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مقدمه
وقتــی پــس از بیســت ســال دوری بــرای کاری بــزرگ بــه زادگاهــم اصفهــان بازگشــتم ، بــا خوشــامدگویی و 
همراهــی مســعود صرامــی ) کارآفریــن و مــرد خــوش فکــر و نــام آشــنای اصفهانــی ( و جمشــید پرویزیــان 

)دوســت و همفکــر ســالیان بلنــد ( مواجــه شــدم . 
ایــن همراهــی و همدلــی منجــر بــه تشــکیل شــرکت دیــدار اقتصــاد ایرانیــان شــد کــه قراراســت پایــه 

گــذار اتفاقــات مهــم علمــی و فرهنگــی در اصفهــان و ایــران شــود .
در گام بعــدی ، گرفتــن مجــوز تاســیس مدرســه و شــروع بــه ســاخت مدرســه در محیــط ســازمان فنــی و 
حرفــه ای ، واقــع در خیابــان کارگــر در دســتور کار هیئــت مدیــره قــرار گرفــت . ســاخت مدرســه در مــدت 
ــی  ــون داران ، اتفاق ــر شــدن قیمــت دالر و اعتصــاب کامی ــد براب ــان 105 روز، آن هــم در بحبوحــه چن زم
اســتثنایی در امــر ســاخت و ســاز بــود . شــاید خوشــدل تریــن همراهــان نیــز بــاور نداشــتند کــه ایــن 
پــروژه در بهتریــن حالــت خــود در زمــان مقــرر بــه ســرانجام برســد . امــا آنچــه مهــم بــود ، همــراه شــدن 
تعــدادی دانــش آمــوز و طبیعتــا خانــواده هــای آنهــا و همچنیــن دبیرانــی تــراز اول بــا پــروژه دبیرســتان 

اقتصــاد بــود . همراهــی و اعتمــادی کــه بــه واقــع ســتودنی و دلگــرم کننــده بــود . 
 

در مدرســه اقتصــاد زندگــی جدیــدی را آغــاز کــرده ایــم . هــر روز بــه مدرســه میاییــم تــا در مواجهــه بــا 
مســائل ، بیاموزیــم چــه تصمیمــی بگیریــم و چــه انتخابــی انجــام دهیــم . دبیرســتان اقتصــاد محلــی 
بــرای زندگــی ســت . چــون مــا اعتقــاد داریــم مدرســه بــه مثابــه یــک موجــود زنــده مســائل روزانــه 
خــودش را دارد و بــا توانمندســازی دانــش آمــوزان مــی تــوان آن هــا را بــرای زندگــی آینــده آمــاده کــرد . 
در مدرســه اقتصــاد تــاش مــی کنیــم کــه قضــاوت نکنیــم . چــون بــاور داریــم کــه قضــاوت ، شــروع 
زنجیــره ی خطرناکــی ســت کــه بــا تولیــد اضطــراب ، اســاس بســیاری از ناخــوش احوالــی هــای انســانی 
ســت . در ایــن راســتا ، نــوع آزمــون هــا و ارزیابــی مدرســه اقتصــاد بــا رویکــردی متفــاوت مــی باشــد 
تــا بــه جــای ارزیابــی کمــی و مقایســه ای،  ارزیابــی کیفــی و متناســب بــا توانایــی هــای فــردی را مــاک 

قــرار دهیــم .

در ابتدا

گام ها

یمی آرش رح�
موعه آموزشی ا�قتصاد( یرو موسس م�ج )مد� 01
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 در راســتای آمــوزش علمــی در دبیرســتان اقتصــاد ، در کنــار دروس رســمی آمــوزش و پــرورش تعــدادی 
ــی و  ــای تجرب ــته ه ــه رش ــوط ب ــاغل مرب ــا مش ــنایی ب ــفه ، آش ــات : فلس ــر در موضوع ــه ت دروس اضاف
ریاضــی ، اقتصــاد ، جامعــه شناســی ، حقــوق ، کارآفرینــی ، را در برنامــه گنجانــده ایــم کــه تنــوع آن هــا 
باعــث ایجــاد جریــان هدفمنــد فکــری در دانــش آمــوزان شــده اســت . انتخــاب دبیــران بــا وســواس و در 
شــرایط خــاص انجــام گرفتــه اســت . در طــول ســال گذشــته بــا راه انــدازی آکادمــی دبیــران تــاش کــرده 
ایــم بــا کارگاه هــای آموزشــی ، هماهنگــی الزم بیــن اهــداف و رویکردهــای مهارتــی مدرســه و فعالیــت 
ــی  ــل پیــش بین ــر قاب ــا شــرایط غی ــرای مواجــه ب ــران را ب ــم و همچنیــن دبی هــای آموزشــی ایجــاد کنی

ماننــد آمــوزش آنایــن آمــاده کنیــم . 

