 

يك ساختار مديريتی جديد طراحی شده 
است تا اجرای سند تحول را رصد و 

عملياتی كند 
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فرهنگ، همین برنامة  ویژة  مدرســه مي باشد كه براساس آن 
به مدیر و معلم مدرســه اجازه داده مي شود در هر موقعیت، 
استان و مكان برنامة  ویژه اي را به اقتضاء شرایط بومي خودش 

داشته باشد. 

تربیت معلمان توانمند
از سوی دیگر، براي پاسخگویي به شرایط اقلیمي و نیازهاي 
قومیتــي نظام تربیت نیــروی انســانی آموزش وپرورش باید 
همراهی کند تا در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، 
معلمانی با توانمندی ها و شایســتگي هاي فوق تربیت شوند و 
برنامه درســی آن ها متأثر از همین تفکر بشود. خوشبختانه 
این نگاه در آموزش وپرورش وجود دارد و در مجموع، سیستم 
دارد خودش را آماده می کند تا با انعطاف بیشتری به نیازهای 

اقلیمی و قومیت ها و خرده فرهنگ ها پاسخ بدهد.
 

é در خصوص جدول ساعات دروس پایة  دوازدهم چه 
تدابیري اندیشیده شد؟

è براساس مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش ساعات 
حضور دانش آموزان و ســاعات برنامة  درسي دانش آموزان 
در دورة  متوســطه 35 ســاعت در هفته مي باشــد كه این 
ســاعت در گذشته براي دورة  پیش دانشــگاهي كه بار پایة  
دوازدهم فعلي را برعهده داشــت 24 ساعت بود. برخي از 
اعضا و صاحب نظران كمیســیون برنامه هاي درســي ضمن 
مشابه سازي دورة  پیش دانشگاهي با پایة  دوازدهم پیشنهاد 
دادند كه ســاعت اختصاص داده شده براي پایة  دوازدهم از 
35 ســاعت به 24 ساعت حضوري تقلیل یابد و 11 ساعت 
آن به صورت غیرحضوري آموزش داده شود تا دانش آموزان 
فرصت داشــته باشــند خودشــان را براي آزمــون كنكور 
آمــاده كنند. گروهي دیگر از كارشناســان و صاحب نظران 
معتقدند كه این مقایســه، مقایســه اي درستي نیست زیرا 
پایة  دوازدهم یك پایه از ســه پایة  دورة  متوســطه است نه 
به مثابة  پیش دانشــگاهي، بنابراین همــان قانوني كه براي 
پایة  دهم و یازدهم اجرا مي شــود براي پایة  دوازده نیز اجرا 
شود، یعني برنامة  درسي دانش آموزان در این پایه باید 35 
ســاعت باشــد، به خصوص این كه اگر قرار باشد 11 ساعت 
غیرحضوري برگزار شود به دروس جدید آسیب خواهد زد 
و قرباني خواهند شــد. زیرا از ســاعت آن ها كاسته خواهد 
شد. به همین دلیل شوراي عالي آموزش وپرورش بر اجراي 35 
ســاعت تأكید دارد با این تبصره كه به مدیران محترم توصیه 
مي شود با توجه به اینكه بســیاري از قانونمندي ها و ضوابط 

كنكور، كل آموزش وپرورش و فرايند 
ياددهی ـ يادگيری را متأثر ساخته است 
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آموزش تحت تأثیر كنكور قرار گرفته اســت شرایطي فراهم 
ســازند تا دانش آموزان در آرامش كامل، فرصت بیشتري را  
براي مطالعة  منابع آزمون سراسري و حضور فعال در صحنة  

كنكور داشته باشند. 

é آخرین تصمیمات برای برگزاری امتحانات نهایی در 
دورة دوم متوسطه به ویژه در پایة دوازدهم چیست و 

چه دروسي جزء امتحان نهایي مي باشد؟
è سرنوشــت پایه دوازدهم در آموزش وپــرورش از دیرباز با 
کنکور گره خورده است. در مورد سال آخر دو نگاه وجود دارد. 
یک نگاه این اســت که این پایه، مثل پایه های دیگر، یکی از 
حلقه های دوازده گانة تحصیلی است، پس قانونمندی های آن 
یــازده پایه دیگر در مورد پایه دوازدهم نیز، ســاری و جاری 
اســت. یک نگاه دوم هم وجود دارد و بر این مبنا استوار است 
که پایة دوازدهم یعنی پایه آخر تحصیالت، حلقة وصلی است 
بین آموزش وپرورش و آموزش عالی، چون از طریق این حلقه 
وصل اســت که دانش آموزان مدرسه را پشت سر می گذارند و 
وارد دانشگاه می شوند. همین نگاه بود که در دورة قبل باعث 
طراحی دورة یک ســالة پیش دانشــگاهی شد. همان طور كه 
می دانید زمانی که دورة پیش دانشــگاهی را داشتیم؛ به منزلة 
پایة دوازدهم فعلي بود؛ یعنی دقیقًا حلقه وصل و پل ارتباطی 

آموزش وپــرورش و آموزش عالی بود. محتوای دروس و حتی 
ساعات آموزش طوری برنامه ریزی شده بود که بچه ها طوری 
درس بخوانند که هم امتحان نهایی بدهند و هم بتوانند برای 
کنکور درس بخوانند. لذا در این پایه فقط 24 ساعت در هفته 
آموزش بود و با بقیه پایه ها فرق داشت. در نظام قبلی، بچه ها دو 
بار دیپلم می گرفتند. یک دیپلم را در پایة یازدهم می گرفتند و 
به نحوی فارغ التحصیل حساب می شدند، اما اگر می خواستند 
وارد دانشــگاه بشــوند باید دیپلم دورة پیش دانشگاهی را هم 
می گرفتند؛ با ســند تحول آن نگاه تغییر کرد و ما مجدداً به 
نگاه اول برگشتیم. حاال دیگر پایة دوازدهم یک پایه از دوازده 
پایة تحصیلی و یک پایه از سه سال دوره دوم متوسطه است. 
همة آن قانونمندی ها، تعداد ساعات درسی، و محتوایش مثل 

پایه های دهم و یازدهم است. 
نقدی که اینجا می شــود این است که به بچه ها خیلی فشار 
وارد خواهد شــد برای اینکه آن ها باید هم برای کنکور و هم 
برای امتحانات نهایی آماده شــوند، و لذا در یک ظرف زمانی 
محدود، فشار مضاعفی به آن ها وارد خواهد شد. برای حل این 

مسئله راهكارهاي زیادي پیشنهاد شد.
در نهایت پس از مذاكرات متعدد كارشناسان سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشي و مركز سنجش و ارزیابي وكارشناسان 
دبیرخانة  شوراي عالي آموزش وپرورش جدول عناوین دروس 
نهایي پایة  دوازدهم در كمیسیون برنامه هاي درسي مورد تأیید 
قرار گرفت ودر شوراي عالي آموزش وپرورش تصویب شد. در 
این جدول كه در ذیل مي بینیــد هم دروس تخصصي و هم 
دروس عمومي پیش بیني و سعي شده است توازني در تعداد 
واحدهاي امتحان نهایي در چهار رشتة  تحصیلي وجود داشته 

باشد.

تنها چيزی كه در شيوه كنكور فعلی سنجيده 
می شود، مهارت تست زنی و سرعت تست زنی 

بچه هاست

جدول عناوین  دروس نهایی پایه دوازدهم- دوره دوم متوسطه 
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افزایش درصد سوابق تحصیلی
é نحوة اعمال ســوابق تحصیلی در ساختار جدید 
چگونه خواهد بود؟ پیشنهاد آموزش وپرورش در این 

مسئله چیست؟
è ایــن مســئله را باید دوســتان وزارت علــوم و اعضای 
کارگروه قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو که نماینده ای 
هــم از آموزش وپرورش آنجا هســت تعییــن موضع و اعالم 
کنند. متأســفانه ترکیب آن شورا به گونه ای است که نماینده 
آموزش وپرورش در آنجا در اقلیت اســت و در نتیجه، اگر رأی 
مخالِف رأی آن كارگروه داشــته باشد، به نتیجه نمی رسد. و 
معمواًل همواره این طور بوده که آن رأی اکثریت توانسته است 

نظر خودش را به آموزش وپرورش تحمیل کنند.
در این خصوص الزمســت بگویم ما خواهان افزایش درصد 
محاسبه سوابق تحصیلی بودیم و پیشنهاد ما این بود که سهم 
سوابق تحصیلی به صراحت خود قانون، سال به سال، افزایش 
یابــد تا به حد 75 و 80 درصد برســد. یعنی در نهایت، بین 
15 تا 20 درصد فقط بــرای خود کنکور بماند و بقیه درصد 
پذیرش دانشجو به اعمال سوابق تحصیلی مربوط شود، آن هم 
فقط در رشته ها و دانشگاه هایی که بسیار پرمشتری هستند كه 
جزئیات آن را باید کارگروه قانون سنجش و پذیرش دانشجو 

بررسی و مشخص کند.
 آموزش وپرورش و شورای عالی آموزش وپرورش خواهان این 
قضیه هســتند که سوابق تحصیلی نقش بیشتری در پذیرش 
دانشــجو در دانشگاه ها داشته باشد. منظور از سابقه تحصیلی 
یکی نمرات امتحان نهایی است و دیگری نمرات پایة یازدهم؛ 
و حتی نمرات پایة دهم. البته طبق قانون هم، نمرات کل دورة 
دوم متوســطه باید در مسئله سوابق تحصیلی لحاظ شود. اما 
در عمل، از آنجا که بخشــی از مسئوالن سازمان سنجش در 
وزارت علوم اعتقادی به حذف کنکور ندارند، به دالیل مختلف 
از اعمال تأثیر ســوابق تحصیلی در پذیرش دانشــجو، سر باز 
زده انــد و هرگاه که این بحث خیلی جدی شــد گفته اند که 
تأثیر مثبت می دهیم امــا آموزش وپرورش به طور جد معتقد 
اســت که این تأثیر باید اساســی و مبنایی باشد و دانش آموز 
بپذیرد اگر معدل کارنامه اش در امتحان نهایی ضعیف باشــد 
در کنکور هم ضعیف خواهد بود. به این دلیل، بعضی از بچه ها 
چون می دانند تأثیــر مثبت دارد، فقط درس های نهایی دورة 
دبیرستان را نمی خوانند و فشار اصلی و اساسی خود را بر روی 
کنکور می گذارند و این چیزی است که آموزش وپرورش با آن 

مخالف است. 
در نهایت تصمیمي كه شورای ســنجش و پذیرش دانشجو 
دربارة میزان تأثیر سوابق تحصیلي در كنكور سراسري سال 98 
اتخاذ نموده است اعمال 30 درصد تأثیر قطعی سوابق تحصیلی 
مي باشــد، این در حالیست كه طي ســال هاي گذشته سوابق 
تحصیلي 25 درصد تأثیر مثبت داشــت و نحوة اعمال آن نیز 
به گونه اي بود كه اگر سوابق تحصیلي داوطلب در پذیرش فرد 

در دانشگاه تأثیر داشت، این سابقه در نظر گرفته مي شد اما اگر 
فردي به آن نیازي نمي  نداشت سوابق در نظر گرفته نمي شد.

کنکور، مانع سند تحول
é به اســتناد سند تحول و ابالغیة قانون مقرر شده 
بود در سال تحصیلی 98ـ97 با لحاظ نمودن سوابق 
تحصیلی، آزمون سراسری حذف شود. گام عملی برای 
حذف این آزمون و شاخص های جایگزین برای ورود 

دانش آموزان به تحصیالت عالی چیست؟
è من قباًل هم به شــکل های گوناگون این مسئله را مطرح 
کرده ام. اصل قضیه این است که سازمان سنجش و مسئولین 
وزارت علوم بپذیرند که کنکور مانع آموزش وپرورش است، مانع 
تحول بنیادین است و کل آموزش وپرورش و فرایند یاددهی ـ 
یادگیری ما را مختل ساخته است. اگر این را بپذیرند و با ما به 
یک فهم مشترک و باور مشترک برسند می توانیم برای حذف 
کنکور یــک راه حل فراهم کنیم اما اکنون دو نگاه به کنکور 
و دو تبیین و تفسیر از آن وجود دارد، لذا بین ما و مسئولین 
وزارت علوم همزبانی وجود ندارد. آن ها، کنکور را ابزاری برای 
پذیرش بهترین دانشجو در مناسب ترین رشته تحصیلی مي 
دانند فــارغ از اینکه این روش چه تأثیری بر آموزش وپرورش 
دارد، ولی ما معتقدیم که کنکور نقطة اتصال آموزش وپرورش و 
آموزش عالی است، و همان طور که باید اهداف و منافع وزارت 
علــوم را تأمین کند باید اهداف و منافــع آموزش وپرورش را 
هم تأمین کند؛ نباید به سیســتم  آموزشي آسیب بزند، ولی 
االن آســیب زده است، یعنی هم ابعاد آموزشــی و هم ابعاد 
تربیتی ما را به شــدت آسیب پذیر کرده است. اگرمي خواهیم 
تحول بنیادین را اجرا کنیم، کنکور مانع ایجاد خواهد کرد و تا 
زمانی که کنکور وجود داشته باشد، نمی توان تحول بنیادین را 

عمیق و دقیق اجرا کرد. كنكور مسابقه تست زني است.
وقتی می گوییم کنکور حذف مي شــود به این معنا نیست 
که صددرصد حذف شــود، چون قطعًا برای تعداد محدودی 
از رشته ها و دانشگاه ها بین بچه ها رقابت جدی است. در آنجا 
می توان از این روش اســتفاده کرد که با یک ضریبی، حدود 
10 تا 15 درصد و حتی تا 30 درصد از نمره را به امتحانی که 
نام آن را می شود کنکور گفت بدهیم اما اینکه کل سرنوشت 
تحصیلی بچه ها را به این امتحان دو ـ سه ساعته گره بزنیم، آن 
هم با این روش تستی؛ مخالف هستیم. در کنکور تنها چیزی 
که ســنجیده می شود مهارت تســت زنی و سرعت تست زنی 
بچه هاســت نه دانش آن ها، نه توانمندی آن ها؛ نه فهم علمی 

منتظر هستيم تا آموزش وپرورش و وزارت 
علوم در مورد تعداد عناوين امتحانات نهايی، 
گزارش توافق خود را به شورای عالی ارائه 

كنند 
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آن ها، نه تفکر آن ها و نه سایر ابعاد شخصیتی و مهارتی آن ها. 
در کنکور، فقط معلومات و محفوظات سنجیده می شود. االن 
کنکور آزمون تستی و فقط در حوزة شناختی است، در صورتی 
که در سند تحول تربیت در ساحت های شش گانه مطرح است 
و همان طور که تربیت علمی صورت مي گیرد، تربیت سیاسی، 
تربیــت اجتماعی، تربیت اقتصادی، تربیــت هنری و تربیت 

حرفه ای هم باید اتفاق بیافتد. 
این ها سنجش و سازوکار دیگری می خواهد که در آن آزمون 

دو ساعته اتفاق نمی افتد.

é در صــورت عدم حذف کنکور، با توجه به رویکرد 
برخی از کتاب هــای جدید التألیف كه محتوای آن ها 
قابلیت طراحی ســؤال کنکور را ندارند چه راهکاري 
براي آن دارید؟ درخصوص منابع كنكور نیز توضیحي 

بفرمایید.
è اینکه گفتم تا زمانی که کنکور باشد اجازة تحول آفرینی به 
ما نمی دهد یک مصداقش همین است. ما با استفاده از مفاهیم 
ســند تحول چند درس جدید طراحــی و اضافه کردیم و در 
جدول برنامة درسی آوردیم؛ مثل سواد رسانه ای، مثل مطالعات 
فرهنگی، مثل تفکر و ســبک زندگی، پژوهش و ارزشــیابی، 
مدیریت خانواده و بحث های مشابه آن. چون این ها در کنکور 
مطرح نیست، متأســفانه دانش آموزان و خانواده ها آن ها را 
جدی نمی گیرند و حتی برخی از معلمان ما متأســفانه وقت 
این دروس را به درس هایی که در کنکور با ضریب باال هستند 
مثل ریاضیات و فیزیک اختصاص می دهند و این، یعنی به هم 

ریختن نظام برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش.
با توجه به نشست هایي كه فیمابین آموزش وپرورش و سازمان 
ســنجش وزارت علوم برگزار شــد تصمیم نهایي درخصوص 
منابع آزمون سراسري كنكور ان شاءا... در روزهاي آتي توسط 
سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع داوطلبان عزیز رسانده 
خواهد شد. ولي الزم اســت یادآوري كنم كه علي رغم برخي 
از فضا ســازي هاي منفي كه در برخي از رســانه ها انجام شد 
آموزش وپرورش معتقد است كه سوابق تحصیلي باید 30 درصد 

تأثیر قطعي داشــته باشد، زیرا این موضوع در درازمدت هم به 
نفع دانش آموزان است و هم به نفع آموزش وپرورش. آن هایي كه 
مدافع كنكور هستند در این صحنه هم نقش آفریني و فضا سازي 
منفــي ایجاد كردند به گونه اي كه برخي از دانش آموزان تصور 
مي كنند تأثیر قطعي ســوابق تحصیلي به ضرر آن ها است در 
صورتي كه چنین نخواهد بود، زیرا اگر دانش آموز در طول سال 
تحصیلي با یك روند خوب درســش را بخواند مي تواند نمرات 
خوبي كســب كند كه این نمرات خــوب باعث ارتقاي رتبة  او 

خواهد شد،  نه تنزل او.

é به عنوان دبیرکل شــورای عالی آموزش وپرورش 
و از مدیــران باتجربــه، با توجه بــه رویکرد جدید 
آموزش وپرورش، در خصوص نحوة برگزاری امتحانات 
نهایی و کنکــور، چه توصیه ای برای مدیران، دبیران، 

دانش آموزان و اولیاي آن ها دارید؟
è با توجه به اینكه مخاطبان این ویژه نامه مدیران و معلمان 
دورة  دوم متوسطه به ویژه پایة  دوازدهم مي باشند، ضروریست 
با اســتناد به ســند تحول بنیادین نكاتــي را عرض كنم و از 
مدیران و معلمان بزرگوار درخواست دارم با توجه به اقتضائات 
این دوره، براي فراهم كردن محیطي توأم با آرامش و آسایش 

به آن ها توجه ویژه داشته باشند.

نكتة  اول: 
    یكي از موضوعات جدي سند تحول »فراهم كردن محیط 
مدرسة دوست داشتني براي دانش آموزان« است. براي تحقق 
این امر باید عوامل ُمخلِّ دوست داشتن محیط مدرسه وحضور 
با نشاط در مدرسه، عوامل اضطراب زا و نگران كننده را از بین 

برد. 
    یكــي از اصلي ترین نگراني و عامــل اضطراب زا در این 
دوره »كنكور« است. آموزش وپرورش در این خصوص خیزي 
برداشت و مصوبه اي نیز مبني بر حذف رد پاي كنكور به ویژه 
در دورة  ابتدایي به تصویب شــوراي عالي رساند. براساس آن 
برگزاري آزمون هاي زاید در مدارس به بهانة  آماده كردن براي 
پذیرش در مدارس سمپاد یا نمونه دولتي و متعاقب آن كنكور 

ممنوع اعالم شد.

     در پایة  دوازدهم نیز مدیران و معلمان محترم باید مساعدت 
كنند تا استراتژي آموزش وپرورش، یعني ایجاد آرامش، نشاط و 
شادابي در مدرسه را پاسداري كنند. اگرچه مسئله شوم كنكور 
آنقدر سنگین است كه همة  برنامه ریزي هاي آموزش وپرورش 
تحت تأثیر آن قرار مي گیرد اما مراقبت خانواده ها، اولیا، مدیران 

و معلمان مي تواند فضاي آموزش را آرام تر كند.
موضوع و بحث دیگري كه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

    يكي از موضوعات جدي سند تحول 
»فراهم كردن محيط مدرسة دوست داشتني 

براي دانش آموزان« است. براي تحقق اين 
امر بايد عوامل ُمخلِّ دوست داشتن محيط 

مدرسه وحضور با نشاط در مدرسه، عوامل 
اضطراب زا و نگران كننده را از بين برد
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در جســت وجوي آن اســت تربیت در ساحت هاي شش گانة  
اعتقادي،  عبادي و اخالقي، اجتماعي و سیاســي، زیســتي و 
بدني، زیبا شــاختي و هنري، اقتصــادي و حرفه اي، علمي و 
فناورانه مي باشــد. تربیت علمي یك ســوي قضیه است،  اما 
تربیت در ساحت هاي شش گانه فوق سوي دیگر و نكتة  مهم 
سند مي باشــد و به طور طبیعي كنكور در پایة  دوازدهم فقط 
ُبعد علمي آن را ردیابي مي كند البته اگر بشــود نام را تربیت 

علمي گذاشت.

نكتة  دوم:
مدیران و معلمان محترم در كــوران كنكور فرصت هایي را 
فراهم آورند تا دانش آموزان با آرامشي بیشتر به تفریح و تربیت 
زیســتي و بدني بپردازند. فراخواندن دو ساعتة  دانش آموز به 
امر تربیت زیســتي و بدني نه تنها مانع درس خواندن ایشان 
نمي شود،  بلكه باعث كارآیي و اثربخشي بیشتر سایر ساعاتي 
مي شود كه به خواندن اختصاص مي دهند و آرامش و آمادگي 

بهتري را براي توجه به درس خواهند داشت.
در این پایه اگرچه اولیا و خانواده ها فشــارهاي ســنگیني 
در آمــاده كردن دانش آمــوزان براي ورود به دانشــگاه به 
مدیــران و معلمان وارد مي كنند ولي مدیران محترم نه تنها 
به عنوان مدیر بلكه راهبر تربیتي سیســتم باید از تمام ابعاد 
مأموریت ها و مســئولیت هایي كه بر عهــده دارند از جمله 
تربیت در ســاحت هاي شــش گانه مراقبت كنند و زماني را 
براي آرامبخشي دانش آموزان و خانواده هاي آن ها اختصاص 

دهند.

نكتة سوم:
مراقبت ازدرس هاي نوظهور دورة  دوم متوسطه به ویژه پایه 
دوازدهم مانند: انســان و محیط زیست، مطالعات فرهنگي و 
مدیریت خانواده و سبك زندگي و ... از نكات مهمي است كه 
مدیران و معلمان محترم باید به آن  توجه ویژه اي داشته باشند. 
این درس ها با الهام از مفاهیم ســند تحول در جدول عناوین 
دروس گنجانده شــده اند و تاكنون در تاریخ آموزش وپرورش 
ایران وجود نداشته اســت. بنابراین اجازه ندهند سایة  خشن 
كنكــور این دروس جدید را كه بیشــتر به ابعــاد فرهنگي، 
سیاســي، اجتماعي و اقتصادي توجــه دارند و بچه ها را براي 
زندگي آماده مي كنند قرباني دروســي مانند ریاضي، فیزیك، 

شیمي و امثالهم شوند.

نكتة  چهارم: 
یكي از پیام هاي جدي ســند تحول بنیادي اصالح تكوین و 
تعالي هویت دانش آموزان اســت. یعني فراهم آوردن شرایط 

هویت یابي نسل جوان، هویتي كه از چهار مؤلفة  هویت قومي، 
هویت ایراني، هویت اسالمي و هویت جهاني متأثر مي باشد. 

مدیــران و معلمــان گرامــي باید بیــن این چهــار مؤلفة  
هویت بخش تعــادل و توازن برقرار كنند تــا هیچ یك از آن ها 
 قربانــي دیگري نشــود و بهانه تقویــت یكــي از آن ها باعث 
لطمه زدن، تخفیف و تضعیف دیگري نگــردد درواقع تعادل و 
توازني با محوریت دیني در چارچوب نظام معیار اسالمي براي 
دانش آموزان رقم بزنند. سن دانش آموزان عزیز در این پایه، سن 
هویت یابي است . بنابراین مدیران و معلمان باید بتوانند فضاي 
با نشاطي را در محیط مدرسه ایجاد كنند تا دانش آموزان دورة  
متوسطه به ویژه پایة  دوازدهم تصویري امیدبخش از خود، خانواده 
و آینده شان داشته باشند، به ایراني و مسلمان بودن خویش افتخار 
كنند،  ازهویت خود پاسداري نمایند، بتوانند با جهان ارتباط برقرار 
كنند و هم چنین ذهنیت منفي اي كه ســازمان یافته است و از 
طریق فضاي مجازي صورت مي گیرد تا آن ها نســبت به خود، 
آینده و كشورشان بدبین شوند را بزدانید و یك ذهنّیت مثبت و 

امیدبخش براي بچه ها و دانش آموزان عزیز فراهم گردد.

معلمان گرامي، دانش آموزان عزیز و اولیاي محترم
نظر من این است که پذیرش در دانشگاه و شرکت در امتحان 
نهایی را نباید به شــب امتحان و فرصت محدود پایان ســال 
منحصر کرد. دانش آمــوزان عزیز معلمــان و خانواده ها باید 
تدابیری اتخاذ کنند تا در طول سال تحصیلی و به خصوص در 
سه سال پایانی دهم، یازدهم و دوازدهم، بچه ها درس خود را 
خوب بخوانند تا در روزهای پایانی به آن ها فشاری وارد نشود. 
اگر این نگاه وجود داشته باشد و بچه ها این طور درس بخوانند 
قطعًا راحت تر می توانند بدون اضطراب و استرس از این مرحله 
عبور کنند. دوم اینکه دانش آموزان، همه موفقیت در زندگی را 
با پذیرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور گره نزنند. این چنین 
نباشــد که فکر کنند اگر از کنکور عبور کردند حتمًا به یک 
زندگی خوب و سعادتمندانه خواهند رسید و در غیر این صورت 
شکست خوردة زندگی هستند. این تصور غلطی است. تجربة ما 
و مشاهدات خود خانواده ها و دانش آموزان در اطراف خودشان 
نشان می دهد بسیاری از کسانی که از این سد با موفقیت عبور 
کرده اند لزومًا زندگی خوبی ندارند و برعکس بسیاری از کسانی 
که از این سد به سختی عبور کرده اند و یا حتی عبور نکردند 
اما ســایر ابعاد وجودی و ابعاد شخصیتی خودشان را تقویت 
کرده اند، یک زندگی خوب و سالم و رضایت بخشی دارند، چه 
از بعــد اقتصادی، چه از بعــد فرهنگی و چه از بعد اجتماعی. 
بنابراین، نباید از آن چیزی که نامش غول کنکور شــده است 
ترسید. متأسفانه عده ای مایل هستند کنکور را به صورت غول 
نشان دهند تا آن چرخه مافیای کنکورشان بچرخد و بتوانند 

درآمدهای فراوان از خانواده ها داشته باشند.
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كليات

اشاره
چگونگی اجرای جدول جدید عناوین و ساعات 
درسی، اســتقرار ســاختار جدید نظام آموزش 
متوسطه، تشدید کمبود نیروی انسانی، رتبه بندی 
معلمان، ضوابط و شرایط جدید برگزاری امتحانات 
نهایی، مشــکالت تجهیز مــدارس، تهدیدها و 
چالش های ناشی از تغییر ساختار نظام آموزشی، 
از جمله محورهای مطرح شده در گفت وگوی یک 
ســاعتة ما با مهندس علی زرافشان، معاون سابق 
آموزش متوسطه، بود. آقای زرافشان در این مصاحبه 
نیز همچون گذشته، با حوصله و صمیمیت به همة 

پرسش های ما به طور کامل و صریح پاسخ گفت.
ایشــان در این نشســت، ضمن برشــمردن 
دستاوردهای نظام نوین متوسطه، از دغدغه های 
جدی خود، به عنوان یکی از مجریان مفاد ســند 

تحول بنیادین آموزش وپرورش، نیز سخن گفت.
متن کامل این گفت وگو را با هم پی می گیریم.

٭٭٭
 با توجه به سپری شدن 8 سال از استقرار نظام 
نوین آموزشی که با همسو سازی برنامه های درسی 
با برنامه درسی ملی مصادف بود، دستاورد معاونت 
آموزش متوســطه، این حوزه چه بوده است؟ به 
عبارت دیگر از زمان استقرار نظام جدید آموزش 
چه مقدار از اهداف دورة متوســطه در راستای 

اسناد تحولی محقق شده است؟
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. استقرار ساختار جدید دو بعد 
دارد که یک بعد آن ســاختاری و بعد دیگرش محتوایی 
است. بعد محتوایی تقریبًا یک سال قبل از طرح ساختار 
»3ـ3ـ6« شروع شد که ابتدا در پایه اول و بعد هم بحث 
تغییر ساختار مطرح شد، همراه با این تغییر، به استقرار 
ســاختار »3ـ3ـ6« رسیدیم. من معتقد هستم که با این 
ســاختار نه تنها دســتاورد خاصی برای آموزش وپرورش 
ایجاد نشده است بلکه خسارت هایی هم در برداشته است 
که هنوز هم درگیر عواقب آن هستیم. قباًل هم گفته ام که 
در دنیا، امروز دیگر موضوع ساختار نظام آموزشی مسئله 
بی معنایی است. کشورها دیگر به دنبال اینکه ساختارشان 

»چند چند« باشند، نیستند.
برخی کشورها سه ساختار دارند و برخی کشورها نیز 
بیش از ســه ساختار؛ مهم این اســت که بچه ها در این 
پایه های تحصیلی چه محتوایی را یاد می گیرند. بعد دوم، 
بعد محتواست که تغییر پیدا کرده و با تغییر ساختار در 
نظام آموزشی همزمان شده است. از نظر محتوا، تغییراتی 
هم از پایة اول دبیرستان و هم از پایه ششم ابتدایی آغاز 
شد و این دو تغییر با هم پیش رفت تا حاال که ما به پایة 
دوازدهم رسیده ایم و می توانم بگویم که تقریبًا محتوای 

مهندس علی زرافشان، 
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش:

ارتقاي كيفيت يادگيري از 
طريق ارتقاي شايستگي هاي 
معلمان و رضايت مندي آن ها

گفت وگو:  هوشنگ غالمي
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همه پایه های تحصیلی تغییر پیدا کرده اســت. در این تغییر 
محتوا، جهت گیری محتوایی برنامه ریزی درسی جدید، همسو 
شدن با برنامة درسی ملی بوده است و اینکه ما بتوانیم آنچه را 
که با برنامه درسی ملی آمده است، در محتوا ببینیم و تغییر 
را در این جهت ایجاد کنیم. اینکه حاصل این تغییر چیست و 
چه دستاوردهایی برای ما داشته است، اجمااًل می توان گفت 
که از تغییر عناوین دروس شــروع شده است؛ منتها در بحث 
محتوا هم، یک مانع جدی وجود داشــته و آن مانع، افزایش 
ساعات برنامة درسی به خصوص در دورة دوم متوسطه است 
که 35 ســاعت طی 5 روز آموزش در هفته می باشد، عماًل ما 
در هر روز، به طور متوسط، 7 ساعت آموزشی خواهیم داشت، 
با توجه با بافت مدارس و امکانات موجود و اینکه دانش آموزان 
در مدارس براســاس ســنت آموزش وپرورش ما ساعت نهار 
ندارند و ساعات استراحت هم به آن معنا ندارند، این افزایش 
ســاعات، به بچه ها ضربه می زند و باعث شده است که محتوا 
تا حدی قربانی افزایش ســاعت بشــود و این مشکل ماست. 
بهتر بود طوری برنامه ریزی مي شــد که ساعات آموزش 30 
ســاعت در هفته یا روزانه 6 ساعت بیشتر نباشد و محتوا نیز 

قابل ارائه باشد.
در حــال حاضر، مــا عناوین دروس متعــددی داریم، ولی 
می دانیم که در عمل آموزش کامل در مدرسه اتفاق نمی افتد، 
خصوصًا اینکــه اگر دقت کنیم نزدیک به 700 دبیرســتان 
دورة دوم متوســطة دو نوبته داریم که همین دو نوبته بودن 
سبب می شود که ســاعات آموزش به طور کامل اجرا نشود و 
به محتوا یا همان آموزش آســیب وارد شود. مضافًا برخی از 
درس های جدید هم که به برنامه دروس اضافه شــده است، 
اگرچه عناوین خوبی هســتند و محتــوای خوبی هم دارند 
چون دبیران، اغلب، تخصصی در این رشته ها ندارند ناچاریم 
بعضًا دبیران نیمه مرتبط و گاهــی اوقات غیرمرتبط را به کار 
دعــوت کنیم که این امر طبعًا بر کیفیت آموزش تأثیر منفی 

می گذارد.

جهت گیری های محتوایی
اما تغییرات و جهت گیری های محتوایی، به دلیل متناســب 
بودن با برنامة درســی ملی در مجموع مثبت است. خصوصًا 
در درس هــای ریاضیــات و مطالعــات اجتماعــی و دروس 
فنی وحرفــه ای. در بحث آموزش ریاضیات در این دوره برنامة 
درسی جدید ریاضیات را شروع کردیم که سالیان طوالنی بود 
تغییر نکرده بود. هم محتوا عوض شــد و هم رویکردها تغییر 
کرد، از همه مهم تر آن است که این تغییرات منطبق با حوزة 

یادگیری ریاضیات اتفاق افتاد.
تغییــر دیگری که اتفــاق افتاد تغییــر در درس مطالعات 
اجتماعی بود که این تغییر هــم رویکردهایش تلفیقي بود و 
همزمان بــا این تغیر اتفاق افتاد و به نظــر تغییر خوبی بود. 
اضافه شــدن درس »کار و فّنــاوری« از دورة ابتدایی تا پایان 
دورة متوسطه اول، کمک کرد محتوای این درس به روز شود 
و فناوری ها وارد این درس شود و با پودمانی شدن، کار تغییر 

پیدا کرده است.

برنامه مبتنی بر شایستگی
کار دیگر در آموزش های فنی وحرفه ای ارائة برنامة درســی 
مبتنی بر شایســتگی اســت. این امر با استقرار پایة دوازدهم 
کامل خواهد شــد و در برنامة درسی نیز آمده و در آن چهار 
شایستگی ذکر شــده است. این شایستگی ها هم جزء دروس 
است و هم شامل شایســتگی های فنی و هم شایستگی های 
غیرفنی می شــود. این رویکرد االن در مدارس ما وجود دارد. 
برنامه های آموزشــی هم برای معلمان گذاشــته شده است. 
معاونت آموزش متوســطه دفتر برنامه ریــزی فنی وحرفه ای، 
همگی، با جدّیت این کار را دنبال می کنند. امیدوارم در پایان 
اجرای این برنامه، پژوهشــگاه تعلیم وتربیت ارزشیابی کاملی 
از شایستگی هایی که دانش آموزان کسب کرده اند انجام شود 
تا مطمئن شویم این تغییر برنامه به سمت شایستگی بیشتر 

دانش آموزان سوق پیدا کرده است.

 در خصوص جدول عناوین و ســاعات دروس جدید 
و میزان تغییرات آن با جدول گذشته توضیح دهید؟

 در شــاخه نظری در تغییری که در جدول عناوین درسی 
به وجود آمد ســاعات برخی از دروس کاهش پیدا کرد تا فضا 
برای درس های جدید باز شود. این دروس جدید بعضًا با شاخه 

فنی وحرفه ای مشترک هستند. 
این درس ها طبیعتًا به برخی از نیازهای عمومی دانش آموزان 
به عنوان یک شهروند پاسخ می دهند. حاال می توانیم آن جریان 
تربیت شهروندی را که تا پایه نهم ادامه پیدا کرده بود، تا پایه 
دوازدهم ادامه بدهیم. واکنش یا اقبال نســبت به این دروس 
متفاوت بوده. مثاًل درس ســواد رســانه ای ـ با توجه به اینکه 
این امر با یک جریان عمومی در کشــور برای توجه به ســواد 
رســانه ای و اقبال عمومی در این حوزه مصادف شدـ  از اقبال 
بسیار خوبی برخوردار شد؛ اما به برخی از دروس دیگر نسبت 
به این درس توجه کمتری شــد. در خصوص ساعات آموزش 
در پایه دوازدهم نیز باید گفت كه؛ با توجه به تقارن امتحانات 
نهایی و کنکور از سال گذشته جلساتی با مدیران مدارس عادی 
دولتــی، غیردولتی و مدارس خاص برگزار کردیم تا تصمیمی 
برای رفاه حال دانش آموزان اتخاذ شود، برخي معتقد بودند 35 
ســاعت آموزشی پایه دوازدهم به صورت 24 ساعت حضوری و 
11 ساعت غیرحضوری برای دانش آموزان در نظر گرفته  شود 
تــا بتوانند عالوه بر گذرانــدن دروس پایه دوازدهم به مطالعه 
دروس کنکوری هم بپردازند. ولي شوراي عالي آموزش وپرورش 
بر اجراي 35 ســاعت تأكید دارد لذا به مدیران محترم توصیه 
مي شود شرایطي فراهم سازند تا دانش آموزان فرصتي بیشتري 
را  براي مطالعة  منابع آزمون سراســري داشته باشند. با توجه 
به شرایط موجود به سازمان سنجش پیشنهاد دادیم كه زمان 
برگزاری کنکور را جابه جا کند و این آزمون به نیمه دوم تیرماه 
منتقل شود تا بین امتحانات نهایی دانش آموزان و کنکور آن ها 

تغييرات و جهت گيری های محتوايی، به دليل 
متناسب بودن با برنامة درسی ملی در مجموع 

مثبت است
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فاصله زمانی حدود 20 روزه ای وجود داشــته باشــد، كه این 
موضوع نیز در حال بررســي است. اما در شاخة فنی وحرفه ای 
و کاردانش، اواًل یک ســال به ســال های آموزش اضافه شد و 
این فرصت را ایجاد کرد تا بچه ها از شایســتگی های بیشتری 

برخوردار شوند.
دروس شایســتگی های غیرفنی که در برنامة درسی تعریف 
شد، نسبت به گذشته تا حدی از نوآوری برخوردار شده است. 
شایستگی های فنی هم، با توجه به افزایش ساعات کار بچه ها 
ـ در هــر پایة تحصیلی افزایش یافت، بچه هــا دو روز کارگاه 
دارند و مجموعًا شش روز کارگاه را در سه سال طی می کنند 
ـ باعث شد که سطح آموزش افزایش پیدا کند. ما، در معاونت 
متوســطه، به عنوان مجری برنامة درســی اقداماتی را در این 
حــوزه انجام دادیم که از آن جمله، فعال کردن دبیرخانه های 
گروه های آموزشــی برای حمایت از همــکاران، همکاری در 
اجرای آموزش معلمان برای اینکه بتوانند این کار را با کیفیت 
انجــام دهند؛ فعال کردن دبیرخانه های دروس در کشــور تا 
دبیرخانه ها بتوانند دروس را در بین مدارس هماهنگ کنند. 
در جلسات اســتانی هم که با حضور مدیران مدارس تشکیل 
می شــد، سعی کردیم آن ها را نسبت به برنامه توجیه کنیم تا 

آن ها بتوانند به نحو مطلوب تری کار را انجام دهند.

تجهیز مدارس به کیت های آموزشی
در شــاخه فنی وحرفه ای، و تا حدی هم در شــاخه نظری و 
دورة اول متوسطه، خوشبختانه با ردیف بودجه ای که از محل 
فــروش دو درصد گاز ایجاد شــد ما توانســتیم در دورة اول 
متوسطه، مدارس را به کیت های آموزشی، که شرکت صنایع 
آموزشــی تولید کرده بود مجهز کنیم. در این راســتا شرکت 
صنایع آموزشی، در کنار فروش تجهیزات، آموزش معلمان را 
هم بر عهده گرفت و کار را شروع کرد، به این صورت که یک 
مرکز آموزش در شرکت صنایع آموزشی ایجاد شد و معلمان 
از اســتان های مختلف آمدند و آموزش دیدند. این امر باعث 
شــد تا معلمان دروسی را که دارای کیت های آموزشی بودند، 
مجهز شــوند و بتوانند آموزش را  بهتر انجام دهند. ما بیش از 
سی میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به خصوص برای درس 
علوم تجربی تهیه کردیم و به مدارس کشــور دادیم تا از آن ها 
استفاده کنند. در شاخه فنی وحرفه ای، عالوه بر هزینه هایی که 
از محل درآمد فروش دو درصد گاز تأمین شد، از ردیف بودجه 

ســال 96 خودمان هم 52 میلیارد تومان به استان ها دادیم تا 
خودشان وسایل و تجهیزات مورد نیاز هنرستان ها را بخرند.

امســال هم برنامة ما این اســت که با هم آهنگی ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور قبل از شــروع سال تحصیلی 
جدید، بودجه تجهیزاتی را تهیه کنیم و به هنرستان ها بدهیم. 
عالوه بر آن، ما از ردیف تبصره 64 هم در این سه سال، بیش 
از 5 میلیارد تومان بودجه مستقیمًا به هنرستان ها داده ایم تا 
امکانات مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ و این ها همه در راستای 

اجرای مطلوب برنامه درسی بوده است.

تهدیدها و چالش ها
 تهدیدها و چالش های اجرای جدول جدید ساعات و 
عناوین درسی را نام ببرید؛ برای تبدیل این تهدیدها 
برنامه ها و تمهیداتی  یادگیری، چــه  به فرصت های 

اندیشیده اید؟
 یکــی از چالش هایی که ما با آن مواجه بودیم، 35 ســاعت 
آمــوزش هفتگی و چالش دیگر کمبــود زمان آموزش بود که 
مطابق آنچه در برنامة درسی ملی آمده است یعنی هر ساعت 
آموزشی باید 50 دقیقه باشد، معمواًل اجرا نمی شود و به همین 
علت اغلب، معلمان می گویند محتوای آموزش زیاد اســت، اما 
واقعیت آن اســت که از زمان دقیقًا استفاده نمی شود. ما برای 
حل این مشــکل اقدام کردیم تا در دورة اول متوسطه اجرای 
50 دقیقه کامل را داشــته باشــیم، اما با موانع اجرایی مواجه 
شدیم. یکی از موانع این بود که ساعات مدارس با هم متفاوت 
بود و این، باعث می شــد مدرســه ابتدایی که مثاًل ساعت 12 
تعطیل می شود بقیه مدارس به دنبال آن حداکثر ساعت یک 
تعطیل کنند تا بچه ها بتوانند همزمان با هم بروند و این مانع، 
درواقع، ایجاد نشــود. اجرای برنامة درسی جدید که با استقرار 
ساختار جدید همزمان شد، نیروهای ما و معلمان ما را شناور 
کرد و سبب شــد ما از ثبات نیروی انسانی برخوردار نباشیم. 
مثاًل وقتی پایة نهم می خواست اجرا شود، چون پایة اول دورة 
دوم متوســطه نداشــتیم و باید معلمان آن را از نو ساماندهی 
می کردیم، ناچار شدیم بخشــی از نیروی انسانی دورة  دوم را 
ســاماندهی کنیم. درواقع یک بخش را به دوره اول آوردیم و 
بخشی دیگر را به دورة ابتدایی بردیم! این تغییر خودش چالش 

تازه ای را برای ما ایجاد کرد.
به هر حال با اســتفاده از ظرفیت هایی که برای ســاماندهی 
وجود داشت ســعی کردیم این کار را به نحوی انجام دهیم که 
رضایتمندی بیشــتر همکاران را داشته باشد. با این نگاه که اگر 
رضایتمندی همکاران حاصل شود، منجر به فعالیت مثبت آن ها 
در کالس درس و در نتیجه ارتقای کیفیت یادگیری خواهد شد.

جهت گيری محتوای برنامه ريزی درسی 
جديد، همسو شدن با برنامة درسی ملی 

بوده است
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توجه به گروه های آموزشی
توجه مطلوب به گروه های آموزشــی بــا رویکردهایی مثل 
درس پژوهی و اقدام پژوهی، از دیگر فعالیت هایی بود که برای 
غلبه بر این تغییرات و چالش های ناشــی از استقرار ساختار، 

انجام داده ایم و از آن ها بهره بردیم.

 با توجه به جدول ساعات درسی مصوب شورای عالی 
آموزش وپرورش که به ادارات کل و مناطق و مدارس 
ابالغ شــده چرا مدارس برنامه های درســی هفتگی 
را کمتــراز زمان مصوب و قانونی اجرا می کنند، یعنی 
به جای 350 دقیقه آموزشــی در هر روز، 250 دقیقه 
آموزش ارائه می کنند؟ اگر واقعًا امکان استفادة کامل 
از وقت فراهم نیست، چرا این ساعات درسی واقعی 

محاسبة نمی شود؟
 علت آن اســت که در برنامة درســی ملی زمان برای هر 
ساعت آموزشــی در دورة اول ابتدایی 45 دقیقه و دورة دوم 
ابتدایی و بعد از آن 50 دقیقه آمده اســت. آنجا تأکید شــده 
است که حتی المقدور نباید ســاعات آموزشی تجمیع شود، 
یعنی دو کالس با هم یکی شــده و 100 دقیقه شود. اما االن 
معمــواًل در مدارس ایــن کار را انجــام می دهند هرچند باز 
هم واقعًا کالس در صد دقیقه برگزار نمی شــود و اگر خیلی 
مطلوب برگزار شــد، 90 دقیقه اســت که آن هم معمواًل با 
توجــه به اینکه مدارس دونوبته اند و ســاعات آموزش زودتر 
تمام می شــود، ســاعات کاهش پیدا می کند. به نظر می آید 
اگر ما اجرای مطلوب برنامه درســی هفتگی را نمی توانیم با 
همان 50 دقیقه انجام بدهیم، بهتر است محتوای آموزش را 
مقداری متعادل کنیم. البته این مســئله یکی از چالش های 
قدیمی آموزش وپرورش است و به نظر می آید یک عزم جدی 
را از جانب مدیران مدارس، معلمان، ادارات آموزش وپرورش و 
به خصوص وزارت آموزش وپرورش طلب می کند تا حل شود.

االن تعداد روزهای آموزش بر مبنای برنامة درسی ملی،  کاماًل 
تعریف شده است. در بخشی از کشور، مثاًل به جهت ریزگردها 
یا بارش برف یا آلودگی هوا، روزهایی از سال تعطیل می شویم؛ 
اگــر آموزش بخواهد کامل انجام شــود این روزها باید جبران 
شود. یعنی اگر مثاًل 15 روز در استان ما، کالس ها تعطیل شده 
است، 15 روز باید بعد از اردیبهشت ماه، سال تحصیلی را ادامه 
دهیم یا در طول ســال، 15 پنج شنبه بچه ها به مدرسه بیایند 
تا عقب افتادگی ها جبران شود. یک مقداری دقت شود. باید تا 
ما آموزش را به نحو مطلوب انجام دهیم، وگرنه کاهش ساعت 

آموزش باعث کاهش کیفیت آموزش می شود.

اجراي جدول ساعات مصوب شوراي عالي 
آموزش وپرورش به يك »عزم ملي« نيازمند 

است

ما یک بار این را تجربه کردیم ولی با موانعی روبه رو شــدیم 
و باعث شــد از اجرای کامل آن جلوگیری شود، اما در جایی 
مثاًل خراسان جنوبی اجرا شد و معلمان و اولیا از آن استقبال 
کردند. دربارة این موضوع نیز باید با جدیت بیشتری کار شود.

 اجرای خوب برنامه و جبران کاستی ها نیاز به عزم 
ملی دارد، با توجه به تجربة شــما در استان خراسان 
جنوبی،  آیا صدور و ابالغ دستورالعمل یا بخشنامه ای 
به سراسر کشور در این زمینه، نمی تواند بخشی از این 

عزم ملی باشد؟
 نیازی به دســتورالعمل و بخشنامة جدید نیست؛ هرچند 
ما آن مصوبه و دســتورالعمل را برای دورة اول متوسطه ابالغ 
کرده ایم، چون این مصوب برنامة درسی ملی است و به همه 
کشور هم ابالغ شده است که ساعات آموزش 45 دقیقه و 50 
دقیقه است. چون این مصوبه ابالغ شده است، دیگر نیازی به 
دستورالعمل جدید ندارد ولی همان طور که شما اشاره کردید 
یک »عزم ملی« را برای اجرا می خواهد. ما باید باالخره یک بار 
برای همیشه تصمیم بگیریم که این برنامه را اجرا کنیم. البته 
برای اجرای آن مانعی در دورة دوم متوســطه مدارسی داریم 
که دو نوبته اند و این ها دیگر نمی توانند 7ساعت کامل آموزش 
را اجرا کنند و مجبورند به ســاعت کمتر راضی باشــند. این 
مدرسه که زودتر تعطیل می کند، مدرسة کناری آن می گوید 
من با آن مدرســه چه فرقی دارم؛ من هم باید زودتر تعطیل 

کنم.
این نوع موارد، از جمله موانع کار ماست که اجازه نمی دهد 
برنامه کامل اجرا شــود. مثــاًل در جاهایی کــه همکاران با 
سرویس رفت وآمد می کنند و آموزگاران و دبیران با هم از یک 
سرویس استفاده می کنید ساعت سرویس را متأسفانه معمواًل 
با کمترین زمان که دورة ابتدایی است تنظیم می کنند؛ یعنی 
اگر ابتدایی ها ســاعت 12 تعطیل می شوند، دبیرستان را هم 
12 تعطیل می کنند تا همه معلمان به ســرویس برسند در 
حالی که درســت آن است که زمان برگشــت سرویس را با 
آخرین زمان آموزش یعنی دورة دوم متوســطه که 7 ساعت 
آموزش اســت، تنظیم کنند و همه معلمان با ســرویس آن 
زمان تردد کنند. موانعی که ما داریم بیشتر از این گونه موانع 
اجرایی است که باعث می شود اجرای ما با مشکل مواجه شود.
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آمدیم به تفکیک رشته تحصیلی جنسیت و به تفکیک منطقه، 
برآورد کردیم که چقدر معلم مرد و چقدر معلم زن نیاز داریم 
و به مدیران کل استان ها و معاونین متوسطه، این تراز را دادیم 
و گفتیم شما این را ببرید و دو تا پارامتر مثبت و منفی را به آن 
اضافه کنید؛ یکی پارامتر فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و 
دانشگاه شــهید رجایی که سهم شما می شود و دیگر پارامتر 
بازنشستگان که از چرخة خدمت خارج می شوند، و در نهایت 
ببینید که ترازتان مثبت است یا منفی، و به ما گزارش دهید. 
ما این گزارش ها را گرفتیم و جمع بندی کردیم و آن را برای 
وزیر محترم و مرکز سنجش فرستادیم تا تصویری از وضعیت 
نیروی انسانی ما را داشته باشند و اقدامی بکنند. البته اقدام در 
این زمینه کار آسانی نیست و طبیعتًا ما با چالش جدی در این 
حوزه مواجه هستیم. ما دچار یک عقب ماندگی 5 ساله هستیم. 
برای اینکه شرایطی که امروزه با آن مواجه شده ایم پیش نیاید 
باید در طول سال های گذشــته، ظرفیت استخدامی خود را 
افزایش می دادیم که البته این هم در اختیار آموزش وپرورش 
نیست و نیاز به تخصیص ردیف استخدامی به تعداد مورد نظر 

از طرف دولت دارد که این کار انجام نشده است. 
پس ما با یک مشکل انباشته شده ای مواجه هستیم و امروز 
مسئولین مرکز نیروی انسانی ما صحبت از چیزی حدود 400 
هزار کمبود نیروی انســانی در چهار سال آینده می کنند و ما 
باید  با یک حرکت جدی ایــن کمبود را تأمین کنیم. وقتی 
که پایة نهم می خواســت مستقر شود، آمدیم و سه دوره را با 
هم ساماندهی کردیم لذا کسانی که سنوات خدمت بیشتری 
داشتند در دورة دوم متوسطه باقی ماندند. به این خاطر االن 
بیشتر بازنشسته ها نیز به دورة دوم متوسطه اختصاص دارند 
و این مشکل ما را بیشــتر می کند. البته مرکز نیروی انسانی 
تدابیری اتخاذ کرده اســت که یکی از آن ها کار جذب حدود 
18 هزار ردیف استخدامی است که دولت داده و این روزها کار 

ثبت نام و برگزاری آزمون آن در حال انجام است.
همچنین با تأخیر در بازنشســتگی همــکاران، پیش بینی 
شــده برخی از آن ها که مورد نیاز هســتند بماننــد و ادامه 
همکاری بدهند. افزایش ســهم میزان حق التدریس همکاران 
حق التدریســی و مواردی مشــابه آن، مثل خرید خدمات و 
افزایش برون سپاری، نیز از تدابیری است که اندیشیده ایم تا از 
ظرفیت نیروهای بیرونی استفاده کنیم. ما اخیراً تفاهم نامه ای با 
دانشگاه فنی وحرفه ای و نیز دانشگاه علمیـ  کاربردی، که برای 
سال آینده ورودی نخواهد داشت امضا کرده ایم که کمک کنند 
و دانش آموزان پایة دوازدهم شــاخه فنی وحرفه ای و کاردانش 
ما را آموزش و پوشــش بدهند. با این تدابیر امیدواریم بتوانیم 
ان شــاءاهلل مهرماه 97 را با تأمین مناسب نیروی انسانی برای 

پایه دوازدهم پشت سر بگذاریم.

سونامی کمبود نیرو
 با توجه به سرعت و گستردگی بازنشستگی معلمان 
به ویژه در دورة دوم متوســطه،  در آموزش وپرورش 
و همچنیــن تنوع جدول عناوین دروس و ســاعات 
آموزشــی، احتمااًل در آینده با کمبود نیروی انسانی 
شدیدی مواجه خواهید شد؛ رویکرد شما در این زمینه 
چیست و چه راهکاری را برای مقابله با مشکل کمبود 

نیرو در دورة متوسطه در نظر گرفته اید؟
 تقریبًا از چهار ســال قبل که کار را شــروع کردیم و از 3 
ســال قبل که وارد دورة دوم متوسطه شدیم، این پیش بینی 
را داشــتیم. ما حتی صرف نظر از مســئله بازنشستگی این را 
پیش بینــی کرده بودیم که با حذف دورة پیش دانشــگاهی و 
اســتقرار پایة دوازدهم، حداقل 30 هزار معلم کمبود خواهیم 
داشت. می دانید که دورة پیش دانشگاهی 24 ساعت در هفته 
بیشتر نیست، یعنی تقریبًا دوسوم وضع موجود که 35 ساعت 
اســت. ما آنجا یک ســوم  معلم داریم. این در حالی است که 
جمعیــت دانش آموز دورة پیش دانشــگاهی حدود 430 هزار 
نفر اســت، در حالی که در دورة متوســطة جدید، 900 هزار 
دانش آموز خواهیم داشــت، یعنی دوبرابر! یک حساب سادة 
سرانگشــتی به ما نشان می داد که ما تقریبًا 15 هزار معلم در 
پیش دانشگاهی داریم، در حالی که به زودی 45 هزار معلم نیاز 
خواهیم داشت، یعنی 30 هزار نفر کمبود داریم. حاال اگر به این 
30 هزار معلم مورد نیاز معلمان بازنشسته را هم اضافه کنیم 
در محاسبه ای که ما انجام دادیم، برای پایة دوازدهم، این عدد 
به 54 هزار معلم می رسد. از چندین سال قبل ما این موضوع 
را در جلسات مدیران کل استان ها مطرح می کردیم. نکتة دیگر 
اینکه 70 درصد از نیروهایی که بازنشسته و خارج می شدند، 
مرد بودند، یعنی استخدام ما باید می رفت به سمت استخدام 
نیروهای مرد. ما این نیاز خود را طی گزارش های مکتوب، هم 
به مرکز نیروی انسانی دادیم و هم در جلسات استان ها مطرح 
کردیم و خدمت وزرای محترم وقت هم مطرح شــد که برای 
این کار  پیش بینی های الزم صورت گیرد. امســال هم که در 
آستانة شروع پایة دوازدهم هســتیم، در کارگروهی که برای 
این موضوع تشــکیل شده است، یکی از اولین اقدامات ما این 
بوده که به دلیل اهمیت رشتة تحصیلی در دورة دوم متوسطه 

افزايش سهم ميزان حق التدريس همكاران 
حق التدريسی و مواردی مشابه آن، مثل 

خريد خدمات و افزايش برون سپاری، نيز 
از تدابيری است كه انديشيده ايم تا از 

ظرفيت نيروهای بيرونی استفاده كنيم
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ابزارهای انگیزشی حفظ نیروها
 چه ابزارهای انگیزشی برای حفظ نیروهای در آستانة 

بازنشستگی در نظر گرفته اید؟
 یکی از اقداماتی که مطرح اســت و در مصاحبة مسئولین 
آموزش وپــرورش نیز مالحظه کرده اید، اجــرای مرحلة دوم 
رتبه بندی معلمان است که جزو مصوبات و مطالبات مجلس 
هم هست و االن دائمًا نمایندگان مجلس آن را مطالبه می کنند 
و می خواهند زودتر اجرا شود. البته آموزش وپرورش هم قصد 
دارد در نیمه دوم سال 97 این کار را انجام دهد که علی القاعده 
شروع اجرای آن از اول مهرماه خواهد بود. اگر رتبه بندی اجرا 

شود، تأثیر بیشتری خواهد داشت.

نحوه برگزاری امتحانات نهایی
 درخصوص روند برگــزاري امتحان نهایي و آخرین 

تصمیمات اتخاذ شده در این مورد توضیح دهید؟
 با استقرار پایه دوزادهم یعني 12ساله شدن ساختار جدید 
نظام آموزشــي و تکمیل ســاختار آموزشــی3-3-6 از سال 
تحصیلی آتی، امتحانات نهایی از پایه ســوم مقطع متوسطه 
 قدیــم به پایه دوازدهم و ســال آخر منتقل می شــود. البته 
در حــال حاضر  این بحث نیز مطرح اســت که با حذف دوره 
پیش دانشــگاهی برخی از دروس پایه یازدهم را هم به صورت 
نهایی برگزار کنیم که این موضوع نیازمند موافقت شــورای 
پذیرش دانشــجو اســت. علی القاعده، آنچه که در آیین نامه 
آموزشی دورة دوم متوسطه آمده و قطعی است، این است که 
ما در پایة دوازدهم دروســی را به عنوان دروس امتحان نهایی 

داریــم. در وضعیت فعلی 10 تــا 11 درس، و حتی در بعضی 
رشته ها تا 14 درس، جزو امتحانات نهایی است. طبعًا در پایة 

دوازدهم نیز بین 10 تا 11 درس نهایی خواهیم داشت.
با توجه به ســازوکاری که برای طرح سؤاالت امتحانات نهایی 
وجود دارد، یادگیری دانش آموزان به خوبی سنجیده  می شود  
و کیفیت قابل قبولــی دارد بنابراین می تواند به عنوان مالکی 
در پذیرش دانشگاه محسوب شود. به عالوه با توجه به روندی 
که برای برگزاری این امتحانات در نظر گرفته شــده است هم 
ســؤاالت و هم نمرات آن کاماًل استاندارد بوده و دانش آموزان 
می توانند بعد از فارغ التحصیلی برای مهاجرت به خارج از کشور 

نیز از این مدرک استفاده کنند.

 آیا در پایة یازدهم یا پایین تر، دروســی به عنوان 
امتحان نهایی خواهیم داشت؟

 تاکنون برای پایه های پایین تر تصمیم گیری نشده و قطعًا 
دیگر برای دانش آموزان امسال اجرا نمی شود و اگر تصمیمی 
هم گرفته شــود برای دانش آموزان دوره های بعدی خواهد 
بود. پیشنهادی که ما به شورای پذیرش دانشجو دادیم، این 

است که دروس نهایی فقط از پایة دوازدهم باشد.

با توجه به سازوكاری كه برای طرح سؤاالت 
امتحانات نهايی وجود دارد، يادگيری دانش آموزان 

به خوبی سنجيده  می شود  و كيفيت قابل قبولی 
دارد بنابراين می تواند به عنوان مالكی در 

پذيرش دانشگاه محسوب شود
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 به استناد سند تحول بنیادین، قرار شده با توسعه و 
گسترش تأثیر سوابق تحصیلی، کنکور و آزمون ورودی 
دانشگاه حذف شود. گام عملی برای تحقق این مسئله 
چیست؟ و آیا اصاًل امکان رسیدن به این مقصد وجود 

دارد؟
 آخرین قانونی که در ســال 92 به تصویب مجلس رسید و 
فعاًل همان برای دستگاه های ذی ربط، مانند آموزش وپرورش، 
آموزش عالی و وزارت بهداشت الزم االجراست، قانون پذیرش 
دانشجو اســت. در این قانون، به سه روش برای پذیرش ذکر 
شــده است که یک روش آن، صرفًا بر مبنای سوابق تحصیلی 
اســت و دو روش دیگر، به شــکل ترکیبی از سابقه تحصیلی 
و آزمون اســت. پس در قانون فعلی، آزمــون کماکان وجود 
دارد و آنجا ذکر شده اســت برای رشته هایی که داوطلبان و 
عالقه مندان کمتری دارد، سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و 
برای رشــته هایی که داوطلب زیادتری دارد، سوابق تحصیلی، 
آزمون دروس عمومی و آزمون دروس اختصاصی برگزار شود. 
اما در مورد نحوة اعمال سابقه تحصیلی، تا سال گذشته، بنابر 
مصوبه کارگروهی که برای این منظور تشکیل شده بود، عالوه 
بر دروس نهایی پایة یازدهم، 4 درس از دروس پیش دانشگاهی 

هم به صورت نهایی برگزار می شد.
براي کنکور ســال 98 و بعد از آن پیشــنهاد ما این بود که 
امتحانات نهایی فقط از پایة دوازدهم باشــد و ســهم سوابق 

تحصیلی نیز افزایش پیدا  کند.
در این خصوص جلسات متعددي در كارگروه شوراي پذیرش 
دانشجو تشكیل شدـ  كه آموزش وپرورش هم در این كارگروه 
نماینده اي دارد و در جلســات آن شورا شركت مي كند ـ  در 
نهایت تصمیم تأثیــر 30 درصد قطعی نمرات امتحان نهایی 
دانش آموزان در کنکور ســال آینده تصویب و ابالغ شــد این 
مسئله، قانون مصوب مجلس است و پیش از این هم در سال 
93 و 94 به صورت تأثیر مثبت اعمال شده بود، اما در سال 95 
با اصالحیه مجلس این قانون تغییراتی داشــت و اکنون طبق 
برنامه جدید، مصوبه به طور کامل اجرا خواهد شد یعنی تأثیر 
مثبت و منفی در کنار هم لحاظ می شوند. بیش از 81 درصد 
ظرفیت رشته های دانشگاهی در شرایط فعلی بر مبنای نمرات 
و ســابقه تحصیلی است بنابراین این مصوبه نقطه قوتی برای 
داوطلبان کنکور محسوب می شود زیرا عالوه بر دانشگاه آزاد 
در دانشگاه های دولتی هم 12 درصد پذیرش از طریق سوابق 

تحصیلی در نظر گرفته شده است.

با توجه به آنچه گفته شــد و با توجه بــه وضعیت موجود 
ضرورت دارد براي 15 درصد از رشــته های دانشگاهی عالوه 
بر ســابقه تحصیلی، کنکور برگزار شود و برخی از رشته ها و 
دانشــگا ه های پر طرفدار نیز به آزمون غربالگری نیازمندند تا 

داوطلبان براساس این آزمون ادامه تحصیل دهند.

 سهم کتاب های جدیدالتألیف در طرح سؤاالت کنکور 
چقدر اســت؟ همان طور كه می دانید برخی از مؤلفان 
مدعی هستند که ارزشــیابي تعدادی از کتاب های 
درسی فرایندی و عملی هستند و قابلیت طرح سؤال 

را ندارند. در این خصوص، چه تدبیری اندیشیده اید؟
 درخصوص منابع كنكور داوطلبان نظام قدیم و جدید نیز 
باید بگویم با توجه به اینکه 50 درصد از داوطلبان کنکور در 
نظام قدیم تحصیل  کرده اند در شــورای ســنجش و پذیرش 
تصمیم گرفته شــد تا داوطلبان نظام جدید و قدیم آموزشی 
متناســب با منابع آموزشــی که در اختیار دارند در کنکور 
شــرکت کنند، یعنــي دانش آموزان پایه دوازدهم براســاس 
مطالب کتاب های جدیدالتألیف در آزمون سراسری دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی عالی شرکت خواهند کرد و سؤاالت کنکور 
آنان از منابعي که براساس ساختار 3-3-6 تغییر یافته، طرح 
می شود و سؤاالت کنکور دانش آموزان نظام قدیم نیز براساس 
مطالب کتاب های دوران تحصیل شــان خواهد بود درواقع دو 
نوع ســؤال طراحي خواهد شد و سازمان سنجش با توجه به 
فرمول های در نظر گرفته شده براي نمرات آن ها، داوطلبان را 
تراز مي کنند. الزم به ذكر است با توجه به اینکه پیش از این 
نیز سازمان سنجش در تغییر نظام آموزشی چنین تجربه ای 
را داشــته است بنابراین داوطلبان در اجرای این روش نگران 

پذیرش خود در کنکور نباشند.
اینكه چه دروســي امتحان نهایي داشــته باشند و به عنوان 
سابقة تحصیلي محســوب شود نیازمند تصمیمات مشتركي 
بین وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش بود كه مي بایســت 
در شــوراي پذیرش دانشجو مصوب شــوند. پس از برگزاري 
نشست ها و جلسات متعدد مقرر شد 10 الي 11 درس دروس 
زیر جزء مواد امتحان نهایي و به عنوان دروس سابقة تحصیلي 
در نظر گرفته شود كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش 
اطالع رساني خواهد شد. البته ممکن است برخی از دروسی 
در آموزش وپرورش نه تنها جزء سرفصل هاي آموزش بلكه جزء 
امتحان نهایی هم باشند ولی در پذیرش دانشجو، ضریب آن ها 

صفر باشد.
كمــا اینكه االن هــم برخی از دروس را داریــم که از آن ها 
امتحان نهایی می گیریم و سؤال آن هم در کنکور می آید، ولی 

سرمايه گذاری آموزش وپرورش بايد از اين 
پس بر ارتقای شايستگی های معلمان باشد
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در اکثر رشــته ها ضریب آن صفر است، لذا خیلی تأثیری در 
پذیرش دانشجو نخواهد داشت. زیرا این دروس ماهیت آن را 
ندارند كه بتوان از آن ها سؤاالت چهار گزینه ای درآورد. چون 
در روش فعلي كنكور طرح سؤال چهارگزینه اي است. بنابراین 
این هم نکته ای است که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار 

گیرد.

 در پایان چنانچه توصیه و رهنمود کاربردی درخصوص 
امتحان نهایی و کنکور بــراي دانش آموزان، معلمان و 

مدیران دارید، بیان فرمایید.
 امسال )ســال تحصیلی 98 ـ 97( پایة دوازدهم نیز مستقر 
شــده و حاال ما یک دوره کامل در آموزش وپرورش تغییر انجام 
داده ایم؛ چه تغییر ساختاری و چه تغییر محتوایی. حاال به نظر 
می آید به فرصتی نیاز است برای استقرار این محتوای جدید؛ لذا 
ما باید بعد از پایه دوازدهم و دورة ابتدایی و دورة اول متوسطه، که 
استقرار کامل پیدا کرده اند توجهمان بیشتر به این معطوف شود 
که استقرار مطلوب این محتواها اتفاق بیفتد. حاال چه کار باید انجام 
دهیم؟ کاری که در این چند سال اتفاق افتاد این بود که فقط برای 
کتاب های جدیدالتألیف، دوره گذاشتیم ولی حتی برای معلم های 
جدیدی که اضافه می شــدند دورة خاصی را تدارک ندیدیم. لذا 
باید سرمایه گذاری آموز ش وپرورش امسال و سال های پیش رو بر 
روی ارتقای شایستگی های همکاران باشد، حاال چه با دوره های 
ضمن خدمت، چه با تشکیل گروه های آموزشی، چه با برگزاری 

جشنواره های تدریس و کارهای دیگر. 
از این طریق می شود شایستگی های حرفه ای معلمان را ارتقا 
داد تــا بتوانند محتوای جدید را بــه نحو مطلوب و با کیفیت 
آموزش بدهند. نکته بعد، این اســت که با استقرار هر پایه ای، 
معمواًل پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش یک ارزشــیابی 
از کتاب های درســی، جدا جدا انجام می دهــد. بنابراین الزم 
اســت با توجه به اهــداف دوره، مثاًل در دورة اول متوســطه، 
در درس ریاضیــات بچه ها باید به این هدف در دوره برســند، 
رویکرد ارزشیابی پژوهشگاه تعلیم وتربیت از رویکرد تک درس 
و تک کتاب به رویکرد دوره ای و تحقق اهداف دوره تغییر کند. 
حاال اهداف تغییر دوره هم در دروس است و هم در خود دوره 
یعنی آیا دانش آموزی که ما انتظار داشتیم در این دوره تربیت 
شود، با این دروس، به اهدافمان رسیده ایم یا نرسیده ایم. این هم 
یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ارزشیابی ها 
را نسبت به دستیابی به اهداف دنبال کنیم و تغییراتی را ایجاد 
کنیم. مثاًل نتایج ارزشیابی های بین المللی مثل تیمز و پرلز، و 
کارنامه ای که پیش روی نظام آموزشی ما قرار داده است. مالک 
ارزشیابی های نظام آموزشی هستند، نه ارزشیابی دانش آموز. به 
این جهت، یک نمونه گیری در کشور انجام می شود و اسم هیچ 

دانش آموزی مطرح نمی شــود و یک گزارشی مثل کارنامه که 
دست دانش آموز می دهیم، به نظام آموزشی جمهوری اسالمی 
می دهیم که در این کارنامه نشان می دهد، در برخی از دروس 
رشد داشتیم و در برخی از دروس افت داشتیم. همان طور که 
در دورة قبــل ارزیابی تیمز، ما یک جهش داشــتیم، و به این 
جهت، یک کارشناس از طرف این مؤسسة عالی )تیمز( به ایران 
آمد و کارگاه هایی را در ایران برگزار کرد. هدف از برگزاری این 
کارگاه ها این بود که ببینند چه اتفاق هایی در ایران افتاده که 
این جهش صورت گرفته اســت و از آن برای کشورهای دیگر، 
به عنوان یک تجربه، استفاده کنند. ما هم باید اکنون بدانیم پس 
از دوازده سال چه اتفاقی در نظام آموزشی مان افتاده است و در 
این تغییرات سهم برنامة درسی چه بوده؟ سهم تغییر ساختار 
چه بوده؟ سهم خروج نیروی انسانی و جابه جایی نیروی انسانی 
چه بوده و... این ها باید مورد مطالعه قرار گیرد تا اگر خواستیم 
در دوره بعدی تیمز و پرلز شــرکت کنیم حداقل مشکالت و 
آسیب های خودمان را شناخته باشیم و بتوانیم آن ها را برطرف 

کنیم.
سال تحصیلی 98ـ  97 در مهرماه 97، بچه هایمان وارد پایة 
دوازدهم می شــوند و در خردادمــاه 98 اولین دورة امتحانات 
نهایــی این پایة جدید را خواهیم داشــت. امتحانات نهایی، با 
توجه به اینکه آزمون اســتاندارد وزارت آموزش وپرورش است، 
به نوعی نشــان می دهد که عملکرد ما چگونه خواهد بود. این 
خیلی مهم است که ما پس از اینکه یک فرایند تغییر محتوا را 
داشته ایم، رویکردهای آموزشی مان را عوض کرده ایم و محتوای 
آموزشی مان را تغییر داده ایم بدانیم این تغییرات آیا به سمت 

بهبود بوده یا خدای ناکرده برعکس.
برای ساماندهی نیروی انسانی ما به استان ها، فرصتی داده ایم 
که تا پایان خردادماه 97، اســامی دبیرانی را که می خواهند از 
اول مهر در پایة دوازدهم درس بدهند به ما اعالم کنند تا از اول 

تیرماه، آموزش معلمان را شروع کنیم.
امســال آموزش معلمان ما، با توجه به شــرایط حساس پایه 
دوازدهــم، کمی زودتر انجام می شــود، و به این جهت باید هم 
خودمان روی مســئله آموزش معلمان دقیق تر کار کنیم و هم 
سازمان پژوهش زودتر کتاب های درسی را آماده کند تا در اختیار 
معلمان قرار گیرد و هم در طول ســال تحصیلی، روی نظارت و 

ارزیابی از آموزش ها دقت بیشتری صورت گیرد.

