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 تحــول در آموزش و پــرورش نیازمند تغییر 
نقش معلمان است. برخی از این تغییر نقش ها در 
قالب چرخش های تحولی در مبانی نظری ســند 

تحول )ص 487( به صورت زیر بیان شده اند:
1. از معلم به عنــوان انتقال دهندة صرف دانش، 
به معلم به عنوان مربی، اســوه و ســازمان دهندة 

فرصت های متنوع تربیتی؛
2. از معلــم به عنوان مجــری تصمیمات برنامة 
درســی، به معلم به عنوان تصمیم ســاز در فرایند 

برنامة درسی؛
3. از معلم به عنوان کارمنــدی اداری، به معلم 

به عنوان شخصیتی علمی و تربیتی.
 بر اساس چرخش های تحولی فوق، ویژگی هایی 
در سند برنامة درسی ملی )ص 12( برای معلمان 

ذکر شده اند:
 در مســیر انبیا و ائمة اطهار )علیهماســالم( 
اسوه هایی امین و بصیر برای دانش آموزان هستند.
 با شــناخت و بســط ظرفیت هــای وجودی 
دانش آموزان و خلق فرصت هــای تربیتی، زمینة 
درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم 

می آورند.
 زمینه ساز رشد عقلی، ایمانی، علمی، عملی و 

اخالقی دانش آموزان هستند.

 راهنما و راهبــرد فرایند یاددهی- یادگیری 
هستند.

 بــرای خلق فرصت های تربیتی، مســئولیت 
تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی 

و تربیتی را بر عهده دارند.
 یادگیرنده و پژوهشگر هستند.

در نظــام آمــوزش  و پــرورش، بــرای تحقق 
چرخش های تحولی، بایــد اقداماتی، با تأکید بر 

ویژگی های ذکرشده، صورت گیرند؛ از جمله:
- جذب و تربیت معلم در تراز ســند تحول، از 
سوی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی؛
- آموزش و توسعة مداوم شایستگی های معلمان، 

از سوی مرکز نیروی انسانی وزارت متبوع؛
- سنجش صالحیت های حرفه ای معلمان و ارائة 

گواهی صالحیت حرفه ای به آنان؛
- کاهش تمرکز در نظام برنامه ریزی درســی و 
مشــارکت معلمان در طراحی و تدوین برنامه های 

درسی؛
- حل مشکالت انگیزشی و رفاهی فرهنگیان

 
 در این میان، ظرفیت مجالت رشد از جمله مجلة 
رشد معلم نیز می تواند در این تحول نقش آفرین باشد. 
لذا با تحلیل نقش ها و ویژگی های ذکرشده، اهداف 
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و راهبردهای کالن این مجله تبیین شده است 
تا زمینة گفتمان تحولی برای معلمان، مربیان، 
مشــاوران و مدیران مدرسه ها و صاحب نظران 
عرصة تعلیم و تربیت فراهم شــود و با ارســال 
مطالب کاربردی در قالب هایی چون روایت پژوهی، 
تجربه نگاری، درس کاوی و درس پژوهی، ما را در 

غنی سازی این مجله یاری دهند.

اهداف مجلة رشد معلم
 تقویت و توسعة شایستگی های تخصصی 

و حرفه ای معلمان و مربیان؛
 تقویت و توسعة شایستگی های مربوط به 

منش و هویت معلمی؛
 تقویت و نهادینه سازی مشارکت معلمان 

در نظام برنامه ریزی درسی؛
 زمینه ســازی بــرای کاربســت نظرات 
کارشناســی معلمان، مربیان و صاحب نظران 
در اصــالح برنامه های مربوط به زیرنظام های 

سند تحول.

زمینه ها و موضوعات پیشنهادی
 تکنیک هــا و روش های نو در تدریس و 
ارزشیابی در بستر فضای مجازی )شبکة شاد، 

معرفی نرم افزار و...(
 اشــاعة مفاد اســناد تحولــی در فرایند 
 یاددهــی- یادگیری )رویکــرد فطرت گرایی

و ...(
 نوآوری در روش های تدریس با رویکرد 

موقعیت محور و تلفیقی
 ارزشیابی فرایندی و عملکردی

 انواع مهارت های معلمی
 منش و هویت معلمی

 چگونگی برنامه ریزی درســی در سطح 
مدرسه )بوم(

 احیای معلم در نقش مشاور
 ویژگی هــای معلم در تراز ســند تحول 

بینادین آموزش و پرورش
 چالش های حوزة فعالیت معلمان

 کاربست بیانیة گام دوم انقالب اسالمی، 
در   ... و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 

آموزش وپرورش
 گزارش از معلمان خالق و پیش کسوت

 نقد و تحلیل کتاب های درسی
تحقــق  کیفیــت  و  میــزان  تحلیــل   

شایستگی ها در دانش آموزان
 تحلیل ویژگی های نسل جدید
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رمزینه ها در کالس
  محمدحسین دیزجی  - عکاس: هادی خسروی

 چطور شــد به فکر ارائة این 
طــرح افتادید و چه مدت روی آن 
دهید  توضیح  ما  برای  کردید؟  کار 
کاربردی  چــه  طرح  این  اصاًل  که 

دارد؟
بنده از ســال های پیش در راســتای 
تحول در نظام آموزشی ایران، در تالش 
بودم با ارائة رویکردهای جدید در حیطة 
آموزش، بتوانم گامــی هر چند کوچک 
در ارتقای نظام آموزشــی ایران بردارم. 
خوشــبختانه بنده در دوره های ابتدایی، 
متوسطة اول و متوسطة دوم معلم بوده ام 
و در پی تدریس به دانش آموزان متوجه 
شده  بودم که بعضی دانش آموزان با توجه 
به شــلوغی کالس و مشکالت محیطی، 
مباحث درسی را خوب متوجه نمی شوند 
و شاید افراد تحصیل کرده نیز در خانوادة 
آنان نباشــند تا بتوانند مباحث درسی را 

به آنان یاد بدهند. از طرف دیگر، خیلی 
از دانش آموزان توان رفتن به کالس های 
خصوصی را نیز ندارند. تمام این مشکالت 
باعــث می شــد دانش آمــوزان در فهم 
مباحث درسی دچار مشکل شوند و حتی 

از آموزش دور بمانند.
بنده برای حل این مشکل این ایده را 
در ذهن داشتم که می توان برای هر یک 
از مباحث درســی فیلم آموزشی تهیه 
کــرد و آن را در اختیــار دانش آموزان 
قرار داد. از طرف دیگر، برای ســهولت 
در کار و اینکه دانش آموزان به استفاده 
از این فیلم های آموزشــی راغب باشند، 
ســریع  پاســخ  رمزینه های  ایجاد  فکر 
در داخــل کتاب ها در ذهنــم به وجود 
آمد تا دانش آموزان بــا انجام این طرح 
بتوانند هر زمان که نیاز دارند، به راحتی 
فیلم های آموزشــی مبحــث مربوطه را 

مشــاهده کنند. این طرح کمک بسیار 
زیادی به دانش   آمــوزان خواهد کرد تا 
مباحث درســی را به درست ترین شکل 

ممکن یاد بگیرند.

 در حــال حاضر چــه تعداد 
از کتاب هــای درســی دوره های 
گوناگــون را با کمــک این طرح 

پوشش داده اید؟
در ایــن طرح، از پایــة اول ابتدایی تا 
کالس دوازدهم، در تمامی پایه ها تالش 
کرده ایــم فیلم های آموزشــی درس ها 
یا صفحات مدنظــر را آماده کنیم و در 
اختیار دانش آموزان قرار دهیم. با توجه 
به حجم گستردة این طرح و هماهنگی 
با معلمان در راســتای تولیــد محتوا، 
توانستیم در بعضی از پایه ها حدود 60 

درصد مباحث درسی را پوشش دهیم.

 این دغدغه و نگرانی را همیشــه داشــت که شــلوغی کالس ها و برخی مشکالت محیطی باعث می شــود دانش آموزان نتوانند 
به درســتی مباحث درســی را درک کنند. بحــث کرونا و آموزش مجــازی هم که پیش آمد، ایــن دغدغه دوچندان شــد. بنابراین، 
 بــه فکر ارائــة طرحی افتاد تا بتواند مشــکالت بچه ها را در یادگیری به حداقل برســاند. اینجا بود که طرح رمزینة پاســخ ســریع
)کیو آرکد( را نوشــت، برای آن برنامه ریزی کرد و از جمع زیادی از همکارانش نیز کمک گرفت. با این روش، بچه ها می توانند تدریس معلم 
و آزمایش های کتاب را به صورت فیلم ببینند. خودش می گوید، هم زمان در دو دبیرستان در شهرستان محمودآباد استان مازندران تدریس 
می کند. مدارک کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشتة ریاضی در ایران گرفته و فوق دکترای خود را از دانشگاه مونستر 
در آلمان دریافت کرده است. عالوه بر رشتة ریاضی در رشتة علوم سیاسی نیز تا مرحلة فوق لیسانس درس خوانده است. گفت وگو با حامد 

نیک پی پیش روی شماست.
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 این طرح در حوزة یادگیری چه 
مزیتی بــرای مخاطبان دانش آموز 

دارد؟
در ایــن طــرح تــالش کرده ایــم از 
فیلم های آموزشی معلمان زبده استفاده 
کنیم تا مفاهیم درســی به درســتی به 
دانش آمــوزان آموزش داده شــوند. اگر 
دانش آموزان سر کالس مفاهیم را به هر 
دلیلی متوجه نشــدند، فقط کافی است 
با اســکنر موبایل خود، روی هر یک از 
رمزینه های پاسخ  سریع کلیک کنند تا 
بتوانند فیلم آموزشی مربوطه را ببینند. 
به طــور حتم این فیلم هــا در یادگیری 
آن ها تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. 
معلمــان نیز می تواننــد در روز قبل از 
تدریس از دانش آمــوزان بخواهند فیلم 
مربوطه را بــا اســتفاده از رمزینه های 
پاســخ  سریع مشــاهده کنند. این کار، 
یادگیــری و درک مفاهیم درســی را، 
به خصوص بعــد از توضیحات معلم در 
فردای آن روز، افزایش می دهد. با انجام 
این طرح در کشــور، میــزان فراگیری 
دانش آموزان به مراتب بهتر خواهد شد و 
شاید کمتر به کالس های خصوصی نیاز 
پیدا کنند. از طرف دیگر، ممکن اســت 
بعضی از مدرســه ها تجهیزات کافی را 
برای انجام آزمایش در درس های علوم، 
شــیمی، فیزیک و غیره نداشته باشند. 
در این صورت، با انجام آن آزمایش ها و 
درج رمزینه های پاسخ  سریع هر یک از 
فیلم ها و توضیحی در صفحات مربوطه، 
دانش آموزان به راحتی و به صورت دقیق 

می توانند مفاهیم مربوط را بیاموزند.

 از ســوابق این طرح در ایران 
و احیانــًا در جاهای دیگر برای ما 

بگویید.

○ بنده این طرح را در دی ماه ســال 
1۳۹۸ بــرای وزارت آموزش وپــرورش 
فرستاده بودم. طرح من مهر امسال در 

محمودآباد اجرا شد. 

 این طرح در حــال حاضر در 
کجاهــا جنبة عملــی و اجرایی 
پیدا کــرده اســت و تاکنون چه 
بازخوردهایی به شما رسیده است؟
با توجه به تغییر شــرایط آموزشــی 
کشور در پی شیوع ویروس کرونا و نیز 
پیش بینی  مشکالتی که آموزش کشور را 
با آموزش وپرورش  تهدید می کرد، بنده 
ادارة کل آموزش وپرورش  محمودآباد و 
مازندران رایزنی کردم تا این طرح را در 
کشور و به صورت پایلوت در محمودآباد 
مازنــدران انجام دهیم. به لطف خداوند 
متعال در مهر ماه امســال در مدرســة 
شــهید چمران روســتای خشت ســر 

محمودآباد طرح را اجرا کردیم.
به محض اطالع رسانی و بعد از افتتاح 
این طرح، دیگر شهرهای استان و دیگر 
استان ها نیز استفاده از رمزینه های پاسخ 
فایل های  کردند.  را درخواســت  سریع 
پی دی اف مربوط به رمزینه های پاســخ 
از پایه هــا به صورت  ســریع هر یــک 
رایگان به سراسر کشور فرستاده شدند 
تــا دانش آمــوزان ایران زمیــن از آن ها 
استفاده کنند. با توجه به شرایط کنونی 
که دانش آموزان کمتر در کالس حضور 
دارنــد و خانواده هــا هم ممکن اســت 
توانایــی یاددهی مباحث درســی را به 
دانش آموزان خود نداشــته باشند، این 
طرح به دانش آموزان و خانواده های آنان 
کمک شــایانی کرده اســت. چه بسیار 
کسانی که از این طرح استفاده می کنند 
و خواهــان اجرای فــاز دوم طرح برای 

ایجاد مباحث رمزینه های پاســخ سریع 
باقی مانده اند.

 بــرای آیندة ایــن طرح چه 
برنامــه ای دارید و چــه هدفی را 

دنبال می کنید؟
در مورد این طرح با سازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی و همچنیــن 
ابتدایی وزارت آموزش وپرورش  معاونت 
رایزنی هایی صورت گرفت. در وهلة اول 
از آن اســتقبال کردند و مقرر شد برای 
سال آینده، فیلم تمامی مباحث درسی 
آموزش وپرورش  ســامانة  در  و  آمــاده 
بارگذاری شود. لینک هر یک از فیلم ها 
هم به صورت رمزینه های پاســخ سریع 
در صفحه هــای کتاب هــا چاپ شــود. 
همچنین، این ایده را نیز به آن عزیزان 
ارائه کردم تا اســکنر در نرم افزار شــاد 
هم ایجاد شود تا دانش آموزان با اسکن 
هر یــک از رمزینه هــای داخل کتاب، 
به راحتی بتوانند فیلم های آموزشی را از 

داخل نرم افزار مشاهده کنند.
 چه کسانی در این طرح به شما 
کمک کردنــد و در چه بخش هایی 

این کمک انجام شده است؟
تشــکر می کنم از معاون متوسطة ادارة 
کل آموزش وپــرورش مازنــدران کــه با 
حمایت های تمام وقت ایشــان مجوزهای 
الزم بــرای اجــرای این طرح اخذ شــد. 
همچنین، تشــکر می کنم از آقایان ری، 
راری و خانــم باسی از آموزش وپرورش 
محمودآبــاد کــه در اجرایی شــدن این 
طرح بســیار تالش کردنــد. همچنین، 
روابط عمومــی ادارة کل آموزش وپرورش 
mazandmohtava. مازندران که سامانة

ir را ایجاد کردند که با بارگذاری فیلم های 
آموزشی در آن سامانه، رمزینه های هر یک 

فیلم ها تولید شد.
در راســتای اجرایی شدن این طرح، 
محمودآبــاد،  از شــهرهای  معلمانــی 
آمل، بابلســر، قائم شهر، ساری، بهشهر، 
سوادکوه، گرگان، بندر گز، بندر ترکمن، 
گنبد، تهران و شــیراز همکاری کردند. 
در اینجــا وظیفة خود می دانم از تمامی 
آن ها که در راســتای ارتقای سیســتم 
آموزشــی ایران، بی هیــچ منتی به این 
طرح ورود کرده و با ما همکاری کردند، 

تشکر کنم.
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مهارت ها

می کشد هرجا 
که خاطرخواه اوست

 در این صفحه، از علی محســنی، 
می نوشــتیم.  دهمی،  کالس  دانش آموز 
قرار بود با روزنوشت هایش همراه شویم 
و بتوانیم خودمــان و نوجوانانمان را در 
آینة نوشته های او بنگریم. در تار و پود 
عاملیت  از  روزمرة علی محسنی،  وقایع 
می گفتیم؛ از شخصیت مستقل و فهیمی 
که به تدریج باید دانش آموز بیابد و برای 
زندگی واقعی آماده شــود. این بار او از 
مواجهه اش با گوشــی موبایل می گوید؛ 
از موضعی که احساس می کند در مقابل 
آن تسلیم محض شده و سحر می شود. با 

داستان او همراه شویم:
داشتم با فرمول سرعت کلنجار می رفتم. 
دل و حوصلــه ای برایم باقی نمانده بود. 
خشم داشــتم. یعنی اختیار یک گوشی 
را هم نباید خودم می داشتم؟! با بابا یک 
بحث لفظی جدی کــرده بودم! توهین 
نکرده بودم، اما سرم را زیر انداخته بودم و 
با صدای خش دار بلند، بعضی حرف های 
انبارشــده تو دلم را گفته بودم و بعد هم 
در را محکم بســته بودم و چمباتمه زده 
بودم کنار اتاق و دفتر فیزیک را روبه رویم 
باز کرده بودم. هنوز آخرین تشــر بابا در 

ذهنم طنیــن می انداخت: »فکر می کند 
صدایش کلفت شــده، کسی شده برای 
خــودش! کاش عقلت هم اندازة صدایت 
بزرگ شده بود. بچه! این گوشی تو را از 
کار و زندگی می اندازد! می فهمی؟ تو را 
از کار و زندگی می اندازد! من نمی گذارم 
همش مثــل معتادا، معطل گوشــی و 

اینترنتش باشی! فهمیدی؟ نمی گذارم!«
آن نمی گذارِم آخرش، خیلی بدچسب 
و ســخت بود! یعنی اصــاًل انتظارش را 
نداشــتم! این حــد از احســاس قدرت 
و زورگویــی، واقعًا نوبره! مثــاًل هم آقا 

فرهنگی هستند! بیچاره شاگردهای بابا!
هنوز فرمول های سرعت اولیه و ثانویه 
جلوی چشــمم رژه می رفتند، اما جان 
نمی گرفتند. انگار »خلع ید« شده بودم! 
خلــع ید را هفتة پیــش آقای محمدی 
سر کالس گفت. یعنی دستم از گوشیم 
کوتاه شــده بود. اما آن گوشی مال من 
بود. اختیارش دســت مــن بود. من 16 
سالم است! می خواهم خودم برای خودم 
تصمیم بگیرم. اصاًل می خواهم زندگی ام 
را نابــود کنــم بــا گوشــی و اینترنت! 
می خواهم خودم و زندگی ام را نابود کنم! 

به کسی چه ربطی دارد؟
همین طور که ایــن جمالت با طنین 
خشــم و اعتراض از ذهنم می گذشتند، 
دوبــاره با خــودم، با لحنی پرسشــی، 
می خواهم  واقعــًا  کــردم:  تکرارشــان 
زندگــی ام را نابــود کنم با گوشــی و 
اینترنــت؟ می خواهم خودم و زندگی ام 
را نابود کنم؟ آن شــب در چهار ساعت 
بیداری در کنج اتــاق و روبه روی دفتر 
فیزیک، حتی یک مســئلة فیزیک هم 

حل نشد! حتی یکی!
صبح روز بعد داشــتم با سری به زیر 
و اخمی در هم کشــیده و احساســی 
شکننده و بی صبحانه و فرز، از در راهرو 
می زدم بیرون که بابا صدایم کرد: »علی 
آقا ســالم. صبر کن!« می خواستم به رو 
نیاورم. می خواســتم نشــنیده بگیرم و 
بزنم بیرون، اما لحنش در عین جدیت، 
مهربان بود و راســتش چشــمم افتاد 
توی چشمش و شرم نگذاشت همة آن 
نقشه ها عملی شــوند! سالمی سربه زیر 
گفتم و ایســتادم، خیره بــه زمین. بابا 
از ســر سفره پا شــد. آمد جلوی رویم 
ایســتاد. گوشی را داد دستم: گوشی ات 

  دکتر نرگس سجادیه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران / تصویرساز: سید میثم موسوی

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۳ | ۱۳۹۹



77 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۳ | ۱۳۹۹

جا نماند!
 گوشی را گرفتم. بغضی  دوید ته گلویم 
و تا اشک هایم نریزد، سریع خداحافظی 
دست و پاشکسته ای کردم و  دویدم توی 

حیاط و  زدم به کوچه!
توی راه، گوشی را در  آوردم و نگاهش 
کردم. بابا گوشــی را زده  بود به شــارژ. 
باطری اش پر بود. آن را  گذاشــتم توی 
جیبم. می خواســتم واتســاپم را چک 
کنم! یک لحظه به خــودم گفتم، واقعًا 
می توانی نبینی؟ تا مدرسه با خودم در 
حال کلنجار بودم! در مدرسه هم آقای 
حســینی را از دور دیــدم که دارد وارد 
مدرسه می شــود. دویدم تا برسم به او. 

نفس نفس زنان گفتم: آقا سالم!
ـ سالم آقای محســنی! چقدر عجله 

داری صبح اول وقتی!
ـ آقا تورو خدا این گوشی را بگیرید از 

من تا بعد! فعاًل درگیرشم!
 گوشــی را دادم و بــرای در رفتن از 
زیر پرسش های بعدش، زود خداحافظی 

کردم و دویدم به سمت صف کالس.
تا ظهــر، همین طور ذهنم مشــغول 
جمالت تبادل شــده در دعوای دیشب 

بود. زنگ ناهار و نماز، صبوری  پرســید: 
»محســنی! چقدر امروز تــو خودتی؟ 

اتفاقی افتاده؟«
 برایش داستان موبایل را گفتم و عادتی 
که نمی توانم کنارش بگذارم. به او گفتم: 
بعضی وقت ها خودمم از دســت خودم 
عاصی می شــوم. اما واقعًا انگار کنترلم 
دست خودم نیست. دیشــب بابا وقتی 
دیده بود نیم ســاعته که حرف هایش را 
درســت و حسابی نمی شنوم و کارهایی 
را که به من گفته درست متوجه نشده 
و انجام نداده ام، حســابی عاصی شــد. 
گفته بود برو زهــرا را از کالس بیاور و 
من ظاهراً باشــه ای گفته بودم! اما واقعًا 
یادم نبود! یادم نبود گفته ام باشــه! فکر 
کن! یعنی مثــل آن هایی که در خواب 
راه می روند و حرف می زنند و خودشان 
هم نمی فهمند! بعدش هم که او معطل 
و من بی خبر و بابا عصبانی و ... خالصه 
که جنگ جهانی شد! امروز بابا گوشی ام 
را پس داد، امــا واقعًا دارم با خودم فکر 
انگار  اینجوری شده ام!  می کنم من چرا 
سحر می شوم وقتی گوشی را در دست 

می گیرم!

ابزار ســحرت  ایــن  پرســید: »حاال 
کجاست؟«

گفتــم: »دادمش به آقای حســینی! 
پیشم نباشد بهتر است!«

گفت: »چه جالب!«
گفتم: »جالب بودنی در کار نیســت. 
خیلی ضعیف شده ام صبوری! خیلی! من 
بااراده ای بودم. گاهی شب امتحان  آدم 
تا صبح بیدار می ماندم، اما نمی دانم االن 
چه شده که نمی توانم نیم ساعت خودم 

را کنترل کنم که نروم سراغ گوشی!
گفت: »ولی واقعًا فکر جالبی به ذهنت 
رســیده! به نظرم همین کــه داری از 
راه دور خــودت را کنترل می کنی هم 
گام خوبی اســت. ریموت کنترل داری 

داداش؟!
رفتم پیش آقای حســینی. موبایلم را 
از او گرفتــم. توی واتســاپ به بابا پیام 
دادم: »ســالم. در مورد اثر موبایل روی 
زندگی ام و کنترل نکردنم، حق با شــما 
بود. فعاًل نمی توانم کنترل زیادی داشته 
باشــم! برای همین، گوشی را می گذارم 
پیش آقای حسینی. نان می خرم سر راه. 

خدانگهدار.«
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معلم و برنامۀ درسی

برنام� درسی

  دکتر عظیم محبی / عکاس: اعظم الریجانی

 برنامة درســی یكی از مهم ترین زیرنظام های آموزش  و پرورش تلقی می شود. این زیرنظام حدود 60 راهكار سند 
تحول را پوشش می دهد. در عین حال، سند ویژه ای با عنوان سند برنامة درسی ملی، اصول، اهداف، رویكرد برنامه های 
درسی )و تربیتی( را مشخص كرده است. بر اساس مفاد این دو سند، در نظام برنامه ریزی درسی كشور باید دو راهکار 

مهم مدنظر باشد:
1. بازنگری در برنامه های درسی فعلی بر اساس رویكردها فطرت گرایی توحیدی )به عنوان چتر حاكم( و  رویکردهای 

موقعیت محور، مسئله محور، تلفیقی و ...
2. بهره گیری از دو سیاست كاهش تمركز و مشاركت محوری )برون سپاری و ...( در طراحی و تولید برنامه های درسی.

در اجراي راهكار اول، تدوین راهنمای برنامة درســی حوزه های تربیت و یادگیری در دستور كار سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی قرارگرفته است. برای راهکار دوم، نظام نامة مشاركت بخش های غیردولتی در راستای راهكار 9-3 
در حال تدوین است. درعین حال، برای اجرای سیاست كاهش تمركز در نظام برنامة درسی بر اساس راهكار 5-5 و بند 
2-13 سند برنامة درسی ملی، به عنوان فاز یك، از سال 97 شیوه نامه ای با عنوان برنامة ویژة مدرسه برای مدرسه های 
دورة متوسطة اول و دورة دوم ابتدایی ارســال شده است. این مدرسه ها با مدیریت زمان آموزش اختیار دارند تا 60 
ســاعت در سال، برنامة درسی را تولید، اجرا و ارزشیابی كنند. این شیوه نامه در عمل با مشكالتی روبه روست كه قرار 

است مشكالت آن در قالب طرح اجرایی رفع شود. در عین حال، به دیگر دوره های تحصیلی نیز پوشش داده شود.
 یكی از مالحظات مهم در اجرای سیاســت كاهش تمركز در نظام برنامه ریزی درسی و پررنگ شدن نقش معلمان در 
جریان برنامة درسی غیرتجویزی، آشنایی آنان با چارچوب برنامه ریزی درسی است. این چارچوب در شماره های بعدی 
مجله تبیین می شود. در این شماره وضعیت فعلی مشاركت معلمان در طراحی و اجرای برنامه های درسی مطرح می شود.
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تحلیل وضعیت موجود مشاركت 
معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی
1. مشاركت معلمان در طراحی و 

تدوین برنامه های درسی
تعدادی از معلمان مجرب در شــورای 
هر یك از برنامه های درســی )كتاب های 
درسی( عضویت دارند و به عنوان نماینده 
دیدگاه های  تــالش می كننــد  معلمان 
معلمــان را در خصوص ابعاد برنامه ریزی 
درســی مربوطه بیان كننــد. البته باید 
اذعان داشت، مشــاركت معلمان در این 
فرایند مطلوب نیست. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در فرایند راهنمای 
حوزه های تربیــت و یادگیری در تالش 

است این مشکل را اصالح كند.

