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شىات كمك.آموزدفتر انتشار

ى هـيلك زا ،»هناـوج« ىشهوژپ ـىليـلحت ىشزـومآ ى همان�ـلصف
ىـاه�باتك ناگـدنروآديدپ و نـامجرـتم ،ناگدـنسيون ،ناـرظنـبحاص

ىشزومآ ىاه�باتك ديلوت ثحابم هب دنم�هقالع نادنمشيدنا و ىشزومآ
ىارب ،ريز ىعوضوم ىاه هنيمز رد ار دوخ ىاه هتشون ،دنك�ىم توعد
:دنراد لاسرا ىشزومآ ىاه�باتك ىشخب�ناماس ى هناخريبد

ليـدهـا در تـومطالعات تطبـيـقـى (تـجـربـيـات سـايـر كـشـور. ١
شى)كتاب�هاى آموز

لـيـدتـبـاطـات در تــواع فـنـاورى اطـالعـات و ارد انــو كـاربـر.٢
شىكتاب�هاى آموز

دها و اصول زيباشناسى كتاب�هاىگى�ها، استاندار تبيين ويژ.٣
شىآموز
ترشى مناسب و برصيفى كتاب�هاى آموزفى تو معر.٤
فى نشريات، منابع علمى و بانك اطالعات كتاب�هـاى معر.٥
شى داخل و خارج از كشورآموز
شى مناسبليد كتاب�هاى آموز آسيب�شناسى تو.٦
شى و مخاطب�شناسىسنجى آموز نياز.٧
مينه ىايه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تجربه در ز ار.٨

شى مناسبليد كتاب هاى آموزايند توفر
شـى وفـى طـرح سـامـان�بـخـشـى كـتــاب�هــاى آمــوز مـعــر.٩

فقاتى موسسه�هاى انتشارمؤ
شيابىدارزگيرى و خوديادش�هاى نوين خو تبيين رو.١٠
شىليد كتاب�هاى آموزكت در تو مديريت و مشار.١١
شـيـابـىلـيـد و ارزنامـه�ريـزى، تـودهـاى بـراهـبـر تـبـيـيـن ر.١٢

شىكتاب�هاى آموز
شىليد كتاب�هاى آموز تو`هاى آيندهنما و چشم�انداز دور.١٣
ليددها، اهداف نوين حاكـم بـر تـو تبيين اصـول، رويـكـر.١٤

شى مناسبكتاب�هاى آموز
ط بـه كــتــاب ،دى مـربــومـبـاحـث تـحــلــيــلــى و كــاربــر.١٥

انانى دانش آموزشگاهى و كتابخوكتابخانه هاى آموز

ناوخارف راثآلاسرا



مقالهرس
سيد امير رون �

خداوند متعال را شكر مى�گويم؛ همو كه در تمامى لحظه لحظه�ى زندگى با بندگانش است؛
او كه بى�استعانت و فضلش حركتى و تحولى خيرانديشانه ممكن نيست. او كه در كالم مكتوبش،
تعليم و تربيت را قدر داشته و از قول پيامبر ختمى�مرتبه�اش محمد مصطفى(ص) يادگيرنـده را
برده�ى ياد�دهنده دانسته؛ و زبان را آفريده است كه در عظمت آن همين بس كه آفريـنـش آن را
همپاى آفرينش آسمان�ها و زمين دانسته و اختالف در زبان و رنگ را از نشانه�هـاى خـود (روم/

) و هيچ پيامبرى را نفرستاده١؛ قلم/١-٤) و قلم را وسيله�ى تعليم و به آن قسم خورده (علق/ ٢٢
) و از آن زمان�هاى بد و خلقت كه خداوند رحمان و رحيم پيام٤مگر به زبان مردمش (ابراهيم/ 

خود را از طريق پيامبران در حلقه�ها و عرصه�هاى بيشمار ياددهى و يادگـيـرى بـه پـيـروان خـود
انتقال دادند تا زمانه�ى پيامبر گرامى اسالم(ص) بـا بـحـث در مـسـاجـد و مـدارس و راه�انـدازى
دارالعلم�ها و دارالترجمه�ها و… استعدادها در هر زمينه�اى شكوفا شد تا اينكه نـظـام آمـوزش و

پرورش تجلى يافت.
آموزش و پرورش پيچيده�ترين، دشوارترين، حساس�ترين، مؤثرترين و گسترده�ترين نـهـاد

هاى خام به انسان�هاى فرهنگى اجتماعى به�شمار مى�آيد و ثمره فرايند آن عالوه بر تبديل انسان
مؤمن، عالم و عامل به ارزش�ها و اخالق اسالمى، تأمين نيازهاى نيروى انسانى ماهر و توانا در

 ميليون دانش�آموز١٥سطوح مختلw اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى كشور است. وجود بيشتر از 
 ميليون در هر٤٠٠ عنوان كتاب درسى با تيراژ ١٠٠٠و كادر ادارى و آموزشى، تدوين بيشتر از 

 واحد آموزش دوره�هاى مختلw تحصيلى در سطح كشور؛٦٠٥/١٤٩سال و مديريت و پشتيبانى 
تصميم�گيرى مديران رده�هاى مختلw اين وزارت�خانه را بسيار حساس، مهم و اثرگذار نمـوده
است. بنابراين تصميم�گيرى در چنين دستگاه عظيم و حساسى مستلزم بهره�گيرى از يك نظام
كارآمد و منسجم ارتباطى، آموزش و تربيتى، اطالع�رسانى گزارش�گيرى، نظارت و ارزيـابـى و
به�ويژه پژوهشى است. براساس جهت�گيرى�هاى اساسى در تـوسـعـه آمـوزش و پـرورش بـراى

)،٨٤-٨٨تحقق بخشيدن به اهداف چشم�انداز بيست سالـه و بـرنـامـه�ى پـنـج سـالـه چـهـارم (
راهبردهايى به شرح زير آمده است:

. بهبود مديريت و توسعه�ى منابع انسانى١
. اتخاذ رويكرد پژوهش�محورى٢
. توسعه علمى آموزش و پرورش و ارتقاى كيفيت برنامه�هاى آموزش و پرورش براى تربيت٣

و رشد همه�جانبه و متعادل دانش�آموزان
. استفاده از امكانات و شيوه�هاى متنوع و منعطw در ارايه خدمات آموزشى٤

با توجه به راهكارهاى اشاره شده، مى�توان نتيجه�گيرى كرد كه تربيت دانش�آموز پژوهنده و
متفكر را بدون زيرساخت�هاى الزم مانند منابع غنى و اطالع�رسانى و كتابخانه�اى نمى�توان تصور

رب ىگر چيىارب شىالت
نىاوب�خا كتعناوم



طرح استانداردسازى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى
دبيرخانه سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى

سمت و سوى ناشران
شكوه تقديسيان

٣بازخوانى يك پرونده قديمى ـ
عالء نورى

تفكر درهم تنيدگى و مهارت.هاى يادگيرى از طـريـق بـرنـامـه.ى
درسى و آموزشى

ديويد آكرمن ود.ان.پركينز/ شوراى گزينش و ترجمه�ى متون دفتر انتشارات
كمك�آموزشى

ىا.هتشر نيب ىشزومآ و ىسرد ى.همانرب ىارجا و ىحارط ترورض
ىشزومآ�كمك تاراشتنا رتفد نوتم ى�همجرت و شنيزگ ىاروش /سبوكاج سياه�ىديه

فلسفـه بـراى كـودكـان و نـوجـوانـان (نـكـاتـى دربـاره.ى انـتـشـار
كتاب.هاى آموزشى فلسفه)

 محمدحسين معتمد راد
مطالعه.ى مؤثر

على بيرانوند
بحران كاذب در آموزش علوم

ىشزومآ�كمك تاراشتنا رتفد نوتم ى�همجرت و شنيزگ ىاروش /سكاف سالگاد و سبيگ تيو

خالصه.ى نتايج نظـرسـنـجـى دربـاره.ى شـشـمـيـن جـشـنـواره.ى
كتاب.هاى آموزشى رشد

 كبرى محمودى

بررسى نيازهاى دانش.آموزان دوره.ى آموزش متوسطه.ى كشور
به كتاب.هاى غيردرسى

 فاطمه حدادى
چگونه براى مطالعه و پژوهش در دانش.آموزان عالقه و انگيزه

به.وجود آوريم؟
 روفيا دهقان�منشادى

تسرهف
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كرد. زيرساختى كه تغذيه�كننده معلـم و مـتـعـلـم
است. براساس آمارى كه معاونت برنامه�ريزى و
تـوسـعـه�ى مـديـريـت وزارت آمـوزش و پـرورش

 درصـد٦١/٢٨) منـتـشـر كـرده، فـقـط ١٣٨٥(
آموزشگاه�هـاى دولـتـى در سـطـح كـشـور داراى

٦٠كتابخانه هستند. اين محروميت در بيش از 
٢٥درصد استان�هاى كشـور (بـا نـرخ كـمـتـر از 

درصد آموزشگاه داراى كتابخـانـه) خـودنـمـايـى
مى�كند و بسيار تكان�دهنده است. شايان توجـه
است كه اين آمار فقط ناظر به فضاى كتابخـانـه
است و كيفيت و كميت منابع و امـكـانـات آن�هـا
خود جاى تأمل دارد. توسعـه�ى كـالن كـتـاب و
كتاب�خوان نيازمند رشته كارهاى پيوستـه يـا در
واقع زنجيره�اى از چندين حلقـه بـنـيـادى اسـت.
يك�سوى اين زنجير توليد كـتـاب اسـتـانـدارد و
سوى ديـگـر آن، بـودن انـگـيـزه مـنـاسـب بـراى
كتاب�خوانى است. دسترسى به كتاب استاندارد
از حلقه�هاى مـيـانـى ايـن زنـجـيـر اسـت. شـكـل
پسنديده اين زنجـيـره، ارتـقـاى كـمـى و كـيـفـى
كتاب�هاى آموزش متناسب با نيازهاى گروه�هاى
گوناگون سنـى دانـش�آمـوزان و تـوان خـريـد يـا
امانت گرفتن اين كتاب�ها از سوى آنـان اسـت.
افـزون بـر ايـن، دانـش�آمـوزان بـه شـيــوه�هــاى
گوناگون به خواندن كتاب مناسب تشويق شوند
و در گزينش كتاب براى خوانـدن از راهـنـمـايـى
معلمان و كتابداران آموزش�ديده برخوردار شوند.
در گستره�ى ملى براى اين كـار بـايـد راهـبـردى
سنجيده، اصولى، منسجم و سراسرى پيش�بينى
نمـود. راهـبـردى كـه سـرتـاسـر ايـن زنـجـيـره را

دربر�گيرد و به همه�ى حلقه�هاى آن توجه كند.
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ىزادسرادطرح استان
كتــــاب�هاو نشريــــات
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ªvÝ—œ ÈU¼Åt�U*dÐ

 ªv�“u�¬ œ«u� bO2uð Ë vÝ—œ Èe¹—Åt�U*dÐ bM¹«d� —œ vM¹d�¬Å‰u×ð

 d?Ð b?O0Qð UÐ vÝ—œ ÈU¼Åt�U*dÐ XOHO0 ÈUIð—« Ë bO2uð È«dÐ s¹u* ÈU¼œdJ¹Ë— ÈdOÖ—U0ÅtÐ

ªvK� X¹u¼ kHŠ Ë vM¹œ XOÐdð oOLFð

  œdJ¹Ë— dOOGðvý“u�¬ªv²OÐdð ‡ v~M¼d� œdJ¹Ë— tÐ 

 ªv�“u�¬ œ«u� bO2uð Ë vÝ—œ Èe¹—Åt�U*dÐ bM¹«d� Êœd0 d¹cÄÅX0—UA�

  ‘Ë— dOOGð‘“u�¬ v²MÝÆ‰UF� ÈdOÖœU¹ tÐ 

“« ¨ «b?O2uð s¹« È“UÝœ—«b*U²Ý« eO* Ë v�“u�¬ ÈU¼Å»U²0 bO2uð vA<ÐÅÊU�UÝ ÕdÞ È«dł«

Ë q?š«œ —œ v?²?O?Ðd?ð Ë v�“u�¬ vHO0  ôuB×� bO2uð ÈU²Ý«— —œ ÊU�“UÝ s¹«  U�«b4« tKLł

ÆXÝ« tMO�“ s¹« —œ ÊUÖbM�¹u* Ë Ê«d�U* U¹ Ë v^uBš g<Ð X¹«b¼ Áó¹ËÅtÐ ¨ÊU�“UÝ ÊËdOÐ

åÆXÝ« t²�dÖ  —u^ Áb� œU¹ œdJ¹Ë— ÈU²Ý«— —œ qLF2«—u²Ýœ Ë t�U*ÅsO¹¬ s¹« ÈÅtONð

دسازى كتاب.ها وت و اهداف استاندارم فلسفه، ضرور. مفهو١
شى و تربيتىنشريات آموز

. مفهوم استاندارد١ـ ١
استاندارد در لغت به معناى ايجاد مقياسى براى اندازه�گيرى است. بررسى تعاريw مختلـفـى
كه از استاندارد شده است، نشان مى�دهد كه صاحب�نظران در تعاريw خود بر موارد زير تـأكـيـد

كرده�اند:
 مقياسى براى اندازه�گيرى يك واحد كارى براى انجام خدمات ادارى و صنعتى؛

 ايجاد مالك، هنجار و يا نرمى به منظور مقايسه و محك زدن چيزى، فعاليتى و يا امرى؛
 رعايت يك سلسله از مالك�ها در توليد يك شيئى و اطمينان از كافى بودن آن�ها، تا بتوان

وضعيت آن شىء را مطلوب قلمداد كرد؛
 رسيدن به سطح مطلوب در يك چيز كه مالك�هاى قضاوتى آن را معين مى�كند؛

 تهيه�ى مدركى كه دربرگيرنده�ى قواعد يا ويژگى�هاى خاص براى استفاده�ى عـمـومـى و
مكرر از يك چيز است؛

 ايجاد نظامى مبتنى بر علوم و فنون و تجارب بشرى؛
 رعايت قواعد، اصول و ضوابط با هدف بهبود كيفيت و ارتقاى بهره�ورى؛

 پايه�اى براى مقايسه در قضاوت�ها، ارزيابى�ها و يا اندازه�گيرى�ها؛
و ىگـنهرف ،ىنف ،ىلـمع ،ىملع ىاه�ـتيلاعف رد طاـبضنا ،ماجسنا رـگنايب هك ىمـوهفم  

؛تسا هعماج رد ىشزومآ
 استـانـدارد بـه مـعـنـاى درسـت كـار كـردن اسـت و نـه كـار زيـاد انـجـام دادن [بـخـتـيـارى،

١٣٨٣:١٤٩.[
از مجموعه نظرات فوق مى�توان به اين نتيجه رسيد كه: «استاندارد يا استانداردسازى، رعايت
مجموعه�اى از اصول، قواعد، مالك�ها و هنجارها در فعاليت�هاى علـمـى، فـنـى، فـرهـنـگـى و
آموزشى و تربيتى براساس يك سلسله از تجارب علمى و بشرى با هدف بهبود كيفيت فرايندها و

دسازىاستاندار
عه.اى ازعايت مجمور

اعداصول، قو
 مالك.ها

در فعاليت.هاى
هنگىعلمى، فنى، فر

شى و تربيتىو آموز
است
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توليدات و نيز ارتقاى بهره�ورى است؛ به گونه�اى كه يك فرايند و يا يك وسيله به دفعات مورد
استفاده قرار گيرد.»

. فلسفه.ى استانداردسازى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى١ـ٢
توليد كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى مفيد و مناسب، مستلزم رعـايـت يـك سـلـسـلـه از
شاخص�ها و معيارهاى علمى، فنى، فرهنگى و آموزشى است. تشخيص اين�كـه يـك كـتـاب و
نشريه تا چه اندازه، مالك�ها و معيارهاى موردنظر را رعايت كرده، نيازمند شناسايى و قضـاوت
توسط افراد صاحب�نظر به كمك مجموعه�اى از مالك�ها و شاخص و نيز مقايسه�ى اين آثار بـا
يكديگر است. توليد كتاب�ها و نشريات استاندارد، نه�تنها ناشران را به توليد آثار كيفى�تر تشويق
مى�كند، بلكه مصرف�كنندگان را هدايت خواهد كرد كه چه نوع كتاب�ها و نشريـاتـى را و بـا چـه

ضوابطى توليد و يا براى معرفى انتخاب كنند.
سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى، به�عنوان يك سازمان مسئول دولتى كه مهم�تريـن

 و در راستاى١٣٧٩نقش و بيشترين سهم را در توليد كتاب�هاى آموزشى بر عهده دارد، از سال 
رسالتى كه براى خود قائل بوده است و نيز خط�مشى�هاى اين سازمان، امـر هـدايـت، نـظـارت،
ارزيابى و حمايت از توليدات نويسندگان و ناشران آموزشى را بر عهـده گـرفـت و در ايـن راسـتـا

، به تدوين و تصويب آيين�نامه�ى سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى١٣٧٨نخستين بار در سال 
اقدام كرد. به دنبال تصويب اين آيين�نامه، سازمان پژوهش اقدامات زير را با هدف كيفيت�بخشى

به توليدات آموزشى به انجام رساند:
 تدوين برنامه�هاى ساالنه و پنج ساله در راستاى طرح سامان�بخشـى و كـيـفـيـت�بـخـشـى.١

كتاب�هاى آموزشى؛
تدوين دفترچه�هاى راهنماى تأليw كتاب�هاى آموزشى؛. ٢
 تشكيل گروه�هاى علمى ارزيابى؛.٣
 برگزارى جشنواره�هاى گوناگون با هدف انتخاب كتاب�هاى مناسب و تقدير از مـؤلـفـان،.٤
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تصويرگران و ناشران نمونه؛
 معرفى كتاب�هاى مناسب در پايان كتاب�هاى درسى و انتشار كتاب�نامه�ى رشد..٥

استانداردسازى كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى، مرحله�ى دوم كيفيت�بخشى به فرايندها
و توليدات كتاب�ها و نشريات است. هدف اصلى اين مرحله ترغيب و تشويق ناشران مؤسسات
فرهنگى و مؤلفان به توليد كتاب�ها و نشريات استاندارد يا مطلوب و راهنمايى معلمان، مربيان،

دانش�آموزان و خانواده�ها در جهت استفاده از اين توليدات است.

. ضرورت استانداردسازى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى١ـ٣
هزاره�ى سوم با علومى هم�چون نانوتكنولوژى، بايوتكنولوژى، دنياى مجازى، مخابرات نورى،
اقتصاد دانش، جامعه�ى دانش�محور، جامعه�ى دانايى�محور، دارايى دانش و مديـريـت دانـش،
طلوع كرد و با خود انتظارات استانداردى جديدى را در ابعاد گوناگون به ارمغان آورد. مهم�ترين

فوايد استانداردسازى كتاب�ها و نشريات آموزشى را بايد موارد زير دانست:
. تدوين استانداردهاى پاسخ�گو با هدف سنجش پاسخ�گو؛١
. جهت�دهى به توليدكنندگان كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى با هدف ارتقاى كـيـفـى٢

اين محصوالت؛
. هدايت مصرف�كنندگان (معلمان، دانش�آموزان و خانواده�ها) به استفاده از آثار كيفى؛٣
. ايجاد هم�فكرى بين توليدكنندگان كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى و متـخـصـصـان٤

برنامه�ريزى درسى و تربيتى؛
. كمك به رشد علمى كشور؛٥
. ارائه�ى راه�حل براى برطرف كردن مشكالت مرتبط با وضعيت كتاب�ها و نشريات آموزشى٦

و تربيتى؛
. ايجاد نظم در فعاليت�هاى آموزشى و نظارت بهتر بر فرايندهاى ياددهى و يادگيرى.٧

. اهداف استانداردسازى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى١ـ٤
 هدايت، نظارت و ارزيابى كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى در جهت دست�يابى به سطح

مطلوب (استاندارد) در سطح كشور؛
 بهبود كيفى كتاب�ها و نشريات براساس يك سلسله از شاخص�ها و هنجـارهـاى عـلـمـى،

فنى، هنرى، آموزشى و تربيتى؛
  معرفى كتاب�ها و نشريات استاندارد به معلمان، مربيـان، دانـش�آمـوزان و خـانـواده�هـا از
طريق منابع گوناگون (اطالع�رسانى درخصوص كتاب�هاى آموزشى، مجـالت رشـد، نـشـريـات

رشد و ساير نشريات از طريق سايت�هاى اطالع�رسانى سازمان)؛
 حمايت  از مؤلفان، تصويرگران و ناشران كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى؛

 ايجاد رقابت بين ناشران و مؤلفان در زمينه�ى توليد كتاب�ها و نشريات استاندارد؛
 تشويق ناشران و مؤلفان به توليد كتاب�ها و نشريات استاندارد؛

 حمايت از مصرف�كنندگان كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى؛
 جهت�دهى به منابع انسانى، مالى و فرهنگى

ليد كتاب.هاتو
دو نشريات استاندار

اگان رف.كنندمصر
داهد كرهدايت خو

كه چه نوع كتاب.ها
او نشرياتى ر
انتخاب كنند
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. ساختار تفصيلى تشكيالت استانداردسازى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى١نمودار 

ظايfامل انسانى و شرح وت تشكيالتى، عو چار. ٢

قرآن
مكانيك
برق
مواد
علوم و فنون دريايى
حسابدارى بازرگانى
بهداشت، كودكيارى
كامپيوتر
مديريت خانواده
كشاورزى
علوم ورزشى
علوم تربيتى
الكترونيك
صنايع شيميايى
صنايع فلزى
صنايع چوب و كاغذ
صنايع نساجى
سراميك
نقشه�بردارى
صنايع دستى
نقاشى
نمايش
چاپ دستى
گرافيك
خياطى

شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و
مديركلنشريات آموزشى و تربيتى

معاون كتاب

دبيرخانه�ى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات
آموزشى و تربيتى

ناتسبد شيپ ى�هرود ىملع ى�هتيمك

قصه
شعر

بازى
نقاشى

كاردستى
نمايـش

ـىگدنز ىـاه�تراـهم  وبادآ
فعاليت�هاى علـمـى

زبـان آمـوزشـى
فعاليت�هاى اجمـالـى

ديـن و اخـالق

كميته�ى علمى دوره�ى ابتدايى

دين و اخالق
قرآن

رياضى
علوم

هنر
مطالعات اجتماعى

تربيت�بدنى
زبان فارسى

فعاليت�هاى تربيتى
آداب و مهارت�هاى زندگى

ىليصحت ىيامنهار ى�هرود ىملع ى�هتيمك

دين و اخالق
قرآن

رياضى
عربى

هنر
تعليمات اجتماعى

تاريخ
جغرافيا

علوم
تربيت�بدنى

زبان فارسى
زبان خارجى

حرفه�وفن
فعاليت�هاى زمينى

آداب و مهارت�هاى زندگى
آمادگى دفاعى

ىتراهم و ىرظن هطسوتم ى�هرود ىملع ى�هتيمك

دين و اخالق
رياضى
عربى
زمين�شناسى
زيست�شناسى
زبان و ادبيات فارسى
شيمى
زبان خارجى
فيزيك
شيمى
علوم اجتماعى
اقتصاد
روان�شناسى
كامپيوتر
فلسفه و منطق
تربيت�بدنى
قرآن
آمادگى دفاعى
هنر
جغرافيا
علوم تربيتى
علوم اجتـمـاعـى

ـىگـدنز ىاه�ترـاـهم  وبادآ
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. مديركل٢-١
 سياست�گذارى براساس اهداف راهبردى شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات.٢-١-١

آموزشى و تربيتى
 نظارت كلى بر روند اجراى طرح استانداردسازى كتاب�ها و نشريات آموزشى.٢-١-٢

. معاون كتاب٢-٢
نظارت بر اجراى راهبردهاى شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات آموزشى و. ٢-٢-١

تربيتى
 برنامه�ريزى براى استانداردسازى كتاب�ها و نشريات آموزشى.٢-٢-٢
نظارت بر عملكرد كميته�هاى ارزيابى كتاب�ها و نشريات آموزشى (پيش�دبستان،. ٢-٢-٣

دبستان، راهنمايى و متوسطه)
 نظارت بر عملكرد دبيرخانه�ى اجرايى طرح سامان�بخـشـى كـتـاب�هـا و نـشـريـات.٢-٢-٤

آموزشى و تربيتى
تأييد قراردادها و ارائه�ى گزارش�هاى فصل به مديركل و نظارت بر رونـد اجـراى. ٢-٢-٥
طرح

. دبيرخانه.ى سامان.بخشى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى٢-٣
 پى�گيرى مصوبات شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نـشـريـات آمـوزشـى و. هدف:٢-٣-١

تربيتى
٢-٣-٢:fشرح وظاي .

ـ اجراى سياست�هاى شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى و برنامه�ريزى
در جهت هدايت و تشويق ناشران و مؤلفان

ـ تدوين برنامه�ى كارى ساالنه
ـ انتخاب و معرفى اعضاى كارى كميته�هاى چهارگانه�ى علمـى ـ تـخـصـصـى در دوره�هـاى

پيش�دبستانى، ابتدايى، راهنمايى و متوسطه و كميته�هاى داورى آثار
ـ ايجاد هماهنگى در فعاليت�هاى كارى كميته�هاى علمى ـ تخصصى و كميـتـه�هـاى داورى

آثار
ـ پى�گيرى و تنظيم آيين�نامه�هاى اجراى شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات آموزشى و

تربيتى
ـ پى�گيرى و تنظيم آيين�نامه�هاى اجرايى گـروه�هـاى چـهـارگـانـه�ى عـلـمـى ـ تـخـصـصـى و

كميته�هاى داورى آثار
ـ انتخاب و معرفى همكاران علمى به معاون كتاب

ـ برنامه�ريزى در جهت توليد و تصويب راهنماهاى توليد كتاب�ها و نشريات آموزشى
ـ پى�گيرى توليد راهنماهاى توليد كتاب�هاى آموزشى و فصل�نامه�ى جوانه براى نـاشـران و

پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى
ـ ارائه�ى گزارش ماهانه به معاون كتاب از روند فعاليت�هاى دبيرخانه اجرايى

دسازىاستاندار
محله.ى دومر

كيفيت.بخشى
ليداتايندها و توبه فر

كتاب.ها و نشريات
است
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،اه�تخادرپ ،دانسا ىناگياب روما ماجنا رب تراظن ـ
رياس و ىرـوضح و ىنفـلت ىاه�ىگنهاـمه ،تالسارم

ىيارجا روما
ـ شناسايـى كـتـاب�هـا و نـشـريـات آمـوزشـى و مـعـرفـى آن�هـا در

كتاب�نامه�ى رشد
ـ به روز كردن اطالعات كتاب�هاى مناسب آموزشى و تربـيـتـى از طـريـق

سايت دفتر
ىاه�شرازگ ى�هـيهت و هنالاس ىـاه�هراونشج ىراـزگرب رد ىگـنهامه ـ

زاين دروم
ـ مشاركت در مطالعات و پژوهش�هاى مربوط به سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات آموزشى و

تربيتى
ـ ايجاد زمينه�ى مشاركت اشخاص حقيقى و حقوقى، انجمن�ها، سازمان�ها و مجامع علـمـى

در جهت كيفيت�بخشى به كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيتى
ـ همكارى در برگزارى كارگاه�هاى آموزشى، نمايشگاه�ها و جشنواره�هاى آموزشى در راستاى

طرح سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات آموزشى

. گروه.هاى علمى چهارگانه (پيش.دبستان، دبستان، راهنمايى و متوسطه)٢-٤
 توليد استاندارد تأليw و ارزيابى كتاب�ها و نـشـريـات آمـوزشـى و تـربـيـتـى. هدف:٢-٤-١

براساس شاخص�هاى استاندارد
بوصم ىاه�ـهمان�نييآ حرش هب ـهتيمك ره ىاـضعا بيكرت :اضعا ـبيكرت .٢-٤-٢

دهاوخ ٧٫١١٫٨٥ خروم ىشزومآ ىاه�باتك ىشخب�ناماس ىاروش ى�هسلج نيمهن و ىس
.دوب

٢-٤-٣:fشرح وظاي .
ـ تعيين و تدوين اصول، ويژگى�ها، استانداردها و شيوه�نامه�هاى توليد كتاب�ها و نـشـريـات
آموزشى و تربيتى با توجه به خط�مشى�ها و سياست�هاى شوراى سامان�بخشى كتاب�ها و نشريات

آموزشى و تربيتى
ـ شناسايى كتاب�هاى آموزشى و تربيتى و نشريات مناسب و مرتبط با راهنماهـاى بـرنـامـه�ى

درسى و ارزيابى آثار
راثآ دييأت و بسانم تايرشن و ىتيبرت و ىشزومآ ىاه�باتك باختنا و ىبايزرا ،ىروآ�عمج ـ

،ىسرد ىاه�باتك ،دشر ى�همان�بـاتك هلمج زا ،ىناسر�عـالطا عبانم رد ىفرعم ىاـرب بوتكم
ىشخب�ناماس تياس و ملعم ىامنهار

ـ معرفى كتاب�ها و نشريات مناسب و برتر آمـوزشـى و تـربـيـتـى از طـريـق مـنـابـع گـونـاگـون
اطالع�رسانى

ـ تهيه�ى برنامه�ى ساالنه�ى كميته�ى علمى و نظارت بر حسن اجراى آن
ـ تدوين و ارائه�ى شيوه�نامه�هاى اجرايى برگزارى جشنواره�ها، نمايشگاه�ها، هـمـايـش�هـا و

كارگاه�هاى آموزشى و تربيتى

مىسى عموبرر
اساس چك ليست بابر

هدف شناخت كتاب
و نشريه.ى مناسب
و كسب حداقل امتياز

تصد صور  در٦٠
دمى.گير
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 گردش كار در  تعيين و معرفى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى استاندارد٢نمودار 

) كـتـاب و نـشـريـه مـنـاسـب٣
(نشان درجه.ى سه استاندارد)

الصاق برچسب اثر مناسب به 
مدت سه سال

 مـعــرفــى در كــتــاب�نــامــه و 
مجالت رشد

معرفى در سايت دفتر 
معرفى در كتاب�هاى درسى 

تنظيم فراخوان

و توافتم ىاه�هناسر قيرط زا ىناسر�عالطا
تاعوبطم و باتك ىاه�هاگشيامن

شناسايى و دريافت آثار

ثبت، كدگذارى و طبقه�بندى

بررسى مقدماتى در گروه كارشناسى

آيا كتاب و
نشريه�ى ارسالى

واجد شرايط
است؟

خير
بايگانى

بلى

بررسى در كميته�هاى علمى
تهيه�ى فهرست

توصيفى براى درج در
منابع اطالع�رسانى

انتخاب
كتاب�ها و
نشريات

استاندارد

) كتاب و نشريه برگزيده (نشان درجه.ى١
يك استاندارد)

رثا رد پاچ روظنم هب درادناتسا ىهاوگ نداد 
 سال٥ الصاق برچسب اثر برگزيده به مدت 
 معرفى در كتاب�نامه و مجالت رشد

 معرفى در سايت دفتر
 معرفى در كتاب�هاى درسى

 خريد كتاب و نشريه براى مدارس

) كتـاب و نـشـريـه تـقـديـرى٢
(نشان درجه.ى دو استاندارد)
 الصاق برچسب اثر تقديرى به

لاس هس تدم
تالجم و همان�باتك رد ىفرعم 

دشر
 معرفى در سايت دفتر

 معرفى در كتاب�هاى درسى

نامزاس ىاه�تسايس هب هجوت اب هراونشج ىارب لاسرا

دسازىايند شناسايى، دريافت، طبقه.بندى و استاندار فر. ٣
شى و تربيتىكتاب.ها و نشريات آموز
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سى تخصصى بابرر
هدف انتخاب  كتاب

گزيده باتقديرى وبر
جه به شاخص.هاىتو

تتر صور.تخصصى
دمى.گير

. فرايند شناسايى و دريافت كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى٣ـ١ 
در اين مرحله، فهرست تمامى آثار ناشران كشور از طريق بانك�هاى اطالعاتـى نـشـريـات و
كتاب رايانه (كتاب نت)، ماه�نامه�ى تخصصى كتاب ماه، كارنامه�ى ساالنه�ى نشر كل كـشـور و
حضور كارشناسان در مركز اطالع�رسانى و مخزن كتاب�خانه�ى كتاب و وزارت ارشاد اسالمى و
يا از طريق روزنامه�ها و فراخوان ساالنه در نمايشگاه�هاى بين�المللى كتاب و نشريات (مطبوعات)
شناسايى، ابتياع، درخواست و جمع�آورى مى�شود و در اختيار واحد دبيرخانه�ى سامـان�بـخـشـى

قرار مى�گيرد.

. مرحله.ى ثبت، كدگذارى و طبقه.بندى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى٣ـ٢
اين مرحله در حقيقت نوعى بررسى اوليه�ى كتاب با هدف تشخيص واجد شرط بودن و يا فاقد
شرط بودن كتاب و يا نشريه به لحاظ آموزشى و تربيتى است. پس از دريافت كتاب و يا نشريه و
ثبت مشخصات آن در رايانه، به كدگذارى و سپس طبقه�بندى آن با توجه به ارتباط آن با حوزه�ى
درسى، رعايت چارچوب كلى كتاب�هاى آموزشى و ارتباط با دوره�ى تحصيلى اقدام مى�شود. در
صورتى�كه كتاب واجد شرايط تشخيص داده شود، براى قضاوت در اختيار كميته�هاى كارشناسى،

كميته�هاى علمى و يا داورى قرار مى�گيرد.

. مرحله.ى قضاوت كارشناسانه و روش.ها و الگوهاى تعيين كتاب.ها و نشـريـات٣ـ٣
آموزشى و تربيتى

در اين مرحله، كتاب يا نشريه براى ارزش�يابى نهايى در اختيار كميته�هاى كـارشـنـاسـى و يـا
كميته�هاى علمى ـ تخصصى قرار مى�گيرد. اين ارزش�يابى طى دو مرحلـه صـورت مـى�گـيـرد:
مرحله�ى اول بررسى عمومى و مرحله�ى دوم بررسى تخصصى. بررسى عمومى بر�اسـاس يـك
فهرست وارسى (چك�ليست) عمومى، با هدف شناخت كتاب و نشريه�ى مناسب و كسب حداقل

درصد و بررسى تخصصى با هدف انتخاب كـتـاب تـقـديـرى و بـرگـزيـده بـا تـوجـه بـه٦٠امتيـاز 
شاخص�هاى تخصصى�تر صورت مى�گيرد. عاملين اين بررسى و يا ارزش�يابـان عـبـارت�انـد از:
معلمان مجرب، كارشناسان برنامه�ريزى درسى، متخصصان موضوعى، تصويرگران آموزشى،
روان�شناسان و صاحب�نظرانى كه در تأليw كتاب�هاى آموزشى و درسـى و يـا تـولـيـد نـشـريـات
آموزشى مشاركت داشته�اند و يا قادر به تشخيص كيفيت يـك كـتـاب آمـوزشـى و ارتـبـاط آن بـا

برنامه�ى درسى بر�اساس شاخص�هاى معين هستند.
قضاوت�هاى كارشناسانه در مورد كتاب آموزشى و تربيتى بر�اساس يك سلسله از شاخص�ها،
از جمله ميزان ارتباط با اهداف برنامه�ى درسى، كيفيت محتوا و نحوه�ى سازمان�دهى محتـوا،
زبان نگارش، روش�هاى ارائه�ى محتوا به شيوه�ى�فعال، شيوه�هاى ارزش�يابى، شاخـص�هـاى
تصويرگرى، ساختار فيزيكى و صورى در دستاوردهاى علـمـى صـورت مـى�گـيـرد. قـضـاوت در
خصوص نشريات عمومى و تخصصى بر�اساس شاخص�هاى فنى�وهنرى، رعـايـت مـالحـظـات
محتوايى و معنايى، رعايت اصول تصويرگرى، قالب�هاى متفاوت در ارائه�ى محتوا، ارتبـاط بـا
مخاطبان وضعيت انتشاراتى و اقتصادى، و برخوردارى از ساختار حرفه�اى صورت مى�گيرد. از
آن�جا كه اين شاخص�ها از حيث اهميت متفاوت هستند، براى هريك امتياز خاصى در نظر گرفته
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شده است. پس از تعيين امتياز توسط ارزش�يابان مختلw، معدل نظـرات ارزش�يـابـان مـبـنـاى
قضاوت در مورد درجه�ى كيفيت كتاب و يا نشريه قرار مى�گيرد.

، شاخص�هاى توليد و ارزش�يابى كتاب�ها و نشريات آموزشـى و تـربـيـتـى و٢و١جدول�هاى
درجه�بندى كيفيت آن�ها را به شيوه�ى رتبه�بندى درصدى نشان مى�دهد.

رتبه.بندى كتاب.هاى آموزشى و تربيتى با توجه به امتياز كسب شده

نامناسبمناسبتقديرىبرگزيده
درصد٥٠كمتر از درصد٦٠-٧٠درصد٧١-٨٠درصد٨١-١٠٠

. شاخص.هاى توليد و ارزش.يابى كتاب.هاى آموزشى.و تربيتى١جدول
حداكثر امتيازفهرست شاخص�هاى توليد و ارزش�يابى بررسى كتاب�هاى آموزشى و تربيتىردي�

١٠تحقق هدف�هاى برنامه�ى درسى١
(ارتباط با اهداف برنامه، توجه به حيطه(هاى اهداف، توجه به منابع اهداف)

٢٥محتواى كتاب و سازمان�دهى آن٢
ارتباط با نيازهاى فرد، نيازهاى جامعه، اعتبار علمى، به(روز بودن محتوا، توجه

به شرايط فرهنگى و ارزش(هاى تربيتى، رعايت اصولى سازمان(دهى محتوا (از
ساده به مشكل، از عينى به ذهنى، نظم منطقى، رشد سنى فراگير)

١٠شيوه�ى نگارش٣
(استفاده از زبان متناسب با محتوا، سادگى و قابل فهم بودن، ويرايش مناسب،

استفاده از جمالت كوتاه)
١٠شيوه�هاى فعال در ارائه�ى محتوا و توجه به خوديادگيرى٤

(برانگيختن انگيزه(ى به(كارگيرى حواس، توجه به فعاليت(هاى ذهنى، درگير كردن
مخاطب)

١٠شيوه�ها و حيطه�هاى متنوع ارزش�يابى٥
(تنوع در شيوه(ها، تنوع در سؤاالت، خالقيت در طرح سؤال، توجه به ارزش(يابى)

١٥ (از حيث تناسب با متن، جذاب بودن و رعايت اصول هنرى)كيفيت تصاوير٦
١٠ (تناسب طرح رو(وپشت جلد، قطع مناسب، صحافى،ساختار فيزيكى و ظاهرى٧

نوع كاغذ، كيفيت صفحه(آرايى، زيباسازى متن، ميزان سفيدخوانى، عنوان(بندى)
١٠ (كاربرد در زندگى، گسترش مرزهاى علم)دستاوردهاى علمى٨

١٠٠جمع امتياز
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منظور از نحوه�ى بيان كتاب�ها و نشريات آموزشى و تربيـتـى اسـتـانـدارد، روش�هـاى تـأيـيـد
استاندارد بودن كتاب و يا نشريه�ى آموزشى است. اين روش�ها شامل دادن گواهى�نامه و الصاق

برچسب درجه�ى استاندارد به كتاب و نشريات آموزشى و تربيتى است.
توليدكنندگان كتاب�ها و نشريات آموزشى در صورتى كه اثر آن�ها به عنوان برگزيده، تقديرى

و مناسب انتخاب شود، مى توانند در معرفى آن به�خوانندگان به�گونه�ى زير عمل كنند:
 چاپ گواهى�نامه�ى استاندارد در كتاب و نشريات آموزشى. كتاب و نشريه برگزيده:٣ـ٤ـ١

و تربيتى از سوى دفتر انتشارات كمك�آموزشى و الصاق برچسب نشان سه ستاره (يا نشان درجه�ى
 سال.٥يك استاندارد) روى طرح جلد كتاب و نشريات به مدت 

. شاخص.هاى توليد و ارزش.يابى نشريات آموزشى و تربيتى٢جدول
حداكثر امتيازفهرست شاخص�هاى توليد و ارزش�يابىردي�

٢٥رعايت مالحظات فنى و هنرى١
(نام نشريه، نامواره، قطع مناسب، صفحه(آرايى، معقول بودن شماره(ى صفحات،

استفاده از تيتر، سوتيتر و ميان(تيتر)
رعايت مالحظات محتوايى و معنايى٢

ارتباط با اهداف برنامه(ى درسى و اهداف آموزش(وپرورش، كاربردى بودن محتوا،
تنوع مطالب، توجه همه(جانبه به مناسبت(ها و رخدادهاى علمى و فرهنگى، توجه
١٥ارزش(هاى دينى و تربيتى، توجه به آموزش مهارت(هاى زندگى، تقويت روحيه(ى
هم(بستگى و همدلى، تقويت روحيه(ى استقالل(طلبى و عزت(نفس، توجه به رشد

تفكر خالق و روحيه(ى جست(وجو، تناسب حجم محتوا، استفاده از زبان مناسب)
رعايت اصول تصويرگرى٣

١٥(تنوع در تصاوير، ارتباط تصوير با متن، كمك به انتقال مفاهيم، جذابيت و زيبايى،
تناسب تصوير با مخاطب و موضوع)

توجه به قالب�هاى متفاوت در ارائه�ى محتوا٤
١٥(سرمقاله، مقاله، خبر، مصاحبه، گزارش، داستان، نقد و بررسى، سرگرمى(هاى علمى،

 توجه به تكنيك(هاى ساختارى، معرفى آثار)
ارتباط با مخاطب٥

١٥(توجه به نظرسنجى از مخاطب، حضور خواننده و مخاطب در متن، ايجاد سركليشه(هاى
مناسب، پاسخ به نامه(ها، معرفى شخصيت(ها، فراهم كردن امكان حضور خواننده

در مقام خبرنگار و يا توليد(كننده(ى محتوا)
مالحظات انتشاراتى و اقتصادى٦

١٠(انتشار منظم، دوره(ى انتشار، شمارگان، كيفيت كاغذ و چاپ، قيمت مناسب)
برخوردارى از ساختار حرفه�اى٧

١٥(داشتن ساختار مطبوعاتى، رعايت حقوق نويسندگان، بازنگرى مداوم، استفاده
از محققان و يا نويسندگان حرفه(اى)

١٠٠جمع

رتبه.بندى نشريات آموزشى و تربيتى با توجه به امتياز كسب شده

نامناسبمناسبتقديرىبرگزيده
درصد٥٠كمتر از درصد٦٠-٧٠درصد٧١-٨٠درصد٨١-١٠٠
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ت.اندش.يابان عبارارز
باز: معلمان مجر

شناسانكار
سىنامه.ريزى دربر

عىضومتخصصان مو
شىان آموزگرتصوير

ان.شناسان رو
انو صاحب.نظر

 الصاق برچسب كتاب و نشريه تقديرى (يا نشان درجه�ى. كتاب و نشريه تقديرى:٣ـ٤ـ٢
دو استانـدارد) روى طـرح جـلـد كـتـاب و نـشـريـه بـه مـدت سـه سـال از سـوى دفـتـر انـتـشـارات

كمك�آموزشى.
 الصاق برچسب كتاب و نشريه مناسب آموزشى و تربيتـى. كتاب و نشريه مناسب:٣ـ٤ـ٣

(يا نشان درجه�ى سه استاندارد) روى طرح جلد كتاب و نشريه به مدت سه سال از سـوى دفـتـر
انتشارات كمك�آموزشى.

