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 واژه هایــی چون آموزش، یادگیری، تدریس، ارزشــیابی، 
تعلیم، تربیت، اساسًا واژه هایی جدید نیستند، و هرگاه سخن از 

معلم و معلمی به میان مي آید، این واژه ها هم مطرح می شود.
لذا شــاید این سؤال مطرح شود که چه ضرورتی دارد، محافل 
علمی و نشریات علمی از جمله نشریة رشد معلم به این موضوعات 

بپردازند؟
در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت که این واژه ها در طول 
زمان ثابت هستند، اما براساس یافته های علمی و تحلیل فلسفه 
تعلیم وتربیت اســالمی، نوع نگاه و رویکردهای موردنظر در این 
واژه ها تغییــر می کند. تغییر رویکردهــا منجر به چرخش های 
تحولی در به کارگیری این واژه ها می شود. لذا تدریس، ارزشیابی و 
اساسًا کار معلمی بدون توجه به این چرخش ها اثربخش نخواهد 
بود. لذا برخی از این چرخش ها براساس مبانی نظری سند تحول 

و آخرین یافته های علمی در حوزه کار معلمی اشاره می شود.
1. از کنترل بیرونی به کنترل درونی )خویشــتن یابی( )متربی 

عامل(
2. از دانش آموز منفعل به دانش آموز پرسشگر

3. از تدریس انفعالی به تدریس تعاملی
4. از رقابت تنش زا به رفاقت های جمعی

5. از انتقال اطالعات به اندیشه ورزی و درک معنا
6. از انباشت اطالعات به کسب شایستگی در تمام ساحت ها

7. از آموزش موضوع محور به رویکرد تلفیقی و درهم تنیده
٨. از نگاه تفکیکی به نگاه یکپارچه به هویت انسان

9. از ارزشــیابی صرفًا میزان یادگیری به ارزشیابی در خدمت 
یادگیری

10. از ارزشــیابی جدا از تدریس به ارزشــیابی درهم تنیده با 
تدریس

11. از رویکرد انتقالی اطالعات به رویکرد شکوفایی، شناسایی 
و هدایت استعدادها

12. از یادگیــری محفوظاتی به یادگیری مبتنی بر پژوهش و 
کارآفرینی

13. از رویکرد پاســخ محور به رویکرد سؤال محور )پرسشگری 
دانش آموز(

14. از به کارگیری صرف کتاب درســی بــه بهره گیری از تنوع 
بسته های یادگیری با تأکید بر فناوری های نوین

15. از محیط یادگیری کالس و مدرســه به تنوع محیط های 
یادگیری

و...
با توجه به نکات قبل می توان اذعان داشــت فرایند یاددهی ـ 
یادگیری بدون توجه به چرخش های تحولی قبل نشانی از تحول 
ندارد لذا در برنامه های توانمندســازی، نظارت و ارزشــیابی از 

عملکرد معلمان این چرخش های تحولی باید مدنظر قرار گیرد.

تغيیر معنادار
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گام دوم

كالس پرسود

 معلم جعبه به دســت وارد کالس 
شد. به هر دانش آموز دو پالستیک رنگی 
زباله داد. سپس از داخل جعبه جوجه ها 
را در آورد. هــر دانش آمــوز دو جوجه از 
معلم گرفت. صــدای جوجه ها در میان 
شــادی بچه های کالس گم شــده بود! 
بچه ها فراموش کرده بودند کالس درس 
شروع شده اســت. معلم آرام و با لبخند 
کالس را نــگاه می کــرد. کالس درس 
اقتصاد بود و استقالل؛ درس نفوذناپذیری 
و سلطه ناپذیری بچه های کالس در برابر 
دشمن. معلم برای بچه ها توضیح داد که 
چند ماه فرصت دارند تا از جوجه هایشان 
مراقبت و آن ها را بزرگ کنند. سپس همه 
باید تالش کنند مــرغ و خروس ها را در 
جمعه بازار بفروشــند. معلم ادامه داد که 
این پالستیک ها برای تفکیک زباله است؛ 
در یکی زباله های پالستیکی را بریزید و 
در دیگری زباله های کاغذی. آخر ماه باید 

پالستیک هایتان را به مدرسه بیاورید.
بچه هــای کالس هنوز متوجه نشــده 
بودند که کالس درس شروع شده است. 
نفهمیده بودند همــة این کارهای معلم 
درس بود؛ درس اقتصــاد و تولید. معلم 
می خواست بچه ها یاد بگیرند که: »همة 
راه حل ها در داخل کشــور اســت. اینکه 
کسی گمان کند مشکالت اقتصادی صرفًا 
ناشــی از تحریم است و علت تحریم هم 
مقاومت ضداستکباری و تسلیم نشدن در 

برابر دشــمن است و راه  حل، زانو زدن در 
برابر دشــمن و بوسه زدن بر پنجة گرگ 
است، خطایی نابخشودنی است!«۱ درس 
معلم تازه شروع شده بود؛ درسی در مسیر 
استقالل و سلطه ناپذیری بچه های کالس.
چند ماه از شــروع کالس درس اقتصاد 
می گذشــت. بچه ها هر چنــد به مرغ ها 
دل بســته بودند، اما بــرای کالس درس 
باید در اردویی که این بار به جای اردوگاه، 
در جمعه بازار برگزار شــده بــود، مرغ و 
خروس هایشان را می فروختند. هر کدام از 
بچه ها در گوشه ای از جمعه بازار ایستاده و 
مرغ و خروسش را به فروش گذاشته بود. 
هر کدام تالش می کرد با تبلیغات مشتری 

را به خود جلب کند.
صبح شــنبه، بچه ها با کیسه های زبالة 
پالســتیکی و کاغذی به مدرسه آمدند. 
معلم در حیاط مدرســه کیسه ها را وزن 
می کرد و تحویل می گرفت. سپس همه 
را به مرکز بازیافت فروخت و سهم بچه ها 
را داد. دیگر بچه های کالس خوشــحال 
بودند. هم فروش مرغ ها برایشــان درآمد 
داشــت و هم از فــروش زباله هایی که تا 
دیروز با  ســختی آن ها را جلوی در خانه 
می گذاشتند و برایشان بهایی قائل نبودند، 
جیب هایشان پر شده بود. معلم از بچه ها 
بزرگ  را چگونه  پرســید مرغ هایشــان 
کردند! بچه ها از سختی نگهداری گفتند. 
از جمع  کردن زباله ها گفتند و دقتی که 

برای تفکیک به خرج  داده  بودند. لبخند 
رضایت معلم روی صورتش نقش بســته 
بود. معلم می دید که بچه ها چقدر خوب 

درس اقتصاد را آموخته اند!
معلم از کالس بیرون رفت و بار دیگر با 
جعبــه ای پر از جوجه به کالس آمد. این 
بار جوجه ها رایگان نبودند. بچه ها باید با 
درآمدشــان جوجه می خریدند؛ هر کدام 
به هر تعداد که می توانستند. دو ماه بعد 
هم دوباره باید با قوت بیشــتر در اردوی 

جمعه بازار شرکت می کردند.
تولید بچه ها روزبه روز بیشــتر می شد. 
درس مصرِف به اندازه و دوری از اســراف 
را هم آموختــه بودند. معلــم به بچه ها 
آموخت که »هرچند اقتصاد هدف نیست، 
اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان 
به هدف ها رسید.«۲ معلم می دانست که 
درس اقتصاد بــرای نوجوانان و جوانانی 
که می خواهند گام دوم انقالب اسالمی را 

محقق کنند، ضروری است.

پینوشتها
۱. بیانیــة گام دوم انقالب اســالمی، مقام معظم 

رهبری حفظه اهللا، ۱۳۹۷
 ۲. همان

 حامد تقدیرى



كالس آسمانی
نگاهی به طرح ابتکاری معلمان دبیرستان عشایری 

عنبرآباد جیرفت استان کرمان
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وکالسبرقراربود.امادراینزمانمدرسهتعطیلشدودانشآموزانبهخانههایخودرفتند.اغلببچههاگوشیهایهوشمند

نداشتند.دسترسیبهاینترنتهمدراینمناطقدشواربود.حدود150کیلومتربینمدرسهوخانهوزندگیآنانفاصلهاست.
دراینشرایط،گزینةاولایناستکههمهچیزتعطیلبماندتاوضعیتعادیشود،امامعلمانایندبیرستانانتخابيكردندکه
دلیلاینگفتوگوشد.ازآنجاکهمانیزبههمةاینمعلماندسترسینداشتیم،بهسراغمسلمبهرآسمانی،مدیردبیرستان،رفتیم
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پایداربمانند.اوکارشــناسارشدزبانوادبیاتفارسیاستوتاامروز12سالتجربةکاردرآموزشوپرورشرابرایخودثبت

کردهاست.

 محمدحسین دیزجی

4

بچههای بــه آمــوزش ایدة 
عشــایریدردورةکرونا،آنهمپساز

تعطیلیمدرسه،چطورشکلگرفت؟
مدرسـه که تعطیـل شد، آموزش بچه هـا 
برای من دغدغه بود. اکثر بچه ها گوشی هاي 
مورد نیاز را نداشتند و اینترنت هم نبود. به 
همکارانم پیشنهاد دادم برنامه ریزی کنیم و 
حضوری به سراغ آن ها برویم. حدود ۱5۰ 
کیلومتر بین ما فاصله است، اما خوشبختانه 
معلمانمان پذیرفتنــد. مناطق مورد نظر 

کوهستانی و عشایری هستند.

چهتعدادمعلممشارکتکردند
وچطوررفتوآمدمیکردید؟

ما ۱۰ نفر دبیر و معلم داریم که ۸ نفر از 

آن ها حاضر شدند. با وسیلة شخصی خودم 
و معاون مدرسه، به مناطق در رفت و آمد 
هستیم. ما برای بچه هایی که تا حدودی 
به مدرسه نزدیک هستند هم هفته ای یک 

روز جلسة رفع اشکال گذاشته ایم.

شما پوشــش تحت محدودة 
چقدراستوچهتعدادازبچههاراآموزش

ميدهید؟
فاصلة ما تا آخرین نقطــه حدود ۱5۰ 
کیلومتر است، اما پراکندگی زیادند و برخی 
مناطق هم صعب العبورند. هر چند همت 
معلمان ما بسیار بلندتر از کوه های منطقه 
اســت؛ به طوری که عالوه بر دانش آموزان 
پسر دبیرستان دورة اول خودمان، دختران 

دانش آموز دبیرستان دخترانه را هم تحت 
حمایت قرار دادند.

آموزشبهاینبچههاچگونهانجام
ميگیرد؟یعنیمعلماندرمناطقبهطورثابت

حضوردارندیادررفتوآمدهستند؟
آموزش ما به  صورت ســه روز در هفته 

انجام می شود که در رفت و آمد هستیم.

آیامعلمانوسایلکمکآموزشی
راهمباخودشانمیبرندومیآورند؟

وسایل آموزشی ما تختة سفید، درس نامه 
و فلش هایی هستند که تدریس همکاران و 
محتواهای درسی روی آن هاست. معلمان 
ایــن فلش ها را به بچه ها می دهند تا روی 

گفت وگو
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حافظة دستگاه های تقویت تلویزیون منزل 
خودشان بریزند و از آن ها استفاده کنند.

منظورشماازدرسنامهچیست
وچهکمکیبهبچههامیکند؟

هر کدام از همکاران در خصوص درسی 
که در مدرســه تدریس می کند، با توجه 
به محتوای کتــاب، خالصة درس را برای 
دانش آموزان می نویسد تا آن ها با مطالعة 
هر درس نامه بهتر بتوانند محتوای آموزشی 
را یــاد بگیرند. چون بچه هــا به اینترنت 
دسترســی ندارنــد، ایــن درس نامه ها را 
چــاپ مي كنیم و با خودمان می بریم و به 

دانش آموزان می دهیم.

اجرایاینطرحچهمدتزمان
طولکشیدوقراراستتاچهزمانیادامه

پیداکند؟
یک هفته بعد از تعطیلی سراسری شروع 
كردیم و بــه لطف خدا و همت همکارانم 

هنوز هم ادامه دارد.

فــرضکنیماینطــرحاجرا

نمیشد،آنوقتچهاتفاقیمیافتاد؟
اگر همت و معرفــت معلمان ما نبود، 
شــاید اکثر این دانش آموزان که حدود 
۱۸۰ نفر هستند، درس و تحصیل را ترک 
می کردند. این طرح باعث شد از وضعیت 
تک تک بچه ها آگاه باشــیم و بتوانیم به 
درس آنان رسیدگی كنیم. وقتی والدین 
این دلســوزی، همت و تــالش معلمان 
را دیدند، خودشــان هم پای کار آمدند 
و بچه هــا را به درس و مطالعه تشــویق 
كردند. ما شــماره تلفن های خودمان را 
هم در اختیار خانواده ها گذاشتیم تا اگر 
سؤالی داشتند و کاری پیش آمد، با من 

یا تک تک معلمان تماس بگیرند.

معین کمیهمدربــارةطرح
طرح این کنیــد. صحبت دانشآموزان

چیستوچطورآنرااجراکردید؟
ما دانش آمــوزان را بر اســاس منطقة 
زندگی و جغرافیا تقسیم کردیم. هر معلم 
مسئولیت رسیدگی به مثاًل ۲۰ دانش آموز 
را پذیرفت. به اصطالح معین دانش آموزان 
شد. هر هفته هم دربارة وضعیت آن ها به 

من گزارش می دهند تا بهتر بتوانیم بچه ها 
را پوشش بدهیم.

طرحمعیــنتاچهزمانیادامه
پیداخواهدکرد؟

تا پایــان ریشه کن شــدن کرونا. چون 
دانش آموزان ما خوابگاهی هســتند و ما 
به صورت حضوری نمی توانیم پذیرای آن ها 

باشیم.

چهســازمانهایــانهادیدر
اجرایاینطرحبهشماکمککردند؟

تنهــا نهادی کــه به ما کمــک کرد، 
نمایندگــی آموزش وپرورش عشــایری 
شهرســتان عنبرآباد بود کــه در برخی 
هماهنگی ها با والدیــن، از طریق معلم 
ابتدایی روســتا، پیگیر می شدند و به ما 

گزارش هم می دادند.

وسخنپایاني؟
ميخواهمازتمــاممعلمانيكهدراین
طرحمشــاركتوهمكاريدلســوزانه

داشتند،تشكركنم.
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محمدآزین،مدیرعاملمؤسســة
مطالعاتراهبــردیتعلیموتربیتبرهان
وقائممقاممدرســةســراجاست.او
فارغالتحصیلکارشناسیمهندسیشیمی
ازدانشــگاهامیرکبیــرودارایمدرک
کارشناســیارشددررشتةMBAونیز
فلسفةعلمازگروهفلسفةعلمدانشگاه
صنعتیشــریفاســت.آزینهماکنون
تعلیموتربیت فلسفة دکترای دانشجوی
است.درموردرویكردهايتعلیموتربیت
اسالميگفتوگویيباایشانانجامشده

استكهباهمميخوانیم.

ازنظــرشــمامهمترین
آموزشوپرورش نظــام چالشهاي

فعليكدامهاهستند؟
محوری ترین اشــکالی که به رویکردها 
و الگوهــای یاددهی و یادگیری نظام هاي 
آموزشــی فعلی در سطح جهان و به طبع 
آن در کشــورمان وارد است، اینکه نظام 
تعلیم و تربیت مدرن یک نظام انسان محور 
نیســت. منظورم از انســان محوری، نگاه 
اومانیستی نیست که انسان را محور عالم 
هســتی بدانیم. بلکه مــا در طراحی های 
نظام آموزشی، اول و آخر با انسان سر و کار 
داریم و در نظام آموزش مدرن در دنیا که 
ما آن را وام گرفته ایم و بخش عمده ای از 
نظام آموزشــی ما به همین شکل است، 
اهمیت خود این انسان به نسبت اهمیتی 
کــه کارکردهــای انســان دارد، پررنگ 
نیســت. اینکه در پایان سال چند مدال 
المپیــاد خواهیم داشــت و یا اینکه چند 
مهندس برق تربیــت خواهیم کرد برای 

ما مهم تر است، تا اینکه چقدر انسان های 
خودشــناس تربیت کنیم. افرادی تربیت 
کنیم که خودمدیریتي داشــته باشــند، 
دارای ویژگی های اخالقی انسانی باشند و 
در مجموع چقدر برای نظام های اجتماعی 
- اقتصادی مهم باشند. بنابراین، ما به این 
دل خوش می کنیم که در سال 20 مدال 
المپیاد گرفتیم. این آسیب اصلی است و 
الزمة حل کردنش این اســت که به اصل 
موقعیت محــوری برگردیم که در ســند 

تحول نیز به آن اشاره شده است.

نظري مبانی در تلقی این 
سندتحولدیدهشدهاست.امادر
عملهنوزبهطوركاملعملیاتينشده
است.برايچگونگیعملیاتيشدن

اینرویكردنظرتانچیست؟
ما در طراحي نظام آموزشــی رویکردی 
انتخاب کردیم که بتواند شرایط را بهبود 
دهد. نــام آن را »تربیــت تکلیف محور« 
و  مزایــا  ویژگی هــا،  کــه  گذاشــتیم 
دستاوردهایی دارد. از جمله اینکه فرد را به 
خود توجه می دهد تا اینکه به بیرون توجه 
بدهد. رویکرد مدرن بیشتر برون گراست 
تا درون گرا. اما این رویکرد سعی می کند 
وزن توجه به درون را باال ببرد و ســمت 
قطب نمایی را که جهت می دهد، از بیرون 
به سمت درون و توجه به درون بچرخاند. 

از دســتاوردهای دیگرش این است که 
تفاوت های فردی را به رسمیت مي شناسد. 
مهارت های حل مســئله را در بچه ها به 
شدت تقویت می کند و این باعث می شود 
در هر موقعیتی، بتوانند گلیمشان را از آب 

بیرون بکشــند و نسبت به نظام آموزشی 
فعلی و مهارت هــای اجتماعی توانمندتر 
شوند. در گروه کار انجام دهند و نسبت به 
دیگران درک پیدا کنند. بتوانند با دیگران 

تعامل کنند. 
هرکــدام از مــا ســطحی ادراکی از 
خودمــان داریم. ایــن ادراک مفهومی 
است و می تواند شــدت و ضعف داشته 
باشد. صفر و یکی نیســت. هر کسی با 
شدتی این درک را نسبت به خود دارد. 
من با توجه به ادراکی که از عالم هستی 
دارم، نســبت بین خودم و عالم هستی 
را ناخودآگاه ادراک خواهم کرد و نتیجة 
ادراک قبلــی به درک موقعیت خودم از 
عالم هستی بر می گردد. موقعیت تکلیفی 
که من بر دوش خود احســاس می کنم، 
با توجه به درکم از عالم هســتی شکل 
می گیرد. من اگر خود و عالم هســتی را 
با یک نگاه الهــی و توحیدی بنگرم، آن 
موقع، اقامة عــدل برای من یک تکلیف 
می شود. این احساس تکلیف، به خصوص 
در ســن نوجوانی که بچه هــا آرمان گرا 
هستند، سبب می شود دست به اقداماتی 
بزنند. مســئله ای که بچه هــا اآلن با آن 
روبه رو شــده اند و اآلن باید مهارت حل 
آن را داشته باشد و یادگیری حین حل 
مسئله برایشان اتفاق بیفتد. مثاًل اگر من 
به این نتیجه رسیدم که نسبت به مادرم 
تکلیفی دارم و مادرم حقی به گردنم دارد 
و اگر من تغییری در شــیوة جاروشدن 
خانه بدهم که مادرم کمتر اذیت شــود، 
این می شــود مســئلة من؛ مســئله ای 
برخاسته از موقعیتی که در آن قرار دارم.

گفت وگو
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دواصطالحموقعیتمحوری
وحلمسئلهراجاندیوییودیگران
مطرحکردهاند.نگاهشــمانسبتبه
ایندوواژه،باآنهــاتفاوتدارد؟
نظریة عمل گرایی جــان دیویی نظریه ای 
مادی است و در پارادایم های مادی تعریف 
می شود. ایشــان معتقد است، انسان یک 
ســاز و کار هوشــمند اســت و خرد را هم 
به هوش تقلیــل می دهــد. در واقع نگاه 
عمل گرایانــه و ابزارگرایانة کاماًل مادی به 
انسان دارد. حل مسئله ای نیز که می گوید، 
حل مســئلة اجتماعــی در جامعة مادی 
است. این به همین میزان سطحش پایین 
می آیــد. افق نگاه، افق معنوی نیســت و 
حقی پشتش نیست. اما وقتی ما صحبت 
از تکلیف می کنیــم، در واقع در نظامی از 
حق ها صحبت می کنیم. در واقع می گوییم 
حق مادر برگردن فرزندش. این در معادالت 
مادی نمی گنجد. حق خدا بر انســان که 
شــاید حدی از آن با عقل حسابگر مادی 
انسان قابل حساب باشد، اما بخشی از آن 
این گونه نیست. وگرنه دین نمی آمد. دین 
آمده است که الیه های غیبی نظام حق و 
تکلیف را به ما نشــان دهد. این ها پشتوانة 

در واقع یک مســئله را حل کرده ایم. زیرا 
مسئله از فاصلة بین وضع مطلوب و وضع 
موجود شکل می گیرد. حال اگر عملی که 
من دارم، پاسخی به حل مسئله باشد و از 
نیت ارزشمند برخاسته باشد، این می شود 
مصداق »من یعمل مثقال ذره خیر یره«. 
بنابراین، در اســاس محور آن خود فرد یا 
دانش آموز است. معلم هم در واقع در درجة 
اول خودش مخاطب این مدل است. معلم 

باید زندگی خود را تکلیف محور کند.

باتوجهبــهنكاتفوقچه
اصولیبراینظامبرنامهریزیدرسی

کشورپیشنهادمیکنید؟
وقتی می خواهیــم برنامه ریزی کنیم یا 
حکم رانی برنامة درسی را در نظام رسمی بر 
عهده بگیریم، باید دو عنصر اصلی را تعریف 
کنیم و پای این ها بایســتیم. یکی تعریف 
اهداف است و دیگری تعریف شیوة ارزیابی 
و خودارزیابی. اگر هدف را روشــن و دقیق 
تعریف کردیم و ســاز و کار ارزیابی را دقیق 
معلوم کردیم و ارزیابی انجام دادیم، می توانیم 
فرایند را به اختیار بگذاریم؛ به شرطی که همة 
هدف ها را از اول قصد کنیم. اگر آزاد بگذاریم، 
ممکن است کســی جنبه های تربیتی را 
فراموش کند. این یعنی ما هدف های تربیتی 
را ندیده ایــم. بنابراین، هدف های تربیتی را 
ببینیم و روی آن ها ابزار ارزیابی بگذاریم تا 
بتوانیم ارزیابی شان کنیم. آن وقت می توان 
این را که این  کار با چه شیوه ای انجام شود، 
تا حدی آزاد کرد و می شود به شیوه ها تکثر و 
تنوع داد. ما عکس این هستیم. نظام رسمی 
هدف هایش خیلی كلي اســت. ارزیابی هم 
که در نظام رسمی نداریم. گیر ما در ارزیابی 
اســت. یکی از مهم ترین خألهای سیستم 
آموزشــی کشــور، خأل و ضعف در ارزیابی 
است. به دلیل اینکه سیستم آموزش و پرورش 
خودش هدف گذار، طراح، برنامه ریز، مجری و 
ارزیاب است. ارزیابی مرتب شل می شود و به 
تعبیری ناظر و منظور نباید یکی باشند. اجرا 
را باید به سطح معلم، مدرسه و دانش آموز 
واگذار کنیم. ولی هدف هــا و ارزیابی روی 
هدف را ســخت گیری کنیم و طبق آن به 
مدرسه بودجه بدهیم و رتبه بندی کنیم و 

براساس آن جلو برویم.
اگر نظام رســمی بتواند اهداف را دقیق 
کند و جامع ببیند و فقط به ابعاد به اصطالح 
آموزشی محدود نشود، اگر هدف گذاری ها 

تکلیف محوری هســتند و تکلیف محوری 
چتر بزرگ تری از مسئله محوری است که 
در سطح پایین تر به مسئله محوری تبدیل 
می شود که مسئله را با ابزار مسئله محوری 

حلش می کنیم.

باتوجهبهتربیتتکلیفمحور
وراهبردمسئلهمحور،نقشدانشآموز
دراینفرایندچیست؟یعنیقبلاز
اینکهبهنقشمعلمومربیبپردازیم،
فرایندتربیتراتحلیلفرماییدتابعد

ببنیمکهمعلمبایدچکارکند؟
بیشترین بار فرایند تکلیف محوری روی 
دانش آموز اســت تا معلم. هدف این است 
که نوجوان ما تجربه های زیسته ای از انجام 
کارهای خیــری که خودش انتخاب کرده 
است، کسب کند. عمل حل مسئله است. 
ما وقتی مسئلة کوچکی را حل می کنیم، 

یکی از مهم ترین خألهای 
سیستم آموزشی کشور، 
خأل و ضعف در ارزیابی 

است



دقیق و قابل ارزیابی باشند و ابزار ارزیابی 
کارآمد و متناســب طراحی شود، با روش 
یادگیــری ارزش مــدار و تکلیف محــور، 

می  توان سطح را تنوع داد.

