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مهمترین اقدامات سازمان پژوهش
در دوران همهگیری ویروس کووید 19
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی در زمان همهگیری ویروس کووید ( 19کرونا) اقدامات
متعددی انجام داده که شــاید مهمترین آنها تولید راهنماهای برنامه درســی آموزش ترکیبی در
وضعیت (زرد و قرمز) و تولید محتوای مجازی در شــبکه رشــد با هدف ایجاد دسترســی آسان به
محتوای درسی و کمک درسی و مهارتی باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی 30 ،بهمن ماه
 98ابتالی دو نفر در قم به کرونا تائید شد و از همان روز تعطیلی مدارس نیز به اجبار آغاز شد .ابتدا
مدارس قم به مدت یک هفته تعطیل شــد و یک هفته بعد نیز تمام مدارس کشــور را به تعطیلی

محمد حسن نژاد

کشــاند .با ادامهدار شــدن همهگیری کووید  19در کشــور ،وزارت آموزش و پرورش بهعنوان یکی از
بزرگترین بخشهای اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت جامهی عمل پوشانیدن به وظیفهی خود
در پوشش حداکثری مخاطبان ،با بسیج نزدیک به یک میلیون نفر پرسنل خود در بیش از  105هزار
واحد آموزشی در  760نقطهی جغرافیایی کوشید در امر خطیر تعلیم و تربیت حدود  15میلیون نفر
جمعیت الزمالتعلیم کشور اهتمام ورزد تا در اجرای اصل سیام قانون اساسی مبنی بر فراهم سازی
وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مخاطبان خود را تا پایان دوره متوسطه؛ سعی کند ضمن
رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی نسبت به گسترش چتر آموزش برای کلیه دانشآموزان در مقاطع
مختلف تحصیلی متناسب با تمامی شرایط و وضعیتها اقدام نماید.
در این راستا و در جهت تسهیل فرایند یاددهی ـ یادگیری بخشهای مختلف سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی اقدامات مهمی را انجام دادهاند که در این گزارش قصد داریم به آنها بپردازیم.

معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری

معاونت برنامهریزی درسی و تولید بستههای تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامهریزی

آموزشــی در دوران شــیوع ویروس منحوس کرونا 9 ،اقدام شــامل تولید  6جلد راهنمای برنامه
درســی در شرایط زرد و قرمز ویروس کووید  19شــامل  2جلد برای دورههای ابتدایی ،متوسطه
اول 2 ،جلد متوســطه دوم نظری 1 ،جلد متوســطه دوم فنی  -حرفهای و  1جلد کاردانش» ،تولید
 200کتاب الکترونیک برای تمام کتابهای دوره ابتدایی و متوســطه اول و متوسطه دوم نظری و
بخشــی از متوســطه فنیوحرفهای و کاردانش ،تهیه الگوی جامع تولید برنامه درسی و محتوای
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الکترونیک برای همه دورهها و رشتهها ،تولید حدود  3هزار دقیقه فیلم الگوی تدریس مجازی برای
دورههای ابتدایی و متوسطه نظری ،اختصاص  20درصد از مطالب مجالت رشد کودک و نوجوان
به موضوع کووید  ،19تولید بیش از 2هزار دقیقه 25 ،فیلم متناسب با رشتههای فنیوحرفهای و
کاردانش ،توســعه شبکهی ملی رشد شامل راهاندازی مرکز یادگیری معلم (آموزشهای مجازی
مورد نیاز معلمان برای شرایط کرونایی و توسعه سواد رسانهای آنان) ،را انجام داد.

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

در معاونت توســعه منابع و پشــتیبانی ســازمان پژوهش در دوران همه گیری ویروس کرونا

 11اقدام مهم شــامل برگزاری جلســات ستاد کرونا در ســازمان ،ابالغ دقیق بخشنامههای ستاد
کرونای کشــوری در سطح سازمان ،راهاندازی سیستم ویدئو کنفرانس ،تجهیز سرور و پشتیبانی
نرمافزاری جهت برگزاری جلسات ،نشستهای تخصصی و  ...به صورت مجازی ،انجام دو مرحله
تســت کرونا و پرداخت هزینههای تســت پی ســی آر همــکاران برگزاری  2دوره آمــوزش مجازی
پیشگیری از بیماری تنفسی حاد کرونا ویروس و مالحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی و
آموزش  2818نفر ساعت را به اجرا درآورد.

بنیاد ICDL

آموزش مجازی دورههای آموزشی همچون e-KIDS، e-Citizen، Equal Skills، ICDL Profile، ICDL

 ،Base، ICDL Standard، ICDL Advancedنظــارت بر آزمونهای بنیاد  ICDLایران ،صدور گواهینامه
بینالمللــی بنیاد  ICDLایران بهصورت متمرکز و مجــازی از طریق پورتال بنیاد و تولید نرمافزار
آزمونگیــر بنیاد  ICDLایران با هدف برگــزاری آزمون الکترونیکی از جمله اقدامات این بنیاد در این
مدت بود.

روابط عمومی

ترجمه کتاب ارتقاء مهارتهای خود تنظیمی /خوداتکایی دانشآموزان در دوران شیوع بیماری

کووید  ،19انتشــار اخبار اقدامات ،ترجمه و انتشار  17عنوان مقاله ،پوستر و پیام ترویجی از طریق
سایت رسمی سازمان نیز توسط روابط عمومی صورت پذیرفت.

انتشارات مدرسه

انتشــارات مدرســه با توجه به رســالت خود در تولید محتوای آموزشــی برای دانشآموزان به

اقدامات خود رنگ و بویی تازه بخشید تا گرد و خاک تعطیلی مدارس بر روی مطالعه دانشآموزان
ننشــیند .کمپین دوریم و دوستیم شامل اطالع رسانی ،فروش محصوالت ،مسابقه و ،..تولید 18
عنوان کتاب کمک آموزشــی و تولید کتابهای پوپک برای پایههای اول تا ششم به صورت فیزیکی
و مجــازی ،برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب و فروش با  20درصد تخفیــف ،برگزاری  12گردهمایی
آنالین نویســندگان ،راهاندازی فروشگاه سیار کتاب و اســتقرار در اماکن مختلف و تولید 150کتاب
الکترونیک و انتشــار رایگان از طریق اپلیکیشن بوفه به آدرس www.eboofe.ir؛ راهاندازی  3سایت
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مهمترین اقدامات سازمان پژوهش
در دوران همهگیری ویروس کووید 19

فــروش محصوالت فرهنگی اعــم از کتــاب و لوازمالتحریــر شــامل https://pakhshmadreseh.ir
و  https://enmabazar.ir https://www.eboofe.irاســت .از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در
انتشارات مدرسه است.
تولیــد  12گردهمایی آنالین نویســندگان و در نتیجه تولید محتوای ادبی در قالب داســتان برای
نوجوانان ،تولید  32عنوان کتاب صوتی و انتشار از طریق اپلیکیشن نوار و آوانما ،تولید 150عنوان
کتاب الکترونیک و انتشــار رایگان از طریق اپلیکیشــن بوفه و راهاندازی یک فروشگاه سیار کتاب و
استقرار در اماکن مختلف نیز از جمله سایر اقدامات سازمان پژوهش است.

رویکرد سازمان پژوهش در همه گیری کرونا

رویکــرد ســازمان پژوهش از اقدامات صــورت گرفته در همهگیری کرونا توســط معاونتهای

مختلف ،ایجاد دسترســی آســان به محتوای درســی و کمک درســی و مهارتی از طریق توسعهی
محتوای شــبکهی ملی رشــد ،تالش برای پوشــش حداکثری دانشآموزان ،تولیــد محتوای ادبی،
مهارتــی و اوقــات فراغتی برای مخاطبان بویــژه دانشآموزان و معلمان و پشــتیبانی از تولیدات
درسی با استفاده از محتوای شبکهی ملی رشد بوده است.
ســازمان پژوهش در این مســیر به تجارب موفقــی از جمله بازتولید و به روزرســانی محتوای
کتابهای درسی برای دانشآموزان ،ایجاد زمینهی توسعهی تولیدات محتوایی الکترونیک در بستر
وب اعم از کتاب ،فیلم و ...و بازنگری در استانداردهای برنامهریزی درسی و تولید الگوهای محتوای
درسی دست یافت.

