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ها  آموزان چیست و این برنامه برای دانشها  خواهیم دید که فایدٔه برگزاری این نوع از برنامه. کند می

هایی  چه جایگاهی در نظام آموزشی دبیرستانی دارند و آیا درست است که از برگزاری چنین برنامه

.حمایت شود یا نه

فهرست

 1...........................................................................................................................................................................................................................................مقدمه

 2.........................................................................................................................................................................................................هدف از آموزش چیست؟

 2..............................................................................................................................................................................................................................چرا کارسوق؟

 4............................................................................................................................ر نظام آموزشیابزاری برای بازنگری پیوسته د: نقش دیگر کارسوق

 4................................................................................................................................................................................................های آموزشی بازنگری در نظام

 5..........................................................................................................................................................های مکمل در بازنگری نظام آموزشی نقش آموزش

 6......................................................................................................................................................................های مکمل های دیگر برای ارائٔه آموزش روش

 6..................................................................................................................................................................................................................................گیری نتیجه
 6..................................................................................................................................................................................................................................سپاسگزاری

٧...........................................................................................................................................................................................................................................مراجع

  مقدمه

کنندگان در این برنامه  شرکت. اجرا شد» یسه روز با ریاض«ای به نام   در بندرانزلی برنامه۱۳۸۶در روزهای دهم تا دوازدهم شهریورماه 
نامه برگزیده شده  دادن به یک پرسش با پاسخآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان بندرانزلی بودند که   نفر از دانش۶۰حدود 
رکنندگان این برنامه، جمعی از برگزا. های گوناگون ریاضی به زبان ساده آشنا شدند آموزان با مباحث و شاخه در این برنامه دانش. بودند

هرساله » کارسوق ریاضی«این دانشجویان از چندین سال پیش در قالب گروهی به نام . دانشجویان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بودند
  ].۱[کنند  های ریاضیات طراحی و اجرا می آموزان با زیبایی های متنوعی را برای آشناشدن دانش برنامه

کارگاه نظریه «: هاست ها خود گویای شیؤه برگزاری آن نام برخی از این کcس. ها بسیار متنوع بود در این کcسشده  موضوعات مطرح
، و »!یک بازی فکری«، »!ُاریگامی علیه خط کش و پرگار«، »قضیٔه پنج رنگ«، »!ی فیثاغورس ی اعداد و قضیه لوح بابلی، نظریه«، »بازی

روش . شدند های درسی دیده نمی  برگزیده شده بودند، در عین سادگی و زیبایی، معموoً در کتاب۱قمباحثی که برای این کارسو. »ماز«

                                                 
  ].۲[ است مدت دربارٔه موضوعی خاص و به معنی یک دورٔه آموزشی کوتاه workshopکارسوق جایگزینی برای واژٔه انگلیسی   1



 

آموزان  شدند، به طوری که دانش ها به شکل کارگاه برگزار می برخی از برنامه. آموزشی این مباحث هم بسیار شاداب و جذاب بود
  .خودشان در برگزاری برنامه مشارکت فعال داشتند

پسر و دختر، راهنمایی و (های گوناگون  آموزان در گروه زمان شش کcس برای دانش دو روز نخست برگزاری این کارسوق، همدر طول 
وپرورش  در مراسم پایانی مسئوoن سازمان آموزش. در روز سوم هم مسابقه و مراسم پایانی برگزار شد. شد برگزار می) دبیرستان

  .]۳[ هایشان حضور داشتند کننده و خانواده آموزان شرکت ن شهر و دانششهرستان بندرانزلی، جمعی از دبیرا

در این نوشته نخست فواید برگزاری . آموزان است ای از یک شکل متفاوت از آموزش علوم به دانش ای که معرفی شد، نمونه برنامه
 دربارٔه نقش مهم کارسوق در بازنگری و بهبود در بخش بعدی. شماریم ها برمی آموزان و بهبود وضع آموزشی آن کارسوق را برای دانش

های آموزشی متفاوت در مقطع دبیرستان اشاره  در ادامه نیز به برخی دیگر از روش. کنیم پیوستٔه ساختار نظام رسمی آموزشی بحث می
  .خواهیم کرد

