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 چکیده :

 این تواندمی که عواملی.شوندمی محسوب کشوری هر پرورش و آموزش نظام رکن ترینمهم آموزاندانش

 شودمی وختهآم محیط در که است رفتاری هایمهارت سازد، آماده کیفی و بهینه رشد برای را ملی سرمایه

 خیل از کمیتی کنندهتامین فقط نه و اندجامعه کیفی نیروی کنندهتامین مدارس. علمی محفوظات فقط نه

 رشد برای ینهزم ایجاد و شناسایی پس. شوندمی جامعه روانه کرده تحصیل عنوانبه که انسانی نیروی عظیم

 فرهنگی یا علمی هایفعالیت کلیه در تربیت و تعلیم اندرکاران دست دغدغه اولین بشری، ممتاز خصایل

 . کنند سنگین وظیفه این ایفای وقف را خود وجود تمام با باید که است

 جسمانی، بعد در آموزدانش یک وجودی ابعاد همه تکامل و رشد باعث کالس  درعدم وجود تکالیف سنگین 

 و غفلت مورد یا و شود صدمه دچار ابعاد این از بعد یک چنانچه. شودمی معنوی و اخالقی عاطفی، شناختی،
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 مسئولین وظیفه این. یافت نخواهد دست کامل هایشایستگی و هاتوانایی به آموزدانش گیرد، قرار فراموشی

 . شود تامین او نیازهای تمام تا آورند فراهم را شرایطی که است تربیت و تعلیم

 محبت ،خوب تغدیه که است مهم اندازه همان به دانش آموز برایعدم وجود تکالیف سنگین  و آرامش 

 نرخ. کندمی مینتا را او جسمانی و فیزیکی و روانی و روحی سالمت زیرا دارد، اهمیت او از حفاظت و کردن

و  بخش فرح فضای توسعه میزانو . است پایین بسیار ما مدارس در آرامش به علن وجود تکالیف شب زیاد 

 . است گرفته قرار مهریبی مورد هاآموزشگاه در می توجه به مسائل کیفی به جای ک

ف جم کیحبر همین اساس بنده به عنوان آموزگار ششم ابتدایی تصمیم گرفتم در پژوهشی با کم کردن 

 دانش آموزان از عوارض ساختار جسمانی و فیزیکی آنها جلوگیری کنم .

 

 

 مقدمه

 امروزی، مدرن زندگی هایپیچیدگی نسبت به و شده تحول دچار جوامع، تکامل فرایند در آموزشی نظام

 نوین تحوالت از نشانی روزگاری اگر. کندمی دنبال و پذیرفته بیشتر هماهنگی برای را ایتازه هایبرنامه

 آن با چیز همه اکنون شد،نمی مشاهده مدارس در تحوالت این به رسیدن برای الزم ابزارهای و آموزشی

 بزرگ شهرهای مدارس در حداقل تازه، هایشیوه از استفاده سمت به آوردن روی. است کرده فرق روزها

 قرار توجه مورد گذشته از ترجدی آرام آرام و کرده باز مدارس به را خود راه که است مشاهده قابل امری
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 تفکیک به که است مطرح یافته توسعه جوامع در «کیف بدون مدرسه» همچون هاییتئوری امروزه. گیردمی

 را خود تکالیف و برندنمی کیف خود با آموزاندانش آموزش، شیوه این در. دارد تاکید خانواده و مدرسه شنق

 . گردانندنمی بر خانه به

 حال در شیآموز راهبردی عنوان به یافته توسعه کشورهای در که است مفاهیمی از یکی کیف بدون مدرسه

 این اند،بخشیده مضاعف دانش توسعه هایچرخ شچرخ اخیر سالهای طی که کشورهایی نیز و اجراست

 کیف بدون همدرس ترکیه مانند کشوری اکنون که آنجا تا کنندمی دنبال جدیت با را آموزشی کالن سیاست

 زشآمو ویژه به آموزش نقش کشور توسعه و رشد در. است کرده خود آموزشی سیاست این ضمیمه را

 آگاه و دلسوز معلمان و مسوالن مزبور امر برای و شود گرفته جدی بایستمی و باشدمی مهم بسیار ابتدایی

 و کرد طراحی مدارس این برای زیبا آموزشی فضای باید راستا این در. شوند تربیت تخصصی صورت به

 . سپرد باتجربه و آگاه افراد به را آنها مدیریت

 کیف بدون رسهمد و دهند آموزش خود نفرزندا به تحصیلی جدید روشهای با منزل در توانندنمی اولیا اکثر

 تمرین و یرییادگ به خود معلم و مربی نظارت با مدرسه در آموزدانش که است آورده پدید را امکان این

 اجباری کار این یبرا ولی کنند تمرین خود آموزدانش با منزل در توانندمی هاخانواده البته. بپردازد دروس

 . ندارد وجود
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 : مساله بیان

 و آموزپرورش شدان روح که باشد قرار چنانچه.  سازد می برقرار و تنظیم را کالس جو و فضا و آهنگ معلم

