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دانا كسى است كه قدر خود را بشناسد

و در نادانى انسان اين بس كه ارزش خويش را نداند. 
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مدرســه كانون تربیت اســت و معلمان و مربیان، بــا راهبري مدیران 
مدرسه ها، عامالن تربیت و یادگیري دانش آموزان هستند. به عبارت دیگر، 

مأموریت نظام آموزش وپرورش در مدرسه تحقق پیدا مي كند.
 لذا معلمان انتظار دارند:

 به صالحیت تخصصي، عمومي و حرفه اي معلمان شود. اعتماد شود.
 زمینة اجراي كامل برنامة ویژة مدرسه )بوم( فراهم شود تا معلمان در 

برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه نقش آفرین باشند. 
 نظام آموزش و توانمندسازي معلمان طراحي و اجرایي شود.

 نظام ســنجش و ارزیابي صالحیت هاي حرفه اي معلمان، براســاس 
شایستگي هاي مورد انتظار مفاد اسناد تحولي، تدوین و اجرا شوند.

 نظام مشــاركت معلمــان در طراحي و تدوین برنامه هاي درســي 
طراحي و اجرایي شوند.

 میزان تحقق اهداف دوره هاي تحصیلي به طور دقیق انجام سنجیده 
شود و بازخورد آن برای معلمان منعکس گردد. 

به عبارت دیگر تحول در مدرســه توسط معلمان نیازمند اصالح نظام 
آموزش، نظارت و ارزشیابی معلمان می باشد. 

تحول در نظام توانمندسازی 

معلمان

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۶ | ۱۳۹۹

یادداشت سردبیر
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مهارت

معلم، محور عدالت آموزشی

نقش معلم در جامعه
در جوامــع انســانی، بنیادی ترین کار، 
تعلیم وتربیت اســت. کســی که رسالت 
تعلیم وتربیت را به دوش می کشد، »معلم« 
است. بنابراین، به هرگونه تالشی که برای 
هدایت و آموزش انسان به منظور تربیت و 
تکامل صورت می گیرد، معلمی می  گویند. 
بر همین اساس پیامبران معلم بشر خوانده 

می شوند.
در نظام آموزشــی، کســانی که رسالت 
آموزش وپــرورش فرزندان مــا را از دورة 
کودکی و تحصیالت ابتدایی تا دورة جوانی 
و تحصیالت عالی بر عهده می گیرند، معلم 
هســتند؛ همان انسان های شریف، قانع و 
وظیفه شناسی که از سر تعهد و دلسوزی، 
به ســاختن و شــکل دهی شــخصیت و 

استعدادهای دانش آموزان مشغول اند.

عدالت در نظام آموزشی
عدالت یعنی برقرار کردن تعادل، و عدل 
بــه معنای واقعی کلمه آن اســت که هر 
چیزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق 
هر صاحب حق1. اما در نظام آموزشی، یعنی 
نصیب برابر2؛ یعنی بهره مندی برابر؛ یعنی 
مناطق برخــوردار و غیربرخوردار همگی 
به یک انــدازه از نظــام آموزش وپرورش 
برخوردار باشــند؛ چه سخت افزاری و چه 
نرم افزاری. این برخورداری ابعاد گوناگونی 
دارد و در این مقاله مجال پرداختن به همة 

ابعاد وجود ندارد.
عدالت یا نصیب برابر آموزشــی را باید 
در نحوة اســتقرار هریک از عناصر برنامة 

درسی در مناطق گوناگون جست وجو کرد. 
یکی از عناصر برنامة درسی که مهم ترین 
عنصر نظام آموزشی نیز قلمداد می شود، 
معلم است. موضوعی که باید مورد بحث 
و بررســی قرار گیرد، آن است که معلم با 

استقرار عدالت چه نسبتی دارد؟
پیش از پرداختن به نقش معلم در عدالت 
آموزشی، باید وظیفة آموزش وپرورش در 
تأمین معلم، به شکلی عادالنه بررسی شود.
نظام آموزشــی به مثابة هر نظام، از سه 
مؤلفة درون داد، فرایند و برون داد تشکیل 
شده است. یکی از درون دادهای مهم نظام 
آموزشــی، معلم اســت که توسط وزارت 
آموزش وپرورش گزینش، جذب، تربیت و 
به کار گرفته می شود و ارتقای حرفه ای او 
به عهدة نظام آموزشی است تا هم بتواند 

 صفرعلی یازرلو، دانشجوى دورة دکتراى برنامه ریزى درسی

 وقتی از مدرسه سخن می گوییم، یعنی برنامة درسی و عناصر سازندة آن، یکی از این عناصر معلم است. بسیار خوانده 
و شــنیده ایم که معلم مهم ترین عنصر نظام آموزشی است و با واژگانی همچون ماندگارترین عنصر، عنصر کلیدی تحوالت، 
مهم ترین رکن تعلیم وتربیت، محور اصلی پیشرفت نظام تعلیم وتربیت، و مؤثرترین نقش در تربیت نیروی انسانی از آن یاد 
شده است. نیک می دانیم، هریک از این واژگان چه بار معنایی دارند و چه مسئولیت سنگینی بر دوش معلم بار می کنند. اما 

معلم، به عنوان محور عدالت آموزشي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه در این مقاله به آن پرداخته شده است.
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اثرگذار باشــد و هم از قافلة پیشرفت جا 
نماند. این عنصر یگانه باید با ویژگی های 
یکســان به تمام مدرســه ها اعزام شود. 
منظور از ویژگی های یکســان، در دو بعد 
کمی و کیفی اســت. به عبارت دیگر، هم 
کلیة کالس ها باید معلم داشته باشند و هم 
کلیة معلمان به کار گرفته شده باید حداقل 
کیفیت ها را داشته باشند. ویژگی ها فردی 

و شغلی معلم عبارت اند از:
 سالمت جسمی و روحی؛

 اشتیاق و انگیزة کاری؛
 سواد علمی و فناورانه )کفایت علمی 

و فناورانه(؛
 صالحیت های حرفه ای و شایستگی های 

عمومی برای تعلیم وتربیت؛
 طی دوره های آموزشــی کوتاه مدت و 
بلندمدت )توجیهی، بازآموزی، جبرانی و 

دانش و مهارت افزایی(؛
و   خودراهبــــری، خود ارزیابــــی 

خودکنترلی

کارکردهای معلم
 کارکردهــا یا نقش هایــی که معلم بر 
عهده دارد، او را به الگویی بالمنازع تبدیل 
كرده اســت. از یک ســو تدریس علوم و 
دانش هــای گوناگون را بر عهده دارد و از 
ســوی دیگر عهده دار جامعه پذیر کردن 
دانش آموزان اســت. از ســویی آموزش 
می دهد و از ســوی دیگر پــرورش روح 
انســان ها را بر عهده می گیرد. به تعبیر 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، او 
مربی است و کارش تربیت متربی است. 
هم گفتارش اثربخش است و هم رفتارش 
الگو قرار می گیرد. پس حساس ترین نقش 
را در نظام آموزشــی دارد. تصویری که او 
از عدالت و سایر ارزش ها به دانش آموزان 
می دهــد، همچون نقش روی ســنگ، 

عمیق و ماندگار است.
معلم کارکردهای فراوانی می تواند داشته 
باشــد که به برخی از آن ها در این مقاله 

اشاره می شوند:

 عدالت در تدریس
عدالــت در تدریس معلم بــا انتخاب 
روش تدریس مناسب، می تواند جلوه ای 
از عدالت را به نمایش بگذارد. چنانکه بر 
اســاس روش های تدریس، معلمان سه 

مشارکت دهنده  توضیح دهنده،  دسته اند: 
و توانمندساز.

به نظر شما کدام روش تدریس به عدالت 
نزدیک تر است؟

معلم توضیح دهنــده بر موضوع درس 
تســلط دارد، امــا آگاهــي او از روش 
تدریس اندك است. تدریس او بر محور 
ســخنراني و توضیح استوار است. برخي 
دانش آموزان با او همراه هســتند. برخی 

از همراهی معلم ناتوان اند.
معلم مشاركت دهنده بر موضوع درس 
تسلط دارد و افزون بر آن،  با روش تدریس 
نیز آشناست. او مي كوشد از فعالیت هاي 
جالب بهره بگیــرد و دانش آموزان را در 
كارهــا مشــاركت دهــد. در عین حال 
مدیریت صحیحــي را در کالس اعمـال 

می  كند.
معلــم توانمندســاز در مرحلــة عالي 
حرفــه اي قــرار دارد. او نه فقط موضوع 
به خوبــي  را  تدریــس  روش  و  درس 
مي شناسد، بلكه به تفكرات و احساسات 
به مثابــة دیگــر عوامل  دانش آمــوزان 
یادگیــري نیز توجــه دارد. هدف او به 
هنــگام توضیح درس، مشــارکت دادن 
دانش آموزان اســت و برقراري مدیریت 
مؤثــر بر كالس درس. او بــه تفكرات و 
احساسات پاسخ مي دهد. چنین معلمي 
اعتمادبه نفــس باالیــي دارد. به حدی 
که دانش آمــوزان را در مدیریت كالس 
درس ســهیم مي كند یــا اینكه كالس 
درس را یكســره به آنان مي ســپارد و 
خود راهنماســت. با گفت وگو و مشورت 
بــا دانش آمــوزان تصمیــم مي گیرد تا 
در آنــان توان یادگیري را عملي ســازد 

)هوشیار، 1386(.
معلمــی که تمامــي ایــن روش ها را 
می شناســد و می دانــد هر یــک را در 
چــه درســي و در چه کالســي به کار 
گیرد و بــه تعبیري تدریــس او مبتني 

بــر استانداردهاســت و تدریــس بــر 
اســاس اســتاندارد، بهبود فرایند کار در 
آموزش وپرورش اســت، عادل تر است و 

عدالت را معنا می بخشد.

 عدالت در توجه
توجه معلم به دانش آموزان می تواند با 
عدالت یا با بی عدالتی همراه باشــد. آنجا 
که برخی دانش آموزان بنا بر عللی بیشتر 
موردتوجــه قرار می گیرنــد و این توجه 
بیشــتر بر محور داشته های آنان صورت 
می پذیــرد، احســاس بی عدالتــی را در 
دانش آموزان دیگر ایجاد مي كند. پس در 
توزیع توجه، عدالت معنا می یابد. معلم در 

این معنا سهیم است.
توجه به زمان آموزش و جلوگیری از هدر 
رفت آن از دیگر کارکردهای معلمان است. 
وقتی از زمان آموزش ســخن می گوییم، 
منظور زمانی است که به همة فعالیت های 
آموزشــی در یک زمان خاص اختصاص 
می یابد. این زمان صرفًا مخصوص حضور 
در کالس نیســت، بلکه پیــش و پس از 

کالس را هم شامل می شود.
اما در زمــان کالس هــم عدالت باید 
رعایت شــود. یکــی از مهم ترین حقوق 
دانش آمــوزان، زمــان و فرصت تحصیل 
آنــان اســت )قراملکــی، 125:1395(. 
آمادگــی معلم برای حضــور در کالس، 
افزایــش کیفیت یادگیــری در کالس، 
دانش آموزان  جذب  و  نشــاط انگیزبودن 
در کالس درس، و مدیریت زمان همگی 
بیانگر عدالت آموزشی هستند. طوری که 
واقعًا کالس  لحظه لحظــة کالس درس 
درس باشــد. این بدان معنا نیســت که 
لحظــه ای نبایــد آرام گرفــت. خیر، از 
فضاســازی کالس تا تدریس و ارزشیابی 
همگی در راســتای عدالت هســتند و 
افزایش بهره وری در کالس مدنظر است.

 محتوای ارائه شده و فعالیت های 
موردنیاز

برخــی از معلمــان صرفًا بــه محتوای 
ارائه شده به صورت رسمی و کتاب بسنده 
مي كننــد و برخی برای تــداوم آموزش 
سناریوهای گوناگون دارند. برای برخی از 
دانش آموزان ضروری اســت از محتواهای 
خارج از کتاب درســی هم استفاده کرد. 

معلم هم گفتارش اثربخش است 
و هم رفتارش الگو قرار می گیرد. 

پس حساس ترین نقش را در 
نظام آموزشی دارد
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برای آنان باید فعالیت های مکمل تدارک 
دید. این صرفًا به دست توانمند معلم اتفاق 
می افتد و کاماًل شخصی است و در برنامة 

درسی دانش آموز محور می گنجد.
آیا معلم برای هریــک از دانش آموزان 
خــود برنامه ای دارد؟ آیــا معلم می داند 
کدام دانش آموز بــه فعالیت های مکمل 
نیاز دارد؟ آیا معلم می تواند دانش آموزانی 
را که فعالیت کمتــری دارند به فعالیت 
وادارد، یا به کتــاب و فعالیت دانش آموز 

بسنده می کند؟

 ارائــه و بررســی تکالیــف و 
بازخوردهای مناسب

یکی از وظایــف معلم ارائــة تکالیف 
درســی برای تکمیــل فرایند آموزش و 
تعمیق مفاهیم درســی است، اما صرف 
ارائة تکلیف مدنظر نیســت و معلم باید 
تکالیف انجام شده را به طور کامل بررسی 
كند و بازخوردهای الزم را ارائه دهد. در 
غیر این صــورت، کوتاهی در هر مرحله 
به معنای آن اســت که عدالت را قربانی 
كرده ایم. پر واضح اســت که زمان الزم 
برای این موضوع بایــد در اختیار معلم 

باشد.

 واداشتن دانش آموزان به تفکر و تعقل
نخستین مؤلفة اخالق حرفه ای معلمی، 
تالش براي پرورش اندیشة انسان هاست. 
دین اسالم بر مسائلی از قبیل علم آموزی 
و تعقل تأکید فراوانی کرده است )مطهری، 

.)18 :1374
شهید مطهري می گوید: معلم نباید یك 
سلســله معلومات را به صورت حفظي در 
ذهن كودك جاي دهــد. مهم به تفكر و 
تعقل واداشــتن كودك است در مورد یاد 
گرفته ها؛ زیرا معلومات بدون تعقل و تفكر 

نوعي جهل است )ضمیري،1380(.

 توجــه به رفتــار و گفتار خود 
به عنــوان الگــوی عملــی برای 

دانش آموزان
از اندیشة شهید مطهري می توان نتیجه 
گرفت در روابط انســانی در تعلیم وتربیت 
می توان به تأثیرگذاري تـــربیتی بـــین 
)مـربی و متربی( و )متربی ها با یکدیگر( 
جهت بهتري بخشید. اگـــر فـقط جاذبه 

داشته باشیم، همة انسان ها بـــا هر نـوع 
فـکر و اندیشه ای وارد می شوند و مرز حق و 
باطل در نظر انسان ها با هم خلط می شود. 
اگر فقط دافعه باشــد، امــکان و فرصت 
تأثیرگذاري، آدم ســـازي و تـوسعة امت 
اسالمی از دست می رود. هیچ یک از ایـن 
دو حالت با وظیفه و رســـالت مـسلمانی 
سازگار نیست )ملکی، 123:1383ـ122(.

دومیــن اصلی کــه در تعلیم وتربیت 
اســالمی و در ذیل اخــالق حرفه ای 
معلمی باید رعایت شود، اعتدال است. 
آییــن تربیتی دین بــه اعتدال در هر 
امري فرامی خواند و مجموعه قوانین و 
مقررات و آداب دینی به گونه ای اســت 
که انســان متعادل تربیت شود. خداي 
متعال امت اسالمی را امتی متعادل و 
با هویــت معرفی می کند و نمونه ای را 
که این امت بایــد خود را با او تطبیق 
دهد و در پی او رود، پیامبر اکرم )ص( 
معرفی می كند. امــت میانه و متعادل 
یعنــی امتی که در هیــچ امري، خواه 
نظري و خواه عملــی، افراط و تفریط 
برنامه هایش در حد  و همــة  نمی کند 

اعتدال است )شکریان، 55:1388(.
 تکمیل پروندة تحصیلی و یادگیری 
دانش آموزان )در دورة ابتدایی توسط یک 
معلم و در دورة متوسطه به صورت درس به 

درس و توسط چند معلم(
 رســیدگی به مســائل آموزشــی و 

پرورشی دانش آموزان
 آگاهی از شغل و اجرای آگاهانة وظیفه
 پیگیــر امــور مربوط بــه امکانات و 
فناوری های آموزشی و درخواست تجهیز 

کالس درس
 توجه بــه ارتقای علمی و به روزآوری 

معلومات و مهارت های حرفه ای
 توجــه به ســاخت و ترکیب کالس 
درس از بعــد روانی )توجــه به بعد روانی 

کالس درس(

بایدها
 تأمین نیرو به عهدة آموزش وپرورش 

است. پس باید تأمین نیرو صورت پذیرد.
 نیرو باید کیفیت الزم را داشته باشد و 

این وظیفة آموزش وپرورش است.
 معلم باید خود راهبر، خــود ارزیاب و 
خودکنترل باشد و این وظیفة شخصی اوست.

 معلــم بایــد عاشــقانه کار کند نه 
به عنوان وظیفه.

 استانداردهای الزم )تراکم، گرمایش، 
سرمایش، تجهیزات و امکانات( در خصوص 
مدرسه ها و کالس های درس باید تأمین 

شود.
 زمینه های الزم استقرار عدالت توسط 

خانواده مهیا شود.

  

بنا بر آنچه گفته شــد، معلــم در نظام 
آموزشی محور همة تحوالت و پیشرفت ها 
و همچنین محور عدالت اســت. بنابراین، 
چه از حیــث جذب، تربیت و به کارگیری 
نیروی انســانی، چه از حیث کارکردی و 
نقش معلم در جامعه و نظام آموزشی، معلم 
محور عدالت است و اگر بخواهیم عدالت به 
معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید سه محور 

ذیل به صورت هم زمان صورت پذیرند:
 تأمین اســتانداردهای آموزشــی و 
پرورشی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری 

توسط آموزش وپرورش
 تعهد شغلی و انسانی معلمان کشور 

عزیزمان ایران
 آمادگی دانش آموزان و پشــتیبانی و 

حمایت خانواده ها 

پی نوشت ها
1. تفسیر نمونه، ذیل آیة 90، سورة نحل

2. بیانــات مقام معظــم رهبری در جمــع مدیران 
آموزش وپرورش در تاریخ 99/6/13

منابع
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پیشینۀ موضوع در ایران و جهان
خانه ایرانی، بدون کفش

در فرهنگ زندگی ایرانی که در سنت 
پیشینیان ما ریشة بسیار دیرینه ای دارد، 
محیط زندگی در خانه های ایرانی بدون 
کفش فرض می شــود. حتی امروزه در 
فرهنگ آپارتمان نشــینی هم در بیشتر 
منازل به همین منظــور، در بدو ورود، 
محلــی به عنوان کفشــکنی پیش بینی 
می شــود یا یک جاکفشــی وجود دارد. 

بیشــتر مردم ما در زندگی خانگی خود 
بدون کفش هســتند. اما این شرایط تا 
چه حد می تواند در مدرســه هم پیاده 

شود؟

کفش و مکتب خانه 
قاعدة  در گذشــته، در مکتب خانه ها 
کلی مبتنی بر این بود که اســتادان و 
شــاگردان قبل از ورود به محل درس 
و بحــث، کفش را از پــا درمی آوردند. 

رســم بر این بود که افــراد روی زمین 
بنشــینند و دور اســتاد حلقــه بزنند. 
یا  محیط مکتب خانه هــا معمواًل دکان 
اتاق بزرگی بود که در آن حصیر یا نمد 
انداخته می شد و مدرس یا استاد پشت 
یک میز کوتاه و روی زمین می نشست. 
در مکتب خانــه، شــاگردان در کنــار 
یکدیگــر و دورتادور معلم، بدون کفش 
روی تشــکچه می نشســتند و یکی دو 

ساعت درس می خواندند.

۶

 اینکه دانش آموزان در بدو ورود به ساختمان مدرسه کفش های خود را از پا درآورند و در یک جاکفشی قرار بدهند و در 
فضاهای مدرســه بدون کفش یا با یک پاپوش دیگر تردد کنند، از موضوعات مورد بحث در بعضی مدرسه هاست که موافقان 
و مخالفان خود را دارد و از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است. تأثیرات انتخاب هر یک از مسیرهای دوراهی مدرسة بدون 
کفش یا با کفش، در معماری هم بسیار گسترده است. بهتر است بگوییم به یکی از دوراهی هایی رسیده ایم که قبل از انتخاب 
مسیر باید به خوبی فکر و همة جوانب کار را بررسی کنیم. این بررسی و تصمیم گیری دربارة آن، از شرایط انتشار ویروس کرونا 
یا کووید ١٩ تأثیر قابل توجهی می پذیرد. اما از آنجا که امید داریم این شرایط به زودی به وضع به نسبت عادی بازگردد، بحث ما 

تا حدودی مستقل از شرایط به اصطالح کرونایی این روزها چارچوب بندی می شود.

 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معمارى مدرسه ها

دو راهی ها در معماری مدرسه های کارآمد

با کفش یا بی کفش؟

فضای آموزشی
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 کفش و مدرسه ها
 این موضوع در مدرسه های امروزی که 
حدود یک صد ســال از به پا شدن آن ها 
می گذرد، به شــکل دیگری بدل شــده 
است. زمان حضور افراد در شرایط عادی 
به حداقل یک نیمروز افزایش پیدا کرده و 
حتی در برخی مدرسه ها از اولین ساعات 
صبح تا پایان روز هم می توان شاهد حضور 
دانش آموزان در مدرسه بود. هر چند در 
این روزها به خاطر شیوع ویروس کرونا، 
این حضور به حداقل ممکن رسیده است، 
اما همان گونه که اشاره شد، بررسی های 
ما در این مقاله بیشتر معطوف به شرایط 
عادی اســت که امید داریم به آن شرایط 
بازگردیم. با این فــرض، حضور طوالنی 
دانش آموزان در شرایط عادی در مدرسه، 
یکی از موضوعاتی اســت که باید حتمًا 

مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در مدرســه ها 
و پــس از مکتب خانه ها دیده می شــود، 
وجود میز و نیمکت هایی است که معمواًل 
سنگین هســتند و جابه جایی آن ها روی 
یک ســطح فرش شده دشــوار است. از 
این رو، در بیشــتر این مدرسه ها افراد با 
کفش تردد می کنند. این اتفاق حتی به 
بعضی از مدرسه های علمیه یا حوزه های 
علوم دینی هم ســرایت پیدا کرده است. 
امروزه در مدرســه های ما هر دو رویکرد 
مشــاهده می شــود. در برخی مدرسه ها 
دانش آموزان بدون کفش حضور دارند، اما 
در بیشــتر آن ها افراد در بیشتر فضاها با 
کفش تردد می کنند و فقط در فضاهایی 
مانند نمازخانه کفش خود را درمی آورند.

 
پوشیدن کفش در فرهنگ ژاپنی

اما وضعیت پوشیدن یا نپوشیدن کفش 

در مدرســه های ســایر نقاط جهان هم 
جالب توجه است. در حالی که در بعضی 
از نقاط جهان پوشیدن کفش با سنت ها 
و فرهنگ حاکم ســازگار است، در برخی 
دیگر از نقاط هم در تعارض و مغایر است.
یکی از کشــورهایی که می توان گفت 
فرهنگ کفش نپوشیدن در خانه توانسته 
اســت تا حدودی به مدرسه های آن هم 
سرایت کند، کشور ژاپن است. مسئولیت 
نظافــت در مدرســه های دولتی ژاپن به 
عهدة خود دانش آموزان اســت و کسی 
را به این منظور استخدام نمی کنند. این 
موضوع آثار تربیتی مناســبی در زمینة 
مســئولیت پذیری و برخــی مهارت های 
زندگی در بر دارد که البته از موضوع این 

مقاله خارج اســت. اما اولین کاری که به 
نظافت مدرسه و محافظت از کف پوش های 
آن کمک می کند، همین درآوردن کفش 
در بدو ورود به ساختمان مدرسه است. در 
تعداد قابل توجهی از مدرســه های ژاپن، 
همة افراد مدرســه، از مدیران و معلمان 
تا تک به تــک دانش آمــوزان آن، پس از 
درآوردن کفش هــای خــود و قرار دادن 
آن ها در جعبه ای که »گتاباکو« می نامند، 
دمپایی یا کفش مخصوص سرپوشیده ای 
را که به آن »یواباکــی« می گویند به پا 
می کنند تا پا را از سرما و سطوح سخت 
زمین محافظت کنند. این اتفاق، از همین 
فرهنــگ در خانه های ژاپنی برخاســته 
است. مردم ســنتی ژاپن به خوردن غذا 
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روی زمین عادت دارند. بنابراین، هنگام 
ورود به خانه، کفش خود را درمی آورند تا 
از کثیف شدن کف اتاق جلوگیری شود. 
ایــن موضوع در جامعة ســنتی ژاپن، تا 
حدود زیادی در خانه و مدرسه با یکدیگر 

هماهنگ و هم راستاست.
 

کفش و مدرسه ها در اروپا
دوراهی پوشــیدن یا نپوشیدن کفش 
در مدرســه های کشــورهای اروپایــی 
وضعیت هــای گوناگونــی دارد. مثاًل در 
کشــورهای حوزة اســکاندیناوی، مانند 
فنالنــد و دانمارک، نپوشــیدن کفش یا 
تعویض کفش بیرونی با کفش یا صندل 
داخلی امری رایج و شایع است. در برخی 
از مدرسه های انگلیسی هم دانش آموزان 
و معلمــان در ابتدای ورود به مدرســه 
کفش های خــود را در می آورند و با پای 
پوشــیده با جوراب یا صندل در مدرسه 

رفت وآمد می  کنند.
 این اتفاقات الزامــًا با فرهنگ رایج در 
خانه ها هماهنگی ندارد. جالب است که 
حتــی در بعضی از کشــورهای اروپایی 
ماننــد اســپانیا و ایتالیا که اســتفاده از 
کفش های بیرونی در داخل خانه و حتی 
روی تخت خواب هم رواج دارد، در برخی 
مدرسه ها، نظریة مدرسة بدون کفش را 
آزموده اند و براساس تحقیقات، یادگیری 

و رفتار دانش آموزان بهبودیافته است.
در ارتبــاط بــا تحقیقــات بین المللی 
انجام شده در این زمینه، در شمارة بعد به 
 تفصیل خواهیم گفت. اما در اینجا به همین 
مقدار بسنده می کنیم که موضوع پوشیدن 
یا نپوشــیدن کفش در مدرسه ها در همه 
جای دنیا به عنوان یک دوراهی چالشــی 
مورد توجه قرار دارد و حتی در کشورهایی 
که فرهنــگ رایج در خانه هــای آن ها با 
پوشیدن کفش سازگار است، مدرسه های 
زیــادی وجود دارند کــه دانش آموزان در 
آن ها بدون کفش تردد و تحصیل می کنند.