انتخــاب ســازمان فنــی و حرفــه ای بــرای احــداث مدرســه ، عــاوه بــر شــرایط محیطــی بســیار مناســب آموزش
و آرامشــی کــه در محیطــی مناســب بــرای دانــش آمــوزان بــه همــراه داشــته ، ایــن ویژگــی منحصربــه 
فــرد را دارد کــه بــا تفاهــم نامــه ی بیــن مدرســه اقتصــاد و ســازمان فنــی و حرفــه ای بــرای اســتفاده 
از کارگاه هــای بســیار متنــوع آن، دانــش آمــوزان ایــن فرصــت را دارنــد تــا بــا مواجــه شــدن بتواننــد 

زندگــی چنــد بعــدی راتجربــه کننــد ، توانایــی ایفــا کــردن نقشــی ویــژه را در آینــده داشــته باشــند . 
از طرفــی بــا بــاور بــه اینکــه مهمتریــن رســالت مــا در مدرســه ایــن اســت کــه حــال انســانها خوب باشــد 
، تــاش کــرده ایــم همــه آنچــه بــرای ایــن مهــم الزم اســت را در دبیرســتان مهیــا کنیــم . هــر انســان در 
زمانیکــه حــال خوبــی داشــته باشــد قــادر اســت اســتعدادهای خــود را کشــف کنــد. اســتعدادهای ویــژه 
ای کــه بــرای آن خلــق شــده و بایــد در جهــت آن حرکــت کنــد . یکــی از اتفاقــات رایــج دوران نوجوانــی 
مســائل بلــوغ و طبیعتــا تغییــرات خلــق و خــو مــی باشــد کــه دبیرســتان اقتصادآمــوزش هــای مواثــر 

همــراه بــا محیطــی همدالنــه را بــرای مواجهــه بــا دوران بلــوغ نوجوانــی فراهــم کــرده اســت.
ــش  ــد داشــت . دان ــان خواه ــازی نوجوان ــدی در توانمندس ــئله، نقشــی ج ــل مس ــارت ح ــوزش مه آم
آمــوزان مدرســه اقتصــاد آرام آرام ایــن توانایــی را مــی یابنــد کــه بــا شــناخت احســاس و نیــاز خــود و 
طــرف مقابــل و بــا تمریــن گفــت و گــو، منازعــات طبیعــی بــه وجــود آمــده را بــا همدلــی حــل کننــد و 
کافــی اســت نیــم نگاهــی بــه جامعــه خشــمگین ایــران کنونــی بیاندازیــم تــا متوجــه شــویم روش بــه 

کار گرفتــه شــده در مدرســه اقتصــاد، تــا چــه حــد بــرای جامعــه مــان ضــرورت دارد . 
دردوره دوم متوســطه قصــد داریــم عــاوه بــر توجــه و تاکیــد بــر آمــوزش و ارتقــای ســطح علمــی بــا 
اســتفاده از کادر آموزشــی مجــرب ، دانــش آمــوزان را بــا فرصــت هــای شــغلی کــه هــر رشــته در اختیــار 
آنهــا قــرار مــی دهــد آشــنا کنیــم; چــون در مدرســه اقتصــاد قصــد داریــم انســان هایــی پــرورش دهیــم 

کــه دغدغــه شــان کاهــش رنــج دیگــران باشــد . 
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مــن در تمــام زندگــی ام بــه دنبــال خلــق موقعیت هایــی جدید بوده ام. تاســیس »دبیرســتان اقتصــاد« از 
فعالیــت هــای فرهنگــی مجموعه اصفهان ســیتی ســنتر اســت کــه هــدف آن تربیــت »جوانانــی خردباور« 
اســت تــا بتواننــد بــا نــگاه نقــاد و بــه روش اســتداللی، باورهــای درســت را پــرورش دهنــد. دانش آمــوزان 
در ایــن مدرســه می آموزنــد »کار تیمــی« را تمریــن کننــد و موفقیت خــود را در موفقیت دیگــران بدانند. در 
 مدرســه اقتصــاد قضــاوت و مقایســه جایــی نــدارد و ایــن نخســتین گام بــرای داشــتن حال خوب اســت.

دانش آمــوزان در ایــن مدرســه اعتمــاد بــه یکدیگــر را تمریــن مــی کننــد. فضیلــت اعتمــاد 
ــم. ــاز داری ــاد نی ــی و اعتم ــه همدل ــز ب ــش از هرچی ــا بی ــا در حــال فراموشــی ســت و م ــه م  در جامع

در نظریــه »درماندگــی آموختــه شــده« ســلیگمن مــی آموزیــم: اردک ماهی هایی هســتند کــه در آکواریوم 
پــر از ماهــی کپــور بودنــد و از آنهــا تغذیــه مــی کردنــد، پژوهشــگران بــا قــراردادن مانع شیشــه ای موجب 
ناکامــی آنهــا شــدند و پــس از مدتــی آنهــا حتــی بــا برداشــتن مانــع، تاشــی بــرای صیــد ماهــی هــا 
ــان اردک ماهی هــا ایجــاد می کــرد. ــاز ناامیــدی می ــوار شیشــه ای ف ــد، در حقیقــت ایــن دی  نمــی کردن

مــن همانگونــه کــه در مجموعــه فعالیــت هایــم ثابــت کــرده ام زنــده ام تا بــا نا امیــدی بجنگــم و پس از 
تجربــه در پــروژه هــای مختلف دریافتم که امیــد را باید در آمــوزش و پرورش و در مــدارس تولید کرد. بدون 
 داشــتن مدارســی کــه  نگاهــی نــو بــه دنیا و اقتصاد داشــته باشــند آینــده ای ســخت در انتظارمان اســت.