 ناچیزی ،شانس باشد ناتوان و افسرده معلم روح چنانچه حال. گردد آغاز معلم روح از روند این باید یابد رشد

 در روز هر را ودخ توانمند حضور که نیامعلم. داشت خواهد وجود آموزان دانش روح از مراقبت و تقویت برای

 پا جهت و دنیستن هماهنگ آموزان دانش با فکر انتقال لحاظ از ،آنان نمایند ارائه توانند نمی کالس

 دریافت و درک رد نقص گونه هر به توجه با باید معلم هر.ندارند آمادگی آموزان دانش نیازهای به سخگویی

 به را جدید ایروشه کشف توانایی خود در تا کند تالشی و نماید توجه خود در نقصی بعنوان نه آموز دانش

 کشف در ناییتوا.کند انتخاب را  ممکن روش بهترین تا باشد داشته را امکان این باید معلم.آورد وجود

ش آموزان در تربیت دان را روشها سایر کردن رد و روش یک به کورکورانه وابستگی جدید،عدم روشهای

 تحمل موزآ دانش که دشواریهایی همه به که بود خواهد روشی روش بهترین بنابراین دهد قرار ،مدنظر

 با که دقادرن زیادی حد تامعلمان . است هنر یک بلکه نیست روش یک آن گفت باید حقیقت در دهد،که

 بخوانند باید هچ که شوند آگاه آموزان اگردانش.نمایند ایجادرغبت اندانش آموز در خود هنرمندی و تدابیر

 دارد؟مورد نهاآ برای دور آینده و نزدیک آینده در منفعتی چه میخوانند که درسی بخوانند؟این باید ؟چرا

 روشن شان برای شود؟اهداف می واقع استفاده مورد کجاست؟وچگونه جامعه در درس این کاربرد

 می دلپذیر و جالب او رایب درس و ید نما می پیدا رغبت آموز دانش که است اطالعات این باکسب.میگردد

 درس آن سانیان ارزش به دانش آموز اگر و است برخوردار ای ویژه اهمیت از درسها میان در هردرسی.شود

 .شود می دارتر معنی برایش درس گرددآن آگاه
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 نشان سوابق و است انجام حال در دنیا کشورهای از بسیاری در کیف بدون مدرسه طرح حاضر حال در

 از آلمان ثالم عنوان به. اندبوده مندبهره شیوه این از علمی مباحث در پیشرفته کشورهای یتمام دهدمی

 خالق و مستعد آموزاندانش پرورش زمینه در است توانسته طرح این اجرای با که است کشورهایی جمله

 . کند عمل موفق

 قشن آنها از بسیاری که است شده تغییراتی دستخوش کشور آموزشی هایشیوه که است مدتی اینک 

 از گیریرهبه با تا هستند تالش در کشور آموزشی نظام مسوولین. دارد آموزاندانش یادگیری در زیادی

 سطح رتقایا و زمانی شرایط براساس بتواند آموزدانش که برسند آموزش از ایمرحله به روز علوم آخرین

 هایفعالیت لیهک طرح، این در. است «کیف بدون رسهمد» روشها این از یکی. بپردازد یادگیری به علوم کمی

 پرورش و آموزش سازمان سیاستهای اساس بر دبستانی پیش و ابتدایی مقطع آموزاندانش مختص آموزشی

 طرح این در. کندنمی حمل تحصیل محل به خود با التحریری لوازم یا کتاب آموز،دانش ولی گیردمی صورت

 درسهم محل در تنها آموزدانش درسی تکلیف و تمرین تدریس، که است هشد تعریف ایگونه به سیاست

 . شودنمی درسی مسائل درگیر چندان منزل در آموزدانش و پذیردمی صورت

 در و باشدمی پرورش و آموزش وزارت بررسی و نظارت تحت کامل طور به مدرسه در کیف طرح ما کشور در

 از بسیاری مه آینده تحصیلی سال در و شده اجرا زیادی حد تا رحط این. اجراست حال در مدارس از برخی

 کلیه آموزان،دانش شد خواهد باعث کیف بدون طرح. پیوست خواهند طرح این فعاالن جمع به دیگر مدارس

 . دهند انجام آموزشی محیط در مجرب معلمان و مربیان نظارت تحت را خود تحصیلی امور
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 سوی از ان،کودک در آن تاثیر و ارزش به توجه با اما نبود مردم توجه دمور چندان طرح این ابتدا در

 سال شروع برای آموزاندانش نام ثبت پیش، مدتها از که نحوی به گرفت قرار استقبال مورد نیز هاخانواده

 دیگر با مدارس این در تحصیل به مشغول آموزاندانش کارنامه و مدارک. شودمی رزرو آتیه تحصیلی

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

 . دارند قرار باالتری سطح در نیز اجتماعی رشد نظر از و تحقیقاتی هایپروژه

 توصیف وضعیت موجود

موزش و پرورش آدر  هسال است ک ........ مدت منهستم.  .......شهرستان ...........آموزشگاه  ........... ...... باینجان

فرهنگی  سطح علمی و دانش آموز وجود دارد که از لحاظنفر  ............  ماکالس در در حال خدمت می باشم. 