2. مشاركت معلمان در 
اعتبارسنجی

قبــل از ســال 90 اعتبارســنجی )یا 
اعتباربخشــی( برنامه هــای درســی در 
فرایندی سه ســاله دنبال می شد. یعنی 
برنامه در ســال اول تنها در ده درصد از 
مدرســه ها اجرا و با نظر معلمان ضعف ها 
برطــرف می شــد. در ســال دوم در 50 
درصد مدرســه ها و در سال سوم در صد 
درصد مدرسه ها اجرا می شد. در این سه 
ســال همة معلمان آموزش های الزم را 

می دیدند.
اما از سال90، براساس ساختار آموزشی 
جدیــد، کتاب های درســی در فرایندی 
شش ســاله تغییر یافتند. لذا فرصت الزم 
برای اعتبارســنجی به شــکل مطلوب 
فراهم نشد و معلمان هم در حد مطلوب 
آموزش هــای الزم را ندیدند. لذا معلمان 
نسبت به بعضی از كتاب ها، از نظر حجم 
و دیگر شــاخص ها، اشــكاالتی را مطرح 

می كنند.

3. مشاركت معلمان در تأمین 
مدرس كشوری

براســاس روال فعلی، پــس از تدوین 
برنامه های درسی، از بین معلمان مجرب، 
تعدادی به عنوان مدرس كشوری انتخاب 
می شــوند تا بــا گذرانــدن دورة تأمین 
مدرس كشوری و تدریس برای معلمان، 

زمینة مشاركت معلمان را در اجرای بهتر 
برنامه های درسی فراهم آورند.

4. مشاركت معلمان در اجرای 
مطلوب در كالس درس

معلمــان باید بــا طراحی آموزشــی، 
فرصت های یادگیری را برای دانش آموزان 
فراهم کننــد. بنابراین، فرایند اجرا كاماًل 
در اختیار معلمان اســت. آن ها می توانند 
با بهره گیری از رسانه ها و سنجش مبتنی 
بر ارائه، یادگیری را امکان پذیر کنند. در 
عین حال می توانند اشكاالت كتاب ها را 

هم به سایت دفاتر تألیف ارسال کنند.

5. مشاركت معلمان در گروه های 
آموزشی

عالــی  شــورای  مصوبــة  براســاس 
آموزش وپــرورش، تعدادی از معلمان هر 
رشــته یا درس به عنوان سرگروه درسی 
در استان و مناطق انتخاب می شوند تا در 
طول سال، با نظارت بر عملكرد معلمان، 
زمینة اجرای موفــق رویكرد برنامه های 
درسی را فراهم کنند. در سال های اخیر، 
سرگروه های درسی )گروه های آموزشی( 

این نقش را با دو راهبرد ایفا كرده اند:
1. توانمندسازی با رویكرد درس پژوهی؛

2. نظارت با رویكرد بالینی.

6. مشاركت معلمان در 
جشنواره های تدریس )یا 

نوآوری های آموزشی(
این فعالیت هم برای معلمان شرکت کننده 
و سپس اشاعة دستاوردهای جشنواره برای 
دیگر معلمان بسیار اثربخش خواهد بود. در 
این فرایند ضمــن داوری طرح درس ها و 
نحوة اجرای آن ها، به كیفیت اجرای برنامة 
درسی كمك می شود. در عین حال، با ارائة 
گزارش های آن به سازمان پژوهش، زمینة 
كاربست یافته های آن در اصالح كتاب های 

درسی فراهم می شود.

7. مشاركت معلمان در اجرای 
جشنواره های دانش آموزی

یكی از فعالیت های بسیار مؤثر در تعمیق 
و بسط یادگیری دانش آموز، جشنواره های 

دانش آموزی هستند كه دفترهاي ستادی 
آن ها را مدیریت می کنند. معلمان با توجه 
به رشتة خود، دانش آموزان را راهنمایی 
می كنند. ســپس در فرایند داوری نقش 
ایفا می كنند و از این طریق امكان تحقق 
اهداف همه جانبه در برنامه های درسی را 

فراهم می آورند.

8. مشاركت معلمان در آماده سازی 
دانشجومعلمان در اجرای برنامه های 

درسی
یكــی از واحدهــای دانشــجومعلمان 
درس كارورزی اســت كه بایــد این كار 
را در مدرســه تحت نظر معلمان دنبال 
كنند. لذا معلمــان با ارائة تجربة خود به 
دانشجومعلمان، زمینة اجرای برنامه های 

درسی را فراهم می آورند.

9. مشاركت در برنامه ریزی مدرسه
معلمان با تشــكیل گروه های درســی 
در مدرســه، با بهره گیــری از مدل هایی 
چون درس پژوهــی، در اجرای باكیفیت 
برنامه هــای درســی مشــاركت دارند و 
تالش های آنان بسیار مهم و اساسی است.

10. مشاركت معلمان در فرایند 
پژوهش های كیفی مدرسه محور: 

در  فعــال  مشــاركت  بــا  معلمــان 
پژوهش های كیفی از جمله اقدام پژوهی، 
تالش می كننــد زمینة اجرای با كیفیت 
برنامه هــای درســی را فراهــم آورند و 
بــا ارائة یافته هــای پژوهشــی خود در 
شوراهای معلمان، هم اندیشی برای تربیت 
همه جانبة دانش آموزان را فراهم می آورند.

نتیجه گیری
براســاس این نكات بایــد اذعان كرد، 
برنامة درسی در ســطوح گوناگون با نام 
بلند معلم گره خورده اســت. اما در كنار 
رهیافت های گفته شده، قرار است بخشی 
از فرایند طراحی و تولید برنامة درسی هم 
به آن ها واگذار شود تا نقش آن ها در نظام 
برنامة درسی كامل تر شود. در شماره های 
بعدی، نقش معلمان در این زمینه تشریح 

خواهد شد.



گرم کردن ذهن
روشیبرایشروعخالقانۀکالسدرس

  امیر ذوقی، معلم و معاون آموزشی، تهران

تجربه

 معلم الزم اســت برای همراه شدن دانش آموز و آزاد شدن ذهن او از بیرون کالس، شروع خوبی داشته باشد. همان طورکه 
دقیقه های آغازین یک فیلم کمک می کند مخاطب جذب شود و با اشتیاق به ادامة آن توجه کند، شروع خوب کالس هم دانش آموز 
را از فضای خارج کالس فارغ و ذهنش را آمادة کالس و دریافت مطالب جدید می کند. اما معلم چطور باید شروعی خوب انتخاب 
کند؟ معلم با توجه به سن، جنس دانش آموز، درس مورد بحث و ویژگی های شخصیتی خودش، و با برنامه ریزی متناسب، می تواند 

شروع خوبی را رقم بزند.

در کالس هــای زبــان انگلیســی، به 
بخــش آغازیــن کالس که قرار اســت 
ذهن دانش آموز را برای دریافت مطلب 
جدید آماده کند، دست گرمی )وارم آپ( 
می گویند؛ دقیقًا مشابه مسابقات ورزشی 
که بازیکنان قبل از شروع مسابقة اصلی، 
چنددقیقه ای مشغول گرم کردن بدن و 
بازی دســت گرمی می شوند تا بدن فرد 
آمادة مسابقه شود. در کالس های درس 
هم باید این دســت گرمی یا گرم کردن 
برای ذهــن دانش آموز اتفاق بیفتد تا او 

آمادة دریافت مطلب جدید شود.
ذهــن  کــردن  گــرم  به طورکلــی، 
دانش آموزان دو حالت کلی دارد: »گرم 
کردن ذهن برای دریافت مطلب جدید؛ 
گرم کردن ذهن بــرای تمرین مطالب 

قبلی«.

گرم کردن ذهن 
برای دریافت مطلب جدید

گرم کردن ذهن برای دریافت مطلب 

جدید، ذهن دانش آموز را برای یادگیری 
مبحثــی از درس آماده می کند که قباًل 
با آن آشنا نبوده است. برای این منظور، 
بــدون کوچک ترین اشــاره به موضوع 
درس، یــک فعالیت )ترجیحــًا عملی( 
تعریف می کنیــم، به صورتی که کاربرد 
واقعی آن موضوع علمی در زندگی باشد.
بــرای مثال، در یــک کالس قرار بود 
مبحــث حجم و مســاحت های جانبی 
بــرای اولین بار بــه دانش آموز آموخته 
شــود. معلم برای آماده کــردن ذهن 
دانش آمــوز در بحث آمــوزش حجم و 
مســاحت های جانبی درس ریاضی پایة 
هفتم، از روش کاربرد مفهوم اســتفاده 
کرد. به دانش آموزان گفت برای خودتان 

یک میز تحریر بسازید.
به این منظــور، بچه ها بایــد ابعاد و 
حجم کالس و همچنین ابعاد و حجمی 
را کــه میزهایشــان با توجــه به تعداد 
دانش آمــوزان کالس اشــغال می کرد، 
به  نوبت  محاســبه می کردند. ســپس 

احتساب مساحت های  و  نقشه  کشیدن 
جانبی میزهایشان می رسید.

بچه ها محاسبات خود را روی چوب ها 
پیاده کردند و مشــغول بــرش و اتصال 
آن هــا بــه  هم شــدند. در خــالل این 
محاسبات و برش هایی که بعضی اوقات 
اشتباهند، به صورت طبیعی مفهوم حجم 
و مساحت های جانبی را در کنار مهارت 

نجاری و فن نقشه کشی آموختند.
 بعــد از این مرحله، بــدون اینکه به 
آموزش سنتی از طریق جزوه گفتن نیاز 
باشــد، به سرعت سراغ حل تمرین های 

کتاب رفتند.

گرم کردن ذهن 
برای آموزش درس علوم

برای درس علــوم معمواًل این مراحل 
طی می شــود تا دســت گرمی متناسب 

مبحث جدید علوم تولید شود:
1. مشــخص کردن اصــل مطلبی که 
کتاب قرار اســت در این صفحة خاص 
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آموزش دهد؛
۲. پیــدا کــردن آزمایشــی جذاب، 

هیجان انگیز و مرتبط با موضوع؛
۳. پرسش و پاسخ و ایده پردازی دربارة 

چرایی آزمایش؛
۴. کشــف علت آزمایش که می شود 

همان مبحث مورد آموزش؛
۵. ارجاع به کتاب و دیدن کشــفیات 
دانش آمــوزان کــه از قبــل در کتاب 

آمده اند.
در این مثال قرار اســت دانش آموزان 
با مبحث جدید خواص مواد آشنا شوند 
و کشــف کنند هر ماده می تواند خواص 

متعددی داشته باشد.
 برای گرم کردن ذهــن دانش آموز در
این باره، از روش استخراج یک آزمایش 
جذاب و مرتبط استفاده شد. با مادة کلر 
آب را صاف و زالل کردیم. طی پرسش 
و پاســخ، دانش آموزان کشــف کردند 
که خاصیت کلر گندزدایی اســت. بعد، 
بــا آزمایش های متعدد بــه این نتیجه 
رســیدند که کلر با هــر چیزی واکنش 
می دهد و حرارت زیادی تولید می کند.

آن ها کشف کردند که کلر سه خاصیت 
اصلــی دارد. پس هر ماده ای خودش به 
تنهایی خواصی دارد و با ترکیب شدن با 
برخی مواد، خواص دیگری هم می تواند 
پیــدا کند. پــس از آن، وقتی به کتاب 
رجوع کردیم، همــان نکاتی را که خود 
بچه ها کشــف کرده بودنــد، در کتاب 

مطالعه کردیم.
برای گرم کــردن ذهن در درس زبان، 
با اســتفاده از کارهای عملی رایانه ای، 
زبان را کاربردی کردیم. بچه ها با دیدن 
هشدارها و پیام ها یا آموزش بخش های 
گوناگون نرم افزارهای پرکاربرد به صورت 
کاربــردی و تلفیقــی، آمــادة دریافت 
مطالب جدید و مرتبط با یکی از مباحث 

زبان شدند.
از گرم کــردن ذهن  روش دیگــری 
که در درس هــای قرآن، عربی، دینی، 
فارســی و اجتماعی پرکاربرد اســت، 
تلفیق آن ها با هم است. به این صورت 
که پیوندهایی را کــه از قبل بین این 
کتاب ها نهفته است کشف و بر اساس 

واحدی  دســت گرمی  یــا  آن، کالس 
کنیم. ایجاد 

 
گرم کردن ذهن دانش آموز 

برای تمرین مطالب قبلی
ایــن حالت ذهن دانش آمــوز را برای 
همکاری بهتر و در واقع یادآوری و مرور 
درس ها در حل تمریــن آماده می کند. 
برای مثــال، در حل تمرین های معادله 
از یک کلیپ اســتفاده شــد که در آن 
حــل معادله را به مســابقة فوتبال بین 
ایکس دارها و ایکس ندارها تشبیه کرده 
بود و با پویانمایــی و حرکات کارتونی 
روش حــل معادله را به بچه ها یادآوری 
می کــرد. در درس زبــان، بــرای حل 
تمرین های شغل ها و یادآوری درس، از 
کلیپ جذابی اســتفاده شد که در آن، 

در خالل مکالمه ها، به شــغل ها اشــاره 
می شد.

به طور کلی، دســت گرمی ها یادآورندة 
مفاهیم کوتاه تر و اشــاره ای تر هستند، 
ولی دســت گرمی هایی که قرار اســت 
طــی آن دانش آموز مطلب جدیدی یاد 
بگیرد، بســیار مفصل تر و دقیق ترند و با 
یادگیری  مراحــل عمق  نظرگرفتن  در 

طراحی می شوند.
فرایند گرم کــردن ذهن دانش آموزان 
فقط به فضای کالس محدود نیســت، 
بلکه می توان آن را در زنگ تفریح قبل، 
شب قبل یا حتی جلســات قبل انجام 
داد. هر جــا و هر زمانی کــه می تواند 
بــه معطوف شــدن ذهــن دانش آموز 
بــه موضــوع بینجامد، می تــوان ذهن 

دانش آموزان را گرم کرد.

۱۱
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این چتر ماست
آشناییبافطرتگراییتوحیدیدرفرایندتدریس

  روح اله رضاعلی

 اوایل دهــة 90، هم زمان با تغییر 
در نظــام آموزشــی، واژه ای وارد ادبیات 
برنامه های  اساســًا  و  آموزش وپــرورش 
درســی شــد که تا آن موقــع خیلی به 
آن پرداخته نمی شــد. یادم هســت، در 
دوره های آموزش ضمن خدمت مدرسان 
استانی، شش ساعت »برنامة درسی ملی« 
برای همة گروه های درسی تعریف شده 
بودکه به اتفاق تعدادی از همکاران توفیق 
تدریس آن ها را داشتم. در اولین کالس 
آموزشــی که مدرسان اســتانی در آن 
حضور داشتند، برای شروع بحث سؤاالتی 

را مطرح کردم. بحث و گفت وگوی داغی 
شکل گرفت! انگار زمان ایستاده بود تا ما 

به نتیجه برسیم.
 یکی از معلمان حاضر در کالس پرسید: 
چرا مباحثی فلســفی را مطرح می کنید 
که با درس دادن ارتباطی ندارند؟ ما چرا 
باید به مســائل پیچیدة فلسفی بپردازیم 
و بدانیم مثــاًل »فطرت گرایی توحیدی« 
چیست؟ من به همکاران یاد می دهم که 
کتاب های درسی تغییر کرده اند. آموزش ها 
و روش های ارزشــیابی هم دســتخوش 
تغییر شده اند؟ به نظرم این گونه مطالب 

معلمان را سردرگم می کنند؟
در کالس همهمه ای شکل گرفت. غالبًا 
تأیید می کردند و یکــی و دو نفر هم در 
دفاع، همان حرف های ابتدایی جلسه را 
مطرح می کردند. یادم هست موضوع را در 
زنگ استراحت با یکی از استادان مطرح 
کردم. ایشــان هم بر این موضوع اذعان 
داشــت که در کالس او هم این مسئله 

مطرح شده   است.
 در افکار خود غرق شــدم. ســؤاالت و 
بحث های معلمان از ذهنم عبور می کرد. 
چرا معلمــان باید بداننــد فطرت گرایی 
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توحیدی چیست؟ الگوی هدف گذاری در 
برنامة درسی ملی چیست؟ اصاًل چرا باید 
برنامة درســی ملی را بشناسند؟ تدریس 
به فلســفه، آن هم فلسفة تعلیم وتربیت 

اسالمی، چه ربطی دارد؟ و ...
وقتی وارد کالس شــدم، پرسیدم: چه 

تعریف یا کارکردی از تدریس دارید؟
هر کــدام از معلمــان تعریفــی ارائه 
می کردنــد. یکی گفــت: تدریس یعنی 
درس  دادن. دیگری گفت: مجموعه ای از 
فعالیت های معلم برای ایجاد یادگیری و...
اگر تدریس را به معنای درس دادن در 
نظر بگیریم، یعنی می خواهیم مجموعه ای 
از مطالب و مفاهیم را بــه دانش آموزان 
بگوییم تا آن ها هم »یاد بگیرند« آن ها را 
تکرار کنند یا انجام دهند. در این حالت، 
دانش آموز شــما مانند یک مسئول انبار 
اســت كه کاال یا همان مطالب و مفاهیم 
را تحویــل می گیــرد و هر زمان شــما 
خواستید، به شما تحویل می دهد؛ بدون 
هیچ کم و کاســت. وقتی شما تدریس را 
به معنای ارائة مطلب یا همان تحویل کاال 
می دانیــد، دانش آموز را مانند انبار خالی 
فرض کرده اید که می توانید کاالها را در 

آن قرار بدهید.
خــب همة ایــن نگرش هــا و رفتارها 
از پیش فرض هایــی آمده انــد که معلم 
آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرده است. او 
دانش آموز را موجود زنده ای فرض کرده 
که اختیاری از خــود ندارد و به تعقل یا 
تغییــر در کاالها نیازی نمی بیند و حتی 
بهترین دانش آموز کسی است که کاالها 
را به بهترین شــکل ممکــن دریافت و 
همان گونه ارائه دهد. یادگیری نیز در این 
برداشــت یعنی تحویل به موقع و بدون 
کم و کاســت مفاهیمی که ارائه شــده 
است. وقتی کاال را تحویل داد، انبار خالی 
می شود و منتظر کاالهای بعدی  است و 

اثری از مفاهیم گذشته باقی نمی ماند.
ایــن پیش فرض ها در مــورد تدریس، 
فلســفی  نگرش  یادگیری،  و  دانش آموز 
را شــكل می دهند. حال سؤال دیگر. این 
پیش فرض هــا از کجا می آینــد؟ آیا این 
براساس خرد جمعی،  باید  پیش فرض ها 

تجربه هــای علمی و عملی گذشــتگان 
و معاصــران ســرزمینی با این وســعت 
فرهنگی و اجتماعی باشد یا براساس سایر 
نظام های آموزشی که در بستر فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت از 

سرزمینمان شکل گرفته اند؟
فلســفه ای کــه ماهیت اصلی انســان 
)دانش آمــوز( را معنوی می داند و قدرت 
عقل و ارادة انســان را متمایزکنندة او از 
ایده الیسم( و  سایر موجودات، )فلســفة 
اعتقاد دارد دنیای خارج از ذهن انســان 
وجود ندارد و اساســًا واقعیت این جهان 
همــان چیزی اســت که انســان درک 
می کند )فلســفة ایده الیســم(، قطعًا با 
فلســفه ای که این دیدگاه را قبول ندارد 
متفاوت اســت؛ فلســفه ای که می گوید 
جهان مادی خارج از ذهن انســان وجود 
دارد و آن را واقعــی می دانــد و اعتقــاد 
دارد که شناخت پدیده ها فقط از طریق 
حواس ممکن است، برداشتی متفاوت از 

دانش آموز ایجاد می کند.
کالس ســاکت بود که ایــن مطالب را 
می گفتم. یکــی از معلمان دســتش را 
بلند كرد و پرســید: این دانســتن ها چه 
دردی را از معلمــان حــل می کند؟ چه 
مهارت ها و روش هایی برای تدریس بهتر 
ارائه می دهــد؟ این جور بحث ها معلمان 
را ســردرگم می کنند. به نظرم جای این 

بحث ها در دانشگاه است.
یكی از خانم هــای کالس گفت: اجازه 
بدهید استاد مطالبش را بگوید و بعد اگر 

سؤالی بود مطرح شود.
از ایــن حمایت همــكار خیلی راضی 
نبودم، چــون اگر ابهام و ســؤالی كه او 
مطرح كرد رفع نشود و این گونه سؤاالت 
در ذهن مدرسان اســتانی باقی بمانند، 
آن ها نمی توانند به درستی چرایی تحول 
و تغییر نظام آموزشــی را برای معلمان 

تبیین كنند.
گفتم: آیا در صحنة نبرد، نیروهایی 
که با دشمن می جنگند، اگر بدانند 
از  اصلی  برای چه می جنگد، هدف 
این پیکار چیست، چگونه و از چه 
راه هایی باید به این مبارزه پرداخت،  

با کسی که فقط به سمت جلو شلیک 
می کند، تفاوتی دارند یا خیر؟

وقتی شــما این پیش فــرض را قبول 
می کنی که خداوند متعال در سرشــت 
همة انســان ها و دانش آموزان سرمایه ای 
بــه نام فطرت قــرار داده تا با بهره گیری 
از ایــن توانایی ها به زندگــی مطلوب و 
انسانی برســد، آیا در نگرش شما نسبت 
به دانش آموزی که در یادگیری مبحثی 
مشکلی دارد، تغییری ایجاد نمی شود؟ آیا 
در نگاه شما به این موضوع كه چه چیزی 
نیاز دانش آموز اســت و چگونه باید آن را 

رفع كرد، تغییری ایجاد نمی شود؟
اگر معلمی بپذیرد دانش آموزی که در 
کالس درس حضــور دارد، مجموعه ای 
از شــناخت ها، مهارت ها و گرایش هایی 
 ا ست که در نهاد انســانی او نهفته است 
که به وسیلة آموزش و تربیت به قطعیت 
می رســند، چگونه تدریس خواهد کرد؟ 
فرایند یاددهی یادگیری چگونه شــکل 
خواهند  چگونه  ارزشــیابی ها  می گیرد؟ 

بود؟
در شماره های آتی این سؤاالت را بیشتر 
بررسی می کنیم تا پاسخ هایی برای آن ها 

ارائه شود.
فطرت یعنی چه؟ چرا در برنامة درسی 
ملی به عنوان یک رویکرد انتخاب شده 
اســت؟ الگــوی هدف گــذاری در این 
رویکــرد چگونــه خواهد بــود؟ اصول 
تدریس و ارزشــیابی در ایــن رویکرد 
چگونه خواهد بــود؟ مگر فطرت گرایی 
غیرتوحیدی وجــود دارد که در برنامة 
توحیدی  فطرت گرایــی  ملی  درســی 

مطرح می شود؟
از معلمان و مدیران و همكارانی كه این 
متن را مطالعه كرده اند نیز درخواســت 
می شــود سؤاالت و نكات خود را برای ما 

بفرستند.
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مگر خواب بودی؟

خاطره

 ســایه های درختــان دور تا دور 
مدرســه آب می رفتنــد. آفتــاب روی 
پنجره های بزرگ دفتر، دکل بســکتبال 
گوشــة حیــاط، و زمیــن والیبال پهن 
شــده بود. داغی هوا و نرمش و آموزش 
تکنیــک و تمرین، مچالــه ام کرده بود. 
بیشــتر دانش آموزان پشت تور والیبال 
جمع شده بودند، پنجه و ساعد می زدند 
و آن هایــی که کمــی واردتــر بودند، 
ســرویس. زمین والیبــال کوچک تر از 
اندازة  استاندارد بود و از چهار طرف قاب 

گرفته شــده بود؛ با دیوارها، دِر مدرسه، 
سکوی صبحگاهی، ورودی سالن، بوفه، 
آبخوری و سرویس بهداشتی. دور تا دور 
زمین والیبال، بقیة بچه ها در رشته های 

متفاوت بازی می کردند. 
- نماینــده! صادقی رو تــوی حیاط 

نمی بینم، ببین کجاست؟
- چشم خانم!

نماینده به طرف ســالن دوید و با مرد 
سیاه سوخته ای روبرو شد که لباس کار 

روغنی پوشیده بود.

- چته! سر می بری؟
نماینده راهش را کج کرد و مرد جلوتر 

آمد.
- این مسخره بازی برگة سالمت چیه؟ 

فکر کردی هستة اتم می شکافی؟ 
- بایــد دخترتونو ببرین دکتر، معاینه 
بشــه، بتونه ورزش کنه. اگرم مطمئنید 
سالمه، بفرمایید دفتر، پیش خانم مدیر، 

برگة  سالمت رو انگشت بزنید.
- خراب بشــه این بی صاحاب شده که 

مردمو از کار ...

 الهه فرخی فرخانی، دبیر متوسطه دورة اول، مشهد، رتبة اول،  چهارمین فراخوان خاطره هاي معلمي /  تصویرساز: سید میثم موسوی
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- خانم خانم! توپ والیبال افتاد بیرون.
- بدویین. آخرین توپمونه. جنازه نشه!
والیبالی هــا تا در مدرســه همراهی ام 
کردند. بوی دود ماشــین ها، چهارراه را 
خفه کرده بود. توی شلوغی خیابان های 
اطراف مدرســه، دنبال توپ می گشتم. 
نبود. دوال شــدم، زیر ماشــین ها را هم 
نگاه کــردم. نبود. دســتم را به کمرم 
زدم. کمی گرفته بود. صاف شدم. بادی 
نمی وزید. صاف و ســفت ایستاده بودند 
درخت ها. توپ وســط برگ های سبز و 
نارنجی نشســته بود. درخت را تکاندم. 
لرزیدند. برگ ها  شــاخه های کوچک تر 
باریدند. تــوپ تکان نخورد. برگشــتم 

مدرسه. والیبالی ها پیشوازم آمدند.
- توپ رو دزدیدن؟

- نه.
- با ماشینا تصادف کرده؟

- رو شاخه گیر کرده.
- خانم ما بریم بیاریمش؟

- خطرناکــه! یه عالمــت منفی تپل 
می خوای؟

- نه! توپ سوراخ نشده؟
 - فکر نکنم.