  چیست؟آموزش هدف از 

آموزان مقطع راهنمایی را  ای ببینیم که دانش ا به شکل سامانهتوانیم دبیرستان ر اگر با دیدی مکانیکی به یک دبیرستان بنگریم، می
با این دیدگاه، مcک . دهد های دانشگاهی هستند تحویل می آموزانی را که آمادٔه تحصیل در یکی از رشته گیرد و دانش تحویل می

این دیدگاه شاید به این منجر شود . ده کندآموزان را هرچه بهتر برای تحصیل در دانشگاه آما دبیرستان موفق این است که بتواند دانش
اش این باشد که  آموزان برای آزمون ورودی دانشگاه باشد، و هدف نهایی کردن دانش های یک دبیرستان در جهت آماده که تcش

  .های کنکور را به دست بیاورند آموزانش بهترین رتبه دانش

های دبیرستان را به طور مطلق بسنجیم؛   خcق برای جامعه باشد، باید آموزشهای مفید و ولی اگر هدف نهایی از آموزش، پرورش انسان
مهم . های زندگی آینده آماده کرده است یا نه آموز را در رویارویی با چالش یعنی باید ببینیم که آیا دوران تحصیل در دبیرستان، دانش

مهم این است که دوران . کند شود یا هر کار دیگری می ر میرود یا مشغول کا آموز پس از دبیرستان به دانشگاه می نیست که دانش
های دوران دبیرستان را  آموز بتواند آموزش مهم این است که دانش. اش کمک کند های شخصی اییدبیرستان بتواند به او در یافتن توان

  .به کار ببرد) و نه تنها برای ورود به دانشگاه(برای زندگی 
هایی است که از  در دیدگاه نخست، شیؤه آموزش کامcً تابع خواسته. خواهند داشت یج بسیار متفاوتی درپاین دو دیدگاه در عمل نتای

ها برآیند، هیچ  آموختگان یک نظام آموزشی بتوانند به خوبی از پس آزمون یعنی اگر دانش. رود آموز در مقاطع باoتر انتظار می دانش
با این دیدگاه، . کوشد ولی در دیدگاه دوم، نظام آموزشی پیوسته در راه بهبود خود می. د بودنیازی به بهبود و بازنگری آن نظام نخواه

آموزان در جامعه است؛ ممکن است با تغییر شرایط اقتصادی جامعه یا  ها تابع نیازهای واقعِی دانش محتوا و شیؤه آموزش در دبیرستان
  .کم عوض شود و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ کند ز کمهای شغلی موجود، نوع آموزش نی دگرگونی تدریجی فرصت

آموزان در  کردن دانش ها با هدف آماده دهد که امروزه بخش زیادی از سرمایه و انرژی دبیرستان های نگارنده نشان می ها و دیده تجربه
آموزان کسب دانش و مهارت  ه بسیاری از دانشاین مسئله تا حدی پیش رفته است ک. شود ویژه کنکور، انجام می های گوناگون، به آزمون

هایی برای بهبود این وضع  در چنین شرایطی، پرداختن به روش. انگارند ها یکی می واقعی را با توانایی در گذراندن برخی از آزمون
  .کارسوق نیز تcشی برای رسیدن به این هدف است. رسد ضروری به نظر می

  چرا کارسوق؟

وجود . آموزان عرضه شوند توانند در کنار نظام رسمی آموزشی، یعنی آموزش دبیر در کcس، به دانش ارسوق میهایی مانند ک برنامه
ها اشاره  در ادامه به برخی از فواید این برنامه. آموزان مفید باشد تواند برای دانش هایی مانند کارسوق از جهات گوناگون می آموزش

  .کنیم می



 

oًهای سنتی است، زیرا روش آموزش موضوعات در کارسوق به طور ویژه و   بهتر و کاراتر از آموزشروش آموزش در کارسوق معمو
همچنین در شکل آموزش نیز آزادی بیشتری وجود دارد؛ مثcً در کارسوق از آزمایشگاه، . بادقت برای هر مبحث طراحی شده است

