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 نام خداوند مهربان ه  ب

 مقدمه

کنندگان است که شرکت  ینکات  يراسته یمخاطبان شده است، متن و  م یمجموعه گردآمده و تقد  ن یا  چه در آن
)  کزی ر(یمطالعات برنامه درس  ی شدن کانال منبع شناسساله   4متعلق به    ي نشست مجاز   يزگردهایدر م

  ه ی و در سا  ندازندیب  رکتح  ن یبه ا   انهیجوی و کاست  يانتقاد  ی درخواست شده بود نگاه  نی مطرح کردند. از مدعو
 د. نیرا مطرح نما نده یآ  يبخش خود براکمال يهاه یسال گذشته، توص  4عملکرد  ی ابیارز

بخش   ی مساع کیو تشر ییافزا کسب شده مرهون هم  قاتیاست و توف  یحرکت جمع ک ی  کزیجا که ر آن   از
ن  قاتیکشور است، استمرار توف  ی درس  يمطالعات برنامه   یاز جامعه گفتمان  ي اعمده  مرهون حفظ و    اً قهر  زیآن 

 .است  یژگ یو نی ستمرار اا

رقم زدن    يبرا   یجمع  یو همراه  يفکربه هم   ازیعزم و باور در ن   نیاز ا   ي انشانه  توانی حاضر را م  يمجموعه 
  ي نکات ارزشمند  يکوتاه و مختصر بودن، حاو  نیارائه شده در ع  يهالیدانست. تحل  کزیر  يبهتر برا   يانده یآ

 .رد یبود در دسترس عموم قرار نگ غیو در  آورده به ارمغان  انیاز استادان و دانشجو  ياست که نگاه نقادانه معدود

 يمهرمحمد محمود

 



 تأمالت من ...  
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 1  (محمود مهرمحمدي) تی سال فعال نی به مناسبت آغاز پنجم  کز؛یر  يمالت من درباره أت
 

  ی و اندك اندك بزرگ شده است. به شکل  مودهیخود راه تکامل را پ  ریدر مس  کز یر
 يرشته   يهااز نشانه   یکی کرده و به    دایسرها پ  انیدر م  يرسَ  کز یتوان گفت ر   ی که اکنون م

  ک یعنوان  با تکامل خود به  کزیشده است. ر   لیدر کشور تبد  یدرس  يمطالعات برنامه
تنها نه    کز ی. در واقع رکندی به تکامل رشته در کشور کمک م  دار،ی معن  خدادر  کی اندازه    رخداد، و در حد و

که   یرشته هابدل شده است، بلکه استقبال  ریاز سا  یمطالعات برنامه درسرشته    زینشانه مم  کیعنوان  رفته رفته به 
کند را کرده    فایا  هدر تکامل رشت  رفتهی که انتطار م  ینقش  دهدی عمل آورده نشان مرشته از آن به   یجامعه علم 

البته برا ام  م یو مطالعه دار  یبه بررس  ازین  ی نقش  ن یچن  يفا یا  فیوکبردن به کم  یپ  ي است.    ان یدر م  رودی م   دیو 
 مهم بپردازند. نیشوند و به ا  دا یپ یعالقمندان یخانواده بزرگ علم  نیاعضاء ا 

تار   ي برا ن  خ یثبت در  ا  ست یبد  ا   نی به  بازنشستگ  ن ینکته هم اشاره کنم که    ی عنیمن است.    یحرکت همزاد 
را استمرار    یحضورم در جامعه علم   توانمی م  ژهیبه کدام شکل و  یبودم که پس از بازنشستگ  شهیاند  نیها در ا مدت

  ک ی نه    کزیر   ،یقابل توجه  مدت نسبتاً  يکار و برا  يخاطر در ابتدا  نیال بود. به همؤس   نی به ا  یپاسخ   کزیبخشم؟ ر
بود. من در هنگام انعقاد نطفه    یشخص  کامالً   يپروژه   کی چنان که امروز هست، بلکه  آن   ،یجمع  ریفراگ  پروژه 

  ف ی. طستیکلمه متعلق به فرد ن  یواقع   ي به معنا  کز ین متصور نبودم. اکنون رآ  يرا ب  ي اندازچشم   نیحرکت چن  ن یا
  ن ی دارند به ا   ت یکه در کانال عضو  یتعداد قابل توجه  نیمحتوا و همچن  دیدر تول  گان کنندمشارکت   ي گسترده  

استمرار حضور من در جامعه   دهندیمعنا شهادت م البته هدف  بازنشستگ  یعلم  و  از    بیکماکان تعق  زین  یپس 
است و هم    یمتجل محتوا دارم    دیکه کماکان در تول  ی نقش  ایمن    گاهیوبگاه   يهاهی هدف هم در ارا   نی. اشودیم

 . کنمی م فایعرصه ا  ن یاز همکاران در ا  يریحضور کث گرل یعنوان تسهکه به  یحرکت و نقش نی ا  تیریالبته در مد 

تر شدن دامنه  و گسترده  رتریکه البته فراگ  ،یحرکت گسترده جمع  کیبه    يپروژه محدود فرد  کیشدن    لیتبد
ها به  با آن   ییارویداده که رو  شی افزا  زیها را نها و دلهرهچالش  اسیناخواه مقخواه   م،یکشی مشارکت را انتظار م

 . کندی م یان توجه یکمک شا یمن در دوران پس از بازنشستگ ی معنادارتر علم یزندگ

  تیروا  رنگیاز پ  یی فرازها"ام با عنوان  تجربه  يفرازها   نی مهم تر  کزیر  یعنوان بانبه   لمی مقدمه، ما  نیاز ا   پس
 کنم: می را تقد    "کزی من با ر يتجربه

  ياواژه د یکل  ایتم    نی اول  ،يریادگیبود. پس    يریادگیمل و  أت  رینظ  یفرصت ب  کی من    يبرا   کزی: ر ير یادگ ی-1
  ي هاي با تمام دشوار   یعن یجا آورد.  شکر آن را به   دیوجود دارد و با  تیروا   نیحرکت و بطن ا   نیاست که در متن ا 
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برا   يریادگی  يهاتجربه   نیتربخش لذت   کز،یر  تیریمد ر   يرا  است. گرچه  داشته  همراه  به  تعهد    کی   کزیمن 
(گرچه   در مقام انتخاب منبع، منابع مختلف را شدیعهد باعث م  نیبه ا  يزا بوده ، اما وفا و استرس نیسنگ یهفتگ
  ي ارائه شده را به دقت بشنوم و بازخوردها   يها  لیفا  ز یاز عرضه اثر منتخب در کانال ن  شیکنم و پ  ی) وارس یاجمال

  ي در بدو امر تصور   دیشده است که شا  ي ریدگایسرشار از    یفرصت  کزیر   گونهن یکنم. بد  میتقد  ران الزم را به همکا
به جر اکنون  نداشتم.  آن  مأ از  ر  میگویت  اگر  موهبت    کزیکه  از  من  ا  يریادگینبود  برخوردار    اسیمق  نی در 

 .بودمینم

 أشوك و دلهره است. منش  کزیتجربه من با ر  ییدر بازنما  دواژهیکل  ایتم    نی: دومشوك ها و دلهره ها  -2
و از نظر من   میکن یرا به مخاطبان معرف ی خوب و خواندن يبود که هر هفته اثر  يهمان تعهد  شوك و دلهره  قهراً

و    را تجربه کرده   ییهافضا دلهره   نی ا  در.  داشتیتعهد خدشه برم  نیا  دینبا  یهیتوج  چ یو با ه  یشرائط  چ یتحت ه
 ای  شودی اند در زمان مقرر و توافق شده ارسال مکه تعهد سپرده  یهمکاران   یصوت  يهالیفا  ایآ  کهن ی. اکنمیم

 ماند ی م  یارائه بازخورد و در صورت نیاز ضبط مجدد مباحث با توجه به بازخوردها باق  يزمان برا   ایآ  کهن یا  ر؟یخ
لحظه هم واصل نشد چگونه    ن یدر آخر   یحت  از یمورد ن  ی صوت  يهال یفا   یلیاگر به هر دل  کهن ی ا  الخره،و با  ر؟یخ  ای
 بماند؟  یبا مخاطب به قوت خود باق کزیعهد ر دیبا

رشته    ندهیآبه    يدوار یام  کز یتجربه من با ر  ت یروا  دواژه یکل  ا یتم    نی:  سومرشته  ي   ندهی آبه    ي دواریام-3
ها به دو نسل پس از من  ن آاز    ی شدم که برخ  یموختگانآاز دانش    ي اریمتوجه حضور بس  کزیاست. من به مدد ر 

اما در صحنه  و    ی جمع  تیبنا به ماه  کزیر   گر ید  ان یب. به  درخشندیکشور فعال هستند و م   ی علم  يهاتعلق دارند 
حضور من در متن    یشد که چندان شناخته شده نبودند. از آثار وضع  ییروهاین  یسبب کشف و معرف  اش یمشارکت

  یدرس   ي مطالعات برنامه    ي استعداد در رشته  از عناصر فعال و عالقمند و خوش   يا ارتباط با شبکه  کزیر   ت یریمد
  کز یر  يمن از مجرا  گونهن ی است. بد  ندهیآرشته در    نیا  شتریب  يبالقوه   يتاوردهادس  دبخشیدر کشور بود که نو

نو و خدمات    يکارها  د یجد  يهام نسلشدم و مطمئن  دوارتریام  رانیدر ا   یمطالعات برنامه درس  يرشته    ينده یآبه  
 کشور ارائه خواهند کرد. تیو ترب م یتعل يبه جامعه  يفاخر
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 1) ابوالقاسم بهجت(  ریکز قصه 

 عمل  به ایدهاز   •

در تحصیل  ب  اوایل  درسیرنرشته  ریزي  مدرس  امه  تربیت  استاد   دانشگاه  با  که  بود 
درس داشتیم. معموالً مقاالت و کتاب هایی که ایشان در یک جلسه معرفی  مهرمحمدي  

می کردند تا جلسه بعد تهیه و در گروه تلگرامی که خود استاد ایجاد کرده بود به اشتراك  
 .می گذاشتم

رشته  خوب و خواندنی از کتاب هاي مهم  کتاب    چند،  ز آنتمام شد و قبل از خروج ا   که   کالس یک روز  …
درسی  و    را  برنامه  کردند  نگاهی  دادم.  نشان  استاد  بگذارید لطفاً  :  فرمودندبه  اشتراك  به  کالسی  گروه    !در 

  .ندو از کالس خارج شد ندخداحافظی کرد

پرسیدند:    مشان می کردی  دانشکده علوم انسانی در حالی که همراه   راهرودو سه هفته اي نگذشته بود که در 
 زنید ؟ چرا یک کانال نمی 

 استاد؟  یکانالچه  -

 ... و معرفی آنها در حوزه برنامه درسیبراي به اشتراك گذاري کتاب کانالی  -

 من؟ ...  -

  ... ؟چه شد: کانال  ندچند روز بعد استاد دوباره پیام دادا به پیشنهاد استاد فکر می کردم.  آن روزهگذشت.  
 .کمک کنید تا این کانال را راه اندازي کنم... کنم؛  کنید من اقدام اگر شما اقدام نمی

  ... نیست کار این  مناسب  ایجاد کانال خوب است اما هر چه باشد، یک کانال است ... ... :عرض کردم

 استاد: چه پیشنهادي دارید؟ 

 ...سایت را دادموبپیشنهاد راه اندازي یک 

شان توضیح دهم. فرصتی خواستم و بعد در یک  ای استاد از من خواستند مزایا و معایب کانال و سایت را براي  
 .کردم مقایسه را   آنهاجدول 

  .گرفت  قرار اولویت در تلگرامی  در نهایت راه اندازي کانال
 ...  از استاد پرسیدم اسم کانال چه باشد؟

ع  :ندگذاشترا   کانال استاد اسم ی منب طالعات شناس ی برنامه م   Resourses in Curriculum Studies /درس
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.نمایم ارائه و  طراحی  را آن شد  قرار  هم توافق کردیم. لوگو روي داشتن    

   .کنند طراحی که سپردم  .نبودم بلد راستش  خودم را درگیر طراحی لوگو نکردم.
آماده شد   ممکن طرحی  زمان  استاد   برگشت،  و   رفت  بار   دو  یکی  با  و در کمترین 

 .مانده بود نحوه معرفی کتاب ها .ییدش کردندأت
 ند.نظر خواست من از   دوباره استاد

این بود که متنی حداکثر در یک صفحه تهیه و به عنوان معرفی کتاب ارائه    مپیشنهاد
نمونه اي را هم از سایت  ... نویسند  می  شان  کتاب  درباره   ها  کتاب  ناشران  که  هایی  معرفی   همان  مثل   شود؛

 مثال زدم.  آمازون
   .صوتی فایل معرفی در قالب  نظر استاد اما چیز دیگري بود:

 ..  .!فازمعرفی تغییر کرد کالً
 کپی رایت  •

دادگستري هم کشاند، و هنوز هم (در    کارشناس حقوقیبحث جدي آن روزها که ما را حتی به مشورت با  
ب سؤال هایی که توسط اعضاي جدیدتر ریکز پرسیده می شود) ادامه دارد، موضوع کپی رایت آثار منتشره  قال

معاهده رعایت حقوق   به  ایران  اسالمی  نتیجه رسیدیم که چون دولت جمهوري  این  به  زمان  بود. آن  در ریکز 
 معنوي کتاب هاي خارجی نپیوسته است، الزامی بر رعایت آن نداریم. 

