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خيرين آموزشگر!
1 سال تجربه، 24 سال تكرار! 
ضمن خدمت به سبکی ديگر

توسعة حرفه ای معلمان

ری بـرای مسـي
»شدن«

گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره
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ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای معلمان، کارشناسان 
ــات آمـوزش  و پـرورش و دانشجویـان فنـاوری اطالعـات و ارتباط
دانشگاه فرهنگیان

مدیر مسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمد عطاران
شورای برنامه ریزی و کارشناسی:
شیبا ملک
سیده فاطمه شبیری
زینب گلزاری
علیرضا منسوب بصیری
مدیر داخلی: بهناز  پورمحمد
ویراستار:  افسانه حجتي طباطبائي
طراح گرافیک: عبدالحمید سیامک نژاد
عکس روی جلد: اسما فتح اللهی

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پالك266 
صندوق پستی 15875/6585
تلفن: 9 -88831161-021   داخلی420
تلفن های امور مشترکین:
021 -88867308 
 صندوق پستی امور مشترکین:
15875/3331
شمارگان: 16800 نسخه

www.roshdmag.ir :وبگاه
 E mail:farda@roshdmag.ir :پیام نگار

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شرکت افست

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه در تجارب 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد آن در کالس درس نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

اندیشــه

سردبیـریادداشت 

تجربــــه
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1. ســال 1358 بود. مدارس باز شــده بودند و 
در پي موج عواطف و احساســات پس از انقالب، 
همه در پــي آن بودند كه براي ســرزمین خود 
كاري كنند. من هم كه بیســت ویك سال داشتم 
و سال سوم دانشكدة علوم تربیتي دانشگاه تهران 
بودم، در این شــوق همگاني شــریك بودم. براي 
همین، تصمیــم گرفتم به یكي از مدارس جنوب 
شــهر تهران بروم و تدریس كنم. تازه چند ماهي 
از انقالب مي گذشــت و همه چیز در حال تحول 
بود. مدرسه اي راهنمایي در جنوب تهران مقصد 
مــن براي خدمت بود. اولین جلســه را با زحمت  
و مشــقت به پایان رســاندم؛ در حالي كه بچه ها 
مشغول همهمه و سروصدا بودند. من كه ذهني پر 
از نظریه هاي تعلیم و تربیت داشتم، در همان اولین 
تجربة تدریس خود وامانده بودم. در دانشكدة علوم 
تربیتي انبوهي از نظریه ها و تئوري ها را به ما یاد 
داده بودند كه البتــه هیچ یك از آن ها در كالس 
به كار من نمي آمــد. در آنجا تعدادي از بچه ها از 
من درشــت تر و بلند قدتر بودنــد و هیچ تدبیري 
نمي توانســت موفقیت مرا در ادارة كالس میسر 
كند. در دانشــكده آموخته بودم كه باید به نیازها 
و عالیق بچه ها توجه كــرد. تنبیه بدني، حرفش 
را نزنیــد... این مربوط به قرون وســطي اســت! 

فكر مي كردم با كالســي كه آن همه شیطنت و 
بازیگوشي در آن بود، چه كنم. سعي كردم به مدیر 
مدرســه نگویم؛ مبادا فكر كند كه از ادارة كالس 
ناتوانــم ولي او خود از حال و احوال من، وضعیتم 
را فهمیده بود. چرا كه خود چند بار یكي از بچه ها 
را كه گردن كلفت كالس بود، به شدت با كمربند 
تنبیه كرده بود. سرانجام نتوانستم دوام بیاورم؛ با 
احســاس درماندگي كامل مدرسه را ترك كردم؛ 
در حالي كه از آموخته هایم به شدت مأیوس بودم 
و همة آنچه را در دانشــكده آموخته بودم، عقیم 

مي پنداشتم. 
2. هشت سال پیش كتاب داستان »آقا معلم«1 را 
در دست گرفتم و شروع به خواندن كردم. داستان 
را فرانک مك كورت، نویسندة آمریكایي ایرلندي 
تبار، نوشته بود. در واقع، این داستان تخیلي نبود 
بلكه سرگذشت چند دهه تدریس معلمي آمریكایي 
بود كه تصمیم گرفته بود در دوران بازنشستگي، 
بخش هایي از زندگي خــود در دوران تدریس در 
مدارس نیویورك را بنویســد. مك كورت به خاطر 
نگارش این روایت ها برنــدة جایزة پولیتزر- یكي 
از معتبر ترین جایزه هاي كتاب- شد و شهرتي به 
هم رساند و پاره اي از كتاب هایش تبدیل به فیلم 
شــد. او در آغاز كتاب آقا معلم دربارة ورودش به 

تحصيلبــيحاصل
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كالس مي گوید. روز اول وارد كالسي مي شود كه 
دختر و پسرهاي شــانزده ساله در آن نشسته اند. 
به محض اینكه وارد مي شود، یكي از ته كالس با 
لحن مسخره اي ســالم مي دهد؛ یكي دیگر هم با 
لحني مســخره تر جواب او را مي دهد. همهمه در 
كالس ادامه دارد. كســي به زنگ كالس و ورود او 
توجه نمي كند. در این میــان، یكي از بچه ها داد 
كالباس مي خواهد؟«  مي زند: »كسي ســاندویچ 
یكي از بچه ها مي گوید: »شوخي  مي كني! مادرت 
حتمًا خیلي از تو نفرت داشته كه این ساندویچ را 
به تو داده است.« صاحب ساندویچ، ساندویچ را به 
 طرف صاحــب صدا پرت مي كند. بچه ها همه داد 
مي زنند: »دعوا، دعوا.« ساندویچ وسط كف كالس 
مي افتد.  مك كورت از پشــت میز بلند مي شود. 
كسي به او توجه ندارد. به طرف صاحب ساندویچ 
مي رود و به او مي گوید كســي ســاندویچ را پرت 
نمي كند. باز هم همه به او بي توجه اند. ســردرگم 
شــده اســت. با خودش فكر مي كند كه استادان 
دانشگاه نیویورك هیچ گاه به او نگفته بودند كه با 
ســاندویچي كه كف كالس افتاده است، چه كند. 
آن ها فقط دربارة نظریه ها و فلســفه هاي تربیت 
حرف مي زدند. آن ها مي گفتند كه بچه ها را باید به 
مثابــة یك كل در نظر بگیرید و به نیازهاي آن ها 
توجه كنید، ولــي هرگز دربارة لحظه هاي جانكاه 
كالس و موقعیت هــاي حســاس تدریس چیزي 
نمي گفتند. مك كورت به طرف ساندویچ مي رود. 
آن را برمي دارد و شــروع بــه خوردنش مي كند. 
صاحب ســاندویچ مي گوید: »ســاندویچ مال من 

است.« یك دفعه همه مي گویند: »مگر نمي بیني 
معلم دارد ساندویچ را مي خورد.« 

كالس همه خیره به او شــده اند و ساكت اند. او 
ساندویچ را تمام مي كند و كاغذ دورش را به داخل 
سطل مي اندازد. حاال به نظر مي رسد كه آن زمان 
جانكاه ســپري شده است و او مي تواند تدریسش 

را آغاز كند. 
به همین ترتیب، مك كورت در سراســر كتاب 
258 صفحــه اي اش بــه لحظه هــاي بي نظیــر 
كالس هایش اشاره مي كند و از چگونگي مواجهه 

با این لحظه  هاي ناب سخن مي گوید. 
3. راستي چرا اغلب كساني كه شغل معلمي را 
برگزیده اند و براي این كار دوره  هاي طوالني را هم 
گذرانده اند، از آموخته هاي خود در دوران تربیت 
معلم گالیه دارند؟ كســاني هم كه آن دوره ها را 
نمي گذرانند و در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت 
حضور پیدا مي كنند، از بي ارتباط بودن این دوره ها 
با زیســت روزمرة خود در كالس هایشــان گالیه 
دارند؛ گویي در كالس هــاي تربیت  معلم چیزي 
گفته مي  شود كه به كلي با ماجراهاي كالس هاي 
واقعي بیگانه اســت. در این شــمارة مدرسة فردا 
به موضوع تربیت معلم پرداخته ایم و كوشــیده ایم 
زوایاي این موضوع را با توجه به تجربه هاي بومي 

و جهاني بررسي كنیم. 

پي نوشت
1.McCourt, F. (2005). Teacher man: A memoir. Si-
mon and Schuster.

3 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 |



محمد عطاران

دکتر محمدرضا سرکار آرانی سال هاست که در دانشگاه  ناگویا 
در ژاپن مشغول تدریس و تحقیق است. در بهمن ماه 1396 در 
کواالالمپور فرصتی برای دیدار با ایشان فراهم آمد و با یکدیگر 
دربارة تربیت معلم گفت وگویی داشتیم خالصة این گفت وگو را 

در این شماره می خوانید.
سردبیر

è اصواًل وضعیت معلمــان در جامعة ژاپن چگونه 
است و آن ها چه جایگاهی دارند؟

é حالشان خوب است و بیمه و حقوقشان مکفی است! احتمال 
اینکه کار دیگری داشــته باشــند یا اینکه زود بــه خانه بروند 
خیلی کم اســت. از لحاظ حرفه ای هم خودشــان بر کار خود، 
و هم سیستم های درون  مدرسه و سیستم های اجتماعی برکار 
آنــان نظارت حرفه ای چند جانبــه دارند و در جهت توانمندی 
آن ها جهد بلیــغ می کنند تا از وقت و تــوان حرفه ای و حتی 

تندرستی شان حراست و حمایت کنند.
البته معلم شــدن در ژاپن کار دشواری است. در واقع، خیلی 
از دانشــگاه ها برنامة درســی تربیت معلم دارنــد و خیلی هم 
داوطلب معلمی هستند ولی معلم شدن حتی برای دانشجویان 
دانشگاه هایی با رتبة باال کار ساده ای نیست. دست کم باید دورة 
کارشناســی را به اتمام برسانند و هم زمان، دوره های الزم برای 
اخذ گواهی نامة معلمی را بگذرانند. سپس سر میز امتحان کتبی 

بنشینند و در صورت قبولی، برای امتحان شفاهی بروند. 
گذراندن این فرایند راحت نیســت و برای سال های طوالنی 
نرخ پذیرش حدود یک به بیست است. گواهی نامة معلمی یعنی 

گذراندن یک بستة آموزشی )پداگوژیک( شامل دروس آموزشی 
روان شناســی تربیتی: درس پژوهی، تهیه و تولید مواد آموزشی 
برای همة عالقه مندان به حرفة معلمی، به عالوة ســه تا چهار 
هفته کارورزی و دوره های آموزش ویژه؛ مثاًل آموزش به بچه هایی 
کــه به کمک خاص نیاز دارند یا آموزش در مناطق خاص مثل 
کار در مدارس مناطقی که کالس های چندپایه دارند. وقتی این 

دوره ها طی شد، تازه گواهی نامة معلمی را می گیرند.

è آیا با امکان پذیرش کم یک به بیســت، باز هم 
داوطلب معلمی زیاد است؟

é زندگی معلمی برای ژاپنی زندگی آرامی است آن هایی که برای 
رسیدن به حرفة معلمی تالش می کنند، معمواًل رگه ها و ریشه ها و 

اندیشه هایی برای معلم شدن، از خانواده  با خود دارند. 
البته به خاطر داشــته باشید که شــما از جامعه و اقتصادی 
ســخن می گویید که میزان اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
در آن خیلی باالســت. کسی برای تأمین معاش به دنبال معلم 

شدن نیست! این یک مسیر »شــدن« است برای داوطلبان! 
کســانی که تعلق خاطر به خــود این حرفــه دارند، به 

یادگیــری، به بچه ها، به جامعه و به سرنوشــت ژاپن! 
انگیزه ها بیشــتر از این سنخ است، یا همان طور که 
عرض شد، رگه هایی از تربیت خانوادگی دارد. حاال 
ممکن است در خانواده، پدربزرگ یا مادربزرگی 
معلم بوده و زندگی حرفه ای او در خانواده تأثیر 

گذاشته است.
جامعة ژاپن به نظام اســتخدام مادام العمر 

گفت وگو با دکتر محمدرضا سرکارآرانی

مسيریبرای»شدن«
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کسی برای 
تأمین معاش 

به دنبال معلم 
شدن نیست! 

این یک مسیر 
»شدن« است 

برای داوطلبان! 
کسانی که تعلق 

خاطر به خود 
این حرفه دارند، 

به یادگیری، به 
بچه ها، به جامعه

تعلق خاطر بسیار دارد ولی براساس جامعة اطالعاتی و اقتصاد 
دانش بنیان،  در پنج ســال گذشته تعداد کسانی که شغل پیدا 
می کنند و در کمتر از پنج سال شغلشان را تغییر می دهند، به 
سرعت افزایش یافته است. این بدان معناست که اقتصاد دانش 
بنیان باعث تحرک شغلی شــده و این شرایط انگیزة پیگیری 

حرفة معلمی را نیز بیشتر کرده است.
در ژاپن یکی از مسائل اولیة حرفة معلمی این است که شغل 
خیلی وقت گیری اســت. ســاعات روزانة کار معلمان نسبت به 

مقیاس جهانی باالست.

è شما در کتاب »در تمنای یادگیری« چند ویژگی 
را برای تربیــت معلم در ژاپن ذکر کرده اید. یکی 
اینکه گفته ایــد بچه هــا در دورة کارورزی باید 
مستندســازی را یاد بگیرند، یادداشت کنند، و 
فکر کنند. معلم های ما هــم باید آمادگی این را 
داشته باشند که آموزش و یادگیری شان را بنویسند 
و تجربه های کارورزی شــان را یادداشت و در آن 

تأمل پژوهشی کنند. به این شکل از یادگیری در 
تربیت معلم ژاپن چقدر اهمیت می دهند؟

é در جلــد دوم کتــاب درس کاوی فصلی بــا عنوان »تأثیر 
فرهنگ شــفاهی و فرهنگ مکتوب در آمــوزش و یادگیری« 
آمده اســت. فرهنگ آموزش در ژاپن مکتوب اســت. نوشتن 
و یادداشت برداری و اســتفاده از تخته سیاه در فرایند تدریس 
بسیار اهمیت دارد. تخته های سیاه در ژاپن بسیار بزرگ، بسیار 
قشنگ و تمیزند. بهترین فناوری و ابزار در تدریس، تخته است 
و نوشتن. نوشتن، و دیدن و خواندن نوشته و دوباره ثبت کردن 
آن در دفترچة یادداشت فردی اهمیت  دارد. یادداشت کردن در 
آموزش، یک فناوری بسیار پیشرفته است. در ایران البته معلمی 
ما بیشــتر تابع فرهنگ شفاهی است. بیشتر نوشتن و خواندن 

در ســکوت،  گفتن و شنیدن در هیاهو، محور 
فعالیت های تدریس است. پس، تصور عمومی 
این است که بدون ســخنرانی بار آموزش به 
منزل نمی رسد. نارساترین فناوری کالس هم 
تخته ســیاه اســت. برای مثال، در ژاپن وقتی 
دانش آموزی می گوید من صورت مســئله را 
متوجه نشــدم، معلم پاسخ می دهد که یک بار 
دیگر به یادداشــت روی تخته سیاه نگاه کن؛ 
یادداشــت های دفترچه ات را نگاه کن، ایران 
وقتی دانش آموز می گوید متوجه مسئله نشدم، 
احتمااًل معلــم می گوید آن را یک بار با صدای 
بلند بخوان! صدا در فرهنگ شفاهی همه کارة 
فرایند آموزش و یادگیری اســت. در فرهنگ 
مکتوب دیدن، نوشــتن و خواندن و یادداشت 
گذاشــتن منظم معلم روی تخته و یادداشت 

کردن دانش آموزان در دفترچه هایشان نقش اساسی دارد. 
پــس روایتگری و نوشــتن، خود یک عنصر تربیتی اســت. 
یادداشت کردن بستر یادگیری و فناوری آموزش است. به این 
معنــا که  در همة کالس ها دانش آموز بــرای اینکه یاد بگیرد، 
می نویسد. برای اینکه احساس خودش را منتقل کند، می نویسد. 

یک نقاشی می کشد و بعد باید آن نقاشی را توصیف کند.
در کتــاب »پرورش هنر اســتدالل« )انتشــارات 
تربیت( در این باره به تفصیل توضیح داده شــده 

است.

è آیا در نوع نوشتن ژاپنی ها ویژگی  
خاصی وجود دارد؟

é اینجــا ما از نوشــتن به عنــوان یک ابزار 
آموزش و یادگیری یاد می کنیم. این نوشــتن 
خیلی مهم است؛ مثاًل در تربیت معلم، دانشجو 
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به مدرســه می رود. در آنجا اواًل دفترچه هایی هست که برای 
ثبت فعالیت های کارورزی از آن ها استفاده می شود. به دانشجو 
معلمــان یاد می دهند که وقتی بــه کارورزی می روند، چگونه 
رویدادهــا را ثبت کنند. آن ها باید براســاس نمونه های قبلی، 
آنچــه را می بینند به طور دقیق ثبت و ســپس توصیف کنند. 
طرح درس روزانــة دورة کارورزی هم در این دفترچه می آید. 
در انتهای گزارش های روزانه هم نظر معلم راهنما هست. آخر 
گزارش کارورزی هم مدیر نظر خود را می نویســد. ما استادان 
هــم بازخوردی به دانشــجو معلم ها می دهیــم و در واقع، آن 
بازخــورد نهایی و همة آن گزارش ها می شــود نمرة کارورزی 

دانشجو معلم.

è نمونــه ای از گزارش های دانشــجو معلمان و 
بازخوردهایشان را در خاطر دارید؟

é برخی دربارة نحوة اجرای طرح درس و بعضی دربارة ادراک 
خود از زمان در کالس درس می نویسند. بعضی نیز چالش های 
خود با محتوا و بچه ها را به دقت گزارش می کنند. نشست  یک 
روزه پس از کارورزی برای به اشتراک گذاشتن این یافته ها در 

میان دانشجو معلمان خیلی سازنده است.
این روایتگری ای که شــما به دنبال آن هســتید، به تمرین 
مهارت های نوشتن نیازمند اســت. نوشتن برای ما کار سختی 

است. خواندن از نوشتن هم برایمان دشوارتر است.
فرهنگ نوشتاری،  تمرین  نوشتن، اتکا به نوشتن و باور اینکه 
نوشــتن عنصر اساســی و بنیان آموزش و یادگیری دانشــجو 

معلمان، به ویژه در دورة کارورزی است، بسیار اهمیت دارد.

همان طور که گفته شــد، دانشجو معلم ها از معلمان خود نیز 
این مهم را می آموزند. بعضی ها گزارش می کنند که معلم وقتی 
50 دقیقه کالس درسش تمام می شود، تختة کالس مثل نقاشی 
اســت و هر کس وارد می شود می داند که در این 50 دقیقه چه 
اتفاقی افتاده است، چه کسانی حرف زده اند و روند بحث چگونه 
بوده است. چه مسئله ای اول مطرح شده و فرایند حل آن به چه 
شرایطی رسیده، و در آخر چه مسئلة تازه ای مطرح شده است. 
بنابراین،  انشا درسی بسیار جدی است؛ زیرا مهارت نوشتن هم 

مهارت تفکر است و هم بهداشت روانی فراهم می آورد.

è در کتاب »در تمنای یادگیری« شــما اشــاره 
کرده اید که ما نمی توانیم برای تربیت معلم ایران 
نسخه ای بپیچیم که از خارج آمده باشد؛ مثاًل چون 
در فنالند تربیت معلم شــش سال است، ما تربیت 
معلم را شش ساله کنیم یا چون در ژاپن چهار ساله 
است، آن را هم چهار ساله تعریف کنیم. به عبارتی، 
نسخة توســعة تربیت معلم باید درون زا باشد. آیا 
ســازوکاری خاص برای بسط درون زای این انگارة 

ایرانی تربیت معلم در ذهن دارید؟
é پیش فرضی هست که به پژوهش میدانی و دقیق نیاز دارد. 
امیدوارم دانشجویان دورة دکتری به این مسئلة پژوهشی نظری 
به کرامت داشــته باشند و همگان برای دریافت آن پاسخ یاری 
کنند. این پیش فرض این است که کار این دانشکده های تربیت 
معلم در زمینة تربیت معلم از دانشکده های علوم تربیتی بیشتر 
بوده است. البته دانشکده های علوم تربیتی، دانشکده های تربیت 
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فرهنگ نوشتاری،  
تمرین  نوشتن، 

اتکا به نوشتن و 
باور اینکه نوشتن 

عنصر اساسی و 
بنیان آموزش و 

یادگیری دانشجو 
معلمان، به ویژه 

در دورة کارورزی، 
است، بسیار 
اهمیت دارد

معلم نبوده اند ولی در بهســازی آموزش در ایران در مقایسه با 
مراکز تربیت معلم چه نقشی داشته اند؟

è دالیلی هم برای اثبات این مفروض دارید؟
é این پیش فرض براســاس تعامالتی اســت که با مدرسه و 
معلمان و مدیران آموزشــی داشته ام. من از متن واقعه می آیم، 

من از رویداد می آیم.
این البته بیشــتر به جهت ارتباط اثربخش تری اســت که در 

مراکز تربیت معلم میان حوزة عمل و نظر برقرار است.
سعی مروه و صفای نظر و عمل آنجا بیشتر است.

è علــت اصلــی، جداافتادگی دانشــکده های 
علوم تربیتــی از متن تعلیــم و تربیت یا به قول 
اخیر  در سال های  به خصوص  اســت.  واقعه  شما 
تنزه طلبی )منظور خود را از گرفتاری حوزه عمل 
منزه و مبرا کردن( در برخی اســتادان به وجود 
آموزش وپرورش  اینکه  آمده است. آن ها در عین 
موضوع کارشان اســت، سعی می کنند از آن دور 
تربیتی  علوم  دانشکده های  جدی  مشکل  بمانند. 

عدم حضور آن ها در متن حادثه است.
é ما در توســعة کشــوری مثل فنالند یا ژاپن بعضًا محصول 
را می بینیــم؛ در حالی که راه طی شــده را باید ببینیم. راه های 
دیگران برای ما آموزندة اســت ولی قابل کپی برداری نیســت. 
موفقیت دیگران برای ما استدالل تام نیست! مسئلة ما از جنس 
خاصی اســت و منحصر به فرد است. راه حل مسئله های ما هم 

درون خودشان نهفته است.
باید جســت وجو کنیم. ناتوانی در  پیدا کردن راه حل ها شاید 
به خاطر این اســت که می ترســیم. ما از پرسش می ترسیم؛ از 
آگاهی،  یادگیری و اندیشه  کردن بعضًا می ترسیم. بعضی وقت ها 
هزاران چیز دیگر یا آدم دیگر یا کشور دیگر یا موفقیت دیگری 
را ستایش می کنیم و جای استدالل می نشانیم! به خاطر اینکه 
پرسش را ستایش نکنیم. ما در فرار از یادگیری توانمند شده ایم؛ 
گنج بدون رنج را طلب می کنیم و فراموش کرده ایم که یادگیری 
همراه با زحمت و رنج بسیار است. عمومًا برای خوشبختی خود 

از دیگران می خواهیم تغییر کنند!
در این شرایط، اندیشــه ورزی و یادگیری هراس انگیز است و 
برای فرایند توســعه نمی توان چشم اندازی متصور بود. به خاطر 
داشــته  باشــید که در بحث توســعه بیــش از اینکه کیفیت 
چشــم اندازمان اهمیت داشته باشد، مهم است که چشم اندازی 

داشته باشیم. داشتن آن از کیفیتش مهم تر است.
همان طور که اشــاره فرمودید، بعضًا مسئله را پیش خورشید 
می گذاریــم. تبیین آن را به بحث هــای پیچیدة کالمی پیوند 

می زنیم و به تدریج، از واقعه دور می شویم.
یک آدم برجسته در ایران در مسافرت اخیر از من می پرسید 
که ما چکار کنیم. گفتم باید برویم زباله ها را جمع کنیم. بچه ها 
از نظافت حداقلی در مدرسه عذاب می کشند. ما توان گفت وگو 
نداریم؛ بلد نیســتیم به یکدیگر اظهــار عالقه  کنیم. ما به هم 
که می رســیم، باب هنوز گفت وگو بازنشده ده تا پانزده پالس 
منفی با هــم رد و بدل می کنیم. نکتة دیگر اینکه از ترســیم 
واقعه عاجزیم. مسئله هایمان روی زمین اند؛ آن ها را به آسمان 

پرتاب می کنیم.
در مواجهه با یک واقعه روش توصیف عینی و درســت آن را 
کمتر می دانیم؛ بنابراین، در مواجهه با ابعاد آن، مســئلة دقیقی 
طرح نمی شــود؛ یک پرسش اساسی که می تواند شما و راه حل 
شما را به چالش بکشد. ما به تمرین این مهارت ها بیش از پیش 
نیازمندیم. راه حل ها درون مسئله ها نهفته است، اندیشه ای باید!

è شما گفتید که در ژاپن دانشجو معلمان یک بستة 
پداگوژیکی می گذرانند و مهیای ورود 
به مرحلة بعد می شوند. درست است 
نمی توانیم  ژاپنی  نسخه  فرمودید  که 
برای ایران تجویــز کنیم، ولی خود 
شما به عنوان کسی که زیست دوگانه 

داشته چه پیشنهادی دارید؟
é معمواًل من به پنج  بســتة متناسب و در 
هم تنیدة آمــوزش برای دانشــجو معلمان 

اشاره دارم.
 یکم دانش پداگوژی 

مباحثی شامل   pedagogical knowledge
دانش و هنر معلمی، صالحیت های حرفه ای معلم، 

یادگیری و ...
دوم شامل: دانش موضوعی، محتوایی :

 content knowledge 
سوم: دانش آموزش موضوع،محتوا

 Pedagogical content knwledge 
چهارم : دانش شناخت دانش آموز

Student knowledge
پنجم: دانش مدیریت کالس درس

 Classroom management knowledge
به این معنی که فرصت های یادگیری در کالس درس بر اساس چه 

سبک اختیار و مسئولیتی سازماندهی می شوند و چرا؟
یکــی از اثربخش ترین و پرفروش ترین کتاب ها در این زمینه، 
»الفبای مدیریت کالس درس« )انتشــارات مدرســه( نوشته 

روبرت تابر است.
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ابراهیم طالئي
دانشگاه تربیت مدرس

1سالتجــربه
24سالتكرار!

