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آشنایی با سند تحول بخش رهنامه

مبانی نظري سند تحول
در هنگام معرفی سند تحول اشاره کردم که سند تحول از بخش هاي مختلف تشکیل شده که تا کنون دو بخش
فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی و فلسفه تربیت رسمی وعمومی را به طور اجمال به شما معرفی کردیم که در این
فصول چه مطالبی وجود دارد که بتواند مورد استفاده شما قرار بگیرد ویک اشاره به چرخش هاي تحول افرین
کردیم که در جریان قرار گرفتید .
در این جلسه در خصوص بخش سوم سند تحول که منظور مبانی نظري این سند است ،فصلی است تحت عنوان
رهنامه سند .در بخش رهنامه با برگرفته از فلسفه تربیت رسمی و عمومی و فلسفه تربیت سعی شده که چهارچوبی را
براي تدوین سند تحول و پیاده سازي و استقرار نظام تعلیم وتربیت رسمی اورده بشه .بنابراین رهنامه را فصلی
قلمداد می کنیم که استقرار نظام تعلیم وتربیت رسمی را به شکل کلی مشخص می کند.

استقرار نظام تعلیم وتربیت رسمی ره به طور کلی مشخص می کند
در رهنامه سند تحول در خصوص مطالب زیر صحبت شده
رسالت و اهداف آموزش وپرورش
معرفی ارکان تعلیم وتربیت
عوامل صحیح و موثرتعلیم وتربیت
**اشاره کنیم که عوامل صحیح عواملی هستند که مستقیما در تربیت مسولیت دارند ،مثل خانواده ،مثل حکومت
،مدرسه ورسانه

**وعوامل موثرعواملی هستند که مستقیما مسولیت در امرتعلیم وتربیت ندارند ولی درامرتعلیم و
تربیتتاثیرگزارند مانند نهادهاي اقتصادي،اجتماعی،نهادهاي قضایی و سازمانهاي غیردولتی ،موسسات و انجمن ها ...و

بخش هایی که در جامعهوجود داردند و این ها هم تاثیرتعیین کننده اي در امرتعلیم و تربیت دارند
یکی از مهمترین مباحث اشاره شده در رهنامه بحث زیرنظام هاي سند تحول است.در این جلسه به طور اجمال این
زیرنظام ها معرفی خواهد شد.
تحول در نظام آموزش وپرورش از مسیراین شش زیرنظام باید اتفاق بیفتد
خیلی ها سوال میپرسند وقتی میگوییم تحول در نظام اموزش وپرورش این تحول در کدام حوزه ها باید اتفاق بیفتد؟
تحول در آموزش و پرورش در چه حوزه هایی بایداتفاق بیفتد؟
این تحول از مسیراین  6زیرنظام باید اتفاق بیفتد.حتی اجراي سند تحول که در جلسه اي به ان پرداخته خواهد شد و
اجراي  131راهکار سند تحول نیز از طریق این  6نظام باید صورت بگیرد
شش زیر نظام سند تحول:
. 1زیرنظام برنامه درسی
. 2زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی
. 3زیرنظام تامین و تخصص منابع مالی
. 4زیرنظام راهبري و مدیریت
. 5زیرنظام فضا ،تجهیزات
. 6زیرنظام پژوهش وارزشیابی
این شش بخش نظام تربیت عمومی ورسمی را تشکیل میدهندیعنی اگر بخواهید براي اموزشو پرورش برنامه ریزي
کنید و دستگاه تعلیم وتربیت را متحول کنید ،باید در این شش حوزهو این شش بخش باید اقدامات تحولی

 4گروه ضمن خدمت هوشمند سازی
ازعناوینی که اشاره شد شما میتوانید حدس بزنید که در هرزیرنظام به چه مسایلی پرداخته می شود.
مثالزیرنظام برنامه درسی که داراي سند مستقل است در حقیقت :
برنامه درسی  :مجموعه سیاست گذاري و برنامه ریزي براي تولید محتواي آموزشی است
یکی از مهمترین منابع آموزشی ما که شما از آن استفاده میکنید،کتب درسی است .واخیرا در سالهاي اخیردر کنار
کتابهاي درسی بسته هاي اموزشی دیگري نیزبراي دانش اموز و معلم تهیه شده.اگرما بخواهیم اموزش و پرورش را
متحول کنیم باید یه بخشی از این تحول در نوع تهیه محتواي باشد که براي دانش اموزان فراهم میکنیم .چه
محتوایی که به صورت مستقیم از طریق سازمان پژوهش وبرنامه ریزي اموزش و پرورش از طریق کتب درسی باید
اتفاق بیفتد و چه برنامه هاي محتوایی که خود مدارس وهمکاران در مدرسهو کالس درس تهیه می کنید.
محتواي برنامه درسی باید جنبه کاربردي داشته باشد

یعنی آنچه که دانش اموزان از طریق محتواي کتاب هاي اموزشی در کالس هاي درس بدست می اورند باید در
زندگی بتوانند از انها استفاده کنند اموزشهایی که در زندگی به صورت میان مدت کوتاه مدت یا بلند مدت نداشته
باشد اموزش هاي مفیدي نیست.
در سند تحول تاکید میشود براموزش هاي نافع و مفید،آموزش هایی که بتواند گره از زندگی دانش اموزان در
مراحل مختلف باز کند.دانش اموزان با اموزشهایی که بدست میاورند میتوانند انها را در زندگی فردي،
خانوادگی،اجتماعی ازش استفاده کنند.دانش هایی به انها بیاموزیم که انها را در زندگی توانمند کند.یکی از نکاتی
که در سند تحول به ان تاکید شده این است که ذهن بچه ها را انباشته نکنیم از محفوظاتی که انها را حفظ کنند و
زمان امتحان وارزشیابی انهارا تحویل دهند و ما خیال کنیم که آنها انچه که الزم بوده بدست اوردند.این بخشی از
کار است.آموزش هایی که بعد ارزشیابی ازذهن بچه ها دور شود و آنها را بچه ها کنار بگذارند ان اموزش ها
اموزشهاي مفیدي نیست.
تحول در محتوا یعنی تغییرات اساسی در آموزش هایی که به دانش اموزان داده می شود

آموزشهایی که به دانش اموزان میدهیم خوراك فکري که به انها میدهیم خوراك فکري که به انها میدهیم،محتوایی
که به انها میدهیم که این محتوا هم کاربردي باشد وهم به جاي حافظه محوري دروجودشان قرار گیرد،درعین حال
که حافظه تا حدودي در جاي خودش محترم و باید به ان تا کید کرد.
تحول در محتوا برنامه درسی باید نکات زیررا تقویت کند:
پرهیز از حافظه محوري
تاکید برتفکرمحوري
تاکید برپژوهش محوري
تاکید برکار جمعی
بنابر این یه بخش مهمی از محتوا باید به نحوي هم از طریق کتاب هاي درسی هم از طریق چیزهایی که شما در
مدارس تدارك می بینید باید به نحوي تغییر کند و جذابیت داشته باشد ،انها را به تالش وادارد،پاسخگوي نیازهاي
زندگیشان باشد.این بخشی ازبرنامه درسی است که به اجمال به ان پرداخته است.
پس تحول در اموزش و پرورش بخش مهمی از آن بایستی تحول در محتواي درسی باشد که به ان اصطالحا برنامه
درسی گفته می شود در اینجا بیان شد.این شامل این چیزي است که از طریق آموزش وپرورش متمرکز ابالغ می
شود و شامل آن چیزي است که در مدرسه تصمیم مدرسه اي است و شامل ان چیزي است که معلم در کالس
درس براي دانش آموزانش تصمیم می گیردآن هم شامل برنامه درسی محسوب می شود.
باید مواظبت کنیم آنچه را که به عنوان محتوا ارایه می کنیم داراي آن خصوصیت هاو ویژگی ها باشد.که در بحث

زیرنظام برنامه درسی می باشد .پس یک تحول ،تحول دربرنامه و محتواي درسی است که باید اتفاق بیفتد .تالش
شده در چند سال گذشته بخصوص کتاب هاي دوره دبستان با چنین رویکردي اصالح شود،هرچند که کار سختی
است و وسیر طوالنی است ولی باید مسیررا به تدریج وبه آرامی سپري کنیم
بخش دوم در بحث زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی است

در جلسات قبل اشاره کردیم معلم موثرترین عنصردر تعلیم وتربیت است .بایستی تالش کنیم معلمانی توانا ،با
انگیزه ،عالقه مند،براي دستگاه تعلیم وتربیت باید فرایند شناساي  ،جذب کنیم و انها را اموزش دهیم و براي نگه
داشتن انها در دستگاه تعلیم وتربیت باید برنامه هاي مناسب راداشته باشیم
بنابر این تحول در اموزش وپرورش نقطه آغازش تحول دراندیشه هاي معلمین است .تحول در دانش،آگاهی و فهم
معلمین است.
باید فرایند شناسایی ،جذب ونگه داشت معلم دستخوش تغییرات اساسی شود تا بتواند نیروي انسانی با کیفیت را
براي آموزش وپرورش تامین کند .فیلم
رضا مددي
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زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی
ازدیگرزیرنظام هاي مطرح در رهنامه زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی است.این زیرنظام مسولیت دارد
درمورد تامین منابع مالی آموزش وپرورش و چگونگی مصرف و هزینه کردن اون تصمیم گیري کند و مسولیت
این زیرنظام این است که درارتباط با مسایل مالی آموزش وپرورش که قطعا هزینه براست و بر اساس قانون اساسی
ما تعلیم وتربیت تا پایان دوره متوسطه رایگان است وبنابراین دولت باید یه بخش مهمی از منابع مالی دستگاه تعلیم
وتربیت را تامین کند.هرچند که با قانون گذاري در مجلس امکان مشارکت مردم با تاسیس مراکزغیردولتی فراهم
شده که بخشی از هزینه هاي تحصیل دانش اموزان در قالب مراکز غیردولتی که شما در انجا همکاري دارید می
باشد اما ارائه تعلیم وتربیت مطلوب بخش مهمی از آن وابسته به منابع مالی است .انچه که تا به حال اتفاق افتاده این
است که منابع مالی با تکیه بردولت بوده بجزمدارس غیردولتی ولی نگاه این است که ما دنبال منابع مالی پایدار
باشیم ،مفهوم این جمله این است که باید هم دولت بیشترین سرمایه گزاري را در آموزش وپرورش انجام دهد و هم
ما امکانی فراهم کنیم که سایرنهادها و سازمان ها را درگیرآموزش وپرورش کنیم و آموزش وپرورش یک مساله
همگانی شودو مساله ملی شود و همه مشارکت نمایند در حل مشکالت آموزش وپرورش و بتوانیم به یه اموزش و
پرورش مطلوب و با کیفیت برسیم.
باید آموزش وپرورش مسئله ملی باشد وهمگان در حل مشکالت آن مشارکت کنند.

بنابر این بخشی از تحول ناظربه حوزه منابع مالی وامکانات برگرفته از منابع مالی است .
زیر نظام تجهیزات و فناوري
به هرحال مدرسه موقعیتی است که تعلیم وتربیت رسمی در انجا اتفاق می افتد اوال ما به هرفضایی مدرسه نمیتوانیم
بگوییم مدرسه باید داراي ویژگی ها و خصوصیات خودش باشه گاهی اوقات برخی مدارس در یک محیط هایی
مستقر است که حداقل هاي الزم را ندارد حتی در برخی از مدارس غیر انتفاعی نیزرخ داده باشه.بنابر این فضایی که
باید دانش آموزان در آن تحصیل می کنند معماري فضا ،تجهیزات فضا،رنگ آمیزي فضا،امکانات محیط و همه
شرایط الزم براي اجراي برنامه درسی باید وجودداشته باشد بنابر این باید کوشش کنیم محیط هاي آموزشی ما
،محیط هاي قابل قبولی باشد و دانش آموزان در آنجا لذت کافی را ببرند.
در زیرنظام فضاو تجهیزات به ساخت و ساز معماري و تجهیزات مدارس توجه شده است.
براي نمونه اگردانش اموزان کالس شما داراي صندلی هاي یکسان باشد که اکرثرا اینطور است.دانش آموزي که
بلند قد است برایش نشستن سخت است یا اگرقد کوتاه باشد صندلی براي او بزرگ است و نمیتواند توجهش را
درحین درس جمع کند.یا مثال دانش آموزي که چپ دست است ،میز کارش باید متناسب با آنها باشد تا بتوانند از
محیط استفاده کنند.و سایرنکات فنی که باید رعایت شود .بنابر این تحول در زیرنظام فضا و تجهیزات یعنی وقتی
از دور به محیط نگاه کنیم مشخص باشد که مدرسه اي با همه ویژگی ها و خصوصیات مورد نیاز خودش،واز
امکاناتی باید برخوردار باشد که دانش آموز برایش جذابیت داشته باشد.امکانات هنري ،ورزشی،امکانات فعالیت
هاي جمعی و گروهی ،وامکانات کارهاي علمی وآزمایشگاهی و کارهاي مختلف.که خب این یکی از زیرنظام
هاي تحول است که باید چنین شرایطی را فراهم کند.
زیر نظام پژوهش و ارزشیابی
به هر حال تصمیم گیري براي تعلیم وتربیت مستلزم تحقیق ،مطالعه ،پژوهش وبرررسی است ،سیاست گذاري
مستلزم تحقیق ،مطالعه ،پژوهش وبرررسی است ،برنامه ریزي مستلزم تحقیق ،مطالعه ،پژوهش وبرررسی است.ما
مجاز نیستیم در دستگاه تعلیم وتربیت بر اساس تشخیصهاي خود عمل کنیم .تصمصم گیري براي این دستگاه باید
برمبناي مطالعه باشد.
مسیر اصالح و تحول در آموزش وپرورش باید براساس پژوهش وارزشیابی باشد.
ما باید ازعملکرد هاي خودمان از عملکردهالي داخلی و بیرونی سیستممان باید ارزشیابی داشته باشیم و مدام به نقد
و اصالح این سیستم آموزشی بپردازیم.اینطور نباشه کاري رو سالها انجام میدیم ولی اثربخشی ان را پیگیري
نمیکنیم .زیرنظام پژوهش وارزشیابی هم این ناظربه این نوع نگاه است در آموزش و پرورش
زیر نظام راهبري و مدیریت
بسیار حائز اهمیت است و شامل کلیه زیرنظام ها و بخش هاي مختلف است.البته خودش نیزداراي قلمرو مشخصی

می باشد.چه نوع مدیریت وراهبري تربیتی متناسب با اجراي سند تحول در دستگاه تعلیم و تربیت و ستاد و منطقه
در استانها باید مستقربشه تا یک مدیریتی که با رویکرد تربیتی و فرهنگی باید در مدرسهو جاهاي مختلف مستقر
شود و با چنین رویکردي بتواند مجموعه برنامه هایی را براي سیستم آموزشی طراحی کند.مثال ما باید از طریق
استقرار یک سیستم و نظام راهبري و مدیریت کارآمد ،به کاهش تمرکزدر این سیستم بپردازیم.برنامه هایی که
تنظیم می کنیم تمرکز گرا نباشد که امکان مشارکت را بتوانیم فراهم کنیم و این به عنوان یکی از شاخص هاي
اصلی این بخش است.انتخاب و انتصاب مدیران باید از براساس شایستگی ها صورت گیرد.از دیگرتاکیدات این
زیرنظام بحث اندازه آموزش وپرورش است.
امروزه اندازه آموزش وپرورش بسیار گسترده است ،بخصوص در بخش هاي اداري بسیار وسیع و سنگین است و
یک دستگاه اجرایی است که به راحتی نمی تواند خودش را با تحوالت روز همراه کند ونمیتواند تصمیمات
مدیریتی مناسب را بگیرد.بنابر این باید اصالحات الزم صورت بگیرد و یک زیرنظام راهبري و مدیریت اثر بخش
مستقربشه تا این نظام وسیع و گسترده را راهبري کند و نتایج مطلوبی در آن اتفاق بیفته.بنابر این مدیریت و مدیریت
سازمانها بخش مهمی از آن تابع استقرار یک نظام مدیریت اثر بخش و کارآمد است که در این سند به آن تاکید
شده است.و باید تحول در بخش مدیریت هم حاصل شود
مدیریت آموزش وپرورش باید پاسخگو باشد و خود ارزیاب باشد
و مدام به اصالح سیستم بیندیشد و خود را پاسخگوي مردم معلمان و دانش آموزان و جامعه بداند .در مجموع در
بخش رهنامه که بخش مهمی از آن زیرنظام ها بود اشاره نمودیم.در حقیقت آن  131راهکار سند تحول برمیگردد
به این زیرنظام ها تا از طریق اجراي آن راهکارها این زیرنظام هاي آموزش و پرورش اصالح شود تا بتوانیم به نظا م
آموزش وپرورش مطلوب دسترسی پیدا کنیم.
استقرار مطلوب سند تحول یا به عبارتی دستیابی به یک نظام آموزش وپرورش مطلوب مستلزم تغییرات هماهنگ
این  6نظام است:
. 1مدیریت وراهبري
. 2تامین منابع انسانی
. 3تامین منابع مالی
. 4برنامه درسی
. 5فضا و تجهیزات
. 6پژوهشو ارزشیابی
و اگراین اتفاق بیفتد ما قادر خواهیم بود به اموزشو پرورش مطلوب برسیم.اگربخشی ازاین زیرنظامها را توجه
کنیم و از باقی غافل شویم بدیهی است که آن تغییرات هماهنگ یکپارچه رخ نخواهد داد.