امتحانات نهايی و پايه دوازدهم برای ما حائز 
اهميت است، لذا بايد بر كيفيت در اين پايه 

تمركز كنيم
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 وزارت آموزش وپرورش مهم ترین متولي تعلیم وتربیت 
رســمي عمومي، قوام بخش فرهنگ عمومــي و تعالي بخش 
جامعة  اسالمي براســاس نظام معیار اسالمي است.  این نهاد 
مأموریت دارد با تأكید بر شایستگي هاي پایه، زمینة  دستیابي 
دانش آموزان را در طي 12 پایة  تحصیلي، به مراتبي از حیات 
طیبه در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي و جهاني به صورت 
نظام منــد، همگانــي، عادالنه و الزامي در ســاختار كارآمد و 

اثربخش فراهم سازد.

 مدرســه در افق چشــم انداز ســند تحــول بنیادین 
آموزش وپرورش جلوه گاهي اســت براي تحقق مراتب حیات 
طیبه، كانون عرصة خدمات و فرصت هاي تربیتي، زمینه ساز 
درك و اصالح موقعیت توســط دانش آموزان و تكوین و تعالي 
پیوستة  هویت آنان براساس نظام معیار اسالمي. انجام دقیق و 
كارآمد مأموریت مذكور نیازمند فراهم آوردن شرایط، امكانات 

و زمینه هایي است. 

 مدیر مدرسه در اسناد تحولي، به عنوان راهبر كارآمد 
و یكي از عناصر اصلي تحقق مأموریت آموزش وپرورش نقش 
و جایگاه فوق العاده اي دارد. در بند 7-4 سند تحول بنیادین؛ 
مدیر، معلمي مؤمن، خاّلق،  متعّهد،  منعطف، فكور، آینده نگر، 
مشــاركت پذیر، راهبر تربیتــي، مدبر و داراي ســعة صدر و 
صالحیت هاي حرفه اي توصیف شده است كه مسئولیت تأمین 
و توســعة  محیط یادگیري براي شكوفایي گرایش هاي فطري 
دانش آموزان، خلق موقعیت هاي تربیتي و آموزشي، انطباق یا 
تدویــن، اجرا و ارزش یابي برنامه هاي درســي و تربیتي را در 

سطح مدرسه برعهده دارد. 

 با نگاه سیستمي )سیستم، یك مجموعه است كه بین 
اعضاي تشكیل دهندة  آن، ارتباط و تأثیر و تأثر متقابل وجود 
دارد(  مي توان مدرســه را به مثابة یك هرم ترســیم نمود كه 
رأس یا قّلة  این هرم، هدف غایي تعلیم وتربیت یعني دست یابي 
به مراتبي از حیات طیبه اســت و ضلع هــاي قاعدة این هرم 
را اعضاي سیســتم یعني دانش آموز، معلم، اولیا، برنامه هاي 
درسي و موادآموزشي قوانین و مقررات،  ساختمان و تجهیزات 

و محیط پیراموني مدرسه تشكیل مي دهند. 

 

حیات طیبه

مدیر مدرسه

و....
لیا 

، او
علم

ز، م
آمو

ش 
دان

برنامه هاي درسي، مواد آموزشي، 

كتاب درسي

دكتر محمود اماني طهراني
مدیر كل دفتر تألیف كتاب هاي درسي ابتدایي و متوسطة نظري    

مدير مـدرسه ؛ 
راهبر تحول در مدرسه

ساختمان، تجهیزات و محیط پیراموني
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 جایگاه مدیر مدرسه نه در قاعدة  هرم و در كنار دیگر اعضاء ،  
بلكــه كمي باالتر  یعني در مركز ثقل هرم قرار دارد. كار مدیر 
مدرســه به تحرك واداشتن اجزاي سیستم مدرسه و حركت 
دادن آن ها به سمت قلة  هرم است. مدیر در جایگاهي قرار دارد 
كه مي تواند از باال به اجزاي سیستم نگاه كند، روابط بین اعضا 
را بررسي نماید و اطمینان حاصل كند كه رابطة  بین اعضاي 

سیستم قطع نیست یا از حالت تعادل خارج نشده است.  

  مهم ترین ســؤال: با توجه بــه آنچه دربــارة  نقش و 
جایگاه مدیر مدرســه از زبان اسناد تحولي بیان شد، مهم ترین 
ســؤالي كه هر مدیــر باید از خود بپرســد این اســت كه آیا 
مدرســة  تحت مدیریت من، به واســطة  آن كــه من مدیر آن 
هستم، مدرســة  بهتري اســت؟  به عبارت دیگر، آیا من واقعًا 
 در مدرســة  تحــت مدیریت خود، فــرد مهــم و تأثیرگذاري 
به شمار مي آیم؟  آیا كیفیت برنامه هاي آموزشي و پرورشي مدرسه 
به خاطر وجود من   افزایش یافته است؟ آیا مدرسة تحت مدیریت 

من در تراز سند تحول بنیادین آموزش وپرورش قرار دارد؟

  ارتقاي كالس درس: مهم ترین نقطه اي كه مدیر مدرسه 
باید روي آن متمركز شود، ارتقاي عملكرد كالس درس است. 
زیرا بیشترین وقت بچه ها در كالس درس مي گذرد و در مقام 
عمل، بســیاري از مدارس ما از مدرسه به معناي حقیقي به 
آموزشگاه و كالس درس تقلیل یافته اند. پذیرش این واقعیت 
)نه حقیقت(  باعث مي شود مسئولیتي بزرگ در راستاي احیاي 

عملكرد كالس درس را بر عهده بگیریم.
اگر برنامه هاي درسي موجود وكتاب هاي درسي نظام آموزشي 
رسمي كشور به خوبي درك و اجرا شوند،  دانش آموزان به حد 
بسیار خوبي از شایســتگي  هایي كه باید به آن برسند، دست 
مي یابنــد و مراتبي از حیات طیبه محقق مي شــود. معلمان، 
دانش آموزان و خانواده هاي ایشان باید ببینند كه مدیر مدرسه 
براي اجراي برنامه هاي درسي اهمیت بسیار زیادي قائل است 
و اصرار دارد كه كتاب درســي با همة  فعالیت هایش در سطح 
كالس یا در بیرون كالس و یا در خانه اجرا شود. به ویژه معلمان 
باید احســاس نمایند كه مدیر مدرسه، بركیفیت فعالیت هاي 
یاددهي ـ یادگیري در كالس حساسیت دارد و نحوة  تدریس 
ایشان را رصد مي كند، تدریس هاي خوب را مي شناسد و مورد 

تشویق و ترویج قرار مي دهد. 
مدیر مدرســه، باید ایده هاي روشــن براي احیاء  و ارتقاي 
آموزش و یادگیري مؤثر در مدرســه داشــته باشد. یادگیري 
مؤثر یعني آن نوع یادگیري كه دانش آموز قبل و بعد از اجراي 
فراینــد آموزش یك درس یا یك واحــد یادگیري، چارچوب 
فكري، مهارتي، شناختي و توانمندي هاي عملكردي اش به طور 

محسوس تغییر كند.
در این زمینه،  معلمــان باید آموزش ببینند. یادگیري مؤثر 

حاصــل یك طراحي آموزشــي دقیق، از پیش فكر شــده و 
منطبق با معیارها و اســتانداردهاي الزم اســت كه به منزلة 
تعیین فعالیت هاي یادگیري قلمداد مي شود و در كنار دو ضلع 

دیگر یعني رسانه هاي پرشمار یادگیري و 
ارائه دانش آموزي ) مدرسه هاي ارائه(  مثلث 
ارتقــاي عملكرد كالس درس را تشــكیل 
مي دهند. )خوانندگان محترم مي توانند با 
مراجعه به صفحة سي ویژه نامة رشد معلم 
پایة یازدهم و مطالعة دقیق و كامل مقالة 
»یادگیري رشددهنده« كه در آن الگویي 
ســه ضلعي براي تعالي مدرســه از طریق 
اصالح فرایند یادگیري ارائه شده است در 
جهت ارتقاي عملكرد مدرسه خویش اقدام 

نمایند(.  

 برنامة ویژة مدرسه: یكي از اختیارات 
مهمي كه مي تواند نقــش و جایگاه مدیر 
مدرسه را در راستاي اسناد تحولي به طور 
نمایان  تعلیم وتربیت  فرایند  فزاینده اي در 

ســازد،  شــیوه نامة تحقق  راهكار 5-5  سند تحول بنیادین و 
بند 3-13 سند برنامه درســي ملي جمهوري اسالمي ایران 
است. »برنامة  ویژة مدرسه« فرصتي را فراهم مي سازد تا مدیر 
مدرســه در مقام »برنامه ریزي درسي« براي بخش معیني از 
زمان آموزش رسمي )50 تا 100 ساعت( متناسب با اقتضائات 
محیطي، محلــي، منطقه اي در چارچوب شــیوه نامة ابالغي 

برنامه ریزي و اجرا نماید.
مدیر چنین مدرســه اي، برنامة  درسي در سطح مدرسه را یك 
فرصت فكورانه همراه با آزادي عمل مي داند كه مجالي را براي بروز 
توانمندي ها و خاّلقیت هاي نهفته و در نتیجه رضایتمندي بیشتر 

خودش، همكارانش،  دانش آموزان و اولیاي شان فراهم مي سازد.

  كالم آخر: در یــك كالم، مدیرخوب از هیچ، همه چیز 
مي ســازد. قدردان فرصت هایست كه در اختیارش قرار گرفته 
اســت و دایمًا با خود مي گوید: مدرســة  تحت مدیریت من، 

»مدرسه اي  هویت ساز و رشد دهنده« است. 

طراحي آموزشي به منزلة تعيين فعاليت هاي 
يادگيري است و در كنار دو ضلع ديگر يعني 

رسانه هاي پرشمار يادگيري و ارائه دانش آموزي 
) مدرسه هاي ارائه(  مثلث ارتقاي عملكرد كالس 

درس را تشكيل مي دهند
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معرفی كتاب های درسي پاية دوازدهم
تحول  »سند  اصلي  زیرنظام هاي  از  یكي  ملي  درسي  برنامة    
بنیادین آموزش وپرورش« و نقشة  جامع یادگیري است و مي تواند 
زمینه ساز تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم آموزشي 
و تربیتي باشد. رسالت این سند فراهم آوردن سازوكارهاي مناسب 
براي طراحي، تدوین، اجرا و ارزش یابي از برنامه هاي درسي است 
به گونه اي كه مفاهیم آموزشي و تربیتي به صورت منسجم، متعادل 
و كارآمد به كودكان و نوجوانان منتقل شود و محیطي با نشاط و 

مدرسه اي  دوست داشتني براي آنان فراهم گردد.
تالش  سال ها  از  پس  سند  این  مي دانیم  كه  همان طور 
و  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه هاي  اساتید  صاحب نظران،  دلسوزانة  
كارشناسان خبره، در سال 1390 در سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزش وپرورش  عالي  شوراي  در  سپس  و  گردید  تدوین   آموزشي 

به تصویب رسید.
سند  این  در  تربیتي  و  درسي  برنامه هاي  كلي  رویكرد 
 »فطرت گرایي تو حیدي« عنوان شده است و اتخاذ این رویكرد 
به معناي زمینه سازي براي شكوفایي »فطرت الهي« دانش آموزان 
از طریق درك و اصالح مداوم موقعیت آنان به منظور دستیابي به 

مراتبي از حیاط طیبه است. 
در این رویكرد، محتوا مجموعه اي است  منسجم و هماهنگ از 
فرصت ها و تجربیات یادگیري كه زمینة  شكوفایي فطرت الهي، رشد 
عقلي و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم 

مي كند و داراي ویژگي هاي زیر است:
الف. مبتني بر ارزش  هاي فرهنگيـ  تربیتي و سازوار با آموزه هاي 

دیني و قرآني؛
ب. در برگیرندة  مفاهیم و مهارت هاي اساسي و ایده هاي كلیدي 

مبتني بر شایستگي هاي مورد انتظار از دانش آموز؛
پ. برگرفته از یافته هاي علمي و معتبر بشري؛

ت. متناسب با نیازهاي حال و آینده و در جهت عالیق،  ویژگي هاي 
روان شناختي دانش آموزان،  انتظارات جامعة  اسالمي و زمان آموزش؛ 
و  تهیه  خطیر  مسئولیت  شد  ذكر  پیش تر  كه  همان طور 
تولید محتواي برنامة  درسي، به سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
دورة   درسي  كتاب هاي  تألیف  دفتر  بالطبع  و  واگذار  آموزشي 
سازمان  زیرمجموعة   دفاتر  از  یكي  نظري  متوسطة   و  ابتدایي 
مزبور مأمور اجراي آن در این دوره ها گردید. پس از استقرار 
نظام آموزشي جدید این دفتر از سال 1390 با در نظر گرفتن 
معیارها و ضوابط مربوط به انتخاب محتواي آموزشي و تربیتي، 
و نیز به استناد بند 6ـ3 سند برنامة  درسي ملي به تغییر 
محتواي برخي كتاب ها و نگاشت جدید كتاب هاي دیگر همت 

گماشت تا اینكه طي یك فرایند هشت ساله سرانجام در سال 
تحصیلي 98ـ97 به ایستگاه آخر در پایة دوازدهم  رسید.

مختلف  دوره هاي  دروس  عناوین  جدول  به  گذرا  نگاهي  با 
نیز  آموزش وپرورش  عالي  شوراي  تصویب  به  كه  تحصیلي، 
كتاب هاي  اخیر  سال هاي  در  كه  مي دهد  نشان  است،  رسیده 
سبك  و  تفكر  پژوهش،  و  تفكر  فناوري،  و  كار  مثل:   جدیدي 
زندگي، تفكر و سواد رسانه اي، كارگاه كارآفریني و تولید، انسان 
مدیریت  فرهنگي،   مطالعات  هنر،  و  فرهنگ  محیط زیست،   و 
معاصر،  اندیشه هاي  جریان شناسي  زدگي،  سبك  و  خانواده 
نیازهاي  به  پاسخ گویي  با هدف  نگارش  و  بهداشت،  و  سالمت 
نیازهاي  جامعه،  نیازهاي  رشد،  از  برخواسته  نیازهاي  فطري، 
دانش آموزان  پایة  مهارت هاي  و  شایستگي  ها  كسب  و   دانشي 
به چرخة  نظام تعلیم وتربیت این مرزوبوم اضافه شده است از این 
اولین بار وارد برنامه درسي پایة  میان شش عنوان كتاب  براي 

 دوازدهم مي شوند.
طي سال هایي كه دفتر تألیف كتاب هاي درسي، مشغول تألیف 
كتاب هاي جدید و به روزرساني كتاب هاي موجود بود، به طور موازي 
در فصل تابستان همان سال ویژه نامه اي براي آشنایي معلمان با 
برنامه ها و كتاب هاي سال تحصیلي آتي تدارك مي دید و آن را با 
اولین شمارة مجله رشد معلم توزیع مي كرد اكنون كه همسوسازي 
برنامه هاي درسي با سند برنامه درسي ملي ایران به ایستگاه آخر در 
پایة دوازدهم رسید خداوند مّنان را شاكرم كه توفیق داد تا به تهیه 
و تولید شمارة  دیگري از ویژه نامة  رشد معلم به ویژه در بخش معرفي 

برنامه هاي پایه دوازدهم اقدام كنم. 
همچنین جا دارد مراتب سپاس و تشكر خود را از همة  اساتید 
بزرگوار، مؤلفان و رؤساي محترم گروه هاي درسي دفتر تألیف كه در 
تهیه و تولید محتواي این ویژه نامه، به ویژه در این بخش كمك هاي 

شایاني نمودند، ابراز كنم.
همانند  نیز  ویژه نامه  این  سوم  بخش  كه  است  ذكر  به  الزم 
دروس  و  برنامه ها  »معرفي  عنوان  با  گذشته  ویژه نامه هاي 
جدید« با هدف پشتیباني از كتاب هاي درسي »پایة  دوازدهم« 
به ویژه  متوسطه  دوم  دورة   محترم«  دبیران  »راهنمایي  و 
با مطالعة  دقیق همة   امیدوارم  است.  تهیه شده  پایة  دوازدهم 
بخش هاي این ویژه نامه سؤاالت و ابهامات شما عزیزان مرتفع 
شود و شاهد پویایي و نشاط مضاعف در سال تحصیلي جاري 
»یادگیري  سرانجام  و  مدرسه  و  كالس  در  آینده  سال هاي  و 

مطلوب« باشیم.
شكر خدا كه هرچه طلب كردم از خدا

بر منتهاي همت خود كامران شدم
                                                                                                                                                                                                                                             

علي اكبر روشندل - كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي
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نام كتاب: فارسی 3 
كد كتاب: 112201 

دورة  تحصيلی: دوم متوسطه نظری 
پاية تحصيلی: دوازدهم

رشتة تحصيلی: كليه رشته ها به جز فنی وحرفه ای و 
كاردانش؛ ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
ساحت دينی، اعتقادی و اخالقی:

دانش آموز می تواند:
ـ از طریق خوانش و تأمل در متون ادبی با جلوه های آشکار 
خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی آشنا شود، مصادیقی 
از آن ها را در زندگی شــخصی توصیف کند و احساس مثبت 

خود را نسبت به آن ها ابراز و آشکار کند.
ـ آموخته هــای خــود از زندگی معصومیــن)ع(، معاریف و 
اســوه های فرهنگــی را در موقعیت های تدارک دیده شــده 
و واقعــی تجربه کند و تأثیر آن ها را بــر روابط و رخدادهای 

پیرامون خویش بازگو نماید.
ـ بــا درک مفاهیم آیات قــرآن از آموزه های آن )اعتقادات، 
احکام، اخالق، ...( که در متون ادبی، نمایان اســت، اســتفاده 

کند.

ساحت زيبايی شناسی هنری
دانش آموز می تواند:

ـ با مشاهدة مستقیم طبیعت )تجربیات زیسته و دست اول(، 
دریافت حســی از پدیده های محیط پیرامون خود را به زبان 

هنری )ادبیات( ابراز کند.
ـ پس از درک و احســاس شــخصی از یک موقعیت، تفکر 
برخاسته آن را بر مبنای معیارهای شخصی از زیبایی ، ارزیابی 

و ارائه نماید.
ـ آثار فرهنگیـ  ادبی را در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری(، 
توصیف و با توجه به معیارهای شــخصی، تأثیر آن را بر خود 

بیان کند.

ساحت سياسی اجتماعی
دانش آموز بتواند:

ـ چگونگی تکوین و تغییر زندگی اجتماعی در سطح خانواده 
و مدرسه را توصیف کند و با به کارگیری الگوها و آداب اخالقی 

اجتماعی، با دیگران تعامل مناسب برقرار کند.
ـ ویژگی های شخصی خود )عالیق، توانایی ها و...( و تأثیر آن ها 
را بر عملکرد خویش در زندگی فردی و اجتماعی بشناسد، و 
روش ها و الگوهای ارائه شده را برای توسعة ظرفیت های خود 

و تعامل ارزنده با محیط/ دیگران به کار گیرد.

2. رويكرد كتاب
رویکرد کتاب مهارتی است و بر آموزش و تقویت مهارت های 

زبانی و فرازبانی تأکید دارد.

3. مفاهيم اساسی كتاب
 ســاختار کتب فارسی )3( همان ساختار کتاب های فارسی 
)1( و )2( است. با اندکی تسامح در ساختار کتاب های فارسی 
دورة اول و همچنین ادامــة آموزه های دورة ابتدایی. بنابراین 
آنچــه در این کتاب ارائه می شــود ادامه و تکمیل آموزه هایی 
اســت که ذهن دانش آموزان ما با آن ها آشناســت و در این 

مرحله به تقویت این بن مایه ها می پردازند.
ایــن کتاب 8 فصل دارد کــه در هر فصل از دو درس اصلی 
شــکل گرفته اســت. افزون بر این 16 درس اصلی، دو درس 
آزاد نیــز برای پرداختن به ادبیات بومی در نظر گرفته شــده 
اســت. کتاب بر پایة فرهنگی دینرین )شیوة تألیف و کتابت 
پس از اسالم( با ستایش )تحمیدیه( آغاز می شود و با نیایش 
پایان می پذیرد. هر فصلی با گنج حکمتی تقویت شــده است 
که حکمتی دل نشین را در قالب متنی کوتاه آذین بسته است. 
ســرانجام اینکه در هر فصلی به تناسب، متنی به نثر با عنوان 
»روان خوانی« و به نظم با عنوان »شــعرخوانی« برای تقویت 

خوانش و التذاذ ادبی در نظر گرفته شده است.
هر درس شامل متن درس و بخش کارگاه متن پژوهی است 

که متن را در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری تحلیل می کند.

4. مهارت های اساسی كتاب
ـ مهارت شعرخوانی؛

ـ مهارت خواندن نثرهای ادبی؛
ـ مهارت کالبدشکافی متن در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری؛

ـ مهارت تولید متن.

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
تفاوت اصلی این کتاب با کتاب های نظام آموزش قدیم تأکید 
بر همین راهبردهای یاددهیـ  یادگیری است. بنابراین بیشتر 
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و پیشــتر از آنکه ما به تغییر متون نیاز داشته باشیم به تغییر 
نگاه معلم نیازمندیــم. درواقع حدود 60 درصد متونی که در 
کتاب فارسی 3 می بینیم، همان متونی است که پیش از این در 
کتاب های درسی نظام قدیم خوانده می شده است. پس هدف 
اصلی تدوین و تألیف کتاب های درســی جدید در نوع نگاه به 
متن به تقویت مهارت بررســی و تحلیل متون زبانی و ادبی و 
آموش متون فارسی جدید است. بنابراین به دانش آموزان خود 
می آموزیم که بتوانند الیه های دیگری از ادبیات را بشکافند و 

جهان متن را با استفاده از معیارهای گفته شده دریابند.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
پیکرة کتاب فارسی )3( همانند کتاب های فارسی 1 و 2 بر 
بنیاد تحلیل متن در سه قلمرو است، بنابراین ارزشیابی آن نیز 
در این ســه قلمرو اتفاق می افتد. در قلمرو زبانی مهارت های 
شــناخت واژه، دســتور، امال و مهارت های زبانی از این دست 
ارزیابی می شود. در قلمرو ادبی، مهارت شناخت آرایه های ادبی 
سنجیده می شود و در قلمرو فکری، مهارت تحلیل متون که 

باید آن را باالترین سطح یادگیری دانست، ارزیابی می شود.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
به تناسب ساحت های گوناگون ادبیات، آموزش آن ها نیز 
البته مواد آموزشــی خاص خود را خواســتار است. اگرچه 
بــه هیچ روی نمی توان این مواد آموزشــی را محدود کرد. 
در حورة ادبیات تعلیمی ممکن اســت از آثار بزرگان ادب 
فارســی بیشتر بهره ببریم. مانند گلستان و بوستان سعدی 
و... در حوزة ادبیات ســفر و زندگی شاید نیازمند آن باشیم 
کــه از طریق ســفری علمی به آموزش ایــن بخش کمک 
کنیم و همچنین است بخش های دیگر کتاب فارسی 3 که 

نیازمند مواد آموزشی دیگرند.

8. توصيه به دبيران
شــما خود می دنید که این کتاب با دو کتاب دیگر در حوزة 
زبــان و ادبیات فارســی، یعنی نگارش و علــوم و فنون، یک 
ویژگی مشترک و اساسی دارند و آن مهارتی و ورزیدنی بودن 
آن هاســت. بنابراین تأکید شما نیز باید بر تمرین و کارورزی 
باشد و در این راستا به خوانش اهمیت ویژه بدهید. به عبارت 
دیگر در آموزش آن، شیوه هایی چون سخنرانی چندان کارآمد 

نخواهد بود.
توصیة دیگر ما به شما، بحث نگاه به متن است. دبیران عزیز 
باید به این آگاهی برسند که ما در مرحلة گذر از الیه های رویی 
متن به الیه های زیرین آن هستیم؛ یعنی اکنون در پی کشف 
و استخراج مضامین دیگری از متون هستیم، مضامینی که به 

شکوفایی توانمندی های دانش آموز بینجامد.

نام كتاب: نگارش 3
كد كتاب: 112202

دورة  تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: كليه رشته ها به جز فنی وحرفه ای و 
كاردانش

 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته 

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
ـ از طریق خوانش و تأمل در متون ادبی با جلوه های آشکار 
خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی آشنا شود، مصادیقی 
از آن ها را در زندگی شــخصی توصیف کند و احساس مثبت 

خود را نسبت به آن ها ابراز و آشکار کند.
ـ آموخته هــای خــود از زندگی معصومیــن)ع(، معاریف و 
اســوه های فرهنگــی را در موقعیت های تدارک دیده شــده 
و واقعــی تجربه کند و تأثیر آن ها را بــر روابط و رخدادهای 

پیرامون خویش بازگو نماید.
ـ با درک مفاهیم آیات قرآن از آموزه های آن )اعتقادات، 
احکام، اخالق، ...( که در متون ادبی، نمایان اســت استفاده 

کند.

ساحت زیبایی شناسی هنری
دانش آموز باید بداند:

ـ با مشاهدة مستقیم طبیعت )تجربیات زیسته و دست اول(، 
دریافت حســی از پدیده های محیط پیرامون خود را به زبان 

هنری )ادبیات( ابراز کند.
ـ پس از درک و احســاس شــخصی از یک موقعیت، تفکر 
برخاسته آن را بر مبنای معیارهای شخصی از زیبایی، ارزیابی 

و ارائه نماید.
ـ آثــار فرهنگیـ  ادبی را مطالعــه و با توجه به معیارهای 
نهفته در متن، تأثیر آن را بر خود بیان کند و آثاری مشــابه 

تولید نماید.
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ساحت سياسی اجتماعی
دانش آموز باید بداند:

ـ چگونگی تکوین و تغییر زندگی اجتماعی در سطح خانواده 
و مدرسه را توصیف کند و یا به کارگیری الگوها و آداب اخالقی 

اجتماعی، با دیگران تعامل مناسب برقرار کند.
ـ ویژگی های شــخصی خود )عالیق، توانایی ها و...( و تأثیر 
آن ها را بر عملکرد خویش در زندگی فردی و اجتماعی بشناسد 
و روش ها و الگوهای ارائه شده را برای توسعة ظرفیت های خود 

و تعامل ارزنده با محیط/ دیگران به کار گیرد.

اهداف ويژه نگارش 3
از دانش آموزان انتظار می رود در هر یک از خرده مهارت های 
نوشتن زیر توانایی الزم را به دست آورده و متن های مناسبی 

را تولید کنند:
الف. مهارت خاطره نویسی

ب. مهارت نامه نگاری
ج. مهارت مقاله نویسی

د. مهارت نوشتن نثر ادبی
ه. مهارت نوشتن قطعه ادبی

2. رويكرد كتاب
مهارت آموزی

3. مفاهيم اساسی كتاب
با توجه به اینکه رسالت اصلی کتاب نگارش تقویت مهارت 
نوشتن اســت ارتباط عمودی مواد آموزشی با یکدیگر بسیار 
مورد توجه است. آموزش مهارت نوشتن در شش سال متوسطه 
با آموزش الفبای نگارش آغاز می شود و دانش آموزان با ساختار 
متن، پاراگراف و اجزای آن و اصول ویراستاری آشنا می شوند. 
پس از آن تکنیک های نوشتن آموزش داده می شود. در دورة 
دوم متوسطه مطالب تخصیی تر می شود و دانش آموزان با دو 
نوع نــگارش متن های علمی و نگارش متن های ادبی آشــنا 
می شــوند و در مراحل شش گانه نوشتن متبحر می گردند. در 
کتاب نگارش 3 انتظار می رود دانش آموزان در مهارت نوشتن 
به اندازه کافی ماهر شده باشند، لذا چهار قالب خاطره نویسی، 

نامه نگاری، مقاله نویسی و قطعه ادبی آموزش داده می شود.
کتاب نگارش 3 شــامل شــش درس اســت که با آموزش 
سال های گذشــته و اســتمرار و تکامل آن ها پیوسته است. 
مجموعة درس های کتاب در دو حوزه ارائه می شود: نخستین 
حوزه قلمرو ادب اســت شامل خاطره نگاری، قطعه و نثر ادبی 
و حوزة دوم قلمرو نوشته های ساختارمند و علمی است شامل 
نامه نگاری و مقاله نویسی. در این کتاب نیز به سیاق کتاب های 
نگارش پشیین، نویسنده برای نوشتن، مراحل پیش از نوشتن، 
نوشــتن و پس از نوشــتن را طی می کند؛ به بیان دیگر کلیة 

فرایندهای تولید متن که در ســال های گذشته آموختیم در 
این کتاب نیز الزم است.

چنان که مالحظه می شود دو درس آخر کتاب نگارش 3 که 
قدم های پایانی بستة آموزشی شش ساله است به مقاله نویسی 
اختصاص یافته اســت تا برای دانش آموزانــی که قصد ادامه 

تحصیل دارند، پلی به دانشگاه باشد.

4. مهارت های اساسی كتاب
مهارت خاطره نویسی،  نامه نگاری، مقاله نویسی، نوشتن قطعه 

ادبی

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
یکی از نکات مهم در این برنامه روش تدریس معلم اســت. 
اهمیت این مطلب در این است که زمینه نوشتن، تفکر است و 
روش های تدریس فعال و اکتشافی مانند دریافت مفهوم، حل 
مسئله، بدیعه پردازی، تفکر استقرایی و... می تواند دانش آموزان 

را به چالش ذهنی بکشد و آن ها را به تفکر وادارد.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
در دورة شش ســالة آموزش نگارش ارزشیابی با استفاده از 
روش قضاوت عملکرد انجام شده است و دانش آموزان خود به 
نقد و ارزیابی نوشته ها می پردازند. از آنجایی که شاخص های 
ارزیابی هر درس از متن آموزشــی آن اســتخراج شده است 

همزمان با ارزشیابی، آموزش نیز اتفاق می افتد.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
به مواد آموزشــی خاصی نیاز نیست، اما آنچه که در ارتقای 
مهارت نوشــتن بســیار اهمیت دارد، خواندن نوشــته های 
نویســندگان بــزرگ اســت. بنابراین مثاًل وقتی قرار اســت 
خاطره نویسی ارائه شود الزم است کتاب های خاطره نویسی به 
دانش آموزان معرفی گردنــد و بخش هایی از آن ها در کالس 

خوانده شود.

8. توصيه به دبيران
از آنجا که رویکرد برنامــه و محتوای این کتاب، »مهارتی« 
اســت؛ یعنی برای کسب مهارت نوشــتن ضروری است. باید 
شــما بتوانید در کالس فرایندی از آمــوزش، زایش و بارش 
فکری، سازماندهی ذهنی، تولید، تمرین و تکرار را طی کنید. 
همچنیــن چون این درس کاماًل ورزیدنی و عملی اســت در 
ارزشیابی از آن، چندان جایی برای طرح پرسش های شناختی 
و حفظ کردنی نیست. یکی از اصلی ترین دالیل کم بودن حجم 
و تعداد درس ها هم همین است. به دانش آموزان فرصت دهید 

کمتر حرف بزنند و بیشتر به نوشتن بپردازند.
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نام كتاب: علوم و فنون ادبی3؛
كد كتاب: 112203

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری 
پاية تحصيلی: دوازدهم

رشتة تحصيلی: رشته های ادبيات و علوم انسانی و علوم 
و معارف اسالمی

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
ë ساحت دينی، اعتقادی و اخالقی

دانش آموز می تواند،
ـ از طریق خوانش و تأمل در متون ادبی با جلوه های آشکار 
خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی آشنا شود، مصادیقی 
از آن ها را در زندگی شــخصی توصیف کند و احساس مثبت 

خود را نسبت به آن ابراز و آشکار کند.
ـ آموخته هــای خــود از زندگی معصومیــن)ع(، معاریف و 
اسوه های فرهنگی را در موقعیت های تدارک دیده شده و واقعی 
تجربه کنــد و تأثیر آن ها را بر روابــط و رخدادهای پیرامون 

خویش بازگو نماید.
ـ بــا درک مفاهیم آیات قرآن از آموزه هــای آن )اعتقادات، 
احکام، اخالق، ...( که در متون ادبی، نمایان است، استفاده کند.

ë ساحت زيبايی شناسی هنری
دانش آموز می تواند،

ـ با مشاهدة مستقیم طبیعت )تجربیات زیسته و دست اول(، 
دریافت حســی از پدیده های محیط پیرامون خود را به زبان 

هنری )ادبیات( ابراز کند.
ـ پس از درک و احســاس شــخصی از یک موقعیت، تفکر 
برخاسته آن را بر مبنای معیارهای شخصی از زیبایی، ارزیابی 

و ارائه نماید.
ـ آثار فرهنگیـ  ادبی را در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری(، 
توصیف و با توجه به معیارهای شــخصی، تأثیر آن را بر خود 

بیان کند.

ë ساحت سياسیـ  اجتماعی
دانش آموز بتواند،

ـ چگونگی تکوین و تغییر زندگی اجتماعی در سطح خانواده 
و مدرسه را توصیف کند و با به کارگیری الگوها و آداب اخالقی 

اجتماعی، با دیگران تعامل مناسب برقرار کند.
ـ ویژگی های شــخصی خود )عالیق، توانایی ها و ...( و تأثیر 
آن ها را بر عملکرد خویش در زندگی فردی و اجتماعی بشناسد، 
و روش ها و الگوهای ارائه شده را برای توسعة ظرفیت های خود 

و تعامل ارزنده با محیط/ دیگران به کار گیرد.

2. رويكرد كتاب
رویکرد این کتاب مهارتی است و در نظر دارد مهارت های زیر 

را در زمینة علوم ادبی به دانش آموزان یاد دهد: 
1. زیبایی شناسی: توانایی به کارگیری مسائل علم بیان نظیر 
مراعات نظیر، تلمیح، تضمین، لّف و نشــر، متناقض نما، ایهام، 

حسن تعلیل، حّس آمیزی و اسلوب معادله در متون ادبی؛
2. موسیقی کالم: توانایی درک پایه های آوایی و تشخیص 

وزن شعر
3. تاریخ ادبیات: آشنایی با تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم، 

سیزدهم، چهاردهم )دوره معاصر(
4. سبک شناسی و نقد ادبی: تحلیل تفاوت های روشی 
و شیوة کار شاعران و نویسندگان )سبک  دوره های بازگشت، 

معاصر و انقالب اسالمی(

3. مفاهيم اساسی كتاب
ـ مفاهیم و موضوعات اساسی

é راهکارهای بررســی، طبقه بندی و نقد و تحلیل متون در 
قلمروهای سه گانه،

é شناخت سبک های ادبی، دوره های تاریخی فرهنگ و ادب، 
زیبایی شناسی و علم عروض.

ـ مهارت های اساسی
é خرده مهارت های الزم برای کســب روش های مناسب در 

خوانش، نقد و تحلیل متن؛ مانند:
ـ مقایسه، 

ـ طبقه بندی،
ـ توصیف علمی مبتنی بر قلمروها،

é شناخت قابلیت های متن در سه قلمرو:
ـ قلمرو زبانی،
ـ قلمرو ادبی،

ـ قلمرو فکری.

4. مهارت های اساسی كتاب
ـ توانایی خواندن و درک مطلب،

ـ مهارت نقد و تحلیل متن،
ـ مهارت کاربرد دانش های زبانی و ادبی
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5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب 
تفاوت اصلی این کتاب با کتاب های نظام آموزش قدیم تأکید 
بر همین راهبردهای یاددهیـ  یادگیری است. بنابراین بیشتر و 
پیش تر از آنچه که ما به تغییر متون نیاز داشته باشیم، به تغییر 
نگاه معلم نیازمندیم. پس هدف اصلی تدوین و تألیف کتاب های 
درسی جدید در نوع نگاه به متن و تقویت مهارت بررسی و تحلیل 
متون زبانی و ادبی و آموزش علوم و فنون ادبی اســت. بنابراین 
به دانش آموزان خــود می آموزیم که بتوانند الیه های دیگری از 
ادبیات را بشکافند و جهان متن را با استفاده از معیارهای گفته 
شده دریابند. از آنجا که ضرورت دارد دانش آموزان به طور عملی 
و کاربردی متن را تحلیل و بررســی کنند، بنابراین معلم باید از 
پرداختن خــارج از حوصله کالس به دانش های ادبی بپرهیزند. 

کالس باید به شیوه عملی اداره و راهبری شود.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
پیکرة کتاب علوم و فنون)3( همانند کتاب های علوم و فنون 1 و 
2 بر بنیاد تحلیل متن در قلمروهای سه گانه است، بنابراین ارزشیابی 
آن نیز در این سه قلمرو اتفاق می افتد. در قلمرو زبانی مهارت های 
شناخت واژه، دستور، امال و از این دست مهارت های زبانی ارزیابی 
می شود. در قلمرو ادبی، مهارت شناخت آرایه های ادبی سنجیده 
می شــود و در قلمرو فکری، مهارت تحلیــل متون که باید آن را 
باالترین سطح یادگیری دانست، ارزیابی می شود. عالوه بر این در 
این کتاب با توجه به ساختار و محتوای آن، الزم است در هر یک 
از قلمروها به تناسب ماهیت آن قلمرو از مواد درسی تاریخ ادبیات، 
سبک شناسی، آرایه های ادبی و عروض نیز سؤال طرح شود. بنابراین 
نمره این درس بیست بوده و به تناسب سه قلمرو توزیع خواهد شد.

7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب
برای تدریس و یادگیری بهتر و با توجه به رویکرد این ماده 
درسی الزم اســت از مواد آموزشی صوتی و تصویری در حد 
امکان استفاده شود چرا که برای تقویت عروض سماعی باید 
شعر با لحن و آهنگ خاص خودش خوانده شود تا دانش آموزان 

از طریق گوش دادن وزن را تشخیص دهند.
به تناســب مواد و قلمروهای گوناگــون ادبیات، آموزش 
آن ها نیز البته مواد آموزش خاص خود را خواســتار است. 
بــه هیچ روی نمی توان این مواد آموزشــی را محدود کرد. 
در قلمــرو تاریخ ادبیات و سبک شناســی می توانیم از آثار 
بزرگان ادب فارســی مانند تاریخ ادبیات دکتر ذبیح اهلل صفا 
و سبک شناسی بهار و سبک شناسی دکتر سیروس شمیسا 
بیشــتر بهره ببریم. در قلمرو موسیقی شعر می توان از آثار 
دکتر وحیدیان و دکتر شمیســا استفاده نمود. و همچنین 
برای بخش زیبایی شناسی نیز از آثار مطرح گذشته و امروز 

بهره گرفت.

8. توصيه  به دبيران 
می دانید که این کتاب و دو کتاب دیگر در حوزة زبان و ادبیات 
فارســی، یعنی نگارش و فارسی، یک ویژگی مشترک و اساسی 
دارند و آن مهارتی و ورزیدنی بودن آن هاست؛ بنابراین تأکید شما 
باید بر تمرین و کارورزی باشد و در این راستا به خوانش، کاربرد 
آرایه ها، توانایی تشخیص وزن شعر و ویژگی های سبکی اهمیت 
ویژه بدهید. پس در آموزش آن شیوه هایی چون سخنرانی چندان 
کارآمد نخواهد بود. توصیة دیگر ما به شما، بحث نگاه به متن است 
دبیران عزیز ما باید به این آگاهی برسند که ما در مرحلة گذر از 
الیه های رویی متن به الیه های زیرین آن هستیم؛ یعنی اکنون در 
پی کشف و استخراج مضامین دیگری از متون هستیم؛ مضامینی 

که به شکوفایی توانمندی های دانش آموز بینجامد.

نام كتاب: تعليمات دينی 3 )دينی، قرآن و اخالق(
 كد كتاب: 112204 - 112205

 دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
 پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي 
و ادبيات  و علوم انساني

 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته براي رشته هاي 
رياضي فيزيك و علوم تجربي و 4 ساعت در هفته براي 

رشتة ادبيات و علوم انساني

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
توانایی درک نظام توحیدی حاکم بر هستی و شناخت مبدأ و 
منتهای آن و توانایی توضیح و تبیین آن براساس شواهد و دالیل 

عقالنی و وحیانی.

2. رويكرد كتاب
رویکــرد این کتــاب مبتنی بر دالیل قرآنــی و روایی و نیز 
به کارگیری استدالل های عقلی به منظور شناخت اصلی ترین 

مفاهیم توحیدی و به کارگیری آن در زندگی است.
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3. مفاهيم اساسی كتاب
ایــن کتاب بازنویســی شــدة کتــاب »دیــن و زندگی« 
پیش دانشگاهی است؛ یعنی در ادامه روند اصالح کتاب های دین 
و زندگی، امسال نوبت به کتاب دین و زندگی پیش دانشگاهی 
رسید تا براساس نظرات دریافتی از سوی دبیران، چه از طریق 
فضای مجــازی و چه از دبیرخانة راهبــری درس دینی، کار 

اصالح و بازنویسی کتاب انجام شود.
کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم در ســه بخش »اندیشه و 
قلب«، »پایداری در عزم« و »در مسیر« بیان مباحث توحیدی 
و چگونگی شکل گیری یک زندگی توحیدی می پردازد، سپس 
عرصه های مختلف زندگی موّحدانه را که در قالب فضیلت هایی 
چون اخالص، توبه، توکل و... نمود می یابد نشان می دهد و در 
نهایت سخن از تشــکیل جامعه ای موحد و تمدنی مبتنی بر 

توحید می گوید.
مباحــث توحیدی قباًل در دورة متوســطه اول، در ســطح 
آشنایی دانش آموزان با برهان نظم و نیز برخی از صفات الهی، 
مطرح شده بود، و اکنون در این کتاب، همان مفاهیم به صورت 

استداللی و با تبیین و شرح کافی بیان شده است.
الزم به ذکر اســت که با توجه به تغییر ساعات درس دینی 
و نیز تفاوت ســاعات درس دینی در رشته های انسانی و سایر 
رشته ها، کتاب تعلیمات دینی و قرآن برای رشته های ریاضی 
و تجربی و فنی وحرفه ای که دو ســاعت در هفته درس دینی 
دارند در ده درس و برای رشته انسانی با چهار ساعت در هفته 

در چهارده درس نگاشته شده است.
البته ده درس از این دروس بین رشته های ریاضی و تجربی 
و انســانی یکسان اســت. دانش آموزان رشــته انسانی چهار 
درس بیشــتر از سایر دانش آموزان می خوانند که در خصوص 
معیارهای تمدن اســالمی و نیز ویژگی های تمدن اسالمی و 

تفاوت آن با تمدن غرب است.

4. مهارت های اساسی كتاب
صحیح خوانی قرآن، روان خوانی قرآن، درک معنا، به کارگیری 
مهارت های اولیة تدّبر، بهره گیری از پیام قرآن در موقعیت ها، 
بیان رابطة دو یا چند آیه یا حدیث با یکدیگر، مقایسه و ارزیابی 
رفتارها با پیام های آیات، به کارگیری آموخته های عربی در فهم 
قرآن، توانایی اســتخراج پیام های آیات کتاب درسی، توانایی 
گفت وگو در یک مسئلة اعتقادی، بیان دلیل برای عقیده ذکر 
آثار یک اعتقاد، توانایی ذکر شواهدی از آیات و روایات، توانای 
تحلیل یک مسئله، پاسخ به سؤال جدید، مقایسة دو مفهوم یا 
دو عمل با یکدیگر، تفسیر یک رفتار دینی یا مغایر با دین، ذکر 
تفاوت ها در باورها، توانایی ارزیابی نظرات طرح شده، توانایی 
ارزیابی رفتارها به وســیلة آموزه هــا، بیان آثار مثبت یا منفی 
یک رفتار یا ُخلق، توانایی برنامه ریزی روزانه یا هفتگی دینی، 
ابراز همدلی با شخصیت های صاحب فضیلت، نتیجه گیری از 

داستان ها و گفت وگوها و...، اعالم نظر دربارة عوامل یک واقعه، 
داستان و...، بیان عالئق در قالب دعا، نوشته و...، موضع گیری، 
تفسیر و تحلیل یک عمل یا گفتار و...؛ مقایسة دو رفتار و ذکر 
تفاوت ها و مشابهت ها، ارزیابی خود، مشارکت در فعالیت هایی 
مانند اعیاد، سوگواری ها،  مراســم خیریه و....، ابراز همدلی با 
شخصیت مثبت داســتان یا واقعه یا ...، بیان بایدها و نبایدها 
)واجبات و محرمــات(، رفتارها و روابط آموخته شــده، ذکر 
تجربه ها، بیان مشاهدات، معرفی کتاب ها و رسانه های مربوط 
به سیرة معصومین و سبک زندگی اسالمی، انجام مطالعة آزاد 
و فراتر از کتاب، توانایی مقایسة تمدن اسالمی و تمدن غرب.

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
هدایت اسالمی، هدایتی است برای رشد و تعالی همة ابعاد 
وجــودی و گرایش های فطری فرد و در شــخصیت یکپارچة 
آدمــی تحقــق می یابد. تنــوع موضوعات دینی که شــامل 
موضوعات اعتقــادی، اخالقی، عرفانی، رفتر و آداب، ســلوم 
عبادی و برنامه های اجتماعی است از یک طرف و ساحت های 
وجودی انسان از طرف دیگر، تنوعی در روش ها ایجاد می کند 
کــه در آموزش های دیگر کمتر می توان ســراغ آن را گرفت. 
نگاهی مختصر به قرآن کریم، این تنوع در شیوه را به ما نشان 
می دهد. به کارگیری صحیح یک روش وقتی ممکن است که 
درک و توازنی درست میان موضوع و ساحتی از وجود انسان 
که بیشتر با آن موضوع درگیر است پدید آید. به همین جهت، 
انتخاب روش مناسب نیازمند شناخت دقیق موضوع و مخاطب 
است. اما از آنجا که هدف تعلیم وتربیت »رشد« انسان است و 
این رشد جز از طریق تالش و کوشش خود فرد میسر نیست، 
راهبرد جهت دهنده به روش ها و فنون یادگیری، راهبرد »تکیه 
بر عقل و قلب دانش آمــوز و رفتار اختیاری و از روی عقیدة« 
اوست. در این راهبرد، مخاطب با مجموعة توانایی ها، استعدادها 
و گرایش ها، مهارت ها و ویژگی های شخصی خود حضور دارد و 

از همة آن ها در جهت کمال خود بهره می برد.
این راهبرد با رویکرد انتخاب شــده در درس، یعنی رویکرد 
فطرت گرا، هماهنگ و متناسب اســت. البته انتخاب راهبرد 
فعال به معنی فرو کاستن نقش معلم و تبدیل وی از هدایت گر 
و راهنما به ابزاری در کنار سایر ابزارها نیست، زیرا در هدایت 
و تربیت، نقش الگویی معلم و تأثیرات انسانی و عاطفی وی بر 
یادگیرنده به مراتب عمیق تر از درس های دیگر است. بنابراین، 
فعال شــدن دانش آموز به معنی کم شدن نقش معلم نیست 
بلکه این راهبرد رســالت و مسئولیت وی را بیشتر می کند و 

نقش هدایت گری او را جدی تر می سازد.
با عنایت به مراتب فوق و با بهره مندی از قرآن کریم و سنت 
و ســیرة معصومین صلوات اهلل علیهم و نیــز تجربیات مراکز 
آموزشی، کاربرد هریک از روش ها و فنون در موضوعات مختلف 
دینی تعیین می گردد. زیرا هر روشی مناسب با آموزش موضوع 



43 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(

خاصی است و در آن زمینه کاربرد بیشتری دارد. البته برخی 
از روش ها می توانند به صورت تلفیقی به کار روند. به طور مثال، 
کسی که در یک بحث اخالقی، می خواهد از موعظه استفاده 
کند، در موعظة خود می تواند از پرســش و پاسخ، استدالل و 
یا داستان کمک بگیرد. در عین حال، این پیشنهادها معلم را 
برای به کارگیری ایــن روش ها در موضوعات مختلف محدود 
نمی کنــد، بلکه دبیر می تواند با اســتفاده از تجربه های خود 

روش هایی را ابداع کند و از آن ها در کالس بهره ببرد.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
ارزشیابی: کتاب به دو شــیوة مستمر و پایانی به شرح زیر، 

انجام می شود.
1. ارزشیابی مستمر: ارزش یابی مستمر دارای ویژگی های زیر 

است:
 این ارزش یابی جزئی از فرایند آموزش است.

 به فعالیت هایی منجر می شــود که طراحی مراحل بعدی 
آموزش را امکان پذیر می سازد.

 در تمام موضوعات درسی قابل اجراست.
 دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود ســهیم می سازد و 

توان خودارزیابی را در آنان تقویت می کند.
 معلم را قادر می ســازد تا به طــور منظم دانش آموزان را در 
فعالیت هــای گوناگــون زیرنظر بگیرد و عواملــی را که مانع 

پیشرفت آنان است شناسایی کند.
 معلــم را در فرایند تجربه اندوزی قرار می دهد و به او کمک 
می کند تا بتواند عالیق دانش اموزان را شناسایی کند و سطح 
فعالیت ها )ســادگی یا دشواری آن ها( و مفاهیم را به درستی 

بسنجد.
 معلم را قادر می ســازد تا از طریق ارزشــیابی های متناوب 
و یادداشت هایی که برمی دارد، اطالعات کافی برای ارزشیابی 

معتبر دانش آموز جمع آوری کند.
 ارزشیابی مستمر، دانش آموزان را در فعالیت های متفاوتی 
می سنجد که شــرایط سنجش آن ها یکسان نیست، اما نباید 
تصور شد این امر اعتبار قضاوت را خدشه دار می کند. معلم باید 
با درجه بندی فعالیت ها قضاوت نهایی را در خود انجام دهد و 

به تشخیص خود اعتماد کند.
باید دانست که ارتقای آموزش از طریق ارزشیابی مستمر به 

عوامل زیر وابسته است:
 بازخورد مؤثر دادن به دانش آموزان

 درگیر کردن مؤثر دانش آموزان در فرایند یادگیری
 استفاده از نتایج ارزشیابی در طراحی تدریس

 درک و توجه به تأثیر غیرقابل تردیدی که شــیوة سنجش 
و ارزشــیابی بر ایجاد عالقه و و اعتمادبه نفس در دانش آموزان 

دارد.
 توانا کردن دانش آمــوزان در ارزیابی خود و تصمیم گیری 

برای پیشرفت و ارتقا1.
بنابراین، ارزشیابی مســتمر بهترین ارزشیابی در این درس 
اســت که در دوره های تحصیلی پایین تــر به عنوان تنها نوع 
ارزشیابی مستمر با تکیه بر توانایی پاسخگوی به فعالیت های 
کالسی، مشارکت در گفت وگوا، پاسخ به سؤاالت پایانی کتاب 
و قرائت صحیح آیات کتاب است. شیوه نمره دهی در ارزشیابی 

مستمر به شکل زیر است:
قرائت صحیح آیات ابتدای درس: 4 نمره

انجــام فعالیت های داخــل درس )اعم از تدبــر در قرآن و 
فعالیت های مختلف کالسی( و پرسش از متن: 8 نمره

حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت وگوهای 
کالسی 5 نمره

پاسخ به سؤاالت بخش اندیشه و تحقیق 3 نمره

2: ارزشیابی پایانی: این ارزشیابی به صورت کتبی است شرح 
آن در ابتدای کتاب آمده است.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب:
راهنمای معلم، فیلم آموزشی

8. توصيه به دبيران
1. برای انس بیشــتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، در 
ابتدای هر درس آیاتی از قرآن آمده اســت. ده دقیقة ابتدای 

کالس را به قرائت آن اختصاص دهید.
2. ترجمه آیات ابتدای درس جهت آشــنایی دانش آموزان 
عالقمند به دانستن مفاهیم قرآنی قرار داده شده است. بنابراین 

آن را جزء درس به حساب نیاورید.
3. به طور کلی، درس تعلیمات دینی و قرآن وقتی نتیجه بخش 
خواهد بود که عرصة حضــور، فعالیت و خالقیت های فکری 
دانش آموزان باشد و شهامت اندیشیدن به آنان بدهد. بنابراین 
به شما توصیه می کنیم روش تدریس شما به گونه ای نباشند 
که دانش آموزان مجبور باشــند کتاب را چنــد بار بخوانند و 
حفظ کنند، بلکه برعکس، باید آن ها را به گفت وگو، استدالل، 

پرس وجو و تفکر انتقادی ترغیب سازد.

پی نوشت
1. طاهره رستگار، ارزشیابی در خدمت آموزش، ص 123



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(44

نام كتاب: عربی زبان قرآن)3( 
كد كتاب: 112206 

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری 
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: علوم تجربی و رياضیـ  فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها )اهداف( ساحت های تربيت كتاب:
 ساحت تربیتی )قرآن و معارف(

2. رويكرد كتاب: 
رویکرد برنامه درسی عربی براساس اسناد باالدستی عبارت 
اســت از »پرورش مهارت های زبانــی به منظور فهم عبارات و 

متون اسالمی و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارسی«.

3. مفاهيم اساسی كتاب: 
در این قســمت شما دبیران محترم باید در خصوص جدید 
یا مسبوق به ســابقه بودن کتاب و نیز ارتباط افقی )برقراری 
ارتباط بین مواد آموزشی دروس مختلف که باید دانش آموزان 
طی یک ســال تحصیلی آن ها را فرا گیرند( و ارتباط عمودی 
)تنظیم و توالــی مفاهیم و مهارت های یادگیری در یک مادة 
درسی طی ســال های مختلف( را برای دانش آموزان توضیح 

دهید.
در کتاب های نونگاشت عربی، نسبت به کتاب های پیشین، 
قواعد کمرنگ تر شده و فقط آن بخش از قواعد آمده است که 
در فهم متن تأثیر دارد؛ مانند:  یادگیری قواعد فعل های ماضی، 

مضارع، امر، نهی و مستقبل.
مطابق قانون، هدف آموزش زبان عربی فهم متن اســت؛ لذا 
مکالمه هدفی ثانویه و فرعی اســت و در کتاب درسی چندان 
بدان پرداخته نشده است و فقط به صورت غیرمستقیم آموزش 

آن وجود دارد.

4. مهارت های اساسی كتاب: 
چهار مهارت خواندن، نوشــتن، شــنیدن و ســخن گفتن 
مهارت هایی است که دانش آموزان باید در این درس بیاموزند 
با این توضیح که چنان که گفته شد مکالمه اهمیت کمتری 

نسبت به فهم متن دارد. 
در برنامه درسی ملی چنین آمده است: آشنایی با زبان عربی 
و مشــخصًا مهارت های چهارگانه زبانی یعنی خواندن، گوش 
کردن، نوشتن و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که 
دانش آموز را در درک معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومین 
علیهم السالم و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در 

تقویت زبان فارسی او هم مؤثر باشد.

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب:
 دانش آموزمحــوری در یادگیری راهبــرد اصلی یاددهی ـ 
یادگیری کتاب اســت. دانش آموز بایــد بخواند، ترجمه کند، 
درست بشنود و بتواند در حد نیاز چند عبارت ضروری مکالمة 
عربی را درست بر زبان آورد. در اینجا نقش معلم مدیر آموزشی 
است. یعنی معلم بر امر یادگیری دانش آموز نظارت و او را در 

این راه کمک می کند.

6. شيوة ارزشيابی كتاب: 
شیوة ارزشــیابی کتبی اســت. در بخش ارزشیابی مستمر 

آزمون روخوانی و مهارت شفاهی گنجانده شده است.

7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب: 
کتاب گویا، کلیپ های آموزشی، کتاب معلم.

8. توصيه ای به دبيران:
 تدریس باید در چارچوب کتاب درسی و تکیه بر متن محوری 
آن انجام شــود و از طرح مباحثی در قواعد که سودی در فهم 
متن ندارد مانند مبحث غیرمنصــرف، تطابق عدد و معدود، 

اعراب محلی و تقدیری و مانند این ها خودداری شود.
1. کتاب »عربی زبان قــرآن« پایة دوازدهم در چهار درس 
تنظیم شــده اســت و هر یک از درس ها را می توان در چهار 
جلســة آموزشــی تدریس کرد. فرصت آزاد را می توان برای 
آزمون و تقویت مهارت شناخت فعل های ماضی، مضارع و... و 

نیز تقویت مهارت شفاهی زبان قرار داد.
2. متن درس اول راجع به دین و دینداری است. دانش آموز 
در این درس با یک متن دینیـ  تاریخی آشنا می شود. نه تنها 
در متن درس اول، بلکه در همة متون سعی بر آن بوده است 
که عبارات و متون کوتاه باشد تا به همراه بخش درک مطلب 

در یک جلسه قابلیت تدریس داشته باشد.
، َلْیَت،  ، لِکنَّ ، َکأنَّ ، أنَّ قواعــد درس اول دربارة حــروف »إنَّ
« در زبان عربی است. دانش آموز تنها با معانی مختلف این  َلَعلَّ
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کلمات آشنا می شــود و لذا تشخیص اسم و خبر این حروف 
هدف آموزشی کتاب نیست. همین که دانش آموز این عبارت ها 
را درســت می خواند و معنایش را می فهمد کافی است. درس 
عربی برای دانش آموز رشــتة ریاضی و تجربی عمومی است و 

نیازی به بسیاری از مباحث ندارد.
معنای حرف »ال« در جمالتی مانند »ال رجل فی الّدار.« نیز 
آموزش داده شده اســت؛ اما آموزش اعراب اسم پس از »ال« 
و جزئیات بحث و تشــخیص خبر آن از اهداف نیســت. فقط 
دانستن معنای عبارات دارای این حرف مدنظر است. همچنین 

دانش آموز باید بتواند انواع »ال« را از هم تشخیص دهد.
3. موضوع متن درس دوم ماجرای یک سفر حج است. این 
متن برای دانش آموزان می تواند جالب و خواندنی باشــد، زیرا 
عالوه بر اینکه آموزش غیرمســتقیم مکالمه است، به موضوع 

مهم سفر معنوی حج، یعنی زیارت مکه و مدینه می پردازد.
قواعد درس دوم دربارة »قید حالت یا حال« است. در بخش 
»قید حالت یا حال« تالش شده است که مهم ترین مطالب در 
این زمینه تدریس شود و از طرح مباحثی که برای دانش آموز 
کاربردی نیست خودداری شــود. توضیحات کتاب به صورت 
خودآموز اســت تا اگر به هر دلیل دانش آموز غیبت داشت یا 
درس را متوجه نشد خودش درس را بخواند و قواعد را بیاموزد. 

اما در هر حال دانش آموز بی نیاز از دبیر نیست. 
4. متن درس سوم از نویســندة نامدار مصر و جهان اسالم 
»عباس محمــود العّقاد« به نام »الکتب طعام الفکر« اســت. 
این متن به منظور ایجاد تنوع در متون درســی و آشنایی با 
یکی از نویسندگان سرشناس عرب در کتاب درج  شده است. 
شرح حال این نویسنده به دانش آموز درس زندگی می دهد. او 
کسی است که بر اثر دشواری های زندگی تنها مدرسة ابتدایی 
را خوانده است؛ اما سرانجام یکی از نویسندگان توانمند جهان 
اسالم شده است. از ســوی دیگر آوردن متنی از نویسنده ای 
مصری در جهت ایجاد دوســتی میــان دو ملت بزرگ جهان 

اسالم است. واژگان و عبارات متن در اوج زیبایی هستند.
محتوای درس ســوم دربارة کتاب و کتاب خوانی به شیوه ای 
جذاب و کم نظیر اســت. به منظور کاستن از واژگان جدید و 
مطابقت متن با ساختارهای آموزش داده شده، متن این درس 
با دخل و تصرف نوشته شــده است. متن اصلی از نظر تعداد 
واژگان و نیز ســاختار درسی دشواری هایی داشت که مؤلفان 
کوشــیدند در آن اصالحاتی مطابــق آموخته های دانش آموز 
انجام دهند و از تعداد کلمات دشــوار آن بکاهند. قواعد درس 
ســوم دربارة استثناء و اسلوب حصر اســت. در کتاب درسی 
هرچند قاعدة اسلوب استثناء و حصر با هم آمده اند؛ اما اسلوب 
حصر از مبحث اسلوب استثناء مجزا شده است. دانستن اعراب 

مستثنی از اهداف کتاب نیست.
5. موضــوع متن درس چهارم، شــعر زیبای شــاعر نامدار 
»فرزدق« دربارة حضرت امام سجاد)ع( است. این شعر افزون 
بر بار ارزشی و معنوی، به لحاظ ادبی نیز زیبایی خاصی دارد.

قواعد درس چهارم دربارة مفعول مطلق اســت. در مفعول 
مطلق همانند دروس قبلی هدف شــناخت این ساختارها به 

منظور ترجمة صحیح است.

نام كتاب: عربی، زبان قرآن 3
كد كتاب: 112207

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايسـتگی ها )اهداف( سـاحت های تربيت كتاب: 
سـاحت تربیتی )قـرآن و معارف(

2. رويكرد كتاب:
 رویکرد برنامه درسی عربی براساس اسناد باالدستی عبارت 
اســت از »پرورش مهارت های زبانــی به منظور فهم عبارات و 

متون اسالمی و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارسی«.

3. مفاهيم اساسی كتاب:
 در این قســمت شــما دبیران محترم در خصوص جدید یا 
مســبوق به ســابقه بودن کتاب و نیز ارتباط افقی )برقراری 
ارتباط بین مواد آموزشی دروس مختلف که باید دانش آموزان 
طی یک ســال تحصیلی آن ها را فراگیرند( و ارتباط عمودی 
)تنظیم و توالــی مفاهیم و مهارت های یادگیری در یک ماده 
درسی طی سال های مختلف( برای دانش آموزان توضیح دهید.

در کتاب های نونگاشت عربی، نسبت به کتاب های پیشین، 
قواعد کمرنگ تر شده و فقط آن بخش از قواعد آمده است که 
در فهم متن تأثیر دارد؛ مانند: یادگیری قواعد فعل های ماضی، 
مضارع، امر، نهی و مستقبل. کتاب عربی رشتة  ادبیات و علوم 
انســانی، از نظر متون کاماًل با کتاب رشته های ریاضی فیزیک 
و علوم تجربی متفاوت اســت. در بخــش قواعد نیز هرچند 
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مشترکاتی وجود دارد اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. در کتب 
قبلی عربی رشــتة علوم انسانی ساعات عربی چهار ساعت در 
هفته بود، امــا در کتاب جدید مطابق مصوبه شــورای عالی 

آموزش وپرورش به دو ساعت تقلیل یافته است؛ 
مطابق قانون، هدف آموزش زبان عربی فهم متن اســت؛ لذا 
مکالمه هدفی ثانویه و فرعی اســت و در کتاب درسی چندان 
بدان پرداخته نشده است و فقط به صورت غیرمستقیم آموزش 

آن وجود دارد.

4. مهارت های اساسی كتاب:
 چهار مهارت خواندن، نوشــتن، شــنیدن و ســخن گفتن 
مهارت هایی است که دانش آموزان باید در این درس بیاموزند 
با این توضیح که چنان که گفته شد مکالمه اهمیت کمتری 

نسبت به فهم متن دارد.
در برنامه درسی ملی در این  باره چنین آمده است: »آشنایی 
با زبان عربی و مشــخصًا مهارت هــای چهارگانه زبانی یعنی 
خواندن، گوش کردن، نوشتن و سخن گفتن در این حوزه به 
میزانی است که دانش آموز را در درک معنای آیات قرآن کریم، 
کالم معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و 
در تقویت زبان فارسی او هم مؤثر باشد.« به همین دلیل شاهد 
مثال های این کتاب بیشتر از قرآن و حدیث انتخاب شده است.

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب:
 دانش آموزمحــوری در یادگیری راهبــرد اصلی یاددهی ـ 
یادگیری کتاب اســت. دانش آموز بایــد بخواند، ترجمه کند، 
درست بشنود و بتواند در حد نیاز چند عبارت ضروری مکالمة 
عربی را درست بر زبان آورد. در اینجا نقش معلم مدیر آموزشی 
است، یعنی معلم بر امر یادگیری دانش آموز نظارت و او را در 

این راه کمک می کند.

6. شيوة ارزشيابی كتاب: 
شیوة ارزشــیابی کتبی اســت. در بخش ارزشیابی مستمر 

آزمون روخوانی و مهارت شفاهی گنجانده شده است.

7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب:
 کتاب گویا، کلیپ های آموزشی، کتاب معلم.

8. توصيه ای به دبيران:
 تدریــس باید در چارچوب کتاب و تکیه بر متن محوری آن 
انجام شــود و از طرح مباحثی در قواعد که ســودی در فهم 
متن ندارد مانند مبحث غیرمنصــرف، تطابق عدد و معدود، 
اعراب محلی و تقدیری و مانند این ها خودداری شــود. اگر بنا 

به تخصصی بودن درس عربی از طرف مدرســه ساعت اضافه 
به شــما داده شد توصیه ما این اســت که این زمان را صرف 

مهارت های شفاهی زبان کنید.
1. کتــاب »عربی زبان قرآن« پایــة دوازدهم در پنج درس 
تنظیم شده است و هر درس  را می توان در سه یا چهار جلسة 

آموزشی تدریس کرد. 
2. متن درس اول اشعاری منسوب به حضرت علی)ع( است.

 ، ، لِکنَّ ، َکأنَّ ، أنَّ قواعد درس اول دربــارة کاربرد حروف »إنَّ
« در زبان عربی است. دانش آموز تنها با معانی مختلف  َلْیَت، َلَعلَّ
این کلمات آشنا می شــود و لذا تشخیص اسم این حروف در 
حالت ضمیر و خبر نیز در حالت فعل آموزش داده نشده؛ بلکه 
تشــخصیص اسم فقط در حالت اسم ظاهر آموزش داده شده 

است.
قواعــد حرف »ال« در جمالتی ماننــد »ال رجل فی البیت.« 
نیز آموزش داده شده است؛ آموزش اعراب اسم پس از »ال« و 
تشخیص خبر آن از اهداف است؛ اما اینکه اسم »ال« مبنی بر 
فتح اســت آموزش داده نشده است. دانش آموز می خواند اسم 
پس از »الی نفی جنس« بدون ال و مفتوح اســت. دانســتن 
معنای عبــارات دارای ایــن حرف مدنظر اســت. همچنین 

دانش آموز باید بتواند انواع »ال« را از هم تشخیص دهد.
3. موضوع متن درس دوم داستان آلفرد نوبل است و می تواند 
برای دانش آموزان جذاب و خواندنی باشــد. نتیجه گیری متن 
درس مهم است. هر متنی باید تأثیری بر دانش آموز بگذارد و 

پیامی داشته باشد.
قواعد درس دوم دربارة »حال« است. در بخش »حال« سعی 
شده اســت که مهم ترین مطالب آموزش داده شود و از طرح 

مباحث کم اهمیت در این زمینه خودداری شده است.
4. موضوع متن درس سوم سه داستان کوتاه تاریخی است. 
دانش آموزان اصواًل از خواندن داســتان و متون تاریخی لذت 
می برند. قواعد درس سوم دربارة استثناء و اسلوب حصر است. 
در کتاب درســی هرچند قاعدة اسلوب استثناء و حصر با هم 
آمده اند اما اسلوب حصر از مبحث اسلوب استثناء تفکیک شده 
است. سعی شده است در حوزة تصویر از مناسب ترین تصاویر 

استفاده شود.
5. موضــوع متن درس چهارم دربارة نظام طبیعت اســت. 
موضوعی بسیار مهم که هرچه آگاهی دانش آموز در این مورد 
بیشتر شود سودمندتر است، از جمله تذکر دربارة حفاظت از 
محیط زیست که همواره شایسته و بایسته است. در صفحه آرایی 
کتاب مالحظه شرایط سنی دانش آموز شده است و هدف این 

بوده است که کتاب جذاب و گیرا باشد.
قواعد درس چهارم دربارة مفعول مطلق است. همانند دروس 
قبلی هدف در مفعول مطلق شناخت این ساختارها به منظور 

ترجمة صحیح است.
6. موضوع متن درس پنجم شعر زیبای »یا الهی« است. متن 
این درس کوتاه است، در عوض تمرین دوم آن طوالنی است. 
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دانش آموزان می توانند شعر درس را حفظ کنند و در یک کار 
گروهی در کالس درس سرود آن را اجرا کنند.

قواعد درس پنجم دربارة اسلوب نداست. در بخش اسلوب ندا 
فقط مهم ترین مطالب در این بخش تدریس شده است.

نام كتاب: عربی، زبان قرآن 3
كد كتاب: 112208

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: علوم و معارف اسالمی
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. شايستگی ها )اهداف( ساحت های تربيت كتاب: 
ساحت تربیتی )قرآن و معارف(

2. رويكرد كتاب:
 رویکرد برنامه درسی عربی براساس اسناد باالدستی عبارت 
اســت از: »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و 

متون اسالمی و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارسی«.

3. مفاهيم اساسی كتاب: 
در این قســمت شما دبیران محترم باید در خصوص جدید 
یا مسبوق به ســابقه بودن کتاب و نیز ارتباط افقی )برقراری 
ارتباط بین مواد آموزشی دروس مختلف که باید دانش آموزان 
طی یک ســال تحصیلی آن ها را فرا گیرند( و ارتباط عمودی 
)تنظیم و توالــی مفاهیم و مهارت های یادگیری در یک ماده 
درسی طی ســال های مختلف( را برای دانش آموزان توضیح 

دهید.
هرچند در کتاب های نونگاشــت عربی سایر رشته ها قواعد 
کمرنگ تر از گذشته است اما در رشته علوم و معارف اسالمی 

این وضعیت متفاوت است.
در کتاب هــای عربی ســابق دانش آموزان از ســال اول تا 

پیش دانشگاهی بیست ساعت در هفته درس عربی داشتند اما 
در نظام جدید، با تصویب جدول ســاعات و دروس در شورای 
عالی آموزش وپرورش این زمان به ده ساعت تقلیل یافت. اما از 
آنجا که درس عربی این رشته، مطابق مصوبة تأسیس مدارس 
معارف، باید در حد پایه دوم حوزه باشد لذا بخش قواعد کتاب 
عربی رشــته معارف از رشته های دیگر بیشتر است و تمامًا به 
زبان عربی است. در حالی که در سایر رشته ها به زبان فارسی 
است. ضمنًا به دلیل حجیم بودن بخش قواعد بخش مکالمه 
در کتاب گنجانده نشده است، هرچند قسمت هایی در متون 
وجود دارد که آن ها را می توان به نحوی به مکالمه ربط داد؛ اما 

این ارتباط غیرمستقیم است.
4. مهارت های اساســی کتاب: چهار مهارت خواندن، 
نوشتن، شنیدن و تاحدودی سخن گفتن مهارت هایی است که 
دانش آموزان باید در این درس بیاموزد. در برنامه درسی ملی 
در این  باره چنین آمده است: »آشنایی با زبان عربی و مشخصًا 
مهارت های چهارگانه زبانی یعنی خواندن، گوش کردن، نوشتن 
و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که دانش آموز را در 
درک معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومین و متون دینی 
و فرهنگ اســالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او هم 
مؤثر باشد.« به همین دلیل شاهد مثال های کتاب درسی عربی 
بیشتر از قرآن و حدیث است، به ویژه در رشتة علوم و معارف 
اسالمی که دانش آموزان بیشتر با قرآن و حدیث سروکار دارند.

5. راهبردهــای یاددهــی ـ یادگیــری کتــاب: 
دانش آموزمحــوری در یادگیــری راهبرد اصلــی یاددهی ـ 
یادگیری کتاب اســت. دانش آموز بایــد بخواند، ترجمه کند، 
درست بشنود و بتواند در حد نیاز چند عبارت ضروری مکالمه 
عربی را درست بر زبان آورد. نقش معلم مدیر آموزشی است، 
یعنی معلم بر امر یادگیری دانش آموز نظارت و او را در این راه 

کمک می کند.
6. شیوة ارزشیابی کتاب: شــیوه ارزشیابی کتبی است. 
در بخش ارزشیابی مستمر آزمون روخوانی و مهارت شفاهی 

گنجانده شده است.
7. مواد آموزشی مورد نیاز برای تدریس کتاب: کتاب 

گویا، کلیپ های آموزشی، کتاب معلم )در صورت تألیف(
8. توصیه به دبیران: مطلقًا الزم نیست بیشتر از مطالب 
ارائه شده در کتاب درسی توضیح دهید. همین مطالب کتاب 
کفایت می کند. بخش های ســتاره دار کتاب درسی به منظور 
رعایت سرفصل پایه دوم حوزه است. اگر زمان کافی در اختیار 
دارید خوب است آن ها را تدریس کنید، در غیر این صورت آن 
را برعهدة خود دانش آموزان بگذارید تا دچار مشــکل کمبود 

وقت نشوید.
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نام كتاب: فيزيك 3؛
كد كتاب: 112244 و 112209

دورة تحصيلي: دوم متوسطه نظري
پاية تحصيلي: دوازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي ـ فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته براي رشته 

رياضي ـ فيزيك و 3 ساعت در هفته براي رشته علوم 
تجربي.