ــاب  ــته و شــغل انتخ ــور، رش ــی در کنک ــدد تصادف ــک ع ــا ی ــر ب ــه اقتصــاد دیگ ــوزان مدرس ــش آم دان
نمی کننــد بلکــه آگاهانــه ســراغ شغل شــان می رونــد. همانطــور کــه بــا آموختــن مهارتهــای 
 زندگــی وارتباطــی مــی تواننــد فــردی مفیــد و موثــر بــرای خانــواده و کشورشــان باشــند.

ــص  ــوزش تخص ــر آم ــه ام ــبت ب ــه نس ــانی ک ــا کس ــم ب ــاش کردی ــه ت ــن مدرس ــیس ای در تاس
دارند،حســن نیتشــان بــر مــا ثابــت شــده  و همســو بــا هــم بــه توســعه مــی اندیشــیم، 
کنیــم.  ترســیم  فرزندان مــان  بــرای  را  روشــنی  آینــده  تــا  دهیــم  دســت  در   دســت 

امیدوارم بتوان این طرح را گسترش داد تا افقی روشن برای ایرانمان گشوده شود.

مسعود صرامی 
موعه آموزشی ا�قتصاد( یه گذار م�ج )سرما�

یان یز� پرو� ید � مش� حج
موعه آموزشی ا�قتصاد( یان گذار  م�ج جن� )هم �

ــداز آمــوزش در دبیرســتان اقتصــاد تربیــت دانــش آموختگانــی اســت  چشــم ان
بتواننــد در آینــده ی اقتصــاد کشــور نقــش ممتــازی بــازی کننــد . دانــش 
ــی درک و  ــک ، توانای ــر رشــته هــای تخصصــی آکادمی ــاوه ب ــه ع ــی ک آموختگان
ــگان هــم مــی  ــن دانــش آموخت ــای اقتصــاد را داشــته باشــند . ای ــازی در دنی ب
تواننــد بــه کارآفرینــان خــاق و رهبــران و مدیــران اقتصــادی موفــق تبدیــل شــوند 
ــادی  ــی و اقتص ــائل اجتماع ــه مس ــد ک ــه من ــا و دغدغ ــهروندانی توان ــم ش و ه
برایشــان در اولویــت قــرار داشــته باشــد . دانــش آموختگانــی کــه بــا بهــره گیــری 
از توانایــی هایشــان رنــج خــود را کاهــش دهنــد و خاقیــت و شــادمانی را وارد 
زندگیشــان مــی کننــد و در ادامــه ایــن فرآینــد بــه آدم هــای اطرافشــان کمــک 

کننــد تــا حــال خــوب را تجربــه کننــد .
ــر و  ــن موث ــک کارآفری ــکاری ی ــی و هم ــم اندیش ــل ه ــاد حاص ــتان اقتص دبیرس
نیــک اندیشــدر شــهر اصفهــان، یــک معلــم ریاضــی نــام آور و یــک اســتاد نــوآور 

دانشــگاه اســت.
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ــه پیشــرفته  ــز ب ــتان اقتصــاد مجه ــر دبیرس ــایت کامپیوت س
ــای  ــوزش ه ــکان آم ــود و ام ــای موج ــر ه ــن کامپیوت تری
مختلــف برنامــه نویســی و گرافیکــی است.بســیاری از دروس 
نیــز بــا اســتفاده از امکانــات ایــن ســایت ،کیفیــت بهتــری 

یافتــه انــد.

بــرای درک بهتــر مطالــب علمــی بهتریــن راه حضــور دانــش 
آمــوزان در آزمایشــگاه اســت. آزمایشــگاههای مجهــز شــیمی، 
فیزیــک و زیســت  شناســی دبیرســتان اقتصــاد ایــن نیــاز را 

بطــور کامــل برطــرف مــی ســازد. 

 پیدایــش یــک دبیرســتان در فضــای مجموعــه فنــی- حرفــه 
ای امــکان اســتفاده از کارگاه هــای متنــوع ایــن مجموعــه را 
بــه ایــن دبیرســتان مــی دهــد. در ایــن راســتا دانــش آموزان 
مــی تواننــد مهــارت هــای مــد نظــر و عاقــه ی خویــش  را 

در راســتای تحقــق اهــداف و عاقــه شــان تجربــه کننــد.

ــکتبال،  ــتی، بس ــال دس ــد فوتب ــهایی مانن ــات ورزش ــی اوق گاه
ــتگی  ــا، خس ــم ه ــل بوردگی ــی مث ــگ و تفریحات ــگ پن پین
یــک روز را از تــن دانــش آمــوزان در مــی آورد و با اســتفاده 

ــرای بچــه هــا دارد. از ایــن امــکان، هیجــان زیــادی ب

وجــود زمیــن چمــن مصنوعــی در مدرســه، نشــاط و شــادابی 
یــک بــازی فوتبــال کوتــاه را حتــی در زنــگ هــای تفریــح هــم 

فراهــم کــرده اســت.