تحصیلي دورههاي اهداف 
توسطشورایعالیآموزشوپرورش
تصویبشدهاندوبرایهردوره1٨ 
شایســتهمحوري رویكرد با هدف
مدنظرقرارگرفتهاست.آنراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
خیلی کلی هستند. در واقع اگر هزینه ای 
را که در اجرا می کنیم، به سمت طراحی 
سامانه های هدف گذاری و مدل های ارزیابی 
ببریم و ابزارهای متناسب را توسعه دهیم، 
برده ایم. وگرنه هرچه جلوتر برویم، اتفاقاتی 
که کف میدان می افتد، از دست حکم رانی 

نظام رسمی خارج می شود.
حکم رانی با دو نقطة شروع و پایان، یعنی 
هدف و ارزیابی، صورت می گیرد. بنابراین، 
آمــوزش و پرورش بایــد این ها را محکم 
کند. اهداف باید ریز شوند. مرزی که بین 
محتوا و هدف خلط می شود، گاهی اوقات 
هم بین محتوا و روش خلط می شــود. به 
همین دلیل در حال کار روی ســامانه ای 
هستیم که بتواند تمام مدل های یادگیری 
را پوشــش دهد و به سادگی هم این کار 
را انجام دهــد. آن را در فرایند یادگیری 
تلفیق می کنیــم و چندین خرده هدف و 
مفهوم کلیدی پوشــش داده می شود که 
دانش آموز همــة آن را نمی بیند، بلکه در 
کل با آن ها مواجه می شود. اهداف که ریز 
شدند، باید بانک بزرگی از محتواها داشته 
باشــیم. آنجا دانش به طور جمعی تولید 
می شود. بنابراین، خودبه خود بهترین روش 
آموزش در می آید. چیزی که ما باید روی 
آن انگشــت بگذاریم، نحوة سازمان دهی 

محتواست.
 در اهــداف برنامة درســی رســمی، 
جنبه های تربیتی کمتر دیده شده اند. معلم 
عادت کرده است موضوعی را کار کند و در 
انتها یک امتحان کتبی بگیرد تا بتواند نمره 
بدهد. به این ترتیب، مسائل اجتماعی به 
حاشیه می روند. وقتی می گوییم مجموعه 
اهداف، یعنی ترکیبی از اهداف دانشــی، 
رفتاری و گرایشــی در نظر گرفته شوند. 
مثاًل تقویت احترام بــه پدر و مادر هدف 

اســت. همان طور که یادگیری تناسب در 
ریاضی هدف اســت. بنابراین، بخشی از 
اهداف ممکن اســت در کتاب های درسی 
هم پوشش داده نشــوند؛ اهدافی فراتر از 

کتاب ها. 
معلم برای شــکل دادن برنامة درســی 
مســئله محور دو دارایی دارد: یکی گراف 
اهداف است. یعنی می گوید من از شبکة 
اهداف این 30 هدف را انتخاب کرده ام و 
این هم ارتباطاتش با یکدیگر اســت. این 
موضوع ریاضی بــه آن موضوع علوم، یا 
فارســی و جغرافیا و دینی ربط دارد. دوم 
باید نقطة اتصال دانش آموز به مســئله را 
پیدا کنیم. فرض کنیم مدرسة من در یک 
منطقة برخوردار اســت که بچه ها فقر را 
نچشیده اند. بچه ها را به منطقة فقیر ببرم 
تا با هم باشند. درس بخوانند و کار کنند. 
اگر کالس من پنچ گروه اســت، شــاید 
فقط دو گروه با ایــن درد حس بگیرند. 
ما ایــن را تجربه کرده ایم کــه نوجوان، 
به دلیــل فطرت پــاک و آرمان گرایی که 
دارد، وقتی با مســئلة واقعِی این چنینی 
مواجه می شــود، دوست دارد کاری کند. 
بنابراین، مِن باغبان آن بذر را در معرض 
نور خورشــید قرار داده ام. برای ارزشیابی 
نیز می توان ریز اهداف را ارزشیابی کرد. 
بچه در عمل یــک کل یکپارچه را درک 
فارغ التحصیل  وقتــی  بنابراین،  می کند. 
می شود، می تواند با مسائل واقعی جامعه 
بهتر مواجه شود و آن ها را تفکیک و حل 
کند. این موارد با یکدیگر ایجاد هم افزایی 
می کنند و در عین حال که بچه ها حس 
بهتــری پیدا می کنند و بــرای انجام آن 
کار انگیــزه دارند، احســاس نمی کنند 
زور و اجبار نمره یا تــرس از پدر و مادر 
باالی سرشــان بوده است. دختر دوست 
دارد به هم نوعش کمک کند. بنابراین، با 
عشق غذا می پزد. نذری درست می کند 
و می ایســتد به بچة کوچک تر در منطقة 

محروم درس می دهد. 

معلمــانچگونهمیتوانند
رویكردمسئلهمحوريرادرفرایند

تدریسعملیاتيكنند؟
در دبســتان، به دلیــل تک معلم بودن، 
این کار به راحتی امکان پذیر اســت. مهم 
به اشتراک گذاشــتن دانش هاست که در 
واقع شبکه ای باشــد تا معلم ها تجربه ها 
و آموزش های خود را در آن به اشــتراک 
بگذارند. در دبیرســتان نیــز که معلم ها 
متعــدد می شــوند، حتی اگــر نخواهیم 
درس ها را تلفیق کنیم، معلم می تواند آن 
را در کالس اجــرا کند. مثــاًل در فیزیک 
می توان در پایــان و پس از بحث صورت 
گرفته، الگوسازی کرد. همچنین می توان 
از برنامة ویژة مدرســه )بوم( بهره گرفت؛ 
به طوری که بچه ها گروه گروه بشوند و روی 

موضوعات متفاوت کار کنند.
تقریبًا ســه سطح مســئله محوری را 
تعریف می کنیم که به تناســب رشــد 
بچه ها باالتر می آید. در دبســتان تا پایة 
چهــارم می گوییم موقعیت و مســئله 
را معلم انتخاب کنــد. از چهارم تا نهم 
موقعیت را مربی انتخاب می کند و مسئله 
را بچه ها انتخــاب. از نهم به باال، کم کم 
مربی این فرصت را می دهد که موقعیت 
را نیز بچه ها انتخــاب کنند. این چنین 
دانش آمــوز آرام آرام جــای خود را پیدا 
می کند و همان مسیر را در جامعه ادامه 
می دهــد. در نظام آموزش فعلی، بچه ها 
را نگه می داریم تا کنکور بدهند. اما این 
شــیوه باعث می شود تجربه کرده باشند 
و ببینند می توانند مدیر باشند یا اینکه 
جزء نگرند و کارهــای جزئی را به خوبی 

می توانند انجام دهند. 
اگر ما بخواهیم همه را با یک خروجی 
که بــازار کار نیاز محدود بــه آن دارد، 
آماده کنیم، خیلی ها حذف می شــوند و 
حس ناامیدی به آن ها دســت می دهد. 
اما مسائل جامعه خیلی گسترده تر از آن 
هستند که مثاًل دانش آموزی ببیند در حد 
خودش توانسته است در مدرسه را رنگ 
کند. بنابراین، او هم می تواند کاری انجام 
دهد. عبارتی را امیرالمؤمنین در یکی از 
نامه هایشــان دارند که می فرمایند: »در 
مسیر رشــد و تقوا هیچ کس نیست که 
نیاز به کمک نداشــته باشد و هیچ کس 

نیست که نتوان به او کمک کرد.«

۸

 در اهداف برنامۀ درسی 
رسمی، جنبه های تربیتی کمتر 
دیده شده اند. معلم عادت 
کرده است موضوعی را کار 

کند و در انتها یک امتحان کتبی 
بگیرد تا بتواند نمره بدهد
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اگــر هیجان آســیب ببینــد، از خرد 
خبری نیست. این اواخر، عصب شناسان 
کتاب های خوبی در این زمینه نوشته اند؛ 
از جمله کتــاب »خطــای دكارت« از 
آنتونیوداماســیو كه انتشارات آگاه 
آن را با نام »مغز، هیجان و خرد« چاپ 
کرده اســت. در یک جمله خالصه کنم 
كه خرد ســتیزی وجود دارد و متأسفانه 
عقالنیــت رخت بر بســته اســت. این 
مسئلة ماست. ما نباید فقط تیزهوشان 

تربیت کنیم.
 بنده تحقیق کرده ام که تیزهوشــان 
ما انســان هاي تک ســاحتی هســتند، 
آســیب پذیرند، قســمت های عاطفــی 
هیجانــی آن ها خوب رشــد نمی کند و 
باد مي كند. پــدران و مادران آن ها هم 
پز می دهند ببینید چــه فرزندی دارم، 
چقــدر تیزهوش اســت و مثاًل به فالن 
دانشــگاه می رود! البته متأســفانه ٨0 
درصد آن ها هم از كشــور فرار می کنند 
و به خارج می رونــد. یعني ما در اینجا 
تربیتشــان می کنیــم، ولــي آن ها به 
خارجي ها خدمت مي كنند. ما به اندازة 

کافی فرار مغزها را داریم!
من یــک تحقیــق روی دانش آموزان 
انجــام دادم تــا ببینــم این هــا تفکر 
انتقــادی دارند یا خیر؟ بــه این نتیجه 
رســیدم که خیلــی از آن ها مشــکل 
دارنــد. نقــد جزئی از زیبایی شناســی 
اســت. اگر من اینجــا را تمیز می کنم، 

یعنی اینجا را نقــد می کنم. نقد جزئي 
از هنر زندگی اســت و بایــد نقد کرد، 
نه نفي! این نقــد روی آموزش وپرورش 
هم الزم اســت. بــه قول یــک فرزانه: 
اســت  این  از  »آموزش وپرورش مهم تر 
که آن را به عهــدة یك وزیر بگذاریم.« 
یعني ما هســتیم، عصب شــناس ها هم 
هستند، آموزش وپرورشی ها هم هستند، 
مدیریت ها هم هستند. آموزش وپرورش 
اجازه ندارد تنها برنامه بدهد. باید دربارة 
اصل قضیه که همان سرمایة ملی است، 
صحبت شــود. این نقد را هم من قبول 

دارم.
من عصب شــناس هستم و کارم روي 
نیم کره هاي راست و چپ است. در واقع 
علم هم در ایــران مانند غذاهاي فوري 
شده اســت. می توان آن را خیلی سریع 
و زود خریــد. ماننــد دانش در ســطح 
اقیانوس با عمق یک سانتی متر! جلوی 
دانشــگاه ها می شــود مقالة آي اس آی 
چاپ کرد و دکترا گرفت! یعنی در ایران 
یکی ســالمتی است که کاال شده است 
که البته کاالی گران قیمتی است )ولی 
آیــا واقعًا گرفتاری ما دربارة ســالمتی 
این اســت؟( و دیگري علم و آموزش و 
دانش اســت كه آن هم به کاال تبدیل 
شــده اســت. این گرفتاری ها حتي در 
سطح بین المللي هم هستند. آقای نوام 
چامسکی هم انگشت روی آن ها گذاشته 

است و ما هم از آن سهمی داریم. 

این آلودگی اطالعات و هیجان موجود 
در اطالعات، مشکل دارد. من با دانشجو 
آموزش وپرورش  دارم. آن ها در  سروکار 
درس خوانــده، آمده و کنکور داده و در 
نهایت سر کالس من نشسته اند. مشکل 
این ها در کجاســت؟ آیا ما می توانیم با 
مشــاوره آن را حل کنیم؟ مــا در این 
مورد ناتوان هســتیم. بــه این دلیل که 
باید برگردیم به اوایل رشد این دانشجو 
کــه در او مدارهــای نورونــی غلط راه 
افتاده انــد. یکی از آن مســائل همین 
آموزش اســت. یعني آموزش به اندازة 
کافی برای ابعاد گوناگون انســان شکل 
نگرفته است. یكي از آن ها هم مقولة نقد 
است؛ همان تفکر انتقادی که متأسفانه 
در كشــورهاي خارجی مانند سوئیس و 
آلمان هم آن را دارند و دیده ام. آن ها در 
همان دورة مقدماتــی یاد می دهند که 
بچه ها بتوانند حتی پــدر و مادر را هم 
نقد کنند. نقد نفی نیســت، با استدالل ، 

منطق، خرد ورزی و عقالنیت است. 
كتــاب دیویــدهــاروی بــه نام 
»نیو امپریالیســم1« را بخوانیــد. یــک 
خاصیــت در دنیــا دارد کــه آن هــم 
عقالنیــت  کــه  اســت  خردســتیزی 
نباشــد. چون اگر عقل در انسان باشد، 
گوســفندوار زندگی نمی کند. می تواند 
راه خودش را بــرود. یعني در جاهایی، 
توانستن در نخواستن است. این مسئلة 
اطالعاتی است. این اطالعات بیشتر در 
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نیم کرة راست هستند. 
عرض کــردم كه من عصب شناســم. 
بنابرایــن، یک مقدار تأمل کنید ببینیم 
اصاًل قضیه اش چیســت؟ نیم کرة راست 
»غذاي آماده« است. یعني کلی گراست. 
در ایــن بــاره کتابــی داریم بــه نام 
»خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو 
جایگاهي« که خانم دکتر دولتآبادی 

آن را ترجمه کرده  است.
نیم کرة چپ، مخصوص منطق، خرد و 
عقالنیت است. نیازهای ضروری یک نفر 
چه چیزهایی هستند؟ نیازهای کاذب او 
چیستند و كجا هســتند؟ امروزه دارند 
نیازهای کاذب را به ما تحمیل می کنند. 
یعني ما با انسان های ازخودبیگانه یا به 
قول جانسون »بیگانة مدرن« سروکار 
داریم. یعنی کاالزدگی و ازخودبیگانگی 
دارد در جامعة ما متبلور می شود. ما از 
جهانی شدن همین قســمت را، یعني 
ازخودبیگانگــی را بــه ارث می بریم و 
هویت، ریشه، خاک و فرهنگ خودمان 
جوان هــای  مي دهیــم.  دســت  از  را 
مــا بریده انــد و علت آن هــم همین 
غریب هســتند.  و  آموزش های عجیب 
ملتی كــه آینده ندارد، آیندة خودش را 

در گذشته جست وجو می کند. 
موضــوع دیگــري را هم كــه آقای 
مرادیکرمانــی خیلی زیبــا آن را 
مطرح کرد، این اســت كــه وقتي که 
شما داســتاني را می خوانید و مسئله اي 
را مي گوییــد، نیم کرة چــپ باید آن را 
بســازد. این دو تا نیم کره به وسیلة یک 
جســم پینه اي به هم وصل هستند که 
نام آن را »پل تمدن« گذاشــته ا یم كه 
همان فرهنگ است. در آموزش کلی در 
كشور ما این موضوع مطرح است که ما 
با نیم کرة چپ بــه دنیا نگاه نمی کنیم. 
البته در مورد کــودکان کار و کودکانی 

که مشکالتی دارند، این مسئله تشدید 
مي شــود. یعني ما در ایران بیشــتر با 
نیم کرة راست، به صورت کلی گرا، بدون 
مطالعــة دقیق، بــدون آنالیــز و غیره 
نظــر می دهیم و ایــن خیلی خطرناک 
اســت. خطرش اینجاست که در آینده، 
باألخره یک نسلی كه آموزش آن چنانی 

ندیده اند، وارد کار می شود. 
من ایمان راسخ دارم كه اگر قرار است 
جوانان مــا این خاك و ایــن انقالب و 
وضعی را كه در این جهان آشفته داریم 
اداره کنند، برایشــان مغز الزم اســت. 
در واقع مغز اجتماعی الزم اســت و نه 
مغز تیزهوشــی. من خودم كار كرده ام 
و دیده ام كه قســمت هیجانی و عاطفی 
آن ها رشــد نکرده اســت و بیشترشان 
اجتماعی  هیجان های  ما  روان رنجورند. 

داریم. هیجان های ترکیبی داریم.  
من فکــر می کنم الزم اســت نقدی 
هــم بر روان شناســی خودمــان انجام 
دهیم. ما همــه اش از هوش هیجانی و 
مثبت اندیشــی صحبت کردیم و كارگاه 
گذاشــتیم کــه هیجان هــای منفی را 
مثبت کنیم. ولي آنچه مهم است، شعور 
است، خردورزی است. هوش را می شود 
اندازه گرفت، ولي زندگي شــعور است. 
این شــعور را در کجا درس می دهند؟ 
در مدرسه یا در دانشــگاه؟ از کتاب ها 
بگیریم یا از گوگل پیدا کنیم؟ من فکر 
می کنم مســئله اي که ما باید آن را در 

نظر بگیریم، شعور زندگی است.
آمــار خــود دولت و تحقیقات نشــان 
می دهــد، كســاني که به درجــة اعتیاد 
رســیدند و رفتارهــای غیراجتماعــی و 
ضداجتماعــی دارند، از مدرســه گریزان 
بوده اند. گاهی خانواده های بدسرپرســت 

و بی سرپرســت که آمــوزش ندیده اند. 
پس چیــزی را که می شــود پیش بینی 
کرد، حتمًا مي تــوان پیش گیری کرد. ما 
می توانیم جلوی اعتیاد، جلوی رفتارهای 
غیراجتماعی و ضداجتماعی را از همین 
امروز بگیریم. این بذر حتمًا میوه خواهد 
داد بعدها. ایــن جوان های ما که در یك 
جاهایي و از چیزهایي محروم شــده اند، 
ممکن است فقیر باشند، ولی نباید حقیر 
باشند. در ایران آدمی که فقیر است، تحقیر 
هم می شود. حقارت چیز بدی است؛ یعني 
از نظر مغز و از این نظر که جرئت نداشته 
باشد بتواند ابراز وجود کند و بتواند در حد 

توانایی ها و استعدادهایش جلو برود.
مــا تغذیــه را هــم الزم داریــم. در 
هندوســتان تحقیقاتی در این باره انجام 
دادنــد؛ البته بنــده هــم در نیودهلی 
تحقیقي داشــتم. در آنجا بررسی کرده 
از کــودکان به صورت  بودند که بعضی 
انگلیس  بعــد  دارند.  مشــکل  ژنتیکی 
اســتعمارگر و اســتثمارگر ثابــت کرد 
مسئله اصاًل ژنتیکی نیست، بلکه تغذیه 
اســت. آن ها پروتئین ندارند و بیشــتر 
گیاه خوارنــد. تغذیــة اطالعاتي خوبی 

ندارند، تغذیة اکسیژن خوب ندارند!
 بنابراین ما باید قبــول کنیم که اگر 
نسلی مشــکلی پیدا می کند، ما باید از 
نظر زیســتی، روانــي و اجتماعي آن را 
بررســي کنیم. یعني از نظر زیستي یا 
همان بدنمندی نگاه كنیم که بدن چه 
چیزی الزم دارد و بعد از نظر رواني چه 
اتفاقي برایش می افتد و از نظر اجتماعی 

در جامعه رشد می کند.
 چو شادی بکاهد، بکاهد روان 

خرد گردد اندر میان ناتوان
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ما در ايران بيشتر با 
نیم کرۀ راست، به صورت 

کلی گرا، بدون مطالعۀ 
دقیق، بدون آناليز و غیره 
نظر می دهیم و این خیلی 

خطرناک است
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نمودار وابستگی1 
نمودار وابستگی یکی از ابزارهای بارش 
فکری است که برای شــناخت مسئله 
توسط گروهی از افراد مرتبط با مسئله 
استفاده می شــود. برای دعوت از افراد، 
ســعی کنید نمایندگانــی از هر گروه، 
مرتبط با مســئله، وجود داشته باشند؛ 
مثاًل نمایندگانی از معلمان، نمایندگانی 

از دانش آموزان، و نمایندگانی از اولیا.
 یــک ســؤال کلــی بــدون بیان 
توضیحات زیاد برای مســئلة مورد نظر 
انتخاب کنید؛ مثــاًل: چگونه می توانیم 
کیفیت آموزش مجازی را در مدرسه مان 
بهبود دهیم؟ چگونه می توانیم با چاقی 
دانش آمــوزان مقابلــه کنیــم؟ چگونه 
می توانیم در شــرایط آموزش مجازی، 
ارتباط مدرســه ها و خانواده ها را بهبود 

دهیم؟
 برگه هایی بــا ابعاد حدود 6 در10 

سانتی متر در اختیار افراد قرار دهید.
 از آن هــا بخواهید پاســخ خود به 
ســؤال مطرح شده را در یک جمله روی 
برگه بنویسند. اگر پاسخ دومی به سؤال 
هم در ذهنشــان هســت و می خواهند 
مطرح کنند، از برگة دیگری اســتفاده 

کنند.
 تمــام برگه هــا را روی یــک میز 
بگذارند، یا اگر از برچســب اســتفاده 
می کنند، برگه ها را روی دیوار بچسبانند.
 از افراد بخواهید برگه ها را در چهار 
گروه دســته بندی و برای هــر گروه از 
پاسخ ها نامی انتخاب کنند که معرف آن 
گروه باشــد. دستة دیگری هم با عنوان 

»سایر دالیل« در نظر بگیرید.
 از افراد بخواهید پاسخ های موجود 
در هر دســته را به گونه ای بازنویســی 
کنند که ضمن حفظ نکات مطرح شده، 
خالصه نویسی شــده باشــند و تکراری 

نباشند.
نتیجــه را در یــک برگه بنویســید. 
باالی برگه ســؤال را بنویسید و زیر آن 
عنوان هاي دســته ها را. زیر هر عنوان، 

پاسخ های خالصه شده را بنویسید و دور 
آن ها خط بکشید. این برگه را در اختیار 
افراد حاضر و دیگر افراد مرتبط با مسئله 
قرار دهید تا نکاتــی را که در مورد آن 

دارند، بیان کنند.
برای برگزاری جلسات طراحی نمودار 
وابستگی، هم از فضاهای مجازی مانند 
استفاده  می توان   miro.com وب سایت 
کــرد و هم از ســاختارهای جلســات 
حضوری مانند »کافه گفت وگو« که در 

بخش بعدی توضیح داده می شود.

کافه گفت وگو2 
کافه گفت وگو یکــی از ابزارهای مؤثر 
ایجــاد ذهنیت  یادگیــری جمعــی و 
مشــترک در مورد مســئله هایی است 
کــه گروهی از افــراد با آن هــا مواجه 
هســتند و برای حل آن ها به همراهی و 
مشــارکت این گروه نیاز داریم. از کافه 
گفت وگو می توانیم به شکل های متنوع 
و با اهداف متفاوتی استفاده کنیم. مثاًل 
می توانیــم از آن بــرای طراحی نمودار 
وابســتگی اســتفاده کنیم یا خروجی 
نمودار وابســتگی را در جلســات کافه 
گفت وگو تحلیل کنیــم. برای برگزاری 

کافه گفت وگو:
 از افرادي که در مســئله مشارکت 
دارند یــا نمایندگانی از گروه های آن ها، 

دعوت کنید.
 فضای جلسه را به گونه ای طراحی 
كنید که افــراد در گروه های پنج نفري 
دور هم بنشــینند. مثــاًل میزگردهای 
کوچکی ماننــد کافه ها که پنج صندلی 
در اطراف آن ها باشــد یا فضایی مانند 
نمازخانة مدرســه کــه گروه های پنج 

نفري در آن ها دور هم می نشینند.
 در هر میــز یک نفــر را به عنوان 
میزبان مشــخص کنید. وظیفة میزبان 
مدیریت فضای گفت وگو و مستند کردن 
نتایج اســت. اگر میزبان هــا با ابزارهای 
تفکر نظام دار آشــنا باشــند، می توانید 
نتایــج گفت وگو را  از آن هــا بخواهید 

به صــورت نمودارهای علت و معلولی یا 
نقشه های نرخ و حالت مستند کنند.

 برای هر میز یک موضوع مشخص 
کنیــد و از افــراد بخواهیــد طی زمان 
مشــخصی، مثاًل 30 دقیقــه، در مورد 
آن گفت وگــو کنند. ایــن موضوع ها را 
تیم برگــزاری یا خود افراد گروه تعیین 
مي كنند. همچنین، ممکن است موضوع 
هر میز عنوان هاي کلی به دست آمده در 

نمودار وابستگی باشد.
 در پایان زمــان گفت وگو، از تمام 
از میزبان ها،  شــرکت کنندگان، به غیر 
بخواهیــد از جایشــان بلند شــوند و 
به گونــه ای در گروه هــای دیگر پخش 
شــوند که با هم گروهی های قبلی خود 
همراه نباشــند. پنج دقیقــه برای این 
جابه جایی و احوال پرســی اولیه به افراد 

فرصت دهید.
 از میزبان هــا بخواهیــد در مــورد 
گفت وگوهای قبلی که در آن میز انجام 
شــده، حداکثر طی پنج دقیقه، توضیح 
مختصــری ارائــه کنند و بعــد فضای 
گفت وگــو را در اختیار افراد جدید قرار 
دهند. میزبان هــا باید مراقبت کنند که 
فضــای گفت وگو از موضــوع میزی که 
میزبانــی آن را به عهــده دارند، خارج 

نشود.
 چند بار دیگــر این فرایند را تکرار 
کنید تا تمام افراد در گفت وگوهای تمام 

میزها شرکت کرده باشند.
از میزبان هــا  پایــان جلســه   در 
بخواهید خالصه ای از نتایج گفت وگوی 
هر میز را طی حداکثر پنج دقیقه برای 

جمع ارائه کنند.
برای برگزاری کافه گفت وگو در فضای 
اتاق های گفت وگوی موازی  به  مجازی، 
نیاز اســت که در آن افــراد بتوانند در 
گروه هــای پنج نفري با هــم گفت وگو 
کنند و بــه تناوب، در فاصله های زمانی 
مشخص شده، گروه خود را تغییر دهند. 
بعضی از نرم افزارهای ارتباطی مدرسه ها 

چنین امکانی را فراهم می کنند.
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اگرچه کافــه گفت وگو ابزاری توانمند 
برای شناخت مســئله و ایجاد ذهنیت 
مشــترک در مورد آن است، اثربخشی 
جلســات کافه گفت وگو به مهارت های 
گفت وگوی شرکت کنندگان هم بستگی 
دارد. برای پشتیبانی از فرایند گفت وگو 
شرکت کنندگان،  مهارت های  افزایش  و 
می توانیم آن ها را با ابزارهای ســاده ای 
آشــنا کنیم. اگرچه طرز كار این ابزارها 
ساده است، اما تسلط بر آن ها به تمرین 

و به کارگیری در طول زمان نیاز دارد.

نردبان استنتاج3 
نردبان استنتاج ابزاری برای توجه دادن 
به فرایند ادراک و استنتاج انسان هاست 
و پلی بین تفکر سیســتمی و گفت وگو 
برقــرار می کند. تفکر سیســتمی به ما 
می آموزد تصمیم گیری هایی که ما انجام 
می دهیم، نه بر مبنای اطالعات واقعی، 
بلکه بر اســاس تصویری اســت که از 

دنیای واقع در ذهن ما ایجاد می شود.
 معمواًل فقط بخشــی از اطالعاتی 
که در مورد یک مســئله وجود دارد، در 

دسترس ما قرار دارد.
 ما بر مبنــای مدل ذهنی خودمان 
در مورد مسئله، به تمام اطالعاتی که در 
دسترسمان هست، توجه یکسانی نداریم 
و فقط بخشــی از آن ها را برای تحلیل 
انتخاب می کنیم. افرادي که با مســئله 
مرتبط هســتند، بخش های متفاوتي از 

این اطالعات را انتخاب می کنند.
 در مرحلــة بعد به ایــن اطالعات 
معنی داده می شــود. افــراد بر مبنای 
ذهنیتی که نسبت به مسئله دارند و بر 
مبنای تجربه هاي گذشته شــان، معانی 

متفاوتی به این اطالعات می دهند.
 در قدم بعــدی، ذهن ما فرضیاتی 
به این اطالعات اضافــه می کند که در 
اطالعات دریافت شــده وجــود ندارد و 
صرفًا از مدل ذهنی گذشــتة ما ناشــی 

فرضیات  گوناگــون  افــراد  مي شــود. 
متفاوتی را مدنظر قرار می دهند.