برخی نگرانی ها 
از مدرسه های بدون کفش

در اینجا به شــکلی خالصه به برخی از 
نگرانی ها دربارة مدرسه های بدون کفش 
اشاره می کنیم و امکان پاسخ گویی به این 
نگرانی ها و همچنین پرداختن به مزایای 

مدرســه های بدون کفش در تحقیقات 
بین المللــی و تجربه هــای داخلی را به 

شمارة بعد موکول می کنیم.

بهداشت و آلودگی 
کف پوش های پرزدار

در مدرسة بدون کفش، کف پوش های 
پرزدار، مانند فــرش و موکت، به تدریج 
آلوده می شــوند و عالوه بر اینکه نظافت 
آن ها دشــوار است، بهداشــت عمومی 
مدرســه نیــز آســیب می بینــد. این 
کف پوش ها از بوی بد پاهای بدون کفش 
نیز بی نصیب نیستند و چه بسا تا مدت ها 
بوی نامطبوع از آن ها احساس شود! این 
موضوع یکی از بزرگ ترین نگرانی ها برای 

تصمیم گیری در این زمینه است.

آسیب های فیزیکی رفت و آمد 
بدون کفش روی کف پوش ها 

یا سطوح سخت
تــردد بــدون کفش و حتی نشســتن 
طوالنی مدت روی زمین ســفت و سطوح 
ســخت، به تدریج به مفاصل پــا و کمر 
آسیب می زند. سطوح سنگی، سرامیکی، 
کف پوش های پی وی سی و لمینیت و مانند 
آن ها در زمرة سطوح ســخت  قرار دارند. 
البته این نوع سطوح و کف پوش ها از نظر 
امکان نظافت کردن، در شرایط عادی قبل 
از انتشار ویروس کرونا، از وضعیت مطلوبی 
برخوردار بودند، ولی در شــرایط امروز، با 
ویروس زدایی  و  ضدعفونی کــردن  اینکه 
آن ها چندان مشکل نیســت، اما قبل از 
ضدعفونی، ویروس ها بــرای مدت زمان 

بیشتری روی این سطوح باقی می مانند.

خروج اضطراری و گره ترافیکی 
در کفشکنی!

پرواضح است که در شرایط اضطراری، 
تخلیة یک مدرسة بدون کفش، با چالش 
خروج در هنگام رســیدن به مرحلة به پا 
کردن کفش ها روبه  رو می شود. در زمانی 
که کل جمعیت مدرســه الزم اســت به 
اضطرار و با سرعت از مدرسه خارج شوند، 

این موضوع بسیار اهمیت پیدا می کند.

عوارض تربیتی
اگر در یک مدرســه فضاها فرش شده 
باشــند و کف کلیة فضاها پاکیزه باشند، 
به طور طبیعــی احتمال دراز کشــیدن 
دانش آموزان در زمان خستگی در گوشه و 
کنار محیط مدرسه زیاد می شود؛ هر چند 
این اتفاق کوتاه مدت باشد. با توجه به اینکه 
برخی از فضاهای مدرســه موقعیت هایی 
رسمی هستند و چه بسا محل تردد معلمان 
و همچنین اولیای دانش آموزان، این رویداد 

در این فضاها زیبنده و خوشایند نیست. 
  

اما آیا این نگرانی ها قابل تقلیل یا زدودن 
نیســتند؟ آیا مزایای مدرسة بدون کفش 
به اندازه ای هست که بتواند معایب آن را قابل 
اغماض کند؟ در شمارة آینده، ضمن بررسی 
این نگرانی ها و پرداختن به مزایای مدرسة 
بدون کفش، به منظور جمع بندی موضوع 
برای افزایش آگاهی الزم در انتخاب مسیر 
در این نوع از دوراهی ها تالش خواهیم کرد.
 نظر شما در این باره چیست؟ شما نیز 
می توانید تجربه های مدرســه ای خود در 
این زمینه را به کمک رایانامة مجلة رشد 

معلم با ما به اشتراک بگذارید. 
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تفکر سیستمی

زیربنای تفکر سیســتمی این است که 
این عوامل درون سیستم هستند که در 
تعامل با هم، رفتار سیســتم را به وجود 
می آورند. مثاًل وقتی مدیر مدرسه ای که 
نگاه سیستمی دارد، عملکرد دانش آموزان 
مدرسه را بررسی می كند، تمرکزش بر این 
است که چگونه با بازطراحی ساختارهای 
مدرسه می تواند عملکرد دانش آموزان را 
بهبود دهد. چنین ساختارهایی می توانند 
ســاختار طراحــی محتوای آموزشــی، 
ســاختار ارتباط اولیا و مربیان، ساختار 
ارزیابی و امتحانات، ساختارهای انگیزشی 
برای معلمان و دانش آموزان و ساختارهای 

دیگری مانند آن ها باشند.
باور به اینکه »رفتار سیستم« ناشی از 
باعث می شود  »ساختار سیستم« است، 
در مواجهــه با یک مســئله و به منظور 
حــل آن، به دنبال شــناخت ســاختار 
سیستمی باشیم که این مسئله را به وجود 
آورده اســت. در این صورت، قدم بعدی 
این خواهــد بود که متوجه شــویم چه 
اقدام هایی باعث اصالح ســاختار و بهبود 
رفتار سیستم می شوند و ما را به اهدافمان 

نزدیک تر می کنند.

بــا این حال، زمانی که با یک مســئلة 
پیچیده مواجه باشیم، شناخت مسئله و 
شناخت ساختاری که آن را به وجود آورده 
است، کار آسانی نیست. حتی اگر ساختار 
سیستم را هم بشناســیم، در بسیاری از 
مــوارد نمی توانیم به صورت شــهودی و 
بدون استفاده از ابزارهای تفکر سیستمی، 
متوجه شــویم هر اقدامــی چه نتایجی 
خواهد داشــت. محققان حــوزة »تفکر 
سیستمی« و »دینامیک سیستم ها« در 
طی ســالیان ابزارهایی را توسعه داده اند 
که به کمک آن ها بهتر بتوانیم مسئله ها 
و ســاختار سیســتم ها را بشناســیم و 
راه حل های موثرتری برای دســتیابی به 
اهدافمان پیدا کنیم. در این مقاله برخی 

از این ابزارها را معرفی می كنیم.

کوه یخ
»کوه یخ« ابزاری برای شناخت و تحلیل 
مسئله است. این ابزار مسئله را در چهار 
ســطح »رویداد«، »روند«، »ساختار« و 
»مدل ذهنی« بررســی می کند و در هر 
سطح، رویکرد متفاوتی به »حل مسئله« 

ارائه می کند.

حل مسئله در ســطح »رویداد« از نوع 
»واکنشــی« و در ســطح »روند« از نوع 
»تطبیق« با روند موجود است. در سطح 
»ســاختار«، حل مسئله از طریق اصالح 
ســاختارهای موجود به گونه ای است که 
»روند« فعلی به ســمت »روند مطلوب« 
پیش برود. در سطح »مدل های ذهنی« 
هم، حل مسئله با تغییر نگرش، اهداف و 
معیارهای تصمیم گیری انجام می شود که 
عمق بیشتری از یادگیری و اثرگذاری را 

به همراه دارد.

نمودارهای رفتار در طول زمان
»نمودارهــای رفتــار در طول زمان« 
ابــزاری برای شــناخت بهتــر »رفتار 
سیستم« هستند. در این نمودارها محور 
افقی گذشــت زمان را نشان می دهد و 
محور عمودی تغییرات عوامل مورد نظر 

در طی زمان را نشان می هد.

 تفکر سیستمی نوعی پارادایم )اساسنامه و چارچوب( فکری است که جهان را به صورت سیستم هایی به هم پیوسته و 
درهم تنیده می بیند. از مهم ترین مزایای رویکرد تفکر سیستمی، تولید ابزارهایی برای شناخت و حل ساختاری مسائل است؛ 

ابزارهایی که در آن ها، تعداد قابل توجهی از مهارت های تفکر، به صورت هم زمان و کاربردی، به کار بسته می شوند.
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 این نمودارها همچنین ابزار مناسبی 
بــرای تقویت مهــارت »تفکر در طول 
زمــان« هســتند. این مهــارت باعث 
می شــود به جای تمرکز بــر رویدادها، 
بــه »روند« شــکل گیری آن ها در طی 
زمــان و در واقع به »رفتار سیســتم« 
توجه کنیــم. »تفکر در طــول زمان« 
مهارت ایجاد ارتباط بین »رویداد«های 
گوناگــون و دیدن »روند«هایی اســت 
که در طی زمان در حال شــکل گرفتن 

هستند.
افرادی که این مهارت را دارند، عالوه بر 
توجه به شرایط موجود، می توانند روندی 
را که در گذشــته شکل گرفته و ما را به 
وضع موجود رســانده  اســت، شناسایی 
کنند. ایــن مهارت ایده هایــی هم برای 
روندهای آینده و مســیر نیل به اهداف 

به دست می دهد.

نمودارهای علت ومعلولی
نمودارهــای علت ومعلولــی ابــزاری 
ســاده برای نشــان دادن ارتبــاط بین 
اجزای سیستم هستند. این نمودارها با 
اســتفاده از فلش هایی، نشان می دهند 
چــه عواملی بر یکدیگر اثر می گذارند و 
نوع اثر آن ها چگونه اســت. همچنین، 
می توانند حلقه های مثبت و منفی را در 
سیستم نشــان دهند. حلقه های مثبت 
به ایجاد »رشد نمایی« منجر می شوند 
و حلقه هــای منفی نقش کنترلی دارند 
و رفتــار »هدف جو« را در سیســتم ها 

به وجود می آورند.
مثاًل در این نمــودار می بینیم، وقتی 
هدف دســتیابی بــه »کیفیت آموزش 
مورد انتظار« باشد، از دو راه می توانیم 
به ایــن هدف دســت پیــدا کنیم: یا 

یا کاهش  آمــوزش«  افزایش »کیفیت 
»کیفیت آموزش مورد انتظار«.

قواعد عالمت گذاری 
نمودارهای علت ومعلولی

هر کمان ارتبــاط بین یک علت و یک 
معلول را نشــان می دهد. جهت فلش از 

سمت علت به سمت معلول است.
عالمــت )+( روی کمــان: رابطة 
علت ومعلولی کــه »تغییرات متغیر اول، 
اثری هم جهت بــر متغیر دوم دارد« و یا 
»متغیر اول به متغیر دوم اضافه می شود«.

عالمــت )-( روی کمــان: رابطة 
علت ومعلولی که »تغییــرات متغیر اول 
اثری خالف جهت بر متغیر دوم دارد« و 
یا »متغیر اول از متغیر دوم کم می شود«.

چرخة  حلقه:  داخــل   )+( عالمت 
بازخــوردی که هر تغییــر را در خودش 

تقویت می کند.
چرخة  داخــل حلقه:   )-( عالمت 
بازخــوردی که هر تغییری را به ســمت 

رسیدن به تعادل می برد.

کهن الگوهای سیستمی
کهن الگوهــای سیســتمی بعضی از 
ســاختارها و روش هــای تصمیم گیری 
متــداول و چگونگی عملکــرد آن ها را 
نشــان می دهند. با استفاده از این الگوها 
می توانیم با دیدن نشــانه های مسائل، به 
ساختارهای شکل دهندة آن ها پی ببریم 
و با اصــالح این ســاختارها، مؤثرترین 
روش ها را برای حل مسائل به کار ببریم. 
توجه به این نکته ضروری اســت که این 
الگوها صرفًا مبنای اولیه ای برای تشخیص 
هســتند و برای هر مسئله،  باید عوامل و 

روابط دیگری که در آن مســئلة خاص 
اثرگذارند،  در نظر گرفته شوند.

مثاًل کهن الگوی »موفقیت برای موفق« 
ساختاری را نشــان می دهد که طی آن 
افراد تمایل دارند منابع بیشتری در اختیار 
کســی قرار دهند که موفقیت بیشتری 
به دســت آورده اســت. به ایــن ترتیب، 
افرادی کــه در مراحل ابتدایی موفقیتی 
به دست می آورند، مسیرشان برای کسب 
موفقیت هــای بعدی هموار می شــود و 
افرادی که در مقایسه با آن ها در مراحل 
اولیه عقب مانده اند، در ادامة مســیر هم 
عقب نگه داشــته می شــوند. این منبع 
مشترک می تواند حتی غیر مادی باشد؛ 

مانند »توجه معلم به دانش آموزان«.
کاربرد کهن الگوهای »تشدید رقابت«، 
»موفقیت بــرای موفــق«، »درمان های 
بدتــر از درد« و »تنــزل اهــداف« در 
آموزش وپــرورش، در شــماره های قبلی 
مجلــة رشــد معلــم معرفی شــده اند 

)اسماعیل زاده، 1396(.

نقشه های نرخ و حالت
نقشــه های نرخ و حالــت، ابزار دقیقی 
برای مدل کردن سیستم ها بر پایة »تفکر 
عملیاتی« هســتند. تفکــر عملیاتی بر 
»چگونگی هــا« تمرکــز دارد و به دنبال 
این است که نشان دهد چگونه »ساختار 
سیستم« به طور »درونزا« باعث به وجود 

آمدن »رفتار سیستم« می شود.
متغیرهــای کلیــدی در نقشــه های 
نــرخ و حالــت، »متغیرهــای حالت« و 
»متغیرهای نرخ« هســتند. »متغیرهای 
حالت« مخزن هایی در سیســتم هستند 
که در طی زمان چیزی در آن ها انباشته 
اقدام هایی  نرخ«  »متغیرهای  می شــود. 
در سیســتم هســتند که موجــب پر یا 
خالی شدن متغیرهای حالت می شوند و 
ارتبــاط بین متغیرهای حالت متفاوت را 
برقرار می کنند. ایــن متغیرها می توانند 
متغیرهــای فیزیکی مثل ســاختمان و 
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تجهیزات مدرسه یا متغیرهای نرم مثل 
دانش و انگیزة معلمــان و دانش آموزان 

باشند.
مثــاًل در چرخــة آب، »اقیانوس ها و 
دریاها« متغیرهای حالتی هســتند که 
آب را در خــود نگــه می دارند. »تبخیر 
آب« متغیــر نرخی اســت که بخشــی 
از ایــن آب را به متغیــر حالت دیگری 
منتقل می کند که »ابر« نامیده می شود. 
»بارش برف« متغیر نرخ دیگری اســت 
کــه قطــرات آب را از مخــزن ابــر به 
متغیر حالت دیگــری که »یخچال های 
کوهستان« هســتند، منتقل می کند. با 
آب شــدن این مخزن ها، جریان دیگری 
به نام »رود« شکل می گیرد که قطرات 
آب را به نقــاط دیگری منتقل می کند. 
همچنین، انسان ها می توانند روی رودی 
که جریان دارد، ســدی ایجاد کنند. به 
این ترتیــب، متغیر حالت دیگری به نام 

»حجم آب پشت سد« شکل می گیرد.
بیماری هــای  همچنیــن، در مــورد 
مســری، »جمعیت مســتعد بیماری« 
متغیر حالتی است که توسط »نرخ ابتال 
به بیماری« بیمار می شــوند و به مخزن 
»افــراد بیمار« منتقل می شــوند. افراد 
بیمار هم بعد از مدتی یا درمان می شوند 
و به مخزن »افراد درمان شــده« منتقل 

می شــوند، یا با کمال تأسف جان خود 
را از دســت می دهند و به مخزن »افراد 
فوت شده« می روند. »افراد درمان شده« 
ممکن اســت تا مدتی نسبت به بیماری 
مصون باشند و پس از آن دوباره مستعد 
بیماری شوند. با مدل سازی سیستم ها به 
این روش، نسبت به »چگونگی« عملکرد 
سیستم و نقاط تصمیم گیری فهم بهتری 

پیدا می کنیم.

نرم افزارهای شبیه  سازی
سیستم های پویا

برای  متعددی  رایانــه ای  نرم افزارهای 
شبیه ســازی سیســتم های پویا طراحی 
شــده اند. یکــی از مشــهورترین ایــن 
نرم افزارها که نسخة رایگان آن هم برای 
آموزشی در دسترس است،  فعالیت های 

نرم افزار »ونسیم« است.
شبیه ســازی در این نرم افزارها بر پایة 
»نقشه های نرخ و حالت« انجام می شود. 
بــه متغیرهای حالت،  برای مقداردهی 
فقط کافی  اســت مقدار اولیــة آن ها را 
بدانیــم. برای تعیین مقــدار متغیرهای 
نرخ هم باید مشــخص کنیــم چگونه 
مقــدار آن ها بر پایــة متغیرهای حالت 
درون سیســتم تعیین می شود. به این 
داشــت که  ترتیب، مدل هایی خواهیم 

رفتــار آن ها به صورت »درونزا« و بر پایة 
متغیرهای حالت و نرخ اصلی سیســتم 

شکل می گیرد.
از نتایج شبیه ســازی رایانــه ای برای 
شــناخت رفتار مدل و حساســیت آن 
نســبت به عوامــل بیرونــی می توانیم 
اســتفاده کنیم. بــه این ترتیــب، این 
امکان به وجود می آید که سیاســت های 
پیشــنهادی را قبل از اجــرا در دنیای 
واقعــی، در رایانه شبیه ســازی کنیم و 
نتایج آن را ببینیم. هدف از این کار آن 
اســت که سیاست هایی را انتخاب کنیم 
کــه هزینة کمتر و اثرگذاری بیشــتری 
باشــند. به چنین سیاست هایی  داشته 
نقاط اهرمی سیســتم گفته می شود که 
مانند اهرم ها، امکان جابه جایی جرم های 
بــزرگ بــا نیــروی کــم را امکان پذیر 

می کنند.
از ایــن نرم افزارها همچنین می توان به 
ســادگی برای آموزش مباحث ریاضی و 

علوم به دانش آموزان استفاده کرد. 
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 پانته آ ُدّری، معاون آموزش متوسطة 
اداره کل شهر تهران که مدتی نیز رئیس 
آموزش وپرورش منطقــة ١٠ تهران بود، 
اجرای  مدیریت  در  خوبــی  تجربه های 
برنامة درســی دارد. در این گفت وگو با 

نظرات ایشان آشنا می شویم.

اجرای  بــرای  معلمــان   
چه  بایــد  درســی  برنامه هــای 

مهار ت هایی داشته  باشند؟
مهارت های مهم حرفه ای معلم، تسلط 
و اجرای روش های یادگیری فراشناختی 
و تقویت تفکر و خالقیت دانش آموز است 
تا با به کارگیری انواع روش های مؤثر در 
فرایند یاددهــی - یادگیری، یادگیرندة 
فعــال و مشــارکت پذیر را در مدیریت 
یادگیری خود ســهیم کنــد و با تقویت 
مهارت های خودبرنامه ریزی، خودنظارتی، 
خودتنـظیمـــــی، خودبازانـدیشــی و 
خودارزشــیابی، لذت و شوق یادگیری را 

برای تغییر رفتار مطلوب به نسبت پایدار 
محقق کند. افزون بر این، شرایط تقویت 
مهارت های کارآفرینی و گذر از ســطح 
دانش بــه درک، فهم، تجزیه و ترکیب و 
تولید ایده یا محصول را در خروجی نظام 

تعلیم وتربیت رقم بزند.

 از نظــر شــما مهم ترین 
چالــش اجرای برنامة درســی در 

مدرسه چیست؟
مهم تریــن چالش را باید در تغییر نظام 
آموزشی و برنامة درسی کشور یافت که با 
وجود سه نوبت تغییر، بیشتر معلمان منابع 
آموزشــی جدید را )صرف نظر از اهداف 
قصدشدة برنامة درسی( با روش سخنرانی 
ارائه می دهند و ارزشیابی می  کنند. شاید 
بتوانیم چالش مهم دیگر برنامة درســی 
را در محتوای آموزشــی نظام سنجش و 

ارزشیابی تحصیلی جست وجو کنیم.
به عبارت دیگر، صرف نظر از به روزشدن 

محتوای آموزشی و نظرات مؤلفان در نحوة 
یادگیری مشارکتی  ارائه، زمان آموزش، 
و ارزشــیابی فراینــدی و عملکردی بر 
مرتبط  و شــیوه نامه های  مقررات  طبق 
با ارزشــیابی پایانی پایه هــای هفتم تا 
دوازدهم و به خصــوص نهم و دوازدهم، 
هدایــت تحصیلــی و امتحــان نهایی و 
کنکور، به اختیارات معلمان و شــورای 
مدرســه در نیم ســال اول و ارزشــیابی 
مستمر هم سایه افکنده است و همة تالش 
معلمــان و عوامل مدرســه بر امتحانات 
کتبی )برای ارائة بازخورد عینی به اولیا( 
و آماده کردن دانش آموزان برای امتحانات 
پایانی صرف می شــود که شاید مطالبة 
ذی نفعان، یعنی اولیای دانش آموزان هم 
در بیشــتر مواقع همین باشد. از سوی 
دیگر، در تغییر نظام آموزشــی و مصوبة 
شورای عالی آموزش وپرورش در تصویب 
اهــداف دوره های تحصیلــی، مأموریت 
اصلی نهاد تعلیم وتربیت کشــور، تربیت 

گفت وگو

معلم، مدیر جریان یادگیری
ُدر گفت وگو با پانته آ  درّی، معاون آموزش متوسطۀ اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
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 حسین کریمی زیوه، مدیر آموزگار دبستان

متوازن چندساحتی تعیین شده است، ولی این با نیاز واقعی 
مخاطبان هم سو نیست. در نتیجه، برایند فعالیت ها به پیامد 

موردانتظار منجر نمی شود.

چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟ 
پیشــنهاد من این است که با تقویت و بازنگری در فرایند 
جذب دانشــجو و برنامة درســی تربیت معلم، از تعریف و 
بازتعریــف مأموریت ها و معلمان حین خدمت و ســنجش 
شایستگی صالحیت های حرفه ای معلمی در حفظ حداقل 
اســتانداردهای مورد نیاز کوشش شــود و با تقویت انگیزة 
درونی با درس پژوهــی و حلقه های مؤثر بر نظارت معلمان 
بر معلمان )نظارت همتــا( و ارزیابی 360 درجه )از تمامی 
عوامل ســهیم و مؤثر و ذی نفعان( و از ســوی دیگر پس از 
تغییرات مکرر نظام آموزشی در کشور، شرایط جذب دانشجو 
در کنکور سراســری نیــز از حافظه محــوری و رقابت های 
بی خاصیت، به صورت عملکردی و چندســاحتی تغییر یابد 
تا ارزیابــی از عملکرد معلمی، با میــزان دانش آموزانی که 
احیاکرده، الگوهای آموزشی شخصی سازی شده ای که ارائه 
داده، و کارآفرینانی که تربیت کرده سنجیده شود. البته واقعًا 

فرایند دشواری است.

مهم ترین چالش هــای مربوط به آموزش در 
فضای مجازی کدام ها هستند و اداره کل تهران در 

این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
چالش آموزش های مجازی این اســت که اکنون معلمان 
با زحمت فراوان، همان روش ســخنرانی قدیم را در مقابل 
دوربیــن، به صورت برخط یــا آفالین ارائــه می دهند و از 
مخاطبان )اولیــا و دانش آموزان( انتظــار دارند 90 دقیقه 
شــنونده یا بینندة مطالب باشــند. در صورتی که شــرایط 
شــیوع کووید 19 فرصت مغتنمی برای تفویض مسئولیت 
و مدیریت جریان یادگیری به دانش آموز به عنوان یادگیرندة 
فعال فراهم کرده است. طوری که می توان با استفاده از انواع 
روش های نوین مشارکتی، یادگیری معکوس، حل مسئله و 
پروژه، فرصت کسب تجربه های جدید در محیط های متنوع 
یادگیری را فراهم کرد و سهم اصلی را به ارزشیابی مستمر 
فراینــدی و عملکردی داد و از ارزشــیابی به مثابة یادگیری 

عمیق و مؤثر بهره برد. 
مــا در شــهر تهــران تــالش می کنیــم دانش افزایی و 
توانمندســازی معلمان، به عنوان تســهیل گران یادگیری، 
و مدیران، به عنوان راهبران تربیتی، با اســتفاده از ظرفیت 
مدرسه محورِی موضوعات پداگوژی و فناوری متمرکز شود 
و حداکثر کارایی و اثربخشــی برای ارائة خدمات آموزشی و 

تربیتِی باکیفیت به ذی نفعان ایجاد شود. 

دانش آمــوزان منطقة عشــایری، به علت کوچ ، نســبت به 
دانش آموزان روستایی و شهری، زمان آموزشی کمتری دارند. 
همچنین، درک و دریافت ایــن دانش آموزان با دانش آموزان 
شــهری متفاوت است؛ به دالیلی از جمله: بی توجهی والدین، 
و در مواقعی، کم ســوادی یا بی سوادی آن ها، کمبود امکانات 
آموزشی، و سخت بودن و وقت گیربودن شغل والدین. با توجه 
به شــرایط پیش آمدة کرونایی، دانش آموزان این منطقه، به 
دلیل نداشــتن گوشی هوشــمند و آنتن دهی بسیار ضعیف 
اینترنــت، نمی توانند مثل بقیة دانش آموزان در برنامة شــاد 
فعالیت داشــته باشند. در مواردی، ســیگنال دهی نامناسب 
تلویزیون آن ها را از شــبکة آموزش نیز بی بهره می سازد. در 
چنین شرایطی، تدریس برای بنده بسیار دشوار شد. من چند 
فعالیــت انجام دادم که در بهره مندی دانش آموزان از آموزش 

تأثیر بسزایی داشت؛ از جمله:
 برگزاری جلســة توجیهی با اولیای دانش آموزان دربارة 
اختصاص وقت روزانه برای تمرین و تکرار و روخوانی قرآن و 

فارسی و انجام تمرین ریاضی تا قسمت هایی که خوانده ایم.
 رایگان کردن خط هــای تلفن همراه اولیای دانش آموزان 

برای ارتباط بیشتر با آن ها؛
 ارتباط تلفنی صوتی از طریق تلفن همراه. بنده درس های 
قرآن و فارســی را می خواندم و آن هــا گوش می دادند. موقع 
ارزشیابی هم دانش آموزان می خواندند و بنده گوش می دادم. 
موقعی هم که اشــکال داشتند، راهنمایی شــان می کردم و 
بازخورد مــی دادم. امالها را می گفتم، بچه ها می نوشــتند و 
اولیای محترم تصحیح می کردند و به بنده گزارش می دادند. 
در انشا و هنر هم موضوعات را می گفتم و آن ها انجام می دادند.
 درس ریاضــی، از طریق تلفــن همراه و به صورت صوتی 
قابل تدریس  نبود. بنده در منزل هر فصل از کتاب ریاضی را 
به صورت جداگانه تدریس می کردم و در قالب کلیپ تدریس 
و آموزش، از طریق فلش یا دی وی دی در اختیار دانش آموزان 
قــرار می دادم. بعد از تدریس هــر فصل، تکالیفی را هم برای 

تمرین بیشتر در منزل می دادم. 

وقتی شاد نیست

به قلم معلم
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 هدف از یادگیری در کالس درس 
این اســت که دانش آموز در هنگام انجام 
کارهــا یاد بگیرد که فکــر کند، با اخالق 
و با ایمان به آفریدگار هســتی، شرایط و 
موقعیت زندگی را درک کند و انسانی رشد 

یابد یا در مسیر رشدیافتگی قرار گیرد.

