
 

  
  
  
  
  

  برنامه درسی جديد,نيازهای جديد : اين شماره   
            )   New Curriculum, New Needs (  

  ٢٠٠٤ و ژانويه ٢٠٠٣، دسامبر٤، شماره ٦١ترجمه جلد 
  Leadership Educational مجله 
  )ASCD(انجمن نظارت و توسعه برنامه درسی آمريکا : ناشر

  شورای گزينش و ترجمه متون: ترجمه شده در
  سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

  دکتر محمد جعفر جوادی: ويراستار ارشد و سرپرست مترجمين 

  مهدی کريم خانی: طراح گرافيک 
  طيبه الدوسی: مديرداخلی 

  حبيب يوسف زاده – پرويز قراگوزلو: اجرای نرم افزاری 

  
  رشوزارت آموزش و پرو

  سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
  دفتر انتشارات کمک آموزشی

  فهرست مطالب

  جستجو

 2يك آلن ر/كم يا زياد : ديدگاه ها •
  4 اليوت آيرنز / آماده كردن دانش آموزان براي امروز و فردا •
  10جاكوبز  هايدي هيز/ طرح و تدوين برنامه درسي روز آمد •
  18 جان گودلد /آموزش مفاهيم مقدس  •
  كشور را س، سمت و سوي مدارآموزشي پيش بيني هاي يك آينده گراي سرشناس و يك مربي  •

  23كيمبرلي سترون  /مشخص مي كند       
  33 جنواگي /اهميت آموزش چند فرهنگي  •
  40 هاروي دانيلز و استيون زملمن /درود بر يادگيري خداحافظي با كتاب هاي درسي ،  •
  47 تام مارچ /» وب « قدرت يادگيري جستجو در •
  55 سوزان سانتون  /پايدار آموزش براي توسعه  •
  61پتمن  بت /سالم تر ، فراگيران بهتر دانش آموزان  •
  67 فيليپ مولدز /تكاليف پر بار  •
  73 دايانا شوالكاس و كيمبرلي دي /اظهار نظرهايي درباره يك مدرسه ويژه  •
  77 دبورا مي ير /بازنگري  •
  79 جان هالوي /زنجيره تحقيق  •
  82 ريك آلن /شگفتي هاي وب  •
• ASCD 84 دبورا پركينز و همكاران / يك جامعه فعال  



��٢

١گ شيررنويسنده: مار

ادىجم: محمدجعفر جومتر

كم يا زياد؟
سـهان سال�هاى ميانى مدراى دانش�آموزت�هاى مطالعه» بـرسى مهارنامـه درش�ترين «برفرودبير پرچندين سال پيش، سـر

ى نيز ازم كه نامه انتقادآميزديم، به ياد داران دريافت مى�كرفدارنامه، نامه�هاى متعددى از طردن بره مفيد بوچه درباردم. اگربو
نامها در يك برا مجبور شده�ايم اين همه اطالعات و فعاليت�ها رد بداند چراسته بودم كه با عصبانيت خويك معلم دريافت كر

د كه آيا ما نمى دانيم كه «كم هم زياد است»؟!سيده بوبگنجانيم. او پر
ده�اند كه فضاهاىنظر كره اظهاراراحان همود. طرد دارجوم وى، اصلى با همين مفهواحى تصويردم كه در طرالبته، من شنيده بو

جه به اين اصـل وند. من، با توند و حتى�ـ آنها مى�گويند�ـ از تصاوير نيز مهم�تـرضيحات اهميت داره تصاوير و تـوخالى به انداز
اىند. بردازنى مى�پراى كمتر و عمق بيشتر به استدالل و چانـه�زسى، دريافتم كه مربيان در تأييد محتونامه درد آن در يك بركاربر

م رياضى تسلط پيدااپنى به هشت مفهوان پايه هشتم ژ)، دانش�آموز١٠نشان مى�كند (صفحه مثال، همان�طور كه جاكوبز خاطر
ند، كه اغلب، معنى آنها بهدازم مى�پرى سى و پنج مفهوان امريكائى، در همين كالس، به يادگيرمى�كنند، حال آن كه دانش�آموز

اى امتحان آماده كنند.ار برطى�وا طوانند حقايقى رد و تنها مى�توفته مى�شوطور سطحى ياد گر
س�هائىا اين معلم، دردم كه چرمان، تعجب كرچه در آن زل است؛ اگرديد، قابل قبون تراصل «كم هم زياد است»، بدو

ه، ممكن استچه، امروزد. اگرد آورجوا به ود رد نظر خوسى مورنامه درد تا برند حذف نكرى دارش كمترد ارزا كه فكر مى�كرر
ـ مهارضوا آن موقتى نداشته باشد، زيرچك�ترين ونامه، كواى تغيير در آن بربر ـ احتماالع� ن�هاىموست آز در فهرًت�هاى مطالعه�

د؟ و مهم�تر اين�كه، چه اصلىسى به كار مى�رونامه دراحى برى در طره، چه اصل ديگرلى، امروزد. وار ندارى ايالت قراجبار
د؟سى به كار رونامه دربايد در تدوين بر

سد. اطالعاتى كه در سى سـالاسر دنيا به چاپ مـى�رار جلد كتاب در سـرد هزه، حدو همه روزش دانش.شد و گستـرر
دن حجمس بوار سال گذشته ايجاد شده است. در دسترل پنج�هزليد شده است، بيش از اطالعاتى است كه در طوگذشته تو

اسـى رت�ها غلبه بر ترت�هاى جديدى است. دست يافتن به اين مـهـارم مهارنت، مستلـزعظيمى از اطالعات از طريق اينتـر
ان شكافا به عنواب اطالعات رمن، اضطرد وراب  اطالعات» ناميده است. ريچارا «اضطر آن ر٢مند ورمى�طلبد كه ريچار

دال سياهىاب اطالعات، «گوده است. اضطرايش بين آنچه مى�دانيم و آنچه فكر مى�كنيم بايد بدانيم، تعريj كردر حال افز
ا كهلى اطالعاتى رد، وا در اختيار ما مى�گذارى رهاى بسيارقتى اتفاق مى�افتد كه اطالعات، چيزاست بين داده�ها و دانش» و و

).�٢٠٠٢، ٣ست و برواهيم يا نياز داريم به ما نمى�دهد (به نقل از جانگ ويرما مى�خو

ند.دازى نمى-پرسه به يادگيردكان فقط در مدركو
گ�تريند كه بزرئى، سال�ها پيش، اخطار كرده است. جان ديودان نبوسه، هيچگاه تنها منبع دانش شاگرسى مدرنامه دربر

). در١٩٣٨خته شده باشد (ند كه به آنها آموا مى�آموزهايى ران تنها چيزض است كه دانش�آموزش، اين پيش�فراشتباه در آموز

ها�هاگديد
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شگذار بر آموزندهاى تأثيره رو دربار٥كسى مار در سال گذشته، گر٤سى»نامه درسعه برت و توانس ساالنه «انجمن نظاركنفر
داخت. از جمله اين كه:به بحث پر

تب دران مرانى روبه�رو هستيم كه اطالعات آنها از معلمانشان بيشتر است. تعداد اين دانش�آموزما به تدريج با دانش�آموز
لىند، وندگى نداره�ى زس ما مى�آيند كه تجربه زيادى دربارى به مداران بسيارت ديگر، دانش�آموزايش است. به عبارحال افز

ا به دانش قابلد تا اين داده�ها و اطالعات خام راهد كران كمك خوند. معلم به اين دانش�آموزشاراز اطالعات و دانستنى�ها سر
).٢٠٠٣ست�انديشى تبديل كنند (ت صحيح و دراستفاده و سپس به قضاو

الح اين سؤان به طرد كه تنها دانش�آمـوزم بوسـو مرً قبالد.ن مى-شوموند كـه آزا مى-آموزهايى راينده چيـزمعلمان به طور فـز
نامهه مطابقت بـرسى نيز دربـارنامه دران برنامه�ريزه، معلمان و بـرن هست يا نه؟ امـروزموداختند كه آيا اين مطلـب در آزمى�پر

سى خالق، كه فقط به عاليـقنامه درهاى ابداع يك برند. از روزانى به كار مى�بـراون�هاى مقرر شده، دقت فـرموسى با آزدر
ط آن�كه به معنى يك فاجعه نيست، به شـرًتاد، مدت�هاست كه گذشته است. اين تمايل ضـرورجه مى�كرد تـومعلم و شاگر

ى است:لى، احتياط�هايى نيز ضرورم دست پيدا كنند. واندن، رياضى و علواقعى در خور وّى به تبحان بيشتردانش�آموز
اىدان بـردن شاگرند يا به دنبال تثبت نظـام و آمـاده كـراى آينده تأكيـد داران بردن دانش�آموزدها بر آماده كـرآيا اين استانـدار

اندن اين دانش�آموزا داشت و در آماده كرن�هاى خطرزمود آزى در مورد بهتر و بهتران هر سال، عملكرگذشته هستند؟ آيا مى�تو
ان و چرن چودان بدود كه بعضى از شاگرد دارجوانى وم اين كه، اين نگرد؟ دواى گذشته، هر سال بهتر از سال قبل، عمل كربر

ه كافىسه است كه به اندازانى از مدردن دانش�آموزج كرن�ها، خارموات آزايش ميانگين نمراه افزاز تحصيل دست بكشند. يك ر
ـ كه به آن جبر ميانگين گفته مى�شوايش خوات افزت، ميانگين نمرتالش نمى�كنند. در اين صور ).٢٠٠٣كس، د (ماراهد يافت�

ا به ياد داشته باشيم.د رلويت-هاى خوما بايد او
):٤صفحه نر مى�گويد (نكته آخر، مهم�ترين نكته نيز هست. همان�طور كه آيز

ان استفاده مى�كنند، درشى دانش�آموزسى و كيفيت آموزفت دران نماينده پيشـرن�ها به عنوموات آزس از نمرقتى مدارتا و
انش اين نيست كه دانش�آموزد. هدف اصلى آموزاهيم بوى خوارح است، دچار دشوش مطر در آموزًاقعاه بر آنچه وجه دوبارتو
فق باشند.سه مون از مدرندگى بيروداند، بلكه هدف اين است كه به آنها كمك كند تا در زد قادر گرا به انجام تكاليj خور
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دنكر�آماده
ىارن بازو�آمشدان دافر و زورما 

نر  مترت آيزيسنده: اليونو
جم: محمد جعفر جو

ادى

ش تنهاا، آموزقابل انكار است؛ زيرل غيراى آينده، در نگاه اوان بردن دانش�آموزاى آماده�كرسى برنامه درفكر تدوين يك بر
اىا برانند آنها رس بايد بتود و مداراهند كرندگى خوت از امروز زان در آينده در دنيايى متفاود. دانش�آموزمان حال تعلق نداربه ز

ندگى در آن عصر آماده كنند.ز
اند بگويد كهسد، چه كسى مى�توقابل انكار به نظر مى�راگر چه اين فكر غير

ايش اجتماعى وندگى، آرد؟ پيش�بينى سبك�هاى زاهد بونه خوآينده چگو
ار است. چه كـسـى دشوًد، كامـالمشكالتى كه بايد با آنـهـا مـقـابـلـه كـر

ها پيش�بينى كند كه امروزانست چالش�هايى ربيست سال پيش مى�تو
اقع، بعضى از عمده�تـريـنگساالن با آن روبه�رو هسـتـنـد؟ در وبزر

د كهشى از اين باور ناشى مـى�شـونقاط ضعK سياسـت�هـاى آمـوز
ى،اساس اين آمـاده�سـازان بـرا مى�تـوش راى آموزهدف�ها و مـحـتـو

هاجيع بند كه «يك روز به اين چيـزد. اين ترجيه و از آن دفاع كـرتو
سه و پشتجيع بند آشنايى است كه در مدراهى داشت»، ترنياز خو
اندع، نمى�توشى از اين نود. متأسفانه، سفارخانه شنيده مى�شوميز آشپز

غيب كند.ا به اين كار ترد و يا آنها را به تحصيل بر انگيزان ردانش�آموز

اند باشد؟ به نظرست چه مى�توش نيست، اين مبناى درسى و آموزنامه دراى تدوين برستى براگر آينده ناشناخته، مبناى در
د.اى آينده آماده كرجه برا به بهترين وان آنها رايط حاضر، مى�تواى مقابله با شران بردن دانش�آموزانمندكرمن، با تو

ن مانعىط است و يا همچوى يا عقلى نامربودان مبتنى است، از لحاظ نظرى شاگرس، كه بر آماده�سازسى مدارنامه دربر
ههايى كه امروزى از چيزى آن جهش كنند. بسيارتقاء به كالس�هاى باالتر از رواى ارند كه بران ياد مى�گيراست كه دانش�آموز

ى مانع است.عى جهش از روس انجام مى�دهيم، نودر مدار
ىا با مسائل و افكار معنى�دار باشد و آنها رًاقعاان واى دانش�آموزش است كه برايندى از آموزد نظر من است، فرآنچه مور

ىگيرجه به عمق درا باتوايند رد نياز. من اين فرم و مورى، مبراى آنها جالب باشد و هم از لحاظ نظربه چالش بكشد كه هم بر
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اهم داد.ار خوت قرد قضاوندگى دانش�آموز، مورآن�با ز
ان در حال حاضر مهـمى دانش�آموزاى يادگيره اين�كه چه چيز بـرداشت آنها از آينده، دربارف�نظر از بـردم، صرالبته، مر

لى بعضى ازند، وش مى�گذارسعه تفكر انتقادى ارزشد و توى از مربيان به راى مثال، بسيارند. براست، عقايد مختلفى دار
جه اينحال، نكته قابل تود، مخالفند. به�هرش�هايى كه در خانه ترويج مى�شـوت آن با ارزالدين با اين هدف به دليل مغايرو

مان حاضر، آمادگى مناسب كداماى زجه كند، اين نكته كه برمان حال توش بايد به زافق باشيم كه آموزاست كه حتى اگر مو
ب، يكـىد و مطلوجوضع مو وًالدم ساالر، معمود، يعنى، در يك نظام مـرار دارد مناقشه قرعى است كه مـورضواست، مو

عه�اى ازد و در آن، مجمود انطباق دارايط هر فرسى است كه با شرنامه درد يك برجود نياز است، وى كه مورآخرين چيزاست. 
هنگاى فران منبعى غنى برس به عنوع در مدارد و تنوع به غنى�شدن منجر مى�شو. تنود مشخص شده استاى هر فراهداف بر

م.دازنظر بپرمان به اظهاراى كشورد بعضى از اهداف مناسب براهم تا در موره مى�خوما است. در عين حال، اجاز

ا بايد تدوين كنند؟هايى رس چه چيزمدار
اب هلباقم ىارب ار نازومآ�شناد هك تسا ىوحن هب رضاح نامز هب هجوت ،هدنيآ ىارب نازومآ�شناد ندرك�هدامآ هار نيرتهبـ  ندرك�ىرواد

دوجوم دعاوق و متيروگلا ،اه�لومرف قيرط زا دنتسه حرطم رايسب هك ىلئاسم ؛دنك دنمناوت ،دراد تسرد باوج كي زا شيب هك ىلئاسم
.دهد شرورپ ار درف تواـضق و ىرواد ىنعي ،ناسنا ىاه�ىدنمناوت نيرت�ىلـاع هك دنراد زاين ىياه�تسرامم هب اهنآ .دـنتسين لح لباق
.ميروآ�ىم لمع هب هك تسا ىياه�باختنا هرابرد ندرك�لالدتسا ىياناوت هكلب ،تسين فرص نداد�حيجرت ،ندرك�تواضق

د، ازجب مى�شوا موب رى خوشمندى انتقادى، كه داورمند است. اين استعداد و هوب نيازب به داليل خوت خوقضاو
ش دهند.ان پرورانند در دانش�آموزس مى�توانايى�هايى است كه مدارمهم�ترين تو

ا امكان�پذيرت رسى شامل مسائلى باشد كه اين قضاونامه درى است بران، ضرورش اين كيفيت در دانش�آموزبه منظور پرور
جه داشته باشيد كه من بهد. تواه�حل تحليلى چندگانه�اى منجر مـى شـوف�انديشى است و به رمند ژركند. اين مسائل، نيـاز

ارسى قرد برر بايد از ابعاد مختلm مورًالده، معمواى ابعاد گسترم. مسائل داراه�حل تحليلى » نام مى�براه�حل»، از «رجاى «ر
جيه كننده يافته�هاى اينأى�هاى دادگاه عالى امريكا، توات و رد. اكثر نظرقت حل و فصل شواند به�طور مود و تنها مى�توگير

اند مناسب باشد. بايد بهه ديگر نمى�تول است، در دورت قابل قبوّه�اى از تاريخ يك ملاه�حلى كه در دورلى ردادگاه است، و
دد.اه گردن بايد با يكديگر همرت�كرف�انديشى و قضاوخت كه ژران آمودانش�آموز

دن ازانايى نقد افكار و لذت�برش يابد، توان پرورس و دانش�آموزى است در مدارى كه ضرورانايى ديگر ـ توتفكر انتقادى
شد كه ارزائه شوى اران افكـارانايى، بايد به دانش�آمـوزايش اين تواند داشته باشد. به منظـور افـزد مى�توشى است كه فـركاو
د و نامد استفاده كرسى خونامه دراهنمايى تدوين براى رال برنر از سه سؤم بروى داشته باشد. چندين دهه پيش، جروشگركاو

دند از: چه چيز انسان، نشان�دهنده انسانيت او اسـت؛ت بوسى عباراحد دراالت اين ود. سؤسى» گذاراحد درا «يك وآن ر
انا مى�توال رق داد؟ هر يك از اين سه سؤا بيشتر در اين جهت سوان او رق داده شده است و چطور مى�تواه سوچطور به اين ر

ان تناسب داشته باشد.ط اين�كه با سن دانش�آموزار داد، به شرش و بحث قرد كاودر كالس، مور
ل تصادفىط به تحوا به جانب مقصدى هدايت كنند. تفكر مربوان رانند دانش�آموزى هستند كه مى�تومند، افكارافكار نيرو

مت مى�كند،لتى كه در آن اكثريت حكوق اقليت در دوهنگ و شخصيت و محافظت از حقوابطه بين فرو انتخاب طبيعى، ر
ار دهند. هر يك از اين افكار نيزش و تفسير قـرد بحث، كاوانند به طور انتقادى موران مى�تومثال�هايى است كه دانش�آمـوز

ار داده و استفاده از آنهاد كنكاش قرا موران اين است كه اين معانى تلويحى و ضمنى رظيفه دانش�آموزپايان�ناپذير مى باشد. و
ار دهند.جه قرد تومان حال�ـ و نه آينده�ـ موراى زا برر

 به معنـىًالى معموادآموزى است. سوادآموزش اشكال چندگانه سـوس، پرورمين هدف مدارسوى معنى�دار�ـ ادآموزسو
لى، منظور من از ايند. ودن يا عددنويسى نيز به آن اضافه مى�شوت حساب�كرشتن است. گاهى، مهاراندن و نوانايى خوتو

هنگفته در فرگشايى معانى در اشكال نمادين به كار رمزدانى يا رگرمزانايى رم توى مستلزادآموزاتر است. سواتب فرم به مرمفهو
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ى يا ازهاى بصرسيقى، هنردن معنى از مودن و به�دست�آورانايى تجربه�كراند در تواى مثال، انسان مى�توهر جامعه است. بر
ادى باشد.د باسون، فركات موزوحر

هنگ،سى كه بعضى از اشكال فرد. مداراع مختلm معانى بستگى داردن انوانايى بدست�آورندگى ما به تو      غنى�شدن ز
اى آنها،انى كه براد» هستند؛ دانش�آموزغ�التحصيل مى�كنند كه «نيمه سوا فارانى رند، دانش�آموزا ناديده مى�گيرها رمانند هنر

هاى عامه�پسند، عكس�العمل نشان دهند.ان ممكن است به هنران است. البته، اين دانش�آموزسيله لذت�جويى ديگرهنر و
دهاىح بسيار باالى دستـاورسيقى، كه نشان�دهنده سطـود كه به اشكال كالسيك�تر و پيچيده مـوان پيش�بينى كـرلى نمى�توو

ش است.م آموزع، مستلزهايى از اين نوانايى تجربه هنراهند داد. توى نشان خوى است نيز تأثيرپذيرهنر
ار ىياه�هزوح ـميناوت�ىم ،ىزومآداوس زا رت�هدرتـسگ mيرعت اب ام .مزادنايب مـلق زا ار رت�مهم هتكن هك مهاـوخ�ىمن نم ،ىلو      

زكرمت دادعا زا ىدادرارق هدافتسا اي نابز جيار دربراك رب ًاتدمع هك ىياه�همانرب .درادن دوجو سرادم ىسرد همانرب رد هك مينك ىياسانش
.دننك دودحم ،ميهافم هئارا لاكشا رياس اب هسياقم رد راد�ىنعم براجت هب ىبايتسد رد ار نازومآ�شناد ىياناوت دنناوت�ىم و دنراد

نامهش هر برديده و پروره�هاى تفكر گرد شيوشد و بهبوانگيختن، رجب برائه مفاهيم، مو       استفاده از اشكال مختلm ار
ار داده است. اگر چه،د غفلت قرا مورد رفيت خوسعه ذهن انسان به باالترين ظرشد و تود، را شامل نشوسى كه اين منابع ردر

صت�هاىدن فراهم�كرد. فرار دارهنگ قـر تحت تأثير فرًل يك عضو زيستى است، ذهن انسان عمـدتـاجه اومغز انسان در در
ائه مفاهيم، نه تنها معنى خاص هر يك ازت اران با اشكال متفاواجهه دانش�آموزس به منظور موسى مدارنامه درن در برناگوگو

شد ذهن نيز كمك مى�كند.د، بلكه به رجب مى�شوا مواين اشكال ر
اد رانند خوانان بتوجوش اين است كه نـوان گفت كه هدف اصلى آمـوزسعه بيشتر اين فكر، حتى مى�تـو       به منظور تـو

آفرينى»دد، بلكه «بازمى منجر مى�گرگرهنگى نه تنها به تفريح و سرى فرادآموزند. سوا ياد بگيرد رسعه ذهن خوه توند و يا نحوبساز
دمان است.د يا خويشتن خوآفرينى مى�كنيم، خوندگى بازاسر زد. آنچه ما در سرا نيز به�دنبال دارذهن ر
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ـ همكار مان حاضران در زندگى دانش�آموزا در زت عمده�اى راند تفاوس، كه مى�توم مدارهدف چهارى و تشريك مساعى�
انه و با هماهنگى با آنهاهى، همكـارت گروان به صوردن با ديگركرى كاراى يادگيرصت�هايى بـردن فراهم�كرد، فرجب شومو

لى همچنين نياز داريمند. وادى داردهايى انفرسساتى فكر كنيم كه عملكران مؤس به عنوه مداراست. ما تمايل داريم تا دربار
انىص با دانش�آموزان به�خصوى با ديگرى همكاران در يادگيران مكان�هايى فكر كنيم كه به دانش�آموزس به عنوه مداركه دربار

دى است و همفايى فرقع داشته باشيم، هم شكوش توتند، كمك مى�كنند. آنچه بايد از آموزهنگى با آنها متفاوكه به لحاظ فر
ان.ستگى با ديگريگانگى و پيو

دى هر دانش�آموز از لحاظ شخـصـى وا كه خصيصـه فـرس آنچـه ردى اين است كه مـدارفايى فر       منظور من از شـكـو
تايش�هاى خاص و متفاود تحقق استعداد، قابليت�ها و گراى پيشبرس بايد برش دهند. مدارى است در او پرورثمربخشى و

ات آنها كمك كنند و اين امكان ران در شناسايى نقاط قوس بايد، تا حد امكان، به دانش�آموزهر دانش�آموز اقدام كنند. مدار
ند.ا بارور سازد رند كه استعدادهاى خواهم آورفر

كت داشتـهح�هاى مهم مشاران در طرنه با ديگرند كه چگوان كمك كنند تا ياد بگيـرس بايد به دانش�آموزهمين�طور، مدار
جه در يك جامعـهد توت�هاى اجتماعى مورشد مهاران به پيدايش افكار جديد و ركت با ديگـرى و مشارايند همكارباشند. فر

ا تشويقى راهم كنند و اشكالى از يادگيراى اين فعاليت�ها فرا برانى راوصت�هاى فرس بايد فرد. مداردم�ساالر منجر مى�شومر
ه�اى كهدى است. در دوراقع، بيش از يك امر فرش، در ود. آموزد تحقق�بخشيدن به اين فعاليت�ها شوجب پيشبركند كه مو

دم ازاى حشر و نشر مـرصت بردن فراهم�كرفتن است، فـرسد حس تعلق به اجتماع در جامعه ما در حال از بـيـن�ربه نظر مى�ر
دار است.خورس از اهميت خاصى برهى در مدارهاى گروطريق كار

ايطى است كـه در آنتبط است، ايجاد شـرهى مـرك و گروس امروز، كه با كار مشـتـر هدف پنجم مـدارى�ـارخدمت�گـز
ها ودى و پاسخگويى بـه آرزوفت فراتر از پيشـرسه بايد فرا نسبت به اجتماع ايفا كننـد. مـدرد رانند سهم خوان بتـودانش�آموز

ك است و اين كار نه تنها به شكل اجتماعى�شدن منـاسـب، قابل درًاد به جامعه كامالدى باشد. كمك افـرجاه�طلبى�هاى فر
ح است.ان يك فضيلت اخالقى نيز قابل طربلكه به عنو

س بايدى خدمات، مـدارسمى يادگيـرنامه�هاى رف�نظر از برد. صراستا جلو مـى�روى در اين رارى خدمت�گـز       يادگير
شكى و ساير منابعمان�هاى پزسسات اجتماعى، سازهنگى، مؤاكز فرند تا با مراهم آورصت�هايى فران فراى همه دانش�آموزبر

ندانش شهـرون�ها شده�ايم كه اغلب، اهميـت پـرورموات آزم نمرگـرتباط پيدا كنند. ما چنـان سـرسانـى اراجتماعى كمـك�ر
نها چگوظيفه رفاه اجتماعى جامعه ايفا كنند و مى�دانند كه اين وا در رد را كه مايلند سهم خوليت�پذير از لحاظ اجتماعى رمسئو

د. مناسبت دارًى كامالس امروزاى مدارانجام دهند، ناچيز مى�شماريم. اين هدف نيز بر

نه بايد باشند.س چگومدار
اتش داشته باشيم. نمـرتى از آموز متفـاوًم كامالى است مفهودم، ضرورح كـراى دستيابى به هدف�هايى كه مطـر       بر

انن�ها به عنوموات آزس به نمرمانى كه مدارشى، عقب�نشينى كنند. تا زن�دادهاى معنى�دار آموزاجهه با برون�ها بايد در موموآز
عاتضوجه مجدد به موى در توى�هاى بسيارارشى آنها نگاه مى�كنند، دشوان و كيفيت آموزفت دانش�آموزف اصلى پيشرّمعر

اهيم داشت.ش خواصلى آموز
الليت�پذير هستيم. سؤد يا نه. همه ما مسئود دارجوى وليت�پذير و مسئو٢در اينجا، مسئله اين نيست كه آيا پاسخگويى�

هاى ظريفى كه مهمتر باشد و نسبت به چيزاگيرى فره�گيردى نياز داريم كه از اندازنگى اين امر است. ما به رويكراصلى، چگو
انك ميزى به منظور درتى از يادگير متفاوًداشت كامالم برد، مستلزبه حساب مى�آيند حساسيت نشان دهد. داشتن اين رويكر

ش،ج از بافت آن تحقق پيدا مى�كنند. هدف اصلى آمـوزسه در خارا كه، هدف�هاى اصلى مـدردن آن است. چرمناسب�بو
سسه است. مدارج از مدرندگى در خارفقيت در زسه نيست، بلكه كمك به آنها در موفقيت در مدردان به مودن  شاگراناكرتو

انند در انجام آنها انتخاب داشته باشند.ان بتوبايد بر فعاليت�هايى تكيه كنند كه دانش�آموز
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ى مضامين مهمى باشيم كهانيم پاسخگوى اصالح كنيم كه بتوا طورد رس خـونامه�هاى مدارى است برهمچنين، ضرور
تابى است از طبقه�بندى�هاى سنتى، كـه درس انجام مى�دهيم، بازه در مـدارده شده است. آنچه امروزس آنها در باال آورئور
ارال قرد سؤا مورى است كه اين سنت�هـا رد. ضرورعات به�كار مى�روضوهاى گزينش و انتخاب مـوكاران سـازواقع به عنوو

س حسابان به درد؟ آيا همه دانش�آموزجيهى دارعاتى كه ما انتخاب مى�كنيم چه توضوجه به موان به توام دانش�آموزدهيم. الز
ش ذهن آنهاجب پروران مى�آموزيم موسى كه به  دانش�آموز؟ آيا باور داريم دروس شيمى نيز همين�طورد درند؟ در مورنياز دار

سهظايm بعد از مدراى وس�ها برد؟ آيا فكر مى�كنيم اين درمى�شو
ا از آن�رو مى�آموزيمس�ها ران مناسب است؟ آيا اين دردانش�آموز

ىد؟ ضروران مى�شوضاء دانش�آموزضايت�مندى و ارجب ركه مو
ح كنيم و پاسـخ�هـاى دقـيـق وا مطـرع راالتى از ايـن نـواست سـؤ

االت،قتى پاسخگويى به اين سؤاى آنها پيدا كنيم. وانه�اى برمتفكر
ش درى تشخيص داده شد، اصالح و تجـديـدنـظـر آمـوزضرور

د.ار مى�گيرنامه قربر
ى از ذهن بـاورده�ترداشت گسـتـرم است به بـرانجـام، الزسر

ده�تـر ازداشت گستـرداشته باشيم و منظور من از ايـن گـفـتـه، بـر
اه�هايى است كه از طريق آنهـا تـفـكـر اتـفـاق مـى�افـتـد. تـفـكـرر

د.د نمى�شوا بيان مى�كند، محـدوجه به كلماتى كـه آن ربه�هيچـو
ديت�هاى زبان مـا مـشـخـصديت شناخـت مـا بـا مـحـدومحـدو

 گفته است، «ما بيش از ٣النى�د. همان�طور كه مايكل پونمى�شو
فتن اين�كه تفكر از طريق هر. پذير٤ئيم»انيم بگوآن مى�دانيم كه بتو

ايى، المسه، ذائقه و بويايىاس انسان مانند بينايى، شنويك از حو
اهم مى�كند كـها فـرنامه�هايـى راحى براتفاق مى�افتد، امـكـان طـر

ا كه انسان�ها فكر مى�كنند و در خـاللاه�هايى رستـى راند درمى�تو
جيه كند. ممكنده�اند، توه فكر كرد در اين سيارندگى خوتاريخ ز

ا به گزينه�هاىد رجه خولى بايد تـوار دهيم، وجه قرد توش است، مورا، كه قابل پروراهيم كليه ابعاد ذهن انسـان راست نخو
جيه باشند، تعيين كنيم.جه به داليلى كه قابل توا باتود رده و انتخاب�هاى خوف كرممكن معطو
شا معنى�دار كنيم. پـرورى رش امروزد كه آموزقتى به بهترين شكل انجام مى�گـيـردا، واى فران بردن دانش�آمـوزآماده�كر

د. اگر از اين پيشنهادها حمايتا به عهده دارسه نقش مهمى رهنگى است كه در آن، مدرفقيت فرد و موعى دستاورذهن، نو
ىترى كه در آن از بـرد؛ تغييرادايم» نيـاز دارس، به يك تغيير در «پـاراقعى در مداركنيم، آن�گاه در مى�يابيم كه اصـالحـات و

ش اين استعدادها، نه تنها جهان،ق پيدا كنيم و با پروره انسان سوجه كافى به استعدادهاى بالقوان به جانب تونسبت به ديگر
آوريم.ا نيز به شكل جديدى دردمان ربلكه خو

نويسزير
شان «هنر و پرورد است. آخرين كتاب او در سال ٢٠٠٢ با عنوم تربيتى دانشگاه استنفورنر، استاد تعليم و تربيت و هنر در دانشكده علوت آيز١. اليو

ضه شده است.ار عرذهن» (چاپ دانشگاه ييل) به باز
2. accountability

3. Michael Polanyi

4. Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Garden city, Ny: Doubleday & coumpany, P. 4.
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ىهبرى او با مجلـه «رى  گـوانيد، گفتگـوده است. آنچه در اينجا مـى�خـواسر جهان كار كـراياالت متحده و در سـر
ن بيست ود به قران در رويارويى و ورواى آمادگى هر چه بيشتر دانش�آموزشى برنامه آموزات بره تغييرشى» دربارآموز

يكم است:

اى مـاشى انجام داده+ايد. ممكـن اسـت بـرنامه آمـوزمينه نقشه+كـشـى  بـرهايى است كـه در زت شما به علـت كـارشهـر ❐
ان مى+كند؟ان و دانش+آموزگارسى چيست و چه كمكى به آموزنامه درضيح دهيد كه منظور از نقشه كشى  برتو

سه و منطقه وا در يك مدرسى در حال اجرنامه دره يك برى داده�ها درباره جمع�آورسى، شيونامه درنقشه�كشى بر
د و تدريس مى�شوًاى آنچه عمـالان تجربه مى�كنند. معلمان با نقشه�كـشـى بـرشى است كه دانش�آمـوزد آموزدر مور

شى به كـارى�هاى آموزنگـرليد مى�كنند كه در كنار اطالعات قبلـى، در بـازد، داده�هايى تـومانى كه تدريس مى�شـوز
مى�آيد.

نيك به اين داده�ها دست پيدا مى�كنـد. هـمـهنقشه�كشى اين است كه هر معلم از طريـق الـكـتـرونكته كليـدى در
نامه�اى در حال حاضرند كه چه برجه مى�شوتيب، متوده و بدين تران نيز بالفاصله به اين داده�ها دست پيدا كرهمكار

ش دادهنامه�اى آموزنامه�اى تدريس مى�شده و سال آينده چه برد، در سال�هاى قبل چه بردر كالس�ها تدريس مى�شو
اىامى بـرند، الزسى دارنيكى و بالفاصله دسـتـرت الكترواهد شد. از آنجا كه معلمان به اين اطالعـات بـه صـورخو
ى كهه مسيـرانند دربارند و اگر هم در اين جلسات حضور يابند، مـى�تـوسى ندارنامه دركت در جلسات متعدد بـرشر

ند.دازشى طى مى�كنند به بحث و تبادل نظر بپرنامه آموز در برًان عمالدانش�آموز
دازيد؟سى بپرنامه درش نقشه كشى  برسعه و گسترجب شد كه به توچه عاملى مو ❐

س�هاىاحدها و درد كيفى ومينه بهبـوها در زس اياالت متحده و ساير كشورى از مدارايل دهه ٩٠ با بسيـاردر او
ىد تصميم�گيـرمورسى درنامه دردهاى برهنمو به رًان در اين جلسات، غالباگـاردم. آموزى مى�كرسى همكارنامه دربر

دند.ه مى�كرسى اشارنامه دراى بره محتودربار
د، تعيين هدف است، نـههنموظيفـه را ود، زيرد ندارجودها وهنمـوداشت صحيحى از ايـن رسيد كه بـرم ربه نظر

د سفرنامه سفر و خوت ميان بر، تفاوًاقع به چه تجاربى دست يافته�اند. مثالان در واين�كه به شما بگويد كه دانش�آموز
ت باشد، كهاقعى ممكن است بسيار متفاولى سفر ود سفر به شمار مى�آيد، وهنمونامه سفر، را در نظر بگيريد. برر

بى�شك همين�طور است.
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لىدند، وندد، صحبت مى�كرع بپيوقوار است» به وه آنچه «قرسى دربارى درنامه�ريزكت�كنندگان در جلسات برشر
قتسى خاص، وان در درندد». شايد دانش�آموزق «نپيوّ به تحقًسى اصالنامه درد كه برد دارجواقع، اين احتمال ودر و

ان سريع�تر باشـد.خى از دانش�آموزفت برى بيابد. شايد پيشره بهترگار، شيوا نياز داشته باشند. شايد آموزى ربيشتر
نامهاى دستيابى به يك برست اتخاذ مى�شد. براقعياتى نادراساس وسى برنامه درمينه برى در زتيب، تصميم�گيربدين تر

ديم.مند بوى نيازاقعى�ترچه، به تصوير وسى يكپاردر
ده است تا به مربيان كمك كنيداهم آورايتان فرا برنه اين امكان رسى، چگونامه درمينه نقشه+كشى  برفعاليت شما در ز ❐

سى بينديشند؟نامه دراى برتا به محتو
د.س چه مى�گذراقع، در كالس�هـاى درار مى�دهد تا دريابند كه در واد قرى در اختيار افرثرار مـؤنقشه�كشى، ابز

اسى رنامه درانند برى�مى�كنند. آنها همچنين مى�تـوسى پيرونامه دراى برن اين�طور نيست، آنها فقط از محتـولى چوو
اىآمدى محتول روزظايj ما، بازبينى و كنترسى نقشه�ها، يكى از وان تغيير دهند. هنگام بررجه به نياز دانش�آموزباتو

جب شگفتى من شد،ل سال�ها، آنچه موسى در طونامه درسى صدها نقشه برسى و سنجش آنها است. پس از برردر
ند.ن مى�سازهنمـوى آينده را به سوندان مـا رتابى هستندكه فـرزى پرس، مانند سكـود. مداراى آنها بـوكهنگى محتـو

اين،سى �٤٠، ٥٠ يا حتى ٦٠ سال قبل است. بنابراد درن تدريس مى�كنيم، مشابه مومتأسفانه، بخش اعظم آنچه اكنو
انده به حاشيه رًاد. آنچه ظاهر حس مى�شوًآمد» كامالسى «دائمى» و در عين حال «روزاى درد يك محتوجوت وضرور

ا حفظ كنيـم. درا كنار بگذاريم و چه چـيـز رآمد است. بايد تصميم بگيريم كه چه چـيـز راى روزشده است، محتـو
ن، ماريا، عبدل و سالى است.هاى جيسوه نيازاء كهنه�اى�دربارن دو دستى چسبيده�ايم، آراقع، بخشى از آنچه اكنوو
ا بايد حفظا بايد كنار بگذاريم و چه چيز رسى صحبت كنيم. چه چيز رنامه درات مهم برخى از تغييره بربياييد دربار ❐

كنيم؟
سشاى پاسخ به پـراه برشته شده است، بهتريـن رن نوناگوسى گوه�هاى درجه به حوزهاى ما باتـواز آنجا كه معيار

عات مختلj به آن نگاه كنيم.ضوشما اين است كه از طريق مو
د، تاريخ ايالتى است.ار گيرى نيز قـرنگرد بازه�اى كه بايد موره مهم، مطالعات اجتماعى است و حـوزيك حوز

ا يكاده�ها مدام از ايالتى به ايالت ديگر نقل مكان مى�كنند. پس چرك هستند. خانودم ايالت متحده بسيار در تحرمر
تيب، از سر فصل�هاى مهم ديـگـرى تاريخ ايالتى كنيم؟ بدين تـراگيرف فرا صرخى ايالت�ها، دو سـال رسال و در بر

غافل مى�شويم.
ش عميق�تر و همه جانبه تاريخ امريكا مفيدتر و عاقالنه�تر است. آنچهان سال�هاى پايين�تر، آموزاى دانش�آموزبر

دار است.خـورى برد و شگفت�انگـيـزد، «داستان» است. امريكا هم از تاريخ منحـصـر بـه فـرريشه در «تاريـخ» دار
مينى كه عقايد جديدده و هست؛ سرزان بومين مهاجره سرزاران سال�هاى پايين بايد بدانند كه كشور ما همودانش�آموز

ها دربارئيات رآمدتر از اين است كه بگوييم: «بايد همه جـزدند. اين نكته، بهتـر و روزصت بروز پيدا مى�كردر آن فر
د طى چند سال آينده از آنجا نقل مكان كنم.دم بدانم»، حال آن�كه احتمال دارافى ايالت خوتاريخ و جغر

ليه ايالت متحده چندين بار در كالس�هاى مختلjسى بيندازيم، مى�بينيم كه تاريخ اواگر نگاهى به نقشه�هاى�در
ه تاريخ ٥٠ تا ٧٥ سال هيچ چيز دربارًان ما تقريباد. در نتيجه، دانش�آموزار مى�شوستان ،تكراز پيش دبستان تا دبير

انب دورسى كه يادآور تجارابر دروكشند و در برانان به طور طبيعى سرجواخير اياالت متحده و نيز دنيا نمى�دانند. نو
هسى دورنامه درستان بايد برپايه براهنمايى و دبيره�هاى رسى دورنامه درمت نشان مى�دهند. بردكى آنها است، مقاوكو