چالشها و کمبودها

البته سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در این مسیر با چالشهایی از جمله کمبود زمان

کافی برای تعمیق محتوا ،فقدان اســتانداردهای الزم کمی و کیفی در برنامهریزی درســی مجازی،
تالش بهمنظور ایجاد راهکارهای مناســب در راســتای ایجاد رفتارهای خودتنظیمی و ارزشــیابی
درسی در دانشآموزان ،تأمین هزینههای اجرای برنامههای خارج از پیشبینی و تعطیلی مدارس
و فروشــگاههای عرضهی کتابها و مجالت رشــد و کاهش درآمدهای فــروش محصوالت تولید
شــده رو به رو شد .با وجود این مشــکالت تجارب موفقی که سازمان در طی این مسیر چند ماه
بهدست آورد برنامهریزی عملیاتی جهت تولید محتوا بر مبنای واقعیت افزوده ،ایجاد زمینههای
پیوند فرآیندها و تولیدات در زنجیره برنامهریزی درســی و برنامهریزی و مناسبسازی محتوای
درسی براساس آموزش مجازی بوده است.
ســازمان پژوهش از اقدامات انجام شــده به نتایجی از جمله کنترل مستمر سالمتی همکاران
ه سازی فرآیندها و مدیریت اجرای فعالیتهای سازمان با توجه
خود از طریق آزمایش کرونا ،بهین 
به وضعیت دورکاری کارکنان ،تغییر در اســتانداردها و تدوین و بازمهندســی برنامهها براساس
آموزش مجازی و از راه دور دانشآموزان ،ادامهی تعامل با جامعهی علمی ،معلمان و  ...از طریق
فراهــم کــردن زمینههای ارتباط مجــازی و بازنگری در الگوهای ارزشــیابی و برنامهریزی درســی
رهنمون شده است.
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محتوای تولید شــده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان دانش تولید
شده برای تمهید امور آموزشی کشور و جهت دسترسی برای دانش آموزان ،معلمان ،مدیران و
والدین در پایگاه کتابهای درسی در آدرس  http://www.chap.sch.irقابل دریافت است.
همچنین وبگاه رشــد به نشــانی  www.roshd.irبه عنوان پشــتیبان برنامههای درســی ،به

روزآوری شــده و بــه صورت کامالً اختصاصــی مطابق با پایههای تحصیلــی و دروس مربوطه،
فیلمهای آموزشی مکمل ،کتاب های گویا ،الگوهای تدریس و محتوای الکترونیکی را پیشبینی و
در دسترس همه معلمان ،دانشآموزان و والدین قرار می دهد.
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نرمافزار کتابخوان «بوفه»
توسط انتشارات مدرسه ارائه شد
نرمافزار کتابخوان «بوفه» توسط انتشارات مدرسه و با هدف دسترسی مخاطبان به کتابهای
الکترونیک و صوتی این انتشــارات وابسته به ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،تولید و
ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،امروزه اینکه
هرکاری را میتوان با گوشیهای همراه انجام داد موضوع عجیبی نیست حتی خواندن کتاب بدون این
که آن را حمل کنیم و یا ورق بزنیم .البته بسیاری معتقدند ورق زدن کتاب و حس مطالعه کتابهای
فیزیکی حال و هوای دیگری دارد اما با در نظر گرفتن ابعادی مانند قیمت ،دسترسی بهتر و به صرفهتر،

مهربانو ابدیدوست

هر کتاب خوانی باید نرمافزارهای کتابخوان دلخواه را در گوشی خود به همراه داشته باشد.
انتشــارات مدرســه با تولید نرم افزار«بوفه» آثار خود را در این بازار به عرصه نمایش گذاشته
است .با نصب این نرم افزار روی گوشی تلفن همراه ،رایانه دستی یا حتی رایانه میتوانید آثار مورد
نظرتان را از انتشــارات مدرسه مطالعه کنید .این نرمافزار برای سیستم عاملهای اندرویدiOS ،
و ویندوز طراحی شده است .در این نرمافزار حقوق ناشر و مؤلف رعایت شده و تالش میشود تا
کلیه آثار انتشارات مدرسه عرضه گردد.
نرم افزار بوفه میکوشــد با پشتیبانی فیدیبو و با استفاده از استانداردهای بین المللی و بروز
رسانی مرتب ،همواره خود را در سطح معتبرترین کتابخوانها نگه دارد؛ از جمله امکانات ویژه این
اپلیکیشــن میتوان به خواندن کتاب الکترونیک بدون نیاز به اینترنت؛ مطالعه رایگان نسخههای
نمونه تمام کتابها قبل از خرید؛ دسترســی به برخی آثار به صورت رایگان؛ امکان ارزیابی کتابها
توسط کاربر؛ امکان خرید ارزی از سراسر دنیا؛ امکان گفتگو درباره کتابها در البهالی صفحات کتاب
(مطالعه گروهی)؛ امکان گوش دادن به کتاب صوتی و تنظیمات خاص کتابخوان :هایالیت و حاشیه
نویسی ،تغییر فونت ،رنگ پس زمینه ،نور صفحه ،اندازه حروف و فاصله خطوط اشاره کرد.
در حــال حاضــر  950اثــر از مجموعــه کتابهــای انتشــارات مدرســه اعــم از علمــی ،هنری،
آموزشــی ،داســتانی و ...بــه نســخه الکترونیــک تبدیــل و  5نســخه از کتابهای صوتــی نیز در
نــرم افزار بوفه عرضه شــده اســت .عالقمنــدان برای نصــب نرمافزار بوفــه میتواننــد آن را از
کافــه بــازار و گوگل پلی دانلود کننــد .همچنین برای دسترســی به آثار میتوانیــد روی لینک زیر
کلیک کنیدhttp://www.madresehpub.ir/e-book/ :

| رسانه الکترونیک | سال اول | شماره | 5
اداره روابـــط عمومـــی و امـــور بینالملـــل

8

داللت های بیانیه
گام دوم انقالب و برنامه ریزی درسی
نشست داللت های بیانیه گام دوم انقالب و برنامه ریزی درسی با حضور دكتر
حســن ملكی رئیس ســازمان پژوهش ،معاون برنامه ریزی و تولید بسته های
تربیت و یادگیری ،مشــاور سازمان و روسای گروههای پژوهش و برنامه ریزی و
حوزه های تربیت و یادگیری  12آبان ماه در ســالن شهید سلیمی جهرمی برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی ،حســن
زهرا قاسمی

ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در نشست گام دوم انقالب
که با حضور روسای حوزه های تربیت و یادگیری برگزار شد ،اظهار کرد :گروههای
تربیــت و یادگیری مســوول کار بزرگی به نــام پیگیری فرآینــد تولید راهنماهای
برنامه درسی هستند .اگر در کل نظام تعلیم و تربیت حقیقتا فرد منصفی سوال
کننده باشــد و افراد منصفی هم داوری کنند و ســوال این باشــد که چه بخشی
از برنامههای تحولی ریشــهایترین و اساســیترین است پاســخ ،اقدامات حوزه
های تربیت و یادگیری هستند که به تدوین راهنماهای برنامه
درسی می پردازند 11 .گروه پژوهش و برنامه ریزی درسی بعالوه
حوزه پیش دبســتانی به تولید بستههای تربیت و یادگیری می
پردازنــد .بنابراین  12راهنمای برنامه درســی در دســت انجام
است.
وی در ادامه بیان کــرد :از مدیران حوزههای تربیت و یادگیری

تشــکر میکنم که اجازه نمیدهد َعلم «بیــرق» تحول ضعیف

شود .این نشســتها ضروری است و باید برگزار شود تا زمان
منطقی طراحی راهنماهای برنامه درســی را از دســت ندهیم.
دکتر حسن ملکی
رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی

نســبت بین بیانیه گام دوم و برنامه های درســی در جلســات
پیش تا حدودی بررســی شده است .بیانیه گام دوم انقالب سید اسناد است .اگر
برای اسناد باال دســتی هم بخواهیم سید وبزرگی قائل شویم همین بیانیه گام
دوم را باید انتخاب کنیم .اگر روزی بخواهند سایر اسناد مثل سند تحول بنیادین
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و برنامه درســی ملی ،نقشــه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی کشــور را بازنگری کنند باید
داللتها از بیانیه گام دوم گرفته شود.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی درســی در ادامه بیان کرد :به این علت که رهبر معظم
انقالب نقشهی حرکت را با بیانیه گام دوم برای  40تا  50سال بعد ترسیم کردهاند .همه اسناد خرد
و کوچک باید از آن متاثر شــوند .در ســازمان پژوهش مهمترین سند تعلیم و تربیت را طراحی و
تنظیم میکنیم و قرار اســت براساس این راهنماهای برنامه درسی بستههای تربیت و یادگیری
به تدریج تولید شــود .همین امروز باید به این سوال پاســخ بدهیم که چه نسبتی وجود دارد یا
باید وجود داشته باشد بین بیانیه گام دوم و برنامههای درسی .البته مکانیزم تعیین این نسبیت
توگو بین گروهها را الزم دارد
به گفتوگوهای کارشناســی نیاز دارد .این اقدام وقت ،حوصله و گف 
تا نوعی جراحی مفهومی صورت بگیرد تا بین برنامه درســی ملی و بیانیه گام دوم نسبت برقرار
شود.
ملکــی در ادامه مــی افزاید :اگــر این کار صــورت نگیرد و انجام نشــود ،برنامههای درســی ما
برنامههایــی بی خبر از امتدادی میشــود که باید در کشــور ادامه پیدا کنــد و رابطه برنامههای
درسی با ضرورتهای آموزشی ،پرورشی ،پژوهشی و فرهنگی که ابعاد گوناگون آن در سند تحول
آمده گسســته میشود که خسران بسیار بزرگی است .اگر برنامههای درسی به بیانیهی گام دوم
متصل نشــوند ،روح تحول نخواهند داشــت .در صورت برقرار نشــدن این اتصال ممکن اســت
برنامههای درســی عملی بشوند ،ولی قرار اســت این دانش آموزان در کشور به عنوان شهروند
تربیت شــوند و قابلیتهای الزم برای زیست در این کشور را به دست بیاورد و باید از این رو آنها
به بیانیه گام دوم متصل بشوند.