دبیرســتان اقتصــاد در قســمت جنوبــی شهرســتان اصفهــان 
ــه  ــان کارگــر واقــع شــده اســت. دسترســی آســان ب در خیاب
متــرو و وســایل نقلیــه عمومــی از مزایــای اصلــی در مســیر 

رفــت و برگشــت بــه مدرســه مــی باشــد.

امکانات
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رویکردها ی
آموزشی و مهارتی

مدرسه اقتصاد

نوجــوان بیگانــه بــا علــم اقتصــاد موفقیــت را در پــول و منابــع بیشــتر جســت و جــو مــی کنــد . مــا در 
دبیرســتان اقتصــاد بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه نوجوانــان بــا مدیریــت صحیــح منابــع در دســترس خــود 

بــه موفقیــت دســت یابنــد .

غ از اینکــه هــر نوجــوان در آینــده کــدام مســیر شــغلی را دنبــال کنــد ، نگــرش کارآفرینانــه بــه او کمــک  فــار
مــی کنــد کــه در مســیر شــغلی خــاص خــود بــه دنبــال ایــده یابــی و خلــق فرصــت هــای جدیــد باشــد . 
امــروزه تخصــص هایــی همچــون دنــدان پزشــکی ، علــوم آزمایشــگاهی ، علــم ژنتیــک و نانــو ، مهندســی 
هــوا و فضــا ، روانشناســی ، جامعــه شناســی و ...... ، در طــول تحصیــل آکادمیــک بــا مباحــث کارآفرینــی 
آشــنا نمــی شــوند ، در صورتــی کــه دیــدگاه کارآفرینــی باعــث شــود افــرادی در ایــن حــوزه هــا تربیــت 

شــوند کــه بتواننــد بــا نــوآوری و خلــق ایــده هــای نویــن در جامعــه ارزش آفرینــی نماینــد .  

را ا�قتصاد؟ حپ

ینی کارآ�فر�
Entrepreneurship

03
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تفــاوت کیفیــت زندگــی انســان هــا در تفــاوت ســواالتی اســت کــه مــی پرســند . در دبیرســتان اقتصــاد 
بــه دانــش آمــوزان کمــک خواهیــم کــرد کــه پرســش هــای عمیــق تــری بپرســند و نســبت بــه مســائل 
پیرامونشــان نگاهــی جزئــی نگــر و نقادانــه داشــته باشــند و میــزان محکــم بــودن و خطاهــای احتمالــی 
ــه  ــری و قضــاوت فاصل ــگ نظ ــن از تعصــب و تن ــد و همچنی ــی کنن ــف را ارزیاب ــای مختل ــتدالل ه اس

بگیرنــد . 

critical thinking

کر انت�قادی ت�ف � 

مهارتهای زندگی به ما برای زندگی بهتر کمک می کنند. سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را به شکل 
 زیر فهرست و دسته بندی می کند:

 مهارت های ز�ندگی

در دبیرســتان بــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کنیــم کــه توانایــی همــکاری اثربخــش بــا 
دیگــران را بــرای دســت یابــی بــه اهــداف مشــترک داشــته باشــند و بیاموزنــد کــه راه رشــد 

و موفقیــت از پذیــرش و کنــار آمــدن بــا نظــرات مخالــف مــی گــذرد . 

•تصمیم گیری و حل مسئله   

•تفکر خاقانه و تفکر نقادانه   
•مهارت ارتباطی و مهارت مدیریت رابطه   

•خودآگاهی و همدلی   
•مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس   

 در مدرسه اقتصاد، سه شیوه برای توسعه و بهبود مهارتهای زندگی وجود دارد 
•کارگاه آموزشی    
•آموزش در عمل   

•آموزش والدین و کادر آموزشی مدرسه    

ــی  ــی - عاطف ــاالت روان ــه بســیاری از مشــکات و اخت ــد ک ــی شــماری نشــان داده ان پژوهــش هــای ب
ــواد  ــه ســوء مصــرف م ــال در زمین ــرای مث ــل دارد. ب ــی در آموزشــهای دوران تحصی ــراد ریشــه های در اف
مشــخص شــده اســت کــه ســه عامــل عــزت نفــس پاییــن، ناتوانــی در بیــان احساســات، فقــدان مهــارت 
ــه  ــا در مدرســه اقتصــاد آموزشــهایی ســت ک ــاش م ــد. ت ــاط دارن ــن مشــکل ارتب ــا ای هــای ارتباطــی ب
ــل خواهــد  ــا در مقاب ــه بعده ــی ک ــا موضوعات ــه ب ــال داشــته باشــد در مواجه ــه دنب ــرد را ب ــدی ف توانمن

critical thinkingداشــت.
کر �ن�قاد ت�ف �

ت�جاطی مهارت های ار�

مهارت های سازما�نی

سواد مالی

یی ا� ودک�ف حن

communication skills

organization skill

financial literacy

self sufficiency

Life Skills

teamwork

 کار گروهی

امــروزه افــراد در ســنین بزرگســالی و حتــی میانســالی بــا آســیب هــای روبــه رو هســتند کــه ناشــی از 
عــدم آگاهــی نســبت بــه قوانیــن پولــی ، محیــط خانــواده ، محیــط کار و حقــوق شــهروندی اســت . 
بدیــن منظــور بــر آن شــدیم کــه زیرســاخت هــای الزم بــرای آمــوزش ایــن مباحــث را بــا آغــاز دوره دوم 

نوجوانــی و همزمــان بــا شــکل گیــری تفکــر انتزاعــی فراهــم کنیــم . 