های دیگر این  یکی از ویژگی. ها معمول نیست سنتی کاربرد آنهای  شود که در کcس استفاده می... مسابقه، بحث، طرح مسئله و
. کنند ها ارتباط برقرار می آموزان بهتر با آن آموزان دارند و دانش ها این است که برگزارکنندگانش نزدیکی سّنی بیشتری با دانش برنامه

دهد  های آموزشی نشان می لعات گوناگون دربارٔه روشمطا. دهند ها همکاری بیشتری نشان می آموزان در برگزاری برنامه در نتیجه دانش
هایی که در آن منفعcنه گوش  آموزند، تا از آموزش هایی که در آن فعاoنه مشارکت دارند، بسیار بیشتر می آموزان از آموزش که دانش

  ].۷-۴[بینند  دهند و می می

شود  آموزشی که در کارسوق ارائه می. زش رسمی تفاوت داردهای آموزش، کارسوق از نظر دیگری نیز با آمو گذشته از کیفیت روش
آموزان را برانگیزند تا  توانند توجه و عcقٔه دانش های متنوع می آموزش. است و وجود این تنوع در آموزش بسیار مفید است» متفاوت«

ها موضوعات  معموoً در کارسوق. ائل شوندها فارغ از نمره و امتحان، به خاطر دیدن یک چیز متفاوت، برای موضوع کارسوق ارزش ق آن
آموزان را برانگیزند و  توانند اشتیاق دانش چنینی می های این کارسوق و برنامه. شوند های جذابی مطرح می علمی زیبا و مهم به روش

  .ها تقویت کنند روحیٔه رویارویی با مسائل و پرسش و تحلیل را در آن

آموزان بدون وجود محرک خارجی نیز به  بعضی از دانش. دهد ق فرصت پیشرفت بیشتر میآموزان خc کارسوق همچنین به دانش
توانند بسیار  آموزان فرصت، انگیزه و امکانات کافی داده شود، می اگر به این دانش. پردازند های علمی فراتر از برنامٔه درسی می فعالیت

تواند  های متنوعی می آموزان در چنین برنامه کردن این دانش شرکت. ش بروندرود پی آموز عادی انتظار می چه که از یک دانش بیش از آن
مثcً در کارسوق ریاضی که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد و . ها در راه پیشرفت کمک کند ها بدهد و به آن افق دید بازتری به آن

کنند و با کمک  خود با دانشجویان برگزارکننده ارتباط برقرار میآموزان  های مشابه دیگری نیز از آن موجود است، برخی از دانش تجربه
آموزان  هایی برگزار نشود، این گونه از دانش اما اگر چنین برنامه. دهند های خود در آینده پاسخ می این دانشجویان به بسیاری از پرسش

  .فت بیشتر نخواهند داشتمانند بقیه در چارچوب نظام رسمی آموزشی محدود خواهند بود و جایی برای پیشر

های متفاوت آموزشی در آموزش رسمی، از جهاتی شبیه نقش واحدهای تحقیق و توسعه  توان گفت که نقش روش در یک نگاه کلی، می
)R&D (های تولیدی بزرگ همیشه درصدی از درآمدهای شرکت صرف انجام  در شرکت .صنعتی بزرگ است-در واحدهای تولیدی

ها معموoً  برای این پژوهش. شود های نوین برای ساخت محصوoت تازه می صوoت فعلی یا بر روی کشف روشپژوهش روی بهبود مح
معموoً چنین  ۲.شود و تا حدی پژوهشگران آن شرکت آزادند در پیشبرد مرزهای آن زمینه بکوشند برنامٔه دقیقی تنظیم نمی

های متفاوت آموزشی نیز به  کارگیری روش به]. ۸[آن شرکت خواهند داشت های آیندٔه  هایی تأثیر بسیار زیادی روی موفقیت پژوهش
دبیران . های جدید باشد توانند منبعی برای خلق ایده ها می این آموزش. شود نوعی پژوهش در زمینٔه آموزش دبیرستانی محسوب می

  . در قالب نظام رسمی آموزش دست بیایندای برای بهبود آموزش خود های تازه ها به روش توانند با دیدن این آموزش رسمی می

هایی شکاف آموزشی را بین شهرهای بزرگ  یکی از انتقادهایی که ممکن است به برگزاری کارسوق وارد شود، این است که چنین برنامه
با توجه به این . دتواند در جهت رفع این شکاف باش ولی واقعیت این است که برگزاری کارسوق می. کنند و مناطق دورافتاده بیشتر می