این هم بخشی از رهنامه سند تحول آموزش وپرورش است که مسیرتغیرات اساسی را در نظام آموزش و پرورش از
طریق این زیرنظام ها معرفی کرده است.
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تغییرات منظم و هماهنگ که در دستگاه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی صورت بگیرد تا آموزش
و پرورش از وضع موجود به وضع مطلوب سوق پیدا کند
در این جلسه در مورد یکی از مهمترین بحث هاي سند تحول صحبت خواهد شد تحت عنوان چرخش هاي تحول
آفرین
مبانی نظري سند تحول که سه بخش قبلی آن فلسفه تربیتی نظام جمهوري اسالمی،فلسفه تربیتی عمومی ورسمی،و
رهنامه نظام تحول بوده که قبال راجب آن صحبت کره ایم.آخرین بخش تحت عنوان چرخش هاي تحول برآفرین
است .
تعریف چرخشهاي تحول آفرین به زبان ساده:
تغییرات منظم و هماهنگی که در دستگاه تعلیم وتربیت رسمی و عمومی صورت بگیرد تا آموزش وپرورش از
وضع موجود به وضع مطلوب سوق پیدا کنند.
پس در چرخش ما تالش میکنیم که از وضع موجود به وضع مطلوب بپردازیم.چرخش هاي تحول افرین را میتوان
به عنوان قطب نماي حرکت تحول در آموزش وپرورش از آن یاد کرد.به عبارت دیگراین چرخش ها به ما
میگوید وضع مطلوب چیست و وضع موجود چیست که ازوضع موجود به وضع مطلوب باید حرکت کنیم.و به آن
سمت برویم.که البته این چرخش ها را بتوانیم تا ده سال اینده در اموزش وپرورش محقق کنیم میتوانیم بگوییم بر
اساس نظریه سند تحول تغییرات انجام شده.
چرخشهاي مورد بحث دو دسته اند:
 Øچرخش هاي کالن دستگاه تعلیم وتربیت رسمی
 Øچرخش هاي مربوط به  6زیرنظام صنعت تحول
اینجا اشاره کنیم که در رهنامه سند تحول یکی از مباحث مطرح شده که مهم است نظام تربیت عمومی ورسمی که
همان اموزش و پرورش باشد از  6بخش تشکیل شده .که این  6بخش را اصطالحا زیرنظام هاي ،نظام تربیت رسمی
و عمومی.
زیرنظام هاي نظام تربیت رسمی و عمومی
زیرنظام برنامه درسی
زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی
زیرنظام تامین و تخصص منابع مالی

زیرنظام راهبري و مدیریت
زیرنظام فضا ،تجهیزات و فناوري
زیرنظام پژوهش وارزشیابی
بنابر این اگرقرار است در نظام تعلیم وتربیت رسمی تحولی رخ دهد باید تحول از مسیراین  6زیرنظام صورت
بگیرد یعنی با مداخله در این  6زیرنظام باید تحول مطلوب رو کسب نماییم.
چرخش هاي تحول افرین کالن یا کلی دستگاه تعلیم و تربیت رسمی
این چرخش ها ناظربه کل دستگاه تعلیم وتربیت است که باهم مرور میکنیم.
ستون سمت راست در جدول زیر که وضعیت فعلی نام دارد نواقص آموزش پرورش هم اکنون است که باید رفع
شود تا به وضعیت مطلوب برسیم.
ده چرخش کالن تحولی وجود دارد
چرخش هاي کلی نظام فعلی براي تحول بنیادین
از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب
نهادهاي آموزشی نهادي فرهنگی –اجتماعی ومولد سرمایه انسانی
کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت و  ...خویشتن بانی (تقوا) ،ارزش مداریعقالنی و مسولیت
پذیري
انحصار انگاري در تربیت مشارکت و مسولیت پذیري ارکان و عوامل سهیم و
موثر
یکسان سازي و تولید انبوه پذیرش تنوع وتکثیردر چارچوب نظام معیار اسالمی
نگاه تجزیه اي و تفکیکی به انسان نگاه یکپارچه نگرو تلفیقی به هویت انسان در تمام
ابعاد و ساحت هاي تربیت
دانش آموزان منفعل در کالس درس متربی فعال در محیط هاي تربیتی
روش هاي خشک فردي .و انعطاف ناپذیر

فعال و گروهی
رقابت هاي فردي و تنش زا

رفاقت هاي جمعی و تعالی بخش
انتقال اطالعات و حافظه محوري کسب شایستگی ها در تمام ساحت هاي تربیت

سازگاري با شرایط محیطی هویت یابی ومقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییر
آنها
شرح ده چرخه کالن
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وضعیت فعلی..................................................وضعیت مطلوب
نهادي آموزش نهادي فرهنگی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی
نهاد اموزشی به چه معناس؟به این معناس که امروزه آموزش وپرورش متمرکز شده بر جنبه هاي آموزشی تعلیم و
تربیت.شما در پایان خرداد ماه وقتی عملکرد دانش آموزان را ارزیابی میکنید در قالب کارنامه به اولیا میدید .یه برگه
است با تعداد دروس که نمرات انها در دوره متوسطه اولو دوم و در ابتدایی ارزشیابی از نوع توصیفی است .با گزاره
خوب و بسیار خوب ودر حد انتظار و نیاز به تالش که از ان به ارزشیابی توصیفی نام میبریم و میدانید که فلسفه ان
نیست.اما در هر صورت یکی از چالش هاي که در مدرسه با ان برخورد میکنید این است که وقتی این گزاره ها را
بیان میکنید اولیا دنبال این هستند که بدانند نمره دانش اموز چند است.وقتی میگویید خوب یا بسیار خوب ب برا اولیا
خیلی قابل فهم نیست.
"" امروز آموزش و پرورش در کارنامه اي که در پایان خرداد ماه به دانش اموزان می دهد ،هم در قالب ارزشیابی
توصیفی هم در قالب کارنامه نمرات دروس ،در واقع گزارشی از عملکرد خود ارایه می دهد.
حتی مدیران و همکاران ما هم در مدارس بخشی از ارزشیابی خود را از نمرات دانش اموزان در مدارس یا قبولی انها
در کنکور یا کسب رتبه در نمونه دولتی یا استعدا درخشان اسامی دانش اموزان را در سردر مدارس به عنوان تبلیغ
قرار میدهد.امروزه تمرکزنهاد اموزشی یعنی آموز ش وپرورش متمرکز شده بر کارکرد اموزشی خودش.ممکن
است این سوال پیش بیاد که آیا اموزشو پرورش کارکرد اموزشی ندارد ؟.چرا .اموزش وپرورش یکی از ماموریت
هایش کرکرد اموزشی است .ولی همانطور که اشاره شد براساس ساحت هاي شش گانه تعلیم و تربیت ،آموزش و
پرورش باید در همه زمینه ها پاسخگو باشد.به عنوان مثال بیان میکنم .آیا شده بعد سال تحصیلی نسبت یه وضعیت
اخالقی ،وضعیت اجتماعی،هنري،وضعیت روابط اجتمالعی بچه ها گزارشی را تهیه میکنیم.ایا از یه مدیر سوال بشه
که در سال گذشته مثال ارق ملی دانش اموزان شما کم شده یا زیاد شده.ایا قادر است جواب دهد.از اولیا سوال شود
که در خانه ایا قانون مندي بچه ها ،روابط اجتماعی بچه ها ،مسولیت پذیري بچه ها  ،آیا این ارزشیابی ها را به دقت
انجام میدیم.ایا این سواالت را میتوانیم پاسخ دهیم.همچنین کمترولی دانش اموز است در مدرسه مدیرمدرسه و
معلم مارا بخواهد راجب مسولیت پذیري قانون نظم و فرهنگ کار سوال بپرسد.وقتی ما عمدتا بردروس متمرکز
هستیم و سایر جنبه هاي تربیتی را توجه نمی کنیم پس ما توجه بیش ا زحد تمرکزبریک بخش از ماموریت هاي
اموزش وپرورش کردیم و حاال اموزشو پرورش شده یک نظام آموزشی.

رضا مددي
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تمرکزآموزش و پرورش بر حوزه آموزشی بیش از حوزه هاي دیگرو ماموریت هایش است.
بنابر این آیا اموزش وپرورش در برابرمسایل اجتماعی مسولیت دارد یا ندار پاسخگو هست یا نه؟
اگردر جامعه بی نظمی ورعایت نکردن به قانون و احساس وظیفه در جامعه به حد مناسب نیست،ایا اموزش و
پرورش نسبت به اینها پاسخگو است؟ایا اموزش وپرورش نسبت به رفتار حسنه اي که بین افراد باید وجود داشته
باشد باید پاسخگو باشد ؟ایا آموزش وپرورش در مورد دور کردن رفتارهاي پر خطرونامناسب در مورد دانش
آموزان ومتربیا ن مسولیت دارد یا ندارد؟آیا آموزش و پرورش در ارتباط با کمکار یشهروندان مسولیت دارد یا
خیر؟ایا در مورد تفاهم بین افراد مسولیت دارد یا نه؟
اگربگوییم آموزش وپرورش مسولیتی در این زمینه ها ندارد پس کجا این خصوصیات وویژگی ها و قابیلتها در
بچه ها شکل بگیرد .اگردر این  12سال که بهترین دوران زندگی بچه هاس این خصوصیات اموزش داده نشود و
این یادگیري صورت نگیرد کجا ما دیگر چنین فرصتی داریم.اگرتاکید میکنیم که اموزش وپرورش از نهاد
آموزشی به نهاد فرهنگی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی تبدیل شود ،در اینده،یعنی اموزش وپرورش به همه
ماموریت هاي خود برسد.یعنی کارکرد آموزشی داشته باش ،کارکرد علمی  ،اجتماعی و سیاسی خود راداشته
باشه.کارکرد سیاسی به معناي تربیت سیاسی دانش آموز یعنی دانش اموزان نسبت به سرنوشت جامعه خود احساس
مسولیت کنند .تقویت روحیه مشارکت پذیري و مشارکت جویی ،جزیی از وظایف نظام آموزشو پرورش است.شما
گاهی در جامعه مالحظه میکنید صحنه هایی که محیط زیست از بین میرود،جلوه هاي نازیباي بهداشت را در جامعه
مالحظه می کنیم .افراد امکاناتی که استفاده میکنند زباله هایش را در کوچه و خیابون و سطح طبیعت رها
میکنند.اینها را باید کجا یاد بگیرند افراد ،غیراز مدرسه جاي دیگري براي ما وجود دارد ؟وقتی میگوییم آموزشو
پرورش تمرکزپیدا کرده بروظایف آموزشی خودش اینها به این معناست که سایروظایف روغفلت کرده.
تبدیل یکی از چرخه هاي مهم و اساسی که در دستگاه تعلیم وتربیت باید اتفاق بیفتد ،تبدیل این نظام آموزشی به
نظام فرهنگی اجتماعی تبدیل شود.یعنی کارکرد اجتماعی داشته باشه.فرهنگ جامعه را باید آموزش و پرورش
بسازد.فرهنگ جامعه در جنبه هاي مختلف،فرهنگ تالش،فرهنگ کار،فرهنگ اقتصاد،تالش،هم زیستی مسالمت
آمیز،فرهنگ قانون پذیري و جنبه هاي مختلف که در جامعه نیاز داریم باید از طریق مدرسه اتفاق بیفتد.سند تحول
یکی از مهمترین چرخشش این است که این آموزش و پرورش از وضع موجود بهوضع مطلوب تغییر کنند.کارکرد
اجتماعی داشته باشد و نسبت به مسائل اجتماعی حساس باشد.شما امروزه میبینید که یه بخشی از معضالت اجتماعی

ما در بحث اعتیاد،طالق،بزهکاریها،سو استفاده از امکانات جامعه،در بحث کم کاري وناسازگاري  ..این ها همه
مشکالت و مسائل اجتماعی است که راه پیشگیري آن از طریق آموزش وپرورش ونهادهاي تربیتی است.این
ماموریت ها را باید آموزش وپرورش عهده دار شود ومولد سرمایه انسانی شود.زیرا تربیت نیروي انسانی جامعه به
عهده آموزش وپرورش است.
دستگاه تعلیم وتربیت رسمی است که نیروي انسانی جامعه را تربیت میکند.نیروي انسانی که وارد اقتصاد و فرهنگ
،مسائل اجتماعی ،وارد بخش هاي تولیدي می شود،وارد جامعه می شود.همه سازمانها مصرف کننده نیروي انسانی
آموزش وپرورشند.باید نیرویی تربیت شود وقتی وارد نهادها،سازمانها  ،و دستگاهها و بخش خصوصی و بازار شد
بتواند تحرك ایجاد کند و کار آفرین باشد،بتواند جامعه را متحول کند پیشرفت اقتصادي ،فرهنگی واجتماعی و
سیاسی و اخالقی ایجاد شد،همه این پیشرفت هادرگروي دستگاه تعلیم وتربیت است.پس وقتی میگوید آموزش و
پرورش نهاد آموزشی است یعنی این نقص است.نه اینکه کارکرد اموزشی نداشته باشد ،باید داشته باشد ولی به سایر
کارکردها هم توجه کند.کالس هاي ما مسیرپیشرفت جامعه مارا نشان میدهد.بسیاري ازین مباحثی که اشاره شد در
کالس درس همکاران عزیز باید صورت بگیرد.بخصوص معلمان دوره ابتدایی که بچه ها تازهوارد مدرسه می شوند
و تازهدارند تجربه اجتماعی کسب می کنند.وقتی می گوییم کالس درس منظور صرفا چهار دیواري کالس منظور
نیست بلکه همه مدرسه کالس درس است .زمین بازي کالس درس،آزمایشگاه،راهروها زنگ تفریح،اردو،مسابقه
و ...همه کالس درسند.بچه ها باید تو همه این موقعیت هاي تربیتی ،تربیت شود.شما همکار گرامی باید کالست را
دومین چرخش  :در وضعیت موجود کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت
نوع اداره مدارس ما ونوع مواجهه ما با دانش آموزان عمدتا بر کنترل هاي بیرونی تاکید دارد.و به نوعی محدودیت
هایی را براي رفتار هاي دانش آمزان در مدرسه ایجاد میکنیم.بخصوص که چند سالی است که در مدارس دوربین
هم نصب می کنند براي کنترل دانش آموزان.این وضع موجود است ،یعنی کنترل هاي بیرونی ایجاد محدودیت در
رفتار بچه ها این یک نقص است.تربیتی که سند تحول تاکید میکند  ،تربیتی است که افراد از درون بر رفتارها و
کردارهاي خودشان کنترل داشته باشند.
این به معناي نفی نظارت والدین و مربی نیست.آن نظارت ها در جاي خود قرار دارد.آنچه که مهم است ان است که
 .یعنی فرد به نحوي تربیت شود که خودش بر رفتار خودش کنترل داشته باشد .افکار واندیشه ها ورفتار خود را در
خلوت واشکار بتواند کنترل کند.این نوع تعلیم وتربیت مطلوب جامعه ما است.بنابراین می گوید آموزشو پرورش
از کنترل بیرونی وایجاد محدودیت به سمت خویشتن بانی یعنی کنترل افراد بر خودشون برود ،یعنی افراد خودشان
مراقبت کنند بر رفتارشان،به جاي اینکه دیگران انها را کنترل کنند.ودیگران فقط نظارت داشته باشند وراهنمایی
کنند و این افراد باشند که خودشان را کنترل میکنند.مسولیت پذیرباشند،آموزش وپرورش امروزما اگراز نگاه دقیق
نگاه کنیم بر کنترل هاي بیرونی تمرکزدارد.این را میتوان در روشهاي کالس داري ،در زنگ تفریح،در روش

مدرسه داري دید.اگرازدانش اموزان ارزیابی کنیم نوعا ا زکنترل مسولین مدرسهو والدین احساس رضایت نمی
کنند.ما باید انگیزه هاي درونی افراد تقویت کنیم تا خودشان بر رفتارخود کنترل داشته باشند و مسولیت پذیر
باشند.این چرخش دوم .امیدواریم نسلی را در مدارس تربیت کنیم که وقتی از مدرسه خارج میشوند بتوانند خودشان
را کنترل کنند و نیاز به نظارت والدین و دیگران نداشته باشند  .اسالم تاکید میکند براینکه افراد تالش کنند خوشان
مراقبت کنند .یعنی اولین کسی که مسولیت دارد خود ان فرد است .یعنی فرد باید نسبت به خودش دغدغهداشته
باشد به جاي مدرسه ووالدین.البته این در سنین مختلف متفاوت است.ولی روح کلی و جهتگیري کلی این است که
ما به سمتی برویم که روح کلی وجهت گیري کلی این است که ما به سمتی برویم که خویشتن بانی ومسولیت
پذیري در دستگاه تعلیم و تربیت داشته باشیم .در کالس داري در تعامل با بچه ها در قوانین مدرسه تجدید نظر
کنیم.بخصوص نصب دوربین در مدرسه،گربراي کنترل دستبردهاي فیزیکی تجهیزات است (دزدي) این قابل بحث