1. شايستگي ها و اهداف كتاب
این كتاب به گونه اي تدوین شده است كه دانش آموز بتواند: 

الف. نظام مندي طبیعت را براساس درك و تحلیل مفاهیم، 
الگوها و روابط بین پدیده هاي طبیعي كشــف و گزارش كند 
و نتایج آن را براي حل مســائل حال و آینده در ابعاد فردي و 

اجتماعي در قالب ایده یا ابزار ارائه دهد و به كار گیرد. 
ب. بــا درك ماهیــت، روش و فرایند علــم تجربي، امكان 
به كارگیري این علم را در حل مســائل زندگي )حال و آینده( 
تحلیل كند و در عین حال محدودیت هاي علوم تجربي را در 

حل این مسائل گزارش كند.
پ. با اســتفاده از منابع علمي معتبــر و بهره گیري از علم 
تجربــي، ایده هایي مبتني بــر تجارب شــخصي خود براي 
مشاركت در فعالیت هاي علمي ارائه دهد و در این فعالیت ها با 

حفظ ارزش ها و اخالق علمي مشاركت كند.

2. رويكرد كتاب
رویكرد ســازماندهي محتوا در این كتاب ارائه متن به روش 
فعال و درگیر كردن دانش آموز اســت. در این ســازماندهي 
اصالت با موقعیت ها و زمینه هاي كاربردي در زندگي است كه 
مي توان در آن ها موضوع هاي مرتبط با فیزیك را آموزش داد و 
یادگیري را معنادارتر و جذاب تر كرد. به همین دلیل از تعداد 
زیادي پرســش، فعالیت، تمرین، آزمایش و ... اســتفاده شده 
اســت. البته از نظر متن، محتوا تصویرمحور است و بر همین 

اساس تصویرها، نمودارها و شكل هاي گوناگوني براي تسهیل 
آموزش انتخاب شده است.

همچنیــن رویكرد نهان این كتاب مبتني بر آن اســت كه 
فیزیك علمي تجربي است و هیچ نظریه اي در آن نمي تواند به 
عنوان حقیقت پایاني و غایي مطرح شــود. به عبارتي، همواره 
این امــكان وجود دارد كه مشــاهده ها و آزمایش هاي جدید 

ایجاب كنند كه یك نظریة فیزیكي بازنگري و حتي رد شود.

3. مفاهيم اساسي كتاب
این كتاب از سه بخش اساسي مكانیك، موج و فیزیك جدید 

و مفاهیم مرتبط با هر یك تشكیل شده است. 
بخش مكانیك، از مباحث حركت، دینامیك و حركت دایره اي 
یكنواخت تشكیل شده است كه دانش آموزان با مقدمات برخي 
از این مباحث در علوم نهم و فیزیك 1 آشــنا شده اند. ضمنًا 
بخشي از مطالب ریاضي مرتبط در سال هاي قبل آموزش داده 
شده است و بخشي نیز در سال جاري آموزش داده خواهد شد. 
در این فصل ها از مشــتق و تجزیه نیروها استفاده نمي شود و 
نیروها در یك راستا و عمود برهم مورد بررسي قرار مي گیرند؛ 

و حركت نیز فقط در مسیر مستقیم بررسي مي شود.
بخــش موج، از مباحث حركت نوســاني )بدون معادله هاي 
سرعت، شتاب و ...(، امواج مكانیكي )شامل امواج فنر، صوتي 
و ...( و امواج الكترومغناطیســي و نیــز برهم كنش هاي امواج 
كه به پدیده هایي مانند بازتاب، شكســت، پراش و تداخل و ... 
مي انجامد، تشكیل شده است. بخشي از دانش مورد نیاز اولیه 
این بحث در علوم دورة اول متوســطه و بخشي نیز در مبحث 
فیزیك 3 فصل حركت و دینامیك و بخشي دیگر شیمي سال 

دهم مطرح شده است.
بخــش فیزیك جدید، از مباحث فیزیك اتمي )شــامل اثر 
فوتوالكتریــك، طیف خطي، مدل هاي اتمي و لیزر( و فیزیك 
هسته اي )ساختار هســته، پرتوزایي طبیعي، واپاشي پرتوزا و 
نیمه عمر،  شكافت هسته اي و ...( تشكیل شده است. بخشي از 
دانش مورد نیاز اولیه این بحث در علوم دورة اول متوســطه و 

بخشي نیز در درس شیمي سال دهم، مطرح شده است.
الزم به ذكر اســت كه محتواي مطرح شده مربوط به كتاب 
درسي رشتة ریاضيـ  فیزیك است و دانش آموزان رشتة علوم 

تجربي حدود 25 درصد محتواي كمتري را خواهند خواند. 

4. مهارت های اساسی كتاب
مهــارت اساســي در این كتــاب، چگونگــي به كارگیري 
روش علمي اســت. روش علمي خــود داراي خرده مفاهیم و 
اجزایي چون مشاهده، اندازه گیري، طراحي و انجام آزمایش،  
مدل سازي، كنترل متغیر، محاسبه، مشاهده و مقایسه، تحلیل 

و نتیجه گیري، گزارش، قضاوت، و حل مسئله است. 
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5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
راهبرد اكتشــافي و تعاملي راهبرد اصلي در آموزش محتواي 
این كتاب اســت. براي این منظــور از عنوان هاي گوناگون ارائة 
مانند »تصاویر و پرسش هاي درگیركننده در ابتداي هر بخش 
از آموزش، فعالیت هاي ذهني و عملي، پرسش، تمرین، آزمایش، 
تاریخ علم، خوب اســت بدانید، تصویرهاي آموزشــي و ...« در 

طراحي، تدوین و تألیف محتوا استفاده شده است.
انتظار مي رود موضوع هاي درســي در كالس به گونه اي طرح 
شــود كه اكثر دانش آموزان در فرایند آموزش و یادگیري درگیر 
شوند و مهارت هاي علمي و عملي آن ها رشد یابد. آن ها همچنین 
باید چگونگي آموختن و مهارت برخورد با یك پدیده و پیمودن 

مراحلي را كه به شناسایي آن پدیده مي انجامد، فرا گیرند.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
به فرایند جمــع آوري اطالعات از آموخته هاي دانش آموزان 
و قضاوت در مورد آن ها )تفســیر دانش ها، تفسیر مهارت ها، 
تفسیر نگرش ها و به طور كلي افزایش شایستگي ها( ارزشیابي 

مي گویند. 
ارزشیابي دو گونه است؛ فرایندمحور )مستمر( و نتیجه محور 
)پایاني(. از آنجا كه آزمون پایاني این كتاب به صورت امتحان 
نهایي برگزار مي شــود، ضروري اســت رویكرد جدید كتاب 

درسي در طراحي آزمون مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد مي شود كه در هر دو نوع ارزیابي مستمر و پایاني، 
انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گیرد. جدول زیر فهرستي 

از این انتظارات و سهم آن ها در این آزمون را نشان مي دهد. 

پایانیمستمرانتظارهاي عملکردیردیف
3ـ41ـ2طراحی آزمایش، تحلیل و تفسیر آزمایش1

2
اجرای آزمایش، ثبت داده ها، نتیجه گیری 

و ارائه گزارش
ـ4ـ2

3
تجزیه و تحلیــل داده ها، رســم نمودار، 

نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و ...
4ـ42ـ2

4
انجــام تحقیــق و جمــع آوری اطالعات 
)طراحی، اجــرا، ثبت داده هــا، تجزیه و 

تحلیل، ارائه گزارش(

ـ3ـ2

5

مشــارکت و تعامــل در فراینــد آموزش 
)انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، 
مشارکت در بحث های گروهی، کنجکاوی 

علمی و طرح پرسش های مفهومی(

ـ6ـ4

6
پاسخ به پرســش های مفهومی )کاربرد، 

استدالل و قضاوت(
7ـ34ـ1

10ـ38ـ2توانایی حل پرسش های محاسباتی7

8
حل مسائل در شــرایط جدید )کاربرد و 

استدالل(
3ـ1ـ

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
كتاب معلم نونگاشــت و كتاب هــاي راهنماي تدریس هاي 
فیزیك كه قباًل در گروه فیزیك تهیه شــده است. فیلم هاي 
گردآوري شده توسط گروه، سایت گروه فیزیك، نرم افزارهاي 

آموزشي مفید

8. توصيه به دبيران
بــه همكاران و دبیران گرامــي توصیه مي كنیم كه پیش از 
تدریس، محتواي كتاب را به دقت مطالعه كنند؛ به گونه اي كه 
با این مطالعه بتوانند در خصوص موارد زیر به درســتي اظهار 

نظر نمایند:
é محتواهاي حذف شده نســبت به كتاب هاي قبلي كدام 

است؟
é چه بخشــي از محتواهاي كتاب هــاي قبلي كه مرتبط با 

عنوان فصل است نباید تدریس شود. 
é رویكــرد جدید كتاب در خصوص ســازماندهي محتوا و 

ترتیب و توالي مطالب چیست؟
é تا چه میزان مي توان محتواي كتاب را بســط و گسترش 

داد؟
é محتــواي اصلي و فرعــي در هر فصل كــدام موضوع ها 

هستند؟
é هر فصل را چگونه مي توان به واحدهاي یادگیري معیني 

تقسیم كرد و مطابق با زمان پیش برد؟
ضمنًا یادآور مي شویم كه كتاب هاي كمك آموزشي موجود 
در بازار را مالك آموزش محتوا و گســترش كتاب درسي قرار 
ندهید، زیرا امتحان این درس نهایي اســت و صرفًا محتواي 

كتاب درسي باید مالك آموزش و ارزشیابي قرار گیرد. 
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نام كتاب: شيمی 3
كد كتاب: 112210

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: علوم تجربی و رياضیـ   فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. شايستگی ها )اهداف( ساحت های تربيت كتاب
الف. نظام مندی طبیعت را براســاس درک و تحلیل مفاهیم، 
الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و گزارش می کند و 
نتایج آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی 

در قالب ایده یا ابزار ارائه می دهد/ به کار می گیرد )مستقیم(.
ب. بــا ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران 
در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای ســالم را انتخاب 

می کند/ گزارش می کند/ به کار می گیرد )پشتیبان(.
ج. بــا درک ماهیــت، روش و فرایند علــم تجربی، امکان 
به کارگیری این علم را در حل مســائل واقعی زندگی )حال و 
آینده(، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را 

در حل این مسائل گزارش می کند )مستقیم(.
د. با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، 
می تواند ایده های مبتنی بر تجارت شــخصی، برای مشارکت 
در فعالیت های علمی ارائه دهــد و در این فعالیت ها با حفظ 

ارزش ها و اخالق علمی مشارکت کند )مستقیم(.

2. رويكرد كتاب
رویکرد ســازمان دهی محتوا، زمینه محور، تماتیک و زیست 
فناورانه است. در این سازمان دهی اصالت آموزش با موضوعات 
تخصصی نیست بلکه اصالت با موقعیت ها و زمینه های زندگی 
اســت که در بافتار آن ها می توان شیمی و موضوعات مرتبط 
بــا آن را آموزش داد و یادگیری را معنادارتر و جذاب تر نمود. 
محتوا تصویر محور است و بر همین اساس تصویرها، نمودارها 
و شکل های گوناگونی برای تسهیل آموزش انتخاب شده است.

3. مفاهيم اساسی كتاب
الف: مفاهیم اساسی/ خرده مفاهیم )مربوط به حوزه، 

از سایر حوزه ها(
واحد ســازنده: اجزا، انواع، ســاختارـ  مولکــول و یون، 

دگرشکل ها، چندسازه ها
رفتار و عملکرد: واکنش پذیری مواد آلی، رفتار مواد با نور

برهم کنش ها: واکنش های مواد آلــی با یکدیگر، واکنش 
اسیدها با بازها

تغییر، پایداری، زمان: سرعت واکنش، تعادل، خوردگی، 
بهبود خواص ماده

تغییر و اندازه گیری: درصد خلوص، بازده درصدی، اقتصاد 
اتمی، استوکیومتری در مقیاس صنعتی

»مولکول ها در خدمت سالمت و تندرستی«
é واحد سازنده: اجزا، انواع، ساختارـ  اتم، مولکول  اسیدهای 

چرب، استرها، چربی ها، اسیدها و بازها
é رفتار و عملکرد: واکنش پذیری استرها، خاصیت اسیدی 
و بازی، رفتار مولکول ها در برابر نور، رفتار مولکول ها در بدن، 

رفتار محلول بافر، رفتار محلول ها
é برهم کنش ها و الگوها: واکنش اسیدها با بازها، واکنش 
اســترها با آب در محیط اســیدی و بازی، واکنش اسیدها با 

الکل ها
تعادلــی،  اندازه گیــری: واکنش هــای  تغییــر و   é
اســتوکیومتری در تولید فراورده های پرمصرف، ســرعت 

واکنش های تعادلی

شیمی در خدمت رفاه
é انرژی: انرژی پتانســیل و جنبشــی در مــواد، راه های 

آزادسازی انرژی مواد
é تغییر، پایداری،زمان: خوردگی فلزات، راه های تغییر و 

ماندگاری مواد
é تغییر و اندازه گیری: اندازه گیــری تغییر جرم، حجم 
و مول در واکنش های الکتروشــیمیایی درصد خلوص، بازده 
درصدی، اقتصاد اتمی، اســتوکیومتری در تولید انرژی و مواد 

شیمیایی مؤثر بر آفت های کشاورزی و...
é رفتار و عملکرد: رفتار مــواد در برابر انرژی الکتریکی، 

سری الکتروشیمیایی، رفتار مواد روی جانداران
é برهم کنش ها: انواع واکنش های الکتروشیمیایی

»شیمی، هنر، زیبایی و ماندگاری« 
é واحد ســازنده: اجزا، انواع و ساختار ترکیب های یونی، 

چندسازه ای ها و مواد هوشمند، انواع جامدها و رنگدانه ها
é رفتــار و عملکرد: واکنش پذیری و رفتــار مولکول ها، 

واکنش پذیری انواع مواد آلی و مواد معدنی 
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»عملکرد مواد در مقیاس نانو و ماکرو، رفتار مواد در 
برابر نور، شکل هندسی و رفتار مواد«

é برهم کنش ها: انواع واکنش های آلی و معدنی
é تغییر و اندازه گیری: درصد خلــوص، بازده درصدی، 

اقتصاد اتمی، استوکیومتری سنتز رنگدانه ها، ماندگاری مواد
é الگوها: رفتار تناوبی مولکول ها، قواعد واکنش پذیری مواد

»چالش های زندگی و راهکارهای شیمی«
é واحد ســازنده: اجزا، انواع و ســاختار دگر شــکل ها، 

آالینده های هوا و آب
é رفتار عملکرد: رفتار مواد در برابر نور، اثر دما و کاتالیزگر 

روی رفتار مواد
é تغییر و اندازه گیری: درصد خلــوص، بازده درصدی، 
اقتصاد اتمی، اســتوکیومتری سنتز مواد در مقیاس صنعتی، 

خام فروشی، فراوری مواد
é برهم کنش ها: اثر مواد اندام های بدن، واکنش های مواد 

آلی، اثر مواد روی محیط زیست، واکنش مواد در محیط آب

4. مهارت های اساسی كتاب
مهارت  اساسی: به کارگیری روش علمی

é دانش آموز می تواند پژوهشی را طراحی کند و با به کارگیری 
روش علمی آن را اجرا کرده و براســاس نتایج به دست آمده، 

راه حلی برای مسئله موردپژوهش پیشنهاد نماید؛
é نمونه هایی از یافته های علمی را گزارش/ تحلیل کند که به 

تغییر فرضیه های قبلی انجامیده است، 
é نسبت به یافته ها و تصمیم های مبتنی بر علم که بر زندگی 
)خود، دیگران و محیط( تأثیرگذار سات براساس اصول اخالقی 

قضاوت کند.
خرده مهارت ها: حل مسئلهـ  طراحی آزمایشـ  مشاهدهـ  

گزارشـ  اندازه گیری

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
راهبرد اصلی در آموزش محتوای این کتاب راهبرد اکتشافی 
و تعاملی اســت. برای این منظور از روش های گوناگون ارائه 
مانند با هم بیندیشیم، پیوند با ریاضی، پیوند با صنعت، پیوند با 
زندگی، فکر کنید، کاوش کنید، خود را بیازمایید، آیا می دانید 

در طراحی، تدوین و تألیف محتوا استفاده شده است.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
ارزشیابی این کتاب ترکیبی از رویکرد فرایندمحور )مستمر( 
و رویکرد نتیجه محور )پایانی( است که به صورت عملکردی و 
قلم کاغذی برگزار می شــود. از آنجایی که آزمون پایانی این 
کتاب به صورت امتحان نهایی برگزار می شود، ضروری است 

این رویکرد در طراحی آزمون ها مورد توجه قرار بگیرد.

»توصیه ها و محدوده  طرح پرسش ها در آزمون« 
محاسبات کمی و عددی در هر آزمون بین 30 تا 35 درصد 

از نمره کل آزمون را شامل می شود، 
آیا می دانید، تفکر نقاد و در میان تارنماها مشمول ارزشیابی 

نمی شود؛
در صورت پرســش، داده های حافظه  محور و موردنیاز ارائه 

شود؛
پیوست بودن جدول تناوبی در آزمون ضروری است؛

پیشــنهاد موکد می شود پرســش هایی را طراحی کنید که 
مرتبط با زندگی و صنعت باشد و این پرسش ها حاوی اطالعات 
و داده هایی درباره مفاهیم درســی موجود در کتاب می شد تا 
براساس آن، پرسش های مفهومی و با سطوح باالی ارزشیابی 

طرح کنید،
در محاســبات کمی و عددی معادله شیمیایی موازنه شده 

داده شود؛
رسم آرایش الکترونی فقط تا عنصر شمار 36 جدول تناوبی 

مجاز است؛
حفظ کردن نام ترکیب های آلــی و نامگذاری آن ها اهداف 
آموزشی کتاب نیست و نباید در آزمون ها مورد ارزشیابی قرار 

بگیرد.
پیشنهاد می شود در ارزیابی های مستمر و پایانی، انتظارات 
عملکردی مورد توجه قرار گیرد. جدول زیر فهرســتی از این 

انتظارات و سهم آن ها در این آزمون نشان می دهد.

پایانیمستمرانتظارات عملکردیردیف

3-41-2طراحی آزمایش1

2
اجــرای آزمایــش، ثبــت داده هــا، 

نتیجه گیری و ارائه گزارش
2-4-

3
تجزیه و تحلیل داده ها، رســم نمودار، 

نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و...
2-42-4

4
انجام تحقیق و جمــع آوری اطالعات 
)طراحــی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و 

تحلیل، ارائه گزارش(
2-3-

5

فراینــد  در  تعامــل  و  مشــارکت 
آموزش )انجــام فعالیت های عملی و 
بحث های  در  مشارکت  آزمایشگاهی، 
گروهــی، کنجکاوی علمــی و طرح 

پرسش های مفهومی(

4-6-

6
پاســخ به پرس های مفهومی )کاربرد، 

استدالل و قضاوت(
1-34-7

8-36-2توانایی حل پرسش های محاسباتی7

8
حل مسائل در شرایط جدید )کاربرد 

و استدالل(
-1-3
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7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب
کتــاب معلم نونگاشــت و کتاب های معلم شــیمی قبلی، 

فیلم های گردآوری و مونتاژ شده توسط گروه

8. توصيه به دبيران
به همــکاران و دبیران گرامی توصیــه می کنم که قبل از 
تدریــس یک بار کتاب را به طور دقیق مطالعه کنند تا بتوانند 

رد خصوص موارد زیر به درستی اظهارنظر کنند: 
اطالع از محتوای حذف شده نسبت به کتاب های قبلی؛

اطالع بر بخشی از محتواهای کتاب های قبلی که مرتبط با 
عنوان فصل است و نباید تدریس شود؛ 

آگاهــی از رویکرد جدید کتاب در خصوص ســازمان دهی 
محتوا و ترتیب و توالی مطالب؛

میزان قابل قبولی برای بسط و گسترش محتوای کتاب
اینکه محتوای اصلی در هر فصل کدام موضوعات اند؛

لزوم تقسیم هر فصل به واحدهای یادگیری معین و تدریس 
مطابق با زمان؛

مالک قرار ندادن کتاب های کمک آموزشی موجود در بازار 
در آموزش محتوا و گسترش آن.

ضمنًا امتحان این درس نهایی اســت و باید محتوای کتاب 
مالک آموزش و ارزشیابی باشد.

نام كتاب: رياضی 3 تجربی؛
كد كتاب: 112211؛

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری؛
پاية تحصيلی: دوازدهم؛

رشتة تحصيلی: علوم تجربی؛
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته؛

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
1. توسعه دانش ریاضی
2. پرورش تفکر ریاضی

3. توســعه درک دانش آمــوزان از کارکرد زیباشــناختی و 
فرهنگی  ریاضی

2. رويكرد كتاب
1. دانش آموز محور بودن

2. تأکید بــر ریاضیات واقعیت مدار و کاربــرد ریاضیات در 
زندگی روزمره

3. برقــراری تعادل بیــن دانش مفهومــی و دانش رویه ای 
دانش آموزان

4. سعی در برطرف کردن بدفهمی های رایج دانش آموزان

3. مفاهيم اساسی كتاب
 مفاهیم اساســی ارائه شــده در این کتاب شامل موارد زیر 

است:
1. تکمیل مفهوم تابع، رسم و انتقال نمودار توابع

2. ترکیب تابع و وارون تابع
3. تناوب توابع و تابع تانژانت و معادالت مثلثاتی

4. تکمیل مفهوم حد
5. مفهوم مشتق و تابع مشتق، مشتق پذیری و کاربرد مشتق
6. هندسه: تفکر تجسمی، آشنایی با مقاطع مخروطی و دایره

7. احتمال
در ایــن کتاب روند ارائه محتوا و نیــز رابطة طولی و رابطة 
عمــودی مفاهیم و ارتباط آن ها با محتوای کتاب های ریاضی 

سال های گذشته به شکل زیر است:
٭ فصل اول )تابع(: در این فصل دانش آموزان سه درس را 
فرا می گیرند. درس اول: توابع چند جمله ای و توابع صعودی، 
نزولی را فرا می گیرند که در سال دهم و یازدهم نیز مقدمات 
این درس را داشته اند. درس دوم: ترکیب توابع بیان شده است 
که در ادامه اعمال جبری توابع در کتاب ریاضی 2 آورده شده 
و رســم نمودارهای مربوط به آن نیز با یادآوری مباحث سال 

قبل به طور کامل بیان شده است.
درس ســوم: وارون تابع: در سال یازدهم وارون توابع خطی 
غیرثابت بیان شــده بود که در کتاب ریاضــی 3 وارون توابع 
رادیکالــی، درجــه دوم و درجه 3 با حــدودی که در کتاب 

مشخص شده مدنظر است. 
٭ فصل دوم )مثلثات(: این فصل در دو درس آورده شده 
است. مقدمات مثلثات در سال دهم و یازدهم آورده شده است. 
درس اول در مورد تنــاوب توابع مثلثاتی و تابع تانژانت بوده 
و درس دوم نســبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان و نیز 

معادالت مثلثاتی را بیان کرده است.
٭ فصل سوم )حد و مشتق(: در این فصل ابتدا در درس 
اول مفهوم حد در ادامه مبحث حد کتاب ریاضی 2 تکمیل شده 
و در درس دوم مفهوم مشتق و تابع مشتق بیان شده است. در 

ادامه نیز در درس سوم نقاط مشتق ناپذیر بررسی شده است. 
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٭ فصل چهارم )کاربرد مشتق( : در این فصل که با درس 
اول در مورد آهنگ تغییرات آغاز شده است، سعی بر آن است 
تا کاربردهایی از تابع مشــتق و مفهوم مشتق آورده شود. در 
ادامه در درس دوم اکسترمم های مطلق و نسبی معرفی شده 
اســت. همچنین در ادامه در درس سوم مبحث بهینه سازی 

آورده شده است.
٭ فصل پنجم )هندسه(: در این فصل، در تکمیل مباحث 
هندســه ســال های قبل، مبحث تفکر تجســمی و آشنایی 
با مقاطع مخروطی آورده شــده اســت. همچنین با دایره نیز 

آشنایی نسبی پیدا می کند.
فصل ششم )احتمال(: این فصل در مورد مبحث احتمال 

و تکمیل موضوعات سال های قبل آورده شده است.

4. مهارت های اساسی كتاب
1. حل مســائل مربوط به توابع چند جملــه ای، صعودی و 

نزولی، توابع مرکب، تبدیل نمودارهای توابع و وارون توابع
2. کاربرد مفهوم تناوب توابع مثلثاتی، شناخت تابع تانژانت، 
کار با نســبت های مثلثاتی زوایــای دو برابر کمان و معادالت 

مثلثاتی
3. محاســبه حد بی نهایت و حد در بی نهایت توابع، آشنایی 
با مفهوم مشتق، درک ارتباط بین مشتق پذیری و پیوستگی، 

شناخت نقاط مشتق ناپذیر و به دست آوردن تابع مشتق
4. آشــنایی با آهنــگ تغییــرات توابع، به دســت آوردن 
اکسترمم های نســبی و مطلق توابع و آشنایی با حل مسائل 

بهینه سازی
5. آشــنایی اجمالی با تفکر تجسمی، حل مسائل مربوط به 

بیضی و دایره
6. حل مسائل مربوطه به قانون احتمال کل

5. راهبردهای ياددهی ـ يادگيری كتاب
1. مسئله محور بودن

2. پرسش و پاسخ
3. استفاده از ریاضیات واقعیت محور برای یادگیری معنی دار

6. شيوة ارزشيابی كتاب
1. آزمون های کتبی

2. آزمون های عملکردی

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 بســته آموزشی کتاب شــامل: 1. کتاب درسی دانش آموز، 
2. کتــاب راهنمــای تدریس معلــم، 3. لوح فشــرده روش 
تدریــس کتاب به صورت تصویری و 4. نرم افزارهای تعاملی و 

چندرسانه ای

8. توصيه به دبيران
1. طراحی روش های تدریس براســاس مشارکت و حضور 

فعال فراگیران در جریان یادگیری
2. اســتفاده از فرصت های ارائه شــده در کتــاب از جمله 
فعالیت ها برای کشــف و دســتیابی به مفاهیم جدید توسط 

خودفراگیران
3. ایجاد فضای گفتمان در کالس درس 

4. توجــه به حدود و ثغور ارائه شــده در محتوای کتاب در 
جریان یاددهی و ارزشیابی از فراگیران

نام كتاب: رياضی و آمار 3
كد كتاب: 112212

 دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
 پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی

 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
1. توسعة دانش ریاضی
2. پرورش تفکر ریاضی

3. توســعة درک دانش آمــوزان از کارکرد زیباشــناختی و 
فرهنگی ریاضی

2. رويكرد كتاب
1. دانش آموزمحور بودن

2. تأکید بــر ریاضیات واقعیت مدار و کاربــرد ریاضیات در 
زندگی روزمره

3. برقــراری تعادل بیــن دانش مفهومــی و دانش رویه ای 
دانش آموزان

4. سعی در برطرف کردن بدفهمی های رایج دانش آموزان
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3. مفاهيم اساسی كتاب
مفاهیم اساسی ارائه شده در این کتاب شامل موارد زیر است:

1. ترکیبّیات و تکنیک های شمارش
2. احتمال و جبر پیشامدها

3. چرخة آمار
4. دنباله و انواع دنباله ها

5. توان های گویا و ریشة nام
6. تابع نمایی

در ایــن کتاب روند ارائة محتوا و نیــز رابطه طولی و رابطه 
عمــودی مفاهیم و ارتباط آن ها با محتوای کتاب های ریاضی 

سال های گذشته به شکل زیر است:

 فصل اول
در درس اول )ترکیبّیــات(، مفاهیم شــمارش همانند اصل 
جمع، اصل ضرب، تبدیل و ترکیب ارائه می شود. دانش آموزان 
در پایه های قبل با اصل جمع و ضرب به طور غیررسمی آشنا 
شــده اند و اکنون در این پایه ضمن آشنایی رسمی با آن ها با 

مفهوم تبدیل و ترکیب برای اولین بار مواجه می شوند.
در درس دوم )احتمال(، دانش آمــوزان با مفهوم احتمال و 
جبر پیشامدها شامل اجتماع، اشــتراک و تفاضل پیشامدها 
آشنا می شوند. آن ها در پایه های قبل، با مفهوم احتمال ریاضی 
و نحوه اســتفاده از آن در محاســبه احتمال پیشامدها آشنا 
شده اند و در این پایه ضمن مرور آن مفهوم با جبر پیشامدها 
شامل اجتماع، اشتراک و تفاضل، براساس مفهوم مجموعه و 

جبر مجموعه ها که در پایه نهم آموخته اند، آشنا می شوند.
در درس ســوم )چرخه آمار(، دانش آمــوزان با چرخه آمار 
براساس مفاهیم آماری که در پایه های قبلی آموخته اند آشنا 
مي شوند و چگونگی اســتفاده از آن برای حل مسائل آماری، 

برای آن ها تشریح می شود.

 فصل دوم
در درس اول )دنبالــه(، دانش آموزان با مفهوم دنباله به طور 
رسمی آشنا می شــوند. دانش آموزان با مفهوم دنباله از طریق 
الگو و الگویابی از پایه اول ابتدایی تاکنون به طور غیررســمی 
مواجه شــده اند که این آشــنایی به طور رســمی در این پایه 
صورت می گیرد. در درس دوم این فصل )دنباله های حسابی(، 
دنبالة حسابی به عنوان نوعی از دنباله ها برای اولین بار معرفی 
می شــود و نحوه محاسبة مجموع جمالت دنباله های حسابی 

ارائه می گردد.

 فصل سوم
درس اول این فصل )الگوهای  هندســی( براساس محتوای 
فصل قبل به معرفی دنباله هندســی، به عنــوان نوع دیگری 
از دنباله، و نحوة محاســبة مجموع جمالت دنباله هندســی 

می پردازد.

در درس دوم )توان هــای گویا و ریشــة nام(، دانش آموزان 
بــا مفهوم توان های گویا آشــنا می شــوند. در پایه های قبل، 
دانش آموزان با مفهوم توان های صحیح اعداد و قوانین مربوط 
به آن و همچنین با مفهوم ریشــه دوم و ســوم اعداد و نحوه 
محاسبه آن ها آشنا شده اند. در این پایه ابتدا آنچه دانش آموزان 
درخصوص این مفاهیم )توان و ریشــه( یاد گرفته اند و مرور 
می شود، سپس دانش آموزان با مفهوم ریشه دوم، ریشه سوم 
و... اعداد و نحوة محاســبه آن ها آشــنا می شوند و بعد از آن، 
مفهوم توان های گویا و نحوه ارتباط آن با ریشــه های اعداد را 
یــاد می گیرند. هدف از ارائه این درس در این کتاب، عالوه بر 
معرفی مفاهیــم مذکور، تأمین پیش نیازهای الزم برای درس 

بعد، که درخصوص تابع نمایی است، می باشد.
در درس سوم )تابع نمایی(، دانش آموزان در حالی با تابع نمایی، 
برای اولین بار، آشنا می شوند که در پایه های قبل با مفهوم تابع 
و انواع آن ها آشنا شده اند. همچنین دانش آموزان در ادامه این 
درس، یکی از مهم ترین کاربردهای تابع نمایی را در قالب حل 

مسائل رشد و زوال می بینند و با آن مواجه می شوند.

4. مهارت های اساسی كتاب
1. حل مسائل آماری

2. محاسبه مجموع جمالت دنباله های حسابی و هندسی و 
مدل سازی واقعی براساس مفهوم دنباله و حل آن ها

3. مدل ســازی مسائل رشد و زوال در موقعیت های واقعی و 
حل آن ها

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری
1. حل مسئله محور بودن

2. پرسش و پاسخ
3. پروژه محور بودن

6. شيوة ارزشيابی كتاب
1. آزمون های کتبی

2. آزمون های عملکردی
3. انجام پروژه

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
بســته آموزشی کتاب شــامل: 1. کتاب درسی دانش آموز؛ 
2. کتــاب راهنمــای تدریس معلــم؛ 3. لوح فشــرده روش 
تدریس کتاب به صــورت تصویری و 4. نرم افزارهای تعاملی و 

چندرسانه ای.

8. توصيه به دبيران
1. طراحی روش های تدریس را براساس مشاركت و حضور 

فعال فراگیران در جریان یادگیری انجام دهید.
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2. از فرصت های ارائه شــده در کتاب، از جمله فعالیت هایی 
برای کشف و دســتیابی به مفاهیم جدید، خود دانش آموزان 
را به کار گیرید و از ارائه مســتقیم مفاهیم بــه دانش آموزان 

خودداری کنید.
3. از فعالیت های گروهی در ایجاد و توسعه فضای گفتمان در 

کالس درس استفاده کنید.
4. به حدود و ثغور ارائه شــده در محتوای کتاب در جریان 

یاددهی و ارزشیابی از فراگیران توجه کنید.

نام كتاب: هندسه 3
كد كتاب: 112213

 دورة تحصيلي: دوم متوسطة نظري
 پاية تحصيلي: دوازدهم

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

1. شايستگي ها و اهداف ساحت هاي تربيت كتاب
1. پرورش تفكر ریاضي
2. توسعة دانش ریاضي

3. توســعة درك دانش آمــوزان از كاركرد زیباشــناختي و 
فرهنگي ریاضي

2. رويكرد كتاب
1. دانش آموزمحور بودن

2. تأكید بــر ریاضیات واقعیت مدار و كاربــرد ریاضیات در 
زندگي روزمره

3. برقــراري تعادل بیــن دانش مفهومــي و دانش رویه اي 
دانش آموزان

4. سعي در برطرف كردن بدفهمي هاي رایج دانش آموزان

3. مفاهيم اساسي كتاب
موضوعات اساسي ارائه شده در این كتاب شامل موارد زیر است:

1. ماتریس و اعمال روي ماتریس ها

2. دترمینان و كاربردهاي آن
3. مكان هندسي و آشنایي با مقاطع مخروطي

4. معرفي فضاي سه بعدي
5. بردارها و اعمال روي بردارها در فضاي سه بعدي

در ایــن كتاب روند ارائه محتــوا و همچنین رابطة طولي و 
رابطة عمودي مفاهیم و ارتبــاط آن ها با محتواي كتاب هاي 

ریاضي سال هاي گذشته به شكل زیر است:

 فصل اول
در درس اول )معرفي ماتریس و اعمال روي ماتریس ها( پس 
از معرفــي ماتریس و اعمال جمع و ضــرب عدد در ماتریس 
و ضــرب ماتریس در ماتریــس، ماتریس هاي متقارن و عمل 

ترانهاده نیز معرفي شده است.
در درس دوم )دترمینــان و وارون ماتریس( دانش آموزان با 
روش محاســبة دترمینان ماتریس هاي 3 در 3 و 2 در 2 آشنا 
مي شــوند و نیز ماتریس وارون بــراي ماتریس هاي 2 در 2 و 

خواص آن ها معرفي مي شود.

 فصل دوم
در درس اول )آشنایي با مقاطع مخروطي و مكان هندسي(، 
دانش آموزان با مفهوم مكان هندســي آشنا مي شوند و چند 

مكان هندسي معروف را بررسي مي كنند.
در درس دوم )دایــره( پــس از معرفــي مقاطع مخروطي 
به صورت شــهودي، دایره معرفي و به صــورت تحلیلي مورد 

بررسي قرار مي گیرد.
در درس سوم )بیضي و سهمي( بیضي به صورت یك مكان 
هندســي و به صورت غیرتحلیلي معرفي و بررســي مي شود، 
سپس ســهمي همچون دایره به شكل تحلیلي مورد بررسي 

قرار مي گیرد.

 فصل سوم
درس اول این فصل )معرفي فضاي سه بعدي( شامل معرفي فضاي 
سه بعدي و طریقه مشخص كردن مختصات یك نقطه در این فضا 

بوده و سپس به معرفي بردارها در فضاي سه بعدي مي پردازد.
در درس دوم )ضــرب داخلــي و خارجــي در بردارهــا(، 
دانش آموزان با اعمال روي بردارها، خواص و كاربردهاي آن ها 

آشنا مي شوند.

4. مهارت های اساسی كتاب
1. حل مســائل هندسی و تقویت تجسم هندسی در فضای 

سه بعدی
2. کاربرد دترمینان در محاسبه مساحت و حجم

3. مدل سازی مسائل مربوط به خواص مقاطع مخروطی در 
موقعیت های واقعی و حل آن ها
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5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
1. حل مسئله محور بودن

2. پرسش و پاسخ

6. شيوة ارزشيابی كتاب
1. آزمون های کتبی

2. آزمون های عملکردی

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 بســته آموزشی کتاب شــامل: 1. کتاب درسی دانش آموز؛
2. کتــاب راهنمــای تدریس معلــم؛ 3. لوح فشــرده روش 
تدریس کتاب به صــورت تصویری و 4. نرم افزارهای تعاملی و 

چندرسانه ای

8. توصيه به دبيران
1. طراحی روش های تدریس براســاس مشارکت و حضور 

فعال فراگیران در جریان یادگیری
2. اســتفاده از فرصت های ارائه شــده در کتــاب از جمله 
فعالیت ها برای کشف و دستیابی به مفاهیم جدید توسط خود 

فراگیران و اجتناب از ارائة مستقیم مفاهیم به دانش آموزان
3. اســتفاده از فعالیت های گروهی و ایجاد و توسعة فضای 

گفتمان در کالس درس
4. توجــه به حدود و ثغور ارائه شــده در محتوای کتاب در 

جریان یاددهی و ارزشیابی از فراگیران

نام كتاب: حسابان 2
كد كتاب: 112214

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم

رشتة تحصيلی: رياضی و فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته؛

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
1. توسعه دانش ریاضی
2. پرورش تفکر ریاضی

3. توســعه درک دانش آمــوزان از کارکرد زیباشــناختی و 
فرهنگی  ریاضی

2. رويكرد كتاب
1. دانش آموز محور بودن

2. تأکید بــر ریاضیات واقعیت مدار و کاربــرد ریاضیات در 
زندگی روزمره

3. برقــراری تعادل بیــن دانش مفهومــی و دانش رویه ای 
دانش آموزان

4. سعی در برطرف کردن بدفهمی های رایج دانش آموزان

3. مفاهيم اساسی كتاب
موضوعات و مفاهیم اساســی ارائه شده در این کتاب شامل 

موارد ذیل است:
1. تکمیل مفهوم تابع، رسم و انتقال نمودار توابع

2. تناوب توابع و تابع تانژانت، نسبت های مثلثاتی مجموع و 
تفاضل دو زاویه و معادالت مثلثاتی

3. تکمیل مفهوم حد
4. مفهوم مشتق و تابع مشتق، مشتق پذیری و کاربرد مشتق
در ایــن کتاب روند ارائه محتوا و نیــز رابطة طولی و رابطة 
عمــودی مفاهیم و ارتباط آن ها با محتوای کتاب های ریاضی 

سال های گذشته به شکل زیر است:
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٭ فصل اول )تابــع(: در این فصل دانش آمــوزان توابع 
چند جمله ای و توابع صعودی و نزولی را که در ســال دهم و 
یازدهــم نیز مقدمات آن را خوانده اند فرا می گیرند. همچنین 

تابع درجه سوم و انتقال نمودار آن نیز را یاد می گیرند.
٭ فصل دوم )مثلثات(: این فصل در دو درس آورده شده 
است. مقدمات مثلثات در سال دهم و یازدهم آورده شده است. 
درس اول در مــورد تناوب توابع مثلثاتی و تابع تانژانت بوده و 
درس دوم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل دو زاویه و نیز 

معادالت مثلثاتی را بیان کرده است.
٭ فصل ســوم )حّد بی نهایت و حّد در بی نهایت(: در 
این فصل مفهوم حّد در ادامة مبحث حّد در کتاب حسابان 1، 
تکمیــل و به مفهوم حّد در بی نهایت و حّد بی نهایت پرداخته 

شده است. 
٭ فصل چهارم )مشــتق(: در این فصل مفهوم مشتق و 
تابع بیان شده اســت. در ادامه نیز مفهوم نقاط مشتق ناپذیر 

بررسی شده است.
٭ فصل پنجم )کاربرد مشــتق(: در این فصل که با درس 
اول در مورد آهنگ تغییرات آغاز شــده است، سعی بر آن است 
تا کاربردهایی از تابع مشتق و مفهوم مشتق آورده شود. در ادامه 
در درس دوم اکســترمم های مطلق و نسبی معرفی شده است. 
همچنین در ادامه در درس سوم رسم نمودار توابع بیان شده است.

4. مهارت های اساسی كتاب
1. حل مسائل مربوط به توابع چند جمله ای، صعودی، نزولی، 

تبدیل نمودار توابع
2. کاربرد مفهوم تناوب توابع مثلثاتی، شناخت تابع تانژانت، 
کار با نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل دو زاویه و معادالت 

مثلثاتی
3. محاسبه حّد بی نهایت و حّد در بی نهایت توابع

4. آشنایی با مفهوم مشتق، درک ارتباط بین مشتق پذیری 
و پیوستگی، شناخت نقاط مشتق ناپذیر و به دست آوردن تابع 

مشتق
5. آشــنایی با آهنــگ تغییــرات توابع، به دســت آوردن 
اکسترمم های نســبی و مطلق توابع و آشنایی با رسم نمودار 

توابع

5. راهبردهای ياددهی ـ يادگيری كتاب
1. مسئله محور بودن

2. پرسش و پاسخ
3. استفاده از ریاضیات واقعیت محور برای یادگیری معنی دار

6. شيوة ارزشيابی كتاب
1. آزمون های کتبی

2. آزمون های عملکردی

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 بســته آموزشی کتاب شــامل: 1. کتاب درسی دانش آموز، 
2. کتــاب راهنمــای تدریس معلــم، 3. لوح فشــرده روش 
تدریــس کتاب به صورت تصویری و 4. نرم افزارهای تعاملی و 

چندرسانه ای

8. توصيه به دبيران
1. طراحی روش های تدریس را براساس مشارکت و حضور 

فعال فراگیران در جریان یادگیری انجام دهید.
2. در اســتفاده از فرصت های ارائه شده در کتاب، از جمله 
فعالیت ها برای کشــف و دســتیابی به مفاهیم جدید، خود 

دانش آموزان را به کار گیرید.
3. به ایجاد فضای گفتمان در کالس درس اهمیت دهید. 

4. به حدود و ثغور ارائه شــده در محتوای کتاب در جریان 
یاددهی و ارزشیابی از فراگیران توجه خاص داشته باشید.

 

نام كتاب: رياضيات گسسته
كد كتاب: 112215

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم

رشتة تحصيلی: رياضی ـ فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
1. توسعه دانش ریاضی
2. پرورش تفکر ریاضی

3. توســعه درک دانش آمــوزان از کارکرد زیباشــناختی و 
فرهنگی ریاضی

2. رويكرد كتاب
1. دانش آموز محور بودن

2. تأکید بــر ریاضیات واقعیت مدار و کاربــرد ریاضیات در 
زندگی روزمره
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3. برقــراری تعادل بیــن دانش مفهومــی و دانش رویه ای 
دانش آموزان

4. سعی در برطرف کردن بدفهمی های رایج دانش آموزان

3. مفاهيم اساسی كتاب
 مفاهیم اساســی ارائه شــده در این کتاب شامل موارد زیر  

است:
1. استدالل و نظریه اعداد

2. ترکیبیات و تکنیک های شمارش
3. گراف و مدل سازی و کاربردها

در ایــن کتاب روند ارائه محتــوا و همچنین رابطه طولی و 
رابطة عمودی مفاهیم و ارتبــاط آن ها با محتوای کتاب های 

ریاضی سال های گذشته به شکل زیر است:
٭ فصل اول )نظریة اعداد و اســتدالل(: در این فصل 
دانش آموزان با مفاهیمی از نظریه اعداد چون هم نهشتی، عاد 
کردن و چگونگی حل معادلة سّیاله آشنا می شوند. همچنین 
مباحثی در استدالل را فرا می گیرند که در ریاضیات و نیز در 

زندگی واقعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
٭ فصل دوم )ترکیبیات(: دانش آموزان با مباحثی چون 
اصل ضرب و اصل جمع و ترکیب و تبدیل آشنایی دارند. در این 
فصل ضمن توسعه کاربردهای مفاهیم مذکور به بیان مفاهیم 
کاربردی نظیر مربع های التین و بیان کاربردهای گوناگون آن ها 
از جمله در برنامه ریزی پرداخته شده است. در ادامه این فصل 
مفاهیمی چون اصل النه کبوتری و اصل شمول و عدم شمول 

و حل مسائل توسط آن ها مطرح خواهد شد.
٭ فصل سوم: در این فصل ابتدا مفهوم گراف مطرح شده 
اســت. در ادامه خواصی از گراف ها و نهایتًا مدل سازی مسائل 
زندگی واقعی با گراف ها و حل این مســائل مدنظر قرار گرفته 
است. در برخی مسائل در این فصل سعی شده به جای مطرح 
کردن یک مسئله ریاضی، مســئله ای از زندگی واقعی مطرح 
گردد و دانش آموزان با آموخته های خود از مدل سازی آن را به 
مسئله ریاضی تبدیل کرده و پس از حل راه حل مناسبی برای 

آن ارائه دهند.

4. مهارت های اساسی كتاب
1. حل مسائل شمارشی

2. مدل سازی با گراف ها و حل مسائل زندگی واقعی
3. حل مسائل ریاضی با استفاده از خواص اعداد

4. حل مسائل زندگی واقعی با استفاده از خواص مربع های التین

5. راهبردهای ياددهی ـ يادگيری كتاب
1. مسئله محور بودن

2. پرسش و پاسخ
3. استفاده از ریاضیات واقعیت محور برای یادگیری معنی دار

6. شيوة ارزشيابی كتاب
1. آزمون های کتبی

2. آزمون های عملکردی

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 بســته آموزشی کتاب شــامل: 1. کتاب درسی دانش آموز، 
2. کتــاب راهنمــای تدریس معلــم، 3. لوح فشــرده روش 
تدریــس کتاب به صورت تصویری و 4. نرم افزارهای تعاملی و 

چندرسانه ای

8. توصيه به دبيران
1. طراحی روش های تدریس  براســاس مشارکت و حضور 

فعال فراگیران در جریان یادگیری
2.  اســتفاده از فرصت هــای ارائه شــده در کتاب از جمله 
فعالیت ها برای کشــف و دســتیابی به مفاهیم جدید توسط 

خودفراگیران
3. به ایجاد فضای گفتمان در کالس درس

4. توجــه به حدود و ثغور ارائه شــده در محتوای کتاب در 
جریان یاددهی و ارزشیابی از فراگیران

نام كتاب: زيست شناسی
كد كتاب: 112216

 دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
 پاية تحصيلی: دوازدهم

رشتة تحصيلی: علوم تجربی
 ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
دانش آموز باید بتواند:

1.  با کشف و درک مفاهیم، الگوها و روابط حاکم بر پدیده های 
طبیعی )آیات الهی(، مسائل واقعی زندگی را بررسی کند و با 
به کارگیر معیارهای علمی بــرای آن ها راه حل هایی ارائه دهد 
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)مستقیم از ساحت علمی فناورانه(
2. بــا ارزشــیابی روش به کارگیری قوانیــن و اصول علمی 
در تولید محصوالت و فرایندهای مورد اســتفاده در زندگی، 
ایده هایی مبتنی بر معیارهای ارزشی برای بهبود این فرایندها 

و محصوالت ارائه کند )مستقیم از ساحت علمی فناورانه(
3. با مطالعة ایده ها و یافته های علمی ـ فناورانه در ســطح 
ملی و بین المللی، یافته های خود را طی فرایندی مشــارکتی 
با رعایت اخالق علمی ارائه کند )مســتقیم از ساحت علمی 

فناورانه(
4. عوامل تأثیرگذار بر سالمت و توانایی جسمانی و روانی خود را 
شناسایی کند و با راهکارهایی آن را ارتقا دهد و الگوی رفتاری خود 

را بهبود بخشد )پشتیبان، از ساحت زیست بدنی(
5. با مطالعه و یادگیری درباره پدیده ها/ موضوعات/ آثار و... هنری، 

سواد هنری خود را توسعه دهد )پشتیبان از ساحت هنری(
6. عوامل تأثیرگذار بر ســالمت و توانایی جسمانی و روانی 
خود را شناســایی کند و با به کارگیــری راهبردهای زندگی 
سالم، به الگوی رفتاری پایدار دست یابد )مستقیم از ساحت 

زیست بدنی(
7. بــا مشــارکت در فعالیت هــا/ طرح هــای سالم ســازی 
ســبک زندگی/ محیط زیست/ تفریحات ســالم/ عام المنفعه 
مســئولیت هایش را در قبال ســالمت خود، خانواده و جامعه 
انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را ارزیابی کند )پشتیبان از 

ساحت زیست بدنی(
8. با مطالعة عوامل تأثیرگذار بر نظام های زیســت محیطی، 
روش هایی را برای اصالح ســبک زندگی انتخاب کند و برای 
حفــظ و بهبود این نظام ها در جامعــة محلی، ملی و جهانی 

پیشنهادیی را ارائه دهد )پشتیبان از ساحت زیستی بدنی(
9. بــا تحلیل ســازوکارهای تأثیرگذار در عرصة اشــتغال، 
موقعیت های ممکن برای کسب وکار خود در آینده را پیش بینی 
کند و برای ورود سازنده و فعال به این عرصه برنامه ریزی نماید 

)پشتیبان از ساحت اقتصادی(
10. رخدادهــای جامعه )محلی، ملی، جهانی( را براســاس 
شــاخص های جامعة اســالمی )هنجارهای رفتار دینی مثل 
عدالت خواهی، توحیدمحوری، تعاون و احســان( بررسی کند 
و تأثیر این شاخص ها را در بهبود وضع/ روابط جامعه تحلیل 
و پیش بینی نماید )پشــتیبان از ســاحت اعتقادی، عبادی و 

اخالقی(

شایستگی ها و اهداف حوزه های تربیت و یادگیری
1. نظام مندی طبیعت را براســاس درک و تحلیل مفاهیم، 
الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و گزارش می کند 
و نتایج آن را برای حل مســائل حال و آینده در ابعاد فردی و 
اجتماعی در قالب ایده یا ابــزار ارائه می دهد/ به کار می گیرد 

)مستقیم(.
2. با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در 

موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب کند/ 
گزارش کند/ به کار گیرد )مستقیم(

3. بــا درک ماهیــت، روش و فرایند علــم تجربی، امکان 
به کارگیری این علم را در حل مســائل واقعی زندگی )حال و 
آینده(، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را 

در حل این مسائل گزارش کند )مستقیم(
4. بــا اســتفاده از منابع علمی معتبــر و بهره گیری از علم 
تجربی، ایده هایی را، مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت 
در فعالیت های علمی ارائه دهــد و در این فعالیت ها با حفظ 

ارزش ها و اخالق علمی مشارکت کند )مستقیم(

2. رويكرد كتاب
رویکــرد ســازماندهی محتــوا زمینه محــور، تماتیــک و 
زیســت فناورانه اســت. در این ســازماندهی اصالت آموزش 
با موضوعات تخصصی نیســت بلکه اصالت بــا موقعیت ها و 
زمینه های زندگی است که در آن می توان یادگیری را معنادارتر 
و جذاب تر نمود. البته از نظر متن، محتوا تصویر محور است و 
بر همین اساس تصویرها، نمودارها و شکل های گوناگونی برای 

تسهیل آموزش انتخاب شده است.

3. مفاهيم اساسی كتاب
زمینه اصلی در این سال تغییر، پایداری و زمان است. 
در این ارتباط ســازوکارهای مولکولی در ارتباط با کسب ماده 
و انرژی، ســازوکارهای انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر، و 

سازوکارهای تغییر گونه ها در گذر زمان مطالعه می شوند.

4. فصول و گفتارهای كتاب
محتوای این کتــاب در 8 فصل و 23 گفتار، در قالب متن، 

تصویر و فعالیت به شرح زیر، سازماندهی شده است:
فصل 1. مولکول های اطالعاتی

1. نوکلئیک  اسیدها
2. همانندسازی ِدنا

3. پروتئین ها

فصل 2. جریان اطالعات در یاخته )از ژن تا پروتئین(
1. رونویسی ترجمه
2. به سوی پروتئین

3. تنظیم بیان ژن

فصل 3. جریان اطالعات در نسل ها
1. مفاهیم پایه )صفت، آلل، روابط بین الل ها و...(

2. انواع صفات )صفــات چنداللی، صفات چند ژنی، صفات 
وابسته به جنس(



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

فصل 4. تغییر در اطالعات وراثتی
1. جهش و انواع آن

2. تغییر در جمهیت ها
3. تغییر در گونه ها

فصل 5. تأمین انرژی در یاخته
1. تنفس یاخته ای
2. اکسایش بیشتر

3. زیستن مستقل از اکسیژن

فصل 6. تأمین انرژی برای ساختن مواد آلی
1. فتوسنتز

2. واکنش های فتوسنتزی
3. فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل 7. فناوری های نوین زیستی
1. اصول پایه زیست فناوری

2. فناوری مهندسی پروتئین و بافت
3. کاربردهای زیست فناوری

فصل 8. رفتارهای جانوران
1. اساس رفتار

2. انتخاب طبعی و رفتار
3. ارتباط و زندگی گروهی

5. مهارت های اساسی كتاب
مهارت اساسی: به کارگیری روش علمی

دانش آموز:
 می تواند پژوهشــی را طراحی کند و بــا به کارگیری روش 
علمی آن را اجرا نماید و براساس نتایج به دست آمده، راه حلی 

برای مسئلة مورد پژوهش پیشنهاد کند.
 نمونه هایی از یافته های علمی را گزارش/ تحلیل کند که به 

تغییر فرضیه های قبلی انجامیده است.
 نسبت به یافته ها و تصمیم های مبتنی بر علم که بر زندگی 
)خود، دیگران و محیط( تأثیرگذار است براساس اصول اخالقی 

قضاوت کند.
خرده مهارت ها: حل مســئله، طراحی آزمایش، مشــاهده، 

گزارش، اندازه گیری

6. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
در این رابطه موارد زیر که برگرفته از اسناد باالدستی است 

مد نظر گروه زیست شناسی نیز هست:
1. امــکان درک و تفســیر پدیده ها، وقایــع و روابط را در 
موقعیت های واقعی زندگی تدارک ببیند، به گونه ای که شرایط 

را برای درک و تصمیم گیری در مورد مسائلی که دانش آموزان 
در موقعیت های مختلف با آن مواجه می شوند با رعایت نظام 

معیار اسالمی فراهم کند.
2. انگیزة دانش آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم 
برای یافتن پاسخ پرسش هایی دربارة پدیده ها، وقایع و روابط 

آن ها شکوفا و تقویت کند.
3. امــکان درک و تفســیر قوانین کلی حاکم بر هســتی و 
رابطه هــای علت و معلولی یا وابســتگی پدیده ها را همراه با 

افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.
4. فرصت هایی را تدارک ببیند که شایســتگی های کسب 
شده در فواصل زمانی توسط دانش آموز مرور شود و تصمیماتی 
برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اتخاذ 

گردد.
5. فرصــت الزم برای پیونــد نظر و علم، تلفیــق دانش و 
تجربیات پیشین با یادگیری های جدید را به صورت یکپارچه 
و معنادار جهت تحقق ظرفیت هــای وجودی دانش آموزان و 

توسعه شایستگی ها فراهم کند.
6. با بهره گیری فزون تر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش 
و با سازمان دهی نوآورانه و خالق، فرآیند جمع آوری و انباشت 

حقایق، زمینة تولید علم و معرفت را فراهم نماید.
7. صرفًا به انتقال دانش محدود نشده، بلکه زمینة تولید علم 
از ســوی دانش آموزان را با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم 

تدارک ببیند.
8. زمینة تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، همساالن و انواع 

محیط های یادگیری فراهم کند.
9. زمینة بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی 
را فراهم نماید و اســتفاده از آن ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی 

)نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند.

7. شيوة ارزشيابی كتاب
از آنجایی که ارزشیابی از درس مرحله ای از مراحل آموزش 
و یادگیری است روش های ارزشیابی پیشنهادی زیر که توسط 
بیشتر معلمان در کالس نیز اجرا می شود می تواند در ارزشیابی 
آنچه که دانش آموزان در هر جلســه و کل جلسات درس در 

طول سال یاد گرفته اند مفید واقع شود.

الف. ارائه آموخته ها و گزارش فعالیت ها
دانش آمــوزان، بــا برنامه ریــزی معلــم، می توانند بعضی 
آموخته هــای خود یا نتایج انجام فعالیت های کتاب را که قرار 
است گزارش آن را تهیه کنند به صورت های مختلف، از جمله 
به صورت سمینار، پرده نگار، پوستر، روزنامه دیواری یا مقاله در 
کالس ارائه دهند. معلم با در نظر گرفتن موارد مختلف ارزیابی 
خود را از ارائه دانش آموز به صورت فهرست وارسی تهیه کرده 

و جمع بندی آن را در دفتر ثبت نمرات وارد می کند.
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ب. مشاهدة کارهای عملی دانش آموزان
در حین برگزاری آزمایشــگاه یا انجــام فعالیت ها به صورت 
فــردی یا گروهــی ضمن در نظر داشــتن میــزان فعالیت 
دانش آموزان، چک لیســت هایی نیز تهیه می شود که در حین 
برگزاری آزمایش و پس از آن پر شده و مطابق آن ها نمراتی به 
دانش آموز تعلق می گیرد که در دفتر ثبت نمرات ثبت می شود.

ت. پرسش کالسی
در هر جلســه بخشــی از وقت کالس به پرسش اختصاص 
داده شود و در آن از مباحث تدریس شده یا ارائه شده توسط 
دانش آموزان در جلســة گذشته سؤاالتی به صورت شفاهی از 
تعدادی از دانش آموزان پرسیده شود. با توجه به پاسخ و میزان 
آمادگی و آشــنایی دانش آموز، نمره ای به آن داده می شود که 

توسط معلم در دفتر ثبت نمرات ثبت می شود.

ث. کوئیز
بدون اطالع قبلی دانش آموزان، می توان آزمون کتبی کوتاهی 
)کوئیز( برگزار کرد که در آن به دو یا ســه سؤال مطرح شده، 
پاسخ دهند. نمرة کسب شده در این کوئیزها نیز در دفتر ثبت 

نمرات ثبت می گردد.

ج. آزمون پایان فصل
پــس از اتمــام هر یــک از فصل های کتاب بــا هماهنگی 
دانش آموزان می تــوان از آن فصل امتحــان گرفت. امتحان 
به صورت کتبی و در مدت زمانی مشــخص برگزار و نمرة آن 

در دفتر ثبت می شود.

ح. نمرة مستمر دانش آموزان
با جمع بندی نمرات شــفاهی، کوئیزها، امتحان پایان فصل، 
مشــاهدة کار عملی، ارائه دانش آموز و...، همراه با نظر دبیر در 
مورد دانش آموز که در طول ســال تحصیلی به دســت آمده 
است، نمره ای به عنوان نمرة مستمر اول و دوم در کارنامه ثبت 

می شود که حداکثر آن 20 نمره است.

خ. امتحان میان سال و پایان سال
مطابق با بارم بندی پیشنهادی دفتر، از بخش هایی از کتاب، 
آزمونی 20 نمره ای و طبق برنامه و زمان مشــخص شده اجرا 
می شــود. پس از تصحیح اوراق، نمرة کسب شدة دانش آموز 
به عنــوان نمرة میان ســال و پایان ســال در کارنامه اش ثبت 

می شود.

د. جمع بندی ارزشیابی در کارنامه دانش آموز
با توجه به دستورالعمل معاونت آموزش دوره دوم متوسطه 
مبنی بر اعمال ضرایب )1ـ2ـ1ـ4( به ترتیب برای مستمر اول 

ـ آزمون نیم سال ـ مســتمر دوم و آزمون پایان سال، نمرات 
مختلف ثبت شــده توســط دبیر برای هر دانش آموز، در این 
ضرایب ضرب و ســپس تقسیم بر 8 می شود. اگر حاصل این 
تقیسم نمرة 10 باشد دانش آموز در این درس قبول محسوب 

می شود.

8. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 کتاب راهنمای معلم
 کتاب کار دانش آموز

 نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان
 محتوای پشتیبان تحت وب در سایت گروه زیست شناسی

9. توصيه به دبيران
به شــما همکاران و دبیران گرامی توصیه می کنیم که قبل 
از تدریــس کتاب یک بار آن را به طور دقیق مطالعه کنید، به 

گونه ای که بتوانند به سؤال های زیر به درستی پاسخ دهید:
 محتواهای حذف شده نسبت به کتاب های قبلی کدام است؟

 چه بخشی از محتواهای کتاب های قبلی که مرتبط با عنوان 
فصل است، نباید تدریس شود؟

 رویکرد جدید کتاب درخصوص سازماندهی محتوا و ترتیب 
و توالی مطالب چیست؟

 تا چه میزان باید محتوای کتاب را بسط و گسترش داد؟
 محتوای اصلی در هر فصل کدام موضوعات هستند؟

در ضمن توصیه می شود:
هــر فصل را به واحدهای یادگیری معینی تقســیم کنید و 
مطابق با زمان پیش بروید؛ همچنین کتاب های کمک آموزشی 
موجــود در بازار را مالک آموزش محتوا و گســترش آن قرار 
ندهید، زیرا محتوای کتاب درسی است که مبنای آزمون ها قرار 
می گیرد نه کتاب ها و آزمون های غیراســتاندارد که مؤسسات 
دیگر پیشنهاد می کنند. امتحان این درس نهایی است و باید 

محتوای کتاب مالک آموزش و ارزشیابی قرار گیرد.
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نام كتاب: جغرافيا 3
 كد كتاب: 112218

 دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
 پاية  تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی
 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
 بــا مطالعــه عوامل متغیــر تأثیرگذار بر محیــط زندگی، 
پیشنهادهایی برای حفظ و بهبود این عوامل در جامعة محلی، 

ملی و جهانی ارائه می إهد.
همراه بــا ارزیابی روش به کارگیــری قوانین و اصول علمی 
در ایجــاد محیطی بهتر برای زندگــی، ایده هایی را مبتنی بر 

معیارهای ارزشی برای بهبود آن ها ارائه می کند.

2. رويكرد كتاب
دانش آموز باید بداند:

1. با استفاده از مهارت های کاوشگری، مسائل و چالش های 
اجتماعی را در ســطوح مختلف محلــی، ملی و جهانی نقد و 

بررسی کند و راه حل هایی را پیشنهاد نماید.
2. با ارزیابی الگوهای فضایی نظام های طبیعی و انسانی، در 
ســطوح محلی و جهانی، شیوه هایی را برای مدیریت منابع و 
ایجاد تعادل میان فعالیت های انســانی و اقتصادی تا پایداری 

محیط ارائه کند و در زندگی خود به کار بندد.

3. مفاهيم اساسی كتاب
 روابط انسان و محیط

 پراکندگی
 رابطه متقابل انسان و محیط

بر این اساس محتوای کتاب مشتمل است بر فصول ششگانه 
زیر:

فصل اول: جغرافیای سکونتگاه ها

درس اول: روستا و شهر
درس دوم: مدیریت پایدار نواحی روستایی و شهری

مهارت های جغرافیای )1(، نقشه خوانی )نقشه کاربری اراضی 
و مکان یابی( و استفاده از GIS در مطالعات مدیریت مناطق 

روستایی و شهری

فصل دوم: جغرافیای حمل ونقل
درس سوم: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل ونقل

درس چهارم: مدیرت حمل ونقل
مهارت های جغرافیای )2(، ســامانه موقیــت یابي جهاني 
)GPS(، طــول و عــرض جغرافیایی و اختالف ســاعت در 

مدیریت حمل ونقل 

فصل سوم: مخاطرات طبیعی
درس پنجم: انواع و ویژگی های مخاطرات طبیعی

درس ششم: مدیریت مخاطرات طبیعی
مهارت هــای جغرافیای )3(، اســتفاده از ســنجش از دور، 
عکس هــای هوایی و تصاویر ماهواره ای در مدیریت مخاطرات 

طبیعی

4. مهارت های اساسی كتاب
 کاوشگری در موضوعات مربوط به انسان و محیط

 استفاده از ابزارها و فناوری های جغرافیایی به منظور دریافت 
و تفســیر اطالعات )GIS ســنجش از دور و GPS، مهارت 

محاسبة اختالف ساعت جهانی و خط روز گردان(

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
شناخت و آشنایی با محیط محلی، منطقه ای، ملی و جهانی، 
توجه بیشتر به محیط پیرامون خود، نقد مسئوالنة کاستی ها و 
مشکالت محیط زندگی، برخورد مسئوالنه با محیط، استفاده 
از مهارت های جغرافیایی در زندگی روزمره، توجه بیشــتر به 

تنوع و تفاوت های مکانی و اندیشیدن به آن ها

6. شيوة ارزشيابی كتاب
در آزمون هــای کتبی کالســی و پایانی هرگونه ســؤال از 
بخش های »بیشتر بدانیم« و »مطالعه برای انجام فعالیت« و 
همچنین زیرنویس عکس ها و نقشه ها ممنوع است. باید کسب 
اطالعات جدید و نقد و بررسی مطالب کتاب هدف اصلی باشد 

نه فقط برگزاری آزمون.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
کتــاب راهنمای معلــم )الزامی( محتوای دوره آموزشــی 

حضوری و الکترونیک برای معلمان 
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8. توصيه به دبيران
انجــام فعالیت های ویــژه دانش آموزان و ارائه توســط آنان 
به عنوان ضلع سوم یادگیری مطلوب مد نظر است. فعالیت های 
مربوط به نقشــه ها فقط در محدودة مهارت های جغرافیایی 
انجام بگیرد و در آزمون ها مطرح نگردد. ایجاد جوی مناســب 
برای بحث و گفت وگو بین دانش آموزان در مورد مطالب مطرح 

شده در کتاب نیز از نکاتی است که باید به آن توجه شود.

نام كتاب: تاريخ 3 
كد كتاب: 112219 

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری 
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
کتاب تاریخ3 پایة دوازدهم دانش آموزان را با ســه حوزه از 

مباحث تاریخی آشنا می کند:
1. شناخت منابع تاریخی دورة معاصر

2. تغییر و تحوالت سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و 
فرهنگی ایران معاصر

3. تغییــر و تحوالت جهان معاصــر به ویژه غرب و آمریکا و 
تأثیرات آن بر ایران

در حوزة تاریخ ایران، دانش آموزان با یک دورة نســبتًا جامع 
از تغییر و تحوالت و نیز علل عقب ماندگی ایران، نقش عوامل 
داخلی و خارجی و سرفصل های تعیین کننده و سرنوشت ساز 
تاریخ معاصر ایران نظیر انقالب مشــروطه، اشــغال ایران در 
شهریور 1320، کودتای 28 مرداد، نهضت امام خمینی)ره( و 

انقالب اسالمی آشنا خواهند شد.

2. رويكرد كتاب 
رویکــرد حاکم بر کتاب رویکردی تلفیقی اســت که در آن 
در کنار تغییر و تحوالت سیاسی و نظامی به وضعیت فکری، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز توجه شده است.

3. مفاهيم اساسی كتاب
با مطالعة این کتاب، دانش آموزان با دوره ای نســبتًا کامل از 
تاریخ ایران و جهان پایان حکومت صفوی تا پایان دفاع مقدس 
و نیز با منابع تاریخی آشنا می شوند. کتاب شرایطی را فراهم 
می کند که دانش آموزان با زمینه های شکل گیری نهضت های 
ادبــی و تغییر و تحوالت فکــری و فرهنگی که در دیگر مواد 

درسی به آن توجه شده است، نیز آشنا شوند.

4. مهارت های اساسی كتاب 
دانش آمــوزان با مطالعة این کتاب این قابلیت ها را کســب 

خواهند کرد:
1. می توانند با اســتفاده از منابعی که در کتاب با آن ها آشنا 
خواهند شد، پژوهش  هایی ســاده و متکی بر منابع را دربارة 

تاریخ ایران انجام دهند.
2. می توانند با استفاده از متن هر درس و شواهد و مدارکی 
که به تناسب موضوع در کتاب گنجانده شده، تغییر و تحوالت 
سیاســی، نگرش ها و اوضاع سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی ایران را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند.
3. می توانند به صورت ســاده منابع تاریخی را معرفی و نقد 

کنند.

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب 
محتــوای کتاب امکان به کارگرفتن انواع روش های تدریس 
را برای معلمان فراهم کرده اســت. پیشنهاد این است که در 
تدریس این کتاب از یک روش واحد اســتفاده نشــود، بلکه 
از انواع روش های تدریس اســتفاده شود و معلمان به ویژه از 
ســخنرانی های یک طرفه پرهیز کنند. در تدریس این کتاب 
می توان از روش سخنرانی و انواع روش های فعال نظیر پرسش 
و پاســخ، کاوشگری، نمایش فیلم و عکس و تشریح و توضیح 

نمودارها  و تصاویر استفاده کرد.

6. شيوة ارزشيابی كتاب 
ارزشــیابی ابزاری برای تکمیل امر آموزش است. استفاده از 
آزمون  تشخیصی در ابتدای هر جلســه و به ویژه در جلسات 
اول سال تحصیلی، ضروری است تا از این طریق آموخته های 
پیشــین سنجیده شــود. اســتفاده از آزمون های مستمر به 
شــکل های مختلف شــفاهی، کتبی، تهیه گزارش و قطعات 
ویدئویــی و عکس بــه تعمیق یادگیری کمــک می کند. در 
آزمون هــای پایانی ضمن توجه بــه بودجه بندی و بارم بندی 
مصوب، از انواع پرسش ها استفاده شود. در سؤاالت تشریحی، 
شفاهی و کتبی به تشریح علل و عوامل، زمینه  ها و پیامدهای 

حوادث و تحوالت اهمیت داده شود.
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7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب
کتاب های مرتبط با شــناخت منابع تاریخی، تعدادی منبع 
تاریخی مربوط به دورة معاصر، اســناد تاریخی، نقشــه های 
تاریخی و جغرافیایی، رایانه و تختة هوشمند با قابلیت دریافت 
و پخش تصاویر و قطعات ویدئویی، تصاویر و قطعات ویدئویی 

مرتبط با موضوعات درس

8. توصيه ای به دبيران 
در آزمون های تشخیصی به پیش آموخته های دانش آموزان 
توجه کنیــد و حتی المقــدور پیش از ورود بــه هر مبحث، 
پیش نیازهای آن مبحث را طرح و اشــکاالت دانش آموزان را 
رفع کنید. در تدریس این کتاب از روش های متنوع و به صورت 
تلفیقی استفاده نمایید، به این معنا که از در پیش گرفتن یک 
روش واحد نظیر روش سخنرانی پرهیز کرده و در عین حال در 
یک جلسة تدریس از روش های فعال در کنار روش سخنرانی 
اســتفاده کنید. جریان تدریس شما باید زمینة تبادل نظرات 
مختلف را فراهم آورد و به پرســش های دانش آموزان فراتر از 
کتاب پاســخ دهد. از وادار کردن دانش آموزان به از َبر کردن 
مطالب کتاب بپرهیزید و بیشتر به تقویت قوة تجزیه و تحلیل 
دانش آموزان در بررســی علل و عوامل و پیامدهای حوادث و 

تحوالت تاریخی اهمیت دهید.

