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باماازطريقپيامکدرارتباطباشيد
هر مطلب مجله يک کد شناســايی دارد که
در کنــار عنوان مقاله درج شــده اســت .نظر،
لطفاًپیشنهاد يا انتقاد خود را با ارسال کد مطلب
و نظــر خود به شــمارة ٣ ٠ ٠ ٠ ٨ ٩ ٩ ٥ ٩ ٥
براي ما بفرستید.

نويسندگانومترجمانمحترم!
اين مجله متعلق به شماست .تجربههای ناب ،ايدهها و حاصل پژوهشهای خويش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آنها در مجله ،عاقهمندان به اين حوزه در
تجربیات شما شريک شوند .از شما عزيزان تقاضا داريم:
مقالههايی را که میفرستید ،با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای ديگری چاپ نشده باشد.
مقاالت،حاویمطالبکلیوگردآوریشدهدرارتباطبافناوریوکاربردآندرکالسدرسنباشد.
مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد .چنانچه مقاله را خاصه میکنید ،اين موضوع را قید فرمايید.
نثر مقاله ،روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی ،دقت الزم را مبذول فرمايید.
در نگارش مقاله از منابع و مﺂخذ معتبر استفاده کنید و در پايان آن ،فهرست منابع را بیاوريد.

ت روايتها
رواي 
علی ،پسرم ،وقتی مدرسه رفتن را شروع کرد ،سؤالهای من هم آغاز شد .وقتی از سر
کار برمیگشتم ،چنان شوروشوق یادگیری او را داشتم که اولین سؤالم اين بود« :مدرسه
چــه خبر؟» او هم قصة خود را میگفت که مثــ ً
ا امروز چکار کردیم و معلم چه گفت
و امثال اینها .البته آنقدر این ســؤال را پرسیدم که به تدريج ،روایتهای او بهصورت
کلیاتی درآمد که او را از شر سؤاالت تکراری من خالص میکرد اما وقتی حالی داشت
و خسته نبود ،ماجراهایش در مدرسه را میگفت.
این ســؤالی است که اغلب پدر و مادرها از فرزندانشــان میكنند و در پاسخ ،روایتی
را میشــنوند و مگر زندگی چيزي جز روایتهای ما اســت؟ اگر کمی در احوال خود و
دیگران دقت کنیم میبینیم که همة ما در واقع تجربههای خود را در قالب روایت بیان
میکنیم« .اداره چه خبر؟ مدرسه چه خبر؟ مدیرتان چه گفت؟ کی میرویم مسافرت؟
سفر شــیراز خوش گذشت؟ استادتان چطور اســت؟» و هزاران سؤال از این قبیل .ما
هم در پاســخ ،تجربههای زیســتة خود را در قالب روایت بیان میکنیم .روایت چیزی
نیســت جز بیان تجربههای ما در قالب داستان .وقتی فکر میکنیم ،دربارة روایتهای
مختلف میاندیشیم؛ روایتهایی که از مهاجرت ،ازدواج ،طالق ،دانشجویی ،خانة پدری
و هزاران تجربة دیگر شنیدهایم و با آنها زندگی کردهایم و اینک در مرز تصمیمگیری
بــه آنها مراجعه میکنیم .بنابراين ،میگوییم ما در روایت و با روایت زندگي میکنیم.
هر روایتی بازنمایی تجربههای ما از منظر ماســت .پس ،روایت دو نفر از مدرسه ،یکی
نیست و هر کس از زاویة خود به واقعیات نگاه میکند .اگر میخواهیم تجربههای خود
و دیگران را بشناسیم ،راهی جز این نداریم که به روایتهای خویش یا دیگران مراجعه
توگو و نوشــتار بیان میشوند .روش روایتپژوهی از
کنیم؛ روایتهایی که در قالب گف 
نظر پارهای متفکران بهترین راه شناخت محیط اطراف ماست .انسانها زندگی روزمرة
خود و تصور خویش از گذشته را در قالب روایت بیان میکنند و روایت دروازهای است
که شــخص از طریق آن وارد جهان میشود .ما در هنگام کودکی ،دائم با داستانهایی
ســروکار داریم که پدر و مادر از خالل آنها ما را با جهان آشنا میکنند .روایتپژوهی

2

| رشد مدرسة فردا | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | 5بهمن 1395

که روشی نسبتاً متأخر و جدید است ،به ما کمک میکند تا تجربههای خود و دیگران
از جهان را تفسیر کنیم و به آنها معنا ببخشیم.
روایتپژوهی ،مطالعة تجربه در قالب روایت و به بیان دیگر ،شیوة تفکر دربارة تجربه
است .روایتپژوهی به مثابة روش ،گزینش دیدگاهی خاص درباره تجربه بهعنوان پدیدة
مورد تحقیق اســت (کانلی و کلندیین .)2006 ،روایتپژوهی به مطالعة تجربة فرد در
جهان میپردازد.؛ تجربهای که در قالب داســتان بیان میشود و این تجربه را میتوان
با گوش دادن ،مشــاهده ،زندگی در کنار راوی و نوشــتن و تفسیر روایتهای مکتوب
شناخت .
باید بدانیم که روایتپژوهی ،مانند برخی روشهای دیگر تحقیق ،غذاي حاضر و آماده
نيســت؛ ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامهای نيست كه آمادهاش کنیم و برای عدهای
بفرستیم يا به دستشان بدهیم و بعد اطالعات وارد شده را در برنامههای آماری بگذاریم
و با کشــیدن چند جدول و نمودار کار خود را به پایان ببریم .روایتپژوهی مستلزم آن
اســت که به سخنان دیگران و تجربههایشان گوش دهیم .با آنها باشیم و زندگی کنیم
و معنای تجربههای مختلف زندگی را از زبان آنها بشــنویم .در عین اینکه روایت آنها
را میشــنویم ،روایت خود را هم بنویســیم و ببینیم که چقدر با او همدلی میکنیم .به
عالوه ،سر نخها را در روایتهای فرد و جمع بیابیم؛ مث ً
ال اگر میخواهیم به روایتپژوهی
دربارة تجربه دانشجومعلمان دانشگاه بپردازیم ،باید با آنها زندگی کنیم ،به آنها گوش
دهیم .از آنها بخواهیم روایت زندگی دانشــجویی خود را بنویســند یا بگویند .بعد ،با
توجه به زمانی که آنها دانشــجومعلمی میکنند و محیطی که در آن زیست میکنند،
روایتهایشان را جمعآوري و تفسیر کنیم تا به شناختی عمیق و برخاسته از تجربههای
آنها دست یابیم .این کار مانند پختن غذای خانگی است که مراقبت میخواهد و طول
میکشــد .ساندویچ نیســت که ظرف چند دقیقه آماده شود و در مدت کوتاهی خورده
شــود .به این غذا باید دائم سر زد؛ وقتی هم آماده شد ،باید نشست و سر فرصت آن را
خورد .روایتپژوهی خود در قالب روایت بیان میشود؛ روایتی که ما ازخواندن و شنیدن
روایتهای دانشــجومعلمان (بهعنوان مثال) گرد آوردهایم و در واقع تفسیر ما از پدیدة
دانشــجو معلمی است و با شنیدن روایتهای مخاطبان ما و تفسیر آنها فراهم میآید.
در این شمارة نشــریه ،به اختصار به روایتپژوهی اشاره کردهایم و پارهای از روایتهای
معلمان را دربارة مدرسه و سرگذشت نامة آنها در این باره را آوردهایم .امیدواریم با اين
كار بتوانیم در مخاطبانمان انگیزة مکتوب کردن یا مستند کردن روایتهایشان را ايجاد
و تقويت كنيم و نیز دریچهای به بحث روایتپژوهی بگشاييم.
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روايتپژوهﻲ

ابزارﻱبراﻱارﺗﻘاﻱهﻮيتﺣرﻓهاﻱﻣﻌلﻢ
زهرهكرمي
عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان (پرديس شهید باهنر همدان)
داستان و روايت از ديرباز ابزاري كارآمد براي آموزش و يادگیري
بوده است و معلمان همواره از آن به شكلهاي گوناگون استفاده
كردهانــد .در اين مقاله ،منظور از داســتان و روايت ،روايتهاي
تجربه شــدة واقعي است كه ميتواند مورد استفادة معلمان قرار
گیرد .معلمان با خواندن ،نوشتن ،گفتن يا شنیدن داستانهايي
از تجارب شخصي خود و ديگران ميتوانند درگیر روايتپژوهي
شــوند و از اين ابزار مفید براي پیشرفت حرفهاي خود استفاده
كنند .در تعريف سادهاي ميتوان گفت روايتپژوهي 1عبارت است
از مطالعة تجربة افراد از طريق داستانهايي كه روايت ميكنند.
مردم زندگي روزانهشان را به وسیلة داستانهاي خود و ديگران
شكل ميدهند .آنها گذشتهشان را براساس اين داستانها تفسیر
ميكنند .از اين نظر ،داســتان ،دريچهاي است كه افراد از طريق
آن به يك جهان تازه وارد ميشــوند و از اين راه ،تجربهشــان از
جهان بهطور معنيداري ،تفسیر و ساخته ميشود .روايتپژوهي،
در درجة نخست ،مطالعة تجربه از طريق داستان و در درجة بعد،
روش تفكر در مورد تجربه اســت .روايتپژوهي روشي است كه
مستلزم مشــاهدة يك پديده است .تجربه بهعنوان پديده مورد
مطالعه قرار ميگیرد .فريمن )2006(2بیان كرده اســت كه در
اينجا نهتنها بین گذشته و حال ،بلكه بین گذشته ،حال و آينده
ارتباطي ديالكتیكي وجود دارد .افراد براساس تجارب كسب شده
از گذشته ،ميتوانند حال و آيندة خود را شكل دهند.
لیتمن )2011(3بیان ميكند كه مردم از داستان براي ساخت
معني از زندگيشــان و درك تجارب انساني استفاده ميكنند.
اســتفاده از مطالعه و تحلیل داســتانها در روايتپژوهي ،ابزار
اصلي براي انتقال اطاعاتي است كه از ديگران ياد گرفته شده
و در مورد ديگران است .روايتپژوهي ابزاري است كه از طريق
آن محققــان ميتوانند به ديدگاه ديگران پي ببرند و ســپس
اين متنهاي داســتاني را با ديگر مخاطبان براي اهداف علمي،
سیاسي يا اجتماعي به اشتراك بگذارند.
روش روايتي كه در ادامه توصیف ميشود ،فرايند كار روايتي
در سه مرحله انجام گرفت:
)(1نوشتنروايتها،
)(2خواندنوتﺄملدرموردآنها،و
)(3بهاشتراﻙگذاشتنآنهاباهمﻜارانخود.
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معلمان ميتوانند طبق مراحل زير از روايتپژوهي استفاده كنند:

مرحلة:1نوشتنروايتها
روايتها متنهاي داســتاني هستند كه به وسیلة معلمان در
مورد وقايع كاس درس يا مدرســه نوشــته ميشوند .در اين
پروژه ،هر معلم ،چهار روايت دو تا سه صفحهاي نوشت كه شرح
داســتانهاي واقعي بودند .هدف از نوشتن روايتها اين بود كه
در خواننده يا شــنونده يك تجربة جانشیني از وقايع توصیف
شــده ،ايجاد شود .روايتها بیشــتر توصیفي بودند و جزئیات
وقايع توصیف شده در روايتها بسیار مهم بود.
فرايند با خواندن روايتهاي معلمان و صحبت كردن در مورد
وقايع توصیف شده آغاز شد .اين عمل در ابهامزدايي و آشنايي
با متن روايتي تأثیرگذار اســت و فرهنگ پژوهش مشاركتي را
ايجاد ميكند .سپس آنها راهنمايي شدند كه در نوشتههايشان
جزئیات بیشــتري لحاظ كنند تا خواننــده درك واضحي از آن
متنها به دســت آورد .همچنان كــه در مورد موقعیت توضیح
ميدادند ،از آنها خواسته شد سعي كنند به خاطر بیاورند كه در
آن زمان ،چه فكري ميكردهاند (ديالوگ دروني) .سپس ديالوگ
دروني را در متن بگنجانند .آنها همچنین ميبايست احساساتي
را كه در بخشهايي از داســتان داشــتند ،مينوشتند .معلمان
پیشنويسهايي را براي بازخورد و بررســي در جلساتي كه قرار
بود با همكارانشان داشــته باشند ،تهیه ميكردند .داستانهاي
معلمان مملو از زندگي ،دوست داشتن ،كشمكش ،شادي ،رنج
و زحمــت ،يأس و ناامیدي و پیروزي بود .در اين پروژه قرار بود
معلمان و همكارانشان در يادگیري حرفهاي درگیر شوند و فارغ از
تفاوتهايي كه بین بچهها وجود داشت ،نتايج برابر و بسیار خوبي
را براي همة بچهها ايجاد كنند .معلمان بايد روايتهايشان را
در اين خصوص مينوشتند و در پايان اين مرحله ،يك متن
مشترك قوي براي مرحلة بعدي فراهم ميكردند.

مرحله:2تﺄملرويروايتها
انتخاب برخي جزئیــات ،به خاطر آوردن گفتوگوهايي

كه اتفاق افتاده است ،تفكر در مورد احساسات ،به خاطر آوردن
اينكه چه كســي چه كاري را انجام داده و چه كسي چه چیزي
گفته اســت و از اين قبیل موارد ،بخشهايي از فرايند نوشتن
هستند كه معلمان را وادار به تأمل در كار كاسيشان ميكنند.
در اينجا معلمــان ،روايتها را براي تحلیــل صريحتر انتخاب
كردند .براي ايجاد آمادگي براي انجام اين تحلیل ،جلسهاي براي
فكر كردن در مورد نحوة تحلیل ترتیب داديم .در اين جلســه،
روشهايي براي شناسايي موضوعات ،مورد بررسي قرار گرفت
و سؤاالتي كه در مورد اين موضوعات يا وقايع بود ،بررسي شد.
ســؤاالتي هم براي راهنمايي تحلیل در پروژه روايتي پیشنهاد
شــد؛ براي مثال :روايتهاي شــما در مورد موضوع برابري در
كاس درس ،چه پیشنهادي داشتند؟ چه موضوعاتي از برنامة
درسي و روش تربیتي را آشكار ساختند؟ و...

مرحلة:3بهاشتراﻙگذاشتنروايتهاباهمﻜاران
در اينجا معلمان ،روايتهاي پیشنويس پايانيشــان را براي
بحث و بررســي بیشتر به همديگر دادند .آنها با همديگر آشنا
شــدند ،و گفتوگوهايي بین آنها صورت گرفت .در حقیقت،
به اشتراك گذاشتن داستانهاي تولید شده بهعنوان بخشي از
گفتوگوي مداوم معلمان در مورد كارشــان ،در مركز فرهنگ
پژوهش و يادگیري قرار گرفت و در سراسر روش روايتي وجود
داشــت .در اين فرايند ،ايجاد اعتماد و اطمینان الزم اســت و
يكي از چالشهاي اساسي در اين روش بهشمار ميرود .برخي
از معلمان ،دوســت ندارند در مورد جزئیات كارشان با ديگران
صحبت كنند .الزم است اين نگرش تغییر كند و صحبت كردن
دربارة جزئیــات كار يكديگر به بخشــي از فرهنگ معلمان و
مدارس تبديل شود .از اين طريق ،نادانستهها و مشكاتي كه هر
كس خودش نتوانسته است آنها را حل كند ،مشخص ميشود.

روايتپژوهيچهنتايجيبرايمعلماندارد؟
روشي براي پاسخگويي به اين سؤال ،بررسي كار روايتي معلمان
اســت .به همین منظور ،كار روايتي دو معلم تازهكار بررســي
شــد .هر دوي اين معلمان در مدرسه ابتدايي ملوينا 5تدريس
ميكردند .مدرسة ملوينا يك مدرسة ابتدايي
در داخل شهر است كه در خدمت گروهي از برخيازمعلمان،
بچههاي فقیر و طبقه كارگر اســتِ .س ِرنا يك دوستندارند
معلــم تازهكار بود و در كاس چند پاية اول و درموردجزئيات
دوم تدريس ميكرد .برخي از دانشآموزانش كارشانباديگران
نميتوانستند به خوبي انگلیسي صحبت كنند صحبتكنند.
و انگلیسي زبان اولشــان نبود .خود سرنا دو الزماستاين
زبانه بود و به دو زبان انگلیســي و اسپانیايي نگرشتﻐييركند
صحبت و تدريــس ميكرد .در روايتها او به
وصحبتكردن
دنبال فرصتهايي براي ياد دادن انگلیسي به
بچههايي بود كه در كاس درس ،اســپانیايي دربارةجزئيات
صحبت ميكردند .تانیــا ،6همكار او هم يك كاريﻜديگربه
معلم تازهكار بود .تانیا به مدت ســه سال در بخشيازفرهنگ
اين مدرسه در كاس چندپايه سوم و چهارم معلمانومدارس
تدريس ميكرد .اغلب دانشآموزان تانیا هم ،تبديلشود
مثل دانشآموزان ِس ِرنا ،نميتوانستند به خوبي
انگلیسي صحبت كنند و انگلیسي زبان اولشان نبود .روايتهاي
او بیشتر روي دانشآموزاني از جنوب شرقي آسیا متمركز شده
بود .ســرنا و تانیا هر كدام روايتهايي براي توصیف نمونههايي
از فعالیتهايشــان در كاس درس نوشــتند .هر كدام از آنها
بايد چهار روايت مينوشــت .تانیــا در پايان هر روايت ،تحلیل
مختصري از وقايع نوشــت .همچنین تحلیل كلي چهار روايت
را در پايان فرايند نوشــت ،اما سرنا اين تحلیل را در هر
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مرحلة :1نوشتن روايت
مرحلة :2تأمل روي روايت

مراحل انجام روايتپژوهي كداماند؟

مرحلة :3به اشتراك گذاشتن روايت با همكاران
روايتها حاصل تجارب چه كساني است؟

خود معلم ،ساير معلمان و ....

تجارب شخصي هستند يا اجتماعي؟

هر دو

روايتها در چه موردي است؟

وقايع آموزشي ،تربيتي و  ...در كالس و خارج از كالس

از چه روشهايي براي جمعآوري دادههاي روايتي استفاده ميشود؟ مصاحبه ،مشاهده ،يادداشتهاي روايتي ،و...
استخراج معاني توسط چه كسي بايد صورت گيرد؟

توسط يادگيرنده؛ در اينجا يادگيرنده ،معلمي است كه ميخواهد به پيشرفت
حرفهاي دست يابد.

از طريق روايتپژوهي ،معلم چه چيزهايي ميآموزد؟

دانش ،مهارت ،و نگرش حرفهاي
روايتپژوهي در يك نگاه

روايتي لحاظ نكرد و يك تحليل در پايان چهار روايت نوشــت.
همچنيــن هر دو معلم ،تأمل 7مختصري در مورد فرايند روايت
نوشــتند .روايتها و تأملهاي آنها آشكار كرد كه اين فرايند،
فرصت يادگيــري منحصر به فردي براي هــر دو معلم فراهم
كرده اســت .از زماني كه هر دوي آنها در آن مدرسه تدريس
ميكردند ،نتايج مشتركي را تجربه كرده بودند .مهمترين چيزي
كه سرنا و تانيا از فرايند كار روايتيشان ياد گرفتند ،چيزي بود
كه آنها در مورد دانشآموزانشــان آموختند .هر دو معلم ،كار
روايتيشان را با تمركز روي موضوعات زبان و فرهنگ در كالس
درسشان شروع كردند .دانشآموزان آنها از بافتهاي فرهنگي
مختلف بودند و بافت فرهنگيشان با بافت فرهنگي معلمانشان
متفاوت بود .روايتهاي اين معلمان ،احساسات و دانستههايشان
در مورد دانشآموزانشان را آشكار كرد .هر دو معلم اميدوار بودند
كه كار روايتيشــان براي آنها فرصتي جهت يادگيري بيشتر
ايجاد كند .روايتهاي سرنا و تانيا آشكار كرد كه چگونه «غرغر
كردن و عالقه و اشتياق »8هر دو با هم در فرايند كار روايتي رخ
ميدهند .سرنا مدعي بود كه بازخواني روايتهايش به او كمك
كرده است تا اطالعاتي در مورد تدريس خود به دست آورد كه
قب ً
چ اطالعي نداشــته است .كار سرنا و تانيا
ال در مورد آنها هب 
نشــان داد كه چگونه هر مرحله از فرايند كار روايتي (گفتن يا
نوشــتن روايتها ،خواندن روايتها ،و صحبت كردن در مورد
روايتها با همكاران) بهطور متفاوتي براي يك تأثير كلي ادامه
مييابد .گفتن داستانهايي از عمل براي معلمان ،فرصتي فراهم
كــرد تا آن دو روي بخشهاي خاصي از تدريسشــان متمركز
شــوند و به طور عميقتر اين بخشهــا را در كالس خود مورد
بررسي قرار دهند .به گفتة تانيا ،كار روايتي با نوشتن شروع شد
ولي به فراتر از آن گسترش يافت .خواندن روايتها و تأمل روي
آنها قدم بعدي بود .تأمل سرنا روي كارش بينشي در او ايجاد
كرد كه باعث شــد تدريسش را به شيوة جديدي درك كند .او
با تأمل روي روايتها متوجه شدكه برخي جزئيات چندين بار
ظاهر شــدهاند .چندين بار در روايتها از اينكه دانشآموزانش

6

| رشد مدرسة فردا | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | 5بهمن 1395

نميتوانند به خوبي انگليسي صحبت كنند ،اظهار نااميدي كرده
بود و اين تفكر در او شكل گرفت كه احتماالً ساختار برنامه مانع
توگوهايي كه
از موفقيت آنها ميشود .به گفتة سرنا و تانيا ،گف 
بين همكاران در مورد روايتها صورت گرفته ،در يادگيري آنها
بسيار نقش داشته است .آنها مدعي بودند كه از اين طريق به
بينشهاي جديد ،سؤاالت جديد ،درك جديد از كار مشاركتي،
و مسئوليتپذيري حرفهاي دست يافتهاند.
پينوشتها
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ﺧـﻮشﺁﻣديـد!