. مقاصد نهايى و چگونگى معرفى كتاب.ها و نشريات آموزشى و تربيتى استاندارد٣ ـ٥
مقصد استانداردسازى در اين طرح، مصرف داخلى خواهد بود. مصرف�كنندگان كتـاب�هـا و
نشريات آموزشى و تربيتى كارشناسان كتاب�هاى درسى، معلمان، دانش�آموزان، خـانـواده�هـا،

مديران مدارس و مسئولين تجهيز كتاب�خانه�هاى مدارس خواهند بود.
كتاب�هاى انتخاب شده بر حسب اهميت به روش�هاى زير اطالع�رسانى خواهند شد:

 معرفى در كتاب�هاى درسى، كتاب�هاى راهنماى. كتاب.ها و نشريات برگزيـده:٣ ـ٥ـ١
معلم، رشد جوانه، كتاب�نامه�ى رشد (معرفى توصيفى)، روزنامه�ها، مجالت رشد، نمايشگاه�هاى
كتاب و مطبوعات، سايت دفتر و نيز شركت دادن در جشنواره با توجه به سياست�هاى سازمان.

: معرفى در كتاب�هـاى درسـى، كـتـاب�نـامـه رشـد. كتاب.ها و نشـريـات تـقـديـرى٣ ـ٥ـ٢
توصيفى، مجالت رشد، نمايشگاه�هاى كتاب و مطبوعات، سايت دفتر، و نيـز شـركـت دادن در

جشنواره با توجه به سياست�هاى سازمان.
: معرفى در كتاب�نامه و مجالت رشد، سايت دفـتـر و. كتاب.ها و نشريات مناسـب٣ ـ٥ـ٣

كتاب�هاى درسى.

 منابع

). معاونت١٣٨٢-٨٣ مجموعه مقاالت اولين همايش علمى استاندارد و استانداردسازى در آموزش�وپرورش (.١
برنامه�ريزى و توسعه مديريت وزارت آموزش�وپرورش. انتشارات مدرسه. تهران.

). دفتر انتشارات كمك�آموزشى. تهران.١٣٨٤ طرح سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى (.٢
). استاندارد و استاندارد كردن. مرز آموزش و تحقيقات صنعتى ايران. تهران.١٣٧٩ يگانه، مهرداد (.٣
). آموزش استانداردسازى. انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتى ايران. تهران.١٣٨٣ رياحى، بهروز (.٤
 شيوه�نامه�ى اجرايى شناسايى و ابتياع كتاب�هاى آموزشى طرح سامان�بخشى. دفتر انتشارات كمـك�آمـوزشـى..٥

. تهران.١٣٨٣
آيين�نامه�ى سامان�بخشى كتاب و نشريات آموزشى و تربيتى مصـوب سـومـيـن و چـهـارمـيـن جـلـسـه�ى شـوراى. ٦

). دفتر انتشارات كمك�آموزشى. تهران.٢٥٫٣٫٧٨ و ٢٢٫٢سامان�بخشى 
. تهران.١٣٨٥ كليات طرح توليد و استانداردسازى كتاب�هاى آموزشى. دفتر انتشارات كمك�آموزشى. .٧
.١٣٨٦ .ىشزومآ�كمك تارـاشتنا رتفد .٢٥ ى�هرامش .ىناتسبد�شيپ ىشزـومآ داوم و اه�باتك ىاه�ىگژيو .٨

.نارهت
). تهيه و تنظيم از مديريت امور١٣٨٦ مجموع شرح وظايw پست�هاى سازمانى دفتر انتشارات كمك�آموزشى (.٩

كاركنان و پشتيبانى سازمان. تهران.
). سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى. تهران.١٦٫٤٫٨٥ خط�مشى كيفيت (.١٠
). استاندارد نشريات آموزشى. دفتر انتشارات كمك�آموزشى. تهران.١٣٨٦نمك�دوست تهرانى، حسن (. ١١
). معاونت برنامه�ريزى مجالت رشد، دفتر انتشارات١٣٨٥وزشى و تربيتى دانش�آموزان (. ويژگى�هاى نشريات آم١٢

كمك�آموزشى. تهران.
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 ناشر بود، اما٧٢ كه اولين فراخوان جشنواره صادر شد، تعداد شركت�كنندگان ١٣٧٩سال 
 در آن زمان، سؤال�هاى فـراوانـىً كتاب به دبيرخانه�ى جشنواره رسيـد. احـتـمـاال١٩٠٠تعـداد 

درباره�ى هدف�هاى جشنواره، استانداردهاى كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى، معيارهاى توليد
كتاب و موارد مشابهى كه بتواند كار ناشران را آسان�تر كند، در ذهن آنان وجود داشته است.

نگارنده در شماره�هاى قبل «رشد جوانـه»، بـه چـنـديـن مـورد از نـارسـايـى�هـاى كـتـاب�هـاى
كمك�آموزشى كه به�طور بى�شمار به كالس�هاى درس فرستاده مى�شوند، يا مى�شده�اند، اشاره
كرده�ام؛ مواردى مانند گردآورى سؤال�هاى امتحانى مناطق آموزشى و انتشار آن�ها به صـورت

بر دور مى�كنند، وّكتاب، چاپ كتاب�هاى حل�المسائل كه به�طور كلى دانش�آموز را از تفكر و تد
يا طرح سؤال�هاى كليشه�اى و يكنواخت و تكرارى كه با زمينه�سازى خالقيت و تفكر نقاد جوانان

و نوجوانان مغايرت دارد.
، استانداردهاى كتاب�هاى آموزشى١٣٧٩در بيانيه�ى هيئت داوران اولين جشنواره�ى سال 

مشخص شد كه به سه مورد از آن�ها، به�طور كوتاه اشاره مى�شود:
 تعداد كتاب�هاى تأليفى بايد بيشتر از كتاب�هاى ترجمه�اى باشد.مطالعات اجتماعى: 
 تنوع آثار ناچيز است و نوآورى و خالقيت در آن�ها ديده نمى�شود.تعليم و تربيت دينى: 
 با روح علمى يادگيرى فعال مغايرت دارند.ً كتاب�ها اصوالعلوم تجربى: 

در بيانيه�ى پايانى اولين جشنواره، در حوزه�هاى متفاوت درسى و غير�درسـى، كـارشـنـاسـان،
ناشران را نسبت به ارزش�گذارى كيفى كتاب�ها آگاهى داده�اند كه ذكر جزئيات آن از ظـرفـيـت

اين مقاله خارج است.
١٣٠٨ رسيد كه ١٨٢، تعداد ناشران شركت�كننده بـه ١٣٨٣در چهارمين جشنواره در سال 

 كتاب براى دوره�ى راهنمايى ارسال كرده بودند. در بيانيه�ى١٠١٩كتاب براى دوره�ى ابتدايى و 
 جاى خالى كتاب�هايى كه پرورش مهـارت�هـاىً چنين مى�خوانيم: «ضمنـا١٣٨٣داوران سال 

فرايندى تفكر منطقى و خالق و فعاليت�ها را مورد عنايت قرار دهند، احساس مى�شود كه مى�تواند
مورد توجه مؤلفان و ناشران محترم قرار گيرد.»

 بيانيه، با عنوان «پيشنهاد براى ارتقاى سطح كيفى تألي�wها» چنـيـن مـى�خـوانـيـم:١در بند 
«جمع�آورى مقاله�هاى گوناگون خود و ديگران حول يك موضوع، كار پسـنـديـده�اى اسـت كـه

نگى با�ارزش باشد. در عين حال، بديهى است تأليw كتاب نيازمندُنتيجه�ى آن مى�تواند تهيه�ى ج
نگ مناسب) اسـت. از آنُتمهيد سازمانى ويژه و واحد، هدفمند و پويا (فراتر از تهـيـه�ى يـك ج

مهم�تر، هر تأليw شايسته، فرصت�هايى براى تفكر و عمل خواننده، ايجاد انگيزه براى مراجعه
به منابع اطالعاتى و رويارويى با مسائل تازه و افق�هاى گوناگون فراهم مى�آورد.»

 همين بيانيه با عنوان «مشابهت در توليد و عدم نوآورى»، نظر هيئت�داوران چنـيـن٢در بند 
آمده است: «شباهت بسيار نزديك آثار توليد�شـده، از نـظـر نـوع سـاخـتـار، نـحـوه�ى گـزيـنـش و

 در طبقه�ى كتاب�هـاىًسازمان�دهى محتوا، بهره�گيرى از عناوين و تصاوير يكسان، خـصـوصـا
كمك�درسى، يكى از نكات قابل توجه در بررسى�هاى داورى بوده است. يكى از داليل اين امر،
تمايل پديدآورندگان به انتخاب عناوينى بوده است كه به طور مستقيم معرف مـحـتـواى كـتـاب
باشد و بى�واسطه با مخاطب ارتباط برقرار كند. اين موضوع سبب شـده اسـت، عـنـوان بـعـضـى

 يكسان باشد؛ از جمله عنوان كتاب كار فارسى اول و كتـاب�هـاىً مشابه يا كامالًكتاب�ها نسبتـا

كيفيت باالى
.شدهكتاب.هاى منتشر

انه.ى محكمىپشتو
اى جلببر

اعتماد مشترى
ار استو باز
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كار تا پنجم دبستان كه يكى از عناوين مشترك در كارنامه�ى توليد اكثر نـاشـران آمـوزشـى سـه
سال گذشته است!»

اما در حوزه�ى علوم تجربى، بخشى از نظرات هيئت داوران چنين است: «بجاست كه بـراى
هدر نرفتن سرمايه�ها در نشر، ناشران از هدف�هاى علوم تجربى، و به�طور كلى هدف�هاى آموزش

علوم در دنيا و به تبع آن ايران آگاه باشند.»
 چنين مى�خوانيم: «با توجه به سهم ناچيز توليد (بومى يا تأليw) در برابر مـوج قـوى٥در بند 

واردات (ترجمه)، الزم است توليدكنندگان و ناشران عزيز براى اين موضوع مهم اهميت بسيار
قائل شوند.»

در ادامه نيز توصيه�هاى گروه داوران آمده است: «به ناشران و نويسندگان ارجمند تـوصـيـه
مى�شود: نيازهاى واقعى زندگى مخاطبان، نه نيازهاى امتحانى و… را مركز فعاليت خود قـرار
دهند؛ از تكرار بپرهيزند و روى آوردن به نو را سرلوحه�ى برنامه�هاى كارى خود قرار دهند. زيرا
كه نو را حالوتى است دگر… اهداف برنامه�ى درسى را در نـظـر داشـتـه بـاشـنـد، نـه مـحـتـواى

كتاب�هاى درسى را.»
 مشابهًهمان�طور كه مالحظه مى�شود، پيام داوران به ناشران در سه دوره ى جشنواره، تقريبا

است. آن�ها در هر سه جشنواره، بيانيه�هايى داده�اند كه حاكى از عدم شناخت مؤلفان از هدف�هاى
كتاب كار يا كمك�درسى است. آسان�گرفتن مقوله�ى تأليw يـا كـپـى�كـردن از ايـن طـرف و آن
طرف و آسان�پذيرى ناشران، به هر فرد و شخصى اين امكان را مى�دهد كه كتابى تأليw كنـد.
البته انسان�ها در كار تأليw آزاد و مختارند، اما نهاد آموزش و پرورش به شايستگى�هاى مؤلفان
خالق و خوش�فكر، نيازمند اسـت و در ايـن بـسـتـر، ذهـن�هـاى خـالق فـرصـت نـوآورى دارنـد.
جشنواره�هاى سامان�دهى كتاب�هاى رشد، براى اكثر ناشران سودمند و مفيد بوده�اند. در حـال
حاضر، با توجه به آن�چه در جريان جشنواره�ها و بيانيه�ها و انتخاب�ها گذشته است، تعداد زيادى
از ناشران بايد با نقطه�نظرات آموزش و پرورش آشنا شده باشند، از نويسندگان خود انـتـظـارات

بيشتر داشته باشند و به رشد كيفى توليدات خود اهميت بيشترى بدهند.
به نظر نگارنده، نارسايى�هايى كه هيئت�هاى داورى به آن�ها اشاره كـرده�انـد، فـقـط مـتـوجـه
ناشران با چاپ كتاب�هاى موازى و مشابه نيست. معلمان و مديران مدارس نيز متأسفانه اجازه
مى�دهند، كتاب�هايى با تكلي�wهاى مكانيكى و كليشه�اى، يا به عبارت ديگر «بچه�بنشان»، بـه
كالس�هاى آنان اذن دخول پيدا كند. بسيارى از اوليا، خستگى فرزندانشان را هنگام انجام اين
تكاليw مى�بينند و معترض هستند. تأليw، چاپ، توليد و توزيع اين دسته از كتاب�ها، حلقه�هاى
به�هم پيوسته�اى هستند كه زنجير�وار يكديگر را هدايت مى�كنند و آن�چه چندان به�حساب نمى�آيد،
اتالف وقت و انرژى دانش�آموزانى است كه به جاى گسترش دامنه�ى تفكر و انديشه، مى�بايـد

ساعت�ها قلم بزنند و تكرارى�ها را تكرار كنند.
با نگاه به كتاب�هاى كار بعضى كشورها، تفاوت فاحش كتاب�هاى كار آن�ها با كتاب�هاى مـا

 مشخص مى�شود. بسيارى از كتاب�هاى كار ما، همان كـتـاب�هـاى درسـى هـسـتـنـد كـهًكامـال
رونويسى شده�اند و كمى رنگ و رويشان تغيير كرده است. به نظر مى�رسد كه اين تغييرات نيـز
چندان مطلوب و مثبت نيستند. زيرا تغييرات انجام شده در كتاب�هاى درسى، فـراتـر از انـتـظـار

بوده�اند و جذابيت الزم را براى جذب مخاطب دارند.

انداور
ه.ىدر سه دور

هارجشنو
بيانيه.هايى داده.اند
كه حاكى از
عدم شناخت بعضى

لفاناز مؤ
از هدف.هاى
كتاب كار

سى استيا كمك.در
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ناشرى از يكى از دوستان من خواسته بود، كتابى با مشخصات «ويژه» براى دوره�ى دبستان
تأليw كند و زمان كوتاهى را پيشنهاد كرده بود. دوست من مى�گفت، به او گفتم ايـن كـتـاب بـا
ويژگى�هايى كه توصيw مى�كنيد، غيرممكن است در اين مدت كوتاه تهيه شود. بهتر است شما

 ابتكارى و نو باشند.ًبه من وقت بيشترى بدهيد، تا ايده�هاى تازه�اى را در كتاب بياورم كه كامال
wناشر كه فقط مى�خواست كتابى به دستش برسد تا به�موقع آن را توزيع كند، مخالفت كرد و تألي
ًرا به فردى سپرد كه يك ماهه كتاب را به او تحويل داد. اما دريغ از طرح ويژگى�هايى كه قبـال

 واقعى از جريان توليد كتاب، توسط بعضىًناشر آن�ها را پيشنهاد كرده بود. اين نمونه�اى كامال
ناشران است.

آن�چه ذكر شد، انتظاراتى است كه از اين رويداد مهم و تاريخى در آموزش و پرورش و دفتر
كمك�آموزشى مى�رود. به نظر نگارنده، جشنواره�هـا، از بـا�ارزش�تـريـن مـراسـمـى هـسـتـنـد كـه
مى�توانند، بسيارى از نارسايى�هاى برنامه�ريزى، تدريس، تكلـيـw، يـادگـيـرى و ارزش�يـابـى را
برطرف كنند؛ البته به اين شرط كه هماهنگى كلى بين ناشران و مسئوالن جشنواره به�وجود آيد.
كتاب�هاى كمك�آموزشى اين امكان را دارند كه دانش ساخته شده توسط مدرسه را به محيط
زندگى دانش�آموزان و تجربه�هاى شخصى آنان ارتباط دهند. بسيارى از دانش�آموزان نمى�فهمند
كه چه�طور محتوايى را كه مى�آموزند، با طرح بزرگ�ترى از اشياى محيطشان مـطـابـقـت دارد.
يكى از داليل عمده�اى كه باعث مى�شود، دانش�آموزان آن�چه را كه خوانـده�انـد و مـى�خـوانـنـد
فراموش كنند، آن است كه هرگز از معلومات خود در زندگى استفاده نكرده�اند و بـراى تـجـارب

آنان محيط مناسبى مهيا نبوده است.
)، ما دانش�آموزانى مى�سازيم با «دانش شكستـنـى»١٩٩٢(ديويد پركينز طبق نظريـه�ى 

كه يا بعد از امتحان آن را ديگر به ياد نمى�آورند و يا نمى�دانند چه�وقت و چگونـه از آن اسـتـفـاده
 افرادى فرهيخته و اهل علم و ادب هستند، با شناخت رسالت سنگينىًكنند. ناشران كه معموال

كه در جهت�دهى به فرهنگ مردم بر دوش دارند، بايد بتوانند امكانات بالقوه�ى خود را بـه فـعـل
 در آموزش و پرورش و مراكز دانشگاهى وجود دارند كهًدرآورند. نيروهاى علمى زيادى خصوصا

مى�توانند در اين راستا، تحوالت اساسى در كتاب�هاى كمك�درسى و كمك�آموزشـى بـه�وجـود
آورند و نيم�رخ اين كتاب�ها را به حالتى خود�فعال تغيير دهند. الزمه�ى اين كار برنـامـه�ريـزى بـا

توجه به اهداف آموزش و پرورش و داشتن تشكيالتى فعال و منسجم است.
اب و دنراد هدـهع�هب ار رشن ـتيلوئـسم رپ راك هك دـوب ىنارورس اب ـمنخس ىور رـتشيب هلـاقم نيا رد

ىاه�هراونشج رد نارشان رثكا .دنا�هداتسيا راوتسا و دننك�ىم مرن هجنپ و تسد نآ ى�هديدع تالكشم
نيا .ـتسـاه�هراوـنشج و ـاه�شيـاـمه قنور ـثعاب نـاشروـضح و دنا�هدـرك ـتكرش ـىشـخب�نامـاس
ىهد�ناماس ،طـيحم اب طابترا تـهج رد شرورپ و شزومآ رمتـسم شالت زا ىا�هنومن ،اه�هراـونشج
ـ�ىهدداي رما تفرشيپ و ىلاعت و دشر ًاتياهن و دنور�ىم اه�سالك و سرادم نورد هب هك ىياه�باتك
و ناكدوك راعشا و ىناتساد ىاه�باتك راشتنا اب طابترا رد ات دشاب ىتصرف مراوديما .تسا ىريگداي
.تسا رايسب ىنتفگ ،مه شخب نآ رد هك ميشاب هتشاد ىلماعت زين ناناوجون

 منابع
. ولw، پاتريشيا. مغز و فرايند يادگيرى. تأليw انتشارات مدرسه.١

شش و پرورنهاد آموز
به شايستگى.هاى

لفان خالقمؤ
ش.فكرو خو

مند استنياز
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دىمون.هاى وروسى، كنكور و آزكتاب.هاى كمك.در

«مركز افكارسنجى دانشجويان ايران» (ايسپا)، بر�اساس يك تحقيق ميدانـى اعـالم كـرده
هزار تومان براى٤٨٠، هر كدام به�طور متوسط ١٣٨٣است كه يك�سوم داوطلبان كنكور سال 

٤٧٤نشستن پاى درس استادان فن كنكور پرداخته�اند. اين تعـداد از داوطـلـبـان كـه در حـدود 
ميليون�تومـان٥٢٠ ميلـيـارد و ٢٢٧هزار نفر بوده�اند، چرخش مالى كالس�هاى كـنـكـور را بـه 

].١٣٨٦رسانده�اند» [امين، 
ارقام به�خوبى حكايت از برزخ و دوزخ و بهشتى مى�كنند كه از كنكور و مردودى و قـبـولـى در
دانشگاه براى نوجوان اين مرز�وبوم ساخته شده است. در اين آشفـتـه�بـازار، طـبـيـعـى اسـت كـه
«سفره�ى ارتزاق رندان فرهنگ باز و فرهيخته سوز و حل�المسائل فروش را بـرتـر از هـر شـغـل

].١٣٨٦[فياض�بخش، ٢ديگر بنگريم»
، از كارشناسان باسابقه�ى «دفتر تأليw و برنامه�ريزى كتاب�هاى درسى» اظهارمحمود معافى

مى�دارد، در همه�ى كشورهايى كه كنكور اهميت دارد، توليد چنين كتاب�هايى رواج دارد و مورد
توجه است. ايشان به�عنوان نمونه، كشور هند را مثال مى�زند كه در آن�جا نيز، انبوه كتاب�هـاى
كنكور�مدار، كيw نوجوانان كنكورى را سنگين كرده است. وى راه�حل را «تـقـويـت يـادگـيـرى
با�توجه به هدف�هاى واقعى (نياز بازار)، نه فقط اهداف مطلوب مى�داند.» به بيان ديگر، مى�توان
در برنامه�ى رسمى، دوره�ى آموزش ويژه�اى كه فراگيران را براى آزمون جامعـى چـون كـنـكـور
آماده مى�سازد، تدارك ديد. شايد دوره�ى پيش�دانشگاهى با چنين آرمانى به�وجود آمده باشد، اما

در چرخه�ى عمل، ماهيت ابتدايى خود را از دست داده است!
لاس كي و ىناتسريبد لاس هس تروص�هب ىا�هسردم ديدج رارقتسا زا ههد كي هب كيدزن«

،ناملآ رد ىناتسريبد شزومآ ىاه�ماظن زا دوب ىسابتقا ،ماظن نيا .درذگ�ىم ىهاگشناد�شيپ
هب دورو ى�هناتسآ رد نازومآ�شناد ندرك لابرغ فده ـاب ،اهرايد نآ رد هك سيئوس و شيرتا
ماظن نيا تازاوم هب لاغتشا طيارشً اتعيبط و تسا هدوب راك رازاب هب ناشيا ىنومنهر و هاگشناد
زا سپ رـيخا ى�ههد رد زومآ�ـشناد مادك ،مـنك�ىم لاؤس نـونكا .تسا هـدش مهارف ـىشزومآ

زا ،لاغتشا و راك زكارم لابقتسا اب و ىشزومآ نيرواشم ىيامنهار اب ،ناتسريبد ملپيد نتفرگ
زايپ مه و ميروخب ار بوچ مه دوب رارق رگا ؟تسا هدرك رظن�فرص ىهاگشناد�شيپ رد مان�تبث
هك�ىنامز ات ،رگيد ىوس زا ؟دوب ىهاگشناد�شيپ زا ناتسريبد كيكفت هب ىترورض هچ رگيد ،ار
زا ـهك تسا ىنازومآ�شناد ى�هـعجارم لحم ،ىناور�ـ ىتلـزنم ظاحل هب ىا�هفـرحو�ىنف سرادم
لياوا رد راك رازاب تمس ـهب لابقا و سردوز لاغتشا ىـريگ�تهج ،دنا�هدنـاماو ىرظن سرادم
ىاهروشك رد هك ىزيچ�نامه ًاقيقد ؛دوب دهاوخ فرـاعتمان و لوبقمان ىرما نانچ�مه ،ىناوج
بوسحم ناناوج و ناناوجـون ىارب تلزنم و راختفا هـكلب ،تصرف و سناش اهنت هن ،ـهتفرشيپ
.]نيشيپ[ ».دوش�ىم

 به٨٦وزير علوم، تحقيقات و فناورى اعالم كرده است: «برنامه�ريزى وزارت علوم در كنكور 
)،٨٧گونه�اى بود كه سه�چهارم داوطلبان وارد دانشگاه�هاى كشور شدند. در سال آينده (كنكور 

درصد١٠٠ نفر پذيرفته خواهند شد و تا پايان دولت نهم، ميزان پذيرفته�شدگان به ٩ نفر ١٠از هر 
.]١٣٨٦مى�رسد. يعنى تمامى داوطلبان مى�توانند به دانشگاه بروند» [روزنامه�ى ايران، 

يك اقدام مناسب
اند حمايتمى.تو

از كتاب.هايى باشد
دجوار موكه در باز

شند، مالك.هامى.كو
عايت كنندا رر
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حتى با اين وعده�ها نيز ورق در بازار نشر برنگشته است و آمارهاى اخير نيز هم�چنان از ربودن
گوى سبقت شمارگان و عنوان كتاب�هاى آموزشى منتشر شده توسط كتاب�هاى كنكور حكايت

 وحشتناك�ترى بر سر تصاحب صندلى رشته�هاًدارند. زيرا با حذف كنكور، رقابت جديد و احتماال
و دانشگاه�هاى پرطمطراق پديد خواهد آمد. «به اين ترتيب در حقيقت هيوالى كنكور در جلوه�ى
هيوالى ديگر به�نام رشته�هاى مرغوب خودنمايى خواهد كرد و چيزى عوض نخواهد شد. حذف
كـنـكـور، جـز بـا تـقـويـت كـمـى و كـيـفـى مـدارس فـنـى�وحـرفـه�اى، ايـجـاد اشـتــغــال مــولــد و
سرمايه�گذارى�هاى زيربنايى و تشويق دانش�آموزان به رفتن بـه سـمـت بـازار كـار پـس از احـراز
ديپلم دبيرستان، ميسر نيست و اين هر سه، تنها در سايه�ى شعار گذرا و روزآمـد حـذف كـنـكـور

].١٣٨٦محقق نخواهد شد» [فياض�بخش، 
بحث درباره�ى كتاب�هاى كنكورى را با همين مختصر به پايان مى�بريم؛ تو خود حديث مفصل
بخوان از اين محمل، در يك جمله به نظر مى�رسد، بازار نشر كتاب�هاى كنكورى نشانگان بيمارى
مهلكى است كه نظام آموزشى با آن روبه�روست و منشأ آن بى�توجهى به نيازهاى واقعى جامعـه

در تربيت نيروى كار فنى و حرفه�اى و ايجاد اشتغال مولد و علمى است.

اسوى كنكورسى فركتاب.هاى كمك.در

غول كنكور سايه�ى شوم خود را بر سال�هاى پايين�تر نيز افكنده است. در سال�هاى اخير بـه
روشنى حس مى�شود كه اولياى دانش�آموزان مى�كوشند، از سال�هاى پايين�تر موقعيتى را فراهم
كنند تا فرزندانشان را در مسير موفقيت از ديدگاه رايج كه همان قبـولـى در كـنـكـور اسـت، قـرار
دهند. لذا شيوع فزاينده�ى آزمون�هاى ورودى، مسابقه�هاى كتبى و آزمون�هاى ادوارى با نام�هاى
متفاوت را شاهد هستيم. مدرسه�هاى دولتى و غيرانتفاعى در طول سال چندين�بار آزمون�هـاى
جامع برگزار مى�كنند، كارنامه�هايى به سبك كنكور ارائه مى�دهند و… گسترش آزمون�هايى به
سبك كنكور در سال�هاى پايين�تر، به دنبال خود كتاب�هايى را مى�طلبد كه فراگيران را آماده�ى
اين�گونه آزمون�ها كنند. بنابراين تعجب ندارد كه شاهد افزايش عنوان و شمارگان اين كتاب�ها

در بازار نشر هستيم.
 كه مسئول بازنگرى كتاب�هاى رياضى دوره�ى ابتدايى و راهنـمـايـى «دفـتـرخسرو داودى

برنامه�ريزى و تأليw كتب درسى» بوده است، نوع ارزش�يابى حاكم در نظام آموزشى را مهم�ترين
عامل فروش كتاب�هاى غيرمناسب مى�داند. «كتاب�هايى فروش زياد دارند كه به دانش�آموزان

 در امتحانات نهايى، موفق شونـد» [خـيـرى،ًكمك كنند، در اين�گونه ارزش�يابى�هـايـى، مـثـال
]. وجود چنين ارزش�يابى�هـايـى خـطـرى بـزرگ مـحـسـوب مـى�شـود كـه سـال�هـاسـت،١٣٨٦

كارشناسان دلسوز آموزش�وپرورش حاكميت آن را بر نظـام آمـوزش و بـرنـامـه�ى درسـى بـاعـث
 درمرتضى خلخالىاختالالت فراوان روانى و رفتارى دانسته�اند. براى مثال، به نوشـتـارى از 

 منتشر شده است: «غول نـظـام امـتـحـان و١٣٧٥اين زمينه اشاره مى�كنيـم كـه در آبـان سـال 
ارزشيابى�هاى سنتى هم�چنان بر نظام آمـوزشـى سـايـه افـكـنـده اسـت و بـا اغـلـب نـوآورى�هـاى

 انحصارى بر حجم عظيم دانشًبرنامه�ريزى درسى به مقابله مى�پردازد. تأكيد بيش از حد و تقريبا
ًمحض، دانشى كه بنا به ماهيت، يادگيرى آن پس از پشت�سر گذاشتن جلسه�ى امتحان غـالـبـا

دن پايگاهاهم كرفر
نتىاينتر

و بايگانى.هاى
سدر دستر

مسانه.هاى الزاز ر
ليد كتاباى توبر

اند يكى ديگر ازمى.تو
كتاه.هاى جلب مشارر

باشد
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فراموش مى�شود و به مرور زمان به سرعت كهنه مى�گردد، بـه�طـور فـزايـنـده�اى هـمـه�ى ابـعـاد
نهادهاى آموزشى و ارزش�يابى و حتى زندگى دانش�آموزان را تـحـت�الـشـعـاع خـود قـرار داده و
مى�دهد. دانش�آموزان و اولياى آن�ها… با دلهره و اضطراب، وقت و زندگى و دار�وندار خود را
براى شركت در انواع مسابقه�هاى دومانند و كسب هرچه بيشتر دانش�نـظـرى الزم بـراى عـبـور
موفقيت�آميز از موانع آزمون�هاى گوناگون صرف مى�كنند. چه بسا كه اين�گونه اضـطـراب�هـا و
هيجان�ها در سنين كودكى و نوجوانى، زمينه�ساز پيدايش اختالالت رفتارى و روانى در بـخـش

قابل�توجهى از جوانان در مراحل بعدى مى�شوند»
، كارشناس مسئول گروه زيست�شنـاسـى دفـتـرحسين الونـدىدر گفت�وگويى غيررسـمـى، 

برنامه�ريزى و تأليw كتب درسى، علت افزايش عنوان و شمارگان كتاب�هاى كـمـك�درسـى در
رشته�هاى علوم تجربى را چنين برمى�شمارد:

 اين رشته�ها در كنكور بيشتر مورد توجه هستند و انتظار از اين رشته�ها در كنـكـور بـيـشـتـر
است.

 اگر روش آموزش و ارزش�يابى درست هم باشد، باز هم به دليل ماهيت علم و پيچيـدگـى
اين رشته�ها به تجزيه�وتحليل بيشترى نياز است. بنابراين طبيعى است كه در پاسخ�گويى به اين
نياز، شاهد كتاب�هاى بيشترى در اين زمينه باشيم. چگالى موضوع�ها در رشته�هاى علوم تجربى

 نياز بيشترى به تمرين، تبعيت، ترميم و غنى�سازى آموخته�ها درًو رياضى بيشتر است. و معموال
اين موضوع�ها احساس مى�شود.

به�نظر مى�رسد كه داليل فوق، فرضيه�هاى درستى براى بيان علت افزايش عنوان و شمارگان
كتاب�هاى درسى رشته�هاى علوم تجربى در دوره�هاى دانشگاهى هستند؛ به�ويژه آن�كه بر تنوع
رشته�ها و فراوانى دانشجويان در سال�هاى اخير افزوده شده است و احسـاس مـى�كـنـيـم، تـب
كنكور از ورود به دانشگاه به ورود به مراحل باالتر و ادامه�ى تحصيل و دريافت مـدارك بـاالتـر

دانشگاهى رسيده است.
 اين كتاب�ها محتواى تـكـرارىًتوليد كتاب�هايى از اين دست، ساده و�آسان است. مـعـمـوال

دارند و يك موضوع يا هدف آموزشى را با اسم�هاى متفاوت و مدل�هاى گوناگون عرضه مى�كنند،
اما ماهيت و محتوا يكسان است. از سوى ديگر، تقاضاى زياد براى اين كتاب�ها، بـا تـوجـه بـه
استقبال فراگيرندگان و خانواده�هاى ايشان موجب شده است كه ناشران به انتشـار ايـن قـبـيـل

كتاب�ها رو آورند.
زا شيب تسا نكـمم دلج رازه�هس اي ود ناگرامش ـاب ىلومعم ىملع باـتك كي هك�ىلاح رد

لثم ىسرد�كـمك باتك كي هك تشاد نانيمطا ناوت�ىم ،دنامب ـىقاب رشان رابنا رد لاس كي
فرـصم هب ىنـاسآ هب ىلـيصحت لـاس رد هك تسا ىفـرصم ىالاك كي ـwيلـكت و نيرمت ـرتفد
.دسر�ىم

نادنم�هقالع رگيد و ناناوجون روضح اب ىتسشن ،»باتك ىللملا�نيب هاگشيامن« نيمتسيب رد
،ـتـسشن ـنيا رد .دش راـزگرب نآ ـهب طوبـرم ىـاه�باـتك و ىبـرجت مـولع سرد ـىسررب ىاـرب

هك ـىبرجت موـلع باتك زا ار دوخ تاـرطاخ ىيادـتبا دشر ى�هلـجم ريبدرس ،ـرفدجم.ىـضترم
لاس٤٤ دودح ىزيچ ،ميدناوخ�ىم ام هك ىمولع باتك« :دنك�ىم لقن نينچ تسا هدناوخ�ىم
مه اه�ملعم .تشاد لاؤس هلسلس كي ،لصف ره رخآ رد باتك نيا .دوب هدش سيردت روشك رد

االترين حمايتو
از كتاب.هاى مناسب

شىكمك آموز
دننهادينه.كر

د جديدرويكر
ش.هاىجه به روو تو

گيرىياددهى ـ ياد
است
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رد ات دنراپسب ـرطاخ�هب ار اه�نآ هك دنداد�ىم نازومآ�شناد هب باوج و لاؤس ىدادعت ناشدوخ
تسا لاس تشه�تفه نونكا .دنريگب هرمن و دنروايب ذغاك ىور ،ناحتما مان�هب ىدوعوم زور
كتاب�ها تغيير اساسى داشته�اند و رويكردى جديد در اين كتاب�ها مشاهده مى�شود.» هك

، از نويسندگان كتاب�هاى عـلـوم تـجـربـى، در تـوضـيـح ايـن رويـكـرد بـيـانمحمـود امـانـى
 مى�گفتند علوم بخوانيد، ولى االن مى�دانيم كه علوم را بايد بياموزيـم؛ يـعـنـى بـاًمى�كند:«قبـال

كارهاى متفاوت كه يكى از آن�ها هم مى�تواند مطالعه باشد، مفاهيم را ياد بگيريم.» وى ويژگى�
كتاب�هاى آموزشى مناسب براى علوم را چنين ذكر مى�كند: «در اين كتاب�ها سعى شده است،
طى آموزش�هاى گوناگون، دانش�آموز مفاهيم را به گونه�اى ياد بگيرد كه بتواند در جاهاى ديگر
نيز به كار ببرد و اين فقط وقتى امكان دارد كه يك مفهوم را خوب ياد گرفته باشـد. بـنـابـرايـن،
كتاب ها سرشار از يادگيرى فعال هستند؛ يعنى دانش�آموزان براى درك مفاهيم بايـد آزمـايـش

 موضوعات متفاوت را ياد بگيـرنـد.»ًكنند، مشاهده و تحقيق داشته باشند، فكر كننـد و نـهـايـتـا
].١٣٨٦[خيرى، 

با اين گفتار مى�خواهم بار ديگر اين فرضيه را يادآور شوم كه: افزايش عـنـوان و شـمـارگـان
كتاب�هاى كمك�درسى مذكور مى�تواند به اين داليل باشد:

. فاصله�ى معنادارى بين برنامه�ى قصد شده و برنامه ى اجرا شده وجود دارد. زيرا هنوز هم١
بسيارى از معلمان براى كتاب�هاى جديد، سؤال و جواب به دانـش�آمـوزان مـى�دهـنـد تـا در روز
موعود امتحان روى كاغذ بياورند و نمره بگيرند. بنابراين، بازار كتاب�هاى حاوى ايـن سـؤال و
جواب�ها، در روزگار بى�حوصلگى دانش�آموزان براى نوشتن از يك�سو، و تسهيالت نشر از سوى

ديگر، داغ داغ است.
. توليد كتاب�هاى مناسب توصيw شده، صرف وقت و كار جدى توسط مؤلw را مى�طلبد و٢



٢٥
٧٨٣١ بهار و تابستان

≤≤/≤≥

به دليل خصوصيات اين نوع كتاب�ها، مستلزم كار ويژه�ى نشر نيز هسـت كـه در بـازار مـوجـود،
رغبت چندانى براى آن وجود ندارد.

. گاه گفته مى�شود الزم است، مسئوالن آموزشى از اين كتاب�ها حمايت كنند. البـتـه ايـن٣
امرى الزم و مناسب است، ليك بايد توجه داشت كه واالترين حمايت از كـتـاب�هـاى مـنـاسـب
كمك آموزشى، نهادينه�كردن رويكرد جديد و توجه به روش�هاى نويـن ارزش�يـابـى و تـدريـس
(ياددهى ـ يادگيرى) است. زيرا با نهادينه�شـدن رويـكـرد جـديـد بـديـهـى اسـت، خـيـل عـظـيـم
فراگيرندگان و اولياى ايشان به كتاب�هايى كه با اين رويكرد مطابقت داشته باشند، روى خواهند

آورد.
در مجموع، بايد از تالش�هاى در خور جشنواره براى نهادينه كردن رويكرد جديد به كتاب�هاى

، توانستـه١٣٧٩آموزشى تقدير و تشكر كرد. زيرا جشنواره، از زبان شكل�گيرى خـود در سـال 
است آثار و كتاب�هاى مناسب را شناسايى و معرفى كند، با توليد سنـدهـاى مـتـفـاوت در مـسـيـر
استانداردسازى توليد منابع و كتاب�هاى آموزشى گام بردارد، و در حد توان نيز از توليدكنندگان

اين�گونه آثار حمايت و قدردانى كند.
آن�چه مى�تواند تالش�هاى هفت�ساله�ى جشنواره را درخشش بيشترى بخشد، كوشش براى
جلب مساعدت و هماهنگى الزم در ميان سياست�گـذاران عـرصـه�ى كـتـاب و جـلـب مـشـاركـت
توليدكنندگان و توجه به نيازهاى مصرف�كنندگان است. در ادامه، با بيان راهـكـارهـايـى بـراى

تحقق موارد ذكر شده، اين مقاله را به پايان مى�بريم:

: عالوه بر نـهـاد رسـمـى. هماهنگى در سـيـاسـت.گـذارى بـراى كـتـاب.هـاى آمـوزشـى١
آموزش�وپرورش، ارگان�هاى متعددى وجود دارند كه به ترويـج و اشـاعـه�ى كـتـاب در مـدارس
مى�پردازند، كتاب�هاى برگزيده را انتخاب مى�كنند و به نوعى جشنواره�هاى گوناگون كتاب را در
wخود رقم مى�زنند. كتاب�هايى كه اين ارگان�هاى مختل wمجموعه�ى فهرست خدمات و وظاي

انتخاب، ترويج و تبليغ مى�كنند، از ويژگى�هاى يكسانى برخوردار نيستند.
خوش�بختانه،دفتر سامان�بخشى كتاب�هاى آموزشى، متولى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى

سند در خور توجه را به عنوان «راهنماى توليد كتاب آموزشـى» فـراهـم آورده٢٠رشد، بيش از 
است كه به تبيين مالك�هاى كتاب�هاى مناسب در حوزه�هاى متفاوت درسى اختصاص دارنـد.
ضرورى است اين سندها به ديگر ارگان�ها به�خوبى معرفى شوند و به معيار قابـل قـبـولـى بـراى
انتخاب كتاب�هاى آموزشى تبديل گردند. در سال�هاى اخير، شهردارى تـهـران نـيـز بـه تـوزيـع
كتاب�هاى آموزشى دست زده است. هماهنگى مجموعه�ى اين نهادهـا مـى�تـوانـد مـالك�هـاى

كتاب�هاى مناسب را تثبيت كند.
جشنواره مى�تواند با ارتقاى اعتبار و روايى مجموعه�ى فعاليت�هاى خود، جايگاه خود را به�عنوان
نهادى مورد قبول همگان تثبيت �كند. در اين راستا، استفاده از كارشناسان برجسته�ى هر رشته
براى داورى ـ�ارائه�ى مالك�هاى عينى رعايت شده در كتاب�هاى برگزيده�ـ توليـد نـمـونـه�هـا و
الگوهايى با رعايت مالك�ها، فراهم آوردن تسهيالت توليد كتاب�هاى مناسب و… مى�توانـنـد

راهكارهايى مناسب باشند.

انده مى.توارجشنو
تقاى اعتباربا ار

د، و فعاليت.هاى خو
اد رجايگاه خو

ان نهادىبه.عنو
د قبول همگانمور

تثبيت .كند
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: عالوه بر تمهيد سازمانى براى توليد كتاب�هاى مناسب،. جلب مشاركت توليدكنندگان٢
حمايت عام از توليدهاى مناسب مى�تواند، جلب مشاركت توليدكنندگان را موجب شود. بديهى
است كه اين حمايت به معناى استفـاده از رانـت�هـا يـا امـكـانـات خـاص بـراى دايـره�ى مـحـدود
توليدكنندگان مرتبط نيست. فراهم�آورى شبكه�ى توزيع سريع و ارزان كتاب�هاى مناسب، معرفى
به روز و به�هنگام كتاب�ها در مدارس و رسانه�هاى عمومى، برگزارى نمايشگاه�ها و… را مى�توان
نمونه�هايى از راهكارهاى جلب مشاركت توليدكنندگان قلمداد كرد. فراهم كردن پايگاه اينترنتى
و بايگانى�هاى در دسترس از رسانه�هاى الزم براى توليد كتاب، از قبيل عـكـس، آمـار، نـمـودار

و… مى�تواند يكى ديگر از راه�هاى جلب مشاركت باشد.

عد، يك اقدام مناسب مى�تواند حمايـت ازُ در اين ب. توجه به نيازهاى مصرف.كنندگـان:٣
كتاب�هايى باشد كه در بازار موجود مى�كوشند، مالك�ها را رعايت كنند. يعنى با خـواسـت�هـاى
عاجل مخاطبان هماهنگى دارند و در عين حال، از مالك�هاى كتاب آموزشى خوب هـم غـافـل
نبوده�اند. براى مثال، كتابى كه مجموعه�اى از تست�هاى كنكور را طبقه�بندى و ارائه مى�كنـد و

براى پاسخ روش�هاى فعال را برمى�گزيند، مى�تواند كتاب قابل�قبولى باشد.
اقدام ديگر براى توجه به نيازهاى مصـرف�كـنـنـدگـان، آگـاهـى دادن بـه مـعـلـمـان، والـديـن
فراگيرندگان و خود ايشان در راستاى رويكرد جديد است. به اين منظور، استفاده از برنامه�هاى
جذاب تلويزيونى و فرصت�هاى ديگر رسانه�ها (مطبوعـات، ايـنـتـرنـت، سـى�دى و…) تـوصـيـه
مى�شود. اين اقدام مى�تواند، نيازهاى موجود را به سمت نيازهاى مطلوب هدايت كند. معرفى
امتيازها و ويژگى�هاى كتاب�هاى مطلوب و بيان اين�كه چگونه اين كتاب�ها فرايند يادگيرى را

تسهيل مى كنند، گام مهمى براى جهت�دهى به نيازهاى مصرف�كنندگان است.