ندانان شهـروان بايد با تاريخ اخير اياالت متحده و دنيا و نيز مسائل جهانى، كه به عنـود. دانش�آمـوزابتدايى بنا شو
ند.ى است، آشنا شوايشان ضرورآينده بر

د؟ى مطالعات اجتماعى است، هماهنگ مى+شوسى، كه حاونامه درندى با اين برش شهرونه آموزبه نظر شما، چگو ❐
ىنگـرا بازندى رش شهروه�هاى آموزاحى دورم است طـرتى متناقض به شمار مى�آيـد و الزند منفعل، عبـارشهرو
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ن تعريـjان بايد با مسـائـلـى چـوكنيم. دانـش�آمـوز
جه به اختالف عقيده�هاىستى فعال و نيز توميهن�دو

ن اساسى ايالت متحده، سنـدند. قانوديرپا آشنا شو
د ادامـهشد خـوكـت و رجسته�اى اسـت كـه بـه حـربـر

ه از داستان مـلـى مـاى هر دورمى�دهد تا پـاسـخـگـو
ان يك اثـرن اساسى به عنـوباشد. مطالعه دقيق قانـو

سـىنـامــه درجـدى سـيـاسـى و  ادبــى بــايــد در بــر
د.ان گنجانده شودانش�آموز

أى دهنده فعال»ان «رستان با عنوسى در دبيرا درچر
أى دهندگان در اياالت متحدهنداشته باشيم؟ تعداد ر

قىبسيار اندك است. بچه�ها مى�گـويـنـد: «چـه فـر
شأى نمى�دهند». ما، با آموزها كه رگترمى�كند؟ بزر

ان، اينلت «به» دانش�آمـوزنـدى و دومفاهيم شهـرو
ا در آنان پديد مى�آوريم، حال آنكه بايد آنهاانفعال ر

ـ محور،ضوسى مونامه درا در برر ـ محور، فعاليت  ع 
د.گير كرأى�دهنده ـ محور و خدمت ـ محور درر

د درندگى خوستان، در محل زاهنمايى و دبيران رند تا در خالل دورا به�دسـت آوران بايد اين امكان ردانش�آموز
ند.دازمسائل سياسى به فعاليت بپر

سيده است. بر مبـنـاى ايـناسى» به چـاپ رش دمكـران «آموز با عنـو٣ت شانكـرسسه آلـبـرى مؤشى از سـوار گزًااخيـر ❐
شداشت شمـا از آمـوزد. آيا برا «امريكايـى» بـار آوران رنه+اى نيست كـه دانـش+آمـوزس به گـوش در مدارش، آمـوزارگز

ش حمايت مى+كند؟ارندى از يافته+هاى اين گزشهرو
ستد، دردازه تجربه آنها از امريكا مى�پران دربارى دانش�آموزسايى يادگيرش، كه به نارارگى از اين گزبخش بزر

د. اما تجربـهف تدريس تاريخ ايالتى نمـى�شـوقت كافى صرسايى به اين علت اسـت كـه واست و بخشى از اين نـار
ت،ان ما در آينده، به ضرورفته است. دانش�آموزار گرن بيش از پيش در تقابل با تجربه جهان قرندگى در امريكا، اكنوز

اهند آمد.ه به شمار خوند همين سيارشهرو
اناينده دانش�آموزد، بايد اذعان داشت كه ايالت متحده بايد به دانش جهانى فزى سياسى فرف�نظر از جهت گيرصر

افتاده است كه فقط دو كشور با آن هم�مرز هستند. بهى دورافيايى، كشورجه نشان دهد. ايالت متحده از نظر جغرتو
نامه معتبر هستنـد واى گذرندان امريكايى دارصد شهرود ١٠ تا ١٢ درت كشور اياالت متحده، فقط حدوارگفته وز

ك كنند.ا تردم، كشور رصد مردر هر سال، شايد ٧ تا ١٠ در
ف�نظر از  اين�كه ساكن كدامت آماده كنيم. صـر متفاوًندگى در جهانى كامالاى زا بـرد ران خوما بايد دانش�آموز

هاى ايالتـىند. اين در حالى است كه معيـارقم مى�زا رنقطه از جهان هستيم، سياست و اقتصاد جهانى، آينـده مـا ر
د.جه به مطالعات جهانى نيست و به اين مطالعات، اعتناى چندانى ندارم تومستلز

ندگى مى�كنيمى كه در آن زام به كشوراث ملى و احترمينه ميره�اى به ايجاد حساسيت در زجه ويژس ما بايد تومدار
ىترنامه�هاى كامپيوى از برى در اينجا به كمك مى�آيد. بسيارو جهانى كه در آن به سر مى�بريم ، داشته باشد. فناور

ار كنند.قرتباط بردكان ساير نقاط جهان ارا مى�دهد تا با كودكان اين امكان ربه كو
ند؟اتى نياز دارم و رياضى به چه تغيير؟ علوسى چطورنامه دره+هاى برساير حوز  ❐

نامه�هاىا در بر فقدان انسجام رًاهيم دانشمندانى در سطح جهان داشته باشيم، غالباد كه مى�خواگر چه گفته مى�شو
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م در اياالت متـحـدهس علـودر
مشـاهـده مـى�كـنـيـم. بـايـد بـه

م،ن عـلـوناگـوصه�هـاى گـوعـر
ى محـيـطنامـه�ريـزن بـرهمـچـو

ممين�شناسى، عـلـوزيسـت، ز
فضايى، زيست�شناسى و علم

ى كنـيـم.جه بيشـتـرفيزيـك تـو
د مـا در كــالس�هــاىرويــكــر

ىان بيشـتـرپايين�تـر بـايـد از تـو
نامـه�هـاىدار باشـد و بـرخوربـر

اى حـمــايــت ازى بـربـيـشــتــر
هش�هاى مستقل علمـى درپژو

نظر بگيريم.
تبالاهيم يك تيم فواگر بخو

در سطح جهان داشته باشيـم،
م،نـيــفــوردن اواهــم�كــربـا فــر

ى و حمـايـتّات، مـربتجهـيـز
ى نتيجه بـهـتـرًان، مسلـمـااوفر

اهيدمى�گيريم. پس اگر مى�خو
ستان دراهنمايى و دبيره ران ممتاز دورس منطقه بايد از دانش�آموزم دست يابيد، مداردهاى جهانى در علوبه دستاور

ى كنند.م، حمايت بيشتره علوحوز
كت كنند كه سههش علمى مستقل شرانند در يك پژوك مى�توان كالس دهم ايالت نيويوراى مثال، دانش�آموزبر

سيه اينتل ـك از «بوران ايالت نيويورصد دانش�آموزن استثناء، حداقل ٢٥ در بدوًل مى�كشد. هر سال تقريباسال طو
ند.ه�مند مى�شو بهر٤س»ستينگهاوو

سى كنيـم. ايـنم بررس علـونامـه درا در برهمچنين، بايد گنجاندن پيامدهاى اخالقى فـعـالـيـت�هـاى عـلـمـى ر
ا در بره رها و غيرليد مثل، هزينه�هاى بين�المللى داروه تـوى دربارى، تصميم�گيرن شبيه�سازفعاليت�ها، مسائلى چو

م است جدايى بيـند كنند. در عين حال، الزخورنه مسائل برت بايد با اين�گـوان ما در هر صورد. دانش�آموزمى�گير
شانده بايد با عقايد مذهبى و تأثيرد تحصيل�كرس همچنان حفظ كنيم. يك فرا در مدارم رسى علونامه درمذهب و بر

م.صه علوبر تاريخ گذشته و حال آشنا باشد، اما جاى اين مباحث در مطالعات اجتماعى است نه در عر
دكان با مشكل عمده�اى روبه�روش اين علم به كواى آموزه رياضى، بايد بگويم كه ما در اياالت متحده بـردربار

دكانسى كونامه درط به برگزيده�ايم. نقشه�هاى  مربوا برى از رياضيات» رد، نام «تصوير فوراهبراى اين رهستيم. ما بر
شى�ها در چهار هفته و آموزه�گير بر مبناى تدريس جمع در چهار هفته، تفريق در چهار هفته، اندازًمادسال، عموخر

عتا به سردكان راقع، ما كود. در وت گيرمى صورنه كار مفهون اين�كه هيچگوقت در چهار هفته است، بدومان و وز
ل مى�دهيم.ُبه جلو ه

ندى در اختيار دارمان بيشترالنى�تر است. آنها زانه تدريس طودر ساير نقاط جهان، سال تحصيلى و ساعات روز
مان در هشت كالس با هشت مفهوسط دانش�آموزاپن، به طور متوده نيست. در ژسى آنها نيز اين�قدر فشرنامه درو بر

دانند به زبان خوا انجام دهند، بلكه مى�توم رط به هر مفهوانند محاسبات مربوند. آنها نه تنها مى�تورياضى آشنا مى�شو
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سط با ٣٥ل هشت كالس به طور متوان در طوضيح دهند كه چه�كار مى�كنند. در اياالت متحده، دانش�آموزايتان توبر
ند.م رياضى آشنا مى�شومفهو

ىسى منسجم و زبان ـ محور در رياضـى پـيـرونامه دركت كنند و از يك بـران امريكايى بايد كنـدتـر حـرگارآموز
 ديده�ام كه در كالس�هاى پر ازًكز كند. غالبادان زبان رياضى تمرگرش�ها بايد بيش از هر چيز بر  برنمايند. اين آموز

ان، كه انعكاسعت به زبان رياضى سخن مى�گويد و به صحبت دانش�آموزگار به سرس رياضى، آموزدانش�آموز در
ى و نيزى و گفتارت�هاى شنيداران بايد به تمرين مهارد. دانش�آموزاقعى افكار آنان است، بهاى زيادى داده نمى�شوو

ند.ا به خوبى بياموزند تا دانش رياضى ردازصيj و استفاده از قياس بپرگويى، توباز
ارگزتاه برن�هاى كومون�ها و آزموهنوز اكثر قريب به اتفاق بخش�ها و امتحانات در كالس�هاى رياضى به شكل آز

دد آنها سنجيده شوگويى آنچه انجام مى�دهند به زبان خوان در بازانايى دانش�آموزت پيش مى�آيد كه تود و به ندرمى�شو
ش يك زبان هستيم.ل آموزو اينها همه در حالى است كه مشغو

ا مطالعه كنند و چهى رشته ادبيات چه چيزان ره اين+كه دانش+آموز دربارً؟ مربيان غالبات+هاى زبانى چطوره مهاردربار ❐
ه چيست؟ند. نظر شما در اين باردازند، به بحث مى+پرا به دست آورت+هايى رمهار

مانمان�ها و حتى بـه زار دهيم. شكسپير به همه زد بازبينى قرا مورسعه و ادبيات معاصـر رما بايد ادبيات قابل تو
ه به روز هستند.ارگ ادبى همود. آثار بزرحال تعلق دار

تىن متفاوغم آنچه گفته شد، ما در قرد. على�رسى كرنه�هاى جديدتر آن بررجه به گوا بايد باتواما آثار كالسيك ر
انند. در ضمن، بايـدنيكى بخوستان بايد نمايشنامه�هاى الكترواهنمايى و دبيـره ران دورندگى مى�كنيم. دانش�آموزز

ب سايت»ها هم كار كنند.م آنها بنويسند. آنها نه تنها بايد با گزيده كتاب�ها، بلكه با گزيده «وانند به شكل و فربتو
امى�گيريم،ا فرد. ما نقد كتاب رس گنجانده شـوسى سال�هاى پايين مدارنامه درسانه�ها بايد در برسى رنقد و برر

انى شناخت و تمييز دانش�آموزدار است. ما بايد نيروخورانى براوذ فرن است كه از نفواما در دنياى امروز، اين تلويزيو
ايتا چه كسى روا ره بينديشند كه: «ماجـرا ارزيابى كنند و در اين بارن را تقويت كنيم تا تأثير مثبت و منفى تلويزيـور

فته�ام؟»ار گرثق و قابل اعتماد است؟ آيا من�در اينجا آلت دست قرد، مومى�كند؟ آيا اين فر
م.ى آشنا شونيكى، با فعاليت�هاى بيشترانس�هاى ويديويى و مصاحبه�هاى الكتـروبسيار مايلم تا از طريق كنفر

ند؛ كه نكتـهدازها به بحث و تبادل نظربـپـراسر اياالت متحده و نيز ساير كـشـوران بايد با يكديگـر در سـردانش�آموز
ش جديد زبان در جهان، نقشى كليدى ايفا مى�كند. ديدگـاهد. آموزى به خاطر مـى�آورادآموزد سوا در مورى رديگر
ى است.هاى امنيتى ما ضروراى آينده و نيازى از زبان، برده�ترگستر

ار داد؟سى قرنامه درنه بايد به بهترين شكل در برا در آينده چگوبه نظر شما، هنر ر ❐
سى در اياالتنامه درط به برجه به هنر به معناى آنچه انسانى است، بسيار مهم است. در غالب مباحث مربوتو

هاىحتى كشورهاى صنعتى وص كشورها ـ به خصوشى اكثر كشورد. نظام آموزانده مى�شومتحده، هنر به حاشيه ر
هنگى است.اد فرسعه ـ بيانگر اهميت سودر حال تو

ا مى�بينيم كهان ره�هايى از دانش�آمـوزم. گاهى، گروه�ها مى�رو به ديدن موزًها، غالباهايم به ساير كشـوردر سفر
احى مى�كنند.ا طرده و آنها رى حلقه زگ هنرمين نشسته�اند. آنها، دور آثار بزرى زند و رواحى در دست داردفتر طر

ى بكشند كه بيانگر احساسى باشد كهد تصويراهند تا با استفاده از تخيل خوان از آنان مى�خوگارپس از پايان كار، آموز
ش فعال،ند. اين آموزه نمى�برى بهر از استعداد خداداد هنرًامادكان الزانگيخته است. اين كودشان برجوى در واثر هنر

اند. دانش�آموزاز و بيان خالقانه مى�شوهنگى و ابراد فران و تلفيق عناصر بنيادى سوجب تقويت ذهن دانش�آموزمو
اى» يك شهـرى محل يا «اپره هنراند با ديدار از يك مـوزما نيز بايد به اين تجربه مهم دست يابند؛ اين تجربه مـى�تـو

گ به دست آيد.بزر
ا بااهم كنيم و همكاريمان رايى در كالس�هايمان فراى كار در آتليه و فعاليت�هاى اجرصت�هايى برم است فرالز
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ه�هاى مختلj و موز٦نگى� يا تاالر كار٥كز كندىن مرسسات ملى، همچوش دهيم. اگر چه مؤسسات محلى گسترمؤ
ند، دردازدى مى�پرط به بيان فرم مربـوسوان نسبت به آداب و رى دانش�آموزگاه�سازت فعال به آ به صورًمحلى غالبا

ان در كالس�هاى زبـانت مى�بينيد كه دانـش�آمـوزجه و سهل�انگار هستيـم. بـه نـدره�ها، هنوز بى�تـوخى از حـوزبر
اىا برسيقى اصيل رنامه�هاى موشتن برت امكان نوانگليسى، داستان�هايى بديع و نو بنويسند. همين�طور، به نـدر

ن از اين هم كمتركات مـوزواحى اصيل حراهم مى�كنيم، يا امكان نمايش نامه�نويسى يـا حـتـى طـران فردانش�آموز
هاى اصيل درائه كارصت ارسيقى ـ و فرگ مواهاى بزرج�نهادن به اجر ارًهنگى ـ مثالاد فرنى ميان سوازاست. اگر تو

ديم.ه مى�برى بهرى مستحكم�ترنامه هنرن از برديم، اكنواهم مى�كرن فرناگواشكال گو
انند مانند نيرويى مثبت درند؟ يا مى+توضيح داديد، نمى+شوى+هايى كه توآورايى ايالتى، مانع نوهاى محتوآيا معيار ❐

ى عمل كنند؟نامه+ريزآمدى بيشتر برروز
دار نيست وخورسى يكسان در سطح ملى برنامه درت است. ايالت متحده از برهر يك از ايالت�ها از بقيه متفاو

سد كه ماد. به نظر مى�راهد بود، فاقد آن خوت مى�گيرى از طريق ايالت�ها و مناطق صورمايه�گذارمانى هم كه سرتا ز
ند.ها دارتى در قبال معياردهاى متفاواى ٥٠ كشور هستيم كه رويكردار

ديم،ح كرجه زيادى به مسائلى كه مطرتوع، بايد گفت كه اكثر ايـاالت،لى در مجمـوو
ها كامل و بى�نقص هستندكه انگار معيارنه�اى عمل كنيمانيم به گونشان نمى�دهند. نمى�تـو

ى،نگرد بازم مورها بايد به طور مداومعيارك مانده است.و اين دانش است كه ايستا و بى�تحر
ا بهد رشكى خـوهاى پـزامريكا»، معـيـارشكـىند. «انجمن پـزار گيـربحث و تبادل نظـر قـر

ند. شما مايلار گيرد استفاده قرشكل مورطور منظم مرور مى�كند تا به�روز باشند و به بهترين
ار دهيد، حال آن�كه اين مشكلاستفاده قردا مورشكى رهاى ٤٠ سال پيش در پزنيستيد معيار

ى�هاىابرآمد و دائمى، نابراى روزمحتوداختن بهه پرد نحوخ مى�دهد. در مـورش ردر آموز
د.د دارجوده�اى در بين اياالت وگستر

ى از افـتگـيـرا، كـه بـه دنـبـال «جـلــورن ايالتىمومتأسفانه، مربيان، فشار ناشى از آز
انابر دانش�آموزى از آنان مايلند تا در برها اشتباه مى�كنند. بسيارل در معياردك» است، با تحوتحصيلى حتى يك كو

ى ما تحققّسى در اجتماعات محلنامه درط به برسه، حساس باشند، اما مباحث مربواتر از دنياى مدرو نيز دنيايى فر
ا كنارها رخى از معيارند؟ آيا بايد بردارخورم برها از اهميت الزن: آيا همه اين معيـارا بحث�هايى چود، زيرنمى�پذير

د كه اينجب مى�شـود بخشيم، مـوا اندكى بهبـوهـا رخى از معيـارانيم برد؟ آيا مى�تـوا اضافه كـرگذاشت و بعضـى ر
اىم، بران كالس سود كه دانش�آموزف مى�شوى معطوجه ما به سه يا چهار روزند و تمام توفته شومباحث ناديده گر

خى مباحث، مانعانايى آنها در پاسخ�گويى به برند كه مبادا عدم توا داره رند و اين دلهرسه ساعت پشت سر مى�گذار
د.فقيتشان در امتحان شواز مو

تقاس به ارج شده�اند. اما حتى اگر اكثر مدارده خارها از رخى از معياردر قسمت�هاى مختلj اياالت متحده، بر
ن، دستشان بسته است.مود همين معضل آزجواغب باشند به دليل وها رى معيارنگريا باز

ند.فق شون�ها موموان ما بايد در اين آزس مى�گويند: «ببينيد، مسئله مهم اين است كه دانش�آموزستان مدارسرپر
ا بـهد رجه خواين در صدد هستيم تا تـوها به هيچ كس پاسخگو نيستيم. بـنـابـرعايت اين معيـاراى راقع، برما، در و

جب به تله افتـادناقعيت است كه موند. همين وانمان با آنها سنجيده مى�شوف كنيم كه دانش�آموزهايى معطومعيار
د.سى مى�شونامه دربر
انند با فشار ناشى از امتحان مقابله كنند؟نه مى+توس چگومدار ❐

تيب،ن�ها نيز به همين تـرمونى اسـت. آزگوشد و دگره در حال راره�ها، همـوش، مانند تمامى حـوزه آموزحوز
ادن و سنجشى به شمار مى�آيد، سـومومه هر آزد پيدا مى�كنند. با اين حال، آنچه پيش نيـاز و الزده شده و بهبوپالو
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د كه درخته شوان آموس به دانش�آموزد. پس اگر در مـداراندن در هر امتحان، نقشى اساسـى دارت خواست. مهار
گذار سخن گوينـد،ش، ديدى نقادانه داشته باشند، با لحـنـى تـأثـيـراندن، دقيق و نكته�سنج باشـنـد، در نـگـارخو

د.اهند بوفق�تر خو موًى كنند، مسلمادارندگانى فكور داشته باشند و به شكل فعال، يادداشت�برشنو
فا صرى رجه بيشترمان و توس، زد. اگر مدارداخته شـوت�ها پربايد در طى سال�هاى تحصيل به همه اين مهـار

ى بهان نتايج بهتـراسر سالهاى تحصيل نماينـد، دانـش�آمـوزى در سرادآموزى سونامه�ريـزشته�اى و برش ميـان رآموز
ا بايدايش مى�يابد. هر امتحان رايى آنها افزند، سطح كارار مى�گيرقعيت امتحان قرمانى كه در موند و زدست مى�آور

د.ب كرن سنجش زبان محسوموپيش از هر چيز، يك آز
ت�هاىد منسجم در قبال مـهـارد، فقدان رويكرسى حاصل مى�شـوى درنامه�ريزيكى از پيام�هاى مهمى كـه از بـر

ه بر قابليت زبانـىارى همـوسى است. يادگيرش�دادن در تمام كالس�هـاى دردن و گوشتن، صحبت�كـراندن، نوخو
اش فردكان بايد به دقت گود، حتى در تربيت بدنى، كه در آن كوصه�ها حقيقت دارمتكى است. اين مسئله در همه عر

ند.ند، اشتباهى از آنان سر نزمين بسكتبال مى�شود زارقتى ودهند تا و
سى است، حتى اگـر درسى، قابل بررعات درضـواد در تمام پايه�هاى تحصيلى و در همه مـوان سوجه به ميـزتو

مينه تأثير و ماهيت امتحان باهم اختالف داشته باشيم.ز
سى كمك مى+كند؟نامه درد براى بهبوم ما برنه به تالش مداوسى چگونامه درنقشه كشى  بر ❐

هـااى معياره محتـوه مجدد دربـارسى و مذاكرگى به مربيان است تا بـه بـررسى، كمك بـزرنامـه درنقشه كشى  بـر
ند.دازبپر

مان،نيكى است و مـا در آن زا الكترود، زيـرنقشه كشى ، شباهتى به آنچه ١٠ سال قبل انجام مـى�داديـم، نـدار
ا اعمالسى رنامه درات برتر شد و بالفاصله تغييرنامه كامپيود براران ون مى�توا نداشتيم. اكنوى رامكان انجام چنين كار

نيكىان با استفاده از امكانات الكتروند. مى�توفته بايگانى نمى�شوها در قفسه�هاى خاك گرتيب، معيارد. بدين تركر
داخت. همان�طوراسر دنيا پرات آن در سرد و تغييرط به عملكرد و به داده�هاى مربوه كرداخت، مذاكربه تفكر مجدد پر

ـ محور پديدار شده�اند و درونامه�هاى اينتركه بر اط به سنجش رايش يافته است، داده�هاى مربوان افزگارن�داد آموزنت 
د.د نقشه�ها  كرار وًان مستقيمانيز  مى�تو

د. از آينده نيزاهم مى�آوران فرگاراى آموزا برسى رنامه درتمند برى و قدرل فورنيكى، امكان كنترنقشه كشى  الكترو
م كه به شكلى مناسب بـه  يـكارد و اميدوت گيرن كاغذ صـورتباطات بدود. فكر مى�كنم اكثـر ارهيچ كس خبر نـدار

سى جامع و به�روز دست پيدا كنيم.نامه دربر

نويسزير
اىى بـرش�هاى ضروره مسائـل و رون دربارناگـوس گود. او با مدارا به عهـده دارسى» رنامـه دركت نقشه�كشـى بـر١. جاكوبز رياست «شـر

ى مى�كند. از خانم جاكوبز اين كتاب�ها بهدى، همكاراهبرى رنامه�ريزغيب تفكر نقادانه و برشى در تردهاى آموزاهبرسى و رنامه دراصالح بر
سى ونامـه درى برچه�سازگ: يكپـارا» (١٩٨٩)، «نقشه�كشى تصويـر بـزراحى و اجرشته�اى: طـرسى ميـان رنامه درسيده است: «بـرچاپ ر

سى» است.نامه دردن نقشه�كشى بره «عملى كرش كتابى دربارل نگار). او در حال حاضر، مشغو١٩٩٧»  (k-١٢سنجش 
1. Heidi Hayes Jacobs

2. Deborah Perkins- Gough

3. A. Shanker
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كيانىجمه: الهام امير      تر١دلدنويسنده: جان گو

د و چاپ كر٢ن ديويس»گداشت «اليسوى در بزرل فوريه ١٩٩٤، تمبركت خدمات پستى اياالت متحده در تاريخ اوشر
دم شناسى اجتماعىان�شناسى، مره روجسته حوزد. ديويس، كه يكى از شخصيت�هاى برستان افزواث سياه�پوعه ميربه مجمو

مهنگستان هنر و علوش به عضويت «فره آموزد كه از حوزلين شخصى بوش در ٤٠ سال گذشته به شمار مى�آيد، اوو آموز
آمد.، ٢٠٠٣) در�٣نيكاورامريكا» (يو

ـ امريكايى بودر دهه ١٩٤٠، ديويس نخستين فر ـ دانشگاه شيكاگو�ـد كه در يك دانشگاه مهم «سفيدپود افريقايى  ستان» 
ش ـ وتمان آموزئيس دپـار ـ ر٣الU تايلـر»د. «رانگيز بـوسى استادى شد. انتصاب او به اين سمت، جـنـجـال بـراى كردار
ـ ر٤ت.ام هاچينز»ابر«ر ـ با گر  فت،ت مى�گرد صورمانه بر مخالفت�هايى كه به بهانه كمبودجه�اى محرى بودآورئيس دانشگاه 

دند.ا تا سه سال تقبل كرطه رج مربوق ديويس و ساير مخارغلبه و حقو
ىجوسى نداشت. جست�ود، دسترانش عادى و پيش پا افتاده بواى همكارفاهى، كه بربا اين حال، ديويس به امكانات ر

مقدس هيمامف شزومآ
ش داده شود»ابرى و عدالت اجتماعى بايد ـ با دقت ـ آموز«بر
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٦نگل»پ كادرنان تا سال ١٩٤٨ حق عضويت در «كلود. او نيز مانند ز بى�حاصل بو٥ك�اف هايدپارلى در اطراى يافتن منزاو بر

ندگى واى زد، مكانى برب بوب غرب و جنوهش ميدانى در جنول پژوا نداشت. همين�طور، هنگامى كه مسئودانشگاه ر
د.اد پيدا نمى�كرمالقات متعلق به دو نژ

ه�هايىسى شيوه به بررد و به ويژادى در جامعه امريكا اختصاص دارهش ديويس به تأثير نظام كاستى ـ نژبخش اصلى پژو
جب بدنـامـىمنصفانـه مـوده و به طور غيـرخ كرسـوش رد شده هون�هاى استـانـدارموى�هاى جامعـه بـه آزگيـرد كه سودازمى�پـر

عه مقاالتى با اين استدالل، مجمو٧ست»ت هويگ هرابرش «ران فقير و اقليت�ها شده است. ديويس با كمك همكاردانش�آموز
اغه�نشين باگر يا زدكان متعلق به طبقات كـارد تا اكثريت كواقع، نظام طبقه اجتماعى امريكا مانع مـى�شـود كه: «در وتهيه كر

ند» (دانشگاه شيكاگو، ٢٠٠٣).د آشنا شوطبقه خوه وه گروهنگ ويژهنگى به جز فرفر
ى زيست�شناختىا ناشى از كهترى�هاى اجتماعى رابرا، كه نابرد رمان خودادى زارست، اين ذهنيت قرديويس و هويگ هر

گاهىا به آد رست، جاى خوداشت نادردند كه اين برا مى�كرى رادى مى�دانست به چالش كشيدند. آنها پيش�بينى روزو نژ
شى و اقتصادىصت�هاى آموزده فرند، مانند انكار گسترامل محيطى دارى�ها ريشه در عوابرع بدهد كه اين نابرضواز اين مو

ستان.نگين پواز ر
دند. كاننت،ا تأييد كر�(١٩٦١)، گفته ديويس ر ٨ان زيادى مانند جيمز كاننتان و متفكرهشگردر سال�هاى بعد، پژو

ا به شكل مستندها ركز شهرمه شهر و اقدامات اندك در مرحوى درس با دست و دل�بازك مدارت اهانت�آميز ميان تدارتفاو
نشان داد.

ده است. همان�طورام آورسختانه دوى�هاى اجتماعى، سرابران تبيين نابرط به علل زيستى، به عنو      متأسفانه، نظر مربو
اان، اين نظر رهشگرخى از پژو(١٩٨١) تصريح مى�كند، بر ١٠ست انسان»ى نادره�گير در كتاب «انداز٩لد»كه «استفن جى.گو

نان، بهشى پايين�تر بـه زاى نسبت�دادن سطح هولد از تالش�هايى كه برصيU گواد هم تعميم داده�اند. تـودى غير از نژاربه مو
١١ه»لى از «هاروانگيز است. او نقل قـوس�بره و در عين حال تـرد، مسخرت مى�گيـردن جمجمه آنها، صـورچكتربـوعلت كو

ست اندكى سنگين�تر ازدان سياه�پـوستان مى�گويد: «مغز مرنان و سياه�پوه زحمى دربارد كه با بيـرى مى�آورانسودم�شناس فرمر
هاساس اندازدم ـ چه براى طبقه�بندى مرنشان مى�كند، تالش برلد خاطرست است» (١٨٨١). همان�طور كه گونان سفيدپوز

د.ى بيش از تعصب اجتماعى، قلمداد نمى�شوش ـ چيزن سنجش هومومغز يا بر پايه نتايج آز
ند تا پايگاه اجتماعىد مى�آورجوده و مفاهيم پيچيده�اى به واه�هاى جديدى پيدا كردم رنه مرتاريخ نشان مى�دهد كه چگو

ند كها متقاعد سازدم رده مرائه مى�دهند تا توجيهاتى ارى كنند. سپس توا پايه�گذاردم رنى از مرناگوه�هاى گوات گروو امتياز
ى�ها، طبيعى و صحيح به شمار مى�آيند.ابراين نابر

ايشنى، افزت قانوادى به صوران جدايى نژتر از سابق است. پايان�يافتن دورشنگران گفت كه عصر امروز، روشايد بتو
دى شده است. اماندگى فرفت زقى و پيشرجب ترصت�هاى اقتصادى، موايش فرش عالى و افزسى اقليت�ها به آموزدستر

ند.د دارجودار است و تعصبات اجتماعى و بى�عدالتى�ها هنوز وخورنظام «كاستى» هنوز از پايگاه مستحكمى در جامعه بر

م"شناسى اخالقى مابو
سختى نظام «كاستى»ى و سرى گزيند؟ اجتناب�ناپذيرى اجتماعى دورابراهد ـ از نابراند ـ يا مى�خوگز مى�توآيا بشر هر

اىد كه برمى دارد كند. چه لزوداشتن اين نظام دلسراى از ميان برا از تالش برندگى، ممكن است ما رش زان يك روبه عنو
دهم مى�گويد: «اين همهن نوز، سياست�مدار انگليسى قـر١٢ماس مك كالى»د تود؟ «لـرشش شود كوجوضع مواصالح و

دازيم».ه كافى مشكل داريم كه به آنها بپره اصالحات با من صحبت نكنيد. ما به اندازدربار
ن�مايه�هاده�اند. دروهايى از نظام كاستى بوشن مى�كند كه در هر عصر، عده�اى در فكر ربا اين حال، تاريخ تمدن بشر رو

فته�اند. اين دو ديدگاه درار گرسى قرد بحث و بررى نيز از ديدگاه�هاى عقالنى و الهى مورشنگرط به روعات مربوضوو مو
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هنگىعى تقدس فرا تشكيل داده�اند. اين هسته رو به تكامل و پويا، از نوكى رل مشترفته و هسته اصلى اصوار گركنار هم قر
نىتباط درو: اين هسته، يك حس ار١٣ن»اسود. به گفته «سيمور ساردار مى�شوخوراعى برم�شناسى اخالقى ـ انتزو يك بو
د» (١٩٨٦، ص ٨٩٩).ا پديد مى�آوره�ها و هدف و معناى غايى هستى بشر راد و گروميان افر

ا كه همگانانيم آنچه رمى هستند، به خوبى مى�تـوصى و عموى تعادل ميان منافع خصـوارقرصدد برامعى كه دردر جو
د و اگرا در بر مى�گيرى و عدالت اجتماعى رابرم�شناسى اخالقى ما، برار دهيم. اگر بوسى قرد بررند، مورمقدس مى�پندار

ش دهيم.ان ـ آموزاوا با دقت فرى و عدالت اجتماعى رابرا هدايت كند، بايد برم�شناسى اخالقى، جامعه ما رمايليم كه بو
س است.دم، يعنى بر عهده مدارش نهاد عامه مرش�ها بر دوش اين ارزظيفه خطير پروراد معتقدند كه وى از افربسيار

ـ يعنى آموز ـ فراياالت متحده، در جريان تجربه�اى در خور تحسين  ىانان و هدايت آنان به سوى جوهنگ�سازش همگانى 
گزيد.ان هدف اصلى برا به عنوى اجتماعى و سياسى ردم ساالرمر

انان ٦ تادكان و جوش مى�كنيم كه كواموس مى�گذاريم، فرش مدارا به طور كامل بر دوليت راما هنگامى كه اين مسئو
د.ا شامل نمى�شواحت رسه و  استرنى مى�كنند كه مدرناگوف فعاليت�هاى گوا صرد رقت خوصد و ٥٥ در١٨ً ساله، تقريبا

فته از اهداف اقتصادى استگر به تمامى، برًفته و تقريباگرل روز در برا در طوانان رشى، كه جوما به ناهماهنگى�هاى آموز
دهه�اى نبـرد، بهرس و كالج�ها از آنان ياد مى�شـوغ�التحصيلى مـداراسم فارانى�هاى مرشى كه در سخنـرمان�هاى آموزو از آر

است، با ديدى انتقادى نگاه نمى�كنيم.
تقاى شخصيتمينه ارس در زان�كننده مدارظيفه خطير و نگرا به وجه ما رم سياسى، تو دانشمند علو١٤بنجامين باربر»«

ده است، جلب مى�كند:ل روز احاطه كرا در طوتمندى كه آنان رهنگ قدرجه به فران باتوى دانش�آموزدم�ساالرمر
اى رج مى�نهيم؛ ما مال�اندوزى ارش قائليم؛ ما به ماديگراى طمع ارزى مى�دانيم؛ ما برازفرجب سرا موما جاه�طلبى ر«

ـ و سپس در مورا تجارس رامى مى�داريم و كالس�هاى درا گرفقيت رمى�ستاييم؛ ما مو حش رود هنر ظريU پرورى مى�كنيم 
نيم» (١٩٩٣، ص ٤٢).انان فرياد مى�زان بر سر جوو رو

س"نقش مدار
ادى�هـا وع انسـان، آزى نودم�سـاالرمان�هاى مـرش آرس ما است كه آمـوزانع، نهايت نـادانـى مـدارغم تمـامـى مـوبه ر

حهلـوا سردم�ساالر رندان مرم شهرود لزوندى موردم�ساالر و شناخت و تمايل مدنى و شهـروليت�هاى يك جامعه مـرمسئو
 مانعًن است كه مستقيماموات آزدن آن با نمرتبط كرار ندهند. آنچه ما انجام مى�دهيم، تثبيت طبقات كاستى و مرشان قركار

ند،س دارى از مدارد كه چه انتظارسيده مى�شودم پرسنجى�ها از مرد. هنگامى كه در نظراز دستيابى به اين مأموريت مى�شو
فت فنى و آكادميك آنهـاه پيشرندانشان به اندازفت شخصى و اجتماعى فرزد كه پيشـرها اين پاسخ شنيده مى�شوها و باربار
تباطى بـاات امتحانى، هيچ ارشنى نشان مى�دهد كه نـمـره شناخت به رواينده دانش دربـارد. حجم فزايشان اهميـت داربر

د.ند، ندارد آورجوان به وس بايد در دانش�آموزگى�هايى كه مدارويژ
ات امتحانىد، نمراهم شواده يا از طريق كمك هزينه تحصيلى فرى خانول كافى از سوانى نيست. اگر پواما، جاى نگر

ات پايينىجه كنيد كه نمردكانى توم نيست به مشكالت كود. الزند شما به كالج يا دانشگاه مى�شواهيابى فرزجب رباال، مو
اده�اش همدك عقب بماند و خانود كه يك سال از مهد كوجب مى�شولدش در آخر سال موى كه تودك فقيرند؛ مانند كودار
ًكز شهر، كه تقريبـادكان ساكن مـرند. ديگر اين�كه، كـوا نداره پيش�دبستانـى راى ثبت نـام او در دورانايى مالى كافى بـرتو

ند. باات باال نمى�شوفق به كسب نمرگز در امتحانات موه هستند، هرگار ذخيراى آموزگار اصلى، دارهميشه به جاى آموز
تفق و كسانى كه به سطح باالتر اليه�هاى قدراد مواى افرا برا به هر شكل حفظ كنيم، زيره بدهيد اين نظام راين حال، اجاز

د.ه�اى قائل مى�شوات ويژدست مى�يابند، امتياز
دس ما از كمبود. مداراينده�اى بشوجه فزا با يكديگر متحد مى�كند، تـواكى كه انسان�هـا ره اشترجوى است به وضرور

ند،نج نمى�برك سايرين» رمينه تقدير و ستايش از «درط به مطالعات اجتماعى در زن مربوع» و متوام به تنوى در «احترسخنور
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لـى بـايــد گــفــت، كــدامو
سايرين؟

نـه ـهمـه مـا بـه يـك گـو
انسان ـ تعلق داريـم. تـنـهـا

ع مكالمه در جـريـانيك نـو
است، يعنى مكالمه انسانى

ى،و آن شـامــل كــار، بــاز
ند، گفـتـگـو وش فـرزپـرور

تخيالتى است كه همه به آن
ليـم و نـيـز عـقـايـد،مـشـغـو

هايى است كهاميدها و آرزو
، درًداريم. مطمـئـنـادر سـر

اك،ه اشترجـون همين ودرو
ده�اى نهفته است،ع گسترتنو

نگين�كـمـانكه نه تـنـهـا در ر
نگ، زبان،ع رد. تنوگى�هاى بشر به چشم مى�خـوره مى�كند، بلكه در همه ويژن» اشارنگهايى كه كشيش «جسى جكسور

ندگى غنا مى�بخشند.ه زد است، به معجزجواف ما موى كه در اطرشش گياهى و جانورى، پواسم، مذهب، بازانه، مرتر
ا به ساير نقاط جهان سفر مى�كنيم؟ت، چردر غير اين صور
ما آغاز كنيم و سپس، مفهومان رع بشر كارم نواى همگان، با مفهوادى و عدالت برن آزدى چوارداختن به مواما اگر در پر

نست بوير»شته «ارستان» (١٩٨٣)، نود. چند سال قبل، منتقدى به كتاب «دبيراهد بوطمان حتمى خواييم سقوا بيفزع رتنو
داخته�ايم به شدتش�هاى استثنايى نپرسه» (١٩٨٤)، با اين بهانه كه به آموزان »مكانى به نام مدرفقيد و نيز كتاب من با عنو

دى شدهش فرم آموزنشان ساخت كه ما با دفاع از لزوداخت و خاطره به دفاع از ما پرد. يكى از متخصصان اين حوزحمله كر
داخته�ايم.ش استثنايى نيز پرله آموزان، به مقواى همه دانش�آموزبر

مى و استثنايى عالقه�مند شديم و به دفاع ازش عموله ادغام آموزماس الويت» به تدريج به مقوچند سال بعد، من و «تو
هـاىانى كه بايد از هنـجـارجه به دانش�آمـوزه جلب تـودلد و الويت، ١٩٩٣). به عقيده منتـقـدان، نـحـوخاستيـم (گـوآن بر

س بهد. اگر مدارى بـواراه ناهموآمده است ـ رى دركـزلت مرانين دوت قوه به صـورى گزيند ـ و بعضى از آنها امـروزايج دورر
شىهاى آمـوزان و نيازت�هاى دانش�آمـوزجه به تفـاود، حتى اگر با نيـت تـوا بنگـرظيفه�اى مجـزن وش استثنايى هـمـچـوآموز

افقان به تـود سنجش دانش�آموزت به دست آمده�اند. مـا در مـورارد كه با مردهايى مى�شـوآنان باشد، منجر به محو دسـتـاور
ا تغيير نمى�دهد، امـاس رمى و استثنايى در مـدارش عمواياى ادغام آمـوزه مزليه ما دربـارافق، بحث اوسيده�ايم، اما اين تـور
د. هميـناهم آورش فـراى آموزه�اى برشى، گاه بايد تمهيـدات ويـژابر آمـوزصت�هاى بـراى ايجاد فرد كه بـرگاهمان مى�سـازآ