حال ســؤال اصلی این است که معلم 
چگونــه و از چــه طریــق می تواند در 
کالس درس ایــن اقدامات، مقدمات یا 

تحوالت را هدایت کند؟
مدیر مدرسه ای می گفت: من می دانم 
که یادگیری از طریق کاوشگری، تعامل 

کاوش، تعامل، تجربه

برنام� درسی

 روح اله رضاعلی

و دست ورزی به دست می آید، اما معلم 
مدرسة من چگونه می تواند فرصت هایی 
را فراهــم کند تا دانش آموزان از طریق 
این ســه مؤلفه بهتر یاد بگیرند؟ آیا در 
رویکردهای انتقالی و سنتی به تدریس 
می توان فرصتی فراهــم کرد که ذهن 
دانش آموزان با موضوع یادگیری درگیر 

شود؟
درگیری ذهنی باعث می شــود تمام 
ظرفیت ذهنی و وجودی دانش آموز در 
خدمت یادگیری باشــد. یادگیری باید 
انجام فعالیت ها و فرصت هایی ویژه در 

برنامه های درسی باشد.
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در اســناد تحولی، یادگیری در عمل 
نتیجة فطرت و طبیعت )به عنوان عوامل 
درونی دانش آمــوز( و تجربه از طریق 
تعامل با عوامل محیطی در نظر گرفته 
شده اســت. حال اگر همکاری بپرسد 
با توجه به ماهیت یادگیری در اســناد 
تحولــی و این همــه مباحث در حوزة 
تعلیم وتربیــت، برای تدریس و طراحِی 
آمــوزش تحول گرا که مــا را به هدف 
می رســاند باید چه ویژگی ها و اصولی 
را در نظر بگیریم، باید گفت، یادگیری 
دانش آموز  ذاتــی  اســتعدادهای  بــر 
استوار اســت. این شیوه تالش می کند 
در کالس، مدرســه، خانواده و جامعه 
موقعیت یــا فرصت هایی ایجاد کند كه 
دانش آموزان فکر، اخالق و دانِش خود 
را نشــان دهند. یادگیری از یک طرف 
بــر انگیزة اراده اســت و از طرف دیگر 
بر تعامل تأکید می کند و دانش آموز را 

نقش آفرین و عامل مؤثر می شناسد. 
لــذا نمی توانیم بگوییــم کدام روش 
تدریس بــرای تحقق اهــداف بهترین 
روش اســت، اما می توانیــم برای آن 
اصولــی را متصــور شــویم و بگوییم، 
هــر مقدار ایــن اصــول در طراحی و 
تدریس وجود  و  یادگیــری  روش های 
داشــته باشند، قطعًا ما را به آن اهداف 
می رسانند. بنابراین، فهرستی از اصول 

را خواهیم گفت:

 فعال سازی تفکر و درگیری ذهنی 
دانش آموز؛

 به کارگیــری حس کاوشــگری و 
مهارت های پرورشی دانش آموز؛

 فعالیت تمرینی تا واقعی؛
 تقویت خودباوری به خود و خالق 

هستی؛
 ایجاد موقعیت های چالشی؛

 بهره گیری از محیط های متنوع در 
یادگیری. 

بنابراین، روش هــای یادگیری همان 
راهبردها و روش های تدریس هســتند 
کــه معلــم در کالس درس آن هــا را 
هوشمندانه به کار می گیرد. کاوشگری، 
تعامــل و تجربه )دســت ورزی( ســه 
راهبرد کلی برای تدریس و روش های 
یادگیری براســاس رویکرد سند تحول 
بنیادیــن هســتند که بهترین شــکل 
کاربــردی آن ها، درهــم تنیدگی این 
راهبردهاســت، چون در کالس از همة 
می شود؛  اســتفاده  تدریس  روش های 
حتــی روش ســخنرانی و توضیحــی. 
این روش هــا در جای مناســب خود 
بــه كار می رونــد. از طــرف دیگر، هر 
دانش آمــوز برای یادگیری از ســبک 
با  بعضی ها  پیــروی می کنــد.  خاصی 
گوش دادن یاد می گیرنــد، بعضی ها با 
نوشــتن و گوش دادن، بعضی ها هم از 
طریق انجــام دادن و تعامل درکارهای 
گروهــی. بنابراین، اگر در کالس درس 
همة روش ها به صورت ترکیبی و درهم 
تنیــده به کار روند، هر دانش آموز بهرة 

خود را از کالس می برد.
رویکرد خودیادگیــری در آموزش و 
تدریس که باقری )1397( آن را مطرح 
كرده نیز با رویکرد برنامه های درســی 
در شــکوفایی فطــرت دانش آمــوزان 
هم خوانــی دارد، چــرا کــه معلم باید 

فرصت هایی را فراهم کند كه انگیزه و 
ارادة الزم بــرای فهمیدن و درک خود 
و دیگران، برای اصــالح و موفقیت در 
دانش آمــوزان ایجاد شــود. و فرصتی 
فراهم  آید كــه اراده و انگیزه، به عنوان 
دو شــرط اساســی یادگیری، موجب 
درگیــری ذهنی دانش آموزان شــوند. 
»تدریس در اساس تحمیلی و اجباری 
نیســت، بلکه عاملیــت متربی در این 
فرایند شــرط اساسی اســت )باقری، 
1397(. ایــن موضــوع بــه خوبی در 
»رویکرد و جهت گیری« ســند برنامة 
درسی ملی )1391(، در صفحة 11، در 
مورد دانش آموز، معلم و ... آمده است.

»یادگیری فرایندی زمینه ســاز برای 
ابــراز گرایش هــای فطری، شــناخت 
موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن 
اســت. یادگیری حاصل تعامل خالق، 
هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های 
متنــوع یادگیــری اســت و دیــدگاه 
دانش آموزان را به طور معنادار نســبت 
به ارتباط با خــود، خداوند، دیگران و 
مخلوقــات تحت تأثیر قــرار می دهد« 

)سند برنامة درسی ملی،1391(.
هنــر معلمی آن اســت کــه با طرح 
ســؤال و تحریــک حــس کنجکاوی، 
از ســوی  ایفای نقش  فیلــم،  نمایش 
دانش آموزان، و انجــام کارهای عملی، 
ذهــن دانش آمــوزان را با مســئله ای 
چالشــی روبه رو کند، ســؤال یا پاسِخ 
آن هــا را هدایــت کند تا بیشــتر فکر 
کنند. همچنیــن، فرصت بارش مغزی 
را ایجاد کند تــا درگیری ذهنی برای 

دانش آموزان ایجاد شود. 
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ساختن  زمینة  در  شــما   
ابزارهایــی بــرای تدریس فعال 
هستید. چه شــد وارد این حیطه 

شدید؟
به واســطة پیشرفت علم، انواع و اقسام 
وسایل و ابزارهای آموزشی با قیمت های 
گزاف وارد بازار شــده اند و بســیاری از 
خانواده ها قــادر به تهیــه و در اختیار 
دانش آموزان قراردادن آن ها نیستند. به 
همین علت، خودم وسایل کمک آموزشی 

تولید می کردم و درکالس هایم از آن ها 
استفاده می کردم. االن هم همان ها را در  

اختیار همکارانم می گذارم.

 لوازم کمک آموزشی را با چه 
موادی تهیه می کنید؟

مــن ســعی می کنــم از وســایل در 
مقــوا، چوب  مثل خودکار،  دســترس 
بســتنی و چوب  کبریت اســتفاده کنم 
تــا همکاران جوان تشــویق بشــوند و 

گفت وگو با علی ودادیان، معلمی از بجنورد

معلم فناور
 علی ودادیان 70 ســال دارد و متولد 1329 از شهرستان بجنورد است. دوران ابتدایی و دبیرستان را در بجنورد گذرانده 
و دیپلم را در مشهد گرفته است. در سال 1353 به استخدام آموزش وپرورش درآمده و 31 سال در سمت های مدیر آموزگار، 
آموزگار، معاون و ســرگروه آموزشی فعالیت كرده است. او در همة پایه های ابتدایی و همچنین ریاضی و علوم دورة متوسطة 
اول تدریس کرده است. شعر می گوید. پای صحبتش که می نشینی، حرف ها برای گفتن دارد. آقای ودادیان در تولید وسایل و 
ابزار کمک آموزشی با وسایل بازیافتی، در استانش رتبة نخست را دارد. او ١٧ سال است كه بازنشسته شده است، اما هنوز در 

زمینة معلمی فعال است و با انگیزه.

گفت وگو

آن ها هم زیادی هزینة ســاختن وسایل 
کمک آموزشــی را به عنوان مانع در نظر 
نگیرند. خدا را شاکرم در نمایشگاه هایی 
که شرکت کردم، عالقه مندی معلمان را 
می دیدم. مدت ها می ایستادند و در مورد 
نحوة ساخت وسایل کمک آموزشی سؤال 

می پرسیدند.

 معموًال ساخت وسایل کمک 
 آموزشی چقدر زمان می برد؟

هر وسیله ای که می سازم، اول با دقت 
آن را طراحی می کنم تا مناســب همان 
هدف آموزشی و انواع دانش آ موزان باشد. 
بعد شروع به ساخت می کنم. بستگی به 
نوع وسیله، معمواًل از سه ساعت تا سه یا 

چهار روز وقت صرف می کنم.

 مائده ابراهیمی
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 بازی را در یادگیری چقدر 
مؤثر می دانید؟

خیلــی زیــاد. دانش آمــوز ابتدایــی 
تفکراتش با بازی شــکل می گیرد. من 
به چشم دیده ام که بازی باعث افزایش 
انگیــزه، دقــت و تمرکــز و یادگیری 
مفهومی در دانش آموزان می شود. بازی 
خالقیت دانش آموزان را شکوفا و آن ها 
را به درس عالقه مند می کند. به همین 
علــت در آموزش هایم ســعی می کردم 
با بازی و دســت ورزی نکات را تدریس 

کنم.

 آیا با بازی توانستید اختاللی 
را در دانش آموزی رفع کنید؟

بله. بسیار زیاد. خیلی از دانش آموزان 
در دقت و تمرکز مشــکل داشتند و من 
در جریان بازی و با در اختیار قرار دادن 
وسایل کمک آموزشــی، اختاللی را که 
فکــر می کردند باید با دارو حل شــود، 

مثل عدم تمرکز، درمان کردم.

 آیــا هنوز هم، بــا وجود 
کمک آموزشی  وسایل  بازنشستگی، 

می سازید؟
بله. با وجود اینکه سنی از من گذشته 
است و در خانه هســتم، سعی می کنم 

با ساخت وسایل کمک آموزشی در خانه 
مشــغول باشــم. البته قبل از کرونا هم 
بــا ادارة کل و آموزش وپــرورش ناحیه 
ارتباط داشتم. ســعی می کنم از فضای 
آموزش، تا زمانی کــه بتوانم تأثیرگذار 

باشم، فاصله نگیرم.

 گویــا کتابی هــم تألیف 
محتوای  از  برایمان  لطفًا  کرده اید، 

آن بگویید.
کتــاب »روزهای تلخ و شــیرین یک 
معلم« را در تابستان 99 چاپ كردم که 
شامل سه بخش است. بخش اول شامل 
خاطــرات خودم، از بــدو تولد تاکنون، 
اســت. بخش دوم، آداب و سنن ازدواج 
در کشــورها، آیین نوروز در خراســان 
شمالی و مطالب شیرین و سرگرم کننده 
است. در بخش ســوم، سخنان بزرگان، 
روایات و احادیثی از ائمة اطهار گنجانده 

 شده است.

پیشــرفت  مســیر  در   
می تواند  عواملــی  چه  معلم  یک 
به  شما  توصیة  و  باشد؟  تأثیرگذار 

معلمان جوان چیست؟
ایمــان بــه خداوند و حاضــر و ناظر 
بــودن او بر اعمالمــان، اخالق خوب و 

صبور بودن و مطالعه در همة زمان ها و 
آموزش و تثبیت درس ها با اســتفاده از 

وسایل کمک آموزشی.
دنیا در حال پیشــرفت است. معلمان 
باید بــا مطالعه بیشــتر معلومات خود 
را مدام به روز کنند تــا خدای ناکرده از 
قافله عقب نمانند. بازی تمام دنیای یک 
کودک اســت و معلم بایــد بتواند بازی 
بسازد و آموزش هایش را در قالب بازی 

بگنجاند.

 اگــر از دوران معلمــی 
خاطره ای دارید، بفرمایید.

در دورة خدمت من که عمدتًا مناطق 
محروم را برای تدریس انتخاب می کردم، 
وسیلة نقلیه کم بود و غالبًا مجبور بودم 
مســافت زیادی را پیاده بروم. وقتی هم 
هوا ســرد می شــد، دانش آموزان برایم 

اسب می آوردند تا به دبستان برسم.

از  آموزشــی   سیســتم 
گذشته چه تغییری كرده است؟

در زمان گذشته، آموزش بیشتر حول 
محور معلم می گشــت، ولی اآلن معلم 
نقش راهنمــا را دارد و دانش آموز نقش 
اصلی را بازی می کند. معلم باید بتواند 

فضای آموزشی را طراحی کند. 
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هدف نویسی در بوم

 یكی از عناصــر اصلی و مهم در نظام 
برنامه ریزی درسی به صورت كلی و به طور 
خاص در برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه 
عنصر هدف می باشد. در این مقاله به صورت 

عملی با نوشتن هدف آشنا خواهیم شد.

از  تشــکر  ضمــن  کارگاه،  مــدرس 
همکاران، از آن ها خواست در گروه  های 
هم اندیشــی دربــارة اهداف و شــش 
ســاحت تربیتی، الگــوی هدف گذاری 
برنامه درســی ملی و در نهایت شــیوة 

هدف نویســی در یک واحــد یادگیری 
)برای هر یک از عناوین آموزشی برنامة 

ویژة مدرسه( گفت وگو کنند. 

  

پس از یک ساعت گفت وگو، هر یک از 
گروه ها برداشــت خود را بیان داشتند و 
پس از تبادل نظــر مدرس کارگاه به این 

نکات اشاره کردند:
در  مقولــه  مهم تریــن  اهــداف   

اســت.  تعلیم و تربیت هر کشــور  نظام 
برایند مبانی و فلســفه  چون اهــداف 
تعلیم و تربیت هر کشــور تلقی می شود. 
براســاس مبانی نظــری تعلیم و تربیت 
ایــران هدف کلی  جمهوری اســالمی 
تربیت. تکوین و تعالی هویت همه جانبة 
دانش آمــوزان بیــان شــده اســت تا 
دانش آمــوزان به مراتبی از حیات طیبه 
دســت پیدا کنند. به عبارت دیگر رفتار 
و عملکرد شایســته هــر دانش آموز در 
زندگی فردی، اجتماعی با معیار اسالمی 

ت
 اس

وی
شی

 آر
ویر

تص

برنامه درسی

 دکتر عظیم محبی
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را می توان حیات طیبه تعریف کرد. 
ابعاد این هدف کلی )هویت( همان شش 
ســاحت تعلیم  و تربیت می باشد. )در عین 
حال ابعاد حیات طیبه هم تلقی می شوند(. 
 کلیــات ابعاد این شــش ســاحت 
در مبانی نظری ســند تحــول تبیین 
شــده اســت. اما با تحلیل آ ن ها اهداف 
دوره های تحصیلی از سوی شورای عالی 
آموزش و پرورش تصویــب و به مدارس 
ابالغ شــده اســت. لذا الزم است همه 
همــکاران این اهــداف را مطالعه کنند 
تا بتوانند تمام فعالیت های مدرســه را 
)تدریس، فعالیت هــای فرهنگی...( را با 

این اهداف همسو کنند. 
 نکتــه مهم این اســت که اســم 
شــش ســاحت تربیتی لزومًا مورد نظر 
نیســت بلکه شایســتگی های مورد نظر 
در هر یک از شــش ســاحت تربیتی، 
متناسب با هر یک از دوره های تحصیلی 
مهم اســت. به طــور مثال در ســاحت 
اول  دورة  در  حرفــه ای  و  اقتصــادی 
زیر ذکر شده  ابتدایی شایســتگی های 
اســت )تقریبًا در هر دورة تحصیلی 18 

شایستگی بیان شده است(.
درک مفاهیــم اقتصــادی )مصــرف، 

درآمد، هزینه(... 
- درک مهارت های ساده کارآفرینی... 
 در ســند برنامه  درسی ملی الگوی 
هدف گذاری با ترکیب دو کلمه عناصر و 
عرصه بیان شده است. این بیان به نوعی 
توحیدی  فطرت گرایی  رویکــرد  تبیین 
اســت، چــون در ص 11 ســند برنامه 
درســی ملی بیان می شــود شکوفایی 
فطرت گرایی توحیــدی از طریق درک 
و اصالح موقعیت صــورت می گیرد. به 
عبــارت دیگر عناصر همــان جلوه های 
فطرت تلقی می شود و عرصه یا موقعیت 

همان جلوه های هستی. 
عناصر شامل 5 شایستگی  تعقل، علم، 

ایمان، اخالق و عمل است. 
و عرصه شــامل خود، خــدا، خلق و 

خلقت می باشد. 

 عناصــر همان شایســتگی های پایه 
اســت که متناسب با هر دوره تحصیلی 
آن بایــد در هدف نویســی مورد عنایت 
قرار گیرد. تا فــرد بتواند موقعیت های 
طبیعــی، اجتماعــی، ماورا ء طبیعی، را 

درک و اصالح کند و ... 
□ با توجه به توصیفات فوق ســؤال 
کلیدی آن اســت کــه در برنامه های 
و  درســی...(  )کتاب هــای  درســی 
بــه تدریس و  طــرح درس مربــوط 
واحــد یادگیــری )مربوط بــه برنامة 
ویژة مدرســه( اهداف چگونه نوشــته 
می شــوند. آیــا باید به همان شــكل 
ســنتی اهداف را در قالب شــناختی، 
به صورت  حرکتــی  روانی  و  عاطفــی 
طبیعی  به طــور  بنویســیم؟  تفکیکی 
ایــن الگو با نــکات فــوق هماهنگی 
نــدارد. بلکه اهداف بایــد مصداقی از 
شایســتگی های 5 گانه فوق باشد. هر 
درس یا هر واحد یادگیری حداقل سه 

هدف دارد. 
- دانشی )علم( 

- مهارت های تفکر )تفکر( 
- مهارت  عملی )عمل( 

و اخالق و ایمان به صورت درهم تنیده 
با این ســه هدف در فرایند اجرا )یعنی 
کالس و مدرســه و خانــواده و جامعه( 

بروز و ظهور می کند. 
در حالــت ایده آل بهتر اســت اهداف 
به صورت عملکردی نوشــته شود تا این 
5 شایستگی به صورت درهم تنیده مورد 
عنایت قرار گیرد. چون شایســتگی به 
مجموعه ترکیبــی از صفات، توانمندی 
و مهارت اخالق می شــود کــه باید در 
شــود...)عملکرد  منعکس  فرد  عملکرد 
از  بــروز مصادیقی  اینجــا همــان  در 
شایســتگی ها در شــخصیت فرد است 
که کم کم به شــكل گیری هویت منجر 

می شود. 
 در ادامــه کارگاه مــدرس کالس 
از اعضا خواســت که بــرای موضوعات 
آموزشی پیش بینی شده در برنامة ویژة 

مدرسه هدف بنویســند. پس از تمرین 
این مرحله اهــداف آموزش مهارت های 
کارآفرینی به صورت زیر تدوین شد و از 
همکاران مدرسه خواسته شد تا برای هر 
یک از موضوعات آموزشــی برنامة ویژة 
مدرسه براساس تقسیم کار انجام شده. 

اهداف آن را بنویسند. 

1. دورۂ اول ابتدایی 
ساده  مهارت  کســب  با  دانش آموزان 
کارآفرینی بتوانند با دست ورزی، وسایل 
کنند  تولید  را  خــود  دوست داشــتنی 
)عروســک، کیــف، کاله و ...( و بــرای 
فروش آن در بازارچة مدرسه روش های 

ساده ارائه کنند. 

2. دورۂ دوم ابتدایی 
دانش آ مــوزان با کســب مهارت های 
اصلــی کارآفرینی بتواننــد محصوالتی 
را تولیــد نمایند و بــا مدیریت بازارچه 
مدرســه مهارت های کسب وکار خود را 

تقویت کنند. 

3. دورۂ اول متوسطه
و  خودشناســی  بــا  دانش آمــوزان 
فرصت شناســی و تحلیل مشاغل طرح 
کسب وکار ســاده ای را تهیه نمایند و با 
مدیریت بازارچه مدرســه و کسب وکار 
اینترنتی فرصت خریــد و فروش آن را 

فراهم آورند. 

۴. دورۂ دوم متوسطه 
دانش آمــوزان با تحلیــل فرصت های 
شغلی در جامعه، کسب وکار تهیة خود 

را در عمل اجرایی  نمایند. 

  

با بیان اهداف فوق ســؤال کلیدی آن 
اســت که با کدام محتــوا و روش باید 
این اهداف را محقق ساخت. در شمارة 

بعدی این موضوع تبیین خواهد شد. 
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 در ســند برنامه درسی ملی عناصر 
تفکر، علم، عمل، اخالق و ایمان به عنوان 
شایســتگی های پایه ذکر شده است. این 
عناصر پنج گانه در شبکه مفهومی، مرتبط 
و به هم تنیده تبیین می شوند و در فرایند 
عملی تربیــت هر کــدام از این عناصر، 
متناســب با نیاز و شــرایط دانش آموزان 
می تواند ســرآغاز سیر تربیتی دانش آموز 
باشــند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق 
نمایند. هدف کلی برنامه های درســی و 
تربیتی، تربیــت یکپارچه عقلی، ایمانی، 
علمی، و اخالقی دانش آموزان می باشــد، 
به گونــه ای که بتواننــد موقعیت خود را 
نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و نظام 
خلقت به درســتی درک و توانایی اصالح 
مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش 

را کسب نمایند. 
 در این میان، ایمان، باور، اراده و ... در 

فرایند تربیت نقش کلیدی دارد.
حضرت امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( 
در نهج البالغــه )حکمت31( درخصوص 
مفهوم ایمان تبیین حکیمانه ای فرموده اند 
و بیــان می نمایند که ایمان بر چهار پایه 

استوار است:
é صبر
é یقین
é عدل
é جهاد

 صبر بر چهار پایه قرار دارد که شامل 
شــوق، هراس، زهد و انتظار می باشــد. 
آن کــس که اشــتیاق بهشــت دارد، در 
شهوت هایش کاستی گیرد و آن کس که 
از آتش جهنم می ترســد، از حرام دوری 
می گزینــد، و آن کــس کــه در نیاز حد 
مــی ورزد، مصیبت ها را ســاده پندارد، و 
آن کس که مرگ را انتظار می کشــد، در 

نیکی ها شتاب می کند.
 یقیــن نیز بــر چهار پایه اســتوار 
دریافت حکیمانه  زیرکانه،  بینش  است؛ 
واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار 
و پیمودن راه درســت پیشــینیان. پس 
آن کس که هوشــمندانه بــه واقعیت ها 
نگریســت، حکمت را آشکار ببیند و آن 
که حکمت را آشــکار دید، عبرت آموزی 
را شناسد و آن که عبرت آموزی شناخت 
گویا چنان اســت کــه با گذشــتگان 

می زیسته است.
 عدل نیز بر چهار پایه اســتوار است؛ 
فکــری ژرف اندیش، دانشــی عمیق و به 
حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن و استوار 
بودن در شکیبایی. پس کسی که درست 
اندیشید به ژرفای دانش رسید و آن کس 
که به حقیقت دانش رسید، از چشمة زالل 
شریعت نوشید و کسی که شکیبا شد در 
کارهاش زیاده روی نکرده و با نیکنامی در 

میان مردم زندگی خواهد کرد.

 جهاد نیز بر چهار پایه استوار است؛ 
امربه معــروف، نهی از منکر، راســتگویی 
و دشــمنی با فاســقان. پس هر کس به 
معروف امر کرد، پشتوانه نیرومند مؤمنان 
اســت، و آن کس که از زشتی نهی کرد، 
بینی منافقان را به خاک مالید، و آن کس 
که در میدان نبرد صادقانه پایداری کند 
حقی را که بر گردن او بوده ادا کرده است. 
و کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای 
خدا خشم گیرد، خدا هم بر او خشم آورد 

و روز قیامت او را خشنود سازد.

 با توجه بــه نكات فوق می توان اذعان 
داشت تفکر، علم و عمل در سازماندهی 
محتوای برنامه های درســی بیشتر مورد 
توجه قــرار می گیرد. امــا تربیت اخالق 
و ایمــان در فضای کالس و مدرســه با 
نقش آفرینــی معلمــان و مربیان صورت 
می گیــرد. البتــه نه به صــورت آموزش 
مستقیم مصادیق اخالقی و ایمانی. بلکه 
با خلــق موقعیت های ســازنده، تالش 
می کنند تا ارزش های اخالقی و ایمانی در 
شخصیت و هویت دانش آموزان تعالی پیدا 
کند. لذا انتظار می رود معلمان و مربیان 
با مطالعة دقیق مفهوم ایمان براســاس 
سخن امام علی)علیه السالم( تالش نمایند 
به صورت درهم تنیده نسبت به تربیت این 

عنصر اهتمام بیشتری داشته باشند. 

تربیت شایسته محور 
 زری دهقان، لیسانس و معاون بازنشستة مدارس شهر تهران

یادداشت
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خاطره

از معلم پول بگیرم؟
آموزگار دبستان حضرت معصومه، شهررى تهران طاهره عامری، آموزگار دبستان حضرت معصومه، شهررى تهران طاهره عامری، آموزگار دبستان حضرت معصومه، شهررى تهران

رتبة دوم، چهارمین دوره فراخوان خاطرات معلمی

 نزدیک خانه که رســیدم، صدای 
فروشــندة وانتی توجهــم را جلب کرد: 
»سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، کدوی 

سبز، هویج...«
سرعتم را بیشــتر کردم تا خرید خانه 
را همــان موقع انجام دهــم. نفس زنان 
به وانت رســیدم. در حالی که چشــمم 
مرغوبیت کاالها را ورانداز می کرد، گفتم: 
»دو کیلو سیب زمینی که خیلی درشت 
نباشد. یک کیلو گوجه بریز، مراقب باش 
رنگ پریده و له نباشــد. یــک کیلو پیاز 

سفید و یک کیلو هم هویج بریز لطفًا.«
در حالی که فروشنده اقالم گفته شده 
را یکی یکی توی پالســتیک می ریخت، 
وزن می کرد و مقابل من می گذاشــت، 
زیرچشمی داخل پالستیک ها را ورانداز 
می کــردم و هم زمان در کیفــم دنبال 
کارت می گشتم. کارت را مقابلش گرفتم 
و گفتم: »ممنــون. بفرمایید که چقدر 

می شود؟«
 نگاهش آشــنا بود. انگار من مدت ها 
پیش، هر روز این لبخند، کاله ورزشی و 
گونه های سرخ را می دیدم. گفت: »سالم 

خانم، من از معلمم پول نمی گیرم!«
کارت توی دســتم مانــد. به صورت 
بی آنکه  بودم؛  زده  زل  آفتاب سوخته اش 
حرفی برای گفتن داشــته باشــم. تمام 
خاطــرات یازده ســالگی اش از مقابــل 

چشمانم گذشت.
  