ین ح�قو�قی �قوا�ن�

مهارت حل مسئله

ــردن  ــا وجــود طــی ک ــه ب ــه رو هســتیم ک ــی روب ــا مهندســان ، پزشــکان ، وکای ــه ب ــروزه در جامع ام
مــدارج علمــی و برخــورداری از تخصــص هــای گوناگــون قــادر بــه برطــرف کــردن مســائل روزمــره خــود 
نیســتند و در برابــر کوچکتریــن مشــکلی کــه برایشــان پیــش مــی آیــد دچــار پریشــانی ، ناراحتــی مــی 
ــا یادگیــری ایــن مهــارت مــی توانــد مشــکات روزمــره خــود را حــل کنــد بــدون  شــوند . نوجــوان ب
اینکــه در مواجــه بــا مشــکات احســاس ضعــف ، بــی لیاقتــی یــا بدشانســی کنــد و همچنیــن بــه جــای 

ســرزنش و مامــت خــود و دیگــران بــه مشــکل بیاندیشــد و مســئولیت آن را بپذیــرد . 

problem solving

rules

آکادمی آموزش 
یران ا�قتصاد ج� د�

یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه دبیرســتان اقتصــاد بــا آن مواجــه اســت همــکاری بــا دبیرانــی ســت 
کــه بتواننــد همســو بــا فلســفه تربیتــی مدرســه اقتصــاد بــه تدریــس در مدرســه بپردازنــد.

ــا  ــرده و ب ــد ک ــران عاقمن ــذب دبی ــه ج ــادرت ب ــران، مب ــوزش دبی ــی آم ــاد آکادم ــا ایج ــرو ب از این
کارگاه هــای آموزشــی خــاص، توانمنــدی دبیــران را افزایــش مــی دهیــم. همچنیــن در طــول ســال 
تحصیلــی نیــز ایــن کارگاه هــا ادامــه خواهــد یافــت تــا تجربیــات تدریــس در کاس هــای درســی، در 

کارگاه هــای دبیــران مطــرح شــده و بتــوان بــا خــرد جمعــی، آمــوزش را کیفیــت بخشــید.

یران ا�قتصاد ج� آکادمی آموزش د�

عهــد مــا بــا والدیــن ایــن اســت: »شــما هــم بــه همــراه فرزندتــان در مدرســه اقتصــاد ثبــت نــام 
کــرده ایــد تــا مــا و شــما در کنــار هــم و بــا رشــد آگاهــی و خــرد، در کنــار نوجوانانمــان محیطــی 

امــن و آرام خلــق کنیــم.«
از اینــرو بــا کارگاه هــای مســتمر در طــول ســال تحصیلــی و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت فضــای 
ــوان مهمتریــن پشــتوانه فلســفه تربیتــی مدرســه  ــه عن مجــازی ســعی مــی کنیــم ایــن مســیر را ب

اقتصــاد در نظــر داشــته باشــیم.

»دانه در آرامش خاک و مهربانی خورشید می شکفد.«

ا�نواده آموزش حن
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تن مدرسه، م�ل آموحن
 مهارت های ز�ندگی است.

جاال �جردن ه مدرسه، � ی�ف � وطن
یت �نگاه ا�نسا�نهاست. � ی�ف  ک�

تن، یشه آموحن هم�
یلتی اساسی است.  �فض�

ــارت  ــن مه ــرای آموخت ــی ب ــوان مدرســه را محل ــه بت ــر از آن نیســت ک ــز دشــوار ت ــچ چی شــاید هی
کــرد. از آن رو کــه ایــن مهــم بــدوِن عشــق و دانــش و صبــوری، ممکــن نیســت. شــاید بــرای همیــن 
ــای  ــر اهمیــت مهــارت آمــوزی در مــدارس پ ــه ای کــه سالهاســت متخصصــان ب باشــد کــه در زمان
میفشــارند و بخــش نامــه هــای متعــدد آمــوزش و پــرورش نیــز در همیــن راســتا صــادر میشــوند، 
هنــوز دســتاورد مهمــی را در انســانهای پیرامونمــان نمیبینیــم. جماعــت خشــمگینی کــه مهــارت حــل 
مســئله ندارد،تفکــر نقــاد را نمیدانــد، قــادر بــه گفتگــو نیســت، همگــی بازتــاب عــدم موفقیــت مــا 
در اجــرای مفاهیمــی ســت کــه بــه آن بــاور داریــم امــا یــا عــدم عشــق، یــا عــدم دانــش و یــا عــدم 

صبــوری مانــع از حصــول نتیجــه میباشــد.