شــاید از افراد مختلف زیاد شــنیده باشیم كه مثاًل من »25 
ســال سابقه« دارم، »20 سال سابقة تدریس دارم«، »18 سال 
سابقة معلمي دارم« و ... نتیجة مورد انتظار شنونده و خواننده 
از این جمله ها، قاعدتًا تجمیع »تجربه « اي است كه طي سال ها 
منجر به بهســازي آموزش معلم و در نتیجه، یادگیري بچه ها 
شده است، اما گهگاه - یا بیش از گهگاه - پیش مي آید كه این 
عبارت ها را مي شنویم: »1 سال تجربه به اضافة 24 سال تكرار 

تجربه«، »1 سال تجربه و 19 سال تكرار تجربه« و .... .
این سم مهلكي است كه آموزش را از پدیده اي زنده و پویا به 
پدیده اي تكراري، مكانیكي، ایســتا و بي اثر تبدیل مي كند. این 
ســم مهلك مولود عوامل ساختاري دستگاه آموزش وپرورش و 
عوامل فردي اســت. این دو دسته عوامل در جدال با هم و در 
مســیري مخالف هم و گاه در یك مســیر، آموزش را به امري 
الگوریتمیــك تبدیل مي كند كه هم بــاب میل برخي معلمان 
اســت كه تقصیري هــم ندارند؛ چرا كه ذات انســان این گونه 
اســت كه با امور تكراري و قابل پیش بیني راحت تر است و این 
امور زحمت كمتري مي طلبد و هم باب میل ساختار مدیریتي 
دســتگاه آموزش وپرورش اســت؛ چرا كه مدیریــت بر الگوي 
آموزشي الگوریتمیك، ساده تر و كم زحمت تر است )چك لیستي 
از نشــانگرهاي قابل اندازه گیري وجود دارد كه ارزیابان كمتر 

آموزش دیده هم مي توانند آن ها را »سنجش« و رویت كنند(.
حال ســؤال این اســت كه الگو یا الگوهــاي جایگزین براي 
آموزش هاي ضمن خدمت چیســت؟ تجربه هــاي جهاني چه 

مي گویند؟ تاریخ و فرهنگ آموزش ایران چه مي گوید؟
قبل از این شــرح، الزم اســت بگویم كه از عبارت »آموزش 
ضمن خدمت« از این جهت اســتفاده كرده ام كه معلمان با آن 
مأنوس اند و اخیراً در ادبیــات این موضوع، عبارت هاي دیگري 
همچون »توسعة حرفه اي معلمان«، »رشد حرفه اي«، »بهسازي 
نیروي انســاني«، »بازآموزي«، »ارتقاء حرفه اي« و .... هم به كار 
رفته اســت، اما همگي به یك مضمون مشــترك اشاره  دارند: 
»هر گونه ارتقاء علمي و حرفه اي در حین خدمت كه در مقابل 
آموزش هــاي پیش از خدمت - دوره هــاي تربیت معلم - قرار 

مي گیرد«.
بررســي و تحلیل الگوهاي نوین در جهــان آموزش، ما را به 
چند مضمون مشترك مي رساند. این مضامین حاصل تحقیقات 
در حوزة آموزش بزرگســاالن )چرا كــه معلم هم در این گروه 
قرار مي گیرد(، آموزش هاي سازماني و مدیریت نیروي انساني، 
پژوهش هاي ســازماني و به ویژه نگاه به مدرســه به عنوان یك 
ســازمان پیچیده كه با انسان ســر و كار دارد، و پژوهش هاي 
حوزة آموزش هاي تخصصي )رشــته اي همانند آموزش ریاضي 

یا علوم( است.

دیگر  خدمت:  ضمن  آموزش  شخصي ســازي 
زمان آن گذشــته اســت كه آموزش ضمن خدمت به 
صورت عمومي ارائه شود و به صورت سنتي از سخنراني 
دعوت به عمل آیــد و او دربارة »چگونه آموزش دادن 

معلم امروز، شیوه هاي آموزش ضمن خدمت دیروز
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گرایش تجربة 
جهاني این 

است كه اجراي 
آموزش هاي 

ضمن خدمت 
را به بخش هاي 

غیردولتي واگذار 
كنند و وزارت 

آموزش وپرورش 
فقط استانداردها 

را تعیین، و بر اجرا 
نظارت نماید

مفاهیم درسي« ســخنراني كند. در این عصر، مردم و از جمله 
معلمان مي خواهند مسئله هاي خودشان مورد توجه قرار گیرد و 
پیش فرض این است كه بخش عمومي آن پیش از این فراگرفته 
شــده اســت. اگر هم بخش عمومي باقي مانده، براي تعدادي 

معنادار و براي بقیه غیرمرتبط است.
شخصي ســازي آموزش، بخــش »حضورشــناختي« الگوي 
اندرســن را مورد توجه قرار مي دهد. حضور شــناختي یعني 
اینكه براي آموزش و یادگیري من بزرگســال، الزم اســت من 
در احواالت خویش و كالسم شــخصًا اندیشه و تأمل كنم و از 
حمایتي برخوردار باشم كه همان مسئلة مرا هدف قرار مي دهد.

خصوصي سازي آموزش ضمن خدمت:  اصل 
اول اگر بخواهد اجرایي گردد - كه راهي هم جز این 
وجود ندارد - دولت ها از عهدة این كار بر نمي آیند 
و اصالتًا هم نادرست است. بنابراین، گرایش تجربة 
جهاني این اســت كه اجراي آموزش هــاي ضمن خدمت را به 
بخش هاي غیردولتي واگذار كنند و وزارت آموزش وپرورش فقط 
استانداردها را تعیین، و بر اجرا نظارت نماید. نمونة اخیر این را 
در كشور تایلند مي بینیم كه ساالنه به معلمان بن هایي به ارزش 
300 دالر مي دهد كه معلمــان مي توانند آن را در راه آموزش 
ســاالنة خویش خرج كنند و مراكز و دوره هاي ارائه كنندة این 
آموزش ها را با توجه به نیاز خود انتخاب نمایند )سخنراني وزیر 
آموزش وپرورش تایلند در هم اندیشــي جهاني آموزش، لندن، 
1396(. البته برخي كشورها پا را از این فراتر نهاده اند و مدارس 
و معلم را آزادانه تر نگریســته اند و اســتاندارد ها و اجرا را هم به 

آن ها و بخش غیردولتي واگذار نموده اند.

ضمن  آموزش  كــردن  محور  فناوري 
همان  كــردن  اجرایي  منظــور  به  خدمت: 
اصــل مهم اول، باز چاره اي جز مدد جســتن 
از فناوري هاي نوین نداریم. گرچه این مســیر 
فقط به آموزش هاي الكترونیكي ختم نمي گردد و آموزش هاي 
الكترونیكي هم تنها به الگوهاي موجود ختم نمي گردند. فناوري 
محور كردن یعني اســتفاده از تــوان همه جایي، همه زماني و 
همگاني فناوري براي ارائة آموزشي كه دقیقًا منطبق با نیاز معلم 
است. نمونة این امر را در مؤسسة استرالیایي تدریس و راهبري 
مدرسه )AITSL( مشاهده مي كنیم كه آموزش ضمن خدمت 
معلمــان و مدیران را بر بســتر برنامه  )اپلیكیشــن( هاي تلفن 
همراه ارائه مي نماید؛ به  طوري كه هم براي معلم گنجینه اي از 
محتواهاي چاپي و ویدئویي فراهم شده )كنش نمایي: به تصویر 
كشــاندن كنش مطلوب معلمي( و هم اســتانداردهاي معلمي 

را در اختیار او قرار داده اســت. مهم تــر از همه اینكه به معلم 
اختیار داده اســت كه با اســتفاده از این خزانه، خود را بسنجد 
)خودارزیابــي( و هرگاه خود را آماده دید، براي ارتقا به ســطح 
باالتر )رتبه هاي چهارگانه معلمي( درخواست بازدید از كالسش 
را ارائه كند. در این نمونه، فنــاوري فراتر از كالس هاي برخط 

)آنالین( متداول به خدمت گرفته شده است.

تمركز بــر الیه هاي عمیق تــر یادگیري 
بزرگســال: در نظریه هاي یادگیري بزرگساالن 
همچون معلم، گفته مي شود كه با سه الیة رفتار، 
عقاید و بودن1 مواجهیم. توجه بیشتر آموزش هاي 
ضمن خدمت كنوني ما به الیة بیروني یعني رفتار و تغییر رفتار 

معلمي اســت )نگاه كنید به رســالة دكتري 
خانم حمیده بزرگ در دانشگاه تربیت مدرس 
دربــارة كاربــرد نظریة تحولي براي توســعة 
حرفه اي معلم(؛ در حالي كــه رفتار نامطلوب 
معلمي برخي معلمان ریشــه هاي عمیق تري 
در عقاید و اعتقادات آنان نســبت به كودك، 
یادگیــري كــودك، آمــوزش و در مجموع، 
انگاره هاي معلمي او، چارچوب هاي معنایي اش 
و نگاهش به امر معلمي و آموزش دارد. همین 
اصل را در كارهاي جیــن  وال2 دربارة آموزش 
بزرگســاالن مي بینیــم. او دوازده اصل براي 
اثربخش كردن یادگیري بزرگســال پیشنهاد 
مي نماید كه در مجمــوع، »آموزش مبتني بر 
قدرت گفت و شــنود3« نام گذاري شده است. 
یكي از این اصول، اصل پراكسیس است؛ یعني 

كنش همراه با تأمل یا عمل فكورانه. به عبارت دیگر، این اصل، 
یادگیري را معادل انجام دادن عملي مي داند و بر آن اســت كه 
یادگیري بدون عمل، ابتر اســت اما این عمل، عمل خودكار و 
تكراري نیست بلكه عملي است كه خود دست مایة نقد و تأمل 

قرار مي گیرد و موجب توسعة عمل در مرحلة بعد مي شود.4

 پي نوشت ها
1.behavior, belief, being
2. Jane Vella
3. Dialogue Education

4. نگاه كنید به كتاب شنیدن، درآمدي بر تدریس، ترجمة فاطمه زهرا 
احمدي و ابراهیم طالئي، 1396.
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مدرسة 
آزمایشگاهي 
مي تواند سیستمي 
باشد كه یك 
مدرسه راه اندازي 
كرده است تا به 
كسب مهارت هاي 
پژوهشگران براي 
ایجاد آموزشي 
شواهد-محور 
منجر شود

پاسكال هاگ1
مترجم: محمدامین اسپروز

مدارسآزمايشگاهي
پديدهايجديددرآموزش

مدرسة آزمایشــگاهي چیست؟ پاسخ ساده این 
است كه مدارس آزمایشــگاهي مدارسي هستند 
كه یك گروه )دپارتمان( دانشگاهي یا مؤسسه اي 
كه به معلمان آموزش مي دهد، آن را پشــتیباني 
مي كند. سه فعالیت مكمل به این مدارس نسبت 
داده شده اســت: تحصیل دانش آموزان، آموزش 
معلمان، و پژوهش. این ساختار به ایجاد زنجیره اي 
طبیعي میان آمــوزش و پژوهش مي انجامد و به 
واسطة آن، توســعه و آزمودن راهكارهاي جدید 

ممكن مي شود.

 شكل گیري مدارس آزمایشگاهي
مدارس آزمایشــگاهي از دیرباز در محیط هاي 
دانشگاهي وجود داشته اند. براساس برخي منابع، 
پیشــینة این مــدارس در اروپا و ژاپــن به قرن 
هفدهــم میالدي برمي گردد و ایــن مدارس را با 
عنوان »مدارس وابســته« مي شناســند. مدارس 
آزمایشــگاهي از اواســط قرن نوزدهم و بیستم 
میــالدي در آمریكا گســترش یافتند و نقشــي 
اساسي در تحقیقات آموزشي داشته اند. گسترش 
چشــمگیر این مدارس در نیمة اول قرن بیستم، 

بعضي تحقیقات آموزشــي را ممكن ســاخت و 
هم زمان با اجراي این تحقیقــات، امكان ارزیابي 
آن ها نیز فراهم شد. به طور مشخص، این مدارس، 

دانش ما را در زمینة رشد كودك ارتقا داده اند.

 فضایي براي اجراي تحقیقات تجربي 
آموزشي

براساس شرایط، میزان سطح تمركز بر آموزش 
معلمان و پژوهش، مي تواند متفاوت باشــد. براي 
مثال، در شیكاگو پژوهش اولویت بیشتري دارد و 
آموزش معلمان در پس زمینه اســت. این روند در 

برخي مدارس برعكس است.
بعضي مدارس دیگر مانند مدرسة آزمایشگاهي 
خان2، شیوة آموزشي خود را بر تازه ترین تحقیقات 

بنا نهاده اند.
مدرسة خان به هیچ دانشگاهي وابسته نیست و 
در وبگاهش خود را چنین تعریف كرده است: »ما 
به عنوان یك مدرســة آزمایشگاهي، بر یافته هاي 
جدید تحقیقات آموزشي و یادگیري علم نظارت 
مي كنیــم تا آگاهي خــود را بــراي انتخاب های 

برنامه ریزي شده افزایش دهیم«.
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مدرسة 
آزمایشگاهي 

مي تواند سیستمي 
باشد كه یك 

مدرسه راه اندازي 
كرده است تا به 

كسب مهارت هاي 
پژوهشگران براي 

ایجاد آموزشي 
شواهد- محور 

منجر شود

با ادغام مدرسه در دانشگاه، دانشگاه مسئولیت هایي 
را مي پذیرد كه به طور ســنتي، خارج از حیطة آن 
است. شكل  گیري بســیاري از این مدارس، از روند 
تكاملي آموزش عالي ـ كه مشاركت بیشتر جامعه 
اســتـ  جداشــدني نیست. بســیاري از مدارس 
آزمایشــگاهي، به این دلیل كه دانشگاه ها آن ها را 
تأسیس كرده اند، مدارســي خصوصي هستند اما 

هیچ دلیلي وجود ندارد كه دولتی نباشند.
دانشگاه پنســیلوانیا در سال 1998 با همكاري 
یك مدرسة دولتی و فدراسیون معلمان فیالدلفیا، 
یك مدرســة آزمایشــگاهي دولتی تأسیس كرد. 
دانشگاه به طور قابل توجهي از این مدرسه حمایت 
مالي مي كند و در زمینه استخدام معلمان بیشتر، 

حامي آن است.

 شبكة بین المللي
در فضــاي رو بــه رشــد بین المللــي، مدارس 
آزمایشــگاهي در سراســر جهان در حال برقراري 
پیوند با یكدیگرند. بســیاري از این مدارس عضو 
اتحادیة بین المللي مدارس آزمایشگاهی وابسته به 
دانشگاه 3 هستند. مدرســة آزمایشگاهي در وبگاه 
این اتحادیه، تعریف گســترده اي دارد كه مدارس 
متنوعي را پوشــش مي دهد. این تنوع به شرایطي 
كه مدرســه در آن ایجاد شده است، بستگي دارد؛ 
مثاًل ممكن است یك مدرسة آزمایشگاهي به صورت 

رسمي در یك بخش دانشگاهي ادغام شده باشد.
مدرسة آزمایشــگاهي مي تواند سیستمي باشد 
كه یك مدرســه راه اندازي كرده است تا به كسب 
مهارت هاي پژوهشــگران براي ایجاد آموزشــي 
شواهد- محور منجر شود. یك نمونه از این مدارس 
در ســال 2016 در جمهوري چك تأسیس شد. 
این مدرسه را كه براساس توجه به نیازهاي فردي 
دانش آموزان پایه گذاري شده و هدف آن شكوفایي 
حداكثر توانایي دانش آموزان است، یك اتاق فكر 
متشكل از مدیران مدرسه، معلمان، دانشگاهیان، 
ســازمان هاي غیردولتــي و نمایندگاني از وزارت 
آموزش اداره مي كند. مدرســة یاد شده به عنوان 
مدرسه اي مدرن، دوستانه، دوزبانه، خالق، فعال، 

اجتماعي، همگاني و آینده نگر مطرح شده است.

ترویج  و  دانش  اشــتراك گذاري  به   
تجربه ها

بــا اینكه مدارس آزمایشــگاهي ســاختارهاي 
مختلفي دارند، مؤلفة اصلي همة آن ها، مشاركت 

در ســاخت دانش با استفاده از رویكردهاي علمي 
یا »براســاس شواهد« اســت. در اینجا، منظور از 
شــواهد، داده هاي واقعي اســت. در این مدارس، 
هدف این است كه فعالیت هاي آموزشي به جاي 
آنكه براســاس شیوه هاي سنتي باشــند، بر پایة 

چنین داده هایي انجام پذیرند.

 آیــا مي تــوان از مفهــوم مدارس 
آزمایشگاهي در كشور استفاده كرد؟

در كشورهایي كه بین دانشگاه و مدرسه همكاري 
وجود نــدارد، اجراي چنین ســاختاري مي تواند 
بسیار سودمند باشد. مدرســه هاي آزمایشگاهي 
فقــط در پي برقــراري ارتباط میــان پژوهش و 
فعالیت هاي آموزشــي نیســتند بلكــه در برخي 
موارد، هدف آن ها حمایت از تفاوت هاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي یا كمك به كودكان استثنائي 
اســت. به همین دلیل، این مدارس آزمایشگاهی 
به نخبگان اجتماعي اختصاص ندارند بلكه فضایي 
براي كنار هم قرار گرفتن، به اشــتراك گذاشتن 
و تبادل اجتماعي هســتند. مدرسة آزمایشگاهي 
باید با اعمال سیاســت هاي آموزش آزاد، گردش 
اطالعات را تا حد ممكن تسهیل كند و معلمان و 
دانش آموزان آزادانه به دستاوردهاي آن دسترسي 

داشته باشند.

 پي نوشت ها
1. Pascale Haag
2. The Khan Lab school
3. International Association of Laboratory and 
University Affiliated Schools (IALS)
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فرزانه نوراللهی 
دبیر فیزیک و برگزار کنندة کارگاه های ضمن خدمت

خاّلقیت در شیوة برگزاری

ضمنخدمت
بهسبکیديگر

معلمی را از سال 1377 با عالقه و پشتکار فراوان آغاز کردم. 
از همان روزهای اول سعی می کردم برای هر کالسی که می روم، 
وقت و انرژی بگذارم. دبیران با ســابقه در دفتر مدرسه با دیدن 
پلی کپی های تایپ و پرینت شده )آن هم برای درس هایی مثل 
حســابان، ریاضی و فیزیک( به جای پلی کپی های دست نویس 
استنسیل شده، با لحن خاصی می گفتند:»تازه  کاری؟ به خاطر 
همین ذوق داری! حاال صبرکن دو ســه سال بگذرد؛ دیگر این 

کارها یادت می رود.«
امــا هر روز که از ایام خوش معلمی ام می گذشــت، جویایی 
و تالشــم برای به دســت آوردن روش های بهتر برای آموزش 
در کالس بیشــتر می شــد. تازه می فهمیدم که در این وادی 
باید دانش آموز و مهارت آموز باشم هیچ فرد یا سازمانی پیگیر 
آموزش من نیســت و اگر تالش نکنــم، نمی توانم به رویاهای 
کودکی ام، که تبدیل شدن به معلمی توانمند بود، جامة عمل 
بپوشانم. از هیچ فعالیت ساده ای در این زمینه دریغ نمی کردم. 
مطالعــة کتاب، اســتفاده از تجربة معلمان خــوب، نصیحت 
بزرگان در باب تربیت، گذراندن دوره های آموزشــی مختلفی 
در دانشگاه و مراکز آموزشــی دیگر و برقراری ارتباط با دفتر 
تألیف و مؤلفان کتاب های درسی! خالصه، پیش فرضم این بود 

که به اندازة تالش و کوششم در این زمینه، معلم خواهم شد. 
این بود که با حدود 50 ســاعت تدریس در هفته )کالس های 
آموزشی مدرسه، فوق برنامه بعد از ساعت آموزشی و تدریس 
خصوصی( روزهای هفته را پر می کردم. برای همین، تقریبًا در 
همة درس های ریاضی و فیزیک رشــته های ریاضی، تجربی و 
انسانی سابقة تدریس دارم؛ آن هم در مدارس مختلف دولتی، 
تیزهوشــان و غیرانتفاعی. ســال 86 هم زمان با سال جهانی 
فیزیک، بــا گروهی که در این زمینه درکشــورمان همکاری 
می کردنــد، به فعالیت های جدی در زمینــة آموزش معلمان 
پرداختیــم و قصة دوره های ضمن خدمت به ســبکی دیگر از 

همین جا آغاز شد.

 از کجا شروع کردیم؟ پیش فرض ما چه بود؟
همــة ما جوان ولی مصمم بودیم؛ مصمــم در زمینة آموزش 
معلمان، و این در شرایط آن روزها کمی غریب به نظر می رسید. 
باورمان این بود که با همان روشی که معلمی را یاد گرفته ایم و 
در کالس اجرا می کنیم، به اجرای این دوره ها بپردازیم. در کنار 
معلمان باشــیم نه در مقابل ایشان! هم کالم شویم نه سخنران 
متکلم الوحده! بســیار دقت می کردیم که واژه های آموزشی را 
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درســت و بجا انتخاب کنیم و به کار ببریم. مثاًل اگر می گفتیم 
روش فعال، در شــیوة آموزش و دانش افزایی معلمان هم از این 
شیوه استفاده می کردیم. اگر در کالس فعالیت  و آزمایش را بر 
جزوه گویی مقدم می دانستیم تا دانش آموزان از پس فعالیت ها، 
خود به مفهوم درسی برسند، در این دوره ها هم فرصت می دادیم 
تامعلمان به چالش کشیده شوند و با تعامل گروهی، مفاهیم را 

کشف کنند.
به همین خاطر بسیار کندوکاو می کردیم تا موضوعاتی را که 
برای معلمان فیزیک چالش برانگیز بود، شناســایی کنیم. برای 
اینکــه کالس مانند کالس دانش آموزی ارائه شــود و معلمان 
تالش واقعی داشته باشند، فعالیت دقیق و نو طراحی می کردیم 

و تمام وسایل را می خریدیم و تهیه می کردیم. 
به این ترتیب، معلمان خود را در جایگاه دانش آموزان کالس 
تصور می کردند و با همان حس و حال به انجام دادن فعالیت ها 

مشغول می شدند. 
در آن سال ها و با عنوان سال جهانی فیزیک، دوره های مختلفی 
با همین روش در شــهرهای کرج، رشت، زیباکنار، کرمان، یزد، 
خرم آباد و تهران برگزار کردیم و بازخوردی گرفتیم که برایمان 

بسیار جالب توجه بود.
نخست آنکه معلمان با دیدن قیافه های بسیار جوان به عنوان 
مدرس، ابتدا شوکه می شدند و تالش می کردند از سن واقعی ما 
آگاه شوند و بدانند که ما اصاًل معلمی می دانیم یا هنوز دانشجو 

هستیم!
در مرحلة بعد، وقتی متوجه می شدند که در کنارشان هستیم 
و ادعایی نداریم ولی تالش می کنیم یافته هایمان را با ایشان در 
میان بگذاریم، به ما اعتماد می کردند. در نتیجه، فضایی صمیمی 
و دلنشین به وجود می آمد که باعث هم افزایی مطلوبی در دوره 

می شد.