نت از يكديگر بـدوان متفـاواى دانش�آمـوزشى برابر آمـوزصت�هاى بـراى ايجاد فران به تالش�هاى مـا بـرا مى�توچشم�انـداز ر
د.تشان- اطالق كـره تفاوجه به نحـوتو

ى كاست اجتماعى"اسوفر
ار است. هميشه هـم دشـوًى، غالبات�هاى بشـرج�نهادن به تفـاوام و ارى، احترابراى دستيابى به عدالـت، بـرتالش بر

نات، همچوقعيت اجتماعى و ساير امتيازد. تمايل شديد انسان به طبقه�بندى اعضاى جامعه از نظر مواهد بوهمين�طور خو
شد است.طانى رو به رغده�اى سر
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اهمـى�دانـيـم كــه ر
حــل آن، فـــقـــط در

ش نهفته اسـت.آموز
جـهغم بذل تـواما بـه ر

م،ان به اين مفهـواوفر
ددى خوش به خوآموز

د. بايـدفايـده�اى نـدار
 باًا عمـالاخالقيـات ر

شور و عالقه بسيـار،
دش كــــرد آمـــــوزارو

دلد، ١٩٩٩).(گو
نويـــنـــســـتــــو«

چيل» مى�گـويـد:چـر
ى بهتريندم�ساالر«مر

ش به آموزًفاافق باشيم، نبايد صرده باشند». اگر با اين سخن موا امتحان كراى آنانى كه آن رمت است، مگر برشكل حكو
شا نيز آموزى اجتماعى رابرى و بردم�ساالرمان�هاى مران اكتفا كنيم. بايد آرى به دانش�آموزدم�ساالرهاى سياسى مرساختار

اهم كنيم.سه فرج از مدرداخل و خارا درمان�ها رانانمان امكان تمرين اين آراى جودهيم و بر
رد ار اه�نامرآ نيا اب داضتم ىياهرواب هك ،ىتسـاك ماظن عفر ىارب گنهامه روط هب دياب هعماج ـكي ىاضعا ناونع هب ام همه

هسردم زا جراخ رد هك ،ىمسر�ريغ شزومآ نيا رد ام همه .دوش�ىم نايع ام ىراكاير هنرگ و ،مينك مادقا ،دنارورپ�ىم دوخ نورد
نورد رد ىراج رالـاس�مدرم شزومآ زا هك ـدنك نيمـضت ار ىرالاس�مدرم ىعون ىراـرقرب دياب ـهعماج .ميراد تكـرش ،دراد نايرج
اهنآ هب ـهعماج هك تسا ـىشزومآ لئاـسم زا هتسد نآ هب نـتخادرپ ،ليـصحت ىلصا فـده ،بيترت نيـدب .دنك تيـامح سرادم
شزومآ ىتقو .ىسايس و ىعامتجا ىرالاس�مدرم هياس رد لوئسم ىنادنورهش هب نانآ ليدبت و ناناوج تياده هژيو�هب ،دزادرپ�ىمن
ناج« هتفگ هب هك ـ�دوش هنيداهن ىرالاس�مدرم راتفر و دنور شيپ مه تازاوم هب نآ زا نوريب ىمسر�ريغ شزومآ و سرادم نورد ىمسر
رگا اما .درادن هژيو هجوت و عافد هب ىزاين ،همه ىارب ىدازآ و ىربارب ،تلادع نوچ ىلوصا ـ ددنويپ عوقو هب رما نيا دياب »ىيويد
.ميزادنا�ىم هرطاخم هب ار دنمشزرا لوصا نياـ  ميهد�ىم ماجنا ار راك نيا مه ًابلاغ هكـ  مينك كيكفت ىتساك ىايازم بلاق رد ار اهنآ

نويسزير
اشنگتن است.شى» در دانشگاه وى�هاى آموزسازكز نوشى» و بنيانگذار «مرهش�هاى آموزسسه پژوئيس «مؤدلد، ر. جان گو١

1. John I. Goodlad

2. Allison Davis

3. Ralph Jyler

4. Robert M. Hutchins

5. Hyde Park

6. Quadrangle Club

7. Robert Havighurst

8. James B. Conant

9. Stephen J. Gould

10. The Mismeasure of Man
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12. Lord Thomas Macaulay

13. Seymour Sarason

14. Benjamin Barber
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ت�جمه: الهه على�مرون�   ترلى سترو   كيمبر١ن�نويسندگان: ماروين سترو

پيش�بينى�هاى يك
شىشناس و يك مربى آموزاى سرآينده�گر

ار كشور سراد مىسو  وتسم
�كندى مشخص م

پيش�بينى�هاى يك
شىشناس و يك مربى آموزاى سرآينده�گر

ار كشور سراد مىسو  وتسم
�كندى مشخص م
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س�اى مدارپيش�بينى بر
دار است. اما پيش ازخوراال برش از جايگاهى ودم اياالت متحده،آموزلويت�هاى شخصى و سياسى اكثر مردر ميان او

جه ود تود، موراهند بوس در آن فعال خوا كه در آينده اين مدارش، بايد محيطى رمينه آموزد نظر در زفتن اهداف مورگردر نظر
ار داد.سى قربرر

ا بردهنده جهان رهاى تغييرد نيرو، مطالعه�اى مستمر در مور٢سسه�ى «بين�المللى پيش�بينى»مدت چهار دهه است كه مؤ
ى مى�كنيم.ا از منابع دسته�بندى نشده جمع�آورد رايان، تمامى داده�ها و شاخص�هاى خوان آينده�گرفته است. ما به عنوعهده گر

اند آن ركى بالغ بر ٣٥٠٠ رويداد و روم به روز در مى�آيد، مدارايانه�اى ما، كه اطالعات آن به طور مداوپايگاه داده�هاى ر
سى بهشد، نظرپـراحل رها، مر، سناريو٣ندهاسى روارندها، وه�ها، از قبيل تحليـل روى از شيودد. ما از بسيـارشامل مى�گر

د، استفـادهد پنهان دارنه�هاى تاريخى، ماتريس�ها و مشاهده�ها به منظور تشخيص آنچه كـه آيـنـده در خـوازش دلفى، مورو
مى�كنيم.

فتديم كه پيشران مثال، ما پيش�بينى كرات ما به طور مستمر ثابت شده است. به عنوطى دهه اخير، صحت تمامى انتظار
ى از مشكالتده�اند و  البته همين طور هم شد. ما بسياران تصور كراقتصاد جهان بسيار پوياتر از حدى است كه اغلب مفسر

دهاىآورصد از برد و پنج درديم، كه نوده بوا، كه حاصل يك جمعيت در حال تغيير است، پيش�بينى كرسياسى و اجتماعى ر
ما صحيح تشخيص داده شد.

دسى شواى اصالحات در مدارك جريانات اجتماعى و اقتصادى و كمك به اجرجب دراند موايان مى�توتحقيقات آينده�گر
هند از بين انبوه چهار رواى جهان در حال تغيير آماده مى�كنند. در اينجا به بحث دربارتر برثرنه�اى مؤا به  گوان ركه دانش�آموز

ه بعضى ازانديشى دربارند، به بازد هر رواهند داشت. سپس در مورس خوى بر مدارات بى�شماردازيم كه تأثيرندهايى مى�پررو
س آينده�نگر كمك كنند.انند به پاسخ مثبت مدارداخت كه مى�تواهيم پرشى خواصالحات آموز

اهد شد.دتر خودجه محدوه يك: بوند شماررو
مى از نشانه�ها، از اصالح مداواهد داد. بسيارد ادامه خوشد خوفته، حداقل به مدت سه سال ديگر به راقتصاد جهان پيشر
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دهى خبر مى�دهند.ش مستغالت و بازفى، فرو مصرhليد خالص داخلى، هزينهايش در تواقتصاد امريكا، شامل افز
خىال امريكا است: طبق برلت فدردجه دود شده در بوآورد برمدت، كمبوازگترين تهديد اقتصادى در دربا اين حال، بزر

دجه اياالت متحده،د (دفتر بـواهد بو آينده خوhل دههن دالر در طوى، حداقل مبلغى بالغ بر ٢ تا ٤ تريليودها، اين كسرآوربر
ندايش داده، روا افزمايه�ها رد سرخ سوال، نرلت فدردجه دوى بوند، كسر٢٠٠٣). چنانچه كاهش�هاى اخير ماليات لغو شو

اندالت مى�تودد. اين تحـوجب مى�گرا موها رال به اياالت و شهرلت فدرده و كاهش بيشتر كمـك دوا كند كرشد اقتصادى رر
ان مثال:اقبى جدى در پى داشته باشد. به عنولتى عوس دواى مداربر

ن «هيچدجه قانواهد شد. عدم تأمين بوديك تأمين نخوال در آينده نزلت فدرانين دوم جهت تمامى قودجه الز، بوًـ عمال
ال ايالت متحده حتى قادر به تأمين منابع كافى جهت حمايت از اصالحاتلت فدردكى نبايد جا بماند»، نشان مى�دهد كه دوكو

اهدش استثنايى نيز تأثيـر خـواهد شد، بر آموزدجه آنها تأمين نـخـوى كه بوانين ديگرد نيز نمى�باشد. قـوپر سر و صداى خـو
د.دجه�هاى حمايتى ناكافى تنظيم شوجه به بوات بايد باتوه�اى كه در آن، تغييرگذاشت؛ حوز

اللت فدرد جذب كنند و سهم دوا از ايالت خوشى ردجه آموزى از بوداخت�كنندگان ماليات محلى، بايد مقدار بيشترـ پر
د.اهد كرنيز همچنان كاهش پيدا خو

لتى، كـهشى دود. نظام آموزاهد بواه خوى همرس با كاهش�هاى بيشترى مداردجه جارى�هاى بوسد كه كسرـ به نظر مى�ر
اجهد مونامه�هاى خونى در حفظ مهم�ترين برافزوى�هاى روزارديت�هاى مالى روبه�رو است، با دشـودر حال حاضر با محدو

اهد شد.خو
ى ازنامه از بسيارلين بردكى نبايد جا بماند»، تنها، اون «هيچ كونامه�هاى قانوط به برب�العجل�هاى مربوـ تمديد اخير ضر

دجه كمتر، مانع�الجمع هستند.د و بود عملكرنامه�ها است. بهبواين بر
ا بى�نهايـتكنان در آنها رى كارگيرس جديد و به كارش، ساخت مداردجه�هاى محلى آمـوزلت و بود بر دوارهاى وـ فشار

اهد ساخت.ار خودشو

انند پاسخگو باشند.نه مى�توس چگومدار
هايىصت مساعدى جهت را به فرى�هاى نوين، اين امر راه با دستيابى به فن�آورد خالقانه�تر منابع مالى، همرنياز به كاربر

ده است.نت تبديل كرعه پيچيده» و انتقال تدريس، تا حد ممكن، به اينتراز اين «مجمو
تى تخصيصش�هاى بسيار متفـاوا به روده و آنهـا ردار بوخورتى بردجه�هاى متفـاوس مختلw از بوجه به اين�كه مـداربا تو

انندشى مى�تـوس و نظام�هاى آموزصw، تمامى مـدارند. با ايـن وممكن مى�سازا غيـرتيب، تعميم آنهـا رمى�دهند، بدين تـر
ش دهند.ا گسترده و آن را كشw كرس رى قابل دسترد فن�آوركاربر

اصلى معين و بـهده و تنها در فوكت كرخى از كالس�ها شـرنت در برانند از طريق اينتران مى�توان مثال، دانش�آمـوزبه عنو
ند در كالس حضـوردهايى كه از طريق مالقات�هاى رو در رو تقويت مى�شوى تعامل اجتماعى و ساير عملكـرارقرمنظور بر

شى با كيفيت باال، كاهشد آموزا، ضمن دستيابى به عملكرس رپيدا كنند. اين ابتكار به شكلى چشمگير، هزينه�هاى مدار
مان چاپسى، كه اغلب تا زى، به جاى تخصيص�يافتن به متن�هاى دردجه�هاى ساختمان�سازمى�دهد. بهتر است بيشتر بو

ند كه در حال حاضر بهف شوانى صراى دانش�آموزايانه�اى و برها و شبكه�هاى رارند، در سخت�افزكهنه و تاريخ گذشته مى�شو
ند.سى ندارايانه شخصى دسترر

سى داشته باشنـد.د در هر منطقه از جهان دسترجوند به اطالعات موتباطند و قـادرى در اراكز يادگيرس با مربهترين مدار
ى،مينه يادگيران در زانى نيست، بلكه كمك به دانش�آموزند كه شغل آنها سخنرانى تبديل مى�شوان و مشاورمعلمان به تحليل�گر

٤ت در خطايانه، اغلب اين امر به صورگاه به امور راى معلمان آكيب اطالعات است. برى، ارزيابى، تحليل و ترجمع�آور

نامه�هاى تابستانىمايشى برل انجام آزجينيا) مشغوناكس در ايالت ويرسه منطقه فيرس (مانند مدرخى از مدارا است. برقابل اجر
 به مـدت ١٥ًجينيا، تقريباسسه پلى تكنيك ويـرلتى و مؤس دوجينيا، مـدارگ ويرت در خط هستند. در ايالت بلكبـربه صور
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لصوانند به منظور سهل�الوجب گشته است اين شهر و دانشگاه آن بتوده�اند و اين امر مونت متصل بوسال به طور كامل به اينتر
�، ١٩٨٥).٥ن، سوريانو و گيل�ا با يكديگر تلفيق كنند (سترونامه�ها رش و تدريس از طريق در خط، برساختن آموز

انش دانش�آموزا در امر آموزد ركت خوسطه، مشاره متوان دورايانه�هاى لپ�تاپ در ميان دانش�آموز با توزيع ر٦ايالت مين�
ىغم كسرى، كه در سال ٢٠٠٢ آغاز شد، علـى�رن دالر ميليـو٢/٣٧نامـه ن بيست و يكم نشان داده است. ايـن بـراى قربر
 (به نقل٧ت�عى به نام پاپرش مصنولت، امسال نيز تمديد شد. بنابر گفته يكى از متخصصين هوى دون دالردجه يك بيليوبو

از كلينر، ٢٠٠٣، صفحه ٦٦):
سىساختن امكان دسترب مى�شد… ايالت مين با ميسرى ايستا محسود، تحصيل امرسانه بومادامى كه قلم و كاغذ تنها ر

٨ش است.مينه آموزت در ز متفاوًش تفكر كامالش يك روم جهت گسترايط الزايانه در حال ايجاد شردكان به رهمه كو

د، باه مى�شود مربيان ادارسط خـونتى، كه توس از طريق شبكه�هاى اينتـراقداماتى ساده مانند حمايت از كالس�هـاى در
سى كه دراى مدارا برق�العاده�اى رع فوشته�هاى آنها، نقطه شروان به منظور اصالح نواى دانش�آموزخط برايجاد يك كالس در

د.اهم مى�سازن بيست و يكم هستند، فرش در قراى انتقال امر آموزى بردهاى فن�آورابتداى مسير كشw كاربر

اهد شد.دار خوخورى برع بيشترايش يافته و از تنوان افزه دو: جمعيت دانش�آموزند شماررو
د كـهاهد بوى بيش از تعدادى خـوسه�رو به طرز چشمگـيـردكان مدردهاى جمعيت نشان مى�دهد كه در آينـده، تـعـداد كـوآوربر

،�١٩٩٧ـ ٢٠٠٧ى اياالت متحده، ٢٠٠٢). بين سال�هاى شمارده�اند (دفتر سراى بيش از دو دهه آينده پيش�بينى كران برنامه�ريزبر
�، ٢٠٠٢). اين تعـداد٩ن�د (جكسـواهد بـود نياز خوه در اياالت متحـده مـورمعلم تـاز٠٠٠/١٩٠سه جديـد و حداقل ٦٠٠٠ مـدر

ايش پيدا مى�كند. همان�طور كه جمعيت افزًايش يابد، دقيقاقبه افزمتراند به شكلى غيرمى�تو
ى از جمعيتنى حتى بخش عظيم�تره�هاى اقليت كنومان در حال تغيير است. گروى جمعيت نيز به طور همزكيب آمارتر

اهند داد.ا تشكيل خواياالت متحده ر
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ىان بسيارف ده سال آينده، ثبت نام دانش�آموزظر
شدان رشى، با داشتن بيشـتـريـن مـيـزاز مناطـق آمـوز

تلى، تـفـاوجمعيت در تاريـخ جـمـعـيـت اسـپـانـيـو
اهد داشـت. بـهنى خـوا با تـعـداد كـنـوى رچشمـگـيـر

�، ٢٠٠٠):١٠ن�لسوجه كنيد (اودهاى زير توآوربر
سه�رو،دكـان مـدرد ٦٥% از كـوه در حدوـ امـروز

لى هستند و انـتـظـاراسپانيـوستان غـيـرشامل سفيـدپـو
ان تا سال ٢٠٢٠ تا ٥٦%  و تا سالد كه اين ميزمى�رو

صد كاهش يابد.٢٠٤٠ تا ٥٠ در
،١٩٩٩ ـ ٢٠٢٠ـ در فـــاصـــلـــه ســـال�هـــاى 

اشد جمعيت ايـاالت مـتـحـده رلى�هـا ٤٣% راسپانـيـو
د كه طى ٢٠ سالاهند داد و پيش�بينى مى�شوتشكيل خو

ايـشد ٦٠% افزسه�رو تا حـدوآينده اين جمعـيـت مـدر
دك از هر ٤ كوًى كه تا سال ٢٠٢٥ تقريبايابد؛ به نحو

د.اهد بولى خودك، اسپانيوسه�رو، يك كومدر
سه�رودكان مـدرد كه جمعيـت كـوـ انتظـار مـى�رو

ام، از ٤% در سال ٢٠٠٠س آراير اقيانوآسيائى و جـز
ايـش يـابـد. امـاصـد در سـال ٢٠٢٥ افــزبـه ٦/٦ در

ـ امريكايىپيش�بينى مى�شو د كه جمعيت�هاى افريقايى�
 ثابت باقى بمانند.ًمى امريكا تقريباو بو

مى، چـالـش�هـاىادى و قوجمعـيـت اقـلـيـت نـژ
سد. مداراهد كرش ايجاد خوا در امر آموزى رمستمر

اى غلبه بر شكـافدهاى جديدى براهبربايد در آينده ر
فت تحصيلى بيابندد در پيشـرجو(خأل)هاى پايدار مو

ا كه از نظـره�هايى ران، اعم از گـروو همه دانش�آمـوز
ار دسته�بندىش دشوههاى با آموزان گروسنتى به عنو

ار دهند.ش قرند، تحت آموزمى�شو
ش زبان انگليسى به كسانى كه به زبان�هاى ديگر سخنش استثنايى و آموزه در آموزم معلمان شايسته�ـ به ويژد مداوكمبو

د.اهد كرا پيچيده�تر خومى�گويند�ـ اين چالش ر

انند به اين چالش پاسخگو باشند.نه مى توس چگومدار
ىهاى يادگيرتفع�ساختن نيازاى مردهاى خالقانه براهبرا بر يافتن رد راجهه با اين چالش، مربيان بايد تالش خوبه منظور مو

دن اينند. كار اين مربيان حتى ممكن است به دليل جنبش اخير در جهت كاهش يا از بين�بركز سازان متمرتمامى دانش�آموز
تر از پيش باشد.ارشكاف�ها، دشو

اساسى برار دهد. يادگيرجه قرد توا مورندگان ردى يادگيرهاى فراند نيازع، نمى�تون و متنوى ناهمگوه�هاى يادگيرايجاد گرو
د، كه در حالى كهاه دارا به همرسط» اين خطر ره متوى گرواساس يادگيرش براى يكى» و «آموزاى همه و همه برى «يكى برالگو

سمانى كه معلمان، درند. زع بقا ادامه مى�دهند، سريع�ترين آنها در نهايت دچار كسالت مى�شوندگان به تنازكندترين يادگير
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د.اهد بوقابل اجتناب خوى غيراى آنها امره ديگر برائه مى�دهند، از دست�دادن گروه ارا به يك گرور
تده و ديگر به صوراى صحيح بوه اجرى و شيوآموزاه با كارتر و همرثرفته�تر، مؤه�اى پيشردن تدريس، شيودى�كرش فررو

سيدن به هدفاى رلى برند، وا مى�آموزان مطالب يكسانى رى نمى�باشد. تمام دانش�آموزارده و تكرشى گسترتالش�هاى آموز
كتـىى مشارش دانش�آموز�ـ محور كه ريشه در انتـخـاب و يـادگـيـرند. آمـوزا در پيش مى�گيـرتـى رش�هاى متفـاومشابـه، رو
اقعىى آنها در دنياى وى يادگيرگيراى به كارا برده و آنها رى در آنها ايجاد كرنى جهت يادگيره�اى درود، انگيزان داردانش�آموز

د.آماده مى�ساز
ت به كار مى�بندد.ش عالى به ندرد كه آموزاه�هايى ميسر مى�سازا از ردى شده رش فرش ابتدايى، به كاربستن آموز«آموز

د وش داده مى�شوشته�اى، آمـوزه ميان�رسط يك معلم، به شيـوب توايط مطلـوس�هاى مختلw در شـرتيب، همـه دربدين تر
د. باتفع سازا به بهترين شكل مـران رد دانش�آموزد فـرهاى فرد كه نيازى كرنامه�ريـزنه�اى بران به گوا نيز مى�تـوسى رساعات در

ىه�هاى انعطاف�پذيرا در گروش رد كه آموزاهند بوان، معلمان قادر خوت�هاى دانش�آموزارزيابى�هاى منظم تشخيصى از مهار
جه بهانند باتوان مثال، معلمان مى�توند. به عنواهم سازات قابل تنظيم هستند، فرّرم يا سال تحصيلى به كه، ترل دوركه در طو

هاى خاص آنها، كه در حين اشتباهاتاساس نيازچكتر و بره�هاى كوان و سپس تقسيم�بندى آنها به گرواشتباهات دانش�آموز
اساس استعدادهاا برش رياضيات رانند آموزدى كنند. همين�طور، آنها مى�توا فردن رش هجاكردند، آموزآنها مشخص مى�گر
فته و ياا به كار گره�اى كار مى�كنند، استدالل�هاى خطى رنجيرانى كه به طور زدى كنند. دانش�آموزى، فرو سبك�هاى يادگير

ت از كسانـىان، متفاوك مى�كنند. اين دانش�آمـوزى قلم و كاغذ درگيرجه به اعداد و نشانه�ها از طريق به كـارا باتـومفاهيم ر
ا از طريق عمليات عينىند مسائل را به كار بسته و تمايل داركتى رخطى و حـراعى�تر، غيرعمل مى�كنند كه استدالل�هاى انتز

شى در كالس�هاىاكز آمـوزحل كنند. ايجاد مـر
سمان دراند با تخصيص ساعاتى از زس، مى�تودر

سى،اى درد�ـ محور از محـتـوى خوداره�بـربه بهـر
انى�هـاىمان ناتوجب غنى�شدن و همچنيـن درمو

د.شى شوآموز
نامه بين�المللى ديـپـلـمسطه، بـره متـودر دور

صت بهائه فرا در ارنه�اى ر)، نقش نموIBسط (متو
ى، از طريق داشتـن حـقان در يادگيردانش�آمـوز

د در هرى و سنجش عمـلـكـرانتخاب، هـمـكـار
د.ان بر عـهـده دارفت دانش�آمـوزحله از پيـشـرمر

نامـه، دركت�كنـنـده در ايـن بـران شـردانش�آمـوز
غ وّند كه مبلكالس�هاى نهم و دهم، ياد مى�گيـر

دا در خود باشند، عـالقـه شـديـدى رمدافـع خـو
ىى عقالنى و مبادله و جستجوشگرنسبت به كاو

فيتشته�اى و با ظـرت ميـان�ردنياى علم به صـور
ان درجـهـانـى نـشـان دهـنـد. ايــن دانــش�آمــوز

ب بهعات علمى، به طور متناوضوعات روز و موضوفت�شناسى، اخالق، موكاو در معردهم به كندوكالس�هاى دهم و ياز
ادمنش است تاه كافى آزت�هايى اقدام مى�كنند كه به اندازليد دانش و مهـارداخته و به توى پرن�ـ محورد و بروانديشى با خوباز

ى تسلط ايجاد نمايد.ان نسبت به يادگيره است تا در دانش�آموزه كافى خاص و ويژاهم كند و به اندازا فرى ربافت و متن يادگير
هاى عينى و ذهنى). اين سنجش�هاارند (با استفاده از ابزدازت بپراحى سنجش�هاى متفاوانند به طرمربيان در هر سن مى�تو

ند. معلمـاندازدى به انتخاب بپر فرًشى كامالد به روت�هاى خوه مى�دهد كه در نشان�دادن دانش و مهـاران اجازبه دانش�آموز
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ىشته�هاى سنتى در يادگـيـرن�ها و نوموح�هايى نظير اين�ها، در مقايـسـه بـا آزنشان مى�كنند كه با استفـاده از طـراغلب خاطـر
گزيدن مى�دهد تا از ميانصت بران فرب، به دانش�آموزى كسب مى�كنند. بهترين سنجش�هاى متناوان، بينش بهتردانش�آموز

دنش معنى�دادن و منتقل�كـره روُش�هاى چندگانه (٢٠٠٠) از نمينه هودنر در زند. نظريه گـاردازش�ها به انتخاب بپراع هوانو
دى، زبان�شناسى، منطـق�ـدى، ميان فـرن فـرار زير است: دروش�ها به قـران صحبت مى�كنـد. ايـن رود به ديگـراك خوادر

ك درانند به منظور نشان�دادن دران مى�توا. دانش�آموزا و طبيعت�گرا�ـ زبانى، هستى�گررياضى، جنبشى�ـ بدنى، آهنگين، فر
ا با يكديگر ادغام كنند.دها رعى خاص، اين رويكرضود از مول خوحال تحو

مند كالس�هاى تابستانىى است كه نيازاى هر دانش�آموزاع منابع برش همچنين به معناى تأمين كامل انودن آموزدى�كرفر
م است. اينان زبان دوسى و زبان انگليسى به عنوانى پس از ساعات درصى، كالس�هاى جبـرده، تدريس خصوبسيار فشر

نليه قران يك هدف قابل دستيابى، طى دهه�هاى اود، اما به عنوار گيرسى قرد تحقيق و بـررب هنوز هم بايد مورش مطلورو
ن، ١٩٩٩).ن و سترواهد ماند (ستروبيست و يكم باقى خو

اهد داد.ى همچنان به تغيير محل كار ادامه خوه ٣: فن�آورند شماررو
ند تغيير هستند. نيمى ازنت، همچنان در حال تسريع روايانه�ها و اينتره رى، به ويژفت�هاى به دست آمده در فن�آورپيشر

سيلهند، كهنه و تجديدنظر شده است يا به ول دانشگاه مى�آموزفته�اى كه دانشجويان در سال اوى پيشراى علم و فن�آورمحتو
 ٨٠% از تمامى دانشمندان، مهندسان و فيزيكدان�ها هنوز در قيد حياتندًد. تقريبافته نمى�شوى گرّدانشجويان سال آخر جد

ن و ديويس، ٢٠٠٣).ند (سترودازنت مى�پراقعى و از طريق اينترمان وو فعاالنه به تبادل افكار در ز
شته، صالحيتاى دستيابى به شغلى مناسب در هر راهد داد. برا تغيير خوى ران امروزى، محل كار آتى دانش�آموزفن�آور

ب مى�شدند،ماهر محسو غيرًآمده است. حتى مشاغل سطح پائين و شغل�هايى كه سابقان در به شكل قانوًايانه تقريباكار با ر
ش هستند.نى از آموزافزوم سطح روزه مستلزامروز

عتى باالتر هستنـد. اخير، حتى با سـرhفتهى�هاى جديد در حال جايگزين�شدن مشاغل پيـشـرشته�ها، فـن�آوردر تمامى ر
ى هستند.ى بيشترآموزش و كارم آموزى�هاى نوين، اغلب، مستلزفن�آور

ناهم مى�كنند. هم�اكنواى ايجاد داد و ستد و مشاغل جديد فره�اى برقعيت�هاى بى�شمار تازى�ها، موه، اين فن�آوربه عالو
انداخته و به آنها به عنـوى�ها پرآموزاى اين كارصت و امكانات مالى بـردن فراهم�كـرك اين نياز، به فرى با دربنگاه�هاى تجـار

مايه�ـ به جاى هزينه�ـ نگاه مى�كنند.سر

انند پاسخگو باشند؟نه مى�توس چگومدار
ايش است. معلمانى كه هنوزسطه�ـ در حال افزاهنمايى و متوه�هاى ره در دورنت�ـ به ويژايانه و اينترش رتقاضا جهت آموز

د نيستنـد.آمد شغل خوثر و كاراحتى نمى�كنند، قادر به انجام مـؤط به آنها احساس رى مربوايانه�ها و فـن�آورد كار با ردر مور
تقاى سطحم جهت ارش مداوى مى�كنند نيز به آموزاحتى بيشترى�ها احساس رحتى آن دسته از معلمان كه در استفاده از فناور

ت�هاتقاى سطح مهاراى ارم برل الزمان و پوس بايد زند. مدارى نياز دارفت�هاى سريع اين فن�آورد پيشرد در مورت�هاى خومهار
مايه�اى جهت كمك به استخدام و حـفـظ وان سرا به عنـوى�ها رآموزند. آنها بايد ايـن كـاراهم سازا فرد ركنان خـوو دانش كار

ند.ى بهترين مربيان در نظر بگيرنگهدار
ىى يابند، طورگارطه سازهاى مربوارايانه�ها و سخت�افزانند با ره�كار به سادگى مى�تونى معلمان تازشبختانه، نسل كنوخو

د درجواند به كاهش مشكالت موى مى�توند. آشنايى اين نسل با فن�آورشك ببرانند به آنها ران قديمى آنها تنها مى�توكه همكار
فته در سال�هاى آتى كمك كند.ى پيشرش فن�آورمينه آموزز

اند تكنسين�هاى طـبفته است تا بتـوى پيشرفه�اى با فناورش حـرع جديدى از آموزم نوتغيير محل كار همچنين، مستـلـز
غ�التحصيالنصد از فارد سى درد. متأسفانه، تنها در حـدوا آماده سازى رايانه و ساير متخصصين فن�آوران رنامه�ريزآينده، بر
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انانى كهى امريكا، ٢٠٠٢). از ميان جوشمارد در دانشگاه ادامه مى�دهند (دفتر سرى به تحصيالت خوستان�هاى امروزدبير
ن مى�آيند، تعدادغ�التحصيلى بيروند و يا قبل از فـارى كار مى�شو جذب نيروًستان مستقيماغ�التحصيل�شدن از دبيرپس از فار

ند.دارخورفته برى پيشرب در اقتصادى مبتنى بر فن�آورندگى خوم جهت دستيابى به يك زت�هاى الزى كمى از آنها از مهاربسيار
انى هستندغ�التحصيلى دانش�آموزى فارسى است كه در آرزوجينيا، الگويى از مدار در وير١١فاكس�نامه علمى ناحيه فيربر

ى كارد به نيروم جهت وروكه از شايستگى الز
ده ودار بوخوردى در آن برمتخصص يا شاگر

ب و صنايع خدماتىد نياز تجارساخت مورزير
نـامــه،اهـم كـنـنـد. از طـريــق ايــن بــرا فـرر

انند در بخشى از ساعـاتان مى�تودانش�آموز
دهكت كرد در كالس�هاى علمى شرسى خودر

نـد كـهى در نـاحـيـه بــروس ديـگـرو بـه مـدار
ى صاحبع�ترشته�هاى متنوالن آنها در رمسئو

تـر،م كامپـيـوتخصص هستنـد (مـانـنـد عـلـو
ت�هاىدكار) تا مهـارى خوتباطات و فنـاورار

ا كسـباهى�هـايـى رفه�اى و اغـلـب، گـوحـر
ن، ١٩٩٩).ن و ستروكنند. (سترو

ىاى فنـاورش�هـاى دارمتأسفـانـه، آمـوز
م، منبـعفته به هر شـكـل و فـرفه�اى پيـشـرحر

ى�هاىى است كه كسرشى ديگرحياتى و آموز
ده ود كرا مسدوى آن ردجه ناعادالنه امروزبو

ار داده است.دى قرض نابويا در معر
نامه�هاىانند جهت ايجاد برس مى�تو مدار

فته�ـ يعنىى پيشراى فناورفه�اى دارش حرآموز
سيدن بهاى را بران رنامه�هايى كه دانش�آموزبر

كتان صنعت به مشـارش مى�دهند�ـ با پيشتـازار آموزم�افزايانه و نـرمينه تخصـص ركت�ها در زفه�اى اين شردهاى حـراستاندار
ند.دازبپر

داندان فرسط شهروى مادام�العمر توداختن به يادگيرت و انتظار پره چهار: ضرورند شماررو
د. چنانچه، يك نجار، هميشه نجار باقى مى�مانـد ود كفايت مى�كراسر عمر فراى سرپيش از اين، داشتن يك شغل بـر

ا كه دراد، حتى صنعتى ر همه شغل�هاى افرًاند تقريباى نوين مى�توه، فن�آوره يك شيميدان. اما امروزاريك شيميدان نيز همو
ا درت ر متفاوًسط، پنج شغل كامالى به طور متوان امروز تعريw كند. دانش�آموزًند، تغيير مكان داده يا مجدداآن اشتغال دار

ى مادام�العمر، كه در حال تبديل�شدنمندان بايد با ايده يادگيران و هم كارد. هم مديراهند كرد دنبال خوى خول حيات كارطو
ند.ح است، خو بگيرى در تمامى سطوبه يك بخش مهم از حيات كار

ات اساسى در اقتصاد، در حال تخريب چند شغل باقى�مانـده�اىقابت بين�المللى و ساير تغييـرى در صنعت، ردكارخو
مش مداوع، آموزاه نجات در اقتصادى از اين نـوفته�اى نيستند. تنهـا رش پيشرم آموزد خوبى داشته و مستلـزاست كه دستمز

سدسه تأمين نمايند. به نظر مى�را پس از ساعات عادى مدرى�ها رآموزخى از اين كارلتى برس دوى است مداراست. ضرور
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ى بيشتر،آموزائه كارا با ارش�ها داشته باشند و اين كار رى در اين آموزصى نيز نقش مهم�ترلتى، محلى و خصوسسات دوكه مؤ
گساالن انجام دهند.ش بزرش بيش از استخدام و آموزى، آموزآوردن، نودى�كرشاگر

گساالن در حالش بزرج از محيط كار تبديل شده است. آموزى مادام�العمر همچنين به يك چشم�داشت در خـاريادگير
اد سالممينه مشاغل جديد، بلكه به دليل نياز افرش در زاد جهت آموزسعه نه تنها در پاسخ به نياز اين افرسعه است و اين توتو

انندآمد مى تواده�هاى كم درنى و خانـونشستگى نيز هست.  از آنجا كه اقليت كنوان بـازل دورى به فعال�ماندن در طوانرژو پر
كتم هستند، قادر به مـشـارصت محروه�هايى كه در حال حاضر از اين دو فـرند، گـرونت متصل شـوايانه خريده و به اينتـرر

د.اهند بوش در خط خون در آموزافزوروز

انند پاسخگو باشند.نه مى�توس چگومدار
ايانه و حل مسئله خالقانـه درى نقدگـرت�هاى فكرى مادام�العمر، مهـارد، هر چند نياز به يادگيـره است گفته شـومسخر

گ شده�اند كه درهنگى بزران روبه�رو است كه در فر با نسل جديدى از دانش�آموزًس احتماالايش است، مدارجامعه رو به افز
ده صالحيت�هاى دانشگاهـى بـهد و كار در محـدوشى خوضعيت آمـوزاد حتى از پايه ششم، با تهيه چـكـيـده�اى از وآن، افر

ان بيان مى�كند كه اين دانـش�آمـوز١٣فتن»سه رد با نام «مدر (٢٠٠١) در كتاب خـو١٢پك پوند. دنيس كالردازى مى�پـريادگير
ققت، فعاليت�هاى فوده و بجاى آن، سنگينى و فشار بيش از حد مشاغل نيمه وى بونى جهت يادگير دروhهاغلب فاقد انگيز

ن�هاى سنگين وموا تحمل مى�كننـد. آزات رقابتى و ميانگين نـمـرن�هاى رموات در آزنامه، خدمات اجتماعى و حفظ نـمـربر
ى،دن دانش�آموز به يادگيركرگيرده شده و به جاى درها افزو به اين فشار١٤دها و پاسخگويىتبعات مشابه ناشى از جنبش استاندار

د مى�بخشد.ا بهبواكنده دانش راء پرى حفظى اجزابتكار و خالقيت، يادگير
انند به شكلىاهند داشت كه بتوندگانى مادام�العمر، به مربيانى نياز خواى تبديل�شدن به يادگيرى، بران امروزدانش�آموز

ا درفقيت علمى ران لذت و موسيله دانش�آموزند تا بدين ود آورجوسى به ونامه درا در برصت�ها و مناسبت�هايى رانه، فرماهر
عايت كنند:ا ران بايد نكات زير راى حمايت از اين هدف، سياستگذارد تجربه كنند. برل تحصيل خوطو

شى تشويق كنند. علـم وه�هاى آموزد و هم در شيوشته تخصصى خوى مادام�العمر، هم در را به اتخاذ يادگيرـ معلمان ر
دنسى متكى باشند، كهنه�بود بر كتب درسى خونامه درعت در حال تغيير است و معلمانى كه در برص به سرى به خصوفن آور

ا تضمين مى�كنند.د رس خودرو
سى بهاه با دسترمى و همـرت تسهيالت عمواكز جامعه محلى به صـورس، كتابخانه�ها و مـرد كه مدارـ پيش�بينى مى�شـو

انند جهـتگساالن نيز مى�تـود هم آيند و بـزرخط گـرانند به منظور مطالـعـات دران مى�توآمده و در آنها دانش�آمـوزنت دراينتـر
د چند سويـه،آمد و شد بكاهند. اين رويـكـرتيب از ساعات پـرده و بدين تـرار كرقرتباط بـردست، اراشتغال به مشـاغـل دور

د.جب مى�شوا موس رتر از تسهيالت مدارثردى بسيار مؤكاربر
ش از دانشگاه�هافتن پذيرشمند  در گرقت ارزدادن وغيب كنيد تا به جاى هدرا ترستان�ها ران سال�هاى آخر دبيرـ دانش�آموز

اه دور، مبادالت بين�المللى،ايى و آمادگى شغلى (مانند مطالعات رفه�گرا به كسب تجربه حرع به تحصيل در آنجا، آنها رو شرو
اهى�نامه) تشويق كنند.نامه�هاى منتهى به گوى و برآموزدن، كاردى�كرشاگر

ى،ه يادگيرختن نحوش اياالت متحده نشان مى�دهد. آموا در آموزسيعى رات بسيار وى مادام�العمر، تغييراى يادگيرتقاضا بر
ايىه�هاى محتوان و مربيان آنها در كليه حوزاى دانش�آموزامى برله الزا تشكيل داده و به منزسى رنامه�هاى دربايد اساس همه بر

ح مختلw تحصيلى باشد.و سطو
ايش مى�دهد.ا افزمان و منابع آنـهـا رسعه داده و تقاضا جهـت زا تـوسه�اى رند همچنين، ساختار نظـام�هـاى مـدراين رو

د.اهند كرا تأمين خـود رندگى خوت زّتاه�مدش�هاى كوفتن به دانشكده مصمم نيستند، از طريق آمـوزد رانانى كه در مورجونو
ندگى آماده كنند.از مشاغل بعدى زاى احرا برد رانده و خوس گذرا در كالس�هاى درد رانند ساعات شبانه خوگساالن مى�توبزر

د. بديناهند كرا مطالعه خود و علم تعليم و تربيت رشته خوط به رل شب�ها و ايام آخر هفته، دانش روز مربومعلمان در طو
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نس قراى مداراهد شد و برندگى خـواى زه�اى برم، شيوى مداوفقيت هستند، يادگيرمند مواى همه كسانى كه آرزوتيب، برتر
ديد.اهد گرنى جديد تبديل خوبيست و يكم نيز اين مسئله به قانو

ش�بينى محتاطانه�خو
ات پيشندها و ساير تغييرد، اين روا مشكل مى�سازى رليه امروزهاى اوف�ساختن نيازطردجه، برى�هاى بومانى كه كسرز

اين، سال�هاىلتى اياالت متحده تحميل مى�كند. بنابرس دوا به مدارى آن، تقاضاهاى جديدى رى كارآمده در جامعه و در نيرو
ى پيش رو است.چالش�انگيز بيشتر