مورد توجه قرار گرفتن سه مفهوم
در حوزه زبانهای خارجی مورد تاکید در بیانیه گام دوم

رضا خیرآبادی سرپرست حوزه تربیت و یادگیری زبانهای خارجی سازمان پژوهش در ادامه این

برنامه گفت :در دو مرحله بحث بیانیه گام دوم در حوزه زبانهای خارجی بررسی شد .چند مفهوم
اساســی برای حوزه زبان خارجی در بیانیه گام دوم بیشــتر مورد توجه اســت .یکی از این مفاهیم
بحث تمدن ســازی است .در شرایطی هستیم که نگاه بسیاری از کشورها معطوف به ایران است
و ما حرفی برای گفتن به سایر کشورها داریم .پیش نیاز رسیدن به تمدن و اشاعهی آن در سطح
بین المللی داشــتن ارتباط زبانی جهانی است .این امر ضرورتی برای حوزه زبانهای خارجی ایجاد
میکند .آشنایی با حوزه زبانهای خارجی میتواند به بینالمللی سازی تمدن کمک شایانی بکند.
در کنار آن سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت در بیانیهی گام دوم مورد تاکید قرار گرفته است .این
ســه گانه جای مداقه دارد و رســیدن به تعادل بین آنها امری مهم اســت .دانش آموز باید حس
عزت ملی را داشته باشد که به آن در آموزش زبان توجه شده است .از آنجا که رابطه بین فرهنگ
و آموزش زبان خارجی امری مهم است در مواجههی فرهنگ با زبان سه نگاه کلی وجود دارد نگاه
اول به زبان یک مسئلهی خنثی است به این صورت که زبان میتواند مثبت و یا منفی باشد ،نگاه
دوم نگاهی مثبت به زبان اســت که معتقد اســت تسلط به زبان انگلیسی مفید و راهگشا است و
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نگاه سوم نیز رویکرد انتقادی به زبان است و نفی کننده قدرت زبان انگلیسی و یا تایید کنندهی آن
نیست.
وی در ادامه بیان کرد :در بررســی که روی سایر کشــورها داریم مشخص شده که برنامهریزی
دقیقــی بــرای ورود زبان به کشورشــان دارند .در تولید ســند رویکرد به آمــوزش زبان خارجی در
ســازمان نیز رویکرد انتقــادی داریم که جنبههای مثبت فرهنگی که قابــل ترجمان در فرهنگ ما
باشد را انتخاب میکنیم .در حال حاضر یکی از مشکالتی که کتابهای ما دارد عدم بومی سازی آنها
است .ما بزرگترین مصرف کنندهی کتابهای خارجی در خاورمیانه هستیم که آنها را بومیسازی
هم نمیکنیم و باید به این موضوع ورود کنیم .این امر باعث سیطره کتابهای خارجی در برنامه
درســی شده است .سبک زندگی ،هویت ملی و تمدن ســازی سه مقولهای است که قابل طرح در
سند رویکرد به آموزش زبان خارجی است.

در چهار دورهی تحصیلی در کتب ادبیات فارسی
می توانیم اهداف بیانیه گام دوم را عملیاتی کنیم

مالحــت نجفیعرب معاون دفتر آموزشهای عمومی و متوســطه نظری ســازمان پژوهش و

برنامهریزی آموزشــی گفت :در گروه ادبیات فارسی برای گنجانده شدن سند گام دوم انقالب اولین
گامی که برداشته شد این بود که کلید واژههای بیانیه گام دوم شامل آزادی ،اخالق ،معنویت و 18
کلید واژهی دیگر را استخراج کردیم .مهارت درک مفهوم و مهارت درک زیبایی دو کلید واژه نهایی
اســتخراج شــده مفاهیم ضمنی بودهاند .اهدافی که برای دورههای مختلف تحصیلی با توجه به
اســناد باالدســتی در نظر گرفته بودیم را با اهدافی که بــرای دورههای مختلف تحصیلی منبعث
شــده بود مطابقت دادیم .برخی از اهداف در نظر گرفته شده مثال هدف انس گرفتن دانش آموز
و آشــنایی او با بخشــش و مهربانی خداوند در دوره اول ابتدایی با کلید واژه معنویت و اخالق در
ســند گام دوم منطبق است ،آشنایی با پیشــوایان دینی که مرتبط با کلید واژهی آموزش مسائل
اخالقی است ،استقالل فردی ،تاریخ دانی و معنویت نیز از جمله اهدافی هستند که در کتب درسی
به آنها پرداخته شده و ارتباط مستقیمی با کلید واژههای موجود در بیانیه گام دوم انقالب دارند.
براســاس برنامهریزی صــورت گرفته برخی از مفاهیم موجود در بیانیــهی گام دوم انقالب هم به
صورت غیرمستقیم و ضمنی در کتب درسی گنجانده میشود.
وی ادامه داد :به عنوان مثال عزت نفس و عقالنیت و نگاه خوش بینانه به آینده در ذهن دانش
آموز با خواندن داســتانهای تاریخی رشــد میکند .اهداف بیانیه گام دوم انقالب را در کتب درسی
جای دادهایم و در برخی از قســمتها که شرایط ســنی مخاطب به ما این اجازه را نمیداده است
بــه صورت ضمنی وارد شــدهایم .در دوره ابتدایی دوم میتوانیم متونــی را انتخاب کنیم که دارای
ارزشی باشند و اخالق و معنویت و دفاع مقدس را میتوانیم در این مطالب بگنجانیم .در دوره اول
متوســطه میتوانیم اخالق ،معنویت ،عزت نفس ،آزادی عمل ،عدالت ،عقالنیت ،تمامیت عرضی،
میهن دوســتی ،انتقال ارزشهای دفاع مقدس را در مطالب درســی بگنجانیم .در دوره متوسطه
دوم نیز برخی اهداف از قبل گنجانده شــده اســت و برخی از اهداف مثل عدالت در حضور اقشــار
اقــوام و جنســیتها ،انتقال ارزشهــای دفاع مقــدس را میتوانیم در نظر بگیــرم .در مجموع با
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بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که در چهار دوره تحصیلی می توانیم اهداف بیانیهی گام
دوم را عملیاتی کنیم.

استخراج  7مولفه برای اتصال بیانیه گام دوم و اهداف برنامه درسی قرآن

رضا نباتی مؤلف كتابهای درسی قرآن ،كارشناس قرآن سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

در ادامه این برنامه گفت :بیانیه گام دوم انقالب به گفته آقای ملکی ســید اسناد است .در سازمان
پژوهش در این چند ساله و در گام اول انقالب توانستیم به خوبی به اهداف خود نائل آییم .منطق
یادگیری و الگوی هدف گذاری برای ایجاد اتصال بین بیانیه گام دوم و کتب قرآن بررســی شده و 7
مولفه را از بیانیه گام دوم استخراج کردیم .در بخش علم و پژوهش  63مورد ،در معنویت و اخالق
 51مورد ،توصیه به اقتصاد  3مورد ،عدالت و مبارزه با فســاد  14مورد ،استقالل و آزادی  12مورد،
عزت ملی و روابط خارجی و مرز بندی با دشمنان  12مورد ،سبک زندگی  77مورد و مجموعا 232
مرتبه به این  7مولفه توجه شده است.
نباتی در ادامه گفت :از  7مولفه موجود در گام دوم در مولفههای مختلف اســتفاده شــده است
به عنوان مثال گفته شــده اســت که هدف از حوزه قرآن و عربی هدایت ،راهنمایی و اصالح ســبک
زندگی فراگیرانه اســت که در گام دوم به توصیههای معنویت و اخالق و ســبک زندگی اشاره شده
اســت .در بحث قلمرو و محــدوده تحقق تربیت قرآنی مبتنی بر آموزههــای وحیانی به دو مولفه
معنویت و اخالق و همچنین ســبک زندگی اشاره شــده است .به همین شکل به اهداف مختلفی
که ورود میکنیم مولفههای بیانیهی گام دوم در نظر گرفته شده است .در حوزه تربیت و یادگیری
قرآن گزارههای مختلف و اهدافی استخراج شده که با اهداف در نظر گرفته شده در بیانیه گام دوم
انقالب مطابقت داده شده است.