 ابتــکار عمــل و خالقیت در شــیوة برگزاری 
دوره های ضمن خدمت

ماهیــت هر دورة ضمن خدمت تعیین کنندة شــکل اجرایی 
آن اســت. الزم نیست همة دوره ها یک شکل و همسان برگزار 

شــود. قرار است معلم با گذراندن این دوره ها، 
انگیزه  و ایده های خوبی برای گذراندن کالس 
با کیفیت تر به دست آورد. بنابراین، به فراخور 
موقعیتی که در آن قرار داشتیم، موضوعی که 
برای دوره انتخاب شده بود، نوع درس و پایه ای 
که معلمان تدریس می کردند، مکان و شــیوة 
آموزش را انتخاب می کردیم که خود شــامل 

چند مدل است.
1. اجرا و همکاری گروهی بعد از ارائه دوره
برای نمونه، به منظور آشناسازی معلمان با 
موضوع آموزش پژوهش محور و توانمند کردن 
آنان در این زمینه، ابتدا دوره ای به این صورت 
برگزار می شــود و سپس از تعدادی از معلمان 
عالقه مند دعوت می شــود تا در کارســوقی 
دانش آموزی کــه پس از آن در روزهای آینده 
برگزار می شود، مشــارکت و همکاری داشته 

باشند تا نمونة عملی آن را هم ببینند.
2. ارائــه مدلی از کالس بــه دانش آموزان در حضور 

معلمان
بخشی از دوره به ارائة مدرسان به تعدادی از دانش آموزان در 
حضور معلمان شــرکت کننده در دوره اختصاص پیدا می کند. 
ایــن مدل، اجرایی بودن مطالبی را که در دوره ارائه می شــود، 

ماهیت هر دورة 
ضمن خدمت 

تعیین کنندة شکل 
اجرایی آن است. 
الزم نیست همة 

دوره ها یک شکل 
و همسان برگزار 
شود. قرار است 
معلم با گذراندن 

این دوره ها، انگیزه  
و ایده های خوبی 

برای گذراندن 
کالس با کیفیت تر 

به دست آورد

دورة 
دانش افزایی 
معلمان 
فیزیک 
شهرستان های 
استان تهرانـ  
1386

دورة دانش  افزایی 
معلمان 

دبیرستان های 
فرزانگان کرمان 

باموضوع آموزش 
پژوهش محورـ 
شهریور 1391

کارسوق 
دانش آموزی 
دانش آموزان 

فرزانگان کرمان 
ـ شهریور 

1391

13 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 |



باورپذیرتر می نماید. از طرفی، دانش آموزان با رفتارهای طبیعی 
خود، شــکل واقعی تری بــه اجرای نمونــه ای از کالس درس 

می دهند.
3. اردوی دورة ضمن خدمت

شکل دیگری که می توان برای برگزاری دوره 
در نظــر گرفت، یادگیری در فضاهای خارج از 
مدرســه و چارچوب کالسی است. همان طور 
که انتظار داریــم دانش آموزان بتوانند مطالب 
یادگرفته شــده را با بوم و دنیای اطراف خود 
پیونددهنــد، باید این فضا را برای معلمان هم 
به وجود آوریم. در یکی از این دوره ها به همت 
معلمان فیزیک استان کرمان، بخشی از دوره 
را در اردویی یک روزه در خارج از شهر برگزار 
کردیــم تا بتوانیم از طبیعــت برای فهم بهتر 

مطالب درسی استفاده کنیم.
4. فرصت ارائه

بنابــر تجربه هــای متعددی که به دســت 
آوردیــم، یکــی از ویژگی هــای مهــم دورة 
ضمن خدمت برای معلمان این است که تعداد 
شــرکت کنندگان باید به گونه ای باشد که بتوان آن را به صورت 
تعاملــی و کارگاه اجرا کرد. در ضمن، تمام معلمان باید به طور 
مســاوی و عادالنه  فرصت تبادل نظر و ارائة کالســی در حضور 

یکدیگر را داشته باشند تا شیوه های آن ها در بوتة نقد و بررسی 
قرار گیرد. به همین خاطر، بخشی از سناریو و برنامة کارگاه که 
از قبل تنظیم می شود، اختصاص دادن زمان کافی به این مسئله 

مهم است.
دیگــر اینکه از نظر برنامة زمان بندی، الزم اســت کالس ها با 
فاصله چیده شوند تا معلمان در وقت آزاد بین کالس ها فرصت 

تأمل و انجام دادن تکلیف های مربوط به دوره را داشته باشند.
5 . ارائة گروهی

یکی دیگر از شگردهای خاص به کار رفته در برگزاری دوره ها، 
اســتفاده از گروه مدرسان است. وقتی دو یا چند نفر به صورت 
مشترک و فعال در تولید محتوا و نوشتن سناریوی دوره مشارکت 
دارنــد و نیز با هم اجرا می کنند، دوره با قوت و کیفیت باالتری  
اجرا می گردد. به گفتة معلمان شرکت کننده در این دوره ها، با 
وجود حضور در فضایی ثابت به مدت سه ساعت یا بیشتر، نحوة 
اجرای دوره ها، مانع خســته شدن افراد شرکت کننده می شود؛ 

طوری که متوجه گذر زمان کارگاه نمی شوند.
 حفظ کیفیت تعاملی در برنامه های آموزشی

ســاختار و ســازمان دهی شــکلی و محتوایی این برنامه ها، 
در انتقال حس و تجربه های آموزشــی بســیار تأثیرگذار است. 
مشــابه  این دوره ها ممکن است برای مدیران و معاونان سطوح 

برگزاری دورة 
آموزش پژوهش 
محور برای معلمان 
دبیرستان دارالفنون 
شهریار به همراه اجرا 
برای دانش آموزان 
همان مدرسهـ  
شهریور 1394

محتوانویسی 
نقاشی و 

اجرای تئاتر 
توسط معلمان 

حوزة علمیه 
خواهران ـ  
دورة تربیت 

آموزگار 
هدیه های 
آسمانـ  
تابستان 

1396

اردوی دورة 
ضمن خدمت 
معلمان فیزیک 
استان کرمان در 
کلوتـ  اسفند 
1392

قرار نیست همواره 
تعداد محدودی 
از مدرسان 
ارائه دهندة 
دوره های ضمن 
خدمت باشند. 
باید این دوره ها 
به شکلی برگزار 
شوند که معلمان 
با انگیزه و رغبت 
فراوان در آن ها 
شرکت کنند

معلمان علوم مدارس سمپاد تهران
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باالتر آموزش وپرورش برگزار شــود. اگر قائل به این باشیم که 
روش تولید مفهوم توســط یادگیرنده می تواند در همة سطوح 
و دوره های تحصیلی هم افزایی ایجاد کند و باعث فهم مشترک 
اهالی آموزش وپرورش شود، آن وقت نگران فضا، شرایط و زمان 
ارائه نخواهیم بود و تنها دغدغة ما این نیست که سخنرانی های 

طوالنی تنها راه ارتباطی نمی باشد!

 نقطة عطف برگزاری دوره های ضمن خدمت
ســال ها از اجرای اولین دوره ها گذشت. دو سال پیش در یک 
دورة پرورش راهنمای گفت وگو شــرکت کردم و پس از گذراندن 
مراحل آن و اجرای پروژة پایان نامه، موفق به اخذ مدرک »راهنمای 
گفت وگو« شــدم. این دوره بستر مناسبی برای درک ارزشمندی 
روابط میان انسان ها فراهم می کند. پس بر آن شدم که ویژگی های 
خاص این گونه دوره ها را با دوره های ضمن خدمت تلفیق و سبک 

جدیدی برای دوره های ضمن خدمت بازآفرینی کنم.
قالب طراحی شده شامل ویژگی های زیر است:

1. فضاسازی خاص برای معلمان، تا در یک حلقه به صورت گرد 
بنشینند و فرصت برابر برای حضور فعال همة شرکت کنندگان 

وجود  داشته باشند؛
2. توجــه به نظر تک تک شــرکت کنندگان و اختصاص دادن 

زمانی خاص به صحبت  همگان با شرایط طرح 
شده؛

3. طراحــی فعالیت های متنوع آموزشــی، 
حرکتی و خــالق و اجرای آن به صورت فردی 
و گروهی، که باعث می شود عمق یادگیری و 

مشارکت افراد در این فرایند بیشتر شود.
4. اجرای گروه مدرسان باعث ایجاد تمرکز و 

ارتباط بیشتر با مخاطبان می شود.
5. در پایــان هر قســمت دوره، بــا دریافت 
بازنگری شــفاهی از همة شــرکت کنندگان و 
تأثیر دادن آن در بخش های بعدی، بر کیفیت 

و مطلوبیت دوره افزوده می شود.
باور ما این است که قرار نیست همواره تعداد 
محدودی از مدرســان ارائه دهنــدة دوره های 
ضمن خدمت باشند. باید این دوره ها به شکلی 
برگزار شــوند که معلمان بــا انگیزه و رغبت 
فراوان در آن ها شــرکت کنند. روح دوره باید 
باعث ارتقــای عزت نفس و خودباوری معلمان 
شــود تا با اهتمام و کوشش فراوان یافته های 
خود را در کالس  هایشــان جاری ســازند و با 
افزایش تجربه های جدید، خود بتوانند در این 

یادگیرندگی مستمر منشأ اثر باشند.

دوره  ضمن 
خدمت در 
بندرعباس

نمونه  ای دیگر 
از برگزاری 
دوره های 

تحولی ضمن 
خدمت در شهر 

تهران

 اجرای 
کارگاه 
تعاملی 
پژوهش به 
مناسبت 
روز پژوهش 
در معاونت 
آموزش 
متوسطه، 
ادارة کل 
آموزش  و 
پرورش ـ آذر 
1396

یکی از ویژگی های 
مهم دورة 

ضمن خدمت 
برای معلمان این 

است که تعداد 
شرکت کنندگان 

باید به گونه ای 
باشد که بتوان آن 

را به صورت تعاملی 
و کارگاه اجرا کرد. 
تمام معلمان باید 
به طور مساوی و 
عادالنه  فرصت 

تبادل نظر و ارائة 
کالسی در حضور 
یکدیگر را داشته 

باشند تا شیوه های 
آن ها در بوتة نقد و 

بررسی قرار گیرد
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صغری ملکی
مدرس دانشگاه فرهنگیان

توسعةحرفهایمعلمان

توســعة حرفه ای چیســت و چگونــه معلمان 
می توانند در حرفه  شان توسعه پیدا کنند؟ این ها 
سؤاالتی هستند که در این نوشتار قصد پاسخگویی 

به آن ها را داریم.
توســعة حرفه ای در واقع ســفری دائمی است؛ 
ســفری مادام العمر برای یادگیری. سفری که در 
طول زندگی حرفه ای یک معلم، به طور پیوســته 
جریــان دارد و موجب افزایش مهارت ها، دانش  ها 
و نگرش های او می شــود. ایــن یادگیری مداوم، 
کم کم عملکرد معلم را در کالس بهبود می بخشد 
و موجب می گــردد که او در مواجهه با مســائل 
و مشــکالت کالســش و برای رفــع و حل آن ها 
تصمیم گیری های درست و اخالقی داشته باشد. 
ارســطو این توانایی را خرد عملی1 می نامد. خرد 
عملی در واقــع نوعی توانایی اســت که موجب 
می شود معلم خردمند، درست ترین و اخالقی ترین 
تصمیم هــا را برای لحظه لحظة کالســش و آنچه 
در آنجــا اتفاق می افتد، بگیرد. بنابراین، توســعة 
حرفه ای در واقع همان توســعة خرد عملی است 
که معلمان را به تصمیم گیرندگانی با تصمیم های 
درســت و اخالقی تبدیل می کند، اما خرد عملی 
چگونه توســعه می یابد و چگونه می توان معلمی 

خردمند بود؟

بی شک، خرد عملی به یکباره حاصل نمی شود 
و توســعة آن تدریجی اســت. )اسمیت ویولویک  
2010( مسیر توســعة خرد عملی را با یک مدل 

نشان داده اند. )صفحه مقابل(
همچنان که در این مدل مشاهده می شود، آنان 
معتقدند که خرد عملی )فرونســیس( و یا رفتار 
کردن به شکلی فکورانه بر اثر یکپارچگی و ادغام 
مهارت های فنی و نظری، همراه با تجربه های مکرر 
و واکاوی این تجربه ها و تأمل دربارة آن ها حاصل 
می شود. به اعتقاد آنان، معلمان دانش  های نظری 
گوناگون و مهارت های بی شــماری مانند آشنایی 
بــا روش هــای تدریس مختلف، ســاخت آزمون 
و فن بیان را می آموزند و بــا آموختن آن ها وارد 
کالس و تجربة عملی می شوند اما این دانش  های 
نظــری و مهارت ها به تنهایــی نمی توانند از آنان 
حمایت کننــد. معلمان در کالس با موقعیت های 
غیرمنتظــره ، نامعین و منحصربه فــردی روبه رو 
می شوند که دانش و مهارت هایی که تا این زمان 
آموخته اند. به تنهایی پاســخ گوی آن ها نیستند. 
روبه رو شدن با این موقعیت های غیرمنتظره، معلم 
را ناگزیر به تأمل فــرا می خواند. این تأمل دربارة 
تجربه هــا  و موقعیت ها معلــم را وارد چرخه های 
خودپژوهشــی، اقدام   پژوهی و پژوهش های عملی 

توسعة حرفه ای در 
واقع همان توسعة 
خرد عملی است 
که معلمان را به 
تصمیم گیرندگانی 
با تصمیم های 
درست و اخالقی 
تبدیل می کند
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اقدام پژوهی یکی 
از راه های توسعة 
حرفه ای و شاید 
مهم ترین آن ها 

باشد. یک معلم با 
طی کردن فرایند 

اقدام پژوهی 
نه تنها مشکل 
دنیای عملش 
را حل می کند 

بلکه با تکرار این 
فرایندها در طول 

زندگی حرفه ای 
خود، کم کم حس 

خود کارآمدی، 
بالندگی، رشد و 
توسعة حرفه ای 

پیدا می کند

از این نوع می کند و با کشــاندن او به سوی منابع 
مختلــف، مهارت هــا، دانش  هــا و نگرش های او 
را افزایش می دهد و به مرور باعث توســعة خرد 
عملی او می شــود. این تأمــالت، خودپژوهی ها و 
اقدام پژوهی های مکرر بــه تدریج او را به معلمی 
خردمند تبدیــل می کند که می توانــد بهترین 
تصمیم هــا را بــرای حل مشــکالت پیش  روی 

کالسش بگیرد.
تومــاس فارل )2013( نیز بر توســعة حرفه ای 
مبتنی بر »تأمــل« و »خودپژوهی« تأکید دارد. 
وی توســعة حرفه ای را دارای دو رویکرد می داند 
و ایــن رویکردهــا را »رویکرد باال بــه پایین« و 
»پایین به باال« نام گذاری کرده است و منشأ این 
تقسیم بندی و انشعاب را این سؤال می داند که چه 
کســی باید برنامة پیشرفت حرفه ای را آغاز کند؛ 

مدیران مدرسه یا خود معلمان؟
در رویکرد باال و پایین، این مدیران و مسئوالن 
مدرســه، آموزش وپرورش یا گروه های آموزشــی 
هستند که برای توســعة حرفه ای معلمان تحت 
پوشــش خود، برنامه هایی آموزشی نظیر کارگاه،  
نشست، سمینار، کنفرانس، دوره های کوتاه مدت، 
و تولید محتوای آموزشی تهیه و تنظیم می کنند. 
چنین رویکردی معمواًل دربردارندة فرایندی است 
که طی آن معلمان توســط دیگــران، دانش ها یا 
مهارت هایی را فرا می گیرند و سپس به آن ها گفته 

می شــود که این آموزش ها را باید به کالس شان 
منتقل کنند. در این رویکرد، مدیران و مسئوالن 
مدرســه در کار معلمــان نواقــص و ضعف های 
حرفــه ای می بیننــد و با تعریف ایــن ضعف ها و 
نواقص، برنامه هایی برای رفع آن ها تنظیم می کنند 
اما آنچه در واقعیت حاصل می شود، این است که 
بیشــتر معلم ها موضوعات مربــوط به »نواقص« 
و فعالیت هــای مرتبط با کارگاه هــا را چندان به 
کالس های درس خود مرتبــط نمی دانند؛ با این 
حال در این کارگاه ها شرکت می کنند تا مدارکی 
بگیرند یا صرفًا به خاطر اینکه از آن ها خواســته  
شده اســت، در این کارگاه ها شــرکت می کنند. 
رویکرد باال به پایین برای توسعة حرفه ای معمواًل 
فقط نتایج صوری دارد و نمی تواند تغییرات عمیق 
یا معنی داری ایجاد کند. زمانی که در این کارگاه ها 
به معلم ها ایده هایی در ارتباط با شیوه های جدید 
تدریس ارائه می شود، آنچه معمواًل روی می دهد 
این است که این ایده ها را بالفاصله رد می کنند یا 
می کوشند بدون هرگونه تفکری در مورد تأثیرشان 
بر یادگیــری دانش  آموزان، آن ها را اجرا کنند. در 
هر صورت، معلمان هیچ گونه مسئولیت حرفه ای 
برای حصــول اطمینان در زمینة موفق بودن این 

ایده های جدید برای کالس خود ندارند.
رویکرد پاییــن به باال، در مقابــل رویکرد ذکر 
شده قرار دارد و برخالف آن، برنامه های پیشرفت 

مهارت های فنی )تخنه(

دانش نظری )اپیستمه(

کنترل یکدیگر )یکپارچگی( خرد عملی 
)فرونسیس(

کالس درس )عمل معلم(
موقعیت های غیر منتظره و نامعین
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حرفه ای نه از ســوی مدیران و مسئوالن مدرسه 
بلکه توسط خود معلم ها شروع می شود. برنامه های 
توســعة حرفه ای که خود معلمان آن ها را شروع 
می کنند، می توانند به معلم هــا قدرت دهند که 
تغییراتی در کالسشــان ایجاد کننــد و خود نیز 
توســعه ای داوطلبانه و ماندگار داشــته باشــند. 
آموزش هایی که از بیرون به معلمان داده می شود، 
الزامًا تغییر، رشد، پیشرفت و توسعه در پی ندارد 
اما وقتی فرایند توســعه به صــورت داوطلبانه از 
ســوی معلم و با مسئولیت و تالش خود او شروع 
می شود، بی شک موجب تکامل و تعالی حرفه ای 

وی می گردد.
در این رویکــرد »تأمل« هســتة اصلی فرایند 
توسعة حرفه ای اســت؛ بنابر تعریف مک گرگور 
)2015(، »تأمل« نگاه نزدیک و انتقادی به اتفاقات 
کالس و بازنگــری تجربه ای اســت که رخ داده و 
گذشته اســت. تأمل اغلب وقتی آغاز می شود که 
معلمان بعد از یک اتفاق غیرمنتظره یا غیرمعمول 
درنگ می کنند که به »آنچه گذشــته است، فکر 
کنند«. ایشان آن اتفاق، واقعه یا رویداد را در ذهن 
مرور می کنند و با فکر کردن بیشــتر دربارة آن و 
در نظر گرفتن توالــی رویدادهای زمانی، افکاری 
پرسشگرانه نظیر »چه اتفاقی افتاد؟« »چه وقت؟« 
»و چطور؟« برایشــان آغاز می شــود. این افکار 
ممکن اســت در ابتدا بدون هدف و صرفًا بیهوده 
باشند اما وقتی هدفمندتر و سازنده تر می شوند که 
تفکر به سمت بررسی دقیق سؤاالتی نظیر »چرا 
این اتفــاق این گونه افتاد؟« و »چطور می توانم به 
گونه ای متفــاوت رفتار کنم و یــا کارها را انجام 
دهم؟« هدایت شود. سؤاالتی نظیر »آیا کنش الف 
بهتــر از کنش ب در آغاز درس نبود؟« یا »چطور 
می توانستم به گونه ای متفاوت به آن پسر خرابکار 
در پایان درس واکنش نشــان بدهم؟« معلم را به 
افــکاری دربارة نحوة بهبــود موقعیت های خاص 

هدایت می کند.
ایــن تأمــالت پی در پی و مادام العمــر در طول 
زندگی حرفه ای معلمان می تواند موجب پیشرفت 
و توسعة حرفه ای آن ها  شود و عملکرد آنان را در 
کالس هر روز بهتــر و بهتر  کند. تأمل، مبتنی بر 
خواست و ارادة شــخصی برای بهبود بخشیدن و 
توســعه اســت و وجود عاملیت، استقالل و تعهد 
برای پیشرفت و توسعه، ویژگی هایی است که در 
تمامی تعاریفی که از توسعة حرفه ای شده، مورد 

تأکید است.

در توســعة حرفــه ای مبتنی بر تأمل، توســعة 
حرفــه ای به امــری درونی و به مثابــة یادگیری 
مادام العمــر تبدیل می شــود. این نوع توســعه 
می تواند کاماًل فردی باشــد یــا در صورت تمایل 
و خواســت معلم به کمک دیگر همکاران صورت 
گیــرد؛ بنابراین، تأمل می تواند فــردی، گروهی، 
به شــکل  کلی یا متمرکز بر موضوع  و مسئله ای 
خاص باشد. وقتی تأمل بر جنبه و مسئله خاصی 
از تدریس متمرکز باشد، »اقدام پژوهی« نام دارد. 
اقدام پژوهــی و تمامی پژوهش های عملی که زیر 
چتر تأمل قرار دارندـ  چنان که بیان شــدـ  نقش 
بی بدیلی در توسعة حرفه ای معلمان ایفا می کنند. 
اقدام پژوهی فرایندی است که در آن معلمان پس 
از مواجهه با مشکل، در صدد حل آن بر می آیند. 
آنان پس از مواجهه با مشــکل، ابعاد مسئله را به 
دقت بررســی می کنند و با جمع آوری اطالعات 
از منابــع گوناگون و ابــداع راه حل های مختلف، 
مناسب ترین راه حل را انتخاب و اجرا می کنند. در 
طول مدت اجرا، معلم پژوهشگر اوضاع را به خوبی 
زیر نظر می گیرد و تغییرات را رصد می کند؛ »آیا 
مشکل در حال رفع و بهبود است؟« او هوشیارانه 
نتایج اقدامش را تعقیب و شــواهدی دال بر رفع 
مشــکل یا بهبود اوضاع جمع آوری می کند و در 
نهایت با تمرکز همه جانبه خود، مشــکل را حل 

می کند.
اقدام پژوهــی یکی از راه های توســعة حرفه ای 
و شاید مهم ترین آن ها باشــد. یک معلم با طی 
کردن فرایند اقدام پژوهی نه تنها مشــکل دنیای 
عملش را حل می کند بلکه با تکرار این فرایندها 
در طول زندگی حرفه ای خود، کم کم حس خود 
کارآمدی، بالندگی، رشد و توسعة حرفه ای پیدا 
می کند. عالوه بر رشد و توسعة حرفه ای، احاطه 
و تســلط بر دنیــای عمل، معناســازی، تقویت 
تفکر  پرورش  پرورش خالقیــت،  خودیادگیری، 
انتقادی،  احساس مالکیت شخصی در یادگیری، 
پیوند دنیای عمل و نظر و ... از ســودمندی های 
فراوان اقدام پژوهی اســت. مک نیف، لومکس و 
وایتهــد )2003( اعتقاد دارنــد که اقدام پژوهی، 
توسعة شــخصی، بهبود عمل حرفه ای، پیشرفت 
مؤسسه و مشارکت در ایجاد مجموعه ای خوب و 

کارآمد را در پی دارد.

 پی نوشت 
1. Practical

تأمل می تواند 
فردی، گروهی، 
به شکل  کلی یا 
متمرکز بر موضوع  
و مسئله ای خاص 
باشد. وقتی تأمل 
بر جنبه و مسئله 
خاصی از تدریس 
متمرکز باشد، 
»اقدام پژوهی« نام 
دارد
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مرتضی مجدفر

با نگاهی به ضرورت نیاز سنجی در برگزاری دوره های بهسازی معلمان

در ســامانة مدیریت منابع انســانی، که انسان را باارزش ترین 
عنصر خود می داند، با چهار فرایند تعریف شده روبه رو هستیم: 

جذب، بهسازی، نگهداری، و کاربرد.
بر این اساس، متخصصان منابع انسانی در سازمان ها معتقدند 
که نیروهای انســانی شاغل در هر سازمانی برای موفقیت و نیز 
نیل به اثربخشــی و کارایی شخصی و سازمانی، باید از هر چهار 
فرایند یاد شده، به درستی عبور داده شوند؛ در غیراین صورت، 

سازمان با نقصان های فراوانی در ادارة خود روبه رو خواهد بود.

 جذب 
جذب نخستین فرایند اســت و به عملیاتی اطالق می گردد 
که طی آن، نیروهایی مناسب و شایسته برای مشاغلی مشخص 
و شناخته شــده، براساس مراحلی تعریف شــده، شناسایی و 
به کار گمارده می شــوند. شرایط احراز پســت، شایستگی ها و 
توانمندی های مشخص و برخی شرایط از پیش  تعیین شده در 
جذب نیرو مؤثر اســت. چون موردکاوی ما در نوشتة حاضر به 
دلیل ماهیت مجلة رشد مدرســة فردا به معلمان بر می گردد، 

برای راحتی کار، بحث را با حرفة معلمی پیش می بریم. بدیهی 
اســت آموزش وپرورش و نیز مدارس غیردولتی به دنبال جذب 
معلمانی هســتند که جزء برترین ها باشند و برای این برترین 
بودن هم تعاریفــی برای خود دارند. از این شــرایط احراز که 
بگذریم، بعد از قطعی شدن ورود نیرو به سامانة تعلیم وتربیت، 
فعالیت هایــی هم در حوزة جذب صورت می گیرد که بیشــتر 
مدرسه ای و ناظر بر نخستین برخوردها و آماده سازی های اولیة 

نیروهای ورودی است.

 بهسازی
بهسازی فراینــد دوم است. می گویند نیرویی که جذب شد، 
نمی تواند با اتکا به آموخته های پیشــین خــود در کار معلمی 
موفق باشد. عالوه بر این، دانشــگاه های تربیت معلم، بسیاری 
از چیزهایــی را که معلمان در عمل با آن ها مواجه می شــوند، 
به آنــان یاد نمی دهنــد. بنابراین، آموزش درون مدرســه ای و 
ضمن خدمت، شــیوه ای برای بهســازی نیروهای انسانی وارد 
شده به مدارس اســت. البته، صاحب نظران، بهسازی سازمانی 

ضرورتياتبیکه
فروکــشمیکند؟
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نیروها را با یادگیری های دانشــگاهی یا مبتنی بر صدور مدرک 
باالتر دانشگاهی یا گواهی نامه های تخصصی، یکی نمی دانند و 
معتقدند که این، نوعی آموزش دور از مدرسه است و به سختی 
می تواند در زمرة بهسازی معلمان طبقه بندی شود. البته چون 
بحث اصلی این موردکاوی به طور ویژه به بهســازی اختصاص 
دارد، بعد از توضیحی مختصر در مورد دو فرایند دیگر، دگرباره 

به بهسازی برخواهیم گشت.