نام كتاب: هويت اجتماعی
 كد كتاب: 112220

 دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: كليه رشته ها به جز علوم انسانی
 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
انتظار می رود دانش آموز با حضور و فعالیت در موقعیت های 
یاددهی ـ یادگیری این کتاب، شایســتگی های زیر را کسب 

نماید:

ـ بــا درک عوامل تأثیرگذار در شــکل گیری هویت فردی و 
اجتماعــی، فرصت ها و محدودیت های خــود را برای برخورد 
مسئوالنه با زندگی خانوادگی، علمی، حرفه ای تحلیل کند و 

برای آن ها برنامه ریزی نماید.
ـ با ارزیابی نقادانة ویژگی های فرهنگ ایرانیـ  اسالمی و سیر 
تحول آن، برای گســترش این فرهنگ و تعامل میان فرهنگی 
در ســطوح ملی، ملی و بین المللی راهکارهایی را شناسایی و 

پیشنهاد کند.
ـ بــا تحلیل ســازوکارهای تکوین، تــداوم و تغییر زندگی 
اجتماعی در یک موقعیت یا دورة  زمانی،  مسئولیت ها و وظایف 

خود در هر موقعیت یا برهة زمانی را بشناسد و انجام دهد.

2. رويكرد كتاب
برنامــه جدید علوم اجتماعــی دورة  دوم متوســطه بر دو 
موضوع آگاهی و هویت و یا دو مسئلة بحران آگاهی و بحران 
هویت تأکید دارد. اســناد تحولی تعلیم وتربیت نیز هویت را 
موضوع تربیت معرفی کرده اند و رســالت نظام تعلیم وتربیت 
را، هویت یابی و ارتقای هویت دانســته اند. از این رو، هویت که 
مهم ترین مســئله دانش آموزان است در تمامی ابعاد و سطوح 
در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. به عالوه کتاب خود 
را در تنگنای فلسفی علوم اجتماعی موجود گرفتار نکرده و از 
تمامی ظرفیت های نظری برای پرداختن به این موضوع بهره 
گرفته اســت. همچنین به این نکتة  مهم که علوم اجتماعی 
دانش هایی فرهنگی و تمدنی هســتند توجــه و باور دارد که 
انتقال مناسب دانش اجتماعی اصیل و برآمده از متن فرهنگ 
خودمان، هم جامعه شناسی را آموزش خواهد داد، هم مهارت 
حل مســائل اجتماعی را، با استفاده از جامعه شناسی، خواهد 

آموخت و هم به تربیت اجتماعی صحیح منجر خواهد شد.

3. مفاهيم اساسی كتاب
ـ کنش اجتماعی

ـ فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی
ـ تغییر هویت اجتماعی

ـ پدیده اجتماعی
ـ فرهنگ حق و فرهنگ باطل

ـ تحوالت هویتی جامعه
ـ جامعه

ـ هویت فردی و هویت اجتماعی
ـ ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

ـ فرهنگ
ـ بازتولید هویت اجتماعی

ـ جمعیت هویت ایرانی 
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4. مهارت های اساسی كتاب
ـ به کارگیری مفاهیم مختلف اجتماعی

ـ آماده سازی ذهنی برای حضور فعال و تأثیرگذار اجتماعی
ـ کالن نگری به مسائل اجتماعی

ـ توانایی در پیگیری پیامدهای ضروری واقعیت های اجتماعی
ـ توانایی ارزیابی فرهنگ ها

ـ توانایی ارزیابی هویت خود
ـ احســاس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه و تحوالت 

اجتماعی
ـ شناخت هویت ایرانی

ـ توانایی تحلیل، مقایسه و ارزیابی
ـ توانایی تحلیل، مقایسه و ارزیابی

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
ـ تحلیل، نقد و ارزیابی مسائل و موضوعات اجتماعی

ـ تعمیق روحیــه اصالحی و مواجهة متعهدانه با مســائل 
اجتماعی

ـ انجام تحقیقات ساده
ـ تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی

6. شيوة ارزشيابی كتاب
ارزشیابی این درس به دو شکل ارزشیابی مستمر و ارزشیابی 

پایانی انجام می شود.
ارزشیابی مستمر شامل موارد زیر است:

ـ حضــور فعال و باانگیزه در کالس و شــرکت در بحث ها و 
گفت وگوهای کالس

ـ انجام فعالیت های آموزشی در درون و بیرون کالس
ـ همکاری در کارهای گروهی

ـ انجام فعالیت های پژوهشی، نوآوری ها، خالقیت ها علمی و 
ادبی و هنری

ـ شرکت در پرســش های کتبی و شفاهی در کالس که از 
تمامی بخش های کتاب طرح می شوند

ارزشــیابی پایانی در پایان هر تــرم، در دی ماه و خردادماه، 
به صورت کتبی و مطابق بارم بندی تعیین شــده انجام خواهد 

شد.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
ـ مراجعه به ســایت دفتر برنامه ریــزی و تألیف کتاب های 

درسی، گروه علوم اجتماعی
ـ شرکت در دورة ضمن خدمت حضوری یا الکترونیک برای 

معلمان
ـ مطالعه کتاب های مرتبط و هم چنین راهنمای معلم

8. توصيه به دبيران
بــه دبیران عزیز یادآور می شــویم که اســتفادة مطلوب از 
این کتاب مســتلزم ترغیب دانش آمــوزان به حضور فعال در 
موقعیت های یاددهــی ـ یادگیری در درون و بیرون کالس و 
هم چنین بهره بردن از دانسته ها و تجربیات تمام کسانی است 
که با آن ها تعامل دارند. بنابراین شما باید به تمام قسمت های 
کتاب از جمله ورودی ها، فعالیت ها، بخوانی و بدانیم ها، تصاویر، 
جداول، نمودارها و صفحة پایانی دروس در کنار متن اصلی هر 
درس، به منظور تحقق اهداف یادگیری هر درس توجه کافی 

داشته باشید.
شــما می توانید با فراهم ســاختن موقعیت های آموزشــی 
مناســب، به کارگیری روش های یاددهی ـ یادگیری متنوع و 
انجام ارزشیابی های هدفمند، مطالب کتاب را به بهترین شکل 

ممکن به دانش آموزان انتقال دهید.

نام كتاب: جامعه شناسی 3
 كد كتاب: 112222

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری
 پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی
 ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته.

شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيتی كتاب
1. آشــنایی با علوم اجتماعی و کســب توانایی نســبی در 

استفاده از مفاهیم، روش ها و تکنیک های آن
2. آشنایی نسبی با موضوعات اصلی جامعه شناسی همانند 

ساختار، کنش و معانی اجتماعی
3. آشــنایی نســبی با مقوالت مهم زندگی اجتماعی مانند 

هویت، نابرابری و قدرت
4. کســب پیش نیازهای بینشی، نگرشــی و مهارتی برای 

مواجهة هویتی )فرهنگی و تمدنی( با علوم اجتماعی.
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رويكرد كتاب
در پشت صحنة هر کتاب درســی یک برنامة درسی وجود 
دارد، و همچون بدن انســان، هر برنامه درسی روح )مبانی و 
رویکرد(، قلب )اهداف( و اندامی )محتوا( دارد. در قلب برنامه 
درســی، باید نحوه تدوین و تأمین اهداف برنامه را مشــخص 
کرد. به عبارت دیگر هم رویکرد و هم محتوای برنامه به نوعی 
خود را در اهداف برنامه نشــان می دهند. هدف ها بدون اینکه 
اجمال رویکرد یا تفصیل محتوا را داشــته باشــند به صورت 
بینابین، آثاری از هر دو را نشــان می دهند. اهداف هر برنامه 
معمواًل براساس سه منبع شامل 1. دانش موضوعی 2. جامعه 
و فرهنگ 3. مخاطبان برنامه، که عمدتًا دانش آموزان هستند 
تدوین می شــود. ما در پاســخ به این پرسش که اصواًل چرا و 
بــا چه اهدافی علــوم اجتماعی و جامعه شناســی را آموزش 
می دهیم عمدتًا سه گونه جواب داریم: الف: جامعه شناسی برای 
جامعه شناسی؛ ب: استفاده از جامعه شناسی برای حل مسائل 
جامعه و دانش آموزان؛ ج: استفاده از جامعه شناسی برای تربیت 

دانش آموزان )بینش، نگرش، ...(. 
اولویت گذاری و برقراری توازن میان این ســه بسیار حیاتی 
اســت. رشــته های علوم اجتماعی دانش هایــی فرهنگی و 
تمدنی اند. بر این اســاس اگر دانش اجتماعی ما دانش برآمده 
از متن فرهنگ و جامعه خودمان بود صرف انتقال آن، میزانی 
از اهداف مذکور را محقق می ساخت که در آن صورت مسئله 
مــا، صرفًا علم و هنر انتقال این دانش بود و می توانســتیم با 
خیال راحت همه همت خود را مصروف نحوة انتقال آن کنیم؛ 
ولی به هر تقدیر ما با این شــرایط رهوار مواجه نیســتیم. از 
این رو برنامه ریزان آموزش علوم اجتماعی، به ویژه در ســطح 
متوسطه که باید میان دانش های تخصصی و فرهنگ عمومی 
پل بزنند با امر ســهل الوصولی مواجه نیستند بلکه با معمای 
بســیار پیچیده ای سروکار دارند. برنامه جدید علوم اجتماعی 
دورة متوســطه بر دو موضوع اساسی »آگاهی« و »هویت« یا 
دو مســئلة اساسی »بحران آگاهی« و »بحران هویت« استوار 
اســت. عالوه بر مسئله شناسی مستقل برنامه درسی آموزش 
علوم اجتماعی در دوره متوســطه، مبانی نظری اسناد تحولی 
تعلیم وتربیت، نیز »هویت« را موضوع »تربیت« معرفی کرده و 
رسالت نظام تعلیم وتربیت را هویت یابی و ارتقاء هویت دانسته 
است. برای تأمین اهداف برنامه علوم اجتماعی در رشته علوم 
انســانی دوره متوسطه دوم، ســه کتاب داریم. برنامة درسی 
جدید علوم اجتماعي، قبــاًل، این گونه بود که موضوع آگاهی 
و دیگر مباحثی که دربارة شناخت اجتماعی و علوم اجتماعی 
بود ـ و این هــا نوعًا مباحثی درجــه دوم و انتزاعی ترند ـ در 
پایة اول مطرح می شــد و در پایه دوم و ســوم، براساس اصل 
محیط های توســعه یابنده، مســئله هویت از سطح فردی تا 
اجتماعی، ملی، منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار می گرفت. 
براساس ساختار 6،3،3 که با هدف بازنگری برنامه های درسی، 
برای همسوسازی آن ها با اسناد تحولی آموزش وپرورش فراهم 

آورد، و براساس نتایج حاصل از تجربه کوتاه مدت اجرای برنامه 
علوم اجتماعی، شــورای برنامه ریزی به این نتیجه رسید که 
ســیر منطقی پیشین برنامه را با ســیر تجربی و تربیتی آن 
جایگزین کنــد و در ترتیب بیان مباحــث نوعی جابه جایی 
صورت گیرد؛ به این نحو که ابتدا مباحث هویتی مطرح و پس 
از آن مسئله آگاهی و شناخت احتماعی پیگیری شود. پیش 
از تغییرات اخیر موســوم به 6،3،3 در  آموزش وپرورش، علوم 
اجتماعی، تنها برنامة درســی دورة  متوسطه بود که به تازگی 
تغییر پیدا کرده بود در حالی که ســایر برنامه های درسی در 
20 ســال اخیر تغییراتی نداشتند. در این شرایط قرار بر این 
شد که حتی المقدور از فرصت پیش آمده برای اصالح و بهبود 
کتاب های موجود اســتفاده و تا حدودی به برخی از انتظارات 

مخاطبان برنامه پاسخ داده شود.
بنابرایــن براســاس برنامه علوم اجتماعی دوره متوســطه، 
موضوع کتاب جامعه شناسی 3، بیش از آنکه موضوعات درون 
علوم اجتماعی باشد بیشتر درباره خود علوم اجتماعی است. 
به عبارت دیگر از منظر علوم اجتماعی به خود علوم اجتماعی 
نــگاه کردن و فرصت ها و محدودیت های آن را دیدن اســت. 
ولی در راســتای انتقال این وظیفه از ابتــدای برنامه )کتاب 
جامعه شناســی 1( به انتهای برنامه )کتاب جامعه شناســی 
3( تالش شــد تا حتی االمکان این بررسی نیز نوعی مطالعة 
انضمامی باشــد و از طریق پرداختن به موضوعات و مســائل 
درون علوم اجتماعی صورت گیرد. از این رو در تألیف هرکدام 

از درس های کتاب جامعه شناسی 3 به این امور اهتمام شد:
1. چه واقعیتی را توصیف و تبیین می کند؟ )حل چه مشکلی 
از مشــکالت جامعه و دانش آموزان را تعقیب می کند؟(. این 
پرسش و پاسخ آن می تواند حدود 50 درصد از حجم متن هر 

درس را شامل شود.
2. کدام مفاهیم، روش ها و تکنیک های جامعه شــناختی را 
آموزش می دهد؟ این پرســش و پاسخ آن می تواند حدود 25 

درصد از حجم متن هر درس را شامل می شود.
3. چه تصویری از فرصت ها و محدودیت های علوم اجتماعی 
ارائــه می کنــد؟ )ارزیابی علوم اجتماعی موجــود و تأکید بر 
اهمیت دانش مطلوب و متناســب(. این پرسش و پاسخ آن، 
می تواند حدود 25 درصد از حجم متن هر درس را شامل شود.

مفاهيم و مهارت هاي اساسي كتاب
مفاهیــم و مهارت های کلیدی این کتاب عبارت اســت از: 
ذخیرة دانشی، دانش عمومی و دانش علمی، علوم اجتماعی، 
جامعه شناســی پوزیتیویســتی، جامعه شناســی تفهمــی، 
جامعه شناسی انتقادی، نظم اجتماعی، همبستگی اجتماعی، 
ســاختار اجتماعی و نظام اجتماعی، روش های کّمی، کنش 
اجتماعی، خالقیت زدایی، ارزش زدایــی و معنازدایی، معنای 
زندگی، معنــای ذهنی، معنای فرهنگــی، روش های کیفی، 
قدرت و انواع آن، سیاست، نظام سیاسی و انواع آن، نابرابری، 
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چهره هــای مختلف نابرابــری، نقد ســاختارهای اجتماعی، 
سیاست هویت، الگوهای سیاست گذاری هویتی، انسان مدنی، 
علم مدنی، ســنت های اجتماعی، پیشینه علوم اجتماعی در 

جهان اسالم، آینده جامعه و دورنمای علوم اجتماعی.

شيوه ارزشيابی
هدف ارزشــیابی، ارزیابی از یادگیری برای یادگیری است. 
ارزشــیابی تعیین می کند که هدف های واحد درســی به چه 
میزان تحقق یافته و یا در حال تحقق یافتن اســت. ارزشیابی 
باید متناســب با اهداف و انتظارات آموزشــی واحد یادگیری 
باشد. ارزشیابی در ســه حیطه دانشی، عاطفی، مهارتی و در 
سه مقطع ارزشیابی تشخیصی، تکوینی یا مستمر و ارزشیابی 
پایانی صورت می گیرد. ارزشــیابی صحیح دانش آموزان را به 

یادگیری اصیل تشویق می کند.
ارزشیابی این درس، به دو شکل زیر انجام می شود:

الف. ارزشیابی مستمر که شامل موارد زیر می شود.
ـ حضور فعال و پرشــور دانش آموز در کالس و شــرکت در 

بحث و گفت وگوهای کالسی
ـ انجام فعالیت های آموزشی قبل، حین و بعد از کالس

ـ همکاری در کارهای گروهی
ـ پرســش های کالســي به صورت کتبی و شــفاهی )این 
پرســش ها از همه مطالب کتاب از جمله »بخوانیم و 

بدانیم« صورت می گیرد(
ـ انجام فعالیت های پژوهشــی، نوآوری هــا و خالقیت های 

علمی، ادبی و هنری

ب. ارزشیابی پایانی
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال به صورت کتبی و براساس 
بارم بندی مشخص انجام می شود. ارزشیابی از همه مطالب 

کتاب به جز »بخوانیم و بدانیم« صورت می گیرد.

توصیه به دبیران
اســتفاده مطلــوب از کتاب حاضر مســتلزم حضور فعال و 
پرشــور دانش آموزان در موقعیت های یاددهیـ  یادگیری این 
کتاب در بیرون و درون مدرســه و کالس درس و بهره بردن 
از دانسته ها و تجربه های شما همکاران فرهیخته است. سعی 
کنیــد فعالیت های کالس را به ســه مرحله قبل، حین و بعد 
از کالس تقســیم کنید و زمینة اندیشیدن دانش آموزان را با 
تقویت چهار شایستگی زیر فراهم کنید. خوب شنیدن، خوب 

خواندن، خوب گفتن و پرسیدن و خوب نوشتن.
همه درس ها مقدمه دارند. هر درس به دو یا سه بخش تقسیم 
شــده است. هر بخش نیز خود یک مقدمه دارد. این مقدمه ها 
نشــان می دهند که هر درس یا بخش به دنبال پاسخ به چه 
پرسش هایی است. کوشــش کنید دانش آموزان پرسش های 

مطرح شــده را با دقت بخوانند و با اســتفاده از دانســته ها و 
تجربه های خود به آن ها پاســخ دهند و پس از مطالعه درس، 
پاسخ های اولیه خود را با پاسخ های کتاب مقایسه کنند. آن ها 
را هدایت کنید تا دوباره پرسش ها و پاسخ ها را با هم مرور کنند 

و برای عمق بخشیدن به پرسش ها و پاسخ ها تالش نمایند.
در هر درس، فعالیت هایی با عناوین مختلف مانند »گفت وگو 
کنید«، »نمونه بیاوریــد«، »تأمل کنید« و ... وجود دارد. این 
فعالیت ها باید با هدایت و نظارت شما انجام شود. این فعالیت ها 

یکی از سه هدف زیر را دنبال می کنند:
1. یافته های دانش آموزان را تحکیم و تثبیت می کنند )همان 

یافته ها را به گونة دیگری دریافت می کنند(.
2. یافته های دانش آموزان را عمق می بخشــند )برداشــت 

عمیق تری از موضوع یا مسئله مورد بررسی کسب می کنند(.
3. یافته های دانش آموزان را وســعت می بخشند )برداشت 

وسیع تری از موضوع یا مسئله مورد بررسی کسب می کنند(.
»بخوانیــم و بدانیم« راهی اســت بــرای عالقه مند کردن 
دانش آموزان به مطالعه بیشــتر! خوب اســت دانش آموزان را 
هدایــت کنید تا به جای مراجعه به کتاب های کمک درســی 
غیرمفید از کتاب های غیردرســی مفید اســتفاده کنند و در 
دانســته ها و تجربه های علما و اندیشــمندان شریک شوند. 
»ببینیم و بدانیم«ها نیز چنین هدفی را دنبال می کنند. فیلم 
خــوب هم می تواند منبعی مفید و مفــّرح برای دانش آموزان 

باشد!
تصویرها، جدول ها و نمودارها بخشــی از محتوای درس ها 
هســتند و دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف درس یاری 
می رســانند. دانش آموزان را هدایت کنید تا در آن ها تأمل و 

آن ها را نقد و ارزیابی کنند.
صفحه پایانی هر درس شــامل ســه بخش است: »مفاهیم 
کلیدی«، »خالصه کنید«، »آنچه از این درس آموختیم«، به 

شرح زیر است:
1. مفاهیم کلیدی: هر درس درباره یک مفهوم کلیدی و 
چند مفهوم فرعی تألیف شده است دانش آموزان را راهنمایی 

کنید مجموعه مفاهیم اصلی و فرعی را بیابند.
2. خالصه کنید: الزم است ابتدا پرسش های مهمی را که 
هر درس در پی پاسخ دادن به آن هاست، پیدا کنند تا بتوانند 
مطالب مهم تر را از مطالب مهم تشخیص دهند. دانش آموزان 
در این بخش یا مفاهیم کلیــدی را تعریف می کنند یا رابطة 

آن ها را در قالب یک گزاره یا جمله می نویسند.
3. آنچه از این درس آموختیم: در این بخش دانش آموزان 
خودشــان را در جایگاه معلمان و مؤلفان کتاب قرار می دهند. 
وقتی با قصد آموزش به دیگران، درس را می خوانند آن را بهتر 
و عمیق تر می فهمند و وقتی می نویســند، بهتر فکر می کنند. 
به دانش آموزان فرصت دهید نوشته های خود را بخوانند و به 

نوشته های دیگران هم خوب گوش کنند.
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نام كتاب: تحليل فرهنگی
 كد كتاب: 112223

 دورة تحصيلی: دوره دوم متوسطه نظری
  پاية  تحصيلی: دوازدهم

 رشته تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی
 ميزان ساعات تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيتی كتاب
هدف کتاب توانمند ســاختن دانش آموزان در فهم عمیق تر 
پدیده ها و مفاهیم زندگــی روزمره و تجزیه و تحلیل آن ها با 
رویکرد فرهنگی، همچنیــن ارتقای توانایی های دانش آموزان 
در شناخت مسائل فرهنگی و چاره اندیشی و ایفای مسئولیت 

خویش برای تقویت و اصالح آن هاست.
بــرای رســیدن به هــدف و شایســتگی  فوق اهــداف و 

شایستگی های زیر مورد نظر است:
گام اول

ـ آشــنا شدن با مفهوم فرهنگ، ویژگی ها، عناصر، مؤلفه ها، 
سطوح و ابعاد مختلف آن

ـ شــناخت و فهم فرهنگ و نتایج و راهبردهای ایجاد شدة 
حاصل از این فهم

ـ کسب سواد و توانایی فرهنگی از طریق مطالعه فرهنگی
ـ درک درســت رویکرد فرهنگی و کســب توانایی تجزیه و 

تحلیل پدیده ها از منظر فرهنگی

گام دوم
ـ آشنا شدن با ابعاد ثابت و متغیر فرهنگ

ـ درک علل و چرایی دگرگونی ها و تغییرات فرهنگی و کسب 
مهارت الزم برای مواجهة هوشمندانه با تحوالت فرهنگی

ـ درک چگونگــی پیدایش هماهنگــی و ناهماهنگی های 
فرهنگی )تأخر فرهنگی و ...( و نحوة مواجهه با آن 

ـ  آشنایی کامل با شیوه ها و انواع ارتباطات فرهنگی و تأثیر 
آن در فرهنگ جامعه

ـ کسب توانایی و ارتباط فعال و آگاهانه با فرهنگ های دیگر 
در سطح محلی، ملی و بین المللی

ـ کسب شــناخت نسبت به امپریالیســم فرهنگی و نحوه 
مواجهه با آن

ـ کســب آگاهی نســبت به نقش و تأثیر رسانه های ملی و 
بین المللی در زندگی روزمره فردی و اجتماعی و متغیر ساختن 

سبک زندگی
ـ درک نقش رسانه ها در گسترش سلطه فرهنگی با تأکید بر 

نقش امپریالیسم رسانه ای
ـ توانایی تشخیص و رویارویی فعال و هوشمندانه با تحوالت 

و دگرگونی های فرهنگی ناشی از رسانه ها

گام سوم
ـ شناخت پیشینة تاریخیـ  فرهنگی سرزمین و مردم ایران

ـ آشنایی با مفهوم پیوســتگی و انسجام فرهنگ ایرانیان و 
عوامل ایجادکننده آن

ـ آشــنایی با دالیل تنوع، گوناگونی و تفاوت های فرهنگی 
ایرانیان

ـ درک اهمیــت و ضــرورت انســجام فرهنگی و کســب 
مهارت های تقویت وحدت ملی

ـ تالش در جهت افزایش روحیه خودباوری ملی و فرهنگی
ـ آشــنایی با ویژگی های مثبت فرهنگــی ایرانیان و تقویت 

آن ها در جهت افزایش انسجام فرهنگی و خودباوری ملی
ـ کســب مهارت برای صیانت از فرهنگی ایرانیـ  اسالمی و 

حفظ انسجام ملی

گام چهارم
ـ  آشنایی با مهم ترین مسائل و مشکالت فرهنگی ایرانیان و 

مهارت تجزیه و تحلیل آن ها
ـ رسیدن به درکی درست از رابطه فرهنگ و اقتصاد و تأثیر 

آن دو بر هم
ـ تجزیــه و تحلیل مفهوم اقتصاد مقاومتی و محدودیت ها و 

فرصت های آن
ـ آشــنایی با مفاهیمی چون اصالح الگوی مصرف، ارتقای 
فرهنگ کار و گسترش فرهنگ کارآفرینی به عنوان زمینه های 
مهم پیشــرفت فرهنگ اقتصادی و کسب مهارت برای اصالح 

و بهبود آن ها
ـ توانایی تشــخیص مهم ترین مســائل اخالقی موجود در 
جامعه ایران و دالیل بروز آن ها و توانایی مواجهه فعال با آن ها

ـ کسب مهارت برای رویارویی مسئوالنه با فرهنگ جامعه و 
چاره اندیشی برای حل مسائل فرهنگی.

2. رويكرد كتاب
کتاب عالوه بر عرضه دانش و معلومات مناسب فرهنگی به 
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دانش آموزان، زمینه کســب مهارت ها و شایستگی های الزم 
برای رویارویی هوشمندانه و آگاهانه نسبت به فرهنگ و مسائل 
فرهنگی و تجزیه و تحلیل آن ها را نه فقط در ســطح خانه و 
محل زندگی بلکه در ســطح ملی و فراملی فراهم می آورد. با 
استفاده از روحیه کاوشــگری این توانایی را در دانش آموزان 
به وجود می آورد که نسبت به فرهنگ و پدیده های فرهنگی 
حســاس و دقیق باشند و وقوع بســیاری از مسائل مشکالت 
جامعه را قبل از آنکه در قاب اقتصاد، سیاست، تاریخ و جامعه 
ببینند از منظر فرهنگ و یا رویکرد فرهنگی مورد بررســی و 
تجزیه و تحلیل قرار دهند تا بتوانند در مســیر حل مســائل 
جامعه قدم بردارند و به این ترتیب نقش خود را به خوبی ایفا 

کرده و تعادل و پایداری را در جامعه افزایش دهند.

3. مفاهيم اساسی كتاب
تحلیل فرهنگی، حوزه ای میان رشــته ای است که درصدد 
بررســی، تبیین و تفســیر پدیده های فرهنگی و کنش های 
اجتماعی می باشد. تحلیل فرهنگی، به معنای بررسی پدیده ها 
از منظر فرهنگی و با شــاخص های فرهنگی، به همراه تفسیر 
و تحلیل نمادها و نشــانه های موجود در یک فرهنگ اســت 
و درواقع، نوعی توانایی و شایســتگی معرفتی و ذهنی است 
که افراد در رویارویی با مســائل و چالش های زندگی مادی و 
معنوی خویش، با رویکــرد فرهنگی آن ها را تجزیه و تحلیل 
می کنند. در تحلیل فرهنگی، هــدف، ایجاد فهم فرهنگی از 
پدیده هاســت و فرهنگ عامل مؤثــر در پیدایش پدیده های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی قلمداد می شود. بنابراین تمام 
پدیده ها از منظر فرهنگی و با شاخص ها و رویکرد فرهنگی نقد 

و بررسی و واکاوی می شوند.
بــا عنایت به پررنگ شــدن نقش و اهمیــت فرهنگ در 
تجزیــه و تحلیل پدیده ها و در فرایند سیاســت گذاری ها و 
برنامه ریزی هــا، در دهه های اخیر، این درس برای اولین بار 
در جدول دروس دانش آموزان گنجانده شد و با تولد رشته 
جدید مطالعات فرهنگی، این مبحث از جامعه شناســی به 
این رشته منتقل شد. آشنایی دانش آموزان با مباحث علوم 
اجتماعــی و علوم انســانی، فهــم و درک عمیق تر مباحث 
فرهنگی را تســهیل می کند و باعث تقویت و تعمیق فرایند 

یادگیری می شود.
مفهوم فرهنگ، رویکرد فرهنگی، ســواد فرهنگی، مطالعات 
فرهنگی، تغییــرات و تحوالت فرهنگی، تداوم و پیوســتگی 
فرهنگی، انسجام فرهنگی، هویت فرهنگی و مسائل فرهنگی 

کشور از مفاهیم اساسی کتاب هستند.

4. مهارت های اساسی كتاب
ـ شناخت فرهنگ و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

ـ توانایی تجزیه و تحلیل پدیده ها از نظر فرهنگی و با رویکرد فرهنگی

ـ  درک تغییــرات و تحــوالت فرهنگی و مهــارت مواجهه 
هوشمندانه با دگرگونی های فرهنگی

ـ شــناخت ویژگی های فرهنگ ایرانــی و مهارت صیانت از 
آن ها برای تداوم و پیوستگی فرهنگ ایرانیان

ـ درک مســائل و مشــکالت فرهنگــی جامعه و کســب 
شایستگی های الزم برای مواجهة مسئوالنه و فعال با آن ها

ـ تقویت خودبــاوری و اعتمادبه نفس فرهنگی دانش آموزان 
برای زیست فعال و با نشاط در دنیای مدرن

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
راهبــرد اصلی فرایند یاددهــیـ  یادگیری در این کتاب، 
تعامل اثربخش و نشــاط آفرین معلم با دانش آموزان اســت 
تا انگیزه و شــوق یادگیری را در آنــان تقویت نماید. معلم 
در این فرایند، تســهیل گر یادگیــری و صحنه آرای عرصه 
یادگیری اســت. او با طرح سؤاالت اولیه هر درس، می تواند 
دانش آمــوزان را درگیر موضوع کند و با جلب مشــارکت 
دانش آموزان برای حضور فعال و با نشــاط ایشان در کالس 
و ترغیــب آن ها به تأمل در مســائل، زمینة یادگیری بهتر 
را فراهم آورد. اســتفاده از رویکرد ساختن گرایی و تحلیل 
یک مســئله فرهنگی از جهان واقعی، می تواند بســتر الزم 
برای کســب اطالعات و مهار ت های فزون تر را مهیا نماید. 
انجام تمرین هــای کتاب، )مانند بررســی و تحقیق کنید، 
گفت وگــو کنید، میزگــرد فرهنگی( به مثابة آزمایشــگاه 
کتاب، زمینه ســاز تقویت مهارت تجزیه و تحلیل فرهنگی 
پدیده هاست که با هدایت و راهبری معلم باید در کالس یا 

خارج از کالس اتفاق بیفتد.

6. شيوه ارزشيابی كتاب
ـ ارزشــیابی کتاب به دو صورت ارزشیابی مستمر در طول 
ترم و ارزشیابی پایانی در نوبت اول و دوم سال تحصیلی انجام 

خواهد شد.
بارم بندی به شرح جدول زیر می باشد.

الف. ارزشیابی مستمر
نمرات ارزیابی مستمر در هر نیم سال تحصیلی 20 نمره به 

شرح زیر است:
1. حضور فعال دانش آموز در فرایند تدریس و مشــارکت در 
انجام فعالیت های کالســی، شــامل گفت وگو کنید، تجزیه و 

تحلیل کنید و ... )8 نمره(
2. انجام فعالیت های تحقیقی، شامل تحقیق کنید، بررسی 

کنید، ... )4 نمره(
3. برگزاری میزگرد فرهنگی )3 نمره(

4. ارزشیابی و امتحان )5 نمره(
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ب. ارزشیابی پایانی
ارزشیابی پایانی در دو نوبت اول و دوم به شرح زیر:

نوبت اول: امتحان کتبــی از محتوای دروس )فصل اول و 
دوم( انجام شود.

نوبت دوم و شهریور: امتحان کتبی از محتوای کل کتاب است.

نوبت نوبت اول )دروس فصل اول و دوم(درسفصل
دوم و 
شهریور

اول

2اول

2/5 3دوم

3سوم

دوم

4اول

2/5 4دوم

4سوم

سوم

2ـاول

2ـدوم

3/5ـسوم

چهارم

2ـاول

2ـدوم

3/5ـسوم

2020جمع

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
ـ دوره های آموزشی ضمن خدمت حضوری و الکترونیک

ـ نرم افزارهای آموزشی
ـ کتاب ها، مجالت و همایش های مرتبط

ـ فیلم ها، سریال ها و مستندهای آموزشی
ـ ارتباط با گروه مطالعات فرهنگی دفتر تألیف کتب درسی 

مرتبط از طریق فضاهای مجازی
8. توصيه به دبيران

دبیران محترم، از شما انتظار می رود:
ـ نسبت به اجرای میزگردهای فرهنگی که در کتاب در قالب 

فعالیت طراحی شده است دقیق و حساس باشید.
ـ تقویــت خودبــاوری فرهنگــی و تحکیــم هویت ملی 
دانش آموزان را در سرلوحه کار خود قرار دهید و با منفی گرایی 
و القای روحیه یأس و نومیدی، مواجهه علمی و کارشناســانه 

داشته باشید.
ـ از تعلــق خاطر و ظرفیت فرهنگی دانش آمــوزان از اقوام 
مختلف برای تقویت انســجام ملی و وحدت فرهنگی استفاده 

کنید.

ـ دانش آموزان خود را در قالب یک بازدید علمی هدفمند به 
یــک یا چند مکان فرهنگی ببرید و مفاهیم کتاب را در آن ها 
مورد بازنمایی قرار دهید؛ یا با شــخصیت های فرهنگی دیدار 
داشــته باشید و از اندیشــه آن ها درخصوص شناخت و رشد 

فرهنگی بهره گیرید.
همچنین به شــما توصیه می کنیم که بــرای هرچه بهتر 

فهمیدن مطالب کتاب مطالعات فرهنگی:
ـ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دورة اول متوســطه را 

مرور کنید؛
ـ بر کتاب هــای جامعه شناســی 1 و 2 در پایه های دهم و 

یازدهم را مرور مجدد داشته باشید؛
ـ کتاب سواد رسانه در پایه دهم را بخوانید؛

ـ مطالعه کتاب هایی را که در حوزه مطالعات فرهنگی نوشته 
شده اند در دستور کار خود قرار دهید، زیرا می تواند در تدریس 
شما رهگشا باشد. در تصویر روی جلد نمونه ای از این کتاب ها 

را مشاهده می نمایید.

نام كتاب: فلسفه 
كد كتاب: 112226

دورة تحصيلی: دوم متوسطه نظری
رشتة تحصيلی: ادبيات و علوم انسانی و علوم و معارف 

اسالمی
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
1. آشنایی با مبانی فلسفی عقالنیت و خردورزی

2. نیاز به تعقل، ســیر تاریخی عقالنیت در سه دورة یونان، 
دورة اسالمی و دورة معاصر، کمک به عقالنیت دانش آموز در 

شناخت معارف دینی
3. آشنایی با نظام جهانی از دیدگاه فلسفه و مراتب و نسبت 

آن ها با هم:
ـ سیر تاریخی دیدگاه ها
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ـ رابطة علیت در نظام جهانی
ـ مراتب جهان نزد فیلسوفان الهی

ـ ماتریالیسم و منحصر نبودن جهان به ماده
4. آشنایی با مبانی فلسفی اخالق و خیر

ـ دیدگاه های مهم تاریخی در مبانی اخالق
ـ اخالق مطلق و اخالق نسبی

ـ اصالت فایده و اخالق
5. آشنایی با مبانی فلسفی هنر و زیبایی شناختی و دیدگاه فلسفه

2. رويكرد كتاب
آنچه در آموزش فلسفه مهم و اصلی است، تفکر در مسائل و 
موضوعات فلسفی برای کشف حقیقت است. این خود مبتنی 
بر یک امر فطری، یعنی حقیقت طلبی انسان هاست. به همین 
جهت این برنامه، با رویکرد »موضوعی تاریخی« تدوین یافته 
اســت. براساس این رویکرد، مهم ترین موضوعاتی که مناسب 
با توانایی دانش آموزان اســت، انتخاب گردیده و در بســتری 

تاریخی به بحث گذاشته می شود.

3. مفاهيم اساسی كتاب
ـ عقالنیت

ـ جهان شناسی فلسفی
ـ فلسفة اخالق

ـ فلسفة هنر و زیبایی شناسی

4. مهارت های اساسی كتاب
ـ توانایی تحلیل ســیر تاریخی عقالنیت در سه دورة یونان، 

اسالمی و معاصر
ـ درک و تحلیل نظام جهانی از دیدگاه فیلسوفان الهی

ـ توانایی تشخیص اخالق مطلق و اخالق نسبی
ـ توانایی تحلیل اصالت فایده و نسبت آن با اخالق

ـ توانایی مقایسه مبانی فلسفی هنر و زیبایی شناسی در آراء 
فالسفه یونان

5. راهبردهای ياددهی ـ يادگيری كتاب
ـ روش تفهمی: در این شــیوه یادگیرنــده با نحوة طرح 
پرســش با توجه به اصول و مبادی مکاتب آشنا می شود و با 

متفکران هم سخنی پیدا می کنند.
ـ روش جدالی نظام مند: ســاده ترین شــیوه در چالش زا 
کردن برنامة آموزشــی طــرح آرای مختلف و نقــد و داوری 

نظرگاه های متخالف است.
ـ روش کار گروهی و یادگیری مشــارکتی: اســاس 
یادگیری مشارکتی بر سازمان دهی گروه های کوچک به منظور 
کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی، تبادل تجربیات 

و تسهیل فرایند یادگیری است.
ـ ایفای نقش: در طرح مباحث فلسفه امکان استفاده از این 
روش وجود دارد. برای مثال دانش آموزان می توانند با استفاده 
از محاورات سقراطی خود را به جای گفت وگوکنندگان بگذارند 

و ایفای نقش کنند و مباحث را به تصور بکشند.
ـ روش توضیحی

ـ روش پرسش و پاسخ
ـ روش طرح پرسش های بنیادی

6. شيوة ارزشيابی كتاب
اهداف درس فلســفه در سه حیطة دانش، مهارت و نگرش 
مطرح می شــود. بدیهی است ارز شــیابی پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان نیز باید به صورتی طراحی شــود که ناظر بر هر 

سه زمینة سابق الذکر باشد.
ارزشیابی مستمر: این ارزشــیابی بــه معنای ارزشیابی 
براساس آزمون های پایانی ولی در مقیاس کوچک تر نیست، 
بلکه به معنای ارزشــیابی تکوینی، رشــد دهنده و سازنده 

است.
ـ ارزشیابی پایانی: این نوع ارزشیابی که محتوای درس 
و اهداف آموزشی را در بر می گیرد در پایان هر دورة آموزشی 

انجام می شود و آموخته های دانش آموزان ارزیابی می شود.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
ـ راهنمای معلم

ـ فیلم های آموزشی

8. توصيه به دبيران
با توجه به اینکه در ســال گذشته )97-96( کتاب منطق 
ســال دهم تازه تألیف شد و در چرخة آموزش قرار گرفت در 
سال تحصیلی 98-97 نیز کتاب فلسفة سال یازدهم نونگاشت 
خواهد بود برای سال دوازدهم کتاب فلسفة دورة پیش دانشگاهی 
با کمی تغییر، و حذف حدود 20 صفحه از مباحث ثقیل آن، 
 در چرخة نظام آموزشــی قرار می گیرد تا در ســال تحصیلی 
99ـ 98 براســاس راهنمای برنامه درســی حوزه های تربیت 
و یادگیری کتابی جدید تألیف شــود. بنابراین موارد ذیل در 

تدریس دروس فلسفه به دبیران محترم این برنامه توصیه می گردد:
1. در مراحل تدریس انگیزش درونی دانش آموز را مورد توجه 
قرار دهید زیرا هنگامی انسان آموختن موضوعی را با پشتکار 

دنبال می کند که نسبت به آن انگیزة درونی داشته باشد. 
2. طرح موضوعات را در بســتر تاریخی قرار دهید، استفاده 
از این بســتر سبب می شود افق های جدید به روی دانش آموز 
باز شود و بداند فیلسوفان گذشــته چگونه با مسئله برخورد 

کرده اند. 
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بدین طریق دانش آموز توان مقایسه، ارزیابی و داوری را کسب 
می کند.

3. آموزش درس را در فضایی فعال و پویا و با مشارکت دانش آموز 
اجرا نمایید. فعالیت و مشارکت دانش آموز سبب فهم و شناسایی 
می شــود. لذا الزم اســت فعالیت هایی که در کتاب های فلسفه 

پیش بینی شده است مورد توجه جدی قرار گیرد. 
نکته: تمام عناصر برنامه به طور مبســوط در ســایت گروه 

فلسفه دفتر تألیف مورد مشاهده می باشد.

نام كتاب:زبان خارجی 3
كد كتاب: 112230

دورة تحصيلي: دوم متوسطه نظري؛
 پاية تحصيلي: دوازدهم؛ 

رشتة تحصيلي:  كليه رشته ها
 ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته.

1. شايستگي ها )اهداف( ساحت هاي تربيت كتاب
آموزش چهــار مهارت زبانــي با رویكــرد ارتباطي فعال و 

خودباورانه در حوزه هاي فردي، اجتماعي، علمي و تحصیلي

2. رويكرد كتاب
رویكرد آموزش كتاب مبتني بر »رویكرد ارتباطي خودباورانة 

فعال« مصّرح در برنامة درسي ملي است.

3. مفاهيم اساسي كتاب
این كتاب داراي سه فصل متناظر با كتاب درسي است و در آن، 
بخش ها و تمرین هایي مورد اشاره قرار گرفته كه به نوعي مكمل 
فرایند آموزش در بعضي بخش هاي كتاب دانش آموز است. بعضي 

تمرین ها هم براي حل در منزل طراحي شده است.

4. مهارت هاي اساسي كتاب
چهار مهارت گفتاري، شــنیداري، خوانداري و نوشتاري در 

قالب رویكرد ارتباطي، مهارت هاي اساســي كتاب را تشكیل 
مي دهند كه در كتاب پایة دوازدهم و مهارت هاي خوانداري و 

نوشتاري داراي تمركز بیشتر است.

5. راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري كتاب
در انتخــاب فعالیت هــا و تمرین هاي كتــاب، از مجموعه 

راهبردهاي متناسب با رویكرد ارتباطي استفاده شده است.

6. شيوة ارزشيابي كتاب
ایــن كتاب به عنوان مكمــل كتاب دانش آمــوز، در فرایند 
ارزش یابي، منطبق با شــیوه نامة ارزش یابي اعالم شده توسط 

وزارت آموزش وپرورش مورد استفاده قرار مي گیرد.

7. مواد آموزشي مورد نياز براي تدريس كتاب
 1. كتاب دانش آموز 2. كتــاب كار 3. كتاب راهنماي معلم 
4. لــوح فشــردة صوتي 5. فیلم آموزشــي بر فراز آســمان 

)مخصوص دبیران(

8. توصيه به دبيران
این كتاب مكمل كتاب دانش آموز است و حتمًا باید هم در 
كالس درس و هم در منزل توسط دانش آموزان مورد استفاده 
قــرار بگیرد و دبیران هم باید نســبت به تصحیح اشــكاالت 

دانش آموزان اهتمام داشته باشند.

نام كتاب: كار زبان خارجي 3
 كد كتاب: 112231

 دورة تحصيلي: دوم متوسطه نظري
 پاية تحصيلي: دوازدهم

رشتة تحصيلي:  كليه رشته ها 
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1. شايستگي ها و اهداف ساحت هاي تربيت كتاب
آموزش چهــار مهارت زبانــي با رویكــرد ارتباطي فعال و 

خودباورانه در حوزه هاي فردي، اجتماعي، علمي و تحصیلي

2. رويكرد كتاب
رویكرد آموزش كتاب مبتني بر »رویكرد ارتباطي خودباورانة 

فعال« مصّرح در برنامة درسي ملي است.

3. مفاهيم اساسي كتاب
 ایــن كتــاب ســومین كتــاب از مجموعــه كتاب هــاي 
 Vision مي باشد كه خود استمرار و ادامة مجموعه كتاب هاي

 Prospect است. كتاب هاي 3ـVision 1 كه براي تدریس در 
پایه هاي تحصیلي دهم تا دوازدهم طراحي شده اند كماكان با 
رویكرد ارتباطي فعال و خودباورانه تألیف شده اند. كتاب حاضر 
داراي سه فصل كلي و هر فصل داراي چندین زیرفصل است و 
در چارچوب مهارت هاي چهارگانة زباني تألیف شده است. بستة 
آموزشي زبان پایة دوازدهم داراي كتاب دانش آموز، كتاب كار، 
كتاب راهنماي معلم، لوح فشردة صوتي دانش آموز و همچنین 

فیلم آموزشي راهنماي معلم )بر فراز آسمان( مي باشد.

4. مهارت هاي اساسي كتاب
چهار مهارت گفتاري، شــنیداري، خوانداري و نوشتاري در 
قالــب رویكرد ارتباطي، مهارت هاي اساســي كتاب هاي زبان 
را تشــكیل مي دهند كه مهارت هاي خوانداري و نوشتاري در 

كتاب پایة دوازدهم داراي تمركز بیشتر است.

5. راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري كتاب
با توجه به رویكرد كلي كتاب، راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري 
منطبق بر تقویت خودباورانــة مهارت هاي چهارگانه انتخاب 

شده است كه هر یك از مهارت ها داراي انواع متنوعي است.

6. شيوة ارزشيابي كتاب
ارزشیابي به دو شیوة مستمر و پایاني و با تأكید بر مهارت هاي 

خوانداريـ  نوشتاري و گفتاريـ  شنیداري انجام مي شود.

7. مواد آموزشي مورد نياز براي تدريس كتاب
 1. كتاب دانش آموز 2. كتــاب كار 3. كتاب راهنماي معلم 
4. لــوح فشــردة صوتي 5. فیلم آموزشــي بر فراز آســمان 

)مخصوص دبیران(

8. توصيه به دبيران
1. تدریس این كتاب مســتلزم آشنایي شــما با روح كلي 

رویكرد ارتباطِي فعال و خودباورانه است.
2. مطالعة دقیق راهنماهاي معلم این كتاب و كتاب هاي پایة 
دهم و یازدهم و مجموعه كتاب هاي Vision )پایه هاي هفتم 
تا نهم( و همچنین توجه به مجموعه فیلم هاي بر فراز آسمان 

مورد تأكید است.

نام كتاب: احكام 3، روش استنباط احكام؛
كد كتاب: 112232؛

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری؛
پاية تحصيلی: دوازدهم؛

رشتة تحصيلی: علوم و معارف اسالمی؛
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته؛

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
این کتاب با هدف کلی دســتیابی به ساحت تعلیم وتربیت 
عبــادی، در چهار عرصة ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط 

خلق و ارتباط خلقت تألیف شده است.

2. رويكرد كتاب
رویکرد کتــاب احکام )3( مبتنی بر رشــد عقلی و فعلیت 
بخشیدن به عرصه های چهارگانة هدف های فوق، در راستای 
شکوفایی فطرت الهی مورد تأکید برنامه ملی درسی، می باشد.

3. مفاهيم اساسی كتاب
کتاب مشــتمل بر این موضوعات و مفاهیم است: روشمند 
بودن اســتنباط احکام، ادوار فقه، تاریخ فقها، ادلة اجتهادی و 
ادلة فقاهتی. این کتاب ادامة کتاب های احکام )1( و احکام )2( 
می باشد و بر آموزش این معنا تأکید دارد که فقها در استنباط 
احکام شــرعی دارای روش های خاص هستند؛ روش هایی که 
به آن »اصول فقه« گفته می شــود. ایــن کتاب همچنین با 
درس های دیــن و زندگی )اصول عقاید( و اخالق )3( در پایة 

12 مرتبط است. 
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4. مهارت های اساسی كتاب
مهارت یافتن دانش آموز در درک،  تدبر و تفقه نسبی در فروعات 

دینی و احکام شرعی از مهارت های اساسی این کتاب است.

5. راهبردهای ياددهی ـ يادگيری كتاب
برخی از راهبردهای یاددهی ـ یادگیری به کار رفته در این کتاب 

که البته باید توسط دبیر تکمیل گردد، به شرح زیر است:
ـ درگیــر کــردن دانش آموز با موقعیت هــای چالش آفرین 

به منظور فعال سازی تفکر او؛
ـ پژوهش های جمعی و کالسی و مشارکتی؛

ـ انتقال دانش توسط دبیر.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
عالوه بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی، دانش آموز باید از طریق 
فعالیت ها و پروژه های گروهی و انفرادی موجود در کتاب نیز 

مورد ارزشیابی قرار گیرد.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
برای تدریس این کتاب، عالوه بر اســتفاده از متن کتاب، از 
تابلوهای آموزشی، فیلم های آموزشی و پاورپوینت نیز می توان 

استفاده کرد.

8. توصيه به دبيران
ـ فعالیت های پژوهشــی کتاب به طور جدی از دانش آموزان 

مطالبه شود؛
ـ پرسش های انتهای دروس به عنوان تکلیف از دانش آموزان 

خواسته شود؛
ـ متن های عربی کتاب به طور دقیق ترجمه و شرح داده شود؛

ـ دانش آموزان نســبت به تحقیق دربارة چند تن از فقها، به 
جز آنان که در کتاب معرفی شده اند، ترغیب و هدایت شوند.

نام كتاب: تاريخ اسالم3
كد كتاب: 112233 

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری 
پاية تحصيلی: دوازدهم 

رشتة تحصيلی: علوم و معارف اسالمی
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب: 
معرفی الگوهای کامل برای دانش آموزان. شناخت نقش ائمه 
در رهبری جامعه اســالمی. شــناخت نحوة مواجهه امامان با 
انحراف های فکری و فرهنگی. مقایسة عملکرد ائمه با کسانی 
که ادعای جانشــینی پیامبر)ص( را داشــتند. شناخت سایر 

جریان های فکری در جهان اسالم.

2. رويكرد كتاب: 
رویکرد این کتاب دینی و تاریخی است.

3. مفاهيم اساسی كتاب:
نوآوری کتاب در این است که وقایعـ  صدر اسالم با محوریت 
ائمه)ع( ـ به رشــته تحریر در آمده اســت. افزودن فعالیت و 
مشارکت دادن دانش آموزان در مباحث کتاب، آموزش تحلیل 
وقایــع به جای حفظ کردن. پرداختــن به جنبه های تمدنی 

دوران ائمه اطهار از دیگر نوآوری های کتاب می باشد.
این کتاب در کنار ســایر کتاب های معارف به تقویت تفکر 
دینی و شــیعی کمک  می کند. کتاب تاریخ سال 11 در ادامه 
کتاب تاریخ اســالم ســال 10 به رخدادهــای پس از رحلت 
پیامبر)ص( می پردازد و نقش ائمه را در شناساندن و ترویج و 

تبلیغ اسالم می شناساند.

4. مهارت های اساسی كتاب: 
افزایش قدرت تحلیل، دور شدن از سطحی نگری، آشنایی با 

تاریخ سده های نخستین جامعه اسالمی
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5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب: 
معلم برای آمــوزش بهتر حتمًا باید مطالعه کافی در زمینه 
درس داشته باشد. با توجه به شباهت برخی دروس با هم برای 
یادگیری بهتر پیشنهاد می شود هرجلسه پرسش همراه باشد و 
برای جلسه بعد محورهایی از درس آینده به دانش آموزان گفته 

شود تا روی آن فکر کنند.

6. شيوة ارزشيابی كتاب: 
ارزشیابی به دو شــیوه آزمون کتبی و آزمون شفاهی انجام 

می گیرد.

7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب:
تمام منابع مرتبط با ســیرة ائمه در گذشــته و حال نوشته 
شده و نیز برخی از این منابع که در متن آمده می تواند به کار 

تدریس بیاید.

8. توصيه ای به دبيران: 
مطالعــة منابع اولیــه و کتاب ها و مقــاالت جدیدی که به 
شیو ه ای عمیق به بررسی رخدادهای سده های نخستین اسالم 
پرداخته اند به شــما توصیه می شــود. همچنین سعی کنید 
دانش آموزان فرصت فکر کــردن و تأمل در مباحث کتاب را 
داشته باشــند. محورهای پژوهش در هر درس را مورد توجه 
قرار دهید و میان مباحــث درس حتمًا ارتباط برقرار کنید و 

توجه دانش آموزان را به آن جلب نمایید.

نام كتاب: علوم و معارف قرآنی)3(؛
كد كتاب: 112234؛

دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری؛ 
پاية تحصيلی: دوازدهم؛

رشتة تحصيلی: علوم و معارف اسالمی؛
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب
الف. آمــوزش معارف قرآنی با موضوع »انسان شناســی در 

قرآن«؛ مبتنی بر آراء تفسیری عالمه طباطبائی)ره(
الف. 1. مطالعه »انســان« در ســیر تکاملی خود از »حیات 

دنیا« به »حیات طیبه«
الف. 2. تحلیل معنای »زندگی اجتماعی انســان« از منظر 

انسان شناسی قرآنی
ب. تمرین تدبر و فهم آیات قرآن مبتنی بر:

ب. 1. زبان و ادبیات عربی )لغت شناسی و ادبیات عرب(
ب. 2. اســتفاده از آیات قرآن در تفسیر آیه )سیاق و تفسیر 

قرآن به قرآن(
2. رويكرد كتاب

در این کتاب سعی شده است محتوایی که به دانش آموزان 
ارائه می شود:

اواًل کاربردی و با زبان ســاده باشــد؛ به این معنا که 
محتوای دروس، ســیر تکامل و رشــد انسان برای رسیدن به 
جایگاه خلیفئ اللهی و دستیابی به حیات طیبه را به زبان ساده 
و قابل فهم برای دانش آموزان مطرح می   نماید. بر همین اساس، 
از بیان اختالف نظرات تفســیری پیرامون مسائل و نیز طرح 
مباحث پیچیده نظری اجتناب شــده و سعی گردیده تا تنها 
مطالب موردنیاز برای رشــد و هدایت یافتگی انسان ها در این 

مسیر پردازش شود.

ثانیًا مبتنی بــر مباحث پیش آموخته در حوزه علوم 
قرآن باشد؛ بدین منظور در خالل بیان مباحث تفسیری، رد 
پای مباحث علوم قرآنی حفظ شده و مباحث تفسیری مبتنی 

بر علوم قرآن، به صورت روش مند ارائه گردیده است.
ثالثًا علمی و مبتنی بر آراء صاحب نظران شناخته شده 
باشد؛ مباحث کتاب، هرچند با زبان ساده و قابل درک برای 
دانش آموزان مطرح شده است، اما این به معنای کاستن از دقت 
و علمیت در بیان محتوا نیســت و محتوای دروس مبتنی بر 
نظر بزرگانی چون عالمه طباطبائی، شهید مطهری و آیت اهلل 
جوادی آملی ارائه شده است. البته در این میان از درسنامه ها و 
سایر کتب موجود برای تبیین دقیق تر مسائل بهره برده شده 

است.
رابعًا به صورت کاماًل تعاملی میان دبیر و دانش آموزان 
ارائه گردد؛ با بررسی این کتاب ها می بینیم، بخش قابل توجهی 
از محتوا و اهداف دروس در قالب تمرین های کالسی با عنوان 
»فعالیت کالســی« یا »تدبر قرآنی« به دانش آموزان منتقل 
می گردد. این فعالیت ها، بســتر ورود مستقیم دانش آموزان به 
تبیین و تحلیل محتوای درس زیر نظر دبیر می باشد و محتوا 
را در قالب تعامل میان آن ها و دبیر منتقل می نماید. این امر نه 
تنها سطح مشارکت دانش آموزان را در کالس افزایش می دهد، 
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بلکه موجب می گردد ایشان خود کاربردی بودن مباحثی را که 
آموخته اند درک کنند.

3. مفاهيم اساسی كتاب
کتاب علوم و معارف قرآنی پایة دوازدهم کتاب نونگاشــتی 
اســت که در ادامه تألیف کتاب های دهم و یازدهم این رشته 
تحصیلی تألیف شــده اســت. تاکنون دانش  آمــوزان با انواع 
مختلفی از علوم قرآن )در پایه دهم و یازدهم( آشنا شده اند و 
حال نوبت آن است تا از این آموختة خود برای دریافت معارف 
قرآنی اســتفاده نمایند. کتاب دوازدهــم برخالف کتاب های 
پیشــین )که به بیان مباحث تجویدی، حفظ سوره های جزء 
ســی ام و علوم قرآنی اختصاص داشت(، ارائه معارف قرآنی را 
هــدف خاص خود قرار داده اســت و موضوع خاصی که برای 
انتقــال معارف قرآنی  محور تألیف دروس قرار گرفته، موضوع 

»انسان شناسی قرآنی« است. 
در بیان یک گــزارش کلی از کتاب های دهــم تا دوازدهم 
می توان گفت: کتاب علوم و معارف قرآنی در پایة دهم شامل 
حــدود 80 درصد مباحث تجویــد و حفظ و 20 درصد 
مباحث علوم قرآنی است. این نسبت در پایة یازدهم تقریبًا 
برعکس شده و شــامل 70 درصد مباحث علوم و معارف 
قرآنی و 30 درصد مباحث تجوید و حفظ می شود و اکنون 
در پایــة دوازدهم، کتاب علوم و معارف قرآنی، کاماًل رویکرد 

بیان معارف قرآنی به خود می گیرد.
پراکندگی تقریبی موضوعــات و مفاهیم کتاب های علوم و 

معارف قرآنی دهم تا دوازدهم، به این صورت است:

کتاب ها
سرفصل ها

کتاب 
پایة دهم

کتاب پایة 
یازدهم

کتاب پایة 
دوازدهم

الف
آموزش مباحث 

70 تجوید
درصد

5 درصد20 درصد

و تمرین قرائتب

حفظ جزء سی امج
 10
درصد

ـ ـ ـ ـ ـ10 درصد

د
آموزش علوم 

قرآنی
 20
درصد

ـ ـ ـ ـ ـ60 درصد

ه
آموزش معارف 

قرآنی
95 درصد10 درصد ـ ـ ـ ـ ـ

و
و تمرین تدبر و 

فهم آیات

کتاب علوم و معارف قرآنی پایة دوازدهم از ده درس تشکیل شده 
است. ابتدای هر درس، آیاتی مرتبط با محتوا و هدف کلی درس 

برای تمرین قرائت دانش آموزان ارائه شــده و سپس متن اصلی 
درس آغاز می شود. سیر کلی محتوای کتاب از این قرار است: 

انسان به عنوان جانشین الهی، استعدادها و ظرفیت های 
عظیمی دارد، اما از جایگاه حقیقی خویش غافل شده 
و از آن دور افتاده و می بایســت با بهره  گیری از این ظرفیت ها 
به ســوی آن جایگاه حرکت کنــد. هرچند خدا این جهان 
و زینت های آن را شایسته جانشین خود و مخصوص 
بهره منــدی او، به زیباترین وجه آفرید، تا انســان ها با 
زندگی در آن، ایمان را به عنوان زینت حقیقی روح در خود به 
ظهور برسانند، اما برخی انسان ها با مشغول شدن به نعمت های 
آن، به »حیات دنیا« یعنی مرتبه پایین تر حیات انسان 
که مربوط به جســم مادی او و پرداختن به نیازهای 
مادی اش اســت، رضایت داده و از حقیقتی که ورای آن 
مظاهر مادی وجود دارد و هدف از خلقت انســان بوده، غافل 
می شوند. ریشــه این غفلت و رضایت دادن به »حیات 
دنیا«، غفلت انسان از خود حقیقی اش است  که موجب 
می شود او به خود ناحقیقی اش مشغول شده و برای بازگشت 

به جایگاه حقیقی خود تالش نکند.
قرآن سپس در مقابل »حیات دنیا«، از »حیات طیبه« 
سخن به میان می آورد؛ حیات قلبی که می تواند انسان را 
به جایگاهی که شایسته آن است، برساند. زندگی انسان ها 
در سایه این حیات در زمین، آثار و ویژگی هایی مانند 
آرامش، درک عمیق مسائل و ... می یابد که دیگرانی که 
تنها به »حیات دنیا« رضایت داده اند، از آن ها محروم هستند.

از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است، از این رو بستر 
تحقق حیات طیبه در نگاه قرآن، »جامعه ایمانی« است. 
تأثیر جامعه برای رقم زدن ســعادت انسان ها تا جایی است که 
قرآن برای آن هویت و شخصیت مستقلی در نظر می گیرد؛ 
هویتی که برایند روح جمعی انسان ها در جامعه است و می تواند 
اراده هــای افراد در جامعه را تحت تأثیر خــود قرار دهد. محور 
وحدت روح جمعی و اراده های افراد در جامعه، دین،  آئین 
و ارزش های حق یا باطل است که وحدت بخشی به روح 
جمعی جامعه  بر محور آئین های حق یا باطل، توسط »ولی 
ـ پدید می آید.  ـ حق )الهی( یا باطل )طاغوتی(  جامعه« 
بر این اساس، تنها »ولی جامعه«  است که می تواند روح جمعی 
جامعه را بر محور آئین الهی و ارزش های حق متمرکز ساخته و 
آن ها را به وحدت برساند. با اتصال افراد در یک جامعه ایمانی 
بر محور ولی به یکدیگر و تشکیل روح جمعی بر محور 
ارزش های حق، جامعه ای پدید می آید که می تواند فطرت 
انسان ها را شــکوفا نموده و آن ها را به مقام و جایگاهی که 

شایسته آن هستند، برساند.

4. مهارت های اساسی كتاب
الف. آشنا ســاختن دانش آموزان با سیر تکاملی رشد انسان 
در مســیر رســیدن به حیات طیبه در قالــب طرح موضوع 
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»انسان شناسی در قرآن«
ب. ایجاد توانایی در دانش آموزان برای تدبر روشمند در آیات 

قرآن و دریافت معارف قرآنی از آیات زیرنظر دبیر 

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
راهبرد این کتاب »آموزش فعال« اســت. یعنی دانش آموز 
خــود از طریق تدبر در آیات قــرآن و نیز در مقام گفت وگوی 
دوطرفه با دبیر و دانش آموزان زیرنظر دبیر، به مقصود و هدف 

کتاب خواهد رسید.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
ارزشــیابی پایانی کتاب به صورت کتبی اســت و ارزشیابی 
مستمر آن با تکیه بر توانایی پاسخ گویی به فعالیت های کالسی 
و تدبرهای قرآنی، مشــارکت در گفت وگوها و فعالیت هایی از 

این دست، صورت می پذیرد.

7. مواد آموزشی موردنياز برای تدريس كتاب
مراجعه به راهنمای معلم و نیز آشنایی با مباحث ارائه شده 
در کتاب های دهم و یازدهم علوم و معارف قرآنی، برای تدریس 

مباحث کتاب الزامی است. 

8. توصيه  به دبيران
الف. برای انس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی 
از قرآن در ابتدای هر درس آمده است. در هنگام تدریس، ده 

دقیقه ابتدای کالس به قرائت اختصاص دارد.
ب. این کتاب زمانی نتیجه بخش خواهد بود که عرصه حضور، 
فعالیت و خالقیت های فکری دانش آموزان باشــد و شهامت 
اندیشــیدن به آنان بدهد. بنابراین روش تدریس شــما نباید 
به گونه ای باشد که دانش آموزان مجبور باشند کتاب را چندبار 
بخوانند و حفظ کنند. حتمًا در بخش »تدبرهای قرآنی« کتاب، 
توقف کافی داشته باشید تا دانش آموزان خود دریافت معارف 
قرآنی را به صورت روشــمند تجربه نمایند. الزم به ذکر است 
فعالیت های کالسی که دانش آموزان در کالس انجام می دهند 

با دو عنوان در درس ها آمده است:
é تدبر قرآنی: که مربوط به فعالیت هایی است که دانش آموزان 

برای انجام فعالیت، به تفکر و تدبر در آیات قرآن می پردازند.
é فعالیت کالســی: که مربوط به فعالیت هایی است که 
دانش آموزان با انجام عملیات ذهنی و بدون مراجعه مستقیم 

به آیات قرآن، فعالیت را انجام می دهند.
ج. هر درس را حداقل در دو جلســه تدریس کنید. در این 
میان برخی دروس با حجم بیشــتر می توانند در ســه جلسه 
تدریس گردند. با توجه به تقویم آموزشی، فرصت کافی برای 

تدریس و ارائه مباحث وجود دارد.

نام كتاب: اخالق اسالمی3؛
كد كتاب:  112235؛

دورة تحصيلی: دوم متوسطه؛
پاية تحصيلی: دوازدهم؛

رشتة تحصيلی: علوم و معارف اسالمی؛
ميزان ساعت تدريس: 1 ساعت در هفته.

1. شايستگی ها و اهداف ساحت های تربيت كتاب 
جدول شمارة 1. اهداف و مفاهیم اخالق)3( پایه دوازدهم

تعمیم هامفهوم اساسی

مبادی اخالقی

1. رابطه متقابل جهان بینی )آینده باوری و 
معاداندیشی( و اخالق )1 درس(

2. حسن فعلی و حسن فاعلی در عمل اخالقی 
)1 درس(

3. مطلق بودن اخالق )1درس(

رابطة انسان 
با خدا

1. توکل و رضا )1 درس(
2. ذکر و شکر )1 درس(

رابطة انسان با 
خود

1. بی رغبتی به دنیا، زهد و قناعت )1 درس(
2. توبه )1 درس(

رابطة انسان با 
سایرین

1. صبر و رفق و مدارا )1 درس(
2. خیرخواهی و خدمت به خلق )1 درس(

3. حیا و عفت و غیرت )1 درس(

2. رويكرد كتاب 
رویکرد این کتاب فطرت گرایی است. در تبیین این رویکرد 
الزم اســت بدانیم که رویکردها یا رهیافت ها عمومًا منتج از 
دیدگاه ها و برگرفته از آن ها هستند و بر عناصر و اجزای برنامه 

پرتوافکنی می کنند. 

3. مفاهيم اساسی كتاب
کتاب اخالق اسالمی3 جدیدالتألیف است و ارتباط عمودی 
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آن با پایه های دهم و یازدهم به شرح جدول زیر می باشد
جدول شماره 2.  اهداف اخالق)1( پایة دهم

مفاهیم جزئیتعمیم هامفهوم اساسی 

مبادی و مباحث 
نظری اخالق

1. تعییــن موضوع 
علم اخالق و تعریف 

آن
غایت  کمــال،   .2

سلوک اخالقی
 3. نیاز به هدایت الهی

در سلوک اخالقی
4. ضرورت اسوه قرار 
دادن معصومین)ع( 

در اخالق

ـ معنای لغوی ُخلق، تعریف 
علم اخــالق، موضــوع علم 
تغییرپذیری خلق،  اخــالق، 

تفاوت َخلق با ُخلق
ـ تعریف کمال، کمال انسانی 
قرب الهی، معرفت اهلل مقدمة 
قــرب الهی، متخلق شــدن 
به اخالق اهلل، سلســله مراتب 
در  منحصــر  راه  کمــاالت، 
رســیدن به کمال مطلوب از 

طریق اهل بیت)ع(

رابطة انسان 
با خدا

1. محبت نســبت 
به خدا

ـ بیان محبت و عشق نسبت 
بــه خــدا، محبت خــدا به 
بندگان، طریقــة تحصیل و 
ازدیاد محبت الهی، محبت به 
معصومین)ع( را طریق وصول 

به محبت الهی دانستن

رابطة انسان با 
خود

1. تفکر و تعلم
2. تسلیم بودن در 

برابر حقیقت
3. استفادة صحیح 

از عمر

ـ تفکر، اولین گام در سلوک 
برخی  بــه  اشــاره  اخالقی، 
موضوعــات شایســتة تفکر، 
تفکر آفاقی و انفسی، مقدمات 
و لوازم تفکر )صحت، خلوت 
و ...(، ارزش تفکــر به اعتبار 
نفس،  )هــوای  متعلــق آن 
غفلــت، پرحرفی و ...(، موانع 
معرفت و تفکر، علم، فضیلت 

علم جویی، آفات علم و عالم
ـ معنــای لغوی و اصطالحی 
تســلیم، تعصــب و لجاجت 

نقاط مقابل تسلیم
ـ ارزش عمر و سرمایة وجودی 
انسان، اولین پرسش های پس 
از مرگ، دنیــا مزرعة آخرت، 

دوری از لهو و لعب
ـ برنامه ریزی برای اســتفاده 
صحیــح از عمر )مشــارطه، 

مراقبه، محاسبه و معاتبه(
ـ معنا و ضرورت نظم و انضباط 
برای هر حرکت و عمل، نظم 

آخرین وصیت علی)ع(

رابطه انسان با 
سایرین

1. امانت داری
2. وفای به عهد

3. تکبر

ـ مفهوم امانــت داری، خیانت 
در امانت

ـ مفهوم وفای به عهد، بدقولی، 
تعهدات  انواع  پیمان شــکنی، 
انسان، راه های تحصیل وفاداری

ـ مفهوم تکبــر، علل و عوامل 
تکبر، نتایج و آثار تکبر، راه  های 

عالج تکبر

4. مهارت های اساسی كتاب
جدول شماره 3. اهداف »اخالق2« پایة دوازدهم

مفهوم 
اساسی

مفاهیم جزئیتعمیم ها

مبادی و 
مباحث نظری 

اخالق

1. رابطه اخالق 
با عقیده، دین و 

خداشناسی
2. نفس انسان، 
قــوا و مراتــب 

نفس
3. موانع بیرونی 
و درونی رشد و 

کمال

ـ بیان حضور و نظارت خداوند در هر 
لحظه، بیان صفــات الهی مربوط به 

اخالق، مانند:
غفور، رحیم، رحمان، قادر، جبار، قهار و...

ـ بیان حقیقت نفس و دوبعدی بودن 
آن و مراتــب ســه گانة نفس )نفس 
مطمئنه، نفــس لوامه و نفس اماره(، 
بیان قوای سه گانة نفس )عقل، غضب 
و شــهوت(، بیان مبادی صدور فعل 
انسانی براساس فعل و انفعاالت نفس، 
ذکر میزان تغییرپذیری ُخلق انسانی
ـ شناخت مهم ترین موانع سلوک اخالقی:
الف. شــیطان: وسوســه های علمی و 

عملی
ب. نفس اماره: غفلت، بازیگری و دنیاگرایی

رابطة انسان 
با خدا

1. خوف و رجاء
2. اخالص

ـ بیــان اصطالحی و لغــوی خوف 
و رجــاء، مرزهــای رجاء بــا غرور و 
خودفریبــی، یــأس از رحمت خدا 
بزرگ ترین گناه اســت، تعادل میان 
خــوف و رجاء و مهم تریــن راه های 

تحصیل خوف و رجاء
ـ بیــان اصطالحی و لغوی اخالص و 
نقاط مقابل آن )نفاق و ریا(، شناخت 
اجمالی انــواع ریا و نفــاق، راه های 

تحصیل اخالص

رابطة انسان با 
خود

1. تقوا
2. کرامت نفس، 
معنوی  طهارت 

و طهارت ذهن

ـ بیان معنای لغوی و اصطالحی تقوا، 
مراتب تقوا، ضــرورت تحصیل تقوای 
برخاسته از کرامت نفس، راه های اصلی 

تقویت و تحصیل تقوا
ـ بیــان مفهوم کرامت، انــواع کرامت، 
تفاوت کرامت نفس با اعتماد به نفس و 
خودباوری در ســایه خداباوری. تبیین 
ضرورت طهارت معنوی برخاســته از 
کرامت نفس، ذکــر مصادیق طهارت 
معنوی در اعمال مانند وضو، غســل؛ و 

در ذهن، مانند ضبط خیال از وساوس
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رابطة انسان با 
سایرین

1. تکریم و 
حفظ شخصیت 
دیگران، حفظ 

اشخاص و 
رازداری تغافل، 

گذشت و 
اغماض

2. انفاق و 
سخاوت، ایثار
3. روابط فرد 

در خانواده، 
صله رحم

4. حب و بغض، 
تولی و تبری، 
توسل، زیارت

ـ کرامت انســان مایة تکریم دیگران 
اســت، هتک مؤمن نیز هتک ناموس 
الهی است. از مصادیق حفظ شخصیت: 
حفــظ غیب، رازداری، افشــای ســر، 

پرده دری، سخن چینی.
ـ تبییــن لغــوی و اصطالحی غیبت، 

راه های علمی و عملی درمان غیبت.
ـ بیان معنای لغوی و اصطالحی تغافل 
و چشم پوشــی از عیوب و ذکر تفاوت 
میان تغافل و بی تفاوتی و بی مسئولیتی.
ـ ذکــر فضیلت گذشــت و اغماض و 
شــرایط و حیطة آن و نقطة مقابل آن 
کینه جویی و انتقام. راه  تحصیل توانایی 
برگذشت. گذشت هنگام قدرت معنای 

کامل دارد.
ـ بیان معنای لغوی و اصطالحی سخاوت، 
انفاق و تعادل در انفاق و نقطة مقابل آن 

خساست و راه تحصیل این صفت.
ـ بیان معنای لغوی و اصطالحی ایثار و 
مراتب و مصادیق آن خانواده مانند صله 

رحم، عیادت،...
ـ بیان دقیق تولی و تبری در ســایه حب 
 و بغض الهی، توســل بر ائمــة طاهرین

)علیهم السالم( و آداب زیارت ایشان.

