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تمرکز بر عدالت اجتماعی
و مردم محوری ،ضروری است

پنج نکته در مورد پیاده سازی یادگیری الکترونیک
که میتواند در مقابله با تاثیر شیوع بیماری کرونا بر حوزه
آموزش و تحصیل موثر باشد

عملیـاتی شدن اسنـاد تـحول بنیادین ،مشکلگشای بسیاری از
چالشهای آموزش و پرورش در دوران کرونا و پساکرونا
در دوره پیش از دبستان
« برنامه تربیت و یادگیری» مد نظر است
سومین شماره «رشد آموزش تاریخ»
منتشرشد

ابعاد مختلف پنجاه و یکمین
جشنواره بینالمللی فیلم رشد بررسی شد
فراخوان ارسال مقاله
رشد آموزش زبانهای خارجی منتشر شد
تعامل فرهنگی بین
مجالت رشد و آستان قدس رضوی

فراخوان ارسال مقاالت
به مجله رشد معلم منتشر شد
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تمرکز بر عدالت اجتماعی
و مردم محوری ،ضروری است

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در نشست شورای هماهنگی و
پیگیری اقدامات تحولی این سازمان بر لزوم توجه برعدالت اجتماعی و مردممحوری
در این دوره تأکید کرد
دکتر ملکی در نشســت شــورای هماهنگی و پیگیــری اقدامات
تحولی با اشــاره به برگزاری مراســم تحلیف ریاســت جمهوری که
در تاریــخ  1400/5/14برگــزار شــد اظهار داشــت ،در این هفته یک
رویــداد عظیم و اجرایی کالن کشــور به وقوع پیوســت که همهی
ما و دســتگاههای اجرایی را تحت لوای یــک نظام اجرایی نوین قرار
داده اســت لذا الزم است دربارهی تعهدات و الزاماتی که متوجه ما
میشود صحبت کنیم.
او ادامــه داد :خــدا را شــاکریم کــه در انتخابات رئیــس جمهور
محتــرم ،مقبولیت مردمی یافت و با تنفیذ ،مشــروعیت یافت و با
تحلیف ،متعهد شــد .این مثلث حکمرانی ،مثلث مبارکی است که

دکتر حسن ملکی
رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی

باید نسبت خود را با آن مشخص کنیم.

کلید واژهی تحول

رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی تصریح کرد :مایلم در قالب

چند محور ،انتظارات دولت جدید را که از میان بیانات مقام معظم رهبری و رئیس
جمهوری محترم دریافتم ،اعالمکنم .یکی از مهمترین موارد مسئله تحول است
که باید خــود را برای آن آماده کنیم زیرا رئیس جمهور صریح فرمودند که مردم
از مــا تحول میخواهند .حال باید بدانیم که ســهم ما از این تحول چه هســت؟
خوشــبختانه ما این مدار تحول را بهوسیلهی شــما همکاران عزیز آغاز کردهایم
و برای ما نوید تازهای اســت و نیازی به شروع کار از صفر نیست زیرا ما در میانه
کار هستیم.
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دکتــر ملکی تأکید کرد :بایــد بدانیم وقتی از تحــول حرف میزنیم از تغییرات ســطحی و جزئی
صحبت نمیکنیم و از تحول بنیادین ،اساســی و ریشــهای صحبت میکنیم .ما باید تحول را تحول
گرایانــه یعنی با جان ،روح و قلبمان بپذیریم زیرا این تحول ،تحول در بنیادهای فکری و چرخش از
بنیادهای فلسفه غربی و حرکت به سمت فلسفه اسالمی است.

تحول در برنامهی درسی

او ادامه داد :در این مســیر باید بدانیم که در هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی

ما تغییری ایجاد شود زیرا اگر مبنا خراب باشد ،بنا قابل سکونت نخواهد بود و بنای قابل استفاده
زمانی اســت که با یک مدل روشن به مبانی مرتبط شود .مبادا خدایی ناکرده مبتالی به تغییرات
جزئــی بهجای تحول شــویم زیرا این بالی بزرگی اســت .تحول در انواع برنامههای درســی نکتهی
دیگری اســت که به لطف خداوند بخشــی از آن انجام شــده اســت لذا ما باید چرخشهایی را در
دروس انجام دهیم یعنی چرخش از تک بعدی بودن به چند بعدی بودن و از نتیجهی محور بودن
صرف به برنامههای درســی کارآمد باشد .چرخش از یادگیری موضوعی و دانشی ،باید به سوی
اندیشهورزی و درک معنا باشد .باید چرخش از جدا دیدن آموزش و پرورش بهسوی یکپارچه نگاه
کردن باشد لذا اگر این چرخشها محقق نشود ،تحول معنایی نخواهد داشت.
دکتر ملکی خاطرنشــان کرد :ســومین وجه تحول ،تحول در مناسبات هســت که باید از داخل
یک گروه تا بین گروهها و  ...را شــاملشود لذا باید همهی این موارد تحولگرایانه معنا شود .در
این راستا باید جلسات مشــترک کارشناسی و هماندیشی بین گروههای مختلف شکل گیرد چرا
که این ســاحتها نیازمند مناســبات بین گروهی و سازمانی اســت زیرا در صورت جدایی گرفتار
موضــوع محوری تخصصگرایی خواهیم شــد لذا باید این دیوارها شــکاف بردارد البته قدمهای
مؤثری برداشته شده است اما کافی نیست.
او بر لزوم مردمی بودن ،مباحث در ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تأکید کرد و گفت:
موضوع دیگر ،مردمی بودن است که رئیس جمهور محترم آن را بهعنوان ویژگی بارز اجرایی خود
انتخاب کردند لذا در این راســتا من فکر کردم ،که این مردمی بودن اگر قرار باشــد که در ســازمان
اجرا شــود ،چگونه است؟ ما زمانی مردمی خواهیم شد که به نیازهای مردم توجه کنیم .منظور
مردمی است که میتوان گفت که از جهاتی بالقوه هستند لذا اگر به این نیازها توجه کنیم ،مردمی
عمل کردهایم .در بخش نیاز اگر فضا مه آلود شود ،در بخش هدف ،نمیتوانیم به پیش برویم .ما
در بحث مردمی بودن ،عقب هستیم بنابراین ،باید ابتدا نقش مردم را بررسی کنیم .در این راستا
البته تالشهایی شــده اســت که البته هنوز به عمل نرسیده اســت .یکی از راههای ورود مردم به
عرصه ،چند تألیفی است البته همواره گفتهام که الگوی مردم را دخیل گرفتن باید به گونهای باشد
که خطوط مدیریتی مخدوش نشود و هم از فکر دیگران بی بهره نمانیم بنابراین باید بر روی این
الگو به خوبی بیاندیشیم.
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تمرکز بر عدالت اجتماعی
و مردم محوری ،ضروری است

تأکید سند تحول بر حضور نخبگان و مردم

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :در ســند تحول بر حضور مردم و نخبگان تأکید شــده

است بنابراین ما باید به این موضوعات جدی فکر کنیم و نیازمند بهرهمندی از نخبگان هستیم.
مســئلهی فساد ستیزی نکتهی دیگری اســت که باید در آن تأمل کنیم البته خدا را شکر که ما در
ســازمان افراد سالم و بسیار خوبی داریم اما باید برای پیشگیری بیاندیشیم زیرا سازمان زمانی
دچار فســاد میشــود که افراد نامناسب وارد عرصه شــوند .در این عرصه کم کار کردن و بد کار
کردن نیز میتواند سبب فساد شود بنابراین باید به تمام ابعاد این مسئله توجه داشته باشیم
زیرا فساد صرفاً اختالسهای میلیاردی نیست زیرا همین فسادهای کوچک به سمت باال حرکت
خواهد کرد البته خدا را شاکرم که سازمان ما از چنین مسائلی مبراست.

دکتــر ملکی عدالت را از جمله مباحثمحوری خواند و اظهار کرد :مســئلهی عدالت نیز نکتهی
دیگری اســت که رئیس جمهور محترم بر آن تأکید داشــتند .در این مسیر باید بدانیم که عدالت
چیست و ما چگونه باید آن را در سازمان پژوهش دنبال کنیم .ما باید روحیهی عدالت گستری را از
طریق متون آموزشی خود به دانشآموزان بیاموزیم تا فارغالتحصیالن ما عدالتطلب باشند و این
امر بهعنوان یک ارزش برای آنان نهادینه شود .نکتهی دیگر ارائهی خدمات عادالنه به استانهای
مختلف است .بهعنوان مثال در توزیع کتاب و زمان رسیدن آن به استانها و بخشهای دوردست
و محروم توجه ویژه داشته باشیم .جلوهی دیگر عدالت این است که نیازسنجیهایمان به گونهای

|رسانهالکترونیک|سالدوم|شماره11و|12
اداره روابـــط عمومـــی و امـــور بینالملـــل

6

باشد که در حد سند تحول بنیادین بتوانیم به فرهنگهای گوناگون نیز توجه کنیم .درست است
که خروجی برنامههای درسی ما باید مسلمان ایرانی باشد اما باید به خرده فرهنگهای مختلف
نیز توجه داشته باشیم.
او افــزود :توجــه بــه ارزشهای انقالب محور دیگری اســت و مــا باید بهعنوان یک ســازمان به
درونی کردن این ارزشها توجه داشته باشیم البته تا حدودی در این عرصه کار کردهایم اما هنوز
میتوانیم کار بهتری انجام دهیم زیرا ارزشهای انقالب باید تاجی بر ســر ما باشــد .در این مسیر
ارزشها را نمیتوان با رمز و ایما و اشاره بیان کرد زیرا این بخش یکی از ابعاد درسی صریح ماست
کــه نمیتوانیم بــه آن کم بها دهیم البته در آموزش این عرصه بایــد با تدبیر و خردمندانه عمل
کنیم .گاهی عملکرد نامناســب باعث تنگی نفس دانشآموزان شود اما اینها مراقبتهای روشی
اســت که کارشناســان باید به آن توجه کنند اما مسئله این اســت که ارزشها نگین برنامههای
درســی است زیرا انقالب اسالمی ،انقالب ارزشهاســت .در مواجهه با استکبار جهانی این ارزشها
نقطهی برتر ماست زیرا اسلحه را همه دارند اما ایمان را هر کسی ندارد .در واقع سالح در دست
مؤمن کارساز است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تصریح کرد :مسئلهی برنامهمحوری نیز هشدار
بزرگی اســت البته ما به لطف خداوند در این عرصه حرکت میکنیم اما باید عنایت داشته باشید
که برنامه هم طول و هم عرض داشــته باشــد .در ســال  ،1401در هر حوزه ،یک بســته در دورهی
ابتدایی ،در دورهی اول متوسطه و یک بسته نیز در دورهی دوم متوسطهی نظری و شاخهی فنی
و حرفهای باید داشــته باشــیم و باید به پیش برویم .این موارد در سال  1401آزمایش میشود و
ســپس وسعت داده میشود تا در چند ســال آینده امکان تحول کامل محقق شود .بدیهی است
که این موارد با مدیریت جهادی انجام شود لذا ما نیازمند تشکیل کارگروهها و کمیتههای موازی
هستیم تا چند کار را بتوانیم همزمان به پیش ببریم .در مدیریت جهادی است که انسان مقید به
زمان نمیشود و محصور در مکان نمیماند .در مدیریت جهادی ،کسی در انتظار تشویق نیست
البته آنان که باید ببینند رصد خواهند کرد اما انســان جهادی منتظر این امر نمیماند که قدمی
بردارد.
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پنج نکته در مورد پیاده سازی یادگیری
الکترونیک که میتواند در مقابله با تاثیر
شیوع بیماری کرونا بر حوزه آموزش و تحصیل
موثر باشد
یکی از مهمترین تاثیرات شیوع بیماری کووید  ۱۹و بحران ناشی از آن ،بسته شدن
و تعطیلی مدارس و دانشگاهها در سرتاسر جهان است .تا تاریخ  ۲۴آوریل سال
 ۲۰۲۰میالدی مدارس و نهادهای آموزشــی در بیش از  ۱۸۰کشــور جهان تعطیل
شدند ،که نتیجه آن این واقعیت بود که بیش از  ۸۵درصد جمعیت دانشآموزی
جهان یعنی چیزی در حدود یک و نیم میلیارد نفر نتوانستند در کالسهای درس
حضور پیدا کنند .در سطوح عالی آموزشی یعنی کالجها و دانشگاهها نیز ،بیش
از  ۲۲۰میلیــون نفــر یعنی چیزی حدود  ۹۹درصد جمعیت دانشــجویان جهان از
تحصیل حضوری محروم شدندکه موجب وقفه عظیمی در فرایند آموزش عالی