باید به ابتکار و نوآوری دانش آموزان دامن بزنیم

حمید یزدانی سرپرســت حوزه تربیت و یادگیری کارو فناوری ســازمان پژوهش و برنامه ریزی

آموزشــی در ادامه این برنامه گفت :در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری بیانیه گام دوم تحلیل
محتوایی شــد و واژههایی اســتخراج شــدند و به تطابق آنها با حوزه کار و فناوری پرداختیم .هر
جا صحبت از کار و فناوری میشــود به ایجاد شغل میرسیم .در صورتی که کارآفرینی کامال ایجاد
شــغل نیســت و این امر را میتوان از دورهی ابتدایی شــروع کــرد .کار آفرینی ذیل ســواد مالی و
اقتصادی ترجمه میشود .عزت نفس و اعتماد به نفس یک کلید واژهی گام دوم است که در واقع
همان حس افتخار به خود است که باید در آموزش سبک زندگی به سمتی برویم که دانشآموزان
به ســمت اســتفاده از تولیدات ملی حرکت کنند .خالقیت ابداع و نوآوری نیز از کلید واژههای گام
دوم انقالب اســت که در راستای حرکت به ســمت آن باید به جای کار با دستگاههای خارجی در کار
و فنــاوری عمومی بــه نوآوری و ابتکار در دانش آموزان دامن بزنیم .در گام دوم به تولید فرهنگی،
ثروت فرهنگی و گفتمان سازی فرهنگی در اهداف اعتقادی عبادی و ساحت علمی و فناورانه دیده
شده است .فرهنگ کار جمعی و تیمی و ایده پردازی نیز دو کلید واژهای است که در گام دوم اشاره
شده و در اهداف دوره کارآفرینی نیز در نظر گرفته شده است.
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باید به جان کالم بیانیه گام دوم توجه کنیم

محمدرضا ســیدصالحی سرپرســت حوزه تربیت و یادگیری ریاضیــات و فنی گفت :وظیفه ما

این اســت که از بیانیه گام دوم انقالب در جهت بهتر کردن کار اســتفاده کنیم .این بیانیه با ســند
تحول بنیادین و برنامه ملی درسی بسیار متفاوت است .باید به جان کالم این بیانیه پی ببریم .در
بیانیه گام دوم به مطلوب نبودن وضعیت اشــاره شــده و بیان شده که  1درصد از جمعیت جهان
و  7درصد از منابع را در اختیار داریم .این مسائل به معنی این است که نقصی در کار وجود دارد.
باید بررسی کنیم که چقدر ریاضی را پرورش میدهیم که در استفاده از منابع عقب هستیم .باید
دیدگاه به علم تغییر کند تا وضعیت ما تغییر کند .در سنگین کردن کفه عدالت باید تالش کنیم تا
امکانات در اختیار همه دانش آموزان کشور قرار بگیرد.
مسعود تهرانی اظهار داشت :در ارتباط با بیانیه گام دوم انقالب وقتی مقرر بود وارد حوزه تعیین
نیازها شویم و بررسی نمائیم که کودکان در دورهی پیش دبستانی چه نیازهایی دارند ،به بیانیه گام
دوم توجه شد .در حوزهی تعیین نیازها  4کلید واژهی ارزشهای فرهنگی تمدنی ،ارزشهای اخالقی،
ارزشهای معنوی و اجتماعی اســتخراج شده است .در این راســتا مشارکت و روحیه مشارکت در
کودکان ،موقعیت سیاســی و اجتماعی ،پرورش افرادی برای نسل آینده ،ارزشهای اخالقی ،راست
گویی ،شــجاعت ،کمک به نیازمندان ،تواضع و اعتماد به نفس اســت که توجه به آن در دوره پیش
دبســتانی بسیار با اهمیت است .استقالل و آزادی و حق تصمیمگیری و اینکه چگونه کودک تربیت
شود تا بتواند قدرت تصمیم گیری داشته باشد ،از جمله اهدافی است که باید به آن توجه کرد.
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وی در ادامه اظهار داشــت :عالقه مند نمودن کودکان به دانش و علم ،ایجاد محبت و تعامل با
کودک ،عدم تبعیض ،آزادی فردی کودک ،آشنا نمودن کودک با امام زمان (ع) به عنوان مهربانترین
امــام و فرد ،روحیه گذشــت ،توجه به قرآن و پنــد آموزی و قصههای خــوب آن ،صبوری در کارها،
روحیه تحقیق و پرسشگری ،دور بودن از افراط و تفریط ،آشنا نمودن کودک با مناسبتهای ملی
و مذهبــی ،رافــت و مهربانی ،تقویت روحیه اتحــاد و انجام کار تیمی ،صداقــت ،توجه به نوآوری و
خالقیــت ،توجه به نعمتهــای خدا در بیانیه گام دوم قــرار دارد و در تعییــن نیازهای دوره پیش
دبســتانی و در نهایت تعیین اهداف آن توانســته کمک کننده باشد .در مطالعه صورت گرفته در
این زمینه ،به منشور تربیتی کودکان و نوجوان در قالب کتاب رسیدیم که مجموعه سخنرانیها و
بیانات رهبر معظم انقالب از دهه  60تاکنون درباره کودکان و نوجوانان است.
طیبه ارشــاد سرپرســت حوزه تربیــت و یادگیری تربیت بدنی و ســامت ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی گفت :روشی که ما در احصا بیانیه گام دوم در برنامههای درسی داشتهایم
متاســفانه نگاه حداقلی به بیانیه بوده در صورتی که باید روح این بیانیه و گفتمانسازی آن درک
شــود .در حوزهی تربیتی خود با اســتفاده از روش تحقیق کار کردهایــم و گزارههایی که به صورت
عام با تعلیم و تربیت و به صورت خاص با سالمت و تربیت بدنی در ارتباط بودند را احصا کردیم.
حضور نســل جوان ،دانا ،پر انگیزه ،جوان و قدرتمند از جمله این کلید واژههای استخراجی است.
برخی از این کلید واژهها در اسناد باال دستی هم آورده شده بودند و برخی مثل مشارکت مردمی
در موضوعــات اجتماعی ،عدالت در تقســیم امکانات عمومی در کشــور ،تازه و بدیــع بودند .در
گذشته سند تحول بنیادین مورد توجه بود و هم اکنون بیاینه گام دوم نیز مورد توجه قرار گرفته
اســت و لذا در این مســیر هم راستایی ،هم ســویی و هم جهتی در کلید واژههای محوری را مورد
نظر قرار دادیم .دو عنصر از راهنمای برنامه تاکنون تولید شده است.
احمد احمدی سرپرســت حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی نیز توضیح داد :برای تولید راهنمای برنامه درســی تالش کردهایم که جایگاه بیانیه گام
دوم انقالب را درک کنیم .این ســند فراتر از بحث آموزش و پرورش اســت و دید باالیی به مدیران
و مســووالن کشــور میدهد در این راستا پیشــنهاد میکنیم این سند هوشــمند سازی شود.
مفاهیمی مثل معنویت و شایســتگی و ...در این ســند تعریف شــده و علــم پژوهش و فناوری
جایگاه فوق ویژه دارد 50 .عبارت که به حوزه ما ارتباط داشــته اســتخراج شــده و روی داللتهای
آن کار شــده اســت و در برنامه درسی از آن استفاده شده و در سه جا هم به شکل مستقیم از این
داللت ها در برنامه درسی استفاده کردیم.
افشار بهمنی سرپرست دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش نیز بیان کرد :در
هم تنیدگی حوزههای تربیت و یادگیری و دورههای تحصیلی به هم افزایی بیش از پیش و کیفیت
بخشــی به اسناد ما کمک میکند .در مبانی دورهی متوســطه دوم فنی و حرفهای و کاردانش به
وجه تمدن سازی بیانیه گام دوم بیشتر توجه شده و استنباط این بود که در دوره اول متوسطه
به هویتسازی بیشتر توجه شود .بر همین اساس کلیت سند گام دوم را مستقل در نظر نگرفتیم
زیرا ماحصل  40ســال انقالب اســامی اســت .بر همین اســاس بیانیه گام دوم در دو بخش برای
دورههــای فنی و حرفهای و مهارتی مورد تحریر قرار گرفت .بخش اول متناســب با گزارههایی که
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رهبر معظم انقالب به آن توجه کرده بودند به عنوان مثال گزاره فاصله میان بایدها و واقعیتها
و تحلیل وضعیت آموزش کاردانش و فنی وحرفهای با توجه به سیاستهای ابالغی مطالعه شد.
در بخش دوم کار به توصیههای  7گانه توجه کردیم در این ابعاد ابتدا علم و پژوهش ،معنویت و
اخالق و در مرحله سوم اقتصاد قرار میگیرد.