است.مانعی ندارد.اما دوربین اگربراي کنترل دانش اموزدر راهرو کالس و حیاط است این یعنی روحی ازادي
دانش اموز را گرفتند واین باروح سند تحول ناسازگار است.
سومین چرخش :
آموزش وپرورش از انحصار انگاري در تعلیم وتربیت به سمت مشارکت و مسولیت پذیري ارکان وعوامل سهیم
و موثردر مقوله تربیت دنبال کند.
امروز بار اصلی تعلیم وتربیت رسمی به دوش اموزشو پرورش است.به دوش مدرسه است،به دوش دستگاه هاي
اجرایی آموزش وپرورش است.درحالی که همانطور که قبل گفتیم تربیت یک مسولیت مشترك همه نهادها و
ارگان هاي جامعه است.
بنابر این باید تالش شود از انحصار در اوردن تربیت در اختیار اموزشو پرورش فاصله بگیریم.و زمینهورود ارکان
دیگررا در مدرسه فراهم کنیم.نهادهاي غیردولتی،مردم خانواده ها،و همه کسانی که در تعلیم وتربیت سهیم
اند.تربیتی میتواند سودند و متعالی باشد که همه جامعه نسبت به ان موضوع احساس مسولیت کنند.امروزه تمامی
مشکالت و مسایل تربیتی مختلف و مدرسه به دوش اموزش وپرورش است.آموزش وپرورش باید تالش کند با
 üفرهنگ سازي
 üبازنگري در قوانی
 üبازنگري در شیوه مدیریت
باید زمینه مشارکت را فراهم کند.شما همکار محترم که دردبستان مشغول کارید باید زمینه مشارکت
والدین را در امرتعلیم و تربیت فراهم کنید.البته این زحمت همکاران را همراه دارد.مدیران مدارسی که
شما را پشتیبانی میکنند باید امکان مشارکت نهاد ها و ا خانواده ها را بخصوص در زمینه تربیت بیشتر کنند تا

بتوانیم به نتایج بهتري دست یابیم.ما به تنهایی ،آموزش وپرورش به تنهایی و مدارس از عهده این مسولیت
عظیم تربیت بر نمی آییم .ما چالش هاي متعددي داریم و نیاز به مشارکت داریم .خود آموزش وپرورش
باید دست به سمت نهاد هاي دیگرداشته باشد وامکانات ونهادهاي محلی را بکار بگیرد تا بتواند این کار
را

چهارمین چرخش:
وضع موجود یکسان سازیو تولید انبوه که باید تبدیل شود به پذیرش تنوع وتکثردر چهارچوب نظام
جمهوري اسالمی.
به این معنی که دانش اموزان تفاوت هاي فردي ،اجتماعی ،جنسیتی دارند و بنابر این از یکسان سازي در
تربیت باید فاصله بگیریم وبه سمت پذیرش تفاوت ها برویم و تنوع فرهنگی اجتماعی داشته باشیم.یعنی به
نوعی از تمرکز گرایی فاصله بگیریم و فرصت بهره برداري از امکانات محلی را فراهم کنیم.نگاهمان این
نباشد که همه بچه ها را در مدرسه یکسان ببینیم .
 oبچه ها استعداد هاو قابلیت هاي متفاوتی دارند
 oمدرسه ها در موقعیت هاي جغرافیایی اجتماعی فرهنگی متفاوتی در ایران اسالمی پخش هستند.
بنابر این باید تالش کنیم و به این تفاوت ها احترام بزاریم وناگاه تولید انبوه گانه نداشته باشیم.فرض کنیم
که کارخانه اي هستیم که میخواهیم یه محصول تولید کنیم .محصول ما انسان است،انسانها تفاوت ها دارند
باهم،و بنابر این تفاوت ها باید ر تصمیمات ما پذیرفته شود،مدرسه باید منعطف باشد با گروهاي مختلفو
استعداد هاي مختلف.باید امکان دیده شدن افراد با استعدادهاي مختلف را در مدرسه فراهم کنیم.و هر
دانش آموز احساس کند که در مدرسه پاسخگوي نیازهاي او و توانایی هاي او هستیم.
چرخش پنجم :
از نگاه تجزیه اي و تفکیکی به انسان که در برنامه ریزي هاي امروز ما حاکم است به یک نگاه یکپارچه
نگرو تلفیقی به هویت انسان در تمام ابعادو ساحت هاي تربیت برسیم.
امروزدر دستگاه تعلیم و تربیت هر کسی خودش را مسول بخشی از جنبه هاي تربیتی ادم ها میداند .یه نگاه
تفکیکی داریم.درحالی که انسان یک موجود واحد ویکپارچه است و او قابل تجزیه نیست که من بگویم
مسوول این بخش از وجود ادمی هستم.بایستی به انسان به صورت موجود یکپارچه و نگاه کل داشته
باشیم.برنامه ریزي ها وتصمیم گیري هاي ما در مدرسه باید به شکلی هماهنگ صورت بگیرد.کلیت دانش
اموزان را بایستی در نظربگیریم وجه هویت عمومی انها را باید در نظربگیریم.و با نگاه یکپارچه به تمام
جنبه هاي تربیتی انها توجه کنیم.مثال معلم ورزش نگوید من مسول تربیت جسم او هستم.یا معلم پرورشی

بگوید من مسول تربیت اعتقادي واخالقی فرد هستم ،و معلم بگوید من مسول امور اموزشی او هستم.همه
عوامل در مدرسه نسبت به کلیت بچه ها ،نسبت به تمام جنبه هاي موجودي بچه ها مسولیت دارند.
چرخش ششم:
از دانش اموز منفعل در کلباس درس به متربی فعال در محیط هاي تربیتی تبدیل شود
امروزه ما اعتراف میکنیم در مدارس ما در محیط هاي تربیتی ،دانش آموزان کمترمشارکت دارند ،کمتر
در فرایند یادگیري فعال هستند.اکثرا دانش اموزان منفعل برنامه ها وتصمیمات اموزشی و تربیتی ما هستند.و
کمتر نقش افرینی میکنند.این یک نقص است.ما به جاي اینکه بچه ها منفعل باشند وهمه امور دست مربیان
و مسوالن مدرسه باشد،باید محیطی فراهم کنیم که همه کارها به دست بچه ها باشدو فعال باشند.
بچه ها داراي اراده هستند و باید اراده بچه ها مورد توجه قرار بگیرد.
بچه ها باید د رهمه امور،کالس درس،امور فرهنگی اجتماعی هنري،بچه ها باید نقش افرین باشند و محور
باشندومربیان باید ناظرو راهنما باشند .بچه نباید مصرف کننده تنها نباشد بلکه باید خودش عنصرفعال
باشد به همراه دوستانش
چرخش هفتم:
ما از روشهاي خشک فردي وانعطاف نا پذیر به سمت کارهاي فعال و گروهی حرکت کنیم.
چرا مدارس ما جذابیت ندارد .نشانه هاي نداشتن این جذابیت را میتوان موقع تعطیلی مدارس دید.یکی از
دالیل جذاب نبودن،روشهاي اموزشی وروش هاي یاد گیري ما است.که عمدتا تحرك الزم به بچه ها
نمی دهد.ما باید به سمتی برویم که کارهاي گروهی را در مدرسه مبنا قرار دهیم.باید روشهایی را استناد
کنیم و بکار بگیریم که در ان بچه ها فعال باشند.اگرقراردر کالس یا مدرسه جشنی باشد همه امور را به

بچه ها بسپاریم و مربی ناظر باشد.اگرقرار مراسمی باش،اردویی باشد،و هرمساله اي بهتر کارها را به عهده
بچه ها قرار دهیم تا براي دانش اموزان جذابیت داشته باید مدرسه.

چرخش هاي تحول آفرین در سند تحول بنیادین قسمت چهارم ( براي آزمون مستمر (2
هشتمین چرخش تحول افرین :تبدیل رقابت هاي تنش زا به رفاقت هاي جمعی و تعالی بخش
است.
شما همکاران بهتراز من در مدرسه شاهد این هستید که نوع سیاست ها و نوع برنامه هاي ما دامن میزن به رقابت هاي
فردي.نوعا رقابت هاي فردي تنش زا است.مسابقات علی ،ورزشی،فرهنگیمان در مدرسه،بخصوص در دوره ابتدایی
که دانش آموزان تازه دارند تجربه اجتماعی کسب میکنند بایستی این حس شیرین رفاقت و کار جمعی را باید

بدست اورند.بنابر این باید رقابت هاي بین دانش اموزان را در مدرسه به شدت کاهش دهیم.این تجدید نظردر روش
تدریسمان،در روش کار اداره مدرسمان در تکالیفی که میسپاریم.اگرقرار است تشویقی صورت گیرد یا امتیازي
داده شود به صورت جمعی باشد تا بچه ها به کار جمعی عالقه مند شوند .شما میدانید وقتی رقابت هاي فردي را
دامن میزنیم بین کودکان کدورت ایجاد می شود.رقابت هاي فردي قالبا یه برنده و بازنده در آن وجود دارد.بازنده
احساس خسارت می کند وتجربه زیبا د رمدرسه بدست نمی اورد.
در جامعه باید با تعاون و همکاري و مشارکت کنار همدیگرزندگی کنیم واز هم حمایت کنیم .
مگردر جامعه می شود هرکسی راه خودش را طی کند .جامعه اي که در آن هرکسی راه خودش را طی کند آن
جامعه عاقبت خوبی نخواهد داشت .پس راه آن از مدرسه است.اگرما در مدرسه به رفاقت هاي جمعی وهمکاري و
تعاون روي اوردیم و رقابت هاي فردي را دامن نزدیم بنابراین روابط خوبی را بین بچه ها بوجود می اوریم .روابط
دوستی که نیازهاي عمده امروز جامعه ماست.چرا اکثر شراکت ها به شکست میرسد ؟چون در مدرسه کار جمعی و
مشارکتی را تجربه نکرده.فردگرایی را اگردامن بزنیم  ،مصالح جامعه ما قربانی می شود.

بچه ها بسپاریم و مربی ناظر باشد.اگرقرار مراسمی باش،اردویی باشد،و هرمساله اي بهتر کارها را به عهده
بچه ها قرار دهیم تا براي دانش اموزان جذابیت داشته باید مدرسه.

فیلم 1551
چرخش هاي تحول آفرین در سند تحول بنیادین قسمت چهارم ( براي آزمون مستمر (2
هشتمین چرخش تحول افرین :تبدیل رقابت هاي تنش زا به رفاقت هاي جمعی و تعالی بخش
است.
شما همکاران بهتراز من در مدرسه شاهد این هستید که نوع سیاست ها و نوع برنامه هاي ما دامن میزن به رقابت هاي
فردي.نوعا رقابت هاي فردي تنش زا است.مسابقات علی ،ورزشی،فرهنگیمان در مدرسه،بخصوص در دوره ابتدایی
که دانش آموزان تازه دارند تجربه اجتماعی کسب میکنند بایستی این حس شیرین رفاقت و کار جمعی را باید
بدست اورند.بنابر این باید رقابت هاي بین دانش اموزان را در مدرسه به شدت کاهش دهیم.این تجدید نظردر روش
تدریسمان،در روش کار اداره مدرسمان در تکالیفی که میسپاریم.اگرقرار است تشویقی صورت گیرد یا امتیازي
داده شود به صورت جمعی باشد تا بچه ها به کار جمعی عالقه مند شوند .شما میدانید وقتی رقابت هاي فردي را
دامن میزنیم بین کودکان کدورت ایجاد می شود.رقابت هاي فردي قالبا یه برنده و بازنده در آن وجود دارد.بازنده
احساس خسارت می کند وتجربه زیبا د رمدرسه بدست نمی اورد.

در جامعه باید با تعاون و همکاري و مشارکت کنار همدیگرزندگی کنیم واز هم حمایت کنیم .
مگردر جامعه می شود هرکسی راه خودش را طی کند .جامعه اي که در آن هرکسی راه خودش را طی کند آن
جامعه عاقبت خوبی نخواهد داشت .پس راه آن از مدرسه است.اگرما در مدرسه به رفاقت هاي جمعی وهمکاري و
تعاون روي اوردیم و رقابت هاي فردي را دامن نزدیم بنابراین روابط خوبی را بین بچه ها بوجود می اوریم .روابط
دوستی که نیازهاي عمده امروز جامعه ماست.چرا اکثر شراکت ها به شکست میرسد ؟چون در مدرسه کار جمعی و
مشارکتی را تجربه نکرده.فردگرایی را اگردامن بزنیم  ،مصالح جامعه ما قربانی می شود.
بدنی  ،کسب شایستگی ها در بعد فرهنگی و هنري  .البته این شایستگی ها بایستی متناسب با پایه هاي تحصیلی و
دوره ها صورت بگیرد که بدیهی است که جزییات این موضوع را در بحث هاي مطالعات تکمیلی شما می توانید
دنبال کنید آنچه که مهم است این است که در یک نگاه احساس بکنیم که دستگاه تعلیم وتربیت به جاي تاکید بر
انتقال اطالعات و تقویت حافظه ها به تعلق خاطرش و تاکیدش به کسب شایستگی هایی است که در زمینه هاي
مختلف اشاره کردیم و دهمین و آخرین چرخش تحولی کالن این است که در وضع موجود سازگاري با شرایط
محیطی را ما معموال به دانش آموزان و به متربیان مان آموزش می دهیم یعنی فرد را به نحوي تربیت می کنیم که با
شرایط محیطی سازگاري داشته باشد تسلیم شرایط محیطی باشد و تسلیم موقعیتهاي محیطی قرار می گیرد در
صورتی که این رویکرد  ،رویکرد خوبی نیست بایستی فرد را به نحوي تربیت کنیم که به جاي سازگار شدن و
تسلیم شرایط محیطی به سمت هویت یابی خودش حرکت کند به سمت مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییرات
آنها بتواند مقاومت کند یعنی فرد در وجودش نیرویی شکل بگیرد که تسلیم محیط و تسلیم شرایط نامطلوب نشود
قدرت نه گفتن داشته باشد و بتواند در مقابل نامالیمات ودر مقابل شرایط نامساعد ایستادگی کند گاهی اوقات یکی
از آسیب هایی که بچه هاي ما می خورند که قدرت نه گفتن ندارند قدرت دفاع از خودشان ندارند  .محیط آنها را
وادار می کند به تسلیم شدن در مقابل حوادث و اتفاقات ناگوار  .در صورتی که تعلیم وتربیت اورا به نحوي آماده
کند در مقابل شرایط نامساعد استادگی کند مقاومت کند از خودش دفاع کند و تسلیم وضع موجود نشود قادر باشد
شرایط نامساعد را تغییر بدهد همه ما در زندگی موقعیت هایی پیش می آید که شرایط نامساعد برما حاکم می شود
اگرقرار باشد شرایط نامساعد ما را بشکند به طور طبیعی ما قادر نخواهیم بود خودمان را حفظ بکنیم باید فرد را
آموزش بدهیم که در دوران مدرسه در موقعیت هاي نامساعد از خودش بتواند دفاع کند شرایط را تغییر بدهد که
فردا وارد جامعه بشود ازدواج بکند وارد سازمانی بشود وارد محیط کارهاي بزرگتري می شود تسلیم و وامانده در
مقابل شرایط نامساعد قرار نگیرد و عنصر فعالی باشد واراده قوي ونیرومندي را در او پرورش بدهیم که بتواند بر
این شرایط نامساعد و سختی ها و مرارت هایی که در مسیرزندگی براي همه ما پیش بیاید او بتواند ایستادگی کند و
بتواند موقعیت و شرایط را به نفع خودش تغییر بدهد و تحت تاثیر شرایط از بین نرود یکی از ماموریت هاي مهمی
است که امیدواریم دستگاه تعلیم و تربیت با همت شما همکاران به خصوص این موضوع در دوران ابتدایی بسیار

حائز اهمیت است اگراز همان روزهاي اولی که بچه ها در مدرسه حضور پیدا می کنند کالس اول دوم ما آنها را
تسلیم گونه بار بیاوریم مطمئن باشید در آینده ضرر زیادي خواهیم کرد ما نباید در طول دوران تحصیل به خصوص

پایه هاي اول دوم سومو در دبستان بچه ها را وادار به تسلیم در شرایط بکنیم از آنها بخواهیم که کامال در اختیار ما
قرار بگیرند اراده آنها را سلب نکنیم از خودشان  .ما نباید تالش بکنیم بچه ها وقتی وارد مدرسه می شوند کالس
اول دوم سوم و در سایرپایه ها به نحوي عمل کنیم که آنها تسلیم ما باشند تسلیم پذیربارآوردن بچه ها وآزادي
عمل آنها را گرفتن و آنها را به نحوي توجیه کردن که تسلیم محیط باید باشند تسلیم شرایط باید باشند این به ضرر
همه بچه ها در طول عمر شان پیدا خواهد شد ما باید تالش بکنیم به آنها ایستادگی و مقاومت و کوشش براي تغییر
شرایط نامساعد را در خودشان تقویت کنند این روحیه را وما کوشش بکنیم آزادي آنها را نگیریم و آن ها را به
نحوي تربیت کنیم که براي شرایط نامساعد قدرت ایستادگی داشته باشند.
فکربکنیم ما بربچه ها مسلط بشویم و آنها راوادار به تسلیم کنیم مطمئنا این به ضرر تعلیم وتربیت خواهد بود به
ضرر جامعه خواهد بود اینها بعدها انسانهاي ضعیف ناتوان وتسلیم پذیربار می آیند بایستی مراقبت کنیم که آن
حس آزادي و حس اختیارواراده بچه ها در دستگاه تعلیم وتربیت خدایی نکرده از بین نرود  .اینها چرخش هاي
کالن تحول بود باز اشاره می کنم ستون اول آن  11نکته ضعف هاي دستگاه تعلیم و تربیت است باید به سمتی
برویم که شرایط مطلوب حاصل بشود شما با مالحظه ستون سمت راست که اشاره کردیم آموزش و پرورش نهاد
آموزشی اسن کنترل بیرونی حاکم است تربیت در انحصار آموزش وپرورش است یکسان سازي صورت می گیرد
نگاه تجزیه اي وجود دارد دانش آموزان ما منفعلن روشهاي ما خشک هستند رقابتهاي فردي را دامن می زنیم به
اطالعات و حافظه محوري بیشتر گرایش داریم و کوشش می کنیم بچه ها را با محیط سازگار بکنیم و تسلیم محیط
بکنیم اینها ضعف هاي آموزش وپرورش است  .امیدواریم با تالش و همت همه شما همکاران عزیزبه نحوي
حرکت کنیم که در سالهاي آینده آموزش وپرورش شاهد این شرایط موجود نباشد با آن وضعیت مطلوبی که در
ستون مقابل هست ان شااهللا به آنها برسیم قصدم از تبیین این چرخش هاي تحول آفرین این بود که شما همکاران
عزیزبدانید که مسیري که براي تحول براي آموزش وپرورش ترسیم شده است چی هست و به شکل ملموس .
امیدواریم با بهره گیري از این چرخش ها شما چرخش هاي مخصوص به خودتان را در کالس درس در مدرسه
تولید کنید شما همکار عزیزهم با بومی سازي و با متناسب سازي این با محیط مدرسه تان چرخش هایی را براي
خودتان در امرمدیریت و کالس داري خودتان ایجاد کنید
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چرخش هاي تحول آفرین زیر نظام راهبري و مدیریت