 منابع

مرداد٫٢٠ ١٢٩). «چاه نفت چهارگزينه�اى». همشهرى جوان. شمـاره�ى ١٣٨٦ امين، محسن(.١
١٣٨٦.

). «مكتوب هفته ـ محشر كنكور، بـرزخ انـتـظـار». روزنـامـه�ى١٣٨٦ فياض�بخش، محمـدعـلـى (.٢
.٢٣٩٥١. شماره�ى ١٣٨٦تير ١٤اطالعات. پنج�شنبه 

.١٣٨٦ مهرماه ١٧. سه�شنبه ٣٧٥٦ روزنامه�ى ايران. سال سيزدهم. شماره�ى .٣
). «گزارش دو نشست علمى و آموزشى در سراى اهل قلم». كتاب هفته.١٣٨٦خيرى، مهستى (. ٤

.١٣٨٦ارديبهشت ٢٢. شنبه ٨٠شماره�ى 
). نقدى بر نظام امتحانى و سنجش يادگيرى�هاى دانش�آموزان در ايران.١٣٧٥خلخالى، مرتضى (. ٥

.١٣٧٥. آبان ٣انتشارات پژوهشكده�ى تعليم�وتربيت. نشريه�ى شماره�ى
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ت�هاىگى و مهارهم�تنيد تفكر در
نامه�ىگيرى از طريق برياد
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مسوگاه مرديد
 آن�چه كه در وهله�ى اول در ديدگاه مرسوم ديده مى�شود، تفاوت نگرش�ها در ارتباط با غلبه�ى

مهارت�ها و محتوا در دوره�هاى ابتدايى و متوسطه است.
 (خواندن، نوشـتـن و٣R، تدريس مهارت�ها غلبه دارد؛ يعنـى تـدريـس  دوره.ى ابتدايـى در

حساب كردن). در حالى كه حوزه�هاى محتوايى چون علوم و مطالعات اجتماعى، به ميزان كمترى
مورد توجه هستند (ساعات كمترى را به خود اختصاص داده�اند ـ مترجم). آمـوزش مـهـارت�هـا

 همه�ى تالش�هاى آموزشى غرق در آن مى�شوند. از اين�رو سمـت وًآن�قدر نافذ است كه تقريبا
سوى متون اساسى خواندنى، درگير كردن دانش�آموزان در مهارت�هاى خواندن و مهارت ادبى
است. مطالعات اجتماعى نيز بر مهارت�هاى نقشه�خوانى تأكيد دارند. گرچه دست�يابى به سطوح
باالى تفكر نيز مورد توجه است، اما جانب�دارى از محتوا چندان مورد تأكيد نيست. زيرا اعتقاد
بر اين است كه از طريق تمركز بر «مهارت�ها»، دانش�آموزان از حجم انبوهـى از مـحـتـوا طـى
سال�هايى كه پيش رو دارند، به�تدريج آگاهى پيدا مى�كنند. طرح�هاى آموزشى در زمينه�ى آموزش

 به صورت تلفيقىًخواندن و مهارت�هاى نوشتن در سراسر برنامه�ى درسى دوره�ى ابتدايى، عموما
هستند.

، محتواى موضوعات درسى غـلـبـه دارد و تـصـور غـالـب آن اسـت كـه دوره.ى متوسـطـه در
 مهارت�هاى پايه را ياد گرفته�اند. براى دانش�آموزانى كه مهارت كافى به�دستًدانش�آموزان تقريبا

 آموزش�هـاىًنياورده�اند، آموزش جبرانى برگزار مـى�شـود. در درس زبـان انـگـلـيـسـى، عـمـدتـا
پيشرفته�تر در خواندن و نوشتن غلبه دارد. در اين درس، دانـش�آمـوزان در خـوانـدن و نـوشـتـن

متون ادبى، تمرين بيشترى مى�كنند تا از سواد ادبى، برخوردار شوند.
 مورد اعتراض قرار مى گيرند،ً برنامه�هاى خواندن و نوشتن در ساير حوزه�هاى درسى، غالبا

زيرا اعتقاد بر اين است كه موجب قربانى شدن محتواى ساير درس�ها مى�شود. تلفيق طرح�هايى
كه دست�يابى به تفكر در سطوح باال را توصيه مى�كنند، به�ويژه در متون درسى كه به�طور طبيعى
از پيچيدگى عقالنى برخوردارند، مانند متون علمى دانشگاهى، ممكـن اسـت كـه از ارزش ايـن

درس�ها به لحاظ آموزش و يادگيرى بكاهد.

د آينده.نگراهبر ر
 در اين مفهوم، «برنامه�ى درسى» در همه�ى كالس�هاى درس دو سطح را شامل مى�شود:

برنامه�ى درسى و فرابرنامه�ى درسى.
 شامل محتواى معين و مفاهيم خاصى است. آگاهى درباره�ى جهان، براىبرنامه.ى درسى 

همه�ى دانش�آموزان امرى حياتى و مهم محسوب مى�شود؛ حتى آن�هايى كـه در كـالس�هـاى
ابتدايى تحصيل مى�كنند. پس به هيچ وجه نمى�توان تحت عنوان مهارت�هاى اساسى آن�ها را

 موضوعات و ايده�هاى مهمى را مطرح مى�كند و آمـوزشًكنار گذاشت. برنامه�ى درسى معموال
آن، امكان تحصيل اين ايده�ها را براى كودكانى فراهم سازد كه در سنين و مراحل متفاوتى از

رشد و درجاتى متفاوت از زمينه�هاى گوناگون دانش هستند.
 صرف�نظر از زمانى كه محور اصلى آموزش «كشw كردن» است، به ادبيات و نه «خواندن»،
به عنوان موضوعى درسى نگاه مى�شود، موضوعات آموزشى درسى گوناگون، با توجه به توانايى

ه.ى ابتدايىدور در
ت.ها تدريس مهار

د غلبه دار
يعنى تدريس
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دانش�آموزان براى بسط تجربه�ى آن�ها، انتخاب مى�شوند. برنامه�ى درسى دوره�ى متوسطه بر
محور محتواى مرسوم تدوين مى�شود و گاه دو يا چند موضوع درسى با يكديگر و به روشى كه در

قسمت قبل بدان اشاره شد، با يكديگر مرتبط مى�شوند.
، شامل مهارت�هاى يادگيرى و راهبردهايى است كه در مـوارد زيـر بـهفرابرنامه.ى درسـى 

دانش�آموزان كمك مى�كند:
 ١. آشنايى با محتواى برنامه�ى درسى كه بايد آموخته شود.

 ٢. رشد ظرفيت براى تفكر و يادگيرى مستقل.
 براى دانش�آموزان همه�ى كالس�ها و همه�ى معلمان، صرف�نـظـر ازفرابرنامه.ى درسـى 

حوزه�ى كارى آن�ها، الزم است با برنامه�ى درسى تلفيق مى�شود تا از يك طرف، مهارت�هايى را
كه در برنامه�ى هفتگى انتخاب و آموزش داده مى�شوند، تقويت كند و از سوى ديگر، ارتباطات
موضوعات درسى را براى دانش�آموزان روشن سازد. فرابرنامه�ى درسى، در تلفيق با موضوعات
درسى، شباهت�ها و تفاوت�ها را برجسته كند. براى معلمان دوره�ى متوسطه، فرابرنامه�ى درسى
ابزارى است كه توالى مهارت�هاى يادگيرى با توالى محتوا در هر موضوع درسى را جفت و جور

مى�كند.

سىنامه.ى درابرت.ها در فر مهار
 شايد مهم�ترين سؤال درباره�ى فرابرنـامـه�ى درسـى، سـؤال دربـاره�ى مـحـتـواى آن بـاشـد.
فرابرنامه�ى درسى چه چيزى است كه برنامه�ى درسى از آن غفلت كرده اسـت؟ در ايـن�جـا الزم
است، به سه موضوع مشخص كه به طراحى فرابرنامه�ى درسى كمك مى�كنند، تـوجـه كـنـيـم:
«مهارت.هاى تفكر و مهارت.هاى نمادين»، «مهارت.هاى آشـنـا و خـالق» و «آمـوزش از

طريق تمرين و سازمان دادن».

ت.هاى نمادينت.هاى تفكر و مهارمهار
 براى بيشتر مربيان معاصر، در زمينه�ى رشد دانش�آموزان، موضوع تفكر به عنوان يك دستور
كار مهم مطرح است. مهارت�هاى تفكر، قسمت مهمى از فرابرنامه�ى درسى است و از طـريـق
آن، فرصت�هاى زيادى براى تلفيق مهارت�هايى نظير تصميم�گيرى، حل مسئله و تفكر خـالق

»جشن چاى بوستـوندر تمامى موضوعات درسى فراهم مى�شود. براى مثال، مطـالـعـه�ى «
موقعيتى را براى دانش�آموزان فراهم مى�كند كه خودشان را در تاريخ نشان دهند: ماليات چاى
چه ميزان بود؟ چه اختياراتى مستعمره�نشين�ها در اين خصوص داشتـنـد؟ چـه كـار بـايـد انـجـام
مى�دادند؟ چه انتخاب�هايى وجود داشت؟ يافتن پاسخ چنين پرسش�هايى به معنى كشفياتى است
كه به جوانان كمك مى�كند تا بفهمند، تاريخ يك مسئله�ى جبرى نيست، بلكه حاصل انتخاب�هاى
خود انسان است .و يا در زمينه�ى محيط زيست، آن�ها مى�توانند تصميمات حقوق�دانان را درباره�ى
محافظت از محيط زيست ارزيابى كنند. به اين ترتيب آن�ها مى�توانند راهبردهاى تصميم�گيرى

و ساير مهارت�هاى تفكر را با موضوعات درسى گوناگون تلفيق كنند.
 مهارت�هاى نمادين، گروه مهم ديگرى از مهارت�ها هستند. براى مثال، فعاليت�هاى مربوط

 طراحى روشى بديع براى نمايشًبه تهيه�ى طرح�هاى مفهومى (چارت�هاى مفهوم�نما) كه اساسا

س زباندر در
انگليسى

ش.هاى آموزًعمدتا
فته.ترپيشر

شتناندن و نو در خو
دغلبه دار
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طرح�ها در كمك به فراگيرندگان است، تا ايده�هاى خود را درباره�ى يك موضوع نشان دهند، به
مهارت�هاى نمادين نياز دارند. و يا نوشتن متنى كوتاه كه حاصل تفكر شما درباره�ى يك موضوع
درسى است، نمونه�اى از استفاده�ى مؤثر از مهارت�هاى نمادين براى نمايش تفكر و يادگيـرى
مناسب�تر است. به هر صورت، نظير مهارت�هاى تفكر، مهارت�هاى نمادين نيز در برنامـه�هـاى

 مورد غفلت قرار مى�گيرند.ًدرسى مرسوم، غالبا
 الزم نيست گفته شود كه تقابلى بين تفكر و مهارت�هاى نمادين وجود نـدارد. مـهـارت�هـاى
نمادين نيز مبتنى بر تفكر هستند. ما به كمك مفاهيمى نمادين از اشيا، نظير كلمات و تصاوير،
فكر مى�كنيم؛ گاهى به كمك يك مداد و كاغذ و گاهى نيز با مغز خود. البتـه بـيـن ايـن دو نـوع
مهارت تفاوت�هايى نيز وجود دارد كه به نظر مى�رسد تـوجـه بـه آن�هـا بـراى مـقـصـد مـا، يـعـنـى

روشن�سازى معناى فرابرنامه�ى درسى، مفيد است.
 برخى مهارت�ها بيشتر شناخـتـهً در ميان مهارت�هاى تفكر و مهارت�هاى نمـاديـن، ضـرورتـا

شده�اند و آموزش داده مى�شوند، در حالى كه بقيه در تعليم و تربيت چندان شناخـتـه نـشـده�انـد.
براى مثال، مهارت�هاى نمادينى مانند خواندن و نوشتن به ميزان زيادى مورد توجه هستند، اما
برعكس طرح�هاى مفهوم�نما يا «تفكر درباره�ى وقايع روزانه»، حتى اگر با ارزش باشد، جايگاهى

در كالس درس ندارد.
 «طبقه�بندى» و «درك روابط علت و معلولى» دو مهارت فكرى شناخته شده در علوم و تاريخ
هستند و توجه دادن دانش�آموزان به علت و معلول يا طبقه�بندى�ها، چندان غيرمعمول نيسـت،
اما اغلب فعاليت�ها با حفظ كردن و جواب دادن، از طريق درگير كـردن دانـش�آمـوزان در مـتـن

درسى سروكار دارد.
 برعكس، انواع معينى از تفكر به ندرت در مدارس جايگاهى داشته�اند. يك مثال بسيار خوب،
تفكر سيستمى در خانواده، اقتصاد، محيط زيست، موجودات زنده و مواردى از اين قبيل اسـت
كه پيچيدگى، تعامل سيستم�ها (اثرات متقابل) و صفات سيستم را نشان مى�دهند. ارزش�هاى

چنين تفكرى در مطالعه�ى محيط زيست مشخص مى�شود.

مان دادندن و ساز تمرين كر
 براى يادگيرى هر تفكر هدف�دار يا مهارت نمادين، حداقل دو نوع فعاليت ساخـتـارى مـورد
توجه است: تمرين كردن و سازمان دادن. دانش�آموزان به تمرين در استفاده از هر مهـارت بـه
شكلى مؤثر، همراه با ديگر فعاليت�ها، نياز دارند. بيشتر مهارت�ها، فرد را به كوشش براى دوباره
سازمان دادن مفاهيم دعوت مى�كنند. براى مثال، تصميم�گيرى از روى اختيار مى�تواند به صورت
چشم بسته باشد. آدم�ها اغلب فقط به حقايق روشن توجه دارند، بـدون آن�كـه كـوشـشـى بـراى
پاسخ�گويى بهتر و خالق از خود نشان دهند. يك برنامه�ى كارى در تدريس تفكر، مجال دادن
به دانش�آموزان در تصميم�گيرى و سازمان�دهى دوباره�ى به ايده�هاست؛ به گونه�اى كه آن�ها به

نظريات خالق بيشتر توجه كنند.
 همين موضوع را مى�توان براى مهارت�هاى نمادين مطرح كرد. دانش�آموزان به تـمـريـن و
مطالعه�ى زيادى براى توسعه�ى الگوهاى بازتابى نياز دارند كه عبارت است از: شنـاخـت زيـاد از
واژگان، كلمات و عبارات. الگوهاى بازتابى، مفاهيم را رمزگذارى مى�كنند و ذهن دانش�آموزان

ت.هاى از طريق مهار
تفكر

صت.هاى زيادىفر
ت.هايىاى تلفيق مهاربر

نظير تصميم.گيرى
حل مسئله

تفكر خالق
عاتضودر تمامى مو

سىدر
داهم مى.شوفر
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به�طور خودكار اين كار را انجام مى�دهد. ذهن دانش�آموزان در مواجه با جنبه�هاى فكرى سطح
باالى متن، به شيوه�ى آزاد عمل مى�كند. اگرچه در همان زمان، متون خواندنى، دانش�آموزان

را به دوباره سازمان�دهى و به روش ديگرى دعوت مى�كند.
 در ضمن، رويكرد دانش�آموزان،از خواندن كلمه به كلمه�ى هر تكليـw و كـوشـش بـراى بـه
يادسپارى و درك و فهم شروع مى�شود و ادامه مى�يابد. الگوهاى دوباره سازمان�دهى خواندن،
شامل نگاه اجمالى و مقدماتى است. تنظيم سؤاالت و تا حدى خواندن اجمالـى كـل مـتـن نـيـز

مى�تواند مؤثر باشد.
 تمرين كردن بيشتر مهارت�هاى نمادين آشنا، از موضوعات اساسـى در آمـوزش مـدرسـه�اى
است؛ از جمله تجربه�ى فراوان دانش�آموزان در خواندن، نوشتن و حساب كردن. يعنى مى�توان
ادعا كرد كه «مهارت�هاى پايه» به خوبى جاى خود را در برنامه پيدا كرده است. اما مهارت تفكر
در مقايسه با مهارت�هاى نمادين، كمتر مورد توجه قرار دارد. يا مهارت�هاى بديع در مقايسـه بـا
مهارت�هاى شناخته شده، زودتر به فراموشى سپرده مى�شود؛ براى مثال طراحى «مفهوم�نما»
در مقابل نوشتن انشاى رسمى. در مجموع، در بيشتر آموزش�هاى كاربردى حتى مـهـارت�هـاى
نمادين شناخته شده، نظير خواندن و نوشتن، تمرين را بيشتر برجسته�تر مـى�كـنـنـد تـا كـوشـش

براى ساختارسازى و يا تجديد دوباره�ى ساختارها را.

دجوضع موان وف.دارضع.گيرى طر مو
 ما از يك فرابرنامه�ى درسى غنى مى�توانيم انتظار داشته باشيم كه مربيان با شوق و عالقـه
آن را دنبال كنند. اگر باور ما اين باشد كه بايد هر چيز را از تـجـربـه بـيـامـوزيـم، در ايـن صـورت
پذيرفتن تغييرات برايمان بسيار سخت خواهد بود. تغـيـيـر مـوفـقـيـت�آمـيـز مـنـوط بـه اطـالع از
جريان�هاى موافق و يا مخالw نوآورى است. در بين اين جريانات، يك ص�wبندى از باورهايى
وجود دارد كه از شايستگى وضعيت موجود آموزشى، دفاع مى�كنند، حتى اگـر بـه قـيـمـت ركـود
نظام آموزشى تمام شود. در اين�جا ما چهار تصور نادرست شناخته شده را كه در عمل مانع نوآورى

مى�شوند، بررسى مى�كنيم.

ندا دارت.ها ر اين مهارًالان معموست ١: دانش.آموز تصور نادر
 گاهى مربيان احساس مى�كنند كه نيازى به پرورش مهارت�هاى شناخته شده�ى خاصى، وجود
ندارد؛ براى مثال، تصميم�گيرى يا حل مسئله. اين�گونه مهارت�ها بخشى از زندگى هـسـتـنـد و

خودبه�خود حاصل مى�شوند. چرا بايد آن�ها را آموزش داد؟
 اين طرز تفكر، قابل درك است. ولى با تحقيقاتى كه در مورد تجارب واقعى دانش�آموزان و
بزرگ�ساالن صورت گرفته اسـت، هـم خـوانـى نـدارد. فـرايـنـدهـاى فـكـرى مـعـمـولـى نـظـيـر:

 تصميمات را بدون توجـه بـهً خيلى ضعيw اتخاذ مى�شوند. مردم مـعـمـوالًتصميم�گيرى، غالـبـا
انديشه�هاى خالق اتخاذ مى�كنند. هم�چنين، بدون توجه به تحليل ماهيت موضوع، با مسـائـل

 وجود دارد، يك «راه حل پنهـان» اسـت. اگـرًدرگير مى�شوند. نكته�ى مهم ديگـرى كـه غـالـبـا
 براى رفع نيازهاى خود تصميم�گيرى مى�كنند و يا مهارت�هاى شناخته شدهًدانش�آموزان معموال

را نشان مى�دهند، نبايد تصور كنيم كه در اين خصوص به كمك نياز ندارند.

دن تمرين كر
ت بيشتر مهار

 نمادين
سه.اىش مدردر آموز

است
از جمله تجربه.ى

اندانش.آموز
شتناندن، نودر خو
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ا مطرحت.ها ر اين مهارًسى تقريباعات درضوست ٢: مو تصور نادر
ده.اندكر

 مى�شنويم كه كار به�خصوصى در ارتباط با مهارت�هاى تفكر و مهارت�هاى نمادين نبايدً غالبا
 دانش�آموزان مى�توانند خوب نوشتن را از طريق خواندن سبك�هاى نوشتارىًانجام داد. مطمئنا

بزرگ، در برنامه�ى درسى ياد بگيرند. آيا كتاب�هاى درسى تاريخى نبايد در مورد عـلـل حـوادث
تاريخى بحث كنند و دانش�آموزان را به كشw اين علل تشويق كنند؟ براى آن�هـايـى كـه خـوب

نمى�توانند اين روابط را بفهمند، شما چه كارى مى�توانيد انجام دهيد؟
 شواهدً متأسفانه تبيين مسئله به اين صورتى كه گفته مى�شود، چندان هم روشن نيست. اوال

فراوانى وجود دارند كه نشان مى�دهند، فراگيرندگان به�طور هم�زمان نمى�توانند همه�ى آن�چـه
را كه انتظار مى�رود، ياد بگيرند. اين موضوع نيز درست نيست كه هرگاه در دانش�آموزان انگيزه�ى
الزم به�وجود آيد، به�طور خودكار با تمام ظرفيت خود مى�توانند همه چيز را ياد بگيرند. بسيارى از
مثال�هاى مهارت�هاى فكرى و مهارت�هاى نمادين كه دانش�آموزان در كتاب�هاى درسى خـود
مى�يابند، نمونه�هاى ضمنى هستند. تحقيقات نشان مى�دهند كه اغلب دانـش�آمـوزان اهـمـيـت

مدل�ها را درك نمى�كنند، اما با كمك مستقيم معلم، مى�توانند از عهده�ى اين كار برآيند.
 فكر مى�كنيم ساده است، بيشتر مـهـارت�هـايـى را كـه مـاً به�عالوه، محتوايى را كه مـعـمـوال

 به عنوانًمى�خواهيم در دانش�آموزان پرورش دهيم، دربرنمى�گيرد. براى مثال، درس تاريخ نوعا
داستانى كه اتفاق افتاده است، آموزش داده مى�شود و نه به عنوان زنجيره�اى

از تصميم�هاى انسانى و يا تبيينى از سيستم�هاى تعاملى پيچيده. مادامى
كه دانش�آموزان با داستان�گـويـى و سـاخـتـارهـاى تـوصـيـفـى مـواجـه
مى�شوند، از درگير در بحث�ها و يا شكل�هاى نمايش�هـاى نـمـاديـن،

نظير طرح�هاى مفهوم�نما، محروم خواهند بود.

انمادامى كه دانش.آموز
با داستان.گويى و

صيفىهاى توساختار
نداجه مى.شومو

گير در بحث.هااز در
و يا شكل.هاى

نمايش.هاى نمادين
داهند بوم خو محرو



٣٤
٧٨٣١ بهار و تابستان

≤≤/≤≥

ش.هاى ابتدايى است واى آموزت.ها برست ٣. مهار تصور نادر 
سطهش متواى آموزا برمحتو

 بازتاب تجربـهً شايد اين تصور با توجه به وضع موجود چندان هم بدفهمى نباشد و مـطـمـئـنـا
 يكًاست. به�طور ساده، نوجوانان ظرفيت وسيعى براى يادگيرى محتوا دارند، اما جوانان غالبا

wاساسى را در مهارت�هاى سطح باال از خود نشان مى�دهند. مرز اين دو به قـدرى ظـريـ wضع
است كه مى�توان گفت تفاوت بين آن�ها بسيار ناچيز است.

سى ونامه.ى درا بين برمان و محتوقابت زست ٤: ر  تصور نادر
سىنامه.ى درابرفر

 معلم از خود مى�پرسد: چگونه مى�توانم فعاليت�هايى نظير تصميم�گيرى و طرح�هاى مفهوم�نما
 او با زمانى مشخصًرا، با توجه به محدوديت زمان براى تدريس كتاب درسى، ارائه كنم؟ قطعا

و محتوايى از پيش�تعيين�شده مواجه است.
 مايل به انجام آن باشد. او نمى�تواندً دشوار خواهد بود، حتى اگر معلم واقعاً انجام اين كار عمال

آموزش مهارت�هايى مانند تصميم�گيرى يا طراحى نقشه�هاى مفهومى را خيلى دور از مفـاهـيـم
كتاب�هاى درسى دنبال كند.

 مفاهيم و متون بايد از برنامه�ى درسى گرفته شود. بدون شـك ايـن امـكـان وجـود دارد كـه
نوعى عدم تعادل بين مهارت و محتوا به�وجود آيد. اما جواب اساسى به اين نگـرانـى، طـراحـى
خوب و هماهنگى فرابرنامه�ى درسى با برنامه�ى درسى است. تا كنون تالش�هاى زيادى براى
غنى�سازى برنامه�ى درسى با مهارت�هاى تفكر و ديگر عملكردهاى فرابرنامه�ى درسى صـورت
گرفته�اند. برخى تحقيقات نشان داده�اند، مزيت در مـحـتـوامـحـورى اسـت. در بـرخـى ديـگـر از
تحقيقات، تفاوت معنى�دارى با گروه كنترل وجود نداشته است. اما يادگيرى كمتر مـحـتـوا، در

 به يادگيرىًگروه�هاى خالق به ندرت ديده شده است. به عبارت ديگر، فرابرنامه�ى درسى غالبا
محتوا كمك مى�كند و كمتر به آن آسيب مى�رساند.

 يك توهم اسـت.ً اين�كه تأكيد بر مهارت�ها موجب توجه كمترى به محتوا مى�شـود، دقـيـقـا
شايد صفحات كمترى مطالعه شود، اما دانش به�دست آمده همان دانشى است كه موردنظر بوده
است و يا بهتر از آن حاصل مى�شود. البته آن�چه كه از طريق رويكرد خـالق بـه�دسـت مـى�آيـد،

خيلى بيشتر از آن است كه از روش مرسوم به دست مى�آيد.

ات - محتوگى مهارهم.تنيد جانب.دارى عملى از در
 در اين قسمت ما آن�چه را كه مهارت�هاى «درهـم�تـنـيـدگـى» نـام دارد، مـورد بـررسـى قـرار
مى�دهيم. سادگى انديشه�ى درهم�تنيدگى «مهارت - محـتـوا»، پـرسـش�هـاى مـتـعـددى را در

 بايد سازمان�دهى كـرد، مـطـرحًخصوص اين�كه چگونه برنامه�ى درسـى و آمـوزش آن را عـمـال
مى�كند. الزم است تصميم گرفته شود، كدام مهارت�ها بايد به چه كسانى (معلمان موضوعـات
درسى و پايه�هاى كالسى) آموزش داده شود. از همه مهم�تر، چگونه مـهـارت�هـاى تـدريـس بـا
محتوايى كه دانش�آموزان الزم است ياد بگيرند، بايد مرتبط شود. در ادامه برخى از شقوق اصلى

اين زمينه را به�طور مختصر شناسايى و تحليل مى�كنيم.

سىنامه.ى درابرفر
گيرى به يادًغالبا

امحتو
كمك مى.كند و كمتر

ساندبه آن آسيب مى.ر
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ش داد؟ان آموزا مى.توت.ها رسى مهارعات درضو  در كدام مو
 چنين تفسير مى�شود: آيا مهارت�ها را مى�توان در دوره�ى ابـتـدايـى، هـم درً اين سؤال غالبـا

درس مهارت�هاى زبانى (بخش خواندن) و در كالس زبان انگليسى، و هم در ساير حـوزه�هـاى
درسى آموزش داد؟ از جهاتى، برنامه�ى خواندن در درس انگليسى كانون و مركز اصلى توجه در
دانش�آموزان اين مهارت است. اما براى ساير درس�ها، خواندن جنبـه�ى فـرعـى دارد. نـگـرش
يكسان به درس�ها چنين خواهـد بـود كـه هـر درس مـسـئـولـيـت آمـوزش يـك مـهـارت اصـل از
مهارت�هاى تفكر و يادگيرى را برعهده گيرد و ساير مهارت�ها را تقويت كند و يـا بـه كـار بـبـرد.
براى مثال، زمانى كه معلم زبان انگليسى مسئوليت اصلى در آموزش خواندن و نوشتن را برعهده
دارد، معلم علوم همان درجه�ى مسئوليت را براى انجام تحقيق تجربى، معلم مطالعات اجتماعى
و يا بهداشت براى مهارت�هاى تصميم�گيرى و معلمان رياضى در برابر رويكرد حل مسئله برعهده
مى�گيرند. تفاوت تنها در اين خواهد بود كه يك درس به يك مهارت مى�پردازد و اطمينان دارد

»چند وجهىكه ساير مهارت�ها در بقيه�ى درس�ها تقويت مى�شوند. مى�توان اين رويكرد را «
ناميد.

 يك شكل ديگر و خيلى ساده اين خواهد بود كه مواد درسى و مهارت�هـايـى را كـه در طـول
سال�ها بايد آموزش داده شوند در نظر بگيريم، بدون آن�كه تعيين كنيم، هـر مـاده�ى درسـى بـه

آموزش كدام مهارت�ها بايد بپردازد و يا كدام مهارت�ها را تقويت كند.

گيرى وت.هاى يادديكى بين مهارتباط نزان ارنه مى.تو چگو
د؟ا ايجاد كرگيرى محتوياد

 مهارت�ها و محتوا را مى�توان به شكـل ظـريـفـى بـاهـم جـفـت�وجـور كـرد. در ايـن مـدل، بـه
دانش�آموزان مهارت�هاى يادگيرى محتوا آموزش داده مى�شود. اما طرحى براى ارتبـاط دادن
تدريس مهارت�ها با فعاليت�هاى محتواى خاصى وجود ندارد. برنامه�ى درسى ممكن است شامل
يك توالى آموزشى در طرحى كلى باشد. براى مثال، در زمينه�هايى كه به�طور كلى براى مطالعه

 الزم نيست دانش�آموزان از اين طرح يادگيـرى مـحـتـواى دروسًمناسب هستند. امـا ضـرورتـا
استفاده كنند. محتواى جارى برنامه�ى درسى دوره�ى ابـتـدايـى در كـشـور مـا، بـه�طـور كـلـى بـر
مجموعه�اى از مهارت�ها كه به شكل ظريفى با تعداد محدودى از محتواى دروس علوم تجربى

و مطالعات اجتماعى جفت�وجور شده، متمركز است.
 به منظور اين�كه تدريس مهارت و محتوا به شكل محكمى باهم جفت�وجور شوند، الزم است

معلمان به پرسش�هاى زير پاسخ دهند:
 ١. كدام موضوع يا محتوا را دانش�آموزان بايد ياد بگيرند؟

 ٢. كدام فعاليت�ها و تكلي�wها را دانش�آموزان بايد انجام دهند؟
 ٣. دانش�آموزان به كدام مهارت�ها براى انجام فعاليت�ها و تكاليw نياز دارند؟

 در ادامه، بايد يك توالى از مهارت�هاى آموزشى منتخب، همراه با راهنمايى�هايى براى بهبود
عملكرد دانش�آموزان در يادگيرى محتوا، به منظور كمك به دانش�آموزان تدارك ديد.

 ويژه انجام داد. براى مثال،ً جفت�وجور كردن مهارت�ها و محتوا را ممكن است به�طور كامال
معلم درس «علم زندگى»، براى توضيح سيستم چرخشى مى تواند از جريان عبور و مرور در يك

ت.هاىانتخاب مهار
اصلى

بايد از قبل
شو در طول آموز

دت گيرصور
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شبكه از شاهراه�ها كمك بگيرد تا ايده�اى كلى در ذهن دانش�آموزان به وجود آورد. در مطالعات
اجتماعى، ما با مشكالت دانش�آموزان كالس هفتم كه درگير شبيه�سازى شرايط قبل از جنـگ
داخلى آمريكا هستند، آشنا هستيم (قرارداد سياسى كه به دنبال حل مجدد مسئله�ى تجزيه اياالت
بود و در نهايت مى�بينيم كه بروز جنگ داخلى را اجتناب�ناپذير كرد). جفت�وجـورى مـنـاسـبـى از
توالى آموزش مهارت�هاى تصميم�گيرى، دانش�آموزان را با ابزارهاى مفيد در فعاليت شبيه�سازى

(و هم�چنين براى ساير موضوعات درسى و تصميم�گيرى در خارج از مدرسه) آشنا مى�كند.

ا ياد داد؟ا رتبط با محتوت.هاى مران مهارقع مى.تو چه مو
كي زا ىشخب سيردت .دـريگ تروص شزومآ لوط رد و لبق زا دياب ىلصا ىـاه�تراهم باختنا 

ىلاـوتم ىريگداي ىاه�تيلاـعف ىارب نازومآ�شناد ىزاس�هدامآ روظنم هب زـاغآ رد ناوت�ىم ار تراهم
ناونع تحت مشش سالك نازومآ�شناد ىارب هك تسا ىا�همانرب ،لاثم ىارب .ديد كرادت ،اوتحم
ى�همانرب كي رد و ىرادرب�تشادداي تراهم ى�هعسوت اب ،تسا هدش هديد كرادت »سكاو ى.هزوم«
ىصخش دروم رد ىا�هناخ�باتك قيقحت كي ماجنا ىوس هب نازومآ�شناد سپس .دوش�ىم زاغآ ىلك
والدينشان و اه�ىسالك�مه اب نازومآ�شناد ،رت�عيسو ىسايقم رد ماجنارس .دنوش�ىم تياده روهشم

از موزه�ى واكس بازديد مى�كنند و در مورد آن با يكديگر به گفت�وگو مى�پردازند.
 به�عالوه، به منظور كمك به رشد مهارت�ها، در نيمه يا در طول آمـوزش مـحـتـوا، مـى�تـوان
ارزش�يابى از مهارت�ها را تدارك ديد. ارزش�يابى بايد به دنبال توسعه�ى هم�زمان مهارت�هـاى
يادگيرى و دانش محتوايى باشد. آموزش مهارت را مى�توان از قبل طراحى كرد و يا فى�البداهه
به عنوان يك نياز تشخيص داد. حتى در جايى كه مهارت�ها و محتوا به يكديگر گره نمى�خورند،
معلم ملزم به انتخاب و توسعه�ى مهارت�ها و درهم�تنيده كردن آموزش و تمرين آن�ها به شكلى
متوازن با محتواست؛ به جاى آن�كه برنامه�ى درسى را به قطعاتى مجزا از يكديگر تبديل كند.

؟درك ىهد.نامزاس دياب ار ىسرد ى.همانرب رد اه.تراهم قيفلت هنوگچ 
 مهارت�ها و محتوا را مى�توان هم در يـك مـوضـوع درسـى و هـم در كـل بـرنـامـه�ى درسـى،
درهم�تنيده كرد. البته تلفيق اين دو، به برنامه�ريزى و هماهنگى نياز دارد. تشخيص مهارت�هاى
تفكر و يادگيرى براى دو يا چند موضوع درسى از اهميت زيادى برخوردار است. بـراى نـيـل بـه
اثربخشى بيشتر، بايد زبان آموزشى يكسانى به كار گرفته شود. به اين تـرتـيـب، دانـش�آمـوزان
اصطالحاتى را مى�شنوند كه در درس�هاى متفاوت به كار گرفته مى�شوند. براى مـثـال، مـعـلـم
ابتدايى و يا تيمى از معلمان مدارس راهنمايى مى�تواند تصميم بگيرند، مهارتـى مـثـل مـهـارت
«مقايسه كردن» را به شكلى مفيد و به صورت متوالى در چند موضوع درسى ارائه كنند. هم�چنين،
گروهى از معلمان دبيرستان ممكن است بر مهارت�هايى مانند درك روابط عـلـت و مـعـلـولـى و

استدالل كردن، توافق كنند.
 كار بعدى آن�ها همكارى در تلفيق اين مهارت�ها با موضوعات درسـى اسـت. ايـن شـكـل از

مكبث در زبان انگليسى، انـقـالبارائه�ى محتوا ممكن است بسيار مفيد باشـد؛ بـراى مـثـال 
آمريكا در مطالعات اجتماعى، واكنش.هاى اكسايش ـ كاهش در شيمى و يا اثـبـات.هـاى

. استعاره.اى در هندسهًاستنتاجى بعضا

ترين فايدهآشكار
سىنامه.ى درابردر فر

ت.هاىد مهاربهبو
گيرىياد

و تفكر در آن.هاست
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ان انتظار داشت؟ا مى.تو چه نتايجى ر
 با اين برداشت از درهم�تنيدگى برنامه�ى درسى و فرابرنامه�ى درسى كه شرح آن رفت، طبيعى
است كه پرسيده شود، چه فوايدى ممكن است حاصل شود. پاسخ دادن به اين پـرسـش آسـان
نيست، زيرا راه�هاى زيادى براى نيل به چنين برنامه�هايى وجود دارد. به هر حال مى�توان فوايدى

به اين شرح را بر آن مترتب دانست:
 آشكارترين فايده�ى چيرگى دانش�آموزان در فرابرنامه�ى درسى، بهبود مهارت�هاى يادگيرى

 دانش�آموزان مقدارى از آن�چه را كه به آن�ها آموخته شده�اند، يادًو تفكر در آن�هاست. معموال
مى�گيرند. به�عالوه در بيشتر موارد، آن�چه را كه ما به عنوان فرابرنامه�ى درسى مشخص مى�كنيم،
به همه آموزش نمى�دهند. بدين�ترتيب، حداقل بهره�ى توجـه سـيـسـتـمـى يـادگـيـرى بـرخـى از

 مهم�تر از چيرگـى دانـش�آمـوزان درًمهارت�هاى با ارزش و فكرى سطح بـاالسـت كـه احـتـمـاال
محتواى موضوعات درسى است. ما مى�توانيم درك و فهم عميق�تر از موضوع درسى و بهـبـود
حل مسئله را، به�ويژه در مسائلى كه از دانش�آموزان مى�خواهند، دانش را در شرايط جديدى به

كار گيرند، انتظار داشته باشيم.
 فراتر از مهارت�هاى فكرى باالتر و چيرگى عميق�تر در محتوا، ما مى�توانيم پيشرفـت�هـاى
ًدانش�آموزان را در توصيw موشكافانه�تر و وسيع�تر، انتظار داشته باشيم. دانش�آموزان احتماال
ًبه عنوان فراگيرندگان و متفكرانى مستقل و حرفه�اى عمل خواهند كرد. آن�ها هم�چنين احتماال
آمادگى بيشترى در برقرارى ارتباط بين مضامينى كه در وهله�ى اول مجزا به نظر مى�رسد، خواهند

 سايـر مـوضـوعـات درسـى را از ديـدگـاهًداشت. براى مـثـال، تـصـور كـنـيـد دانـش�آمـوزان قـبـال
تصميم�گيرى، طراحى نقشه�ى مفهوم�نما و ساير مهارت�هاى فكرى باالتر بررسى كرده�اند. حال
تصور كنيد كه عنوان گزارش روزنامه�هاى روز، بمباران تبليغاتى عليه يك كلينيك سقط جنيـن
است و مردم به اعتراض اعالميه�هايى را در اين خصوص منتشر كرده�اند. اگر برنامه�ى درسـى
درهم�تنيده به اين موضوع بپردازد، دانش�آموزان چنين كالسى از نظر مهارتى به خوبى تجهيز و

به راستى مايل هستند كه اين رخداد را در چشم�انداز وسيع�ترى ببينند.
 آن�ها ممكن است كه سؤاالتى از اين قبيل را مطرح كنند: شـبـاهـت�هـا و تـفـاوت�هـاى ايـن

 بررسى كرده�اند، چيست؟ نتـايـجًاعتراضات با اعالميه�هاى اعتراض مردم در مواردى كه قـبـال
اين اعالميه�هاى اعتراضى چه مى�تواند باشد؟ نظريات كسانى كه چنين اعالميه�هايى را صـادر

مى�كنند، چيست؟ اگر به�جاى آن�ها بودند چه مى�كردند؟
 پرسش�هايى از اين دست روشن مى�كنند كه نمى�توان يك موضوع درسى يا اجتماعى را به
تنهايى در دست�يابى به مهارت مطلوبى كه موردنظر است، كافى دانست. بايد دانش�آموزان را با
پرسش�هايى كاوشگرانه مواجه كرد كه در آن�ها، ارتباط�هايى با اصول و ساير مفاهيم موردنظر
وجود داشته باشد. دانش�آموزان به فن و روشى خالق نياز دارند كـه بـه كـمـك آن، ارتـبـاطـات

موسيقيايى اشيا را دريابند.

 منبع
 Interdisciplinary curriculum: Design and Implementation, 1989,

Association for supervision and curriculum Development, (ASCD)

ترين فايده.ى آشكار
انگى دانش.آموزچير

سىنامه.ى درابردر فر
ت.هاىد مهار بهبو

گيرى و تفكرياد
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هم.تنيدهسى درنامه.ى دراى برافزون به محتونياز روز
، دانش�آموز كالس دوم دبستان، رياضيات را چنين تعريw مى�كند: «چيزى كـه شـمـامايك

هر صبح انجام مى�دهيد.» اين اظهارنظر وى، برداشت درونى از رياضيات است كـه بـه�عـنـوان
٣٠٫١٠ تا ٤٥٫٩يك تجربه منعكس مى�شود. براى او رياضيات چـيـزى اسـت كـه از سـاعـت 

 هم قبل از زنگ تفريح. ما به�ندرت براى دانش�آموزان توضيح مى�دهيمًصبح بايد ياد بگيرد و يقينا
كه چرا روزهاى مدرسه اين�گونه تقسيم شده�اند. تعجبى نيسـت كـه چـرا دانـش�آمـوزان بـه ايـن
تقسيمات فرمايشى جلسات درسى، به صورت خواندن، حساب، مطالعات اجتماعى، علوم، هنر،
موسيقى و تربيت�بدنى مى�نگرند و حوزه�هاى درسى را به�عنوان موضوعات مجزا از هم كه كمترين

ارتباط را با يكديگر دارند، تعريw مى�كنند.
با رفتن مايك از دبستان به دبيرستان، شرح و بسط موضوعات درسى با شدت بيشترى انجام

 دقيـقـه�اى٥٠ در قالب جلـسـات ً همانند حوزه�هاى آموزشـى عـلـمـى كـه اجـبـاراًمى�شود؛ دقيـقـا
به�وسيله�ى متخصصان موضوعى تدريس مى�شود. تعجبى نيست كه چرا بيشتـر دانـش�آمـوزان

دوره�ى متوسطه شكايت دارند كه موضوعات درسى با زندگى واقعى، چندان ارتباطى ندارند.
 دقيقه از وقت٥٠ً در دنياى واقعى، ما در هر روز از صبح، بدان جهت بيدار نمى�شويم كه فرضا

خود را صرف مطالعات اجتماعى كنيم. بزرگ�ساالن با شروع روز به اين نكتـه تـوجـه دارنـد كـه
آن�ها در زندگى واقعى با مسائل و موقعيت�ها، گردآورى اطالعات از منابع متفاوت و توليد راه�حل
سروكار دارند. اما تقسيم�بندى ساعات درسى روزانه�ى مدرسه، اين واقعيت را منعكس نمى�كند.