 نگهداری
 سومین فرایند، نگهداری است. بر این اساس 
باید با تدابیری، نیروی جذب شدة بهسازی یافته 
را در ســازمان حفظ کرد و مانع خروج وی از 
ســازمان یا انتقال وی به دیگر سازمان ها شد. 
نگهداری های ســازمانی، به طور ســاده بر دو 
دسته اند: مادی و معنوی. نگهداری های مادی 
به مواردی از قبیل حقوق و مزایا، حق بیمه ها، 
پاداش های خاص، توجهات ویژة بســیار ساده 
مانند پذیرایی در اوقات اســتراحت و در نظر 
گرفتن سفرها و اردوهای فردی و خانوادگی و 
نگهداری های معنوی، به انگیزاننده های درونی، 
از جمله توجه به جایگاه انسانی و کرامت افراد 

در حین کار اطالق می شود.

 کاربرد
چهارمیــن فرایند کاربرد اســت. می گویند 
نیــروی جذب شــدة بهســازی یافته ای که با 
تدابیری در ســازمان نگهداشته شده اســت، بعد از مدتی باید 
ارشــدیت یابد و مطمئن شود که در صورت درست کار کردن، 
امکان ارتقای وی به پست های مدیریت و فراتر از معلمی وجود 
دارد. این، نقطة اوج تکاملی سامانة مدیریت منابع انسانی است.

 بهسازی در مدرسه و سازمان آموزش وپرورش، 
چگونه؟

امروزه بهســازی معلمان در آموزش وپرورش، به این روش ها 
صورت می گیرد:

é شرکت معلمان در دوره های آموزش ضمن خدمت طراحی 
شده از سوی آموزش وپرورش یا مؤسساتی که به تازگی از طرف 
معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری عهده دار این آموزش ها 
شده اند، با اعطای گواهی نامة معتبر و مورد استناد در ارتقاهای 

سازمانی؛
é جلســات شــوراهای هدفمند معلمان مدارس که تمام یا 
بخشــی از آن ها به بهســازی معلمان اختصاص دارد، با اعطا یا 

بی اعطای گواهی نامة معتبر؛
é کارگاه های آموزشــی خاصی که برخــی از مدارس به طور 
مستقل یا مشترک با سایر مدارس در درون واحدهای آموزشی 
خود برگــزار می کنند و حتی ممکن اســت گواهی نامه ای هم 

نداشته باشند؛
é شرکت در سمینارها، همایش ها و نشست های علمی داخلی 
و خارجــی، که اغلب گواهی نامة مــورد تأیید آموزش وپرورش 
ندارند و شــرکت کنندگان براســاس نیاز شخصی و انگیزه های 

درونی خود در آن ها حاضر می شوند؛
é سفرهای اردویی برای بازدید از مدارس موفق ایران و جهان 
در قالب تورهای آموزشــی؛ که برای این موارد هم هنوز تعریف 

سامان یافتة رسمی وجود ندارد.
هر یک از ایــن روش ها،  مزایا و معایبی دارند، ولی چیزی که 
درصدد طرح آن هستیم، چگونگی نیازسنجی این دوره ها قبل 
از اجرای هر یک از آن هاســت. بــرای نمونه، به چند مثال زیر 

توجه کنید.
é معلم فیزیک یک دبیرســتان در طول ســال در دوره های 
احمــر، امر به معروف و نهی  از منکر، شــناخت قرآن بر  هالل 
اساس آثار استاد مطهری و یک نشست عمومی دربارة روش های 

تا زمانی که 
دوره های بهسازی 
معلمان از 
ساده ترین سطح 
خود در شوراهای 
معلمان مدارس تا 
دوره های آموزش 
ضمن خدمت 
منطقه ای، استانی 
و کشوری، از یک 
فرایند نیازسنجی 
علمی تبعیت 
نکنند، دوره های 
بهسازی ما 
اثربخشی کمتری 
خواهند داشت

سامانة مدیریت منابع انسانی

ــروهای  جذب نیـ
مناسب و شایسته

بهسازی و 
آمــوزش

کاربـــرد و 
ارتقای نیرو

نگهداری و حفظ 
مـادی و معنـوی
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صاحب نظران، 
بهسازی سازمانی 

نیروها را با 
یادگیری های 
دانشگاهی یا 

مبتنی بر صدور 
مدرک باالتر 
دانشگاهی یا 

گواهی نامه های 
تخصصی، یکی 

نمی دانند و 
معتقدند که این، 

نوعی آموزش دور 
از مدرسه است و 
به سختی می تواند 
در زمرة بهسازی 

معلمان طبقه بندی 
شود

تدریس شــرکت می کند و گواهی نامه هــای الزم برای ارتقای 
ســاالنه را به دســت می آورد. آیا این ها کافی است؟ چگونگی 
انتخاب این دوره ها بر اساس نیازسنجی صورت پذیرفته یا صرفًا 
بر مبنای دوره هایی که می توانســت تشکیل شود، رقم خورده 

است؟
é مدیر مدرسه ای در طول سال براساس شناختی که از یک یا 
دو اســتاد سخنور دارد، آن ها را به شورای معلمان مدرسة خود 
دعــوت می کند و می خواهد دربارة هر چیزی که به نظرشــان 
مهم است، برای معلمان سخنرانی کنند یا حتی کارگاه آموزشی 
تشکیل دهند. آیا همة معلمان این  مدرسه نیاز واحدی دارند؟ 
آیا واگذار کردن موضوع ســخنرانی یا محتوای کارگاه به استاد 

مدعو، کار درستی است؟
é یک مدرســة دولتی با صرف هزینه ای قابل توجه، تعدادی 
از معلمان خود را برای مشــاهدة دستاوردهای کشور فنالند در 
زمینة آموزش به این کشور می برد. آیا این کسب اطالعات حتماً  
می بایست با سفر به فنالند صورت پذیرد؟ آیا مورد مشابهی در 
کشورمان وجود ندارد که بشود همین اطالعات و تجربه ها را از 
آنجا کسب کرد؟ آیا معلمان این مدرسه خواهند توانست نظام 
برنامه ریزی درســی غیرمتمرکز و دانش آموزمحور و منطقه ای 
فنالند را در درون نظام برنامه ریزی درســی متمرکز و از باال به  

پایین خودمان اجرا کنند؟

 کافی است... چه باید کرد؟
شــاید مثال کافی باشد ولی می خواهم با توجه به حضورم در 
دوره های بهســازی معلمان و مدیران به چند مورد اشاره کنم 
که نشان از نبود نگرشی منسجم در زمینة نیازسنجی کالس ها 
و کارگاه های بهســازی فرهنگیان در اغلب مــدارس و ادارات 

آموزش وپرورش دارد.
é در سال های گذشته که تب درس پژوهی همه جا را فراگرفته 
بود،  مرتب از ســوی مــدارس، به ویژه مــدارس دارای امکانات 
خاص، برای برگزاری کارگاه های آموزشــی درس پژوهی دعوت 
به همکاری می شــدم. به جرئت می توانم بگویم اغلب مدیران 
مدارس در مقابل این پرســش من که چرا، چگونه و بر مبنای 
چه ضرورتی به برگزاری چنین کارگاهی رســیده اید، پاسخی 

نداشتند.
é در آغاز سال تحصیلی جاری که اکنون در واپسین روزهای 
آن هستیم، از ســوی یکی از مدارس ابتدایی غیردولتی تهران 
جهت برگزاری یک کارگاه آموزشــی برای معلمان و دو کارگاه 
آموزشــی برای اولیا در زمینة روش هــای افزایش و نگهداری 
تمرکز و توجه دانش آموزان دعوت به همکاری شــدم. قرار بود 
بحــث از دو زاویه و نگاه و برای دو گروه معلمــان و اولیا ارائه 
شود. وقتی پرسش همیشگی ام در مورد دلیل برگزاری کارگاه 
را مطرح کردم، اســناد و مدارک و حجــم اطالعات و فرم  های 
تحلیل شده ای که مسئوالن مدرســه ارائه دادند،  شگفت زده ام 

کرد. معلوم بود نیازســنجی و مراحــل آن را به خوبی می دانند 
و این موضوع سرســری و براســاس یک تب فروکش کننده به 
ذهنشــان خطور نکرده اســت. کارگاه ها را برگــزار کردم و از 
پیگیری ها و ارائة اطالعات فراوان مســئوالن مدرســه در حین 
برگــزاری دوره، بســیار آموختم و با جســارت می توانم بگویم 
انرژی و وقتی که برای برگزاری این ســه کارگاه گذاشــتم، به 
اندازة ســی کارگاه طراحی شــده بر مبنای تب فروکش کننده 
بود. طرفه آنکه چون مدرسه، آموزشگاهی شناخته شده است، 
بالفاصله بعد از برگزاری کارگاه، با خیل فراوان مدارسی مواجه 
شــدم که درخواســت می کردند کارگاه یا در سطح نازل آن، 

سخنرانی کوتاهی در زمینة روش های افزایش 
و نگهداری تمرکز و توجه در دانش آموزان برای 
معلمان مدرسة آنان هم برگزار کنم: کارگاهی 
نیازسنجی نشده بر مبنای تبی که معلمان آن 

مدرسه به آن دچار نبودند.
é برای مدیران یکی از نواحی یک شهرستان 
دو ناحیه ای، در زمینة موضوعی خاص کارگاهی 
برگزار کردم که انصافاً  از سوی مدیران همان 
ناحیه نیازسنجی شــده بود. مسئوالن ناحیة 
دیگر، به عنوان میهمان در سالن حضور داشتند 
و طبیعی بود که بعد از اتمام جلســه، خواهان 
حضــورم در همان ناحیه و اجــرای کارگاه با 
همان موضوع شوند. این هم مثال دیگری بود 
از تب و التهاب برای برگزاری دورة بهســازی، 
بدون آنکه واقعًا  مورد نیاز شــرکت کنندگانش 

باشد.

 نتیجه گیری و درخواست
تــا زمانی که دوره های بهســازی معلمان از 
ساده ترین سطح خود در شــوراهای معلمان 
مــدارس تا دوره های آمــوزش ضمن خدمت 

منطقه ای، استانی و کشــوری، از یک فرایند نیازسنجی علمی 
تبعیت نکنند، دوره های بهسازی ما اثربخشی کمتری خواهند 
داشت. البته ممکن است عده ای بگویند آن قدر با مباحث جدید 
بیگانه ایم که هر حرف و نکتة جدیدی هم مطرح شود، باالخره 
به نوعی به کارمان می آید. این حرف اگرچه ممکن است درست 
باشــد، اما چون اغلب با کمبود منابع، امکانات، وقت و... روبه رو 
هستیم، الزم است قبل از طراحی و برگزاری هرنوع دوره ای که 
منجر به بهســازی فرهنگیان در هر بخشی از سازمان گستردة 
آموزش وپرورش می شود، با طرح پرسش های ویژه و طی مراحل 
نیازســنجی دوره های  آموزشی، در بهینه ســازی بهسازی های 
ســازمانی مان بکوشیم. البته واضح اســت که نیازسنجی، خود 
مبحثی است جداگانه و مستقل که می بایست در فرصتی دیگر 

مطرح شود.
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علي اصغر معیني
مدیر دبستان معراج منطقه ده آموزش وپرورش تهران

يکگامبهجلو

در دو ســال گذشــته، با حضور خانــم طاهره 
رســتگار، مؤلف كتب علــوم دورة ابتدایي و عضو 
هیئت علمي دانشگاه، در مدرسة معراج فضایي با 
اشتیاق و انگیزه در برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
درون مدرســه اي بر پا شده اســت. این موفقیت 
چیزي نیســت جز همدلي و همكاري صادقانه و 
عالمانه همة عوامل آموزشي و اجرایي این دبستان، 

كه چرایي آن را شرح خواهیم داد.

 ابتدا الزم اســت به چیســتي انگیزش اشــاره 
كنیم؛ انگیزه فرایندي پیچیده متشكل از نیازهاي 
فرهنگي،  و  اجتماعي  روان شــناختي،  جسماني، 
اســت كه هم به صورت انفرادي و هم مشــترك 
مي تواند انســان را به فعالیــت تحریك كند. این 
تحریك به شــیوة هدایت اعمال انســان، قوت یا 

ضعف پاسخ هاي او در برابر عوامل خارجي، و مانند 
آن ظاهر مي شود. هرگاه كسي بخواهد بین دو راه 
یكي را برگزیند، انگیزه مي تواند مددكار او باشد. به 
این ترتیب، انگیزه نه تنها اعمال را جهت مي دهد 
بلكه بر نیرو یا انرژي او براي رســیدن به مقصود 

نیز مي افزاید.
عــالوه بر این، دربارة انگیزه مي گویند كه »قلب 
نوآوري، آن است كه به مردم چیزي را هدیه دهیم 
كه واقعًا بیشــترین كارایــي را از آن مي خواهند. 
هرچه بیشــتر بتوانیــم آنچــه را مي خواهند در 
اختیارشــان قرار دهیم، بیشــتر از شما هماني را 
انتظار خواهند داشــت كه خودتــان به دنبالش 

هستید؛ یعني بهره وري، كیفیت و خدمت«.

 بنابراین، الزم اســت ابتدا نیازها را بشناســیم 

ایجاد انگیزه برای حضور معلمان 
در کارگاه های رشد حرفه ای

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 22



زماني كه مدرس 
اعالم مي كند 

»آگاه باشید كه 
شما همة پاسخ ها 

را نمي دانید«، عماًل 
این تلقین را كه 

من باید همه چیز 
را بدانم و مي دانم، 

از بین مي برد 

و ســپس درصدد رفع آن برآییــم. اولین گام در 
جهت ایجاد انگیزه در مدرســة معراج، مشــورت 
دربارة محتواي كارگاه و شــخص مدرِس دوره و 
زمان دوره هاســت. پس از بررسي و نظرسنجي از 
آموزگاران محترم، مصمــم بودن براي اجراي آن 
گام بعدي ایجاد انگیزه شــد. چرا كه آنچه انسان 
در محیــط مالحظــه مي كند، مي توانــد او را به 
شیوة مثبت یا منفي تحت تأثیر قرار دهد و همین 
مصمم بودن در اجرا، موجب انگیزش او مي شود. 
همان طور كه هر یك از ما با ســبك ها، اولویت ها 
و رویكردهــاي مختلف یاد مي گیریــم، افراد نیز 
زماني بهترین واكنش را از خود نشان مي دهند كه 
محرك ها منطبق با آن چیزهایي باشــد كه آن ها 

مي خواهند.
ادویــن الك عقیده دارد كــه انگیزش نتیجة 
رفتار معقول و ارادي انسان است. به این ترتیب، 
اهدافي كه شــخص براي خود تعیین مي كند و 
تالش براي رسیدن به آن اهداف، عامل انگیزشي 
او محســوب مي شــود. یكي از مؤلفه هاي ایجاد 
انگیزه كه ســبب دســتیابي به اهداف سازمان 
مي شود، همان ترســیم هدف است. دومین گام 
پس از مشورت و دعوت از استاد، ترسیم اهداف 
مورد نظر براي آموزگاران است تا براساس آن ها 

براي كارگاه آماده شوند.
سومین قدم مشخص كردن این مسئله است كه 
شركت كنندگان با چه اطالعاتي وارد كارگاه شوند 

تا بتوانند در مباحث كارگاه شركت كنند.
چهارمین قدم، انتخاب شایستة مدرس دوره از 
چند منظر است كه مي تواند انگیزش را دوچندان 
كند. زماني كه مدرس اعالم مي كند »آگاه باشید 
كه شــما همة پاســخ ها را نمي دانید«، عماًل این 
تلقین را كه من باید همه چیز را بدانم و مي دانم، 
از بین مي برد و آموزگار با خیالي آسوده در فعالیت 

كارگاه شركت مي كند.
پنجمین قدم، تعریف مســیر شــروع و پایان 
كارگاه اســت كه مي تواند انگیــزة فعاالنه را به 
همراه آورد؛ چرا كه افراد خواهان تعیین مسیرند 
نه فرمــان كه با این تعریف مدیریت زمان را هم 
در دست گرفته كه خود عامل دیگري براي ایجاد 

انگیزه مي شود.
هفتمین قدم، وظیفة راهبر گروه در رســاندن 
افراد به جایي اســت كه قبــاًل در آن نبوده اند و 
ایجاد كردن این حس توســط مــدرس دوره در 
پایان كارگاه است كه مي تواند انگیزش حضور در 

جلسات آتي را براي آموزگاران چند برابر كند.
هشتمین گام، مســتمر بودن جریان آموزشي 

كارگاه هاست.
 آموزگاران این واحد آموزشي نیز دالیل انگیزه 
داشتن براي حضور در این كارگاه  را با توجه به دارا 
بودن اهمیت موارد ذیل توسط مدرس قبل، حین 
و پــس از كارگاه، كه متفاوت با كالس هاي ضمن 

خدمت مي باشد، این گونه بیان مي كنند:
ـ بررســي و بیان شــرایط موجــود تدریس در 

مدرسه؛
ـ تناســب موضوعات ارائه شده با روح حاكم بر 

مدرسه؛
ـ دادن راه حل هاي مختلف براي ارائة موضوعات 

درسي؛
ـ ارزیابــي راه حل هــا و گزینــش بهترین ها با 

مشورت؛
ـ شیوة بیان بسیار خوب و بیان مفاهیم به صورت 

ساده و قابل درک؛
ـ توجه به همة شركت كنندگان و مشاركت دادن 

آن ها در فعالیت ها؛
ـ طراحي سبك تدریس براساس كارگروهي؛

ـ اجرا و پیگیري فعالیت ها تا رسیدن به مقصود 
مورد نظر؛

ـ ایجاد قدرت تغییــر در فراگیرندگان با بیاني 
مانند اینكه »حتي اگر چند درصد بهتر از گذشته 

شدیم، نتیجه مطلوب كارگاه است«.
ـ ظرفیت سازي و تقویت عزت نفس آموزگاران 

براي پذیرش تغییرات مورد نظر آموزشي؛
ـ تشویق همكاران به مطالعه و ترغیب آموزگاران 

جهت تالش بیشتر براي یادگیري؛
ـ مشــاركت داوطلبانة آموزگاران در تدریس با 
مشخص نمودن سرفصل هایي از قبل، براي آماده 

شدن در كارگاه؛
ـ یكنواخت نبودن كارگاه آموزشي؛

ـ معرفي منابع بســیار خوب و جــذاب و قابل 
دسترس.

و در نهایــت، بازخــورد گرفتن، یكــي دیگر از 
ارزشــمندترین عناصر در چرخة تقویت انگیزش 
اســت. نباید كاري كنیم كه آموزگاران بخواهند 
دربارة میزان توسعه، پیشرفت و دستاوردهاي خود 
حــدس بزنند. باید دربارة دقت و صحت كار آن ها 
هنــگام اجرا در كالس ها اظهــار نظر كنیم و این 
با بازخورد پایین برگه هــا و دفاتر دانش آموزي از 

سوي آموزگاران تحقق پذیر خواهد بود.
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حكايت شاخ غول و مدارس هوشمند

مردی در ایالت جابلقا بود که باجناقش مدرسة هوشمند زده بود 
و پز روزآمد کردن سطح آموزش جابلقا در مدرسه اش و شکستن 
شاخ غول را می داد و برای او افه می آمد. برای همین، مرد پاک از 
خورد و خوراک افتاده بود. شبی تا صبح از غصه خوابش نبرد. هی 
فکر کرد چه بکند و چه نکند که او هم امتیاز مدرســة هوشمند 
بگیرد و راهبردهای زیرســاخت ها و روســاخت های فناوری را 
گسترش دهد و سری توی سرها دربیاورد. خرت و پرت مختصری 
بیابان رفت و رفت تا رسید به یک مدیر  جور کرد؛ راه افتاد توی برّ 
مدرسة هوشمند. مدیر جلویش را گرفت و پرسید: »رمز عبور؟« 
مرد ترسید. بار و بندیلش را سفت چسبید و گفت: »بنده می روم 
امتیاز مدرســة هوشمند بگیرم و جز ســه دستگاه رایانه و یک 
ویدیوپروژکتور و یک خانة 185 متری و چند خروار امید و آرزو 
چیزی همراهم نیست.« مدیر گل از گلش شکفت و گفت: »ای 
مرد! چه نشســته ای که ادارة مدرسة هوشمند به این سادگی ها 
نیست و شعار من، هر دانش آموز یک لپ تاپ می باشد. پس، بدان 
و آگاه باش که مدرسة الکترونیک ما، شامل دو فاز است: فاز اول، 
وب سایت مدرسه اســت که وظیفة اطالع رسانی به همکاران و 
اولیا را برعهده دارد. با نرم افزار پاورپوینت همراه با موزیک سونات 
مهتاب و یک بک گراند خوب و شیک و جذاب روی دسک تاپ، و 
فاز دومش هم هنوز راه اندازی نشده و حضرت عالی بروشورهای 
ما را گرفته و به بچه های مردم بدهید تا آن ها به مدرسة ما بیایند 
و سطح علمی جابلقا همین طور باال و باالتر برود...« مرد دید که 
دیر شــده و تا پایان وقت اداری بیشتر فرصت ندارد و مدیر هم 
ماشاءاهلل، چشم بد دور، حاال حاالها دارد که حرف بزند. این بود 
که از راهنمایی های او تشــکر کرد و فلنگ را بست و رفت. رفت 
و رفت تا رســید به یک پیامک که داشت فرار می کرد. پیامک، 
مرد را که دید، هن هن کنان گفت: »ای آدمیزاد! از کجا هستی 
و بــه کجا می روی؟« گفت: »از جابلقایــم و دارم می روم امتیاز 
مدرسة هوشمند بگیرم.« پیامک گفت: »اگر گرفتی، بپرس چرا 
دست از سر من برنمی دارند؟ ُمردم از بس مدرسه های هوشمند 
به جای هر کاری، چپ و راســت به من بنــد کردند و هی مرا 
پیش اولیای بچه ها فرســتادند. واهلل خسته شدم، آرتوروزگرفتم 
از بس از دفتر مدرســه رفتم این طرف و آن طرف.« مرد که توی 

رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی
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دلش هزار تا نقشــه برای پیامک کشــیده بود، برای اینکه اوِل 
کاری دلش را نشــکند، گفت: »چشم، پیغامت را می رسانم.« و 
راهش را کشید و رفت تا رسید به یک دانش آموز که پای لپ تاپ 
داشت گیم بازی می کرد. دانش آموز همان طور که سرش پایین 
بــود گفت: »های! کجا از اینجا؟« مرد که جا خورده بود، گفت: 
»می روم جواز مدرسة هوشمند بگیرم.« دانش آموز گفت: »دمت 
گرم! مدرســة هوشمند خیلی باحاله. ما، توی مدرسة هوشمند، 
یه وقت دستگاه داریم، کانکت نمی شه. یه وقت کانکت می شه، 
دستگاه کمه. یه وقت دستگاه هست کانکت هم می شه، ویروسی 
شــده، المصب. یه وقت دستگاه کارش درسته، معلم کارشو بلد 
نیست. خالصه ش خیلی اوضاع توپه. بگو همة مدرسه ها هوشمند 
بشن، مدام تفریح می کنیم و حالشو می بریم.« مرد که خاطرش 
از شیوة صحبت کردن دانش آموز بسیار آزرده شده بود، راهش 
را گرفت و رفت تا رسید به دریا و دید ای داِد بی داد، هیچ راهی 
نیست و تا چشم کار می کند آب است. با 
چشم گریان و دل بریان بار و بندیلش را 
گذاشت کنار و نشست زیر یک درخت 
ســدر لب دریا که حاال چــه کار کند و 
چه کار نکند که چشــمش سنگین شد 
و دراز کشــید و همین طور خواب و بیدار، 
شنید که دوتا کفتر روی درخت دارند با 

هم حرف می زنند. اولی گفت:
ـ خواهر!

ـ جان خواهر؟
ـ می دونی این آقاهه که خودشو آوارة کوه و بیابان کرده، دنبال 

چی می گرده؟
ـ چه می دونم خواهر، مگه من علم غیب دارم!

ـ آهان، این یک مدیر مدرسه است که می خواد امتیاز مدرسة 
هوشمند بگیره. دیده جلوش آبه، یه سر اینجا خوابیده.

ـ خدا خیرش بده. خب از جادة ساحلی بره می رسه به مقصد. 
تاکسی های خطی هم که هست... حاال مایه تیله چی داره؟

ـ هیچ چیز جز یک عشــق عمیق به پیشرفت بشریت در قرن 
حاضر و یک تمایل سفت و سخت برای افه آمدن جلوی باجناق 
و سه چهار دستگاه کامپیوتر و یک ویدیوپروژکتور و یک دستگاه 

موبایل و تعداد متنابهی سی دی های آموزشی.
ـ نیروی کار با سواد فناورانه به اندازة کافی داره؟

ـ نه، خدا خیرت بده.
ـ زیرساخت های فنی اش قرص و محکمه؟

ـ توی جابلقا زیرساختـ  میرساخت کدومه... حوصله داری.
ـ برنامة درسی آنالین داره؟

ـ این الینشو البد داره ولی آن الینشو دیگه نشنیدم. دروغ چرا... 
واهلل. تا قبر آ...آ...آ...

ـ تجهیزات سخت افزاریش کامله؟
ـ تو هم معلومه از پشت کوه از والیت مالزی اومدی از هیچی 

خبر نداری.
ـ طرح توانمندسازی و ارتقای سطح یادگیری معلم ها رو داره؟

ـ نه بابا.
ـ تمام سیستم های مدرسه ش اعم از برودتی، حرارتی، حضور 

و غیاب و محیط آزمایشگاه، هوشمنده؟
ـ نه فدات شم.

ـ سیستم مدرسه به شبکة جهانی وصله؟
ـ نه قربونت برم.