 تولد ریکز  •

آغاز به کار  خود کانال و هدف از ایجاد آن در قالب یک فایل صوتی    معرفی  با 1کانال ریکز   1396آذر    23
نوشته الیوت آیزنر را به عنوان نخستین اثر خوب   2تصورات تربیتیعالوه بر این، استاد در همان روز کتاب  کرد.  

آذر    26پس از آن در تاریخ  .  تگرفو خواندنی معرفی کردند. فایل تمام متن آن هم در اختیار اعضاي کانال قرار  
 معرفی شد.   - 3فرهنگ هاي برنامه درسی  - 2کتاب خوب و خواندنی شماره 

هاي مطرح شده پاسخ دادند و روال کار را مشخص کردند:   شآذر استاد با انتشار فایل صوتی به برخی پرس  29
معرفی    3کتاب شماره    1396بهمن    1بدین ترتیب، جمعه    هر جمعه یک کتاب در دستور کار ریکز قرار گرفت. 

 شد و این روال در چهار سال گذشته ادامه داشته است. در ادامه کار، گاهی به مقاالت خوب و خواندنی هم بر  
به نظر استاد از ارزش باالیی براي معرفی در کانال ریکز برخوردار بودند. ... به همین خاطر معرفی    می خوردیم که

 به دستور کار ریکز اضافه شد.   هم مقاالت خوب و خواندنی

 
1 https://t.me/rics_mmm1959  
2 Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: On the design and evaluation of school programs. Prentice 
Hall. 
3 Joseph, P. B. (1999). Cultures of curriculum. Routledge. 

https://t.me/rics_mmm1959
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 پوسترها •

کم کم نیاز به داشتن پوسترهایی با جنبه هاي هنري تر بیشتر احساس شد. پوسترهاي اولیه خیلی مناسب نبودند؛  
آنها را در محیط پاورپوینت در حد توان و وقتی که داشتم،  . شروع به کار کردم.  داشتند!پوستر ن  شباهتی بههیچ  

 تاد منتشر می شد.پوستر هر هفته پس از تأیید اس طراحی و سپس تبدیل به تصویر می کردم.

 فایل هاي معرفی  •

   -   تولید شده  محتوايهمانطور که اشاره شد، معرفی کتاب ها و مقاالت در قالب فایل صوتی انجام می شد.  
آنها را یک بار تا آخر    ودریافت  از طریق تلگرام  را    –  اعم از فایل هاي خود استاد و یا فایل هاي استادان دیگر

و سپس مشخصاتی  مواردي مانند سطح صدا، نویز محیط و ... را کنترل و در صورت لزوم ویرایش  .  دمگوش می کر
مانند عنوان کتاب یا مقاله، معرفی کننده و تصویر او و تاریخ انتشار را به آن برچسب کرده و سپس از طریق کانال  

   ریکز ارسال می کردم .

 ریکز در ایتا •

ترجیحاً از بین پیام رسان    – دي کامل آن باعث شد که به فکر فضاي دیگري  فیلترینگ تلگرام و زمزمه مسدو
نیز باشیم. پس از بررسی پیام رسان هاي موجود و امکانات آنها و نظرات تعدادي از مخاطبین، پیام   – هاي داخلی 

 راه اندازي شد. 1رسان ایتا به علت شباهت هاي بسیار زیادي که با تلگرام داشت، انتخاب و کانال ریکز  

 کلیدواژه ها  •

یکز از کلیدواژه ها استفاده  پیشنهاد کردند که در کانال ر 2آقاصالح  دکترمدتی بعد آقاي  
کنیم. کلیدواژه اي نداشتیم. فاز دیگري شروع شد. فایل ها را که گوش می کردم، کلیدواژه  

کار زمان بري    ها را نیز یادداشت می کردم و سپس در کپشن پست هاي ارسالی می گنجاندم.
؛ هر چه باشد آنها  بود. از استاد خواستم کلیدواژه ها را از خود مرورکنندگان محترم بگیریم

 تسلط بیشتري بر متون و کلیدواژه ها دارند. استاد موافقت کردند ... . 

 سایت استادوبریکز در  •

بود که مطلع شدم مراسم بزرگداشت استاد در بهمن ماه همان سال برگزار    1397دي ماه  
و  3دکتر رحیمی   خانممی شود.   اعضاي آن دانشجویان  بود که  گروهی را تشکیل داده 

 
1 https://eitaa.com/RICS_mmm1959   

 پژوهشگر پسا دکترا، دانشگاه ایالتی جورجیا  2
   https://simapp.atu.ac.ir/3847، ی گروه آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد  ۳

https://eitaa.com/RICS_mmm1959
https://simapp.atu.ac.ir/3847
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  به سهم خود از زحمات استاد قدردانی کنیم، ارادتمندان استاد بودند. دکتر رحیمی پرسیده بودند که اگر بخواهیم  
 ... چه کنیم؟

و    یت و تقدیم آن به استاد را پیشنهاد کردم. پذیرفت اسوبنظرات مختلفی داده می شد. من هم طراحی یک  
زمان با سالروز بزرگداشت  همشخصی استاد  سایتوبآن را بر عهده گرفت. و نظارت بر  طراحی زحمت سفارشِ

 است.  1. یکی از بخشهاي مهم آن، بخش ریکز استاد رونمایی شد

را انتخاب   2عقیق   خانم  دکتر رحیمی،باشد.    شخصی استاد  سایتوب  مدیرقرار شد فردي  
 و به استاد معرفی کردند. ...  

 

 
 . نمایی از صفحه اول وبسایت استاد مهرمحمدي 1شکل 

http://mehrmohammadi.ir / 

 فهرست منابع کانال ریکز  •

پیشنهاد دیگري رسیده بود که اگر فهرستی از آثار منتشر شده وجود داشته باشد، بسیار مفید خواهد بود. نظر  
من پیشنهاد دیگري داشتم و همان هم عملی    ...اکسل را از قبل داشتیم    استاد بر ایجاد فهرست در قالب اکسل بود.

با عنوان فهرست منابع کانال ریکز  ها، مقاالت، و    ایجاد کردم و درآن فهرست تمام کتاب 3شد. کانال دیگري 
 ...  شود. مرورهاي انجام شده را همراه با لینک ارجاع به هر پست قرار دادم. االن هم هر هفته به روز رسانی می 

 
1 http://mehrmohammadi.ir/rics/  

   n.aghigh@ut.ac.ir، دانشگاه تهران کیمکان  یمهندس ي رشتهدانشجو  2
3 https://t.me/RICS_List   

http://mehrmohammadi.ir/
http://mehrmohammadi.ir/rics/
mailto:n.aghigh@ut.ac.ir
https://t.me/RICS_List
http://mehrmohammadi.ir/
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 گروه بحث و گفتگو  •

گروه بحث و گفتگوي ریکز اتفاق دیگري بود که براي پاسخ به نیاز مخاطبان رقم خورد. یکی از انتقادات  
وارد بر ریکز یکسویه بودن آن بود. برخی از دوستان پیشنهاد می کردند فضایی را براي مشارکت در بحث ها  

شرایطی که    اما نسخه هاي جدیدتر تلگرام، این امکان را دقیقاً در  این امکان وجود نداشت  96فراهم کنید. سال  
 نیاز به آن داشتیم فراهم کردند. 

 افزودن موسیقی به فایل هاي صوتی •

اما قرار    ،نظر خودشان این بود  ،بود یا نه  شدهدرست یادم نیست که آیا به استاد پیشنهاد  
صوتی   هاي  فایل  براي  رایج    -شد  هاي  پادکست  عنوان    –مثل  به  موسیقی  قطعه  یک 

  خانم  باب آشنایی من با   پایانی داشته باشیم. این پیشنهادیک قطعه    و 1درآمد (اوورتور)پیش
را معرفی کردند. خانم    باز کرد.را   2غریب پور  ایشان  استاد  پور کار  خود  افزودن غریب 

 دهد.  انجام می فایل هاي صوتی را موسیقی به 

 به راویت آمار  •

با  4در   ریکز،  مستمر  فعالیت  از    سال  توجهی  قابل  جمع  ایم  توانسته  مهرمحمدي  دکتر  عزیز  استاد  رهبري 
را    »باهمستان اهل آموزش و به قول دکتر ملکان «را گرد هم آوریم  عالقمندان به حوزه مطالعات برنامه درسی  

 بر این همکاري گواهی می دهند:  3و یک همکاري بی نظیر را شاهدیم. آمارها  شکل دهیم
 

 
1 Overture 

   golbaarggharibpour@gmail.com)، واحد تهران مرکزي(آزاد اسالمی  دانشگاه   مطالعات برنامه درسیدانشجوي دکتري  2
از  آمارهاي درج شده، 3 فعالیت رسمی ریکز  شامل اطالعات موجود  به همراه    قصه  است.  3/10/1400تا    1396آذر    23در    ابتداي  اطالعات  مبسوط ریکز 

   جدیدتر در مجموعه دیگري تقدیم خواهد شد.

 تعداد مشارکت  نام (ترتیب الفبایی)  عنوان و  عنوان  ردیف 

 155 دکتر محمود مهرمحمدي  استاد/ هیئت علمی   .۱

 14 دکتر ابراهیم طالئی  استاد/ هیئت علمی   .۲

 12 دکتر فریدون شریفیان جزي استاد/ هیئت علمی   .۳

 11 دکتر زهرا نیک نام استاد/ هیئت علمی   .۴

 10 دکتر زهرا گویا استاد/ هیئت علمی   .۵

هیئت علمی استاد/   .۶  9 دکتر روح اهللا آقاصالح 

 8 دکتر علی نوري استاد/ هیئت علمی   .۷

 7 دکتر رحمت ا... خسروي  استاد/ هیئت علمی   .۸

mailto:golbaarggharibpour@gmail.com
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 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 7 دکتر علیرضا صادقی  استاد/ هیئت علمی   .۹

 6 دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی  استاد/ هیئت علمی   .۱۰

 6 دکتر اعظم زرقانی استاد/ هیئت علمی   .۱۱

 6 دکتر علی حسینی خواه استاد/ هیئت علمی   .۱۲

 6 دکتر علی زند استاد/ هیئت علمی   .۱۳

 6 دکتر مصطفی قادري استاد/ هیئت علمی   .۱۴

 6 دکتر یحیی قائدي استاد/ هیئت علمی   .۱۵

 5 دکتر سیدعلی خالقی نژاد  استاد/ هیئت علمی   .۱۶

 5 دکتر فهیمه گندمی  استاد/ هیئت علمی   .۱۷

 5 مجید ملکان (دکتراي سیاست گذاري و مطالعات فرهنگی در آ.پ)  استاد/ هیئت علمی   .۱۸

 5 دکتر نرگس کشتی آراي  استاد/ هیئت علمی   .۱۹

 4 دکتر انسی کرامتی استاد/ هیئت علمی   .۲۰

 4 دکتر زهرا رحیمی  استاد/ هیئت علمی   .۲۱

 4 دکتر سمیه رام  استاد/ هیئت علمی   .۲۲

 4 دکتر عظیمه سادات خاکباز استاد/ هیئت علمی   .۲۳

 4 دکتر مرضیه دهقانی  استاد/ هیئت علمی   .۲۴

 4 دکتر مریم حسینی  استاد/ هیئت علمی   .۲۵

 4 دکتر یحیی صفري استاد/ هیئت علمی   .۲۶

 3 دکتر اسماعیل عظیمی  استاد/ هیئت علمی   .۲۷

 3 دکتر رحمت اله مرزوقی استاد/ هیئت علمی   .۲۸

علمی استاد/ هیئت   .۲۹  3 دکتر سپیده نوروزي  

 3 دکتر سعید صفایی موحد استاد/ هیئت علمی   .۳۰

 3 دکتر سمیه لیاقت  استاد/ هیئت علمی   .۳۱

 3 دکتر سولماز نورآبادي استاد/ هیئت علمی   .۳۲

 3 دکتر صغري ملکی  استاد/ هیئت علمی   .۳۳

 3 دکتر فرشته آل حسینی  استاد/ هیئت علمی   .۳۴

 3 فرهاد سراجی دکتر  استاد/ هیئت علمی   .۳۵

 3 دکتر محمد جوادي پور استاد/ هیئت علمی   .۳۶

 3 دکتر محمد حسنی  استاد/ هیئت علمی   .۳۷
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 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 3 دکتر محمد عطاران استاد/ هیئت علمی   .۳۸

 3 دکتر مرتضی کرمی  استاد/ هیئت علمی   .۳۹

 3 کهندل دکتر مرضیه   استاد/ هیئت علمی   .۴۰

 3 دکتر نرگس سادات سجادیه  استاد/ هیئت علمی   .۴۱

 3 دکتر نعمت اهللا فاضلی  استاد/ هیئت علمی   .۴۲

 3 (دانشجو) ابوالقاسم بهجت  دانشجوي دکتري   .۴۳

 3 (دانشجو) حمیدرضا ایرجی دانشجوي دکتري   .۴۴

 2 دکتر آمنه احمدي  استاد/ هیئت علمی   .۴۵

 2 ایزدپناه دکتر امین  استاد/ هیئت علمی   .۴۶

 2 دکتر بهروز مهرام استاد/ هیئت علمی   .۴۷

 2 دکتر پروین احمدي استاد/ هیئت علمی   .۴۸

 2 دکتر خسرو باقري استاد/ هیئت علمی   .۴۹

 2 دکتر رضا میر عرب رضی  استاد/ هیئت علمی   .۵۰

 2 دکتر زهره عباباف استاد/ هیئت علمی   .۵۱

 2 دکتر سیداحمد مدنی  استاد/ هیئت علمی   .۵۲

 2 دکتر صمد ایزدي استاد/ هیئت علمی   .۵۳

 2 دکتر علی خورسندي طاسکوه  استاد/ هیئت علمی   .۵۴

 2 دکتر علیرضا صادق زاده قمصري  استاد/ هیئت علمی   .۵۵

 2 دکتر علیرضا عصاره  استاد/ هیئت علمی   .۵۶

 2 دکتر غالمرضا یادگارزاده  استاد/ هیئت علمی   .۵۷

 2 احمدي دکتر فاطمه زهرا  استاد/ هیئت علمی   .۵۸

 2 دکتر فهیمه کشاورزي  استاد/ هیئت علمی   .۵۹

 2 دکتر محبوبه فنا خسرو استاد/ هیئت علمی   .۶۰

 2 دکتر محمد دادرس استاد/ هیئت علمی   .۶۱

 2 دکتر محمدرضا عزتی  استاد/ هیئت علمی   .۶۲

 2 دکتر محمود امانی طهرانی استاد/ هیئت علمی   .۶۳

 2 دکتر مریم بنی عامریان  استاد/ هیئت علمی   .۶۴

 2 دکتر مریم پورآقا  استاد/ هیئت علمی   .۶۵

 2 دکتر مسعود کبیري  استاد/ هیئت علمی   .۶۶
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 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 2 دکتر نامدار ابراهیمی استاد/ هیئت علمی   .۶۷

 Dr. William Pinar 2 استاد/ هیئت علمی   .۶۸

 2 (دانشجو) حسین شیرزاده  دانشجوي دکتري   .۶۹

 2 (دانشجو) نسرین لطفی دانشجوي دکتري   .۷۰

 1 استاد بهروز غریب پور  استاد/ هیئت علمی   .۷۱

 1 دکتر آسیه آل مراد  استاد/ هیئت علمی   .۷۲

 1 دکتر ابوالفضل رفیع پور  استاد/ هیئت علمی   .۷۳

 1 دکتر ابوالفضل غفاري استاد/ هیئت علمی   .۷۴

 1 دکتر احسان اکرادي  استاد/ هیئت علمی   .۷۵

 1 دکتر احمد بنی اسدي  استاد/ هیئت علمی   .۷۶

 1 دکتر امیر مرادي استاد/ هیئت علمی   .۷۷

 1 دکتر امیرحسین رضایی  استاد/ هیئت علمی   .۷۸

 1 دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد/ هیئت علمی   .۷۹

 1 دکتر بهارك اعظمی  استاد/ هیئت علمی   .۸۰

 1 حاتمی دکتر جواد  استاد/ هیئت علمی   .۸۱

 1 دکتر جواد عباسی  استاد/ هیئت علمی   .۸۲

 1 دکتر حسن علی گرمابی  استاد/ هیئت علمی   .۸۳

 1 دکتر حسین بیات  استاد/ هیئت علمی   .۸۴

 1 دکتر حسین چهارباشلو استاد/ هیئت علمی   .۸۵

 1 دکتر حسین قربانی استاد/ هیئت علمی   .۸۶

 1 دکتر حسین مؤمنی مهموئی  استاد/ هیئت علمی   .۸۷

 1 دکتر حمید احمدي هدایت استاد/ هیئت علمی   .۸۸

 1 دکتر حمیدرضا یزدانی  استاد/ هیئت علمی   .۸۹

 1 دکتر حمیده بزرگ استاد/ هیئت علمی   .۹۰

 1 دکتر حیدر تورانی استاد/ هیئت علمی   .۹۱

 1 دکتر خلیل غالمی  استاد/ هیئت علمی   .۹۲

 1 دکتر رمضان برخورداري استاد/ هیئت علمی   .۹۳

علمی استاد/ هیئت   .۹۴  1 دکتر زینب ابراهیمی 

 1 دکتر ژیال حیدري نقدعلی  استاد/ هیئت علمی   .۹۵
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 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 1 دکتر سارا سادات خلیفه سلطانی  استاد/ هیئت علمی   .۹۶

 1 دکتر سحر کاظمی  استاد/ هیئت علمی   .۹۷

 1 دکتر سیاوش شایان  استاد/ هیئت علمی   .۹۸

 1 دکتر سیدمحمد حسینی  استاد/ هیئت علمی   .۹۹

 1 دکتر سیدمحمد شبیري  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۰

 1 دکتر سیدمهدي سجادي  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۱

 1 دکتر عباس کاظمی  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۲

 1 دکتر عبداهللا انصاري  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۳

 1 دکتر علی صفدري  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۴

 1 دکتر علی لطیفی استاد/ هیئت علمی   .۱۰۵

 1 دکتر علی اصغر خالقی  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۶

 1 دکتر فاطمه اسداللهی  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۷

 1 دکتر فیروز محمودي استاد/ هیئت علمی   .۱۰۸

 1 دکتر کاوه رستمی  استاد/ هیئت علمی   .۱۰۹

 1 دکتر کورش فتحی واجارگاه  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۰

 1 عابديدکتر لطفعلی  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۱

 1 دکتر مجید علی عسگري  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۲

 1 دکتر محبوبه خسروي استاد/ هیئت علمی   .۱۱۳

 1 دکتر محرم آقازاده استاد/ هیئت علمی   .۱۱۴

 1 دکتر محسن کردلو استاد/ هیئت علمی   .۱۱۵

 1 دکتر محمد سعیدي مهر  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۶

 1 دکتر محمدرضا عنانی سراب  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۷

 1 دکتر مرجان کیان  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۸

 1 دکتر مرضیه عالی  استاد/ هیئت علمی   .۱۱۹

 1 دکتر مریم ضیائی  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۰

 1 دکتر معصومه فرهوش  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۱

 1 دکتر معصومه کیانی  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۲

 1 دکتر مقصود امین خندقی  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۳

 1 دکتر مقصود فراستخواه  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۴
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 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 1 دکتر ملیحه خسروي  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۵

 1 دکتر منیره رضایی  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۶

 1 دکتر مهدیه سادات وقور کاشانی  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۷

 1 دکتر میثم سفیدخوش  استاد/ هیئت علمی   .۱۲۸

هیئت علمی استاد/   .۱۲۹  1 دکتر ناصر ساداتی  

 1 دکتر نسرین محمدحسنی  استاد/ هیئت علمی   .۱۳۰

 1 دکتر نعمت اله عزیزي  استاد/ هیئت علمی   .۱۳۱

 1 دکتر نعمت اهللا موسی پور استاد/ هیئت علمی   .۱۳۲

 1 دکتر نفیسه احمدوند استاد/ هیئت علمی   .۱۳۳

 1 دکتر نیلوفر مرتضی نژاد  استاد/ هیئت علمی   .۱۳۴

هیئت علمی استاد/   .۱۳۵  Dr. Alex Edmans 1 

 Dr. Ashwani Kumar 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۳۶

 Dr. Craig Kridel 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۳۷

 Dr. Eero Ropo 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۳۸

 Dr. Noel Gough 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۳۹

 Dr. Ricky lam 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۴۰

 Dr. William H. Schubert 1 استاد/ هیئت علمی   .۱۴۱

 1 (دانشجو) ایمان جواهري پور  دانشجوي دکتري   .۱۴۲

 1 (دانشجو) بهنام کریمی دانشجوي دکتري   .۱۴۳

 1 (دانشجو) پرنیان تقی پور  دانشجوي دکتري   .۱۴۴

 1 (دانشجو) حجت نصرتی دانشجوي دکتري   .۱۴۵

 1 (دانشجو) حسن نجفی دانشجوي دکتري   .۱۴۶

 1 (دانشجو) زري آقاجانی دانشجوي دکتري   .۱۴۷

 1 (دانشجو) سحرناز برنگی دانشجوي دکتري   .۱۴۸

 1 (دانشجو) سمیه صبوري  دانشجوي دکتري   .۱۴۹

 1 (دانشجو) شیرین داوري  دانشجوي دکتري   .۱۵۰

 1 (دانشجو) علی رضائی دانشجوي دکتري   .۱۵۱

 1 (دانشجو) فلورا عسکري زاده دانشجوي دکتري   .۱۵۲

 1 (دانشجو) گلبرگ غریب پور  دانشجوي دکتري   .۱۵۳
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 3/10/1400تعداد اعضاي کانال در تاریخ 

 rics_mmm1959 @ 2413 تلگرام
 

 rics_mmm1959 @ 176 ایتا 
 

 

 

 کز یتعداد همکاران ر تی فعال يتعداد هفته ها کزیر# ت یفعالشروع  خیتار
 
 

  
23/9/1396 210 160 

 

 

 

  

 تعداد مشارکت  عنوان و نام (ترتیب الفبایی)  عنوان  ردیف 

 1 (دانشجو) محمد فاقدي دانشجوي دکتري   .۱۵۴

 1 (دانشجو) مصطفی اسفندیاري دانشجوي دکتري   .۱۵۵

 1 (دانشجو) معصومه صادقی  دانشجوي دکتري   .۱۵۶

 1 (دانشجو) موسی توماج ایري دانشجوي دکتري   .۱۵۷

 1 (دانشجو) نازنین میرزابیگی دانشجوي دکتري   .۱۵۸

 1 (دانشجو) نرگس وکیلی دانشجوي دکتري   .۱۵۹

 1 (دانشجو) نسترن مالمیر  دانشجوي دکتري   .۱۶۰

 3.2 ) 3/10/1400تاریخ تا   ( میانگین مشارکت

 ای   یصوت ي تعداد ساعت محتوا
   يدیتول يری تصو

 مرور شده /یتعداد کتاب معرف  شده  یتعداد مقاله معرف 

   
192:40 16 116 
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) 3/10/1400تعداد همکاران ریکز ( در تاریخ   
 درصد  جمع  درصد  مرد  درصد  زن جنسیت

علمیاستاد/ هیئت   46 34% 91 66% 137 86% 
 %14 23 %48 11 %52 12 دانشجوي دکتري

 %100 160 %64 102 %36 58 جمع 

)3/10/1400تعداد همکاران و میزان مشارکت ( در تاریخ   

 تعداد مشارکت تعداد  جنسیت
میانگین 
 مشارکت 

 میانگین مشارکت 
 (بدون سهم استاد مهرمحمدي)

 2.3 2.3 131 58 زن
 2.2 3.7 382 102 مرد 

 2.3 3.2 513 160 جمع 
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 پنل الف: فعاالن
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 1  ملکان) (مجیدریکز  چهارساله ي  عملکرد  ارزیابی
 

امید که از    ها و آقایان محترم، من از روي نوشته می خوانم با این  سالم خدمت خانم با  
 م.  وقتِ مقررم تجاوز نکن

براي    اي  ي تخصصی مرجع یا رسانه  در نگاه من ریکز بسیار فراتر از یک کتابخانه
گسترش است در جهت ایجاد  و در حال    اي بالنده  واقع ریکز پروژه  ي آموزش است. در  مرور و معرفی منابع رشته

  باهمستانی که اقتدار و اعتبارش را از یاددهی / یادگیري و تعامل و گفتگو  اهل آموزش؛   )یا کامیونیتی(  باهمستان
شود که آن را در متن و   وقتی معلوم می گیرد و نه از مهر و امضاهاي دولتی یا مدارك کیلویی. اهمیت ریکز می

کشور عالی  آموزش  نظام  جزیرهب  بافتار  ببینیم  و  دانشگاهی  سنجیم  نظام  میان  در  است  گفته  اي  به  که    ي   اي 
ي رایج آن است. تکوین و    سکه  نامه  صاحبمنصبانش بیمار و فَشَل است و انتحال و خرید و فروش مقاله و پایان 

که  ي زیادي است    اي حاصل فعالیت مستمر داوطلبانه، صرفِ وقت و همکاري و همدلی عده   توسعه چنین جزیره 
راهبري و در بسیاري مواقع    در میانشان مفتخرم و البته ابتکار و همت آقاي مهرمحمدي، که بار گرانِ  من به حضور
است. براي من که جبرِ زمانه از وطن دورم ساخته این همکاري    نشدنی  کشد، فراموش  تنه بر دوش می  اجرا را یک

 :مصداق کند؛ به شورم آبیاري می شدن به جویباري را دارد که نهالکی را در ک خرسندي وصل
 باغ ها را گرچه دیوار و در است

 از هواشان راه بر یکدیگر است

و به قول هموطنان مازندرانی    ستنی  گویم تمجید بیش از این از ریکز روا  چون از جایگاه فعاالن ریکز سخن می
فرصتِ کوتاهِ دوسه    ي ریکزکه در  کارنامهبپردازم به مرور کوتاهی از  » است. پس  مَن مَرَه قربان رفتن«  مصداقِ

 : برایم میسر شد روزه
اند. آقاي مهرمحمدي    داده  ها انجام  درصدِ آن را خانم  38هاي ریکز را آقایان و    درصدِ ارائه  62 •

  نفره، یازده نفر آقا و سه نفر خانم هستند   14امروز هم از جمعِ    ي  ام. در برنامه   را در این محاسبه نیاورده
 .درصد 79و  21 یعنی
درصد از خارج    4ها و    شهرستان  درصد ساکن سایر  22نشین،    دهنده تهران  درصد افراد ارائه   74 •

 . مهرمحمدي از کشور بودند باز بدون احتساب آقاي

 
 مدرس دانشگاه تورنتو  1
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ي    ام: دسته  را به دو دسته تقسیم کرده  مطالب ریکز  1سازي بیش از حد   با پذیرفتن خطر ساده  •
کننده و    پندارد؛ پذیرنده، تثبیت  می 5بافتار   و فارغ از 4جهانی ،   3امري فنی را   2اول مطالبی که آموزش 

ي بارزش، که من در یک برنامه  نامید. نمونه 7لباغتوان آن را جریان    است و می 6موجود  مقوم وضعیت
انتقاد  آثار مایکل فولن است. دسته  به نقد آن پرداختم، موجود و به که منتقدِ وضع   8ي ي دوم جریان 

اجتماعی و فلسفی بنیان هاي  اَپِل،    وضعِ موجود است. نمونه  عالوه منتقد  از میان معاصران مایکل  اش 
  غیردقیق  و  سردستی   ترها آیزنر، برونر و دیوئی است. محاسباتِ  رح کینشلو و از قدیم و جُ  اِستفان بِل،

از آن دارد که   از جریان    36لب و  متعلق به جریان غا  درصد مطالب ریکز  64من حکایت  درصد آن 
 .  انتقادي است

مالحظه    که مستقیم و بدون   چشمگیرترین ایراد ریکز از نظر من فقدان یا نادربودن منابعی است  •
بررسی کرده باشد. برخی از این مسائلِ نظري در نگاه من    مسائل نظري متکاي مشکالتِ آموزش ایران را 

 :  چنین است
   9هاي اجتماعی مختلف   نظریه  هاي آموزشی با  هاي آموزش و نظریه   جنبه ي    ارتباط و تناظر همه -
   شدگان رانده  حاشیه آموزش محرومان و به  -
 هاي آموزشی  تبعیض در نظام  -

   سازي آموزش در جهان و تبعات آنها  سازي و خصوصی  عمومی  -
   هاي آموزشی و تبعات آن جداسازي جنسیتی در محیط  -
   هاي ارزشیابی تحصیلی  ارزیابی انتقادي نظام  -
 مانند تمیز و پیزا هاي استاندارد ارزیابی انتقادي و بررسی مبانی نظري آزمون   -

بین المللی پول در توصیه،   المللی چون سازمان تجارت جهانی و صندوق   هاي بین  نقش سازمان   -
   کشورها تجویز و تحمیل برنامه درسی به

   10محور  یا و تبعات آموزش کنکورهاي مشابه کنکور سراسري در دن  وضعیت آزمون  -

 آموزش چندفرهنگی انتقادي در مقابل چندفرهنگی ظاهرسازانه   -

توان صرفاً    ها را نمی   برخی گرایش   ها و یا برجسته شدن   الزم است اضافه کنم که مغفول ماندن این حیطه 
  رشگ   ي پربار و  کارنامهمهرمحمدي به امر آموزش دانست. هرچند در    ي آقايساالرانه   معلول نگاه کالن فن

 
1 Oversimplification   
2 Education   
3 Technical  
4 Universal  
5 Context  
6 Status quo 
7 Mainstream  
8 Critical pedagogy 
9 Social theories 
10 Teaching to the test   
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شود یا اگر هست مصداقِ النادر    دیده نمی  شناسی آموزش  امعهج  ي آقاي مهرمحمدي عنایتی به    ساله  انگیز چهل
 نتیجه   من حاکی از پذیرش و تحمل نظرات دیگري از سوي ایشان است؛ در   ي شخصی  کالمعدوم است، تجربه

 ت. اس عاملی در این میانهاي دیگر از جمله خودم هم   کاري صاحبان گرایشکم
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 1 ابراهیم طالئی)مردمی شدن (ملی شدن) دانش معتبر ( 

 سالگی پروژه ریکز  4یادداشتی براي 

 

در خصوص این پروژه مهم و اثربخش چند نکته به نظرم می رسد که بطور خالصه  
 شرح می دهم: آنها را 

جویندگان دانش در سراسر دنیا همیشه این سوال را پیش رو داشته اند   )1
که در حوزه مطالعاتی و تمرکزي آنها، چه منابعی در دنیا نوشته شده است یا براي فالن درس دانشگاهی،  

ان  چه منابعی در دانشگاه الف یا ب معرفی و تدریس می گردد. در داخل کشور این سوال توسط دانشجوی
در شهرستان ها زیاد پرسیده میشود که در دانشگاه هاي تهران چه منابعی براي دروس مختلف تدریس  

  4می گردد و همچنین همین نگاه و تقاضا درباره دانشگاه هاي دنیا مطرح می گردد. پروژه ریکز در این 
خواندنی هم    سال کمک شایان و قابل توجهی نمود که دانش معتبر در قالب مقاالت و کتب خوب و

عمومی و قابل دسترس براي همگان شود و هم توسط استادان و دانشجویان شرح و تفسیر داده شوند. این  
هم قرار گرفت چرا    "منابع تکمیلی"منابع حتی از دامنه دروس دانشگاهی فراتر رفت و اصطالح در زمره  

را معرفی و کار کرد و بقیه منابع که در یک درس دانشگاهی معموال نمی توان بیش از سه یا چهار منبع  
 بعنوان منابع تکمیلی معرفی می گردند.  

ایجاد یک اجتماع کاوشگر: وقتی لیست افراد ارایه کننده را از یک طرف و لیست اعضاي کانال  )2
(شنوندگان) را از طرف دیگر مرور می کنیم به جمعی از افراد می رسیم که با هم یک اجتماع، یک  

داده اند که زنده و پویاست، قواعد دارد، نظم و نسخ دارد و مهمتر از همه هم    جامعه کوچک تشکیل
نیت و هم هدف اند. مثل هر جامعه دیگري یکی فعالتر و مشارکت کننده تر است و یکی منفعل تر اما 

رفه  سرمایه ح"در کل هر چه براي جامعه اتفاق بیفتد، نصیبی براي هر دو گروه دارد. به تعبیر مایکل فولن،  
 این جامعه چون غنی است، فقرا هم بی نصیب نیستند و کسی زیر خط فقر نمی ماند.  " اي 

لبه دانش حرکت  )3 این جامعه است، اعضاي آنرا وادار می کند که در  کاوشگري که ویژگی 
کنند یعنی اطمینان حاصل کنند که آنچه می خوانند، از بین این همه خواندنی، منعکس کننده دانش معتبر  

به  اخی هم  کالسیک،  منابع  به  همه  سال،  جدید  منابع  به  هم  جهت  این  از  ریکز  است.  رشته  این  در  ر 
به نویسندگان شرقی و هم   نویسندگان معروف و معتبر رشته و هم نویسندگان کمتر شناخته شده، هم 

ی گردد  غربی توجه داشته است. گرچه پیشنهاد این است که کتابهاي بیشتر از مشرق زمین در کانال معرف
 گرچه زبان ممکن است مانع بهره برداري حداکثري شود. 

 
 ebrahim.talaee@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس،  ۱
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اشاعه و دسترس پذیر کردن  دانش از طریق صوتی کردن آن : تا کنون اگر معرفتی براي بشر   )4
اما  نیست.  اهمیت آن شکی  در  است که  نگهداري شده  و  نوشتن، حفظ  با  معموال  است  حاصل شده 

را فراهم کرده است که  دانش مکتوب، صورت صوتی  گسترش امکان هاي چند رسانه اي این فرصت  
و چند رسانه اي بگیرد که براي عموم و حتی خواص دسترس پذیر تر شود. پیش از این این کار براي  
نابینایان انجام میشد ولی هم اکنون بیشتر کتابها، نسخه صوتی هم دارند که افراد در زمان هاي مختلف  

مسافرت با قطار و هواپیما، به محتواي آن دانش دسترسی پیدا کند و بدین  روز از هنگام رانندگی گرفته تا  
این   باید گفت که  البته  (اشاعه).  پیدا کنند  مکتوب دست  دانش  آن  به  توانند  می  بیشتري  افارد  وسیله 
ضرورت خواندن را منتفی نمی کند ولی در الیه اول دسترسی ، یعنی اطالع و آگاهی از محتواي کلی  

 شدن کمک بسیار زیادي کرده است.  دانش، صوتی

نکته پیشنهادي براي اصالح:  ارایه هفتگی در ریکز ، استرس زاست چراکه انسان را با انبوهی از   )5
 کتب نخوانده مواجه می کند و شاید راهبرد یک هفته در میان بهتر باشد.

 
در پایان ضمن آرزوي تداوم این پروژه از ابتکار و ابرام آقاي دکتر مهرمحمدي سپاسگزارم و برایشان  

 سالمتی از درگاه خداوند خواستارم. 
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 1  (علی نوري) یک خط پژوهشی مهم! 

 
  ژه یو  کیبود    نیداشتم و آن هم ا  شنهادیپ  کی   ریکز  یچهار سالگ  يمن برا

  ي با موضوع تکنولوژ   میداشته باش  کز یر  ينامه هم در دستور کار برنامه ها   یمعرف
 ی برنامه درس

 .میمربوط به رشته بپرداز  يها  شنیکیابزارها و اپل  تال،یج ید  يها  يبرنامه ها، باز  یبه معرف  نکهیتر ا  قیدق
  :میداشته باش ر ی(اما نه محدود) به موارد ز يدسته بند کی  میتوان یم
 پژوهش  یروش شناس  طهیفناورانه در ح يابزارها   .1
 ات یاضیآموزش علوم و ر  طهیفناورانه در ح يابزارها   .2
 فناورانه در حوزه آموزش زبان و خواندن و نوشتن يابزارها   .3
 آموزش هنرها   طهیفناورانه در ح يابزارها   .4
تقو  يابزارها    .5 فرا  ت یفناورانه  ها   ی ذهن  يندهایکننده  برنامه  و    يمانند  حافظه  توجه،  آموزش 

 .. و ییاجرا  يکارکردها
 ی و برنامه درس یرابطه هوش مصنوع  .6
 ي آموزش مجاز يها  شیکیبرنامه ها و اپل  .7
 آموزش  یابیسنجش و ارزش یکیالکترون يبرنامه ها   .8
رشته    ندهیهم به آن پرداخته شود. چون آ   گرید   يضرورت است که به صورتها  کیپروژه البته    ن یا

  ی منابع خواندن  قیکوتاه از طر   ی معرف  نیبه هم  تواندیم  کزیر   تیکند. اما در حد فعال  ی م  نییتع  ي را فناور
   .باشد

بزنم اما مطمئن    نیتخم  توانمی  خواهد بود و االن نم   ينوآور   کی هم    یدر سطح جهان   یمعرف   ن یا  حتما
 مهم خواهد شد.  یخط پژوهش کی به  لیهستم تبد

 
 a.nouri@malayeru.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه مالیر،  1
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 1  فریدون شریفیان جزي)نیازهاي رشته مطالعات برنامه درسی ( 
 

  استادان   دارند؛  حضور  وبینار  این  در   که   بزرگوارانی  خدمت  بخیر  وقت  عرض   و  سالم
  سال  4 براي. برنامه درسی مطالعات رشته ارجمند و عالقمندان محترم دانشجویان گرامی،

. می کنم  عرض   نباشید  برنامه درسی خسته  حوزه  علمی  کانال  این  اداره  در   مداوم   تالش
منابع  در  رشد  به  رو  حرکت  نشانه  چراکه  می گیرم  نیک  فال  به  را  جلسه اي  چنین  شکل گیري   حوزه   شناخت 

برنامه درسی    مطالعات  رشته  امروز  نیازهاي  از  یکی  به  جدي  پاسخ   ریکز،  شکل گیري.  است  درسی  برنامه  مطالعات
  مطالعه   و  شناخت  به  عمیق  نیاز   احساس  براي  فضایی  شدن   فراهم  جنبه،  یک.  داشت  جنبه  دو  نیاز  آن   و  بود  کشور

  این  به  دسترسی  امکان  ایجاد  دیگر،   جنبه  و   برنامه درسی  حوزه   برجسته   نویسندگان   به  متعلق  و  اول   نظري دست   آثار
ها،   جمله  از  آن  بروندادهاي  و  کشور   در   برنامه درسی  مطالعات  رشته   باشد  قرار   اگر  .بود  آثار   دست نامه    پایان 

  دستور   در  موجود  دانش  تحلیل  و  نقد  یا  کند  حرکت  رشته  این  دانش  مرزهاي  سمت گسترش  به  کتابها  و  مقاالت
  دوره هاي  در  رشته  این  نظري دانش قلمرو بر جدي تر  بسیار  تاکید آن، مهم  اساسی و پیش بایست  بگیرد  قرار کار

  دست   آثار  از  عمیق تر  و  جدي تر  استفاده   به  باید  همچنین،.  دکتري است  دوره هاي   ویژه  به  تکمیلی  تحصیالت
 .داشت بیشتري توجه  دوره ها  این در  برنامه درسی رشته اول

 حتی   و  کشور  سطح   در  برنامه درسی  دانش  به  غنابخشی  براي  تالش  و  آثار  این  درباره  تامل  زمینه ساز  اتفاق،  این
  عمدتا   و  علمی  آثار  شمار  امر،  این  تحقق  صورت  در  می رسد   نظر   به  فراتر  سطحی  در  .بود  خواهد  سطح بین المللی

  نشریات   در  و  ما  کشور   در  می کنند  بررسی  عمیق  و  تحلیلی  صورت  به  را  نظري برنامه درسی  جنبه  که  مقاله هایی
  دو   وصف،  این  با.  است  برنامه درسی  رشته  پیشرفت  نشانه  خود  اتفاق  که این  یافت  خواهد  افزایش  برنامه درسی

  بیشتر   نظري،  جهت گیري   داراي  و   قوي   مقاالت  تحلیل  و  این که معرفی   پیشنهاد  نخستین.  می کنم  مطرح   را   پیشنهاد
  در  جدید  بحث هاي  شکل گیري  در  می تواند  و تحلیلی  نظري  مقاالت  برخی  بررسی.  گیرد  قرار  کار  دستور  در

  گاه  و  دشوار   البته که  دوم  پیشنهاد.  باشد  مهمی داشته نقش   موجود  اندیشه هاي   تحلیل  و  نقد   یا  برنامه درسی   حوزه
 با  اتفاق  این  چه  اگر.  است  درسیرشته برنامه    خاص  آثار  بر   بیشتر  تمرکز  است،  مواجه  دسترسی  فقدان  چالش  با

  در   که  دارد  وجود  آثاري  زمینه کتاب ها،  در  دست کم  ولی  است  خورده  رقم  زیادي  حد  تا  شده  انجام  تالش هاي
  برگزاري   از  مجددا  در پایان،.  پرداخت  آنها  به  می توان  و  هستند  برنامه درسی  مطالعات  رشته  مهم  کتاب هاي  زمره
  حوزه   کاربست منابع  براي  زمینه سازي  و  شناخت  افزایش  در  همچنان  ریکز  امیدوارم  و  می کنم  تشکر  جلسه  این

 . باشد موثر برنامه درسی 

 
   f.sharifian@edu.ui.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان،  1
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  1 زهرا نیک نام)ریکز از منظر پنج دسته فعالیت اصلی دانشگاهی اعضا هیات علمی ( 
 

اکنون که این مطالب را می نویسم بیش از چهار سال از تاسیس و آغاز به کار ریکز،  
، می گذرد. وقتی  به این ایام از دریچه فعالیتهایم در ریکز می نگرم، احساس  1396آذر  

اثر خوب و خواندنی رشته در ریکز     10رضایت و خوبی دارم. من تاکنون در خوانش   
ین آثار، در چندین هفته متوالی فراتر از معرفی صرف اثر، به صورت پروژه خوانش  مشارکت داشته ام. برخی از ا

جمعی  ارائه شده اند. در دو مورد از این آثار به درجات زیادي امکان طراحی برنامه و مدیریت اجرائی کار را بر  
گی مرور مطالب، از جهت  عهده داشته ام. به این معنا که به میزان زیادي در انتخاب مرورکنندگان منابع، چگون

ارائه توسط یک یا چند نفر، مدت زمان و ساختار کلی تهیه فایل هاي صوتی، ارائه عنداللزوم بازخورد به همکار  
مرورگر پیش از پخش، انتخاب موسیقی و متن تیتراژ برنامه و نظائر این، دستم به درجات قابل توجهی باز بوده  

عامالت پیوسته با آقاي دکتر مهرمحمدي از مدتها قبل از زمان اجراي این  است. این آزادي عمل نسبی در کنار ت
دو پروژه و در تمام هفته هاي بر روي آنتن رفتن مطالب، موجب می شد، ضمن آنکه هدایت کالن پروژه توسط  

اشم. اجراي  برنامه داشته ب   ایشان کامال محفوظ بماند، من هم احساس مالکیت زیادي نسبت به منطق و چگونگی
در صورت نیاز، حتی در جزئی ترین تصمیم گیري ها، از راهنمایی تعیین کننده آقاي دکتر بهره گرفته ام، ضمن  

 آنکه مجال داشتم برخی ایده هایم را براي اولین بار در ریکز عملی کنم. 

می کنم از    در ادامه به پروژه هاي خوانش هاي جمعی ریکز که در آنها مشارکت داشته ام، می پردازم تصور 
اثر گذارترین بخش هاي ریکز براي من، آنها بوده اند. زیرا فراتر از معرفی صرف کتاب، با جزئیات، به ایده و لب  
مطلب فصول مرور شده پرداخته ام و فهم عمیقی از مطالب دستگیرم شده است. بعد از آن، فعالیت هاي ریکز را  

کرده ام. قانعی راد این پنج دسته فعالیت را براي ارزیابی توسعه  دسته فعالیت اصلی دانشگاهیان بررسی    5از نظر  
علوم انسانی پیشنهاد داده است. او پنج فعالیت اصلی دانشگاهی در علوم انسانی، را آموزش، پژوهش، یادگیري  

) می داند 465، ص  1396جمعی، مشارکت در اجتماعات علمی و ارائه خدمات دانشگاهی و اجتماعی(قانعی راد،  
 از آنها براي ارزیابی توسعه علوم انسانی بهره گرفته است. و

 اما شش کتابی که در خوانش جمعی آنها نقش داشته ام عبارت بودند از:  

). اثر پاینار،  1995فهم برنامه درسی؛ مقدمه اي تاریخی و معاصر بر گفتمان هاي برنامه درسی ( -
 . 2رینولدز، اسلتري و تابمن 

 
    niknam@khu.ac.irعلمی دانشگاه خوارزمی   هیات عضو   ۱

2 Pinar, Reynolds, Taubman & Slattery 
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 ؛1). به سر ویراستاري وایز، هیوارد و پندیا2015دستنامه برنامه درسی، پداگوژي و سنجش سیج ( -
 ؛2)، به سر ویراستاري هی، شولتز و شوبرت2015راهنماي سیج براي برنامه درسی در آموزش ( -
 ؛3)، به سر ویراستاري کرایدل 2010دانشنامه مطالعات برنامه درسی ( -
 ؛4)، به سر ویراستاري اورماخر و متیوس2004الیوت آیزنر (  پالت رنگارنگ: ایده هاي -
 .5)، به سر ویراستاري گرین، کمیلی و المور 2012دستنامه روش هاي مکمل در پژوهش تربیتی ( -

هفته متوالی به طول انجامید. این موضوع    15و    13مدیریت خوانش جمعی دو منبع اول با من بود که به ترتیب    
و منبع پایانی با آقاي دکتر نوري     و پنجم با خانم دکتر خاکباز، منبع چهارم با آقاي دکتر طالئی  در مورد منبع سوم

هفته (براي منبع    4هفته (طوالنی ترین) تا    15بوده است. مدت زمان پوشش این خوانش هاي جمعی در محدوده  
 سوم، کوتاه ترین) بوده است.

خوانش هاي جمعی، به یک مورد اشاره می کنم. در خوانش    براي تصور میزان تاثیرگذاري و گستردگی این 
نفر از    61فصل،    62صفحه و    1000)، با بیش از  2015جمعی دستنامه برنامه درسی، پداگوژي و سنجش سیج (

به   یا دانشجویان دکتري مشارکت داشتند و قریب  ساعت فایل صوتی تخصصی    80استادان، دانش آموختگان 
با میزان ارائه کنندگان مقاالت یک همایش هاي علمی در سطح ملی) . فایل هاي صوتی   تولید شد  (مقایسه کنید

بار در کانال ریکز دیده شده است (مقایسه کنید با میزان مشاهده و دریافت بسیاري    1000تولید شده، بعضا بیش از  
از چند صد فراتر نرفته است).   از مقاالت علمی منتشر شده در نشریات کشورمان که با گذشت سالها از انتشار آنها،

ل  و کانا  mehrmohammadi.irاین در حالی است که عالوه بر کانال تلگرامی ریکز، این فایل ها در وبسایت  
ایتاي ریکز هم مخاطبان خود را داشته است.  در ادامه ریکز را بر اساس داده هاي حاصل از تجارب شخصی خود  

 )، بررسی کرده ام. 1396دسته فعالیت اصلی دانشگاهی مد نظر قانعی راد ( 5و با توجه به 

 آموزش  •

بدون تردید آموزش از وظائف اصلی اعضا هیات علمی است. من در برخی کالس هاي درسم، از متونی که   
خود یا سایر همکاران در ریکز مرور کرده ایم، به عنوان متن درسی استفاده کرده ام. این موضوع موجب شده  

کتاب فهم برنامه    13عنوان مثال فصل  است تنوع بیشتري به منابع مورد استفاده در آموزش هاي کالسی ام بدهم. به  
)، با عنوان فهم برنامه درسی به مثابه متنی نهادي، را درس نظریه هاي یادگیري و  1995درسی پاینار و همکاران (

تدریس دوره دکتري استفاده کرده ام. بعالوه گاهی از فایل هاي صوتی موجود در ریکز به عنوان منبع آموزشی  
صورت که فایل هاي صوتی مد نظرم را به دانشجویان معرفی کرده و از آنها خواسته ام    استفاده کرده ام. بدین

 
1 Wyse, Hayward & Pandya 
2 He, Schultz & Schubert 
3 Kridel 
4 Uhrmacher  & Matthews 
5 Green, Camilli & Elmore 
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پیش از کالس آنها را گوش کنند. بعد در کالس مباحث مطرح در آنها را به بحث و گفتگو گذاشته ام. از این  
 جهت ریکز فعالیت هاي آموزشی مرا متاثر کرده است. 

 پژوهش  •

که خودم شخصا انجام داده ام یا هدایت پایان نامه ها و رساله هاي دکتري دانشجویانم، ریکز    در پژوهش هایی 
برایم مفید بوده است. کتب مرجع یا مهم متعددي در ریکز معرفی شده اند که آگاهی از مطالب آنها براي نگارش  

ماي برنامه درسی سیج در تربیت  فصل دو رساله ها/پایان نامه به شدت مفید و الزم است. براي مثال کتاب راهن
ویراسته هی، شولتز و شوبرت از جمله کتب بسیار ارزشمندي است که مرتبطترین منابع الزم براي هر پژوهش  

موضوع درسی، معلم، دانش آموز و محیط را در آن می توان یافت. از زمان آشنائی با   1مربوط به چهار مقوله عام 
راجعه به آن رساله اي را هدایت کرده باشم و دانشجویان دکتري ام را به آن ارجاع  این کتاب، به یاد ندارم، بدون م

نداده باشم. به نظرم، تاثیري که ریکز در اجتماع علمی برنامه درسی بر پژوهش ها می گذارد در آینده نزدیک  
وش تحقیق با تاکید بر بیشتر نمایان خواهد شد. در حال حاضر، به ویژه با غلبه روش گرایی در آکادمیا، عمدتا ر

استفاده از نرم افزارها، پیشران پژوهش هاي رشته است. احتماال با تقویت بنیه نظري و مفهومی رشته، که ریکز در  
این خصوص نقش مهمی دارد، چارچوب نظري و مفهومی پژوهش هاي رشته استحکام و انسجام بهتري می یابد  

) بیشتر خواهد  1396اي پژوهش هاي روش محور (هسه بایبر،  و امکان نگارش پژوهش هاي مساله محور، به ج
 شد.

 جمعی  یادگیري •

عالوه بر یادگیري هاي فردي که وظیفه همیشگی استادان است، یادگیري هاي جمعی نیز از فعالیت هاي مهم  
ن این دست  استادان است. منظور آن است که استادان در ارتباط با همدیگر، از یکدیگر بیاموزند. از جمله بارزتری

یادگیري ها براي من در ریکز، در پروژه هاي خوانش جمعی و از همکار/همکارانی بوده است که مرور فصلی  
مشابه را برعهده داشته اند. این موضوع را از سوي همکاران دیگر و به کرات در دو پروژه خوانش جمعی که  

ین مطلب اشاره کرده اند که در مرورهایی که توسط بیش  مدیریت برنامه را برعهده داشته ام نیز شنیده ام. آنان به ا 
از یک نفر انجام می شود، تفاوت برداشت ها و میزان تاکیدات نسبی متفاوت بر مطالب از سوي همکار مرورگر  
دیگر برایشان بسیار آموزنده و جالب بوده است. اگر اشتباه نکنم، اولین بار مرور یک فصل توسط بیش از یک  

ش جمعی کتاب فهم برنامه درسی پاینار و همکاران به پیشنهاد من و موافقت آقاي دکتر مهرمحمدي،  نفر در خوان
انجام شد. در ابتدا که براي خوانش فصول این کتاب برنامه ریزي می کردیم، اندکی در این باره تردید داشتم. آیا  

ش می ارزد؟ پیدا کردن، چند نفر براي  چند نفر یک فصل را مرور کنند، کار تکراري نمی شود و بعالوه به زحمت
مرور یک فصل، براي یک جلسه برنامه ریکز، تالش براي هماهنگی ها و فعالیت ها را چند برابر می کرد.  آیا این  

 
1 Common place 
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کار به اندازه دستاوردش ارزش داشت؟ االن که بعد از درگیري در چندین پروژه خوانش جمعی به ماجرا نگاه  
 را آموزنده و مفید  و مصداق یادگیري هاي جمعی ارزیابی می کنم.   می کنم، کامال این تجربه

 هاي علمی اجتماعمشارکت در   •

از سودمندي هاي دیگر ریکز براي من و احتماال تعداد دیگري از همکاران، شرکت در معرفی/خوانش منابع  
یکدیگر فراتر از وابستگی    خوب و خواندنی به عنوان فعالیتی جمعی است. اجتماعات علمی و معرفتی افراد را به

هاي سازمانی پیوند می دهد. به نظرم ریکز این کارکرد پیوند دهندگی را تا حدودي داشته است. از برنامه هاي  
ثابت هفتگی، جمعه هاي من، دنبال کردن برنامه هاي ریکز است. برخی وقت ها ممکن است، فرصت نکنم کامل 

دانستن اینکه چه منبعی و توسط چه کس/کسانی معرفی می شود  برایم  فایل هاي صوتی را گوش کنم. اما همیشه،  
جذاب بوده است. از آنجائی که مرورکنندگان، افرادي با عالئق پژوهشی  مرتبط با منبع معرفی شده هستند، از  
  این طریق افراد فعال در حوزه هاي پژوهشی مختلف و دانشجویان دکتري مشارکت کننده از دانشگاه هاي مختلف 
را بیش از پیش شناخته ام. به تجربه به این رسیده ام که افرادي که همکاري بیشتري با ریکز داشته اند، انگیزه هاي  
اصیل علمی قوي تر دارند و فعالیت هاي پژوهشی آنها احتماال از اصالت و اعتبار بیشتري برخوردار است. این  

رهاي مشترك با این دسته از همکاران دانشگاهی کرده  موضوع مرا مترصد گسترش و تعمیق ارتباطات و انجام کا
 است.

جنبه دیگر تقویت ارتباطات میان اجتماع علمی برنامه درسی توسط ریکز، مربوط به پروژه هاي خوانش جمعی   
است. در دو پروژه جمعی که مدیریت آن را برعهده داشته ام براي هماهنگی ها و یافتن فرد مناسب و تعامالت  

با تعداد زیادي از افراد مکاتبه کرده و مرتبط شده ام. این ارتباط شناخت متقابل میان من و این همکاران  بعدي آن،  
را به شدت افزایش داده است و بعضا زمینه همکاري هاي علمی بعدي را بوجود آورده است. به نظرم این کارکرد  

یی در کارهاي دانشگاهی کاسته شود، می ریکز در آینده، در صورتی که از وجه بروکراتیک و غلبه کمیت گرا
تواند نمود بیشتري بیابد. اما در حال حاضر، این دو چالش، حتی می تواند مانع تداوم و استمرار بلند مدت ریکز و  
هر گونه مشارکت علمی دیگر که فاقد امتیاز در نظام ارزیابی دانشگاهی است گردد. البته دانشجویان دکتري و  

ته، که تاحدودي کمتر درگیر قواعد ارزشگذاري کار دانشگاهی اند از این ماجرا دورند و  دانش آموختگان رش
 احتماال مشارکت آنها در ریکز در آینده بیشتر از گذشته شود. 

 دانشگاهی و اجتماعی  خدمات ارائه  •

آورد، ارائه  از جمله فعالیت هاي مهم دانشگاهیان که زمینه نهادینه و عمومی شدن علم در جامعه را فراهم می 
انواع خدمات و مشاوره هاست. مخاطبان ریکز، صرفا دانشگاهیان (دانشجویان، دانش آموختگان و استادان) نیستند. 
بسیاري از افراد که در مدارس و مراکز آموزشی یا سیاستی فعالیت می کنند، شنونده برنامه هاي ریکز هستند و از  

ی دهند. به یاد می آورم که تاکنون چندین مدیر مدرسه غیرانتفاعی  آن طریق دانش برنامه درسی خود را ارتقا م 
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که رشته تحصیلی شان علوم تربیتی نبوده است، با من مکاتبه داشته و از وضعیت کتابهاي معرفی شده در ریکز  
ریکز  پرس و جو کرده اند. اینکه آیا آن کتاب ها به فارسی ترجمه شده است یا خیر و نظائر این. نمی دانم براي  

این امکان وجود دارد که ترکیب جمعیت شناختی اعضا خود را دقیق شناسایی کند یا خیر. در حال حاضر ریکز  
نفر عضو دارد. اگر مشخص می شد از این تعداد چند نفر کنشگر آموزشی/سیاستی داراي پیشینه    2500بالغ بر  

اثرگذاري اجتماعی و سیاستی ریکز بر مخاطب  تحصیلی متفاوت با برنامه ریزي درسی و علوم تربیتی اند، میزان  
قالبی   به عنوان  ارائه صوتی خدمات در ریکز،  بود. در هر صورت  ارزیابی می  قابل  عام غیر تخصصی دقیق تر 
نوآورانه و متناسب با زندگی فناورانه امروز به شدت توانسته است، متون کتبی و نوشتاري رشته را به عرصه عمومی  

 اي مخاطب عالقمند بکشاند. و مورد استفاده بر

 سخن پایانی  •

به زعم من، ریکز در مدت بیش از چهار سال فعالیت منظم و مستمر خود توانسته است فراتر از یک رسانه و  
منبع معرفی متون خوب و خواندنی رشته مطالعات برنامه درسی عمل کند. بنابه تجربه و مشاهدات مردم نگارانه  

پژو آموزش،  جهت  از  ریکز  خدمات  من،  ارائه  و  علمی  اجتماع  در  مشارکت  جمعی،  هاي  یادگیري  هش، 
مشارکت کننده و از جمله من، اثرگذار بوده است. اگر چه تا نفوذ در   دانشگاهی، بر فعالیتهاي اعضا هیات علمی

ه  فعالیت هاي عادي و روزمره پنجگانه ذکر شده دانشگاهیان در اجتماع علمی مطالعات برنامه درسی بسیار فاصل 
دارد، زیرا با سیطره آئین نامه ارتقا بر فعالیتهاي دانشگاهیان، از دید بسیاري از همکاران دانشگاهی، آنچه را نتوان  
حساب کرد، به حساب نمی آید و ارزش مشارکت ندارد. در این شرایط، در حاشیه ماندگی سرنوشت فعالیتهاي 

شارکت در ریکز است. حاشیه اي پر رنگ تر و اثرگذارتر  اصیل علمی و کنش هاي داوطلبانه و نوآورانه اي نظیر م
 از متن! 
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 )1(عظیمه سادات خاکباز  ادرس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي ر

 

 تجربه من در ریکز در چهار سال گذشته به شرح زیر می باشد :

پروژه • رنگارنگ  مدیریت  پالت  متیوز،    کتاب  و  و  2005(اورماخر   (
 معرفی بخش چهارم آن 

) و معرفی  2015مدیریت پروژه کتاب راهنماي برنامه درسی در تربیت (هی، شورتز و شوبرت،  •
 بخش اول آن 

 ) به مدیریت خانم دکتر نیکنام1995فصل سیزدهم کتاب فهم برنامه درسی (پاینار و همکاران،  •
 )2006 کتاب تعقیب برنامه درسی (ویلیام رید، •
 )2011 ،کتاب برنامه درسی، از نظریه به عمل (نال •

بود. ریکز بدون هیچ نمره و امتیاز    فرصت یادگیري غیر رسمی و جمعی آنچه من از ریکز تجربه کردم اول  
دانشگاهی، یک کالس درس است که دانشجویان و استادان رشته برنامه درسی را بدون مرز و محدودیت به هم  

دن ادراکات دیگران را از منابع برنامه  دهد و براي من هم فرصت گفتن از ادراکاتم و هم فرصت شنیاتصال می
فراهم می بنده هیچ گاه فرصت مطالعه  درسی  براي  منابعی که شاید ظرف زمانی  از  مرور دیگران  کند. شنیدن 

را فراهم نمی با آن شخصی  شود که بعضا کنجکاوي را تحریک  ها میآورد، اکنون موجب دست کم آشنایی 
فعاالن حوزه برنامه  مچنین از طریق شنیدن ادراکات دیگران، با بسیاري از  کند تا به درون منبع سیري کنم. همی

آشنا شدم که  هاي دیگر در خارج و داخل)التحصیالن و حتی متخصصان رشتهدرسی (استادان، دانشجویان، فارغ
 فرصت مغتنمی است.  

لی از یک کتاب  هاي گروهی و جمعی یک کتاب و بازخوانی یک کتاب یا حتی فصاین مشارکت در خوانش
کند که یک تجربه یادگیري منحصر به فرد است.  را متبلور می  تکثر ادراکات شود و  توسط چند نفر تشدید می

هایی که  خود من اوایل به بازخوانی منابع و یا خوانش توسط چند نفر زیاد خوش بین نبودم اما به ویژه در پروژه
تی در فصلی از کتاب، زاویه دید متفاوتی از دیگري را متجلی  رسید، حمدیریت کردم هر خوانشی که به دستم می 

ساخت. حتی زمانی که کتابی یک بار معرفی شده بود، بعد از گذشت مدت زمانی از زاویه فرد دیگري مرور  می
 شد که با دیدي دیگر به تحلیل آن نشسته بود.  می

ها از افراد  استفاده کردم و شنیدن فایل  سی هاي درمحتواي کالس همچنین از برخی منابع معرفی شده به عنوان 
براي   منبع  عنوان  به  گاهی  به عالوه  بود.  آنان شده  برانگیختگی  موجب  هم  دانشجویان کالسم  توسط  مختلف 

 
  khakbaz@baus.ac.irعضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا (همدان)   1
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کتابخانه   اي با منابع پیدا کنند و در واقع به عنوان یککردم تا دست کم آشنایی اولیهپژوهش نیز به آنان معرفی می 
 گرفتم.  از آن بهره می

ها در تجربه مدیرپروژه نیز جاي خود دارد! راستش پیگیري دکتر مهرمحمدي و البته اضطراب رسیدن فایل
ممارست ایشان براي انجام این پروژه دشوار و چگونگی جلب مشارکت افراد، خود براي من تحسین برانگیز و  

اینکه این پروژه چهار سال اصال تعطیلی    آموختنی بود. سرعت ریکز از سرعت مخاطبانش هم بعضا باال می زد و 
 برنداشت نیز قابل ستایش است. 

 پیشنهاد من براي ریکز:

جلب مشارکت دانشجویان تازه نفس برنامه درسی و نیز فعاالن برنامه درسی ایرانی مقیم خارج   •
 و یا خارجی (هر چند هم اکنون نیز وجود دارد)

 هامق خوانش کاستن از سرعت انتشار مطالب و افزودن بر ع •
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 پنل «ب»: مخاطبان
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 1  (حسین قربانی)هاي منابع تحت بازخوانی در ریکز    تحلیلی بر الیه

 ) انواع منابع  1

بندي است  شود، در سه سطح قابل طبقهبازخوانی می  رسد منابعی که در ریکزبه نظر می 
ي خود را به همراه دارد. مرور پیشینۀ ریکز گویاي  و هر طبقه نیز کارکردها و ثمرات ویژه 

) طبقۀ  منابع  به  فراوانی،  بیشترین  که  است  می1این  مربوط  تخصصی )  منابع  یعنی  شود. 
به مطالعه  مند و دانشجوي تحصیال درسی که الجرم هر عالقهبرنامۀ را  ت تکمیلی ضرورت و اولویت دارد آنها 

) 2هایی است که در منابع طبقۀ (اندازها و افقها، چشماي که قابل تأمل است، رهیافت بگیرد. با این وصف، نکته
کند تا مخاطبان آورد، و سکویی خلق میهایی که بیشتر امکان نظرورزي را فراهم می) وجود دارد. ظرفیت3و (

 اي برسند.   هایی فرارشتهي رشته را درنوردند و به شناخت و بینشمرزها
 

 نتایج و پیامد احتمالی  کارکردها  انواع منابع 

برنامه  1 مشاهیر   (
حوزة   در  که  درسی 
آموزش و برنامۀدرسی  

 اند.اندیشیده

ها به عدسی ها و  تجهیز مخاطب  -
فهم   لنزهایی  براي  بین  نزدیک 

 متعلقات رشته و قلمرو برنامه درسی 
رشته  - درون  بینش  در ایجاد  اي 

در   مستتر  اجزاء  به  نسبت  مخاطبان 
 دایرة مفهومی برنامۀ درسی 

استعارة دایره به معنی حرکت عرضی مخاطبان کانال ریکز در شعاع دایرة مفهومی برنامۀ درسی است. 
بین براي شناخت عُمقی و تخصصی هایی نزدیکلنزها و عدسی ها به  در این سطح هرچند مخاطب

می  محدودیتِ تجهیز  نوعی  با  اغلب  عرضی،  و  عمقی  حرکت  و  شناخت  این  گویی  اما  شوند. 
رشته اي  جغرافیایی، مفهومی و نظري همراه هست. آن هم به دلیل کم رنگ بودنِ تحلیل و دید بین

از زمین  خیز در دیگر  هاي حاصلمۀدرسی براي حرکت در زمینبرنا  و فرارشته اي، و بار نگرفتن 
 ها و علوم. رشته

ظاهر  2 به  مشاهیر   (
و   تعلیم  با  غیرمرتبط 
تربیت که اندیشه هایی 
و  آموزش  با  مرتبط 

 یادگیري داشته اند. 

هایی ها به دوربینتجهیز مخاطب   -
 براي فهم متعلقات میدان آموزش 

فرارشته  اي و  ایجاد بینش بین رشته  -
اي نسبت به قلمرو نظري و مفهومی  

 میدان آموزش 
و   قدرت  فوکو،  منبع:  (نمونه 

 ) 2013آموزش و پرورش، 

استعارة میدان به معنی حرکت عرضی و طولی مخاطبان کانال ریکز در میدان نظري و عملی آموزش 
گر و تاثیرگذار،  هایی براي شناخت متغیرها و عوامل مداخلهها به دوربیناست. در این سطح مخاطب

چنان نوعی وابستگی شوند. اما همتر از میدان آموزش تجهیز می فراتر از دایرة برنامۀدرسی و گسترده
دهد کودك فرصت یابد و  اي که اجازه نمی و چسبندگی شناختی و نظري وجود دارد. چسبندگی 
 مادر خویش را ترك گویید تا استقالل را تجربه کند. 

ظاهر 3 به  مشاهیر   (  
و   تعلیم  با  غیرمرتبط 

هایی  تربیت که اندیشه
با   غیرمرتبط  ظاهر  به 
برنامۀدرسی و آموزش  

 داشته اند. 

مخاطب- و  تجهیز  تلسکوپ  به  ها 
 نردبام

انقالب ساختار  منبع:  هاي  (نمونه 
 )1996علمی،

یافته  افقی مخاطبان ریکز در جهان  معنی حرکت  به  نردبام  این سطح  استعارة  هاي علمی است. در 
کنند، تا از طریق باال  ها به جاي توقف در فهم رشته اي، فهم رشته اي و تخصصی را پله می اطبمخ 

ها با انداز کسب کنند. بنابراین در این سطح، مخاطبهاي مختلف، چشمرفتن از مفروضات و ادله
به منشاء فاصله گرفتن از قلمرو رشته و میدان آموزش، خواهند توانست روح علمی زمانه را بکاوند و  

 ها راه ببرند. هاي علمی و نظریهو مبانی اندیشه

 
 درسی از دانشگاه اصفهان، معلم و پژوهشگر دانش آموخته رشته مطالعات برنامه   1
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 ) نوع تحلیل  2

منبع،    بندي است ویکگیرد، در سه سطح قابل طبقههایی که در ریکز  انجام میرسد نوع بازخوانی به نظر می 
همزمان ممکن از در هر سه سطح به مخاطبان معرفی گردد، یا در عین حال ممکن است ارائه و معرفی، صرفاً در  

)، یعنی «توصیف» و «تبیین»  2)  و (1ها حول الیۀ (رسد فراوانی بازخوانییک الیه باشد. با این مدعا، به نظر می
ناپذیر است، اما الیۀ  متأخر حوزة برنامۀدرسی، ضرورتی اجتناب هاي متقدم وبیشتر است. آشنایی با آراء و اندیشه

هاي  مند کردنِ مشکالت و چالشها، و برکشیدن آنها براي تبدیل مفاهیم به مسئله، و مسئله)، یعنی نقد اندیشه3(
تح  منابع  بزرگ  غایب  دارد،  تربیت کشور وجود  و  تعلیم  نظام  و  ایران  برنامۀدرسی  در  پنهانی که  و  ت  آشکار 

 بازخوانی است.  
 

الیه هاي  
 بازخوانی 

 نتایج و پیامد احتمالی  کارکردها 

) بیان نکات اصلی و 1
 مهم اثر/ توصیف

 اندیشه اندوزي

شود و فردي که منبع را بازخوانی  در این سطح، محتوا و نکات فرعی و اصلی اثر به مخاطبان کانال ارائه می 
ها صرفاً از زبان مبدأ، به زبان مقصد، تلخیص و  کند، احتماالً موضعی خنثی دارد. افزون براین، اندیشهمی 

شوند و احتماالً شود. لیکن محور این سطح، ترجمه است. مخاطبان با منبعی مهم و غنی آشنا می برگردانده می 
  شود.غلط، تصحیح می فرضی گردد یا پیشدانش و شناختی جدید به انبان ایشان افزوده می 

فرض ها و ) بیان پیش2
 لنز نظري اثر/ تبیین 

 اندیشه پردازي

گردد. این که نویسنده در چه  هاي نویسنده نیز معرفی می فرضدر این سطح، به موازات بازخوانی اثر، پیش
ۀ ترجمه ها و دعاوي استوار است. یعنی راوي، از الیفرضزند و اثر وي، بر چه پیشفضاي علمی دم می 

رسد. راوي در این الیه، از موضع خنثی عبور کرده است،  کند، و به بازخوانی اندیشۀ نویسنده می عبور می 
 کند. هاي اثر را متناسب با اقتضائات جامعه و ذائقۀ مخاطبان بیان می و آراء و اندیشه

با  3 وگو  گفت   (
مفروضات  و  مفاهیم 

 اثر / نقد 
 اندیشه سازي 

شوند. اما راوي مفاهیم  منابع توأمان از فواصل دور و نزدیک، بازخوانی، معرفی و تحلیل می در این سطح،  
ها و  تبدیل کند. به عبارت دیگر، راوي اندیشه  ها را به مسئلهکشد، تا اندیشهو دعاوي مستتر در اثر را برمی 

می  بازخوانی  را  امفاهیم  خوراك  ایجاد  اثر،  بازخوانی  کانونی  هدف  اما  مسئله کند،  تا  خودي  ست  هاي 
هاي اثر نیز  بازخوانی گردد. در حقیقت، راوي در کنار بازنمایی مفاهیم و مفروضات اثر، با آراء و اندیشه

هاي موجود در نظام آموزشی و برنامۀدرسی گو با مسائل و چالشو کند تا در نهایت به گفتگو می و گفت
کشد، تا ضمن بیان نقاط  هاي کلیدي اثر را برمی ها و اندیشه افتهایران بپردازد. بنابراین در این سطح، راوي ی

 قوت و ضعف اثر، تحلیلی از وضعیت موجود و آتی ایران نیز داشته باشد. 
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 1  یاري) بابک (  نکته ها و دغدغه ها 
 

  شهید   دانشگاه   درسی   برنامه  مطالعات   رشته   دکتري   دانشجوي  یاري   بابک   اینجانب
  این   که   ریکز  در  ایشان   بسیار خوب  تیم  و  مهرمحمدي  دکتر  اقاي  جناب  از  تهران  رجایی 
نمایم  تشکر  و  تقدیر  اند،  قرارداده  بنده  اختیار  در  را  فرصت   به   را  مطالبی  همچنین.  می 
 :می نمایم عرض شخصی انداز)  چشم  (از اصالح قابل نکات و مثبت و جالبنکات  بخش دو در کوتاه  صورت

  و   یادگیري  حوزه  به  عالقمند  و  دانشجو  یک  عنوان  به:  ریکز  در  خوب  بسیار  و  ارزنده  نکات .۱
  دانشگاهی   درس  هاي  کالس  در  تکراري  نوعی  به  قدیمی و  موضوعات  تکرار   از  درسی،  برنامه  پدیده
  در   درسی  رشته برنامه  هاي  شخصیت  از   برخی  حضور   بین،  این   در   شده ام،   انگیزه   بی  و  کالفه   و   خسته

 دکتر  اقاي   جناب  آنها،  مهمترین  از  یکی   که  است   بوده  موثر  بسیار  ذائقه  این  تغییر  در  بنده   تحصیلی   زیست
  سیراب  براي  که  است   خوبی   بسیار   ایده  ریکز  اندازي   راه  در  ایشان  ابتکار  االخص  به .  باشد  مهرمحمدي می 

  موضوعات   به  درسی   برنامه   رشته  دانشجویان  و  تربیت  و  حوزه تعلیم  پژوهشگران  کنجکاوانه  روحیه  کردن
متنوع  از  منشوري   یک  ریکز.  است  بوده  موثر  و  مفید  بسیار  جدید  و   روز   برنامه  حوزه  در   موضوعات 

  این   در  مختلف  عالیق  و  سالیق  از  وسیعی  طیف  تواند  می  که  باشد  می  تربیت  و  تعلیم  یادگیري،  درسی،
  و   تعلیم  حوزه  در  دانش  لبه  بر  حرکت  براي  محلی  ریکز.  دهد  قرار  خود  توجه  و  تاکید  را مورد  حوزه
  سراسر   در  مختلف  دانشمندان  تفکرات  و  رویدادها  ها،  از اندیشه  توان  می  پروژه   این  در.  باشد  می  تربیت
  ارائه   در  سرعت  و  توالی  وجود  .یافت  آگاهی  تربیت،  و  یادگیري  درسی،  برنامه  پدیده  به  نسبت  جهان

مطالب    ارئه  در  شتابگرانه  روحیه  نوعی  نشانگر  اول  نگاه  در  شاید  هفته  هر  هاي  جمعه  در  جدید  مطالب
  در   سرعت   به  جوامع   این  در  که  نویی   هاي  اندیشه  و  علمی   جوامع   سریع  رشد  توجه   با   لیکن  باشد،  جدید 

 و  بابرکت  بسیار  رخدادي  همچنین  و  بوده  توجیه  قابل  حقیقتاً  شتابگري  بنظر این  باشد،  می  توسعه  حال
  این   در   شده  طرح  جدید  هاي  اندیشه  و  از مباحث  بسیار   بنده.  باشد  کشور  تربیتی   علمی  جامعه  در  میمون
  پیدا   را  نمی توان آنها  دانشگاهی   هاي  کالس  در   متأسفانه  که  مطالبی  از  بسیاري   و  کرده  استفاده  پروژه
  وجود   پروژه  این   در   بسیاري  توجه  قابل  و  ارزنده  بسیار  نکات.  ام  یافته  دسترس  قابل  مکان  این  در  کرد،
  قلم  از  علمی  مهم  هاي  ظرفیت  این  تمامی  به   پرداختن  لذا  و  اند  کرده  اشاره   دوستان بدان   بقیه  که   دارد

  پیوستگی،   جدید،  هاي  اندیشه   به  توجه  لیکن نوآوري،.  باشد  نمی  تصور  قابل  من   چون   نوپایی  دانشجوي
 .باشد مهم می پروژه این بارز  خصوصیات از غیره و  دانش لبه بر حرکت محتوا، و شکل در تنوع
 :پرداخت خواهم خودم  منظر از توجه قابل  یا و اصالح  قابل نکات برخی بیان به دوم بخش در  .۲

 
 رجایی  شهد دانشگاه  درسی برنامه  مطالعات رشته  دکتري  دانشجوي  ۱
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 مخاطب .  باشد  می  ریکز  سایت  در  شکلی  شلوغی  و  آشفتگی  نوعی  موضوعات،  مهترین  از  یکی  -1-2
 در  سایت این  به مراجعه زمان در

  روبرو   موضوعات  از  متنوعی  و  انبوه  حجم  با  ها  سخنرانی  به  مربوط  بخش  خصوصاً  ها،  بخش  از  برخی
  با  بخش  این   در  شکلی   لحاظ  از   است  بهتر.  نباشد   قبول  قابل  روحیه امروزي   براي  است   ممکن  که  است
. شود  کاسته   خاص  صفحه  یک  اطالعات در   حجم  از  فرزندي)   و   (پدر   فنی  اصطالح   به  صفحات  ایجاد
می تواند   خود  عالقه با متناسب و فرزند یا و  پدر صفحات از  هریک عنوان  مطالعه با مخاطب شکل بدین
 .شود نظر مورد بخش وارد

  کافی  و مناسب توجه عدم باشد، می  پروژه  این در  مغفول  بخش  نظر به  که دیگر مهم  موضوع - 2-2
 حتی .  باشد  می  الکترونیکی  هاي  آموزش  و  دیجیتال  هاي  فناوري  یادگیري و  قبیل  از  موضوعات  برخی  به

  هدف  در   تواند   می  شغلی   توسعه   و   سازمانی؛ غیررسمی   هاي  آموزش   قبیل   از  موضوعات  برخی   به  پرداختن
 .باشد مؤثر مخاطبان از دسته این  خواست  و عالقه دادن قرار

  اپلیکیشن   برنامه  یک  قالب  در  مذکور  پروژه  از  نسخنه  یک  ایجاد  پیشنهاد  قالب  در  سوم  موضوع -2-3
اندرویدي  به  توجه  با  که  باشد  می   نسل   دانشجویان  و  کاربران  اکثر  روحیه  با  مطابقت  و  امروزه  دنیایی 

 .باشد مؤثر به اطالعات سریعتر و بهتر دسترسی و سازماندهی  در تواند می جدید
 . دارم  را  تشکر و تقدیر  نهایت آمده به عمل  دعوت از برنامه عوامل  از مجدد تشکر ضمن  پایان در
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 1  حمیدرضا ایرجی)چالش ها و شیرینی ها ( 
 

عرض سالم و خسته نباشید خدمت همه بزرگواران، دانشجویان، و همکاران گرانقدر  
بابت همه زحماتی که در طی   و عرض خداقوت خدمت آقاي دکتر مهرمحمدي عزیز 
سالیان متمادي براي ارتقا علوم تربیتی، و باالخص در ارتباط با رشته مطالعات برنامه درسی  

عرض تبریک دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در کانال، و به خصوص  در کشورمان متحمل شدید. همین طور  
 ساله شدن کانال وزین و پربار ریکز.  4زحمتکشان این کانال به مناسبت 

عالوه بر یادگیري از اساتید بزرگوار، من هم این افتخار را داشتم که در کتاب دستنامه برنامه درسی، پداگوژي،  
ده شد که سه فصل از این کتاب را بازخوانی کنم که دو فصل در ارتباط با برنامه  و سنجش، این مسئولیت به من دا

درسی زبان انگلیسی بود که در راستاي رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد من بود. یک فصل هم  
ود. از نظر من،  در ارتباط با برنامه درسی سوادآموزي بود که هر سه این موارد براي من تجربه بسیارارزشمندي ب

محتواي این فصول بسیار پربار بود و بنده همچنان از نکات و مباحث مطروحه در این فصول، در کالس هاي خودم  
 استفاده می کنم.  

انجام این پروژه ها براي بنده نیز با چالش هایی همراه بود که  به نوبه خود، شیرینی خاص خودش را نیز به  
که بزرگواران نکات را به طور دقیق و مفصل بیان فرمودند بنده هم به ذکر سه پیشنهاد همراه داشت. با توجه به این

براي ارتقا سطح کیفی کانال بسنده می کنم. فکر می کنم اگر به دسته بندي محتوا در کانال توجه بیشتري صورت  
زینه جستجوي تلگرام  گیرد جستجو و دسترسی به مطالب آسان تر خواهد شد، هر چند، هم اکنون نیز از طریق گ

به گونه اي   توانند  نیز می  ارزشمند  این است که مقاالت  پیشنهاد دیگر  پیدا کرد.  به مطالب دسترسی  توان  می 
برجسته تر مورد توجه قرار گیرند. مخاطب پیشنهاد سوم بنده بزرگوارانی هستند که  مسئولیت بازخوانی کتب را  

رتبط با کتب بازخوانی شده، می تواند موضوع تحقیقاتی دانشجویان بر عهده می گیرند. ارایه خطوط تحقیقاتی م
را فراهم نماید.  باید عرض کنم که بنده طی چند سال اخیر وارد حوزه مطالعات برنامه درسی شدم که  در همین  

و   سال هاي کوتاه نیز پی بردن به نقش ارزنده و بی بدیل استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر مهرمحمدي در معرفی
بسط دانش رشته برنامه درسی در ایران کار دشواري نبود. اکنون نیز با رونق گرفتن فضاي مجازي، ایشان باز هم  

 از پیشگامان تالش در جهت رشد و بالندگی این رشته در کشور در عرصه تکنولوژیک شده اند.

پایان، براي همه بزرگوران حاضر در جلسه و به طور ویژه،  استاد گرانقدرم آرزوي سالمتی و سربلندي  در  
دارم. 

 
 دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی   1
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 پور) غریب  (گلبرگ ریکز   صوتی هاي  فایل  به  موسیقی  افزودن   درباره یادداشتی 

 

گوئی زمان آن رسیده بود که پس از چند سال در فایل هاي ریکز تنوعی ایجاد شود، 
با من در میان گذاشته شد.از آنجا که فایل هاي کانال   1399آبان ماه    15این موضوع  دقیقا  

اي و متن شنیداري بودند، استفاده از هنر موسیقی بهترین گزینه به نظر  ریکز تک رسانه 
بدین می تا  فایلو  رسید  به  تازه سیله  هویت  موسیقی  عنصر  از  استفاده  با  صوتی  اي  هاي 

هویت صوتی همانند هویت بصري می تواند عمل کند. ارزش و اهمیت مولفه شنیداري سبب میشود   شود.  بخشیده
  به همان اندازه که با چشم می بینیم، با گوش انتخاب و ارزیابی کنیم.

تم که طبق اصول تئوري موسیقی، افزودن نماد موسیقائی بین پنج تا هفت  دانسام با موسیقی میبه دلیل آشنایی
نت در ابتدا و انتهاي فایل هاي صوتی به راحتی در حافظه شنیداري باقی میماند.استفاده آگاهانه از موسیقی در  

بر آنان اهمیت  ابتداي فایل هاي ریکز براي ایجاد ارتباطات جذاب تر، معنی دار با مخاطبان و تأثیرگذاري بیشتر  
بسیار داشت. عملیاتی کردن تلفیق موسیقی با متن شنیداري طی مراحلی انجام شد. ابتدا پیانو سولو(تک نوازي)  

به سوي  موسیقی نواخته  فایل ها اضافه کردم، رفته رفته  به  اما بی  هاي خودم را  هاي ارکسترال حرکت کردیم. 
ود و نگرانی از حق نشر اثر نیز وجود داشت. پس از گفت و  تردید انتخاب بخشی از یک موسیقی کار آسانی نب

گو با متخصصین هنر اطمینان یافتیم که استفاده منصفانه از بخش یا قسمت بسیار کوتاهی از یک اثر موسیقایی   
ها اضافه شد و  هاي ریکز هم در آغاز فایل ي فایل مشکلی به همراه نخواهد داشت. پس از موسیقی، عبارت شناسه

گونه از موسیقی و صدا براي هویت بخشی و ایجاد ارتباط موثرتر با مخاطبان جزئی از کار معرفی منابع خوب  ن بدی
 و خواندنی در ریکز شد.
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 (نگار عقیق) یخارج از برنامه درس  ی دوباره: نگاه ي تولد کز،یر

 

دکتر مهرمحمدي با لطف و نظر استاد عزیزم، دکتر زهرا رحیمی،    پیشنهاد اداره وبسایت 
هاي حوزه علوم تربیتی کشور، دیگر  ترین نام به من رسید. پس از شنیدن یکی از بزرگ 

دستاوردهاي   از  یکی  عنوان  به  ریکز،  پروژه  نداشت.  وجود  نکردن  قبول  براي  دلیلی 
کرد. حضور در سایت،  اي پیدا می در سایت جایگاه ویژه باید    اًثیرگذار دکتر مهرمحمدي، طبیعتأپرمخاطب و ت

داد. در فرایند انتقال محتواهاي  بخشید و مخاطبان بیشتري را هدف قرار می رسمیت و جدیت بیشتري به پروژه می 
کانال ریکز به سایت، فرصت داشتم تا پروژه ریکز را از اولین قدم تا کنون بررسی کنم. به عنوان یک دانشجوي  

با  فنی ک متفاوت  مرا جلب کرد، شاید  تربیتی دارد، آنچه در ریکز توجه  به علوم  ه عالقه عجیب و غریبی هم 
 هاي این حوزه باشد. اي حرفه 

ریکز در نگاه من، پیوندي نوآورانه و هوشمندانه است بین تکنولوژي، فضاي مجازي، تولید محتوا و صد البته  
روز  و منسوخ خود بیرون آید و خود را به شکل امروزي و به   ي کهنه ه اي که بتواند از پیلبرنامه درسی. هر رشته 

 عرضه کند، تولدي دوباره را تجربه کرده است، و ریکز براي برنامه درسی چنین زاده شدنی را رقم زده بود. 

عیان می  آنها  ریزبینی  نظم، دقت و  برافتد، تالش،  پرده  است که چون  نهفته  تیمی  پرده ریکز،  شود.  از پس 
ها  ترین عضو، برگی خواهد بود لبالب از آموختهترین و کوچکآشنایی با این تیم و حضور در آن به عنوان جوان 

 بدیل، در دفتر زندگی من. هاي بی و اندوخته 

 
 

 

 

 پایان


	مقدمه
	تأملات من دربارهی ریکز؛ به مناسبت آغاز پنجمین سال فعالیت (محمود مهرمحمدی) 0F
	قصه ریکز (ابوالقاسم بهجت) 1F
	 از ایده به عمل
	 کپی رایت
	 تولد ریکز
	 پوسترها
	 فایل های معرفی
	 ریکز در ایتا
	 کلیدواژه ها
	 ریکز در وبسایت استاد
	 فهرست منابع کانال ریکز
	 گروه بحث و گفتگو
	 افزودن موسیقی به فایل های صوتی
	 به راویت آمار

	پنل الف: فعالان
	ارزیابی عملکرد چهارساله ی ریکز (مجید ملکان) 14F
	مردمی شدن (ملی شدن) دانش معتبر (ابراهیم طلائی) 25F
	یک خط پژوهشی مهم! (علی نوری) 26F
	نیازهای رشته مطالعات برنامه درسی (فریدون شریفیان جزی) 27F
	ریکز از منظر پنج دسته فعالیت اصلی دانشگاهی اعضا هیات علمی (زهرا نیک نام) 28F
	 آموزش
	 پژوهش
	 یادگیری جمعی
	 مشارکت در اجتماع های علمی
	 ارائه خدمات دانشگاهی و اجتماعی
	 سخن پایانی
	درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را (عظیمه سادات خاکباز36F )

	پنل «ب»: مخاطبان
	تحلیلی بر لایه های منابع تحت بازخوانی در ریکز (حسین قربانی) 37F
	1) انواع منابع
	2) نوع تحلیل

	نکته ها و دغدغه ها (بابک یاری) 38F
	چالش ها و شیرینی ها (حمیدرضا ایرجی) 39F
	آنچه در پنل گفته نشد ...
	یادداشتی درباره افزودن موسیقی به فایل های صوتی ریکز (گلبرگ غریب پور)
	ریکز، تولدی دوباره: نگاهی خارج از برنامه درسی (نگار عقیق)