های باتجربه در شهرهای مختلف نیز وجود  ها توسط گروه کشند، امکان برگزاری آن ها معموoً بین دو تا پنج روز طول می که کارسوق
تواند ابزاری برای رفع تبعیض از مناطق محرومی باشد که به امکانات آموزشی کافی دسترسی ندارند  به همین دلیل، کارسوق می. دارد

کند و همچنین الگوی متفاوتی از روش آموزش را  مند می آموزان را از یک آموزش خوب بهره برگزاری کارسوق عدٔه کمی از دانش]. ۹[
کند و به این ترتیب انتظار  تِر آموزشی آگاه می آموزان را از وجود یک سطح مطلوب این کار همچنین دانش. دهد به دبیران نشان می

  .کند هایی که جسارت کافی برای فراگیری بیشتر را دارند، راهنمایی فراهم می کند، و برای آن یشتر میها را از مدرسه ب آن
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  .شمار است هایی از این دست بی مثال. جایزٔه نوبل برای دانشمندان این شرکت شده است



 

آموزان در کار  ویژه اگر هوشمندانه برگزیده شده و به خوبی اجرا شوند، در موفقیت دانش های متفاوت آموزشی، به پرداختن به این روش
های  تجربٔه دبیرستان. تواند بازخورد بسیار خوبی از آموزش ما به مسئوoن باoتر بدهد میاین موضوع . سزایی دارند و تحصیل تأثیر به

. دهند های متفاوتی در کنار نظام رسمی آموزش اهمیت بسیار زیادی می ها به وجود چنین روش دهد که مسئوoن آن موفق نشان می
های گوناگون تأثیر بسیار زیادی روی زندگی علمی و کاری   رشتهبرنامه در های آموزشی فوق های پژوهشی فعال یا کcس وجود گروه

  .آموزان در آینده دارد دانش

  ابزاری برای بازنگری پیوسته در نظام آموزشی: نقش دیگر کارسوق

ه در این بخش به کارکرد دیگری ک. ها اشاره شد در بخش پیش به فواید برگزاری کارسوق در بهبود وضع فعلی آموزش در دبیرستان
برگزاری کارسوق حتی در شرایطی که وضع نظام آموزشی بسیار مطلوب است نیز سودمند و . پردازیم تواند داشته باشد می کارسوق می

کارسوق ابزار بسیار . هر نظام آموزشی باید به طور پیوسته بازنگری شود و خود را با نیازهای روز هماهنگ کند. حتی oزم است
پردازیم و سپس  در این بخش نخست به لزوم این بازنگری می. اعمال تغییرات در هر نظام آموزشی استسودمندی برای بازنگری و 

  .کنیم نقش کارسوق را در این فرایند بررسی می

  های آموزشی بازنگری در نظام

های آموزشی بازنگری شود   نظامجا که حتی oزم شود در تواند بسیار تغییر کند، تا آن ها در گذر زمان می شرایط جامعه و نیازهای انسان
  .تر خواهد شد این موضوع با بیان چند مثال روشن. تا بتوانند نیازهای نسل آینده را برآورند

تا پیش از آن زمان، در مدارس و . های این تغییر جوامع در قرون شانزدهم و هفدهم میcدی در اروپا رخ داده است یکی از نمونه
های فیلسوفان  ورزی فلسفٔه طبیعی حاصل اندیشه. شد تدریس می» فلسفٔه طبیعی«زیک نبود و به جایش ها علمی به نام فی دانشگاه

شد، طبیعت چهار عنصر بنیادی داشت و هرکدام از این عناصر  طبق چیزی که آن زمان تدریس می. بزرگ یونان، از جمله ارسطو، بود
های دانشمندانی  تا این که با تcش. های طبیعی را توضیح داد د همٔه پدیدهش ها می با این فرض. جستند همیشه جای طبیعی خود را می