ـ روی فراینــد تربیــت علمی، مــواد آموزشــی، و الگوهای 
ارزشیابی اش برنامه ریزی شده؟

ـ نه خدا خیرت بده...
اما بشــنوید از مرد که تازه چشــم هاش گرم شده بود ولی با 
حرف های کبوترها خواب از ســرش پرید؛ بلند شــد و خودش 
را تکانــد و بر پدر و مادر هر چه کبوتــر پرحرف و مردم آزار و 
حسود لعنت های آبدار فرستاد و از اینکه کبوترها نگذاشتند یک 
شکم سیر بخوابد و چشم ندارند پیشرفت بچه های مردم را در 
مدارس هوشمند ببینند، زمین و زمان را به باد ناسزا گرفت. آن 
وقت لنگ لنگان راست جادة ساحلی را از همان جایی که کبوتر 
دوم آدرس داده بــود، گرفت و راه افتاد بلکه زودتر برود، امتیاز 
مدرســة هوشــمند را بگیرد و جابلقا را از فالکت انگشت شمار 

بودن مدارس هوشمند نجات دهد!
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فاطمه قائمي

 اشاره
احتمااًل تاكنــون عبارت هایي مانند »خیرین مدرسه ســاز«، 
»خیرین كتابخانه ســاز«، »خیرین خوابگاه ساز« و عبارت هاي 
مشــابه دیگر را دیده یا شنیده اید، ولي ما در اینجا مي خواهیم 
از خیریني ســخن بگوییم كه ســفرة خیر خود را در حوزه اي 
متفاوت گشــوده اند. گروهي از دانش آموزان دهة 70 برخي از 
دبیرستان هاي شناخته  شدة تهران، كه سابقة حضور در اردوهاي 
جهادي در مناطق محروم كشور و ساخت و ساز مدرسه، درمانگاه، 
خانة بهداشت و ... براي مردمان این مناطق را داشته اند، بعد از 
ساخت حدود 50 مدرسه در منطقة محروم سیستان و تحویل 
آن به ادارات آموزش و پرورش محلي، مشكل را در جاي دیگري 
مي یابند و متوجه مي شــوند كه مشكل فرهنگي آن منطقه ها 
صرفًا با ساخت  و ســاز بناهاي فرهنگي- اجتماعي مانند مدرسه 
حل و فصل نمي شــود و باید بهســازي نیروهاي انساني شاغل 
در این مــدارس در دســتور كار قرار گیرد. ایــن طرح كه به 
دلیل تدریجي و مســتمر بودنش، »طرح آرام« )آموزش و رشد 

آموزگاران و مدیران( نام گرفته، از مهرماه 1395 در سیســتان 
و سپس از شهریور 1396 در منطقة بلوچستان به اجرا درآمده 
است. »آرام«، كه بنا به گفتة دست اندركارانش طرحي جهادي 
اســت، كار خیرین آموزشگري است كه بهسازي و به روز آوري 
دانش و افزایــش توانمندي و مهارت مدیران و معلمان مناطق 
محروم كشور را نه در شــعار، بلكه در عمل مدنظر قرار داده و 

به طور عملیاتي وارد كارزار آموزش نیروي انساني شده اند. 

 گزارشي از طرح آرام
طــرح جهادي آموزش و رشــد آموزگاران و مدیران اســتان 
سیستان و بلوچستان، در مدت كوتاهي، چندین مؤسسه از جمله 
مؤسسة شمس الشموس، بنیاد بركت ادارة كل آموزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچســتان، هیئت آل یاسین تهران، ادارة كل 
نوســازي و تجهیز مدارس اســتان سیستان و بلوچستان خیل 
عظیمي از استادان و آموزشگران شناخته شدة كشورمان را به 
خود جذب كرد و كالس ها و كارگاه هاي آموزشي طوالني مدتي 

خيرينآموزشگر!
شرح تجربه اي متفاوت از خیرین
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غالبًا مدرسه با كیفیت 
مطلوب و استاندارد 

ساخته مي شود 
اما در محتواي 

آموزشي و تربیتي 
مدارس، به دلیل نبود 

عدالت آموزشي در 
مناطق كم برخوردار، 

مشكالتي وجود دارد 
كه سرعت پیشرفت و 
بهره برداري از مدارس 

را به شدت كاهش 
مي دهد

در اســتان بــراي آمــوزگاران و مدیران مــدارس ابتدایي برپا 
شــد. برگزاري مجموعــة این كالس ها را مؤسســة مردم نهاد 
جهادي رویش مهر، ابتدا از مهرماه 1395 در پنج شهرســتان 
سیستان و بلوچســتان آغاز كرد. در تابستان 1396 نیز طرح در 
جنوب استان و میان معلمان و مدیران شهرستان هاي بلوچ نشین 

و روستاهاي تابعه ادامه یافت. 
دوره هاي آموزشــي سیســتان كه 120 معلــم و 60 مدیر 
از 5 شهرســتان زابل، زهك، نیمروز، هامــون و هیرمند در 
آن ها حاضر مي شــدند، از مهر 95 آغاز شد و تا اسفند همان 
ســال به  طور مستمر در تمامي پنج شــنبه ها و جمعه ها در 
خانــة معلم زابل با محوریت آموزش محتواي دروس ریاضي، 
علوم، فارســي، ســواد مالي، طراحي آموزشي، درس پژوهي 
براي معلمان و مباحث مدیریت راهبردي )اســتراتژیك براي 

مدیران( برگزار شد. 
حدود یك ســوم این 180 نفر، در تابســتان 96 با همكاري 
مجتمع آموزشــي مهر هشتم در یك سفر علمي- آموزشي 12 
روزه در تهران حاضر شــدند و عــالوه بر حضور در كالس هاي 
گوناگون و بازدید از مدارس و مراكز آموزشي موفق، گواهي نامة 
مدرســي دریافــت كردند كــه بتوانند از مهر 96 در شــهر و 
روستاهاي خود، در مقام برپاكنندة كارگاه هاي آموزشي و بدون 
نیاز به مدرســان اعزامي از تهران، عمل كنند كه خوشبختانه 
چنین نیز شده و آموزش ها به صورت خوشه اي در كل استان در 

حال پخش شدن است. 
نكتة قابل توجه طرح آرام این است كه تمامي اعضا و اركان آن، 
از استادان و مدرسان اصلي گرفته تا معلمان و مجریان طرح، همه 
با رویكرد جهادي و با عشق و عالقه در فعالیت ها حضور داشته اند 

و این خود نویدي است براي تغییر، تعالي و رویش. 

 چند پرسش مهم:
é چرا بهسازي نیروي انساني، از ساخت و ساز مدرسه 

مهم تر است؟ 
غالبًا مدرســه با كیفیت مطلوب و استاندارد ساخته مي شود 
اما در محتواي آموزشــي و تربیتي مدارس، به دلیل نبود عدالت 
آموزشي در مناطق كم برخوردار، مشكالتي وجود دارد كه سرعت 
پیشرفت و بهره برداري از مدارس را به شدت كاهش مي دهد. بر 
این اســاس، هدف، آموزش جهادي و رایگان مدیران و معلمان 
مدارس مناطق محروم براساس مدرسة مطلوب ترسیم شده در 

سند تحول بنیادین و افق چشم اندازهاي 1404 است. 

é طرح به دنبال تحقق چه اهدافي است؟ 
è ارتقاي مالك هاي آموزشــي و پرورشــي مدارس مناطق 
كم برخــوردار در دورة  ابتدایي و رســیدن به متوســط مالك 

كشوري؛ 
è افزایش ســطح دانش، مهارت و نگــرش معلمان و مدیران 

مدارس مناطق كم برخوردار؛
è بي نیاز كردن مدارس منطقه از به كارگیري معلمان، مدیران 

و استادان غیربومي؛ 
è ســرعت بخشــیدن به اجراي طرح ســند تحول بنیادین 

آموزش  و پرورش كشور. 

é طرح، چه سیاست هایي را در دستور كار خود دارد؟ 
è تالش براي هماهنگي توسعة محتواي آموزشي و بهره برداري 
از فضاهاي آموزشي همراه با پیشــرفت هاي فیزیكي و توسعة 

فیزیكي محیط هاي آموزشي؛ 
è آزاد ســازي ظرفیت هاي بومي و استفاده از  آن ها در جهت 

ارتقاي سطح كیفیت آموزشي منطقه؛ 
è تالش براي رفع نیازهاي واقعي منطقه و ارائة پاســخ هاي 

مناسب و درخور؛
è توجه بــه مقتضیات منطقه و تالش براي 

بهبود وضع موجود 
è برنامه  ریزي واقع بینانه و عملیاتي در جهت 
رشد واقعي كیفیت و نه تبلیغاتي و بي كیفیت؛ 
به طوري كه تغییراتي محسوس در طول زمان 

در عملكرد مدیران و معلمان مشهود باشد. 
è اســتفاده از تجارب موفــق مجتمع هاي 
آموزشــي به صــورت مــدون و كارآمد و به 

اشتراك گذاشتن تجارب عملیاتي موفق.
è برقــراري ارتباط معنــا دار بین مدارس و 
محیط علمي و دانشــگاهي بــراي اجتناب از 

فرصت سوزي ها!
è تدوین و طراحي عملیاتي، با اســتفاده از 
تجارب زیسته در مدرسه داري، با كمك استادان 

دانشــگاه، براي اثر بخش كردن تالش هــا و نظریه پردازي هاي 
متخصصان دانشــگاهي با مدنظر قرار دادن مقتضیات محیطي 

و بومي.
è بهره گیري از منابع مالي خیرین مدرسه یار؛ 

è اســتفاده از ظرفیت هــاي موجــود در آموزش و پرورش و 
به كارگیري آن ها؛

è استفاده از رویكرد جهادي براي نیل به اهداف
è اســتفاده از معلمان و مدیران جواني كه بتوانند سال ها در 

این مسیر به صورت جهادي خدمت كنند. 

é چرا اســتان سیستان وبلوچستان به عنوان منطقة 
نمونه انتخاب شد؟ 

مدارس استان سیستان و بلوچستان داراي تعداد قابل توجهي 
معلــم و دانش آموزند. با این حال، در مواجهــه با تغییرات در 
نظام هاي آموزشــي نتوانســته  اند نیازهاي مخاطبان را برآورده 

سازند.
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معصوم شیخ االسالمی
آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان بروجرد

پژوهش آری، جشنواره نه

یادم می آید شــاید ده ســال پیش، در یکی از مجالت رشد 
تیتر مقالــه  ای توجه مرا به خود جلب کرد: »هر معلم باید یک 
پژوهشگر  باشد.« راســتش این تیتر آن قدر گویا و جذاب بود 
که بدون نیاز به مطالعة متن هم می شد عمق آن را درک کرد. 
برای من که آن قدر جذابیت داشــت و عمیق بود که دوســت 
داشــتم همان موقع به جای متن، خودم آن را تحلیل کنم. آن 
روز نمی دانســتم که شاید در پس این جمله، برنامه هایی برای 
پژوهشــگر شدن معلم باشــد اما اگر هم بود از نظر من خیلی 

عالی بود.
در نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که برای حل مشکل 
رفتاری دانش آموزانش شــروع بــه مطالعه، تحقیق، مصاحبه و 
پرس وجو می کند و بعد مطالعاتش را به اجرا می گذارد و سپس 

نتیجة کارش را می بیند و لذت می برد. 
شاید هم خاطرة این تجربه زیبایش را برای دیگران بنگارد.

در نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که گاهی برای حل 
مشکل آموزشــی ای که در یک درس خاص برای دانش آموزان 
پیش آمده اســت، با پرس وجو از دیگران و به کمک همکاران، 
روشــی را در کالس اجرا می کند و آن را به نقد همکاران خود 

می گذارد و بعد از اصالح، تدریس خود را بهبود می بخشد.
از نظــر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود کــه هرگاه طرح و 

برنامــه ای از طرف مقامات باالتر به او ابالغ می شــود، با نگاهی 
موشکافانه و علمی آن را بررسی می کند و بعد، با بهترین شیوة 
ممکن، طرح یاد شده را به اجرا در می آورد و در صورت نیاز، به 

نقد مشکالت و مسائل مربوط به آن می پردازد.
از نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که گاهی با تأمل بر 
تمامی اتفاقات روزانة کالس و تحلیل جزء به جزء کار خود، به 

رفتارهای درست تر و تربیتی تری در حیطة کاری اش می رسد.
این بود کــه آن تیتر برایم جذاب شــد. فکــر آیندة زیبای 
فرزندانمان با پژوهشــگر شدن معلمان، لحظات زیبایی را برایم 
ایجاد کرد و چقدر دلم می خواســت همة این ها هر چه سریع تر 

اجرایی شود.
آن روز آن مقاله را نخواندم ولی  در ذهن خود چنین رویایی 
از معلم پژوهشــگر ســاختم و منتظر اجرایی شــدن آن تیتر 
ماندم. چندان طول نکشــید که انواع ایــن پژوهش ها در قالب 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها روانة مدارس گردید. اقدام پژوهی و 
معلم پژوهنده، درس پژوهی، کنش پژوهی فردی و روایت پژوهی.

سال اول اجرای این طرح ها بسیار خرسند و خوشحال از برآورده 
شدن آرزویم، سعی کردم هم مجری باشم و هم راهنمای همکاران. 
اهداف زیبای طرح ها را می خواندم و به همة آن ها ایمان داشتمـ  
البته هنوز هم دارمـ  و با شــوق فراوان و انرژی تمام به همکاران 

هرمعلـم
يکپژوهشگـر
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کمک می کردم؛ آن قدر که در کالس های آموزشی، به سادگی این 
طرح ها را آموزش می دادم و فواید آن ها را می گفتم. چندی بعد، 
سیل طرح های زیبای همکاران از دل کالس ها بیرون آمد. چقدر 
زیبا مشکل پرسش های شفاهی حل شده بود و دانش آموز بدرفتار 
به یک دانش آموز مؤدب و دلخواه تبدیل شده بود! وای که چقدر 

از نتایج این طرح ها خرسند بودم!
اما هنگامی که داوری طرح ها بــرای دادن رتبه به معلمان و 
ارسال کارهای برتر به استان و کشور شروع شد، اتفاق دیگری 
افتاد. در داوری ها یک طرح به خاطر نداشــتن فهرست. طرح 
دیگر به خاطر نداشــتن قالب اقدام پژوهی یــا درس پژوهی یا 
...، یکــی به خاطر کم بودن منابــع و مآخذ علمی و دیگری به 
دلیل استفادة انحصاری از تجربة دیگران مردود شد. در نهایت، 
طرح هایــی پذیرفته شــدند که در قالب های دســتورالعمل ها 
نگاشــته شده بودند و منابع نظری فراوان داشتند و پیش از آن 
هم کسی شبیه آن ها را اجرا نکرده بود. البته شاید این طبیعی 

باشد که هر داور مالک و معیار خود را داشته باشد.
بــا نگاهی اجمالی به  طرح ها متوجه شــدم که طرح های برتر 
مربوط به معلمانی است که حداقل چند واحد دانشگاهی روش 
تحقیق گذرانده اند. طرح های مردود گاهی بسیار جالب و ابتکاری و 
تأثیرگذار بودند اما قالب روش های پژوهش دانشگاهی را نداشتند.
داوری ها به پایان رســید. بعد از اعالم نتایج،  سیل اعتراضات 
بجا و نابجای معلمان سرازیر شد که، آری ما بی انگیزه شده ایم 
... این همه زحمت   و فقط انتخاب یک عدة خاص و ...؛ راستش 
با خود می گفتم، چه اعتراضات بی موردی! ما که نمی توانیم همة 
طرح ها را ارسال کنیم. به هر حال هر کس که بازندة بازی باشد، 
اعتراض می کند و این طبیعی است. گذشت، تا اینکه سال بعد 
و سال های بعد، آمار شــرکت کنندگان این طرح ها پایین آمد 
و ادارات برای رتبه آوری مناطقشــان دســت به اعمال فشار به 
مدیران و مدیران هم به معلمان زدند و آن وقت تازه فهمیدم که 
بی انگیزگی یعنی چه. تازه فهمیدم جشنواره ای کردن و رتبه ای 
کردن پژوهشــگری یک معلم یعنی چــه. از آن روز تا به حال، 

هنگام شروع طرح ها این سؤاالت مرا ناامید می کند:

تا اینجــای کار متوجه نکته ای شــده ام و آن اینکه با اجرای 
این گونه طرح ها شــاید پژوهشگر تربیت کنیم ولی معلمی را از 
آن ها می گیریم؛ زیرا در این سؤاالت نه اثری از دانش آموز هست 

و نه معلمی.
البته امروزه سؤاالت پیشرفته تر شده است:

ببخشــید ... چه موضوعی انتخــاب کنیم که 
رتبه آور باشد؟

کالس هــای آموزشــی ای کــه داوران برگزار 
می کنند، کجاست؟

سایت هایی را هم که درس پژوهی و اقدام پژوهی 
می فروشــند، معرفی کنید؛ البتــه برای نمونه 

می خواهیم!

چند منبع باید داشته باشیم؟

اصاًل داور کیست تا با او مشورت کنیم؟

کدام روش تدریس برای داوران جذاب تر است؟

چه وســیله ای درست کنیم که تا به حال داوران 
آن را ندیده باشند؟

گزارش کتبی را چگونه بنویسیم که کامل باشد؟

29 رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 |



رقابت بر ســر دعوت از داوران و اســتادان و 
صرف هزینه ها در مدارس برای این طرح ها باال 
می گیرد؛ نان داوران و ســرگروه های آموزشی 

 توی روغن می رود و ... .
دربــارة  دادن  توضیــح  بــرای  امســال 
درس پژوهی به مدرســه ای دعوت شدم. قبل 
از شروع مراحل کار، در میان صحبت ها گفتم 
که امســال داوری را قبول نکرده ام. همان جا 
مؤدبانــه  عــذرم را خواســتند و حتی حاضر 
نشــدند به مطالب من و مراحــل کار گوش 

کنند.
از حق نگذریم، بودند تعدادی از همکاران که 
معتقد بودند این طرح ها به یادگیری روش های 
فعــال آن هــا در کالس کمک زیــادی کرده 
اســت اما وقت گیری اجرا و بعضی از فرم های 

کلیشه ای آن ها را هم آزار می داد.
راستی چرا این طور می شود؟ چرا طرح هایی با این اهداف زیبا ـ 
که اگر درست هم اجرا شوند حتماً  نتایج خوبی خواهند داشت ـ 
این قدر به بیراهه می روند؟ به نظر نگارنده، جشــنواره ای کردن 
پژوهشــگری به دالیل زیر عامل انحراف از مسیر تربیت معلم 

پژوهشگر است.
1. تبدیل طرح هایی که بایــد در محیط  واقعی کالس انجام 
شــود به روش های خاص و مصنوعی، که فقط برای رتبه آوری 

صورت می گیرد.
2. وارد شدن طرح ها در قالب های کلیشه ای پژوهشی به جای 
ساده نگاری واقعی از مطالب و اتفاقات کالس، هم جذابیت کار 
را کاهش می دهد و هم باعث می شود تعداد زیادی از همکاران 

که تجربه های واالیی دارند، از ترس ناآشــنا بودن با روش های 
دانشگاهی وارد این مقوله ها نشوند.

3. اعالم رتبه های برتر و محــدود باعث بی انگیزگی اکثریت 
همکارانی می شود که رتبه نیاورده اند.

4. آشنایی بعضی همکاران رتبه آور باعث شرکت چندین باره 
و رتبه آوری تقریبًا دائمی آنان می شود.

5. مدیــران و معلمــان بــرای رتبه آوردن حاضر می شــوند 
هزینه هایی را متحمل شــوند که تأثیر چندانی بر اصل آموزش 

و تربیت ندارد.
6. فــروش طرح های اینترنتــی باال می گیرد و کســب وکار 

سودجویان رونق پیدا می کند.
7. طرح ها کم کم از واقعیــت  به طرف خیال پردازی می روند؛ 
به طــوری که بعضی از طرح ها فقط در قالبی درســت و دقیق 

نوشته می شوند اما هیچ گاه به اجرا در نمی آیند.
8. معلمــان از برنامه های این چنینی خســته می شــوند و 

اعتمادشان به همة چیزهای خوب از بی می رود.
9. اقدام  پژوهی تالشــی ســاده برای ارتقاء دانش آموز است؛ 
کاری که شــاید بیشــتر معلمان هر روز انجام می دهند اما آن 
را نمی نویســند؛ چون نوشتن در قالب هایی که تعیین می شود، 
حوصلة آن ها را سر می برد. سخت کردن چیزهای ساده به خاطر 

مثاًل علمی کردن آن ها بیزاری می آورد.
10. اقدام پژوهی و معلم پژوهشــگر تربیت کردن با روش های 
دانشــگاهی درس دادن و اجرا کردن باید تفاوت داشــته باشد. 
اقدام پژوهی معلمان باید از کف کالس ها بیرون آید نه از درون 

منابع و مآخذ ترجمه شدة ثقیل و سنگین.
دوستان، به اعتقاد من درس پژوهی، اقدام پژوهی و ... 

یک فرهنگ است نه یک طرح، مسابقه یا جشنواره.

در نظر من، معلم 
پژوهشگر معلمی 
بود که برای حل 
مشکل رفتاری 
دانش آموزانش 
شروع به مطالعه، 
تحقیق، مصاحبه و 
پرس وجو می کند 
و بعد مطالعاتش را 
به اجرا می گذارد 
و سپس نتیجة 
کارش را می بیند و 
لذت می برد

خطرات
پژوهش های 
جشنـــواره ای

هزینه های نامرتبط با آموزشتقدم رتبه آوری بر طرح پژوهشی

گسترش طرح های غیرکاربردیرواج طرح های پژوهشی کلیشه ای

بی اعتمادی معلمانرقابت ناسالم و کاهش انگیزه

|  رشد مدرسة فردا | دورة چهاردهم |  شمارة 8  |  اردیبهشت 1397 30



سیده سوده شبیري
پژوهشگر حوزه كودك
تصویرگر:  سید میثم موسوی

»اگه مي تونســتید انتخاب كنید كه با یه نهنگ قاتل داخل 
استخر باشید یا یه ســنگ ماهي، انتخاب شما كدوم بود؟ خب 

معلومه! كي دوست داره كنار یه نهنِگ قاتل باشه؟
ولــي واقعیت اینه كه در طبیعت، یــه نهنگ قاتل هیچ وقت 
به آدم حمله نمي كنه. هرگز! درواقع یه ســنگ ماهي با سیزده 
تا ســتون فقرات ســمي، چندین برابر براي آدم خطرناك تره. 
همه ش به خاطر كلمه هاســت. اگه نهنگ قاتل اسمش نهنگ 

مهربان بود، هیچ كس ازش نمي ترسید.
به كلمه ها فكر مي كنــم. به قدرتي كه دارند؛ به اینكه چطور 

مي شود مثل چوب جادو ازشان استفاده كرد.«1

 آموزش ماندگار
وقتي معلم دانش آموزان راهنمایي و دبیرســتان شدم، اولین 
راهنمایي كه براي تدریس و ارتباط با دانش آموز به آن مراجعه 
كــردم، خاطراتم بود؛ بهترین معلم هایــم! آن هایي كه نه فقط 
مــن، بلكه همة بچه ها جذب روش تدریس و نحوة تعاملشــان 

مي شدند!
تعدادشــان كم بود. خیلي كم؛ كمتر از تعداد انگشتان 
یك دست، اما اثربخشي شان به اندازه اي بود كه بازیابي 

خاطرات كالس داري و نحوة تدریسشــان بعد از سال ها از 
حافظة بلندمدت برایم كار سختي نبود.

خوب كه فكر مي كنم، مي بینم هر معلمي را یك عده بیشتر 
مي پسندیدند، اما معلم هایي كه حرفشان را مي زنم، مورد پسند 

همه بودند. این یادآوري برایم سؤالي ایجاد مي كند:
معلمان انگشت شــماِر مؤثر، در كالس چه مي كردند؟ قبل از 

كالس چطور؟ چه مهارت هایي داشتند؟
هرچه بود هماني بود كه من به دنبالش بوده ام و هستم.

پیش تر كه رفتم، فهمیــدم كار معلمان مؤثر فقط و فقط در 
تأثیر كلمات بود و قدرتي كه دارند؛ چیزي كه آموزش كودك را 

از بزرگ سال متمایز مي كند.

سنگماهیيانهنگقاتل؟!