سال 89-88 من معلم تازه کاری بودم 
و او پسربچه ای که به سختی از سرباالیی 

پایة پنجم ابتدایی باال می رفت.
زبان ناطــق کالس بــود. خوب حرف 
می زد و برای رفتارهایش دلیل می آورد. 
برای رســیدن به خواسته اش می جنگید 
و به راحتی زیــر بار حرف زور نمی رفت. 
تقریبًا با تمام بچه ها دوســت بود، ولی با 
فوتبالی ها یا خیلی دوست بود یا خیلی ...
آن روزها معیار ســنجش آموخته های 

بچه ها ارزشیابی توصیفی نبود و معلمان 
دانش بچه ها را با اعــداد نمره می دادند. 
تمام دغدغة مــن باال رفتن معدل بچه ها 
و قبولی شــان در آزمون های تیزهوشان 
و مدرســه های نمونه دولتی بود و تمام 
دغدغة او زنــگ ورزش و فوتبال و برنده 

شدن تیم محبوبش!
گفتم: »محمد، تو دست فروشی؟«

گفت: »کار که عار نیســت خانم! لقمة 
حالل در می آورم.«

بــا اصرار کارتم را روی ترازو گذاشــتم 
و گفتم: »اگر حســاب نکنی، خریدها را 

نمی برم!«
در فاصلة کوتاهی که کارت می کشید، 
سراغی از مادر و کارو بارش گرفتم. گفت: 
»خدا را شــکر همگی خوبیــم. از کارم 

راضی ام و نان حالل درمی آورم.«
بعد از تشــکر و خداحافظی، سوار وانت 
شد و بی آنکه از بلندگوی وانت، اجناسش 

را فریاد بزند، به راه افتاد و دور شد.
نمی دانــم چــرا دور شــدنش را دنبال 
می کردم؛ درســت شــبیه وقت هایی که 

پســرم از خانه بیرون می رود و من با هر 
قدمش »فاهللا خیر حافظا« می خوانم.

از آینة ماشــین مرا می دید. احســاس 
می کردم شــرمی در نگاهش وجود دارد؛ 
شرمی شبیه شــرمندگی کودکی بعد از 
انجام کار بد؛ شــبیه وقت هایی که پسرم 

نمرة کم می گرفت!
او دور شد و من ماندم با یک دنیا حرف 
نگفته! باید به محمد می گفتم خوشحالم 
بزرگ شدی و برای خودت کسب حالل 
داری! باید بــه او می گفتم که در آزمون 
معرفت و قدرشناسی بیست گرفتی! باید 
می گفتم دنیا پر اســت از آدم هایی که از 
شرایط خودشــان رضایت ندارند، اما تو، 
هم شادی، هم شاکری و هم راضی! باید 
می گفتم غبطه می خــورم به حالت که 
قدردان بنده های خدایی، که بندة خوب 

خدایی! باید می گفتم ...
ای کاش امــروز ده ســال بــه عقــب 
برمی گشــتم و کمتر اضطــراب آزمون و 
نمره را به جان بچه ها می انداختم! ای کاش 
به محمــد می گفتم تو هوش میان فردی 
باالیــی داری! ای کاش بــه خاطر مهارت 
همدلی و فن بیانش تشویقش می کردم! 
ای کاش در زنگ هــای ورزش بــه خاطر 
گل هایش برایش دست می زدم! ای کاش 
به دلیــل نمره های دیکتــه و ریاضی از 
ورزش محرومــش نمی کردم! ای کاش به 
او می گفتم او کــه این قدر خوب صحبت 
می کند، می تواند گزارشگر فوتبال یا وکیل 
خوبی شــود! ای کاش ویژگی های مثبت 
محمــد را در حضور خانــواده اش به زبان 

می آوردم! ای کاش...!
مدت هاست هر بار که صدای بلندگوی 
وانت به گوشم می خورد، از پنجره بیرون 
را نگاه می کنم؛ نه آن وانت را می بینم و نه 
صدای مردانة آن نوجوان را می شنوم. اگر 
فقط یک بار دیگر محمد را ببینم، حتمًا 
به او خواهم گفت: »از اینکه معلم تو بودم 

به خودم افتخار می کنم!« 
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 صدیقه عبداللهي از ســال 1389 
معاون آمــوزش ابتدایي آموزش وپرورش 
اســت و تجربه هاي  استان كردســتان 
آموزش وپرورش  تحول  در  ارزشــمندي 
اســتان دارد. مجلــه رشــد معلــم، در 
گفت وگویي صمیمي تالش كرده اســت 
بخشــي از تجربه هاي ایشان را به منظور 

آشنایي همكاران، منعكس كند.

 برای توانمندسازی معلمان چه 
اقداماتی انجام داده اید؟

نظــام آموزش وپرورش از اجزا و عناصر 
درهم تنیده ای تشــکیل شــده است که 
هر یــک از آن ها به نوبة خود کارکردهای 
ویــژه ای دارد. مهم تریــن و اصلی ترین 
عنصر در جریان تعلیم وتربیت با کیفیت، 
معلم اســت. لذا تربیت معلمان توانمند 
و متعهد کــه بتوانند با خالقیت و ابتکار 
زمینة تعلیم وتربیت نسل آینده را فراهم 
كنند، از الزامات اساســی و مهمي است 
که برنامه ریــزان باید به آن به طور جدی 
توجه كنند. در ســند تحول بنیادین هم 
که نقشــة راه آموزش وپرورش محسوب 
مي شود، معلم به عنوان مربی معرفي شده 

است که نقش مرجعیت علمی دارد.
 بــا اعتقاد به این موضــوع که ارتقای 
تحــول در  آغاز  معلمــان  توانمنــدی 
نخست،  قدم  در  است،  آموزش وپرورش 
به تقویت جایــگاه و کارکرد گروه های 
آموزشی اقدام كردیم که شامل معلمان 

سرآمد مدرسه هاي سطح استان بود تا با 
بهره مندی از این ظرفیت، زمینة تقویت 
مهارت هــای حرفه ای ســایر معلمان را 
با هدف ایجاد تغییــر در دانش، بینش، 
نگرش و رفتــار در آنان فراهم كنیم. به 
این منظــور، نیازســنجی از معلمان را 
در خصــوص دوره های آموزشــی مورد 
نیاز، براســاس دســتورالعمل تدوینی، 
آغــاز كردیم تا با برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی و مجامــع فصلــی معلمان، 
نشست ها و همایش های علمی، مهارتی 
و تخصصــی در موضوعــات گوناگون، 
)از جمله  تحولــی  برنامه های  به ویــژه 
روش های نوین تدریس، ارزشیابی کیفی 
روش  مهارت محور،  تکالیــف  توصیفی، 
تدریس تلفیقی، بازی و یادگیری، شیوة 
آموزش دانش آموزان بــا نیازهای ویژه، 
نحوة استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی 
از  اســتفاده  آموزشــی،  کیت هــای  و 
فناوری های نوین در تدریس، راهبری و 
مدیریت کالس درس، مدیریت زمان در 
کالس های چندپایه، تقویت مهارت های 
چهارگانــة زبانــی، و آمــوزش آداب و 
مهارت های زندگی ( بتوانیم به نیازهای 

معلمان پاسخ مناسب بدهیم.

سایر اقدامات در راستای توانمندسازی 
نیروی انسانی عبارت اند از:

 اجــرای جشــنواره های علمــی و 
الگوهای تدریس برتر و مسابقات علمی، 

فرهنگی، مهارتی معلمــان و مدیران در 
راستای توسعة فرصت های یادگیری؛

 سنجش صالحیت های تخصصی و 
غیردولتی  مدرسه هاي  معلمان  حرفه ای 
با برگزاری آزمون های علمی و مصاحبة 

تخصصی؛
 برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت 
برای مدیران، معلمان و معاونان آموزشــی 

مدرسه هاي ابتدایی؛
در  آمــوزش  کیفیــت  ارتقــاي   
کالس های چندپایه بــا حضور راهبران 
آموزشــی و تربیتی و تشــکیل شورای 
راهبری کیفیت بخشــی بــه آموزش در 

کالس های روستایی؛
 آمــوزش معلمــان جدیدالــورود، 

حق التدریس و سرباز معلم؛
 اجرای جشــنوارة خالقیت مدیران 

مدرسه ها؛
 اجــرای نظارت همتا و بازدید درون 
و برون استانی به منظور کسب تجربه هاي 

جدید؛
 تشــکیل کارگروه هــای تخصصی 
کیفیت بخشــی برنامه های تحولی حوزة 
آمــوزش ابتدایی با اســتفاده از ظرفیت 

معلمان توانمند؛
 اجرای طرح سفیران توصیفی؛

 اجــرای طــرح مدرســة کارآمــد 
و درس پژوهــی، الگویــی اســت برای 
توانمندســازی معلمان، بــا بهره مندی 
یادگیری  بــرای  از ظرفیت مدرســه ها 

گفت وگو
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سازمانی و گســترش پژوهش مشارکتی 
در بیــن معلمــان، برای تولیــد دانش 
حرفه ای و توسعة توانایی آن ها که زمینة 
یادگیــری معلمان از یکدیگر و توســعة 
آمــوزش و یادگیــری را فراهم می  كند. 
در واقــع، برنامة درس پژوهــی با هدف 
ارتباط بیشــتر معلمان مدرسه و تبادل 
تجربه هاي مشترک درخصوص روش های 
تدریس طراحی شده  است تا با بازسازی 
یادگیرنده،  به عنوان ســازمان  مدرسه ها 
فرهنگ حرفه ای نوینی در مدرسه توسعه 
یابد که معلمان با توســعة فعالیت های 
مشارکتی و سهیم شــدن در تجربه های 
یکدیگر، در تصمیم گیری مشــارکتی و 
آموختن از یکدیگر و ترویج تفکر انتقادی 
تقویت شــوند و ضمن غلبــه بر ترس از 
یادگیری و هراس از اصالح، بتوان زمینة 
توانمندســازی معلمان را بیش از پیش 

فراهم كرد.
در شــرایط جدید که به دلیل شــیوع 
بیمــاری کرونا فعالیت های آموزشــی و 
یادگیری بیشــتر در فضای مجازی ارائه 
آموزش های  به  معلمان  نیاز  می شــوند، 
جدید شــکل گرفت. لذا براي کمک به 
همــکاران در تولید محتوای الکترونیکی 
در فضــای مجازی و طراحی آموزشــی، 
همچنیــن مدیریــت زمــان در کالس 
مجــازی، در قالــب دوره هــای ضمــن 
خدمت و کارگاه های آموزشــی، شــروع 
به توانمندسازی معلمان كردیم و ضمن 
معرفی نرم افزارهای مناســب آموزشــی 
و کاربــردی و تشــکیل کانال های مفید 
آموزشــی، با بهره مندی از شــبکة شاد، 
در تولید محتوای الکترونیکی و تدریس 
برخط با همكاران همراه شدیم. در ضمن، 
با معرفی ســایت رشد به عنوان پشتیبان 
برنامه های درسی، به شیوه های گوناگون 
حرفه ای  شایســتگی های  ارتقاي  زمینة 

همکاران را فراهم كردیم.

 مهم تریــن مهارت هایــی که 
دانش آموزان در دورة ابتدایی باید کسب 
کنند کدام اند؟ تا چه میزان این مهارت ها 
تحقق پیدا کرده اند؟ مهم ترین چالش در 

این زمینه چیست؟
 مهم ترین مهارت مورد نیاز دانش آموزان 
در این دورة تحصیلی که همانا مأموریت 

اصلی ماست، کسب مهارت های زندگی 
اجتماعی اســت. این مهارت ها عبارت اند 
از: »برقراری ارتباط ســازگارانه؛ کنترل 
استرس و اضطراب و خشم؛ تصمیم گیری 
درســت در مورد مســائل؛ قــدرت حل 
مسئله و تفکر خالق و انتقادی. در واقع، 
دانش آموزان باید با کســب مهارت های 
الزم احساس لذت و شادمانی و آرامش و 
امیدواری کنند. در این صورت، می توانند 
در برابر استرس ها و موقعیت های متفاوت 
و مشکالت زندگی به درستي عمل کنند. 
مهم ترین مهارتی که دانش آموز باید یاد 
بگیرد، شــناخت مهارت هــای هیجانی 
اســت تا بتواند هیجانات خود را کنترل 
كند و به خود اتکا داشــته باشــد. یعنی 
برای حل مشــکالت خویش باید از خود 
ابتکار عمل داشته باشــد. این مهارت ها 
را در حیــن تدریس به صورت تلفیقی به 
کودک آموزش دهیم. در سال هاي اخیر، 
با اجرای سند تحول بنیادین، بر موضوع 
مهارت آموزی به دانش آموزان تأکید شده 
و برنامه های تحولی مانند جابر بن حیان، 
تکالیف مهارت محور، مدرسة خوانا، بازی 
و یادگیری، عید و داستان، طرح کرامت و 
برنامة بوم توانسته است تا حدود به نسبت 
خوبی اهداف مورد نظر را که همانا تربیت 

شهروند خوب است، محقق كند.
البته باید به این موضوع هم اشاره شود 
که مهم ترین چالش در این زمینه، نبود 
بســترهای الزم در تمام مدرســه ها در 
راستای تحقق عدالت آموزشی است. در 
این باره می توان به عوامل متعدد آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره كرد.
ساختار سیســتمی نظام آموزشی، به 
دلیل متمرکزبودن، پاســخگوی نیازهای 
فردی و اجتماعی دانش آموزان نیســت. 
در واقع، همبستگی بین محتوا و برنامه ها 
با نیازهای جامعه کافی نیســت. از طرف 
دیگر، معنای اصلی تحول هم این اســت 
كه دانش آموزان بتوانند مهارت های کافی 
و جامــع را براي مســئولیت های آینده 
در مدرســه کســب كنند و ساحت های 
شش گانة تعلیم وتربیت به صورت متوازن 

در دانش آموزان رشد کنند.
از دیگر ســو، ســاختار فیزیکی کالس 
و مدرســه و تراکم بــاالی دانش آموزان 
و پایین بودن ســواد مهارتــی تعدادی از 

معلمان و هم ســونبودن تعدادی از اولیا، 
موانعی را در مهارت آموزی دانش آموزان 

ایجاد کرده اند.

 مهم تریــن موانع کیفیـــت 
آموزش وپرورش را در چه می دانید و چه 

پیشنهاد هایی در این باره دارید؟
با تصویب و ابالغ ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی، 
فصل جدیــدی از برنامه ها و فعالیت های 
آموزش وپـــرورش  کیفیت بخشـــی در 
آغاز شــد. اما در راستای تحقق کیفیت 
در آموزش وپــرورش، بــا موانعي جدی 
مواجهیــم؛ از جمله ناکافی بودن معلمان 
متخصــص و عالقه مند بــا انگیزة کافی. 
این نقیصه در ســطح جــذب، آموزش و 
نگهداشت مشهود اســت. ورود نیروهای 
غیرمتخصــص و غیرمرتبط در ســنوات 
اخیر به دورة ابتدایــی، کیفیت آموزش 
را تحت الشــعاع قرار داده است. تصمیم 
اخیر شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
ورود نیرو بــه آموزش وپرورش را صرفًا از 
طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید 
رجایی مصــوب كرد، گامی مـــؤثر در 

راستای کیفیت بخشی به آموزش است.
در بحث نگهداشــت نیروی توانمند در 
دورة ابتدایی نیز پیشــنهاد می شــود با 
تدوین و اجرای سیاســت های انگیزشی 
و تشــویقی بــرای همــکاران، از خروج 
ایــن نیروها جلوگیری شــود و بــا ارائة 
آموزش های مســتمر، جامــع و مدون 
متناســب با نیاز و ضرورت های موجود، 
زمینــة ارتقاي صالحیت هــای حرفه ای 

معلمان فراهم شود.
حجــم زیــاد کتاب هــاي درســی که 
زمینــة خســتگی و بی انگیزگــی را در 
دانش آموزان فراهــم كرده اند و همچنین 
کمبود زیرســاخت های فنی و تجهیزات 
آزمایشگاهی و کیت های آموزشی، از دیگر 
موانــع کیفیت بخشی به آموزش است. لذا 
پیشنهاد می شود با اتخاذ تدابیری، ضمن 
کاهش تراکــم دانش آمــوزان در کالس 
درس، زمینة کاهش محتوای آموزشــی 
متناســب با نیاز واقعی دانش آموزان نیز 
فراهم شود و مدرسه ها به فناوری های نوین 
و کیت های آموزشی متناسب با کتا ب هاي 

درسی جدیدالتألیف مجهز شوند. 
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 برنامة ویژة درسی فرصتی است تا مدارس براساس نظرسنجی 
و قابلیت های معلمان مدارس، فعالیت های متنوعی را طراحی و اجرا 
کنند. یک نمونه از این فعالیت ها در مدرسة شهید رفیعی 

طباطبایی منطقه 11 تهران اجرا شده است. 

یکــی از آســان ترین راه هــای ارتباط 
دانش آموزان با طبیعت، باغبانی است. 
دانش آموزانی که از نخستین سال های 
زندگی شــان شــاهد باغبانــی پدر و 
مادرشــان بوده اند یا خــود به باغبانی 
پرداخته اند، از سالمت روانی باالتری 
برخوردارند و در بزرگ سالی نیز 
ارتبــاط مثبت تری با محیط 
باغبانی  می کننــد.  برقرار 
برای دانش آموزان از علومی 
اســت که در تمــام دنیا 
عالقه مندان بسیاری دارد و 
متخصصان، سفارش زیادی 
نسبت به آن دارند که اثرات 

آن عبارتند از:
 -کودک فرصتی برای ارتباط با خودش 
پیدا می کند و آرامش روانی اش نیز بیشتر می شود. بر 
همین اساس، تمرکز زیادی و استرس خنثی می شود. 
امروزه از باغبانی به عنوان روشــی درمانی برای کودکانی که 

مورد آزار قرار گرفته اند استفاده می شود. از جمله مزایای باغبانی عبارت اند از:
ـ خالقیت کودک شکوفا می شود؛

ـ حس ارزشمندی افزایش می یابد؛
ـ کودک با طبیعت و محیط هماهنگ می شود؛

ـ کودک به رابطة علت و معلولی میان عناصر طبیعت پی می برد؛
ـ هدفمند بودن فعالیت باعث اشتیاق بیشتر و پیگیری می شود؛

ـ همة اعضای بدن فعالیت می کنند )پنج حس انسان فعالیت دارند(، نه تنها 
انگشتان؛

ـ صبر دانش آموزان برای رسیدن به هدف بیشتر می شود؛
ـ فضای مناسبی برای کار گروهی در اختیار می گذارد؛

ـ شبیه سازی زندگی است )دانش آموزان در حال مشاهدة تبدیل شدن دانه به 
درخت، با زندگی و حیات و روند رشد موجودات زنده آشنا می شوند و قدردانی 
از زندگی و عشــق به حیات را از طریق شبیه سازی زندگی با نیازهای گیاه و 

نیازهای انسان یاد می گیرند(؛
ـ کودک احساس مسئولیت بیشتری پیدا می کند؛

ـ کودک پس از شــرکت در برخــی فعالیت های باغبانی، نگرش مثبت تری 
نسبت به بیشتر خوردن میوه ها و سبزی ها پیدا می کند؛

ـ در مقایسه با دانش آموزانی که به درس علوم فقط به طور تئوری می پردازند، 
در آزمون های علمی مدرسه نمرة باالتری می آورد؛

اینجـــــــــــــــا 
گلــــــــــــخانۀ 
ماســـــــــــــت

 دکتر سهیال فراهانی

ـ مهارت هــای درون فــردی کودک رشــد 
می یابند؛

ـ مهارت های اجتماعی و رفتاری بهبود پیدا 
می کنند؛

ـ حس تقدیر و احترام به طبیعت به کودک 
آموخته می شود. این حس تا سنین بزرگ سالی 

ادامه پیدا می کند؛
ـ مهارت های زندگــی، از جمله همکاری با 

گروه ها و درک خود بهبود می یابد؛
ـ دانش تغذیه ای و آگاهی کودکان در مورد 
مزایای خوردن میوه ها و سبزی ها )تنظیمات 

خوردن سبزی( بیشتر می شود.
ـ در باغبانــی علوم به طور غیرمســتقیم به 
دانش آمــوز آموزش داده می شــود؛ از جمله: 
شگفتی های علم مانند چرخة زندگی گیاه و 

نقش انسان در محیط زیست؛
ـ در آموزش علوم طبیعی، اجتماعی، ریاضی، 

هنر و تغذیه مزایای آموزشی دارد؛
ـ بین دانش و احساســات ارتبــاط برقرار 

می کند؛
ـ حفاظت از محیط  زیست را در پی دارد؛

ـ سرپرستی محیط  زیست )آب، چرخة انرژی 
و حیات، زنجیرة غذایی( را الهام بخشی می کند؛
ـ کودک را با کلیة مراحل پرورش و نگهداری 
گل و گیــاه، از مرحلة آماده ســازی محیط، 
کاشــت، تکثیر و ازدیاد، آبیاری، کنترل های 
محیطی، کنترل آفــات و بیماری ها، و تغذیه 

گیاهی آشنا می کند.

فعالیت کشاورزی و باغبانی 
دانش آموزان در فضای گلخانه 
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اینجـــــــــــــــا 
گلــــــــــــخانۀ 
ماســـــــــــــت

باغبانی از جمله فعالیت هایی است که می تواند 
توانایی های متعددی را در دانش آموزان تقویت 
کند و بهانة خوبی بــرای آموزش موضوعات 
گسترده به آن ها باشد. البته بستر مناسبی هم 
برای آمــوزش مهارت های متنوع فراهم کند. 
برخــی از فایده های باغبانی با دانش آموزان را 
به صــورت خالصه می توان این طــور در نظر 

گرفت:
 باغبانی از جمله فعالیت هایی اســت که 
تمام حواس دانش آموزان را درگیر و به رشــد 

آن ها کمک می کند.
 آشنایی با سبزی ها می تواند دانش آموزان 
را به اســتفادة بیشــتر از آن ها تشویق کند و 

به نوعی سالم خوری را در آن ها تقویت کند.
 کارهای باغبانــی نیازمند اســتفاده از 
انگشتان است. این موضوع می تواند به افزایش 

هماهنگی بین دست و چشم منجر شود.
 مشاهدة رشد گیاهان می تواند موضوعات 
خیلی خوبی در حوزة زیست شناسی و حتی 
شیمی در اختیار شما قرار دهد تا با کودکتان 

در آن باره صحبت کنید.
 انــواع اندازه گیری و شــمارش از جمله 
موضوعــات مرتبط با ریاضی هســتند که در 
باغبانی مورد نیازند و می توانند تمرین خوبی 

برای دانش آموزان تلقی شوند.
 انجام فعالیتی مشــترک بین والدین و 
کودکان و تعقیب هدفی مشترک، می تواند به 

تقویت روابط منجر شود.

 دادن مسئولیت آبیاری گیاهان به دانش آموزان، 
یک فعالیت خوب برای تمرین مســئولیت پذیری در 

آن هاست.
 توجه دادن دانش آموزان به موضوعات مرتبط با 
حفظ محیط زیست یکی دیگر از حوزه هایی است که با 

باغبانی می توانیم به آن دست پیدا کنیم.
 تمرین صبر یکی دیگر از مهارت هایی است که در 

زمان باغبانی تقویت می شود.
 دســتیابی به نتیجة مطلوب در باغبانی نیازمند 

برنامه ریزی و نظم است.
 

سال های ابتدایی دبستان
برای آموزش موضوعات مرتبط با زیست شناســی، 
شیمی یا اهمیت حفظ محیط زیست، این بازة سنی 
زمان بسیار مناسبی اســت. کودکان پس از آموزش 
موارد مرتبط با رعایت بهداشت، می توانند به تنهایی 
نیز برخی فعالیت ها را انجام دهند و البته توان پذیرش 
مسئولیت آبیاری و رسیدگی به گیاهان تحت نظارت 

را دارند. 
در کنار باغبانی، از موضوعات مرتبط مانند آشنایی 
با حشراتی که در باغچه زندگی می کنند یا استفاده 
از آب خاکستری در باغبانی نیز می توان در برنامه ها 
اســتفاده کرد. آب خاکســتری یا آب بازیافتی آبی 
است که قابل نوشیدن نیست، اما برای مواردی چون 
باغبانی قابل اســتفاده است؛ مانند آبی که میوه ها با 

آن شسته شده اند.

نیمۀ دوم سال های دبستان
احســاس داشتن کنترل و اعمال نظرات شخصی 
در این گروه ســنی اهمیت زیادی دارد. پس برای 
برنامه ریزی دربــارة فعالیت ها، نظرات آن ها جدی 

گرفته شود.
 با توجه به افزایش مهارت ها در این گروه ســنی، 

حتی می تــوان آن هــا را به تولید 
محصول در باغچــة خانه یا گلدان 
تشویق کرد و سپس محصوالتشان 

را از آن ها خرید یا به فروش رساند.
فعالیت هایــی که برای ســاخت 
انجام  مدرســه  آموزشــی  گلخانة 

گرفتند:
 شناخت فضای مناسب ایجاد 
گلخانــه در فضای پشــت حیاط 
مدرسه. این فضا محل دپوی وسایل 
دورریختنی و مستعمل مدرسه شده 

بود؛
 اسقاط وسایل مستعمل فضای 
مدنظر برای گلخانه و ارجاع به ادارة 

متبوع؛
 طراحی و مهندسی و ساخت 

گلخانه در فضای موجود؛
 تجهیز فضــای داخلی گلخانه 
مانند سیستم برق، گرمایشی، نصب 
تابلوهای آموزشی، تخصیص میز و 
صندلی مناسب گلخانه، تهیة بنر و 
پوسترهای آموزشی و نصب آن در 

فضای گلخانه؛
 تجهیز امکانات فنی و کاربردی 
ماننــد تهیة بســترهای کشــت، 
انــواع گل برای  گلدان های حاوی 
آمــوزش مراحل کاشــت، تکثیر و 
نگهــداری گیاه، تهیة کود و ســم 
بیولوژیک به منظور کنترل و مبارزه با 
آفات و بیماری های احتمالی و تهیة 
ابزار باغبانی )بیلچه، قیچی باغبانی، 

آبپاش و...(؛
ایــن گلخانــه قابلیــت آموزش 
دانش آمــوزان تمامــی دوره هــای 

تحصیلی را داراست. 