چشم گرداندم. نه نماینده را دیدم نه 
صادقی را.

-کی توپ رو انداخت؟
-یوسفی.

یوسفی سرخ شد.
- از این به بعد بــا دقت ضربه بزنید. 
خانم مدیر گفتن امســال پــول نداریم 
جلوی نرده ها فنس بلند بذاریم. دوباره 
هم توپ نمی خرند. توپــی رو که اداره 
فرســتاد،  آبکش کردیــد. هرکی توپ 

سوراخ کنه، باید یکی بخره.
نوک تیز نرده ها بیشتر از گیر انداختن 
دزدهــا، توپ های بچه هــا را نفله کرده 
بود. هــر زنگ تربیت بدنی، ســی چهل 
دانش آموز با چند توپ و طناب و راکت 
تــوی حیــاط یک وجبــی می لولیدند. 

می خندیدند و جیغ می زدند. ولوله بود. 
سوت زدم.

- کسی صادقی رو ندیده؟
- شاید رفته مشاوره.
- خانم تو کالس بود.

کاله لبه دارم را باال بــردم. قطره های 
عرق پیشــانیم را با پشــت دست پاک 

کردم.
- یوسفی برو مشــاوره، بعد از پنجرة  
کالس به من بگو صادقی هســت یا نه. 
نماینــده رو دنبال صادقی فرســتادم، 

نیومده. باز یکی رو دنبال تو نفرستم!
- باشه.

همهمه شد. تپ تپ توپی که به زمین 
می خورد و جیغ وســایل نقلیه و پچ پچ 
بچه ها، البه الی هــم کمرنگ و پررنگ 

می شدند. 
- صادقی گمشده؟

- گوشی آورده بود. گفت دستت باشه، 
قبول نکردم.

- شاید دزدیدنش.
دست هایم را به هم زدم.

- داســتان درســت نکنید. برید سر 
رشته هاتون. 

به رشته های ورزشی متفاوت سر زده 
بودم. اصالح تکنیک بچه های بسکتبال 

مانده بود.
-کریمی با توپ راه نرو ...

توپ بسکتبال و ِتی کنار دست شویی 
را برداشتم. از مدرسه بیرون آمدم. روی 
پنجة پا پریدم. اما تی به توپ نمی رسید. 
توپ  بسکتبال را ســمت توپ والیبال 
پرت کردم. پریدن ها، آخ زانوی پیرم را 

درآورد. توپ والیبال تکان نخورد.
- خانم! لیال خون دماغ شده!

- مگــه نگفتم از در مدرســه بیرون 
نیایند. برو از دفتر پالستیک و یک تیکه 

یخ و پنبه بیار.
مادران دسته دســته برای جلسه وارد 
مدرسه می شدند. کنار دیوار، معلم علوم 

و بچه های هشت 2 جمع شده بودند.
- ببخشید تو آفتاب، یه آزمایش انجام 

بدیم، زود از حیاط می ریم.
ناظم شــلوار چسب کریمی را بررسی 
می کرد. داد می زد و انگشت اشاره اش را 

باال و پایین می برد.
صدا و بعد تصویر یوســفی، از پنجرة 

طبقة سوم، سرم را باال برد.
- خانم ما نمازخونه و کتابخونه رو هم 

گشتیم، صادقی نبود.
- ببین کیفشم نیس؟
- کیفشو نمی شناسم. 
- نماینده رو ندیدی؟

- داشــت قرصای آهن رو توی کالسا 
پخش می کرد. 

- برو آزمایشگاه رو هم بگرد.
- خانم ما دیدیمــش. کنار در حیاط 

بود.
خدا را شکر، باالخره یک نفر او را دیده 

بود.
- کریمی ِکی دیدیش؟

- اممم، قبل از اینکــه خانم ناظم به 
شلوارمون  ببینید!  بدند.  گیر  شلوارمون 

کشیه.
- کیف دستش بود؟

- خانم نمی دونم، یه چیز سیاهی زیر 
بغلش بود.

چند نفری را بســیج کردم مدرسه را 
زیر و رو کنند. سرویس های بهداشتی و 

سالن های باال و پایین را بگردند.
والیبالی ها دوره ام کردند.

- چی شد خانم؟
- سرایدار رو صدا بزنید، نردبون بیاره. 

لیال کو؟ دیدمش.
صورت لیال زیر شــیر آب بود و خون 

فین می کرد. 
- خانم چیزجان، معلم ریاضی گفتن 
لطفًا یه کم آروم تر، دارن درس می دن. 
دفتردار با تعدادی برگه به طرفم آمد.

- بفرمایید، بخشنامه دارید. 



 برگه ها را از دفتردار گرفتم و به طرف 
لیال دویدم.

پنبه آوردنــد، به دماغش چســباند. 
پالســتیِک یــخ را روی پیشــانی اش 

گذاشتم.
- برو تو ســایه. چی شــد خون دماغ 

شدی؟
- توپ خورد.

- کی زد؟
- ندیدم.

- درد داری؟
-یه کم. 

-می تونی راحت نفس بکشی؟
-آره.

- اگه بند نیومد، باید بری دفتر، زنگ 
بزنند ولیت بیاد.

لیال پنبه را برداشــت و نگاهش کرد. 
قرمز کمرنگ شده بود.

- خوبم.
باالخره سر و کلة نماینده پیدا شد.

- خانم قرصا رو بدیم به بچه ها؟
- معلوم هس کجایی؟

- به خدا خانم ناظم گفتن قرصا رو ...
- صادقی رو ندیدی؟

- نه.
بچه های دیگر هم صادقــی را ندیده 
بودنــد. هیچ جــا نبود. دلم مثل ســیر 
داشت  ســرم  می جوشــید.  ســرکه  و 
می ترکیــد. باید به ناظــم می گفتم. به 
دفتــر رفتم و همان طور که از پنجره ها، 
چشــمم به حیاط و بازی کردن بچه ها 
بود، همه چیــز را تعریف کردم. مدیر و 
معاون پرورشی، فیلم دوربین ها را چک 
کردند. صادقی تا نزدیک در حیاط آمده 
بود. بعد البــه الی دانش آموزان کالس 
علــوم و ورود و خــروج مادرهــا، غیب 
شــده بود. ناظم دانش آمــوزان را ابتدا 
توی حیاط و بعد توی دفتر، ســین جیم 

کرد و اطالعات بیشتری به دست نیامد. 
بچه ها را دنبال سرایدار فرستاد. پیرمرد 

با ابروهای گره خورده وارد دفتر شد.
- از صبــح چند بار پشــت بوم رفتم، 
دنبال توپ. جون ندارم. نردبون باشــه 

برای فردا.
صورت مدیر گر گرفته بود.

دانش آموز  توپ چیه؟  -نردبون چیه؟ 
گمشده!

 معاون پرورشی آخرین تصویر صادقی 
را به پیرمرد نشان داد. پیرمرد از مدرسه 
بیرون رفــت تا خیابان هــای اطراف را 
دنبال دختری الغر، قد بلند، چشــم و 
ابرو مشــکی با لباس فــرم کرم رنگ و 

احتمااًل چادری، بچرخد و بگردد.
ناظم دفتر تلفن ها را گشــت و شمارة  
مادر صادقی را چند بار گرفت. کســی 
جواب نداد. مدیر نفسش را بیرون داد و 

به ناظم خیره شد.
- به پدرش زنــگ نزنی! می یاد اینجا 

خاکمونو توبره می کنه.
ناظم گوشــی را گذاشت و رو کرد به 

من. چشمانش خیس بود.
- خانوِم چیــز، به مادرش چی بگیم؟ 
بگیم دخترت زنگ ورزش،  تو مدرســه 

گمشده؟
ببخشــید!  داد: »خیلی  ادامــه  مدیر 
بعد نمی گن معلم خــواب بوده؟ بوده؟ 

نبوده؟«
از دفتر بیــرون رفتم. معلــم علوم و 
بچه هایش نبودند. خون دماغ لیال کاماًل 
بنــد آمده بود. والیبالی ها چســبیده به 
سایة ســرویس های بهداشتی، ولو شده 
بودند و آواز می خواندند. چند نفر با توپ 
زوار دررفته ای وســطی بازی می کردند. 
دو نفر نوبتی به دیوار شــوت می زدند. 
خانمی با کالسکة نوزاد وارد شد. سوت 

زدم.

-بسه بچه ها! با تو ام. نشوت! وسیله ها 
تو سبد. جمع شید. 

- خانم! صادقی پیدا نشد؟
- خانم تا فردا توپ والیبال رو ندزدن!

- نماینده! وسیله ها رو تو کمد بذار.
بچه ها با فاصلة یک دست دایره شدند. 
تمرینات کششِی سر، دست، کمر و در 
آخــر پا را انجام دادیم. هر کششــی ده 
شــماره. هر شماره، هر لحظه، یک  سال 
بود؛ پتک بود. داشتم از درون متالشی 

می شدم. 
دستی به پشتم خورد. برگشتم. معلم 
ادبیات بود. به طرف سرویس بهداشتی 

می رفت. 
- مخ ما رو که می خورند، ولی شــما 
خوب حال می کنیــد. کاری نمی کنید. 

سالمتید. خوش به حالتون.
حالــت تهوع داشــتم. وقــت زنگ 
تفریح بود. بچه ها دســت و رویشان را 
می شســتند و  گرد و خاک لباسشان 
را می تکاندنــد. بعضی ها اجازه گرفتند 
و رفتند تا شلوار ورزشی شان را عوض 
کنند. ســه نفر جلوی بوفــه به صف 
شدند. از مدرسه بیرون زدم. ماشین ها 
عجله داشــتند. پیــاده رو خلوت بود. 
سبزی فروش  با  ســر صحبت  سرایدار 
آن طــرف چهــارراه را باز کــرده بود. 
درخت های ســپیدار و چنار، دست در 
دست هم، ســاکت ایستاده بودند. زیر 
چنار او را دیدم که رو گرفت. خودش 

بود.
- ُکشتی منو! کجا بودی؟

- خانم اول قول بدید، به خانم مدیر و 
خانم ناظم هیچی نگین؛ تو رو خدا! 

- خب؟!
- حواســمون نبــود، گوشــی آورده 
بودیم. رفتیم خونه بذاریمش، خانم ناظم 

دعوامون نکنند. 
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مدرسۀ واقعی در دنیای مجازی
  ام لیال صمدی / عکاس: آتوسا مالعلی

گفت وگو

 در یکی از روزهای آبان ماه 1399 مهمان مدرسة متوسطة اول پسرانة حافظ در ناحیه سه کرج بودیم. به دنبال این بودیم 
باخبر شویم این مدرسه با نیروی انسانی باتجربه و 27 سال سابقة آموزشی موفق، در شرایط ویژة کرونایی چگونه برنامه ریزی و عمل 
می کند. در این نشست صمیمی، با محمدعلی منوری، مدیر مدرسه، روح اهلل شاه بالغی، معاون آموزشی و دبیر مطالعات اجتماعی، 
محسن غفاری، معاون پرورشی و دبیر دینی و عربی، کاظم شهیدی، مشاور مدرسه و دبیر مطالعات اجتماعی، غالمرضا احمدی، 

معاون انضباطی و حمیدرضا طالبی، مسئول پایه و دبیر کار و فناوری، گفت وگو کردیم.
 منوری، مدیر مدرسه، عاشق تدریس است و از زحمات همکارانش قدردانی می کند. همکاران نیز از او تقدیر می کنند و او را مدیر 
موفقی می خوانند که از پیشنهاد های همکارانش استقبال می کند و تصمیمات فردی اتخاذ نمی کند. آنچه در ادامه می آید، گزارش 

مختصری از این نشست است.

 در مواجهه با بحران کرونا چه 
تصمیم هایی برای مدرســه اتخاذ 

کرده اید؟
ابتدای  از همان  محمدعلی منوری: 
راهکاری  دنبال  اســفندماه ســال 98 
بودیم کــه آموزش قطع نشــود. اولین 
فیلم های  فرستادن  برای  بسترهایی که 
آموزشــی به سراغ آن ها رفتیم، واتساپ 
و تلگرام بودند. اما به دنبال محیط بهتر 
بودیم. بعد از بررسی بسترهای آموزشی 
مناســب، در نهایت در بستر اسکای روم 
کار آمــوزش را دنبال کردیــم. با اینکه 
تجربة تازه ای بــود، اما آموزش ما مورد 
رضایت خانواده ها بود. ســخت بود که 
بچه ها به این روش جدید عادت کنند. 
برای من هم بسیار ناراحت کننده بود که 

حضور بچه ها را در مدرســه نمی دیدیم 
و مدرسه شــور و حال سابق را نداشت. 
اما همکاران شبانه روزی تالش کردند و 
توانســتیم سال خوبی داشته باشیم. در 
برنامة ســاالنة مدرســه در سال جدید 
)1399(، برای سه وضعیت سفید، زرد 

و قرمز برنامه ریزی انجام داده ایم.
اکنــون در شــرایط قرمــز کرونایــی، 
آموزش هایمان را به صورت آنالین در فضای 
ادوب کانکــت  ادامه می دهیم. کالس های 
آفالین را در برنامة واتساپ برگزار می کنیم. 
این فضا ممکن اســت برای بچه هایی که 
ظرفیتش را ندارند، مشــکل آفرین باشد. 
چرا که در خانواده ها، برای استفادة مناسب 
بچه ها از گوشی و فضای اینترنت، به خوبی 

فرهنگ سازی نشده است.

هنگام  اولیا  دغدغة  مهم ترین   
ثبت نــام فرزندشــان در ســال 

تحصیلی جدید چه بود؟
اولیــا در مورد دســتگاه های آموزش 
آنالین نگران بودند. ما در سال گذشته 
کمی ضعف داشــتیم، اما امســال این 
نگرانی کمتر شد. بسترهای آموزشی ما 
هم برای ارتبــاط در فضای آنالین بهتر 
شدند. اکنون خانواده ها به ارزش مدرسه 
پی برده اند. بچه ها در مدرسه، عالوه بر 
آمــوزش محتوای درســی، مهارت های 
زندگی را نیز یاد می گرفتند. نگرانیم که 
این رشد غیرطبیعی بچه ها در چند سال 
آینده چه می خواهد بر سر آن ها بیاورد. 
اولیا نگران اند که بچه ها در این شرایط 
چطور می توانند دوســت پیــدا کنند. 
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بعضــی از آن ها با ما تماس می گیرند تا 
بچه هایی را به آن هــا معرفی کنیم که 
فرزندشــان بتواند ارتبــاط صمیمی با 
آن ها داشته باشد. به دنبال این هستیم 
که فضایی فراهم کنیم تا بچه ها در آن 
فضا درس را کنار بگذارند و برنامه هایی 
چون مسابقه، شعرخوانی و دیدن فیلم 

را در کنار یکدیگر داشته باشند.

 چگونــه معلمــان را بــرای 
آموزش هــای آنالین آماده کردید؟ 
چه  خدمت  ضمــن  در  معلمــان 

دوره هایی را گذراندند؟
بــرای بعضی همکاران  تغییر روش ها 
واقعًا ســخت بود. اما مــن از همکارانم 

تشــکر می کنم که با همة سختی ها، از 
آنجا که نگران یادگیــری دانش آموزان 
بودند، خودشــان را به سرعت هماهنگ 
کردنــد و تطبیق دادنــد. تولید محتوا 
برای همکاران ســخت بود. در تابستان، 
کالس آمــوزش ادوب کانکت و آموزش 
نرم افزارهــای تولید محتوای آموزشــی 
چون نرم افزار »کمتازیا« را در مدرســه 
برگــزار کردیم. این جلســة آموزشــی 
ضبط هم شــد و فیلم های آن در اختیار 
همکاران قرار گرفت. همکاران به سرعت 
خود را به روز کردند. تعدادی از همکاران 
برای ضبط فیلم در فضای کوچک منزل 
مشــکل داشــتند. ما در مدرسه فضایی 
برای ضبط فیلم مهیا کردیم تا همکاران 

از آن استفاده کنند.

  بــرای کیفیت بخشــی بــه 
آموزش هــا در شــرایط فعلی چه 

پیشنهادی دارید؟
با توجه به شرایط، نمی دانم شدنی باشد 
یا نه، اما ما بستری مناسب برای آموزش 
می خواهیــم. باید تدابیــر خاصی اتخاذ 
شــود تا حداقل برای مراکز آموزشی این 
امکان فراهم شود که از اینترنت پرسرعت 
استفاده کنند. ما قطعًا دلمان می خواهد 
بتوانیم در بستر و محیطی امن و 
کنترل شده، مانند برنامة شاد، 
باشیم.  داشته  را  آموزشمان 
ضعف های  منتظریــم  اما 
آن برطرف شود تا دست 
به  اولیا  باشــد.  بازتر  ما 
اســتفاده از برنامة شاد 
تمایل نداشــتند و با 

اصرار ما وارد این محیط شدند. خواستیم 
به صورت آزمایشی برای انتخابات انجمن 
اولیا و مربیان در فضای برنامة شاد پخش 
زنده داشــته باشــیم، اما صــدا و تصویر 
به صــورت دائم قطع می شــد. در نهایت 
جلســه را قطع کردیم و آن را در فضای 

ادوب ادامه دادیم.

  میــزان یادگیــری بچه ها در 
آموزش مجازی چگونه است؟

روح اهلل شاه بالغی: با اینکه مدرسة 
حافــظ تالش کرد شــرایط خوبی مهیا 
کند، اما واقعیت این است که حتی با کار 
شبانه روزی و در شــرایط خوب مجازی 
هم یادگیری دانش آموزان به اندازة کالس 
حضوری نیست. تالش کردیم در فضای 
ادوبی کانکت ارتباط دوسویه برقرار کنیم 

تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

 آیا آموزش تلویزیونی به شما و 
دانش آموزان کمک می کند؟

روح اهلل شاه بالغی: مطابق بازخوردهایی 
که از دانش آموزان دریافت کردیم، درصد 
پایینــی از آن ها آمــوزش تلویزیونی را 
می بینند، چرا که تدریس های تلویزیونی 
جذاب نیســت و تدریــس از روی متن 
کتاب ارائه می شــود. اینکــه معلم فقط 
انتقال دهندة متن کتاب باشد، کار مهمی 
انجام نداده اســت. معلــم باید بتواند در 
ذهن بچه ها ســؤال ایجاد کند. معلمان 
ما خودشــان محتوا تولید می کنند، چرا 
که تأثیرگذارتر است. کرونا الزام همگانی 
خوبی بــرای همکارانمان داشــت تا به 

سمت تولید محتوای الکترونیکی بروند.
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 برای مغفول نماندن آموزش های 
تربیتی و فعالیت های پرورشی در این 

شرایط چه تدبیری اندیشیده اید؟
فعالیت های  مــا  غفاری:  محســن 
را  اجرایی مدرســه  تقویــم  پرورشــی 
اجرا  مجازی  به صــورت  مرحله به مرحله 
می کنیم. کانالی تشــکیل داده ایم که در 
آن فضا بین ساعت هفت تا هشت شب، 
فرهنگی  مســابقات  چون  فعالیت هایی 
و هنــری، قرآن و عتــرت و همین طور 
مسابقات کتاب خوانی را برگزار می کنیم. 
همچنین، ســایر برنامه های مشــاوره و 
تربیتی را در این فضا ارائه می کنیم. اولیا 
نیز آزادانه سؤاالتشان را مطرح می کنند 
و مــا به آن ها پاســخ می دهیــم. همة 
کالس های مجازی ما با یک آیه از قرآن 

کریم آغاز می شوند.

 خدمات مشاوره ای را در شرایط 
دنبال  مجــازی چگونــه  آموزش 
دانش آموزان  روزها  این  می کنید؟ 
و اولیا بیشــتر در چه زمینه هایی 

درخواست خدمات مشاوره دارند؟
کاظم شــهیدی: در مدرسة حافظ، 
ارتباط خوبی بین مشاور با دانش آموزان 
و اولیــای آنــان وجــود دارد. چون اگر 
اولیــا نخواهند، مشــاور نمی تواند کاری 
انجام دهــد. بچه ها و همین طــور اولیا 
مسائلشــان را در صفحة شــخصی با ما 
مطرح می کنند. گروه مشاوره هم داریم 
کــه بچه هــا موضوعاتی را بــرای بحث 
پیشنهاد می دهند و آن را در گروه ادامه 
می دهیم. در کانال مشاوره و تربیتی نیز 
محتواهای آموزشی را در حوزة سالمت 
روان و تربیت فرزندان به دانش آموزان و 
اولیا ارائه می دهیم که با استقبال خوبی 
مواجه شــده ایم. در شــرایط اورژانسی 
نیز اولیا برای دریافت خدمات مشــاوره 
به صــورت حضوری به مدرســه مراجعه 

می کنند.
با طوالنی شــدن حضــور بچه ها در 
منزل و کالس های غیرحضوری، بچه ها 
در دوســتیابی و همین طور در ارتباط 
با اولیا در منـــزل دچار چالش شدند. 
همچنین، ســـاعت بازی هــای آنالین 
آن هــا بیشـــتر شــده و اولیــا از این 
بابت ابــراز نگرانی می کننــد. ما برای 

بچه ها جدول برنامه ریزی فرســـتادیم 
مطالعه،  ســاعت های  چون  مواردی  تا 
ورزش و بازی های آنالین را در آن وارد 
 کنند و برایمان بفرستند. بعد در مورد 
میزان ســاعت های هــر فعالیت با هم 

صحبت می کنیم.

 با غیرحضوری شدن آموزش ها، 
چگونــه به برنامه هــای انضباطی 

مدرسه رسیدگی می کنید؟
غالمرضا احمدی: در ابتدای ســال 
تحصیلی، قوانین انضباطی فضای مجازی 
مدرسه را به بچه ها اعالم کردیم؛ قوانینی 
از این دســت که باید عکس خود را در 
پروفایل قرار دهنــد، به موقع در کالس 
درس حاضر شــوند و اعــالم حاضری 
را  باشــند. گفت وگوهای بچه ها  داشته 
در گروه های کالســی کنترل می کنیم 
و پیگیر حضــور واقعی دانش آموزان در 
کالس هســتیم. اما ارتباطمان با بچه ها 
و تأثیرگذاری مــان بر آن هــا، به خوبِی 
دوران کالس های حضوری نیســت. من 
هر ساله در همان ابتدای سال تحصیلی 
خصوصیات و ویژگی هایی هر دانش آموز 
تا جایــی که موجب  را می شــناختم؛ 
تعجب والدین می شــد. اما اآلن شــاید 
دانش آموز را حتی در خیابان هم ببینم، 

نشناسم.

تکالیــف  بررســی  بــرای   
دانش آموزان و ارزشیابی روش های 

ابتکاری هم دارید؟
اول  هفتة  دو  در  طالبی:  حمیدرضا 
سال تحصیلی روی این وقت گذاشتیم 

که مشــخص کنیم هــر دانش آموز چه 
توانایی هایــی دارد؛ قباًل چــه کارهایی 
انجام داده است و حاال به چه چیزهایی 
عالقــه دارد. مثاًل آیــا دانش آموزی که 
شش ســال رباتیک کار کرده، می تواند 
به بقیه آموزش دهد؟ ارزشــیابی ما در 
درس کار و فنــاوری بر اســاس پروژه 
است. مثاًل در بخش کار با فلز الزم است 
دانش آموز ســوهان زنی و اره زنی را یاد 
دانش آموزان  به  نمی خواهیم  اما  بگیرد. 
تلقیــن کنیم کــه در این شــرایط از 
بنابراین به صورت  بیرون خرید کننــد. 
آنالین و آفالین با ارائة فیلم  آموزشــی، 
تدریــس  پــی دی اف  و  پاورپوینــت 
پروژه های  نیز  دانش آمــوزان  می کنیم. 
خــود را به صــورت تولید محتــوا ارائه 
می کننــد یعنی مراحل تولید را توضیح 
می دهند. ســه نفر از دانش آموزان پایة 
هفتم در حال طراحی دستگاه هوشمند 
ضدعفونی کننــده هســتند و هر هفته 
گزارش کار می فرستند. پروژه هایی مثل 
نقشه کشی یا اختراع با وسایل دم دستی 
را نیــز می توان به راحتی در منزل انجام 
داد. می خواهیــم بچه هــا چیزهایی یاد 
بگیرند که در زندگی از آن ها اســتفاده 

کنند.

 آیا از شــبکة ملی رشــد هم 
استفاده می کنید؟

اســتفاده  خیلی  طالبی:  حمیدرضــا 
نمی کنــم. یک بار از این شــبکه کتاب 
دانلود کردم. قرار است به بچه ها بگویم 
چطور از فیلم های این شــبکه استفاده 

کنند.



20

کاریزمای معلمی
 شــاید بتوان گفت چالشــی ترین 
آن  مفهــوم در کالس درس، کنتــرل 
اســت. در طول تاریخ معلمی، روش های 
متعددی برای مدیریت کالس اســتفاده 

شده اند.
 بعضی معلمان اعتقاد دارند حداقل تا 
نیمة ســال نباید در کالس درس لبخند 
زد و از میانة  سال کم کم اولین لبخندها 
را شروع و ارتباط را برقرار کرد و در پایان 
ســال که دیگر قرار است از 
دانش آمــوزان جدا شــویم، 
رابطــة دوســتانه و عاطفی 

برقرار کرد.
بعضی دیگر می گویند، 
آنکــه  از  بیــش  مــا، 
معلــم باشــیم، باید با 
دوست  دانش آموزان 
بــدون  و  باشــیم 
قاعده  و  ضابطــه 
وارد ارتباط با آن ها 

شویم.
بعضی از معلمان 
اگر  معتقدنــد  هم 
گربه را دم حجله بُکشید، 
دیگر تا پایان ســال مشکلی پیش 
نخواهد آمد. برخورد شدید با یک 
دانش آموز، حســاب کار را دست 
همه می دهد. آن ها می گویند، با این 
روش، دانش آموزان قدرت معلم را 
درک می کننــد و می دانند که ما 
چنین قدرتــی داریم، اما ترجیح 
می دهیم از آن اســتفاده نکنیم. 
پــس متوجه می شــوند که قدرت 
کالس در 
دستان 

معلم اســت. این یک توافق نانوشته اما 
محکم است.

منابــع قدرت معلــم در کالس درس 
را می توان در پنــج عاملی که گریفین1 

معرفی کرده است، پیدا کرد:
1. قدرت تنبیه؛ 
2. قدرت پاداش؛
3. قدرت قانون؛

4. قدرت کاریزماتیک؛ 
5. قدرت تخصص.

معلمــان در کالس درس بــه شــیوة 
خودشــان از این منابع قدرت اســتفاده 

می کنند.
تنبیه جعبه ابزاری اســت با امکانات 
فــراوان در اختیــار معلمــان. تهدید، 
تحقیر، تنبیه فیزیکی و ســرزنش، شاید 
هستند.  معلمی  ابزارهای  پرکاربردترین 
اســتفاده از ایــن ابزارها، از گذشــته، 
اصلی تریــن راه کنتــرل کالس بوده و 
متأســفانه هنوز هم رواج دارد. بعضی از 
معلمــان، بدون اســتفاده از این ابزارها، 
احتمااًل حتــی نمی توانند یک زنگ هم 

کالس درس خود را اداره کنند!
خاطرم هســت، روزی معلمی در دفتر 
دبیران مدرســه با افتخار تعریف می کرد 
که چند سال قبل، یکی از دانش آموزان 
قدیمی ام را دیدم که می گفت آن سیلی 
که شما در دورة دانش آموزی بر صورت 
من زدید، باعث موفقیتم شد! من به آن 
معلم گفتم، تا حاال فکر کرده اید چند نفر 
به خاطر تنبیه ما معلمان ترک تحصیل 
کرده انــد و مثل آن یک نفر که فرمودید 

رستگار نشده اند!؟
با ممنوع شــدن تنبیه در مدرســه و 
امکان پیگیری قانونی خانواده ها نسبت به 
تنبیه فیزیکی، به نظر می رسد معلمان از 
ابزارهایی همچون تهدید و تحقیر بیشتر 

استفاده می کنند.
 پاداش یکی از ابزارهایی است که در 
سال های اخیر نسبت به گذشته بیشتر 
به کار می رود. به نظر می رسد پاداش 
 دادن می تواند انگیزة دانش آموزان 

مهارت ها

 محمدرضا توحیدی
معاون مدرسه، تهران

 عکاس: اعظم الریجانی
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را افزایــش دهد و محیــط یادگیری را 
روان شناســی جدید  اما  کند،  جذاب تر 
معتقد اســت، پاداش دادن اثربخش تر از 
تنبیه نیســت! اگر بتــوان تنبیه را ابزار 
غالب معلمان گذشــته دانست، پاداش 
برای معلمان امروزی ابزار قدرت اســت. 
باج دادن یا پــاداش  دادن به خاطر انجام 
کار، احســاس افراد را نســبت به آنچه 
انجــام می دهنــد تغییر می دهــد. در 
واقع، اســتفاده از پاداش، انگیزة درونی 
دانش آمــوزان را از بیــن می برد )اریک 

جنسن2 ، 1998(.
قدرت قانونی معلمی و مشخص  شدن 
جایــگاه معلــم در کالس درس و جــا 
انداختن قوانیــن کالس موضوع مهمی 
اســت، اما برای ایجــاد رابطة عاطفی و 
مؤثر با دانش آموزان، صرفًا قدرت قانونی 
باشد.  داشته  باالیی  اثربخشی  نمی تواند 
محیط مدرســه بســیار پیچیده است و 
معلــم در کالس درس باید چهار نقش 
تدریس کــردن، مدیریــت، مشــاوره و 
دوستی را هم زمان داشته باشد. به نظر 
می رســد، با پیاده ســازی قدرت قانونی 
نمی توانیــم  درس،  کالس  در  معلــم 
نقش های کیفی و ارتباطــی معلم را با 

دانش آموزان به راحتی مشخص کنیم.
قــدرت تنبیه، قدرت پــاداش و قدرت 
قانونــی معلم، بیش از آنکــه انگیزه های 
درونی دانش آمــوز را برای رعایت نظم و 
انضباط در کالس درس رشد دهند، نوعی 

کنترل بیرونی محسوب می شوند.

نفوذ معلم  و  قدرت کاریزماتیــک 
در دانش  آموزان عامــل مهمی در ایجاد 
انضباط در کالس درس است؛ شاید این 
جمله را شــنیده باشید که دانش  آموزان، 
قبل از اینکه درس معلم را بپذیرند، باید 

خود معلم را قبول کنند.
در  معلم  توانایــی  و  قدرت تخصص 
فعالیت های کالس و ایجاد این احساس 
در دانش آمــوزان که آنچــه معلم به من 
آموزش می دهد حتمًا مفید اســت و در 
زندگی شغلی از آن استفاده خواهم کرد، 
در ایجــاد انگیزة درونــی دانش آموزان و 
به تبع آن انضباط کالس درس، تأثیرگذار 

است.
 قــدرت کاریزماتیک و تخصص معلم، 
اصلی ترین منابع قدرت در کالس درس 
هســتند. به نظر می رســد برای ورود به 
دنیای مطلــوب دانش  آموزان، داشــتن 
این دو قدرت الزم اســت. اگر به گذشتة 
خود برگردیم، اثرات این دو قدرت را در 
معلمان محبوب خود خواهیم یافت. شاید 
تنها راه معلم اثربخش، توسعة فردی برای 

تقویت این دو عامل قدرت باشد.
ویلیام گالسر معتقد است: ما نیاز به 
قدرت و پیشــرفت خود را به ســه روش 

ارضا می کنیم.
1. زورگویی و مسلط شدن بر دیگران؛

2. به اشتراک گذاشــتن قدرت خود با 
دیگران و ایجاد احســاس مشــارکت در 

افراد؛
3. توسعة فردی و افزایش توانمندسازی 

خود )گالسر3، 1985(.
حال به این دو سؤال فکر کنیم:

 آیا معلمــان کنترل گــر بیرونی از 
قدرت هــای تنبیــه، پــاداش و قانون، و 
معلمــان کنترل گــر درونــی از قدرت 
کاریزماتیک و قدرت تخصص اســتفاده 

می کنند؟
 آیــا معلمــان کنترل گــر بیرونی 
از نیروهــای زورگویــی و تســلط بــر 
افــراد و معلمــان کنترل گــر درونی از 
به اشتراک گذاشتن قدرت و توسعة فردی 

بیشتر بهره  می برند؟
به نظر می رسد، معلمانی که از دو قدرت 
کاریزما و تخصص استفاده می کنند و با 
اشــتراک گذاری قدرت و توســعة فردی 
خود تــالش می کنند ارتباط مناســبی 
با دانش آمــوزان برقرار کننــد، معلمان 

موفق تری هستند.

پی نوشت
1. R.W.GRIFFIN
2. ERIC JENSEN
3. WILLIAM GLASER

منابع
1. گریففین، ریکی و مورهد گرگوری. ترجمة سید 
مهــدی الوانی )1۳۹۵(. رفتار ســازمانی. مروارید. 

تهران.
۲. جنسن، اریک. ترجمة علیرضا عراقی نیا )1۳۹7(. 
یادگیری مغزمحور )پارادایم جدید آموزش(. رشد 

فرهنگ. تهران.
۳. گالســر، ویلیام. ترجمة صاحبی، علی )1۳۸۹(. 
تئوری انتخاب و کاربســت های آن. ســایة سخن. 

شهر؟.

توسعة فردیبه اشتراک گذاشتن قدرتزورگویی و سلطه

تنبیه

پاداش

قانون

کاریزما

معلمان اثرگذار و توانمند
تخصص
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فکر کردن دربارۀ فکر کردن

انواع آن، از نظام معنایی و مبانی فلسفة 
اســالمی شــروع کنیم و البته از نکات 
مثبت و مفید دیگــر دیدگاه ها نیز، پس 
از بررسی و تحلیل آن ها، استفاده کنیم.

قبــل از صحبــت دربارة خــود تفکر، 
شایسته است در نگاهی کل نگرانه ببینیم 
اصاًل این توانایی در نقشة وجودی انسان 
چه موقعیتی دارد، زیرا شــناخت برخی 
ویژگی های تفکر، به نسبتی وابسته است 

که با دیگر ابعاد وجودی انسان دارد.
براســاس آنچه در فلســفه و حکمت 
اســالمی تبیین شده اســت، هر انسانی 
موجودی جســمانی - روحانی است که 
نوعــی به هم پیوســتگی و یگانگی دارد. 
مرتبة روحانی انســان )کــه در ادبیات 
فلســفی »نفس« نامیده می شــود( در 
عین یکپارچگــی و وحدت خود، صحنة 
نیروهــای مختلف شــناختی و  حضور 
انگیزشی با مجموعه ای از روابط پیچیده 
است. مهم ترین نیرو از میان این نیروها، 
نامیده  کــه »عقــل«  اســت  حقیقتی 
می شــود. این نیرو که وجه تمایِز اصلی 

 علی لطیفی،  عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 مقالة پیش رو  نخســتین نوشته از 
مجموعه مقاالتی دربارة چیســتی تفکر، 
ابعــاد آن و اصــول و روش های پرورش 
تفکــر در دانش آموزان اســت. به عنوان 
شروع، الزم است اول بدانیم دقیقًا دربارة 
چــه چیزی صحبــت می کنیــم؟ تفکر 
چیست؟ چه انواعی دارد؟ و چه نقشی در 

وجود انسان ایفا می کند؟

تفکر یعنی ...
در یک تعریف ساده، تفکر یعنی تالش 
و جست وجو در میان معلوماِت کسب  شده 
و اندوخته های ذهنی برای دست یافتن به 
پاسخ یک پرســش، و معلوم کردن یک 
مســئلة مجهول. در ایــن تعریف، تفکر 
به معنای »فکر کــردن« و یک »فرایند 
درونی« در نظر گرفته شده اســت. عالوه 
بــر این معنــا، تفکر معمــواًل به معنای 
»نیرو« یا »توانایی« انســانی نیز در نظر 
گرفته می شود. یعنی به معنای »توانایِی 
فکر کردن«. این معنا نه به یک »فرایند 
ذهنی«، بلکه به »توانایِی پیمودن چنین 
فراینــد ذهنی« اشــاره دارد. در پرورش 
تفکــر، معمواًل می خواهیــم ببینیم چه 
کنیــم که این نیروی درونــی را تقویت 

کنیم؟
برای اینکــه بتوانیم ایــده و برنامه ای 
برای پرورش تفکر داشــته باشــیم، باید 
تعریف ســادة خــود را از تفکر دقیق تر 
کنیــم. دقیقًا به همین خاطر اســت که 
تاکنون رویکردها،  نگرش ها و دیدگاه های 
متفاوتی دربارة چیستی تفکر و انواع آن و 
چگونگی رشد و پرورش آن پدید آمده اند 
کــه هر کدام نیز مبانی فلســفی و نظام 
معنایِی ویژة خود را دارند: تفکر انتقادی، 
تفکر خالق، فراشناخت، تفکر سیستمی، 
تفکــر طراحی و ... . البتــه در میان این 
دیدگاه ها نقاط مشترکی هم وجود دارند،  
ولی تفاوت ها نیز پابرجا هستند. طبیعی 
اســت ما نیز بــرای فهم دقیــق تفکر و 

انســان از موجودات بی جان و جاندارانی 

همانند حیوانات و گیاهان است، در واقع 

خــود از دو نیرو یا مرتبة کلی تشــکیل 

 شده است که با عنوان های »عقل نظری« 

و »عقل عملی« شناخته می شوند. »عقل 

نظــری« کــه در رتبه ای باالتر نســبت 

بــه »عقل عملی« قــرار دارد، در مراتب 

ابتدایی عهده دار شــناخت  ســطحی و 

حقایق کلی به واســطة مفاهیم ذهنی و 

»استدالل« است و در مراتب عالی خود 

به درک حضوری و شهود حقایق متعالی 

و معنــوی می پردازد. به عبــارت دیگر، 

یافته های »عقل نظری« همیشه مفهومی 

و »ذهنی« نیستند، بلکه با رشد روحانی 

انسان، این شناخت های مفهومی به عمق 

جان او نفوذ می کنند و از »دانسته ها« به 

»داشته های وجودی«  تبدیل می شوند.

»عقــل عملی« که در رتبــة نازل تری 

نســبت به »عقــل نظری« قــرار دارد، 

نیرویی اســت که وظیفة تدبیر جســم 

و قــوای جســمانی و همچنیــن، دیگر 

نیروهــای درونی را براســاس یافته ها و 

راهنمایی هــای کلی »عقــل نظری« به 

مهارت ها
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در ادراکات و تجربه های ذخیره شــده و 
تغییر، تجزیه و ترکیب آن هاست. این دو 
نیرو بیشتر خدمت دهندة نیروهای دیگر 
هســتند. به همین خاطر، نکتة مهم در 
تعیین شایســت یا ناشایست بودن تفکر 
)هم به عنــوان یک فرایند و هم به عنوان 
یک توانایی(، این است که این جست وجو 
و تحلیــل و ترکیب به چــه هدفی و در 
خدمت کــدام نیــرو از نیروهای درونی 
انسان است؛ عقل یا وهم؟ در اینجاست 
که یکــی از مهم تریــن تفاوت های نگاه 
اســالمی با دیگر نگاه ها آشکار می شود: 
اگــر نیروی تفکــر در خدمت »عقل« و 
در مســیر دســتیابی به حیات طیبه و 
نزدیکی انسان به خداوند باشد، شایسته 
و پســندیده است )حتی اگر دربارة امور 
دنیوی باشــد(؛ ولی اگر هدف از تحلیل 
و ترکیب معلومات و تجربه ها، فرورفتن 
در زندگِی این جهانی و غفلت بیشــتر از 
حیات معنوی انسان باشد، چنین تفکری 
از نگاه اسالمی بی ارزش و بلکه حتی ضد 

انسانی است3. 

انواع تفکر شایسته
با نظر بــه توضیحاتی که داده شــد، 
باید نیروی تفکــر را به گونه ای پرورش 
دهیم که تنها در خدمت عقل باشــد و 
به گونه هایی از فرایند فکر کردن بپردازد 
که عقلی هســتند. با نظر به منابع دینی 
و آثار حکمت اسالمی، می توانیم بگوییم 
تفکر شایســته شــامل ایــن گونه های 

متفاوت است:
 تفکر استداللی: هدف از این گونه 
تفکر، کسب شناخت دربارة یک موجود 
یا پدیــدة حقیقی به واســطة ترکیب و 
تحلیل شناخت های پیشین است. نیروی 
تفکــر در اینجا تحت اســتخدام »عقل 

نظری« است.
نوع  این  در  سنجشگرانه:  تفکر   
تفکر، دالیل و مسیرهای طی شده برای 
اثبات یک ادعا وارســی، و صحت و ُسقم 
آن ها ارزیابی می شــود. این تفکر، رویة 
دیگر تفکر اســتداللی است. در آنجا فرد 
بــر اثبات یک ادعا دلیل مــی آورد و در 
اینجا فرد به دنبال بررســی آن است که 
آیا دلیِل اقامه شده برای اثبات یک ادعا، 

از صحت و کفایت برخوردار است؟

عهده دارد. به عبارت دیگر، »عقل عملی« 
با تشــخیص اینکه در هر موقعیتی  چه 
عملی پسندیده و کدام یک ناپسند است، 
بدن و نیازهای بدنی و تمایالت و خیاالت 
درونی را به گونــه ای مدیریت و هدایت 
می کند که زمینه برای رشــد معنوی و 
تقرب حداکثری انسان نسبت به خداوند 
حاصل می شود و عقل )که وجِه معنوی و 
متعالی وجود انسان است(، اسیر هواها و 

هوس ها نشود1. 
در حالی که از یک سو »عقل«، به عنوان 
شــریف ترین نیرو یا مرتبة انســانی، رو 
به ســوی عالم باال دارد و در پی حقیقت، 
خیر و تعالی معنوی است، »وهم« دیگر 
نیروی درونی انسان است که متوجه ابعاد 
حیوانی و مادی انسان و به دنبال هواها و 

هوس های این دنیایی است.

تفکر؛  نیرویی در خدمت »عقل«
 عــالوه بر »عقل« )در دو مرتبة نظری و 
عملی( و »وهم«، نیروی حفظ و ذخیرة 
ادراکات و تجربه هــای پیشــین از دیگر 
نیروهای درونی مهم انســان هستند که 
می توانیم آن را به صورت کلی »حافظه« 
نام  بگذاریم2. در کنــار این نیرو، نیروی 
»تفکر« قرار دارد که عهده دار جست وجو 

 تفکر عملی: نوعــی تأمل و تدبر 
در موقعیت و هنگامة عمل اســت که از 
مهم ترین وظایف »عقل عملی« اســت. 
»عقل عملی« در این نوع تفکر با استفاده 
از شناخت های کلی و تجربه های شخصی 
اخالقِی  ملــکات  و همچنین  پیشــین، 
متناســب با افعال پســندیده که پیش 
از این کســب کرده اســت، به تشخیص 
وظیفه یا شایســته ترین اقدام در هر یک 

از موقعیت های عمل می پردازد.
 تخیل پسندیده: تخیل به معنای 
تحلیل و ترکیب صورت هایی است که از 
محسوسات و تجربه های پیشین در ذهن 
ما بایگانی شده اند. این تحلیل و ترکیب 
تنهــا هنگامی که تحــت مدیریت عقل 
عملی باشد، به سمت و سویی می رود که 
انسان را در مسیر حیات طیبه قرار دهد. 
ابداع های هنرِی معنــوی یا نوآوری ها و 
خالقیت هایــی که به نوعی انســان را در 
سیر مراتب کمالی اش یاری می کنند، از 

این جمله اند.
این  از  مقصــود  باطن نگر:  تفکر   
تفکــر نوعی تدبــر در هســتی خود و 
دیگر موجودات، به عنوان »نشــانه«های 
خداوند و رهنمون شــــدن از »نشانه« 
به ســوی »صاحب نشانه« است. این نوع 
تفکر کــه می توان از آن بــه »تفکر در 
آفاق و انُفــس« نیز یاد کرد، نوعی تفکر 
بصیرت افزا و باطن بین اســت که انسان 
در آن از ســطح به عمق حرکت می کند 
و در جهت بخشی به شناخت های نظری 
انسان از یک سو، و هدایت صحیح عقل 
عملی در تشــــخیص و اقدام مناســب 
از ســوی دیگر، نقش بســــزایی دارد. 
واژه های »تفکر« و »تدبر« در آیات قرآن 
در موارد قابــل توجهی ناظر به این گونه 

تفکر هستند.

پی نوشت ها
1. این ســخن، مطابق با حدیثی مشهور از امام علی 
)علیه السالم( است: »چه بسیار عقل ها که اسیِر هوا 
و هوسی هستند که بر آن ها حاکم اند!« )نهج البالغه، 

حکمت ۲11(.
۲. برای پرهیــز از ابهام و پیچیدگــی متن، برخی 
از واژه هــای به کار رفتــه در اینجا دقیقــًا مطابق 

اصطالحات فالسفه و حکمای مسلمان نیستند.
۳. همین معنای ناپســند از تفکر است که در آیات 

1۸ تا ۲0 سورة مّدثر مذمت شده  است.
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 مونس پازکی

به قلم معلم

  امــروز از ســاعت30: 8، بــا یکی 
از دبیــران مدرســه در تدریس برخط 
همراه شدم؛ دبیر ریاضی پایة نهم. دبیر 
مربوطه کالس را با یک جملة انگیزشی 
آغاز کرد که به نظرم جالب آمد. بعد، از 
طریق بات)bot( حضور و غیاب، فرصتی 
چنددقیقــه ای را بــرای حضور و غیاب 
دانش آمــوزان تعیین کرد و یک حال و 
احوال پرســی مختصر. زمان کالس های 
برخط بســیار کوتاه است و او در زمان 
۳5 دقیقــة کالس، کلی کار برای انجام 
داشت. برای تدریسی که به طور معمول 
شاید می توانست در یک کالس حضوری 
در زمانی حــدود 15 دقیقه با آرامش و 
راحتی انجام شود، چندین محتوا تولید 
می دانســتم  که  محتواهایی  بود؛  کرده 
خودش بــا زحمات فــراوان آموخته تا 

آن ها را بسازد.

تازه آغاز راه بود. فایل ها را بارگذاری 
کرده بود، ولی حــدود ۲5 دانش آموز 
کالس از ۳6 دانش آموز پیام  گذاشتند 
که فایل برایشــان باز نشده  است یا باز 
نمی شــود یا با سرعت بسیار کندی در 
حال بارگیری اســت. با کمال ناباوری 
دیــدم که معلــم نازنین مدرســه مان 
پیش بینــی این موضوع را کــرده و با 
نرم افــزار دیگــری روی فایــل کتاب 
تدریس کرده  است تا در حجمی بسیار 
کم بتوانــد آن را بارگذاری کند. چقدر 
برایش! چقدر می تواند  ناراحت شــدم 
طاقت فرسا باشــد که تو بدون داشتن 
دانــش کافی و تنها بــا تالش خودت، 
برای یک عنوان ســاده، دو نوع محتوا 

آماده کرده باشی!
تدریس که تمام شد، تنها پنج دقیقه 
از زمــان کالس باقی  مانده بود تا دبیر 
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دیــدم که تعــدادی تکلیف مشــخص 
کرد و خواســت دانش آموزان تا ساعت 
پنج عصر برایش بفرستند که بتواند تا 
کالس بعدی اشکاالت آن ها را مشخص 
کند. در پایان برای جلسة بعد امتحان 
در نظــر گرفت و به دانش آموزان گفت 

برای امتحان تشریحی آماده باشند.
 بعــد از پایــان کالس، از همــکارم 
از مدل های آزمون های  پرســیدم چرا 
نمی کنید؛ هم  اســتفاده  چندگزینه ای 
راحت تر طراحی و هم راحت تر تصحیح 
می شــوند. او گفــت با وجــود راحتی 
درس هایی  در  چندگزینــه ای،  مــدل 
ماننــد ریاضــی نیازمند این هســتیم 
که بدانیم دانش آمــوز چگونه و از چه 
راهی به نتیجه رســیده است. بنابراین، 
با وجود اینکــه تصحیح آزمون مجازی 
بسیار ســخت و وقت گیر است، ترجیح 
می دهم عمق دانسته های دانش آموزانم 

را بیازمایم.
با یک محاســبة سرانگشــتی و با این 
روال کند و ضعیف زیرساخت، پیداست 
این معلم، نه ۲۴ ســاعت، که برای این 
۲۴ ســاعت چیزی حــدود دوبرابر باید 
زمان بگــذارد تا بتواند عــالوه بر رفع 
سختی یادگیری مجازی، خألهای ناشی 

از ضعف شاد را نیز پاسخگو باشد. 
چــه فشــار و ســختی مضاعفی بر 
شــانه های ایــن عزیزانــم ســنگینی 
می کند؛ از ســوی دیگر، چقدر ناراحت 
دانش آمــوزان  شــدم! چقــدر دغدغه 
داشــتند! اصاًل آرام و قرار نداشــتند! 
به طور دائم نگران بودند نکند چیزی را 
جا انداخته باشند یا صدایی را نشنیده 
بــاز کردن  از ســختی  تازه،  باشــند! 
فایل ها در شــاد به معلمشــان شکایت 
می کردنــد، چرا کــه او را نمایندة این 
شبکه می دانستند. به طور مرتب تأکید 
می کردنــد: خانم فقــط همین فایل ها 
بود، یا من دریافت نکرده ام؟ همین 10 

صوت بود یا باز هم بوده؟ 

این تنهــا یک کالس بود از هزاران و 
میلیون ها کالس در سراسر کشور و ۳۶ 
دانش آمــوز از میلیون ها دانش آموز، با 
مشکالتی شاید بیشتر. شاد کار بزرگی 
کشــورمان  آموزش وپرورش  عرصة  در 
اســت. فضایی را که نیازمند آن بودیم، 
بحران کرونا باعث تعجیل در ظهورش 
شــد. ولی این فضا مشکالتی دارد و از 
همه مهم تر، پایین  بــودن ظرفیت آن 
است. شاید الزم  بود به گونه ای طراحی 
شــود کــه پاســخگوی تعــداد باالی 
دانش آموزان و فایل های پرحجم باشد!

شــاید بســیاری از این مشکالت به  
سرعت اینترنت در سطح کشور وابسته 
با تفاهم نامه ای  باشــد که الزم اســت 
و  وزارتخانه ها  و  آموزش وپــرورش  بین 
ســایر نهادهای مربوط حل شود، ولی با 
تمام این تفســیرها و مشکالت، باز هم 
معتقدم، باید بر اســتفاده از این شبکه 
پافشــاری کرد، زیرا باز بــودن فضای 
اندروید، استفاده از سایر فضاها را برای 
تدریس و استفادة دانش آموزان پرخطرتر 
می کند. شــاید این بزرگ ترین ُحســن 
شاد باشــد که اگر فرزندانمان ساعت ها 
هم در آن فعالیت داشــته  باشند، نگران 
دسترسی شــان به مطالب و محتواهای 
نابهنجــار نیســتیم و اشــتراک گذاری 
مسائل شــخصی در آن بسیار به  ندرت 
اتفاق می افتد. از ســوی دیگر، در شاد 
کنتــرل فعالیت های دانش آموزان کاماًل 

شدنی و ممکن است.
به هر روی، شبکة آموزش دانش آموزی 
نیازمند همکاری دسته جمعی است؛ از 
اجرایی  تا سطوح  سطوح تصمیم گیری 
در مدرسه. سطوح تصمیم گیری کالن 
باید درصدد رفع مشــکالت آن باشند 
و از کارکنــان مدرســه به طــور کامل 
حمایــت کنند و ســطوح اجرایی باید 
در صدد اســتفادة حداکثــری از تمام 
ظرفیت ها و قابلیت های موجود در شاد 

باشند.

بتواند به ســؤاالت دانش آموزان پاسخ 
بدهد. تنها توانســت به سؤال یک نفر 
پاسخ بدهد، چون پاسخگویی در بستر 
شاد، با این سرعت کم بارگذاری، بسیار 
اعتراض  رنج آور و وقت گیر بود. صدای 
بچه هــا بلند شــد کــه خانــم، ما هم 
اشکال داشــتیم. دبیر مجبور شد برای 
پاســخگویی، بعد از زمــان کالس های 
مدرســه، از ســاعت 1۲ به بعد، زمانی 
را مشــخص کند تا بتواند پاســخگوی 
ســؤاالت دانش آموزانش باشــد و من 



درست یا نادرست
سنجش،آزمون،اندازهگیریوارزشیابی

ارزشیابی

 یکی از عناصر مهم برنامة درسی، 
تعیین شیوه های ســنجش و ارزشیابی 
آموخته های فراگیرندگان است. سنجش 
و ارزشیابی از یک سو عاملی است برای 
تحکیم آموخته های یادگیرنده و ابزاری 
بــرای بهبود یادگیری و از ســوی دیگر 
فرایندی برای تعیین میزان آموخته های 
)آیزنر1،  می شود  محسوب  دانش آموزان 

1994؛ کپل و همکاران2، 2006(.
واژه هــای مرتبط و پرکاربــرد با این 
در  آموزشــگری  چالش برانگیز  کنــِش 
کالس درس عبارت انــد از: ســنجش3، 
آزمون4، اندازه گیری5 و ارزشــیابی6. این 
واژه ها به ســادگی و نادرست به جای هم 
به کار برده می شــوند، ولــی ما به عنوان 
مربــی و معلم آموزشــی باید بین آن ها 
تمایز قائل شویم. برداشت های نادرست 
و کاربردهــای نابجایــی در مــورد این 

اصطالحات وجود دارد، از جمله:
 آزمــون همان ســنجش اســت و 

سنجش همان آزمون.
 تنهــا تکنیــک برای اســتنباط و 
داده یابــی در مــورد میــزان یادگیری 

دانش آموزان همین آزمون ها هستند.
 ارزشیابی را می توان بدون سنجش 

انجام داد.
 سنجش همان ارزشیابی است.

 تنهــا هدف از برگــزاری آزمون ها، 
طرح ریزی برای جمع آوری آموخته های 

افراد است.
 همیشــه و در همه هنگام سنجش 

نتیجة اندازه گیری است.
 ارزشیابی فقط براساس اندازه گیری ها 

یا نتایج آزمون است.
با توجه به اینکه ناآشنایی با تعریف ها 
و مفاهیــم هرکدام از ایــن اصطالحات 

و واژه ها ممکن اســت چالش ها و حتی 
آســیب هایی جدی به فرایند تدریس و 
یادگیری در ســطح نظام آموزشی وارد 
کند و حتــی فراتــر از آن به کارگیری 
ناروای آن ها، ما را از رســیدن به اهداف 
ســنجش مؤثر و جامع بازدارد، بر آنیم 
تا به صورت خالصه، تعریف ها و مفاهیم 
صحیح و اصولی کلمــات و اصطالحات 

مرتبط به این حوزه را شرح دهیم.

سنجش
سنجش در اینجا یک اصطالح گسترده 
برای توصیف فرایند جمع آوری، ترکیب 
و تفســیر اطالعات، به  منظور کمک به 
محســوب  کالســی  تصمیم گیری های 
می شــود )بروکهــارت و نیتکو، 2019، 
آیراسیان و راســل،2011(. برای مثال، 
وقتــی ما از ســنجش شایســتگی یک 
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دانش آمــوز ســخن می گوییــم، بدین 
معناست که در حال جمع آوری اطالعاتی 
هســتیم که در تصمیم گیری هایمان در 
مــورد اینکه دانش آموز تا چه حد، نتایج 
قصدشدة یادگیری را کسب کرده است، 
به ما کمک کند. تکنیک های سنجشی 
زیــادی ممکن اســت برای گــردآوری 
ایــن اطالعــات مــورد اســتفاده قرار 
بگیرند: مشــاهدات رسمی و غیررسمی 
ـ  مــداد  آزمون هــای  دانش آمــوزان، 
کاغــذی، تکالیف ســنجش عملکرد، و 
توصیف  راهنماهای  به وســیلة  سنجش 
برای  نمره گذاری(.  )راهنمــای  عملکرد 
مثــال: تکالیــف عملکــردی در منزل، 
فعالیــت خــارج از کالس، فعالیت های 
آزمایشگاهی، مقاالت پژوهشی، پروژه ها، 
تحلیل  روزانه،  شــفاهی  پرســش های 

سوابق دانش آموزان.

آزمون
آزمون یک ابــزار یا یک روش نظام دار 
برای مشــاهده و توصیــف یک یا چند 
ویژگی دانش آموز با اســتفاده از مقیاس 
عددی یا طرح امتیازدهی تعریف می شود 
)بروکهارت و نیتکو، 2019(. همچنین، 
ســیف )1399( آزمــون را مجموعه ای 
ســؤال تعریف کرده اســت کــه غالبًا 
به صورت کتبی )مــداد ـ کاغذی( برای 
پاســخگویی در اختیار آزمون شوندگان 
گذاشــته می شــوند. نکتة مهــم اینکه 
مفهوم آزمون محدودتر از سنجش است. 
معمواًل ما در مدارس آزمون را به عنوان 
یک ابزار مــداد ـ کاغذی یا مجموعه ای 
از سؤاالت می شناسیم که دانش آموزان 
باید به آن ها پاســخ دهنــد )بروکهارت 
و نیتکــو، 2019(. که البتــه این گونه 
نیســت. مثــاًل ممکن اســت در زمینة 
مهارت های ارتباطی آزمون های شفاهی 
ـ  حرکتی،  و در مورد مهارت های روانی 
آزمون های اعمال جسمانی داشته باشیم 

)لطف آبادی، 1396(.

اندازه گیری
اندازه گیری روشی برای اختصاص  دادن 

اعداد )معمواًل نمره نامیده می شــود( به 
یــک ویژگی یا ویژگی های خاص از یک 
فرد است، به گونه ای که اعداد، میزانی را 
که هر فرد از آن ویژگی داراست، توصیف 
کنند. ویژگی مهــم اختصاص اعداد در 
اندازه گیری این اســت که نتایج نمرات، 
نظم موجــود در جهان واقعــی را بین 
افرادی که اندازه گیری می شــوند، حفظ 
می کنند )بروکهــارت و نیتکو، 2019(. 
در  اندازه گیری  رایج  بســیار  نمونه های 
کالس زمانی اســت که معلم نمره ای به 
یک آزمون اختصاص می دهد. نمره دهی 
موجب توصیف عددی عملکرد می شود. 
معراج در درس علوم تجربی از 20 نمره، 
18 شــده است، مهرناز از آزمون ریاضی 
75 درصــد گرفــت. زینــب در آزمون 
هوش، نمرة 115 را به دست آورد. نمره  
در هریک از این مثال ها، به عنوان عددی 
برای نشان   دادن عملکرد یا ویژگی فرد 

به کار گرفته شده است.
بنابرایــن، ســنجش ممکــن اســت 
شــامل اندازه گیری باشد و ممکن است 
 اندازه گیری را شــامل نشــود. اگر یک 
روش دانش آمــوزان را با برچســب ها یا 
طبقه بندی هــای کیفــی توصیف کند 
نه بــا اعــداد، دانش آموزان ســنجش 
می شــوند، اما اندازه گیری نمی شوند. با 
توجه به مفاهیم و مســائلی که در این 
اینجا بررســی کردیم، سنجش اصطالح 
وسیع تری از آزمون و اندازه گیری است، 
زیرا همة گونه های متنوع سنجش ، شامل 
اندازه گیری ها نمی شــوند )ســنجش ها 

متنوع تر و گسترده ترند(.

ارزشیابی
ارزشــیابی، فراینــد قضاوت ارزشــی 
در مــورد ارزش فــراورده و یا عملکرد 
دانش آموز اســت. برای مثــال، ممکن 
است شما وضعیت نگارش دانش آموزان 
را فوق العــاده خوب قضــاوت و تعیین 
سطح کنید )بروکهارت و نیتکو، 2019(. 
باعث می شــود شــما  ارزشــیابی  این 
دانش آموزان را برای شرکت به یک رقابت 
ملی مقاله نویسی تشویق و هدایت کنید. 
برای انجام چنین ارزشــیابی، شما باید 
اول توانایی نگارش او را بسنجید. ممکن 
است شما با مرور مجالت دانش آموزی، 
مقایسة نگارش او با سایر دانش آموزان و 
با دانســتن استانداردهای کیفی نگارش 
و ... اطالعاتــی جمــع آوری کنید. این 
سنجش ها اطالعاتی به شما می دهد که 
ممکن است در قضاوت در مورد کیفیت 
و ارزش نــگارش دانش آمــوزان از آن ها 
اســتفاده کنید. قضاوت شــما در مورد 
اینکه نگارش او کیفیت باالیی دارد، شما 
را به تصمیم گیــری در مورد اینکه او را 
برای ورود به رقابت هایی تشویق کنید، 
اســاس  ارزشــیابی ها  می کند.  هدایت 
تصمیماتی هســتند که به ما می گویند 

چه اقداماتی باید پیگیری شوند.
به  محــض اینکه اطالعات ســنجش 
جمع آوری شــود، معلمــان از آن برای 
تصمیم گیــری در مــورد دانش آمــوز، 
فعالیت های تدریس و جو کالس استفاده 
می کنند. ارزشــیابی محصول سنجشی 
اســت که موجب شــکل گیری تصمیم 
در مــورد ارزش عملکــرد یــا فعالیتی 
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براســاس اطالعــات جمع آوری شــده، 
ترکیب و تفسیر می شــود )آیراسیان و 

راسل،2010(.

داستاِن واژه ها
معلمی را تصور کنید که در شروع سال 
تحصیلی می خواهد میزان آمادگی ریاضی 
دانش آموزان را بسنجد تا متوجه گام شروع 
و آغاز تدریس خود شود. مالحظه می کنید 
که دلیل اصلی ســنجش، تصمیم گیری 
است. ابتدا معلم یک آزمون مدادـ کاغذی 
ریاضی به دانش آموزان می دهد )آزمون(. 
نمــرات دانش آموزان در آزمــون، میزان 
آمادگی یادگیــری آن هــا را در ریاضی 
نشــان می دهد )اندازه گیری(. البته معلم 
از شیوه های دیگری نیز برای داده یابی و 
جمع آوری اطالعات اســتفاده می کند. او 
با دانش آمــوزان در مورد ریاضی صحبت 
می کند )مصاحبــه(. همچنین، هنگامی 
 که تمرینات را انجــام می دهند، آن ها را 
به  خوبی نگاه می کند )مشــاهده(. نمرات 
سال گذشته و کارپوشــه های مربوط به 
آن ها را بررسی می کند )کارپوشه(. سپس 
دربارة همة اطالعــات و داده هایی که در 
جریان ســنجش جمع آوری کرده است، 
فکــر می کند. او ســپس و در اولین گام 
ارزشیابی می کند یا در مورد وضعیت فعلی 
آمادگــی ریاضی دانش آمــوزان قضاوت7 
می نماید. تصمیم نهایی او )بر پایة سنجش 
و ارزشــیابی(، مرور وضعیت ریاضی سال 
قبــل، پیش از شــروع موضوعات جدید 

است.

نتیجه گیری
رابطة بین اصطالحات سنجش، آزمون، 
اندازه گیری و ارزشیابی، نکاتی را در خود 
نهفتــه دارد که ذکر آن ها به شــناخت 
عمیق آن ها کمک بیشتری خواهد کرد. 
نکتة مهم در این باره این اســت که همة 
تصمیمات سنجش به استفاده از آزمون 
یا اندازه گیری نیاز ندارند. عالوه بر این، 
 همة تصمیمات ناشــی از ســنجش به 
ارزشیابی یا قضاوت در مورد دانش آموز 
منجر نمی شــود، به گونــه ای که براون 
)2018( می گویــد: »شــما بدون انجام 
ارزشــیابی می توانید سنجش کنید، اما 
ارزشیابی بدون سنجش برای شما میسر 

نیست«.
امــا در پایــان باید یــک نکتة مهم 
را خاطــر نشــان کنیم کــه تدریس، 
یادگیری، سنجش، آزمون، اندازه گیری 
و ارزشیابی به اندازه ای با یکدیگر در هم 
از یکدیگر  آمیخته اند که تفکیک آن ها 
دشــوار اســت. معلمــان فعالیت های 
آموزشــی و مربــوط بــه تدریس خود 
را طراحــی می کننــد، فراگیرنــدگان 
سنجیده و سطح یادگیری آن ها تعیین 
برنامه ها  در  فراگیرنــدگان  می شــود، 
و فرصت هــای یادگیری طراحی شــده 
توسط معلم شرکت می کنند، در حین 
انجام فعالیت ها میزان یادگیری آن ها با 
تکنیک های متنوع و متناسب با اهداف 
و مقاصد یادگیری ســنجیده می شود، 
به فراگیرندگان بازخوردهای ســازنده، 
می شــود،  ارائه  جلوبرنده  و  حمایتــی 

معلــم و فراگیرندگان نســبت به نتایج 
به دســت آمده واکنش نشان می دهند، 
مجــدداً و در صورت نیــاز فرایندهای 
اثربخشی  به منظور  یادگیری  و  تدریس 
بیشتر اصالح می شوند و میزان یادگیری 
این  ارزشــیابی می شوند.  فراگیرندگان 
آمیختگی در اینفوگرافیک دوم به خوبی 

نشان داده شده است.

پی نوشت ها
1. Eisner
2. Keppell
3. Assessment
4. test
5. measurement
6. evaluation
7. judgment
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 سمیرا احمدی مقدم، کارشناس آموزش دورة دوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

تجربه

درخانهبمانیم

شهر بدون کرونا

 تابستان 1399 بود. به عنوان مدرس 
برنامة ویژة مدرســه و کارشناس دورة 
دوم ابتدایی اســتان، طــی اطالعیه ای، 
از مناطــق و نواحی خواســته بودیم از 
روند اجرای برنامة ویژة مدرســه )بوم( 
و مهارت هــای آموزشــی و عملکــرد 
دانش آمــوزان، گزارشــی بــه معاونت 
ابتدایی اســتان ارســال کنند. پس از 
آن ها  زمانی که  اطالعــات،  جمع بندی 
را بررســی می کردم، تصویرهایی توجه 
مرا به خود جلب کردند؛ تصویرهایی از 
دست ســاخته های دانش آموزان یکی از 

چندپایه  کالس های  دارای  مدرسه های 
به نام »شهدای یالقوز آغاج ترکمانچای«؛ 
عنوان آن ها هم این بود: »شهر بدون 
کرونا«، عنــوان و موضوعی جالب که 
می توانست نشان دهندة آرزویی کودکانه 
باشد. بر آن شــدم با دانش آموزانی که 
این ماکــت را ســاخته بودند، صحبت 
کنم. چــون بحران کرونــا مطرح بود، 
نمی توانســتم از نزدیک به آموزشــگاه 

بروم. بنابراین با مدرسه تماس گرفتم.
ابتدا با مدیر آموزگار آموزشگاه، آقای 
ســیروس میرزازاده، صحبت کردم. 

از ایشــان در مورد هدف از ساخت این 
ماکت و هدایت دانش آموزان به ساخت 
و گردآوری این مجموعه پرســیدم. در 
جواب گفت: »اواًل بنده به شخصه اعتقاد 
دارم آموزشی که بر تجربه و مهارت های 
عملی مبتنی باشــد، دانش آموزان را در 
فرایند یادگیری و درک بهتر و عمیق تر 
دانش آموزان  همچنین،  می کند.  کمک 
به وســیلة کاردســتی، عالقه ها و افکار 
درونی خود را در عمل نشان می دهند، 
روش حل مشــکالت را تمرین می کنند 
و مهــارت تفکــر منطقی در شــرایط 
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بحرانی مثل کرونا را یــاد می گیرند. با 
تشــکیل نمایشــگاهی از دستاوردهای 
اعتمادبه نفس  آن هــا  در  دانش   آموزان، 
بــه وجود می آیــد و ایــن در رفع آالم 
آســیب های  دچار  که  دانش آموزانــی 
روحی و روانی شــده اند، مؤثر اســت. 
مجموعة مذکور در راستای برنامة ویژة 
مدارس و با هدف فرهنگ ســازی شعار 
»در خانــه بمانیم« که یکــی از اهداف 

برنامة بوم است، تهیه شده است.«
دوســت داشــتم نظــر دانش آموزان 
را هــم در این باره جویا شــوم. از آقای 
میــرزازاده در مورد دانش آمــوزان دورة 
دوم این مدرســه پرسیدم که برنامة بوم 
برای آنان اجرا می شــد. او گفت: »تعداد 
دانش آمــوزان دورة دوم این آموزشــگاه 
دو نفر است. مریم جان محمدی در پایة 
چهارم و آیدیس سلطانی در پایة پنجم«. 

از ایشان خواستم  با آیدیس صحبتی 
داشته باشم. پس از سالم و احوال پرسی 
با آیدیس، از او خواستم دربارة خودش، 
مدرســه و چگونگی ساخت ماکت شهر 

برایم بگوید.
آیدیس چنین گفت: »اسم مدرسة ما 
شهدای یالقوزآغاج است که در روستای 
منطقة  ترکمانچای  بخــش  یالقوزآغاج 
میانه در اســتان آذربایجان شرقی واقع 
شده اســت. البته بهتر است این را هم 
بگویم که مدرســة ما با مدرســه های 
دیگر کمی فرق دارد. مدرســة ما اولین 
دانش آموزی  روســتایی  پژوهش سرای 
را دارد. معلــم مهربانمان با دلســوزی، 
محیط و امکانات آموزشــی مدرســه را 
برایمان به گونه ای فراهم کرده که بیشتر 
قسمت یادگیری درس ها با فعالیت هایی 
که خودمــان انجام می دهیم، با تحقیق 

و پژوهش یا دست سازه هایی که داریم، 
صورت می گیرد.

 مــن و مریم در صبح یکی از روزهای 
اردیبهشــت ماه به مدرســه آمدیم. آن 
روزهــا اولین ماه هایی بــود که ویروس 
کرونا وارد کشور ما شده بود و از تمامی 
رســانه ها به مردم توصیه می شد برای 
حفظ سالمتی خود و خانواده هایشان و 
قطع  شدن زنجیرة کرونا در خانه بمانند. 
البته موردی از شیوع ویروس کرونا در 
روســتای ما دیده نشده بود. آن روز در 
مدرسه آقای معلم به ما گفت امروز قرار 
است به جای یکی از درس ها، مهارتی را 
یاد بگیریم؛ مهــارت خودمراقبتی. ابتدا 
در مورد ویروس کرونا و نحوة انتشار آن 
برایمان توضیح داد. سپس از ما خواست 
مــواردی را که باعث می شــوند انتقال 
این بیماری کم شــود یا  ویروس از بین 
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برود، برایش بگوییم. او از ما خواســت 
به  خوبی به ایــن مورد فکر کنیم و بعد 

جواب دهیم. 
مــن و مریــم اول کمی بــه هم نگاه 
کردیم. بعد از کمی فکر کردن، مواردی 
را که بــه ذهنمان  آمد نوشــتیم. آقای 
میرزازاده از ما خواست یادداشت هایمان 
را برای او بخوانیم. من شروع به خواندن 
کردم و مریم هم گفته های مرا تصدیق 
 کــرد. ما نوشــته بودیم بــرای خالص 
  شدن از شــر کرونا، مردم باید بهداشت 
را رعایت کنند. هنگام عطســه یا سرفه 
 کردن جلوی دهانشــان را با دســتمال 
کاغذی بگیرند و مهم تر از همه، در خانه 

بمانند. 
آقای میرزازاده گفت، بچه ها، با توجه 

به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 
کرده است بهترین راه مبارزه با کرونا در 
خانه ماندن اســت، بیایید با استفاده از 
دست سازه ، شهری بدون کرونا بسازیم. 
من و مریم بســیار خوشــحال شدیم. 
وســایلی را که خودمان قباًل در ارتباط 
بــا درس های مختلف ســاخته بودیم و 
وســایلی را که دانش آمــوزان دیگر در 
ارتباط بــا موضوعات مختلف ســاخته 
بودنــد، آوردیم و با کمــک معلممان، 
ماکت شــهر بدون کرونا را ســاختیم؛ 
شــهری که در آن مردم در خانه مانده 
بودند تا از شــر ویــروس کرونا در امان 
باشند. آن قدر این کار را دوست داشتیم 
که از آقای معلم اجازه می گرفتیم کمی 
بیشــتر در مدرســه بمانیم تا ماکت را 

هرچه زودتر تمام کنیم«.
از آیدیس پرســیدم: »با ســاخت این 
ماکت چه احساسی به تو و مریم دست 
داد«. او در جواب گفت: »این کار باعث 
شــد عالوه بر اینکه اوقات فراغت خود 
را به  خوبی ســپری کنیــم، یاد بگیریم 
در چنین زمان هایی به حرف مسئوالن 

گوش دهیم تا مشکالت رفع شوند«.
گفت وگــوی شــیرینی بــود. پس از 
صحبــت با مدیر، بــه اهمیت طرح ها و 
برنامه هایی که خارج از کتاب درســی 
در مدرســه ها اجرا می شــوند پی بردم. 
چه خوب اســت با آشــنایی درست و 
منطقی از اهداف این برنامه ها، از آن ها 
در راستای آموزش درست فرزندان این 

مرز و بوم استفاده کنیم!
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به قلم معلم
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 گاهــی اوقــات پیش  آمده  اســت 
کــه از ســخنان دیگران بــه رنج آمده 
و احساس خوبی نســبت به کالم آنان 
ندارید. خیلی از اوقات هم شده است که 
کالم افراد به مذاق شما خوش می آید و 
صرف نظر از محتوا، پیام مثبتی را برای 
شــما به همراه دارد، و نه تنها شــما را 
رنجیده خاطر نمی کند، بلکه گوش جان 

فرا می سپارید.
برانگیخته شــدن  میان، دلیل  این  در 
احساسات ما نســبت به کالم دیگران، 
تنها پیامی نیســت که دریافت شــده 
 اســت، بلکه مهم تر از آن، قالبی اســت 
کــه در آن، پیام و محتوا بــه ما انتقال 
داده می شود و اثرگذاری چشمگیری در 

طرف مقابل دارد.
برای مثال، وقتی همسر یا همکارتان 
جلوی شما را بگیرد و بگوید: »از کارت 
خیلی بدم آمد، برو گوشــه ای بنشین و 
به کارت فکر کن!« چه احساسی به شما 

دست می دهد؟
آیا از اینکه همســر یا همکار شما در 
این قالب پیام خود را به شــما رسانده 
و شــما را به تفکر دعوت کرده اســت، 
خوشحال می شــوید یا رنجیده خاطر و 
ناراحت؟ آیا با خود می گویید که: »وای! 
چه حرف دلگرم کننده ای!« یا می گویید: 

»چه برخورد بی جا و توهین آمیزی!«

آیا شما چنین شخصی را که این نوع 
از برخــورد و قالب کالمــی را برگزیده، 
حتی اگر قصد کمک به شــما را داشته 
 باشد، برای بیان مشکالت خود و کمک 
خواســتن انتخاب می کنیــد و این نوع 
برخــورد را کمک کننده و رشــد دهنده 

می دانید؟
حال ســؤال اصلی این است که وقتی 
ایــن نــوع از برخــورد کالم و گفتار با 
بزرگ ســاالن، محترمانه یــا مؤثر واقع 
نمی شــود، چرا باید فکر کنیم این گونه 
برخورد و آداب کالمــی برای تأدیب و 
تربیت کودکانمان مؤثر واقع می شــوند 
و ما را در راســتای اهداف تربیتی خود، 
که از اهم آنان رشد عزت نفس و کرامت 

انسانی است، هدایت می کند؟
برخی از بزرگ ساالن کارهای غیرمؤثر 
انجــام می دهند.  زیادی  نســنجیدة  و 
آنان بــه نتایــج بلندمدت اعمالشــان 
نمی اندیشــند و هیچ گاه فکر نمی کنند 
کــودکان نســبت بــه برخوردهای ما 
چه احساســی دارنــد. در واقع معمواًل 
بزرگ ساالن تفکر نمی کنند که کودکان 
از برخوردهــا و صحبت هــای مــا چه 

برداشتی می کنند.
وقتی به کودک یا نوجوانی می گوییم: 
»بــه کارت فکر کن!« احتمــااًل وی نه 
 تنها به کار خود فکر نمی کند، بلکه فکر 

می کنــد ما چه قدر موجــود بی انصافی 
هستیم که او را متهم و وی را بازخواست 
می کنیم و علت وجــود این تناقض در 
وی، نبود مهارت تفکر و تعقل در کودک 
اســت که وجود آن نیازمنــد آموزش 
صحیح است؛ ضمن اینکه اساس کالم ما 
بر این پایه استوار است که ما می توانیم 
فکر آنان را کنترل کنیم و افســار تفکر 
آنان را در دست بگیریم و به هر سمتی 
که خود صالح می دانیم بکشیم. این در 
حالی است که ما تنها می توانیم کودکان 
را به ســمت تفکر صحیح هدایت کنیم 
و مهارت خــردورزی و تعقل را به آنان 
آموزش دهیم تا خود در شرایط نیاز این 

مهارت را به کار گیرند.
مــا در این نوشــته به دنبــال ایجاد 
فاصله ای مثبت هستیم تا در آن شرایط، 
ضمــن حفظ احترام و دوری از پرخاش 
و تندخویی، محیطی را ایجاد کنیم که 
کودک یا نوجوان بتواند در آن به تفکر و 
تعقل بپردازد و راهی برای حل تعارضات 
و مســائل بیابد. برای ایجاد این شرایط 

نیاز است این مراحل دنبال شوند:

۱. گفت وگو و تمرین کنید.
قبل از اســتفاده از فاصلة مثبت نیاز 
اســت دربارة فایده های ایــن راهکار با 
متربیان خــود گفت وگو کنید و بگویید 
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که هدف از انجام این کار، رســیدن به 
شــرایطی جدید برای تعقــل، تفکر و 
همچنین حل مسائل و تعارضات است. 
ایــن روش را می توانید به صورت عملی 
و کاربــردی به آنان آمــوزش دهید تا 
آنان نیز این راهــکار را فراگیرند. برای 
مثال، مادر می تواند به هنگام عصبانیت 
و تعارضــات از محیط متشــنج فاصله 
بگیرد و زمان خــود را به مطالعة کتاب 
یا دیدن برنامــة تلویزیونی مورد عالقة 
خود اختصــاص دهد و از آن شــرایط 
می تواند  معلم  همچنیــن،  کند.  دوری 
در کالس درس خود قســمتی را برای 
تفکــر در نظر بگیرد تــا دانش آموز در 
صورت لزوم از صندلی تفکر اســتفاده 
 کند و راه حل مناســبی برای مشــکل 
به وجــود آمده بیابــد. متربــی نیز با 
مشــاهدة این برخورد و رفتار آن را فرا 

می گیرد و در انجام آن اهتمام کند.

2. خود متربیــان محل فاصله را 
ایجاد کنند.

از  هــدف  بیاموزیدکــه  آنــان  بــه 
رنجاندن  و  تنبیه کــردن  فاصله گرفتن، 
آنان نیست، بلکه به دست آوردن آرامش 
و احساس مطلوب تر برای حل تعارضات 
منظور اســت، تا نه تنها دیگــران را با 
کالم و رفتار خــود نرنجانیم، بلکه آنان 
احســاس کنند می خواهیم کمکشــان 

کنیم تا راحت تــر بتوانند راه حلی برای 
مشــکل به وجود آمــده بیابند؛ ضمن 
اینکــه با ایجاد این فاصله، آنان ما را در 
مقابل خود نمی بینند و متوجه می شوند 
شخصی در کنارشــان قرار گرفته تا در 
کمــال آرامش و احتــرام به وی کمک 
کند و بتواند مشــکالتش را با کمک او 

حل کند.

 ۳. از پیــش دربارة محل فاصله 
گفت وگو و برنامه ریزی کنید.

می توانید از قبــل دربارة محل فاصله 
با آنــان گفت وگــو و معیــن کنید در 
هنگام نیــاز، بدون معطلی، به آن محل 
یا فعالیــت رجوع کننــد و آن فعالیت 
یا محل را که می توانــد فعالیتی مانند 
مطالعه یا حتی بازی باشد، محلی برای 
آرامش و تفکــر بیابند. خیلــی اوقات 
بزرگ ترها فکر می کنند  کودکان وقتی 
می خواهند  و  اشتباهی شده اند  مرتکب 
اشتباه خود را جبران کنند یا دربارة آن 
احســاس خوبی  نباید  کنند،  گفت وگو 
اینکه کودکان  از  باشــند؛ غافل  داشته 
وقتی بهتر عمل می کنند که احســاس 
بهتری داشــته باشــند. در این شرایط، 
هم بهتر فکر می کنند، هم بهتر تصمیم 

می گیرند و هم بهتر عمل می کنند.

4. به کودکان بیاموزید حتی پس 

در  بهتر  احســاس  کردن  پیدا  از 
محل فاصله، ممکن اســت مشکل 
همچنان پابرجا باشد و آنان باید به 
مشکالت  حل  برای  راه حلی  دنبال 

باشند.
ممکن است متربی پس از ایجاد فاصله 
و برقراری آرامش نتواند برای مشکل به 
وجود آمده راه حل مناسبی بیابد. در این 
صورت نیاز اســت با کمک شما به این 
مهم دســت یابد تا در نهایت به اهداف 
مورد نظــر در این رویکرد که عبارت اند 
از کنترل خشــم، مهارت حل مســئله، 

خردورزی و تفکر انتقادی، برسد.
با به کارگیری این روش، مربی و متربی 
پــس از ایجاد فاصلة مثبــت و برقراری 
آرامش، به راه حل مناســبی برای حل 
تعارضات می اندیشــند تا هم پیام خود 
را به دوری از پرخــاش و تندخویی به 
یکدیگر انتقال دهند و هم بستری برای 
هم افزایی و رشد در مسیر تربیت فراهم 

آورند.

پی نوشت
1. فاصلة مثبت در واقع معادلی است برای عبارت 
Positive Timeout کــه در بســیاری از منابع تربیتی 

متداول اســت و به کار مــی رود. فاصله گرفتن در 
هنگام تعارضات مفید اســت، ولی اگر این کار را با 
تنبیــه و آزار کودک همراه نکنیم، می توانیم از این 
فرصت برای دســتیابی به آرامش و احساس بهتر 

استفاده کنیم.

۳۳

 مثبت
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انباری آسمانی!

 حسین ریسیان / تصویرساز: سید میثم موسوی

 صدای مادرم به گوش می رسید که 
به همســرم می گفت: »حسین را بیدار 
نکنید. مدرســه ها به خاطر این مریضی  
تعطیل هســتند مامان جــان!« او خبر 
نداشــت که من خود آموزش داده ام که 
هرگز نباید خــواب بمانیم و حاال خود 

خواب بمانم؟! هرگز! 
چگونه منع رطب کنــم در حالی که 

خود رطب در دهان می گردانم؟ 
دیگر کدام یک از فرزندانم به حرف من 

گوش خواهند داد؟ 
از هــول هراس برخورِد انِگ مرد عمل 
نبودن از ســوی دانش آموزانم، از جای 
برخاســتم. به ســر میز رفتم و صبحانه 
را آغاز کــردم. می دیدم که همة اعضای 

خانواده بــا تعجب مرا نــگاه می کنند. 
نمی دانســتند کــه من نه تنهــا خواب 
نیستم، بلکه بیدارتر از روزهای قبل هم 

هستم. 
لباســم را پوشــیدم، کتاب هایم را در 
کیف قرار دادم. تکه کاغذ های باطله ای 
که روی آن هــا ایده هــای یادگیری را 
ثبت کرده بودم، خودشــان لوله شدند 
و درون دستانم نشســتند. آمادة رفتن 
به محل کار شــدم. فقط ساعِت دیواری 
اتاق خوابم را در واپسین لحظات درون 
نایلون قرار دادم، چون می دانستم بیش 

از پیش به آن نیاز خواهم داشت. 
از اتــاق خانه خارج شــدم، اما این بار 
مقصــد تغییر کرده بــود. باید به خاطر 

شــرایط پیــش آمــده و قرنطینه نقل 
مــکان می کردیم. مقصد من رســیدن 
به وعده هایی بود که با گل های بهشت 
کالســی ام برای رســیدن به آن عهد 
بسته بودیم. می دانســتم که ستون به 
ستون فرج است و اجر قدم هایم را خدا 

می دهد. 
آستین ها را باال زدم و در انبار خانه را 
باز کردم. شاید باور نکنید، اما زیباترین 
چیــزی که در طول عمــرم دیده بودم، 
همان گرد و خاک ها و تار عنکبوت های 
تنیده به دیوار انبــار متروکة خانه بود. 
چشــمانم برق می زد. پارچه  ای به ســر 
بســتم، یا علی گفتم و عاشــقی کردم. 
مشــغول  ســوت زنان  معمــول،   طبق 

به قلم معلم
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عشق بازی بودم، اما این بار با غبار حضور 
دانش آموزانم! 

از آن انبــار کالســی درســت کردم 
به وســعت دریا، به زیبایی شــفق های 
آسمان و به خوش بویی  بهار نارنج، چون 
می دانستم قرار اســت مدت ها در خانه 
بمانم. ساعت را هم به دیوار مقابلم وصل 
کردم تا با تیک  تاک عقربه هایش صدای 
گذر عمر را بشــنوم و به بهانة قرنطینه 

وقت را از دست ندهم. 
آن روز شــنبه بود و کارگراِن بزرگ و 
کوچک ساعت پیر مقابلم زمان 11:30 
را نشــان می دادند. مدرسة ما در شیفت 
عصر دایر می شــد و من حــاال دیگر در 

کالسم بودم. 
همه چیز آماده بــود اما نه همه چیز! 
دفتــرم را باز کردم و فهرســتی از همة 
چیزهایــی را که باید تا 1 ســاعت بعد 

فراهم می کردم، نوشتم: 
قــرآن، کتاب، دفتر، خودکار و ماژیک. 
اما این ها به نظرم همة چیزها نبودند. باز 
هم فکر کردم. وقتی در قصر ذهنم مدتی 
چرخیدم، احســاس کردم ابزار قبلی در 
ایــن کالس خیلی کارآمد نیســتند. به 
فهرست باال افزودم: گوشی، میکروفون، 

لپ تاپ و نرم افزار. 
رفتــم و آن هــا را فراهــم کــردم. از 
نماینــدة کالس خواســتم در این زمان 
کوتــاه گروهی از خانــواده را در فضای 
دانش آموزان  به  برای دسترسی  مجازی 
و برپایی کالس آماده کند. شروع کردم 
به ســاختن اولین فیلم آموزشــی برای 

هم کالسی هایم. 
حس عجیبی داشتم. صدایم می لرزید. 
گرمــای عجیبی درونم را فرا گرفته بود. 
من که در گذشــته این کار را به دفعات 
انجام داده بودم، نمی دانســتم چرا امروز 
بارها ضبط و حذف می کردم. می دانستم 
که از قبل آن ها را برای این گونه آموزش 
آماده کرده بودم، اما آن ها فقط یک مانور 
بودند و امروز قرار بود حاصل تالش هایم 
را ببینم. نمی دانســتم آیا واقعًا توانایی 
یادگیری  به واسطة محتوای آموزشی را 
دارند یا خیر؟ و همین مضطربم می کرد. 
با خودم تصمیــم گرفتم اولین فیلمی 
را که برای پســرهای کالس ســومی ام 
می فرستم، آموزش محیط از فصل پنجم 

کتــاب ریاضِی درس آن روِز مدرســه ام 
باشــد. غریبه که نیستید، واقعیتش آن 
است که نمی خواستم تعطیلی مدرسه را 
حس کنند! فیلم اول را ساختم؛ فیلمی 
که با یک انیمیشــن شروع می شد و در 

ادامه سراغ درس و تکلیف می رفت. 
ســاعت مقابلم زمان به صدا در آمدن 
زنگ مراســم آغازین را نشــان می داد. 

دیگر زمان آن فرا رسیده بود.
وارد گروه شدم، اما متأسفانه سنگ های 
زیر پایم یکی دو تا نبودند! ســنگ های 

روز اول، 
ســنگ اول، حضــور 13 خانــواده از 
31 خانواده؛ ســنگ دوم متفاوت بودن 
اجرا نشدن  ســخت افزارهای کاربران و 
فرمت فیلم های ساخته شده برای آن ها؛ 
سنگ ســوم نبودن یک فضای مجازی 
تلگرام، دســته ای  در  )گروهی  متمرکز 
در واتــس آپ و عده ای در ایتا(؛ ســنگ 
چهارم افتضاح بودن شــرایط اینترنت و 

سنگ های پنجم و ششم و هفتم... 
بــه هر شــکلی بــود، تا ســاعت دو 
بعدازظهــر همه را در حد توانم به نوعی 
حل کردم و برای اینکه شروع آموزش را 
به روز بعد پاس بدهم، برای خود بهانه ای 
باقی نگذاشتم. رســاندن 13 نفر به 25 
نفر، تبدیل فیلم به سه فرمت برای اجرا 
در همة انواع گوشی، ساخت گروه در سه 
اپ )10 تا این 11 تا آن و 4 تا دیگری(. 
اما بخش های دیگر واقعًا کار من نبود و 
فکر به آن و گره گشــایی آن را به پایان 

کالسم موکول کردم. 
امــا بگذاریــد از کالس زیبایم تعریف 
کنم. در ابتدا شاگردانی داشتم به سن و 
سال باالی 25 سال. والدین را می گویم. 
اما آن ها را از کالســم بیــرون کردم. بر 
در گروه نوشــتم ورود والدین ممنوع و 
شــاگردانم را دعوت کــردم. جالب بود، 
درست مثل اینکه زنگ تفریح تمام شده 
باشــد، آن ها با تمام شیطنت هایشان به 
کالس برگشــتند. مثل بلبل با یکدیگر 
حرف می زدند. از غلط امالیی هایشــان 
می شــد به  راحتــی فهمید کــه دیگر 
خودشان هستند. بوی موفقیت را حس 

می کردم! 
سالمی کردم. ناگهان رشتة پیام هایشان 
قطع شــد! انگار موجــود جدیدی دیده 

باشــند! اما وقتی حالشــان را پرسیدم، 
یخ هایشان آب شد. درون آن انبار آهنگ 
آرامی پخش کردم. سپس صحبت هایم 
را ضبط کردم و برایشــان فرســتادم تا 
صدایم برایشان آرامش بخش باشد. گفتم 
فیلمی برایتان می فرستم، آن را ببینید و 

یک ساعت دیگر به کالس برگردید. 
فیلم را دیدند، اما زمانی بیشتر از یک 
ساعت گذشت و آن ها برنگشتند. کم کم 
نگران شــدم. در دلم ســیر و سرکه ای 
می جوشــید که نگو! اما عقلم می گفت 
صبر کــن. به حرفش گــوش کردم. در 
این لحظه ناگهان عکسی در گروه ارسال 
شــد. خودم هم فراموش کرده بودم که 
در پایــان فیلم  تکالیفــی به آن ها داده 
بودم. آن ها هم به دنبال پاســخ تکالیف 
رفته بودنــد. اندازة محیط زمین فوتبال 
را از آن ها خواسته بود. حال پاسخ ها در 

عکس ها سرازیر شده بودند. 
وقتی بــه پاســخ ها نــگاه می کردم، 
آن ها  درون  هم  نادرســت  پاســخ های 
مشــاهده می شــد. این یعنی هنوز به 

مقصد نرسیده بودیم! 
در گام بعدی به دنبال طراحی فعالیتی 
برای یادگیری عمیق رفتم. از آن جهت 
که کالســم را بــه صورت مجــازی در 
خانه هایشــان برگزار می کردم، به آن ها 
گفتم بروید یک تکــه نخ و خط کش و 
قیچی بیاورید. ســه دقیقــه زمان دادم. 
آن ها برگشــتند. گفتم نــخ را به اندازة 
دور تــا دور تلفن همراهتــان، با قیچی 
ببرید. عکس ها و صداهایشان می  آمد و 
می گفتند: آقا این جوری؟ آقا عکس من 
رو ببینید، درســته؟ و من هم به آن ها 
جواب می دادم. سپس به آن ها گفتم نخ 
را روی یک میز صــاف کنید و آن را با 
خط کش اندازه بگیرید و اندازة آن را به 
من بگویید. آن ها هم این کار را می کردند. 
می توانســتم دستان کوچکشان را تصور 
اندازه گیری هایشان  کنم. می دانستم که 
خطاهایــی دارد. همچنیــن، از آنجا که 
می دیدم بعد از تشــویق یک دانش آ موز، 
بقیه هم می پرســند.»آقا پس مال من 
چطــور بود«، می توانســتم حدس بزنم 
برای رقابت با دوستانشان چه تالشی که 
نمی کنند! با طراحی این فعالیت، تقریبًا 
خیلــی از آن پرنده های بی بال در قفس 
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مانــده ام اصل مطلب را گرفته بودند. اما 
اگر بخواهم اعترافی بکنم، باید بگویم تا 
اینجای کار قلبم درون حلقم گوشه ای را 
اجاره کرده بود. با احساس نزدیک شدن 

به موفقیت، کم کم استرسم کم شد. 
در گام سوم یک فعالیت مطرح کردم 
تا ببینم چه مقــدار از مطلب همچنان 
در دستة ناآموخته های آن هاست و این 
یعنــی تیر آخر به ســمت هدف کالس 

معکوسم. 
به آن ها گفتم هر یک از شــما بروید و 
دو بار دور فرش اتاقتــان بچرخید و به 
من بگویید چنــد متر راه رفته اید. از دو 
راه به من جواب بدهید. از آنجا که شما 
مخاطب فیلم را ندیده ایــد، باید بگویم 
اســتفاده از ضرب در به دســت آوردن 
محیــط را در فیلم به آن ها نشــان داده 
بودم. هدفم این بود که بفهمم چه مقدار 

از مطالب را با چه کیفیتی آموخته اند! 
پــس از دریافت پاســخ ها، دیدم که 
تعداد قابل توجهی از آن ها به من جواب 
نادرست داده اند. شاید بگویید این یعنی 
شکســت، اما نه، شکســت نبود! خدا را 
شــکر که اکثر آن ها راه طول به اضافة 
عرض ضــرب در دو را انجام داده بودند. 
این یعنی درک مطلب برایشان رخ داده 
بود. ولی اشــتباه آن ها در این بود که به 
دو دور دقت نکرده بودند. فکری به سرم 
زد و همیــن را به عنــوان تکلیفی برای 
روز بعــد انتخاب کردم.  به آن ها گفتم،؛ 
همة شماها یک پیچ را اشتباهی رفته اید. 
این تکلیف شماست که خودتان تا فردا 
به این ســؤال فکر و دقت کنید و جواب 
درســت آن را برای من بفرستید. جالب 
بود که یک پاســخ غلط، اما لذت بخش 
پیدا کردم. فهمیدم آن ها اصل مطلب را 
گرفته اند. در نهایت دو تکلیف دیگر دادم 
و گفتم محیط کفــش و اتاقتان را برای 

من به دست آورید. 
دیگــر زمان جدایی رســیده بود. من 
امروز شاید با چشــم سر آن ها را ندیده 
بودم. اما با چشــم دل، روشن تر از آنچه 
پیش از آن می دیدم، نظاره گرشان بودم. 
و به آن ها گفتــم، درس امروز به پایان 
رسید. اگر ســؤالی دارید بپرسید، و اگر 
نه شما را به خدای بزرگ می سپارم. اما 
در این زمان ســؤالی از من پرسیده شد: 

آقا، امروز چه باحال بود! مدرســه تا کی 
تعطیله؟ تا کی کالسمون اینجاست؟« 

اینجا بود که بوی موفقیت به مشــامم 
رســید. آن ها به  دنبال با خبر شــدن از 
مدت تعطیلی مدرسه بودند، اما نه برای 
تفریح، بلکه می خواستند بفهمند کالس 
تا کی درون دستانشان است. این یعنی 
توانســته بودم برایشان کالس بهتری از 
قبل بســازم! و این سؤاالت مهر تأیید بر 
اجرای تقریبًا درســت کالس معکوسم 
بود. در جواب گفتــم، دیگر همة ما دو 
کالس داریم؛ کالســی درون مدرسه و 

کالسی درون همة لحظاتتان. 
کم کم به دنبال پایان دادن به آن زنگ 
کالســی بودم که یکی پرسید: آقا، فردا 
ساعت چند باید تو کالس باشیم! گفتم 
روزهای قبل چگونه می آمدید؟ فردا هم 
لباس فرم بپوشــید، زلف هایتان را شانه 
بزنید و برنامة کالســی را درون کیفتان 
بگذارید و به همان شکل دیروز و پریروز 

بیایید. بعد هم خداحافظی کردم. 
اما هنوز هم مشــکالتی داشــتم که 
یافتن راه حل برای آن ها را به پایان روز 

واگذاشته بودم. 
آن روز لنگ لنــگان خرک خــود را به 
مقصد رسانده بودم. از یک سو خوشحال 
بودم که کالســم تعطیل نبود و از سوی 
دیگر بغضی در سینه داشتم که راه نفسی 
را بر من بسته بود، بغضی که آوار کاخ ها 
و عمارت های ویران شدة عدالت آموزشی 
را بر سرم خراب کرده بود. تصمیم گرفتم 
خودم عدالت آموزشی را اجرا و گل های 
گلستانم را با چشمة عدالت آبیاری کنم. 

نمی توانستم کاری  را  اینترنت  سرعت 
کنم، اما ســرعت خودم را بــاال بردم و 
محتوا را از 24 ســاعت قبل، در مکانی 
دیگــر بارگذاری کردم و در زمان کالس 
فقط فوروارد می کردم. برای آن شــش 
غنچه از باغم که برای حضور در کالس 
مجازی چیزی کم داشتند، کار خودم را 
کمی سخت کردم. تمام محتوای صوتی 
و تصویــری را روی کاغذ پیاده کردم و 
به دست آن شــش دانش آموز رساندم. 
چــون از خدای آن کودکانی که به علت 
نداشــتن سرپرست مناســب و امکانات 
الزم، موقعیت همراهی  ما را نداشــت، 

می ترسیدم. 

و اما اینک، مهم تر از هر چیز آن بود که 
چه بسازم تا فرزندانم میل به حضور در 
کالس را از دست ندهند! مطالعه کردم 
و مشــورت گرفتم. هر روز ستون هایی 
خلق کــردم کــه کبوتــراِن در قفس 
مانده ام ساختمان های یادگیری خود را 
روی آن ها بســازند. و امــروز 80 روز از 
کالس های وارونه ام می گذرد، با چشــم 
خود همه چیــز را دیدم: آری، دیدم در 
کالسم سخنان برگمن را که می گفت: 
در این کالس یادگیری فردی می شود و 
هر که با توان سرعت خود می آموزد. به 
راستی جملة »در کالس معکوس قانون 
همه یا هیــچ تبعیت نمی کند« از دکتر 
و  را در کالســم لمس کردم  عطاران 
همان گونــه که دکتر گلزاری و عطاران 
در مقالــة خود اشــاره کرده اند، من هم 
انعطاف پذیــری باالی این شــیوه را در 
کالسم دیدم که از عکس و فیلم و صدا 
تا تکه های کاغذ را می توان برای آموزش 

معکوس استفاده کرد. 
عقب افتادن و دیرآموزی بی معنا شده 
است. از همة این ها جالب تر اینکه دیگر 
کسی در کالسم اجازة رفتن به سرویس 
بهداشــتی نمی گیــرد، آب نمی خورد، 
دعوایی بر سر نشستن روی نیمکت اول 
دیده نمی شــود و همه در نزدیک ترین 

فاصله نسبت به من حاضرند. 
بچه هایــم بارهــا موضوعات درســی 
را از کالم مــن می شــنوند. آن را بــه 
عقب برمی گرداننــد و مرور می کنند. با 
پیش آموخته های خود مرتبط می کنند. 
حرف های من را با سخنان دیگر معلمان 
مقایسه می کنند و موضوعات جدیدی از 
دل آن بیرون می کشــند. نهایت زیبایی 
آنجاســت که خود را همتا و همکار من 
می بینند و این همتایی شاگردانم با من، 
مدال افتخاری  است که آن را بر سینه ام 

می چسبانم. 
بایــد بگویــم دیگــر »واقعیت« هم 
در فضــای مجازی برای خود حســاب 
کاربری درست کرده است. از نگاه من، 
کالس معکوس با تمــام نقاط ضعف و 
قوت، اکنون واکنشــی است برای نظام 
آموزشــی در مقابله با ویــروس کرونا 
که معلمان لنگ کاشــفان بی سالح آن 

هستند! 
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مشاوره

آرامشت با من
 دکتر کیومرث فرح بخش، دانشیار گروه مشاورة دانشگاه عالمه طباطبایی

بازخوردگیری
مهم تریــن  از  یکــی  بازخوردگیــری 
فرایندهای ارتباطی اســت کــه ما را از 
اثرات و پیامدهای عملکــرد و رفتارمان 
آگاه می کند. معلم زمانی می تواند از رفتار 
اضطراب زای خود بکاهد که متوجه میزان 
اضطراب ایجادشدة ناشــی از رفتارهای 
خود در کالس باشــد و ســپس بررسی 

کند کــدام رفتارهای او موجب اضطراب 
در دانش آموزان شده است. بازخوردگیری 
یعنی ما نتیجة رفتــار و عملکرد خود را 
بر اطرافیانمان بشناسیم و در صورت لزوم 

آن را تغییر دهیم. 
معلم همواره الزم است از نحوة تأثیر رفتار 
خود بر روحیه و احســاس دانش آموزان 
مطلع باشد و درصورتی که مشاهده کرد 

رفتــار او موجب اضطراب، نامیدی، یأس 
و نگرانی غیرعادی در دانش آموزان شده 
اســت، رفتار خود را اصالح کند. معلمان 
توانمنــد، از آنجا که خــود را یک مربی 
مسئول نه یک شاغل حقوق بگیر می دانند 
و به معلمی خود عشق می ورزند، همواره 
برایشان مهم اســت که با رفتار و اعمال 
خود زمینة تعالی شــخصیتی و رفتاری 

 عوامل اضطراب های آموزشــی در دانش آموزان، با شرایط خانوادگی، خصوصیات فردی خود دانش آموز، فرایندها و 
قوانین آموزشی و از همه مهم تر معلم، مرتبط است. اضطراب آموزشی عبارت است از نگرانی، دلهره و ترس غیرمنطقی 
دانش آموز نســبت به جنبه های گوناگون مدرسه که موجب سلب آرامش و کاهش عملکرد مناسب و مؤثر تحصیلی آنان 
شــود. حتی اگر ترس و اضطراب عملکرد تحصیلی دانش آموزان را مختل نکند، ولی آرامش و رفاه و شادمانی را از آن ها  

سلب کند، دانش آموز به نوعی به اضطراب آموزشی مبتال شده است. 
از آنجا  که معلمان بیشــترین نقش را در ایجاد اضطراب آموزشی یا کاهش آن دارند، در این مقاله توضیح داده خواهد 
شد که معلمان چه کارهایی باید انجام بدهند تا اواًل از افزایش اضطراب آموزشی پیشگیری کنند و ثانیًا اگر دانش آموزی 

به آن مبتال شد، چگونه آن را کاهش دهند.
معلمان الزم است به منظور پیشگیری از اضطراب دانش آموزان و کاهش آن، اقدامات زیر را انجام دهند.

معلمانوکاهشاضطرابهایآموزشی

بخش دوم

تصویر تزئینی است.
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دانش آمــوزان را فراهــم ســازند. آن ها 
همیشه این دغدغه را دارند که آیا معلم 
مؤثری هستند یا خیر؟ آیا دانش آموزان 
از کالس و درس آن هــا لذت می برند یا 
خیر؟ این نگرش ها سبب می شود همواره 
اثــرات رفتــار خــود را در دانش آموزان 
ارزیابی کنند. توان بازخوردگیری مستلزم 
رشد ابعاد شخصیتی الزم، خودآگاهی و 
خودشناسی و داشــتن رویکردها و نگاه 

فلسفی در فرایند تعلیم وتربیت است.
مهــارت بازخوردگیــری کار چنــدان 
سختی نیست. کافی است معلم اجازه دهد 
دانش آموزان نگرانی های خود را نســبت 
بــه رفتار معلم بازگو کنند. کافی اســت 
معلمان به والدین اجازه دهند احساس و 
نظرات دانش آمــوز دربارة معلم را که در 
خانه اظهار می دارند، به آنان انتقال دهند. 
کافی است در درس انشا از دانش آموزان 
خواست »یک معلم خوب یا بد را توصیف 
کننــد«. معلم واکنــش دانش آموزان را 
هنگام تعامل با او مشــاهده کند.  معلم 
بــرای بازخــورد گرفتن از رفتــار خود 
می توانــد در کالس بحث آزاد ایجاد کند 
تا احساســات و نگرانی های دانش آموزان 
را دربارة خود دریابد. بازخوردگیری یک 
هنر و توانمندی اســت که به ما به عنوان 
معلم کمک می کند شجاعانه با نقص ها و 
کاستی های رفتاری و عملی خود روبه رو 

شویم. 
توجه داشته باشید که بازخوردگرفتن، با 
دریافت انتقادات دیگران فرق دارد. انتقاد 
به معنــی بیان توأم با قضــاوت دیگران 

دربارة رفتار اشخاص دیگر است.
شــما در اینجا دنبال قضاوت دیگران 
نیســتید، بلکه به دنبال شناخت پیامد 
و اثــرات رفتارهــای مشــخص و دقیق 
خود بر دیگران هســتید. در بسیاری از 
موارد، خودتان بایــد بازخورد رفتار خود 
را در دانش آموزان مشاهده کنید. نیازی 
نیســت شــما قضاوت و نظر دیگران را 
دربــارة خصوصیات خــود بدانید. برای 
مثال، وقتی متوجه می شوید دانش آموز 
درس را متوجه نمی شــود، بر سر او داد 
می کشــید و ایــن داد کشــیدن نه تنها 
یادگیــری او را افزایــش نمی دهد، بلکه 
او می شود.  بیشــتر  موجب دستپاچگی 
حال شما به طریقی متوجه می شوید داد 

کشیدن شما نه تنها یادگیری دانش آموز 
را افزایــش نمی دهــد، بلکــه موجــب 
دستپاچگی و اضطراب و درنتیجه کاهش 
یادگیری او شــده اســت. حاال تصمیم 
می گیریــد از ایــن به بعــد، به جای داد 
کشــیدن بر سر او، شیوة تدریس خود را 
 تغییر دهید و از طریق تشویق دانش آموز 
به خاطر پیشــرفت های جزئی، ســطح 
یادگیــری او را باال ببرید و اضطراب او را 
کاهش دهید. در اینجا کسی دربارة رفتار 
شــما چیزی نگفته است، بلکه خود شما 
متوجــه تأثیر رفتار اشــتباه و اصالح آن 

شده اید.
معلمی نقل می کرد، دانش آموز زرنگی 
داشــت که خیلی خوب درس می خواند، 
اما بعد از مدتی متوجه شــد او در کالس 
آموزشی اش  فعالیت  و  گوشه گیر شــده 
کاهش یافته اســت. وقتی بــا او به طور 
خصوصی صحبت کرد، متوجه شــد یک 
شــوخی ســاده موجب احساس رنجش 
وی شده اســت و به دنبال آن این تصور 
در دانش آموز ایجاد شــده که معلم قصد 
تمســخر او را داشته اســت. معلم از این 
بازخورد دریافت که برخی شــوخی های 
او اشتباه اســت و به دانش آموز احساس 

کنفتی می دهد.

بازنگری در رویکرد معلمی
هر معلم یا فرد متخصصی در زمینة کاری 
که انجام می دهد رویکرد و نظریة خاص 
خود را دارد. معلمان نیز در زمینة تدریس 
و آموزش و نحوة رفتــار با دانش آموزان، 
رویکرد و نظریة خاص خود را دارند. هیچ 
معلمی نمی تواند بدون نظریه و رویکرد به 
تدریس و آموزش بپردازد. برخی معلمان 
نظریه و رویکرد معلمــی خود را به طور 
آگاهانــه از فلســفه های تعلیم وتربیت و 
یافته های روان شناسی به دست آورده اند. 
این معلمان ســعی می کننــد در فرایند 
آموزش به شیوة علمی و مؤثر عمل کنند. 
اما برخی معلمان، بدون ایجاد رویکردی 
مؤثــر، به طور ناخــودآگاه و براســاس 
تجربه هــای قبلی خــود دیدگاهی را در 
فرایند معلمی خویش به دست می آورند. 
رویکرد این معلمان ضمنی و ناخودآگاه 
است. به عبارت روشــن، آن ها براساس 
رویکردهای فلسفی و علمی موجود، برای 

رفتار معلمی خود دالیل علمی مشخصی 
ندارند. یکی از این رویکردهای ناخودآگاه 
غریزی این است که ترســاندن و ایجاد 
اضطراب، بهترین راه مدیریت رفتار درسی 
و انضباطی دانش آموزان اســت. تا زمانی 
که باور و اعتقاد مذکور به صورت آشــکار 
و ضمنی در معلم وجود دارد، رفتار او نیز 
در همین راســتا خواهد بود و خودآگاه 
یا ناخــودآگاه برای تحریــک و هدایت 
دانش آموزان از ابزار ترساندن و ایجاد رعب 
و وحشت بهره می برد. نتیجه آنکه یک راه 
کاهش انواع اضطراب های آموزشی، تغییر 
نگرش و نظر معلمان دربارة شــیوه های 
ایجاد انگیزه در دانش آموزان است. نظریة 
آموزشــی مبتنی بر ترس و وحشت یک 
نظریــة ضمنی در نظام آموزشــی ما، از 
دبســتان تا دانشگاه است. نظریة ضمنی 
مبتنی بر ترس و وحشت، از ضعف جدی 
ما معلمــان در فرایند آموزش و تدریس 

ناشی می َشود.

خودشناسی در حیطۀ رفتار معلمی
رفتار ناخــودآگاه کــه از ناخودآگاهی 
سرچشمه  می گیرد، همواره یکی از علل 
رفتار ماســت. نیازهای ناخودآگاه ما را به 
انجام رفتارها و قضاوت هایی وا می دارند 
که ممکن اســت برای خود ما و دیگران 
مشکل آفرین باشند. نیاز به قدرت، ابهت، 
شکوه، عزت نفس و حرمت اجتماعی در 
همة ما کمابیش وجــود دارد. برای همة 
ما معلمان بســیار ارزشــمند است که 
شاگردانمان برای ما احترام و حرمت قائل 
شوند، ولی ممکن است آن را انکار کنیم و 
از طریق در پیش گرفتن رفتار متکبرانه و 
به ظاهر مقتدرانه و با ایجاد رعب و وحشت 

در دانش آموزان، آن را جبران کنیم. 
خودشناســی و خودنگــری و تحلیل 
انگیزه هــای خودمان می توانــد ما را در 
برخورد مناســب تر با دانش آموزان یاری 
دهد و به جای آنکــه نیازهای خود را در 
رابطه با دانش آموزان به شیوه های اعمال 
ترس و وحشت تأمین کنیم، با به کارگیری 
رفتارهای کارآمد، رابطة صمیمانه تری با 

آن ها داشته باشیم. 
ناخــودآگاه،  نیازهــای  از  گذشــته 
فرایندهای انتقالی نیــز یکی از عواملی 
اســت که ســبب ایجاد ترس و وحشت 
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در برخی دانش آموزان می شــود. با یک 
مثال ســاده، فرایند انتقالی را که معمواًل 

ناخودآگاه است توضیح می دهیم:
 معلمی برای اولین جلسه وارد کالس 
می شــود. او از هیچ کدام از دانش آموزان 
شناخت قبلی ندارد، اما وقتی وارد کالس 
می شود، نسبت به برخی احساس خوبی 
خواهد داشت و نســبت به برخی دیگر 
احساس منفی و خشم پیدا می کند. این 
در حالی اســت که این معلم هیچ سابقة 
ذهنی از آن هــا ندارد. معلــِم خودآگاه 
می داند که این احساســات هیچ ارزشی 
ندارند و نباید تحت تأثیر آن ها قرار گیرد، 
اما معلمی که ناخودآگاه است، تحت تأثیر 
احساســات خود، دربــارة دانش آموزان 
قضاوت و رفتار خواهد کرد. پدیدة انتقال 
در بیشتر موارد ممکن است در جلسه های 
سوم یا چهارم یا حتی بعد از آن رخ  دهد. 
برای اینکه دچار پدیدة انتقال نشــوید، 
وقتی نسبت به دانش آموز احساس منفی 
داشــتید، اواًل آن را انــکار نکنید. ثانیًا از 
خود بپرسد منشأ این احساس چیست؟ 
وقتی به آن دانش آموز فکر می کنید، چه 
خاطراتی را از گذشته و از چه کسانی به 
یاد می آورید؟ افــرادی که در این تداعی 
به ذهن شما می آیند، منشأ احساس شما 
نسبت به دانش آموز مذکورند؛ یعنی شما 
احساسی را که نسبت به آن ها دارید، به 

این دانش آموز انتقال داده اید.

رشد خودکنترلی
گاهی برخی معلمان به این دلیل سبب 
رعب و وحشت در دانش آموزان و درنتیجه 
تولیــد اضطراب آموزشــی در مدرســه 
می شوند که وقتی به هر دلیلی عصبانی 
می شوند، نمی توانند خود را کنترل کنند 
و با اســتفاده از خشونت کالمی یا حتی 
در برخی موارد خشونت فیزیکی، خشم 
و عصبانیــت خود را در کالس و بر ســر 
دانش آموزان تخلیه می کنند. معلمانی که 
به هر دلیلی عصبانی می شــوند و شروع 
به تهدید دانش آموز می کنند، الزم است 
برای کنترل خشــم در خویشتن تدبیر 
کننــد. ناتوانی معلم در کنترل خشــم 
ضعفــی جدی اســت که مانــع هر نوع 
فعالیت آموزشی یا تربیت سازنده می شود. 
معلمانی کــه زود عصبانی می شــوند و 

پرخاشگرانه رفتار می کنند، نه تنها سبب 
ایجــاد نگرانی و اضطــراب دانش آموزان 
دانش آموزان  بدآموزی  بلکه  می شــوند، 
و رفتار پرخاشــگرانه را در آن ها ســبب 
می شوند. این معلمان با رفتار پرخاشگرانه 
به طــور ناخــودآگاه بــه دانش آمــوزان 
می آموزند برای حل مشکالت بین فردی 

بهتر است پرخاشگری کنند. 
خشــم و زودرنجی رفتاری است که با 
تمرین و تکرار منفعالنه آن را آموخته ایم 
و برطرف کــردن آن نیازمنــد تمرین و 
تکرار فعاالنه و خودآگاهانه است. راه های 
زیادی وجــود دارند تا خودکنترلی رفتار 
پرخاشگرانه و زودرنجی را آموخت. در این 
راستا الزم است فرد در گام اول قبول کند 
که رفتار پرخاشگرانه در کالس و در تعامل 
با دانش آموز، نه تنها نشانة قدرت، صداقت، 
اخالص و شجاعت در معلم نیست، بلکه 
نشانة ضعف، ناتوانی، بی ارادگی و غریزی 
رفتارکردن اوست. در گام دوم قبول کند 
این خودش اســت که مســئول کنترل 
خویش اســت. در گام سوم موقعیت ها و 
محرک های عصبانی شدنش را شناسایی 
کند و تصمیم بگیرد با شجاعت و صالبت 

آرامش خود را در برابر آن ها حفظ کند.

رشد مهارت های معلمی
در  معلمــان  کــه  عللــی  از  یکــی 
دانش آمــوزان رعــب و وحشــت ایجاد 
می کنند، تسلط نداشتن آن ها بر موضوع 
درســی و مهارت هــای معلمی اســت. 
بنابرایــن، یکی از راه های پیشــگیری و 
باال  کاهش اضطــراب در دانش آموزان، 
بودن اطالعات و دانش معلم در موضوعی 
است که تدریس می کند و مهارت هایی 
است که مطالب علمی را به دانش آموزان 
می آموزد. به طورکلــی، وقتی معلمی بر 
دانش خود مســلط باشــد، از تدریس و 
بیان آن برای دانش آموزان لذت می برد. 
لــذت و شــوق آموختن چیــزی که بر 
آن تســلط علمی داریم، در دانش آموز 
انگیزه و شــوق یادگیــری زیادی ایجاد 
می کنــد. بنابراین، معلم همــواره الزم 
اســت دانش علمی خــود را باال ببرد و 
آن را به ســاده ترین زبان و شیرین ترین 
شــیوه بــرای دانش آموزان بیــان کند. 
هــرگاه معلم متوجه شــد دانش آموزان 

از او دچار ترس وحشــت هستند، حتمًا 
میزان دانش و تســلط علمی و مهارت 
معلمی خود را بازبینی کند. مهارت های 
تدریس و بیان مطالب به شــیوة جذاب 
و لذت بخش، ارزیابی میزان آموخته های 
دانش آمــوز به طور شــفاهی و کتبی، و 
بــا دانش آموز، همگی  تعامل اجتماعی 
در کاهش اضطراب دانش آموزان مؤثرند. 
بهترین روش برای ارتقای معلمِی خود، 

الگوگیری از معلمان موفق است.

مهارت های آرامش بخشی
گاهی اضطــراب دانش آموزان به معلم 
ربطــی ندارد یــا افراد دیگــری موجب 
اضطــراب دانش آمــوز شــده اند. در این 
شــرایط، معلم می تواند بــا مهارت های 
خاصــی، از اضطراب دانش آموزان بکاهد. 
مهارت کنترل اضطــراب در دانش آموز 
یک مهارت اساســی اســت که می تواند 

سرنوشت دانش آموز را تغییر دهد.

شــخصی نقل می کرد، زمانی که سال 
اول راهنمایی ســابق بــودم، در کالس 
ریاضی، به دلیل یک اشــتباه کوچک در 
حل مســئله در پای تخته، مورد تمسخر 
معلم، چند چوب کف دست و جابه جایی 
صندلی قرار گرفتم. من مســئله را کامل 
حل کرده بــودم، فقط یک عالمت را که 
چندان هم مهم نبود، اشــتباه گذاشــته 

بودم.
اضطــراب  کنتــرل  مهارت هــای 
دانش آمــوزان برای معلــم نوعی هنر و 
توانمندی است که در رشد دانش آموزان 
نقــش مهمــی دارد. برای اجــرای این 
مهارت هــا مهم این اســت کــه معلم 
نشانه ها و عالئم اضطراب را در دانش آموز 
تشخیص دهد. بعد از اینکه معلم عالئم را 
مشاهده کرد، باید با دلسوزی و همدلی 
با دانش آموز برخورد کند. هیچ گاه نباید 
به خاطر اضطراب آن ها را مسخره کند! و 
اضطراب را نه تنها نشانة ضعف دانش آموز 
قلمداد نکنــد، بلکه با چنین عبارتی که 
چــون برای تــو مهم اســت  خوب یاد 
بگیری نگران شــده ای، تصویر مثبتی از 
آن ایجاد کند. ســخنان دلگرم کننده و 
به  دانش آموز،  توانمندی های  برشمردن 

او قوت قلب می دهد.
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الفبای نویسندگی

چگونهایدههایخودرا
بهنوشتارمطلوبتبدیلکنیم؟

 ایدة شما تازگی داشته باشد و تکراری 
نباشــد. )برای این کار حتمًا به فهرست 
ارزیابی )چک لیست( ایده در همین مقاله 

توجه کنید.(
 از واقعیت زندگی مردم سرچشــمه 
گرفته باشــد. مربوط به اوضــاع  و احوال 

جامعه باشد.
 عینی و ملموس باشد. وقتی از زندگی 
مردم سرچشمه بگیرد، احتمااًل این ویژگی 

را هم در خود خواهد داشت.
 هم منحصربه فرد باشد و هم عمومیت 
داشته باشد. هنرمندانه این است که شما 
بتوانید کم کم ایدة منحصربه فرد خودتان را 
با نگاهی ارائه دهید که عموم مردم از آن 

استقبال کنند.
 انرژی بخش باشد. جامعه نیاز دارد از 

افکار و اندیشه های مردمانش تغذیه کند 
و از آن ها انرژی بگیرد. باید ســعی کنیم 
ایده ای که قصد پرورشــش را داریم، این 

قابلیت را داشته باشد.
 چیزی به اطالعــات خواننده اضافه 

کند. احساساتش را تحریک کند.
 از خواننده »آهان« بگیرد.

 خیال خواننده را درگیر مطلب کند.

فهرست ارزیابی ایده
برای اینکه مطمئن شویم ایدة انتخابی ما 
شرایط الزم را برای پرداختن دارد یا نه، این 

فهرست ارزیابی کمک کار ما خواهد بود:
- آیا ایده را واقعًا دوست دارم تا درباره اش 

بنویسم؟
- آیا ایده بیش از حد کلی است؟

- آیا ایده بیش از حد جزئی است؟
- آیا تازه است و روی آن کار نشده است؟

- آیا مورد نیاز مخاطبان من هست؟
- آیا ایده چشم گیر است؟

- آیا به موقع هســت؟ )زمان پرداختن 
به آن(

- آیا از روی تکلیف می نویسم؟
- آیا اطالعــات الزم را برای پرداخت 

ایده دارم؟
- از چه کســانی می توانم برای پرداخت 

ایده اطالعات بگیرم؟
- از چه جاهایی می توانم برای پرداخت 

ایده اطالعات بگیرم؟
- آیا فرصــت الزم را برای پرداخت ایده 

دارم؟ چقدر زمان دارم؟
- می خواهم به چــه نکاتی در پرداخت 
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 در شــمارة قبل دربــارة ایده یابی 
صحبت کردیم و قرار شد خوانندة متن 
چند ایدة مورد عالقه خود را فهرســت 
کند تا بعداً در مورد تبدیل آن به مقاله، 
... صحبت  و  داستان  خاطره،  یادداشت، 
کنیم. این نکته را هم در این شماره اضافه 
می کنیم که غالبًا می شــنویم که افراد 
دوست دارند دربارة چیزی بنویسند که 
موردتوجه قرار گیرد، مخاطب از آن راضی 
باشد و موضوع را رها نکند. اگر شما هم 
قصد دارید ایده ای انتخاب کنید و پرورش 
دهید که مخاطب آن را با عالقه بخواند، 
توجه به نکته های زیر راهگشا خواهد بود:

ایده ها سبز مى شوند!

 حسین حسینی نژاد/ تصویرساز: سید میثم موسوی

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۳ | ۱۳۹۹
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ایده اشاره کنم؟
- آیا خاطره ای همسو با ایده دارم؟

- از چــه منظری می خواهــم به ایده 
اشاره کنم؟

انتخاب ایده برای نوشتن
اکنون با توجه به آنچه بیان شد، نوبت به 
انتخاب ایده برای نوشتن می رسد. برای این 

منظور، توجه به نکات زیر مفید است:
1. ابتــدا موضوع مورد عالقة خود را پیدا 
و انتخــاب کنید؛ مثاًل: محبت، شــلوغی، 
فضای مجازی، آموزش غیرحضوری، کرونا، 
عدالت، خدا، فناوری، شایعه، دالر و حقوق.

2. فرض کنیــد که ایدة انتخابی محبت 
اســت. اکنون نکته هایی را که دربارة این 
موضوع ممکن است به ذهن برسد فهرست 
 کنید: تعریف محبت، محبت مادر، محبت 
دوست، محبت پدر، محبت به گیاه، محبت 
به فرزند، محبت معلم و ... محبت پلیس به 
مظنون، محبت پزشک به بیمار، و محبت 

خانوادة مقتول به قاتل.
3. یکی از آن ها را که بیشتر دوست دارید 
یا حس می کنید بهتر می توانید درباره اش 

بنویسید، انتخاب  کنید.
4. حاال وقت آن است که دربارة موضوع 
انتخابی مطالعه و یادداشــت برداری کنید. 
عجله نکنید. هر قدر وقت صرف این بخش 
کنید، در موقع پرداخت ایده با مشــکالت 

کمتری مواجه می شوید.
5. در مرحلة بعد نوبت طراحی برای نوشتن 
است. منظور از طراحی، سازمان دهی متن و 
نحوة ورود و خروج به موضوع و چیدمان و 

جایگزینی مطالب تهیه شده است.
6. و ســرانجام، در ایــن مرحلــه اولین 

پیش نویس را تهیه کنید.

نکته
موقع پرورش ایده، آن را با مثال، مقایسه، 
تشبیه به چیزی، خاطره، ضرب المثل و... 
تقویت کنید. در پیش نویس، هر چه الزم 
می دانید اضافه کنیــد. بعدها در بازنگری 
فرصــت دارید از آن ها بکاهیــد. هر اندازه 
حجم پیش نویس بیشتر باشد، در بازنویسی 

امکان بیشتری برای پرداخت متن دارید.

پیش از نوشتن
می تــوان این مرحله را به کار آشــپزی 

تشبیه کرد که همة وســایل الزم را برای 
پخت غذا گرد می آورد. او می داند که نبود 
یک وســیله، چگونه کارش را با مشــکل 
مواجه می کند و حتی موجب به هدر رفتن 
زحمت هایش می شود. یا می توان آن را به 
کار کوهنوردی تشبیه کرد که برای صعود 
برنامه ریزی کرده اســت. نبود وســیله ای 
به  ظاهر کوچک، کوهنورد را با دشــواری 
مواجه می کند. نویســنده در این مرحله 
همة مطالبی را که می خواهد در نوشته اش 

بیاورد، تنظیم می کند.
نوشتن هدفمند به قصدی نوشته می شود 
که خواننــده را تحت تأثیر قرار دهد و او را 
به کاری تشــویق کند یا از کاری بازدارد. 
یــا اطالعات او را در زمینه ای افزایش دهد 
یا لذتــی در وی ایجاد کند. هر هدفی که 
نویسنده از پرورش ایده داشته باشد، به مواد 
و مصالحی نیاز دارد که گاه باید ساعت ها 
آن را جســت و جو کند تا موقع نوشتن با 

مشکل مواجه نشود.
با این حال، نویسنده این امکان را هم دارد 
که برخالف آشــپز یا کوهنورد یا ... کارش 
را شــروع کند و در مرحلــة بعدی به رفع 
کمبودهای نوشته اش بپردازد. به این مرحله 
بازنگری در نوشتن می گوییم. بنابراین، در 
پیش نویس اولیة خود باید هر آنچه می توان 
نوشــت. نگران اینکه ناقص است یا کافی 
نیست نباید بود! همیشه یادمان باشد که 
این پیش نویس است و قرار است در مراحل 

بعدی کامل شود.

تهیۀ پیش نویس
اکنــون وقت آن اســت کــه یافته ها و 
تجربه هــای خــود را بی توجه بــه قواعد 
درست نویسی، بر صفحه جاری کنید. یکی 
پشــت دیگری جمله ها را بنشــانید. بعداً 
فرصت دارید جای جمله ها را عوض کنید؛ 
حتی حذفش کنید و چیز دیگری جایش 

بگذارید.
 یادتان باشد، هیچ متنی در آغاز کامل 
نیســت. به  مرور و حوصله و کار روی آن، 
کامل می شود. این ها برای قسمت بازنگری 
متن است. فراموش نکنید که نوشتة هیچ 
نویسندة دیگری هم در آغاز کامل نبوده 
اســت. خود را از ابتدا درگیر زیباســازی 
نکنید. متــن را مطابق یادداشــت هایی 
که برداشــته اید، بنویسید و پیش بروید. 

در این صورت احســاس خوشایندی به 
شــما دســت می دهد که کار دارد پیش 
می رود. برعکس، اگــر متن را خط خطی 
کنید، وسواس انتخاب کلمه و جمله پیدا 
کنید و از نوشــته راضی نباشید، احساس 
ناخوشــایندی می گیرید. پس خود را رها 
کنید و پیش برویــد. در آغاز این نکته را 
بپذیرید که کار هر شخصی به ویرایش نیاز 
دارد. اطمینان داشته باشید که نخستین 
دست نوشتة هیچ نویسنده ای بدون نقص 
نبوده است. بنابراین، بدون هراس همه چیز 

را روی کاغذ بیاورید. 
آنچه در طی سال ها نوشتن آموخته ام، 
این اســت کــه نباید در همــان ابتدای 
کار خود را درگیر زیباســازی نخســتین 
پاراگــراف کنم، یا دقت خود را صرف این 
کنم که آنچه می نویســم فصل اول باشد 
یــا دوم. تجربه به مــن می گوید بهترین 
کار آن است که آنچه را به فکرم می رسد 
بنویسم و کار را ادامه دهم. زیرا هنگامی که 
دائمًا می نویســم و کار پیش می رود، در 
روحیه ام تأثیر مثبت می گــذارد و آن را 
باال می برد. نباید به کار شــک کرد. نباید 
خود را سانســور و ایده ها را در نطفه خفه 
کرد. ممکن است دست نوشتة اولیه پر از 
تکرار، جمالت بی روح، تشریح و توصیفات 
کلیشه ای باشــد. هیچ یک از نکات نباید 
مانع نوشتن شود. باید شجاع بود و پیش 
رفت. تصور نکنید که تنها شــما این گونه 
می نویسید. همة ما همین طور می نویسیم. 
خود را رها کنید. بی پروا بنویسید. هر آنچه 
را دوســت دارید بنویسید؛ از شیر مرغ تا 
جان آدمیزاد. ابداً مانع نشوید. تصور کنید 
نوشتنتان چیزی است مانند خواب دیدن. 
بنابراین بال های خود را نبندید. بگذارید 
به هر جا که می خواهد برود. اما زمانی که 
به هر جا دلش خواســت رفت و آنچه را 
دلتان خواست نوشتید، نوبت به ویرایش 

می رسد.
فراموش نکنید که موقع نوشــتن اولین 
پیش نویس، نــه آن را ویرایش کنید و نه 
قضــاوت. حتی امال و دســتور کلمه ها و 
جمله ها را درست نکنید. فقط اجازه دهید 
روی کاغذ یا صفحة نمایش جاری شوید 
و بشکفید. بعد در مرحلة ویرایش باید »به 
جلد یک ویراستار سخت گیر« بروید و از 

دید ویراستار متن را زیر و رو کنید.-



بازخوردهایآموزشیبرونمدرسهای

شهر مدرسه

تجرب� آموزشی

 مصطفی سهرابلو، دبیر علوم تجربی متوسطه اول پیرتاج شهرستان بیجار کردستان

  اصوالً یکی از ارکان اساسی هر فرایند و سیستمی 
بازخورد است که باعث می شود از میزان و چگونگی 
رشــد و تغییرات ایجادشده و موفقیت ها و ناکامی ها 
در طول فعالیت های موردنظر اطالع مناسب حاصل 
و بر این اســاس گام های مؤثر بعدی برداشته شود. 
این امر در مدرسه و مباحث آموزشی و تحصیلی نیز 
صادق است. دریافت بازخورد از فعالیت های اجراشدة 
مدرسه در بخش ها و موقعیت های گوناگون امکان پذیر 
است که بیشتر در ساختار داخلی مدرسه و کالس و 
درس، هدایت تحصیلی، نمرات و ... پیگیری می شود. 
اما در این نوشتار به تجربه هایی از بازخوردهای بیرون 
از مدرسه و البته در ارتباط با مدرسه اشاره می شود 
بازخوردی  که می توانند درکنار مجموع فعالیت های 

مدرسه استفاده شوند.

چند روز پیش، در مســیر برگشت به خانه، اتفاقی 
با یکی از دانش آموزان چند ســال پیشم همراه شدم 
که وقتی من سرپرســت خوابگاه شبانه روزی بودم، او 
در خوابگاه حضور داشــت. در طول صحبت هایی که 
داشتیم، گفت در یکی از دانشگاه ها کارشناسی خوانده، 
ولی اآلن در روستا به عنوان دهیار انتخاب شده است. 
البته از این وضعیت ناراضی و دائماً پیگیر استخدامی  
است. انصافاً هم آن زمان یکی از دانش آموزاِن تالشگر 
و مستعد بود و بیشتر اوقات مشغول مطالعه. ولی در 
این گفت وگو جمله ای ناراحت کننده گفت كه به 
نظر می رسد باید موردتوجه جدی مدرسه ها 
قرار بگیرد: »آقا، من تازه بعد از این چهار 
سال متوجه شدم اصاًل نباید این رشته را 
می خواندم. به چه درد من می خورد؟! 
آن زمان در مدرسه به ما فقط گفتند 
بخوان بیســت بگیر، بخوان بیست 
بگیر؛ اما دریغ از راهنمایی های اصولی 
برای شغل و ادامة تحصیل. این رشته هم فقط به درد 
تدریس می خورد. حاال هم سنم باال رفته است! راستی، 
آقا می دانید ســقف سنی برای اســتخدام چندسال 

است؟«
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چند وقت قبل تر هم، چنین سفر مشابهی با یکی دیگر از دانش آموزانم داشتم. شب بود و داشت از تهران برمی گشت. در دورة 
متوسطة اول با او درس داشتم. بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم. بعد از احوال پرسی گرمی با هم، پرسیدم مهدی کجایی؟ 
پیدایت نیســت؟ گفت اآلن دو ســالی می شود در یک کارگاه در تهران مشــغولم. پرسیدم پس ادامة تحصیل چی؟ سرش را 
تکان داد و گفت: »آقا، کاش همان چهار سال را هم نمی خواندم و همان موقع می رفتم سرکار!« با تعجب پرسیدم، خب چرا؟ 
گفت: »اول دبیرستان که تمام شد، من و چند نفر دیگر را به اجبار به رشتة انسانی فرستادند، چون  تعداد نفرات رشتة انسانی 
به حدنصاب نمی رسید. گفتند نگران نباشید. این رشته برای شما خوب است. اما من هیچ عالقه ای به حفظیات و این رشته 
نداشتم! برای همین همیشه تجدید بودم. ولی از موقعی که رفتم به این کارگاه، خدا را شکر، هم به کارهای فنی عالقه دارم و 
هم درآمدم خوب است. فقط حسرت می خورم کاش همان چند سال دبیرستان را هم درس نمی خواندم و می رفتم سراغ کاری 

که به آن عالقه داشتم. اآلن می بینم در آن چهار سال چقدر ضررکردم و عمرم تلف شده است!«

مورد جالب دیگری که چند سال پیش با آن برخورد کردم و باعث 
شــد تا اآلن از آن در کالس علوم استفاده كنم، صحبت های یکی از 
بچه ها بود که به تازگی در شــغلی دولتی استخدام رسمی شده بود. 
وقتــی در مغازه همدیگر را دیدیــم، بعد از کلی صحبت، گفت: »در  
مدت حضورم در شغل خودم، مسئله ای ذهنم را درگیرکرده و هنوز 
هم به طور کامل برایم حل نشده اســت. هرچقدر فکر کردم، به این 
نتیجه رسیدم که این مشکل می توانست از قبل در مدرسه رفع شود. 
اآلن برای شــما پیشنهادی دارم تا آن را برای دانش آموزان اینجا در 

نظر بگیرید.«
 پرســیدم چه موضوعی؟ گفت: »در این مدت و به تناسب شرایط 
شــغلی ام که به ارتباطات مؤثر و گفت وگو و ســخنرانی نیازدارد، در 
مقایســه با برخی از همکاران که در حضور جمع به راحتی و به طور 
منظم گفت وگو و صحبت می کنند، من ضعف جدی دارم، درحالی که 
مطمئنم اطالعات و دانش من به نســبت در آن موضوعات شــغلی 
نسبت به ســایرین باالست، ولی در ارائه و انتقال آن ها مشکل دارم. 
به نظرم شــما که در اینجایی که من هــم درس خوانده ام، تدریس 
می کنید، اگر بتوانید شــرایط و موقعیت های مناســبی برای بچه ها 
ایجادکنیــد تــا مهارت های گفت وگو و صحبــت را در حضور جمع 
تمرین کنند، در دانشــگاه و هنگام تصدی شغل آیندة خودشان هم 

دچار مشکل نمی شوند.«
 از او تشکرکردم. صحبت هایش منطقی بود. من با توجه شناختی 
که از دانش آموزانم داشــتم، از آن ســال یکی از بخش های نمره آور 
کالس علــوم را در ارائــة كنفرانس و خالصه گویی قــرار دادم. این 

فعالیت تا اآلن هم درکالس هایم ادامه دارد. 

چند شــب پیش، مجید را دیدم که چند 
ســال پیش دانش آموز بود و در هنرســتان 
رشــتة برق می خواند و اآلن به صورت پروژه، 
جوشکاری ساختمان و اسکلت بندی و ساخت 
خانه های شیروانی را در روستاها و شهر انجام 
می دهــد. دوهفته ای هم هســت که در یک 
محوطه، بلوک زنی راه انداخته است که البته 
یک نفر دیگر برایش کار می کند. بعد از مرور 
خاطراتش از مدرسه و کالس برق در روستا، 
گفت: »ما واقعًا وسایل الزم را برای کارگاه برق 
در مدرسة روستا نداشتیم تا بتوانیم به صورت 
کامل و عملی مباحث را یاد بگیریم؛ به همین 
خاطر، من چیز خاصی از آن رشته و کالس 
یاد نگرفتم و همة چیزهایی که اآلن بلدم، از 
جمله جوشکاری، اسکلت بندی ساختمان و 
حتی برق که از آن ها درآمد کسب می کنم، 
دقیقًا بیرون از مدرســه رخ داده است. ما در 
آن رشــته، به دالیلی چون نبود وســایل و 
امکانات، نتوانستیم پیشرفت کنیم. مثاًل همان 
همکالسی های آن ســال من در رشتة برق، 
بعد از چند ســال هنوز هم سیم کشی سادة 
خانة خودشان در روستا را کس دیگری انجام 
می دهد که این کار را در جایی غیر از مدرسه 

یادگرفته است.

در پایان
دانش آموزان و حتی افرادی که به نوعی با مدرسه در ارتباط بوده و هستند، می توانند با تجربه های خود از فعالیت های مدرسه 
و رفتار و گفتارهایشان، بازخوردهایی مناسب و قابل توجه ارائه دهند و ما در صورت توجه الزم، می توانیم در برنامه ریزی های 
کالن و خرد آموزش وپرورش و مدرسه ها از آن ها به طور جدی استفاده كنیم. این ایده ها در بیشتر موارد بدون هزینه اند و منافع 

آموزشی و پژوهشی زیادی برای ارائة بازخورد عملی و عینی به سیستم آموزشی، برای رفع نقص ها و ضعف ها، در بر دارد.

4۳
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سنجش در آموزش های غیرحضوری

 آموزش و یادگیری آنالین پدیدة جدیدی نیست و در طول سال های گذشته به طور عمده از آن به عنوان بخشی از تدریس 
چهره به چهره استفاده شده است. ارزیابی بخش اساسی آموزش و یادگیری است، زیرا یادگیری را تثبیت می کند. ارزشیابی 
مبتنی بر رایانه مدت هاســت وجود دارد، اما ارزیابی های آنالین کمتر استفاده شــده اند؛ احتمااًل به دلیل مسائل مربوط به 
تضمین روایی، پایایی و احتمال بی صداقتی. در دوران شیوع ویروس کرونا، محیط های آموزشی در بسیاری از مدرسه ها، چه 
در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، تغییر پارادایم از آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری را در پیش گرفته اند. این 
وضعیت به روشی برای ارزیابی نیاز دارد که ایمن، معتبر، قابل اعتماد، قابل قبول، عملیاتی و عادالنه باشد. روش های ارزیابی 
تکالیف، کارپوشه، خودارزیابی، سنجش همکالسی و گروه کاری، بحث و مناظره، کتاب باز، مشاورة برخط و آزمون های برخط 
چهارگزینه ای، شیوه هایی هستند که در این مقاله به عنوان شکل  های ارزیابی آنالین مورد بحث قرار گرفته اند و کاربرد آن ها 

در دوران شیوع ویروس کرونا بررسی شده است.

ارزشیابی
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یادگیری  میزان  اندازه گیری  ارزیابی، 
دانش آموز است و می توان آن را به دو نوع 
»ارزیابــی برای جمع بندی« و »ارزیابی 
بــرای یادگیــری یا ارزیابی ســازنده« 
تقســیم کرد. ارزیابی برای جمع بندی 
بــرای گرفتــن تصمیــم در خصوص 
رد کردن یک پایه یا تکــرار آن کاربرد 
دارد، در حالی که ارزیابی سازنده برای 
 ارائة بازخورد مــورد نظر قرار می گیرد.
در این نوع ارزشــیابی، معلم به دنبال 
اطالعاتی اســت که براساس آن بتواند 
دربارة بهبــود فرایند یاددهی یادگیری 
دانش آمـــوزان در کالس تصمیـــــم 
برای  ارز شیابی  نوع  این  بگیرد.  مناسب 
تشــخیص ضعف ها، قوت ها و مشکالت 
فرایند یادگیری و اصــالح و بهبود آن 
به کار مــی رود و مهم ترین ویژگی آن، 
آن  درمانی  و  اصالحــی  جهت گیــری 
اســت کــه در موقع مناســب به معلم 
و دانش آمــوز ایــن فرصــت و امکان 
را می دهد کــه در رونــد فعالیت های 
خود، در راســتای تحقق بهتر اهداف و 
انتظارات آموزشی، تغییراتی مطلوب به 

عمل آورد. 
ولتون )2012( ارزیابی را با ســطوح 
 پایین، متوســط و باال توصیف می کند. 
هر کــدام از این ســطوح می توانند به 
شیوة جمع بندی یا سازنده انجام شوند. 
ارزشــیابی دانش آموز به هر روشی که 
انجام شود، شامل سنجش دانش، مهارت 
و نگرش هاست. سطح دانشی معمواًل از 
طریق ســؤاالت چندگزینه ای، سؤاالت 
بلند  کوتاه پاسخ و ســؤاالت تشریحی 
پاسخ ارزیابی می شــود. سطح مهارتی 
از طریق مشــاهدة مستقیم مهارت های 
رویــه ای و ارائة پروژه هــای کوتاه مدت 
با  و طوالنی مــدت آزمایش می شــود. 
ورود بــه وضعیت بحــران کرونا، تغییر 
پارادایم از یادگیــری چهره به چهره و 
آموزش  ســنتی  به  یادگیری  پیشرفته  با 
استفاده  از فناوری  آنالین  رخ  داده است. 
می شــد،  پیش بینی  کــه  همان طــور 

این تحول در محیط آموزشــی اثراتی 
طوالنی مدت در آموزش و یادگیری در 
پی خواهد داشت. روش های ارزیابی نیز 
با توجه به وضعیت کنونی نیاز به تغییر 

دارند. 

بسترهای نرم افزاری ارزیابی در 
آموزش مجازی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی و یادگیری 
آنالیــن، به صورت ناهم زمان یا هم زمان 
انجام می شــود که هر کــدام ویژگی ها 
و شــرایط خاص خود را دارد. هر یک 
از این حــاالت و نمونه هــا را توصیف 

می کنیم:
در  شــیوه  این  ناهم زمان:  ارزیابی 
زمان بنــدی کالس درس مجازی انجام 

نمی شود و شامل موارد زیر است:
تکالیف: این نــوع ارزیابی به صورت 
ناهم زمان اســت و معلــم از طریق آن 
می توانــد تفکــر در ســطوح باالتر را 
که شــامل تفکــر انتقــادی و توانایی 
حل مســئله توســط دانش آموز است، 
ارزیابــی کند. مهم این اســت که یک  
روال یکنواخــت برای بررســی تکالیف 
ایجاد شــود و بازخورد کیفی دقیقی به 
دانش آموزان داده شود تا یادگیری خود 

را بهبود بخشند.
پوشه های کار: نمونه کارها شواهدی 
از کارهایی هســتند کــه دانش آموز با 
گرفتــن بازخورد انجام می دهد. در این 
از طریق دریافت آنالین  شیوه می توان 
فیلم هــای ضبط شــدة دانش آموزان از 
کارهای انجام شده که در پوشه کار قرار 
می گیرند،  مهارت هــای آنان را ارزیابی 
کــرد. از مزایای پوشــه کار می توان به 
نمایــش پیشــرفت کار در طول زمان، 
و  دانش آمــوزان  یادگیــری  نمایــش 
برقراری امکان گفت وگــو بین معلم و 
یادگیرنده اشــاره کرد. نداشتن آگاهی 
دقیق از قسمت های مرتبط با یادگیری 
و کمبود زمان برای بررسی فعالیت ها و 
تغییرات یادگیری، از چالش های مطرح 

در این شیوه است.
سنجش هم کالسی و گروه کاری: 
در این نــوع ارزیابی امکان تشــویق و 
تحریک یادگیرنده فراهم می شود. تعهد 
به  دانش آمــوزان  مســئولیت پذیری  و 
دلیل رویارویی با همکالســی های خود 
افزایش پیدا می کند، معلم نســبت به 
عملکرد مخاطبــان قضاوت راحت تری 
خواهــد داشــت و نظارت مــدرس بر 
محیط ساده  تر می شــود. البته ارزیابی 
بــه شــیوة همسال ســنجی در محیط 
مجــازی می توانــد امــکان نمره دهی 
خشــن یا باال را افزایــش  دهد، زمان بر 
اســت و گاهی موجب قضاوت ناعادالنه 
می شود. همچنین، معلمانی که از شیوة 
در  می کنند،  اســتفاده  همسال سنجی 
بیشتر اوقات از روش »فهرست وارسی« 
بهره می برند که ارزیابی در سطوح باالتر 
را شامل نمی شود )رضوی، 1395:74-

.)49
ارزیابــی هم زمان: این شــیوه از 
ارزیابــی به صــورت رو در رو و آنالین 
انجــام می گیرد و دانش آمــوز تا پایان 
به  پاســخگویی  فرصت  کالس مجازی 
سؤاالت را خواهد داشــت. آزمون های 
از  نمونه هایی  آنالیــن  چهارگزینــه ای 
این شیوه ها هســتند. ارزیابی به صورت 
آنالین در زمان واقعــی می تواند برای 
بازتولیــد روش های ســنتی ارزیابی به 

کار رود.
برای  چندگزینــه ای:  ســؤاالت 
ارزیابی ســطح دانش می توان سؤاالت 
چندگزینه ای شامل بهترین پاسخ، یک 
پاسخ صحیح و پاســخ های تطبیقی را 
به صورت آنالیــن و در تاریخی از پیش 
تعیین شــده و برای مدت زمان ثابت به 
دانش آمــوزان ارائه داد. این ســؤاالت 
بســته به نوع ساختارشــان می توانند 
مهارت هــای تفکر شــناختی با درجة 
باال  تا ســطوح  پایین )ســطح دانش( 
ارزشــیابی(  و  ترکیب  )تجزیه وتحلیل، 
را ارزیابــی کننــد. ایــن آزمون ها به 
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علت طراحی در زمــان کوتاه، تصحیح 
آسان و غیرتخصصی و دارای سازوکار، 
امــکان دریافت اطالعــات زیاد با طرح 
ســؤاالت زیاد و اندازه گیــری کمی و 
پایا از ســوی معلمان، مورد اســتقبال 
قــرار می گیرند، ولی به علت ســنجش 
 نکردن مهارت هایی مانند حل مســئله، 
نقصان دارند. همچنین، مطالعات نشان 
برای  گوناگون  معلمان سطوح  داده اند، 
طراحی ســؤاالت چهارگزینه ای مهارت 
مازوچیان،  و  )علیــزاده  ندارنــد  کافی 

.)505-507 :2015
امتحانــات کتاب بــاز: هــدف از 
ارزیابی به ایــن روش، ارزیابی توانایی 
دانش آمــوزان در تجزیه وتحلیل و حل 
انتقادی و خالقیت است.  مسئله، تفکر 
با امتحان به شیوة کتاب باز که در زمان 
کالس مجازی انجام می شــود، می توان 

احتمال تقلب را به حداقل رساند.
خودارزیابی: آزادی عمل گســترده 
و احســاس خودکنترلی دانش آموز در 
این شــیوه محســوس اســت. افزایش 
طراحی  و  یادگیرنــده  اعتمادبه نفــس 
آموزشــی توســط خود فرد، از مزایای 
اســت. همچنین،  ارزیابی  روش  ایــن 
بــا یادگیری  ارزیابی  این نــوع  نتیجة 
فردی و ســازمانی همبســتگی مثبت 
دارد )محمدپور زرنــدی و طباطبایی، 
2013: 13-1(. ولی به علت امکان نبود 
صداقــت دانش آموز، شناخت نداشــتن 
دانش آمــوز از آموخته هــای خــود و 
به علت کسب  اســتقبال دانش   آموزان 
نمره، به این روش انتقاد وارد می شود.

ارزیابی  نــوع  این  مناظره:  و  بحث 
اعتبــار و جایگاه فــردی دانش آموزان 
مشــارکت کننده در بحــث را افزایش 
می دهد و انتقــال تجربه و راهنمایی را 
به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان 
داده انــد، شــرکت کنندگان در ارزیابی 
همسال ســنجی توانســته اند به دنبال 

با دقتی مشابه  ارائه شــده،  توضیحات 
گروه مدرسان، همسانان خود را ارزیابی 
کنند )ترشیزی،1396(. ولی این شیوه، 
به دلیل اتالف وقت در مواقع پراکندگی 
بحث و نیاز به تدوین فهرســت وارسی 
)چک لیســت( شفاف و دســتورالعمل 

واضح، مورد انتقاد قرار می گیرد.

انواع پلتفرم های آنالین
چندین پلتفرم آنالین وجود دارد که 
برای ارزیابی، از مزایا و محدودیت های 
منحصربه فــرد برخوردارند. برای مثال، 
می تواند  دانش آموزان  گستردة  ارزیابی 
انجــام   Google Forms طریــق  از 
شــود. این نوع ارزیابی زمان بندی دارد 
و دانش آمــوزان می تواننــد در زمــان 
مقرر پاســخ های خــود را ارائه دهند. 
از ســامانة مدیریت  مؤسســاتی کــه 
الکترونیکی )LMS( اســتفاده  آموزش 
تنظیمــات  از  می تواننــد  می کننــد، 
انواع سؤاالت،  برای  ارزشیابی  پیشرفتة 
ماننــد ارزیابــی پی درپی یــا رایگان، 
انتخــاب ســؤاالت و تغییــر گزینه ها 
به صورت تصادفی استفاده کنند. اگرچه 
پیشــرفته ای  ویژگی های  چنین  ایجاد 
از احتمــال تقلب می کاهــد، اما هزینة 
بســیار باالتــری را بــه ســازمان های 
آموزشی تحمیل می کند. در کشور ما، 
با شیوع ویروس کرونا، سایت های بومی 
اینترنتی قالب های آزمونی را طراحی و 
ارائه کردند که در آن ها معلم می تواند با 
پرداخت هزینة اندک، آزمون خود را در 
فضای مجازی بــرای دانش آموزان اجرا 
کند. فرم ســاز و دیجی فــرم نمونه های 
موفق این قالب های آزمون ســاز در این 

دوران هستند.

  

آیــا می توان از تدریــس، یادگیری و 

ارزیابی آنالین خــودداری کرد؟ جواب 
بــه نظر می رســد. کشــورهای  »نه« 
این  پیشــرفته در زمینة آموزش، قباًل 
فنــون را پذیرفته بودنــد. بنابراین، با 
شــروع وضعیت بحرانی ویروس کرونا، 
این کشــورها برای انتقــال آموزش از 
شیوة سنتی به شیوة آنالین، در مقایسه 
با ما با مشــکل کمتری روبه رو شده اند. 
در ابتــدا نبود منابع و زیرســاخت های 
پذیرش  طوالنی شدن  باعث  آموزشــی 
توســط  ارزیابــی مجازی  و  آمــوزش 
مخاطبان و معلمان شد. با ایجاد شبکة 
ملی آموزش دانش آموزی )شاد( اکنون 
زمان آن اســت که با تطبیق یادگیری 
و ارزیابی ســنتی با فنون پیشرفته، در 
زمینة آموزش، یادگیری و ارزشیابی در 

مسیری درست حرکت کنیم.
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رویکرد تلفیقی 
در کالس های تک پایه 

)اول تا ششم ابتدایی(
مؤلفان: سپیده ابوالحسن زاده، سمیرا احمدی مقدم، فاطمه قیطران پور

ناشر: آلتین، تبریز
سال نشر: 1398

تعداد صفحه: 88 صفحه

در عصر حاضر، اســتفاده از روش های تدریس گوناگون و مناســب، 
در مدیریــت زمان کالس های درس مؤثر و مفید و بســیار مورد تأکید 
دســت اندرکاران نظام تعلیم وتربیت اســت. روش تلفیــق درس ها و 
کتاب های آموزشــی از جملة این روش هاست. امروزه موضوع تلفیق از 
مهم ترین مباحث در حوزة برنامه ریزی درسی شناخته شده است. با توجه 
به ویژگی های برنامة آموزشی در کالس ها و محدودیت زمانی آموزگاران 
در ارائة محتوای برنامة درســی، به نظر می رسد حرکت به سوی برنامة 
درسی تلفیقی می تواند به  تمامی معلمان کشور در ارائة برنامة آموزشی 
کمک شایان توجهی کند. برنامة درسی تلفیقی یعنی طراحی فعالیت های 
یادگیری به گونه ای که تجربه های مرتبط با سه حوزة شناختی، عاطفی و 
حسیـ  حرکتی را به هم ربط دهد. برنامة درسی درهم تنیده )تلفیقی( 
یک هدیة بزرگ به معلمان باتجربه است که تدریسشان را مهیج کنند 
و کمک می کند افق های دور را ببینند. همچنین به دانش  آموزان کمک 

می کند روی یادگیری خود کنترل داشته باشند.
کتاب حاضر کوشــیده اســت با تدوین چگونگــی تلفیق درس ها و 
کتاب هــای مختلف در پایه های تحصیلی دورة ابتدایی، گامی هرچند 
کوچــک برای کمک به معلمان عزیز به  منظور برنامه ریزی مناســب 

آموزشی و مدیریت زمان برداشته شود.

معرفی كتاب



معرفی کتاب

در تمنای یادگیری عنوان کتابی اســت که در سال 1399 بر اساس 
گفت وگو با دکتر محمدرضا ســرکارآرانی چاپ شــده است. تمنای 
یادگیری صرفًا عنوان یک کتاب نیست، بلکه یک نظریه و حتی فراتر 

از آن است؛ یعنی عشق به معلم و معلمی است.
معلمان و فرهنگیان با نگاه و نظرات ارزشــمند این استاد فرهیخته 
آشنایی دارند. ایده های درس پژوهی ایشان، به ویژه از طریق گروه های 
آموزشــی، در مدرسه ها اجرایی شده اند. ســرکارآرانی توانمندسازی 
معلمــان از طریق درس پژوهی )یادگیری تیمی معلمان( را مهم ترین 

روش بهسازی آنان و غنی سازی فرایند آموزش و یادگیری می داند.
او با طــرح موضوع تمنای یادگیری در مقابــل امتناع از یادگیری، 
بیان می کند بچه ها برای رشــد و شــکوفایی خود به آزادی، امنیت و 
فرصت )یادگیری از طریق اشــتباه کردن( و برای تغییر رفتارشان به 
همدلــی، به دلیل قانع کننده نیاز دارند، نه تحکم و فرمان بزرگ ترها. 
راهبرد آموزش بر اساس نظریة تمنای یادگیری را نوعی راهبرد تعاملی 
می داند و پیشــنهاد می کند تمرین کنیم که دستور ندهیم، برچسب 
نزنیم، نصیحت نکنیم، تهدید نکنیم، وعظ و سخنرانی نکنیم، قضاوت 
نکنیم و بازرســی نکنیم؛ چون این رفتارها مخــل تعامل و ارتباط و 

گفت وگو در تربیت هستند.
نکتة مهم دیگر در این کتاب، اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی در 
آموزش است. او بر این اساس بیان می کند، تدریس نه تنها به توانایی 
عمل حرفه ای طراحان و معلمان در حوزة عمل، بلکه به تاریخ و آداب 
و فرایندهای معناساز جامعه مانند فرهنگ، زیست بوم و کیفیت زیست 
اخالقی نیز بستگی دارد. مطالعة این کتاب که در 9 فصل تنظیم شده 
است، به معلمان و مربیان کمک می کند رویکرد معلمی خود را همواره 

بازبینی، بازاندیشی و بازآفرینی کنند.

در تمنای یادگیری
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