أى�دهندگان امريكائى،ش داريم. در هر يك از انتخابات، رش�بينى محتاطانه�اى نسبت به آينده آموزبا اين�حال، ما خو
شب ناشى از آموزده�اند. تجارلويت ذكر كران باالترين اوا به عنوش ر آموزًند، دائمادازا بپرس ما ريعنى كسانى كه هزينه مدار

ى،د. اگر چه فن�آورس تشخيص داده شـود كه شكست اين مداراد، تنها تا جايى پيش مـى�روار آزدجه و بـازى بودچار كسر
د.�شوِجب مىا نيز موس ردن اين مداركرترثرد، مؤس پيش مى�آوراى مدارا برچالش�هاى جديدى ر

ه�هاىان يكـى از دورا به عنـوده و آن ران، پس از ده سال به اين دهه نگـاه كـراين احتمال نيز هست كه معـلـمـان و مـديـر
نددازاى اصالحاتى بپرش به اجرده�اند. اما اگر مربيان آموزس امريكا تا به حال تجربه كرخسته�كننده�اى قلمداد كنند كه مدار

د،ان خوفتند به تمام دانش�آمـوزند كه ياد گـرمانى بياد آوران زا به عنوه ده سالـه ركه آينده مى�طلبد، آنها ممكن است ايـن دور
د.فته ايجاب مى�كرى پيشراى فناورائه كنند كه جهان نو و دارا ارشى رآموز

احى شدهات آنها طرساختن نظرا پر مى�كنند كه به منظور آشكارسش�نامه�اى رش دلفى، متخصصان پرسى به رودر نظرپر
د.كننده، اعالم مى�شوارگزسسه برسط مؤكت�كنندگان پخش شده و توائه شده در اين تحقيق در ميان شراست. پاسخ�هاى ار

د بازبينى مى�كنند. انجام اينـكـارات همساالن خـود نظرا در مورد رليه خـوات اوكت�كنندگان، نظـرسش، شـرم پردر دور دو
دار مطالعه مورش دلفى در چندين هـزدد. روافقى محكم�تر، منتج مـى�گـردتر و تواى دامنه محـدو به پاسخ�هـاى دارًالمعمو

ند.ده است كه از همه قابل اعتمادترائه كرا ارفته و به طور كلى، تحليل�ها و پيش�بينى�هايى رار گراستفاده قر

نويسزير
ـ ماروين سترو جى و مشاور صنايع است. او عضولت�هاى خارلتى، مشاور دوسسات دوكز بين�المللى پيش�بينى، مشاور مؤئيس مرن بنيان�گذار و ر١

ا تغييرندگى ما رى در بيست سال آينده زلوژنه علم و تكنـوداهاى محتمل»، «چگوهيأت امناء انجمن جهانى آينده و همكار نويسنده كتاب�هـاى «فـر
اهد داد» (١٩٩٧) است.خو

جينيان ويرج ميسوش از دانشگاه جورى در آموزد دريافت دكتـرل و نامزجينيا) به تدريس مشغوماكس (ويرلتى منطقه فيرس دون در مدارلى ستروكيمبر
است.
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3. Trend scanning
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7. Papert

8. Kleiner

9. Jackson

10. Olson, 2000.

11. Fairfax

12. Denise Clark Pope
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هميتا
١هنگى�رچند ف شزومآ 

ت�ّجم: الهه على مروا گى�    مترنويسنده: جنو

اتدى مانند تغييردن ابعاد جديدى از پيچيدگى و كاربرهنگى در حال اضافه�كرس و در اياالت متحده، چند فردر مدار
ى ازشوركيب پرت بى�سابقه، ترمى و مهاجرع بوال سياسى است. تنوضاع و احوايط اجتماعى و اوجمعيت�شناختى، شر

جب شده است.ا مومى، زبانى و تجربه�اى رهنگى، قوتعدد فر
س و جامعهنى، چالشى بسيار قديمى و در عين حال بسيار جديد در مدارناگومينه اين گوآمد در زداشتن مديريت كار

ح زير بيان مى�كند:ا به شر (١٩٩٢) به زبانى گويا مطلب ر٣اياالت متحده است. بنيامين باربر
نىناگوندگى كنند؛ اين حكايت، داستان گوه سعى داشته�اند متحد زاردمى است كه همو«حكايت امريكا، حكايت مر

ار و تقسيم امريكائى�هاجب آزن�] …. از ابتدا موناگوه�هاى گوى اتحاد است. شكاف ميان [گروتى است كه در جستجوو كثر
ده است (ص ٤١).قابل بيان تبديل كرى و نيز غيرى اجبارعى چالش شهرا به نوه متحد رشده و اين گرو

ميانه،دم آسيا، خاورنى اهميت پيدا مى�كند. ميان مـرافزون بيست و يكم به شكل روزه قـرتحقق اين هدف در گستر
ت�هاىدند، تفاوت كرقى و افريقا و نسل�هاى قبلى كه در ابتدا از اروپاى غربى و شمالى مهاجرامريكاى التين، اروپاى شر

اب، دشمنـى،جب اضطراند موهنگ�ها و سنت�ها و زبان�هاى ناآشنـا مـى�تـوه�ها، فرد اين گروجود. ود دارجـوى وبسيار
اىا تهديدى برعى آنها رده يا به نوك نكرا درد راره واد تازد كه اين افرستانه در ميان كسانى شوادپرهاى نژفتارتعصب و بروز ر

ه�هاىنامه�ها و شيوش برف و عميقى در گسترات ضمنى ژرعات، اشارضوب مى�كنند. اين مود محسوامنيت و ايمنى خو
نده مى�دهد.نى، پاسخى مثبت و سازناگود و به اين گوشى دارح آموزشى در تمام سطوآموز

ه ميانمى، به ويـژه�هاى قوى و مناقشه ميان گـروگيـرن بيستم، درد كه مشكل قـر بيان كـر٤ئيس�صد سال پيش، دوبـو
ى مى�كند كه:نه نتيجه�گيرده و اين�گوافريقايى�ها و امريكايى�ـ اروپايى�ها بو

نه شباهتى از لحـاظ هيچگـوًانه بين اين دو دنيا (سياه و سفيد)، تقريـبـاغم تماس زياد فيزيكى و التـقـاط روز«على�ر
د.د ندارجوى واد ديگراد با انديشه�ها و احساسات نژهنگى يا تبادلى ميان انديشه�ها و احساسات يك نژفر

ى حاصل شده است، هنوز هم ايـنات بسيارن تغييـرئيس تاكنـوسط دوبوات تومان بيان اين اظهـارد آن�كه از زجوبا و

ى نيست كه دير به ذهناين تنها يك عمل تشويقى يا يك فكر ثانو
هنگى،ش چندفرنامه�هاى القا شده از طريق آموزخطور مى�كند. بر

ا جهتان رقعيت تحصيلى شده و دانش�آموزايش موجب افزمو
٢د آماده مى�كند.ّلندان مود در قالب شهروايفاى نقش خو
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ادى ازچگى نژنى بر عليه يكپارانع قانوع�تر شده و مواتب پيچيده�تر و متنـوادى به مرات كافى نيستند. البته، مرز نژتغيير
ندگى مى�كنند.ت فيزيكى يكديگر زت در مجاورهنگى متفاوادى و فرمى، نژه�هاى قواد متعلق به گروفته است. افربين ر

ا شناخته، با هـمده�اند كه در آن، يكديگـر رد آورجوامعى اصيل بـه ودم، جواما اين همزيستى به معنى آن نيست كـه مـر
سـىنامه�هاى دره در بـرع و اصيل، به ويـژاقبت مى�كنند. فقدان يك جامعـه مـتـنـو مرًتباط داشته و از يكديگـر كـامـالار

ه�هاىاع گرواى اطالعات مهم و مطالعاتى عميق در انـوشمند دارا هنوز به شكل منظـم و رود است، زيرس مشهومدار
مى دره�هاى قـوشى و پيامدهاى آن در ميـان گـروقعيت�هاى آمـوزجه به اين�كه تناقـض در مـومى متعدد نيست. بـاتـوقو

سيده است.انـى ره�ها به نقطه بحـرفت تحصيلى ايـن گـروشد است، شكاف ناشى از پيـشـرحال ر
ى همهست و آماده�سـازنگيـن�پـوان رفقيت تحصيلـى دانـش�آمـوزد مونده در بهـبـوهنگى عامـل سـازش چند فـرآموز

عاتضونه مـوك كنند كه چگوان بايد درا است. دانش�آمـوزت�گردم�ساالر در يك جامعه كثرندى مـراى شهروانان برجو
نه اينهنگى اياالت متحده شكل مى�دهد و نيز اين�كه، چگـوهنگى به بافت اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فـرچندفر

د.ى اساسى مى�گـذاردى آنها تأثيـرندگى فرعات بـر زضومو

هنگى�ش چند فرمفاهيم آموز
ىهنگى، بخش ضرورش چند فرند كه آموز٬ ٢٠٠٢). بر اين باور٥ان (بنك و بنك�دازخى نظريه�پرد آن�كه برجوبا و

ان�ها يا بخشىخى بحرل برد آمده در طوجوان ضميمه به وا به عنوش كيفى است، اما در عمل، مربيان اغلـب آن رآموز
انسى، كه به طور منظم به همه دانش�آموزنامه درهنگى، هنوز بخش اصلى برش چند فرند. آموزتجملى به حساب مى�آور
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هاىت�هاى زبانى و هنرا به بخش مطالعات اجتماعى، مهـارض، مربيان در ابتدا آن رائه شده است، نيست. در عوار
ده�اند.ست كرنگين پوان رجه دانش�آموزا متوش�ها ر اين آموزًماده و عمواگذار كرظريفه و

دهاكنده و سطحى كرت پرى به صورگيرا مستعد به كارهنگى شده و آن رش چند فرجب تحري} آموزش�ها مواين نگر
ش چندى كه از آموزاى مختصـرسيم مى�كنند: محتـوش�ها تـرصيفى تحميلى از اين نگـرسى، تواست. كتاب�هـاى در

�، ١٩٩٥).٦نقايع خاص آمده است (لووط به وعى و در بخش مربون�هاى فرد، اغلب در ستوائه مى�شوهنگى ارفر
ى از معلمان درد معلمان است. بسيارط به خود، مربود دارجوهنگى وش چند فرى آموزگيرى كه در به كارمانع ديگر

شد و ايجاد يك جامعه ملى و متحد،ت�هاى تحصيلى در حال رش آن در ايجاد مهارش يا ارزنه آموزش اين�گود ارزمور
ديدى آن ترگيرلت به�كـارد سهوفته�اند نيز در مـورا پذيرهنگى رش چند فرمتقاعد نشده�اند. آن دسته از معلمانى كـه آمـوز

ازا بكنيم». سايرين نيز ابـرنه بايد اين كـار رلى، نمى�دانيم چگوانيم، انجام مى�دهيـم وند. آنها مى�گويند: «اگر بتـودار
د اختصاص مى�دهد» وا به خوقت ما رد، تمام وسيدن به سطح استانداران جهت ردن دانش�آموزند كه: «آماده�كرمى�دار

ا حذف كنيم تاسى بسيار سنگين است. كدام بخش از آن�ها رنامه�هاى درعده ديگر مى�گويند كه: «در حال حاضر، بر
هنگى پيدا كنيم».ش چند فراى آموزانم جايى بربتو

شك معلمان از آموزد اين است كه: درد دارجوشى معلمان وهاى آموزفتارستى كه در اين مفاهيم و راستدالل نادر
نامه�هاىعات جداگانه به برضواحدها يا موس�ها، وان دراى جداگانه�اى كه مربيان بايد به عنوان محتوهنگى به عنوچند فر

هنگى،ش چند فرخالف اين استدالل است. آموز، برًاقعيت دقيقاست است. در حالى كـه وسى اضافه كنند، نادردر
ى و ارزيابى استهبرائه مطالـب، ر ار�همانى، نحـوى، جو سازده و شامل سياست�گـذارا بواتر از يك محتومى فـرمفهو

تد، بايد به صوراگير خوهنگى، در شكل فرش چند فر. آموز٧)٢٠٠٠مز،انت و گو(بنك، ١٩٩٤؛ بنت، ٢٠٠٣؛ گر
اه سنجش صالحيت�هاى تحصيلىخ مى�دهد؛ خوبخش جدائى�ناپذير كليه رويدادهايى باشد كه در بنگاه تعليم و تربيت ر

ايانه�اى.م رم، مطالعات اجتماعى، يا عـلـوشتن، علواندن، نوش رياضيات، خـودنظر باشد يا آمـوزان موردانش�آموز
ت�ـ محور و تدريس،ع�ـ محور يا مهارضوسى مونامه درهنگى و برش چند فـرد ميان آموزجوتباطات موساختن ارآشكار
دجوان يك وهنگى به عنـوش چند فـره آموزشى، عملى نيست كه دربـارح آموزاى مربيان كليه سـطـوى است. برضرور

ش عالى، جائى كهى فكر كنند. اين مفاهيم ممكـن اسـت در آمـوزلفه�هاى ياددهى�ـ يادگيـرمستقل و جدا از ساير مـؤ
ش برند آموزح مختل} ، كه روس سطول باشد. اما در مداردد، قابل قبوب مى�گـرن محسوتربيت متخصص يك قانو

فت اين پيامدهاىتقا و پيشراى ارا برهنگى رش چند فركز است، معلمان بايد آموزت متمرتدريس التقاطى دانش و مهار
ار دهندد استفاده قردم�ساالر مورندى مرشى، تعالى تحصيلى و شهروى آموزابرفت انسان، برشمند مانند پيشربسيار ارز

�، ٢٠٠٠).٨(بنكز و بنكز، ٢٠٠١؛ نيتو
ىلصا هتسه هب دنمشور ىلكش هب ار ىگنهرف دنچ شزومآ ،ىلمع ىاه�هويش هب ىرظن ميهافم نيا ليدبت روظنم هب دياب نايبرم

دياب ناملعم .دننزب دنويپ دركلمع شجنس و ىسالك ّوج ،هرواشم ،ىراذگ�تسايس ،هسردم ىربهر ،سيردت ،ىسرد ىاه�همانرب
.دنريگ راك هب ار ىگنهرف دنچ براجت و اهزادنا�مشچ ،اوتحم ،ىعامتجا تاعلاطم و مولع ،تايضاير ،ندناوخ شزومآ رد

زا هدافتسا اب ار تالـامتحا و اه�تبسن ،اهـدصرد ،زا رتشيب ،زا رتمك ـدننام ىضاير ميهاـفم دنناوت�ىم ناملـعم ،لاثم ىارب
و هداد رارق ىسررب دروم دوخ ىاه�سالك رد ار ىداژن و ىموق ىگدنكارپ دنناوت�ىم رتكچوك ناكدوك .دنهد ناشن ىموق ىسانش�مدرم
رتگرزب نازومآ�شناد .دننيشنب وگتفگ و ثحب هب رگيدكي اب ،تسا ربارب ىرگيد اب اي رتمك ،رتشيب هورگ مادك هضرع هك نيا دروم رد
تابساحم ماجنا تهج ار اهنآ و هدرك مادقا رتگرزب ىسايقم رد ىداژن و ىموق ىاه�ىگدنكارپ هب طوبرم رامآ ىروآ�عمج اب دنناوت�ىم
.دنهد رارق هدافتسا دروم ىموق ىسانش�تيعمج هب طوبرم ىياهرادومن شيامن و اهدصرد هب دادعا ليدبت دننام ،رت�هتفرشيپ

ىرارقرب و ىرگشواك ،ـبلطم كرد ،هلئـسم لح ،اه�هداد ليلحت ـدننام ىملع ىـاه�تراهم نيا دربراك ـدياب نازومآ�شناد
هب اهنت ديابن نازومآ�شناد ،لاثم ناونع هب .دنريگ راك هب ىگنهرف دنچ ىاهداديور و تاعوضوم هعلاطم اب نامزمه ار رثؤم طابترا

ـتلادع هب طوبرم ىاه�شالت ،ىندم قوقح شبنج ،ىموق ىاه�هورگ اب طبترم هدمع ىاهداديور هب طوبرم قياقح ندرك ظفح
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،ضوع رد .دننك هدنسب ىگنهرف ىاه�تفرشيپ و ىعامتجا
ىلكش ـهب هنوگچ ـهك دنزومـايب نازومآ�شناد ـهب دياب ناـيبرم
،هـديـشيدنا ـاهداـديور نيا ـهب هنـاياـرگ�لـيلـحت و ـهنادـقتـنم
دننك هئارا ىعامتجا لئاسم لح ىارب ار نيزگياج ىاه�لح�هار
دننام طاـبترا نوگانوگ لاكشا قيـرط زا ار دوخ كرد نازيم و
تالـاقم و ـاه�شياـريو ،ثـحب ،ىدرف ىرـاگن�ـهمان ،ـرعش

.دنهد ناشن ىريوصت
انه�هاى مشخصى ر (٢٠٠١)، نمو٩مينتوايروين و آر

ىنامـه�ريـزهنـگـى بـا بـرش چـنـد فـرجهت تـلـفـيـق آمـوز
م و مطـالـعـاتت�هاى زبانـى، ريـاضـيـات، عـلـومهـار

سطـه وه ابتدايى و مـتـوان دوراى دانش�آموزاجتماعـى بـر
سىنامـه دردهاى برس به استـانـداردن اين دروتبـط كـرمر

سهى از درودند. با استـفـاده از گـرواهم كرمى فـرعمـو
ش�هاىنه با اسـتـفـاده از فـران نشان داد كـه چـگـومى�تـو

 به تبيين محيط و مساحت مـفـاهـيـم هـنـدسـى١٠اجـوناو
ان ياد داد.ا به دانش�آموزى�االضالع�ها رازداخت و محاسبه مساحت مربع�ها، مستطيل�ها، مثلث�ها و متوپر

ىچه�سازد يكپارا جهت پيشبرى ردهاى نظام�مند تصميم�گيراين پيشنهادات بيانگر اين مطلب است كه معلمان بايد رويكر
گاهانه و منظم، به منظـورايندهاى آش فـرند. در عمل، اين مطلب به معناى گستـرهنگى به كار گيرسى چندفـرنامه دربر

احل زير باشد:اند شامل مرى مى�توايند تصميم�گيرنامه است. فرهنگى در براى چند فرگنجاندن محتو
شهنگى است، مانند «گسـتـرى، كه تشكيل�دهنده جنبه�هاى مختل} چـنـد فـرـ ايجاد اهداف كلى و خاص يادگيـر

ه�اى مستدل».انى�هاى اجتماعى به شيود نگرشتن مشتاقانه در موران در نوانايى�هاى دانش�آموزتو
اد وق مختل} در مومى به طره�هاى قواع گروانى، جهت كسب اطمينان از اين كه معلم از انواول فرـ استفاده از جداو

د استفاده مى�كند.شى خوسى و فعاليت�هاى آموزنامه درمطالب بر
دشى.ت گركت�هاى آنها به صورمى و مشاره�هاى مختل} قوفى گروـ معر

ت�ها.سى، حقايق و مهارمى در تبيين مفاهيم دره�هاى قوب گروـ گنجاندن مثال�هاى متعدد از تجار
سى خاصسى در درنامه دردهاى برهنگى با استاندارا، اهداف و فعاليت�هاى چند فرنه محتوـ نشان�دادن اين كه چگو

ا قطع مى�كنند.همديگر ر
اان آنها رت، نمى�توند. در اين صورشته�اى دارهنگى، ماهيت ميان�رشى چند فرانجام اين كه، همه جنبه�هاى آموزسر

اقبه علل، نشانه�ها و عوان دربارش دانش�آموزان مثال، آموزد. به عنوك كرشته�اى خاص به قدر كافى درتنها از طريق ر
شته�هايى نظير تاريخ، اقتصاد،ط به ره�هايى مربوى اطالعات و شيوگيرمند به كاره با آن، نيازنگى مبارزستى و چگوادپرنژ

ى،سيقى و بهداشت است. يافته�هاى نظرم، هنر، سياست، موان�شناسى، رياضيات، ادبيات، علوجامعه�شناسى، رو
شى درنامه�اى و آمـوزه مناسب بـرا تأييد مى�كند؛ لذا، معلمان بـايـد از شـيـوشتـه�اى رهاى ميان�رنه نيـازت اين گـوضرور

هنگى امكان�پذيرش چند فرل، اعتالى آموزدن اين اصوى كنند. با عملى�كرسازد الگوسطه خوكالس�هاى ابتدايى و متو
ل،ى جسته و به سطحى قابل قبوانه دورشته�اى و حدس و گمان�هاى تصادفى و ساده انگاراى رى، انزوشده و از تندرو

شته�ها در مى�آيد.اع رتبط با انوپيچيده و مر
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سى�نامه درهنگى و تدوين برچند فر
س،ش داده شده در مدارسى آموزعات درضواى موشته�ها و محتوهنگى و رش چند فرانند بين آموزنه مى�تومعلمان چگو

سىنامـه درهنگى از طريق دو طبقه�بندى در تدويـن بـرش چند فـردادن آموزد، شامل عبـورند ايجاد كنند؟ يك رويـكـرپيو
دن.تبط��بونمايى و مناسبت و مراقعيت/ بازواست: يعنى 

نمايى�اقعيت/ بازو
طاقعيات مربوك وان در درعات، كمك به دانش�آموزضوسى در تمام مونامه درد تدوين برم در مورانى�هاى مداويكى از نگر

دنح�كرسى، در مطرنامه دراحان بره كافى است. از نظر تاريخى، طراقعيات به اندازنمايى اين ونگى بازايط اجتماعى و چگوبه شر
ن وازد تـواحان، در شتاب جهت پيشـبـرده�اند تا جامع. اين طـرد در جامعه، حذفى عمـل مـى�كـرجوهنگى مـومى و فرغ قـونبو

ابطفته، روا ناديده گرادى رمى و نژط به هويت قواقعيات مربوى مشكالت اجتماعى، وگيرهماهنگى و اجتناب از تناقض و در
مه�نشينسط و حوب طبقه متوگار با تجارى سازندگى شهرفتند و زا ناديده مى�گرط به فقر رده و چالش�هاى مربومانى نموا آرادى رنژ
نمايى مى�شد (لوين، ١٩٩٥).اقعيت، تحري} شده و به شكلى ناقص بازتيب، ودند. بدين ترا حمايت مى�كرر

كت�هايى در هرهنگى، مشارادى و فرمى، نژن قوناگوه�هاى گواد و گروقابل اغماض اين است كه افراقعيت غيريك و
ان مثـال،هنگ اياالت متحده داشته�اند. بـه عـنـوه�هاى كار انسانى و در كليه جنبه�هاى تاريـخ، حـيـات و فـريك از حوز

ليد و توزيعد توار مى�دهند، اغلب در مورد مطالعه قرا مورد در اياالت متحده رجوان منابع غذايى موهنگامى كه دانش�آموز
ى آنها مطالبىكت�هاى آماده�سازسيع و شـرابسته به آن در مقياس وى و صنايع و خدمات واد غذايى از طريق كشـاورزمو

ا كه در امر كاشت ومى مختل} ره�هاى قوى از گروكت�هاى بسيارسى تدوين شده، مشارنامه درند. در عمل، برمى�آموز
ى مكزيكى و مكزيكى�ـان كشاورزگركت داشته�اند (به استثناى جنبش تشكيل اتحاديه كاره�جات شرداشت سبزيجات و ميوبر

ند، اين حذفكـت دارهنگى جامع مشـارش چند فرس، كه در آموزسى مـدارنامه�هاى درند. بـرامريكايى) ناديده مى�گيـر
گ صنايع غذايىسسات بزرند، يعنى اين كه، مؤان مى�آموزا به دانش�آموزاقعيت رض، وم نمى�بخشند. در عوا تداودن�ها ركر

ند. چنانچه قصد بـيـانتباط دارا مى�چيننـد، اره�ها رده و ميوداشت كرا برى كه سبزيجـات ران مهاجـرگربه طور مستقيم با كـار
اقعيت باشد.ائه اين وگى اصلى آن در ارهنگى بايد ويژش چند فرا داشته باشيم، آموزاقعى اياالت متحده رداستان و

ق دهد. بهنى، در جهت عكس سوناگـوا، از طريق گنجاندن منصفانه اين گـوند رس بايد اين روسى مـدارنامه�هاى دربر
ت ونه�هاى متفاوام مختل} با گـونان اقودان و زكت مرسيقى امريكا بايد شامل مشـاران مثال، مطالعه ادبيات، هنر و مـوعنو
اهندار خوسى قرد بررنى مورناگوه�هاى گوسيقى جاز، اشكال و شيواين، در مطالعه مون آنها باشد. بنابرناگوه�هاى بيانى گوشيو

.سط آسيايى�ها، اروپايى�ها و امريكاى التين ايجاد شده�اندسط امريكائى�هاى افريقايى�تبار، بلكه توفت كه نه تنها توگر
دكت�هايى محدومانده، با مشارابسته و دران قربانيان وه�هاى خاص به عنوه، مربيان بايد به جاى طبقه�بندى گروبه عالو

مىن قوناگوه�هاى گودهاى انسانى نشان دهند. گروا در كليه دستاورمى رن قوناگوه�هاى گواد و گروو بى�اهميت، نقش افر
اپنى�هاى مقيم امريكاد ژخوره برده�اند. شيوايط، بسيار خالق، فعال و مفيد بودر اياالت متحده، حتى در سخت�ترين شر

ات�هايى راى ذكر است. اگر چه نبايد قساونه مناسبى برم، نمول جنگ جهانى دود در طوقي}) خوى (توان نگهداردر دور
اقعيتان بايد ايـن ود، دانش�آمـوزفته يا كم اهميت شـمـرس ناديده گـردند، در مداران تحمل كـره در اين دوركه اين گـرو

ا ادامه داده و انسانيتد رمانه خوندگى محترايط، زمانه�ترين شرمحترندانى امريكا، در غيراپنى�هاى زنه ژند كه چگوا بياموزر
د.ا شامل شوسى بايد هر دو جنبه رنامه درا تعالى بخشيدند. اين برد رخو

دن�تبط بومناسبت و مر
شايندى،ا جالب يا جذاب نمى�بينند. آنها اغلب، احساس نـاخـوام مختل}، تحصيل ران اقـوى از دانش�آموزبسيار
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تابند و بازاى آنها ندارى برشى فورند، ارزان مى�آموزى از مطالبى كه اين دانش�آموزبى�اهميتى و بيگانگى مى�كنند. بسيار
مانى جالب�تر و آسانترى زافقند كه يادگيرآنچه كه هستند، نيست و اين در حالى است كه، اغلب مربيان با اين مسئله مو

ان باشد.اى دانش�آموزنده معنايى مشخص بردارد كه در برانجام مى�گير
ستانه، بيشتـر ازايط آشنا و دوى در شرمى مختل}، به يادگيـره�هاى قوان متعلق به گروسد كه دانش�آمـوزبه نظر مى�ر

اى اينشى برند. يك عامل اساسى در ايجاد مناسـبـت آمـوزستانه، عالقـه داردوقعيت�هاى بيگانه و غـيـرى در مويادگيـر
٬ ١٩٩٥).١١گسكى و كينزبردكاولينز، ١٩٩٦؛ وونر، ١٩٩٦؛ هوهنگى است (بروان، تشابه و پاسخ�دهى فردانش�آموز

هاىان مهاجر ويتنامى، جامائيكايى و مكزيكى، كه عضو جمعيت�هاى اكثريت در كشوراى دانش�آموزان مثال، بربه عنو
نآ هب قلعتم هك ىنازومآ�شناد .تسا راوشد عورش رد هدحتم تالايا تيلقا ىاه�هورگ رد تيوضع كرد ًالامتحا ،دندوب دوخ
هارمه لاعفريغ شزومآ زا ،ىركف رظن زا ،دننك�ىم قيوشت ار ىتكراشم و لاعف ىريگداي هك دنتسه ىشزومآ ىاه�طيحم زا هتسد
براجت موـجه دروم ،تسوپ نيگنر نازومآ�ـشناد زا ىرايسب .دش دنهاوـخن هتخيگنارب ىراك ىـاه�هگرب ليمكت و ىناـرنخس اب
زا ىگنهرف دنچ شزومآ .دناـشن�ىم ورف ار اهنآ ىليصحت تيـقفوم و ىنهذ ىريگرد ،هقالع هك ،دنراد رارق ىرـيگداي بسانمان

ىاه�هويش نوگانوگ عاونا زا هدافتسا اب و ىموق ىاه�هورگ زا ىرايسب ىاه�تكراشم و اه�گنهرف اب طبترم ىاوتحم شزومآ قيرط
.دنك�ىم ىزاب ار هطساو شقن ،تسا هد�خساپ ىگنهرف رظن زا }لتخم ماوقا ىريگداي ىاه�كبس لباقم رد هك ،ىشزومآ

انـى ازا در كالسى ايجاد كند كه شامل دانش�آمـوزى رارظيفه دشـودها ممكن اسـت واهبراع مختلـ} رى انوگيـربه كار
گى�هاى سبكخى از ويژمى در بره�هاى قومى باشد. اما، تحقيقات نشان مى�دهد كه بعضى از گروه�هاى مختل} قوگرو

١٩٨٩).�،١٢ند (شيدكى دارى، نكات مشتريادگير
ى اطالع داشتهسبك�هاى مختل} يادگيرگى�هاى متمـايـزمعلمان بايـد از ويـژ

ا بـه كـار بـنـدنـد. در ايـنبا هـر سـبـك رشى مناسبه�هاى آموزو مناسب�ترين شيو
ان،اى هر يك از دانش�آموزجايگزين بره�هاىك شيوسناريو، معلمان بجاى تدار

اهم مى�كنند. در هر يكان فردانش�آموزه�هـايــى ازاى گــروا بـره�هــا رايـن شــيــو
ت ودن نقاط قوكرازطريق كمك به هم�تراند ازس تدريس شده، معلم مى�تواز درو

مى در كالس، سه يا چـهـارمختل} قـوه�هـاىى در مـيـان گــروضـعـ} يـادگـيـر
ائه دهد.ارانى به دانش�آموزا جهت يادگـيـرش ررو

ميت�هاى مختل}اى قوان داردانش�آموزد تدريس مناسب بهمحققان در مـور
ده�اند.ائه كرمستدلى ارضيحاتسى، توفت درو تأثير آن بر پيشر
ه از معلمان،نه يك گرومى�دهند كه چگوح (�١٩٩٨) شـر١٣هـاتليـپـكـا و مـو

، ساختار،١٤دند (يوپيك�هـا)كار مى�كرمى آالسكاگساالن بوديك با بـزركه از نز
اكنشى�تران آن جامعه، واى دانش�آموزبراسى و تدريـس رنامـه درجو كالسى، بـر

دند.تر كرو معنادار
و همجرت ،مولع و ىزومآداوس ،تايضاير ىسرد ىاه�همانرب رد ار »كيپوي« ىگنهرف شناد ،لاس هد تدم هب ناملعم نيا

ىاوق و دندش�ىم بوسحم  ىتنس شناد تيفيك ناگدـننك�لرتنك و عبانم ناونع هب نالاسگرزب نيا .دنتسب راك هب و هدرك سابتقا
ىاه�ىريگ�تهج هب هجوتاب »كيپوي« نازومآ�شناد شزومآ ندركزكرمتم ىارب شالت رد تموادم تهج مزال ىونعم و شخب�ماهلا
،»كيپوي« دادعا ماظن نيب ،تداع ىور زا ىضاير ناملعم نونكا ،لاثم ناونع هب .دندرك�ىم مهارف ناملعم ىارب ار اهنآ ىگنهرف
.دننك�ىم طابترا كيئازوم رارقرب و ىيوگلا ىاه�حرط ،هسدنه ،هديچيپ و هداس تابساحم ،ماسجا ىاه�ىريگ�هزادنا

 (�٢٠٠٠)، كه در حال مطالعه١٦ (�٢٠٠١)، لى و بويكين١٥سى و كابن موان به كار محققانى چوا مى�توگى�هاى مشابهى رويژ
ان افريقايى�ـ امريكايى هستند، نسبت داد.سه�اى دانش�آموزد مدرهنگى بر عملكراى مناسبت فرسى تدريس دارنامه درات برتأثير
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ان آمريكايى�ـ آفريقايى تبار از طريقح باال به دانش�آموزش رياضيات سطوان به آموزسى و همكاردر حال حاضر، مو
ب محيط�هاىش جبر، بر تجارل هستند. اين معلمان در آمـوزان مشغوهنگى اين دانش�آمـوزب فرى�ها و تجارجهت�گير

ان به دليل شكست تحصيلى درى از اين دانش�آموزآمد تأكيد مى�كنند. بسياران كم�درستايى دانش�آموزى و روآشناى شهر
دنگى عملكران از چگـوگاه�ساختن دانش�آموزد اين معلمان، آض خطر هستند. يكى از مشخصه�هاى اصلى رويكـرمعر

داندن اينگرنه پيش از برك اين مطلب است كه چگـواداشتن آنها به درانه آنها و وندگـى روزل�هاى جبر در زمول و فراصو
انىتيب، دانش�آموزضيح دهند. به اين ترى توجبرا بر زبان غيرتباطات رى، اين اردانش به عالمات و محاسبات فنى جبر

اقع بسيار بهـتـر ازفى مى�شدند، در وس جبر معـران ضعي} در دران دانش�آمـوزخى از معلمان به عنـوف بر از طرًكه قبـال
ى عمل مى�كنند.ح باالى يادگيرد در سطوتر خوهمكالسان بر

ميانان امريكاى التين، بواى دانش�آموزا برش رهنگى، آموزش چند فرنى نشان مى�دهد كه آموزافزواهد به طور روزشو
ل، آمانتى، نيـ} وتى، ٢٠٠٢؛ مود (مك كـارتر مى�سازثرايى مناسب�تر و مـؤميان هـاوى و بوكزآمريكا، آسيايى�هاى مـر

هنگـى وابق فـر. هنگامى كه بين سـو١٧پ و گالى مـور،(١٩٩٨)دوين و لى، ٢٠٠١؛ تـارك، گواليز، ١٩٩٢؛ پـارنزگو
ىليت�پذيردى يا مسئوفقيت تحصيلى و احساس ثمربخشى فرظاي}، تالش، موسه�اى، نظير عالقه به انجام وب مدرتجار

اهند داشت.ى خوفق�ترد موح، عملكران نيز در تمام سطود داشته باشد، دانش�آموزجوى واجتماعى، هماهنگى بيشتر
ده�ترى گسترنى بين جمعيت�هاى دانش�آموزناگود و گوفق شدت بگيران ناموش بهتر دانش�آموزاى آموزهر قدر چالش بر

ىان پاسخگوا مى�توهنگى رش چند فرد. آموزهنگى به طور تصاعدى بيشتر احساس مى�شوش چند فرد، نياز به آموزشو
دنها نكرفت تحصيلـى، ردن شكاف در پيشـرسند: مانند از بين بـرقابل حل به نظر مـى�ر غيـرًامشكالتى دانست كه اخيـر

ات و عدالت، ايجـاددم�ساالر، مساومت مـردكان از نظر تحصيلى، احياى باور و اعتقاد به نويـدهـاى حـكـواقعى كـوو
عت و بها به سرادى و اجتماعى كه جامعـه رمى، نژهنگى، قون فرناگوكت�هاى گوشى منعكس�كننده مشارنظام�هاى آموز

ان.اى تمامى دانش�آموزصت�هاى بهتر بردن فراهم�آوراند و فرطور ناگهانى به جلو مى�ر
دناهم�آوراى فرطنين آن براست پرخـوى حياتى است و معلمان و مربيان كالس بايد بـه درهنگى، امـرش چند فرآموز

مى پاسخ دهند.ه�هاى قوان همه گرواى دانش�آموزش مناسب و شايسته برآموز
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اان رسيده است كه دانش�آموزا رمان آن فرن زاكنو
قابلسى سطحى و غير كتاب�هاى درّاز شر

ها سازيم و مطالعه�اى متعادل واندن رخو
ا در پيش گيريم.صحيح ر

�١ملمنن زى دانيلز و استيوشته: هارونو

كيانى�جمه: الهام اميرتر

ستان�هاى شيكـاگـو، قـفـسـهمان از يكى از دبـيـرديد اخـيـردر باز
دا موره رل اين دورسى اختصاص داده شده به سه سال اوكتاب�هاى در

دند!استى حجيم بوار داديم. اين كتاب�ها، به رجه قرتو
ادبيات انگليـس: ١١٥٢ صـفـحـه، زيـسـت�شـنـاسـى: ١١٦٤

انسه: ٦٢٤ صفحه، تاريخ اياالت متـحـده: ٩٨٢صفحه، زبان فـر
فته/ مثلثات: ٧٩٠ صفحه.صفحه، جبر پيشر

اد كه اگر مـى�افـتـاد، پـايـتـان رى زيـاد بـون هر كـتـاب بـه قـدروز
مش رياضى و علـومى�شكست. به استناد مقايسه بين�المـلـلـى آمـوز

)TIMSSاى سنگين�ترين كتاب�هاىان اياالت متحده دار)، دانش�آموز
احان�، ٢٠٠١). آكادمى جـر٢ديانسكـى�سى در جهان هستنـد (بـودر
نى�هاى ستوايش بيمـارمينه افزگى در زتوپد امريكا (٢٠٠٠) به تـازار

له�پشتى�هـاىسى سنگين در كوانانى كه كتاب�هـاى درات ميان جوفقر
د حمل مى�كنند، هشدار داده است.خو

ست�ها،سى اياالت متحده مملو از حقايق، فـهـركتاب�هـاى در
ل�هـا،موها، اطالعات، عكس�ها، مكان�ها، تاريـخ�هـا، فـردارنمـو

ىان است كه با صدها معيار محلى، كشوراوسش�هاى فرمسائل و پر
سىيا ملى تنظيم شده است. پس به اين دليل است كه كتاب�هاى در

دجهس و حتى در بـواز جايگاهى چنيـن مـحـكـم در كـالس�هـاى در
ه مضر چيست؟اگير و بالقواياى اين اشياى فرند؟ مزدارخورس برمدار

د؟ار گيرض خطر قركمر و پشت دانش�آموز به چه دليل بايد در معر

،ىسرد ىا�هبا كت
ى�رگيدا يرب دورد

با فظىاحادخ
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ضايتى كنيم، اما اغـلـبده�اند، اظهار نـاران بواود انتقاد فـرسى، كه از قبل مـوران كتاب�هاى درما قصد نداريم از نـاشـر
ست هستند و بدتر اين�كه، هر لحظه كه دانش�آمـوزاندن، سطحى، آشفته، مستبدانه و نـادرقابل خوسى، غيركتاب�هاى در

اىمانى است كه برله از دست�دادن زد به منزق مطالعه مى�شود و غرسى ١٠٠٠ صفحه�اى فرو مى�برا در يك كتاب درش رسر
اند عادتسه انجام مى�دهند و مى�توج از مدراد متفكر و كنجكاو در خاراقعى از دست داده است. مطالعه�اى كه افرمطالعه و

جبا موم، تاريخ، ادبيات يا هنـر رى رياضيات، علواى يادگيـراقعى برد و اشتياقى ود آورجوا در آنها به ويك عمر مطالعـه ر
نامه، مجله وانند و به جاى آن به مطالعـه روزا نمى�خوس رسى مدار كتاب�هاى درًماك عمواد زيـرد. خالصه اين�كه، افرشو

اده بحث و تبادل نظر مى�كنند.ان و اعضاى خانوستان، همكاره آنها با دوند و درباردازداستانى مى�پرساير كتاب�هاى غير
اقعى تقليد كنند.ندگى ومينه خاص از زس بايد در اين زبه عقيده ما، مدار
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اندن�قابل خوغير
ك تايمز»ش�ترين كتاب�هاى نشريه «نيويورفروست پرگز در صدر فهرا كتاب «جبر ٢» هرسيده�ايد كه چرد پرگز از خوآيا هر

ا تمام كند و در پايان بگويد:د و تا صبح بيدار نمى�ماند تا آن را نمى�خرس شيمى را هيچ كس كتاب درفته است؟ يا چرار نگرقر
بجع محسـوه كتاب�هاى مـرمرسى در زم»؟! شايد علت اين است كه كـتـاب�هـاى درمين بگـذارا زانستـم آن ر نمى�توًاقعـا«و

ف�ها،ة�المعارسى در كنار دائرداستانى ديگر اين�طور نيستند. اغلب، كتاب�هـاى درمان يا كتب غيـرند، حال آن كه رمى�شو
ئيات منسجم، آمده درند. در اين كتاب�ها از جـزب مى�شوجع محسوء كتاب�هاى مرهنگ لغات و اصطالح�نامه�ها يا جـزفر

