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ایٗ ذالغ٘ ،ٝىبتی است و ٝث٘ ٝظط ٔٗ اظ سبیط ٔكبِت وتبة ٕٟٔتط ثٛز٘س؛ ثٙبثطایٗ ثٞ ٝیچ ٚخ ٝضٕب ضا اظ ذٛا٘سٖ وُ وتبة ثی٘یبظ
٘رٛاٞس وطز  ٚغطفب ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یبزآٚض ثؼس اظ ذٛا٘سٖ وتبة ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیطز.
یه تطخٕ ٝزیٍط اظ زوتط ػّی غبحجی ثطای ایٗ وتبة ٚخٛز زاضز.
سبیت ٚظیٗ ٔتٕٓ زض زٚض ٜضرػیت ضٙبسی اظ ٔكبِت ایٗ وتبة ث ٝػٛٙاٖ ٔطخغ استفبز ٜوطز ٜاست.
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ذٛز زا٘ص آٔٛظاٖ  ٓٞثیبٖ ٔیىٙٙس و ٝزضغس ثسیبض وٕی اظ آٟ٘ب  ٕٝٞتالضطبٖ ضا ثطای یبزٌیطی زض ٔسضس ٔیىٙٙسٚ .لتی ازػب وطزْ ایٗ ػسز
وٓ ٔؼّٔ َٛسیطیت لٟطآِٛز یب ضیبستی است ٞیچوس ثب ٘ظطْ ٔربِفت ٘ىطز .زِیُ ٔٛفمیت ضٞجطاٖ  ٓٞایٗ است و ٝثٝزِیُ ػسْ استفبز ٜاظ
ظٚض  ٚتٙجی ٝث ٝزا٘صآٔٛظاٖ ٔیفٕٟب٘ٙس و ٝپیطٚی اظ آٟ٘ب ث٘ ٝفؼطبٖ است .زض ٘تید ٝزا٘ص آٔٛظاٖ ثیطتط ظحٕت ٔیىطٙس چ ٖٛذٛزِ ضٞجطاٖ ضا
زٚست زاض٘س ٘ٔ ٝكبِجی ضا و ٝتسضیس ٔیىٙٙس .زا٘ص آٔٛظ ذٛثی و ٝذٛزش الطاض وطز تٕبٔی تالضص ضا زض ٔسضسٕ٘ ٝیوٙس ِٚی زض تیٓ
ثسىتجبَ تٕبْ تالضص ضا ٔیىٙس.
آمًزش ()Schooling
زِیُ اغّی ایٙى ٝزا٘ص آٔٛظاٖ تٕبٔی تالضطبٖ ضا ٕ٘یوٙٙس ایٗ است ؤ ٝساضس تٛسف وسب٘ی ازاضٔ ٜیضٛز ؤ ٝؼتمس ث ٝضٚا٘طٙبسی وٙتطَ
ثیط٘ٚی ٞس تٙس ٔ ٚؼتمس٘س آ٘چ ٝزض ٔساضس آٔٛظش زاز ٜضٛز زضست است  ٚوسب٘ی و ٝآٖ ضا یبز ٕ٘یٌیط٘س ثبیس تٙجی ٝض٘ٛس .آٔٛظش ٘بْ
ٔٙبسجی ثطای ایٗ ثبٚض ٔرطة  ٚغّف است .آٔٛظش اظ ز ٚػُٕ تطىیُ ضس ٜوٕ٘ ٝطات پبییٗ  ٚضز ضسٖ ٞط ز ٚػُٕ ضا تحىیٓ ٔیىٙس.
ػُٕ ٘رست ٚازاض وطزٖ زا٘ص آٔٛظاٖ ث ٝوست زا٘ص یب حفظ وطزٖ اقالػبتی است و ٝزض ز٘یبی ٚالؼی ثطای ٞیچوس اظ خّٕ ٝذٛز زا٘ص-
آٔٛظ فبیس ٜای ٘ساضز .زٔٚیٗ ػُٕ ٔدجٛض وطزٖ زا٘ص آٔٛظاٖ ث ٝیبزٌیطی زا٘طی است و ٝاٌطچ ٝزض ظ٘سٌی ٚالؼی اضظضٕٙس است ِٚی آ٘مسض
اضظضٕٙس ٘یست و ٝتٕبٔی زا٘ص آٔٛظاٖ ضا ٚازاض وٙیٓ و ٝآ٘طا یبز ثٍیط٘س .ثب ایٙىٔ ٝدجٛض وطزٖ آزٟٔب ث ٝیبزٌیطی ٔٛفمیت آٔیع ٘جٛزِٚ ٜی
چ ٖٛفىط ٔیىٙیٓ وبض زضستی است ٕٞچٙبٖ ث ٝایٗ وبض ازأٔ ٝیسٞیٓ.
حتی زا٘ص آٔٛظاٖ ذٛة ایٗ آٔٛظش ضا ثطٕ٘ی تبثٙس  ٚثسیبضی اظ آٟ٘ب ٕ٘طات وٓ ٔیٍیط٘س یب تطن تحػیُ ٔیىٙٙس  ٚآٔٛظش ٔ ٚؼّٓ ضا اظ ز٘یبی
ویفی ذٛز ذبضج ٔیىٙٙس.
تؼّیٓ  ٚتطثیت وست زا٘ص ٘یست ،ثّى ٝاستفبز ٜاظ زا٘ص است .آ٘چ ٝاضظضٕٙس است استفبز ٜاظ آٔٛذتٞ ٝبست  ٚایٗ ٕٞبٖ چیعی است وٝ
ٔساضس ث ٝآٖ ثیتٛخٝا٘س.
ِیٛٙس« :فطق زا٘ص آٔٛظاٖ ظضً٘  ٚتٙجُ ایٗ است و ٝظضٍٟ٘ب  5زلیم ٝثؼس اظ أتحبٖ فطأٛش ٔیىٙٙس  ٚتٙجّٟب  5زلیم ٝلجُ اظ أتحبٖ».
یبزٌیطی ٞطچیعی ٟٔیح ٔیطٛز و ٝثتٛا٘یٓ آٖ ضا ثٟجٛز ثرطیٓٚ .لتی زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیٍٛیٙس فالٖ ٔؼّٓ ذٛة استٙٔ ،ظٛضضبٖ ایٗ است وٝ
ث ٝآٟ٘ب یبز زاز ٜو ٝاظ زا٘ص ذٛز استفبز ٜوٙٙس  ٚآٖ ضا ثٟجٛز ثرطٙس ٝ٘ ،ایٙى ٝفمف آٖ ضا حفظ وٙٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ است و ٝثٟتطیٗ ٔؼّٕبٖ،
ٔتفىطتطیٗ ٞستٙس :آٟ٘ب اظ زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیرٛاٙٞس فىط وٙٙس .فىط وطزٖ ثطای اوثط زا٘ص آٔٛظاٖ حبؾط زض ٔساضس آٔٛظشٌطای أطٚظ ػُٕ
خسیس  ٚزضٛاضی استِٚ .ی ٚلتی ثچٞٝب ٔتٛخٔ ٝفیس ثٛز٘ص ٔیط٘ٛس ث ٝایٗ ٔؼّٕبٖ احتطاْ ٔیٍصاض٘س  ٚفىط ٔیىٙٙس.
زاستبٖ زذتطی و ٝضىسپیط زٚست ٘ساضت  ٚثبیس ثٕٞ ٝیٗ ذبقط اذطاج ٔیطس زضحبِی و ٝذٛا٘سٖ زض ٔٛضز حیٛا٘بت ضا زٚست زاضت.