 در مرحلــة بعــد، با اســتفاده از 
مجموعه ادراکی که بــرای ذهن ایجاد 
شده، اســتنتاج انجام می شود. کیفیت 
این اســتنتاج هم بسته به شناختی که 
افراد از علم منطق دارند، ممکن اســت 

کم یا زیاد باشد.
 بر مبنای این استنتاج، در ذهن ما 
تصوری نسبت به مسئله شکل می گیرد 
اقدام های ما  که مبنای تصمیم گیری و 

خواهد بود.
استفادة درست از ابزار نردبان استنتاج 
می تواند کیفیت گفت وگو را به شــکل 
قابــل توجهی ارتقا دهــد. در گفت وگو 
انتظار داریم افــراد از تصمیم های خود 
پشتیبانی4 کنند. فردی که از تصمیمی 
پشــتیبانی می کند، باید مسیر باال رفتن 
از نردبان اســتنتاج را مرحله به مرحله 
برای دیگران شرح دهد و نشان دهد بر 
مبنای چــه اطالعاتی، با در نظر گرفتن 
چه مفروضاتی، و با چه اســتداللی، به 

این تصمیم رسیده است.
همچنین، در گفت وگــو انتظار داریم 
افراد برای فهم نظر دیگران پرسشگری5 
كنند. در پرسشگری در واقع از دیگران 
می خواهیم از نردبان استنتاج خودشان 
پایین بیایند و نشان دهند چگونه به این 

تصمیم رسیده اند. 

چشم سوزن۶ 
چشــم ســوزن ابزاری برای تأمل7 در 
مورد گفت وگوهای انجام شده است. در 
بسیاری از موارد، به دالیل متعدد چیزی 
که می گوییم، با چیــزی که منظورمان 
اســت یا چیزی که به آن فکر می کنیم، 
متفاوت است. از بین بردن این تفاوت به 
تمرین نیاز دارد. چشم سوزن برای چنین 

تمرینی بستر مناسبی فراهم می کند.
 بعــد از انجام گفت وگــو، زمانی را 

برای تأمل در مورد آن اختصاص دهید. 
این گفت وگو ممکن اســت با همسر و 
فرزندتــان، در محل کارتــان یا در هر 

موقعیت دیگر، بوده باشد.
 یــک برگه کاغذ بردارید و با خطي 
عمودی صفحــة آن را به دو قســمت 

تقسیم کنید.
 در سمت راســت برگه حرف هایی 
را کــه در گفت وگــو مطــرح کرده اید، 
به صورت جمله به جمله بنویســید؛ هر 

جمله در یک سطر.
 بعد از تکمیل ســمت راست برگه، 
در ســمت چپ برگه، مقابل هر جمله، 
احساســی را که در آن زمان داشتید یا 
چیــزی را که در آن زمــان به آن فکر 
می کردید اما مطرح نکرده اید، بنویسید.

 بعد از تکمیل ستون سمت چپ، به 
این دو ســؤال پاسخ دهید: چرا مطالب 
ستون ســمت چپ را مطرح نکرده اید؟ 
اگر این مطالب را مطرح می کردید چه 

اتفاقی می افتاد؟
 وسط برگه، بین ستون سمت چپ 
و ستون سمت راست، یک بیضی بزرگ 
عمودی رسم کنید. این بیضی می تواند 
مانند سوراخ یک سوزن باشد که از آن 
می توانید به دنیای اطرافتان به شــیوة 

جدیدی نگاه کنید.
 به جمالت جایگزینی فکر کنید که 
ضمن حفظ احتــرام و حس خوب برای 
خودتــان، و حفظ احتــرام و حس خوب 
برای طرف گفت وگویتان، بتواند احساسات 
و منظوری را که در آن زمان داشــته اید، 
منتقل کنــد. این جمالت را درون بیضی 
بنویسید و آن ها را با صدای بلند بخوانید.

پينوشتها
1.Affinity Diagram
2.World Cafe
3.The Ladder of Inference
4.Advocacy
5.Inquiry
6.The eye of the Needle
7.Reflection
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كليد يادگيری مادام العمر
نگاهی به مهارت سواد اطالعاتی معلمان 

 بخش نخست

بســیاری از نظریه پردازان ادعا کرده اند 
امــروزه عصر اطالعات حاكم اســت. در 
دنیاي امروز، اطالعات نقش كلیدي ایفا 
می کنند و بخــش جدایی ناپذیر تمامي 
فعالیت های بشر هســتند. اطالعات در 
كار تحقیــق، توســعه و آموزش اهمیت 
حیاتي و ضروري دارد و به طور مرتب نیاز 
است. امروزه می توانیم بگوییم اطالعات با 
سرعت و حجم بیشتری نسبت به گذشته 
در دسترس است و بسیاری از فعالیت های 
روزانة ما به واسطة فناوری های ارتباطی 
- اطالعاتی3، با ســرعت بیشتری انجام 
می شود. در این موقعیت، افراد اطالعات را 
به طور متفاوت درک و استفاده می کنند.

فناوری های ارتباطی - اطالعاتی در همه 
 جــا حاضرند. فقط کارایی فرد در توانایي 

کسب و پردازش اطالعات کیفی، حیاتی و 
ضروری است. آنچه موردنیاز است روشی 
برای شــناخت این همه اطالعات است و 
ســواد اطالعاتی به عنوان راهکار استفادة 
مؤثر از اطالعات معرفي شــده است. در 
تعریف فرهنگســتان زبان فارسی، سواد 
اطالعاتی، مهارت های دستیابی و درک و 
ارزیابی و استفاده از منابع اطالعاتی برای 
حــل مســائل و تصمیم گیری های مؤثر 

است.
عبــارت ســواد اطالعاتــي از دو واژة 
»ســواد« و »اطالعات« تشکیل شده 
اســت. اطالعات تعریف هــای گوناگوني 
دارد. تعریف ســواد 150 ســال پیش با 
تعریف سواد 15 سال پیش اصاًل یکسان 
نیست و این نشان می دهد مفهوم سواد 

واقعًا به نیاز اطالعاتی جامعه در هر زمان 
بستگی دارد. در واقع واژة سواد، مفهومي 
با وجوه بسیار متفاوت است كه متناسب 
با جامعه اي كه ایــن واژه در بافت آن در 

حال بررسي است، اهمیت مي یابد.

مفهوم سواد
واژة »ســواد« در گذر زمــان از تكامل 
تدریجــي برخوردار بوده اســت. ســواد 
دربرگیرندة مهارت های موردنیاز هر فرد 
اســت تا بتواند نقش مناسبي در جامعه 
ایفا كند. ساده ترین حالت سواد مشتمل 
است بر توانمندي كاربرد زبان. بدین معنا 
كه فرد با سواد قادر به خواندن، نوشتن و 

درك زبان مادري و بومي خود باشد.
در مراجع و فرهنگ های زبان فارســی 
واژة ســواد به معنای تواناییخواندن 
و نوشتن ارائه  شــده است. در فرهنگ 
انگلیســی، فرد باسواد کســی است که 
توانایی خواندن و نوشتن را یاد می گیرد 
و یک شایســتگی4 دارد. در منابع مرجع 
تعریف گسترده تری از ســواد ارائه  شده 
اســت که عالوه بر خواندن و نوشتن، به 

یادگیری و آموزش نیز توجه دارد.
در تعریف اولیة یونســکو، ســواد پایه، 
توانایی خواندن، نوشــتن و حساب كردن 
اســت. ســازمان های بین المللی دیگری 
نیــز دربارة ســواد تعریف هایی دارند که 
عالوه بر خواندن و نوشــتن، ارتباطات و 
تفکر انتقادی، مشاركت اجتماعی، كسب 
دانش، حل مســئله، به کارگیری فناوری 
و ارتقــاي زندگــي فردی را نیز شــامل 

اطالعاتوفناورِیبهســرعتدرحالتغییر،مستلزممهارتهایفزایندهوسطحباالیسواداطالعاتی1برایجستوجو،
بازیابیارزیابیواستفادهازاطالعاتاست(جنکینز2٠٠٦،2).معلمانباارائةفرصتهایمتنوعیادگیریواستفادةخردمندانهاز
اطالعاتبرایدانشآموزان،دراینبارهنقشکلیدیایفامیکنند.معلمانبرایفعالیتهایتولیددانشخودوتسهیلیادگیری
دانشآموزاندرکالس،نیازمندشناختجامعسواداطالعاتيهستند،زیرااینشناختدرنهایتدانشآموزانراتحتتأثیرقرار

خواهدداد.

 دكتر اكرم عینی
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می شــوند. راستوید و بیلی5 سواد را 
به عنوان سوادها معرفی کردند. در این 
معنا، ســواد »رمزگذاری و رمزگشــایی 
نمادها6 برای تفســیر نمادها به پیام های 
معنادار« اســت. گروه جدید لندن7 واژة 
»ســوادهای چندگانه«٨ را ابــداع کرد. 
سه بعد مشترک سواد چندگانه اینگونه 

شناسایی شده است:
شایســتگی  و  مهارت  عملیاتی٩:  .1
اســتفاده از ابزارهــا، رویه ها و تکنیک ها 
برای به کارگیری مهارت تخصصی زبان، 
خواندن و نوشــتن در طیف وســیعی از 

زمینه های مناسب؛
شایســتگی  و  مهارت  فرهنگی1٠:  .2
اســتفاده از نظام معنایی11 شــیوه های 
اجتماعــی، درک متن مرتبط با زمینه و 

متناسب از راه خواندن و نوشتن؛
3.انتقادی12: آگاهی از اینکه شیوه های 
اجتماعــی )از جمله ســواد( ســاختار 
اجتماعی دارند و برخــی دیگر انتخابی 
هستند؛ از جمله برخی از ارزش ها، قواعد، 

اهداف و استثناها.
تغییرات فناوری بــر ماهیت و معنای 
ســواد اثر گذاشته اســت و فناوری های 
نوظهــور ســوادهای جدیــد را به وجود 
آورده اند؛ از جمله ســواد رایانه، ســواد 
ســالمت، سواد اطالعاتی، ســواد رسانه، 

سواد بصری و سواد علمی. 

مفهوم اطالعات
 به تمامي عرصه هــاي فعالیت هاي 
انساني وابسته است و اهمیت بسیار دارد؛

 پدیــدة  اصلي مثل انرژي اســت و 
شكل هاي متنوعي دارد؛

 با فرایند انتقال یــا تبادل اطالعات 
نشان داده مي شود؛

 به هنگام انتخاب به آن نیاز داریم؛
 در دنیاي بیرون قابل رؤیت اســت و 

واقعي است؛
 بازده یك فرایند است و معني دارد؛

 باعــث كاهــش شــك و تردید در 
وضعیت علمي است؛

 مثل كاالست و ارزش دارد؛
 انتقال پیام خاصي بین فرســتنده و 

گیرندة خاص است؛
 با ورود به هر نظامي، تغییر می یابد؛

 منبعی است که می تواند هزاران داده 

را فراهم کند.
از  به طور كلي، اطالعــات مجموعه اي 
خبر، داده، امور واقعي و پیام هایي اســت 
كه با ارزش، واقعي و معني دارند، به طور 
رسمي و غیررسمي تبادل مي شوند، شك 
و تردید را كاهش مي دهند، به عنوان كاال 
و فرایند اســت و به هنگام انتخاب به آن 

نیاز داریم.

سواد اطالعاتی
راسل13 معتقد است، اطالعاتمنبع
تأمینسواد اســت. درنتیجه،همة
سواد  است.  اطالعاتی  سوادها،سواد
اطالعاتــی موضوعی جهانی اســت. به 
منظور فائق آمــدن بر پیچیدگی و تنوع 
محیط اطالعاتی، شناخت معنا، محتوا و 
زمینه های سواد اطالعاتی مورد نیاز است. 
ادعا می کند، ســواد  بریویك )2005( 
اطالعاتي بخشي از مهارت تفكر انتقادي 
است که ابتدا با سواد پایه، یعني توانایي 
خواندن، نوشتن و حســاب کردن آغاز و 
سپس با ســواد اطالعاتي كه مؤلفة الزم 
مهارت تفكر انتقادي است و از مهم ترین 
آن ها ســواد کتابخانه ای و ســواد بصري 
هســتند، کامل می شود. وی تصویری به 

نام چتر سواد اطالعاتی۱4 ارائه می کند که 
در برگیرندة تمامی سوادهای جدید است.

سواد پايه
یونســکو فرد باسواد اطالعاتی را کسی 

می داند که:
تشــخیص  را  اطالعاتی  نیازهــای   

می دهد؛
 اطالعات را جایابی و کیفیت آن ها را 

ارزیابی می کند؛
 اطالعات را ذخیره و بازیابی می کند؛

 استفادة کارآمد و اخالقی از اطالعات 
دارد؛

 اطالعات را برای خلق دانش جدید و 
برقراری ارتباط به کار می گیرد.

به ایــن ترتیــب، »فرد داراي ســواد 
اطالعاتي كســي اســت كــه مي تواند 
تشــخیص دهد چه وقت بــه اطالعات 
نیازمند است و توانایی جایابی، ارزیابي و 
استفادة مؤثر از اطالعات مورد نیاز را دارد.
مفهوم ســواد اطالعاتی را اولین بار پل
در 1974 معرفی کرد.  زورکوســکی
در اعالمیة پراگ ســواد اطالعاتی »کلید 
توســعة اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
ملت ها و جوامــع، نهادها و افراد در قرن 
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21« توصیف شد و کسب سواد اطالعاتی 
»بخشــی از حقوق اساســی بشر برای 

یادگیری مادام العمر« اعالم شد.
سواد اطالعاتی در اعالمیة اسکندریه15، 
به عنوان یک ضرورت برای دســتیابی به 
اهداف فردی، اجتماعی، شغلی و آموزشی 
افراد توصیف شده اســت. مهارت سواد 
اطالعاتی برای افــرادی که می خواهند 
و  باشــند  مؤثری  مادام العمر  یادگیرندة 
در جوامع دانش مدار مشــارکت داشته 
باشند، الزم است. سواد اطالعاتی گاهی 
اوقات به »تفکــر انتقادي« یا »آموختن 

برای یادگیری« نســبت داده می شود و 
به صورت رســمی آموزش داده می شود. 
همچنین، دارای اســتاندارد است و این 
استاندارد در سه طبقه تعیین شده است:

الف( با سواد اطالعاتی
ب( فراگیری مستقل

ج( مسئولیت پذیر اجتماعی
سواد اطالعاتی باید متناسب و سازگار 
بــا فرد و نوع بافــت و زمینة  فعالیت او 
باشد. بافت - زمینه می تواند یک رشته، 
صنف، یا صنعت در محیط های گوناگون 
اطالعاتی  ســواد  مثال،  به طور  باشــد. 

مورد نیاز استاد دانشــگاه، مدیر بانک، 
و پزشــک یکی نیست، چون جنس کار 
و فعالیتشــان و در نتیجه نیاز اطالعاتی 
آن ها، با هم متفاوت اســت و هر کدام 
برای برآوردن نیاز اطالعاتي باید مسیر 

یا رفتار متفاوتی را در پیش بگیرند.
سواد اطالعاتي مهم ترین راه براي انتقال 
مهــارت الزم در اســتفاده از اطالعات و 
توانمندسازي افراد براي زندگي در جامعة 
یاددهنده یادگیرنده است. در اینجا سواد 
اطالعاتي مورد نیاز معلمان ارائه می شود 
که در شش استاندارد تعریف شده است:

پينوشتها
1.information literacy skills
2.Jenkins
3.Information and Communication Technolo-
gies (ICTs)

4.competence
5.Ross Tweed and Bailey's
6.Code and decode symbols
7.New London Group
8.Multiple literacies
9.Operational

10.Cultural
11.meaning system
12.Critical
13.Russell
14.Information Literacy Umbrella
15.Alexandria Proclamation

استاندارد۱

استاندارد۲

استاندارد۳

استاندارد4

استاندارد5

استاندارد6

باسواداطالعاتینیازاطالعاتيرا
تعریفوبیانمیکندوبرایبازیابی
اطالعاتابزارهاوراهکارهاییرا

انتخابمیکند.

باسواداطالعاتياطالعاترادرزمینه
نیازهایاطالعاتیخاصومتناسب
باحرفهبرایمخاطب،سازماندهیو

تجزیهوتحلیلمیكند.

باسواداطالعاتيتوانایيارزشیابي
فرایندكاملاطالعیابيوهرقطعه

مجزاياطالعاترادارد.

باسواداطالعاتياطالعاترابراساس
متناسببودنبانیازاطالعاتيخاصو
عموميخود،جایابيوانتخابمیكند.

باسواداطالعاتي،بهروشيمتناسببا
مقاصديکهدرآناطالعاتموردنیاز
است،اطالعاتراترکیب،پردازشو

ارائهمیكند.

باسواداطالعاتيمیداندبهلحاظ
اخالقیچگونهازاطالعاتاستفادهو

آنرامنتشركند.

الف- نیاز اطالعاتی را تشخیص می دهد.
ب- نیاز اطالعاتی را بیان کند.

پ- برای برآوردن نیاز اطالعاتی راهبردهایی را انتخاب می کند.
ج- براي پیدا كردن اطالعات ابزارهایي را انتخاب می كند.

الف- هر قطعه مجزاي اطالعات را ارزیابی می كند.
ب- فرایند اطالع یابي را ارزیابي می كند.

الف- اطالعات را به صورت اخالقي استفاده می كند و آن را انتشار 
می دهد.

الف- پردازش اطالعات
ب. اطالعات را ترکیب می كند.

ج- اطالعات را ارائه می كند.

الف- اطالعات را سازماندهي می كند.
ب- اطالعات را تجزیه و تحلیل می كند.

الف- اطالعات را جایابي می كند.
ب- اطالعات را انتخاب می كند.



 یــک هفته قبل از شــروع ســال 
تحصیلی، ابالغــم را از اداره دریافت کردم. 
ابالغ تدریسم برای یکی از روستاهای استان 
هرمزگان از توابع شهرستان بندرلنگه بود 
که فاصلة محل سکونتم تا آنجا حدود چهل 

کیلومتر است.
روز اول مهــر فرا رســید و من راهی آن 
روستا شدم. بعد از حدود چهل و پنج دقیقه 
با مینی بوس، به آنجا رسیدم. پیاده شدم و 
بعد از ده دقیقه پیاده روی، به مدرســه ای 
رسیدم که تابلوی آن زنگ زده بود و حتی 
اســمش را نمی شــد خواند. همان موقع 
خانمی اهل روســتا را دیدم. از او پرسیدم، 
تا مطمئن شــوم آدرس را درست آمده ام. 
گفت: نه، اینجا مدرســة پســرانه است و 
دبستان دخترانة »حدیث« دو کوچه باالتر 

است.
بعــد هم با خوش رویی گفــت: زیاد دور 
نیست! من شما را تا آنجا همراهی می کنم.

در مسیر ســر صحبت باز شد. او فهمید 
که معلم جدید روستایشــان هستم. پس 
از رســیدن به دبستان تشــکر کردم و او 
رفت. باالخره مدرسه ای را که قرار بود یک 
ســال تحصیلی در آنجا تدریس کنم، پیدا 
کردم. وارد شدم. معاون مدرسه داشت به 
دانش آموزان نظم می داد و آن ها را به سمت 
کالسشان هدایت می کرد. حیاط مدرسه 
کوچک بود و جمعیــت دانش آموزان هم 
کم به نظر می رســید. روبه روی در ورودی 
مدرسه، دفتر آموزشگاه قرار داشت که ابتدا 
به آنجا رفتم. پس از معرفی خودم به مدیر، 
او فهرســتی از اسامی دانش آموزان کالس 
پنجم به من داد. نگاهی کوتاه به فهرست 
انداختم و همراه مدیر به طرف کالسم به 

راه افتادم.
با ورود آموزگاران به هر کالس، ســکوت 
و آرامــش یکی پس از دیگری کالس ها را 
فرا می گرفت. من نیز وارد کالســم شدم. 
مدیر مرا به دانش  آموزان معرفی و کالس را 
ترک کرد. بر اساس فهرستی که در دست 

شیرينی های بابرکت
سیدآموزگار، بندرکنگ، استان هرمزگان / تصویرساز: سیدآموزگار، بندرکنگ، استان هرمزگان / تصویرساز: سیدمیثم موسوى آموزگار، بندرکنگ، استان هرمزگان / تصویرساز:  ساجده عیدى، آموزگار، بندرکنگ، استان هرمزگان / تصویرساز:  ساجده عیدى، 

رتبة دوم، چهارمین دوره فراخوان خاطرات معلمی

داشتم، پانزده نفر بودند و در نیمکت های 
سه نفری نشسته بودند.

پس از تبریک ســال تحصیلی جدید، از 
یکایک بچه ها خواستم خودشان را معرفی 
کنند. بعد از معرفی، انتظاراتی را که برای 
طول ســال از آن ها داشتم بیان کردم. از 
آن ها هم خواســتم انتظاراتی را که از من 

دارند بگویند.
 از روز بعد تدریس را شروع کردم. با اینکه 
کولر روشن بود، اما فضای کالس بسیار گرم 
بود و بچه ها از گرما شاکی بودند. چاره ای 
نداشتیم! باید تا ماه آذر که گرمای منطقة 
جنوب ادامه دارد، تحمل می کردیم. در این 
منطقه، اواخر آذر تا دی ماه هوا به نســبت 

خنک می شود و با شروع ماه اسفند، دوباره 
رو به گرمی می رود. از آن موقع باید دوباره 
گرمای طاقت فرسای کالس را تا آخر سال 

تحصیلی تحمل می کردیم.
حدود ســه ماه از شروع سال تحصیلی 
گذشــته بود. یکی از روزهــا، زنگ آخر، 
درس هنر داشتیم. زمان مناسبی بود که 
برای برطرف کردن مشــکالت کالس با 
بچه ها صحبت کنم و نظر آن ها را بدانم و 
با هم راه حل های مناسب پیدا کنیم. بچه ها 
یکی یکی مشــکالت را می گفتند و من با 

دقت گوش می دادم.
الهه: »خانم، نیمکت ما جا ندارد وسایلمان 

را در آن بگذاریم.«
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نازنیــن: »خانم، تختــه خیلی خراش 
برداشته. جمله هایی که می نویسید واضح 

نیست.«
زهرا: »خانم، کالس خیلی گرم است.«

بچه ها به زهرا نــگاه کردند و خندیدند. 
یکی از آن ها گفت: »اآلن که خوبه!«

زهــرا در جواب هم کالســی اش گفت: 
»درســته، اما یک ماه دیگــر دوباره گرم 

می شود!«
او درســت می گفت. به حرفای بچه ها 
با دقت گوش دادم. هر کدام از مشــکلی 
گفتند. روز بعد مشکالتی را که در کالس 
مطرح شد به اطالع مدیر رساندم. اما او از 
کمبود بودجة مدرسه گفت. به او حق دادم. 
به فکر فرو رفتــم که چگونه می توان این 
مشکالت را حل کرد! روز بعد نیمکت های 
دانش آموزان را بررسی کردم. متوجه شدم 
مشکل چندانی ندارند و می توان وسایل را 

در آن ها جای داد.
به ســراغ مشــکل بعدی، یعنی تختة 
کالس، رفتم. به فکرم رســید اگر نایلون 
روی تخته بکشــم، می توانــم به بهترین 
صورت از تخته استفاده کنم. در فکر تهیة 
نایلون بودم. آخر هفتــه وقتم آزاد بود. با 
مقداری از حقوق آن ماهم نایلون خریدم و 
روی تخته کشیدم. راحت می شد با ماژیک 
روی آن نوشت و پاک کرد. خوشحال بودم 
که توانستم مشــکلی را حل کنم. پس با 
عزمی راسخ به دنبال راه حل مشکل بعدی، 

یعنی تهویة کالس، بودم.
معمواًل در زنگ هنــر چنددقیقه ای را 
اختصاص می دادم به اینکه در مورد مسائل 
کالس با بچه ها صحبت کنیم. یک بار دیگر 
از فرصت اســتفاده کردم و در مورد اینکه 
چگونه می توانیم خودمان مشکل گرمای 
کالس را حل کنیم، هم فکری کردیم. این 
کار باعث شــد بچه ها راه حل های جالبی 

ارائه دهند.
یکــی از بچه ها پیشــنهاد داد هرکدام 
مبلغی بیاورند و یک وسیلة خنک کنندة 
نو جایگزین کولر قدیمی کالس کنیم. با 
خودم گفتم، هر چقدر هم پول جمع شود، 
امکان دارد مقدار مبلغ جمع آوری شده به 
حدنصاب نرسد! نفر بعدی پیشنهاد داد هر 
کس وسیلة خنک کنندة اضافه در منزل 
دارد، به امانت بیاورد. در پایان ســال هم 

دوباره آن را به صاحبش برگردانیم.

