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 یده :چک

 اين تواندمی كه عواملی.شوندمی محسوب كشوري هر پرورش و آموزش نظام ركن ترينمهم آموزاندانش

 شودمی آموخته محيط در كه است رفتاري هايمهارت سازد، آماده كيفی و بهينه رشد براي را ملی سرمايه

 خيل از كميتی كنندهتامين قطف نه و اندجامعه كيفی نيروي كنندهتامين مدارس. علمی محفوظات فقط نه

 رشد براي زمينه ايجاد و شناسايی پس. شوندمی جامعه روانه كرده تحصيل عنوانبه كه انسانی نيروي عظيم

 فرهنگی يا علمی هايفعاليت كليه در تربيت و تعليم اندركاران دست دغدغه اولين بشري، ممتاز خصايل

 . كنند سنگين وظيفه اين يايفا وقف را خود وجود تمام با بايد كه است

 جسمانی، بعد در آموزدانش يك وجودي ابعاد همه تكامل و رشد باعث كالس  درعدم وجود تكاليف سنگين 

 و غفلت مورد يا و شود صدمه دچار ابعاد اين از بعد يك چنانچه. شودمی معنوي و اخالقی عاطفی، شناختی،

 مسئولين وظيفه اين. يافت نخواهد دست كامل هايشايستگی و هاتوانايی به آموزدانش گيرد، قرار فراموشی

 . شود تامين او نيازهاي تمام تا آورند فراهم را شرايطی كه است تربيت و تعليم

 محبت خوب، تغديه كه است مهم اندازه همان به دانش آموز برايعدم وجود تكاليف سنگين  و آرامش 

 نرخ. كندمی تامين را او جسمانی و فيزيكی و روانی و روحی تسالم زيرا دارد، اهميت او از حفاظت و كردن

و  بخش فرح فضاي توسعه ميزانو . است پايين بسيار ما مدارس در آرامش به علن وجود تكاليف شب زياد 

 . است گرفته قرار مهريبی مورد هاآموزشگاه در توجه به مسائل كيفی به جاي كمی 

م در اقدام پژوهی حاضر در يتصميم گرفت  آموزشگاه.......... ششمپايه  انارآموزگ ما دو نفر ازبر همين اساس 

 حجم توانستيم چگونهم و اقدام پژوهی خود را اين گونه انتخاب كنم : يطرح مدرسه بدون كيف بكوشايجاد 

 ؟ كنيم جلوگيري جسمی - قامتی ساختار مشكالت از تا كنيم تر سبك را ششمی آموزان دانش كيف
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 مقدمه

 امروزي، مدرن زندگی هايپيچيدگی نسبت به و شده تحول دچار جوامع، تكامل فرايند در آموزشی نظام

 نوين تحوالت از نشانی روزگاري اگر. كندمی دنبال و پذيرفته بيشتر هماهنگی براي را ايتازه هايبرنامه

 آن با چيز همه اكنون شد،نمی مشاهده مدارس در تحوالت اين به رسيدن براي الزم ابزارهاي و آموزشی

 بزرگ شهرهاي مدارس در حداقل تازه، هايشيوه از استفاده سمت به آوردن روي. است كرده فرق روزها

 قرار توجه مورد گذشته از ترجدي آرام آرام و كرده باز مدارس به را خود راه كه است مشاهده قابل امري

 تفكيك به كه است مطرح يافته توسعه جوامع در «يفك بدون مدرسه» همچون هايیتئوري امروزه. گيردمی

 را خود تكاليف و برندنمی كيف خود با آموزاندانش آموزش، شيوه اين در. دارد تاكيد خانواده و مدرسه نقش

 . گردانندنمی بر خانه به

 حال در آموزشی راهبردي عنوان به يافته توسعه كشورهاي در كه است مفاهيمی از يكی كيف بدون مدرسه

 اين اند،بخشيده مضاعف دانش توسعه هايچرخ چرخش اخير سالهاي طی كه كشورهايی نيز و اجراست

 كيف بدون مدرسه تركيه مانند كشوري اكنون كه آنجا تا كنندمی دنبال جديت با را آموزشی كالن سياست

 آموزش ويژه به آموزش نقش كشور توسعه و رشد در. است كرده خود آموزشی سياست اين ضميمه را

 آگاه و دلسوز معلمان و مسوالن مزبور امر براي و شود گرفته جدي بايستمی و باشدمی مهم بسيار ابتدايی

 و كرد طراحی مدارس اين براي زيبا آموزشی فضاي بايد راستا اين در. شوند تربيت تخصصی صورت به

 . سپرد باتجربه و آگاه افراد به را آنها مديريت
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 كيف بدون مدرسه و دهند آموزش خود فرزندان به تحصيلی جديد روشهاي با منزل در توانندینم اوليا اكثر

 تمرين و يادگيري به خود معلم و مربی نظارت با مدرسه در آموزدانش كه است آورده پديد را امكان اين

 اجباري كار اين براي ولی كنند تمرين خود آموزدانش با منزل در توانندمی هاخانواده البته. بپردازد دروس