ایٗ ضٚا٘طٙبسی وٙتطَ ثیط٘ٚی ٔحؽ است و ٝثٍٛییٓ ٘جبیس ٘ظبْ آٔٛظضی ضا ثب آٖ زذتط  ٚزیٍط وسب٘ی ؤ ٝیرٛاٙٞس ٘طبٖ ثسٙٞس ٔیتٛا٘ٙس
ذٛة ثرٛا٘ٙس ثٛٙیسٙس ،سبظٌبض وٙیٓ.
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اوثط زا٘ص آٔٛظاٖ وتبثی ضا ٘رٛا٘سٜا٘س و ٝخعء وتبثٟبی زضسیضبٖ ٘جبضس٘ .ظبْ حبوٓ ثط ٔسضس ٝػطك ث ٝیبزٌیطی ضا زض زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیىطس.
یىی اظ اٞساف تؼّیٓ  ٚتطثیت ایٗ است و ٝػطك ٔبزاْ اِؼٕط ث ٝیبزٌیطی ضا زض زا٘ص آٔٛظاٖ پطٚضش زٞیٓ ٝ٘ ،ایٙى ٝایٗ ػطك ضا زض آ٘بٖ
ثىطیٓ.
محبسجه در ثراثر ریبضی :ثذتریه حبلت آمًزش
اغّت ٔطزْ ٔیٍٛیٙس ضیبؾی ٕٞبٖ ٔحبسج ٝوطزٖ است .اٌطچٔ ٝحبسج ٝوطزٖ ٟٔبضت ٔفیسی است  ٚثبیس آ٘طا یبز ثٍیطیٓ ِٚی ٚلتی آ٘طا یبز
ٌطفتیٓ تىطاضش ٔطبث ٝآ٘چ ٝزض ٔساضس ا٘دبْ ٔیضٛز سٛزٔٙس ٘یستٔ .حبسج ٝزستی پٙدب ٜسبَ است ٔٙمطؼ ضسِٚ ٜی ٔیّیٟ٘ٛب وٛزن ثبیس
یبزٌیطی آٖ آظاض ٔیجیٙٙس ٞ ٚعی ٝٙظیبزی  ٓٞغطف آٖ ٔیطٛز ،أب ٟٔبضتٟبیی ٔثُ ٌٛش زازٖ ،حطف ظزٖ  ٚحُ ٔسئّ ٝآٔٛظش زازٕ٘ ٜیطٛز.
زض وطٛضٞبیی ٔثُ سٍٙبپٛض زا٘ص آٔٛظاٖ ث ٝاستفبز ٜاظ ضیبؾی  ٚػّ ْٛزض ظ٘سٌی ٚالؼی ضٚی ٔیآٚض٘سِٚ .ی ٔب فمف ٔحبسج ٝوطزٖ یبز
ٔیسٞیٓ .ضیبؾی زض ز٘یبی ٚالؼی فمف حُ ٔسئّ ٝاست .تمطیجب ٞطچیعی و ٝا٘سبٖ سبذتٔ ٝحػ َٛیه یب چٙس ٔسئّ ٝثٛز ٜاست .زض ز٘یبی
ٚالؼی ٔب ٔحبسجبت ضا ثب ٔبضیٗ حسبة  ٚوبٔپیٛتط ا٘دبْ ٔیسٞیٓٔ .ب ضیبؾی ذٛا٘سٜایٓ تب ثتٛا٘یٓ ٔسئّ ٝضا ثٔ ٝطحّٔ ٝحبسج ٝثطسب٘یٓ.
ٔٗ زا٘ص آٔٛظاٖ ظیبزی ضا ٔیطٙبسٓ و ٝآٔٛظش ثبػث ضس ٜتىبِیف ٔ ٚؼّٕبٖ ضا اظ ز٘یبی ویفی ذٛز ثیط ٖٚثٍصاض٘سٔ .طزاٖ خٛا٘ی و٘ ٝتٛا٘ستٙس
ضىسپیط ثرٛا٘ٙس یب یه تمسیٓ ػدیت  ٚغطیت ضا ا٘دبْ زٙٞس ،تطن تحػیُ وطزٜا٘س  ٚسط اظ ٔٛاز ٔرسض  ٚظ٘ساٖ  ٚذط٘ٛت زضآٚضزٜا٘س.
اٌط ثب وٕجٛز ضیبؾیزاٖ ٔٛاخ ٝثٛزیٓ ٞیچیه اظ آٟ٘بیی و ٝث ٝظٚض یبزٌ ٜطفتٝا٘س ضیبؾیزاٖ ٕ٘یطس .ثدبی ٔدجٛض وطزٖ زا٘صآٔٛظاٖ ث ٝا٘دبْ
خجط ٙٞ ٚسس ،ٝثٟتط است ث ٝآٟ٘ب یبز ثسٞیٓ ٔسئّٞٝبی ز٘یبی ٚالؼی ضا حُ وٙٙس .ذیّی اظ ٔب زض ظ٘سٌی ٚالؼی سٛاز ضیبؾی ثطای حسبة ٚ
وتبثٟبی ضرػی ٘ساضیٓ  ٌَٛ ٚأثبَ ٔبضیٗفطٚضٟب ضا ٔیرٛضیٓ.
حل مسئله غیرریبضی در ثراثر حل مسئله ریبضی
ٔجب٘ی تؼّیٓ  ٚتطثیت -یبزٌیطی سٛزٔٙسی و ٝزض ٔسضس ٝویفی اخطا ٔیطٛز ػجبضتٙس اظ یبزٌیطی غحجت وطزٌٖٛ ،ش زازٖ ،ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚضتٗ
 ٚاستفبز ٜاظ ایٗ ٟٔبضتٟب زض حُ ٔسبئُ .زض ٔسضس ٝثٟتط است ثدبی حفظ وطزٖ وّٕبتی وٞ ٝیچٛلت ثسضزتبٖ ٕ٘یرٛضز ،قطیم ٝاستفبز ٜاظ
وّٕبتی و ٝزض ظ٘سٌی وبضثطز زاضز یبز ثٍیطیس.
حُ ٔسئّٔ ٝكبثك ضیبؾی  ٚػّ ْٛزض تبضید  ٚازثیبت  ٓٞضوٗ اسبسی است .زض تبضید چ ٝوسی ،چٛٔ ٝلغ ،ودب ی ٝچ ٝچیعی ٔ٘ ٟٓیست ،ثّىٝ
ٔسئّٞٝبیی و ٝضرػیت ٞبی ٚالؼی ثب آٖ ضٚثط ٚثٛز٘س ٔ ٟٓاست ٘ ٚح ٜٛحُ آٖ ٔسبئُ .چطا ٔٛفك ضس ٜا٘س یب ٘طسٜا٘س؟ زض ٔساضس ویفی
زا٘صآٔٛظاٖ اظ اثتسا ،قطح چٙیٗ سٛاالتی ؤ ٝحٛض اغّی استفبز ٜاظ زا٘ص است ،یبز ٔیٍیط٘س.
زض زضس ٙٞط ٘یع زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیفٕٟٙس ٘مبضبٖ چ ٝچیعی ضا ٔیرٛاست ٝا٘س ٘مبضی وٙٙس ٔ ٚثال چطا ِئ٘ٛبضزِ ٚجرٙس غو٘ٛس ضا وطیس ،ٜثبػث
حه ضسٖ ایٗ ِجرٙس اسطاضآٔیع زض حبفظ ٝزا٘صآٔٛظاٖ ٔیطٛز  ٚزا٘ص آٔٛظاٖ ػاللٕٙستط ذٛاٙٞس ضس .زض اغُ ٔجٙبی ٙٞط ٛٔ ٚسیمی یؼٙی
ا٘دبْ زازٖ آٟ٘ب  ٚزضن وطزٖ  ٚفٕٟیسٖ ٙٞطٔٙساٖ ٛٔ ٚسیمیزا٘بٖ.
زض تؼّیٓ  ٚتطثیت حفظ وطزٖ  ٟٓٔ ٓٞاست ،ث ٝضطقی زا٘ص آٔٛظاٖ ٔدجٛض ٘جبضٙس  ٚحك ا٘تربة زاضت ٝثبضٙسٔ .ثبَ حفظ ضؼط