یادگیری تیمی
 ابراهیم آرزو

2۶

 یكــی از روش هــای مهــم در 
شایســتگی های حرفه ای معلمان فراهم 
كردن فرصت جهت تبــادل نظر آن ها در 
حین عمل است. این روش به آن ها كمك 
می كند تا از هم یاد بگیرند و این یادگیری 
منجر به اصالح و غنی ِســازی روش های 
یاددهی- یادگیری می شود. به این رویكرد 
با ابعاد آن  درس پژوهی گفته  می شود كه 

آشنا می شویم.

درس پژوهی چیست؟
درس پژوهی به ساده ترین تعریف عبارت 
اســت از مطالعة روش تدریس در کالس 
درس از نزدیــک، همراه بــا کار تیمی و 

مشارکتی.
برای اینکــه اهــداف درس پژوهی که 
همان ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان 
به منظور بهبود یاددهی و یادگیری است 
محقق شود، رعایت نکاتی ضروری است؛ 

ازجمله:
- هر معلمی روش منحصربه فرد و امضای 

تدریس خاص خود را دارد.
- کار تیمی ارزشــمند، فرهنگ ســاز و 

پویاست.
- تمــام اقدامات و برنامه ریــزی دربارة 

معلمی است، نه معلم؛
- برای داشــتن کالســی جذاب و پویا 

می توان از خرد جمعی بهره برد؛
- سلســله مراتب اداری فراموش شود و 
مدیر بتواند به عنوان عضوی از تیم، بسیاری 

از موانع را مرتفع كند.
درس پژوهی به دنبال طرح یک مســئله 
شــکل می گیرد. مســئله ممکن اســت 
نوشتن و اجرای درست طرح درس باشد. 
یا می تواند انگیزه نداشــتن دانش آموزان 
به درس باشد. مسئله همچنین می تواند 
آموزش درســت فالن مبحــث در درس 
ریاضی باشد. به دنبال اجتماع دو یا چند نفر 
برای تشکیل یک تیم درس پژوهی، تقسیم 
کار بین آنان صورت می گیرد و تحقیق و 
پژوهش پیرامون مسئلة توافق شده آغاز و 
سپس طرح درسی به صورت تیمی نوشته 

می شود. در اجرای طرح درس، هر فردی 
مطابق با شرح وظیفة خود اقدام می كند 
و از اجرای عملیات فیلم برداری می شود. 
فیلم موردنظر بــا حضور اعضا که ممکن 
است متشــکل از مدیر، معاون و برخی از 
معلمان باشند، به نمایش در می آید و به 
نقد گذاشته می شود. چنانچه به تدریس 
مجدد نیاز باشد، تدریس انجام  می گیرد و 
سپس نقد تدریس و بازبینی و واکاوی های 
بی امان تا رسیدن به بهترین و کامل ترین 
تدریسی که مورد اجماع اعضای تیم باشد، 
ادامه خواهد یافت. آن رهیافتی که از این 
رهگذر نصیب اعضای تیم می شود، برای 
صاحب نظران بسیار حائز اهمیت است. در 

اینجا به شرح آن ها می پردازیم.

الف. یادگیری حین عمل
 برخالف بســیاری از برنامه ریزی های 
ضمن خدمت  دوره های  دســت اندرکاران 
که در ســال های اخیر بیشــتر به صورت 
غیرحضوری انجام می شوند، یا در خارج از 

مهار ت ها
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کالس درس صورت می گیرند، درس پژوهی 
اجرای زندة توأمان تدریس و بررسی نقادانة 
سبک و ســیاق آن اســت که در فضای 
واقعی و زندة کالس انجام می شود؛ بدون 
هیچ دســتکاری و آرایش صحنة نمایش. 
به همین خاطــر، درس پژوهی توصیف و 
اجرای واقعی »یادگیری حین عمل« است.

ب. یادگیری تیمی
 هریک از اعضای تیم وظیفه ای را بر عهده 
می گیرد و می كوشد آن را به بهترین وجه 
ممکن به فرجام برســاند. اقداماتی اعم از 
فیلم برداری از روند تدریس، رصد کشش ها 
و کنش های دانش آموزان در کالس، پایش 

چگونگی اجرای طرح درس و...
پس از اجرا، همگان احساس می کنند در 
تجربة نهایی سهیم هستند. امروزه یادگیری 
و عملکرد مشارکتی نه تنها در مدرسه، بلکه 
در همة عرصه های اجتماعی نیز تشویق و 
تحسین می شــود. اجرا و ممارست آن در 
مدرسه می تواند نخستین پلکان گفتمان 
فرهنگ سازی کارهای تیمی و مشارکتی 

لحاظ شود.

پ. شکل گیری رفتارها و تولید دانش 
حرفه ای

 در طول اجرا که ممکن است دو یا چند 
جلســه را در بر بگیرد، اعضای تیم الزامًا 
باید مدارا، شکیبایی، روحیة نقدپذیری و 
شیوه های نقد درست را بارها تمرین كنند، 
اندیشه های یکدیگر را به چالش بكشند و 
در دفاع از عقاید خود نقدهای جدی وارد 
كنند. حاصل کار، شکل گیری رفتار و گفتار 
حرفه ای بین اعضای تیم است. چون همة 
این موارد دربارة یک موضوع علمی شکل 
می گیرند، به پدیدآمــدن دانش حرفه ای 
معلمی و تخصصی درس موردنظر منجر 
می شوند که بسیار اهمیت دارد؛ به خصوص 
آنکه همة این مراحل بر جمع آوری داده ها 
و شواهد کالس درس مبتنی هستند. به 
همین علت، دکتر سرکارآرانی درس پژوهی 
را عبارت از ترسیم DNA آموزش می داند 

)سركارآراني، 1394(

ت. هم افزایی خانه و مدرسه
 در درس پژوهــی، هــم دانش آموزان و 
هم والدین می توانند به عنوان اعضای تیم 

مشــارکت كنند. رفته رفته بــا حضور در 
جلســات متعدد، در جریان کار، به عنوان 
شرکای حرفه ای معلمان قلمداد می شوند 
و از این رهگذر بر بسیاری از دشواری های 
پیچیدة یاددهی و یادگیری وقوف خواهند 
یافت. فراهم آمدن  چنین فرصتی، جز در 

سایة اجرای درس پژوهی ممکن نیست.
در کنــار فوایــد علمی کــه از رهاورد 
درس پژوهی نصیب آموزش می شــود، به 
جهات اجتماعی نیز بــرای درس پژوهی 
مزایایی مترتب است که برخی از آن ها به 

اجمال عبارت اند از:
 کســب مهارت های گفت وگو که از 
شاخص های توسعه یافتگی جوامع مدرن 
محســوب می شــود و چون از حلقه های 
مفقوده در نظام آموزشــی ماست، محیط 
بیرون از مدرسه، یعنی اجتماع، نیز به شدت 

از آن متأثر و رنجور است.
 شکل گیــــری کالس هــای درس 
شیشــه ای که در های آن همــواره روی 
والدیــن و معلمــان دیگــر، به خصوص 

نومعلمان، باز است.
 حرکت از آموزش به سوی کیفیت و 
بهبود آموزش، به نحوی که کیفیت آموزش 

به دغدغه ای اجتماعی تبدیل شود.
بــر این اعتقاد نیســتیم که بــا اجرای 
درس پژوهــی انقالبی در آمــوزش ایجاد 
خواهد شــد، بلکه این نــگاه نوین در پی 
آن است كه معلمانی حرفه ای تربیت كند 
که یادگیرندگان حرفــه ای مادام العمری 
هستند. به نحوی که او از اقدامات خود در 
کالس درس نتیجــه ای مطلوب تر حاصل 
كنــد و دانش آموزان نیــز از بودن در این 
کالس ها لذت ببرند. درس پژوهی بستری 
فراهم می کند تا تجربة معلمان با سابقه و 
صاحب سبک به همکاران جدیدالورود و 
نومعلم منتقل شود و تعداد آن ها به تزاید 
بگــذارد. به خصوص مدیران از این رهگذر 

بهره های فراوان خواهند برد.
درس پژوهــی مهم ترین گام اساســی 
مدرسه محوری اســت که اجرای درست 
آن به کم شدن فاصله میان دنیای مدرسه 
و جهان خارج از مدرســه کمک شایانی 
خواهد كرد و در تبدیل مدرسه به سازمان 
یادگیرنده نقش اساســی خواهد داشت. 
برخالف بسیاری از پژوهش های آموزشی 
که کتابخانه ای هســتند و صرفًا نامی از 

مدرســه یدک می کشــند، درس پژوهی 
به دنبال حل مســائل فراروی معلمان در 
کالس واقعــی درس، با مشــارکت همة 
عوامل دخیــل در آموزش در فضای زندة 
مدرسه است. برخی بر این گمان هستند 
كــه درس پژوهی یا هر تحقیق و پژوهش 
دربارة آمــوزش، مادامی که به دنبال حل 
مسئلة آموزش در مدرسه نباشد، قابل اعتنا 

نیست.
تبدیــل  درس پژوهــی،  آرمان شــهر 
مدرسه های ممُلو از ســکون و رخوت به 
سازمان های یادگیرنده است. پیتر سنگه 
بر این باور اســت كه: مدرســه ها متحول 
نخواهند شــد، مگر اینکه به سازمان های 
یادگیرنده ای تبدیل شوند که در آن مدیر 
رهبر آموزشی تلقی می شود و با برنامه ریزی 
و مشارکت جویی همة ارکان مدرسه، تیمی 
واحد برای ارتقــای رفتارهای حرفه ای و 
الگوهای توسعة علمی و فرهنگی تشكیل 

خواهد شد.
با وجود تأکید فراوان اســناد باالدستی 
بر مفاهیمی چون معلم  آموزش وپرورش 
پژوهنده، یادگیری ســازمانی و... یا برنامة 
تعالی مدیریت که همة آن ها در سایه سار 
اجرای مواردی چون درس پژوهی قابلیت 
تحقــق خواهند یافت، متأســفانه اجرای 
علمی و عملی درس پژوهی با موانع زیادی 
نیز روبه روست که برخی از آن ها عبارت اند 

از:
 مدیرانی که کالسی سرشار از سکون 
و ســکوت را که در آن معلم ســخنرانی 
می کند و دانش آموزان گوش می سپارند، 

کالس واقعی می دانند.
 افرادی که از مهیا نبودن زیرساخت 
گالیه مندند. درحالی که درس پژوهی بیش 
از هر موضوعی، به باور برای تغییر نیاز دارد 
و بیش از آنکه سخت افزاری باشد، مقوله ای 

فرهنگی است.
 تبدیل نکردن شیوه های نوین آموزش 

به گفتمان برتر در آموزش وپرورش.
 باورنداشــتن افراد صاحــب نفوذ و 
تصمیم گیرندگان و تصمیم ســازان بدنة 
ادارات  آن  به دنبــال  و  ادارات کل  اداری 

نواحی و مناطق آموزشی. 

منبع
1. سركارآراني، محمدرضا )1394(، درس پژوهي، تهران، 

مرکز نوآوری های آموزشی مرآت
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 دکتر یاسر ملكی، پژوهشگر حوزة ادبیات عرفانی

 در شــمارة قبــل دیــدگاه موالنا 
را در مــورد نقــش بی بدیــل معلم در 
کارآمدســازی فرایند آموزش بررســی 
کردیم. اما سؤال این است که آیا موالنا 
قواعــد ریزتر و مشــخص تری هم برای 
کارآمد کــردن آمــوزش در اختیارمان 
می گذارد یا نه؟ پاسخ این سؤال با توجه 
به نگاه ریزبیــن و تیزبینی که از موالنا 
سراغ داریم، مثبت است. او کسی نیست 
که در تحلیل مســائل، صرفــًا به بیان 
یکســری مقوالت کلــی و انتزاعی اکتفا 
کند، بلکه نگاهــی را نمایندگی می کند 
که کامــاًل با واقعیت های زندگی بشــر 
درآمیخته اســت. اصواًل این خاصیت هر 
مربی بزرگ اســت که متربی را به حال 
خود رهــا نمی کند، بلکــه او را مرحله  
به  مرحلــه و با دادن کدهــای دقیق و 
روشــن، هدایت و همراهــی می کند. با 
این حســاب، تکلیف بحث حاضر معلوم 
می شود. مولوی با همة اهمیتی که برای 
منش واالی اســتاد یا رهبر معنوی قائل 
اســت، به برخی اصول مکمل هم اشاره 

می کند که به این شرح هستند:

استعدادشناسی
 استعدادشناســـــی مهم تریـــــن و 
زیربنایی تریــن مؤلفه در بحث یادگیری 
اســت. فرقــی هــم نمی کند کــه این 

کیمیای وجود
آموزش کارا به روایت موالنا

هنر و معلمی
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یادگیری در چه مرتبه ای اتفاق می افتد. 
علم آموزی، از مراتب پایین تا ســطوح 
عالی تر آن، با توان و استعداد یادگیرنده 
ارتباط تنگاتنــگ دارد. این مهم حتی 
در حیات موالنا و مواجهة او با شــمس 
تبریزی هم به چشم می خورد. در واقع، 
برخالف نظر برخــی که تصور می کنند 
شــمس از ســر تصادف و بدون آگاهی 
قبلی با موالنا روبه رو شــد، باید بدانیم 
که شــمس به معنای واقعی مولوی را 
انتخاب کرد و به احــواالت او و جایگاه 
ممتازی که بین مریدان شــهر داشــت 
به خوبی واقف بود. ســابقة آشنایی این 
دو به زمانی برمی گــردد که مولوی در 
حلب مشغول تحصیل بود. در »مقاالت 
شــمس« که معتبرتریــن کتاب دربارة 
ســخنان و موضع گیری هــای شــمس 
است، عباراتی وجود دارد که از بصیرت 
و موقع ســنجی شــمس خبر می دهد؛ 
اینکــه وقتی مولوی را در دمشــق دید 
احساس کرد هنوز برای تعلیم اسرار به 
او زود اســت و باید مدتی سپری شود 
تا به پختگی الزم برسد. عین عبارت او 

چنین است:
 »میلــم از اول بــا تو قوی بــود، ااّل 
می دیدم در مطلع ســخنت که آن وقت 
قابل نبودی این رمــوز را. اگر گفتمی، 
مقدور نشــدی آن وقت و این ساعت را 
بــه زیان برده بودیمــی، زیرا آن وقتت 
این حالت نبود« )شــمس تبریزی: 20 

و 21(.
این بیان شــمس نشــان می دهد که 
اســتعداد یادگیرنده و تشخیص به موقع 
آن از ســوی معلم، اهمیت باالیی دارد. 
اینجاســت که عنصر زمــان و تأثیر آن 

در پرورش استعداد بسیار تعیین کننده 
میوه های  که چیدن  اســت. همان طور 
رسیده از درختان زمان مناسبی دارد و 
نباید زودتر یا دیرتر به سراغشان برویم. 
زیــرا در این هنــگام از دو حال خارج 
نیست: یا میوه های کال و نارس را باید 

بچینیم و یا میوه های لِه و گندیده را. 
امــا ُبعــد دیگــر استعدادشناســی، 
مســیریابی درســت بــرای پــرورش 
اســتعدادهای  گاهی  استعدادهاســت. 
انســان در مســیر غلطی به کار گرفته 
می شــوند و کار به جایی می رســد که 
ذائقة روحی فرد به کلی عوض می شود. 
مثاًل استعداد حق طلبی در همة انسان ها 
وجود دارد، اما اگر شرایط به نحوی رقم 
بخــورد که این اســتعداد به طور وارونه 
رشد کند، آنگاه گرایش درونی فرد برای 
تبعیت از حق و راستی ضعیف می شود 
و به انجــام امور مبتذل تمایل می یابد. 
در واقع، کیمیای وجود این افراد به طور 
معکوس عمــل می کند. یعنی چیزهای 
خوب و پســندیده هم  به محض اینکه 
وارد وجودشــان می شود، تغییر ماهیت 
می دهــد و تعصب و غرض ورزی آنان را 

شدت می بخشد.
هر که تخم خار کارد در جهان

هان و هان او را مجو در گلستان
گر ُگلی گیرد به کف، خاری شود

گر سوی یاری رود، ماری شود
 کیمیای زهر و مار است آن شقی

)دفتر دوم،  متقــی  برخالف کیمیای 
ابیات 153-155(

 لذا تعجب نکنیــد اگر آدمیان، ظاهر 
یکســان و مشــابه دارند، اما به لحاظ 
روحی و باطنی از هم فاصله می گیرند؛ 

مانند صدف هایی که محتواهای با ارزش 
و بی ارزش را در خــود جای می دهند؛ 
گاه در یک صدف مروارید ارزشــمندی 
نهفته است و در صدف دیگر سنگ سیاه 
رذایل1. مولوی داســتان دباغی را نقل 
می کند که به شــنیدن بوهای نامطبوع 
عــادت کرده بــود. همین کــه گذارش 
بــه بازار عطرفروشــان افتــاد و بوهای 
خوش را استشــمام کرد، از حال رفت و 
بی هوش شد. این حکایت کسانی است 
که به وضعیت بدی که در آن قرار دارند 
خوکرده اند و تحمل فضا و شرایط خوب 
و پســندیده را ندارنــد. بوی خوش که 
نماد همة دریافت هــای ناب و دل انگیز 
است، تنها برای کسانی لذت بخش است 
که مسیر درستی را برای استعدادپروری 

برگزیده اند:
مر خبیثان را نسازد طیبات

در خور و الیق نباشد ای ِثقات 
گر بیاغازید ُنصحی آشکار

ما کنیم آن َدم شما را سنگسار
ما به َلغو و َلهو فربه گشته ایم

در نصیحت، خویش را نسرشته ایم
هست قوت ما دروغ و الف و الغ

شورِش معده  است ما را زین بالغ
رنج را صد تو و افزون می کنید

عقــل را دارو بــه افیــون می کنیــد 
)دفترچهارم، ابیات 282-288(

بنابراین، معلمانی که از یکسو شناخت 
دقیقــی از نیازهای واقعی یادگیرندگان 
دارند و از سوی دیگر، مسیرهای درست 
را برای آنان ترســیم می کنند، آموزش 
بهتر و مفیدتری ارائــه می دهند. البته 
این کار سختی هایی دارد و زمان زیادی 
الزم اســت تا معلم بــه چنین بصیرتی 
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در آموزش دســت یابد. ضمــن اینکه 
اساسًا اســتعدادیابی به کالس درس و 
تشخیص معلم محدود نیست و محتاج 
سیاست گذاری های کالن آموزشی است 
و نقش همــة ارکان و مؤلفه های نظام 
آموزشــی در تشــخیص و پرورش آن 

دخیل است.

رعایت تدریج
تدریج قانون عجیبی است. هر جا که 
صحبت از آفرینش و تکامل است، پای 
این قانون به آنجا باز می شود؛ حتی در 
خلقت آســمان ها و زمیــن2. این قانون 
کاربردهای متنوعی دارد؛ از کاربردهای 
اخالقی و معنوی گرفته تا استفاده های 
علمی و آموزشی. اساسًا هیچ رویدادی، 
اعم از طبیعی، اخالقی، آموزشی و غیره، 
بدون تکیه بر این قانون مهم به سرانجام 
نمی رســد. بــه عالم طبیعــت بنگرید. 
از زمانــی که بذری در زمین پاشــیده 
می شود، تا آخرین مرحله که به چیدن 
محصول ختم می شــود، فرایندی است 
که باید به تدریج طی شود. این واقعیت 
نشان می دهد که در کار طبیعت خبری 
از شتاب های نامربوط و نامعقول نیست. 

به قول موالنا:
»نبینی صلح و دوستی بهار را در آغاز 
اندک گرمــی می نماید و آنگه بیشــتر 
و بیشــتر؟ و درختــان نگــر که چون 
اندک انــدک پیش آیند، اول تبســمی، 
آنگه اندک اندک رخت هــا را از برگ و 
میوه پیدا می کند و درویشانه و صوفیانه 
همه را در میان، و هر چه دارد جمله در 
می بــازد. پس کارهای عاَلم را و عقبا را، 
هر که شــتاب کرد و در اول کار مبالغه 
نمود، آن کار میســِر او نشــد« )کریم 

زمانی، 1390 : 268(.
وجود ما انســان ها به غذاهای جسمی 
و روحی ســالم نیاز دارد؛ غذاهایی که 
باید به آهستگی آمادة طبخ شوند. حتمًا 

همة شما می دانید که چرا کارشناسان 
تغذیــه غذاهای فســت فودی را توصیه 
نمی کنند؟ پاسخ این است که در فرایند 
آماده ســازی این غذاهــا، قانون تدریج 
رعایت نمی شود و شتاب بیجایی در تهیة 
آن ها وجود دارد که سالمت بدن را تهدید 
می کند. همین رخداد در مورد غذاهای 
روحی نیز وجــود دارد. مجموعة علوم و 
دانســتی هایی که در قالب آموزش های 
رسمی به فرد منتقل می شوند، در ُحکم 
همان غذاهای روحی هســتند. شــیوة 
طراحی و تولید این آموزش ها می تواند 

تدریجی یا شتاب آلود باشد. 
آنچه مســلم اســت، نظام آموزشــی 
مبتنــی بــر شــتاب، یک نظــام مولد 
و دانشــمندپرور نیســت. در چنیــن 
نظام هایــی، همــة علــم و محتــوای 
آموزش به بســته هایی زودبازده تبدیل 
قابلیت های  و  نیازها  می شــود، بی آنکه 
درونــی دانش آمــوزان را برطرف کند. 
شــاید این بســته های آماده فایده های 
اما  باشند،  داشــته  زودگذری  آموزشی 
در درازمــدت به تعطیلی نیروی تفکر و 
زیرا  می انجامند،  دانش آموزان  خالقیت 
در چنین نظام هایــی، کیفیت آموزش 
قربانی ســرعت آن می شــود. این هم 
تنها مختص نظام های آموزشی نیست، 
بلکه به طــور کلی تر، همة مظاهر دنیای 
مدرن از این شتاب نامعقول رنج می برد. 
همه چیز پیش از آنکــه تمامیت خود 
را بنمایــد، جای خود را به چیز دیگری 
می دهد. در این فضا همه چیز، البته به 
شرط خوشــبخت بودن، یک بار خریده 
و دیده می شــوند و به زودی جای خود 
را به چیزهای دیگر می دهند. بی شــک 
بخــش مهمــی از پریشــان حالی ما از 
همین امر ناشــی می شــود که قدرت 
تمرکز بر امر واحد را نداریم و چیزهای 
مختلفی مــا را به خود فــرا می خواند 
)کمپانــی زارع، 1394: 242(. بــا این 

حال، بــرای تحقق آموزش کارا، گریزی 
از عمل به این قانون نیست؛ به خصوص 
ابتدایی که روان دست نخوردة  در دورة 
کــودک آمــادة پذیــرش آموزش های 
بیرونی می شود و الزم است که معلمان 
ایــن دورة تحصیلی، با مــدارا کردن و 
چشم پوشی از خطاهای کودک، میل و 
عالقة او را برای آموزش و تعلیم تقویت 
کنند. نکته ای کــه مولوی در فیه مافیه 
بــه آن اشــاره می کنــد: »همچنان که 
معلم، کودکی را خــط آموزد. چون به 
ســطر رسد، کودک ســطر می نویسد و 
به معلم می نماید. پیش معلم، آن همه 
کژ اســت و بد. با وی بــه طریق مدارا 
می گویــد که جمله نیک اســت و نیکو 
نبشتی، احسنت! ااّل این یک حرف را بد 
نبشتی. چنین می باید. و آن یک حرف 
دیگر نیز بد نبشتی. چند حرفی را از آن 
سطر بد می گوید و به وی می نماید که 
چنین می باید نبشتن، و باقی را تحسین 
می کند تا دل او نرمد و ضعیف نشــود و 
به آن تحســین قّوت گیرد. و همچنان 
به تدریج، تعلیم می کند و مدد می یابد« 

)کریم زمانی، 1390 :365-364(. 
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برنام� درسی

هدایت 
كالس

 یكی از نكات مهم در فرایند تدریس 
و مدیریت كالس در بستر فضای مجازی، 
توجه به قواعد و اصول موردنظر در این فضا 
می باشد. در این مقاله برخی از این قواعد و 

شیوه ها بیان شده است.

مدیریت فعالیت های كالسی
 فعالیت هــا یا تکالیــف را به گونه ای 
طراحی کنید که در رســیدن به اهداف یا 
نتایج یادگیری به دانش آموز کمک کنند. 
فعالیت ها بایــد دانش آموزان را کنجکاوتر 
کننــد، آن ها را به مطالعة منابع بیشــتر 
ترغیب و زمینه را برای تعامل و مشارکت 

فراهم کنند.
 تکالیــف دانش آموزان را بررســی و 
بازخورد ارائــه کنید. بازخوردها هم نقش 
ارزشــیابی دارند و هم نقش راهنمایی و 
انگیزه دهی. اگر تکالیفی که به دانش آموزان 
می دهیم، بررســی و بازخورد داده  نشوند، 
به تدریــج دانش آمــوز آن هــا را جــدی 
نمی گیرد. بازخوردها بایــد تا حد امکان 
توضیحی باشند. توضیحی به این معنی که 
عیب ها و ایرادهای کار به دانش آموز ارائه 
شود و نقاط قوت نیز به او گفته شود تا در 
کارهای بعدی آن ها را اصالح کند. این کار 
به عمیق تر شدن یادگیری کمک می کند.

 دانش آموزان خود را به صورت برخط 

درگیر و جذب کنید.
بدون حضور فیزیکی شــما در کالس، 
ضروری اســت در همان ابتــدای دوره و 
کالس مجازی، نوعی ارتباط مجازی قوی 
برقرار کنید و حس حضور خودتان به عنوان 
آموزگار را به درستی انتقال دهید. معلمان 
برخط باید از همــان ابتدا و همچنین در 
طــول دوره، دانش آمــوزان را درگیر نگه 
 دارنــد. با ایجاد این حــس حضور معلم، 
به دانش آموزان نشــان می دهید که هم 
قابل مشــاهده و هم در دسترس هستید. 
شــما همچنین باید از آن ها به مناسبت 
حضورشــان در جامعه و محیط یادگیری 
جدید استقبال کنید و دقیقًا مانند کالس 

سنتی به آن ها خوشامد بگویید.
 تأدیب باید انفرادی باشــد. اساس و 
ریشــة رفتارهای نامطلوب و تأدیب را در 

جمع هرگز انجام ندهید.
 برخی از رفتارهای ناشایست را نادیده 
بگیرید. اســاس و ریشــه های رفتارهای 
نامطلــوب را از بین ببریــد. دانش آموز را 
تحقیر و ســرزنش و مالمت نکنید، بلکه 

رفتار را تنبیه و تأدیب کنید.
 تیم های دانش آموزان را سازمان دهی 
کنیــد. دانش آمــوزان را در یافتن راه حل 
مسائل راهنمایی کنید. اختالالت یادگیری 

را بشناسید و به مشاور ارجاع دهید.