زينبگلزاري

كتاب:پژوهشآموزشي)رويﻜردهايكمي،كيفيوتركيبي(
نويسندگان :آر .بور كجانسون و لري كريستنسن
1
برگردان:علیرضا كیامنش و همكاران
ناشر :نشر علم
چاﭖ1395 :

يكي از دغدغههاي ذهني معلم پژوهشــگر ،يافتن پاســخ زيسته ،داستانهاي بیان شده ،داستانهاي باز گفته شده ،و
سؤاالتي است كه در نتیجة تأمل و تفكر در احوال آموزش و داستانهاي باززيسته.
در اين میان ،اينكه آيا پژوهش روايتي فقط داستان گفتن
كاس درس ،شكل ميگیرد .پاسخهايي كه بتواند تأثیر آنها
را در اعمــال و رفتار معلمياش بیابد و گامي به جلو بردارد .است ،سؤال مهمي است كه براي اغلب كساني كه به تازگي
روايتگري معلم پژوهشگر ميتواند نقطة آغازي براي حركت با پژوهش روايتي ســروكار پیدا كردهاند ،مطرح ميشــود.
در مســیر تحقیق و پژوهش باشد؛ مســیري كه اگر درست نويسنده كوشیده است ،پژوهشــگران را با پژوهش پیش از
طي شــود ،دستاوردي ارزشمند خواهد داشت و سؤال معلم گفتن داستان آشنا كند .پژوهش روايتي ،راهبردي پژوهشي
پژوهشگر دقیقاً از همین نقطه آغاز ميشود كه مسیر درست براي مطالعة تجربة داســتانهاي زيسته شده و يا گفته شده
اســت؛ راهي براي فهم تجربة انسان كه اساساً روايت است و
را چگونه بايديافت.
پروندة اين شمارة «مدرسه فردا» به بحث روايتگري و پژوهش ميتواند در روشنگري يا كمك به ديگران مؤثر باشد.
(تحلیل دادههاي پژوهــش روايتي در بخش پنجم كتاب،
روايي پرداخته است .روايتهاي معلمي كه مكتوب ميشوند و
پژوهشگر را به فكر فرو ميبرند كه با انبوهي از تلخ و شیرينهاي فصل بیســتويكم مورد بررسي قرار گرفته است) .پژوهشگر
معلمي چگونه ميتوان به نتیجهاي ارزشمند دست يافت .نقشة بعــد از ثبت روايتهــا ،آنها را رمزگــذاري ميكند.زمانی
راهي براي اين مسیر الزم است تا پژوهشگر را قدم به قدم براي رمزگذاری ،پايايی خود را بهدســت خواهــد آورد که توافق
زيادی بین رمزگذاران مختلف وجود داشته باشد .در حقیقت،
سامان دادن به خردهروايتهاي معلمي رهنمون شود.
كتاب «پژوهشآموزشي:رويﻜردهايكمي،كيفيو رمزگذاري و تدوين مقولهها بخش مهمي از پژوهش روايتي
تركيبي» در چاپ پنجم خود به اين مهم پرداخته اســت .است .شناسايي روابط بین مقولهها و بررسي روايي و پايايي
علیرضا كیامنش و همكاران در ترجمة اين كتاب ارزشــمند نتايــج ،در اين بخــش كتاب مورد توجه قرار گرفته اســت.
كوشیدهاند نقشــة راهي براي پژوهشگران به تصوير كشند .پژوهش روايتي در چنین قالبي است كه معنا پیدا ميكند و
در بخــش چهارم كتاب ،فصل پانزدهــم به معرفي پژوهش بهعنوان پژوهش و تحقیقي اثرگذار ،مورد توجه قرار ميگیرد.
روايي پرداخته شده است .در ابتداي بخش بر اين نكته تأكید
شــده كه زندگي كردن و نقل داســتان كار جديدي نیست
اما آنچه به تأمل و تفكر نیاز دارد ،بررســي روايتها در قالب
پينوشت
 .1همكاران :نیلوفر اسماعیلي ،صبا حسنوندي ،مريم دانايطوسي ،محمدرضا
پژوهش است .براي شكل دادن به يك پژوهش روايتي در اين
فتحي و مريم محسنپور.
كتاب به چهار اصطاح كلیدي اشاره شده است :داستانهاي

رشد مدرسة فردا | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | ٥بهمن 7 | ١٣٩٥

507

بهدﻧیاﻱپژوهﺶدرﺁﻣﻮزش

508

ﺧاﻃـــرات
ﻣدرســـــه
محمدعطاران
تصويرگر :سيدميﺜمموسوی
بيشازيﻚسالاستكهبامجموعهايازدوستان«رشدمدرسهفردا»دريﻜيازشبﻜههاياجتماعيگروهيتشﻜيل
دادهايموبهمباحثآموزشيميپردازيم.دربهارامسالپسازاينﻜهبرايچندمينباركتاب«استادانونااستادانم»اثر
عبدالحسينآذرنگراخواندم،بهذهنمخطوركردكهبهاعﻀايگروهمدرسةفرداپيشنهاددهماينكتابرابخوانندو
باشيوةهمانكتاب،سرگذشتنامةمعلمانخودرابنويسند.كتاب«استادانونااستادانم»نوشتةعبدالحسينآذرنگ
ازنخســتينكتابهايياستكهدرآنتجربههايزيستةدانشآموزيودانشجوييبهرشتهتحريردرآمدهاست.هدف
نويسندهازنگارشكتابچنانكهخودنوشتهاست،بيانتﺄثيراتمﺜبتومنفيآموزگاران،دبيرانواستادانبرزندگي
ويبودهوازمياناينافرادنيزكسانيرابرگزيدهاستكهدرزندگيبهنحويبهاودرسيدادهانديادرمقامدرسدادن،
فروگذاريكردهاندوتﺄثيرمنفيداشتهانديابيتﺄثيربودهاند.اينكتابشايداولينكتابتحليليروايياستكهبهموﺿوع
خاصيدرآموزشوپرورشپرداختهاست.مﺆلفدراينكتابتجربههايزيستةخوددربارةمعلمانونامعلمانخويشرااز
دورةكودكياشتازمانحاﺿرنوشتهوتحليلكردهاست.نمونةاينكتابراپيشازايننديدهبودم.
ازميانمعلمان،چندنفرداوطلبشدندكهكتابرابخوانند.همه،كتابراتهيهكردندودرفاصلةزمانيمشخﺺشده
آنراخواندند.پسازآن،روايتهايخودازمعلماندورانمدرسهشانرابيانكردند.
پسازمدتيهمةروايتهاگردآوريونزديﻚبه260صفحهروايتمعلمانگروهازتجربههايشانتنظيمشد.درمياناين
معلمان،كهبعﻀيازآنهااكنوندرايرانوبرخيدركشورهايديگرزندگيميكنند،ازمعلمانيباپنجسالتجربههست
تامعلمانيكهدورانرسميمعلميشانبهپايانرسيدهاستوليهنوزبهكارتعليموتربيتمشﻐولاند.معلمانيكهدردهة
1340وارددبســتانشدهاندتامعلمانيكهورودآنهادردهة1370بودهاست.باهمراهيخانمشيباملﻚ،بخشهايياز
آنمجموعهانتخابشدودراينشمارةنشريهكهبهروايتپژوهياختصاصدارد،آنبخشهاباتحليليكوتاهبرآنهادر
اختيارشماقرارميگيرد.شايانذكراستكهاينروايتهامجموعهخاطراتيازبيشازانقالباسالميوبعدازآنرادر
برميگيرد.معلمانعزيزيكهدراينمجموعههمﻜارمابودهاندعبارتانداز:مائدهابراهيمي،ثمانهايرواني،سعيدهباقري،
سيدحسينحسينينژاد،محمدرﺿاحشمتي،فاطمهفﻀلعلي،مريمفرحمند،شيباملﻚوصﻐريملﻜي.
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درســت زماني كه ميخواستم تحلیل خودم را
دربارة خاطرات معلمان بنويســم ،كتاب «مدرسه
يا قفس» ،كه به تازگي منتشر شده است ،توسط
يكي از همكاران عزيز به دستم رسید .اين كتاب
را محمدرضا رهبريان نوشــته و انتشارات علمي
فرهنگي در سال  1395در  1000نسخه منتشر
كرده است .عنوان فرعي كتاب «بازتاب مدرسه در
متون كهن و داستاننويسي معاصر» است .خواندن
كتاب را به محﺾ اينكه به دستم رسید آغاز كردم
و در مدت كوتاهي آن را به پايان رساندم .نويسنده
آن چنانكه در كتاب آورده ،معتقد است كه «كمتر
شاعر و سخنوري را ميشناسیم كه داغ شكايت از
مدرســه را بر سینه نداشته باشــد يا از مدرسه و
مدرسهنشینان گلهگويي و بدگويي نكرده باشد»
(رهبريان )1395 ،و خــود در اثبات اين مدعا از
مكتوبات گذشته و معاصر ايران ،اعم از خاطرات و
داستان و رمان ،شواهد بسیار ميآورد؛ از آن جمله
از عبدالحسین زرينكوب نقل ميكند« :مدرسه يا
قفس؛ نميدانم كداميك از اين دو نام را ميتوانم
بــراي آنچه در آن روزگاران در اينباره در خاطرم
ميگذشت ،مناسبتر بخوانم .هر روز كیف و كتابم
را برميداشــتم و با بيمیلي ...راه مدرسه را پیش
ميگرفتیم .در مدرسه درس را از ترس شاق به
هم پیچیدة آقاي مدير ميخواندم و با بچهها
هم در زنگ تفريح كارم زد و خورد دائم بود.
راســت بگويم آن روزها محیط مدرسه را
براي خــود حتي از داخل دكان كوچك
پیرمرد سر كوچهمان كه پرندگان را در
پشــت قفس توري حبس كرده بود ،تنگتر و
دلگیرتر مييافتم .تا مدتهــا هیچ چیزش را
بهتر از صداي زنگ تعطیلش دوست نداشتم»
(رهبريان 1395 ،به نقل از زرينكوب.)1374 ،
بهنظر رهبريــان ،مكانهاي آموزشــي اعم از
مكتبخانه و مدرسه مكانهايي لذتبخش نبوده
است .او ميگويد« :تمام گزارشگران مكتبخانه در
میان ويژگيهاي گوناگوني كه از آن ذكر كردهاند،
از روشهاي ســخت و نامأنــوس آموزش ،تنبیه
بدني ،فلك كردن ،وضعیت فیزيكي نامناســب و
تاريك مكتبخانهها گزارشهايي همانند دادهاند

(رهبريان.)1395 ،
بــه دوران مدرن هم كه پــا ميگذاريم ،همان
حكايت همچنان باقي اســت .محمد مسعود در
وصف آموزشوپرورش دوران خود از فقدان روابط
عاطفــي و صمیمانه میان معلمان و دانشآموزان
در آغاز دهة  1320شمســي ســخن ميگويد:
«معلم هیواليي است كه بچهها با ديدن او مدام بر
خود ميلرزند .مدير آدم بيلیاقت پشتهماندازي
اســت كه تنها تفاوتش با ديگران در آن است كه
كمتر كار كند و بیشتر حقوق بگیرد» (رهبريان،
 1395به نقل از محمد مسعود.)1311 ،
داســتانهاي واقعگرايانه (رئالیســتي) هم كه
در دوران معاصر به توصیف مدرســه پرداختهاند،
تصويري از مدرســه بهدســت دادهانــد كه آن
هم به غايت ناخوشــايند اســت؛ مكاني بهلحاظ
فیزيكي نامطلوب ،سرشار از خشونت و تنبیه كه
َق َدر ُقدرتان آن معلماني هستند كه عقدههاي خود
را بر سر كودكان خالي ميكنند .نقل اين ماجراها
را بايد در همان كتاب با شرح و تفصیل خواند.

«استادانو
نااستادانم»شايد
اولينكتاب
تحليليروايي
استكهبه
موﺿوعخاصيدر
آموزشوپرورش
پرداختهاست.
مﺆلفدراين
كتابتجربههاي
زيستةخوددربارة
معلمانونامعلمان
خويشراازدورة
كودكياشتازمان
حاﺿرنوشتهو
تحليلكردهاست
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حسينحســينينژاد كه در سال 1343
وارد مدرســه شده اســت ،دربارة فضاي آن
مينويسد:
«اغلب كاسهايمان تاريك بود و نور كافي
نميديديم .زيرزمینهاي تاريك و نمور براي
تهديد دانشآموزان كارايي زيادي داشت و پا
گذاشتن به درون آن جرئت ميخواست .يكي
از آنها آبانبار بود كه پاسخگوي بخشي از آب
مورد نیاز مدرسه بود .مدتها بعد ،آب لولهكشي
به مدرســه آمد .تا مدتها بچهها به نوبت منبع
آب آشــامیدني را از فشــاري نزديك مدرسه پر
ميكردند .تنها دو توالت بسیار كثیف پاسخگوي
نیاز حدود صد دانشآموز مدرسه بود».
البته اين قصة همة مدارس نبود .شيباملﻚ،
حیاط مدرسة خود را در تهران اينچنین توصیف
ميكند:
«مدرسه فرهاد؛ مدرسهاي كه بیشتر به خانهاي
بزرگ ميمانســت .خانهاي با حیاط وسیع و كلي
جاهــاي دنج و هیجانانگیز ،بــا باغچههايي پر از
كاجهاي بلند .مدرسهاي در خیابان ژاله».
اما فاطمهفﻀلعلي كه دهة بعد به مدرسه رفته
است ،ســیماي متفاوتي از مدرسه ارائه ميكند.
«مدرسة ســجاد كه من حدود چهل سال پیش
كاس اول را در آنجــا شــروع كــردم ،آن موقع
مدرسة «امیرنظام» نام داشت .مدرسه يك طبقه
و بــه اصطاح قديمي بود ،با چند كاس و حیاط
بزرگ كه تاب و سرسره داشت و درخت توت».
مائدهابراهيمي در دهة بعد به مدرســه ميرود
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و اينبــار فضا بهگونهاي
ديگر تعريف ميشود:
«مدرســهاي با يك حیاط بزرگ و دو ســري
ســاختمان .ســاختمان جلويي دفتر مدرسه بود
و كاسهاي بچههاي پايههاي باال و ســاختمان
عقبي كه كاسهاي بچههاي اول و دوم و ســوم
در آنجا قرار داشت .ساختمان زياد نورگیر نبود».
در اين میان بودند كساني كه آموزش را به فضاي
مدرســه محدود نميكردند و با زندگي بچهها در
بیرون از مدرسه نیز ارتباط برقرار ميكردند؛
از جمله ملــك دربارة تــوران میرهادي ،مدير

روايتهايمعلمان
ماازمدرسه،
ازتلخيهاو
شيرينيهاآكنده
است.بهمروركه
زمانپيشميرود،
شيرينيهاي
مدرسهبيشتر
ميشود.گويي
تحوالتاجتماعي،
فﻀايمدرسههارا
نيزباخودمتحول
ميكند

مدرسة فرهاد ،مينويسد:
«در كودكســتان مــا بازديد زيــاد ميرفتیم...
همراه معلممان؛ توران خانم هم ميآمد ...دســت
همديگر را ميگرفتیم و بــا مدير و معلم ،كوچه
پسكوچههاي خیابان ژالــه را طي ميكرديم... :
ســام آقاي نانوا! ما آمدهايم ببینیم چطوري نان
ميپزي؟

سام آقاي تعمیركار! ما آمدهايم ببینیم چطوري
ماشین درست ميكني.
سام ...سام ...كســبة اطراف مدرسة فرهاد با
اين بازديدهاي كودكانه آشنا بودند و با حوصله به
سؤالهايمان پاسخ ميدادند...
تعدادمان هم كم نبود ...به گمانم هر بار بیش از
بیست نفر به بازديد ميرفتیم...
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گفتهاند كه تدريس بر ســه چیز اســتوار است:
انتقال دانش ،ارتباط با يادگیرندگان ،و برانگیختن
كنجــكاوي (برگمــن ،2013 ،ترجمــة عطاران،
 ،)1395اما پارهاي از معلمان و استادان گويي به
ركن اول ،بســنده كرده و بقیه را از خاطر بردهاند.
آذرنگ در كتاب «استادان و نااستادانم» (ص )40
از يكي از معلمان خود چنین ياد ميكند:
«سراســر دورة تدريس او با تنش گذشت .او از
نیمههاي دوره ،پشــتش را به كاس كرد و فقط
محــﺾ خاطر تختهســیاه صبــور و متحمل ،با
مســئلههاي رياضي ور ميرفت .دانشجويان چه
زود ميآمدند و چه دير ،نه سامي ميكردند و نه
نگاهي به او .رابطهاي در سكوت محﺾ اما همراه
بــا نگاههاي نفرتآلود؛ البته اگــر بتوان نام آن را
«رابطه» گذاشت؛ بهتر اســت بگويم بيرابطگي
محﺾ اما پر از كین و بیزاري .در سراســر دوران
تحصیلــم نظیر چنین رابطــة آزاردهندهاي را نه
ديده بودم و نه هیچگاه به آن شدت ديدم».
اغلب راويان ما از مدرســه خاطرهاي خوش در
اين زمینــه ندارند .حسينحســينينژاد دربارة
معلمان متفاوت خود چنین ميگويد:
«هنوز معلم كاس اولــم را بهخاطر دارم ديرتر
از بچهها به كاس آمدم .نميدانم يك ماه يا يك
هفته .هرچه بود از اول با كاس همراه نبودم .معلم
سال اول گويي با عدهاي آدم بزرگ سروكار دارد.
وقتي تــوي كاس راه ميرفت ،ترس وجود ما را
ميگرفت كه اينبار چه كسي طعمة وي ميشود.
يكبار درســم را بلد نبودم يا مشق ننوشته بودم.
به خیال اينكه اگر بروم زير میز متوجه نميشود،
آنجا مخفي شدم .هنوز چشمهايش را به ياد دارم
كــه چطور به من زل زده بود و از باالي میز برايم
خط و نشان ميكشــید .يكباره دست انداخت و
مرا از زير میز كشــید بیرون .دستوپا ميزدم تا
اينكه باالخره روي زمین قرار گرفتم .االن كه فكر
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ميكنم ،ميگويم كاش او درك بیشتري از
كودك داشت .كاش كمي با روانشناسي
آشنا بود .كاش كمي ميخنديد يا لبخند
ميزد .كاش كمي معلمي ميكرد.
معلم كاس ســوم .انگار آفريده شــده
بود براي ترويج خشــونت .مثل گنجشــك
در دســتان او اســیر بوديم .كاس يا سكوت
بود يا گريه .وقتي يــك نفر رفته بود پاي تابلو تا
درس جواب دهد و بیشــتر به جدولضرب پاسخ
گويد ،كاس را ســكوت ميگرفت .همه منتظر
واقعهاي بوديم .ميدانســتیم كسي از دست او در
امان نميماند .هیچ شاگرد زرنگي نداشتیم .همه
يكدست تنبل بوديم؛ بچههاي زپرتي رنگپريدة
ترسیده .سر زنگ او صداي نفسهاي خودمان را
ميشــنیديم و منتظر تنبیه جمعي بوديم .وقتي
پاي تخته ميرفتیم و ميپرســید هفت هشتتا،
منگ نگاه ميكرديم .هفت چیست؟ هشت كدام
است؟ صورتمان كه با سیلي چﭗ و راست ميشد،
ميفهمیديم داريم جدولضرب جواب ميدهیم.
قبل از شروع كاس حفﻆ بوديم .اص ً
ا شب قبل
توي خانه از ترس فردا آنقدر شــي شیش تا سي
و شــیشتا را ميخوانديم كه شــب خواب آن را
ميديديــم .ولي موقع جــواب دادن واقعاً يادمان
ميرفت .دست به كشیدة معلم ما قوي بود و واي
به حالمان اگر صورتمان را ميكشیديم عقب و او
هوا را جارو ميكرد!
معلم كاس چهــارم ما .از همــة معلمهاي ما
جوانتر بود .نميدانم  ...انگار ديپلم داشــت .سر
زنگ هیچ معلمي به اندازة او براي رهايي از كتك
شــمع نذر نكردهام! براي فرار از تنبیه مدام كارم
شــمع نذر كردن بود تا در صورت نجات در حرم
حضرت معصومه(س) روشن كنم».
البته اين قصه تا دبیرســتان ادامه داشته است؛
حسينحسيننژاد ميگويد:

«دبیر جبر بسیار ترســناك بود؛ خشن و بزن.
يكبــار گفت« :هركه تمرين حل نكرده ،بیرون».
مختصري حــل كرده بودم و به رياضي هم عاقه
داشتم؛ پس نشســتم .در كل سه يا چهار نفر در
كاس مانده بوديم .او داشــت تمرينهاي شاگرد
اول كاس را نگاه ميكرد كه ناگاه صورت پسرك
سرخ شد و خون از سوراخهاي بینياش زد بیرون.
نميدانم چگونه من و دوســتم خودمان را به در
كاس رسانديم .فقط وقتي خود را در جمع بچهها
بیرون از كاس ديديم ،نفس راحتي كشــیديم و
خدا را شــكر كرديم كه به سامت رهیدهايم .آن
كشیده ،آن خون و آن دبیر مرا يك ماهي از درس
و مدرسه گريزان كرد».
گاه اين رفتارها در شروع سال تحصیلي خود را
نشان ميداد؛ بهگونهاي كه بچهها حساب كار خود
را بكنند و گربه دم حجله كشته شود .محمدرﺿا
حشمتي از آغــاز درس خواندن خود در مدرسه

چنین ميگويد:
«هنوز بیش از دو ماه از شــروع سال تحصیلي
نگذشــته بود و من تازه با نوشتن دو حرف آشنا
شده بودم .از اينكه ميديدم ميتوانم بخوانم و
بنويسم خوشحال بودم .نميدانم چه شده بود
كه از همان ســال اول ريز مينوشــتم و اين
ريز نوشتن هنوز هم ادامه دارد .اولین سیلي
را از خانــم معلم خوردم .هنوز بلوز قرمز و
كفشهاي پاشنهبلند و موهاي رها شده تا
شانه و ناخنهاي بلند با الك قرمزش را
به شــكلي مبهم در ذهن دارم .قضیه
از اين قــرار بود كه ميديدم بعضي
از بچهها تكلیف خود را سريع تمام
ميكنند .وقتي دقت كردم ديدم
نصرت دوســتم ،حروف را درشت
مينويسد و در يك خط بیشتر از
 5بار كلمة «آب» را نمينويسد اما
من بايد حدود ده بار آن را بنويسم.
پــس تصمیم گرفتــم مثل نصرت
درشت بنويســم و اين كار را كردم.
وقتي خانم معلم براي خط زدن مشقها
به ســر میز ما آمد ،با ديدن نوشتههايم،
بــدون اينكه حرفي بزنــد ،نگاهي تند به من
انداخت و ســیلي محكمي به صورتم زد .از شدت
ضربه سرم بهسمت ديگري چرخید و روي صورتم
هم خراش افتاد .از آن تاريخ از ناخن بلند و الك
قرمز بدم ميآيد.
فاطمهفﻀلعلي ميگويد مدير مدرسه هم بسیار
خشن بود .طوري رفتار ميكرد كه گويي ما مجرم
هستیم .مانند زندانيها با ما رفتار ميكرد .صبح
وقتي بــا صف وارد كاس ميشــديم ،جلوي در
فقط بچهها را ميپايید و به كفشها و جورابها و
مقنعهها نگاه ميكرد .بعد ،انگار كه جام پیروزي را
بهدست آورده باشد ،مچ بچهها را ميگرفت؛ آنها
را به دفتر مدرسه ميبرد و نمرة انضباطيشان را
كم ميكرد .نمرة انضباط عامل مهمي براي قبولي
در دانشگاه و استخدام بود.
گويي مدير مدرســة فاطمهفﻀلعلي ،يكي از
نقشآفرينان رمان «خانــوادة تیبو بود» آنجا كه
ژاك ،قهرمان قصــه ،كه از خانواده گريخته بود و
اينك در دارالتاديب زندگي ميكرد ميگويد :در
تو شیطان شريري است كه او را خرد خواهم كرد
(ترجمة ابوالحسن نجفي.)1386
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روايتهاي معلمان ما از مدرســه ،از تلخيها و
شیرينيها آكنده اســت .به مرور كه زمان پیش
ميرود ،شیرينيها بیشتر ميشود گويي تحوالت
اجتماعي ،فضاي مدرســهها را نیــز با خود
متحول ميكند .فاضلي معتقد اســت
كه مدرسه بهسمت خانوادهمحور
شدن ميرود و اين شايد يكي
از داليل تغییر فضاي مدرسه
باشد .او ميگويد:
«در گذشــته خانــوادة
ســنتي و پدرســاالر و
گســترده ،نــه ثــروت
مــادي الزم را در اختیــار
داشــت و نــه ارزشهاي
اجتماعــي ،خانواده را وادار
بــه ســرمايهگذاري روي
آموزش فرزندان ميكرد.
در نتیجه ،هنگامي كه
نظام مدرسهاي جديد
شكل گرفت و توسعه
يافــت ،پدر و مادرها
بهطور كامل انتظار
داشتند كه اين نهاد
جديــد مســئولیت
تربیــت بچههــا را
عهــدهدار شــود .من
خود در روســتا بزرگ
شــدهام و بارها شــاهد
بودهام كه پدرم به معلمانم
توصیه ميكــرد كه «نعمت ما را
شــما تربیت كنید ».حتي تنبیــه و مجازات
مرا هم به آنها توصیه ميكرد! هرجا كه خطايي
ميكردم ،پدرم ميگفت :اين چه مدرسهاي است
كه تو ميروي؟ تصور ميكرد كه مدرسه در تربیت
من كوتاهي كرده است».
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بهنظر او اكنون در جامعه ايران مادران ســواد،
آگاهــي و وقت كافي و نیز توان جســمي الزم را
براي تربیت فرزندان خود دارند و پابهپاي معلمان،
كودكانشــان را تعلیــم ميدهند و بــر كار معلم
فرزند خويش نیز نظــارت ميكنند .اين موضوع،
يعني خانوادهمحور شــدن مدرســه ،به تلطیف
فضاي مدرسه كمك كرده است .در سیر خاطرات
معلمان ما هم ميبینید كــه بهتدريج با تحوالت
اجتماعي ،فضاي مدرسه متفاوت ميشود .در اين
میان ،بهنظــر فاضلي دانشآموزمحوري نیز عامل
ديگري است كه فضاي مدرسه را متحول كرده و
اين ناشي از قدرت گرفتن بچهها در مدارس است:
«كاهش حجم دروس ،كیفي شدن ارزشیابي و
برداشتن نمره ،از بین بردن خشونتهاي فیزيكي
و تنبیه در نظام مدرســهاي ،توجه بیشتر به رفاه
و آســايش كودكان در محیط مدرســه ،توسعة
مشاورههاي روانشناختي براي معلمان كه ذهنیت
كــودكان و تواناييهــا ،ويژگيهــا و قابلیتهاي
كودك را بشناسند ،و بسیاري برنامههاي ديگر در
سالهاي گذشته ،همه براي اين بود كه دبستانها
بهسوي دانشآموزمحوري تحول يابند».
ســپیده اكبرپوران در گزارش خود از مدرسهاي
در تهــران در ســال 1391مينويســد و دربارة
شــیطنتهاي بچهها و اينكه دانشآموزان چطور
شــادي را در مدرســه تجربه ميكننــد ،توضیح
ميدهد .او در انتهاي گزارش خود مينويسد:
«هر آنچه بهراســتي عظیم است ،بايد عنصري
از خنده دربرداشــته باشــد وگرنــه تهديدآمیز،
ترسناك يا پرتكلف و در هر حال محدود ميشود
(باختین .)1380 ،مدرســه هم چنین است .اگر
سیاســتگذاران راهي براي شادتر كردن آن پیدا
نكنند ،چنان مهیب و زشت و مالآور و كسالتبار
ميشــود كه دانشآموزان چارهاي جز به ســخره
گرفتنش نخواهند داشــت .تنها به سخره گرفتن
است كه ميتواند آن را قابل تحمل كند».