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استیسیهبی مذارس
ثطای ٌطٞٚی اظ زا٘صآٔٛظاٖ و ٝزض ٕٞبٖ اثتسای والس ز ْٚتىبِیف زضسی ٔ ٚؼّٕبٖ ضا اظ ز٘یبی ویفی ذٛز ثیطٔ ٖٚیىٙٙس اظ اسٓ استیسی
استفبزٔ ٜیى .ٓٙاٌط ظٚض  ٚاخجبض زض وبض ٘جٛز احتٕبال تؼساز زا٘ص آٔٛظاٖ سرتىٛش ز ٚیب س ٝثطاثط ٔیطس.
استیسیٞب ثبثت تؼّیٓ  ٚتطثیت زض ذب٘ ٝچٙساٖ حٕبیت ٕ٘یض٘ٛس  ٚػطك  ٚتٛخٔ ٝكّٛة ذٛز ضا زضیبفت ٕ٘یوٙٙس .اٌط لطاض است ٔٛفك ض٘ٛس
ثبیس ٔٛضز حٕبیت ٔسضس ٝلطاض ثٍیط٘سٚ .لتی ث ٝچیعی و ٝزض ذب٘٘ ٝیبظ زاض٘س ٕ٘یطسٙس زض ثطاثط ظٚض ،آٔٛظش  ٚتٙجی ٝحبوٓ ثط ٔسضس ٝثسیبض
آسیتپصیط ٔیط٘ٛس .اٌط ٔؼّٕبٖ ثب آٟ٘ب حطف ثع٘ٙس  ٚث ٝحطفٟبی آٟ٘ب ٌٛش ثسٙٞس ،آٟ٘ب ث ٝسطػت پیططفت ذٛاٙٞس وطز.
ٚلتی ث ٝزا٘صآٔٛظا٘ی و ٝلطاض ٘یست استیسی ض٘ٛس تصوط ٔیسٞیٓ وٕی سرتوٛشتط ٔیط٘ٛسِٚ ،ی ثطای استیسیٞب اٚؾبع ضا ذطاثتط ٔیىٙس.
ایٙى ٝزض ٔمبقغ ثبالتط استیسیٞب ثیطتط ٔیط٘ٛس ث ٝزِیُ ذبضج ضسٖ یبزٌیطی اظ ز٘یبی ویفی آٟ٘بست .ثب تٛخ ٝث ٝآٔٛظش زاز ٜضس ٚ ٜاستفبزٜ
اظ تٙجی ٝثیطتط  ٚوٓ ضسٖ ضاثك ٝػبقفی ثیٗ ٔؼّٓ  ٚزا٘ص آٔٛظ ایٗ اتفبق ٔیافتس .زض ٞط غٛضت آٟ٘ب ث ٝػطك  ٚغجط ثیطتطی ٘یبظ زاض٘س.
ثؼؿی اظ ٔؼّٕبٖ ض٘ٚس استیسی ضسٖ ضا ثطای زا٘ص آٔ ٛظاٖ ٔؼىٛس ٔیىٙٙس .ثب آٟ٘ب غجح احٛاِپطسی ٔیىٙٙس ،تىّیفٟبیی و ٝزض تٛا٘طبٖ ٞست
ث ٝآٟ٘ب ٔیسٙٞس  ٚآٟ٘ب ضا ٘ٛاظش ٔیىٙٙس .ث ٝآٟ٘ب وٕه ٔیىٙٙس تب تىبِیفطبٖ ضا ذٛة ا٘دبْ زٙٞس  ٚآٟ٘ب ضا تطٛیك ٔیىٙٙس .تٕبْ ایٗ وبضٞب
ٔیتٛا٘س خّٛی فبخؼ ٝضا ثٍیطز .ػطمی ؤ ٝؼّٕبٖ فٕٟیس ٜثطای زا٘ص آٔٛظاٖ ٔیٍصاض٘س زض ٟ٘بیت زض ظٔبٖ غطف ٝخٛیی ٔیىٙس ،چ ٖٛزا٘ص
آٔٛظاٖ ثب لطاض زازٖ ٔؼبِٕبٖ زض ز٘یبی ویفی ذٛز ظٚزتط یبز ٔیٍیط٘س .وٓ وطزٖ تؼساز افطاز والس ٌبْ ثعضٌی زض ایٗ ٔسیط است.
ایٗ ٔؼّٕبٖ ثطای ٚاِسیٗ پیبٟٔبیی ٔیفطستٙس تب آٟ٘ب ضا ثطای فطظ٘ساٖ ذٛز ثرٛا٘ٙس یب ثبظیٟبیی ثطای آٟ٘ب ٔیفطستٙس تب ثب فطظ٘سا٘طبٖ ا٘دبْ زٙٞس.
آٟ٘ب آ٘مسض ػبلُ ٞستٙس و ٝذب٘ٛازٜٞب ضا ثبثت ٔطىالت فطظ٘سضبٖ زض ٔسضس ٝسطظ٘ص ٘ىٙٙس .اوثط ٚاِسیٗ ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٔطىُ زاض٘س ٕ٘ ٚی-
ذٛاٙٞس ٔسضسٔ ٝطىالتطبٖ ضا ثیطتط وٙسٔ .ؼّٕبٖ ثبیس ثب تئٛضی ا٘تربة آضٙب ثبضٙس  ٚوبضی ٘ىٙٙس و ٝزا٘ص آٔٛظاٖ استیسی ضسٖ ضا ا٘تربة
وٙٙس.
تٛسُ ث ٝظٚض  ٚتٙجی٘ ٝتید ٝػىس زاضزٞ .طچ ٝسٗ ثبالتط ضٚز ٔؼىٛس وطزٖ فطایٙس استیسی ضسٖ سرتتط ٔیطٛز .زض ٔمكغ ضإٙٞبیی ثبیس ثٝ
آٟ٘ب وبضی زاز ٜضٛز تب اظ ػٟس ٜآٖ ثطآیٙسٔ .ب ثبیس ثطزاضت ذٛز اظ آٔٛظش فٙی-حطفٝای ضا ٌستطش زٞیٓ  ٚثط٘بٔٞٝبی وبضآٔٛظی آٟ٘ب ضا تب
ٔمبقغ ضإٙٞبیی پبییٗ ثیبٚضیٓ .ثسیٟی است ٚلتی استیسیٞب زض ٔحیف ٔساضس فٙی-حطفٝای لطاض ثٍیط٘س ،غبِجب ػالل ٝآٟ٘ب ث ٝتحػیُ احیب
ٔیطٛز .اِجتٔ ٝساضس ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ٙس استیسیٞب ضا ٘دبت زٙٞس  ٚثطای ایٗ وبض ث ٝحٕبیت اختٕبػی ٘یع ٘یبظ زاضیٓ.
استیسی ٞب ٔحػ َٛسیستٓ آٔٛظضی ٞستٙس ،ذٛزضبٖ ٔطىُ ٘یستٙس٘ .ظبْ ٔساضس ثبیس تغییط وٙس .ثسف تؼّیٓ  ٚتطثیت ویفی ثٔ ٝساضس
ضإٙٞبیی ذیّی سرت است  ٚثبیس اظ زثستبٖ ضطٚع وطز .ثٙظط ٔٗ تب ٚلتی خٛأغ ث ٝسٕت ویفی ضسٖ پیص ٘ط٘ٚس ،أىبٖ ضاٜا٘ساظی
زثیطستبٖٞبی ویفی ٚخٛز ٘ساضز( .خٛأغ ویفی زض فػُ )12
ٔساضس ویفی ٔؼّٕبٖ ٔ ٚسیطا٘ی زاض٘س ؤ ٝسیطیتطبٖ ضجی ٝضٞجطی است  ٚتئٛضی ا٘تربة ضا ث ٝزا٘ص آٔٛظاٖ  ٚذب٘ٛازٜٞب یبز ٔیسٙٞس200 .
ٔسضس ٝزض لبِت وٙسطسی ْٛلطاض است آ٘ طا اخطا وٙٙس .ثمی ٝث ٝثٟب٘٘ ٝجٛز پ َٛا٘سن الظْ ثطای آٔٛظش ٔؼّٕبٖ ا٘دبْ ٘سازٜا٘س .زض حبِی وٞ ٝعیٝٙ