این بــار بچه ها اعتــراض کردند. حتی 
یکی از بچه ها گفت: »نه، این کار درستی 
نیست. امکان دارد به مرور زمان خراب شود 
یا مشکلی پیش بیاید. آن موقع شرمندة 

صاحبش می شویم.«
با نظــرش موافق بودم. پــس به دنبال 
راه حل دیگری گشــتیم. یکــی دیگر از 
بچه ها گفت: »مــا در منزل غذای محلی 
می فروشیم. مادرها می توانند غذای محلی 
درســت کنند و بفروشــند و از پولی که 
کسب می کنند، هر چه را برای کالس نیاز 

داریم، بخرند.«
پیشنهاد جالبی به نظر می رسید. بچه ها 
موافقت کردند. اما من به فکرم رسید که 
ممکن اســت همة اولیا نتوانند این کار را 
انجام دهند. فکر جدیدی کردم. پرسیدم، 
آیا شــما می توانید آشپزی کنید و کیک 
و شیرینی خانگی بپزید؟ بعضی از بچه ها 
گفتنــد بله و بعضی دیگر نــه، چون بلد 
نبودند. بــه آن ها اطمینــان دادم خودم 
آموزششــان خواهم داد. با شــنیدن این 
حرف، شور و هیجان بچه ها بیشتر شد. قرار 
بر این شد که بچه ها گروه بندی شوند، در 
کالس آموزش ببیند و خودشان شیرینی 
بپزند و بفروشــند و پول حاصل از فروش 
شــیرینی ها صرف خرید وسایل ضروری 

کالس شود.
بنابراین، ســخت به دنبال دستور پخت 
شــیرینی هایی بودم که مواد اولیة کمی 
الزم داشته باشــند. همین طور در منزل 
هر کدامشــان پیدا شود. به سه گروه پنج 
نفره تقسیمشان کردم و سه نوع شیرینی 

کم هزینه پیدا کردم.
برنامه ریزی ما یک ماه به طول انجامید. در 
طول این مدت، هر روز بچه ها می پرسیدند 

پس چه شد؟ چرا اجرا نمی کنیم؟ 
من به دنبال فرصت مناســبی بودم. با 
مدیر مدرسه مشــورت کردم. او پیشنهاد 
داد در برنامة ویژه ای که به مناسبت جشن 
پیروزی انقالب اسالمی تدارک دیده شده، 
اولیــای همة دانش آمــوزان را هم دعوت 
کنیــم و در همــان روز دانش آموزان من 
بتوانند حاصل کار خود را به فروش برسانند.
و  اول  بــه زنگ هــای  را  درس هنــر 
دوم اختصــاص دادم. ابتــدا آمــوزش را 
شروع کردم. شــور و شوق بچه ها هنگام 
درست کردن شــیرینی ها دیدنی بود. هر 

گروه  یک نوع شــیرینی درســت کردند. 
گروه ســوم که بچه های فعال تری بودند، 
عالوه بر شــیرینی مخصوص گروهشان، 
یک نوع شــیرینی دیگر نیز درست کرده 
بودند. بسیار زیبا و با سلیقه شیرینی ها را 
تزئین می کردند. من هم در طول آموزش 
و انجام کار، توصیه های بهداشــتی را به 
آن ها گوشزد می کردم. پس از آماده شدن 
شــیرینی ها، آن ها را در یخچال مدرسه 

نگهداری کردیم. 
حیــاط مدرســه تزئیــن شــده بود. 
دانش آموزان دیگر کالس ها برنامه هایی از 
جمله ســرود، دکلمه، شعر و مسابقه اجرا 
می کردند. همه شاد و خوشحال بودند. در 
گوشه ای از مدرسه نیز غرفه ای به کالس ما 
تعلق گرفت. به هرکدام از بچه ها مسئولیتی 
داده بودم. چند نفر مسئول انتظامات غرفه 
شــدند، یکی دو نفر مســئول صندوق و 
تعدادی هم مســئول فروش. عده ای نیز 
تبلیغ می کردند. حس مسئولیت پذیری را 

در آن ها احساس می کردم.
اســتقبال اولیا از فروش شــیرینی های 
بچه هــا باورنکردنــی بــود! زمانــی که 
صندوق داران کالس پول فروش را تحویلم 
دادند و با هم پول ها را شــمردیم، نتیجه 
شگفت انگیز بود! آن روز بعضی از اولیایی 
که فعالیت و جنب وجوش بچه ها را دیدند، 
کمک هایی نقدی هم برای خرید وسایل 

مایحتاج کالس به صندوق دار داده بودند.
با توجه به مبلغ جمع آوری شــده، توان 
خرید کولر را نداشــتیم، اما می توانستیم 
پنکه بخریم. آخر هفته به دنبال خرید پنکه 
رفتم. تخفیف خوبی از فروشــنده گرفتم. 
مقداری پول نیز اضافه آمد که توانستم با 

آن تختة وایت برد برای کالسم تهیه کنم.
خالصه با همت بچه ها توانستم وسایلی 
را که برای کالس الزم بود خریداری کنم. 
چون خود بچه ها در خرید وسایل سهیم 
بودند، احســاس مالکیــت می کردند و از 

وسایل کالس به خوبی مراقبت می کردند.
و اینک پایان سال تحصیلی فرا رسیده بود 
و زمان جدایی من از بچه ها و آن مدرسه 
بود؛ با تمام خاطرات زیبا و به یادماندنی که 
در ذهنم حک شده بود. به خود می بالیدم 
کــه تجربه های جدیدی کســب کرده ام. 
فهمیدم که با مشورت و هم فکری می توان 

خیلی از مشکالت را حل کرد.
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 پژوهش روايت ها
گفت وگو با دکتر رضا ساکی

 انتشار کتاب »روایت پژوهی در حرفة 
معلمی« اثر دکتر رضاســاکی، بهانه ای 
فراهم آورد تــا طی گفت وگویی صمیمی، 
دربارة چگونگــی و چرایــی و کاربرد این 
روش پژوهشی معلم محور از ایشان پرسش 
کنیم. غالبًا تجربه ها و تألیفات ایشــان در 
بحث تربیت معلــم و معلــم پژوهنده، بر 
است.  شناخته شده  آموزش وپرورش  اهالی 
نظریه ها  اصــول،  اقدام پژوهی،  کتاب های 
و چارچــوب عمل، سوادپژوهشــی معلم، 
درس پژوهی )مبانی، اصول و روش اجرا( از 
جمله تألیفات دکتر ساکی در ارتباط با این 

موضوع هستند.

 جنابدکتــر،بابحثمعلم
پژوهندهآغازمیکنیم.اصواًلدیدگاه

شمادربارةاینمفهومچیست؟
ما می دانیم که معلمي حرفه ای پویاست 
با پیچیدگي هایی بی بدیل و مختص خود 
كه طي آن معلمان باید به عنوان كارگزاراني 
فكور، نقشة آموزش وپرورش را براي ساختن 
انسان آرماني، در تعامل با عناصري متعدد و 
به شکلی هنرمندانه، به مرحلة اجرا درآورند. 
در این فرایند، معلمــان همواره در کالس 
درس با شرایطي نوپدید روبه رو هستند كه با 
دانش موجود آن ها و اتكاي صرف به دانش 
دیگران، قابل تبیین و پاسخگویی نیست. 
در این موقعیت، معلم باید به ســازوكاري 
مؤثر براي دســتیابي به دانشــي جدید و 
البتــه عملی و بومي- براي عمل مؤثر و در 
شــرایط پیچیدة تدریس- متصل باشد. در 
بستر چنین مفهومی است كه رویكرد معلم 
پژوهنده زاده شده و پرورش یافته است. به 
این ترتیــب، موقعیت های تدریس به مثابة 

فعالیت هایی عادی و روزمره تلقی نمی شوند 
که بتوان با دستورالعمل هایی تجویزی مسیر 
آن را هدایت کــرد. در اینجا عمل فکورانه 
مورد انتظار است. این شکل از عمل، کانون 

رویکرد معلم پژوهنده است.

 آقایدکتر!بفرماییدانگیزة
شماازتألیفاینکتابچیست؟

می تــوان گفــت انگیزة اصلــی نگارش 
این کتــاب، جلــب توجــه عالقه مندان 
آموزش وپرورش به وجود ظرفیتی جدید و 
البته کم نظیر برای رشــد حرفه ای معلمان 
و دانشجو معلمان است. همچنین، برگرفته 
از نیاز بارز معلمان و دانشــجو معلمان، به 
وجود منبعی ســاده و کاربردی برای تهیة 
گزارش های حرفه ای از تجربه های زیسته در 
حرفة معلمی، تالش من بر این بوده که در 
اینجا بتوانم روایتی به  نسبت نو از موضوع 
ارائه کنم تا ضمن ســادگی فهــم، بتواند 
پاسخگوی همة سؤاالت مطرح شده در این 

زمینه نیز باشد.

 حالجایــگاهروایتپژوهی
کجاست؟ پژوهنده معلم رویکرد در
رویکرد این کجای در روایتپژوهی
قرارمیگیرد؟وتفاوتشبااقدامپژوهی

ودرسپژوهیچیست؟
با آن بســتر مفهومی که مطــرح کردم، 
معلم برای آنکه بتواند معلم خوبی باشــد 
و وظایفش را به درســتی انجام بدهد، باید 
دائمًا بتواند دانش خود را توسعه دهد و بروز 
نماید. معلم پژوهنده تضمینی است برای 
تحقق موقعیت مطلوب معلم به عنوان یک 
یادگیرندة مادام العمــر. معلم بیش از آنکه 

یاد می دهد، باید یاد بگیرد. معلم پژوهنده 
چتری فراگیــر برای پوشــش روش های 
پژوهشی معلم محور است. همة روش های 
پژوهشــی معلم محور در پی رشد و توسعة 
حرفه ای معلمان هســتند و البته هر کدام 
اهــداف اختصاصی خود را نیــز دارند. در 
اقدام پژوهی، هدف اصلی ما افزایش دانش 
برای حل مشکالت دانش آموزان است. در 
درس  پژوهی دانش عملی و بومی تدریسمان 
را بهبود می بخشیم. و در روایت پژوهی در 
پی به اشــتراک گذاری تجربه های زیســتة 
معلمی و بهره گیــری از آن در زمینه های 
گوناگون حرفة خود هستیم. از این منظر، 
اقدام پژوهی و درس پژوهی هم می توانند در 
قالب روایت پژوهی جای گیرند و اســتفاده 

شوند.

لطفــًادربــارةماهیــت  
روایتپژوهیدرحرفةمعلمیبیشتر

توضیحدهید!
برای درک روایت پژوهی، ابتدا باید درک 
کنیم که روایت ها در زندگی ما چه نقشی 
دارند؟ این واقعیتی آشکار است که روایت ها 
سرتاســر زندگی ما را فرا گرفته اند و ما در 
فضایی کاماًل روایتــی تنفس می کنیم! ما 
اغلب اوقات خود را در حال گفتن، شنیدن، 
خواندن، دیدن و فکرکردن دربارة روایت ها 
ســپری می کنیم، به گونه ای که ســخت 
می توان برشی از زندگی افراد را شاهد بود 
که فارغ از این فضا باشــد. روایت ها ممکن 
اســت واقعی یا افسانه باشند، اما در هر دو 
حالت بر زندگی ما تأثیر می گذارند. ما با تکیه 
بر روایت ها زندگی خود را معنا می بخشیم، 
آن را می سازیم و ارتقا می دهیم. همچنین، 

گفت وگو

دکتر رضا ســاکی، متولد ۱۳۴۱، خدمت معلمی خود را پس از فارغ التحصیلی از 
دانش ســرای مقدماتی از روستاهای شهرستان دورود در اســتان لرستان آغاز كرد. 
تحصیالت دانشــگاهي اش را نیز در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تربیت معلم 
)خوارزمی( در رشــتة مدیریت آموزشی به پایان رساند. خدمت در سازمان پژوهش و 
برنامه   ریزی آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش، معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، از جمله سوابق شغلی 
و اجرایی ایشان هستند. در کارنامة علمی ایشان، عالوه بر تدریس، تألیف بیش از 4۰ 
مقاله، ۱۰ کتاب، راهنمایی و مشــاورة بیش از ۷۰ رسالة دکترا و کارشناسی ارشد نیز 
به چشم می خورد. او در دوران خدمت خود سه بار به عنوان پژوهشگر برگزیدة ملی در 
ســطح آموزش و پرورش انتخاب شده است. در آثار و دغدغه های علمی وی بیش از 
هر چیز موضوع معلم پژوهنده پر رنگ است. ایشان در سه روش پژوهشی معلم محور 

)درس پژوهی، اقدام پژوهی و روایت پژوهی( آثاری دارد.
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روایت ها در فرایند تعامالت انسانی بازسازی 
و بازگویی می شوند و از این طریق توسعه 
می یابند. چنین است که در این قالب ادبی، 
ظرفیتی بی نظیر برای اشــاعه و کاربست 
تجربه های ارزشمند انسان ها نهفته است. 
روایت فرصت فراهم می کند تا تجربه های 
انسانی در ساختار داستان به شکلی ساده، 
جذاب و آموزنده، آماده و نقل شــوند و در 

اختیار دیگران قرار گیرند.
در این میان، حرفــة معلمی نیز از این 
سرمایة ارزشمند بشری بی نصیب نمانده 
اســت. تاریخ بشر سرشــار از تجربه ها و 
خاطرات شنیدنی و ماندگار معلمان است. 
معلمان تقریبًا به طور مستقیم و غیرمستقیم 
با همة آحاد جامعه در ارتباط اند. به همین 
دلیل نیز بخــش بزرگــی از روایت های 
جــاری در فرهنگ هــا از طریــق همین 
ارتباط وســیع معلمان با دانش آموزان، با 
همکاران و با دیگر افراد مرتبط با مدرسه 
نظیر اولیا، ســاخته و پرداخته می شــود. 
تجربه هایــی که روایت آن هــا، هم برای 
خود معلمان و هم برای دانشجو معلمان 
و دیگران آموزنده و ارزشــمند است. بیان 
روایت های معلمی به خود معلمان محدود 
نمی شود. دانش آموزان، اولیا و دیگر کسانی 
که با معلمــان مرتبط بوده انــد، همه به  
فراخور، راوی روایت های معلمی هستند؛ 
روایت هایی که نظام تربیتی را تحت تأثیر 

جدی خود قرار می دهند.
پیداست، تالش برای بهره گیری از چنین 
گنجینه ای ارزشــمند از دانش حرفه ای، 
با فرایند مدیریت دانش در آشکارســازی 
دانش نهفتة حرفــة معلمی به عنوان یک 
ســرمایة گرانبهای ملی منطبق اســت. 
روایت پژوهی به اجرای این رســالت مهم 
مأمور است. روایت پژوهی، پژوهش دربارة 
روایت هاســت. روایت پژوهــی به عنــوان 
شاخه ای ادبی از گروه پژوهش های کیفی، 
در پی رمزگشــایی و کسب معنی از زبان 

تجربه های آموزندة معلمی است.

 میتوانیــمبگوییمکانون
روایتتجربةزیستهمعلماناست؟

دقیقاً! روایت ها داربســت های فرهنگی 
و ابزار تفکر معلمان ما تلقی می شــوند و 
می توانند برای توسعة حرفه ای به کار گرفته 
شوند. محور روایت های معلمی بیش از هر 

چیز بر حفظ و انتشــار و مبادلة تجربه ها 
استوار بوده است، در حالی که باید کارکرد 
اصلی آن ها را ایجاد فرصت برای پژوهش و 

بازاندیشی در تجربه ها دانست.
به طــور  معلمــان  حرفــه ای  رشــد 
جدایی ناپذیری با بازاندیشــی تجربه های 
شغلی آن ها پیوند خورده است. آن ها درگیر 
دایره ای گسترده و بی پایان از تجربه های 
خویش و دیگر همکاران در کالس درس 
و محیط آموزشی هســتند. تجربه هایی 
که همة راز و رمزهــای معلمی را همراه 
خود دارد. چالش ها، مســائل، موفقیت ها، 
شکست ها، روش ها و رویکردهای معلمی 
در عمل، همه در تجربه های معلمان بازتاب 
یافته اند. اینگونه است که تجربه های معلمی 
را باید به مثابة گنجینه ای ارزشمند برای 
رشد و یادگیری دانست و بر بهره گیری از 

آن ها اهتمام داشت.

 روشروایــتنگـــاریو
روایتپژوهیچگونهاست؟

قبل از روایت پژوهی مرحلة روایت نگاری 
است که معلم را به نوشتن و مستند سازی 
تجربه هایش تشویق کنیم. به طور کلی، سه 
نوع اصلــی روایت نگاری در حرفة معلمی 

مطرح است:
1. شــما به عنوان روایتگر، داستانی را از 
زندگی شــخصی و حرفــه ای خود بازگو 
می کنید: در اینجا راوی اول شخص، خود 
معمواًل شخصیت یا قهرمان اصلی داستان 
اســت یا در میدان اصلــی تجربه حضور 
مستقیم داشته است. هر معلمی می تواند 
برای مستند کردن تجربه های شغلی خود 
و به اشتراک گذاری آن ها، به تدوین و ارائة 
روایت های شغلی خویش بپردازد. این شکل 
از روایت نگاری به »خودزیست نگاری« هم 
معروف است. نمونة این روایتگری، کتابی 
است با عنوان »جمعه ها، زندگینامة دکتر 
علی اکبر سیف« که خود این استاد برجستة 
روان شناسی تربیتی آن را نگاشته و منتشر 

کرده است. این روایت، زندگی حرفه ای این 
اســتاد را از آموزگاری مدرسة روستایی تا 

استادی دانشگاه به تصویر می کشد.
2. شــما به عنوان روایتگر، داســتانی را 
از زندگی شــخصی و حرفــه ای دیگری 
یا دیگــران روایت می کنیــد: معمواًل در 
اینجا شــما درون داستان حضور ندارید و 
به عنوان یک عنصــر بیرونی ایفای نقش 
می کنید. تهیة ایــن روایت ها در عمل با 
مشــاهده های طوالنی در میدان تجربه، 
انجام مصاحبه های عمیق و گســترده با 
مشــارکت کنندگان اصلی یا افراد مطلع 
از آن ها و همچنین بررســی شــواهد و 
مستندات مرتبط صورت می پذیرد. نمونة 
این شکل از روایت نگاری، کتاب سرزمین 
خارج از نقشه )خاطرات عجیب یک معلم( 

است که اخیراً منتشر شده است.
 3. معلمان و دانشــجو معلمان به طور 
حرفه ای روایت می کنند: گرچه می توان 
این نوع از روایت ها را نیز به شــکلی در 
میان دو نوع ذکر شدة قبلی تعریف کرد، 
اما می توان به ارائة دقیق تری از آن نیز 
پرداخت. در این طبقه، انواع روایت های 
در  حضــور  تجربــة  از  دانش آمــوزان 
کالس ها و درس هــای گوناگون، روایت 
دانشــجومعلمان از آنچه در جلســات 
کارورزی و حضور در مدرســه بر آن ها 
گذشته است و روایت معلمان و دانشجو 
معلمــان از تجربه های معلمان اثربخش 

ارائه می شوند.
 بعد از آنکه روایت ها نوشته شدند، اکنون 
می توانیم دربارة آن هــا پژوهش کنیم تا 

پیامشان را استخراج کنیم. 

 اگرمطلبــیپایانیدارید،
لطفًابیانفرمایید.

فقط بگویم که الزم است در نظام آموزشی 
کشــور برنامه ای منســجم برای آموزش 
روایت پژوهی و همچنین مستند ســازی 
تجربه های زیستة آموزشی پیش بینی شود. 
ناب ترین دانش تعلیم وتربیت، تجربه های 
زیســتة معلمان در کالس هــای درس و 
مدرسه اســت. ارزش این خزانة ارزشمند 
را بدانیم و برای اســتفادة نظام مند از آن 
برنامه ریــزی کنیــم. این اقــدام در واقع 
فعالیتی اساسی در راستای مدیریت دانش 

بومی تعلیم و تربیت تلقی می شود.

معلم پژوهنده چتری 
فراگیر برای پوشش 
روش های پژوهشی 

معلم محور است
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حس حضور

آموزه های قرآنی

احساس حضور خداوند در زندگی
و اثرات آن

به ما  آیة »الحمــدهللا رب العالمیــن« 
می گویــد خداوند بــا حضــور کامل و 
همه جانبــة خــود در صحنة هســتی و 
آفرینش، پرورش همــة موجودات را در 
دست دارد تا آن ها را به کمال شایسته و 
درخورشان برساند. انسان مؤمن با درک 
این مطلب و با دیدن تالطم های گوناگون 
زندگی و همچنین ضعف خود در زدودن 
برمی دارد  از خودمحوری  آن ها، دســت 
و در حرکــت خود به ســوی موفقیت و 
خوش بختی، بــر خداوند حاضر و ناظر و 
توانــا تکیه می کند و بر او توکل دارد و با 
استمداد از او و دریافت کمک و امداد او، 

از موانع و مشکالت پیش رو عبور می کند 
و به اهداف فردی، خانوادگی و اجتماعی 

خود می رسد.
اعتقــاد و باور قلبی داشــتن به اینکه 
جهان پــروردگاری دانا، توانــا و مهربان 
دارد، امید را در قلب های ما و فرزندانمان 
شــکوفا می کند و در نامالیمات زندگی، 
صبر و تحمل ما را باال می برد؛ چرا که ما 
به ربوبیت پروردگار جهان اعتقاد و اعتماد 
داریم و می دانیــم در پس هر رخدادی، 
خیر و مصلحتی نهفته است که در نهایت 

سبب رشد و کمال ما خواهد شد.

آرامش و خودکنترلی کودکان
وقتی کودکان ما )فرزندان یا شاگردان( 

می فهمند جهان را خدایی قوی و مهربان 
آفریده که حضوری همیشگی و همه جایی 
در جهان و زندگی ما و در رشــد و کمال 
ما دخالت دارد، سرشار از احساس امنیت 
و شادمانی می شوند. از سوی دیگر، نوعی 
سیســتم خودحفاظتی و کنترل درونی 
پیدا می کنند. زیــرا می دانند خداوند در 
همه حال آن هــا را می بیند و این همان 
اســت که در قصة معروفی بیان  شــده 
 است که: معلمی به شاگردانش می گوید 
بروید یک ســیب را در جایی بخورید که 
هیچ کس شما را نبیند. گزارش آن را فردا 
برای من بیاورید. فردا هر یک از شاگردان 
گزارش مکانی خلوت را که سیب را در آن 
خورده اند، می آورد. ولی عاقل ترین آن ها 

جهانآفرینشجهانیالهیونشئتگرفتهازصفاتمتعالیخداونداستوهرموجودی،جلوهوآینهایخدانماست.آنآموزه،
از»اختصاصحمدبهخداوند«(الحمدهللا)دریافتشد،امادراینآموزهکهاز»ربوبیتخداوندبرایهمةموجودات«(ربالعالمین)

بهدستمیآید،حضورخداونددرصحنةهستیوتأثیرگذاریاوبرموجودات،برایبهکمالرساندنآنان،مطرحمیشود.
البته»احســاسحضورخداوند«غیراز»اعتقادبهحضورخداوند«استودرسطحیعمیقترازآنقراردارد.احساسحضور
خداونددرزندگی،یعنیفردمؤمن،بهحضورمدبرانهخداونددرآفرینشوزندگیخودودیگراناعتقادداردوایناعتقادعقالنی،
درقلباونشستهاست،برایاوبهباورقلبیتبدیلشدهوپسازآن،حضورخداوندوربوبیتمهرورزانةاورابادرکیظریفو

روحانیاحساسمیکند.
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ســیب را نخورده بود. او بیان داشت، هر 
کجا رفتم، دیدم خداوند آنجا هم هست. 

لذا نتوانستم سیب را بخورم!

نقش خداوند در زندگی ما چیست؟
 البتــه زمانی که ما ایــن نگرش را در 
شــاگردان خود ایجــاد می کنیم، به طور 
طبیعی پرســش های فراوانــی را مطرح 
خواهنــد کرد که چرا خدا این طور کرده، 
چرا آن طور نکرده  است؟ و اگر خداوند در 
همه جا حضور دارد، چرا رخدادهای بد در 
جهان وجود دارند و چرا خدا آدم های بد 

را از بین نمی برد و... 
دادن پاســخ درســت و قابل هضم به 
پرســش های کودکان و نوجوانان در این 
زمینه، کار ســاده ای نیســت و نیازمند 
مهارت افزایی است. الزم است از مشاوران 
خبره و کتاب هــای خوبی که در این باره 
نوشته شده اند اســتفاده کنیم،1 اما یکی 
از آن نکات کلیدی که شــاگردان ما باید 
دربارة ربوبیت خداوند بدانند، این اســت 
كه قرار است ما خلیفه و جانشین خداوند 
باشیم و خداوند دوست دارد ما انسان هایی 
قوی باشیم و نقص های خود را رفع کنیم 
و با یکدیگر دست به کار ساختن جامعه ای 
ارزشــمند و الهی شویم، نه اینکه منتظر 
باشــیم خداوند همة مشــکالت و موانع 
زندگی و اجتماع مــا را رفع کند. جهان 
عرصة آزمایش هر یک از انسان هاســت 
و الزمــة آزمایــش، آزادی در انتخاب و 
عمل است. مشــکالت موجود در جهان 
نیز زاییدة همیــن رفتارها و انتخاب های 
نادرســت اند که برخی از انسان ها دارند. 
راه حل نهایی این مشــکالت نیز حرکت 
عاقالنه و الهی انسان های با ایمان و انجام 

اعمال صالح است.

تشریح »ربوبیت الهی« برای شاگردان
الزم اســت شــاگردان دربارة ربوبیت 
خداوند و چگونگــی مداخلة خداوند در 
امــور جهــان و زندگی، نکات زیــر را از 
معلمان خود دریافت کنند تا نقش مؤثر 
خــود را در زندگی و سرنوشــت خویش 

به درستی دریابند:
 ربوبیت الهی به این معنا نیست که ما 
بنشینیم و دعا کنیم و خداوند شخصیت 
مــا را به کمــال برســاند و زندگی ما را 

بســازد! خداوند از روح خود در ما دمیده 
و علــم، عقالنیت، اراده، تدبیر و قدرت به 
ما داده  اســت. قرار است ما براساس این 
موهبت های الهی زندگی خود را بسازیم و 
در مسیر کمال جسمی، روانی و روحانی 
خــود گام برداریم. خداوند نیز در این راه 
به ما کمک می کند و ما را در مسیر کمال 
و زندگی انســانی و الهی خود، از درون و 

بیرون هدایت و یاری می کند.
 ربوبیت الهی از نــوع پرورش صرفًا 
عاطفی مادرانه نیســت، بلکه پرورشــی 
مادرانه و پدرانه اســت؛ یعنی پرورشــی 
مهربانانه و حکیمانــه. اگرچه در ربوبیت 
الهــی، رحمت و مهر خداوند اســاس و 
بنیان کار است، اما معنای این سخن آن 
نیست که خداوند همانند مادری با عاطفة 
افراطــی عمل کند و به ســاز بندگانش 
برقصد و هیچ گونه فشــاری بر آن ها وارد 
نســازد! پرورش قهرمان، چه در رشــتة 
ورزشی و چه در رشته های علمی و هنری 
یا هر رشتة دیگر، بدون تحمل سختی ها 
ممکن نیست. با راحت طلبی، لذت گرایی 
و زیاده خواهی هم حاصل نمی شــود. از 
سوی دیگر، کوتاهی کردن در این مسیر، 
با محرومیت و تنبیه مالزم خواهد بود که 
البته این نیز از مهر استاد و مربی حاصل 

می شود.
 زمانی که می خواهیــم به فرزند خود 
دوچرخه ســواری یــاد بدهیم، بخشــی 
اجتناب ناپذیر از فرایند این پرورش، زمین 
خوردن فرزند است. لذا در ربوبیت الهی 
نیز باید انتظــار افت وخیز و ناکامی های 
کوچــک و بــزرگ را داشــته و صبور و 
بردبار باشیم و از زمین خوردن های خود 
درس بگیریم و در »وضعیت تعادل« قرار 

بگیریم.
 ربوبیت الهی کاماًل قاعده مند و دارای 
اصولی ثابت و اســتوار است. هر انسان و 
فرد با ایمانی که مایل اســت از ربوبیت 
الهی برخوردار باشد، باید آن ها را بشناسد 
و زندگی و دین داری خود را براساس آن ها 
تنظیم کند، وگرنه دچار مشکالت فراوانی 
می شود و نمی تواند به اهداف خوب خود 
برســد. قوانین و اصول ثابتی که خداوند 
در آفرینش قرار داده، با نام »سنت الهی« 
در قرآن کریم مطرح  شده اند. انسان هایی 
که به این قوانین عمل می کنند، از نتایج 

آن ها بهره مند شــده و موفقیت هایی را 
انسان هایی  اگرچه  به دســت می آورند؛ 
بی ایمان و ناصالح باشــند. از سوی دیگر، 
افرادی که به این قوانین عمل نمی کنند، 
محکوم به شکست خواهند بود؛ هر چند 

انسان هایی خوب و با ایمان باشند!