در ادامه بحث چرخش ها هستیم ما در بخش قبلی ده چرخش کالن تحول آفرین را دردستگاه تعلیم وتربیت مورد
بررسی قرار دادیم همین طور که اشاره کردم نظام تربیت رسمی و آموزشی از  6زیرنظام تشکیل شده است
زیرنظام هاي تربیت رسمی وعمومی :
 – 1زیرنظام نظام راهبري ومدیریت
 – 2زیرنظام برنامه درسی
 – 3زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی
 – 4زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی
 – 5زیرنظام فضا  ،تجهیزات و فناوري
 – 6زیرنظام پژوهش وارزشیابی
آن  11چرخش کالن تحولی جزیی شده در هر کدام از این زیرنظام ها چرخش هایی پیش بینی شده است که اینها
با جنبه هاي اجرایی و صحنه هاي اجرایی کامال نزدیک است بنابراین تغییرات منظم وهماهنگ که همان چرخش
هاي تحول آفرین هستند بایستی از طریق زیرنظام هاي نظام تربیت رسمی عمومی اعمال بشود تا ما شاهد تحول
مطلوب در آموزش و پرورش بشویم بنابراین در این جلسه ما چرخش هاي هر کدام از این زیرنظام ها را با شما
مورد بررسی قرار بدهیم
اولین زیرنظام که راجع به آن می خواهیم بررسی کنیم زیرنظام راهبري و مدیریت تربیتی هست در این زیرنظام
پنج  5چرخش خرد پیش بینی شده که این  5چرخش را مورد بررسی قرار می دهیم همان طوري که در توضیح
چرخش هاي تحول آفرین کالن اشاره کردم هر کدام از این چرخش ها اسالیدي که مالحظه می فرماید از دو
بخش تشکیل شده ستون سمت راست وضعیت فعلی ستون سمت چپ وضعیت مطلوب  .وضعیت فعلی آنچه که
هستش وضعیت مطلوب آنچه که بایستی به سمتش حرکت کنیم آنچه که در ستون سمت راست وضعیت فعلی
است اینها واقعیتهایی هستند که با عنوان نواقص و ضعف هاي نظام تعلیم وتربیت محسوب می شود و بایستی ما
تالش کنیم از اینها فاصله بگیریم تا شرایط مطلوب
اولین چرخش نظام راهبري ومدیریت عبارت است از چرخش از نظارت و مدیریت کنترلی به سمت راهبري تربیتی
مبتنی برنظام معیار اسالمی  .در چرخشهاي کالن تحولی هم اشاره کردیم در دستگاه تعلیم وتربیت نوعا نگاه بر
کنترل دانش آموزان و کنترل متربیان حاکم هست این کنترل از شیوه هاي مختلف صورت می گیرد که از طریق
برنامه درس ملی که از طریق روشهاي مدیریتی در سطح مدارس بنابراین کنترل و نظارت مستمربرمتربیان و آنها را
در شرایط تنگنا قراردادن موجب نارضایتی متربیان در تعلیم وتربیت می شود ما باید به سمت راهبري تعلیم وتربیتی
حرکت کنیم راهبري تربیتی چیست یعنی مجموعه فعالیتهاي مدرسه و کالس هاي درس و فعالیتهاي پرورشی و
ورزشی مدرسه را به سمتی پیش ببریم که زمینه هاي خودکنترلی در دانش آموزان افزایش پیدا کند و با رویکرد

راهبري به جاي مدیریت روشی را اعمال بکنیم و نهایتا راهبري تربیتی یعنی این که نتایج تربیتی از نحوه اداره مدرسه
حاصل شود.
در بخش قبلی اشاره کردم اگرما محیط مدرسه را یا کالس درسمان با روشهاي سخت گیرانه وروشهاي کنترلی و
روشهاي محدود کننده اعمال بکنیم آثار تربیتی ناخوشایندي را برمتربیان خواهد داشت بنابریان بایستی کوشش
بکنیم که راهبري تربیتی اتفاق بیفتد راهبري در نقطه مقابل اعمال مدیریت کنترلی ،آزادي عمل می دهد زمینه سازي
می کند نظارت کلی اعمال می کند تا فرد در مسیرمورد نظر حرکت کند .
دومین چرخشی که باید در حوزه راهبري و مدیریت اتفاق بیفتد از تمرکز گرایی به مشارکت و مسئولیت پذیري
مبتنی بر خرد جمعی حرکت کنیم یکی ازواقعیت هاي تلخ دستگاه تعلیم وتربیت یعنی آموزش وپرورش تمرکز
بیش از حد در این دستگاه هست به طوري که تصمیم گیریهاي زیادي از سوي سطوح اجرایی از قبیل ستاد وزارت
آموزش وپرورش از قبیل استانها و مناطق برمدارس اعمال می شود واز آنچه چه بسا در مدرسه هم مدیریت مدرسه
با رویکرد تمرکز گرایی یعنی تصمیمات  ،اقدامات در او جمع می شود معلمان دست اندر کاران و حتی دانش
آموزان و اولیا در تصمیم گیریها نقش چندانی ندارند این موجب می شود که آن پویایی و خالقیت و روحیه
مشارکت پذیردر سیستم ما پیش نرود و تمرکز گرایی یک آفت جدي است براي خالقیت و شکوفایی پویایی.
بنابراین حرکت از تمرکز گرایی به سمت مشارکت  ،مشارکت تمام دست اندرکاران در تعلیم و تربیت  .در مدرسه
فرض بکنیم در کالس درس مشارکت دانش آموزان در فرآیند یادگیري  ،مشارکت دانش آموزان در اداره یک
کالس  ،مشارکت دانش آموزان در فعالیتهاي پرورشی  ،فعالیتهاي آموزشی در مسابقات  ،جشنواره ها در بحث هاي
قبلی هم به این اشاره کردیم و تقویت روحیه مسئولیت پذیري در بچه ها نسبت به وظایفی که دارند .
چرخش سوم در باب برنامه هست ما از برنامه ریزي ها موردي و پراکنده به سمت برنامه ریزي هاي راهبردي و
آینده نگر حرکت کنیم به هر حال دستگاه تعلیم وتربیت فرزندان این مرزوبوم را براي آینده کشور تربیت می کند
بنابراین باید نگاه آینده نگرانه در مجموعه ي مسئوالن و دست اندرکاران حاکم باشد وآینده را ما مورد توجه قرار
بدهیم در کالس درس هم در شیوه برنامه ریزي در مدرسه هم بایستی به نحوي این برنامهریزي اتفاق بیفتد که
هدفهاي تربیتی در آینده قابل تحقق باشد و با یک رویکرد بلند مدت براي مجموعه ي مدارس برنامه ریزي بشود و
حتی براي کالسهاي درس  .متاسفانه امروز پراکندگی در مجموعه از نوع برنامه ریزي وحود دارد و بایستی مجموعه
از این آفت فاصله بگیرد به سمت برنامه هاي بلند مدت وراهبردي حرکت کند
چرخش بعدي حاکمیت نگاه جزیره هاي در حوزه هاي اجرایی که این اشکال هست و باید تبدیل بشود به تاکید
فرآیندها و پیامدها بر اساس نظام معیار اسالمی به این معنا که هر کسی که در مدرسه هست حاال ما مصادیق این
چرخش راداخل مدرسه با شما گفتگو می کنیم حاکمیت نگاه جزیره اي به ایم معناست که در مدرسه هر کدام از
عوامل مثال مربی تربیتی  ،مربی ورزشی معاون مدرسه مربی بهداشت ویا معلمین هر کدام به حوزه کاري خودشان

کار داشته باشند و به کلیت نتیجه کار مدرسه نگاه نکنند وهر کس تالش بکند بخش خودش را بدون در نظر
گرفتن سایر شرایط جلو ببرد به هر حال مدرسه یک کل واحد هست بنابراین برآیند کار همه ما در مدرسه می تواند
زمینه موفقیت مدرسه را فراهم کند بنابراین باید کوشش بشود در مدرسه به حاي این که حوزه هاي اجرایی از هم
تفکیک و مجزا از هم عمل بکنند ما به آثار و نتایج کار توجه می کنیم به اصالح روش هاو فرآیندهاي مدرسه
توجه کنیم تا همه ما در دستیابی به یک خروجی مناسب در مدرسه زمینه را فراهم کنیم .
آخرین چرخشی که در این بخش هست بحث انتصاب سلیقه اي مدیران براساس ضوابط اداري که این تبدیل می
شود به یک شایسته ساالري در مدیریت متاسفانه باید اعتراف کنیم در بخشهاي آموزش وپرورش انتصاب ها جنبه
سلیقه اي دارد انتصاب مدیرمدرسه در انتخاب همکاران در مدرسه در انتخاب در سطوح منطقه اي استانی و ستادي
متاسفانه گاهی اوقات انتصاب هاي سلیقه اي حاکم هست ما براي اینکه از این انتصاب هاي سلیقه اي که به شدت به
ضرر سیستم هست بایستی پرهیز کنیم و شایسته ساالري را جایگزین کنیم اگریک مدیرمدرسه اي بخواهد معاون
براي خودش انتخاب کند تالش نکند که صرفا دوستهایش را دور خود جمع کند سعی کند افراد شایسته و توانمند و
داراي صالحیت هاي حرفه اي اخالقی را شناسایی کند وبه کار بگیرد بنابراین این یکی از مصداق هاي این موضوع
است در سطح مدرسه  .پس آنچه که مالحظه فرمودید چرخش در حوزه مدیریت وراهبري در مدرسه هست که
اگراین اصالحات صورت بگیرد می توانیم شاهد بهبود وضعیت آموزش وپرورش در آینده باشیم .
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رضا مددي
بررسی چرخش هاي تحول آفرین در زیر نظام برنامه درسی
همکاران گرامی مستحضر هستند برنامه درسی که به شکل رسمی از طریق سازمان پژوهش و برنامه ریزي وزارت
آموزش وپرورش آماده می شود و در اختیار مدارس قرار می گیرد بخش مهمش  .بخشی از برنامه درسی هم به
عهده همکاران ما در مدارس است مدیران محترم شوراي مدرسه شوراي معلمان اینها جایگاهی هستند که بخشی از
برنامه درسی را با صالحدید خودشان با امکانات مدرسه تنظیم می کنند  .در ارتباط با برنامه درسی این چرخش ها
بایستی اتفاق بیفتد .از برنامه درسی موضوع محور ما باید حرکت کنیم به برنامه درسی مبتنی بر ساحت هاي تربیت
براي کسب شایستگی ها .آنچه که امروزدر برنامه درسی در مدارس عرضه می شود در قالب موضوعات مثال
موضوع درس ریاضی درس علوم ودرس مطالعات درس دینی و قرآن این درسها به شکل تفکیکی و موضوعی در
فرآیند یادگیري امروز در مدارس آموزش داده می شود در صورتی که رویکرد مطلوب این است که ما به سمت به

دست آوردن برنامه درسی باشیم براي آن ساحتهاي تربیتی شش گانه اي که اشاره کردیم بعدا راجع به آن صحبت

خواهیم کرد یعنی به جاي حرکت در برنامه درسی نفکیکی موضوع محور به سمت برنامه درسی تلفیقی براي کسب
شایستگی ها براساس ساحت هاي تربیت باید باشد .
چرخش دوم در اینجا از برنامه درسی متمرکزبه سمت برنامه درسی مبتنی برمشارکت موثر ارکان وعوامل سهیم در
تربیت در تمامی سطوح باید بریم در بخش قبلی اشاره کردم امروز بخش مهمی از برنامه درسی به صورت متمرکز
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي وزارت آموزش و پرورش آماده می شود به سمتی حرکت کنیم که برنامه
ریزي متمرکزبرود به سمت کاهش تمرکزدر برنامه درسی و با تکیه برتوانمندي و مشارکت عوامل موثرو سهیم
که در بخشهاي قبلی اشاره کردیم عوامل موثرو سهیم کدامها هستند بنابراین باید در سطوح استانی منطقه اي و به
خصوص امیدواریم به شرایطی برسیم که بخش مهمی از تصمیمات در مورد برنامه درسی را به مدرسه و به معلمان
واگذار بشود تا متناسب با مقتضیات و شرایط اجتماعی خودشان بتوانند تصمیم بگیرند.
چرخش بعدي برنامه درسی تک وجهی به برنامه درسی چند وجهی یا ساختار مثلثی وقتی برنامه درسی موضوع
محور شد زمینه تک وجهی یا تک بعدي را با خودش خواهد گرفت ما باید به سمتی حرکت کنیم که برنامه درسی
به جاي تکیه بریک وجهی از مباحث مختلف در حوزه و جنبه هاي مختلف تهیه بشود که اگرآن رویکرد ساحتهاي
تربیتی اعمال بشود از این حالت تک وجهی و تک بعدي می تواند خارج بشود و جنبه تلفیقی و ترکیبی به خودش
بگیرد .
چرخش بعدي از برنامه درسی نتیجه محور به برنامه درسی پیامد محور بایستی حرکت کند برنامه درسی نتیجه محور
برنامه درسی است که شما نتایج را در پایان یک دوره زمانی جستجو می کنید و آن نتایج را مورد توجه قرار می
دهید حاال آن نتایج در قالب امتحانات طول سال تحصیلی یا ارزشیابی هایی که در طول سال تحصیلی ارزشیابی
ساالنه پایانی  .در صورتی که ما باید به سمتی حرکت کنیم ضمن اینکه ارزشیابی از نتایج آموخته هاي بچه ها در
دروس مختلف را بررسی می کنیم ولی مهم تراین است که ما به آثار و پیامدهاي بلند مدت برنامه درسی فکر کنیم
.آن تحلیلی که در بخش چرخشهاي تحول آفرین کالن اشاره کردیم که آموزش وپرورش باید کارکردهاي
اجتماعی فرهنگی داشته باشیم بحث ناظربه آن است یعنی اقدامات ما و تالشهاي ما در آموزش وپرورش بایستی در
آینده جامعه تاثیرگذار باشد ما خروجی هامون از مدرسه رفت بیرون ببینیم به یک جامعه مناسبی دسترسی پیدا
کردیم پیامد محوري یعنی تعقیب کردن آنچه که در فرآیند یادگیري در مدرسه اتفاق میفتد دردرازمدت ودر آثار
اجتماعی وفرهنگی فرداز نظام آموزشی خارج می شود ومورد توجه قرار بگیرد یعنی یک نگاه بلندمدت داشتن
نبایستی دلخوش کنیم به اینکه فرض بکنید ما فالن مقدار مواد آموزشی را به بچه ها آموزش می دهیم آنها هم نمره
هاي خوب دریافت کردند وبعد ما در آینده شاهد باشیم که در مسائل فرهنگی اجتماعی نتایج خوب .براي نمونه
عرض کنم مثال قرض بکنید ما در آموزش مباحث دینی دانش آموزان دانش دینی دانش آموزان را مورد توجه قرار
بدهیم و متمرکزبشویم بردانش افزایی دانش دینی دانش آموزان ولی غفلت بکنیم از رفتارهاي دینی آنها به هر حال