صﻐريملﻜي كه در آغاز دهة  1350در روســتا
به مدرســه رفته اســت ،از كاس اول دبستانش
اينگونه ميگويد:
معلم كاس اولم چاق بود و معموالً بلوز و دامن
كرمرنگ ميپوشید؛ با يك روسري ژورژت قهوهاي
كه مرتب از ســرش لیز ميخورد .معلم مهرباني
نبود .راستش اين را ،همان روزهاي اول سال ،آن
روز كه حســین را پس از تنبیه مفصل داخل يك
بشكة پاســتیكي بزرگي انداخت و در حیاط قل
داد ،فهمیدم .حسین يكي از همكاسيهاي من،
پسر شــیطان و پرحرفي بود .هیچوقت آن روز را
فراموش نميكنم .بچههاي كاس پنجم به دستور
معلممان بشكه را هل ميدادند؛ خیلي تند .واقعاً
نميدانم داخل بشــكه بودن و غلتیدن چه حسي
دارد ،ولي حتماً بد بوده است؛ چون معلممان براي
تنبیه اين كار را كرده بود .گربه را حسابي جلوي
حجله كشته بود .همین حركت كافي بود كه ديگر
تا پايان سال صدايي از كسي در نیايد .البته پسرها
همچنان كار خودشــان را ميكردند .او هم هر بار
از تنبیههــا و تهديدهاي كارســازتر ديگري بهره
ميگرفت .يكبار طناب كلفت و ســفیدرنگي به
كاس آورد و ميخواست سعید نفر را جلوي ما دار
بزند .البته حتماً نميخواسته بهطور واقعي او را دار
بزنــد .اما واقعاً طناب آورده بود .طناب را به باالي
چهارچوب در كه شیشه نداشت بست و فرياد زد:
«سعید ....سعید!» سعید حتي روي چهارپايه هم
رفت .واقعاً صحنة ترسناكي بود ،براي ما كه كام ً
ا
واقعي بود و ترديدي در اجراي حكم نداشتیم .اما
االن كه به آن زمان فكر ميكنم ،ميبینم كه اين
كار تهديدي بیش نبوده است تا حساب كار دست
همة ما ـ خصوصاً پسرها ـ بیايد».
بــه نظر ميرســد میزان خشــونت در جامعه
روستايي و شــهري و تفاوت ســطح تحصیات
والدين در نوع رفتار معلمان و مديران و مؤثر بوده
است .به مرور و با تحوالت اجتماعي خشونتهاي

بدني ،كمكم جاي خود را به خشونتهايي كامي
ميدهــد ســعيدهباقري كه متعلق به نســل
دانشآموزان پس از انقاب اسامي است از شیوه
تنبیه خاص مدرسهشــان چنین روايت ميكند:
«گاهي دانشآموزي را با گذاشتن يك كاه بلند بر
سرش و گرداندن او در راهروها تنبیه ميكردند».
در اين میان ،معلماني هم بودند كه با شــوق به
مدرســه ميآمدند و از آن جماعتي نبودند كه از
سر اجبار و اكراه پايشان به كاس درس باز شده
باشــد .از آن جمله در اين روايات ميخوانیم كه
چگونه معلمان در مواجهه با خطاهاي درســي و
رفتــاري دانشآموزان راههايي جز تحقیر و تنبیه
هم پي ميگرفتند:
مريم فرحمند مينويســد« :خانم ضرغامي
معلــم كاس چهارم ما بود .خانمــي آرام و موقر
بــا صورتي اســتخواني و تهلهجــة آذر ي .اصول
تعلیموتربیت ايشــان براساس تشــويق بود .يادم
ميآيد كه بهخاطر پیشرفت در نمرة رياضي ،پرگار
كادوشدهاي را به من جايزه دادند .يادم ميآيد كه
از درس رياضي مضطرب ميشــدم ،سال سوم در
يكي از امتحانات مهــم رياضي ،عدد پنج و صفر
را از هم تشــخیص نداده بــودم و وقتي در پايان
امتحان متوجه اشــتباهم شدم و به معلمم گفتم،
ايشــان برگه را از دستم كشید و آن را روي سرم
كوبید .شــايد همین اضطراب عدد مدتها با من
مانــد و خانــم ضرغامي با تشــويق و آرامش آن
اضطراب را كم كرد و پیشرفت من در رياضي آغاز
شد .در كاس هر دانشآموز بهخاطر پیشرفت در
موضوعي جايزه ميگرفت؛ يكي انشا ،يكي رياضي،
يكي علوم ...ايشان يك ارزياب حرفهاي بودند كه
ضعف هركدام از ما را تشخیص ميدادند؛ آن هم
در يك كاس سي نفره!»
شــيباملﻚ اين خاطــره را از آن دوران نقل
ميكند« :آن روزها در میان كودكان جمع كردن
پوست آدامس خروسنشان بسیار رايج بود .نفس
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آدامس جويدن كه كلي در مدرسة فرهاد ناپسند
بود؛ حال تصور كنید دانشآموزي عاوه بر آدامس
جويدن ،كاغــذ آدامس هم جمع كند ...نه يكي و
نه دو تا ،بلكه به نظرم پريسا آن روز حدود پانصد
(در ذهــن كودكانهام  500خیلي بزرگ بود؛ براي
همین همیشــه اين خاطره را با عدد  500مرور
ميكنم!) كاغذ آدامس بادكنكي دستش بود ،كلي
آنهــا را صاف كرده و روي هــم چیده بود .روي
زمین يك كاغذ آدامس افتاده بود .دو ال شــد آن
را بردارد .من هم كنارش بودم .ســرش را كه بلند
كرد ،توران خانم هم كنارش بود!
توران خانم صورت پريســا را در دستش گرفت
و با مهرباني گفت (نقل قريب به مضمون) :حیف
دختر فهمیدهاي مثل تو نیست كه از روي زمین
كاغذ آدامس جمع كني؟ زمیني كه بسیار كثیف
است و همه روي آن راه ميروند؟ شايد يك جملة
ديگر هم گفت ...پريسا مكث نكرد رفت كنار سطل
زبالة مدرســه و همة كاغذ آدامسها را پاره كرد و
در سطل ريخت! چشمانم به او خیره ماند».
مريــمفرحمنــد از مهرباني معلم خــود اين
داســتان را روايت ميكند« :معلم ادبیات ســوم
راهنماييام بســیار خوشپوش با اندامي كشیده
و متناسب بودند .ســر امتحان كاسي در مقابل
من نشســته بودند و من كه خوب درس نخوانده
بودم و در ســؤالي گیر كرده بودم ،دستم را مقابل
صورتــم گرفته بودم و ميخواســتم از روي برگة
كناردســتيام ببینم .ايشان به من نگاه ميكردند
و وقتي نگاهمان به هم رسید ،خنديدند و گفتند
چشــمانت چﭗ ميشــود! و بعد ،جــاي ديگري
نشســتند .من ديگر روي برگة بغلدستيام نگاه
نكردم؛ ميدانســتم كه ايشان فهمیدهاند و سعي
كردم هرچه ميدانم بنويسم».
صﻐريملﻜي همزمان كه قصة تنبیه هراسناك
خود را ميگويد ،از معلم ديگري هم در مدرســه
كه نخستینبار مهر معلمي را به او چشانده است،
ميگويد:
من فقط يكبار مورد خشــم خانــم معلم قرار
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گرفتم ،زماني كه براي اولینبار دفتر مشقم
را با خود نبرده بودم .هنوز پرتاب شــدنم به
بیرون از كاس را به ياد دارم؛ پرتابي همراه
با فرياد و داد و بیداد كه بروم ،خواهرم را از
كاس سوم بیاورم تا معلممان همهچیز را
به او بگويد .واقعاً نميدانستم چكار كنم!
اصــ ً
ا نميدانم در زدم يا نه؛ فقط يادم
هســت با هقهق گرية شــديد وارد
كاس ســوم شــدم .آقاي فكري،
معلم كاس ســوم ،هاج و واج به
من نگاه ميكرد و من فقط گريه
ميكردم و چیــزي نميگفتم.
ناگهان خواهرم گفت :اجازه آقا!
خواهر ماست .آقاي فكري ،كه
مردي بلندقد و هیكلي بود ،به
من كه كنار در ،فقط زار ميزدم
و چیزي نميگفتم نزديك شد
و دســتهايم را به ســختي از
چشــمهايم جدا كرد و بغلم كرد،
مثل پــدرم؛ يعني طوري كه پدرها
بچهها را بغل ميكنند و راه ميبرند.
واقعاً مانده بودم چه كنم .همانطور كه
در بغلش بودم ،صورتم را پاك كرد و كمي
خوش و بش كرد .وقتي حســابي آرام شدم ،مرا
بهســمت كاســمان برد .خانم ...در را باز كرد و
مرا در بغل آقاي فكري ديد .ســرم پايین بود اما
صداي خندههاي معلممان را ميشنیدم كه بلند
بلند ميخنديد ...« :هههههه ...اين چه كاريه آقاي
فكري ...هههه» و آقــاي فكري با مهرباني گفت:
« ...خانم ...بهخاطر من ببخشیدش ...قول ميدهد
ديگر »...من به كاس برگشــتم و اين اولینباري
بود كــه فهمیدم معلمها هــم ميتوانند مهربان
باشند .از آن به بعد ،كار هر روز من اين شده بود
كه گوشــه و كناري كمین كنم تا آقاي فكري رد
شود و من بدوم جلو و سامي بكنم».
آذرنگ در كتاب «استادان و نااستادانم» ميگويد
كه الزمة استادي ،مهر ورزيدن به يادگیرندگان است،

«اگر استادي به كارش و به دانشجويانش مهر نورزد،
از آموزش او ثمري به بار نمينشیند» (ص .)56
گويي خاطرات محمدرﺿاحشــمتي مؤيد اين
موضوع است:
«معلــم فیزيك ما پیرمردي جــدي بود و كمي
ترسناك ،و ميگفت اگر درس نخوانید گردن شما را
ميشكنم .معلم هندسهمان آقاي همقلم بود كه بسیار
خوشخط روي تخته تدريس ميكرد اما اص ً
ا برايش
مهم نبود كه آيا كسي مسئله را خوب فهمیده است
يا نه .از پرسش كاسي هم خبري نبود! فقط درس

ميدادند و تكلیف .معلم جبر ما آقاي سرتیپي بود كه
هرچهاز جبر ميدانم ،مديون ايشان هستم؛ دبیري
جوان و بسیار منظم و پیگیر يادگیري دانشآموزان.
به زيبايي درس ميدادند و از  110تمرين اتحاد اول
و دوم  50تــاي زوج را در كاس حــل ميكردند و
تمرينهاي فــرد را ما بايد در منزل حل ميكرديم.
روال ايشان همیشــه اين بود .هرازگاهي هم از هر
بخش امتحان ميگرفتند و از اين طريق ،وضعیت ما
را رصد ميكردند.
ســال دوم دبیرســتان معلم مثلثات ما بسیار
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الزمةاستادي،
مهرورزيدنبه
يادگيرندگاناست،
«اگراستادي
بهكارشوبه
دانشجويانشمهر
نورزد،ازآموزش
اوثمريبهبار
نمينشيند
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ســختكوش و جدي و پرتكلیف بود .هر جلسه
تكالیف را ميديدند و براي همین ،بايد همه را حل
ميكرديم .يك جلسه كه تمرينها را ميديدند ،به
هركس كه ننوشــته بود با قد كوتاهي كه داشتند
يك ســیلي ميزدند .من هــم تمرينها را كامل
حل نكرده بودم؛ وقتي كه ايشان ميخواستند مرا
تنبیه كنند ،عینكم را برداشــتم تا با ضربة ايشان
دچار مشكل نشود .از اين حركت من همة بچهها
خنديدند و ايشان هم در حاليكه خندهشان گرفته
بود ،دو ســیلي به من زدند و مرا از كاس بیرون
كردند ،اما بعد از كاس از من عذرخواهي كردند
و حالیت خواستند و گفتند كه عصباني بودهاند.
جلسة بعد در حاليكه ما را نصیحت ميكردند ،به
گريه افتادند و گفتند خیر ما را ميخواهند! اما من
شاهد بودم كه چقدر از بچهها بهخاطر رفتارهاي
سختگیرانة معلمان دروس رياضي ،از اين دروس
خاطرة خوشي نداشتند.
ماجرا زماني تلختر ميشــد كه نميدانســتي
براي چه تنبیه شــدهاي يا به تو ميگفتند كه در
فهم رفتارت اشتباه كردهاند .ايرواني از معلم دوم
دبستانش چنین ميگويد:
امتحان ديكته داشــتیم .در هر نیمكت دو نفر
نشســتند و بقیه روي ســكوها و لبهها جاسازي
شدند .از اينكه معلم حین ديكته گفتن راه برود و
من نتوانم او را و يا حداقل لبهايش را براي فهم
بهتر ببینم ،اعصابم به هم ميريخت .يادم هست
آنقدر خودم را كج ميكردم كه تا آخرين لحظات،
لبهاي او را ببینم و تندتند بنويسم و دوباره سرم
را باال كنم تا چیزي از قلم نیفتد؛ يعني چیزي از
جلوي ديد من ـ كه لغــات را از حركت لبهاي
معلم كشف ميكردم ـ پنهان نشود .وقتي معلم به
ته كاس ميرفت ،من شايد نصف جملة خوانده
شــده را نداشــتم و مجبور بودم از بغلدستيام
بپرســم كه چي گفت و او برايــم تكرار ميكرد و
مــن با لبخواني مينوشــتم .يكبار كه معلم در
حال دور زدن از ته كاس بود و صحنة میز اول و
مكالمه من و بغلدستيام را ديد (صحنهاي كه من
در حال پرسیدن از بغلدستيام بودم كه ايندفعه
معلم چه گفت و حتي متن او را تصحیح ميكردم
كه مثــ ً
ا اين كلمه با «س» اســت نه با «ص»)
يكدفعه ســیلي محكمي به پشــت سرم خورد.
احســاس كردم سرم داغ شد .دوباره برگشتم و به
معلم نگاه كردم كه چرا مؤاخذه شدهام؛ گیجي و
منگياي در اينگونه مواقع در من ايجاد ميشــد.
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مؤاخذه ميشــدم بيآنكه بدانم چرا .معلم شروع
كرده بود به داد و هوار كردن كه« :از دست تو چكار
كنم؟ چرا به ورقة بغلدستيات نگاه ميكني؟ چرا
تقلب ميكني؟»  ...تقلب؟ تقلب اص ً
ا يعني چه؟
من تفاوتي بین لغــت تقلب ،قالب و يا مث ً
ا قلب
احســاس نميكردم .شايد اگر ميگفت قلب بهتر
ميفهمیدم كه منظورش همین چیزي است كه
در ســینة من تاپ تاپ ميكند امــا تقلب دقیقاً
يعني چه .مگر من چه كــردهام؟ من حرف تو را
نميفهمیدم و از بغلدستيام پرسیدم .حتي اجازه
نميداد شرح ماوقع را بگويم .خانم اجازه شما
كه راه ميريد ديكته ميگید ،من
نصفشو نميفهمم .دقیقاً از
آنجايي كه ديگه شما
را نميبینم!

معلماني كه شــوق معلمي داشــتند شــیوة
تدريسشان نیز متفاوت بود .باقري دربارة يكي از
معلمان خود چنین مينويسد:
كاس خانــم افتخــاري جور ديگــري بود .به
مادرانمان گفته بود براي هر كداممان يك
كیسة كوچك بدوزند؛ براي

نخــود و لوبیاهايي كه ســر كاس با هم جمع و
تفريق ميكرديم .اسفندماه از هريك از ما خواست
يكي يك دفتر چهلبرگ خالــي برايش ببريم و
قبل از تعطیات نــوروز ،دفترچهها را با تكالیف
مختلف و متنوع در هــر صفحه برايمان آورد .در
بعضي صفحهها خواسته بود نقاشي كنیم يا شعر
و خاطره بنويسیم .در بعضي ديگر ،جملهسازي يا
تمرين رياضي .چطور بــا كا ِر خانه و دو تا بچه و
رفتوآمد هر روز از تهرانپارس تا شهرري توانسته
بــود حدود 40ـ  50تا دفترچــه را پر كند؟ چند
شــب بيخوابي كشیده بود؟ ســالهاي بعد هم
معلمان كمابیش خوبي داشتم اما خانم افتخاري
براي همیشه بهعنوان اسطورة معلمي براي من
باقي مانده است».
فرحمند در اينباره ميگويد:
در كاس زيستشناسي دوم دبیرستان؛
خانم غفاري با شــور و شــوق روبهروي
كاس ايســتاده و چند گــچ رنگي در
دستانشان است .انگار تخته سیاه ،بوم
نقاشي ايشــان بود .محتواي كتاب را
با جزئیات و رنگي ميكشیدند .شك
ندارم كه اگر زمان تحصیل ما استفاده
از فناوري در كاس رايج بود ،ايشان
به بهترين وجه از اين نعمت استفاده
ميكردند .خانم غفاري جثة كوچك
و ابروهاي پر و مشكي داشتند .اغلب
مانتوي سبز پررنگ و مقنعة مشكي
ميپوشــیدند .آنچنان با شــوق و
شــور دربارة پاســما ،گلبول سفید
و ...صحبت ميكردنــد كه انگار رهبر
اركستر هستند .همان چند جلسة اول
میكروســكوپ به كاس آوردند و اجازه
دادنــد هركس قطرهاي خون انگشــتش
را زير میكروســكوپ ببیند .مــا را به موزة
دانشگاه تهران ميبردند تا هم فضايي بزرگتر
از مدرسه را ببینیم و هم خودمان را در آن محیط
با روپوشهاي سفید تصور كنیم و انگیزة بیشتري
بــراي درس خواندن بگیريم .برايم عجیب اســت
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دلمميخواهد
دراينقسمتاز
خاطراتمبمانم.
آخرتﻜهاي
شفافراكه
لبخندبرلبانم
آوردهاست،پيدا
كردهام.تﻜهايكه
كالستاريﺦدوم
دبيرستانمرادر
آنميبينم.كالسي
كهصحنةتﺌاتربود

كه حتي رنگ مانتوي ايشــان را به ياد دارم اما نام
بسیاري از معلمان ديگرم را بهخاطر نميآورم».
يــا معلم ديگري كه از تئاتــر در آموزش تاريخ
استفاده ميكرد؛ فرحمند دربارة او ميگويد:
دلم ميخواهد در اين قسمت از خاطراتم بمانم.
آخر تكهاي شفاف را كه لبخند بر لبانم آورده است،
پیدا كردهام .تكهاي كه كاس تاريخ دوم دبیرستانم
را در آن ميبینم .كاســي كه صحنة تئاتر بود .هر
دانشآموز نقش يكي از شخصیتهاي تاريخي را بر
عهده ميگرفت و آن دوران را از زبان خودش تعريف
ميكرد .ميتوانستیم با خودمان شنل يا سبیل يا عصا
داشته باشیم كه نقشمان باورپذيرتر باشد .معلم تاريخ
با شور برايمان كف ميزدند و بعضي اوقات خودشان
نیز نقشي را انتخاب ميكردند و صدايشان را متناسب
بــا آن نقش باال و پايین ميبردند .ايشــان خانمي
ريزنقش ،الغر و اهل جنــوب ايران بودند .به درس
دادن سر كاس معتقد نبودند و باورشان اين بود كه
كاس جايي است كه ما از هم ياد ميگیريم و كتاب
براي خانه است؛ زماني كه تنها هستیم .اگر در كاس
تئاتر نداشتیم ،با هم دربارة اين صحبت ميكرديم
كه مث ً
ا اگر جاي ناصرالدين شــاه بوديم ،چگونه با
معیارهاي آن زمان به توسعة كشور كمك ميكرديم.
انگار به پايان دورة مدرسه نزديك ميشوم؛ همینجا
بمانم؟ در همین كاسي كه يادم هست در رديف اول
آن ،صندلي چهارم از سمت چﭗ مينشستم».
بهنظــر ميرســد كه معلمــان ما از گذشــته

تاكنون ،بايد از خصايصي برخوردار ميشــدند كه
امــروزه در علوم تربیتي بــا عنوان صاحیتهاي
حرفهاي معلمان از آنها ياد ميشــود تا بتوانند
خاطرهاي خوش را از روزگار شــاگردي در ذهن
دانشآموزانشان حك كنند .يعني اگر قرار باشد ما
شايستگيهاي معلم حرفهاي را ذكر كنیم ،كدام
صاحیتهــا را در نظر ميگیريــم؟ ميتوان اين
صاحیتها را بهصورت عمومي فارغ از رشتة مورد
تدريس معلمان يا مكان تدريس آنها تعريف كرد
و برشــمرد .آنچه عبدالحســین آذرنگ در كتاب
«اســتادان و نااســتادانم» آورده ،دقیقــاً همان
صاحیتهاي حرفهاي معلمان اســت .او صفاتي
را كه در اســتادان و معلمان رشــتههاي مختلف
ديده ،ذكر كرده اســت .ايــن ويژگيها به معلم
تهراني يا ايراني اختصاص ندارد بلكه به حســب
تجربة زيسته او ـ كه دايرة آن كرمانشاه ،اصفهان،
شــیراز ،كرمان ،لندن ،تهران و واشنگتن را شامل
ميشود ـ ميتوان ويژگيهاي معلمان حرفهاي را
برشمرد .براساس آنچه آذرنگ در وصف استادان و
نااستادان آورده است ،ويژگيهاي حداقلي استاد و
معلم خوب را در سه عرصة دانش ،منش ،و مهارت
ميتوان بیان كرد .اين ويژگيها ،صفاتي عمومي
هستند كه برخورداري از آنها براي هر معلمي در
هر رشــته و عرصة معرفتي الزم است و معلم تراز
جهاني و بومي بايد اين ويژگيها را دارا باشد .اين
خصوصیات در جدول زير نشان داده شده است.