سى، درظيفه كتاب�هاى درى نيست. وده يك رويداد، خبراقعيات پشت پراد مشهور يا وح حال افر يا شر٣مقاالت مجله تايم�
دن حجم زياد اطالعاتكر به منظور انبـارًاننده نيست، بلكه اساساحيه خوجه به رودن يا حتى بذل تـول، قابل فهم�بوجه اودر
احى شده�اند.طر

ن «نسنجيده» و «خشك» به شمارى از متـونه�هاى آشكاران نموا مى�توسى راندن، كتب درط به خـوهش�هاى مربودر پژو
ل�ها وموگى از داده�ها هستند. آنها به عمد مملو از حقايق، تاريـخ، فـرد. آنها انبار اطالعات و خالصه�هاى بسيـار بـزرآور

ائه مى�دهند.ه�كننده�اى ارعت خيرا به سرى رگان و مفاهيم بسياراژند. آنها واى سنگينى دارم محتوطبقه�بندى�ها هستند، و الجر
ًاماان، الزاوتيب فرد جاى داده�اند. البته نظم و ترده در خوتب و تا حد امكان فشرا بسيار منظم و مراين كتاب�ها، اطالعات ر

 باشد.VCRى «منظم» نامه�ريزاهنماى برسى قابل فهم�تر از ربه معناى آن نيست كه كتاب در
ن آنهاى به آنها داريم، از آنها استفاده مى�كنيـم و بـدوافر، عالقه وًجع نيست. شخصـاجه كتاب�هاى مرادى متـوهيچ اير

ًند. مثالى به اطالعاتى خاص دارى فوراجعه مى�كنند كه نيازجع مرقعى به كتاب�هاى مردم موندگى كنيم. اما مرانيم زنمى�تو
ا چطوره رگ چيست يا مساحت يك كرده بزرظيفه رو چه مى�گويد، يا وًن اساسى امريكا دقيقامين اصالحيه قانواين�كه، سو

ان انتظار داريم كهجع نيستند و از دانش�آموزسى، كتاب�هاى مرد مى�كنيم كه كتاب�هاى درانموس ود. در مداربايد محاسبه كر
ند.فقيت پشت سر بگذارا با موطه را حفظ كنند و  امتحانات مربوط به آن رحمت و مشقت، تمامى اطالعات مربوبا ز

سطحى و كم�عمق�
ن شك، كامل وسد. آنها بدودن، شايد عجيب و غريب به نظر بردن كتاب�هاى ١٠٠٠ صفحه�اى به سطحى�بومتهم�كر

د در ايـنجوائه مى�دهند. مشكل اينجاست كه اطـالعـات مـوا ارئيات رهى از اطالعات و جـزبى�نقص به نظر مى�آيند و انـبـو
اداد و مطالب مو)، كه پيشگام ارزيابى از موAAASم امريكا» (د علوش «انجمن پيشبراركتاب�ها بسيار زياد است. بر پايه گز

شى است:آموز
ند. مفاهيمدازن اين�كه به هيچكدام از آنها به طور كامل بپرح مى�كنند، بدوا مطرانى راوسى، عناوين فره كتاب�هاى در«امروز

سى بهى از كتاب�هاى درك كنند. در حالى كه بسيارا در آنها رًاقعاان وند كه دانش�آموزائه نمى�شواصلى آنچنان دقيق و عميق ار
ك اين مفاهيم به دانش�آموزدى از آنها در درند، تعداد معدودازصي� شده در اسناد معتبر ملى و ايالتى مى�پرح مفاهيم كليدى توطر

�، ٢٠٠١ ص ٥٦).٤ت�لم و شاتل ورمن، كوند» (رزاقع مى�شوثر وكمك مى�كنند و يا در تدريس دقيق معلمان مؤ
ى به دانش�آموز منتقلفقيت�آميزگز به طور موانده شده، هرمينه رح كليه عناوين، مفاهيم مهم به پس�زاى طردر شتاب بر

ند.ان جايگزين نمى�شواگير در ذهن فرًفاند و يا صرنمى�شو
انى كه در پى «مالك�هاىان و سياستمدارارن�گزى قانوى منجر شده است، از سوا، كه به سطحى�نگرانى محتواومشكل فر

نامه�اى است كه از قبل، سنگينايش بار بيشتر به بر به معناى افزًشدن»، غالباد. «سخت�ترسخت�تر» هستند، تشديد مى�شو
هلت، تمامى عناوين يك حـوزسى ساخته است، هنگامى كه بايد به اجبـار دوان كتب درى از دست ناشـراست. اما چه كار

ا «دسته�اى از اطالعات» ناميـد،سى رنامه�هاى در(١٩٩٩)، كه بر ٥ت «الفى كان»تيب، عبارح كنند و بدين تـرا  مطرسى ردر
ه اطالعات است، اگر چه همگان مى�دانند كه حتى يك كلمه ازترين كار، انباشتن كتاب�ها با انبود. پس بى�خطرتأييد مى�شو
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ن ايالتى، در ذهن كسى نمى�ماند.مواتر از آزآنها، فر

ج�ج و مرآشفتگى و هر
ى جذاب وسى به لحاظ بصرفته است تا كتاب�هاى درت گران صورى ناشرانى از سواوشش�هاى فردر سال�هاى اخير، كو

ى شده�اند. كافى است نشرياتل چشمگيرش تحوداستانى نيز دستخوا به خوبى دريافته�اند كه كتاب�هاى غيرا باشند، زيرگير
اختا در نظر بگيريد كه صفحات يكنـوى هفتگى رخبر

هـا ودارن�ها، نمـوا با سـتـود رى خوف خاكسـتـرو حـرو
ى ديگر،ده�اند. از سوض كرنده و جالب عـومطالب ز

ى�هاى ويديويى وان دريافته�اند كه بايد با دنياى بازناشر
ندا در اختيار داران رقت دانش�آموزنت، كه بيشتر واينتر
ان انتظاران از دانش�آموزنه مى�توند. چگودازقابت بپربه ر

ى به مطالعهترى�هاى جذاب كامپيوداشت كه بعد از باز
ند.دازكتاب كسل�كننده شيمى بپر

ن، نتيجه عكس مى�دهندح�هاى پسا مدراما اين طر
ى، بهشتاران به مطالب نـوو به جاى جذب دانش�آمـوز

،٦اكژر»ى تبديل شـده�انـد. «سـارآشفتگـى�هـاى بـصـر
ه مى�گويد:ستان در اين بارگار زبان انگليسى دبيرآموز

ا جذاب،سى رند كتاب�هاى دران سعى دار    «ناشر
جه هستم كـهى چاپ كنند و من متـونگ و امـروزنگارر

سايل، دانش�آموزار و وشند با استفاده از تمامى ابزمى�كو
اهند كتاب�هاىسى جذب كنند. آنها مى�خون درا به متور

دىى و ويديويى تا حدوترى�هاى كامپيوسى مانند بازدر
ل دانش�آموز باشند. اما نتيجـهدر اختيار و تحت كنـتـر

كار، تبديل كتاب�ها به صفحاتى گيج�كنـنـده و آشـفـتـه
اى مطالعـه تـقـالانندگانـى كـه بـراى خواست و ايـن بـر

جه ازان به هيـچ ومى�كنند، بسيار بد است. دانش�آموز
ند» (مكاتبه شخصى، ١٠اين صفحات سر در نمى�آور

ئيه، ٢٠٠٣).ژو
)هم با  ايـنAAASم امريكـا (د علوانجمن پيـشـبـر

افق است. اين انجمن، كه هم دانشمـنـدان ومسئله مو
د بـه شـمـارء اعـضـاى خـوا جزم ران عـلـوگـارهـم آمـوز

د، سال�هاست كه به ارزيابى دقيـق كـتـاب�هـاىمى�آور
سى�هاىد. اين انجمن در بـرردازم مى�پررياضى و علـو

ستان دريافته اسـت كـه ايـنه دبيـرم دوراخير كتب عـلـو
�،٨ديانسكـى� هستند (بو٧كتاب�ها دچار «بيش جنبشـى»

شناسان معتقدند كه متن كتاب�ها مملو از٢٠٠١). كار
ا به كار اندازيد»، «كنكاش كنيد»،جهى است كه در آنها آمده است: «ذهنتان رامل جالب تواشى، خالصه�ها و ساير عوحو
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ت مى�كنند.ا پراننده راس خوا، حود محتوش بهبوات به جاى گسترجه كنيد». اين عبار«پيدا كنيد» و «تو

دكامه�مستبد و خو
اند. به عنوا در بر مى�گيرس رسى يك درنامه درى، كل برسى تجارعات، يك كتاب درضوس و در بيشتر مودر اغلب مدار

س تاريخاى دراند بران مى�تـو و همكار١٠، كتاب «امريكاييان» تأليـ� «دنـزر»٩لد»نوستان تخيلى «بنديكـت آرمثال، در دبيـر
د.ان تدريس نشـو و همكار١١شته «سنـك»فته» نود يا در كالس جبر ٢، هيچ كتابى جز «جبر پـيـشـرفته شوامريكا در نظر گـر

ف» تلقى شدهى�ـ جز كتاب تمرين (كه در عالم كسب و كار،  «قابل مصرشى ديگرس، كتاب كمك آموز در اين دروًالمعمو
ه، كميتهسميت�بخشيدن به اين امتياز ويژد. پس، به منظور رد ندارجوفته است) وار گرد تشويق قرددهى�اش مورو به خاطر سو

ان مزين شده است:ك مى�بيند كه با اين عنواى آن تدارا تهيه مى�كند و جلدى برسى رعات كتاب درضوست موان، فهرگارآموز
جه به مالك�هاىسى باتوش كتاب�هـاى در نمايندگان فروًالد: تاريخ امريكا». اخيـرنوستان بنديكت آرسى دبيـراهنماى در«ر

ا بر عهدهسه، كار تكثير كتاب�هـا رد نظر مدرمور
ت بيـن كـتـاب اصـلـى وفته و مـقـايـسـه تـفـاوگـر

سه بايدا، كه مدردهاى هر يك از اياالت راستاندار
ده�اند.از آن تبعيت كند، مشخص كر

ى حـمـايــتدم�سـاالرى كـه از مــردر كـشـور
جب بـروزسى، مـومى�كند، تأييـد ايـن كـتـب در

د.ان مـى�شـونـاهـمـاهـنـگـى در كـار دانـش�آمـوز
س فقط بـر يـكاى تدريس يك درهنگامى كـه بـر

ان ياد به دانش�آمـوزًمنبع تكيه مى�كـنـيـم، عـمـال
ند؛ يعنـىا بپذيرمى�دهيم كه يك ديدگاه و نـظـر ر

االتست اين است كه در پاسخگويـى بـه سـؤدر
شى نيز فقط به يـك صـدااى بار ارزپيچيـده و دار

نهاده اين�گـوشمـنـد و آزاد هوجه كننـد. امـا افـرتو
مطالعه نمى�كنند. آنهـا بـه خـوبـى مـى�دانـنـد كـه

ندگى هنوز بى�پاسخسش�هاى مهم زى از پربسيار
ن و حتـىم، فنـومانده است و نيز ايـن�كـه، عـلـو

ارا مدنظر قـرمان رضيه�هـاى زهنگ، بهترين فـرفر
اى دستيابى به يك ديدگاهانندگان عاقل از چندين منبع برمى�دهند و به يك «حقيقت غايى» بسنده نمى�كنند. از اين رو، خو

ند. در يك نظاما مى�گيـرد رار مى�دهند و سپس تصميم خـوسى قرد بـررا مورب رضيه�هاى متنـاول استفاده مى�كنند، فـرمعقو
انان بياموزيم كه فقط يك ديدگاه، كافى�ـ يا مجاز�ـ است.س به جول نيست كه در مداردم�ساالر، قابل قبومر

ست�نادر
ان بهاوت فرّهى مصحح با دقست باشد. گروآمد و درالتشان روزشند تا محصوسى به سختى مى�كوان كتاب�هاى درناشر

آمد مى�كنند تاا روزم هر چند سال يكبار، نسخـه�هـا رند و نويسندگان به طور مـداودازتعيين صحت و سقم اطالعات مى�پـر
ند. با اين حال، اين كار ازا در بر مى�گيـره رفت�ها و نظريه�هاى تازسى، تمام يافته�ها، پيشـراطمينان يابند كه كتاب�هـاى در

شى ازار (٢٠٠٣)، گز�١٤ در كتاب «فيزيك امروز»�١٣، ٢٠٠١). «هوبيز»١٢ف�الوى انسانى، امكان�پذير نيست (رلحاظ نيرو
سى فيزيك به ٥٠٠ صفحه اشتباه پىسى ١٢ كتاب دران در جريان بررائه داد. او و همكارسى ارصحت و دقت كتاب�هاى در



��٤٥

د است» و دراى سرم بيش از هـواى گرت در هوعت صود كه: «سـرشته شده بوگ در يك كتاب نـودند. در يك اشتباه بـزربر
خى بسيار جدىخى اشتباه�ها، جزيى و برد بيشتر است».  براى سرت در هوعت صود كه: «اما سرده صفحه بعد آمده بوازدو

ان، گيج�كننده وم به نظر دانش�آموزد كه علود، به عقيده هوبيز، اين اشتباهات باعث مى�شوجودند. با اين وو تعيين�كننده بو
د.مهمل تلقى شو

ه متعادل مطالعه�ى شيوپيش به سو
اند داريد؟ به عنوسى هستيد، چه پيشنهادى در اين موران به كتاب�هاى دراطى دانش�آموزابستگى افران واگر شما هم نگر

انيد باى مى�تونامه�ريزل بران مدير يا مسئوان كنيد. به عنوا با ساير كتاب�ها جبـرسى رد كتاب�هاى درانيد كمبوگار، مى�توآموز
ات،د در ايجاد اين تغييران خوا به همكاره محتوكنان در حوزش كاراى منابع جديد و آموزى برارمايه�گزاستفاده از تشويق، سر

انيد حداقل در بخشى از سال تحصيلى، از محوريت بيشده باشيد، مى�توه براجويى بهركمك كنيد. اگر كمى از حس ماجر
ى كنيد.سى دوره كتاب دراز انداز

اقع درچكى اسـت ومى كوسه عمومايشى» انجام مى�دهيم، كه مـدرستـان آزى است كه ما در «بهترين دبيـراين همان كار
. بهار گذشتـه، هـمـهwww.bphs.cps.k12.il.us)اجعه كنيد بـه: ديم (مـردمان در سال ١٩٩٦ افتتـاح كـرشيكاگو كـه خـو

ش�ها،ى، ارز و تأثير آن بر سالمتى، كشاورز١٥ى»ف مطالعه صنعت «غذاى حاضرا صران سال آخر، پنج هفته ردانش�آموز
شم، مطالعات اجتماعى، زبان انگليسـى و آمـوزس علوان دروگارهى از آموزدند. گروانين، اقتصاد و جامعه امريكا كـرقو

فتند.ا بر عهده گرس رى اين درنامه�ريزن و هنر، برشى رياضى و فنواستثنايى، با كمك كادر آموز
انان نبايد «آمادگى»جوض بر اين است كه نوستان، فرعى اين دبيرضواحدهاى موى»، مانند ساير وه غذاى حاضردر «پروژ

ان بهاين، دانش�آموزنه عمل كنند. بنابـرن بدين گوند، بلكه بايد از هم�اكنوا به دست آورندگان دائمـى رتبديل�شدن به يادگير
شتهى: بخش مبهم غذاهاى امريكايى» (٢٠٠٢)، نوت غذاى حاضرّداختند. ابتدا، كتاب «مـلع پرمطالعه�اى عميق و متنو

ىگ�ترلى هدف بزر است، و١٧ن سينكلر»شته «آپتواندند. اين كتاب، كه يادآور كتاب «جنگل»، نوا خو ر١٦«اريك اشالسر»
ا تا ماهيت سـرى صنعتى شـده ره كشاورزنجيـرى جنجالى به سبك قديمى است كه تمامى حـلـقـه�هـاى زد، يك افشاگـردار

د.ى به باد انتقاد مى�گيران�هاى غذاى حاضرستورهم�بندى شده برپايى ر
ان به مطالعهسى)، دانش�آموزنامه دراى دستيابى به پيشينه علمى (و نيز به اجبار برد. براما اين كتاب فقط يك نقطه آغاز بو

داختند. در ضمن، هر دانش�آموز، مقاله�اىسى زيست�شناسى پرى�ها از كتاب درس�ها و باكترش، ويرواربخش�هاى تغذيه، گو
ان�هاىستوره شكايات مختل� عليه ر دربار١٨دند از: مقاله نشريه «بخت»ت بوخى از آنان عبارد كه براز يك نشريه انتخاب كر

، كه خط بطالن بر «افسانه چاقى» مى�كشـد و دلـيـل١٩ط؛ بخشى از نشريه «عـلـم»ى به دليل ايجاد چاقى مـفـرغذاى حاضـر
ليدكنندگاننه توه كه چگوانجام، مقاله�اى از نشريه «هارپر» در اين بـاراند حتى به نفع شما باشد و سـرد كه چاقى مى�تومى�آور

انات درى با حيوفتـاره بدرتاه درباران شش مقاله كوار مى�دهند. دانش�آموزا هدف قرنشينان فقيـر رى به عمد شهرغذاى حاضر
د. در اين مقاالت، بحث�هاىانات» تهيه شده بوفتار اخالقى با حيوسط «انجمن رفته شده و تونت گراندند كه از اينتركالس خو
دهانات شمرفتار با حيوء رها از مصاديق سوشيدن گاوغ يا دوى تخم�مرد، مانند اين�كه آيا جمع�آورح شده بونده�اى مطرجالب و ز

مينه به دست آمد. يكى ازى در اين زداختند، منابع بيشترع پرضوان عميق�تر به موان و دانش�آموزگارد يا نه. هر چه آموزمى�شو
ه به بخش�هاىد كه با اشارى» بوان�ها» (٢٠٠٣) عليه كتاب «ملت غذاى حاضرستورنده «انجمن ملى رمنابع مهم، تكذيب�نامه گز

د عالقه» امريكايى�هاست.د كه قصد «اشالسر»، انكار «غذاهاى مورمنفى كتاب استدالل مى�كر
ان�هاى غذاىستـوران در رايش فعاليت�هاى كالس و جامعه�ـ محور شد. دانـش�آمـوزشد و افزاين مطالعات منجـر بـه ر

ىط به رژيم�هاى الغردند، مطالب مربوان�ها مصاحبه كرستوركنان ردند، با كاردم�شناسانه زسى�هاى مرى دست به بررحاضر
هدند؛ يكى دربارى زداختند و نيز دست به دو شبيه�سازى اطالعات تغذيه�اى پرجوب» به جست�ودند، در «وى كرا جمع�آورر
د.ى، «تالشى كه در ايجاد تشكل صنفى سالخ�ها» شده بوى و ديگران غذاى حاضرستوران شاغل در يك رجوندگى يك نوز
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ه�هاى نهايى ازد. در پروژان در اذهان ٨٠ دانش�آموز بواوات فرسش�ها، دغدغه�ها و نظرش، پرحاصل اين�همه مطالعه و كاو
ى انجام دهند. اين خدمات اجتماعى، دامنه�اىع غذاى حاضرضوه مواسته مى�شد كه خدمتى اجتماعى درباران خودانش�آموز

فت. عكس�العملا در بر مى�گراسر شهر ران�هاى سرستوران تا پخش اعالميه در رن�گذارمانه به قانوش نامه محترسيع از نگارو
د مى�انديشند.فى خوس نشان داد كه چه تعداد از آنها به طور جدى�تر به غذاى مصران در پايان دردانش�آموز

جه كنند،سه توح شده در مدرعات مطـرضوند و به موا در ذهن نگاه داران اين اطالعات ر مايليم دانش�آموزًاقعا       اگر و
فه�جويانه�تر)جع و به شكلى مناسب�تر (و صران كتب مرسى به عنوا آنها مطالعه مى�كنند، تغيير دهيم. از كتاب�هاى دربايد آنچه ر

گاه كننـده،نى آسى بگنجانيم؛ متونامه درا در براقعى و جذاب رداستانى معتبر، ون غيـراستفاده كنيم. در عين حال، متو
انند.گساالن مى�خو بزرًالنده كه معموانگيزتفصيلى و بر

داستانى جذاب، مهم، قابل بحث و گاه تهييج�كننده است و دامنه آن از نشرياتر از آثار غيرُشبختانه جهان پ      خو
طلباد تجديدنظـرندگينامه�هاى تكان�دهنده و حتى تاريخـچـه افـرجانبدار و متعصب تا منابع و مآخذ اصـلـى و ز

س،انند به كالس�هاى دراقعى» هستيد، كه بتـوى «كتاب�هـاى وجوده است. اگر شما نيز در جسـت�وگستر
ه لذتت است از كش� دوبارد آن، كه عباردتان نيز در سـونديد و خوندگى و هيجان ببخشند به ما بپيـوز

اى مطالعه درقتى برار، وانه�وغ و ديوندگى شلومطالعه، شريك شويد. هنگامى�كه ما مربيان، در اين ز
اناى دانش�آموزب بـرايش آن و نيز يافتن كتاب خونظر مى�گيريم، نه فقط به فكر لذت شخصـى و افـز

نده هميشگى نيز بدل مـى�شـويـم.تن) از يادگـيـراقعى (و فـرونه�اى ودمان هستيم، بلكـه بـه نـمـوخو
دسى خودرسى و غيره مباحث درند كه به مطالعه فعال در حوزانى آشنا شوگاران بايد با آموزدانش�آموز

فته�اند، صحبت مى�كنند.ا�گرافر از آنچه فرند و با اشتياق ودازمى�پر
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ى شده باشد،نامه�ريزست برب» اگر درجستجو در «و
د تانت مى�آميزثر اينترد مؤا با كاربرهش رنظريه�هاى متكى بر پژو

ش يابد.ه�هاى معتبر تدريس گسترشيو

كيانى�جمه: الهام اميرچ    ترشته: تام مارنو

، نظريه٣، استاد دانشگاه ايالتى سن�ديه�گو٢نى داج»د، «براه بو هنوز در ابتداى ر١ب»هنگامى كه «و
ب» در فعاليت�هاى كالسى به شمـارى «وچه�سـازاى يكپارائه داد، كه الگويى بـرا ارب» رجستجو در «و

نه تعري: مى�كند:ا اين�گوب» رد. او جستجو در «ومى�رو
نتى بـهان از منابع اينتـراگيرسش�محور كه طى آن، تمام يا بخشى از اطـالعـات فـر«فعاليتى است پـر

گى�هاى اصلىش ويژف گسترا صرقت زيادى رنى و من ودست مى�آيد.» (داج، ١٩٩٥). در ابتدا، بر
ايـشنتى به منظـور افـزاقعى با منابع ايـنـتـرظايـ: وكيـب وديم و بر اهميـت تـرب» مى�كـرجستجـو در «و

اج يافتهب» در ميان مربيـان روديم. از آن هنگام، جستجـو در «وت�هاى تفكر نقادانه پاى مى�فشـرمهار
اى بيش از ١٧٠٠ كاربر بهانه پذيرب» در دانشگاه سن�ديه�گو روزاقع، صفحه جستجو در «واست. در و

)http://webquest.sdsu.eduس زير است: (آدر

دد ندارجوب» وآنچه در جستجو در «و
ئست�ها»ب كود. كليه به اصطالح «وا در بر ندارب رب» نتيجه مطلومتأسفانه، گاهى جستجو در «و

ى از منابعه�گيران با بهرند؛ يعنى در آنها، دانش�آموزاقعى شباهت دارئست�ها»ى وب كودى به «وتا حدو
ان مثال:ند. به عنوفته�اى پديد مى�آورانه پيشرل فناورنتى، محصواينتر

 ò»Ëå
رد وجستج ىرگيدا يتردق
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ى بهان، سـفـرهى از دانش�آمـوزـ گـرو
ىنامه�ريزا براسر اياالت مختل: امريكا رسر

ا با «پاورپويـنـت»د رت خـونامه مسـافـرو بر
ليتضه مى�كنند. يك دانش�آموز مسئـوعر

ىد، ديگـرا بر عهده مى�گيـردجه رتنظيم بـو
ل مسير شنـاسـايـىا در طومناطق ديـدنـى ر

ل رزرو محل اقامتمى�كند و يك نفر مسئو
د.نامه غذايى مى�شوو تنظيم بر

ط بهان، مطالب و تصاوير مربواگيرـ فر
اض خـطــر رى در مـعـرنـه�هـاى جـانـورگـو

اى انتقال آنچه يـادى برستـرى و پوجمع�آور
فته�اند، تهيه مى�كنند.گر

اهنمـاىشور و ران يك بروـ دانش�آموز
انى عجيب تهيه مى�كننده حيوى دربارشنيدار

حش محلى به نمايـشگى در باغ وكه به تاز
آمده است.در

ق منجـر بـهاگر چه فـعـالـيـت�هـاى فـو
ئـسـت»ب كـود، امـا «وى مـى�شـويـادگـيـر

ىن هيچ تغييرا اطالعات، بدونيستند، زير
ند و يا حتىل نهايى مى�شومبدل به محصو

ند.د نمى�شواراگير وك فره دربه حوز

اقعى چيست؟ و٤ئست»ب كو«و
اقعى، اطالعاتئست وب كودر يك و

شان دستـخـواگـيـرد فـرجديـد، مـيـان خـو
د. دستيـابـى بـهات مهـمـى مـى�شـوتغـيـيـر
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ئست در بخش بعدى پيـچـيـده�تـر وب كوى»�ـ ساده�ترين بخـش اسـت. ون�داد يادگيراطالعـات�ـ «درو
ئست پىب كوان به قابليت وان و دانش�آموزگارد و آموزت مى�پذيرى صورا يادگيرد، زيرجالب�تر مى�شو

ضايت» ازس «رانند تجربه نامحسونه مى�توئست�ها چگوب كوك آن عاجز مى�مانند. وند و يا از درمى�بر
تمنددهاى قـدراهبرى از ره�گيرند؟ بهـرجب شود، موار داراقعى قرى وا، كه در قلب يادگيـريك تجربـه ر

د.ا مى�سازب�ـ محور مجزا از فعاليت�هاى واقعى رئست وب كوى، ويادگير
ب درى است كه با منابع حياتى شبكه جهانى واقعى، يك ساختار مستحكم يادگيـرئست وب كوو

جباتايش مى�دهد و موا افزدى رت فرا مى�دهد، مهاراد رح مباحث آزه طرتباط است، به دانش�آموز انگيزار
ايندى كه در آن، اطالعات جديد به دسـت آمـده بـهاهم مى�كند؛ فـرا فرهى رآيندى گـروكت در فـرمشار

د تااهد بوان منبع الهام خواى دانش�آموزئست�ها برب كوشناخت پيچيده�اى تغيير پيدا مى�كند. بهترين و
انديشىى داشته باشند و به بازاقعى يادگيرك كنند، سهمى در دنيـاى وا درى رعى عميق�ترضوابط مورو
شكافى كنيم.ا موتمند ردهاى قدراهبرند. بياييد اين ردازد بپراشناختى خوآيندهاى فرفر

ى�ساختار مستحكم يادگير
شناسىح كاران در سطوه�كاران�شناسى شناختى در مى�يابيم كه اگر مايليم از تازمينه روهش در زاز پژو

آيندىا در جريان فران ره�كارنه كار مى�كنند و سپس، تـازشناسان چگواستفاده كنيم، بايد بدانيم كه كـار
ه كنيم. ازش اشارآيند نگارش فرانيم به آموزجسته و عالى، مى�توان مثالى برار دهيم. به عنومشابه آن قر
سمى، رش مغزفتار شامل بارند. اين را در پيش گيرفه�اى رفتار نويسندگان حراهيم ران مى�خودانش�آموز

ئياتاد است. سپس به آنان كمك مى�كنيم تا به يك مخاطب و جزست، يا تداعى آزتصاوير، تهيه فهر
دقت در حمايت از عملكـرب�هاى موچوصيفى كار بينديشند. اين ساختار مستحكم با  ايـجـاد «چـارتو

دهاى دانش�آموز تأثيرناسن، ٢٠٠٢، ص ٢) بر دستاوراتر از قابليت�هاى او» (چو و جودانش�آموز و فر
م،ان با تمرينات مداوقتى دانش�آموز ١٩٩٣). و٦چ٬ ١٩٨٤؛ مار٥دامالياد (بريتر و  اسكارمثبت مى�گذار

مان ساختار مستحكماند به مرور زگار مى�توند، آموزفته�تر مى�شوى پيشرت�هاى فكرفق به هضم مهارمو
ىا، يادگيرگردهاى ساخت و سازاهبرن ردهايى چواى رويكرد. اين ساختار در اجرا كنار بگذارحمايتى ر

د.ار مى�گيرد استفاده قراقعى مورعى و سنجش وضوش موقعيتى، آموزى موتشخيصى، يادگير
ئست، جديد نيسـت،ب كود. به اين معنى، وار دارئست قـرب كوى واين استحكام در قلب الگـو

ب وب است. وثر از و�ى دقيق و مـوداره�برى با بهردهاى صحيح يادگـيـراهبراى ادغام ره�اى بربلكه شيـو
شه ضخيم آموزارل و اساسى، بر ديودهاى معقواهبرفى رانسته�اند با معـرتباطى توى�هاى ارديگر فن�آور

د كنند.ارسنتى ضربه و
احتا كنار بگذاريد و به استـرانيد مطالعـه ردها هستيد، مى�تـو       اگر مخال: اهميت اين رويـكـر

نتىس اينترا از آدردشان به خوبى از عهده كار بر مى�آيند: مقاالتشـان ران شما خـودازيد. دانش�آموزبپر
امى در كالس مى�نشينندسال مى�كنند يا بـه آراى هم ارا برسش�هاى امتحان رند، پاسخ پرسه مى�گيرمدر

نشى�هاى بدول مطالعه هستند، با استفاده از گوده و سخت مشغو سر بر كتاب خم كرًادر حالى كه ظاهر
خى كالس�ها در جريان است.ن در برى است كه اكنوش مى�دهند. اين، آن چيزسيقى گوسيم به مو

اقعى و مبتنى بـردى ومند رويكـرتباطى، نيـازى�هاى ارب و ساير فن�آورجه شويـم وهنگامى كه متـو
اندازاتى كه نظريه�پرئست به ما امكان مى�دهد به تفكـرب�كوى است، آن�گاه ساختار مستحكـم ويادگير

شانيم.داخته�اند، جامه عمل بپواى چندين دهه به دفاع از آنها پرشى برآموز
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نت�ى از منابع اصلى اينترداره�بربهر
ند.شى آسان مى�سازاى دستيابى به اهداف آموزا برب راقعى، استفاده هدفمند از وئست�هاى وب كوو

سى يا حتى بدتر ازفى، چكيده�هاى كتـب دره�المعارا به خالصه�هاى دايران رفعاليت�هايى كه دانش�آمـوز
نتى، كه تعاملى،اياى منابع اينترد مى�كنند، از مزى كتاب�ها محدونگ�آميزى لغت و رجوآن، به جست�و

سيم كهند. بايد بپره نمى�برع هستند، بهرهاى متنواى چشم�اندازغنى از اطالعات، جديد، بافتمند يا دار
ثر و دقيقى دست يابند؟ اگر پاسخى مؤانند به چنين يادگيرنت مى�تون استفاده از اينتران بدوآيا دانش�آموز

ى استفاده كنيم.د بهترارنت در مومثبت است، پس بايد از اينتر
اتب بيشترهاى نخست، پخته�تر شده است، منابع غنى آن نيز به مرب در مقايسه با روزاز آنجا كه و

 با!Look who’s footing the Billف به ئيست معـروب�كوان مثال و ٢٠٠٠). به عنوaچ، شده�اند (مار
س:آدر

(www.kn.pacbell.com/wired/democracy/debtquest.html)

انند اطالعاتنه مى�توت مى�كند تا دريابند چگودجه امريكا دعوسى بوكت در بررا به شران ردانش�آموز
دجه ودن بون�كـرازاى متوا برد راه�حل�هاى خـوند و سپـس رل به دست آورف پود مصـراره موى درباربيشتـر

نتن خشوام و بدوس آرمينه ايجاد مدارئست در زب كوعه وائه دهند. در يك مجموام�هاى ملى اركاهش و
ان)، دانش�آموزwww.kn.sbc.com/wired/nonviolence/intro.htmس ( به آدرCrool zoneان با عنو

الدين ياان، وجه به ديدگاه�هاى دانش�آموزند و باتودازس مى�پرنت در مداربه شناخت ماهيت و دامنه خشو
ائه مى�كنند.س ارنت در مدارفع خشواه�حل�هايى جهت ران، رمشاور

ان كمك مى�كند تـاگار به دانش�آموزى آمـوزنتى از سوب اينترماندهى مناسب تجـارهماهنگى و سـاز
ش دهند.ا از اين مسئله گسترد رشناخت خو
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اقعى�اننده وانگيزفعاليت�هاى بر
» (كلر، �١٩٨٣، ١٩٨٧) بهARCSنه شى نموح انگيز با «طر٧بيش از ٢٠ سال است كه «جان كلر»

ئست�هاىب كوداخته است. وى پران به يادگيـراينده دانش�آموزل در قبال تمايل فـزدى معقوائه رويكرار
انجه دانش�آموزسش�ها پاسخ گويندكه آيا اين فعاليت تو عبور كنند و به اين پرARCDاقعى بايد از فيلتر و
اىا برم رتبط است؟ آيا اين فعاليت، اعتماد الزه�هاى آنان مرها، عاليق يا انگيزا جلب مى�كند؟ آيا به نيازر

اننده مى�دهد؟ و نكته آخر اين�كه، آيا با انجام اين فعاليـت، دانـش�آمـوزفقيت به يادگيـردستيابى به مـو
عى است كه ازضوعايت مناسبت، انتخاب موجه و راى جلب تواه برضايت مى�كنند؟ بهترين راحساس ر

اهم كند. كمك بهى آن تكلي: فراى يادگيراقعى بـرقعيتى وان جذاب باشد و سپس، مونگاه دانش�آموز
د. تفكيكجب اعتماد به نفس در آنان مى�شـوآيند، مـواحل حساس اين فراندن مـران در گذردانش�آموز

انا كه دانش�آموزسه، اين احتمال رن از مدراد بيرود از افرخوراى دريافت بازثق برفعاليت�ها و ايجاد منابع مو
ايش مى�دهد.ا تجربه كنند، افزضايت رجه تا دستيابى به ره، از بذل توخه كامل انگيزچر

االت پاسخ�ـ بازسؤ
 (١٩٩٥) گفته�انـد:٨ى» و «دافـى»ايان، يعنـى، «سـاروگرهمان�طور كه دو تـن از سـاخـت و سـاز

حاند با «طرگار مى�توى به شمار مى�آيد» (ص ٣١). آمـوزمان�دهنده يادگيـرك و سازگمى، محـردر«سر
ان بادن دانش�آمـوزكرگيرال، تشويق تحقيـقـات و درسيدن سـؤائه اطالعات جديد، پـرد متضـاد، ارارمو
كس وا به چالش بكشاند (بروان رار مى�دهند»، دانش�آموزديد قرد ترا مـورايج رسش�هايى كه مفاهيم رپر

كس، ١٩٩٩، ص ٩).برو
»نـتسناد« هب طقف ديـابن نازومآ�شناد ،دزاس�ـىم حرطم ار ىزاب خساپ لا�ـوس ،تسئوك بو هك ىمـاگنه

ىواكجنك ىعون و دراد�ىماو تيلاعف هب ار نازومآ�شناد ىلبق شناد ،اه�شسرپ و ثحابم نيا .دننك افتكا قياقح
.دوش�ىم بجوم ار بلطم زا ىرت�قيمع كرد و هديدرگ رجنم وجو�تسج هب هك دوش�ىم بجوم ار ىصخش

دى�ت فرمهار
آيند كسب اطالعات در آنـهـا آغـازاقعى، فرسش و يك فعالـيـت وان بر يك پـركز دانش�آمـوزبا تمـر

ان كمك مى�كنداى همگان» مى�ناميم، به دانش�آموزمينه�اى برا «پيش زحله مقدماتى، كه آن رد. مرمى�شو
ى خاص،ت از چشم�اندازت كلى و قبل از دستيابى به يك مهارع به صورضوتا به يك دانش پايه در آن مو

جه به پيش�پنداشت�ها وان باتـوك از دانش پايه، دانش�آموزمينه مشترن يك پيـش�زدست پيدا كنند. بدو
ىن. از سوناگوند نه بر پايه تحليل دقيق و نقادانه از مـنـابـع گـودازد به بحث مى�پرعقايد كليشـه�اى خـو

نه�اىار مى�كند، به گوى همواى تخصصى�شدن فعاليت�هاى دانش�آموزا براه رمينه، رحله پيش�زديگر، مر
تن مهارناگوح گود نياز تسلط پيدا كنند و سپس به سطوانند در كسب دانش موران بتوكه همه دانش�آموز

ائهى اراى تفكيك فعاليت�هاى يادگيـر (٢٠٠٠) بر٩ن»ه�اى كه «تاملينسوسند. از ميان چهار شيودى برفر
ا وئست از تخصصى�شدن محتـوب كوى�ـ وآيند، نتيجه و محيط يادگيرا، فرسيله محتـوداده است�ـ به و

م به تغيير نتيجه نهايى و فعاليت�هاىت لزوان امكان مى�دهد تا در صورگارآيند حمايت مى�كند و به آموزفر
ند.دازه كالسى بپرمرروز

ندگان كمكه يادگيرئست به نقشى مى�انجامد كه به گروب كوكت هر دانش�آموز در و، مشارًالمعمو
انند به شكلان مى�تـوار دهند. دانش�آمـوزسى قرد بررى مورا از ديدگاه تخصصـى�تـرمى�كند تا مسائـل ر
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ىند. اين نقش آفرينى�ها، به شخصيت�سازدازه نقش�آفرينى» به فعاليت بپرتايى، يا در يك «گرودى، دوفر
ائه مى�دهدنى ارناگوهاى گوفدار محيط زيست منجر شده، چشم�اندازن تاجر يا طرديدگاه�هاى خاص، چو

ارجه به محيطى كه در آن قران باتود. دانش�آموزسش�هاى باز�ـ پاسخ نگاه كران به پركه از خالل آنها مى�تو
ت در بافتىند؛ محيطى كه در آن، «دانش و مهاردازع مى�پرضود در آن موت خوسعه مهارفته�اند، به توگر
انه» (استين،قعيت�هاى روزد آن در مول دانش و كاربرنگى حصوتابى است از چگود كه بازفته مى�شواگرفر

اه�حل از پيشم مى�كنند، كه هيچ راقعى دست و پنجه نران با معضالتى و١٩٩٨). از آنجا كه دانش�آموز
دى درت�هاى فردار باشند. تفاوخورت يكسانى برد، انتظار نداريم كه همه آنها از مهارتعيين شده�اى ندار

ند،ا مى�سازدى رنه كه مفاهيم فرندگان، همان�گواقعيت است كه همه يادگيرك مطالب، بيانگر اين ودر
ند.دارخورانايى برى، تالش و تون يادگيرناگوجات گواز در

هى تغييرپذيرآيند گروفر
سيمد. نخست مى�پرعت امتحان كرا به سـرئست رب كوهى وآيند گروان فرال مى�توسيدن دو سؤبا پر

سيم كه آيا در ايـنشت؟ اگر پاسخ منفى باشد، مى�پـرى آن نود و يـا از روان كپى كرا مى�توكه آيا پاسـخ ر
انه�اى بديع استفاده كنند؟ دانش�آموزفته�اند، به شيوند تا از آنچه ياد گرظ: مى�شوان موفعاليت، دانش�آموز

ه» ازنى «تازى اطالعات يا معـجـو به جمع�آورًفـاائه دهند نه اين�كه صـرلى جديـد ارم و محصـوبايد مفهـو
ندنشان مى�ساز (١٩٩٩) خاطر١٠داماليا» و «بريتر»نند. «اسكـارداخت نشده دست بزاطالعات خام و پر

كه:
اننه گياهان به معنى اين نيست كـه دانـش�آمـوزى نمواى جمع�آورشى بـرمايش و خانه�بـه دو«انجام آز

ع،ضوط به يك مول حل مسائل علمى هستند. تالش در تنظيم و معنابخشيدن به اطالعات مربـومشغو
گير مسئله شده�اند» (ص، ٢٧٨).ان دره بيانگر اين است كه دانش�آموزار هموًتقريبا

ش دانشى با گسترت بارزى اطالعات، تفاود است يا جمع�آورجودن دانشى كه از قبل مو       فعال�كر
مند فعاليت�هايى در جهت حل مسئله هستنـد و ايـن كـار،ان نيـازد. دانش�آموزت�هاى جديـد دارو مهار
سعه پيدا كنـنـدتيب، مفاهيم جـديـدى تـوت�هاى تفكر نقادانه است تا بـديـن تـرم استفاده از مهـارمستلـز

�، ١٩٨٥).١١دفورندز(بر
ا كه از مسائلس�هايى راهيم تا دران بخوهى اين است كه از دانش�آموزآيند گرواه�هاى تغيير فريكى از ر

انند به اينان مى�توان مثال، دانش�آموزد معضالت محلى پياده كنند. به عنـوفته�اند، در موراگرجهانى فر
د؟ از آنجائى كه پاسخ�هاىا حفظ كرن ران آمازوان جنگل پربارنه مى�توند كه: چگودازسش كالسيك بپرپر

اه�حلال، بايـد از راى پاسخگويى به ايـن سـؤد، برب» يافت مى�شـوفور در «وسش بـه وط به اين پـرمربو
د جهانى به محلى،جه از رويكرهى و تغيير توايند گرولى، استفاده از  فرد. وى استفاده كرداركپى/ نسخه�بر

ىده�اند در يك سناريونه�هاى جهانى به دسـت آورا كه از نموغيب مى�كند تا اطالعاتى را تران ردانش�آموز
ان مثال:محلى به كار بندند. به عنو

دماناى زيستگاه محلى خواه�حلى برخته�ايد، استفاده كنيد و رن آموان آمازوه جنگل پربار«از آنچه دربار
اد ذيربط، يعنىات و عاليق تمامى افرفتن نظرگرائه دهيد. پاسخ شما بايد با در نظركه در خطر است، ار

د».جيه شولتى تومتخصصان محيط زيست، نسل�هاى آينده، ساكنان محلى و مقامات دو
هاى به دستد تا از چشم�انـدازاسته شـوان خوهى اين است كه از دانش�آمـوزاه ديگر تغيير كار گـرور

ى يا دره رويداد جاران ابتدا دربارى استفاده كنند. دانش�آموزاى پيش�بينى نتايج رويدادهاى جارآمده، بر
ند ودازى مى�پرى به يادگيرهاى ال نينو يا انتخابات رياست جمهـوراق يا الگوع، مانند جنگ عرقوحال و
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اساسا بـراتشان رند نظران مجبورقتى دانش�آمـوزات آن اقدام مى�كنند. وسپس به پيش�بينى نتايج و تأثيـر
 از يك دانشمند، سياستمدار، دانش�آموزًها و ديدگاه�هاى به دست آمده- مثالاهد حاصل از چشم�اندازشو

ـ اريا مدير مدر ضى، نقشه در تهيه اين پاسخ فرائه دهند، آن�گاه در مى�يابيم كه هر يك از اعضاى گروسه�
داشته است.