برگرفته از:

سایت دانشگاه ملل متحد

www.unu.edu

انستیتو امنیت محیط
زیست و انسان
مترجم:
دکتر سعید حسنزاده

و تحقیقات علمی در ســطح جهان شــد .در ادامه ســال تحصیلی نیز بسیاری از
کشــورها مجبور شدند که میان پیاده کردن آموزشهای آنالین و مجازی و یا باز
کردن مجدد مدارس و کالسهای درس و پذیرفتن خطر انتقال این بیماری و آلوده
شــدن دانش آموزان به این ویروس یکی را انتخاب کننــد .فارغ از اینکه نهادهای
ملی آموزشی چه تصمیماتی اتخاذ کرده و یا میکنند ،تصمیم نهایی آنها تاثیر
عمیقی بر دانشآموزان ،خانوادهها ،مدارس و انجمنهای علمی میگذارد و آنها
را با محدودیتها و مشکالت بسیاری مواجه میکند .آنچه که مسلم است انتقال
این ویروس در شــرایط برگزاری کالسهای حضوری تســهیل میشــود و خطر
ایجــاد پیکهای جدید این بیماری افزایش مییابد .از ســوی دیگر وقتی مدارس
و کالسهای حضوری تعطیل هستند ،دانشآموزان به امکانات آموزشی کمتری
دسترســی دارند .امکاناتی نظیر کتابخانهها ،البراتوارهای کامپیوتر و مشاوران
تحصیلی و بهداشــتی .تجارب قبلی بشر در مورد شیوع بیماریهای همه گیر یا
جنگها و حوادث غیرمترقبه طبیعی هم نشان داده است که در تعطیلی مدارس
و اختالل آموزشــی ناشی از این بحرانها ،سطح آموزشی دانش آموزان به شدت
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پایین میآید .در این حال باید به این نکته هم اشاره کرد که شیوع بیماری کرونا موجب شده است
که رســیدن به هدف ارتقاء کیفیت آموزش در ســطح جهان که در سند شماره " ۴اهداف توسعه
پایدار سازمان ملل متحد ( " )SDG4بر آن تاکید شده است نیز ناممکن شود.
در این میان برخی از ســازمانها و مراکز آموزشــی و تحصیلی به سرعت خود را با شرایط جدید
وفق دادهاند و از اســتراتژیها و شــیوههای مجــازی و آنالین برای تداوم فرایند آموزش اســتفاده
کردهاند .به طور اخص برخی مراکز آموزشی که استراتژیهای مناسبی در جهت ایجاد منابع آنالین
و دیجیتالسازی فرایند آموزش را در دستور کار خود قرار داده بودند ،توانستند راهکارهای عملی
بسیار مناسبی را برای مقابله با اختالل آموزشی ناشی از بیماری کرونا پیاده کرده و اجرا کنند .با این
حال بسیاری از کشورها و مراکز آموزشی و مدارس نتوانستند که از این راهکارها و استراتژیهای
آموزشی استفاده کنند .متاسفانه تقریباً تنها  ۳۵درصد جمعیت دانشآموزی درکشورهای در حال
توسعه به اینترنت مناسب و زیرســاختهای دیجیتال برای شرکت در کالسهای آنالین دسترسی
دارند ،در حالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرفته به بیش از  ۸۰درصد
میرســد .این میزان از اختالف ســطح و شــکاف دیجیتالی را به طور مثال میتوان در قاره آفریقا و
در قالب مقایســه آن با آمریکای شــمالی بهوضوح دید .اگر چه کارهای زیادی برای پایین آوردن این
شکاف دیجیتالی انجام شده است اما هنوز راه زیادی در پیش است .به همین دلیل میتوان گفت که
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از ضروریترین مناطقی هستند که باید پیاده
سازی و توسعه تکنولوژیهای یادگیری الکترونیک و مجازی در آن صورت گیرد.
برای کاهش این شــکاف دیجیتالی و اســتفاده حداکثری از امکانات آموزشــی و یادگیری آنالین
برای مواجهه با تأثیرات شــیوع بیماری کرونا در حوزه آموزش و مدیریت نتایج حاصل از اختالالت
آموزشــی ناشــی از آن ،مخصوصاً در کشــورهای در حال توســعه میتوان اقداماتی را برای پیاده

1

سازی و توسعه تکنولوژیهای آموزشی الکترونیک و آنالین پیشنهاد داد که در ادامه و در قالب ۵
نکته ارائه میشود.

ابزارهــای یادگیــری الکترونیــک و راه حلهــای مبتنی بر
مدلهای متفاوت را با هم ترکیب کنید.
از زمانی که بحران شیوع بیماری کرونا آغاز شده است ،رویکردهای مختلف و زیادی

در اســتفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیک شامل ابزارها و روشهایی نظیر استفاده
از ویدئو کنفرانسها ،تدریس مجازی ،اســتفاده از کتابخانههای دیجیتالی و گسترش
نرمافزارهای یادگیری آنالین در دستور کار کشورها و نهادهای آموزشی ملی قرار گرفته
اســت ،که موجب افزایش تقاضا در حــوزه اتصال به اینترنت برای مصارف آموزش آنالین شــده
اســت .ترکیب و همســان ســازی این ابزارها و روشها با طیف مختلفی از روشهای ارائه مطالب
درسی ،نظیر برگزاری کالسهای دو سویه و تعاملی در بستر یادگیری آنالین ،ارائه درس گفتارهای
آموزشی و علمی به صورت زنده و یا ضبط شده و ایجاد منابع آموزشی مبتنی بر همکاری گروهی
در بســتر آموزشهای آنالین و یادگیری الکترونیک میتواند به خوبی زمینه ســاز ارائه یک تجربه
یادگیری جامع و موثر باشد.
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تمرکز بر سیستمهای مدیریت یادگیری و فراهم کردن امکان
دسترسی به مطالب درسی الکترونیک ،بر روی طیف وسیعی
از ابزارهای هوشمند باالخص تلفنهای همراه ،برای به حداقل
رســاندن تاثیــر موانع موجــود بــرای یادگیــری و افزایش
دسترســی دانش آموزان به مطالب درســی در فضای دیجیتال و
افزایش مشارکت آنها.

بر اســاس گزارشهای مربوط به پوشش اینترنت در سال  ۲۰۱۸میالدی ،در برخی از نقاط زمین

از جمله کشــورهای کمتر توســعه یافته ،ضریب نفوذ اینترنت از جمله اینترنــت  3Gو  4Gبرای
موبایل تنها  ۲۵درصد اســت .اگرچه این رقم تا ســال  ۲۰۲۰میالدی به نحو مطلوبی بهبود یافته

اســت اما هنوز هم مشــکالتی برای دسترسی کامل به اینترنت تلفن همراه در همه نقاط جهان (
که در برنامه جامع سازمان ملل متحد برای سال  ۲۰۳۰میالدی پیش بینی شده است) وجود دارد
و این امر یعنی هنوز هم ما باید برای دسترســی کامل همه دانشآموزان و معلمان به پوشــش
اینترنت و پهنای باند مناسب مخصوصاً در حوزه تلفنهای هوشمند جهت اطمینان کسب کردن
از تداوم فرایند آموزش در نقاط صعبالعبور و یا در هنگام شیوع بیماریهای همهگیر ،بحرانهای
طبیعی غیرمترقبه و یا حتی بروز جنگها و مخاصمات مســلحانه صبر کنیم .در نتیجه باید هم
از طریــق توســعه فناوریهای ارتباطی ،مخصوصاً تلفنهای همراه هوشــمند و هم مشــارکت
دولتها در توسعه زیرساختهای موردنیاز بر این مشکل غلبه کنیم که خود نیازمند مشارکت و

3

برنامه ریزی بیشتر دولتها در این زمینه است.

دورههای درسی و آموزشی در آینده باید عالوه بر حالت حضوری
و کالس محور ،همزمان بــرای ارائه به صورت آنالین و از راه دور
نیز طراحی شده و معلمان برای آن آموزش ببینند.
باید به این مسئله توجه کرد که بر روی دورههای درسی آنالین و از راه دور و کیفیت

و موثر بودن آن از ســالها پیش تحقیقات و بررســیهای بسیاری به عمل آمده است
و مخصوصاً در حوزه آموزش عالی در بســیاری از کشورهای جهان ،این شیوه به طور

موثر و موفقیت آمیزی پیاده شــده اســت .ذکر این نکته هم ضروری اســت که تجربه یادگیری از
راه دور و آنالیــن موفــق بســتگی به توانایی و قدرت تعامل مناســب معلمان و مربیــان در کار با
نــرم افزارهای یادگیری دیجیتال و همین طور آشــنایی با روشهــا و مدلهای متفاوت تدریس از

راه دور دارد .الزم به ذکر اســت که در برنامهای که اخیرا با مشــارکت سازمان ملل متحد با عنوان
 ) ) Learn4Dev Networkطراحی و برگزار شــده اســت به این امر پرداخته شــده است .در طی این
برنامه ،متخصصان در حوزه یادگیری الکترونیک ،طراحیها و مدلهایی برای ارائه یک دوره درسی
با کیفیت و آنالین را معرفی کردهاند که میتواند در قالب یک ســال تحصیلی پیادهســازی شود .با
این حال با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس ،معلمان و مربیان مدارس مجبورند
کــه بدون آموزشهای الزم و یا در بهترین شــرایط با حداقل آموزشهای الزم کالسهای درســی
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خود را به صورت آنالین برگزار کنند .برخی از مراکز و انســتیتوهای آموزشی با علم بر این مشکل
و برای حل آن برخی دورههای آموزشی کم حجم و سریع را برای استفاده معلمان در خانه طراحی
کردهاند.
از سوی دیگر ،سازمانها و مراکزی نظیر بانک جهانی و یونسکو فهرستی از چندین منبع مفید
و جامــع در مــورد یادگیــری از راه دور و برنامههای آموزشــی برای بهبــود و ارتقای کیفی ظرفیت
معلمــان ،دانــش آمــوزان و مدارس را برای رســیدن به اهــداف فرایند یادگیری و آمــوزش از راه
دور تهیه کردهاند .این منابع طیف وســیعی از مسائل ،شــامل مدیریت یادگیری و سیستمهای
مبتنی بر آن ،ابزارهای موجود و در دســترس برای معلمان جهــت ایجاد منابع یادگیری دیجیتال
و به اشــتراک گذاشتن آنها با سایرین ،دورههای درســی جامع آنالین یا( ، )MOOCانواع بسترها و
پلتفرمهای آموزشــی و حتی راهکارهایی جهت حمایت از ســامت ذهنی و روانی دانش آموزان و
معلمان را شــامل میشــوند که راهنمای مناسبی برای مقابله با تبعات آموزشی ناشی از شیوع

4

بیماری کووید  ۱۹یا کرونا هستند.