4

کتاب نظریه انتخاب
ویلیام گالسر ،ههرداد فیروزتخت
فصل دهن :آهوزش ،تعلین و ترتیت و هذارس کیفی

هطالة تیشتر در:

www.aminaramesh.blog.ir

ایویل هن:

amin.aramesh@gmail.com

س ٝسبَ ظ٘سا٘ی وطزٖ یه استیسی ثیص اظ ٞعی ٝٙآٔٛظش ٔ 50ؼّٓ است .ثطای ضطٚع وبضٞب ث ٝضٞجطی تٛاْ ثب ٕٞىبضی ثبظضسبٖ ٔٙبقك ٚ
اتحبزیٔ ٝؼّٕبٖ احتیبج زاضیٓ .اػؿبی ٔساضس ویفی ٘یع ثبیس ٌٛاٞی ٘بٔٔ ٝرػٛظ تؼّیٓ  ٚتطثیت زضیبفت وٙٙس.
ٔب ثبیس ٔساضسی ػبضی اظ ل ٜٛلٟطی ٚ ٝضز ضسٖ زاضت ٝثبضیٓ چٕٞ ٖٛیٗ احسبس ثیٍبٍ٘ی ٘بضی اظ ظٚض  ٚتٙجی ٝاست و ٝخٛا٘بٖ ضا ث ٝسٕت
ٔٛاز ٔرسض سٛق ٔیسٞس.
معلًالن یبدگیری
ثطچست ٔؼّ َٛیبزٌیطی ثطای استیسیٞب ثىبض ٔیطٚز .زض حبِی ؤ ٝطىُ آٟ٘ب ٘بثٟٙدبضی ٔغعضبٖ ٘یست ،ثّى ٝآٔٛظش افطاقی است.
هغس ها برای حفظ کردى اطالعات بیفایذُ ساختِ ًطذُ است.
استیسیٞب ٔؼٕٛال ٚاِسیٙی زاض٘س و ٝذٛزضبٖ آٔٛظش ضا پصیطفتٝا٘س  ٚػّٕىطز ذٛثی  ٓٞزض سیستٓ ثب تٙجی ٝزاضتٝا٘س  ٚحبال اظ ػّٕىطز ؾؼیف
فطظ٘س ذٛز تؼدت ٔیوٙٙس.
وٛزوی و ٝچیعی زضثبض ٜز٘یبی ویفی ٕ٘یزا٘س ٕ٘یتٛا٘س زضثبض ٜفطق ثیطٌ ٖٚصاضتٗ ٔٛؾٛػی ٔثُ ذٛا٘سٖ اظ ز٘یبی ویفی ذٛزش ثب ٚخٛز
اضىبَ زض ٔغع و ٝیبزٌیطی ذٛا٘سٖ ضا ثطایص سرت ٔیىٙس ،حطف ثع٘س .ا ٚفمف ایٗ ضا ٔیسا٘س و ٝیبزٌیطی ذٛا٘سٖ ثطایص سرت است .ثبیس اٚ
ضا ٔٛضز ٔطبٞس ٜلطاض زٞیٓ تب ثفٕٟیٓ وساْ است ،ایٗ ٔطبٞس ٜوبض پعضه اقفبَ ٘یست ،ثّى ٝوبض ٔؼّٓ ٚ ٚاِسیٗ است .سٛاالتی ثطای سٙدص
وٛزن:
 -1آیب وٛزن تّٛظی ٖٛتٕبضب ٔیىٙس  ٚثط٘بٔٞٝب ضا ٔیفٕٟس؟ آیب ٔیتٛا٘س ثبظی وبٔپیٛتطی وٙس  ٚثب وبٔپیٛتط وبض وٙس؟
 -2آیب ثب ثؼؿی اظ ٔؼّٓٞب ثٟتط اظ ثمی ٝزضس ٔیذٛا٘س؟
 -3آیب زض ثؼؿی زضٚس ثٟتط اظ ثمی ٝاست؟
 -4آیب زٚستب٘ی زاضز و ٝاظ ثبظی وطزٖ ثب ِ ٓٞصت ثجط٘س؟
اٌط پبسد سٛاِٟبی اٙٔ َٚفی است ،احتٕبال ٔؼِّٛیت یبزٌیطی زاضز  ٚثبیس تٛسف پعضه اقفبَ ٔؼبی ٚ ٝٙزاضٚیٟبی اػػبة ٔثُ ضیتبِیٗ ٔس٘ظط
لطاض ٌیطز .اٌط خٛاة ٙٔ ٓٞ 3ٚ 2فی است ،ثبظ  ٓٞاحتٕبَ ٔؼِّٛیت یبزٌیطی ٞست .اٌط خٛاة یىی اظ ایٗ ز ٚسٛاَ ٔثجت است ،احتٕبَ
ٔؼِّٛیت یبزٌیطی وٓ است ،آٖ زضس یب ٔؼّٓ اظ ز٘یبی ویفیاش ذبضج ضس .ٜاٌط  ٓٞاظ ثبظی ثب زٚستب٘ص ِصت ٔیجطز ،فطؼ ٔؼِّٛیت یبزٌیطی
ضز ٔیطٛز.
ٌبٞی اٚلبت  ٓٞزضٌیط ثٛزٖ ش ٗٞوٛزن زض یىی اظ ضٚاثف ثس زض ٖٚذب٘ٛاز ٜثبػث ػّٕىطز ثس زضٔ ٖٚسضسٔ ٝیطٛز .وٛزوی و ٝزض ذب٘ ٝذٛة
است  ٚزض ٔسضس ٝثیتٛخ ٚ ٝثیا٘ؿجبـ ٘یبظ ضسیسی ث ٝضٚاثف زاضز  ٚپسض ٔ ٚبزضش احتٕبال ث ٝلسضی ٔطبٚض٘ ٜیبظ زاض٘س.
وٛزن زاضای سالٔت ضٚا٘ی ٕٔىٗ است زض ذب٘ٔ ٝطىُ آفطیٗ ثبضس ِٚی زض ٔسضس ٝثچ ٝذٛثی ثبضس ،چ ٖٛزض ذب٘ ٝاحسبس أٙیت ظیبزی
ٔیىٙس ٌ ٚبٞی ٔطظٞب ضا ضز ٔیىٙس.
اٌط ٔؼّٕبٖ استفبز ٜاظ تئٛضی ا٘تربة ضا زض ظ٘سٌی ثب ٘عزیىب٘طبٖ أتحبٖ وٙٙس ٘ ٚتبیدص ضا ثجیٙٙس ،تطغیت ذٛاٙٞس ضس و ٝآٖ ضا زض ٔسضس ٝثب
زا٘ص آٔٛظاٖ  ٓٞثىبض ٌیط٘س.
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مذرسه راهىمبیی شًاة
-

تؼّیك ثبالی زا٘ص آٔٛظاٖ  ٚوٙتطَ ثیط٘ٚی ضسیس تٛسف ٞیئت ٔسیط ٜتحت فطبض ضٚظ٘بٔٞٝب ٔ ٚطزْ ٔٙكمٝ

-

٘یبظ ث ٝظٔبٖ ظیبز ثطای ضاؾی وطزٖ ٔؼّٕبٖ ثطای ایٙى ٝثب تدسیس ٘ظط زض ضفتبضضبٖ ،زا٘ص آٔٛظاٖ ذٛة ٔیط٘ٛس.

-

حؿٛض ذٛز ٌالسط زض والس .ػسْ تٛخ ٝزا٘ص آٔٛظاٖ ػّی ضغٓ زضس زازٖ ذٛة ٔؼّٓ.

-

اضتجبـ فطزی ثب یه زا٘ص آٔٛظ  ٚتطٛیك ا ٚ ٚحُ ٔسبئُ تٛسف ا.ٚ

-

ٔؼّٓ فمف سیر٘ٛه ٔیعز .سٛاَ ٔؼّٕبٖٚ :لتی فمف ثب یه ٘فط وبض وٙیٓ ثمی ٝچىبض وٙٙس .خٛاة ٌالسطٕٞ :بٖ وبضی وٕٞ ٝیطٔ ٝیىٙٙس،
ٞیچوبضی.

-

زا٘ص آٔٛظاٖ ضٛاة زٚست زاضتٙس وبضٞبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثطای ٔستی وٛتب ٜا٘دبْ زٙٞس ِٚی ظٚز ذستٔ ٝیطس٘س .اِجت ٝذٛاستٚ ٝالؼی آٟ٘ب
تٛخ ٚ ٝوٕی حطف ظزٖ ثٛز  ٚایٙىٚ ٝالؼب احسبس وٙٙس ٔؼّٓ ٚالؼب ٔتٛخ ٝحؿٛضضبٖ ٞست  ٚث ٝآٟ٘ب إٞیت ٔیسٞس.