اصول مهم موفقیت در زندگی
و دین داری

ظرافت،  و  دقت  هشیاری،  »عقالنیت، 
جامع نگــری، مشــورت، حق پذیــری، 
حرکــت و عمل گرایــی، آینده نگــری، 
تمرکز، اســتقامت و پایداری، همگرایی 
و همکاری، وحــدت و یکپارچگی، نظم 
و انضبــاط، تواضــع و فروتنی، محبت 
و خیررســانی، انبســاط و شــادمانی، 
آســان گیری، شــجاعت و نترســی، و 
مثبت اندیشــی«، از مهم تریــن اصولی 
هســتند که عمل کردن براساس آن ها 
الزمة موفقیت در زندگی و دین داری و 

در هماهنگی با ربوبیت الهی است.
برای موفقیــت و دینداری در زندگی 
پیچیده و پرتالطم امروزی، الزم اســت 
فرزندان و شاگردان ما، عالوه بر رعایت 
اصــول فــوق، »مهارت هــای زندگی« 
زندگی  مهارت هــای  بیاموزند.  نیــز  را 
آموزش هایی هســتند که نگرشی دقیق 
از خــود و دیگران و شــرایط زندگی را 
در اختیــار ما قرار می دهنــد و با ارائة 
قوانین الهی در آفرینش و وجود انسان، 
راهکارهایی برای ارتباط بهتر با دیگران 
و مدیریت بهتر زندگی و حل مشکالت 

آن به ما عرضه می کنند.2 

پينوشتها
۱. اســتاد حیدری ابهری کتاب های ارزشــمندی 
در زمینة تربیــت دینی کودکان تألیف کرده که از 
جملة آن ها، پاســخ به پرسش های کودکان دربارة 
خداوند و مفاهیم دینی است که نشر جمال آن ها را 
منتشر کرده است. این کتاب ها برخی برای والدین 
و برخی برای کودکان و نوجوانان هستند و جذابیت 

و ظرافت باالیی دارند.
 ۲. کتاب ها و دوره های مهارت های زندگی موجود، 
معمواًل براساس عقالنیت و تجربه شکل گرفته اند و 
فاقد نکات و راهکارهای دینی در این عرصه  اند، اما 
در عین حال، غالبًا نکاتی ارزشمند برای بهره مندی 
از زندگی ســالم و عاقالنه و حتــی دیندارانه را در 

بردارند و از اصول و قوانین الهی متأثرند.



ابعاد مثبت و پنهان برنامۀ درسی در مدرسۀ مجازی
 صرفه جویی در مصرف کاغذ؛

 حفظ بیشتر حریم خصوصی بچه ها و کم رنگ تر شدن 
خجالت از ضعف هایشان؛

 فرصت تکرار مکرر مطلب در فیلم های آفالین؛
 فرصت های بیشتر برای جبران 

عقب ماندگی ها؛
 امکان ضبط کالس و 

جزوه برداری به صورت مطلوب.

ابعاد پنهان منفی برنامۀ درسی در 
مدرسۀ مجازی
الف)معلمان

 نبود نظارت جدی 
معلم بر دانش آموزان؛

 کم رنگ شدن ارائة 
کارها و تکالیف گروهی؛

 دسترسی کمتر معلم به 
سطح فهم و یادگیری مطلب 

توسط بچه ها در کالس؛
 رصد ضعیف تکالیف 

دانش آموزان توسط معلمان؛
 استرس بیش از پیش معلمان از 

رصد کالس هایشان؛
 تصنعی شدن ارتباط معلمان با دانش آموزان؛

 کمتر شدن اثرات مثبت شخصیت معلم بر دانش آموزان؛
متکلم وحده شدن معلم؛

 از میان رفتن نقش معلم در توجه دادن بچه ها به درس؛
 محو شدن نقش نظارتی جدی معلم برای نظم دهی به 

کالس درس؛
 سهل انگارتر شدن معلمان؛

 سردردها و مشکالت چشمی حاصل از تماس مداوم با 
صفحات مجازی.

درشرایطیکهآموزشهایمدرسهبهسمتفضایمجازیسوقپیداکرد،تجربههایقصدنشدهای
پیشرویتمامیدســتاندرکاراننظامتعلیموتربیتقرارگرفتکهدرمفهومبرنامةدرسیپنهانقابل
مطالعهاست.اینتجربهها،بهویژهبرایگروههایمعلم،دانشآموزووالدینودرحیطههایگوناگون،از
ـدانشآموز،پدیدارشدکهحاملآثارمثبتومنفیبوده ـیادگیریوروابطمعلم جملهدرفرایندیاددهی
است.طبیعیاستاینتجربههامطلقوعمومینیستندوشرایطهرمدرسهومعلمدرشکلگیریآنها

مؤثراســتوباژرفنگریبرایهرمجموعهقابلاحصاست.دراینیادداشتبهبرخیازاین
تجربههاوآثارمربوطبهمدرسهوآموزشهایمجازیدردورانکرونامیپردازیم.

ب)دانشآموزان
 در دسترس بودن راه های فرار از درس؛
 چت کردن پنهانی بچه ها سر کالس؛

 حضور بدون جدیت بچه ها سر کالس؛
 اهمیت ندادن بچه ها به همراه داشتن کتاب و جزوات درسی 

سر کالس درس؛
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ابعاد مثبت و پنهان برنامۀ درسی در مدرسۀ مجازی
 صرفه جویی در مصرف کاغذ؛

 حفظ بیشتر حریم خصوصی بچه ها و کم رنگ تر شدن 

 فرصت تکرار مکرر مطلب در فیلم های آفالین؛
 فرصت های بیشتر برای جبران 

 امکان ضبط کالس و 
جزوه برداری به صورت مطلوب.

ابعاد پنهان منفی برنامۀ درسی در 

 دسترسی کمتر معلم به 
سطح فهم و یادگیری مطلب 

دانش آموزان توسط معلمان؛
 استرس بیش از پیش معلمان از 

 تصنعی شدن ارتباط معلمان با دانش آموزان؛
 کمتر شدن اثرات مثبت شخصیت معلم بر دانش آموزان؛

 از میان رفتن نقش معلم در توجه دادن بچه ها به درس؛
 محو شدن نقش نظارتی جدی معلم برای نظم دهی به 

مطالعهاست.اینتجربهها،بهویژهبرایگروههایمعلم،دانشآموزووالدینودرحیطههایگوناگون،از
ـدانشآموز،پدیدارشدکهحاملآثارمثبتومنفیبوده ـیادگیریوروابطمعلم جملهدرفرایندیاددهی
است.طبیعیاستاینتجربههامطلقوعمومینیستندوشرایطهرمدرسهومعلمدرشکلگیریآنها

مؤثراســتوباژرفنگریبرایهرمجموعهقابلاحصاست.دراینیادداشتبهبرخیازاین
تجربههاوآثارمربوطبهمدرسهوآموزشهایمجازیدردورانکرونامیپردازیم.

ب)دانشآموزان
 در دسترس بودن راه های فرار از درس؛

آمــــــــــــــوزش 
ی ز مجــــــــــــــا

ابعاد مثبت و پنهان برنامۀ درسی در مدرسۀ مجازی
 صرفه جویی در مصرف کاغذ؛

 حفظ بیشتر حریم خصوصی بچه ها و کم رنگ تر شدن 

 فرصت تکرار مکرر مطلب در فیلم های آفالین؛
 فرصت های بیشتر برای جبران 

جزوه برداری به صورت مطلوب.

ابعاد پنهان منفی برنامۀ درسی در 

 دسترسی کمتر معلم به 
سطح فهم و یادگیری مطلب 

 استرس بیش از پیش معلمان از 

 تصنعی شدن ارتباط معلمان با دانش آموزان؛
 کمتر شدن اثرات مثبت شخصیت معلم بر دانش آموزان؛

یتجربههاوآثارمربوطبهمدرسهوآموزشهایمجازیدردورانکرونامیپردازیم. ز مجــــــــــــــا
 محمد نیرو -           فاطمه سادات 



 بي  تفاوتی دانش آموزان نسبت به بررسي مداوم و منظم برنامة ساعت و روز بعد؛
 امکان بهانه های بیشتر دانش آموزان برای عدم حضور در کالس درس؛

 شروع کردن یادگیری و حضور در کالس همراه با کسلی؛
 عدم امکان جا به جایی و تنوع در مکان برای دانش آموزان؛

 احساس خواب آلودگی مضاعف در دانش آموزان؛
 حواس پرتی های مکرر دانش آموزان؛

 حضور خواهر یا برادر دیگر و تداخل امور خانه با امور یادگیری؛
 افزایش رفتارهای غیرصادقانه برای توجیه عدم حضورها؛

 عادت به رفتارهای ناصادقانه؛
 کمرنگ شدن ارتباط کالمی با همکالسی ها؛

 از بین رفتن فرصت های کمک بچه ها به همدیگر؛
 پنهان ماندن ضعف درسی بچه ها؛

 آسیب های شناختی ناشی از کم تحرکی؛
 افزایش مشکالت جسمی و ستون فقرات در اثر نشستن های نامناسب؛

 بی حوصله تر شدن و کاهش آستانه تحریک هیجانات؛
 فقدان فرصت هم کالم شدن و ارتباطات اجتماعی مؤثر با همساالن؛

 افزایش افسردگی و اضطراب در اثر کم تحرکی و عدم تخلیه انرژی ها؛
 شدیدتر شدن فضای رقابتی؛

 کاهش روحیه پرسشگری در دانش آموزان؛
 کاهش دفعات میل نمودن صبحانه در کنار خانواده؛

 عدم جدیت برای حضور به موقع در کالس؛
 نبود نشاط صبحگاهی با حذف صبحگاه؛

 افزایش امتحانات تستی و تستی شدن رویکرد بچه ها در راه حل ها و یادگیری مطالب؛
 افزایــش بروز خطا در امتحانات در اثر ارتباط طوالنی چشــم با صفحه مجازی و 

ارتباط بدون کاغذ با سؤاالت؛
 کاهش تشویق های خوب و اثرگذار دانش آموزان در کالس؛

 حالجی نشدن مطالب سر کالس؛
 خدشه دار شدن آموزش دروس عملی و آزمایشگاهی؛

 انس روزافزون بچه ها با فضای مجازی؛
 سردردها و مشکالت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات مجازی؛

 تقابل شدید تحرک بچه ها در کالس و میزان یادگیری شان از مطلب درسی 
)با کوچکترین تحرکی از جلوی صفحه لپ تاپ مطب را از دست می دهند(.

ج)والدین
 همراهی و دلسوزی بیجای پدر و مادرها در برخی مواقع؛

 افزایش امر و نهی های پدر و مادر؛
 افزایش حساسیت پدر و مادر؛

 بازخواست شدن زودهنگام و یا بی هنگام بچه توسط پدر و مادر به جای معلم و مدرسه؛
 دخالت غیرتخصصی پدر و مادر؛

 بدل شدن مهر و محبت مادرانه و نقش مادری به معلمی؛
 نبود فرصت تجدید انرژی برای مادر؛

 آسیب های خانوادگی در اثر خسته بودن مادر به عنوان كانون مهر و عاطفه خانواده.
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آمــــــــــــــوزش 
ی ز مجــــــــــــــا

 محمد نیرو -           فاطمه سادات 

 بي  تفاوتی دانش آموزان نسبت به بررسي مداوم و منظم برنامة ساعت و روز بعد؛
 امکان بهانه های بیشتر دانش آموزان برای عدم حضور در کالس درس؛

 شروع کردن یادگیری و حضور در کالس همراه با کسلی؛
 عدم امکان جا به جایی و تنوع در مکان برای دانش آموزان؛

 احساس خواب آلودگی مضاعف در دانش آموزان؛
 حواس پرتی های مکرر دانش آموزان؛

 حضور خواهر یا برادر دیگر و تداخل امور خانه با امور یادگیری؛
 افزایش رفتارهای غیرصادقانه برای توجیه عدم حضورها؛

 عادت به رفتارهای ناصادقانه؛
 کمرنگ شدن ارتباط کالمی با همکالسی ها؛

 از بین رفتن فرصت های کمک بچه ها به همدیگر؛
 پنهان ماندن ضعف درسی بچه ها؛

 آسیب های شناختی ناشی از کم تحرکی؛
 افزایش مشکالت جسمی و ستون فقرات در اثر نشستن های نامناسب؛

 بی حوصله تر شدن و کاهش آستانه تحریک هیجانات؛
 فقدان فرصت هم کالم شدن و ارتباطات اجتماعی مؤثر با همساالن؛

 افزایش افسردگی و اضطراب در اثر کم تحرکی و عدم تخلیه انرژی ها؛
 شدیدتر شدن فضای رقابتی؛

 کاهش روحیه پرسشگری در دانش آموزان؛
 کاهش دفعات میل نمودن صبحانه در کنار خانواده؛

 عدم جدیت برای حضور به موقع در کالس؛
 نبود نشاط صبحگاهی با حذف صبحگاه؛

 افزایش امتحانات تستی و تستی شدن رویکرد بچه ها در راه حل ها و یادگیری مطالب؛
 افزایــش بروز خطا در امتحانات در اثر ارتباط طوالنی چشــم با صفحه مجازی و 

ارتباط بدون کاغذ با سؤاالت؛
 کاهش تشویق های خوب و اثرگذار دانش آموزان در کالس؛

 حالجی نشدن مطالب سر کالس؛
 خدشه دار شدن آموزش دروس عملی و آزمایشگاهی؛

 انس روزافزون بچه ها با فضای مجازی؛
 سردردها و مشکالت چشمی حاصل از تماس مداوم با صفحات مجازی؛

 تقابل شدید تحرک بچه ها در کالس و میزان یادگیری شان از مطلب درسی 
)با کوچکترین تحرکی از جلوی صفحه لپ تاپ مطب را از دست می دهند(.

ج)والدین
 همراهی و دلسوزی بیجای پدر و مادرها در برخی مواقع؛

 افزایش امر و نهی های پدر و مادر؛
 افزایش حساسیت پدر و مادر؛

 بازخواست شدن زودهنگام و یا بی هنگام بچه توسط پدر و مادر به جای معلم و مدرسه؛

آمــــــــــــــوزش 
ی ز  عدم امکان جا به جایی و تنوع در مکان برای دانش آموزان؛مجــــــــــــــا

 احساس خواب آلودگی مضاعف در دانش آموزان؛
 حواس پرتی های مکرر دانش آموزان؛

 حضور خواهر یا برادر دیگر و تداخل امور خانه با امور یادگیری؛
 افزایش رفتارهای غیرصادقانه برای توجیه عدم حضورها؛

 عادت به رفتارهای ناصادقانه؛
 کمرنگ شدن ارتباط کالمی با همکالسی ها؛

 از بین رفتن فرصت های کمک بچه ها به همدیگر؛
 پنهان ماندن ضعف درسی بچه ها؛

 آسیب های شناختی ناشی از کم تحرکی؛
 افزایش مشکالت جسمی و ستون فقرات در اثر نشستن های نامناسب؛

 بی حوصله تر شدن و کاهش آستانه تحریک هیجانات؛
 فقدان فرصت هم کالم شدن و ارتباطات اجتماعی مؤثر با همساالن؛

 افزایش افسردگی و اضطراب در اثر کم تحرکی و عدم تخلیه انرژی ها؛

ارتباط بدون کاغذ با سؤاالت؛

 حالجی نشدن مطالب سر کالس؛
 خدشه دار شدن آموزش دروس عملی و آزمایشگاهی؛

 افزایش امر و نهی های پدر و مادر؛

ی ز مجــــــــــــــا
 محمد نیرو -           فاطمه سادات 



 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۷ | 26۱۴۰۰

اگرچهازروزهایاولشیوعویروسکرونامعلمانباایجادگروههاییدرفضایمجازیسعیکردندچراغتدریسوآموزش
راروشننگهدارندودانشآموزاننیزمطالبدرسیراازاینطریق،دنبالمیکردند،امااینروشهاجایتدریسدرمدرسهرا
برایدانشآموزانپرنکردند.برخیازدانشآموزاننیزبهدلیلنبوددسترسیبهامکاناتالزم،ازدرسهایخودعقبماندند.در
عینحال،هنوزاختالفنظربرسربرگزاریکالسهایحضورییامجازیپابرجاستوآموزشوپرورش،بهعنواننهادتصمیمساز،

نتوانستهاستنقطةپایانیبرایندوگانگیباشد.
اگرتاســالگذشتهبرسرشیوههایآموزش،محتوایدرسی،شکلتعاملباکودکونوجوان،عدالتآموزشی،کنکورونحوة
پذیرشدانشگاههادعوابود،امسالموضوعبهبازیابستهبودنمدرسههاتقلیلیافتهوهمچنانبرایاینپرسشکه»آیااصواًل
دانشآموزانومعلمانبایدسرکالسدرسحضورپیداکنندیاخیر«،پاسخقطعیوروشنیوجودندارد.پژوهشحاضرباهدف
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برنامۀ ساالنه 
زير سايۀ كرونا

 عفت امین الرعایایی یمینی، مدیر دبستان بانو خضرایی، کاشان

به قلم معلم

کرونا و مشکالت به وجود آمده
 انتشار ویروس کرونا و تعطیلی اجباری 
آموزش ها و ســوق دادن مدرســه ها به 
سمت آموزش غیرحضوری در اواخر سال 
گذشــته و تداوم آن در ســال تحصیلی 
جاری، به مجموعة نظام آموزشــی و در 
کنار آن معلمان و دانش آموزان شــوک 
وارد کرد. با آغاز ســال تحصیلی جدید، 
اولیا که نگران سالمت فرزندان خود بودند 
و تمایلی به بازگشایی مدرسه ها نداشتند، 
تدریس در سامانة شاد و فضای مجازی را 
به حضور دانش آموزان در مدرسه ترجیح 
می دادند. با وجود این، برخی از والدین بر 
این باورند که آموزش غیرحضوری برای 
دانش آمــوزان ابتدایــی کارایی چندانی 
ندارد و با توجه به شــرایط خاص دورة 
ابتدایی، اغلب والدین نمی توانند آن گونه 
که باید در فراگیری درس ها به فرزندان 

خود کمک کنند.

شبکة شاد تنها مسیر رسمی آموزش 
مجازی دانش آموزان در آموزش و پرورش 
شــناخته می شود؛ شبکه ای نوپا که بعد 
از وقفــه ای طوالنــی در زمینة آموزش 
مجازی، با آمدن کرونا رونمایی شــد و 
از اواخر ســال تحصیلی گذشــته مورد 
اســتفاده قرار گرفت. در سال تحصیلی 
جدید، در این شــبکه پیشــرفت هایی 
بســیار نسبت به گذشــته حاصل شد. 
با وجود این، همچنــان دانش آموزان با 
مشــکالتی مواجه هستند که بخشی به 
اینترنت و برخی به مشکالت نرم فزاری 

وابسته اند.
این  دربارة مشکالت  برخی خانواده ها 
شــبکه می گویند، با وجود ارائة برخی 
سرویس ها مانند پخش زنده، به محض 
ارســال پیــام، ارتباط قطع می شــود. 
همچنین، چــون دریافت فیلم از طریق 
این شــبکه به ســختی انجام می شود، 

برخــی معلمــان فیلم ها را در شــبکة 
اجتماعی دیگری به اشتراک می گذارند. 
برخی از خانواده ها نیز هنوز نســبت به 
رایگان نبودن واقعی اینترنت شــاد گله 
دارند و معتقدند با وجود تبلیغات بسیار 
در این مورد، بابت اســتفاده از شاد باید 
به طور مداوم بستة اینترنتی خریداری 

کنند.

نابرابری
به رغم ادعای مسئوالن وزارت بهداشت 
کــه در ابتــدای شــیوع ایــن بیماری 
عنوان کردند کوویــد-۱۹ فقیر و غنی 
نمی شناســد و این ویروس همة جامعه 
را یکســان و یک شــکل مبتال می کند، 
مدرســه های خصوصی نشان دادند در 
پیشــگیری از این بیماری، برتری با آن 
است که امکانات و دسترسی بیشتری به 
لوازم ایمنی دارد. مدرسه های غیردولتی 
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کــه بیم این را داشــتند بــا آموزش از 
راه دور دانش آموزان خود را از دســت 
بدهند، طی این مدت نشان دادند حتی 
کیفیت برتر در پیشــگیری و کنترل، از 

آِن آن هاست.
عکس هــا و فیلم هایی که در روز آغاز 
سال تحصیلی از مدرسه های غیردولتی 
نشــان می دهند آن ها  منتشر شده اند، 
توانســته اند نســبت بــه بســیاری از 
مدرســه های دولتی، امکانات ویژه تری 
را برای دانش آموزان خود فراهم کنند. 
خرید و نصب تجهیزات ضدعفونی کننده 
در ورودی مدرســه، تهیة میز و نیمکت 
تک نفره برای دانش آموزان و ایمن کردن 
آن ها با شیشــه و طلق، ارائة بسته های 
بهداشتی مانند ماسک، دستکش، شیلد، 
الکل و ژل ضدعفونی کننده، تهیة بستة 
مواد غذایی بهداشتی و مقوی برای هر 
بهداشتی و  دانش آموز، تجهیز سرویس 
آبخوری به دستگاه های ضدعفونی کنندة 

دائمی و برگــزاری کالس های زیر پنج 
نفر، بخشی از خالقیت هایی هستند که 
مدیران این مدرسه ها برای حفظ امنیت 

جسمی دانش آموزانشان ارائه داده اند.
هنوز  دولتی  مدرســه های  مقابل،  در 
بــرای خریــد مــواد ضدعفونی کننده 
وزارت  از  ســرانه ای  ژاول،  آب  ماننــد 
آموزش و پــرورش دریافــت نکرده اند و 
نتوانسته اند کالس های شلوغ  همچنین 
خود را با امنیت کامل زوج و فرد کنند. 
این تفــاوت معنادار حتــی در آموزش 
مجازی هم خودش را نشــان می دهد، 
چرا کــه اغلب مدرســه های غیردولتی 
خود را با ســایت های آموزشــی مدرن 
به روز کرده و استفاده از شاد را به حضور 
و غیاب محــدود کرده اند، در حالی که 
مدرســه های دولتی توانایــی پرداخت 
هزینــة طراحی چنین ســایت هایی را 

ندارند.

ارائۀ راهکار برای حل چالش ها
مدرسه ها همچون مکان ها و مؤسسات 
بهداشتی، درمانی و امنیتی، باید در همة 
شرایط و موقعیت ها فعال باشند. معنی 
و مفهوم فعال بودن هم تنها در تشکیل 
کالس های درس در داخل مدرســه ها 
نیســت، بلکه آنچه باید فعال و فعال تر 
شــود، جریان یادگیری ترکیبی )برخط 
و برون خط( در همه وقت و همه جاست.

از این رو، شــعار »مدرسه فعال است 
و تعطیل نیســت« به عنوان شعار ملی 
شــرایط  در  ایــران  آموزش و پــرورش 
بحران های ملی و جهانی، بسیار ضروری 
اســت، چرا که وقتی این شعار سرلوحه 
و ســرخط تصمیم گیران می شود، همة 
ذی نفعان و دســت اندرکاران مدرســه، 
اعم از معلمــان، دانش آموزان، والدین، 
مدیــران صــف و ســتاد و نیــز همة 
کارشناسان، دانشــگران و پژوهشگران، 
برای یک جهاد آموزشی و تربیتی بسیج 
و مهیا می شوند و رخوت و بی انگیزگی و 
بهانه جویی از آنان و از سیستم آموزش 

رخت برمی بندد.

1 توجیه و آموزش برخط و برون خط 
دســت اندرکاران  و  ذی نفعــان  همــة 
معلمــان،  )مدیــران،  مدرســه ها 
دانش آمــوزان و والدین(، متناســب با 
)تغذیة  مدرســه ها  پیش ِروی  مســائل 
دانش آموزان در مدرسه، بودجة مدرسه ، 

فاصلة  رعایت  مدرسه،  ضدعفونی کردن 
فیزیکی در مدرســه، بهزیستی روانی و 
رفت وآمد  نحوة  دانش آمــوزان،  عاطفی 
دانش آمــوزان، خدمــات مدرســه ای، 
حضــور و غیاب دانش آمــوزان، ثبت نام 
دانش آموزان و...( به صورت جدی صورت 

پذیرد.
2 به مدیران مدرســه ها، با توجه به 
واقعیات محیط داخل و خارج مدرســه، 
از بعــد آموزشــی، تربیتــی، اداری و 
مالی اختیارات الزم داده شــود. عالوه 
بر ایــن، کالس های آمــوزش حضوری 
در دوران کرونا، به ویژه در روســتاها و 
با رعایت پروتکل های  مناطق عشایری، 

بهداشتی تشکیل شود.
3 زیرساخت های یادگیری الکترونیکی، 
اعم از ســخت افزاری و نرم افزاری و نیز 
مکان و فضای مناســب، برای استفادة 
مدیران و معلمان در مدرسه ها )در تمام 
ســاعات حضور آن ها در مدرسه( فراهم 
شــود. در این راســتا، ایجاد کانال های 
آموزشــی برای معلمان به منظور تعامل 
با همدیگر و طرح مشــکالت آموزشی و 
ایده های نو نیز می تواند برای مواجهه با 

شرایط موجود مؤثر باشد.
رایگان  اینترنــت  به  ۴ دسترســی 
در سراسر کشــور برای دانش آموزان و 
معلمان، به ویــژه مناطق غیربرخوردار و 

روستایی، فراهم شود.
حوزه هــای  درســی  برنامــة   5
ابتدایی،  یادگیری دوره هــای تحصیلی 
و متوســطه های اول و دوم، ناظــر بــر 
اقتضائات و شــرایط کرونایــی، با تأیید 
شورای آموزشی و مدرسه، تعدیل شود.

6 نحوة آموزش و تنظیم فعالیت های 
جریان یادگیری از طریق رویکرد آموزش 
ترکیبی شــامل آموزش های حضوری و 
غیرحضوری )مجــازی( در دوران کرونا 
و پساکرونا، به عنوان یک سیاست کالن 
در دستور کار قرار گیرد و سازوکارهای 
مناســب برای اجــرای اثربخش آن در 

نظام آموزشی فراهم شود.
7 آموزش های تکمیلی ارتقای دانش 
و ادراک معلمــان از آموزش و پــرورش 
مجــازی، از طریــق دوره هایــی که با 
همــکاری خود معلمــان در زمینه های 
گوناگــون از قبیل طراحــی تکالیف و 
فعالیت هــای یادگیری، مدیریت کالس 
مجازی و ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی 
تشکیل می شود، مورد توجه قرار گیرند.