دسترسی به اتصال اینترنت مناسب و قابل اطمینان هنوزهم
یک چالش و مشــکل اساســی برای دانشآموزان در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه است.
براســاس گزارش بانک جهانی تقریبا دو سوم جمعیت کشــورهای در حال توسعه

از نبــود اتصال اینترنت قوی و با پهنای باند مناســب رنج میبرند .در این زمینه ما با
یک شــکاف عمیق دیجیتال میان کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه با

کشورهای پیشرفته مواجه هستیم .در سال  ۲۰۱۹و براساس گزارش سازمان ملل متحد و مرکز
آنکتاد ( ) UNCTADتخمین زده میشود که در کشورهای کمتر توسعه یافته ( )LDCsتنها یک نفر از

هر  ۵نفر جمعیت کشوری میتواند از اتصال اینترنت مناسب استفاده کند .در حالی که این رقم در

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرفته شامل چهار نفر از هر  ۵نفر جمعیت کشوری می

باشد .در بعضی از نقاط جهان این وضعیت بسیار بدتر است .مثالً در منطقه صحرا در قاره آفریقا
چالشهای بســیار عمیق تری وجود دارد .براســاس گزارش ســال  ۲۰۱۹برنامه ملل متحد برای
بررسی میزان پیشرفت برنامه اهداف توسعه پایدار (  ، )SDG progress report 2019تنها نیمی از

مدارس این منطقه به نیروی الکتریســیته و برق دسترسی دارند ،چه برسد به اتصال اینترنت و
ابزارهای کامپیوتری و هوشمند جهت اتصال به اینترنت.
برای مقابله با این مشکل و کاهش شکاف دیجیتالی ،استفاده ترکیبی از مجموعهای از مدلها
و راهکارها ،نظیر اســتفاده از ابزارهای کامپیوتری و هوشــمند قابل حمل مثل تلفنهای همراه،
اســتفاده از انواع حافظههای قابل حمل ،لوحهای فشرده و پروتکلهای استاندارد ارتباطی نظیر
( )USSDتوصیه میشود ،که میتوانند نقش حیاتی را برای ارتقاء فرآیند یادگیری و آموزش آنالین
داشته باشند.
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یادگیــری آنالین تنها برای مقابله با بحران شــیوع بیماری
کرونا نیســت و پس از پایان این بیمــاری نیز به عنوان یک
استاندارد جدید ادامه پیدا خواهد کرد.
صرف نظر از مشــکالت و پیچیدگیهایی که مدارس و نهادهای آموزشــی برای وفق

دادن خود با شرایط ناشی از بحران بیماری کرونا و شیوع آن دست به گریبان هستند،
روند اســتفاده از شــیوههای آنالین بــرای آموزش در آینده و پــس از پایان این بیماری

نیز ادامه خواهد داشــت و شــیوه یادگیری و آموزش الکترونیک و آنالین ،چه با وجود این بیماری
و چه بدون بیماری کووید  ۱۹نیز ادامه پیدا خواهد کرد .لذا بســیار ضروری اســت که بحث شکاف

دیجیتالی و واقعیت توسعه نیافتگی مرتبط با آن ،همین حاال در دستور کار کشورها و سازمانهای

بین المللی قرار گیرد و فارغ از بحث بیماری کرونا ،نهادهای ملی آموزشی و سازمانهای کشوری و
بین المللی باید بر روی این مسئله متمرکز شوند که چگونه میتوان از پتانسیلها و ظرفیتهای
آمــوزش و یادگیری آنالین ،برای حمایت از فرآیند آموزش و تداوم آن در هر نقطه از کره زمین و در
هر شــرایطی در آینده ،خواه در شــرایط عادی و خواه در شرایط اضطراری و غیر مترقبه استفاده
کرد.
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عملیـاتی شدن اسنـاد تـحول بنیادین،
مشکلگشای بسیاری از چالشهای آموزش و
پرورش در دوران کرونا و پساکرونا
یادداشتی با تمرکز بر مولفه خانواده به عنوان دستیار معلم

پاندمی کووید 19از اواخر سال  1398تاکنون ،نظام آموزشی تربیتی
جمهوری اســامی ایران را همچون دیگر کشــورها تحــت تاثیر قرار
ه های مؤثــر در تعلیم و تربیت کودکان و
داده و بــه نوعی اکثر مؤلف 
نوجوانان را نیازمند بازنگری جدی قرار داده است .با بررسی مقاالت
و گزارشهــای داخلی و خارجــی و خصوصاً مصاحبــه و گفتوگو با
مدیران مدارس و معلمان و کارشناسان نزدیک به مدرسه و محیط
ت ســاز
ه ها و عناصر و همچنین پیامدهای فرص 
اجرا میتوان مؤلف 
و نقاط منفی این ماجرا را احصاءکرد که از جمله آن میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:

تغییرات در نظام آموزشی تربیتی
دکتر حسن مظاهری
دبیر شورای هماهنگی علمی

•تغییــر ماهیتــی و ماموریتی بعضــی از عناصر برنامههای درســی (محیط
یادگیری ،زمان آموزش رسمی حضوری ،شایستگی های مربیان و معلمان)
•تغییر نقش معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها در فرایند یاددهی یادگیری

•مســئولیت بیشــتر اولیا به عنوان دستیار معلم از یک ســو و از سوی دیگر
تداخل نقش ولی با معلم
•عدم حضور دانشآموزان و معلمان در مدرســه و تغییر فضای آموزشــی از
مدرسه به خانه
•مجهــز نبودن بعضی از معلمــان و دانشآموزان برای ایفــای نقش مؤثر در
آموزش از راه دور (آموزش آنالین)
•گسترش شکاف آموزشی و کاهش بیشتر عدالت آموزشی متأثر از دسترسی
به فناوریها ،مهارتهای معلمان و دانشآموزان
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عملیاتی شدن اسناد تحول بنیادین ،مشکلگشای
بسیاری از چالشهای آموزش و پرورش

•نحوه و میزان تعامل بین معلمان و دانشآموزان و همچنین دانشآموزان با یکدیگر
•تغییر در ابزارها و رســانههای آموزشی به ســمت آموزشهای الکترونیکی و محوریت فضای
مجازی
•مناسب نبودن ابزارها و بستر تعامل الکترونیکی موجود در جهت آموزش آنالین
•افزایش مسئولیتهای حرفهای مدیران و دیگر عوامل تربیتی
•عدم تناســب مواد و رســانههای آموزشــی و تربیتی حضوری جهت بهرهبرداری در آموزش
آنالین
این تغییرات فرصتها و تهدیدهایی(ضعفها) را برای نظام آموزشــی تربیت خصوصاً از منظر
ه ریزی درسی ایجاد نموده است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است:
برنام 

فرصتها

•افزایــش کارآمدی ،مهــارت ،اعتماد به نفس و اختیار عمل مدیران مــدارس در برنامهریزی و
اجرای برنامههای درسی
•گسترش بهرهمندی از فناوری در غلبه بر محدودیتهای اجرای برنامههای درسی
•ابتکار عمل تعدادی از معلمان در ارائه برنامههای درسی و تولید محتوا در فضای مجازی
•افزایــش مهارتهای تولید محتــوای الکترونیکی و یادگیری مســتقل دانشآموزان در فضای
مجازی
•آگاهی بیشــتر والدین از مســائل تعلیم و تربیت به معنای عام و اجرای برنامههای درســی به
طور خاص(شناخت ویژگیها ،تواناییها ،عالئق ،و نیازهای فرزندان ،پیچیدگیهای فرایند یاددهی
یادگیری ،نیاز به مشارکت در تعیین موضوعات برنامههای درسی و زمان آموزش و )...
•توســعه فرهنگ به اشــتراکگذاری تجربیات ،ابتــکارات و تولیدات در بین معلمــان ،مدیران ،
دانشآموزان و والدین
•آشکارترشدن نابرابری آموزشی بین مناطق آموزشی برخوردار ،نیمه برخوردار و کم برخوردار

آثار و تبعات منفی بیماری کرونا

•ناتوانی برخی از دانشآموزان در یادگیری مستقل و خود راهبری برای بهرهمندی از آموزشهای
مجازی

•افــت مهارتهای اجتماعی و عاطفی دانشآموزان (تعامل با همســاالن در یادگیری و همدلی
ایجاد شده در این تعامل و از طرفی تعامل با معلمان )...
•تشدید اختالالت روانی و رفتاری مانند اضطراب ،افسردگی ،بیش فعالی ،خشونت و پرخاشگری،
ناسازگاری و ...
•ترس از عقبماندگی و افت تحصیلی فرزندان ،رودر رویی بیش از اندازه والدین با دانشآموزان
در طی شــبانه روز و پیامدهای آن ،از جمله به کارگیری روشهای تنبیه نامناســب و در نتیجه
افزایش احساس ناامنی در فرزندشان
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عکس :مهدی ایمانی |
یازدهمین جشنوار ه عکس رشد

•پررنگتر شدن نقش و مسئولیت خانواده نسبت به معلم ،خصوصاً در دوره ابتدایی و ضعف
مهارتهای خانوادهها برای هدایت و نظارت بر آموزش مجازی
•نمایان شدن ناکارآمدی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی
•افزایش نابرابری آموزشی بین مناطق آموزشی برخوردار ،نیمه برخوردار و کم برخوردار

راهبردهای اجرایی مبتنی بر این تحلیل

بــا نگاه به پیامدهــای مثبت و منفی آموزش در شــرایط کووید 19و چشمداشــت به وضعیت

مطلــوب ،الزم اســت جهــت اســتمرار و ارتقای دســتاوردهای مثبــت و رفع یا کاهــش آثار منفی
تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی انجام شود .این اقدامات شامل موارد ذیل است:
 -1ارتقای شایستگیهای مدیران و افزایش اختیارات آنها
 -2توانمندسازی معلمان در آموزش و تولید محتوای الکترونیکی
-3بازنگــری برنامههای درســی دانشآموزان از منظــر آموزشهای ترکیبــی (بازنگری اهداف،
محتوا)
-4تجهیز مدارس و فضاهای آموزشی برای تسهیل آموزش الکترونیکی بویژه مناطق محروم
-5توســعه فرهنگ و مهارتهــای خانوادهها برای مشــارکت در اجرای برنامههای درســی در
آموزش های ترکیبی
-6بازنگری مقررات و آیین نامهها در جهت افزایش بهرهمندی از آموزش ترکیبی ،مقررات حضور
در فضای مجازی
 -7فرهنگسازی در راستای حضور در فضای مجازی و افزایش سواد اطالعاتی و رسانهای
 -8طراحی نرمافزار مناسب ارائه آموزشهای الکترونیکی و مجازی
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برای تحقق و اجرایی نمودن این راهبردها راه چاره چیســت؟ آیا باید به فکر آموزش و پرورشــی
نوین تمدنساز دیگری (فراتر از آنچه در اسناد تحول بنیادین ترسیم شده است) بود؟ آیا
جدید و
ِ