-

ٔؼّٕبٖ ٘ ٓٞیبظ ث ٝتٛخ ٝزاضتٙس ،آٟ٘ب ظیط فطبض وسب٘ی ثٛز٘س و ٝػطؾ ٝا٘دبْ آٖ وبضٞب ضا ٘ساضتٙس  ٚفمف ا٘تمبز ٔیىطز٘س.

-

ثب ٔؼّٕبٖ ٚلت ٌصاضتیٓ  ٚغصا ذٛضزیٓ  ٚتٛخ ٝوطزیٓ ،آٟ٘ب آظازی ثیطتطی ثطای تسضیس ٔیرٛاستٙس .ا٘ؼكبف ثیطتط زض تسضیس ضا اظ ازاضٜ
ٔطوعی ٌطفتیٓ.

-

ثب ٌطفتٗ ٔؼّٓ زاٚقّت اظ ذبضج ٔسضس ٚ ٝثب وٕه اٞبِی ٔسضسٌ ،ٝطٜٞٚبی زٜ٘فط ٜثطای زا٘ص آٔٛظاٖ تطىیُ زازیٓ و ٝػال ٜٚثط ز ٚضرع
ٔسئِٛی ،ز٘ ٚفط ٔسضس ذػٛغی  ٓٞزاضتٙسٛٔ .فمیت چطٍٕیط ثٛز.

-

ٞیچ وس زض أتحب٘بت ضز ٕ٘ی ٘طس  ٚث ٝزا٘ص آٔٛظاٖ ٌفت ٝضس و ٝآ٘مسض وبض وٙٙس تب ثٔ ٝؼّٕبٖ ٘طبٖ زٙٞس ٔیتٛا٘ٙس زضٚسی و ٝضجب٘ٝضٚظ
ثطای تسٚیٙص ظحٕت وطیسٜا٘س یبز ثٍیط٘س.

-

زا٘ص آٔٛظاٖ ثؼس اظ اتٕبْ یه زضس ث ٝسطاؽ زضس ثؼسی ٔیطفتٙس .فٕٟیسیٓ ث ٝوالس تبثستب٘ی ٘ ٓٞیبظ است  ٚاخطایص وطزیٓ.

-

٘ظٓ ٔسضس ٓٞ ٝذٛة ضس  ٚزیٍط وسی ضٚوص غٙسِیٟب ضا سٛضاخ ٕ٘یىطز.

-

ٔؼبضطت ثب زا٘ص آٔٛظاٖ وٕه ظیبزی ثٔ ٝب وطز .ایٗ زا٘ص آٔٛظاٖ ٔحتبج ٔؼبضطت ثب آزٟٔبی ضبزی ثٛز٘س و ٝث ٝآٟ٘ب إٞیت ثسٙٞس.

-

زض پبیبٖ سبَ ٘ 148فط اظ ٘ 170فط ثجت ٘بْ ضس ٜث ٝزثیطستبٖ ضا ٜیبفتٙس ،زض حبِی و ٝزض ضطٚع ایٗ ػسز حسٚز غفط ثطآٚضز ضس ٜثٛز.

-

ٔب ضٚش ٞسایتی ٔجتٙی ثط تئٛضی ا٘تربة ضا اخطا وطزیٓ  ٚآٖ ضا خبیٍعیٗ ضٚش ضیبستی ٔجتٙی ثط ضٚا٘طٙبسی وٙتطَ ثیط٘ٚی وطزیٓ.