اه اين�كه چرد درباراسته شوان خوئست اين است كه از دانش�آموزب�كوثر ودهاى مؤاهبريكى ديگر از ر
 پس از اين�كـهًند. غالبادازه، بهترين است، به بحث و تبادل نظـر بـپـرقعيتى ويـژگزينه�اى خاص در مـو

اهد اطالعاتئست از آنان مى�خوب كوند، وا مى�گيرا فرط به ٥٠ ايالت آمريكا ران مطالب مربودانش�آموز
اا و تاريخ اين اياالت رت�هاى عمده، آب و هوى اجتماعى، تجارط به منابع طبيعى، سياست�گذارمربو

ان كليهد، دانش�آموزاهبرائه دهند. در اين رانى اربازبينى كنند و سپس با استفاده از اساليد، يك سخنـر
ش بينش�هاىدازه يا پرن هماهنگى با ساير اعضاى گروده�اند، بدوى كرهش» جمع�آورا كه با «پژواطالعاتى ر

ع ٥٠ ايالت، با بازبينى و اصالحضوه همين مواقعى، دربارئست وب كولى، يك وائه مى�دهند. وه، ارتاز
ند:ان در ادامه با چالشى جالب�تر رو به رو مى�شود، اما دانش�آموزهمين اطالعات آغاز مى�شو

ا وت�هاى عمده، آب و هوى اجتماعى، تجـاره منابع طبيعى، سياسـت�گـذاراساس آنچه دربـار«بر
اهد يافت؟فقيت دست خون ٢١ به مواخر قر در اوًتاريخ اياالت مى�دانيد، كدام يك از ايالت�ها احتماال

دازيد».ى بپرفقيت» يك ايالت نيز به تصميم�گيرشيابى از «مود استفاده در ارزد مالك�هاى موردر مور
ت�هاى حاصلـه دراهد از اطالعات و مهـارندگان در فعاليتى كه از آنان مـى�خـودن يادگيركرگيـربا در

ندكى عميق�تر به دست آوران كمك مى�كنند تا درئست�ها به دانش�آموزب كواهى جديد استفاده كنند، ور
ن اينسند. بـدوى بركز بر يادگيـرشى مستقل�تر و متمـرايند آموزانى به يك فـرحله انتقال بحـرو از يك مر

ستىس به شمار مى�آيند، به درشمندترين متاع كالس�هاى درمان، كه ارزدان و زفعاليت�ها، از ذهن شاگر
ده�ايم.استفاده نكر

ئست�ها چه مى�كنندب كوبهترين و
د.فق به حساب آور موًئست نسبتاب�كوا يك وق: و آن را در همين جا متوى ران فعاليت يادگيرمى�تو

ع كـنـيـد بـهجـوئسـت�هـا (رب كـوخـى وفق�تـريـن نـكـنـيـم؟ بـرا تبـديـل بـه بـهـتـريـن و مـوا آنهـا رامـا چـر
 http://bestwebquests.comسعهايش و توجب افزى، موتمند يادگيردهاى قدراهبـر) با تلفيق  ساير ر

ند:اردها از اين قراهبرند. بعضى از اين رى مى�شويادگير
طبترم و ىنغ ،ىعقاو ،تسئوك بو نيا ايآ .»دنتسه ىرت�ىنغ ىعوضوم تاطابترا دهاش نازومآ�شناد«

ـنم ،:صو نيا ـاب .درك هداـفتسا تسئـوك بو كي شزرا شـجنس ىارب ناـوت�ىم لاؤس هس ـنيا زا ؟تسا
و اه�تياس بو ىدربهار شنيزگ اب ار ـاهنآ ناوتن هك متسه ىتاعوضوم و نيواـنع ىوج و تسج رد نانچمه
رت�طبترم ،رت�ىعقاو ،دنزيمآ�ىم مه رد ار ىا�هتشر نايم و ىعوضوم طباور هك ،ىدرف رادانعم ىاه�تيلاعف داجيا

ًالثم .دزاس�ـىم دنمشزرا ىـريگداي رـظن زا ار نآ ،نيعم ـنتم و هنـيمز رد عوضوم ندادرارق .دـرك رتدمآزور و
ار »اه�سگم رالاس« نامر ؛ميهد طبر رهش ىميدق تالحم ىاه�سكع هب ار وساكيپ رثا »اكينروگ« ميناوت�ىم
،سرام( مينادب طـوبرم سرادم رد تنـوشخ اب ار قارع ـگنج اي ،مـينك طبتـرم الوگنآ ىنـابايخ ىاه�ـهچب اب

عوضوم نآ شزرا هب ات دنك�ىم كمك نازومآ�شناد هب ىعوضوم سيردت هك دنا�هداد ناشن اه�شهوژپ .)٠٠٠٢
دنهد لاقتنا رگيد هنيمز هب ىا�هنيمز زا ار ىريگداي ،دننك رارقرب ىقطنم هطبار نآ نوگانوگ لوصا نايم ،دنربب ىپ

.)٣٩٩١ ،�١٢زرتيپ و نوسكيو ،ايسنلاو ،نوسپيل( دنهن ناينب ار ىحيحص ىملع هياپ و
بش واقعى بر ارزانه سنجش ود مبتكرى سهيم هستند». كاربراقعى يادگيران در دنياى و«دانش�آموز
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م چالش�هـا ولند كه مستـلـزاقعى مشغـوظايفـى وان به انجـام وقتى «دانش�آمـوزايد. وئست�ها مـى�افـزكو
ندگىها و زگتـرى» مبهم و پيچيده بـزرمان يافته» است و به آنان در مرور ذهنـى «بـازنقش�هاى «بد سـاز

ند تا دانشىغيب شوندگان تر�، ١٩٩٠)، پس منطقى است كه يادگير١٣ساند» (ويگينزى مى�رفه�اى يارحر
نند.اقعى محك بزدهاى دنياى وخورده�اند با بازگى كسب كرا كه به تازر

ندانى دارهى و سياست�گذاران، متخصصان، كالس�هاى گرومربيان، نقشى حياتى در تأمين مشاور
ان  در انجام فعاليت�هاىانند به دانش�آموزان مى�توگارد هستند و آموزقعيت مناسب خوكه مايل به تقسيم مو

كتى كمك كنند تاهنگستان�هاى مشارسه تا كار و فرنامه�هاى از مدرى خدمات، برن يادگيرشى چوبا ارز
ان، به غير از ايـنگارند. آموزدازى بپرآموزطه به كارمان�هاى مربوان تحت نظر و حمايت سازدانش�آموز

ائه مى�دهند.د دانش�آموز اراقعى دستاوراى سنجش معتبر و ودهايى نيز برهنمواقعى، رد دنياى وخورباز
ا هدايتان رفت دانش�آموزاع مالك�ها، پيشرفت و با انوح مختل: پيشرصي:�كننده�هاى كيفى در سطوتو

ى از پايان آن بسنده نمى�نمايند.ه�گيرف اندازمى�كنند و به صر
انهش�ها نشان مى�دهند كه اگر دانش�آموزد هستند». پژواشناختى خوآيند فرتاب فران باز«دانش�آموز

ا به شكلى مستقل پيادهى رثر يادگير�دهاى مواهبرانند رگاهى داشته باشند، مى�تودآى خوهاى فكراز الگو
بان تا ابد به وانجام بايد گفت كه هدف اين نيست كه دانش�آموز٬ ١٩٩٠). سر١٤كنند (بلكى و اسپنس�

ندگانفته استفاده كنند، بلكه بايد بر تعداد يادگيرار جديد و پيشرانه از اين ابزكورند يا كوردازئست بپركو
د.ده شوفه�اى افزومستقل و حر

ندگان�فه�اى با محوريت يادگيرفت حرپيشر
ه تبديلمـرا از حيطه تفكر تحسين�آميز بـه اعـمـال روزنـده رل مبتنى بر يادگـيـرئست�ها، اصـوب�كوو

ل، هم بهاى اين اصو)، اجر٢٠٠٣/١٩٩٧ان�شناسى امريكا» (مى�كنند. بنا بر محاسبات «انجمـن رو
ا تسهيلئست�ها رب كواحى مناسب وان، طرگاران است. اگر آموزگاران و هم به نفع آموزنفع دانش�آموز
ى�ـ محور هدايتل يادگيرا به سمت اعمال اصوسعه�اى دست مى�يابند كه آنـان رفت و توكنند، به پيشر

د.اهد بود همه ما خوار دهند، به سوده و در اختيار همگان قرنى كرا درومى�كند. اگر آنها تجاربشان ر
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راديا پهسعوت ىارب شزومآ 
ان سانتونيسنده: سوز  نو
فايىد وجم: مسعو متر

ينشان در آفرم است دانش�آموزدن آينده�اى ايمن و مطمئن، الزاهم�كراى فر بر
كت داشته باشند. دنيايى بهتر به طور كامل شر

گاهىا در كارال رگاه اين سـؤد؟ هراهند بـون بيست و يكم، با چه چالش�هـايـى روبـه�رو خـوان امروز، در قردانش�آمـوز
ده، فقر پايدار و ماندگار،سنگى گسترعه�اى از معضالت سهمگين جهانى از قبيل: گرح مى�كنم، معلمان مجموشى مطرآموز

ان مى�كنند.ا عنوا، بى�ثباتى اجتماعى و تهديد جنگ و تروريسم رتخريب محيط زيست، تغيير آب و هو
نه تجهيز و آماده مى�كنيم تا دنيايى عادالنه�تر، انسانى�تر وا چگود ران خون كه: «دانش�آموزال بعدى با اين مضمواما سؤ

ى مى�كنيم، معلمان به بيانا پى�گيرال رد. هنگامى كه اين سؤى روبه�رو مى�شو با پاسخ�هاى كمترًالند؟»، معموايمن�تر بساز
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انسا هستند؛ دانش�آمـوزان�فران و تواود. مشكالت جهانى، بسيار فـرند كه بر كار آن�ها تأثير مى�گـذاردازانى�هايى مى�پـرنگر
ات مثبت دراهدى از تغييرنه�ها و شوانند نموند؛ معلمان نمى�تونج�آور فاصله بگيراقعيت�هاى رشدن با وند از روبه�روسعى دار

دجوف ديگر، با وند. از طرا در اختيار ندارمينه�ها رهش در اين زاى پژوم برقت و پشتيبانى الزنج�ها ببينند و وند اين آالم و ررو
هاند؟ در انتها، اين گفتگوا بپذيرده و خطر آن رف اين بحث و جدل�ها نموا صرد رى خوا بايد انرژات، چرها و انتظارساير فشار

دندآورجود در به وان خواى كمك به دانش�آموزشى برانع ذكر شده، مربيان آموزغم مودد كه على�رع اصلى بر مى�گرضوبه اين مو
ند.اهنمايى و كمك نياز دارآينده�اى مثبت به ر

سطشى است. اين جنبش توانه به مربيان آموزاراهنمايى و نگاهى اميدوائه رشد، در حال ار     يك جنبش جهانى رو به ر
دى مى�شوهبرندانى هدايت و ران و شهروى، مربيان، سياست�گذاران تجارهبرگى از دانشمندان، اقتصاددانان، رعه بزرمجمو

ائهمين در مقابله چالش�هاى پيچيده و تهديـدآمـيـز ارى زندگى در روشمندانه�اى به نظام�هاى حمـايـت از زكه پاسخ�هاى هـو
د.سعه پايدار ناميده مى�شوانه آن است، توان، ٢٠٠٢). اين جنبش و دانشى كه پشتو و ديگر٢ناگل�كرمى�دهند (و

،٤ك»ان «آينده مشتر با عنو٣سعه�ن جهانى محيط زيست و توگذار كميسيوجسته و اثرش برارسعه پايدار، با انتشار  گزم تومفهو
تباطديد كه در آن، بر ارائه گراحى و ارسعه، طراى تود نظام�مند برن، يك رويكرديد. در اين كميسيوح گردر سال ١٩٨٧ مطر

اىگ جهانى بـرم يك تالش بزرش، لزوارد. اين گزى و تعادل زيست محيطى، اقتصادى و اجتماعى تأكيد مـى�كـربين پايدار
د.استار بوا خوندگى محيط زيست رى بلندمدت بقا و سرزاه با حفظ و نگهدارع بشر، همرد سالمت و بهزيستى نوبهبو

فته است، از جملـهار گرمان ملل متحد قرانس�هاى مهم سـازجه كنفـرن توسعه پايدار در كانون، تـواز سال ١٩٨٧ تاكنو
سعه پايـدار» درد تومورانس جهانـى در و «كنفـر٥انيرو در كشور برزيـل�دوژمين» در ١٩٩٣ در ريـود زان در مورانس سر«كنفـر

سعهاى توش برى به تهيه و انتشار «آموزّ. در اياالت متحده، يك هيئت مل٦گ در كشور افريقاى جنوبى�هانسبور٢٠٠٢ در ژو
ـىّامع محلى جوايدى از سوجب اقدامات رو به تزسعه پايدار موم تو همت گماشت. مفهـو٧اى عمل»پايدار: دستور كار بر

ى، استفاده ازى مناطق شهرسازاكندگى�ها و بى�نظمى�هاى ناشى از فعاليت انسان، بـازديده است كه هدف آن، تقليل پرگر
گار با محيط زيست است.ى�هاى بازيافتى و تشويق فعاليت�هاى اقتصادى سازانرژ

سعهب او بر محيط زيست است. جنبش توايش بهزيستى انسان، ضمن تقليل اقدامات مخرسعه پايدار، افزهدف از تو
ى نظامى مبتنى بر توزيـعارقردم و محيط زيست و بره�كشى از مرمان�ها، حذف بهردن سازدمى�كـراستار مرپايدار همچنين خو

ت است.عادالنه�تر منابع و قدر

ندى�مانى از شهروآر
ند. آيا اين اهـدافثر شوگاه، دلسوز و مؤندانى آا مجهز مى�كند تا شهروان رسعه پايدار، دانش�آمـوزش مبتنى بر توآموز

لى اين�كـه،ش است. وش و پرورثر، مأموريت اصلى آمـوزندان مؤسند؟ بايد چنين باشد. تربيت شهـروآشنا به نظر نمـى�ر
ا بهانى ديگر ردن عنوحمت افـزوا بايد زچرى است. وع ديگـرضوائه مى�دهد، موى ارسعه پايدار چه چيـزش مبتنى بر تـوآموز

ده است؟ن نيز بسيار فشرار كنيم، كه هم�اكنود هموسى بر خونامه دربر
اىدى پنهانى براهبرنى اضافه مى�كند و نـه رشى كنوا به مطالب آموزسعه پايدار، نه مطلبى رش مبتنى بر تواقع، آموزدر و

اسرى در سراى يادگيرشكافانه بردى دقيق و موسعه پايدار، رويكرش مبتنى بر توايى است. بلكه، آموزائه مجدد محيط�گرار
اىا بره و صلح�آميـز رّفا باهم تلفيق مى�كند تا جهانـى مـرندگى است كه قابليت�هاى علمى، اجتماعى، عاطفـى و مـدنـى رز

ادىت افرندان به صورسعه پايدار، تنها به شهروش مبتنى بر تو�، ٢٠٠٠). آموز٨نسل�هاى آينده تضمين نمايد (ويلر و بيجور
دندآورجوادى كه فعاالنه در بـه وت افرا به صـورات نگاه نمى�كند، بلكه آنـهـا رانين و مقـررأى�دهنده و اطاعت�كننـده از قـور

د.كت مى�كنند نيز مى�نگرجهانى پايدار مشار
ا با مفاهيمىسى و تدريس رنامه درسعه پايدار، برش مبتنى بر توندى، آموزش چنين ديدگاهى از شهرواى ايجاد و پروربر
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د جويد تا به جاى خلقى سوتبط كند، از فناورا باهم مرتلفيق مى�كند كه نظام�هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطـى ر
ا در آنهاى ردى و همكارى، همدرا تقويت كند و خالقيت، دلسوزاد رام به همه افـر كند، حس احترّا حلمشكالت، آن�ها ر

ش�هاىتابى است از ارزى، بازثر از انرژسه، با تقليل ضايعات و دورريختنى�ها و استفاده مؤح�هاى مدراند. امكانات و طربپرور
سعه پايدار.تو

انيمش نياز داريم تا بتوع آمـوزال پاسخ دهد، كه ما به چه نوسعه پايدار در پى آن است كه به اين سـؤش مبتنى بر تـوآموز
استار آن هستيم، بسازيم؟ا كه خوآينده�اى ر

دهاش با استانداردن اين آموزتبط كرمر
ائه مى�كند كه در نتيجهسى اراى دراسر محتودها در سراى استفاده از استاندارا برشى رسعه پايدار، روش مبتنى بر توآموز

د.د دارجـواقعى ودهاى معتـبـر و وى و كاربـرشگـرچه به دست مى�آيد كه در آن، امـكـان كـاوسى يك پـارنامـه درآن، يك بـر
ندگى، جامعهه زان دربارم است دانش�آموزسش�هاى مهم به دست مى�دهند كه الزح كلى پراى طرا برهايى راردها، ابزاستاندار

د به آنها پاسخ دهند.و آينده خو
سعه جهانى و تو٩خه�هاى حيات�سعه پايدار مانند چرن به مطالب توم و مطالعات اجتماعى از هم�اكنون علوس�هايى چودر

ان، دانش�آموز١٠ت�هاى زبانـى�اى مثال، در مهارد. بـرا در بر مى�گيرشته�هـا رسعه پايدار، همـه رم تولى مفهوداخته�انـد. وپر
ش�هاند كه اخالق و ارزا به كار ببرشته�هايى را كسب كنند، ضمن اين كه، ادبيات و نوتباطى اساسى رت�هاى ارانند مهارمى�تو

اى تحليل داده�هاى دسـتا برت�هاى محاسباتـى رانند مهاران مى�توار مى�دهد. در رياضيات، دانش�آمـوزسى قـرد بررا مورر
سعه پايدار بر تفـكـرش مبتنى بر تـوى شده�اند. آموزاقعى جمـع�آوره مسائل و مشكالت دنـيـاى وند كه دربارلى به كار گيـراو

ت�هايى كـهد؛ مهاردى تأكيد مى�ورزتباطى ميان فرت�هـاى ار مسائل و مهارّهى، حلى گروى، همكارعالى�تر، تصميم�گيـر
، ٢٠٠٢). همان�طور�١١ن�ن و ويلر، ٢٠٠٣؛ مك كيوند (فدريكو، كالد، بيرس�ها به آن نياز داران در تمامى دردانش�آموز

ا نيز به طور تلفيقى به كارسعه پايدار رسى، تونامه دراسر يك برانند در سرح شده است، معلمان مى�توكه در مثال�هاى زير مطر
ش دهند.فته و آموزگر

د بخشيم؟ا بهبود رانيم جامعه خونه مى�توچگو
دند تاطه�ساز كار كران محوان كالس ششم با معماره از دانش�آموز در ايالت ميشيگان، يك گـرو١٢شهر پيسيالنتى�      در

ىدارست برا فهرختان ردند، درا تهيه كران، نقشه منطقـه ركه شهر تهيه كنند. دانش�آموزمين مترواى يك قطعه زنقشه�هايى بر
اى بهداختند. آنها برهش پرشدكنند به پژومين رانند در آن زمى كه مى�تـوختان بود دردند و در مورمايش كرا آزدند، خاك رنمو

دند و با استفاده از نقشه�هاى تاريخىان محلى منطقه مصاحبه كرهبرهنگى و اجتماعى از منطقه، با ردن چشم�انداز فردست�آور
صيه�هاىدجه آن، تود بوآورمين و برى اين قطعه زسازاى بازهايى بردند. بعد از تهيه الگوا تهيه كرها، نقشه جامع شهر رشيوو آر
ى اين منطقهدند تا در «سالروز افتخار شهر» به زيباسازت كرا دعود رائه و اعضاء جامعه خواحى شهر ارمان طرا به سازد رخو

احى و رياضياتخه�هاى حيات، طران با انجام اين فعاليت�ها به تلفيق تاريخ محلى، گياه�شناسى، چراقدام كنند. دانش�آموز
دند.ى، تحقيق و حل مسأله تقويت نموشگرتباط، كاوى ارارقرا در برد رت خودند. آنها همچنين مهاراقدام كر

ارا به يك چمن�زالدين آنها، يك بيشه سيالب خيز ران پيش دبستانى و وهى از دانش�آموز، گرو١٣در شهر ان اربر ميشيگان�
ىدخانه، كمك مى�كند. كنـجـكـاود به روفان، قبـل از ورودن سيالب حاصل از طـودند، كه به صاف�كـرسبز تبديـل كـرسر

ششى از جانب جامعه محلى تبديل شد و پشتيبانى ساكنين، مـقـامـات مـحـلـى ود بيشه باتالقى به كـوان در مـوردانش�آموز
دند،ايط بيشه مصاحبه كـرد شرگتر، با ساكنين در موران با كمك جامعه بزرجوان نـود. دانش�آموزا جلب كركمك�كنندگان ر

دد فعاليت�هاى خوضيح در موراجعه خانه به خانه و توشى با مرفتند و به يك تالش آموزا ياد گرابطه بين گياهان و كيفيت آب رر
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سى دراحد دران بخشى از يك ول كيفيت آب و به عنوگتر به منظور كنتران بزركت دانش�آموزه با مشاردند. اين پروژاقدام كر
د.سعه پيدا كرى خدمات، توح يادگيرطر

ا كهانيم آينده�اى رشى نياز داريم تا بتـوع آمـوزسش پاسخ مى�دهد كه ما به چه نـوسعه پايدار به اين پـرش مبتنى بر تـوآموز
طالب آن هستيم، بسازيم؟

د؟ان تأثير مى�گذارنه بر ديگردى، چگوانتخاب و اقدامات فر
ىال شد كه «خريداردند، سؤد لباس آشنا بوُان كالس هشتم كه با مهى از دانش�آموزگرودر پيسيالنتى در ايالت ميشيگان، از

داختندد پرسى از همساالن خوان به نظرپرد؟» دانش�آموزشى، چه پيامدهاى اجتماعى و زيست محيطى به دنبال داركفش ورز
د چه مى�دانند. در نتيجه ايند كفش�هاى خود و در موراملى بر تصميم آنها در خريد كفش تأثير مى�گذارند كه چه عوتا پى ببر

نگى ساخت كفش، تهيه�كنندگان آن و اين كه كفش، پس از استفادهد چگواالت در مورستى از سؤان فهرسى، دانش�آموزبرر
دند.شتى پيدا مى�كند، تهيه كرنودگى چه سرسوو فر

دگىسوليد تا فرشت كفش»، از تونومانى سردار زان يك «نمول، دانش�آموزدن به تأثير زيست محيطى اين محصواى پى�بربر
عى يـام مصنـواد نفتى در چرليد مـون سال قبل (سابقـه تـومانى، از يك سو به دويست ميلـيـودار زدند. اين نمـوا تهيه كـرآن ر

ده مى�شد. ايندد)، گستراد پالستيكى در خاك تجزيه گرمانى كه مـوان سال در آينده (تا زارى ديگر تا هزم)، و از سووينليو
دد، مانند بازيافت كفش�هاىجب كاهش ضايعات و زباله مى�گرش�هايى كه موه روهش دربارا به پژوان رچشم�انداز، دانش�آموز

دنش�كــرى و فـرمـيـن�هــاى بــاززش�هاىليد كفپـواى توشى برورز
د.سالن�ها، عالقه�مند كر

لــيــد كــفــش،اجـتــمــاعــى تــواتســى تــأثــيــراى بــرربــر
خانه�هاى چينايط كار در كارو شردان مزسى ميزان به برردانش�آموز
قليد كفش و حقوكت�هاى تـوشردا با سوداختنـد و آن رو ويتنام پر

ان، از طـريـق ايـفـاىدانـش�آمـوزدند.شد آنها مقايسه كران ارمدير
قمـايـه و حـقـوجـا بـه جـائـى سـرابطه بين جهانى�شـدن،نقش، ر

ان همچنين بـهدادند. دانش�آمـوزارسـى قـرد بـررا مــوران رگـركـار
گاه�هايىالت متعلق به كارمحصودن تحريم خريدثربوشيابى مؤارز

خانـه�هـا وات حاكـم در كـارمقـررا استثمار مى�كنند،ان رگركه كار
انان، به عنوداختند. دانش�آموزپرانگـرق كارجنبش دفـاع از حـقـو

هايى اجـتـمـاعـى ود، معـيـارخـوهـشدى پژونتيجه نهايى و كاربر
اىشى بـراد آموزليد موتهيه و به تواى خريد كفشزيست محيطى بر

دند.اقدام كردتوزيع در بـيـن هـمـسـاالن خـو

ساتر از يك كالس درفر
د،ا گذاشته شـو به اجرًپايدار كامـالسعـهش مبتنى بـر تـواگر آمـوز

ش ود و تمام جنبه�هـاى آمـوزمى�رواترس فراز تك تك كالس�هاى در
ى ازايــاالت مــتــحــده و بــســيــارد. درا در بـر مـى�گــيــرش رپــرور

مــان�هــاىدانــشــگــاه�هـــا، ســـازلــتــى،س دوهــا، مـــداركــشــور
ه�هــاىلــتــى، در كــنـــار پـــروژدوانتفاعى، خيرين و بنگـاه�هـاىغير
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فه�اىسعه حـرنامه�هاى تـوها و برارم افزسعه پايدار، نـرسى، مبتنى بر تـونامه�هـاى درل تهيه برات «سبز»، مشغـوساختمانى و تجهـيـز
هستند.

١٦نتمو» از شهر ور١٥ن�كز آينده پايدار در شلبـورجيا، با «مـر از ايالت جـور١٤ب�لتى در بخش كوس دواى مثال، مـداربر

ـ محورفه�اى استاندارسعه حرنامه توسى و برنامه دردند تا برى كرهمكار هع كليدى: تفكر دربارضول پنج موى تهيه كنند كه حود�
ار داشته باشد. با استفاده از حمايتامع پايدار، مسائل جهانى و محافظت از منابع طبيعى قرم شناختى، جوآينده، اقتصاد بو

دى در مورارم�افزنامه نرليد سه بره پنج�ساله به توش امريكا، اين پروژش و پرورت آموزارى» وزمالى «كمك به چالش�هاى فناور
ى و حمل و نقل برش�هاى مختل� تأمين غذا، انرژى تأثير روه�گيرامع پايدار و انـدازاحى جوسعه، شامل طرهاى توسناريو

ديد.محيط زيست، تهيه گر
انس حمايت از محيط زيست اياالت متحده با كمك�هائى كه از آژ١٧اشتيناى وقى ايالت ميشيگان، بخشدارب شردر جنو
ا درد كه بيش از ١٠٠٠ دانش�آموز را تأمين كرفه�اى رسعه حرسه و توى جامعه�ـ مدرنامه همكارد، منابع مالى يك بردريافت كر

كت داد. اين اقدامگانيكى و تجديد ساختار محلى مشارمين، باغبانـى ارى، استفاده از زدارش�هاى آبخيزش علمى روآموز
،�١٨شى ايالت به نمايش گذاشت (ويفـل�دن هدف�هاى آموزا در به دسـت�آورند مثبتى رسعه پايـدار، روشى مبتنى بر تـوآموز

سعهسه�ـ جامعه در قالب اقدامات توك مدرفه�اى معلمان و فعاليت�هاى مشترسعه حراشتينا هنوز به توى و٢٠٠٣). بخشدار
دكمك مالى مى�كند.ده خوپايدار محدو

عه�هاىائه مى�دهند و به تدريج به مجموا ارسعه پايدار رتبط با توه�هاى مرس عالى و دانشگاه�ها، بيش از پيش، دورمدار
نـد.ى�هاى تجديدپذير، تبديل مى�شوست�ها و استفاده از انرژسعه پايدار مانند تهيه كمپواى فعاليت�هاى تودانشگاهى، دار

سعهش تـوا در آموزد رصى خوّم تربيتى، تحصيالت عالى و تـخـصقى، دانشكده علـواى مثال، در دانشگاه ميشيگـان شـربر
تح روز و نظريه�هاى علمى، كه تجارختن اقتصاد مطرائه مى�كند. معلمان، با آموپايدار و اقتصاد منطبق با محيط زيست ار

ا تهيهدهايى راهبرده و رد تلفيق كرا با تدريس خواهند شد تا اين مفاهيم را شكل مى�دهند، قادر خوو سياست�هاى بين�المللى ر
گير نمايند.د فعال و درا در جامعه خوان رائه دهند تا دانش�آموزو ار

مينها در زفـه�اى رسعه حرى مى�كند تا تومى شهر همكـارس عموسعه پايدار» با مـدارش توكز آموزك، «مردر شهر نيويـور
نآفرينى در قرت و كارش تجارسسه آموزشى در «مؤه آموزاندن يك دوران با گذرائه نمايد. دانش�آموزاهم و ارسعه پايدار فرتو

لفه:ى هر سه مـؤنند كه پاسخگـوى دست بزفقيت�آميـزانه مونه به فعاليت�هاى متهـورند كه چگـو ياد مى�گير١٩بيست و يكـم»
سعه پايدارسنگى جهانى تا نظام�هاى توكز مانند: «از گرنامه�هاى اين مرمالى، اجتماعى و حفظ محيط زيست باشد. ساير بر

ـ محور و برسى استاندارنامه�هاى دراد غذايى»، برمو ىا در يادگيران رائه مى�كنند تا دانش�آموزا ارسه ره مدرنامه�هاى پس از دورد�
ىانتفاعى «يادگيرمان غيرسى، سازجركت دهند. در نيوكتى و تغذيه، دخالت و مشارى مشارى، باغداره كشاورزعملى دربار
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سائل و امكانات پايدارى وس تبديل شده است تا حفظ و نگهدارى شبكه�اى ايالتى در مدارارقراى برسيله�اى بر به و٢٠جهانى»
د كند.ارس وسى اين مدارنامه درا در برسعه پايدار را به عهده داشته و تور

سعه پايدارش توآينده آموز
ا باهم تلفيق و حمايت مى�كند؛ اگر چه به استثناء ايالـتشى شناخته شده رى از هدف�هاى آموزسعه پايدار، بسيارش توآموز

شد هيچ ايالتى منظور نشده است. آموزسعه پايدار به طور مشخص در استاندارنت، هنوز در ايالت�هاى ديگر، اصطالح توموور
ى يا فصل�نامه�هاىّدهاى ملفه�اى، استاندارمان حرن آن كه از سازفت، بدودائى شكل گركززن جنبش تمرسعه پايدار، بيشتر در دروتو

سعه پايدار اذعان مى�كنند.م توگذار بيش از پيش به اهميت مفهوذ و اثرمان�هاى با نفودار باشد، اما سازخورمشخصى بر
سعه پايدار اعـالماى توش بران دهه آموزا به عنومان ملل متحد، سال�هاى ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ ردر سطح بين�المللى، سـاز

اى معلمـان وا برمان ملل متحد منـابـعـى رن سازد. هم�اكنـواهد كرجه خـومينه متـوا به ايـن زجه رد؛ اقدامى كه منابـع و تـوكر
نامهنسكو) يك برهنگى ملل متحد (يومان علمى و فرمينه اختصاص داده و سازد مسائل جهانى در اين زان در موردانش�آموز

ده است.ائه كر تهيه و ار٢٢اى آينده پايدار»ى برا به نام «ياددهى و يادگيرفه�اى رسعه حر تو٢١جامع و در خط
مينهى در پنج زّا انتشار داد كه شامل يك دستور كار ملشى رار گزًام و محيط زيست اخيـراى علودر اياالت متحده، شور

د:ح بومهم به اين شر
مدن عموگاه�كـرسعه پايدار؛ آش مفاهيم تونامه�ها؛ آموزدها و برسعه پايدار؛ تهيه استانـدارها و اقدامات توشناسائى نياز

ان درمديرسعه پايدار. هشتصد دانشمند، مربى تعليم و تربيت وى فعاليت�هاى توع و حمايت از مديريت تجارضودم از مومر
دند.ائه كره اياالت متحده ارا به كنگرش رارئن سال ٢٠٠٣ اين گزماه ژو

امات علمى وا القا مى�كند، به الـزشته�هـا رتباط بيـن رسعه پايدار، در عين حال كه احساس هدف�مـنـدى و ارش توآموز
د ياددهى وسعه پايدار، با اين عمل، در حالى كه به بـهـبـوش توشكافانه�اى پاسخ مى�دهد. آمـوزدانشگاهى نيز به نحـو مـو

ندگى آماده مى�كند.ن�ها يعنى زموگترين آزاى بزرا بران رى كمك مى�كند، دانش�آموزيادگير
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ش بهداشت به معلمان كمك مى�كنده�ى ارزيابى از آموزپروژ
اد�ـ محور رت�ـ محور و استاندارش بهداشت مهارتا آموز

ك ببينند.ان تداراساس نياز دانش�آموزبر

دمان فكر كنيم،ان تحصيل خوس بهداشت دورقتى به كالس�هاى درو
ان به ذهنمان مى�آيد. شايد به ياد بياوريم كه درات مبهمى از آن دورخاطر

د نـداشـت،جـوش در فضـاى بـاز وقـتـى امـكـان ورزانى و وهـاى بـارروز
اى آنهاان به ناچار در داخل كالس نگه داشته مـى�شـدنـد و بـردانش�آمـوز

ه بهداشت دهانغ و يا درباره�ى بلواد غذايى، فيلمى درباراع موه�ى انودربار
سهش بهداشت در مدرد كه آموزو دندان بحث مى�شد. كمتر كسى به ياد دار

تبط باشد.س مرج از كالس درندگى خارهاى زبا نياز
ضع در حال تغيير است. با تـأيـيـد ايـن نـظـر كـهشبخـتـانـه، آن وخو

ان بهتـر،اگيـرد و فراهند بـوى خـوان بهتـراگيـران سالم�تر، فـر«دانش�آمـوز
س والن مداراى ايالتى مسئوند»، شورا پديد مـى�آورى رجامعه�ى سالم�تر

عه�اى ازالن بهداشت در سال ٢٠٠٢ ميالدى، مجموانجمن ايالتى مسئو

بهتر نارگيارف
�ترملاس نازومآ�نشاد

ئيس داناخ لقاء رجم: فر متر/ �١نويسنده: پيتمن
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فقيت�هاى تحصـيـلـىات معنى�دار بهداشت بـر مـودند كه همه آنها از تأثـيـرى كردآورا گرهشـى رك پژواهد و مـدارشو
ائـها ارشى رسى و آمـوزنامه�هـاى درس، بهتريـن بـرد. اين تحقيقات نشان مى�داد كـه حـتـى اگـر مـدارحكايت مـى�كـر

�،٢لب�فت نمى�كنند (كونت، چنان كه بايد پيشرفتار خشوده و معتاد و يا گرسنه، افسران مريض، گركنند، دانش�آموز
.(٢٠٠٢
ان ايفا مى�كند و به تبع آن،ايش سالمت دانش�آموزا در افزش بهداشت، نقش حساسى رثر آموزنامه�هاى مؤ      بر

هشى به اين نتيجه دست يافتلب (٢٠٠٢) با مرور يافته�هاى پـژود مى�بخشد. كوا نيز بهبوفقيت�هاى تحصيلى رمو
د بخشيدها بهبوان رهاى دانش�آموزفتارت�ها و رش�ها، مهاراند، دانش، نگرش بهداشت مى�تونامه�هاى نوين آموزكه بر

هاىش بهداشت با آنـچـه از روزنامه�هاى آمـوزت اين بـرايش دهد. تفـاوا افزو پيامدهاى اجتماعى و علـمـى آنـهـا ر
ىه�ى پيشگيرايش دانش و اطالعات دربارقتى است كه با افزشوى به يادمان مانده است، چيست؟ جاى خودانش�آموز

��ـ٣ت�دهاى مهـارنه بهداشت، رويكـرش نمـوه، يك آموزانان، امروزا در بين جـوهاى غيربهداشتى و خـطـرزفتاراز ر
ار مى�دهد.جه قرد توأمان مورت توا به صور ر٤د�ـ محورمحور و استاندار

ت�هاكز بر مهارتمر
ى�ترينّند كه جده�هاى باالتر از پنج سال نام مى�بـرفتار در گـروع ر، از شش نو٥اض�ل امرى و كنتراكز پيشگيـرمر

ادتند از: اعتياد به الكل يا ساير موها عبارفتارجب شده�اند. اين را در اياالت متحده امريكا مـومشكالت بهداشتى ر
هايى كه نتيجه�ى آنفتارك بدنى و رخطر، استعمال دخانيات، تغذيه نامناسب، عدم تحرهاى جنسى پرفتارمخدر، ر

ش، بـراكز، با تأكيد بر اهميت تالش�هاى آموزد. اين مرعى به صدمات جانى منجر مى�شـوعمد به نوبه عمد يا غير
ند كه:اين باور

ها با يكديگرفتارند. اين رغ مستحكم مى�شوه�ى بلوند و در دورانى شكل مى�گيرجوه�ى نو در دورًالها معموفتاراين ر
ند، درجب مى�شوا موى رّه بر اين�كه مشكالت بهداشتـى حـادها، عالوفتـارى هستند. رده و قابل پيشگيـرتبط بـومر

ت با آنها روبه�رو است، مانند شكست در اتمام تحـصـيـالتّشى و اجتماعى، كه مـلى از مسائل آموزايجاد بسيـار
ند.م و جنايت، نقش دارى و جرسطه، بيكارمتو

دهايىده�اند تا به رويكرشى تالش كران آموزهشگراى بهداشتى، پژوهاى خطرزفتاراكز به ردر پاسخ به تأكيد اين مر
ى از مطالعاتند. بسيـارانان تأثير مثبت بگـذارتبط با سالمتى و بهداشت جـوهاى مرفتـارانند بر ردست يابند كه بتـو