آنچه در اســناد تحول بنیادین آمده است ،پاســخگوی نیاز آموزش و پرورش امروز کشور نبوده و
بایستی به فکر چرخش جدید و تحولی نوین بود؟
به نظر نگارنده اینکه در آموزش و پرورش امروز جمهوری اســامی ایران مشکالتی وجود دارد؛
بخش مهمی از آن به عملیاتینشــدن اسناد تحول بنیادین بر می گردد .اگرچه آموزش و پرورش
دوران کرونا و پساکرونا مسالهها و چالش های جدیدی را ایجاد کرده است ،ولی اصل ماجرا نقصان
در اجرا نشدن اسناد تحول بنیادین است .ضروری است با بهره مندی از فرصتهای ایجاد شده در
این دوران ،نظر مسئوالن ارشد نظام را به همراستایی (حمایت معنوی و مادی و )...جهت استقرار
آموزش و پرورش تمدن ســاز مبتنی بر اســناد تحول بنیادین جلب نمود .چرا که با پیادهســازی
اســناد تحول بنیادین در آموزش و پرورش و چشــاندن آثار و مزایای آن به مدرسه ،کالس درس و
دانشآموزان ،بسیاری از آسیبهای موجود در نظام آموزشی تربیتی برطرف خواهد شد.
بــرای تبیین بهتر بحث ،روی یکی از مولفه های تاثیرگذار در تربیت دانش آموزان به نام خانواده
تمرکز نموده و نمایان خواهد شد که نسخه درمان ،اجرایی شدن اسناد تحول بنیادین است .چرا
که در اسناد تحول بنیادین به نقش و جایگاه این مولفه در تربیت دانش آموزان از ابعاد مختلف به
صورت بسیار جامع و کامل پرداخته شده است ،ولی بعد از گذشت ده سال از تصویب و ابالغ این
اسناد ،هنوز آنطور که باید و شاید ،آثاری تحولی آن را در عرصه عمل مشاهده نمی شود.
در سند « مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران
ه و نهادهای غیردولتی بیان شده است و
» چهار رکن اصلی تربیت شامل حکومت ،خانواده ،رسان 
تاکید دارد که بایستی نظام تعلیم و تربیت از خانوادهها برای مشارکت گسترده در تربیت فرزندان
خود حمایت و پشــتیبانی نماید .در این ســند در بخش ویژگیهای مراحــل تربیت در چهار دوره
تحصیلی ،به ویژه دوره اول و دوم ابتدایی ،بر ارتباط خانواده با مدرسه در زمینۀ تحقق بخشیدن
به اهداف تربیت تاکید بسیار شده است .از جمله در بخش ویژگیهای دوره اول ابتدایی آمده است:
«توجه به محوریت نقش خانواده در تدوین و اجرای برنامههای تربیتی و وجود ارتباط و هماهنگی
کامل میان عوامل و نهادهای تربیت رســمی و غیر رســمی ضروری اســت» .همچنین در زمینۀ
ویژگیهای دوره دوم اشاره دارد که« :وجود هماهنگی و همسویی رابطه میان خانواده ،مدرسه و
سایر نهادهای سهیم برای تدارک تجربیات غنی و متنوع فردی و گروهی در داخل و خارج از محیط
مدرسه»(شــورای عالی انقالب فرهنگی .)157:1390،همچنین در این سند ،گزارههای قابل توجهی
«حق بر تربیت دو جنبه
در رابطــه با نقش خانواده در تعلیم و تربیت وجــود دارد .از جمله اینکه:
ِ

فــردی و اجتماعی دارد .در جنبه فردی تربیت ،فرد و خانواده صاحب حق و تکلیفاند .لذا به طور
کلی مسئولیت اولیه و اصلی تربیت کودکان با والدین است و دولت نقش مکمل و ناظر را به عهده
دارد .ولی ایفای جنبة اجتماعی حق بر تربیت باید با مسئولیت ارکان تربیت و همة نهادهای سهیم
صورت پذیرد که در تربیت رسمی مسئولیت اصلی به عهده حاکمیت است و والدین نقش مکمل

|رسانهالکترونیک|سالدوم|شماره11و|12
اداره روابـــط عمومـــی و امـــور بینالملـــل

16

و ناظر را دارند (شــورای عالی انقالب فرهنگی214:1390،؛ به نقل از مظاهری .)1396 ،لذا مشــارکت
خانواده در مراحل برنامهریزی درسی دوره ابتدایی شامل طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی ،مورد
توجه بوده اســت و فقدان این تعامل و ارتباط ،منجر به عقیم ماندن برنامههای درســی خواهد
شد .ضمن اینکه بر ضرورت وحدت بین تربیت رسمی و تربیت غیررسمی ،خصوصاً نقش کلیدی
خانواده در به ســرانجام رســیدن غایت و هدف کلــی تربیت و لزوم هماهنگــی و همیاری آنها در
دستیابی به اهداف و شایستگیهای الزم نیز تاکید شده است (شورای عالی انقالب فرهنگی.)1390،
خالصه کالم آنکه با پژوهشــی که نگارنده در موضوع نقش خانواده در برنامهریزی درســی انجام
داد و در فصلنامه علمیپژوهشــی خانواده و پژوهش ( بهار )1396به چاپ رسید ،مشخص شد
در بیش از  50گزاره کلیدی این اســناد بر جایگاه و نقش موثر خانواده در مدرســه به صورت کلی،
اشاره داشته است.
از طرف دیگر در مطالعات و پژوهش های دیگر کشورها نیز بر ضرورت مشارکت خانواده ها در
نظام آموزشی و خصوصاً مراحل برنامه ریزی درسی تاکید شده است.
بررسیها حاکی از آن است که والدین باید به منظور بهبود پیشرفتها ،در مورد استراتژیهای
خاص که نیاز دانشآموز را در هنگام کمک به تکلیف منزل برآورده میکنند ،بهتر مطلع شوند (روئل
اریس )2015 ،همچنین مشارکت والدین بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت میگذارد.
تحقیقات تأیید میکند :مشــارکت والدین در یادگیری فرزندان برای موفقیت در مدرســه ضروری
است .پس از شروع مدرسه نیز ،خانواده اولین جایی است که بچهها در آن پرورش مییابند و 70
درصد از ســاعات بیــداری خود را (از جمله آخر هفتهها و تعطیالت) خارج از مدرســه میگذرانند.
اگرچه تحقیقات نشان میدهد مشارکت والدین به طور قابل توجهی در پیشرفت مدرسه کودکان
تأثیر میگذارد ،اما مهم درک این مسأله است که کدام جنبههای مشارکت والدین بسیار مهماند
(الوسون .)2015 ،همچنین مطالعات بوند( )2019نشان داد ،درگیری و مشارکت والدین با یادگیری
کودکان ،به شــدت بر پیشــرفت ،تعامل ،انگیزه و کامل کردن مدرســه دانشآموزان خصوصاً در
دوره تحصیلی ابتدایی اثر میگذارد (بوند .)2019 ،نظریههای مطرح شده توسط مطالعات متعدد
نیز نشــان داده اســت که همکاری خوب بین مدارس ،خانه و جامعه میتواند منجر به پیشرفت
تحصیلــی دانشآموزان و همچنین اصالحات در آموزش شــود .برای انطباق با نظام پشــتیبانی
یکپارچــه از دانشآموزان خود ،مدارس نیاز به ایجاد مشــارکت با والدین و توســعه مســئولیت
متقابل در مورد موفقیت کودکان در نظام آموزشــی دارند .به این ترتیب ،میزان اشــتیاق والدین
افزایش مییابد ،تالش والدین برای حمایت از مدارس تشــویق میشــود و آنها مســتقیماً تأثیر
مثبتی بر یک نظام آموزشی موفق دارند.
برای تبیین بیشــتر موضوع در راستای مشارکت خانواده در نظام آموزشی و سطوح آن ،شش
عامــل فرزندپروری ،گفتوگو ،همیــاری داوطلبانه ،یاددهی در خانــه ،تصمیمگیری و همکاری با
جامعه ،مطرح شده است(دورشیک ،)2017 ،که در ادامه تبیین شده اند:
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عملیاتی شدن اسناد تحول بنیادین ،مشکلگشای
بسیاری از چالشهای آموزش و پرورش

مدل های مشارکت و درگیری والدین

 -1فرزندپروری : 1شامل تمام فعالیت هایی است که والدین برای آنکه فرزندانشان کودکانی شاد