-

خٛاة زا٘ص آٔٛظاٖ یه ٔسضسٛٔ ٝفك ث ٝایٗ سٛاَ و ٝچطا زضس ٔیرٛا٘ٙس« :چٔ ٖٛسضس ٝذٛثی است  ٚضٕب ثٔ ٝب إٞیت ٔیسٞیس».
وظم ي ترتیت مذرسه
ٔطىُ ٔسضس ٝضٛاة ثب ٘ظٓ  ٚا٘ؿجبـ ظٚضی  ٚتؼّیك زا٘ص آٔٛظاٖ حُ ٕ٘یطس .آٟ٘ب ث ٝزِسٛظی  ٚثطزثبضی  ٚفطغت ثطای ضطٚع ٔدسز ٘یبظ
زاضتٙس.
پس اظ تسٚیٗ تئٛضی ا٘تربة ٔتٛخ ٝضسْٔ ،مبٔٚت زض ثطاثط وبضی و ٝزٚست ٘ساضیٓ ،قجیؼی  ٚحتی ٔؼم َٛاست .ثط٘بٔٞٝبی ا٘ؿجبقی حتی
آٟ٘ب و ٝثب ٟٔطثب٘ی اػٕبَ ظٚض ٔیىٙٙس  ٓٞوبضی ث ٝاستیسیٞبی ثبِم ٜٛؤ ٝطىُ ٚالؼی ٔیجبضٙس ٘ساض٘س.
ٞط ثط٘بٔٝای و ٝثدب ی تغییط زض سیستٓ ثط تغییط زض زا٘ص آٔٛظ ٔجتٙی ثبضسٙٔ ،كجك ثط تئٛضی ا٘تربة ٘یست.
هبوتیىگتًن ييدز
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یه زثستبٖ و ٝثب ٔفبٞیٓ تئٛضی ا٘تربة ازاضٔ ٜیطٛزٔ .سیط ٔسضس ٝثطای اخطای ایٗ ٔفبٞیٓ ٔطىّی زاضت ،ثؼؿی اظ وبضوٙبٖ ٔربِف ثٛز٘س.
ٔسیطضبٖ  ٕٝٞآٟ٘ب ضا ثٛٔ ٝسسٌ ٝالسط فطستبز تب ٌٛاٞیٙبٔ ٝتئٛضی ا٘تربة ثٍیط٘س .زض ایٗ زثستبٖ فمف ضبزی ٔٛج ٔیع٘س ٕٝٞ .زض حبَ
یبزٌیطی ٞستٙس  ٚذٛضحبِٙس .والسٟب ٍٕٞی ثب ظطفیت ز ٚثطاثط  ٚپٙدب٘ ٜفط ٚ ٜتٛسف زٔ ٚؼّٓ ازاضٔ ٜیطٛز.
زا٘ص آٔٛظاٖ ٞط والس خعء یىی اظ ایٗ ز ٚزستٝثٙسی ٞستٙس ،وٛزوستب٘یٟب  ٚا ٚ َٚزٟٔٚب زض یه ٌط ،ٜٚس ٚ ْٛچٟبضْ  ٚپٙدٕیٞب زض ٌطٜٚ
زیٍط .زا٘ص آٔٛظاٖ زض حبِی ٚاضز زست ٝثبالتط ٔیط٘ٛس و ٝثسیبضی اظ آٟ٘ب پطبپیص ثسیبضی اظ زضٚس ضا ذٛا٘س ٚ ٜتٕطیٗ وطزٜا٘س.
ٔطزٚزی زض ایٗ ٔسضسٚ ٝخٛز ٘ساضز ٔ ٚثُ ٔساضس ٔؼِٕٛی اظ احسبس ٔٗ خّٛتط/ػمجتط ٞستٓ  ٓٞذجطی ٘یستٔ .جٙبی وٕی ٔطرػی ٔثُ
سٗ ٔ ٓٞكطح ٘یست .چ ٖٛوالسٟب ثب زٔ ٚؼّٓ ازاضٔ ٜیطٛز ،یىی ٔیتٛا٘س ا٘فطازی زضس ثسٞس  ٚزیٍطی ػبزی .ثچٞٝب ث ٝیىسیٍط وٕه ٔی-
وٙٙس  ٚوالس ثبالییٞب ث ٝپبییٙیٞب زضس ٔیسٙٞس .زض ٘تید ٝثچٞ ٝب ثیطتط ثب ذٛزضبٖ ضلبثت زاض٘س تب ثب زیٍطاٖ .زا٘ص آٔٛظاٖ اخبظ ٜزاض٘س
ٞطٚلت ؤ ٝیرٛا٘س ثطای ثبظی یب یبزٌیطی ث ٝثیطٔ ٖٚسضس ٝثط٘ٚس.
ٔؼّٕ بٖ  ٓٞثب زا٘ص آٔٛظاٖ غصا ،استطاحت ٔ ٚؼبضطت زاض٘سٕٞ .یط ٝثط وٙبض  ٓٞثٛزٖ ِ ٚصت ثطزٖ اظ ثب  ٓٞثٛزٖ تبویس ٔیطٛز .ثب ٔؼّٕبٖ ثٝ
ػٛٙاٖ ٔترػع حطف ٝای ثطذٛضز ٔیطٛز ،آٟ٘ب تػٕیٓ ٔیٍیط٘س زض والس چ ٝاتفبلی ثیفتسٚ .ظیفٔ ٝسیط ایٗ است و ٝثجیٙس آیب آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙس
ایٗ وبض ضا ثىٙٙس یب ذیطٔ .ؼّٕبٖ ٞط ٚلت و ٝذٛاستٙس  ٚثطای ٞطوبضی اظ خّٕ ٝسپطزٖ والس ثٔ ٝسیطٔ ،یتٛا٘ٙس ا ٚضا ثجیٙٙس.
تٕبْ وٛزوبٖ ثب تئٛضی ا٘تربة آضٙب ٞستٙس .آٟ٘ب ٔیسا٘ٙس زض ٔسضس ٝویفی ٞستٙس  ٚػّتص ضا ٔ ٓٞیسا٘ٙس ،ػالئٕی زض لسٕتٞبی ٔرتّف
ٔسضسٚ ٝخٛز زاضز و ٝپیبٔص ایٗ استٞ« :طٚلت ٔطىّی زاضتیٓ ثب افطاز زضٌیط ثب آٖ ٔطىُ غحجت ٔیىٙیٓ  ٚثس ٖٚتٟسیس یب آظضزٖ وسی
ثطایص ضا ٜحُ پیسا ٔیىٙیٓٔ ٕٝٞ ».ؼّٕبٖ ٔ ٚسیط ٔسضس ٝآٔٛظش ٔطبٚض ٜزیسٜا٘س .زض ایٗ ٔسضس ٝاظ تٙجی ٚ ٝخطیٕ ٝذجطی ٘یست.
ٔسیط ٔسضس ٝاظ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ٘فطی  50زالض ثطای ثبظزیس اظ ٔسضسٔ ٝیٍیطز  ٚثٕٞ ٝیٗ قطیك ٞعیٞٝٙبی آٔٛظش ضا تبٔیٗ ٔیىٙس .زا٘ص
آٔٛظاٖ ث ٝػٛٙاٖ ثرطی اظ ثط٘بٔ ٝزضسیطبٖ ،ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ضا ثب ٔسضس ٝآضٙب ٔیىٙٙس .تٕیعوطزٖ ٔسضس ٚ ٝتؼٛیؽ حِٞٝٛب  ٚزستٕبَ تٛاِت
 ٓٞثرطی اظ تحػیُ زا٘ص آٔٛظاٖ است .آٟ٘ب ٔی زا٘ٙس ٞطچیعی چمسض ٞعی ٝٙزاضز  ٚحفظ وطزٖ ایٗ ٔسضس ٝچمسض سرت است .آٟ٘ب أىب٘بت
ضا ٞسض ٕ٘یزٙٞس چ ٖٛث ٝاضظش وبضی و ٝاظ آٟ٘ب ذٛاست  ٝضسٚ ٜالف ٞستٙس .ث ٝآٟ٘ب ثبثت وبضٞبیطبٖ زض ٔسضس ٝپِٛی زازٔ ٜیطٛز ِٚی ثبیس آٖ
پ َٛضا ثطای اخبض ٜوطزٖ ٘یٕىت  ٚذطیس ِٛاظْ استفبز ٜوٙٙس .زض ٔسضس ٝویفی ٞیچچیع ضایٍبٖ ٘یست .زض ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسضس ،ٝآیٙس ٜظ٘سٌی
است.
قبثلیت یب قبثلیت یبدگیری کلی ي امتحبن گرفته در مذارس کیفی
زض ٔسضس ٝویفی زا٘ص آٔٛظاٖ ٚلتی ٚاحس زضسی خسیسی ٔیٌیط٘س و ٝلبثّیت الظْ ضا وست وٙٙس-لبثّیتی ؤ ٝؼبزَ ٕ٘ط ٜة زض ٘ظبْ سٙتی
ٕ٘طٌٜصاضی استٕ٘ .ط ٜپبییٗتط اظ ة ٘ساضیٓ .ثب ایٗ حبَ تٕبْ زا٘ص آٔٛظاٖ سؼی ٔیىٙٙس ٕ٘ط ٜاِف یب ثبالتط ثٍیط٘سٞ ،طچٙس ٞیچ ثبیس  ٚاِعأی
زض وبض ٘یست.