)، نظر عالمانه�اى در توصيـw مـحـدوديـت�هـاى١٩٧٧ (لويـنِليـونـل افيلسوف بريتـانـيـايـى، 
زمان�بندى غلط جلسات درسى مدرسه دارد: «وقتى در طبيعت قدم مى�زنيد، اين�گونه نيست كه
در سه ربع ساعت از يك ساعت، تنها با گل�ها مواجه شويد و بعد از آن با جانوران. طبيعت با همه

اجزا و يكپارچگى�اش در برابر شما پديدار مى�شود.»
 سال گذشته دريافتم،١٥با مرورى بر مدل�ها و رويكردهاى متفاوت در طراحى بين�رشته�اى در 

اگرچه معلمان به هنگام طراحى درس�هاى بين�رشته�اى به نكات مهمى توجه داشته�اند، اما بـه
هرحال درس�هاى آن، به�طور كلى فاقد پيوستگى پـايـدار بـوده اسـت. دو مـسـئـلـه�ى مـهـم كـه

گريبان�گير اغلب اين درس�ها بوده است، عبارت�اند از:
 بيشتر واحدهاى درسى، به صورت نمونه�هايى از دانش رشته�هـاى. مسئله.ى آميختگى:١

درسى متفاوت بودند. براى مثال، در واحد درسى مصر باستان، مقدار كمى از تاريخ مصر باستان،
) و١٩٨٧ (هيـرچكمى ادبيات، مقدارى از هنر و موضوعاتى از اين قبيل گنجـانـده شـده بـود. 

) بر اين رويكرد، به دليل فقدان عمق، خرده گرفته�اند.١٩٨٧ (بلوم
برخالف رشته�هاى درسى كه از وسعت و توالى (كه توسط برنامه�ريزان مورد اسـتـفـاده قـرار
مى�گيرد) برخوردارند، در كارهاى بين�رشته�اى ساختارى جامـع در ايـن�خـصـوص وجـود نـدارد.
برنامه�ريزان درسى خودشان بايد محتوايى را كه از وسعت و توالى برخوردار است، براى واحد يا

موضوع درسى بين�رشته�اى، طراحى كنند.
 به�طور سنتى، به حوزه�هاى رشته�اى و بين�رشته�اى، به�صورت. مسئله.ى چندوجهى شدن:٢

يك برنامه�ى يك�وجهى يا چند�وجهى نگاه شده و خود اين امر به افزايش يك سلسله از مناقشات
انجاميده است. طراحى برنامه�ى درسى بين�رشته�اى، نه�تنها ممكن است كه صراحت نـداشـتـه

احىطر
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شته.اىبين.ر
انى.هاىسبب نگر

دمعلمان مى.شو
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باشد، بلكه سبب نگرانى�هاى واقعى معلمان مى�شود. برخى از آنان احساس مى�كنند كه قلمرو
موضوع درسى آن�ها بسيار گسترده شده است و نگران افزوده شدن موضوعات جديد، به برنامه�ى

درسى هستند.
به هرحال، داشتن چشم�انداز در طراحى حوزه�هاى درسى، اعم از بين�رشته�اى و رشـتـه�اى،
ضرورى است. براى پرهيز از گرفتار شدن در چنين مسـائـلـى در طـراحـى بـرنـامـه�هـاى درسـى

بين�رشته�اى، برنامه�ريزان بايد به دو معيار توجه كنند:
 در ذهن خود ترسيم كنند: وسعت و توالى برنامه، يك طبقه�بندىً مشخصات طرح را دقيقا

شناختى كه دست�يابى به مهارت�هاى تفكر را فراهم كند، شـاخـص�هـاى رفـتـارى از تـغـيـيـرات
نگرشى، و تصويرى مطمئن از ارزش�يابى.

 هم از شيوه�ى رشته�اى و هم از تجربيات بين�رشته�اى براى آموزش دانش�آموزان استفاده
كنند.

به�طور ساده، در تهيه�ى فهرستى از يك سلسله مالحظات براى انتخاب محتواى درهم�تنيده،
بايد از بغرنج�كردن كار در برنامه�ى بين�رشته�اى پرهيز كرد. براى اجتناب از اين كـه بـرنـامـه بـه
مسئله�هاى آميختگى و چند�وجهى شدن دچار گردد، بايد ابتدا چند سؤال بنيـادى مـطـرح كـرد.
محورهاى اين پرسش�ها كه در ادامه مورد بحث قرار خواهـنـد گـرفـت، عـبـارت�انـد از: نـيـاز بـه
درهم�تنيدگى و امكان آن، آگاهى از اصطالحاتى كه در اين حوزه به�كار گرفته مى�شوند، و ارائه�ى

يك سلسله از مفروضات به�منظور راهنمايى و عملكرد مؤثر در طراحى برنامه�ى درهم�تنيده.

جه كنيم؟هم.تنيده توسى درنامه.ى درا بايد به برچر
هر حوزه از برنامه�ى درسى استعداد و ظرفيت خاص خود را دارد. برنامه�ريزان نه�تـنـهـا بـايـد
تصميم بگيرند كه چه ياد داده شود، بلكه بايد درباره اين�كه چه مى�توان از برنامه�ى درسى حذف
كرد نيز با هم چانه بزنند. در آموزش زبان انگليـسـى، نـويـسـنـدگـان تـازه، كـتـاب�هـاى جـديـد و
تفسيرهاى نويى مطرح مى�شوند كه هر ساله بايد مورد توجه قرار گيـرنـد. در عـلـوم اجـتـمـاعـى
سؤاالت مهمى در مورد انتخاب فرهنگ موردنظر مطرح است، به�خاطر هـمـيـن امـر مـا بـه�طـور

واضح نمى�توانيم هر كشورى از دنيا را مورد مطالعه قرار دهيم.
نكته�ى بعد وجود دستورالعمل�هاى ايالتى در آمريكاست كه هر ساله تـصـويـب مـى�شـونـد تـا
مدارس بر مبناى آن�ها به مسائل روز بپردازند. براى مثال، بيشتر اياالت كنونى به يك برنامه�ى
درسى كه مسئله�ى ايدز را پوشش دهد، نياز دارند. برنامه�هاى درسى پيشگيـرى از اعـتـيـاد هـر
ساله در تعدادى از كتاب�هاى درسى اياالت، مطرح مى�شود. برنامه�ى درسى آموزش جنسيت و
زندگى خانوادگى نيز در حال حاضر جزئى از برنامه�ى درسى آموزش عمومى پـاره�اى از ايـاالت
است. اين�ها موضوعات حساسى هستند، اما به هرحال افزوده شـدن آن�هـا، بـرنـامـه�ى جـارى

مدرسه را تحت فشار قرار مى�دهد.
مدت زمان ساعات درسى روزانه�ى مدارس در اياالت متحده، اكنون در حدود همان چـيـزى

 به تصويب رسيد. ما در حال حاضر نياز داريم، درباره�ى راه�هاى انتخاب١٨٩٠است كه در دهه�ى 
 بينديشيم. رشد دانش متوقw نخواهد شد و مدارس به�خاطر فشارىًحوزه�هاى مطالعاتى مجددا

كه ما بر آن�ها وارد مى�كنيم، اكنون در حال انفجار هستند.

اى انتخاببر
هم.تنيدهاى درمحتو

دن كارنج.كربايد از بغر
نامه.ىدر بر

شته.اىبين.ر
دهيز كرپر
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د شدهمانى خرنامه.ى ز. بر٢
من از معلمان صدها بار شنيده�ام كه شكايت مى�كنند: «جلسات درسى روزانه بسيار خرد شده
است.» معلمان ابتدايى مى�گويند: «ما دانش�آموزان خود را براى زمانى طوالنى نمى�بينيم.» و

٤٠معلمان مدارس متوسطه مى�افزايند: «ما بايد طرح درس خود را متناسب با يـك جـلـسـه�ى 
دقيقه�اى تنظيم كنيم، نه مطابق نيازهاى دانش�آموزان.»

از سوى ديگر، مدارس ما بايد پاسخ�گوى درخواست�هاى اداره�ى آموزش و پرورش ايالتى، از
طريق تقسيم مدت زمان ساعات درسى، به دليل مسئوليت�ها و محاسبات مالى، باشند. بارها در
مورد درخواست�هاى ايالت در ارتباط با دقايق جلسات درسـى هـفـتـگـى، صـحـبـت شـده اسـت.
دانش�آموزان با تيزبينى، اين خرد شدن جلسات درسى را احساس مى�كنند. يكـى از انـتـظـارات
مطلوب من ارزش�يابى وضعيت ساعات يك مدرسه متوسطه، و تعقيب يك دانش�آموز در طول

 جلسه�ى٨روز است. شايد براى ما خيلى آسان باشد كه فراموش كنيم، چگونه دانش�آموزان در 
 دقيقه بعد به٥ دقيقه و در طول روز، با عجله از صندلى�هاى خود بلند مى�شوند و ٤٠درسى در هر 

 مواجه شدن بـاًصندلى كالس ديگرى هجوم مى�آورند و بعد موضوع ديگر، معلـم ديـگـر و كـال
گروه ديگرى از دانش�آموزان.

سىنامه.هاى درتباط بر. ار٣
 در اين كارًاگر كوشيده�ايم شرايطى فراهم كنيم كه دانش�آموزان مدرسه را رها كنند، يقـيـنـا

٤٠ درصد و در مناطق شهرى ٢٥موفق بوده�ايم. آمارهاى اخير نشان مى�دهند كه در سطح ملى 
درصد دانش�آموزان ترك�تحصيل كرده�اند. دلواپسى مشترك دانش�آموزان، بى�ارتـبـاط بـودن

 در ترك�تحصيل از مدرسه، بى�تأثير نيست. براى آن�هاًدرس�ها با زندگى آن�هاست كه احتماال
سخت است كه قبول كنند بايد رياضى ياد بگيرند، در حالى كه بيشتر اين آموزش�هـا بـر مـبـنـاى
كتاب�هاى درسى است و كاربردى در زندگى آن�ها ندارد. دانش�آمـوزان هـرگـز ايـن فـرصـت را

ندارند كه يك درس را به�شكل عميق مطالعه كنند.
مسئله�ى ارتباط برنامه�هاى درسى با يكديگر، در عين حال مـوضـوع عـمـيـق�تـرى را مـطـرح

 دقيقه علوم داريم.٤٣ دقيقه زبان انگليسى و ٤٣ دقيقه رياضيات، ٤٣مى�كند. ما در مدرسه تنها 
در خارج از مدرسه ما با مسائل و نگرانى�هايى در يك جريان زمانى سروكار داريم كه دانش�هاى
گوناگون مدرسه با آن�ها سروكار ندارند. مسئله اين نيـسـت كـه مـدرسـه از سـروكـار داشـتـن بـا
رشته�هاى درسى مشخص اجتناب ورزد، برعكس الزم است تجربيات يادگيرى را در دوره�هاى
متفاوت زمانى كه ارتباط بين رشته�ها و بسط اين روابط را نشان مى�دهد، ايجاد كنند. ضـرورت

 به دانش�آموزان نشان دهيم كه چگونه حوزه�هاى متفاوت درسى، بر زندگى ما تأثـيـرًدارد عمال
دارند. به�عالوه اين خيلى مهم است كه دانش�آموزان توانايى درك چشم�انداز يك رشته�ى درسى

و ارتباط آن را با موضوعات ديگر، كسب كنند.
در زمينه�ى بين�رشته�اى كردن درس�ها سؤال اين نيست كه آيا ما متون كالسيك را تدريس
كنيم يا خير. (كه خود اين سؤال به نوبه�ى خود مهم و ارزشمند است)، بلكه ما بايد به نـكـتـه�ى
مهم�ترى توجه كنيم: «نوع محتوا چندان مهم نيست، آن�چه اهميت دارد اين است كه ارتباطات
واقعى بين حوزه�هاى گوناگون دانش را چگونه ايجاد كنيم.» براى مـثـال، مـا مـى�تـوانـيـم آثـار

نىبيشتر اياالت كنو
سىنامه.ى دربه يك بر

اكه مسئله.ى ايدز ر
شش دهدپو

ندنياز دار
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 را تنها از يك نگاه و آن هم از بعد زمان تاريخى در زمينه�هاى متفاوت تدريس كنيم؛شكسپير
 هنر، ارزش�ها، علوم و طرز نگرش، تا تنها به صورت گزينش موضـوعـات ادبـى سـاده و يـاًمثال

قطعات برگزيده. دانش�آموزى كه در ادبيات پايه�ى قوى ندارد، ممكن است كه ادبيات ساده�ترى
مانند «شاه�لير» را در يك موضوع درسى ديگر مطالعه كند.

به كوشش�هايى كه در طراحى و تدوين برنامه�هاى درسى درهم�تنيده صورت مى�گيرد، نبايد
به�عنوان تنوعى از عالئق نگاه كرد، بلكه بايد آن را ابزارى مؤثر در ارائه�ى برنامه�ى درسى دانست.

 و يا ادبيات فيمينيستى عالقه داريد، به خود شما بستـگـى دارد. درافالطوناين�كه شما به آثار 
اين�جا نكته�ى پر�اهميت آن است كه ايجاد ارتباط و پيوستگى بين برنامه�هاى درسى بهتر از آن

است كه موضوعات درسى به صورت برنامه�هايى مجزا و بى�روح در مدرسه ارائه شوند.
) ارائه شده است. آن�ها١٩٨٥ (فين و راويچتوجه كنيد به تعريw «تاريخ» كه به وسيله�ى 

صادقانه از ما مى�خواهند، كه عالوه بر درك و فهم تـاريـخ، بـه�طـور هـمـزمـان بـا پـذيـرش يـك
چشم�انداز بين�رشته�اى، در فراسوى آن مبناى محكمى براى آموزش تاريخ فراهم كنيم! آن�ها
اظهار مى�كنند: «… حفظ كردن داده�ها، حقايق يا شناخت جنگ�ها و رهبران سـيـاسـى، جـاى
خود را دارند… كه بايد درك شوند. [اما] تاريخ شامل ايده�ها، توسعه�ى فرهـنـگـى، سـيـاسـى،
اجتماعى، و جنبش�هاى اقتصادى است. تاريخ مشتمل است بر تحول و تنوع فرهنگ�ها و تغيير

ارتباطات انسان�ها، نژادها، مذاهب و باورها.»
اين دو نويسنده، در آموزش تاريخ نوعى ساختار كرونولوژيكى مرتبط از موضوعات را توصيه
مى�كنند كه به�طور آشكار مسيرى خردمندانه است. اما آن�چه كه اهميت دارد، تعريـw آن�هـا از
تاريخ است كه شموليت آن بيشتر از محدوديت آن است. باور من ايـن اسـت كـه ايـن ديـدگـاه،
تاريخ را با زندگى دانش�آموزان دبيرستان مرتبط مى�سازد. راويچ به ما هشدار مى�دهد كه مراقب
عملكردهاى غيرعاقالنه�اى كه ممكن است ذيل شعار مرتبط�سازى برنامه�هـاى درسـى صـورت

 ارائه كرده�اند،چستروفينمى�گيرد، باشيم. اين خانم درست مى�گويد. تعريفى كه او همراه با 
نمونه�اى با�ارزش از ديدگاهى پويا درباره�ى تاريخ است؛ در حقيقت يك موضوع بين�رشته�اى.

س.هاا شدن درابر مجز در براكنش جامعهو
 تخصصىًما در حال حاضر به اين آگاهى رسيده�ايم كه نمى�توانيم افراد را به شيوه�ى كامـال

تربيت كنيم و از آن�ها انتظار داشته باشيم كه در كارهايشان به جوانب متفاوت توجه كنند. تعجبى
نيست كه بيشتر دانشكده�هاى پزشكى ما، اكنون فلسفه�هايى در طبابت دارند. پزشك نمى�تواند
تنها در فيزيولوژى و زيست�شناسى اندام�هاى بدن، آموزش ببيند. او با موجود زنـده�ى انـسـانـى
سروكار دارد. مسائل شخصيتى كه پزشكان با آن�ها مواجه مى�شونـد، در درمـان بـيـمـاران اثـر
جدى دارد. دانشكده�هاى بازرگانى درس�هايى را در زمينه�ى اخالقيات تدارك ديده�اند. كالج�هاى
علوم تربيتى درس�هايى را در زمينه�ى مديريت بازرگانى پيش�بينى كرده�اند. بقيه هم همين�طور.

 اگرچه ما دنيايى تخصصى شده داريم، اما آونگ امور در حال چرخيـدن بـه سـوى نـوعـىًاساسا
توازن است. از اين رو ممكن است، به سوى يك سلسله از حوزه�هاى تخـصـصـى ديـگـر بـراى

ارائه�ى خدمات بهتر، سوق داده شويم.
گرايش جديد مدارس به سوى بين�رشته�اى شدن درس�ها به دانش�آموزان كمك مى�كند تـا

شته.اى شدنبين.ر
س.هادر

انبه دانش.آموز
كمك مى.كند
تا از طريق

دهاى مطالعاتىاهبرر
ك بهترىبه در

گ.تراز دنياى بزر
ندهدايت شو
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از طريق راهبردهاى مطالعاتى، به درك بهترى از دنياى بزرگ�تر هدايت شوند.

شن مى.كندا روه.ى عمل رتعاريفى كه نحو
تفسيرهاى متفاوتى از اصطالح�شناسى برنامه�ى درسى در رابطه با «درهم�تنيـدگـى دانـش»
به�كار گرفته مى�شوند. گاهى از معلمان مى�شنوم كه به «واحدهاى درسى بين�رشته�اى» اشاره

 درجه با ساير همكارانش فرق١٨٠مى�كنند، در حالى كه منظورشان از واحدهاى بين�رشته�اى، 
مى�كند. به هر صورت اين يك واقعيت است كه يك سلسله توافق�هاى بنيادى در معانى واژه�ها
وجود دارند. بى�توجهى به اين واقعيت�ها مى�تواند، تالش�هايى را كه در طراحـى بـرنـامـه�هـاى
درسى صورت مى�گيرند، دچار آشفتگى كند. در مورد برخى از اصطالحات، تعاريw آن�ها كوشش

براى روشن كردن تفاوت�هاى جزئى آن�ها با يكديگر است. به تعري�wهاى زير توجه كنيد:
 يك مجموعه�ى خاص از دانش قابل تدريس است با زمينـه�هـاى آمـوزشـى،ديسيپليـن: 

].١٩٧٢تربيتى، رويكردها، روش�ها و گستره�ى محتوايى خاص خود [پياژه، 
نقطه�ى آغاز براى همه�ى گفت�وگوها درباره�ى ماهيت دانشى كه در مدارس آموخته مى�شود،

التونمى�تواند از طريق درك و فهم ديسيپلين يا رشته�ى درسى شروع شـود. هـمـان�طـور كـه 
) اظهار داشته است، هر ديسيپلين سؤاالت متفاوت، چارچوب�هاى مشخص از منبع و١٩٧٥(

انواعى از بيانيه�ها را مطرح مى�سازد. هر كدام از ايـن�هـا نـيـز، شـيـوه و نـتـايـج پـايـانـى واحـد و
يكپارچه�اى را ارائه مى�كند كه در حقيقت، حوزه�هاى يك ديسيپلين را تشكيل مى�دهد.

) در تحقيق خود نشان داده است كه چگـونـه مـى�تـوان١٩٦٤ (هيرسـتمتفكر انگليـسـى، 
نظام�هاى دانش را به�صورت بهترى به جوانان ارائه كرد. از نظر او، هر ديسـيـپـلـيـن شـكـلـى از
دانش است، با ويژگى�هاى مشخص و مجزا. در هر شكل، مفاهيم و قـضـايـاى واحـدى وجـود

دارند كه آزمون�ها، اعتبار حقايق آن�ها را نشان مى�دهند.
انگيزه براى تقسيم�بندى دانش به ديسيپلين�ها، مبتنى بر اين عقيـده اسـت كـه ديـسـيـپـلـيـن
يادگيرى مؤثر را برمى�انگيزد. ساختار ديسيپلين براى كسب دانش ضرورت دارد، ساختار، بنيانى

است كه نشان مى�دهد، موضوعات درون يك ديسيپلين چگونه
]. مزيت ديگـر١٩٧٥با يكديگر ارتباط دارند [بـرونـر، 

ديسپيلين اين است كـه اجـازه مـى�دهـد، مـدارس بـه
شكل نظام�مند روى آن�ها مطالـعـه و

تحقـيـق كـنـنـد و

هانگيز
شناد ىدنب.ميسقت ىارب

به ديسيپلين.ها
مبتنى بر

اين عقيده است
كه ديسيپلين

ثرگيرى مؤياد
دمى.انگيزا برر
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به�تدريج بر ارتباط نزديك مفاهيم و الگوهاى استدالل آن�ها، تسلط يابـنـد [هـيـرسـت و پـتـرز،
ارسطـو]. تصميم�گيرى توسط مربيان در مورد تـخـصـصـى شـدن دانـش�هـا، بـه زمـان ١٩٧٤

برمى�گردد. وى اعتقاد داشت، دانش را مى�توان به سه حوزه تقسيم كرد: تدبير منزل، حكمـت
نظرى و حكمت عملى.

 يك نظريه�ى دانشى و رويكردى در برنامه�ى درسى است كه آگاهانه روش�هابين.رشته.اى: 
و سبك خاصى را در بيش از يك رشته�ى علمى به�كار مى�گيرد تا موضـوع، مـسـئـلـه، مـشـكـل،

مفهوم يا تجربه را از جهات متفاوت بررسى كند.
ىا�هتشر�نيب .دزادـرپ�ىم صاخ شناد كي ـwيصوت هب ،نيـلپيسيد زا هزوح كي ،ـسكعرب

)١٩٧٨( تيم اما .دراد ديكأت اه�شناد نيب تاطابترا رب رتشيب هكلب ،دنك�ىمن wيصوت ار شناد
،عقاو رد .تساه�هتشر نيب طابترا ىياسانش و wيصوت رب ىديكأت ىا�هتشر�نيب هك دنك�ىم هراشا
ـلُُثم هب نآ ى�ـهشير و تسا ـىبرغ ـركفت رد ـتنس ـكي تروص�هب ـهك تسارـگن�لك ىدـركيور
ىا�هتشر�نيب .تساهزيچ ى�همه رد ىلعا لاثم اي ىگچراپكي لابند�هب و ددرگ�ىمرب ىنوطالفا

داجيا ،ىگدنز تايبرجت و لئاسم ،تاعوضوم رب زكرمت اب ار توافتم ىزادنا�مشچ دهاوخ�ىم
.دنك

زمانى كه ما ارتباط بين حوزه�هاى دانش را بررسى مى�كنيم، با يك سلسله از تعاريw متفاوت
از بين�رشته�اى مواجه مى�شويم كه حاكى از اختالف برداشت�هاى متفاوت است. به تعاريw زير

توجه كنيد:
 مطالعه�ى يك ديسيپلين از چشم�انداز ديسيپلين ديگرى؛ بـراى مـثـالتقاطع رشتـه.اى: 

].١٩٧٨فيزيك موسيقى و تاريخ رياضيات [ميت، 
 كنار هم قرار دادن چندين ديسيپلين با هدف مطالعه�ى يك مسئله، بـدونچندرشته.اى: 

].١٩٧٨؛ ميت، ١٩٧٢اين�كه كوشش مستقيمى براى درهم�تنيدگى صورت گيرد [پياژه، 
 كنار هم قرار دادن رشته�ها با اين فرض كه بين آن�ها كم�و�بيش ارتـبـاطدرهم.رشته.اى: 

].١٩٧٢برقرار شود؛ براى مثال رياضيات و فيزيك، فرانسه والتين [پياژه، 
 فراسوى وسعت رشته�ها، با يك مسئله شروع مى�شود و دانش با بهره�گيرىفرا.رشته.اى: 

].١٩٧٨از رشته�هاى متفاوت توليد مى�شود [ميت، 
زا هداـفتسا رد هك ديوگ�ىم هزوح نيا رد نم ى�هبرجت ،ىا�هتشر�نيب wيرعت زا رظن�فرص

ناحارط ـهك ىهار رد ار ىمـهم توافت اه�نآ .مـينك لمع ـرت�هديجـنس دياب ،اهدـركيور نيا
ـاما .دـنهد�ىم نـاـشن ،دنـرـيگ�ىم ـشيپ رد ـىسرد ـدحاو كي ـىحاـرط رد ىسرد ى�ـهمانـرب
ىيوگو�تفگ رد .تسا تمحز ى�هيام لقادح ،دشابن لكشم رگا اهدركيور نيا زا ىريگ�هرهب

هعومجم ؛دنراد دوخ نهذ رد ىا�همقلم اه�نآ ،مدش هجوتم متشاد ناريدم و ناملعم اب نم هك
ـكي هك دسر�ـىم رظن�ـهب لاح نيا ـاب .ميزادرپ�ـىم نآ هب دـعب تمـسق رد هك تاحـالطصا زا

،دنوش�ىم هتفرگ ىسرد ى�همانرب اب طابترا رد هك ىتـاميمصت :دراد دوجو ىساسا ى�هلئسم
رد .دنوش�ىم هتفرگ ىا�ـهتشر�نورد ى�هزوح ىعون تمس هب ،هنارايشوه ىطـايتحا اب ًامومع
شوشغم و مهرب و مهرد ىتيلاعف هب ،همانرب ندرك طولخم ىوس هب شيارگ ،تروص نيا ريغ
دصقم اج�نيا رد .دش دهاوخ رجنم ،ـدننك�ىم زاغآ ار اه�همانرب ىحارط ناملعم هك ىنامز رد
.تساهدركلمع نيا زا ناملعم ندرك هاگآ ام
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شته.اىسى بين.رنامه.ى درجانب.دارى از يك بر
؟دنا�مادك ىا�هتشر�نيب ىسرد ى�همانرب ىحارط ىارب ششوك زا ىراد�بناج رد تاضورفم و اهرواب

راك اب ار نـامدوخ رـاك نم .دـنك�ىم ـتلاخد همـانرب حـرط رد هراومه ـىسرد نازير�ـهمانرب ى�ـهفـسلف
و داـوم دياب وا .تسا هتفرگ هدـهعرب ىناكم رد ار هژورپ كي ىحارط ـهك منك�ىم هسياقم ـىتكتيشرآ

ىنيب�شيپ لباقريغ ثداوح هژورپ ىارجا رد ناهگان�هب اما ،دريگب تمدخ�هب ار ىناسنا ىورين و حلاصم
تكتيشرآ ،ظاحل نيدب .نامتخاس ىپ رد هرخص كي ندش اديپ اي حلاصم و داوم دوبمك :دنتفا�ىم قافتا
.دنك�ىم هدايپ ار دوخ ىصخش راكفا تكتيشرآ ًالوصا اما .دهد قيبطت تيعضو نيا اب ار دوخ حرط دياب
ربارب رد رتشيب هك ىزيچ ًالامتحا .ميتسه نامدوخ دياقع فوسليف ام ،ميوگب دياب رتشيب ىهاگآ ىارب
هب ،ماوداب ىتيفيك و ىقطـنم ىگتسويپ زا هك تسا ىياه.حرط شنيـزگ ،ميراد تيلوئسم نآ
و تايرظن هب نونكا .دراد زاين شالت هب هك ىراك ؛دنشاب رادروخرب ،ىشزومآ ى.هبرجت ظاحل

:دينك هجوت ،ديريگ راك هب هتشر�نيب ىاهراك رد ىفسلف ظاحل هب ديناوت�ىم امش هك ىتاضورفم
 دانش�آموزان، در برنامه�ى درسى يك سلسله تجربياتى دارند كه هـم انـعـكـاسـى اسـت از
سوگيرى رشته�اى و هم انعكاسى از سوگيرى بين�رشته�اى. مى�خواهم چيزى فراتر از اين�ها را

دانش.آموزان نمى.توانند از مـطـالـعـاتطرح كنم كه برگرفته از عـالقـه�ى خـاص مـن اسـت: 
بين.رشته.اى بهره.مند شوند، مگر اين.كه زمينه.ى محكمى در ديسيپلين.هـاى مـتـفـاوت
كسب كنند. كوشش.هاى بين.رشته.اى مى.توانند، بين.رشته.هاى علمى، پل ايجاد كننـد

.]١٩٨٦[جاكوب و بورلند، 
 براى پرهيز از گرفتار شدن در مسئله�ى آميختگى، معلمان بايد طراحان برنامـه�ى درسـى
پويايى باشند و ماهيت و شدت درهم�تنيدگى، و وسعت و توالى موضوع مورد مطالعـه را مـعـيـن
كنند. تصميمات معلمان بيشتر به شكل مستقيم، دانش�آموزان را در كارهاى روزمره�ى كالس
درس متأثر مى�كند. معلم بايد در طراحى كارهاى بين�رشته�اى، و سازمان�دهى و تدوين واحدهاى

درسى، با توجه به نياز دانش�آموزان، از توانمندى كافى برخوردار باشد.
 تدوين برنامه�ى درسى يك راه�حل خالق در برخورد با يك مسئله است. از اين�رو برنامه�ى
درسى بين�رشته�اى زمانى بايد به�كار گرفته شود كه نياز براى غلبه بر مجزاسازى، ايجاد ارتبـاط

بين رشته�ها و توسعه�ى دانش، احساس شود.
 تدوين برنامه�ى درسى را نـبـايـد يـك فـعـالـيـت پـنـهـان دانـسـت. درس يـا مـاده�ى درسـى
بين�رشته�اى، بايد براى همه�ى دانش�آموزان مدرسه ارائه شود. تعداد كمى از والدين درباره�ى
برنامه�ى درسى درهم�تنيده تجربه دارند. هرگاه به روشنى به آن�ها اطالع�رسانى شود، در مـورد

برنامه كمتر احساس بدگمانى خواهند كرد.
 دانش�آموزان بايد مسائل معرفت�شناختى را مطالعه كنند. بدون توجه به سن دانش�آمـوز،
الزم است با او پرسش�هايى از اين قبيل را مطرح كنيم: دانش چيست؟ چه چيزى بايد بدانيـم؟
چگونه مى�توانيم دانش را در مدرسه ارائه كنيم؟ اين�ها را مى�توان در قلب كوشش�هاى مدرسه

]. در دوره�ى پيش�دبستان، شايسته است كودكان بدانند كه١٩٨٦جاى داد [جاكوب و بورلند، 
چرا در خانه هر چيزى بايد نظم داشته باشد، چرا براى انجام كارها «زمان�هاى معيـنـى» وجـود
دارد و چرا بايد «مالقات�هاى گروهى» در زمان�هاى مشخصى صورت گيـرنـد. مـرتـبـط�سـازى
برنامه�هاى درسى با موضوعات آموزشى و براساس يك منطق، بدان دليل انجـام مـى�شـود كـه

معلم بايد
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زندگى مدرسه�اى، دانش�آموزان را متأثر سازد.
 تجربيات برنامه�ى درسى بين�رشته�اى، فرصتى براى ايجاد ارتباط بيشتر بين رشـتـه�هـاى
علمى، جداسازى كمتر دانش�ها، و انگيزش بيشتر براى توسعه�ى تجارب دانش�آموزان را تدارك
مى�بينند؛ البته اگر به شكلى درست و با بهره�گيرى از معيارهاى مقبول طـراحـى شـونـد. در ايـن
صورت، ديد سنتى دانش�آموزان تغيير مى�كند و آن�ها به شكل فـعـاالنـه�اى در يـك سـلـسـلـه از

چشم�اندازها كه مى�توانند در دنياى واقعى به كار گرفته شوند، برانگيخته مى�شوند.
 دانش�آموزان مى�توانند ـ و در زمانى كه ممكن است بايد ـ در تـهـيـه�ى واحـدهـاى درسـى
بين�رشته�اى درگير شوند. البته لزومى ندارد كه همه�ى دانش�آموزان را درگير كنيم؛ شـايـد هـم
مطلوب نباشد. اما مى�توان دانش�آموزانى را كه عالقه و توانايى دارند، در فرايند طراحى درگير

].١٩٨٦كرد [جاكوبس و بورلند، 
با آگاهى و درك نياز به برنامه�هاى درسى درهم�تنيده، روشن�سازى مفهوم اصطالحاتـى كـه
توسط برنامه�ريزان درسى مورد استفاده قرار مى�گيرند، و تدوين يك سلسله از مفروضات راهنما
و محكم و طرح�هاى پايدار، اميد مى�رود كه معلمان به صورت كارورزانى انديشمند از اين تجارب

به�هنگام طراحى برنامه، استفاده كنند.
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هشىيافته.هاى پژو
. زمينه�هاى موضوعى كه دانش�آموزان در طول يك�سال تحصـيـلـى مـطـالـعـه مـى�كـنـنـد،١

عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى،
اطالعات شغلى، داستان پليسى و ماجراجويى، انـواع بـازى�هـاى فـكـرى و سـرگـرمـى، روابـط
خانوادگى، گذراندن اوقات�فراغت، سالمت و بهداشت جسمانى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات
تاريخى، بهداشت روانى، مسائل فناورى، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، مسائل سياسى،

مسائل بين�المللى و مسائل اقتصادى.
. زمينه�هايى كه دانش�آموزان به آن�ها عالقه نشان داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از:٢

طنز و لطيفه، انواع شعر، طالع�بينى، رايانه و اينترنت، مسائل جنسى، زندگى پيامبران، ورزش و
تربيت�بدنى، زندگى ائمه�ى اطهار و معصومـيـن، انـواع مـوسـيـقـى، دوسـت�يـابـى و روش�هـاى
نگه�دارى دوست، تغذيه، خواص ميوه�ها و سبزيجات، تاريخ اديان، ترجمه و تفسيرهاى قرآنى،
بيمارى�هاى روانى مثل اضطراب و افسردگى، انتخاب رشته�ى تحصيلى متوسطه و دانشـگـاه،
روش�هاى داشتن زندگى شاد و با�نشاط، بيمارى�هاى جسمى، كاركرد اعضا و دستگاه�هاى بدن،
شگفتى�ها و عجايب هستى، اعياد و مراسم مذهبى، آثار و مطـالـب تـاريـخـى ايـران، احـكـام و
رساله�هاى عمليه، زندگى انواع جانوران و گياهان، شرح حال نويسنـدگـان و شـعـراى ايـرانـى،
شرح�حال هنرمندان و نقاشان، اطالعات عمومى، اخالق، نيكى و انديشه�هاى خيـرخـواهـانـه،
خاطرات جنگ ايران و عراق (دفاع مقدس)، شيوه�هاى صحيح مطالعه، مهارت�هاى زنـدگـى،
اصول بهداشت شخصى و خانوادگى، روش�هاى خوب�زيستن، اطالعات شـغـلـى و حـرفـه�اى،
نجوم و ستاره�شناسى، ترجمه�ى نهج�البالغه، آداب معاشرت، همكارى در روابط اجـتـمـاعـى بـا
هم�ساالن، شرح حال مخترعان و مكتشفان جهان، انرژى اتمى، انقالب، شهـدا و جـانـبـازان،
رشته�هاى هنرى، بهداشت محيط�زيست، شرح�حال شعرا و نويسندگان، گرايـش بـه مـددهـاى
رايج كشورهاى غربى، انواع فناورى و فناورى جديد، مسائل سياسى، آثار و مطـالـب تـاريـخـى
جهان، علل انحراف اخالقى و بزهكارى، قوانين و مقررات اجتماعى، آداب و رسـوم و اقـوام و
ملل ايرانى، مسائل سياسى ايران، شرح حال بزرگان و سياست�مداران نامى جهان، جهانى�شدن،
شرح حال نوابغ ايران و جهان، جشن�ها و اعياد ملى، مليت و فرهنگ ايرانى، شرح حال علما و
پيامبران دينى جهان، چگونگى انتقاد سازنده و انتقادپذيرى، مسائـل زنـدگـى شـهـرى، آداب و
رسوم مليت�هاى مختلw، پژوهش�هاى علمى و اجتماعى، مفهوم دموكراسى و انواع آن و تبعيض

و نابرابرى.
)، در پژوهش خود تحت عنوان «برنامه�ى شتاب�دهنده�ى مطالعه�ى خواننده»٢٠٠٢(كروى 

به اين نتيجه رسيد كه دانش�آموزان بر مبناى عالقه�ى خود مطالعه نمى�كنند، بلكـه مـطـالـعـه�ى
)، در بررسى خود درباره�ى٢٠٠١ (چلتون و راسآن�ها براى كسب جوايز بيرونى است. البته 

علل عالقه�ى خوانندگان مشتاق، پنج مرحله را متذكر شده�اند كه عبارت�اند از: نوع تجربه�اى كه
براى خواندن مورد نظر است، منابع مورد استفاده براى پيدا كردن كتاب�هـاى جـديـد، عـنـاصـر
كتاب، سرنخ�هايى درباره�ى خود كتاب و ميزان زمان و هزينه�ى مالى براى دست�رسى به كتاب.

. زمينه�هايى كه دانش�آموزان بر�حسب نيازها و عالقه�ى خود آن�ها را اولويت�بندى كرده�اند،٣
از اين قرارند: انتخاب رشته�ى تحصيلى، مسائل ازدواج، روابط خانوادگى، طنز و لطيفه، مسائل

كروى
دهش خودر پژو

سيدبه اين نتيجه ر
انكه دانش.آموز

دبر مبناى عالقه.ى خو
مطالعه نمى.كنند

بلكه مطالعه.ى آن.ها
اى كسببر

نى استايز بيروجو
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اخالقى، تغذيه، اطالعات علمى، اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات شغلى و حرفه�اى، ورزش
و تربيت�بدنى، مسائل جنسى، بهداشت تن و روان، رمان و داستان تخيلـى، انـواع مـوسـيـقـى،
معاشرت با گروه هم�ساالن، عجايب هستى، آداب و رسوم ايرانى، هنـر، انـواع شـعـر، اعـيـاد و
مراسم مذهبى، اصول اعتقادى، مسائل اجتماعـى، فـرهـنـگ ايـرانـى، فـنـاورى، كـاريـكـاتـور،
جهانى�شدن، تاريخ ايران، ستاره�شناسى، زندگى جانوران و گياهان، تاريخ اديان، مسائل سياسى
ايران، تحقيق علمى و اجتماعى، تاريخ جهان، مقاله�هاى انتقادى در مورد مسائل اجتـمـاعـى،

جشن�ها و اعياد ملى، مسائل سياسى جهان، آداب مليت�ها، دموكراسى و حكومت�ها.
. در طول يك�سـال تـحـصـيـلـى، دانـش�آمـوزان پـايـه�هـاى مـتـفـاوت دوره�ى مـتـوسـطـه و٤

پيش�دانشگاهى، زمينه�هاى اطالعات تاريخى و اطالعات شغلى را به�طور يكسان، اما بقـيـه�ى
 زمينه) را به�طور متفاوت مطالعه كرده�اند.١٧زمينه�ها (

. به نظر دبيران، زمينه�هاى مطالعات غير�درسى كه دانش�آمـوزان بـه آن�هـا عـالقـه نـشـان٥
داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، مسائل فناورى،
اطالعات علمى، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، گذراندن اوقات�فراغت، داستان پليسى
و ماجراجويى، سالمت و بهداشت جسمانى، اطالعات شغلى، مسائل اجتماعى، اطالعات دينى
و مذهبى، مسائل هنرى، روابط خانوادگى، بهداشت روانى، اطـالعـات فـرهـنـگـى، اطـالعـات

تاريخى، مسائل اقتصادى، مسائل سياسى و مسائل بين�المللى.
) اظهار داشته�اند كه معلمان به�اندازه�ى كافى درباره�ى كتاب�هاى١٩٩٦ (جانسون و مكىاما 

داستانى ويژه�ى نوجوانان آگاهى ندارند. اين دو محقق اظهار داشته�اند، نوجوانانى كـه از روى
بى�ميلى مطالعه مى�كنند و تجربه�اى در انتخاب كتاب ندارند، كتاب�هاى خـود را بـا مـعـيـارهـاى
كوتاه�بودن متن، جلد جذاب، شخصيت�هاى داستانى هم�سن يا بزرگ�تر از خود كه داراى موقعيت
مشخصى در عصر حاضر باشند، گفت�و گو با دوستان، مشاهده�ى خواندن ديگران، گفت�و�گو با
معلمان و كتاب�داران، پيروى از يك عنوان، بررسى كل كتاب، دريافت كتاب به�عنوان جايـزه،
جذاب بودن فهرست كتاب، گذراندن يك واحد درسى، يافتن عنوانى جذاب و خواندن اجبارى

مطرح كرده�اند.
) در كميته�هاى گزينش٢٠٠١ (برودى و وايت، هيلضوابطى نيز براى انتخاب كتاب توسط 

برنامه�هاى اعطاى جايزه براى گسترش جو مطالعه مطرح شده�اند. آن�ها با احتياط گـفـتـه�انـد،
اگرچه معلمان و كتاب�داران كتاب�هايى را براى اعطاى جوايز كتاب�خوانى انتخاب مى�كنند، اما
اين جوايز براساس ضوابطى اعطا مى�شـونـد كـه امـكـان دارد هـمـيـشـه نـيـازهـاى مـطـالـعـاتـى
دانش�آموزان را برآورده نكنند و يا براى آن�ها جاذبه نداشته باشنـد و يـا بـرعـكـس، بـراى آن�هـا

)، رمان�هايى كه معلمان براى نوجوانان انتخاب٢٠٠٤ (ميلرمشكل�آفرين شوند. طبق گزارش 
كرده�اند، براى آن�ها مشكالتى مانند سوء�استفاده، خودكشى، مشـكـالت خـانـوادگـى، غـصـه،

بيمارى و مرگ را در�بر�داشته�اند.
. از نظر كتاب�داران، زمينه�هاى مطالعاتى غير�درسى كه دانش�آموزان به آن�ها عالقه نشان٦

داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، اطالعات دينى
و مذهبى، اطالعات شغلى، اطالعات علمى، روابط خانوادگى، سالمت و بهداشت جسـمـانـى،
مسائل فناورى، گذراندن اوقات�فراغت، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، مسائل فرهنگى،

مكى و جانسون
 اظهار داشته.اند
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بهداشت روانى، مسائل اجتماعى، داستان پليسى و ماجراجويـى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات
تاريخى، مسائل بين�المللى، مسائل اقتصادى و مسائل سياسى.