و سالم و دانشآموزانی توانمند شوند ،انجام می دهند .بر خالف معلمان ،که تأثیر آنها بر کودک
نســبتاً محدود اســت ،والدین تعهد مادام العمر خود را نســبت به فرزندانشــان حفظ میکنند.
فعالیتهایی که از این نوع مشــارکت پشــتیبانی میکنند ارائه اطالعات مربوط به رشد ،سالمتی،
ایمنی یا شرایط خانه به والدین است که می تواند یادگیری دانشآموزان را پشتیبانی کند .شامل:
آموزش والدین و دورههای دیگر آموزش برای والدین ،برنامههای حمایت از خانواده برای کمک به
خانوادهها با بهداشت  ،تغذیه و سایر خدمات ،بازدید از خانه در نقاط انتقال به دبستان ،متوسطه
اول (راهنمایی) و متوسطه دوم.
 -2برقــراری ارتبــاط : 2خانوادهها و مدارس بــه چندین روش با یکدیگر ارتبــاط برقرار میکنند.
مــدارس دربــاره وقایع مهــم و فعالیتها یادداشــت ها و آگهیها /بروشــورهای خانگی ارســال
میکنند ،والدین اطالعاتی درباره سالمتی و سوابق آموزشی فرزندشان به معلمان ارائه میکنند.
وب سایت مدرسه راهی دیگر برای برقراری ارتباط با والدین و خانواده هااست؛ شامل :همایشها
بــا هر خانواده حداقل یک بار در ســال  ،مترجمان زبان برای کمک بــه خانوادهها در صورت لزوم،
جدولی منظم ازاطالعیهها ،یادداشتهای مفید ،تلفن تماسها  ،خبرنامهها و سایر ارتباطات.
 -3همیاری داوطلبانه : 3درخواستهایی برای جذب و سازماندهی کمک و پشتیبانی والدین از
برنامههای مدرســه و فعالیتهای دانشآموزان .در این مورد سه راه اساسی برای افراد داوطلب
آموزش وجود دارد .اول ،آنها ممکن است داوطلب شوند تا در مدرسه یا کالس با کمک به معلمان
1 . Parenting
2 .Communicating
3 . Volunteering
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و مدیران به عنوان مربی یا دســتیار .کمک کنند .دوم  ،آنها ممکن اســت داوطلب شــوند تا برای
مدرسه کمک هایی مانند جمعآوری کمک مالی برای یک رویداد یا ارتقای مدرسه در جامعه انجام
دهند .ســرانجام  ،آنها ممکن اســت داوطلب شوند به عنوان عضوی از مخاطبان ،در برنامهها یا
ارائههای مدرسه شرکت کنند .شامل :برنامه داوطلبانه مدرسه یا کالس برای کمک به معلمان،
مدیران  ،دانش آموزان  ،و ســایر والدین  ،اتاق والدین یا مرکز خانواده برای داوطلبان  ،جلســات و
منابع خانواده ها  ،بررسی کارت پستال ساالنه برای شناسایی همه استعدادهای موجود  ،زمانها
و مکان های داوطلبان.
 -4یادگیری در خانه : 4مربوط به ارائه ایده و اطالعات به والدین است در مورد اینکه چگونه آنها
می توانند به بهترین وجه در انجام تکالیف و برنامههای درسی به فرزندان خود کمک کنند .کمک
والدین به فرزندان خود در انجام تکالیف یا بردن آنها به موزه ،نمونههایی از این نوع درگیری است.
این فعالیتها یک خانواده مدرســهمدار بــه وجود میآورد و والدیــن را ترغیب میکند با برنامه
درســی مدرسه تعامل داشــته باشند .فعالیتهایی برای تشــویق یادگیری در خانه اطالعاتی در
مــورد کاری کــه کــودکان در کالس انجام می دهنــد و چگونگی کمک به آنها در انجــام تکالیف را به
والدین ارائه میدهد شامل :اطالعات برای خانواده ها در مورد مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان
در هــر درس در هــر پایه  ،اطالعات در مورد اصول و سیاســت های مرتبط بــا تکالیف و چگونگی
نظارت و بحث در مورد کار مدرســه در خانه ،و همچنین مشــارکت خانواده در تعیین اهداف هر
ساله دانشآموز و برنامه ریزی برای دانشگاه یا کار.
 -5تصمیــم گیری : 5به نقش والدین در تصمیمگیری های مدرســه و بــه رهبران و نمایندگان
والدین مربوط میشود .والدین با عضویت در شورای مدارس یا سازمانهایی مانند انجمن اولیا
و مربیان در تصمیمگیریهای مدرسه شرکت می کنند .دیگر فعالیت ها در تصمیم گیری شامل
به عهده گرفتن نقش های رهبری است که شامل انتشار اطالعات به والدین دیگر ،ارتباط یا سایر
سازمانهای والدین ،شوراهای مشورتی یا کمیتههای رهبری و مشارکت والدین ،شبکههایی برای
ارتباط همه خانواده ها از طریق نمایندگان والدین است.
 -6همــکاری با جامعه : 6مربوط به شناســایی و تلفیق خدمــات و منابع جوامع برای حمایت و
تقویت مدارس  ،دانش آموزان و خانواده های آنها اســت .شــامل :اطالعات بــرای دانشآموزان و
خانوادههای آنها دربارة ســامت جامعه ،حمایت های فرهنگــی ،تفریحی ،اجتماعی و موارد دیگر
برنامهها  /خدمات ،اطالعات مربوط به فعالیتهای جامعه که به یادگیری مهارت ها و استعدادها
پیوند دارند ،از جمله برنامههای تابستانی برای دانشآموزان.
هــر یک از این شــش عامل میتواند نتایج مختلفــی را برای دانشآموزان ،والدین ،شــیوه های
تدریس و جو مدرسه داشته باشد .عالوه بر این ،هر عامل شامل بسیاری از شیوه های مختلف
مشــارکت اســت .همچنین هر عامل چالشهایی را به وجود می آورد تا همه خانواده ها را درگیر
کنــد و ایــن چالشها باید برآورده شــوند .همچنین شــش مــدل دیگر مشــارکت والدین (مدل
4 . Learning at home
5 . Decision making
6 . Collaborating with the community
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محافظتگر ،مدل خبرگی ،مدل انتقال ،مدل غنیســازی برنامۀدرسی ،مدل مصرفکننده و مدل
مشارکت) از مدلهایی است که تا کنون در رابطه با مشارکت والدین شناسایی شدهاند؛ که البته
ارائه توضیحات آنها در این مقاله نمیگنجد.
اینها نتایج بخشی از پژوهشهای مرتبط با نقش خانواده در برنامه های درسی و آموزشی
است که خصوصاً در همین یکی دو سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه اینکه اگر می بینیم در دوران بیماری کرونا و پساکرونا ،بخشی از محیط یادگیری از مدرسه
به خانه منتقل شده و با وجود امکانات و ابزارهای محدود آموزش الکترونیکی ،خانوادهها نقشی
پررنگتر از گذشته و مسئولیتی حساستر پیدا کردند ،این اتفاق جدیدی نیست که قبال به آن فکر

نشده باشد ،بلکه قبالً جایگاه و اهمیت نقش خانواده ،حتی قویتر از این در اسناد تحول بنیادین
بیان شــده اســت ،و مرحله عملیاتی شدن آنها باقی مانده اســت .لذا بر مسئوالن نظام تعلیم
و تربیت کشــور است که برای آمادهســازی و همراهی خانوادهها در آموزشهای همسو با نظام
تربیت رسمی ،تالش نمایند .در این خصوص محورهای زیر برای مشارکت خانوادهها احصا شده
است:

نقش خانواده در طراحی و تدوین برنامه درسی

•خانواده به عنوان سیاستگذار ،شامل :مشارکت در نیازسنجی و شناسایی عالئق دانشآموزان
و روزآمدسازی مستمر آن؛

•خانواده به عنوان مشارکتکننده در نقد و بررسی اجزای بسته تربیت و یادگیری و اعالم نقاط
قوت و ضعف آن؛
•خانواده به عنوان تعیینکننده بخشی از اهداف برنامه بوم؛
•خانواده به عنوان شریک راهبردی تیم طراحی و تدوین برنامه درسی
•خانواده به عنوان طراح و تدوینکننده قسمتی از بخش غیرتجویزی برنامه درسی

نقش خانواده در اجرای برنامه درسی

•خانواده به عنوان حمایت کننده ،شامل :حمایت عاطفی ،مشاورهای ،ترویجی وتوسعهای و......

•خانواده به عنوان یادگیرنده ،شــامل :آشــنایی با اهداف و محتوای برنامه درسی و روشهای
مؤثــر یاددهی یادگیری ،یادگیری نحوه نظــارت بر فرایند تحصیلی تربیتــی فرزندان /ارتقای
نگرش خانواده به سبک زندگی و....
•خانواده به عنوان مشارکتکننده ،شامل :تسهیل یادگیری ،مشارکت صحیح در انجام تکالیف،
مشــارکت در فراهــمآوردن فرصتهای یادگیــری در موقعیتهای واقعی زندگی 7در راســتای
تهیه محتوا ،تحقق اهداف برنامه درسی ،کمک در طراحی محیط یادگیری(مدرسه ،خانه ، 8)...
مشارکت در انتخاب و اجرای روش های یادگیرییاددهی و....
 . 7در هنگام خرید برای تحقق اهداف ریاضی هم کار کند .هنگام اردو رفتن ،حفظ محیط زیست...
 . 8در داخل مدرسه از جمله کمک به معلم برای ساختن وسیله ،در هفته مشاغل شغل خود را معرفی کند.
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نقش خانواده در ارزشیابی برنامه درسی

•نقــش خانواده در ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی تربیتــی یادگیرنده؛ ( والدینســنجی ،نحوه
بازخورد دادن به دانشآموزان ،فعالیتهای ارزشیابی موجود در بسته تربیت و یادگیری و)...

•نقش خانواده در ارزیابی اثربخشــی برنامه درسی متناســب با اهداف (شایستگیهای) حوزه
تربیت و یادگیری؛
خالصــه کالم آنکــه ،چیزی کــه در این راســتا از اهمیت باالیی برخوردار اســت اینکــه ،درگیری و
مشــارکت والدین باید بخشــی از یک استراتژی گســتردهتر یادگیری و توسعه پشتیبانی مکمل،
به صورت یک تالش نظاممند پشــتیبانی شده با اقدام مشــترک همه ذینفعان باشد .پیشنهاد
میشــود نظام آموزشی تربیتی جمهوری اسالمی ایران زمینهسازی برای مشارکت خانوادهها در
ق را در دستور کار خود قرار دهد و در این زمینه فرهنگسازی ،اطالعرسانی
محورهای سهگانة فو 
و برنامهریزی مناســب هم برای مســئوالن نظام تربیت رســمی از معلمان و مدیران مدارس تا
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در دوره پیش از دبستان
« برنامه تربیت و یادگیری» مد نظر است

مسعود تهرانی فرجاد رئیس گروه پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل سازمان به
سواالت مطرح شده حوزه پیش دبستان پاسخ داد.
تهرانی فرجاد در خصوص برنامه ها ،رویکردها و این که حوزه پیش دبســتان
چه مهارتهایی را تحت پوشش قرار میدهد توضیح داد :در دوره پیش از دبستان
"برنامه تربیت و یادگیری" مد نظر است .این برنامه با توجه به ماموریتی که بر
عهده وزارت آموزش و پرورش و ســازمان پژوهش سپرده شده ،برنامهریزی از
تولد تا پایان  6ســال انجام می شود که عبارت درستتر "دوره پیش از دبستان"
است که حوزه تلقی نمی شود و به عنوان دوره تربیتی مطرح می شود .برای این
دوره تربیتی براساس اسناد باالدستی ،قوانین و منابع علمی از سال  98به بعد با
دکتر مسعود تهرانیفرجاد
رئیس گروه پیشدبستانی