ثب ایٗ حبَ زا٘ص آٔٛظاٖ ٚازاض ٔیط٘ٛس فؼبِیت تحػیّی ضبٖ ضا آ٘مسض ثٟجٛز زٙٞس ؤ ٝؼّٕبٖ  ٚذٛزضبٖ لج َٛوٙٙس فؼبِیت ویفی ا٘دبْ
ٔیسٙٞس .یىی اظ ضاٞ ٜبی ٔطرع وطزٖ وبض ویفی أتحب٘بت است ِٚی ٘جبیس اظ آٟ٘ب قٛضی استفبز ٜوٙیٓ و ٝپیططفت زا٘ص آٔٛظ ضا ا٘ساظٜ
ثٍیطیٓٔ .ثبَ زض ٔٛضز أتحبٖ ضا٘ٙسٌی:
ز  ٚضی ٜٛأتحبٖ ،یىی ضیٔ ٜٛطس ْٛثب وتبة ثست ٝثب خٛاثٟبی غّف پصیطفت ٝضس ٜو ٝفطز ٕ٘یسا٘س وسأٟب ضا غّف ٘ٛضت .ٝزیٍطی أتحبٖ وتبة
ثبظ و ٝثبیس تٕبْ سٛاِٟب زضست ثبضس .فطز زض ضی ٜٛوتبة ثبظ ثبیس ثطای یبفتٗ خٛاة سٛاِٟب ،وتبثٟب ضا ٚضق ثع٘س  ٚثٟتط یبز ٔیٍیطز .اٌط ضص ٔبٜ
ثؼس اظ زٌ ٚط ٜٚأتحب٘ی ٌطفت ٝضٛز ،لكؼب ٌط ٜٚز ْٚثٟتط یبز ٌطفت ٝا٘س.
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زض ٔسضس ٝویفی  ٓٞزا٘ص آٔٛظاٖ ٔساْ زض حبَ أتحبٖ زازٖ "ثبثت تٛا٘بیی استفبز ٜاظ زا٘ص ذٛز" ٞستٙس .زض تٕبْ أتحب٘بت زا٘صآٔٛظاٖ
وتبة ٔیآٚض٘س .أت حب٘بت قٛضی قطاحی ضس ٜو ٝزا٘ص آٔٛظاٖ وبضی ثیص اظ ث ٝیبز آٚضزٖ ا٘دبْ زٙٞس؛ آٟ٘ب زا٘ص آٔٛظاٖ ضا ث ٝتفىط ٚأیساض٘س.
اِجت ٝأتحب٘بت ٔؼٕٛال وٛتبٞ ٜستٙس  ٚتىطاض ٔیط٘ٛس .أتحب٘بت ٔیتٛا٘س ته سٛاِی ثبضس ِٚی خٛاة زازٖ ث ٝآٖ ٔستّعْ اثجبت لبثّیت است.
لبثّیت زاضتٗ ٔٛٙـ ث ٝوتجی ثٛز٘ص است ،اِجت ٝث ٝزضذٛاست ٔؼّٓ یب ذٛز زا٘ص آٔٛظ فطغتی ٞست تب زا٘ص آٔٛظ ثٔ ٝؼّٓ یب زستیبضش
تٛؾیح زٞس و ٝچطا چٙیٗ پبسری ا٘تربة وطز .ٜث ٝایٗ تطتیت ،زا٘ص آٔٛظاٖ ،حطف ظزٖ زضثبضٛ٘ ٜضتٞٝبی ذٛز ٌٛ ٚش زازٖ  ٚفىط وطزٖ زض
ٔٛضزضبٖ ضا تٕطیٗ ٔیىٙٙس .زض ػیٗ حبَ ٔؼّٓ ذٛز آٟ٘ب ضا ظیط ٘ظط ٔیٍیطز تب ٔكٕئٗ ضٛز و ٝفٕٟیسٜا٘س چ ٝخٛاثی ٔیسٙٞسٟٔ .بضتٞبی
حطف ظزٖ ٌٛ ٚش زازٖ ،ثعضيتطیٗ فبیس ٜیبزٌیطی است ؤ ٝساضس فؼّی تالضی ثطای تسضیس ایٗ زٟٔ ٚبضت ٕ٘یوٙٙس.
ٔثبَ سٛاَ تبضید« :چطا خٛضج ٚاضٍٙتٗ ثؼس اظ ثط٘س ٜضسٖ زض خ ًٙاستمالَ ز٘جبَ ضب ٜضسٖ ٘طفت؟ ث٘ ٝظط ضٕب تػٕیٕص چ ٝوٕىی ثٝ
وطٛضتبٖ وطز؟» سٛاَ ػّ« :ْٛچطا زا٘طٕٙساٖ ٍ٘طاٖ ٌطْ ضسٖ وط ٜظٔیٗ ٞستٙس؟» ضیبؾی« :پسضتبٖ زض حبَ ضً٘ وطزٖ زیٛاض ذب٘ ٝاست ٚ
ضٕب ثطای ذطیس ضً٘ ضفتٝایس ،چمسض ثبیس ضً٘ ثرطیس؟» سٛاَ ازثیبت « :ضرػیت زاستب٘ی و ٝذٛا٘سیس چٔ ٝطىّی زاضت  ٚضٕب چ ٝضاٜحّی
ثطای ٔطىّص پیطٟٙبز ٔیىٙیس؟»
اٌط وبض زا٘ص آٔٛظ لبثّیت زاضت و ٝثب ا ٚوبضی ٘ساضیٓ ،زض غیطایٗ غٛضت ث ٝا ٚثٍٛییس« :آ٘مسض سؼی وٗ تب ٞط زٔ ٚكٕئٗ ضٛیٓ خٛاثٟبی
ثبلبثّیتی زازٜایٕٔ ».ىٗ است زا٘ص آٔٛظاٖ لبثُ ثرٛاٙٞس ث ٝحس ویفیت ثطسٙسِٚ ،ی ایٗ اخجبض ٘یست ٔ ٚؼٕٛال ایٗ وبضی است و ٝزا٘ص
آٔٛظاٖ ذٛة ا٘دبْ ٔیسٙٞس.
اگر فقط یک راُ باضذ کِ کیفیت را تضویي ًکٌذ ،آى راُ استفادُ از زٍر است.
زض ایٗ ٔسضس ٝضلبثت اخجبضی ٚخٛز ٘ساضز ِٚی ٔطٛقٞبی ظیبزی فطاضٚی زا٘ص آٔٛظاٖ ٞستٔ .یتٛا٘س ذٛزش ضا ثب زیٍطاٖ ٔمبیس ٝوٙسِٚ ،ی
ایٗ ٔمبیس ٝػّٕىطز ٞیچوس تبثیطی ثط ػّٕىطز زیٍطی ٘ساضز .زا٘ص آٔٛظاٖ ثب ثبظذٛضزٞبی ٔتفىطا٘ٔ ٝؼّٕبٖ ٕٞطأ ٜیط٘ٛس  ٚث ٝیبزٌیطی
ثیطتط تطٛیك ٔیط٘ٛس .زض ایٗ ٔسضس ٝزا٘ص آٔٛظاٖ ٔطغ َٛتفىط ،غحجت وطزٌٖٛ ،ش زازٖ  ٚحُ ٔسئّٞ ٝستٙس.
زض ٔساضس فؼّی زا٘ص آٔٛظاٖ ٔكبِت ضا تب آ٘دب و ٝزض أتحب٘بت لج َٛض٘ٛس یب ػّٕىطز ذٛثی زاضت ٝثبضٙس حفظ ٔیىٙٙس .زا٘ص آٔٛظ زض ایٗ
ٔساضس ث٘ ٝسضت ٔجب٘ی ویفیت یؼٙی ثٟجٛز تسضیدی ثط اسبس ثبظذٛضز ضا یبز ٔیٍیط٘س .أتحب٘بت ٚلتی تٕبْ ض٘ٛس ،تٕبْ ضسٜا٘س.
زا٘ص آٔٛظاٖ ٔساضس ویفی ثب ذٛزضبٖ ضلبثت ٔیوٙٙس .آٟ٘ب ثٞ ٝیچٚخ ٝثبظ٘سٕ٘ ٜیض٘ٛس  ٚث ٝیىسیٍط وٕه ٔیوٙٙس ،چ ٖٛوٕه آٟ٘ب ثٝ
یىسیٍط تبثیطی ثط ٕ٘ط ٜذٛزضبٖ ٕ٘یٌصاضز .ایٗ خطیبٖ ث ٝأٛض ٚالؼی ٘عزیهتط است؛ ٞیچ تدبضتی ثسٕٞ ٖٚىبضی آزٟٔبی لبثُ پبثطخب ٕ٘یٕب٘س.
ذت «اٌط زا٘ص آٔٛظاٖ زض حس لبثّیت زضس ٘رٛا٘ٙس  ٚوبض ٘ىٙٙس چٔ ٝیطٛز؟» خٛاثص ایٗ استٞ :طٌع ٔسضن ٕ٘یٌیط٘سٔ .ؼّٕبٖ آٟ٘ب ضا
وٕه ٔیىٙٙس  ٚتطٛیك ٔیىٙٙس ِٚی ثطای ٔسضن ٌطفتٗ ثبیس ذٛة وبض وٙٙس.
سٛاَ زیٍط ایٗ است« :چكٛض ٔیطٛز ضٚی ػّٕىطز سی ٘فط ٘ظبضت زاضتٚ ،لت ٕ٘یطٛز ».اٌط زض والس ثچطذیس ثٔ ٝطٚض ذٛاٞیس فٕٟیس وٝ
چ ٝوسی ث ٝوٕه ضٕب ٘یبظ زاضز  ٚوساْ ٘یبظ ٘ساضز .ضٕب ثب ٔطىُ ا٘ؿجبقی ذبغی  ٓٞضٚثط٘ ٚرٛاٞیس ضس .تدطثٔ ٝسضس ٝضٛاة ٘طبٖ زاز
ٚلتی زا٘ص آٔٛظاٖ ٔطغ َٛزضس ذٛا٘سٖ  ٚیبزٌیطی ضس٘سٔ ،طىُ ا٘ؿجبـ  ٓٞحُ ضس.