در استفاده از این بیانیه باید گفتمان سازی صورت بگیرد

روح هللا رضا علی مشــاور اجرایی رئیس ســازمان نیز اظهار داشــت :وقتی بیانیــهای را رهبران

سیاســی مطرح میکنند باید نوع مواجهه با آن را بدانیم زیرا این اسناد کلنگر و وسیع هستند.
در مواجهه با این اســناد ســه رویکرد ممکن اســت عملیاتی شــود ،ابتدا اینکه کتابهای درسی
روایت گر این اســناد میشــوند و نگاه دوم این است که به تضعیف این اسناد می پردازیم و اقدام
ســومی که ممکن است انجام دهیم تحریف این اسناد است به صورتی که بخشهایی را استفاده
و بخشهایــی را حذف میکنیم .در اســتفاده از این بیانیه باید گفتمانســازی صــورت بگیرد .اما
نحوهی این گفتمان سازی از بیانیه گام دوم در کتب درسی خیلی مهم است .برخورد سطحی با این
اسناد باعث میشود به نتیجه نرسیم .برای استفاده درست از بیانیه گام دوم انقالب باید دو اقدام
صورت گیرد ابتدا اینکه بین محتوا و مسائل پیش روی آموزش و پرورش ارتباط برقرار شود و دوم
از اقدامات دستوری پرهیز کنیم.
وی گفــت :بیانیه گام دوم انقالب نقشــه راه ،عنصر انقالب و نســخه پیشــرفت انقالب و کشــور
اســت .اقدام اول توجه به این بیانیه این اســت که هر کدام از گروهها مســتقیما داللتهای حوزه
خودشــان را از بیانیه اســتخراج کنند که معتقدیم یک نگاه حداقلی است زیرا داللتهای این سند
فرا گروهی و فرا حوزهای اســت .امید ،نشــاط و شادابی مسائلی اســت که در برنامه درسی به آن
نیاز داریم و بیانیه گام دوم همواره امید و نشــاط را پمپاژ میکند .ارزش و جایگاه جوانان و تکیه
بر آن در قســمتهای مختلف ســند آورده شــده اســت .ارزش دانش و جایگاه علم در این بیانیه
مــورد تاکیــد قرار گرفته در حالی که آنقدر کتب درســی را پیچیده و ســنگین نگاشــته ایم که لذت
یادگیری را از دانشآموز سلب کردهایم .برخی از کلید واژههای موجود در بیانیه گام دوم داللت بر
ه و شیوه اجرای آن تبیین
یک حوزه ندارند که پیشــنهاد میکنیم کارگروهی تشکیل شــود و بیانی 
شــود .گزارهها و داللتهای مستقیم و غیر مستقیم این سند نیز نیاز است که مستخرج شود و
کارگروهی داللتهای مشــترک حوزههای مختلف را استخراج کنند .مهمترین نکته نحوه کاربردی
کردن بیانیه گام دوم در ســازمان پژوهش در حوزههای مختلف اســت .مهمتر از گنجانده شــدن
اهداف بیانیه گام دوم در راهنمای برنامه درسی گنجاندن محتوا در برنامه درسی است که باید از
هم اکنون در این زمینه اقدام کنیم.
دکتر حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامه بیان کرد :سرپرستان
حوزههای مختلف تربیت و یادگیری روش مواجهه با بیانیه گام دوم را تشــریح کردند که بســیار
مفیــد بــود .در  4محور به بیان توضیحاتی میپــردازم .محور اول نحوه ارتبــاط بیانیه گام دوم با
برنامههای درسی است ،محور دوم بیانیه گام دوم و عناصر برنامه درسی ،محور سوم بیانیه گام
دوم و نوع برنامه درسی و محور چهارم روش مواجهه با بیانیه گام دوم انقالب است.
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ملکی ادامه داد :در محور اول به سه شیوه میتوانیم با بیانیه گام دوم ارتباط برقرار کنیم .محور
اول ایجاد ارتباط روحی به معنی ارتباط برقرار کردن با روح بیانیه گام دوم است .محور دوم اندیشه
کردن در بیانیه گام دوم اســت مانند اندیشــه کردن در هر متنی که منجر به عمل میشود چون
بحــث ما متدولوژی و روش کار اســت .باید روح حاکم بر یک متــن را درک کنیم و روی اهداف تفکر
کنیم .بیانیه گام دوم یک متن است که باید در آن به قصد کشف روح حاکم در این سند اندیشید.
اینکه روح حاکم چیست ممکن است هر کسی از ظن خود یار این سند شود که اشتباه هم نباشد
زیرا این بیانیه یک متن معنایی است .ممکن است فردی روح حاکم بر این سند را نقشه راه حرکت
به سمت تمدن اسالمی بداند و گروهی دیگر روحیه انقالبی را روح حاکم بر این سند بداند که هیچ
کدام آن غلط نیست.
او در ادامــه بیان کرد :ممکن اســت برخی پیوند ســه زمان را روح حاکم بر ایــن بیانیه بدانند و
معتقــدم در بیانیه گام دوم روح ســه زمانی تبدیل به امتداد زمان شــده بــه این صورت که رهبر
معظم انقالب گذشــته انقالب ،حال انقالب و آینده انقالب را ترســیم کردهاند که به معنی این است
که نباید گذشته را فراموش کنیم ،وضعیت فعلی را درک نکنیم و یادمان نرود که به کجا میرویم.
به عبارتی این ســند در یک زمان قفل نشــده است .ممکن اســت گروهی روح حاکم بر این سند را
پیشــرفت همه جانبه و نه یک بعدی را دارند .این سند اضالع مختلفی مثل علم ،معنویت ،اخالق
و  ...دارد .ممکن اســت گروه زبانهای خارجی روح حاکم بر ســند را تمدن سازی درک کند که باید
بــه آنها بگوییم همین مســیر را ادامه دهند و گروهی دیگــر روح دیگری را در نظر بگیرد زیرا یک
متن است که با تعابیر مختلف روح های زیادی در آن حاکم است .به این مواجهه با بیانیه گام دوم
مواجهه عمیق ،ریشــهای و اهل علم و تحقیق اســت .اگر روح ســند را درک کنیم محتاج الفاظش
نیستیم .اما این نسبت کافی نیست.
ملکی افزود :محور دوم رابطهی لفظی اســت که برخی گروهها کلید واژهها را اســتخراج کردهاند
و نوعی نگاه کمی به ســند داشــتهاند که به شــدت گروهها را بر حذر میداریم که با این سند کمی
برخورد کنند .در بررسی این سند جای تحلیل محتوایی کم نیست و نمیتوان استقرایی عمل کرد.
هر قدر رویکرد ما فهمی ،عقالنی ،تفسیری ،استنباطی باشد موفقتر هستیم و هر قدر در این متن
اندیشــه کنیم به همان اندازه سهم میبریم .برخورد لفظی یعنی اینکه بخشی از سند را بخوانیم
عبارتی را استخراج و در کتب درسی بگنجانیم این اقدام نگاه حداقلی است اما آن را نفی نمیکنیم ولی
این کار به معنای توقف نیست .هم اکنون در پشت جلد کتابها عین متن بیانیه را آوردهایم که لطف
خاص خودش را دارد و ممکن اســت دانش آموز ،معلم و والدین با خواندن آن متاثر شــوند اما این
تاثر عمر زیادی ندارد و هدف ما این است که دانش آموز یک عمر با این سند زندگی کند و با توجه
به اینکه هدف ما این اســت اینجا جای کاربرد الفاظ نیست که در مواقعی میتوان عین لفظ را آورد.
آوردن عین الفاظ بیانیه گام دوم در کتب درســی نازلترین و حداقلیترین ارتباط است .با این رویکرد
صفر نمی شویم اما با آن نمی توانیم سفر طوالنی هم بکنیم .مگر اینکه در جایی تشخیص دهیم که
آوردن عین متن بیانیه خوب است .این مباحث در ارتباط با ارتباط لفظی بود.
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ملکــی درباره ارتباط ســوم یا ارتباط معنایی نیز گفت :برای فهم منظــور ما از ارتباط معنایی با
بیانیه گام دوم یک مثال می زنم در جایی که رهبر معظم انقالب میگویند علم و پژوهش متوجه
میشویم که منظور این است که اگر از بعد علمی رشد نکنیم موفق نمیشویم .پیشرفت علمی
قدرت بازدارندگی برای دشــمن ایجاد میکند .وقتی بخواهیــم به بیانیه گام دوم عمل کنیم تمام
گروهها باید بعد علمی و پژوهشــی برنامه درســی خودشــان را تقویت کنند که تبعیت از ســند
میشود .تربیت علمی ،کاوشگری ،پژوهشگری و تقویت جرات علمی در دانش آموزان عین عمل
کردن به ســند اســت .رهبر معظم انقالب هر جــا صحبت از علم کردهاند این علــم برادری به نام
معنویت و اخالق دارد .به این ارتباط ایجاد شده بین بیانیه گام دوم با برنامه درسی ارتباط معنایی
میگویند .از نظر متدولوژی با سه روش ایجاد ارتباط روحی عمیق ،ارتباط لفظی و ارتباط معنایی
میتوانیم با بیانیه گام دوم ارتباط برقرار کنیم که هر ســه کاربرد دارند .برای عمیق شــدن در این
بیانیه گام دوم باید در آن اندیشه کنیم و روح حاکم بر این سند را درک کرده و عمل کنیم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد :محور دوم بیانیه گام دوم و عناصر
برنامه درســی اســت .منظور از ایجاد این ارتباط فقط متن آموزشی نیست بلکه هدف ما برنامه
درســی و نه فقط محتوا اســت .برای ایجاد ارتباط با برنامه درســی توجه داریم که محتوا یکی از
عناصر برنامه درســی است .نگاه باید به عناصر برنامه درسی ،الگوی تدوینی و چارچوب برنامه
درسی باشد .به این صورت که در یک طرح بیانیه گام دوم را قرار داده و در سوی دیگر هدف محتوا
و روش را قرار میدهیم .چه بسا ارتباطی بین بیانیه گام دوم و روش برقرار شود .گروههای تربیت
و یادگیری باید در جغرافیای کارشان عناصر برنامه درسی را قرار دهند.
ملکی ادامه داد :محور ســوم بیانیه گام دوم و نوع برنامه درســی اســت .همه اذعان داریم که
هــر برنامه درســی یک ماهیت دارد .ماهیــت در نحوه ارتباط اثر گذار اســت و ارتباط برقرار کردن
بیــن بیانیه گام دوم و ماهیــت درس مثل ریاضی و ادبیات و علوم با یکدیگر متفاوت اســت .باید
حوزههای تربیت و یادگیری روی علم به عالوه معنویت توجه کنند .ایران اسالمی باید عالم بشود
و در کنار آن معنویت باشــد .نباید یک بعدی رشــد کنیم و به همین جهت گروههای مختلف باید
در این زمینه تفکر کنند .هر گروهی ماهیت خودش را دارد و باید نســبت بیانیه گام دوم به خوبی
رعایت شود.
رئیس ســازمان پژوهش در پایــان تاکید کرد :روش مواجهه نیز باید عقالنی باشــد .روشهای
نقلــی و عقلــی داریم به این صورت کــه در روش نقلی عین متن را در برنامه درســی قرار دهیم و
روش عقلی هم این است که متفکرانه در متن بیاندیشیم و مواجهه با متن بیانیه گام دوم باید
عقالنی باشد .عقلی که در ما به عنوان سرمایه وجود دارد در نظام اعتقادی به حدی دارای اهمیت
اســت که بــه آن پیامبر درونی میگویند .در هیــچ نظام اعتقادی به عقل در ایــن حد اهمیت داده
نشده است .آورده عقل دستور غیر قابل خدشه است .انسان وقتی گناه میکند که خالف دستور
عقل برخورد کرده است .باید در متن بیانیه گام دوم بیاندیشیم و پیام بگیریم .باید با این نگاه به
سمت بیانیه گام دوم برویم قطعا به نتایج بهتری میرسیم.
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درسایت كتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
به آدرسhttp://lib.oerp.ir/ :
با قابلیت دسترسی رایگان () open access
امروزه جســتجو در فضــای اینترنت و كاوش در
این عرصه جهان گســتر ،كاربران را در سامان دهی
امور پژوهشــی به شــكل ســریع یاری می رساند.
دسترسی به اهداف مورد نظردر این فضا شناخت
منابــع علمی وابــزار ها و توانمنــدی های موجود
اســت  .از لــوازم ضــروری تحقیق ،آشــنایی با بانك
های اطالعاتی اســت كه محتوای معتبر و متنوعی