مطالعات ،بررسی و نشستهای کارشناسان و تشکیل شورای تخصصی ،برنامه
تربیت و یادگیری تهیه شده است.
ویافزود :با توجه به اقتضائات رشــدی برنامه مذکور ،این دوره به ســه گروه
سنی تولد تا دو سال ،دو تا  4سال و  4تا شش سال تقسیم شده است .هر چند
که در اساســنامه ســازمان تعلیم تربیت کودک این دوره به جهت ساختار اداری
و تشــکیالتی دو گروه زیر ســه ســال و باالی سه ســال (مانند دوره اول و دوم در
ابتدایی) تقسیم شده ولی این نکته که اقتضائات کودکان در دوره پیش از دبستان
از نظر ماه و هفته و حتی روز هم متفاوت است و ما نمیتوانیم تمام کودکان زیر
ســه ســال را در یک گروه و برنامه تربیتی و آموزشی یکسان قرار دهیم .نوزادان،
د.
نوباوگان و خردساالن اقتضائات متفاوتی دارن 
او ادامه داد :رویکرد ،اهداف و استاندارد محتوا از عناصر مهم در برنامه پیش
از دبستان است و در ادامه مفاهیم ،مهارت ها و ارزشها برای هر هدف ذیل ایده
کلیدی مشخص شدهاند که انتظار داریم عملکرد کودکان پس از پایان این دوره
زمینه های آشــنایی با مفاهیم و ارزش ها پیش بینی شــده و کسب مهارت های
مشخص شده نیز محقق شود.
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قســمت مهم دیگر برنامه راهبردهای تربیت است که در آن قسمت ویژگی راهبردها را تنظیم
کرده ایم .راهبردها ویژگی عمومی را شامل می شود که کودکان را در موقعیت ها و فرصت های
یادگیری قرار می دهد و یک دسته هم فعالیت های مناسب کودکان است که شامل :بازی ،نمایش،
شعر ،قصه ،کاردستی و  ...می شود.
وی افزود :قسمت دیگر انتظاراتی عملکردی از کودک است .از دیگر ویژگی های منحصر به فرد
این برنامه این است که برای اولین بار تبیین انتظارات از خانواده و نقش آن در تربیت کودک به طور
دقیق و با جزئیات است که یک عنوان راهنمای عمل برای خانواده معین شده است .همین قالب
برای نقش مربی نیز مشخص شده اند .انتظارات از مدیر ،متربی و محیط هم با توجه به اهداف
هشت گانه در دو گروه سنی از دیگر ویژگی های این برنامه است.
تهرانی ادامه داد :محیط در این برنامه به دو نوع واقعی (خانه و مرکز آموزشی) و مجازی (رسانه)
تقســیم شده اســت .بخشــی که برای اولین بار در برنامهها آموزشــی در نظر گرفته شده نقش
رسانه است .رسانه عنصر دخیل در امر تربیت و یادگیری تلقی شده هر چند که بنا نبوده پیوندی
بین کودک و رســانه صورت گیرد ولی با توجه به شــرایط پیش آمده و اســتفاده اجتناب ناپذیر از
آموزش های مجازی به علت همه گیری کرونا ،برای رسانه هم نقشی پیش بینی شده و اهداف و
انتظارات مشخص شدهاند .اینکه از چه شخصیتها و با چه اهدافی استفاده شود .مثال اگر درباره
ساحت زیستی بدنی یا درباره تغذیه تولیداتی انجام می شود ،در این برنامه برای اصحاب رسانه
نقش ،اهداف و الگوهای مشخصی ارائه شده است که به جای استفاده از شخصیتهای خارجی ار
نمونه های بومی و ایرانی استفاده شود.
وی در خصوص ارزشــیابی آموزشــی گفت :در قسمت ارزشــیابی انتظاراتی که از کودک در پایان
برنامه داریم بیان شده است و نقش آن در قسمت متربی آورده شده و خروجی مشخص می کند
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در دوره پیش از دبستان
« برنامه تربیت و یادگیری» مد نظر است

کودک به چه ســطحی از توانایی در یادگیری مفاهیم ،مهارت ها و ارزش ها رســیده است .مثال در
هدف اول ذکر شــده که کودک نام وکاربرد برخی اعضای بــدن را می داند ،اعضای بدن مورد نظر
مشخص شده تا همان موارد آموزش داده شود و اعضایی مثل معده و ریه و اثنی عشر که مورد
نیاز کودک نیســت بیان نشــود .بخش دیگری انتظارات از مدیر اســت که نقش مهمی در فرایند
تربیت و یادگیری دارد و نقش او به عنوان هماهنگ کننده ،پشتیبانی و نظارت و تسهیل گری برای
خانواده و مربی بیان شده است.
او ادامه داد:همه این عناصر فوق باید در خدمت رویکرد باشــند.رویکرد فطرت گرایی توحیدی
که در سند برنامه درسی ملی ذکر شده است مبنای تعیین رویکرد در دوره پیش از دبستان است.
اما محدوده و منظور این رویکرد باید برای پیش از دبســتان معلوم شــود .چون کودک در هفت
ســال اول یا همان اوان کودکی بیشــتر از ســنین دیگر از محیط و اطرافیان تاثیر پذیر می پذیرد و
این اثر را در بزرگسالی بروز میدهند .لذا در گفتمان فطرت گرایی توحیدی ضروری است کودک در
هفت سال اول باید در معرض طیبات قرار بگیرد.
هرچند ممکن اســت به طورطبیعی در مســائل زندگی با خشونت ،بدی ،ناراحتی و غذای آلوده
و ...روبرو باشــند اما این رویکرد در نظر دارد ذائقه کودک را به ســمت انس با طیبات سوق دهد.
زیــرا ازجمله ویژگی های فطری و خدادادی اســت .چرا که خداوند این نیــاز را در فطرت آن ها قرار
داده است .بدیهی است رویکردها با توجه به دیدگاه خود اقدام به آموزش می کنند.
وی افزود:در رویکرد طبیعت گرایی ممکن اســت طبیعت کودک را خشــن ،درونگرا یا ترســو بار
بیــاورد ،که از فطرت او دور اســت .از نظر رویکرد فطرت گرایی توحیدی کودک در این ســن قدرت
انتخاب ندارد و مانند خمیر است و در برنامه ریزی با توجه به شرایط برمحور طیبات برنامهریزی
انجام میشــود .البته این به معنی تربیت ایزوله و پاســتوریزه نیست و اینکه کودک با واقعیتها
روبرو شــود (واقعیتها ،فقدان ،مشکالت ،آلودگی هوا و )...ولی مربی و خانواده باید بداند در این
مسیر ذائقه کودک به سمت انس با طیبات پیش برود.
تهرانی فرجاد تصریح کرد:اگر کودک با نگاه انس با طیبات تربیت شــود وقتی در معرض انواع
اطالعات و محتوا قرار بگیرد بیشــتر به ســمت طیبات روی می آورد و زمینه های تربیت صحیح و
مبتنــی بر فطرت را در وی محقق مینماید .با این نگاه ما اعتقاد داریم کودک امانت الهی اســت و
باید برای تربیت مطلوب او تالش کنیم و فطرت ناب حقیقتجو وخیرخواه ،حس پرســتش و ...در
کودک را مورد توجه قرار دهیم و از بروز مشکالت در آینده کودک جلوگیری نماید.
رئیس گروه پیش دبستانی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
درباره تعامل گروه پیشدبســتانی ســازمان پژوهش و برنامه ریــزی وزارت آموزش و پرورش با
سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت :ما از تحقق این آرزوی چندین و چند ساله مبنی بر سامان دادن
به امور تعلیم و تربیت کودک اســتقبال کردیم؛ زیرا معتقدیم تحول بنیادین در آموزش و پرورش
از بنیادی ترین دوره یعنی پیش از دبســتان باید آغاز شــود .تعامل ما با سازمان تعلیم و تربیت
مســتقیم ،هماهنگ و دوســویه اســت به این معنا که از زمان ابالغ وزیر محترم مبنی بر تشکیل
کمیته های مختلف برای ســاماندهی به امور سازمان تعلیم و تربیت کودک ،سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزشی نیز اقدام به تشکیل کمیته برنامهریزی و تدوین محتوا ،مستقر در سازمان
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پژوهش به ریاست جناب آقای دکتر ملکی نموده استکه جا دارد از طرف خود و همه اعضای این
م.
گروه از پشتیبانی های علمی و اجرایی ایشان در پیشبرد برنامه ها تشکر نمای 
وی در پاســخ به این سوال که"با توجه به مسئولیت آقای دکتر ملکی در کمیته تدوین محتوای
پیش دبستانی ،چه اقداماتی توسط شما در این زمینه صورت گرفته است؟"تصریح کرد :راهنمای
برنامه تربیت و یادگیری دوره پیش ازدبستان ،سند استاندارد تولید بستههای تربیت و یادگیری
از جمله اقدامات انجام شــده اســت کــه درباره راهنمای برنامه توضیحاتی داده شــد اما ســند
استانداردهای تولید بسته های تربیت و یادگیری ،برای تولید کنندگان ازجمله کمیته های استانی
و افراد دغدغه مند در تربیت کودک تنظیم شده است.
او افزود:اقدام دیگر پرداختن به الگوی تولید محتوا و بسته های یادگیری مبتنی بر رویکرد فطرت
گرایی توحیدی اســت که پیشنویس آن تهیه شــده و در حال بررسی اســت .ان شاءهللا با نظارت
علمی دکتر ملکی نهایی شــده و رســما به عنوان" الگوی تولید بســته های تربیت و یادگیری"در
اختیار استان ها و تمام دست اندرکاران تولید محتوا پیش از دبستان قرار خواهد گرفت.
وی ادامــه داد :بــا توجه به این گفتگو ،پیش نویس این محتوا آماده شــده اســت و در حال طی
مسیر برای تایید است و نکته ای که الزم می دانم گفته شود ،تعامل گروه پیش از دبستان سازمان
پژوهــش با دیگر بخش های وزارتخانه اعم از معاونت آموزش ابتدایی ،معاونت پرورشــی ،تربیت
بدنــی و ســامت و حوزه های مختلــف و همچنین تعامل برون دســتگاهی از جمله با ســازمان
بهزیســتی ،حوزه علمیه و دانشــگاه است به طوری که با دعوت به همکاری و صدور ابالغ رسمی
از نماینــدگان و صاحب نظران در ایــن عرصه همچنین از ظرفیت افراد حقیقی که دغدغه مند در
حوزه کودک و تعلیم و تربیت اسالمی هستند از جمله روان شناسان مسلط به رویکرد اسالمی و
آشنا با مفاهیم و معارف دینی و قرآنی بهره مند شده ایم.
تهرانی فرجاد گفت:ارتباط با مجله رشد و راه اندازی بخش پیش از دبستان در شبکه ملی رشد
با توجه به اقتضائات آموزش های الکترونیکی ،مجموعه از فیلم ،پادکســت ،انیمیشــن و ...برای
کــودک و درباره کــودک در اختیار خانواده ها و مربیان و دیگردســت انــدرکاران تربیت کودک قرار
خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد:از بین  4700فیلم و صوتی که از طرف  5استان قرار است جمع آوری شود،
حدود  2000فیلم به دســت این کمیته رســیده،که بعد از بررسی و طبقه بندی مرحله به مرحله
 250فیلم کوتاه برای ارائه آماده شــده اســت؛ همچنین گروه پیش از دبستان از نظر محتوایی از
برنامه های شبکه های سیما و آن چه سال گذشته مربیان در مقابل دوربین آموزش دادند را چه
در شــبکه آموزش و چه شــبکه قرآن پشــتیبانی کردیم .هر چند که از طرف وزارتخانه ما را دخیل
نکردند ولی تاجایی که می توانســتیم پاســخگو بودیم و مربیان دغدغه مند و دلسوز را معرفی
کرده تا مقابل دوربین آموزش ها را اجرا نمایند و برای امسال به کمک خود مربیان و تجربه کسب
شده برطرف خواهند شد.
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سومین شماره «رشد آموزش تاریخ»
منتشرشد
سومین شماره فصلنامه آموزشی ،تحلیلی و اطالعرسانی رشد آموزش تاریخ
(دوره بیســت و دوم ،شــماره پیدرپی  ،۷۷بهــار  )۱۴۰۰برای معلمان ،دانشــجو
معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در  ۴۸صفحه منتشر شد.
دومین شماره فصلنامه آموزشی ،تحلیلی و اطالعرسانی رشد آموزش تاریخ
(شــماره پیدرپی  ،۷۷بهار  )۱۴۰۰برای معلمان ،دانشــجو معلمان و کارشناسان
وزارت آموزش و پرورش در  ۴۸صفحه با فهرست مطالب زیر منتشر شد:
مانلی نورائی آشتیانی

