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در ﻧﻈر دارﯾم ﺑراي ﻫر ﺷﻤاره ﻧﺸرﯾه ﺑه ﺳراغ دﭘارﺗﻤانﻫاي
ﻣﺨﺘﻠف ﻣﺠﺘﻤع ﻓرﻫﻨﮕي و آﻣوزﺷي راه رﺷد رﻓﺘه و ﻧﻈرات
آﻧﻬا را در ﻣورد ﻣﺴاﺋل آﻣوزﺷي و ﻓرﻫﻨﮕي ﺟوﯾا ﺷوﯾم .ﺑراي
اﯾن ﺷﻤاره دﭘارﺗﻤانﻫاي زﯾر ﺑه ﺳوال ﻣﻄرح ﺷده ﺗوﺳط
ﻧﺸرﯾه ،ﭘاﺳخ ﮔﻔﺘﻨد و اﻣﯿد اﺳت ﮐه ﺑﺘواﻧﯿم در ﺷﻤارهﻫاي آﺗي
از ﻧﻈرات و اﯾدهﻫاي ﺳاﯾر دﭘارﺗﻤانﻫا ﺑﻬرهﻣﻨد ﺷوﯾم.

دﭘﺎرﲤﺎن ﻣﻌﺎرف
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺸﺮﯾﻪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﭘﺎرﲤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را در ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
• ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻓﺮاﲡﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎرف ﻧﻘﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎرف و دﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  :ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش و درک روﺷﻨﯽ
از ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ و اﻧﺼﺎف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺮف و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش در ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺶ
آﻣﻮز در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺤﻮری اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎد و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهی ﺻﺮف؟
• ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف و وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را در ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .روش ﭘﺮﺳﺸﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻧﻈﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارد .ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﺑﺘﺪا روش درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
ﺧﺎﱎ ﻣﺤﻤﺪی

۳۲

دﭘﺎرﲤﺎن رﯾﺎﺿﯽ

ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺸﺮﯾﻪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ درس ﳑﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن اﯾﻦ درس و
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭘﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ درس رﯾﺎﺿﯽ ،از ﭼﻪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ و از ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﻮال اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در
ﻃﺮح درسﻫﺎی دﭘﺎرﲤﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و درس رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ از داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی از ﺷﻤﺎ
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻋﺪد ﭼﯿﺴﺖ ،از ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ او اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺒﺎً رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب را ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد وﻟﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻِﺮف اﺳﺖ و اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﯾﺸﺎن از آن ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﻧﺪ .در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک و ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داده ﺷﺪ اﺳﺖ ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮد .ﲤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺎت دارﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﳑﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﻞﻧﮕﺮ )ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ( آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺟﺪول ﺿﺮب را ﺑﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﭙﺎرد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺿﺮب ﮐﺮدن را ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﳌﺲ ﯾﺎ ﺣﺲ اﺳﺖ ﻣﯽآﻣﻮزد .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺳﻪ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﻣﺪاد در دﺳﺖ دارﻧﺪ،
در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻣﺪاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺣﯿﻦ آﻣﻮزش از ﻣﺜﺎلﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖآور
رﯾﺎﺿﯽ در ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﺮدان ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن واﺣﺪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮج ﮐﺮدن ،ﭘﻮل ،رﯾﺎل و ﺗﻮﻣﺎن و
ﻏﯿﺮه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً در ﭘﺎﯾﻪی اول آﻣﻮزش ﭘﻮل ﭘﺲ از آﻣﻮزش ارﻗﺎم ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻮل آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪو ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﺳﺎﺳﯽ را در ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ در ﺳﻨﺠﯿﺪن زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭘﻮل ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ.
در ﲤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮل ،ﻧﺤﻮهی ﺧﺮج ﮐﺮدن آن ﲤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺼﺮف
ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﭼﯿﻨﺶ اﺷﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﻮد .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺘﺰا ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺴﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽﺗﺮﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻧﻌﮑﺎس دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻫﺪف آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻘﻂ در ﯾﺎد دادن ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه و ﺣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺼﯿﺮیﻓﺮ

دﭘﺎرﲤﺎن ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

در ﮐﺘﺐ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪارس ﻣﺎ ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت دورهی ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
روزﻣﺮه و درﺑﺎرهِی ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺎرش
داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﻻ ﺑﺮد؟

روﻻن ﺑﺎرت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " :ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﱳ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺪ اﺛﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد".
ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺛﺮ ادﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺧﻠﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ) :ﺧﻠﻖ اوﻟﻴﻪ(  ) ،ﺧﻠﻖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( ؛ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺧﻠﻖ اوﻟﻴﻪ
ﲟﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪي آن در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺧﻮاﻧﺶ روي ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎي ﻋﺎدي ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪي ﺧﻼق را
در ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ) در ﻣﺪارس( ﭼﻨﲔ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺧﻠﻖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻋﺎدي ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد و از
ﻫﻤﲔ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﻮهي ﲢﻠﻴﻞ و اﺳﺘﺪﻻل آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودي از دﻫﻪي ﺷﺼﺖ اﻳﻦ روﻳﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ  ،ﻛﺘﺎبﻫﺎي
درﺳﻲ ادﺑﻴﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ  ،ﭼﻬﺮهي ﲢﻠﻴﻞ و درك اﺛﺮ را زﻳﺮ ﻧﻘﺎب ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺪ و ﲢﻠﻴﻞ
و ﻧﻈﺮﻳﻪي ادﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرهﻫﺎ ،ﮔﺰﻳﻦﮔﻮﻳﻪﻫﺎ و ﻫﺠﻮﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺶ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪداﺷﺘﮕﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب دﭘﺎرﲤﺎن ادﺑﻴﺎت در ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺧﺎﺻﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﮏ و دو ،ﺑﺎ درك اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﻘﺪ و ﲢﻠﻴﻞ و درك آﺛﺎر درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎم و
وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ :ادﺑﻴﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻲ دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻃﺮح درسﻫﺎ ﺗﺎزهای را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺪﻳﺸﻪ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪي در ﺟﺬب ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎ و
ﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﲢﻠﻴﻞﮔﺮ و ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪاي ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺐ ) داﻧﺶآﻣﻮزان( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﻨﺪه و در ﺧﻮاﺳﺖﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻴﻮهي ﲢﻠﻴﻞ ﮔﺮاﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﻮد.
ﻓﻀﺎي ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ در ﻛﻼسﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش و ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد روﺣﻴﻪي ﲢﻠﻴﻞ و
درك ﻣﱳ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻛﻼسﻫﺎي ادﺑﻴﺎت و ﻧﯿﺰ روﻳﻪي آﻣﻮزﺷﻲ آن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﲤﺎم اﻳﻦﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ »ﺗﺨﻴﻞ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ« در ﻫﺮ دو ﺣﻮزهي ادراك و اﺣﺴﺎس  ،آﻓﺮﻳﻨﺶ را اﳓﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺒﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎﻧﻲ» :ﻗﻮه ي
ﺗﺨﻴﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺷﺎﻋﺮي ﻫﺮدو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮاﺧﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ...در ارﺳﻄﻮ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻴﻞ ﻗﻮي و ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻮﻣﺮ « و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ادﺑﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردارد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي ادﺑﻲ اﻣﺮ ذوﻗﻲ ﺻﺮف ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣﻮزش ادﺑﻴﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

۳۴

ﻋﻠﻮم دﺑﺴﺘﺎن

ﭘﺮﺳﺶ؛ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮحدرسﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد؟ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﺑﺎزﺧﻮردی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

دﭘﺎرﲤﺎن ﻋﻠﻮم دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی راه رﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهي دﻗﯿﻖ دﻧﯿﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن و آﻣﻮزش روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ داﻧﺶ روز و ﭘﺮدازش آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﳓﺎم و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورد .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻮاد ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻦآوری)در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪی داﻧﺶ ،اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﻪﮐﺎرﺑﺴﱳ( اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد.دﭘﺎرﲤﺎن
ﻋﻠﻮم ﲡﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮده ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﲡﺮﺑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﻮآوریﻫﺎیﻣﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺬاب ﮐﺮدن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،در دﭘﺎرﲤﺎن ﻋﻠﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻮل ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را در ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ آنﻫﺎ واداﺷﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﻢ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل درس را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺮوع ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎبﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﲢﻠﯿﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﻫﻢ در ﺑﺮ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ درسﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ را ﻃﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ از
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻠﻤﯽ اﳓﺎم دادهاﯾﻢ.
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ﮐﺘﺎبﮐﺎر ﻋﻠﻮم از ارﺗﺒﺎط درس ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن و ﺿﺮب اﳌﺜﻞ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪي ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
درﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ واﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮازﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻋﻠﻮم ،در ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ و وﻗﺖﮔﯿﺮ ﳑﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﮐﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺤﻮهي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی ،ﮐﺘﺎب ﮐﺎر را ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

۳۵

دﭘﺎرﲤﺎن ورزش
ﭘﺮﺳﺶ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﯿﻦ ﯾﺎددﻫﯽ ورزش ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ،ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ورود ﺑﻪ
دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری آﻧﻬﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺄﻣﻞ اﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺻﻮل و
روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،روح ﺟﻮاﳕﺮدی ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮی ورزﺷﯽ و ﺧﻮدﺑﺎوری را ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﺳﺎزان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دروس ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آن ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪن و ﻫﻢ
ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺑﺎزی و ورزش ،ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
واﻗﻌﯽﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﺣﯿﻦ ورزش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ .آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺪان ورزش ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﻼس درس واﻗﻌﺎ ﳕﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم داد ،زﯾﺮا ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻼس درس ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﳕﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
و درون آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد .دﭘﺎرﲤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :واﻟﯿﺒﺎل،
ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ،ﻫﻨﺪﺑﺎل و در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﮔﺮوه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ در ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را در اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ دارﯾﻢ.
ﺑﺮای آﻣﻮزش رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ را ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،اﳌﭙﯿﺎد ورزﺷﯽ درون ﻣﺪرﺳﻪای را در  12رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارس راه رﺷﺪ،
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ اﳌﭙﯿﺎد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎر
ﮔﺮوﻫﯽ ،اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
در اﺟﺮا و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﳌﭙﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻓﺘﺨﺎر دارم اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ،داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺧﻼق ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻫﺪاف ﻣﺎ از آﻣﻮزش ﺑﺎزیﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
✤

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.

✤

ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺮکﻫﺎی آﻧﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.

✤

ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﯾﺎﻓﱳ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

✤

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

✤

ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

✤

ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری را در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﯿﻢ.

۳۶

ش

دﭘﺎرﲤﺎن زﺑﺎن

ﭘﺮﺳﺶ ،ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و دوﮔﺎﻧﻪی ﻧﻈﻢ و آزادی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس درس را ﺑﺎ ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟

دﭘﺎرﲤﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ،از ﲡﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ:
اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ در ﮐﻼس اﳓﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را روز ﺑﻪ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺰد داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺣﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺑﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺎﺳﺖ زﯾﺮا آنﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،دﻣﺪﻣﯽﺑﻮدن ﳑﻨﻮع اﺳﺖ  .ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﱳ
اﺣﺘﺮام داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ  ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰهی ﺷﻤﺎ در ﮐﻼس درس از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﻼس را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺷﻤﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ داﺷﱳ ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﺑﺎ ﻃﺮاوت و ﭘﺮﻧﺸﺎط ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﯾﺎ ﺳﯿﺮک در ﮐﻼس اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻨﺪه ﺣﻖ داﻧﺶ آﻣﻮز و
ﻣﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه در ﮐﻼس ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻼس ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻤﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼس ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻔﻈﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن از ﻋﻬﺪه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮآﯾﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻦ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺻﺪا و ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎه  ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺗﺨﺘﻪﮐﻼس( و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﻮت و ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻮد.
ﺣﺘﻤﺎدر ﮐﻼسﺗﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﻣﺘﺪاد ﮐﻼس در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاس آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻛﻼس ﻣﺴﻠﻂﺗﺮ ﺑﻮده ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .
ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻼس اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد ﲡﺴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﲤﺮﮐﺰ
در ﮐﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ درس ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ
ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻲ
ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲدار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزي ﻛﻪ ﺑﻪ درس ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺳﺮوﺻﺪا
ﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻪﺟﺎي او ﻣﻲﺷﻮد  .ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻛﻼس ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ؛ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد داﻧﺶآﻣﻮز وادار ﺷﻮد ﺑﻪ درسﻫﺎي
ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻮش دﻫﺪ .
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻛﻼس ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

۳۷

دﭘﺎرﲤﺎن ﺷﯿﻤﯽ

ﭘﺮﺳﺶ ،دﭘﺎرﲤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و روزآﻣﺪ اﳓﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوز،
ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزش در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ITﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ درک
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪی
ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻢ ﮐﻮدﮐﺎن از
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺮد؟

ﺟﻬﺎن وارد ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻋﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎی دوﺟﻬﺎﻧﯽ )ﻣﺠﺎزی -واﻗﻌﯽ(و
ﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزی .ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت دﭼﺎر ﲢﻮل
ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺣﻮزهی آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﭘﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ دو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ICTدر آﻣﻮزش در ﮐﻨﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻋﺼﺮ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
دﯾﺪن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﻣﺮوز وارد دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز در ﮐﻼس درس ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی آﻣﺎزون و ﯾﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﭼﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮز را درﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از  ICIدر آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﮐﺮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ وﺟﻮد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را درک ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺎز اﺳﺖ وﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﳓﺎم ﺷﻮد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﯾﺎری دﻫﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ICI .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

ﺑه ﮐاﻧالﻫاي ﻣا در ﺗﻠﮕرام ﺑﭙوﻧدﯾد؛
@pazhuohesh
@SafarnameRaheRoshd