چون کپرنیک، کپلر، گالیله و سرانجام نیوتن، بنای تصورات ارسطویی دربارٔه طبیعت فروریخت و عالم به شکل ماشین عظیمی که 
های این دانشمندان جدید را  ترین شکل ممکن نظریه انقcب صنعتی اروپا به گسترده]. ۱۰[کنند درک شد  اجزایش به هم نیرو وارد می

های آموزشی آن زمان  ها از جهان، نظام واضح است که چنین تغییر عظیمی در بینش انسان. های صنعت به کار برد برای گرداندن چرخ
  .را هم به کلی دگرگون کرده است

 زیر از دیباچٔه یک کتاب تخصصی دربارٔه متن. شود کرار میتر در جهان امروز هم پیوسته ت مثالی که در باo آمد، به شکلی کوچک
این درس را همٔه دانشجویان کارشناسی رشتٔه فیزیک باید برای آشناشدن با مباحث . برداشته شده است» های ریاضی در فیزیک روش«

شان بگنجانند   ریاضی را در کتابنویسندگان این کتاب در این که کدام مباحث. های گوناگون فیزیک بیاموزند ریاضی oزم در شاخه
  :نویسند ها در بخشی از دیباچٔه کتاب چنین می آن. تردید داشتند

شکی نیست که در دورٔه . کارگرفته در فیزیک در چهل سال اخیر بسیار دگرگون شده است ریاضیات به
از این رو، اگر  .بینند، سرعت این تغییر حتی بیشتر هم خواهد شد پیشگانی که امروزه آموزش می فیزیک
شود، با رشتٔه پژوهشی  شان دگرگون می کنندٔه رشته پیشگان بخواهند در حالی که ریاضیات توصیف فیزیک

هیچ کتاب مرجعی، چه برسد به یک کتاب . [...] خود همگام شوند، باید با ریاضیات محض نیز آشنا باشند
ولی شاید بتوان در دانشجو . ا بپوشانددرسی، نخواهد توانست همٔه ریاضیات مورد نیاز دانشجویان ر

چه را که نیاز دارد در نوشتارهای ریاضی بیابد، و آن را بخواند و  نفسی ایجاد کرد تا او بتواند آن اعتمادبه
  ].۱۱[بفهمد 



 

اند به نسل د دهد که سرعت تغییرات oزم در آموزش فیزیک چه قدر زیاد است، تا حدی که نسل پیش نمی ها کامcً نشان می این حرف
های درسی و  روزرسانی سرفصل بینیم که بازنگری در نظام آموزشی، یعنی تغییر و به بنابراین می. آینده چه بیاموزد تا به کارش بیاید

المللی پیوسته  های درسی معتبر بین برپایٔه همین دیدگاه است که بسیاری از کتاب. ها بسیار مهم است های آموزش آن بهبود روش
  .شود ها چاپ می ای از آن شوند و هرچندسال ویرایش تازه میروز  به

  های مکمل در بازنگری نظام آموزشی نقش آموزش

حال که لزوم بازنگری در روش و محتوای آموزشی روشن شد، پرسش این است که چگونه باید این تغییر را ایجاد کنیم؟ اصوoً چگونه 
 که در نظام آموزشی مغفول مانده و باید به آن پرداخت؟ فهمیدن این موضوع بسیار باید فهمید که در هر برهٔه زمانی چه چیز است

هر جامعه ابعاد و . این مسئله اصوoً از نوعی نیست که کسی به آن بیندیشد و سرانجام به تنهایی پاسخش را بیاید. دشوار است
بفهمند که در جامعه اتفاقی در شرف وقوع است و ممکن های گوناگون ممکن است  های بسیار گوناگونی دارد و افراد با تخصص جنبه

های بسیار پرحجمی است که به  اکنون نیازمند پژوهش مثcً نانوفناوری هم. ها اثر بگذارد است به روی محتوا یا شیؤه آموزش دبیرستان
 متخصص در آینده در این رشته تربیت شمار صنعتی و تجاری آن باشند و oزم است که تعداد بسیار زیادی دنبال یافتن کاربردهای بی

هایی را برای گنجاندن مباحث  درس کوشند طرح های آموزشی می اکنون برخی از گروه از همین رو هم. شوند تا از پس این کار برآیند
های دیگر علوم پایه،  ههمانند نانوفناری، ممکن است بسیاری از شاخ]. ۱۲[ها آماده کنند  مربوط به نانوفناری در برنامٔه رسمی دبیرستان