سرمقاله

صالحیتهـــــــای

حرفـــــهای معلــ ــم
تاریـــخ /مســـــعود
جوادیـــان

گفتوگو

کالسهای مجازی

و چالشهــای آن از
زبــان دبیــران تاریخ
استان البرز  /محمد حسین معتمد راد

ایران باستان

بررســی چند مجســمه دوره اشــکانی در شــهرهای هاترا ،مالمیر و شوش/

معصومه امیری
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تاریخ جهان

توسیدید ،مورخ تمام عیار /رحیم شبانه

ایران باستان

اسکندر در شاهنامه /بصیر کوشکی

تاریخ معاصر ایران

نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین /فرحناز کریم نژاد علیشاهی

مقاله

استانبول ترکیه و آشنایی با مسجد ایوب سلطان /سکینه سلیقهدار
ماه رمضان در
ِ

تاریخ ایران

تفاوت «دیوان» و «درگاه» در دوره غزنویان/مازیار شهبازی

تاریخ جهان

نامآوران مدرسه ادسا /غالمرضا آذری خاکستر

|رسانهالکترونیک|سالدوم|شماره11و|12
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی

27

ابعاد مختلف پنجاه و یکمین
جشنواره بینالمللی فیلم رشد بررسی شد
جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی فیلم رشد با حضور معاون
وزیــر آموزش و پــرورش ،مدیران و معاونین ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشی برگزار شد.
در ابتدای این جلســه ،محمد ابراهیم محمدی ،مدیر کل انتشــارات و فناوری
آموزشــی به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره رشد ،پرداخت و گفت :سوال
اصلی در آغاز جشــنواره امسال این اســت که آیا این رویداد ،باید بتواند صنعت
مانلی نورائی آشتیانی

فیلم آموزشــی و تربیتی را کلید بزند یا صرفا یک نوع جشنواره داری است؟ نگاه
ما این اســت که جشــنواره به دنبال تقویت صنعت فیلم آموزشی است ،لذا باید
در این راســتا تعریف خاصی داشــته باشیم تا هدفمند و مفید باشیم .اگر تاکید
ما بر این است که جشنواره رشد ،باید در خدمت کتاب درسی باشد ،باید به این
شــکل نیز ،آن را تعریف کنیم و به عنوان پشــتیبان برای این بخش دیده شــود تا
اندکی انحراف در این هدف ایجاد نشــود؛ بر همین مبنا نیز باید در بحث اعتبار و
مشارکت بتوانیم یک تصمیم گیری کلی داشته باشیم.
او افزود :رشد ،تنها جشنواره بینالمللی قدیمی ایران است و ما باید این اعتبار
و حیثیت را ارتقاء دهیم تا خدایی ناکرده باعث تقلیل سطح کیفی آن نشویم.

انتظار بلوغ از جشنواره پنجاه و یکم فیلم رشد

دکتر حســن ملکی ،رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی ،نیز در

ادامه این جلســه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده ،در دورههای قبل،
گفت :جشــنواره فیلم رشد ،وارد  51سالگی خود میشود بنابراین ما از آن انتظار
بلوغ ،داریم.
او افــزود :همانگونه که در انســان ،ســن پایین نوجوانی و بــی تجربگی ،باعث
اشــتباهات و کم کاری میشود ،در بزرگسالی و سن  50سالگی ،رفتارهای اشتباه،
توجیهی ندارد و انتظار میرود که اشــتباهات فرد ،به حداقل برســد؛ این قاعده
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به نظر من درباره رویدادها نیز میتواند صادق باشــد زیرا رویدادها نیز تحت مدیریت انسانها
هســتند بنابراین افراد باید از تجارب پیشــین درس بگیرند و اگر اشتباهات و خالء وجود دارد ،در
تجدید رویداد اصالح کنند و این مطالبه عقالنی است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصریح کرد :جشنواره پنجاه ساله ،با جشنواره
پنج ساله ،از جهات مختلفی چون :محتوا ،روش ،مدیریت ،نحوه بهره برداری از فیلم های موجود
و ...تفــاوت دارد بنابرایــن اگــر بخواهیم یک جشــنواره متمایز در ایــن دوره برگزار کنیــم ،باید با
سیاستگذاریهای متمایز ،کار را پیش ببریم.

شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم رشد و توان ایجاد یک رنسانس

ملکی ادامه داد :در این مسیر ،شورای سیاستگذاری میتواند با تعیین هنجارهای نوین ،قواعد

نو ،ابتکاری و ابداعی یک رنســانس در عمل این جشنواره ،ایجاد کند .زیرا معنای لغوی رنسانس
به معنای نوزایی اســت و ســوال اصلی این اســت که آیا ما میتوانیم به نوزایی جشــنواره رشــد
بیندیشیم.
او بر لزوم نگاه نو به این دوره از جشــنواره فیلم رشــد ،تاکید کرد و گفت :به چند دلیل برای ما
تکلیف اســت که به این امر فکر کنیم و جشــنواره فیلم رشد را با یک حیات دیگری ،آغاز کنیم .یکی
از دالیل همان عمر جشــنواره اســت زیرا از این رویداد  50ساله ،انتظار عقالنیت و پختگی میرود.
انتظار ما این است که جشنواره در راستای اهداف تعلیم و تربیتی سازمان پژوهش حرکت کند اما
موازی این سازمان نباشد و با آن پیوند داشته باشد .متاسفانه این جشنواره در ساختار سازمان
پژوهش جایگاه تعریف شــدهای ندارد و بیشــتر به دنبال رقابت با ســایر جشنوارهها نظیر فجر
است .این در حالی است که رقیب ما ،نظام تعلیم و تربیت راکد و عقب مانده است و ما باید با این
عرصه رقابت کنیم و نه با جشنواره ای مانند فیلم فجر.
معاون وزیر آموزش و پروش ،بیان کرد :در این عرصه فیلم آموزشــی محور کار ماست بنابراین
جشــنواره فیلم رشــد باید در این عرصه مرجعیت داشــته باشــد .یعنی در هر نقطه دیگر برای
تولید فیلم آموزشی ،به این جشنواره به عنوان یک مرجع علمی و هنری نگاه کنند .پس عمر این
جشنواره به ما این نکته را که باید عاقالنه رفتار کنیم ،یادآوری میکند.

تأکید بر برگزاری جشنواره در آذرماه

ملکی برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم رشد در زمان همیشگی را یک امر مهم خواند و گفت:

من بر تاریخ برگزاری این رویداد در آذر ماه تاکید دارم و معتقدم که باید این سنت که طی سالیان
ســال بوده ،حفظ شــود .در واقع تغییر زمان نهادینه ،باعث از بین رفتن نگرش مردم و مخاطبان
میشود لذا برگزاری این رویداد در آذر ماه یک ضرورت جدی است.
او ادامه داد :در این دوران ،یک ســری ضرورتهــای اجتماعی و نوپدید ،به وجود آمده که قطعا
 50ســال پیش وجود نداشــت .به عنوان مثال مســاله مقاومت و بیداری در ملتهای مسلمان،
نگاه نویی است که ما باید به عنوان یک موضوع ،در این رویداد به آن بپردازیم و آن را بر سر سفره
جشنواره بیاوریم.
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ابعاد مختلف پنجاه و یکمین
جشنواره بینالمللی فیلم رشد بررسی شد

لزوم بررسی آسیب شناسی جشنواره سنوات قبل

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تاکید کرد :ما باید جشنوارهای جوان داشته

باشــیم؛ این بدان معناســت که با گذر بیش از  50سال از عمر جشــنواره ،با دمیدن روح تازه ،این
رویداد ،هنوز با طراوت و جوان اســت .من در این عرصه انتظار دارم که جشنواره پیش روی ما ،با
یک فضا و رویداد نوین ،که مبتنی بر ضرورت های اجتماعی ،علمی و فرهنگی و نگاه بومی است،
طراحی و دنبال شود.
در ادامه دکتر علی محبی ،معاون ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی بر لزوم توجه به
زمان پیش رو ،تاکید کرد و گفت :پس از پایان جشنواره گذشته ،ما مسیری را ،در راستای جلوگیری
از غافلگیری برای دورههای بعدی ترســیم کردیم که یکی از آنها آســیب شناســی  50سال گذشته
جشنواره بود.
او افزود :در این راستا الزم است که خروجی کار آسیب شناسی دورههای گذشته ،به دست شورا
برســد تا بتوانیم با نگاهی به آینده ،سیاســتهای متناســب با مباحثی که مطرح شد ،را داشته
باشیم.
در ادامه این جلسه ،مدیران و معاونین به طرح پیشنهادات و انتقادات در راستای برگزاری دوره
بعد جشنواره فیلم رشد پرداختند.
دکتر ملکی در پایان این جلسه به جمع بندی مباحث مطرح شده گفت :الزم است که چند نفری
از اساتید و افراد اهل نظر خارج از سازمان نیز در شورای سیاستگذاری نیز حضور داشته باشند
تا بتوانیم از نظرات آنان نیز بهره مند شویم.
او افزود :اهداف این جشــنواره دو وجهی است که بخشــی از آن متمرکز بر تولید شده است به
همین خاطر ،ما ســعی داریم که توسط این جشنواره به مجموعه آثار آموزشی به عنوان رسانه
دســت پیدا کنیم .ســعی ما این است که آثاری گزینش و داوری شــوند که به این هدف بیندیشد
امــا هــدف دیگر ما فرایندی اســت .هدف فرایندی به این معناســت که ما بتوانیــم از طریق این
جشنواره شــرایطی برای نوآوری و خالقیت فراهم کنیم .در واقع ،همین که ما بتوانینم ،زمینهای،
برای معلمان هنرمند ،فراهم کنیم تا قابلیتهای خود را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنند ،امر
مهمی است .در این راستا کمیته برنامه ریزی جشنواره تشکیل شده که این یک اتفاق خوب است
زیرا شورای سیاستگذاری باید درباره آوردههای این کمیته به بحث و بررسی بپردازد.

محوریت فیلم آموزشی ،یکی از سیاستهای اصلی جشنواره

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تصریح کرد :یکی از سیاســتهای اصلی این

جشــنواره ،محوریت فیلم آموزشی است و ما اساسا مایل به رقابت با جشنوارههای فیلم کشور
نیســتیم زیرا جنس کار ما آموزشــی اســت .در این عرصه نیز ،ظاهرا ما در کشور تنها و منحصر
به فرد هســتیم لذا باید بســیار دقت کنیم ،تا این اســوه بودن ،حفظ شود .مسئله دوم توجه به
ابعاد تخصصی جشنواره است به همین خاطر نباید افراد غیر متخصص به هیچ عنوان وارد این
عرصه شــوند .در این راســتا ما باید کارگردانهای خوب را شناســایی و ترغیب کنیم تا به عنوان
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مشاور در کنار ما حضور داشته باشند تا بتوانیم بعد تخصصی جشنواره را تقویت کنیم.
ملکی ادامه داد :باید انتظارات مســیر تحولی برنامههای درســی و تولید بســتههای تربیت و
یادگیری را در ســازماندهی این جشــنواره مبنا قرار دهیم زیرا ما به سوی تولید بستهها حرکت
میکنیم .باید این ســوال مطرح شــود که جشنواره چگونه باید مدیریت شــود که حاصل آن به
بســتههای تربیــت و یادگیری کمک کند و این عرصه تقویت شــود .نکته دیگر این اســت که باید
ساختار جشنواره را با توجه به فعالیتهای اصلی سازمان تنظیم کنیم.