. به نظر اولياى دانش�آموزان، زمينه�هاى مطالعاتى كه فرزندانشان به آن�ها عالقـه نـشـان٧
داده�اند، به�ترتيب از اين قرارند: علمى، داستانى، انواع بازى�ها و سرگرمى�هاى فكرى، دينى،

تاريخى، تخيلى، هنرى، بهداشتى، عشقى، پليسى و جنايى، اجتماعى و اقتصادى.
. از ديدگاه متخصصان، زمينه�هاى مطالعاتى غير�درسى دانش�آموزان به اين ترتيب هستند:٨

اطالعات علمى، روابط خانوادگى، اطالعات شغلى، بهداشت روانى، مسائل فناورى، سالمـت
و بهداشت جسمانى، مسائل ازدواج، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، اطالعـات ديـنـى و
مذهبى، گذراندن اوقات�فراغت، اطالعات تاريخى، مسائل هنرى، انواع بـازى�هـاى فـكـرى و
سرگرمى، مسائل سياسى، رمان و داستان عشقى، مسائل بيـن�الـمـلـلـى و داسـتـان پـلـيـسـى و

ماجراجويى.
. زمينه�هاى مورد نياز دانش�آموزان از ديدگاه خود دانش�آموزان و نيز دبيران، كتاب�داران،٩

والدين و متخصصان به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داسـتـان عـشـقـى،
اطالعات علمى، اطالعات دينى و مذهبى، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى، داستان پليسى و
ماجراجويى، اطالعات شغلى، روابط خانوادگى، گذراندن اوقات�فراغت، سالمـت و بـهـداشـت
جسمانى، مسائل هنرى، اطالعات تاريخى، مسائل اجتماعى، مسائل فناورى، بهداشت روانى،

اطالعات فرهنگى، مسائل سياسى، مسائل اقتصادى و مسائل بين�المللى.
. دختران پايه�هاى پيش دانشگاهى و اول، دوم و سوم، زمينه�هاى اطالعات دينى، مسائل١٠

 زمينه) را به�طور١٦فناورى و اطالعات تاريخى و شغلى را به�طور يكسان، اما ساير زميـنـه�هـا (
متفاوت مطالعه كرده�اند. در پژوهشى كه درباره�ى ثبات دراز�مدت تمايل دانش�آموزان به خواندن
انجام گرفت، مشاهده شد كه تفاوت�هاى ناچيزى از نظر مطالعه در پايه�هاى درسى وجود دارد،
ولى دختران نسبت�به پسران تمايل مثبت قابل مالحظه�ترى براى مطالعه�ى متـون غـيـر�درسـى

].١٩٩٦دارند [جى�سى و كينزام دبليو، 
. پسران پايه�هاى پيش�دانشگاهى و اول، دوم و سوم دبيرسـتـان، زمـيـنـه�ى سـالمـت و١١

 زمينه) را به�طور متفاوت مطـالـعـه١٨بهداشت جسمانى را به�طور يكسان، اما ساير زمـيـنـه�هـا (
) داليلى ماننـد٢٠٠٢ (سنفـور و بليـزكرده�اند. در رابطه با داليل خواندن و نوشتـن پـسـران، 

عالقه�ى شخصى، عمل، موفقيت، سرگرمى و هدفمندى را مطرح كرده�اند.
. زمينه�هايى كه در طول يك سال تحصيلى توسط دانش�آموزان مورد نظر اين تحـقـيـق١٢

مطالعه شده�اند، به تفكيك پايه�هاى تحصيلى عبارت�اند از:
 دختران و پسران زمينه�هاى سالمت و بهداشت جسمانى،الf) دوره.ى پيش.دانشگاهى:

اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى، مسائل اجتمـاعـى، مـسـائـل فـرهـنـگـى، گـذرانـدن
اوقات�فراغت، داستان پليسى و ماجراجويى، رمان و داستان عشقى، اطالعات شغـلـى و انـواع
بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها را به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها را به�طور متفـاوت مـطـالـعـه

كرده�اند.
 دختران و پسران، زمينه�هاى بهداشت جسـمـانـى،ب) پايه.ى تحصيلى سوم متـوسـطـه:

مسائل دينى و مذهبى، اطالعات فرهنگى، اطالعات شغلى، مسائل ازدواج را به�طور يكسـان،

انبا اين.كه پسر
انكمتر از دختر

انندمى.خو
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اما ساير زمينه�ها را به�طور متفاوت مورد مطالعه قرار داده�اند.
 دختران و پسران زمينه�هاى بهـداشـت جـسـمـانـى،ج) پايه.ى تحصيلى دوم مـتـوسـطـه:

اطالعات فرهنگى، گذراندن اوقات فراغت و مسائل ازدواج را به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها
را به�طور متفاوت مطالعه كرده�اند.

 دختران و پسران زمينه�هاى سالمت و بهداشت جسمانى،د) پايه.ى تحصيلى اول متوسطه:
اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، داستان پليسى
و ماجراجويى، اطالعات شغلى، مسائل بين�المللى، و مسائل ازدواج را به�طور يكسان، اما ساير

زمينه�ها را به�طور متفاوت مورد مطالعه قرار داده�اند.
. زمينه�هاى مطالعاتى سالمت و بهداشت جسمانى و اطالعات فرهنگى را دختران و پسران١٣

دوره�ى متوسطه به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها را دختران و پسران به�طور متفاوت مـطـالـعـه
كرده�اند.

بعضى از پژوهشگران خارج از كشور نيز در اين زمينه مطالبى يافته�اند كه ذكر آن�ها در اين�جا
سودمند است. به�طور كلى دختران بيش از پسران مى�خوانند. هر دو جنـس خـوانـدن مـجـلـه را
دوست دارند، اما دختران بيشتر از پسران مجله مى�خوانند. پسران بيشتر خواننده�ى كتاب�هاى

 دختران از خواندن كتاب�هاىًطنز هستند. هر دو جنس مطالب تخيلى را دوست دارند، اما معموال
تخيلى بيشتر از پسران لذت مى�برند. با اين�كه پسران كمتر از دختران مـى�خـوانـنـد، امـا آن�هـا
مطالب را عميق�تر مى�خوانند. هرچند موارد استثناى زيادى وجود دارد، ولى پـسـران مـجـذوب
مطالب علمى، تخيلى و ماجراجويى هستند، در حالى�كه دختران مطالب رمانتيك و افسانه�اى  را

].١٩٩٩كه داراى لطافت طبع باشد، دوست دارند [مرى الين و استايوفر، 
. در مصاحبه، دانش�آموزان داليل عدم مطالعه�ى خود را به ترتيب اولويت، كمبود وقت،١٤

حجم زياد كتاب�هاى درسى و سنگين بودن برنامه�ى درسى بيان كرده�اند. اين نظـر بـا يـكـى از
يافته�هاى پژوهشى هماهنگى دارد كه تحت عنوان «بررسى راه�هاى برانگيختن دانش�آمـوزان

 توسط١٣٧٩دوره�ى متوسطه به مطالعه�ى كتب غيردرسى در شهرستان گلپايگان»، در سـال 
انجام گرفت. طبق اين يافته�ها، حجم زياد كتاب�هاى درسى به�ميزان خيلى زيادى عاملصبايى 

مؤثر در كاهش انگيزه�ى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه به مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى است.
دانش�آموزان، دليل بعدى در مورد عدم مطالعه�ى كتاب غيردرسى را نداشتن انگيزه و اولويت
دادن به مسائل كنكور، به�ويژه در زمينه�ى رفتن به كالس كنكور و كسب مـهـارت بـراى تـسـت

) كه در آن اظهار داشته،١٣٨١زدن، بيان كرده�اند. اين نظر با يكى از نتايج تحقيق صبـايـى (
اصرار بيش از حد والدين به قبولى دانش�آموزان در كنكور، باعث كاهش انگيزه�ى دانش�آموزان

براى مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى شده، هماهنگ است.
داليل بعدى را دانش�آموزان چنين بيان كرده�اند: گرانى كتاب�هاى چـاپ جـديـد و دشـوارى
دست�رسى به اين نوع كتاب�ها در كتـاب�خـانـه�هـاى عـمـومـى و مـدارس؛ عـالقـه بـه بـازى�هـا و
سرگرمى�هاى متنوع اعم از رايانه�اى و يا بازى با گروه�هاى هم�ساالن؛ كمبود كتاب و كتاب�خانه
و مجهز نبودن كتاب�خانه�ها از نظر سالن مطالعه و مانند آن؛ كاركردن در منـزل (بـيـشـتـر بـراى
دختران) و يا در بيرون از منزل (بيشتر براى پسران) به موازات تحصيل؛ و عالقه به ديدن فيلم

اعم از فيلم�هاى تلويزيونى، سينمايى يا فيلم�هاى روى لوح فشرده�ى نورى.

سىدرمطالعات غير
ااطالعات بيشترى ر
در مقايسه با

سىمطالعات در
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توجه به اين نكته ضرورى است كه تماشاى زياد تلويزيون بر عملكـرد دانـش�آمـوزان تـأثـيـر
) گزارش كرده�اند، زمانى�كـه صـرف١٩٩٩ (وانكسـون و كالداس منفى دارد. در اين زميـنـه 

تمركز روى اين جعبه�ى جادويى مى�شود، بر عملكرد دانش�آموزان در مدرسه تأثير منفـى دارد.
) اظهار٢٠٠١ (رازلزيرا اين زمان را مى�توان به شكل سودمندترى صرف خواندن كـرد. امـا 

مى�دارد، رابطه�ى بين تماشاى تلويزيون با پيشرفت علمى به سن دانش�آموز بستگى دارد. وى
بسيار منفى تلقى كرده١٠-١٧ارتباط تماشاى تلويزيون با پيشرفت علمى  را براى گروه سنـى 

) اظهار مى�دارد، پيوند ضعيفى بين تماشاى تلويزيون و پيشرفت١٩٩٤ (ميلكاست. در مقابل، 
علمى وجود دارد. يعنى دانش�آموزانى كه از تماشاى تلـويـزيـون خـوددارى مـى�كـردنـد، هـمـان
دانش�آموزانى نبودند كه به پيشرفت عالى دست يافتند. دانش�آموزان موفق تا ده ساعت در هفته
تلويزيون تماشا مى�كردند. ميلك در چارچوب «برنامه�ى مطالـعـاتـى وزارت آمـوزش و پـرورش
آمريكا»، بررسى ديگرى را مرور كرد كه به تأثير تلويزيون بر پيشرفت شناختى مى�پرداخت. اين
بررسى هيچ�مدركى دال بر سير قهقرايى شناختى تحـت تـأثـيـر تـلـويـزيـون نـشـان نـداد. يـعـنـى

دانش�آموزان مى�توانند از تلويزيون سود ببرند، به شرط آن�كه زمان تماشا را محدود كنند
. در مصاحبه، درصد اندكى از دبيران (چهـار درصـد) اظـهـار داشـتـنـد كـه دانـش�آمـوزان١٥

درصد دبيران نيز گفتند كه دانـش�آمـوزان مـطـالـعـه�ى٤٧مطالعه�ى غيـردرسـى زيـادى دارنـد و 
غيردرسى كمى دارند.

. در مصاحبه، دبيران داليل احتمالى بى�عالقگى دانش�آموزان را به مطالعه به اين صورت١٦
اولويت�بندى كردند: كمبود فرهنگ مطالعه در جامعه، كمبود وقت به علت داشتن تكاليw درسى
روزانه، كمبود انگيزه براى مطالعه، كمبود كتاب با مطالب نو و جديد و دسـت�رسـى مـشـكـل بـه
آن�ها، فقدان راهنمايى�هاى الزم و نبود خدمات راهنمايى در زمينه�ى مطالعه و انتخـاب كـتـاب
مناسب، برآورده نشدن نيازهاى روحى ـ�روانى و اجتماعى دانش�آموزان به وسيله�ى مطالـعـه�ى

غيردرسى، و توجه بيش از حد به مسئله�ى كنكور.
. كتاب�داران در مصـاحـبـه�ى خـود كـتـاب�هـايـى را كـه بـيـشـتـر مـورد نـيـاز١٧

دانش�آموزان هستند، اين�گونه اولويت�بندى كردند: مسائل ازدواج،
رمان و داستان عشقى،
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مسائل دينى، اطالعات شغلى، اطالعات علمى، روابط خانوادگى، سالمت و بهداشت جسمانى،
مسائل فناورى، گذراندن اوقات فراغت، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، مسائل فرهنگى،
بهداشت روانى، مسائل اجتماعى، داستان پليسى و ماجراجويـى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات

تاريخى، مسائل بين�المللى، مسائل اقتصادى و مسائل سياسى.
. به�نظر متخصصان، مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى سطح مهارت�هاى اجتماعى و زندگى١٨

را در راستاى برآوردن مهم�ترين نيازهاى انسان باال مى�برد:
 مطالعات غيردرسى اطالعات بيشترى را در مقايسه با مطالعات درسى در اختيار نوجوانان و
جوانان قرار مى�دهد و آن�ها را با بار عظيم تمدن بشرى در خارج از هر برنامه و قيدى آشنا مى�كند.
ضمن اين�كه به آن�ها خطر تعصب و جزم�انديشى را مى�شناساند و مهارت�هايى را در بخش�هاى
گوناگون اجتماعى، براى ايجاد  تعامل و هم�فكرى با هم�نوعان و ديگر انسان�هاى كشورهـاى
گوناگون، آموزش مى�دهد. در مطالعه، نوجوان اين نكته را درمى�يابد كه برخوردها در تعامالت
روزانه بر�اساس حس هم�جوارى، منطق، عدل و روابط انسانى استوار است و هرگونه اختالل و

در نظر نداشتن اين معيارها، زندگى�اش را در اجتماع دچار مشكل مى�كند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى توسط دانش�آموزان دوره�ى متوسطه در پيشرفت تحصيلى 

) نشان دادند، مهارت�هاى قوى مطالعه زيربناى ساير١٩٩٦ (اندرزى و پولآن�ها مؤثر است. 
پيشرفت�هاى علمى است.

 مطالعه�ى نوجوانان در صورتى افزايش مى�يابد كه با شوق و انگيزه توأم باشد. طبقه نظـر
)، معدل نمرات و سبك نگارش دانش�آموزانى كه وقت بيشترى را صرف خواندن٢٠٠٢ (بالك

مطالب تفننى مى�كردند، نسبت به همكالسى�هايشان كه چنين مطالعاتى را نداشتند، باالتر بود.
 ارزش�ها و ضد�ارزش�هاى جامعه با مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى درك مى�شوند. در اين

) اظهار مى�دارند كه كتاب�هاى دينى در ميـان كـتـاب�هـاى١٣٨٠ (قاييـنـى و محمـدىمورد، 
غيرداستانى دوره�ى مـشـروطـيـت، آثـارى بـراى آمـوزش ديـنـى كـودكـان پـديـد آوردنـد. آن�هـا
مى�نويسند، نويسندگان كتاب�هاى تاريخى بر اين باور بودند كه با نگارش واقعيت�هاى تاريخى
مى�توان كودكان و نوجوانان را از زندگانى گذشتگان آگاه كرد و اين آثار را جاى�گزين شايسته�اى
براى كتاب�هاى افسانه�اى قرار داد. نوجوانان و جوانان امروز هم با شعار عشق بورزيم و جنگ
نكنيم، بسيارى از ارزش�هاى كهنه و قديمى اولياى خود را به�دور انداخته و ارزش�هاى جديدى
را جاى�گزين آن�ها كرده�اند. پذيرش ارزش�هاى جديد به ميل اوليا نيست، اما به هرحـال بـايـد

آن�ها را با شرح و تعديل پذيرفت.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى، قدرت سازش، تحمل، صبر، استـقـامـت و روبـه�رويـى بـا
مشكالت را در نوجوانان افزايش مى�دهد. مشكالت نوجوانان دانش�آموز در حوزه�ى گردآورى
اطالعات، ناتوانى تشخيص اين مطلب است كه آيا همه�ى اطالعاتى كه از اينترنت كسب مى�كنند

) مى�گويد، حوزه�ى محتوايى سواد١٩٩٩ (بينيا در كتاب�خانه مى�يابند، ارزشمند است يا خير. 
فعاليتى است مستلزم توانايى خواندن و نوشتن شكل�هاى چندگانه�ى قابل چاپ. اين شكل�هاى
چندگانه�ى قابل چاپ عبارت�اند از: كتاب درسى، رمان، مجله، مطالب موجود در اينترنت و ساير
نظام�هاى نشانه�دار فنى�ـ�اجتماعى كه اطالعات، مضامين عاطفى و نظرات مـنـتـقـدانـه را ارائـه

مى�دهند.
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 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى نوجوانان دانش�آموز را با چگونگى و شرح�حال افردا موفق
و فرهيخته آشنا مى�سازد و اطالعات جديد جهانى را برايشـان فـراهـم مـى�آورد. در ايـن زمـيـنـه

)�اظهار مى�دارد، كارشناسانى كه در زمينه�ى ادبيات غيرداستانى كار مى�كنند،١٣٨٤(قزل.اياغ 
كوشيده�اند براى گيراتر كردن متن�هاى اطالعاتى، از قلب داستان اسـتـفـاده كـنـنـد و در طـرح

شخصيت با فضاى مشخص، متن�هاى اطالعاتى كوتاه و گيرايى منتشر كند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى قدرت تفكر و خالقيت را در نوجوانان افـزايـش مـى�دهـد.
محتواى متونى كه دانش�آموزان به�طور آزادانه و به�دل�خواه براى مطالعات غيردرسى خود انتخاب
مى�كنند، مى�تواند آن�ها را به مطالعات متنوع تشويق كند تا به شكوفايى و خالقيت برسنـد و بـر
مشكالت بى�تصميمى كه برايشان بحران�زاست، غلبه كنند. اين يافته با مرحله�ى پنجم نظريه�ى

) كه اظهار مى�دارد، برآوردن آرزوها، كمال يافتن در معنى وسيـع كـلـمـه، خـالق١٩٤٣(مزلـو
بودن، به�توانايى�هاى خود تحقق بخشيدن به�عنوان خودشكوفايى است، هماهنگى دارد.

 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى، توانايى نقد و بررسى را در خوانندگان پرورش مى�دهد. در
) اظهار مى�دارد، حوزه�ى محتوايى كتاب بايد در راستاى فعالـيـت�هـاى١٩٩٩اين زمينه بيـن (

شناختى و اجتماعى گام بردارد تا ضمن توسعه�ى توانايى خواندن و نوشتن، به گسترش مضامين
) گفته است، مواد محتوايى رسانه�ها٢٠٠١(استيونزو نظرات منتقدانه هم بپردازد. هم�چنين 

بايد از توانش عظيمى براى ترغيب دانش�آموزان براى نگاه دقيق به مـاوراى مـتـون بـرخـوردار
باشد تا آن�ها بتوانند، مواردى مانند تبليغات، نمايش�هاى تلويزيونـى مـورد عـالقـه، رمـان�هـاى

ويژه�ى نوجوانان، موسيقى معاصر و اتاق گفت�وگو در اينترنت را بررسى و نقادى كنند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى فعاليت�هاى گروهى را افزايـش مـى�دهـد. در ايـن زمـيـنـه

) پژوهشى را در مالزى انجام داد و نتيجه گرفت، رويكرد خواندن بـه�عـنـوان١٩٩٣ (پانديـان
فعاليتى انفرادى ديگر مفيد نيست. او اظهار داشت كه خواندن به�عنوان فعاليـتـى بـيـن فـردى،

اجتماعى و مرتبط با خانواده مى�تواند به رشد دانش�آموزان منجر شود.
 كتاب�هاى گروه سنى كودك و نوجوان بايد با قيمت ارزان�ترى ارائه شوند تا دانش�آموزان
امكان تهيه�ى آن�ها را داشته باشند. اين موضوع در افزايش مطالعه�ى كتاب�هـاى غـيـردرسـى

) تحت عنوان (بررسى١٣٨٠ (زرنگارتوسط آن�ها مؤثر است. اين يافته با يكى از نتايج تحقيق 
درصـد٨٠مطالعـه�ى غـيـردرسـى دانـش�آمـوزان دوره�ى مـتـوسـطـه» كـه در آن اظـهـار داشـت، 

دانش�آموزان مورد مطالعه�اش خواسته�اند، كتاب�هاى غيردرسى با قيمت مناسب�ترى عرضـه
شوند، هماهنگى دارد.

 در انتخاب كتاب براى مطالعه�ى غيردرسى دانـش�آمـوزان،
شكل ظاهرى (رنگ�آميـزى، طـرح روى جـلـد، صـحـافـى، نـوع
كاغذ، تصاوير موجود در آن و…) تأثير دارد. اين يافته بـا نـظـر

) كه مى�گـويـد، كـتـاب�فـروشـان، كـتـاب�داران و١٩٩٥(كـيـس 
معلمان اظهار مى�دارند كه نوجوانان در انتخاب و مطالعه�ى كتاب به

وضع ظاهرى آن اهميت مى�دهند، هماهنگ است. وى معتقد است،
جلد كتاب بايد جديد و جذاب باشد تا توجه خواننده را به خود جلب كند.

 دانش�آموزان نوجوان،مطالعه�ى اثر مؤلفان و مترجمان خوش�فـكـر
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) مى�گويد،١٣٨٤را كه داراى قلم روان و ساده هستند، ترجيح مى�دهند. در اين زمينه قزل�اياغ (
گروهى عقيده دارند، براى اين�كه خواننده پيام�ها را دريافت كند، تنها راه�حل ساده�نويسى است.

در اين حالت، واژگان پايه و دانش�پايه�ى خود خوانندگان عامل تعيين�كننده است.
 دانش�آموزان نوجوان، به مطالعه�ى كتاب�هايى كه در نشر آن�ها،جنبه�ى فرهنگى و تربيتى
در مقابل جنبه�ى اقتصادى ترجيح داده شده است، اهميت مى�دهند. در اين زمينه پژوهشگران
ديگر نيز به نتايج كم�وبيش مشابه رسيده�اند. چنان�كه اهميت دادن به جنبه�ى فرهنگى در نـظـر

) اولويت اول در مطالعه�ى كودكان و نوجوانان است. زيـرا بـه مـيـراث ادبـى١٣٨٤قزل�ايـاغ (
كودكان و نوجوانان مربوط است؛ چه ادبيات سنتى شامل ميراث ادبى قول و ملى، و چه ادبيات
جهانى شامل داستان�ها و قصه�هاى قومى، اسطوره�ها، حماسه�ها و قصه�هاى پهلوانى، افسانه

و ترانه.
 دانش�آموزان نوجوان، به مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى كه مطالب و مفاهيم آن�ها به�طور
خالصه تدوين شده�اند، عالقه نشان مى�دهند. به�عبارت ديگر، آثار چاپى بايد ضمـن دارا بـودن
كيفيت مطلوب، مفاهيم و اصطالحات به�كار رفته را به�طور خالصه مطرح كنند تا در خوانندگان
عالقه�مندى به�وجود آيد؛ به�خصوص خواندن غيرموظw كه داوطلبانه اسـت. رسـيـدن بـه جـان
كالم، ضمن اين�كه براى خوانندگان مطرح است، براى نويسنده يك هنر محسوب مى�شود. در
اين مسير الزم است، نويسنده از وجوه مشترك و غيرمشترك، متغيرها، مفاهيم و اصطالحات
ضرورى استفاده كند و از ذكر مطالب غيرضرورى، تكرارى، زايد، غيرشفاف، چندوجهـى و…

بپرهيزد.
 براى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه، يكى از شاخص�هاى تهيه�ى كتاب�هاى غير�درسى،
جديد و به روز بودن مطالب آن است؛ چنان�كه متخصصان از زمان مشروطيت به فكر آن بودند
كه جامعه�ى سنتى را به سوى نوگرايى سوق دهند. زيرا آن�ها معتقد بودند، جامعه�ى نوانـديـش
ايرانى كه شيفتگى، حسرت و احساس عقب�افتادگى دارد، به مطالعه�ى متون ترجمه�شده، مقاله
و كتاب�هاى گوناگون براى نسل نوجوان و جوان نيازمند است تا آن�ها را با پديده�هـاى عـلـمـى
جهان آشنا سازد و به سمت شاهراه تمدن و فرهنگ مترقى سوق دهد. از نـمـونـه نـگـرش�هـاى
نوانديشان آن دوره، تأكيد بر آموزش علمى كودكان و نوجوانان است كه مقاله�اى در اين زمينه،

،١٣٨٠ شمسى به چاپ رسيده است [محمدى و قايـيـنـى، ١٢٨٠در «روزنامه�ى ادب» سـال 
].٣:٣٥٢ج

 نوجوانان دانش�آموز كتاب�هايى را دوست دارند كه مطالبشان شفاف و دور از پيـچـيـدگـى
باشد. آن�ها اين نوع كتاب�ها را بيش از كتاب�هايى كه مطالبشان پيچيده و چـيـسـتـانـى مـطـرح

) اظهار مى�دارند، به�طور كلى١٣٨٠شده�اند، مطالعه مى�كنند. در اين زمينه محمدى و قايينى (
ساده�نويسى و نگرش�هاى متناسب با درك دانش�آموزان متأثر از تالش پيشگامان مدارس نو در
ايران از يك سو، و ترجمه�ى داستان�هايى كه در نشريه�هاى آن دوران منتشر مى�شـد از سـوى
ديگر، دو عامل عمده�ى تأثيرگذار در شكل�گيرى نشر و حتى چگونگى داستان�نويسى نويسندگان

كودكان و نوجوانان است.
 دانش�آموزان نسبت به كتاب�هايى كه با نيازهاى رشدى و سنى نوجوانان هماهنگ باشد،
عالقه نشان مى�دهند. اين نيازها در گروه سنى نوجوان كه دانش�آموزان در دوه�ى دبـيـرسـتـان
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)٢٠٠٢ (هندريكـس و سواتزتحصيل مى�كنند، از اهميت خاصى برخوردارند. در اين زميـنـه 
اظهار مى�دارند كه دانش�آموزان داراى نيازهاى خاص، همان نوع كتاب�هايى را دوسـت دارنـد
كه ساير دانش�آموزان به آن�ها عالقمند هستند. بايد به آن�ها اجازه داد تا كتاب�هاى مورد نظرشان
را خودشان براى خواندن تفننى انتخاب كنند. اين دسته از دانش�آموزان «خود�انتخابى» را طورى
آشكار مى�سازند كه تأثير مثبتى براى فراگيرى آن�ها در جهت خواندن و تبديل شدن به خوانندگان
دائمى دارد. بر اساس اين مطالعات، عواملى كه نوجوانان براى انتخاب كتاب مطرح كـرده�انـد
عبارت�اند از: موضوع و عنوان كتاب، نويسنده، سبك نويسنده، نوع جلد، تصاوير، شخصيت�ها،
و پشت جلد. در واقع همين عوامل را دانش�آموزان داراى نيازهاى خاص نيز مورد استفاده قرار
مى�دهند. اين محققان به معلمان توصيه مى�كنند، درس�هايى را در مورد چگونگى انتخاب كتاب

) اظهار داشته است، نظام آموزشى١٣٧٥ (احمدىبراى دانش�آموزان ارائه دهند. در اين راستا، 
كشور در گسترش سطح فرهنگ مطالعه�ى جامعه مؤثر است. فرهنگ مطالعه بـايـد از كـودكـى
توسط مربيان و خانواده�ها در كودك ايجاد شود و همراه با رشد وى، عمل مطالعه نيز استمـرار
يابد. از اين رو الزم است، تغييراتى بنيادى در شيوه�هاى تدريس معلمان، تأليw كتـب درسـى،
نظام ارزش�يابى تحصيلى، تشكيل كتاب�خانه�هـاى مـجـهـز، انـتـشـار مـجـالت و روزنـامـه�هـاى
گوناگون، و برنامه�ريزى براى شركت دانش�آموزان در مسابقات علمى داخل و خارج از آموزشگاه،

به فعاليت�هاى مهم نظام آموزشى تبديل شود.
 الزم است كه در رو يا پشت جلد كتاب، گروه سنى مخاطب نوجوان همراه با خالصه�اى از

) كه از قول١٩٩٨ (راين.هارتفهرست عناوين موضوعى مطالب نوشته شود. اين يافته با نظر 
نوجوانان تحت مطالعه�اش گفته است، آن�ها به خالصه�ى پشت جلد كتاب توجـه دارنـد و آن را

 وكلىارزيابى مى�كنند تا به صحت موضوعى كتاب پى ببرند، هماهـنـگـى دارد. در ايـن زمـيـنـه 
) اظهار داشته�اند، چنان�چه شخصيت�هاى داستانى هم�سن و يا بـزرگ�تـر از١٩٩٦ (جانسون

 راهبرد را به ترتيب رتبه از١٤خوانندگان باشند، ميل به مطالعه بيشتر مى�شود. اين دو محقـق 
باال به پايين ارائه كرده�اند كه عبارت است از: پيروى از معلم، گفت�وگو با دوستـان، پـيـروى از
يك نوع خاص متن، مالحظه�ى جلد كتاب، شروع به خواندن كتاب
به شكل يك مجموعه، مشاهده�ى خواندن كتاب، پيروى از يك
عنوان، گفت�وگو با معلمان و كتاب�داران، بررسى كل كتاب،
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دريافت كتاب به�عنوان جايزه، استفاده از فهرست كتاب، كار كردن
درباره�ى يك واحد درسى مدرسه از قبيل اسطوره�شناسى، شعر،
داستان�هاى اسرارآميز، يافـتـن عـنـوانـى جـذاب، و خـوانـدن

اجبارى.
 در سـن نـوجـوانـى دانـش�آمـوزان عـالقــه�مــنــدنــد،
كتاب�هايى را كه براى آن�ها استقالل فردى، اجتماعى
و ملى را مطرح مى�كنند، بخـوانـنـد. ايـن مـوضـوع از
اهميت بااليى برخوردار است تا جايى كه اعـضـاى
«شوراى كتاب كودك» معتقدند، مى�توان از راه
ادبيات كانال مناسبى را تدارك ديد تا نوجـوانـان
به تـدريـج بـا واقـعـيـت�هـاى انـكـارنـاپـذيـر دنـيـاى
بزرگ�ساالن آشنا شوند؛ واقعياتى كه به ناگهان در برابر
جوان ظاهر مى�شوند و از او انتظار مى�رود كه بدون كوچك�ترين اشتباهى راه
برخورد مناسب با آن�ها را پيدا كند. بر اين اساس، «گروه بررسى ادبيات گذر» فهرستى
از شرايط خود را براى آثار ادبى كه به نيازهاى گروه سنى مقطع پايانى دوره�ى نوجوانى

پاسخ دهد، تهيه كرد. بر اساس اين فهرست، شرايط اين آثار عبارت�اند از:
 ساله هماهنگ باشد؛١٦-١٨ـ با نيازهاى گروه سنى 

ـ مخاطب را براى دوران گذر از نوجوانى به جوانى يارى رساند؛
ـ پنجره�اى نو به روى مخاطب بگشايد؛

ـ پاسخ�گوى كنجكاوى�هاى مخاطب باشد تا بينش او را نسبت به زندگى افزايش دهد؛
ـ ياريگر مخاطب باشد تا توانايى�هاى خود را بشناسد؛

ـ به مخاطب جسارت رو�به�رو شدن با حقيقت وجودى خود را بدهد؛
ـ حس زيبايى�شناسى مخاطب را برانگيزد.

 در دوره�ى متوسطه، دانش�آموزان نسبت به دوره�هاى قبلى بيشتر به آينده�ى زندگى شغلى
خود توجه مى�كنند. لذا مى�كوشند، كتاب�هايى را كه در اين زمينه مطالبى دارند، بيشتر مطالعـه

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدنـد كـه هـرچـه١٩٩٥ (تنج و بورگـن، آموندسونكننـد. 
جوانان به پايان دوره�ى متوسطه نزديك مى�شوند، با چالش�هايى در زميـنـه�هـاى افـسـردگـى و
عزت�نفس و نگرانى�هايى در مورد نياز به پول، فقدان حمايت خانوادگى و ديگر مشكالت عمومى
گذر رو�به�رو مى�شوند. در اين هنگام، آن�ها نياز وسيع�ترى به مشاوره�ى شغلى پيـدا مـى�كـنـنـد؛
مشاوره�اى كه با توجه به نيازهاى رشدى جوانان، تأثير تغييرات اجتماعى اقتصادى و راهبردهاى

مداخله�اى براى احراز صالحيت شخصى و شغلى آن�ها را در بر داشته باشد.

هشىپيشنهادهاى پژو
. وزارت آموزش و پرورش، در پخش كتاب�هاى غيردرسى مدارس، اولـويـت�هـايـى را كـه١

فهرست آن�ها در اين پژوهش ارائه شده است، مدنظر قرار دهند.
. الزم است برنامه�ريزان، مديران و معلمانى كه در تهيه�ى محتواى مطالعاتى دانش�آموزان٢
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فعاليت دارند، طورى برنامه�ريزى كنند كه دانش�آموزان به سمت خواندن و سواد منتقدانه هدايت
شوند.

. مدارس ترتيبى دهند كه اهميت خواندن براى دانش�آموزان روشن شود و آن�ها را از راه�هاى٣
گوناگون، مانند سخن�رانى سر صw، گذاشتـن مـسـابـقـه�ى كـتـاب�خـوانـى و… بـه مـطـالـعـه�ى

كتاب�هاى غيردرسى تشويق كنند.
. استخدام كتاب�دار دوره���ديده با تحصيالت عالى به عنوان مسئول كتاب�خانه�ى دبيرستان،٤

هنرستان و مركز پيش�دانشگاهى، در راستاى ارائه�ى خدمات مطالعاتى مانند راهنمايى در انتخاب
كتاب�هاى مورد نياز به دانش�آموزان، ضرورى است.

. از صاحب�نظران براى سخن�رانى در مورد فوايد مطالعه، و ارائه�ى شيوه�هاى مطالـعـه�ى٥
نوين دعوت شود تا به دانش�آموزان راهكارهاى عملى ارائه كنند.

. تجهيز كتاب�خانه�هاى مدارس به وسايل و فناورى مدرن روز، ماننـد رايـانـه، ايـنـتـرنـت و٦
كتاب�هاى جديد غيردرسى مجهز شوند.

. دبيران در رابطه با درس�هايى كه تدريس مى�كنند، به دانش�آموزان كارهاى عملى واگذار٧
كنند تا آن�ها به مطالعه تشويق شوند.

. براى خريد كتاب�هاى غيردرسى، بن كتاب به دانـش�آمـوزان داده شـود و يـا كـتـاب�هـاى٨
غيردرسى با تخفيw ويژه به دانش�آموزان ارائه شوند.

. مدارس هر ماه يك روز را به كتاب�خوانى اختصاص دهند و در آن روز، نمايشگاهى بـرپـا٩
كنند و كتاب�هاى مورد نياز در مدرسه را به دانش�آموزان و خانواده�ى آن�ها معرفى كنند.

. دانش�آموزان را تشويق كنيم، در كتاب�خانه�هاى مستقر در مدارس، شهرها و استان�ها١٠
عضو شوند.

. از خريد كتاب�هايى كه دانش�آموزان كمتر مى�خوانند، خوددارى شود و از كتـاب�هـايـى١١
كه درصد بيشتر دانش�آموزان به آن�ها ابراز عالقـه كـرده�انـد (مـانـنـد فـهـرسـت مـوجـود در ايـن

پژوهش)، تعداد بيشترى تهيه شود.
. بين مدارس ارتباطى برقرار شود كه دانش�آموزان مدارس مجاور بتوانند از كتـاب�هـاى١٢

بيشتر و متنوع�ترى استفاده كنند.
. مدارس طورى برنامه�ريزى كنند كه براى بردن دانش�آموزان به صورت گروهـى بـراى١٣

بازديد از كتاب�خانه�هاى موجود در دانشگاه�هاى شهرى امكانات الزم فراهم شود.
. در تهيه�ى زمينه�هاى غيردرسى براى كتاب�خانه�ى مدارس و مطالعـه�ى دانـش�آمـوزان١٤

دوره�ى متوسطه، به امكانات محلى، فرهنگى، توليدى و صنعتى اسـتـان، در راسـتـاى بـرآورده
كردن نيازهاى مطالعاتى دانش�آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش توجه شود.

. مكان مناسبى از آموزشگاه كه به دور از سر و صدا و آلودگى است و نور و امكانات فيزيكى١٥
بهترى دارد، براى احداث كتاب�خانه و سالن مطالعه درنظر گرفته شود.

. در سالن مطالعه، روزنامه�هاى صبح و عصر و مجالت علمى و تربيـتـى در آرشـيـو بـراى١٦
مطالعه موجود باشند.

. فهرستى از كتاب�هاى مورد نياز نوجوانان در زمينه�هاى گـونـاگـون تـهـيـه و در تـابـلـوى١٧
اعالنات مدرسه نصب شود؛ به�ويژه در تابلوى اعالنات كتاب�خانه.

تقاى سطحاى اربر
اندنخو

انىترويج كتاب.خو
بايد در دستور كار

سانه.هار
دار گيرقر



٦٠
٧٨٣١ بهار و تابستان

≤≤/≤≥

. برنامه�ريزان و معلمان درس�هايى در مورد چگونگى انتخاب كتاب به دانش�آموزان ارائه١٨
دهند.
. در مطالعه�ى مطالب خواندنى، دو عامل انگيزشى قدرتمند براى خوانندگان تشخـيـص١٩

داده شده است: يكى «خود�انتخابى» زمينه�هاى مطاله و ديگرى، «دست�رسى آسان به زمينه�ى
مطالعات غيردرسى» است. مدارس بايد در برنامه�ريزى براى پرورش عالقه�ى دانش�آموزان به

كتاب�خوانى اين نكته را مدنظر قرار دهند.
. نتيجه�ى پژوهش دانشمندان در زمينه�ى مطالعه نشان داد، بايد راه�هايى يافت كه ميزان٢٠

خواندن، نه فقط براى كسب معلومات، بلكه به�منظور تفنن و لذت، افزايش يابد. لذا كتاب�هاى
غيردرسى كتاب�خانه�هاى مدارس بايد براى دانش�آموزان پرجاذبه، لذت�بخش، شادى�آفرين و

متناسب با نيازهاى آن�ها باشد.
. عادت به مطالعه بايد از كودكى و در محيط خانواده شكل گيرد و به�نظر مى�رسد، اين كار٢١

اولين و مؤثرترين عامل در راه گسترش جو مطالعه بين دانش�آموزان باشد. لذا مدرسه بايد اين
مهارت را به والدين در جلسات سخن�رانى انجمن�هاى اوليا و مربيان آموزش دهد و خود مدرسه

نيز اين اصل مهم را در سرلوحه�ى برنامه خود قرار دهد.
. تغييرات بنيادى در شيوه�هاى تدريس معلمان و برنامه�ريزان آموزشى براى شركت دادن٢٢

دانش�آموزان در مسابقات علمى داخل و خارج از آموزشگاه به فعاليت�هاى مهم نظـام آمـوزشـى
تبديل شود.

. در كالس�هاى آموزش ضمن�خدمت دبيران و در برنامه�ى درسى دانشجويان تربيت�معلم،٢٣
شيوه�هاى نوين مطالعه، شيوه�هاى استفاده از كتاب�خانه�هاى ديجيتالـى از طـريـق ايـنـتـرنـت و

استفاده از مرجع�هايى كه به صورت لوح�هاى فشرده درآمده�اند، آموزش داده شود.
. در كالس�هاى آموزش خانواده، خانواده�ها را با نيازهاى رشدى نوجوانان و كتاب�هـاى٢٤

اين زمينه آشنا كنند و اوليا تشويق شوند، اين نوع كتاب�ها را براى فرزندانشان بخرند.
. براى ارتقاى سطح خواندن، ترويج كتاب�خوانى بايد در دستور كار رسانه�ها قرار گيرد تا٢٥

مطالعه به�عنوان يك ارزش در جامعه نهادينه شود. در اين راستا، ميزگردها، بحث و گفت�وگوها،
و نقد و بررسى�ها در مورد كتاب�هاى خوب، بايد جزئى از برنامه�هاى راديو، تلويزيون و مطبوعات

باشد.

عادت به مطالعه
كىدبايد از كو

ادهو در محيط خانو
دشكل گير
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شى فلسفهه�ى انتشار كتاب�هاى آموزنكاتى دربار
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سمىلين رويارويى راو
اولين رويارويى رسمى كودكان و نوجوانان با موضوعات فلسفه در دوران تحصيل در مدرسه

. آن�چه در كتاب�هاى آموزش١صورت مى�گيرد. در اين دوران فوايد فلسفه بهتر آشكار مى�شود
فلسفه براى سنين آغازين اهميت دارد، ارائه�ى فوايد فلسفه و تقويت ذهن پرسشگـرى آنـان از

» است. از دوران دبستان، تفكر بايد محـورپاسخ.گرفتن و جريان پرسيـدنطريق آموزش «
تعليم و تربيت قرار گيرد.

برنامه�ريزى براى توليد كتاب�هاى آموزشى فلسفه، هم بايد متناسب با ذهن شاگـرد بـاشـد و
 سؤال و مسئله�ى فلسفى در كتاب�هاى آموزشى طورىًهم ذهن او را به كندوكاوى وادارد. مثال

 ساله توان برخورد با آن و تجزيه و تحليل آن را داشته باشند. اين١٥ تا ٧آورده شود كه كودكان 
» خود ناتوان«چراهـاىشيوه اگر صحيح هدايت شود، كودكان و نوجوانان در مقابل بمـبـاران 

نخواهند بود و آن�ها را بى�پاسخ نخواهند گذاشت؛ چرا كه تمام زندگى آنان كندوكاوى است.

الطرح سؤ
ىاه�هتساوخ ساسارب ،توافتم طيارش رد و دنتسه ىرگشسرپ نهذ ىارادً اترطف ناكدوك

ناشنهذ رد ار ىرامش�ىب تالاؤس )ىداقتعا و ىعامتجا ،ىقالخا لئاسم( دوخ ى�هنازور ىساسا
ىاه�نييآ و بهذم ،قلاخ تاذ و تشرس ،اه�هديدپ طابضنا و مظن ،لولعم و تلع .دننارورپ�ىم
ـنهذ هك دنتـسه ىميهاـفم هلمج زا … و اهروـاب ،تلادع ،رش ورـيخ ،ىناسنا طباور ،ـىبهذم
هب نتخادرپ .دنراد�ىم او ىواكجنك هب ار نانآ و دننك�ىم لوغشم دوخ هب ار ناناوجون و ناكدوك
رتهب هدنيآ  رد نازومآ�شناد هك دش دهاوخ ببس ىشزومآ ىاه�باتك رد ىفسلف تاعوضوم نيا

كبس هب ار ـلئاسم و مـيهافم دـنناوتب تـقيقح رد و دنزادـرپب ىسرد تاعـوضوم هب رت�ـقيمع و
زا ـسپ ار wلتخم ـدياقع و راكفا زـين هدنيآ رد بيتـرت نيا هب .ىديلـقت هن و دنزومايب ىدـاهتجا
دياب هفسلف ىشزومآ ىاه�باتك نيفلؤم .دننك�ىم در اي دنريذپ�ىم لالدتسا و ىسررب و ليلحت
�خساپ و شسرپ ىاه�هويش ،ىقالخا و ىملع ،ىبهذم ىاه�هصق و اه�ناتساد حرط رد ،دنناوتب
نآ ىراي هب هك ىشور ؛دننك رارقرب دوخ نيبطاخم اب سوملم ى�هطبار ىعون و دنريگ راك هب ار
،دنـتسين شزومآ لباق ،فـرص ىرظن روط�هب ـهك ار نيبطاخم �ـىگدنز زا ىياه�هبـنج ،ناوت�ىم
.داد شزومآ

ستهسش. و پاسخ.هاى پيوپر
هكلب ،رازبا رد اهنت هن ،دنتسه ىروانف و ملع ى�هديياز هك ىتالوحت و رييغت ،زورما ناهج رد

ىشان ىاهزاين هب ىيوگ�خساپ ىاتسار رد .دنا�هدروآ دوجو�هب ىنوگرگد زين اه�نهذ و اهركف رد
،دنا�هدرك شالت ىشزومآ ىاه�باتك ناگدننكديلوت و نارظن�بحاص زا ىا�هدع ،تالوحت نيا زا
نايـرج ،روظنم نيا ـهب .دننك ـهئارا ناكدوك رد تـيقالخ زورب و دشر ىاـرب ار ىا�هزات ىاه�هار
هيزجت و ركفت تردق و تيقالخ هب ،هتسويپ ىاه�خساپ و �شسرپ قيرط زا ار شرورپ و شزومآ

دـيلوت ـهب ،مظـنم ىسرد ى�ـهمانرب ـكي اب و سـاسا نيا رب و ـدنا�هداد دنـويپ ـلئاسم ـليـلحت و
و ناكدـوك لقعت و ـهفسلف ـنيب ،اه�باـتك هنوگ�نيا .ـدنا�هدز تسد هفـسلف شزومآ ىاه�بـاتك

داختن به پر
عات فلسفى درضو مو

شى سببكتاب.هاى آموز
اهد شدخو

انكه دانش.آموز
بهتر و عميق.تر

سىعات درضوبه مو
نددازبپر
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»، آنان را به جسـت�وجـوىرازار مى�كنند و با طرح مسـائـل بـه شـكـل «رقـرب طاـبترا ناناـوجون
پاسخ�هاى بديع و نوآورانه برمى�انگيزند.