جدول شمارة 4. توسعه مفاهیم اخالق)3( پایه دوازدهم

مفهوم 
مفاهیم جزئیاساسی

مبادی 
اخالق

ـ تبیین تأثیر اخالق فردی و اجتماعی در نحوة نگرش به جهان 
و تأثیر جهان بینی )آینده باوری و معاداندیشی( در فعل اخالقی

ـ معیار فعل اخالقی، حســن فعلی و حسن فاعلی، معیار فعل 
حسن، قبیح

ـ مطلق بودن اخالق در برابر نسبی بودن، تفاوت آداب و رسوم 
اجتماعی با اخالق

رابطة 
انسان با 

خدا

ـ بیان معنای لغــوی و اصطالحی توکل، تفاوت توکل با 
تنبلی و سهل انگاری و .... رضا و رابطة آن با توکل

ـ نماز

رابطة 
انسان با 

خود

ـ حقیقت زهد، فلسفة زهد، زهد و رهبانیت، عدم منافات زهد 
با دارایی، حقیقت قناعت، طمع و تکاثر، حب دنیای منفی، 
آرزوهای بلند، احســاس پوچی و بی هدفــی، عدم منافات 

قناعت با تالش برای بهبود و رفاه زندگی فردی و اجتماعی
ـ حقیقت توبه، شرایط قبولی توبه، کمال توبه، آثار توبه، 

موانع توبه، مالک قبولی توبه

رابطة 
انسان با 
سایرین

ـ حقیقت صبر، اقســام صبر )طاعت، معصیت، مصیبت( 
صبر رأس ایمــان، راه های تحصیل صبر، حقیقت رفق و 

مدارا در مقابل جدال طلبی
ـ حقیقت ُنصــح و خیرخواهی و خدمت به خلق در مقابل 
حسد و مکر و فریب، تفاوت غبطه و حسد، جلوه های نرم و 

خشن خیرخواهی، راه های علمی و عملی عالج حسد، مکر
ـ حقیقت حیا، حیای ممدوح و حیای مذموم، مصادیق حیا، 
حیای اعضا و جوارح، حقیقت عفت، عفت فردی و اجتماعی، 

حقیقت غیرت، غیرت مثبت و منفی، عصبیت و تعصب

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب 
هدایت اســالمی، هدایتی اســت برای رشــد و تعالی همه  
ابعاد وجودی و گرایش های فطری انســان و در شــخصیت 
یکپارچه آدمی تحقق می یابد. تنوع موضوعات دینی که شامل 
موضوعات اعتقادی، اخالقی، عرفانی، رفتار و آداب، ســلوک 
عبادی و برنامه های اجتماعی است، از یک طرف و ساحت های 
وجودی انسان از طرف دیگر، تنوعی در روش ها ایجاد می کند 
کــه در آموزش های دیگر کمتر می توان ســراغ آن را گرفت. 
اما از آنجا که هدف تعلیم وتربیت »رشــد« انسان است و این 
رشد نیز جز از طریق تالش و کوشش خود فرد میسر نیست، 
رویکرد جهت دهنده به همه روش ها، رویکرد فعال اســت. در 
این رویکرد، فرد با مجموعه توانایی ها، استعدادها و گرایش ها، 
مهارت ها و ویژگی های شــخصی خود حضــور دارد و از همه 

آن ها در جهت کمال خود بهره می برد.

6. شيوة ارزشيابی كتاب
شیوة ارزشیابی این کتاب به صورت کمی است، اما آنچه مهم 
است این که، در آموزش کتاب اخالق سه هدف دنبال می شود 

و تالش می گردد دانش آموزان به این سه هدف دست یابند:
1. کسب شناختی عقالنی از مبانی و معارف و وظایف دینی؛

2. ایمان به این مبانی و معارف و وظایف؛
3. عمل به وظایف و مسئولیت ها.

بــرای نیل به اهداف فوق از دو نوع ارزشــیابی مســتمر یا 
تدریجی و تکوینی، و ارزشیابی پایانی استفاده می شود.

7. اصول حاكم بر برنامه درسی اخالق
مراحل مختلف برنامه ریزی درسی اخالقی در پرتو اصول زیر 

انجام می گیرد:
1. ایجاد تعادل میان موضوعْ محوری و دانش آموزْ محوری در آموزش

2. رعایت خلوص دین
3. تقویت  دین داری در دانش آموز

4. توجه به نیازهای فطری و مقتضیات زمانه
5. باال بردن قدرت تفکر و اندیشه در دانش آموز

6. الگو قرار دادن قرآن کریم و سیرة معصومین)ع( در نحوة آموزش
7. امکان توسعه و تکمیل و تجدیدنظر در برنامه

8. توصيه به دبيران
کتاب اخالق اســالمی)3( از ده درس تشکیل شده است و 
هر درس عهده دار تبیین قســمت خاصی از اهداف و مفاهیم 

تعیین شده در راهنمای برنامه و شامل اجزای زیر است:
1. ورودیه: هدف از ورودیه ایجاد ســؤال دربارة موضوع درس 
برای آماده ساختن ذهن دانش آموز است. نکاتی که ما در خصوص 

ورودیه به همکارانمان توصیه می کنیم عبارت است از: 
é بــرای ورودیه وقت کافی و مناســب اختصاص یابد. البته 
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ورودیه ها با هم متفاوت اند و بعضی زمان بیشــتری نیاز دارند 
و بعضی کمتر. اگر ورودیه به خوبی اجرا شود، زمینة مناسبی 

برای دستیابی به اهداف ایجاد می گردد.
é از ورودیه هــا در آزمون های پایانــی و آزمون های کتبی 
استفاده می شود. این بدین معناست که  ورودیه از بخش های 

آموزش رسمی درس است و متن حاشیه ای نیست.
é حتمـًا از دانش آموز در اجرای ورودیه کمک بگیرید.

2. محتوای آموزشــی: محتوای آموزشــی شامل آیات، 
احادیث، توضیــح آیات و روایات و ترجمــه آن ها، و توضیح 
مفاهیم و اهداف درس اســت. در این بخش شایسته  است به 

نکات زیر توجه شود:
é انتظار مــی رود که این بخش را همکاران به عهده بگیرند؛ 

چون این بخش برای دانش آموز جدید است.
é این بخش برای تمام آزمون ها منبع ســؤال اســت و هیچ 

استثنایی ندارد.

3. فعالیت  کالســی: فعالیت های کالســی که بخشی از 
محتوای آموزشی است، باعث مشارکت هرچه بیشتر دانش آموز 
در فرایند تدریس شده و بر کیفیت یادگیری وی تأثیر فراوانی 
می گذارد. در این خصوص مالحظاتی وجود دارد که شــامل 

موارد زیر است:
é بهتر است این فعالیت ها را به صورت گروهی انجام دهید. 
بدین گونه که گروه های چهار یا پنج نفره تشکیل دهید و از هر 
گروه بخواهیــد دربارة یک موضوع هم فکری کرده و نتیجه را 

توسط نمایندة خود به کالس ارائه کنند. 
é اجرای فعالیت های کالسی وظیفة دانش آموز است و شما 
نقش هدایتگر دارید. هرچه حضــور و نقش دانش آموزان در 
فرایند تدریس بیشــتر شــود و زمان تدریس و صحبت های 
شما کاهش یابد، کالس شــما موفق تر است. آنچه در خاطر 
دانش آمــوزان باقــی می ماند، همین فعالیت هایی اســت که 

خودشان انجام داده اند.
é فعالیت های کالسی در تمام آزمون های مستمر منبع سؤال  
است به جز پرسش های باز یا واگرا. پرسش های باز پرسش هایی 
هستند که بیش از یک پاسخ صحیح دارند و لذا هرچه دانش آموز 
بگوید می تواند از یک نگاه درست باشد. به عبارت دیگر می توان 
گفت، سؤال های واگرا سؤاالتی هستند که هر دانش آموز براساس 
فکر و اندیشه و تجربه های شخصی خود پاسخی به آن  می دهد و 
به همین دلیل جواب های متنوعی ارائه می شوند. این گونه سؤاالت 

را در امتحانات پایانی مطرح نکنید.
é فعالیت های کالســی لزومًا باید در کالس انجام شود، زیرا 
فعالیت ها در همه درس ها مقدمه ای اســت برای بخش های 
بعدی خودش. اگر دانش آموز این قســمت از درس را متوجه 
نشود در بخش های دیگر هم دچار مشکل می شود، چون یک 

حلقه از زنجیرة آموزش وی دچار آسیب شده است.

نام كتاب: مديريت خانواده و سبك زندگي؛ ويژه دختران
كد كتاب: 112240؛

دورة تحصيلي: دوم متوسطه نظري؛ 
پاية تحصيلي: دوازدهم؛

رشتة تحصيلي: كليه رشته ها؛
ميزان ساعت تدريس: 2ساعت در هفته

1. شايسـتگي ها و اهـداف حـوزة  تربيـت و يادگيري 
آداب و مهارت هـاي زندگـي مرتبـط بـا كتاب 

دانش آموز باید بتواند:
é معیارهاي دیني و اخالقي، و هنجارهاي اجتماعي ســبك 
زندگي اسالمي ایراني را، در حیطة خانواده، شناسایي و تحلیل 

كند و روش هایي را براي تحقق آن ها به كارگیرد.
é دانش و مهارت  الزم را در تشــكیل و تداوم خانواده، تدبیر 
معاش خانواده و ایفاي نقش پدري یا مادري به دســت آورد و 
نســبت به حفظ بنیان خانواده و حفظ ارزش هایی که موجب 

تحکیم خانواده می گردد تالش  کند.
é با تحلیل آموزه هاي دیني و الگوگیری از ســبک زندگي 
پیامبر )صلي اهلل علیــه و آله( و ائمة اطهار )علیهم الســالم( 
در جهت تحكیم خانواده و مســئولیت های پــدر و مادري، 
روش هایي را براي داشــتن یك زندگي سعادتمندانه انتخاب 

كند و در زندگي آتي خود به كار گیرد. 

2. شـا يسـتگي هاي مـورد انتظـار از دانش آمـوزان 
)اهداف(
 نوع 

شایستگي ها
انتظارات از دانش آموزان

شایستگي هاي 
قبل از ازدواج

1. داشتن مدیریت روابط با خانوادة فعلي )پدر، مادر، 
خواهرها، برادرها و ...( و شناخت نقش مسئوالنة خویش1
2. داشتن تحلیل صحیح از شیوه هاي آشنایي قبل 

از ازدواج
3. كشف روش هاي كسب آمادگي هاي الزم براي 

تشكیل خانواده
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شایستگي هاي 
حین ازدواج

4. توانایي تصمیم گیري در ازدواج به هنگام و درك 
اهمیت و اشتیاق نسبت به آن

5. توانایي تحلیل موانع و مشكالت ازدواج و شیوة 
مواجهه با آن ها

6. توانایي تشخیص معیارهاي صحیح انتخاب همسر 
و انطباق آن با مصادیق

7. كسب نگرش مثبت نسبت به ازدواج آسان، به 
هنگام، آگاهانه، و پایدار

8. توانایي تنظیم انتظارات و رفتارها براساس 
شناخت شباهت ها، تفاوت ها و نقش هاي زن و مرد
9. شناسایي روش هاي صحیح اقدام براي ازدواج 

براساس تحلیل و ارزیابي موقعیت، روش هاي موجود 
و آداب، رسوم و سنت ها

شایستگي هاي 
پس از ازدواج

10. توانایي حفظ و ارتقاي روابط صمیمانه و 
محبت آمیز در خانواده

11. داشتن نگرش مثبت نسبت به مسئولیت ها، 
نقش ها و تعهدات فقهي، اخالقي و عرفي خود و 

دیگران در خانواده
12. داشتن نگرش مثبت نسبت به عواملي كه در 

تعالي معنوي خانواده نقش دارند
13. شناسایي ابعاد اقتصاد و معیشت خانواده و ایفاي 

نقش سازنده در آن
14. داشتن نگرش مثبت به فرزندآوري و تربیت 

فرزند
15. توانایي مسئله یابي، كاوشگري و آینده نگري 

دربارة خانواده و سبك زندگي2

3. شايسـتگي ها و اهـداف سـاحت هاي تربيـت مورد 
توجـه در كتاب

در این كتاب برخي اهداف ساحت هاي تربیت به طور مستقیم 
و برخــي دیگر به طور پشــتیبان مورد توجه قــرار گرفته اند؛ 

عبارت اند از:
é بــا مراجعه به قرآن و تدبــر در آن، آموزه های دین )اصول 
عقاید، احکام، اخالق و ...( را شناسایی و از آن ها در ساحت های 
مختلف زندگی و ارتقای سالمت روحی خویش استفاده کند. 

)ساحت هاي اعتقادي، عبادي و اخالقي(.
 این موارد در حد رجوع به احادیث مورد توجه قرار مي  گیرد. 

)پشتیبان(
é با تحلیل ســیرة معصومین )ع( نقش ایشــان را در احیای 
دین تبیین كند و داللت های ســیرة آن ها را برای به کارگیری 
در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشناســد. 

)ساحت هاي اعتقادي، عبادي و اخالقي(. 
ایــن موارد در حد رجوع به احادیث مورد توجه قرار مي  گیرد. 

)پشتیبان(
é با تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی 
در یــک موقعیت یــا دورة زمانی، روش هایــی را برای انجام 
وظایف و مســئولیت های اجتماعی و سیاسی خود در سطح 
خانوادگی، محلی، ملی و بین المللی شناســایی کند و به کار 

گیرد. )ساحت هاي اجتماعي و سیاسي( )مستقیم( 

é بــا درک عوامل تأثیرگذار در شــکل گیری هویت فردی و 
اجتماعــی، فرصت ها و محدودیت های خــود را برای برخورد 
مسئوالنه با زندگی خانوادگی، علمی و حرفه ای تحلیل کند و 
برای آن ها برنامه ریزی نماید. )ساحت هاي اجتماعي و سیاسي( 

)پشتیبان(
é با مشــارکت در طرح ها و پروژه های سالم ســازی ســبک 
زندگی، عام المنفعه و .... مســئولیت هایش را در قبال سالمت 
خــود، خانواده و جامعه انجام دهد و میــزان تأثیرگذاری آن 
را ارزیابی کند. )ســاحت زیســتي بدني(. این موارد با تأكید 
بر مســئولیت هاي فردي نســبت به خانواده انجام مي گیرد. 

)پشتیبان(
é با درک ابعاد یا روند شکل گیری مسائل و تحوالت اقتصادی، 
الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی کند و 
روش هایی را، متناسب با نظام معیار اسالمی، برای تدبیر معاش 

به کارگیرد. )ساحت هاي اقتصادي و حرفه اي( )مستقیم(
é با کســب مهارت های کتبی و تقویت مهارت های شفاهی، 
ادراکی و تولیدی زبان موقعیت های پیچیده را تحلیل کند و از 
این مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود بهره بگیرد. 

)فرا ساحت زبان( )پشتیبان(
é با به کارگیری منش تفکر و تعقل، روابط سازنده و اثربخشی 
را در عرصه های مختلف زندگی  )عرصه های چهارگانه( برقرار 

سازد )فرا ساحت تفکر( )پشتیبان(

4. رويكرد كتاب
با توجه به اهمیت مســائل حــوزة خانواده، ایــن کتاب با 
رویکرد مسئله محور به دنبال دادن بینش صحیح و منطبق با 
اندیشــه اسالمی و سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش به 
دانش آموزان است. همچنین كتاب درصدد انتقال نگرش ها و 
مهارت های الزم به جوانان براي ازدواج به موقع، موفق و پایدار 

می باشد. 
 

5. مفاهيم اساسي كتاب
این درس، بر اســاس ســند تحول آموزش وپرورش، یكي از 
درس هاي جدید اســت و باید كتــاب آن در مدارس تدریس 
شــود. به بخشــی از مطالب این کتاب، به صورت اجمالی، در 
کتاب های دیگری مثل »دین و زندگی« اشــاره شده، ولي در 
این کتاب همراه با مطالب زیر، به صورت مبســوط و گسترده 

مطرح شده است:
é اهمیت ازدواج و آمادگي هاي قبل از آن؛

é آشنایی هاي قبل از ازدواج و حفاظت از خود؛
é تفاوت هاي روان شناختي مرد و زن/ درك متقابل؛

é ازدواج به هنگام و معیارهاي انتخاب آگاهانه همسر؛ 
é حقوق و تكالیف همسران و سایر اعضاي خانواده نسبت به 

یكدیگر؛
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é نقش و روابط اعضاي خانواده؛
é خانوادة متعالي؛

é فرزندآوری و فرزندپروری؛ 
é چالش هاي ازدواج و تهدیدهاي خانواده و شیوه هاي مواجهه 

با آن ها؛
é اقتصاد و معیشت خانواده. 

6. مهارت هاي اساسي كتاب
é خودآگاهي؛

é خویشتن داری؛
é كاربرد فنون انتخاب و تصمیم گیري؛

é پرسشگري و كاوشگري مستمر در مسائل مرتبط با خانواده؛
é تحلیل و به كارگیري روش هاي حل مسئله و تعارض؛

é پیش بیني پیامدهاي انتخاب سبك زندگي سالم و ناسالم؛
é ایفاي نقش و مسئولیت پذیري در خانواده؛

é رعایت حقوق یكدیگر؛
é برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با اعضاي خانواده و دیگران؛

é هدف گزیني و برنامه ریزي در مسائل خانوادگي.

7. راهبردهاي ياددهي- يادگيري كتاب
ـ یادگیری مشارکتی: راهبرد یادگیری مشارکتی از طریق 
بحث و گفت وگو و طرح سؤال و بحث و بررسي در گروه دنبال 

مي شود.
ـ ایفــاي نقش: یــک از دانش آموزان در نقــش یکی از 
شخصیت های داســتانی بازي مي كند سپس معلم به مسئلة 

این نقش پرداخته و از دانش آموزان کمک مي گیرد. 
ـ اشتراک تجربة زیسته: براي هر یک از دانش آموزان، 
یا اطرافیانشان در مورد موضوعات درسي، تجاربی پیش آمده 
اســت. این تجربه ها باید در کالس مورد بحــث قرار گیرد و 

راهکارها و آموزه های درس بر این اساس پیش برود.
ـ حل مسئله های واقعی: برخی از دانش آموزان به هنگام 
تدریس معلم مســئله یا مشــکلی پیرامون آن موضوع پیدا 
مي كنند. معلم باید این مســئله را در خالل درس بحث كند 
به نحوی که دانش آموزان احساس کنند این راهکارها می تواند 
مشــکل را حل کند. اگر چنین شرایطی محقق نشد، می توان 
از راهکار بعدی اســتفاده کرد یا اینکه ممکن اســت نیاز به 

مشاوره های تخصصی داشته باشد.
ـ خالقیت دانش آموزی : پاره اي از دانش آموزان در بعضی 
از مسائل ابتکارات بهتری دارند که ممکن است مشکل را حل 
کند. باید از آن ها بخواهیم راهکار خود را پیشنهاد دهند. از این 
راهکار در متن درسی در مسئلة ارتباط دختر و پسر استفاده 
شده و از دانش آموزان خواسته ایم راهکارهای بهتری برای قطع 
رابطه پیشــنهاد دهند. تجربه و درک آنان از این موضوع، به 

واقعیت نزدیک تر است.

8. شيوة ارزشيابي كتاب
این کتاب، کتابی کاربردی اســت و باید در عمل، نه با نمره، 
ارزشیابي شــود اما از آنجا که معلم ناچار از نمره دادن است، 
مي تواند این نمره را در ارزشــیابی مستمر، بر اساس قضاوت 
خودش بدهد و تنها در ارزشیابی پایانی، بر اساس توان درک 
صحیح یك مسئله و حل آن توسط دانش آموز، همچون دیگر 

امتحان ها، نمرة دانش آموز را منظور دارد. 

ارزشیابی مستمر: نمرة ارزشیابي مستمر این کتاب بسته 
به میزان مشــارکت دانش آموز در بحث ها و تعامل او با معلم 
و دیگر دانش آموزان توســط معلم تعیین خواهد شد. به این 
معنا که صرف نظــر از اینکه دانش آموز بــا موضوع موافق یا 
مخالف باشد، به مشارکت دانش آموز نمره اي اختصاص خواهد 
یافت. دانش آموزی که در فعالیت های کالسی اعم از بحث ها، 
همجوشی ها،  نظرســنجی ها و »در ذهن تو چه می گذرد« با 
دقت عمل کرده باشد، به تشخیص معلم نمرة بیشتری دریافت 

خواهد کرد. 

ارزشــیابی پایانی: بهترین نحوة ارزشیابی پایانی کتاب، 
این اســت که مســئله ای واقعی در مورد یكي از موضوعات 
مربوط به درس مطرح و ســپس از دانش آمــوز راهکارهایی 
براي حل این مســئله درخواست شــود. بخش داستانی این 
کتاب با همین هدف تدوین شده اســت. نوع دیگر ارزشیابی 
پایانی این اســت که دربارة مســائلی کــه در کتاب با  عنوان 
»پیامدهای رفتارهای ناکارآمد« بیان شده است )مانند صحنة 
زندگی با طعم حســرت(، از دانش آموز سؤال شود. همین که 
دانش آموز به بیان این پیامدها بپردازد، كافي است و به خودی 
خود موضوعیت دارد. بنابراین باید از طرح سؤال های شکلی، 
که جــواب معین در کتاب دارد، پرهیز کــرد. در این صورت  
الزم اســت تبیین دانش آموز از مسئله خواسته شود. نه اینكه 
عین جواب كتاب را بگوید. به عنوان نمونه سؤال زیر پیشنهاد 
می شود: »شما چه پیامدهایی برای ارتباطات نامتعارف پیش 
از ازدواج می شناســید؟ هرکدام را به زبان خودتان و به صورت 
ســاده توضیح دهید.« در این سؤال به تبیین دانش آموز نمره 
داده می شــود و کســی که عین جمالت کتاب را بیان کرده 

باشد، نمرة کامل نخواهد گرفت.

9. مواد آموزشي مورد نياز براي تدريس 
é کتاب درسی 

é كتاب راهنماي معلم
é فیلم هاي دانش آموزي

é  فیلم هاي آموزش معلمان 
é استفاده از پرده نگارها )اعم از پاورپوینت و ...(

é سایت های پشتیبان 
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10. توصيه به دبيران
این کتاب نه برای شركت در کنکور بلکه برای زندگی نوشته 
شده است. بنابراین انتظار مي رود دانش آموز با عالقه درگیر آن 
شــود طوري كه احساس کند به مطالب کتاب نیازمند است و 
باید آن را با هدف دست یافتن به زندگی بهتر مطالعه کند. فضای 
کالس باید به صورت مشــارکتی و دانش آموز محور اداره شود، 
دانش آموزان مطالب را مورد نقد و بررسی قرار دهند و پیرامون آن 
بحث کنند. سعی شده مطالب کتاب جنبة اقناعی داشته باشد و 
برای فراگیران مختلف اعم از قومیت های گوناگون با فرهنگ های 
متفاوت قابل استفاده باشد. البته ارائة مطالِب متناسب با شرایط 

فرهنگی مخاطبان باید توسط شما دبیران محترم دنبال شود.
سعی شده است ادبیات کتاب بر اساس فطرت و عقل سلیم 
شکل گیرد. از مطالب فّنی و انتزاعی که کمتر جنبة کاربردی 
دارد، در نــگارش این کتــاب پرهیز شــده و از اصطالحات 
تخصصی نیز به صورت حداقلی استفاده  شده است. برعكس، 
ضمن ارائة بینش صحیح نســبت به مسائل خانواده و ازدواج، 
دانــش خانواده را افزایــش داده و مهارت هایــی را که برای 
تشــکیل و تحکیم خانواده مورد نیاز دانش آموز اســت به او 

آموزش می دهد.
نکتــة قابل توجه در این کتاب این اســت کــه اگر بعضی از 
دانش آموزان مشارکت فعالی در کالس درس نداشته باشند شما 
باید این مسئله را مورد توجه قرار دهید. ممکن است دانش آموز 
وضعیت خانوادگی خاصی داشــته و لذا مایل به بحث نباشــد 
یا اینکه این آموخته ها را نامأنوس بیابد و یا احســاس کند این 
آموخته ها نمی تواند مشکالت او را حل کند. در این شرایط الزم 
است شما نقش محوری خود را به صورت مستقیم یا واسطه ای 
بازی کنید و به صورت فردی یا در خالل درس بتوانید دانش آموز 

را درگیر سازید.
کالس این  درس ممکن است از ابعاد شناختی درگیر کننده 
باشــد ولی نتواند درگیری رفتاری یا عاطفی ایجاد کند3؛ به این 
معنا که فرد مطالب را بپذیرد ولی در رفتار خود آن را پیاده نکند 
و یا نســبت به آن ها هیجان و حس مثبتی بروز ندهد. در این 
صورت باز شما به عنوان معلم، باید با اصالح شیوة تدریس خود 
و با طرح پرسش های چالشی، سعی در ایجاد درگیری عاطفی و 
رفتاری در دانش آموز داشته باشید. مثاًل به طور مستقیم از فرد 
بپرســید: »دقیقًا شخص تو در این موقعیت چه خواهی کرد؟« 
اگر توجیهات دانش آموز قانع کننده نباشد، می تواند سؤال خود را 

ادامه دهد تا به نتیجة موردنظر برسد.
به طور خالصه معلم هر نشــانه ای را که حاکی از بي عالقگي 
دانش آموز در ورود به این مسائل و راهکارهاست، باید با جدیت 

پیگیری کند. 
معلم این کتاب باید خانمی باشــد که خودش تجربة زندگی 
مشترک و موفقي را داشته باشد. بنابراین معلمی که سابقة ازدواج 
موفقی ندارد برای این کالس مناسب نیست. همچنین، معلمی 
که خودش از مشکالت خانوادگی آســیب دیده است، احتمااًل 

نمی تواند برای تدریس این کتاب به نحوی مثبت و امیدبخش 
عمل کند و باالخره، معلمی هم که از نظر فکری و اعتقادی دچار 
سردرگمی یا چالش های جدی اســت نمی تواند در این کتاب 

راهنمای خوبی برای دانش آموزان باشد.
مطالب این کتاب به نحوی تدوین شــده که فهم آن نیاز به 
کالس ندارد و کالس تنها باید درگیری دانش آموز را با کتاب 
زیاد کند. بنابراین به بهانة تمام شــدن کتاب، نباید كالس و 
درس را خاتمــه یافته تلقي كرد اگر بحث مفیدی در کالس 
وجود دارد،  یا بعضی از دانش آموزان در بخشــی از بحث گرة 
جّدی دارند، بهتر اســت معلم این بحث را به نتیجه برساند و 

مطالعة بقیة مطالب را به دانش آموز واگذار کند.
به طور كلي، معلم باید بتواند ارتباط دانش آموز با این کتاب را 
به بهترین نحو برقرار کند تا آنجا كه اگر بخشی از آن در کالس 
تدریس نشد، دانش آموز خودش آن  را با رغبت در خانه مطالعه 

كند.

پي نوشت ها
1. این انتظار در هر سه دوره مشترك است.
2. این انتظار در هر سه دوره مشترك است.

3. Affective, behavioral, cognitive engagement

نام كتاب: مديريت خانواده و سبك زندگي؛ مشترك 
كليه رشته ها

كد كتاب: 112241؛
دورة تحصيلي: دوم متوسطه نظري؛ 

پاية تحصيلي: دوازدهم؛
رشتة تحصيلي: كليه رشته ها؛

ميزان ساعت تدريس: 2ساعت در هفته؛

1. شايسـتگي ها و اهـداف حـوزة  تربيـت و يادگيـري 
آداب و مهارت هـاي زندگـي مرتبـط بـا كتـاب 

دانش آموز باید بتواند:
é معیارهاي دیني، اخالقي، و هنجارهاي اجتماعي ســبك 
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زندگي اسالمي ایراني را، در حیطة خانواده، شناسایي و تحلیل 
كند و روش هایي را براي تحقق آن ها به كارگیرد.

é دانش و مهارت  الزم را در تشــكیل و تداوم خانواده، تدبیر 
معــاش خانواده و ایفاي نقش پدر و مادري به دســت آورد و 
نســبت به حفظ بنیان خانواده و حفظ ارزش هایی که موجب 

تحکیم خانواده می گردد تالش  کند.
é بــا تحلیل آموزه هاي دیني و الگوگیری از ســبک زندگي 
پیامبــر )صلي اهلل علیــه و آله( و ائمة اطهار )علیهم الســالم( 
در جهــت تحكیم خانواده و مســئولیت های پــدر و مادري، 
روش هایي را براي داشــتن یك زندگي سعادتمندانه انتخاب 

كند و در زندگي آتي خود به كار گیرد. 

دانش آمـوزان  از  انتظـار  مـورد  شايسـتگي هاي   .2
)اهـداف(

انتظارات از دانش آموزان نوع شایستگي ها

 شایستگي هاي 
قبل از ازدواج

1. مدیریت کردن روابط با خانوادة خود )پدر، 
مادر، خواهرها، برادرها و ...( و شناخت نقش 

مسئوالنة خویش1
2. داشتن تحلیل صحیح از شیوه هاي آشنایي 

قبل از ازدواج
3. كشف روش هاي كسب آمادگي هاي الزم 

براي تشكیل خانواده

 شایستگي هاي 
حین ازدواج

4. توانایي تصمیم گیري در ازدواج به هنگام و 
درك اهمیت و اشتیاق نسبت به آن

5. توانایي تحلیل موانع و مشكالت ازدواج و 
شیوة مواجهه با آن ها

6. توانایي تشخیص معیارهاي صحیح انتخاب 
همسر و انطباق آن با مصادیق

7. كسب نگرش مثبت نسبت به ازدواج آسان، 
به هنگام، آگاهانه، و پایدار

8. توانایي تنظیم انتظارات و رفتارها براساس 
شناخت شباهت ها، تفاوت ها و نقش هاي زن و مرد
9. شناسایي روش هاي صحیح اقدام براي ازدواج 

براساس تحلیل و ارزیابي موقعیت، روش هاي 
موجود و آداب، رسوم و سنت ها

 شایستگي هاي 
پس از ازدواج

10. توانایي حفظ و ارتقاي روابط صمیمانه و 
محبت آمیز در خانواده

11. داشتن نگرش مثبت نسبت به مسئولیت ها، 
نقش ها و تعهدات فقهي، اخالقي و عرفي خود و 

دیگران در خانواده
12. داشتن نگرش مثبت نسبت به عواملي كه 

در تعالي معنوي خانواده نقش دارند
13. شناسایي ابعاد اقتصاد و معشیت خانواده و 

ایفاي نقش سازنده در آن
14. داشتن نگرش مثبت به فرزندآوري و تربیت 

فرزند
15. توانایي مسئله یابي، كاوشگري و آینده نگري 

دربارة خانواده و سبك زندگي2

3. شايسـتگي ها و اهـداف سـاحت هاي تربيـت مورد 
توجـه در كتاب

در این كتاب برخي اهداف ساحت های تربیت به طور مستقیم 
و برخي دیگر به طور پشتیبان مورد توجه قرار گرفته اند؛ این 

اهداف عبارتند از:
é با مراجعــه به قرآن و تدبــر در آن آموزه های دین )اصول 
عقاید، احکام، اخالق و...( را شناسایی و از آن ها در ساحت های 
مختلف زندگی و ارتقای سالمت روحی خویش استفاده کند. 
)ســاحت هاي اعتقادي، عبادي و اخالقي(. این موارد در حد 

رجوع به احادیث مورد توجه قرار مي  گیرد. )پشتیبان(
é با تحلیل ســیرة معصومین )ع( نقش ایشــان را در احیای 
دین تبیین كند و داللت های ســیرة آن ها را برای به کارگیری 
در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشناســد. 
)ســاحت هاي اعتقادي، عبادي و اخالقي(. این موارد در حد 

رجوع به احادیث مورد توجه قرار مي  گیرد. )پشتیبان(
é با تحلیــل ســازوکارهای تکوین، تــداوم و تغییر زندگی 
اجتماعی در یک موقعیت یــا دورة زمانی، روش هایی را برای 
انجام وظایف و مســئولیت های اجتماعی و سیاسی خود در 
سطح خانوادگی، محلی، ملی و بین المللی شناسایی کند و به 

کار گیرد. )ساحت هاي اجتماعي و سیاسي( )مستقیم( 
é با درک عوامل تأثیرگذار در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی، 
فرصت ها و محدودیت های خود را برای برخورد مسئوالنه با زندگی 
خانوادگی، علمی و حرفه ای تحلیل کند و برای آن ها برنامه ریزی 

نماید. )ساحت هاي اجتماعي و سیاسي( )پشتیبان(
é با مشــارکت در طرح ها و پروژه های سالم ســازی ســبک 
زندگی، عام المنفعه و .... مســئولیت هایش را در قبال سالمت 
خــود، خانواده و جامعه انجام دهد و میــزان تأثیرگذاری آن 
را ارزیابی کند. )ســاحت زیســتي بدني(. این موارد با تأكید 
بر مســئولیت هاي فردي نســبت به خانواده انجام مي گیرد. 

)پشتیبان(
é با درک ابعاد یا روند شکل گیری مسائل و تحوالت اقتصادی، 
الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی کند و 
روش هایی را، متناسب با نظام معیار اسالمی، برای تدبیر معاش 

به کارگیرد. )ساحت هاي اقتصادي و حرفه اي( )مستقیم(
é با کســب مهارت های کتبی و تقویت مهارت های شفاهی، 
ادراکی و تولیدی زبان، موقعیت های پیچیده را تحلیل کند و از 
این مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود بهره بگیرد. 

)فراساحت زبان( )پشتیبان(
é با به کارگیری منش تفکر و تعقل، روابط سازنده و اثربخشی 
را در عرصه های مختلف زندگی  )عرصه های چهارگانه( برقرار 

سازد )فراساحت تفکر( )پشتیبان(

4. رويكرد كتاب
در تألیف این كتاب، روابط انســاني، به عنوان محور مباحث 
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طرح شــده براي فعال بودن دانش آمــوز در فرایند یادگیري، 
اولویت داشــته است. از این رو تالش شــده است با تكیه بر 
تجارب ملموس زندگي دانش آموز در فرهنگ ایراني ـ اسالمي، 
فرصت هاي اندیشــیدن در حوزه روابط انســاني، با تأكید بر 
محیط خانــواده براي او فراهم گردد و نگرش ها و مهارت هاي 
الزم براي تشكیل زندگي مشترك و ادارة آن به وي داده شود. 

 
5. مفاهيم اساسي كتاب

برخي از مفاهیم این كتاب قباًل نیز در كتب تفکر و ســبک 
زندگی پایه هاي هفتم و هشتم و مطالعات اجتماعی پایه نهم، 
به صورت ســاده، مطرح شده اســت و اینك به طور مبسوط و 
گسترده تر مورد بررسي و آموزش قرار مي گیرد. البته موضوع 
اصلي كتاب كه ازدواج و تشــكیل خانواده است، كاماًل جدید 

است و براي نخستین بار به دانش آموزان ارائه مي شود.

موضوعات و مفاهیم اساسي كتاب
é اهمیت ازدواج و آمادگي هاي قبل از آن؛

é آشنایی هاي قبل از ازدواج و حفاظت از خود؛
é تفاوت هاي روان شناختي مرد و زن/ درك متقابل؛

é ازدواج به هنگام و معیارهاي انتخاب آگاهانة همسر؛ 
é حقوق و تكالیف همسران و سایر اعضاي خانواده نسبت به 

یكدیگر؛
é نقش و روابط اعضاي خانواده؛

é خانواده متعالي؛
é فرزندآوری و فرزندپروری؛ 

6. مهارت هاي اساسي كتاب
é خودآگاهي؛

é خویشتن داری؛
é كاربرد فنون انتخاب و تصمیم گیري؛

é پرسشگري و كاوشگري مستمر در مسائل مرتبط با خانواده؛
é تحلیل و به كارگیري روش هاي حل مسئله و تعارض؛

é پیش بیني پیامدهاي انتخاب سبك زندگي سالم و ناسالم؛
é ایفاي نقش و مسئولیت پذیري در خانواده؛

é رعایت حقوق یكدیگر؛
é برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با اعضاي خانواده و دیگران؛

é هدف گزیني و برنامه ریزي در مسائل خانوادگي.

7. راهبردهاي ياددهي- يادگيري كتاب
é راهبرد یادگیری مشــارکتی از طریــق بحث و گفت وگو و 
طرح سؤال در گروه و كل كالس، به عنوان اجتماع یادگیري، 

و همچنین روش هایي مانند جیگ سا و تدریس اعضاي تیم؛
é راهبرد مســئله محوري از طریق طرح موقعیت و نمونه هاي 

موردي واقعي3؛

é راهبرد استفاده از تجربة زیسته از طریق فعالیت فردي؛
é راهبرد كاوشگري از طریق تحقیق و پژوهش.

8. شيوة ارزشيابي كتاب
مؤلفه هاي شــیوه نامة ارزشیابي شــامل هدف، زمان و دورة 
ارزشــیابي، ابزار و روش هاي گــردآوري اطالعات، معیارهاي 
قضاوت، سیستم نمره گذاري و بازخورد، و نوع استفاده از نتایج 

ارزشیابي در این برنامه به شرح زیر تبیین مي شود. 

اهداف ارزشیابي: ارزشــیابي با هدف دادن بازخوردهاي 
مستمر به معلم و دانش آموز براي شناسایي نقاط ضعف و قوت 
خود، انجام اقدامات جبراني و نیز تعیین میزان دســتیابي به 

انتظارات عملكردي برنامه انجام مي گیرد.

زمان و دورة ارزشــیابي: ارزشــیابي پیشرفت تحصیلي 
این برنامه از نوع ارزشــیابي فرایندي و ارزشیابي پایاني است. 
در ارزشــیابي فرایندي كه به صورت مســتمر توسط معلم و 
دانش آموز انجام مي شــود نقش یادگیرنده وارسي نگرش ها و 
عملكرد خود به منظور شناســایي نقاط ضعف و قوت خویش 
و تــالش براي بهبود عملكرد خود در آینده مي باشــد. نقش 
معلم در ارزشیابي مستمر شناسایي نقاط ضعف و قوت خود، 
دانش آموز و برنامه و انجام اقدامات جبراني براي بهبود آموزش 
از یك ســو و تصمیم گیري درخصوص ارتقــاي دانش آموز از 

سوي دیگر است.
 

ابزار و روش هاي ارزشیابي: انتخاب روش ها و ابزار متنوع 
و مناسب در ارزشیابي پیشــرفت تحصیلي، به عنوان یكي از 
مهم ترین مسائل آموزش وپرورش،  در راستاي غني شدن این 
بخش از فرایند آموزش نقشي مهم ایفا مي كند. در گردآوري 
اطالعات جهت ارزشیابي پیشرفت تحصیلي این برنامه از پنج 

نوع ابزار استفاده مي شود. 

é برگة ثبت مشــاهدات یا بازبینه )چك لیست( كه توسط 
معلم در هر جلســه بــراي تعــدادي از دانش آموزان تكمیل 

مي شود )حداقل 2 بار در هر نوبت تحصیلي(.
é برگه هــاي فعالیت كتاب دانش آموز كه نقش پوشــة كار 

دانش آموز را از ابتدا تا انتهاي سال تحصیلي ایفا مي كند.
é برگه هاي نگرش ســنج یا خودارزیابــي موجود در كتاب 

دانش آموز
é برگــة ارزیابي پروژه هاي دانش آموزان )براي دریافت نمرة 

تشویقي(
é آزمون كتبي )2 بار در سال؛ یك بار در هر نوبت تحصیلي(.

نمره گــذاري: نمره گــذاري ایــن برنامه براســاس نظام 



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(86

نمره گذاري 20 نمره اي است. در هر نوبت تحصیلي 20 نمره 
به ارزشــیابي مستمر و 20 نمره به ارزشیابي پایاني تخصیص 

مي یابد. توزیع نمره به شرح زیر است.

20 نمره ارزشیابي مستمر
é شاخص های ارزیابي در ارزشیابي مستمر شامل: پرسش گري، 
مشــاركت در گفت وگوها، ارائه اســتدالل، توجه و تمركز روي 
مطالب، بیان نظرات و آراء خود، قضاوت صحیح و منطقي دربارة 
مباحــث، گوش دادن فعال، احترام به دیگران، دقت و صحت در 

تكمیل نگرش سنج ها، خودارزیابي ها و ... است. )12 نمره(
é آزمونك هاي شفاهي و كتبي )8 نمره(

é انجام پروژه هاي دانش آموزي )2 نمره تشویقي( 

20 نمره ارزشیابي پایاني
é آزمون كتبي نوبت اول از 50 درصد دروس كتاب انجام مي شود.

é در آزمون كتبي نوبت دوم، 5 نمره به دروس نوبت اول و 15 
نمره به دروس نوبت دوم تخصیص داده مي شود.

9. مواد آموزشي مورد نياز براي تدريس 
é کتاب درسی 

é كتاب راهنماي معلم
é فیلم های دانش آموزی 

é  فیلم هاي آموزش معلمان 
é استفاده از پرده نگارها )اعم از پاورپوینت و ...(

é سایت های پشتیبان 

10. توصیه به دبیران
معلمان مي بایســت جهت تدریس این كتاب از شــرایط و 

صالحیت هایي برخوردار باشند، از جمله: 
é گذرانــدن دورة ضمن خدمت كتــاب مدیریت خانواده و 

سبك زندگي؛
é مهارت در ارتباط تعاملي با دانش آموز؛

é مهارت در به كار گیري هنر تعلیم وتربیت4.
توجه داشته باشید كه این كتاب براي كنكور نوشته نشده، 
بلكه براي زندگي نوشته شده اســت. دانش آموز باید باعالقه 
درگیر مطالب كتاب شــود و احســاس كند به مطالب كتاب 
نیازمند است و آن را با هدف دست یافتن به زندگي بهتر مطالعه 
كند. فضاي كالس باید به صورت مشاركتي و دانش آموز محور 
اداره شــود. دانش آموزان بتوانند مطالب را مورد نقد و بررسي 
قرار داده و پیرامون آن بحث كنند. ســعي شده مطالب كتاب 
جنبة اقناعي داشــته باشــد و براي فراگیران مختلف اعم از 
قومیت هــاي گوناگون با فرهنگ هاي متفاوت قابل اســتفاده 
باشد. البته ارائة مطالب متناسب با شرایط فرهنگي مخاطبان 

باید توسط دبیران محترم دنبال شود. 
 در نگارش این كتاب از بیان مطالب فني و انتزاعي كه كمتر 

جنبة كاربردي دارد، پرهیز شــده و از اصطالحات تخصصي 
نیز به صورت حداقلي استفاده شده است. مطالب كتاب ضمن 
القاي بینش صحیح به دانش آموز نسبت به مسائل خانواده و 
ازدواج، دانــش خانواده را نیز افزایش داده و مهارت هایي را كه 
براي تشكیل و تحكیم خانواده مورد نیاز است آموزش مي دهد.

پی نوشت ها
1. این انتظار در هر سه دوره مشترک است.
2. این انتظار در هر سه دوره مشترک است.

Case study
4. پداگوژی

نام كتاب: سالمت و بهداشت
 كد كتاب: 112268

 دورة تحصيلی: دوم متوسطة نظری
 پاية تحصيلی: دوازدهم

 رشتة تحصيلی: كليه رشته ها
 ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. شايسـتگی ها )اهـداف( سـاحت های تربيت مورد 
توجـه در كتاب

محتواي كتاب برخي از شایســتگي ها را به صورت مستقیم 
)م( و برخي دیگر را به صورت پشــتیبان )پ( مورد توجه قرار 

مي دهد. این شایستگي ها عبارت اند از:
 درک ویژگی های زیســتی خود و پاسخ گویی مسئوالنه به 
نیازهای جســمی و روانی خویش از طریــق تعدیل غرایز و 
تمایــالت و عواطف طبیعی، تقویت قوای جســمی و روانی و 
مبارزه با عوامل ضعف و بیماری براساس نظام معیار اسالمی؛ 

 تالش پیوســته جهت حفظ و ارتقای ســالمت و بهداشت 
جسمی و روانی خود و دیگران براساس نظام معیار اسالمی؛ )م(
 تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی 
 افراد جامعه در ســطح محلي، ملی، و جهانی براســاس نظام 

معیار اسالمی
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 بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای 
آن دربارة خود، جامعه و طبیعت براساس نظام معیار اسالمی. 

2. رويكرد كتاب
انتخاب و ســازماندهی موضوعات این کتاب با توجه به نیازها 
و مسائل و مشــکالت افراد، به خصوص نوجوانان دانش آموز، در 
موضوع ســالمت، با رویکرد مســئله محور انجام شــده است و 
محتوای آن با رویکرد پیشگیری و خودمراقبتی تألیف شده است.

3. مفاهيم اساسی كتاب
بــا توجه بــه ارتباط موضوع ســالمت با دروســی همچون 
تربیت بدنی، تفکر و سبک زندگی، زیست شناسی، آمادگی دفاعی 
)کمک های اولیه(، موضوعات مربوط به این درس در سال های 
قبل به صورت پراکنده و بین رشــته ای و در سطحی پایین تر در 
دروس مذکور آموزش داده شده است، ولی برای اولین بار است 
که این موضوع درســی به صورت مستقل و منسجم و متناسب 
بــا نیازهای دانش آموزان پایة دوازدهم به تألیف درآمده اســت. 
از این رو با پرهیز از تکرار موضوعات مرتبط با ســالمت در سایر 

دروس، مفاهیم اساسی این درس به شرح زیر است:
 سالمت و ابعاد آن، سبک زندگی سالم، خودمراقبتی

 الگوی غذایی سالم، کنترل وزن و تناسب اندام، بهداشت و 
ایمنی مواد غذایی

 پیشگیری از بیماری های واگیر و پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر

 بهداشت فردی، بهداشت ازدواج و باروری، بهداشت روان
 پیشگیری از استعمال دخانیات )سیگار و قلیان(، پیشگیری 

از مصرف الکل، پیگیری از اعتیاد و مصرف مواد
 پیشــگیری از اختالالت عضالنی و اســکلتی، )كمردرد(، 

پیشگیري از حوادث خانگي

4. مهارت های اساسی كتاب
 پیشگیری و مراقبت

 حفظ و ارتقاء
 تحلیل و نقد

 مقایسه و استنباط
 ترویج و حمایت

 اندازه گیری و محاسبه
 ارزیابی و اصالح

5. راهبردهای ياددهیـ  يادگيری كتاب
 مشارکت و گفت وگوی گروهی

 پرسش و پاسخ
 حل مسئله

 آموزش تفکرمحور با تأکید بر تفکر خالق و انتقادی
 ایفای نقش

6. شيوة ارزشيابی كتاب
 ارزشیابی مستمر: به کمک ابزارها و شیوه هایی همچون 
کارنمــای انجــام تکلیف کالســی، تکالیف خانــه و پروژه و 
چک لیست ثبت میزان مشارکت فعال در بحث های گروهی و 
کالسی، به تناسب موضوعات درس، در طی سال تحصیلی و 

در جریان آموزش انجام می شود.
 ارزشــیابی پایانی: در پایان هر نوبت تحصیلی به شیوه 

آزمون کتبی برگزار خواهد شد.

7. مواد آموزشی مورد نياز برای تدريس كتاب
 کتاب درسی، فیلم های آموزشی، کتاب معلم

8. توصيه به دبيران
 براي این درس به عنــوان  یک درس كلیدي برای حفظ و 

ارتقای سالمت افراد در زندگی، اهمیت خاص، قائل شوید.
 دروس را براساس ترتیب کتاب تدریس کنید.

 از کتــاب راهنمای معلم و منابع علمی معتبر برای تدریس 
خود استفاده کنید.

 بــا مدیریــت زمان، براي طــرح ســؤاالت دانش آموزان و 
پاسخگویي به آن ها، فرصت كافي فراهم آورید.

 با اســتفاده از روش هاي تدریس فعال، دانش آموزان را براي 
مشاركت در فعالیت هاي گروهي و كالسي، تشویق كنید.

 بر انجام تكالیف كالسي و منزل دانش آموزان نظارت كرده و 
بازخوردهاي مناسب ارائه دهید.

 از راهكارهاي مناســب براي هدایت دانش آموزان در جهت 
تحقق اهداف درس بهره بگیرید.

 با مدیریت زمان، براي آموزش هر درس، فرصت مناسبي را 
فراهم آورید.

 عملكرد دانش آمــوزان در انجام فعالیت هاي دروس و ثبت 
آن ها را به طور جدي مورد توجه قرار دهید.
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علم وهنر ياددهي-يادگيري

تحوالت ســریع اجتماعی و شــتاب فزاینــدة علوم، فنون 
و تکنولوژی، نســل امــروز را با مســائل و چالش های جدی 
مواجه ســاخته اســت. این امر ضرورت بازنگری در فرایندها 
و مأموریت های دســتگاه تعلیم وتربیــت را به منظور تربیت 
انســان های کارآمد جهت مواجهه آگاهانه و عالمانه با دنیای 
متحول جدید اجتناب ناپذیر ســاخته است. در کشور ما نیز 
پس از گذشــت یکصد ســال از آغاز تعلیم وتربیت رسمی در 
شکل امروزی آن، شورای عالی آموزش وپرورش »برنامة درسی 
ملی« را مبتنی بر »مبانی نظری سند تحول بنیادین« و مفاد 
»سند تحول بنیادین« به تصویب رساند که این امر خود بستر 
تغییرات بنیادین )در بعد محتوایی( در نظام آموزشی را فراهم 
نمود. در برنامه درسی ملی، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی موظف شده اســت تا با تکیه بر اسناد باالدستی، از 
جمله اهداف دوره های تحصیلی، شایستگی های پایه، اهداف 
خــاص حوزة یادگیری و نیز اهداف مرتبط با ســایر حوزه ها، 
نســبت به عملیاتی نمودن برنامه درسی ملی در قالب برنامة 

حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری اقدام نماید.

فرایند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی
در ســند برنامه درسی ملی مراحل و فرایند زیر برای تولید 

برنامه های درسی و تربیتی در نظر گرفته شده است:
1. تحلیل اهداف کالن آموزش وپرورش و ویژگی های »حیات 

طّیبه« براساس سند تحول بنیادین
2. تحلیل عناصر برنامة درسی ملی و استخراج داللت ها

3. تحلیل نیازها و پژوهش های انجام شده در حوزة تربیت و 
یادگیری در سطح منطقه ای، ملی و جهانی

4. تهیة راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری 
)تعیین اهداف، استانداردهای محتوا، نتایج یادگیری و ...(

5. اعتباربخشــی راهنمای برنامة درسی حوزه های تربیت و 
یادگیری

6. بررســی و تأیید راهنمای برنامه درسی 
حوزه های تربیــت و یادگیری در ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
7. تصویــب راهنمــای برنامــة درســی 
حوزه های تربیت و یادگیری در شورای عالی 

آموزش وپرورش
8. اجرای برنامه

9. اعتباربخشی و ارزشیابی
10. ارزش یابی از برنامه های درســی هــر یک از حوزه های 

تربیت و یادگیری
پس از گذشــت سه ســال از اجرای سراســری هر برنامه 

راهنمای برنامه درسی 
حوزه های تربيت و يادگيری

به مثابه سنگ بنای تحول در 
برنامه های درسی

یداهلل رهبری نژاد
قائم مقام مدیرکل و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی  

دفتر تألیف کتاب های درسی
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در هر یک از دوره های ســه ســاله تحصیلی توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام و نتیجه به شورای عالی 

آموزش وپرورش گزارش می شود.

حوزه هــای یازده گانه تربیــت و یادگیری 
عبارت اند از:

1. حکمت و معارف اسالمی
این حوزه می تواند زمینه الزم برای درک، تدبر، تأمل، تفقه و 
بصیرت در دانش آموزان را فراهم کند و در نهایت سبب شود تا 
فرد رفتار حکیمانه ای از خود بروز دهد. محدودة این آموزش، 
آن است که دانش آموزان دین را به عنوان عمل و برنامه زندگی 
بشناسند و براساس آن، برنامه ریزی و عمل نمایند. این حوزه 
یادگیری شامل سه بخش اعتقادات، اخالق و احکام می باشد.

2. قرآن و عربی
این دو حــوزة محتوایی ارتباط وثیقی بــا یکدیگر دارند و 
برنامه ریــزی آن ها باید هماهنگ و مرتبط با هم صورت گیرد 
و از اهداف، محتوا و روش های مشترک و نیز مطالب مکمل و 

تأییدکننده همدیگر استفاده مطلوب به عمل آید.

3. زبان و ادبیات فارسی
آموزش زبان و ادبیات فارســی بر چهار مهارت زبانی گوش 
دادن، ســخن گفتن، خواندن و نوشــتن از طریق رمزگشایی 
و رمزگذاری نمادهای آوایی )شــنیداری( و خطی )دیداری( 
و مهارت هــای فرازبانــی )تفکر، نقد و تحلیــل( و چگونگی 
کاربســت آن ها و نیز ادبیات فارسی تأکید دارد. در این حوزه، 
دانش آموزان به فهم زبان، باورها، ارزش ها و نگرش ها، ساختار 
زبانی، جایگاه و گشتار زبان فارسی و پیکره نظام مند و عناصر 
سازه ای و عوامل هنری و زیبایی در منابع اصیل و ادبیات کهن 

و معاصر دست می یابند.

4. فرهنگ و هنر
قلمرو این حوزه شــامل درک ایده هــای هنری، فرایندها و 
مهارت های هنری، ابراز هنری و میراث فرهنگی در دو عرصة 
عملی )تولید اثر بر پایة الفبا و قواعد ترکیب( است. رمزگشایی 
و رمزگــذاری پدیده ها در قالب های هنری شــامل دو فرایند 
کشف معنا )درک و دریافت اثر( و خلق معنا )تولید اثر( است. 
دست یابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط 
فرهنگ هــا با فرهنگ معیار، تمایز فرهنگ مدرن و ســنتی، 

بخشی از قلمرو محتوایی این حوزه است.

5. سالمت و تربیت بدنی
بهداشــت و سالمت، ورزش و تربیت بدنی و تفریحات سالم، 
به عنوان موضوعات همبســته، یک حوزة شــناخته شده اند و 
اهداف مشترک بسیاری دارند. توجه به سطح کیفی زندگی و 
رشد و تکامل فرد، اصول صحیح تغذیه، رعایت آداب بهداشتی 
و کســب مهارت های ایمنی از مهم ترین اهــداف این حوزه 
می باشد. این حوزة تربیت و یادگیری دارای دو زیرحوزة اصلی 
»سالمت و بهداشت« و »تربیت بدنی، ورزش و تفریحات سالم« 

می باشد.

6. کار و فناوری
قلمرو این حوزه شــامل چهار دســته شایستگی است که 

عبارت اند از:
1. شایستگی های محوری غیرفنی دنیای کار

2. شایســتگی های پایه فنی مورد نیــاز نیروی کار حرف و 
مشاغل گوناگون

3. شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات
4. شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر فنی وحرفه ای

7. علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
قلمرو این حوزه شــامل درک موقعیــت و ابعاد آن در بعد 
زمان، مکان، عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی، و تعامل آن ها با 
یکدیگر، آمایش سرزمین، درک چگونگی حاکمیت سنت های 
الهی بر زندگی انســان ها در طول تاریخ و کسب مهارت های 
اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک عضو مسئول جامعه ایران 

اسالمی می باشد.

8. ریاضیات
قلمــرو حوزة آمــوزش ریاضیات از یک ســو درک مفاهیم 
ریاضی است و از سوی دیگر، در این حوزه دانش آموزان باید با 
فرایندهای ریاضی آشنا شده و در آن ها مهارت یابند. فناوری 
در ریاضیات و کاربردهای آن از نکات مورد تأکید در استفاده 

از فناوری های نوین در ریاضیات است.

9. علوم تجربی
حوزة یادگیری علوم تجربی شامل مطالعة فرایندهای حیاتی 
و موجودات، زمیــن و پیرامون آن، تغییرات مــاده و انرژی، 
طبیعت و مواد فرآوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی 

برنامه درسی ملی بستر تغييرات بنيادين در 
نظام آموزش وپرورش است.
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روزانه و تاریخ علم در ایران و اسالم است. تربیت علمی فناورانه 
تنها آموزش یافته هــا و فرآورده های علمی را در برنمی گیرد. 
بلکه فرایندهای علمی و روش علم آموزی و مهارت های پیچیده 

تفکر را نیز مورد توجه قرار می دهد.

10. زبان های خارجی
آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به 
گونه ای فرد پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط با اســتفاده از 
تمامی مهارت های چهارگانه زبانی برای دریافت و انتقال معنا 
گردد. برنامه درسی آموزش زبان باید دانش آموزان را با پیکره 
زبانی، واژگان و ســاخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط 

مؤثر و سازنده در سطح جهانی آشنا سازد.

11. آداب و مهارت های زندگی
آمــوزش آداب و مهارت های زندگی، شایســتگی های الزم 
برای خودمدیریتی دانش آموزان را در ادارة امور روزمره زندگی 
شامل آداب معاشرت، آداب معیشت، مدیریت زمان، کارکرد، 
وظایف و مهارت های خانوادگی، آمادگی برای تشکیل خانواده 
و ایفای نقش والدینــی، مدیریت رفتارهای هیجانی و تربیت 
عاطفی، مدیریت اوقات فراغت، خودآگاهی، مدیریت بحران و 

خطر و ... فراهم می کند.
حوزه های تربیت و یادگیری، حدود محتوایی، روش ها، فرایندها 
و عناصر کلیدی یادگیری را روشــن می ســازند. این حوزه ها با 
یکدیگر ارتباط دارند لکن عناوین موضوعات درسی در دوره ها و 

پایه های تحصیلی لزومًا معادل عناوین حوزه ها نخواهد بود.
×××

در راســتای عمل به تکلیف قانونی مندرج در بند 8 برنامه 
درسی ملی مبنی بر تولید راهنمای برنامه های درسی حوزه های 
تربیت و یادگیری، انجام این مهم در دســتور کار دفتر تألیف 

کتاب های درسی ابتدایی و متوسطة نظری قرار گرفت.
یکی از مشــکالت در ایــن مرحله، نوپدید بــودن و فقدان 
الگویی مشــخص برای انجام آن بــود لذا وجود چارچوبی که 
بتواند راهنمای عمل تهیه کننــدگان برنامه و موجب وحدت 
رویه و انســجام فعالیت های آنان در فرایند کار باشد ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر می نمود. به همین منظــور »چارچوب تولید 
راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری« در دفتر 
تألیف تدوین و در کمیسیون برنامه های درسی شورای عالی 

آموزش وپرورش به تصویب رسید:

مؤلفه های اصلی این چارچوب عبارت اند از:
منطق حوزه یادگیری

منطق برنامه درســی حوزة یادگیری ناظر به دالیل وجودی 
برنامه درســی اســت و با تکیه بر اسناد باالدســتی و نتایج 

نیازسنجی ها و پژوهش ها نوشته می شود.
شایستگی ها در حوزة یادگیری

شایستگی مجموعه ای از صفات و توانمندی هاست که امکان 
پیوند یکپارچه میان عناصر و عرصه ها از سویی و نیز ساحت های 
تربیت از سوی دیگر را فراهم می کند. این نظام عمل پیچیده، 
ترکیبی از مهارت های شناختی و مهارت های عملی، دانش )از 
جمله دانش ضمنی، دانشی که در فرایند دانش صریح و آگاه 
به صورت ناخودآگاه کسب می شود( انگیزش، ارزش ها و اخالق، 
نگرش ها، هیجانات و رفتارهای اجتماعی است که برای انجام 

عمل در موقعیتی خاص به کار گرفته می شوند.

محتوا در حوزه یادگیری
محتوا مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت های تربیتی 
اســت که در قالب ایده های کلیدی، مفاهیــم و مهارت های 
اساسی، اصول، تعمیم ها، قوانین، قواعد و حقایق ارائه می گردد.

»ایده های کلیدی« عبارتی اســت که امکان ســازماندهی 
مفاهیــم، اصول، تعمیم ها و حقایق را در درون و بیرون حوزه 
یادگیری فراهــم می کند. این ایده ها قابلیت آن را دارند تا در 
طول زمــان به صورت عرضی )در بیــن موضوعات( یا طولی 
)پایه ها( در برنامه درســی و زندگی خارج از مدرســه و سایر 

موقعیت های جدید به کار گرفته شوند.

مفاهیم و مهارت های اساسی
مجموعه ای از گزاره های انتزاعی مبنایی در یک قلمرو علمی 
اســت که دامنه معنایی آن را مشخص می کند. مهارت های 
اساسی مجموعه ای از کیفیت ها )توانایی های ذهنی یا جسمی( 
هستند که می توانند در یک قلمرو عملی خاص یا مشترک با 

سایر قلمروهای علمی مطرح شوند.

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری
راهبردها از ســویی ناظر به فرصت های تربیتی تدارک دیده 
شــده برای کسب شایســتگی های پیش  بینی شده در برنامه 
درســی است و از ســوی دیگر ناظر به راهبردهایی است که 
انتظار می رود یادگیرنده برای نشان دادن فهم و توانمندی های 

کسب شده در موقعیت های مختلف به کار گیرد.
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی،

صالحیت های اختصاصی معلم،
منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز

نو و کلی بودن مؤلفه های چارچوب مصوب یاد شده، مستلزم 
آن بود که هر یک از آن ها به صورت عملیاتی تعریف و تبیین 
شــود، لذا »ســند هادی راهنمای عمل تدوین برنامه درسی 

يكی از ويژگی های گروه های كانونی تعامل 
گسترده بين اعضای گروه است كه تمايل 

به تفكر و تبادل نگرش و ايده ها را 
برمی انگيزاند.



93 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(

حوزه های تربیت و یادگیری براساس چارچوب مصوب« تدوین 
شــد. در این راهنما مؤلفه های چارچوب یاد شــده به وضوح 

تعریف و تبیین شد.
عالوه بر این به منظور دستیابی به درک عمیق و فهم مشترک 
دربــارة عناصر و مؤلفه های مذکور، کارگاه های متعددی برای 
کارشناسان دفتر برگزار و نسخه های اولیه و تولیدات آن ها در 

جلسات فراوان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
در فرایند کار، عالوه بر جلسات متعدد درون گروهی مربوط 
به هر یک از حوزه های یادگیری متشــکل از کارشناســان و 
صاحب نظران درون و برون سازمانی، نشست های مشترک بین 
بخشی به منظور تبادل تجربیات نیز به طور منظم تشکیل شد.
به منظور مشروعیت بخشیدن علمی و اجماع به راهنماهای 

تولید شده، اعتبارسنجی آن ها با اهداف زیر انجام شد:
1. اعتبارسنجی برنامه حوزه یادگیری از منظر انطباق آن با 
انتظارات اسناد باالدستی )مبانی نظری، سند تحول و برنامه 

درسی ملی(
2. اعتبارســنجی عناصــر برنامه حــوزة یادگیری )منطق، 
شایستگی ها، محتوا، استانداردهای برنامه، راهبردهای آموزش 
و ارزش یابــی و صالحیت هــای حرفه ای معلمــان( از منظر 

یافته های علمی و پژوهشی
3. اعتبارسنجی برنامه حوزه یادگیری از منظر هماهنگی و 

انسجام درونی عناصر برنامه

روش پژوهش
در این مطالعه از روش هاي پژوهش كیفي اســتفاده شــد. 
یافته هاي این دســته از روش ها به دلیل موشكافي عمیق و 
عالمانة  مفاهیم به كار گرفته شده از زوایاي مختلف )از منظر 
متخصصان موضوعي، متخصصان برنامه درسي، روان شناسان، 
معلمان باتجربــه(، امكان اصالح و بهبــود برنامه حوزه هاي 
یادگیري را از منظر همخواني آن با اســناد باالدســتي و نیز 
هماهنگي و انسجام دروني عناصر برنامه فراهم مي آورد. این 
مطالعه با استفاده از گروه هاي كانوني )Focus group( صورت 
گرفت. راهبرد گروه هاي كانوني یكي از شیوه هاي كیفي است 
كه براي ایجاد تعامل بین اعضاي گروه طراحي شده است تا 
انگیزه اي براي بحث عمیق تر فراهم نماید و جنبه هاي مختلف 

و جدید موضوع مورد بحث را آشكار سازد.
فلسفه طراحي گروه هاي كانوني عبارت است از تعامل بین 
اعضاي گروه براي تبیین عمیق تر موضوع مورد مطالعه جهت 
آشكار نمودن جنبه هاي مختلف و جدید آن. از این رو یكي از 
ویژگي هاي گروه كانوني تعامل گسترده بین اعضاي گروه است 
كه تمایل به تفكر و تبــادل نگرش و ایده ها را برمي انگیزاند؛ 
تعاملي كه امكان دارد از طریق روش هاي دیگر ممكن نشود.

نحوة شكل گیري گروه هاي كانوني
گروه هاي متمركــز براي هر یك از حوزه هاي یادگیري به 
تفكیك تشــكیل شــد، اما براي ایجاد فهم و زبان مشترك 
در بررسي اســناد برنامه هاي حوزه هاي یادگیري، تعدادي 
از اعضــا در تمام گروه هاي كانوني مشــترك بودند. تركیب 
اعضاي گروه كانونــي عبارت بودنــد از: متخصصان برنامه 
درســي، متخصصان موضوعي، معلمان باتجربه، متخصصان 

روان شناسي.

فرآیندسازي گروه هاي كانوني
با توجه به نوع ادبیات به كار گرفته شــده در برنامه درســي 
حوزه هاي یادگیري )مفاهیم برگرفته شده از اسناد باالدستي و 
منابع علمي ـ پژوهشي( این گروه ها در یك نشست آموزشي 
حضور یافته و پس از تبیین چارچوب، روش ها و فرآیند تولید 
اســناد برنامه حوزه هاي یادگیري به پرسش ها و نكات مطرح 
شده از سوي آنان براي ایجاد فهم مشترك پاسخ داده شد. بعد 
از این مرحله، گروه هاي كانوني به تفكیك حوزه هاي یادگیري 

تشكیل شد و نسبت به بررسي اسناد اقدام نمودند.
پس از این مرحله جلســات كاربســت نتایج اعتبارسنجي 
حوزه هاي یادگیري با شركت مسئول تیم اعتبارسنجي، مدیر 
علمي پروژه هاي اعتبارســنجي و مســئول تیم تدوین حوزة 
یادگیري تشكیل شد و چگونگي اعمال نتایج اعتبارسنجي در 

راهنماهاي یاد شده مورد بحث و تصمیم گیري قرار گرفت.
تاكنون تعدادي از راهنماهاي برنامه هاي درســي حوزه هاي 
یادگیــري در شــوراي هماهنگي علمي ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تصویب رسیده 
كه جهت تصویب نهایي به شوراي عالي آموزش وپرورش ارسال 

گردیده است.
اگرچه از ســال 1390 فعالیت هاي گســترده اي در جهت 
همسوســازي كتاب هاي درســي با اســناد تحولي در دفتر 
تألیف آغاز شــد لكن اجراي كامل برنامه درسي ملي از سطح 
برنامه ریزي تا اجرا منــوط به تهیه و تصویب نهایي راهنماي 

برنامه هاي درسي حوزه هاي تربیت و یادگیري است.
پــس از تصویب نهایي آن هــا، در كنار اهــداف دوره هاي 
تحصیلي كه با مشــاركت جمع كثیري از كارشناسان درون 
و برون سازماني تهیه و در شــوراي عالي آموزش وپرورش به 
تصویب رســیده اســت. فعالیت هاي جدید در جهت تولید 
برنامه هاي درســي مبتني بر اســناد یاد شــده در سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزي آموزشــي آغاز خواهد شــد. درواقع 
عملیاتي ســازي عیني و نهایي تحول بنیادین در برنامه هاي 
درسي آموزش وپرورش مبتني بر اسناد تحولي از این مرحله 

شروع خواهد شد. به امید آن روز.
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علم وهنر ياددهي-يادگيري

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اهللِ الرَّ
اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق، َخَلَق اْلِنَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ َو َربَُّك 

اْلَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم، َعلََّم اْلِنَساَن َما َلْم َیْعَلْم

جهان را با آموختن شــناختیم و آموختیم که هر چه در آن 
می گذرد آموختنی اســت و این آموختن جز با نظامی کامل 
و هدفمنــد به نتیجه نخواهد رســید. در طول زمان تحوالت 
فکــری، اجتماعی و اقتصــادی، از جهات گوناگــون بر نظام 
آموزش وپرورش تأثیر گذاشته و منجر به تحوالتی در این نهاد 
اجتماعی شده اســت. برنامه های درسی نیز به عنوان یکی از 
ارکان بســیار مهم و تعیین کنندة نظام آموزشی مشمول این 

تحول بوده و به تبع هر تحول دچار تغییر می شوند.
ایجاد تحــول در نظام آموزش وپرورش کشــور ما بر مبنای 
ســه مصوبة مهم آغاز شده است. نخســت در اجرای بند یک 

اصل 110 قانون اساســی سیاســت های کلی که توسط مقام 
معظم رهبری ابالغ گردیده، آن گاه سند تحول بنیادین نظام 
آموزش وپرورش رســمی و عمومی جمهوری اســالمی ایران 
که در شــورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رســیده و در 
ادامه، برنامه درسی ملی براساس اسناد فوق که مورد تصویب 
شــورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفته اســت؛ با توجه به 
تصریحــات و تلویحات فراوان این اســناد در خصوص عناصر 
مختلف برنامه های درســی، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی که مسئولیت تأمین و تولید برنامه های درسی و منابع 
و مواد آموزشــی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان کشور را بر 
عهده دارد بر آن شــد که از طریق تولید برنامه های درســی و 
مواد آموزشــی، منطبق با شرایط و نیازهای علمی، فرهنگی و 
اجتماعی کشور، گامی اساسی به سوی تحول مورد تأکید اسناد 
باالدستی بردارد. این حرکت که از سال تحصیلی 91ـ 1390 
با عنوان همسوســازی مواد آموزشی دورة ابتدایی آغاز گردید 
اینک در ســال تحصیلی 98ـ 1397 به پایة دوازدهم رسیده 
اســت. تأکید می شود که تالشمان این بوده است که محتوای 
آموزشی و برنامه های آموزشــی و پرورشی را در ابتدای طرح 
تحول، با برنامه های درسی ملی همسوسازی کنیم، نه اینکه از 
همان ابتدا انطباق کامل صورت گیرد. امید است در یک فرایند 
و باز ة زمانی چند ساله به نقطه مطلوب برسیم و بتوانیم فضاها و 
رسانه های آموزشی مان را با برنامه های درسی ملی همسو کنیم.

در جدول زیر مراحل استقرار ساختار نظام تربیت رسمی و 
عمومی جمهوری اسالمی ایران را مشاهده می کنید.

شاید کمتر کسی تصور می کرد برنامه ای که از سال تحصیلی 
91ـ 1390 در پایة اول ابتدایی تحت عنوان »همسوســازی 
برنامه های درســی« شروع شــد، پس از طی مراحل مختلف 
به انتهای ایستگاه یعنی به سال تحصیلی 98ـ1397 در پایة 
دوازدهم برســد. این مهم در پرتو عنایــت حق تعالی و اراده 
و حمایت ملی، کوشــش همه جانبه فرهنگیــان، خانواده ها، 
دانش آموزان و همچنین تالش های بی وقفة ده ها پژوهشگر و 
کارشناس از درون سازمان بزرگ آموزش وپرورش و همراهی 
متخصصان فراوانی از حوزه و دانشــگاه، سرانجام به ایستگاه 
آخر رســیده است و امروزه به خوبی می توان تغییر را در نقطه 
نقطه آموزش وپرورش جمهوری اســالمی ایران مشاهده کرد. 
حال که همســو کردن برنامه های درسی حوزه های یازده گانة 
تربیت و یادگیری به پایة دوازدهم رسیده است، انتظار می رود 
با همت بلند مدیران و کارشناسان در همه بخش های وزارت 
آموزش وپرورش و با اتکا به روحیة جهادی و انقالبی، مقدمات 
انطباق برنامه ها با اسناد تحولی و باال دستی نیز مهیا و عملیاتی 

شود.