مدرسه های بدون کفش در تحقیقات 
بین المللی

موضوع مدرسة بدون کفش در بسیاری 
کشورها یکی از موضوعات مهم و پردامنه 
در ادارة مدرســه و متعاقب آن در طراحی 
فضاهــا و مبلمان آن هاســت. در این باره 
تحقیقات گوناگون و متنوعی در کشورها 

شکل گرفته اســت. از این میان، محققان 
دانشگاه بورنموث انگلستان به سرپرستی 
پروفسوراســتفانهپل در یکی از این 
تحقیقات گسترده در 25 کشور جهان و در 
بیش از 100 مدرســه، در مدت 10 سال، 
دریافتند، دانش آموزان مدرســه هایی که 
کفش خود را در ابتدای ورود به ساختمان 

مدرســه از پا درمی آورند، بیشتر احتمال 
دارد که زودتر به مدرســه بروند و دیرتر از 
آن خارج شــوند. مطابق این تحقیق، این 
دانش آموزان به طور میانگین روزانه حدود 
نیم ساعت بیش از دیگران عالقه به مطالعه 
از خود نشان می دهند و پیشرفت تحصیلی 

بیشتری هم دارند.
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فضای آموزشی

، بی 
دو راهی ها در معماری مدرسه های کارآمد

 مدرسة بدون کفش و استفاده از همة فضاها

دو راهی ها در معماری مدرسه های کارآمد

، بی  ؟با



مدرسه مثل خانه
استفان هپل می گوید: »کودکان بسیار 
تمایل دارند که در صورت نداشتن کفش 
روی زمین بنشــینند و استراحت کنند. 
آخرین جایی کــه کودک یا نوجوان برای 
مطالعه می نشــیند، پشــت میز و روی 
صندلی اســت. ما دریافتیــم، 95درصد 
آن هــا روی صندلــی درس نمی خوانند. 
آن ها وقتی در خانه هستند، معمواًل روی 
زمین می نشینند، یا دراز می کشند و درس 
می خوانند. در كالس، داشــتن شرایطی 
مانند خانه كمك مي كند تعداد بیشتری از 
دانش آموزان كالس به مطالعه عالقه نشان 

دهند.«
در پژوهش آقای هپل و برخی تحقیقات 
دیگر، در مدرسه هاي بدون کفش، سطح 
یادگیری دانش آموزان تا حدودی افزایش 
می یابد، زیرا این موضوع باعث می شــود 
آسایش، آرامش و احساس »در خانه بودن« 

داشته باشند.
البته در اسکاندیناوی و سایر کشورهای 
اروپای شمالی، معمول است که کفش را 
در خارج از خانه و هنــگام ورود به خانه، 
به خصوص در هــوای برفی و بارانی، از پا 
در می آورنــد تا بــرف و رطوبِت کفش ها 
داخل خانه نشــود. از همین رو، نداشتن 
کفش در مدرسه ها هم عادی است. اما این 
موضوع فقط به ســابقه و فرهنگ افراد در 
خانه ها محدود نمی شــود. در کشورهایی 
مانند اســپانیا و ایتالیا پوشیدن کفش در 
خانه رایج تر است. با این حال، مطابق این 
تحقیقات، حتی در این کشورها هم رفتار 
دانش آموزان در مدرسه هاي بدون کفش 
بهبــود یافته و شــرایط تحصیلی بهتری 

فراهم آمده است.

چرا مدرسۀ بدون کفش؟
بررسی تحقیقات بین المللی و همچنین 
تجربه های داخلی و گفت وگو با گردانندگان 
برخی مدرســه ها در زمینة مدرسه های 
بدون کفش، نتایجی در پی داشــته است 
که به اختصار و به صورت فهرســت وار به 

آن ها اشاره می  کنیم:
é امکانآسایشوآرامش:احساس 
راحتی و آسایشی که پاها در حالت بدون 

کفش دارند، برای همه قابل درک اســت. 
این آســایش به طورقطع در روح و جسم 
دانش آموزان، در ســاعات طوالنی حضور 
در مدرسه، مؤثر واقع می  شود. این ویژگی 
در تجربة بسیاری از موافقان مدرسة بدون 

کفش در کشور ما به چشم می خورد.
é کاهشهزینهها: طبق بررسی های 
آماری دانشــگاه بورنموث در سال 2016، 
در مدرســة بدون کفــش، در حدود 20 
درصــد، هزینة نظافت مدرســه کاهش 
می یابد. مطابــق این تحقیقات، پاکیزگی 
کفپوش هــا و فرش ها در این مدرســه ها 
آرامش و رضایت والدین دانش آموزان را نیز 
در پی دارد، زیرا نگرانــی آن ها از ابتال به 
بیماری  کاهش می یابد. همچنین، هزینة 
تعمیر و خریداری مبلمان در مدرسه های 
بدون کفش تا حــدود 27 درصد کاهش 
نشان می دهد. کاهش تعداد میز و صندلی 
و نشستن بچه ها روی بالشتک ها و زمین، 
و همچنین کاهش استهالک مبلمان، به 
خاطر برخورد  نکــردن کفش ها با آن ها و 
کاهش ساییدگی و پارگی آن ها، از دالیل 
این کاهش هزینه  شــمرده می شوند. بر 
اساس این مطالعات، هزینة تهیة کفش در 
این مدرسه ها، فشار مالی کمتری به والدین 

آن ها وارد می کند.
é افزایشتمرکز: تمرکز دانش آموزان 
در مدرســه های بدون کفش، از سایرین 
بیشتر است. زیرا به پاکردن کفش و بودن 
پاها درون آن، به شکلی ناخودآگاه و حتی 
گاهی آگاهانه، توجه فرد را به خود جلب 

می کند.
é آرامــشصوتــیمحیطی: در 
مدرســه های بی کفش، آرامش و سکوت 
نسبی بیشــتری وجود دارد. بدیهی است 
اثر صوتی برخورد کف کفش با زمین، در 
مقایسه با پایی که جوراب پوشش آن است، 
کاماًل متفاوت اســت. ضمن اینکه در این 
مدرسه ها مبلمان کمتری وجود دارد و در 
عین حال بسیاری از سطوح فرش شده اند. 
در این صورت، صدای کشیده شدن مبلمان 

به کف کاهش می یابد.
é توسعةســرانةفضاها: کف های 
تمیزتر و مبلمان کمتر، فضای بیشتری را 
برای فعالیت، همکاری، ارائه و نقش آفرینی 

فراهم می کند. دانش آموزان قدرت مانور، 
تحرک و انعطاف بیشــتری پیدا می کنند 
و ســرانة فضاهای مفید افزایش می یابد، 
زیرا گوشه و کنارهای همة فضاها در این 
مدرسه ها می تواند موقعیتی برای نشستن 
و انجام فعالیت باشد. همة این ها به عنوان 

راهبردهای مؤثر یادگیری به کار می آیند.
é کاهشبوینامطبوع: بر اســاس 
تجربه های برخی مدرسه های بدون کفش، 
میزان بوی نامطبــوع عرق پاها یا به قول 
معروف بــوی ناخوشــایند جوراب ها، در 
فضاهای گوناگون، به مراتب از محیط های 
محدود بدون کفش سایر مدرسه ها مانند 
نمازخانة مدرسه های معمول کمتر است. 
بدیهی است، میزان تعرق در پاها، به جهت 
پوشــیدن زمان طوالنی کفش ها، بیشتر 
می شود و بوی نامطبوع ایجاد می شود. به 
بیان ساده تر، نمازخانة یک مدرسة بدون 
کفش از نمازخانة یک مدرســة معمول و 
با کفش وضعیت بســیار مناسب تری در 

این باره دارد.

راهکارهای کاهش پیامدهای 
نامطلوب در مدرسه های بدون کفش

شرایط ساختمانی در برخی مدرسه ها، 
امکانی برای تبدیل آن به مدرســة بدون 
کفش فراهم نمی کند. اما برای مدرسه هایی 
که این امکان در آن ها فراهم است، شناخت 
راهکارهای رفع پیامدهای نامطلوب یا به 
حداقل رساندن آن ها، بسیار اهمیت پیدا 
می کند. در این جا برخی از این پیامدها و 

راهکارها را بررسی می کنیم.
é آســیبفیزیکیراهرفتنبدون

کفش
پیش از این گفته شد، تردد بدون کفش 
و حتی نشستن طوالنی مدت روی زمین 
سفت و سطوح سخت، به تدریج به مفاصل 
پا و کمر آسیب می زند. بدیهی است، برای 
رفع این موضوع باید بخش قابل توجهی از 
فضاها را با کفپوش های نرم و پرزدار مانند 

فرش یا موکت مناسب پوشاند.
روش دیگــر که می توان بــه آن توجه 
داشت، اســتفاده از صندل یا پاپوش های 
شــخصی برای هر دانش آمــوز در داخل 
محیط اســت. هر شخصی پس از ورود به 

29 29 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۷ | ۱۴۰۰



مدرســه کفش خود را در محفظه ای قرار 
می دهد و پاپوش مخصوص را که پاکیزه 
و نــرم باشــد به پا می کنــد و در محیط 
حرکت می کنــد. عالوه بــر این، چنین 
پاپوش هایــی می توانند ضمن حفاظت از 
پای دانش آموزان، از آسیب برخورد با پایة 
میز و صندلی ها، و در فصل ســرما هم از 
ایجاد احساس ناخوشــایند قرارگرفتن پا 
روی ســطوح سخت و ســرد، جلوگیری 
کنند. وجود بالشــتک های کوچک برای 
نشستن روی زمین در مدرسه های بدون 
کفش هم راهکار مناســب دیگری برای 

کاهش آسیب های بدنی است.
 

é رفعآلودگیکفپوشهایپرزدار
نظافت کفپوش های پرزدار قدری مشکل 
است. در اینجا باید به دو رویکرد توجه کرد. 
یکی پیشگیری از آلوده شدن این سطوح 
اســت که به مدیریت و فرهنگ سازی در 
مدرسه نیاز دارد و رویکرد دیگر، تعریف یک 
برنامة مناســب برای زدودن آلودگی های 
پیش آمده است. برنامة پیشنهادی در سه 

بخش قابل تعریف است:
بخــش اول توصیــه بــه اســتفاده از 
موکت هــای فــوم دار تایلی اســت. این 
موکت ها مثاًل در ابعاد مربع هایی به ضلع 
40 یا 50 سانتی متری در کنار هم چیده 
و روی زمین چســبانده می شوند. در این 
نوع کفپوش ها، در مکان هایی که موکت ها 
آلوده می شوند، می توان در بازة زمان های 
نزدیک تری، فقــط آن بخش ها را کند و 
شســت. بخش دوم این برنامه، استفاده از 
دستگاه های نظافت کفپوش در محل است. 
بخش سوم، شست و شوی ساالنه است که 
به طور معمول در همة مدرسه ها و معمواًل 
در تعطیالت تابســتانی مورد توجه قرار 

می گیرد.

é خروجاضطراریوگرهحرکتو
تجمعدرکفشکنی!

در شــرایط خاص و بحرانی و در زمانی 
که الزم اســت کل جمعیت مدرســه به 
اضطرار و با سرعت از مدرسه خارج شوند، 
اگر قرار باشــد در محل کفش کنی، همة 
افراد بخواهنــد کفش خود را بردارند و به 
دقت به پا کنند، اگر منشأ اصلی حادثه و 

بحران، به هیچ کس آسیبی نرساند، ازدحام 
و فشــار جمعیت ایجاد شده، آسیب های 
جبران  ناپذیــری در پــی دارد. بــه نظر 
می رسد، پیامدهای نامطلوب این موضوع، 
تنها با آموزش، تمرین و اجرای تمرین های 
کارآمد ساالنه در شرایط شبیه سازی شده با 

بحران، قابل تقلیل است.

é پیامدهایتربیتی
در شــمارة قبل گفته شــد، اگر در یک 
مدرسه فضاها فرش شده باشند و کف کلیة 
آن ها پاکیزه باشــد، احتمال درازکشیدن 
دانش آموزان در زمان خستگی در گوشه 
و کنار محیط مدرســه زیاد می شود. این 
موضوع در موقعیت های رسمی مدرسه و 
در محل تردد معلمان و اولیا، به خصوص 
در پایه های تحصیلی دبیرستانی، نامطلوب 

به نظر می آید.
بررسی موضوعات تربیتی بسیار پیچیده 
اســت و راهکارهای تقلیل یــا رفع موارد 
نامطلوب در آن ها ظرافت و حساسیت های 
ویژه ای نیاز دارد. در این ســاحت بســیار 
دقیق و ظریــف، ما با یک موضوع مرکب 
روبــه رو هســتیم؛ ترکیبــی از فرهنگ، 
خانواده، مدرسه، معماری، مبلمان، روابط 
اجتماعی، سن و دورة تحصیلی و بسیاری 
از موضوعــات که هر کدام در این موضوع 

سهم جدی و تأثیرگذار دارند.
اگر نوجوان دبیرستانی در خانوادة خود 
یادگرفته باشــد که وقتی پدر یا مادر وارد 
می شود، به احترام آن ها پاهایش را جمع 
کند و بایســتد، در مدرســه هم به شکل 
درســتی رفتار خواهد کــرد. نوع تعریف 
روابط اجتماعی در مدرســه بین معلمان 
و دانش آموزان و دانش آموزان ســال های 
باالتر و پایین تر هم در این زمینه اثرگذار 
اســت. ورود به عرصة پیچیدة تربیتی در 
این موضوع مرکب، به پژوهشــی ترکیبی 
نیاز دارد، اما با توجه به زمینة تعریف شده 
در این مقاالت می توان گفت، تا آن جا که 
ممکن است، باید شرایطی از نوع معماری 
و مبلمان فراهم باشند که حداقلی از این 
پیامدهای نامطلوب شــکل بگیرند. مثاًل 
خوب اســت در فضاهای رسمی مدرسه 
از قرارگرفتن مبلمــان و هر نوع امکاناتی 
که لمیدن و رهاشــدن روی آن ها جاذبه 
دارد، اجتناب شود. مناسب است فضاهای 
دیگری برای این منظــور در نظر گرفته 
شــوند تا ضمن اینکه به کمک شفافیت 
فضاها، دورادور قابلیت نظارت و نظم دهی 
متناسب با فرهنگ شایسته و به هنجار را 
داشته باشد، دانش آموزان هم بتوانند بدون 
نگرانی، هرچند در زمان هایی محدود، به 

شکلی راحت استراحت کنند.

 محل نگهداری بالشتک های مخصوص نشستن و صندل های شخصی
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é کفشهایازدسترفته
با توجه بــه جمعیت قابــل توجه در 
مدرســه ها و احتمال وقوع اشــتباه در 
انتخاب کفش، فراموشــی محل کندن 
کفش ها در مدرسه هایی که بیش از یک 
کفش کنی دارند و حتی موضوع سرقت 
در این ارتباط، پدیدة گم شدن کفش ها 
در مدرســه های بدون کفش، به دور از 
انتظار نیســت. مناســب است موقعیت 
کفش کنی مدرســه در محدودة نظارت 

یکی از دفترهای مدرسه باشد.
اختصاص یک کمد یا محفظة قفل دار 
کوچک مخصــوص قرارگیری کفش و 
همچنیــن صندل ویژة فضاهای داخلی 
برای هر دانش آموز هم راهکار مناسب 

دیگری است.
 

é جورابهایسوراخ
بدون  مدرســه های  از مشکالت  یکی 
کفش برای دانش آمــوزان و به خصوصًا 
معلمان، سوراخ شــدن جوراب ها و حس 
ناخوشــایند و نامطلــوب متعاقــب آن 
است. در چنین مدرســه هایی، مناسب 
اســت معلمان در محل دفتر مدرسه و 
دانش آموزان در کمدهــا یا حتی کیف 

خــود، یک جفت جــوراب ذخیره برای 
پیش بینی چنین مواردی داشته باشند.

é سرویسهایبهداشتی
معمواًل ورود به سرویس های بهداشتی 
در مدرســه های بدون کفش، با تعدادی 
دمپایی در آن ها شکل می گیرد. همین 
باعث می شــود ســرویس های  موضوع 
این مدرســه ها،  در  داخلی  بهداشــتی 
به نســبت مدرســه ها دیگــر، ظاهری 
پاکیزه تر داشــته  باشــند. در بعضی از 
مدرســه ها، تعدادی از ســرویس ها در 
طبقات قرار دارند و تعداد بیشــتری هم 
در حیاط هســتند. از این سرویس های 
بیرونــی با کفش های بیرونی اســتفاده 
می شــود. مناسب اســت برای استفاده 
از ســرویس های داخل ســاختمان، از 
دمپایی های سربســته که در ســطوح 
مرطوب ســر هم نمی خورند، استفاده و 
امکانات مناسب را برای ضدعفونی کردن 
قبــل از اســتفاده در شــرایط شــیوع 

بیماری های واگیردار فراهم کرد.

é کارگاهوآزمایشگاه
مدرســه هایی که تصمیم می گیرند به 

مدرســة بدون کفش تبدیل شوند، بعد 
از اینکه محل کفش کنی و مرز با کفش 
یا بــدون کفش  بودن را تعیین می کنند، 
با سؤالی اساســی روبه رو می شوند: »با 

آزمایشگاه و کارگاه چه کنیم؟«
تصمیم در این باره به موقعیت کارگاه 
یــا آزمایشــگاه بســتگی دارد. اگر این 
از محیط حیاط دسترســی  موقعیت ها 
داشته باشــند، این موضــوع به راحتی 
مدیریت  می شــود، امــا در صورتی که 
کارگاه یــا آزمایشــگاه در بخش داخلی 
مدرســه باشــند و امــکان برقــراری 
دسترسی به آن ها از سمت حیاط ممکن 
نباشــد، وجود یک جاکفشــی در بدو 
ورود و اســتفاده از صندل های مشترک 
سرپوشیدة مناسب محیط های کارگاهی 
و آزمایشــگاهی، به تعــداد ظرفیت این 
البته  راهکارهاســت.  از  یکی  محیط ها، 
مخصوص  شــخصی  کفــش  داشــتن 
کارگاه و آزمایشگاه نیز راه حل مناسب 
دیگری اســت که برای مقابله با شیوع 
بیماری های واگیردار، گزینة مناسب تری 

به نظر می رسد.

é چالشدوحیاطی
مدرســه هایی که دو حیاط یا بیشــتر 
دارند، برای مدیریت موقعیت های با کفش 
یا بدون کفــش، و جانمایی کفش کنی 
یا کفش کنی ها، بــا چالش هایی روبه رو 
می شــوند. این نوع چالش ها متناســب 
با ســاختمان هر مدرسه پاسخ متفاوتی 
دارد. البته ممکن است همان گونه که در 
ابتدا گفته شد، برای برخی مدرسه ها هم 
هیچ پاســخی نداشته باشد. ولی به طور 
معمول، برای ساختمان هایی که طراحی 
و همچنین بهره برداری اصولی داشــته 
باشــند، امکان کشف پاسخ برای بیشتر 

چنین سؤاالتی فراهم است.

سخن آخر
شایســته است چالش دوراهی مدرسة 
بــدون کفش یــا باکفش را بــه عنوان 
موضوعی مهم بررســی و به آن پرداخته 
شــود. این چالش، از آن دسته مطالبی 
اســت که باید در هر مدرسه و با شرایط 

مقتضی در آن مدرسه به آن پرداخت. 
 کمدهای قفل دار برای کفش ها
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فرصت یادگیری در بوم

برنامه درسی

 دكتر عظیم محبی، دبیر برنامة ویژة مدرسه

تعریف فرصت یادگیری
فرصت یادگیری در برنامه ریزی درسی 
سنتی صرفًا شــامل محتوای کتاب های 
درسی تلقی می شــود. اما در برنامه ریزی 
درســی نوین فرصت یادگیــری عالوه بر 
کتاب های درســی، شــامل فرصت های 
متنوعــی می شــود کــه زمینه کســب 
شایستگی دانش آموزان را فراهم می آورد. 
در مبانی نظری سند تحول برنامه درسی 
به مجموعه فرصت هــای تربیتی اطالق 
می شود که دانش آموزان در معرض آن قرار 

می گیرند.
در برنامه ویژه مدرســه، محتــوا صرفًا 
نوشتاری نیست، بلکه شامل فیلم آموزشی، 
انیمیشن، بازی های رایانه ای، فعالیت های 

عملی دانش آموزان، بازدیدهای علمی و... 
می شود.

محتوای مربوط به فرصت های یادگیری 
در برنامه ویژه مدرســه می تواند توسط 
مدرســه تولید شــود یا از مراکز معتبر 
تهیه شود. تولید محتوا و سازماندهی  آن 
در علم برنامه ریزی  درســی بسیار مهم 
است. ســازماندهی محتوا از رویکردهای 
متنوعــی بهره گرفته می شــود. یکی از 
رویکردهای مهم، رویکرد تمامیک است 
)یــا موقعیت محور(. کــه همین رویکرد 
در آموزش محتــوا نیز باید مورد عنایت 
باشد. این رویکرد در قالب یک مثال برای 
تبیین  كارآفریني  مهارت هــای  آموزش 

می شود.

آموزش مهارت های کارآفرینی
یکی از موضوعات مهم براساس ساحت 
اقتصادی و حرفــه ای آموزش مهارت های 
کارآفرینی است، که در برنامه ویژه مدرسه 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. اما ســؤال 
اساسی آن است که فرصت های یادگیری 
این مهارت چگونه طراحی و آموزش داده 

می شود؟
اواًل باید توجه کرد اساسًا کارآفرینی در 
مدرسه یک رویکرد است و باید به صورت 
درهم تنیده و تلفیقــی در فرایند تدریس 
و فعالیت های پرورشی به کار گرفته شود 
تا ویژگی های کارآفرینی )ریسک پذیری، 
خالقیــت، تحمل ابهام، نــوآوری و...( در 

دانش آموز رشد و توسعه یابد.

برنامةویژةمدرســهدرمعنایدقیق،برنامهریزیدرسیدرسطحمدرسهاست.برنامهریزیدرسیرامیتواندرسهسطح
تجویزی،نیمهتجویزی،غیرتجویزیتقسیمبندیکرد.سطحتجویزیشاملبرنامههاییاست(مانندکتابدرسی،فعالیتهای
فرهنگی،هنری،ورزشــیو...)کهازسویستادآموزشوپرورشبرایمدارسارسالمیشودومدارسصرفًامجریآنهستند.
برنامههاینیمهتجویزینیزعماًلدردرونبرنامهدرسیتجویزیتعریفمیشودومعلمانومربیانمیتوانندمتناسبباشرایط
مدرسهوکالسدرس،فعالیتهاییراجایگزینفعالیتهایکتابدرسیو....نمایند.ایناختیاردرحدبسیارمحدوددربعضیاز
کتابهایدرسیتحتعنواندرسآزادو...مشاهدهمیشود.اماسطحغیرتجویزی،شاملفعالیتهاییاستکهبهطورکاملاز

سویمدارسطراحی،تدوین،اجراوارزشیابیمیشود(البتهبراساسچارچوبهایابالغشده).
برنامهویژهمدرسه،درواقعهمانبرنامهریزیدرسیغیرتجویزیاست،کهشیوهنامهآنازسال٩٧درجهتاجراییشدنراهکار
٥-٦،٥-11و...سندتحولوبند2-13سندبرنامهدرسیملیبرایمدارسمتوسطةاولودورةدومابتداییارسالشدهاست.در
شمارههايقبلیاینمجلهپسازتبییننیازسنجی،باعنصرمنطقوهدفآشناشدید.دراینمقالهعنصرمحتوا،فرصتیادگیری

ورویکردهایآموزشیتبیینمیشود.
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در عیــن حال می تــوان در برنامه ویژه 
مدرسه ویژگی ها و مهارت های کارآفرینی 
را به طور مستقیم آموزش داد که چگونگی 

آن توضیح داده می شود.

1. دوره اول ابتدایی
برای دوره اول ابتدایی براســاس اهداف 
تعلیم وتربیت ساحت اقتصادی و حرفه ای 
می توان مفاهیــم و مهارت های یادگیری 

کارآفرینانه را به صورت زیر بیان کرد:
ـ مشاهده

ـ تخیل
ـ پرسشگری

ـ مصرف
ـ درآمد 

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

با توجه بــه ماهیت دوره 3 ســاله اول 
ابتدایــی و در جهــت آمــوزش و تربیت 
مهارت های فوق می توان 2 تم اساسی زیر 

را انتخاب کرد:
ـ آشنایی با محیط مدرسه

ـ آشنایی با کسب و کار محله

 روش آموزش
ـ بــازی، داســتان، فیلــم آموزشــی،  

دست ورزی و تولید محصول و...
معلم یا مربی کارآفرینی فرصت هایی را 
فراهم می آورد تا دانش آموزان کتابخانه، 
اتاق آزمایشــگاه و... را مشاهده کنند و 
پس از مشاهده به آن ها فرصت مي دهد 
پرســش های ذهنی خود را مطرح کنند 
)پرسش های ذهنی دانش آموزان اساس 
تحول ذهنی آن هاســت(. سپس مربی 
کارآفرینی ســؤاالت بچه هــا را هدایت 
می کند تا از قیمت کتاب های کتابخانه، 
قیمت وسایل آزمایشــگاهی، و... با هم 

گفت وگو کنند.
و در ادامه از آن ها درخواســت می کند 
از بهترین مکان های مدرســه که برایشان 

لذت بخش تر بود، نقاشی کنند و....
در عین حال فرصــت ایجاد می کند تا 
دانش آموزان با محله محل سکونت خود 
آشنا شوند. نام محله، خیابان های اصلی، 
مغازه های نزدیک محل، نوع کسب و کار 

آن ها و...
بوفه مدرسه یک کسب  و کار کامل است 

لذا فرصت فراهم می شود تا دانش آموزان با 
فرایند کسب و کار بوفه مدرسه آشنا شوند 
و براساس تقسیم کار در آن نقش آفرینی 

کند و...
در عین حال فرصت فراهم می شــود تا 
دانش آمــوزان با یکی از کســب وکارهای 
محله مورد عالقــه خود مصاحبه کنند و 
گزارشی از فرایند کار آن تهیه کنند و به 

کالس ارائه کنند و...
این  همان طور که مالحظه می فرمایید 
رویکرد عالوه بــر موقعیت محور، تلفیقی 
هم می باشد. یعنی محتوا، مهارت و روش 
آموزش به صورت درهم تنیده به کار گرفته 

می شود.

2. دوره دوم ابتدایی
برای دوره دوم ابتدایی براســاس اهداف 
حرفه ای  اقتصادی،  ساحت  تعلیم وتربیت 
می توان مفاهیــم و مهارت های یادگیری 

کارآفرینانه را به صورت زیر بیان کرد:
ـ ایده سازی
ـ تم سازی
ـ تحلیل 

ـ خرید و فروش
ـ قیمت

ـ پس انداز
ـ تولید، توزیع

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ با توجه به ماهیت دوره 3 ســاله دوم 
ابتدایــی و در جهــت آمــوزش و تربیت 
مهارت های فوق می توان 3 تم اساســی را 

انتخاب کرد:
ـ آشنایی با بانک )پایة چهارم(

ـ آشنایی با کســب و کار اینترنتی )پایة 
پنجم(

ـ آشنایی با بورس )پایة ششم(

 روش آموزش
ـ داســتان، بــازی، فیلــم آموزشــی، 
دســت ورزی و تولید محصول، بازدیدهای 
علمی، فعالیت های عملی، ایفای نقش، و....