فقيت�هاىهاى بهداشتى و مـوفتارد را در پيشبـرت�ـ محور رش بهداشت مهـاردهاى آموزهشى، اثر مثبت رويكـرپژو
ش تربيت بدنى والن بهداشت، آموزالن بهداشتى و انجمن ايالتى مسئوده�اند (انجمن ايالتى مسئوتحصيلى تأييدكر
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گى�هـاى (�١٩٩٨) ويـژ٨لىمـن و وو٬ ٢٠٠١). لور�٧، ٢٠٠٢؛ كربـى�٦ان�لينز و هـمـكـارتفريـحـات، ٢٠٠٢؛ كـو
ده�اند:ح زير بيان كرا به شرشى رنامه�هاى اثربخش آموزبر
ىتباط و تصميم�گيرى ارارقردى و اجتماعى، مانند برت�هاى فرد مهارش و كاربرانان در پرور تأكيد بر كمك به جو�

ا؛قعيت�هاى خطرزآمد با مود كارخورو بر
آفرين؛هاى خطرفتارك جايگزين�هاى سالم و بى�خطر به جاى ر تدار�
ان؛دن دانش�آموزكرگيردهاى تعاملى در در استفاده از رويكر�
دن آنها بر نظريه�ها؛دن و متكى�بوهش�ـ محوربو پژو�
ان؛هاى دانش�آموزفتارسانه�ها بر رات اجتماعى و رجه به تأثير تو�
هاى سالم؛فتارهى حمايت�كننده از ردى و گروهاى فر تقويت هنجار�
د نياز؛ت�هاى موران به دانش و مهاره كافى به منظور دستيابى دانش�آموزنامه�ها به اندازم بر تداو�
ى معلم و حمايت از او. و آماده�ساز�

ت�ـ محورد مهاردهاى نو در اتخاذ رويكراستاندار
دش بهداشت با استفاده از رويكردهاى آموزليت تهيه استاندار، مسئو٩طان امريكا      در سال ١٩٩٥، انجمن سر

ى بهـداشـت، ١٩٩٥).ّش مـلدهاى آمـوزك تدوين استـانـدارفت (كميتـه�ى مـشـتـرا بر عهـده گـرت�ـ محـور رمهـار
ا در دستيابى،د رفدار دانشى از بهداشت است كه قابليت�هاى فردهايى كه در پائين خالصه شده است، طراستاندار

ا در استفاده از اين اطالعات وايش داده و صالحيت�هاى آنها رك اطالعات و خدمات بهداشتى پايه افزتفسير و در
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، ١٩٩٥).�١٠فيلدد، تقويت كند (سامرق مختل~ مى�شوضعيت بهداشتى به طرد وجب بهبوخدمات، كه مو
ىگيرل و جلواكز كنترا در مرهاى بهداشتى خطرزفتارلويت�هاى راه با اوش ملى بهداشت، همردهاى آموزاستاندار

نامه�ى به يك بر١١ش بهداشت دانش�ـ محـورنامه�ى آموزاى گذر از يك برا برب مهم و جديـدى رچوى، چاراز بيمار
گير مى�كندتبط با بهداشت درا با مسائل مران رت�ـ محور، دانش�آموزش مهارت�ـ محور به دست مى�دهد. آموزمهار

گسالى با آن در بزرًد، كه احتماالد مى�آورجوا بـه وقعيت�هاى خطرزان در مواى تمرين دانش�آمـوزا برو محيط امنى ر
اهند شد.روبه�رو خو
ه�ىا دربارد كه حقايق ران انتظار دارى از استعمال دخانيات، از دانش�آموزد اطالعات�ـ محور در پيشگيـررويكر

ا به بافت�هاى بـدند هوى قلبى و يـا وروطان ريه، بيمـارن سرنتايج استعمال دخانيات و تبعات حـاصـل از آن، چـو
انايى دانش�آموز در مكان�يابى اطالعات بهـتـر درت�ـ محور، تود مهارم)، حفظ كنند. به عكس، در رويـكـر(آمفيز

د.ف تنباكو، نشان داده مى�شوات مصرد اثرمور
اىند. برا به كار مى�برند و آنها را ياد مى�گيرتى رت�هاى متفاوت- محور، مهارد مهاران معتقد به رويكردانش�آموز

سانه�ها در استعمال دخانيات استفـادهاده، همساالن و رات خانـود در تشخيص اثرانايى تحليل خـومثال، آنان از تو
ند.ه مى�گيراى امتناع از استعمال دخانيات بهرد بر خو١٢دىتباطى ميان فرت�هاى ارمى�كنند و نيز از مهار

ان كمكش ملى بهداشت خالصه شده است به دانـش�آمـوزدهاى آموزى كه در استاندارت�ـ محـورد مهاررويكر
ندگى آنها بسيار مهم اسـت،عاتى كـه در زضود پاسخ مناسب بدهند و به مـواى خوح بـراالت مطرمى�كند تا به سئـو

ناد قلدر و الف�زنه با افرد انتخاب و چگواى خوستانى برنه دوند كه چگوانان بايد ياد بگيرجواى مثال، نوند. بردازبپر
نى يا از جانبهاى بيرومت در مقابل فشاراى تمرين مقاوتى بردهاى متفاواهبرگتر بايد از رمقابله كنند. بچه�هاى بزر

ند كهانان بايد ياد بگيـرد�ـ استفاده كنند. جوستى خوا�ـ ضمن حفـظ دوهاى خطرزفتاراى اتخاذ رستان بـربعضى از دو
انند. دانش�آموزغ به دست آورمان بلوات بدنى، عاطفى و اجتماعى زه�ى تغييرى دربارست و معتبرنه اطالعات درچگو
ندگىنامه�هـاى زجه به هدف�ها و بـرا باتود رط به بهداشت خـونه تصميمات مربـوند كه چگوستانى بايد ياد بگـيـردبير

انى مقابله كنند و با احساسىهاى رونه با فشارند كه چگوان بايد ياد بگيرخويش، سبك و سنگين كنند. كليه دانش�آموز
ه�هاى حمايتى و پشتيبان،ا تضمين مى�كند و گروند كه سالمت آنها رى آوراه�حل�هايى روار به رى و گام�هايى استوقو

ند.د آورجود به واى خوگساالن برمتشكل از همساالن و بزر

ش بهداشت�دهاى آموزاستاندار
اىد. براهند كـرك خوا دراض رى از امـرتقاى بهداشت و پيشگـيـرتبط بـا اران مفاهيم مـرد ١: دانش�آموز استانـدار�

ا بشناسندا تشخيص دهند، مسائل و مشكالت بهداشتى رى از بهداشت مناسب ردارخورد براهند بومثال، آنها قادر خو
تقاء بهداشتد و ارجب بهبومى، موى�هاى عموندگى، محيط زيست و سياست�گذاراه�هايى كه در آن، سبك زو از ر

ند.گاه شود، آمى�شو
الت تأمين�كننده�ىط به بهداشت، محصوسى به اطالعات معتبر مربود در دسترانايى خوان، تود ٢: دانش�آموز استاندار�

ا ارزيابى كنند،د پيام�هاى تبليغاتى راهند بواى مثال، آنها قادر خوا نشان دهند. برتبط به آن ربهداشت و نيز خدمات مر
چسب�هاى غذايى حساسيت نشان دهند.اى بيمه و معالجه داشته باشند و نسبت به برگزينش�هاى خوبى بر

ا نشان مى�دهند.هاى خطرزفتارا و اجتناب از رهاى سالمت�زفتارا در بروز رد رانايى خوان تود ٣: دانش�آموز استاندار�
ا از يكديگر تشخيصاى سالمتى رهاى مضر برفتارالنه و رهاى مسئوفتارنه راهند يافت كه چگواى مثال، آنها در خوبر

د نيز فائق آيند.انى خوگزينند كه به بهداشت بينجامد و بر فشار روا بردهايى راهبردهند و ر
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ا تحليـلگذار بر بهداشـت رامل تأثيـرى و ساير عولوژسانه�ها، تكنـوهنـگ، رات فران اثرد ٤: دانش�آموز استانـدار�
هنگى ونه پيشينه فـرند كه چگـودازصي~ و تحليل اين نكته بـپـرد به تواهند بواى مثال، آنها قادر خـود. براهند كـرخو

اند بر انتخاب�هاى بهداشتى آنهاستان مى�توى و حتى صحبت�هـاى دوسانه�ها، فناورى رسال شده از سوپيام�هاى ار
د.اثر گذار

د نشانتقاى سالمتى خواى اردى برن فرت�هاى دروى مهارگيرا در به كـارد رانايى خوان تود ٥: دانش�آموز استاندار�
ضدهاى حل تعاراهبرت�هاى امتناع، گفتگو و نيز رنه از مهارفت كه چگواهند گراى مثال، آنها ياد خواهند داد. برخو

استفاده كنند.
تقاى بهداشتى در جهت ارت�هاى تصميم�گيرا در هدف�گزينى و مهـارد رانايى خوان تود ٦: دانش�آموز استاندار�

اندن ميـزاهند گزيد، مانند كم�كـرخوس براى مثال، آنها هدف�هايى منطقى و قابل دسـتـراهند داد. برد نشان خـوخو
ى.ت�هاى مثبت تصميم�گيرايش مهارايش فعاليت�هاى بدنى و يا افزن يا افزمعينى از وز

اهندادگى و جامعه نشان خودى، خانوى بهداشت فرارقرا در حمايت از برد رانايى خوان تود ٧: دانش�آموز استاندار�
ا بهتبط با بهداشت رد، اطالعات و ايده�هاى مراهند كرا شناسايى خواى مثال، آنها منابع بهداشت در جامعه رداد. بر
اهند داشت.كت فعاالنه خود، مشارتقاى بهداشت خواى ارد و براهند كرد و بدل خودقت ر

ش بهداشت (١٩٩٥)دهاى آموزك تهيه استاندارمنبع: كميته مشتر

ش بهداشت�ه�ى ارزيابى آموزپروژ
ى ازد. اگر چه بسيارش و ارزيابى نياز دارى، آموزنامه�ريزدى جديد در برد بهداشت، به رويكرش استاندارآموز

ـ محور در آموزش نسبت به چشم�انداز تدريس استاندارش و پروران آموزكاردست�اندر ش بهداشت مشتاق هستند،د�
سى در كالس درگيراى به�كارد�ـ محور بـرد استاندارنگى عملكـرشنى از چگوى از آنها ممكن است تصويـر روبسيار

ابسته بـهان، ودهاى دانش�آموزه ايالتى ارزيابى استانـدارد نداشته باشند. به منظور پاسخگويى به اين نيـاز، گـروخو
د. (به شـبـكـهع كـرا در سال ١٩٩٣ شـروه�اى با نام ارزيـابـى بـهـداشـت رس، پـروژالن مداراى ايالتـى مـسـئـوشـور

www.ccsso.org/scassد).اجعه كران مر مى�تو
عك، به تدوين منابع بهداشـت از نـوايندى جمعى و مشـتـرش بهداشت، به كمك فـره�ى ارزيابى آمـوز      پروژ

اض و حق عضويت ٢٤ ايالت وى امرل و پيشگيراكز كنترسط مره تود. هزينه�هاى اين پروژد�ـ محور اقدام كراستاندار
اى نظـاما برد، پايه و اساسـى رل كار خول دهه�ى اوه در طوش محلى تأمين شد. ايـن پـروژنيز نمايندگى�هـاى آمـوز

االتانه�اى از سؤد؛ خزد آورجوش به واى سنجش اين آموزا برچوبى رد؛ چارى كرش بهداشت پايه�گذارارزيابى آموز
اد و مطالبى كمكـىد بخشيد و مـوا بهبوفه�اى معلمـان رشد حرداخت؛ رن آنها پـرموده و به آزاى سنجش تدوين كـربر
ب آن كمك كند.چواى اين نظام ارزيابى و چارد تا به معلمان در اجراهم آورفر

سيعـى ازانه�ى وه، خزند. اين پـروژآورا به عمـل درد رى خوه به معلمان كمك مى�كند تا دانسـتـه�هـاى نـظـرپروژ
االتنه سؤدى (به نمواالت چندگزينه�اى، پاسخ�ـ باز و عملكرت، مانند سؤا در شكل�هاى متفاواالت سنجش رسؤ

د و مثال�هايى از پاسخ�هـاىفصل�هاى سنجش عملكران�ها و سره عنود. پروژد) در اختيار آنها مى�گـذارزير نگاه شو
دادنارقره، در اختيارار مى�دهد. شايد مفيدترين كار پروژان قرا در اختيار معلمان و دانش�آموزى ره�گذاراهنماى نمرر

سط معلمان باشد.س تودهاى تأمين بهداشت در كالس�هاى درشيابى استاندارش و ارزاى تمرين آموزصت�هايى برفر
ند،ار مى�گيرد ارزيابى قردها و مالك�ها مورس بهداشت با استفاده از استانداران در دردر كالس�هايى كه دانش�آموز

دجوجهـى وت�هاى قابل توده و يا تدريس مى�كنند، تـفـاوى از معلمان تدريس كـربا كالس�هايى كه در آنها، بسـيـار
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ا وى، اجرنامه�ريزاى برسى از پيش تهيه شده در دست داشته باشند و برح درد. در اين كالس�ها، معلمان بايد طردار
دار باشند.خورم بردها و ارزيابى، از آمادگى و تجربه الزسى و تدريس، متناسب با استاندارنامه�ى درشيابى از برارز

هاىى نيـازد نياز معلمان، پاسخگواالت مناسب و موراند با تهيه�ى سـؤش بهداشت مى�توه�ى ارزيابى از آموزپروژ
انان امروز باشد.بهداشتى عمده جو

دى: حمايت از بهداشت ذهن�ظايA عملكرنه اى از ونمو
ان�سى دانش�آموزتكليA در

اب،د بهداشت ذهن، مانند اضطرسى مسئله�اى در موران يك دانش�آموز، شامل انتخاب و بررچالش شما به عنو
نى است. تكالي~ شما نيز از اينفرقطبى يا شيزودكشى، بى�نظمى�هاى دودگى، بى�نظمى در تغذيه، افكار خوافسر

ار است:قر
مان اين مسئله.اه�هاى معالجه و در شناسائى ر�
اجهه با اين مسئله هستند. در حال موًاده، كه احتماالستان و اعضاى خانوثر در صحبت با دوصيه�هاى مؤائه تو ار�
اجعه در جامعه محلى.ستى از منابع مفيد قابل مر تهيه�ى فهر�
طى خالصه�اى از اطالعات مربوس، حاوان مدارضه به دانش�آموزاى عرى برتره كامپيوشور يا جزو تهيه�ى يك برو�

دجوستى از منابع موان و نيز فهراى گفتگو با ديگرصيه�ها و نكته�هائى برمان، تواه�هاى مقابله/ دربه علل، عالئم و ر
در محل.

شمندب و ارزائه خواى يك ارمالك�هاى ارزيابى بر
د كه:د. از شما انتظار مى�روار مى�گيرد ارزيابى قرجه به مالك�هاى زير مورسى شما باتوتكلي~ در

ا مناسب مى�دانيد.ا آن منابع رضيح بدهيد كه چرفى كنيد و توا به طور صحيح معرد رد استفاده خو منابع مور�
ه اين مسئلـه كـدامان دربارانى و نيز صحبت با ديـگـراه�هاى مقابله با فـشـار رود رصيه�هاى خاص شمـا در مـور تو�

است.
ا نيز در اتخاذ و تصميمـاتان را نشان داده و ديگرستانى) ران دبيـرد نظر (دانش�آموزندگان مورگاهى شنـوان آ ميز�

بهداشتى تشويق كنيد.
د.اد كالس مشخص كران با كمك افرا نيز مى توى رمالك�هاى ديگر
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11. Information-based

12. Interpersonal communication
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ىان بين يادگـيـرد تا دانشآموزاد (باز) باعث مـىشـوتكاليـ� آز
ار كنند.قرتباط براقعى، ارد و دنياى وخو

اتر ازاتب فـرد، به مرس تدريس مى�شـو        آنچه در كالس�هـاى در
جه، به تدريستود ما به تدريس به مقدار قابل سى است. رويكرعناوين در

سـىس معلم و تدريس او در درح دره، طرما اعتبار مى�بخشد. بـه عـالو
ـ مانند تدريس جمع، شعر يا ز ـ احتماالِمينخاص� دهاى از رويكرً�شناسى�

د امريكااى مثال، تدريس علل وروت است. بر متفاوًمعلمان ديگر، كامال
ال كه آياح اين سؤلى با طرا وم، با تدريس همان محتوبه جنگ جهانى دو

اشيما رد تا ناگاساكى و هـيـرومن) مجاز بـوى امريكا (تـروئيس جمهـورر
، ٢٠٠٢).�٢كينزتند (پر از يكديگر متفاوًان كند، كامالبمبار

ىايند يادگيرا در فران رند تا دانش�آمـوزهمچنان كه معلمان سعى دار
تباط بين افـكـار وا معنى�دار نمايند و به تقـويـت ارا رگير كنند، محـتـودر

ى نيز به طور دائم اتخـاذّند، تصميمات مـهـمدازشته�هاى تحصيلى بپـرر
ثرب مؤض تجارا در معران رانند دانش�آموزنه معلمان مى�تومى�كنند. چگو

ار دهند؟ى قريادگير
ىاسو فعاليت�هاى هدفمندى كه به جهان فـراحى تكالي� پربارـ طر

نامهه برك دوباراه�هايى است كه درد، يكى از رتبط مى�شوس مركالس در
د. معلمـان، بـاجب مى�شـوآمدتر مـونه�اى كارا به گـوسى و تدريـس ردر
انند بـاسى، مى�تـونامه دراقعى با عناوين سنتـى بـردن تكاليc وتبط�كـرمر

ك بهتـرد كنند، بـه درخوراف آن برجه به محيـط اطـرسى باتـوعناويـن در
تباطى افقى وشته�ها، ارعات و رضوان كمك نمايند و بين مـودانش�آموز

ار كنند.قردى برعمو

رابرپ لي�اتك

سىجم: طيبه الدو  متر١لدزنويسنده: فيليپ مو
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منظور از تكالي� پربار چيست؟
ظc مى�كند تـاا مـواسر جهان رسى، معلمـان سـرنامه دردهاى بـرهنمـوشى و ردهاى آموزاستانـدار

ـ محور رى مدريادگير انو�، ٢٠٠٠؛ مرز٣تباط دهند (كاستا و كاليك�س ارى كالس دراسوا به دنياى فرسه�
لندئينزمان مطالعات كواليا، ساز�، ٢٠٠١). در استر٥لندئينزمان مطالعات كو�، ١٩٩٧؛ ساز٤ان�و همكار

ىدهم است (٢٠٠١) و بر يادگيـرازاى سنين پيش دبستان تا كالس دوسى بـرنامه�هاى دراع براى انودار
لند (٢٠٠١) بر استفاده از تكاليـcئينزش كود. آموزاقعى تأكيـد دارقعيت�هاى ومفاهيم كليدى در مـو

ان:ا به عنوده و اين تكاليc رش كرى�ها سفارپربار به منظور نيروبخشى به اين يادگير
ندگى الگود يا نتيجه�اى تعريc مى�كند كه هدفمند است و از نقش�هـاى زج عملكراو

نـد ودازدن مى�پراى حل�كراقعى و بنيادى بـرح مسائـل ود. تكاليc پربار به طـرمى�گيـر
ا است و ازل مى�كنند كه عمـل�گـرهاى اجتماعى مشغـوفتـارا به آن دسته از ران راگيـرفر

سى وم شناسايى، بـرردار است. اين مسائل، مستلـزخورندگى بـراقعى در زشى وارز
ى ودازند تا به تحليل، نظريـه�پـرظc مى�شوان موتحليل هستند و در آن، دانـش�آمـوز

تيب، اين تكاليc به دنيـاىشدن با جهان به طور عقاليى اقدام كنند. بـديـن تـرگيردر
ند (صفحه ٥).تبط مى�شوس مرن از كالس دربيرو

باشد، برشتهاى ميـانـ رت ده است كه تكاليc پربار بايد به صـورلند، مشخص كـرئينزش كوآموز
چگى هر يك ازشته�ها تكيه كند و در عين حال، انسجام و يكپارشته يا رت�ها در كليه رتمرينات و مهار

شته�اى باشند و هم بين مفاهيم وانند ميان�ـ راين، تكاليc پربار، هم مى�توا حفظ نمايد. بنابرشته�ها رر
ار كنند.قرتباط برشته، ارن يك رايندهاى دروفر

مالكهاى تكالي� پربار
كينزسط پـران از سه مالك، شبيه آنچه كه تـوش يك تكليc پربار، مى�تـوه ارزت درباراى قضاوبر
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قعيت دنيـاىان با مواوتباط فـرشته�ها؛ ارشته يـا ركز بر رد: تمـرد، استفاده كـر(١٩٩٢) پيشنهاد شده بـو
ان.اى دانش�آموزدن آن براقعى و قابل فهم�بوو

شتهى در يك ركز بر يادگير تمر�
٦م، تاريخ و رياضيات، از «مضامين»افى، علوش جغرمدت�هاى مديدى است كه معلمان در آموز

ًتالى ضرورس�تر كنـد، وان قابل دستراى دانش�آموزا براند عناوين رن مى�تواستفاده مى�كنند. هر مضمـو
اى استفاده درا برله رلزن زاند مضمواى مثال، معلم مى�تود. برا به كار نگيرشته ردهاى خاص آن ررويكر

اه با شبكهى نقشه همره بر رومين�لرزم تعيين محل زاند مستلزاحد مى�تود. اين وكالس پايه هفتم به كار بر
ان ممكـنش علت آن باشد. اين دانش�آمـوزاره و گزمين�لـرزه زى داده�ها دربـارمختصات آن، جمـع�آور

دشته مورجه به يك يا چند را باتوم اصلى رلى مفهوه مطالعه كنند، ومين�لرزه زا درباراست مطالب زيادى ر
ار ندهند.سى قربرر

شته، از جمله دانـشفته و بر مفاهيم اصـلـى رنى راحدهاى مضمـواتر از وتكاليc پربار، گامـى فـر
ان، بهاى مثال، دانش�آموزاه با آن، تأكيد مى�كنند. برى همرايندهاى فكرع خاص و فرضوط به آن مومربو
ـ رعنو ه�شناسان،نه لرزند كه چگودازسى اين نكته بپرانند به بررشته�اى، مى�توان بخشى از تكاليc پربار ميان�

ا تعيين مى�كنند.ه رمين�لرزن زكانو

اقعىقعيت دنياى وتباط با مو ار�
انا به عنورقعيت بافت يا مولند (٢٠٠١)، ئينـزمان مطالعات كوس شيمى سازمايشـى درنامه آزدر بر

ده است كهى و مضامينى اجتماعى تـعـريـc كـردهاى فنـاورقعيت�ها، پديده�ها، كـاربـرهى از مـو«گرو
اد مخدر، دارو، شيمى خاك،ند» (صفحه ١٠)، مانند مـواجه مى�شـو با آنها موًان احتمـاالدانش�آموز

ددتبط�تر گـرسى مـرنامـه درد كه بـرجب مى�شـود، موها در بافت خـودادن چيـزارخت و عكاسـى. قـرسو
كينز، ٢٠٠٢).انو،١٩٩٢؛ پر�، ١٩٩٤؛ مرز٧(فنشام�
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صc، تكاليـcند. با ايـن وار مى�گيرد قـرقعيت�هاى معنى�دار خـو در موًتاتكاليc پربار نيـز ضـرور
اقعـىقعيت�هاى وى دانش به دست آمده در مـوگيرم به كارقعيت يا بافت، مستلـزك مـوپربار، غير از در

ىان خطرپذيران ممكن است به تنظيم ميزه، دانش�آموزمين�لرزاى مثال، در مطالعه زندگى نيز هست. برز
ند.دازد نظر بپرساختمان�هاى خاص در مكان مور

اناى دانشآموزدن بر قابل فهمبو�
تمند هستند.ان در تكميل نتايج معنى�دار، قدردن دانش�آموزكرگيرانايى در درتكاليc پربار به دليل تو

ا قابل فهم�تـرسى رد و مطالب دران مى�شوانگيختن دانش�آمـوزجب براقعى، موتباط با مسائل دنيـاى وار
ى است كه معلمان بهان، ضرورسط دانش�آمـوزد. به منظور اطمينان از قابليت فهم مطالب تـومى�ساز

ند:دازاقدامات زير بپر
تيبى منطقى؛شن و با ترى به طور روب يادگيرائه تكاليc پربار و تجارـ ار

ك مفاهيم عمده؛اى درايندهاى پيچيده استداللى، برتباط دقيق، انعطاف�پذير و فردادن ارارـ الگو قر
اىصت�هـايـى بـردن فراهم�كـرس با ارزيابـى از آنـهـا، بـا فـرى�هاى كـالس دردن يادگـيـركرـ همـسـو

د نياز در انجام تكاليc نهايى؛ى مورايندهاى فكرسعه فرس، به منظور تول دران در طودانش�آموز
ك و تفكره دردن دربـارال�كران به سؤانه به منظور تشويق دانش�آمـوزـ گنجاندن فعاليت�هاى متفـكـر

احد؛اندن ول گذرس در طود از آن درخو
ايندهاى و بروز فرّان از مفاهيم مهمك دانش�آموزه�هاى ارزيابى كه بر درسعه آن دسته از شيود و توـ بهبو

د.پيچيده تفكر، تأكيد دار

م انسانىدن علوكرپربار
ان به تصاوير، دانش�آموزًالستان�ها آمده است. معموس�هاى اكثر دبيرل در درع جنگ جهانى اوضومو

االت كلىار مى�دهند و به سؤجه قرد توا مورجه مى�كنند، نمايش ويدئويى رسى توآمده در كتاب�هاى در
الى خاصسيدن سؤد، پرت در اين مورد متفاوط به رويدادهاى تاريخى پاسخ مى�گويند. يك رويكرمربو

هاىمان نيرول، تحت فراليائى مى�بايست در جريان جنگ جهانى اوان استره است كه آيا سربازدر اين بار
دند؟انگليسى بو

د و جداگانهى از فعاليت�هاى منفره�گيرد منسجم�تر حل مسأله و كناران، با استفاده از رويكردانش�آموز
ند تا دانشدازل مى�پرسى و اكتشاف رويدادهاى تاريخى و اسناد دست اوسى سنتى، به برراحدهاى درو

ند.ا به دست آورح شده رال مطرانه به سؤاى پاسخگويى متفكرد نياز برت�هاى مورو مهار
م انسانى و هم دراتى كه، هم در علوا مى�دهد تا به نظرصت ران اين فراين تكاليc پر بار به دانش�آموز

دار است، مانند: اقتدار، استقالل، انصـاف،خوران از اهميت خاصى بـرعاليق شخصى دانش�آمـوز
دانايى خوده و توار كرقرى برتباط معنى�داران بين اين مفاهيم، ارجه كنند. دانش�آموزشهامت و هويت تو

سعه مى�دهند.شن و دقيق توتباط روا در تفكر و ارر

٨دخانه بريسبنح روطر

ى در شيمى سـال�هـاى آخـركيب اسيدى/ بـازط به قابليت انـحـالل و تـرسى مربـواحـد دردر يك و
ان بهداختند. اين دانش�آمـوزسى پردخانه بريسبن به بـررد كيفيت آب روان در مورستان، دانش�آمـوزدبير

داشته شدهدخانه برداختند كه از نقاط مختلc روتى پرنه�هاى متفاوتحليل داده�هاى به دست آمده از نمو
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اى استفاده تفريحى ازد كيفيت آب برلت در موردهاى دود، تا به مقايسه و مقابله اين يافته�ها با استانداربو
ند.دازدخانه بپرد كيفيت آب رواى بهبوصيه�هايى برائه تودخانه و اراين رو

احد، از اكتسابجه اين ون توان كانودخانه بريسبن به عنوان، با ارزيابى از كيفيت آب رودانش�آموز
كيباتك پويايى از نقش قابليت انحـالل و تـرفته و بـه دراتر راكنده، فرد و پرايندهاى منفـراقعيات و فـرو

ان، به جاى اين�كه بهاى مثال، دانش�آموزدند. برنى انسان دست پيدا كرى در محيط مسكواسيدى/ باز
ه،ن ويژب در غلظت يوسوند، از اهميت تشكيل ردازسوبات بپراى پيش�بينى راد قابل حل برمحاسبه مو

ار دادند. اين شناخت،جه قرد تون حساسيت مورموا با آزابطه رده و اهميت اين رى پيدا كرشناخت بيشتر
نه آب وت در يك نمواد متفاود موجواه�هايى كـه ون و رموه�هاى آزا نسبت به شيـوان ردانى دانش�آموزقدر
د، نشان مى�دهد.ى شده تأثير گذاراند بر داده�هاى جمع�آوران آن مى�توميز

ايندهاى پيچيـدهدخانه بريسبن، نياز داشتند كه دانش و فـره روداختن به پروژان، قبل از پردانش�آموز
ع قابليتسعه دهند. آنها در ابتدا به مطالعه تنوفقيت�آميز اين تكليc تودن مواى كامل�كرا برد راستدالل خو

ى مفاهيمىهاى تحليل شده و يادگيردارل و نموت�ها، جداوارسيعى از حراد در طيc وى از موانحالل بسيار
دار است. همـيـن�طـور،خورداختند كه در آنها شناخت قـابـلـيـت انـحـالل، از اهـمـيـت خـاصـى بـرپـر

فتند.ها به كار گرسعه تعاريc عملياتى اسيدها و بازا، ضمن توه�هاى طبقه�بندى ران، شيودانش�آموز
 به تكليc كامل شدهًى بايد مستقيماان از يادگيرليه دانش�آموزب اوفقيت تكاليc پربار، تجاراى موبر

دخانه بريسبن شامل فعاليت�هايىح روى در طران از يادگيرب مقدماتى دانش�آموزد. تجارتبط شونهايى مر
ايندى و فران از قابليت انحالل، حالت اسيدى/ بازسعه شناخت دانش�آمـوزمايشى است كه توع آزاز نو

داختند تامايش پرت به آزه متفاوان با استفاده از دو شيواى مثال، دانش�آمـوزد. برجب مى�شوا موعلمى ر
اننه�هايى كه دانش�آموزدند، تعيين كنند. نمودخانه بريسبن متعلق نبوا كه به رونه�هاى آبى رغلظت كلريد نمو

ن�هاى كلريـد درد يوجواى تعيين وا برا نشان داد و آنهـا رسيعى از غلظت كلريد ردند، طيـc ومايش كرآز
اىه برداختند كه كدام شيوسى اين نكته پـران به بررد. دانش�آموزدخانه بريسبن آماده كـرنه�هاى آب رونمو

داختند.د پرجيه نتايج تحقيق خودخانه بريسبن مناسب�تر است و سپس به توى غلظت كلريد در روه�گيرانداز
داختند كه از مطالـعـاتشى پرارشتن گزاحد، به نـودن نتيجه ايـن وان، به منظور كامل�كـردانش�آموز

هنه�هاى آب، بحث�هاى انجام شده دربارسط آنها، ارزيابى داده�هاى به دست آمده از نموفته توانجام گر
دخانه بريسبـند كيفيت آب رواه�هاى خاص بهبـوتبط بـا رمعانى تلويحى يافته�هاى آنها و بحث�هـاى مـر

افيائى و استفـاده�هـاىضعيت جغـردخانه، شامـل ود روجوضع مـوائه وش با ارارناشى مى�شد. ايـن گـز
ع مى�شد.ى و تفريحى از آن شروصنعتى، كشاورز

لنه، شامل جداود از هر نموائه نقشه�ها، تعاريc، داده�ها و مشاهدات خوان، سپس به اردانش�آموز
دش مورارداختند. گزد، پردخانه بوندها و مقايسه بين نقاط مختلـc روهائى كه نشان�دهنده رودارو نمو

دخانهداخته، داده�هاى به دست آمده از هر نقطه رون و صحت آنها به بحث پرموه�هاى آزه شيونظر دربار
ان،د. دانش�آموزده بوا مشخص كردخانه رمين محلى و استفاده از روتبط با زهاى مرده و الگوا تفسير كرر

دخانهدخانه، به ارزيابى كيفيـت آب رواى استفاده تفريحى از آب رولت بـردهاى دوجاع به استانداربا ار
حله بعد،دند. آنها، در مرح كردخانه مطرد كيفيت آب رواى بهبوصيه�هاى دقيقى برداخته و توبريسبن پر

دند.ائه كرد، ارارسى اين موفه�اى، به منظور بررلتى و حرمان�هاى دوا به بعضى از سازصيه�ها راين تو

ارزيابى از تكالي� پربار
ًالى، معموكيبات اسيدى/ بازه قابليت انحالل و ترس شيمى درباراحدهاى در      ارزيابى سنتى از و
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ـ كاغذى و در پايان ومواز طريق آز احد نيز ازن هر وفت كار در دروفت. پيشراحد انجام مى�گرن�هاى مداد�
ه�هاى مختلc اتفاق مى�افتاد.ان در اين حوزد دانش�آموزنه�اى از عملكرن نموموان ديگر و با آزانى به عنوعنو

د انجام بدهند�ـانند با دانش خـوان مى�تـوى از آنچه دانش�آمـوزن داشتن چشم�انـدازمعلمان اغلب، بـدو
نهتباط بين مفاهيم يا تـحـقـق ايـن�كـه چـگـون- در ايجـاد ارمـواالت آزف�نظر از پاسخگـويـى بـه سـؤصر

شيابى تكوينى و پايانىع ارزد، عاجز هستند. دو نود داراقعى قابليت كاربرى�هاى آنها در دنياى ويادگير
كزانايى انجام بعضى محاسبـات تـمـرا از يكديگر و تـوّاكنده و مجـزاقعيات پران از وبر دانش دانش�آمـوز

ه اسيد/ باز و ماهيتى اصلى، مفاهيمى دربارك انحالل�پذيرمى�كنند، حال آن�كه بايد به شناخت و در
ند.دازشته بپران يك رچندگانه شيمى به عنو

ىلو ،دنروآ رطاخ هب اي و ـدنهد ماجنا ىزيچ دنناوت�ىم نازومآ�شناد هك دهد�ىم ناشن ىتنس ىاه�ىبايزرا
.دنريگب راك هب راد�ىنعم تيعقوم كي رد ار ىلصا ميهافم و دننك كرد دنناوت�ىم اهنآ ايآ هك دهد�ىمن ناشن

دا قادر كران رى به دست آمده، دانش�آموزب يادگيردخانه بريسبن، تجارط به روه مربواسر دوردر سر
سى،نامه دردن سه جنبه بركراين به همسوسانند و بنابرى به پايان برفقيت�آميـزا به طور موكه اين تكليc ر

انشيابى از كار دانش�آموزا شده و ارزيابى شده دست پيدا كنند. به منظور ارزح شده، اجرنامه طريعنى بر
دخوران بازد دانش�آموزدنظر ارزيابى به عمل آيد و به عملكرفصل�هاى موردر اين تكليc پربار، بايد از سر

ى وك عميقى از انحالل�پذيـران به دردخانه نشان داد كه دانش�آمـوزط به روش�هاى مربوارد. گزداده شو
اقعى دست يافته�اند.م با دنياى وتباط علوايندهاى علمى و ارى، فركيبات اسيدى/ بازتر

زين و دندرك هئارا ،دندوب هدرك ىروآ�عمج هك ىدانسا زا هدافتسا اب ار ىا�هديچيپ ىاه�ثحب نازومآ�شناد نيا
.دنداد ناشن نبسيرب هناخدور بآ تيفيك دوبهب ىارب ىياه�هار هيصوت روظنم هب ار ىميش زا دوخ ديدج كرد

تدريس عمقى
سه�ـ محور همسو است و بـرش مدراى اصالحات در آموزل بران�هاى معمـواخوتكاليc پربار با فـر

د.تباطى بهتر، تأكيـد دارت�هاى ارك عميق�تر از مفاهيم كليدى و دستيابى به مهـارتر، درع برتفكر از نو
ان (١٩٩٤) در و همكـار٩ن�سوسط اندرهش انجام شده تـوتكاليc پربار همچنين تأييدى اسـت بـر پـژو

ت ديگر، تدريس مفاهيم كمتر با عمق بيشتر، بهتر از تدريسش «تدريس مفاهيم كمتر». به عبارد ارزمور
اى هر چه بيشتر است.محتو

د. بلكه، اين تكاليc،ان با مضامين يا بافت، امكان�پذير نمى�شوف ادغام يك عنوتكاليc پربار به صر
ايندهاى پيچـيـدهشته خاص و فـرى زبان يك رم يادگيـران و مستلـزاد و باز در يك عنـواكتشافى اسـت آز

ك عميقىانند دران مى�تواستدالل و تعقل در آن است. با استفاده از تكاليc پربار، معلمان و دانش�آموز
ند.د به دست آوراف خواز دنياى اطر

نويس    زير
1. Phillip Moulds
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3. Costa & Kallic
4. Marzano. et. al.
5. Queensland Studies Authority
6. Themes
7. Fensham
8. Brisbane
9. Anderson et.al.
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ت�جم: الهه على مرو   متر٢لى دى�و كيمبرالكاس�  نويسنده: دايانا شو

ىا به سوجه كمى رال جنوبى در شيكاگو، تـواقع در خيابان فدرفته ونگ و رورد و رساختمان زر
د. اينا دارى رسى دقيق�ترش بررد، ارزن اين ساختمان مى�گـذرا آنچه در دروّد جلب مى�كند. امخو

دارخورهاى خاصى برسه جديدى كه از امتيـازاى نشان�دادن مدرچك، مكانى است بـرساختمان كو
د جاى دادها در پايه�هاى ٦ الى ١٢ در خـوكز شهر ران مـرچك، دانش�آموزاست. اين ساختمان كـو

د نظر ازان مورند. دانش�آموزآمد تعلق داراده�هاى كم دران به خانوصد از اين دانش�آموزاست. ٨٦ در
صد امريكاىصد از آن�ها افريقائى�ـ امريكائى�اند، ٤٦ درتند: ٥١ در متفـاوًهنگى نيز كاماللحاظ فر

لينهائى كه در سال ١٩٩٨ به ايجـاد اوست مى�باشند. چشم�انـدازصد سفيدپوالتين هستنـد و ٣ در
لتىس دوت از ساير مدارنه�اى متفاواند به گولتى ناحيه�اى در شيكاگو منجر مى�شد، مى�توسه دومدر

د در آنجود هم آمديم، امكانات موسه گرد در اين مدرات خومانى كه به منظور بيان نظرعمل كند و ز
ديم؛ا پيشنهاد كرنمند و منظم» رندگى قانوح «زسى�هاى دقيق، طرا متعجب ساخت. پس از بررما ر

د��ـن خوفت و بر مضامينـى چـوا در بر مى�گرده رعه�اى از ايده�آل�ها، كه ٢١ اصل گسـتـريعنى مجمـو
د.ار بودن استود بوّلتباط و مواكى، ارادر

ت�هاىدن تفاوم�شمرد، محترى در قبال اعمال خوليت�پذيرل شامل اهدافى نظير «مسئواين اصو
اتر ازاتب فرمى به مـرنمند. مفهـوندگى قانـوستى» است. يـك زيكديگر و نشان�دادن صداقـت و در

م، پايه و اساسىا دنبال كنند. اين مفهوان بايد آنها راعدى است كه دانش�آموزسخنان كليشه�اى يا قو
ندگى كنند. هدف ما، ايجـادان ما بايد به طور دائم بـا آن زان، معلمان و مديـراست كه دانش�آمـوز

عى احساسسيده و به نوفقيت و كاميابى رانند با كمك آن به موى بتوان شهرهنگى است كه دانش�آموزفر
دان ايجاد كنيم تا به آنهاا در شاگـرت�هايى راريم، كه در بلندمدت، مهارتعلق دست يابند. ما اميدو

فقيت در دانشكده و محل كار آنها كمك كند.انايى موى و تودر عشق به يادگير
،٣جاذبه»س «پرخالف مـدارا برّات باال. امسه�اى است با انتظـارها، بيانگر مـدراين چشم�انـداز

گزيدهاساس استعداد و صالحيت آنها، برا برفق�تر، متقاضيان ردهاى موانيم به منظور تعيين نامزنمى�تو
ستعه�كشى تصادفى از ميان فهرعى قران، از نواى نام�نويسى دانش�آموزض، برمايش كنيم. در عويا آز
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فته شدهان پذيرده و معتقديم كه تمامى دانش�آموزى متشكل از چند صد دانش�آموز استفاده كرانتظار
ند.دارخوردن برتربوانايى بره كار آنها در گذشته، از تون احتساب نحوعه�كشى و بدواز طريق اين قر

شايند» است يكـى ازفقيت تحصيلى بسيار «خـوان بياموزيم كه مـوما سعى داريم به اين دانش�آمـوز
ى بى�خطـرى دانش كاركى و جستجـواين باور است كه: «در اينجـا زيـران پايه هشتـم بـردانش�آموز

الى مى�كنيد، به شما نمى�خندند، بلكه از شما حمايت مى�كنند».قتى سؤاست. و
مينك�ىم شالت ام .تسا هعماج اب طابترا ىرارقرب هب داقتعا ،ام ىشزومآ گنهرف هب دورو ديلك ،نينچمه

و هتخـاس طبتـرم ناشدوخ ـرهش ىسـايس و ىـگنهرف ،ـىناگرزاب ،ىرـاجت ىاه�هزـوح اب ار نازومآ�ـشناد ات
هب ار نازومآ�شناد ام .مينك مهارف ـاهنآ ىارب هعماج رد تيكلام ساسحا و ىريگداي ـتهج ار ىياه�تيعقوم
موهفم« :ريظن ىياه�شسرپ :مينك�ىم بيغرت اه�نآ هعماج و ىسرد همانرب نايم طابترا دروم رد ىتالاؤس شسرپ
»؟مراد تبثم ىروضح دوخ رهش رد هك متسه ىدنورهش نم ايآ اي ؟تسيچ هعماج اب قيمع طابترا ىرارقرب

ابطهسه، مثال رد در اين مدرجوابط موها در تمامى روك در اين چشم�اندازهنگ و فلسفه مشترفر
ىايج است. خانم معلم «مـرميان دانش�آموز با دانش�آموز، معلم با دانش�آموز و مدير با معلـم، ر

نمند به معلمان كمك مى�كند تا:ندگى قانوه�مندى از يك زد كه بهر بيان مى�دار٤من»كيو
كا درات آن رهنگ و انتظارا همه ما، فرند، زيردازان بپـرابطه با دانش�آموزى رارقربر

انع خاص به آنها، بلكـه بـه دانـش�آمـوزضـوش يك مـومى�كنيم. ما تنـهـا بـه آمـوز
اتى از آنها داريم.مى�آموزيم كه چه انتظار

ابط در ساختارى اين روارقرنگى تأثير مستقيم بران، چگوح حال تعداد اندكى از دانش�آموزبيان شر
انان نشان مى�دهد.ندگى جوا بر زنمند رندگى قانويك ز

جيمز در پايه ١٢
د. او بهد كه در پايه هفتم دچار مشكل بوى بوسه شد، دانش�آموزد اين مدرارهنگامى كه جيمز و

د، خشمستاده شده بول فرن از منزدكى كه به بيروان كوى و به عنواقبت از وش در مرانى مادردليل ناتو
ه�مندى از يكن، جيمز با بهـرد. اما هم�اكنواطى تخليه مى�كـرهاى افرفتارا از طريـق رد رت خوو نفر

د كه:فته و اظهار مى�دارس كامل به دانشگاه ايلى�نويز ربور
دند وتر خشم من بـوثرل مؤاهى جهت كنـتـرى يافتن رسه سال�ها در جستـجـو«معلمان اين مـدر

دند وش كرف�هاى من گود، اما اين معلمان به حرار بوفق شدند. انجام اين كار دشوانجام نيز موسر
اانم آن ردم كه بتوگز گمان نمى�كرسه شدم، هرد اين مدرارمانى كه ودند. زا از من طلب كراتى رانتظار

تالشل و پرن انسانى مهربان، مسئـود ساخت و من اكنوسه از من يك مرسانم. اين مـدربه پايان بر
هستم».