کورش امیری نیا
معاون متوسطه دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

گــام دوازدهم در
 همسوسازی مواد آموزشی
)سال تحصيلی 98ـ1397(
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گام های اساسی همسوسازی برنامه ها
گام اول؛ سال تحصیلی 91ـ 1390

تغییــر محتوای برنامة درســی پایة اول ابتدایی در ســال 
تحصیلی 91ـ1390 به منزلة گام اول در اســتقرار ســاختار 
جدید آموزشی تلقی می شــود. در این گام کتاب های درسی 
ریاضی و علوم تجربی پایة اول ابتدایی جدیدالتألیف بود، قرآن 
تغییر کلی کرد و فارسی، راهنمای معلم تربیت بدنی و هنر با 

تغییر جزئی چاپ شد. 

گام دوم؛ سال تحصیلی 92ـ 1391
در این سال تحصیلی همسوسازی برنامة درسی ملی از سال 
تحصیلی 92- 1391 در پایه های دوم ابتدایی و ششم ابتدایی 

ادامه یافت. در این مرحله دو کار مهم صورت گرفت. 
1. همسوســازی برنامه ها و کتاب های درســی پایه دوم با 
برنامه های درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در سطح وزارت 
آموزش وپرورش، با هماهنگی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی، انجام شد که از جمله می ـــوان به تجدید تألیف 
کتاب هــای ریاضی، علوم تجربی، فارســی، آمــوزش قرآن و 
هدیه های آسمان و نیز کتاب های ضمیمة درسی تربیت بدنی 

و هنر اشاره کرد.
2. ایجاد پایه تأسیسی ششم ابتدایی.

اهداف کلی، اهداف برنامه های درسی و جدول مواد درسی پایه 
ششم ابتدایی در هشتصد و پنجاه و دومین )852( جلسه شورای 

عالی آموزش وپرورش، مورخ 1390/10/1، به تصویب رسید. از 
نوآوری های این مصوبه می توان به تألیف دو عنوان کتاب جدید با 

نام های تفکر و پژوهش و کار و فناوری اشاره کرد.

اهداف کلی، اهداف برنامه های درســی و 
جدول مواد درسی پایة ششم ابتدایی

مصوبه جلسة 852 تاریخ 1390/10/1 
ماده واحده

 با عنایت به مفاد ســند »تحول بنیادین آموزش وپرورش« 
و مصوبة هشــتصد و پنجاه و یکمین جلســة شــورای عالی 
آموزش وپرورش در تاریخ 90/9/29 مبنی بر استقرار ساختار 
جدید نظام آموزش وپرورش از سال تحصیلی 92ـ 91 و شش 
ساله شدن دورة ابتدایی، اهداف کلی، اهداف برنامه های درسی 
و جدول مواد درســی پایة ششم ابتدایی به شرح ذیل تعیین 

می شود.
وزارت آموزش وپرورش مکلف است: 

1. در برنامه ریــزی و ســاماندهی فعالیت های آموزشــی و 
پرورشــی به گونه ای اقدام نماید که دستیابی دانش آموزان تا 

پایان دورة ابتدایی به اهداف تعیین شده ممکن شود.
2. نسبت به تهیه و تدوین کتب درسی و مواد آموزشی پایة 
ششــم ابتدایی برای دوره گذار بر اساس اهداف کلی، اهداف 
برنامه های درسی و جدول مواد و ساعات دروس پایة مذکور به 

شرح ذیل اقدام نماید:

مراحل استقرار ساختار نظام تربیت  رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران 
سال تحصیلی

98-9797-9696-9595-9494-9393-9292-91پایهدورة تحصیلی

ابتدایی

سه ساله اول

1

2*

3*

سه ساله دوم 

4*

5*

6*

متوسطه

متوسطه اول

7*

8*

9*

متوسطه دوم

10*

11*

12*
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اهداف کلی پایة ششم
1. تکمیــل، تعمیق و تثبیت اهداف مصــوب دورة ابتدایی 
متناسب با ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و همسو با 

برنامه درسی ملی
2. تربیت همه جانبه دانش آموزان در راســتای دستیابی به 
مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت ها و نیازهای جدید 
و پاســخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت های ضروری 

برای ورود به دوره  تحصیلی بعدی و تأمین زندگی

اهداف برنامه های درسی پایة ششم 
اهداف برنامه های درســی پایة ششم با توجه به اهداف کلی 
و اهداف دوره ابتدایی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش به 

شرح زیر است:
1. تربیت عقالنی و تقویت تفکر و تعقل

2. تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و 
هویت اسالمی ـ ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، 

صداقت و پاکی
3. تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی 

مخلوقات و درک قوانین و زیبایی های جهان آفرینش
4. آشنایی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آن ها

5. آشنایی با تأثیر کار و تالش در پیشرفت کشور، مشاغل و 
فرایندهای اقتصادی در محیط زندگی

6. توانایی به کارگیری مهارت هــای اصلی زبان و خواندن و 
نوشتن متون زبان فارسی 

7. توانایی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایة ریاضی در 
حل مسائل روزمرة زندگی

8. نگرش ها و مهارت های پایه در خلق آثار فرهنگی هنری با 
رویکرد تربیت هنری 

9. شناخت و کاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فناورانه 
در یادگیری و زندگی روزمره 

جدول مواد و ساعات درسی پایة ششم 
نظر به مجموع ســاعات ساالنة دورة ابتدایی که شامل 850 
ســاعت فعالیت کالسی اســت، جدول مواد درسی و ساعات 

هفتگی دروس پایة ششم به شرح جدول روبرو خواهد بود:

یک ســاعت از ساعات درس قرآن به صورت تجمیعی برای 
روخوانی، روان خوانی و انس با قرآن اختصاص می یابد.

تبصره1. آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش خواهد رسید.

تبصره 2. آیین نامه ها و دســتورالعمل های مورد نیاز برای 
اجرای این مصوبه از جمله مقررات ثبت نام و انتخاب و آموزش 
نیروی انسانی توســط وزارت آموزش وپرورش تهیه، تدوین و 

ابالغ خواهد شد.
موضوع: اهداف کلی، اهداف برنامه های درسی و جدول مواد 
درسی پایه ششم ابتدایی در هشتصد و پنجاه و دومین جلسه 
شورای عالی آموزش وپرورش به تاریخ 1390/10/1 به تصویب 

رسید. 

گام سوم؛ سال تحصیلی 93ـ 1392
پس از اجرای برنامة همسوســازی برنامه های درســی در 
پایه های دوم و ششم ابتدایی، همسوسازی برنامه ها وارد مرحله 
سوم شد که به طور همزمان دو پایة سوم ابتدایی و هفتم دورة 
اول متوسطه را در بر گرفت. در این مرحله نیز دو اتفاق مبارک 

رخ داد.
1. همسوســازی و تألیف جدید کتاب های درسی پایه سوم 
ابتدایی. در این مرحله کتاب های درسی ریاضی، علوم، فارسی، 
هدیه های آســمان، مطالعات اجتماعی و کتاب های ضمیمه 

درس تربیت بدنی و هنر پایه سوم ابتدایی تألیف شد.
2. جدول مواد درســی و ساعات تدریس هفتگی پایة هفتم 

دوره اول متوسطه به تصویب رسید.

توضیحاتدورهپایهنام کتابردیف

ابتداییششم تفکر و پژوهش1
مأموریت این درس فراهم کردن فرصتی برای 
شکل گیری و تقویت روش، منش، تفکر و تعقل 
دانش آموزان براساس فطرت خدایی آن هاست.

تصویر روی جلد

ابتداییششمکار و فناوری2
در این کتاب زمینه های مناسب برای مهارت آموزی 
و یادگیــری فنون به طور عملی برای دانش آموزان 

فراهم شد.

تصویر روی جلد
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جدول مواد درســی و ســاعات تدریس 
هفتگی پایه اول دوره متوسطه اول

جلسه 880 شورای عالی، تاریخ 1392/2/23 
ماده واحده

شورای عالی آموزش وپرورش در راستای تحقق اهداف سند 
تحــول بنیادین آموزش وپرورش و مبتنی بر »برنامه درســی 
ملی« مواد درســی و ســاعات تدریس هفتگی پایه اول دوره 
متوسطه اول را برای سال تحصیلی 93ـ 1392 به شرح جدول 

زیر تصویب نمود:

موضوع: جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی پایه 
اول دوره متوسطه اول در هشتصد و هشتادمین جلسه شورای 
عالی آموزش وپرورش به تاریخ 1392/2/23 به تصویب رسید.

از نوآوری های این جدول می توان به مصوب شدن دو درس 
تفکر و سبک زندگی و کار و فناوری، به جای حرفه وفن، اشاره 

کرد. 
شایان ذکر است که مطابق با اسناد تحولی، سایر کتاب های 
ارائه شده در این جدول همسو با برنامه های درسی ملی از نو 

تألیف شدند که در ادامه آن ها را به اختصار معرفی می کنیم:

ـ کتاب درسی آموزش قرآن: در این کتاب سعی شده 
اســت در کنار آموزش قرائت قرآن که اولین گام در آشنایی و 
انس با کتاب الهی است، درک معنا و مفهوم آیات قرآن مورد 

توجه جدی قرار گرفته است.

ـ هدیه های آسمان )معارف اسالمی(: این کتاب براساس 
اهداف و آرمان های برنامه درسی ملی بازتألیف شده است.

ـ فارســی: این کتاب در دو بخش به آمــوزش و تقویت 
مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دوره 
ابتدایی پیوستگی دارد. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت 

بنیاد و مشارکتی است.

ـ نگارش: رویکرد این کتاب، رویکرد مهارتی اســت، یعنی 
توانایی نوشتن، مهارتی است که در پی آموزش، تمرین، تکرار 
و نوشتار کســب می شود. از این رو، این درس کاماًل ورزیدنی 

و عملی است.

ـ زبان عربــی: رویکرد برنامة درســی عربــی پرورش 
مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به 
زبان و ادبیات فارسی است. هدف اصلی کتاب درست خواندن، 

درست فهمیدن و ترجمه است.

ـ زبان خارجی )انگلیســی و کتاب کار(: کتاب زبان 
انگلیســی به همراه کتاب کار با رویکــرد تقویت مهارت های 
چهارگانة زبانی گوش کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن 

تألیف شده است.

ـ علوم تجربی: این کتاب براســاس اهداف و رویکردهای 
برنامه درسی ملی تألیف شده است. 

ساعت مواد درسیردیف

3قرآن 1

2تعلیمات دینی و اخالق2

5زبان و ادبیات فارسی3

3مطالعات اجتماعی و آداب زندگی4

4ریاضیات5

2علوم تجربی6

2هنر 7

2سالمت و تربیت بدنی8

1تفکر و پژوهش9

1کار و فناوری10

25جمع

ساعت مواد درسیردیف

2قرآن 1

2معارف اسالمی2

3
زبان و ادبیات فارســی )قرائت و دســتور 

زبان، امال و انشا(
4

2زبان عربی4

2زبان خارجی5

3علوم تجربی6

4ریاضیات7

2تربیت بدنی و سالمت8

3مطالعات اجتماعی9

2فرهنگ و هنر10

2کار و فناوری11

2تفکر و سبک زندگی12

30جمع



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(98

براســاس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش 
انســان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند 
تعریف شده اســت و در پی کسب مهارت های تفکر، پرورش 

مهارت های فرایند تفکر و ... است.

ـ ریاضیات: این کتاب در پی تقویت تفکر حل مسئله و نیز 
تفکر منطقی، نّقاد و خالق است و می کوشد مهارت های فرایند 
تفکر در فهم ریاضیات مانند درک معنا و مفاهیم، درک روابط، 
کشف کردن، تخمین زدن و ... همچنین تفکر در الگوی جبری 

و هندسی را در فراگیران تقویت کند.
ـ کتاب معلم درس تربیت بدنی و سالمت: این کتاب در 
دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان کلیات به 
معرفی برنامه و طراحی آموزش درس تربیت بدنی و ســالمت 
می پــردازد و در بخش دوم محتوای آموزشــی این درس در 
پنج فصل با عناوین: تربیت بدنی و سالمت، آمادگی جسمانی 
و حرکتــی، آموزش مقدماتی مهارت های ورزشــی، بازی ها و 
ورزش هــای رایج در مدرســه، ورزش و بازی در طبیعت ارائه 

می شود.
ـ کتاب مطالعات اجتماعی: مطالعات اجتماعی یک حوزة 
مهم یادگیری اســت که از انســان و تعامل او با محیط های 
گوناگــون در زمان هــای مختلف )حال، گذشــته و آینده( و 
جنبه های گوناگون این تعامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگــی، محیطی و ...( بحث می کنــد. به همین دلیل، این 
حوزه، مفاهیم رشته های متعدد و مختلف چون تاریخ، جغرافیا، 
مدنــی، اقتصاد، حقوق، مردم شناســی و نظایــر آن را در بر 
می گیرد. در برنامة جدید در دوره ابتدایی از تلفیق بیشتری در 
سازماندهی محتوا استفاده می شود؛ اما با رسیدن به دورة اول 
متوسطه از درجة تلفیق کاسته شده و با توجه به درجه و نوع 
تلفیق به کار رفته، رشته ها هویت خود را از دست نمی دهند، 
بلکه یک حوزة موضوعی غالب بوده و در جاهای مناســب از 
پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه اســتفاده 

می شود.
در برنامة درســی جدیــد مطالعات اجتماعــی، به  منظور 
سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزة موضوعی انتخاب شده 

است: 
1. فضــا و مکان  2. زمان، تداوم و تغییر  3. فرهنگ 
و هویت  4. نظام اجتماعــی  5. منابع و فعالیت های 

اقتصادی. 
هر یک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های 

مذکور است.
درس مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی برنامة درسی 
ملی مبنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، 
سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی نوجوانان را 
فراهــم آورد. از این روی، هدف غایی این درس تربیت افرادی 
مؤمن، مســئول، توانمند و آگاه در زندگی فردی و اجتماعی، 

پای بنــد به اخالق و ارزش های دینــی و عالقه مند به ایران و 
هویت فرهنگی ـ تمدنی آن اســت. این درس پیوند نزدیکی با 

مهارت های زندگی دارد. 
ـ فرهنگ و هنر: این کتــاب در نظر دارد تا دانش آموزان 
عالوه بر آشنایی با رشته های هنری گوناگون، نیازها، عالیق، 
اســتعدادها و توانایی های خود را بشناسد و در راه شکوفایی 

آن ها گام بردارند.

گام چهارم؛ سال تحصیلی 94ـ 1393 
پس از اجرای موفق طرح همسوسازی برنامه ها در طی چند 
سال گذشته، موضوع تحول و همسوسازی وارد مرحله جدید 
شد. این مرحله شامل دو پایة چهارم ابتدایی و هشتم )دوره اول 
متوسطه( بود. در این مرحله کتاب های درسی ریاضی، فارسی، 
مطالعــات اجتماعی و کتاب های ضمیمه درس تربیت بدنی و 
هنر پایة چهارم همســو با برنامه  درســی ملی، جدید التألیف 
شــدند. از نکات مهم این مرحله تسّری یافتن جدول مصوب 
دروس پایه هفتم به پایه های هشتم و نهم توسط شورای عالی 
آموزش وپــرورش بود. کلیه  کتاب های پایه هشــتم نیز طبق 
جدول مصوب همسوسازی با برنامه درسی ملی مجدداً تألیف 

شدند که از جمله می توان به دو کتاب جدید زیر اشاره کرد:
1. کتاب تفکر و سبک زندگی: این کتاب در ادامه برنامه 
درســی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم حول دو محور عمده 
تفکر و پژوهش و آداب و مهارت های زندگی تنظیم شده است. 

کار و فناوری

ایــن کتاب در نظر دارد تا برخــی از مهارت هایی را به 
دانش آموزان آمــوزش دهد که در زندگــی روزمره از 
آن ها اســتفاده می کنند. به عبارت دیگر این کتاب به 
دانش آموزان و کارآفرینان آینده کشور عزیزمان جهت 
تولید محصوالت و انجام کارهای بزرگ یاری می رساند. 

ســبک  و  تفکر 
زندگی

این کتــاب حول دو محــور عمدة تفکــر و آداب و 
مهارت های زندگی تنظیم شــده است. این کتاب به 
دانش آموزان کمک می کند دربارة سبک زندگی خود 
و دیگران فکر کنند و مناسب ترین روش را برای یک 

زندگی سالم انتخاب نمایند.



99 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(

2. کتاب کار و فناوری: دانش آموزان با فراگیری این درس 
می توانند برخی از کارهای روزمره را به درستی انجام دهند و 
با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندی های مورد نیاز برای آن 
مشاغل و مقایسه آن با توانمندی های خود برای آینده شغلی و 

تحصیلی تصمیم آگاهانه بگیرند.

گام پنجم؛ سال تحصیلی 95ـ 1394
در این مرحله کلیه کتاب های درسی پایه های پنجم ابتدایی 
از جمله ریاضی، فارسی، مطالعات اجتماعی، علوم، هدیه های 
آسمان و کتاب های ضمیمه تربیت بدنی و هنر همسو با برنامه 
درسی ملی تجدید تألیف شدند و دو کتاب هدیه های آسمان 

و علوم تجربی پایه چهارم نیز از نو تألیف شد.
در این مرحله، همزمان با تألیف جدید کتاب های درســی 
پایه نهم، به تولید بســته آموزشی بر فراز آسمان، تولید ویژه 
برنامه ها و آموزش معلمان به صورت حضوری جهت پشتیبانی 
از برنامه های درسی، توجه ویژه شد. نکته بعدی اینکه در پایه 
نهم کتاب آمادگی دفاعی به ارزش 2 ساعت در هفته جایگزین 
کتاب تفکر و سبک زندگی شد و در عین حال کلیه کتاب های 

این پایه همسو با برنامه درسی ملی، جدید التألیف شدند.

گام ششم؛ سال تحصیلی 96ـ 1395
در این مرحله کتاب های درسی پایة ششم ابتدایی از جمله 
ریاضی، فارســی و هدیه های آســمان تجدید تألیف شدند و 
کتاب هــای علوم و تفکر و پژوهش تغییر کلی و آموزش قرآن 

تغییر جزئی داشتند.
آنچه مهم است این است که در این مرحله در جهت تحقق 
اهداف ســند تحول بنیادی آموزش وپرورش و برنامه درسی 
ملی و همچنین متناسب با تعریف، هویت و اهداف دورة دوم 
متوســطه و حرکت به ســوی آموزش وپرورش ایده آل اتفاق 
میمون و مبارکی افتاد و آن تهیه جدول مواد درسی و ساعات 
تدریس هفتگی دورة دوم متوسطه بود که توسط دفتر تألیف 
کتاب های درســی ابتدایی و متوسطه نظری تهیه و طی نامه  
رســمی از طرف ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به 
شــورای عالی آموزش وپرورش پیشنهاد شد و پس از بحث و 
بررسی کارشناســانه در نهصد و بیست و ششمین جلسة آن 

شورا، در تاریخ 94/12/10، به تصویب رسید.
پاره ای از نوآوری ها که منطبق با اسناد تحولی می باشد، در 
جدول دروس نسبت به جداول قبلی وجود دارد؛ از جمله اینکه 
در پایة دهم درس های انتخابی هنر، تفکر و ســواد رسانه ای، 
کارگاه کارآفرینی و تولید )مشترک کلیه رشته ها(، آزمایشگاه 
علوم تجربی )مشترک ریاضی ـ فیزیک و علوم تجربی(. در پایه 
یازدهم درس های انتخابی )مشــترک همه رشته ها(، انسان و 
محیط زیست )مشترک کلیه رشــته ها(، مطالعات فرهنگی 

)رشــته معارف(، آزمایشــگاه علوم تجربی )مشترک ریاضی ـ 
فیزیک و علوم تجربی( و زمین شناسی )رشته ریاضی ـ فیزیک(.

در پایه دوازدهم دروس سالمت و بهداشت، مدیریت خانواده 
و سبک زندگی )مشــترک کلیه رشته ها(، مطالعات فرهنگی 
)رشــته ادبیات و علوم انســانی(، جریان شناسی اندیشه های 

معاصر )رشته علوم و معارف اسالمی( و برنامه ویژه مدرسه.
به اذعان متولیان برنامه های درسی و آموزشی، جدول دروس، 
بلوغ و صالبت باالیی برخوردار است و متناسب با اسناد تحولی 
و نیاز امروز فراگیران طراحی شــده و خوشبختانه سال اول و 
دوم اجرای آن در سال تحصیلی 96ـ 95 و سال تحصیلی 97ـ 
96 با موفقیت سپری شده و در مرحله سوم اجرای سراسری 

در سال تحصیلی 98ـ 97 می باشیم.
با اجرای دقیــق جدول دروس مصوب در ســطح مدارس 
خروجی نظام آموزش وپرورش انسان هایی اهل فکر و اندیشه، 
حکمت، مؤمن، بامحبــت، دارای علم و دانش و بصیرت، اهل 
عمل صالح، تالشگر شایسته، اهل اخالق و رفتار نیک و دارای 

فضایل انسانی خواهد بود.
نکته بعدی در این مرحله، شــیوة اعتبارســنجی است که 
برای اولین بار اعتبارسنجی کتاب های جدیدالتألیف به صورت 
الکترونیکی اجرا شــد. این مهم منجر به مشارکت حداکثری 
دبیران در اصالح و بازنگری کتاب های درسی نونگاشت گردید.

گام هفتم؛ سال تحصیلی 97ـ 1396
برنامة همسوســازی برنامه های درســی پایه یازدهم طبق 
جدول دروس به تفکیک شــاخه و رشته صورت می پذیرفت. 
نکته حائز اهمیت در این مرحله موضوع آموزش معلمان است 
که بــرای اولین بار دورة تأمین مدرس هم به صورت حضوری 
)متمرکز( و هم به صورت الکترونیکی انجام شد. استقبال از این 
برنامه ما را به این باور رساند که این شیوه را ادامه بدهیم. در 
عین حال ادامة اعتبارســنجی به شیوة الکترونیکی و استفاده 
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از فضای مجازی همانند پایة دهم به قوت خود باقی است. از 
نکات دیگر می توان به آموزش کتاب »انسان و محیط زیست« 
در کنار سه کتاب انتخابی هنر، تفکر و سواد رسانه ای و کارگاه 

کارآفرینی و تولید اشاره کرد.
در ادامه به معرفی برخی از این کتاب ها می پردازیم.

جای جدول

گام هشتم؛ 98ـ 1397
ایــن مرحله، آخرین مرحلــه و به عبارتی ایســتگاه آخر از 
همسوسازی برنامه های درســی ملی است. این مرحله صرفًا 
مربوط به پایة دوازدهم اســت. با توجه بــه اهمیت این پایه، 
از جهت برگزاری امتحانات نهایی، کاهش زمان آموزشــی و 
منتهی شــدن به آزمون کنکور سراسری و ورود به دانشگاه یا 
بازار کار، ضرورت دارد که در فرایند تولید بسته های آموزشی 
توســط مؤلفان، برنامه ریزان و ســایر بخش ها مرتبط به دو 

موضوع مهم توجه شود: 
1. راهکار 1ـ 1 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

راهــکار 1/1- طراحی، تدوین و اجــرای برنامه درس ملی 
براساس اســناد تحول: راهبردی و بازتولید برنامه های درسی 

موجود با تأکید بر: 
الف. متناسب ســازی حجم و محتوی کتب درسی و ساعات 

و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان
ب. حاکمیــت رویکرد فرهنگی ـ تربیتی در تولید محتوی و 

تقویت شایستگی های پایه دانش آموزان
ج. بهره مندی فزون تر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش
د. بهره گیــری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشــی و 

تربیتی در راستای اهداف 
ه. توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی 

دانش آموزان و تفاوت های شهری و روستایی

2. مالحظات مربوط به تألیف محتوای آموزشی
جهت تحقق راهکارهای 1ـ 1 و با توجه به برنامه تحولی و تغییر 
در ســاختار نظام آموزشی کشور در قالب نظام 3+3+6 و به تبع 
آن تغییر در محتوای کتاب های درسی. انتظار می رفت در فرایند 
تولید مواد و رسانه های آموزشی پایه دوازدهم، برخی از مالحظات 
متناسب با سرفصل ها، عناوین دروس در تألیف کتاب های درسی 
و تولید سایر بسته های آموزشی مورد توجه مؤلفان و کارشناسان 

محترم دفتر تألیف و سازمان پژوهش قرار گیرد.

بخــش1. مالحظــات مربوط بــه محتوا 
)content( و یاددهی ـ یادگیری )پداگوژی(

کتاب درســی، متنی درهم تنیده از محتوا و شیوه  های ارائه 
محتواست که به منظور یادگیری تهیه می شود. برخی از شرح 
وظایف هــا که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد به این 

قرار است:
é تکمیل فرم های شــماره 1 )شناسنامه کتاب(، شماره 2 
)ساختار کتاب(، شماره 3 )سازماندهی کلی کتاب( و شماره 4 
)نقشه طراحی آموزشی واحد یادگیری( به منظور آگاهی بخشی 

معلمان، دانش آموزان و ... توسط مؤلفان
é کاهش حجم کتاب های درسی

é تسریع در تألیف و سرعت بخشیدن به آن
é توجه به فاصله زمانی کم و ناچیز امتحان نهایی و آزمون 

سراسری
é توجه به صحت و قوام علمی کتاب

é شرح و بسط مناسب محتوا و توجه به شکل گیری مفاهیم
é به روز بودن محتوای انتخاب شــده با توجه به رشته ماده 

درسی )تأکید بر عدم استفاده از محتوای پیش دانشگاهی(
é توجه بــه رابطه محتوا با هدف، زمــان، توان دانش آموز، 

سودمندی، ارتباط عمودی، افقی
é توجه به ابعاد انگیزشــی ارائــه محتوا و برانگیختن حس 

کنجکاوی و عالقه مندی دانش آموز
é توجه به ابعاد هنری و زیبایی شناختی ارائه محتوا

é تنظیم محتوا براســاس مهارت های اساســی یادگیری و 
روش های فعال آموزش

é برقراری ارتباط میان محتوا و زندگی روزمره دانش آموز
é توجه به مباحث ارزش یابی از برنامه ها )ارزش یابی تکوینی، 

پایانی و ...(

توضیحاتدورهپایهنام کتاب 

تفکر و سواد 
رسانه ای

دهم/ 
یازدهم 

دوم 
متوسطه 

جهت گیری کلی این کتاب پرورش توانایی نقد و بررسی 
هوشــمندانه و تولید مؤثر پیام و مدیریت بهره مندی از 

رسانه هاست. 

هنر
دهم/ 

یازدهم
دوم 

متوسطه

این کتاب در ادامه کتاب های فرهنگ و هنر ســال های 
قبل و در توضیح مطالب خود به هنرهای عکاسی، نقاشی، 
گرافیک و غیره می پردازد و تفسیر، تحلیل، زیباشناسی، 
خالقیت و بروز ریشــه های فرهنگی را در آنان عمیق تر 

جست وجو می نماید.

کارگاه 
کارآفرینی و 

تولید

دهم/ 
یازدهم

دوم 
متوسطه

در ایــن کتاب دانش آمــوزان شایســتگی هایی از قبیل 
تیم ســازی، کار تیمــی، حل مســئله،  هدف گــذاری و 
تصمیم گیری را کســب می کند و در نهایت با کمک این 
شایستگی ها یک مدل کســب و کار  ارائه می دهند و به 
نگارش طرح و برنامه آن اقدام می کنند. به عبارت دیگر در 
این کتاب هدف اصلی، آموزش آن دســته از مهارت هایی 
است که فرد را آماده می سازد تا به صورت تیمی یا انفرادی 

برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک اقدام کند.

انسان و 
محیط زیست

یازدهم
دوم 

متوسطه
هدف این درس پرورش نسل آگاه، مسئولیت پذیر، فعال و 

امیدوار به  آینده است. 
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é طراحی ســؤاالت و فعالیت های یادگیری مناســب برای 
دروس مختلف

é توجه به تنــوع محیط های یادگیری در تألیف کتاب های 
درسی

é توجه به ویراستاری ادبی ـ علمی کتاب )یک دستی کتاب(

ساختار کتاب
é در بخش ســخنی با دانش آموز به صورت مختصر، کاربرد 
محتوای کتــاب در زندگی، روش مطالعه، ســاختار کتاب و 

اهداف کتاب به صورت کلی بیان شود.

بخش 2. مالحظات مربوط به تقویت هویت 
ایرانی اسالمی و وحدت ملی کشور

کتاب درســی عالوه بر، توجه به ابعاد علمی و آموزشی باید 
تقویت هویت دانش آموزان کشورمان را مد نظر داشته باشد. از 
این رو الزم است به عناصر هویت بخش در کتاب درسی توجه 
گردد. عناصر ســازندة هویت عبارت اند از دین، زبان فارسی، 
قلمرو سرزمینی و جغرافیایی، تاریخ و تمدن ایران، قومیت ها، 
جنســیت، ارزش های دفاع مقدس، شخصیت ها و چهره های 
اسالمی و ایرانی شاخص و ... . از آنجا که شکل گیری هویت و 
نهادینه شدن ارزش های دینی، انقالبی، مستلزم درونی شدن 
این امور در دانش آموزان است، قویًا تأکید می شود که مؤلفان 
محترم در تهیة مطالب این بخش، هوشمندانه و با ظرافت عمل 
کنند. الزم است ابعاد زیبایی شناختی در قالب شیوه های بدیع، 
جذاب، هنرمندانه مورد توجه باشــد و از پرداختن شتاب زده، 
تکراری، بدون تأمل و خشــک مطالب ارزشی پرهیز شود، تا 
خدای ناکرده، موجب تأثیرگذاری معکوس و اشباع کاذب در 
دانش آموزان نگردد. برخی مطالبی که در این بخش باید مورد 

توجه قرار گیرد به این قرار است:

é توجــه و عنایت ویژه به تصاویر و ســخنان حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(.

é توجــه بــه اصل وحدت ملــی و دینی مــردم ایران و 
پرهیز از طرح مســائل اختالف انگیز و تمرکز بر موضوعات 

وحدت آفرین.
é توجه به عناصر هویت دینی و ملی و انتخاب تصاویر اصیل 

ایرانی.
é توجه به حفظ و اســتقالل تمامیت ارضی ایران اسالمی 
)خلیج فارس و جزایر سه گانه( و حفظ و تقویت هویت دینی و 

ملی و افزایش تقویت حس وطن دوستی.
é توجه به ارزش های اســالمی و انقالب اســالمی از جمله 

حجاب و عفاف، دفاع مقدس و ... .
é توجه به مفاخر، شخصیت ها، سرداران و امیران شهید دفاع 

مقدس، آثار و جلوه های تمدن و فرهنگ ایران و اسالم.

é بازنمایی عادالنه استان ها و خرده فرهنگ ها در استفاده از 
تصاویر، به گونه ای که همه استان های کشور پوشش داده شود.

é استفاده از اسناد النه جاسوسی.

به سیاست های  مربوط  3. مالحظات  بخش 
کالن کشور

کتاب های درســی باید با جهت گیری های کالن اجتماعی ـ 
سیاسی ـ اقتصادی کشور همسو و سازگار باشند، تا تأثیرگذاری 
آن ها افزایش یابــد و دانش آموز احســاس دوگانگی و تفرق 
نداشته باشــد. برخی اصول و ضوابطی که در این بخش باید 

مورد توجه قرار گیرد به این قرار است:
é توجه و عنایت به دســتاوردهای شکوهمند نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در عرصه علمی ـ فناوری که شهرت ملی و 

بین المللی دارد.
é توجه ویژه بــه برخی سیاســت های کالن نظام مقدس 
جمهوری اســالمی، از جمله سیاست های ابالغی جمعیتی و 

مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
با توجه به موارد ذکر شده و رعایت آن ها در تألیف و بازتألیف 
کتاب های درســی این پایــه، پــاره ای نوآوری ها که منطبق 
با اســناد تحول می باشــد، در جدول دروس پایه دوازدهم به 
تفکیک شاخه و رشته تحصیلی نسبت به جداول قبلی وجود 
دارد از جمله اینکه در این پایه می توان به دروس ســالمت و 
بهداشــت )مشترک کلیه رشته ها( به ارزش 2 ساعت در هفته 
مدیریت خانواده و سبک زندگی )به تفکیک پسران و دختران( 
مشترک کلیه رشته ها و به ارزش 2 ساعت در هفته، مطالعات 
فرهنگی )رشــته ادبیات و علوم انسانی( به ارزش 2 ساعت در 
هفته، جریان شناسی اندیشه های معاصر )رشته علوم و معارف 
اســالمی( به ارزش 2 ســاعت در هفته و برنامه ویژه مدرسه، 

اشاره کرد.

معرفــی اجمالی کتاب هــای نوظهور پایه 
دوازدهم:

1. مدیریت خانواده و ســبک زندگی )پسران و 
دختران(

پایه دوازدهم
دوره دوم متوسطه

شایستگی ها )اهداف( کتاب
é با مراجعه به قرآن و تدبر در آن، می تواند آموزه های دین 
)اصول عقاید، احکام، اخالق و ...( را شناســایی، و از آن ها در 
ســاحت های مختلف زندگی و ارتقای سالمت روحی خویش 

استفاده کند.
é با تحلیل ســیرة معصومین )ع(، نقش ایشان را در احیای 
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دین و ترســیم آیندة بشــریت تبیین، و داللت های سیرة آن ها را 
برای به کارگیری در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی 

شناسایی کند. 
é با تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی 
در یــک موقعیت/ دورة زمانی روش هایــی را برای انجام وظایف و 
مسئولیت های اجتماعی و سیاسی خود در سطح خانوادگی، محلی، 

ملی و بین المللی شناسایی کند و به کار گیرد.
é بــا درک عوامل تأثیرگــذار در شــکل گیری هویت فردی و 
اجتماعــی، فرصت هــا و محدودیت هــای خود را بــرای برخورد 
مسئوالنه با زندگی خانوادگی/ علمی/ حرفه ای تحلیل کند و برای 

آن ها برنامه ریزی نماید.
é با مشــارکت در طرح ها/ پروژه های سالم سازی سبک زندگی، 
عام المنفعه و ... مسئولیت هایش را در قبال سالمت خود، خانواده و 

جامعه انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را ارزیابی کند.
é با درک ابعاد یا روند شــکل گیری مسائل و تحوالت اقتصادی، 
الگوی رفتار اقتصــادی خود، خانواده و جامعه را بررســی کند و 
روش های متناســب با نظام معیار اسالمی را برای تدبیر معاش به 

کار گیرد.
é با کسب مهارت های کتبی و تقویت مهارت های شفاهی زبان/ 
ادراکــی و تولیدی موقعیت های پیچیــده را تحلیل کند و از این 

مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود بهره بگیرد.
é با به کارگیری منش تفکر و تعقل، در عرصه های مختلف زندگی 

)عرصه های چهارگانه( روابط سازنده و اثربخشی برقرار کند. 

2. سالمت و بهداشت
پایه دوازدهم 

دورة دوم متوسطه
شایستگی ها )اهداف( کتاب

ـ درک ویژگی های زیستی خود و پاسخ گویی مسئوالنه به نیازهای 
جســمی و روانی خویش از طریق تعدیل غرایز و تمایالت و عواطف 
طبیعی، تقویت قوای جسمی و روانی و مبارزه با عوامل ضعف و بیماری 

بر اساس نظام معیار اسالمی 
ـ تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و 

روانی خود و دیگران براساس نظام معیار اسالمی؛ 
ـ تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای ســالمت و ایمنی افراد 

جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی براساس نظام معیار اسالمی
ـ بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای 

آن دربارة خود، جامعه و طبیعت براساس نظام معیار اسالمی

3. جریان شناسی اندیشه های معاصر
پایة دوازدهم 

دورة دوم متوسطه )رشتة علوم و معارف اسالمی(

جریان شناسی عبارت است از شناخت مبانی، گفتمان، خاستگاه 
فکری، سیاسی و اعتقادی، چگونگی شکل گیری، معرفی مؤسسان و 
چهره های تأثیرگذار یک جریان فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و ... جریان شناســی، نوعی طبقه بندی فکر و افراد جهان پیرامون 

است.
هر جریان اجتماعی به لحاظ فکری دارای اندیشــه ای خاص در 
عرصه های هستی شــناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ... 
بــوده و به لحاظ اجتماعی دارای مرجعیــت اجتماعی و اثرگذاری 
در جامعه اســت؛ به گونه ای که جمعی از مردم پیروان آن به شمار 
می آیند. رسالت جریان شناسی، شناخت و معرفی مؤلفه های فوق 
اســت. همچنین یکی از دیگر رسالت های جریان شناسی، مقایسة 
همســویی ها و تضادها و تعارض های دو یا چند جریان با یکدیگر 
اســت؛ یعنی با بررسی مبانی فکری و رفتاری مشترک جریان ها و 
نشان دادن افتراق آن ها اواًل جریان های مختلف را از هم جدا کرده 

و ثانیًا تفاوت نتیجة دو یا چند اندیشه را نشان می دهد.
این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که ضمن ارائة شناخت 
از اندیشه های پیرامون به مخاطب، این امکان را به مخاطب می دهد 
که بتواند ارتباط میان آن ها را درک نماید و مواجهه و موضع گیری 
مناســب در برخورد با جریانات پیرامون خود در شــرایط مقتضی 
داشته باشد. این شناخت به مخاطب امکان می دهد که اشتباهاتش 

در شرایط پیچیدة روزگار از کمترین آسیب ها در امان بماند. 
امام صادق علیه السالم فرموده اند: 

العاِلُم بزمانِه ال َتهَجُم َعلیه الّلوابس؛ یعنی هر کس عالم به زمانش 
باشد مورد هجوم حوادث ناگوار و اشتباهات قرار نمی گیرد1.

بر همین اســاس شــناخت هر دوران و ویژگی هــای آن بر هر 
اندیشمندی فرض دانسته شده است:

َعَلی العاقل َان َیکوَن عارفًا بِزمانه؛ بر هر خردمند الزم است زمان 
خویش را بشناسد.

از طریق جریان شناســی می توان نقاط ضعــف و نقاط قوت هر 
جریان را فهمید و از نقاط قوت برای پیش برد اهداف اسالم و تشیع 
و نظام استفاده کرد و در پی شناسایی و رفع نقاط ضعف آن برآمد. 
از جهت دیگر می توان تلفیقی بین این جریان ها داشــت و جریان 
فکری جدیدی ایجاد کرد تا بهتر و یا تکاپوی بیشــتر بتوان اهداف 
را به پیش ببرد. جریان شناسی اندیشه معاصر می تواند به مخاطب 
در شناخت درست از غلط، دوست از دشمن و خودی از غیرخودی، 
متناســب با فرهنگ اصیل دینی وی، کمک نماید و در تهدیدات 
ســخت و نرم ضمن محافظت از خود با بهره گیری از ظرفیت خود 

زمینة تأثیرگذاری را بر افکار دیگران فراهم نماید.

4. مطالعات فرهنگی )تحلیل فرهنگی(
پایة دوازدهم

دورة دوم متوسطه )ادبیات و علوم انسانی(
امــروزه، پدیده فرهنگ و پرداختن به مســائل فرهنگی، به یکی 
از مباحث بســیار حیاتی و مهم نظــری و عملی، در عرصه ملی و 
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بین المللی تبدیل شده است و صاحب نظران و پژوهشگران مختلف 
از زوایــای گوناگون به آن می پردازنــد. با عنایت به اینکه انقالب 
اسالمی، یک انقالب فرهنگی اســت، در نتیجه پرداختن به این 
موضوع از اهمیت و ضرورت بیشــتری برخوردار است. به همین 
دلیل، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی فراوانی 
به صورت مســتقل و به عنوان یک ســنت مطالعاتی جداگانه، به 

تحقیق و پژوهش در این حوزه اشتغال می ورزند.
از آنجــا که فرهنگ مجموعــه ای از باورهــا، رفتارها، عالیق و 
گرایش ها و آداب و رسوم مردم است، لذا کارشناسان و متخصصان 
فرهنگی معتقدند موفقیت در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی، نیازمند بستر فرهنگی مناسب و همراهی فکری و عملی 

مردم می باشد. 
درس »مطالعات فرهنگی« با درک ضرورت شناخت دانش آموزان 
عزیز از این موضوع مهم و حساس، برای اولین بار در جدول دروس 
گنجانده شده است، تا با فهم عمیق تر و دقیق تر، بتوانند مباحث 
و پدیده هــای زندگی فردی و اجتماعی خود را از منظر فرهنگی 

بررسی کرده و به صورت آگاهانه واکنش مناسب بروز دهند. 
رویکرد تدوین کتاب، شایســتگی محور بوده، و ســعی شــده 
عالوه بر ارائه دانش  و معلومات مناسب این حوزه به دانش آموزان 
گرامی، زمینه کسب مهارت ها و شایســتگی الزم رای رویارویی 
هوشــمندانه و آگاهانه با فرهنگ و مســائل فرهنگی و تجزیه و 
تحلیل دگرگونی های فرهنگی را فراهم آورد. به همین دلیل نام 
کتاب »تحلیل فرهنگی« گذاشته شد تا در آرای مختلف مکاتب 
و مباحث نظری مطالعات فرهنگی متوقف نشود، بلکه بر تقویت 
توان فکری و کســب مهارت عملی دانش آمــوزان برای تجزیه و 
تحلیل موضوعات و مسائل فرهنگی بیفزاید و آنان را برای تفسیر 
و فهم عمیق تر سازوکارهای زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی 

توانمند سازد. 

5. برنامة ویژة مدرسه
برنامة ویژه مدرســه، برنامه ای است که با اعتماد به صالحیت و 
توان مدرســه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و ارزش یابی حجم 
معینی از زمان رســمی آموزش را به مدرسه )مدیریت و شورای 
مدرسه( واگذار می کند تا مدرسه طبق ضوابط و چارچوبی معین 
که به تفصیل در کتاب »راهنمای عمل برنامة ویژه مدرسه« آمده 
است، نسبت به برنامه ریزی اختصاصی برای خود، اقدام نماید. به 
عبارت دیگر برنامه ویژه مدرســه، این اجــازه و آزادی عمل را به 
مدرسه می دهد که عالوه بر برنامه های درسی متمرکز و مشترک 
ملی، برنامه های درســی ویژه ای برای خود طراحی، سازماندهی، 

اجرا و ارزشیابی نماید.
این دفتــر در چارچوب وظایــف ذاتی خود بــا رصد نیازهای 
ملی و بومی برنامه ای را با عنوان برنامه ویژه مدرســه در شورای 
عالی آموزش وپرورش به میزان 50 تا 100 ســاعت در ســال به 
تصویب رســاند که براســاس آن و با اعتماد به صالحیت و توان 
مدرسه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و ارزش یابی حجمی معین 

از زمان رسمی اموزش به مدرســه )مدیریت و شورای مدرسه( 
واگذار می شود تا مدرسه طبق ضوابط و چارچوبی معین نسبت 
به برنامه ریزی اختصاصی برای خود، اقدام نماید. به عبارت دیگر 
برنامه ویژه مدرسه، این اجازه و آزادی عمل را به مدرسه می دهد 
که عالوه بر برنامه های درسی متمرکز و مشترک ملی، برنامه های 
درسی ویژه ای برای خود طراحی، سازمان دهی، اجرا و ارزشیابی 

نماید.
از ویژگی هــای این برنامه می توان به پاســخگویی به نیازهای 
منطقه ای و محلی ناشــی از تفاوت های محیط زندگی )شهری، 
روستایی، عشایری، فرهنگی، جغرافیایی و ...(، جنسیتی و فردی 
دانش آموزان، تنوع بخشــی به محیط های یادگیری با بهره گیری 
از امکانات و فضاهای آموزشــی داخل و خارج از کالس و مدرسه 
و مهم تر از همه بهره مندی از مشــارکت حداکثری دستگاه ها و 
مؤسسات مختلف برای طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های 
متنوع تربیتی و آموزشــی اشــاره کرد. برنامه ریزی برای برنامة 
ویژه مدرســه )از جمله انتخاب موضوع، عنوان، هدف، محتوا و 
سرفصل های هر برنامه و چگونگی اجرا و ارزشیابی( از مسئولیت ها 
و اختیارات داخلی مدرســه است که توسط شورای مدرسه و با 
هدایت و مسئولیت مدیر مدرســه انجام می شود لذا مدرسه در 
خصوص سفارش طراحی و اجرای برنامه های خاص موردنظر به 
مؤسســات حقوقی دولتی و غیردولتی واجد صالحیت، اختیار و 
آزادی عمل دارد. یکی از مهم ترین زمینه های برنامه ویژه مدرسه، 
آموزش یک مهارت، از جمله مهارت های مفید برای تأمین معاش 
حالل اســت، به گونه ای که دانش آموزان بتوانند در هنگام خروج 
از نظام تعلیم وتربیت رســمی، توانایی تأمین زندگی خود و اداره 
خانواده را داشته باشند )بند پنجم از هدف شماره 1 سند تحول 

بنیادین(.

جمع بندی: خروجی ایستگاه های هشت گانه
انتظار می رود خروجی این نظام آموزشی، در کنار آموزش دروس 
نیمه تخصصی و دروس عمومی، افرادی موحد، مؤمن و معتقد به 
معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، 
دیگران و طبیعت، حقیقت جو و خردمند، دانش پژوه و عالقه مند به 
علم و آگاهی، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع و 
ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش،  والیت مدار 
و منتظر و تالش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، بااراده و 
امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانت دار، دانا و توانا، پاک دامن 
و باحیا، انتخاب گر و آزادمنش، متخلق به اخالق اسالمی، خالق و 
کارآفرین، مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر، 
وفادار به ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی و آماده ورود به زندگی 
شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسالمی 

باشد. 

پی نوشت
1. اصول کافی، باب العقل و الجهل
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علم وهنر ياددهي-يادگيري

زيرنظام هاي کليدی در 
وپرورش  نظام آموزش 
ايران

مقدمه
نهاد تعلیم وتربیت در هر جامعه ای می تواند محور توسعه و رشد 
آن جامعه باشد، چرا که گسترة فعالیت این نهاد، تمام عرصه های 
زندگی را دربر می گیرد، به ویژه که به مدت چهارده سال )چهار 
الی هجده سالگی( رشد دانش آموزان را در ابعاد مختلف تحت 

پوشش قرار می دهد.
پــس از پیروزی انقالب اســالمی، آموزش وپرورش به دالیل 
مختلف، ازجمله ضرورت  اســتقرار بر پایة فلسفة تعلیم وتربیت 
اسالمی، هماهنگی با حرکت شتابان و تحوالت سریع اجتماعی و 
بهره گیری از تجارب موفق آموزشی و تربیتی عصر حاضر، نیاز به 
تحول بنیادین داشت تا بتواند کارکردی منطبق با مبانی اسالمی 
و انقالبی داشته باشد. در اهمیت وجود فلسفة تربیت برای هر 
نظام آموزشی باید گفت که وجود چنین فلسفه ای به عنوان اساس 
آموزش وپرورش، منجر به هدفمند شدن و انسجام فعالیت های 
بخش های مختلف نظام تربیتی می شود. نظام آموزشی متکی 
بر فلسفه نه تنها اهداف و موازین تربیتی را با دید نقادانه انتخاب 
و تعیین می کند، بلکه برای تحقق آن ها، رهنمودهای کلی نیز 
نشــان می دهد. طی سه دهه گذشته، نهادهای سیاستگذار در 
حوزة تعلیم وتربیت ایران، تالش هــای فراوانی را در این جهت 

انجام داده اند که از بنیادی ترین آن ها در سال های اخیر، تدوین 
»سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران« 
است. این سند در سال 1390 به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسید و به وزارت آموزش وپرورش برای اجرا ابالغ شد.

سند مذکور درصدد است با بازخوانی و بازتولید تمام مؤلفه ها 
و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیم وتربیت، اعم از مبانی نظری 
و فلســفی، اهداف، اصول، رویکردها، روش ها و .... زمینة تربیت 
آگاهانه و آزادانه، نسلی مؤمن، خالق، فعال، با نشاط، شایسته و 
وفادار به ارزش های ایران اسالمی را متناسب با تحوالت محیطی 
و نیازهای زمان، تا رسیدن به مراتبی از حیات طیبه فراهم آورد. 
انجام این رســالت خطیر، از منظر سازمانی، نیازمند آموزش و 
پرورشــی با کیفیت، چابک، کارآمد و اثربخش، مشارکت جو و 
رقابت پذیر و برخوردار از فناوری های نوین و بهر ه مند از آخرین 
یافته های علمی و پژوهشی است. سند تحول بنیادین، منادی 
چنین نهاد فرهنگیـ  تربیتی و تحقق بخش تحوالت اساسی و 
همه جانبه در نظام آموزش وپرورش کشور در افق 1404 است. 
)شورای عالی آموزش وپرورش، 1396( همچنین، سند »مبانی 
نظری تحول بنیادین تعلیم وتربیت رسمی و عمومی« که دارای 
سه بخش: 1. فلسفة تربیت، 2. فلسفه تربیت رسمی و عمومی 
و 3. رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی 
ایران اســت با مشارکت شورای عالی آموزش وپرورش و شورای 

عالی انقالب فرهنگی در این راستا تدوین شده است. 
در سند یاد شــده برای نظام تربیت رسمی و عمومی، شش 
زیرنظام عنوان شده است که هر یک نقش پراهمیتی در تحقق 

اهداف نظام تربیتی دارند. این زیرنظام ها عبارت اند از:
1. راهبری و مدیریت تربیتی،

2. برنامه درسی،
3. تربیت معلم و تأمین منابع انسانی،

4. تأمین و تخصیص منابع مالی،
5. فضا، تجهیزات و فناوری،

6. پژوهش و ارزشیابی
می توان گفت این شــش زیرنظــام، چرخ دنده های اصلی در 
به حرکت درآوردن موتور نظام آموزشــی کشور جهت تحقق 
حداکثری اهداف تربیتی خواهند بــود. البته نحوة ارتباط این 
چرخ دنده ها با یکدیگر و همیاری آن ها در چرخاندن محور اصلی 
نظام آموزشــی و همچنین روان بــودن حرکات این چرخ ها با 
کمترین اصطکاک مسئلة بسیار اساسی و مهمی است که در 

ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

ارتباط  و تعامل زیرنظام ها
همان طور که اشــاره شد، با توجه به دیدگاه تدوین کنندگان 
ســند تحول بنیادین، شش زیرنظام به عنوان ستون های اصلی 
این سند مبتنی بر فلسفة تربیت رسمی و عمومی تعریف شده 
است که انتظار می رود از انسجام و یکپارچگی موردنظر برخوردار 
باشند؛ چرا که یکی از ضعف های موجود در نظام آموزشی کشور 

دكترحسن مظاهری
دانش آموخته دکترای برنامه ریزی درسی
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ضروري است متوليان هر يك از زيرنظام ها، 
با اولويت قرار دادن به ارتباط و انسجام 

زيرنظام ها با همديگر نسبت به تدوين سند 
عملياتي زيرنظام خود براساس سند تحول 

بنيادين اقدام نمايند.

از گذشــته تاکنون، عدم وجود نگاه سیستمی نسبت به اجزا و 
مؤلفه های نظام بوده که سبب شده در بسیاری از موارد عملکرد 
این اجزا به صورت جزیره ای و جدا از هم رقم بخورد. آن طور که 
در اسناد تحول بنیادین آمده است تفکیک زیرنظام ها از یکدیگر 
ناشــی از جدا بودن مؤلفه های مؤثر در تربیت از یکدیگر نبوده، 
بلکه همان طور که در »مبانی نظری تحول بنیادین« بیان شده 
اســت: »ارتباط میان مؤلفه ها و زیرنظام هــای اصلی رابطه ای 
سیستماتیک و به هم پیوسته است و هر یک از زیرنظام ها، حسب 
قلمرو، وظایف و کارکردهای خود ارتباط مستقیمی با برخی از 
مؤلفه های نظام تربیت رسمی و عمومی و ارتباط غیرمستقیمی 
با برخی دیگر از مؤلفه ها دارد )شــورای عالی انقالب فرهنگی، 

.)412:1390
خلخانی )1381(، از منظر برنامه ریزی درسی، »علت العلل« 
جزیره ای بودن مؤلفه های نظام را نارسایی های نظام برنامه ریزی 
درسی ایران می داند که به دو عامل بازدارندة بنیادی زیر مربوط 

است:
1. ناتوانی های علمی، مهارتی و کمبودهای فیزیکی نهادهای 
آکادمیک و ســتادی در طراحی، اجرا و ارزشیابی های گوناگون 

برنامه های درسی؛
2. نبود سیاست گذاری علمی منسجم در سطح ملی و ناتوانی 
در رعایت هماهنگی میان مؤلفه های گوناگون تشــکیل دهندة 

سیستم برنامه های درسی )خلخانی، 5:1381(.
توضیح بیشــتر اینکــه مدیریت هر یک از زیرنظام های 
آموزشــی برعهدة معاونت ها و سازمان های وابسته به 
آموزش وپرورش قرارگرفته که اغلب ارتباط و هماهنگی 
الزم را برای برنامه ریزی و پیشبرد امور، بین خودشان، 
ندارند و این نشان از عدم یکپارچگی در برنامه ریزی برای تحقق 
اهــداف زیرنظام ها دارد. برای نمونــه باید گفت در حال حاضر 
»زیرنظام مدیریت و رهبری آموزشــی« تحت راهبری معاونت 
آموزشــی، »زیرنظام مالی« با مدیریت معاونت توسعة منابع و 
پشتیبانی، »زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری« در اختیار سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس، »زیرنظام ارزشیابی و پژوهش« با مرکز 
سنجش آموزش وپرورش یا پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، 
»زیرنظام برنامه درســی« با ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی و »زیرنظام تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی« با مرکز 
آموزش نیروی انسانی و دانشگاه فرهنگیان است و این ها همه 

نشانه ای از جزیره ای عمل کردن زیرنظام ها خواهد بود.
در همین حال، مؤلفه سرنوشت ساز کنکور هم از اختیار وزارت 
آموزش وپرورشـ  که خود تربیت کنندة دانش آموزان طی دوازده 
سال اســتـ  خارج اســت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در برنامه ریزی برای این مســئلة اساسی، تعامل شایسته ای را 
بــا وزارت آموزش وپرورش نــدارد. از طرفی فرایند برنامه ریزی 
برای ارزشیابی تشخیص واقعی در گزینش دانش آموزان، مورد 
تأییــد صاحب نظران علوم تربیتــی در وزارت آموزش وپرورش 
نمی باشــد. نکته ای که در اینجا به عنوان نمونه می توان مطرح 

کرد پیاده سازی نظام 3-3-6 از سال 1390 به 
بعد اســت که به دلیل هم راستا نبودن و عدم 
آمادگی تمــام زیرنظام ها بــرای انجام چنین 
حرکت ســنگینی کاماًل تحقق  نیافت. یکی از 
موارد مهم در این خصوص، استقرار پایه ششم 
ابتدایی در سال 1391 بود که چون ساختمان 
اکثر مدارس ابتدایی با ساختار پنج پایه بنا شده 
بود، مدارس آمادگی پذیرش چنین تغییری را 
نداشتند؛ و یا اینکه با افزودن پایة ششم بیش 
از شصت هزار معلم دوره ابتدایی موردنیاز بود 
که تأمین آن بسیار مشکل بود. در بحث برنامه 
درسی نیز همین مسئله مشهود است. اگرچه 
از ســال 1390 به بعــد برنامه ریزان و مؤلفان 
کتاب های درسی تالش کرده بودند رویکردهای 
نوین و شایســتگی های اساســی را در کتاب 

درسی لحاظ نمایند، اما نظام سنجش و ارزشیابی در این زمینه 
هم راستا و به روز نشد و سنجش پیشرفت تحصیلی محدود به 
همان آزمون های قلم کاغذی و مبتنی بر حفظیات در حال انجام 
است. این ها تنها مثال های ساده ای از عدم انسجام و ناهماهنگی 
زیرنظام هاست و بایستی مسائل بنیادی تر از این، موردتوجه قرار 

گیرد.
به نظر می رسد هماهنگی کامل و معنادار میان این زیرنظام ها 
از طریق ادغام آن ها و قرار دادن همگی زیر ســقف واحد میسر 
نمی شود، همان طور که تجربه گذشتة تغییر ساختار تشکیالت 
وزارت آموزش وپرورش هم  خدمتی به این مسئله نکرد. به تعبیر 
خلخالی )1381( حرکت همسو و هم شتاب بخش های متولی 
چنین امر خطیری، تنها از طریق التزام عملی تمامی متولیان 
به تعریف علمی برنامه و لحاظ کردن استانداردها و هدف های 

مشترک ممکن است )خلخالی، 16:1381(.
لذا ضروری است متولیان هر یک از زیرنظام ها، با اولویت قرار 
دادن به ارتباط و انسجام زیرنظام ها با همدیگر، نسبت به تدوین 
ســند عملیاتی آن زیرنظام بر اساس سند تحول بنیادین اقدام 
نموده و برای پیاده سازی آن سند در عرصه عمل در بدنه نظام 
آموزشی تالش نمایند. اما سؤال اساسی این است که در بحث 
انســجام و یکپارچگی، کدام یک از این شش زیرنظام از نقش 
محــوری و کلیدی برخوردار بوده و به نوعــی دیگر زیرنظام ها 
بایستی با درنظر گرفتن چارچوب ساختاری و محتوایی آن به 
حرکت خود ادامه دهند؟ به عبارت دیگر کدام یک از زیرنظام ها 

دیگر زیرنظام ها را راهبری می کند؟
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هدف کلی
هدف اصلی در این نگاشته، تبیین نقش زیرنظام محوری در 

هدایت و راهبری دیگر زیرنظام های شش گانه است.

یافته ها
در بررســی اســناد تحول بنیادین، خصوصًا بخش معرفی و 
تشریح چارچوب هر یک از زیرنظام ها، مشخص گردید که این 
اسناد بر روی نقش محوری زیرنظام »برنامه درسی« و زیرنظام 
»رهبری و مدیریت« تأکید بیشتری دارند. تشریح این مسئله در 

ادامه آمده است.
 

زیرنظام  برنامه  درسی
همان طور که در اســناد تحول بنیادین مطرح شــده است، 
زیرنظام برنامه درســی در بین زیرنظام های ششــگانه جایگاه 
محوری دارد، لذا با طراحی و تدوین برنامه های درسی مناسب و 
استاندارد می توان زمینة باال بردن کیفیت فرایندهای آموزش و 
یادگیری مدرسه ای و نیز موجبات تحقق اهداف آموزشی نظام و 
رشد همه جانبة دانش آموزان را فراهم نمود. اما تضمین دستیابی 
به انتظارات یادشــده، مســتلزم همراهــی و هماهنگی دیگر 
زیرنظام هاســت؛ زیرا همان طور که خلخالی )1381( نیز بیان 
نموده است »برنامه درسی، مطابق تعریف علمی خود، سیستمی 
)ســامانه ای( بسیار پیچیده و متشکل از مؤلفه های گوناگون، و 
در حال تعامل با یکدیگر اســت؛ لذا نباید انتظار داشته باشیم 
که با تغییر در برخی مؤلفه ها، در عین نادیده گرفتن تنگناها و 
ناهماهنگی ها در سایر مؤلفه ها، به اصالح مطلوب و تحول بهینه 
دســت یابیم« )خلخالی، 2:1381(. بنابراین دیگر زیرنظام ها 
)فضا، تجهیــزات و فناوری؛ معلم و غیره( که بعضی از 
آن ها به نوعی در عناصر برنامه درسی نیز به آن ها اشاره 
می گردد، بایســتی با زیرنظام برنامه درسی هماهنگی کاملی 

داشته باشند.

زیرنظام رهبری و مدیریت
آن طور که در ســند مبانی نظری تحول بنیادین آمده است، 
زیرنظام رهبری و مدیریت، نظامی است جامع و چابک در سطوح 
مختلف کالن، عالی و میانی که ضمن برخورداری از ویژگی های 
سازمان یادگیرنده، قادر است با هوشمندی همه نیروهای تغییر 
را به طور هماهنگ، کارا و اثربخش در جهت غایت تربیت یعنی 
»تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد« و اهداف تربیت، 
یعنــی آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری 

مراتب حیات طیبه در همه ابعاد رهنمون سازد.
منابع انســانی، مالی، تدارکاتی، اطالعاتی و زمان، فرایندهای 
مدیریت و برنامه ریزی درســی، پژوهش ها، سبک ها، نقش ها و 
فنون اداره و اعمال تغییرات الزم و به موقع و ســازمان دهی و 

اصالح تشکیالت و روش ها، از جمله این نیروها هستند که در 
زیرنظام راهبری و مدیریت تربیتی موردتوجه قرارگرفته اند. به 
بیان دیگر این زیرنظام با برنامه ریزی، ســازمان دهی، رهبری، 
نظارت و کنترل، تمام عوامل،  مؤلفه ها،  منابع و فرصت ها را برای 
تربیت شایسته متربیان، همســو و هماهنگ کرده و از بروز یا 
اثربخشی موانع، تهدیدها و آسیب ها جلوگیری به عمل می آورد. 
همچنین یکــی از وظایف این زیرنظــام، راهبری عوامل برای 
دستیابی به اهداف تربیت است. چرا که این زیرنظام مسئولیت 
دارد تــا همه عوامل مؤثر درون و برون ســازمانی و فرایندهای 
محیطی را به گونه ای هماهنگ و همسو نماید تا زمینه تربیت 
متربیان در راستای تحقق اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی 

فراهم آید. )شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390(
در ســند زیرنظام راهبری و مدیریت )1396( نیز آمده است 
کــه: آموزش وپرورش مطلوب، برای تحقــق آرمان ها و اهداف 
خود نیازمند مدیریت و راهبری جامع، روشن و روان در سطوح 
مختلف مدیریت و راهبری کالن، عالی، میانی و اجرایی است. 
مدیریــت و راهبری آموزش وپــرورش، به دلیل نقش، ماهیت، 
احاطه و جایگاه ســازمانی خود، بــه مثابه یک »نظام« قلمداد 
می شود. این بدان معنا نیست که همه مؤلفه ها، مفاهیم و وظایف 
نظام آموزش وپرورش کشــور در درون ایــن زیرنظام تعریف، 
توجیه، تبیین و پیاده ســازی می شوند؛ بلکه حاکی از گستره و 
شمولیت این زیرنظام نسبت به سایر زیرنظام هاست که ضمن 
هدایت و راهبری؛ زمینه ها و تســهیالت الزم را برای انســجام 
و تحقق اهداف و وظایف آنان، فراهم می ســازد. )شورای عالی 
آموزش وپرورش، 4:1396(. به عبارت دیگر، در خصوص انسجام 
و هماهنگی زیرنظام ها، باید گفت هم راســتا کردن زیرنظام ها 
در سطح مدرســه، با مسئولیت یا محوریت زیرنظام راهبری و 
مدیریت اســت تا بتواند تمام مؤلفه های آموزشی را در راستای 
تحقق اهداف تربیتی و کسب شایستگی های موردنظر توسط 
دانش آموزان، هدایت نماید. در اسناد تحولی از مدرسه، به عنوان 
پایگاه اصلی تربیت یاد شده و مدیر مدرسه متولی اصلی و رهبر 

این پایگاه است.
راهبری و محوریت این زیرنظام در ســطح مدرسه با بررسی 
راهکارهای عملیاتی ارائه شده در اسناد نیز مشهود است که در 

ادامه چند نمونه از این راهکارها بیان شده است.
راهکار 2/8. اســتفاده از ظرفیت برنامه های درســی، منابع 
آموزشی، شــبکه ملی اطالعات و ارتباطات، کتابخانه، فرصت 

اردوها و فعالیت های برون مدرسه ای.
راهکار 4/4. افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های 
آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزاری دوره های آموزشی اثربخش، 
ارائه خدمات مشــاوره ای به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا 
برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه.

راهکار 7/2. نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز 
فرهنگی و علمی محله به ویژه مســجد و کانون های مذهبی و 
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حوزه های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و دانش آموزان 
در برنامه های مرتبط محلــه و نیز حضور نظام مند و اثربخش 

روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه.
راهکار 8/6. تقویت شایستگی های حرفه ای و اعتقادی مدیران 
و معلمان و فراهم آوردن ســازوکارهای اجرایی برای مشارکت 
فعال و مؤثر ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی 

مدارس.
راهکار 16/3. توجه کافی به شــرایط روحی دانش آموزان در 
سنین بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش های دینی و اخالقی متناسب 

با آن ها. )شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390(
عالوه بر این ها، یکی از جدیدترین برنامه هایی که در خصوص 
مدیریت مدرسه مطرح است برنامة تعالی مدیریت مدرسه 
اســت. این برنامه ســعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و 
نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار، 
ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی، شــرایطی را فراهم آورد 
تا کلیــه عوامل مؤثر در مدیریت مدرســه ضمن شناســایی 
ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود، با اتخاذ رویکرد 
برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی 
مدرســه اقدام کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر 
عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه یا برنامه عملیاتی و 

هدف های قصد شده بسنجد )وزارت آموزش وپرورش، 1393(

نتیجه
با بررسی های به عمل آمده مشــخص گردید که دو زیرنظام 
»برنامه درســی« و »راهبری و مدیریت« در ســطوح مختلف 
نقش محــوری و جهت دهنده دارند. از ایــن رو، زیرنظام برنامة 
درسی در سطح برنامه ریزی کالن و به عبارتی در مرحله طراحی 
برنامه های درســی نقش محوری و خط دهندگی دارد، چرا که 
برنامه درســی به عنوان نقشــه راه یادگیری، فرایند یاددهیـ  
یادگیری را هدایت می کند. از طرفی عناصر برنامه درســی در 
تعامل با دیگر زیرنظام ها می باشند. به عبارت دیگر برنامه درسی 
است که مشخص می کند برای محقق شدن، به چه معلمی و با 
چه شایستگی هایی، چه نوع فضا و تجهیزات و فناوری )محیط 

یادگیری(، نحوه ارزشیابی و غیره نیاز دارد.
زیرنظام راهبری و مدیریت نیز، در سطح مدرسه، محور و موتور 
محرک نظام تربیتی است. به عبارتی چرخ دنده اصلی در سطح 
برنامه ریزی کالن، زیرنظام برنامه درســی و در سطح مدرسه، 
زیرنظام راهبری و مدیریت است. این مدیر است که در مدرسه، 
یعنی پایگاه تربیتی، با برنامه ریزی و ایجاد انسجام و یکپارچگی 
بین اجزا و عناصر نظام آموزشی، تحقق حداکثری اهداف تربیتی 

را امکان پذیر می سازد.
خالصه کالم اینکه، زیرنظام برنامه درســی تعیین 
می کند برای تحقق اهداف تربیتی، چه محتوایی، چه 
معلمی، چه نوع محیط یادگیری، کدام شیوه ارزشیابی، 

چه منابعی و غیره الزم است. در کنار آن زیرنظام راهبری 
و مدیریت نیز مأموریت دارد نه تنها این خواســته ها و 
شرایط را برآورده سازد، بلکه بایستی در راستای تحقق 
اهداف تربیتی، انسجام و هماهنگی آن ها را نیز مدنظر 

داشته باشد.

پیشنهادها
ـ کلیدی ترین پیشنهاد اینکه ما به نخ تسبیحی واقعی و فراتر 
از ایجاد جایگاهی به عنوان دبیرخانه نیاز داریم تا عملیاتی سازی 
اسناد تحولی، و ایجاد انسجام و هماهنگی زیرنظام های شش گانه 
را تا ســطح کالس درس راهبــری و هدایت کنیــم. یکی از 
راهکارهای عملیاتی این مهم، محور قرار دادن دو زیرنظامی است 

که نقش کلیدی آن ها در باال بیان گردید.
ـ با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب سند برنامه 
درسی ملی جمهوری اســالمی ایران، و به نوعی اجرای 
بخشی از اجزای آن، الزم است بازنگری، اصالح و ارتقاء این سند 
در دستور کار قرار گیرد. )چراکه این زیرنظام نقش محوری دارد(
ـ تدوین و تصویب اسناد دیگر زیرنظام ها )مواد تصویب نشده( 
با مدیریت شورای عالی آموزش وپرورش و عملیاتی نمودن آن ها 
در دســتور کار قرار گیرد. محوریت در تدوین این اسناد، سند 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، تحت هدایت سند 

تحول بنیادین آموزش وپرورش باشد.
ـ عــالوه بر آموزش معلمان، باید آموزش مدیران و همچنین 
پیرامعلمان، که شامل مربیان و دیگر کارکنان مدرسه می  شود، 
نیز در اولویت باشــد. از طرفی با توجه به نقش اساسی مدیران 
در مدارس و اهمیت تحصیالت دانشگاهی در موفقیت مدیران 
و اینکــه روال جاری گزینش مدیران مــدارس در حال حاضر، 
انتخاب از بین معلمان مدارس اســت، توسعة رشتة مدیریت 
آموزشــی در دورة تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تربیت معلم 

در دستور کار باشد.
ـ پیشنهاد دیگری که کمتر با عنوان این مقاله ارتباط دارد، ولی 
در حین بررسی اسناد احصا گردید، تعریف و تأسیس زیرنظام 
جدیدی با عنوان زیرنظام نهادهای غیررسمی است که به 
نقش خانواده، رسانه، ســازمان های غیردولتی و غیره بپردازد. 
چرا که در اسناد تحول بنیادین بر اهمیت تربیت غیررسمی و 
ضرورت همسوبودن آن با تربیت رسمی، بسیار تأکید شده است. 
از طرفی نقش برنامه درسی پنهان، تربیت غیررسمی و نهادهای 

غیررسمی در تربیت، روزافزون شده است.

منابع
1. خلخالی، مرتضی 

)1381(. آسیب شناسی 
نظام برنامه ریزی درسی. 

تهران: سوگند.
2. شورای عالی انقالب 

فرهنگی )1390(. 
سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش. شورای 
عالی آموزش وپرورش.

3. شورای عالی انقالب 
فرهنگی )1390(. مبانی 

نظری تحول بنیادین 
در نظام تربیت رسمی 
و عمومی. شورای عالی 

آموزش وپرورش.
4. شورای عالی 
آموزش وپرورش 

)1396(. سند زیرنظام 
راهبری و مدیریت. 

معاونت آموزشی 
وزارت آموزش وپرورش. 

)غیرمستند(
5. شورای عالی 
آموزش وپرورش 

)1391(. برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی 

ایران. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی.
6. مظاهری، حسن 

)1395(. الگوی طراحی 
برنامه درسی دوره 

ابتدایی شایستگی محور 
مبتنی بر اسناد تحول 

بنیادین. رساله دکتری. 
دانشگاه آزاد اسالمی.

7. وزارت 
آموزش وپرورش 

)1393(. برنامه تعالی 
مدرسه. معاونت آموزشی 

وزارت آموزش وپرورش.

چرخ دنــده اصلــی در ســطح برنامه ريــزی كالن، 
زيرنظــام برنامــه درســی و در ســطح مدرســه، 

زيرنظــام راهبــری و مديريــت اســت



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(108

علم وهنر ياددهي-يادگيري

جعفر رباني

گام دوم در
 تحول بنيادين چيست؟

كودكان به مدرسه مي روند تا عدالت و پرهیزگاري 
بیاموزند؛ و این مرام در نزد ایشان ]ایرانیان[ همان قدر 
طبیعي اســت كه ما ]یونانیان[ دربارة الفبا آموختن 

كودكان خود حرف مي زنیم.
گزنفون؛ سیرت كورش كبیر

ســال هاي تحصیل در مدرسه بي شــك از ماندگارترین و 
خاطره انگیزترین مراحل زندگي هر یك از ماســت. و در این 
میان دورة دبیرستان مي تواند شیرین ترین و تأثیرگذارترین این 
سال ها باشــد. چرا؟ زیرا سال هاي دورة  دبیرستان )متوسطه( 

سال هاي بلوغ است؛ نه فقط بلوغ جسمي و جنسي، بلكه بلوغ 
عقلي، بلوغ عاطفي و احساسي، بلوغ هوّیتي و شخصّیتي، بلوغ 

عقیدتي، بلوغ اجتماعي، بلوغ زیباشناختي و بلوغ هاي دیگر.
درواقع در همین دوره از زندگي است كه نوجوان پا به مرحلة 
شناخت و باز یابي خود مي گذارد، احساس شخصیت مي كند، 
فردّیــت خویش را وجدان و آن را احســاس مي كند. براي او 
حاال وقت آن رسیده كه خودش، رها از تسّلط و تحّكم خانواده 
و بزرگ ترها نقــش پررنگ تري در زندگي اش ایفا كند و براي 
خودش تصمیم بگیرد. شور نوجواني در این دوره غوغا مي كند!