  .ها، متخصصان مربوط باید اظهارنظر کنند در مورد هریک از این رشته. مهندسی یا علوم انسانی وضع مشابهی داشته باشند

های علمی جدید، یا حتی تغییر روش آموزشی در هریک از مباحث موجود، کار  ساختن یک برنامٔه آموزشی در هریک از این شاخه
هایشان را  های گوناگون را آزمود و کاستی برای رسیدن به یک برنامٔه آموزشی خوب و منسجم باید بارها روش. ستبسیار دشواری ا

  رساند؟ وخطاها به نظام آموزشی آسیب نمی ولی آیا این آزمون. یافت و اصcح کرد

های نوین آموزشی را در مقیاس بزرگ برای  توان روش های اصلی هرنظام آموزشی نظم و ثبات آن است، نمی جا که یکی از ویژگی از آن
ممکن است . تواند مشکcت زیادی در پی داشته باشد ها رفع نشده و این کار می آموزان اجرا کرد، زیرا هنوز همٔه ایرادات آن همٔه دانش

اربردن روش خاصی در ک پس از چند تجربه معلوم شود که گنجاندن مبحث خاصی در برنامٔه آموزشی چندان مناسب نبوده است یا به
آموزان اجرا شود، هزینٔه زیادی به  های آموزشی اگر برای تعداد زیادی از دانش گونه از تجربه این. آموزش یک مطلب نتیجه نداده است

  .همراه خواهد داشت

. تر است اسی کوچکآموزان در مقی ها برای تعداد کمتری از دانش ها و مباحث جدید، اجرای آن راه معقول برای آزمودن این روش
جا که  ها، از آن در این نوع برنامه. هایی است که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، نمونٔه چنین برنامه» سه روز با ریاضی«کارسوق 

آموزان عرضه  های نوین به دانش توان محتوای آموزشی را با روش های نظام رسمی آموزشی وجود ندارد، می ها و حساسیت محدودیت
ها  شان در برنامٔه رسمی مفید باشد را در برنامه شود و شاید گنجاندن توان مباحثی که در نظام رسمی به آن پرداخته نمی کرد، یا می

شوند و برگزارکنندگان نیز تجربٔه جدیدی از آموزش  رو می ای از آموزش روبه آموزان محدودی با نوع تازه ، دانش به این روش. گنجاند
  .ها تأثیر زیادی روی آموزش رسمی نیز خواهند داشت تر نیز گفته شد، این تجربه گونه که پیش همان.  دست خواهند آورددبیرستانی به

تغییرات . هاست های برگزارکنندٔه آن هایی مانند کارسوق و گروه هایی حمایت محلی از برنامه یک راهکار مفید برای کسب چنین تجربه
است به یاد آوریم که بازنویسی یک کتاب درسی خاص در  کافی. گیرند بcغ شوند، بسیار کند صورت میآموزشی اگر بخواهند از باo ا

های  چنین تغییرهایی در روش. کشد، تا به کندی این تغییرات پی ببریم قدر طول می وپرورش چه یک مقطع از سوی وزارت آموزش
در این شرایط اگر ببینیم که نظام آموزشی فعلی در . گیر است ند و وقتآموزشی یا گنجاندن مباحث تازه در برنامٔه آموزشی بسیار ک

  .هایی چه قدر مهم است آموزان ناتوان است، پی خواهیم برد که برگزاری چنین برنامه پرداختن به برخی از نیازهای آیندٔه دانش

رسمی آموزشی تلنگرهایی بزند و آن را به سمت تواند به نظام  آید، می های متفاوت آموزشی به دست می ای که از اجرای روش تجربه



 

تواند هنگام بازنگری در نظام رسمی  آید، می ها به دست می هایی که در اجرای این روش افزون بر این، مهارت. تر هدایت کند درست
  .ای باشد که در مواقع حساس بتوان آن را به کار برد آموزشی به کار بیاید؛ یعنی تجربٔه ذخیره