 سال یابتدا رددر سال تحصیلی اخیر و امکانات خوبی در دسترس ایشان است. در سطح باالیی قرار دارند. 

 مسئله این. ندندار  تکالیف منزل  انجام برای کافی نشاط و رغبت کالس وزانآم دانش که بردم پی تحصیلی

 ، احبهمص ، مشاهد طریق از مسئله این شدن مشخص جهت در که حدی تا نمود مشغول خود به راام فکر

 و داشتند منزل رد فرزندانشان انگیزگی بی به اذعان آموزان دانش اولیای که نمودم اقدام مطالعه و آزمون

 در. اشتندد شکایت آموزان دانش حوصلگی بی و رغبتی بی از و دیگر عوامل اجرایی انمعلمدیگر  مچنینه

 دانش باید خواهم یم نشاط با و شاداب ، پویا  کالسی   اگر که میدریافت میداشت زمینه این در که مطالعاتی

و در . میماین حرکت محوری وزآم دانش به محور معلم حالت از و درآیند فعال به منفعل حالت از آموزان

 وتکالیف  ا همهم که دانش آموزان بتوانند بخشی ییرابطه با تکالیف سنگین دانش آموزان چاره ای بیندیش

 انجام دهند.  افعالیت های خود را زیر نظر م
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 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 کیف آنهاجلوگیری از مشکالت قامتی و ساختاری دانش آموزان با کم کردن حجم 

 اهداف جزئی :

 بررسی علل برخی از مشکالت فیزیکی و جسمانی دانش آموزان

 بکارگیری روش کاهش حجم کیف مدرسه آنها برای حل مشکل 

 مقایسه با وضع مطلوب :

درسه مکیف  در مقایسه با وضع مطلوب بایستی دانش آموزان مشکالت قامتی و جسمانی آنها با کاهش حجم

 آنها کاهش یابد .

 جمع آوری اطالعات

 :شد آوری جمع اطالعات مذکور راه چهار از

 (مشاهده) تفریح زنگ در و تمرین ، ، بازرسی از کالس  تدریس هنگام کالس در بی حوصلگی

 (انمعلمدیگر  مصاحبه با ) منزل در تکالیف و تمارین حل به نسبت عالقگی بی

 (انمعلم و مصاحبه با مشاهده) سال اوایل در مکرر غیرموجه غیبت

 (انمعلممصاحبه با ) خارجی محرک کوچکترین با( پرتی حواس) حواس تمرکز عدم
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 (اولیاء 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 کننده خسته تکالیف درسی 

 .بود مذکور موارد مؤیّد همگی گرفت قرار بررسی مورد مطالعه و زمونآ در که مواردی

 تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 . دبخشی مفهوم آن چارچوب در نشاط هایشاخص به و کرد نظر تجدید کالس کار کیفیت در باید( ۱

 است مهمـی اربسیـ عـامل علمم. شود شروع مدرسه از باید شود حاصل جامعه در پیشرفتی است قرار اگر( ۲

 مبدل رزشیا جایگاه یک به را کالس تواندمی معلم. دهد قرار تأثیرتحت را کثیری جمعیت تواندمی کـه

 و سازد آموزانشدان بالندگی و رشد جایگاه را مدرسه نشاط و شادی ایجاد با مختلف راهکارهای با و ساخته

 . کند هدیه غرور و توانایی سربلندی، اعتماد، احساس آنها به

 از طریق حل تکالیف در کالس کالس فیزیکی فضای سازینشاط با( ۳

 عالقـه و تمـایـل آنهـاست در شادابـی و زندگی سر و زیبایی هاینشانه که هاییمحرک به جوان نسل

 و نشاط دایجا لذا. شودمی شروع کالس از ابتدا محیط در شادابی و نشاط تامین. دهندمی نشـان بیشتـری

 . است توجه شایان کالس در شادابی

 . شودمی آموزاندانش در یادگیری و کارایی افزایش موجب ، کالس فیزیکی فضای سازینشاط با
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  مدرسه ارکان بین مطلوب انسانی روابط ایجاد( ۴

 و ورغر و کار به آنان عالقه و رغبت و میل افزایش و انمعلم روحیه تقویت موجب کار مطلوب شرایط

 ( ۱۹۸۹ وایلز) شد خواهد مدرسه در افتخارشان

 کار بهتر یزمان هرکس. کنندنمی کاری حقیقت در برندنمی لذت خود کار از که یمعلم و آموزدانش ،معلم

 . کندمی لذت احساس آن از که کندمی

 تدریس فعال هایروش از استفاده( ۵

 و کالس در آموزاندانش مشارکت. دارند شادتری هایسکال کنند،می استفاده فعال هایروش از که انیمعلم

 . کندمی تقویت را نشاط و شادابی ساخته، رها حالیبی و کسالت از را آنها آموختن

   هب... و جوانمردی امید، عشق، ایمان، همچون، انسانی هایارزش آموزش پرورش و آموزش کار( ۶