تغییــر کمیــت بــه صــورت بــاال بــردن نمــرات دروس، کاری بســیار متــداول در مــدارس اســت. از ایــن 
ــی شــده و احتمــاال مــورد تشــویق  ــا قالبــی مشــخص، ارزیاب رو وضعیــت علمــی دانــش آمــوزان ب
ــتعداد  ــا اس ــدی ی ــه میشــود، عاقمن ــده گرفت ــد نادی ــن فراین ــه در ای ــرد. آنچ ــرار میگی ــه ق ــا تنبی ی
ــا فراهــم آوردن  ــم ب ــرده ای ــاش ک ــا ت ــرو م ــاوت اســت. از این ــاوت دردروســی متف انســانهایی متف
محیطــی شــاد و آرام ایــن بــاور را در دانــش آمــوزان تقویــت کنیــم کــه »حــاِل خــوب« زمینــه ســاز 

همــه اتفــاق هــای خــوب بــرای انســان اســت.

شــاید یکــی از مهمتریــن فقــدان هایــی کــه جامعــه ایــران از آن رنــج میبــرد عــدم احســاِس نیــاز 
بــه آموختــن اســت. ایــن فقــدان آســیبی اساســی بــه رشــد و پیشــرفت جامعــه وارد میکنــد. تــاش 
مــا در مدرســه اقتصــاد جــاری شــدن روِح آموختــن در تمــام عمــر اســت. و اگــر بتوانیــم ایــن روِش 
زیســتن را بیــن مربیــان و والدیــن رواج دهیــم، بــی تردیــد دانــش آمــوزان از مــا تبعیــت خواهنــد 

کــرد.

اوتند.باورهای مدرسه اقتصاد جا هم مت�ف ا�نسا�نها �

ود ز�نده است. یک موحج مدرسه �

وا�نان است. ِ �نوحج ینده از آن آ�

امعه است. یاِز حج رواداری، �ن�

مقایســه و قضــاوت بیــن دانــش آمــوزان نــه تنهــا خطاســت بلکــه جرمــی نابخشــودنی اســت. بــا 
هــر مقایســه، اضطــراب ناشــی از قضــاوت را بــه نوجــوان منتقــل کــرده و عوارضــی را شــاهد خواهیــم 
بــود کــه بــه ســختی میتــوان درمانــی بــرای آن یافــت. حــال آنکــه هــر انســان ویژگیهــای منحصــر 

بفــردی داردکــه در صــورت فراهــم بــودن زمینــه هــای مناســب، شــکوفا شــده ورشــد خواهــد کــرد.

ایــن نــوع نــگاه بــه مدرســه، مدرســه را از محیطــی بــا قوانیــن غیرقابــل انعطــاف، تبدیــل بــه محلــی 
ــدی مواجــه شــد و  ــا مســائل جدی ــوان هــر روز ب ــد. در چنیــن مدرســه ای میت ــرای زندگــی میکن ب
راهــی بــرای حــل مســائل یافــت. مهــارت حــل مســئله بیشــتر از آنکــه در کاســهای درس آموختنــی 

باشــد در محیطــی زنــده و بــا تکیــه بــر قــوای شــناختی قابــل تجربــه اســت.

ایــن یکــی از شــعارهای ترســناک رایــج اســت. از ایــن بابــت ترســناک، کــه تکرارِبــی بــاورِ آن، از معنــا 
تهیش ســاخته اســت.

تــا زمانــی کــه معلمــان)و والدیــن( نصیحــت کــردِن مــدام را متوقــف نکننــد نمیتــوان آینــده را بــرای 
نوجوانــان ســاخت. تــا زمانیکــه معلمــان)و والدیــن( کتــاب نخواننــد و نیاموزنــد، نمیتــوان نوجوانــان 

را متوجــه مسئولیتشــان کــرد. 

ــو و  ــی گفــت و گ ــا عــدم توانای ــه ب ــم ک ــوده ای در زندگــی روزمــره بارهــا شــاهد تنازعــات ســاده ب
ــات در  ــن اتفاق ــی از مهمتری ــاید یک ــت. ش ــده اس ــمگینانه ش ــه ای خش ــه مناقش ــل ب رواداری تبدی
ــز بچــه هــا  ــرت انگی ــد مدرســه بیانگــر رشــد حی ــه گفــت و گواســت. رون ــاور ب مدرســه اقتصــاد، ب
در تقویــت توانایــِی رواداری اســت. امیــدوارم بتوانیــم بــا ارزش گــذاری مناســب، ایــن فرآینــد را در 

ــم. ــواده هــا و همچنیــن جامعــه تســری دهی ســطح خان

04
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اقتصاداز نگاه
دانش آموزان  و  

  والدین

ــت  ــن اس ــاد ای ــتان اقتص ــای دبیرس ــی از مزیته یک
ــد  ــان ب ــی حالم ــا از موضوع ــه م ــان ک ــر زم ــه ه ک
باشــد، دفتــر مدیــر همیشــه بــه رویمــان بــاز اســت 
و همــواره آمــاده شــنیدن نقدهــای مــا هســتند و بــه 
مــا کمــک می کننــد کــه بــا حــل مســائل خــود حــال 

ــم. ــدا کنی ــری پی بهت

 پدارم آذری
 )دانش آموز پایه نهم(

 امیرمسعود محسنی

 )دانش آموز پایه نهم(

»من درس ها رو از همکاسی های خودم یاد 
می گیرم و این باعث میشود که درسها را به 

بیان خیلی ساده تر آموزش ببینم و آموزش به 
این شیوه خیلی موثرتر خواهد بود.«

آرشام فاضلی نژاد 
 )دانش آموز پایه نهم(

سپهر ادیبی
)دانش آموز پایه نهم(

»مدرســه اقتصــاد راههایــی بــرای خودشناســی 
در اختیــار مــا قــرار داده کــه یکــی از آن راههــا 
کتابخوانــی اســت. وقتــی کتــاب بخوانیــم 
آگاهــی مــان افزایــش مــی یابــد و در نتیجــه 