 قوانیــن و هنجارها را با دانش آموزان 
خود در میــان بگذارید. اجازه دهید آن ها 
بخشــی از روند تعیین قوانین باشــند و 

مشارکت فعال داشته باشند.
 از آن ها ایده و پیشنهادهایی در مورد 

ساختار درس بخواهید.
 از زبان مؤدبانه و احترام آمیز و ارتباط 

تصویری استفاده کنید.
 توضیــح دهید چه زبــان و عباراتی 
قابل قبول است و کدام کلمات در کالس 

مجازی شما قابل قبول نیستند.
 هنگامی کــه دانش آموزان همه چیز 
را می داننــد )هنگام شکســتن قوانین و 
همچنین هنگامی که آن ها پیشرفت خود 
را نشــان می دهند(، پیروی از هنجارها و 
شرکت در فرایند یاددهی یادگیری برای 

آن ها راحت تر است.
 از هنجارها و ســاختار درسی که در 
ابتــدای دوره ایجاد کرده اید )طرح درس( 
پیروی کنیــد. برای مثــال، اگر ترجیح 
می دهید جلســه را با بررسی تکالیف یا 
سؤال از درس گذشته شروع کنید، هر بار 

این مرحله را انجام دهید.
 خوب اســت یک روال را برای شروع 
و پایان جلسة برخط داشته باشید. حتمًا 
از روال تعیین شــده پیروی کنید تا روند 

آموزش و یادگیری برخط مؤثرتر باشد.
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 بالفاصله و بدون هیچ اســتثنایی با 
بی نظمی ها مقابله کنید. 

 نگرش مثبت داشــته باشید. توصیه 
می شــود با هر دانش آمــوزی که قوانین 
را می شــکند، پــس از کالس به صورت 
خصوصی صحبــت و درصورت الزم آن ها 
را تأدیب کنید تا ترغیب شوند رفتار خود 
را بهبود بخشــند و دالیل اقدامات خود را 

مشخص کنند.
 ایــن ایــدة خوبــی اســت کــه 
رویکردهای متعددی را برای رسیدگی به 
موقعیت های متفاوت، مانند حواس پرتی 
و قطع شــدن اینترنت امتحــان کنید. 
صبور باشید و آن را نیز به دانش آموزان 

و اولیای آنان متذکر شوید.
 یکی از مهم تریــن موارد در تدریس 
برخط این اســت که مطمئن باشید هر 
دانش آمــوز در فعالیت هــای این درس 

شرکت می کند.
 دانش آموزان را تشــویق کنید سؤال 
بپرسند و به یکدیگر پاسخ دهند. پروژه های 

کار تیمی متفاوتی را در نظر بگیرید.
 دانش آموزان را به گروه هایی که در 
اتاق های متفاوت کار می کنند تقســیم 

کنید.
 برای پروژه های آینده می توانید تیم ها 
را تغییــر دهید. این ایــده برای پیگیری 
میزان فعالیت و مشــارکت دانش آموزان 
خوب است. تفکر انتقادی و رقابت فردی 
)رقابــت با خود و نه با هم کالســی، بلکه 

رفاقت( را تشویق کنید.
پر جنب و جــوش،  روحیــه ای  بــا   
محتوای تازه و فعالیت های جالب، فضای 
دلپذیر و دوســتانه را در کالس مجازی 

خود ایجاد کنید.
 یکــی از اولین مــواردی که در کنار 
قوانین و هنجارها باید در کالس مجازی 
خود برقرار کنید، سیســتم پاداش است. 
روش هایــی بــرای تقدیر از پیشــرفت 

دانش آموزان خود ایجاد کنید.
 در هنــگام آمــوزش به کــودکان 
می توانید از نشــان، کارتون، عروســک و 

آهنگ استفاده کنید.
 در مورد بزرگ ســاالن می توانید از 
ایجاد فهرســت  ایده های متفاوتی مثل 
افراد برتر و انتصاب آن ها به عنوان رهبران 

تیم ها در پروژه ها استفاده کنید.

در کالس  دانش آموزانتــان  بگذارید 
مجــازی خود ببینند که چقدر مشــتاق 
هســتید و از شــغل خود لذت می برید. 
روابطی مثبت و دوستانه ایجاد کنید و با 

اعتمادبه نفس آموزش دهید.
 اگر احســاس اعتمادبه نفس ندارید، 
تمام تالش خود را بکنید تا این گونه به نظر 
برسید، زیرا در غیر این صورت دانش آموزان 

تردید شما را حس خواهند کرد.
 بهتریــن راه بــرای جلوگیری از 
تدریس،  هنگام  استرس زا  موقعیت های 
آماده ســازی پیشــاپیش اســت. برای 
تحقیق در مورد ســناریوهای گوناگون، 
مســائل مربوط بــه نظــم و انضباط، 
تحریکات یا ســایر مشکالتی که ممکن 
است در کالس مجازی رخ دهد، کمی 
تحقیق کنید و پاســخ خــود را دوباره 

تکرار کنید.
 بســتة فعالیــت طراحــی کنید و 
از دانش آمــوزان بخواهید بعــد از انجام 
فعالیت های پیشنهادی، درک و فهم خود 
را از درس و محتوای مشخص شــده، در 
گروه مجازی، یعنی کالســی مجازی که 
با مدیریت معلم ایجاد شــده اســت، به 
اشــتراک بگذارند. این گام در وهلة اول 
نوعی یادگیــری دانش آموز به دانش آموز 
محسوب می شــود. در این مرحله معلم 
می تواند فرصت همسال سنجی هم فراهم 
آورد تــا اگر دانش آمــوزان نقد و نظری 
نســبت به درک و فهم همدیگر از محتوا 

دارند، بیان کنند.
 مطالعة نظــرات و جمع بندی های 
دانش آمــوزان در تیــم بــه معلم کمک 
می کند از کیفیت یادگیری دانش آموزان 
و»فهم ها و بدفهمی های« آنان اطالعاتی 
کسب کنند. بر اســاس این درک و فهم 
یادگیری دانش آموزان، معلم  از وضعیت 
ممکن است برای دادن فعالیت یادگیری 

مکمل نیز فکر کند.

مدیریت مشاركت دانش آموزان
 مشــارکت دانش آموزان لزومًا نباید 
در یــک زمان مشــخص صــورت گیرد، 
بلکه دانش آمــوزان می تواننــد در زمان 
مناسب خودشــان یادگیری های خود را 
به اشــتراک بگذارند تا دیگران ببینند و 
در صورت لــزوم نظر بدهنــد. بی تردید 

اگر ایــن هم فکری در اتاق فکــر یا تاالر 
گفت وگو، در زمانی مشخص صورت گیرد، 
سودمندتر و اثربخش تر خواهد بود. این گام 
ماهیت ارزشیابی تکوینی نیز دارد. تصویر 
به دست آمده از بررسی آنچه دانش آموزان 
به اشتراک گذاشــته اند، در این گام مورد 

استفادة معلم قرار می گیرد.
 شــما می توانید با ایجاد نشست های 
مجازی در گروه، در زمانی مشــخص که 
همه حضور داشته  باشند، فرصت را به حل 
و فصل مشکالت یادگیری و پاسخگویی به 

مسائل دانش آموزان اختصاص دهید.
 از این طریق، یادگیری دانش آموزان 
بــه دلیل ایجــاد نوعی تعامــل، تعمیق 
می یابد. در این گام معلم می تواند به ارائة 
فعالیت های یادگیــری مکمل از نوع های 
تمرینی، ترمیمی و بسط دهنده، به صورت 
تیمی یا فردی، اقدام کند. این تکالیف نیز 
به تعمیق یادگیری کمک می کنند. برای 
دریافت نتیجة اجرای ایــن تکالیف، بازة 
زمانی مشخص کنید تا دانش آموزان آن ها 

را به معلم برسانند.
 بررســی تکالیف توسط معلم انجام 
می شــود. معلم می تواند بــرای بازخورد 
دادن به صورت فردی یا تیمی اقدام کند. 
او می تواند فعالیت هــای یادگیری انجام 
شــده را ذخیره کند تا بعدها شــواهدی 
برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان باشد. 
به ویژه در دورة متوسطه که معلمان نمرة 
مســتمر نیاز دارند، این شواهد می توانند 
منابعــی بــرای نمره گــذاری تکوینی و 
مســتمر باشــند. به این ترتیب عملکرد 
دانش آموزان در پوشــة کار الکترونیکی 

ذخیره و مدیریت می شوند.
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 به دانش آموزان اطالع دهید چه روزها 
و در چه بازه های زمانی برخط خواهید بود 
و در خارج از آن ساعات چگونه می توانند با 

شما تماس بگیرند.
 با استفاده از پست های برخط، فروم ها 
یا رسانه های اجتماعی، با جامعة یادگیری 
خود در ارتباط باشــید و از این ابزار برای 
درگیرکردن آن ها نسبت به آموزش برخط 
و محتــوای آموزش اســتفاده کنید، چرا 
که وقتی ببینند معلم ها خود در بحث ها 
شرکت می کنند، بیشتر جذب می شوند 
و آن ها نیز بیشــتر مشــارکت می کنند. 
با اســتفاده از این تعامل، شما همچنین 
می توانیــد با دانش آمــوزان خود روابطی 
در زمینه های حرفه شــان برقرار کنید و 
تجربة یادگیری آن ها را بسیار شخصی تر 

و به یادماندنی کنید.
 محیط یادگیری حمایتی ایجاد کنید. 
بهترین راه برای دســتیابی به این هدف، 
تشویق تعامل بین معلم ها با دانش آموزان 
و همچنین تعامل دانش آموزان با یکدیگر 
است. دکتر جودیت بوتچر، یکی از محققان 
برجسته در زمینة آموزش الکترونیکی و 
یادگیری مبتنی بر وب، راهکارهای زیر را 
برای ایجاد این تعامل ها پیشنهاد می دهد:

 در شــروع دورة برخــط خود، یک 
پســت را به معرفی شــخصی اختصاص 
دهید و از شرکت کنندگان بخواهید خود 
و زندگی خود را به صــورت کوتاه برای 

بقیه معرفی کنند.
 یک تاالر گفت وگو ایجاد کنید که در 
آن دانش آموزان بتوانند از همدیگر کمک 
بگیرند و ســؤاالت و پاسخ ها و تولیدات و 
دست ساخته ها و تجربه های خود را ارسال 

کنند و در طول دورة آموزشی از یادگیری 
هم حمایت کنند.

 به عنوان معلم برخط، بازخورد شما به 
ایجاد تجربة یادگیری الکترونیکی که برای 
یادگیرنده آموزنده، جذاب و انگیزشی باشد، 
کمک می کند. بازخورد شما باید در طول 
فرایند آموزش الکترونیکی مداوم باشد و در 
اسرع وقت ارائه شود تا دانش آموزان بتوانند 
به روشنی تشخیص دهند کدام رفتارها یا 

مهارت هایشان باید بهبود یابد.
 شما می توانید با طراحی تمرین های 
مشــارکتی، بازخوردهای گروهی نیز ارائه 
دهید. این کار به بهبود تعامل در بین افراد 

یک کالس برخط نیز کمک می کند.
 معلمان در پایان هر جلســة درس، 
تدریس ضبط    شدة خود را به شیوه تأملی 
بازبینــی می کنند و نقــاط قوت تدریس 
خود را در طرح درس های بعدی تقویت و 

اشکاالت را رفع خواهند کرد.
رویکردهــای جدید،  بــا  معلمان   
ارزشــیابی به عمل خواهند آورد و دیگر 
به حافظه پــروری و انباشــت اطالعات 
تأکید نخواهند داشت. سؤاالت و تکالیف 
واگرا هســتند و الزم است دانش آموزان 
برای پاســخ دادن انجام تکالیف، تالش 
و تحقیق بیشــتری داشــته باشند. لذا 
انتظــار ســؤاالت مبتنی بــر حافظه و 
به خاطر سپاری )سؤاالت همگرا( را نباید 
داشت. در ارزشــیابی یادگیری مجازی 
بیشــترین تأکید بر یادگیری ســطوح 

باالی یادگیری است.

نقش اولیای دانش آموزان
از آنجا که کالس های درس به خانه های 
دانش آموزان منتقل شده اند، رفتار اخالقی 
و مراقبتــی والدین و اعضــای خانواده در 
صحت و ســالمت برگــزاری آموزش ها 
و آزمون هــای مجازی بســیار تأثیرگذار 
اســت، چرا که در این نوع آموزش، اولیای 
دانش آمــوزان به عنوان اولیــای جدید در 
مدرســة مجازی ایفای نقش می کنند و 
جای خالی حضور فیزیکی معلمان و اولیای 
مدرسه را پر می کنند. لذا فرهنگ سازی و 
مشــخص کردن نقش خطیر و حســاس 
اولیا در فرایند آمــوزش مجازی، یکی از 
رسالت های فرهنگی  اســت که بر دوش 
رســانه ها، جامعة آموزشی و سایر نهادها 

سنگینی می کند.«
 در طراحــی و اجــرای درس ها از 
رویکرد چندرســانه ای، پاورپوینت، فیلم 
و ویدیــو، تصویر و نمودارهای مناســب 

آموزشی بهره  ببرید.
 تعییــن و مشــخص کردن یکی از 
واحدهای یادگیری کتاب درسی، پیشنهاد 
و ارائة منابع و محتوای آن مهم است. این 
منابع می توانند متن ها، فیلم ها، فایل های 
صوتی و تصویری، اســالیدها، گیف ها و 
نرم افزارهای متنوع متناسب با هدف درس 
باشند. نقشــة اولیة فعالیت های یادگیری 
مورد نیاز کشیده می شود. در این گام در 
واقع معلم به تولید یک بستة فعالیتی اقدام 
می کند تا دانش آموزان طبق محتوای بسته 

درگیر فعالیت های یادگیری شوند.
 بستة فعالیت چیز پیچیده ای نیست 
و به سادگی می تواند شامل چند فعالیت 
یادگیرِی نه چندان پیچیده باشــد. مثاًل 
گوش دادن به فایل صوتی، خالصه کردن 
درس، کشیدن نقشه ای مفهومی از درس، 
بلند خواندن یک متن، طرح چند پرسش 
از درس، پاســخ به چند پرســش، حل 
یک مسئله، رسم شکل و نمودار و انجام 
تیمی،  یا  آزمایش، پژوهش های مستقل 
کتاب و کتاب خوانی و بازی های هدفدار. 
در ایــن گام، همچنین هــدف یادگیری 
واحد درسی هم برای همة دانش آموزان 
به اشتراک گذاشته می شود تا فعالیت های 

پیشنهادی را آگاهانه انجام دهند.
 دانش آموزان بستة فعالیت را در منزل 
باز می  کنند و فعالیت های خواسته شده را 
انجام می دهند. در این مرحله، در صورت 
لزوم بــا کمک والدین، بســتة فعالیت را 
عملیاتی و اجرایی می کنند. البته روشــن 
است که در این گام دانش آموزان همچنین 
می توانند از برنامه های آموزشی تلویزیون 
و سایر منابع کمک درسی و کمک آموزشِی 
در اختیــار بهــره ببرند. ایــن فعالیت به 
امکانات موجود در منزل و توانایی والدین 

نیز بستگی دارد.
 اطالع رسانی و تولید راهنمای اجرای 
فعالیت ها را تولید کنید و بستة فعالیت را 
در اختیار دانش آمــوزان قرار دهید تا در 
منزل، با انجام فعالیت های پیشــنهادی 
و درگیرشــدن با محتوای مشخص شده، 

گام های اولیة یادگیری را بردارند. 



34

ارزشیابی مجازی
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به قلم معلم

 بعد از شیوع «ویروس کرونا» فعالیت های حضوری معلمان و دانش آموزان به صورت مجازی و در بستر شبکة آموزش 
دانش آموزی )شاد( در حال اجرا هستند. در چنین فضایی، خانة هر دانش آموز کالس می شود و خانه و موبایل مهم ترین 
ابزار آموزش او محسوب می شوند. مهم ترین دغدغة معلمان در فضای مجازی، چگونگی آموزش و مهم تر از آن چگونگی 
ارزشــیابی دانش آموزان در فضای مجازی است، زیرا ارزشــیابی از آموخته های یادگیرندگان، به عنوان عنصر نافذ و 
تأثیرگذار برنامة درسی مجازی، بر سایر عناصر نظیر اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، شیوه های تدریس، نحوة تعامل 

معلم با یادگیرندگان، فرایند کار مدرسه ها و مدیریت آن ها تأثیر می گذارد.
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روش ها، مزایا و معایب
محیط هـای یادگیری مجـازی امکانات 
و قابلیت هــای متنوعی دارند که از یک 
سو می توان با استفاده از آن ها، شیوه ها 
و راهبردهای مؤثری را برای ارزشــیابی 
واقعی از آموخته هــای دانش آموزان به 
کار گرفت و از سوی دیگر قابل استفاده 
 بودن این امکانات و ابزارها برای معلم و 
دانش آموزان و نیز اعتبار نتایج ارزشیابی 
امکاناتی  اهمیت اســت. منظــور  حائز 
هســتند که با توجه به شــرایط امروز 
به لحاظ ســرعت، پهنای باند، امکانات 
ســخت افزاری دانش آمــوزان و معلم با 

آن ها هم خوانی دارند. 
براســاس مزایا، امکانــات و ابزارهایی 
کــه معلــم و دانش آمــوزان در اختیار 
دارند، می تــوان از روش هــای متفاوتی 
همچــون ارســال فایل هــای صوتی یا 
تصویری، پرسش های فردی و گروهی از 
دانش آموزان در فضای زنده )الیو(، ارسال 
ســؤاالت به صورت تصویر، ارزشــیابی از 
طریق بات های آزمون ساز، طرح سؤاالت 
چهار گزینه ای در قســمت نظرســنجی 
برنامة شــاد، همــکاری والدیــن، انجام 
فعالیت یا پروژه توســط دانش آموزان و 
ارائة آن به وســیلة فایل پاورپوینت یا ورد 

بهره برد. 
برای ارزشــیابی یک متــن می توان از 
روش های طرح ســؤال به صورت دانشی، 
فهمیدن و...، تکمیل متن، خالصه کردن 
متن، تبدیــل متن به نقشــة مفهومی، 
تبدیــل متن بــه پوســتر و اینفوگراف ، 
قرار دادن فایــل صوتی یا فایل ویدیویی 
روی متن، پیشــنهاد تصویر برای متن یا 
اضافه کردن ضرب المثل،  تصویر،  ساخت 
لطیفه، داســتان مرتبط با متن، تبدیل 
متن به مناظره، به چالش کشیدن متن، 
نقد متن و برای ارزشیابی از فعالیت های 
انجام  از روش های  دانش آموزان می توان 
فعالیت و گزارش آن، نوشتن دستورالعمل 
آن، اعالم نتیجه، قضاوت دربارة فعالیت، 
بــا موضوعات  و مرتبط كــردن فعالیت 

گوناگون بهره گرفت.

بزرگ ترین دغدغة نظام های آموزشی 
در مورد ارزشــیابی در فضای مجازی، 
موضوع اخالق در ارزشیابی و در نتیجه 
قضاوت عادالنه در مورد میزان کســب 
شایســتگی های دانش آمــوزان خواهد 
بــود. در آزمون هــا و ارزشــیابی های 
فضــای مجــازی، برخــالف فضــای 
واقعــی، بــه دلیل ماهیــت آن، یعنی 
کمتــر  بودن مراقبت هــا و کنترل های 
احتمال  مدرســه،  اولیای  و  معلمــان 
بــروز رفتارهــای غیراخالقی بســیار 
بیشتر است. نمونه هایی از این رفتارها 
در فرایند اجــرای آزمون ها در فضای 
مجازی می توانند کمک گرفتن از افراد 
ثالث، به اشــتراک گذاری پاسخ ها بین 
دانش آمــوزان یک کالس به روش های 
گوناگــون، و اســتفاده از مواد و منابع 

آموزشی به هنگام آزمون باشند. 
برای از بین  بردن امکان تقلب، معلمان 
در ارزشــیابی بایــد از حیطة دانشــی 
)انتقــال دانــش( و بازخــورد گرفتن از 
دانش آمــوزان خــارج و وارد حیطه های 
مانند طرح پرسش  ارزشمندتری شوند؛ 
پاســخ پرسش ها.  و جست وجوگری در 
برای اطمینان از صداقت در پاسخگویی 
دانش آموزان بهتر است از آن ها بخواهیم 
به طرح ســؤال بپردازند. به این ترتیب، 
امکان تقلب بســیار کاهش می یابد، زیرا 
دانش آموزان وادار به فکرکردن می شوند. 
می تــوان از رفتــار اخالقــی و مراقبتی 
والدیــن و اعضای خانواده در درســتی 
برد.  بهره  آزمون های مجــازی  برگزاری 
بهتر است معلمان معیارهای سنجش را 
با مشارکت دانش آموزان تعیین کنند تا 
هم باری از دوش معلمان برداشته شود، 
هم دانش آموز در بعــد درک معیارهای 
قضاوت توانمند شود. عالوه بر این ها، به 
هنگام ارزشیابی، استفاده از بازخوردهای 
توصیفی مناسب به صورت صوت، متن و 
استیکرهای موجود که از امکانات فضای 
مجازی )و برنامة شــاد( اســت، می تواند 
دانش آموزان را چند قدم در یادگیری به 

جلو سوق دهد.

  
یادگیرندگان  آموخته های  از  ارزشیابی 
یکی از مســائل مهم برنامه های درسی 
مجــازی اســت. محیط هــای یادگیری 
مجازی امکانــات و قابلیت های متنوعی 
دارند که از یکســو می توان با استفاده از 
آن ها راهبردهای مؤثری را برای ارزشیابی 
واقعــی از آموخته هــای دانش آموزان به 
کار گرفــت و از طرف دیگــر، اطمینان 
از صحت و اعتبار شــیوه های ارزشیابی 
مجازی با توجه به توسعة مداوم ابزارهای 
الکترونیکی، با چالش ها و دشــواری های 

متعدد روبه روست.
مجــازی  یادگیــری  محیط هــای 
ظرفیت هــای متنوعــی بــرای بســط 
انتقادی،  تفکر  مشــارکتی،  مهارت های 
خالقیــت و مهارت هــای مدیریتــی و 
برنامه ریزی دارند. لذا شیوه های ارزشیابی 
متناســب با این محیط بایــد عالوه بر 
یادگیری موضوعی، این مهارت ها را نیز 
ارزشــیابی كند. فناوری هــای جدید به 
همان اندازه که به بهبود یادگیری کمک 
می کنند، قادرند فرایند ارزشــیابی را به 

سمت واقعی و اصیل شدن سوق دهند.
محیط هــای یادگیــری مجازی تالش 
می کنند ارزشــیابی را در کنــار فرایند 
آمــوزش و یادگیری ببیننــد و آن ها را 

مکمل یکدیگر تلقی کنند.

پیشنهاد ها
 تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی 

به جای ارزشیابی های پایانی؛
 سهیم شدن یادگیرندگان در طراحی 

تکالیف ارزشیابی؛
 طراحی تکالیف متنوع با استفاده از 

امکانات محیط های مجازی. 
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یادگیری ماندگار 
تدریس به کمک گروه های همیار محور

  یکی از مســئله هایی که در دوران 
تدریس همیشه با آن مواجه بودم، این بود 
که چه مقدار از دانشی که در طی تدریس 
منتقل شده، برای دانش آموزانم قابل فهم 
و چه سهمی از آن برایشان ماندگار شده 
است. زمان محدود کالس های حضوری، 
حتی با صــرف زنگ های تفریح  نیز برای 
به نتیجه رســیدن کافی نبود و ناچار به 
اندازة توان بسنده می شد و بقیة بحث را 
به کالس بعدی موکول می كردیم. کرونا 
که آمد، با تمام ســختی ها و مشکالتش، 
گویا راه حل ســؤال قدیمی را در آستین 
داشــت. پای کالس های مجــازی را به 
صورت رســمی به آموزش و پرورش باز 
کرد و مدیریــت زمان بندی کالس را در 
اختیار معلــم و دانش آموز قرار داد. دیگر 
بحث نیمه کاره باالجبار قطع نمی شــد و 
فرصت برای به اتمام رساندن گفت وگوها 
در اختیار بود. اما مشکل تحلیل تکالیف و 
بازخورد ها همچنان وجود داشت. مشاهدة 
همــة تکالیف و بررســی آن ها بســیار 
وقت گیر بود و با گذشــت زمان تکالیف 
فرستاده شــدة دانش آموزان به کوهی از 
پیام های بازبینی نشده تبدیل می شد. در 

این شرایط چه باید کرد؟
 تحلیل تکالیف و بازخورد آن ها قسمت 
مهمی از پروسة تدریس است. تمرین به 
دانش آموز فرصــت می دهد فهم خود از 
مطالب و معنای خلق شده در ذهنش را 
مطرح و در صورت درست بودن آن ها، بر 

چالش حل مسئله غلبه کند. زمان محدود 
کالس درس مجازی و حضوری، این نیاز 
جــدی دانش آموز را بی جواب گذاشــته 
و معلم در عمل قادر نیســت بسیاری از 
مفاهیم ذهنی دانش آموزان را تحلیل کند 
و درست و غلط بودن آن ها را تذکر دهد تا 
دانش آموز با اصالح اشتباهاتش، یادگیری 
خود را بهبــود بخشــد و بتواند تمرین 
را حــل کند و با لذت و شــوق حاصل از 
حل معمای تمرین، اعتماد به نفسش را 

تقویت کند. 
این بار سؤال قبلِی چه باید کرد، قوی تر 
مطرح می شــود: چگونه می توان تک تک 
المپ های خاموش کالس را روشن کرد؟ 
جواب این سؤال در الیه های پایینی هرم 
یادگیری ادگاردیل آرمیده اســت. آنجا 
که آقای رالف تایلر در کتاب مشــهور 
خود بــه نــام »نظریه های اساســی در 
برنامه ریزی درسی و آموزشی« می گوید: 
فراگیرندگان فقط و فقط آن چیزی را به 
خوبی یاد می گیرند که خود تجربه کنند. 
در ایــن هرم، وقتی افــراد تجربه اندوزی 
می کنند1، 75 درصد اطالعات برایشــان 
مانــدگار می شــود و در صورتــی که به 
و  یادگیــری عمیق  بیاموزند،  دیگــری 
ماندگار، قبل از دیگری، پیشکش شخص 
آموزش دهنــده می شــود و 90 درصــد 

اطالعات برایش ماندگار و ثبت می شود.
 در مــدل تدریس مانــدگار به کمک 
گروه هــای شیشــه ای همیــار محور از 

ظرفیت کار گروهی و فرصت های نهفته 
در الیه های پایین هرم استفاده می شود تا 

جواب سؤال مطرح شده ارائه شود.