  های مکمل دیگر برای ارائٔه آموزشهای  روش

ها  های گوناگون دیگری نیز برای ارائٔه این نوع از آموزش ولی عcوه بر کارسوق، روش. در این مقاله بیش از هر چیز به کارسوق پرداختیم
در زیر چند نمونه از . دها هم در بهبود آموزش دبیرستانی و بازنگری در نظام آموزشی سودمند هستن آموزان وجود دارد که آن به دانش

  .شماریم ها را که تاکنون در کشور ما تجربه شده است برمی این روش

های   آموزان گروه برنامٔه دانش های فوق ها برای فعالیت برخی از دبیرستان .ها های پژوهشی دبیرستان فعالیت در گروه �
شناسی،  وهشی ریاضی، فیزیک، شیمی، نجوم، رباتیک، زیستمثcً گروه پژ. (اندازند پژوهشی را در موضوعات علمی مختلف راه می

تر است و گاهی نیز  آموزان نزدیک شان به سن دانش که سن ها معموoً دانشجویان دانشگاه هستند  سرپرست این گروه...) کامپیوتر، 
معموoً . شود ها در نظر گرفته می وهآموزان در این گر های مشخصی در هفته برای کار دانش زمان. التحصیcن همان مدرسه هستند فارغ

مانند جشنوارٔه خوارزمی و المپیادهای (ها و مسابقات علمی  ها در جشنواره آموزان در این گروه ها منجر به شرکت آن فعالیت دانش
  .آموزان نیز بسیار مؤثر است شود و در شکوفایی عcقه و استعداد دانش می) علمی

چنین مراکزی به این . سرا آموزی و نیز مراکزی مانند خانٔه ریاضیات یا فیزیک سراهای دانش فعالیت در پژوهش �
همچنین امکانات موجود در چنین . تری را دنبال کنند تر و منسجم های بلندمدت ریزی توانند برنامه خاطر که ساختار پایداری دارند، می

  . فراهم کندآموزان خcق تواند فرصت بسیار گرانبهایی را برای دانش مراکزی می

شوند،  ها برگزار می ای که به خاطر این برنامه های آموزشی های مختلف علمی، و دوره ها و جشنواره برگزاری مسابقه �
چنین . آموزی انجمن فیزیک ایران های آمادگی برای المپیادهای علمی، جشنوارٔه جوان خوارزمی، یا همایش دانش مانند کcس

ها نیز  های آموزشی برای این مسابقه کcس. شوند آموزان می دار از سوی دانش الیت بسیار پیگیر و دامنههایی معموoً باعث فع مسابقه
  .خواند ها فرامی ها را به کار بیشتر در این زمینه های فراتر از سطح درسی آشنا کرده و آن آموزان را با کتاب معموoً دانش

  گیری نتیجه

آموزان  توانند در بهبود یادگیری و برانگیختن عcقٔه دانش ای مانند کارسوق می های آموزشی برنامهدر این نوشته نشان دادیم که چگونه 
همچنین نقش کارسوق را در بازنگری و بهبود ساختار . های نظام رسمی آموزشی را جبران کنند به علوم اثرگذار باشند و کاستی

ها همچنان باارزش  هایش با گذر نسل د همیشه کارامد باقی بماند و آموزشآموزشی برشمردیم و گفتیم که یک نظام آموزشی اگر بخواه
های متفاوت آموزشی  گذاری روی فعالیت سرمایه. باشند، باید پیوسته خود را بهبود دهد و آمادگی رویارویی با تغییرات را داشته باشد

گذاری برای حفظ آیندٔه نظام آموزشی و تربیت  مایهنوعی سر... برنامه و های فوق ها، کcس مانند کارسوق، المپیاد، جشنواره
  .آموختگان مفید و خcق برای جامعه است دانش

  سپاسگزاری

ای که نگارنده با بسیاری از دانشجویان فعال در آموزش و ترویج علم انجام داده است در نوشتن این مقاله نقش  گفتگوهای سازنده
نویسنده همچنین از آقای رهام رهنمای فرزامی و . شود ها سپاسگزاری می ام از همٔه آنجا بدون بردن ن مهمی داشته است، که در این

  . خانم مریم حبیبی که این نوشته را به دقت خواندند و پیشنهادهای ارزشمندی دادند بسیار سپاسگزار است
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