ــر مــی شناســیم.« ــان را بهت خودم

»مــن در دبیرســتان اقتصــاد یــاد گرفتــم کــه چطــور 
تیــم تشــکیل بدهــم و بــه طــور تیمــی و گروهی درس 
بخوانــم. مــن  فهمیــدم کــه بــرای موفــق بــودن فقــط 
کافــی نیســت کــه بــه فکــر بــاال بــردن نمــره خــودم 
باشــم. بلکــه بایــد همزمــان بــرای رشــد علمــی هــم 

تیمــی هایــم نیــز تــاش کنــم«

» یکــی از نقــاط قــوت دبیرســتان اقتصــاد 
میــان  اســت کــه  بســیار خوبــی  ارتبــاط 
ــده و  ــرار ش ــه برق ــاتید مدرس ــان و اس نوجوان
ــه  ــن ب ــرای والدی ــایندی ب حــس بســیار خوش

دارد« همــراه 

دکتر محمد دردشتی نیا

)مدیر درمان بیمارستان ابوالفضل(

»اینکــه در ایــن چنــد ســال در دبیرســتان 
ــدم  ــی دی ــوب م ــرم را خ ــال پس ــاد، ح اقتص
ــه  ــتیاقی ک ــود. اش ــز ب ــین برانگی ــیار تحس بس
نســبت بــه آمــوزش و یادگیــری مباحــث 
مهارتــی داشــت، تجربــه بســیار قشــنگی بــود.«

محمد صفدرزاده
)مدیریت فرش حقیقی(

05
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اقتصاداز نگاه دیگران

»مــن بــا چنــد طــرح دیگــر مشــابه بــا 
دبیرســتان اقتصــاد در کشــور آشــنایی دارم، 
ــرای روزگار  ــه ب ــد ک ــر می آی ــه نظ ــا ب ــا واقع ام
ــا  ــه ســایر طــرح ه ــن طــرح نســبت ب ــا ای م
اســت.« کارآمدتــر  و  ســنجیده تر  پخته تــر، 

مصطـفی ملـکیان 
)فیلســوف، نظریــه پــرداز(

»خیلــی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــم وقتــی 
ازمدرســه بازدیــد کردم.اعتمــاد بــه نفــس بچــه 
هــا برایــم بســیار جالــب بــود و ایــن مدرســه 
ــگ اســت« ــا هماهن ــی هــای روز دنی ــا ویژگ ب

» مــن دبیرســتان اقتصــاد را یــک گام تحولــی 
بســیار بــزرگ مــی بینــم و بــاور دارم کــه 
ــی  ــن مدارس ــد چنی ــور بای ــعه کش ــرای توس ب
ــش  ــه در بخ ــم؛ چ ــعه دهی ــور توس رو در کش

خصوصــی و چــه در بخــش غیردولتــی«

لوییس تیوانت
)unicf مشاور یونیسف(

عبدالرسول عمادی
)معــاون متوســطه وزارت 

ــرورش( ــوزش و پ آم

ــه ای  ــد از مدرســه غبطــه خــوردم ک ــا بازدی »ب
کاش دوبــاره بچــه میشــدم و در ایــن مدرســه 

ــدم.« درس میخوان

»در یــک جملــه مشــاهده نمــودم در ایــن 
ــد  ــاد میدهن ــوزان ی ــش آم ــه دان ــتان ب دبیرس
چگونــه فکــر کننــد نــه ایــن کــه بــه جــه چیــزی 

ــد.« ــر کنن فک

ــرای  ــاش ب ــوآوری و ت ــمند از ن ــه ارزش »نمون
اصــاح نســل آینــده و توســعه فرهنــگ و رشــد 

کــه میتوانــد الگــوی دیگــران قــرار گیــرد.«

پیروز حناچی
)شهردار تهران(

احمد عابدی
)روانشناس(

سید حسن قاضی عسگر
)معاون اقتصادی استاندار 

اصفهان(

»آمــوزش درســت و واقعــی، چیزیســت کــه در 
ــول  ــوزش تح ــن آم ــاد دیدم.ای ــه اقتص مدرس
آفریــن، میتوانــد مبنــای توســعه کشــور باشــد.«

 سلیمان پاک سرشت
 )معاون پیشین وزیر کار(

ــر  ــم ب ــی حاک ــگاه تخصص ــن ن ــه چنی »از اینک
ــدم. ــد آم ــه وج ــت ب ــه اس ــن مدرس روح ای

ــت  ــد و شــاهد تربی ــدا کن ــداوم پی ــدوارم ت امی
نســلی فرهیختــه در مدرســه اقتصــاد باشــیم«

علی اوسط هاشمی 
 )معاون وزیر کار(
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ما و کنکور