 یادگیري بزرگساالن
قــاب بزرگي را بــا چارچوب هاي محكم و اســطقس دار در 
نظــر بگیرید؛ انتخاب جنــس قاب بر عهدة خودتــان. قابتان 

مي توانــد فلزي یا چوبــي یا حتي 
قاب  داخل  باشــد.  پالســتیكي 

خالي است. فرض كردید؟ حاال 
آن را پیــش چشــمانتان 

بگیرید و در همین 
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حال، همة كارهایي را كه از صبح تا شــب انجام مي دهید، مرور 
کنید. شما براي دیدن دنیا، اتفاقاتي كه مي افتد و هر تجربه اي 
كه كسب مي كنید، یك محدوده دارید. نكته اینجاست كه این 
محدوده واقعًا وجــود دارد! براي همة ما! محدوده اي كه دنیا را 
از داخل آن مي بینیــم و به روابط و اتفاق ها معناي »حقیقت« 
و »واقعیــت« مي دهیم. كلمه هــا این قاب را 
مي ســازند. هركدام از ما با تجربه هاي زیستة 
متفاوت، به نحوي با دنیا مرتبط مي شویم كه 
با دیگري فرق دارد. دنیا را كلمه ها ســاخته اند 
و بــدون آن ها هیچ چیز وجود ندارد. هر اتفاق 
ساده اي كه مي افتد، به تعداد ما انسان ها برایش 
معنا و تفسیر وجود دارد و كلمات سازندة این 
معاني هستند. همان ها كه احساس ما را نسبت 
به نهنگ مهربــان و نهنگ قاتل از هم متمایز 
مي كنند. آرام آرام كه رشــد مي كنیم و بزرگ 
مي شویم، تعداد كلمه هایي كه تجربه مي كنیم، 
زیادتر مي شــوند و قاب ما را براي دیدن دنیا 
محكم تــر و غیرقابل نفوذتــر مي كنند. در 

نتیجه، ما ســخت تر یــاد مي گیریم. 
قاب ما با زیاد شــدن تجربه هایمان 
تغییراتي مي كنــد اما بخش هایي از 
آن، كه به تجربه هاي دوران كودكي 

و نوجوانــي برمي گــردد، خیلي 
ماندگار است. در آن دوران، مغز 
ما آن قدر نرم بود كه تجربه ها 
و خاطره ها عمیق بر غشــاء 
آن ثبت شــود و شیارهاي 
مانــدگارش، چارچوب ما 
را براي دیدن دنیا شكل 

دهد.
چیزي كه در ســال هاي اولیة كودكي 
هنوز به این شــكل وجود نــدارد و این 

دقیقًا موضوعي اســت كه آموزش كودك 
را از بزرگسال جدا مي كند. كودكان هنوز 

بــه هیچ چیز معنا نمي دهنــد. دنیا و تمام 
اتفاقاتش براي آن ها بكر و تازه اســت و آن ها 

با اعجــاب با آن مواجه مي شــوند؛ چون هنوز 
تعداد كلماتشــان براي معنا دادن به دنیا خیلي 

كم اســت و هنوز قابي براي نگاه كردن به دنیا نساخته اند. اگر 
به ماهیت قابمان پي ببریم، یادگیري مان در دوران بزرگسالي 
وارد كیفیت تازه اي مي شــود و مي توانیم به دنیاي بیرون قاب 
هم نگاهي بیندازیم. این قاب تعبیري از نگاه مزیرو2 به آموزش 

بزرگسال است؛
مفهومي كــه او آن را چارچوب مرجع3 نامید. این رویكرد به 
آموزش بزرگســال »یادگیري تحولي«4 نــام دارد. مزیرو آن را 
كیفیتي از یادگیري تعریف كرد كه منجر به تغییر نگاه یك فرد 
نسبت به نحوة تفكرش دربارة خودش و دنیا مي شود؛ تغییري 
كه »آگاهــي« او را جابه جا مي كند. از نــگاه مزیرو، یادگیري 
تحولي فرایندي نسبي است. وقتي بزرگساالن دربارة فرضیاتي 
كه در مورد دنیا دارند بحث و بازاندیشــي مي كنند، نگاهي كه 
به دنیا دارند و قابشان، تغییر مي كند. براي این اتفاق الزم است 
آن ها درگیر گفت وگوهاي بازاندیشانه شوند، فرضیات یكدیگر را 
به چالش بكشــند و در بحث هاي گروهي یكدیگر را به بررسي 
چشــم انداز دیگران به دنیا دعوت كنند؛ هرچند الزمة این كار، 
داشتن دانش كافي نســبت به موضوع مورد بحث و گفت وگو 
كردن در بســتري آزاد و همراه با پذیرش و همدلي و اعتماد 
اســت. افراد دیگري مثل پاولو فریــره5 هم با لنزهاي 

دیگري به یادگیري تحولي پرداختند.
متخصصان حوزة  آموزش بزرگسال، براي 
عملي كــردن این رویكرد، نكات زیر را به 

مربیان پیشنهاد داده اند:

 فضایي ایجاد كنید كه حامي یادگیري 
تحولي باشد.

تیلور معتقد اســت اگر معلمان قابل 
اعتمــاد، متواضع، مراقب، روراســت و با 
تمامیت باشــند، به خلق ایــن فضا كمك 
مي كننــد. دادن بازخوردهاي فوري و مفید به 
دانش آموزان و فراهم كــردن فعالیت هایي كه 
خودمختاري، مشــاركت و همكاري آن ها را ارتقا 
مي دهــد و كمك مي كند تــا دیدگاه هاي دیگران را 
بپذیرند و در حل مســئله ها و بازاندیشــي منتقدانه 
شــركت كنند، آن ها را بــه یادگیري تحولي نزدیك 

مي كند.
 دانش آموزان خــود و انواع فعالیت هاي یادگیري 

مناسب براي آن ها را بشناسید.

وقتي بزرگساالن 
دربارة فرضیاتي 
كه در مورد 
دنیا دارند بحث 
و بازاندیشي 
مي كنند، نگاهي 
كه به دنیا دارند 
و قابشان، تغییر 
مي كند. براي 
این اتفاق الزم 
است آن ها درگیر 
گفت وگوهاي 
بازاندیشانه شوند، 
فرضیات یكدیگر 
را به چالش 
بكشند و در 
بحث هاي گروهي 
یكدیگر را به 
بررسي چشم انداز 
دیگران به دنیا 
دعوت كنند
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كرانتون6 به دانش آموزان »متفكر« پیشــنهاد مي دهد كه از 
مطالعات موردي، بحث ها و پرســش هاي انتقــادي و تجزیه و 
تحلیل دیدگاه هاي نظري اســتفاده كنند. براي آن هایي كه از 
مواجه شدن مســتقیم و به چالش كشیدن نظراتشان احساس 
راحتــي نمي كنند، بحــث و گفت وگــو در گروه هاي همگن را 
پیشنهاد مي كند؛ به شرط اینكه جدل دربارة دیدگاه هاي یكدیگر 
اتفاق نیفتد. یادگیرندگان تجربي از سفر كردن و یادگیري هاي 
شبیه سازي شده لذت مي برند و دانش آموزان شهودي از بارش 

فكري و بازي هاي تخیلي استقبال مي كنند.

 از فعالیت هایي استفاده كنید كه در آن ها دیدگاه هاي مختلف 
بررسي مي شود.

كرانتون اســتفاده از فیلم و داســتان كوتــاه و درگیر كردن 
دانش آموزان در نوشــتن مجالت را به قصد بازاندیشــي دروني 
پیشــنهاد مي دهد؛ مثاًل معلم مي تواند از یكي از دانش آموزان 
بخواهــد كه مقالــة مختصري دربــارة خود بنویســد و بقیة 
دانش آموزان با مرور آن به او بازخورد دهند. همچنین، مي تواند 
حادثــه اي خوب یا بد را به عنوان موضوعي براي مشــاركت در 
گفت وگویي بازاندیشانه مطرح كند تا دانش آموزان با پیش بیني ها 

و نظرات مختلف، آن را تحلیل كنند.
اگر معلم اهل نوشتن باشد و مثل همة دانش آموزان نوشته اش 
را به اشتراك بگذارد، فضاي اعتماد و گشودگي تقویت مي شود.

یادگیري تحولي، تنها نگاه موجود به موضوع آموزش بزرگسال 
نیســت و قبــل از مزیرو هــم تفاوت هاي یادگیــري بچه ها با 

بزرگساالن توجه افراد زیادي را به خود جلب كرده بود.
یكي از معروف ترین نظریه ها در ایــن زمینه را مالكوم ناولز7 
ارائه كرد. او مفهوم آندراگوژي8 با تعریف »هنر و دانش كمك به 
یادگیري بزرگســاالن« را در مقابل پداگوژي9 كه »هنر و دانش 
آموزش كودكان« تعریف مي شــد، قرار داد. ناولز مفروضاتي را 
دربارة یك یادگیرندة بزرگسال مد نظر قرار مي داد. به عقیدة او 

یادگیرندة بزرگسال:
 از وابســتگي در یادگیري به سوي خودهدایتگري و انتخاب 

یادگیري هاي خود پیش مي رود؛
 براي حمایت از یادگیري خود، مخزني از تجربه هاي زیســته 

دارد؛
 براي یادگیري نقش هاي اجتماعي در زندگي آماده است؛

 كاماًل مســئله محور است و مي خواهد همة یادگیري هایش را 
به سرعت به كار ببندد؛

 انگیزة او براي یادگیري، بیشتر دروني است تا بیروني.
چهار سال بعد، ناولز با این فرضیات الگویي براي عمل پیشنهاد 

داد. در الگوي او موارد زیر به مربیان پیشنهاد مي شد:
 ایجاد فضاي همكاري براي یادگیري در كالس درس؛

 ارزیابي دغدغه ها و نیازهاي خاص یادگیرندگان؛
 ایجــاد اهــداف یادگیري براســاس نیازها، عالیق و ســطح 

مهارت هاي یادگیرندگان؛
 طراحــي فعالیت هاي پیوســته بــراي دســتیابي به اهداف 

یادگیري؛
 مشــاركت گرفتن از دانش آموزان براي انتخاب روش ها، مواد 

و منابع آموزشي؛
 ارزیابي كیفیت تجربة یادگیري؛

 طراحي تغییراتي براي یادگیري هاي بعدي.
ناولز معتقد است معلمان مؤثر به این نیاز بزرگساالن كه »چرا« 
باید چیزي را یاد بگیرند، بي اعتنا نیســتند و با توضیح دادن و 
استدالل به آن پاسخ مي دهند. همچنین، به خاطر اینكه درگیر 
شدن یك بزرگسال در كار عملي به یادگیري او كمك مي كند، 
معلمان مؤثر بیش از تكیه كردن بر حفظیات، بر كارهاي عملي 
تأكید دارند. به عالوه، به سبب عالقة بزرگساالن به حل مسئله 
و در نتیجه یادگیري بهتر، دانش آموزانشــان را با مسائل واقعي 

زندگي درگیر مي كنند.
آنچه میان همة  رویكردها مشــترك است، ظرافت هاي كار با 
یادگیرندگان بزرگســال و اســتفاده از روش هایي كارآمد مثل 
نوشتن بازاندیشــانه است كه امكان ســفري دائمي به دنیاي 
تجربه هاي زیستة بزرگســاالن را فراهم مي آورد و به شكافتن 
روزنه اي در قاب نگاهشــان به دنیا و یادگیري هاي تازه كمك 

مي كند.

 پي نوشت ها
1. ماهي روي درخت. لیندا مولي هانت. نشر پرتقال. 1396.
2. Mezirow
3. Frame of reference
4. Transformative learning
5. Paolo Freire
6. Cranton (2000)
7. Malcom Knowles (1990).
8. Andragogy
9. Pedagoy
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فهيمه گندمی
معلم پايه ششم کاشان
عکاس: فاطمه ميرزاپور

موضوع بالندگی حرفه ای مســتمر معلمان در حين خدمت 
معلمی، مورد تأکيد ويژة ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
قرار گرفته اســت. ســخن از تربيت حرفه ای معلمــان، يادآور 
مفهومی بسيار آشنا، يعنی آموزش های ضمن خدمت، است که 
در ســاية رويکردی اثبات گرايانه، به شکل تجويزی، با اهداف و 
محتوايی مشخص، و در قالب دوره های بسيار کوتاه مدت، مقطعی 
و گسسته از هم و فارغ از هر گونه فعاليت  پيگيرانه ارائه می شوند. 
چنانچــه مقولة تربيت حرفه ای را محــدود به اين آموزش های 
رسمی بدانيم، راه را خطا رفته ايم و بنابراين، به تبيين بسنده و 
شايسته تری در زمينة تربيت حرفه ای نيازمنديم. اميد است که 
اين تبيين، روشنگر و برای معلمان گران قدر ما اميدبخش باشد.

هــر معلمی در وهلة اول خود را يک يادگيرنده می داند. معلم 
يادگيرنده ای اســت که همواره از تجــارب و کنش ورزی های 
خود در صحنة عمل می آموزد. تجربه، به مثابة کتاب درســی 
زندة معلم، بســتری برای يادگرفتن و بالندگی است. بنابراين، 

مهم ترين عنصر تربيت حقيقی و اصيل، تجربی بودن آن است. 
معلم در جريان مواجهــه با موقعيت های تربيتی، يعنی کالس 
درس و مدرســه، دچار تأثير و تأثرات عاطفی متعدد می شــود 
که هر کدام درک جديدی برايش به ارمغان می آورند. ادراکات 
جديد موجب خلق مفاهيم جديدی می شوند که به تجربة معلم 
معنا می بخشند و باورها و عملکرد او را تغيير می دهند و دگرگون 
می کنند. احساســات، ادراکات و مفاهيم جديدی که به واسطة 
کنش ورزی های معلم در صحنة تجربه ايجاد می شــوند، هويت 
حرفه ای او را می سازند. اين فرايند همواره تکرار می شود و هر بار 
تکرار، تفاوتی اساسی در هويت و «بودن» حرفه ای او به همراه 
دارد. منطق، عواطف، شهود، معنويت و احساسات مبنای همة 
تصميم گيری های اوست. پس، معلم در حين کنش ورزی هايش 
همــواره خود را بازآفرينــی می کند و هويت او دوباره شــکل 
می گيرد. او درکنش ورزی هايش، مسيرهای يادگيری جديد را 
می آفرينــد و زندگی حرفه ای اش را به تکاپــو در می آورد. اين 

تربيت  حرفه ای پسا رسمی

معلـــم بـه عنــوان
يادگيرندة فعال
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کنشگری حکايت از تربيت حرفه ای پسارسمی دارد که به يقين 
می توان گفت توسعه و بالندگی حقيقی و اصيل در لوای چنين 
تربيتی تحقق می يابد. در برنامه های تربيت حرفه ای رســمی، 
نگاه به معلم نگاهی منفعالنه، تهی و ناکارآمد اســت و آموزش، 
فرايند جبران اين ناکارآمدی و ضعف ها و نقيصه ها تلقی می شود. 
تحميل آموزه ها و نظريه ها و مفاهيم جديد و انتظار همنوا شدن 
معلــم با آن ها، تربيت تحول آفرين را به دنبال نخواهد داشــت 
بلکه اين خود معلم است که می تواند با کشف معنای تجاربش 
از طريق مفاهيمی که خود با کنش ورزی هايش در صحنة عمل 
خلق می کنــد، و درک ارزش آن ها، باورهــا و عملکرد خود را 
تغيير دهــد و ذهنيت و هويت خود را به طــور دائم  بازآفرينی 
کنــد. اين بازآفرينی مبتنی بر يک تجربة صرفًا فردی نيســت 
بلکه محصول تجربه ای جمعی است؛ زيرا براساس روابط معلم با 
تمام عناصر موجود در موقعيت (مدير، والدين، دانش آموز و...) 
شــکل می گيرد. بنابراين، سرمايه گذار اصلی برای سرماية 
حرفه ای، خود معلم است. عامليت معلم در بالندگی يا توسعة 
حرفــه ای اش در تعريف دی (۱۹۹۹) به خوبی منعکس شــده 
است: به زعم دی، بالندگی حرفه ای «فرايندی است که طی آن، 
معلمــان به عنوان عامالن تغيير، به تنهايی يا با کمک ديگران، 
تعهدشان به غايات اخالقی تدريس را مورد بازنگری قرار داده و 
گسترش می بخشند و طی اين فرايند، دانش، مهارت ها، و هوش 
هيجانــی موردنياز برای تفکر و طراحی عملکرد حرفه ای خوب 
را به  گونه ای منتقدانه در خود ايجاد می کنند». جســت وجوی 
فعاالنة معلم برای معنادار کردن اعمال و تجربه هايش، مصداق 
تجلی عامليت او در فرايند يادگيری اش اســت، اما سخن اصلی 
اين اســت که عامليت چيزی نيســت که معلم واجد آن باشد 
بلکه محقق شــدنی اســت. بنابراين، پای يــک عنصر مهم به 
ميان می آيد و آن واکنــش منتقدانه، مبتنی بر تأمل، خالقانه 
و همچنين هنرمندانة معلم در برابر موقعيت های مســئله مدار 
و چالش برانگيز اســت؛ يعنی او به سودمندی و کفايت عادت ها 
و باورهای موجود خود شــک می کند. «مبتنی بر تأمل» يعنی 
معلم در جست وجوی کشف فراشناختی راه حل های بديل برای 
مسائل نوظهور در کالس درس و پيامدهای احتمالی آن هاست؛ 
و «هنرمندانه»، يعنی معلم در جست وجوی يک انتخاب خوب 
است و اين مســتلزم داشتن حساسيت زيبايی شناسانه، قدرت 
تصور و توانايی قضاوت يا همان هنرمندی است، اما مسئلة مورد 
تأکيد در اين نوشــتار، تفکر مبتنی بــر تأمل و منتقدانة معلم 
اســت. به اعتقاد ديويی، «تأمل» شــکل ويژه ای از حل مسئله 
است که مستلزم تفکر و انديشيدن در مورد حل يک مسئله يا 
موضوع است. تفکر منتقدانه دقيقًا آن چيزی است که ضرورت 
دارد صحنة تجربه را به بســتری حقيقی برای يادگيری تبديل 
کند. در واقع، جنبة انتقادی تفکر است که معلم را به انديشيدن 
در تجربه و بهره گيری از آن رهنمون می ســازد. پس، تأمل در 
عمل و داشتن نگاه انتقادی به عمل به عنوان يک اصل مهم در 

تحقق عامليت معلم در فرايند يادگيری اش خودنمايی می کند. 
در ساية تفکر مبتنی بر تأمل و منتقدانه است که عادات قديمی 
شکسته می شــوند و معلم قلمروهای جديد را پيش روی خود 
می بيند. معلم با انتخاب خود مسيرهای يادگيری را بر می گزيند 
و به عنــوان يک يادگيرندة خودهدايتگر، مســئوليت و کنترل 

يادگيری خويش را برعهده می گيرد.
عنصر ديگــر تربيت حرفه ای پسارســمی، خالقانه بودن آن 
اســت. بالندگی فرايندی سراسر خالقيت است. معلم با اتکا به 
تأمل و قدرت خالقيت و تصور خود، با درگير شــدن در اشکال 
مختلف يادگيری و خلق مفاهيم جديد در صدد حل مســائل 
نوظهور در عمل برمی آيــد و در اين فرايند، به يک فهم جديد 
می رســد. اين فهم، «بودن» او را در دنيايش متأثر می ســازد و 
دريچه ای از اعمال جديد را به روی وی می گشايد. بر اين اساس، 
فرايند شکل گيری هويت حرفه ای و معلم بالنده شدن، سراسر 

خالقيت و پويايی است. از آنجا که اين فرايند 
يادگيری تمامًا خالقانه است، هر معلمی مسير 
يادگيری ويــژة خود را می آفريند و در جريان 
بالنده شدن، توانايی های متنوع بالقوة خود را 
در عمل تحقق می بخشد. آموزش های ضمن 
خدمت هيچ گاه تضمين کنندة چنين يادگيری 
عميق و تحول آفرينی نيستند؛ زيرا آنچه معلم 
به يادگيری آن نياز دارد، نامشخص است و اين 
خود اوست که در پهنة تجربه کشف می  کند و 
موجب خردمندی خويش می شود. همچنين، 
اکنون در برهه ای به ســر می بريم که فناوری 
ديجيتال، با فراهم ســاختن فرصت ها و منابع 
غنی برای يادگيری و امکان برقراری تعامل بين 
افراد در سراسر دنيا، موجب شده است که هر 
معلم يادگيرنده ای بتواند نيازهای يادگيری اش 

را برطرف سازد. بنابراين بسياری از برنامه های تربيت حرفه ای 
رســمی فقط اتالف زمان و هزينه در پی دارند. معلم مجهز به 
تفکر انتقادی به منظور رســيدن به معنا، فعاليت های يادگيری 
را در هر زمان و مکانی می جويد و فناوری در اين زمينه به وی 

کمک شايانی می کند.
بنابراين، بالندگی حرفه ای جريان مستمری است که به واسطة 
کنش ورزی های معلم در بافت های عمل و در قالب نوعی تربيت 
پسارسمی اتفاق می افتد و اين مدرسه است که هويت حرفه ای 
معلم را شــکل می دهد. چنين تربيتی کامًال اخالقی است؛ زيرا 
ارزش ها را در عمل معلم ارزيابی می کند، ارزش حقيقی شان را 
درک می نمايد و باعث می شود که آن ها معنا پيدا کنند. بنابراين، 
بالندگی حرفه ای مستلزم خودهدايتگری در يادگيری و الزمة 
خودهدايتگری، تفکر انتقادی است. اميد است معلمان گرامی، 
قدر اين عامليت در يادگيری و بالندگی را بشناسند و به عنوان 

يادگيرندگانی فکور و منتقد، از تجربه های خود بياموزند.

معلم در حين 
کنش ورزی هايش 

همواره خود را 
بازآفرينی می کند 
و هويت او دوباره 
شکل می گيرد. او 

درکنش ورزی هايش، 
مسيرهای 

يادگيری جديد را 
می آفريند و زندگی 

حرفه ای اش را به 
تکاپو در می آورد
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محمد احمدی بصیر
استادیار دانشگاه مرکزی میزوری

یاد بگیریم چگونه تدریس كنیم یا یاد بگیریم تدریس كنیم

امیلي یكي از دانشــجویان موفق رشتة دبیري است. او انتخاب 
كرده كه دبیر بشــود؛ چون از كوچكي عاشــق معلم شدن بوده 
است. سال پیش هم فارغ  التحصیل شده و در مدرسه اي در شهر 
دیترویت شغلي دائمي گرفته اســت. امیلي در اولین روز كاري 
خــود، وارد كالس درس مي شــود و 30 دانش آموز با ســكوتي 
خاص به او نگاه مي كنند. او فقط 23 ســال دارد و دانش آموزان 
مي دانند كه یــك معلم جوان معمــواًل داراي چه نقاط ضعفي 
اســت. امیلي خود را معرفي مي كند و بعد نوبت بچه هاست كه 
خودشان را معرفي كنند. بچه ها در حین معرفي خود، به ارزیابي 
امیلي هم مشــغول اند. هنوز نیمي از كالس خودشان را معرفي 
نكرده اند كه بعضي از بچه ها به حرف زدن با هم مشغول مي شوند 
و گروهي دیگر به مزه پراني. امیلي زنگ اول را به ســختي پشت 
سر مي گذارد. گروه دوم بچه ها به كالس علوم مي آیند. امیلي كه 
هنوز از فشار زنگ اول خالص نشده، مجبور است با گروه دوم هم 
با همان برنامة قبلي پیش برود. آن روز امیلي با اضطراب و كمي 
هــم عصبانیت پنج كالس علوم، یعني حدود 150 دانش آموز، را 
براي اولین بار به تنهایي اداره مي كند. در روز دوم، امیلي به  طور 
جدي درس را با بچه ها شــروع مي كند. در حالي كه او درس را 
شــروع كرده اســت، خیلي از بچه ها به كالس توجهي ندارند. او 
مجبور مي شــود صدایش را بلندتر كند اما انگار فایده اي ندارد. 
امیلي براي درس امروز یك جست وجوي علمي در نظر گرفته و 
مراحل كار و ســؤاالتي را كه بچه ها حین كار باید جواب بدهند، 
به صورت دفترچه اي براي آن ها آماده كرده اســت. دانش آموزان 
وسایل را برمي دارند و در گروه هاي كوچك مشغول كار مي شوند، 
اما بعد از چند دقیقه، امیلي متوجه مي شود كه بسیاري از آن ها 
دفترچــة راهنما را نمي خوانند یا دســتورالعمل هاي دفترچه را 
درست متوجه نمي شوند. بعضي از گروه ها هم هر كاري با وسایل 
روي میز انجام مي دهند؛ جز آنچه از آن ها خواســته شده است. 
امیلي با صداي بلند شــروع مي كند به راهنمایي بچه ها اما انگار 
كسي متوجه نیســت كه او دارد حرف مي زند. همه مشغول كار 
خودشان هســتند. روزهاي بعد اوضاع حتي بدتر از این مي شود 
امیلي بعد از تحمل یك سال فشــار و كار در محیط مدرسه، از 

شغلش استعفا مي دهد. او به دانشگاه برمي گردد تا با اخذ مدرك 
لیسانس زیست شناسي به شغلي غیر از معلمي مشغول شود. 

آنچه براي امیلي پیش آمد، كم و بیش براي بسیاري از معلمان 
جوان در آمریكا پیش مي آید. هر ساله، حدود دویست هزار معلم 
تازه كار در مدارس آمریكا استخدام مي شوند. اما حدود 30 درصد 
از آن ها یعني 60 تا 70 هزار معلم- در ســه سال اول كارشان از 
شغل معلمي استعفا مي دهند و به كاري دیگر مشغول مي  شوند، 
اما چرا؟ این مشكل مثل بسیاري از مسائل اجتماعي به مؤلفه هاي 
متفاوتي بســتگي دارد؛ قبل از اینكه به این سؤال پاسخ دهیم، 
الزم است كمي با ســاختار دوره هاي آموزش دبیران در آمریكا 

آشنا شویم. 