آنچه که به عنوان سبک زندگی آموزشهاي فرهنگی و تربیتی به بچه ها داده می شود نه براي این است که امتحان
بدهند دانش اموز چه بسا در امتحانهاي سراسري چه بسا در کنکور سراسري در بسیاري از این مواردي که گفته شده
دانش الزم را دارد ولی رفتارو عملکرد مطلوبی را از خودش در جامعه نشان نمی دهد پیامد محوري یعنی توجه به
عملکرد خروجی ها ي دانش آموزان در بعد از نظام آموزشی و نتایج را آنجا رصد کردن از چرخش هاي دیگردر
برنامه درسی به جاي یادگیري موضوعات به فرآیند دستیابی به اندیشهورزي ودرك معنا بچه ها را باید هدایت
کنیم به جاي اینکه تمرکزداشته باشیم که امروزه تمرکزما بر این است که فالن موضوع را در فالن درس یادگرفت
یا نه واکتفا می کنیم به آن زمینه فراهم کنیم که آن در موضوعات مختلف بیاندیشد تفکر کند اندیشه ورزي کند و
به دریافت هاي عمیق تراز آن موضوع تالش بکند ما دلخوش نکنیم خودمان راو اکتفا نکنیم به انچه که به عنوان
موضوعات در کتابهاي درسی و یا در برنامه هاي درسی به آنها می دهیم و به همان اکتفا کنیم  1554فیلم
رضا مددي
آخرین چرخش در برنامه درسی عبارت است از چرخش از جداسازي برنامه هاي آموزشی و
پرورشی که وضع موجود است به سمت برنامه درسی یکپارچه.
همکاران میدانند که در مدرسه بخشی از اموزشها به عنوان برنامه هاي آموزشی و بخشی آموزشهاي پرورشی در
مدرسه اجرا می شود .در سند تحول واژه تربیت به جاي آموزش وپرورش اختیار شده است.وقتی میگوییم تربیت
اعم از آموزش وپروروش است .پس نگاه سند نگاه تفکیکی نیست.ما چیزي به نام برنامه آموزش و چیزي به نام
برنامه پرورشی نداریم.همه اینها برنامه هاي تربیتی هستند.نگاه آموزش وپرورش یک نکاه غلطی است.هربرنامه
آموزشی اگردرست طراحی شود به نتایج پرورشی درستی باید دسترسی پیدا کند و هربرنامه پرورشی مناسب اگر
برنامه ریزي شود،بدون اموزش درست امکان پذیرنیست.بنابر این رویکرد تفکیک و جداسازي آموزش از پرورش
را باید از حوزه تعلیم وتربیت دور کنیم.و تالش کنیم که نگاه یکپارچه به تربیت مد نظرباشه و برنانه ریزیهاي ما در
مدرسه تلفیقی باشد.دسته آموزش و دسته پرورش این دسته بندي ها مناسب نیست.اگر چنین رویکردي در مجموعه
اتفاق بیفتد دیگرما افراد با ماموریت هاي مختلف در مدرسه نداریم و ماموریت همه افراد در مدرسه تربیت است.
ولی این افراد براي انجام وظیفه خود هرکدام از یک بخش موضوع را پیگیري می کند.انجایی که به بخش آموزشی
باشد با هدف تربیتی است وانجا که به اصطالح میگویند پرورشی ان هم با بهریه گیري با اموزش براي تربیت
است.و در نهایت برایند و نتیجه کار همهعوامل در مدرسه می شود تربیت.و این هم از رویکردهاي مهم است
زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی
چرخش هایی که در این بخش در کالن سیستم باید صورت گیرد.اولین چرخش این است در وضعیت فعلی که
االن معلم به عنوان انتقال دهنده دانش در تلقی می شود.واین تلقی غلط است.معلم وظیفه اش انتقال دانش نیست
هرچند که انتقال دانش بخشی ازوظیفه اوست.در سند تحول معلم را مربی خطاب کرده.یعنی براي معلم کارکرد

تربیتی در نظر گرفتهو هیچ واژه دیگرم بکار نبرده.وقتی می گوییم مربی یعنی معلم ،مربی تربیتی ،مربی بهداشت
،مربی ورزش،مدیرمدرسه ،یعنی همه معلمهایی که هردرسی میدهند البته در ابتدایی تک معلمی است واین یک
رویکرد خوب است که میخواهند سه سال را معلمالن با بچه ها طی کنند.یعنی به جاي اینکه معلم دروس فیزیک و
شیمی و ریاضی و  ..باشد اورا تربیت کننده قلمداد کنیم .
به جاي اینکه معلم انتقال دهنده دانش باشد باید اورا به عنوان تربیت کننده قلمداد کنیم.وبراي او نقش تربیتی تمام
عیار براساس ساحت ها قایل شویم.
در ادامه شاره می کند که معلم از انتقال دهنده دانش باید تبدیل بشه به مربی و اسوه تربیتی.
بخصوص در دوره ابتدایی همکاران عزیزبچه ها نگاهشان به معلم نگاه متعالی است.حتی گزارشاتی شنیده می شود
که دانش آموز پدر و مادرش معلم هستند ولی در تصمیماتش به حرف معلمش گوش می دهد.مخصوصا سه سال
اول معلم جایگاه رفیعی دارند گاهی گفته میشه معلم خداي بچه ها هستند بنابراین ان نقش اسوه و تربیتی دانش اموز
نقش بسیار تعیین کننده اي مخصوصا در ابتدایی است و این رویکرد تک معلمی فرصت بسیار مناسبی است .اگر
معلم ما که همان مربی است بر اساس شایستگی ها و ویژگی هاي مناسب ویک اسوه و الگوي تربیتی براي دانش
آموزانش باشد ،قطعا ان ها نتایج تربیتی خوبی را دریافت می کنند و تاکید شده که معلم یا مربی زمینه ساز فرصت
هاي تربیتی است.یعنی باید زمینه ایجاد کند که فرصت هاي تربیتی در کالس و مدرسهوموقعیت ها ي مختلف
ایجاد شود تا بچه ها خودشان شایستگی هایی که بیان کردیم را کسب نمایند.
چرخش دیگرمعلم االن به عنوان مجري برنامه تصمیات برنامه درسی تلقی می وشد واکثرمعلمان ازین مساله
شکایت دارند که برنامه ریزان این برنامه هاي درسی را تدوین می کنند وبه صورت متمرکزبه ما تحویل میدهند تا
ما اجرا کنیم.باید معلم از حالتی که تنها مجري و اجرا کننده برنامه درسی است تبدیل بشود به شخصیت حرفه اي که
خودش بتواند برنامه درسی براي دانش آموزش تدارك ببیند و برنامه هاي منعطف تهیه کند.بارها ممکن است دیده
باشید در یک مدرسه اي سه تا کالس پایه اول وجود دارد ولی این سه کالس باهم فرق دارند .با اینکه اهل یک
محلند.چون وقتی دانش اموزان وارد کالسی می شوند و تقسیم بندي می شوند هویتی شکل می گیرد که متفاوت ا
زهم است.مثال کالس الف با ب فرق دارد چون معلم تصمیمات مختلفی را اتخاذ میکند.بنابرباید ما معلم را ا زحالت
مجري بودن برنامه درسی تبدیل کنیم به فرد و شخصیت حرفه اي که خودش برنامه هاي درسی را تهیه کند و ارایه
کند.
سومین چرخش
که در اینجا در وضعیت فعلی که برنامه هاي بسته براي درتربیت معلمان بکار گرفته می شود بریم به سمت اینکه
ارزیابی عملکردو صدور درجه مربیگري براساس میزان کارآمدي واثربخشی معلمان را داشت باشیم
امروزه تقریبا یک برنامه ثابت و واحدي وتقریبا از پیش تعیین شده اي در تربیت مربیان به کار گرفته می شود که

باید تغییر کند به ارزیابی و عملکرد بر اساس میزان کار آمدي واثربخشی
چرخش چهارم:
ارتقا خود به خودي سطح حرفه اي مربیان
امروزه همکاران ما بر اساس تجارب و بر اساس مدارك تحصیلیشان ارتقا می یابند و همینطور به تدریج و ساالنه
درجات علمی و حرفه اي خود را به طور طبیعی طی میکنند و کسی تعیین کننده در این موضوع نیست ،درصورتی
که باید به جاي ارتقا خود بخودي سطح حرفه اي مربیان مشارکت جویی علمی وانتقال تجربیات در سطوح مختلف
(مدرسه ،محله،ملی و بین المللی )باشد .یعنی مربی ما تجربیات مختلف را در سطوح مدرسه محلی ملی بدست بیاورد
و از طریق تالشی که حضور پیدا می کند در عرصه هاي مختلف ما ارزیابی ها این شرایط را در نظربگیریم.
چرخش پنجم:
از یک فرهنگ سازمانی بسته در مدرسه به سمت شرایط مناسب تربیت یک شخصیت علمی و فرهنگی برویم.
اخرین نکته و چرخش
نگاه به معلم به عنوان کارمند است.
امروزه متاسفانه معلم را به عنوان کارمند درنظرمی گیرند درحالی که سند تحول معلم را به عنوان یک شخصیت
تربیتی و علمی می شناسد و نه به عنوان کارمند اداري.امیدواریم این نگاه گرفته شده و معلمان به عنوان شخصیت
هاي علمی و تربیتی به کار گرفته شوند
فیلم 1555
چرخش هاي تحول آفرین در سند تحول بنیادین قسمت نهم ( براي آزمون مستمر (2
زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی
زیرنطام بعدي زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی است همکاران عزیزما مطلع باشند هر چند که این بخش به
صورت مستقیم مخاطبش شما نیستید ولی به جهت اینکه از جهت گیریهاي کالن تحول آگاهی داشته باشید من این
بخش را به شما تقدیم می کنم امروز در تامین منابع مالی آموزش وپرورش تکیه اصلی بر روي دولت است و صرفا
دولت هست که منابع مالی آموزش وپرورش رسمی را تامین می کند هر چند که حضور فعال مدارس غیردولتی

خودش به بخشی از کاهش مسئولیت هاي دولت پرداخته در مباحث قبلی اشاره کردیم امروز بیش از % 58دانش
آموزان در مدارس دولتی درس می خوانند این رویکرد باید عوض بشود به جاي اینکه منابع را صرفا از دولت تامین
کنیم بایستی زمینه فراهم کنیم براي مشارکت بخش هاي مختلف جامعه در تامین منابع آموزش وپرورش تکیه بر
منابع دولت صرفا نمی تواند آموزش وپرورش را جلو ببردو شاهد هستید که ما تنگناهاي جدي داریم
چرخش بعدي در اینجا این است که به جاي اینکه آموزش وپرورش صرفا به هزینه کرد منابع بپردازد ویک بودجه

کالنی را هر سال از دولت بگیرد و آنها را هزینه کند آموزش وپرورش در استفاده از این منابع به سمت سیاست
گذاري استفاده بهینه حرکت کنیم و سعی بکنیم که منابع ومصارفش را به شکل مطلوب پی بگیرد .

چرخش بعدي به جاي توزیع یکسان منابع در سطح کشور امروز منابع را بر اساس تعداد معلمان هر استان و قالب
منابع بر اساس تعداد معلمان هر استان توزیع می شود در صورتی که در سطح کشور موقعیت هاي مختلفی وجود
دارد و شرایط استانها متفاوت است بایستی در توزیع منابع از حالت یکسان به سمت توزیع عادالنه برویم در مناطق
محروم در مناطق حاشیه شهرها وردر جاهایی که به هر حال نیازمند کمک هاي بیشتري هست بایستی در توزیع
منابع تجدید نظر صورت بگیرد اشکال بعدي که وجود دارد امروز آموزش وپرورش به عنوان دستگاه مصرفی نگاه
می شود واقعا این براي آموزش وپرورش بسیار نامناسب است دستگاه مصرفی نیستیم این رویکرد باید تغییر کند به
یک دستگاه سرمایهو مولد منابع انسانی چرا تلقی می کنیم آموزش وپرورش دستگاه مصرفی است با مسئولیت
تربیتی بیش از  14میلیون را باید در جامعه تالش بشود این نگاه اتفاق بیفتد آموزش دستگاه صرفا مصرفی نیست این
تولید نیروي انسانی تربیت نیروي انسانی را آموزش وپرورش دارد انجام می دهد بعضی نگاهها در جامعهوجود
دارد که چرا مثال سازمان تولید کننده است آموزش و پرورش مصرف کننده اتفاقاآموزش وپرورش تولید کننده
اصلی ترین تولید نیاز کشور نیروي انسانی است که آموزش وپرورش تولید می کند در مباحث قبلی اشاره کردیم
بسیار همه بخش ها سازمانها نهادهاي جامعه دارند از تولیدات آموزش و پرورش مصرف می کنند باید این نگاهها
عوض بشود و به سمت سرمایه گذاري براي آموزش و پرورش برویم هر چی منابع صرف آموزش وپرورش بکنیم
دور نیست این منابع به شدت در آینده کشور مفید است خانواده ها باید سرمایه گذار بکنند و دولت بیش از این
سرمایه گذاري کند سازمانهاو نهادها باید سرمایه گذاري کنند شما نگاه کنید یک امکانی فراهم شده مدارس غیر
دولتی شکل امروز نزدیک به چند هزار مدرسه غیردولتی وجود دارد و بیش از یک میلیون ودویست سیصد هزار
دانش آموز در این مدارس دارند فعالیت می کنند این نشان می دهد که سرمایه گذاري در این بخش آن هم به
کمک مردم اتفاق بیفتد باید این نگاه در جامعه اصالح شود اینها مهم ترین چرخش هایی هست که در حوزه منابع
مالی هر چند که عرض کردم خیلی با شما ارتباط چندانی ندارد ولی خواستم شما در جریان این نگاه هم باشید.
اما زیرنظام بعدي زیرنظام فضاوتجهیزات و فناوري هست به هر حال مدرسه در یک موقعیت به نام مکان وفضا و
کالبد حضور دارد و مدرسه در یک همچین موقعیتی اتفاق میفتد اتفاقا در سند تحول یکی از عوامل موثربرتعلیم و
تربیت فضا و تجهیزات و فناوري قلمداد شده جالب است که همکاران عزیزبدانند سند تحول براي فضا کارکرد
تربیتی قائل شده اند یعنی فضا از عوامل موثربرتربیت هستند در عین حالی که فضا تامین کننده نیاز هاي معلمین و
متربیان هست و اجراي برنامه درسی به فضا و مکان احتیاج دارد مکان و فضا هم تاثیرتربیتی دارد شما به تجربه
دریافتید که اگر کالس درسی بیش از اندازه کوچک باشد تراکم در کالس می رود باال و بچه ها احساس دلتنگی

می کنند و اکسیژن کافی در کالس درس تامین نمی شوداگرمدرسه اي مثال میگم  411دانش آموز داشته باشد و
حیاط مدرسه در حد گنجایش  211نفر باشد این محدودیت در حیاط باعث می شود که زنگهاي تفریح غیر کیفی
صورت بگیرد این باعث می شود بچه ها در زنگهاي تفریح بیش از پیش با هم درگیربشوند یا در کالسهاي درسی
که شما تدریس می کنید و فعالیت می کنید اگرنور کالس معماري کالس گرماي کالس اکسیژن کالس سرماي
کالس ابعاد میزو صندلی و فناوري هاایی کهوجود دارد اگر اینها به شکل مناسب نباشد می تواند آن کالس کارایی
شما در آن کالس پایین بیاید .

چرخش هاي تحول آفرین در سند تحول بنیادین قسمت دهم ( براي آزمون مستمر (2
چرخش هاي تحول آفرین زیر نظام فضا  ،تجهیزات و فناوري
بعد از این توضیح که در مورد نقش فضا و کارکردهاي تربیتی دادیم چرخش هایی که باید در این بخش اتفاق
بیفتد را با هم مرور می کنیم اولین چرخش این است که به جاي تمرکز صفربر کالس درس باید به ساماندهی
موقعیت هاي یادگیري در مدرسه بپردازیمبه این معنا که قراره مدرسه اي احداث کنیم و ایجاد کنیم تمام نگاه به این
نباید باشد که فقط کالس درس آماده بکنیم مدرسه را با کالس درس تعریف نکنیم کالس درس یکی از اجزاي
مدرسه هست وقتی می خواهیم مدرسه بسازند بله یکی از مهممترین اجزاش کالس درس است ولی مدرسه مدرسه
اي است که عالوه بر کالس درس فضاي ورزشی  ،فضاي کارگاهی  ،فضاي کتایخانه فضاي نمازخانه  ،فضاي
فعالیت هاي هنري فعالیتهاي اجتماعی کارهاي گروهی وانواع فعالیت هاي علمی درمدرسه امکان پذیر باشد نگاه
سند تحول که مدرسه را باکالس درس یکسان نگیرید وبریم در مدرسه ساماندهی کنیم موقعیت هاي یادگیري
مواردي که برشمردم همه اینها موقعیت هاي یادگیري است یادگیري در نمازخانه هم اتفاق می افتد یادگیري در
حیاط هم اتفاق میفتد یادگیري در فعالیتهاي ورزشی اتفاق میفتد همه اینها موقعیت هاي یادگیري است و موقعیتهاي
یادگیري را باید در مدرسه ما متنوع بکنیم همه یادگیري متمرکزدر کالس نیست مدرسه اي را باید بسازیم که از
همه نوع امکانات الزم برخوردار باشد گاهی متاسفانه میبینیم بعضی از مدارس غیردولتی در مثال یک ساختمان
مسکونی تشکیل می شود گاهی اوقات میبینیم یک مدرسه در یک فضاي کوچک تشکیل می شود اینها حس
مدرسه را به دانش آموز نمی دهد بایستی تالش بشود محیط یادگیري بچه ها که همان مدرسه هست متنوع باشد واز
چرخش دوم انحصار یادگیري در کالس درس را ببریم به سمت تنوع بخشی به محیط هاي تربیتی و یادگیري تصور
نکنیم فقط بچه ها در کالس درس یاد می گیرند بچه ها درمحیط هاي متنوع تربیتی هم یاد می گیرند بچه ها را شما
وقتی به یک کانون می برید یاد می گیرند به یک ورزشگاه میبرید یاد می گیرند به یک مرکز اردویی میبرید یاد می
گیرند به یک پژوهشسرا میبرید یاد می گیرند به یک آزمایشگاه میبرید یاد می گیرند به یک مرکز صنعتی می برید
یاد می گیرند بنابراین باید این اصالح در ذهن ما صورت بگیرد که یادگیري صرفا در کالس درس نیست بایستی ما

باید فعالیتهاي متنوع پیش بینی کنیم داخل مدرسه و بیرون از مدرسه حاال چون اینجا بحث فضا و تجهیزات است
نگاهش به داخل مدرسه هست در احداث ایجاد و فراهم کردن مدارس بایستی به این نوع امکانات تاکید بشود .
چرخش بعدي در ارتباط با نگاه تفکیکی به فضاي فیزیکی مدرسه است که باید تبدیل بشود به نگاه به ساخت
مجتمع ها ببینید ما امکانات مدارسمان در سطح کشور به خصوص در شهر هاو در مناطق به اصطالح با قدمت زیاد
امکانات مناسبی نیست باید جایی که تعدد مدارس را ایجاد کنیم هر جا شرایط فراهم شد باید به سمت ایجاد مجتمع
هایی برویم که در کنار همدیگرفضاهاي مشترك داشته باشند بتوانند از همدیگر سرویس بگیرند امروزدر بعضی از

مدارس غیردولتی به شکل مجتمع اداره می کنند دبستان دارند دوره اول دارند دوره دوم دارند وامکانات مشترك
مثال سالن مشترك نمازخانه مشترك کتابخانه مشترك فضاهاي مشترك در اختیارشان قرار می دهند هم صرفه
جویی در فضا می شود وهم این فضاها در کنار همدیگرهم کمک می کند .
بحث بعدي در بحث معماري مدرسه است معماري مدرسه نقش مهمی در هویت بخشی مدرسه دارد مدرسه ماهو
مدرسه است مدرسه ساختمان اداري نیست مدرسه بیمارستان نیست مدرسه درمانگاه نیست مدرسه ساختمان اداري
نیست مدرسه ساختمان تجاري نیست مدرسه باید از طریق معماریش هویت داشته باشد همچنان که مساجد ما در
سراسر شهرها هویت دارند شما از دور که نگاه می کنید المان هایی وجود دارد که می فهمید که اینجا مسجد است
مدرسه بایستی از یک هویت معماري برخوردار باشد که همگان متوجه بشوند که اینجا مدرسه است همگان متوجه
این جایگاه بشوند بنابراین معماري مدارس نبایستی بی هویت باشد و نسبت به معماري مدارس توجه شود حتما باید
به معماري ملی خودمان به هر حال ما یک پیشینه معماري داریم ویک معماري ایرانی داریم ویک معماري اسالمی
داریم باید در ساختمانهاي در فضاهاي مدارس ما در طراحی فضاهاي مدارس ما واین معماري بایستی خودش را
نشان بدهد مدارس صد سال گذشته ایران مثل دارالفنون معماري خاص خودش را دارد دبیرستان هاي ماندگاري که
در کشور هستند داراي معماریهاي خاص خودشان هستند بنابراین باید مدارس داراي معماري ویژه باشند مثل مساجد
با معماري خاص خودش .نکته بعدي این که به جاي چون احداث مدارس توسط مهندسین فنی ومهندسین عمران
انجام می شود این یکی از نواقص کار است مدرسه احتیاج به دانش هاي مختلف دارد ما براي احداث و طراحی
مدرسه به روانشناس نیاز داریم به جامعه شناس نیاز داریم به متخصص تعلیم وتربیت نیاز داریم به معمار متخصص
نیاز داریم به مهندس عمران نیاز داریم فضاي امن بین رشته اي است مدیریت آموزشی نیاز داریم امروزه ما متاسفانه
طراحی هاي مدارس نوعا با تکیه بر رشته هاي عمران و فنی صورت نمی گیرد در عین حال که عمران یکی از
نیازهاي جدي هست و نوعا هم درعمران به مقاوم بودن مدرسهواستحکام مدرسه که بسیار الزم هست بسیار تاکید
می شود بایستی مدرسه را به شکل تیمی طراحی بکنند تیمی براي مدرسه تشکیل بشود که همه زوایاي مختلف را
دید اینجا به یک مثال اشاره می کنم فرض کنید دانش آموزانی که االن شما در مدرسه اي که تدریس می کنید

بررسی بفرمایید که آیا پله هاي مدرسه متناسب با دانش آموزان شما هست آیا ابعاد صندلی متناسب با دانش آموزان
شما هست آیا رنگ آمیزي مدرسه متناسب با دانش آموزان شما است آیا چیدمان فضاهاي مدرسه متناسب با دانش
آموزان ابتدایی هست مدرسه بایستی متناسب بشود با گروههاي سنی دبستان باید دبستان باشد با مختصات نیازهاي
دانش آموزان گروه سنی  6تا  11سال قدشون اندازه شون اینها باید همه لحاظ بشود نباید ما یک مدرسه را زمانی
دبیرستان استفاده کنیم و یک زمانی دبستان واین چقدر کار غلطی است حتی دانش آموزان کالس اول با دانش
آموزان کالس ششم متفاوتند حتی براي مثال در دبستانها بایستی سرویس هاي بهداشتی دانش آموزان پایه اول با
دانش آموزان پایه ششم باید متفاوت باشد ابعاد و قد و اندازه دانش آموزان میزو صندلیشون شما بارها همکاران
عزیزدر کالسهایتان می بینید یک میزي براي دانش آموزي کوتاه هست قد دانش آموز بلند است میز کوتاه است
این دانش آموز احساس راحتی نمی کند یک جایی برعکس می بینید دانش آموزي قدش نسبت به میزش کوتاه
است وقتی رو میزمینشیند پاهاش آویزان می شود وقتی پاهایش آویزان باشد بعد از ده دقیقه یک ربع بهواسطه
فشاري که به پاهایش می آید اذیت می شودو تمرکزش را از دست می دهد بنابراین این براي نمونه عرض کردم
که شما فراوان از این موارد می بینید گاهی اوقات دانش آموزي را می آورید چیزي را بنویسد گاهی اوقات قد
دانش آموز نمی رسد بنابراین اگرآن تیم براي آن مدرسه تشکیل بشود همه مالحظات را می توانند داشته باشند به
خصوص عرض کردم در مدارس غیرانتفاعی ویا غیردولتی این موضوع بسیار حائراهمیت است .
آخرین زیرنطام را هم با هم سریع مرور می کنیم در زیرنظام پژوهش وارزیابی یکی از زیرنظام هاي تربیت رسمی
و بحث پژوهش وارزیابی ایت ارزشیابی است امروز یکی از اشکاالت موجود این هست که در نظام پژوهش و
ارزیابی ما نگاهی جزیی نگرداریم صدها مطالعه نسبت به مسائل بسیار جزیی صورت می گیرد این نگاه جزیی نگر
نمی تواند خیلی مشکالت ما را حل و فصل بکند می بینید یک پژوهش انجام می شود در یک موضوع بسیار جزیی
کلی هم هزینه می شود ولی خروجی آن نمی توانید تصمیم بگیریدباید به جاي نگاه جزیی نگرپژوهش ها به سمتی
برویم که پژوهش هاي ما براي برطرف کردن چالش هاي اساسی آموزش وپرورش پیش بینی بشود مطالعات و
پژوهش هایی که در مدرسه انجام می شود در مناطق انجام می شود باید به سمت برطرف کردن چالش هاي اساسی
کاربردي کردن پژوهش ها از جمله مواردي است که در این بخش باید به آن توجه بشود .
از چرخش هاي دیگري که در زیرنظام پژوهش وارزش اتفاق بیفتد بحث پراکندگی و جدایی مراکزپژوهشی در
کشور که باید باهم هماهنگ بشوند یکپارچه بشوند و در حوزه تعلیم و تربیت متمرکزبشوند به جاي آموزش و
پرورش به جاي تصدي گري در امرپژوهش بایستی به سمت بهره گیري از نتایج پژوهش ها حرکت کند پژوهش
هایی که بخواهد جاي پژوهش هاي صرفا آکادمیک و نظري به پژوهش هاي تصمیم ساز و پژوهش هاي کاربردي
به پژوهش هایی که در عمل به کار بیاید و رو آورده بشودو نهایتا پژوهش وارزشیابی زیربناي تصمیم گیري در
نظام تعلیم وتربیت بشود این شش زیرنظام سند تحول که بود با هم بررسی کردیم و چرخش هایی که در هر کدام

از اینها قرار است اتفاق بیفتد مداقه این چرخش هاو توجه به این چرخش ها که همکاران عزیزم در مدارس
خودشان بخش از اینها را انجام می دهند نشان می دهد که ما به سمت آن آموزش وپرورش مطلوب بخواهیم برویم
باید در هر کدام از زیرنظام ها چه مسیري را باید طی کنیم چه تغییرات اساسی باید صورت بگیرد که بتوانیم به یک
تغییرو تحول مناسب رویکرد سند تحول در بخش چرخش ها مواردي بود که اشاره کردم و این چرخش ها عرض
کردم شاخص هاي کالن قطب نماي حرکت دستگاه تعلیم وتربیت به سمت وضعیت مطلوب هستند

مدرس  :رضا مددي (مشاوروزیرآموزش وپرورش)
ساحت هاي شش گانه تربیت
ساحت تربیت اعتقادي عبادي اخالقی
در سند تحول برتربیت متوازن با تربیت همه جانبه وتربیت پایدارتاکید شده است که از طریق ساحت هاي شش
گانه تربیت میسر می شود
در بحث انسان شناسی سند تحول تاکید می کند که انسان داراي ابعادوجودي  ,استعدادهاو قابلیتهاي گوناگون
است
بنابر این برنامه هاي تربیتی که براي او تدارك می شود باید متناسب باهمه ابعاد وجودي و نیازهاي او باشد .
یکی از اشکاالت موجودي در نظام تربیتی و آموزشی کشور این است که تربیت همه جانبه در آن بطور جدي
انجام نمی گیرد

بخش هایی از تربیت در رابطه با دانش آموزان بیشترمورد توجه قرار می گیرد و بخش هایی از نیازهاي تربیتی آنها
کمترمورد برنامه ریزي واقع می شود
وقتی می گوییم تربیت متواضح یعنی تربیت همه جانبه
زیرا انسان داراي ابعاد وجودي مختلف است پس باید براي ابعاد وجودي او برنامه ریزي نمود
در تربیت متواضح ما تالش می کنیم همه بخشهاي وجودي انسان بطور هماهنگ جلو برود انسان یه موجودواحد و
یک پارچه اي است بنابراین رشد متوازن ناظربراین است که در همه جنبه ها بصورت هماهنگ جلو برودواز
رشد کاریکاتوري بخش هایی ازوجود انسان جلو گیري کرد
بطوري که انسانی که براساس آمیزه هاي دینی باید تربیت بشود از جنبه هاي مختلف داراي استعدادهاي مختلف
است و قابلیتها و ظرفیت هاي مختلف دارد بنابراین برنامه ریزیها باید در مسیرتمام ظرفیتها و استعداد ها وابعاد
وجودي او باشد
ساحتهاي شش گانه تربیت تمام ابعاد وجودي انسان را شامل می شود این تقسیم بندي یک تقسیم بندي اعتباري

است و تقسیم بندي واقعی نیست همان طور که اشاره شد انسان یک موجود کل ویک پارچه هست که برنامه ریزي
براي او باید بصورت یک پارچه باشد این ساحت هاي شش گانه که مورد بررسی قرار می گیرد براي این است که
سیاست گذاران برنامه ریزان ومربیان در آموزش وپرورش بتوانند براي هربخشی از وجود او برنامه هاي الزم را
تدارك ببیند
باید اشاره کرد اهداف آموزش وپرورش که بر اساس سند تحول مورد تدوین و بخشی از نراحل تدوین آن به اتمام
رسیده متکی است بر ساحت هاي شش گانه تربیت است
اهداف دوره ها و پایه هاي تحصیلی و تولید محتواو هرآنچه که براي آموزش الزم است از طریق دروس مختلف
و کتابهاي درسی بر اساس ساحتهاي شش گانه است
حایزاهمیت است کالس درس و فعالیتهاي آموزشی را در مدرسه با نگاه ساحتهاي شش گانه دنبال کنید تا تربیت
متوازن مورد توجه قرار بگیرد

ساحتهاي شش گانه تربیت
 üتربیت اعتقادي عبادي اخالقی
 üتربیت اجتماعی و سیاسی
 üتربیت علمی و فناوري
 üهنري وزیبا شناسی
 üتربیت زیستی وبدنی
 üتربیت اقتصادي و حرفه اي
 üساحت تربیت اعتقادي وعبادي واخالقی
در این فصل باید به
 oخود شناسی و معرفت نسبت به خداوند متعال مورد توجه قرار بگیرد
 oمعاد شناسی
 oنبوت
 oوالیت رهبران دینی پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)
بنابر این یکی از مسئولیتهاي معلمان ومربیان در مدارس تربیت اعتقادي واخالقی وعبادي دانش آموزان است و
توجه به خصوصیات فردي و جنسی متربیان ضمن تاکید برمشترکات میان آن ها حایزاهمیت است و باید به
رعایت اعتدال ( پرهیزاز افراط و تفریط ) مقید باشیم و تاکید برمتوازن و سازگار براستفاده از روشهاي مختلف
تربیت اخالقی ودینی شده است با توجه به گروههاي سنی تاکید برمتوازن برتبیین  ،استدالل ،حساسیت وعمل

اخالقی شده است بخصوص در سه سال اول تحصیل خیلی مهم می باشد در این ساحت تاکید صرفا به شناخت انها
نیست بلکه جمع بین حفظ امور ثابت دینی و پویایی ،نسبت به مقتضیات زمان و مکان
مهم است که این شناخت از جنبه هاي مختلف دینی نه رویکرد شناخت گرایی صرف است نه گرایش به رفتار
گرایی دارد بلکه تاکید هماهنگ و متوازنی بر شناخت و عمل اخالق و استعالي عواطف دارد
و معلمین نقش عملی برتربیت دارند
ساحت هاي شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین قسمت دوم ( براي آزمون مستمر (2
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
ناظربر این است که در بخش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان و مسئولیتهاي سیاسی آنها گفتگو می شود
این تربیت در مسیرتعامل موثرفرد با محیط زندگی متمرکز است
بخش اجتماعی مربوط به ارتباط و تعامل با دیگران است که به چهار نوع ارتباط قابل تقسیم است
 Øارتباط با خدا
 Øارتباط با خود
 Øارتباط بادیگران
 Øارتباط با محیط ( زیستی اجتماعی و فرهنگی )
با توجه به این که انسان یک موجود اجتماعی است و در اجتماع زندگی می کند بدیعی است که بایستی مهارتهاي
الزم بتواند جهت برقراري ارتباط در جامعه بکار ببندد
پس بعد اجتماعی ناظر است با تعامل فرد با محیط ؛ ناظربرمهارتها و شناخت فرد از ارتباطات با دیگران و کسب
صالحیتهاي الزم و مهارتهاي الزم براي ارتباط با سایر افراد است و بخصوص در دوره دبستان بسیار حایزاهمیت
است
مدرسه اولین تجربه اجتماعی دانش آموزان است
بنابر این کسب مهارتها و شناخت تعامل با سایرافراد در محیطهاي متنوع بخصوص در مدرسه بسیار مهم است
دانش آموزان سال اول دبستان گاها بسیار نا آرام هستند و گاهی الزم است والدین مدتی در کنار آنها باشند زیرا
شناختی از محیط جدید ندارند دچار ابهام و دلمشغولی می شوند پس باید زمینه سازي الزم براي تعامل خوب و
موثربا دوستان و همکالسیهاش فراهم کند

آغاز تربیت اجتماعی به لحاظ رسمی باورود به مدرس صورت می گیرد
و اگرتعامل وارتباط موثردانش آموز در ابتداي ورود به مدرسه بدست نیاورد داراي ذهنیت منفی اجتماعی پیدا می
کند و مشکالت بیشتري را براي اوفراهم می کند در نحوه کالس داریمعلمان وارتباط آنها با سایردوستانشان در

کالس بسیار مهم است
حیطه تربیت سیاسی
به معناي ایجاد حساسیت در دانش آموزان نسبت به سرنوشت خودشان مد نظراست
آموزش وپرورش مسئولیت ندارد دانش آموزان را نسبت به جریانات سیاسی بخواهد ارتباط بدهد آموزش و
پرورش نباید بگذارد افکار سیاسی وارد مدرسه بشود .
ساحت تعلیم وتربیت باید از هر گونه سلیقه و گرایش و جریان هاي سیاسی در امان باشد
کار ما در مدرسه تربیت است اگر می گوییم تربیت سیاسی یعنی این که دانش آموز نسبت به محیط زندگی خودش
و سرنوشت جامعه اش حساس باشد  .مثال نسبت به کالس درسش احساس مسئولیت کند نسبت به مدرسه اي که در
آن درس می خواند احساس مسئولیت کند نسبت به محله خودش احساس مسئولیت کند نسبت به سرنوشت شهرو
کشور خودش احساس مسئولیت کند
آنچه در کالس درس رخ می دهد احساس بی تفاوتی نداشته باشد خودش را مسئول بداند در سرنوشت و نگهداري
کالس و امکانات کالس وامکانات مدرسه و بتواند مراقبت و محافظت کند
دانش آموزان جزو شهروندان کشور محسوب می شوند بنابر این
ایجاد آمادگی براي عضویت در جامعه صالح  ،به لحاظ اهمیت کلیدي واژه شهروندي در مباحث مربوط به تربیت
اجتماعی رو سیاسی مورد توجه قرار گرفته است  .باید شهروندان آگاه تربیت بشوند که در محیط اجتماعی بتوانند
وظایف شهروندیشان را انجام بدهند
بدیعی است که تربیت یک شهروند خوب یکی از دل مشغولی هاي اکثرنظامهاي تربیتی در بسیاري از کشورهاي
دنیا ست
در جامعه ما گاهی مسائل ومشکالتی هم که در حوزه اجتماعی در کشورمان پدید می آید ضرورت باز اندیشی
در تربیت شهروندي را می طلبد واین بدلیل عدم مسئولیت شهروندان است
مثال ما به یک شهرتمیزو پاکیزه نیاز داریم یکی ازوظایف شهروندان این است که در بهداشت شهرو نظافت شهر
بایستی احساس مسئولیت کنند
بهداشت و نظافت مدرسه مقدم برنظافت شهر
زیرا اگربتوانیم در مدرس و کالس اجرا کنیم فرد در جامعه اجرا خواهد کرد وقتی می گوییم ساحت شش گانه
یکی افراد در تمام ابعاد نسبت به زندگی خود و زندگی اجتماعی شان احساس مسئولیت کنند
وتربیت شهروندي در دورههاي مختلف به تناسب ویژگی هاي سنی و ویژگی هاي روان شناختی اتفاق باید بی
افتد
باید توجه داشت معلمان از دانش روانشناسی براي انجاموظایف تربیتی خود استفاده کنند و در تریبیت اجتماعی

و سیاسی ما به یک شهروند فعال و آگاه نیاز داریم و نسبت به محل زندگی و جامعه خود احساس مسئولیت کند و
رفتارهابی مناسب را متناسب با فعالیتهاي اجتماعی و سیاسی از خودش بروز دهد .
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ساحت هاي شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین قسمت سوم ( براي آزمون مستمر (2
ساحت تربیت علمی و فناوري
سومین ساحت که در موردش توضیح عرض می کنم ساحت علمی و فناوري است .این ساحت ناظربه این است که
فرد را با تفکرعلمی و با تفکرمنطقی در برخورد با پدیده ها آشنا کند.
مهارت هاي علمی در مواجه با پدیده ها و آنچه که در محیط ماهست بتواند فردرا مجهز کند.

مهارت هاي الزم را با روش هاي علمی در مواجه با پدید ه ها و آنچه که در محیط ماهست بتواند فرد را مجهز کند.
به هر حال تربیت علمی و فناوري تاکید دارد براین که افراد بتوانند از دانش متراکم بشریت که در حوزه هاي
مختلف که تولید می شود بهره برداري کنند و خودشان را قادر باشند در حوزه هاي مختلف نوآوري و خالقیت
داشته باشند و بتوانند از فناوري هاي مختلف بهره مند شوند براي کسب علوم مختلف در زمینه هاي بخصوص علوم
تجربی توانایی هاي الزم راداشته باشند .در تربیت علمی وفناوري که نگاه آنچه در سند تحول در این حوزه تاکید
شده این است که نسبت به هستی یک نگاه آیه اي داشته باشد که هستی را آیه و نشانه خداي متعال بداند و قوانین و
مقررات را کشف هاي علمی که در هستی اتفاق می افتد واین کشف ها را با یک رویکرد الهی مورد توجه قرار
دهد و در بحث علمی و فناوري که امروزه ما در سطح مدارسمان عمده فعالیت هاي آموزشی و علمی ما در مدارس
در این بخش بیش از پیش متمرکز است .هر چند این موضوع از موضوعات بسیار مهم است که فرد بتواند از قدرت
فکري مناسب برخوردار باشد و روش هاي منطقی فکر کردن را آموزش دیده باشد و بتواند مسایل مختلف را
شناسایی کنند و بتواند براي مسایل مختلف راه حل هاي مناسب را به دست بیاورد .بنابراین این موضوع در آموزش
وپرورش از طریق برنامه درسی بخصوص تالش شده در تولید کتاب هاي درسی جدید و تولید محتوا هاي
آموزشی که پس از ابالغ و سند تحول صورت گرفته تالش می شود از طریق کتاب ها وبرنامه هاي بسته هاي
آموزشی رویکرد حافظه محوري به سمت تفکرمحوري حرکت کند .رویکرد حافظه محور به سمت تفکرپژوهش
محوري حرکت کند و ما به جاي اینکه برافزایش دانش وانباشت اطالعات دانش آموزان و محفوظات آن ها
تمرکز کنیم ،هر چند اینکه محفوظات بخشی از فرایند آموزشی ما هست ولی زمینه هاي فکر کردند و زمینه هاي
اندیشیدن و خالقیت و پژوهش محوري را که همکاران عزیز که خودشون در دوره ابتدایی کتاب هاي مختلفی را
آموزش می دهند ،تغییراتی که در کتاب هاي درسی تالش شده صورت بگیرد به خصوص در پایان درس موقعیت
هاي فراهم می کند کهدانش آموزان به اندیشیدن وتفکر کردند و کار علمی را خودشان پیگیري کردن و گزارش

هاي دریافتی خودشان را نسبت به آن موضوع ارائه کردند را پیگیري کند که این بستگی به شما همکاران گرامی
دارد که پرورش تفکرعلمی در دانش آموزان تقویت کنید و آن ها را مجهز کنید که با پدیده هاي هستی برخورد
هوشمندانه و آگاهانهداشته باشند و با یک رویکرد خالقانه بتوانند از آنچه که در محیط و اطراف ما هست بهره
برداري الزم راداشته باشند .بنابراین رویکرد علمی و فناوري از جمله ساحت هاي است که سند تحول تاکید کرده
و باز این نکته را اشاره کنم که نگاه آیه اي به هستی داشتن و هستی را و پدیده هاي الهی را وآنچه را که در هستی

وجود دارد نشانه هایی از خدا قلمداد کردن که رویکرد هاي علمی این گونه نگاه کردن در پیگیري در آموزش
هاي مختلف داشته باشد .بنابراین در ارتباط با این موضوع  ،شما دروس مختلفی در کالس هاي درس در اختیار شما
هست که همه آن ها فرصت را براي همه شما فراهم بکند که این زمینه هاي علمی را در بچه ها تقویت کنیم وعلم
آموزي وعلم جویی و دانش جویی را در نگاه بچه ها تقویت کنیم و انگیزه هاي آن هارا باال ببریم که در این مسیر
حرکت کنند و یک مصرف کننده صرف نباشند و تالش بکنیم آن ها را در مسیري قرار دهیم که اندیشیدن و
خالقیت را بیشترمورد توجه قرار بدهند ورویکرد پژوهشی را به جاي رویکرد حافظه محوري مورد توجه قرار
دهند .قطعا شما همکاران عزیزبا تجربیاتی که دارید با این نگاه اگربه آموزش هاي که از طریق دروس مختلف
ارائه می شود مورد توجه قرار دهید انشاهللا انسان هاي فکور  ،اندیشمند ،خالق ،اهل تفکر ،تربیت خواهید کرد.
ساحت هاي شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین قسمت چهارم ( براي آزمون مستمر (2
ساحت تربیت زیستی و بدنی

چهارمین ساحت از ساحت هاي شش گانه تربیت می شویم ،ساحت زیستی و بدنی است .ابتدا عرض می کنیم که
این ساحت در چه موضوعات و چه قلمروهایی تاکید می کند .در این ساحت به - 1حفظ و ارتقاي سالمت و
رعایت بهداشت جسمی وروانی دانش آموزان در قبال خودودیگران ابتدا در این ساحت تاکید می شود - 2به
تقویت قواي جسمی و روانی دانش آموزان متمرکز می شود- 3 .در جهت مبارزه با عوامل ضعف و بیماري بایستی
ما در مدارس متمرکز شویم  - 4بحث ارتباط با محیط زیست و احترام به طبیعت ( ارتباط با محیط { زیستی ،
اجتماعی وفرهنگی}) هم جزء قلمرو ساحت زیستی و بدنی محسوب می شود .در یک عبارت کوتاه می توان
بگوییم که ساحت زیستی و بدنی به پرورش قواي بدنی و تامین سالمت جسمی و روانی دانش آموزان تاکید داریم.
این یکی از جنبه هاي مختلف تربیت متوازن است .نگاه سند تحول این است که انسان موجودي است داراي ابعاد
جسمی و روحی وروانی ورابطه جسم و روح و روان افراد یک رابطه متقابل است .بنابراین از طریق دارا بودن یک

جسم سالم و نیرومند می توانیم قواي روحی و روانی مان را تقویت کنیم واز طریق تقویت قوا روحی و روانی می

توانیم به نشاط و شادابی جسمی توجه کنیم .بنابراین در سند تحول تفکیکی بین جسم وروح و روان فرد قائل نشده
است .در ساحت زیستی و بدنی به برخی از موارد را به شکل مشخص تاکید می کنیم که همکاران عزیزبیشتردر
جریان قرار بگیرند که منظور ما از ساحت زیستی و بدنی ویا منظور سند تحول از ساحت زیستی و بدنی چیست ؟و
در فرایند برنامه ریزي شان و در فرایند کارشان این را بیش از پیش مورد توجه قرار بدهند.
در ساحت زیستی و بدنی در مورد - 1تربیت جنسی دانش آموزان جزاین ساحت محسوب می شود- 2.سالمت
فردي واجتماعی دانش آموزان از جمله مواردي است که در این ساحت باید در موردش تاکید کنیم- 3استفاده از
تفریحات سالم و اوقات فراغت- 4مراقبت از جسم و روح و پاکیزگی و آراستگی فردي و بهداشت محیط زیست
- 5آگاهی از الگوهاي صحیح تولید و مصرف ،این ها از مواردي است که در این ساحت تاکید می شود .یعنی ما به
دنبال این هستیم که افرادي تربیت بشوند که نسبت به سالمت روحی و روانی و جسمی خودشان احساس مسئولیت
بکنند و اهل فعالیت هاي ورزشی و تربیتی و بدنی باشند وبراي سالمت خودشان اهمیت قائل بشوند .ما به دنبال این
هستیم که از طریق مدارس نسل توانمند و نسل قوي وقدرتمندي براي جامعه تربیت شود  .به هر حال نسل توانمند و
قوي جزء اهداف تعلیم وتربیت یک جامعه محسوب می شود .و جزء اهداف آموزش وپرورش بر اساس این
ساحت محسوب می شود .همین جا اشاره کنم که یکی ازمسایل و مشکالت جامعه ما بخصوص با زندگی
شهرنشینی وجود دارد ،فقر حرکتی است که امروزه تحرك بچه ها و تالش بدنی آن ها در جامعه بهواسطه نوع
زندگی شهرنشینی محدود شده و بیماري هاي مختلفی آن ها را تهدید می کند از جمله بیماري چاقی جزء مسایل
دانش آموزان ما هست و بنابراین اگرما به تربیت نسل با نشاط و شاداب وقوي و نیرومند تاکید داریم که این گونه
نسلی می تواند که کشور را به پیشرفت و توسعه و تعالی برساند .پس بنابراین بایستی در مدارس براین بخش از ابعاد
وجودي آن ها تاکید کنیم  .براي این موضوع وزارت آموزش وپرورش در برنامه هاي درسی فرصت هاي را براي
فعالیت هاي مختلف تربیت بدنی و ورزش فراهم کرده  ،هر چند این فرصت ها بسیار محدود است و بایستی ما در
مدارس این فرصت ها را بیش از پیش براي دانش آموزان فراهم کنیم ،بخصوص در دوره سه ساله اول و سه ساله
دوم دبستان این موضوع نیاز هاي جسمی و روانی دانش آموزان از اهمیت ویژه اي برخوردار است که بایستی از هر
جهتی محیط مدرسه و محیط کالس درس تضمین کنندهو تامین کننده نیاز هاي جسمی و روحی و روانی باشد.

همکاران عزیزدر اداره کالس هاي خود در فرصت هاي که در مدرسه وجود دارد بایستی از تحرك و تالش
جمعی و فردي دانش آموزان نباید غفلت کنند و بایستی ازهرفرصتی براي نشاط و بازي و تفریح بخصوص در این
جا این نکته را اشاره کنم که در سند تحول در مراحل تربیت مرحله اول تربیت که شامل سه سال اول دبستان است ،
رویکرد آن  ،رویکرد پرورشی و بازي و تفریح است نه رویکرد آموزشی  ،بنابراین ما باید کاري کنیم که در
کالس هاي درس و در محیط هاي مدرسه موقعیت هاي فراهم کنیم که جست و خیزبراي دانش آموزان ایجاد

شود و جنبش و جوش براي آن ها ایجاد شود و تحرك براي آن ها ایجاد شود و با طراحی انواع واقسام بازي ها و
فعالیت هاي جمعی می توانیم چنین نشاط و شادابی را در مدارس ایجاد کنیم که مدارس براي دانش آموزان از
جذابیت الزم برخوردار بشود  .نکاتی را در ارتباط با این ساحت تربیت زیستی و بدنی به عنوان یک اصول اشاره می
کنم
اصول ساحت تربیت زیستی وبدنی:
- 1توجه هماهنگ و مستمربه تربیت زیستی و بدنی متربیان ،این هماهنگ و مستمربودن جزء تاکیداتی است
که می تواند موقعیت هاي را براي ما بیش از پیش تقویت کند- 2 .توجه به کسب شایستگی هاي پایه (
توانمندي هاي ضروري) دانش آموزان که اون توانمندي و مهارت هاي الزم اولیه را در این بخش بتوانند
فراهم کنند{ .توجه به کسب شایستگی هاي پایه (توانمندي هاي ضروري) توسط متربیان جهت ارزیابی
خطر ها ،لحاظ کردن نتایج بالقوه آن ها و درك و فهم موقعیت خود در زمینه زیستی و بدنی بهبود آن} 3
– ( بحث رفتار هاي پر خطردر جوامع جهانی) بحث رفتارهاي پر خطر که در سنین که دردوره متوسطه
اول و متوسطه دوم مورد تاکید است .باید زمینه هاي آگاهی را براي آن ها فراهم کنیم که از رفتار هاي
پرخطرفاصله بگیرند و قدرت مواجهه با فرصت هاي که پر خطري که ممکن است در محیط مدرسه ویا
محیط هاي عمومی و بیرون از مدرسه براي آن ها ایجاد شود تا بتوانند با این موقعیت هاي پر خطرمواجهه
درستی داشته باشند و قدرت تشخیص داشته باشند و قدرت مقابله آن را در آن ها بایستی تقویت کنیم و
بخصوص در بعد ایجاد یک محیط سالم و محیط زیست سالم از جمله تاکیدات مدرسه در این ساحت
هست و الزم است دانش آموزان نگاهشان به حفظ محیط زیست و نسبت به نگه داري محیط زیست و
نسبت به برخورد مسئوالنه نسبت به محیط زیست از همین دوران کودکی ودوران دبستان در ذهن آن ها

همکاران عزیزدر اداره کالس هاي خود در فرصت هاي که در مدرسه وجود دارد بایستی از تحرك و تالش
جمعی و فردي دانش آموزان نباید غفلت کنند و بایستی ازهرفرصتی براي نشاط و بازي و تفریح بخصوص در این
جا این نکته را اشاره کنم که در سند تحول در مراحل تربیت مرحله اول تربیت که شامل سه سال اول دبستان است ،
رویکرد آن  ،رویکرد پرورشی و بازي و تفریح است نه رویکرد آموزشی  ،بنابراین ما باید کاري کنیم که در
کالس هاي درس و در محیط هاي مدرسه موقعیت هاي فراهم کنیم که جست و خیزبراي دانش آموزان ایجاد
شود و جنبش و جوش براي آن ها ایجاد شود و تحرك براي آن ها ایجاد شود و با طراحی انواع واقسام بازي ها و
فعالیت هاي جمعی می توانیم چنین نشاط و شادابی را در مدارس ایجاد کنیم که مدارس براي دانش آموزان از
جذابیت الزم برخوردار بشود  .نکاتی را در ارتباط با این ساحت تربیت زیستی و بدنی به عنوان یک اصول اشاره می
کنم .

اصول ساحت تربیت زیستی وبدنی:
- 1توجه هماهنگ و مستمربه تربیت زیستی و بدنی متربیان ،این هماهنگ و مستمربودن جزء تاکیداتی است
که می تواند موقعیت هاي را براي ما بیش از پیش تقویت کند- 2 .توجه به کسب شایستگی هاي پایه (
توانمندي هاي ضروري) دانش آموزان که اون توانمندي و مهارت هاي الزم اولیه را در این بخش بتوانند
فراهم کنند{ .توجه به کسب شایستگی هاي پایه (توانمندي هاي ضروري) توسط متربیان جهت ارزیابی
خطر ها ،لحاظ کردن نتایج بالقوه آن ها و درك و فهم موقعیت خود در زمینه زیستی و بدنی بهبود آن} 3
– ( بحث رفتار هاي پر خطردر جوامع جهانی) بحث رفتارهاي پر خطر که در سنین که دردوره متوسطه
اول و متوسطه دوم مورد تاکید است .باید زمینه هاي آگاهی را براي آن ها فراهم کنیم که از رفتار هاي
پرخطرفاصله بگیرند و قدرت مواجهه با فرصت هاي که پر خطري که ممکن است در محیط مدرسه ویا
محیط هاي عمومی و بیرون از مدرسه براي آن ها ایجاد شود تا بتوانند با این موقعیت هاي پر خطرمواجهه
درستی داشته باشند و قدرت تشخیص داشته باشند و قدرت مقابله آن را در آن ها بایستی تقویت کنیم و
بخصوص در بعد ایجاد یک محیط سالم و محیط زیست سالم از جمله تاکیدات مدرسه در این ساحت
هست و الزم است دانش آموزان نگاهشان به حفظ محیط زیست و نسبت به نگه داري محیط زیست و
نسبت به برخورد مسئوالنه نسبت به محیط زیست از همین دوران کودکی ودوران دبستان در ذهن آن ها

شکل بگیرد و به عنوان یک باور در آن ها به وجود بیاید وفرهنگ حفظ محیط زیست از جمله چیزهاي
است که از طریق این ساحت برآن ها تاکید می شود .بنابراین همکاران عزیزدر ارتباط با این موضوع
بایستی از طریق فرصت ها ي که به شکل مستقیم براین موضوع فراهم می شود واز طریق غیرمستقیم
فرصت هاي که در کالس درس هست از طریق دروس مختلفی استفاده و ایجاد کنند که موضوع تربیت
زیستی بدنی که به مواردش اشاره کردیم مورد توجه قرار بگیرد و افرادي را تربیت کنیم که نگاه آن ها
نسبت به خودشان و نگاهشان نسبت به محیط زیستشان نگاهشان نسبت به سالمت وبهداشت خود شان و
محیط اجتماعی بیش از پیش توجه آن ها قرار بگیرد.
فیلم 1561
ساحت هاي شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین قسمت پنجم ( براي آزمون مستمر (2
ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنري
ساحت پنجم :ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنري
همان طور که از اسم این ساحت معلوم است در این ساحت تاکید بر این است که به رشد قوه خیال و پرورش
عواطف ،احساسات وذوق زیباشناختی دانش آموزان بایستی متمرکزبشویم .به نحوي که کمک کنیم از طریق نظام