آنقصه.هاى قر
اكثر نوجوانان از واژه�هاى عبادت، مرگ، روح و جسم تخيـالتـى در ذهـن خـود دارنـد كـه در
حوزه�ى فلسفه، با عقل بشرى داراى رابطه�ى ذاتى هستند. هدف از طرح ارائه برنامه�ى فلسفه
براى كودكان و نوجوانان نيز همين است كه اين مفاهيم، به نوعى با عقل آنان مـأنـوس شـود.
يكى از شيوه�هاى درست فلسفيدن، پرداختن به قصه�ها و تمثيل�هاى قرآن كريم است؛ مـانـنـد

 و … واقعيت(ع)عيسى، حضرت (ع)موسى، حضرت (ع)يوسf، حضرت (ع)آدمقصه�هاى حضرت 
اين است كه نقل مطالب به�صورت داستان كه در قرآن نيز مشاهده مى�شود، جزو بهتريـن نـوع
بيان است. در اين شيوه، مخاطب ناچار نيست مبحثى را به حافظه بسپارد و سپس به ياد بياورد.
بلكه مى�بايد موضوع را درك و تجزيه و تحليل كنند. شيوه�ى منطقى و قابل قبول آموزش فلسفه

حضرتهمين است كه مخاطب به تجزيه و تحليل و درك عميق مطالب برانگيخته شود. داستان 
 در قرآن كريم، مى�تواند درك صحيحى از واژه�هاى «اراده، انتخاب، بندگى و اميدوارى»(ع)آدم

 را از وسوسه�هاى شيطانى هشـدار مـى�دهـد  و بـه او(ع)به نوجوانان بدهد. خداونـد حـضـرت آدم
متذكر مى�شود كه بر اراده�ى خود مسلط باشد. از يك طرف احتياج و نياز را در زندگانى او قـرار
داده و از طرف ديگر، غريزه�ى اميدوارى را در نهاد او به وديعه گذاشته است تا براى رفع احتياجات
خود بكوشد. يعنى  انسان در محيطى قدم مـى�گـذارد كـه دو راه دارد: ايـمـان و نـجـات، كـفـر و

گمراهى.
اخالقنمونه�ى بارز ديگرى كه مى�توان  در مباحث كتاب�هاى آموزش فلسفه، مطرح كرد، «

مى�خوانيم. اين داستان براى (ع)حضرت يوسf» است كه ما در قرآن، آن را در داستان فاضله
كسى كه بخواهد به اخالق فاضله آراسته شود، بهترين درس�ها را در بردارد؛ از جمله:

ايمان به خدا 
wبه واسطه�ى ايمان به خدا، بر تمام مشكالت فائق آمد. چنان�كه وقـتـى در(ع)حضرت يوس 

مقابل همسر عزيز قرار گرفت و مشكل خود را بزرگ ديد، به خدا پناهنده شد.

عشق به «دين»
در زندان، با تمام افسردگى و گرفتارى از دعوت به دين و ترويج آن كوتاهى نكرد و در مورد
تعبير خواب آن دو جوان زندانى، نخست آيين و روش خود را بـيـان  و آن�هـا را بـه تـرك شـرك

دعوت كرد. و سپس خوابشان را تعبير كرد.

اهميت دادن به شرف و آبرو
دياب لوا ،تفگ و دـرك ىراددوخ ندمآ نوريب زا ،ناـدنز زا دوخ ىدازآ مكح رودص مـاگنه

ظـوفحم ـنم فرش و وربآ ات ،مـوش دازآ هاگ�نآ و دوش ـملسم نم ـىكاپ و تبـاث نم ىهاـنگ�ىب
ند.امب

لفينمؤ
شىكتاب.هاى آموز

فلسفه
 در طرح
داستان.ها و قصه.هاى
مذهبى
علمى و اخالقى

سش وه.هاى پرشيو
اپاسخ. ر

ندبه كار گير
ابطه.ىعى رو نو

سملمو
ارقرد بربا مخاطبين خو

كنند
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شكيبايى و گذشت
در برابر آزار و اذيت برادران،  در برابر بى�وجدانى كسانى كه او را از چاه درآوردند و فروختند،
در مقابل تمايالت نفسانى، و هم�چنين  در زندان، صبر را پيشه كرد، برادران خود را  ـ وقتى كه

با ذلت و خوارى به درگاه او آمدند ـ عفو نمود.
wدرك صحيح واژه�هايى مانند: سختى�، بندگى و عبادت، صبر و(ع)در داستان حضرت يوس ،

استقامت، گذشت، ايثار و فداكارى نيازمند تحليل و تجزيه است كه هر كدام مى�تواندمنشأ مباحث
آموزشى كتاب�هاى فلسفه قرار گيرد.

متأسفانه امروزه در بازار نشر كشور ما به ندرت مى�توان كتابى يافت كه به تجزيـه و تـحـلـيـل
حافظه و انديشه محورى كودكان و نوجوانان اهميت داده باشد. بيشتر توليدات ما در زمينه�هاى
اعتقادى و حتى اجتماعى و اخالقى، مبتنى بر مباحث نظرى هستند. در سنين آغازين، پرداختن
به مباحث نظرى، شيوه�ى درستى نيست و ضرورت دارد، مؤلفان و صاحب�نظران در آثـار خـود،

تفكر و استدالل را به جاى مباحث نظرى، محور يادگيرى قرار دهند.

داستان.هاى فكرى
با طرح داستان�هاى فكرى براى كودكان و نوجوانان،مى�توان

نكاتى را با آنان در ميان گذاشت كه در نحوه�ى زندگى حال و
آينده�ى آنان تعيين�كننده�انـد؛ نـكـاتـى كـه اگـر بـه نـگـارش

درنيايند و براى آنان موشكـافـى نـشـونـد، در آيـنـده بـراى
كـودك و نـوجـوان مـعـضـل فـكـرى و اجـتـمـاعـى پـديـد
مى�آورند. به عنوان نمونه، به خالصه� داستان زير توجـه

كنيد:
 خرس كوچكى است. او در جنگلى زندگـى مـى�كـنـد كـهاتو

 ماهى كوچكى اسـت كـه در ايـناونهرودخانه�ى بزرگـى  دارد. 
رودخانه در كنار ماهى�هاى ديگر زندگى مى�كند. او از خشكـى

هيچ تـصـورى نـدارد. جـز ايـن�كـه مـى�دانـد، بـعـضـى
وقت�ها حيوانات خشـكـى بـراى آب خـوردن و

 نـيـز شـرايـطاتـوشـكـار بـه آن�جـا مـى�آيـنـد. 
مـشـابــهــى دارد. او از دنــيــاى درون آب و

حيوانات آن هيچ اطالعى ندارد.
 هواى شكار ماهىاتوروزى از روزها. 

بـه سـرش مـى�زنـد و بـه كـنـار رودخـانـه
 او را مى�بيند و بنـااونهمى�آيد.

بـه داليـل خـاصـى، بـه جـاى
اين�كه به فكر فرار بيفتـد،

به ذهنش خطور مى�كند
كه به او سالم كـنـد و

يكى از
سته.هاى درشيو

فلسفيدن
داختن به قصه.هاپر

آن كريمو تمثيل.هاى قر
است
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بگويد: «اين حيوان بزرگ و زيبا كيست؟ دلم مى�خواهد با او حرف بزنم.» او سرش را از رودخانه
 به شدت تعجب مى�كند. او نمى�توانداونهاز رفتار اتو بيرون مى�آورد و اين كار را انجام مى�دهد. 

 با تمام شگفتى�اشاتو حرف خود را دوباره تكرار مى�كند و اونهتصميم بگيرد كه چه بايد بكند. 
به سؤاالت و صحبتاونه ». اتوچاره�اى نمى�يابد جز اين�كه نامش را بگويد. آهسته مى�گويد: «

چاره�اى جز جواب و هم�صحبتى با او نمى�بيند و سرانجام هم تصديق مى�كنداتو ادامه مى�دهد و 
 بسيار زيباست…اونهكه 

 مى�پذيرد. مدتى نمى�گذرد كـه آن�هـا دوسـتـانـىاتوبراى فردا قرار ديـدار مـى�گـذارد و اونه 
براى سير شدن از ميوه�ى درختان تغذيه مى�كند. آن دو،اتو صميمى براى يكديگر مى�شوند و 

كم�كم با زيبايى�هاى دنياى يكديگر آشنا مى�شوند و تصميم مى�گيرند كه به خانه�هاى يكديـگـر
رفت و آمد كنند. اما اين كار به تجربه�اى تلخ برايشـان در خـارج از آب تـبـديـل مـى�شـود. آن�هـا
متوجه مى�شوند، دوستى�شان محدوديت�هايى دارد. اين مشـكـل اليـنـحـل اسـت و بـايـد آن را
بپذيرند. آن�ها به قرارهاى روزانه�ى خود ادامه� مى�دهند، ولى باز مانع جديدى به وجود مى�آيد.

 بايد به عمق رودخانه برود تا سردش نشود.اونه بايد به خواب زمستانى برود و اتودر زمستان، 
آن�ها پس از بحث در اين مورد به اين نتيجه مى�رسند كه حداقل تا زمستان مى�توانند دوست هم

باشند و از آن بهره ببرند. آن�ها اين امكان را موهبت بزرگى براى خود مى�دانند.
در اين داستان نكات جالبى نهفته است. تسامح و تساهل و نيز محدوديت�هاى آن، از نكاتى
هستند  كه در اين داستان با ظرافـت خـاصـى مـورد
توجه قرار مى�گيرند. نتـايـج مـثـبـت شـجـاعـت،
گفت�وگو، دوستى، درك موقعيت و شرايط
زنـدگـى ديـگـران، در ايـن داســتــان بــه
سادگى مطرح شده است. كودكـان بـا
مطالعه�ى آن، نحوه�ى كشw اصول
«اســـتـــدالل بـــه واســــطــــه�ى
خودشان» را ياد مـى�گـيـرنـد و
براى ادعاهاى يكديگر دليل
مـى�طـلـبـنـد. گـفـتـه�هــاى
يكـديـگـر را زيـر سـؤال
مـــــى�بــــــرنــــــد و از

يكى از
ش هاىرو

دنفعال كر
كاندكو

سش و پاسخپر
جمعى است
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انديشه�هاى جديد به عنوان مبنا و مقدمه�اى براى مدعياتشان استفاده مى كنند.
در يك جمع�بندى كلى مى�توان گفت كه كتاب�هاى آموزشى فلسفه براى كودكان و نوجوانان

بايد :
. از برخورد سطحى و تفننى با مسائل فلسفه بپرهيزد؛ چرا كه با سطـحـى�نـگـرى، نـه تـنـهـا١

مسائل حل نخواهند شد، بلكه به وازدگى ذهن كودكان منجر مى�شوند.
. با سؤاالت كودكان برخورد منطقى داشته باشد.٢
. ابزار فعاليت ذهنى را براى كودكان فراهم كنند تا آنان بتوانند، به مسائل بهتر بينديشند.٣
. با فهم و ميزان معرفت كودكان انطباق داشته باشند؛ زيرا فلسفه�، علم رسيدن به معرفت و٤

شناخت پديده�هاست.
. كودكان را از موضع انفعال خارج كنند و به فعاليت وادارند. يكى از روش�هاى فعال كردن٥

كودكان «پرسش و پاسخ جمعى» است كه از اين� طريق، تعهد و شجاعت عمل به دست مى�آيد.
. زمينه�ى فكرى و آمادگى كودكان را با توجه به سن آنان و اوضاع جامعـه در نـظـر داشـتـه٦

باشند.

 منابع
.١٣٧٩ملكى، حسن. نگاه تحليلى به مواد درسى از منظر برنامه�ريزى درسى. خرداد . ١
.١٣٨٥ ريت .٨٠٦ �هرامش ،قرش �همانزور ،ايناتيرب رد هفسلف شزومآ ماظن هب ىهاگن .نيسح ،ىياضر خيش .٢
مردانى، نوكنده، محمدحسين. فلسفه براى جوانان. مؤسسه انتشارات عصر و رسانه. چاپ اول. ٣
. انتشارات اهل بيت.١٣٧٤صحفى، سيدمحمد. قصه�هاى قرآن. چاپ پنجم. بهار . ٤

5. http://www.mehrnews.com

6. http://ip4c.persianblog.com

 زيرنويس
 فوايد فلسفه عبارت�اند از: پرورش تعقل و خالقيت، باال رفتن درك اخالقى، افزايش قدرت نقادى.١

و مقابله با مشكالت، ايجاد اعتماد به نفس، ايجاد مسئوليت�پذيرى و انگيزه� براى يادگيرى، شـكـوفـايـى
استعداد و بروز پرسش�ها، عادت به تفكر، عالقه�مندى به درس و معلم، درك و يادگيرى بهتر معلومـات،
كشw مجهوالت و كمبودهاى معنوى، استفاده از عقايد ديگران، مقابله با شست�وشوى مغزى و تبليغـات

سوء، ارتقاى سطح قضاوت و باال رفتن سطح توجه كودك به عقايد و آراى افراد در جامعه.
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هاتعريf متغير
wنخست هر يك از واژه�هاى عالقه، انگيزه، مطالعه و پژوهش به صـورت جـداگـانـه تـعـريـ 

مى�شود و سپس مفهوم «عالقه و انگيزه نسبت به مطالعه و پژوهش» را شرح مى�دهيم.
 عالقه هم به عنوان تمايل فردى و هم به عنوان حالت روان�شناختى در نظر گـرفـتـه عالقه:

مى�شود. اين حالت از طريق توجه متمركز، كاركرد شناختى و عاطفى رو به افزايـش، و تـالش
 و همكاران، ٢٠٠٢].١مستمر مشخص مى�شود [آنيلى

(١٩٩٢) عالقه را به عنوان «ترجيحاتى براى اشيا» تعريw مى�كنـد و آن را شـامـلپرنزل  
هيجانات مثبت نسبت به اشيا، فعاليت�هاى غيرابزارى و فعاليت�هاى داراى هدف مـعـطـوف بـه

خود مى�داند.
 اكثر متخصصان، انگيزش را وضعيت يا عامل برانگيزاننده (نيرودهـنـده)، هـدايـتانگيزه:

�، ١٩٩٦؛٤ و شـانـك٣، ١٣٧٣؛ پنتـريـچ�٢كننده و نگـه�دارنـده�ى رفـتـار تـعـريـw كـرده�انـد [بـال
�، ٢٠٠١؛ سيw، ١٣٧٩].٧ و كاوچك�٦، ٢٠٠٤؛ ايگن٥وولفولك

رد رظن ى�همادا اب ىزيچ زا نتفاي عالطا ىانعم هب تغل رد »هعلاطم« :شهوژپ و هعلاطم
،ـشهوژپ ،ىسررب و )ديـمع گنهرف( نآ رد ندرك تقد و ـرگيد هتشون اي بـاتك ندناوخ ،نآ
،ندرك ـىگديسر ىانـعم هب تغل رد ٨»قيـقحت« .تسا )٦٧٣١ ،ىتسـرپادخ( قيقحت و ـعبتت
تقيقح هب ،ندرك تسرد و تسار ،)ىسيفن گنهرف( تيعقاو ىسراو ،)بيرق گنهرف( ىيوجزاب
wيراـعت .تسا )ادخهد ـهمان�تغل و ـديمع گـنهرف( ندرك ىيـوجزاب و ندرك ىگـديسر ىرما

ىوجو�تسج دـنيارف ار قيقحت )٩٦٣١( ٩ـىيويد .تسا هدش هئارا ـقيقحت ىارب ىنـوگانوگ
،)٤٧٣١( ٠١رـجنيلرك هاگـديد زا .دناد�ىم نيعمـان تيعقوم ـكي ندش�صخشم ىارب ـمظنم
ىعيبط ىاه�هديدپ دروم رد ىداقتنا و ىبرجت ،هدش لرتنك ،هتفاي ماظن ىسررب« ىملع شهوژپ

هش در اين پژو
د اساسىچهار رويكر

د مطالعهش موربه انگيز
فتار گرقر

فتارىد ررويكر
د شناختىرويكر
د انسانىرويكر

د اجتماعى ـو رويكر
هنگىفر
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».دنـوش�ىم نايب ـهيضرف و ـهيرظن ى�هـليسو هب ،ـاه�هديدپ نيا ـنيب ىلـامتحا طباور ـهك تسا
لرتنك دنم�ماظن و ىنيع تبث و ليلحت و هيزجت هب ار شهوژپاي قيقحت ،زين )٦٦٣١( ١١تسب

و ىنيب�شيپ هب و دماجنيب ىياه�هيرظناي لوصا و ىلك نيناوق ندنارورپ هب تسا نكمم هك هدش
.دنك�ىم wيرعت ،دوش جتنم اهداديور ىياهن لرتنك هب ًالامتحا اي

هنوگ�نيا ار شهوژپ و هعلاطم هب تبسن هزيگنا و هقالع نيققحم ،روكذم wيراعت ساسارب 
رد لاـعف ـتكرش ىاـرب نازومآ�ـشناد ليـاـمت و ىـفطاع ـ ـىناور ىگدـامآ« ـدنـنك�ىم ـwيرـعت
تيمها ،هنيمز نيا رد رمتسم شالت و دنم�ماظن ى�هعلاطم ،شيامزآ ماجنا ،ىملع ىاه�تيلاعف
ـىمـلع ىاه�تـيلاـعف زا تياضر سـاسحا و ـىشهوژپ ـ ـىملع ىـاه�تـيلاعف ىاـرب ندش�ـلئاق
» .ىسالك

هشىيافته.هاى پژو
رويكرد رفتارى، در اين پژوهش چهار رويكرد اساسى به انگيزش مورد مطالعه قرار گرفت. 

. رويكرد اجتماعى ـ فرهنگىورويكرد شناختى، رويكرد انسانى 
 در «رويكرد رفتارى»، انگيزش به عنوان تقويت قلمداد مى�شود. روش�هاى عالقه�مند ساختن
و برانگيختن دانش�آموزان طبق اين رويكرد عبارت�اند از: استفاده از مشوق�ها و تقويت�كننده�هاى
متفاوت، اجتناب از تنبيه و تهديد، و به حداقل رساندن نتايج ناخوشايند فعاليت�ها. در «رويكرد
شناختى» به انگيزش، رفتار به وسيله�ى تفكر تعيين مى�شـود. راه�هـاى عـالقـه�مـنـد سـاخـتـن و
برانگيختن دانش�آموزان مطابق اين رويكرد عبارت�اند از: تأكيد بر انـگـيـزش درونـى، آمـوزش
اسنادها و تعيين الگوى اسنادى مناسب، ايجاد انتظارات واقع�بينانه، ارزش�گذارى هدف، استفاده

از تكاليw چالش برانگيز و …
ناـوت هب ندـيشخب ـققحت ىاـرب درف شالت ناـونع هب شـزيگنا ،»ـىناسنا دـركيور« رد 

نازومآ�شناد رد هزـيگنا و هقالع دـاجيا ىاه�شور زا ىخـرب .دوش�ىم ىـقلت دوخ ى�هوـقلاب
و ،نازومآ�شناد ىتساك و دوبمك ىاهزاين ندرك فرطرب :زا دنا�ترابع دركيور نيا قباطم
ـ ـىعامـتجا« درـكيور رد .دشر و ىلـاع حطس ىـاهزاين ـهب ىيوگ�ـخساپ ىاـرب هقالع دـاجيا
تكرش ،نازومآ�شناد نتخيگنارب و نتخاس دنم�هقالع ىارب اه�شور نيرت�مهم ،»ىگنهرف
ىهورگ ىاه�تيلاعف رد لاعف تكراشم قيرط زا تيوه ظفح و ىريگداي تاعامتجا رد لاعف
.تسا

 پس از مطالعه�ى ادبيات نظرى و پژوهشى مـربـوط بـه عـالقـه و انـگـيـزه�ى دانـش�آمـوزان و
جمع�بندى و تركيب نهايى آن، الگوى مناسب براى عالقه�مند ساختن و برانگيختن آنان به مطالعه
و پژوهش طراحى و تدوين شد كه در قالب بحث مربوط به سؤال پژوهشى زير مورد بررسى قرار

گرفته است:

١. الگوى مناسب برنامه�ى درسى ايجاد عالقه و انگيزه در دانش�آموزان نسبت به مطالـعـه و
پژوهش در دوره�ى راهنمايى كدام است؟

 الگوى ارائه شده، چارچوبى مفهومى است كه مى�تواند معلمان را در فرايند تدريس در يـك
بافت كالسى پژوهش محور راهنمايى كند. اين الگو به�صورت نمودار ارائه شده است.

د انسانى»در «رويكر
شانگيز

دان تالش فربه عنو
اى تحقق بخشيدنبر

ده.ى خوان بالقوبه تو
دتلقى مى.شو
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 اين الگو داراى چهار عنصر بنيادى است كه هر يك كاربردهايى بـراى ايـجـاد انـگـيـزش در
دانش�آموزان نسبت به مطالعه و پژوهش دارند. در ادامه هر يك از اين ابعـاد مـورد بـحـث قـرار

مى�گيرند.
 ١ـ١. ويژگى.هاى دانش.آموزان كه باعث ايجاد عالقه و انگيزه نسبت بـه مـطـالـعـه و

. برخى از اين ويژگى�ها عبارت�اند از: نيازهاى شنـاخـتـى (نـيـاز بـهپژوهش در آن.ها مى.شـود
فهميدن، نياز به پيشرفت، نياز به استقالل، و نياز براى حمايت از ارزشمندى شخصى)، نيازهاى
اجتماعى (نياز براى وابستگى و نياز براى تأييد)، نيازهاى هيجانى (نياز براى كاهش اضطراب)،
و باورهاى دانش�آموزان در مورد توانايى خود، كارامدى شخصى تصورى، اسـنـادهـا و اهـداف

پيشرفت شخصى�شان.
ويژگى.هاى دانش.آموزان، يكى از مؤلفه�هاى اصلى تشكيل�دهنده�ى الگوى پيشنهـادى، 

نمودار. الگوى ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به مطالعه و پژوهش در دانش.آموزان

كالس پژوهش محور

ويژگى.هاى دانش.آموزان
 نيازها

     ـ شناختى
     ـ اجتماعى
     ـ هيجانى

 باورها
     ـ درباره�ى توانايى

     ـ كارامدى شخصى
     ـ اسنادها

     ـ اهداف پيشرفت

ويژگى.هاى معلمان
 خودكارامدى تدريس

 اشتياق و الگودهى
 شفقت و مهربانى

 انتظارات معلم

متغيرهاى آموزشى
 تمركز مقدماتى
 مشخص كردن

 درگيرى
 تقويت

 ارائه�ى بازخورد

متغيرهاى جو كالس

 امنيت و نظم كالسى

 موفقيت

 چالش�انگيزى

wدرك تكلي 

بهبود عالقه و انگيزه.ى دانش.آموزان
نسبت به مطالعه و پژوهش
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. نيازها واز جمله نيازهاى متفاوت آن.هاست
رغـبـت بـراى ارضـاى آن�هـا، مـنـبـع اولـيــه�ى
انگيزش دانش�آموزان اسـت. بـراى مـثـال،
نيازهاى شناختى دانش�آموزان، نيازهايـى
هستند كه در درون آن�هـا وجـود دارنـد و
در آن�ها براى فعاليت انگيزه�ى درونـى
ايجاد مى�كنند. مطالعه كردن و انجام
پژوهش، مسـتـلـزم بـرنـامـه�ريـزى،
كنترل و مديريت شخصى، توجه،
تالش، عالقه و انگـيـزش درونـى
ًاست. در اين ميان، دانش�آموزانى كه شخـصـا
خود را نيازمند دانستن و فهميدن مى�بينند و به نوعى عالقه�مند
به نظم، پيش�بينى�پذيرى و فهم اين كه «جهان چگـونـه كـار مـى�كـنـد»،
هستند، بيشتر بـه سـمـت مـطـالـعـه و كـاوش سـوق پـيـدا مـى�كـنـد و بـه آزمـايـش�هـا و

پژوهش�هايى متوسل مى�شوند تا پاسخ سؤال�ها و كنجكاوى�هاى خود را بازيابند.
 مطابق نظر پياژه و روان�شناسان گشتالتى، افراد هر لحظه در معرض متغيرهاى جديدى قرار
مى�گيرند كه تعادل شناختى آن�ها را به هم مى�ريزند و نيـاز بـراى تـعـادل�يـابـى در آن�هـا شـكـل
مى�گيرد. اين حالت تعادل�يابى داراى خواص انگيـزشـى زيـاد اسـت. بـر ايـن اسـاس، يـكـى از
مؤلفه�هاى ايجاد عالقه و انگيزه در دانش�آموزان نسبت به مطالعه و پژوهش در الگوى حاضر،
«نياز به فهميدن» در نظر گرفته شده است. در يك بافت پژوهش�محور، مى�توان تعادل شناختى
دانش�آموزان را به واسطه�ى پرسيدن سؤال�هاى چالش�انگيز و معماگونه، نشان دادن رويدادهاى
شگفت�انگيز، مواجه ساختن آن�ها با پديده�هاى ناهم�خوان و… به هم زد تا آن�ها براى دست�يابى

به تعادل مجدد، فعاالنه به مطالعه، كاوش، پژوهش و آزمايش روى بياورند.
 يكى ديگر از نيازهاى شناختى مهم كه در الگوى پيشنهادى، براى ايجاد عالقه و انگيزه بـه

. در«نياز به پيشرفت» يا «انگيزه.ى پيشرفت» استمطالعه و پژوهش در نظر گرفته شده، 
يك بافت پژوهش محور، نوعى عالقه و تمايل براى پيشرفـت و مـقـايـسـه�ى دانـش�آمـوزان بـا
استانداردهاى عالى شكل مى�گيرد كه اين عالقه باعث مى�شود، دانش�آموزان نياز به موفقيـت
كلى، برترى و ممتاز شدن در فعاليت�هاى تحصيلى را در خود به وجود آورند. دانش�آموزان داراى
انگيزه�ى پيشرفت باال، اهداف خاصى را براى خود تدارك مى�بينند و براى رسيدن به آن اهداف،

، راه رسيدن به اهدافًبرنامه�ريزى مى�كنند و حداكثر تالش خود را به عمل مى�آورند. طبـيـعـتـا
شخصى دانش�آموزان مطالعه كردن و انجام آزمايش و پژوهش است. در برنامه�ى درسى طراحى
شده براى دانش�آموزان، هر چه نياز به پيشرفت متعادل�تر و مناسب�ترى منظور شده باشد، آن�ها
با انگيزه�ى قوى�تر و تالش بيشترى به سمت مطالعه و پژوهش روى مى�آورند تا بتوانند آن نياز

را برآورده سازند.
» نيز يكى ديگر از نيازهاى شناختى است كه در الگوى پيشنـهـادى بـراىاستقـالل «نياز به 

ايجاد عالقه و انگيزه به مطالعه و پژوهـش در نـظـر گـرفـتـه شـده اسـت. دانـش�آمـوزان دوره�ى

هاى شناختىاز نياز
مهم
در الگوى پيشنهادى

اى ايجاد عالقه وبر
هانگيز

هشبه مطالعه و پژو
فتنياز به پيشر
ه.ىيا «انگيز

فت» استپيشر
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راهنمايى تحصيلى در سن نوجوانى به سر مى�برند و در اين سن، نياز به استقالل و خودمختارى
در آن�ها بيش از پيش مهم و تعيين�كننده است. تنها در سايه�ى تحقق اين نياز اسـت كـه آن�هـا
احساس كنترل بر محيط پيرامون را تجربه�ى مى�كنند. اين احساس باعث رضايت�خاطر آن�هـا
مى�شود. دانش�آموزان به واسطه�ى جست�وجوگرى و كاوشگرى در محيط، پى�گيرى سؤاالت
شخصى، آزمايش، مطالعه، تحقيق و ساير فعاليت�ها در محيط پيرامون خود، مداخالتى را شكل
مى�دهند و در حين انجام دستكارى�ها، استقالل و كنترل خود را احساس مى�كنند. در نتيجه، در
آن�ها اين باور شكل مى�گيرد كه تغييرات ايجاد شده در محيط، نتيجه�ى اقدامات و فعاليت�هاى
آن�هاست. در برنامه�هاى درسى طراحى شده، اگر نياز به استقالل دانش�آموزان به طرز متعادل
و مناسبى در نظر گرفته شود، در آن�ها انگيزه�ى مناسبى براى مـطـالـعـه و پـژوهـش بـه مـنـظـور
پاسخ�دهى به اين نياز شكل مى�گيرد. تحقق اين نياز به افزايش ادراك كنترل و ادراك شايستگى
دانش�آموزان مى�انجامد كه اين ادراك�ها خود فعاليت�هاى مطالعه و پژوهش، را آسان مى�سازند.

»، يكى ديگر از نيازهاى شناختـى دانـش�آمـوزانارزشمندى شخصـى «نياز به حمايـت�از «
است كه مى�تواند عالقه و انگيزه�ى آن�ها به مطالعه و پژوهش را بهـبـود دهـد. بـديـهـى اسـت،
دانش�آموزان نيازمندند تا خود را شايسته و ارزشمند بپندارند و براى حصول اين ادراك، حداكثر
تالش خود را به روش�هاى متفاوت به�كار مى�گيـرنـد. در شـرايـط آمـوزشـى و كـالسـى، هـرچـه
دانش�آموزان مطالعه�ى بيشترى داشته باشند و به انجام پژوهش و تحقيقات فراوان روى بياورند،
بازخورد بهترى از سوى معلم دريافت مى�كنند و ادراك شايستگى و ارزشمندى شخصى آن�ها در
مقايسه با ديگران افزايش مى�يابد. نياز به حمايت از ارزشمندى شخصى به اين خاطر در الگوى
پيشنهادى در نظر گرفته شده است كه معلمان، اين نياز را در دانش�آموزان شـنـاسـايـى كـنـنـد و
آن�ها را از نظر اين نياز در حالت متعادلى قرار دهند. از آن�جا كه دست�يابى به ارزشمندى شخصى
و حفظ آن در مدرسه مستلزم مطالعه�ى اثربخش و انجام فعاليت�هاى متفاوت آموزشى و پژوهشى
است، دانش�آموزان با توسل بيشتر به اين فعاليت�ها سعى مى�كنند، خود را شايسته�تر و ارزشمندتر

جلوه دهند.
» دانش�آموزان نيز از جمله ويژگى�هايى هستند كه در الگوى پيشنهادىاجتماعى «نيازهاى 

براى ايجاد عالقه و انگيزه به مطالعه و پژوهش مورد توجه قرار گرفته�اند. اگر برنامه�هاى درسى
احساس وابستگىبه طريقى تدوين شوند كه در آن�ها دانش�آموزان به كالس�هاى درس خود 

داشته باشند و از تأييد و حمايت�هاى شخصى معلمـان و هـم�كـالسـى�هـاى خـودو تعلق.خاطـر 
برخوردار باشند، در نتيجه با اشتياق بيشترى به سمت فعاليت�هاى مدرسه�اى، از جمله مطالعه و

 راه تحقق نياز براى وابستگى و تأييد ديگران در مدرسه و كالسًپژوهش روى مى�آورند. طبيعتا
درس، تالش و درگير شدن بيشتر دانش�آموزان با فعاليت�هاى آموزشى، به ويژه مطالعه و پژوهش
است. اگر معلمان اين احساس و نياز را در دانش�آموزان ايجاد كنند، دانش�آموزان با مطالعه�ى
بيشتر و كاوش جدى�تر سعى مى�كنند، نياز براى وابستگى و نزديكى بيشترى به معلم و كالس
درس را در خود شكل دهند كه اين امر به نوبه�ى خود برانگيزاننده�ى فعالـيـت�هـاى تـحـصـيـلـى

آن�هاست.
نياز براى كاهـش»، به�ويژه «نيازهاى هيجانـى عالوه بر نيازهاى شناختى و اجتماعـى، «

» نيز از ويژگى�هايى هستند كه در الگوى حاضر مورد توجه قرار گرفته�اند. دانش�آموزاناضطراب

انهاى دانش.آموزباور
دشانه.ى خودربار

هدر ايجاد عالقه و انگيز
در آن.ها

نسبت به مطالعه و
تحقيق

ندثرمؤ
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در صورتى به مطالعه و پژوهش عالقه�مند مى�شوند كه نسبت به آن�ها برانگيخـتـه شـونـد، ولـى
ترس و اضطرابى از بابت روى�آوردن به آن�ها نداشته باشند. البته شايان ذكـر اسـت كـه انـجـام
مطالعه و پژوهش تا حدودى مستلزم اندكى اضطراب است. مقدار كم اضطراب بـراى تـحـقـق
فعاليت�هاى مذكور مناسب است، ولى مقدار زياد آن مانع از انجام مطالعه و پژوهش مى�شود و
تعادل فرد را به�هم مى�ريزد. رعايت اين موضوع در برنامه�ى پيشنهادى و عملياتى سـاخـتـن آن
توسط معلمان براى ايجاد عالقه و انگيزه به مطالعه و پژوهش، از اهميت تعيين�كننده�اى برخوردار

است.
 عالوه بر نيازهاى گوناگونى كه تحقق آن�ها در عالقه�مند ساختن دانش�آموزان به مطالعـه و

» نيز در ايجاد عالقهباورهاى دانش.آموزان درباره.ى خودشانپژوهش حائز اهميت است. «
و انگيزه در آن�ها نسبت به مطالعه و تحقيق مؤثرند. به همين دليل، يـكـى از عـنـاصـر عـمـده�ى
تشكيل�دهنده�ى الگوى حاضر، بررسى اين باورهاست. در برنامه�ى درسى پژوهش محور، بايد
به دانش�آموزان كمك كرد تا باورها و اسنادهاى سازنده�اى درباره�ى توانايى�ها و نـتـايـج عـمـل

 توانايى خودشانخود پيدا كنند. در اين برنامه، معلمان بايد بكوشند تا دانش�آموزان درباره�ى
 پيدا كنند، نه ديدگاه جوهرى و غيرقابل تغيير. چنين ديدگاهى زمينـه�سـازديدگاهى افزايشى

مطالعه و پژوهش است. با توجه به اين كه دانش�آموزان ممكن است در كارهاى مطـالـعـاتـى و
تحقيقاتى خود با شكست مواجه شوند، اگر شكست خود را به عـدم تـالش نـسـبـت دهـنـد، ايـن
شكست براى آن�ها به معنى پايان كار و ويرانگر نيست. بلكه نشان�دهنده�ى نياز به تالش بيشتر
است و در موقعيت�هاى آتى، براى انجام فعاليت�هاى تحصيلى خود تالش و كوشش بيشتـرى

نشان مى�دهند.
» دانش�آموزان و نقـش آن دركارامدى شخصى هم�چنين در الگوى پيشنهادى، توجه بـه «

ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به مطالعه و پژوهش مدنظر بوده است. اگر دانش�آموزان دربـاره�ى
انجام مطالعه و پژوهش به اين باورها برسند كه: «من مى�تـوانـم مـطـالـعـه و پـژوهـش كـنـم»،
«مطمئن هستم كه توانايى انجام مطالعه و پژوهش را دارم»، يا «انـتـظـار دارم كـه مـطـالـعـه و

 براى مطالعه كردن و انجام پژوهش عالقه�مندتر و برانگيخته�تـرًپژوهش انجام دهم»، طبيعتا
ظاهر مى�شوند. چنين افرادى بيشتر مى�كوشند و در نتيجه هم موفق�تر خواهند بود. در كـالس
پژوهش محور، انتظار مى�رود كه معلمان چنين باورهايى را در دانش�آموزان نسبت به مطالعه و
پژوهش به وجود آورند تا دانش�آموزان با باورهاى سازنده و اطمينان بيشترى، به اين فعاليت�ها

روى بياورند.
 يكى ديگر از ويژگى�هاى شخصى دانش�آموزان كه مى�تواند عالقه و انگيزه�ى آن�ها به مطالعه

» دانش�آموزان است كه در الـگـوىجهت.گيرى هـدفـىو پژوهش را تحت تأثير قـرار دهـد، «
پيشنهادى مورد توجه قرار گرفته است. دانش�آموزان زمانى اهل مطالعه و پژوهشگر بار مى�آيند
كه برنامه�ى درسى آن�ها را در جهت داشتن اهداف تبحرى سوق دهد. در واقع، دانش�آمـوزان
،wداراى جهت�گيرى هدفى تبحرى، بركسب فهم، يادگيرى و مهارت، و نيز تبحر يافتن بر تكلي
بهبود شايستگى و درگيرى در تكليw، كه همگى از ويژگى�ها و شرايط مطالعه و تحقيق هستند،
تمركز مى�كنند. در برنامه�ى درسى پژوهشى محور، با تمركز بر مؤلفه�هاى مذكور و خوددارى از
ترساندن دانش�آموزان از مقايسه�هاى اجتماعى و نمرات، عالقه و انگيزه�ى درونى دانش�آموزان

گى.هاى شخصىاز ويژ
ان كهدانش.آموز

اندمى.تو
ه.ى آن.هاعالقه و انگيز

اهش ربه مطالعه و پژو
ار دهدتحت تأثير قر

«جهت.گيرى هدفى»
است
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نسبت به مطالعه و پژوهش نمايان مى�شود.

ـ١. ويژگى.هاى معلمان كه عـالقـه و انـگـيـزه نـسـبـت بـه مـطـالـعـه و پـژوهـش را در٢
. برخى از اين ويژگى�ها عبارت�اند از: خودكارامدى تدريس،دانش.آموزان افزايش مى.دهند

اشتياق و الگودهى فعاليت�هاى مطالعه و پـژوهـش بـه دانـش�آمـوزان، شـفـقـت و مـهـربـانـى بـا
دانش�آموزان، و انتظارات مناسب و مثبت از دانش�آموزان.

 عالوه بر ويژگى�هاى دانش�آموزان كه عالقه و انگيزه�ى آن�ها را نسبت به مطالعه و پژوهش
تحت تأثير قرار مى�دهند، ويژگى�ها و خصوصيات شخصى معلمان نيز بر انگيزش دانش�آموزان
براى تحقيق و مطالعه تأثير مى�گذارند. ويژگى�هاى معلم يكى از عناصر اصلى الگوى موردنظر

» در تدريس و باور«خودكارامدى معلمـاندر اين پژوهش است. از جمله ويژگى�هاى معـلـم، 
آنان درباره�ى فرايندهاى آموزش، يادگيرى، مطالعه و پژوهش است. اگر معلمان بـر ايـن بـاور
باشند كه مى�توانند بر دانش�آموزان خود تأثير عميقى داشته باشند و انگيزش و پيشرفت آن�ها را
افزايش دهند، در نتيجه دانش�آموزان خود را با اطمينان مى�پذيرند و از ايده�ها و انديـشـه�هـاى
آن�ها با آغوش باز استقبال مى�كنند. چنين فضا و بسترى زمينه�ى الزم براى انـجـام مـطـالـعـه و
پژوهش از سوى دانش�آموزان را فراهم مى�سازد. كاوشگرى و مطالعه كردن مستلزم آن است
كه معلمان فضايى آرام و حمايت�كننده براى دانش�آموزان تدارك ببينند. معلمان داراى كارامدى
باال، در تدريس به جاى سرزنش، به دانش�آموزان محبت مى�كنند و فرصت مناسبى براى نشان
دادن آزمايش�ها و دستاوردهاى پژوهشى دانش�آموزان در اختيارشان قرار مى�دهند. به�طور كلى،
براى اقدامات كاوشگرانه�ى آن�ها احترام و ارزش قائل هستند. در نتيجه، با فراهم آوردن چنين
فضايى، دانش�آموزان هر چه بيشتر به نوآورى، خالقيت، واگـرايـى، آزمـايـش كـردن و انـجـام

پژوهش روى مى�آورند.
 عالوه بر كارامدى تدريس، در برنامه�ى پژوهش محور براى عالقه�مند ساختن دانش�آموزان

» دانش�آموزان باشنـد.الگو و سرمشق پژوهـشـىبه مطالعه و پژوهش، معلمان خـود بـايـد «
هرچه انگيزه و اشتياق معلمان به فعاليت�هاى مطالعاتى و تحقيقاتى بيشتر باشد، به همان نسبت

دانش�آموزان آن�ها نيز نسبت به اين فعاليت�ها عالقه�مندتر خواهند شد و برعكس.
 عالقه�مند ساختن و برانگيختن دانش�آموزان به مطالعه و پژوهش در گرو تعاملـى اسـت كـه
آن�ها با معلمان خود دارند. به عبارت ديگر، انجام مطالعه و پژوهش مستلزم شفقت و مهربانـى
معلم است. معلمانى كه برخوردشان با دانش�آموزان محترمانه است، به نظـرات دانـش�آمـوزان
گوش مى�دهند، در حين اشتباهات دانش�آموزان صبور هستند و به نيازهاى دانش�آموزان توجه

 راه را براى كنجكاوى دانش�آموزان در محيط اطراف هموار مى�سازند. در برنامه�ىًدارند، طبعا
درسى پژوهشى محور، معلمان از طريق ارزش قائل�شدن براى تك�تك دانش�آموزان، توجه به
تغييرات ظاهرى و رفتارى دانش�آموزان، برقرارى روابط شخصى با آن�ها و باالخره بـا تـدارك
محيط يادگيرى امن براى آن�ها، شرايطى را فراهم مى�آورند كه دانـش�آمـوزان بـدون تـرس و
نگرانى سؤال�هاى شخصى خود را دنبال مى�كنند و با انجام مطالعه و آزمايش، پاسخ بسيارى از

مسائل و پرسش�هاى خود را مى�يابند.
 يكى ديگر از ويژگى�هاى معلمان كه در عالقه�مند ساختن دانش�آموزان نسبت به مطـالـعـه و

تىان در صوردانش.آموز
اى انجام مطالعه وبر

هشپژو
د عالقه.مندى نشاناز خو

مى.دهند
هكه معلمان در اين.بار

ات مثبتاز آن.ها انتظار
و قوى داشته باشند
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» است كه در الگوى پيشنهادى نيز مورد توجه قرار گرفتهانتظارات معلمپژوهش مؤثر است، «
است. دانش�آموزان در صورتى براى انجام مطالعه و پژوهش از خود عالقه�مندى نشان مى�دهند
كه معلمان در اين�باره از آن�ها انتظارات مثبت و قوى داشته باشـنـد. در غـيـر ايـن صـورت، اگـر
فعاليت�هاى مطالعاتى و تحقيقاتى دانش�آموزان ناديده گرفته شود و نحوه�ى ارتباط و تعامل در

 به اين باور مى�رسند كه «توانايى آن�ها در انجام مطالعه وًاين زمينه با آن�ها سرد باشد، تدريجا
پژوهش ضعيw است» و در موقعيت�هاى آتى ممكن است به شكل ضعي�wترى عمل كنند.