3. دوره اول متوسطه
برای دورة اول متوســطه براســاس 
اقتصادی  ساحت  تعلیم وتربیت  اهداف 
و  مفاهیــم  می تــوان  حرفــه ای،  و 

را  کارآفرینانه  یادگیــری  مهارت های 
به این  صورت بیان کرد.

نوآوری،  خالقیت،  جســت وجوگری، 
تصمیم گیــری،  قضــاوت،  ارزیابــی، 
خودمدیریتی و انواع مهارت های کسب 

و کار و مفاهیم اقتصادی

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ کشف خود )شناخت استعداد، عالیق و...(
با مشاغل  ـ کشف فرصت )آشــنایی 

و...(
ـ ایده کسب  و کار )تبدیل فرصت های 
ایــده و طراحــی  بــه  کســب و کار 

کسب وکار(

 روش آموزش
عملــی،  فعالیت هــای  پــروژه،  ـ 
تولیــد،  ســاحت،  دســت ورزی های 
بازدیدهای علمی، بازدید از کارخانه ها، 

بازدید از هنرستان ها و...

۴. دوره دوم متوسطه
برای دورة دوم متوســطه براســاس 
و  اقتصــادی  تعلیم وتربیــت  اهــداف 
حرفه ای، می توان مفاهیم و مهارت های 
یادگیری کارآفرینانــه را به صورت زیر 

بیان کرد.
ـ تعمیق مهارت های فوق،

ـ تحلیل های اقتصادی
ـ مهارت  بازاریابی

و...

 موضوع های مربوط به آموزش 
کارآفرینی در این دوره

ـ تدوین طرح و کسب  کار
ـ راه اندازی کسب و کار
ـ مدیریت کسب  و کار

 روش آموزش
ـ انجام پروژه واقعی کسب و کار

ـ حضور در مراکز واقعی کسب وکار
ـ انجام مراحل راه اندازی کسب و کار

ـ تدوین و ارائه طرح کسب و کار
و...

فرایند با مجله بعدی درشــماره  
ســنجشعملکرددانشآموزاندربوم

آشنامیشویم.
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کاوشگری در آموزش
سیدمدرس دانشگاه فرهنگيان، گروه آموزش فيزیك، دانشكده شهيد بهشتی، پردیس چمران / تصویرساز: سیدمدرس دانشگاه فرهنگيان، گروه آموزش فيزیك، دانشكده شهيد بهشتی، پردیس چمران / تصویرساز: سیدمیثم موسوى مدرس دانشگاه فرهنگيان، گروه آموزش فيزیك، دانشكده شهيد بهشتی، پردیس چمران / تصویرساز: ، مدرس دانشگاه فرهنگيان، گروه آموزش فيزیك، دانشكده شهيد بهشتی، پردیس چمران / تصویرساز: ،   فرشته گلیان

 با توجه به نیاز جوامع به فراگیرند گانی 
بــا یادگیــری مادام العمر، کاربــرد روش 
کاوشگری در آموزش علوم تجربی1 ضروری 
به نظر می رســد. بر اساس نظر سرافینا 
و همکارانــش )2015(، تعلیم و تربیت از 
تعدادي مدل هاي آموزشــی و پرورشــی 
تشکیل شــده اســت که منعکس کنندة 
شــکل های متنوع یادگیري است و در آن 
یادگیري به طور عمــده یادگیري مبتنی 
بر حل مســئله، یادگیري تغییر و تحول، 
یادگیري عملی، یادگیري تجربی، یادگیري 
فعال، یادگیري بر اســاس مثال و تکمیل 

تکالیف، و یادگیري مشارکتی است. آموزش 
مبتنی بر کاوشگري شامل روش هاي فعال 
کسب دانش با استفاده از سؤال، اکتشاف، 
حل مســئله و همچنین یکی از ابزارهاي 
اصلی براي ایجــاد محیط چالش برانگیز و 

تحریک کننده است.
پائوال )2006( نیــز این روش یادگیری 
را شامل فرایند اکتشاف در جهان طبیعی 
می داند که به طرح سؤال، مشاهده، بحث 
در مورد نتیجة مشــاهده و گرفتن نتیجة 
نهایی منجر می شــود و فرصت هایی برای 
دانش آمــوزان، در ســاخت مفهــوم و نیز 

یادگیری عمیــق فراهم می آورد و محرکی 
برای تفکر است.

در بین مدل های متفاوت کاوشگری، ایبسه 
نظر بســیاری از بزرگان آموزش را به خود 
جلب کرده اســت. این روش باعث می  شود 
دانش آموزان با کمک و هدایت غیرمستقیم 
معلــم، دانش جدید خود را بنا کنند. معلم 
با ایجاد انگیزش، به طور مثال مطرح کردن 
موضوعات مرتبط بــا زندگی روزمره، ذهن 
فراگیرندگان را در مسئلة موردنظر درگیر و 

آن ها را به سمت کاوش هدایت می کند.

عنصر سناریو
سناریو یک روایت یا داستان است که بر 
اساس مسائل زندگی روزمره بیان می  شود 
و در دانش آمــوزان انگیزه ایجاد می کند. 
بیان سناریوی مناســب و جذاب توسط 
معلم و در ابتدای کالس، عالقه به موضوع 
درس را در فراگیرندگان به وجود می آورد 
و سپس سؤال هایی در ارتباط با چیستی 
ســؤال در ذهن آن ها ایجــاد می کند. در 
نهایت آن ها برای یافتن پاســخ ســؤال، 

طراحی انجام می دهند.
بــه منظور مقایســة تدریس با شــیوة 
کاوشگری هدایت شده با تدریس به شیوة 
ایبسه و کاربرد ســناریو، در این بخش از 
یــک آزمایش فصل هشــتم کتاب علوم 
هفتم )صفحة 64( استفاده شده است که 
مفهوم کار با شیوة کاوشگری هدایت شده 

را بیان می کند.
در این آزمایش، مفهوم کار و ارتباط آن با 
نیرو و جابه جایی بررسی و از دانش آموزان 
خواسته شــده  اســت قطعه چوبی را به 
نیروســنج متصل کنند. سپس آن را یک 
بار با سرعت ثابت به اندازة 30 سانتی متر 
و ســپس 50 سانتی متر، روی میز بکشند 
و در هر دو حال عدد نیروســنج را بخوانند 
و در جدول داده شــده یادداشت کنند. در 
مرحلة دوم آزمایش، دانش آموزان دو قطعه 
چوب را روی هم قــرار می دهند و مجدداً 
در دو مرحله چوب ها را روی میز می کشند 
و عدد نیروســنج را یادداشــت می کنند. 
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سپس بر اساس جدول داده شده در کتاب، 
حاصل ضرب نیرو در جابه جایی را محاسبه 
می کنند تا مقدار کار به دست آید. در اینجا 
متوجه می شوند با تغییر نیروی وارد بر جسم 

یا جابه جایی، مقدار کار تغییر می کند.
با استفاده از روش ایبسه و بیان سناریویی در 
این زمینه در ابتدای کالس، می توان مفهوم 

کار را تدریس کرد. 

سناریو
خانوادة فرهاد بــه منزل جدید نقل مکان 
کردند. فرهــاد یکی از اتاق ها را به عنوان اتاق 
خودش انتخاب کــرد. در هنگام جمع آوری 
و بســته بندی وســایل در منزل قبلی، مادر 
فرهاد کتاب های او را به تعداد مساوی در پنج 
کارتن یکسان قرار داده و سعی کرده بود وزن 
کارتن ها پس از پر شــدن برابر باشند تا پاره 

نشوند.
کارگر باربری چهار کارتن از کتاب های فرهاد 
را در یک مکان در وسط سالن پذیرایی قرار 
داد و کارتن پنجم کمی دورتر از چهار کارتن 
دیگر نسبت به اتاق فرهاد قرار گرفت. فرهاد 
عهده دار بردن کارتن های کتاب به اتاقش شد. 
فرهاد ابتدا کارتن اول و سپس دومین کارتن 
از چهار کارتن را جداگانه روی زمین به داخل 
اتاقش هل داد. در این هنگام، او تصمیم گرفت 
برای سهولت و کم کردن مقدار کار، دو کارتن 
باقی مانده از چهار کارتن را روی هم قرار دهد 

و با هم به داخل اتاق هل دهد.
در ایــن حین، مادر فرهاد به او گفت با این 
شیوه کار کمتری انجام نمی شود و بهتر است 
دو کارتن باقی مانده را مانند قبل جداگانه به 
اتاقش هل دهد. فرهاد قبول نمی کرد و عقیده 
داشت با این عمل کار کمتری انجام می دهد. 
مادر همچنین به او گفت با اینکه وزن کارتن ها 
برابر است، فرهاد برای بردن کارتن پنجم باید 
کار بیشتری انجام دهد، ولی فرهاد این را هم 

قبول نداشت.
به نظر شما حق با چه کسی است؟

در اینجا ممکن است دانش آموزان چنین 
سؤاالتی بپرسند:

1. بین هل دادن کارتن و انجام کار توســط 
فرهاد چه رابطه ای هست؟

2. آیا هل دادن کارتن ها به تعداد متفاوت، در 
میزان انجام کار تأثیری دارد؟

3. آیا طی کردن مســافت های متفاوت، در 
مقدار کار انجام شده توسط فرهاد تأثیری دارد؟
در این حیــن، معلم با اســتفاده از روش 

ایبســه، در یافتن پاسخ سؤاالت مطرح شده 
بــه دانش آمــوزان کمک می کنــد. او ابتدا 
دانش آمــوزان را در گروه هــای کوچکی که 
معموالً با چینش دایره ای صندلی ها در کنار 
هم همراه است، گروه بندی می کند. نکتة مهم 
این است که کمک دانش آموزان به یکدیگر، 
سبب می  شــود دانش آموزان قوی تر، توانایی 
افراد ضعیف تر گروه را از حالت بالقوه به بالفعل 
تبدیل کنند. سپس معلم چند جسم هم اندازه 
و هم جنس، نیروسنج، ریسمان، چند جسم با 
شکل یا ابعاد متفاوت، فنر، میله و خط کش در 
اختیار آن ها قرار می دهد. توجه به این نکته 
ضروری اســت که در روش تدریس به شیوة 
ایبسه، وسایل انتخاب شده در انجام آزمایش 
تا حد ممکن ساده، اولیه و در دسترس باشند 
و عالوه بر وسایل مورد نیاز آزمایش، وسایل 

مازاد هم قرار داده شود.
دانش آموزان با انتخاب وســایل مناســب، 
یعنی نیروسنج، ریسمان و دو جسم هم شکل 
و خط کش شروع به انجام آزمایش می کنند. 
آن ها با توجه به ســناریوی بیان شده توسط 
معلم، داستان را با وسایل موجود شبیه سازی 
می کنند. ابتدا یک جســم را به نیروســنج 
متصل می کنند و در مســافت معینی، آن را 
روی میز یا زمین می کشند و عدد نیروسنج 
را یادداشت می کنند. در بخش دوم آزمایش، 
دو جسم را روی هم قرار می دهند، آزمایش 
را تکرار و دوباره عدد نیروســنج را یادداشت 
می کننــد. دقت داریم که در روش ایبســه، 
معلم باید فراگیرندگان را در صورت خطا در 
انجام آزمایش یا بحث های گروهی، به صورت 
غیرمستقیم و با پرسیدن سؤاالتی که شامل 
ســطوح کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی 
باشــند و حتی ممکن اســت پاسخ واحدی 

نداشته باشند، هدایت کند.
همچنین، دانش آموزان در مورد ادعای دوم 
مادر فرهاد که گفت فرهاد برای بردن کارتن 
پنجم، کار بیشتری نسبت به کارتن های اول 
و دوم انجام می دهد نیز کنجکاو می شوند و 
جسم را در فاصلة بیشتری حرکت می دهند 
و دوباره عدد نیروسنج را یادداشت می کنند 
و متوجه می شــوند عدد نســبت به حالتی 
که مســافت کمتری طی کرده بود، تغییری 

نکرده است.
آن ها باید با هدایت غیرمستقیم معلم به این 
نتیجه برســند که ادعای مادر فرهاد صحیح 
بوده اســت و فرهاد با قرار دادن دو کارتن بر 
روی هم، دو برابر هــل دادن یک کارتن، کار 

انجام داده اســت و اینکه کار به حاصل ضرب 
نیرو و جابه جایی بستگی دارد.

قراردادن دانش آمــوزان در موقعیت های 
واقعی زندگــی روزمره با بیان ســناریو یا 
داســتانی واقعی، انگیــزه و تمایل آن ها را 
در حل مســئله بیشتر می کند. به تبع آن، 
دانش آمــوزان به تدریج قادر خواهند بود بر 
مسائل زندگی در آینده فائق شوند و افرادی 
فکور و خردمند تربیت شوند. مرحلة نهایی 
آموزش علوم مبتنی بر کاوش، تصمیم گیری 
دانش آمــوزان اســت. آن ها بــا پرس وجو، 
بحث در گروه، مطالعة کتاب و دیدن فیلم 

می توانند به نتایج صحیح دست یابند.
ترنــوا و همــکارش )2015( با انجام 
تحقیقی دریافتند، ســناریو اثر انگیزشی 
قــوی در دانش آمــوزان دارد، زیرا انگیزة 
ذاتی را در بین دانش آموزان برمی انگیزد 
و آن هــا را در یادگیری تحقیقات علمی و 
ماهیت علوم پشتیبانی می کند. ایبسه هم 
روشی مناســب برای آموزش علوم است 
که نه تنها آمادگی برای زندگی را فراهم 
می کند، بلکه نقطة شروع آموزش علوم و 

فنون مادام العمر است.
  

آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری یکی از 
شیوه های نوین تدریس است که دانش آموزان 
را به افرادی خالق، فکور و اندیشمند، همراه با 
یادگیری مادام العمر، تبدیل می کند. به منظور 
انگیزش بیشتر دانش آموزان می توان با بیان 
سناریویی از زندگی واقعی، ذهن دانش آموزان 
را درگیر کرد تا رغبت بیشتری در مشارکت 
برای ســاخت دانش خود و حل مسئله پیدا 
کنند و با شیوه های متفاوت حل مسئله آشنا 

شوند.
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 اگرچه كالس آمــوزش مجازی به 
كالس درس حضوری شباهت های زیادی 
دارد، اما این نوع آموزش برخی ویژگی های 
منحصربه فرد نیز دارد. عمده ترین تفاوت ها 
بیــن كالس هــای حضــوری و مجازی 

عبارت اند از:

زمینۀ  آموزش
رســـانة مجـــازی یـــك محیـــط 
منحصربه فرد بــرای آموزش و یادگیری 
ایجاد می كند. برخالف آموزش معمولی 
در كالس، آموزش برخــط كه فعالیتی 
فردی است؛ فردی بودن آموزش برخط 
صادق خواهد بود، حتی اگر تمامی افراد 
تحت آ موزش برخط در یك اتاق باشند 
و همگی یــك كار واحد انجــام دهند. 
معلمان باید دوره ها را با در نظر گرفتن 
ایــن قضیه طراحی كنند. بــرای مثال، 
منفعل بودن دانش آموز باعث خواهد شد 
حضورش كم رنگ و كم رنگ تر شود، در 
حالی كه تاكتیك های تشویق و پشتیبانی 
و بازخورد مناسب می تواند این ریسك را 
كاهش دهد. مهم تر از همه، داشتن زمان 
متغیر و تفاوت فعل و انفعاالت آموزشی 
اســت، زیرا تعیین مهلت یادگیری برای 
افتادن دانش آموزان،  جلوگیری از عقب 

مهم است.

فعالیت های اجتماعی
یكی از نكات مورد توجه در آموزش های 
برخــط، برقراری ارتباط اســت. برخالف 
محیط ســنتی كالس، در آموزش برخط، 
ارتباط با سایر دانش آموزان و با معلم، تنها از 
طریق چت یا فعال كردن میكروفون توسط 
اپراتور ممكن است. برقراری ارتباط از این 
طریق برای یادگیری مجازی مهم است، 
چون در این دوره ها مشخصه های رودررو 
بودن، كه به دانش آموزان اجازه می دهد در 
آموزش در كالس ارتباط اجتماعی واقعی 
برقرار كنند، وجود نــدارد. یادگیری ذاتًا 
اجتماعی است و روابط ساختاری اجتماعی 
به تقویت آن كمك می كند. فرصت هایی 
برای افزایش ارتباط بین فراگیرندگان در 
دوره های برخط از طریق راهبردهایی مانند 
بازخورد هم كالســی ها، تاالرهای بحث و 
گفت وگو و اجــرای پروژه های گروهی، تا 
حدودی امكان پذیر است. ارتباط دیداری 
و شــنیداری دوطرفه بین دانش آموزان و 
نیز بین مربی و دانش آموزان باعث می شود 
مطالب آموزشــی به راحتی تفهیم شوند 
و تجزیه و تحلیل آن ها ســاده و مفیدتر 
صــورت پذیــرد. هر چنــد دانش آموزان 
درونگرا در یادگیری مطالب آموزشــی از 
طریق فایل های آموزشی، چندان مسئله ای 
ندارند، لكــن در دانش آمــوزان برونگرا، 

یادگیری با حضور فعال آن ها و تعاملشان با 
دیگران بازده بیشتر دارد.

برای برقــراری ارتباط بــا دانش آموزان 
می توان از تماس تصویری، ویدیوكنفرانس 
و ســایر پلتفرم ها مانند برنامة شاد، ادوب 
كانكت و اســكای روم بهره بــرد كه در 
آن ها، معلمان می توانند از طریق برقراری 
ارتباط دیداری و شنیداری، به رفع اشكال 
و دورة مطالب درســی بپردازند. البته این 
فعالیت  مستلزم صرف زمان زیاد از جانب 
معلم می باشد. لكن عواملی مانند امكانات 
محدود خانواده ها در فراهم آوردن )سرعت 
اینترنــت و تجهیزاتی مثــل دوربین یا 
وب كم، و میكروفــون(، محدودیت زمانی 
كالس ها كه ارتباط مربی را با تعداد كمی 
از دانش آموزان ممكن می كند و همچنین 
ناآشــنایی تمامی دانش آموزان با روش ها، 
و بی تجربگی معلمان، نشــان داد كه در 
شرایط حاضر نمی توان از این روش ها در 
زمان های الزم و به شكل بهینه سود برد. 

لذا به منظور تقویت ارتباط با دانش آموزان 
و نیــز ارتباط بین دانش آمــوزان و ایجاد 
روحیة همــكاری و صمیمیت بین  آن ها، 
گروهی مجازی تشكیل شد كه نتایج بسیار 
درخشانی نشان داد؛ به نحوی كه تدریس 
درس ریاضــی در دورة دبیرســتان را به 
آموزشی سودمند در اثر تعامل تبدیل كرد.
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به قلم معلم

 گروه  ریاضي متوسطة دوم شهر تهران



با تشــكیل گروه های مجازی می توان 
دانش آموزان را به سمت ارتباط با یكدیگر 
در خصوص مباحث آموزشــی، كارهای 
گروهی و فعالیت های درســی سوق داد 
و این ارتباط ها را هرچه بیشــتر تقویت و 
گسترده  كرد. در این گروه ها، دانش آموزان 
می تواننــد نظــرات و ایده هــای خود را 
به اشــتراك بگذارند. معلمــان می توانند 
موضوعاتی مرتبط با درس را مشخص كنند 
و از آن ها بخواهند دربــارة موضوع مورد 
نظر مطالعه داشته باشند و در بازة زمانی 
مشــخص به بحث و گفتمان با یكدیگر 
بپردازند. در این حالــت، دانش آموزان به 
مطالعاتی دربارة موضوع واداشته می شوند 
تــا بتوانند نظرات خود را بیان و با اعضای 
گروه مشاركت كنند. این گروه ها با نظارت 
معلمان می توانند بین دانش آموزان رقابت و 

انگیزه ایجاد كنند.

زمان
یك دقیقه از یــك كالس درس برابر با 
یك دقیقه تمرین برخط نیست. موضوع 
تدریــس شــده تحــت روش آمــوزش 
برخط، معمــواًل 25 تا 60 درصد كمتر از 
آموزش كالســی وقت می برد، چرا كه در 
این شــرایط، عوامل جانبی و مواردی كه 
وجود آن ها مهم نیســت یا اتفاقاتی مانند 
ســؤاالت دانش آموزان یا بی نظمی آنان، 
حذف می شــود. همچنیــن آموزش های 
برخط فشــرده تر و مفیدتر از آموزش های 
ســنتی هســتند )حذف نبود رخدادها(. 
دانش آموزان و معلمان باید همواره در نظر 
داشته باشند كه بهترین آموزش مجازی 
زمانی اتفاق می افتــد كه مدت یادگیری 
به قسمت های كوچك تری تقسیم شود. 
مثاًل سه كالس 60 دقیقه ای بهتر از یك 
كالس مداوم سه ساعتی است. همة این ها 
در صورتی اتفاق می افتند كه دانش آموز در 
آن سوی آموزش تمركز كافی داشته باشد.

نوع نوشتار مطالب
نوشتن متن برای ویدئو یا نوشتن برخط، 
مهارتی متفاوت از نوشتن این متن برای 
آموزش كالسی است. معلمان باید توجه 
كنند كه اغلــب دانش آموزان صفحات را 
اجمالی بررسی می كنند. پس می توان با 
سرتیترهای مناســب، نوشته های پررنگ 
شــده، فهرســت ها و همچنین تقسیم 
نوشته ها به بندها، سرعت و میزان یادگیری 

را به حداكثر رساند. این ویژگی ها در ویدئو 
نیز می تواند با نشانه گذاری در قسمت های 
فیلم آموزشی، نكته وار كردن برخی مباحث 

و تأكید و تكرار آن ها رعایت شود.

كاربرد ابزارهای چندرسانه ای
اگر محتــوا فقــط به صــورت متن یا 
فایل صوتی ارائه شــود، آموزش بســیار 
خســته كننده و یكطرفه و بدون تعامل و 
فهم مطالب بسیار كند می شود. بنابراین، 
برای جــذاب كردن آموزش و انتقال بهتر 
محتوا و افزایش سرعت یادگیری در فضای 
مجازی و همچنین نگهداشــت بیشــتر 
اطالعــات و مطالب درســی، از ابزارهای 
متعددی مثل متــن، عكس ، صدا، ویدئو، 
انیمیشــن  و پاورپوینت در كنار یكدیگر 

استفاده می كنیم.

برقراری تماس تصویری
اگرچه معلم حضــور فیزیكی ندارد، اما 
حضورش باید محســوس باشــد. تماس 
تصویری یكی از تأثیرگذارترین روش های 
تدریــس مجازی اســت، باعــث تعامل 
دانش آموزان با معلم و با هم كالسی هایشان 
می شــود و زمینــه را برای فعــال بودن 
دانش آمــوزان و شــركت در بحث هــای 
گروهی یا دوطرفه و رفع اشــكال در مورد 
موضــوع درس و همچنیــن ارائة مطالب 

درسی توسط شاگرد فراهم می آورد. 

استفاده از شیوۀ یادگیری معكوس
یادگیری معكــوس یك الگوی تدریس 
جالــب و مؤثر اما پرزحمت اســت. ابتدا 
چند روز قبل از تشــكیل كالس، مبحث 
مورد نظر برای تدریس را به صورت فیلمی 
آموزشی كه از قبل تهیه و ضبط كرده ایم، 
برای دانش آموزان ارســال می كنیم. آن ها 
قبل از حضور در كالس، فیلم را مشاهده 
می كنند. سپس برای تكمیل فعالیت های 
یادگیری و عمیق تر شــدن یادگیری در 
فعالیت های كالسی شــركت می كنند و 
معلم به پرسش های آن ها پاسخ می دهد. 
در این روش دانش آموز با استفاده از ویدیو 
یا یك چندرسانه ای می تواند تدریس معلم 
را بارها و بارها تماشــا كند، آن را عقب و 
جلو ببرد، مكث كند، روی بخش خاصی 
متمركزتــر شــود و مطالبــی را تكرار و 
ذخیره كند. در این صورت، هر دانش آموز 
براساس ویژگی های شخصی و با توجه به 

تفاوت های فردی خــود، مطلب را درك 
می كند و یاد می گیــرد. بنابراین، كالس 
معكوس به دانش آموزان اجازه می دهد بر 
برخی از عناصر، از جمله زمان، مكان، مسیر 
یادگیری و همین طور ســرعت یادگیری 
كنترل داشته باشــند، چرا كه می توانند 
از طریــق اینترنت، هر جــا كه بخواهند، 
محتوای آموزشــی را دریافت و مســیر 
یادگیری را با ســرعت مورد نظرشان طی 
كنند. در این روش، دانش آموزان با گذشت 
مدتی از حضورشــان در كالس مجازی، 
پرسش های بهتری می پرسند و عمیق تر 
به موضوعات می اندیشند. همچنین، این 
روش امكان تعامل و ارتباط بیشــتری را 
بین معلم و دانش آمــوز فراهم می كند و 
سبب می شود محوریت معلم كاهش یابد. 
قابل ذكر اســت، چون در روش معكوس 
دانش آموز باید فیلم را قبل از كالس ببیند، 
برنامه ریزی نكــردن دانش آموزان و عقب 
افتادن آن ها، از دیگر مشكالت است. آماده 
كردن فیلم برای دبیر هم وی را با مشكالت 

زیادی روبه رو می كند.

ایجاد چالش برای دانش آموزان
در كالس برخط، بین دانش آموزان تعامل 
و همكاری كمتــری وجود دارد و آموزش 
كمتر روی آن ها متمركز اســت. بنابراین، 
هیچ مدركی در مورد یادگیری آن ها وجود 
ندارد. به همین خاطر ســعی می كنیم در 
حد امكان دانش آموزان را با پرســش های 
چالش برانگیز و ســؤاالت امتیازی و دادن 
كار عملی گروهی یا فردی درگیر كنیم یا 
حس رقابت سالم و تعامل بین دانش آموزان 
را افزایش دهیم تا یادگیری عمیق تر شود.

حل تمرین و پرسش كالسی
فراموش نكنیم دانش آموزان در كالس 
درس ابتدا به دنبال روش های حل مسئلة 
ما هســتند و بعد خودشــان روش ســاز 
می شــوند. بنابراین، باید به آن ها فرصت 
تمرین كردن بدهیم تا مطالب برایشــان 
جا بیفتد. لــذا از دانش آموزان می خواهیم 
هنگام دیدن فیلم ها یا شنیدن فایل های 
صوتی، آن هــا را متوقف كنند و تمرینی 
مرتبــط با آن )كه هنگام تدریس به آن ها 
ارائه كرده ایم(، انجام دهند و بعد از اینكه 
از یادگیری اطمینان حاصل كردند، فیلم یا 

صوت را ادامه دهند.
پس از شــناخت میــزان توانایی های 
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دانش آموزان، تكالیفی با سطوح دشواری 
متفاوت در نظر می گیریم تا دانش آموزان 
قوی تــر مجبور به اتالف وقت نشــوند. 
با  دانش آمــوزان ضعیــف،  همچنیــن 
حس ناتوانی در انجام تكالیف مشــكل، 

سرخورده نشوند.