سهيال قهرمانی

دارند كه پایگاه های مجالت الكترونیكی تمام متن با
قابلیت دسترسی باز جزو این ابزار ها است.
این راهنما شامل آن دسته از مجالت الكترونیكی
(تمام متن) اســت كه درجه علمی آنها در شهریور  98از جانب وزارت علوم تحقیقات وفناوری به
آدرس  http://journals.msrt.irتایید گردیده است  .فهرست نشریات این راهنما هرساله پس از
انتشــار فهرســت جدید از سوی وزارت علوم به روز رسانی می شود .كه در سال جاری  100عنوان
نشریه به این سامانه اضافه یا حذف شده است .
هــدف از طراحی این راهنما ،اطالع رســانی علمی و تخصصی به معلمان ،محققان و ســایر
پژوهشگران و نیز گردآوری آرشیوی مجازی و دیجیتال از مجالت است كه درجه علمی آنها از سوی
وزارت عوم ،تحقیقات و فناوری تایید شده است .این پیوند از سال  94در سایت كتابخانه سازمان
به آدرس  http://lib.oerp.irبارگذاری شده است .و هر شش ماه به روزرسانی می شود.
در این راهنما بالغ بر 800مجله علمی و پژوهشــی و علمی ترویجی الكترونیكی(تمام متن) كه
دارای بیشترین اثرگذاری علم و دانش در داخل كشور می باشند ،جای داده شده است.
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ســامانه اطالعات مربوط به هر نشــریه شامل  :مقاالت آخرین شــماره نشریه ،مقاالت آرشیو
نشریه ،چكیده و كلید واژه دسترسی و ...می باشد
در حال حاضر فهرست و اطالعات مربوط به مجالت در حوزه علوم انسانی شامل:روانشناسی،
علــوم اجتماعی  ،قــرآن و حدیث ،علوم تربیتی ،فنــاوری و مدیریت،تاریخ،ادبیــات و زبان ها،علوم
سیاســی ،فقه وحقوق ،فلسفه و كالم ،اخالق ،كتابداری ،تربیت بدنی ،اقتصاد ،جغرافیا ،حسابداری،
مال ،مدیریت
فنی و مهندســی شــامل، :عمران،صنایع،برق و كامپیوتر،مكانیك،فناوری اطالعات،مهندســی
دریا،مهندســی شــیمی نفت و پلیمــر ،نواد و متالورژی ،مهندســی معدن ،زلزله ،مهندســی آب،
مهندســی پزشكی ،پدافند غیر عامل ،میان رشته ای ،كشاورزی ،شامل :آبخاك ،اقتصادكشاورزی،
اكولوژی ،جنگلداری ،مكانیزاسیون ،زراعت ،باغبانی ،بیوتكنولوژیو ژنتیك گیاهی ،علوم دام ،شیالت،
صنایع چوب و كاغذ ،گیاهپزشكی ،صنایع غذایی ،ترویج علم
منابع طبیعی شامل :آبخیز داری ،بیابان،محیط زیست،مرتع و دامپزشكی موجود است.

مراحل ورود به سامانه

كاربــران با مراجعه به ســایت كتابخانه ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی به آدرس

 /http://lib.oerp.irاز طریــق پیوند راهنمای الكترونیكی نشــریات می توانند به مجموعه منابع
دسترسی داشته وجستجوی خود را به صورت یک جا انجام دهند.
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با ظاهر شــدن صفحه فهرســت نشــریات  ،روی عنوان مورد نظر كلیك نموده و با باز شدن
صفحه به اطالعات مقاالت آخرین شــماره  ،مقاالت آرشــیو نشــریه ،چكیده و كلید واژه دسترسی
خواهید داشت.
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مقاله

فرهنگ مدرسه و فرهنگ خانواده و
بررسی تاثیـرات آن بر یکدیگر در بستر
شیـوعبیـماریهایهمهگیـر
الویرا ســوزا لیما (دارای دکترا از دانشگاه سوربون فرانسه و فوقدکترا از دانشگاه
ه راهبردی در مورد تلفیق ابعاد زیستشناســی و
اســتنفورد آمریکا ،صاحب نظری 
فرهنگی در حوزه توســعه جوامع انســانی) در مقالهای با عنوان "فرهنگ مدرسه و
فرهنگ خانواده و بررسی تاثیرات آن بر یکدیگر در بستر شیوع بیماریهای همهگیر"
به بررسی نقش فرهنگ در آموزش بهویژه در حوزهی آموزشهای کالس محور و تفاوت
آنها با آموزش از راه دور پرداخته است .در این نوشتار به بخشهای از این مقاله که
فاطمه السادات عبادی

توسط اداره روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
ترجمه شــده؛ پرداخته می شود .عالقهمندان جهت مطالعه کامل آن میتوانند به
سایت سازمان ،بخش "مقاالت" مراجعه کنند.
الویرا ســوزا لیمــا در آغــاز این مقالــه تاکید دارد ایــن نیاز و
واقعیت درک شــود کــه خانواده ومدرســه هــر دو فضاهایی
فرهنگی هستند و گفته است :ساختارهایی که براساس فرهنگ