تعلیم وتربیت رسمی تا آنها بتوانند زیبایی هاي مادي و معنوي موجود در محیط اطرافشان را به درستی درك کنند
و توان خلق آثار هنري ارزشمندي را در جامعه داشته باشند و همینطور از آثار وارزش هاي هنري جامعه پاسداري
کنند و نسبت به آنها برخورد مسئوالنه داشته باشند ( .ساحت تربیت زیبا شناختی و هنري بخشی از جریان تربیت
رسمی وعمومی است که ناظربه رشد قوه خیال وپرورش عواطف ،احساسات وذوق زیبا شناختی متربیان (توان
درك موضوعات و افعال داراي زیبایی ،مادي یا معنوي – توان خلق آثار هنري و قدردانی از آثار وارزش هاي
هنري) است) .
در ساحت هنري وزیباشناسی تاکید بر ایجاد عالقه مندي وایجاد گرایش در دانش آموزان براي پرداختن به این
موضوع مورد توجه هست بخصوص در دوره دبستان زمینه هاي عالقه مندي وفرصت فراهم کردن براي دانش

آموزانی این گروه سنی که آثار و محصوالت هنري را در مدرسه بتوانند تولید کنند فرصت هاي الزم را براي آنها
بتوانیم فراهم کنیم ( .تأکید برفراهم سازي زمینه هاي کسب شایستگی ورمزگذاري و رمزگشایی براي متربیان )
اساس آموزش وپرورش به دنبال تربیت حرفه و تخصصی نیست فراهم کردن زمینه هاي الزم براي ایجاد گرایش و
عالقه در دانش آموزان در این بخش است و با نگاه زیباشناسی به محیط خود واطراف خود داشته باشند ( .از این رو
هدف تربیت هنري نه پرورش هنرمند حرفه اي که پرورش ادراك زیبایی شناسی در همه متربیان است لذا الزم
است در کنار رویکرد تربیت هنري موضوع محور به رویکرد ادراکی دریافت احساس ومعنا هم توجه شود واین
دو رویکرد مبناي سیاست گذاري ،تصمیم گیري و برنامه ریزي واقع شوند « .تلفیق تربیت زیباشناختی و هنري به
مثابه تربیت همگانی » )
خب براي همین هست که شما مالحظه می کنید کتاب هاي دوره دبستان از لحاظ شکل ،اندازه ،گرافیک و نوع
تصاویري که به کار گرفته می شود تالش می شود که کتاب به لحاظ محتوایی و به لحاظ اقدامات گرافیکی از یک
جذابیتی مناسب برخوردار باشد ( .تأکید برفراهم سازي زمینه ها و شرایط آفرینشگري و خالقیت براي متربیان )
این پرورش قوه خیال وذوق هنري بخشی دانش آموزان از طریق کتاب هاي درسی است که گروه مولفین و سازمان
پژوهش این راه را دنبال می کنند .بخشی دیگراز طریق محیط کالبدي و فضاي فیزیکی مدرسهو نوع معماري
مدرسه ،نوع رنگ آمیزي مدرسه صورت می گیرد .نوع آرایش کالسی که شما معلمین عزیزفراهم می کنید این
موارد کمک هاي محیط هستند که بچه ها را در این مسیرقرار بدهد فرصت هاي فردي و گروهی فراهم کردن براي
دانش آموزان در مدرسه بسیار حائز اهمیت است فرض کنید نقاشی یکی ازفرصت هایی است که بایستی در اختیار
بچه ها قرار بگیرد .تا بتوانند از این زمینه هنري بهره مند بشوند انواع هنرهایی که در مدرسه در کالس درس بایستی
به آن توجه شود فعالیت هاي هنري در رشته هاي مختلف در زمینه هاي مختلف را باستی در مدرسه فراهم کنیم( .
تأکید برتربیت زیبا شناختی وهنري به منزله یک فرابرنامه درسی وروح حاکم بر کل برنامه هاي درسی ) فعالیت

هاي جمعی و فردي که به دانش آموزان به عنوان تکالیف کالس هاي دروس مختلف داده می شود تشوق کنیم (
استعدادهاي هنري دانش آموزان را به شکل فردي و جمعی تشویق کنیم ) .تا از زمینه هاي هنري برخوردار باشند
استعدادهاي هنري دانش آموزان را به خصوص به شکل فردي و جمعی کمک کنیم به خصوص در کالس هاي
درسی که شما معلمین عزیز ابتدایی یک امتیازي دارید که آن هم به شکل مستمربا دانش آموزان هستید برخی از
معلمین در دوره هاي تحصیلی باالتر چند ساعتی در اختیار دانش آموزان هستند ولی در دوره ابتدایی همکار گاهی
چهار روز پنج روز با دانش آموزان در طول ُنه ماه ارتباط مستمردارد واین زمینه شناخت استعدادها و ظرفیت هاي
هنري را براي او فراهم می کند .بنابراین توجه به این نوع زمینه ها جزدستور کار معلمین عزیزمی تواند قرار گیرد و
اهتمام به این موضوع واهمیت دادن به این موضوع بسیار حائز اهمیت هست که اگردانش آموزي یک اثرهنري را
متناسب با سن خودش تولید می کند یا شعري می نویسد ،قصه اي می نویسد یا نقاشی ترسیم می کند یک تئاتري را
آماده می کند یا سرودي را آماده می کند یا یک صنایع دستی را فراهم می کند اگراز طریق برخورد مناسب معلم و
عکس العمل مناسب مدرسه او را تشویق می کند به این زمینه.
بسیاري از شخصیت هاي ارزشمند کشور زمینه هاي هنري را در مدرسه کسب کرده اند .مدرسه هایی که این
فرصت ها را فراهم کرده اند توانسته اند هنرمندان شایسته اي در سطح کشور زمینه تربیت شان را پرورش دهند.
وجود هنردر زندگی ما لطافت و شادابی وزیبایی ایجاد می کند .و این نگاه زیباشناسانه را بایستی به دانش آموزان
در مدرسه ها بدهیم و فرصت هاي خلق آثار هنري را براي آنها فراهم کنیم.
برخی از مواردي که می تواند کمک کند به این موضوع اشاره می کنم:
- 1تاکید برپرورش حواس :به هر حال شما همکارهاي عزیزدر دبستان با کودکانی سروکار دارید که بخشی از
یادگیري آنها از طریق حواس پنجگانه است بخصوص جنبه بینایی و دیدن بخش مهمی از اطالعات را براي دانش
آموزان فراهم می کند بنابراین حواس پنجگانه دانش آموزان را کمک بکنیم که پرورش پیدا کند و با یک دقت
نظري از این حواس استفاده کنند می تواند زمینه زیباشناسی آنها را تقویت کند.
- 2فراهم سازي زمینه هاي مناسب پرورش تخیل و قوه خیال.
- 3و استفاده از همه فرصت هایی که در کالس درس و در محیط مدرسه وجوددارد مناسبت هاي مختلفی که در
طول سال تحصیلی در اخیتارشان هست مناسبت هاي ملی ،مذهبی مناسبت هاي انقالبی و سایرمناسبت ها بخصوص
مناسبت هایی که جنبه هاي هنري و با مفاخرما سروکار دارند می توانند به شما کمک کنند.
پرورش ذوق و خیال هنري دانش آموزان صرفا به درس خاصی بستگی ندارد از فرصت همه دروس باید استفاده
کنیم و بتوانیم این زمینه را فراهم کنیم بدیهی است که خالقیت و ابتکار و نوآوري شما همکاران عزیزدر این
موضوع بسیار حائزاهمیت است و ان شااهللا با تالش و کوشش شما زمینه هاي پرورش زیباشناسی و هنري دانش
آموزان مان بیش از پیش فراهم بشود .و در این جهت کشوري باشیم بتوانیم توفیقات بیشتري را فراهم کنیم.

فیلم
ساحت هاي شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین قسمت ششم ( براي آزمون مستمر (2
ساحت تربیت اقتصادي و حرفه اي
ساحت ششم (آخرین ساحت تعلیم و تربیت) :ساحت اقتصادي و حرفه اي
حتما از عنون این ساحت اقتصادي و حرفه اي می توانید حدس بزنید که در این ساحت ما در مورد چه چیزهایی
صحبت می کنیم و این ساحت ناظربر چه جنبه هاي تربیتی دانش آموزان هست.
این ساحت ناظربه یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنی بُعد اقتصادي و معیشتی انسان هاست .این ساحت تأکید می
کند بایستی دستگاه تعلیم و تربیت توانایی دانش آموزان را در امرتدبیرمعاش و تالش اقتصادي و حرفه اي افزایش
دهد
( این ساحت ناظربه رشد توانایی هاي متربیان در تدبیرامرمعاش و تالش اقتصادي و حرفه اي است .اموري نظیر
درك و فهم مسائل اقتصادي ،درك و مهارت حرفه اي ،التزام به اخالق حرفه اي ،توان کارآفرینی ،پرهیزاز بطالت
و بیکاري ،رعایت بهرهوري ،تالش جهت حفظ و توسعه ثروت ،اهتمام به بسط عدالت اقتصادي ،مراعات قوانین
کسب و کار واحکام معامالت و التزام به اخالق وارزش ها در روابط اقتصادي ).
به هر حال هرفردي در طول زندگی خود یک بخشی از مسئولیت هاي او بر می گردد به جنبه هاي اقتصادي زندگی
او و تدبیرمعاش از جمله نیازهاي جدي هر شهروندان عزیزمان است .بنابراین بایستی دانش هاي پایه وزمینه هاي
اولیه را در سطح مدارس فراهم کنیم تا دانش آموزان با جنبه هاي اقتصادي ،با تولید ،توزیع و مصرف آشنا شوند و
نگاه اقتصادي به زندگی داشته باشند و بدانند که فرآیند اقتصادي ،تولید و توزیع و مصرف داراي قوانین و مقرراتی

است که به هر حال هر کشوري داراي امکانات و محدویت هایی است و جامعه نیازهاي نامحدودي دارد ما بایستی
از طریق تربیت اقتصادي و حرفه اي به افراد آموزش دهیم و کمک کنیم که چگونه از این امکانات محدود براي
تامین آن نیازهاي نامحدود از آن بهره برداري کنند .روش هاي صحیح مصرف را یاد دهیم .انگیزه ونگاه به تولید را
تقویت کنیم و مهمتر از همه فرهنگ کار ،تالش ومهارت آموزي را یاد دهیم.
حتما شما یکی از آسیب هاومسایلی که امروز جامعه ما باهاش درگیراست تصدیق می کنید که زمینه کار و تالش
و مسئولیت پذیري در حرفه و کار و تالش مقداري در جامعه ما کمرنگ شده است .بایستی ما افرادي را باید ترتبیت
کنیم که با تمام وجود عالقه مند به کار و فعالیت باشند افراد مسئولیت پذیرتربیت کنیم .به کیفیت کار اهمیت دهند
امروزدر جامعه گفته می شود که فالن محصول خارجی مورد توجه مردم قرار می گیرد وقتی علل آن را جست و
جو کنیم که می گویند که فالن محصول خارجی از کیفیت بهتري برخوردار است خب بدیهی است کسانی که در
امرتولید هستند اگرمسئوالنه با موضوع برخورد کنند کیفیت رارعایت کنند بدیهی است در سطح جامعه

محصوالت با کیفیت عرضه کنیم .و شهروندان ایرانی از محصوالت ایرانی استفاده کنند .بنابراین بخشی از مشکالت
ما در بخش تولید بحث کیفیت آن است .که بایستی این فرهنگ برخورد مسئوالنه را باید در محیط مدرسه باید
آموزش دهیم.
نگاه مصرف گرایی را باید محدود کنیم و تالش کنیم دانش آموزان با روحیه کارو فعالیت آشنا شوند .در آموزه
هاي دینی ما بر کار کردن تاکید فراوانی شده است « .کار نقش تربیتی دارد » ما کار را انجام نمی دهیم که صرفا
درآمد کسب کنیم در عین حال با کار کردن درآمد کسب می کنیم براي امرار معاش براي تامین نیازهاي زندگی
مان که همان عقل معاش است .در آموزه هاي دینی به عقل معاش و تدبیردر معاش تاکید شده است .آموزه هاي
دینی ما تاکید می کند که کار نقش تربیتی دارد « بطالت و بیکاري جزآفت هاي جدي سالمت روح وروان انسان
در جامعه است بنابراین این موضوع که تربیت اقتصادي و حرفه اي باید صورت بگیرد جزماموریت هاي جدي
آموزش وپرورش است و معلمان عزیزدوره ابتدایی توجهداشته باشند ایجاد فرهنگ هر کاري از دبستان شروع می
شود .اگردر این دوره از تحصیل چنین نگرش وفهمی از مسایل اساسی را در افراد ایجاد نکنیم در دوره هاي بعدي
این فرصت را نخواهیم داشت بخش مهمی از شکل گیري شخصیت دانش آموزان در خانواده در مدرسه بخصوص
در دبستان شکل می گیرد « .دبستان ها اساس تعلیم وتربیت هستند » حتما همکاران عزیز و ارجمند این موضوع را
توجه دارند و بایستی کوشش کنیم که فرهنگ بسیاري ازمسایل را از جمله فرهگ کارو تالش و مسئولیت پذیري
را در دوران دبستان ها را در دانش آموزان تقویت کنیم عالقه مندي به کار ،کار کردن عار نیست کار کردن شرافت
است کار کردن عزت براي انسان همراه دارد کسانی که اهل فعالیت و کار هستند و بار خود را به دوش می کشند
انسان هاي شریفی هستند .کسانی که مسئولیت هاي خودشان را به درستی انجام نمی دهند بار زندگی و بار مسئولیت
خود را بردوش دیگران می اندازند این افرادعزت نفسشان آسیب می بیند اعتبار اجتماعی شان آسیب می بیند
بنابراین فرهنگ کارو تالش هاي اقتصادي را باید در دبستان تقویت کنیم .در بحث تولید ،توزیع و مصرف فرهنگ
تولید را در دبستان در بچه ها باید تقویت کنیم .و به آنها باید کمک کنیم که آثار و محصوالتی را از طریق دروس
مختلف تولید کنند و شما نسبت به تولیدات آنها اهمیت قائل شوید برنامه هایی که در دوره ابتدایی است برنامه ها و
جشنواره هاودست سازه ها همه این موارد فرصت هایی است که چنین امکاناتی را فراهم کند.
جمع بندي :
آموزش وپروش مسئول شش نوع تربیت است :
 آموزش وپرورش مسئول تربیت متوازن و همه جانبه است .تربیت متوازن یعنی تربیت شش ساعتی.ما در قبال همه انواع تربیت مسئولیت داریم و باید کوشش کنیم به همه انواع تربیت بپردازیم و برنامه درسی خودمان
را به نحوي اصال کنیم برنامه مدرسهرا به این سو بکشانیم .ارزشیابی هایم در این مسیرباشد .نگاه ما باید در این مسیر
باشد .یکی از چیزهاي مهمی که شما معلمان عزیزبا اولیاي گرامی دارید بایستی این انواع ساحت هاي تربیتی را باید

با اولیا در میان گذاشت .نگرش اولیا را با مدرسه هماهنگ کنید که یک همگرایی ایجاد شود همان چیزي را ولی
دانش آموز بخواهد که معلم نیز همان را ترغیب می کند کارکنان مدرسه آن را پیگیري می کنند .حتی به شکل
غیرمستقیم دانش آموزان را متوجه کنیم که مدرسه مسئول شش نوع تربیت است در برابر انواع این تربیت ها
مسئولیت دارد و همه این ها به صورت یکپارچه و بصورت کل واحد دنبال می شود.
باید نگاه به ساحت هاي شش گانه تعلیم وتربیت را اول در اولیا و بعد در دانش آموزان وهمکاران در مدرسه به
یک همگرایی برسانیم .و همه به دنبال این شش نوع تربیت که تربیت متوازن یا همه جانبه اطالق و به دنبال همه این
موارد باشیم ورویکردها و نگاه ها را باید به سمتی که مدرسه در برابر همه جنبه هاي وجودي دانش آموزان
مسئولیت دارد .سیاست گذاري ،برنامه ریزي ،تصمیم گیري و اقدامات ما در مدرسه،همکاري با اولیاي مدرسه به
سمتی رود که به تربیت متوازن منجر شود .که در آینده نسلی داشته باشیم در جنبه هاي مختلف رشد کرده باشد.
باید از رشد کاریکاتوري بخشی از جنبه هاي وجودي افراد جلوگیري کرد .اگر این شش نوع تربیت اتفاق بیفتد ما
انسان هاي کاملی در جامعه خواهیم داشت که تمام جنبه هاي وجودي آنها به طو هماهنگ رشد کرده است واین
افراد می توانند در جامعه منشا اثر باشند و افراد متعادلی در جامعه تربیت خواهیم کرد.
برنامه هاي آموزشی را باید متناسب با ساحت هاي شش گانه تربیت اصالح کرد .از فرصت تک تک دروس استفاده
کنید و این شش ساحت را بپردازید مطمئنم اگر شما تک تک دروس را در چارچوب این شش ساحت قرار دهید
مثال از فرصت درس علوم هم تربیت علمی و فناوري کنید وهم تربیت اجتماعی هم تربیت زیباشناسی کنید و هم
تربیت اعتقادي کنید بنابراین مهم این است که این عینک را به چشم خودتان بزنید که در هرفرصتی که در مدرسه
پیدا می کنید حتما به این شش نوع تربیت وفادار بمانید واین شش نوع تربیت را مورد توجه قرار دهید که مطمئنم با
بازنگري در روش ها و شیوه هاي تدریس تان و نگاه به دروس امکان پرداختن به این موضوع بیش از پیش فراهم
خواهد شد.