 .است آموزاندانش

 . است همراه... و هانمایش ها،فیلم ها،کتاب از استفاده با جذابیت و سادگی با انسانی هایارزش آموزش( ۷

    دانش آموزان  با دوستانه رابطه ایجاد( ۸

  مناسب الگوهای معرفی( ۹

 شادی و لذت احساس نتیجه در و نفس به اعتماد و عزت حس ایجاد برای گذاریارزش و کردن تشویق( ۱۰

 فعالیت از



 ت .فایل برای مشاهده اسن یا

این گزارش تخصصی  قابل ویرایش و برای خرید فایل ورد 

 هزار تومان به سایت مراجعه کنید .با قیمت فقط دو 

12 

 

 آموزاندانش به مناسب اجتماعی طرواب آموزش( ۱۱

 مختلف سنین در آفرینشادی عوامل و هامالک و معیارها به توجه( ۱۲

 کارهای رد موفقیت ابراز نیز و همساالن گروه و خانواده اعضای طرف از پذیرش یدانش آموز دوران در

 . است آفرینشادی تحصیلی امور و شخصی

 ورزشی و هنری کارهای در موفقیت تحصیل، و کار در پیشرفت شغلی، تصدی برای الزم هایمهارت کسب 

 . آوردمی وجودبه را مسرت و وجد احساس

 :پیشنهادی های حل راه

 اجرای طرح کالس بدون کیف

 انمعلمتوسط  (مدار -فراگیر) مشارکتی تدریس روش

 انمعلمتوسط  درسی گروههای تشکیل

 زانآمو دانش همه برای ابرازی خود روش از استفاده

 کالس فیزیکی شرایط تغییر

 مختلف روشهای با آموزان دانش تشویق

 برنامه فوق و پژوهشی -درسی بخش دو در نمایشگاه ایجاد

 آنان اولیای و آموزان دانش با مالقات و گفتگو ساعات تعیین
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 آموزشی تکنولوژی ، آموزشی کمک وسایل از استفاده

 درسی تکالیف کم کردن

 کالس در حضور جهت دیگر های پایه همکاران از دعوت

 سال طول در مختلف روش به امتحان گرفتن

 آموزشی محرک عنوان به تعاون و جویی سبقت از استفاده

 آموزان دانش در نفس به اعتماد ایجاد

 :انتخابی حل راه اجرای

 ابتدایی عمقط آموزاندانش یژه و شودمی نامیده نیز «مدرسه از بعد مدرسه» عنوان با مدرسه در کیف طرح

 انجام درسهم در شان معلم نظر زیر را شان تکالیف مدرسه، تعطیلی از پس آموزاندانش طرح این در. است

 و اندیشی هم آموزان،دانش علمی توان ارتقای آموزشی، کیفیت بهبود. روندمی خانه به آن از بعد و دهندمی

 .گرددمی  اعالم طرح این محاسن از یآموزش دوگانگی رفع و آموزشی مشکالت و مسایل حل در همدلی

تکالیف  موزانآاولین راهکاری را که به اجرا دراوردم طرح کیف در مدرسه بود که دیگر نیاز نبود دانش 

 ند.ی دادمسنگینی در منزل انجام دهند و آنها دروس و تکالیف خود را زیر نظر من در مدرسه انجام 

 

  مدرسه  در کیف مزایای و اهداف

  آموزشی کیفیت ودبهب -1
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  آموزاندانش علمی توان ارتقای -2

  آموزشی دوگانگی رفع و آموزشی مشکالت و مسایل حل در همدلی و اندیشی هم -3

  جسمانی مشکالت هرگونه رفع و کیف سبکی -4

  اکتشافی روش و مغزی بارش رشد روش به آموزاندانش فکری رشد رسیدن -5

  اینترنتی پایگاه و کامپیوتر سایت از برخورداری -6

  کاغذی کتاب شمار کاهش هدف با درسی کتب الکترونیکی اجرای -7

  پیشرفته آموزش سیستم از برخورداری -8

  دبیر نظارت با تکالیف رسیدگی -9

  هاکالس کنترل و مدرنیته سیستم از مندیبهره -10

  ابتدایی آموزش اهمیت

 شوند گرفته جدی باید هاآموزش این است، مهم اندازه چه تا ابتدایی آموزش بفهمیم باید کشور توسعه برای

 به را آنها دیریتم و کرد طراحی مدارس این برای زیبایی فضاهای باید شود، تربیت ویژه معلمان آنها برای و

 فرد، لیتحصی سرنوشت رد تنها نه را  ابتدایی مقاطع یا پایه مدارس جایگاه. سپرد باتجربه و بصیر آگاه، افراد

 توجه با توانمی را آن اهمیت میزان. دهدمی نشان جامعه یک ماندگی عقب یا یافتگی توسعه کلیت در بلکه

 .ساخت هویدا آموزشی فضای و محوری آموز دانش کیف، بدون مدرسه همچون مفاهیمی به
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 : کیف بدون مدرسه مفهوم

 نداشته توجه ادهخانو و مدرسه متفاوت هاینقش هب دقیق ما اگر: مدرسه و خانواده نهاد دو نقش تفکیک: الف

 خانواده و مدرسه آموز،دانش خود برای مشکالت ایجاد بر عالوه و کرده پیدا تداخل هم در هانقش این باشیم،

 تکنولوژی فتنر باال اگرچه کیف بدون مدرسه. کرد خواهد مواجه مشکل با نقش ایفای شکل برابر در هم را

 نهفته موضوع ینا در هم دیگری معانی اما دهد،می قرار ما روی پیش پارامتر مهمترین نعنوا به را آموزشی

 و آوردنمی خانه به را مشقش دفتر آموزدانش گویدمی ما به کیف بدون مدرسه. مهمترند آنها اتفاقا که

 مدرسه به با ما رشوک در والدین واقع در. شوندنمی مجدد اجباری آموزش پروسه وارد ناچار به هم او والدین

 نقش زا بخشی نیز و معلم نقش از بخشی و خوانندمی درس آنها پای به پا مجددا فرزندانشان رفتن

 . گیرندمی عهده بر همزمان مادری و پدری نقش با همراه را آموزدانش

 وضوعم دو به که است کیف بدون مدرسه مفهوم هایسویه از دیگر یکی پیشرو مدرسه: پیشرو مدرسه: ب

 حرف آموزشی تکنولوژی از وقتی. است تفکیک قابل آموز دانش نیازهای محوریت و آموزشی تکنولوژی

 به صرفا آموزشی تکنولوژی که است این واقعیت اما افتند،می رایانه از استفاده یاد به همه ناخودآگاه زنیممی

 را... و آموزشی مواد و متون طراحی یس،تدر شیوه که دارد گوناگونی ابعاد مسئله این بلکه نیست، معنا این

 به آموزشی تکنولوژی ورود زمینه در موثری و مثبت هایقدم اخیر سالهای طی من اعتقاد به. گیردمی بر در

 ظاهری چهره شده، ها مدرسه وارد رایانه آزمایشگاه عنوان تحت زیادی هایرایانه یعنی شده برداشته مدارس

 به تا مجبورند جهت همین به و هستند بین ذره زیر پیش از بیش علمانم کرده، تغییر آموزشی متون
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 و امکانات با صحیح رفتار امکانات، توزیع مورد در کنممی فکر اما ،...و شوند مجهز آموزش نوین هایروش

 .هستیم رو روبه جدی مشکالت با هنوز آنها مدیریت

 جانبه، همه و فراگیر توسعه به رسیدن راه تنها تگف توانمی کلی تحلیل یک در اظهارنظر این به توجه با

 آموزش یبدرست بتوانیم آنکه برای حال. است پایه هایآموزش ساماندهی بویژه و آموزشی نظام تصحیح

 نو با صرفا ،هدف این تحقق جهت در اما هستیم، آموزشی روز به تکنولوژی محتاج کنیم، متحول را ایپایه

 بخش ودخ آموزشی نوین مظاهر و عناصر مدیریت بلکه رفت، را راه تمامی تواننمی آموزش چهره کردن

 دانش سطح نبرد باال آموزشی، اهداف در بازاندیشی مالی، مدیریت و کنترل آن در که ماجراست از مهمی

 جمع یفک بدون مدرسه مفهوم در یکجا امروزه که موضوعی داشت؛ خواهد اهمیت... و مدیران و معلمان

 .است

 : محوری موزآ دانش

 هم مفهوم ینا تعریف، یک در که است نوین آموزشی هاینظام ایپایه مفاهیم از یکی نیز محوری آموز دانش

 که یازهایین همچنین و کودکان نیازهای دیگر امروزه که معنا این به گنجدمی کیف بدون مدرسه بحث در

 قرار آموزش رمحو کرد، خواهند پیدا فردی زندگی و اجتماعی مناسبات با برخورد در آتی سالهای در آنها

 . گیردمی

 که میزان همان به آموزشی نظام در که چرا نیست، محوری معلم با جایی جابه محوری آموزدانش از منظور

 چندان نه سالهای در محوری معلم. است مخرب هم محوری آموزدانش باشد، تواندمی مخرب محوری معلم

 آموزش معیار و محور را او دانش میزان همچنین و آموزش نحوه در او سلیقه و معلم خواست آموزشی، دور
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 داد، بها کودکان به امکان حد تا و گریخت رویکرد این از باید که کردند فکر ایعده آن، از پس. دادمی قرار

 هاینیاز به توجه و محوری منطق حدودی تا که داشت پی در را خطر این هم موضوع این در افراط ولی

 این محوری آموزدانش در بنابراین کند، آن جایگزین را کودکانه هایبهانه و برود بین از آموزدانش واقعی

 اولویت در که اوست نیازهای از شناخت بلکه زند،می رقم را آموزش سرنوشت که نیست کودکان خواست

 . گیردمی قرار

. است فظهحا انباشت از فرار آموزشی نظام در یمحور آموزدانش اصلی هایشاخصه و مهم مصادیق از یکی

 هایبررسی ملی توسعه و رشد در پرورش و آموزش نقش درباره: دارد اعتقاد رابطه این در نظر صاحب یک

 و دانایی عصر رد است آن از حاکی هابررسی این نتایج که گرفته انجام بعد به ۱۹۷۰ دهه از بویژه فراوانی

 این اما یابد،می پرورش تربیت و تعلیم نظام در که آنهاست فکری ذخایر هاملت اصلی سرمایه کنونی، دانش

 ناگفته ست؟آثاری چنین دارای روشی و محتوا چه با و پرورش و آموزش کدام که است مطرح مهم سئوال

 پرورش را جوگری و جست و ابتکار و علمی روحیه و ذهن و خالقیت که پرورشی و آموزش نظام پیداست

 ولی دارند مغز پر ایحافظه که دهد تحویل جامعه به التحصیالنی فارغ و کند تکیه حافظه روی تنها و ندهد

 و هاذهن رورشپ با را ماندگیعقب زودتر چه هر باید که کشوری جوابگوی قطعا ندارند، خالقی و فعال مغز

 . بود نخواهد کند، جبران مغزها

 برخی. ندارند توافق آن روی نظرانصاحب که ست چالشی حفظیات، روی توجه و محوری حافظه موضوع

 داشتن نگه برای اما عکس، به دیگر برخی و کنندمی تصور تحلیل قدرت مقابل در سدی را حافظه پرورش

 واو کردن حفظ اشعار، برخوانی از نباید بگوییم توانیممی محوری، آموز دانش اصل رعایت نیز و احتیاط جانب
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 چنین ذاتی شکلی به آموزاندانش برخی که چرا بگیرد، خود به اجباری حالت... و تسئواال پاسخ واو به

 مسئله پسندد،می خود که روشی هر با تا داد را فرصت این آموز دانش به باید. بینندنمی خود در را کششی

 هایحل راه بروز موجب بلکه ایم،کرده آسان او برای را آموزش تنها نه صورت این در که چرا کند حل را

 .ایمشده هم دیگری

 شد تشکیل   سیدر گروههای.  شد اجرا و انتخاب نیز  باال روشهای از تعدادیبغیر از طرح کیف در مدرسه 

 نیمکت ینشچ و آموز دانش نشستن طرز یکبار مدت چند هر. گردید نامگذاری دانشمندی نام به هرگروه و

 از یستیل. شد می پرسش کالس تهویه و صدا و سر ، نور وضعیت از زنگ هر ابتدای و کرد می تغییر ها

 را وسایل از تعدادی قهعال به توجه با کدام هر و شد ارائه آنان به و گردید تهیه آموزان دانش برای ها فعالیت

 .گردید ارائه اداره مسئولین و همکاران و آموزان دانش تمام بازدید جهت نمایشگاهی در و ساختند

 یردویا ، تشویقی ورزش ، تشویقی کارت از اعم مختلف روشهای با آموزان دانش یلیتحص سال طول در

 صورت به ههفت در آنان اولیای و آموزان دانش با گفتگو جهت ساعتی ابتکاری عمل یک در. شدند تشویق

 .گرفت قرار آنان استقبال مورد که یافت اختصاص فردی

 دیگر به را خود اییتوان و استعداد و کنند ابراز را خود ستندتوان می مدرسه در نوعی به آموزان دانش تمامی

 شامل تکالیف که شد عرضه متنوع بصورت و آمده در یکنواختی حالتی از تکالیف.  کنند عرضه آموزان دانش

صورت می  که در مدرسه  بود درس مطالعه پیش و مصاحبه ، گزارش ، فعالیت ، تحقیقاتی پروژه انجام

 گرفت .
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 بعد از اجرا )نقاط قوت (ارزیابی 

 هنگام هیگرو و فردی فعالیت: از عبارتند طرح موفقیت کیفی شاخص انتخابی های حل راه انجام از پس

 حداقل به ، نزلم در برنامه داشتن   برنامه فوق و کالسی فعالیت به آموزان دانش عالقه ، تمرین و تدریس

 جامان شامل که طرح موفقیت کمّی شاخص و.. . و منزل و مدرسه در مرتب و منظم ها غیبت رسیدن

 .ساخت متعجّب را محقق و بود چشمگیر بسیار دروس کلیه از مستمر و منظم آزمونهای

 عادالنه بودن ارزیابی )اعتبار بخشی( 

 القه مندعدگان و وقتی تعداد شرکت کنن مدانش آموزان ارزشیابی بعمل آورد زچندین بار به طور تصادفی ا

ایش می وز افزرروز به  شانرا بررسی میکرد مشاهده میکرد که تعداد  های مدرسه ای و با نشاطبه فعالیت 

 یای اوله کیابد بطوری که بعد از اجرای روش های متنوع و جذاب این تعداد به صد در صد رسیده بود 

رت امه یا بصونبا نوشتن  و .ندتقدیر و تشکر کرد درباره این موضوع چندین بار و سایر همکاران محترم 

 شفاهی احساس رضایت خود را اعالم می کردند و تشکر و قدر دانی می کردند.

 نقاط ضعف :

 همکاری نکردن برخی اولیا دانش آموزان 

 باز ساخت یا بهسازی عمل  

و مراحل رشد تربیتی آنها  دانش آموزانباعث شد که اطالعاتم را در مورد روانشناسی  پژوهشاین         -1

 ببرم باال
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روش  ازالگو  وشاد  ومدرسه پویا ابتدا برای باال بردن آگاهی دانش آموزان در مورد آثار و اهمیت         -2

ب ا جالتحقیق استفاده می کردم که بعد متوجه شدم که این روش به علت یکنواخت بودن برای بچه ه

  کنم  و ابتکاری استفاده نیست در نتیجه تصمیم گرفتم برای این کار از روش های جذاب و متنوع

 کیف بر مدرسه و خانه نقش تاثیر 

 وزشیآم راهبردی عنوان به یافته توسعه کشورهای در که ست مفاهیمی آن از یکی کیف بدون مدرسه

 خشیدهب مضاعف شتابی را توسعه های چرخ چرخش اخیر سالهای طی که کشورهایی نیز و اجراست درحال

 مدرسه ترکیه، مانند کشوری اکنون که آنجا تا اند کرده دنبال جدیت با را آموزشی کالن سیاست این اند،

 .داند می راهنمایی و ابتدایی مقاطع در خود آموزشی سیاست مهمترین را کیف بدون

 : هستند مطرح توامان صورت به موضوع چند کیف بدون مدرسه مفهوم در

 - اجتماعی و آموزشی مسائل کارشناس - یمحمد گل حسین: مدرسه و خانواده نهاد دو نقش تفکیک: الف

 ها نقش این باشیم، نداشته توجه خانواده و مدرسه متفاوت های نقش به دقیق ما اگر: گوید می رابطه این در

 برابر در هم را خانواده و مدرسه آموز، دانش خود برای مشکالت ایجاد بر عالوه و کرده پیدا تداخل هم در

 به را آموزشی تکنولوژی رفتن باال اگرچه کیف بدون مدرسه. کرد خواهد اجهمو مشکل با نقش ایفای شکل

 آنها اتفاقا که نهفته موضوع این در هم دیگری معانی اما دهد، می قرار ما روی پیش پارامتر مهمترین عنوان

 به هم او والدین و آورد نمی خانه به را مشقش دفتر آموز دانش گوید می ما به کیف بدون مدرسه. مهمترند

 رفتن مدرسه به با ما کشور در والدین االن واقع در شوند، نمی مجدد اجباری آموزش پروسه وارد ناچار

 را آموز دانش نقش از بخشی نیز و معلم نقش از بخشی و خوانند می درس آنها پای به پا مجددا فرزندانشان
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 بودیم مجبور ما که گذشته سالهای یدآ می یادم. گیرند می عهده بر همزمان مادری و پدری نقش با همراه

 در را هایشان کیف آموزان دانش یافته توسعه کشورهای در که گفتند می بنویسیم، مشق ها بچه جای به

 نمی فکر مشق و درس به وجه هیچ به هستند خانه وقتی و گردند برمی خانه به و گذارند می جا مدرسه

 تکنولوژی گسترش میزان نقش، تفکیک این بر عالوه که است مطرح کیف بدون مدرسه اساسا حاال اما کنند،

 .دهد می نشان هم را آموزشی

 موضوع ود به که است کیف بدون مدرسه مفهوم های سویه از دیگر یکی پیشرو مدرسه: پیشرو مدرسه: ب

: گوید یم باره این در محمدی گل. است تفکیک قابل آموز دانش نیازهای محوریت و آموزشی تکنولوژی

 این واقعیت اما ند،افت می رایانه از استفاده یاد به همه ناخودآگاه زنیم می حرف آموزشی تکنولوژی از وقتی

 تدریس، شیوه هک دارد گوناگونی ابعاد مسئله این بلکه نیست، معنا این به صرفا آموزشی تکنولوژی که است

 موثری و مثبت ایه قدم اخیر سالهای طی من اعتقاد به. گیرد می بر در را... و آموزشی مواد و متون طراحی

 آزمایشگاه نعنوا تحت زیادی های رایانه یعنی شده برداشته مدارس به آموزشی تکنولوژی ورود زمینه در

 بین ذره رزی پیش از بیش معلمان کرده، تغییر آموزشی متون ظاهری چهره شده، ها مدرسه وارد رایانه

 مورد در نمک می فکر اما ،...و شوند مجهز آموزش نوین های وشر به تا مجبورند جهت همین به و هستند

 . یمهست رو روبه جدی مشکالت با هنوز آنها مدیریت و امکانات با صحیح رفتار امکانات، توزیع

 جانبه، همه و فراگیر توسعه به رسیدن راه تنها: گفت توان می کلی تحلیل یک در اظهارنظر این به توجه با

 پایه آموزش بدرستی بتوانیم آنکه برای حال. است پایه های آموزش ساماندهی بویژه و یآموزش نظام تصحیح

 کردن نو با صرفا هدف، این تحقق جهت در اما هستیم، آموزشی روز به تکنولوژی محتاج کنیم، متحول را ای
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 از مهمی شبخ خود آموزشی نوین مظاهر و عناصر مدیریت بلکه رفت، را راه تمامی توان نمی آموزش چهره

 و معلمان دانش سطح بردن باال آموزشی، اهداف در بازاندیشی مالی، مدیریت و کنترل آن در که ماجراست

 . است جمع کیف بدون مدرسه مفهوم در یکجا امروزه که موضوعی داشت؛ خواهد اهمیت... و مدیران

. است افظهح انباشت از رارف آموزشی نظام در محوری آموز دانش اصلی های شاخصه و مهم مصادیق از یکی

 و آموزش نقش ربارهد: دارد اعتقاد رابطه این در - اجتماعی رفاه و سالمت امور دفتر معاون - قاسمیان سعید

 این نتایج هک گرفته انجام بعد به 1970 دهه از بویژه فراوانی های بررسی ملی توسعه و رشد در پرورش

 که آنهاست فکری ذخایر ها ملت اصلی سرمایه کنونی، دانش و دانایی عصر در است آن از حاکی ها بررسی

 چه با و رورشپ و آموزش کدام که است مطرح مهم سئوال این اما یابد، می پرورش تربیت و تعلیم نظام در

 و هنذ و خالقیت که پرورشی و آموزش نظام پیداست ناگفته ست؟ آثاری چنین دارای روشی و محتوا

 به لتحصیالنیا فارغ و کند تکیه حافظه روی تنها و ندهد پرورش را جوگری و ستج و ابتکار و علمی روحیه

 که کشوری یجوابگو قطعا ندارند، خالقی و فعال مغز ولی دارند مغز پر ای حافظه که دهد تحویل جامعه

 . بود نخواهد کند، جبران ها مغز و ها ذهن پرورش با را ماندگی عقب زودتر چه هر باید

 برخی. ندارند توافق آن روی نظران صاحب که ست چالشی حفظیات، روی توجه و محوری حافظه موضوع

 داشتن نگه برای اما عکس، به دیگر برخی و کنند می تصور تحلیل قدرت مقابل در سدی را حافظه پرورش

 ردنک حفظ اشعار، برخوانی از نباید بگوییم توانیم می محوری، آموز دانش اصل رعایت نیز و احتیاط جانب

 چنین ذاتی شکلی به آموزان دانش برخی که چرا بگیرد، خود به اجباری حالت... و سئواالت پاسخ واو به واو

 مسئله پسندد، می خود که روشی هر با تا داد را فرصت این آموز دانش به باید. بینند نمی خود در را کششی
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 های حل راه بروز موجب بلکه ایم، کرده آسان او برای را آموزش تنها نه صورت این در که چرا کند حل را

 .ایم شده هم دیگری

 نتیجه گیری

 در مثال نوانع به. دارد اهمیت سیستماتیک نظام به توجه فضا، ظاهر به پرداختن از پیش آموزشی فضای در

 حضوری توانند ینم یک هیچ و کنند می پیدا معنا هم با ارتباط در آموزش با درگیر عناصر همه فضا، نظریه

 موضوع. دارد میتاه که است کار کلی برآیند این واقع در کنند، تحمیل را خود اراده و باشند داشته مستقل

 و بخوانند سدر آموزان دانش که بخواهیم اگر ما یعنی دهد، می شکل را ما رفتار فضا که است این بعدی

 به خود که کنیم طراحی شکلی به را فضا باید کنیم نصیحت را آنها اینکه از بیش باشند، داشته قوی تحلیلی

 فضای زا نوعی هم را کیف بدون مدرسه مفهوم توانیم می بنابراین.باشد خواندن درس آن برآیند خود

 دهد می هم دست به دست چیز همه بلکه زند، نمی را اول حرف چیزی هیچ آن در که کنیم تلقی آموزشی

 در و... خالقه درتق پرورش نهاد، دو این سازنده ارتباط ،مدرسه و خانواده نهاد دو نقش تفکیک آن برآیند تا

 کنند؛ می بازی هجامع در انکاری غیرقابل نقش باشند، چه هر ها مدرسه. باشد کشور آبادانی و توسعه نهایت

 میهمان را ریتا و تیره آینده دقتی بی کمی با و زند می رقم را تر روشن فردایی دقت، کمی با که نقشی

 اهالی که ستا سترگی کار مدارس در آموزان دانش فعالیت و آموزش برای ریزی برنامه. ساخت خواهد کشور

 آغاز از کودکان به دادن بها. هستیم آن از بخشی شاهد امروز که دقتی کند؛ می مجبور بیشتر دقت به را فن

 ادهد وبیخ بهای اگر شد؛ خواهد مان همه نصیب بیکرانش سود که ست گذاری سرمایه نوعی سالگی 7

 .باشیم
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