 . ندارد وجود

 

 : مساله بیان

 و آموزپرورش دانش روح كه باشد قرار چنانچه.  سازد می برقرار و تنظيم را كالس جو و فضا و آهنگ معلم

 ناچيزي ،شانس باشد ناتوان و افسرده معلم روح چنانچه حال. گردد آغاز معلم روح از روند اين بايد يابد رشد

 در روز هر را خود توانمند حضور كه انیمعلم. داشت خواهد وجود آموزان دانش روح از مراقبت و تقويت براي

 پا جهت و نيستند هماهنگ آموزان دانش با فكر انتقال لحاظ از ،آنان نمايند ارائه توانند نمی كالس

 دريافت و درک در نقص گونه هر به توجه با بايد معلم هر.ندارند آمادگی آموزان دانش نيازهاي به سخگويی

 به را جديد روشهاي كشف توانايی خود در تا كند تالشی و نمايد توجه خود در نقصی بعنوان نه آموز دانش

 كشف در توانايی.كند انتخاب را  ممكن روش بهترين تا باشد داشته را امكان اين بايد معلم.آورد وجود

در تربيت دانش آموزان  را روشها ساير نكرد رد و روش يك به كوركورانه وابستگی جديد،عدم روشهاي

 تحمل آموز دانش كه دشواريهايی همه به كه بود خواهد روشی روش بهترين بنابراين دهد قرار ،مدنظر

 با كه قادرند زيادي حد تامعلمان . است هنر يك بلكه نيست روش يك آن گفت بايد حقيقت در دهد،كه

 بخوانند بايد چه كه شوند آگاه آموزان اگردانش.نمايند درغبتايجا اندانش آموز در خود هنرمندي و تدابير

 دارد؟مورد آنها براي دور آينده و نزديك آينده در منفعتی چه ميخوانند كه درسی بخوانند؟اين بايد ؟چرا

 روشن شان براي شود؟اهداف می واقع استفاده مورد كجاست؟وچگونه جامعه در درس اين كاربرد
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 می دلپذير و جالب او براي درس و يد نما می پيدا رغبت آموز دانش كه است عاتاطال اين باكسب.ميگردد

 درس آن انسانی ارزش به دانش آموز اگر و است برخوردار اي ويژه اهميت از درسها ميان در هردرسی.شود

 .شود می دارتر معنی برايش درس گرددآن آگاه

 نشان سوابق و است انجام حال در دنيا يكشورها از بسياري در كيف بدون مدرسه طرح حاضر حال در

 از آلمان مثال عنوان به. اندبوده مندبهره شيوه اين از علمی مباحث در پيشرفته كشورهاي تمامی دهدمی

 خالق و مستعد آموزاندانش پرورش زمينه در است توانسته طرح اين اجراي با كه است كشورهايی جمله

 . كند عمل موفق

 نقش آنها از بسياري كه است شده تغييراتی دستخوش كشور آموزشی هايشيوه كه است مدتی اينك 

 از گيريبهره با تا هستند تالش در كشور آموزشی نظام مسوولين. دارد آموزاندانش يادگيري در زيادي

 سطح ارتقاي و زمانی شرايط براساس بتواند آموزدانش كه برسند آموزش از ايمرحله به روز علوم آخرين

 هايفعاليت كليه طرح، اين در. است «كيف بدون مدرسه» روشها اين از يكی. بپردازد يادگيري به علوم میك

 پرورش و آموزش سازمان سياستهاي اساس بر دبستانی پيش و ابتدايی مقطع آموزاندانش مختص آموزشی

 طرح اين در. كندنمی ملح تحصيل محل به خود با التحريري لوازم يا كتاب آموز،دانش ولی گيردمی صورت

 مدرسه محل در تنها آموزدانش درسی تكليف و تمرين تدريس، كه است شده تعريف ايگونه به سياست

 . شودنمی درسی مسائل درگير چندان منزل در آموزدانش و پذيردمی صورت

 در و باشدمی پرورش و آموزش وزارت بررسی و نظارت تحت كامل طور به مدرسه در كيف طرح ما كشور در

 از بسياري هم آينده تحصيلی سال در و شده اجرا زيادي حد تا طرح اين. اجراست حال در مدارس از برخی

 كليه آموزان،دانش شد خواهد باعث كيف بدون طرح. پيوست خواهند طرح اين فعاالن جمع به ديگر مدارس

 . دهند انجام آموزشی طمحي در مجرب معلمان و مربيان نظارت تحت را خود تحصيلی امور
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 سوي از كودكان، در آن تاثير و ارزش به توجه با اما نبود مردم توجه مورد چندان طرح اين ابتدا در

 سال شروع براي آموزاندانش نام ثبت پيش، مدتها از كه نحوي به گرفت قرار استقبال مورد نيز هاخانواده

 ديگر با مدارس اين در تحصيل به مشغول آموزاندانش كارنامه و مدارک. شودمی رزرو آتيه تحصيلی

 انجام و روز علوم فراگيري به توجه با افراد اين معلومات، سطح جهت از حتی ندارد تفاوتی آموزاندانش

 . دارند قرار باالتري سطح در نيز اجتماعی رشد نظر از و تحقيقاتی هايپروژه

 توصیف وضعیت موجود

سال است كه در آموزش و  ........مدت  مام. يهست .......شهرستان ...........آموزشگاه  ........... ...... اناينجانب

دانش آموز وجود دارد كه از لحاظ سطح علمی و نفر  ............  ماكالس در م. يپرورش در حال خدمت می باش

 درتحصيلی اخير  در سالو امكانات خوبی در دسترس ايشان است. فرهنگی در سطح بااليی قرار دارند. 