این احساس توانستن و رؤیاي آزاد شدن البته شیرین است 
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ولــي در عین حال دلهره آور و بیمناك نیز هســت به طوري 
كه نوجوان خود را در »جهاني میان ترس و امید« احســاس 
مي كنــد كه مي توان آن را »بحران« نامید؛ وضعیتي كه از آن 
به بحران بلوغ و بحران نوجواني یا جواني نام برده مي شود. این 
بحران البته دیر یا زود آرام مي شود و فروكش مي كند و فرد را 
به سوي یك زندگي معمولي رهنمون مي شود با این توضیح 
كه اگر او نتواند چشــم انداز روشني از آنچه مي خواهد و آرزو 
مي كند براي آیندة خود ترســیم سازد دچار حرمان مي شود؛ 
یعني احساسي از محرومیت و ناتواني كه چه بسا وي را، چون 
غنچة دهان نگشوده بر شاخة گلي، تا آخر عمر از شكوفایي باز 
دارد؛ و روشن است كه در این صورت، دیگر از آن انتظار دادِن 
گل یا میوه و حتي پراكندن عطري كه فضا را خوشــبو سازد 
بیهوده خواهد بود. حاِل جامعه اي كه همه یا اغلب نوجوانانش 
در بحران بلوغ به چنین وضعي دچار شــوند، معلوم است كه 

چه خواهد بود.
باري، همة ما تجربه كرده ایم كه احساس شخصیت و هویت 
در نوجوان، از سال هاي هشتم و نهم دبیرستان به تدریج شروع 
مي شــود و در سال هاي آخر دبیرستان به اوج مي رسد و البته 
دوره اي پرنشــاط و شورانگیز هم هست. این وضعیت در همه 
نوجوانان عمومّیت دارد و تنها ممكن اســت شــدت و ضعف 
داشــته باشد. در این زمان اســت كه در جامعه چیزي به نام 
»مسئلة جوانان« پیش مي آید، و چون پیوسته و بدون توقف، 
بخشي از جمعیت به جواني مي رسند این مسئله پایان ناپذیر 
است و هم جامعه اي همواره با آن دست به گریبان خواهد بود؛ 
پس باید به گونه اي نهادینه شــده و مداوم صورت این مسئله 
را بازخواني كند و براي آن راه حل پیدا كند؛ به ویژه در جهان 
كنوني كه، برخالف جوامع قدیــم، دیروزش با امروزش یكي 

نیست.
٭٭٭

با این مقدمه اكنون مي خواهیم ببینیم نظام آموزشي )نظام 
تحول بنیادین( ما تا چه حد به این مســئله، یعني مســئلة 
نوجوانــان و جوانان در طي دورة دبیرســتان، وقوف دارد كه 

بتواند به حل آن مبادرت ورزد.
سال گذشــته در همین ویژه نامه كه مخصوص پایه یازدهم 
منتشــر شــد. نگارنده مطلبي نوشــتم با عنــوان »ظرفیت 
دانش آموزان ما و تربیت آن ها در چارچوب ســند تحول« در 
آنجا آمده بود كه: »امروز یكي از بزرگ ترین مشــكالت ما در 
حوزة جوانان و آموزش وپرورش این است كه غذاي فكري سالم 
و كافي براي این قشــر تولید نمي شود و یا بسیار كمتر از نیاز 

آنان تولید مي شود«.
نگارنــده اكنون مي خواهد با تأكید مجدد بر همان »یكي از 
بزرگ ترین« و نیز »غذاي فكري« در كنار مطالبي كه در این 
مجموعه دربارة درس هاي پایه یازدهم آمده اســت، و شما آن 
را در دســت دارید، دنبالة گفتار پیشــین را بگیرد و نكاتي را 
از نظر صاحب نظــران، به ویژه مدیران مدارس و معلمان عزیز 

دبیرســتاني، یا همان دبیران، بگذراند و امیدوار اســت بتواند 
مخاطبان دلسوز و چاره اندیش را با خود همراه سازد.

٭٭٭
اكنون بیش از یك دهه است كه دستگاه عظیم آموزش وپرورش 
در تب وتــاب تحول در نظام آموزشــي و برنامه ریزي و تألیف 
و تولید متون و كتاب هاي درســي براي نظام جدید آموزشي 
است كه از آن به نظام 3ـ3ـ6 تعبیر مي شود و مهرماه امسال 
دوازدهمین و آخرین ســال آن شروع شده است. پس از آن، 
كنكور دانشــگاه ها خواهد بود كه گروهي از ســّد آن خواهند 
گذشت و به تحصیل خود ادامه مي دهند. اما مهم تر و فراتر از 
این، وارد شــدن صدها هزار جوان به عرصة اجتماع است كه 
دیر یا زود به مثابة یك شهروند مستقل، نیازمند و خواهان كار 
و شغل و خانواده و زندگي مستقل خواهند بود. این امر البته 
كه رویداد تازه اي نیست و هر سال تكرار مي شود و هیچ گاه از 

»مسئله بودن« تهي نخواهد شد.
بنابراین سؤال بجایي است اگر پرسیده شود كه این همه تالش 
و تقال براي اصالح یا تغییر مســیر آموزش وپرورش و انداختن 
آن بر »ریل تحــول« چه بهره اي نصیب دانش آموختگان این 
سال ها كرده و در آینده خواهد كرد و تأثیر آن در آتیه كشور 
هم از نظر تأمین نیروي انساني بهتر از طریق دانشگاه ها، و هم 
از نظر پرورش جواناني شــورمندتر و تواناتر در عرصة زندگي 
و جامعه چه خواهد بود؟ مســلم است كه طرح چنین سؤالي 
آســان و یافتن پاسخ براي آن دشوار است زیرا ارزیابي نتیجة 
پروژه اي با این وســعت و دامنة  زماني )دوازده سال( و مكاني 
)سراسر كشور( امري نیست كه به سادگي امكان پذیر باشد، در 
عین حال، این، سؤال یا خواسته اي ناگزیر است كه اگر بدون 
پاسخ بماند به معناي بیهوده بودن بسیاري از كارهایي است كه 

تاكنون در این حوزه انجام گرفته است.
بــه هر حال، تا همین اندازه كه بر ماجراي تحول بنیادین تا 
امروز گذشته است، مي توان انتظاراتي منطقي از آن داشت و 

چشم اندازي براي آن تصور كرد.
به طور كلي از نظام آموزشي عمومي و متوسطة یك كشور دو 
نوع انتظار وجود دارد. به عبارت دیگر این نظام باید دو كاركرد 
داشته باشد. یكي آموزش دانش و ارتقاي سطح یادگیري هاي 
نظري و مهارتي كودكان و نوجوانان با هدف به دســت آوردن 
شــغل، درآمد و دیگر توانایي هایي است الزمة زندگي روزمره 
آن هاست، و دیگري پرورش شخصیت و توانایي هاي بالفعل و 

احســاس  كــه  كرده ايــم  تجربــه  مــا  همــة 
شــخصيت و هويــت در نوجــوان، از ســال هاي 
هشــتم و نهــم دبيرســتان بــه تدريــج شــروع 
ــه  ــتان ب ــر دبيرس ــال هاي آخ ــود و در س مي ش

مي رســد اوج 
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بالقوه دانش آموزان در جهت یك زندگي اخالقي سعادتمندانه؛ 
یعني همان چیزي كه به اصطالح »پرورش« نامیده مي شود. 
البته توجه داریم كه »آمــوزش« و »پرورش« همواره دو امر 
توأمان هســتند و به طور دقیق قابل تفكیك نیستند، چرا كه 
پرورش هم خود از طریق آموزش حاصل مي شود. با وجود این 
به تجربه ثابت شده اســت كه پرورِش ملكات فاضله در افراد 
تنها از طریق آموزش ِصرف میســر نیست و نیاز به »مربي« 
دارد كه بتواند از طریــق رفتار و عمل بر متربي یا دانش آموز 
اثر بگذارد، و مربي هم اعم اســت از افراد با صالحیت یا نظام 

تربیتي ذي صالح.
دربارة آنچه تاكنون در نظام تحول مورد نظر صورت گرفته 
اســت، ارزیابي از ابعاد آموزشــي آن كار دشــواري نیست و 
دست كم مي توان با نشــان دادن آماري از عناصر برنامه ریزي 
شده مثل مدارس و كالس هاي تشكیل شده، معلمان استخدام 
شده، كتاب هاي جدید، نمرات كسب شده و نیز میزان قبولي 
دانش آموزان و حتي پذیرش آن ها در دانشــگاه  و مانند این ها 
كارنامه اي از تحول به دست داد. اما در زمینة دوم كه »ارتقاي 
شــخصیت و توانایي هاي بالقوه و بالفعل و...« است كار بسیار 
دشــوار است، حتي اگر كار مشــخصي در این زمینه صورت 

گرفته باشد.
به یاد داریم كه در مقالة ســال گذشته، كه به آن اشاره شد، 
نگارنده با ردیف كردن رویكردهاي برنامه درسي ملي در مورد 
دانش آموزان، كه كلیت آن عبارت از »فطرت گرایي توحیدي« 
بــود، آورده بود كه در برنامه درســي ملي، ویژگي هایي براي 
دانش آموز تعریف شــده اســت كه تحقق آن ها تنها از طریق 
كالس و كتاب درســي امكان پذیر نیست و راهكارهاي خاص 
خود را مي طلبــد. از جملة آن ویژگي ها عبارت بود از: فطرت 
الهي، حیات طیبه، شــكوفایي، انتخاب احسن، اصالح مداوم، 
توانایي انتخاب، خویشــتن داري، اراده، انگیزه، تربیت پذیري، 
توســعة شایستگي ها، ظرفیت ها، توانایي ها و ... . اما باید گفت 
ســوگمندانه تا این زمان از مجموعة دســتگاه عظیم اجرایي 
آموز ش وپرورش در این خصوص چیزي بیرون نیامده است و 
مثاًل دیده نشده كه سخن یا نوشته اي یا كتابي در این زمینه 
منتشر شده باشد كه فرض بگیریم، با چه برنامة عملي مي توان 
قدرت »انتخاب احسن« را كه دامنه اي بسیار وسیع در عرصة 
زندگي فردي و اجتماعي افــراد دارد در دانش آموزان افزایش 
داد. آنچه تا حال انجام شده، و البته خود كاري توانفرسا بوده 

است، تالش پیگیر در سامان دهي برنامه هاي درسي و نیروي 
انســاني، تألیف یا اصالح كتاب ها، تأمین تداركات و تجهیزات 
مــدارس، تأمین بودجه، برگزاري كالس هاي آموزشــي براي 
دبیران و ... بوده است، و این همه را باید »غذاي درسي« نامید 
نه »غذاي فكري« كه به زعم نگارنده فقدان آن از بزرگ ترین 
مشــكالت نظام آموزشــي ماســت، اگرچه در نظر اول دیده 

نمي شود و گاهي هم اصاًل دیده نمي شود. 
با چنین وضعیتي روشــن اســت كه »ظرفیــت تربیتي« 
دانش آموزان ما را عوامل و عناصر دیگري اشغال خواهند كرد 
كه نه برخاسته از بن مایه هاي عقالني، دیني، فرهنگي و هویتي 
ما بلكه ناشــي از چهار قدرت مسلط جهان پركشمكش امروز 
خواهند بود یعني دانش و فّناوري، سرمایه، قدرت و رسانه؛ كه 

در این باره در مقاله پیشین توضیح دادیم.
آنچه تا اینجا آمد فقط طرح مسئله بود. مسئله اي بزرگ كه 
حل آن یا پاسخ دادن به آن بسیار فراتر از توانایي یا حوصلة  این 
نوشتار و صاحب این قلم است. بلكه خود نیازمند حضور فعال 
جمعي از صاحبان اندیشه و مربیان دردمند و مجریان توانا آن 
هم به زعامت نهاد آموزش وپرورش اســت. بنابراین سخن را 
كوتاه مي كنیم و با بیان چند نكته و سپس دو پیشنهاد آن را 

به پایان مي رسانیم.
1. تردید نیست كه برنامه ریزي براي آموزش فضایل انساني 
به دانش آموزان، اعم از فضیلت هاي اخالقي، نظري و مهارتي، 
بسیار دشوارتر و حتي دیربازده تر از برنامه ریزي درسي است اما 
هراندازه از آن غفلت شود زیان هاي بیشتري را در آینده به بار 
خواهد آورد و نوجوانان بیشتري را از كسب آنچه براي زندگي 
آتي خود نیاز دارند محروم خواهد ساخت. همان طور كه براي 
مثال در حوزة آموزش، اگر به افراد به جاي 6 ســالگي در 15 
سالگي سواد یاد دهیم این افراد هرگز به توانایي هایي كه باید 

در خواندن و نوشتن برسند نخواهند رسید.
2. در چند ســال اخیر كلمه اي از طریق فضاي مجازي در 
گفته ها و نوشته ها پیدا شده و آن كلمة »سلبریتي« است. الزم 
است بر این واژه درنگ كنیم. سلبریتي در اصطالح به افرادي 
گفته مي شود كه درواقع بدون داشتن زمینه هاي قوي علمي، 
اجتماعي، فرهنگي و ... و تنها به دلیل یك ویژگي، كه آن هم 
امروزه از طریق عمدتًا فضاي مجازي، تشدید و تقویت مي شود 
كسب محبوبیت مي كنند و عواطف و احساسات عمومي را به 
خود جلب مي نمایند. در این صورت است كه براي مثال یك 
خوانندة دست چندم، یك بازیگر سینماي خوش  بر و رو، یك 
ورزشــكار قوي هیكل، یك مداح خوش آواز، یك واعظ حّراف، 
یك سیاستمدار اغواگر، یك نویسندة كلمه باز و ده ها نمونه از 
این هــا ظهور مي كنند و در مقابل جا را براي خوانندگان طراز 
اول، بازیگران برجسته، ورزشكاران قهرمان، مداحان صمیمي، 
واعظان صادق، سیاستمداران واقعي، نویسندگان دانشمند و 
... تنگ مي كنند. این اتفاق زماني رخ مي دهد كه ما نتوانیم یا 
نخواهیم گروه هاي مرجع حقیقي را به نسل هاي جدید معرفي 

پرورِش ملكات فاضله در افراد تنها از طريق 
آموزش ِصرف ميسر نيست و نياز به »مربي« 

دارد
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كنیم و معلوم اســت كه چه خسارتي به فرهنگ جامعه وارد 
خواهد شــد. از این نوع عوامل ارزش باز هم مي توان نام برد و 
این تنها یك نمونه بود. به نظر مي رســد امروز »سلبریتي ها« 
براي جوانان بیشتر از »شخصیت هاي حقیقي« مرجعیت پیدا 
كرده اند. نظام آموزشــي باید به این مسئله توجه و بر روي آن 

مطالعه كند.
3. در جامعه بعد از انقالب اســالمي در كشور ما تلقي غالب 
از تربیــت، »تربیت دیني« و »تهذیب اخالقي« بوده اســت 
كه عمدتًا مبتني بر ســبك زندگي گذشته است. این تلقي را 
مي توان به اصطالح شرط الزم تربیت دانست ولي به هیچ وجه 
شرط كافي نیســت و به خصوص در حال و زمانة  فعلي دیگر 
كفایت نمي كند. چرا كه در عرصة جامعه و زندگي امروز عوامل 
و عناصر تأثیرگذار بســیار دیگري وارد شده اند كه اقتضائات 
خاص خــود را دارند و درواقع نوعي اخــالق عمومي را به ما 
تحمیل مي كنند، هرچند منافي با تربیت دیني نیســتند. در 

پرورش نسل امروز باید این نكته مدنظر باشد.
4. تردید نیســت كــه، به ویژه با توجه به گســترش فضاي 
مجازي و رسانه ها، جامعة جهاني روزبه روز بر ما تأثیر بیشتري 

مي گذارد و جوانان بیشتري را به خود جلب مي كند.
شــدت و ضعف این امر البته به میزان فعال بودن یا منفعل 
بودن ما در تعامل آگاهانه با این فضا و این جهان بستگي دارد؛ 
از این رو انتظار مي رود ما باید بتوانیم تمهیدات و آمادگي هاي 
الزم را براي آشــنایي منطقي و عقالني نســل جوان خود با 
جامعه جهاني فراهم سازیم، در غیر این صورت كسي كه ضرر 

خواهد دید ما خواهیم بود و نه جامعة جهاني.
و اما دو پیشــنهاد: اكنون كه دانش آموزان ما در فرایند 
تحول بنیادین به انتهاي خط رســیده و وارد ســال دوازدهم 
شــده اند، مجریان این امر، در صف و ستاد، مي توانند فراغتي 
نســبي حاصل كنند. به نظر من این فراغت فرصتي است كه 
مي تواند، و باید، به جنبة دوم موضوع كه همانا ابعاد پرورشي 
دانش آموزان، و به ویژه دانش آموزان دبیرســتاني است ـ و ما 
از آن به »مســئلة جوانان« تعبیر كردیم ـ بپردازند و این، به 
تعبیر امام خمیني)ره( »گل هاي نوشــكفتة جهان اســالم« 
را دریابند. واقعیت این اســت كه مجموع برنامه هاي تربیتي 
آموزش وپرورش براي دانش آموزان، به ویژه براي دانش آموزان 
دبیرســتاني، تا امروز از فقر مفرط رنج مي برده و آنچه در آن 
بیشــتر تظاهر مي نموده و مي نماید همان توصیه ها و مواعظ 
مألــوف و حداكثر تمجیــد از دورة جواني و تذكر به غنیمت 

دانستن آن و ... بوده است.
درواقــع هنوز دانش آموزان ما در یك فرایند تكامل و تحول 
روحي و شخصیتي و اجتماعي برنامه ریزي شده و راضي كننده 
قــرار نگرفته اند. تغییــر و تحوالتي هم كــه تاكنون در نظام 
آموزشي صورت گرفته همیشه، در درجة اول، آموزش را هدف 

قرار داده و نه بیشتر.
2. بــا عنایت به آنچه گفتیم، در حال حاضر تنها مي توان به 

مدیران و معلمان امید بســت و از طریق آنان زمینة اقدامات 
بزرگ در آینده را خواهیم ساخت. چگونه؟

تردید نیست كه در میان جمعیت عظیم معلمان كشور، كه 
عمومًا با تمام تنگناهایي كه امروزه با آن مواجه اند، صمیمانه 
و همدالنه به آموزش كودكان و نوجوانان مشــغول اند، پاره  اي 
از مدیران و دبیران مدارس نســبت به نســل نوجوان دغدغة 
مضاعــف دارند و در حد وســع و امكانات خــود به پرورش 
دانش آموزان اهتمام ویژه مي نمایند. اینان را مي باید شناسایي 
و پشــتیباني كرد. دغدغه هایشــان را دریافت، با آن ها تعامل 
داشــت، امكانات ویژه مادي و معنوي در اختیارشان نهاد، به 
میان جمــع آن ها رفت، آنان را با همة تفاوت هایي كه ممكن 
است داشته باشند  زیر چتر حمایت قرار داد تا بیش از پیش 
امیدوار شــوند و در این راه بكوشند. این تجربه اي است كه در 
سال هاي منجر به پیروزي انقالب اسالمي نیز، با توجه به آن 
فضا و حال و هواي سیاســيـ  اجتماعي، در جاي جاي كشور 
آزموده شــد و بركات بســیار همراه آورد؛ با این تفاوت كه در 
آن زمان نه تنها از این گونه معلمان حمایت نمي شد بلكه تازه 
مشكالتي هم پیش پاي آنان قرار مي دادند. آیا اكنون نمي توان 

بهتر از آن زمان عمل كرد؟

در جامعــه بعــد از انقــالب اســالمي در كشــور 
ــي«  ــت دين ــت، »تربي ــب از تربي ــي غال ــا تلق م
ــاً  و »تهذيــب اخالقــي« بــوده اســت كــه عمدت

مبتنــي بــر ســبك زندگــي گذشــته اســت
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علم وهنر ياددهي-يادگيري

مقدمه
چند سالی است که نظام تعلیم وتربیت عمومی رسمی شاهد 
حضور عناوین و موضوعات جدید درســی در گردونة نظام 
آموزشی اســت که از آن میان می توان به کتاب های »تفکر 
و سوادرســانه ای« در پایة دهم و »مدیریت خانواده و سبک 
زندگی« در پایه دوازدهم اشــاره کرد. در این تحقیق سعی 
شــده است از منظری ارتباطی و به طور میدانی به رابطة دو 
موضوع محوری این کتاب ها که »سوادرسانه ای« و »سبک 
زندگی« است پرداخته شود و با عنایت به اینکه دروس مورد 
بحث در دورة دوم متوســطه ارائه می شود؛ رابطة میان این 
دو متغیر با یکدیگر، با تأکید بر شاغالن به تحصیل در دوره 

متوسطه دوم منطقه شش تهران، مورد بررسی قرار گیرد.
اگر ســبک زندگی افــراد را در تعریفی موجــز عبارت از 
»ترجیحــات فردی در رفتار شــخصی و مجموعه ای از طرز 
تلقی هــا، شــیوه های رفتاری، حاالت و ســلیقه ها« بدانیم، 
همین که رســانه ها به تدریج زندگــی را برای مردم تعریف 

کرده انــد رفتارها، نگرش ها و عواطف این افراد با این تعریف 
هم جهت می شــود. رســانه ها به دلیل حضور مداوم و مؤثر 
در ایجاد و شــکل  دادن به ســبک های جدید از زندگی، از 
جاذبه هــای عینی و در عین حال مجازی برخوردارند که نه 
تنها می توانند نیازهای اجتماعــی افراد را به نوعی برآورده 
ســازند بلکه فراتر از آن، در ســاخت انسان جدید، براساس 
نوعــی از تفکر جمعی کــه در فرهنگ خــاص هویت مدار 
ریشــه ندارد، تأثیرگذاری جدی داشته باشند. دستیابی به 
سوادرســانه ای به افــراد این توانایــی را می دهد تا تعاریف 
رسانه ای را شــکافته، خطوط رمزی را که رسانه ها در ذهن 
افــراد برنامه ریزی کرده اند پاک کــرده و دیدگاه های خود 
را جایگزین برنامه ریزی رســانه ای نمایند. این مهم از آنجا 
اهمیت می یابد که بســیاری، به غلط، تصور می کنند دارای 
سوادرســانه ای هســتند، چرا که، نام بســیاری از تارنماها، 
آهنگ ها، کتاب هــا، مجله ها، فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
را می دانند، چهره و نام شــخصیت های مشهور را تشخیص 

رابطة »تفکر و سواد رسانه ای« با 
»مديريت خانواده و سبک زندگی« 

سیدغالمرضا فلسفی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات



113 ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(

می دهند، می دانند که چه طور باید مطالعه کنند، به راحتی 
می توانند موضوع اصلی را در فیلم های سینمایی و برنامه های 
تلویزیونی پیگیری کنند، با معنی اصطالحاتی چون فلش بک 
آشنا هستند و مثاًل می دانند که وقتی موسیقی متن مالیم 
یک فیلم بــا پای نهــادن یکی از شــخصیت های فیلم به 
صحنه ای خطرناک اوجی تکان دهنده می گیرد؛ باید بترسند. 
حتی ممکن است در انجام بازی های یارانه ای، دانلود آهنگ 
و آپلــود ویدئو در صفحه اینترنتی شــخصی مهارت الزم را 
داشته باشند. همچنین به طور مشخص می دانند که چه طور 
خود را در برابر رسانه ها قرار دهند و اطالعات را جذب کرده 
و خود را با آن ها ســرگرم کنند و از ایــن قبیل امور. حال 
آیا این افراد واقعًا دارای سوادرســانه ای هســتند؟ بله البته. 
اینان حجمی عظیم از اطالعات را به دســت آورده و در خود 
مهارت هایی مهم را بســط داده انــد. توانایی صحبت کردن 
با زبانی مشــخص، خواندن، فهم تصاویر و پیگیری روایات 
دستاوردهایی هستند که اغلب آن ها را بدیهی می انگارند. با 
وجود این، مهم اســت بدانیم که تمام افراد می توانند حتی 

بسیار بیشتر از وضعیت فعلی سوادرسانه ای کسب کنند.
شاید ســطح سوادرسانه ای برخی افراد بزرگ سال به همان 
اندازة زمانی باشد که نوجوان بوده اند. هرچه از آن زمان تاکنون 
بنیــان اطالعاتی آن ها در برخی از انواع پیام های رســانه ای 
نظیر آهنگ های عامه پســند، فیلم های سینمایی، برنامه های 
تلویزیونی، بازی های رایانه ای و تارنماهای اینترنتی رشــدی 
چشمگیر داشته اســت؛ درعین حال بنیان اطالعاتی شان در 
حوزه های دیگر مانند چگونگــی تولید و برنامه ریزی  پیام ها، 
مالکیت رســانه ها، اقتصــاد و صنعت رســانه ای و چگونگی 
اعمال تأثیرات مســتمر رســانه ای بر فرد و ســبک زندگی 
مخاطب رشدی چندان نداشــته است. از این رو سطح فعلی 
سوادرســانه ای افراد به آن ها اجــازه می دهد کارهایی زیاد با 
رســانه ها انجام دهند. با این وجود اگر دانش خود را در سایر 
حوزه ها نیز پرورش دهند می توانند با کســب کنترل بیشتر، 
رهایی هرچه بیشتر خود را از مواجهات رسانه ای تمرین کنند 

)پاتر، 1391، صص 17 و 18(.
هرچه افراد نسبت به عملکرد رســانه ها و چگونگی تأثیر 
آن ها بر مخاطب بیشــتر آگاه شــوند، کنترل بیشــتری بر 
تأثیرات رســانه ای خواهند داشت و بیش از پیش خود را از 
مخاطبان معمولی رسانه ها که اداره بخشی عظیم از زندگی 
خود را برعهده رســانه ها گذاشــته اند، بدون اینکه آن ها را 
بشناســند؛ جدا خواهند نمود. اداره بخشی عظیم از زندگی 
خود را بر عهدة رســانه ها گذاشــتن یعنی چیزی بیشتر از 
صرف زمان و پول؛ هرچند هر دوی این ها نیز قابل توجه اند. 
رســانه ها به طور معمول عادات رویارویی افراد با رســانه ها 

را برنامه ریــزی می کنند. نحوة نگریســتن افــراد به جهان 
را با طرح انتظاراتشــان از نحوه مصــرف، روابط، جذابیت، 
موفقیت، شــهرت، ســالمت، حوادث دارای ارزش خبری، 
مسائل و راه حل ها توسط رســانه ها برنامه ریزی  شده است. 
در سطحی به نســبت پایین  از سوادرسانه ای، افراد به اندازه 
کافی می دانند که چه طور به پیام های رســانه ای دسترسی 
پیــدا کنند، هرچند به اندازة کافی قادر نیســتند از خود در 
برابر تأثیرات چشــمگیر و مداوم رسانه ای، که در چارچوب 

شکل دهی به ادراک افراد از زندگی است، محافظت کنند.

طرح مسئله
در حوزة روان شناســی و جامعه شناسی تعاریفی متعدد از 
سبک زندگی ارائه شده است. اکثر قریب به اتفاق آن ها سبک 
زندگی را روش زندگی و بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، 
شــیوه برخورد، فعالیت ها و ترکیبــی از الگوهای رفتاری و 
عادات مصرفی فــرد در زندگی می دانند کــه در پی فرایند 
جامعه پذیری به وجود آمده است. در مورد شاخص های سبک 
زندگی، اجماعــی کلی مابین صاحبان رأی وجود ندارد اما با 
تکیه  بر اینکه برخی چون آدلر ســبک زندگی را مجموعه ای 
از رفتارها می دانند، می توان برای آن مصادیقی یافت. در این 
میان ســوبل بر این باور است که شاخص های سبک زندگی 
باید ابزاری بوده و در جامعه قابل تشخیص و مشاهده باشند. 
البته دیگر پژوهش گران نیز از مقوله مصرف، مصرف فرهنگی 
و اوقات فراغت را در مقام شــاخص های ســبک زندگی نام 
می برند. در کنار این شــاخص ها می توان از شاخص هایی از 
جمله مدیریت بدن، الگوهای خرید، نام گذاری کودکان، رفتار 
خانوادگی و الگوهای مصرف غذا نیز نام برد که گروهی دیگر 

از جامعه شناسان بر آن ها تأکید دارند.1
عوامــل متعددی بر ســبک زندگی اثرگذارنــد که در این 
میان رسانه، از مهم ترین این عوامل قلمداد شده و مهم ترین 
شــاخص در تغییر ســبک زندگی در دنیای معاصر به شمار 
مــی رود. در حوزه ماهــواره و فضای مجــازی، وقتی فرد در 
مقابــل تلویزیون هــای مختلف ماهــواره ای و تنوع فضاهای 
اینترنتی قرار می گیرد ناخودآگاه احساس اختیار در انتخاب 

عوامــل متعــددی بر ســبك زندگــی اثرگذارند 
ــان رســانه، از مهم تريــن ايــن  كــه در ايــن مي
ــاخص  ــن ش ــده و مهم تري ــداد ش ــل قلم عوام
در تغييــر ســبك زندگــی در دنيــای معاصــر 

به شــمار مــی رود



ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی          )ويژه نامة پاية دوازدهم(114

می کند درحالی که خودش توجه ندارد که به شیوه ای جبری 
و مدیریت شــده وارد این عرصه شــده و تحت تأثیر این فضا 
قرار گرفته اســت؛ در واقع اراده ای نامحسوس پشت تنوع و 
ذائقه ســنجی تلویزیون های ماهواره ای و فضای مجازی برای 
جذب مخاطب و ایجاد تغییرات فرهنگی نهفته است.2 آمارها 
نشان می دهد که در سال 1374 در تهران یک درصد از مردم 
ماهواره داشته و از آن استفاده می کردند در حالی که در سال 
1392 این میزان به 71 درصد رسید که این جهش آماری به 

معنای انفجار استفاده از ماهواره است.3
بدیهی اســت که تأثیر پیام های این رســانه بر نسل جدید 
بیــش از دیگر نسل هاســت، چرا که نتایج پژوهشــی دیگر 
نشــان می دهد نسل نوجوان نسبت به نسل میان سال بیشتر 
از تلویزیون های ماهواره اســتفاده می کنند و این خود حاکی 
از آن اســت که هرچه میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد 
میزان گرایش به معیارهای مدرن در انتخاب پوشش افزایش 
و میزان گرایش به معیارهای سنتی در انتخاب پوشش کاهش 
می یابــد.4 در این میان آنچه اهمیــت و چگونگی اثرگذاری 
رسانه ها و سبک زندگی را مشــخص می کند سوادرسانه ای 
اســت و نحوة مواجهه با رسانه و میزان اثرپذیری از آن منوط 

به میزان سوادرسانه ای فرد.
از آنجا که سوادرســانه ای دارای گســتره ای فراگیر است و 
شامل همه رســانه ها می شــود بنابراین دارای ویژگی هایی 
اســت که مهم ترین آن ها پیوســتاری و چندبعدی بودن آن 
است. سوادرســانه ای، مانند دماســنجی مدرج، پیوستاری 
تلقی می شــود که همة افــراد در این پیوســتار جایی را به 
خود اختصاص داده اند. هیچ نقطه ای بر این پیوســتار وجود 
ندارد که به اتکای آن بتوان گفت کســی فاقد سوادرسانه ای 
اســت و هیچ نقطه ای نیز در باالترین ســطح آن نیست که 
مؤید سوادرسانه ای کامل کسی محســوب شود، چرا که در 
این پیوســتار همواره جا برای پیشــرفت وجــود دارد. البته 
 جای افراد بر روی این پیوســتار براساس دیدگاه و چشم انداز 
آن ها در ارتباط با رســانه ها تعیین می شود. همچنین کسب 
سوادرســانه ای، که از چهار بعد شــناختی، حسی، اخالقی و 
زیباشناختی تکوین یافته، مستلزم آن است که شخص دانش 

و اطالعاتی که به دســت می آورد فقط در بعد شناختی نبوده 
بلکه دربرگیرنده ابعادی دیگر چون احساسی، زیباشناختی و 

اخالقی نیز بشود )پاتر، 1385، ص 81(.
بر اســاس آمار ارائه شده از ســوی مرکز آمار ایران مبنی بر 
اینکــه 20 درصد جمعیت ایران در فاصلة ســنی 15 تا 24 
سال قرار دارند5 می توان ادعا نمود که جامعه ایرانی جامعه ای 
جوان اســت، و چون این قشر به ویژه نوجوانان پرمصرف ترین 
استفاده کنندگان از رســانه های نوین محسوب می شوند لذا 
ضریب نفوذ مصرف رسانه ای در بین آنان بیش از بقیه است. 
این طیف از ســواد فنی باالیی برخوردارند اما سوادرسانه ای 
آنان در سطحی باال قرار ندارد که این وضعیت به طور طبیعی 
سبک زندگی آنان را در مواجهه با اثر پیام های رسانه ای بسیار 
آســیب پذیر می کند؛ پیام هایی به آنان ارســال می کنند که 
می تواند منجر به کاهش پایبندی به مباحث اخالقی شده بر 
کیفیت روابطشــان در نهادهای مختلف جامعه از جمله خانه 
و مدرســه و همچنین در روابط بین فردی همچون ارتباط با 

جنس مخالف اثرگذار شود.

هدف های تحقیق
هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطة سوادرسانه ای با سبک 
زندگی نوجوانان 15 تا 18 ســاله دبیرســتانی منطقه شش 

تهران است.

هدف های فرعی
جهت مطالعه هدف اصلی تحقیــق اهداف فرعی زیر مورد 

مطالعه قرار می گیرد:
ـ بررسی رابطه سوادرسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان 15 تا 

18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین
ـ بررســی رابطه سوادرسانه ای با نحوه گذران اوقات فراغت 

نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
ـ بررســی رابطه سوادرســانه ای با انتخاب ســبک پوشش 

نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
ـ بررسی رابطه سوادرسانه ای با نوع فعالیت نوجوانان 15 تا 

18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران در مدرسه

مهم ترين ويژگي سواد رسانه اي پيوستاری و 
چندبعدی بودن آن است
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سؤال های تحقیق
ســؤال اصلی پژوهش حاضر این اســت کــه: چه رابطه ای 
بین سواد رســانه ای با سبک زندگی نوجوانان 15 تا 18 ساله 

دبیرستانی منطقه شش تهران وجود دارد؟

سؤال های فرعی
جهت مطالعة ســؤال اصلی تحقیق ســؤال های فرعی زیر 

موردمطالعه قرار گرفتند:
ـ چه رابطه ای بین سواد رســانه ای با نوع ارتباط نوجوانان 
15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین وجود 

دارد؟
ـ چه رابطه ای بین ســواد رســانه ای با نحوه گذران اوقات 
فراغت نوجوانان 15 تا 18 ســاله دبیرســتانی منطقه شش 

تهران وجود دارد؟
ـ چه رابطه ای بین سوادرســانه ای با نوع فعالیت نوجوانان 
15 تا 18 ســاله دبیرستانی منطقه شــش تهران در مدرسه 

وجود دارد؟
ـــچه رابطه ای بین سوادرسانه ای با انتخاب سبک پوشش 
نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران وجود 

دارد؟

چارچوب مفهومی تحقیق
مبانی نظری پژوهش حاضر از تلفیق دو بخش سبک زندگی 
و سوادرسانه ای تشکیل شده است. در واقع برای تدوین مبانی 
نظری از رویکردی تلفیقی استفاده می شود. از آنجا که مفاهیم 
سبک زندگی و سوادرسانه ای هنوز از چارچوب نظری استواری 
برخوردار نیســت و ما با دیدگاه ها و مفاهیم سروکار داریم، به 
جای چارچوب نظری از چارچوب مفهومی بهره گیری می شود. 
به منظور احصای ابعاد متغیرهای سوادرسانه ای و سبک زندگی 
و شــاخص های آن ها، ما از دیدگاه های برخی صاحب نظران و 

نتایج پژوهش های دیگر محققان بهره گیری نموده ایم.
متغیرهای مورد بررســی در این پژوهش، ســبک زندگی 
در مقام متغیر وابسته اســت با ابعادی چون رفتار با والدین، 
تفریحــات، رفتــار در مدرســه و نــوع لباس پوشــیدن؛ و 
سوادرسانه ای، در مقام متغیر مستقل با ابعاد آگاهی از اهداف 
پنهان پیام های رســانه ای، درک محتوای پیام های رسانه ای، 
گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیام های 
رسانه ای و در نهایت تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای. تالش 
شده در حوزة سبک زندگی ابعاد متغیر وابسته از دیدگاه های 
وبر و وبلن و در حوزة سوادرســانه ای ابعاد متغیر مســتقل از 

دیدگاه تامن، هابز و پاتر اخذ و استنباط شود.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق به لحاظ نوع اکتشــافی، به لحاظ راهبرد کمی 
و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیة 
نوجوانان 15 تا 18 ساله دبیرستانی منطقه شش تهران بودند 
که بنا به اعالم منابع رسمی شامل جمعیتی بالغ بر 25530 
نفر از مجموع مدارس دوره متوسطه دوم منطقه مزبور است. 
حجم نمونه با اســتفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 
379 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. 
ابزار جمع آوری اطالعات پرســش نامه محقق ساخته از نوع 
بسته پاســخ بر اســاس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده. 
داده های تحقیق پس از احصای نتایج از طریق آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد 

تحلیل قرار گرفت.
جهت نمونه گیری ابتدا منطقه به شــیوة تصادفی ساده به 
پنج بخش شــمالی، جنوبی، غربی، شرقی و مرکزی تبدیل 
شــد. آنگاه فهرستی از مدارس دورة دوم متوسطه بخش های 
پنج گانه تهیه گردید، ســپس یک مدرســه دخترانه و یک 
مدرســه پسرانه در هر بخش به شیوه تصادفی منظم انتخاب 
شــد و در نهایت از هر مدرســه 2 کالس انتخاب شد. بدین 
ترتیب، در مجموع 20 کالس و از هر کالس 19 دانش آموز به 
شیوة خوشه ای انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه ها و 
دریافت آن ها یک پرسش نامه را به دلیل پاسخ ندادن به متغیر 
وابســته مخدوش دانسته و از رده خارج کردیم که در نهایت 

379 پرسش نامه نهایی شد.

توصیف یافته ها
ـ 49/9 درصد پاسخ گویان دختر و 50/1 درصد پاسخ گویان 

پسر.
ـ بیشــترین فراوانی پاســخ گویان به گروه سنی 17 سال و 
کمترین فراوانی پاســخ گویان به گروه سنی 18 سال مربوط 

است.
ـ بیشترین فراوانی توزیع ســن پاسخ  گویان دختر به گروه 
سنی 15 سال و بیشترین فراوانی توزیع سن پاسخ گویان پسر 

به گروه سنی 16 سال تعلق دارد.

ــه عملكــرد رســانه ها و  هرچــه افــراد نســبت ب
چگونگــی تأثيــر آن هــا بــر مخاطــب بيشــتر آگاه 
شــوند، كنتــرل بيشــتری بــر تأثيــرات رســانه ای 
ــود را از  ــش خ ــش از پي ــت و بي ــد داش خواهن
ــی  ــه اداره بخش ــانه ها ك ــی رس ــان معمول مخاطب
عظيــم از زندگــی خــود را برعهــده رســانه ها 
گذاشــته اند، بــدون اينكــه آن هــا را بشناســند؛ 

جــدا خواهنــد نمــود
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ـ بنابــر نتایج توزیــع درصدی، میانگیــن درک محتوای 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 69 اســت. بنابراین 
می توان گفت درک محتوای پیام های رسانه ای پاسخ گویان 
در ســطحی قابل قبول قــرار دارد. با توجه بــه دامنة تغییر 
ایــن متغیر درک محتــوای پیام های رســانه ای، 28 درصد 
پاسخ گویان متوسط و کمتر از آن و در مقابل درک محتوای 

پیام های رسانه ای 72 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابــر توزیع درصدی، میانگین آگاهــی از اهداف پنهان 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 63 اســت. بنابراین 
می توان گفــت آگاهی از اهداف پنهان پیام های رســانه ای 
پاسخ گویان در سطحی قابل قبول قرار دارد. با توجه به دامنه 
تغییر این متغیر آگاهی از اهداف پنهان پیام های رســانه ای 
40 درصد پاســخ گویان متوســط و کمتر از آن و آگاهی از 
اهداف پنهان پیام های رسانه ای 72 درصد آنان زیاد و خیلی 

زیاد است.
ـ بنابــر توزیع درصدی، میانگین گزینش آگاهانه پیام های 

رسانه ای نمونه مورد مطالعه 62 است؛ بنابراین می توان گفت 
گزینش آگاهانه پیام های رســانه ای پاسخ گویان در سطحی 
قابل قبول قرار دارد. مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است 
که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه باالست. 
بــا توجه به دامنه تغییر این متغیر گزینش آگاهانه پیام های 
رســانه ای 43 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر از آن، و در 
مقابــل، گزینش آگاهانه پیام های رســانه ای 57 درصد آنان 

زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابــر نتایج توزیــع درصدی، میانگین نــگاه انتقادی به 
پیام های رســانه ای نمونه مورد مطالعه 50/5 است. بنابراین 
می توان گفت نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای پاسخ گویان 
در سطحی متوسط قرار دارد. مقدار چولگی نیز حاکی از این 
امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه 
باالســت. با توجه به دامنه تغییر این متغیر نگاه انتقادی به 
پیام های رسانه ای 64 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر از 
آن، و در مقابل، نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 36 درصد 

آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابر نتایج توزیع درصدی، میانگین تجزیه و تحلیل پیام  
رسانه ای نمونه مورد مطالعه 46 است. بنابراین می توان گفت 
تجزیه و تحلیل پیام های رســانه ای پاسخ گویان در سطحی 
تقریبًا متوســط قرار دارد. با توجه به دامنه تغییر این متغیر 
تجزیه و تحلیل پیام های رســانه ای 70 درصد پاســخ گویان 
متوســط و کمتر از آن و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای 

30 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.
ـ بنابر نتایــج توزیع درصدی، سوادرســانه ای نمونه مورد 
مطالعــه 50 اســت، بنابراین می توان گفت سوادرســانه ای 
پاســخ گویان در سطحی متوسط قرار دارد. با توجه به مقدار 
میانه نمره سوادرســانه ای نیمی از جامعه 59 و کمتر از آن 
و نیم دیگر از 59 بیشتر اســت. با توجه به دامنه تغییر این 
متغیر سوادرســانه ای 55 درصد پاسخ گویان متوسط و کمتر 
از آن و سوادرسانه ای 45 درصد آنان زیاد و خیلی زیاد است.

ـ بنابر نتایج توزیــع درصدی، میانگین رفتار با والدین، در 
نمونة مورد مطالعه، 74/5 است؛ بنابراین می توان گفت نحوه 
رفتار پاسخ گویان با والدین در سطحی باال قرار دارد. با توجه 
بــه دامنه تغییر این متغیر در نمونــه رفتار تقریباً 21 درصد 
پاسخ گویان با والدین متوسط و کمتر از آن و رفتار تقریباً  79 
درصد آنان با والدینشان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده است.
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ـ بنابر بر نتایج توزیع درصدی، میانگین رفتار در مدرســه 
نمونه مورد مطالعه 60 اســت، بنابراین می توان گفت رفتار 
پاســخ گویان در مدرسه در ســطحی قابل قبول قرار دارد. با 
توجــه به دامنه تغییــر این متغیر رفتــار تقریبًا 20 درصد 
پاســخ گویان در مدرســه کم و خیلی کم و رفتار 80 درصد 
آنان در مدرســه بیشــتر از کم )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( 

ارزیابی می شود.
ـ بنابر نتایج توزیع درصدی، میانگین نوع لباس پوشــیدن 
نمونه مورد مطالعه 50 اســت، بنابرایــن می توان گفت نوع 
لباس پوشــیدن پاسخ گویان در سطحی متوسط قرار دارد. با 
توجه به دامنه تغییر این متغیر نوع لباس پوشیدن تقریباً 31 
درصد پاسخ گویان کم و نوع لباس پوشیدن تقریبًا 69 درصد 

آن ها متوسط، زیاد و خیلی زیاد ارزیابی می شود.
ـ بنابر نتایــج توزیع درصدی، میانگیــن تفریحات نمونه 
مورد مطالعه 69 اســت، بنابراین می تــوان گفت تفریحات 
پاسخ گویان در سطحی تقریبًا باال قرار دارد. با توجه به دامنه 
تغییر این متغیر تفریحات 10 درصد پاسخ گویان کم و خیلی 
کم و تفریحات 90 درصد آنان بیش از کم )متوســط، زیاد و 

خیلی زیاد( ارزیابی می شود.
ـ بنابــر نتایج توزیع درصدی، ســبک زندگی نمونه مورد 
مطالعه 63/5 اســت، بنابراین می توان گفت ســبک زندگی 
پاسخ گویان در سطحی باالتر از متوسط قرار دارد. با توجه به 
مقدار میانه نمره سبک زندگی نیمی از جامعه 64 و کمتر از 
آن و نیم دیگر از 64 بیشتر است لذا سبک زندگی 5 درصد 
پاســخ گویان کم و خیلی کم و سبک زندگی 95 درصد آنان 

بیشتر از کم )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( ارزیابی می شود.

تحلیل یافته ها
ـ چه رابطه ای بین درک محتوای پیام های رسانه ای 

با رفتار مورد مطالعه با والدین وجود دارد؟
طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون، بین درک محتوای پیام های رســانه ای با رفتار با 
والدین رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی دو متغیر 
(r) برابر 0/203 بوده که بیانگر همبستگی مثبت و متوسط رو 
به ضعیف است؛ به این معنی که هرچه پاسخ گویان نسبت به 
درک محتوای پیام های رسانه ای مهارت بیشتری پیدا کنند 
کیفیــت رفتار آنان با والدین ارتقــا می یابد. به عبارت دیگر، 

اهمیت یافتن انتخاب رســانه  و توجه به نحوه تولید محتوای 
پیام های رسانه ای توأم با داشــتن قدرت تشخیص محتوای 
پیام هــا بر بهبود رابطه نوجوان بــا والدین و نحوه رفتار او در 
منزل تأثیر بســزا دارد. به دلیل اینكه این رابطه در سطح 99 

درصد معنادار است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 
با تفریحات مورد مطالعه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون بین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای با تفریحات 
رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر 
(r) برابر 0/285 بوده که نشانگر همبستگی مثبت و متوسط 
رو به ضعیف اســت، به ایــن معنا که آگاهی از خط مشــی 
رســانه  ها که منجر به استفاده هوشمندانه از رسانه می گردد 
موجب می شــود که نوجوان برنامه های مورد عالقه اش را از 
میان رسانه های مختلف براساس عقاید و باورهایش گزینش 
نمــوده و لذا تحت تأثیر تبلیغات رســانه ای قرار نمی گیرد. با 
عنایت به اینکه از مجموع گویه های ُبعد تفریحات تنها گویة 
وب گردی دارای جهت منفی است افزایش این متغیر در نتایج 
تحقیق نشــان از کاهش حضور نوجوان در فضای آنالین در 
امر واقع دارد. رو به ضعیف بودن شــدت همبستگی در عین 
قابل قبول نمایاندن میزان گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای 
نشان دهنده آن است که عالوه بر سوادرسانه ای متغیر کنترل 
نیز با تفریحات نوجوان رابطه دارد که بر شدت آن تأثیرگذار 
اســت. به دلیل اینکه این رابطه در سطح 99 درصد معنادار 

است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای 
با رفتار مورد مطالعه در مدرسه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرسون، میان دو متغیر تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با 
رفتار در مدرسه رابطه ای معنادار وجود دارد. میزان همبستگی 
دو متغیر (r) برابر 0/350 بوده که بیانگر همبستگی مثبت و 
متوسط است، بدین معنا که انتخاب آگاهانه برنامه ها توسط 
نوجوان براساس آگاهی از محتوای پیام های رسانه و اطالع از 

پويايی ادراكی نوجوان در برابر پيام های 
رسانه ای، و تقليد ناپذيری او از پيام ها، به 

تعالی سبك زندگی وی منجر می شود
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ماهیت پیام ها، ضمن جلوگیری از سردرگمی وی در مواجهه 
با انــواع رســانه ها و پیام های آنان، باعث بهســازی فعالیت 
حرفه ای نوجوان مي شــود و علی رغم شانتاژهای رسانه هایی 
چون تلویزیون های ماهواره ای که ســعی می کنند آیین ها و 
مناســکی چون اقامه نماز را نکته ای منفی در سبک زندگی 
نسل امروز نشان دهند، وی در نماز جماعت مدرسه شرکت، 
بر خالف روح حاکم بر پیام های رســانه ای عصر حاضر مبنی 
بر ترویج خشونت از رفتارهای وندالیستی پرهیز نموده و امر 
مبارکی چون گفت وگو را ابزاری در ســبک زندگی خود قرار 
دهد. نتایج نشــان مي دهد با عنایت به متوسط بودن میزان 
تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای، براي پاسخ گویي در حوزة 
سواد رسانه اي به آموزش هاي الزم نیاز داریم. به دلیل اینكه 
این رابطه در ســطح 99 درصد معنادار ایست قابلیت تعمیم 

به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 
با نوع لباس پوشیدن مورد مطالعه وجود دارد؟

طبق نتایج به دســت آمــده از آزمون ضریب همبســتگی 
پیرســون، میان دو متغیر نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای 
و نوع لباس پوشــیدن رابطه ای معنادار وجــود دارد. میزان 
همبســتگی این دو متغیر (r) برابر 0/256 بود که نشــانگر 
همبستگی مثبت و متوسط رو به ضعیف است، به این معنی 
که عدم وابستگی نوجوان به رســانه ها موجبات عدم تسلط 
پیام های رسانه ای بر وی را فراهم نموده باعث آگاهی نوجوان 
از تأثیرات نامطلوب رســانه ها بر خود می شود. اشراف بر این 
مهم موجب می شود که تبلیغات رســانه های فراملی جهت 
القــای فرهنگ مصرف نتواند خــارج از هنجارهای جامعه بر 
ســبک پوشش نوجوان تأثیر بنهد، لذا نوجوان بدون توجه به 
مقوله مد و نوع پوشش اسطوره های تبلیغاتی غرب به انتخاب 
نوع لباس دســت  زده از پوشــش در مقام دستاویزی جهت 
نمایش خود بهره مند نمی شــود. الزم به ذکر است که منفی 
بودن جهــت گویه های این بعد در نتایــج تحقیق مؤید این 
امر واقع اســت. رو به ضعیف بودن شدت همبستگی در عین 
متوسط بودن میزان نگاه انتقادی اکثریت نمونه  به پیام های 
رســانه ای نشان دهنده آن اســت که عالوه بر سوادرسانه ای، 

متغیر کنترل نیز با این فعالیت فرهنگی رابطه دارد و بر شدت 
آن تأثیرگذار اســت. به دلیل اینكه این رابطه در ســطح 99 

درصد معنادار است قابلیت تعمیم به جمعیت را دارد.

ـ چه رابطه ای بین سوادرسانه ای جامعه موردمطالعه 
با سبک زندگی آنان وجود دارد؟

متغیر مستقل در نظر گرفته شــده سوادرسانه ای است که 
رابطه مثبت و معناداری، در سطح معناداری 99 درصد، میان 
میزان سوادرســانه ای پاسخ گویان و سبک زندگی آنان وجود 
دارد. میزان همبســتگی دو متغیر (r) برابر 0/473 بوده که 
بیانگر همبستگی مثبت و متوسط رو به قوی است. بدین معنا 
که هرچه سوادرسانه ای جامعه موردمطالعه بیشتر شود سبک 

زندگی آن  ها متناسب با هنجارهای جامعه ارتقا می یابد.

نتیجه گیری
در روزگاری که امپراتوری رســانه بر تمامی شئون زندگی 
انســان مسلط شده و هر پیام ارزش و سبک زندگی متناسب 
با خــود را به منصــه ظهور می گــذارد، مخاطــب نیازمند 
سوادرسانه ای است تا قادر شود سبک زندگی القا شده در هر 
پیام را شناسایی کند. از ضرورت های این دوران نیاز به دانش 
و مهارتی متناسب با قرن بیســت ویکم است که مخاطب را 
برای رویارویی با چالش های زندگی در حال تغییر و غیرقابل 
پیش بینی آماده ســازد. با سوادرسانه ای، تسلط فرد در فهم 
خروجی رســانه افزایش یافته به این ترتیب شخص به خوبی 
می داند از رســانه چه می خواهــد و فعاالنه به ارزیابی نقادانه 
محتــوای آن می پردازد تا معنای پیام هایی را که بر ســبک 
زندگی اش اثــر می نهد دریابد. ذکر این نــکات یادآور رابطة 
سوادرســانه ای با سبک زندگی است؛ رابطه ای بسیار مهم که 
تدبر هرچه بیشــتر در آن چگونگی ریل گذاری جهت ارتقای 
سبک زندگی نسل نوجوان را هویدا می نماید. طبق نتایج این 
تحقیق، سوادرسانه ای با ســبک زندگی نوجوانان 15 تا 18 
سالة دبیرستانی منطقة شش تهران رابطه ای مثبت و معنادار 

دارد.
مراد از سوادرسانه ای در این پژوهش درک محتوای پیام های 
رسانه ای، آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، گزینش 
آگاهانه پیام های رسانه ای، تجزیه  و تحلیل پیام های رسانه ای 
و نگاه انتقادی به پیام های رســانه ای است که نتایج تحقیق 
حاکی از ســطح متوسط سوادرســانه ای جامعه موردمطالعه 
اســت. نوجوان امروز به طور کامل با رسانه عجین شده است. 
برای او و هم نســالن او، ارتباطات جزئــی از زندگی روزمره 
محسوب شده و بر این نمط سبک زندگی ای متفاوت را برای 

 از آنچه ديدگاه های پاتر، تامن و هابز بيان 
می دارند می توان گفت مخاطب پيام های 

رسانه ای دارای سوادرسانه ای فردی است
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وی تعریف کرده اســت. تفاوت تنها در نحوه دسترســی به 
رسانه هاست که موجب تعریف نظام های ارزشی مختلف برای 
این گروه می  شــود و این تفاوت در نظام ارزشی، به تفاوت در 
سبک زندگی آنان منجر می شود. فراگیر شدن، تنوع و تلون 
رسانه های جدید همراه با اقتضائاتشان، ارزش های نوجوان را 
تغییــر داده، برخی را حذف و برخی را به نظام ارزشــی وی 
افزوده و در نهایت وی را دچار اســتحاله هویتی کرده است. 
این تغییر در نظام ارزشی قطعًا سبک زندگی وی را دگرگون 
می کند، ســبکی از زندگی که دیگر تنهــا در فضای آفالین 
)واقعی( وجود ندارد. ســبک زندگی نوجوان در دنیای آنالین 
)مجازی( نه تنها ادامه سبک زندگی در دنیای آفالین نیست 
بلکه به شــدت بر آن تأثیر نهاده است. نوجوان در شبکه های 
اجتماعی آنالین گروه های مختص به خود را دارد و این باعث 
می شــود روابطی جدید بین او و هم نسالنش به وجود آید که 

به شدت بر سبک زندگی او در دنیای آنالین اثرگذار است.7
تلقی از ســبک زندگی در این پژوهش بر سازمان اجتماعی 
مصــرف یا رفتار و نگرش های هنجاری و قاعده مند مرتبط با 
مصرف مبتنی اســت. مفهوم مصرف در این تحقیق شــامل 
تمامی فعالیت های اجتماعی است که می توانند برای ویژگی ها 
و هویت موردمطالعه به کار روند؛ لذا بدیهی است که مصرف 
بر پایه نیازهای زیستی و طبیعی موردتوجه نبوده بلکه مصرف 
بر پایه نیازهای اجتماعی و فرهنگی به معنای امری نمایشی 
و یا ابزاری مدنظر اســت. در چارچوب تعریف عملیاتی مزبور 
ســبک زندگی شــامل طیفی از فعالیت های کاری )رفتار در 
مدرســه(، فعالیت های ارتباطی و فرهنگی )تفریحات و نوع 
لباس پوشــیدن( و بازتولید زندگی )رفتار با والدین( اســت. 
نتایج تحقیق نشان از سبک باالی زندگی جامعة موردمطالعه 
داشته نشان می دهد که نوجوان دارای مهارت سوادرسانه ای 
متوسط از ســازمان اجتماعی مصرف متناسب با هنجارهای 
اجتماعی برخوردار اســت. به بیــان دیگر این مهم بیانگر آن 
است که پویایی ادراکی نوجوان در برابر پیام های رسانه ای، و 
تقلیل ناپذیری او از پیام ها با فربه  سازی مهارت مزبور، به تعالی 
ســبک زندگی وی منجر می شــود، لیکن با عنایت به میزان 
شدت روابط متغیرها نباید از تأثیر عوامل زمینه ای غافل شد؛ 
کما اینکه نتایج از شکنندگی شدت رابطه متغیرهای سنجیده 

شده حکایت می کند.
کاتز معتقد است که انتظارات مخاطب از رسانه ها بر مبنای 
ریشه های اجتماعی و روان شناختی تعریف می شود. این امر بر 
دو عامل، یکی پویا دانستن مخاطب و دیگری چند متغیره بودن 
فرایند ارتباط متکی اســت. در این چارچوب مخاطب نیازمند 
خودآگاهی است و میزان ابهام و مناسب دانستن موضوع پیام ها 
با کار و زندگــی وی تعیین کننده میزان تمایلش به رویارویی 

با رسانه برای رفع نیازهای 
شناختی اســت. لذا فرض 
این است که فرد، مخاطبی 
اســت کم وبیــش فعال، و 
در پی محتوایی اســت که 
بیشــترین رضایت را برای 
وی فراهــم کنــد، که این 
درجه از خشنودی بستگی 
به نیازها و عالیق وی دارد 
تانکارد، 1384،  و  )سورین 
ص 426(. آنچــه می تواند 
به تحقق این مسئله یاری 
میزان فهم شخص  رساند، 
از پیام هــای رســانه ای و 
اعوجاج  میزان  تشــخیص 
احتمالی موجــود در پیام 
اســت. به بیــان دیگر بر 
اساس میزان سوادرسانه ای 
مقدار رضایت فــرد از پیام 

تغییر می کند. سیالب اطالعاتی رسانه، شخص را چون غریقی 
در گزینش پیام با دشــواری مواجه می سازد و گاه اعتقادات و 
ارزش هــای او را دچار تناقض نموده و بعضًا با آن ها در تعارض 
قــرار می گیرد و به طور کلی ســبک زندگی فرد را دچار تطور 
ساخته تزلزل را در آن رقم می زند. بر این سیاق برخی خود را 
نیازمند به هماهنگ شدن با پیام های جدید در سبک زندگی 
می دانند و از این رو ویژگی هایی کژتابانه در سبک زندگی آن ها 

رؤیت می شود.
بازبینی نحوه مواجهه با پیام های رسانه بر مبنای مطالعات 
ارتباطــی گواه آن اســت کــه اعمال ممنوعیت و تشــدید 
محدودیت توأم با تمسک به فناوری انضباطی و قفس آهنین، 
توان صیانت از کیان ســبک زندگی نوجــوان را ندارد؛ لذا به 
نظر می رســد تنها راه کار مدبرانه ای که بیش از دو دهه است 
صاحب نظران علم ارتباطات جهت مقابله با هژمونی رســانه 
به آن امید بســته اند اهدای کلید سوادرسانه ای به مخاطب 
است. صاحب نظران این حوزه، سوادرسانه ای را جهت استفاده 

تنوع و تلون رسانه های جديد همراه با 
اقتضائاتشان، ارزش های نوجوان را تغيير 

داده، برخی را حذف و برخی را به نظام ارزشی 
وی افزوده و در نهايت وی را دچار استحاله 

هويتی كرده است
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آگاهانه از محصوالت رســانه ای و تشخیص شیوه فریبکارانه 
برای بازسازی واقعیت، تنها راه مقاومت و محافظت از مخاطب 
در برابر زورمندی رسانه می دانند؛ دانش و مهارتی که محدود 
به زمان و مکانی خاص نبوده و پدیده ای ثابت نیســت، بلکه 
فراگردی اســت مادام العمر که دائمًا در حال دگرگونی است 
به طوری که فرد همواره باید ساختار دانش خود را بر روی این 
پیوستار وسعت بخشد و با استفاده از راه حل های جدید به نقد 

و تفسیر پیام پرداخته و از اطالعات روز دنیا بهره مند شود.
سوادرســانه ای از منظر متخصصان مرکز سوادرســانه ای 
(CML) در پی پاسخ گویی به این پنج سؤال کلیدی است که 
به باور راقم این ســطور، سهم و جایگاه پیام در سبک زندگی 

نقطه عطف آن محسوب می شود:
1. چه کسی پیام را به وجود آورده است؟

2. هدف از ارسال پیام چیست؟
3. چه روش های خالقانه ای برای جلب توجه مخاطب مورد 

استفاده قرارگرفته است؟
4. درک و فهــم ارتباط گیر از پیام چقدر متفاوت از درک و 

فهم سایر ارتباط گیران از همان پیام است؟
5. چه نوع ســبک زندگی، ارزش ها یا دیدگاه هایی در پیام 

گنجانده شده یا از پیام حذف شده است؟
طبق نظریه پاتر کنترل و تســلط بر سوادرسانه ای موجب 
می شود که امکان تمایزگذاری میان واقعیت و آنچه رسانه ها 
تصویر می کنند به دســت آید )سپاسگر 128:1384(. لذا با 
استنباط از دیدگاه پاتر می توان گفت که این دیدگاه در مورد 
ســبک زندگی نوجوان دارای سوادرســانه ای متوسط صدق 
می کند؛ یعنــی همان طور که آزمون هــای آماری و ضرایب 
همبســتگی نشــان داد رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود 
دارد. در عین حال شدت متوسط همبستگی برخی رابطه ها 
نشــان دهنده آن اســت که نظریه مزبور لزومًا در مورد همة 
افراد جامعه نمونه صدق نمی کند. از ســوی دیگر براســاس 
دیدگاه تامن الیه های سوادرسانه ای موجبات توجه مخاطب 
به جنبه های نامحســوس تر رســانه را فراهم نمــوده با این 
مهارت مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب 

ساخت پیام و جنبه های جاافتاده در آن می پردازد )طلوعی، 
79:1391(. لذا با استنباط از دیدگاه تامن می توان گفت که 
این دیدگاه در مورد سبک زندگی نوجوان دارای سوادرسانه ای 
متوســط صدق می کند چرا که آزمون های آماری و ضرایب 
همبستگی نشان داد رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود دارد، 
یعنی نوجوان دارای سوادرسانه  ای متوسط موجودی تسلیم و 
تأثیرپذیر نیست و توان شناخت حقایق و جنبه هایی از پیام 
را که توســط رسانه حذف می شود دارد. در عین حال شدت 
متوســط همبستگی برخی رابطه ها نشان دهنده آن است که 
نظریه مزبــور لزومًا در مورد همه افــراد جامعة نمونه صدق 
نمی کند. هابز نیز توان سوادرسانه ای را مهارت و توانی جهت  
ارزیابی پیام  رســانه ای می داند کــه در اعماق خود به بروز و 
ظهور ســبک های زندگی مستتر در پیام های رسانه ای منجر 
می شود )سپاسگر، 123:1384( که این خود موجبات درکی 
عمیــق از پیام را رقم  زده امــکان گزینش آگاهانه و مخیرانه 
ارزش های موجود در پیام را فراهم می نماید. لذا با اســتنباط 
از دیدگاه هابز می توان گفت که این دیدگاه در مورد ســبک 
زندگی نوجوان دارای سوادرســانه ای متوسط صدق می کند، 
چرا که آزمون های آماری و ضرایب همبســتگی نشــان داد 
رابطه ای مثبت بین دو متغیر وجود دارد، چون نتایج حکایت 
از آن دارد که دانش بیشتر و عمیق تر حاصل از سوادرسانه ای 
مورد مطالعه توانســته است به شناسایی ارزش های آشکار و 
پنهان ناشی از سازمان اجتماعی مبتنی بر مصرف بیانجامد. 
به طور کلی بــا توجه به چارچوب مفهومــی تحقیق و آنچه 
دیدگاه هــای پاتر، تامن و هابز بیــان می دارند می توان گفت 
مخاطب پیام هــای رســانه ای دارای سوادرســانه ای فردی 
است. فعال، خودبیانگر و پرسشگر که علی رغم جریان سازی 
رسانه های اصلی، ســازمان اجتماعی مبتنی بر مصرف را به 

چالش کشیده است.
در ایــن پژوهــش به ســبک زندگی از منظر وبــر و وبلن 
پرداخته شد. از منظر وبر در مقام یکی از تئوری های منتخب 
تحقیق واژه ســبک زندگی برای اشــاره به شیوه های رفتار 
ســخن گفتن، اندیشــیدن و نگرش هایی که مشخص کننده 
قشــربندی اجتماعی مفهوم گروه های منزلت متفاوت است 
به کار رفته اســت )فاضلی، 28:1382(. وبر سبک زندگی را 
معرف قشــربندی اجتماعی و ارزش ها و روش هایی مشترک 
می داند که به گروه احســاس هویت جمعی می بخشد. نکته 
حائز اهمیت در دیدگاه وبر این اســت که ســبک زندگی را 
از جنس رفتار می داند کــه تمایالت آن را هدایت می کند و 
فرصت های زندگی بستر بروز آن را فراهم می نماید )مهدوی 
کنی، 206:1386(. بــه گمان وبر گروه های منزلت از طریق 

 با سواد رسانه ای، تسلط فرد در فهم خروجی 
رسانه افزايش يافته به اين ترتيب شخص به 
خوبی می داند از رسانه چه می خواهد و فعاالنه 

به ارزيابی نقادانه محتوای آن می پردازد تا 
معنای پيام هايی را كه بر سبك زندگی اش اثر 

می نهد دريابد
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سبک زندگی به گروه های مرجع تبدیل می شوند و معیارهای 
قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخالقی را تعریف می کنند )فاضلی، 
30:1382(. لذا با استنباط از دیدگاه وبر این دیدگاه در مورد 
نوجوانان دارای سوادرســانه ای متوســط صدق می کند، چرا 
که نتایج حاصل نشــان دهنده آن است که با افزایش مهارت 
سوادرســانه ای در نمونه موردمطالعه، رفتار مورد مطالعه در 
عین تنــوع در درون یک واحد منزلتی حائز مشــروعیت و 
مقبولیت بــوده می تواند به معیاری برای قضاوت اجتماعی و 

ارزیابی اخالقی تبدیل شوند.
از منظر وبلن نیز ســبک زندگی فــرد رفتارهایی از جنس 
رسوم، عادات اجتماعی و روش های فکری اند و تجلی رفتاری 
مکانیسم روحی، عادات فکری و معرفت شخص مبنای افتخار، 
منزلت و جایگاه اجتماعی تلقی شده و تمامًا محصول ثروتی 
اســت که ثمره کار مستقیم فرد نیســت. در این چارچوب 
هرگونه ثروت برای اینکه بیشــترین شــأن و منزلت را برای 
صاحب اش به ارمغان آورد بایــد خودنمایانه یا متظاهرانه به 
نمایش گذارده شــود. لذا داشــتن ثروت گرچه منبع منزلت 
اســت لیکن نمایش آن افتخارآمیز محســوب می شود و این 
فراغت و مصرف خودنمایانه اســت که در خدمت نشان دادن 
ثروت قــرار می گیرد. در این میان پدیده مد به مدد انگیزش 
اجتماعــی، رفتار رقابت آمیز را تبییــن می کند. الزم به ذکر 
اســت که این پدیده مختص به طبقــات باالی اجتماع بوده 
و در ســطح جامعه توسعه می یابد. هم زمان که این پدیده از 
سوی طبقات پایین تر تقلید می شود طبقات باالتر برای حفظ 
موقعیت اجتماعی خود شیوه ای جدیدتر از الگوهای مصرف 
می آفریننــد. لذا به روز بودن، معیاری اســت که طبقه مرفه 
برای بازتولید جایگاه مســلط خــود تعریف می کند )فاضلی، 
20:1382 و 21(. لذا با اســتنباط از دیدگاه وبلن این دیدگاه 
در مورد نوجوانان دارای سوادرسانه ای متوسط صدق نمی کند 
چرا که نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با افزایش مهارت 
سوادرســانه ای در نمونه مورد مطالعه که از طبقه متوســط 
شهرنشین تشکیل می شوند روند کاهشی مصرف خودنمایانه 
به چشــم می خورد. رو به تقویت بودن شدت همبستگی، در 
عین متوسط بودن میزان این رابطه، نشان دهنده آن است که 
افزایش مهارت سوادرسانه ای می تواند به تقویت هرچه بیشتر 
شدت رابطه بیانجامد. الزم به ذکر است که با بررسی میانگین 
دو نمونه و تعیین برابری واریانس دو جامعه مشخص شد که 
تفاوت میانگین سوادرســانه ای و سبک زندگی به تفکیک با 
جنسیت معنی دار نیســت لذا می توان گفت در این پژوهش 
رابطه ای بین سوادرســانه ای و سبک زندگی با دختر یا پسر 
بودن نمونه و همچنین ســن وی وجود نداشــته و داده های 

تحقیق از همگونی مناسب برخوردارند.

پی نوشت ها

1. www.farhangemrooz.com/print/5363
2. www.jameeirani.ir
3. www.life.shafaqna.com/healthy-community/item/18190
4. www.ricac.ir/print.php?plugin:content.1419
5. www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/
sarshomari90_nahaii.pdf

6. ازآنجاکه نوع این تحقیق اكتشــافي بوده و فرضیه آزما نیســت لذا در این 
پژوهش به جای فرضیه با سؤال هایی فرضیه مانند سروکار داریم.