جان در پايه ١٢
گز فكردم و هرشى مى�كرسه در خيابان�ها دست�فرود به اين مدرجان مى�گويد: «من پيش از ورو

د، امااتم ضعي} يا تك بومانى كه به اينجا آمدم، تمامى نمـرا در سر نداشتـم. زفتن به دانشكده رر
ان،ست ممتازدند». در يكى از جلسات اخير تعيين فهراقبت كركسانى كه اينجا هستند از من بسيار مر
استه شدد، از او خوسه بواج�شدن از مدرده و در حال اخرع كردر حالى كه جان از كالس هفتم شرو

د و در پاييزات باالئى مى�گيرن جان نمراند. هم�اكنوا با صداى بلند بخود رشته�هاى خوكه يكى از نو
د بهتر ساخت و مننمند از من يك فرندگى قانوفت. او مى�گويد: «زاهد ر خو٥به كالج «همپشاير»
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اه كنم».د همرم باخوا به هر كجا كه مى�روانم او رمى�تو

انجل در پايه ١٠
سه،د به اين مدرد، در آغاز ورود شده بولگرانان وندگى در ميان جود جذب زانجل، كه خيلى زو

د كه به من بد نگـاها نداشت. او مى�گويد: «در اينجا آقايى بود رهاى قبلى خـودن روزهاكرآمادگى ر
دند. آنهاان با من صحبت كرد». اما معلمان و مشاوردن او بوى من كتك�زفتار غريزلين رد و اومى�كر

دارخوراقبتى برگز پيش از اين از چنين مراقب من هستند، در حالى كه من هربه من نشان دادند كه مر
اف رش هستم. حاال اين حردى باهودم». او مى�گويد: «خيلى از معلمان به من مى�گفتند كه فرنبو

باور مى�كنم».
ا از يك نظام حمايتى منسجمد، زيرار دارستان قرغ�التحصيلى از دبيـرامروز، انجل در مسير فار

هان بالقوسيدن به توده است. اين نظام، طريقه مثبت حل مشكالت و تالش در جهت ردار بوخوربر
خته است».ا به او آمود رفر

(GED)  ٧مى�ش عموفت در آموز، كانديداى پيشر٦تنى�كور
د همه آنها امكان�پذيرى در مورفقيت فورسيدن به موان، رد تعهد عميق ما به كليه دانش�آموزجوبا و

د. اواندن نبوى به ما ملحق شد كه قادر به خوان دانش�آموزتنى به عنونيست. در سال ١٩٩٨، كور
هاى ايند. اما از آنجائى كه مى�دانست دردار بوخورد كه از اعتماد به نفس پايينى برده بوخوردى سرفر

ا در جهـتد رسه مى�آمد. ما تمامى تـالش خـوى او باز است، هر روز به مـدره به روارسه همـومدر
اندناده�ى او تشكيل داديم؛ جلسات خوى با خانول مى�داشتيم. جلسات بى�شمارى مبذوانگيختن وبر

غم همه تالش�هاىديم. اما على�راهم نموى فراى وى برقعيت�هاى پندآموزديم و موار كرگزه بردو نفر
ساند.فقيت به پايان برا با مود رانست كالس خوتنى نتوما، كور

تنى يكى از معلمان كورًاد. اخيرثر بوابطى كه ما بنيان گذاشتيم، ثمربخش و مـؤاما، اساس رو
تنىم». معلم نيز كورا بياموزاندن راهم خوده و به او گفت كه: «من مى�خوسه صدا كرا در مدرد رخو

ىا خريدارمى» رش عموفت در آمـوزط به «پيشرد تا كتب مربوى شهر مالقات كركزا در كتابخانه مرر
د.د آماده شده بون خومواى آزتنى برده و كورى كركنند. امسال آنها با يكديگر همكار

ل ماى اصوگيربكار
اد، بعد از يكى از اعيادمذهبـى،ى، مسأله نژايل سال جارد. در اوسه مشكالتى نيز داراين مدر

انخى از دانش�آموزآمد. بعدها فهميديم كه برت يك معضل اصلى درد، به صوراه بوكه با ناهار همر
ـ امريكايى، از اين اتفاق نار ، چنين جشنى٨ل «ماه تاريخى سياهان»ا در طودند، زيراحت بوافريقايى�

اسم بهى اين مرارگزاى بـرا برد رديم تمام تالش خود آن كه احساس مى�كرجـوديم. با وده بوار كرگزبر
سهدند كه مدران ما معتقد بوديم. اما بعضى از دانش�آموزده بوگذار نكرفته و از هيچ اقدامى فروكار گر

ار مى�كند.گزقايع افريقايى�ـ امريكايى برا بيش از وط به منطقه التين راسم مربوما مر
.دنتسشن وگتفگ هب ام اب اه�لح�هار نييعت و تاعوضوم هنوگ نيا نوماريپ ثحب روظنم هب نازومآ�شناد نيا

دياب ام« :ـهك تفگ و هدرك عطق ار ثـحب نازومآ�شناد زا ىكي ،ديسر ـهلباقم هلحـرم هب وگتفگ هك ـىماگنه
ـاب راك زا ـسپ» ؟تسا هـدمآرد »اـهنآ هـيلع ـرب ام« ترـوص هب ـوگـتفگ ـنيا اريز .ـميشـاب راـيشوه و ـبقارم
.دننك حرطم هسردم لك رد ار ثحب نيا هك ميتساوخ اهنآ زا ،نازومآ�شناد



��٧٦

كت درد جهت شرقعيتى بـوا محرز ساخت. اين مـوه�ى ما ردن شيودآمده، عملى�بـوجوبحث به و
ى ايـنارگزسه. براد مدرح شكايات سطحى به نفع كليه افران و طـرها، دخالت�دادن دانش�آموزگفتگو
عاتى كهضومينه موتباط در زى ارارقرد كه از عدالت و انصاف به هنگام برانان مى�آموزها، به جوگفتگو

احساس عميقى در آنها ايجاد مى�كند، استفاده كنند.

دى�تأثير فر
اتان در جهت كسب نمـراتر از كمك به دانش�آموزشگر، فـران آموزظيفه ما به عنوليـت و ومسئو

دارخورابر و حياتى برانمان نيز از اهميتى برندهاى مستحكم ميان ما و دانش�آموزبهتر است. ايجاد پيو
هنگا به بخشى حياتى از فـران رف�هاى دانش�آموزدن فعاالنه به حـرش�كرتيب، ما گـواست. بدين تر

د كالس رياضيات امـروزاالت ساده�اى نظير «نظر شما در مـورد مبدل ساخته�ايم. سئـوشى خـوآموز
ده و به آنها كمك مى�كند تا باور كنند كه آنها نيز بخشىا در اين كار سهيم كران ما رچيست؟» دانش�آموز

سه از اعتماد به نفسد به اين مدر در بدو ورو٩اان به نام كندرسه هستند. يكى از دانش�آموزاز دنياى مدر
ًافتن به دانشكده�اى در فصل پاييز است. اخيرحله رن در مرد، در حالى كه اكنودار بوخوربسيار پايينى بر

ان هر روز به اينجاند!» دانش�آموزست دارا دوديدكنندگان گفته است كه: «اينجا مرا به يكى از بازكندر
فقيت آنها كمك كنيم.ا مى�دانند كه ما به آنها اهميت داده و مايليم كه به مومى�آيند، زير
ده است. در اينت�هايى ايجاد كـرندگى ما تفاون معلمى داشته�ايـم كـه در زهمه ما تاكنـوًاحتماال

ند.د نمى�شود دلسران خوگز از دانش�آموزسه نيز تالش مى�كنيم تا از آن دسته مربيانى باشيم كه هرمدر
ند،اج مى�شوسه اخرد، از مدرفتن ديپلم خوستان�هاى شيكاگو پيش از گران دبير نيمى از دانش�آموزًتقريبا

غ�التحصيلالى گذشته فارا طى دو سال متوستان ران سال آخر دبيرصد دانش�آموزسه صد دراما در اين مدر
اهند داد.فت و ادامه تحصيل خواهند رغ�التحصيالن به دانشگاه خوده است. كليه اين فاركر

و هتفرگ رس زا ار ليصحت ًاددجم ،ندشدر زا سپ ات مينك كمك دوخ نازومآ�شناد هب ات ميتسه اجنيا ام
.دنتسه دوخ نورد رد رصنع نيا دقاف دوخ هك تسا ىناسك رد ناميا داجيا ام راك .دنريگب هرابود ىناج
رد قايتشا و قشع داجيا و تاراظتنا نتشاد�هگن الاب ،قيقد ندرك�شوگ ،راوشد تالاؤس نديسرپ ام راك
نتخاس ىارب ،اه�شلاچ اب ههجاوم تهج رد بلطم نيا زا ىهاگآ اب زين نازومآ�شناد .تسا نازومآ�شناد

.دنباي�ىم شرورپ هسردم نيا هب راختفا و دوخ ى�هداوناخ ،دوخ

نويسزير
1. Charter School

2. Diana Shulla-Cose and Kimberlie Day

3. Magnet School

4. Mary Cummane

5. Hampshire

6. Courtney

7. General Educational Development

8. Black History Month

9. Kendra
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د اهميت كار معلمان مى�شنويم، حتىى در موره سخنان بى�اساس  بسيارامروز
انگرچه بيشتر و بيشتر با معلمان مانندكارشى هرسد سياست آموزمانى كه به نظر مى�رز

، كه٢ن�ستـوس هوان مثال، معلمان مدارفتار مى�كند. به عنـودبگير قابل مبادلـه رمز
اج درد از اخرانى خود نگرد، به طور پنهانى در مورعات اعالم مى�شونام آنها در مطبو

ه با من صحبت مى�كنند. آنها بيان مى�كننداف از مسير تعيين شده گروت انحرصور
ف منطقـهايانه�هاى شخصى كه از طـرانـه از رسى آنان بايستـى روزنامه�هـاى دركه بر

اهى�هاى انجام شده بيانگر اعتمادخود. اگر چه نظرد، پياده مى�شوى مى�شونامه�ريزبر
لتى ديگر است، اما اين اعتماد آن چنانسمى دودم به معلمان، بيش از هر مقام رمر

د شده است كه مانع انجام كار معلمـان بـه نـحـوات محـدوانين و مقـررسيله قـوبه و
دد.شايسته مى�گر

نويسندگان اين كتاب مهم، كه دو تن از معلمان و مربيان باتجربه هستنـد، بـه
ب، علم و دانشان از معلمان خوه�مندى همه دانش�آموزنگى بهرسى چگومنظور برر

ده�اند.اه نموب كالسى همرا با تجارر
انع و مشكالتى كه تدريس بـاد از مو به منظور نشان�دادن سه مـور٣لزئن و بوترو

ش�هاى قبلـى وارد و گزجود از داده�هاى مـوممكن مى�سـاز غيرًا تقريبـاكيفيت بـاال ر

ىرنگزاب
اس مى�دهد؟ چركان شما درچه كسى به كود

ان معلم بدتر از آن است كه تصور مى�شودبحر
١و در اين مورد چه بايد كرد؟

ا مى�يرنويسنده: دبور
تجم: الهه على�مرومتر
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سد نياز مداراد مورلين مشكل اين است كه اين شغل، افرند. اوه مى�گيرمعاصر بهر
م،د جذب نمى�كند. مشكـل دوا به خوى رانانى كنجكاو با ذهنيت قوما، يعنى جو

ىند، به طـورش مى�شوعدم ايجاد آمادگى مناسب در كسانى است كه جذب آموز
مينهش، تجربه كافى و منـاسـبـى در زغم سال�هاى بيشتـر آمـوزاد، عليركه اين افـر

سى كه معلمان جديدات مدارم اين كه، تجهيزتدريس مناسب كسب نمى�كنند. سو
فه�اى آنها متناسب نيست.م حرى مداوند، با يادگيرد آنها مى�شوارو

سه عصرانى جديد»، يعنى «مدراى دورنويسندگان اين كتاب، «الگويى جديد بر
ادد. اين افردازش مى�پرفه آموزى حرسازا پيشنهاد مى�كنند كه به باز ر٤جهانى�شدن»

ابطه�اى بيندن سريع رهى و پديدآورشى گروهنگ آموزاى ايجاد يك فرا براه�هايى رر
فتش حين خدمت و پيشرتقاء سطح آموزس ابتدايى و دانشگاه�ها به منظور ارمدار

شغلى، پيشنهاد مى�نمايند.
ستمايه�دار و انسـان�دوح سرا به ياد طرسه�اى عصر جهانى�شدن مـرى مدرالگو

» نام٥ن بيست و يكم�د كه «يك ملت آماده: معلمان قرنگى مى�اندازامريكايى، كار
فه�اىش حردهاى آموزى ايجاد يك هيأت امناء ملى استـانـدارا به سـوداشت و ما ر

ن بيست و يكم به سر مى�بريم،د. ما در قرن مى�كرهنموط به بيست سال پيش رمربو
ن دانستيم و هم�اكنوًنگى بر نداشته�ايم. هم چنان كه بعداى كاراتر از آرزولى قدمى فرو

ن�ساختنگوس و دگرى مى�كنند، اهدافى نظير تغيير مدارلز به ما يادآورئن و بونيز ترو
ن داشتـند بدواهيم بوهم تلفيق شده�اند. ما نه تنها قادر نـخـوشى مـا درى آموزنيرو
نى�تر دست پيدا كنيم، بلكـه بـدو قوًشى اساسـات بنيادى به آمـوزسى با تفـاومدار
اهيم يافت. اين كتابس بهتر نيز دست نخوسى به معلمان شايسته�تر به مداردستر

ان و همه كسانىندان، سياستگذارالدين، شهروا نه تنها معلمان و مربيان، بلكه ور
اض كنند، بايد مطالعه كنند. اين كتابدكان اعترنى كوضعيت كنـوكه بايستى به و

 منتشر شده است.٦عات دانشگاه يلسط مطبوتو

نويسزير
1. Vivian Troen and Katherine C. Boles. 2003.

2. Houston

3. Troen and Boles

4. The Millennium School

5. A Nation prepared: Teachers for the 21st century

6. Yale
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تحقيق 

١ىنويسنده: جان هالو

تجمه: الهه على مروتر

ى"هى دانش"آموزكار گرو
ى جديد دراى محيط كارى برگى�ها، آمادگى بيشترد كه كدام ويژال مى�شومايان سؤفرمانى كه از كارز

تباط باى و ايجاد ارانايى همكاره مى�كنند؛ يعنى توهى اشاران ايجاد مى�كنند، اغلب به كار گرودانش�آموز
:٢ن�اوك. به گفته برسيدن به اهداف مشتران به منظور رديگر
هى دره و كار گـرودى، مذاكـرتباط ميـان�ـ فـرآمد، شامل ايـجـاد ارهى كـارت�هاى گـروايجاد مـهـار«

ى حياتى است (سال ٢٠٠١، صفحه ١).ى، امرى امروزع و محيط�هاى كاركالس�هاى متنو
فقيـتى و مودى، بيش از همكـارفقيت فـرقابت و موه�هاى تحصيلى بـر ر       متأسفانه، اغلب شـيـو

ايش يافته ون شمار آن افزى است كه از دهه ١٩٧٠ تاكنواهكاركتى، رى مشارند. يادگيرهى تأكيد دارگرو
فتقعيت پيشرايش مى�بخشد، بلكه مود و افزا بهبوان رفقيت دانش�آموزا پيشنهاد مى�كند كه نه تنها مواهى رر

خـى ازكتى برى مشاره�هاى يادگيـرى گروگيراهم مى�كند. با به كـاراى آنها فـرا نيز برهى رت�هاى گـرومهار
ا كهت�هاى اجتماعى رت�هاى حل مسئله و همچنين مهـارانند مهارشى، معلمان مى�تـوفعاليت�هاى آموز

ش دهند.د نياز است،گسترى مورى و تصميم�گيرهبرتباطات، ره�هايى نظير اران در حوزاى كار با ديگربر
انهى دانش�آموزت�هاى كار گرودكار مهاركتى به تنهايى و به طور خوى مشاره�هاى يادگيراما ايجاد گرو

شى صحيح ايجاد نمايند. تعدادى از مطالـعـاتا به روه�ها رش نمى�دهد، بلكه معلمان بايـد گـروا پرورر
ب مثبتىده و تجارا تسهيل نموى رهى دانش�آموزداخته�اند كه كار گروايطى پرسى شرتحقيقاتى اخير به برر

ار مى�دهد.ان قرمينه كار با همساالن در اختيار دانش�آموزدر ز

مان كافى"ز
كتى، در پايه�هاى ششم و هفـتـمه�هاى كار مشـارا با گرو (٢٠٠١) مصاحبه�هايـى ر٣لر و فلميـنـگمو

هنجيرز
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سند.ه�ها به شناخت برنى» اين گروهاى درود «ساز و كارار داده�اند تا در مورسى قرد بررا مورتيب و آنها رتر
هىه�ها،كار گرود در اين گروجود ناكامى�ها و بى�عدالتى�هاى موجوسيدند كه با واين محققان به اين نتيجه ر

شا گسترهى رت�هاى كار گرو مهارًماد مطالعه عموان مورانست بر اين مشكالت غلبه كند. دانش�آمـوزتو
ا كهايطى ران شردند. اين دانش�آموزدار بوخورهها، از احساس مثبتى برد اشتغال در اين گروداده و در مور

صتى، ايجاد فرنامه�ريزمان كافى جهت بـرده�اند: زار زير مشخص نمود مى�بخشد به قـرا بهبوه ركار گرو
ه.ج از گرواد خارد به يكديگر و به افرائه يافته�هاى خوان و امكان ارد با ديگراى تبادل افكار خوبر

مانن تخصيص زا بـدوهى رح�هاى گرو (�٢٠٠٢) دريافتند كه معلمان اغلـب طـر٤استيمن و سويفيـت
دكتى يا منسجم�شدن آنها، تعيين مى�كنند. شايد به دليل اين كمبوت�هاى مشارفت مهاراى پيشركالسى بر

اح رقات تنها يك طره�ها اغلب اوند. اين گروفق نمى�شوثر با يكديگر مـوه�ها اغلب در كار مؤمانى، گروز
ده�اند.ه تقسيم و سپس تكميل نمواد هر گروجهت تكميل�شدن در ميان افر

ى دقيق"نامه"ريزبر
هىى گروم جهت يادگيرايط الزلر و فلمينگ (٢٠٠١) همچنين دريافتند كه معلمان بايد در تشكيل شرمو

ى ايفا كنند. اينثرى، نقش مـؤانه دانش�آموزت�هاى همكارايش مهـارد نياز جهت افزقعيت�هاى مـورو مو
جـباماتى موهى، چنين الزمينه كار گـروى از معلمان در زاحتى بسيـارمحققان دريافتند كه به دليل عـدم ر

فتـه وح�هايى پيشر (٢٠٠٢) دريافتند هنگامى كه معلمـان طـر٥ن و كمپدد. اتينگتوبروز مشكالت مى�گـر
ه، معلمان بايـد درد مى�يابد. به ويـژى بهبوهى دانش�آمـوزت�هاى كار گروائه مى�كنند، مـهـارا ارصحيح ر

ايىى محتوت و يادگيـرفت مهارن پيشرمينه اهدافى چـوا با مالحظات آشكار در زهـى رهاى گروابتدا، كار
ها تشكيـلد نياز در آن كـارت�هاى مورى مهـارگيرا به منظور بـه كـاره�هايى رى كنند. سپـس، گـروح�ريزطر

فتان، بر پيشرت�ها در ميان دانش�آموزفت مهارم اين كه آنها بايد به منظور كسب اطمينان از پيشردهند. سو
ده وا ارزيابى كرهى رفت فعاليت�هاى گروند پيشرت داشته باشند. در نهايت، معلمان بايد روهى نظارگرو
هىه و كار گروايند به طور مثبت، بر انگيزار دهند. پيش�بينى اين ارزيابى�ها و تقويت اين فرد تشويق قرمور

د.ان تأثير مى�گذاردانش�آموز

هى"ت"هاى گروش در مهارآموز
كتى دريافـتش�هاى مشارانى كه آمـوز (�١٩٩٨) دريافتند كه در مقايسه با دانـش�آمـوز٦گيليز و اشمـن

ى با يكديگر كـارفته�اند، به شكل بهتـرار گرش قركتى تحت آموزش�هاى مشارنمى�كنند، آنهايى كـه در رو
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اش�ها رنه آموزات بلندمدت اين گوند. گيليز در سال ٢٠٠٢ تأثيرد داره خوى نسبت به گروده و تعهد بيشتركر
سـى ود برره�هايى با قابليت�هاى مخـتـلـy مـورا در گروان پايه پنجـم رار داد. او دانش�آمـوزسى قرد بـررمور

ا دوچك ره�هاى كودى در گروى�هاى ميان�ـ فرها و همكارفتارمينه رش در زه�ها آموزار داد. اين گرومطالعه قر
هىت�هاى گروا در مهارش مشخصى رنه آموزدند. در مقايسه با همساالنى كه هيچ گوده بودتر آغاز كرسال زو

ف�هاىدن به حـرش�كرن گوى همچـوكتى بيشـتـرهاى مشارفتـاران در ردند، اين دانش�آمـوزده بودريافت نكـر
دند.كت كره شرد نظر به شكل يك گروكت در استفاده از منابع و باقى�ماندن در كار موريكديگر، مشار

ج از محيط كالس"هى خاركار گرو
ا در پايه�هاىهى رت�هاى كار گروانند مهاران مى�توان (٢٠٠٢) دريافتند كه دانش�آموز و همكار٧پلگرينى�

ان،اى پسره برنگهاى تفريح، به ويـژدكان در زى�هاى كـوس كسب نمايند. باز در كالس درًامـاليه و نه الزاو
ىگيرى�هاى مختلy با به كاردكان در بازد. اين محققان دريافتند كه كوب مى�شولى محسوعى فعاليت تحونو

ى باگاره همساالن و سازقابت اجتماعى، گرود در جهت دستيابى به صالحيت�ها رامكانات و تسهيالت خو
انين اجتماعى، كهه، اين محققان دريافتند كه نقش�ها و قوند. به عالوليه تحصيل گام بر مى�دارسال�هاى او

نمند وفتار قانوش رند، در پرورا مى�گيرس فرسه و كالس درد در حياط مدرى با همساالن خودكان طى بازكو
ثر است.ه�هاى همساالن مؤكتى با گروتعامل مشار

ش معلم"آموز
فه�اىفت حرند پيشركتى در روى مشار (٢٠٠٣) دريافتند معلمانى كه به منظور يادگير٨لوپاتا، ميلر و ميلر

كتهى شرت�هاى گرود نياز جهت مهارى در فعاليت�هاى موران بيشترا به ميزان ركت مى�كنند، دانش�آموزشر
هىانايى�هاى گروفه�اى بايستى بر توفت حردن، اين پيشرفق�بواى موجه شدندكه برمى�دادند. اين محققان متو

د.كز شوهى متمرايند گروه اتكاى متقابل بر يكديگر، تعامل رو در رو و فركتى، به ويژى مشاردر يادگير
ندگىاى زا بران است كه آنها راى دانش�آموزلى مهم برايند تحوهى، يك فرى گروت�هاى يادگير      مهار

ىنامه�ريزب مثبت و برد. با ايجاد تجارع به خوبى آماده مى�سازى و جامعه متنوگسالى در يك محيط كاربزر
ليهانند حتى در سال�هاى اوكتى، معلمان مى�توى مشاره�هاى يادگيرمينه كار در گروش مناسب در زشده به رو

ان كمك كنند.ت�ها در دانش�آموزنه مهارفت اين گوتحصيل به پيشر

نويسزير
1. John H. Holloway

2. Brown

3. Mueller and Fleming

4. Eastman and Swift

5. Ettngton and Camp

6. Gillies and Ashman (1998)

7. Pellegrini

8. Lopata, Miller and Miller
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شگفتى

ه�سى تازنامه دره، برهاى تازنياز
اه�هايىش رس نيز در حال تغيير است. مربيان در حال گسترط به ساختمان مـدارمان با تغيير دنيا، مفاهيم مربوهمز

 باًفه�جويى�هاى ملى عميـقـاتباطات و صـرى ارانين فـن�آورش در يك جامعه جهانى هستند كـه در آن، قـواى آمـوزه برتاز
هنگى از هميشه بيشتر شده است.اقعى فريكديگر تلفيق شده و اهميت تبادل و

ب در جهان�شبكه و
م وعات تاريخ، علوگ مصنوه�ها،  اين گنجينه�هاى بزرده است، موز خاطر�نشان كر١همانطور كه استفانى ال. نورباى�

سسهP موًاه�مندى از اين شبكه هستند. اخـيـرس در حال بهراى كالس�هـاى درليه برهنگ جهان، به منظور ايجاد منـابـع اوفر
ا با همين نامد رشى خود، سايت شبكه آموزه�هاى خوسيده از هر يك از موز، به منظور دريافت پيشنهادات ر�٢نيناسميت سو

ح اين شبكه به معلمان،ده است. اطالعات دقيق  و مشروى كراه�انداز ر(www.Smith sonianeducation.org)س و با آدر
اه اينه�ها كسب كنند. خـوعه موزا از مجمواده�هاى آنها كمك مى�كند تا بيشترين اطالعات مـمـكـن ران و خانو دانش�آموز

شش قبل و بعد از يكه�هاى پواه شيودى باشد، خـوانورد هوى شده جهت تدريس در موراطالعات شامل افكار جمـع�آور
ديد از سايت.باز

عاتى جهان به كسـبدا�ـ به منظور دريافت كمك در تحليل جريان�هاى مطـبـوان امروز�ـ و همچنين فـر     دانش�آموز
ه�هاى مختلZ دانش، شامل دانشمينه حوزاى كسب اطالعات بيشتر در زند. برد اطالعات نياز دارت�هايى در مورمهار

ى از اينع كنيد. بخش�هاى بيشتـرجوى، به كنكاشگاه ملى در دانش اطالعات رت و دانش�هاى ديـداربهداشت، تجار
ار مى�دهد.ان قرمينه دانش اطالعات در اختيار دانش�آموزا در زدهايى رهنموها و راهكارشبكه، ر

اع هنرنقش انو
نيا هك نآ دوجو اب .دنشيدنيب دروم نيا رد رتشيب ،دنهاكب رنه عاونا شقن تيمها زا دنناوت�ىم هدنيآ سرادم هك دينك�ىم ركف رگا

زا شيب دصرد ٠٣١ نازيم هب ىتآ ىرنه ىاهراك ،دنهد�ىم صاصتخا Zلـتخم ىاهرنه هب ار ىمك هجدوب قطانم زا ىرايسب اهزور
ـهنوگچ« مان اب ىا�هلاقم رد ايبملك ـميقم نابز ىسيلگنا رنه نامـلعم نمجنا هتفگ هب ،هوالع هب .تشاد دهاـوخ دشر لغاشم رياس
.دنك كمك نازومآ�شناد هب هلئسم ره لح و ىكاردا ىاهتراهم بسك رد دناوت ىم رنه ،»؟منك كمك مدنزرف هب رنه هزوح رد مناوت�ىم

ò»Ëå
ىاه�

نويسنده: ريك آلن
تجم: الهه على مرومتر
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سنر به آدرت آيزت «در خط» به قلم اليودر مقاله ديگر به صور
(www.unlv.edu/faculty/mannlein/llm/RoleDBAE.html)شنمند و هدف آنها در پرورهاى قانود هنر، در مور

گو شدهان، بحث و گفـت�وهنگ ما و در ميان دانش�آمـوزك جايگاه آن در فـره نقد و درانايى خلق هنر و نيـز در حـوزتو
است.
ى»،ان در «تفكر ديدارانمندى�هاى ذهنى دانش�آموزش تواى گسترهاى مختلZ برش هنرد كه آموزنر اظهار مى�دارآيز

ا و كل و تجربه گويايى شكل، يعنىد ميان اجزجوابط موك روئيات، درجه به جزى تخيالت، توگيرتحمل ابهام�ها، به�كار
ى حياتى است.اجهه با جهان آينده، آمادگى يابند، امراى موان كمك مى�كند تا برت�هايى كه به دانش�آموزتمام مهار

ندهاى آتى�رو
شىارس، گزنگى تأثير آن بر مدارضعيت اقتصادى، اجتماعى و جمعيتى جهان و چگوبه منظور نگاهى اجمالى به و

د تأكيد مضاعZد در مورندها» نام دارش، كه «روارار دهيد. اين گزسى قرد بررا مورشى اياالت متحده رن آموزاز كميسيو
د.دازصت تحصيلى به پيش�بينى مى�پرى و فرجيه�پذيرفقيت دانش�آموز، تودى، مو فرًى كامالبر يادگير

ه محيط زيست�انى دربارنگر
نه جنبش محيط زيست در دهه ١٩٩٠ و ازضيح مى�دهد كه چگو، تو٣نان سانتويكى ديگر از نويسندگان بانام، سوز

شد. «آموزاى فعاليت�هاى بيشتر مشخص كرا برد ردهمايى�هاى مختلZ محلى و بين�المللى، گام�هاى بعدى خوطريق گر
اقبت از منابع طبيعىد و مراى نگاهى دقيقتر به كار براند براى اقدام عملى»، مى�توسعه پايدار: دستور جلسه�اى براى توبر

تباط ميان سه عامـلسعه پايدار بدنبال ايجـاد اراى توش بران كاهش منابع، آمـوزد. در دوردنيا مفيد تشخيص داده شـو
دن است.شتن و حساب�كراندن، نوى با سه فعاليت خوابرمحيط، اقتصاد و بر

م و محيط درانس مجمع ملى علوط به كنفرش مربـوارسعه پايدار و آينده�اى ايمن، گزش تواى آموزدهايى برهنمور«
ن�دادهاىانس، با استفـاده از دروح شده است. اين كنفرانس مطره بحث�هائى است كه در اين كنفرسال ٢٠٠٣، دربار

د عاقالنه اين منابع درد محيط زيست و كاربرى مادام�العمر در موراستار يادگيران، خودانشمندان، مربيان و سياستگذار
دنيا است.

لتى�س دومدار
ان مهمترين مسئله بهلتى همچنان به عنوس دوالت در بطن آينده، مأموريت مدنى مدارات و تحوغم تمامى تغييرعلير

)Carnegieنگى» (سط «بنياد كارلتى كه در سال ٢٠٠٣ توس دوش «مأموريت مدنى مدارارد باقى است. در گزت خوقو
شته شده است. متخصصين متذكرى مدنى و اشتغال» نود يادگيركز اطالعات و تحقيقات در مورك و «مراقع در نيويورو

شهاىت�هاى سياسـى و ارزمينه مـهـارا در زان رس بايد، دانش�آموزند كه به منظور انجام اين مـأمـوريـت، مـدارمى�شو
اى تغييرسيله برار دهند تا بدينوى مى�كنند، تحت تعليم قران» يارق و بهزيستى ديگرا در شناخت «حقودمى، كه آنها رمر

عى تعهد در آنها ايجاد كنند.مى، نوندگى عمودر ز

نويسزير
1. Norby
2. Smith-Sonian
3. Susan Santone
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)ASCD(١٩٩٠سى نامه درسعه برت و توتباطات: دهه ١٩٩٠ و انجمن نظارعصر ار
ى، كار، خريده يادگيرده و بر نحوتباط بوندگى ما در ارايانه با تمامى جنبه�هاى زى ره، فن�آورامروز

گزدم هردن اين مسئله كه در ابتداى دهه ١٩٩٠، اغلب مرند. بيادآورو تبادل اطالعات ما تأثير مى�گذار
ار است.ى دشودند، امرنت نشنيده بونامى از اينتر

ده�ىى شبكه گستـرارقرفته و بـرار گرم قرس عمو در دستـرHTML و Hyperlinkدر سال ١٩٩٠
، ٢٠٠٣)،�١د آمد (كانتورجوب بوا امكان�پذير ساخت. سال بعد، كمتر از ٢٠٠ سايت وجهانى ر

�، ٢٠٠٢).٢ايت�د (را احاطه كرمين ره زب كرن سايت واما تا سال ٢٠٠١، سى ميليو
ASCDاتباطات اعضاى آن رى�هاى جديد اطالعات، خدمات و اردى دريافت كه فن�آور  به زو

،ASCDنه مندان نموه�ها از كارى»، با تشكيل گرون آينده فن�آوراهد داد. «انجمن كميسيوتغيير خو
دندشى تهيه و در آن پيشنهاد كرارى، در سال ١٩٩٥ گزايان فنـاوره و آينده�گرنمايندگان هئيت مدير

سىدن دستراهم�كرسش و پاسخ»، فرامع پرى به ايجاد «جواند با استفاده از فن�آور مى�توASCDكه 
ليدات و خدمات بهنامه�ها، توليد برايش ثمربخشى و كيفيت خدمات، تويكسان به اطالعات، افز

اد رب خولين سايت و اوASCD  در سال ١٩٩٦، ٣د.دازد بپرات خوش تأثيرآمد و گسترشى روزرو
د.افتتاح كر

ASCDى با استفاده ازتقاء سطح تدريس و يادگيراى ارس بران مدارد كه به مدير همچنين مايل بو
انشى در ماه آوريل ١٩٩٤ با عنون مديريت آموزى�هاى جديد اطالعات كمك كند. مضموفن�آور

ايانه�هاى رگيرمينه به�كارس در زدن مدارد عقب�تربوى»، شامل چند مقاله در مورك نويدهاى فن�آور«در

ASCD
لا فعهمعاج يك

تجم: الهه على مروان    متركينز و همكارا پرندگان: دبوردآورگر
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د.طه نسبت به ساير بخشهاى جامعه بوى مربوو فن�آور
»دنا�هدشن دراو تاعالطا رصع هب اراكشآ ،سرادم زا ىرايسب« :هك تسا رواب نيا رب ٤گربنروت ديويد

رد« :هك دننك�ىم تياكش هنوگنيا �٧تاكيرود سيند و ٦كپ .لا ىلياك .)٠٢ هحفص ،٤٩٩١ ،�٥زنب(
داجيا هب شرورپ و شزـومآ ،دنا�هتخادرپ ىكينورتكلا ىـاه�هارگرزب تخاس هب mلتخم ـلغاشم هك�ىلاح

،هرامش نيا رد دوجوم تالاقم .)١١ هحفص ،٤٩٩١( تسا هتشگ لوغشم ىكينورتكلا ىكاخ هداج كي
رب ىنتبم ىاههاگشيامزآ ات ىرزيل ىويديو تاحفص زا ،ار ىروآ�نف داجيا لاح رد ىاهدربراك زا ىرايسب

رد تالاقم ،دعب هام ٨١ ًاقيقد .دوب هدماين دوجو هب زونه بو هكبش ،هتبلا .دوش�ىم لماش اه�هنايارزير
نازومآ�شناد هدافتسا ىگنوگچ دروم رد ىبلاطم حرش هب »ىروآ�نف هليسو هب سيردت لاقتنا ىگنوگچ« دروم
اه�مار ىد ىس اب تروشم ،اهروشك رياس مدرم هب ىكينورتكلا تسپ لاسرا ،قيقحت تهج هكبش نيا زا

نيا ىسررب دروم رد ،اما .دنتخادرپ ىا�هناسر دنچ تاشرازگ هيهت و ىزاس�هدامآ و تاعالطا بسك تهج
زا ىدوـدعم دادعت رد ناـملعم زا ىمك راـيسب دادعت« اـهنت هك درك ناعذا )٥٩٩١(� ٨تنـرب نار ،عوضوم
.»دنتسه دوخ نازومآ�شناد طسوت هدش ركذ ىاهراك مـاجنا ىارب مزال شناد و تازيهجت ىاراد سرادم
هب اهنت ىروآ�نف هچنانچ« ىنعي ،تسا ىقاب دوخ تّوق هب زونه زين هزورما هك تخادرپ ىلكشم نايب هب ىو
ىمك رايـسب ريثأت زا ،دريگ رارق هدـافتسا دروم ىريگدـاي و شزومآ ىتنس ىاهـوگلا ندرك�ىنيشـام روظنم
.)٥ ص( .»دوب دهاوخ رادروخرب

فتهافته و آخرين پيشرى رع فن�آورضواغ موها به سرشى»، بارطى اين دهه، مضامين «مديريت آموز
سى در مدارات شبكه�سازايا و مخاطرد مزه در مورا از مناظرفت رشى در حال پيشرعات آموزضوو مو

فه�اىفتهاى حردن پيشراهم�آورى و فرامبر ١٩٩٦)، تا خريد فن�آورب در آنها (نوو ايجاد صفحات و
ده است.ى كرسى (فوريه ١٩٩٩) پيگيرنامه�ى درى با برامبر ١٩٩٧)، تا تلفيق فن�آوراى معلمان (نوبر

ح استال هنوز مطـرلتى، اين سؤس دوتباطات «در خط» در مدارايانه�هـا و ارد اهميت رجوبا و
نه كه مقاله تامضعيت آن است؟» همانگود وش و بهبوى در حال ايجاد تغيير در آموزكه: «آيا فن�آور

نتى اينترگيرنگى بكارد چگونى ما در موره نشان مى�دهد (ص ٤٢)، اطالعات كنوچ در اين شمارمار
نىل كنوان بسيار زياد است. تحواى دانش�آموزى برمينه يادگيرب غنى و معتبر در زاى تأمين تجاربر

اهنداه ادامه خوى در اين رهبر نيز به رASCDاهد داد و اعضاى ا شكل خوس راطالعات، آينده مدار
اهد شد. اضافه خوASCDد گداشت�هاى شصتمين سالگرعه بزرى به مجموهبرداد. اين ر
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