پایهریزی شدهاند و اصوالً در اجتماع به عنوان بسترهایی برای
تبــادل آرا میان نوع بشــر به وجود آمدهانــد نقشهای تاریخی
خود را در طول زمان ایفا کردهاند.
او ســپس با ارائــه توضیحاتی ادامــه میدهد :دو ســاختار
فرهنگــی نقش اصلی را در شــکل دادن به فرهنگ انســان و در

الویرا سوزا لیما
دارای دکترا از دانشگاه
سوربون فرانسه و فوقدکترا
از دانشگاه استنفورد آمریکا،
ه راهبردی
صاحب نظری 
در مورد تلفیق ابعاد
زیستشناسی و فرهنگی در
حوزه توسعه جوامع انسانی

فرآیند پیشرفت و یادگیری او عهدهدار هستند که یکی خانواده
و دیگری مدرســه اســت .خانواده نقش اصلی را در شکلگیری شخصیت انسان
در رابطــه با ارزشهای اصلی فــردی و هویت جمعی دارد که شــامل ارزشها و
رفتارهای انســان نیز میشــود و در چارچوب گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد
قابل ارزیابی اســت .مدرسه نیز یک محیط فرهنگی اســت که موجود انسانی را
براســاس تجربه ،تاریخ بشــری و خرد انباشته شده حاصل از آن در بستر زندگی
اجتماعی شکل میدهد.
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الویرا ســوزا لیما بــا توجه به این واقعیت کــه این دو فضای محوری برای آموزش و پیشــرفت
کودکان و نوجوانان یعنی مدرسه و خانواده به نحو موثری با یکدیگر در ارتباط متقابل بوده و در
هم تنیدهاند ،به بررســی انسانشناسانه و جامعهشناسانه ابعادی پرداخته که فرآیند آموزش و
یادگیری را هنگام شیوع بیماریهای همهگیر و مسری تحتتاثیر خود قرار میدهند.
او سپس به ارائه یک سابقهی تاریخی برای فهم موضوع این متن و کمک به خواننده برای درک
بهتر موضوع پرداخته است و از پروژه مدارس موازی در سال  ۱۹۹۴میالدی در شهر Belo Horizonte
در ایالت  ,Minas Geraisکشور برزیل گفته است .این پروژه یکی از اولین اقدامات ابداعی برای تغییر
نحوهی آموزش عمومی در کشور برزیل به شمار میآید که پس از پایان دیکتاتوری نظامی حاکم
بر این کشور (که از سال  1964تا سال  ۱۹85بطول انجامید ) به اجرا درآمده است.
الویرا ســوزا لیما در ادامه به دور ه آموزشی که در شــهر  Belo Horizonteداشته اشاره دارد و از
تجربه برگزاری سمینارهای چهار ساعته خود گفته است.
پس از ارائه توضیحات در مورد نحو این سمینار و نتایج آن ،میگوید :در این زمان دیگر موضوع
فرهنگ تبدیل به دغدغهی اصلی برای آموزشهای مدارس ابتدایی و حتی کودکســتانها شــده
بــود .در واقع موضوع فرهنگ تبدیل به یک محرک آموزشــی شــده بود کــه در فرآیندی قوی اما
تدریجی نقش اصلی را در تغییر پارادایمها و اصول نحوه آموزش در مدارس شهرهای متعددی از
مناطق مختلف کشور بازی میکرد .اگر این شیوهی تلفیقی در نقاط دیگر نیز در حوزهی تدریس و
مباحث آموزشی ادامه پیدا میکرد میتوانست بسیار راهگشا باشد .همانطور که شیوع بیماری
کرونــا در حال حاضر لزوم چنین تغییــر نگرشهایی را اجتناب ناپذیر کرده اســت .در واقع فضای
مدرســه به فضای خانه و خانواده نزدیکتر شده است که خود موجب ایجاد تغییرات عمیقی در
مفاهیم آموزش و پیشرفت کودکان و نوجوانان شده است .برای فهم و از آن مهمتر تصمیمگیری
و عمــل در ایــن وضعیت تازه مــا باید به مقولهی فرهنــگ به عنوان یک نظــر گاه اصلی در بحث
آموزش نگاه کنیم که باید هرچه بیشتر مورد شناخت و کشف قرار گیرد.
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او معتقد است برای اینکه فهم بهتری از فرهنگ داشته باشیم نیاز داریم تا به علم انسانشناسی
رجوع کنیم .پرداختن به علم انســان شناســی به عنوان پایهی علمی برای پاسخ دادن به ماهیت
وجودی و لزوم اهمیت ساختاری به نام مدرسه ،بسیار ضروری است .بهویژه با توجه به این نکته
که دو عامل زمان و فضای تربیتی دو محور اصلی در علم انسانشناســی و بررســی رفتار انسان
اســت .در عیــن حال باید توجه کنیم کــه در دوران پاندمی و شــیوع بیماریهای همه گیر همین
دو عامل زمان و فضای تربیتی اســت که دقیقاً و به شــدت تحتتاثیر قرار میگیرد مخصوصاً اگر
فرایندهای قرنطینه را در هنگام شیوع بیماریهای همه گیر در نظر بگیریم.
این نظریهپرداز سپس مدرسه را از لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار داده و گفته است :مدرسه و
آموزش در محیطهای معین از  ۵۰۰۰سال پیش در فرهنگها و تمدنهای مختلف و در گسترهی
وســیعی از کره زمین ابداع و اختراع شــد و اگرچه این فرهنگها و تمدنهای انســانی مختلف از
یکدیگر شناختی نداشتند ،اما مدرسه در هر کدام از آنها با شاخصهای مشترکی ابداع شد.
ســپس شــاخصها را مورد بررســی قرار داده است و در همین راســتا به چالش انتقال فضای
آموزشی به خانه و خانواده میپردازد.
او معتقد اســت :اولین و مهمترین تغییری که هنگام همهگیری و شــیوع بیماریهای همهگیر
اتفــاق میافتد این اســت که موقتا فضای آموزش در مدرســه به فضای خانــه و خانواده منتقل
میشــود .این اولین چالش مهم پیش روست .اینکه چگونه خانواده نقش خود را در قالب نقشی
که مدارس به طور ســنتی در چارچوب بندی و اجرای فرآیند انتقال دانش ایفا کردهاند ،باز تعریف
کند .با این حال باید به این نکته نیز اذعان داشت که خانواده نمیتواند دقیقاً همان نقشی را ایفا
کند که مدرسه در راستای آموزش کودکان و نوجوانان ایفا میکند ،چرا که بزرگترها شامل والدین
و پدربزرگهــا و مادربزرگها و یا برادران و خواهــران بزرگتر برای آموزش حرفهای آموزش ندیده
و آمادگــی الزم را ندارند و نمیتوانند نقش واســطی را که معلمــان در تربیت ذهن و مغز دانش
آموزان ایفا میکنند را اجرا کنند .بنابراین والدین دانشآموزان نمیتوانند به طور سیســتماتیک
روند یادگیری دانش که در مدارس آموزش داده میشــود را تکمیل کنند .در عین حال ما خود را
در مقابل یک واقعیت جدید مییابیم :بعد از پنج هزار ســال که از عمر مدرســه به عنوان فضا و
مکان تخصصی آموزش میگذرد ،فضایی که به دقت از زندگی عمومی جدا شده و تخصصی شده
است ،گویا زمان آن رسیده است که حتی به طور موقتی به دلیل شیوع بیماریهای مسری ،فضا
و زمان ارائه آموزش از مدرسه به خانواده منتقل شود.
در نتیجه الویرا سوزا لیما به دو مفهوم کلیدی "فرهنگ خانواده" و "فرهنگ مدرسه" پرداخته
اســت تا مخاطب به درک مناســبی از جهان منحصربه فرد هر دوی این ســاختارهای فرهنگی و
اجتماعــی دســت یابد .در عین حال بــه درک جدیدتری از نقشهای اجتماعــی معلمان و والدین
برســد .نقشهایی که در عین جدایی و فاصله برای پیشــرفت کودکان و نوجوانان بسیار ضروری
است.
او مدرسه و خانواده را دو سازمانهای بسیار قدیمی در تاریخ حیات بشر دانسته و میافزاید:
هر خانواده به معنی اخص کلمه تاریخی برای خود دارد که در دورههای تاریخی مختلف نسلهای
مختلــف آن خانواده را در برمیگیرد .از نظر تئوریک هــر خانواده به آینده نگاه میکند در حالی که
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نسلهای جدید آن و فرزندان تازه به دنیا آمده در مدار هستهی اصلی خانواده که والدین هستند؛
رشــد و نمو میکنند .خود والدین و یا هســتهی اصلی خانواده بهطور تاریخی نقش نسل جدید
هستهای قبلی را که در واقع همان پدربزرگها و مادربزرگها باشند را ایفا میکنند .از منظر دیگر
و با توجه به شــرایط مالی و اقتصادی خانواده و حتی کل جامعه و کشــور این هستههای اصلی
حتــی میتوانند از لحاظ جغرافیایــی تغییر مکان دهند و به صورت مهاجــر و یا حتی پناهنده به
واحدهای جغرافیایی دیگر برود و در آنجا مجدداً هســته خانواده را بنیان بگذارند و یا گســترش
دهــد .اما برخالف این جابجایی فیزیکی؛ فرهنگ به صورت ســازمان یافته در افراد خانواده وجود
دارد و از والدین به نســل جدیدتر منتقل میشــود .در واقع تجارب فرهنگی خانواده از والدین به
فرزندان و در بازههای مختلف زمانی منتقل میشــود که خــود ارزشهای بنیادین و از آن مهمتر
ارزشهای ســمبولیک خانواده را نیز شــامل میشــود و از نسلی به نســل دیگر و فارغ از محیط
جغرافیایی تازه انتخاب شده و یا قدیمی و سنتی منتقل میشود.
الویــرا ســوزا لیما ادامه میدهد :اگر بخواهــم خالصه کنم باید بگویم که پــدر و مادرها معلم
نیســتند و از زمانی که معلمان فرزندانشــان از طریق تکنولوژی و در دوران شــیوع بیماریهای
همهگیر از طریق تکنولوژی وارد خانههای آنها میشــوند و وظایف مختلف روزانهی تدریس آغاز
میشود ،چالش جدیدی پیش روی آنها ایجاد میشود .یک مدل جدید از تعامل میان بزرگساالن
شــامل معلمــان و والدین باید به وجــود بیاید تا در چارچــوب هماهنگی میان آنهــا ،کودکان و
نوجوانان احساس امنیت کنند و در یک بستر نمادین و سمبلیک جدید شروع به آموختن کنند.
برای آنکه والدین نقش آموزش دهنده را براساس بایستهها و طرحهایی که در مدرسه وجود دارد
بر عهده بگیرند ،الزم است آنها حداقلی از دانش را که غالباً در سطح دانشگاهی تدریس میشود؛
داشته باشند .حتی برای والدینی که خود معلم هستند و دارای دانش آموزگاری هستند یاد دادن
به فرزندان خود بسیار متفاوت از یاد دادن به سایر دانشآموزان است .داشتن یک رابطهی موثر،