7. www.shafaqna.com/persian/medias/item/67102
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در حوزة روان شناسی و جامعه شناسی 
تعاريفی متعدد از سبك زندگی ارائه شده 

است. اكثر قريب به اتفاق آن ها سبك 
زندگی را روش زندگی و بازتابی كامل از 

ارزش های اجتماعی، شيوه برخورد، فعاليت ها 
و تركيبی از الگوهای رفتاری و عادات 

مصرفی فرد در زندگی می دانند كه در پی 
فرايند جامعه پذيری به وجود آمده است
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احمد دانشفر 
رئیس گروه برنامه ریزي آموزش منابع انساني وزارت آموزش وپرورش

é فلسفة آموزش هاي ضمن خدمت
è جهــان امروز، جهــان تغییر و تحول اســت و در جهان 
امروزي بــه ندرت روزی بدون نــوآوری می گذرد. در چنین 
شرایطی بیشتر ســازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبیق با 
این شرایط هستند . راه حلی كه موردنظر بیشتر صاحب نظران 
است، آموزش و بهســازی منابع انسانی است. آموزش ضمن 
خدمت یکــی از مؤثرترین ابزارهای مدیــران برای مقابله با 
تغییرات محیطــی بوده و ضامن ارایه مناســب خدمات، به 
خصوص در امر آموزش می باشد. چنانکه این آموزش منظم، 
هدفمند و در راســتای نیازهای واقعی معلمان تدوین و اجرا 
شــود، نه تنها عملکرد آن ها باال می برد، بلکه باعث پیشرفت 
نظام آموزش و پرورش و جامعه هر كشوري خواهد شد. بررسي 
سیر تحول سازمان ها در ممالك توسعه یافته نیز بر این ادعا 
صحه مي گذارد كه رمز موفقیت این سازمان ها، توجه ویژه به 

تحصیالت، بازآموزي و آموزش هاي تخصصي بوده است.
آموزش ضمن خدمت سنتي و لزوم تجدید ساختار آموزشي 
كاركنان امري اســت كه عمومًا با انقالب صنعتي پا گرفت و 
پس از آن توسعه یافت. مرتبه اصلي توجه به آموزش نیروي 
انســاني از زمان موج پیشــرفت هاي عظیم قــرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیســتم شكل گرفت. اگرچه ریشه آن در دهه ها و 
قرون قبل نیز یافت مي شــود. در مجموع باید گفت: آموزش 
ضمن خدمت در قرن بیســتم و در بسیاري از ممالك توسعه 

یافته شكل گرفته، در نیمه دوم نیز نهادینه شد.
در این راســتا و همگام با رویكرد جهاني، توجه به تربیت و 
پرورش سرمایه هاي انســاني بالنده و خالق، و تأثیر بي بدیل 
آن در بهبود كارایي و بهره وري دستگاه ها و تحقق سیاست ها 
و اهداف متعالي نظام تعلیم وتربیت، ضرورت اهتمام مجّدانه 
در برنامه ریزی منسجم توانمندسازی و ارتقاء علمی مهارتی 
کارکنان امری بدیهی می نماید. در ایران نیز مانند بســیاری 
از کشورها، آموزش ضمن خدمت به صورت شاگرد- استادی 
وجود داشــته اســت، دگرگونی های سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــي توجه دولــت را به امر آموزش نیروی انســانی در 
بخش دولتی معطوف کرد. چنان که در تهیه قانون استخدام 
کشــوری مصوب 1345، فصل جداگانه ای بــه امر آموزش 
کارکنان اختصاص داده شــد كه این اقــدام نقطه آغازی در 
امر آموزش نیروی انســانی در سطح گسترده و منظم تلقی 
گردید. در سال هاي پس از پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
ایران به ویژه در ســال هاي اخیر بــا الهام از منویات متعالي و 
رهنمودهــاي ارزشــمند بنیانگذار كبیر انقالب و جانشــین 
ایشان، رهبر معزز و حكیم نظام مقدس جمهوری اسالمی و 

 جايگاه و ضرورت 
 آموزش های ضمن خدمت 
در استقرار پايه دوازدهم

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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تأکیدات مقام عالی وزارت، با توجه به رویکرد برنامه پنجم و 
ششم توسعه به ارتقاء دانش، مهارت، تعمیق مبانی اعتقادی، 
و حركت به سوي جنبش نرم افزاري و نگاه ترمیم، تكمیل و 
ترفیع انتظارات برنامه پنجم كه متفقًا تحقق اهداف سند چشم 
انداز و كســب جایگاه منیع مورد انتظار را رهنمون مي نماید 
كــه مطابق ضوابط نظام جامع كاركنان دولت و در چارچوب 
فصل نهم قانــون مدیریت خدمات كشــوري، ضمن تأمین 
عادالنه فرصت هاي آموزشي و توسعه آن، جذب توانمندي ها 
و سرمایه هاي علمي و اجتماعي و انساني نظام در برنامه ریزي 

خود، مساعي همه بخش هاي مرتبط را طلب مي كند. 
در ایران توانمندســازی و ارتقای شایســتگی های عمومی، 
تخصصی و حرفه ای منابع انســانی وزارت آموزش و پرورش از 
طریق تحصیالت تکمیلی برعهده دانشگاه فرهنگیان و مركز 
برنامه ریزي آموزش منابع انساني آموزش وپرورش نیز متولي 

آموزش های کوتاه مدت و ضمن خدمت معلمان است. 

é روش هاي ارتقاي شایســتگی ها و توانمندی های 
علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان

è بازمهندســی سیاســت ها و باز تنظیم اصــول حاکم بر 
برنامه  درســی، تربیت معلم با تأکید بــر کارورزی و انطباق 
سطح شایســتگی های حرفه ای آنان در سطح ملی و جهانی 
مطابق الگوي برنامة درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی 
سیاست های مناسب برای جذب، تربیت، نگهداشت و ارتقاي 
معلمــان در آموزش وپرورش به شــیوه هاي مختلفي صورت 

مي گیرد كه مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
1. تأمین مدرسي براي معرفي اســاتید به استان ها جهت 

اجراي دوره هاي استاني
2. دوره هاي حضوري استاني
3. دوره هاي متمركز كشوري

4. دوره هــاي الكترونیكــي كــه تقریبًا بیشــتر دوره ها را 
دربرمي گیرد.

یكي از رایج ترین شیوه های آموزشي در کشورهای توسعه یافته 
شیوة غیرحضوری است. روان شناسان معتقدند آنچه فراگیران 
را بیشتر و بهتر به یادگیری تشویق می کند، ایجاد اشتیاق در 
آن ها بــراي حضور در كالس درس و اطمینان دادن به آن ها 
از آزادي عمل در حین فراگیري اســت، به این معني كه اگر 
فراگیر حضور فعــال در كالس را نوعي آزادي تلقي كند این 
آزادي او را به حضور در كالس مشتاق تر می کند. پژوهشگران 
مركز مطالعات آموزشي یونیسف با مطالعه بر روي شیوه های 
مختلف آموزشــي دریافته اند که بهترین شیوه های آموزشي 

عبارت  اســت از: آموزش گروهي، آموزش مستقیم، آموزش 
مســتقل یا غیر وابسته و آموزش تركیبي یا مختلط، انتخاب 
هریك از این شــیوه ها به استقبال فراگیران و توانایي اجراي 
صحیح برنامه آموزشي توسط مدرسان بستگی دارد و بهترین 
مالك براي تشخیص شكست یا پیروزي طرح، راندمان كاري 
و فراگیري فراگیران جهت ارتقای شیوه های جذب، تربیت و 

نگهداشت معلمان در آموزش وپرورش می باشد.
در راســتای تحقق برنامه نقشــه راه اصالح نظــام اداری 
مصوبه شــماره 206/93/560ـ93/1/20 شورای عالی، مبنی 
بر توســعه دولت الکترونیک، تدوین و استقرار آموزش نظام 
جامع کارکنان در بســتر فناوری اطالعات )موضوع طراحی 
و راهبــری اجرای آموزش مدیران و کارمندان دســتگاه های 
اجرایی در چارچوب تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 
برنامه ریــزی آموزش  206/93/7740ـ939/6/10(، مرکــز 
منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش با توجه به رویکرد مورد 
تأکید بر اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات 
و ارتباطات، با هدف افزایش اثربخشــی آمــوزش، بهره وری 
سازمان، حذف واسطه ها از تدریس و ارسال پیام اصلي مؤلف 
به فراگیران با كمترین هزینه طی مراحل قانونی، نســبت به 

برگزاری دوره های الکترونیکی اقدام نموده است. 

é ضرورت و اهمیت آموزش هاي ضمن خدمت
è پیشــرفت و بالندگی هر کشوري به انسان های آن کشور 
بستگی دارد و پیشرفت همه جانبه بدون داشتن انسان هایی 
فرهیخته و نیروی انســانی کارامد و با دانش ممکن نیست. 
بنابرایــن یکی از عوامل مهم  توســعة اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی گسترش همه جانبة آموزش و تربیت نیروي انسانی 
متخصص و کارآمد می باشد. تحوالت فزاینده در زمینة دانش 
و تکنولــوژي، نیازهاي آموزشــی جدیدي را براي مشــاغل 
مختلف به وجود می آورد که تحصیالت رســمی و دانشگاهی 
به تنهایی پاســخگو نبوده و در نتیجــه به انواع دیگرآموزش 
از جمله آموزش ضمن خدمت نیاز می باشــد. آموزش ضمن 
خدمــت در حقیقت دانش جدیدي را در ســبد آموزش هاي 
قبلی دانش آموختگان قرار داده و آنان را به همراه پیشــرفت 

يكی از رايج ترين شيوه های آموزشی 
در كشورهای توسعه يافته شيوة 

غيرحضوری است
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علوم و فنون پیش می برد. توسعة آموزش ها در بهبود کیفیت 
نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جاي می گذارد. از طرف 
دیگر آموزش معلمان به عنوان کلید طالیی توســعه یکی از 
عوامل اصلی و ارکان مهمی اســت که آموزش و پرورش و در 
یك كلمه »كشــور« را به پویایی و نهایت کارایی و اثربخشی 

می رساند.
درخصوص ضرورت و اهمیت توســعة آموزش الكترونیكي 
نیز باید گفــت: اولین ضرورت روند روزافــزون تكنولوژي و 
تأثیرگذاري آن بر همه حوزه ها به خصوص حوزة آموزش است. 
ما در ســال های اخیر شاهد این هســتیم كه نقش ابزارهاي 
فّنــاوري در آموزش تغییر یافتــه و این ابزارها به جاي اینكه 
وسیله ای براي آموزش باشند خود فرایند آموزش را هدایت و 

مدیریت می نمایند.
ضرورت دوم لزوم تحقق بخشــیدن به شعاِر محورِي برنامة 
چهارم یعني جامعة دانایي محور است، چرا كه براي رسیدن 
به یك جامعه مبتني بر دانایي نیازمند اســتفاده از ابزارهاي 
نوین فناوري هستیم؛ لذا توســعه دوره آموزش الكترونیكي 
به عنوان قدمي براي رســیدن به شــعار نهایي برنامه چهارم 

مدنظر قرار مي گیرد.
ضرورت ســوم مقتضیــات زندگي امروزي اســت. ما براي 
زندگي در دنیاي كنونــي نیازمند آموزش وپرورش مبتني بر 
دانایي، تحقیق و نوآوري هســتیم و فناوري اطالعات در این 

زمینه به ما کمک می کند.
آخرین و مهم ترین ضرورت، توجه به هدف نهایي IT یعني 
توسعه پایدار می باشد. اولین اقدام براي نایل آمدن به توسعه 
پایدار، ارتقاي كیفي نیروي انســاني است كه بدین منظور از 
یک ســو باید از فناوری های اطالعات در فرایند آموزش بهره 
جســت و از سوي دیگر از روش های نوین آموزشي و نهایتًا از 
سیستم های مدیریت یادگیري نوین استفاده نمود تا توسعة 

پایدار كه هدف نهایي IT است، تحقق یابد.

é پیشــینة آموزش هاي الكترونیكــي در ایران و 
آموزش وپرورش 

تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره گیری از 
ابزارهای کمک آموزشی سمعیـ  بصری شامل نمایش اسالید 
و فیلم های آموزشی در کالس درس باز می گردد. پس از آن 
تلویزیون آموزشی ملی ایران رسمًا به امر آموزش همگانی از 
طریق این رسانه در سراسر کشور پرداخت. دانشگاه ابوریحان 
بیرونی در ســال 1350 شمسی برای نخستین بار نسبت به 
ارائــه آموزش های از راه دور، به صورت مکاتبه ای در هشــت 
رشــته تحصیلی اقدام کرد ولي از سال 1359 تا سال 1366 
هیچ اقــدام دیگري درخصوص آمــوزش از راه دور در ایران 

صورت نگرفت. 
 در پایان دهه هفتاد، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه 
تهران قرار گرفت و طرح هایی تحت این عنوان آغاز شــد. در 
ســال 1380 سایت دانشگاه مجازی دانشگاه تهران با ارائه نه 
درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی و از نیم سال 
اول تحصیلی همان سال بهره برداری شد. در همان سال وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری از تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد 
که تحت نظر آن وزارت، ولی به صورت مؤسســه غیرانتفاعی 
نوع اول در سراسر کشــور خدمات آموزش ارائه خواهد داد. 
به دنبال آن تعدادی از دانشــگاه ها اعالم کردند که راه اندازی 
آمــوزش الکترونیکی را جــزء برنامه های خود قــرار داده اند 
و تعــدادی دروس را به صورت تک درس برای دانشــجویان 
حضوری خود ارائه کرده اند. اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها در 
اســتفاده از روش یادگیری الکترونیکی، آموزش وپرورش که 
وظیفه اصلي تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان را در كشــور 
برعهده دارد، فعالیت هایی را در این زمینه شــروع کرد و در 
حال حاضر نیز تعدادی زیادي از مؤسســات خصوصی از این 
روش آموزشي بهره مي گیرند و در تهیه محتواي الكترونیكي 

یاریگر آموزش وپرورش هستند. 
به صورت رســمي  دوره های الكترونیكي از سال تحصیلي 
1395ـ  1394 به صــورت پایلــوت در دو درس مربــوط به 
رشته كامپیوتر شروع شد. در آن ســال حدوداً 14 هزار نفر 
در این دو درس شــركت كردند. بــا عنایت به جامعة آماری 
 ،)Itms همکاران فرهنگی )بیش از یک میلیون نفر در سامانه
آموزش وپرورش توانسته اســت در سه سال گذشته بیش از 
50 میلیون نفر ـ ســاعت از طریق آموزش الکترونیک دوره 
آموزش ضمن خدمت برگزار نماید و برنامه آموزش ســاالنة 
مدیران، کارمندان و معلمان، بر اساس الزامات و اولویت نیاز 
سازمانی، از مجموعه دوره های مصوب، انتخاب و با هماهنگی 

روند روزافزون تكنولوژی و تأثير آن بر 
همة حوزه ها، تحقق بخشيدن به شعارمحوری 

برنامة چهارم، و توجه به هدف  نهايی 
IT ضرورت و اهميت توسعة آموزش 

الكترونيكی است
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حوزه های پیشــنهاددهنده )ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، معاونت ها و دفاتر وابسته و...( و تأیید شورای عالی 
آموزش وپرورش )در خصــوص کتاب های جدیدالتألیف(، در 
چارچوب سیاست ها، ضوابط و مالحظات اجرایی آموزش های 
کوتاه مدت )موضوع بخشــنامه 43263ـ95/3/22(، با رعایت 
نســبت آموزش های تخصصی به عمومی، برگزار می گردد و 
در راســتای برنامه های تکلیفی )برنامه های جدید درسی( و 
الزامــی، این مرکز و اداره کل آموزش وپرورش اســتان ها، در 
سال های گذشــته به ویژه در ســال 1396، عالوه بر اجرای 
دوره هــای حضوری تخصصــی مربوط به تأمین مدرســی 
کتاب های تازه تألیف پایه یازدهم که به شــیوه کشــوری و 
اســتانی )با تلفیقــی از اجرای حضــوری و الکترونیکی( در 
سراسر كشــور کشــور، برگزار نموده، دوره های پیشنهادی 
دفاتر و ســازمان های وابسته به وزارت آموزش وپرورش را که 
در راســتای شرح وظایف و رشته شــغلی کارمندان )اعم از 
عمومی و تخصصی(، طراحی شده، پس از طی فرایند تصویب 
در کارگروه برنامه ریزی ســرمایه انسانی بر اساس 80 درصد 
شــاخص ســرانه آموزش های تخصصی و 20 درصد عمومی 
اجرا نموده اســت؛ بدیهی است دوره های آموزشی، متناسب 
با نیاز شــغلی معلمان و در چارچوب نظام آموزش کارمندان 
دولت برنامه ریزی و اجرا می شود. هر ساله براساس الزامات و 
با رعایت اولویت نیاز کارمندان )مطالب مشــاغل اختصاصی 
فرهنگیان(، در چارچوب فرایندهای قانونی از طریق ســامانه 
Itms نیازسنجی دوره های آموزشی صورت می گیرد. در سال 
تحصیلــي 1396 ـ 1395 نیز در 15 شــاخه فني و حرفه ای 
حدوداً 150 هزار نفر شرکت کردند و در سال تحصیلي 1397 
ـ 1396 نیز با 41 عنوان درس، در تمام شاخه های تحصیلي، 
حدوداً 400 هزار فراگیر در آموزش های الكترونیكي آموزش 

دیدند.
تاکنون براي 16 درس فني وحرفــه ای پایة دهم، 12 درس 
فني وحرفه ای پایة یازدهم، 29 درس شاخه نظري پایة یازدهم و 
بیش از 15 عنوان دوره آموزشي تخصصي و عمومي، با همكاري 
سایر معاونت هاي آموزش وپرورش، آموزش الکترونیکی انجام 
شده است. در حال حاضر که خردادماه سال 97 است. 3 دوره با 
نام های »بهداشت روان«، »مدرسة آماده« و »در پرتو عبادت« 
در حال اجرا اســت كه بیش از 600 هــزار نفر در این دوره ها 
آموزش مي بینند. ان شاءاهلل در آینده شاهد برگزاری دوره های 
بیشــتر به شــیوه الکترونیکی خواهیم بود که در نهایت برای 
بهره وری کامل از آموزش ها ضمن خدمت به ســمت برگزاری 

کامل دوره ها به شیوة الکترونیکی خواهیم رفت.

شــایان ذکر اســت پس از اجرای هر دوره آموزشی نیز، در 
چهار حوزه محتوای آموزشی، شیوه آموزش، نحوه اجرا و نوع 
پشتیبانی از فراگیران دوره نظرسنجی می شود. نتایج حاصل 
از نظرسنجی شرکت کنندگان در خصوص دوره های آموزشی 
ســال 1396 گویای نظر مثبت بیــش از 85% از فرهنگیان 

می باشد.

é میزان استقبال مخاطبان از برگزاري آموزش هاي 
الكترونیكي 

è ارزیابي های ما از دوره در چهار مرحله صورت می پذیرد:
1. نظرســنجی از دوره كه شــامل 12 محور است )ابزار و 
نرم افزارهای به كار رفته، لینك منابع آموزشــي، زمان بندی 

مناسب و ...(
2. رضایت از مدیر دوره و ادارة آن

3. كیفیت آموزش مدرسان
4. كیفیت پاسخگویي و پیگیري كاركنان مركز مجري

با توجــه به نظرســنجی های انجام شــده از فراگیران در 
زمینه های فوق الذکر تقریبًا 0/75 آن ها از برگزاري دوره ها به 
شیوة الكترونیكي رضایت داشته اند و خواستار ادامه مسیر از 

این طریق بوده اند.

é مزایا و معایب آموزش هاي ضمن خدمت حضوري 
و  الكترونیكي 

مزایاي آموزش هاي حضوري
1. آموزش چهره به چهره و رودر رو با مؤلف 

2. انجام كار عملي در حضور استاد
3. رد و بدل تجربیات در كالس و زنگ هاي تفریح در تعامل 

با یكدیگر و برقراي ارتباطات دوستانه
4. پیگیري منظم مطالب در یك بازه كوتاه زماني

5. با توجه به بازه زماني كوتاه انگیزه افراد براي درك مطالب 
بیشتر خواهد بود

معایب آموزش هاي حضوري
1. آموزش تعداد كم افراد در یك بازه زماني 

كاهش اتالف وقت و هزينه و افزايش تعداد 
فراگير از مزايای مهم دوره های الكترونيكی 

است
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2. عدم تمركز صد در صدي افراد و مدرس جهت اســتفاده 
بهینه از زمان آموزش 

3. عدم تكرارپذیري آموزش ها
4. عدم ثبت و ضبط صد درصدي آموزش ها جهت انتقال به 

فراگیران استاني 
5. ورود سلیقه افراد به آموزش استاد جهت انتقال به سایر 

فراگیران استاني 
6. هزینه بسیار زیاد دوره هاي حضوري 

7. با توجه به زمان حضور مشــخص باعث عدم حضور افراد 
واجد صالحیت بخشنامه به كالس هاي حضوري وجود دارد 
مثاًل اگر قرار اســت فرد شماره یك استان به كالس ها بیایید 

معمواًل افراد دوم و سوم استان حضور پیدا مي نمایند. 
8. كم عالقه بودن افراد براي حضور در كالس هاي حضوري 
با توجه به كمبود امكانات رفاهي، عدم زدن ابالغ مأموریت و 

عدم پرداخت حق ایاب و ذهاب به افراد شركت كننده. 
9. بــا توجه به تعداد زیاد كالس هــا نمي توان بر روي روند 
اجرایي آن ها نظارت كامل داشت و میزان نظرسنجي معمواًل 

به 20 % كاهش پیدا خواهد كرد.
10. عدم وجود پرســش و پاســخ براي همكاران استاني با 

مؤلف. 

مزایاي آموزش هاي الكترونیكي 
در خصوص مزایای اجرای دوره هــای الکترونیکی، باید به 
این نکته اشــاره گردد که با افزایش کیفیت آموزش، کاهش 
هزینه ها بسیار چشمگیر بوده است و در این راستا می توان به 
اجرای الکترونیکی دوره های مربوط به کتاب های جدید التألیف 
پایه دهم و یازدهم قبل از شــروع ســال تحصیلی 95 و 96 
اشاره نمود. برقراری ارتباط مستقیم مؤلف و فراگیر و اولویت 
شیوه های فعال آموزشی در این شیوة آموزش، اهداف آموزش 
مبتنی بر فناوری اطالعات را پوشــش می دهد، عالوه بر این 
با توجه به اینکه در کالس های حضوری محتوای ارائه شــده 
توســط مدرس به طور کامل قابل انتقال به آینده نمی باشد. 
در این شیوة آموزشی تولید محتوای الکترونیکی )تولید فیلم 
فایــل و ...( صددرصد قابل نگهداری بوده و بدون محدودیت 
مکانی و زمانی برای فراگیران قابل دسترســی و بهره برداری 
می باشــد. در ذیل نیز به برخــی از مزایا و معایب اجرای 

دوره های الکترونیکی اشاره می شود:

è مزایا:
 1. كاهش هزینه های آموزشــی، ایاب و ذهاب و تسهیالت 

كارگاه یا ابزارهای دوره آموزشی؛
2. كاهش اتالف وقت كارآموز؛

3. آموزش تعداد زیادی كارآموز در مدت كوتاه؛
4. كاهش مشكالت اداری ناشی از انجام مراحل ثبت نام؛

5. بهره مندی حجم كثیری از كارآموزان از آموزش به موقع 
با دست یابی به دوره ها یا برنامه های آموزشی آنالین از راه دور؛
6. افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطالعات؛
7. وجود سیستمی جهت اندازه گیری و ارزیابی آموزشی؛

8. ارائه قوی تر عناصر گرافیكی مانند استفاده از هنر، نمودار 
یا عكس؛

9. وجود اتاق های گپ و ابزارهای اشــتراكی دیگر که باعث 
افزایش حضور فعال فراگیر می شود؛

10. امــکان تهیه كلیه مواد مکمل آموزشــی بدون نیاز به 
مراجعه به كتابخانه.

è معایب:
1. در این شــیوه امکان تعامل حضوری اســتاد و فراگیران 
فراهم نیست که البته این در دوره های كتب تازه تألیف پایه 
یازدهم با برگزاري کالس های حضوری رفع اشــکال بســیار 

کم رنگ تر شد.
2. بعضی هــا در مناطــق محروم ســرعت شــبکه را کم 
می دانستند كه این اشکال هم با انتخاب خطوط پرسرعت تر 
و با قرار دادن سرورهای کامپیوتری در شهرستان های بزرگ 
از طریق ســامانه Emooc بهبود پیدا كرد. ضمنًا اگر به روند 
افزایش سرعت خطوط اینترنت و توسعة جهانی بیندیشیم هر 

روز این مسئله کم رنگ تر می شود.
3. برخی مؤسســات آموزشــی براي اولین بار بود كه این 
دوره هــا را مدیریت می کردند كه البته توصیه ما آن اســت 
که تمام مؤسســات از استانداردهایی كه براي فرایند آموزش 

الكترونیكي نوشته شده است استفاده نمایند.
4. ممکن است در ضمن کار مشکالت فنی یا غیره به وجود 
آید. البته هر کار بزرگ و برای نخستین بار ممکن است دچار 
اشــکاالتی باشد که قطعًا ســریعًا رفع می گردد، ولی در این 
موضوع حداکثر کیفیت و استانداردهای جهانی مدنظر مركز 
برنامه ریزی، آموزش منابع انســاني و فناوري اطالعات بوده 

است.
5. عدم اســتفاده از مراكز آزمون بــه دلیل نبود بودجه نیز 
باعث شده بود كه كیفیت برگزاري آزمون ها نیز زیر سؤال رود 
كه باید در بودجه های آتي براي برگزاري دوره های جدید این 

امر نیز لحاظ گردد.

عدم شناسايی افراد در فرايند و زمان 
برگزاری آزمون بزرگ   ترين چالش 

دوره های الكترونيكی است
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چالش هــاي اجراي آموزش هــاي ضمن خدمت   é
الكترونیكي و راهکارهای رفع آن

è بزرگ ترین چالش عدم شناســایي افراد در فرایند و زمان 
برگزاري آزمون اســت. بــا توجه به اینكه افراد ســودجو در 
این زمینه بســیار فعالند مي توان با افزایش مراحل آزمون و 
تقسیم نمرات به آیتم های گوناگون ازجمله پرسش و پاسخ، 
ارائه تكالیف متعدد و ... تا حد زیادي جلوي این نوع تخلفات 
را گرفت.براي افزایش ضریب امنیت مراكز آزموني راه اندازی 

كرد تا بحث تقلب در این دوره ها تقریبًا به صفر برسد.

é رویكرد اصلی آموزش وپــرورش ایران در اجراي 
آموزش هاي ضمن خدمت الكترونیكي 

è رویکرد آموزش وپرورش نسبت به آموزش هاي الكترونیكي 
ابعاد متنوعی دارد، از جمله:

1. توســعه و تعمیق تولید محتواي الكترونیكي در وزارت 
آموزش وپرورش؛

2. ایجاد زمینه اســتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
فرایند یاددهيـ  یادگیري؛

3. ترغیــب معلمان و فراگیــران به اســتفاده از محتواي 
الكترونیكي در فرایند یاددهيـ  یادگیري؛

4. ایجاد زمینه های مناســب براي شناســایي و توســعه 
توانمندی هــای معلمــان و فراگیران و مدرســان در تولید 

محتواي الكترونیكی؛
5. توســعه و گســترش فرهنگ اســتفاده از فناوری های 

اطالعات در بین معلمان؛
6. كسب تجربه عملي كار در محیط آموزش الكترونیكي.

é توصیه های كاربردي براي حضور مؤثر معلمان در 
آموزش هاي ضمن خدمت الكترونیكي

è توجه به یكي از مهم ترین بخش های ســامانه قســمت 
مدیریت آزمون اســت که در آن سؤاالت به صورت تشریحی، 
چهارگزینه ای و چندگزینه ای در نظر گرفته می شود. جزئیات 

برگزاری آزمون ها باید به شرح زیر است:
الــف. آزمون آنالین و در یک بازه زمانی محدود در ســطح 

کشور؛
ب. آزمون چندمرحله ای و در بازه زمانی نامحدود در سطح 

کشور؛
پ. سؤاالت به صورت چندگزینه ای و چرخشی انجام خواهد 
گرفت؛ ضمنًا قبولي دوره در صورتي مورد پذیرش خواهد بود 
كــه فراگیر مراحل زیر را طي کرده و حداقل نمره را كســب 

نموده باشد:
ـ آزمون هاي میان دوره

ـ آزمون پایاني
ـ فعالیت پرسش و پاسخ و رفع اشكال

ـ ِصرف شركت در آزمون نمرة پایاني را تشكیل نخواهد داد، 
بلکه فراگیر می بایست در تمامي آزمون ها و فعالیت های دوره 

شركت کند.
ـ در خصوص سؤاالت تشریحي نیز می توان از نرم افزارهای 
خاص و با اســكن نمودن اوراق فراگیران نسبت به تصحیح و 

سرعت در اعالم نتایج استفاده نمود.
این مرکز و آموزش وپرورش اســتان ها ضمن فراهم ســازی 
زمینه هــای الزم در جهــت نظــارت دقیق تر بــر مراکز و 
مؤسســه های مجری دوره هــای آموزشــی الکترونیکی، از 
فراگیران و معلمــان  محترم انتظار دارد، با همکاری و ایجاد 
فضایی سالم و رقابتی در فضای مجازی دوره های آموزشی و 
آزمون ها، بتوانند از هرگونه تخلف و دخالت ســودجویان، در 
ارتقاء کیفیت آموزش های الکترونیکی جلوگیری کنند امید 
است از طریق دریافت بازخوردها و ارائة پیشنهادهای ارزنده و 
سازنده همکاران گرانقدر شاهد نتایج مطلوب در برنامه ریزی و 

اجرای کیفی دوره های آموزش ضمن خدمت باشیم.

پيشرفت و بالندگي هر كشوري به انسان هاي 
آن كشور بستگي دارد و يكي از عوامل 

مهم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
گسترش همه جانبة آموزش و تربيت نيروي 

انساني متخصص و كارآمد است
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علم وهنر ياددهي-يادگيري

دکتر نیره شاه محمدی
عضور هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

جلوه های آموزه های 
اسالمی درکتاب 
مديريت خانواده 
و سبک زندگی

خانواده مهم ترین نهاد تأثیرگذار در رشــد و شکوفایی افراد 
خصوصًا نســل جوان جامعه اســت. توجه به این نهاد و ارائة 
شیوه های مدیریت در ادارة آن، با توجه به سبک زندگی ایرانی 
ـ اســالمی، از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است. ازدواج و 
تشکیل خانواده نیز به عنوان ضرورتی زیستی، روانی و اجتماعی، 
ابزار مناســبی برای دســت یابی به زندگی متعادل محسوب 
می شــود. امروزه با وجود مشکالت فراوانی که خانواده ها با آن 
روبه رو هستند. سؤاالتی از این قبیل که: فرهنگ غنی اسالمی 
درخصوص مسئله مدیریت خانواده چه راهکارهایی ارائه می دهد 
و چگونه می توان این راه ها را در زندگی پرهیاهوی بشر امروزی 
به کار بست و این اصول و روش های مدیریت خانواده با رویکرد 
اسالمی ـ ایرانی چیســت مطرح است. در پاسخ به سؤال های 
مطرح شده و برای آشناسازی نسل جوان برای تشکیل، تداوم و 
استحکام بنیان خانواده براساس سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی 
درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی 
دوره متوسطه در تمام رشته ها و برای تمام دانش آموزان اضافه 
شده است1 که جهت آشنایی دانش آموزان با ویژگی ها، نیازها و 
وظایف خانواده در چارچوب ارزش ها و معیارهای اسالمی تدوین 

و آموزش داده می شود.2

کلیدواژه ها: ســبک اســالمی ـ ایرانی، مدیریت و سلوک 
مناسب خانواده، ارزش ها و معیارهای اسالمی، نیازها و وظایف 

خانواده

زندگی خانوادگی
خانواده کوچک ترین نهاد اجتماعی است که با ازدواج یک زن 
و مرد شــکل می گیرد و با تولد فرزندان تکمیل می شــود. این 
نهاد از نظر اســالم دارای جایگاه ارزنده ای اســت، از این رو باید 
براســاس دستورهای دینی شکل گیرد و تعالی یابد. در صورت 
عمل به توصیه های اســالمی و شناخت وظایف و مسئولیت ها 
می توان سعادت همة افراد خانواده را انتظار داشت. در فرهنگ 
اســالمی، خانواده پناهگاه دو رکن اصلی آن یعنی زن و شوهر 
اســت، زیرا نیازهای جسمانی و عاطفی هر دو را به شکل سالم 
تأمین می کند. با تولد فرزندان و گسترده شدن مهر مادری در 
خانه صفا و صمیمیت افزون می شود و روابط بین زن و شوهر، 
والدین و فرزندان و فرزندان با یکدیگر و... تحکیم می شــود. در 
هر یک از این روابط، رفتارها و انتظارهایی پدید می آید که همه 
باید براساس توصیه های اسالمی باشد تا تعالی افراد را به دنبال 
داشــته باشد. نکته مهم در زندگی، مسئویت ها و وظایف پدر و 
مادر در برابر اعضای خانواده است. والدین مهم ترین مسئولیت 
را در سعادت و شــقاوت خود و فرزندان بر عهده دارند. تالش 
هر یک از اعضا برای انجام وظایف خود بر کارکردهای خانواده 
تأثیرگذار است. پدر، تالش می کند که با کسب درآمد وضعیت 
رفاهی را بهبود بخشد، ضمن آن که در تربیت و آموزش فرزندان 
نیز مسئولیت دارد. از سوی دیگر نیازهای عاطفی و جنسی زن 
و شوهر هم در سایه خانواده تأمین می شود. در خانوادة اسالمی 
اعضای خانواده می کوشــند که این مســئولیت ها و وظایف را 

براساس ضوابط شرعی و اخالقی و سبک اسالمی انجام دهند.
در قرآن کریم تأکید ویژه ای به تشــکیل خانواده شده است؛ 
چنان که در آیاتی صراحتًا به ازدواج توصیه شده است برای مثال 
خداوند ضمن ترغیب افراد به ازدواج، به بی نیاز شدن آن ها وعده 
داده است.3 همچنین قرآن کریم از موهبتی عظیم که براساس 
هر خانواده ای را تشکیل می دهد خبر داده و آن عبارت است از 

موّدت و دوستی بین زن و مرد4. 
همین محبت و الفت اســت که در آغاز خانواده را می ســازد 
و همســران را در تحمل سختی ها و مشــکالت زندگی مدد 
می رســاند. پیامبر اکرم)ص( نیز در این زمینه می فرماید: »در 
اســالم هیچ بنایی در نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست«. 
بنابراین تشکیل خانواده براســاس سبک اسالمی و مبتنی بر 

فرهنگ ایرانی امری مهم و مقدس است.

سبک زندگی اسالمی
ســبک زندگی ناظر به رفتاری اســت که افــراد، کنش ها و 
واکنش های اجتماعی خویش را براســاس آن انجام می دهند؛ 
به عبارت دیگر سبک زندگی شیوة خاصی از زیستن است که 
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به یــک فرد، خانواده یا جامعه با هویت ویژه اختصاص دارد. بر 
این اساس می توان سبک زندگی اسالمی را چنین تعریف کرد: 
»شیوه ای از زندگی اجتماعی که همه یا بیشتر مسلمانان یا گروه 
مؤثری از جامعه اســالمی به آن عمل می کنند و در رفتارشان 
منعکس می شود« )مصباح یزدی، 1384( این شیوه برگرفته از 

توصیه های قرآنی و گفتار یا رفتار معصومان است.
انســان در زندگی، در معرض کارهای مختلف قرار می گیرد. 
چگونگی انجام، اولویت بندی و هدف گذاری آن ها از موضوعاتی 
است که می توان براســاس آموزه های اسالمی برای آن موارد، 
راهکارهای عملی شناســایی کرد و مــردم را به آن موضوعات 
عــادت داد. این امور به مرور زمان ســبک رفتاری آنان قلمداد 
شده و جامعه اسالمی براساس آن سبک شناخته می شود. سبک 
زیستن در مقوالت مختلف شخصی )مانند اوقات فراغت، عالیق 
شــغلی، ســالیق هنری و...( و زندگی اجتماعی )مانند زندگی 

خانوادگی، زندگی سازمانی، حکومت دار و...( جریان دارد.

کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی
براســاس هدف عملیاتی شــماره 4 ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش، بــرای ارتقای دانش، تغییــر نگرش و ایجاد 
مهارت های الزم در بین نسل جوان در جهت تشکیل، تداوم و 
استحکام بنیان خانواده براساس سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی 
درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده برای دانش آموزان پایه 
دوازدهم )دورة دوم متوسطه( در تمامی رشته ها در نظر گرفته 
شــده اســت تا از این طریق آن ها با ویژگی ها، نیازها و وظایف 

خانواده در چارچوب ارزش ها و معیارهای اسالمی آشنا شوند.
برای جامة عمل پوشاندن این هدف، حوزة تربیت و یادگیری 
آداب و مهارت هــای زندگی و بنیان خانواده برای دســتیابی 
دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه طراحی شــده است که 
آموزش های مرتبط بــا آداب و مهارت های زندگی و خانواده را 
بــه دانش آموزان ارائه می دهد تــا از طریق آن ها فرصتی برای 
به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی و متناسب 
با تفاوت های فردی و شــرایط و مقتضیــات محلی، برای ورود 
آگاهانه و مسئوالنه به زندگی خانوادگی و اجتماعی پیدا کنند. 
در ایــن حوزه دانش آموزان شایســتگی های الزم را برای خود 
مدیریتی در اداره امور خانوادگی و اجتماعی پیدا کنند. در این 
حوزه دانش آموزان شایستگی های الزم را برای خود مدیریتی در 
اداره امور روزمرة زندگی، شامل آداب معاشرت، آداب معیشت، 
مدیریت زمان، عمل به وظایف و مهارت های خانوادگی، آمادگی 
برای تشکیل خانواده و ایفای نقش پدر و مادری در دانش آموز 

پیدا می کنند )سند برنامه درسی ملی، 1390(.

ساختار کتاب
این کتاب اهداف کلی زیر را دنبال می کند:

ـ آشنایی دانش آموزان با معیارهای دینی، اخالقی، و هنجارهای 

زندگی  ســبک  اجتماعی 
اسالمی ـ ایرانی در حیطة 

خانواده؛
و  دانــش  ارتقــای  ـ 
مهارت هــای دانش آموزان 
در زمینة تشکیل، تداوم و 
ایفای  و  خانواده  استحکام 

نقش و تدبیر معاش؛
ـ ایجــاد توانایی تحلیل 
در  دینــی  آموزه هــای 
دانش آموز و الگوگیری او از 
پیامبر)ص(  زندگی  سبک 
و ائمــه اطهار بــه منظور 
ارائــة روش هایــی بــرای 
و  خانــواده  تحکیم  حفظ 
والدینی  مســئولیت های 
زندگی  یــک  داشــتن  و 

سعادتمند.
بــا توجه بــه هدف های 
کلی فوق، شایستگی هایی 

که دانش آموزان با مطالعه این کتاب الزم اســت کسب کنند 
عبارت اســت از: شایستگی های قبل از ازدواج، شایستگی های 
حین ازدواج و شایســتگی های پس از ازدواج. این شایستگی ها 
از طریق مسئله یابی، کاوشگری و آینده نگری دربارة خانواده و 

سبک زندگی به دست می آید.
این کتاب ســه ایدة کلیدی، یعنی ازدواج بــا آمادگی اولیه، 
مهارت ها و نگرش های تشکیل خانواده، و خانوادة پایدار و سالم 
را دنبال می کند. ایده های یاد شده در قالب مفاهیم اساسی مانند 
اهمیت ازدواج و آمادگی های قبل از آن، آشــنایی های قبل از 
ازدواج و حفاظت از خود؛ تفاوت های روان شــناختی مرد و زن 
و درک متقابل آن هــا از یکدیگر، ازدواج به هنگام و معیارهای 
انتخاب آگاهانه همســر، حقوق و تکالیف همســران و ســایر 
اعضای خانواده، نقش و روابط اعضای خانواده، خانواده متعالی، 
فرزنــدآوری و فرزندپروری، چالش هــای ازدواج و تهدیدهای 
خانواده و شیوه های مواجهه با آن ها، اقتصاد و معیشت خانواده 

در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی تجلی پیدا می کنند.
در تدوین محتوای این کتاب تالش شــده اســت فعالیت ها 
به گونه ای طراحی شــوند که مهارت های اساســی شــامل: 
خودآگاهی، خویشتنداری، کاربرد فنون انتخاب و تصمیم گیری،  
پرسشگری و کاوشــگری مستمر در مسائل مرتبط با خانواده، 
تحلیل و به کارگیری روش های حل مسئله و تعارض، پیش بینی 
پیامدهای انتخاب ســبک زندگی سالم و ناسالم، ایفای نقش و 
مســئولیت پذیری در خانواده، رعایت حقوق یکدیگر، برقراری 
ارتباط مناســب و مؤثر با اعضای خانــواده و دیگران، مدیریت 
هزینه و مصرف، هدف گزینی و برنامه ریزی در مسائل خانوادگی 
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در دانش آموزان ایجاد شود.
مفاهیم و مهارت های اساسی برای دختران در واحد مرتبط با 
آنان در 3 بخش و 10 درس با عناوین: نقش دختر در خانواده، چرا 
ازدواج؟، شرایط ازدواج، معیارهای انتخاب همسر، تأثیر شیوه های 
آشنایی با تحقق و تداوم ازدواج، خواستگاری و تحقیق، تفاوت های 
زن و مرد، تحکیم خانواده، اقتصاد خانواده و باالخره تربیت فرزند 
طراحی، تدوین و آموزش داده می شود. مفاهیم مورد نظر در واحد 
پســران نیز در 3 بخش پیش از ازدواج، حیــن ازدواج و پس از 
ازدواج با هفت فصل و 15 درس با عناوین: رابطه چیست؟، من در 
رابطه، روابط در خانواده، اهمیت انتخاب و پیامدهای آن در رابطه، 
دلبستگی و زندگی سعادتمندانه، ضرورت ازدواج، شرایط مناسب 
برای ازدواج، مالک ها و اولویت های انتخاب همسر، چگونگی اقدام 
بــرای ازدواج، تفاوت ها زیاد زن و مرد، پرورش و تقویت عشــق، 
خانواده و دیگران، خانواده و مسائل اقتصادی، فرزندان در خانواده، 
خانواده، عشق و زندگی سخاوتمندانه تهیه، تدوین و آموزش داده 

می شود.

توجه به ارزش های اخالقی و آموزه های دینی 
در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی 

کتاب مدیریت و ســبک زندگی براساس ارزش های اخالقی و 
آموزه های دین اســالم )اصول عقاید، احکام، اخالق و...( و سبک 
ایرانیـ  اسالمی و ساحت های اعتقادی، عبادی و اخالقی تدوین 
شده است و با تحلیل سیرة معصومین، نقش ایشان را در احیای 
دین و ترســیم آینده بشریت تبیین می کند و داللت های سیرة 
آن ها را برای به کارگیری در موقعیت های مختلف زندگی فردی و 

اجتماعی به تصویر می کشد.
محتــوای کتاب مدیریت و ســبک زندگی تــالش می کند تا 
براساس آموزه های اسالمی شایستگی های زیر را در دانش آموزان 

ایجاد کند:
ـ ارتقای ســالمت روحی دانش آموز با تدبــر در قرآن و درک 
آموزه های دین )اصول، عقاید، احکام، اخالق و...( و اســتفاده از 

آن ها در ساحت های مختلف زندگی )اعتقادی، عبادی، اخالقی(
ـ ارتقای توانای شناســایی و تحلیل نقش سیره معصومین در 
احیای دین و ترسیم آینده بشریت و به کارگیری آن در ساحت های 

مختلف زندگی؛
ـ مشــارکت در طرح ها و پروژه های سالم سازی سبک زندگی، 
عامل المنفعه و... و آگاهی از مسئولیت های خود در قبال سالمت 

خود، خانواده و جامعه؛
ـ ارائه روش هایی برای انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی 
و سیاســی خود در سطح خانوادگ، محلی، ملی و بین المللی از 
طریق تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی؛
ـ بررســی الگوی رفتار اقتصادی خود و خانواده و جامعه و ارائه 

روش هایی متناسب با معیار نظام اسالمی برای تدبیر معاش؛
ـ تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی 
به منظور ارائه روش هایی برای انجام وظایف و مســئولیت های 

اجتماعی و سیاســی خود در ســطح خانوادگی، محلی، ملی و 
بین المللی؛

ـ درک عوامل تأثیرگذار در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی، 
فرصت ها و محدودیت های خود برای برخورد مسئوالنه با زندگی 

خانوادگی، علمی و حرفه ای؛
ـ کسب مهارت های کتبی و تقویت مهارت های شفاهی زبان/ 
ادراکی و تولیدی موقعیت های پیچیده و به کارگیری این مهارت ها 

برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود؛
ـ به کارگیری منش تفکر و تعقل در عرصه های مختلف زندگی 

به منظور برقراری روابط سازنده و اثربخش؛
این کتاب دارای راهنمای معلم، فیلم های کوتاه و آموزشی برای 
معلمان و دانش آموزان است تا با بهره گیری درست و به موقع از 
آن ها زمینه های تحقق اهداف و ایجاد شایستگی های یاد شده در 

دانش آموزان فراهم گردد.
معلــم به منظــور بررســی میزان تحقــق اهــداف کتاب و 
شایستگی های در نظر گرفته شده در دانش آموزان، آموخته های 
آن ها را با اســتفاده از چک لیست مشاهده، پوشه کار، برگه های 
خودارزیابی، نگرش سنج، برگه های ارزیابی پروژه های دانش آموزان 
و آزمون کتبی که توســط برنامه ریزان این کتاب درسی در نظر 

گرفته شده است مورد ارزیابی قرار می دهد.
می توان گفت که در صورت آموزش درست مفاهیم و ایده های 
اصلی در نظر گرفته شده در این کتاب توسط معلمان، دانش آموزان 
با مدیریــت خانواده، یعنی علم و هنِر هماهنگی کوشــش ها و 
مســاعی اعضای خاتواده، و استفاده از منابع برای نیل به اهداف 
معین با رویکرد ایرانی ـ اســالمی آشنا می شوند. فرهنگ غنی 
ایرانی ـ اسالمی مملو از نمونه های بی شماری است که می تواند 
بــا ظهور نمونه های واقعی و عینــی آن در این کتاب، راهنمای 
خوبی برای نسل جوان در این زمینه باشد. تدرس این کتاب به 
دانش آموزان کمک می کند تا آنان را با رعایت دســتورات قرآن 
کریم و سیرة معصومین)ع( در زمینة چگونگی مدیریت خانواده، 
بتوانند خانواده هایی سالم و متعالی را تشکیل دهند؛ خانواده هایی 
که در آن ها انسان هایی مؤمن رشد می یابند و زمینه های شکوفایی 
و اعتالی جامعه اسالمیـ  ایرانی را فراهم می کنند. بدیهی است 
مدیریت خانواده براســاس معیارهای اســالمی و ایرانی تحقق 

نمی یابد مگر از طریق آموزش های درست و مناسب.

پی نوشت ها
1. راهکار 5ـ4 از هدف عملیاتی 4 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
2. راهکار 6ـ4  از هدف عملیاتی 4 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

3. سورة نور، آیه 32
4. سوره رومٌٌ

منابع
1. مصباح یزدی، محمدتقی )1384(، اخالق در قرآن، قم، مؤسســه آموزشــی و 

پژوهشی امام خمینی.
2. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش )1390(.

3. برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )1390(.
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دوران تحصیل بــرای هر فرد از اهمیــت خاصی برخوردار 
اســت. افراد جامعه انسانی برای رســیدن به آینده ای بهتر و 
زیست آگاهانه قسمتی از طول عمر مفید خود را صرف تحصیل 
و مطالعه می کنند و به همین دلیل انتظار بهتری برای خود و 
خانواده  دارند که عواید آن جامعه انسانی را نیز دربر می گیرد. 
بنابراین مهم ترین و حساس ترین ســازمان یا مؤسسه در هر 
جامعه مرکزی اســت که به این نیاز پاســخ  دهد و آن فقط و 
فقط »آموزش وپرورش« اســت. نظام های آموزشــی راهبران 
اصلی جوامع، تضمین کنندة بقای جامعه و تأمین کنندة نیروی 
انســانی مولد و کارآمد هســتند. بدین ترتیب برای توسعه و 
پیشرفت، توجه به این هستة اساسی در هر حکومتی از ارزش 
و اعتبار خاص برخوردار اســت. برای رشد و توسعه هر کشور 
باید به ارکان و زیرمجموعه های سیستم آموزشی به خصوص 
مدارس با دقت نظر تخصصی و پژوهشی نگریست و نسبت به 
تمام کاســتی ها و امتیازات آن هرساله بازنگری و آینده نگری 
داشــت. از میان دوره های گوناگون تحصیلی، دورة متوسطة 
دوم، به عنوان آخرین دورة مدرسه ای و پل ورود به تحصیالت 

 آموزش
  تفکر سيستمی 

در دورة متوسطه
با نگاهی به پژوهش های 

دانشگاهی
زری آقاجانی

دانشگاهی و جامعه، حائز اهمیت و درخور توجه بیشتری است. 
در این دوره باید تمام کاشــته های سال های تحصیل قبل و 
کاستی های ناآگاهانه و غیرعمدی بازنگری و ترمیم شود، مبادا 
که منابع انسانی فعال و سرمایه های کشور، که همان جوانان، 
تحصیل کرده هســتند، دچار یأس و ناکامی گردند و احساس 

باطل بودن نمایند.

دوره متوسطه
در گزارش نهایي اجالس منطقه ای یونسكو آمده است: دورة 
متوسطه عبارت اســت از دورة انتقالي میان آموزش پایه كه 
عمومي و غیرتخصصی اســت و آموزش تخصصی تر در سطح 
آموزش عالي؛ دوره انتقال میان كودكي و جواني اســت و یك 
دوره میاني كه به واسطه بسیاري از فشارهای رواني، جسماني 
و مشكالت سازگاري، ویژگی های خاصي را به نوجوان و جوان 
می بخشــد. این دوره در بسیاري از كشورهاي درحال توسعه، 

منبع اصلي تولید نیروهاي انساني نیمه ماهر است.
این دوره ممكن است از سه جهت زیر دورة انتقالي باشد:

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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1. انتقــال از آموزش عمومي، همگانــي و غیرتخصصی به 
آموزش دانشگاهي تخصصي خاص عده ای محدود؛

2. انتقال از محیط آموزشي به محیط كار و زندگی؛
3. انتقــال از دورة میان كودكي كه نیازهای فرد تحت نظر 
و مراقبت دیگران تأمین می شــود و جواني و بلوغ كه به فرد 

توانایی استقالل و قبول مسئولیت می دهد.
به دلیل اهمیت این دوره، صاحب نظران تعلیم وتربیت برای 
آن اهداف متعددی ذکر کرده اند که ازجمله عبارت اســت از 
کسب عادات و مهارت های الزم برای مطالعه و کار، آشنایی با 
روش های مؤثر فکر کردن و بیان کردن، رعایت اصول بهداشت 
و سازگاری شــخصی و اجتماعي، دارا شــدن نظر مساعد و 
قدرشناسی در فرصت های مختلف و تدوین یک فلسفه جامع 
از زندگي. با توجه به آشنایی با روش های مؤثر برای فکر کردن 
به عنوان یکی از اهداف دوره، این مهم در ذهن تداعی می گردد 
که نظام آموزشی چه راهبردی را برای پرورش تفکر، آن هم از 
نوع عمیق و کاربردی، برای دانش آموزان دوره متوســطه دوم 
در نظر گرفته است تا راهگشای آنان برای آیندة کشور باشد. 
بدیهی است که آموزش تفکر سیستماتیک و به بیان بهتر تفکر 
سیستمی در مدارس ازجمله حوزه های مغفول در یاددهی ـ 
یادگیری اســت. آموزش تفکر سیســتمی برای دانش آموزان 
نه تنها الزم بلکه حیاتی و ضروری اســت. همه ما طعم ســال 
حفظ انبوهی از مطالب را چشــیده ایم ولی متأســفانه تقریبًا 
هیچ یک از آن مطالب در زندگی مان کاربرد و اثری نداشته اند، 
اگــر بی انصافی نباشــد تنها عایدی ما از نظــام حفظ محتوا 
چگونه حفظ کردن مطالب بود و ال غیر. در تفکر سیســتمی 
ما یاد می گیریم که چگونه از محتوای نظری اســتفاده کنیم 
و ارزشــمندی و هنر بهره مند شــدن از مطالب در زندگی را 

بیاموزیم.

ضرورت تفکر سیستمی در معلمان
برای خلق و ایجاد تفکر سیستمی ابتدا باید معلمانی با این 
ویژگی تربیت کرد. ما ســالیان سال شــاهد تربیت معلمانی 
بوده ایم که باوجود گذراندن دوره های تربیت معلم و همچنین 
دوره هــای ضمن خدمت همچنان در مســیرهای ســنتی و 
تکراری تدریس قدم می گذارند و متأســفانه کلیشه فرهنگی 
تکرار در آموزش را هرسال به سال بعد گره می زنند و اکثراً هم 
خودشــان از بازدهی کار خود احساس خوشایندی ندارند. در 
نظام های آموزشی پیشرفته ازجمله ژاپن معلم شدن کار بسیار 
سختی است و فردی که وارد حرفة معلمی می شود باید عالوه 
بر دوره های آموزشی دانشگاهی، دوره های کارورزی هم سپری 
کند. یکی از مهم ترین شاخص های آموزش معلمی نوشتن و 
تفکر مجدد است. هدف این نیست که بگوییم این نوع عملکرد 
همان چیزی اســت که باید در نظام تربیت ما هم باشد، خیر، 
اینجا ایران اســت با ویژگی های فرهنگی، ارزشی و هنجاری 

خودش، اما آموختن آنچه مناسب آموزش است نیازی به تقلید 
ندارد و می شود به آن به دیدة یک راهکار اندیشید. ما باید در 
این میان راه خودمان را پیدا کنیم. باید تفکر و استدالل را به 

معلمان بیاموزیم تا آنان نیز به دانش آموزان بیاموزند.
معلمان ما باید به نوعی از آموزش که شــامل مباحثي چون 
استراتژي و تفکر استراتژیک، خالقیت، شناخت، رفع گره هاي 
ذهني و درمجموع بازســازي و معماري ذهن در قالب »اصول 
تفکر سیســتمي« است مجهز  شــوند. کلید حل بسیاري از 

مشکالت و حلقة مفقودة ما در یک کالم »تحول فکر« است.

اهمیت تفکر سیستمی در مدیران مدارس
مشــکالت جوامع انســانی روزبه روز پیچیده تر و حل آن ها 
نیازمند تفکر بهتر است. بیشتر مشکالت از آنجا ناشی می  شود 
که مدیران و تدبیرکنندگان ما توانایی تفکر و چاره اندیشــی 
ندارند. موارد فراوانی وجود دارد که تالش مدیران و مسئوالن 
براي حل یک مشــکل، فقط باعث تســکین آن شده و پس 
از مدت کوتاهی، وضعیت مانند قبل شــده یا منجر به ایجاد 
مشکالتی بزرگ تر و بدتر گردیده است. تفکر منطقی و صحیح 
مدیر منوط به تفکر سیستمی اوست. تفکر سیستمی به مدیر 
بینش و دانش می دهد تا بتواند با مسائل مجموعه تحت نظارت 
خــود از تنگ نظری، خودمحــوری و یک جانبه نگري مصون 
بماند و راه حل های خالقانه ای را در سایه همفکری با همکاران 
خود پیدا کند؛ و همچنین به او کمک می کند تا با شــناخت 
معرفت هــای الزم در برابر امور مدرســه به طور منطقی عمل 
کند. نظریه سیستمی در مدیریت، یک روش تفکر است که به 
مدیران چارچوبی را ارائه می دهد که به کمک آن قادر خواهند 
بود کلیــه عوامل داخلی و برونی یــک مجموعه را به صورت 

یکپارچه و مؤثر در نظر بگیرند.
مدرسة خالق نیازمند مدیر خالقی است که در ایجاد و حفظ 
فرهنگ خالق در درون مدرســه و ترغیب و ترویج و به وجود 
آوردن انگیزه، براي رفتار خــالق در معلمان، دانش آموزان و 
افراد و گروه های درون مدرســه خود کوشــا و توانمند باشد. 
ویژگی های مدیر مدرســه بر نظام های ارزشی دانش آموزان، 
نگرش آنان، عالیق آنان، نتایج درســی آن ها و به طورکلی بر 
عملکرد مدرســه و نوع ارتباط و صمیمیت در همکاران تأثیر 
زیادي دارد. تحوالت سریع و پیوستة عصر حاضر، پیامدهایی 
نیز در آموزش وپرورش دارد. نظام آموزشی براي هماهنگی با 
این دگرگونی ها و مواجهه با چالش های برآمده از آن ها نیازمند 

تفکرات نو و جدید است.

کاربرد تفکر سیســــتمی در مدارس از نگاه 
پژوهشگران

کاربرد تفکر سیســتمی در مدارس باعث می شود که همة 
عناصر در مدرســه اعــم از مدیران ارشــد، معاونین دبیران، 
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دانش آموزان، والدین و ســایر ذی نفعان مدرسه، ضمن حفظ 
هویت و استقالل فردي، مجموعه ای هماهنگ و هم هدف را 
تشــکیل دهند و در راستاي اهداف تعیین شده حرکت کنند. 
این خود باعث ایجاد توان الزم در خالقیت و نوآوري می گردد. 
در شرایط کنونی وزارت آموزش وپرورش با توجه به گستردگی 
نقش زیربنایی آن مســئولیت پــرورش خالقیت و نوآوري را 
در جامعه بر عهده دارد. آموزش وپرورش تفکر سیســتمی در 
مدیــران می تواند موجبات باال بردن خالقیت در مجموعه اش 
شود. تقویت تفکر سیستمی و خالقیت مدیران مدارس آن ها 
را قادر می سازد تا با تســـلط بـر وظـــایف خـود، مسـائل و 
مشــکالت آموزشی و تربیتی را با دید جامع در نظر بگیرند و 

ارتقاء فرایندهاي یاددهی و یادگیري را نیز تسـهیل نماینـد.

نظرات اندیشمندان و پژوهشگران در تفکر 
سیستمی

ـ کایزر، خالقیت را به معناي به کارگیری توانایی های ذهن 
براي ایجاد یک فکر جدید می دانــد. افراد خالق ویژگی های 

خاص خود را دارا هستند. )کایزر، 1996(
ـ آمابیل معتقد اســت که افراد خالق استقالل و خودنظمی 
زیادي در کارها دارند. خــود را از جمود فکري رها می  کنند، 
تحمل آن ها در روبه رو شــدن با موارد مبهم زیاد اســت، در 
مقابل شکست ها از خود پشتکار زیادي نشان می دهند و تمایل 

قابل توجهی براي پذیرفتن خطرها دارند )آمابیل، 1995(.
ـ میرکمالی در مطالعات خــود بیان می کند که فرد خالق 
دو ویژگی دارد: یکی تفکر تحلیلگر، که تفکري تجزیه وتحلیل 
کننده و منطقی است، و دیگري تفکر خالق، که نوعی مهارت 
ذهنی است که در آن قدرت تصور و اندیشه به خلق ایده های 
جدید به منظور دســتیابی به یک یا چند راه حل می پردازد. 
خالقیت ریشه در فکر بشــر دارد و با تالش و آموزش شکوفا 

می گردد )میر کمالی، 1980(.
ـ تورنس، خالقیت را به معناي فرایند حس کردن مشکالت، 
مسائل، شــکاف در اطالعات، عناصر گمشــده، حدس زدن 
و فرضیه ســازی درباره این نواقص و ارزیابــی و آزمودن این 
حدس ها و فرضیه ها، تجدیدنظر کردن و دوباره آزمودن آن ها 

و باالخره انتقال نتایج می داند )تورنس، 1998(.
ـ مدیران خــالق همواره به دنبال هدف هــای بلندپروازانه 
هستند، نسبتًا ریســک پذیرند، دست  به  کارهایی می زنند که 
براي نخســتین بار اقدامات شگرفی محســوب می شود زیرا 
آن ها دست از تصورات و تخیالت برنمی دارند. )آقایی فیشانی، 

)1377
با نگاهی به مجموعه نظرها و مطالعات دانشــگاهی می توان 
نتیجــه گرفت که به کارگیری و آموزش تفکر سیســتمی در 
موفقیت مجموعه آموزشــی برای رشد و تربیت نسلی الیق و 

کاردان بسیار حائز اهمیت و عقالیی است. 

عواید آموزش تفکر سیستمی
یکــی از روش های نوین به کاربرده شــده در مدارس موفق 
جهــان، کار گروهی اســت. آموزش چگونــه گروهی کار 
کردن، همان حلقه مفقوده در آموزش های مدرسه ای کشور 
اســت. ما برای نظام آموزشی و پیشرفت و توسعة کشورمان 
در همه عرصه ها خیلی تالش می کنیم، اما متأســفانه کمتر 
»فکر« می کنیم. برای فکر کردن و البته درســت و عمیق و 
آینده نگرانــه فکر کردن نیاز به آمــوزش داریم. اگر هریک از 
مدارس و اولیای آموزشــی آن مجهز به ابزار تفکر سیستمی 
باشند به طورقطع متوجه می شوند که خروجی های سیستم 
چــه ناتوانی هایی دارند و چه توانایی هایی از آنان ناخواســته 
دریغ شده و آموخته نشده است. از کالس دهم، دانش آموزانی 
به ما داده می شــوند که در نیمه راه های کسب هویت هستند 
و هنوز آبدیده نشده اند، برای بلوغ و پختگی مؤثر چه ابزاری 
می تواند کامل تر از آموزش تفکر آن هم از نوع سیستمی باشد؟ 
البته طبق دیدگاه پیتر ســنگه ایجاد یک روحیة کار تیمی 
در ســازمان، به کارگیری تفکر سیســتم در کل آن سازمان 
اســت و ایجاد کار تیمی در ســایه تفکر سیســتمی صورت 
می گیرد، بنابراین مدیران مدارس به عنوان سیاســت گذاران 
و اجراکنندگان اهداف و منش ســازمان یادگیرنده مدرسه، 
نقــش مؤثری در ایجاد تفکر سیســتمی در مدارس دارند. با 
آموزش و به کارگیری تفکر سیستمی ما نسلی خواهیم داشت 
ریسک پذیر، انعطاف پذیر، مســئولیت پذیر، باثبات عاطفی و 
استقالل طلب که می توان برای رشد، پیشرفت و توسعه کشور 

به آن امیدوار بود.
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معـــــرفي كتاب
 نام كتاب: درس كاوي 

ــد  ــش در فراين ــراي پژوه ــازه ب ــده اي ت آين
ــري ــوزش و يادگي آم

مؤلف: محمدرضا سركار آرانی
مترجم: افسانه حجتی  طباطبائی

ناشر: مرآت
سال نشر: 1395، 176ص

تلفن: 09129370398 ـ 02185670

مفهوم درس کاوی عبارت از اســت مشاهدة دقیق  و جزئی و 
برنامه ریزی شــده  فرایند آموزش و یادگیری که در هر کالس 
یا جلســة درسی شــکل می گیرد. در حوزة آموزش وپرورش 
ژاپن درس کاوی پیشــینة تاریخی دیرینه دارد؛ اما در ایران، 
نخستین بار است که این الگو برای پژوهشگران عرضه می شود. 
در این کتاب به محورهای واکاوی درس، مانند آنچه معلم قصد 
دارد تدریس کند و آنچه دانش آموزان یاد می گیرند، روش های 
ارتبــاط در کالس  درس، گفت و شــنودهای دانش آموزان در 
فرایند تدریس، شــیوة مواجة معلم با اشــتباه دانش آموزان و 

تأکید بر پاسخ یا پرسش پرداخته شده است.
این کتاب شــامل پنج مقالة علمی ـ پژوهشــی محمدرضا 
ســرکارآرانی به زبان انگلیســی اســت که در مجالت معتبر 
بین المللی در انگلستان، استرالیا و ژاپن چاپ و منتشر شده اند 

و اكنون ترجمة فارسي آن در اختیار ما است.
درس کاوی مشاهدة دقیق و جزئی و برنامه ریزی شدة فرایند 
آموزش و یادگیری اســت که در هر کالس یا جلســه درسی 

شکل می گیرد، و دست کم سه ویژگی دارد:
1. مبتنــی بــر شــواهد عینی اســت؛ یعني با بررســی و 
تجزیه وتحلیل هرآنچه در کالس درس می گذرد، از جمله پیاده 
کردن کلمه به کلمة آنچه در فرایند تدریس اتفاق می افتد، به 

دست می آید.
2. متكي بر تجزیه وتحلیل درس است؛ یعني براساس شواهد 
و با توجه به هدف های مشخص بهسازی تدریس و غنی سازی 

یادگیری دانش آموزان انجام می شود.
3. بیش از »معلم« به »معلمی« و نتیجه آن، یعنی »یادگیری 
دانش آموزان« توجه دارد؛ به عبارت دیگر،  دانش عملیـ  علِم 
عملـ  برای تجزیه وتحلیل عمیق تر و دقیق تر فرایند پیچیده و 

فرهنگی تدریس است.
در این کتاب روش علمی تــازه ای برای پژوهش در فرایند 
آموزش و یادگیری مورد تجریه وتحلیل قرار می گیرد که از آن 

با عناویني چون »آنالیز درس«، »تجزیه وتحلیل درس براساس 
شــواهد عینی«، »واکاوی بالینی تدریــس« یا »گفت وگوی 
بی پایان بــا دادة فرایند آموزش و یادگیری در کالس در« یاد 
می شــود. این روش تازة پژوهش در کالس درس، که تالش 
می کند تصویری تا حد امکان دقیق و مطابق با واقع از فرایند 

آموزش و یادگیری ارائه دهد، درس کاوی است.
درس کاوی به مثابة روشــی اثربخش برای تبیین »دی ان 
ا«ی آموزش در فرهنگ های متفاوت نیز کارایی دارد. بنابراین، 
فراتر از »روش« به مثابه »روش شناســی« پژوهش در کالس 
درس نیز ارزیابی می شود. به این معنی که همچون تکنیکی 
تک ساحتی در نظر گرفته نمی شــود و زمینه را برای بررسی 
رویکردهای پژوهشی متنوع در کالس درس و در فرهنگ های 
مختلف و به ویژه مطالعات بین فرهنگی در آموزش و یادگیری 

فراهم می سازد.
محورهای واکاوی درس در »درس کاوی« زیادند؛ مانند: آنچه 
معلم قصد دارد تدریس کند، آنچه دانش  آموزان یاد می گیرند، 
روش های ارتباط در کالس درس )شــفاهی یا نوشــتاری(، 
روش ســازماندهی محتوا، مدیریت زمان، گفت و شنودهای 
دانش آموزان در فرایند تدریس، کیفیت پرســش ها و تکالیف 
یادگیری که معلم ارائه می دهد یا دانش آموزان مطرح می کنند، 
ساختار تدریس، شــیوه مواجهه معلم با اشتباه دانش آموزان، 

تأکید بر پاسخ یا پرسش و ... .

دكتر اكرم عیني
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 در ستايش هيچ آموزي 
پديدآور: عبدالعظيم كريمي

ناشر: قدياني
سال نشر: 1396، 302 ص

تلفن: 02166404410

در كتــاب »هیچ آموزي« كه درواقع به معناي تعلیم وتربیت 
تنزیهي اســت، شــگردهایي چون حذف كردن براي جذب 
نمودن، پنهان كردن براي آشكار نمودن، كاستن براي افزودن، 
منع كردن براي ترغیب نمودن و هیچ شــدن براي همه چیز 
شــدن به كار گرفته مي شود تا در یك كنشگري تضادمندانه، 
خالق ترین و ســیال ترین نوع تعلیم وتربیت فطري، به دور از 

آموزه هاي شرطي و انتظارات درسي به ثمر نشیند.
تعلیم وتربیت تنزیهي، بازگشــت به اصل است. بازگشت از 
تربیت رســمي و بدلي به تربیت طبیعي و فطري و بازگشت 
از زندگي فروكاهندة دنیوي به زندگي فرابرندة اخروي است. 

در این فرایند خرد آشــوب و هنجاركوب است كه افروختن 
بینــش، جایگزین اندوختن دانش مي شــود و »ذهن اندوزي 
تراكمي« جــاي خود را به »ذهــن ورزي تحولي« مي دهد تا 
هركس به سبك خویش به كشف خود و خلق سرنوشت خود 

بپردازد.

رسانه ها و محيط هاي آموزشيـ  يادگيري
پديدآور: اميرتيموری، محمدحسن

ناشر: سمت 
سال نشر: 1395، 372 ص

تلفن: 02166417857

رویکردهای نوین در فرایند آموزش ـ یادگیری، باعث تغییر 
فعالیت های آموزشــی معلمان در فراهم ســازی محیط های 
مناســب برای تســهیل یادگیری دانش آموزان شــده است. 
رسانه های آموزشیـ  یادگیری به عنوان وسیله ای برای برقراری 
ارتباط  نقشی اساسی در تبادل آراء و اطالعات بین یادگیرندگان 
و معلمان، یادگیرندگان با یکدیگر و یادگیرندگان با محتوای 
 درس ایفا می کنند. در این راســتا، کتاب حاضر در دستیابی 
به هدف »فراهم ســازی زمینة شکل گیری شناخت، توانایی و 
عالقه در زمینة طراحی و تولید، انتخاب و کاربرد رســانه های 
آموزشــی ـ یادگیری« مددکاِر معلمان، اســتادان و ســایر 
عالقه مندان به مســائل مربوط به رسانه  است. در این كتاب 
بعد از یك  مقدمه، در مورد رســانه های دیداری، رسانه های 
شنیداری، رسانه های دیداری ـ شنیداری، رسانه های مبتنی 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(،  رسانه های چندحسی، 
انتخاب و تولید رسانه ها و آیندة رسانه های آموزشیـ  یادگیری 

مطالبي كاربردي ارائه شده است.
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 بستة آموزشي ، برنامة درسي و 
يادگيري اثربخش 

پديدآور: دكتر مرتضي مجدفر
ناشر: مرآت

سال نشر: 1393، 216 ص
تلفن: 09129370398 ـ 02185670

كتاب حاضر نگاهي به جدیدترین دیدگاه ها در زمینة كاربرد 
فناوري هاي آموزشي در فرایند یاددهي ـ یادگیري دارد. این 
كتاب نگارشي جدید از مجموعة سابق مؤلف این اثر است كه 
 با عنوان »بستة آموزشي چیست؟« در فاصله زماني سال هاي
83ـ  1375، ســه ویرایش آن به چاپ رسیده بود. در نگارش 
جدیــد، مؤّلف با بهره گیــري از تجربه هاي پیشــین خود و 
فعالیت هــاي علمي و عملي گوناگون اندیشــمندان ایراني و 
خارجي، مجموعه اي بــه روز مهیا كرده كــه مي تواند عالوه 
بر پاســخ گویي به پرســش ها، نكته ها و چالش هاي معلمان؛ 
به طور عملي یاریگر آن ها در صحنة كالس هاي درس شــود. 
به اعتقاد دكتر مجدفر، بســتة آموزشي یك نرم افزار آموزشي 
كارآمد است كه عالوه بر آنكه یك سامانة كامل از فعالیت هاي 
یادگیري را عرضه مي كند، در انفرادي كردن آموزش وپرورش 
استعدادها و بالفعل كردن توانمندي هاي بالقوة دانش آموزان 
و نیز علمي كردن ارزش یابــي از آموخته هاي دانش آموزان و 
آزمون ها و ابزارهاي اندازه گیري تشــخیصي مؤثر است. عالوه 
بر این بســتة آموزشي مي تواند مجموعه فعالیت هاي انفرادي 
و گروهــي دانش آموزان را ارتقا دهــد و آن ها را در  تبیین و 
شناسایي تجهیزات دیداري ـ شنیداري و نیز وسایل آموزشي 
مورد استفاده در كالس درس یاري  دهد. كتاب بستة آموزشي، 
برنامة درسي و یادگیري اثربخش، حاصل فعالیت علمي هفده 

سالة مؤلف در زمینة بسته هاي آموزشي است.

 
پنجاه انديشمند نوين علوم تربيتي

 )از پياژه تا عصر حاضر( 
پديدآور: جوی آ. پالمر 

مترجم: جمعی از مترجمان
ناشر: سمت

سال نشر: 1393، 548 ص
تلفن: 02166417857

ایــن کتاب برای کســانی که بــه تاریــخ تعلیم وتربیت و 
نظریه پردازان آموزش وپرورش عالقه مندند کتابی مرجع است. 
نویسنده در هر فصل، مقدمه ای از زندگی و اندیشه های یکی 
از اندیشــمندان معاصر تعلیم وتربیت را به دست می دهد که 
می تواند خوانندگان عالقه مند را به بررسی عمیق تر و مفصل تر 
شــخصیت آن اندیشمند رهنمون گردد. اندیشمندان معرفي  
شــده در  این كتاب  اعم از فیلســوف، مربي و استاد همگي 
از معاصران تعلیم وتربیت هستند، از جمله الکساندر سادرلند 
نیل، سوزان آیزاس، هارولد اُرْدِوی راگ، لودویگ ویتگنشتاین، 
مارتین هایدگر، ژان پیاژه،  ِلف ســمیونوویچ ویگوتسکی،کارل 

راجرز، بروس فردریک اسکینر، رالف وینیفرد تایلر
هربــرت ادوارد رید، جوزف شــوآب، هری بــرودی، هاوارد 

گاردنر، جروم اس. برونر، الرنس کولبرگ و ...
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شبكه ملي مدارس ایران)رشد(؛ با استفاده از توانایي ها و ظرفيت هاي فناوري نوین )اینترنت، فضاي مجازي و..( 
به عنوان یكي از اجزاء بسته آموزشي به سایر اجزاء در رسيدن به اهداف آموزشي و پرورشي یاري مي رساند.

13
97

اه 
رم

 مه
 -

هم 
زد

دوا
ية 

ة پا
نام

ژه 
وي

ضميمه