 1تسلط بر درس آرامش ،صبوري و خوشرويي ،تشخیص عاقه و گرايش دانشجويان
 2دانش عمومي و فرهنگ گسترده ،سختگیري و جديت ،توجه به ظرفیت ذهني يادگیرندگان و هماهنگي تدريس با آن
 3روزآمدي در دانش رشتة خود ،نپرداختن به مطالب حاشیهاي
 4آشنايي با شیوههاي تدريس ،عشق و عاقه به معلمي و ارتباط مؤثر با يادگیرندگان
 5عاقه و مهر به يادگیرندگان ،ايجاد ارتباط میان يادگیرندگان
 6احساس مسئولیت در تدريس با نقشه و طرح
 7راستگويي و دوري از تظاهر و رياكاري ،دقت علمي ،تأكید بر روش استنتاج ،و داوريهاي بيطرفانه
 8شورمندي ،استفاده از شیوههاي نو در ارزشیابي.

معلمانمادراينبارهتجربههايفراواندارندودربيانتجاربخودازتوانمنديهاي
بعﻀيازمعلمانشانسخنگفتهاندوليتعداداندﻙصفحاتنشريهمانعآنميشودكه
بتوانيمبيشازاينراويقصههايزندگيوتجربههايزيستةآنانباشيم.
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ﻣﻬﻢﺗرازروشاوست
مقدمه

«روش»برايپژوهشالزماســت،اماكافينيست.منظوراز
«روش»مجموعهگامهايمنظم،مدونومنســجمياستكه
درسنتپژوهشيرشــتههايمختلفموردتﺄييدجامعةعلمي
استومحققانبرســركاراييواثربخشيآناتفاقنظردارند.
روشهــايمعروفينظيرآزمايش،پيمايش،زمينهيابي،شــبه
تجربي،قومنگاري،اقدامپژوهي،نظريةزمينهاي،تحليلگفتمان،
وپديدارشناســيدركتابهايروشتحقيقباجزئياتتبيين
شــدهاند.امامنكهخودكتابيدراينزمينهنوشتهاموحدود
دهسالاستايندرسراتدريسميكنم،ميدانمهيﭻكسبه
صرفخواندنچنينآثاريمحققنميشود.البتهآنچهدراينآثار
آمدهمفيداست،امابرايپژوهشگرشدنبهمقدماتوملزومات
ديگرينيازداريمكهردپايروشنيازآنهادركتابهايروش
تحقيقيافتنميشــود؛نﻜتههاينانوشتهكهازجنسبينش،
نگرشودريافتشهوديهستند.بنابراين،اگرپژوهشگربخواهد
پاسخيمستندومستدلبرايپرسشهايخودبيابدوراهﻜاري
معقولبرايحلمسﺌلةموردبررسياشارائهكند،ناگزيراست
روشيمتناسبباموﺿوعبرگزيندوبهآنپايبندباشد.عالوهبر
آنبايدازبينشونگرشيپژوهشينيزبرخوردارباشدكهبتواند
محصولياثربخشوكارآمدعرﺿهكند.
درســتمﺜلاينﻜهاگرمنكتاب«مستطابآشپزي:ازسير
تاپياز»بهقلماســتادنجفدريابندريراـكهيﻜيازبهترين
دستنامههاودستورنامههايآشــپزيدرزبانفارسياستـ
بخوانموبهترينمواداوليهوابزارراهمدراختيارداشتهباشم،
تﻀمينيوجودنداردكهحتم ًاآشپزخوبيباشموبتوانمغذايي
لذيذودلپذيربپزم.برايآنﻜهآشپزيماهرباشم،بهچيزيبيش
ازابزارومنابعآشپزينيازدارم:بايدعاشقآشپزيباشم؛بايد
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بینﺶپژوهﺸگر

يزدانمنصوريان
دانشیار دانشگاه خوارزمي

حواسچشــاييوبوياييامراپرورشدهمتامزهها،عطرهاو
طعمهاراباتماموجودحسكنم.بهبيانيسادهتر،بايد«بينش
آشپزي»داشتهباشموآنراهنرمندانه،مشتاقانهوماهرانهانجام
دهم.
دركارپژوهشهمداســتانهميناست.محققبايدمسﺌلة
تحقيقراباتمــاموجودبفهمدواهميتشرابشناســد.بايد
مشتاقانهبخواهدمســﺌلهراحلكندودراينمسير،ازاصالت
فﻜروخالقيتذهنيخــودبهرهگيرد.بنابراين،دركنار«روش
پژوهش»به«بينشپژوهشــگر»نيزنيازداريمتاتحقيقراهبه
جاييببرد،گرهيرابگشايدودانشينوينوكاربرديبيافريند.
جزاينباشد،باانبوهيمقالهمواجهخواهيمشدكهفقطشﻜل
ﻇاهريموجهيدارندودرعملفاقدكاراييهستند.مندراين
يادداشتبهششنوعبينشبنياديناشارهميكنمكهمعتقدمهر
محققبرايموفقيتدركارتحقيقاتيخودبهآنهانيازمنداست.

بينشتاريخي

هیچ علمي بينیاز از تاريخ نیســت .سطح آگاهي ما از
هر علم مبتني بر میزان اطاعات تاريخي شكل ميگیرد.
كســاني كه در رشــتهاي تحصیل ميكنند و شناختي از
گذشــته و تاريخ آن ندارند ،به درك عمیق و دقیقي از آن علم
دست نخواهند يافت .بینش علمي ما بر بنیاد بینش تاريخيمان
استوار اســت .امروز و فرداي هر حوزهاي از دانش بشري ريشه
در گذشته دارد .گذشتهاي كه پشــتوانة آينده است؛ همچون
ريشــهاي كه درخت را تغذيه ميكند و اســتوار در خاك نگه
ميدارد .درخت بدون ريشه ميخشكد و پژوهش بدون پیشینه،
پشتوانهاي ندارد .اين شامل همة حوزههاي دانش بشري است
و نميتوان برايش استثنايي يافت؛ مث ً
ا چگونه ميتوان پزشك
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حاذقي بود و تاريخ پزشــكي را ناديده گرفت و از آن بياطالع
بود؟ اگر پزشكان با تاريخ پزشكي بيگانه باشند ،چگونه ميتوانند
سرشت و ماهيت حرفة پزشــكي را درك كنند و به آن وفادار
بمانند؟ چگونه كســي ميتواند ادعا كند كه فيزيكدان است و
از تاريخ فيزيك چيــزي نداند .چگونه ميتوان در علوم تربيتي
تحقيق كرد و تحوالت اين حوزه را در طول تاريخ ناديده گرفت؟
بنابراين ،بديهي است كه هويت هر علم در پرتو تاريخ آن شكل
ميگيرد و بر همين اســاس پژوهش در هر رشته نيازمند نگاه
تاريخي است .در فقدان نگاه تاريخي تمام تحليلها و تفسيرهاي
ما سست و سطحي خواهد بود.

بينش فلسفي

وقتي سخن از فلســفه به ميان ميآيد ،بسياري از
ما تصور ميكنيم كار فيلســوفان طرح مسائل پيچيده
و دشوار است كه معمو الً با واژگان ناآشنا و مغلق مطرح
ميشود كه به كار و زندگي ما ربط چنداني ندارد اما اگر فلسفه
را راهي براي پاسخ به نياز فطري بشر براي «پرسشگري» بدانيم،
آنگاه خواهيم ديد كه فلسفه در تار و پود زندگي ما تنيده است.
همة ما به نحوي ،از كودكي تا كهنســالي ،با فلســفه همنشين
هستيم  .ما گريزي از فلســفه نداريم و حتي اگر بخواهيم ادعا
كنيم كه از فلسفه بينيازيم ،براي اثبات چنين ادعايي همچنان
به فلســفه نياز خواهم داشــت .بنابراين ،اگر در اينجا به بينش
فلسفي اشاره ميكنم ،منظورم آراي فيلسوفان و مكاتب فلسفي
نيســت .بلكه ذهن و زبان فلســفي است .ذهني كه به چيستي
پديدهها و چگونگي رخدادها ميانديشد و به سادگي از كنار همه
چيز نميگذرد و زباني كه با درنگ و تأمل همراه اســت .كسي
كــه كلمات را با احتياط به كار ميگيــرد و در هر يك معنايي
دقيق و روشــن ميجويد و ميكوشــد در گفتار و عمل گرفتار
مغالطه نشود .بنابراين ،محققي كه بينش فلسفي دارد ،پيش از
آنكه در صدد اندازهگيري و يافتن همبســتگي ميان متغيرهاي
تحقيق خود باشد ،ميكوشد به چيستي و ماهيت اين متغيرها
ال چرا من در چنين زمينهاي
فكر كند .او بايد از خود بپرسد :اص ً
تحقيق ميكنم؟ به راســتي ضــرورت و اهميت اين تحقيق در
چيست؟ چه كساني از نتايج تحقيقم بهره خواهند برد؟ چرا بايد
اين متغيرها را انتخاب كنم؟ چگونه ميتوانم طرحي متفاوت با
آنچه در گذشته انجام دادهام داشته باشم؟ سهم من در گفتمان
رايج اين موضوع كجاست؟ همة اين پرسشها ماهيتي فلسفي
دارند و محققي كه ذهنش دچار بديهيپنداري نشــده است ،به
خود اجازه ميدهد كه چنين پرسشهايي را مطرح كند.

بينش اخالقي

پژوهش در هر رشــتهاي زماني ارزشــمند است
كــه در چارچوب اخالق به معناي عام آن و «اخالق
پژوهش» به معناي خاصش انجام شــود .پژوهشــي
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كه به رهاي از اخالق نداشــته باشد ،حتي اگر به درخشانترين
ش و بيبنياد اســت؛ زيرا جوهر پژوهش
نتيجهها برســد بيارز 
ً
در پرتو پاسداشــت اخالق معنا مييابد .اساسا پژوهش در هر
رشــتهاي ابزاري در دســت محقق اســت براي آنكه گرهي از
مشكالت بشر بگشايد ،از درد و رنج او بكاهد ،راهي به رهايي از
اسارتهاي پيدا و پنهان بجويد و در نهايت ،به سهم خود جهان
را به جايي بهتر براي زيســتن تبديل كند .رســيدن به چنين
هدفي فقط در ساية اخالق ميسر است .بنابراين ،هيچ توجيهي
براي زير پا گذاشــتن اصول اخالقــي در پژوهش وجود ندارد.
محققي كه مباني اخالق پژوهش را نشناســد ،به اصولي نظير
صداقت ،انصاف ،امانتداري ،بيطرفي ،رعايت حريم خصوصي
جامعة مورد مطالعه و ســاير حقوق ذينفعــان تحقيق وفادار
نباشد ،نميتواند خود را در خدمت آرماني متعالي بداند.

بينش فرهنگي و جامعهشناختي

چگونه ميتوان در جامعــهاي و دربارة ،موضوعي
مشخص تحقيق كرد و وجوه فرهنگي و جامعهشناختي
آن موضــوع را ناديده گرفت؟ آيا ميتوان پيشــرفت
تحصيلــي دانشآموزان را بدون توجه به مســائل فرهنگي روز
ســنجيد؟ آيا ميتوان مناســبات اجتماعي را فارغ از فرهنگ
تحليل كرد؟ فرهنگي كه متشــكل از مجموعة آداب ،رســوم،
باورها و شيوههاي زيستن در هر جامعه است و به فرايند زندگي
اهالي آن جامعه هويت و معنا ميبخشد .فرهنگ همچون هوايي
اســت كه تنفس ميكنيم .هميشه با ماست؛ بيآنكه حضورش
را احساس كنيم .ما در پرتو فرهنگ است كه دركي از «خود»،
«ديگري» و «هســتي» داريم .تمام مفاهيم بنيادين زندگي در
چارچوب فرهنگ و در ساية آن تعريف ميشوند اما فرهنگ هر
جامعــه از فرط هويدايي ،براي اهالي آن نهان اســت .بنابراين،
براي شناخت فرهنگ بايد از بيرون و از چشم «ديگري» به آن
نگريست .در چنين شرايطي ،محقق بايد خود را در موقعيت آن
«ديگري» قرار دهد كه فرهنگ را بهتر بشناسد.

بينش ارتباط انساني

پژوهش در ذات و سرشــت خود ماهيتي ارتباطي
دارد .بنابراين ،پژوهشگر نميتواند منزوي و جدا از
جامعه باشد .برخورداري از مهارتهاي ارتباط انساني
يكي از شرايط محقق شدن است؛ زيرا محققان همة رشتهها در
مراحل مختلف تحقيق به مهارتهاي ارتباطي نياز دارند .مث ً
ال
محقق براي انجام دادن مصاحبه بــا جامعة مورد مطالعه بايد
بتوانــد با گروه هدف گفتوگو كنــد؛ گفتوگويي همدالنه كه
به نتايجي پربار منجر شود .استناد به آثار ديگران نيز ار جنس
«ارتباطات علمي» است .پژوهشگر بايد اصول استناد را بشناسد
و از اهميــت آن در كارش آگاه باشــد .او بايد خود را عضوي از
شــبكهاي بزرگتر از همــكاران در مناطق مختلف جهان و در

بنیش
ارتباط
انساني

بینش
تاريخي

بينش
پژوهشگر
بینش
فلسفي

بینش
زباني و
نگارش

بینش
فرهنگي و
جامعهشناختي

بینش
اخاقي

دورههاي تاريخي ببیند و بازتاب ارتباط با انديشــههاي آنان را
در كارش منعكس ســازد .پژوهشــگري كه ميتواند با ديگران
گفتوگو كند ،در مجامع علمي شركت ميكند ،به آثار مرتبط
به كارش استناد ميكند و يافتههايش را در اختیار ديگران قرار
ميدهد ،موفق است .نوشتن هم از جنس مهارتهاي ارتباطي
اســت .بنابراين ،نگارش گــزارش نهايي هــر تحقیق نیازمند
مهارتهاي نوشتاري اســت كه خود زيرمجموعة مهارتهاي
ارتباطي به حساب ميآيد.

بينشزبانيونگارشي

زبان ظرف انديشه است .هر چه اين ظرف بزرگتر
و شــفافتر باشد ،توان محقق براي تفكر و استدالل
بیشتر است .برخي تصور ميكنند زيبايي و پاكیزگي
زبان فقط به ادبیات مربوط است و ساير رشتهها از آن بي نیازند.
در حاليكه ما همه به زبان روشن و شفاف محتاجیم؛ زيرا زبان
قلمرو اصلي تفكر و انديشه ماست .ما به كمك زبان و در درون
زبان فكر ميكنیــم ،ميخوانیم و مينويســیم .اگر زبان نبود
گفتوگوي من و شــما در بطن اين متن چگونه میسر بود؟ آيا
اص ً
ا گفتوگويي شكل ميگرفت و ارتباطي ممكن بود؟ كیفیت
اين ارتباط نیز به توانايي زباني نويسنده بستگي دارد .در نتیجه،
كساني كه دايرة واژگاني گســتردهتر و توانايي نگارش بهتري
دارند ،از قدرت تحلیل و تفسیر بیشتري برخوردارند و مخاطبان
بیشتري هم خواهند داشت .به همین دلیل ،محقق بايد همواره
در فكر بهبود مهارتهاي زباني خود باشــد .بايد رمان بخواند،
شــاعران بزرگ سرزمینش را بشناسد ،اشــعار آنان را بخواند و
بفهمد و خــود را از دنیاي ادبیات بينیاز نداند .همنشــیني با
ادبیات باعث ميشــود كه قدرت توصیف و تفســیر در ما رشد
كند ،كه از مهارتهاي مورد نیاز محققان است.

فرجامسخن

پژوهش فرايندي مكانیكي نیســت .از جنس خلق و آفرينش
اســت .بنابراين ،به انرژي عاطفي محقق و درگیري ذهني او با

موضوع مورد بررســي نیاز دارد .محققــي كه با موضوع كارش
احساس يگانگي نكند و با آن بیگانه باشد ،بعید است بتواند اثري
كارآمد و ماندگار تولید كند .چنین محققي در بهترين شرايط
گزارشــي منتشر ميكند كه فقط ظاهري موجه دارد و سخني
تــازه به ارمغان نخواهد آورد .پژوهش نیازمند درگیري ذهني و
عاطفي محقق با موضوع تحقیق است؛ محققي كه قلبش براي
حل كردن مســئلهاي كه پیش روي اوســت ،بتپد و مشتاقانه
بخواهد راهي بــراي حل آن بیابد .محققــي كه ذهنش دچار
بديهيپنداري نشده اســت و ميتواند پرسشهاي اصیل طرح
كند .پرسشهايي كه نقطة عزيمت انديشه او به سوي افقهاي
نو باشد .اساســاً بايد ابتدا شرايط و ملزوماتي
فراهم باشــد كه بتوان امیــدوار بود از دل آن پژوهشنيازمند
تحقیقي اصیــل پديد ميآيد .بخش عمدهاي درگيريذهنيو
از اين شــرايط وابسته به مهارتهاي محقق و عاطفيمحققبا
بینش و نگرش اوســت .بنابراين ،دركنار ابزار موﺿوعتحقيق
و منابع تحقیقي مورد نیاز در هر رشــته ،در است؛محققيكه
نهايت ســهم پژوهشگر بسیار جدي و اساسي قلبشبرايحل
است .اوســت كه ميتواند به نحو شايستهاي كردنمسﺌلهاي
اين ابزار را به كار گیرد و طرحي نو دراندازد.
كهپيشروي
محققي كه نسبت به موضوع تحقیق نگرشي
اوست،بتپدو
تاريخي دارد.
شــجاعانه پرسشهاي فلســفي ميپرسد .مشتاقانهبخواهد
فروتنانه اخــاق پژوهش را پــاس ميدارد .راهيبرايحل
همدالنــه به وجوه فرهنگــي موضوع تحقیق آنبيابد
توجه دارد.
مشتاقانه در جستوجوي ارتباطات انساني سالم و سازنده است.
عاشقانه ميخواند و اديبانه مينويسد.
پژوهشــگري كه بتواند مجموعهاي از اين بینشها را در خود
بپروراند ،در مسیري قرار گرفته است كه خواهد توانست به سهم
خويش جهان را به جايي بهتر براي زيستن تبديل كند .ايدون باد!
پينوشت
 .1منصوريان ،يزدان .)1393( .روش تحقیق در علم اطاعات و دانششناسي.
تهران :انتشارات سمت.
منابع
 .1منصوريان ،يزدان .)1394( .نیاز به بلوغ روششناختي در مطالعات كیفي.
فصلنامه نقد كتاب اطاعرساني و ارتباطات .سال دوم ،ش ،5 .ص 307 .ـ
.299
 .2منصوريان ،يزدان .)1393( .سهم پژوهشگر در فرايند پژوهش ،سخن هفتة
لیزنا ،شماره  4 .175فروردين .1393
 .3منصوريان ،يزدان .)1392( .روشگرايي و روشگريزي :ترديدي بيپايان در
قلمرو معرفتشناسي ،كتاب ماه كلیات ،ش ،187 .ص  2ـ .5
 .4منصوريان ،يزدان .)1391( .آيا پژوهش فرايندي مكانیكي است؟ پايگاه
تحلیلي خبري لیزنا ،سخن هفته  5 ،84تیر .1391
 .5منصوريان ،يزدان .(1390( .سهم توصیف و مقايسه در فرايند پژوهش،
پايگاه تحلیلي خبري لیزنا .سخن هفته  26 .62دي .1390
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ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ
ﺷﺒﻜﻪ
ﺩﺭ
ﺴﺨﺔ ﭘﻨﺠﺎﺏ
ﻧ
روياصدر
تصويرگر :سامسلماسی

ُ
خرمآنروزکزينمنزلويرانبروم
راحتجانطلبموزپیجانانبروم

منزل :خانه ،صفحة اصلی سايت
منزلويران :کنايه ازسايت بیسروسامان مدرسة آقازادة شاعر.
جانان :کانال ســرگرمی و جوک ،در نســخة پنجاب جديــد از آن با
عنوان«باجناقهای باحال نوادگان ذکور خاندان» نیز ياد شده است.
معنایتحتاللفظی :خســته شــدم از بس اين ســايت دربوداغون
مدرسة آقازاده را زيرورو کردم .نمیکنند دستی به
سرورويش بکشند و به قول بچهها گفتنی،
آپديتــش کنند و بعــدش از ما انتظار
داشته باشند دمبهساعت به آن سر بزنیم.
خوش بهحال دقايقی کــه دور درس و
مدرســة آقازاده را خط کشیده فیلمهای
جکیجــان و ديگر نــامآوران عرصة هنر
سینما را راحت و بدون صرف هیچ هزينهای
دانلود کنم و يا دنبال حريم امن فردی خودم از
قبیل کانالهای تلگرام و اينستاگرام بروم.
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گرچهدانمکهبهجايینبردراهغريب

منبهبویخوشآنزلفپريشانبروم

غريب :نسلی که به چموخم فضای مجازی آشنا نیست ،نسلی که آشنايیاش با فضای مجازی محدود
به اســتفاده از تلگرام و اينستاگرام برای فرستادن تصوير آشرشته و جمات قصار کورشکبیر و سیمین
بهبهانی میشود .در برخی از نسخههای جديدالکشف ،بهجای اين واژه ،لغت «غريق» ذکر شده که منظور
از آن ،کسی است که در فضای مجازی غرق است؛ چندانکه از رفتن به خانة عمهاش هم اجتناب میورزد.
زلفپريشان:شبکههای پیچیده و گستردة اجتماعی
بویخوش:همون بوی خوش
شــاعر در اينجا بهطور تلويحی بهفاصلة نســلها در اســتفاده از فضای مجازی
معنایتحتاللفظی:شــاعر
اشــاره میکند و میگويد که میدانم در اين دنیای بزرگ مجازی چون غريبی مظلوم و دردمند ،سفیل
و سرگردان میشوم و اصرار من به فرزندم برای يادگیری چموخم رايانه و اينترنت هم بهجايی نمیرسد
و تازه او يک چیزی هم طلبکار میشــود و میگويد بابا ،کار دارم ،درس و مشــق دارم ،چقدر ســؤال
میکنی ،ولی باز خدا پدر مديران شــركتهاي ســازندة تلفن همراه را بیامرزد که امکان استفاده از
نسیم عطرآگین شبکههای پیچیدة اجتماعی را فراهم ساخت و مرا از غربت و سرگردانی نجات داد.