 ساختار دوره هاي آموزش معلم 
در آمریكا مسیر عمده و كالسیك آموزش معلم، دورة كارشناسي 
آموزش اســت. دروس دورة كارشناسي آموزش را مي توان به سه 
بخش عمده و تقریبًا مســاوي تقســیم كرد )تقریبًا  40 واحد 
آموزشي در هر بخش و 120 واحد آموزشي براي كل دوره(. اول، 
درس هاي عمومي كه كم و بیش بین تمام دوره هاي كارشناسي 
مشترك اســت؛ مثل ریاضیات مقدماتي، تاریخ، روان شناسي، و 
هنر. بخش دوم مجموعه اي است از دروس تخصصي كه بسته به 
حوزة تدریس متفاوت است. براي مثال، دانشجویان آموزش علوم 
حدود40 واحد آموزشي از دانشكدة علوم مي گیرند. بخش سوم 
دروس متعلق به دانشــكدة آموزش است. این بخش از درس ها 
به دو قسمت عمده تقسیم مي  شوند: دروس نظري آموزش، مثل 
روش هاي كالس داري، و دروس عملي كه دانشــجویان آن ها را 
بیشتر در مدرسه مي گذرانند و وظیفة عمده شان مشاهدة نحوة  
كالس داري و تدریس معلم هاست. معمواًل رسم بر این است كه 
دانشــجویان، ابتدا دروس نظري آموزش را مي گذرانند و بعد به 
دروس عملي مي پردازند. بیشتر زمان ترم آخر به چنین دروسي 
اختصاص داده مي شود. در این ترم، دانشجویان به عنوان همكار/ 
دستیار یك معلم در مدرسه مشغول به كار مي شوند و با راهنمایي 
معلم كالس، كه همیشه در كالس حضور دارد، طرح درس هاي 

اميـــلي
معّلميكهديگرمعّلمنيست
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او را با كمي تغییر اجرا مي كنند. معلم كالس  هم به  دانشجو كه 
دســتیارش هم هست، كمك مي كند تا تدریس را بهتر بیاموزد. 
در این مــدت، با توجه به رابطة دانشــجو و معلم كالس، و نیز 
توانایي هاي دانشــجو، ممكن است فرصت بسیار كمي هم براي 
تدریس مستقل دانشــجو پیش بیاید. یا او فقط در حد دستیار 
كالس باقــي بماند یا تقریبًا در كل مدت بتواند تدریس كند، اما 

مشكل عمده در طراحي دورة كارشناسي آموزش چیست؟ 

 ضعف ساختاري در دوره هاي آموزش معلم 
ضعف ساختاري دوره هاي آموزش معلم را در عوامل متعددي 
مي توان جست وجو كرد. كه یكي از آن ها ضعف مهارت هاي عملي 
تدریس است. دانشجویان معلمي دربارة چگونگي تدریس، مطالب 
گسترده و مهمي را فرا مي گیرند، اما سؤال این است كه در كدام 
قســمت از دورة آموزش، به طــور عملي و تحت نظر متخصصان 
آموزش، مي آموزند كه تدریس كنند؟ به عبارت دیگر، چه زماني با 
تدریس در محیط واقعي مدرسه، روش تدریس را یاد مي گیرند؟ 
طراحي دورة آموزش دبیر براساس گفتماني رایج در اكادمیا بنا 
شده اســت. مطابق با این گفتمان افراد بهتر است ابتدا با مباني 
نظري یك كار حرفه اي آشنا شــوند تا وقتي به آن كار مشغول 
شدند، بتوانند از دانش نظري كه قباًل كسب كرده اند بهره ببرند. 
ضعف چنین گفتماني وقتي بیشــتر مشخص مي شود كه از این 
گفتمان در فضایي دیگر اســتفاده شود. براي مثال، فرض كنید 
به كســاني كه مي خواهند به طور حرفه اي بسكتبال یاد بگیرند، 
بگوییم كه شما در ابتدا 20 واحد آموزشي مباني نظري ورزش/ 
بسكتبال را بگذرانید تا وقتي به زمین بسكتبال رفتید، قادر باشید 
از این مباني نظري اســتفاده كنید. در اكثــر دوره هاي آموزش 
دبیر، دانشجویان قبل از اینكه تجربه اي از میزان سختي مدیریت 
كالس داشته باشند، دروسي را مي گذرانند كه بر مباني مدیریت 
كالس تأكید دارد. طبیعتًا اگر دانشــجویان كمي كالس داري را 
تجربه كنند، فهــم عمیق تري از دانش كالس داري پیدا خواهند 
كرد و براي یادگیري این مفاهیم نظري انگیزة بیشتري خواهند 
داشت. به همین دلیل، بعضي از متخصصان آموزش دبیر بر این 

باورند كه تعامل هم زمان و دو جانبه بین دروس نظري و عملي، 
اثربخشي دورة تربیت دبیر را افزایش مي دهد. اعتقاد بر این است 
كه دانشــجویان مباني نظري و تدریس عملي را در صورتي بهتر 
فرا خواهند گرفت كه در یك چرخه یادگیري به طور هم زمان هر 
دو بخش نظري و عملي را فرا بگیرند. مشــكل بعدي در طراحي 
دوره هاي آموزش دبیر، عدم تطابق مباني نظري با چیزي است كه 
معمواًل در مدارس رخ مي دهد. دانشجویان، دروس نظري آموزش 

را از متخصصان آموزش و اســتادان دانشگاه و 
دروس عملــي را از معلماني یاد مي گیرند كه 
در مدرســه درس مي  دهند. لزومًا آنچه آن ها 
در كالس هــاي نظري یــاد مي گیرند با آنچه 
در مدرسه تجربه مي كنند، تطابق ندارد. براي 
مثال، دانشجویان در مباني نظري آموزش یاد 
مي گیرند كه ســخنراني یكي از كم تأثیرترین 
شیوه هاي تدریس است، ولي در محیط مدرسه 
به سرعت مي آموزند كه بخش قابل توجهي از 
تدریس در دورة دبیرستان، به صورت سخنراني 

انجام مي شود. 

 تالشي كوچك براي رفع مشكل شكاف نظریه و 
عمل در آموزش معلمان

یكي از دروسي كه دانشجویان آموزش علوم در سال آخر دوره 
دارند، روش تدریس علوم است. اهداف كلي این درس- كه معمواًل 
در اكثر دانشگاه ها عمومیت دارد- عبارت اند از: طراحي یك برنامة 
ارزیابي كه بتواند یادگیري دانش آمــوزان را در موضوعي خاص 
اندازه گیري كند، و طراحي یك واحد درســي )متشكل از چند 
طــرح درس( براي تدریس یك مفهوم عام در علم، مثل تكامل، 
ساختار ماده، الكتریسیته، یا رانش قاره   اي. بعضي دانشگاه ها براي 
دانشــجویان فرصتي فراهم مي كنند كه حداقل بخشي از واحد 
درسي تهیه شده را در مدرســه تدریس كنند اما در بسیاري از 
دانشگاه ها دانشجویان فرصت تدریس آن واحد آموزشي را ندارند 
یا اینكه بخش كوچكي از واحد درســي را براي بقیه دانشجویان 

بعضي از متخصصان 
آموزش دبیر بر این 

باورند كه تعامل 
هم زمان و دو جانبه 

بین دروس نظري 
و عملي، اثربخشي 
دورة تربیت دبیر را 

افزایش مي دهد
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ارائه مي كنند و در مورد نقاط قوت و ضعف واحد درسي طراحي 
شــده با هم گفت وگو مي كنند. همان طور كه مشاهده مي شود، 
در این درس تأكید بر یادگیري چگونه تدریس كردن اســت تا 
یادگیــري عملي تدریــس، اما چگونه مي تــوان در طول درِس 
روش هاي تدریس، فرصت هاي بیشتري براي یادگیري تدریس 
عملي پیــدا كرد؟ در ادامــه، ابتكار عمل هایــي را كه مي تواند 
فرصت هاي بیشتري براي یادگیري تدریس فراهم كند، بررسي 

مي كنیم. 
1. هر دانشــجو را به یك معلم معرفي كردیم تا بتواند در یك 
كالس واقعي، واحد درسي اي كه تهیه كرده است را تدریس كند. 
با هماهنگي دانشگاه با چند منطقة آموزشي اطراف دانشگاه، هر 
دانشجو به یك معلم معرفي مي شد. دانشجویان موظف بودند كه 
15 ساعت در كالس آن معلم حاضر شوند و واحد درسي اي را كه 
آماده كرده اند در آن كالس اجرا كنند. بعد از گذشــت چند ترم، 
متوجه شدیم كه بیشتر دانشجویان دروس طراحي شده را در آن 
كالس ها اجرا نمي كنند. با ریشه یابي مسئله متوجه چند ضعف 
در این طرح شدیم؛ اول اینكه واحد درسي طراحي شده طوالني 
بود و با آنچه معلم ها تدریس مي كردند، هماهنگي نداشت. دوم، 
معلم ها واحد طراحي شــده را نمي پسندیدند و به همین سبب، 
تمایل نداشتند كه دانشــجویان وقت كالس آن ها را با مطالبي 
پر كنند كه مورد تأییدشــان نبود. سوم، حتي اگر به دانشجویان 
اجازه داده مي شــد كه واحد آموزشــي خود را امتحان كنند، به 
علت كیفیت پایین تدریس دانشجویان، معلم ها نظر خوبي دربارة 

تدریس آنان نداشتند. 
2. بــا بعضي از معلمان هماهنگ كردیم كــه در دیدار اولیه با 
دانشجویان، خودشان یك واحد آموزشي را به دانشجویان معرفي 
كنند. ما هم در كالس روش هاي تدریس، روي طرح درس هایي 
كه معلمان به دانشــجویان دادند تمركز كنیم. این روش هم با 
وجود اینكه به  نظر مي رسید مشكلي را كه در بخش قبل به آن 

اشاره شد حل مي كند، به طور عملي مؤثر نبود. بعضي از معلم ها 
آنچه را تدریس مي كنند مكتوب نمي كنند و بنابراین،  دانشجویان 
نمي  دانســتند كه دقیقًا باید چه محتوایي را براي تدریس آماده 
كنند. مشــكل بعدي این بود كه واحد آموزشــي اي كه معلم ها 
تدریس مي كنند، مطابق آنچه ما در درس روش هاي تدریس بر 
آن تأكید داشتیم، نبود. مشكل ســوم، كه كم و بیش در ابتكار 
عمل اول هم وجود داشــت، به هماهنگي با تعداد زیادي معلم 
مربوط مي شد. براي یك كالس 25 نفره 15 تا 25معلم باید با ما 
همكاري مي كردند و هماهنگي با این تعداد معلم كار آساني نبود. 
3. براي رفع مشــكالت پیش آمده در ابتــكار عمل اول و دوم، 
همكاري مؤثري را با معلمان كالس ســوم ابتدایي یك مدرســه 
آغاز كردیم. با آن ها در زمینة مفید بودن یك بســتة آموزشــي 
به نام فاس  به نتیجة مشــترك رسیدیم. این مي توانست شكاف 
بیــن نظر ما و معلم ها را دربارة تدریس علوم به حداقل برســاند 
اما معلم ها به این بسته آموزشي دسترسي نداشتند و در نتیجه، 
بر مبناي این بســته تدریس نمي كردند. با معلم ها قرار گذاشتیم 
كه هفتــه اي یك بار به كالس آن ها برویــم و در طول یك ترم، 
یكي از واحدهاي آموزشــي از مجموعة فاس را كه خود معلمان 
انتخاب مي كردند به دانش آموزان آن ها تدریس كنیم. معلمان از 
این پیشنهاد استقبال كردند و بعد از هماهنگي با مدیر مدرسه، 
هر هفته كالس را به جاي دانشــگاه در كتابخانة مدرسه برگزار 
مي كردیم. بیشتر محتواي كالِس روش هاي تدریس را به آموزش 
مجازي تبدیل كردیم. این كار به ما اجازه مي داد كه بیشتر زمان 
كالس را  به تدریس واحد آموزشــي مذكــور به دانش آموزان آن 
مدرسه اختصاص دهیم. قرار شد كه معلمان مدرسه، دانش آموزان 
كالس خود را به گروه هاي كوچك تقســیم بندي كنند و ما هم 
دانشجویان كالس را در گروه  هاي دو نفره تقسیم بندي كردیم. هر 
گروه دو نفرة دانشجویي مسئول آموزش پنج تا شش دانش آموز 
شد. دانشجویان موظف شدند كه واحد آموزشي مذكور را طي ترم 
تحصیلي به دانش آموزان تدریس كنند. در ابتداي كالس، درس 
آن روز را در كتابخانــه مرور مي كردیــم. بعد به دو كالس درس 
مي رفتیم و دانشجویان در قالب گروه هاي كوچك به دانش آموزان 
تدریس مي كردند. یكي از دانشــجویان درس مي داد و دیگري به 
عنوان مشاهده گر از نحوة تدریس و فعالیت دانش آموزان یادداشت 
برمي داشت. بعد، به كتابخانه برمي گشتیم؛ مشكالت پیش آمده را 
مرور مي  كردیم و كمي دربارة آنچه هفتة بعد مي خواستیم درس 
بدهیم، بحث مي كردیم. بعضي وقت ها اگر معلم هاي آن دو كالس 
وقت آزاد داشتند به كتابخانه مي آمدند و به بچه ها بازخورد عمومي 
مي دادند. شــكل1 چگونگي چینش كالس را در كتابخانه نشان 
مي دهد و شكل 2 نشان دهندة چینش دو كالس سوم ابتدایي در 
هنگامي است كه دانشجویان در آن دو كالس مشغول تدریس اند. 

 فرصت ها و محدودیت هاي ابتكار عمل سوم 
این ابتكار عمل بسیاري از مشكالت كالس روش هاي تدریس 
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را برطرف مي كند. 
اول اینكــه به جــاي هماهنگي با تعداد زیــادي معلم، نیاز به 

همكاري با دو معلم است. 
دوم، محتواي آموزشــي از پیش  تعیین شده است و در كیفیت 
محتوا شــك و تردید وجود ندارد؛ نه از جانــب ما و نه از جانب 

معلمان كالس. 
ســوم، به جاي اینكه دانشجویان فقط یك تا دو ساعت فرصت 
تدریس داشته باشند، یك گروه دانشجویي هر هفته به تدریس 

مشغول مي  شود. 
چهارم، دانشــجویان این فرصت را دارند كه در طول یك ترم 
میــزان یادگیري پنج تا شــش دانش آموز را بررســي كنند و از 

جزئیات یادگیري دانش آموزان آگاه شوند. 
پنجم، معلمان مدرســه و دانش آموزان از حضور ما در كالس 
خوشــحال بودند. معلمان فكر مي كردند كه كار ما یك فرصت 
مؤثر یادگیــري براي دانش آموزان فراهــم مي كند و یك رابطة 
برنده - برنده میان ما، دانشجویان، معلمان، و دانش آموزان برقرار 
مي سازد. محدودیت عمده اي كه براي این طرح مي توان ذكر كرد 
این است كه دانشجویان به گروه بزرگي از دانش آموزان تدریس 
نمي كنند. این محدودیتي جدي است، اما باید در نظر بگیریم كه 
در مدل هاي مشابه، دانشجویان فقط بین یك تا دو ساعت فرصت 
تدریس بــه كل كالس را دارند؛ در حالي كه در این طرح، گروه 
متشكل از دو دانشجو در طول یك ترم با یك گروه دانش آموزي 
برهم كنش دارند، به آن ها تدریس مي كنند، و با مشــاهدة نحوة 
یادگیري شــان تجربة منحصربه فردي دربارة تدریس و یادگیري 
كسب مي كنند. سعي بر این است كه دانشجویان به جاي اینكه  

یاد بگیرند چگونه تدریس كنند، یاد بگیرند كه تدریس كنند. 
امید اســت طرح مذكور مورد استقبال خوانندگان قرار گیرد و 
زمینه اي ایجاد شود كه بتوانیم در یك كار مشترك، این طرح را 

در یكي از دانشگاه ها اجرا كنیم. 
شكل اول:  نحوة چینش كالس روش هاي تدریس در كتابخانة 
مدرسه. دور هر میز دو گروه دانشجویي حضور دارند )رنگ سبز 
و زرد(. بعضــي وقت ها دو عضو گروه،  با هم كار مي كنند و به هم 
بازخورد مي دهند و بعضي وقت ها هم دو گروه از تجربة تدریس آن 
جلسه با هم حرف مي زنند و نكات مثبت تدریس را از گروه هاي 
دیگر یاد مي گیرند. استاد كالس با رنگ قهوه اي نشان داده شده 

است. او یا مشغول صحبت كردن با گروه هاي مختلف است و یا 
بحث كالسي را مدیریت مي كند. 

شكل دوم:  نشــان دهندة دو كالس سوم ابتدایي است. دور هر 
میز شش دانش آموز به رنگ آبي و دو دانشجو 
نشســته اند. در كل مــدت كالس، یكــي از 
دانشجویان تدریس مي كند و دیگري از روند 
تدریــس و یادگیري دانش آموزان یادداشــت 
برمي دارد. رنگ قهوه اي نشــان دهندة اســتاد 
كالس روش هــاي تدریس اســت كه بین هر 
دو كالس رفت و آمد مي كند و نحوة تدریس 
دانشجویان را ارزیابي مي كند. در انتهاي جلسه، 
استاد كالس نتیجة ارزیابي را به صورت كتبي 
به هر گروه دانشجویي ارائه مي كند؛ بازخوردي 
كه مي تواند به دانشــجویان كمك كند كه در 
هفتة بعد، تدریس مؤثرتري داشته باشند. رنگ 
آبي هم نشــان دهندة معلمان كالس است. از 
آنجا كه در جلســه، معلمان كالس مسئولیت 
تدریس ندارند، از فرصت اســتفاده مي كنند 
و بــراي هر گروه دانشــجویي بازخورد كتبي 

مي نویسند. 

 پي نوشت
1.Full Option Science System
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دانشجویان، دروس 
نظري آموزش 

را از متخصصان 
آموزش و استادان 
دانشگاه و دروس 

عملي را از معلماني 
یاد مي گیرند كه 
در مدرسه درس 

مي  دهند. لزومًا آنچه 
آن ها در كالس هاي 
نظري یاد مي گیرند 
با آنچه در مدرسه 

تجربه مي كنند، 
تطابق ندارد

شکل 2 شکل 1
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طاهره رستگار
مؤلف کتاب های درسی و برگزارکننده کارگاه های ضمن خدمت

من یك معلم تازه كارم. دو ســه سالي اســت كه از دانشگاه 
فارغ التحصیل شــده ام و آن قدر خوشبخت بوده ام كه از آزمون 

ورودي حرفة معلمي هم به سالمت گذشته ام و اكنون معلمم!
خوشــبختي دیگر من این اســت كه رشــتة تحصیلي ام با 
موضوعي كه تدریس مي كنم، مرتبط است و از نظر دانش علمي 
و تخصصي مشكلي ندارم یا حداقل مي دانم كه نیازهاي علمي ام 
را در این حوزه چگونه برطرف كنم، اما یك مشكل اصلي مدام 
مرا مي آزارد. واقعیت این اســت كه معلم خوبي نیســتم. این 
حقیقت را هم احســاس خودم به من مي گوید و هم چالش ها 
و دشــواري هایي كه از ابعاد مختلــف در كالس با آن ها روبه رو 
شده ام. و اینجاست كه دلم مي خواهد با صداي بلند فریاد بزنم:

»من مي خواهم معلم بهتري شوم. نیاز من، به عنوان یك معلم، 
بــه آموزش ضمن خدمت حداقل به اندازة نیاز دانش آموزانم به 
آموزشــي كه قرار است به آن ها بدهم، ضروري است. شما را به 

خدا، مرا كمك كنید«.

اگر شما هم معلم هستید، به احتمال زیاد با این معلم همدلي 
بســیار دارید. هدف این نوشته جست وجوي راه هایي است كه 
بتواند به خواســتة این معلم و معلمان بسیار دیگر پاسخ دهد. 

ببینیم انجام دادن این كار مهم به عهدة چه كسي است.
در  آموزش وپرورش  توانایــي  آموزش وپرورش:   وزارت   .1
مقولة آموزش ضمن خدمت بسیار محدود است. عالوه بر این، 
نتایج این آموزش ها نتوانسته است مخاطبان آن را راضي كند، 
نیازهاي آموزشي شــان را برطرف سازد و به عبارتي، در كالس 
درس منشأ تغییراتي شــود. نگارنده در چند مورد با مسئوالن 
آموزشــي چند منطقه گفت وگو كرده اســت تا آنان را متقاعد 
كند كه شرایط )نیروي مناسب و زمان كافي( را براي برگزاري 
كارگاه هایي با هدف ایجاد یك هســتة مركــزي آموزش علوم 
تجربي در منطقة خود فراهم كنند اما متأســفانه موفق نبوده 
اســت. به عبارت دیگر، به نظر مي رســد آنان آموزش معلم را 
وظیفة خود نمي دانند. با توجه به ا ین واقعیت و محدودیت ها، 

آموزشمعلم،امرواجبيكه
مستحبشدهاست!
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به نظر مي رسد كه بهتر است معلمان براي رفع نیازهاي آموزشي 
خود چارة دیگري بیندیشند.

2. مدیران مدارس: در این ســطح كار، مدیران بعضي از 
مدارس دولتي یــا غیردولتي فعالیت هاي خوب و قابل توجهي 
انجام داده اند. برگزاري كارگاه هاي آموزشي در تابستان ها یا در 
طول سال گزینة خوبي براي رفع نیازهاي آموزشي معلم است. 
من خود تجربه هاي خوبي از برگزاري كارگاه هاي آموزشــي با 
معلمان مدارس غیردولتي و حتي دولتي مناطق محروم را دارم 
كه مدیران عالقه مند و پیگیر آن ها شــرایط مناســبي را براي 
برگزاري چندین كارگاه  آموزشي در طول سال فراهم آورده اند. 
براي مثال، زمان این كارگاه ها مناســب و طي روز بوده اســت 
نــه در بعدازظهرها كه معلمان خســته اند و از آموزش بهره اي 
نمي برنــد. در نتیجه، معلمان براي شــركت فعال در كارگاه ها 
آماده و با انرژي بوده اند. برگزاري چنین كارگاه هایي در مدرسة 
دولتي معراج منطقة ده و چند مدرسة  دولتي در تهرانسر از این 
نوع بوده  است. به این ترتبیب، مي توان نتیجه گرفت كه مدیران 

مدارس در آموزش ضمن خدمت معلمان، نقش مؤثري دارند.
3. معلم و خودآموزي: احتمااًل همگان این تصور را كه فرد 
فارغ التحصیل دانشگاه شرایط الزم براي ورود به حرفة معلمي 
را دارد، نادرســت مي دانند. با توجــه به محدودیت هایي كه در 
آموزش ضمن خدمت معلمان برشمردیم، متأسفانه چاره اي جز 
این نیست كه هر معلم بخشي از آموزش ضمن خدمت خود را 
بر عهده بگیرد. به عبارتي، همان گونه كه دانش آموز را مسئول 
یادگیري خود و معلم را تسهیلگر این فرایند یادگیري مي دانیم، 
خود معلم را هم مسئول آموزش ضمن خدمت خود بدانیم كه 
وظیفة یافتن تسهیل گر و كمك گرفتن هم به عهدة خود اوست.
وقتي معلم، خود را مســئول آموزش خویش بداند، به دنبال 
منابع مناسب مي گردد. بدیهي است كه این امر مهم به زمان و 
شرایط مناسب نیاز دارد. معلم باید به طور مدام به دنبال منابعي 
باشــد كه توانایي هاي معلمي او را ارتقا دهند. به مثالي در این 

مورد توجه كنید.
مقولة ارزشــیابي كیفي/ توصیفي حدود 15 سال است كه به 
تدریج در دورة ابتدایي جایگزین ارزشــیابي كّمي شــده است. 
كافي اســت در مدارس گشتي بزنید تا ببینید این تغییر به چه 
شیوه اي اجرا مي شــود و چگونه فریاد معلمان از افزایش حجم 
كار نوشته هایشان در آمده است. از طرف دیگر به نظر مي رسد 
عده اي هم این شیوة ارزشیابي را باعث افت تحصیلي و كاهش 
رتبة ایران در سنجش هاي بین المللي، مثل تیمز و پرلز، قلمداد 

كرده اند.
بدیهي اســت توصیف نقــاط قوت و ضعف یــك دانش آموز 
و شــیوة ارائة راهكارهایي براي بهبود و پیشــرفت او بسیار با 
ارزش تر و مؤثرتر از نمره هاي كمي اســت، اما براي آنكه معلم 
بتواند وضعیت آموزشي دانش آموز را توصیف كند، باید به خوبي 
بداند كه او چگونه یاد مي گیرد و این خود به آموزش هاي مؤثر 

ضمن خدمتي نیــاز دارد كه در گام اول او را به معلمي تبدیل 
كند كه فراینــد یادگیري دانش آموز را به خوبي مي شناســد. 
احتمــااًل یك مثال این واقعیت را روشــن تر مي كند. مي دانید 
كه صالحیت افرادي براي دریافت گواهي نامة رانندگي توســط 
افســران راهنمایي رانندگي و با انجــام دادن امتحان رانندگي 
تعیین مي شــود. حال اگر از فردا این افسران را مسئول آموزش 
رانندگي متقاضیان كنید، به نظر شما چند درصد آنان مي دانند 
كه فرایند یادگیري رانندگي چه چالش هایي دارد و مي توانند از 
پس انجام این امر مهم برآیند؟ در مثال دیگر چند نفر مي توانند 
به شــما بگویند كه دلیل پژمرده شدن گیاهان در باغچة شما 
چیســت؟ مگر غیر از این اســت كه باغباني فوت و فن خاص 

خودش را دارد و هر كسي از عهدة این كار مهم بر نمي آید.
به دنبــال چند كارگاهي كه با معلمان یك 
مدرســة دولتي در زمینة ارزشیابي توصیفي 
داشتم و مشــاهدة دلخوري و خستگي آنان 
از نوشتن توصیف هاي كلیشه اي، شاهد بودم 
كه آنان تصمیم گرفتند دیگر بازخورد ندهند؛ 
تا زماني كه از تأثیر بازخوردهایشان مطمئن 
باشــند. اغلب آنان اظهار مي كردند: »تا حاال 
هر چه بازخورد داده ایم، بي فایده بوده اســت 
و نادرســت!« معلم یك مدرسة غیرانتفاعي 
مي گفت:  »پــس از مطالعة یكــي از منابع، 
)ارزشــیابي توصیفي یعني بازخورد مؤثر(، از 
خودم و بازخوردهایي كه باید به دانش آموزان 
موفق مــي دادم و نداده بودم، آن قدر عصباني 
بودم كه كتاب را براي مدتي كنار گذاشتم تا 

دربارة بازخوردهایم فكر كنم«.
من خود به عنوان معلمي كه از خودآموزي 
بیشــترین كمــك را در یادگیري فوت و فن 
حرفة معلمي دریافت كرده  اســت، به شدت 
باور دارم كــه معلمي كــردن به عنوان یك 
فراینــد یادگیري مســتمر، بــه  طول مدت 
خدمت معلمي نیاز دارد. براي انجام دادن این 
وظیفة مهم، بیشــترین انتظار را از خودتان، 

به عنوان یك معلم، داشــته باشید. دیگران چندان به فكر شما 
نیستند، خودتان چارة كار را پیدا كنید.