آموزش به روش زنجیره ای
 معلم با دو دانش آموز ســرگروه )الف(
از هر کالس، به طور مستقیم در گروهی 
مجازی )شاد( در ارتباط است. اشکاالت 
مفهومــی و علمــی آن دو نفر را با بحث 
در گروه رفع می کند. ســؤال های جدید، 
تست و مطالب مفید را در اختیارشان قرار 
می دهد و بر بحــث و حل گروهی آن ها 
نظارت می کند. حاال این دو نفر سرگروه 
آماده اند کــه دو نفر همیــاران )ب( زیر 
مجموعه شان را در گروه مجازی جداگانه 
)شــاد( آموزش دهند؛ مانند آموزشی که 
از معلم خود دریافــت کرده اند، تدریس 
مطالب جدید و رفع اشــکاالت علمی و 
حل سؤاالت به صورت بحث گروهی. در 
صورت نیاز هم اشــکاالت مطرح شده ای 
که توان حل آن را ندارند، به معلم انتقال 
داده می شــود. در اینجا اعضای گروه ب 
آماده شده اند اعضای زیرمجموعة خود را 

آموزش دهند.
 هر کدام از اعضای ب در گروه مجازی 
دیگری مطالب جدیــدی را که آموزش 
دیده اند، برای هم کالســی های خود که 
در زیر مجموعه اش قرار دارند، یعنی)ج(
تدریس و بر حل گروهی تمرین ها و رفع 
اشکاالتشان نظارت می کنند. در صورت 

به قلم معلم
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پیشــنهاد: یک تک ســاعت از تدریس موظفی معلم برای تدریس و نظــارت در گروه الف 
)سرگروه ها( درنظر گرفته شــود که نتایج آن توسط رشد تصاعدی موجود در زنجیره سریع و با 

فرصت چند برابر به صورت اختصاصی در اختیار تک تک دانش آموزان کالس ها قرار می گیرد.

نیاز هم اشــکاالت را به ســرگروه خود 
منتقل می کننــد. به این طریق، تک تک 
چراغ های خاموش کالس از طریق همان 
دو نفر اول زنجیره )ســرگروه(، به انرژی 

معلم وصل و روشن می شوند.
 و این یعنی هر 18 نفر اعضای کالس، 
هم زمان و هم ســطح آمــوزش می بینند 
و پیشــرفت می کنند. یکی از نقاط قوت 
این مدل آن اســت که معلم ایجاد کنندة 
تمام گروه های مجازی )شاد( است و کار 
گروهی تک تک دانش آموزان مانند کالس 
شیشه ای زیر نظر معلم است. بدون هیچ 
هزینــه ای )در تمام لحظــات( عملکرد 
هر دانش آموز در گروه ثبت می شــود و 
مراحل پیشرفت تحصیلی اش در اختیار 
معلم قرار می گیــرد. حدود دو هفته بعد 
از اجرای طــرح، وضعیت تحصیلی تمام 
دانش آموزان، کاماًل مســتند، برای معلم 
تعریف شــده اســت. انتقال اطالعات و 
فهم مؤثر در این طرح بسیار سریع اتفاق 
می افتد، به علت اینکه هر کس مســئول 
چند نفــر )محــدود( زیرمجموعة خود 
اســت و مفاهیم و مطالب را خود تجربه 

و تدریس می کنــد. بنابراین، به باالترین 
ســطح یادگیــری در کوتاه تریــن زمان 
می رســند. البته این فرصــت برای همة 
افراد فراهم است و تمام دانش آموزان در 
این تجربه با یکدیگر همراه هستند. و هر 
روز فرصتی دیگر است برای تجربه اندوزی 

همگانی.
 و اما فرصتــی طالیی  که این طرح در 
اختیار دانش آموزان یک پایه قرار می دهد، 
این است که اگر در یک پایه چند کالس 
باشــند، گروه الف شامل ســرگروه های 
کالس هاست، دو ســرگروه از هر کالس 
به عنوان نمایندگان هر سه کالس در کنار 
هم، مشــکالت خود را مطرح و از دانش 
و تجربه های همدیگر استفاده می کنند و 
این همسان سازی، نه فقط در یک کالس، 
که در یک پایــه اتفاق می افتد. هر کدام 
از ســرگروه ها در این گروه فرصت دارد 
در رفــع ایرادهای علمی خــود، از بقیة 
ســرگروه ها کمک بگیرد و نیز هر مطلب 
جالب و مفیدی را که به آن مسلط است، 
با نظارت معلم، برای بقیه تدریس کند. به 
همین صورت، تمام اعضای همیاران )ب( 

هر ســه کالس در یک گروه همیاری با 
یکدیگر در تعامل اند و با نظارت سرگروه ها 

فعالیت می کنند. 
مهر سال 99 این طرح در چند مدرسه 
برای ســه کالس فیزیک پایة دهم اجرا 
شــد. در درس فیزیک دهــم، یک گروه 
الف شامل 6 نفر ســرگروه کالس ها و 1 
گروه ب )همیاران( شامل 12 نفر همیار 
)4 همیــار از هر کالس( و 6 ســرگروه و 
12 گــروه کالســی مجزا شــامل 3 نفر 
عضو کالس هــا و 1 همیار، با برنامه ای از 
پیش  تعیین شده و هفتگی، مانند مدرسة 
شیشه ای، در حال فعالیت هستند و معلم 
هــر موقع که الزم بداند، عملکرد گروه ها 
را به صورت غیرعلنــی زیرنظر دارد و هر 
زمان که مناسب باشد، در ساعت فعالیت 
گروه هــا، به صورت علنــی مهمان آن ها 
می شــود و ســؤاالتی از اعضا می پرسد 
و نوعی ارزشــیابی تکوینــی واقعی ثبت 

می شود. 

پی نوشت
1. Practice by doing

معلم

الفالف
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بچه غول های چراغ جادو
آموزگار پایه پنجم ابتدایی، شهرستان سیرجان، کرمان فرزانه شول، آموزگار پایه پنجم ابتدایی، شهرستان سیرجان، کرمان فرزانه شول، آموزگار پایه پنجم ابتدایی، شهرستان سیرجان، کرمان

خاطره

 آرزو کن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
فریــادش بزن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
برآورده اش کن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
قبل از اینکــه رؤیا بماند، قبل از اینکه از 

دلت برود و از سرت بیفتد.
»بچه هــا این زنگ قرار اســت فقط از 
بزرگ،  یا  بگوییم؛ کوچــک  آرزوهایمان 
ممکــن یا غیرممکن، واقعــی یا تخیلی، 
فرقی ندارد. می خواهیم آرزوهای همدیگر 
را بشــنویم. هر کداممان حتمًا بی شمار 
آرزو داریم. یکی شان را گلچین می کنیم 
و روی تختة کالس می نویســیم؛ قبل از 
اینکه آرزویت را بنویســی، آن را بلند به 

زبان بیاور.«
هر کــس آرزویی گفت. کالســمان با 
شــنیدن هر آرزو، گاه غرق در شعف، گاه 

اندوه، گاه حیرت و گاه حسرت می شد!
از دانش آموزانم، خودم شــروع  قبــل 
می کنم. دوســت دارم آرزویم را بگویم و 
فریادش بزنم. شــاید کسی زورش برسد 

بــرآورده اش کند. وســط تختة کالس 
دانش آموزانم  ابدی«.  »جوانی  می نویسم 
آرزو می کنند و من می نویســم: »زندگی 
در یک خانة شــکالتی، ســالمتی پدر و 
مادرم، پرداخت هزینة بیمارســتان برای 
مرخص شــدن مادرم، خــوردن پیتزا با 
خانواده، دیدن کل دنیا، پوشــیدن یک 
لباس نو و قشنگ، پزشک شدن، مجبور 
نبودن مــادرم به جمع کردن زباله، دیدن 
کهکشان ها، نگه داشتن زمان، خرید یک 
ویلچر برای بــرادرم، خواندن فکر بقیه، 

دانستن همه  چیز، پولدار شدن و...«
تخته پر شــده بــود از آرزوهایی که نه 
به اندازة قدشان، که به قدِر قلبشان بود. 
اگرچه هرکدام از زبان یکی از بچه ها گفته 
شده بود، اما به تخته که نگاه می کردیم، 
آرزوهــای خودمــان را در آن می دیدیم؛ 

گویی حرف دلمان بود!
- بچه هــا، همگی برای چنــد ثانیه به 
تختة کالس نــگاه کنیم و آرزوهایمان را 

در ذهنمان مرور کنیم.
هــزار و یک، هزار و دو، هزار و ســه، ...، 
هزار و ده. در ذهن شــمردم و بعد: »لطفًا 
چشــم هایتان را ببندید. می خواهیم به 

دنیای آرزوهایمان برویم!«
یک موســیقی بی کالم مالیــم را برای 
مهیاتر کردن فضا پخش می کنم. توصیف 
می کنم دنیایی را کــه چند دقیقه پیش 

ساختیم:
»تصور کنید جایی را که همه  چیز خوب 
اســت. هر چه را کــه آرزو کردید، دارید. 
هیچ چیزی برایتان رؤیا نمی ماند. کسانی 
که دوستشــان دارید، پیشــتان هستند. 
هر چیزی که بخواهیــد بخورید، برایتان 
فراهم می شــود. لباس هایی را می پوشید 
که عاشقشــانید. به جاهایی می روید که 
همیشــه دوســت داشــتید بروید. همة 
آدم ها سالم هستند. اصاًل نمی فهمید درد 
چیســت، بیماری چیست، غصه چیست، 
دل تنگی چیســت! پرنیان می تواند یک 
خانة شــکالتی داشته باشــد برای خود 
خودش. زهره هر وقت اراده کند و دستش 
را دراز کنــد، کلی غذای خوشــمزه در 
دستش هست. هانیه همیشه زیبا می ماند. 
ســارا آن قدر پول دارد که می تواند هرچه 
دلــش بخواهد بخرد. هیــچ کس مجبور 
نیست به خاطر فقر، کاری را انجام بدهد 
که دوســت ندارد. کســی بقیه را اذیت 
نمی کند، جنگ و مرگ، قهر و بداخالقی، 
غم و حسرت، دوری و جدایی وجود ندارد، 
همة آدم ها نســبت به هم عشق و محبت 
دارند. هیچ چیزی تکراری نیســت. هیچ 
وقت از چیزی خسته نمی شوی و این قدر 
آرامش و احســاس خوشبختی داری که 
دوست داری همیشه همین طوری بماند!« 
چشم هایشــان بسته است، اما لبخندی 
زیبا روی لب هر کدامشان نقش بسته است. 
دنیایی را تصور می کنند که شاید تاکنون 

زندگی نکرده اند.
چشــم هایتان را بــاز کنید، حســتان 
را بگویید! به نظر شــما کجــا برویم که 

این طوری باشد؟
- خانم خیلی خوب بود.

- خانم اجازه! شبیه بهشت بود.
- خانم اجــازه! کاش دنیای واقعی هم 

همین طوری بود.
- خانم، مــن دلم غذاهای خوشــمزه 

خواست.
- خانم، فقط بهشت اینجوری است.

رتبۀ دوم، چهارمین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی
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- خانم اجازه! یعنی من در آنجا می توانم 
دوباره بابایم را ببینم؟

- خانم، مامان بــزرگ منم دوباره همه 
چیز یادش می آید؟

- اجازه! کاش االن ما بهشت بودیم.
بهشت
بهشت
بهشت

»درســت حدس زدید بچه ها. بهشــت 
جایی اســت پر از آرزوهای برآورده شده. 
بهشــتی ها آدم هایی هســتند که سعی 
می کننــد آرزوهای خوب بقیــه را توی 

همین دنیا برآورده کنند.
پس اگر بخواهیم برویم به بهشــت، به 
باید سعی کنیم  ســرزمین آرزوهایمان، 
در همین دنیا آرزوهــای خوب آدم ها را 
برآورده کنیم. اگر هــر کداممان حداقل 
یــک آرزو را برآورده  کنیم، اینجا خودش 
می شود یک »بهشت«. می شود سرزمینی 
پــر از آرزوهــای برآورده شــده و ما هم 

می شویم آدم های بهشتی.
آماده اید یک بهشت بسازیم؟

از همیــن االن شــروع می کنیــم. به 
آرزوهایمان که روی تخته نوشته شده اند، 
دوباره نــگاه کنید. هر کداممان یک غول 
چراغ جادو می شــویم و ســعی می کنیم 
یکی از آن هــا را برآورده کنیم. من آرزوی 
دوســتم را بــرآورده می کنــم، او آرزوی 
دوستش را و این زنجیره ادامه پیدا می کند 
و یک جایی به خودمان می رسد و کسی 
آرزوی ما را بــرآورده می کند. آرزویی را 
انتخاب کنیم که بتوانیم برآورده اش کنیم.

قرار ما فردا، همین جا، بهشت آرزوها.
فردا مشق نداریم. کتاب هم نیاورید. فردا 
می خواهیم یک تکه بهشت بسازیم. فردا 
که از خواب بیدار شدی، صورت ماهت را 
شســتی، صبحانه ات را خوردی، بندهای 
کفشــت را محکم ببند، چون غول چراغ 
جادو باید قوی باشــد تا زورش به آرزوها 
برسد. مانتویت را که پوشیدی، آرزوهایت 
را بگذار داخل جیبت تا همیشه همراهت 
باشــند، کیفــت را که جمــع می کنی، 
آرزوهایــی را که برآورده کــرده ای بگذار 
داخلش. روی لبت یک لبخند باشد مثل 
لبخند کسی که آرزوهایش برآورده شده 

است.«
به دانش آموزانم گفته بودم با والدینشان 
مشورت کنند و با رضایت آن ها برای یک 
آرزو، غول چراغ جادو باشند. شاید پدر و 

مادرها هم به ما اضافه شــوند تا غول های 
برآورده  بــرای  بیشــتری  چراغ جادوی 
کردن آرزوها داشته باشیم. به این ترتیب 

بهشتمان بزرگ تر می شود.
صبحی که منتظرش بودیم، طلوع کرد. 
زمین هم می دانست امروز بهشتی می شود. 
داخل کیفم مقداری پول می گذارم برای 
هزینة بیمارســتان مادر نگین. یک لباس 
دخترانة زیبا برای الهه. با همکارانم تصمیم 
گرفته ایم ماهانه مبلغی به خانوادة سوگل 
کمک کنیم تا مادرش دیگر مجبور نباشد 
در زباله هــا دنبال امید بگــردد. زودتر از 
همیشــه می روم مدرســه. برایم عجیب 
نیست که دانش آموزانم هم زودتر از بقیه 
خودشــان را به مدرسه رسانده اند! چقدر 
ذوق توی چشمانشان بود! شاید در دلشان 
زمزمه می کردند: »یعنــی آرزوی من در 

کیف کدام یکی از بچه هاست؟«
مینا گفت: »خانم، من یک نامه نوشته ام 
برای یســنا که دیروز آرزو کرده بود باهم 
آشــتی کنیم. نوشتم که خیلی دوستش 

دارم و برای همیشه با او آشتی هستم.«
هســتی گفت: »خانم، من و دوســتانم 
پول هایمان را گذاشتیم روی هم تا بتونیم 
هزینة بیمارســتان مادر نگین را پرداخت 

کنیم که مامانش بیاد خانه پیششان.«
زهرا گفــت: »خانم، بابــای من مغازة 
فســت فود دارد. قرار شد امروز برای شام 
به خانواده هایی که پول هایشان کم است، 
بعضی هایشــان  بدهد.  مجانــی  پیتزای 
همسایه مان هســتند. من هم می خواهم 
بروم پیش بچه هایشــان تــا دور هم یک 
پیتزای خیلی بزرگ که پدرم پخته است، 

بخوریم.«
یســنا گفت: »خانم، مامــان من توی 
بهداشــت کار می کنــد. با چنــد نفر از 
همکارانش یک ویلچر خریده اند برای برادر 
آیدا. زنگ آخر ویلچر را می آورند مدرسه.«
یگانه گفت: »خانم، مــن و فاطمه قرار 
گذاشــتیم زنگ های تفریح، من با فاطمه 
درس ها را کار کنم تا درسش خیلی خوب 

بشود.«
نرگــس گفــت: »خانــم، مــن دیروز 
دوچرخه ام را بردم خانة هدی تا یک هفته 
مال او باشد و هدی هر چقدر دوست دارد 

با آن بازی کند.«
غزاله گفت: »خانم، من یک جعبه خرما 
آورده ام. مامانــم گفت اگر همة ما بچه ها 
یک دانه خرما بخوریم و برای بابای یاس 

صلوات بفرســتیم، خدا یک جای خیلی 
خوب به بابای یاس می دهد.«

- آفریــن بچه هــا، بیایید بــه هم قول 
بدهیم که وقتی بزرگ شدیم، باز هم غول 
چراغ جادو بمانیم. باز هم آرزوهای خوب 
را برآورده کنیم. از همه جا یک بهشــت 
بسازیم. آن وقت در بهشتی که خدا برایمان 

ساخته است به رویمان باز می شود.
ما زورمان به بعضی از آرزوها نرسید، ما 
نمی توانیم مامــان بزرگ هایمان را جوان 
کنیم، نمی توانیم جلوی مرگ عزیزانمان 
را بگیریم، نمی توانیم بعضی از بیماری ها 
را خوب کنیم، نمی توانیم فکر بقیة آدم ها 
را بخوانیم، نمی توانیم برگردیم به گذشته، 

نمی توانیم بابای یاس را به  او برگردانیم.
ولی ما می توانیم این قدر مهر و محبت 
را زیاد کنیم که هیچ دعوایی شروع نشود. 
این قدر به هم کمک کنیم که هیچ کسی 
ضعیف نشود. این قدر به هم ببخشیم که 
کسی فقیر نشــود. این قدر با هم مهربان 

باشیم که کسی تنها نشود.
آن هایی که ما نمی توانیم، شگفتانه هایی 
هســتند که خدا فقط برای بهشــتی که 
خودش ساخته گذاشته است. می خواهد 
در آنجا مــا را غافلگیر کند، می خواهد به 
آدم های خیلی خوبش چیزهایی بدهد که 
هیچ غول چراغ جادویی نمی تواند به آن ها 
بدهد. برای همین اســت که خدا از همه 

بزرگ تر و تواناتر است!
آن روز ما یک زنجیــره راه انداختیم و 
نامش را »غول چراغ جادو« گذاشــتیم تا 
آرزوهای خوب آدم هــا را برآورده کنیم. 
عهدی بستیم همیشگی و تک تک پایش 
ایســتادیم. حاال مدتی اســت زنجیرة ما 
بزرگ تر شده، غول های چراغ جادویمان 
تکثیر شده، آرزوهای بیشــتری برآورده 
شده و بهشت های زمینی جدیدی ساخته 

شده اند.
...

»بهشــت« و »جهنــم« از آن دســت 
مفاهیمی هســتند که حتی اگر درکش 
کرده باشی، باز در فهماندنش به دیگری، 
به خصوص اگر کودک باشــد و نا آشنا با 
قاصــری. دانش آموزانم  انتزاعی،  مفاهیم 
حــاال مدتی اســت بهشــت را نــه تنها 
فهمیده اند، بلکــه پیدایش کرده اند؛ روی 

همین کرة خاکی آن را ساخته اند.
بیاییــد آرزو کنیم؛ اینجا یــک تکه از 

بهشت است و ما غول چراغ جادوییم. 
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 وضعیــت موجود هــر جامعه ای 
نتیجة یادگیــری دیروز افراد آن جامعه 
در خانه و مدرســه است. یک اصل مهم 
یافتنی نیست،  دانایی می گوید: »آینده 
بلکه ســاختنی  اســت. اگر بــه دنبال 
ساختن آیندة جامعه هستی، بین خانه 

و مدرسه پل ارتباطی بزن.«
در ســطوح گوناگون آموزشی، به ویژه 
متوســطه های اول و دوم، به علت وقوع 

بلوغ عاطفی و جسمی دانش آموزان، دو 
نهاد خانه و مدرســه در روند یادگیری 
دانش آمــوز نقش بســزایی دارند و در 
تکامل شخصیت اجتماعی و بلوغ فکری 
و عاطفی او مؤثرند. اما این زمانی محقق 
می شــود که هر دو طرف )مدرســه و 

والدین( این تعامل را جدی بگیرند.
در ایــن زمینه، نقش مدرســه حتی 
ویژه تر اســت. مدرســه باید پیشاهنگ 

ارتبــاط با خانه باشــد و بــا روش های 
گوناگون، اسباب مشارکت فکری اولیا را 
در تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند. 

چند نکته حائز اهمیت است:

 روش مدرسه باید به گونه ای باشد 
که والدین مطمئن باشــند باری از روی 
برداشته  فرزندشان  و  دوش خودشــان 

می شود.

تجربه نگاری مشارکت اولیا 
دبیر ادبیات، شهر خوانسار منصوره جنابی، دبیر ادبیات، شهر خوانسار منصوره جنابی، دبیر ادبیات، شهر خوانسار
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 والدیــن مدرســه را محلی امن 
بداننــد که در آن رازهــای بین مدیر، 
معلم و خانواده کاماًل مخفی نگه  داشته 
می شود. در دبیرســتان، به خاطر بروز 
مســائل روان شــناختی، نیاز به تعامل 
والدین محسوس تر است و این موضوع، 
به خصوص در شهرهای کوچک تر، باید 

جدی گرفته شود.

تعــداد دفعات حضور  و   تعامل 
والدیــن در مدرســه و پاســخگویی 
عوامل اجرایی و آموزشی به آن ها، به 
برنامه ریزی دقیــق بین پایه ها منوط 
است. تجربة بنده نشان داده است که 
مدیران محترم بنا بر شرایط خاص یا 
عام، اولیا را به مدرسه فرا می خوانند. 
یا  اخالقی  مورد خاص  اگر  همچنین، 
درسی از دانش آموزی سر بزند، مدیر 
اولیا را  با  شرایط تعامل دبیر مربوطه 
فراهم می کند که جای تشــکر دارد. 
اما امــروزه این کار بــا وجود فضای 
مجــازی و پلتفرم هایــی مثل تلگرام 
و واتســاپ می تواند نتیجة بهتری را 

کند. حاصل 

 مــا معلمــان، پس از یــک ماه 
هم نشــینی با دانش آموزان، می توانیم 
بســیاری از ضعف های درسی و حتی 
اخالقــی دانش آمــوز را ارزیابی کنیم. 
پــس به تجربــه می توانــم بگویم، در 
هــر کالس، دبیر حــرف اول و آخر را 
می زند. بنابراین، بســیاری از معضالت 
اخالقی و مســائل آموزشی در تعامل 
با دبیر مربوطه بهتر انجام  می َشــود و 
به نتیجه می رسد؛ مشکالتی از جمله: 

افت تحصیلی، نداشــتن برنامة منظم، 
دوستان ناباب، چگونگی مطالعه، خشم 
و عصبانیت، نداشــتن تمرکز فکری در 

کالس، افسردگی و خجالت.
 والدین باید به معلم نگاه بهتری 
داشته باشــند و آنان را همکارانی در 
روند رشد و نمو فرزندشان تلقی کنند. 
آن ها باید از تعصبات کورکورانة مادر و 
پدری اجتناب کرده و به شکل پیوسته 
)حضــوری یا مجازی( بــا معلمان در 
ارتباط باشــند. البته اگر دانش آموزی 
دچار مشکالت شــخصیتی و جسمی 
یا گرفتاری های خانوادگی است، مدیر 
باید همان ابتدای ســال این موارد را 
گوشــزد کند که مبــادا حرمت معلم، 
والدین خدشــه دار شود.  و  دانش آموز 
این مشکلی است که در طول چندین 
ســال اخیر در جلسات شورای دبیران 

بسیار مطرح شده است.

 اگــر والدین به علت مشــکالت 
اخالقی یا درســی به مدرســه احضار 
می شــوند، ممکــن اســت دانش آموز 
بــا القای مطالب نادرســت و به دور از 
واقعیت، خشــم را در پــدر و مادرش 
اینجا نقش  بنابرایــن،  نهادینه کنــد. 
مدیــر، معلم و مدرســه بســیار حائز 
اهمیــت اســت. آگاهــی و صبـــر و 
 ارتباط مؤثر، راهگشــای بســیاری از 

مسائل است. 
در ســال دهــم تدریســم در یکی 
از دبیرســتان ها اتفاقــی رخ داد کــه 
بیانش خالی از لطف نیســت. دبیران 
ادبیــات از دانش آموزان ســال چهارم 
)پیش دانشــگاهی( انتظار دارند بر کل 

آرایه های ادبی مســلط باشند، چرا که 
در سال قبل، امتحان نهایی آرایه های 

ادبی را گذرانده اند.
 در آن ســال، مــن از دانش آموزی 
خواستم تشــبیه و استعاره را در بیتی 
بیابد، اما او نتوانست. حتی چند سؤال 
دیگرم هم بی پاسخ ماند. وقتی متوجه 
شــدم نمرة درس آرایه های ادبی سال 
گذشته را 18 گرفته  است، از او پرسیدم: 
»چگونــه درس آرایه را پاس کرده ای، 
اما اکنون مردد و درمانده ای؟!« او این 
تذکر مرا با کلی گویی و اضافات بسیار 
به اطالع والدینش  رســاند. متأســفانه 
فردای آن روز مــادر او با بنده تماس 
گرفت و بــا کمال بی ادبــی و اهانت، 
ناســزاهایی گفت و حرمــت معلم را 
نگه نداشــت. وقتی مســئله را با مدیر 
مدرســه در میان گذاشتیم، او با والده 
تماس گرفت و از او خواســت با بنده 
وقتی  باشد.  داشــته  مالقات حضوری 
مادر به مدرســه آمد و شــکل صحیح 
گفتة مرا متوجه شد، ضمن عذرخواهی 
از بنده، فرزندش را که شــرح واقعه را 
 خالف واقعیت در خانه بیان کرده بود، 

تفهیم کرد.