چونصبابادلبيماروتنبیطاقت
بههواداریآنسروخرامانبروم

صبا :نام خاص ،احتماالً نام همکاسی آقازاده بوده است.
هواداری:داشتن هوايی که بشود در آن به سايتهای موردنظر دستیابی
پیدا کرد؛ کنايه از دستیابی به وای فای.
سروخرامان :سروی که ساکن نیست و بر خاف ديگر درختها قابلیت
حرکت به اينطرف و آنطرف را آنهم خرامانخرامان دارد .کنايه از اينترنت
پرســرعت که برعکس نامش ،الکپشتی حرکت میکند و از پهنا و درازای
باند برخوردار است.
معنایتحتاللفظی :شاعر در اينجا از ترفند مونولوگ استفاده میکند
و با خودش میگويد در زندگی زخمهايی است که هنگام قطع اينترنت عود
کرده و دل و ســاير جهاز هاضمه را ناســورمیکند و طاقت را از تن و جان
میگیرد؛ عارضهای که گويا صبا نیز به آن دچار شــده اســت .شاعر سپس
در ادامة مباحث مندرج در بیتهای پیشــین مبنی بر لزوم حضور اولیا در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،بر مواضع برخی مقامات تأکید میکند
که اســتفاده از شبکة منحوس خارجی تلگرام را جهت ارتباط دانشآموزان
و مدارس و انجمن اولیاومربیان نادرســت دانســتهاند و توصیه کردهاند که
نامبردگان ،نهادهای پیامرسان داخلی راجايگزين آن نمايند ،در همین رابطه
در جســتوجوی هوايی اســت که در آن بتوان از سرو خرامان شبکههای
اجتماعــی داخلی در جهت (به قول مســئول مربوطه گفتنی) به حفﻆ و
صیانت از حريم خانوادة صبا و ديگر دانشآموزان و ارتقای توان اجتماعی و
فرهنگی تا آسمان هفتم دست يافت .اگرچه ممکن است چنین کانالهايی
اصوالً وجود خارجی نداشــته باشد ،مهم اين است که حرف زدن از آن حاال
جای دوری نمیرود که ،حداقل به درد زهر چشم گرفتن و درج در جرايد و
اشعار گذشتگان ،از قبیل حضرت حافﻆ شیرازی ،میخورد.
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به عبارت دیگر

گزارش یک روایت پژوهی
محمد عطاران

اشاره

جومپا الهیری ،نویسندة آمریکایی هندی تبار،
از معروفترین رماننویســان آمریکایی است که
رمانهايش بیشتر ترجمان رفت و برگشت ذهنی
مهاجران هندی میان فرهنگ پیشــین و فرهنگ
جدید آنهاســت .داســتانهای او پر کشش و
خواندنی هستند و او به خاطر این داستانها جوایز
مختلفی دریافت کردهاســت .کتــاب او «مترجم
دردها» 2که در سال  1999منتشر شد ،در سال 2000
برندة جایزة پولیتزر شد .کتاب نخست او «همنام»،
به فیلم تبدیل شــد .کتابهای دیگر او «گودی»  
و «خــاک غریب»  نیز با اســتقبال زیادی مواجه
شدهاند .5جومپا الهیری در سال  2015جایزة ملی
ادبیات را دریافت کرد .او اکنون استاد نگارش خالق
در دانشگاه پرینستون است .آخرین کتاب او که با
سایر آثارش متفاوت است و در فارسي با عنوان «به
دیگر سخن» 6برگردان شده ،در سال  2016انتشار
يافت .اصل این کتاب را ،الهیری  ،به زبان ایتالیایی
نوشته و آن گلدشــتاین  7آن را به زبان انگلیسی
ترجمه کرده اســت .کتاب در ســال  2016توسط
انتشارات پنگوئن منتشر شده است .در یک طرف
کتاب نســخة ایتالیایی و در سوی دیگر آن نسخة
انگلیسی منتشر شده است .این کتاب را میتوان
نوعی روایتپژوهی دانســت که طي آن نويسنده
روایت تجربههای خود را تحلیل میکند.

جومپا الهیری در باره کتاب «به دیگر ســخن»
میگوید که این کتاب با آثار قبلیاش تفاوت دارد.
«در این کتــاب من برای اولین بار قهرمان اثرم
هســتم .کتاب هیچ اشارهای به دیگران ندارد .من
در مقام اولشــخص در کتاب ظاهرشــدهام و به
صراحت از خودم ســخن میگویم ... .من بیش از
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یک سال برای نگارش آخرین رمانم رمان گودی،
وقت گذاشتم.
من در تجربههای قهرمانان این داستان مشارکت
نداشتم .آنچه برای آنها اتفاق میافتاد هرگز برای
من رخ نداده بــود .من تمام مکانهای این کتاب
را میشــناختم و پیرنگ کتاب براساس داستانی
واقعی نوشــته شده بود اما من هیچ تأثیری از آن
نپذیرفته بودم .واقعیت ،بذرها را میپاشد و بقیه را
من تخیل میکنم» (ص .)215
کتاب «به دیگر سخن» شــرح جومپا الهیری
از یادگیری زبان ایتالیایی و رنج و زحمتی اســت
که براي آن متحمل شــده و حــاالت روحیاي
که دچارشــان شده اســت .او خود در بارة کتاب
میگوید:
«این کتاب با کتابهای دیگرم ،فرق میکند و
در تجربة زیستة من ریشه دارد .بهجز دو داستان
کوتاه و مختصر ،بقیة اثر تخيلي نيســت .من آن
را نوعی «خود نوشت نامة زبان شناسانه میدانم.
نوعی خود نگاره ... . 8سرگذشت تالش برای اینکه
زبانــی را از آن خود بکنید و مالک آن بشــوید،
شباهت فراوانی به فرایندی خالق دارد؛ فرایندی
راز آلود و غیر منطقی» (ص .)213
الهیری مقدمة شکلگيري کتاب را به شرح زیر
بیان میکند:
«بهدیگر ســخن کتابی متفاوت اســت .تقریباً
همهچیز آن را تجربه کردهام .قب ً
ال گفتم که شروع
آن از نگارش دفتر خاطراتم بود؛ متنی شخصی».
(ص .)219
کتاب موقعی شکل گرفت که الهیری با انگیزة
یادگیری زبان ایتالیایی به رم رفت و مدت دوسال
در آنجا اقامت کرد .او با زبــان ایتالیایی در دورة
دکتری آشنا شده بود و مدت زمان مدیدی با آن

ســرو کله میزد و دور و بر آن میپلکید .او دربارة
سابقة آشنايی با ايتالیايی میگويد:
«در دانشگاه تصمیم گرفتم رسالة دکتری خود
را درباره تأثیر معماری ايتالیا بر نمايشنامه نويسان
قرن هفدهم بنويسم .در تعجب بودم که چرا بعضي
از نمايشنامهنويســان تراژدیهای خود را به زبان
انگلیسی ولی در مکانهای ايتالیايی نوشتهاند .اين
ايده ،جدايی ديگر بین زبان و محیط را میرساند.
اين دلیلی ديگری بود که من زبان ايتالیايی را ياد
بگیرم» (ص .)21
الهیري معتقد است که «يادگیری زبان بیگانه،
بهترين راه ممکن برای ســازگاری بــا مردم در
کشــوری بیگانه است .بدون زبان شما نمیتوانید
احساس حضور مشروع و محترمانه بکنید .صدا و
قدرت نداريد»(ص .)141
خود او اين احســاس ناتوانی را از همان هنگام
ورود به مهد کودک احســاس کرده اســت .پدر
و مــادر او اهل کلکته هند بودند کــه به آمريکا
مهاجرت کرده بودند .الهیــری میگويد« :آنها
ســعی بر حفﻆ فرهنگ خود داشــتند و اصراری
بر آموختن زبان انگلیســی توسط من نداشتند.
مــن بايد در خانه به زبــان بنگالی با پدر و مادرم
صحبــت میکردم و در مدرســه و با دوســتان،
معلمان ،همسايهها ،فروشندهها و ديگران ،به زبان
انگلیسی» .از همان آغاز اين تضاد و تناقﺾ ،تجربة
دردناکی را برای او رقم زد.
«نخستین زبان من بنگالی بود .والدينم آن را به
من آموختند .تنها زبانی که با آن صحبت میکردم
تا چهار سال بنگالی بود و خیلی برايم راحت بود؛
گرچه من در کشوری متولد شده و در كشورهايي
بزرگ شده بودم که زبان انگلیسی ،زبان آنها بود.
اولین مواجهة من با انگلیسی سخت و ناخوشايند
بود .آنهم موقعي که به مهدکودک فرستاده شدم،
بهگونهای که مرا دچار آســیب روحی کرد .برايم
سخت بود که به معلمان اعتماد کنم و دوست پیدا
کنم؛ چون مجبور بودم به زبانی ديگر صحبت کنم
که زبان من نبود و به سختی با آن آشنا بودم و به
نظرم بیگانه میآمد .فقط دوست داشتم به خانه
بروم؛ به مأوای زبانی که میشــناختم و دوستش
داشتم» (ص .)149
«چند سال بعد بنگالی به کنار رفت .موقعی که
من خواندن را شــروع کردم .شــش يا هفتساله
بودم .از آن هنگام ،ديگر به زبان مادریام تســلط
کمتری داشتم؛ زبانی که مرا پرورده بود .به عبارت

ديگر آن زبان مرد .انگلیســی
سررســید و نقش نامادری را
ايفا کرد.
آن بخش از من که انگلیسی
حــرف مــیزد ،به مدرســه
میرفت میخواند و مینوشت،
فرد ديگری بود .من هويتم را
با هیچيک از دو زبان بنگالی
و انگلیس مشــخص نکردم.
يکی همیشــه پشت ديگری
پنهان میشــد ،اما نه بهطور
کامل؛ درست مانند ماه کامل
که تقريباً همةشــب را پشــت تودة ابرها پنهان
میشود و ناگهان ،بهصورت خیرهکنندهای ،پديدار
میگردد ... .من میدانستم که بايد هر دو زبان را
خیلی خوب صحبت کنم ،زبان بنگالی را به خاطر
دلخوشی والدينم و زبان انگلیسی را به خاطر بقا
در آمريکا .. .آن دو زبان باهم همراه نمیشدند .اين
دو رقبای ناسازگاری بودند که هیچيک ديگری را
تحمل نمیکرد .آن دو زبان بهجز «من» هیچوجه
مشــترکی نداشتند .من هم احســاس میکردم
تناقضی در درون من است.
خانــوادة من انگلیســی را فرهنــگ بیگانهای
میدانستند که نمیخواســتند تسلیم آن شوند.
بنگالــی بخش ديگر وجود من بــه والدينم تعلق
داشــت نه آمريکا .معلمان و دوستانم ،کنجکاوی
نمیکردنــد تا ببینند زبان بنگالــی که من با آن
صحبت میکــردم ،چه زبانی اســت .اص ً
ا به آن
اهمیتی نمیدادند تا دربارة آن صحبت کنند.
هرچه بیشــتر به انگلیســی میخواندم و ياد
میگرفتــم ،بهعنــوان يک دختر بیشــتر با زبان
انگلیسی همذاتپنداری میکردم .سعی میکردم
مانند دوستانم باشند؛ دوستانی که به زبان ديگری
سخن نمیگفتند ... .من از سخن گفتن به بنگالی
شرمســار بودم و درعینحال ،از شرمگینی خود
نیز شرمسار .سخن گفتن به انگلیسی يعنی جدا
شــدن از پدر و مادرم .ســخن گفتن به انگلیسی
به معنای آن بود کــه در فضايی که بودم خود را
منزوی ببینم؛ جايی کــه ديگر  ،حمايت والدينم
را نداشــتم...من نتیجة انگلیسی صحبت نکردن
يا صحبت کــردن با لهجة خارجی را کام ً
ا ديدم.
من ديواری را که پدر و مادرم هرروز با آن مواجه
میشدند ديدم .ناامنی مداومی که آنها داشتند.
بعضــي اوقات من مجبور بــودم معنای بعضي از

اينکتابدر
تجربةزيستةمن
ريشهدارد.من
آنرانوعی«خود
نوشتنامةزبان
شناسانهمیدانم.
نوعیخودنگاره
سرگذشتتالش
برایاينکه
زبانیراازآن
خودبکنيدو
مالکآنبشويد،
شباهتفراوانی
بهفرايندیخالق
دارد؛فرايندیراز
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آشنایی با زبان
جدید مستلزم
غرق کردن
خودتان است.
شما باید ساحل را
ترک کنید؛ بدون
کمربند نجات،
بدون وابستگی
به زمین سفت و
محکم

28

اصطالحات را برای آنها توضیح دهم .مثلاینکه
من پدر و مادر آنهــا بودم .گاه من بهجای آنها
صحبت میکردم .در مغازهها ،فروشــندهها مایل
بودند من را مورد خطاب قرار دهند؛ فقط به خاطر
اینکه انگلیسی من فاقد لهجه بود»(ص .)151
الهیری معتقد اســت « :وقتی در ســرزمینی
هســتید که زبان مادری شــما بیگانه انگاشــته
میشود ،احســاس بیگانگی مداوم میکنید .شما
با زبانی رازگونه و ناآشــنا ســخن میگویید که با
محیط شــما تطابق ندارد؛ غیبتی که بین شما و
محیط فاصله ایجاد میکند»(ص .)19
الهیری که پیــش از آن با معلم ایتالیایی خود
هفتهای یک ساعت زبان ایتالیایی تمرین میکرد،
تصمیمی اساســي میگیرد؛ او بــه رم میرود و
دوسال با خانواده در آنجا میماند تا زبان ایتالیایی
را همچــون مردم ایتالیا بیامــوزد؛ طوري كه اين
زبان برايش زبانی خودی شــود .البته او شش ماه
قبل از عزیمت به رم ،جز متنهای ایتالیایی هیچ
متنی نمیخواند ولی هنوز فکر میکرد كه با این
زبان غریبه اســت و گویی بیست سال است فقط
دور و بــر آن میچرخد و چیزی یاد نمیگیرد .به
نظر او برای آشــنایی با زبان ایتالیایی و هر زبان
دیگــری باید در آن غرق شــد .الهيري در وصف
حال خود در اين زمــان ميگويد« :میخواهم از
دریاچة کوچکی عبور کنم .دریاچه کوچک است
ولی از ساحل خیلی دور بهنظر میآید و شنا كردن
در آن فراتر از توش و توان من اســت .میدانم که
میانة دریاچه بســیار عمیق است؛ حتی اگر شنا
بدانم ،میترســم که در آب بدون هیچ پشتیبانی
تنها بمانم.
دریاچه در منطقهای دورافتاده قرار دارد و برای
رسیدن به آن باید از جنگل ساکتی عبور کرد .در
ســوی دیگر دریاچه ،کلبهای است؛ تنها اقامتگاه
مسکونی آنجا .وقتی کمی از ساحل دور میشوی،
دیگر عمق دریاچه را نمیبینی .صبح هنگام مردم
را میبینم که به دریاچه میآیند؛ مانند خود من،
ولی به خالف من با اعتمادبهنفس ،شــناکنان از
دریاچــه میگذرند .به آنطرف درياچه میروند؛
جلوی کلبه کمی میمانند و ســپس برمیگردند.
من به آنها حســادت میکنم .یک ماه تمام دور
دریاچه شــنا کردم ولی جرئت نکردم خیلی دور
بــروم .یک روز صبــح نزدیک آخر تابســتان دو
نفــر از دوســتانم را جلوی دریاچــه دیدم .آنها
میخواستند از دریاچه عبور کنند و کلبة آنطرف
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رودخانه را ببینند .من هم تصمیم گرفتم با آنها
بروم .میدانســتم که آنها با من در آب هستند؛
درعینحال میدانســتم من تنها هســتم .بعد از
مدتی دستوپا زدن ،در میانة راه بودم .تا قسمت
عمیقتر آب ادامــه دادم .بعد از یکصد حرکت،
میتوانستم ته آب را ببینم .حاال آنسوی دریاچه
دور از من قرارگرفته بود.
حالت من در فراگیری زبــان ایتالیایی همانند
همین وضعیت بود .بیست سال بود که دوروبر آن
شنا میکردم .همیشه دوروبر آن شنا میکردم .تا
باالخره تصمیم گرفتم به آنطرف بروم.
بیست سال تمام من زبان ایتالیایی را میخواندم
مثلاینکه در کنار دریاچه شنا میکردم .همیشه
نزدیک به زبان اصلی خود ،انگلیسی ،بودم .همیشه
ساحل را در آغوش میکشیدم .برای تمرین خوب
بود؛ برای ماهیچهها ،برای مغز ،ولی هیجانانگیز
نبود .اگر شــما زبان خارجی را به همین صورت
مطالعه کنید هیچوقت در آن غرق نخواهید شد.
زبان دیگری است که شــما را حمایت کند و جا
دهد ولی شما نمیتوانید بدون امکان غرق شدن و
غوطهور شدن در آب شناور بشوید .آشنایی با زبان
جدید مستلزم غرق کردن خودتان است .شما باید
ســاحل را ترک کنید؛ بدون کمربند نجات ،بدون
وابستگی به زمین سفت و محکم (ص ».)10
بنابراين ،او به ایتالیا میرود .رفتنی که پیش از
عزیمت ،شوق زیادی در او ایجاد کرده است؛ لذت
کشــف دنیایی جدید و راز آلود .لذتی که پیش از
رفتن ،حس میشود.
«هر وقت بتوانــم ،در هنگام مطالعه ،در راه ،در
رختخواب پیش از خواب ،غرق در زبان ایتالیایی
میشوم .به سرزمین کشــف نشدهای میروم که
تیرهوتار است؛ تبعیدی خودخواسته .گرچه هنوز
در آمریکا هســتم ،خود را از قبل در جای دیگری
حس میکنم .حین خواندن ،خود را مانند مهمانی
میبینم که خوشحال است و سرگردان .باخواندن،
هیچوقت خــود را در خانه حس نمیکنم ...وقتی
عاشقید میخواهید همیشه زنده بمانید .هیجان را
دوست دارید .هیجانی که در آن احساس پایداری
میکنید .خواندن به زبان ایتالیایی در من اشتیاقی
مشابه را میآفریند .نمیخواهم بمیرم؛ چون مرگ
من مترادف با پایان کشــف زبان ایتالیایی است.
هرروز واژهای جدید میآموزم .عشق واقعی ،ابدیت
را بازنمایی میکند» (ص )45
پس از یک هفته اقامت در رم ،شروع به نوشتن

خاطرات خود میکند .به نظر او نفس نوشتن باعث
میشــود که حالت انفعال را در برابر زبان جدید،
از دســت بدهیم و فعاالنه با آن مواجه شویم .اگر
هرروز به ایتالیایی بخوانیم ولی ننویسیم ،احساس
انفعال میکنیم .او دربارة خود میگوید« :هر موقع
مینویسم فعالم ولی موقعی که نمینویسم فعال
نیســتم» (ص  .)131لذا از همــان هفته پس از
ورود ،دفتر خاطراتش شروع به پر شدن میکند.
نوشتن به اشــکال دیگر هم ادامه دارد .معلمی
ایتالیایی هم دارد کــه به او آموزش میدهد ولی
نخستین تجربههای نوشتن او چندان سخت است
که گاه احساس مرگ به او دست میدهد.
«اولیــن قطعــة ایتالیایی که نوشــتم ،چیزی
سرســری و جزئی بود ،با وجود اين ،سعی کردم
ســخت کارکنم تا کامل شــود .ایــن قطعه را به
معلــم ایتالیایی خــود در رم دادم .وقتی آن را به
من برگرداند ،مردم؛ فقط اشــتباهاتم را ميدیدم.
خطاهايم را .فاجعه بود! تقریباً همة جمالت تغییر
کرده بود .اولین نســخه را با قلــم قرمز تصحیح
کردم .در آخر کار ،صفحات بهاندازة کلمات مشکی
قرمز بود (ص.)61
تالش میکنم هر چیز را از طريق نوشتن کشف
کنــم .رفتن به ایتالیا تنهــا راه یادگیری زبان به
شکل عمیقتر است؛ تنها راه برانگیزاننده .از دورة
طفولیت به کلمات تعلق داشتم.کشــور نداشتم،
فرهنــگ خاصی نداشــتم .اگر نمینوشــتم و با
کلمات بازی نمیکردم ،احساس حضور در جهان
نمیکردم .معنــای واژه چیســت ،و نیززندگی؟
درنهایت ،به نظر من هر دو یکچیزند .همانطور
که کلمه ابعاد مختلف دارد ،نکات دقیق و ظریف،
پیچیدگی زیاد ،زندگی هم اینگونه اســت .زبان
آینه اســت؛ استعارهای اساســی .چون درنهایت،
معنای کلمه مانند شــخص بیمــرز و بینهایت
است»(ص .)87
به نظر جومپاالهيري شــاید زبان تنها مقولهای
اســت که فناوری در یادگیری آن سهم چندانی
ندارد .اگر چه فناوری امروزه ،امور را ساده  ،آسان
و در دسترس کرده ولی زبان همچنان از دسترس
آن به دور مانده است و تعامل زنده و پویای انسانی
را الزم دارد.
«باید فناوری را سپاس گفت .ازآنرو که فاصله
و انتظار را محو کرده اســت .امــروز میتوانیم با
اطمینان بگوییم که جهان کوچکتر از آن اســت

که پیشازاین ما میپنداشتیم .ما همیشه به هم
مرتبطیم؛ در دسترســیم .فنــاوری فاصله را نفی
میکند؛ امروز بیش از همیشه...اما دربارة نوشتن
بــه زبانی جدید و راه یافتــن در بطن آن،فناوری
کاری نمیکند .شما نمیتوانید فرایند نوشتن را
تسریع و کوتاه کنید؛ گامها کند است و با تردید.
هیچ راه میانبری وجــود ندارد .هرقدر که زبان را
بهتــر درک میکنم ،درمییابم که مرا آشــفتهتر
میکند .هرچه نزدیکتر میشوم ،دورتر میگردم.
حتی امــروز ،فاصل ة میان من و زبــان ایتالیایی
همچنان برطرف نشده است»(ص.)91
الهیری برای یادگیری زبان ایتالیایی بسيار تالش
میکند و بیشتراين تالش صرف نوشتن میشود
اما او همچنان فکر میکند که زبان ،فرهنگ است
و وقتی شــما به فرهنگ يك زبــان تعلق ندارید
همیشه در حالت تعلیق به سر میبرید.
«من در حاشیه مینویسم .من همیشة درحاشیه
کشورها و فرهنگها زندگی کردهام .من منطقهای
جانبــی دارم که مانع میشــود احســاس کنم
درجایی ریشه دارم .گرچه در آن منطقه احساس
راحتي میکنم .تنها منطقهای که به طریقی فکر
میکنم به آن تعلــق دارم...من میتوانم مرزهای
زبــان ایتالیایی را دور بزنم ولــی درون آن از من
ميگريزد .مســیرهای پنهان آن را نمیبینم و نیز
الیههای پنهانش را .ســطوح نهان و بخش تو در
توی زبان را»(ص .)93
به جرئــت میتوان گفت که كتــاب «به ديگر
ســخن» اثر الهیری ،یکی از بهترین آثاری است
که به گونهای روایی ،تجربة دشوار زبان آموزی را
با تكيه بر تجربههای زیســته به خوبی بیان کرده
و نمونهای خــوب از «خود روایتگری» تحلیلی را
نمايش گذاشته است.
پينوشتها

به نظر
جومپاالهيري
شاید زبان تنها
مقولهای است
که فناوری در
یادگیری آن سهم
چندانی ندارد.
اگر چه فناوری
امروزه ،امور را
ساده  ،آسان و
در دسترس کرده
ولی زبان همچنان
از دسترس آن به
دور مانده است
و تعامل زنده و
پویای انسانی را
الزم دارد

1. Jhumpa Lahiri
2. Interpreter of Maladies
3. The Lowland
4.Unaccustomed Earth

 .5هر چهار رمان او را امیرمهدی حقیقت به فارسی ترجمه و
منتشر کرده است .ترجمههای دیگری نیز به زبان فارسی ،از
همین آثار منتشر شده است.
 .6ترجمهای از این کتاب با نامهاي «به دیگر سخن و عبارت
ديگر» به زبان فارسی منتشر شده است.

7. Ann Goldstein
8. Self portrait
9. Self narrative
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صﻐریملکی
مدرس دانشگاه فرهنگیان

درسكارورزيازدرسهايمهمتربيتمعلمدرگذشتهوحالبودهاست.دراينرشتهيﻜيازمهارتهاياساسياست.
سهایمفصلقبلازاجرا،گزارشهایپايانیدرهرترموگزارشهایريزودرشتديگردرطولترماز
نوشتنطرﺡدر 
بخشهايجدايیناپذيرکارورزیدرگذشتهبودهاست.بااحيایتربيتمعلمپسازتﺄسيسدانشگاهفرهنگيان،برنامة
کارورزیبابازنگریاساسیهمراهشد.دربرنامةجديدکارورزیهمنوشتنيکیازقسمتهایاصلیاينفراينداست
وبخشدرخورتوجهیازفعاليتهایدانشجومعلماندرايندرسبهنوشتناختصاصداردامابیشکهدفوچگونگی
نوشتندرکارورزیجديدباسالهایگذشتهبسيارمتفاوتاست.وموﺿوعنوشتندربرنامةجديد،چيستی،چرايیو
چگونگیخاصخودرادنبالمیکند.دانشجومعلماندرکارورزیجديدگزارشنمینويسندبلکهتجربةخودرابانوشتن
موردتﺄملوواکاویقرارمیدهند.آنهاباروايتنگاریتﺄملیيادمیگيرندكهچرايیآنچهرادرعملشاناتفاقافتاده
است،تحليلکنندوازتجربهشانبهسادگینگذرند.روايتنگاریتاملیدرواقع،آموختنازتجربهاست.اماآياواقع ًااين
نوشتنهاوروايتنگاریهایتﺄملیبرایدانشجويانمفيداست؟دراينگزارشكوتاهتﺄثيرنوشتنرااززبانشمارياز
دانشجويانوروديهايسال91پرديساميركبيردانشگاهفرهنگيانميخوانيم.
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ساراکريمی
يکی از عوامل بســیار مهم و تأثیرگذار در توسعة حرفهای
را نقش روايتنگاری میدانم؛ چــون معتقدم وقتی پس از
تدريس ،روايتنگاری به شــیوة تحلیلی و با ديدی انتقادی
نوشته میشــود ،وقايع و اتفاقات قبل از کاس ،و در حین
اجرای تدريس بیشتر و عمیقتر ديده ميشود.
روايت از کار تدريس به اين جهت که موجب تفکر عمیق
و گسترده میشــود ،امكان اين را فراهم ميآورد كه فرد به
شــناختی از خود و اعمالش دست پیدا کند و به خودکاوی
برسد.
اينکــه اگر معلم بداند در زمــان تدريس از لحظة ورود به
کاس تــا زمانیکه از کاس خارج ميشــود ،چه کارهايی
کرده اســت ،چه کارهايی میتوانست انجام دهد ولی نداده
اســت و چه کارها و اقداماتی را برای بهتر شــدن تدريس
میتواند انجام دهد .نقاط قوت شخصیت خودش و کارهايش
را بشناسد و آنها را تقويت کند اخاق حرفهای خود را باال
ببرد و تقويت کند و مهارتهای مربوط حرفهاش را توسعه
دهد .میتواند درک بهتری از وقايع داشته باشد.
روايتنگاری کمک میکند تا فرد برای چالشها و مسائلی
که با آن روبهرو میشــود به دنبال راهحل باشد اين يک کار
فردی نیست و معلم با ثبت وقايع برای راهحلها میتواند به
صورت گروهی از افراد متخصص و ماهر نیز کمک بگیرد.

زهرازينالی
روايتها همیشــه به طور کامل بــر پاية الگويی از علت و
معلول نوشته نمیشوند ،بلکه بیشــتر بر پاية توضیحهايی
نوشته میشــوند که از کل روايت جمعآوری میگردد .اگر
اين کار درست انجام گرفته باشد ،نويسنده احساس نخواهد
کرد که در جزئیات گم شده است ،بلکه همواره درکی از کل
را با خود خواهد داشت.روايتگری يا رويدادهای کاس درس
و هر رويداد ديگری را بايد به ترتیب زمانی ثبت و ضبط کرد.
روايتنگاری يکی از ابزارهايی است که باعث میشود بعد از
تدريس و نوشــتن روايت تدريس بیشتر و عمیقتر به نحوة
اجرايم فکر کنم و نقاط ضعف و قوت خود را بیشــتر ببینم
و به نوعــی در روايتهاي تدريس و نحوة مديريت و تعامل
و ...خودم را مورد نقد و بررسی قرار دهم .روايتنگاری عاوه
بر اينکه توانست تأمل مرا در اجرای تدريسم عمیقتر کند،
اين مهارت را در من تقويت کرد که بتوانم و به خودم جرئت
نوشتن بدهم .در ابتدا روايتنگاری برايم کاري خستهکننده

و بیهــوده بود که برای رفع تکلیف آن را انجام میدادم و به
نوشتن برخی مسائل که شايد زياد هم مهم نبود میپرداختم
و از نوشــتن واهمه داشتم ولی با نوشتن روايتهای بیشتر،
ديد من نسبت به اين فعالیت فقط رفع تکلیف و ارائه به استاد
راهنما نبود و هر يک از روايتها برايم مانند يک پاکتی بود
که تجارب بسیاری در آن وجود دارد و تمام اتفاقات مرتبط
با تدريس در کاس را در آن نوشــته بودم .شايد سالها و
ماهها از تدريســم در کاسهای کارورزی بگذرد و خیلی از
مســائل و اتفاقات افتاده در تدريــس را فراموش کنم اما با
نوشتن روايت خیلی از اتفاقات به صورت مکتوب وجود دارد
و زمانی که نیاز بــه راهنمايی دارم هم میتوانم از روايتها
استفاده کنم و يا با خواندن چند بارة آنها در مورد تدريسم
فکر کنم و در ذهن خود پیشنهادهايي برای بهتر شدن کارم
ارائه دهم.

زهرايوسفنيا
اهمیت روايتنگاری نه تنها برای من که يک کارورز هستم
بلکه برای تمام افراد کم تجربهای که وارد عرصههای حساس
میشــوند معلوم اســت؛ از آن جهت که وقتی مینويســند
لحظهلحظهای را که گذشته است مانند فیلمی در ذهن خود
میبینند و میتوانند روی آنها فکر کنند و افکارشان را در همان
لحظه بنويســند .بهنظر من ،روايتنگاری در نهايت کمک به
خودپژوهی و واکاوی فرد میکند .وقتی فرد مینويسد و ثبت
میکند ،پس از مدتیکه سیر نوشتههايش را ميخواند میتواند
میزان پیشرفت و تغییراتی را که در او ايجاد شده است ببیند
و داليل پیشرفت خود را بیابد و برای پیشرفت بیشتر ،آنها را
به کار ببندد .گاهی بعد از مدتها روايتنگاری وقتی روايت اول
و آخر با هم مقايسه میشوند ،کام ً
ا ميتوان ديد که طرز تفکر
افراد چقدر تغییر کرده است .گاهی اوقات اين تغییر در جهت
مثبت و گاهی منفی است و اين خود فرد است که میتواند از
دل روايتهايش دلیل اين تغییرات را بیابد.
البته روايتنگاری برخی فايدههای حاشــیهای نیز دارد؛
براي مثال ،فردی که از نوشــتن هــراس دارد پس از مدتی
روايتنگاری ترســش کم میشــود و جرئت نوشــتن پیدا
میکند .اين برای يک معلم بســیار ضروری است که بتواند
بنويســد و خوب هم بنويســد .گاهی در کارورزی کارهايی
انجام میدهیم که ممکن اســت يادمان برود ولی وقتی آن
را ثبت میکنیم و روی آنها فکر میکنیم ،هرگز از يادمان
نمیرود و تجربهای میشــود بــرای بهرهگیري در روزهای
ديگر.
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مهنازقربانی
در ابتدای کارورزی ،نوشــتن روايتنگاری را کاری عبث
و بیهوده میدانستم و حتی بیشــتر گزارشنويسی داشتم
تا روايتنگاری؛ زيرا اص ً
ا با نوشــتن روايتنگاری آشــنايی
ً
نداشتم .روايتنويســی وقتی برای من کاما روشن شد که
اولین بازخورد را از استادم در ارتباط با گزارشنويسی خود
دريافــت کردم .پس از خواندن بازخورد ،در حین نوشــتن
دومین روايت برای الگوی  5Eميبايست به دو سؤال پاسخ
دهــم« :چرا اينکار را کرديم؟» و «چه میکردم بهتر بود؟»
و کمــی تأمل و تفکر بعــد از تدريس را بايد چاشــنی آن
میکردم .با خواندن بازخورد اســتاد به روايتم و عاوه بر آن
با بحثهايي که در تلگرام صورت میگرفت ،متوجه شــیوة
نوشتن يک روايت اصولی شدم .البته با هر بازخورد ،روايت
نويسی در من بیشتر توســعه پیدا کرد تا اينكه باالخره در
روايت آخرم چیزی را که مد نظر خود و اســتادم بود ،ارائه
دادم .روايت آخرم را بسیار دوست دارم؛ چون در عین حال
که طي آن درســم را روايت كــردهام ،در مورد دريچههای
ديگری هم ســخن گفتهام و احساس ميكنم با حرف زدن
دربارة آنها باری از روي دوشم برداشته شده است.

سيدهمريمحسينی
نوشتن روايت در کارورزی نقش بسیار زيادی در پیشرفت
ما داشــته است .در ترم اول که اســتاد به ما گفتند روايت
بنويســیم ،ما اين کار را بیهوده میپنداشتیم اما با گذشت
زمان و نوشتن روايتها بعد از تدريس و واکاوی آنها متوجه
شديم نوشتن روايت نهتنها بیهوده نیست بلکه کاری بسیار
سازنده برای پیشرفت ماســت؛ به گونهای که با نوشتن آن
بعــد از هر تدريس به نکاتی پی میبريم که حتی در هنگام
تدريس هم متوجه آنها نمیشويم .و با اين کار به بسیاری
از نقــاط ضعف و قوت خود پی میبريــم و میتوانیم آنها
را تضعیف و يا تقويت کنیــم .در ابتدا من روايتهايم را به
شــکل خاطره مینوشتم و تحلیلی روی آنها نداشتم اما با
گذشــت زمان و دريافت بازخوردهای استادم ،نوشتههايم
تحلیلگرايانهتر شد.
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پريسافتحیزاده
هنگامی که بعد از اجراي طرح خود در کاس درس برای
استاد راهنما روايت مینوشتم ،از نقاط قوت و ضعف خودم
آگاهی بیشــتري پیدا میکردم و میتوانستم خودم را بهتر
بشناســم .و در واقع ،از هر تدريس خــود درس میگرفتم
تا در اجرای بعدی آن ضعفها را نداشــته باشم و بتوانم از
روشهای مختلف ديگری استفاده نمايم تا موفقترشوم.

الهامسليمانی
 روايتنــگاری به خصوص بعد از تدريس همان روز ـ بدون
فاصلة زمانی ـ باعث شــد من خودم را بهتر بشناسم .وقتي
همه چیز ،چگونگی گروه بنــدی دانشآموزان تا چگونگی
اجرا را مینوشــتم ،متوجه ميشدم ايرادات من در تدريس
چه بودهاند؛ آيا روش تدريســم متناســب با موضوعی که
انتخاب کردهام بوده است؟ آيا از عهدة تدريس يک موضوع
برآمدهام؟ بازخورد اســتاد به روايتها باعث میشد متوجه
شــوم کجای کارم مشــکل دارد و آن را برای تدريسهای
بعدی اصاح کنم.

فاطمهمنافی
بــه نظرمن ،روايتنــگاری ميتواند خیلی در پیشــرفت
دانشــجويان کارورز مهم باشد .در ترم اول من روايت را چند
روز بعد از حضور در مدرســه مینوشتم در نتیجه ،جزئیات
زيادی در ذهنــم باقی نمیماند ولی بعدهــا ،همان روز که
تدريس داشــتم ،روايــت را هم مینوشــتم .درنتیجه ،همة
جزئیات در ذهنم بود و آنها را يادداشت میکردم و فردای آن
روز برای استاد راهنمايم میفرستادم و ايشان به من بازخورد
میدادنــد که کجای کارم خوب بوده و نقاط ضعفم چه بوده
اســت .همچنین ،وقتی خودم دوباره روايتم را میخواندم؛ با
نقاط قوت و ضعفم آشــنا میشــدم و براي رفع آنها تاش
میکردم .به اين ترتیب ،اين ســؤال در ذهنم ايجاد میشــد
که درآن شرايط انجام دادن چه کاری«درستتر بوده است»؟
درکل ،به نظر من وجود روايت مهم و ضروری اســت و نبايد
صرفاً به کارورزی محدود شود .چه خوب است معلم تازه کار
چند سال اول تدريسش را هم به روايتنگاری بپردازد.

داﻧﺶﺁﻣﻮزاﻥديروز،
ﻣﻌلﻤـــاﻥاﻣـــروز
زينبوكيل

نامکتاب:خاطراتتلﺦوشــيريندوران
مدرسه)دانشآموزانديروز،معلمانامروز(
نويسنده:سید حسین میرلوحی
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
محلنشر:تهران
سالنشر1394:

پينوشتها
 .1در كتاب تحت  padagogischer Bezugبیان شده است.
2. Padagogischer Takt
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كتاب «خاطرات تلخ و شیرين دوران مدرسه» مجموعهاي از
خاطرات شــیرين و تلخ دانشجو معلماني است كه در سالهاي
 1370تا  1393در دانشــگاههاي شــهید رجايي و دانشــگاه
تربیتمعلم تهران مشغول به تحصیل بودهاند .دكتر سید حسین
میرلوحي اهمیت جمــعآوري اين خاطرات را در تأثیر ماندگار
رفتار معلم با دانشآموز ميداند .بهعقیدة او معلمي شغلي خطیر
است كه ميتواند عمیقترين زخمها و درعینحال شیرينترين
لحظات را براي انســان بهوجود آورد؛ انســاني كه در نخستین
تجربههــاي خود در برخورد با جامعه قــرار دارد و حاصل اين
تجربه ميتواند بهرهاي از عزتنفس باشد يا زخمهايي ماندگار.
اين خاطرات كه پس از نگارش توســط دانشجويان و با حضور
دكتر میرلوحي نقدوبررسي شــد ،در آغاز شامل  1693خاطرة
تلخوشــیرين بود كه از میان آنها  649خاطره براي ســه دورة
دبســتان ،راهنمايي و دبیرستان انتخاب شــد .پس از بررسي،
انتخاب ،تفكیك ،طبقهبنــدي ،نامگذاري و انتظام اين خاطرات،
مجموعهاي سه جلدي شكل گرفت كه جلد اول آن به« خاطرات
دورة دبســتان» ،جلد دوم به «خاطرات دورة راهنمايي» و جلد
سوم به «خاطرات دورة دبیرستان» اختصاص يافته است.
بخش اول كتــاب بهخاطرات تلخ و بخــش دوم به خاطرات
شــیرين دوران مدرسه مربوط ميشــود .خاطرات تلخ شامل
ده فصل و در برگیرنــدة موضوعاتي چون تنبیه بدني ،تحقیر،
تمسخر ،تبعیﺾ ،ترس ،اتهام تقلب ،سختگیري ،انتقام ،و لقب
دادن است .خاطرات شیرين در سه فصل فراست و درايت معلم،
تشــويق و جايزة معلم ،و مهرباني و دلسوزي معلم آورده شده
است.
ريشــة اغلب خاطرات تلخ عدمتوجه و ريشة خاطرات شیرين
توجه به دو اصل تربیتي اســت .اصل اول ،رابطة تربیتي 1است

كه بنابر آن ،اســاس هر تعلیموتربیتي رابطة مثبت عاطفي يك
انســان بالغ (معلم) با انساني در حال رشد است و آنچه در اين
رابطه اهمیت مييابد ،عشق ،اعتماد و اطمینان است .اصل دوم
يا «نزاكت تربیتي »2عبارت است از برخورد صحیح و ظريف در
هنگام رويدادهاي غیرمنتظره و نیز احترام به كرامت دانشآموز.
اســتفاده از فحش ،ناسزا ،القاب ناپسند ،رسوا كردن دانشآموز
در برابــر كاس ،و قضاوتهــاي كلي در مــورد كل كاس از
نزاكت تربیتي بهدور اســت اما صبر و شكیبايي ،درك احساس
دانشآموز ،و پذيرش كاســتيها ضعفهاي خود نمونههايي از
نزاكت تربیتي تلقي ميشود.
اهمیت كتابهايــي مانند «خاطرات تلخ و شــیرين دوران
مدرسه» در اين اســت كه تا حدودي كمبودهاي نظام تربیتي
ايــران را در ثبت و ضبط رويدادهاي تربیتي و مستندســازي
آنها برطرف ميكند .موضوعي كه سالهاست در ساير كشورها
مهم شــمرده ميشود و آثار نشر يافتة آنها منبعي جامع براي
تحقیقها و پژوهشهاي بعديشان است .كتاب حاضر يك برش
تاريخي تقريباً پنجاه ساله از رويدادهاي مدرسه و كاس درس
در تاريخ آموزشوپرورش ايران اســت .اصالت و اعتبار اطاعات
حاضر ،كه به شیوة میداني و در فضايي توأم با اعتماد و تعهد به
دست آمده است ،ميتواند براي محققان علوم تربیتي و فرهنگي
راهگشــا باشــد .معلمان مدارس نیز ميتوانند با توجه به دورة
تحصیلي كه در آن تدريس ميكنند ،از اين كتاب بهره ببرند و
از اين طريق ،توجه و حساســیت خود را نسبت به برخوردهاي
تربیتي عادي شده در مدرسه و كاس درس افزايش دهند.

پیﺶدرﺁﻣدیازﺟنﺲ
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»پـﺬيــرش«

« بايد بپذيريم که انسانها با هم تفاوت دارند».
اين يکی از زيباتريــن ،قابلقبولترين و درعینحال غیرقابل
دســترسترين جماتی اســت که تاکنون با آن مواجه شدهام.
در تجربههــای تعاملیای که دارم ،تفاوت خــودم با ديگران و
ديگران با هم را کشــف کردهام و اين تفاوت را خیلی دوســت
دارم؛ چون به نظرم میرسد بدون آن دنیا جای خستهکنندهای
برای زندگی اســت .اما نکتة غیرقابلدسترس اين جمله برايم
در واژة «بپذيريم» نهفته اســت .به صورت ذهنی ،میفهمم که
تفاوتها را بايد بپذيرم اما اينکه دقیقاً پذيرفتن چیســت و چه
کارهايی بايد انجام دهم يا چگونه بايد باشــم تا پذيرش اتفاق
بیفتد ،مدتها ســؤال من بود .مخصوصاً هنگام مواجه شدن با
موقعیتهايی که رفتارهای ديگران برايم ســختیهايی ايجاد
میکرد؛ مث ً
ا وقتی میديدم کســی از بیان حقش ترس دارد يا
وقتی میديدم کس ديگری برای ابراز نارضايتیاش از اتفاقی در
اتوبوس ،داد میزند و دعوا راه میاندازد .وقتی میديدم کسی به
جای گفتوگو با طرف مقابلش پشت سر او گله میکند ،وقتی
میديدم رفتار يک رجل سیاســی اص ً
ا با اصول اخاقی مورد
قبــول من جور در نمیآيد يا مث ً
ا زمانی که میديدم دخترم از
حضور در جمع حال خوشــی ندارد و  ...وقتی عکسالعملها و
رفتارهايم را در مواجهه با اين سختیها رصد میکردم ،به موارد
مختلفی برمیخوردم و اين موارد ،همچنان موضوع را در غباری
از ابهام نگه داشته بود؛ تا وقتی که يک کلمة کلیدی ،تمايز بین
پذيرفتن را از موارد ديگری که فکر میکردم در پذيرش هستم،
برايم شفاف کرد و رابطة تازهای را با پذيرفتن برايم شکل داد و
آن واژة «انتظار» بود!
من منتظر بــودم تا ترسهای دخترم تمام شــود تا بتوانیم
روال بهتــری را در زندگی پیش بگیريم .منتظر بودم راحت تر
بــا ديگران ارتباط برقرار کند .کمی به
عقب برمیگردم .من منتظر بودم  9ماه
بگذرد تا مادر شوم .منتظر بودم چند
ماه اول نوزادم بگــذرد تا دوباره روال
زندگی بــه حالت قبل برگردد .منتظر
بودم دندان درآورد تا ،...غذاخور شــود
تا  ،...زمان شیرخوردنش تمام شود تا
 ،...دستشويی رفتن را ياد بگیرد تا،...
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مدرسهای شــود تا ...انگار اين انتظار دائمی برای يک «تا» يی
کــه نمیدانم چه بود ،فقط جای خود را با انتظار ديگری عوض
میکرد و مثل يک بار ســنگین ،دائم روی دوشم بود .روزی که
اين تمايز را يافتم ،ديدم که به خاطر اين انتظار تلخ ،هم خودم
را از بســیاری از لذتهای زندگی محــروم میکنم و هم از آن
مهمتــر ،برای گذر از آن موارد ،قــدم مؤثری برنمیدارم؛ چون
تلخی انتظار همة قدمهايم را به تقاهای بیهوده و همراه با غر و
گايه تبديل کرده است و اين دقیقاً «نپذيرفتن» بود!
حاال با سبکی اين اعتراف ،به بقیة ماجرا میپردازم...

رياﺿيات

برنامهريزی برای کارهــای روزانه ،بهانة خوبی برای يادگیری
رياضیات در زندگی بود؛ همان که دوســتش داشتم .صبح که
دخترم از خواب بیدار میشــد ،يک کاغــذ و قلم میآورديم و
برنامة روز را مینوشــتیم؛ هر روز يک قدم به جلو .اولین روزها
فقط گفتوگو دربارة برنامة آن روز بود.
بعــد نوشــتن برنامههــا بــه صــورت پراکنــده؛ مثــاً
مینوشت:کتابخواندن ،بافتنی ،تماشای تلويزيون و ...
بعد کشیدن جدول برنامهها .آن روزها برای اولین بار با جدول
کشــیدن آشنا میشــد .قدم بعدی ،نظم دادن به شکل جدول
بود:از نقاشی کشیدن در خانههای آن گرفته تا اختصاص دادن
يک نماد به هر موضوع و صاف کشیدن خطوط جدول .کنارة يک
کتاب ،پهلوی يک خودکار و هر وســیلة ديگری که میتوانست
خطــوط جدول را صاف کند .اينجا بــود که پای خطکش هم
کمکم به میان کشیده شد .سؤال اين بود«:میخواهیم از اندازة
خانههای جدول با خبر باشیم« ».هر خانه چه اندازهای باشد؟»
اعداد به شکلهای مختلف وارد کار میشدند.حاال میخواستیم
برنامة روز را در جدولی زيبا بنويسیم.
بعضی روزها زمان زيادی به کشــیدن
خــود جــدول اختصــاص میيافت.
صادقانه بگويم با همة خوشــحالیام،
گاهی اوقات حالم بد میشــد .ذهنم
هنوز از گذشــتهاش کنده نشده بود.
هنوز انگار کارهايی مهمتر از کارهای
ديگر بودند و در نظــر من ،يادگیری

بیشتری در آنها نهفته بود .هنوز «منتظر»
بودم تا جدول تمام شود و کار شروع شود؛
غافل از اینکه کار همــان بود و در همان
لحظه جریان داشت!
راستش با همه باوری که به یافتن عالقه
دخترم و ساخت بستر یادگیری در مسیر
آن عالقه داشــتم ،اما این «انتظار» گاهی
وقتها خیلــی حوصلهام را ســر ميبرد.
معمــوالً در چنیــن موقعیتهایی ،برای
عبور از اتفاق ناخوشــایندی که در درونم
میگذرد ،چند سفر ذهنی انجام میدهم؛
سفر به تجربههای کودکی خودم ،به تجربه
کودکــی دخترم در جایــگاه او و به تجربة
کودکی مادر و پدرم(از آنچه شنید ه بودم).
نکتــة عجیب این بود که مــادر و پدرم در
سیستم رسمی درس نخوانده بودند و من
باالتر بودن کیفیــت یادگیریهای آنها را
در مقایسه با خودم پیشرو میدیدم .تجربة
دخترم هم که در جریان بود .پس ریشة این
«انتظار» آزاردهنــده در کجا نهفته بود؟ غیر از آنچه بر من در
کودکی و در مدرسه گذشته بود؟
این ســفر ذهنی خیلی پیام داشت! مهمترینش این بود که
«پیام»هایی که کودکم در این سنین دریافت میکند ،خیلی
عمیق و ماندگارند؛ آنقدر ماندگار که در بزرگســالی با وجود
پیدا کردن نگرشی متفاوت ،هنوز در زندگی جوالن میدهند.
خانوادة کوچک ما درگیر تجربة بینظیری شــده بود و انتظار
رسیدن به چیزی که نمیدانم چه بود ،گاهوبیگاه ،از شیرینی
این تجربه کــم میکرد .یک روز دخترم بــا لیال (دختری از
فامیل)در اتاق بازی میکرد .لیال کالس ســوم بود و دو سال
از دخترم بزرگتر .یکدفعــه لیال با ذوق از اتاق بیرون آمد و
گفت که میخواهد ضرب و تقسیم را به دخترم یاد بدهد .اول
خندهام گرفت .هم خندة شادی بود و هم کمی ناباوری؛ شادی
به خاطر حس خوشایندی که یک کودک از یادگیریهای تازه
و انتقالش میتواند داشته باشد و ناباوری از ادعایی که میکرد.
نیمســاعت بعد ،بچهها از اتاق بیــرون آمدند و دخترم مفهوم
ال فراگرفته بود و برایــم توضیح داد و کام ً
ضــرب را کام ً
ال هم
درست از آن استفاده میکرد! وقتی پرسیدم لیال چطور ضرب
را یاد داد ،مجســمههای تودرتوی «ماتریوشــکا»ی روسی را
نشانم داد و گفت«:با این!» من هنوز هم از روش تدریس لیال
چیزی نمیدانم اما چیزی که کشف کردم ،قدرت یادگیری
از همساالن بود! اتفاقی که لذت و کیفیت و حتی سرعت را
میتوانســت داشته باشد .بعدها از این کشف ،در کالس درس
خودم اســتفاده کردم و این نتیجهگیری برای بار دوم ،کشف
شــد! بقیه قدمهایی که برای یادگیری ریاضیات برداشــتیم،