 یك پیشنهاد
اگر باور كنیم كــه خودآموزي بهترین راه پیش روي معلمان 
اســت، براي آن كه معلم بهتري شــویم، نباید منتظر استاد و 
مدرس ماند. باید از تجربیات و دانش اســاتید كه در كتاب هاي 
مختلف رهنمودهاي معلمي داده اند اســتفاده كرد. مجموعه اي 
از كتاب هاي مناســب در صفحه 2 و 3 جلد این شــماره مجله 

مدرسه فردا آمده است.

چاره اي جز این 
نیست كه هر معلم 
بخشي از آموزش 
ضمن خدمت خود 

را بر عهده بگیرد. به 
عبارتي، همان گونه 

كه دانش آموز را 
مسئول یادگیري 

خود و معلم را 
تسهیلگر این 

فرایند یادگیري 
مي دانیم، خود 

معلم را هم مسئول 
آموزش ضمن 

خدمت خود بدانیم 
كه وظیفة یافتن 

تسهیل گر و كمك 
گرفتن هم به عهدة 

خود اوست
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ابراهیم اصالنی 
روان شناس تربیتی

مروری بر عوامل ناکارآمدی آموزش  های ضمن خدمت آموز ش وپرورش

آوازدهلهمچنانازدورشنيدهمیشود!

آموزش های ضمن خدمت، بخشــی از ســابقة معلمی همة 
ماست. وقتی به این ســابقه می اندیشیم، چه چیزهایی تداعی 
می شــوند؟ از دید یک معلم، آموزش های ضمن خدمت به چه 
کار می آیند و برای او چه کارکردی دارند: آموزشــی، تخصصی، 

مالی، ارتقایی، اجباری یا ...؟
هر نگاهی که به آموزش های ضمن خدمت داشــته باشــیم، 
شــاید کمتر در این باره تردید کنیم که این آموزش ها کارایی 
چندانی ندارند و معلم از ســر ضرورت حرفه ای و نیاز تخصصی 
به ســراغ آموزش های ضمن خدمت نمی رود. چه عواملی را در 
ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت می توان مؤثر دانست؟ در 

این مقاله، عوامل را در سه گروه مرور می کنیم.

 الف( عوامل ساختاری
بخــش عمده ای از ناکارآمــدی آموزش های ضمن خدمت را 
می توان با کاستی های ساختاری آموزش وپرورش تحلیل کرد؛ 

از جمله:
1. تربیت )= آموزش وپرورش( هیچ گاه در کشور ما موضوعی 
راهبــردی نبوده و بنابراین، چنان که باید جدی گرفته نشــده 
است. نگاه به آموزش وپرورش در نظام مدیریتی کشور باری به 
هر جهت بوده و مدیریت اجرایی بر مدیریت فرهنگی و تربیتی 

ارجحیت داشته است.
2. »تربیت معلم« و به طور کلی، نظام گزینش و آماده ســازی 
معلم انســجام و کارآمدی الزم را نداشته است. برمبنای همان 
نگاه اجرایی، برنامه های تربیــت معلم هم تخصصی، کارآمد و 
آینده نگر نبوده اند. آموزش های پیش از معلمی در دانشگاه، در 
قالب برنامه ای که معلم را برای کار حرفه ای آماده ســازد، ارائه 
نشده اند وآموزش های حین خدمت هم نیازهای تخصصی معلم 

را برطرف نکرده اند.
3. آموزش های ضمن خدمت بیش از آنکه مبنای برنامه ریزی 
شــده و بلندمدت داشته باشند، تابع تغییرات مدیریتی و تنوع 
سلیقه ها بوده اند. زمانی تالش شد تا آموزش های ضمن خدمت 
به  صــورت پودمانی ارائه گــردد و در نهایت، بــه اخذ مدرک 
دانشگاهی منجر شود اما همین ایده هم به جایی نرسید. یکی از 

ضرورت های اساسی برای کارآمدی آموزش های ضمن خدمت، 
تسلسل محتوا و ارتباط منطقی بین آموزش ها با نیازهای واقعی 
معلم اســت؛ موضوعی که در آموزش وپــرورش ما عقیم مانده 

است.
4. تغییرات مکرر در برنامه ها و نظام آموزش ضمن خدمت هم 
بالی همیشــگی این آموزش ها بوده است و البته دلیلی محکم 
برای اثبات اشکاالت ساختاری تربیت معلم و ضعف های بنیادی 
در هدفمنــدی، بهره مندی از نگرش تخصصی و درک نیازهای 

روز مدارس، مدیران، معلمان و دانش آموزان.

 ب( عوامل موقعیتی 
عوامل موقعیتی هم جدا از ســاختار نیســتند اما کم وکیف 
آن هــا در زمان های گوناگون متغیر بوده اســت. منظور از این 
عوامل، موضوعاتی هستند که بیشتر تابع نگرش های سازمانی و 

مدیریتی بوده اند؛ از جمله:
1. دوره هــای قدیمی بــا همان تعریف قدیمــی و ناهمگون 
با نیازهــای روز، آموزش هــای ضمن خدمت را بــه برنامه  ای 
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یک نواخت، کلیشه  ای و از سر رفع تکلیف تبدیل کرده است.
2. غیرکاربردی بودن مباحث از ضعف های عمدة آموزش های 
ضمن خدمت محسوب می شــود که البته شدت آن افت و خیز 
داشــته اســت. در زمان هایی ســعی بر این بود که موضوعات 
روزآمد باشــند که آن هم با کاستی های دیگری همراه شد و به 
  ICDL نتایج مورد انتظار نینجامید؛ مثاًل با برگزاری دوره های
قرار بود معلمان به مهارت هایی در جهت تسهیل فرایند آموزش 
دست بیابند اما مواردی از قبیل ضعف آموزش  و مدرس، کمبود 

امکانات الزم، و جدی نگرفتن موضوع، برنامه ها را کم اثر کرد.
3. عالوه برمشکل غیرکاربردی بودن آموزش ها، ارتباط ضرورت 
دوره هــا با کار معلــم و نیازهای تخصصی او هــم معمواًل مورد 
غفلت قرار می گیرد. در ســال های اخیر، تالش معلمان برای پر 
کردن ســاعات ضمن خدمت، به چالشــی بزرگ و مهم تبدیل 
شده است. شرکت کنندگان دوره های ضمن خدمت برای کسب 
امتیاز الزم و بهره منــدی از مزایای آن، مترصد یافتن دوره هایی 
هستند که مطابق ساعات مورد نیاز آنان باشد و نه الزامًا مرتبط 
با درس ها یا نیاز تخصصی شــان. زمانی برای ترغیب معلمان به 
آموزش های ضمن خدمت امتیازهایی در نظر گرفته شد اما هجوم 
شرکت کنندگان مشتاق کســب امتیاز، به صدور بخشنامه هایی 

مبنی بر محدودیت حضور در دوره ها و تعداد ساعات انجامید.
4. سوژه های بازاری  هم که به طور معمول در اول کار جذاب اند، 
آموزش های ضمن خدمت را لوث کرده اند. انتظار آن اســت که 
هر موضوع جدید بتواند تغییراتی در نگرش ها و اقدامات تربیتی 
ایجاد کند اما وقتی این کار از ســر تقلید و بدون درک اساس 
و ضرورت موضوع باشد، به نتایجی سطحی منجر می شود و به 
مرور زمان هم جذابیت خود را از دســت می دهد. تجربه نشان 
داده اســت که مدارس بسیاری از سر جوگیری و تقلید درگیر 
سوژه های بازاری شده اند اما بیشــترین نفع چنین سوژه هایی 

برای واردکنندگان و بازاریابان این موضوعات است.
5. شرایط آموزش های ضمن خدمت به گونه ای پیش رفته که 
این دوره ها  به تدریج جذابیت خود را برای معلمان مرد از دست 
داده است. بیشتر معلمان مرد نه انگیزه های مالی و نه انگیزه های 
ارتقای علمی و آموزشــی برای شــرکت در دوره هــا را دارند و 
بنابراین، زحمت پیگیری موضوع را هم به خود نمی دهند. البته 
این موضوع بی ارتباط با مســائل دیگــر آموزش وپرورش مانند 
مشکالت معیشــتی و انگیزشی نیســت اما مصداق دیگری از 

ناکارآمدی آموزش های ضمن خدمت هم محسوب می شود.

 پ( عوامل اجرایی و فنی
این عوامل شــامل موضوعاتی در کیفیت اجرا و کاستی های 

آموزشی و مالی می شود؛ از جمله:
1. تــوان تخصصی مدرســان گاه به صورت 
مشــکلی اساســی برای آموزش های ضمن 
از مدرســان  اســتفاده  خدمــت درمی آید. 
کم دانــش و ضعیف بر ناکارآمــدی دوره ها و 
بیش از آن، بر فاصله گرفتن معلمان از چنین 

آموزش هایی می افزاید.
2.مســائل مالی و به ویژه موضوع دریافتی 
مدرســان را هــم نباید از نظر دور داشــت. 
وقتی ارقام پرداختی برای دوره های آموزشی 
حداقلی باشد، بدیهی است که برای مدرسان 
توانمند و با دانش جذابیت نخواهد داشت و به 
این ترتیب، کالس ها به مدرسانی می رسد که 
اصلی ترین کارشان پرکردن وقت کالس است.
3. فناوری آموزشی و بهره گرفتن از ابزارهای 
مدرن هم موضوعی بســیار جــدی در زمان 
حاضر اســت. تمرکز صرف بر ســخنرانی و 
کتــاب و جزوه، به معنــای غفلت از امکانات 
و ابزارهای روز اســت؛ ابزارهایی که می تواند 
بر تنوع روش ها و کیفیت آموزش های ضمن 

خدمت تأثیرگذار باشند. 

 چرخة ناکارآمدی
می گویند جلوی ضرر را از هر کجا بگیری، فایده اســت؛ این 
ســخن هر جا مصداق داشته باشــد، در مورد آموزش وپرورش 
درست نیست. هر گونه اشتباهی در آموزش وپرورش به معنای 
به هدر رفتن فرصتی اســت که دیگر بازنمی گردد. نظام ضمن 
خدمت آموزش وپرورش سال هاست که در مسیری ناکارآمد گام 
برمی دارد و با اشــتباهات مکرر، از چاله به چاه می افتد. اصالح 
ایــن چرخة ناکارآمدی فقط با چند توصیه و پیشــنهاد ممکن 
نیســت. شاید یکی از چشم اندازهای مثبت اصالح این باشد که 

نگاه به معلم و نظام تربیت معلم تغییر یابد.

در سال های اخیر، 
تالش معلمان 
برای پر کردن 
ساعات ضمن 

خدمت، به چالشی 
بزرگ و مهم 

تبدیل شده است. 
شرکت کنندگان 
دوره های ضمن 

خدمت برای کسب 
امتیاز الزم و 

بهره مندی از مزایای 
آن، مترصد یافتن 
دوره هایی هستند 
که مطابق ساعات 

مورد نیاز آنان باشد 
و نه الزامًا مرتبط 
با درس ها یا نیاز 

تخصصی شان
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تحریریه 

برخي از معلمان، صرفًا براساس ابالغ و مسیري كه سرنوشت 
برایشان رقم مي زند، پاي در راه معلمي مي گذارند و معلم بودن 
با نبودنشان، فرق چنداني در زندگي شان ندارد. به دیگر سخن، 
این معلمان مي توانستند كارمندي ساده در یك اداره باشند یا 
به شغلي در بازار مشغول شــوند و یا در صنعتي به شغل فني 
بپردازند. اما گروه دیگري هســتند كه معلمي با گوشت و خون 
و سرشت آنان پیوند خورده است و اصاًل تصور اینكه این دسته 
مي توانســتند در شــغل دیگري به غیر از معلمي فعال باشند، 
غیرممكن است. این افراد در همه حال معلم اند، از تدریس شعف 
پیدا مي كنند و بهجت آن ها در لحظاتي است كه شاگردان خود 
یا معلمان جوان را در حال یادگیري مشــاهده مي كنند. از دید 
این دســته، یاد دادن با یادگرفتن پیوندي دیرینه دارد و از این 
رو، تربیت معلمان را در كالس ها و دوره هاي دیسیپلین محوري 
مانند آموزش هاي دانشــگاهي معلمي و نیز دوره هاي بهسازي 
شــغلي و آموزش ضمن خدمت، وظیفة اصلي خود مي پندارند. 
از نگاه معلمان معلم مدار، تنها در صورتي مي توانیم به استمرار 
یادگیري هاي اثربخش امیدوار باشیم كه تربیت و بهسازي معلم 
در اولویت نخست برنامه هاي هر نظام آموزشي كشوري و سامانة 

مدرسه اي تعلیم و تربیت باشد. 
یكــي از معلمان همــواره معلمي كه 

در 50 سال گذشــته مهربانانه در راه 
آموزش معلمان این مرز و بوم تالش 
كرده، دكتر علــي رؤوف كاتب 
اســت. دكتر رؤوف كه بر نوشــتن 
نام خانوادگي خود با رســم الخطي 

دارد،  اصرار  كه مشــاهده مي كنید 
متولــد 1315 اســت. او از طریق 
دانشســرا وارد آموزش و پــرورش 
مي شود و پس از سال ها معلمي، 
در سال هاي 1354 و 1355 به 
سمت رئیس تربیت معلم مشهد 

نائل مي گردد. ســپس مدت 

كوتاهي پیش از پیروزي انقالب اســالمي، در سمت مدیر كلي 
تربیت معلم كشور به فعالیت مشغول مي شود. آن گاه براي ادامة 
تحصیل به آمریكا مي رود و پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد 
و دكتري در رشــتة مدیریت آموزشي، از سال هاي دهة 60 به 
بعد در پژوهشگاه تعلیم و تربیت و نیز مجالت رشد و دانشگاه هاي 
تربیــت معلم و تربیت دبیر به فعالیــت و تدریس مي پردازد و 
ادارة ده ها كارگاه آموزشي بهسازي معلمان را عهده دار مي شود. 
دكتر رؤوف، همچنین كتاب هاي متعددي را به رشــتة تحریر 
درمي آورد كه اغلب آن ها در حوزة تربیت و بهســازي معلمان 

است. از جملة این كتاب ها مي توان به آثار زیر اشاره كرد: 
٭ تربیت معلم و كارورزي/

٭ كارمایة معلمان: درگذر از یاددهي به یادگیري/ 
٭ درس مایة تكنولوژي آموزشي/ 

٭ پژوهش معلمان در آموزش و پرورش/
٭ یاد دادن براي یاد گرفتن / 

٭ افزایش كارایي معلمان/ 
٭ باالنشیني مدیریت آموزشي/ 

٭ آنچه یاد مي دهیم آنچه یاد مي گیرند/
٭ مدیریت پژوهش در مدرسه/ 

كتاب ماندگار »جنبش جهاني براي بهسازي تربیت معلم«كه 
براساس پژوهش سترگ ایشــان در پژوهشكدة تعلیم و تربیت  
تدوین شــده، منبع قابل اعتنایي براي آشنایي با دیدگاه هاي 

جهاني در زمینة آموزش معلمان است. 
دكتر علــي رؤوف كاتــب مصداقي واقعــي از نام 
خانوادگي بامســماي خود است؛ مهربان 
اســت، در برخورد با همه و كاتب 
اســت و بخشــنده، با ده ها اثر 

ماندگارش. 
»مدرســة فردا« بــراي این 
استاد ارجمند عرصة بهسازي 
و  ســالمتي  آرزوي  معلمان، 

توفیق دارد.

پاسداشت دكتر علي رؤوف، تالشگر عرصة بهسازي معلمان

معّلميمهربانونگارنده
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محمود شیخیان
مدیر دبستان ابتدایي منطقه 5

سال ها تجربه به من نشان داده كه تعلیم و تربیت 
یك جســت وجوي مداوم است؛ جست وجویي در 
درون و برون انســان.« ایــن جملة آغازین كتاب 
»جست وجو در راه ها و روش هاي تربیت« نوشتة 
بانو توران میرهادي اســت. این كتاب از آن گروه 
كتاب هایي اســت كــه از همان ابتــدا جذبتان 
مي كند و این جذبه تــا پایان كتاب، یعني فصل 
22، همراه شماســت. خط به خط كتاب سرشار 
از تجارب زیســتة بزرگ بانــوي آموزش و پرورش 
ایران در مدیریت مدرســة فرهاد است و دقیقًا به 
همین دلیل، معرفي آن در تعداد محدودي كلمه 

محدودیت اصلي این نوشتار است. 
 در همان نخســتین سطرها از صفحة دوم، این 
عبارت ها میخ كوبت مي كنــد: »در این كندوكاو، 
براي یك معلم پرســش هایي چون »چرا چنین 

گفتم؟«، »چرا چنین كردم؟«، »آیا درست تصمیم 
گرفتم؟« و »آیا این همان كاري بود كه مي بایستي 

بكنم؟« سؤاالت دائمي است.«
این كتاب ُپر است از تجربه هاي آشنا كه معلمان 
و مدیــران هــر روز و هر ســال با آن هــا روبه رو 
مي شوند. كارت روز پدر، قوانین و مقررات داخلي 
مدرســه، برنامة آموزش هنر در طول كل ســال 
تحصیلي، برنامة تابستاني مدرسه، برخي نامه ها به 
والدین و بســیاري موارد دیگر با جزئیات فراوان و 

كتاب: جست وجو در راه ها و روش هاي تربیت 
نویسنده: توران میرهادي

تاریخ نشر: 1362
ناشر: دیدار

تعداد صفحه: 375

جستوجـــــــودر
راههاوروشهايتربيت
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به شیوة روایي دركتاب آورده شده است. اصاًل مگر 
نه اینكه تربیت، رعایت همین جزئیات است و نه 

صرفًا كلي گویي هاي زیبا؟ 
صداقت در تمام كتاب مانند نهري جاري است 
و برخالف رویه هاي معمــول، فقط از موفقیت ها 
سخن به میان نیامده بلكه برخي تجارب منتهي 

به شكست نیز ارائه شده است. 
چیزي كه در سرتاســر این كتاب مشهود است، 
شــروع كردن از مسئله هاي پیشروي مدرسه و نه 
نظریه ها و فرمول هاي آماده، و جست وجوي مداوم 
براي حل این مسئله هاســت. این كتاب شــرح و 
بسط تئوري هاي مختلف نیست ولي در بسیاري از 
جاها خواننده را مجاب مي كند كه نویسنده به این 
تئوري ها اشراف داشته و از آن ها در ادارة مدرسه 

استفاده مي كرده است. 
در فصل دوم، تصویر مورد نظر نویسنده از رشد و 
تكامل در مدرسه به صورت كامل ارائه شده است. 
این تصویر با تشــریح این عبارت آشكار مي شود: 
»به نظر من، مدرسه یك نهاد اجتماعي زنده است 
كه مانند هر موجود زنده اي نفس مي كشد، تغذیه 
و رشد مي كند، حركت دارد و تولید مثل مي كند«. 
فصل سوم مشتمل بر توصیفي از محیط مدرسه 

و حضور اقشار مختلف در آن است. در جایي از این 
فصل به مشكالت خانواده هایي اشاره مي شود كه 
تعلیم و تربیت از نظر آن ها فقط در توجه به مسائل 
ظاهري آداب داني و نظافت خالصه مي شده است. 
در فصل پنجم ارزش هــاي اخالقي مورد توجه 
در مدرسة فرهاد یعني راست گویي و درستكاري، 
شجاعت، همكاري و نوع دوستي و شرایط پیگیري 

آن مطرح شده است. 
در فصل ششم به طور مفصل به ماجراي شوراها 
پرداخته شــده اســت. از محتواي فصل مشخص 
است كه كار شورایي مبناي عمل جدي كارها در 

مدرسة فرهاد بوده است. 
در فصل هفتم، نظام اداري مدرســه شرح داده 
شده است. تقسیم وظایف در مدرسة فرهاد به این 
صــورت بوده كه هر كارمنــد اداري، عالوه بر كار 
اداري اش، یك كار آموزشي، یك كار تربیتي و یك 
كار شورایي هم داشته است. در این فصل، جدول 

تقسیم وظایف افراد نیز آورده شده است. 
در فصل هاي هشتم تا دوازدهم بسیاري مسائل 
آموزشــي و تربیتي همچون شیوه هاي تشویق یا 
تنبیه، نمرة انضباط، شــاگرد اولي و مســائل آن، 
شــیوة امتحان و ارزشیابي مورد توجه قرار گرفته 

به اعتقاد ما 
كه عمري در 
مدرسة فرهاد 
كار كرده ایم، 
راه حل مسائل 
آموزش و پرورش 
ایران را معلم هاي 
ایران باید پیدا 
كنند. این بدان 
معني نیست كه 
ایران را از دنیا 
جدا كنیم. منظور 
این است كه 
راه حل مسائل ما 
در نقاط دیگر دنیا 
نیست؛ در كشور 
خود ماست
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است. 
در فصل چهاردهم آموزش هنر و رویكرد مدرســه در 
این مورد به طور مفصل بیان شــده است. در پایان فصل 
نیــز  برنامة آموزش هنر در دو ســال تحصیلي 1355-

1354 و 1356-1355 آورده شده است. 
در فصل پانزدهم مراســم، جشن ها و اردوهاي مدرسة 
فرهاد توضیح داده شــده اســت. بازدید ها در مدرســة 
فرهاد نه امري تشریفاتي بلكه كاري متصل به كالس و 

یادگیري بوده است. 
در فصل شانزدهم و هفدهم مسئلة فارغ التحصیالن و 
رصد ایشان پس از مدرسه و مسئولیت مدرسه در رابطه 

با جامعه بررسي شده است. 
فصل هجدهم به توضیح اصول مدرســة فرهاد یعني 
ســادگي و متانت، تعقل و تفكر، فرهنگ اصیل ایراني، 
حق تعلیم و تربیت براي همة افراد یك كشــور، تعاون و 
همكاري واقعي و آزادي به مفهوم نظم پذیرفته شــده، 

اختصاص یافته است.
در فصل نوزدهــم موضوع تعاون و در فصل بیســتم 
چگونگي تجهیز كتابخانه و آزمایشــگاه مدرسه به روش 

خودیاري روایت شده است. 
در فصل بیســت ویكم تالش شــده اســت معیارهاي 
اخالقي شــاخص و عیني فارغ التحصیالن مدرسة فرهاد 

شمرده شود. 
عنوان فصل بیســت  و دوم یا فصــل پایاني »كارهاي 
ناتمام« اســت. پیام این فصل همان جملة آغازین كتاب، 
یعني مداوم بودن مقولة تربیت و بي پایاني آن، اســت و از 
اینجا به بعد وظیفة ماست كه این كار ناتمام را ادامه دهیم. 
جا دارد كه بخش پایاني مقدمة كتاب را به عنوان قسمت 
پایاني این معرفي ارائه كنم؛ چرا كه بهترین معرفي براي 
ایــن كتاب نقــل بخش هایي از این كتاب اســت و باقي 
زیادت اســت. در مقدمة كتاب آمده است: »به اعتقاد ما 
كه عمري در مدرســة فرهاد كار كرده ایم، راه حل مسائل 
آموزش و پرورش ایــران را معلم هاي ایران باید پیدا كنند. 
این بدان معني نیست كه ایران را از دنیا جدا كنیم. منظور 
این است كه راه حل مسائل ما در نقاط دیگر دنیا نیست؛ 
در كشور خود ماست.« بنابراین، اگر چه خواندن تجارب 
مدارس شــاخص دنیا مانند مدارس فنالند جالب است، 
خواندن تجربه هاي مدارســي همچون مدرسة  فرهاد هم 

براي مدیران و معلمان ایراني ضرورت دارد. 



شیبا ملک

گاه حضور زیــاد در فضای مجازی، 
مــا را دچــار توهم همــه چیزدانی 
پراکنده  آن قدر جمله هــای  می کند. 
از کتاب ها یا نویســندگان مختلف در 
گروه های مجازی می خوانیم که رفته 
باورمان می شــود  رفته خودمان هم 
واقعــًا آن کتاب ها را مطالعه کرده ایم 
یا با فالن نویســنده آشنا هستیم. ما 
معلمان شاید در طول سال تحصیلی 
مجــال کافی بــرای مطالعــة کتاب 
نداشته باشــیم اما در طول تابستان 
حتمًا می توانیم به ســراغ کتاب هایی 
برویم که در طول سال برایشان وقت 
نداشته ایم و گاه گزیده های آن ها را در 

گروه های تلگرامی خوانده ایم.
برای مــا معلمان، تابســتان زمانی 
برای کسب انرژی است. ما بخشی از 
انرژی مــان را از کتاب هایی می گیریم 
که می خوانیم؛ کتاب هایی در ارتباط 
بــا معلمــی و آمــوزش و یادگیری، 
کتاب هایــی که تجربه های زیســتة 
معلمان را برایمان به تصویر می کشند. 
تابستانی  برای مطالعة  ما  پیشــنهاد 
خوانندگان مجله را در صفحات جلد 

می بینید.

در گرمای تابستان 

يکجرعهکتاب



يک جرعه کتابيک جرعه کتاب
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8 ماهنــامة آموزشــی، تحلیلــی و اطالع رسـانی برای معلمـان
کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
دورة  چهاردهم - اردیبهشت 1397- شمـارة پـی درپـی 110- 48صفحــه - 9000 ریـال

خيرين آموزشگر!
1 سال تجربه، 24 سال تكرار! 
ضمن خدمت به سبکی ديگر

توسعة حرفه ای معلمان

ری بـرای مسـي
»شدن«

گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره




