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 سخن سردبير

 اولويت اول من پژوهش است
 مصاحبه با خانم دکتر نيک صفت رئيس پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش
 پژوهش های دانش آموزی (بايد ها و الزامات )

 آغاز سال تحصيلی جديد و ضرورت دستيابی به مدارس اثر بخش
 تاملی در نتايج و يافته های ارزشيابی از اجرای آزمايشی طرح 

ارزشيابی توصيفی
 نگاهی به برنامه ها و مأموريت های فراروی پژوهشگاه

 سال تحصيلی جديد با نگاهی ديگر به مدرسه
 مشاوره خانواده ايرانی

 گفتگو با ناصر طرحانی نژاد
 آزادی انتخاب

 معرفی گروه پژوهشی برنامه ريزی درسی و روش های تدريس
 اضطراب والدين يا استرس دانش آموز در پايه اول

 مدرسه در سال های دور
 اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کار آمدی يا نا کار آمدی بوروکراسی در نظام آموزش و پرورش 
 تعليم و تربيت از ديدگاه عالمه محمد تقی جعفری

 معرفی کتاب
 با فشار دادن زنگ، تعهدمان آغاز می شود

 -

 سخن سردبير
 گزارش سفر دکتر هاجر تحريری نيک صفت

 تحول و نوسازي در آموزش و پرورش و مقاصد آن
 مناسبت پژوهش،  آينده پژوهی و نوآوری
 مباني نظري نوآوري در آموزش و پرورش 

 نوآوري در نظام آموزش وپرورش متناسب با دستاوردهاي پژوهشي
 معرفی کتاب

 گفت وگو با سونيا زارع، کارشناس مسئول تحقيقات
 معرفي گروه ارزشيابي آموزشي

 تحول ونوآوری ازنگاه رؤساي آموزش وپرورش: اولويت ها
 رويكرد  فرهنگي به نوآوري
 آموزش و پرورش و نوآوری

 اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 نوآوري و اصول آن

 اشاعه  نوآوري آموزشي
 خّالقيت و نوآوری 

 كتاب شناسي نوآوري و شكوفايي
 ابزارهاي نو براي پژوهش و نوآوری، نسل جديد ديسک ها
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 سخن سردبير
 گفت وگو با دکترهاجر نيک صفت، دکتر محمود مهرمحمدی 

 گزارش هفته پژوهش
 پژوهش کالس درس

 گفت وگو با دکتر محمديان، دکتر رضا ساکی، سيد مهدی امينی  
معاون پرورشی و تربيت بدنی

 آسيب شناسی طرح معلم پژوهنده
 من دغدغه دارم، پس پژوهشگرم

 گفت وگو با محمدعلی جواهری کاشانی 
 آموزش بدون پژوهش، توقف در يادگيری است!

 ضرورت تجديد نظر شورای عالی آموزش وپرورش
 گفت وگو بادکتر رييسی، معاون عمرانی وزير و رييس سازمان نوسازی

 گسترش پژوهش در آموزش وپرورش
 گفت وگو با دکتر مجد فر و  دکتر متين  

 من پژوهش می کنم، پس هستم!
 گفت وگو با حجت االسالم  والمسلمين قاسمی خطير
 نگاهی به حوزه پژوهش سازمان نهضت سوادآموزی

 گفت وگو با دکتر جمالی، دکتر حميد ملکی، امين جعفری و داوودپور
 جايگاه و روند عملکرد دانش آموزان ايران در مطالعه تيمز

 برگزيدگان هفته پژوهش
 درس پژوهی، الگوی ژاپنی برای رشد حرفه ای معلمان

 گفت وگو با سيد خسرو صادق موسوی (رييس پژوهشکده)
 جامعه  اطالعاتی از ديدگاه دانيل بل(دکتر احمدعليزاده)

 آموزش وپرورش موثر درمدارس (دکتر نويدی)

 سرمقاله
 پژوهش در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

  انقالب اسالمي و تربيت اسالمي
 روند پژوهش پس از انقالب و جايگاه انديشه های بنيادی

 سير تحول پژوهش در آموزش و پرورش
 تحوالت سي ساله آموزش و پرورش

 گزارش های غير واقعی، مانع گسترش اقدام پژوهی   
 طرد صفر بر مبناي تحول در مديريت بر آموزش

 فرازها و فرودهای پژوهش آموزشی پس از انقالب اسالمی
 اهم فعاليت هاي پژوهشگاه از سال ۱۳۷۴ تاكنون

 گروه پژوهشي، اختالالت يادگيري و اختالالت رفتاري در 
پژوهشکده استثنايی

 عدالت آموزشی، آموزش دختران و پسران 
  بيم ها واميدها

،خبر ش مو ، هش ماهنامهپژ
ما ۱۳۸۷-قيمت۱۰۰۰توما ۱۰۵ـ  شما

 سخن سردبير
 يک صدو پنجاه و هفتمين سالگرد تأسيس دارالفنون 

 ازعباس ميرزا تا اميركبير  
 آموزه هايي برگرفته از روند پيدايش و گسترش مدارس جديد در 

دوره  قاجار 
 فعاليت هايي كه تا كنون در دارالفنون انجام شده 

  تأثير فكري و اجتماعي مدرسه  عالي دارالفنون  در فرهنگ ايران 
 دارالفنون و اشاعه  علوم و فنون جديد در ايران

 آموزش و پرورش ايران بعد از ۱۵۸ سال  
 معرفي پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده)

 دارالفنون و كتاب هاي آموزشي تاريخ   
 گفت وگو با دکترآذرنوش آذرتاش  

 دارالفنون در سير كاربري خود 
 معرفی کتاب 
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پژوهش نامه آموزشی
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سردبير: دکتر عبدالحميد رضوی

هيات تحريريه: دکتر عبدالحميد رضوی
دکتر رضا ساکی

دکتر محمدمهدی شريعت زاده
 سيد خسرو صادق موسوی

دکتر کيومرث فالحی، دکتر حيدر قمری
دکتر فرهاد کريمی، دکتر نعمت اهللا متين

دکترالهه محمد اسماعيل
دکتر شمسی نامی  
  فتح اهللا توحيدلو

مدير داخلی: فتح اهللا توحيدلو
همکاران: مينا محمدزاده، الهه پيراينده

 ويراستار: سيده زيبا بهروز

تلفن و دورنگار: ۸۸۹۶۲۶۷۸
آدرس: تهران، بلوارکشاورز، خيابان وصال شيرازی

 کوچه شهيدحجت دوست، پالک ۵۶ 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
www.rie.ir

 پست الکترونيک پژوهشگاه
Info@rie.ir

 پست الکترونيک برنامه معلم پژوهنده
moallem@rie.ir

 پست الکترونيک فصلنامه تعليم وتربيت
faslnameh@rie.ir

 پست الکترونيک پژوهشنامه آموزشی
pajoheshnameh@rie.ir

آدرس های اينترنتی
 و پست الکترونيك پژوهشگاه 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

آنچه در اين شماره می خوانيد:

سخن سردبير
افق هاي جديد در نظام هاي تعليم و تربيت معاصر

انتصابات جديد در پ ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
كژتابي هاي ذهني 

مراقبت از ديگران، فضيلت اخالقي و نياز امروز ما 
يادگيري زبان دوم و آموزش زبان 

گفتگو با كارشناس مسئول تحقيقات استان ايالم 
درست و نادرست در تعريف ارزشيابي توصيفي 

معرفي گروه پژوهشي جامعه شناسي آموزش و پرورش
انشا و نويسندگي 

نيازهاي دانش آموزان
آموزش الكترونيكي و تعامالت آموزشي در فضاي مجازي 

انعقاد تفاهم نامه همكاري علمي- پژوهشي 
پاسخ دهيد، جايزه دريافت كنيد

معرفي كتاب 
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افق های جديد 
در نظام های تعليم و تربيت معاصر

t UI

دکتر حسين خنيفر/ عضو هيأت علمی دانشگاه 
تهران
چکيده

افق نگری، فرازمان کاوی 
و آينده نگری از ويژگی های 
جوامع بالنده در عصر تغيير 
است گرچه بشر در بررسی 
و تحليل رويدادهای آينده 
از قرن ها پيش تمهيدات، تفسيرها، نگرش ها و عقايد 
ــداوری و طراحی مقدمات  خود را ابراز و گاه به پيش
الزم می پرداخته است وليکن مقوله «آينده نگری» و 
مقوالت تابع آن مانند آينده گزينی، آينده پژوهی و 
طراحی آينده از زمينه های علمی نوين و محصول 
ــتم وآغاز هزاره سوم به حساب  دهة آخر قرن بيس
می آيد. در اين مقاله سعی شده است به اين مسئله 
ــود و ابعاد و  ــت پرداخته ش ــام تعليم وتربي در نظ

مؤلفه های آن در نظام آموزشی بررسی گردد. 
کليد واژه ها: 

ــم و تربيت، عصر تغيير،  آينده نگری، نظام تعلي
مدل های کّمی، مدل های کيفی

مقدمه
ــر منتظر هيچ کس  ــت و تغيي آينده آمدنی اس
نمی ماند و تنها دو چيز در عالم است که گرد تغيير 
ــد و ديگری خود  ــيند: يکی خداون بر آنها نمی نش
ــر را  ــی تغيي ــری،۱۳۸۳، ص ۸). از طرف تغيير(هن
نمی توان متوقف کرد اما مي توان از آن پيشی گرفت 
(دراکر،۲۰۰۳، ص ۱۸) و به قول رئيس کل آيسيسکو۱ 
ــب با چالش ها و تحوالت آينده  ــی که متناس کس
دگرگون نشود و خود را به روز نکند، به تأخير خواهد 
افتاد (التويجری، ۲۰۰۵، ص ۸). از جمله مهمترين 
ــای يک جامعه که بايد با روش آينده کاوی  کانون ه
ــن) به  ــه افق (دورـ  بازـ  روش و آينده نگری و با س
آن نگريست نظام های آموزشی و مدرسی است. در 
دنيای جديد مدارس تنها مکان هايی نيستند که در 
آن فراگيران حوضچه هايی فرض می شوند که بايد از 
اقيانوس علم پيمانه پيمانه کسب کنند تا لبريز شوند 
بلکه دانش آموزان در عصر جديد هزاره بيست ويکم 
استراتژيست های آموزشی هستند(قورچيان،۱۳۸۳، 
ــتند که بايد  ــمه های نهفته ای هس ص ۱۸) و چش
ــم آيد تا خالقانه  ــيدن برای آنها فراه امکان جوش
ــوند (خاکی،۱۳۸۴، ص  ــتر مسائل جاری ش در بس
ــجويان فردا  ۹) به عبارت ديگر دانش آموزان و دانش

بايد «روش های انديشيدن» را که ادب علم آموزی 
است بياموزند نه اينکه فقط نظريات را به محفوظات 
اضافه کنند و بمباران اطالعات شوند.(شريعتمداری، 

۱۳۸۳، ص۲)
بيان مسأله

ــبت به  ــی، از تصور ما نس تمام نظام های آموزش
آينده مايه می گيرد(تافلر، ۱۹۹۰،ص ۱۱) از اين رو 
اگر تصور ما از آينده يک جامعه با واقعيت موجود آن 
منطبق نباشد، نظام آموزشی آن جامعه سير نزولی 
ــی بالنده،  ــت. نظام های آموزش در پيش گرفته اس
ــرعت تغيير و تحوالتی که جهان را دگرگون  از س
ــان ذاتًا  ــد به خوبی آگاه اند، از طرفی نيز انس می کن
ــکوهی،  ــرا، آينده طلب و آينده جوست.(ش آينده گ
ــت آينده نگر  ــان موجودی اس ۱۳۷۳، ص ۹۲) انس
ــاره آينده، يار  ــرا۲. تفکر و کنجکاوی۳ درب و آينده گ
ــمند بوده است. لذا آينده نگری۴  ديرين بشر انديش
ــان  ــه موازات تمدن۵ انس ــکل و صورت ب به هر ش
قدمت دارد. از کار پيشگويان معبد دلفی۶ در يونان 
ــتان که به اميد کسب آگاهی۷ از آينده اجتماع  باس
می کردند(chorafas،1989.p17) تا پيشگويي های 
نوستراداموس۸ در قرن شانزدهم ميالدی(طلوعی، 
۱۳۷۲، ص ۱۴) و خيال پردازی های علمی ژول ورن۹ 
در قرن نوزدهم(بيان، ۱۳۶۹، ص ۴۲۲) و سرانجام 
ــيوه ها و تکنيک های کمی و کيفی جديد  ابداع ش
ــانگر حساسيت و تمايل بشر  دانش آينده نگری نش
به درک پيش بينی۱۰ رويدادهای آينده است. بديهی 
ــي های موجود نظام های  ــت برخی از خط مش اس
ــتاندارد کردن۱۱ اين نظام ها،  ــی از جمله اس آموزش
حرکت به سمت کيفيت بخشی و غنی سازی آن با 
ــايل مدرن آموزشی از دغدغه های آينده گزينی  وس
ــت لذا با وضوح بخشيدن به تصور ذهنی مان از  اس
آينده است که مي توان اهداف ملموس را مدنظر قرار 
داد و آنها را دنبال کرد و نوع مهارت ها و توانايی های 
ــعه ای را رقم  ــد وتوس ــاختارهای رش ــانی و س انس

زد.(قورچيان،۱۳۸۳، ص ۴۲)
امروزه آنچه برای کارشناسان آموزشی و پرورشی 
ــه های آموزشی مفيد تلقی می شود، برای  و مؤسس
ــت و ضرورت آن  ــتر سودمند اس دانش آموزان بيش
بيشتر احساس می شود به شرطی که کارشناسان 
ــق وارد عمل  ــی و تحقي ــای کارشناس از دريچه ه

شوند.(ذکاوتی، ۱۳۸۳،ص ۲) 
ــم زدن آينده بالنده  ــه برای رق نکته ديگر اينک

سخن سردبير
شماره ۱۱۱ پژوهش نامه درحالي آماده چاپ مي شود 
كه معموًال همه ساله در مرداد ماه با تشكيل ستادي در 
وزارت خانه كليه رؤسا و مديران آموزش و پرورش كشور 
ــن گردهمايي را اجالس  ــران گرد هم مي آيند. اي در ته
رؤسا و مديران مي نامند. اجالس آتي بيست و ششمين 
اجالسي است كه بعد از پيروزي انقالب برگزار مي گردد. 
ــاني  ــعت نيروي انس جامعه آموزش و پرورش را با وس
ــايد از اين نظر منحصر به فرد  ــي كه دارد ش و جغرافياي
ــا كوچكترين نهاد اجتماعي كه همان  بدانيم، چراکه ت
خانواده نام دارد، ضريب نفوذ دارد و به همين دليل حوزه 
ستادي وزارت آموزش و پرورش با انگيزه آشنايي مديران 
آموزشي با سياست ها و برنامه هاي سال تحصيلي بعد، 
ــدام به اين كار مي نمايد. نگاهي به تاريخچه برگزاري  اق
ــت مي دهد كه شايد  ــواهدي را به دس ــمينار ش اين س
براي برگزاركنندگان سال جاري چراغ راهنمايي باشد. 
ــتاوردها را مي توان در قالب چند سؤال اساسي  اين دس
پيش رو نهاد و از آنها به عنوان راهنماي برنامه ريزي بهتر 

استفاده نمود.
۱- مستندات اجالس هاي قبلي تا چه حد در دسترس 

هستند؟
ــوزش و پرورش در همه  ــا تغيير مديريت هاي آم ۲- آي
سطوح ستادي و صفي تا چه حد و چگونه تحقق اهداف 

اجالس ها را تحت تأثير قرار داده است؟
ــورد چگونگي  ــي بيانگري درم ــواهد پژوهش ۳- آيا ش
ــتيابي به اهداف از پيش تعيين شده هر اجالس  در  دس

اختيار است؟
۴- آيا هر اجالس داراي يك شعار استراتژيك براي خود 

بوده است؟
ــورت  ــات قبل با مش ــاي جلس ــا برنامه ريزي ه ۵- آي
پيشكسوتان و صاحب نظران تعليم و تربيت انجام شده 

است؟
ــراي پي گيري  ــطح وزارت ب ــته ايم در س ۶- آيا توانس
مصوبات، بيانيه ها و پيشنهادات مكتوب هر اجالسي اقدام 

به تشكيل«دبيرخانه دائمي اجالس» بنمائيم؟
۷- آيا تجربيات قبلي متقاعدمان كرده است كه از ازدحام 
ــالس در مركز بكاهيم و طرحي نو دراندازيم؟ (مثال  اج

تشكيل اجالس هاي منطقه اي)
ــت در هر سال پي گيري تحقق اهداف  ۸- آيا بهتر نيس
هر اجالسي را در طول سال تحصيلي بعد، به بخشي از 
حوزه ستادي مثًال معاونت ها، سازمان ها و ... بسپاريم تا 
در اجالس بعدي پاسخگوي اجالس  قبلي معين باشد؟

همه اين پرسش ها و ده ها پرسش ديگر را شايد بتوان از 
زبان تك تك مديران شركت كننده در هر اجالس شنيد. به 
نظر نگارنده اگرچه براي سال جاري اين پيشنهاد دير باشد 
ــت كه مقام عالي وزارت هم اكنون دستور  اما شايسته اس
تشكيل «دبيرخانه دائمي اجالس» را صادر فرمايند تا اين 
ــاركت همه بخش هاي درگير در اجالس  دبيرخانه با مش
سال آتي به احصاء امور بپردازند و از اين طريق در آستانه 
ــتراتژيك  ــال ۱۳۸۹ حداقل به چند محور اس اجالس س

دست يافت و آنرا محور اصلي قلمداد نمود.
                         دکتر عبدالحميد رضوی
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ــيار مهم است. نسل به نسل  نيازهای فراگيران بس
تفاوت نيازها و ملزومات آموزشی احساس می شود 

و اين مسئله حائز توجه و اهميت است.
پيشينه بحث :

کودک تقريبًا از همان زمان تولد، مجموعه ای از 
ــارات۱۲ کودکانه را در قبال تجربه های۱۳ روزانه  انتظ
ــئله به ديرينگی و مدت  سامان می دهد و اين مس

حيات بشر باز می گردد(منصور،۱۳۷۳، ص ۳۹)
بعدها اين انتظارات پيچيده می شود و هرچه بر 
عمر و پيشينه بشر نيز اضافه می شود اين انتظارات به 
رنگ های ديگر در می آيد. در نتيجه حوزة وسيع تری 

از آينده را در بر می گيرد.
امام علی(ع) در فرازی می فرمايند: و فرزندان خود 
را فقط به شکل خويش تربيت نکنيد زيرا آنان برای 
ــما آفريده شده اند۱۴.(غرر و  زمانه ای غير از زمان ش

درر، حرف(و) ، ش ۱۶۲۷)
گرايش به آينده نگری در سال های بعد از جنگ 
جهانی دوم فزونی يافت، و به ويژه در قلمرو مديريت 
ــی و  و برنامه ريزی، خصوصًا در برنامه ريزی آموزش
ــی  نظام های تعليم و تربيت آينده نگری جزء اساس
ــت مؤثر و همچنين الگوی تعيين کننده در  مديري
تصميم گيري های استراتژيک۱۵ به حساب مي آمد. 
ــر  اخي ــالهای  س ــی   (Waddell،1994،p41)ط

ــتری به  ــتاب بيش روند نگرش به آتيه اهميت و ش
ــت و آثار دانشمندان و نويسندگان  خود گرفته اس
ــتقبال فراوانی  عالقه مند به امور آينده از توجه و اس

برخوردار شده است.
در واقـع، عوامـل زيرموجـب گرايـش نظام های 

آموزشی به آينده نگری شده است:
۱.آموزش و ابعاد آن پيوسته و پيچيده تر می شود، 
ــی با رعايت  لذا تصميم گيران و برنامه ريزان آموزش
اصل پيش بينی تمام عوامل موجود در يک موقعيت 

خاص را  لحاظ و طراحی نو انجام می دادند.
۲.با رشد سريع تکنولوژی، آموزش جايگاه مهمی 
را در نظام های تعليم و تربيت به خود اختصاص داده 

است.
۳.با توجه به تحوالت سريع و عدم وجود ثبات در 
دنيای جديد، ثابت شده است که آينده نگری يکی 
از بهترين شيوه ها در شناخت و درک سريع روابط 

جديد است.
۴.آموزش و پرورش بسياری از کشورهايی که به 
سوی آينده نگری نظام دارتر گرايش يافته اند، نياز به 
توجيه صريح و از پيش روشن شده امور آتی خويش 

دارند.
ــايد مهمتر از همه، حتی افرادی که دارای  ۵.ش
مهارت های محدودی هستند نيز می توانند شيوه های 
نوين و پيشرفته آينده نگری را در تصميم گيري های 

.(Whell،1985،p.41)خود به کارگيرند

داليلی که ضرورت آينده نگری نظام تعليم و تربيت 
را مواجه می  سازد می توان به شرح زير برشمرد: 

ــام تعليم و تربيت و  ــوًال برنامه ريزی در نظ ۱.اص
ــی در جهت اعتالی آن، بدون  انجام هرگونه فعاليت

آينده نگری، پويايی خود را از دست می دهد.
۲.عدم تحليل رويدادهای آتی، چه مثبت و چه 
منفی، که به نحوی نظام آموزش و پرورش را تحت 
ــت برنامه ريز در  ــر قرار می دهد، به منزله حرک تأثي
ــير مبهم است که گاه کل نظام آموزشی را نيز  مس

به بيراهه می کشاند.
ــار دانش و  ــت، انفج ــده جمعي ــد فزاين ۳. رش
ــه از نظام  ــارات گوناگون جامع ــوژی و انتظ تکنول
ــتفاده از  آموزش و پرورش، برنامه ريز را ملزم به اس

تکنيک های مختلف آينده نگری می نمايد.
۴.گسترش۲۵ آگاهی مردم، به ويژه جوانان مشتاق 
ورود به دانشگاه و نوسانی که در نگرش۲۶ آنان نسبت 
به رشته ها و مقاطع تحصيلی آموزش بروز می کند، 
ــط  دليل ديگری از اهميت آينده نگری علمی توس

برنامه ريزان آموزش و پرورش است. 
ــايد مهمتر از همه، تحول سريع و مداوم  ۵.و ش
ــئون جامعه، اعم از اقتصادی، سياسی،  در کليه ش
اجتماعی و فرهنگی در روزگار ما برنامه ريز را ملزم 
به شناخت و محک زدن هر چه بيشتر متغيرهايی 
می نمايد که می تواند آموزش و پرورش را در آتيه به 
هر نحو و به هر ميزان تحت تأثير قرار دهد (طبيبی، 

۱۳۷۳، ص ۴۳)
ــطوح  ــت که تصميمات در تمام س طبيعی اس
ــی بر اساس نوعی انتظار صريح يا  يک نظام آموزش
ــود. از همين  ــی مربوط به آينده اتخاذ می ش ضمن
ــت ها به  ــی ها و سياس انتظارات برنامه ها و خط مش
منظور پاسخگويی به فرصت های آينده و واکنشی به 
تهديدات آينده گسترش می يابد. برای آنکه سازمانی 
پويا باقی بماند، ناچار است نيازهای ارباب رجوع خود را 
سريعًا درک نمايد. هرچه مدير چنين  سازمانی بيشتر 
قادر به حدس آينده باشد، بهتر می تواند آماده انجام 
چنين مسئوليتی گردد(Tersine،1980،p.32). اين 
امر در مورد سازمان های عظيمی مانند نظام تعليم و 
تربيت که در قبال تغييرات سريع بخشهای مختلف 
جامعه و انتظارات فزاينده افراد مسئوليت های بزرگی 
عهده دار است، بيشتر مصداق دارد (طبيبی، ۱۳۷۳، 

ص ۴۱).
ــناخت پديده  ــی در ش ــه تالش ــن مقال ــذا، اي ل
ــا، رابطه آن با برنامه ريزی،  «آينده نگری»، ويژگي ه
مروری بر تکنيک های آن، و اهميت بهره گيری از آن 

در برنامه ريزی نظام تعليم و تربيت است.
آينده نگری به عنوان يک زمينه علمی نو

آينده نگری علمی زمينه جديدی است که مدت 
زيادی از ظهور آن نمی گذرد. اولين اثر در ارتباط با 

آن کمتر از شصت سال پيش، از سوی اسکارمورگان 
ــوان  ــا عن ــتاين(Oskar Morgan Stein) ب اش
آينده نگری اقتصادی انتشار يافت(پوالد دژ،۱۳۶۷، 
ص ۱۳). طی دو دهه۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميالدی، تحول 
چشمگير در سازمان ها و نياز به حصول اطمينان از 
امکان ادامه حيات مترقی سازمان ها و تغييرات مداوم 
محيطی باعث گرديد آينده نگری مورد توجه خاص 

قرار گيرد.(طبيبی، ۱۳۷۳، ص ۴۱)
هدف از آينده نگری محاسبه يا پيشگويی برخی 
ــت و به مديرکمک  ــرايط آتی اس از رويدادها با ش
می کند تا شرايط آينده را به خوبی درک کند و برای 
ــکالت آينده چاره انديشی نمايد(دسلر، ۱۳۷۲،  مش
ــر، هدف اصلی از آينده نگری  ص ۴۶) به بيان ديگ
ــب آگاهی درباره رويدادهای نامشخصی است  کس
که احتماًال در آينده روی خواهد داد و بدين وسيله 
ــی و تحليل اطالعات  ــوان با مطالعه ای منطق می ت
موجود، دانسته و آگاهانه به استقبال آينده رفت. در 
واقع، آينده نگری علم و هنری است که با استفاده از 
اطالعات تاريخی و شيوه های کمی و کيفی، آينده را 

(Sullivam،1988،p.2).مورد تحليل قرار می دهد
ــای مختلف  ــری در زمينه ه ــده نگ ــه، آين البت
ــی، و اداری مفاهيم  ــی، اجتماع ــادی، سياس اقتص
ــی دارد (Everett،1989tp.7). در ارتباط با  مختلف
دانش برنامه ريزی، آينده نگری عبارت است از فراگرد 
حدس زدن و پيشگويی دستاوردهای آينده در کمک 
به برنامه ريزی .(Zuas،1992،p.425) همين حدس 
ــگويی شرايط خارج از کنترل  زدن رويدادها و پيش
يک نظام تعليم و تربيت است که برنامه ريزان را در 

شکل بخشيدن به آينده سازمان، ياری می دهد.
ــت بويژه چون  از طرفی آينده برای همه مهم اس
باقی ماندة عمرمان را در آن می گذرانيم. آينده زنجيرة 
فرداهايی است که در پيش روست و برای آيندگان از 

اهميت بيشتری برخوردار است.
سرمنشأ آينده پژوهی، تخيل۱۶ و احتماالت است 
ــن قاعده در ادبيات و علوم پايه نيز مورد عنايت  و اي

است. 
در ادبيات دو بخش وجود دارد : ۱- بخش شبه افسانه 
مانند پيش گويی های ذکر شده از نوستراداموس و

 ۲- بخش فنی . مانند تخيالت ژول ورن، و در علوم 
پايه نيز شيوة پيش بينی آزمايشگاهی مانند جدول 

تناوبی عناصر (مندلی يف) از اين نوع می باشد.
ــن بار نيز در دهه های اخير تجربة آموزش  ـ اولي
ــتانی  «نگاه به آينده» يا «آينده پژوهی» در دبيرس
ــهر کيب کندی  ــة ۱۹۷۰ در ش ــکا در ده در آمري
ــين مطرح و به کار  برای تعدادی از بچه های تکنس
ــی (آرتور  ــپس در جدول های زمان ــد. س گرفته ش
ــرفت های فنی  ــی کالرک)۱۷ که تحوالت و پيش س
ــود و در کتاب  ــی آينده را پيش بينی کرده ب و علم
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ترقی جديد۱۸ نوشته برنارد اسبل۱۹، تصوير اميدوار 
ــان به  کننده ای از آينده پيش رو قرار می دهد و انس
حس و شناخت دقيق تری از آينده و برنامه های آن 

(Chaman،1998،p.12).دست مي يابد
ــال  ــران از س ــی از صاحب نظ ــن برخ همچني
ــه آينده متحول  ــل ب ــذر کام ۲۰۲۰ م را دوران گ
می دانند(Dey،2001،p.49). و در حال حاضر بيش 
از ۴۰۰ دانشگاه و مرکز آموزشی در آمريکا و برخی 
ــورها به مقوله آينده پژوهی و مطالعات آينده و  کش
کارآفرينی آينده در نظام های آموزشی مشغول شده 

رشد کرده اند.
برخی نيازهای آموزشـی و پرورشی در آينده نيز 

عبارت اند از:
-نياز به در اختيار داشتن منابع کافی

-نياز به اطالعات به موقع، موثق، مرتبط
-نياز به سرعت عمل (عدم بوروکراسی)

-نياز به کالس های مفرح و متنوع
-نياز به اقتباس از تغيير و انتخاب دقيق

-نياز به اقتباس های مفيد و نه تقليد
-نياز به تقويت آموزش رسانه ای 

-نياز به تفکر پس فردايی که هما ن آينده پژوهی 
(Brown،1972،p.69).است

ــتره ای نظام های آموزشی امروزی  با چنين گس
ــری از آينده نگری در  ــعی در بهره گي ــه نحوی س ب
ــرات۲۰ و  ــد، زيرا تغيي ــود دارن ــای خ برنامه ريزي ه
تحوالت فزاينده و سريع محيطی موجب شده است 
ــرايطی، اين  ــود. در چنين ش به اين مهم توجه ش
نظام ها ترجيح می دهند به  رغم امکان نادرست بودن 
ــل از آينده نگری، به حدس های عالمانه  نتايج حاص
درباره آينده سازمان خويش متوسل شوندکه طبعًا 
ــت  از حدس های غيرعلمی به مراتب باارزش تر اس

(Hanke، 1989، p.2)

چه کسی به آينده نگری نياز دارد؟ بايد گفت تقريبًا 
هر سازمانی، چه بزرگ و چه کوچک، خصوصی يا 
عمومی، انتفاعی يا غيرانتفاعی، ناچار است به نوعی 
از تکنيک ها۲۱ و شيوه های آينده نگری استفاده کند 
تا بتواند ضمن برنامه ريزی با شرايط آينده ای که از 
ــدارد، برخورد نمايد.آينده يعنی  آن آگاهی کافی ن
برنامه ريزی۲۲ با افق روشن و باز (قورچيان، ۱۳۸۲، 

ص ۱۰).
ــری يکی از عوامل مهم  روی هم رفته، آينده نگ
ــت. چنانچه  ــام برنامه ريزی کليه جوامع اس در نظ
ــرد و حدس های آن  ــت انجام گي آينده نگری درس
بيشتر به واقعيت۲۳ گرايش يابد، به درستی می تواند 
ــزان در اتخاذ راهبردهای الزم در  راهنمای برنامه ري
محيطی مطمئن تر باشد. اما هنگامی که آينده نگری 
درست نباشد، می تواند شکست برنامه ريز و بيهودگی 
راهبردها۲۴ و اقدامات انجام شده را به همراه داشته 

.(Golden، 1994، p.33) باشد
برنامه ريزی و افق های نو

ــری در  ــن مهم۲۵ جهت گي ــزی يک ف برنامه ري
ــردی۲۶ برای  ــت. برنامه ريزی فراگ ــازمان اس هر س
ــرايط آينده و آمادگی مواجه شدن  پيشگويی۲۷ ش
با آن به شمار می آيد. برنامه ريزی اهدافی را تدوين 
می کند و نحوه استفاده مؤثر از منابع را در تحقق اين 
اهداف جستجو می نمايد. برنامه ريزی فراگردی است 
ــرايط متغير،  مداوم که عمومًا در صدد برخورد با ش
نيازهای متغير، محيط متغير و ايده های متغير است 
و يکی از مهم ترين وظايف مديريت و بخشی ضروری 
از تصميم گيری است. برنامه ريزی نياز به مشارکت۲۸ 
تمامی گروه ها يا عناصر دخيل در ساختار عملياتی 
ــت. در نتيجه،  ــی آمادگی برای عمل اس دارد و نوع
ــواز  برنامه ريزان با بهره گيری از آينده نگری به پيش
رويدادهای آينده می روند، گرچه در خيلی از موارد 

آينده نگری را امری مأيوس کننده می شناسند.
به هر حال، برنامه ريزی اگر قرار است موفق باشد، 
ناچار است نگاهی جستجوگر به درون، نگاهی وسيع 
به اطراف، و در نهايت نگاهی طوالنی به آينده داشته 
ــد (Boone، 1992، p.136). چنين نگرشی از  باش
ــت و در  نوع نگاه آينده پژوهان به افق های آينده اس
ــم و تربيت نقش ها و اهميت حضور آنها  نظام تعلي
ــتجوگر به درون  ــود. نگاه جس چنين تبيين می ش
شامل مرور کلی بر ساختار و دارايی سازمان -- شامل 
منابع انسانی، امکانات و تجهيزات، فضا و سرمايه -

ــد. نگاهی وسيع به اطراف شامل شناخت  - می باش
ــوع و افزايش  ــازمان با ارباب رج ــط، روابط س محي
آگاهی نسبت به عواملی است که به نوعی می تواند 
ــازمان تأثير بگذارد و بالعکس. نگاه طوالنی به  بر س
آينده شامل آينده نگری است که با سنجش دقيق 
ــازد  ــه فوق، حال را به آينده مرتبط می س دو مرحل

(طبيبی، ۱۳۷۳، ص ۴۴).
يکی از عوامل اين ارتباط نقش دولت ها در توسعه 
ــی باالخص در نظام های تعليم و تربيت  آينده پژوه
ــت (مهرمحمدی، ۱۳۸۴، ص ۳). که در زير به  اس

برخی از عمده ترين اين نقش ها اشاره شده است. 
در واقع، آينده نگری مرحله پيش درآمد برنامه ريزی 
درازمدت محسوب می شود. در اين مرحله با تدوين 
ــناخت از شرايط  ــله فرضيه براساس ش يک سلس
ــته و وضعيت حاضر سازمان، شالوده و اساس  گذش
برنامه ريزی فراهم می گردد. «در رابطة آينده نگری 
ــی و محتواهای آموزشی مسأله  با برنامه ريزی درس
ــور مؤثر و به  ــن دو به ط ــت که اي ــی اين اس اساس
ــبات  ــيوه در يکديگر ادغام گردند. مناس بهترين ش
اين دو پديده و به خصوص از مرحله آينده نگری به 
برنامه ريزی درسی دارای اهميت زيادی است، زيرا 
ــی را باال می برد (طبيبی،  کيفيت برنامه ريزی درس

۱۳۷۲، ص ۴۴).
ــام تعليم و  ــری در برنامه ريزی نظ ــرا افق نگ -ف

تربيت
ــوزش و پرورش  ــه نظام های آم ــاس تجرب بر اس
ــتراتژيک توانايی نظام  ــری اس ــرفته، آينده نگ پيش
ــرورش را در برنامه ريزی به نحو بارزی  ــوزش و پ آم
افزايش خواهد داد. همان طور که برنامه ريزی آموزش 
و پرورش مانند ديگر برنامه ريزي ها عميقًا نيازمند 
ــی با نقش  ــت. نگرش نظام آموزش آينده نگری اس
حياتی و مسئوليت هايی که در قبال جامعه به عهده 
دارد، می بايد به آينده وسيع تر، نافذتر، و سنجيده تر 
ــد تا بدين وسيله بتواند در  ــازمان ها باش از ديگر س
برنامه ريزی از استراتژي ها و تکنيک های آينده نگری 
مناسب تر بهره گرفته و تصوير دقيق و درست تری 
از آينده ارائه دهد. آينده پژوهان نظام تعليم و تربيت 

بايد دارای ويژگي های ممتازی باشند از جمله :

فرصت های آموزشی
 خلق می کند

عامل رشد و توسعه 
مهارتی  آموزش اند

شبکه سازان آموزش 
و اشتغال می باشند

کارهای انجام نشده را 
سامان می دهند

دارای دانش علمی 
هستند

عامل عدم تکرار خطاها 
و رهايی از آزمايش خطايند

عامل صرفه جويی در 
آموزش اند

عامل ايجاد توسعه 
فرهنگی و حرفه ای اند

اهميت 
آينده پژوهان 
در آموزش

نمودار (۱) اهميت آينده پژوهان در آموزش
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ــراي اين منظور با چه کميت و کيفيتی و از کدام  ب
منابع تأمين خواهد شد؟

۱۰.روش های آموزش، زمينه ها و مقاطع تحصيلی 
دچار چه تحوالت و نوساناتی خواهد شد؟

نتيجه گيری
ــش هنرمندانة   ــی و افق نگری دان آينده نگرگزين
ــون منابع اصلی  ــت و چ ــان عصر تغييرات اس انس
ــل، و قضاوت و داوری  آينده پژوهی اطالعات، تحلي
است لذا دانشی چندضلعی است و وقتی اين مهم در 
خصوص نظام آموزش و پرورش که فضای ساختن 
ــود، ظرفيت، اهميت و ابعاد  ــت مطرح ش آدم هاس
ژرف تری به خود می گيرد. قدمت اين دانش طوالنی 
و تاريخی است و ارتباط بسيار نزديکی با برنامه ريزی 
ــعی نموديم تا ضمن بررسی  دارد. در اين مقاله س
ــری در خصوص آينده نگری به برخی از  تجارب بش
نکات عمده اين مسئله در نظام برنامه ريزی تعليم و 
تربيت بپردازيم سازمانی که با رشد فزاينده و فراگير 
خويش تعيين کننده راه آينده است و پيوند ميان 
ــت اين نظام و مقوله آينده نگری بر هيچکس  کيفي
پوشيده نيست. در خصوص مدل های ارائه شده نيز 
بايد گفت که از اين گونه مدل ها و تکنيک ها فراوان 

می توان مطرح کرد و هدف نگارنده اشاره ای به ابعاد 
و مؤلفه های برخی از اين مدل هاست که متأسفانه 
ــان و متخصصان  ــی از ديد برخی از کارشناس گاه

تعليم و تربيت نيز پنهان می ماند.
پيشنهادها: 

۱.تحليل فعلی نظام آموزش و پرورش با عنايت به 
ــود آن جهت رقم زدن  ــبوق و وضع موج وضع مس
وضع مطلوب و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف 
ــنهادهای کاربردی و منطقی امری  آن و ارائه پيش

ضروری است.
ــترده و ايجاد  ۲.بهره گيری از اطالعات در حد گس
ــد به نحوی که  ــای اطالعاتی مفيد و کارآم بانک ه
جهت شناخت جامع نظام تعليم و تربيت، قضاوت، 

تحليل و بازنگری آن مورد بهره برداری قرار گيرند.
ــی و کيفی جهت ارائه  ــتفاده از مدل های کم ۳.اس
تصويری شفاف از وضع موجود و حرکت به سمت 

استانداردهای جهانی
ــترش ارتباط با نظام های آموزشی پيشرو و  ۴.گس
منتخب جهان جهت اقتباس و بهره گيری از تجارب 
قابل استفاده با لحاظ مسائل فرهنگی، ارزشی، بومی 

و ساختارهای اجتماعی و سياسی.
ــی از حالت دانشمندی به  ۵.چرخش نظام آموزش
ــای ادراکی و  ــمندی و رونق آموزش مهارت ه روش
باال بردن توانايی انديشيدن انتقادی، پرسش کردن، 
جستجو، و چالش در فضايی استاندارد و منعطف نه 

کهنه و متصلب.
منابع:

ــد و توسعه در سيستم  ۱.پوالد دژ. آينده نگری رش
برنامه ريزی. تهران: صنوبر،۱۳۶۷.

ــرای فردا، نقش آينده در  ۲.تافلر، الوين، آموختن ب
ــزاد، بابک، خيام، رضا  ــم و تربيت، ترجمه پاک تعلي

تهران: انتشارات بهنامی، ۱۹۹۰
ــی  ــان، گردهماي ــز عثم ــری، عبدالعزي ۳.التويج

۱.انديشه ای تحليلی و نافذ و آينده نگر،
۲.سابقه برنامه ريزی و ارزيابی رويدادهای آموزش و 

پرورش کشورهای منتخب
ــارت کافی در روش ها و تکنيک های  ۳.تجربه و مه

آينده نگری،
ــرد، هزينه ها و  ــی ارزيابی کيفيت ها، عملک ۴.تواناي

منافع حاصل از آموزش و پرورش
ــلط در تطبيق علمی نظام های  ۵.وسعت نظر و تس

تعليم و تربيت
ــاره آينده  ــه پيش فرض هايی درب ــارت در ارائ ۶.مه
ــتغال، روند اقتصاد و  ــاختار اش جامعه، از جمله س
ــت ملی، تغييرات تکنولوژی، روابط انسانی و  سياس

اخالقيات و غيره، 
۷.تسلط بر پژوهش و قابليت های الزم جهت استفاده 

از تکنيک و روش های کمی و کيفی.
همچنين آينده پژوهش نظام آموزش و پرورش بايد 

قادر به  پاسخ گويی به سؤاالت زير باشد:
ــه ارزش هايی  ــی در آينده  واجد چ ۱.نظام آموزش
ــی و چه انتظاراتی از  خواهد بود؟ جامعه چه نگرش
ــت؟ با چه کمّيتي و چه  ــام آموزش خواهد داش نظ

کيفيتی؟
ــرعتی توسعه  ــی چگونه و با چه س ۲.نظام آموزش

می يابد؟
ــوزش و پرورش چه  ــبت به آم ۳.نگرش دولت نس

روندی را دنبال خواهد نمود؟
۴.آموزش و پرورش چه امکاناتی برای رشد در آينده 

در اختيار خواهد داشت؟
ــيری  ــت جامعه در چه مس ۵.روند اقتصاد و سياس

خواهد بود؟
ــی هايی در قبال عوامل  ــه راهبردها و خط مش ۶.چ

بازدارنده رشد نظام آموزش بايد اتخاذ شود؟
۷.تغييرات مهم تکنولوژی در ارتباط با نظام آموزش 

در سطح جهانی چگونه خواهد بود؟
۸.تحوالت نظام آموزش در ساير کشورها به چه نحو 

خواهد بود؟
ــايل، تجهيزات، فضای حياتی و سرمايه الزم  ۹.وس
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نمودار شماره (۳) محتوای آموزشی آينده پژوهی در هزاره سوم

اصالحات
 ساختاری

اطالع رسانی مناسب 
و مکرر

استفاده 
از بخش خصوصی

استفاده از 
دپارتمان های پژوهشی

غنی سازی آموزش ها 
در سطح مقاطع تحصيلی

فرهنگ سازی و ترويج 
روحيه آينده پژوهی

مشاوره های 
تخصصی

آموزش های رسانه ای

نقش های دولت 
در توسعه آينده پژوهی 
نظام تعليم و تربيت

نمودار (۲) نقش های دولت در توسعه آينده نگری
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دکتر محمد حســنی/ عضو هيأت علمی مؤسســه 
پژوهشی برنامه ريزی درسی 

و نوآوری های آموزشی  
يکی از چالش  های مهم 
ــعه  ــرای توس ــی ب و اساس
عدم  آموزشی،  نوآوری های 
ــق  ــق و عمي ــن  دقي تبيي
ــد.  ــا برای کارگزاران و افراد ذی نفع می باش نوآوری ه
ارزشيابی کيفی توصيفی يکی از نوآوری های آموزشی 
است که در دهه هشتاد هجری شمسی مورد عنايت 
سياست گذاران نظام آموزشی و گروه زيادی از مديران 
و معلمان دوره دبستانی قرار گرفت. به رغم استقبال 
خوب از اين رويکرد، مانند هر نوآوری ديگر با چالش 
کژتابی ذهنی روبه روست که از آغاز از آن در رنج بوده 
است. به سخن ديگر اين رويکرد از آغاز تدوين طرح و 
اجرای آزمايشی آن گرفتار اين سوء تعبير  ها بوده است. 
اين کژتابی  ها می تواند هر طرح ارزشمندی را از اهداف 
خود دور سازد. شواهد نشان می دهد که هنوز هم اين 
چالش وجود دارد و حتی می توان گفت که جدی تر 

هم شده است.
البته اين که اين چالش چگونه و به چه دليلی به وجود 
آمده است خود بحث مستوفايی را طلب می نمايد که 
در اين مجال نمی گنجد. دراين مقالة مختصر، تالش 
بر اين است که برخی از اين کژتابی های ذهنی رايج و 
آسيب زا که در حاشيه اين طرح ناخواسته ايجاد شده 

است تشريح و باز تعريف شود.
يکی از اين سوء برداشت ها که هم زمان با طرح اين 
الگو در محافل مختلف شايع گشت، معادل گرفتن آن 
ــيوه حذف مردودی است.  با ارتقای خودبه خود يا ش
بسياری در گذشته و حال تصور می کنند که در اين 
الگو تکرار پايه وجو د ندارد و از اين منظر به اين طرح 
انتقاد می کنند. در حالی که چنين نيست. در اين الگو 
تکرار پايه وجود دارد. برای وضوح بيشتر بهتر است در 
اين باره گفته شود که شيوة حذف مردودي به «ارتقای 
خودبه خود»۱ معروف است. در اين شيوه بنابر برخي 
داليل علمي و فلسفي قانون مردودي براي ارتقا حذف 
مي شود و ارتقا براساس سن دانش آموز انجام مي گيرد. 
يعني دانش آموزان يك كالس به شرط حضور فعال در 
كالس و انجام فعاليت هاي يادگيري همگي در سال 
ــت  بعد به پايه باالتر ارتقا مي يابند و ديگر نيازي نيس
كه از آن ها آزمون  هاي پاياني به عمل آيد، يا براساس 
نمرات آزمون  ها يا هر مالك ديگر درباره ارتقای آن ها 

تصميم گرفته شود.
اما اساسًا ارزشيابی کيفی توصيفی با الگوی ارتقای 
ــت. هدف اساسي ارزشيابي  خود به خود متفاوت اس
کيفی توصيفي، بهبود كيفيت يادگيري و ارتقای سطح 
ــت رواني محيط ياددهي_ يادگيري است. در  بهداش
اين طرح تأکيد عمدتًا بر ارزشيابي فرايندی (تکويني) 
و ارزشيابي عملکرد و بازخورد مستمر و اصالحي معلم 
ــت و بر ارزشيابي هاي پاياني کمتر  به دانش آموز اس
ــيابي  ــه دارد. اصل محوري اين رويکرد « ارزش توج
ــت  نه «ارزشيابي از يادگيري»  براي يادگيري » اس
که اصل محوري ارزشيابي سنتي است. همچنين در 
ابزار ها به غير از آزمون  هاي كتبي از ابزار هاي گوناگون 
ديگري چون پوشه كار، مشاهده، آزمون عملكردي و 
ــی و مانند اين ها بهره مي گيرد. به دليل  تكليف درس
اين تغييرات در نحوه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در 
الگوی ارزشيابی کيفی  توصيفی، روش تصميم گيری 

در باره ارتقای پايه دانش آموزان تغيير کرده است. 
     به طور کلی در اين الگو از شيوه حذف مردودي 
ــت. طبق  ــده اس ــتفاده نش ( ارتقای خود به خود)اس
ــتورالعمل ارزشيابی کيفی توصيفی  ماده ۵ اين دس
ــورای عالی آموزش و  که توسط کميسيون معين ش
پرورش که در تاريخ ۱۳۸۲/۶/۱۲  تصويب شده است، 
تصميم گيري در بارة ارتقای  دانش آموز به پايه باالتر، 
ــال معلم بعد از  ــد. در پايان س به عهده معلم مي باش
انجام تمامي روش  هاي مداخله (آموزش هاي جبراني 
و مانند اين ها) درصورتي كه تشخيص دهد كودكي 
نياز به تكرار پايه دارد؛ با ارائه مدارك و شواهد معتبر 
ــوراي  ــت يادگيري كودك نظر خود را به ش از وضعي
ــه اعالم مي نمايد و در صورت تصويب شورا و  مدرس
متقاعد شدن والدين و حتي خود كودك، تكرار پايه 

صورت مي گيرد. 
ــت با بهبود شيوه  اعتقاد طراحان طرح بر اين اس
ارزشيابي کيفيت يادگيري در کالس نيز بهبود خواهد 
يافت و لذا احتمال تکرار پايه  به صورت واقعي کاهش 
خواهد يافت. بنابراين طرح ارزشيابي كيفي توصيفي 
 با ارتقای  خود به خود ( شيوه حذف مردودي ) تفاوت 

دارد. 
ــيابی  ــيه ارزش کژتابی ذهنی ديگری که در حاش
ــت، دارای سابقه تاريخی  کيفی توصيفی رخ داده اس
است. به همين سبب امکان آسيب رسانی آن بيشتر 
ــت. در نظام ارزش يابي تحصيلي گذشته، خطاي  اس
ــورت گرفت. اين خطا عبارت بود از  ذهني مهمي ص

برابر گرفتن امتحان با ارزش يابي تحصيلي.  به ديگر 
سخن، ابزار به مثابه کل فرآيند و جريان تلقي مي شد. 
ــي از  ادارات آموزش و  به گونه ای که حتي بخش هاي
پرورش که مسئوليت ارزش يابي تحصيلي را داشتند، 
ــام مي گرفتند و  ــره امتحانات يا اداره  امتحانات ن داي
آئين نامه هاي مربوط با عنوان «آئين نامه امتحانات» 
ابالغ مي شد. در واقع، در آيين نامه محوريت با امتحان 
گرفتن و چگونگی اجرای امتحان بود نه چيز ديگر و 
اين رويکرد آيين نامه به آن کژتابی ذهنی دامن می زد. 
درحالي که امتحان، به ويژه نوع کتبي آن، تنها روش 
ــرفت  براي جمع آوري اطالعات، يا اندازه گيري پيش
يادگيري دانش آموز است، و ارزشيابی همچنين شامل 
ــری در باره  ــل اطالعات و تصميم گي تجزيه و تحلي
چگونگی بهبود و پيشرفت يادگيری  نيز می شود. به 
اين کژتابی ذهنی فروکاهش گرايی هم گفته می شود.

  اين کژتابی ذهنی در جريان گسترش ارزشيابی 
ــيابی مستمر ديدگاه  ــتمر نيز پديديد آمد. ارزش مس
جديدی بود که به زعم تصميم گيرندگان و صاحب نظران 
می توانست موجب بهبود کيفيت يادگيری در مدارس 
کشور گردد. اما آنگاه که قرار شد اين رويکرد ارزشيابی 
ــور آن زمان به  ــرا و امتحان مح ــای کميت گ در فض
آئين نامه تبديل و در نظام آموزشی و در کالس درس 
به مدد جريان يادگيری بشتابد، از ماهيت اصلی خود 
به شدت دور شد و ارزشيابی مستمر با ماهيت ياری 
ــه « امتحان مکرر » تبدل  کننده جريان يادگيری ب
شد. در واقع نويسندگان و تصويب کنندگان آيين نامه 
امتحانات دونوبته که با هدف تغيير رويکرد ارزشيابی 
سنتی به رويکرد ارزشيابی مستمر تدوين می شد، اين 
رويکرد را در فضای کميت زده  آيين نامه قبلی منحل 
نمودند و از اينجا بود که قلب ماهيت صورت گرفت. 
يعنی جلوه ياری دهنده ارزشيابی به فرايند يادگيری 
به نمره تبديل شد. يعنی مفهوم عجيب و غريبی به 
نام «نمره مستمر» خلق شد. غافل از اين که ارزشيابی 
مستمر از جنس نمره و اندازه گرفتنی  نيست بلکه از 
جنس عمل و تعامل بين دانش آموز و معلم در جريان 
يادگيری با هدف بهبود آن است. شايد دليل چنين 
رخداد مهمی (که کمتر مورد توجه صاحب نظران واقع 
شده است) همان نداشتن چارچوب فکری و نظری، 
يا الگوی نظری مشخص از رويکرد ارزشيابی مستمر و 
جدی نگرفتن آن  هنگام  تدوين آيين نامه بود. به اين 
دليل به راحتی اين رويکرد در برابر رويکرد سنتی زانو 

زد و تسليم شد. 

کژتابی های ذهنی: 
چالش پيش روی گسترش ارزرشيابی کيفی توصيفی در دوره دبستانی
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ــول در نظام ارزش يابي  ــال، در جريان تح      ح
تحصيلي و استفاده از الگوی جديد با عنوان ارزشيابی 
ــی توصيفی، اين امکان وجود دارد که اين خطا  کيف
دوباره رخ دهد. يعني تصور شود که ارزش يابي کيفي 
توصيفي يعني صرفًا ابزار جمع آوري اطالعات، يعني 
پوشه  کار، فهرست وارسي يا حتي کارنامه توصيفي. 
زيرا يکی از ويژگی های مهم ارزشيابی کيفی توصيفی 
ــی به ابزارهای جمع آوری اطالعات است.  تنوع بخش
ــيار مهم و قابل توجه است اما  گرچه اين ويژگی بس
ويژگی محوری ارزشيابی کيفی توصيفی محسوب 
ــا  ويژگی  ــي  کيفی همان ــود. روِح ارزش ياب نمی ش
تکوينی بودن آن است. يعنی پويايي و رشد دهنده 
ــيابي با يادگيري  ــودن و همراهي و هم ياري ارزش ب
ــاس اين ويژگی محوری نقش معلم و  ــت. بر اس اس
دانش آموز در کالس متحول می شود. کنش متقابل 
ــوزان با همديگر  ــن معلم و دانش آموز و دانش آم بي
ــودش و والدينش به نحو مثبتی  ــوز با خ و دانش آم
ــوم بازخوردهای  ــود. اين همان مفه متحول می ش
ــوب نظری اين الگوی  ــت که در چارچ توصيفی اس
ارزشيابی مورد تأکيد قرارگرفته شده است. متأسفانه 
مالحظه می شود که به شدت نگاه ها در اين الگو به 
خطا به سوی ابزارها نشانه رفته است. هر جا نامی از 
ارزشيابی توصيفی است ابزارهای آن مطرح و نمايانده 
ــای مجری  ــدگان از کالس ه ــود. بازديدکنن می ش
مستقيم به سراغ پوشه و چک ليست ها می روند. در 
حالی که بايد ارزشيابی کيفی توصيفی را در فضا و 
جو کالس مشاهده کنند و اين کژتابی ذهنی بزرگی 
است که می تواند الگوی ارزشيابی کيفی توصيفی را 

از ثمربخشی و تأثيرگذاری مثبت دور سازد. 
ــه مربوط به  ــن کژتابی ذهنی در آيين نام ــر اي  اگ
ارزشيابی کيفی توصيفی نيز رسوخ پيدا کند به اين 
کژتابی دامن می زند. به نظر می رسد اگر سبک روش 
ــيابی مستمر از سبک گذشته متمايز  آئين نامه ارزش
ــد و به شکل کامًال جديد و متناسب با رويکرد  می ش
مستمر نوشته می شد، ارزشيابی مستمر به «امتحان 
مکرر» تحول مفهومی پيدا نمی کرد. گويی که سبک 
سنتی آئين نامه امتحانات هر چيزی را به درون خود 

می بلعد و قلب ماهيت می دهد. 
سومين کژتابی ذهنی  رايج در خصوص اين الگوی 
ــود. به تصور  ــيابی، به حذف نمره مربوط می ش ارزش
برخی با حذف نمره بساط ارزشيابی از کالس برچيده 
ــی در جريان  ــذا ديگر مراقبتی و نظارت ــود و ل می ش
يادگيری دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزان به 
ــوند. واقع امر اين است که اين  حال خود رها می ش
نتجه گيری از حذف نمره درست نيست؛ يعنی حذف 
نمره چنين تالی فاسدی ندارد. علت اين کژتابی ذهنی  
معادل ديدن «يادگرفتن» با «نمره گرفتن» است. در 
حالی که ارتباط ضروری بين اين دو يعنی نمره گرفتن 

و ياد گرفتن وجود ندارد. چه بسيار آموخته های ما که 
نمره ای به همراه نداشته و چه بسيارند نمره های خوب 

و عالی که آموخته ای پايدار  به همراه نداشته است.
ــت. باز خوردی که  نمره نوعی بازخورد کّمی اس
نشانه های يک بازخورد مفيد و رشددهنده در جريان 
يادگيری را ندارد. در الگوی ارزشيابی سنتی  نقش 
نمره اعالم مبهم  ميزان موفقيت فرد در دسترسی 
به انتظارات آموزشی است. درالگوی ارزشيابی کيفی 
توصيفی بازخوردهای توصيفی و کيفی جای خالی 
نمره را پر می نمايد. اين بازخوردها مزيت های زيادی 
ــان نيستند بلکه  بر نمره دارند که نه تنها آسيب رس
سودمند و سازنده و برانگيزاننده نيز می باشند. از آنجا 
که اين بازخوردهای جانشين به صورت فرايندی ارائه 
می شوند، فرايند ارزشيابی را چونان همسفر يادگيری 
ــذا با حذف  ــک دانش آموزان فرا می خواند. ل به کم
ــيابی مؤثرتر و مفيدتر در عرصه  ــاط ارزش نمره، بس

جريان يادگيری دانش آموزان پهن می شود. اين کار 
همچنين  موجب کاهش اضطراب  دانش آموزان  در 
رقابت برای نمره گرفتن نيز می شود. دانش آموزان به 
ــيت برای نمره گرفتن برای يادگرفتن  جای حساس

تالش می کنند.
گروهی ديگر حذف نمره را موجب کاهش انگيزش 
ــوزان می پندارند. اينان بر اين باور  يادگيری دانش آم
هستند که نمره عامل انگيزشی مؤثری برای يادگيری 
ــکوه !!! نمره،  ــدن سايه باش ــت. که با برچيده ش اس
انگيزش يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
به شدت کاهش می يابد و لذا اين مدارس و کالس ها 
با افت شديد تحصيلی روبه رو خواهند شد.  در رد اين 
نظر و اصالح اين سوء برداشت بايد گفت که مشاهدات 
حاصل از پنج سال اجرای آزمايشی اين الگو در بيش 
از ۱۵۰۰ کالس نشان داده است که با حذف نمره در 
ــود. گفتن  کالس درس افت تحصيلی  ايجاد نمی ش

اين نکته بجاست که فرهنگ نمره گرايی در کشور ما 
سابقه ديرينه ای دارد. يعنی در اين کشور فشار نهادينه 
ــر دانش آموزان وارد  ــب نمره ب و دردآوری  برای کس
ــود که خود به يک عنصر فرهنگی بدل گشته  می ش
ــش اهداف واقعی  ــت. اين جريان موجب فروکاه اس
ــی  به اهداف صوری يادگيری يعنی  يادگيری کالس
نمره گرفتن شده است. به هرحال حذف نمره از کالس 
درس  امری ميمون  ومبارک برای نظام آموزشی و به 
ويژه کودکان خواهد بود. آنان بی دغدغه نمره با ميل 
ــتباه است که فکر  درونی به يادگيری می پردازند. اش
کنيم دانش آموزان تنها از طريق انگيزنده های بيرونی 
ــد. در حالی که اينان قبل از  مانند نمره ياد می گيرن
ورود به دبستان با ذخيره خدادادی درونی يادگيری 
ــيار بهتر و بيشتر و ماندگارتر يادگرفته اند. ناديده  بس
گرفتن اين منبع انگيزشِی قوِی درونِی يادگيری در 

نظام آموزشی اشتباه بزرگی است. 
ــا کاهش اقتدار معلم  ــروه ديگر حذف نمره را ب گ
همراه می بينند. که اين نيز نوع ديگری از بدفهمی  از 
اين الگوی ارزشيابی است. اشتباه خواهد بود اگر منشأ 
اقتدار معلم دبستان را قدرت پاداش و تنبيه از طريق 
نمره بدانيم. زيرا منشأ اقتدار معلم حداقل در اين دوره 
تحصيلی با توجه به شرايط رشدی کودکان نه قدرت 
پاداش و تنبيه از طريق نمره بلکه ايجاد ارتباط عاطفی 
با دانش آموزان است که اتفاقًا در اين الگو  اين رابطه 
تشديد می شود. رابطه  و عامل اقتدار بخشی  که طفل 
ــتانی را جمعه نيز به کالس و مدرسه  گريزپای دبس
ــاند، از ديدگاه اين گروه از مخالفان اين منبع  می کش

عظيم و با برکت خدادادی، مغفول مانده است. 
ــيابی توصيفی  کژتابی ذهنی ديگر در باره ارزش
ــود. فهرست بلند  به تعدد ابزارهای آن مربوط می ش
ابزارهای مورد استفاده در اين الگوی ارزشيابی در منظر 
ناظر خارجی و افراد ناآشنا به آن اين تصور نادرست را 
ايجاد می کند که الگوی کار معلم بسيار زياد است. به 
سخن ديگر توليد و اجرای اين ابزار ها وقت زيادی از 
معلم را می گيرد و جريان ياددهی يادگيری در حاشيه 

قرار گرفته يا به آن کمتر توجه می شود.
ــرد اصلی اين الگو  ــا با توجه به رويک تعدد ابزاره
يعنی توجه به اهداف مختلف و سطوح آنها و توجه به 
جنبه های کيفی فرايند يادگيری امری ضروری است. 
ترديدی نيست کاربرد اين ابزارها مهارت و تسلط کافی 
طلب می نمايد. اولين نکته در خصوص تعدد ابزارها 
ــتفاده همزمان  ــت که تعدد ابزار به معنی اس اين اس
ــت. بلکه به معنی کاربرد متناسب با اهداف  آنها نيس
و محتوای مورد تدريس است. نمی توان انتظار داشت 
که مجموعه ابزارها پيوسته مورد استفاده قرار گيرد. 
ابزارهای ارزشيابی کيفی توصيفی شبيه جعبه ابزاری 
است که متخصص متناسب با وسيله مورد نظر  ابزار 

متناسب را استفاده می کند. 
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صورتي، رنگي زنانه وآرامش بخش 
است. رنگ صورتي مهرباني 
و انسانيت را مطرح می کند. 
کفش های خانگي راحتي و زندگي 
خانوادگي را مطرح می کند. 
بنابراين، سبك مربوط به كفش 
خانگي صورتي رنگ الزاماً با 
احساسات انساني( مراقبت، 
دلسوزي و مهرورزي) سروكار دارد

نکته ديگر اين که برخی ابزارهای مورد استفاده در 
اين الگوی ارزشيابی، خود به مثابه فعاليت يادگيری 
ــی، خودسنجی،  ــوند. تکاليف درس محسوب می ش
هم سال سنجی، آزمون های عملکردی و مانند اينها 
دارای دو رويه يادگيری و ارزشيابی هستند. اين ابزارها 
ــوان موقعيت های  ــان می دهد که به راحتی می ت نش

ارزشيابی و يادگيری را به هم تبديل نمود.   
ــی مانع بزرگی  ــور کلی اين کژتابی های ذهن به ط
ــيابی کيفی  ــترش الگوی ارزرش ــتقرا و گس برای اس
ــوب می شود که بايد سياست گذاران و  توصيفی محس
تصميم گيرندگان با روش های متنوع به تشريح و تبيين 
ــعه و  ــاد و اجزای طرح اقدام کنند و از توس دقيق ابع
شکل گيری سوء برداشت ها جلوگيری به عمل آورند. 
ــالوه بر کارگزاران نظام  ــتا بايد ع بی ترديد در اين راس
ــتانی تمامی افراد ذی نفع مانند  ــی دوره دبس آموزش
خانواده ها، گروه ها و اقشار مختلف جامعه مورد عنايت 
ــه اين کار نيازمند همدلی و همراهی  قرار گيرند. البت
همه نهادهای تأثيرگذار خواهد بود. به سخن ديگر يک 
عزم ملی را طلب می نمايد که جايگاه رسانه ها به ويژه 
رسانه ملی در اين فقره بسيار با ارزش و حساس است.

پی نوشت ها:
۱ - به رغم طرفداران اين شيوه، رشد دانش آموز به 
صورت طبيعي در ابعاد اجتماعي عاطفي و جسماني 
ــرفت  ــد و نبايد تنها به مالك صرف پيش رخ مي ده
ــي توجه داشت و كودك را وادار به تكرار پايه  آموزش
نمود. تكرار پايه اي كه براساس تحقيقات انجام شده 
تأثيري در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نداشته و 
حتي آثار منفي و مخربي هم به همراه دارد ضرورتي 

ندارد.
ــورهاي جهان ( در  ــيوه در بسياري از كش اين ش
ــور ما هم در دهه  ــود. در كش پنج قاره ) انجام مي ش
ــال در سه  ــي براي مدت سه س سي هجري شمس
ــد. اين طرح  ــوم ابتدايي اجرا ش پايه اول و دوم و س
ــال و وزارت دکتر  ــر اقب ــت وزيري دکت زمان نخس
محمود مهران تحت تأثير پيشنهاد امريکا براي ايجاد 
اصالحات در کشورهاي اقماري خود در کشور مطرح 
شد. ارتقای خود به خود در آن سال ها مورد استقبال 
برخي کشورها از جمله آمريکا بود. طرح فوق بدون 
مطالعه و ايجاد بسترهاي مناسب و تنها از طريق يک 
ــد. روشن است که چنين  ــنامه ابالغ و اجرا ش بخش
ــاعه براي طرح هاي نوآورانه اي مثل ارتقای  شيوه اش
ــود به خود که الزامات ويژه اي را مي طلبد، نه تنها  خ
موفقيت آميز نيست بلکه به ايجاد بدبيني نوآوري و 
همچنين عوارض نامطلوب ديگر منجر مي شود. به 
همين سبب با تغيير دولت يعني برکناري دکتر اقبال 
طرح فوق در شوراي عالي آموزش وپرورش ( شوراي 
ــرايط به وضع سابق برگشت  عالي فرهنگ) لغو و ش

داده شد. 

 دكتر احد نويدي/ عضو هيأت علمي پژوهشكده 
تعليم وتربيت

مراقبت از ديگران كه در 
بسياري از اديان آسماني و 
مذاهب اخالقي، به ويژه دين 
ــالم، مورد تأكيد  مبين اس
قرار گرفته است، از نيازهاي 
زندگي اجتماعي بشر به شمار مي رود. در عصر حاضر 
نيز در قالب تدابير و توصيه هاي بهداشتي، بر مراقبت 
ــود. اما هنوز ماهيت مراقبت از ديگران  تأكيد می ش
ــن نيست. اخيراً كتابي  ــياري از مردم روش براي بس
ــتمان رسيده  ــش كفش عمل» به  دس با عنوان«ش
ــنده آن همان نويسنده كتاب«شش كاله  كه نويس
تفكر» است. در اين كتاب، نويسنده از انواع كفش ها 
به عنوان نماد اعمال استفاده كرده تا فهم مطلب را 
آسان تر سازد. نگارنده اين سطور كتاب ياد شده را به 
همراه جمعی از همکاران ترجمه كرده است. بخشي 
از اين كتاب كه به مراقبت از ديگران مربوط است، در 

اين جا ارائه می شود.
 اين موضوع به مناسبت وقايع اخير در كشور ما 
انتخاب شده است. مخاطب اصلي اين مقاله بسياري 
از مسئوالن هستند كه با مردم و ملت خود سروكار 
دارند و به قول رهبران جامعه، نياز دارند مراقب اعمال 
ــف هم نوعان و  ــداي ناكرده عواط ــند تا خ خود باش
هم وطننان خود را جريحه دار نكنند. اكنون در فصل 
ــم كه اغلب نوجوانان  ــتان قرار داريم و مي داني تابس
ــوز در بحث هاي مربوط به انتخابات درگير  دانش آم
شده و ذهنشان فعال شده است. بنابراين، شايسته 
است ما به عنوان مربيان از اين فرصت استفاده كرده 
و متناسب با حساسيت ايجاد شده مداخالت تربيتي 
را مديريت كنيم تا انشاءاهللا درجهت ارتقاي اخالق در 

جامعه گامي مؤثر برداريم. 
کفش های خانگي صورتي رنگ به عنوان نماد 

مراقبت از ديگران
« با دقت و ظرافت رفتار كنيد. اين ها كفش هاي 
خانگي صورتي رنگ۱ است. تصور كنيد كه با اعضاي 

خانواده خودتان سر و كار داريد.»
ــت كه از  ــز وخيلي وفاداري اس ــوي عزي « او بان
مدت ها پيش با ما زندگي می کند. اما در اين موقعيت 
ــتند كه نياز به مراقبت دارند.  افراد ديگري نيز هس
كفش هاي خانگي صورتي رنگ خود را بپوشيد و با 

موقعيت كنار بياييد.»
ــياري از افراد ناراحت  ــيم، بس « اگر مراقب نباش

ــد. بنابراين، ترجيح مي دهيم كفش هاي  خواهند ش
خانگي صورتي رنگ خود را بپوشيم وبه طور ظريف 
ــنجيده عمل كنيم، كل برنامه  رفتار كنيم. اگر نس

خراب می شود.»
ــيد كه براي حل هرمسئله اي  «توجه داشته باش
نمي توان از عضالت و زور بازو استفاده كرد. مي دانيم 
كه شما مي توانيد عضالت ارادي خود را اداره كنيد.

آيا مي توانيد كفش هاي خانگي صورتي رنگ خود را 
نيز اداره كنيد؟»

رنگ صورتي يك رنگ گرم است و در عرف يك 
رنگ زنانه محسوب می شود: آبي براي پسر و صورتي 
ــئول مراقبت  ــات مس براي دختر. برخي از مؤسس
ــت، براي نگهداري آن دسته از بيماراني كه  بهداش
مضطرب و خشن هستند، اتاق هايي به رنگ صورتي 
ــلي و آرامش آن ها  فراهم كرده اند تا اين رنگ به تس
ــبك صورتي،  كمك كند. بنابراين، انجام عمل به س
ــات انساني، نظير  ــتلزم همراه داشتن احساس مس
احساس همدلي، همدردي و شفقت است. مراقبت 
افراد بشر از يكديگر اساس خانواده است. مراقبت افراد 
بشر ازهمديگر شاخص اجتماع موفق است. مراقبت 

از همديگر پايه تمدن بشري است۲. 
«عمل به سبك كفش هاي خانگي صورتي رنگ»۳ 

حاوي ارزش هاي مراقبت بشر از همديگر است.
ــا  ــي» ي ــاي صورت ــتفاده ازمفاهيم«كفش ه اس
«چكمه هاي صورتي» كمي نامعقول و مضحك به 
نظر مي رسد و تصويرسازي آن ها دشوار است. كفش 
خانگي، راحتي را تداعي می کند و با رنگ صورتي و 
ــبك عمل مربوط به آن سازگار است. انجام عمل  س
پرخاشگرانه با دمپايي مخملي صورتي رنگ، ناسازگار 

است.
بنابراين، ما از رنگ و طبيعت كفش خانگي، چيزي 

مراقبت از ديگران
فضيلت اخالقي و نياز امروز ما
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را درمي يابيم كه همان عمل به سبك خاصي (سبك 
کفش های خانگي صورتي رنگ) است.

ــي رنگ، همة  ــبك کفش های خانگي صورت س
اعمال مربوط به احساسات انسان و مراقبت انساني 
را دربرمي گيرد. نيروي انتظامي اغلب با موقعيت هايي 
ــروكار دارد كه در آن ها نقش اين نيرو حفاظت از  س
نظم و مقررات است، اما موقعيت هايي هم وجود دارد 
كه در آن ها نيروي انتظامي نقش مراقبت را به عهده 
ــان جرايم، كنترل اختالفات  دارد(مراقبت از قرباني
خانوادگي و سروكار داشتن با آسيب ديدگان رواني).

حرفه هاي پزشكي و پرستاري، اساسًا تخصص هايی 
ــس مخملي دارند.  ــتند كه رنگ صورتي و جن هس
ــوژي جهت گيري  ــرفت تكنول ــود اين، پيش با وج
متخصصان بهداشت و درمان را از تأكيد بر«مراقبت» 
به تأكيد بر«فهم علمي»، به طور فزاينده تغيير داده 
ــت. شما ممكن است فهم زيادي از يك بيماري  اس
داشته باشيد، اما مراقبت زيادي از بيمار نكنيد. برخي 
ــای خانگي صورتي  ــبك کفش ه از موقعيت ها با س
رنگ به طور كامل سازگارند و در عين حال با سبك 
نارنجي همخواني دارند، ولي بسياري از موقعيت ها 
تنها برخي از جنبه هاي سبك دمپايي صورتي رنگ 
را اقتضا مي كنند. در اينجا، سبك عمل غالبًا تركيبي 
ــبك هاي عمل ( براي مثال، يكي  ــت از سايرس اس
سبك دمپايي صورتي رنگ و ديگري سبك چكمة 

نارنجي ساق بلند).
درهر موقعيتي كه با مردم سروكار داريم، عنصري 
از سبك کفش های خانگي صورتي رنگ وجود دارد، 
ــا اين وضع الزامًا درهرموردي صراحت ندارد. تنها  ام
درجايي كه الزم است برعنصري ازمراقبت ويژه تأكيد 
شود، سبك دمپايي صورتي رنگ استنباط می شود. 

کفش های خانگي صورتي رنگ( مراقبت) 
چيست؟

آيا مراقبت از جنس همدلي، شفقت و فهم است 
يا اعمالي كه با اين احساسات همراه است؟ بعضي از 
افراد ممكن است در زمينه ادراك و تجربه احساسات 
ــند، اما براي انجام اعمال  عملكرد خوبي داشته باش
ــما ممكن است در مقابل  ــته باشند. ش ْعرضه نداش
ــف بخوريد وگريه كنيد،  درد و رنج فرد ديگري تأس
ــوس خوردن الزامًا براي آن فرد  ــتن و افس اما گريس
ــلي بخش نخواهد بود. اگرچه احساس[همدلي  تس

ــت، اما ارزش آن به اندازه  ــوزي] ارزشمند اس ودلس
مراقبت فعال نيست. عمل به سبك کفش های خانگي 
صورتي رنگ، تنها به معني حساس بودن و داشتن 
احساسات مناسب نيست، بلكه مستلزم اقدام عملي 
است. البته، مراقبت بدون داشتن احساسات پيش نياز 
آن دشوار است، اما احساس به تنهايي كافي نيست. 
ــان مي دهند  در واقع، نمونه هايي وجود دارد كه نش
فرد ممكن است از داشتن احساس ِصرف لذت ببرد 
و احساس موجب نوعي خودنوازي۴ بشود و در نتيجه 

نيرويي براي ياري رساني به ديگران باقي نماند.
ــترين اهميت را دارد برانگيخته شدن  آنچه بيش
ــوزي نيست، بلكه  ــات واقعي همدلي ودلس احساس
ــته از آن  ــد جدي براي مراقبت و اعمال برخاس قص
تصميم بسيار مهم است. اگر شما تصويري غم انگيز 
از يك كودك گرسنه را ببينيد ممكن است احساس 
ناراحتي كنيد، براي بروز رفتار مراقبت، داشتن فهم 
ــي و آگاهي نسبت به طبيعت بشر  از علم روانشناس
ضرورت ندارد. كودكان و افراد بيسواد، به همان اندازه 
و شايد بيشتر از فارغ التحصيالن رشته روانشناسي 
به انجام اعمال مراقبت تمايل نشان مي دهند. براي 
مثال، ممكن است كودك خردسالي براي يك حيوان 
آسيب ديده تأسف بخورد و با تمام توان از آن مراقبت 
كند، اما ممكن است دانش و فهم روانشناختي ناچيز 
ــًا به جنبه  ــد. مراقبت از ديگران عمدت ــته باش داش
هيجاني انسان مربوط مي شود و با هوش بهر و توانش 

عقالني انسان كمتر ارتباط دارد. 
عمل به سـبك کفش های خانگـي صورتي رنگ، 

ممكن است به دو شكل انجام شود:
ــبك عمل مورد بحث، به عنوان عنصري  الف)س
از مراقبت وهمدردي انساني، به ساير اعمال افزوده 
می شود. اين سبك عمل مي تواند جنبه هاي انساني 
موقعيت را به افراد يادآوري كند. به ويژه براي شخصي 
كه خشن تر است، الزم است اهميت عمل به سبك 
کفش های خانگي صورتي رنگ به او گوشزد شود تا 
درصحنه عمل سبك کفش های خانگي صورتي رنگ 

اعمال ديگر را تعديل كند.
ب)عمل به سبك کفش های خانگي صورتي رنگ 
به عنوان فعاليت اصلي در بسياري از موقعيتها به كار 
مي رود. تسلي دادن به قربانيان يك حادثه می تواند 
ــد. وقتي  ــبك عمل باش ــه اي واقعي از اين س نمون
ــتري خشمگين  با نيروي كار ناخوش يا با يك مش
ــيد يا بخواهيد در اختالف هاي  ــروكار داشته باش س
خانوادگي مداخله كنيد، ماهيت مداخله در اين گونه 
موقعيت ها به سبك کفش های خانگي صورتي رنگ 
مربوط می شود. عنصر مراقبت می تواند اعمال ديگر 
را تعديل كند يا هدف اصلي از عمل همان مراقبت 
باشد. اقدام هاي مربوط به مراقبت براي عملي كردن 
مراقبت و ياري رساني طراحي و اجرا مي شوند. البته، 

در موقعيت هاي واقعي طبيعت مراقبت ممكن است 
تغيير كند. اما در هرحال، مبناي تمايل به شنيدن 

فريادهاي ياري طلبي را مراقبت تشكيل مي دهد.
کفش های خانگي صورتي رنگ: تربيت افراد براي 

مراقبت از ديگران
ــت دارند.  ــان ها اهمي ــت كه انس بايد توجه داش
ــال گذشته شاغالن بخش تجارت۶  درطول چند س
ــان ها اهميت دارند. مستخدمان  آموخته اند كه انس
داراي انگيزش باال به عنصري كليدي براي موفقيت 
بخش كسب وكار تبديل شده اند. بخش هاي توسعه 
منابع انساني در گذشته از منزلت پاييني برخوردار 
ــون از لحاظ پايگاه با  ــد. اما اين بخش هم اكن بودن
بخش هاي پژوهش، توليد و ساير بخش هاي مشابه 
ــاغالن بخش هاي توليد  ــود. ش هم تراز تلقي می ش
ــه«در اولويت  ــعارهاي مربوط ب ــات همه ش و خدم
قراردادن انسان ها» را ارتقا مي دهند. مديران خطوط 
هوايي كشورهاي اسكانديناوي، آموزش كاركنان خود 
را با شعار«مشتريان مزد خدمات شما را در پايان كار 
پرداخت خواهند كرد» شروع مي كنند. تام ِپترز۷خود 
تحت عنوان«درجستجوي برتري»۸بر اهميت آدم ها 
تأكيد كرد، و حتي بسياري ازشركت هاي ممتازي كه 
در اين كتاب معرفي شده بود، بعداً ورشكست شدند و 
تمركز بر اهميت منابع انساني را توجيه كردند. انديشة 
ــتن آدم ها به همة بخش هاي اشتغال۹  اولويت داش
سرايت كرد و حتي تأثيرگذاري آن درخدمات دولتي 
ــت. امروزه برنامه هاي رسمي متنوعي  آغاز شده اس
ــتري و نيز  ــود دارد كه در آن ها برمراقبت ازمش وج
مراقبت از افراد در داخل سازمان تأكيد دارند. بديهي 
به نظرمي رسدكه وقتي افراد انگيزش بااليي داشته و 
به كار خود عالقه مند باشند، عملكرد بهتري خواهند 

داشت.
اگر افراد تصاويري ببينند كه خدمات ضعيف به 
مشتريان را نمايش مي دهند، نگرش آنان بيشتر تغيير 
می کند. وقتي كه ضعف هاي ارائه خدمات برجسته 
شده و مورد تمسخر قراربگيرد۱۰، مشاهده كننده ها 
براي اجتناب از آن رفتار مصمم می شوند. زيرا، هيچ 
كس دوست ندارد در چشم مردم به عنوان يك فرد 

بي تعهد و غيرحساس ديده شود.
ــه بيانش  ــي را می دهد ك ــت همان معناي مراقب
می کند. ايما و اشاره هاي كوچك ممكن است بسيار 
مهم باشند. آن ها نشان می دهند كه زندگي برخي 
ــاز دارد و برخي افراد به مراقبت  افراد به مراقبت ني
مي پردازند. صدا كردن افراد با نامشان، يادآوري كردن  
ــان چيست، ارائه  به آن ها كه وجود دارند و عاليق ش
ــنيدن مشكالت  ــتياق به ش كمك هاي كوچك، اش
ديگران،كنجكاوي و حساس بودن نسبت به مشكالت 
خانوادگي برخي افراد، راه هايي هستند كه به مردم 
نشان می دهند آن ها براي شما اهميت دارند. اگر شما 

شما نمي توانيد به افراد سفارش 
دهيد احساس مراقبت كنند، اما 
شما مي توانيد از آن ها بخواهيد 
مراقبت را به عمل آورند
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آنچه بيشترين اهميت را دارد 
برانگيخته شدن احساسات واقعي 
همدلي ودلسوزي نيست، بلكه 
قصد جدي براي مراقبت و اعمال 
برخاسته از آن تصميم
 بسيار مهم است

ــبك كفش مخملي  نبود، آنگاه موفقيت عمل به س
صورتي رنگ به كيفيت احساس افراد در آن لحظه 
ــد و آن حاصلي بيش از التماس براي  وابسته مي ش

مراقبت در برنمي داشت.
ــبك كفش صورتي  در واقع، حتي اگر عمل به س
رنگ، تقريبًا به  صورت يكنواخت و ماشيني هم انجام 

شود، ارزشمند خواهد بود.
تعامـل سـبك كفـش خانگـي صورتي رنـگ با 

سايرسبك هاي عمل
ــخص جواني كه به دوستان   شما شايد براي ش
ناباب پيوسته و به سوي بزه كشيده می شود، تأسف 
بخوريد. اين احساس تا چه اندازه در اقدامي كه الزم 
ــت در بارة جرم انجام شود، دخالت دارد؟ جواب  اس
ــت كه آن احساس به  طور مستقيم در اقدام  اين اس
دخالت نمی کند. ممكن است ضمن احساس دلسوزي 
براي شخص، الزامات قانوني انجام شود. با وجود اين، 
اگر تنها نان آور۱۱ خانواده بازداشت شود، آنگاه ممكن 
است به خانواده او از طريق بهزيستي و ساير نظام هاي 
ــود. به عبارات ديگر، عمل كفش  حمايتي كمك ش
خانگي صورتي رنگ از اعمال ديگر حمايت می کند، 

اما معموًال با آن اعمال تضاد ندارد.
برخي اوقات، احساسات مربوط به كفش خانگي 
ــت با امور رسمي و خشك  صورتي رنگ ممكن اس
مربوط به كفش نظامي تضاد داشته باشد. در چنين 
مواقعي الزم است روشن شود كه چه نيازي به رعايت 
ــبك عمل  ــررات وجود دارد. گاهي، به ويژه درس مق
ــت مالحظات  ــوط به كفش قهوه اي، ممكن اس مرب
مربوط به كفش خانگي صورتي رنگ، بر مالحظات 
ــد، زيرا آن ها بخش اصلي موقعيت را  ديگر غلبه كن
ــي۱۲ و انعطاف پذيري  ــكيل می دهند. عمل گراي تش
ــبك عمل مربوط به كفش كتاني قهوه اي رنگ  س
ــوط به كفش خانگي صورتي  معموًال به عوامل مرب

رنگ حساس خواهد بود.
ــود با رعايت  در مجموع، اموري كه بايد انجام ش
ــود. اين همان نفوذ  ــاني انجام می ش مالحظات انس
ــا آن چه قبًال  ــت و ب كفش خانگي صورتي رنگ اس
دربارة اين سبك (به عنوان تعديل كنندة ساير اعمال 
ــتگاه اوليه عمل) گفته  جاري يا خود به عنوان خاس
شد، سازگار است. گاهي هدف اصلي مراقبت انساني 
است كه در آن صورت، اعمال به طور اختصاصي براي 
ــوند و اولويت همانا مراقبت  آن هدف انتخاب می ش
بشردوستانه است. همان طور، اولويت در سبك عمل 
مربوط به كفش نارنجي كاهش احتمال خطر است.

موقعيت هاي استفاده از سبك عمل مربوط به كفش 
خانگي صورتي رنگ

ــه مادري خبر  ــي مي خواهد ب « فرض كنيدكس
بدهد كه پسر دوم او در راه قاچاق مواد مخدر كشته 
شده است. شما ممكن است احساس كنيد آن مرد 

سزاوار مرگ بوده، اما مادرش سزاوار شنيدن اين خبر 
ــت. اين احساس از جنس واقعي كفش  بد نبوده اس
ــما عمل خود را به  ــت. ش خانگي صورتي رنگ اس

بهترين شكل انجام دهيد.»
ــدارد. اعضاي خانواده اش  « او جايي براي رفتن ن
ــده، او را از خانه  زماني كه دريافتند به ايدز مبتال ش
بيرون انداختند. ببينيد با پوشيدن کفش های خانگي 
ــراي او انجام  ــه كاري مي توانيد ب ــي رنگ چ صورت

دهيد.»
ــه در اين معامله ضرركرده اند  « دربارة افرادي ك
چطور؟ آيا ما احساس خاصي در بارة آن ها خواهيم 
ــت؟ در باره انجام برخي اعمال مربوط به كفش  داش

خانگي چطور؟ آيا انجام آن ممكن است؟»
ــود، اما آن ها  «به مردم اطالعات غلط داده می ش
ــمي از اين درخت  ــش مواد س ــًا دربارة پخ حقيقت
شيميايي نگران هستند. آن ها تنها به اطالعات بهتر 
نياز ندارند بلكه به فهم حاكي از سبك كفش خانگي 

صورتي رنگ نياز دارند.»
ــوط به كفش  ــي اوقات همة فعاليت مرب « برخ
خانگي درگوش دادن خالصه می شود. گوش دادن 

بخش عمده اي از مراقبت را تشكيل می دهد.»
«ما مجبوريم تعداد نيروي كار را كاهش بدهيم. 
ــان نخواهد بود. اين كار به كاربرد سبك  اين كار آس
ــش خانگي صورتي  ــوط به كفش نارنجي و كف مرب

نيازمند است. راه ديگري وجود ندارد.»
كفش خانگي صورتي رنگ و اَهريمن ها

 برخي از افراد رفتارهاي غيرانساني انجام مي دهند. 
ــاري در زمان حاكميت حزب  اردوگاه هاي كار اجب
ــن اين قبيل رفتارهاي  نازي آلمان نمونه هاي روش
ــتند. با وجود اين، به نظرمي رسد  ــاني هس غيرانس
حتي نگهبان هاي بي رحم نسبت به اعضاي خانواده 
يا حيوانات دست آموز خود دلسوزي نشان می دهند. 
ــراد ديگر خطي دور  ــا تصور مي كنند برخي اف آن ه
ــيده اندكه مانع مراقبت آن ها  انسان هاي واقعي كش
ــان ها،  ــود؛ بيرون از آن خط دشمن(غيرانس می ش
ــزاوار هيچ مالحظه اي  ــات و مخلوقاتي كه س حيوان
نيستند) تلقي می شود. اين يك شكل وحشيانه رفتار، 
به ويژه، در مقابل نگرش است. ژاپني ها در اردوگاه ها 

از كسي مراقبت مي كنيد، عمًال نشان می دهيد كه 
آن شخص براي شما ارزشمند است. گاهي اين نوع 
ــت به طور افراطي انجام شوند و  رفتارها ممكن اس
ساختگي به نظرآيند، اما در بسياري از موارد، استفاده 

نامطلوب از يك روش، آن را بي اعتبار نمي سازد.
ــبك هاي اعمال، برچسب زدن به  همانند سايرس
يك موقعيت با يك فرايند ساده، نظير عمل به سبك 
كفش خانگي صورتي رنگ، چهارچوب خاصي براي 
ــه در آن موقعيت، عمل  ــه وجود مي آورد ك عمل ب
معنايي خاص پيدا می کند. ادراك خيلي مهم است: 
ــبك نارنجي، به شما  در يك موقعيت مربوط به س
هشدار داده می شود كه خطري وجود دارد؛ درحالي 
ــبك صورتي رنگ،  كه دريك موقعيت مربوط به س
ــاني موقعيت برجسته شده و به شما  جنبه هاي انس
ــود تا از ديگران مراقبت كنيد.  ــدار داده می ش هش
ــراد به هنگام نيازفوري به وجود آن ها براي ايفاي  اف
ــي خوب عمل مي كنند. اما، قواعد بازي  نقش  خيل
بايد به روشني تعريف شود. اين همان چيزي است 
كه برچسب شش كفش عمل آن را انجام می دهد. 
اين به معناي انجام رفتار ساختگي يا رياكاري نيست 
بلكه يادآورندة طبيعت موقعيت و اعمال مقتضي آن 
ــب زدن توصيف ملموسي از گويش يا  است. برچس
فهم موقعيت به دست می دهد. چندان ساده نيست 
ــود کفش های عمل چه كاربردي دارند،  كه گفته ش
ــت. در واقع،  اما نوعي بيان پيام كوتاه به خودتان اس
ــب زدن مزيتي دارد.  ساختگي بودن راهبرد برچس
زيرا به روشني در ذهن مجسم می شود: وقتي گفته 
ــبك عمل صورتي رنگ استفاده كن!»،  شود:«از س
بياني نيرومندتر از اين است كه گفته شود« دلسوز 

و مهربان باش!».
 سطوح مراقبت

مراقبت سطوح مختلفي می تواند داشته باشد:
الف) قصد و نيت: ميل به مراقبت.
ب) احساس: همدلي، همدردي.

ــاهده حاكي از  ــل مش ــال قاب ــركات: اعم ج) ح
مراقبت.

د) عمل: كمك و مراقبت واقعي.
ــطح دوم مراقبت)، در  برانگيختن احساسات(س
صورتي كه به طورخودكار برانگيخته نشوند، دشوار 
است، اما همان طوري كه بسياري از مذاهب دريافته اند 
تجربة هيجان ها هميشه ضروري نيست. اعمال افراد 
ممكن است نتيجة مستقيم نيات آنان باشند. قصد و 
نيت براي مراقبت، حتي در غياب احساس نيرومند 
مراقبت، ممكن است اعمال مراقبت يا رفتار متناسب 
با كفش خانگي صورتي رنگ توليد كند. اين يك فهم 
بسيار مهم است، زيرا شما نمي توانيد به افراد سفارش 
ــاس مراقبت كنند، اما شما مي توانيد از  دهيد احس
ــا بخواهيد مراقبت را به عمل آورند. اگر چنين  آن ه
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ــيانه داشتند. زيرا، بر اين باور  با زندانيان رفتار وحش
ــريف زنداني نمی شوند و با  بودند كه انسان هاي ش
ــتة رفتار  اين تعريف، زندانيان محترم نبوده و شايس
محترمانه نيستند. درحالي كه بسياري از مذاهب بر 

انسانيت مشترك ما تأكيدكرده اند.
 سبك مربوط به كفش خانگي اين خطوط و موانع 
را از بين مي برد تا اين فهم حاصل شود كه هر انساني 
شايستة مراقبت انساني است. اين امرچندان آسان 
نيست، به ويژه اگر شما انتظار رعايت برابري در توجه 
ــيد. بخش تجارت تالش می کند ادراك  داشته باش
ــعار رايج: «او عضوي از جامعه  ــاغل را از ش افراد ش
ــت كه بايد آن چه شما ارائه می دهيد بپذيرد» را  اس
به شعار«او مشتريي است كه واقعًا دستمزد شما را 

پرداخت می کند.»
ــت. رنگ  صورتي، رنگي زنانه وآرامش بخش اس
ــرح می کند.  ــانيت را مط ــي مهرباني و انس صورت
ــي و زندگي خانوادگي را  کفش های خانگي راحت
ــبك مربوط به كفش  مطرح می کند. بنابراين، س
ــاني(  ــات انس خانگي صورتي رنگ الزامًا با احساس
ــروكار دارد.  ــرورزي) س ــوزي و مه مراقبت، دلس
ــات همراه مراقبت است، اما اعمال بيانگر  احساس
مراقبت هستند. حتي در غياب احساسات، اعمال 
بايد انجام شوند. گاهي اوقات سبك عمل مربوط به 
كفش خانگي صورتي رنگ، به عنوان فراهم كننده 
كمك ومراقبت، هدف اصلي محسوب می شود. ولي 
ــي رنگ اعمال  ــبك عمل صورت بعضي وقت ها، س
ــاني و  ــرده و به آن ها رنگ انس ــر را تعديل ك ديگ
مراقبت می دهد. سبك عمل صورتي رنگ همواره 
يادآوري می کند كه انسان ها اهميت دارند. سبك 
عمل مربوط به كفش صورتي رنگ براي هر كسي 

كاربرد دارد.
پی نوشت ها:

1.pink slipper 
۲- بني آدم اعضاي يكديگرند

 كه در آفرينش زيك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار(م)
3.pink action mode. 
4.self-indulgence 
5.Oxfam(Oxford Committee for 

famine Relief)
6.bussiness
7.Tom Peters 
8.In Search of Excellence 
9.business 
10.Highlighted and caricatured 
11.sole bread winner 
12.pragmatism 

احمد رمضاني واسوكاليي/ كارشناس پژوهشي 
ــات  مطالع پژوهشــگاه 

آموزش و پرورش
ــر  زبان محور زندگي بش
ــان ها براي ابراز  ــت .انس اس
ــبت  نس خود  ــات  احساس
ــران از زبان كمك  ــه ديگ ب
مي گيرند؛ بسياري از كارهاي روزمرة ما به نحوي 
ــتفاده از زبان ارتباط پيدا مي كند؛ زبان در  با اس
ــعر، نمايش نامه و ...  آفرينش هاي ادبي مانند ش
نقش كليدي دارد. در گپ هاي دوستانه نيز از زبان 
استفاده مي كنيم. برنامه ريزي براي آينده و به ياد 
آوردن خاطرات، تجربيات، و عقايد بدون استفاده 
ــت. زبان بهترين وسيله اي  از زبان غيرممكن اس
ــخص مي تواند با استفادة از آن خود  است كه ش
ــلط بر  ــه گروه هاي مختلف معرفي كند. تس را ب
ــغلي خوب، دست يابي  زبان مي تواند در يافتن ش
ــر، پررنگ كردن فعاليت ها  به مدارج علمي باالت
براي بهبود وضعيت كشور، مسافرت به كشورهاي 
ــدن اُفق هاي فرهنگي و ادبي جديد،  ديگر، باز ش
ــي راهگشا  ابراز افكار و اعتقادات مذهبي و سياس
ــزايي در زندگي، هويت، و  ــد. زبان تأثير بس باش
آيندة شغلي افراد دارد. امروزه تعداد افراد دو زبانه 
ــتر از افرادي است كه به يك زبان  به مراتب بيش
صحبت مي كنند و پرداختن به يادگيري و آموزش 
زبان دوم امري ضروري است. به  رغم نوظهور بودن 
اين گرايش، پژوهش در زمينة يادگيري زبان دوم 
توانسته است در ساير زمينه ها نيز تأثيرگذار باشد. 
ــياري از معلمان زبان  ــة جالبي كه توجه بس نكت
ــت، موضوع يادگيري  ــه خود جلب كرده اس را ب
ــوزش زبان دوم نيز به  ــت كه در آم زبان دوم اس
ــتر معلمان زبان در  مراتب تأثيرگذار است. بيش
ــان دوم  اطالعاتي دارند و بر  ــة يادگيري زب زمين
اين باورند كه مغز دانش آموز مرجع دريافت كننده 
ــكل دهندة اطالعات است. بي شك آگاهي از  و ش
اهداف و انگيزه هاي زبان آموزان، نحوة ذخيره سازي 
و يادگيري زبان دوم مي تواند مكمل خوبي براي 
ــد. پژوهش در  مهارت ها و آگاهي هاي معلم باش
زمينة يادگيري زبان دوم نقش خارق العاده اي در 
آموزش زبان دارد. با توجه به اين كه معلِم آگاه از 
اساس و پايه هاي يادگيري زبان در انتخاب روش 

تدريس مناسب، ساخت وسايل آموزشي، و طراحي 
و اجراي فنون تدريس با دانش آموز هم آيي بيشتري 
ــته  ــر مي تواند بر كالس درس احاطه داش دارد، بهت
ــد. آگاهي از رابطة يادگيري زبان دوم و آموزش  باش
ــان فرهنگ خوبي پديد مي آورد تا معلم بتواند در  زب
امر آموزش در آينده موفق تر عمل كند. پژوهش در 
زمينة آموزش و يادگيري زبان دوم مختص به زبان 
انگليسي نيست و ساير زبان ها نيز بايد مورد بررسي و 

پژوهش قرار گيرند. 
براي روشن تر شدن تعامل بين پژوهش در زمينة 
يادگيري زبان دوم و آموزش زبان توجه به مسائل زير 

ضروري است:
۱- درك نقش دانش آموزان در يادگيري 

۲- درك نقش و كاركرد روش ها و فنون تدريس 
در يادگيري 

۳- درك اهداف كلي آموزش زبان.
درك نقش دانش آموزان در يادگيري

ــبت يادگيري  ــه نس ــم ب ــت معل ــزان موفقي مي
ــتگي دارد. به عبارت ديگر، آموزش  دانش آموزان بس
موقعي معنا پيدا مي كند كه موجب يادگيري شود. 
ــاداب و  ــرگرم كننده، ش معلمي كه تنها فضايي س
ــي در ميزان  منظم را در كالس ايجاد مي كند، نقش
ــا و دانش  ــوزان ندارد. آموخته ه ــري دانش آم يادگي
ــزايي در يادگيري زبان دوم  زبان آموز نيز تأثير به س
دارد. انگيزة زبان آموز نيز در ميزان يادگيري زبان دوم 
ــت. بعضي از افراد يادگيري زبان دوم را  تأثيرگذار اس
وسيله اي براي گسترش حوزة فعاليت شان مي دانند 
ــراي از بين  ــر آن را تهديدي جدي ب ــده اي ديگ و ع
ــان به حساب مي آورند. مسلمًا ميزان  بردن هويت ش
ــتن انگيزه هاي  يادگيري اين دو گروه به خاطر داش
متفاوت فرق مي كند. شيوه و نحوة يادگيري افراد نيز 
مهم است، مثًال  دانش آموزاني كه دريافت جان كالم 
را بر به خاطر آوردن تك تك كلمات ترجيح مي دهند، 
ميزان يادگيري شان باالتر است. همچنين با توجه به 
ــيوه هاي يادگيري  اختالف ذاتي دانش آموزان در ش
مي توان نتيجه گرفت كه به كار بردن يك شيوه و فن 
خاص براي آموزش همة دانش آموزان مفيد نيست. 
ــة زبان آموزان فراگيري يك زبان  از آن جايي كه هم
را تجربه كرده اند، در برخورد با زبان دوم از تجربيات، 
ــتفاده  ــاي قبلي خود نيز اس ــتعدادها و زمينه ه اس
مي كنند. دانش آموزان به دليل داشتن مراحل فكري 

يادگيري زبان دوم و آموزش زبان۱
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ــاني از زبان در ذهن خود دارند.  مشترك تلقي يكس
پژوهش ها نشان داده اند كه دانش آموزان با هوش نيز 
در به ياد آوردن يك شماره تلفن يا مطالب يك مقاله 
در زبان اول نسبت به زبان دوم سريع تر و بهتر عمل 
مي كنند. هم چنين دانش آموزاني كه به ظاهر در يك 
ــتند، بازخورد هاي متفاوتي را در  سطح و درجه هس
برابر يك شيوة خاص آموزش نشان مي دهند. بنابراين 
ــيوه هاي مختلف يادگيري دانش آموزان به عنوان  ش

مشكلي حل ناشدني در امر آموزش باقي مي ماند.
درك نقش و كاركرد روش ها و فنون تدريس 

در يادگيري
همواره تئوري هاي يادگيري زبان دوم در روشي كه 
براي تدريس انتخاب مي شود، مؤثرند. مثًال در آموزش به 
روش دستور- ترجمه توضيحات نكات دستوري تأكيد 
مي شود. به اين دليل كه در اين روش، يادگيري نتيجة 
ــاب مي آيد. در روش  تحصيل آگاهانة اطالعات به حس
ــود  ــوزش ارتباطي به دانش آموزان اجازه داده مي ش آم
ــا در كالس با هم ارتباط كالمي برقرار كنند، چرا كه  ت
يادگيري زبان دوم را نتيجة ارتباط (گفت وگو) مي دانند. 
اما بيشتر اين روش ها از پژوهش هايي كه در زمينة نحوة 
ــده است بهره اي نبرده اند.  يادگيري زبان دوم انجام ش
مثًال در روش دستور- ترجمه بر نحوة استفاده ياد گيرنده 
از نكات دستوري براي يادگيري زبان دوم تأكيد نشده 
ــوزش ارتباطي به توضيح اين  ــت يا اين كه روش آم اس
نكته نپرداخته است كه چگونه دانش آموزان با صحبت 
ــردن با هم زبان را مي آموزند. بنابراين آگاهي از نحوة  ك

ــكل گيري يادگيري در دانش آموزان در  ش
بهبود روش تدريس مؤثر است.

 هر فن خاص در تدريس دربرگيرندة 
اطالعات زيادي در زمينة يادگيري زبان، 
ــرايط  ــان، دانش آموزان، و ش پردازش زب
ــت. پس معلم بايد  ــي مناسب اس كالس
ــر بگيرد تا  ــب امر را در نظ تمامي جوان
ــب ميزان  ــاب فن تدريس مناس با انتخ
ــوزان را باال ببرد. براي  يادگيري دانش آم
مثال، معلمي كه از فن بازي هاي ارتباطي، 
ــات به طور خودكار بين  كه در آن اطالع
ــنود رد  دانش آموزان از طريق گفت و ش
و بدل مي شود، استفاده مي كند، مسلمًا 
از توانايي دانش آموزان در صحبت كردن 
ــت كه  ــت و معتقد اس در كالس آگاه اس
ــنود صورت  يادگيري از طريق گفت و ش
ــرا  ــوزش را منحص ــر آم ــرد و ام مي پذي
ً مخصوص به خود نمي داند و دانش آموزان 
ــن زبان  ــاد دادن و يادگرفت ــادر به ي را ق

تشخيص مي دهد. 

 درك اهداف كلي آموزش زبان
آموزش زبان اهداف مختلفي را دنبال مي كند: درك 
زيبايي هاي ادبيات آن زبان، افزايش ميزان خودآگاهي 
ــس، درك نژادها و فرهنگ هاي ديگر،  و اعتمادبه نف
برقراري ارتباط با مردم ساير كشورها، پرورش دادن 
ذهن و تفكر منطقي. بيشتر موارد فوق در پژوهش هايي 
كه در زمينة يادگيري زبان دوم انجام شده است مورد 
بررسي قرار گرفته اند. براي مثال، افراد دوزبانه نسبت 
به افراد تك زبانه به دليل پرورش ذهني بهتر راحت تر 
فكر مي كنند (الندري۳، ۱۹۷۴). اگر اهداف ارتباطي 
ــد، ديدگاه يادگيرنده ها  در آموزش زبان مد نظر باش
نسبت به جامعه اي كه به زبان دوم تكلم مي كنند بايد 
مورد بررسي قرار  گيرد(شومان۴، ۱۹۷۸). با توجه به 
ــت مي آيد، مي توان  اطالعاتي كه از اين طريق به دس
تصميم گرفت كه آيا اهداف ارتباطي يادگيري زبان 
براي گروه يادگيرنده ها قابل اجرا و مؤثر است يا خير. 
پژوهش هايي كه در زمينة يادگيري زبان دوم انجام 
ــده است اهداف آموزش زبان را تعيين مي كنند و  ش
سپس به بررسي اين نكته مي پردازند كه تا چه حد 
اين اهداف قابل دستيابي اند و در مرحلة آخر راه هاي 

رسيدن به اين اهداف را برمي شمرند.
پژوهش در زمينة يادگيري زبان دوم يك نظام علمي 
است كه تنها نحوة يادگيري زبان دوم را مورد بررسي 
قرار مي دهد و نسبت به مسائل بيرون اين حوزه هيچ 
نظري نمي دهد. براي مثال اگر چه پژوهش در زمينة 
يادگيري زبان دوم به درك روشن تر و واضح تر اهداف 

آموزش كمك مي كند، اما هيچ گونه نظري مبتني بر 
برتري يكی از اهداف بر اهداف ديگر ارائه نمي دهد. 
تشخيص اين كه زبان بايد به چه هدفي (ارتباطي، 
ــود فقط به  ــي و ...) آموزش داده ش پرورش ذهن
ــت و نظريه پردازان،  عهدة دانش آموز يا جامعه اس
معلمان و ساير افراد در تعيين نوع اهداف آموزشي 
هيچ گونه حقي ندارند. كشورهاي مختلف اهداف 
آموزشي گوناگوني را دنبال مي كنند. مثًال كشوري 
ــويق كند،  به خاطر اين كه فعاليت جمعي را تش
كارگروهي را مورد تأكيد قرار مي دهد و كشوري 
ــاره به فرهنگ زبان انگليسي را  ديگر هر گونه اش
ــي جايز نمي داند، چرا كه هدف از  در متون درس
ــي را در برقراري ارتباط با  يادگيري زبان انگليس
ــتجو مي كند نه در بهبود  جوامع بين المللي جس
ــور ديگري هم بر  رابطه با آمريكا يا انگليس. كش
اين اعتقاد است كه آموزش زبان دوم به شهروندان 
سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس و ارزش هاي 
شهروندي افراد مي شود. در اين ميان پژوهش هايي 
كه در زمينة يادگيري انجام مي گيرد به عنوان يك 
نظام علمي، اهداف اخالقي يا سياسي مورد نظر را 
محترم مي شمرد و تنها اسلوب هايي را براي نيل 
ــده معرفي مي كند و به  بهتر به اهداف مطرح ش
ــي اين نكته مي پردازد كه تا چه حد اهداف  بررس
ــخص و  مورد نظر در هماهنگ كردن نيازهاي ش

جامعه موفق عمل كرده است.
نتيجه گيري: پژوهش ها در زمينة يادگيري زبان 
ــا از جنبه اي  دوم كالس درس را تنه
ــي قرار مي دهد، لذا  خاص مورد بررس
معلمان بايستي براي تدريس هر درس 
ــف كالس درس  ــام زواياي مختل تم
ــوزان و موقعيت  به خصوص دانش آم
ــي قرار دهند.  ــس را مورد بررس تدري
ــة يادگيري زبان  پژوهش ها در زمين
دوم عالوه بر اين كه نقاط ضعف و قوت 
هر روش و فن تدريس را برمي شمرد 
راه حل هايي را نيز براي بهبود آموزش 

پيشنهاد مي دهد. 
منبع:

Cook, V. (1996). Second 
language learning and lan-
guage teaching (2nd ed.). 
London: Arnold. pp.1-4.

۱  مقاله حاضر ترجمه و تلخيصي 
است از كوك (۱۹۹۶: صص.۴-۱).
1. Landary 
2. Schewman 
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 متن حاضر مصاحبه ای است که با آقای نعمت 
قاسمی کارشـناس مسئول تحقيقات سازمان 
آموزش و پرورش استان ايالم انجام شده است، 
اميد است در هر شماره بتوانيم از نظرات ديگر  
همکاران پژوهشـی خود در سـاير اسـتان ها 

برخوردار گرديم.

  درمورد پيشينه پژوهش های آموزشي  و به طور 
كلي رسالت حوزه تحقيقات توضيح بفرماييد.

پژوهش های آموزشي در وزارت آموزش وپرورش 
ــينه تاريخي چندان دور و درازي ندارند.  ايران پيش
به گواهي خزانه رايانه اي (بانك اطالعاتي علوم تربيتي) 
كار هاي پژوهشي آغازين و پايان نامه  های دوره  های 
كارشناسي ارشد در حوزة روان شناسي بوده كه تاريخ 
چاپ آنها به سال ۱۳۳۹ برمی گردد، و شماره آن ها 
درهر يك از سال های ۴۳-۱۳۳۹ انگشت شمار بوده 
ــت. با استناد به همين خزانه، نخستين كارهاي  اس
ــده در آموزش وپرورش در سال ۱۳۴۳ بوده  انجام ش
ــت. شمار كارهاي چاپ شده از سال فوق نسبت  اس
ــته و از ۸ به ۳۸  ــم گيري داش به ۱۳۴۴ جهش چش
سند افزايش پيدا كرده است. ميزان سندهاي چاپ 
ــده در سال هاي پس از ۱۳۴۴ فراز و نشيب هايي  ش
ــت، به گونه اي كه شمار سندهاي  به خود ديده اس
ــال ۱۳۴۸ همان بوده كه در سال،  چاپ شده در س
۱۳۶۷، يعني ۷۸ سند، ولي از سال ۱۳۶۸ با تشكيل 
ــوراي تحقيقات وزارت آموزش وپرورش و به تبع  ش
آن شوراي تحقيقات استان ها اين روند رو به افزايش 
نهاده و به ۱۰۸ سند رسيده است و در سال ۱۳۷۲ به 

۴۲۰ سند افزايش داشته و اينك ميزان پژوهش هاي 
انجام شده در سطح وزارت آموزش وپرورش به بيش 
ــي از پيامدهاي  ــد كه يك از ۳۰۰۰ پژوهش می رس
پديدآمدن نظام تحقيقاتي در وزارت آموزش وپرورش 
ــي در  ــت.  دهه ۶۰، دهه ايجاد نهادهاي پژوهش اس
وزارت آموزش وپرورش بود و دهه ۷۰ را می توان دهه 
سامان دهي فعاليت های پژوهشي در اين وزارتخانه 
ــند  ــمار آورد، و دهه ۸۰ را با بيش از ۴۰۰۰ س به ش
ــي در كتابخانه پژوهشگاه مطالعات وزارت،  پژوهش
ــي وكيفي در تحقيقات  ــكوفايي كم بايد دوران ش

آموزشي ناميد.
ــعه اقتصادي،  ــارم توس ــاده ۸۹ برنامه چه در م
ــالمي ايران دولت  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس
ــازي نظام جامع پژوهش و فناوري،  موظف به برپاس
انتظام بخشيدن و ساماندهي نظام پژوهش وفناوري...

و....و، به همين صورت در اهداف اساسنامه پژوهشگاه 
ــخ ۸۳/۳/۲ به تصويب  ــات وزارت كه در تاري مطالع
ــترش آموزش عالي گذشت آمده است:  شوراي گس
«هدف اساسي از تأسيس پژوهشگاه انجام فعاليت های 
ــي در تمام زمينه های  ــي و نوآوري های علم پژوهش
مرتبط با آموزش وپرورش و برقراري ارتباط پژوهشي 

با پژوهشگران بخش های ديگر است».
 وضعيت و جايـگاه پژوهش در آموزش وپرورش 
را چگونه می بينيد فرصت ها، تهديد ها و  نقاط قوت 

و ضعف فعاليت های پژوهشي چيست؟
ــگرف  ــر دانايي محوري، پويايي، تحوالت ش عص
ــازمان هاي يادگيرنده و منابع  و انفجار اطالعات، س
ــاني متحول و مؤثر می طلبد و اين پديده جز با  انس

ــر نمی شود، و هر  محوريت تحقيق و پژوهش ميس
جامعه و ساختاري بدون بهره بردن از پژوهش محكوم 

به شكست است. 
بر همين اساس دولت مردان و مسئولين امر، هركس 
به نوبة خود به توسعه و تقويت پژوهش تأكيد و اصرار 
ــا تصويب بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه كل  دارد و ب
كشور سال ۸۶ و موظف نمودن دستگاه ها به پرداخت 
يك درصد و مجاز به ۴درصد اعتبارات هزينه اي خود 
به امور پژوهشي و پيگيري و مكاتبه معاون علمي و 
فناوري، رئيس جمهور به اين واقعيت صحه گذاشتند. 
لذا موارد ياد شده از مهمترين فرصت های پيش روي 
نظام پژوهشي در وزارت آموزش وپرورش است. پررونق 
شدن فعاليت های پژوهشي درآموزش وپرورش، وجود 
و امكان استفاده از نيروهاي تحصيل كرده دانشگاهي 
ــاير دستگاه ها، جوان بودن هرم  به مراتب بيش از س
ــور و نيروي انساني مستعد،  ــني جمعيتي دركش س
ــي، امكان اطالع  افزايش كمي پژوهش هاي آموزش
ــتفاده از منابع ديجيتالي و  ــاني كافي، امكان اس رس
رسانه های به روز از ديگر فرصت های موجود می باشد.

ــم متوجه اين  ــف و تهديد هايي ه از طرفي ضع
ــي و كمبود  ــي از تهديدها بي رغبت ــت: يك نظام اس
ــت، طبق تعريف استاندارد بين المللي  پژوهشگر اس
ــور ما سه رقمي و  ــكو تعداد پژوهشگران كش يونس
ــت. اين رقم در  ــر در هريك ميليون نفر اس ۶۷۰ نف
كشورهاي پيشرفته چهار رقمي است. در اين ميان 
كشورهاي اسكانديناوي باالترين تعداد پژوهشگر در 
هر يك ميليون نفر را داراست. در حال حاضر برخي 
ــورهاي رقيب ما چون كره جنوبي توانسته اند،  از كش
ــگران خود را به دو هزار نفر در هريك  تعداد پژوهش
ميليون برسانند. از ديگر تهديدها و ضعف ها عبارت اند 
از: عدم يا اشاعه يا كاربست اندك يافته های پژوهشي، 
ــق در بين محققان، توجه  ــق براي تحقي رواج تحقي
به كميت ها و بي توجهي به كيفي سازي پژوهش ها، 
ضعف اطالع رساني به موقع، اشكاالت روش شناختي و 
بينشي، پرداختن به اولويت های كاذب و غيركاربردي 
ــه، پايبندي  ــاخ و برگ به جاي ريش و معطوف به ش

گفت وگو با نعمت قاسمي كارشناس مسئول تحقيقات وپژوهش سازمان آموزش وپرورش استان ايالم

عصر دانايی محوری
 و اهميت تحقيق و پژوهش

 ضروری است تا ميزان به کارگيری 
و استفاده از دست آوردهای 
تحقيقاتی مورد بازبينی قرارگيرد 
و مشخص شود تا چه اندازه 
يافته های تحقيقاتی موجود، در 
شناخت ابعاد و زوايای مسائل 
و معضالت دستگاه ها و ارائه 
راهکارهای علمی موفق و توانمند 
بوده است؟
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محض به متدلوژي تحقيق، تكراري بودن و بي ارتباط 
بودن فعاليت های تحقيق با واقعيت های عيني نظام 
ــي است. البته بعضي از اين مسائل به صورت  آموزش

موردي بوده و فراگير نيستند.
 با توجه به ضعف عدم اشاعه وكاربست يافته های 
پژوهشي که اشـاره نموديد و طرحي پژوهشي كه 
اخيراً گزارش نهايي آن را با عنوان «بررسـی موانع 
کاربست يافته های پژوهشـی در آموزش وپرورش 
اسـتان ايالم» ارائه کرديد چه موانعي را شناسايي 
كرده و چه راهكارهايي براي برون رفت از اين تهديد 

پيشنهاد می كنيد؟
امروزه بخش تحقيقات دستگاه ها سهم قابل توجهی 
از بودجه سازمان را به خود اختصاص می دهد و کارکرد 
ــناخت  اين بخش به عنوان يک بخش راهُبردی، ش
مسائل و مشکالت موجود و ارائه طريق برای حل اين 
مشکالت، و همچنين به عنوان ديده بان هدايت کننده 
ــازمان قلمداد  و جهت دهنده به برنامه ريزی های س
می گردد و لذا با توجه به اهميت و نقش آن ضروری 
است تا ميزان به کارگيری و استفاده از دست آوردهای 
تحقيقاتی مورد بازبينی قرارگيرد و مشخص شود تا 
ــناخت  چه اندازه يافته های تحقيقاتی موجود، در ش
ــتگاه ها و ارائه  ــائل و معضالت دس ابعاد و زوايای مس
ــت؟ اگر  راهکارهای علمی موفق و توانمند بوده اس
يافته های تحقيقاتی با اقبال کاربست مواجه نشده اند، 
ــت يافته های تحقيقاتی در  چه موانعي براي کاربس
ــه منظور رفع اين  ــرورش وجود دارد؟ و ب آموزش وپ

موانع چه اقداماتی بايد صورت گيرد؟
ــتفاده از يافته های پژوهشی به دليل  آيا عدم اس
اين است که مديران اجرايی اعتقادی به اين يافته ها 
ندارند؟ يا اينکه مديران و تصميم گيران مجالی برای 
بهره گيری از يافته های پژوهشی ندارند؟ يا نه، مشکل 
در سيستم اطالع رسانی است که مديران از يافته های 
تحقيقاتی مطلع نمی گردند؟ يا اينکه مشکل در ماهيت 
يافته های تحقيقاتی است که به نظر مديران متقن و 
مورد اعتماد نيستند و نمی توان به بعضی از يافته ها 
اعتماد کرد و بر مبنای آن تصميم سازی نمود؟ شايد 
هم بعضی از يافته ها قابليت اجرايی نداشته و فقط به 
بعد توصيفی مسائل پرداخته است و برای حل مسائل 

موجود ارائه راهکار و طريق نکرده اند.
ــال  ــه فرموديد بنده اين طرح را در س همان طور ك
ــايي موانع،  ــي ۸۶-۸۵ انجام و پس از شناس تحصيل
گزارش نهايي را ارائه كرده، مواردي را پيشنهاد نمودم 

كه عبارت اند از: 
ــا و نوآور به جاي  ــتفاده از مديران خالق، پوي ۱) اس

مديران پايبند به عادات، رفتار وتصميمات گذشته 
۲) ايجاد فرهنگ نوآوري و تغيير با تشكيل جلسات 
كاربست يافته ها، كارگاه ها و دوره های آموزشي جهت 
برطرف نمودن  مقاومت مصرف کنندگان يافته های 

پژوهشی در برابر تغيير.
۳) ارائه آموزش الزم جهت تصميم گيران، مجريان و 

مصرف كنندگان يافته های تحقيقات.
ــتر الزم با دادن فرصت و وقت  ۴) ايجاد زمينه و بس

فراغت جهت تصميم گيران.
۵) باال بردن انگيزه مديران با اهدای مشوق های مادي 

و معنوي در جهت استفاده آنان از نتايج تحقيقات.
ــج پژوهش ها و  ــتفاده از نتاي ــه كردن  اس ۶) نهادين
تحقيقات جديد در ميان مديران و قراردادن اين نكته 

در شرح وظايف آنان.
۷) تأكيد بر ميان مدت و بلند مدت بودن نتايج و كاربرد 
تحقيقات و ايجاد اميدواري مديران و مصرف کنندگان 

در دوره های آموزشي.
ــای مالی و کمبود بودجه براي  ۸) رفع محدوديت ه

ــت يافته ها با اجراي[ بند (و)تبصره ۹ قانون  کاربس
بودجه كل كشور موضوع تكليف و اختصاص ۱ درصد 
و مجاز ۴درصد اعتبارات هزينه اي به انجام فعاليت های 

پژوهشي و كاربست آن ها]  .
۹) ايجاد شرايط و زمينه های مناسب برای استفاده از 

نتايج تحقيقات.
۱۰) تصويب قوانين و مقررات الزام آور در استفاده از 

يافته های تحقيق در شرح وظايف مديران.
۱۱) ايجاد و توسعه آگاهی مديران و آموزش الزم در 

زمينه چگونگي  به کاربردن يافته ها.
ــر يافته های تحقيق  ــيابی از تأثي ــام  ارزش ۱۲) انج
ــيابي از طرح آزمايشي ارزشيابي  همچون طرح ارزش

توصيفي در دوره ابتدايي.
۱۳) اهميت و اولويت دادن به بررسی های آزمايشی و 

كيفي به جای تحقيقات توصيفی. 
ــان و  ــان محقق ــب مي ــاط مناس ــاد ارتب ۱۴) ايج
تصميم گيران، مجريان و مصرف كنندگان پژوهش ها، 

با برگزاري جلسات و همايش ها.
ــعه نظام و پايگاه های اطالع رسانی  ۱۵) ايجاد و توس
مناسب ازجمله طراحي سايت، اشاعه و انتشار نتايج 

پژوهش ها در نشريات، رسانه های جمعي و ملي و...
۱۶) ايجاد ارتباط محققان با تصميم گيران و مديران 

در حين اجرای تحقيق.
ــی بين محققان و  ــات هم انديش ۱۷) برگزاري جلس

مصرف كنندگان.
۱۸) توجه به نيازها و اولويت های پژوهشي در سطح 

محلی، منطقه ای، سازمانی و ملی در نيازسنجي ها.

 در مورد معلم پژوهنده و چشـم انداز آينده آن 
و موانع پيش روي گسـترش اقـدام پژوهي و معلم 

پژوهنده نکاتی را بيان فرماييد.
اقدام پژوهي (action research)، اقدام پژوهی 
رويكردي آموزشي -پژوهشي است كه هدف آن در 
ــوزش و پرورش، آموزش و به كارگيري آن در حل  آم
چالش ها و مسائلي است كه معلمان درحين عمل و 
ــي فرايند ياددهي- يادگيري با آن مواجه  به ويژه ط
می شوند و به شيوه اي علمي و پژوهشي، در فرايندي 
ــش رو،  ــر چالش هاي پي ــد، ضمن تمركز ب نظام من
پرورش فرضياتي در بارة آن ها پرداخته و آن ها را به 
آزمون بگذارد و بدين وسيله ضمن دسترسي به راه 
حل های مناسب و به كارگيري آن، به حل مشكالت 
و مسائل موجود بپردازد و با بهسازي فرايند آموزش، 
به تحقق يادگيري مناسب تر و مطلوب تر دست يابد. 
ــتر فلسفي «نظريه  از اين جهت، اقدام پژوهي بر بس
انتقادي» يا ديدگاه فلسفي انتقادي استوار است. اين 
ديدگاه می گويد: اگر می خواهي به واقعيت پي ببري 
بايد نه تنها به شناخت آن قادر باشي بلكه بايد امكان 
ــي آن واقعيت را  ــي كه بتوان ــته باش اين را هم داش

درجهت بهبودي تغيير دهي.
اين برنامه از سال ۷۵ با برنامه ريزي، سياستگزاري، 
ــم و تربيت و با  ــكده تعلي ــارت وكنترل پژوهش نظ
ــتان ها در  ــوراهاي تحقيقات اس مشاركت جدي ش
سراسر كشور به اجرا در آمده است كه به عقيدة من 
پژوهش را به خانه های معلمان و دانش آموزان سوق و 
انس داده، جدايي ميان نظريه و عمل را از ميان برده و 
هر معلم خود را يك پژوهشگر و مسئول حل مشكل 

كالس خود می داند.
ــود، چون در  ــدة آن اميدوار ب ــد به حال و آين باي
مدت كوتاهي توانسته خيل انبوهي از متوليان عرصة 
ــم و تربيت را به خود جلب نمايد و به نظر بنده  تعلي
کمتر  پژوهشي می تواند جايگزين پژوهش درعمل 
ــده وهيچ كسي نمی تواند درگيرتر و بهتر از معلم  ش
به اين نوع پژوهش باشد، و در نهايت حالل مشكالت 
آموزشي، پرورشي و اداري را همين نوع روش تحقيق 

می دانم.
ــيب های مبتال به  ــا بايد متوجه تهديد ها و آس ام
ــت دادن تأثير آن بر اثر  ــن برنامه، از جمله از دس اي
تكرار و درجاماندن و به روز نبودن دوره ها و در نهايت 
منجرشدن به نوعي بازي تحقيقي و در موادي گزارش 
و آثار غيرواقعي بود. بايد مراقب بود هدف متعالي اين 

برنامه به سمتي ديگر منحرف نشود.
 آيا نحـوه انتخاب معلم پژوهنده مـورد قبول و 
پذيرشتان می باشد، چنانچه راه بهتري داريد ارائه 

فرماييد.
ــت بوده و هرساله تكامل  اصل انتخاب آنان درس
ــال اخير  ــد، اما با توجه به اينكه در طي دو س می ياب

هر جامعه و ساختاري بدون 
بهره بردن از پژوهش محكوم به 
شكست است
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حوزه های درسي، دوره های تحصيلي، حوزه های اداري 
و ستادي در برنامه معلم پژوهنده به تفكيك و مجزا 
می توانند با هم رقابت داشته باشند، نظر اينجانب به 
عنوان كسي كه در يازدهمين برنامه معلم پژوهنده به 
عنوان معلم پژوهنده برتر كشور شناخته و انتخاب شد 
اين است كه هركسي در هر جايگاهي شركت می كند 
ــود مثل كارشناس  با همان عنوان پژوهنده تلقي ش
پژوهنده،مديرپژوهنده،متصدي اموردفتري پژوهنده 
و... اينكه يك كارمند اداري را معلم پژوهنده اطالق 
ــد اما كل برنامه را  كنيم شايد عبارت درستي نباش

می توان معلم پژوهنده ناميد .
 نحـوة انتخاب پيشـنهاده پژوهشـي و انتخاب 
پژوهشگران در استان شما از چه فرايندي برخوردار 

است ؟ 
۱-تعيين اولويت های پژوهشی از طريق کارشناسی های 

سازمان و شهرستان ها و مناطق استان.
ــورای تحقيقات  ــه ش ۲-تصويب اولويت ها در جلس

سازمان.
ــازمان ها و  ۳-اعالم اولويت ها در قالب فراخوان به س

شهرستان ها و دانشگاه ها.
۴-اخذ پيشنهاده های پژوهشی از محققين.

رديف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

موضوع فعاليت

مكاتبات

تشكيل جلسات

طرح های پژوهشي

معلم پژوهنده

همايش پژوهشي

كتابخانه پژوهشكده

مخزن طرح های پژوهشي وپايان نامه های 
ارشد ودكتري

اسناد مالي تهيه شده توسط دبيرخانه شورا

اعتبار از محل فصول اول ودوم 
به ريال

پايگاه اطالع رساني 

مدت ساعات كار تخصصي و فني توسط 
اعضاي شورا، كميته و ارزيابان

مورد اول
 ۸۲ نامه ارسالي داخلي سازمان و 

كميته هاي پژوهشي و ساير دستگاه ها
شوراي عمومي 

   ۱۴مورد

۵ طرح تصويب شده

۴۴دريافتي از مناطق و داوري

داوري و شناسايي طرح هاي  برتر- اقدام پژوهي 
و رابطين   فعال و فعالين عرصه  پژوهش

۱۴۸۷۵جلد كتاب ثبت  شده

۱۳۵۰جلد كل منابع از كل استان ها

سند حق التحقيق وحق الجلسه شورا 
وكميته ۱۲ مورد

كل  اعتبار ۴۴۵,۵۱۹,۰۰۰ 

به روز نمودن تمام بخش های سايت

معلم پژوهنده
۵۴۰ ساعت

مورد دوم
۵۳ مورد 

با وزارت و پژوهشگاه مطالعات 
كميته  تخصصي

۳۱ مورد

۶طرح  دفاع شده

۸منتخب استاني

ارائه ۶ پژوهش
 و اقدام پژوهي برتر

ثبت شده 
در سال ۸۷  ،  ۳۱۸ مورد
۳۴۵ كل آثار استان ايالم

تاليفات فرهنگيان
۱۵ مورد

از اين مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰   به  ديگر 
واحد ها براي چاپ كتاب داده شده

انتشار ۱۲ اطالعيه

شوراي عمومي 
  ۱۴۰ساعت

مورد سوم

۱۸ مكاتبه مربوط به جلسات شورا 

كميته اشاعه و كاربست يافته هاي پژوهشي ، 
۴مورد

۹طرح  درحال اجرا

يك  اثر راه يافته كشوري و تجليل از سوي وزير 
آ.پ درهفته پژوهش۸۷

تجليل از صاحبان طرح هاي برتر- اقدام پژوهي 
و رابطين فعال و فعالين عرصه  پژوهش 

مراجعين خواهر ۱۴۸۵نفر 
مراجعين برادر۱۰۵۵نفر

توليدات ثبت شده سال ۸۷
تعداد۶۷ اثر 

كميته هاي پژوهشي
 ۱۲مورد

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تاليفات
 فرهنگيان

۴۸خبربه روز

كميته تخصصي
 ۴۰۰ ساعت

ــازمان در خصوص  ۵-اعالم نظر کارشناسی  های س
هماهنگی جهت اجرای طرح ها.

۶-بررسی طرح ها در جلسه کميته تخصصی شورای 
تحقيقات پس از اعالم نظر تأييد کارشناسی.

۷-اعالم نظر اعضای کميته در مورد طرح بر اساس 
فرم ارزيابی پيشنهاده های پژوهشی.

ــرات داوران و اعالم نمره نهايی  ۸-اخذ ميانگين نم
طرح.

ــی طرح در صورتی که نمره طرح در  ۹-تصويب نهاي
ــيده  فرم ارزيابی حداقل به نمره۸۰ از نمره ۱۰۰رس

باشد.(بر اساس نمرات داوران).
۱۰-تصويب بودجه طرح پژوهشی در جلسه کميته 

تخصصی.
۱۱-انتخاب ناظر طرح بر اساس پيشنهاد دبيرخانه 

شورای تحقيقات.
۱۲-عقد قرار داد  پژوهشی بر اساس مصوبه کميته 

تخصصی و صدور ابالغ برای ناظر ومجری طرح
 براي ارتقاي كيفي فعاليت های پژوهشي سازمان 

چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
ابتدا بايد فرهنگ پژوهشي درسطح كالن گسترش 

يافته و به باورتبديل شود.

  براي اينكه بخش های اجرايي و مديريتي نسبت 
به پژوهش ديدگاه مثبت تري داشـته باشـند، چه 

اقداماتي بايد انجام داد؟
ــر خود افرادي  ــای اجرايي و مديريتي اگ بخش ه
علمي باشند، می دانند ديدگاه منفي نسبت به پژوهش 
عين انكار آفتاب است و كسي كه آفتاب را انكار كند 
همچون كسي است كه خود را به خواب زده باشد و 

ما هر چقدر تالش كنيم تأثير آن كمتر می شود.
 در زمينه اشاعه و كاربست يافته های پژوهشي 
چه فعاليت خالقانه اي را انجام داده ايد يا پيشنهاد 

می كنيد؟
ــت عنوان كرده ايم بخش هايي  در جلسات كاربس
ــت يافته ها  كه بتوانند درحوزه خود درجهت كاربس
خالقيت و پشتكار نشان دهند در هفته پژوهش هم 

معرفي شده و هم مورد تشويق قرار می گيرند. 
 عمده ترين مسـئله (مشـكل) شـما در بخش 

پژوهش چيست؟
ــخص نبودن وضعيت اعتبار و  مسائل مالي، مش
ــردرگمي، عدم  بالطبع عدم امكان برنامه ريزي و س
درك و تفاهم در كل سيستم اعم از كالن و در سطوح 

مختلف وزارت تا خرد در استان در مورد پژوهش،

كارنامه دبيرخانه  شوراي تحقيقات ايالم درسال ۸۷ (چكيده )



تير ۱۳۸۸. شماره ۱۱۱

۱۹

uÖË XHÖ

مورد چهارم

۳۵ مورد كميته تخصصي

شركت درجلسات مرتبط كارگروه پژوهش،فناوري 
استانداري دردانشگاه ايالم،  ۱۵ مورد 

۲بار فراخوان

برنامه ۱۲ معلم  پژوهنده در سال ۸۷ ابالغ و فراخواني كه 
در تير ماه جمع آوري وارزيابي خواهند شد

تامين،جذب وهزينه اعتباري بالغ بر۵ ميليون تومان 
ازمحل ساير فصول جهت هزينه های همايش

خريدكتاب سال ۸۶  
يك ميليون تومان

حدود ۶۵۰ مورد ،مشاوره پژوهشي توسط كارشناسان  
تحقيقات جهت دانشجويان و محققين انجام گرفته

پايان نامه ها
۳۸ مورد

۱۳۸,۶۶۴,۰۰۰   
اقساط طرح های پژوهشي

ارسال  و دريافت   مكاتبات  وزرات، محققين و كميته هاي  
پژوهشي از طريق صندوق پست الكترونيكي
كميته اشاعه و كاربست يافته های پژوهشي

  ۱۲۰ ساعت

مورد پنجم

۱۵ مورد كميته كاربست 

شركت درجلسات مرتبط سايردستگاه های پژوهشي
۹مورد 

درفراخوان مرحله اول ۵ مورد تصويب
 و دفاع شد

تشكيل ۳دوره كارگاه آموزشي، پژوهشي
 (اقدام پژوهي)درمناطق

طرح مسابقه پژوهشي وجدول دربين دانش آموزان 
وفرهنگيان كل استان واهداي جوايز

مراجعات محققين، دانشجويان و فرهنگيان به مخزن طرح ها، 
پايان نامه ها و رساله دكتري ايالم و ساير استان ها ۸۶۵ نفر 

-

اقساط طرح ها۱۴ مورد

۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰
قرارداد پايان نامه های ارشد

نشاني سايت :
www.ilam.medu.ir/ilmmpb

مدت ساعات كار تخصصي و فني توسط كارشناسان و 
كتابداران درساعات خارج وقت در اداره ۵۰۰    ساعت

مورد ششم
۴۳ مورد، مكاتبه جهت محققين و معرفي آن ها به 

مناطق و ديگر دستگاه ها 
شركت درجلسات كميته های پژوهشي مناطق و 
شهرستان های تابعه ومدارس مركزاستان ۱۰ مورد

سه مورد پس ازجرح وتعديل دركميته تاييد 
ودردستوركار شوراقرارگرفت 

-

پذيرش ۲مقاله مجريان طرح ها وپژوهشگران استان در 
همايش های بين المللي(عظيم حيدري ونعمت قاسمي)

۷ ساعت درروز فعاليت

-

-

۱۰۲,۳۲۳,۰۵۷، حق التحقيق و حق الجلسات شورا، كميته 
تخصصي و معلم پژوهنده در ۹ ماهه اول ۸۷

پست الکترونيکی 
ilammpb@medu.ir

-

  نحوه راهنمايي شـما در امر پژوهش براي ساير 
مديريت ها وكارشـناس های اسـتان خـود چگونه 

است؟
ــاني ازطريق پايگاه اطالع رساني، انتشار  اطالع رس

اطالعيه به صورت بخشنامه و حضوري.
 از نظر شما تحول چيست؟ براي ايجاد تحول در 

آموزش وپرورش چه توصيه اي داريد؟
ــول در آموزش وپرورش  ــاد تح ــدف از ايج ه
ــوده و  ــه و فرس ــاختارهاي کهن ــردن س از بين ب
يکنواخت آن است. از آنجايي که نظام تحولي در 
هر جامعه تحول در سطوح مختلف آن می باشد، 
بنابراين در آموزش وپرورش نيز بايد اين گام مهم 
در تمام سطوح آن برداشته شود: اعم از آموزشي 
و پرورشي و تحول اداري که خود ضامن يکسري 
برنامه ريزي های صحيح و دقيق و عيني و علمي 
ــتر از  ــت تا به کيفيت ها بيش و نهايتًا عملي  اس
کميت ها ارزش داده شود. اين مسئله دربردارندة 

اصول زير است:
• حرکت از اصالح ظاهر به تحول باطن
• حرکت از پيامدگرايی به تکليف مداری

ــت از تلقين و عادت دادن به تبيين و انتخاب  • حرک
و استدالل

 حرکت از ظن به اطمينان و يقين
ــيابی توسط خود   حرکت از ارزيابی بيرونی به ارزش

شخص
ــازی) به سوی   حرکت از اصالح محيط(محدودس
ــازی) و سپس  مقاومت در مقابل محيط (مصون س

تأثيرگذاری بر آن
 حرکت از انگيزه های دنيوی مشروع به انگيزه های 

اخروی (تصعيد)
 حرکت از اصالح فردی به اصالح اجتماعی

 حرکت از ارزش های عام انسانی به ارزش های الهی
 حرکت از اجبار برنامه ای به انتخاب فردی
 حرکت از الزام بيرونی به التزام شخصی

ــند ملي  ــد اين عناصر را همچنان كه در س  و باي
توسعه آموزش وپرورش آمده شامل شود:

 تکيه بر مفاد آموزه های بنيادی اسالمی ايران(که اين 
خصوصيات بيش از همه در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ايران متجلی است).
 تکيه بر آخرين دستاوردهای معتبر تحقيقات نظری 
(رشته ای و بين رشته ای) در جهت شناخت و هدايت 
فرآيند پيچيده و گسترده تربيت در رشته های مختلف 

علوم تربيتی
 مالحظة ظرفيت ها و امکانات و محدوديت های نظام 

ــوان نهادی اجتماعی و نيز  ــوزش و پرورش به عن آم
ــارکت ساير سازمان ها و نهادهای  نحوة تعامل و مش

دخيل در فرايند تربيت با نظام مزبور
ــن و پويا در  ــردی آينده نگر، واقع بي ــتن رويک داش
ــی و جهانی (در  ــوالت روزافزون مل ــه با تح مواجه
عرصه هايی نظير فن آوری اطالعات، اقتصاد، فرهنگ 
و سياست)  بهره مندی مناسب از تجارب موفق ساير 
ــی جهان با پرهيز از تقليد صرف يا  نظام های آموزش

التقاط ناموزون
ــازوار و  ــجم، س  دارا بودن عناصر و مؤلفه های منس
به هم پيوسته و وجود ارتباط معنادار و منطقی ميان 

همه اجزاء و ابعاد
 توانايی برای پشتيبانی از ارائه راه حل های واقع بينانه 
و کارآمد برای مهم ترين چالش ها و بحران های فعلی 

و در پيش رو
 هماهنگی با اسناد باالدستی مانند قانون اساسی، 
سياست های کلی نظام و سند چشم انداز بيست سالة 

جمهوری اسالمی ايران
 مهمترين موفقيت ها و دستاوردهاي كارشناسي 

تحقيقات استان خود را در سال ۸۷ ذكر فرماييد.
به طور خالصه ما برنامه هايي را به اجرا درآورده ايم 

كه چكيده آن در ذيل  آمده است:
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تا زماني كه اصالح يكپارچه در 
عناصر ارزشيابي انجام نگيرد، 
تغيير در يكي از عناصر زيربنايي 
آن يعني ارزشيابي نه تنها سودي 
براي آموزش و پرورش
 نخواهد داشت

ــي و مديرگروه  ــق/ عضوهيات علم ــرج خوش خل اي
پژوهشي ارزشيابي آموزشي

مقدمه
مفهوم ارزشيابي توصيفي 
از سال ۱۳۸۱ به بعد وقتي 
ــي آموزش  ــوراي عال كه ش
ــرورش در مصوبه خود  و پ
ــاس كمي به كيفي را مطرح كرد  موضوع تغيير مقي
ــت بيش  ــي رواج يافت. به رغم گذش در نظام آموزش
ــيابي توصيفي در  ــي ارزش ــال اجراي آزمايش از ۵ س
مدارس، نتايج پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
ــان داده است كه ماهيت اين نوع ارزشيابي هنوز  نش
ــي، اولياي  ــئوالن آموزش از لحاظ مفهومي براي مس
مدرسه (معلمان و مديران) و نيز اولياي دانش آموزان 
مشخص نيست(خوش خلق و شريفي، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، 
۱۳۸۷)۱۱. ۷۴درصد معلمان هنوز قادر نيستند يك 
تعريف مشخص از ارزشيابي توصيفي ارائه دهند. آنان 
ــيابي توصيفي در اكثر موارد آن را با  در تعريف ارزش
ارزشيابي مستمر يا فرايندي، برابر قلمداد مي كنند. 
ــي و معلمان نيز از آن به  ــئوالن آموزش برخي از مس
عنوان ارزشيابي بدون نمره ياد مي كنند (همان منبع). 

نگارنده در اين مقاله قصد دارد با طرح دو سؤال
۱) ارزشيابي توصيفي چه چيزي نيست ؟

۲) ارزشيابي توصيفي  چه چيزي هست؟ 
ماهيت اين نوع ارزشيابي را با تكيه بر مباني نظري 

و يافته هاي پژوهشي مشخص كند. 
 ارزشيابي توصيفي چه چيزي نيست؟ 
۱) ارزشيابي توصيفي حذف نمره نيست

ــئوالن عالي  برخي از معلمان، مديران به ويژه مس
ــيابي توصيفي اعالم  تصميم گيرنده، در تعريف ارزش
مي دارند: «ارزشيابي توصيفي آن نوع ارزشيابي است 
كه در آن نمره وجود ندارد، اين گروه از افراد با هر گونه 
كمي سازي يا جايگزيني عدد در ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي مخالف هستند و گمان مي كنند با ورود عدد 
در قالب نمره، بهداشت رواني دانش آموزان در معرض 
ــطحي  ــر قرار گرفته و ماهيت يادگيري آنان س خط
خواهد شد. اين افراد همچنين گمان مي كنند كه با 
حذف عدد (نمره) ارزشيابي تحصيلي از حالت كمي 
درآمده و خودبه خود كيفي مي شود. به عبارت ديگر، 
ارزشيابي توصيفي كيفي است زيرا در آن عدد وجود 

ندارد. 
ــخ به گمانه هاي اين افراد بايد گفت حذف  در پاس
ــب، نه تنها  ــره بدون جايگزيني راهكارهاي مناس نم

ارزشيابي تحصيلي را كيفي نخواهد كرد بلكه از عينيت 
و اعتبار اندازه گيري فرايند ها، مهارت ها و فراورده هاي 
يادگيري دانش آموزان نيز خواهد كاست. اصوًال عدد 
در سنجش آموزشي كاركردهاي متفاوتي دارد. اولين 
و مهم ترين كاركرد عدد، اندازه گيري يا كمي سازي 
صفات يا توانايي هاي (پيشرفت يادگيري) دانش آموزان 
ــت. بدون اندازه گيري مهارت ها و فراورده ها معلم  اس
ــي و ارائة بازخوردهاي توصيفي  قادر به قضاوت ارزش
ــه هنگام قضاوت  ــر نخواهد بود. معلم كالس ب معتب
ــري دانش آموز بايد  ــورد نحوه و يا ميزان يادگي در م
اطالعات حاصل از ابزارهاي سنجش را با مالك هاي 
از پيش تعيين شده مقايسه كند، سپس براساس نتايج 
اين مقايسه نسبت به ارائة بازخوردهاي توصيفي كتبي 
يا شفاهي اقدام كند. همان طور كه مالحظه مي شود 
كيفيت قضاوت و نيز درستي ماهيت بازخوردها طوري 
ــايي  كه دقيقًا نقاط قوت و ضعف دانش آموز را شناس
كرده و راهكارهاي مناسب ارائه شود، شديداً به اعتبار 
ــنجش كالسي چون  اطالعات حاصل از ابزارهاي س
فرم هاي مشاهده آزمون هاي مدادـ  كاغذي، عملكردي 
و پوشه كار وابسته است. به كالمي ديگر،اعتبار اطالعات 
به عيني بودن يا اندازه گيري كمي (غيرذهني) توانايي 
ــدد اگر در  ــت. ع ــته اس يادگيري دانش آموزان وابس
ارزشيابي تحصيلي( در قالب نمره) نقش اندازه گيري را 
ايفا كند ، نه تنها عينيت اطالعات را تضمين نمي كند 
بلكه هيچ گونه اضطراب امتحان و نيز كاهش اعتماد 

به نفسي را نيز در دانش آموزان ايجاد نخواهد كرد. 
مشكل زماني است كه از عدد به عنوان وسيله اي 
براي ارائه بازخورد استفاده مي شود. اصوًال در مصوبه 
ــرورش (كه در مقدمة اين  ــوراي عالي آموزش و پ ش
ــد) اشاره اي به حذف عدد به  مقاله به آن پرداخته ش
ــت، آنچه  ــده اس عنوان يك موضوع اندازه گيري، نش
در اين مصوبه به آن تأكيد شده است تغيير مقياس 
كمي به كيفي است. يعني كاهش نقش نمره به عنوان 
ــفاهي و  ــورد و جايگزين كردن توصيف هاي ش بازخ

كتبي به جاي آن است. بنابراين وقتي از نمره يا عدد 
به عنوان يك عامل بازخورد تحصيلي استفاده شود، 
اين عمل نه تنها اضطراب امتحان را در دانش آموزان 
ــا بودن ماهيت  ــش مي دهد بلكه به دليل نارس افزاي
بازخورد عددي كه در آن هيچ گونه اطالعاتي در مورد 
ــود، سطح  نحوه يادگيري به دانش آموز ارائه نمي ش
كيفي يادگيري از «درك كردن عميق  اطالعات» به 
پايين ترين سطح يعني «حفظ طوطي وار اطالعات» 
تنزل پيدا مي كند. تمام متخصصان روان سنجي در 
اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بازخوردهاي تحصيلي 
ــيابي هاي  ــد. نتايج ارزش ــد به صورت كمي باش نباي
به عمل آمده توسط پژوهشگاه نيز به خوبي نشان داد 
ــه ارائة بازخوردهاي توصيفي به جاي بازخوردهاي  ك
ــا حد قابل مالحظه اي  ــددي اضطراب امتحان را ت ع
ــش مي دهد (همان منبع). بنابراين حذف نقش  كاه
عدد به عنوان بازخورد نبايد مسئوالن آموزشي را به 
ــتباه به اين جهت گيري سوق دهد كه نقش عدد  اش
ــي  ــه عنوان اندازه گيري نيز مي بايد از نظام آموزش ب
ــود. كاركردهاي عدد به عنوان ۱) بازخورد  حذف ش
ــتند.  و ۲) اندازه گيري با يكديگر كامًال متفاوت هس
ــرفته و در حال توسعه و در  در تمام كشورهاي پيش
نزد تمام متخصصان سنجش آموزشي بر نقش عدد 
ــري كه به اطالعات اعتبار و  به عنوان واحد اندازه گي
عينيت مي بخشد تأكيد بسيار مي شود. بنابراين آنچه  
ــت تغيير نقش عدد به  در بين متخصصان مطرح اس
ــت  عنوان بازخورد كمي به بازخوردهاي توصيفي اس
ونه حذف عدد به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري در 

ارزشيابي تحصيلي. 
۲ـ ارزشيابي توصيفي ارتقاي خودبه خودي 

نيست 
برخي ديگر از معلمان بويژه مسئوالن عالي تصميم 
گيرنده، جنبش تعيير ماهيت نظام ارزشيابي تحصيلي 
ــوز از پايه هاي  ــودي دانش آم ــاي خود بخ ــا ارتق را ب
ــه باالتر برابر قلمداد مي كنند. به  تحصيلي پايين تر ب
ــيابي تحصيلي نبايد  ــن افراد در نظام ارزش گمان اي
سرنوشت دانش آموزان با تصميم گيري هاي آموزشي 
ــتخوش تغييرات اساسي آن هم در جهت  معلم دس
افت تحصيلي شود. در نظام فلسفي اين افراد مردودي 
جايگاهي ندارد و دانش آموز بايد صرفًا با سپري كردن 
واحدهاي درسي يك پايه تحصيلي پايين تر در طول 
يك سال تحصيلي، خودبه خود به پايه هاي تحصيلي 
ــام عمل هيچ گونه  ــا يابد. اين افراد در مق باالتر ارتق
ــا نظام عملياتي خاصي كه از طريق آن ضعف  الگو ي

درست و نادرست در تعريف ارزشيابي توصيفي
مقاله آموزشی - بخش اول
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ــاي پايين تر تحصيلي به هنگام گذر به  دروس پايه ه
پايه هاي باالتر تحصيلي بايد شناسايي و جبران شود 

ارائه نمي دهند. 
ــيابي توصيفي كه  طراحان اين نوع تعريف از ارزش
عمدتًا مجريان و برنامه ريزان طراز اول نظام آموزشي 
هستند صرفًا براي پاك كردن معضل افت تحصيلي 
به ويژه مردودي و كاستن تدريجي آمار آن تا حد حذف 
آن، بدون داشتن يك الگو يا برنامة عملياتي مشخص 
اين جهت گيري را در آموزش و پرورش پيش گرفته اند 
ــخ به گمانه هاي  و برانجام آن نيز تأكيد دارند. در پاس
ــن افراد بايد گفت ارتقاي خود به خودي زماني در  اي
ــور قابل اجراست كه در كل  نظام آموزشي يك كش
نظام آموزشي از درون دادها و فرايندها تا برون دادهاي 

آن يك بازنگري جامع و اساسي انجام گيرد. 
ــيابي  تا زماني كه اصالح يكپارچه در عناصر ارزش
ــي از عناصر زيربنايي آن  ــام نگيرد، تغيير در يك انج
يعني ارزشيابي نه تنها سودي براي آموزش و پرورش 
نخواهد داشت بلكه در درازمدت بر كيفيت و كميت 
يادگيري (سواد تحصيلي) دانش آموزان نيز تأثير منفي 
ــورهاي پيشرفته  ــت. در برخي از كش خواهد گذاش
ــعه كه ارتقاي خودبه خود در آن ها  و يا در حال توس
رواج دارد، اصالحات در تمام عناصر نظام آموزشي از 
مدت ها سال قبل به تدريج ايجاد شده است. سپس 
اين كشورها پس از گذر از يك دورة تقريبًا ۱۵ ساله 
ــه اجرايي كردن «ارتقاي خودبه خودي» در مدارس  ب
ــگاه هاي  ــراي مثال در مدارس و آموزش پرداختند. ب

ــورها، معلمان طوري متخصص و  اين كش
ــده اند كه مي توانند از يك  علمي تربيت ش
ــواهد كيفيـ  عيني شخصًا  سو براساس ش
نسبت به ارتقاي دانش آموزان اقدام كنند، از 
سوي ديگر به طور هم زمان دانش آموزان با 
ضعف تحصيلي در يك واحد درسي را كه 
به پايه هاي باالتر ارتقا يافته اند شخصًا تحت 

پوشش آموزش هاي جبراني قرار دهند. 
۳ـ ارزشيابي توصيفي تهيه و اجراي 
ابزارهاي پيچيده اي چون پوشة كار 

نيست 
ــي  ــر از افراد نظام آموزش ــي ديگ گروه
ــيابي توصيفي را با ابزارهاي سنجش  ارزش
به كاررفته در آن تعريف مي كنند. براي مثال 
ــيابي توصيفي معلمان  مي گويند در ارزش
ــون آزمون هاي  ــاي پيچيده اي چ از ابزاره
ــنجش  ــه كار جهت س ــردي و پوش عملك
ــتفاده مي كنند.  يادگيري دانش آموزان اس
آنان گمان مي كنند چون اين ابزارها كيفيت 
ــرار مي دهد،  ــنجش ق يادگيري را مورد س
بنابراين ارزشيابي كيفي است. در پاسخ به 
ــيابي  ــاي اين افراد بايد گفت ارزش گمانه ه

بويژه ارزشيابي از يادگيري دانش آموزان حداقل داراي 
سه عنصر اساسي است:

۱ـ ابزارهاي جمع آوري اطالعات
۲ـ مالك هاي قضاوت

۳ـ و بازخوردهاي تحصيلي 
ــي خواهد بود كه  ــيابي يادگيري زماني كيف ارزش
ــيابي چون مالك هاي قضاوت  در ديگر عناصر ارزش
ــي  ــا نيز از لحاظ ماهيت تغييرات اساس و بازخورده
ايجاد شود. صرف تغيير نوع ابزارهاي سنجش طوري 
ــنجد نشانگر كيفي بودن  كه كيفيت يادگيري را بس
ــيابي نخواهد بود. گويي اينكه در اجراي كنوني  ارزش
ــيابي توصيفي در مدارس حتي ابزارهايي كه از  ارزش
آن ها به عنوان روش هاي سنجش كيفي ياد مي شود 
ــه كار و آزمون عملكردي) نه به درستي  (چون پوش
ــود. نتايج  ــتي اجرا مي ش تهيه مي گردد و نه به درس
پژوهشگاه نشان داده است، در طول اجراي آزمايشي 
ــالة ارزشيابي توصيفي (و يكسال پس از تمديد  ۵ س

آن) هنوز هيچ يك از معلمان مدارس  به دليل فقدان 
منابع آموزشي معتبر و نيز پايين بودن سطح كيفي 
كالس هاي آموزشي حتي يك آزمون عملكردي براي 
سنجش دروس تهيه نكرده اند چه برسد به اين كه از آن 
براي جمع آوري اطالعات نيز استفاده كنند. محتواي 
ــت و عناصر تشكيل  ــه كار نيز هنوز ناكامل اس پوش
ــتر براساس اصول نظريه هاي رفتاري  دهندة آن بيش
تكميل مي شود و از اصول نظريه هاي شناختي نگري 
در تهيه محتوا استفاده نمي شود. بنابراين نمي توان 
ــيابي توصيفي را با استناد به ابزارهاي سنجش  ارزش
موجود در آن كه ناقص و نارسا نيز هست تعريف نمود 

و كيفي قلمداد كرد. 
۴ـ ارزشيابي توصيفي ارزشيابي مستمر 

نيست. 
برخي از مسئوالن بويژه معلمان، ارزشيابي توصيفي 
را با ارزشيابي مستمر برابر قلمداد مي كنند. به گمان 
اين افراد ارزشيابي توصيفي يعني اجراي مستمر انواع 
ابزارها و ارائه مستمر بازخوردهاي توصيفي درجه بندي 
شده در كالس درس در پاسخ به گمانه هاي اين افراد 
بايد گفت مفهوم ارزشيابي مستمر در نظام آموزشي 
ايران پس از اجراي آزمايشي دونوبتي كردن امتحانات 
آموزش دوره ابتدايي و راهنمايي و تغييرات اساسي در 
آيين نامه هاي ارزشيابي پديد آمد. نتايج ارزشيابي هاي 
ــال هاي ۱۳۷۹  به عمل آمده توسط پژوهشگاه، در س
ــي دو نوبتي  ــا اجراي آزمايش ــاط ب و ۱۳۸۰، در ارتب
ــان داد كه پيشرفت تحصيلي  ــدن امتحانات، نش ش
دانش آموزاني كه يك نوبت از امتحانات آنان 
كاسته شده بود در مقايسه با دانش آموزاني 
كه سه نوبت امتحان را تجربه مي كردند نه 
ــه در برخي از  ــا كاهش پيدا نكرده بلك تنه
دروس نيز به پيشرفت هايي دست يافته اند 
(خوش خلق، شريفي، ۱۳۷۹و ۱۳۸۰) ۲۲. 
شوراي عالي آموزش و پرورش بر اساس 
اين يافتة ارزشيابي، در آيين نامة امتحانات 
دورة آموزش عمومي تغييرات بنيادي ايجاد 
ــرد. در اين آيين نامه نه تنها يك نوبت از  ك
سه نوبت كاهش يافت بلكه در يك مادة آن 
جايگاه و سهم ارزشيابي مستمر با اختصاص 
نمره به آن تعريف و مستحكم شد. اين ماده 
ــزم مي كرد تا در  از آيين نامه مدارس را مل
جمع بندي نمره نهايي در كارنامه هاي ترم 
ــهم عددي ارزشيابي تكويني  اول و دوم، س
ــز لحاظ كنند. از آن به بعد معلمان در  را ني
كالس درس براي پيشگيري از اثرات منفي 
ــه نوبت امتحان در  كاهش يك نوبت از س
افت تحصيلي دانش آموزان، به صورت مكرر 
و مستمر نسبت به اجري انواع ارزشيابي هاي 
ــي و درج نمره براي آن  اقدام كردند.  كالس

آنچه در اين مصوبه به آن تأكيد 
شده است تغيير مقياس كمي به 
كيفي است. يعني كاهش نقش 
نمره به عنوان بازخورد و جايگزين 
كردن توصيف هاي شفاهي و كتبي 
به جاي آن است
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مسئوالن آموزشي پس از تجربة چند سالة ارزشيابي 
ــاي دوره آموزش  ــدارس به ويژه پايه ه ــتمر در م مس
ابتدايي به اين نتيجه رسيدند كه اجراي مستمر انواع 
ــي در كالس  ــنجش و قضاوت هاي ارزش ابزارهاي س
درس  نه تنها كيفيت يادگيري دانش آموزان را افزايش 
نداده است بلكه عالوه بر افزايش اضطراب امتحان در 
آن ها، افت تحصيلي بويژه آمار مردودي را نيز ارتقا داده 
است. مقامات عالي تصميم گيرنده با تشكيل چندين 
نشست كارشناسي سرانجام در شوراي عالي آموزش و 
پرورش با تصويب مصوبه اي، زمينه  جايگزيني نوعي 
ارزشيابي به نام ارزشيابي توصيفي را به جاي ارزشيابي 
ــد. از اين رو با  ــي صادر كردن ــتمر در دوره  ابتداي مس
توجه به ذكر تاريخچه اي از پديدآيي مفهوم ارزشيابي 
مستمر، خوانندگان بايد به اين نكته رسيده باشند كه 

ارزشيابي توصيفي همان ارزشيابي مستمر نيست. 
۵ـ ارزشيابي توصيفي يك مدل جديد 

ارزشيابي نيست. 
ــئوالن به ويژه افرادي كه در حوزه هاي  برخي از مس
ــي فعاليت دارند گمان مي كنند كه ارزشيابي  پژوهش
توصيفي يك الگويي جديد از ارزشيابي است. اين افراد 
ــيابي تحصيلي يك  گمان مي كنند كه در حوزة ارزش
الگوي منحصر به فردي ارائه داده اند و انتظار دارند كه 
اين الگو به تدريج نه تنها در دورة ابتدايي بلكه در دورة 
راهنمايي نيز اجرا شود. در پاسخ به گمانه هاي اين افراد 
ــيم بندي انواع ارزشيابي براي اولين بار  بايد گفت تقس
توسط اسكريون يكي از متخصصان حوزه ارزشيابي از 
ــيابي در  برنامه ها با توجه به اهداف و زمان اجراي ارزش
سال هاي ۱۹۵۵ به بعد مطرح شد. اسكريون ارزشيابي 
را به دو نوع ارزشيابي ۱) ارزشيابي تراكمي و۲) تكويني 
ــيابي تراكمي را  ــكريون ارزش ــيم بندي كرد. اس تقس
ــيابي از اهداف و برون داده هاي برنامه و ارزشيابي  ارزش
تكويني را ارزشيابي از برنامة در حال تكوين تعريف كرد. 
ــيابي به ويژه ارزشيابي تراكمي توسط  اين دو نوع ارزش
تايلر مورد حمايت نظري و عملي قرار گرفت و سرانجام 
ــط بلوم براي ارزشيابي يادگيري كاربرد پيدا كرد.  توس
تايلر و بلوم به پيروي از سنت رفتاري نگري در توسعه 
ــيابي يعني ارزشيابي  و نهادينه كردن اين دو نوع ارزش
ــيابي تكويني يادگيري سهم  تراكمي يادگيري و ارزش
ــتند. در دوره هاي بعد متخصصان پيرو  به سزايي داش
رويكرد رفتاريـ  شناختي محتواي ارزشيابي تكويني را 
تا حد معناداري تغير دادند و اثرات مثبت و كارآمدي در 

كيفي كردن ارزشيابي ايفا كردند. 
با توجه به موارد فوق براي خوانندگان كامًال روشن 
است كه از زمان ۱۹۵۵ تاكنون هيچ گونه مدل جديدي 
ــيابي (تراكمي و  ــاي قبلي در ارزش ــز همان الگوه بج
تكويني) در بافت نظام آموزشگاهي وارد نشده است و 
متخصصان در طول اين سال ها تنها به اعمال اصالحات 
ــيابي ها بويژه تكويني اقدام كرده اند.  در محتواي ارزش

بنابراين در هيچ كشوري و توسط هيچ يك از متخصصان 
الگويي جديد به نام ارزشيابي توصيفي نه معرفي و نه در 
سطح مدارس اجرا شده است. براي نمونه اگر در موتور 
ــتجوي يكي از سايت هاي قدرتمند اينترنت براي  جس
Descrip- نام ارزشيابي توصيفي را ، Google مثال

tive Evaluation تايپ و آن را جستجو كنيد، به جز 
مواردي در حوزة  ارزشيابي  برنامه ها، در حوزه  ارزشيابي 
يادگيري هيچ گونه مقاله يا منبع علمي را مبني بر وجود 
يا تأييد ارزشيابي توصيفي به عنوان يك الگوي جديد 

ارزشيابي نخواهيد يافت. 
 ارزشيابي توصيفي چه چيزي هست؟ 
۱ـ ارزشيابي توصيفي به معناي بازخورد 

توصيفي است. 
ــت كه به يكي از  ــيابي توصيفي مفهومي اس ارزش
عناصر ارزشيابي يادگيري يعني بازخوردها اشاره دارد. 
ــوراي عالي آموزش و پرورش نيز (يعني  در مصوبه ش
تغيير مقياس كمي به كيفي) براين نكته اشاره و تأكيد 
ــت. شوراي عالي آموزش و پرورش با توجه به  شده اس
تجربة ناكام ارزشيابي مستمر در مدارس و نيز يافته هاي 
ــيابي هاي  ــي به ويژه يافته هاي حاصل از ارزش پژوهش
به عمل آمده توسط پژوهشگاه به درستي تشخيص داد 
كه اصالحات بايد از مهمترين عنصر ارزشيابي يادگيري 
ــود. از اين رو پس از تصويب  ــي بازخوردها آغاز ش يعن
ــوزش عمومي ابالغ كرد تا جهت  مصوبة مذكور به آم
تحقق اهداف مصوبه نسبت به ارائة يك طرح كامل اقدام 
كند. اما متأسفانه به دليل اينكه مجريان وقت معاونت 
آموزش عمومي شديداً تحت تاثير مشكالت جاري در 
حوزة ارزشيابي بودند، طرحي را آماده و به شوراي عالي 
ارائه دادند كه نه تنها عنصر بازخورد تراكمي بلكه ديگر 

عناصر را نيز شامل مي شد. در واقع اين طرح آنچنان كلي 
بود كه خود مجريان و بانيان طرح نيز در اوايل اجراي 
آن نسبت به تحقق اهداف پيش بيني شده اميد چنداني 
نداشتند. به هرحال ، اين طرح كه انتظار مي رفت مطابق 
با مصوبة شوراي عالي فقط با هدف اصالح بازخوردهاي 
ــود و به  ــطح مدارس آغاز ش تكويني و تراكمي در س
تدريج به اصالح ديگر عناصر ارزشيابي تسري پيدا  كند 
ــرايط حاكم، با تأكيد براصالح كارنامه هاي  ،به دليل ش
پايان ترم تحصيلي يا بازخوردهاي تراكمي (نه فرايندي) 
و نيز ابزارهاي سنجش تراكمي(نه فرايندي) در برخي 
ــور به صورت  ــي مدارس ابتدايي كش از مناطق آموزش

آزمايشي اجرا شد. اگرچه نتايج ارزشيابي هاي ۵ ساله 
پژوهشگاه نشان دهندة تحقق يكي از مهمترين اهداف 
طرح يعني كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در اثر 
تغيير بازخوردهاي تراكمي (توصيفي شدن كارنامه هاي 
ــان ترم تحصيلي) از نمره به توصيفي بود، در ديگر  پاي
حوزه هاي پيش بيني شده اين طرح مانند ارتقاي سطح 
كيفي يادگيري و ارائة بازخوردهاي تكويني به گونه ای 
ــود هنوز  ــايي و هدايت ش كه فرايند يادگيري شناس
ــاي در حد قابل قبول مطابق با اهداف طرح  موفقيت ه
ــت. بنابراين مطابق با آنچه شرح آن  حاصل نشده اس
گذشت، مفهوم ارزشيابي توصيفي از ابتداي فعاليت با 
هدف اصالح عنصر بازخوردهاي تحصيلي(تراكمي)كه 
اكنون به صورت توصيفي است آغاز شد و به جاست از 
اين مفهوم  نه با اصطالحاتي چون ارزشيابي توصيفي ( 
كه ممكن است  ذهن را با اين چالش روبه رو كند كه آيا 
يك ارزشيابي تحصيلي  كه هستة مركزي آن قضاوت 
ارزشي به قصد  تصميم گيري است مي تواند توصيفي 
باشد يا نه؟) بلكه با عنوان طرح بازخوردهاي توصيفي 

ياد شود. 
۲ـ ارزشيابي توصيفي، ارزشيابي تكويني با 

رويكرد بازخورد توصيفي است. 
براي خوانندگان اكنون بايد مشخص شده باشد 
كه ارزشيابي توصيفي نه يك الگوي جديد ارزشيابي 
بلكه تداوم اصالحات در حوزة ارزشيابي تكويني است. 
ارزشيابي تكويني به نوعي ارزشيابي اطالق مي شود 
كه در آن معلم يادگيري در حال تكوين دانش آموزان 
را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بررسي مي كند تا 
از اين طريق با شناسايي بدفهمي هاي او و نيز آشنايي 
با شيوة نظام معنايي او يادگيري معنادار را در او ايجاد 
ــت كند. او براي هدايت يادگيري نياز دارد تا  و هداي
ماهيت بازخوردهاي تحصيلي را تغيير دهد. به عبارت 
ديگر او ناگريز است به جاي استفاده از نمره به عنوان 
بازخوردي براي هدايت يادگيري از توصيف هاي كتبي 
و شفاهي كه دقيقًا موقعيت يادگيري دانش آموز را 
ــه با عملكرد قبلي خود يا اهداف از پيش  در مقايس
تعيين شده مشخص مي كنند براي راهبري يادگيري 
تا رسيدن به مقصد نهايي كه همانا يادگيري كيفي 
مهارت ها و فراورده هاي آموزشي است استفاده كند. 
از اين رو با توجه به توضيحات ارائه شده ضرورت دارد، 
ــتفاده از مفهوم«ارزشيابي توصيفي»در  به جاي اس
مدارس كه يك مفهوم نارسا و بدون هويت مشخص 
است، از مفهوم جامع «ارزشيابي تكويني با رويكرد 
توصيفي» كه يك مفهوم با قدمت تاريخي و مباني 

نظري و علمي مشخص است استفاده شود.
۱۱ خوش خلق، ايرج و شريفي، حسن پاشا. ارزشيابي 
اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در برخي از مناطق 

آموزسي كشور. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
۲-۲همان.

 ارزشيابي توصيفي نه يك الگوي 
جديد ارزشيابي بلكه تداوم 
اصالحات در حوزة ارزشيابي 
تكويني است
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نام گروه:
جامعه شناسـي آموزش و 

پرورش
مدير گروه: 

 حسين دهقان
اعضاي شوراي گروه:

حسـين دهقـان، دكترمحمـود  شـهابي، دکتـر 
فيض الـه  نـوروزي، دكترمرضيه  موسـوي، دكتر 
سوسـن  باستاني، دكتر زهرا  شعبانی، دكتراحمد 

فيروزآبادي، مرتضي   پورموسي
زمينه ها و محورهاي پژوهشي:

جامعه شناسي آموزش و پرورش يكي از حوزه هاي 
رشته جامعه شناسي است، موضوعات و مباحث اين 
رشته علمي هم در بعد كالن (ساختارهاي اجتماعي)و 
هم در بعد خرد (رفتار كنشگران) حيطه نسبتًا وسيع 
و بسيار مهم را تحت پوشش دارد. پژوهش و تحقيق 
در اين مباحث از نيازهاي راهبردي هر نظام آموزشي 
بوده و بايد مورد تأمل واقع شود. برخي از اين مباحث 
در قالب پرسشهاي زير مطرح مي شود. بديهی است 
پاسخ به اين پرسش ها حجم قابل توجهی از پژوهش 
و همکاری پژوهشگران در سطح ملی را می طلبد که 
اميد با است تداوم و توسعه کار گروه اين مهم در حد 

مقدورات محقق شود. 
۱. نقش نظام آموزشی در جلوگيری از آسيب هاي 
ــي (به ويژه با توجه به نظر برخی از صاحب  اجتماع
ــناس که جامعه ما را از نظر قواعد  نظران جامعه ش
ــاری و هنجاری دارای وضعيت آنومی يا در هم  رفت
ريختگی اجتماعی می دانند)، كه سالمت اجتماعي 
و شخصيتي دانش آموزان را به مخاطره مي اندازند، 
چگونه است؟ و عوامل موثر بر آنها و نهايتا راه هاي 

كاهش آنها كدامند؟ 
۲. چه رابطه اي بين شبكه هاي تعامل اجتماعي و 

نهاد آموزش و پرورش وجود دارد؟ 
۳. توان مجموعه نظام آموزشي كشور جهت ايجاد 
شرايط مناسب براي تربيت دانش آموزاني كه قادر به 
توليد علم  بوده و نهايتا بار توسعه پايدار را به دوش 

می كشند تا چه حد است؟  
۴. آيا نظام آموزش رسمي ما قادر به توليد ارزش هاي 
مبتني بر فرهنگ جامعه و حفظ ارزش هاي پذيرفته 

شده فعلي و انتقال آن به نسل جديد مي باشد؟
ــت تنوعات و  ــادر اس ــي ق ــا نظام آموزش ۵. آي
ــي و هنجاري را به  ــاي فرهنگي، ارزش نوآوري ه
ــا فرهنگ و نظام  ــناخته و در انطباق ب خوبي ش

ــي ما در طي فرآيند جامعه پذيري به نسل  ارزش
جديد منتقل كند؟

ــرمايه هاي  ــوزش و پرورش چه تأثيري بر س ۶. آم
فرهنگي، اجتماعي و انساني دارد؟

ــي مانند نابرابري   ــاي ديرپاي اجتماع ۷. نابرابري ه
طبقاتي چه نسبتي با آموزش و پرورش دارند؟

ــي ما قادر خواهد بود زمينه  ۸. چگونه نظام آموزش
ــافات و نوآوري ها را با حفظ  بروز خالقيت ها، اكتش
ــي و هنجارهاي مناسب در بين  يا ايجاد نظام ارزش

عوامل آموزشي بسط دهد؟
۹. يكي از كاركردهاي عمده هر نظام آموزشي ايجاد 
فرصت هاي آموزش برابر براي مردم و مهارت آموزي 
مناسب براي همه است. به گونه اي كه افراد در آينده 
ــد در موقعيت ها و پايگاههاي اجتماعي مورد  بتوانن
ــوند. آيا نظام آموزش رسمي  نياز جامعه مستقر ش
كشور چنين كاركردي را به خوبي دارا است؟ اگر نه 

چرا چنين است؟
۱۰. تا چه حد تعليمات نظام رسمي آموزش، منطبق 

بر نيازهاي شغلي و كاري جامعه است؟
۱۱. آيا نظام آموزشي، استراتژي روشن وعملي براي 
شخصيت سازي در دانش  آموزان را در اختيار دارد؟ و 

آيا چنين استراتژي به خوبي كار مي كند؟
ــي ( معلم،  ۱۲. آيا مؤلفه هاي مختلف نظام آموزش
ــاالن در  ــي، برنامه ها، روابط بين  همس متون درس
آموزشگاه و ...) به صورت هماهنگ در جهت ايجاد 

انسجام اجتماعي عمل مي كنند؟
ــتراتژي آموزش وپرورش در ارتباط با خرده  ۱۳. اس
فرهنگهاي موجود در كشور چيست؟ آيا در جهت 
هضم آنها در فرهنگ كالن عمل مي شود؟ يا حفظ 

تنوعات درعين وحدت؟
طرح هاي پژوهشي پايان يافته:

ــت ملي و ديني  ــر آن برهوي ــرح  ICT  و تأثي - ط
دانش آموزان دختر دبيرستانهاي استان تهران.

- طرح طبقه  اجتماعي و عملكرد تحصيلي، با تكيه 
بر متغيرهاي بينابيني، 

- طرح تكوين شخصيت پيشرفته با تأكيد بر نقش 
خانواده و مدرسه در ميان دانش آموزان كالس پنجم 

ابتدايي. 
ــند اصالحات آموزش وپرورش ـ  - طرح تدوين س

حوزه جامعه شناسي. 
ــي و تدوين سند برنامه چهارم توسعة   - هم انديش
ــرورش، زير مجموعه  ــور در بخش آموزش و پ كش

همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران. 

ــبت آموزش و  - تدوين مجموعه مقاالت درباره نس
پرورش با جهاني شدن، هويت، توسعه، خشونت و 

توليد دانش.
ــاركت و ارتباط آن با  ــي مباني نظري مش - بررس

تمركززدايي آموزش و پرورش و مدرسه .
- ارزشيابي محتوي و شيوه اجرايي آئين نامه اجرايي 
ــه  ــر تحقيق هدف هاي مدرس ــدارس با تأكيد ب م
محوري در مدارس سراسر كشور در سال تحصيلي 

۷۹ و ۱۳۷۸.
برخی مقاله هاي پژوهشي چاپ شده توسط اعضای 

گروه:
- هويت قومي و وفاق ملي، «رشد علوم اجتماعي».

- بازتوليد طبقات اجتماعي در نظام آموزش، «نامه 
پژوهش فرهنگي»

- فرهنگ آموزش وپرورش، « رشد علوم اجتماعي»
- خرده فرهنگ هاي ويژه جوانان در ايران : قرائت ها و 
پيامدها. انجمن جامعه شناسي ايران، «مجله دانشگاه 

تربيت مدرس».
-  آموزش وپرورش و مناسبات بين نسلي، توضيح 

نقش آموزش و پرورش در مناسبات بين نسلي
ــرازی تحصيل به مثابه عاملی برای  - ارزش های اب
ــانی و توسعه ملی،« فصلنامه  ــرمايه انس افزايش س

تعليم و تربيت».
- نقش آموزش و پرورش در توسعه «خبرنامه انجمن 

جامعه شناسي آموزش و پرورش»
ــد  ــبك زندگي و هويت، « رش - خرده فرهنگ، س

آموزش علوم اجتماعي»
ــي و نوجواني،  ــكل گيري هويت ملي در كودك - ش

«رشد علوم اجتماعي»
آثار و تاليفات گروه:

۱ـ آموزش و پرورش و توسـعه، دهقان، حسين و 
پرتو، مسلم. پژوهشكده تعليم و تربيت، ۱۳۸۱. 

۲ـ ريشه هاي توسعه نيافتگي و آموزش و پرورش 
ايران، هوشمند، احسان.  پژوهشكده تعليم و تربيت، 

 .۱۳۸۲
۳ـ آموزش و پـرورش وگفتمان هاي نوين، محمد 

محمدي و حسين دهقان، ۱۳۸۳ .
۴-دايره المعارف جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جمعی از مترجمين. 
۵ـ آمـوزش و پـرورش و بهگشـت اجتماعي، 
شيخاوندي، داور و دهقان، حسين. گروه پژوهشي 
جامعه شناسي آموزش و پرورش، ۱۳۸۲(دردست 

چاپ ).

vA¼ËóÄ ÁËdÖ v dF

گروه پژوهشي
جامعه شناسي آموزش و پرورش
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در شماره اول می خوانيد:
ــندگی خالق محّمدجواد جزينی* داستانک راه  نويس
ــفی* بی مايه فطير  ــه قلب بچه ها محمدرضا يوس ورود ب
است!عبدالعلی دستغيب* شاعری يا نويسندگی عبدالجبار 
ــام الدين  ــرف می زنيم...حس ــی از طنز ح ــی* وقت کاکاي
مقامی کيا* با قلبمان بنويسيم!سّيدحسين حسينی نژاد* 
پله پله تا مالقات شعر غالمحسين عمرانی* ويراسته نويسی 
محّمد حسينی* داستان نويسی در اراکيوسف نيک فام* 
برويم سر اصل مطلب! نرگس حسنی* روی من حساب 
نکنيد! دکتر مريم شريف نسب* از پنج حس خود استفاده 
ــتن  ــتن، بعد از نوش ــاپ* قبل از نوش کنيم لئونارد بيش
محمود حکيمی* نوشتن يعنی آفريدن دکتر محمدرضا 
سنگری* نقِد نوشتن با حضورمحسن خيمه دوز، محمود 
بهرامی و علی مسعودی نيا* خواننده را به ستوه نياوری، 
داستيو بری* شروع، خوباستيو ِپها*  سلوکی در نوشتن 
ــتن را متحول می کند و  ــن الهامی* زندگی نوش محس
نوشتن زندگی را، هالی اليسل* زنگ قشنگ انشا ابراهيم 
هداوندميرزايی* ماجرای توصيف سياوش پيريايی*کوتاه  
بنويسيم رودابه کمالی* بررسی نگارش اول راهنمايی اکبر 
ــاده نويسی و نوشتن  زين العابدين* آموزش کاربردی س
ــيدنيک* روی ميز چه می بينيم مرضيه  خالق مينا فرش
رّزاقی* نقِد نگارش اول راهنمايی با حضوردکتر فريدون 
ــا  ــّيدمصطفی طباطبايی، ليال جمالی و پريس اکبری، س
ــی کتاب * خبر و گزارش*کميک  برازنده* نقد و معرف

استريپ
زندگی نوشتن را متحول می کند

 و نوشتن زندگی را
شما با نوشتن چه ارتباطی داريد؟ از آن لذت می بريد؟ 
ــور؟ راحت  ــيد يا هر هفته؟ ماهانه چه ط هر روز می نويس

می نويسيد يا سخت؟
نوشتن چه تأثيری بر روان و زندگی شما دارد؟ از طريق 
ــود را به ديگران  ــه و دانش خ ــتن چه ميزان از تجرب نوش
ــانيد؟ آيا در اين راه با مشکلی مواجه هستيد؟ چه  می رس
ميزان می خواهيد توان نوشتاری خود را افزايش دهيد؟ آيا 
مايل ايد مهارت نوشتن را در خانواده خود گسترش دهيد؟ 

ــما توصيه می کنيم حتمًا  اگر چنين تصميمی داريد به ش
فصلنامه انشا و نويسندگی را بخوانيد.

در اين مجله کوشش شده تا راه کارهای آموزش نوشتن 
ــطحی ارائه شود، خواننده با نوشتن  به هر کس و در هر س
آشتی کند، انبوه تجربيات و خاطرات و داشته های خود را به 

راحتی بنويسد، مثل وقتی که صحبت می کند. 
ــتن زندگی را متحول می کند و زندگی  می گويند نوش
نوشتن را؛ شما چگونه می انديشيد؟ با اين جمله موافق ايد 

يا نه؟
تاکنون شاهد اين موضوع بوده ايد که گاه با نوشتن يک 
ــام  صفحه مطلب، بخصوص آنجا که ذهن ما با انواع و اقس
مسائل مواجه است، چگونه به آرامش رسيده ايم و يا مالحظه 
ــره ای از کودکی خود را از ذهن به قلم  کرده ايد وقتی خاط
آورده ايم چگونه انرژی آن دوران دوباره در ما پديدار گشته و 
ما را غرق سرور و شادی نموده؟ اين ها همه از برکات نوشتن 
ــت که در زندگی ايجاد می کند. اين مجله بنا  و تحولی اس
دارد در شرايطی که همه چيز حکايت از سرعت و فراموشی 
دارد فرصتی برای نوشتن ايجاد کند. بنابراين باز هم توصيه 

می کنيم اين نشريه را بخوانيد.
ــتری مناسب در اختيار  ــوی ديگر، اين نشريه بس از س
نويسندگان، مترجمان، منتقدان و پژوهشگران قرار می دهد 
ــتن در اختيار  ــا و مطالب خود را در حوزه نوش ــا يافته ه ت

خوانندگان قرار دهند.
ــود. برای  ــر می ش ــماره اول مجله در بهار۸۸ منتش ش
ــتر با تلفن ۶۶۴۲۷۰۵۳ تماس بگيريد يا به  اطالعات بيش

نشانی ensha@neveshtan.ir ايميل بفرستيد.
ــمالی- خيابان  ــر ش ــان کارگ ــران- خياب ــانی: ته نش
ــس: ۶۶۴۲۷۰۵۳-  ــد۱۶ تلفک ــالک۱۴۰- واح نصرت- پ
ــتی:۱۴۱۵۵-۵۸۳۱ به  ۰۹۱۹۸۲۸۸۸۲۸ و يا صندوق پس

نام «انشا و نويسندگی»
ــتراک ساليانه (باهزينه  * مبلغ ۱۵۰۰۰تومان بابت اش
ــارت به نام  ــاب ۱۲۶۷۰۵۶۳۸بانک تج ــه حس ــت) ب پس
«فصلنامه انشا و نويسندگی» واريز فرماييد و فيش را همراه 
ــت ارسال  ــخصات از طريق ايميل، فاکس و يا پس فرم مش

نماييد.

زندگی نوشتن را متحول می کند
 و نوشتن زندگی را

دکتر احمد حسنی
کتاب راهنمای اجرای ارزشيابی کيفی توصيفی در 
کالس درس جديدترين اثر اينجانب است که بر اساس 
تجربيات چند ساله اخير به نگارش آمده است. در واقع 
الگوی اجرايی ارزشيابی کيفی توصيفی را برای معلمان 
تشريح می نمايد . البته رويکرد اين کتاب بيشتر تربيتی 
است . تالش شده است پيوند وثيقی که ميان ارزشيابی 
و يادگيری و اساسًا تربيت وجود دارد به تصوير کشيده 
ــيابی به صورت جريانی  ــخن ديگر ارزش ــود. به س ش
توانمندساز دانش آموزان در فرايند يادگيری مورد توجه 

قرار گرفته است.مباحث اين کتاب به شرح زير است:
بخش نخست : کلياتي درباره ارزش يابي تحصيلي 

بخش دوم: کلياتي درباره  ارزش يابي کيفي و توصيفي، 
ويژگي هاي ارزش يابي کيفي و توصيفي، پيش نيازهاي 

تغيير رويکرد ارزش يابي تحصيلي در کالس درس 
ــي کيفي و  ــراي ارزش ياب بخش سـوم: چگونگي اج

توصيفي در کالس 
گام نخسـت: شناخت انتظارات آموزشي و نشانه هاي 

تحقق آن ها
ــاهدات،  ــات ، ثبت مش ــع آوري اطالع گام دوم:  جم
ــي، خودسنجي و  آزمون هاي عملکردي، تکاليف درس
ــنجي، آزمون هاي مداد کاغذي، پرسيدن،  هم سال س

سنجش والدين، پوشه كار، جمع بندی 
و  داوري  ــيراطالعات،  تفس و  ــل  تحلي سـوم:  گام 
ــي و اجراي  ــي، طراح ــري, تکاليف درس تصميم گي

مداخله ها، تصميم گيري درباره  ارتقا و تکرار پايه
ــواع بازخورد،  بازخوردهاي   گام چهـارم: بازخورد، ان

فرايندي، بازخوردهاي پاياني 
بخش چهارم:سخن پاياني 

بخش پنجم: پيوست ها

معرفی کتاب
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دكتر ابوالقاسم  اكبري / محقق و نويسنده 
ــف  نيازهايي   ــوزان  در دوره هاي  تحصيلي  مختل دانش آم
ــال   ــن  نيازها در هنگام  تحصيل  يعني  در طول  س دارند. اي
ــه   ــي  مدرس تحصيلي  با زماني  كه  عمًالفعاليت هاي  آموزش

خاتمه  مي يابد يعني  در طول  تابستان  متفاوت  است.  
در تعريف  نياز آمده  است : «نياز يك  تقاضاي  طبيعي  است  
كه  مي بايد براي  سازگاري  هر چه  بيشتر و بهتر ارگانيسم  با 
محيط  تأمين شود» (افروز ۱۳۷۴). بر مبناي  نظريه  انگيزش ، 
ــلم  اين  است  كه  رفتار موجود زنده ، حركتي  براي   فرض  مس
ــته  از  ــت . دراين  زمينه  آن  دس ــای نيازهاي  فردي  اس ارض

نيازهاي  طبيعي  انسان  كه  تأمين  آن ها 
ــت ، به  عنوان  نيازهاي   كامًال حياتي  اس
اوليه  مطرح  است . نيازهاي  اوليه  بيشتر 
دردوره  كودكي  احساس  مي شود و بيشتر 
غريزي  و فطري  هستند مانند نياز به  غذا، 
ــته   ديگر از نيازهاي   آب ، امنيت  ... . دس
ــازگاري  بيشتر  انسان  كه  صرفًا براي  س
ــت  و  ــر رواني  و اجتماعي  فرد اس و بهت
ــدارد، به  صورت  نيازهاي   جنبه  حياتي  ن
ــت ، مانند نياز به   ثانويه  مطرح  شده  اس

موقعيت ، كسب  مال ، كسب  قدرت ، شهرت  و... . طبق  نظريه  
انگيزش ، وقتي  انسان  نيازي  دارد، اعم  از نياز (اوليه ) يا (ثانويه ) 
ــي  خواهد بود كه  حالت  يا وضعيت   رفتار او عمدتًا در جهت
نيازمندي اش  را كاهش  مي دهد. به  عبارت  ديگر موجود زنده  
طوري  خلق  شده  است كه  بايد در حالت  تعادل  باشد و مواد 
الزم  براي  بدن  تأمين  شود. به  اين  صورت  كه  هر وقت  يكي  
ــود موجود زنده   ــيژن  و ...) كم  مي ش از اين  مواد (غذا، اكس
احساس  نياز مي كند و در جهت  رفع  نياز يا برقراري  تعادل  

حياتي  به  تالش  مي افتد. 
نياز به  سالمت  از مهمترين  نيازهاي  انسان  است . تا يك  
ــم  فقط  معالجه  و درمان  تلقي   قرن  پيش  علم  سالمت  جس
ــت   ــتي  عبارت  اس ــد درصورتي  كه  مي دانيم  تندرس مي ش
ــي  و  ــمي  و روان ــايش  كامل  و رفاه  مطلق  جس از حالت  آس
ــراد، نه  فقدان  مرض  يا نواقص  عضوي  در حالي   اجتماعي  اف
ــت  آسان تر، كم خرج تر و  كه  پيشگيري  از راه  رعايت  بهداش

كم دردسرتر از درمان  است .
بهداشت  عبارت  است  از استفاده  از علوم  و روش هايي  كه  
بشر براي  پيشگيري  و جلوگيري  از بروز و شيوع  بيماري ها، 
طوالني كردن  عمر و ارتقای سطح  تندرستي  از طريق  آگاهي  
و عمل  كردن  فرد فرد مردم  به  اصول  آن  از راه  كوشش هاي  
ــكل  و آماده  كردن  نيروهاي  اجتماعي   دسته جمعي  و متش
ــت  دادن   ــادي ، انجام  مي دهد. هدف  آموزش  بهداش و اقتص
آگاهي هاي  بهداشتي  به  مردم  و كاربرد آن  آگاهي ها در عمل  
ــطح  كل   ــت  در س ــالمت  و بهداش و از آن  طريق  اعتالی س
جامعه  است . اين  مقصود از طريق  شناخت  عادات  بهداشتي  

و سپس  ايجاد تغيير يا تعديل  در رفتارهاي  فردي  و اجتماعي  
غير بهداشتي  و جايگزين  ساختن  عادات  صحيح  بهداشتي  
ــتي  به   به  جاي  آن  و همچنين  ابقای عادات  صحيح  بهداش
ــاخت   نحوي  كه  با عملكرد فردي  و تالش هاي  جمعي  در س
اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جامعه  دلخواه  خود، فعاالنه  

شركت  كنند، تأمين  خواهد شد.
ــت  در جامعه  بايد افراد آن  آشنا به   جهت  برقراري  بهداش
اصول  بهداشت  بوده  و با اعتقاد و ايمان  كامل  به  آن ها عمل  

نمايند، براي  عملي  ساختن  اين  هدف  دو راه  وجود دارد: 
- ايجاد اعتقاد و اطمينان  كامل  افراد نسبت  به  اصول  

بهداشت  
- ايجـاد عالقه  شـديد به  اجـراي  
اعمال  صحيح  بهداشتي  بين  مردم ، 
ــن  اعمال   ــه  طوري  كه  بعد از مدتي  اي ب
ــخص  بدون  اراده  آن ها  عادت  شده  و ش

را انجام  دهد. 
در بين  مردم  نياز به سالمت  جسماني  
بيشتر احساس  مي شود به  طوري  كه  با 
ــه   ــي  در ارگانيزم  بدن  ب ــدك  اختالل ان
پزشك  مراجعه  كرده  و براي  رفع  مشكل  
جسماني  خود برنامه ريزي  مي كنند تا بهبود يابند. در حالي  
كه  اكثر مردم  از توجه  و دقت  الزم  به  سالمت  رواني  خود و 
گاهي   از اينكه  مي توان  با مراجعه  به  روان  پزشك  براي  اين  بعد 
از نيازهاي  رواني  نيز برنامه ريزي  كرد غافل  هستند. نيازهاي  
رواني  را نيازهاي  اكتسابي نامند زيرا از ديگران  آموخته  شده  
است . تعداد اين گونه  نيازها زياد است در اينجا فقط  به پنج  نوع  

از اين  گونه  نيازها به  طور مختصر اشاره  مي شود: 
- محبت  و دوستي . هر كس  نياز دارد كه  گاهي  اوقات  با 
شخص  ديگري  باشد و تجارب  خود را با او در ميان  بگذارد. 
در اين  مورد داشتن  رابطه  با خانواده  و دوستان  رضايت  اصلي  

زندگي  را براي  اكثر افراد فراهم  مي سازد. 
- مورد تأييد بودن . نياز ديگري  كه  بسيار وابسته  به  نياز 
محبت  است ، نياز به  تأييد و مورد قبول  ديگران  واقع  شدن  
ــوده  و  ــت . مردم  مي خواهندكه  مورد پذيرش  ديگران  ب اس

احساس  تعلق  كنند. 
ــتقل  عمل  كرده  و  - اسـتقالل . فرد نياز دارد به  طور مس

مسئول  خويش  باشد. 
ــودن   ــالوه  بر مورد قبول  ديگران  ب - احتـرام  به  نفس . ع
ــتن  را پذيرفته  و خود را  ــت  كه  خويش شخص  نيازمند اس

دوست  داشته  باشد. 
- شناسايي . بسياري  از رفتارهاي  بشر بدين  منظور است  
ــميت  بشناسد. يك  طريقه   كه  ديگران  به  نحوي  او را به  رس

عمل  كسب  رتبه  يا مقام  باال در يك  گروه  است . 
ــئله  حيات  و  ــت  و رشد رواني  انسان ، مس تحقق  بهداش
ــعادت  اوست . بهداشت  روان  و شخصيت ، مقوله اي  بسيار  س

ــيع تر از آن چيزهايي  است  كه  بسياري  از مردم  از مفهوم   وس
بهداشت  در ذهن  خود دارند. آموختن  مسائل  سالمت  جسم  
و تغذيه  و تربيت  بدني  و نظم  و انضباط  رفتاري ، كه  غالبًا به  
ــده  است ، هنوز براي   جاي  بهداشت  جسم  و جان  عنوان  ش

تأمين  بهداشت   رشد رواني  كافي  نيست . 
ــيع  آن ، از مقوله  تعليم  و  بهداشت  رواني ، در معناي  وس
ــت  رواني   ــان  است . بهداش تربيت  در تمام  طول  حيات  انس
ــات  پرورش   ــتلزم  تربيت  همه  جانبه  فرد و تأمين  امكان مس
ــبات  و ارتباط   ــه  و مناس و آموزش  فرد در خانواده  و مدرس
ــت  رواني  به  اين  معناست  كه   اجتماعي  است . تأمين  بهداش
رفتارها و عادات  و طرز تلقي ها و افكار و ارزش هاي  فرد را به  
گونه اي  سازمان  دهيم  كه  منجر به  رشد همه جانبه  فردي  و 

سعادت  اجتماعي  شود. 
بهداشت  رواني  بدين  معنا نيز هست  كه  آدمي  با احساس  
امنيت  و اعتماد به  نفس  تربيت  شود. بهداشت  رواني  به  اين  
مفهوم  نيزهست  كه  فرد عادت  و عالقه  به  كار و فعاليت  مثبت  
ــت  رواني  اين  معنا را نيز در  ــازنده  داشته  باشد. بهداش و س
بردارد كه  فرد صاحب  ارزش هاي  ارجمند و منسجمي  باشد، 
هم نوعان  خويش  را هم طراز خود بداند، آنان  را دوست  بدارد 

و براي  رشد و سعادت  آنان  كار كند. 
ــت  كه  فرد به  درجه اي   ــت  رواني  در اين  نيز هس بهداش
ــد كه  به  انتخاب  آگاهانه  مداوم   ــد انديشه  انساني  برس از رش
دست  بزند و به  مسائلي  كه  پيش  روي  او قرار مي گيرند پاسخ  
ــور اصولي   ــا ناموافق  بدهد و بر آن ها به  ط صحيح  موافق  ي
پافشارد. انساني  كه  از بهداشت  و رشد رواني  برخوردار است ، 
ــاد دارد و آينده  خود را  ــه  خود و توانايي هاي  خويش  اعتم ب
ــتي  ترسيم  مي كند و براي  تحقق  آن  مي كوشد،  نيز به  درس
ــالم  زندگي  را انتخاب  نخواهد كرد. او انساني   شيوه هاي  ناس
است  كه  از مسائل رشد رواني  و شخصيت  خويش  آگاه  است  
و براي  تأمين  سعادت  خود مي كوشد تا از اوقات  فراغتي  كه  

نصيبش  مي شود، به طور بهينه  استفاده  كند. 
فراغت  و سرگرمي 

ــايه  تحوالت  عظيم  علمي  و فناوري هاي  جديد در  در س
جهان  امروز پديده اي  به  نام  اوقات  فراغت  شكل  گرفته  است . 
ــد ابعاد  ــو زمينه اي  مناسب  براي  رش پديده اي  كه  از يك س
ــيدن  به  كمال  و سعادت  است  و  مختلف  وجود آدمي  و رس
ــتري  مطلوب  براي  رشد و شكوفايي  استعدادهاي  نهفته   بس
ــكالت   ــوي  ديگر زمينه های برای بروز مش در درون  و از س
ــل هاي  آينده  است   جدي  و جديدي  براي  نسل  امروز و نس
كه  اگر با علم  و آگاهي  با آن  روبه رو نشويم  و برنامه اي  مدون  
ــيم ، دچار صدمات   ــته  باش و منظم  براي  برخورد با آن  نداش

جبران ناپذيري  خواهيم  شد. 
ــايش  ،استراحت  ،آسودگي   فراغت  در لغت  به  معناي  آس
ــت . همچنين  آن  را در معناي  فرصت  ،مجال  و  و آرامش  اس

آسوده  شدن  نيز به  كار برده اند. 

نيازهاي  دانش آموزان 
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ــف   ــاي  مختلف  داراي  تعاري ــت  از ديدگاه ه اوقات  فراغ
ــاق  نظر دارند كه   ــت ، اما اغلب  در اين  مورد اتف متفاوتي  اس
اين  اوقات  عبارت است  از: ساعاتي  كه  بايد بدون  اجبار صرف  
اموري  شود كه  شخص  به  آن  تمايل  دارد و تا حد ممكن  نبايد 
ــد يا منبع  درآمدي  براي  شخص   با نفع  اقتصادي  همراه  باش
محسوب  گردد، بلكه  بايد به  كسب  تنوع ، ايجاد سرگرمي  و 
فراهم  آوردن  امكانات  رشد فكري  و جسمي  درراستاي  تعالي  

و رسيدن  به  ارزش هاي  معنوي  منجر گردد. 
ــوي   ــوي  در كتاب  به  س ــناس  فرانس دومازيه  جامعه ش
يك  تمدن ، فراغت  و اوقات  فراغت  را چنين  تعريف  مي كند: 
«مجموع  فعاليت هايي  كه  شخص  پس  از رهايي  از تعهدات  
و تكاليف  شغلي ، خانوادگي  و اجتماعي  با ميل  و اشتياق  به  
آن ها مي پردازد و غرضش  استراحت ، تفريح  يا توسعه  دانش  
ــور  ــخصيت  خويش  با به  ظه ــاندن  ش خود يا به  كمال  رس
ــتعدادها، خالقيت ها و باالخره  بسط  مشاركت   ــيدن  اس رس

آزادانه  اجتماعي  است ». 
گروه  بين المللي  جامعه شناسي  فراغت  نيز اوقات  فراغت  
ــتغاالت  كه  فرد با رضايت  خاطر يا براي   را مجموعه اي  از اش
ــعه  آگاهي ها يا  ــتراحت يا براي  تفريح  يا به  منظور توس اس
فراگيري  غيرانتفاعي  و مشاركت  اجتماعي  داوطلبانه ، بعد از 
رهايي  از الزامات  شغلي ،خانوادگي  و اجتماعي  بدان  مي پردازد، 

تعريف  مي كند. 
اهميت  اوقات  فراغت  در زندگي  جوانان  

ــه  آن  يكي   ــائل مربوط  ب در مجموع  اوقات  فراغت  و مس
ــت  و به   ــن  مباحث  اجتماعي  جوامع  امروزي  اس از مهم تري
دليل  اين  كه  پيامدهاي فرهنگي ، اخالقي ، رواني ، اجتماعي  و 
سياسي  مهمي  را در بر دارد مورد توجه  خاص  علماي  تعليم  
ــان  است . دراين  ميان  اوقات  فراغت   و تربيت  و جامعه  شناس
ــت .  جوانان  از اهميت  خاص  و در خور توجهي  برخوردار اس
ــي  از پوياترين گروه هاي   زيرا جوانان  به  عنوان  بخش  عظيم
ــار از توان ،  ــتند كه  از يك  سو وجودي  سرش اجتماعي  هس
ــت ها،  ــوي  ديگر داراي  خواس ــد دارند و از س ــرژي  و امي ان
ــات  و عواطف  گوناگوني  هستند. حال  اگر  تمايالت ،احساس
ــتر مناسبي  از فراغت  قرار بگيرد و  اين  توان  و انرژي  در بس
به  تمايالت  و خواست هاي مشروع  آنان  پاسخي  مناسب  داده  
شود، دنياي  آن ها به  دنياي  خوبي ها، شادي ها، بالندگي ها، 
ــد و اعتالي   ــود و رش ــا و نوآوري ها مبدل  مي ش خالقيت ه
ــتعدادهاي  آن ها را در پي  خواهد  شخصيت  و شكوفايي  اس
ــت  و در نتيجه  جامعه  نيز از خوبي ها و توانمندي هاي   داش
بالفعل  آن ها بهره مند خواهد شد. اما اگر اين  توان  بالقوه  در 
يك  مسير صحيح  هدايت  نشود، نه  تنها نمي توان  چشم  اميد 
به  ايفاي  نقشي  مؤثر از سوي جوانان  در اجتماع  داشت  بلكه  
بايد منتظر اعمال  و رفتار ضد ارزشي  و هنجار شكن  جوان  در 
اجتماع  باشيم  و دردمندانه  به  تماشاي صحنه هاي  دلخراش  و 
رنج  آور از آسيب هاي  روحي ، اخالقي ، اجتماعي  و... بنشينيم  

كه  او بر وجود خود و بر پيكره  اجتماع  وارد مي سازد. 
ــان  از كودكي  مستقيمًا پا به   بنابراين  بايد بدانيم  كه  انس
ــال  از زندگي  او به  نام   ــالي  نمي گذارد، بلكه  چند س بزرگس

ــئوليت  همراه  است  كه  اوقات   نوجواني  با فقدان  يا كمي  مس
ــعادت  يا شقاوت   ــهمي  بزرگ  از اين  ايام  دارد و س فراغت  س
آينده  او بيش  از هر چيز بستگي  به  اين امر دارد كه  او چگونه  
از وقت  آزادي  كه  در كنار وظايف  محوله  و كار موظف  دارد يا 

وقت  بدون  برنامه اش ، استفاده  مي كند. 
نوجوان  و جوان ، ماندن  در يك  جا را 
نمي پسندد، سكوت  و سكون  را دوست  
ــي دارد و اجبار او به  اين  كار، روحش   نم
ــرده  ونگران ، بي  نشاط  و خموش   را افس
مي سازد. او انرژي  دارد و ميدان  وسيعي  
را مي طلبد كه  توان  و نيروي  خود را به  
ــد، او نيازدارد از  كار گيرد و مصرف  كن
ــته  خارج  شود، به   فضايي  محدود و بس
سير و سفر بپردازد و با چشم  و گوش  و 

انديشه  خويش  زندگي  را تجربه  كند. در آيه  ۴۶سوره  مباركه  
ــير نكرده اند تا دل هايي  داشته   حج  مي خوانيم : چرا مردم  س
ــند كه  با آن ها بفهمند و يا گوش هايی  كه  بدان  بشوند.  باش
آري  قرآن  كه  كتاب  هدايت  و قانون  زندگي  است ، ما را به  سير 
و سفر در زمين  فرمان  مي دهد تا زندگي  را تجربه  كنيم  و با 
سير در تاريخ  گذشتگان  و اقوام  مختلف  و پند گرفتن  از نيك  
و بد زندگي  آنان ، راه  و چاه  خود را تشخيص  دهيم ، نه  آن  كه  

روح  جوان  را با موعظه هاي  مكرر و پي درپي  خسته  كنيم . 
ــات  فراغت   ــراي  اوق ــه  وظيفه  و عملكرد ب ــه س دو مازي
برمي شمارد كه  عبارت اند از: رفع  خستگي ، تفريح  و سرگرمي ، 
توسعه  و رشد انساني  و امكان  تخصيص  دادن  قسمتي  از زمان  
آزاد براي  باال بردن  سطح  معلومات ، مشاركت  آزاد اجتماعي  
و پرورش  استعدادها، لذا، بعضي  از مسائلي  را كه  در ارتباط  با 
اوقات  فراغت  مطرح  مي شوند، مي توان  به  صورت  زير خالصه  

كرد:
ــا  ــدن  اوقات  فراغت  ارض ــه  هنگام  گذران ــي  كه  ب ـ  نيازهاي

مي شود. 
ــق   ــات  فراغت  تحق ــا گذراندن  اوق ــه  ب ــي  ك ـ  كاركردهاي

مي پذيرد. 
ـ  اشكال  و صور گذراندن  اوقات  فراغت .

ــكالي  كه  پيدا  ــزار گذراندن  اوقات  فراغت  باتوجه  به  اش ـ  اب
مي كند و فنون  و وسايل  ارتباط  جمعي  مؤثر بر آن . 

ـ  روابط  بين  گذراندن  اوقات  فراغت  با ديگر فعاليت هاي  فرد 
و نيز يادگيري  عوامل  اجتماعي . 

ـ  نتايج   و آثار فرهنگي ، اخالقي ، رواني ، اجتماعي  و ... .
ـ  جنبه هاي  اقتصادي  گذراندن  اوقات  فراغت . 

اوقات  فراغت  رابطه  نزديكي  با شرايط  فرهنگي ، سياسي ، 
اجتماعي ، اعتقادي  هر جامعه  دارد، به طوري  كه  بدون  توجه  
به  آن ها تعريف  وتبيين  اوقات  فراغت  ممكن  نيست  و باعث  
بروز ناهنجاري ها و مشكالت  عديده اي  در روند حيات  فردي  
و اجتماعي  جامعه  مي گردد. درحال  حاضر با توجه  به  نحوه  
گذراندن  اوقات  فراغت  از نظر اسالم  شرايط  جامعه  ما با خأل 
ــير و تبيين  مباني   تئوري  و نظر درباره  اوقات  فراغت  و تفس
ــبت  به  برخي  ازموارد  آن  روبه روست . ابهاماتي  كه  امروز نس

ــي  و هنري ، چه   گذراندن  اوقات  فراغت  همچون  امور ورزش
ازجنبه هاي  سياسي ، اجتماعي  و چه  ازجنبه هاي  فقهي  وجود 

دارد ضرورت  انجام  تحقيقاتي  را دراين  زمينه  مي طلبد.
ــود، يعني  اصول  و مباني   چنانچه  اهداف  فوق  محقق  ش
ــدن  آن   ــوه  گذران ــت  و نح ــات  فراغ اوق
مشخص  شود دست  برنامه ريزان  در كليه 
 اموري  كه  به  نحوي  در برنامه ريزي  اوقات  
فراغت  دخالت  دارند، باز و تكليف  آن ها در 
تدوين  و تهيه  دستورالعمل هاي  اجرايي  
مشخص مي شود و كليه  سازمان هايي  كه  
به  نحوي  با مسئله  گذراندن  اوقات  فراغت  
درگير هستند، هماهنگ  عمل  مي كنند. 

ــك  جمع بندي  كلي  از تعاريف  و  در ي
مفاهيم  اوقات  فراغت  به  چند اصل  كلي  
مي توان  دست  يافت ، زيرا در نظريات  بسياري  ازصاحب نظران  

وجوه  اشتراكي  وجود دارد و آن  عبارت اند از: 
ــت ، بلكه  مدرسه   ۱ـ  وقت  فراغت  نه تنها از وقت  كار جداس
بايد انگيزه ها و محرك هاي  الزم  را براي  ادامه  رشد و تكامل  
طبيعي  و سالم  دانش آموزان  ايجاد كند و امكان  كسب  معرفت  
و مهارت هاي  ضروري  و ارزش هاي  مطلوب  براي  بهره مندي  
ــم آورد، به  همين  دليل  دنياي  نو،  از زندگي  مطلوب  را فراه

مستلزم  تربيت  نوست .
۲ـ  به  مرور زمان  و با پيشرفت  صنعت  و تكنولوژي  به  اوقات  
ــر روز  ــود و اهميت  آن  ه ــت  افراد جامعه  اضافه  مي ش فراغ

آشكارتر مي شود.
۳ـ  در زمان  فراغت  افراد جامعه  بايد بتوانند با اختيار خود، 
ــت  را انتخاب   ــكال  گوناگون  گذراندن  اوقات  فراغ صور و اش

كنند.
ــن  به  امور تفنني ، تفريحي  و فرهنگي ، نوعي   ۴ـ  از پرداخت

رضايت  خاطر و آرامش  خيال  كسب  كنند.
۵ـ  نتيجه  نهايي  اين  فعاليت ها مي تواند به  رشد و شكوفايي  

شخصيت  و باال بردن  ابتكار وخالقيت  افراد منجر شود.
ــات  فراغت   ــي هاي  صورت  گرفته  از اوق مطالعات  و بررس
ــتر مناسبي   حكايت  از آن  دارد كه  اوقات  فراغت  همواره  بس

براي  خالقيت ها و نوآوري هاست .
انسان  در اوقات  فراغت  مي تواند با خاطري  آسوده ، آزادانه  
فكر كند و درباره  مسائلي  كه  در حوزه  شناختي  وي  مطرح  
ــرا يا خالقيت ،  ــتند از تفكر واگرا بهره  گيرد. تفكر واگ هس
خميرمايه  نوآوري ها و اختراعات  بشري  است . عصاره  (۱۳۷۲) 
ــات  خود در زمينه  ويژگي هاي  افراد خالق  از قول   در تحقيق
سيك ، (۱۹۸۵) نقل  مي كند: اين گونه  افراد عالوه  بر اينكه  از 
هوش  سرشار، صداقت ، صراحت  و انعطاف پذيري  برخوردار 
ــره  را مي برند و با  ــتند از اوقات  فراغت  خود حداكثر به هس
آزادانديشي  و تفكر واگرا، مسائل مختلف  را بررسي كرده  و به  

راه حل هاي  نو دست  مي يابند.
ــا برنامه ريزي هاي  صحيح   ــراي  اوقات  فراغت  مي توان  ب ب
ــوان  را به   ــا و هيجانات  اضافي  نوجوان  و ج و اصولي  نيروه
فعاليت هاي  مثبت  و سازنده  هدايت  نمود، در غيراين صورت ، 
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ــد راه  رفتن   ــاي  منفي  در پي  دارد، مانن براي  آن ها پيامده
بر روي  ميدان  مين گذاري شده اي  است  كه پيش بيني  زمان  
انفجار معلوم  نيست . لذا، براي  جلوگيري  از انفجار نوجوانان  
ــه  پر شود تا با نداشتن  بايد وقت  اضافي  در خانواده  و مدرس
ــود  ــته  ش ــت  اضافي  از گرايش  به  انواع  بزهكاري ها كاس  وق

«مقصودي ، ۱۳۷۶».
متخصصان  درمسئله  اوقات  فراغت  عالوه  براينكه  تفريح  و 
ــر دارند، آن  را عامل   ــي  گذراندن  اين  اوقات  را در نظ چگونگ
مؤثري  براي  پرورش  قواي  جسمي ، اخالقي  و دفاعي  مي دانند 
كه  با استراحت  حاصل  مي شود، همچنين  قواي  مازاد را آزاد 
مي كند، زندگي  يكنواخت  وكسالت آور روزانه  را تنوع  مي بخشد 
وآن  را با لذت  توأم  مي كند و فرصت  ارتكاب  به  اعمال  خالف  
باقي  نمي گذارد. در غير اين  صورت ،بيكاري  نوجوانان  ممكن  

است  موجب  انحرافات  شود«هاشمي ،۱۳۷۳».
فعاليت هاي  فوق  برنامه  درسي  (تحصيلي ) از جمله  مسائل 
بسيار مهم  و قابل  توجه  خانواده ها و آموزش  و پرورش  است . 
ــود در اداره   ــه  نوجوانان  و جوانان  فرصت  داده  مي ش چون  ب
ــه  و خانواده  شركت  كنند تا عادت هاي  بدني  و رواني   مدرس
سودمند را در خود ايجادكنند و پرورش  دهند. بنابراين ، هر 
نوع  فعاليتي  كه  نوجوان  در بيرون  از مدرسه  انجام  دهد جزو 
فعاليت هاي  فوق  برنامه  است . لذا، اهميت اين  موضوع  باعث  
مي شود تا مدرسه  در طرح  و تنظيم  برنامه  اوقات  فراغت  براي  
ــاير نهادهاي  اجتماعي  مانندخانواده   نوجوانان  و جوانان  با س

همكاري  مستمري  داشته  باشد «صافي ، ۱۳۷۶».
ــات  فراغت   ــي  از فعاليت هاي  مهمي  كه  مي تواند اوق يك
ــت .  دانش آموزان  را در نهادهاي  مختلف  پركند مطالعه  اس
مطالعه  به  فعاليت هاي  يادگيري  پويايي  مي بخشد و فراگيران  
ــن  راه  دانش آموزان   ــا انبوه  اطالعات  پيوند مي دهد. از اي را ب
مي توانند به  خودشناسي ، كه  مقدمه اي  براي  شناخت جامعه  
ــناخت  خود و جامعه  مي تواند  ــت  پيدا كنند. ش است ، دس
مراحل  رشد بشر را تسريع  و آن  را در راه  كشف  نيازهايشان  

ياري  دهد.
ــه  حوزه  كتاب هاي  درسي ،  مطالعات  دانش آموزان  به  س
كمك  درسي  و غيردرسي  تقسيم  مي شود. كتاب هاي  درسي  و 
كمك درسي  در چارچوب  برنامه هاي  سازمان يافته اي  طراحي  
شده اند و دانش آموزان  را به  طور هدفمند با مقوله هاي  دانش  
ــنا مي كنند و در پايان  از آنچه  آن ها مي آموزند  ــري  آش بش

ارزشيابي  به  عمل  مي آيد.
كتاب هاي  غيردرسي  شامل  آثاري  است  كه  دانش آموزان  
آزادانه  و از روي  عاليق  خود آن  را انتخاب  و مطالعه  مي كنند. 
ــتاوردهاي  اين  گونه  مطالعات  بيشتر فردي  است ، چون   دس
ــّوم،  فعاليت هاي  آزاد دانش آموز را در برمي گيرد.  اين نوع س
هر آنچه  دانش آموز شخصًا براي  مطالعه  خود انتخاب  مي كند 
ــد. راهنمايي   ــت  از ارزش  وااليي  برخوردار نباش ممكن  اس
معلمان ، مشاوران  و مربيان  در شناخت  آثارعلمي  مرتبط  با 

دانش  روز بشري  مي تواند اين  خأل را جبران  كند.
ــه   ــد «ب ــگ  معين  درباره  تعريف  مطالعه  مي نويس فرهن
ــتن  در چيزي  براي  وقوف  بدان ، خواندن  كتاب   دقت  نگريس
ــته اي  براي  درك   يا نوشته اي  براي فهميدن  آن ، قرائت  نوش
ــت  كه  از طرف  حق  تعالي  عارفان  را دست   آن ، توفيقاتي  اس
ــته اي  را  ــد». نتيجه  اين  كه  مرور در خواندن هر نوش مي ده

مطالعه  گويند كه  با اهداف  مختلف  صورت  مي گيرد. 
»به   واژه  مطالعه ، واژه اي  عربي  است  كه  ريشه  آن  از «َطَلع َ
معناي  برآمدن  و نمايان  شدن  است . مطالعه  برخي  كتاب ها 
يا نوشته ها،كاري  پويا و فعال  است  كه  به  منظور رسيدن  به  

هدف  و رفع  نيازها تأمين  مي  شود«نظري ، ۱۳۷۶».
اهميت  مطالعه  

ــظ  «اِْقرأ»  ــن  كالم  وحي  به  پيامبر اكرم  «ص » با لف اولي
ــفارش   آغاز گرديد و خداوند متعال  در جاي  ديگري  نيز س
ــان  با خواندن   مي فرمايد «اقرأ كتابك ». خلقت  روحاني  انس
كتاب  آغاز شده  و طبق  روايت  در قيامت  نيز هر كس  بايد نامه  
عمل  خود را قرائت  كند. امام  صادق  «ع » درباره  اهميت  علم  
و مطالعه  مي فرمايد: «َمن ْ َعمل َ َعلي ‘ َغير علم ٍ كان َ ماَيفسُد 
» كسي  كه  ندانسته  عملي  انجام  دهد، خراب   اَْكَثَر مّماَيْصلح ُ
ــت  كردنش  بيشتر است . همه  دانشمندان  و  كردنش  ازدرس
ــدن  كتاب  توصيه   علماي  تعليم  و تربيت  به  مطالعه  و خوان
كرده اند و معتقدند كه  مطالعه  از اصلي ترين  منابع  يادگيري  

است .
شـريعتي  رودسـري  (۱۳۷۴) اهميت  مطالعـه  را به  

صورت  زير برشمرده  است :
- الزمه  شروع  هركاري  شناخت  است . اين  هدف  عمدتًا از 

طريق  مشاهده  و مطالعه  تحقق  مي يابد.
ــود.  ــعادت  دنيا و آخرت  در طلب  علم  حاصل  مي ش - س
ــان  جمله  معروف  «َطَلب ُ  بهترين  مصداق  در اين  رابطه  هم

ُمْسلم  َو ُمْسلَمٍه» مي باشد كه  از حضرت   اْلعْلم  َفريَضه ٌ علي  ُكل ِّ
رسول  گرامي  اسالم «ص » باقي  مانده  است . 

- دانستن  راز خلقت  خود و جهان  هستي . 
ــتغال  و زندگي   - مطالعه  و كسب  علم  فراهم  كننده  اش
ــت  كه  داراي   ــت  و آن  كس  در جهان  تواناتر اس مناسب  اس

دانش  بيشتري  باشد. 
- دستيابي  به  تعليم  و تربيت  بهتر نيز از راه  مطالعه  فراگير 
حاصل  مي شود،حتي  خود آموزش  و پرورش  جديد نيز نتيجه  

مطالعات  انديشمندان  تعليم  و تربيت  است . 
- شناخت  قانون  و رعايت  آن  در زندگي  براي  اهل  مطالعه  

اثربخش  است . 
- مطالعه  وسيله  برطرف  شدن  انواع  سوءتفاهم ها و رسيدن  

به  حق  است .
ــود،  - رهايي  از غم  و تنهايي  نيز با مطالعه  فراهم  مي ش
زيرا انسان  به  ازای هر كتاب  يك  دوست  دارد. در اين  رابطه  
نقل  مي كنند كه  دانشمندي در حال  مطالعه  بود كه  ناگهان  
شخصي  پيش  او آمد و گفت  كه  تنها هستي ؟ وي  بالفاصله  

گفت ، حال  كه  شما آمدي  تنها شدم . 
براي  پرورش  انديشه هاي  دانش آموزان  و دانشجويان  تنها 
محتواي  برنامه  درسي  كافي  نيست ، زيرا قانع  شدن  به  كسب  
اطالعات  درقلمرو كتاب هاي  درسي  باعث  ايجاد محدوديت  
مي شود، لذا بايد در راه  گسترش  علم  و پژوهش هاي  علمي  
گام ها را به  مطالعه  خارج  از كتاب هاي  غيردرسي  برنامه ريزي  
شده  كشاند. مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي  در افزايش  ميزان  
ــات  متنوع   ــنايي  آنان  با موضوع توانايي هاي  فراگيران  و آش
ــت . در اين  رابطه  قسمتي  از نتايج  پژوهش   حائز اهميت  اس

اكبري (۱۳۸۵) نشان  داد كه : 
- مطالعات  غيردرسي  اطالعات  بيشتري  را در مقايسه  با 
ــي  در اختيار نوجوانان  و جوانان  قرار مي دهد  مطالعات  درس
ــارج  از هر برنامه   ــري  در خ و آن ها را با بار عظيم  تمدن  بش
ــنا مي كند. ضمن  اين  كه  به  آن ها خطر تعصب   و قيدي  آش
ــاند و مهارت ها را دربخش هاي   و جزم  انديشي  را مي شناس
گوناگون  اجتماعي ، براي  ايجاد تعامل  و هم  فكري  با همنوعان  
و انسان هاي  كشورهاي  گوناگون ، آموزش  مي دهد. در مطالعه ، 
ــا در تعامالت   ــوان  اين  نكته  را در مي يابد كه  برخورده نوج
ــدل  و روابط   ــس  هم  جواري ، منطق ، ع ــاس  ح روزانه  بر اس
انساني  استوار است  و هر گونه  اختالل  و در نظر نداشتن  اين  

معيارها، زندگيش  را در اجتماع  دچار مشكل  مي كند.
- مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي  توسط  دانش آموزان  دوره  
ــت . پول  و  ــرفت  تحصيلي  آن ها مؤثر اس متوسطه  در پيش
اندرزي (۱۹۹۶)نشان  دادند، مهارت هاي  قوي  مطالعه  زيربناي  

ساير پيشرفت هاي  علمي  است . 
- مطالعه  نوجوانان  در صورتي  افزايش  مي يابد كه  با شوق  
ــد. طبق  نظر بالك  (۲۰۰۲) معدل  نمرات   و انگيزه  توأم  باش
ــتري  را صرف   ــبك  نگارش  دانش آموزاني  كه  وقت  بيش و س
خواندن  مطالب  تفنني  مي كردند، نسبت  به  همكالسي هايشان  

كه  چنين  مطالعاتي  را نداشتند باالتر بود. 
ــا و ضد ارزش هاي  جامعه  با مطالعه  كتاب هاي   - ارزش ه
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ــدي  و  ــورد محم ــن  م ــوند. در اي ــي  درك  مي ش غيردرس
ــي  در  ــد كه  كتاب هاي  دين ــي (۱۳۸۰) اظهارمي دارن قايين
ميان  كتاب هاي  غيرداستاني  دوره  مشروطيت ، آثاري  براي  
ــا تأكيدكرده اند  ــوزش  ديني  كودكان  پديد آوردند. آن ه آم
ــندگان  كتاب هاي  تاريخي  بر اين  باور بودند كه  با  كه  نويس
ــودكان  و نوجوانان   نگارش  واقعيت هاي  تاريخي  مي توان  ك
ــار را جايگزين   ــتگان  آگاه  كرد و اين  آث را از زندگاني  گذش

شايسته اي  براي  كتاب هاي  افسانه اي  قرار داد.
- مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي ، قدرت  سازش ، تحمل ، 
ــكالت  را در نوجوانان   ــي  با مش ــتقامت  و روياروي صبر، اس
ــوز در حوزه   ــكالت  نوجوانان  دانش آم افزايش  مي دهد. مش
گردآوري  اطالعات ، ناتواني  تشخيص  اين  مطلب  است  كه  آيا 
همه  اطالعاتي  كه  از اينترنت كسب  مي كنند يا در كتابخانه  
ــت  يا خير، زيرا بين (۱۹۹۹) گفته :  ــمند اس مي يابند، ارزش
حوزه  محتوايي  سواد فعاليتي  است  مستلزم  توانايي  خواندن  
و نوشتن  شكل هاي  چندگانه  قابل  چاپ . اين  شكل هاي  چند 
ــان ، مجله ،  ــي ، رم گانه  قابل  چاپ  عبارت اند از: كتاب  درس
ــاير نظام هاي  نشانه دار فني   مطالب  موجود در اينترنت  و س
- اجتماعي  كه  اطالعات ، مضامين  عاطفي  و نظرات  منتقدانه  

را ارائه  مي دهند. 

- مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي ، نوجوانان  دانش آموز را با 
چگونگي  و شرح  حال  افراد موفق  و فرهيخته  آشنا مي كند و 

اطالعات  جديدجهاني  را برايشان  فراهم  مي آورد. 
- مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي  قدرت  تفكر و خالقّيت  را 
در نوجوانان  افزايش  مي دهد. محتواي  متوني  كه  دانش آموزان  
ــي  خود  به  طور آزادانه  و به  دلخواه  براي  مطالعات  غيردرس
ــوع   ــد آن ها را به  مطالعات  متن ــاب  مي كنند، مي توان انتخ
تشويق  كند تا به  شكوفايي  و خالقيت  برسند و بر مشكالت  

بي تصميمي  كه  برايشان  بحران زاست ، غلبه  كنند.
- مطالعه  كتاب هاي  غيردرسي ، توانايي  نقد و بررسي  را 
در خوانندگان  پرورش  مي دهد. در اين  زمينه  بين (۱۹۹۹) 
ــتاي   ــته  كه : حوزه  محتوايي  كتاب  بايد در راس اظهار داش
فعاليت هاي  شناختي  و اجتماعي  گام  بردارد تا ضمن  توسعه  
ــترش مضامين  و نظرات   ــتن ، به  گس توانايي  خواندن  و نوش

منتقدانه  هم  بپردازد. 
ــي  فعاليت هاي  گروهي  را  - مطالعه  كتاب هاي  غيردرس
ــي   افزايش  مي دهد. در اين  زمينه  پانديان (۱۹۹۳) پژوهش
ــه  گرفت ، رويكرد خواندن  به   را در مالزي  انجام  داد و نتيج
ــت . او اظهار داشته   عنوان  فعاليتي  انفرادي  ديگر مفيد نيس
كه  خواندن  به  عنوان  فعاليتي  بين  فردي ،اجتماعي  و مرتبط  

با خانواده  مي تواند به  رشد دانش آموزان  منجر شود. 
راهنمايي  و معرفي  پايگاه هاي  ايجاد و عادت  به  

مطالعه  و خواندن  
ــاره  پايگاه هايي  كه  در ايجاد و عادت  به  مطالعه  مؤثر  درب
ــتند مطالعاتي  انجام  شده  كه  نتايج  آن ها به  طور مكرر  هس
ــان  داده  است  كه  بسياري  از دانش آموزان  و دانشجويان ،  نش
نگران  روش  مطالعه  و خواندن ، مهارت هاي  يادداشت  برداشتن  
و امتحان  دادن  هستند. اما تنها معدودي  از دانش آموزان  در 
مورد آن ، به  خصوص  به  صورت  منظم  و مستمر اقدامي  به  

عمل  مي آورند. 
ــد از دوره  كودكي  و در  ۱- خانـواده . عادت  به  مطالعه  باي
ــن  كار  ــد، اي ــكل  گيرد و به  نظر مي رس محيط  خانواده  ش
ــترش  جّو مطالعه  بين   اولين  و مؤثرترين  عامل  در راه  گس
ــاس   بردن  كودك  به  نمايشگاه ها  فرزندان  باشد. بر اين  اس
ــتور كار قرار داد  ــگاه هاي  كتاب  را مي توان  در دس و فروش
ــا كودكان  فرصت  يابند در ميان  كتاب هاي  متنوع  آگاهي   ت
ــب  كنند و با كمك  بزرگساالن  كتاب  مورد عالقه  خود  كس

را بيابند. 
ــورت  امكان  عضو كردن  كودكان  در كتابخانه هاي   در ص
ــمار مي آيد؛ زيرا در  عمومي  و خاص  از وظايف  والدين  به  ش
شهرهاي  بزرگ  به  دليل  بعد مسافت  و خطرهاي  گوناگون  
ــرف  وقت  از جانب  والدين   به  كتابخانه  رفتن  كودكان  به  ص

بستگي  دارد. 
ــه  مي تواند  ــي  روي  هم  رفت ــث ، گفتگو، نقد و بررس بح
تالش  والدين  را در فراهم  آوردن  زمينه هاي  مناسب  جهت  
فعاليت هايي  كه  باعث  عالقمندي  كودكان ، نوجوانان  وجوانان  
ــنگ  بناي   ــود را فراهم  نمايد و س به  مطالعه  كتاب  مي ش

موفقيت  فردي  و اجتماعي  آنان  را درجامعه  بنا نهد. 
ــا  ــه  مي تواند ب ــت  ك ــن  پايگاهي  اس ۲- مدرسـه . دومي
برنامه ريزي خطي  كه  از خانه  آغاز شده  پيگيري  و با هدفمند 
ــي  آن  را وارد  كردن  مطالعه  كودكان  در رابطه  با برنامه  درس
ــم  و برنامه ريزي  و خواندن   برنامه  جدي  كند كه  در آن  نظ
ــياري  از كودكان  مدرسه   موظف  نيز متبلور شود. براي  بس
ــواد مكتوب   ــت  كه  آن ها را با خواندن  و م اولين  مكاني  اس
ــنا مي كند، زيرا به  دليل  بي سوادي  پدر و مادران  و يا به   آش
سبب  عدم عادت  به  مطالعه  آنان  كودكان  فرصت  تجربه هاي  

خواندن  مفيد در خانواده  را نمي يابند. 
مهم ترين  وظيفه  مدرسه  طراحي  و پياده  كردن  برنامه هاي  
آموزشي  و پرورشي  است  كه  متناسب  هر مقطع  سني  و هر 
پايه  آموزشي باشد تا كودكان  و نوجوانان  را همگام  و هماهنگ  
ــي  كسب   با آموخته هايي  كه  از طرق  آموزش  مفاهيم  درس
شده  به  دنبال كردن  عاليق  فوق  در كتاب هاي  غيردرسي  و 
ساعت  فراغت  تشويق  نمايد. شكل گيري  عادت  به  مطالعه  در 
مدرسه  و گسترش  آن ، به  نگاه  نظام  آموزشي  به مقوله  آموزش  

و پرورش  بستگي  دارد. 
ــوزش  و پرورش » تلقي   ۳ - كتابخانه . كتابخانه  «قلب  آم
مي شود و همه  فعاليت هاي  جاري ، ساري  و آتي  يك  مدرسه  
ــازمان دهي  مي شود. كتابخانه  مركز انواع   در كتابخانه  آن  س

گوناگون  مواد چاپي  و غيرچاپي  است  كه  با توجه  به  اهداف  
مدرسه  و نيازهاي  دانش آموزان  و آموزگاران  تهيه  شده  است . 
همچنين  مركز يادگيري  دانش آموزان  با توجه  به  آهنگ  رشد 
و توانايي هايشان  بوده  كه  در آن  مي توانند به  مطالعه  بپردازند. 
ــت .كتابخانه ها در دو  عالوه  بر آن  مركزي  براي  تدريس  اس

بخش  فعاليت  دارند: 
الف  - كتابخانه  مدرسه . براي  اينكه  فعاليت هاي  آموزشي  
مدارس  بهتر مثمر ثمر باشد، احداث  كتابخانه  در مدارس  بايد 
در اولويت  قرار گيرد، زيرا كتابخانه  مدارس  اثر قابل  توجهي  
ــرفت  تحصيلي  و فرهنگ پذيري   ــد مطالعاتي ، پيش در رش
دانش آموزان  دارد و محلي  براي  گذراندن  اوقات  فراغتي  است 

كه  ممكن  است  دانش آموزان  در مدرسه  داشته  باشند.
كتابخانه  مدرسه  نه  تنها مورد استفاده  دانش آموزان  قرار 
ــر همكاران   ــت  كه  معلمان  و ديگ مي گيرد بلكه  محلي  اس
ــه  آن  مراجعه  و به   ــد براي  مطالعه  منابع  موجود ب مي توانن
راحتي  به  متون  و مرجع هاي  مورد نياز دسترسي  پيدا كنند. 
ــان  در  ــاهده  فعاليت هاي  مطالعاتي  معلم عالوه  بر آن  مش
كتابخانه  توسط  دانش آموز باعث  همانندسازي  دانش آموزان  
ــد. الگو قرار دادن  شكل  و ميزان  ــان  خواهد ش با معلمانش
ــل   ــوزان  مي تواند مكم ــط  دانش آم  مطالعه  معلمان  توس
ــم  در كالس  درس   ــاي  ياددهي  - يادگيري  معل فعاليت ه

باشد.
ــاي  الزم  در راه  انتخاب  كتاب  و منابع   امكان  راهنمايي ه
ــط   ــاز دانش آموزان ، خصوصًا منابع  تخصصي  توس مورد ني
معلم  نيز به  خوبي فراهم  مي شود. لذا مؤلف  بر اساس  نتايج  
ــعه   ــال  ۱۳۸۵ انجام  داده  در راه  توس ــي  كه  در س پژوهش

كتابخانه ها پيشنهادهايي  به  شرح  زير ارائه  كرده  است :
ــه بايد  مكان  مناسبي  از  - براي  احداث  كتابخانه  مدرس
آموزشگاه  كه  به  دور از سر و صدا و آلودگي  باشد و همچنين  

نور و امكانات  فيزيكي بهتري  دارد اختصاص  يابد. 
ــي  به   ــتخدام  كتابدار دوره  ديده  با تحصيالت  عال - اس
ــتان  و مركز  ــئول  كتابخانه  دبيرستان  و هنرس عنوان  مس
پيش دانشگاهي  در راستاي  ارائه  خدمات  مطالعاتي  مانند 
راهنمايي  در انتخاب  كتاب هاي  مورد نياز به  دانش آموزان ، 

ضروري  است . 
- در سالن  مطالعه ، روزنامه هاي  صبح  و عصر و مجالت  

علمي  و تربيتي  در آرشيو براي  مطالعه  موجود باشد. 
- فهرستي  از كتاب هاي  مورد نياز دانش آموزان  با توجه  
ــه  و در  ــا در زمينه هاي  گوناگون  تهي ــني  آن ه به  گروه  س
تابلوی اعالنات  مدرسه  نصب شود به  ويژه  در تابلوي  اعالنات  

كتابخانه . 
- در تهيه  زمينه هاي  غيردرسي  براي  كتابخانه  مدارس  
ــطه ، به  امكانات  محلي ،  و مطالعه  دانش آموزان  دوره  متوس
ــرآورده  كردن   ــتاي  ب فرهنگي ، توليدي  و صنعتي  در راس
ــط  وزارت  آموزش  و  نيازهاي  مطالعاتي  دانش آموزان  توس

پرورش  توجه  شود. 
ــردن   ــوري  برنامه ريزي  كنند كه  براي  ب ــدارس  ط - م
دانش آموزان  به  صورت  گروهي  براي  بازديد از كتابخانه هاي  

فراغت  در لغت  به  معناي  آسايش ، 
استراحت  ،آسودگي  و آرامش  
است . همچنين  آن  را در معناي  
فرصت  ،مجال  و آسوده  شدن  نيز 
به  كار برده اند.
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موجود در دانشگاه هاي  شهري  امكانات  الزم  فراهم  شود. 
ــوزان   ــود تا دانش آم ــن  مدارس  ارتباطي  برقرار ش - بي
ــتر و متنوع تري   مدارس  مجاور بتوانند از كتاب هاي  بيش

استفاده  كنند. 
- از خريد كتاب هايي  كه  دانش آموزان  كمتر مي خوانند، 
خودداري  شود و از كتاب هايي  كه  درصد بيشتر دانش آموزان  

به  آن ها عالقه  دارند،تعداد بيشتري  تهيه  شود.  
- دانش آموزان  را تشويق  كنيم ، در كتابخانه هاي  مستقر 

در مدارس ، شهرها و استان ها عضو شوند. 
ــدارس  هر ماه  يك  روز را به  كتاب خواني  اختصاص   - م
ــر پا كنند و كتاب هاي   ــگاهي  ب دهند و در آن  روز، نمايش
مورد نياز در مدرسه  را به  دانش آموزان  و خانواده هاي  آن ها 

معرفي  كنند.  
- دبيران  در رابطه  با درس هايي  كه  تدريس  مي كنند، به  
دانش آموزان  كارهاي  عملي  واگذار كنند تا آن ها به  مطالعه  

تشويق  شوند. 
- از صاحب نظران  براي  سخنراني  در مورد فوايد مطالعه ، 
و ارائه  شيوه هاي  نوين  مطالعه  دعوت  شود تا دانش آموزان  

راهكارهاي  عملي ارائه  كنند. 
ــا نهادهاي  همگاني   ب  - كتابخانه  عمومي . كتابخانه ه
هستند كه  بايد منابع  دانش  بشري  را به  رايگان  در اختيار 

ــوان  اين   ــودك  و نوج ــرار دهند و بخش هاي ك همگان  ق
كتابخانه ها اين  گروه هاي  سني  را زير پوشش  خدمات  خود 
قرار مي دهند. وجود كتابخانه هاي  خوب  در مدارس ،جامعه  
را از كتابخانه هاي  عمومي  بي نياز نمي كند، زيرا در كتابخانه  
ــده  و هدفمند است . حال   مدرسه  خواندن  برنامه ريزي  ش
آنكه  دركتابخانه هاي  عمومي  خواندن  آزاد از طريق  دنبال  
ــت   ــدون  برنامه ريزي  از اولوي ــخصي  و ب كردن  عاليق  ش
برخوردار است . مسلمًا فعاليت  كتابخانه  مدرسه  و كتابخانه  
عمومي  هر دو جريان هايي  است  كه  به  شكل گيري  عادت  

پايدار منتهي  مي شود. 
مسئوالن  اين  كتابخانه ها وظيفه  دارند براي  هر چه  پربار 
كردن  اوقات  فراغت  كودكان  و نوجوانان  برنامه  ريزي  كنند و 
كتابخانه  را به كانون  فرهنگي  براي  بروز خالقيت هاي  ادبي ، 

هنري ، علمي  و فني  كودكان  و نوجوانان  تبديل  كنند. ارتباط  
تنگاتنگ  كتابخانه هاي  مدارس  باكتابخانه هاي  عمومي  ارتباطي  
هدفمند و برنامه ريزي  شده  است . زيرا كه  مدرسه  در شرايطي  
كه  خود قادر نيست  به  خواسته ها و عاليق دانش آموزان  پاسخ  
ــتفاده  از كتابخانه هاي  عمومي   ــمت  اس گويند آن ها را به  س
هدايت  مي كند. در واقع  دو كتابخانه  در كنار هم  به  مجموعه  

نيازها و عاليق  دانش  آموزان  پاسخ  مي گويند. 
ــطح   ــاي  عمومي  به  س ــاندن  خدمات  كتابخانه ه رس
ــي  و  ــتوانه  قانون ــي  نيازمند پش ــتانداردهاي  بين الملل اس
ــرمايه گذاري  كالن  فرهنگي  است . گسترش  شبكه  اين   س
ــروم  و  ــود كه  فرزندان  طبقه  مح كتابخانه ها باعث  مي ش
متوسط  جامعه  كه  از امكانات  مالي  مطلوبي  برخوردارنيستند 
ــتفاده  از خدمات  اين  مراكز از امكانات  بيشتري  براي   با اس

بركنار ماندن  از آسيب هاي  اجتماعي  برخوردار شوند. 
۴- ساير رسانه هاي  همگاني . هر رسانه  پنجره اي  تازه  به  
روي  انسان  مي گشايد و امكان  دستيابي  به  اطالعات  را براي  
جوينده  آن  وسيع تر مي كند. در شرايطي  كه  بين  رسانه هاي  
مختلف  هماهنگي  وجود نداشته  باشد هر رسانه  نو ممكن  
ــانه هاي  قبلي  شود.  است  باعث  به  انزوا كشيدن  ساير رس
اين  كار مطلوب  نيست  زيرا انسان  به  همه  اين  پنجره ها و 

چشم اندازهاي  آن ها نياز دارد.
به  نظر فورد(۱۹۷۴) معلم  و كتابدار مشتركًا برنامه هاي  
ــود تطبيق   ــي  را با اتكا به  منابع  موج ــي  و پرورش آموزش
مي دهند و دانش آموزان  را آموزش  مي دهند. چنين  مركزي  
براي  پر كردن  اوقات  فراغت  و مرتب  كردن  دانش آموزان  به  
ــاير منابع  الزم  است . در چنين شرايطي  دانش آموزان  به   س
طور منظم  مي خوانند و از منابع  گوناگون  بهره  مي گيرند و 
عمًال خود را پيش  مي برند. برنامه هاي  خواندن  به  فراخور 
ــرورش   ــي  و اهداف  برنامه هاي  آموزش  و پ مقطع  تحصيل
ــي  از اهداف   ــكل  مي گيرد. براي  مثال  يك در آن  مقطع  ش
آموزش  و پرورش ابتدايي  آموزش  خواندن ، نوشتن  و حساب  
كردن  و تثبيت  پايه هاي  سواد است  و همچنين  شناسايي  
استعدادهاي  فردي  دانش آموزان  وهدايت  اين  استعداها در 

مجراي  صحيح  خود است .
ــتفاده  از  ــي  دانش آموزان  به  رايانه  و اس امروزه  دسترس
ــتور كار مدارس  قرار دارد، زيرا كودكان  و  ــبكه  در دس ش
نوجوانان  قرن  بيست  و يكم  بايد به  سواد الكترونيكي  مجهز 
باشند. به  همين  علت  در اين  قرن  «سواد اطالعاتي  به  معني  
ــتفاده  مؤثر ازاطالعات  است   توانايي  يافتن ، پروراندن  و اس
ــي  هر دانش آموز باشد»  و بايد جزئي  از تجربه هاي  آموزش

«قزل اياغ ،۱۳۸۴». 
ــردن   ــي  و عالقه مند ك ــراي  ايجاد تجربه هاي  آموزش ب
دانش آموزان  و دانشجويان  به  مطالعه،  معلمان ، مدرسان  و 
كتابداران  نقش  بسيارمهمي  به  عهده  دارند زيرا با شناخت  
كامل  توانايي ها و عاليق  دانش آموزان  و دانشجويان  مي توانند 
ــرار دهند.  ــوب  عادت  به مطالعه  ق ــرايط  مطل آنان  را در ش
ــدن  در كالس  و كتابخانه  به  ابتكار  برنامه ريزي  براي  خوان
معلمان ، مدرسان ، مشاوران  و كتابداران  و همكاري  مستمر 

ــامل  فعاليت هاي   آنان  نياز دارد. ايجاد عادت  به  مطالعه  ش
ــت  كه  به  تدريج  لذت  خواندن  را چه   مداوم  و كوچكي  اس
ــودكان ، نوجوانان  و  ــه  در اوقات  فراغت  به  ك در كالس  و چ
جوانان  مي شناساند. همچنين  كودكان ، نوجوانان ، جوانان  
ــجويان  بايد با نقش  كتاب هاي  مرجع  به شيوه هاي   و دانش
ــوند تا بتوانند واژه نامه ، فرهنگ نامه ،  ــنا ش ــمند آش روش
اطلس هاي  تاريخي ، جغرافيا و... را مورد استفاده  قرار دهند. 
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گروه  بين المللي  جامعه شناسي  
فراغت  نيز اوقات  فراغت  را 
مجموعه اي  از اشتغاالت  كه  
فرد با رضايت  خاطر يا براي  
استراحت يا براي  تفريح  يا به  
منظور توسعه  آگاهي ها يا فراگيري  
غيرانتفاعي  و مشاركت  اجتماعي  
داوطلبانه ، بعد از رهايي  از الزامات  
شغلي ،خانوادگي  و اجتماعي  بدان  
مي پردازد، تعريف  مي كند



تير ۱۳۸۸. شماره ۱۱۱

۳۰

فرهاد کيانفر/ عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور مرکز 
انديمشک

چكيده
يكي از ديدگاه هاي معمول 
ــيله  ــول که به وس ــورد قب و م
عملي تر  الكترونيكي  يادگيري 
شده است اين است که آموزش 
ــادي را ايجاد  ــطح باالتر ناگزير كفتگوهاي زي مفاهيم س
ــره به چهره و  ــي چه مي كند. پژ وهش در محيط آموزش
مبتني بر رسانه مزاياي به كارگيري يادگيري مشاركتي را 

در پشتيباني از سطوح باال اثبات می کند.
ــي ميزان  ــي در اين مقاله بررس ــؤال اصل ــئله و س مس
ــت و درك اين مطلب  تعامل پذيري آموزش از راه دور اس
كه در محيط آموزشي مجازي به علت اينكه تعامالت از نوع 
رودررو نيست آيا اين امر در ميزان يادگيري فراگيرندگان 

تأثير دارد يا خير؟
کلمات کليدی

ــی، يادگيری  ــی، تعامالت آموزش ــوزش الکترونيک آم
مشارکتی، فضای مجازی

مقدمه
اينترنت و فضاي مجازي۱ منابع شگفت انگيز آگاهي و 
دانش هستند. با تغييرات اساسي كه در اثر رشد وگسترش 
فن آوري هاي نوين ارتباطي در عرصه هاي مختلف زندگي 
ــت، تعليم و تربيت نيز از اين قاعده  ــان ها رخ داده اس انس
ــت. از جمله مواردي كه مي توان  ــتثني نيس تغييرات مس
در زمره دسته بندي مربوط به عوامل آموزش الكترونيكي 
ــترانت،  و فضای مجازي جاي داد اينترنت، اينترانت، اكس
ــتفاده از ماهواره، ويدئو، تلويزيون، لوح  ارتباط راه دور با اس

فشرده و ... هستند.
ــير  ــا دانش و فناوري با يكديگر هم مس ــر م      در عص
شده اند و نمي توان يكي از اين دو را بدون ديگري به راحتي 
ــت آورد. فضاي مجازي با منابع و امكانات شگفت و  به دس
عظيمي كه در زمينه علم و دانش در اختيار كاربرانش قرار 
مي دهد و با وي ژگي هايی چون بي زماني و بي مكاني، تعاملي 
ــودن۲ و... قابليت هاي زيادي در زمينه آموزش و تعليم و  ب
تربيت در اختياركاربران خود قرارمی دهد. اصطالحاتي چون 
كالس بدون ديوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازي۳ و... 
اشاره به نوع جديد وشايد غير معمولي از آموزش الكترونيك۴ 
دارد كه در مقابل آموزش سنتي و معمول امروزه در حال 
جايگيري در سيستمهاي آموزشي كشورهاي مختلف است. 
در آموزش سنتي به خاطر حضور فيزيكي در زمان ومكان، 
دانشجو، استاد و محتوا و منابع درسي، مشاركت و تعاملي 
چهره به چهره با يكديگر دارند و ويژگي اصلي آموزش نيز در 

همين تعامالت است كه از طريق آن دانش و اطالعات بين 
ــود و به حجم و محتواي دانش اضافه  افراد رد و بدل مي ش
ــردد. اين ويژگي  ــود و يا درآن تغييراتي ايجاد مي گ مي ش
آموزش درصورت جديد آموزش كه آموزش الكترونيك يا از 
راه دور است حضور بارز و روشن دارد و بر حسب محيطي 
ــه در آن عمل می کند، از ويژگي ها و قابليت هاي فضاي  ك
مجازي براي عملكردش استفاده می کند. كالس آينده به 
عنوان مكاني كه معلم ها مي توانند دانش آموزان و خودشان 
را در تعامل و اتحاد فن آوري هاي آموزشي غوطه ور نمايد 

 .(Tienc luff ،2001)توصيف می کند
ــي به آموزش  ــئله اصلي در آموزش امروز دسترس  مس
ــتر نيست در حقيقت يكي از چالش هاي دانشجويان  بيش
ــيدن به حجم محتوايي است كه با آن روبه رو  معني بخش
ــوند و جذب هدفمند تمام اطالعات است. به خاطر  مي ش
انفجار اطالعات و پيشرفت هاي همراه با آن در ارتباطات به 
رويكردهاي جديد نياز داريم(فالون، براون، ترجمه باقری، 

کوچک، ۱۳۸۳).
 درحقيقت ياد گيري الكترو نيكي با عث شده است كه 
متوجه بعضي از نقص هاي فعلي آموزش مانند سخنراني 
ــويم. يادگيري الكترونيكي توانايي هاي  هاي طو الني بش
ــتيباني از ارتباط غير هم زمان و  منحصر به فردي در پش
مشاركتي درمحيط آموزشي پويا و با قابليت سازگاري دارد. 
ايجاد اجتماع آموزشي نقاد و مشاركتي بخشي جدا نشدني 
از آموزش عالي است. توانايي يادگيري الكترونيكي قابليت 
ــخصي وگروهي را  برقراري ارتباط بين افراد به صورت ش

دارد(آرگريسون، اندرسون، ترجمه عطاران، ۱۳۸۳).
نظريه

ــاركتي با نظر جان  ــفي ديدگاه تعاملي مش از نظر فلس
ــويي دارد. ديويي تمام تفكرات دو گانه را رد  ديويي همس
ــوص بحث فرد و اجتماع را به نظر ديويي  می کند به خص
ــتند جدا از يكديگر وجود داشته  اجتماع و فرد نمي توانس
ــتند تابع يكديگرشوند.  ــند و درعين حال نمي توانس باش
شناخت آموزش به عنوان درك رابطه متقابل ميان عاليق 
و تجربه هاي فردي با ارزش ها هنجارها و دانش اجتماعي 
ــت. اين رابطه متقابل در تعامل استاد و دانشجو آشكار  اس
است- ديويي دو اصل را مشخص كرد كه چهارچوب نظريه 
ما در اين مقاله است – يكي از آنها تعامل است كه دنياي 
ذهني (شخصي) و دنياي عيني (اجتماعي) را در چار چوب 
زماني بي واسطه، پيوند مي زند. از راه اين تعامل ايده هايي 
توليد مي شود كه دنياي بيروني را توصيف می کند، يعني 
آنكه معني ساخته مي شود و به اشتراك گذاشته مي شود. از 
راه تعامل و تبادل، ايده ها شکل مي گيرد و شناخت ساخته 
ــود. اصل بعدي پيوستگي است كه بيانگر  و تثبيت مي ش

اهميت ايجاد مبنايي براي يادگيري در آينده است.
تعامل در قالب هاي گوناگون يكي از ويژگي هاي اصلي 
آموزش رسمي بوده است. جان ديويي با بكارگيري مفهوم 
ــي  تعامل در مورد آموزش مبتني برفعاليت، تجربه آموزش
ــه در محيط اطراف او را  ــوان تعاملي كه فرد و آنچ را به عن
تشكيل مي دهد، توصيف می کند. تعريف ديويي به خوبي با 
ناپايداري پيچيده زمان و مكان كه يادگيري الكترونيكي را 
تعريف می کند همخواني دارد. همچنين بر اهميت تعامل 
با عوامل انساني و غيرانساني مختلف كه محيط را تشكيل 
مي دهند تأكيد دارند. از نظرديويي، تعامل عنصرتبيين كننده 
ــي روي مي دهد كه  ــت و هنگام ــي اس در فرآيند آموزش
ــده از ديگران را  ــجويان اطالعات بي روح دريافت ش دانش
تغيير ساختار داده و آن را به دانشي كاربردي و داراي ارزش 
شخصي تبديل نمايند. كليد فرآيند يادگيري، تعامل ميان 
دانشجويان، تعامالت بين استادان و دانشجويان و مشاركت 

در يادگيري است كه حاصل اين تعامالت است. 
مايكل هانافين(۱۹۸۹) به ۵ كاركرد كه تعامل انجام شده 
ــتيباني  ــي از آنها پش ــق فناوري در محيط آموزش از طري

می کند، اشاره می کند. اين كاركردها عبارت اند از:
۱- تنظيم سرعت

تنظيم تعاملي سرعت تجربه آموزشي از دو منظر کارگر 
است: از ديدگاه اجتماعي در راستاي هماهنگ كردن گروه 
ــي يا واداركردن آنها به همكاري عمل می کند و از  آموزش
ــرعت پيشرفت درس ها كمك  ديدگاه فردي به تعريف س
می کند، تا اهداف آموزشي در پاره اي از زمان كه معقول و 

از نظر آموزشي مؤثر باشد، حاصل  شود .
۲- توسعه

ــوي فكري موجود  ــواي جديد و الگ ــاط بين محت ارتب
ــطه آن  ــدا می کند و به واس ــعه پي ــيله تعامل توس به وس
فراگيرندگان مي توانند بين اطالعات و مهارت هاي قديمي 
ــر، ماندگارتر و قابل انتقالي  و جديد ارتباط هاي پيچيده ت
برقرار كنند. هنگامي كه دانشجويان انديشه هاي خودرا براي 

آموزش الكترونيكي و تعامالت آموزشی
در فضاي مجازي
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براي به وقوع پيوستن تلفيق 
موفقيت آميز فن آوري و برنامه هاي 
آموزشي در يك فضاي مجازي يك 
ارتباط و پيوند قوي بين محتوا و 
شيوه بيان آن الزم است و هنگامي كه 
تئوري هاي آموزشي بر كاربرد 
فن آوري صدا پايه گذاري شده باشد  
بيشترين تأثيرگذاري را خواهد داشت
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ديگران شرح مي دهند، اين توصيفات گسترش يافته و با 
الگوهاي ساخته شده پيرامون موضوع درسي و ساختارهايي 
كه ضمن تحصيل و تجربه هاي دانشجويان شكل مي گيرد، 

پيوند مي خورد.
۳- تثبيت

ــه تقويت، هم  ــرد تعامل، هم ب ــن كارك رفتارگرانه تري
به شكل دادن مهارت هاي جديد ضمن تقويت هاي انتخاباتي، 
كمك می کند. تعامل تثبيتي به طور سنتي ميان دانشجو و 
استاد رخ مي دهد. با اين حال تعامل از طريق بازخوردهاي 
محيط و ضمن آزمايش و تعامل با محتوا در آزمايشگاه، از 
طريق پاسخ هاي برنامه ريزي شده رايانه اي در آموزش هاي 
ــز با همتايان ضمن  ــازي ها و بازي ها و ني تعاملي، شبيه س

يادگيري مشاركتي و مسئله محور صورت مي گيرد.
۴- راهبري

ــيوه تعامل فراگيران  اين كاركرد به راهبري و تعيين ش
ــب بخصوص  با يكديگر و محتوا مي پردازد. راهبري مناس
ــجويان با كميتهاي  ــود كه دانش هنگامي ضروري مي ش
ــدد در وب،  ــترس متع ــر درگم كننده و راه هاي در دس س

روبه رو مي شوند.
۵- پژوهش

ــال ۱۹۸۴ بيشتر درباره  تلقي هانافين از پژوهش در س
ــه به نمايش محتوا و  ــتم رايانه اي ك پژوهش درباره سيس
نظارت بر پاسخ دانشجو مي پرداخت، متمركز بود. محيط 
ــهل الوصول ايجاد شده توسط اينترنت  در هم تنيده و س
راه را براي پژوهش هاي بيشتر وكيفي تري، بازكرده است. 
به هرحال توانايي تعاملي، كه به دانشجويان امكان پيگيري 
ــد، پژوهش  ــخصي خود را مي ده ــق و روش هاي ش عالي
ــون،  ــردي و ترغيب كننده مي سازد(آرگريس را تعاملي ف

اندرسون، ترجمه عطاران، ۱۳۸۳).
مك ميالن در مورد روابط تعاملي در فضاي سايبر چهار 

ساختار را تعريف كرده است كه عبارت اند از:
مفاهيم مهارتي، فرصتهاي ارائه بازخورد، پيچيدگي هاي 

گفتگو و حساسيت و پاسخ پذيري. 
ــاي تعامل در  ــانگر ويژگي ه هريك از اين مفاهيم نش
فضاي مجازي است كه ممكن است تعاملي آموزشي باشد 

يا تعاملي در بين مردم و دولت مردان.
ــته عمده  ــي را مي توان به دو دس ــوزش الكترونيك آم

تقسيم بندي كرد، هم زمان و غيرهم زمان. 
در آموزش الكترونيكي هم زمان تمام شركت كنندگان 
بايد به طور هم زمان در كالس مجازي كه از طريق اينترنت 
برگزار مي شود  حضور داشته باشند. چندين بسته نرم افزاري 
وجود داردكه امكان گفتگوي برخط را فراهم می کند، به اين 
بسته هاي نرم افزاري ابزارهای مشارکت می گويند. برخی از 
ــازي مطالب  ــزاری امكان ذخيره س ــته های نرم اف اين بس
ــته  ــده را درآينده دارد. البته دراين حالت جزء دس ارائه ش
ــخه تحت  ــتند. درحالت غير هم زمان نس غيرهم زمان هس
وب آموزشهاي مبتني بركامپيوتر بيشتر از راه سي دي رام 
ــوند. يادگيرندگان در  ــبكه محلي سازمان داده مي ش يا ش

هر زماني كه بخواهند مي توانند دوره هاي خود را دريافت 
كنند. محتواي آموزشي مي تواند تركيبي از متن، تصاوير 
ثابت ومتحرك، صوت يا فيلم باشد. محتواي آموزشي خوب 
تعاملي بوده و به نوعي درآنها ارزشيابي نيز صورت مي گيرد. 
ــط يك سيستم مديريت آموزش،  محتواي آموزشي توس
مديريت و نگهداري مي شود (فالون، براون، ترجمه باقری، 

کوچک، ۱۳۸۳).
يك سيستم تعاملي غيرهم زمان به نام تي. دي.آ. براي 
ــيله آن پاسخ ها و نظريات  ــده تا به وس معلمان طراحي ش
ــي را در  دانش آموزان را دريافت كنند و بتوانند مواد درس
ــد. بهترين مزيت اين  ــر زماني كه بخواهند اصالح كنن ه
ــت كه افكار دانش آموزان را وارد  ــتم تعاملي اين اس سيس
ــه اين امر  ــده می کند ك ــي ارائه ش مواد و دوره هاي درس
براي بهبود بخشيدن دوره مناسب است و همچنين براي 
ــال هاي آينده مي آيند(چای ونگ،  دانش آموزاني كه در س

.(۲۰۰۵
ــتيابي به هدفي كه از  ــهيل و دس فرايند هدفمند تس
ــد، تعامل است و از  ــمند باش نظر اجتماعي و فردي ارزش
ــل در تمام  ــت. تعام ــي آموزش و يادگيري اس عناصراصل
تجربيات آموزشي از جمله يادگيري الكترونيكي، مشترك 
ــي دو هدف ساختن مجدد  ــت. از اين رو تجربه آموزش اس
تجربه از ديدگاه شخصي و پااليش و تثبيت آن بر ساخت 
در ميان اجتماعي از فراگيران را به طور مشترك در پيش 
دارد. ديدگاه تعاملي براي آموزش مؤثر به معني حركت از 
ارائه ساده به روشهاي تسيهل كننده است. رويكرد ارائه اي 
در آموزش بسيار دستوري است و نمونه آن سخنراني هاي 
طوالني و رويكرد صنعتي در آموزش از راه دور است. روش 
ــي يك طرفه براي انتقال اطالعات بدون  ارائه اي ذاتًا روش
تالش براي درگيركردن مخاطب است. ارائه مؤثر بستگي 
ــازماندهي، نظم و ترتيب و اشتياق ارائه كننده دارد.  به س
همانگونه كه از خود عبارت رويكرد ارائه اي مشخص است 
فاقد عنصر تعامل و گفتگوست كه در ديدگاه تعاملي نقش 
اساسي دارد. درمقابل رويكرد تسهيل كننده بر اساس آرمان 
اجتماع فراگيرندگان و سازگاري گفتگو با اهداف مورد نظر 
ــت. در آموزش الكترونيك اساس كار بر روي  ــده اس بنا ش
ــت كه خصوصيات يك ارتباط  ــيل كننده اس رويكرد تهس
ــاس دو نوع آموزش الكترونيكي كه  ــي را دارد. بر اس تعامل
داريم، دو نوع تعامل هم زمان و غيرهم زمان بسته به روش 
ارائه مطالب وجود دارد. تعامل درآموزش الكترونيك ميان 
ــه عنصر اصلي آموزش يعني استاد، دانشجو و محتواي  س
ــي صورت مي گيرد. بدين صورت تعامل بين استاد  آموزش
ــجو و دانشجو، استاد  ــجو و محتوا، دانش ــجو، دانش ودانش
ــباهتهاي زيادي با  ــدام از اين تعامالت ش ــتاد، هر ك و اس
ــد. در اين نوع يادگيري دو  ــالت در فضاي واقعي دارن تعام
عنصر اساسي وجود دارد يكي كنفرانس رايانه اي و ديگري 
ارتباط متن محور است. كنفرانس رايانه اي توانايي مشاركت 
بالقوه ارتباطات رايانه اي در يادگيري را آشكار ساخت. اين 
ــته كاربرد ابزارهايي مانند پست الكترونيكي،  شيوه پيوس

ــي به پايگاه هاي داده اي را در كنار  ــرور دسترس ليست س
ــري آفالين به كمك رايانه تلفيق می کند. خصيصه  يادگي
ــتيباني از تجربه غني از زمان و  بارز آن تواناييش براي پش
مكان يادگيري واقعًا مشاركتي از راه دور بود. با آنكه ماهيتي 
ــن دارد، ارتباط مبتني بر متن  غيرهم زمان و مبتني برمت
مزايايی دارد مانند اينكه قابليت اثبات دارد و مانند گفتگو 

نيست، نظام مند و جستجوگرانه است.
اصول آموزشي كه موجب ايجاد فضاي تعاملي در 

هنگام ارائه محتواي آموزشي مي شوند
ــق موفقيت آميز فن آوري  ــتن تلفي براي به وقوع پيوس
ــي در يك فضاي مجازي يك ارتباط  و برنامه هاي آموزش
ــت و  ــيوه بيان آن الزم اس ــد قوي بين محتوا و ش و پيون
ــي بر كاربرد فن آوري صدا  هنگامي كه تئوري هاي آموزش
ــترين تأثيرگذاري را خواهد  ــده باشد  بيش پايه گذاري ش

داشت(جانسون ،چيمن وداير ۲۰۰۶).
امروزه ثابت شده است كه فن آوري اطالعات به تنهايي 
باعث ايجاد آموزش نمي شود، بلكه يك تالش هماهنگ كه 
مستلزم برنامه ريزي آموزشی و تعليمي است نياز مي باشد. 
ــد و پذيرفتن  ــدن با اصول فن آوري هاي جدي ــازگار ش س
ــدارد. اصولي كه در پي مي آيند  اين فن آوري ها لزوماتي ن
ــي و رويكردي عميق در  ــده ديدگاهي تعامل منعكس كنن

يادگيري است. 
ــوند،  ــه به وضوح بيان مي ش ــارات گفتگوپذيرك ۱- انتظ

رويكردهای عميق در زمينه يادگيري را تقويت می کند.
ــجم، انگاره هاي يادگيري  ــاختارهاي معرفتي منس ۲- س

هدفمند و تلفيقي را تسهيل مي كنند.
۳- كنترل ايجاد تعهد مي كند و مسئوليت پذيري شخصي 
ــارت و مديريت رويكردهاي هدفمند يادگيري را  براي نظ

تقويت مي كند.
۴- امكان انتخاب در محتوا و فرايند، تسريع كننده تجربه ها 
و نتايج خودانگيز و خالق يادگيري است كه در عين حال به 

شهود و بصيرت توجه دارد و براي آن ارزش قايل است.
ــوده و تصورات  ــوي انتقادي درك را تثبيت نم ۵- گفتگ

نادرست را مشخص مي سازد.
۶- بايد ضمن الگوسازي براي تفكر انتقادي به آن پاداش 

داد.
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تعامالت در فضاي مجازي، محدود 
به ديوارهاي كالسها، کتابهاي يك 
يا چندكتابخانه و تعداد محدودي 
استاد و دانشجو نمي شود، بلكه 
كالسي به وسعت فضاي بيكران 
مجازي بدون محدوديت های 
زماني و مكاني در اختيار دانشجو 
قرار مي دهد
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۷- سنجش بايد با اهداف مورد نظر يادگيري متناظر باشد. 
۸- يادگيري از طريق سنجش تثبيت مي شود .

در آموزش سه نوع حضور داريم: حضور شناختي ،اجتماعي 
و آموزشي.

حضور شناختي با اهداف و نتايج عملي يادگيري سروكار 
دارد. 

حضور اجتماعي، توانايي ابراز وجود اجتماعي و عاطفي 
افراد شركت كننده در يك اجتماع پژوهشي به عنوان اشخاص 

واقعي، از طريق رسانه ارتباطي مورد استفاده خود است. 
حضور آموزشي، سومين عنصر تقويت كننده متقابل در 
ــتاد است. مشاركت آزاد و  يك محيط آموزشي حضور اس
ــت  اما براي به دست آوردن  دموكراتيك هرچند خوب اس
ــي هدفمند ذاتًا نياز به كسي است كه  تجربه هاي آموزش

تعامالت را هدايت كند.
قابليت هاي فن آوري اطالعات براي تبادل آموزشي 

بين تهيه كنندگان و استفاده كنندگان
ــع اطالعاتي در  ــوزان از مناب ــاختن دانش آم مطلع س
ــترس، افزايش ارتباط معلم - فراگير را از طريق پست  دس
ــويق يادگيري فعال، تسهيل كار  الكترونيك، چت و...، تش
ــهيم شدن در ايده هاي يكديگر و  گروهي در يادگيري، س
عكس العمل نشان دادن به ايده هاي يكديگر، تنظيم سرعت 
يادگيري از طريق ابزارهايي مانند تكاليف خاص، برنامه هاي 
ــل می کند (عبادی،  ــي، رايانه، كنفرانس و... را حاص كمك

.(۱۳۸۳
مشكالت آموزش از راه دور:    

به رغم اين كه آموزش هاي مجازي و از راه دور محاسن 
فراواني دارند، اما دچار مشكالتي نيز هستند. برخي از اين 

مشكالت عبارت اند از: 
- نياز مخاطبان به سواد رايانه اي
- لزوم وجود استانداردهاي خاص
- مسئله صدور و اعتبارگواهي نامه

- متواري كردن آموزشگران 
- آموزش به زبان غيربومي

- مسائل مربوط به حق مؤلف منابع اطالعاتي
- نياز به استفاده از ابزارها و تجهيزات خاص(ديلمقانی، 

.(۱۳۸۳
 نتيجه گيري       

هايدگر مي گويد تكنولوژي سرنوشت ناگريزانسان است: 
برطبق اين گفته مي توان گفت كه پديده آموزش الكترونيك 
ــياري از نقاط مختلف دنيا به وفور  نيز ناگريز روزي دربس
ــد، کما اينكه امروزه اينچنين شده است.  ديده خواهد ش
شايد آموزش الكترونيك هم مانند بسياري از تغييراتي كه 
فن آوري ها در زندگي ما ايجاد كرده اند موجب نگراني برخي 
ــود. از جهاتي شايد اين نوع از آموزش  از صاحب نظران ش
موجب كاهش تعامالت ميان استادان، دانشجو و محتوا و 
درنتيجه باعث افت تحصيلي دانشجو يا دانش آموز شود، ولي 
ــاس آموزش الكترونيك دانشجومحور  با توجه به اينكه اس
است، حتي با توجه به معناي لفظي كلمه دانشجو به معني 
ــخصي كه خود بايد به دنبال كسب و جستجوي دانش  ش
و علم باشد، آموزش الكترونيك مصداق صحيح اين كلمه 
ــالت در فضاي مجازي، محدود به  را فراهم می کند، تعام
ديوارهاي كالس ها، کتاب هاي يك يا چندكتابخانه و تعداد 
محدودي استاد و دانشجو نمي شود، بلكه كالسي به وسعت 
فضاي بيكران مجازي بدون محدوديت های زماني و مكاني 
در اختيار دانشجو قرار مي دهد. وب در برقراري همگرايي 
بسيار باال و كاهش هزينه در ارائه مطالب آموزشي توانايي 
بااليي دارد. مفهوم و ساختار اوليه شبكه گسترده جهاني 
ــع ذخيره اطالعات و ابزار بازيابي آنها بوده. درحالي كه  منب
فن آوري يادگيري الكترونيكي توسط زمان و مكان محدود 
ــود، فضاي تعامل اجتماعي، يادگيري مشاركتي را  نمي ش
ــاختار آن تغيير ايجاد مي كند. از  ــترده نموده و در س گس
ــري الكترونيكي از ديدگاه  ــي بايد به يادگي ديدگاه آموزش

ماهيت تعامل ميان استاد و دانشجو توجه شود.
ــري الكترونيكي(به جهت  ــت غيرهم زمان يادگي ماهي
ــتر كاربران از نوع غيرهم زمان) فرصت هايي  استفاده بيش
ــم می کند.  ــاركت فراه ــاركت و يا عدم مش ــراي مش را ب

ــاني هم زمان  ــردو نوع تعامل انس ــوزش الكترونيكي ه آم
ــاط از راه دور  ــي از فن آوري هاي ارتب ــط حجم را كه توس
ــي و تصويري و رايانه اي فراهم  به ويژه كنفرانس هاي صوت
ــبكه ها در به كارگيري  ــود دربرمي گيرد. توانايي ش مي ش
انواع مهارت هاي انساني براي بهبود يافتن تعامل درفضاي 
مجازي رو به افزايش است. ساخت و توليد محتوا و دانش 
چه به صورت فردي و جمعي ضمن گفتگو درباره محتواي 

مورد نظر، تكاليف و پروژه ها روي مي دهد.
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 طبقه بندي و شاخص هاي محيط آموزشي يا اجتماع پژوهشي
(آرگريسون، اندرسون، ترجمه عطاران، ۱۳۸۳) 
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انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشـی 
بين دبيرخانه هيـأت حمايت از کرسـی های 
نظريه پـردازی، نقد و مناظـره وزارت علوم و 
تحقيقـات و فنـاوری و پژوهشـگاه مطالعات 

آموزش و پرورش 
ــگاه  ــت  موجود در پژوهش ــا توجه به ظرفي ب
ــالت  مطالعات آموزش و پرورش و همچنين رس
کلی آن پژوهشگاه در تقويت روحيه تحقيق، تعقل 
و تفکر، بررسی و تعمق،  نقد و ابتکار ، توسعه علوم 
ــازی برای ارتقاي فعاليت های  و فنون و زمينه س
ــاعدت مؤثر به گسترش  پژوهشی در جهت مس
زمينة نظريه پردازی،  نقد و مناظره در عرصه علوم 
انسانی و همچنين با عنايت به وجود عاليق وثيق 
ميان اهداف اين دبيرخانه و پژوهشگاه به منظور 
فراهم ساختن بستر و سازوکارهای مناسب برای 
برگزاری کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 
ــأت حمايت از  ــه اي ميان دبيرخانة هي تفاهم نام
کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره و پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش منعقد گشت. در اين 
تفاهم نامه، موضوع و قلمرو همكاري،  محورهاي 
همكاري و شرايط و زمان همكاري در ۳ ماده و ۲۴ 
بند مشخص و به امضاي طرفين رسيد. همكاري ها 

به طور اهم در جهات زير است:
- زمينه سازی، فرهنگ سازی و نهادينه کردن 

نهضت توليد علم در حوزه علوم انسانی ؛ 
-  برگزاری کرسی های نظريه پردازی، نقد و 
مناظره در پژوهشگاه با توجه به حضور اعضای 

پاسخ دهيد، جايزه دريافت کنيد
ــؤاالتي را  ــتجو، س ــمت تحقيق و جس پژوهش نامه در نظر دارد هرماه،  به منظور افزايش آگاهي و نيز ايجاد انگيزه و عالقه و همچنين ترغيب گام نهادن به س
ــؤاالت را به آدرس اينترنتی  ــخ س ــت مي دهند به قيد قرعه جوايزي اعطا نمايد. لطفًا پاس ــخ درس ــاني كه پاس ــه نفر از كس در زمينة پژوهش مطرح نمايد و به س

pajoheshnameh@rie.ir ارسال نماييد.
 اين جوايز عبارت اند از: 

۱- سه نسخه از توليدات پژوهشگاه(كتاب- مجله...)
۲- امتياز يك سال آبونمان فصلنامه پژوهشگاه

فرصت پاسخ  تا آخر آذر ماه است.
 سؤال هاي پژوهشی:

- پژوهشگری قصد دارد فرضية پژوهشی زير را با استفاده از آزمون آماری مناسب مورد بررسی قرار دهد «بين مردودی و قبولی دانش آموزان دختر و پسر پايه های 
اول و سوم راهنمايی با درون گرايی و برون گرايی شخصيت آنان رابطه وجود دارد»

۱) متغيرهای مالک، پيش بين و تعديل کننده را مشخص کنيد؟
۲) مناسب ترين آزمون آماری برای تحليل همزمان اثرات متغيرهای پيش بين و تعديل کننده در متغير مالک کدام است؟

هيأت علمی؛ 
- تبادل دانش و تجربه 

ــی در زمينة موانع و  - انجام مطالعات تخصص
راهکارهای نظريه پردازی و نوآوری در رشته های 

گوناگون علوم انسانی . 
محورهای همکاری به طور عمده عبارت اند از: 

- معرفی کرسی های نظريه پردازی، نوآوری،  نقد 
و مناظره به اعضای هيأت علمی پژوهشگاه 

- شناسايی  ظرفيت های علمی گروههای علمی 
گوناگون پژوهشگاه و دعوت از محققان توانا جهت 
ارائه نتايج - علمی فعاليتهای علمی- پژوهشی خود 

در قالب کرسی ها 
ــی های  ــزاری کرس ــأت از برگ ــت هي - حماي
ــردازی،   ــی، ترويجی و علمی (نظريه پ آزادانديش

نوآوری،  نقد و مناظره) 
ــی و  ــترک کارگاه های آموزش ــزاری مش - برگ
ــی نظريه پردازی،  پژوهشی در زمينه روش شناس

 نوآوری، نقد و مناظره 
ــارکت در برگزاری جلسات گفتگو، نقد و  - مش
مناظرة علمی در خانه ملی گفت وگوی آزاد وابسته 

به هيأت 
- انتشار مشترک نتايج مطالعات و پژوهش های 

مربوط به کرسی ها، روش شناسی و توليد 
ــترک جلسات هم انديشی و يا  - برگزاری مش
نشست های تخصصی در موضوع بررسی موانع و 
ــای نظريه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره  راهکاره

در رشته های گوناگون علمی 

- معرفی طرحنامة پايان نامه ها و رساله های 
ــوی  ــد و دکتری از س ــی ارش نوآور کارشناس
ــگاه به هيأت جهت انجام حمايت های  پژوهش
ــتای رفع نيازمندی های کشور  الزم که در راس

باشد 
- حمايت از تحقيقات، تأليفات و پژوهش ها 
در راستای نظريه پردازی،  نوآوری،  نقد و مناظره  
از  ــت  حماي در  ــری  بازنگ و  ــارکت  مش  -
ــرفصل های آموزش و پرورش در حوزه علوم  س

انسانی با رويکرد اسالمی و دينی 
ــون در حوزه علوم  ــت از تدوين مت - حماي

انسانی با رويکرد اسالمی و دينی 
- همکاری در برگزاری کرسی ها و مناظرات 

بين المللی با مشارکت دو مرکز 
- معرفی استادان  مبرز و مجرب جهت حضور 

در کمتيه داوران و ناقدان کرسی ها 
ــويقی  ــکاری در اعطای امتيازات تش - هم
فعاليت های پژوهشی، متناسب با ضوابط هيأت 
- همکاری در راه اندازی خانه ملی گفتگوی 

آزاد ؛
- همکاری در راه اندازی دفتر نظريه پردازان 

جوان دبيرخانه. 
ــاني را كه در  ضمنًا  اين تفاهم نامه تمام كس
ــر توانايي دارند  هر يك از زمينه هاي فوق الذك
ــرايط همكاري و مشاركت برخوردارند و  و از ش
مي توانند در موضوعات تخصصي ايده و نظريه 

كارسازي ارائه بدهند، مشمول قرارداد مي داند.
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ــو هيأت علمي  ــين عبداللهي عض مؤلف:دکترحس
دانشگاه عالمه طباطبايي

ناشر: تهران ، دانشگاه عالمه طباطبايي
سال نشر:۱۳۸۷

تيراژ:۱۰۰۰ نسخه  
قيمت :۳۵۰۰۰  ريال
تعداد صفحات :۲۵۲ 

ــال  های اخير تعداد کتاب های  خوشبختانه در س
ــی دربارة مقوله  ــده به زبان فارس تأليف يا ترجمه ش
«تدريس» افزايش يافته است. عالوه بر گسترش کمی، 
افزايش مطالب کيفی در اين باره نيز چشمگير است. بر 
صاحب نظران و اهل فن روشن است که دنيای پيچيده 
تدريس را نمی توان در يک کتاب توصيف کرد. دانش 
ــه روز افزايش می يابد، و  ــای تدريس روز ب و مهارت ه
ــا را به همگامی با  ــريع علمی و فناوری م تحوالت س
آنها ملزم می کند و اين ميسر نيست مگر با شناخت 

روش  های نوين و کاربردی تدريس و يادگيری.
ــعی شده است، تا حد امکان  در تدوين اين اثر س
مفاهيم و روش  های نوين آموزش و تدريس به زبانی 
ساده معرفی شوند. يادگيری الکترونيکی و هميشه 
دردسترس از جمله مقوله هايی است که در کتاب های 
مشابه کمتر به آن پرداخته شده است. در اين کتاب 
کوشش شده است از منابع معتبر و جديد برای تدوين 
آن استفاده شود. طرح ديدگاه های صاحب نظران در 
مورد علم يا هنر بودن تدريس از جمله مباحثی است 
ــاير کتاب ها بسيار مختصر به آن پرداخته اند،  که  س
اما در کتاب حاضر اين موضوع به طور تفصيلی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
ــا، فنون و  ــدی بر روش ه ــاب درآم محتوای کت
ــده و  ــه فصل تدوين ش ــای تدريس در ن مهارت  ه
ــنا ساختن خوانندگان با دانش و  هدف اصلی آن آش
مهارت  های عمومی و اساسی تدريس و آماده سازی 
آنان برای تدريس مؤثر است. اينک به منظور آشنايی 
ــاختار و محتوای کتاب، نکات  کلی خوانندگان با س

اساسی هر فصل به اختصار تشريح می شود:
فصل اول به موضوع مهم يادگيری پرداخته است. ابتدا 
مفاهيم و تعاريف مختلفی از يادگيری ارائه گرديده و 
سپس نظريه های اساسی «يادگيری» معرفی شده اند. 
ــنايی اجمالی خوانندگان  هدف از ارائه اين فصل آش
با مفهوم و نظريه های اساسی «يادگيری» به عنوان 
ــس، و درک تأثير و کاربرد آنها در  هدف اصلی تدري

فرآيند تدريس است.
فصل دوم به موضوع ارتباطات، مفهوم، عناصر اصلی 
در برقراری ارتباط، مدل عمومی ارتباط و نيز عوامل 
ــاط در کالس درس پرداخته   ــر در برقراری ارتب مؤث

است.
ــای مختلف  ــدف، حيطه  ه فصـل سـوم  مفهوم ه
ــی  ــی و اهداف عمده نظام آموزش هدف  های آموزش
ايران را مورد بحث قرار داده است. در اين فصل سعی 
شده که خوانندگان به عنوان يک معلم ابتدا با سطوح 
ــرانجام مقصد  مختلف اهداف آموزش و پرورش و س

نهايی نظام آموزشی کشور آشنا شوند.
ــات تدريس  ــی کلي فصـل چهارم به بحث و بررس
ــه اين فصل  ــدف از ارائ ــت. ه ــاص يافته اس اختص
ــتی و چگونگی  ــازی ذهن فراگيران با چيس آشناس
تدريس در يک قالب کلی است. خواننده در اين فصل 
با مفاهيم مختلف تدريس و نيز تاريخچه مختصر آن 
آشنا خواهد شد. دسته بندی روش های تدريس، عوامل 
اثربخش در تدريس و سرانجام نگرش سيستمی در 
تدريس ازجمله مطالبی هستند که خواننده در اين 

فصل با آنها آشنايی پيدا می کند.
فصل پنجم جنبه  های علمی و هنری تدريس را مورد 
بحث و بررسی قرار داده است. سعی بر اين بوده است 
تا با طرح نظريه های متفاوت درباره جنبه های علمی 
و هنری تدريس خواننده بتواند از زوايای مختلف به 
تدريس نظر افکند و ديد باز تری نسبت به ويژگی های  
علمی و هنری تدريس پيدا کند. فرض بر اين بوده که 
دانشجويان و خوانندگان عزيز پس از آشنايی نسبی 
با مباحث فصول قبلی به يک نوع شناخت و خبرگی 
ــبی در مورد جنبه های مختلف و متنوع تدريس  نس
ــيده اند. بنابراين، اکنون موقعيت مناسبی برای  رس
ــوع زيبا و با اهميت هنر و علم تدريس و  طرح موض

ديدگاه  های مختلف درباره آن وجود دارد.
فصل ششـم به معرفی روش ها، فنون و مهارت  های 
ــن فصل  ــاص دارد. در اي ــس اختص ــف تدري مختل
خواننده درمی يابد که روش های متداول و جديد در 
ــتند و هر يک از اين روش های  تدريس کدام ها هس
از چه ويژگی  هايی برخوردارند. هم چنين محاسن و 
ــده  محدوديت های هر روش به طور جداگانه ذکر ش
است. در واقع اين فصل در بردارنده روش  های اصلی 

تدريس است.
ــری  الکترونيکی و  ــوع يادگي فصـل هفتم به موض

ــت. در اين فصل  ــترس پرداخته اس هميشه دردس
مفهوم يادگيری هميشه در دسترس و نيز يادگيری 
الکترونيکی، معايب و محاسن آن مورد بحث قرار داده 
ــت. اين بخش از محتوای کتاب با توجه به  شده اس
تحوالت سريع و گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات 
ــد آموزش و  ــه کاربرد آن در فرآين ــده و ب تدوين ش

تدريس به طور مفصل اشاره گرديده است.
فصل هشتم  به ارائه مفهوم برنامه ريزی، چگونگی 
ــرح درس اختصاص  ــی و تهيه ط برنامه ريزی درس

دارد.
ــه بحث مهم   ــن فصل کتاب ب فصـل نهم  يا آخري
ــت. در اين  ــی اختصاص يافته اس ارزش يابی آموزش
فصل ضمن ارائه  مفهوم و تعريف ارزش يابی، مدل  های 
ــت. خواننده در  ــوم ارزش يابی معرفی شده اس مرس
بخش پايانی اين فصل با فرآيند ارزش يابی از کار معلم 

آشنا خواهد شد.
ــان هر فصل نکات مهم و کليدی آن فصل  در پاي
ــده است. مطالعه اين بخش ها،  انتخاب و تلخيص ش
ــاط منطقی با محتوای   ــده را در برقراری ارتب خوانن
فصول قبلی ياری می دهد و از سوی ديگر، يادگيری 
مطالب اساسی هر فصل را تسهيل می کند. هم چنين 
در انتهای آن پرسش هايی مطرح شده اند که تالش 
برای يافتن پاسخ مناسب به آنها می تواند به يادآوری 
و يادگيری دقيق و عميق تر مطالب آن  فصل کمک 

کند.
ــتفاده  ــاب در وهله اول برای اس ــب اين کت مطال
دانشجويان درس «روش ها و فنون تدريس» به ميزان 
ــی در دوره کارشناسی تدوين شده  ــه واحد درس س
ــت. البته کارورزان درس تمرين دبيری، معلمان  اس
تازه کار و کسانی که می خواهند به حرفه ارزشمند و 
لذت بخش تدريس بپردازند، نيز می توانند از مطالب 

آن بهره مند شوند.

معرفی کتاب:
درآمدی بر روش ها، فنون و مهارت های تدريس
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