 در شــرایط حاد مثل همه گیری 
کرونا، تعامل والدین با مدرســه کاماًل 
درسی،  برنامه ریزی  اســت.  مشــهود 
پرورشــی و... بــا اســتفاده از فضای 
و  دانش آمــوزان  و همراهی  مجــازی 
خانواده هایشــان، کار آموزش وپرورش 
را به ســرانجام نیک می رساند، اگرچه 
به هیچ عنــوان جــای آموزش وپرورش 

حضوری را نخواهد گرفت. 
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الفبای نویسندگی

اتفــاق نمی افتد؛ یعنی   نوشــتن یکباره 
این طور نیســت که نویســنده اراده کند مقاله، 
گزارش، داستان و یادداشتی بنویسد و همه چیز 
حاضر و آماده شود. اگر این گونه بود که آن را به 
عرق ریزان روح تشبیه نمی کردند. نوشتن مثل 

هر کاری، تدریجی و سخت پیش می رود.
ممکن است در آخر، ما نتیجة کار را به شکل 
مقاله، کتــاب و... ببینیم. ولی در عمل، ذره ذره 
پیش رفته تا به اینجا رســیده اســت؛ درست 
مثل جاده ســازی، خانه ســازی، کشتی سازی، 
کوهنوردی و پیــاده روی؛ گام به گام، قدم به قدم، 
سانت به ســانت و ذره به ذره پیش می رود. لذت 
نوشتن در همین گام های کوچک و میلی متری 

پیش  رفتن اســت. فرض کنید اراده می کردیم، 
مطلب خلق می شــد؛ دیگر چه لذتی از کشف 
می بردیم؟! چه لذتی از احضار واژه ای می بردیم؟! 
چه لذتی از ویرایــش می بردیم؟! همان طور که 
خیاط از الگوبرداری، برش، کوک و دوخت لذت 
می بــرد، و در نهایت هم از آنچــه خلق کرده، 
بیشــتر غرق لذت می شود. نویسنده هم از کنار 
هم  چیدن واژه هــا، ترکیب ها، جمالت و بندها 
لذت می برد و در آخر هم به آنچه آفریده است، 

خیره می شود و به خود مرحبا می گوید.
در این مســیر، یعنی از نقطة شروع تا پایان، 
هرچه عضله های نویسنده پرورده تر شده باشند، 
آفرینش او کامل تر خواهد شــد؛ عضلة دیدن، 
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چشــیدن، بوییدن و لمس کردن نویسنده به عضلة قوی 
شنیدن نیاز دارد تا هم خوب بشنود و هم خوب گزینش 
کند. به تقویت عضلة خواندن نیاز دارد. هرچه این عضله 
را تقویت کند، خروجی آن، که نوشتن و بیان کردن باشد، 
غنی تر خواهد شد. اگر نوشته را به آب میوه تشبیه کنیم و 
خواندن را به میوه، باید مدام در این ظرف، میوة خواندن 
بریزیم تا خروجی اش به نوشــته ای شــاداب، پرانرژی و 

حیات بخش بدل شود.
شک نکنیم که صاحبان رمان های بزرگ و داستان های 
مانــدگار و نوشــته های اثرگذار، مــدام در حال تقویت 
عضله های نوشــتاری خود بوده اند. ساعت ها قدم زده اند 
تا ببینند و بشــنوند و لمس کنند. ســاعت ها گپ وگفت 
داشــته اند تا از دل آن، نوشــته های خوب بیرون بیاید. 
ســوخت آنان نیز پس از هر بار نوشــتن تمام می شــد. 
با قــدم زدن، نگاه کــردن، تماشــاکردن، لمس کردن و 
تجربه کردن ســوخت خود را کامــل و در نتیجه عضلة 

نوشتن خویش را قوی کرده اند.

تماشــای تلویزیون، گفت وگــو، پارک رفتن، قدم زدن، 
تلفن کردن، خوردن و... عضله های نوشتاری ما را تقویت 
می كنند. هرجا هســتیم، خود را با یکی از این ها درگیر 
و سرگرم کنیم. نتیجه اش جاری شدن قلم های ما خواهد 

شد؛ به همین آسانی!
از طــرف دیگر هم هرکدام از ما نویســندگان محبوبی 
داریم که با آثــار آنان زندگی می کنیم. با خواندنشــان 
شاد و غمگین می شــویم. به اوج و فرود می رویم. انرژی 

می گیریم؛ طوری که می خواهیم کوه را جابه جا کنیم. در 
هر دوره و ســن و ســالی هم یکی بیشتر از بقیه روی ما 
اثر می گذارد و ســایه اش را بر زندگــی و افکارمان پهن 
می کنــد. گاهی هم چند نویســنده با هم، فضای ذهن و 
دل مــا را پر می کنند و نمی دانیم بگوییم کدامشــان را 
بیشــتر دوست داریم؛ مثل کودکی که وقتی با این سؤال 
مواجهش می کنیم که »پدرت را بیشــتر دوست داری یا 
مــادرت را« او این پا و آن پا می کند و می گوید: »هر دو 
را!«، ما هم نمی توانیم بگوییم کدام را بیشــتر از دیگری 
دوست داریم و کدام بیشتر از بقیه بر ما اثر گذاشته است. 

فقط می دانیم که همه شان را دوست داریم.
اگــر خوب دقت کنیم، رد پای هر کدام را می توانیم در 
نوشــته مان پیدا کنیم. از هر یک نکته ای آموخته ایم؛ از 
یکی جمله بندی های شــفاف و کوتاه، از یکی تشبیهات 
عالی، و از دیگری توصیف و ذکر جزئیات. نحوة استدالل 
را از نویســنده ای آموخته ایم. تمرکــز بر ایدة اصلی را از 
دیگری یاد گرفته ایم و به کارگیری واژه های نرم و لطیف 

را با خواندن رمان های محبوبمان به دست آورده ایم.
ما به مرور بر اثر زیادخواندن آموخته ایم که نوشته های 
روشــن از افکار روشــن بیرون می آیند. کســی که فکر 
روشــن دارد، سازمان دهی مطلبش هم شفاف و یکدست 
است و جمله هایش منســجم و بندهایش محکم. غالب 
نویسندگانی که روی ما اثر گذاشته اند، غیرمستقیم این 
نکته هــا را به ما آموخته اند که تا می توانیم پراکنده گویی 
نکنیم، موضــوع اصلی را گم نکنیم، از هر دری ســخن 
نگوییم، کلمات را هوشــمندانه انتخاب کنیم، با بازنگری 
و بازنویســی متنی منســجم ارائه دهیم و از به کاربردن 
کلمــه، جمله و بند غیرضــروری پرهیز کنیم. آنان به ما 
آموخته اند برای آنکه خوانندگان لذت ببرند، روی متنمان 
وقت بگذاریــم و کاری کنیم که خواننده درگیر معنی و 
ترجمه کردن متن نشود و یکسر برود سر اصل مطلب. ما 
مدیون نویسندگان پیش از خود هستیم؛ زیرا با خواندن 
هر مطلب، ذره ذره توانایی ما بهتر و بهترنوشــتن بیشتر 

شده است.
آری، ما بر دوش نویســندگان قبل از خود ایستاده ایم و 
همان طور که آنان از پیشــینیان خــود بهره گرفته اند، به 
ما یادآور می شــوند که با تهیة مطالــب پاکیزه و گیرا، به 
آیندگان خدمت کنیم. این مسئولیتی سنگین است و برای 

آن باید زحمت بکشیم و از آن مراقبت کنیم. 
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وقتی بچه ها انگیزه ندارند

به قلم معلم

 عادل رمضانی پور، معلم، منطقة کوچصفهان، گیالن

 شناخت و تحلیل ســطوح انگیزش دانش آموزان و اینکه چگونه برای یادگیری برانگیخته می شوند، به موجب اثربخشی بیشتر 
فعالیت های یاددهی، یادگیری ضرورت دارد و برای ایجاد شرایط تجربة موفقیت آنان ارزشمند است. برانگیختن دانش آموز از آن نظر 
برای معلم حائز اهمیت است که وسیله ای برای پیشرفت تکالیف یادگیری محسوب می شود. به یقین هر معلمی می داند که یادگیری 
کانون اصلی آموزش وپرورش است. اما دانش آموزان در چه شرایطی برای یادگیری برانگیخته خواهند شد؟ در این نوشتار بر آنیم كه 

نقش عوامل مرتبط با انگیزش در یادگیری را بررسی کنیم.

ایجاد رویکرد یادگیری مشارکتی
انگیــزه مهم تریــن و اولیــن شــرط 
یادگیــری و پلی ارتباطی بین یادگیری 
و عملکــرد اســت. در واقــع، انگیزش 
نیروی به حرکت درآورندة فعالیت است 
که می تواند یادگیــری دانش آموزان را 
به حداکثر برســاند. دانش آموزان فاقد 
انگیزه، نه تنها برای یادگیری تالشــی از 
خود بروز نمی دهند، بلکه ممکن اســت 
برای  شــرایط بی توجهــی و مزاحمت 
ســایر دانش آموزان کالس را نیز ایجاد 
کننــد. قطعًا موفقیت هــر معلم در کار 
تدریس، به استعدادش برای برانگیختن 
است.  وابسته  یادگیری  به  دانش آموزان 
دانش آموزانی که برای تکالیف یادگیری 
ســعی نمی کنند، بــرای اهدافی غیر از 
اهــداف یادگیری برانگیخته شــده اند. 

دانش آموزان  انگیزشی  مشکالت  بیشتر 
در کالس درس به صــورت تــالش کم، 
بی توجهــی، حالت هــای اضطــراب و 
نداشــتن اعتمادبه نفس خود را نمایان 
می کننــد. بدین معنی، هرچــه انگیزة 
یادگیرنــده برای یادگیــری و آموختن 
بیشتر باشــد، او برای یادگیری تالش و 

فعالیت بیشتری می کند. 
البتــه محیط های رقابتــی در کالس 
درس عمومــًا بر انگیــزش و یادگیری 
دانش آموزان آثار زیان باری دارند. رقابت 
نه تنها دامنة یادگیــری را کم می کند، 
بلکــه می تواند بر اضطــراب باختن نیز 
بیفزاید. بنابراین، هرچقدر دانش آموزان 
از رقابــت افراطــی در کالس دور و در 
تکالیــف گروهی مشــارکت کنند، جو 
کالس مثبت تــر و ســازنده تر خواهــد 

بود. رویکردهای یادگیری مشــارکتی و 
درگیری دانش آموزان به صورت آگاهانه 
یادگیری،  و همکارانــه در فعالیت های 
بــر انگیزة درونی آن هــا می افزاید و به 
لذت بــردن آن هــا از انجــام فعالیت ها 
كمك می كند. در این صورت اســت که 
دانش آموزان به اهداف باالتر و موفقیتی 

بیشتر در یادگیری دست می یابند.

هم سو بودن اهداف معلمان
والدین و دانش آموزان

نقش معلم و مؤثر بودن او در رشــد و 
ایجاد انگیزش در کالس درس غیرقابل 
انکار اســت. انگیزه هــای دانش آموزان 
قوی  به طور  یادگیــری  فعالیت های  در 
تحــت تأثیــر اهــداف و ارزش هایــی 
البته با مشــارکت  هســتند که معلم، 
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والدیــن، آن ها را تعیین و دســتکاری 
می كنــد. احســاس نیاز به پیشــرفت، 
در  خودتوانمنــدی  و  خودکارامــدی 
یادگیــری را می تــوان از مؤلفه هــای 
نظر  در  دانش آموزان  تحصیلی  انگیزش 
گرفت. هم جهــت بودن این هدف ها در 
انگیــزش و یادگیری بین معلم، والدین 
و دانش آمــوز، در ایجــاد انگیزش برای 
یادگیــری در فراگیرنــدگان اهمیتــی 
بین  دوسویه  ارتباط  دارد.  تعیین کننده 
والدین و معلــم در رابطه با برنامه های 
مدرسه، پیشرفت دانش آموزان و فراهم 
کردن شرایطی در خانه برای حمایت از 
و عالقه های دانش آموزان، در  یادگیری 
انگیزة پیشــرفت آنان مؤثر است و هر 
تحصیلی  فعالیت های  در  خانــواده  چه 
نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و 
در فرایند یادگیری فراگیرندگان درگیر 
شــود، فرزندان انگیزة بیشــتری برای 
پیشرفت خواهند داشت. ایجاد انتظارات 
مثبت در دانش آمــوزان، به خاطر انجام 
کوشش های مداوم و متناسب با توانایی، 
عالقه و رضایت خاطر، برای آنان فرصتی 
فراهم خواهد آورد که گام به گام به سمت 

موفقیت در یادگیری حرکت كنند.

افزایش انگیزش درونی 
دانش آموزان

یادگیری بدون تــالش ایجاد نخواهد 
شــد. باانگیزه کردن فراگیرندگان، راهی 
اســت برای تولیــد روحیــة تالش در 
آنــان. یادگیری اگر به صــورت بیرونی 
برانگیخته شــده باشد، فقط به یادگیری 
طوطی وار ختم خواهد شد. این در حالی 
است که اگر دانش آموزان با انگیزه های 
یادگیری  برانگیخته شوند، غرق  درونی 
می شــوند، درک مفهومی بیشــتری از 
تکالیــف را با توجه، تمرکز و اشــتیاق 
تجربــه خواهند کرد و از یادگیری خود 
احســاس لذت، کارآمدی و ارزشمندی 

خواهند داشت. 
با  متأســفانه بیشــتر دانش آمــوزان 
انگیــزش درونی به مدرســه نمی آیند. 
به همین دلیل اســت که کوشش های 
آنان برای موفقیــت در تحصیل اندک 
است. با توجه به ارتباط انگیزش با سن، 
عمدة فعالیت های پرورشــی معلم باید 
به سمتی حرکت کند كه دانش آموزان 

به تدریج از توجه به انگیزه های بیرونی به 
هدایت شوند.  درونی  انگیزه های  سمت 
ارزشــمندی  انگیزش درونی به مفهوم 
خوِد تکلیف در نزد دانش آموز است و به 
عالقه و تمایل درونی او برای یادگیری 
اشــاره دارد. بدین  دلیل، شرایط کالس 
درس بایــد به گونه ای همــراه با ایمنی 
و نظــم، انگیزش درونــی را افزایش و 
اضطــراب را کاهش دهــد. اگرچه باید 
کنجــکاوی دانش آمــوزان برانگیخته و 
به آنان اطمینان داده شــود دانشی که 
کســب می کنند مفید اســت. چنانچه 
معلم فعالیت های آموزشــی را با گرمی 
و هم حســی، به فرهنــگ و تجربه های 
جاری و روزمرة آنان ربط دهد، انگیزش 
درونــی آنــان افزایش خواهــد یافت. 
باال بردن ســطح رفتار ورودی شناختی 
فراگیرندگان، ارتقــای کیفیت آموزش، 
ارائة مطالب با ســطح چالشی مناسب 
از آسان به دشــوار، از جمله مهم ترین 
عوامل مؤثر در ایجــاد انگیزش درونی 
از  اســتفاده  بود.  دانش آموزان خواهند 
تحســین و بازخورد بجا که متناسب و 
وابسته به عملکرد است، می تواند نقش 
مشــوق و ایجاد انگیزة درونی داشــته 
باشــد. عالقة دانش آموزان نســبت به 
فعالیت های یادگیــری، با کنترل کمتر 
معلم، حق انتخاب بیشــتر دانش آموز و 
توجه به رویکردهای همیاری در کالس، 
افزایــش خواهد یافت. بدیــن ترتیب، 
را  یادگیری  تکالیــف  دانش آموزان  اگر 
با موفقیــت تجربه کننــد، به تدریج بر 
عالقه شان نســبت به یادگیری درس ها 
افــزوده می شــود و از توانایی های خود 
نســبت به یادگیری و کســب موفقیت 
و پیشــرفت تحصیلی تصویری مثبت تر 

خواهند داشت.

  

انگیزه نباشــد، هیچ دانش آموزی  تا   
یــاد نخواهد گرفــت. به یقین، موفقیت 
معلم در ایجاد انگیزه برای فعالیت های 
یادگیری وابسته است. برانگیختن برای 
یادگیــری به موجب دورکردن کالس از 
جو رقابتی به رفاقتی و همدلی و ایجاد 
یادگیری مشــارکتی به شکلی آگاهانه 
نسبت به اهداف درسی، در شرایطی که 

دانش آمــوزان با هم در فرایند یادگیری 
درگیر و مســئول یادگیری خود باشند، 
ایجاد خواهد شــد و انگیــزش قوی به 

یادگیری پایدار ختم خواهد شد.
 هم جهــت بــودن اهــداف معلمان، 
اهمیتــی  دانش آمــوزان،  و  والدیــن 
انگیــزش  ســطح  در  تعیین کننــده 
دانش آموزان در یادگیری دارد. به طوری 
که هرچه والدین، به واســطة ارتباط با 
مدرسه، از اهداف یادگیری و عالقه های 
دانش آمــوزان آگاه تر باشــند، ســطح 
انگیزش پیشرفت در آنان بیشتر خواهد 
فعالیت های معلم  شــد. چنانچه عمده 
به سمتی حرکت کند كه دانش آموزان 
به تدریــج از توجه به انگیزه های بیرونی 
انگیزه های درونــی هدایت  به ســمت 
شوند، احساس شایستگی، خشنودی و 
لذت درونــی از انجام فعالیت یادگیری 
ایجاد خواهد شــد.  در دانش آمــوزان 
انگیزش فقط برای ترغیب دانش آموزان 
به فعالیت های یادگیری اهمیت ندارد. 
انگیزه  برای آموختن  دانش آموزانی که 
یادگرفتن و جذب کردن  بــرای  دارند، 
عالی تری  شــناختی  فرایندهای  از  آن 
اســتفاده می کنند. تکلیــف مهم معلم 
آن است که بداند چگونه برای حمایت 
برنامه ریزی  دانش آمــوزان  انگیزش  از 
و برای ایجاد تجربــة موفقیت در آنان 

پی ریزی کند. 
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 معلم خصوصــی شخصی است که در زمینه یا مهارت هایی 
خاص، به یک یا چند نفر تدریس یا کمک می کند. معلم راهنما 
چند ســاعت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه وقت می گذارد تا 
تخصص خود را در زمینة دانش یا مهارت به دانش آموز منتقل کند. 
تدریس خصوصی می تواند با روش های متعدد )تدریس خصوصی 
از طریق معلم، هم ساالن و والدین( انجام شود. تدریس خصوصی 
به عنوان یک روش غیررسمی و غیرساختاری کمک آموزشی ابداع 
شد و قدمت آن به یونان باستان بازمی گردد. در گذشته مدرسان 
به صورت موقت در محیط های متنوعی تدریس می کردند و هدف 
اصلی اســتاد راهنما انتقال دانش بــه دانش آموز بود تا در زمینة 

موضوع مهارت الزم را کسب کند.
 پس از قرن بیستم، روش های تدریس خصوصی، از طریق تمرکز 
و تخصص در آموزش و ارزیابی مدرسان، ساختار بیشتری یافت، 
)Gardner & etc,2007( از قرن بیســتم به بعد، با گسترش سریع 
آموزش رسمی، تقاضا برای تدریس خصوصی نیز به عنوان راهی 
برای تکمیل آموزش رسمی افزایش یافته است. در شرایط پاندمی 
ویروس کرونا و نبود دسترسی به معلم مانند سابق، توجه به گزینة 
معلم خصوصی برای جلوگیری از افت تحصیلی برخی دانش آموزان 

ضروری به نظر می رسد.
در گــروه ســنی دورة ابتدایی، مهارت های خواندن و نوشــتن 
درکودکان بســیار متفاوت هســتند. برخی از کودکان خواندن و 
نوشتن را با سهولت فرا می گیرند. برخی دیگر برای درک درست 
مفاهیم اساسی، کسب مهارت های خاص، اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیــزه برای خواندن و نوشــتن، به توجه بیشــتری نیاز دارند. 
توتورینگ از طریق همســاالن، از روش های تدریســی است که 
امروزه، به ویژه در مباحث عملیاتی، مورد اســتفادة معلمان قرار 
می گیرد. ممکن است تدریس خصوصی به عنوان یک همکاری و 
راهبرد یادگیری فعال تعریف شود که در آن دانش آموزان در حالی 
که هم زمان یاد می گیرند، در گروه ها به یکدیگر کمک هم می کنند 

 . )Alegre&Moliner,2017(
هدف از اجرای این نوع تدریس، ایجاد مهارت روابط بین فردی، 

پرســیدن نظر یکدیگر و رســیدن به توافق، ایجــاد مهارت در 
برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های یادگیری، و دریافت بازخورد 
برای ارزیابی یادگیری خود است. به طور کلی، فعالیت های یادگیری 
توتورینــگ می توانند دانش آموزان را از مزایایی مانند پیشــرفت 
تحصیلی، آرمیدگــی و مهارت های تفکر انتقادی برخوردارکنند. 
همچنین، این روش، هم برای مربی و هم متربی، فرصت یادگرفتن 

را فراهم می کند.
زاپاتا در این خصوص معتقد اســت، دانش آموزان در دوره های 
گوناگون تحصیلی برداشت بســیار مثبتی از این روش یادگیری 
دارند (Zapata,2020). انواع متفاوتی از تدریس خصوصی به شیوة 
همساالن، بسته به توانایی دانش آموزان، صالحیت های علمی، مسائل 
ســازمانی، مواد آموزشی و منابع تدریس، ممکن است در کالس 
اجرا شوند. به طور سنتی، در طول تدریس خصوصی به همتایان، 
شایسته ترین دانش آموز از نظر علمی به عنوان مربی و پایین ترین 
دانش آموز از نظر سطح علمی به عنوان متربی ایفای نقش می کند. 
در شرایطی که دانش آموزان در طول برنامة تدریس خصوصی به 
همساالن تغییر نقش نمی دهند، یعنی در هر جفت )مربی- متربی( 
همیشه مربی یک نفر است و متربی همیشه همان نقش را دارد، 
روش یادگیری، »تدریس خصوصی برای همتایان ثابت« نامیده 
می شــود. اما زمانی که دانش آموزان نقش هــای خود را ردوبدل 
می کنند، یعنی هنگامــی که از معلم خصوصی به متربی تبدیل 
می شــوند و برعکس، »تدریس خصوصی متقابل« اتفاق می افتد

 . (Youde, 2020) 
عــالوه بر این، روش های تدریس خصوصی همســاالن ممکن 
اســت با توجه به ســن شــرکت کنندگان طبقه بندی شــود: 
تدریــس خصوصــی همســاالنی از یک طبقة ســنی؛ تدریس 
خصوصی میان دوره ای شــامل دانش آموزانی از ســنین متفاوت.
(Zendler and Greiner,2020) . تدریــس خصوصی همســان برای 
افراد مزایای ثابت شــده ای دارد. این فواید به دانش آموزان قوی و 
خیلی ماهر محدود نیست، بلکه دانش آموزان ناتوان در یادگیری و 
دانش آموزان با وضعیت بحرانی در یادگیری را نیز شامل می شود 

به قلم معلم

 ملیحه اصغری، کارشناس پژوهش، ناحیة 3 قم

تدریس رفاقتی 
آموزش خصوصی از طریق مربی همسان آموزی
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)Huber .and Carter, 2019( از دیدگاه دانشگاهی، به نظر می رسد تدریس 
خصوصی همتایان در پیشرفت ریاضیات دانش آموزان تأثیر متوسط دارد 

.(Alegre&etc,2018)

طراحی تدریس به شیوۀ توتورینگ
تدریس مربی همســان نوعی رویکرد یادگیری اســت که در آن یک 
دانش آمــوز، دانش آموز دیگــر را در مورد مطالبی که او خبره اســت و 
دانش آموز دوم تازه کار اســت، هدایــت می کند. موضوعات فعالیت های 
یادگیری مهارت محور می تواند شامل مهارت خواندن، مهارت نوشتن و 
حساب کردن باشد. وسیلة مورد نیاز کتاب درسی است و زمان اجرا 20 تا 
30 دقیقه. نحوة نشستن بچه ها در کالس درس به صورت جفت - جفت 
است. در شرایط فعلی می توان برای هر جفت یک گروه در فضای مجازی 
تعریف کرد و معلم هم می تواند به عنوان ناظر در کالس خصوصی مجازی 

آنان حضور یابد.

مراحل اجرای آموزش به سبک توتورینگ
1. تصمیم بگیرید دانش آموز شما مربی است یا متربی؟

2. با معلم یک کالس در پایة باالتر یا پایین تر که برای فعالیت عالقه مند 
اســت، ارتباط برقرار کنید. به طورکلی، دو یا ســه پایه باالتر یا پایین تر 

به خوبی در این مورد جواب می دهد.
3. از هــر کالس یک دانش آموز را انتخاب و آن ها را با یکدیگر ترکیب 

کنید.
4. برای بحث دانش آموزان، یک موضوع یا درس را انتخاب کنید؛ مثاًل 
الگوها در ریاضی )می توانید هــر درس دیگری را برای فعالیت انتخاب 
کنید(. موضوعاتی که برای تدریس توتورینگ مناسب هستند، عبارت اند 

از: اعداد و شمارش، شناسایی کلمات، واژگان و مهارت های خوانداری.
5. به هر دو دانش آموز توضیح دهید این فعالیت نوعی مکالمة آزاد است 

و معلم از سؤاالت هر دو شرکت کننده استقبال خواهد کرد.
6. از دانش آمــوز پایة باالتر و دانش آموز پایة پایین تر بخواهید در مورد 

یک موضوع خاص به پرسش و پاسخ و ارائة مطلب بپردازند.

نحوۀ ارزشیابی
به دانش آموزان بگویید بعد از اتمام تکلیف، هر متربی باید سه چیز یاد 
گرفته باشد. پس از پایان زمان اختصاص داده  شده، از دانش آموزان، در 
مورد سؤاالتی که پرسیده اند و فرایند انجام کار، اطالعاتی کسب کنید. در 

صورت مثبت بودن نتیجه، مربی هم امتیاز معینی می گیرد.

  

یک گروه معلم خصوصی همســال می تواند از لحاظ طبقة ســنی، 
طبقة اقتصادی و اجتماعی، و جنســیت و قومیت متفاوت باشد. این 
نــوع تدریس به عنوان مجموعه ای از روش ها و راهبرد ها تعریف شــده 
اســت كه در آن  دانش آمــوزان از کمک همدیگر بــرای آموزش های 
شــخصی، تمرین، تكرار و شفاف ســازی مفاهیم اســتفاده می کنند
(Utley & etc,2017). در زمان حاضر که شیوع بیماری کووید 19 بسیاری 
از فرصت های کالس حضوری را ســلب کرده است، معلمان می توانند 
از طریق ظرفیت شبکة شاد، دانش آموزان را به گروه های توتور تقسیم 

کنند و از مزایای آموزش مجازی همساالن بهره ببرند. 

منابع در دفتر مجله موجود است.
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نویسنده: دكتر حسن ملکی
ناشر: انتشارات مدرسه

سال نشر: 1399

بر اساس سند برنامة درسي ملي رویكرد حاكم بر فعالیت هاي 
درسي و تربیتي، رویكرد فطرت گرایي توحیدي است.

در سال جاري در هر شماره از مجلة رشد معلم به این موضوع 
پرداخته شد. در عین حال، كتاب »نظریة فطرت گرایي توحیدي« 
در برنامة درسي به قلم دكتر حسن ملكي )استاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی( نیز معرفي مي شود تا در اشاعة این رویكرد مؤثر باشد.

این كتاب شامل پنج فصل است:
1. كلیات و جهت گیري
2. مباني فلسفي نظریه

3. فطرت الهي، خاستگاه نظریه
4. مباني اجتماعي، سیاسي، حقوقي و تفریحي

5. برنامه درسي فطرت گرایي توحیدي
در فصل پنجم، مؤلفه ها و عناصر برنامه ریزي درسي به تفصیل 

و به صورت كاربردي تبیین شده است.
دربارة نقش معلم نیز به مباحث گوناگون پرداخته شده است:

- معلم و برنامة درسي فطرت گرایي توحیدي
- معلم به عنوان عامل و الگوي اخالقي 

- معلم به عنوان مسئول و مراقب
- معلم به عنوان تربیت كنندة متخصص

- معلم  به عنوان انسان اندیشمند
- معلم  به عنوان باغبان فطرت

مطالعــة این كتــاب مي تواند بــراي معلمان و كارشناســان 
تعلیم وتربیت مفید باشد.

نظریۀ فطرت گرایی 
توحیدی در برنامه درسی

معرفی كتاب
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نگاه 
دوربین

دانا كسى است كه قدر خود را بشناسد

و در نادانى انسان اين بس كه ارزش خويش را نداند. 

خطبۀ ۱۰۳، نهج البالغه

جشنواره عکس رشد



وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
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