زستیبضاٖ ٔؼّٓ  ٓٞایس ٜثسیبض ذٛثی ثطای آٟ٘بیی است و ٝػّٕىطز ثٟتطی زاض٘سٚ .لتی زض زا٘طٍبٞ ٜست ،چطا زض ٔسضس٘ ٝجبضس؟ آٟ٘ب ثب زستیبض
ثٛزٖ ثٔ ٝؼّٓ وٕه ٔیوٙٙس  ٚثیطتط  ٓٞیبز ٔیٌیط٘س .زض ایٗ ٘ظبْ ویفی و ٝزض آٖ ٔطزٚزی ٘یست  ٚفمف لبثّیت زاضیٓٔ ،سضن ٌطفتٗ
چٙبٖ اٍ٘یع ٜایدبز ٔیىٙس ؤ ٝؼّٕبٖ فمف ز٘جبَ تسضیس ثبضٙس  ٚزیٍط ٔدجٛض ٘ط٘ٛس ٘مص پّیس ضا ثبظی وٙٙس.
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سٛاَ زیٍطی « :اضىبَ زیٍط ایٗ سیستٓ ایٗ است و ٝتٕبْ زا٘ص آٔٛظاٖ ذٛة زضس ٔیذٛا٘ٙس  ٚذٛة وبض ٔیىٙٙس ،پس چكٛض ضتجٝثٙسی
وٙیٓ؟» ضتجٝثٙسی ٘ىٙیس! ز٘یبی ٚالؼی ،استفبز ٜتٛاْ ثب ٕٞىبضی اظ زا٘ص استٔ .سضس ٝویفی ،زا٘ص آٔٛظاٖ ضا ثطای ز٘یبی ٚالؼی آٔبزٔ ٜیىٙس
و ٝزض آٖ فمف ثطای وبض ذٛة پ َٛزازٔ ٜیطٛز .زض ز٘یبی ٚالؼی ٘تید ٝوبض ویفی پ َٛثیطتط است ٘ ٚتید ٝوبض ثیویفیت ،ثیىبض ضسٖ.
سٛاَ ثؼسی « :اٌط لطاض ثبضس ٔٙتظط پیططفت وُٙس زا٘ص آٔٛظاٖ زض ظٔی ٝٙا٘دبْ وبض ثب لبثّی ت ثبضیٓ ،چكٛض زضسٟب ضا تٕبْ وٙیٓ؟» ٔٗ زض
خٛاة ٔیپطسٓ« :آیب ٚلتی ثیطتط زضس ٔیزٞیس تٕبْ زا٘ص آٔٛظاٖ ثب ضٕب ٞستٙس؟» ٞطچ ٝسطػتتبٖ ضا ثیطتط وٙیس ،زا٘ص آٔٛظاٖ ثیطتط خب
ٔیٔب٘ٙسٔ .مساض یب سطػت تسضیس ٔ٘ ٟٓیستٔ .ؼیبضٔ ،یعاٖ یبزٌیطی زا٘ص آٔٛظاٖ است.
إٞیت ٘ٛضتٗ زض ٔساضس ویفی ٝ٘ .فمف ثطای أتحب٘بت ،حتی ٔیتٛا٘ٙس ثطای ضٚظ٘بٔ ٝزیٛاضی ثٛٙیسٙس ٟٓٔ .ایٗ است ؤٟ ٝبضت ٘ٛضتٙطبٖ
ثٟجٛز یبثس .ػسٜای  ٓٞپطٚغٜای زض ظٔیٍ٘ ٝٙبضشٔ ،ثُ پطٚغٛ٘ ٜضتٗ وتبة ٔیٌیط٘س.
تٕبْ زا٘ص آٔٛظاٖ زض ٔساضس ویفی ،پطٚغ ٜای و ٝخعء تىبِیف ٔمطضضبٖ ٘یست ث ٝا٘تربة ذٛز اخطا ٔیىٙٙسٞ .ط ٔٛؾٛػی و ٝثتٛا٘ٙس
ٔفیسثٛز٘ص ضا تٛخی ٝوٙٙس .پطٚغ ٜػّٛ٘ ،ْٛضتٗ وتبة ،آٚاظ یب فیّٕجطزاضی ،ذسٔبت اختٕبػی ٞ ٚط پطٚغ ٜزیٍطی و ٝث ٝزا٘ص آٔٛظ ثفٕٟب٘س
ویفیت چیع ذٛثی است.
ثبیس ٌعاضش ٔبٞب٘ ٝغیطضسٕی زٙٞس تب وبض ثطای ِحظ ٝآذط ٕ٘ب٘س .ا٘تربة ایٙى  ٝثٟتطیٗ ضی٘ ٜٛطبٖ زازٖ وبضٞب ثٔ ٝسضس ٚ ٝزیٍطاٖ ثط ػٟسٜ
ذٛزضبٖ است .خبیعٜای ث ٝثٟتطیٗ پطٚغ ٜزازٕ٘ ٜیطٛزٍٔ ،ط ایٙى ٝذٛزضبٖ ثرٛاٙٞس ضلبثت وٙٙس .اخطای چٙیٗ پطٚغٜای ثٟتط اظ ٞط وبضی آٟ٘ب
ضا ٔف ْٟٛویفیت آضٙب ٔیىٙس .ایٗ پطٚغٜٞب ٔبَ ذٛزضبٖ استٔ .ب ٚلتی ٔبِه چیعی ٞستیٓ ،حساوثط تالضٕبٖ ضا ث ٝذطج ٔیسٞیٓ.
امتحبن قبثلیت یب پیشرفت
زا٘ص آٔٛظاٖ ٔساضی ویفی ثبیس ثطای آظٔ ٖٛایبِتی (چٟبضٌعیٝٙای) ث ٝغٛضت خساٌب٘ ٝآٔبز ٜض٘ٛس .آٔبز ٜوطزٖ زا٘ص آٔٛظاٖ ثطای ایٗ
أتحب٘بت ظٔبٖ ٔیجطز (ٞطچٙس ٘ ٝذیّی ظیبز) ِٚی ایٗ ظٔبٖ ذٛة ٔػطف ٔیطٛزٔ .ؼٕبٖ ٔیتٛا٘ٙس ٘یٕی اظ والس چٟبضْ ضا ث ٝایٗ وبض
اذتػبظ زٙٞس ،چ ٖٛػّٕىطز زا٘ص آٔٛظاٖ زض ایٗ أتحب٘بت ٘مص ٕٟٔی زض اضظیبثی ٔسضس ٝزاضز .چ ٖٛایٗ أتحب٘بت ضا ٔترػػبٖ قطاحی
ٔیىٙٙس ظٔبٖ ٌصاضتٗ ثطای آٟ٘ب ٚلت تّف وطزٖ ٘یست  ٚزا٘ص آٔٛظاٖ چیعٞبی ظیبزی زض ایٗ حیٗ یبز ٔیٍیط٘س.
خسای اظ زا٘ستٗ خٛاة ٞب ٔ ٚكبِتٔ ،بٞط ضسٖ زض أتحبٖ ٔستّعْ تٕطیٗ است .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثطضسیٞب ٘طبٖ زاز ٜذٛا٘سٖ خٛاثٟب ثیص اظ
ذٛا٘سٖ سٛاالتٕ٘ ،طات ضا افعایص ٔیسٞس.
مالکهبی مذارس کیفی
ٔ -1طىالت ا٘ؿجبقی وّی ضا ظطف ز ٚسبَ ثطقطف وٙس (٘ٔ ٝطىالت اتفبلی)  ٚظطف یه سبَ تب حس ظیبزی وبٞص زٞس.
ٕ٘ -2طات پیططفت زا٘ص آٔٛظاٖ ٔساضس ویفی زض أتحب٘بت ایبِتی ثٟتط اظ ٌصضت ٝاست.
 -3لبثّیت یبزٌیطی وّی ضا پیٍیطی ٔیىٙس .یؼٙی تٕبْ ٕ٘طات وٕتط اظ لبثّیت یب ٕ٘طات ة و٘ٛٙی ،اظ ثیٗ ٔیطٚز .زا٘ص آٔٛظاٖ ثطای ٌطفتٗ
ٕ٘ط ٜیب ٔسضن ثبیس لبثّیت ذٛز ضا ثطای ٔؼّٓ یب زستیبضش ٔحطظ وٙٙس.
 -4تٕبْ زا٘ص آٔٛظاٖ ٞط سبَ یه وبض ویفی (فطاتط اظ حس لبثّیت) ا٘دبْ ٔیسٙٞس .ث ٝایٗ وبضٞب ٕ٘ط ٜاِف یب ثبالتط زازٔ ٜیطٛز .ایٗ ٔؼیبض
ثبػث ٔیطٛز زا٘ص آٔٛظاٖ وٛضب ثٛزٖ ،ثطتطی ٕٔ ٚتبظ ثٛزٖ ذٛز ضا ٘طبٖ زٙٞس.
 -5ثبیس ث ٕٝٞ ٝوبضوٙبٖ  ٚزا٘ص آٔٛظاٖ استفبز ٜاظ تئٛضی ا٘تربة زض ظ٘سٌی  ٚتحػیُ آٔٛظش زاز ٜضٛزٚ .اِسیٗ  ٓٞزض ٌطٜٞٚبی ٔكبِؼبتی
آٖ ضا یبز ٔیٍیط٘س .ایٗ ٌطٜٞٚب اثتسا تٛسف ٔؼّٕبٖ  ٚثؼس تٛسف ٚاِسیٗ زاٚقّت ازاضٔ ٜیطٛز.
 -6زض پبیبٖ اِٚیٗ سبَ ،زِٙطیٗ ثٛزٖ ٔسضسٔ ٝطٟٛز است.
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