٣ـ١. متغيرهاى جو كالسى كه محيطى برانگيزاننده براى مطالعه و پژوهـش ايـجـاد
. برخى از اين متغيرها عبارت�اند از: امنيت و نظم كالسى، انتظـار بـراى مـوفـقـيـت درمى.كننـد

مطالعه و پژوهش، چالش�انگيزى تكاليw و ارزش قائل�شدن براى مطالعه و پژوهش.
 «متغيرهاى جو كالسى» يـكـى ديـگـر از مـؤلـفـه�هـاى اسـاسـى ايـجـاد عـالقـه و انـگـيـزه در
دانش�آموزان به مطالعه و پژوهش هستند كه در الگوى مطرح شده در اين پژوهش نيز از جايگاه
خاصى برخوردارند. به�طور كلى، دانش�آموزان زمانى به فعاليت�هاى آموزشى، از جمله مطالعه و
پژوهش روى مى�آورند كه در محيطى برانگيزاننده، منظم و ايمن قرار بگيرند. در كالس�هايـى
كه فعاليت�هاى مطالعاتى و پژوهشى دانش�آموزان با انتقادات فراوان، داد و فرياد زياد، طعنه و
مسخره، پرخاش و استهزا همراه باشد، دانش�آموزان در موقعيت�هاى آينده به اين فعالـيـت�هـا
روى نمى�آورند. اگر كالس درهم و برهم و دانش�آموزان مضطرب و از خودبيگانه باشند، نه تنها
به مطالعه و پژوهش برانگيخته نمى�شوند، بلكه درباره�ى امنيت شخصى خود در آن كالس نيـز
نگرانى خاطر خواهند داشت. به�طور كلى، در يك برنامه�ى درسى پژوهش�محور براى برانگيختن
دانش�آموزان به مطالعه و پژوهش، معلم بايد كالس درس را به عنـوان يـك مـحـيـط آمـوزشـى

.دنك تيريدم و ىهد�نامزاس ،تينما و مظن ىاردا
رد زـين شهوـژپ ماجنا و ندـرك هعلـاطم ىارب نازـومآ�شناد زا »تـيقفوم رـاظتنا ـنتشاد«

هعلاطم ماجنا ىارب زومآ�شناد زا تيقفوم راظتنا .تسا رثؤم اه�تيلاعف نيا هب نانآ ىدنم�هقالع
داهنشيپ ىـوگلا قباطم .دهد�ىم شيازفا هنيمز نيا رد ار ىو ـىصخش ىدماراك ،شهوژپ و

هب ـدياب ناملعم ،شهوـژپ و هعلاطم هب نازومآ�شناد ـنتخيگنارب ىارب ،ـشهوژپ نيا رد هدش
و دنوش لئاق دوخ ىشهوژپ و ىرگشواك ىاه�تيلاعف ىارب ىصاخ شزرا ات دننك كمك اه�نآ
اه�تيلاعف نيا رد ،دنريگ راك هب ار ىا�هنالوقعم و بسانم شالت هچ�نانچ ،دننك لصاح نانيمطا

.دنوش�ىم قفوم
هعلاطم هب نازومآ�شناد ىدنم�هقالع رد هك سرد سالك هب طوبرم ىاهريغتم زا رگيد ىكي 

هعلاطم لها ىنازومآ�شناد ناهاوخ ناملعم رگا .تسا »ىزيگنا شلاچ« ،تسا رثؤم شهوژپ و
شزيگنا ىفيلاكت نينچ .دنهد هئارا سالك رد ىزيگنا�شلاچ wيلاكت دياب ،دنتسه رگشهوژپ و
،هعلاطم هب ،تالاؤس نيا هب ىهد�خساپ ىارب اه�نآ و دننك�ىم كيرحت ار نازومآ�شناد ىنورد
.دنوش�ىم دنم�هقالع شهوژپ و شيامزآ

 هم�چنين، يكى ديگر از متغيرهاى جو كالسى توجيه و استداللى است كه دانش�آموزان براى
ارزش مطالعه و پژوهش قائل هستند. هرچه دانش�آموزان مطالعه كردن و پژوهش را موجه�تر و

مستدل�تر بيابند، با احتمال بيشترى به آن عالقه پيدا مى�كنند.

ط بههاى مربواز متغير
سكالس در

كه در عالقه.مندى
اندانش.آموز

هشبه مطالعه و پژو
ثر استمؤ

«چالش.انگيزى»
است
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٤ـ١. متغيرهاى آموزشى كه عالقه.مندى به فعاليت.هاى مربوط به مطالعه و پژوهشى
. برخى از اين متغيرها عبـارت�انـد از: تـمـركـز مـقـدمـاتـى (جـلـب تـوجـهرا افزايش مـى.دهـنـد

دانش�آموزان)، شخصى كردن (پيوند محتواى درس با زندگى دانش�آموزان)، درگيرى (شركت
فعال و هدفمند در فعاليت�هاى مطالعه و پژوهش)، تقويت و ارائه�ى بازخورد.

 «متغيرهاى آموزشى» نيز يكى ديگر از مؤلفه�هاى عالقه�مند ساختن دانش�آموزان به مطالعه
و پژوهش هستند. دانش�آموزان در صورتى به مطالعه و پژوهش عالقه�مند مى�شوند كه در آغاز
درس توجه آن�ها به موضوع درسى جلب شود و به نوعى اثرات تازگى درس و كنجكاوى، آن�ها
را به هيجان آورد. بر اين اساس، در يك برنامه�ى درسى پژوهش�محور، معلم با ارائه�ى مسائل
و مطالب تازه، جذاب، تعجب برانگيز، پرمعنى، منحصر به فرد، غيرمعمول و معماگونه، بـاعـث
تحريك حس كنجكاوى دانش�آموزان مى�شود و آن�ها را براى پاسخ�دهى به چنين مسائلى، به

مطالعه و كنكاش وامى�دارد.
 عالوه بر اثر تازگى، معلم مى�تواند از طريق برقرارى ارتباط بين مـحـتـواى درس بـا دنـيـاى

، هرچه محتواىًزندگى واقعى دانش�آموز، زمينه را براى مطالعه�ى بيشتر وى فراهم آورد. اصوال
درس با زندگى واقعى دانش�آموزان پيوند و ارتباط نزديك�ترى داشـتـه بـاشـد، مـعـنـى�دارتـر و

منطقى�تر جلوه مى�كند و هر چيزى كه از معنى و منطق قوى�تر تبعيت نمايد، كنجكاوى
دانش�آموز را بيشتر برمى�انگيزد. بنابراين، معلم
بايد همه�ى مـطـالـب يـادگـيـرى را مـعـنـى�دار و

منطقى جلوه دهد. به عالوه، دانش�آموزان فرصت
يـادگـيـرى اكـتـشـافـى بـدهـد تـا آن�هـا بــه
واسـطـه�ى مـطـالـعـات و پـژوهــش�هــاى
شخصى خـود، بـه كـشـw مـعـنـى امـور و

پديده�ها بپردازند.
 ايجاد فرصت�هايى نظير سؤاالت باز

پـاسـخ، فـعــالــيــت�هــاى عــلــمــى،
روش�هاى آموزش اكتشافـى و كـار
گروهى نيز، از تدابير ديگرى هستند
كـه مـعـلــمــان بــه كــمــك آن�هــا،
دانش�آموزان را به صورت هدفمـنـد
و فعال در فعالـيـت�هـاى مـطـالـعـه و
پـژوهـش مـشـاركـت مـى�دهـنــد. در
كالس پژوهش�محـورى كـه مـعـلـم

 فــرصــت�هــاى درگــيــرىًعــمــدتــا
دانش�آموزان با مـسـائـل آمـوزشـى و
پــژوهــشــى را فــراهــم مــى�ســازد،
دانـش�آمـوزان عـالقـه و انـگــيــزه�ى
بيشتـرى بـه ايـن فـعـالـيـت�هـا نـشـان

شى»هاى آموز«متغير
نيز يكى ديگر از

لفه.هاى عالقه.مندمؤ
ساختن

اندانش.آموز
هشبه مطالعه و پژو

هستند
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مى�دهند.
 باالخره، يكى ديگر از مؤلفه�هاى مهم متـغـيـرهـاى آمـوزشـى مـؤثـر بـر عـالقـه و انـگـيـزه�ى
دانش�آموزان مطابق الگوى پيشنهاد شده، «تقويت فعاليت�هاى مطالعاتى و پژوهشى» آنـان و
«ارائه�ى بازخورد» به آنان است. تقويت چنين رفـتـارهـايـى بـاعـث مـى�شـود، دانـش�آمـوزان در
مطالعات و پژوهش�هاى خود، اصالحات و بهبودى�هايى را اعمال كنند و در فرصت�هاى بعدى،

پژوهش�هاى كامل�ترى را انجام دهند.

٢. آيا الگوى طراحى شده در افزايش عالقه و انگيزه�ى دانش�آموزان نسـبـت بـه مـطـالـعـه و
پژوهش مؤثر است؟

 در اين پژوهش، الگوى طراحى شده براى افزايش عالقه وانگيزه�ى دانش�آموزان نسبت به
مطالعه و پژوهش، در قالب يك طرح آزمايشى پيش�آزمون ـ پس�آزمون با گروه كـنـتـرل بـراى
نمونه�اى به حجم ٢٧٥ دانش�آموز سال سوم راهنمايى در درس علوم به مورد اجرا گذاشته شد.
نتايج حاصل نشان داد، به�كارگيرى الگوى طراحى شده در موقعيت كالسى درس علوم و تبديل
اين كالس به يك محيط پژوهش�محور، باعث شده تا دانش�آموزان به كـارامـدى شـخـصـى
باالترى در درس علوم دست يابند و ضمن تالش بيشتر در فعاليت علمى و پژوهشى، اهميت
بيشترى براى درس علوم قائل شوند و رضايت بيشترى نيز از اين درس داشتـه بـاشـنـد.
آموزش مبتنى بر اين الگو باعث شده است، دانش�آموزان آموزش ديده با اين الگو،
در مقايسه با دانش�آموزان كالس�هاى معمولى درس علوم، از فعاليت�هاى مـربـوط
به آن بيشتر استقبال كنند. به�طور كلى، عالقه�مندى اين دانش�آموزان نسبت به درس،
معلم و كالس علوم و حتى مدرسه، در مقايسه با كالس�هاى عادى، افزايش يافت.

 يك يا چند مؤلفه�ى مربوطً نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش�هاى قبلى كه غالبا
به عالقه و انگيزه�ى دانش�آموزان نسبت به فعاليت�هاى تحصيلى، نظيـر مـطـالـعـه و

پژوهش را بررسى كرده�اند، هماهنگ است.
 (١٩٩٨) نشان دادند كه آموزش كاوشگرى باعث مى�شود،ين چانك و سانگ لينگ

و معنى�دارى نسبت به درس زمين�شناسى پيدا كنند.دانش�آموزان نگرش مثبت
(١٩٩٨) نيز كه مدل شناختـى ـبيچك و بيشاپ 

اجتماعى را براى پيش�بينـى عـالقـه بـه پـژوهـش
١٨٤ دانشجوى دكتراى روان�شناسى مشاوره به
كار برده بودند، با استفاده از روش آمارى تحليل
مسير نشان دادنـد كـه مـتـغـيـرهـاى انـتـظـارات
بازدهى پژوهشى، باورهاى كارامدى شخصى
پژوهشى، عاليق پژوهشى، عاليـق هـنـرى و
سن، پيش�بينى�هاى معنى�دار عالقه به پژوهش

هستند.
 (١٣٨٠)، در بخشى از يافته�هاىمحمودى بردزردى

خود گزارش كرده است كه چالش�زا بودن محتوا و تصاوير

دىدزردى برمحمو
در بخشى از

ديافته.هاى خو
ده استش كرارگز

دنا بوكه چالش.ز
ا و تصاويرمحتو

دباعث مى.شو
گان باندگير ياد

ان باتمام تو
مسائل پيچيده

اقعىبه.طور و
ندگير شودر
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باعث مى�شود، يادگيرندگان با تمام توان با مسائل پيچيده به�طور واقعى درگير شوند. در نتيجه،
انگيزه�ى دانش�آموزان در جهت پژوهش و حل مسئله افزايش مى�يابد و كنجكاوى آن�ها هرچه

بيشتر تحريك شود.
 (١٣٨٤)، اثربخشى سه شيوه�ى تدريس را در پرورش روحيه�ى پـژوهـشـگـرىمهرى.نـژاد

مورد مطالعه قرار داد. اين پژوهش به روش شبه تجربى با سه كالس پايه�ى چهارم ابتدايـى بـا
�٢٠، ٢٣ و ٢٥ دانش�آموز در هر يك از سه كالس انجام شد. تحليل داده�ها نشان داد، تدريس
به شيوه�ى حل مسئله فارغ از نوع ارزش�يابى، در پرورش روحيه�ى پژوهشگرى با اطمينان ٩٩
درصد مؤثرتر از روش تدريـس سـنـتـى اسـت. هـمـراهـى ارزش�يـابـى بـراسـاس شـاخـص�هـاى
پژوهشگرانه در افزايش اثربخشى تدريس به شيوه�ى حل مسئلـه، بـر روحـيـه�ى پـژوهـشـگـرى

دانش�آموزان تأثير معنى�دارى نداشته است.
 گرچه به�كارگيرى الگوى طراحى شده در موقعيت كالسى باعث شده اسـت، دانـش�آمـوزان
گروه آزمايش كه با اين روش آموزش ديده�اند، در مقايسه با گروه گواه (روش آموزش معمولى)
عالقه و انگيزه�ى بيشترى نسبت به مطالعه و پژوهش پيدا كنند، تحليل�هاى مربوط به مـتـغـيـر
جنسيت در همين ارتباط حاكى از آن است كه بين عالقه و انگيزه�ى دانش�آموزان دختر و پـسـر
نسبت به مطالعه و پژوهش تفاوت معنى�دارى وجود دارد. بين دانش�آموزان گروه آزمـايـش كـه
براساس الگوى پيشنهاد شده آموزش ديده�اند، دانش�آموزان دختر در مقايسه بـا دانـش�آمـوزان

 از نظر شاخص�هاى عالقه و انگيزه نسبت به مطالعه و پژوهش، در وضعيت بهـتـرىًپسر عمدتا
قرار داشته�اند. به عبارت ديگر، گرچه اين برنامه باعث شده است، هم دانش�آموزان پسر و هـم
دانش�آموزان دختر تحت شمول اين برنامه، در مقايسه با دانـش�آمـوزان گـروه گـواه، عـالقـه و
انگيزه�ى بيشترى نسبت به مطالعه و پژوهش پيدا كنند، اما اثربخشى بـرنـامـه�ى مـذكـور بـراى
دانش�آموزان دختر بيشتر از دانش�آموزان پسر بوده و عالقه و انگيزه�ى بيشترى نسبت به مطالعه

و پژوهش در آن�ها ايجاد كرده است.
 فراهم آوردن بستر و محيطً براى تحقق و اثربخشى برنامه�ى درسى پژوهش�محور، صـرفـا

پژوهش�محور كافى نيست. بلكه همان�طور كه در الگوى پيشنهاد شده مـطـرح اسـت، تـنـاسـب
برنامه�ى درسى مذكور با ويژگى�هاى شخصى دانش�آموزان، به ويژه نيازها و باورهاى شخصى
آن�ها، براى اثربخشى برنامه از اهميت خاصى برخورداراست. از جمله مسائلى كه براى تبيـيـن
تفاوت عالقه و انگيزه�ى دانش�آموزان دختر در مقايسه با دانش�آموزان پسر نسبت به مطالعـه و
پژوهش مورد تأمل است، ويژگى�هاى شخصيتى دانش�آموزان دختر نظير مسئولـيـت�پـذيـرى،
رعايت نظم، جديت در كار، اختصاص زمان بيشتر براى مطالعه و پژوهش، و انگيزه�ى بيشترى
براى ادامه�ى تحصيل است. بنابراين بيشتر از پسران به فعاليت�هاى مطالعاتى و پژوهشى نظير

انجام آزمايش، پرسيدن سؤال، مطالعه�ى كتاب و مقاله، و… در درس علوم روى مى�آورند.
لماوع ،رتخد نازـومآ�شناد ىتيصخش ىاه�ـىگژيو رب هوالع ،روكذم توافت ـنييبت ىارب 

ىاه�لاس رد هك تسا ىهيدب .داد رارق هقادم و ىسررب دروم ناوت�ىم زين ار ىگنهرفـ  ىعامتجا
هب ـاـنب نارـسپ و دنا�هداد ـليـكشت ناـرتخد ار هـاگـشناد ىدورو ناگـدش�هـتفريـذپ رـثكا ،رـيخا

تاليطعت زا سپ ىتح ىراك�ىب ،راك رازاب ى�هغدغد ،ىگدنز ىريذپ�تيلوئسم ريظن ىتاظحالم
وعى زمينه و شرايطن هب و دنوش�ىم تياده راك رازاب تمس هب ًاحيجرت …و دمآرد ،ىهاگشناد

ان دختردانش.آموز
در مقايسه با

ان پسردانش.آموز
 از نظرًعمدتا

شاخص.هاى
هعالقه و انگيز

نسبت به
هشمطالعه و پژو

ضعيت بهترىدر و
ار داشته.اندقر
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بهترى براى ادامه�ى تحصيل دختران و پرداختن به مسائل مرتبط با تحصيل، نظير مطـالـعـه و
تحقيق براى آن�ها فراهم آمده است. گرچه اين موضوع بيشـتـر در سـنـيـن بـاالتـر و دوره�هـاى
متوسطه و پيش�دانشگاهى مصداق دارد، ولى به نظر مى�رسد كه به نوعى الگوهاى جنـسـيـتـى
دانش�آموزان پسر در دوره�هاى تحصيلى پايين، به ويژه دوره�ى راهنمايى را نيز مى�تواند تحـت

تأثير قرار دهد.
هشىپيشنهادهاى پژو

 ١. تبديل الگوى پيشنهادى به برنامه�ى درسى قابل اجرا، به اقداماتى در راستاى برنـامـه�ى
درسى پژوهش�محور نياز دارد؛ اقداماتى شامل: بازنگرى در برنامه�هاى درسى جارى، بازنگرى
و طراحى اهداف آموزشى، تدوين محتوا، تدوين متون درسى، انتخاب رسانه�هـاى آمـوزشـى،
گزينش روش�هاى ارزش�يابى، و تدوين دستورالعمل�ها و ضوابط اجرايى و پشتيبانى براى اجراى

عملياتى برنامه�ى موردنظر.
ً ٢. به�كارگيرى الگوى پيشنهادى مستلزم آن است كه معلمان با اين برنامه آشنا باشند و عمال
بتوانند آن را پياده سازند. پيشنهاد مى�شود آموزش�هاى ضمن خدمت الزم در اين زمينه به معلمان

ارائه شود.
.ـتسا بسانم طيارش و رتـسب ندروآ مهارف مزلتسم شهوـژپ و هعلاطم ىاه�تيلـاعف ققحت .٣ 

،زهجم ى�ـهناخ�باتك هلمج زا ،مزال تازيهجت و تانـاكما روظنم نيا هب ،دوش�ىم داهنـشيپ نياربانب
مهارف …و تنرتنيا ،هنايار تياس ،ىهاگشيامزآ لياسو هب زهجم هاگشيامزآ ،بسانم ى�هعلاطم نلاس
.دوش

 ٤. پيشنهاد مى�شود در پژوهش�هاى آينده، الگوى موردنظر براى دانش�آموزان ساير پايه�ها
و دوره�ها، درس�هاى متفاوت، و نمونه�هاى گوناگون در سراسر كشور اجرا شود.

ىگنهرف طيارش ريثأت تحت شهوژپ و هعلاطم هب تبسن نازومآ�شناد ى�هزيگنا و هقالع .٥ 
لماوع هب هجوت نمض ىدعب ىاه�شهوژپ .تسا …و نالاس�مه ،ىگداوناخ ىاضف ،ىعامتجاـ 
.دنريگب رظن رد زين ار …و ىگداوناخ ،ىعامتجا ـ ىگنهرف ىاه�هفلؤم ،هسردم هب طوبرم

زيرنويس 
1. Aniley
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3. Pintrich
4. Schunk
5. Woolfolk
6. Eggen
7. Kauchak
8. Research
9. Dewey
10. Kerlinger

11. Best
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معناى مطالعه
 براساس معناى لغوى، واژه�ى مطالعه معناى بسيار عام و گسترده�اى دارد. زيرا انسان مى�تواند
از راه�هاى گوناگون درباره�ى موضوعات متفاوت اطالعات به�دست آورد. دايره�ى معناى لغـوى
مطالعه آن�چنان وسيع است كه همه�ى آگاهى�هاى متنوعى را كه انسان�ها از راه�هاى گوناگون
به�دست مى�آورند، شامل مى�شود. اما در معناى اصطالحى متـعـارف مـيـان دانـشـوران، واژه�ى

مطالعه از چنين وسعتى برخوردار نيست، بلكه دايره�ى آن محدودتر است.
 برخى ديگر مطالعه را چنين تعريw كرده�اند: امرى است كه موجب مى�شود، فكر بدون كمك
گرفتن از منبع خارجى و تنها با استفاده از توان خويش و با تمركز روى نوشته�ها، تعالى خويش را
فراهم آورد و درك خود را از مرحله�ى پايين�تر به مرحله�ى باال ارتقا بخشد. اما مطالعه در معناى
مورد نظر ما عبارت است از فهميدن و درك مطالب خواندنى بدون كمك ديگران. اگر مطالعه را

يادگيرى و فهم مطالب بدانيم، الزم است بدانيم كه چه عاملى در مطالعه�ى خوب مؤثر است.

ا مطالعه مى.كنيم؟چر
 در فرهنگ�هاى متفاوت در سراسر دنيا انگيزه�هاى گوناگونى براى مطالعه ديده مى�شود. اما

اين سياهه، پايه و اساس اغلب انگيزه�هاى مطالعه است:
 به�جاى آوردن آيين�هاى عبادى؛

 انجام وظيفه؛
 گذراندن اوقات فراغت؛

 كسب شناخت بهتر از مسائل جارى؛
 برطرف كردن نيازهاى واقعى روزمره؛

 افزايش مهارت�هاى حرفه�اى؛
 پاسخ�گويى به خواسته�هاى اجتماعى و شخصى؛

 پاسخ�گويى به خواسته�ها و تقاضاهاى الزم براى يك شهروند خوب بودن؛
 اصالح خود و اضافه كردن به معلومات و پيشرفت در زمينه�ى فرهنگى؛

 ارضاى خواسته�هاى فكرى خود.

اهداف مطالعه
 هدف از مطالعه�ى كتاب ممكن است كسب اطالعات و يا فهميدن مطالب باشد. به�طور كلى

هدف�هاى مطالعه عبارت�اند از:
 اين نوع مطالعه بامطالعه.ى مطالبى كه خواننده قصد ندارد، مفاهيم آن.ها را بفهمد: 

توجه به ذوق و استعداد خواننده انتخاب شده، و مطالب آن براى خواننده قابل درك و فهم است
و موجب افزايش اطالعات و دانش او مى�شود. ماننـد خـوانـدن روزنـامـه كـه شـخـص دانـش و
اطالعات عمومى خود را با خواندن آن افزايش مى�دهد، اما اين اطالعات در حوزه�ى تخصصى

او كاربرد چندانى ندارد و هدف از مطالعه، تنها داشتن دانش عمومى و گذراست.
 مطالعه�ى اين�گونهمطالعه.ى مطالبى كه خواننده سعى دارد، مفاهيم آن.ها را بفهمد: 

مطالب به�منظور فهميدن و افزايش درك خواننده است كه اين كار خود نوعى يادگيرى به�شمار

هداشتن انگيز
لين قدم او

در انجام
يك مطالعه.ى

ثر استمؤ
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مى�رود.
 به عبارت ديگر، هر گاه از خواندن مطلبى بتوانيم به ياد آوريم كه نويسنده چه گفته است، از او
چيزى ياد گرفته�ايم. اين نوع يادگيرى كسب اطالعات است. اما اگر از خواندن مطلبى فهميديم
كه منظور نويسنده از نوشتن آن مطلب چيست و به چه دليل آن مطلب را نوشته است، اين نـوع
خواندن به منظور فهميدن آن مطلب است و در واقع هدف ما از مطـالـعـه، هـمـان درك و فـهـم

مطالب نوشته شده است.

اع مطالعهانو
 در اين حوزه مى�توان دو نوع مطالعه را ذكر كرد:

 به اين معنى كه خواننده هنگام مطالعه، در مورد موضوع به دانش خود نيزمطالعه.ى فعال: 
رجوع مى�كند و در مورد آن به تفكر مى�پردازد. در واقع اين خواننده اسـت كـه رونـد مـطـالـعـه را

تعيين مى�كند و با توجه به نياز اطالعاتى خود، به خواندن مطلب مى�پردازد.
 در اين روش نويسنده است كه به خواننده خط�مشى مى�دهدمطالعه.ى غيرفعال (منفعل): 

و او را به ادامه�ى روند مطالعه وا مى�دارد.

ثر در مطالعهامل مؤعو
 مهم�ترين عامل براى انجام هر كارى، داشتن انگيزه�ى الزم براى انجام آن است.انگيزه: 

مطالعه بدون داشتن تمايل و انگيزه�ى الزم، جز نگاه كردن به كلمات و عدم�درك مطالب نيست.
پس داشتن انگيزه�ى الزم براى مطالعه�ى يك منبع اطالعاتى، اولين قدم در انجام يك مطالعه�ى

مؤثر است.
 گام بعدى پس از ايجاد انگيزه�ى الزم و در دسترس گذاشتن منابع، فراهمفضاى مناسب: 

آوردن فضاى مناسب براى مطالعه است. كتاب�خانه�هاى مدرسه�اى، با داشتن سالن مطالعه�ى
مناسب، مى�توانند محلى براى جذب دانش�آموزان عالقه�مند به مطالعه باشند.
در ايجاد محيط مناسب براى مطالعه، پيشنهادات زير مى�توانند مفيد باشند:

ـ سعى كنيد همه�ى مطالعه�ى خود را در يك مكان انجام ندهيد. تغيير محـل گـاهـى كـمـك
مؤثرى براى يادگيرى است.

ـ در اتاقى كه استراحت و تفريح مى�كنيد، به مطالعه نپردازيد؛ زيرا در اين اتاق تمركز�حواس
سخت است.

ـ كمبود اكسيژن در اتاق مطالعه، باعث كاهش توان جسمى و فكرى مى�شود. در حالـى كـه
تمركز حواس به استفاده از حداكثر توانايى جسمى و ذهنى نياز دارد.

ـ سعى كنيد، درجه�ى حرارت اتاق مطالعه ماليم باشد.
 بر كتاب بتابد.ًـ از نور كافى و يكنواخت استفاده كنيد و اجازه ندهيد، نور مستقيما

ـ سعى كنيد به تنهايى مطالعه كنيد. اما اگر هنگام مطالعه احساس تنهايى مى�كنيد، حـضـور
فرد ديگرى در كنار شما كمك مؤثرى است.

 به�جاى انباشته كردن ساعات مطالعه در قسمتى از شبانه�روز (صبح، عصر يازمان مناسب: 
شب) و يا در روزهاى معينى از هفته، آن�ها را به�طور متعادل پخش كنـيـد. تـجـربـه نـشـان داده

دارىيادداشت.بر
بخشى مهم
و حساس از
مطالعه است
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 سه ساعت مطالعه�ىًاست، اگر تمرينات خود را با فاصله انجام دهيد، موفق�تر خواهيد بود. مثال
منقطع با فاصله�هاى زمانى متناسب، خيلى بهتر از سه ساعت مطـالـعـه�ى مـداوم و بـدون وقـفـه

است.
زمان مناسب مطالعه به دو صورت تعيين مى�شود:

الw) بهترين اوقات براى مطالعه از لحاظ ساعات اوج توانايى جسمانى و ذهنى
ب) تنظيم برنامه�ى مطالعه

 قدم بعدى در سير مطالعاتى، در دست�رس بـودندر دست.رس بودن منبع اطالعاتـى: 
منابع اطالعاتى است. در بيشتر موارد، در دست�رس بودن منبع مطالعاتى خود مى�تواند در ايجاد
انگيزه�ى مطالعه بسيار مؤثر باشد. وجود يك مجله با تصاوير جذاب در كتاب�خانه�ى مدرسـه يـا
قفسه�هاى نمايش تازه�هاى كتاب�خانه، براى آگاه كردن دانش�آموزان از منابع جديد و روزآمد و
يا به�عنوان گامى فراتر از اين�ها، دست�رسى به سايت�هاى اينترنتى، مى�تواند ضمن ايجاد انگيزه
براى مطالعه�ى بيشتر، اقدامى براى ايجاد رقابت�هـاى مـطـالـعـاتـى و روزآمـد شـدن اطـالعـات

دانش�آموزان در مسير رو به رشد اطالعات باشد.

دنست مطالعه كراياى درمز
. زمان مطالعه را كاهش مى�دهد.١
. ميزان يادگيرى را افزايش مى�دهد.٢
. مدت نگه�دارى مطالب در حافظه را طوالنى�تر مى�كند.٣
. به�خاطرسپارى اطالعات را آسان�تر مى�سازد.٤

براى داشتن مطالعه�اى فعال و پويا، نوشتن نكات مهم در حـيـن خـوانـدن ضـرورى اسـت تـا
براى مرور مطالب ناچار نشـويـم دوبـاره كـتـاب را

بخوانيم و در زمانى كوتاه از روى يادداشت�هاى
خـود مــطــالــب را مــرور كــنــيــم.

خط كشيدن
زير نكات مهم

ش كاملىرو
اى مطالعه نيستبر
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يادداشت�بردارى، بخشى مهم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن تـوجـهـى خـاص داشـت؛
چون موفقيت شما را تا حدودى زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمـان الزم بـراى يـادگـيـرى را
كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت�بردارى، يك علت مهم فراموشى در خواندن محسوب

مى�شود.

ش.هاى مطالعهرو
شش روش اصلى براى مطالعه عبارت�اند از:

 روش نادرست مطالعه است. مطالعه فرايندى فعال و پوياست و. خواندن بدون نوشتن:١
براى نيل به اين هدف، بايد از تمام حواس خود براى درك صحيح مطلب استفاده كرد. بايد بـا
چشمان خود مطالب را خواند، در صورت نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را نوشت تا
هم با مطالب مورد مطالعه درگير شد و حضورى فعال و همه�جـانـبـه در يـادگـيـرى داشـت و هـم

 قبل از امتحان، بتوان از روى نوشته�ها مرور كرد و خيلى سريع مطالب مهمًهنگام نياز، خصوصا
 به�خاطر سپرد.ًرا مجددا

 اين روش شايد نسبت به روش قبلى بهتر است، ولى روش. خط كشيدن زير نكات مهم:٢
كاملى براى مطالعه نيست. چرا كه در اين روش بعضى از افراد به�جاى آن�كه روى يادگـيـرى و
درك مطالب تمركز و توجه داشته باشند، ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مى�شود.
پس روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم اين است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفـهـوم را

 درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند؛ نه آن�كه در كتـاب بـه دنـبـال نـكـات مـهـمًكامـال
بگردند تا زير آن�ها را خط بكشند.

 اين روش نسبت به دو روش قبلى بهتر است، ولى باز هم روشى كامـل. حاشيه.نويسـى:٣
براى درك عميق مطالب و خواندن كتاب�هاى درسى نيست. البته براى يادگيرى مطالبى كه از

اهميتى چندان برخوردار نيستند، مى�توان از آن استفاده كرد.
 در اين روش شما مطالب را مى�خوانيد و آن�چـه را كـه درك كـرده�ايـد،. خالصه.نويسـى:٤

به�صورت خالصه در دفترى يادداشت مى�كنيد. اين روش براى مطالعه مناسب و از روش�هـاى
قبلى بهتر است؛ چرا كه ابتدا مطالب را درك و سپس آن�ها را يادداشت مى�كـنـيـد. امـا بـاز هـم

بهترين روش براى خواندن نيست.
 كليدبردارى روشى بسيار مناسب براى خواندن و نوشتن نكات مهم است.. كليدبردارى:٥

در اين روش، شما بعد از درك مطالب، نكات مهم را به�صورت كليدى يادداشت مـى�كـنـيـد. در
واقع، كلمه�ى كليدى كوتاه�ترين، راحت�ترين، بهترين و پرمعنى�ترين كلمه�اى است كه با ديدن

آن، مفهوم جمله تداعى و به�خاطر آورده مى�شود.
 فراگيرىً اين روش بهترين شيوه�ى يادگيرى، خصوصا. خالقيت و طرح شبكه.اى مغز:٦

مطالب درسى است. در اين روش شما مطالب را مى�خوانيد و بعد از درك حقيقـى آن�هـا نـكـات
مهم را به زبان خودتان و به�صورت كليدى يادداشت مى�كنيد. سپس كلمات كليدى را روى طرح
شبكه�اى مغز مى�نويسد (در واقع نوشته�هاى خود را به�بهترين شكل ممكن سازمان�دهى مى�كنيد
و نكات اصلى و فرعى را مشخص مى�سازيد) تا در دفعات بعد به�جاى دوباره�خوانى كتاب، فقط
به طرح شبكه�اى مراجعه و با ديدن كلمات كليدى نوشته شده روى طرح شبكه�اى مغز، آن�ها را

دارىكليدبر
شى بسيار مناسبرو

شتناندن و نواى خوبر
است
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خيلى سريع مرور كنيد. اين روش درصد موفقيت تحصيلى شما را تا حدود بسيار زيادى افزايش
مى�دهد و درس خواندن را بسيار آسان مى�كند و بازده مطالعه را مى�افزايد.

ايط مطالعهشر
رعايت شرايط مطالعه، يعنى بهره�ورى هرچه بيشتر مطالعه. در پناه تأمين شـرايـط مـطـالـعـه
مى�توان مطالعه�اى مفيدتر با بازدهى باالتر داشت. در واقع، اين شرايط به شمـا مـى�آمـوزد كـه
قبل از شروع مطالعه، چه اصولى را به�كار گيرد، در حين مطالعه چه مواردى را فـراهـم سـازيـد،
چگونه به اهداف مطالعاتى خود برسيد و مطالعه�اى فعال�تر داشته باشيد. برخى از اين شـرايـط
عبارت�اند از: آغاز درست مطالعه، داشتن برنامه�ريزى براى مطالعه، حفظ آرامش، حفظ سالمتى
wو تندرستى، تغذيه�ى مناسب، دورى از مشروبات الكلى (مصرف مشروبات الكلى موجب ضع

حافظه مى�شود)، ورزش و خواب كافى.

ه.گيرى از كتاب.خانهه.ى بهرش شيوآموز
آموزش شيوه�ى استفاده از كتاب�خانه شايد به�عنوان يك عامل مؤثر در مطالعه، تا به امروز در
مدارس مورد توجه قرار نگرفته است. آن�چه با عنوان آموزش شيوه�ى بهره�گيرى از كتاب�خانـه
در سطوح متفاوت آموزشى (دانشگاه�ها، آموزشگاه�ها و دانشكده�هاى كتاب�دارى) مطرح است،
مى�تواند در كتاب�خانه�هاى مدارس نيز با همكارى «كتاب�دار معلم»هاى اين كتاب�خانه�ها مورد
بررسى قرار گيرد و به مرحله�ى اجرا گذاشته شود. آموزش�هـاى الزم بـراى اسـتـفـاده از مـنـابـع
كتاب�خانه�اى را مى�توان در قالب برنامه�هايى مانند استفاده از منابع مرجـع، از جـمـلـه فـرهـنـگ
لغت�ها و اسـتـخـراج لـغـات و اصـطـالحـات مـورد نـيـاز، و بـهـره�گـيـرى از چـكـيـده�ى مـطـالـب،
دايرة�المعارف�ها، فرهنگ�هاى جغرافيايى و ديگر منابعى ارائه كرد كه دانش�آموزان براى استفاده
از آن�ها دچار مشكل هستند و يا بايد با صرف وقت زيادى به هدف خود برسند. در اين برنامه�ها
مى�توان موانع اطالعاتى از قبيل شناختن منبع و ناتوانى در استفاده از منبـع را از بـيـن بـرد و بـه

دانش�آموز ياد داد كه هر منبع اطالعاتى چه
كاربردى دارد، چگونه مى�شود در مدت

زمان كوتاهى، بيشترين بـهـره را از
آن برد و چگونه بر ترس از روبه�رو
شـدن بـا مـنــابــع (بــه�ويــژه بــيــن

دانش�آموزان سطوح ابتدايى) غلبه
كرد.

مطالـعـات نـشـان
مــــى�دهــــنــــد،

دانش�آمـوزان

عايتر
ايط مطالعهشر

ه.ورىيعنى بهر
چه بيشترهر

مطالعه
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سطوح پايين از ورود به كتاب�خانه و روبه�رويى با منابع كتاب�خانه�اى مى�ترسـنـد. ايـن دلـهـره و
نگرانى از ناتوانى در بهره�گيرى از منابع و يا ضعw در بيان نياز اطالعاتى، مـى�تـوانـد بـه نـوعـى
كتاب�خانه�گريزى در دانش�آموز تبديل شود و تأثيرات خود را در دوره�هاى بـاالتـر تـحـصـيـل در
استفاده�ى دانش�آموز از منابع غـيـردرسـى و كـتـاب�خـانـه�اى نـشـان دهـد. آن�چـه آمـوزش�هـاى
كتاب�خانه�اى در اختيار دانش�آموز قرار مى�دهند، فراتر از در�اختيارگذارى منـابـع و نـشـان دادن
شيوه�ى بهره�گيرى از منابع است. در اين روش دانش�آموز مى�آمـوزد، مـسـتـقـل از ديـگـران بـه

جست�وجوى منابع مورد نيازش بپردازد.

آمداى مطالعه.ى كارصيه.هاى مهم برتو
٣٠. حداكثر زمانى كه افراد مى�توانند فكر خود را روى موضوعى متمركز كنـنـد، بـيـش از ١

 دقيقه روى يك مطلب تمركز كرد و يا مطـالـعـه٣٠دقيقه نيست. يعنى بايد سعـى شـود، حـدود 
 با همين روال شروع به مطالـعـهً دقيقه استراحت كرد. سپس مجـددا١٥ تـا ١٠داشت و حدود 

كرد.
. پيش از مطالعه، از صرف غذاهاى چرب و سنگين خوددارى كنيد و چـنـد سـاعـت پـس از٢

صرف غذا مطالعه كنيد. چون پس از صرف غذاى سنگين، بيشتر جريان خون متوجه دسـتـگـاه
گوارش مى�شود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خون�رسانى به مغز كاهش مى�يابد و از
قدرت تفكر و تمركز كاسته مى�شود. از مصرف الكل و دارو هم خوددارى فرماييد. هم�چنـيـن،
غذاهاى آردى مثل نان، و قند ادراك و تمركز را كم مى�كنند. نوشابه�هاى گازدار هم همين�طور

هستند.

منابع 
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.١٣٨٠انتشارات مدرسه. تهران. 
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.دشرا ىسانشراك ـهمان�ناياپ .»زاوها نارمچ ديهش هاگشناد ىليمكت تـاليصحت نايوجشناد نيب
.١٣٨٤ .زاوها .نارمچ ديهش هاگشناد

مانى كهحداكثر ز
اننداد مى.توافر

اد رفكر خو
عىضوروى مو
كز كنندمتمر

بيش از
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مو علشزومآ 
ويت گيبس و داگالس فاكس �

ترجمه: شوراى گزينش و ترجمه ى متون دفتر انتشارات كمك آموزشى�

، پس از آن�كه نتايج سومين تحقيق در نحوه�ى آموزش عـلـوم و٢٠٠٠در ماه فوريه�ى سال 
رياضيات براى كشورها ارسال شد، در يك گردهمايى در «باشگاه ملى مطـبـوعـات آمـريـكـا»،

 با حالتى عبوس اين نكتـه را بـه اطـالع عـمـوم رسـانـد كـه در ايـن ارزش�يـابـى،بروس آلبـرتـز
كلينتوندانش�آموزان دوره�ى متوسطه�ى آمريكا در ردي�wهاى آخر جا گرفته�اند. رييس جمهور 

 ابراز داشته بود كه در اين مورد، جاى هيچ بهانه�اى نيست و او نمى�تواند چنين نتايجىًهم قبال
را از وزير آموزش�وپرورش بپذيرد. رييس «انجمن�هاى ملى آموزش�وپرورش» نيز اظهار داشت:

«مدارس آمريكايى در حالت بحران قرار گرفته�اند.»
، رييس «آكادمى علوم آمريكا» هم�چنين ادعا كرد كه وضع آموزش�وپرورش را از هرآلبرتز

لحاظ اس�wانگيز مى�بيند. وى ادامه داد: «آمريكا همواره به مراحل بحرانى نزديك شده است و
به وضوح مى�بينيم كه آينده�ى ما تهديد مى�شود. پس چه بهتر كه از هم�اكنون بـه ايـن هـشـدار

توجه كنيم.»
اين اخبار از طريق وسايل ارتباط جمعى به گوش همه رسيد و زنگ�هاى خطر در سراسر آمريكا
به صدا درآمدند. مقامات نگران بودند كه مبادا در آينده، دانشمندان، مهندسان و كارگران ماهر
كافى پرورش نيابند و آمريكا نتواند، در زمينه�هاى اقتصادى با كشورهاى ديگر به رقابت بپردازد

و سطح زندگى پايين بيايد.

رد بذاك ناربح
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دانشگـاه از «١گرگورى سـيـزكاما يكى از محققان در زمينه�ى آمـوزش�وپـرورش، بـه نـام 
»، در زمينه�ى وجود بحران ابراز ترديد مى�كند. طرف�داران او نيز كم نيستند. وى، داليلتولدو

ترديد خود را به اين صورت بيان كرده است:
، پس از پرتاب سفينه�ى اسپوتنيـك روسـى بـه١٩٥٧. بحران�هاى مشابه گذشـتـه (سـال ١

 با انتشار كتاب «آموزش�وپرورش در خطر» كه در آن به پيشـرفـت�هـاى١٩٨٣فضا، و در سال 
فناورانه�ى ژاپن اشاره شده است) سبب شدند كه هزينه�هاى زيادى در اين زمينه صرف كنـيـم و
قوانين متفاوتى به تصويب برسانيم كه براساس آن�ها، ايجاد تحول در زمينه�ى آموزش�وپرورش

٧/٣، حدود كاليفرنياالزم مى�آمد. با اين حال، وضع آموزش مدرسه�اى تغيير چندانى نكرد. در 
 ميليارد دالر صرف كاستن از تعداد شاگردان كالس�ها٣/١٢ميليارد دالر و در كل آمريكا حدود 

شد، اما بعد از سه سال، تغييرى در وضع نمرات دانش�آموزان حاصل نيامد.
 شواهد آمارى نشان نمى�دهد كه سواد علوم و رياضيات دانش�آموزانى كهِ. مطالعه�ى دقيق٢

از مدرسه فارغ�التحصيل مى�شوند، دچار افت ناگهانى شده باشد. حتى مى�توان دريافـت كـه در
طول دهه�ى گذشته، ميانگين اين نمرات اندكى هم باالتر رفته است و جوانان امروزى در مقايسه
با پدران و اجداد خود، علوم و رياضيات بيشترى مى�دانند و با وجود كاهش جمعيت جـوانـان در

 درصد افزوده شـده٢٩سن ورود به دانشگاه، بر تعداد داوطلبان تحصيل در دانشگاه به مـيـزان 
است.