معموالً بیــرون از اتفاق روزمــرة زندگی
نبود؛ مث ً
ال وقتی سر صبحانه میخواستیم
بطری شیر را باز کنیم ،توجه دخترک را به
تاریخ مصرف و تولید و وزن و حجم جلب
میکردم یــا وقتی متر تــازهای را که بابا
خریده بود برداشت ،حمایتش میکردیم تا
از کف پاهايمان گرفته تا فرش زیر پایمان
را اندازه بگیرد .فقــط کافی بود موضوعی
توجهش را جلب کند و ما در نقش صیاد،
آن توجــه را صید کنیــم .چيزي كه من
اســمش را میگــذارم آمــوزش از طریق
«شکار».
اول مشاهده ،بعد برنامهریزی
نوشتم که برای برنامهریزی ،فعالیتهای
مورد عالقه را فهرســت
کرده بودیــم .قدم بعدی ،چیزی که کشف
اختصــاص زمــان به هر کردم ،قدرت
فعالیــت بود.روزهای اول یادگیری از
با عددهای عجیبی روبهرو همساالن بود!
میشــدم .این «روبهرو» شدن ،پر از خبرهای اتفاقی که لذت
خوب بــود؛ خبرهــای خوبی بــرای چیدن و کیفیت و
قدمهای بعدی .دیدم که هنوز از زمان ،مفهوم حتی سرعت را
درستی در ذهن ندارد .حتی ساعت را درست میتوانست داشته
نمیشناسد .پس ،ارتباط با ساعت میتوانست باشد .بعدها از
قدم بعدی ما باشــد .موتور گذشــتهام دوباره این کشف ،در
فعال شــد«:یادگیری ســاعت که درس دوم
کالس درس
دبستانه!»
ولی دیگر یادگرفته بودم مچ ذهن ســیال و خودم استفاده
در گذشته ماندهام را چگونه بگیرم .کاش الاقل کردم و این نتیجه
کمی از این سیالی در آینده بود! شروع کردیم گیری برای بار
به ساختن یک ســاعت .ساعتی با عقربههای دوم ،کشف شد
متحرک که بتوانیم درباره زمان هر فعالیت و
ســاعت شــروع و پایانش بهتر گفتوگو کنیم .حاال سه قدم از
برنامهریزی را شروع کرد ه بودیم.
 éانتخاب فعالیت
 éاختصاص دادن مدت زمانی به هر فعالیت
 éتعیین ساعت شروع و پایان هر فعالیت.
حــاال وقت عمل بود .تنها کار مهمــی که برایمان باقی مانده
بود ،پایش این جدول بود .هر روز بررســی میکردیم که چقدر
به انتخاب فعالیتها پایبند بودهایم و چقدر زمان و ساعت شروع
و پایــان کار را درســت اختصاص دادهایم .هــر چند من دیگر
«منتظر» روزی که برنامهریزی کردن ،کار روتین زندگی دخترم
يا روال زندگی ایدهآل من شود ،نیستم ،اما روند تمام ناشدنی و
لذتبخش برنامهریزی ،هنوز هم در زندگی ادامه دارد...
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با اقلیدس بازی کنید و
هندسـه یــاد بگیـرید

محسن مرادیان
دبیر ریاضی ناحیة یک رشت

مقدمه

یکــی از دغدغههایی که دانشآمــوزان در طول دوران تحصیل خود بــا آن مواجهاند،
یادگیری مفاهیم هندسه و کلنجار رفتن با پرگار و نقاله و خطکش برای انجام ترسیمات
هندسی است.از طرفی ،این موضوع یکی از چالشهای تدریس کتاب هندسه برای دبیران
ریاضی اســت؛ چرا که آنها وظیفة آموزش مفاهیم هندســی و طرز اســتفاده صحیح از
ابزارهای هندســی به دانشآموزان را برعهده دارند .در این میان ،شیوههای آموزش نوین
مانند اســتفاده از نرمافزارها و اپلیکیشنها و بازیهای آموزشی میتواند عالوه بر سرگرم
کردن دانشآموز ،بهطور غیرمستقیم مفهوم درسی را به وی آموزش دهد.

  معرفی اپلیکیشن موبایلی اقلیدس

در اینجا میخواهم اپلیکیشــن آموزشــی
( Eculideaاقلیــدس) را بــه همــه دبیران
ریاضی و دانشــجویان و دانشآموزان عالقهمند به ریاضی معرفی کنم .در این بازی ،شــما با کشــیدن
ترســیمات مختلفی از هندسة اقلیدسی ساعتها سرگرم خواهید شد ،نگران خراب شدن رسم دایره یا
عمود و نیمســاز هم نباشید؛ چون با زدن دکمة «بازگشت» شکل اشتباه به سرعت پاک میشود .بازی
شامل  131مرحله است که در  13قسمت مجزا طبقهبندی و با حروف یونانی آلفا ،بتا ،گاما و ..نامگذاری
شده اســت .مراحل از خیلی آسان(آلفا) شروع ميشود و بهتدریج که آموزشها را فرا بگیرید چالشیتر
میگردد؛ بهطوریکه دبیران ریاضی با سابقه و دانشآموزان تیزهوش را نیز به مبارزه دعوت میکند .در
طول بازی 11 ،آموزش به شــما داده میشود؛ مانند رسم خط ،دایره ،نیمساز و ...تا با بهرهگیری از این
آموزشها بتوانید مراحل بعدی را طی کنید.
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در طول بازی و به مرورکه مراحل را با موفقیت پشــت سر ميگذارید 10 ،ابزار در اختیار
شما قرار میگیرد که یکی یکی به نوار ابزار پایین صفحه اضافه میشود؛ ابزارهایی همچون
«عمودمنصف پاره خط»« ،خط موازی با یک خط» و «نیمساز زاویه».

حروف  Lو Eو Vکه در باالی هر صفحه نوشته
شــده اســت ،به شــما يادآوري میکند که برای
تکمیل این رسم و گرفتن ســه ستارة امتیاز آن،
حق اســتفاده از چند ابزار اقلیدسی ()Eو خط()L
را دارید .بعضی مراحل یک ســتارة مخفی دارند و
برای بهدســت آوردن آن باید زرنگ باشید و رسم
را بــه دو یا چند حالــت ( )Vمختلف اجرا کنید.
بهعنوان مثال ،همانطور که در تصویر مشــاهده
میکنید ،برای رسم مثلث متساوی االضالعی که
اندازة یک ضلع آن داده شــده اســت ،ميتوان دو
مثلث در پایین و باالی خط رســم کرد و ســتارة
مخفی( )V Starرا نیز بهدست آورد.
فشردن دکمه کاوشگر به شما کمک میکند تا
شکل نهایی را ببینید و بررسی کنید آیا راهبردي
که برای حل انتخاب کردهاید ،منجر به رسیدن به
شکل نهایی میشود یا میبایست شعاع دایرهها یا اندازة پاره خطها و یا محل عمود  ،نیمساز و مماسها
را تغییر بدهید كه بعضی مواقع کمک زیادی به پیدا شدن جواب میكند.
یادتان باشــد اگر بعد از اتمام یک مرحله نتوانســتید به مرحلة بعد بروید ،به این دلیل است که تعداد
ستارههایی که تابهحال جمع کردهاید کافی نیست .در چنین مواقعی باید سعی کنید مرحلههایی که در
آنها سه ستاره را بهطور کامل نگرفتهاید ،دوباره انجام دهید و سه ستارة آنها را بگیرید.
این اپلیکیشــن آموزشی برای سیستم عاملهای  Androidو  IOSقابل بارگيري است .كافي است در
گوگل پلی و یا اپ اســتور کلمه  Eculideaرا جســتوجو کنید و یا از نشانيهای زیر اقدام به بارگيري
نمایید .نشاني بارگيري نسخة اندرویدی از گوگل پلی:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.euclidea

نشاني بارگيري نسخه  IOSاز اپ استور:

https://itunes.apple.com/en/app/id927914361
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ﻣابـازیﻣیکنیﻢ
ويــادﻣیگیريﻢ
538

روايت حنان الحروب ،معلم فلسطینی از كاس درسش
مريمفرحمند

اشاره

حنــانالحروب،برندةجايزةجهانیمعلــمبرتر،دراردوگاه
پناهندگانفلســطينبزرﮒشــد؛جايیکههميشهدرمعرﺽ
خشونتقرارداشت.فرزندانحناندرراهخانهتامدرسههمواره
شاهدتيراندازیبودندوبههمينسبب،بهآسيبهايروانیدچار
شدند.اينبودكهاوتصميمگرفتواردآموزشدورةدبستانشود
وآنچهرابرایمعالجةفرزندانشازمتخصصانومطالعاتشآموخته
است،بهروشنويندراختياردانشآموزانيبگذاردکههرروزدر
معرﺽخشونتقرارداشتند.بهدليلمشکالتیکهدانشآموزان
مناطقجنگیباآنروبهروهســتند،محيــطکالسهایدرس
ناراحتکنندهوعصبیاست.حنانبادوشعار«نهبهخشونت»و
«مابازیمیکنيمويادمیگيريم»روشخاصیرابرایپرورشو
گسترشاعتماد،احترام،صميميتورابطةخوببينشاگردان
وخودشايجادکردهاســت.اودانشآموزانشرابهکارگروهی
تشويقميكند،بهنيازهایفردیآنانتوجهداردورفتارخوبرا
تقويتمیکند.آنچهدرادامهميخوانيدگفتوگوياختصاصي
مجلهرشدمدرسهفرداباخانمحنانالحروباست.

بهعنوانمعلم،صلحراچگونهتعريفمیکنيد؟
ما در فلســطین در شــرايط بسیار ســختی زندگی
میکنیم .و کشــاکش و ســتیزه در جامعه واقعاً بر روند
آموزشــی کاس اثــر دارد .بنابراين ،رســالت آموزش و
پرورش ما بسیار پیچیده شده است .ما هر روز میتوانیم
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درد و رنج را در چشــمان دانش آموزانمــان ببینیم .اين درد و
رنج وارد کاس میشود و به سرخوردگی منجر میگردد .فضای
کاسهاي ما مانند ساير کاسهای درس در ديگر نقاط جهان
عادی نیست .آموزش و پرورش در تربیت كودكان نقش کلیدی
دارد و معلم بايد مانند يک هنرمند محیطی را بسازد که کودک
و قوة تخیلش از ستیزه و کشمکش آزاد باشد و به کودک کمک
کند تا روياهايش را به شكلي زيبا و دوستداشتنی شکل دهد.
ما میخواهیم کودکانمان مانند ساير کودکان جهان در عشق و
صلح زندگی کنند.
نيازهایفردیدانشآموزانتانچيست؟
من معلــم دانشآموزان با نیازهای خــاص بودهام؛ مانند
دانشآموزانی که اوتیســم داشــتند .اما بهطــور کلی ،در اينجا
فلســطین ـ در مدرســههای دولتی ،دانشآموزان از ضربههای
روحی يــا درگیریهايی که در زندگی روزمرة خود شــاهد آن
هســتند ،آســیب ديدهاند .از اولین روزی که براي تدريس وارد
کاس شــدم ،سعی کردم مانند مشاوری اجتماعی عمل کنم و
الزمة نقش ياد شده ،اين است كه برای اين دسته از دانشآموزان
هم معلم و هم ولی باشــم .دانشآموزان رشد میکنند و بعد به
مدرســه ميآيند .بنابراين ،شخصیتشان در محیطی که در آن
متولد شــده و روزهای آغازين زندگیشــان را سپری کردهاند،
شــکل گرفته است .اثر درگیریهای اطرافشــان لزوماً فیزيکی
نیست .من يادگرفتم که شخصیت ،روان و رفتار آنها به اشکال

مختلفی تحتتأثیر قرار میگیرد .در مدرسه ،این رفتارها خود کــردن را پرورش میدهند .ســپس،
را در قالب بیشفعالي ،پرخاشگری و عدم پذیرش دیگران نشان همچنــان که پیش میرویــم ،هرگونه
ميدهد .پس ،مجبورید قبــل از اینکه آموزش مؤثر به مفهوم مشکالت رفتاری آموخته شده را تصحیح
متداول را انجام دهید ،آثــار زخم و ضربههای روحی را خنثی میکنیم ،رفتار اشــتباه را پــس میزنیم و
کنید.
رفتار خوب را تقویــت میکنیم .همچنین از
این چیزی اســت که من وقتی فرزندانم شاهد تیراندازی به «ما بازی میکنیم و یاد میگیریم» برای تخلیة
یکی از اعضای خانواده بودند و دچار آســیب روانی شدند ،آن انرژی بیش از حد دانشآموزان استفاده میکنیم
را مســتقیماً تجربه کردم .فرزندانم به یکباره اعتمادبهنفسشان و براســاس شخصیتشان ،به آنها نقش میدهیم.
را از دســت دادند ،بسیار گوشهگیر شــدند و از مدرسه رفتن بنابرایــن ،در بازیها میتوانند به جای معلم ،مدیر،
بهشدت میترســیدند؛ درحالیکه ما مشاور حرفهای ،متخصص روزنامهنــگار ،مهندس ،دکتر ،نقاش و خواننده ایفای
روانپزشــک و دکتر داشتیم ،متوجه شــدیم كه معلمان این نقش کنند.
کشــور برای کمک به بچهها جهت درک این آسیبها و مقابله
مــا گروهی کار میکنیم و در گروهها به دانشآموزان
ش پیشرو و راهبر میدهیم و حتماً نقشها را چرخشی
با آنها در مدرســ ه ـ که زمان زیــادی را در آنجا میگذرانند نق 
ـ تعلیــم ندیدهاند .بنابراین ،مــن در ابتدا چارهای جز اینکه در میکنیــم؛ بنابراین آنها عالوه بر پیشــرو بــودن ،یاد
خانه به کودکانــم درس دهم و از آنها مراقبت
میگیرندکه از یکدیگر حمایت و پشتیبانی
من روش عدم
کنم ،نداشتم .من هر راهنما و نظر کارشناسانهای
کنند .کمــی کــه دانشآمــوزان بزرگتر
را که میتوانستم در کتابخانه و جای دیگر پیدا
میشوند ،به آنها آموزش میدهیم تا با وارد
خشونت را
شــدن به پروژههایی مانند ایستگاه رادیویی
کنم ،جستوجو کردم و خواندم .سپس ،هرآنچه بهعنوان آرمان
را آموخته بــودم بهعنــوان روش جدید به کار
مدرسه بر کمرویی غلبه کنند .ابتدا پروژهها را
و هدفی برای
بســتم و به اين ترتيب ،ما پیشرفت کردیم .من همة کارهایی که بهطور گروهي اجرا میکنند و سپس به شكل
با اســتفاده از بازی و محیط امن خانه فرزندانم در مدرسه انجام انفرادی به اجرای نقش خود ميپردازند یا شعر،
را ترغیب کردم كه ترسهايشان را كنار بگذارند میدهیم ،پذیرفتم سخنرانی و خطابه میخوانند .ما آنها را بیرون
اما این فرایند ،تدریجی و زمانبر بود .ســرانجام
میبریم تا از انجمن محلی شوراها و شهرداریها
و این عدم
آنها اعتماد به نفسشان را بازیافتند و به مدرسه
بازدیدکنند .باگذشت زمان ،همة این فعالیتها
خشونت زیربنای
برگشتند و از نظر علمی و دانشگاهی خوب عمل
به آنها کمک میکند تا اعتمادبهنفسشان را به
است
چیز
همه
کردند.
دست آورند و روابط اجتماعیشان را رشد دهند.
نبودن چنین پشتیبانی برای بسیاری از کودکان آسیبدیده
در مدرســههای دولتی ما ،برای من انگيزهاي بود كه به بخش
چگونه دانشآموزان با بازی کردن به خشــونت نه
آمــوزش بروم و این شــیوه را در کالس درس اعمال و امتحان میگویند؟
مــن با قطعات لگــوي دور انداختني خواهــرم بازیها و
کنم و این ايده را در دیگر دانشآموزان بسط و پرورش دهم.
من روش عدم خشــونت را بهعنوان آرمان و هدفی برای همة مســابقاتی را طراحی کردهام و وســایل کمک آموزشی برای
کارهایی که در مدرســه انجام میدهیــم ،پذیرفتم و این عدم یادگیری جمع و تفریق را از مواد اولیه فنجانهای پالستیکی،
خشونت زیربنای همه چیز است .من از شعار «نه به خشونت» بشــقاب و گیرة رخت ســاختهام .از رنگهای رنگینکمان در
استفاده میکنم و آن را اغلب بدون اینکه دانشآموزانم آشکارا مســابقات اســتفاده کردهام .و با طنابهــای رخت قدیمي،
متوجه شــوند ،به آنها منتقل میکنم .همچنین ،با تأکید بر عروســک خیمه شب بازی ســاختهام .همینطور ،به کمک
اهمیــت بازی در این فرایند ،شــعار«ما بــازی میکنیم و یاد چمن مصنوعی باغچهای در کالســم آماده کردهام .واقعاً تنها
عامل محدود کننده ،قوة تخیل شماســت .مشغول بودن به
میگیریم» همزمان با «نه به خشونت» به کار گرفته میشود.
بازیها و مســابقات ،یادگیری را برای دانشآموزان مفرحتر،
لطفــ ًا از بازیهایی که طراحی کردهاید و باعث باال زندهتر و به یادماندتیتر میکند.
رفتن اعتمادبهنفس دانشآموزان میشود و به اجتماعی
مــن به دانشآموزان پنج تا ده ســاله همة دروس به جز
شدن آنها کمک میکند موردی را معرفي کنید.
انگلیســی را آموزش میدهم .ما برای آمــوزش اخالق و
فرآیندی وجود دارد که شامل ساختن رابطه بر پایة محبت رفتار با دانشآموزان بــازی میکنیم .هر بازی ،قانونها و
و اعتماد و از طریق صداقت و احترام است .من براساس نیازهای راهنماهای خــاص خودش را دارد و هر دانشآموز باید با
خاص دانشآموزان درسهایــی را طراحي كردم که گفتوگو آنها آشــنا باشد تا بتواند بخشی از بازی شود .کاری که
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من انجام میدهم این است که چیزها را را با ایجاد تغییرات مناســب در برنامة درسی شروع کردم .این
ساده میکنم و «نه به خشونت» را با بازی تغییرات متوازن با نقاط قوت دانشآموزانم و شخصیت منحصر
کردن و یادگیری ترویج میکنم .یادگیری به فرد آنهاست .در آغاز از شیوههای فردیسازی با هر دانشآموز
اغلب درسها برای کودکان در قالب داستان اســتفاده کردم .به هر دانشآموز زمان فردی شــده دادم و هر
س را براساس نیازهای هر دانشآموز تهیه کردم.
و یا بازی بسیار سادهتر است تا درک و جذب در 
در نظر داشته باشید که بعضی مراحل با هم تداخل دارند؛ مثالً
کردن رشتهای از اعداد و ارقام از طریق نشستن
خ ميدهند .در نتیجه ،همزمان
و خواندن .من به جای نمره و ســتاره و برچسب ،بعضی از دانشآموزان سریع پاس 
که با اســتفاده از مراحل قبــل براي خود طراوت
تقویت مثبــت با انتخاب دانشآموز
«ما بازی میکنیم ذهنی ايجــاد ميكنند ،به مرحلــه بعد میروند.
را ساختهام.
گیریم»
ی
م
و یاد
همچنین ،به واســطة کارگروهی در فعالیتهای
«ما بازی میکنیم و یاد میگیریم»
با
را
کودکان
کالســی رابطــة خــوب و حس همــکاری بین
روشــی اســت که به اصالح الگوهای
رفتاری منفی کــودکان کمک میکند .دموکراسی آشنا دانشآموزان ايجاد ميشود .گزینش دانشآموزان
و آنهــا را به داشــتن انگیزة قوی جهت میکند؛ چرا که
براساس بازدهي آنان در پاسخ دادن به سؤاالت و
پیشــرفت تحصیلــی تشــویق میکند .دانشآموزان یاد فعاالنه عملکردن است .با تکرار و چرخشی کردن
بهعنوان یک رویکرد ،خودخواهی و غرور را میگیرند نظرات نقش پیشــروها ،دانشآموزان یــاد میگیرند که
در رفتار دانشآمــوزان کاهش میدهد و به یکدیگر را بپذیرند دیگران را بپذیرند ،همدیگر را قضاوت نکنند و به
یکدیگر احترام بگذارند .بعضی از آنها در خواندن
جای آن روح همکاری و پیشــرو بودن را در و با هم همکاری
و انشــا نوشــتن بهترند و بعضی هم در خواندن و
آنها نهادینه میکند« .مــا بازی میکنیم و
کنند
نقاشــی خوب عمــل میکنند .دانشآمــوزان با
یاد میگیریم» کودکان را با دموکراســی آشنا
میکنــد؛ چرا که دانشآموزان یاد میگیرند نظرات یکدیگر را درگیرشدن در این فعالیتها ممکن است به پاسخهای صحیح
برســند ،و در این راه این باور در آنها ریشه میدواند که گفت
بپذیرند و با هم همکاری کنند.
ً
و گــو كردن و گوش دادن به نظــرات دیگران قطعا میتواند به
باتوجه به محدویت زمان که معلمان بسیاری با آن نتیجهای بهتر بينجامد تا اينكه خودرأی باشند.
روبهرو هستند ،شما چگونه زمانی را برای بازی کردن و
یا توجه به نیازهای فردی دانشآموزان فراهم کردهاید؟
 یکی از راههای شــما برای پرورش شیوهتان پاداش
باید هم کارگروهی و هم کار انفرادی انجام دهید .من کارم دادن به رفتار خوب است .فکر نمیکنید دانشآموزان
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ممکن اســت فقط برای دریافت پاداش و نه به خاطر
صلح و خشــونت براســاس
درســت بودن رفتار خوب ،کردار و منش خوبی داشته تجربة شخصی معانی متفاوتی دارد.
زمانیکه معلمان دیگــر را آموزش
باشند؟
مــن از محیــط اطرافم الهام میگیــرم .در کالس «کنج میدهید چگونه به یک معنی مشترک
خوانــدن» ســاختهام و صندلی برای نشســتن دانشآموزان میرسید؟
گذاشــتهام .کنــج خواندن نوعــی پاداش اســت و زمانیکه
شیوة من در کالس نتیجة مثبتی در حذف
دانشآموزی کارش را تمــام میکند ،به او آزادی میدهم که تعرض و خشونت داشته است .این نتیجه در سایر
پاداش را انتخاب کند همیشــه وقتــي که آنها کنج خواندن کالسها و خانوادة کــودکان تأثیرات چندجانبه
را انتخــاب میکننــد .تحتتاثیر قــرار میگیــرم .زمانیکه گذاشته است .تغییرات فراگیری که روش من برای
اعتمادبهنفس خواندن در آنها رشــد کند ،آنها از داستان و آموزش و پرورش به ارمغان آورده است ،تا حد زیادی
خواندن داستان لذت میبرند و این انتخاب آنهاست و آن را به برتری دانشآموزان کمک ميكند .مدیر مدرســة
من زود متوجه شــد که کالس من تنها کالس ساکت
فقط برای دریافت پاداش عمل خاصی انجام نمیدهند.
براي مثال ،روشهای «ما بازی میکنیم و یاد میگیریم» و و منظم مدرسه اســت .بنابراین ،آنها به چیزهایی که
«نه به خشونت» تغییرات رفتاری ایجاد میکنند .دانشآموزان میگفتم گــوش میکردند .معلمان به بازدید کالس من
با اتحاد و درگیرشــدن در گروهها برای انجام دادن فعالیتها ،میآمدند و در کالس حضــور پیدا میکردند تا روش مرا
وادار میشوند رفتارهای ناپسندشان را کنار بگذارند .گروه هر ببینند .در آغاز ،برخی شک و تردید داشتند اما من شواهد
دانشآموزی را کــه خودخواهانه رهبری را برعهده بگیرد و یا اثربخشی این روش را نشان دادم .کالس مانند صحنة تئاتر
در زمان انجام فعالیت عامل بینظمی شــود ،کنار میگذارد .بود؛ من ادعایــم را ثابت کردم و دانشآموزانم معیاری برای
دانشآموزان بدون احساس شرم برای پیروزی در مسابقهای ،سنجش موفقیت من بودند.
اینترنت بــرای جمــع آوری اطالعات جهت
اشــتباهات یکدیگــر را اصــاح میکنند و در
«کنج
کالس
در
غنیتر کردن روشم به من کمک کرد .من اولین
کالس ،بــرای فعالیتهــای بعــدی به صورت
ام
ه
ساخت
خواندن»
معلمی بودم که ادغام تست در فرآیند یادگیری
گروهی ،کارهای انجام شده را بازبینی میکنند.
و صندلی
شناخت نقاط قوت و ضعف دانشآموزانم را تعلیم
همکالســیها اعضای گروه را که باعث باختن
برای نشستن
دادهام .کمکم ،معلمان دیگر نیز این شیوه را آغاز
شدهاند ،بررســی میکنند تا برای فعالیتهای
کردند .من قب ً
ال در جلسهای در سطح وزارت خانه
بعدی نیــروی دقیق و درســتی ارائــه کنند.
دانشآموزان
دربارة روشــم صحبت مختصری داشتم و حساب
بازنده شــدن باید مربوط به رفتاری از اعضای گذاشتهام .کنج
کاربری فیسبوک ســاختم تا با سایر معلمان در
گروه باشــد ،ســپس آن دانشآموز به تدریج
خواندن نوعی
فلسطین و ســایر نقاط جهان در ارتباط باشم .در
شــروع به تغییر آن جنبــه از رفتارش میکند.
پاداش است
سال  2012ـ  2011کتابی دربارة آموزش نوشتم
توانمندسازی یک فرایند جمعی است.
افرادی که در کالس من شرکت کردهاند متوجه میزان زیادی که متأسفانه به خاطر کمبود منابع مالي هرگز چاپ نشد .هرچند
از توازن و گفتوگو شــدهاند .براي مثــال ،دانشآموزان بدون تاجاییکه میتوانم در جلسات معلمان ،برنامههای آموزش ضمن
آموزش دوباره ،میدانند که کجا باید نوبتشان را بگیرند .بسیاری خدمت ،و گردهماييهاي وزارتی از این کتاب اســتفاده و برای
از من میپرسند دانشآموزانت چگونه این کار را انجام میدهند .آن تبلیغ میکنم.
پاسخ من این است که به منظور ارائة محتوا و رهایی از احساس
معلمــان قبل از آموزش تغییر مثبت رفتاري به دانشآموزان
تلخ شکســت ،فعالیتی را براســاس وضعیت کنونی دانشآموز باید رفتار خود را تغییر دهند تا الگوی بچهها باشــند .ما برای
طراحی کنید .به آنها کمک کنید تا باور کنند توانمند هستند .مؤثر بودن باید مانند یک الگو در مدرسهها ،گروههای آموزشی
من ابتدا به دانشآموزانم اعتماد میکنم و در چشمانشان فردی
و کشورها عمل کنیم .من خوشحالم که میتوانم تجاربم را با
پیشرو هستم .برای مثال ،وقتی از آنها میخواهم که در گفت
معلمانی که فکر میکنند این روش به آنها در کالسهایشان
و گویی مؤدب باشند ،خودم هیچگاه حرفشان را قطع نمیکنم و
به آنها گوش میکنم .این روند با مثال و تکرار برای همه قابل کمــک میکند ،در ميان بگذارم اما واضح اســت که هر یک
فهم است .من توانستهام رفتار دانشآموزان را تغییر دهم .آنها از ما باید بخشــی را که به موقعیت خــود و دانشآموزانش
از کاری که انجام میدهند لذت میبرند و حاال با روند یادگیری مرتبط است اعمال کند .بهعنوان مهمترین عامل ،كاری که
یکدســت شدهاند .این شــیوه یک راه حل موقت نیست بلکه من انجام میدهم این است که آموزش را براساس نیازهای
فرايندي طوالنی است.
فردی دانشآموزانم شخصی و فردی میکنم.
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ازروايـتپــژوهـی
ﺗـــــــــــــــــا
ﺧلﻖداﻧﺶدرﻣدرسه
بهارهميرزاپور
کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و عضو گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

چند ســالی بود که خلــق لحظات يادگیری بــرای فرزندان میکردم و همة چیزهايی را که الزم بود حواســم بهآنها باشد،
سرزمینم شور معلمی در من ايجاد کرده بود .علوم پايه خوانده مینوشتم .يادم میآيد حتی ماحظات رفتاری با دانشآموزان
بودم و دنیای آموزش را نمیشناختم .بیمناک بودم که نداشتن را هم ثبت کرده بودم و برای مثال ،ســر کاس حواسم بود که
دانش کافی مانع آن شود كه کاس درسم نیازهای دانشآموزان ناخودآگاه بین آنها تفاوت قائل نشوم يا فردی مورد بیتوجهی
را بــرآورده کند .با انگیزه و اشــتیاقی که داشــتم ،فکر کردم من قرار نگیرد .اين کار برای من سه نتیجه داشت:
بهتر اســت اول ادبیات يادگیری و آموزش را بشناسم و پس از
 èنقاط ناشناخته و مبهم دانشم آشکار میشد و میتوانستم
مشاهدهگری تجربة معلمان ديگر وارد میدان عمل شوم.
برای شناخت آنها تاش کنم.
در رشــتة علومتربیتی شــروع بهتحصیل کــردم و همزمان،
 èآنچه در ذهن داشتم شفافیت و سازماندهی نداشت و موقع
بهمشاهدة کاسهای معلمان ديگر پرداختم .پس از مدتی هم اجرا با موانع پیشبینی نشده روبهرو میشد .با نوشتن میتوانستم
خودم شروع به تمرين معلمی و يادگیری همراه با دانشآموزان آن را بهصورت نقشهای درآورم که قابلیت بهکاربستن داشت.
کاسهايم کردم.
 èديگر نگران فراموش شدن آموزههای کاسها نبودم؛ آنها
میدانستم بايد ظرف دانش و مهارت معلمی من پر شود .طی را مکتوب میکردم و موقع نیاز بهسراغشان میرفتم.
3
ايــن دومین مرحله از خلق دانش اســت و بیرونی ســازی
مطالعاتم با ادبیات خلق دانش آشنا شدم .فهمیدم مشاهدة کار
معلمان ديگر و تجربهکــردن در کنار آنها ،اولین مرحلة خلق نام دارد .در اين مرحلــه ،دانش ضمنی به دانش صريح تبديل
دانش اســت .به اين مرحله ،اجتماعیکردن 1میگويند و طی میشود.
آن ،دانش ضمنی افراد بههم منتقل میشود.
دانش صريح 4دانشی اســت که وضوح و عینیت دارد و برای
دانش ضمنی 2يا نهفته ،دانشی است که درون ذهن انسانها ،همه قابل درک و در دســترس اســت .کتابها ،مقالهها ،خط
رويههای سازمانها و اندوختههای فرهنگی جامعه مستتر است
مشیها و اسناد ،مصداقهای اين نوع
و از اين جهت ،شــفافیت و دسترســی کافی ندارد .اين دانش
از دانش هستند.
محصول سالها تجربه ،تقلید و تمرين است و معموالً در جايی
ثبت نمیشود.
آموزه دوم:الزماستدانشمرا
ازذهنمرویکاغذبياورم.
آمــوزه اول:بــرایافزايش
پس از مکتوب کردن طرح درسها،
دانــشمعلمی،عــالوهبر فکر کردم بهتر اســت نحوة مديريت کاسم را با دوستانی که
مطالعه،بايدشــيوهتدريس زمینة فعالیت مشــترک با آنها دارم ،بهاشــتراک بگذارم و از
معلمان باتجربه را مشاهده ديدگاههای آنها برای افزايش کیفیت کارم اســتفاده کنم .از
کنم.
ايــن رو ،پس از اتمام هر کاس تمام اتفاقات مثبت و منفی آن
زمانی که تمرين معلمی را آغاز را روايت میکردم و برای آنها میفرستادم .نتیجه اين بود که:
کردم ،قبل از شروع هر کاس ،طرح درس شفافی برای آن آماده
 èمن تجربة کافی نداشــتم و گاهی ســر کاس با مسائلی
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روبهرو میشــدم که نمیدانســتم چگونه از پس آنها برآيم و
بهاشتراک گذاشتن تجربة تدريسم با دوستانی که بهآنها اعتماد
داشتم ،راه حلهای ارزشمندی را مقابلم قرار میداد و فشاري را
كه به من وارد ميشد ،پايین میآورد.
 èدوســتان من هرکدام از زاوية نگاه خودشــان روايتها را
میخواندند و نقــاط قوت و ضعف را مطرح میکردند؛ تنوع در
نگاه ،بســتر يادگیریهای جديد و ارتقای کیفیت کار را برايم
بهارمغان آورده بود.
 èبهاشتراک گذاری ايدهها برای همة ما زمینههای فکر کردن
دربارة تجاربي را که نداشتیم ايجاد کرده بود.
پس از گذشت يک ســال ،نوشتن روايتهای من و گفتوگو
دربارة آنها ،به نوشــتن و به اشتراک گذاشتن روايتهای همة
ما تبديل شــد و گفتوگوی جمعی دربــارة آنها ،زمینة خلق
5
دانشهای جديــد را برای ما مهیا کرد .اين مرحله که ترکیب
نام دارد ،مرحلة سوم خلق دانش است و طی آن طرح درسهای
صريحمان و نحوة اجرای آنها را با هم به اشتراک میگذاشتیم
و بهيافتههای جديدتری میرسیديم.
آموزه ســوم :باهمراهیديگران
وگفتوگــوباآنهــامیتوان
ايدههایشفافبهتریخلقکرد
وکالسدرسبهتریساخت.
بهکار بســتن اين آموزههای جديد
در کاس درســمان باعث میشــد
به تجربهها و مهارتهای جديدی دســت پیدا کنیم که دانش
ضمنی جديدی تولید میکرد .اين چهارمین مرحلة خلق دانش
اســت که نهادينه سازی 6نام دارد .حال میتوانستیم اين دانش
ضمنی جديد را با مشــاهده کنندگان کاسهايمان بهاشتراک
بگذاريم که همان مرحلة اول خلق دانش در سطحی باالتر است
و يک چرخه بهوجود میآورد .طی اين سالها اين چرخه براي
ما مرتب تکرار شده و فرصت خلق دانش را که گفتوگوی دائم
میان دانش ضمنی و دانش صريح است( ،نانوکا )1994 ،بهوجود
آورده اســت و هنــوز هم بههمین روش دانــش و مهارتهای
معلمیمان را رشد میدهیم.
آمــوزة چهــارم :بهکار بســتن
دانشهــایصريحجديد،مقدمة
شــکلگيری دانشهای ﺿمنی
جديدتراست.

دانش ضمنی

دانش صريح

دانش ضمنی

مرحلة اول
اجتماعیکردن

مرحلة دوم
بيرونیسازی

دانش صريح

مرحلة سوم
نهادينهسازی

مرحلة چهارم
ترکيب

ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻠﻖ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎ

کمکم به اين فکر افتاديم که اين شیوه را با گروههای ديگری
از معلمــان بهکار ببنديم و از اين طريــق ،دانش معلمیمان را
بیشتر و بهتر رشد دهیم .با دوستانی که میشناختیم ،گروهی
ايجاد کرديم و قرار گذاشتیم در آن گروه تجربههای فردیمان
را برای همديگر روايت کنیم .از آنجا که گروه را با تعداد اندکی
از دوستانی ايجاد کرده بوديم که بههم اعتماد داشتیم ،ايدهها و
روايتها در فضای امنی مطرح میشد و طی گفتوگوها دانش
ضمنی به دانش صريح تبديل میگرديد؛ اين يعنی مرحلههای
اجتماعی کردن و بیرونیسازی.
بهاشــتراک گذاری تجربهها و رويکردها و گفتوگوی مستمر
دربارة آنها ،موجب تقويت و تکرار ديدگاههای مشــترک بین
ما شــده اســت و رويههای جديدی ايجاد کرده ،که همگی از
آنها استفاده میکنیم .براي مثال« ،انگیزة درونی» برای همة
ما اهمیت پیدا کرده است و کاسهایمان را بهگونهای طراحی
و اجرا میکنیم کــه برانگیزاننده و افزايشدهندة انگیزة درونی
دانشآموزان باشد؛ اين يعنی ترکیب و درونیسازی.
در يک مدرســه ،اين ســبک از روايتگــری و گفتوگو میان
معلمان ،میتواند بســتر تعامل مشترک و همسويی در اهداف
و چشــماندازهای مشــترک ايجاد کند و جريان خلق دانش را
در مدرســه به راه بیندازد .در جامعة معلمان هم که هريک در
مدارس مختلفی خدمت میکنند ،اين شکل از تعامل و گفتوگو
دربارة روايتهای فردی در يک بستر مطمئن اجتماعی ،میتواند
جريان خلق دانش را میان معلمان ايجاد کند.
پينوشتها

1. Socialization
2. Tacit Knowledge
3. Externalization
4. Explicit Knowledge
5. Combination
6. Internalization

منبع
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Written By: Ikujiro Nanoka.
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ﻓﻮﻛﻮاسﻜاﻱ
)(Focusky
با تفکر بسیار دربارة اينكه آيا والدين و شاگردانم اين نرمافزار
را قبول میکنند ،شروع به ساخت فوکواسکای برای جلسة اولیا
و مربیان کردم .مشاهده کردم كه ارائة اين نرمافزار خیلی برای
والدين جالب است و دربارة آن سؤال ميكنند.
بعد از اينکه نتايج مثبت جلسة اولیا و مربیان را ديدم ،شروع
بــه طراحي در نرمافزار برای رياضی پاية پنجم فصل اول کردم
و با رضايت فراگیرندگان روبهرو شــدم وتا به امروز اين نرمافزار
تمام کتاب درسی دانشآموزان من شده است.
بــراي تمرينهاي رياضي هم همیــن كار را ميكردم .قبل از
كاس تمرينات رياضي را حــل ميكردم و با صداي خودم در
كاس ارائه ميكردم .دانشآمــوزان هم يكبار تمرينها را در
خانه حل ميكردند.
فكر ميكنم ،برای تمام درسها میشود از اين نرمافزار استفاده
كرد و شیوة كار در کاس درس را از حالت سخنرانی به حالت
مشورت و فعالیت گروهي تبديل كرد.
با درسهايی مانند علوم که فیلمهای آموزشی آن را میتوان
در اين نرمافزار ارائه داد ،اين کار را انجام دادم .ابتدا فیلمها را از
اينترنت بارگیري میکردم و بعد با صدای خودم در اين نرمافزار
ارائه میدادم.
من بهعنوان يک معلم پاية پنجــم از اين نرمافزار برای تمام
کارهای کاســم استفاده میکنم و همة شاگردانم از آن راضی
هســتند؛ زيرا از صدای خودم ،انیمیشــنهای مختلف و ...در
آن اســتفاده ميكنم و به همین دلیــل ،برای آنان جذاب تر از
سیدیهای موجود در بازار اســت .بیايید با امكانات آن كمي
آشنا شويم.
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آزادهمدق
معلم پايه پنجم

نرمافزاری جذاب با امکان اســتفادة آســان است که روشی
جديد در ســاخت ارائههای خاص ،چشمگیر و کام ً
ا حرفهای
را پیش روی کاربران نهاده اســت تا با کمترين تاش و صرف
حداقل هزينه و زمان قادر باشند ارائههای منحصربهفردی برای
سخنرانیها و کنفرانسهای آموزشی /تحقیقاتی و يا کاری خود
آماده ســازند .محیط کاربرپســند و ابزارهای ساده و قدرتمند
نرمافزار ،اســتفاده از آن را برای همة کاربران آسان كرده است.
با استفاده از اين نرمافزار میتوانید متن ،تصوير پسزمینه ،عکس،
انیمیشن ،ويدئو /فايل فلش و يا حتی ويدئوها را بدون هیچ دردسری
بــه ارائة خود اضافه کنید .هنگام آغاز کار با  Focuskyمیتوانید از
میان قالبهای آمادة آن يکی را انتخاب و بارگیري كنید و سپس ،با
افزودن آيتمها و متنهای دلخواهتان آن راتغییر دهید .پس از انجام
تنظیمات و ساخت ارائة خود میتوانید در حالت پیشنمايش آن را
بازنگری کنید .سپس ،از آن در فرمتهای  EXE, ZIPيا HTML
خروجی بگیريد و آن را روی سیدی رايت کنید.

قابليتهایکليدینرمافزار:Focusky

ـ رابط کاربری آسان به همراه ابزارهای قدرتمند؛
ـ قابلیت زوم و اسايد بر اساس ارائه؛
ـ افزودن انواع فايلهای مديا از قبیل تصاوير ،فايلهای  swfو
 flvو ويدئوهای برخط (آناين).
ـ خروجی گرفتن در فرمتهای  EXEيا  HTMLبرای نمايش
بهصورت آناين و يا آفاين
ـ تمها و قالبهای آماده
ـ پیشنمايش ارائه قبل از خروجی گرفتن؛

از طريــق آن برنامههايي كه با فلش
ساختهايد اضافه كنيد..

ـ امکان وارد کردن محتوا از پروژههای پاورپوينت ؛
ـ ویرایش حرفهای اسالیدهای ایجاد شده؛
ـ مشاهده و تنظیم اسالیدها در یک صفحه؛
ـ افزودن انیمیشنهای حرفهای؛
ـ و . ...

مرحلة اول :نرمافزار را از گوگل بهراحتی
دانلود و نصب کنید.

3

گزینه سوم  textاست که میتوان با
كمك آن در نرمافزار نوشت.

4

گزینة چهارم  Linkاســت و میتوانید کار خود را به جاهای
دیگر لینک دهید.

5

مرحلة دوم :وارد برنامه شوید و گزینة اول
 new empty projectرا باز کنید.

یــک صفحه باز می شــود که تمــام کارهایی که
میخواهید انجام دهید درآن قابل مشاهده است:
در اينجا بعضي از گزینههای این صفحه را مشــاهده

و گزینههای دیگر مانند background

و ...که میتوانید از کتابها و ...عکس
بگیرید وارد برنامه كنيد.

6

و دیگــر گزینههــا کــه میتوانید
بهسادگي از آنها استفاده کنید.

1

ميكنيد.

7

گزینــة اول ســمت راســت shape

اســت که با آن میتوانید برای کارتان
الگوهای مختلف ارائه دهید.
گزینة دوم  swfهست كه ميتوانيد

2
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10

مرحلةسوم:واردگزينة new project

from pptشويد.

اين گزينة ميتوانید پاورپوينت را که از آن عکس
گرفته و سیو کردهايد ،وارد برنامه كنید.
فايل شما درست میشود و به اين شکل در میآيد.

11

8

12
بعد از آوردن فايل خود به اين صفحه ،صفحة زير باز میشود
و پنج دقیقه طول میکشــد که فايل شــما بــه صورت فايل
انیمیشنی در آيد.
بعد از اتمام اين مراحل با گزينة  okفايل ساخته میشود؛
به ترتیب گزينهها و يا نوشتههای شما را میآورد.
كار با گزينههــای بعدی هم که در نرمافزار ارائه شــدهاند،
بهراحتی قابل درك است.
ً
نکته :فايلی را که قرار است سیو شود ،حتما با حروف التین
سیو كنید.
اگر متن شما فارسی است ،حتماً از آن بايد عکس بگیريد .
متن انگلیسی مشکلی ندارد و لزومی به عکس گرفتن نیست.

9
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ﻣﺄﻣــــــﻮر
سیگارﻱﺧدا
(تاكسينگاريهاي من)

نامکتاب:مﺄمورسيگاریخدا
مﺆلف:محسنحساممظاهری
ناشر:افق
سالنشر1391:
عليوحيدي
اغلب ما هر روز از وســايل نقلیة عمومی از جمله
مترو ،اتوبوس و تاکسی اســتفاده ميكنیم .در اين
میان ،تاکسی بسیار متفاوت از بقیه است؛ چون جمع
کوچکتری را گردهم میآورد و امکان گفتوگو بین
آنهــا را در مدت کوتاهی فراهــم ميكند .در اين
میان اتفاقهايي هم میافتد .شرح آنچه در تاکسیها
اتفاق میافتد ،پیش از اين از زبان کســان ديگر هم
آمده است .ناصر غیاثی که مدتی در آلمان رانندگی
میکــرده ،خاطــرات خود در اين بــاره را در کتاب
«تاکسی نوشــتها» آورده است .سروش صحت نیز

در تاکسینوشــتههايش ،از منظر مسافر ،خاطرات
خود را با چاشــنی طنز نگاشته اســت ،اما نديدهام
کســی از منظر مســافر ولی با زبان جامعهشناسی,
عاوه بر روايت ســفرهايش با تاکسی ،اين روايتها
را تحلیل نیز کند .محســن حسام مظاهری در آغاز
کتاب «مأمور سیگاری خدا» که عنوان آن برگرفته
از يکی از خاطراتش در حین ســفر با تاکسی است,
عاوه بر روايت گفت و شــنودهايی که در تاکســی
صورت گرفته و منتخبــی از آنها را يک جا آورده،
در مقدمهای تحلیلی به بررسی روابط درون تاکسی
پرداخته است .مظاهری معتقد است :
«شــهری که مردمش سوار تاکسی میشوند اما به
هر دلیل بینشان حرفی ردوبدل نمیشود ,بحثی در
نمیگیرد ،نظری بیان نمیگــردد و انتقادی مطرح
نمیشــود ،شــهر مرده و بی روحی اســت .چنین
شهری در برابر بحرانها و چالشهای مختلف بسیار
آسیبپذير اســت .در مواجهه با چنین شهری بايد
احســاس خطر ،و بیش از آن چارهانديشــی کرد. ...
تاکســی سوار شــدن و در تاکســی با ديگران وارد
بحث شــدن يا بحث دگران را دنبــال کردن ،برای
من بهعنوان يک دانشجو و پژوهشگر جامعهشناسی،
حکم يک روش تحقیق را دارد؛ يک نبﺾ سنج برای
شــهری که در آن زندگی میکنیــم؛ پلي برای راه
يافتن به ذهن و فکر و دل همشهريانم .تاکسی سوار
شــدن برای من بیش و پیش از يک عادت روزمره،
نوعی پژوهشــگری است که از تابستان  1387آن را
دنبال میکنم».
پیشــنهاد میکنم ابتدا تاکسینوشتهای حسام
مظاهری را بخوانید و از آنها لذت ببريد .و ســپس،
به آغاز کتاب برگرديد و تحلیــل او از اين روايتها
را بخوانیــد و ببینیــد روايتپژوهــی از قلــم يک
جامعهشناس از چه جنسی است.
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