  تكاليف منزل  انجام براي كافی نشاط و رغبت كالس آموزان دانش كه ميبرد پی تحصيلی سال ابتداي

 طريق از مسئله اين شدن مشخص جهت در كه حدي تا نمود مشغول خود به راام فكر مسئله اين. ندارند

 در فرزندانشان انگيزگی بی به اذعان زانآمو دانش اولياي كه نمودم اقدام مطالعه و آزمون ، مصاحبه ، مشاهد

 آموزان دانش حوصلگی بی و رغبتی بی از و ديگر عوامل اجرايی انمعلمديگر  همچنين و داشتند منزل

 نشاط با و شاداب ، پويا  كالسی   اگر كه ميدريافت ميداشت زمينه اين در كه مطالعاتی در. داشتند شكايت

 محوري آموز دانش به محور معلم حالت از و درآيند فعال به منفعل تحال از آموزان دانش بايد خواهم می

م كه دانش آموزان بتوانند يو در رابطه با تكاليف سنگين دانش آموزان چاره اي بينديش. مينماي حركت

 انجام دهند.  ابخشی يا همه تكاليف و فعاليت هاي خود را زير نظر م

 : یک شواهدگرد آوری 

 :شد آوري جمع طالعاتا مذكور راه چهار از
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 (مشاهده) تفريح زنگ در و تمرين ، ، بازرسی از كالس  تدريس هنگام كالس در بی حوصلگی

 (انمعلمديگر  مصاحبه با ) منزل در تكاليف و تمارين حل به نسبت عالقگی بی

 (انمعلمو مصاحبه با  مشاهده) سال اوايل در مكرر غيرموجه غيبت

 (انمعلممصاحبه با ) خارجی محرک كوچكترين با( پرتی حواس) حواس تمركز عدم

 (اولياء با مصاحبه) منزل در درسی برنامه نداشتن

 (مشاهده) درسی در منزل امور در آموز دانش حوصلگی بی و تنبلی

 (آموزان دانش از برخی با مصاحبه) است كننده خسته تكاليف درسی 

 .بود مذكور موارد مؤيّد مگیه گرفت قرار بررسی مورد مطالعه و آزمون در كه مواردي

 تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 . بخشيد مفهوم آن چارچوب در نشاط هايشاخص به و كرد نظر تجديد كالس كار كيفيت در بايد( ۱

 است مهمـی بسيـار عـامل معلم. شود شروع مدرسه از بايد شود حاصل جامعه در پيشرفتی است قرار اگر( ۲

 مبدل ارزشی جايگاه يك به را كالس تواندمی معلم. دهد قرار تأثيرتحت را كثيري جمعيت اندتومی كـه

 و سازد آموزاندانش بالندگی و رشد جايگاه را مدرسه نشاط و شادي ايجاد با مختلف راهكارهاي با و ساخته

 . كند هديه غرور و توانايی سربلندي، اعتماد، احساس آنها به

 از طريق حل تكاليف در كالس كالس فيزيكی فضاي سازينشاط با( ۳
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 عالقـه و تمـايـل آنهـاست در شادابـی و زندگی سر و زيبايی هاينشانه كه هايیمحرک به جوان نسل

 و نشاط ايجاد لذا. شودمی شروع كالس از ابتدا محيط در شادابی و نشاط تامين. دهندمی نشـان بيشتـري

 . ستا توجه شايان كالس در شادابی

 . شودمی آموزاندانش در يادگيري و كارايی افزايش موجب ، كالس فيزيكی فضاي سازينشاط با

  مدرسه اركان بين مطلوب انسانی روابط ايجاد( ۴

 و غرور و كار به آنان عالقه و رغبت و ميل افزايش و انمعلم روحيه تقويت موجب كار مطلوب شرايط

 ( ۱۹۸۹ يلزوا) شد خواهد مدرسه در افتخارشان

 كار بهتر زمانی هركس. كنندنمی كاري حقيقت در برندنمی لذت خود كار از كه یمعلم و آموزدانش ،معلم

 . كندمی لذت احساس آن از كه كندمی

 تدريس فعال هايروش از استفاده( ۵

 و كالس در زانآمودانش مشاركت. دارند شادتري هايكالس كنند،می استفاده فعال هايروش از كه انیمعلم

 . كندمی تقويت را نشاط و شادابی ساخته، رها حالیبی و كسالت از را آنها آموختن

   به... و جوانمردي اميد، عشق، ايمان، همچون، انسانی هايارزش آموزش پرورش و آموزش كار( ۶

 .است آموزاندانش

 . است همراه... و هانمايش ها،فيلم ها،كتاب از استفاده با جذابيت و سادگی با انسانی هايارزش آموزش( ۷

    دانش آموزان  با دوستانه رابطه ايجاد( ۸
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  مناسب الگوهاي معرفی( ۹

 شادي و لذت احساس نتيجه در و نفس به اعتماد و عزت حس ايجاد براي گذاريارزش و كردن تشويق( ۱۰

 فعاليت از

 آموزاندانش به مناسب اجتماعی روابط آموزش( ۱۱

 مختلف سنين در آفرينشادي عوامل و هامالک و معيارها به وجهت( ۱۲

 كارهاي در موفقيت ابراز نيز و همساالن گروه و خانواده اعضاي طرف از پذيرش يدانش آموز دوران در

 . است آفرينشادي تحصيلی امور و شخصی

 ورزشی و هنري رهايكا در موفقيت تحصيل، و كار در پيشرفت شغلی، تصدي براي الزم هايمهارت كسب 

 . آوردمی وجودبه را مسرت و وجد احساس

 :پیشنهادی های حل راه

 اجرای طرح كالس بدون كیف

 انمعلمتوسط  (مدار -فراگير) مشاركتی تدريس روش

 انمعلمتوسط  درسی گروههاي تشكيل

 آموزان دانش همه براي ابرازي خود روش از استفاده

 كالس فيزيكی شرايط تغيير

 مختلف روشهاي با آموزان نشدا تشويق
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 برنامه فوق و پژوهشی -درسی بخش دو در نمايشگاه ايجاد

 آنان اولياي و آموزان دانش با مالقات و گفتگو ساعات تعيين

 آموزشی تكنولوژي ، آموزشی كمك وسايل از استفاده

 درسی تكاليف كم كردن

 كالس در حضور جهت ديگر هاي پايه همكاران از دعوت

 سال طول در مختلف روش به انامتح گرفتن

 آموزشی محرک عنوان به تعاون و جويی سبقت از استفاده

 آموزان دانش در نفس به اعتماد ايجاد

 :انتخابی حل راه اجرای

 ابتدايی مقطع آموزاندانش يژه و شودمی ناميده نيز «مدرسه از بعد مدرسه» عنوان با مدرسه در كيف طرح

 انجام مدرسه در شان معلم نظر زير را شان تكاليف مدرسه، تعطيلی از پس نآموزادانش طرح اين در. است

 و انديشی هم آموزان،دانش علمی توان ارتقاي آموزشی، كيفيت بهبود. روندمی خانه به آن از بعد و دهندمی

 .گرددمی  اعالم طرح اين محاسن از آموزشی دوگانگی رفع و آموزشی مشكالت و مسايل حل در همدلی

ولين راهكاري را كه به اجرا دراوردم طرح كيف در مدرسه بود كه ديگر نياز نبود دانش آموزان تكاليف ا

 سنگينی در منزل انجام دهند و آنها دروس و تكاليف خود را زير نظر من در مدرسه انجام می دادند.
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  مدرسه  در كیف مزایای و اهداف

  آموزشی كيفيت بهبود -1

  آموزاندانش علمی توان ارتقاي -2

  آموزشی دوگانگی رفع و آموزشی مشكالت و مسايل حل در همدلی و انديشی هم -3

  جسمانی مشكالت هرگونه رفع و كيف سبكی -4

  اكتشافی روش و مغزي بارش رشد روش به آموزاندانش فكري رشد رسيدن -5

  اينترنتی پايگاه و كامپيوتر سايت از برخورداري -6

  كاغذي كتاب شمار كاهش هدف با درسی كتب الكترونيكی اجراي -7

  پيشرفته آموزش سيستم از برخورداري -8

  دبير نظارت با تكاليف رسيدگی -9

  هاكالس كنترل و مدرنيته سيستم از منديبهره -10

  ابتدایی آموزش اهمیت

 شوند گرفته جدي بايد هاموزشآ اين است، مهم اندازه چه تا ابتدايی آموزش بفهميم بايد كشور توسعه براي

 به را آنها مديريت و كرد طراحی مدارس اين براي زيبايی فضاهاي بايد شود، تربيت ويژه معلمان آنها براي و

 فرد، تحصيلی سرنوشت در تنها نه را  ابتدايی مقاطع يا پايه مدارس جايگاه. سپرد باتجربه و بصير آگاه، افراد
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 توجه با توانمی را آن اهميت ميزان. دهدمی نشان جامعه يك ماندگی عقب اي يافتگی توسعه كليت در بلكه

 .ساخت هويدا آموزشی فضاي و محوري آموز دانش كيف، بدون مدرسه همچون مفاهيمی به

 

 : كیف بدون مدرسه مفهوم

 نداشته جهتو خانواده و مدرسه متفاوت هاينقش به دقيق ما اگر: مدرسه و خانواده نهاد دو نقش تفكيك: الف

 خانواده و مدرسه آموز،دانش خود براي مشكالت ايجاد بر عالوه و كرده پيدا تداخل هم در هانقش اين باشيم،

 تكنولوژي رفتن باال اگرچه كيف بدون مدرسه. كرد خواهد مواجه مشكل با نقش ايفاي شكل برابر در هم را

 نهفته موضوع اين در هم ديگري معانی اما دهد،یم قرار ما روي پيش پارامتر مهمترين عنوان به را آموزشی

 و آوردنمی خانه به را مشقش دفتر آموزدانش گويدمی ما به كيف بدون مدرسه. مهمترند آنها اتفاقا كه

 مدرسه به با ما كشور در والدين واقع در. شوندنمی مجدد اجباري آموزش پروسه وارد ناچار به هم او والدين

 نقش از بخشی نيز و معلم نقش از بخشی و خوانندمی درس آنها پاي به پا مجددا فرزندانشان رفتن

 . گيرندمی عهده بر همزمان مادري و پدري نقش با همراه را آموزدانش

 موضوع دو به كه است كيف بدون مدرسه مفهوم هايسويه از ديگر يكی پيشرو مدرسه: پيشرو مدرسه: ب

 حرف آموزشی تكنولوژي از وقتی. است تفكيك قابل آموز دانش اينيازه محوريت و آموزشی تكنولوژي

 به صرفا آموزشی تكنولوژي كه است اين واقعيت اما افتند،می رايانه از استفاده ياد به همه ناخودآگاه زنيممی

 ار... و آموزشی مواد و متون طراحی تدريس، شيوه كه دارد گوناگونی ابعاد مسئله اين بلكه نيست، معنا اين

 به آموزشی تكنولوژي ورود زمينه در موثري و مثبت هايقدم اخير سالهاي طی من اعتقاد به. گيردمی بر در

 ظاهري چهره شده، ها مدرسه وارد رايانه آزمايشگاه عنوان تحت زيادي هايرايانه يعنی شده برداشته مدارس

 به تا مجبورند جهت همين به و هستند بين ذره زير پيش از بيش معلمان كرده، تغيير آموزشی متون
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 و امكانات با صحيح رفتار امكانات، توزيع مورد در كنممی فكر اما ،...و شوند مجهز آموزش نوين هايروش

 .هستيم رو روبه جدي مشكالت با هنوز آنها مديريت

 جانبه، همه و فراگير توسعه به رسيدن راه تنها گفت توانمی كلی تحليل يك در اظهارنظر اين به توجه با

 آموزش بدرستی بتوانيم آنكه براي حال. است پايه هايآموزش ساماندهی بويژه و آموزشی نظام تصحيح

 نو با صرفا هدف، اين تحقق جهت در اما هستيم، آموزشی روز به تكنولوژي محتاج كنيم، متحول را ايپايه

 بخش خود آموزشی نوين مظاهر و عناصر مديريت بلكه رفت، را راه تمامی تواننمی آموزش چهره كردن

 دانش سطح بردن باال آموزشی، اهداف در بازانديشی مالی، مديريت و كنترل آن در كه ماجراست از مهمی

 جمع كيف بدون مدرسه مفهوم در يكجا امروزه كه موضوعی داشت؛ خواهد اهميت... و مديران و معلمان

 .است

 : محوری آموز دانش

 هم مفهوم اين تعريف، يك در كه است نوين آموزشی هاينظام ايپايه مفاهيم از يكی نيز محوري آموز دانش

 كه نيازهايی همچنين و كودكان نيازهاي ديگر امروزه كه معنا اين به گنجدمی كيف بدون مدرسه بحث در

 رارق آموزش محور كرد، خواهند پيدا فردي زندگی و اجتماعی مناسبات با برخورد در آتی سالهاي در آنها

 . گيردمی

 كه ميزان همان به آموزشی نظام در كه چرا نيست، محوري معلم با جايی جابه محوري آموزدانش از منظور

 چندان نه سالهاي در محوري معلم. است مخرب هم محوري آموزدانش باشد، تواندمی مخرب محوري معلم

 آموزش معيار و محور را او دانش يزانم همچنين و آموزش نحوه در او سليقه و معلم خواست آموزشی، دور

 داد، بها كودكان به امكان حد تا و گريخت رويكرد اين از بايد كه كردند فكر ايعده آن، از پس. دادمی قرار

 نيازهاي به توجه و محوري منطق حدودي تا كه داشت پی در را خطر اين هم موضوع اين در افراط ولی
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 اين محوري آموزدانش در بنابراين كند، آن جايگزين را كودكانه هايهانهب و برود بين از آموزدانش واقعی

 اولويت در كه اوست نيازهاي از شناخت بلكه زند،می رقم را آموزش سرنوشت كه نيست كودكان خواست

 . گيردمی قرار

. است ظهحاف انباشت از فرار آموزشی نظام در محوري آموزدانش اصلی هايشاخصه و مهم مصاديق از يكی

 هايبررسی ملی توسعه و رشد در پرورش و آموزش نقش درباره: دارد اعتقاد رابطه اين در نظر صاحب يك

 و دانايی عصر در است آن از حاكی هابررسی اين نتايج كه گرفته انجام بعد به ۱۹۷۰ دهه از بويژه فراوانی

 اين اما يابد،می پرورش تربيت و تعليم منظا در كه آنهاست فكري ذخاير هاملت اصلی سرمايه كنونی، دانش

 ناگفته ست؟آثاري چنين داراي روشی و محتوا چه با و پرورش و آموزش كدام كه است مطرح مهم سئوال

 پرورش را جوگري و جست و ابتكار و علمی روحيه و ذهن و خالقيت كه پرورشی و آموزش نظام پيداست

 ولی دارند مغز پر ايحافظه كه دهد تحويل جامعه به لتحصيالنیا فارغ و كند تكيه حافظه روي تنها و ندهد

 و هاذهن پرورش با را ماندگیعقب زودتر چه هر بايد كه كشوري جوابگوي قطعا ندارند، خالقی و فعال مغز

 . بود نخواهد كند، جبران مغزها

 برخی. ندارند توافق آن روي نظرانصاحب كه ست چالشی حفظيات، روي توجه و محوري حافظه موضوع

 داشتن نگه براي اما عكس، به ديگر برخی و كنندمی تصور تحليل قدرت مقابل در سدي را حافظه پرورش

 واو كردن حفظ اشعار، برخوانی از نبايد بگوييم توانيممی محوري، آموز دانش اصل رعايت نيز و احتياط جانب

 چنين ذاتی شكلی به آموزاندانش برخی كه راچ بگيرد، خود به اجباري حالت... و سئواالت پاسخ واو به

 مسئله پسندد،می خود كه روشی هر با تا داد را فرصت اين آموز دانش به بايد. بينندنمی خود در را كششی

 هايحل راه بروز موجب بلكه ايم،كرده آسان او براي را آموزش تنها نه صورت اين در كه چرا كند حل را

 .ايمشده هم ديگري
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 شد تشكيل   درسی گروههاي.  شد اجرا و انتخاب نيز  باال روشهاي از تعدادياز طرح كيف در مدرسه بغير 

 نيمكت چينش و آموز دانش نشستن طرز يكبار مدت چند هر. گرديد نامگذاري دانشمندي نام به هرگروه و

 از ليستی. شد یم پرسش كالس تهويه و صدا و سر ، نور وضعيت از زنگ هر ابتداي و كرد می تغيير ها

 را وسايل از تعدادي عالقه به توجه با كدام هر و شد ارائه آنان به و گرديد تهيه آموزان دانش براي ها فعاليت

 .گرديد ارائه اداره مسئولين و همكاران و آموزان دانش تمام بازديد جهت نمايشگاهی در و ساختند

 یاردوي ، تشويقی ورزش ، تشويقی كارت از اعم مختلف روشهاي با آموزان دانش تحصيلی سال طول در

 صورت به هفته در آنان اولياي و آموزان دانش با گفتگو جهت ساعتی ابتكاري عمل يك در. شدند تشويق

 .گرفت قرار آنان استقبال مورد كه يافت اختصاص فردي

 ديگر به را خود توانايی و استعداد و كنند ابراز را خود توانستند می مدرسه در نوعی به آموزان دانش تمامی

 شامل تكاليف كه شد عرضه متنوع بصورت و آمده در يكنواختی حالتی از تكاليف.  كنند عرضه آموزان دانش

كه در مدرسه صورت می   بود درس مطالعه پيش و مصاحبه ، گزارش ، فعاليت ، تحقيقاتی پروژه انجام

 گرفت .

 :دو شواهدگرد آوری 

 هنگام گروهی و فردي فعاليت: از عبارتند طرح موفقيت كيفی شاخص نتخابیا هاي حل راه انجام از پس

 حداقل به ، منزل در برنامه داشتن   برنامه فوق و كالسی فعاليت به آموزان دانش عالقه ، تمرين و تدريس

 انجام شامل كه طرح موفقيت كمّی شاخص و...  و منزل و مدرسه در مرتب و منظم ها غيبت رسيدن

 .ساخت متعجّب را محقق و بود چشمگير بسيار دروس كليه از مستمر و منظم آزمونهاي
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 عادالنه بودن ارزیابی )اعتبار بخشی( 

عالقه مند و وقتی تعداد شركت كنندگان  مدانش آموزان ارزشيابی بعمل آورد زچندين بار به طور تصادفی ا

روز به روز افزايش می  شانرد كه تعداد را بررسی ميكرد مشاهده ميك به فعاليت هاي مدرسه اي و با نشاط

 اولياي يابد بطوري كه بعد از اجراي روش هاي متنوع و جذاب اين تعداد به صد در صد رسيده بود كه 

با نوشتن نامه يا بصورت  و .ندتقدير و تشكر كرد درباره اين موضوع چندين بار و ساير همكاران محترم 

 كردند و تشكر و قدر دانی می كردند.شفاهی احساس رضايت خود را اعالم می 

 باز ساخت یا بهسازی عمل  

و مراحل رشد تربيتی  دانش آموزاناين اقدام پژوهی باعث شد كه اطالعاتم را در مورد روانشناسی         -1

 آنها باال ببرم

از روش اد و الگو مدرسه پويا و شابتدا براي باال بردن آگاهی دانش آموزان در مورد آثار و اهميت         -2

تحقيق استفاده می كردم كه بعد متوجه شدم كه اين روش به علت يكنواخت بودن براي بچه ها جالب 

  نيست در نتيجه تصميم گرفتم براي اين كار از روش هاي جذاب و متنوع و ابتكاري استفاده كنم 

 كیف بر مدرسه و خانه نقش تاثیر 

 آموزشی راهبردي عنوان به يافته توسعه كشورهاي در كه تس مفاهيمی آن از يكی كيف بدون مدرسه

 بخشيده مضاعف شتابی را توسعه هاي چرخ چرخش اخير سالهاي طی كه كشورهايی نيز و اجراست درحال

 مدرسه تركيه، مانند كشوري اكنون كه آنجا تا اند كرده دنبال جديت با را آموزشی كالن سياست اين اند،

 .داند می راهنمايی و ابتدايی مقاطع در خود آموزشی استسي مهمترين را كيف بدون
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 : هستند مطرح توامان صورت به موضوع چند كيف بدون مدرسه مفهوم در

 - اجتماعی و آموزشی مسائل كارشناس - محمدي گل حسين: مدرسه و خانواده نهاد دو نقش تفكيك: الف

 ها نقش اين باشيم، نداشته توجه خانواده و درسهم متفاوت هاي نقش به دقيق ما اگر: گويد می رابطه اين در

 برابر در هم را خانواده و مدرسه آموز، دانش خود براي مشكالت ايجاد بر عالوه و كرده پيدا تداخل هم در

 به را آموزشی تكنولوژي رفتن باال اگرچه كيف بدون مدرسه. كرد خواهد مواجه مشكل با نقش ايفاي شكل

 آنها اتفاقا كه نهفته موضوع اين در هم ديگري معانی اما دهد، می قرار ما روي پيش پارامتر مهمترين عنوان

 به هم او والدين و آورد نمی خانه به را مشقش دفتر آموز دانش گويد می ما به كيف بدون مدرسه. مهمترند

 رفتن درسهم به با ما كشور در والدين االن واقع در شوند، نمی مجدد اجباري آموزش پروسه وارد ناچار

 را آموز دانش نقش از بخشی نيز و معلم نقش از بخشی و خوانند می درس آنها پاي به پا مجددا فرزندانشان

 بوديم مجبور ما كه گذشته سالهاي آيد می يادم. گيرند می عهده بر همزمان مادري و پدري نقش با همراه

 در را هايشان كيف آموزان دانش يافته توسعه كشورهاي در كه گفتند می بنويسيم، مشق ها بچه جاي به

 نمی فكر مشق و درس به وجه هيچ به هستند خانه وقتی و گردند برمی خانه به و گذارند می جا مدرسه

 تكنولوژي گسترش ميزان نقش، تفكيك اين بر عالوه كه است مطرح كيف بدون مدرسه اساسا حاال اما كنند،

 .دهد می نشان هم را آموزشی

 موضوع دو به كه است كيف بدون مدرسه مفهوم هاي سويه از ديگر يكی پيشرو مدرسه: روپيش مدرسه: ب

: گويد می باره اين در محمدي گل. است تفكيك قابل آموز دانش نيازهاي محوريت و آموزشی تكنولوژي

 اين اقعيتو اما افتند، می رايانه از استفاده ياد به همه ناخودآگاه زنيم می حرف آموزشی تكنولوژي از وقتی

 تدريس، شيوه كه دارد گوناگونی ابعاد مسئله اين بلكه نيست، معنا اين به صرفا آموزشی تكنولوژي كه است

 موثري و مثبت هاي قدم اخير سالهاي طی من اعتقاد به. گيرد می بر در را... و آموزشی مواد و متون طراحی
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 آزمايشگاه عنوان تحت زيادي هاي رايانه نیيع شده برداشته مدارس به آموزشی تكنولوژي ورود زمينه در

 بين ذره زير پيش از بيش معلمان كرده، تغيير آموزشی متون ظاهري چهره شده، ها مدرسه وارد رايانه

 مورد در كنم می فكر اما ،...و شوند مجهز آموزش نوين هاي روش به تا مجبورند جهت همين به و هستند

 . هستيم رو روبه جدي مشكالت با هنوز آنها مديريت و ناتامكا با صحيح رفتار امكانات، توزيع

 جانبه، همه و فراگير توسعه به رسيدن راه تنها: گفت توان می كلی تحليل يك در اظهارنظر اين به توجه با

 پايه آموزش بدرستی بتوانيم آنكه براي حال. است پايه هاي آموزش ساماندهی بويژه و آموزشی نظام تصحيح

 كردن نو با صرفا هدف، اين تحقق جهت در اما هستيم، آموزشی روز به تكنولوژي محتاج كنيم، متحول را اي

 از مهمی بخش خود آموزشی نوين مظاهر و عناصر مديريت بلكه رفت، را راه تمامی توان نمی آموزش چهره

 و معلمان انشد سطح بردن باال آموزشی، اهداف در بازانديشی مالی، مديريت و كنترل آن در كه ماجراست

 . است جمع كيف بدون مدرسه مفهوم در يكجا امروزه كه موضوعی داشت؛ خواهد اهميت... و مديران

. است حافظه انباشت از فرار آموزشی نظام در محوري آموز دانش اصلی هاي شاخصه و مهم مصاديق از يكی

 و آموزش نقش درباره: دارد اعتقاد هرابط اين در - اجتماعی رفاه و سالمت امور دفتر معاون - قاسميان سعيد

 اين نتايج كه گرفته انجام بعد به 1970 دهه از بويژه فراوانی هاي بررسی ملی توسعه و رشد در پرورش

 كه آنهاست فكري ذخاير ها ملت اصلی سرمايه كنونی، دانش و دانايی عصر در است آن از حاكی ها بررسی

 چه با و پرورش و آموزش كدام كه است مطرح مهم سئوال اين اما يابد، می پرورش تربيت و تعليم نظام در

 و ذهن و خالقيت كه پرورشی و آموزش نظام پيداست ناگفته ست؟ آثاري چنين داراي روشی و محتوا

 به التحصيالنی فارغ و كند تكيه حافظه روي تنها و ندهد پرورش را جوگري و جست و ابتكار و علمی روحيه

 كه كشوري جوابگوي قطعا ندارند، خالقی و فعال مغز ولی دارند مغز پر اي حافظه كه دهد تحويل جامعه

 . بود نخواهد كند، جبران ها مغز و ها ذهن پرورش با را ماندگی عقب زودتر چه هر بايد
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 برخی. ندارند توافق آن روي نظران صاحب كه ست چالشی حفظيات، روي توجه و محوري حافظه موضوع

 داشتن نگه براي اما عكس، به ديگر برخی و كنند می تصور تحليل قدرت مقابل در ديس را حافظه پرورش

 كردن حفظ اشعار، برخوانی از نبايد بگوييم توانيم می محوري، آموز دانش اصل رعايت نيز و احتياط جانب

 چنين ذاتی شكلی به آموزان دانش برخی كه چرا بگيرد، خود به اجباري حالت... و سئواالت پاسخ واو به واو

 مسئله پسندد، می خود كه روشی هر با تا داد را فرصت اين آموز دانش به بايد. بينند نمی خود در را كششی

 هاي حل راه بروز موجب بلكه ايم، كرده آسان او براي را آموزش تنها نه صورت اين در كه چرا كند حل را

 .ايم شده هم ديگري

 نتیجه گیری

 در مثال عنوان به. دارد اهميت سيستماتيك نظام به توجه فضا، ظاهر به داختنپر از پيش آموزشی فضاي در

 حضوري توانند نمی يك هيچ و كنند می پيدا معنا هم با ارتباط در آموزش با درگير عناصر همه فضا، نظريه

 موضوع. دارد اهميت كه است كار كلی برآيند اين واقع در كنند، تحميل را خود اراده و باشند داشته مستقل

 و بخوانند درس آموزان دانش كه بخواهيم اگر ما يعنی دهد، می شكل را ما رفتار فضا كه است اين بعدي

 به خود كه كنيم طراحی شكلی به را فضا بايد كنيم نصيحت را آنها اينكه از بيش باشند، داشته قوي تحليلی

 فضاي از نوعی هم را كيف بدون سهمدر مفهوم توانيم می بنابراين.باشد خواندن درس آن برآيند خود

 دهد می هم دست به دست چيز همه بلكه زند، نمی را اول حرف چيزي هيچ آن در كه كنيم تلقی آموزشی

 در و... خالقه قدرت پرورش نهاد، دو اين سازنده ارتباط مدرسه، و خانواده نهاد دو نقش تفكيك آن برآيند تا

 كنند؛ می بازي جامعه در انكاري غيرقابل نقش باشند، چه هر ها سهمدر. باشد كشور آبادانی و توسعه نهايت

 ميهمان را تاري و تيره آينده دقتی بی كمی با و زند می رقم را تر روشن فردايی دقت، كمی با كه نقشی

 اهالی كه است سترگی كار مدارس در آموزان دانش فعاليت و آموزش براي ريزي برنامه. ساخت خواهد كشور
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 آغاز از كودكان به دادن بها. هستيم آن از بخشی شاهد امروز كه دقتی كند؛ می مجبور بيشتر دقت به را فن

 داده خوبی بهاي اگر شد؛ خواهد مان همه نصيب بيكرانش سود كه ست گذاري سرمايه نوعی سالگی 7
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