ــار  ــا آث ــا همــه ب ــم. طبیعت ــام کنکــور مواجهی ــه ن ــخ ب ــی تل ــا حقیقت ــن آموزشــی کشــور ب در قوانی
ــه مافیــای کنکــور اشــاره  ــار آورده آشــنا هســتند. همــواره ب ــه ب مخــرب و نتایجــی کــه کنکــور ب

مــی شــود و نقشــی کــه ایــن گــروه در تــداوم کنکــور دارنــد. امــا بایــد بــاور کــرد کــه چیــزی 
بــه عنــوان مافیــای کنکــور وجــود نــدارد. هــر آنچــه هســت مســیر دشــوار ورود بــه دانشــگاه 

هــا، نگرانــی خانــواده هــا بــرای آینــده فرزندانشــان و فشــار همزمــان »مــدارس، موسســات 
کنکــور، والدیــن، دبیــران کنکــور« بــر دانــش آمــوز بــرای کســب نتیجــه اســت. 

مهمتریــن خطــر کنکــور تــک بعــدی شــدن انســانهایی ســت کــه بایــد بــرای زندگــی 
شــاد، مســتقل و مســئوالنه آمــاده شــوند امــا در مســیر خطرناکــی قــرار مــی گیرنــد 

کــه اســتعدادها، انگیــزه هــا، ارزشــها و امیدهایشــان بــه مســلخ مــی رود.

چه باید کرد؟
مدرســه اقتصــاد مواجــه شــدن بــا مســئله کنکــور را از کاس هفتــم آغــاز مــی کنــد. مــا تــاش مــی 
ــا در  ــرای رشــد آنه ــه را ب ــوزان، زمین ــش آم ــردن فشــار حاصــل از مقایســه دان ــن ب ــا از بی ــم ب کنی
ــم  ــا کمــک کنی ــه آنه ــی امــن و آرام ب ــق فضای ــا خل ــرده و ب ــای شــخصی شــان فراهــم ک قابلیته
اســتعدادهای خــود را کشــف کــرده و بــا مســئولیت پذیــری)و بــدون فشــار والدیــن و مدرســه( 
برنامــه درســی خــود را پیــش ببرنــد. طبیعتــا در چنیــن فضایــی فــرد آمــاده خواهــد شــد بــا 
تکیــه بــر توانمنــدی هــای شــخصی خــود و همچنیــن لــذت رشــد ناشــی از خــردورزی، وارد 

دوره دوم متوســطه شــود. 
بــاور داریــم در صورتــی کــه صبــوری و اعتمــاد والدیــن و مدرســه در کنــار هــم قــرار گیرد 
ایــن فرصــت بــرای نوجــوان فراهــم مــی شــود کــه زندگــی علمــِی هدفمنــدی را در 
دوره منتهــی بــه کنکــور تجربــه کنــد. در ایــن صــورت »شــانس پیــروزی در کنکــور« 

بــه »موفقیــت عمیــق و چنــد بعــدی در کنکــور« تبدیــل مــی شــود. 
واضــح اســت کــه بــرای دســتیابی بــه چنیــن رشــد کیفــی نیــاز بــه صبــوری 
ــه در مدرســه اقتصــاد  ــی ک ــا گامهای ــم ب ــه امیدواری و آگاهــی مــی باشــد ک
برداشــته مــی شــود راهــی بــرای مواجــه شــدن بــا مســئله کنکــور بیابیــم.
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نشانی :
اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،

جنب سازمان فنی و حرفه ای اصفهان ، دبیرستان اقتصاد
واحد تولید محتوا مجموعه آموزشی اقتصاد

خیابان کارگر

مدرسه اقتصاد

خیابان هزار جریب

اتوبان کشوری

خیابان مرداویج

مترو



ــا مدرســه اقتصــاد را تاســیس کنیــم،  ــر آن داشــت ت آنچــه مــا را ب
بــاور بــه ایــن موضــوع اســت کــه انســان امــروزی بیشــتر از آنکــه 

بــه هــوش نیــاز داشــته باشــد، بــه خــرد محتــاج اســت.
انباشــت ذهــن از اطاعــات و بــاال بــردن هــوش، دســتورکار آمــوزش 
و پــرورش نخبــه گراســت. ایــن روش منجــر بــه تولیــد انســان تــک 
ســاحتی میشــود. انســانی فاقــد مهــارت کــه همچــون موجــودی ورم 
کــرده، خــود را جــدا از اجتمــاع میبینــد و در اولیــن فرصــت راهــی 

بــرای فــرار از مشــکات موجــود مــی یابــد.
حــال آنکــه انســان خردمنــد بــا توانمنــدی ذهنــی کــه دارد بــه دنبــال 
حــل مســئله اســت و نــه حــذف صــورت مســئله. انســان توانمنــدی 
ــه  ــه جانب ــد هم ــد رش ــرد را در فراین ــم خ ــدان نیازمندی ــا ب ــه م ک
جســم و ذهــن خــود میدانــد. و بــا تعامــل و رواداری بــا همــه گــروه 

هــای جامعــه راهــی را بــرای رشــد خــود و توســعه کشــور میابــد.
حرکــت از »تولیــد انســان باهــوش« بــه »پــرورش انســان خردمنــد«، 

راهــی اســت کــه مــا در مدرســه اقتصــاد آغــاز کــرده ایــم.