در نظر گرفتن تاریخ خانواده مثالً دانستن راههایی که خانواده در چارچوب آن مشکالت داخلی خود
را حل میکند ،عادتهای روزمرهی خانواده ،همهی اینها جزئی از رابطهی جدیدی است که در طی
آن تعامل میان آموزگاران و دانشآموزان و دانش انتقال غیررســمی مطالب درســی در چارچوب
خانواده و رفتار درون مدرسه شکل میگیرد .والدین با دانشآموزانی که در خانه درس میخوانند
باید رابطهی جدیدی را شــکل دهند که همزمان فرآیند انتقال دانش توســط آنها یا با راهنمایی
معلمان و همینطور استراتژی آموزش را پوشش دهد.
در واقع در چارچوب عادات و رفتار مدرســه اســت که مهمترین چالش پیش روی والدین خود
را بروز میدهد .رفتار در مدرســه جزئی از فرهنگ مدرســه است که خود شکلی منحصر به فرد
دارد .بــرای نمونــه من میتوانم بر روی اصل انضباط در مدارس تاکید و تکیه کنم .قواعد رفتاری
در مدرســه و انضباط درون آن براساس ســازمان و برنامهی روزانهی مدرسه و زندگی آموزشی
شکل پیدا میکند که در عین حال براساس این واقعیت بنا شده است که مدرسه سیستمی است
که براســاس عملکرد گروههای سنی مشــترک ،برنامهی زمانبندی آموزشی دقیق برای یادگیری
مسائل درسی و کسب مهارت الزم در مورد آنها ،بنا شده است.
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این گروههای ســنی ملزم به رعایت قوانینی هســتند که از نشستن در صندلی تا اجازه گرفتن
برای صحبت و ســایر قوانین ظاهری و پوشــش مدرسه را شامل میشــود .در حالی که در خانه
قوانین براساس نظر والدین تعیین میشود .شاید نیاز به توضیح زیادی نداشته باشد که از نظر
کودکان فضا و قوانین مدرســه با فضا و قوانین خانه متفاوت اســت .همین جا تاکید کنم که این
قوانین و فضاهای مرتبط با آن تاثیر غیرقابل انکاری بر فرد فرد ما دارد .از نظر کودک قوانین خانه
و خانواده و قوانین مدرسه و معلمان هرکدام نمایانگر و نمایندهی فضای متفاوتی است .کودکان
و نوجوانان در مدرســه تحت قوانین بسیار متفاوتی از خانه و خانواده هستند که البته مرتبط با
کارکرد نمادین و ســمبلیک مدرســه و فضای فیزیکی آن اســت .پیاده کردن این قوانین در خانه
برای کودکان ،کار آســانی نیســت .در این شرایط است که مشــکل خود را نشان میدهد .مشکلی
که باید به نحوی مورد بررسی قرار گیرد که راه حل آن با در نظر گرفتن بستر و چالشهایی که نه
تنها فرایند آموزش و ارزیابی آن بلکه عواملی چون رفتار و احساســات دانش آموزان را نیز شامل
میشود.
حال برای فائق آمدن بر این مشکل چند بعدی چه در آموزش راه دور و چه در آموزش رو در رو و
چهره به چهره باید به درک جدیدی از نقش بزرگساالن چه معلم و چه والدین در خانه و مدرسه
برسیم تا بتوانیم به یک سیستم جدید آموزشی منطبق با شرایط جدید دست یابیم .رسیدن به
این مهم تنها با همکاری و عملکرد جدید و هماهنگ چه در خانه و چه در مدرسه حاصل خواهد
شــد  .آشکار اســت که شرایط جدید همهگیری و شــیوع بیماریهای همهگیر نه تنها سواالتی را
در مورد نقش مدرســه و قواعد حاکم بر آن تحمیل میکند بلکه همزمان لزوم یک فهم دقیقتر
و شــناخت مناســبتر در مورد نقش معلمان در اجتماع به طور عام و در خود خانواده را به طور
اخص برجســته میکند .نقش معلمان غیر قابل چشمپوشــی است و شرایط جدید هم اهمیت
نقش آنها را دو چندان میکند .در عین حال خانوادهها هم با چالشهای جدیدی در این شــرایط
روبهرو هســتند که در چارچوب آن باید شاخصههای جدید در حوزهی آموزش کودکان را با توجه
به وضعیت همهگیری و شــیوع بیمــاری در جدول زمانی روزانه زندگــی خانوادگی ترکیب کرده و
بگنجانند و نقش سنتی معلمان مدرسه را نیز در خانه بر عهده بگیرند .به این ترتیب یک بستر
فرهنگی و نمادین جدید برای یادگیری و پیشــرفت کودکان و نوجوانان به وجود میآید که مبتنی
بر رابطه فرهنگی و عمیق بزرگساالن است که این کودکان را چه در خانه و چه در مدرسه آموزش
میدهند .این رابطه تنها زمانی میتواند به خوبی درک شــده و توســعه پیدا کند که یک راهبرد
عمیق در مورد اینکه فرهنگ چیســت و اینکه چگونه در خانواده و مدرســه و در فرآیند آموزش
نمود و ظهور دارد در دستور کار قرار گیرد .راهبردی که در معنای عام کلمه در تعامالت اجتماعی
و پیشرفت بشر ریشه داشته باشد.
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سامانه باشگاه معلمان مولف
راه اندازی میشود
انتشــارات مدرسه با هدف شناســایی و بهرهگیری از تولیدات و آثار
معلمان مولف سامانه باشگاه معلمان را راه اندازی میکند.
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه :با توجه به اینكه در بین
معلمان ،نویسندگانی هستند كه به دلیل دوری محل اقامت ناشناخته
هستند ،از طریق تشكیل این باشگاه شناسایی و معرفی خواهند شد.
با راه اندازی این ســامانه هرمعلم مولفی با وارد کردن نام کاربری و
رمز عبور خود که از انتشــارات مدرســه دریافت میکند؛ وارد سامانه

انتشارات مدرسه

شده و اطالعات خود و اثرش را بارگزاری میکند.
بنابرایــن گزارش؛ بیشــترین ثبتنام تعدادی از مولــف و مترجم در
ســامانه با حضور در غرفه نمایشــگاه کتاب سالهای گذشته صورت
گرفته اســت .امــا برای تکمیل و حضــور در ســامانه ،معلمان مولف
میتوانند با تکمیل فرمی که بر روی پایگاه خبری انتشــارات مدرســه
بارگزاری میشــود نام کاربــری و رمز عبور برای ورود به ســامانه را از
طریق پیامک دریافت کنند.
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