» دخالت داشته است، به ايـنتيمز، محققى كه خود در كارهاى مطالعاتى «ويليام اشميت
نكته اشاره مى�كند كه دست�اندركاران اين مطالعه�ى بين�المللى، بـه طـرز اداره�ى مـدرسـه�هـا و

 هم مى�تواندآمريكاتأثير آن بر يادگيرى دانش�آموزان توجهى نداشته�اند. وى عـقـيـده دارد: «
، بر طول دوره�ى تحصيالت اجبارى بيفزايد و به دانش�آموزان كمك هزينه بدهد تاسوئدمانند 

تعداد كمترى از آنان ناچار باشند، در حين تحصيل كار كنند.»
 نشان مى�دهند كه وضعيت مدرسه، تأثير چندانى در ميزان موفقيت نداشتهتيمزاما مطالعات 

است؛ زيرا در كشورهايى كه نمرات دانش�آموزان بهتر بود، تمرين�هاى شب كـم�تـرى بـه آنـان
داده مى�شد و تعداد دانش�آموزان كالس�ها هم بيشتر بود. در بعضى نيز، تعداد ساعات تدريس
علوم و رياضيات در مقايسه با آمريكا كم�تر بود. هم�چنين، در آن كشورها از پديده�هاى فناورى

استفاده�ى كمترى مى�شد.
 نوع كتاب عـلـوم و٨٠٠البته كتاب�هاى درسى هم اهميت دارند. محقـقـان تـيـمـز در حـدود 

رياضيات كشورهاى شركت�كننده را بررسى و مقايسه كردند. معلوم شد كه كتاب�هاى آمريكايى،
 دانش�آموزان آمريكايى، مطلب زيادىًحاوى مطالب و مفاهيم درسى زيادترى هستند، اما ظاهرا

را از آن كتاب�ها دريافت نمى�كنند. اين موضوع در فاصله�ى سال�هاى چهارم تا هشتم تحصيل
محسوس�تر است.

 عقيده دارد: «پاسخ دادن به پرسش�هاى چند گزينه�اى ـ چـنـان كـه در آزمـونآنجلو كالينـز
ـ لزوما  به معناى برخوردارى از سواد علمى باالتر نيست. به�ويژه كه بيشتر پرسش�هاًتيمز ارائه شد 

بر واقعيت�ها و فرايندها تكيه داشتند. با چنين پرسش�هايى نمى�توان ميزان مهارت در حل مسئله
و مقدار درك مفاهيم اساسى علم را اندازه گرفت.»

» نيز با اين گفته موافق است و عقيده دارد: «تست�هااستانفورد، از «دانشگاه مايرون آتكين

مطالعات تيمز
نشان مى.دهند

هايى كهدر كشور
انات دانش.آموزنمر

دبهتر بو
تمرين.هاى شب كم.ترى

به آنان داده مى.شد
انو تعداد دانش.آموز

كالس.ها
دهم بيشتر بو
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در جهت اهداف آموزشى طراحى نشده�اند.»
بايد. در نظام�هاى آموزشى كه هدف آن�ها باالبردن نمرات دانش�آموزان است، آن�چه كه ٣

به آنان آموخته شود، مورد غفلت قرار مى�گيرد. آن�چه امروزه متخصصان آموزش عـلـوم بـر آن
تكيه دارند، تربيت شهروندانى در مدرسه است كه از لحـاظ عـلـمـى بـاسـواد بـاشـنـد، نـه آن كـه

آتكيننخبه�پرورى كنند و در پى آن باشند كه تعداد  افراد بيشترى را به دانشگاه�ها روانه سازند. 
مى�گويد: «آموزش پيش�دانشگاهى ما به منزله�ى نوعى فيلتر عمل مى�كند كه فقط دانش�آموزان
مستعدتر و عالقه�مندتر را از خود عبور مى�دهد. اگر دانش�آموزى در حفظ كردن واژه�هاى علمى
و فرمول�ها موفق اسـت، او پـيـشـرفـت مـى�كـنـد و در آزمـون�هـاى ورودى دانـشـگـاه پـذيـرفـتـه
مــى�شــود.چــنـــيـــن آمـــوزشـــى، بـــراى ادامـــه�ى تـــحـــصـــيـــل خـــوب اســـت و نـــه بـــراى

آماده شدن در زندگى واقعى.»
بحران كاذب در آموزش علوم بر اين واقعيت تلخ سرپوش مى�گذارد كه به اكثر دانش�آموزان،

 غيرمرتبط با زندگى آنان آموخته مى�شود. پديدآورندگان اين مشكل هم تا حدودىًعلمى كامال
خود دانشمندان هستند؛ زيرا بيشتر آنان چنين مى�انديشند كه: «نظام آموزشى خوب، يعنى نظامى

، دانشگاه كاليفرنياى جنوبى).ويليام مك كوماسكه امثال خودشان را بپرورد!» (
وى چنين ادامه مى�دهد: «بعد از دوره�ى متوسطه هم فرصت�هاى زيادى براى يادگيرى دقايق
علوم وجود دارد. آن�چه كه در دوره�ى متوسطه و قبل از آن بايد مورد تأكيد قرار گـيـرد، عـبـارت
است از: مهارت در تفكر كردن، و فرق�گذارى. بين واقعيت�ها و تبليغات، بين احتمال از قطعيت،
بين عقايد منطقى از خرافات، بين داده�ها از ادعاها، بين علم از فولكلور، بين نظريـه�پـردازى از

عقايد تعصب�آميز، و بين موقعيت از بحران.

اد علمى و رياضىدارى از سوخورپنج گام به سوى بر
»، از متخصصان آموزش علوم، راه�هاى بهتـرساينتيفيك امريكـنگردانندگان مجلـه�ى «

ياد دادن علوم و رياضيات در مدارس را جويا شدند. بعضى از پاسخ�هاى آنان چنين بود:

ارجه قرد توا مورآورى ر. به جاى تأكيد بر حافظه، اكتشاف و نو١
دهيد!

آموزش علوم به روش سنتى سه مرحله.ى مشخص دارد:
. معلمان، نوشته�هاى كتاب را بازگو مى�كنند و روى واژه�هاى جديد و مفاهيم تأكيد مى�كنند.١
. مثال�هاى نمونه را روى تابلوى كالس حل مى�كنند و به دانش�آموزان تمرين مى�دهند.٢
. در مورد چگونگى انجام فعاليت�هاى آزمايشگاهى به دانـش�آمـوزان دسـتـورالـعـمـل�هـاى٣

«قدم�به�قدم» مى�دهند و آن�چه را كه بايد حاصل آيد، مشخص مى�كنند.
 سال آموزش به اين روش، كارايى نداشتن آن را نشـان داده اسـت. نـكـتـه�ى٣٠متجـاوز از 

اصلى اين است كه وقتى دانش�آموزان با مسئله�ى تازه�اى روبه�رو مى�شوند، در ذهن آنان نظير
همان ارتباطاتى كه در ذهن بزرگ�ساالن وجود دارد، شكل نمى�گيرد. «چگالى مساوى با جرم
تقسيم بر حجم است»، فرمولى است كه به دانش�آموز داده و از او خواسته مى�شود تـا آن را بـه

» را در زندگى روزمره زيادجرم» و «چگالىتجربيات دست اولى ربط بدهد. اما او واژه�هـاى «

آنجلو كالينز
دعقيده دار

پاسخ دادن به
سش.هاىپر

چند گزينه.اى
 به معناىًمالزو
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باالتر نيست
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نشنيده و برايش كلمات آشنايى نيستند. امروزه، ديدگاه بهترى بـه نـام «چـرخـه�ى يـادگـيـرى»
مى�شناسيم كه آن هم سه مرحله دارد. اما در اين ديدگاه، آزمايش در مرحله�ى اول قرار مى�گيرد
و دانش�آموزان تشويق مى�شوند تا آن�چه را كه ميل دارند، بيازمايند و كشw كنند. سپس، معلم
به آنان كمك مى�كند تا الگوهايى را در مورد يافته�ها جست�وجو كنند و از آن�ها فرضيه بسازنـد؛
يعنى همان كارى كه دانشمندان در مورد قوانين حاكم بر پديده انجام مى�دهـنـد. تـنـهـا در ايـن
هنگام است كه معلم، نام�ها و تعري�wهايى براى يافته�ها پيشنهاد مـى�كـنـد. آخـريـن مـرحـلـه�ى
حساس، به�كارگيرى دانش كسب شده از طريق روش�هاى علمى، انجام آزمايش�هاى بيشـتـر،
مسائل واقعى، و هم�چنين مطالعات و ارتباط دادن آموخته�ها با چيزى است كه دانش�آموزان آن

را «زندگى واقعى» مى�شمارند.
مطالعات مكرر نشان داده�اند كه وقتى دانش�آموزان مطالب را با اين روش مى�آموزند، عمق و
دوام يادگيرى آنان زيادتر است و به علم بيشتر عالقه�مند مى�شوند. در اين صورت، به كارهايى
دست مى�زنند كه نيازمند استدالل عميق�تر و سطح باالترى است. به عـالوه، مـسـائـل واقـعـى

علمى را نيز بهتر حل مى�كنند.
(آرتوروايت، انجمن ملى تحقيقات در آموزش علوم)

جه بيشترى داشته باشيدسى تونامه.هاى در. به بر٢
نتايج حاصل از آزمون�هاى تيمز، آن�چه را كه از مدت�ها قبل مى�دانسـتـيـم و از آن شـكـايـت
داشتيم، نشان داد. آن�چه كه ما به دانش�آموزان ياد مى�دهيم، به وسعت يك كيلومـتـر، امـا بـه
عمق يك سانتى�متر است. به جز چند مورد استثنا، در مدارس آمريكا، در مقـايـسـه بـا بـرخـى از
كشورها، مفاهيم زيادترى به دانش�آموزان آموخته مى�شود. معلمان هم بـيـشـتـر مـايـل�انـد كـه

اطالعات معينى را در كالس�ها تكرار كنند و كم�تر به عمق يادگيرى مى�انديشند.
متمركز شدن بر چند مفهوم كليدى، مى�تواند سواد علمى را باالتر ببرد. به اين ترتيب، امكان
پرداختن به پروژه�هاى درازمدت ـ كه كاربرد علوم را در زندگى خارج از مدرسه دربرمـى�گـيـرد ـ

، دانش�آموزان در درسسانفرانسيسكـوبراى آنان فراهم مى�شود. در يكى از مدارس شـهـر  
زيست�شناسى مكلw شدند كه انواع جانوران و گياهان ساكن مناطق مردابى اطراف را شناسايى
و گروه�بندى كنند. دانش�آموزان بايد پرسش�هاى خود را از طريق مشورت با مسئوالن مـحـلـى

مايرون آتكين
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بررسى مى�كردند و براى خود روش تحقيقى ابداع مى�كردند و به جمع�آورى و تحصيل�يافته�هـا
مى�پرداختند. در ضمن، آنان بايد يافته�هاى خود را به شوراى شهر گـزارش مـى�دادنـد. در ايـن
مطالعات، آنان اطالعات زيادى درباره�ى جان�داران، روش زندگى آن�ها و نكاتى ديگر آموختند.
عمق آموخته�ها هم بسيار زيادتر از حدى بود كه از طريق كتاب و كالس درس حاصل مى�آمد.
«انجمن ملى استانداردهاى آموزش علوم»، مقدار و نوع نكاتى را كه هر دانش�آموز مى�تواند
و بايد فرا گيرد، مشخص كرده است. اين كار بر نتايج تحقيقات در طول سال�هاى مـتـمـادى و
بحث با دانشمندان، معلمان و ديگران مبتنى بوده است. هم�اكنون اين نوع برنامه�ى درسـى در

چند مدرسه به اجرا درمى�آيد و بقيه هم بايد به آن بپردازند.
(ويليام اشميت، هماهنگ.كننده.ى اجراى سومين مطالعات بين.الـمـلـلـى ريـاضـيـات و

)TIMSSعلوم، 

تاساس استعداد، در كالس.هاى متفاوا بران ر. دانش.آموز٣
نگذاريد!

در آمريكا بيشتر از كشورهاى ديگر، دانش�آموزان را در مدارس براساس استعداد يادگيرى به
تقسيم مى�كنند. اين كار در كالس�هاى رياضيـات وكندآموز و متوسـط ، تندآموزسه درجه�ى 

ـ اغلب نامناسب علوم رواج بيشترى دارد. مالك اين درجه�بندى، گاهى تست�هاى استاندارد شده 
ـ است. در بيشتر مدارس ابتدايى، حداقل در قسمتى از روز، مطالب متفاوتى به دانـش�آمـوزان

آموزش داده مى�شود. اين وضع در مدارس متوسطه، مشخص�تر است.
براساس مطالعاتى كه در سال�هاى اخير در همين مورد صورت گرفـتـه اسـت، بـنـا بـر داليـل
بسيار روشن و قانع�كننده معلوم بود كه در كالس�هاى كندآموزها، بر مهارت�هاى سـطـح بـاالى
تفكر و دانش تأكيد كمترى مى�شود؛ حال آن�كه اين مهارت�ها در زندگى آينده، فرد را به موفقيت
مى�رسانند. براساس اصول نظرى،  كالس�هاى كندآموزان به اين دانـش�آمـوزان كـمـك�هـاى
مؤثرى مى�كنند. اما مطالعات نشان مى�دهند كه در چنين كالس�هايى، هم محدوديت برنامه�ى
درسى بيشتر است، هم معلمان خوب را به اين قبيل كالس�ها نمى�فرستند. نتيجه آن�كه فاصله�ى

ميان دانش�آموزان تندآموز و كندآموز، زياد و زيادتر مى�شود.
(رابرت هاوزر، استاد جامعه�شناسى دانشگاه ويسكانزين)

ا ارزيابى كنيدد ر، نوع عملكرارطى.وگيرى طو. به جاى ياد٤
در اغلب كالس�هاى علوم، بر يادآورى اطالعات مجرد تأكيـد مـى�شـود و نـه بـر عـمـق درك

 هم اين واقعيت را نشـان داده�انـد.تيمزمبانى و روش�هاى علم. آزمون�هاى متعدد و از جـمـلـه 
تجربه نشان داده است كه اگر تست�ها بار آموزشى داشته باشند، معلمان به استفاده�ى بيشتر از
آن�ها روى مى�آورند. مدارس بايد ميزان دست�يابى به هدف�هاى آموزشى را مورد ارزيابى قـرار
دهند. هم�چنين گزارش�هاى عرضه�ى مطالب و آزمايش�هايى هم كه در جهت تحقق هـدف�هـا

هستند، بايد مورد توجه باشند.
شواهد متعدد حاكى از آن است كه آزمون�ها به يادگيرى بهتر علوم كمكى نمى�كنند و حـتـى
بعضى از آن�ها اثر عكس دارند. البته اقسامى از تست�ها هم وجود دارند كه در اين زمينه مفيدند.

 آن.چه كه
انما به دانش.آموز

ياد مى.دهيم
مترسعت يك كيلوبه و

اما به عمق
يك سانتى.متر است
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اين قبيل تست�ها نه به عنوان امتحان معلومات، بلكه به منظور مشخص كردن نوع عكس�العمل�
دانش�آموزان مطرح مى�شوند و دانش�آموز مى�تواند از طريق آن�ها، ميزان پيشرفت خود و ديگران
را معلوم كند. اگر دانش�آموزان به درستى بدانند كه مشغول يادگيرى چه چيزى هستند و هنوز به

چه نكاتى نرسيده�اند، آموزش سريع�تر و بهترى خواهند ديد.
(مايرون آتكين، عضو آكادمى ملى علوم، كميته آموزش علوم)

م ناديده نگيريد!ه.ى علوا درباران رگاه.هاى قبلى دانش.آموز. ديد٥
دانش�آموزان با ذهن�هاى خالى وارد كالس�هاى علوم نمى�شوند و در زمينه�ى چگونه عـمـل

 بسيارى بر اين عقيده�اند كه بعضـى ازًكردن در محيط اطراف، انديشه�هاى زيادى دارند. مثـال
 گرم و بعضى ديگر (مانند فلزات) به�طور طبـيـعـى سـردنـد. ايـن نـوعًمواد (مانند پشـم)، اصـوال

سوءتفاهم�ها، در كار يادگيرى علوم نيز تأثير مى�گذارند. وقتى در يك بررسى از مخاطبان پرسيده
 گفتنـد: «دردانشگاه هـارواردشد: «علت تغيير فصل چيست؟» تعداد زيادى از دانـشـجـويـان 

تابستان، زمين به خورشيد نزديك�تر است تا در زمستان.»
در كتاب�هاى درسى علوم، اغلب ادعا مى�شود كه برداشت�هاى قبلى دانـش�آمـوزان مـدنـظـر
قرار مى�گيرد، اما در واقع، اين كار در صورت واقعيت داشتن، سطحى است. امروزه، روش�هاى
مؤثرى براى برخورد با سوءتعبيرهاى دانش�آموزان وجـود دارد. در قـدم اول، از دانـش�آمـوزان
خواسته مى�شود كه عقايد خود را بيان كنند. در اين صورت، معلم مى�تواند بعضى از آن انديشه�ها
را به عنوان نقطه�ى شروع آزمايش تلقى كند و دانش�آموزان را به اين بـحـث بـكـشـانـد كـه چـرا

توضيحات پذيرفته شده�ى علمى، بهترند.
وقتى به دانش�آموزان سال ششم ابتدايى اين نوع آموزش داده شد، آنان حتى بعضى از مسائل

 ـ كه به�طور سنتى آموزش ديده بودند١٢ و ١١مفهومى فيزيك را بهتر از دانش�آموزان كالس 
ـ حل كردند. شواهد متعددى در زمينه�ى  درست بودن اين ادعا وجود دارد. اما الزم است معلم

 يك برنامـه�ىًخود درك عميقى از موضوع داشته باشد تا بتواند در كـارش مـوفـق شـود. اخـيـرا
رايانه�اى هم براى كمك به درك مفاهيم فيزيك و پديده�هاى آن تهيـه شـده اسـت كـه كـمـك
زيادى به درك درست�تر علم فيزيك مى�كند. اين برنامه هميشه در آدرس زير در حال اجراست:

http://Weber. U. Washington.edu/ ~huntlab/ diagnoser/

(سنتاريزن، رييس مركز ملى بهبودبخشى آموزش علوم)
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1. Cizek
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اهد متعددشو
حاكى از آن است

مون.هاكه آز
مگيرى بهتر علوبه ياد

كمكى نمى.كنند
و حتى

بعضى از آن.ها
نداثر عكس دار
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سنجىخالصه�ى نتايج نظر
 كبرى محمودى�
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شدشى ره�ى كتاب�هاى آموزه�ى ششمين جشنوار دربار
١٣٨٦آبان ماه 

نقد وسىبرر
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دگرگان در ميزكت.كنندسنجى از شرالf) خالصه.ى يافته.هاى نظر 
تخصصى

 در مجموع ٢٠ كارشناس در ميزگرد تخصصى «نقد و بررسى مجموعه راهنـمـاهـاى تـولـيـد
كتاب�هاى آموزشى دوره�هاى ابتدايى و راهنمايى» شركت كردند. متغيرها و شاخص�هاى اصلى

مورد بررسى در اين نظرسنجى عبارت بودند از:
 خصوصيات پاسخ�گويان

 موضوعات و محتواى ميزگرد
 عملكرد گردانندگان ميزگرد
 برنامه�ريزى اجرايى ميزگرد

 ضرورت و فايده�ى برگزارى ميزگرد
 پيشنهادات شركت�كنندگان به منظور بهبود برنامه�هاى آينده

خصوصيات پاسخ.گويان 
 در اين بخش، خصوصيات پاسخ�گويان شامل جنسيت، سن، تحصيالت، سابقه و نوع فعاليت

به شرح زير بررسى شد:
 از مجموع ٢٠ شركت�كننده در ميزگرد، ١٦ نفر مرد و يـك نـفـر زن بـودنـد. سـه نـفـر هـم
جنسيت خود را مشخص نكردند. اين آمار حاكى از حداقل مشاركت زنان در جـلـسـات مـيـزگـرد

تخصصى مجالت رشد است و نمايانگر وضعيت مطلوبى نيست.
 جوان�ترين شركت�كننده در ميزگرد ٣٥ ساله و مسن�ترين آنان ٥٧ ساله و ميانگيـن سـن

شركت�كنندگان در ميزگرد ٤٣ سال بود.
 از بين ٢٠ نفر شركت�كننده در ميزگرد، ٧ نفر مدرك كارشناسى، ٦ نفر مدرك كارشناسى
ارشد، ٣ نفر مدرك دكترا و ١ نفر مدرك فوق�ديپلم داشتند. ٣ نفر نيز مدرك تحصيلـى خـود را

مشخص نكرده بودند.
 بررسى سابقه�ى فعاليت شركت�كنندگان در ميزگرد در زمينه�ى نشر يا تدوين كـتـاب�هـاى
آموزشى نشان مى�دهد، اين افراد به�طور متوسط بيش از ١١ سال در اين زمينه فعاليت داشته�اند.

دراوم لك زا دصرد ٢٢ اب ىشزومآ ىـاه�باتك wيلأت ،هدمآ ـتسد�هب ى�هجيتن ىـانبم رب 
نانآ تيلاعف ى�هنيمز نيرت�مهم ،)دندرك هراشا نآ هب ناگدننك�تكرش زا دصرد ٥٦ هب كيدزن(
نآ هب ناگدننك�تكرش زا دصرد ٩٥( دراوم لك زا دصرد ٠٢ اب ىشزومآ ىاه�باتك رشن و تسا
ترابع ناگدننك�تكرش تيلاعف ىاه�هنيمز رياس .تسا هتفرگ رارق مود ى�هدر رد )دندرك هراشا
…و ،سيردت ،ىرواد تئيه رد تيوضع ،همجرت :زا دندوب

ارزيابى پاسخ.گويان از موضوعات و محتواى ميزگرد 
 ٥٥ درصد از شركت�كنندگان، آشنايى خود را با موضوع ميزگرد، در حد زياد و خيلى زياد،
٣٠ درصد در حد متوسط و ٥ درصد نيز در حد كم دانسته�اند. ميانگين اين آشـنـايـى بـر مـبـنـاى

شاخص صفر تا صد، ٧٠/٨ است كه آشنايى مطلوبى را نشان مى�دهد.
و تاعـوضوم رـگيد اب هـسياقم رد دـرگزيم ـنيا عوضوم ـتيولوا و تـيمها اب طـابترا رد  

سى سابقه.ىبرر
گانكت.كنندفعاليت شر

دگردر ميز
مينه.ى نشر يا تدويندر ز

شىكتاب.هاى آموز
نشان مى.دهد

سطاد به.طور متواين افر
بيش از ١١ سال

مينهدر اين ز
فعاليت داشته.اند



٩٨
٧٨٣١ بهار و تابستان

≤≤/≤≥

ناگدننك�تكرش دصرد ٥٦ ،ىشزومآ ىاه�باتك راشتنا و نيودت ى�هصرع رد حرطم تالكشم
حد زياد و خيلى زياد، ٢٥ درصد در حد متوسط و ٥ درصد نيز كمـتـر از سـايـر رد ار تـيمها نيا

موضوعات دانسته�اند. بر مبناى شاخص صفر تا صد، ميانگين حدود ٧٠ اهميت باالى موضوع
ميزگرد را نشان مى�دهد.

 شاخص�هاى ارزيابى از محتوا و ميانگين نمره�ى ارزيابى پاسخ�گويان از آن�ها عبـارت�انـد
)،٣/٥٥از: تعداد محورها (٥٠)، عناوين محورها (٦٩)، معرفى صحيح كمبودها و مشكالت (

ارائه�ى راه�حل�هاى مناسب (٥٥)، ارائه�ى تصوير روشن از موضوعات (٥٣) و ارزيابى از تناسب
ارتباط و هماهنگى بين محورها (٥٢). ميانگين كلى ارزيابى كيفى از مـوضـوعـات در مـقـيـاس

صفر تا صد، در حد ٥٣ است كه ارزيابى متوسطى را نشان مى�دهد.
 ٤٠ درصد از كارشناسان شركت�كننده، رضايت خود را از محتوا در حد زياد و خيلى زياد، و
١٠ درصد كم و خيلى كم اعالم كرده�اند. در همين حال، ٥٠ درصد نيز رضايـت مـتـوسـطـى از

محتواى ميزگرد ابراز كرده�اند.

ارزيابى پاسخ.گويان از عملكرد گردانندگان ميزگرد 
 شاخص�هاى ارزيابى در اين زمينه عبارت بودند از: تعداد كارشناسان اصلى ميزگرد و دانش
و تجربه�ى آنان، تناسب تخصص مدعوين با موضوع، توانايى مجرى در اداره�كردن ميـزگـرد و
دانش و آگاهى او از موضوع، متناسب بودن تعداد مستعمين و شركت�كنـنـدگـان در مـيـزگـرد و
تركيب و تنوع افراد شركت�كننده در ميزگرد. مثبت�ترين ارزيابى، از دانش و تخصص و نيز توانايى
مجرى صورت گرفت كه به ترتيب داراى ميانگين ٧٥ و ٧٢/٤ در مقياس صفر تا ١٠٠ بودند.

ارزيابى پاسخ.گويان از برنامه.ريزى اجرايى ميزگرد 
 عناصر برنامه�ريزى اجرايى عبارت بودند از: پذيرايى، نحوه�ى برخورد مسئوالن، امكانات
سمعى و بصرى، مكان و زمان برگزارى، و برگزارى ميزگرد در روزهاى كارى. بيشترين ميزان
رضايت در اين زمينه مربوط به پذيرايى بود. تمامى شركت�كننـدگـان در مـيـزگـرد، آن را در حـد
خوب و خيلى خوب ارزيابى كردند و ميانگين نمره�ى آن بر مبناى صفر تا ١٠٠، بيش از ٨٥ شده
است. كمترين نمره با ميانگين ٦٨/١ نيز متعلق به ارزيابى از برگزارى ميزگرد در روزهاى كارى

است كه ٢ نفر از كارشناسان، زمان آن را خيلى نامناسب دانستند.

ارزيابى پاسخ.گويان از ضرورت و فايده.ى برگزارى ميزگرد 
 شركت�كنندگان ارزيابى بااليى از ضرورت برگزارى ميزگرد داشتنـد. ٨٥ درصـد از آنـان،
اين ضرورت را در حد زياد و خيلى زياد دانستند و هيچ�يك از آنان مخالw ضرورت اين برگزارى

نبودند.
 در ارزيابى ميزان تأثيرگذارى ميزگرد در ارتقاى كمى و كيفى كتـاب�هـاى آمـوزشـى، ٧٠
درصد پاسخ�گويان اين تأثير را در حد زياد و خيلى زياد و ١٥ درصد نيز تأثير آن را متوسط دانستند.

اين در حالى است كه هيچ ارزيابى منفى وجود نداشت.

صد از٤٠ در
ناسانشراك
هدننك.تكرش

ا ازد رضايت خور
امحتو
در حد زياد و خيلى زياد

صدو ١٠ در
كم و خيلى كم

ده.انداعالم كر
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پيشنهادات شركت.كنندگان براى بهبود برنامه.هاى آينده 
 مهم�ترين پيشنهاد مطرح شده توسط شركت�كنندگان براى بهبود برنامه�هـاى آتـى، فـراهـم
ساختن امكان تداوم مباحث مطرح شده در ميزگرد، با برگزارى جلسات ديگر و بسنده نكردن به
يك برنامه و نشست محدود ساالنه است. برقرارى نظم و هماهنگى بيشتر در برگزارى جلسات،
ايجاد تنوع بيشتر در انتخاب مدعوين و موضوعات، و ايجـاد حـسـاسـيـت در جـامـعـه نـسـبـت بـه

كتاب�هاى آموزشى، از ديگر پيشنهادات مطرح شده هستند.

ب) خالصه.ى يافته.هاى نظرسنجى از شركت.كنندگان در مراسم اختتاميه
 در مجموع، ٧٦ نفر از شركت�كنندگان در مراسم اختتاميه، در نظرسنجى درباره�ى جشنـواره

شركت كردند. متغيرها و شاخص�هاى اصلى نظرسنجى از اين افراد عبارت بودند از:
 خصوصيات پاسخ�گويان

 منابع كسب اطالع از جشنواره
 مشاركت در جشنواره
 برنامه�هاى اختتاميه

 آثار برگزيده
 داورى مراسم اختتاميه

 برنامه�ريزى اجرايى
 ثمربخشى جشنواره

خصوصيات پاسخ.گويان 
 ٦٣/٢ درصد از شركت�كنندگان مرد و ٣٦/٨ درصد از ايشان زن بودند.

 ٣٦/٨ درصد از شركت�كنندگان در گروه سنى ٤٦ سـال بـه بـاال و يـا بـزرگ�سـال، ٣٥/١
درصد در گروه سنى ٣٦ تا ٤٥ سال و يا ميان�سال، و ٢١/٣ درصد نيز در گروه سنى ٢٠ تا ٣٥

سال و يا جوان قرار داشتند. ميانگين كلى سن شركت�كنندگان ٤٠ سال بود.
 ٣٩/٥ درصــد مــدرك كــارشــنــاســى، ٢٢/٤ درصــد مـــدرك كـــارشـــنـــاســـى ارشـــد،

/٧ درصد مدرك ديپلم و ١/٣ درصد مدرك زيرديپلم داشتند. ١١/٨٩/١ درصد مدرك دكترا، 
١٧ درصد نيز مدرك تحصيلى خود را مشخص نكردند.

 هر يك از پاسخ�گويان در يك يا چند زمينه�ى مرتبط با كتاب�ها و مطالب آموزشى فعاليت
داشتند. در اين ميان، زمينه�ى تأليw و گردآورى ٢١/١ درصد از موارد را شامل مى�شود ٤٧/٥

درصد از پاسخ�گويان در اين زمينه فعاليت دارند.
 از لحاظ زمينه�ى تخصصى فعاليت پاسخ�گويان در چارچوب گروه�هاى آموزشى، بيشترين
درصد مربوط به گروه زبان و ادبيات فارسى با ٢٥ درصد است. زبان خارجى بـا ٢٠/٨ درصـد و
گروه آموزشى رياضى با ١٨/١ درصد در رده�هاى بعدى قرار دارند. ساير زمينه�هاى تخـصـصـى

فعاليت عبارت بودند از: تعليم و تربيت دينى، زبان عربى، جغرافيا و تاريخ.
 سابقه�ى فعاليت پاسخ�گويان بين ١ تا ٣٠ سال و ميانگين فعاليـت آن�هـا در زمـيـنـه�هـاى

مرتبط آموزشى، نزديك به ١٤ سال است.

 مهم.ترين پيشنهاد
مطرح شده

گانكت.كنندسط شرتو
داى بهبوبر
نامه.هاى آتىبر

دنبسنده نكر
نامهبه يك بر

د ساالنهو نشست محدو
است
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 محل فعاليت پاسخ�گويان در اكثر موارد تهران و شهرستان�هاى اطراف آن است (٦١/٨
درصد). تنها ٦/٦ درصد محل فعاليت خود را ساير استان�ها اعالم كردند.

اطالع.رسانى جشنواره 
 كسب اطالع از طريق دعوت�نامه و تماس مستقيم، اصلى�ترين و مهم�ترين منبـع كـسـب
اطالع از برگزارى جشنواره بوده است (٦٢/٩ درصد) و ٨١/٢ درصد از پـاسـخ�گـويـان، از ايـن
طريق از برگزارى جشنواره مطلع شده�اند. اطالع از طريق دوستان و آشنايان با ١٤/٦ درصد از

موارد، پاسخ ١٨/٨ درصد از پاسخ�گويان بوده است و در رده�ى دوم اهميت قرار دارد.
 اولويت اول در منابع اطالع�رسانى مؤثر، «دعوت�نامه و تماس مستقيم» عنوان شده است

٤١كه ٦٧/١ درصد از موارد را شامل مى�شود. اطالع�رسانى از طريق راديو و تلويـزيـون بـا ١/
درصد از موارد، در اولويت دوم قرار دارد و نمايانگر اهميت اين دو رسانه در اطالع�رسانى وسيع
به مخاطبان است. ساير منابع اطالع�رسانى عبارت بودند از: مطبـوعـات، فـراخـوان جـشـنـواره،

تبليغات محيطى، پوستر جشنواره، و همكاران و دوستان.
 ارزيابى كلى از اطالع�رسانى جشنواره، در قالب طيفى از خيلى ضعيw تا خيلى خوب انجام
گرفت. ٤٠/٨ درصد اطالع�رسانى را خوب و ٥/٣ درصد نيز آن را خيلى خوب دانستند. هم�چنين،
١٤/٥ درصد آن را ضعيw و ١/٣ درصد آن را خيلى ضعيw اعالم كردند. در هـمـيـن حـال، ٣/

٣٠، درصد نيز ارزيابى متوسطى از اطالع�رسانى جشنواره داشتند.

مشاركت در جشنواره 
 از شركت�كنندگان در جشنواره�ى ششم پرسيده شد: «به غير از شركت در اين جشنواره، آيا

لويت اولاو
در منابع

ثرسانى مؤاطالع.ر
ت.نامه و «دعو

تماس مستقيم»
ان شده استعنو

صدكه ٦٧/١ در
اد راراز مو

دشامل مى.شو
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در ديگر جشنواره�هاى رشد شركت داشته�ايد؟» پاسخ�هـا نـشـان دادنـد، جـشـنـواره�ى چـهـارم از
بيشترين مشاركت پاسخ�گويان برخوردار بوده است. از اين نظر، جشنواره�ى پنجم در رتبه�ى دوم

و جشنواره�ى سوم در رتبه�ى سوم قرار گرفت.
 ٤٤/٧ درصــد از افــراد، هــمــراه بــا ارائــه�ى اثــر، در جــشــنــواره شـــركـــت كـــردنـــد و

٤٤/٧ درصد نيز اثرى در جشنواره ارائه نكردند.
 ٧٣/٧ درصد از ارائه�كنندگان اثر، راه يافتن اثرشان به مرحله�ى نهايى جشنواره را تأيـيـد

كردند، در حالى كه ٢١/١ درصد اظهار داشتند، اثرشان به مرحله�ى نهايى راه نيافت.
خساپ نوـدب ار ىدعب ىـاه�هراونـشج رد ددجم ـتكرش لـامتحا ،داـرفا زا دصرد ٢/٨٣  

 در حد زياد و خيلى زياد داشتند. ١٣/٢ درصد نيز احتمال شركتار نآ دصرد ٧/٤٤ و دنتشاذگ
خود را در حد كم و خيلى كم اعالم كردند.

 ٤٤/٧ درصد، احتمال ارسال اثر به جشنواره�ى آينده را در حد زياد و خيـلـى زيـاد و ١٣/٢
درصد نيز اين احتمال را در حد متوسط دانستند. تنها ٢/٦ درصد اين احتمال را كم دانسته�اند.

كيفيت برنامه.هاى اختتاميه 
و حـرط ىفرـعم ملـيف شياـمن زا معا ،اه�ـشخب ى�هـمه رد اه�همـانرب تـيفيك زا ـىبايزرا 

ىفرعم زين و )ديون سدنهم و ىرعشا ىاقآ ،زيورپ ىاقآ ،هراونشج ريبد( اه�ىنار�نخس ،هراونشج
،ناگديزگرب هب ىيادها ىاه�هزياج نازـيم ،ناگدشريدقت ،هديزگرب نارشان ،هديزگرب نافلؤم
زا و تسا هدوب تبثم رايسب ،ىرجم ىارجا ى�هوحن و اه�باتك ىفرعم تياس ،ىيادها ى�هتسب
تفاوت قابل مالحظه�اى بين بخش�ها ديده نمى�شود. مثبت�ترين ارزيابى از سايت معرفى رظن نيا

كتاب�هاى جشنواره به عمل آمد كه هيچ نظر منفى درباره�ى آن ابراز نشد و ميانگين ارزيابـى بـر

صد٧٣/٧ در
گان اثرائه.كننداز ار

شاناه يافتن اثرر
حله.ىبه مر

اه رارنهايى جشنو
دندتأييد كر
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مبناى شاخص صفر تا صد، ٧٩ بود. پايين�ترين ارزيابى نيز با ميانگين ٦٥/٦ به ميزان جايزه�ى
اهدايى به برگزيدگان بود. سه برنامه�ى نمايش فيلم، سايت معرفى كتاب�ها و نحوه�ى اجـراى

مجرى، بهترين برنامه�هاى اختتاميه از نظر شركت�كنندگان بودند.
 از مجموع شركت�كنندگان، ٥١/٣ درصد، از جشنواره راضـى بـودنـد و ١٤/٥ درصـد نـيـز

ارزيابى متوسطى از جشنواره داشتند. تنها يك نفر (١/٣ درصد) ابراز نارضايتى كرد.

ارزيابى پاسخ.گويان از آثار برگزيده 
 اليق برگزيده شدن دانستـنـد و ١٩/٧ً ٥/٣ درصد شركت�كنندگان آثار برگزيده را كـامـال

درصد نيز اين صالحيت را در حد زياد ارزيابى كردند. ٢٥ درصد ارزيابى متوسـط داشـتـنـد ٧/٩
درصد نيز ميزان اين شايستگى را در حد كم اعالم كردند.

ار راثآ نيا ـدصرد ١٢ ،اه�هراونـشج رياس اب هراوـنشج نيا ى�هديـزگرب راثآ ى�هـسياقم رد 
ـصيخشت رت�بسانمـان ار نآ دصرد ٦/٢ و دنتسناد اه�هراوـنشج رياس ناگديزگرب زا ـرت�بسانم
شنواره�ها قائل نشدند.ج رياس ناگديزگرب اب هديزگرب راثآ نيب ىقرف زين دصرد ٢/٣١ .دنداد

ارزيابى پاسخ.گويان از داورى مراسم اختتاميه 
 ٤٣/٤ درصد از شركت�كنندگان درباره�ى تناسب مالك�هاى داورى اظهارنظرى نكردند و
٣٨/٩ درصد اين مالك�ها را مناسب ارزيابى كردند. ٣/٩ درصد نيز مالك�ها را نامناسب دانستند

و ٢٣/٧ درصد نيز ارزيابى متوسطى از آن�ها داشتند.
 ٣٤/٨ درصد شركت�كنندگان، تناسب تركيب هيئت داوران را مناسب ارزيابى كرده�انـد و
بيش از ٤٢ درصد به اين سؤال پاسخ ندادند. هم�چنين، ١٥/٨ درصد ارزيابى متوسطى از تركيب

هيئت داوران داشتند و ٦/٦ درصد نيز اين تركيب را نامناسب دانستند.

ارزيابى پاسخ.گويان از برنامه.ريزى اجرايى مراسم اختتاميه 
نالوئسم دركـلمع ى�هوحن اب طاـبترا رد ىبايزرا نيرت�تـبثم ،ىيارجا ىزير�همـانرب ىبايزرا رد 

دص ات رفص ىاـنبم رب ىبايزرا نيگنايم و دنداد تبثم رظن نآ ى�هرـابرد دارفا ى�همه هك دوب هراونشج
ىاهزور رد هراونشج ىرازگرب اب طابترا رد زين ىبايزرا نيرت�wيعض .تسا تبثم رايسب هك دش نييعت ٨٨
رفص ىانبم رب نآ ىبايزرا نيگنايم و دندرك ىبايزرا ىفنم ار نآ دصرد ٦/٩١ هك تفرگ تروص ىراك
لصف ،هزور ود ىدنب�نامز :زا دندوب ترابع ىيارجا ىزير�همانرب دراوم رياس .دوب دصرد ٢/٩٥ دص ات
ناكم ،نـاگدننك�تكرش هب ىناسر�عالطا ،ىراك ىاهزور رد هراونـشج ىرازگرب ،هراونشج ىرازگرب
.ىيارجا نالوئسم دروخرب و نيوعدم بيكرت ،ىهافر تاناكما ،ىرصب و ىعمس تاناكما ،ىرازگرب

ارزيابى پاسخ.گويان از اثربخشى جشنواره 
 در ارزيابى اثربخشى جشنواره، مثبت�ترين ارزيابى در ارتباط با قدردانى از پديدآورنـدگـان
برتر صورت گرفت و ميانگين ارزيابى پاسخ�گويان بر مبناى صفر تا صد ٧١ بود. ساير زمينه�هاى
ارزيابى شامل اين موارد مى�شد: تعيين اهداف و معيارها در زمينه�ى توليد كتاب آموزشى، ارتقاى

كيفى كتاب�هاى آموزشى، و هماهنگ�كردن فعاليت�هاى پراكنده�ى تدوين و نشر.

صد در٣٨/٩
گانكت كنندشر

تناسب مالك هاى
اداورى ر
مناسب
ارزيابى

دندكر
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را آثى ى تهيهاهنمار

 وزارت٤تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 
، دفتر انتشارات كمك�آموزشى، فصل�نامه�ى «رشد جوانه»٢٦٨آموزش�وپرورش، پالك 

ى�هعـاشا ،ىنـاسر�عالطا فده ـاب »هناـوج دشر« ـىشهوـژپ و ىلـيلـحت ،ىشزـومآ ى�هيـرشن
طوبرم ثحابم ى�هنيمز رد نارظن�بحاص نيب هبرجت و رظن�لدابت و ون ىاه�هديا و ىملع ىاه�هتفاي
ىاتسار رد ناگدنروآديدپ ،قيرط نيا زا ات دوش�ىم رشتنم بسانم ىشزومآ ىاه�باتك ديلوت دنيارف هب
ىا�هفرح ى�هبرجت شناد ىـانغ رب ايوپ و رمـتسم تروص هب ،شرورپو�شزومآ ىاه�فـده ققحت

ار ىشزومآ ىاه�باتك دـيلوت تيفيك ،دوجوم ىاه�تـيفرظ ى�هنيهب ىريگراك�هب اب و ـدنيازفيب دوخ
ند.شخب ءاقترا

راهنماى تهيه.ى آثار
 كه به منظوركتاب.هاى آموزشىاز استادان، صاحبنظران و انديشمندان محترم عرصه�ى 

همراهى با اين فصل�نامه، نوشته�هاى خود را براى انتشار در «رشد جوانه» ارسال مى�دارند،
تقاضا مى�شود، در حد امكان نكات زير را رعايت فرمايند:

 صفحه�ى دست�نوشته تجاوز نكند.١٣ صفحه�ى تايپ شده و ٨  حجم مطالب از 
.دشاب عوضوم ىدنب�عمج و هجيتن ،عوضوم ى�هقباس ،هاتوك ىا�همدقم ىواح هتشو  ن

  نسخه�ى اصلى نوشته ارسال شود.
  نوشته�ى ترجمه شده بايد با متن اصلى همخوانى داشته باشد و متن اصلى همراه آن ارسال

شود. چنانچه نوشته را خالصه مى�كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.
  نوشته در مجله يا نشريه�ى ديگرى به چاپ نرسيده باشد.

  محل قرار دادن جدول�ها، نمودارها، شكل�ها و عكس�ها، در متن مشخص شود.
  «رشد جوانه» در رد، قبول، ويرايش و تلخيص آثار رسيده آزاد است و از بازگرداندن آن�ها

نيز معذور است.
 مبين رأى و نظر «دبيرخانه�ى سامان�بخشى كتاب�هاىً  آراى مندرج در «رشد جوانه» ضرورتا

آموزشى» نيست. بنابراين، مسؤوليت پاسخگويى به پرسش�هاى خوانندگان با خود نويسنـده
يا مترجم است.

  اطالعات منابع مورد استفاده براى تدوين اثر، به ترتيب زير تنظيم شود:
نام نويسنده، نام اثر، نام مترجم، (اگر ترجمه باشد). نام مجله يا نشريه، شماره�ى مجله، سال

نشر، شماره�ى صفحه.
  نوشته را به ضميمه�ى نام و نام خانوادگى نگارنده يا مترجم، درجه�ى علمى يا سمت، نشانى

محل كار يا سكونت و شماره�ى تلفن، به نشانى زير ارسال فرماييد:
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