ضرورت فراهم آوردن فضایی جهت حضور افراد نوآور و خالق

او خاطر نشان کرد :ما باید به نوآوریها و خالقیتها ،بهای بیشتری بدهیم بنابراین باید به این

مســئله بپردازیم که چگونه میتوانیم ،فضایی فراهم کنیم که افراد نوآور و خالق بیشــتر حضور
داشــته باشند .در این مســیر نیز باید ،از تجارب جهانی در این جشنواره باید استفاده شود البته
این بدان معنا نیســت که ما الگوهای عمل را از آنها میگیریم زیرا این بخش کامال بومی است اما
میتوانیم از تجربه های آنان استفاده کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش بر شناسایی معلمان هنرمند تاکید کرد وگفت :معلمان هنرمند،
باید شناسایی ،و سپس ترغیب و تشویق شوند .باید در این عرصه برنامه تبلیغی جامع و کاملی
را پیش بینی کنیم .من معتقدم که بیشــتر از گذشته باید بر روی تبلیغات ،انرژی و زمان بگذاریم
زیرا کار عالی و خوب اگر تبلیغ نشود ،مظلوم واقع میشود و بالعکس گاهی کار نامطلوب در ذائقه
مردم خوشایند شناخته میشود.
ملکی ادامه داد :باید به ابعاد تربیتی و هنری جشنواره توجه بیشتری شود لذا باید هنرمندان
سالم و دلسوز را نیز برای حمایت و مشورت دادن به این جشنواره شناسایی کنیم .در این مسیر
جوایز برنامه عملیاتی و زمانبندی بسیار مهم است زیرا عدم توجه به آن باعث شکست میشود.
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فراخوان ارسال مقاله
رشد آموزش زبانهای خارجی منتشر شد
از دبیــران زبان ،کارشناســان و همه فرهنگیان ،دانشــگاهیان و دانشــجویان
عالقهمند دعوت میشود مقاالت علمی ،آموزشی ،مروری یا تجربههای تدریس
و کاربردی خود را به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،عربی ،اسپانیایی
و ...به دفتر مجله رشد آموزش زبانهای خارجی ارسال نمایند.
از مدیران ،معاونان ،مشاوران و مربیان مدارس و همه فرهنگیان ،دانشگاهیان
و دانشــجویان عالقهمند دعوت میشــود مقــاالت علمی ،آموزشــی ،مروری یا
مانلی نورائی آشتیانی

تجربههای تدریس و کاربردی خود را به زبانهای فارســی ،انگلیســی ،فرانســه،
آلمانی ،عربی ،اسپانیایی و ...به دفتر مجله رشد آموزش زبانهای خارجی ارسال
نمایند.
محورهای پیشنهادی ارسال مقاالت به شرح زیر میباشد:
• یادگیری دیجیتال؛
• بررسی ،تحلیل و کاربرد کتابهای آموزش زبان در مدارس؛
• روشهای نوین در ارزیابی زبانآموزان؛
• ارائه طرح درس برای آموزش مهارتها؛
• آموزش معلمان؛
• تفاوتهای فردی در آموزش زبان؛
• و...
عالقهمنــدان مقــاالت خــود را بــه آدرس fltmagazine@roshdmag.irارســال
نمایند.
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تعامل فرهنگی بین
مجالت رشد و آستان قدس رضوی
نقش نشریات رشد در تبادل محتوا و تولید محصوالت جدید برای کودکان ،با
همکاری معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ،شکل جدیتری به خود
خواهد گرفت
محورهای معارفی آســتان قدس رضوی در نشریات رشد نمود پیدا میکنند.
ایــن مطلب در گفتوگو با ســید کمال شــهابلو ،معــاون تولید و انتشــار دفتر
انتشــارات و فناوری آموزشی ،مطرح شــد .او بیان کرد« :نقش نشریات رشد در
مانلی نورائی آشتیانی

تبادل محتوا و تولید محصوالت جدید برای کودکان ،با همکاری معاونت تبلیغات
اسالمی آستان قدس رضوی ،شکل جدیتری به خود خواهد گرفت».
معاون تولید و انتشــار دفتر ،تحقق رشــد فرهنگی دانشآمــوزان را از اهداف
مجالت رشــد دانست و گفت« :مجالت رشد در تحقق رشد فرهنگی دانشآموزان
نقشــی بیبدیــل دارند .ایــن نقش میتوانــد با تعامــل و همــکاری فرهنگی با
مؤسسهها و نهادهای فرهنگی فعال در سراسر کشور ،شکل مؤثرتری به خود
بگیرد».
شــهابلو همچنیــن بیان داشــت« :در نشســتی کــه در ابتدای ســال جاری با
مسئوالن فرهنگی آستان قدس رضوی انجام شده ،تعامالت خوبی صورت گرفته
و مــا به نتایج و تصمیمهای مؤثری برای همکاری فرهنگی دســت یافتهایم .در
این زمینه مقرر شد ،معاونت فرهنگی آستان قدس ،برخی از مجالت رشد را تهیه
کنــد تا از آنها در برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان اســتفاده شــود.
همچنین توافق شــد ،معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی و نشریات
رشد (به نمایندگی از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی) به تولید محتوای
فرهنگی-مذهبــی مناســب برای دانشآمــوزان اقدام کنند .همــکاری بهمنظور
تکمیل فرایند پیوند رمزینه «سریعپاســخ» کتابهای درســی از آرشــیو غنی و
نیز امکانات تولیدی آســتان قدس رضوی ،از دیگر برنامههای توافقی است که با
تعامل و همکاری دوطرفه ،شکل مؤثری نیز به خود خواهد گرفت.
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تعامل فرهنگی بین
مجالت رشد و آستان قدس رضوی

وی همچنین در خصــوص دیگر توافقات صورت گرفته بیان داشــت« :موضوعات و محورهای
معارفــی مرتبط با موضوع اهل بیت (ع) با هدف غنیســازی محتوای نشــریات رشــد به شــکل
برگزاری مسابقات کتابخوانی در ماه مبارک رمضان ،تولید محتوای جدید با هدف آگاهی نسلهای
نوجوان و جوان با همکاری دو مؤسسه تولید خواهد شد .همچنین ،ارائه محتوای طرح نورالهدی
که ویژه کودک و نوجوان است و در معاونت فرهنگی آستان قدس تولید شده است ،برای استفاده
در اختیار نشریات رشد قرار خواهد گرفت».
شهابلو افزود« :آستان قدس رضوی طی برنامهای به میزبانی از سردبیران مجالت دانشآموزی
و بهصورت جلسات مشترک اقدام کرد .این میزبانی با هدف آشنایی سردبیران مجالت با مجموعه
فعالیتهــای فرهنگی حرم مطهــر و نیز تعامل فرهنگی و همافزایی در تولید محتوای مشــترک
تنظیم شده بود که نتایج و توافقات مؤثری در پی داشت؛ از جمله:
 .1استفاده از محتوای مکتوب نشریات نورالهدی در مجالت رشد و برعکس؛
 .2استفاده از آرشیو تصویرهای آستان قدس رضوی و برعکس؛
 .3ایجاد امکان استفاده از محتوای غیرمکتوب معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی برای
تکمیل منابع مورد نیاز کتابهای درسی و نشریات رشد در پیوند رمزینه پاسخسریع».
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فراخوان ارسال مقاالت
به مجله رشد معلم منتشر شد
ســازمان پژوهش و برنـــامهریزی آموزشی فــــراخوان مقاله رشـــد معلم را
منتشر کرد
دکتر عظیم محبی ســردبیر مجله رشــد معلم با اعــام این خبر افزود:
کیفیت فرایند یاددهی یادگیری ،نیازمند توسعه مستمر شایستگیهای
حرفهای معلمان و مربیان مدرسههاســت .بر این اســاس مجله رشد
معلم براســاس مأموریت خود نیازمند همفکری اســتادان دانشگاهها،
مانلی نورائی آشتیانی

کارشناســان و معلمان فرهیخته اســت تا با ارســال مقاالت کاربردی و
تجربههای زیسـته خود ،این مجله را یاری کنند.
وی گفــت :اولین محور این فراخوان توســعه شایســتگیهای حرفهای و
شغلی معلمان شــامل روشهای بهسازی معلمان (درس پژوهی و،)...
روشهای نظارت بر عملکرد معلمان (بالینی و  ،)...روشهای ســنجش
و ارزیابــی عملکــرد معلمــان ،روشهای مشــارکت معلمــان در نظام
برنامهریزی درســی ،مطالعات تطبیقی نقــش معلمان ،آینده پژوهی در
نقش معلمی ،کاربســت نظریههای نوین تربیتی و یادگیری در آموزش
(نظریه فطرتگرایی توحیدی و علوم شــناختی و ،)...روشهای افزایش
رضایت شــغلی معلمــان (منزلــت اجتماعــی و )...روشهای توســعه
پژوهش های کیفی مدرســه محــور (اقدام پژوهی و روایــت پژوهی و)...
میشود.
دکتــر محبــی ادامــه داد :دومین محــور ایــن فراخوان به نقــش الگویی
معلمان شامل حسن خلق و کرامت انسانی ،عشق به تربیت ،مناسبات
انسانی و اخالقی ،معنویت و خود مراقبتی ،شادی و نشاط آفرینی ،ارتباط
و تعامل با خانواده ،مســئولیتپذیری و ایثارگری ،توســعه فرهنگ کار،
مهارت ،پژوهش ،کارآفرینی ،مصرف بهینه و حفظ محیط زیست ،آداب و
تشریفات معلمی (پوشش و رنگ لباس) میپردازد.
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فراخوان ارسال مقاالت
به مجله رشد معلم منتشر شد

سردبیر مجله رشــد معلم تصریح کرد :سومین محور ،نقش حرفهای معلمان است که
طرح درس تلفیقی و موقعیت محور ،تدریس تعاملی و کاوشــگری ،ســنجش فرایندی و
عملکــردی ،راهنمایی و مشــاوره تحصیلی و شــغلی ،محیط متنوع یادگیــری (واقعیت
مجــازی) ،فناوریهای نوین آموزشــی ،مدیریت کالســی ،تکالیف پژوهــش و پروژه محور،
مطالعه و کتاب خوانی سمینار ،نمایشگاه و بازارچه را شامل میشود.
شایان ذکر است قالبهای نوشتاری از جمله مقاله ،تجربه ،خاطره ،یادداشت کوتاه ،قصه
و داســتان ،طنز ،حکایت و حداکثر  1000کلمه باشــد و مطالب ارسالی در قالب ورد ()word
آماده و از طریق ایمیل به نشــانی  moallem@.roshdmag.irفرستاده شود و مشخصات
نویسنده (نام ،سمت ،شهر ،شماره تماس) ذکر شود.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  021-88490232تماس بگیرید
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عالقمندان جهت انتشــار مطالب خود اعم از چکیده ،مقاله و یادداشت تخصصی مرتبط با حوزه تعلیم
و تربیــت ،الگوهــای تدریس ،برنامهریزی آموزشــی و ...آثار خود را حداکثــر در دو صفحه  A4به تحریریه
نشریه به نشانی  oerp@chmail.comارسال فرمائید .مطالب پس از بررسی منتشر میشود.
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