مدیریت زمان
محتــوای  و  حجــم  متناسب ســازی 
كتاب هــای درســی با توجه به ســاعات 
هفتگی، روزهای آموزش و توانمندی ها و 
ویژگی های دانش آموزان در ســند تحول 
بنیادین تأكید شده است، اما حجم برخی 
كتاب ها با ساعات آموزش در طول هفته 
هم خوانی ندارد. بنابراین، یكی از گالیه های 
همیشــگی ما معلمان، كمبود زمان برای 
تدریس محتوای زیاد درس ها، به خصوص 
درس های تخصصی بوده و هســت. حال 
كه با مجازی شدن كالس ها زمان تدریس 
كاهش یافته است، ما معلمان باید مدیریت 
زمان داشته باشیم و زمان بندی را رعایت 
كنیم تــا بتوانیم تدریــس، تمرین، رفع 
اشكال، پرسش و پاســخ را اجرا كنیم. یا 
در زمان محدود و تعریف شــده، كلیات را 
آموزش دهیــم و موارد جانبی درس را به 

دانش آموزان واگذار كنیم.

پرهیز از طوالنی شدن فیلم یا تدریس
از آنجــا كــه دانش آمــوزان از آموزش 
طوالنی، به خصوص ارائه به روش سخنرانی، 
خسته  می شــوند و میزان یادگیری آن ها 
بعد از مدت زمان معینی به شدت كاهش 
می یابــد، مطالب و محتــوای درس را به 
چند قســمت كوتاه تقســیم می كنیم تا 
دانش آمــوز در كالس مجازی با ســاكت 
شدن دچار خســتگی و انزوا نشود. مثاًل 
ابتدا ده دقیقة آموزش را انجام می دهیم. 
بعد یك ســؤال مربوط به آن می پرسیم و 
از دانش آموزان می خواهیم داوطلبانه جواب 
دهند. در قســمت دوم، دوباره مثاًل پانزده 
دقیقه تدریس می كنیم و سپس یك سؤال 
چالش برانگیز می پرسیم تا همه در بحث 

شركت كنند و...

تشكیل گروه های كوچك
ممكن اســت برخی فراگیرندگان، فقط 
با حضور برخط و بدون فعالیت، مطالب را 
مطالعه كننــد و یاد بگیرند، ولی برای باال 
بردن احتمال موفقیت اكثریت و كاهش 

مقدار كار معلم در فضای مجازی، می توانیم 
دانش آمــوزان را به گروه های كوچك تری 
تقســیم كنیم و از آن ها بخواهیم در شاد، 
تلگرام یا واتســاپ گروه تشكیل دهند و 
ضمــن تعامل با یكدیگــر، در بازة زمانی 
كه برایشــان تعیین می شــود، مطالب را 
به صورت گروهی با هم بیاموزند. به عبارت 
دیگر، اجازه بدهیم دانش آموزان در فضای 
مجازی دیگــری غیر از كالس، با یكدیگر 

مشاركت داشته باشند.

تقویت رابطه با دانش آموز
دانش آموزانــی كــه به صــورت برخط 
اســت گاهی  تحصیل می كنند، ممكن 
شدیداً احساس تنهایی كنند یا به خاطر 
اعتمادبه نفس پایین، در بحث های گروهی 
شــركت نكنند یا به خاطر استرس زیاد 
نتوانند به ســؤاالت معلم پاسخ بدهند. 
جلوگیری از این حالت های ناخوشــایند، 
به تالش ما معلمان بســتگی دارد. برای 
مثال، دادن پاســخ های شــخصی، فقط 
برای یك دانش آموز، یا استفاده از كلمات 
محبت آمیز، روش مناسبی برای برقراری 
ارتباط با دانش آموز اســت، ولی به خاطر 
داشته  باشیم، هرگز نشانی ایمیل شخصی 
یا اطالعات تماس خود را در اختیار آن ها 
قرار ندهیم. در واقع، تنها راه ارتباط ما با 
دانش آموزان، فقط در كالس یا گروه های 

مجازی باشد.

دادن بازخورد
بعد از انجام آزمون و تكالیف كالســی، 
با اســتفاده از نتایج آن ها، روش تدریس 
خود را تحلیل می كنیم تا نقایص آموزش 
و نقاط ضعف و قوت معلم و دانش آموزان 
مشــخص شــوند. همچنین، چند هفته 
پس از تدریس مجــازی، از دانش آموزان 
و معاونان و مدیریت می خواهیم صادقانه 
انتقادات خود را در مورد محتوای تدریس 
و روش های آموزش، به صورت شــفاهی یا 
كتبی، بگویند. برای این كار، زمان خاصی 
را اختصاص می دهیم و از آن ها درخواست 

نقد و پیشنهاد می كنیم.
  

به طور كلی ادامه تدریس موفق در شرایط 
فعلی و آینده در سایه بهسازی و بازآموزی 
نیروی انسانی، مشــخصًا معلم می باشد. 
همچنین بر ایجــاد پیوندهای معنادار در 
شــبكه های اجتماعی بــرای تعامل های 

یادگیری تأكید می نماید، منابع و ابزارهای 
یادگیری باید دانش آموزان را منفعل نكند 
همچنین روش هــا و تفكر یادگیری بهتر 
است عالوه بر جذابیت و كشش برای ایجاد 
انگیزه یادگیری به دانش آموزان كمك كند 
و در نهایت موضوع از بعد روان شناســی و 
ارتباط انسان با رسانه را متفكرانه برنامه ریزی 
كند تا زمینه وحشت از یادگیری مجازی 
و مشكالت روحی و روانی دانش آموزان را 

پیشگیری و یا برطرف نماید.
در آمــوزش ریاضی بدیهی اســت كه 
تدریس  پاسخگوی  سخنرانی  روش های 
نخواهد بود، طراحی ابزارهای دیجیتالی 
ایــن ضــرورت را ایجاد كرده اســت كه 
قالب بندی مفهومی را زیربنای توســعه 
حرفــه ای معلمان در فراینــد یاددهی و 
یادگیری قــرار دهیم، هرچه ســریع تر 
ابزارهــای جدید آموزش را بشناســیم، 
شناخت منابع موجود و شناسایی نیازهای 
جدید، و همچنیــن چارچوب مفهومی 
برای اطالع از توسعه و اینكه چگونه منابع 
ویدئو با هــدف قرار دادن نیازهای خاص 
یادگیری معلم می تواند طراحی شده و از 
طریق دسترسی آزاد به صورت برخط در 

دسترس متقاضیان قرار گیرد.
شــرط همه این اتفاق ها تعامل سیستم 
آموزش، مدرسه و معلم است كه جملگی 
در راســتای تحقق رشــد دانش آموزان 
می توانند با هم به آن دست پیدا كنند همه 
اركان آموزش باید پیوســته به فكر طرح 
ســؤال ها و پیدا كردن پاسخ های مناسب 
برای تغییرات مورد نیاز در آینده باشــند. 
كسی چه می داند شاید كوویدهای 20 و 
21 و... هــم در آینده با مدل های دیگری 

برای بشر اتفاق بیفتد.

همكارانيكهدرتألیفاینمقالهمشــاركت
داشتند:

• الله اسداللهي، سیده شیرین سیدرودباري، منطقه 4
• نســرین پهلواني، زهره تقي پور گیالني، آریادخت 

عوض زاده، منطقه 5
• صغري پنجي، شهرزاد برنجي، فاطمه خطیب زاده، 

منطقه  15
• طلیعه سادات تجلي، منیژه زماني، شیرین معتمد، 

فریفته هدایتي، فیروزه یوسفي، منطقه ٨
• محبوبه جاللي، منطقه 7

• رحیمي، الهي، سارا شورني، اصغر قیاسي، عسگر 
لطفي، منطقه 16

• هاله شیخ االسالمي، منطقه 14
• اشرف السادات شكرباغاني، منطقه 2

• معصومه محمدي، منطقه 13
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خاطره

ديوار بلند مدرسه
 محسن كیاالشكی، کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشی

هركــس چیزي گفت. همهمه شــد و 
او پیشــنهاد رأی گیری داد. همه موافق 
رنگ آمیــزی بودیم، اما به نظر، این حرف 
شــعاري بیش نبود. ولي ظاهراً او جدي 
بود! روز بعد صندوق رأی گیری گذاشت. 
هركس كه مایل بود، می توانست رنگ و 
تصویر مورد نظرش را بنویسد. ما هم البته 
جدي نگرفتیم. فكر كردیــم یكي از آن 

ژست های روشنفكري است. 
پیشــنهادهاي همه را خوانــد. موارد 
مشترك را دســته بندی كرد و از میان 
چند گزینة پر متقاضي، دوباره رأی گیری 
كرد. خیلي طول نكشید. وقتي رأی گیری 
به دفعة دوم كشــید، عده ای خندیدند. 
عده ای هم از اینكــه دور قبلي در برگة 
رأی چرند و پرند نوشته بودند، پشیمان 
شدند؛ ولي همچنان به او و نتیجه كارش 
خوش بیــن نبودیم! برخي مســخره اش 
می کردند. چهرة استخواني با لباس هایی 
زیاده از حد فاخر براي بچه هایي كه ترك 
دیوار هم دســتمایة خنده شان می شد، 
ســوژة خوبي بود. انگار از توي کتاب ها 
آمده بود! از نسل تبلت و چت نبود. هنوز 
در كالمش از باباطاهر، مثنوي و گلشن 

راز مدد مي گرفت.
یك روز دیدیم داربستي روي دیوار نصب 
شد. خودش بود. لباس كار ساده ای به تن 
داشــت. روي تختة بنایي، باالي داربست 
نشســته بود و با مــداد نقاطي را عالمت 
می گذاشــت. اول فكــر می کردیم حتمًا 
یك نقاش قرار است بیاید و كار را شروع 
كند! طعنه و تیكه بود كه از گوشه و كنار 
حیاط می آمد: آقا نیفتی... از این زاویه 
ندیده بودیمت و.... اما او آرام و مصمم 
كارش را شروع كرده بود. دیوار را با 
كمك متر و شاقول به مربع های 
1 در 1 تقســیم كرد. ما هم هر 
زنگ تفریح تماشاگرش بودیم.

همهمة حیــاط همچنان 
پابرجا بود و می شد فهمید 
دانش آموزی  هــر  كــه 

البه الی ســرگرمی هایش نیم نگاهی هم 
بــه او دارد. او دقیق و صبور نقش می زد 
وگاهي طعنه و کنایه ها و خودشیرینی ها 
و خدا قوت ها را با لبخند یا كالمي كوتاه 
پاسخ می داد. آسمان دیوار کم کم آبي شد 
و تصویر نم نمــك رخ  نمایاند. خنده های 
از ســر تمســخر بچه ها به نگاه هایی از 
سر تعجب و ســپس لبخندهایي از سر 
تحســین تغییر ماهیت داد. از روزهاي 
ســوم و چهارم، همه منتظر بودیم زنگ 
تفریح بخورد تا برویم و تماشایش كنیم. 
منتظر بودیم بیاید و كارش را شروع كند. 
او تك بازیگــر صحنه بــود و ما خوراكي 
در دست و چشــم بر دیوار، كمتر حرف 

می زدیم تا بهتر ببینیم! 
روبه روي ما دیواري بود كه دیگر عبوس 
نبود! قلبي با رنگ احساس، همتی بلند 
و دســتی هنرمند، با نــوازش قلم موی 
رنگارنگش، آن را مهربان كرده بود. كار كه 
تمام شد، تصویر نبرد رستم و اشكبوس 
همة ما را خیره به خــود كرده بود. كار 
معلم ادبیــات بود. با كالمش شــعبده 
می کرد. آن قدر این نبــرد را در ذهن ما 
خوب نقاشي كرده بود كه همه با تصویر 
احساس قرابت می کردیم. به همین علت 
این تصویر بیشترین درخواست را داشت.
در پایان روز هفتم، او از داربست پایین 
آمد، ولي در نــگاه همة ما باال رفته بود! 
شلیك رستم فقط به اشكبوس نبود؛ به 
همة کلیشه های ذهني ما بود. از آن روز 
همه دوســت داشتیم با او قدم بزنیم. در 
انتخاب و رنگ لباس هایش بیشتر دقت 
كتابخانه می رفتیم  به  بیشتر  می کردیم. 
و از خاطراتــش می پرســیدیم. او واقعي 
بود؛ قابــل درک، به غایت بی ادعا و داراي 
یك چارچوب و ســبك منحصربه فرد در 
زندگــي. او دیگر مردي از درون کتاب ها 
نبود. او مــردي بود كه درســت مقابل 
چشــمان ما باال رفت، ابر شد و بارید، و 
حاال ما همیشــه تشنه بودیم كه او بیاید 
و در مراسم صبحگاه برایمان حرف بزند.

عده ای هم از اینكــه دور قبلي در برگة 
رأی چرند و پرند نوشته بودند، پشیمان 
شدند؛ ولي همچنان به او و نتیجه كارش 
خوش بیــن نبودیم! برخي مســخره اش 
می کردند. چهرة استخواني با لباس هایی 
زیاده از حد فاخر براي بچه هایي كه ترك 
دیوار هم دســتمایة خنده شان می شد، 
ســوژة خوبي بود. انگار از توي کتاب ها 
آمده بود! از نسل تبلت و چت نبود. هنوز 
در كالمش از باباطاهر، مثنوي و گلشن 

راز مدد مي گرفت.
یك روز دیدیم داربستي روي دیوار نصب 
شد. خودش بود. لباس كار ساده ای به تن 
داشــت. روي تختة بنایي، باالي داربست 
نشســته بود و با مــداد نقاطي را عالمت 
می گذاشــت. اول فكــر می کردیم حتمًا 
نشســته بود و با مــداد نقاطي را عالمت 
می گذاشــت. اول فكــر می کردیم حتمًا 
نشســته بود و با مــداد نقاطي را عالمت 

یك نقاش قرار است بیاید و كار را شروع 
كند! طعنه و تیكه بود كه از گوشه و كنار 
حیاط می آمد: آقا نیفتی... از این زاویه 
ندیده بودیمت و.... اما او آرام و مصمم 
كارش را شروع كرده بود. دیوار را با 
كمك متر و شاقول به مربع های 
1 در 1 تقســیم كرد. ما هم هر 
زنگ تفریح تماشاگرش بودیم.

همهمة حیــاط همچنان 
پابرجا بود و می شد فهمید 
دانش آموزی  هــر  كــه 

 ساختمان، در انتهاي حیاط مدرسه، 
ســرد، بــی روح و زمخت پشــتش را به 
بچه ها كرده و نشســته بود. باعث پژواك 
صدا در غروب های دلگیر مدرســه، حتي 
سایه ای هم نداشت؛ بی خاصیت و ساكت 
و عبوس. درست برعكس كتابدار مدرسه 
كه شــیک پوش، خنده رو و سخنور بود و 
فخیمانه سخن می گفت. تصویرش را با آن 
کت  و شلوار رنگ شتري، پیراهن زرشكي 
یقه آهــاردار و کفش های چرمی قهوه ای 
بــراق، هنوز در ذهن دارم. گاهي صبحگاه 
براي ما سخن می گفت. وقتي حرف می زد، 
کوله ها روي دوشــمان سنگیني می کرد. 
براي بچه هاي مدرسه ارتباط گرفتن با او 
سخت می نمود. مرد خوبي بود، ولي به نظر 

مصنوعي می آمد. برایمان باورپذیر نبود!
یك روز سر صف پرسید، به نظر شما با 
آن دیوار بلند ساختماِن مشرف به حیاط 

چه كنیم؟ موافقید آن را رنگ  كنیم؟ 
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 دكتر یاسر ملكی، پژوهشگر حوزة ادبيات عرفانی

عامــل دو قبــل، شــمارة در 
استعدادشناسیورعایتتدریجراازدیدگاه
موالناشرحدادیمکهدراثربخشیآموزش
سهمبسزاییدارند.دراینشمارهبهسایر

عواملمؤثردراینبارهاشارهمیکنیم.

توان سنجی مخاطب
بارها این عبارت حکیمانه را شنیده ایم 
که معلمی شغل انبیاست. یعنی شباهت 
وجود دارد میان رســالت انبیــا با آنچه 
معلمــان در کالس درس انجام می دهند؛ 
شباهتی که فقط با کار پژوهشی می توان 
به عمق و گســترة آن پی بــرد. ما برای 
تقویت نظام آموزشی و تربیتی به تحلیل 
دقیق و همه جانبة ســیرة انبیا نیاز مبرم 
داریم؛ کاری که تا بــه امروز، آن طور که 
باید، صورت عینی به خود نگرفته اســت. 
تنها با درک نتایج این تحلیل اســت که 
صالحیت هــا و ظرافت های حرفة معلمی 
برمال می شــود. هنر معلمی قابلیت های 
متعددی را می طلبد که از مهم ترین آن ها 
ایجاد تناســب میان پیام )نوع و اندازه( و 
توان یادگیرنده است. شکی نیست که هر 
پیامی برای هر مخاطبی مناسب نیست و 
باید تفاوت های فردی مخاطبان را در نظر 
گرفت. این مهم در رفتار انبیا و نسبتی که 
با مردم برقرار می کنند، به نحو برجسته ای 
وجود دارد؛ به نحــوی که همة توان های 
درکی را در خود جای می دهد. یعنی هر 
کسی با هر درجه از فهم می تواند پذیرای 

تعالیم آنان باشد.
پست می گویم به اندازة عقول
عیب نبود این ُبود کار رسول

)دفتر اول، بیت 3٨11(

خاكی كه زر شود
آموزش کارا به روایت موالنا

هنر و معلمی

تصویرساز: سید میثم موسوى

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۷ | ۱۴۰۰
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به تعبیر موالنا، برخــی نکات به مثابة 
شمشیر تیزی هستند که باید با احتیاط 
کامل آن را به کار برد تا مبادا افرادی را به 

ورطة کژخوانی بکشاند.
در این شرایط، تنها چارة کار، استفاده 
یعنی  اســت1.  پوشــش های محافظ  از 
به کارگیری روش های مطمئنی که مسیر 
فهم و یادگیری را صاف و هموار می کند.

مولوی داستان امیری را مطرح می کند 
که ســوار بر اسب از جایی عبور می کرد. 
ناگهان چشــمش به صحنه ای ترسناک 
افتاد. مــاری را دید که به ســوی دهان 
مردی خفته در زیــر درخت، می خزد و 
چیزی نمانده که وارد دهان او شــود. از 
بد حادثه، همین اتفاق می افتد و مار وارد 
دهان آن مرد می شــود. امیر که مطمئن 
بــود آن مرد تحمل قبــول این واقعیت 
هولنــاک را ندارد، فکــری به خاطرش 
رسید. ضرباتی را بر پیکر آن مرد وارد کرد 
و با حالتی غضبناک بر او حمله ور شــد. 
ســرانجام مرد با حالتی سراسیمه به زیر 
درختی پناه برد که در پای آن میوه های 
پوســیده و گندیده ریخته بود. سوار او را 
به خــوردن آن میوه ها مجبور کرد تا کار 
به جایی رسید که حالش دگرگون شد و 
آنچه را خورده بود بیرون ریخت. ناگهان 
دید ماری هم از دهانش خارج شــد. مرد 
با دیدن این صحنه از انگیزة پاک ســوار 
آگاهی یافت و زبان به سپاس و ستایش 

امیر گشود.
گر تو را من گفتمی اوصاف مار

ترس از جانت برآوردی دمار
مصطفی فرمود: گر گویم به راست

شرِح آن دشمن که در جان شماست
َزهره های ُپردالن هم بر درد
نه رود ره، نه غم کاری خورد
نه دلش را تاب ماند در نیاز
نه تنش را قّوت روزه و نماز

)دفتر دوم، ابیات 1913-1910(

با این حســاب، اهمیــت آموزش های 
همسو با نیازهای مخاطبان معلوم می شود. 
اینکه چرا ماهیت هــر دورة تحصیلی را 
باید به خوبی شناخت؟ و محتوای مناسب 
آن ها طراحی کرد؟ بالطبع، یادگیرندگان 
هر دورة تحصیلی نیازهایی دارند که باید 
شناخته شوند تا بتوان خوراک آموزشی 

بهتری برایشان تهیه کرد.
البته این پایان ماجرا نیســت و باید در 
فکر طراحی روش هایی هــم بود تا بین 
یادگیرنــده و محتوا انــس و الفت ایجاد 
کند. یعنی کاری که موالنا با استادی تمام 
در مثنوی انجــام داد. او روش تمثیل و 
قصه گویی را برای مخاطبان خود برگزید 
که حتی افراد خبره را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد. مولوی دربارة چرایی انتخاب این 
روش توضیح می دهــد که پیام های من 
برای استفادة اکثریت، به واسطه ای به نام 
»تمثیل« نیاز دارند. این واســطه کمک 
می کند مخاطبان به تدریج با مضمون های 
عالــی و در عین حال تیز و برنده آشــنا 
شوند. البته به استثنای عارفان صادقی که 
به آن احتیاجی ندارند و قادرند حقیقت را 
به طور مستقیم شهود کنند. عموم افراد 
ایــن توان را ندارند که به یک باره با آتش 
حقیقت روبه رو شوند، بلکه باید به تدریج با 

گرمای شدید آن انس بگیرند2.
البته با چالشــی که فضای مجازی در 
دنیای امروز ایجاد کرده، مراعات مراتب 
ظرفیــت مخاطبــان با دشــواری هایی 
روبه روســت. زندگــی در ایــن فضای 
بی مرز به نحوی اســت که هر مخاطبی 
به خود این اجــازه را می دهد که از هر 
رویدادی باخبر باشد. گویا برای مخاطب 
امروز، مجــوز یادگیری هــر مطلبی با 
هر درجه از ســختی و ظرافت، از پیش 
صادر شــده اســت و این دقیقــًا نقطة 
شروع بحران فراگیری است که به حوزة 
علم و آموزش نیز ســرایت کرده است. 

مخاطب امــروز، بی محابا به اســتقبال 
مطالب متنوع می رود، بی آنکه در میزان 
فایده منــدی آن ها تأملی کرده باشــد؛ 
روندی کــه در نگاه بزرگانی چون موالنا 
به شدت مناقشــه برانگیز است. در تلقی 
این عارف مسلمان، الزمة بقا و پایداری 
هر چیــزی در این عالم، تکیه به قانونی 
هستی شــناختی به نام »غفلت« است. 
در اینجــا منظور از غفلــت، نه معنای 
مذموم آن، بلکه استتار گفته ها، دیده ها 
و شــنیده هایی است که به خاطر برخی 
مالحظات اخالقی نباید آشــکار شوند. 
زیرا آشکار شــدن آن ها به زوال آرامش 
و انهــدام نظام های ارتباطی می انجامد3. 
باید قبول کنیــم که برخی بی خبری ها 
ضامن زندگی اســت و دانستن پاره ای 
دانسته ها، به ســالمت روان ها و روابط 
لطمــه می زند. این قانــون دقیقًا همان 
فلسفه ای است که عارفان را به رازپوشی 
و مخفی کردن حقیقت امور وا می دارد4.

تولید عطش
آموزش هــای  بــارز  ویژگی هــای  از   
اثربخــش آن اســت کــه در یادگیرنده 
تولید عطش می کند و شوق به یادگیری 
را در او برمی انگیــزد؛ هنــری کــه تنها 
از عهــدة معلمانــی برمی آیــد که خود 
تشــنة حقیقت اند و مدام برای توســعه 
و تعمیق دانــش و آگاهی شــان تالش 
می کننــد. مثنــوی معنوی نمونــة بارز 
چنین آموزش هایی اســت. محتوای این 
اثر تعلیمی، انگیــزه و عالقة مخاطب را 
برای درک حقیقــت مضاعف می کند و 
درونش را به جنبش و پویایی وا می دارد5؛ 
حتی با وجود اینکــه برخی مطالب این 
کتاب به طور مرتب تکرار می شــوند. اما 
این تکراری اســت که موجــب ملول و 
خستگی مخاطب نمی شــود؛ مگر برای 
افراد بی تاب و دل تنگ. در حالی که برای 



42

شــنوندة قابل، چنین تکرارهایی موجب 
رویش های فکری و معنوی اســت. مانند 
شمعی که پیوسته می سوزد و خاکی که 
در اثر تابش مستمر آفتاب، به معدن طال 

تبدیل می شود.
بر ملوالن، این مکّرر کردن است

نزد من عمِر مکّرر ُبردن است
شمع از برق مکّرر، بر شود
خاک از تاب مکّرر، زر شود

)دفتر سوم، ابیات 3602-3603(
اما به راســتی این خصلت از کجا ناشی 
می شود؟ پاسخ این سؤال را باید در منش 
واالی پدیدآورندة این کتاب جســت وجو 
کرد. عارفی که به معنای واقعی، نوگرا و 
تحول خواه بــود و از هر عامل رکودآوری 
دوری می کرد، معتقد بود که آدمی باید 
همیشه خود را مسافری ببیند که رهسپار 
مسیری طوالنی است و به هر مرحله ای 
که می رســد باید خود را آمادة رفتن به 
مرحله بعدی کند. به تصریح مولوی، هر 
اندازه که آدمی عاشقانه در مسیر معرفت 
و معنویت گام برمی دارد، مانند کســی 
است که به بیماری »استسقا« دچار است. 
یعنی عطش او با خــوردن آب فروکش 
نمی کند و روز به روز هم به تشــنگی او 

اضافه می شود.
همچو مستسقا کز آبش سیر نیست

بر هر آنچه یافتی باهللا مایست
صد هزاران حضرت است این بارگاه

صدر را بگذار صدر توست راه
)همان، ابیات 1960-1961(

و:
گفت من مستسقی ام آبم َکَشد

گر چه می دانم که هم آبم ُکشد
)همان، بیت 3٨٨4(

آب کم جو، تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

)همان، بیت 3212(
این همان معجزة عشق است که آدمی را 
از درجا زدن و اکتفا کردن به وضع موجود 

رهایی می بخشد. همین ویژگی در میدان 
آموزش هم وجــود دارد. در آموزش های 
موفق، معلم به مثابة رهبر کاردانی اســت 
که به راه و هدفش ایمان دارد و هر رنجی 
را در این مسیر به جان می خرد. او عشق 
و تعهد را در متــن تدریس خود حاضر 
می کند و به نقش تعیین کننده ای که بر 
عهده دارد به خوبی واقف است. اگر دقیق 
بنگریم، تدریس و تعلیم از جنس رفتن و 
ســفر کردن است. معلم و دانش آموز، در 
کنار هم، سفری مشترک را آغاز می کنند، 
ولی با پذیرش دو نقش متفاوت. این تنها 
دانش آموز نیست که به آموزش وپرورش 
محتاج است. معلم هم در حین تدریس 
و بــا تعامل زنده ای که برقــرار می کند، 
به شکوفایی بیشــتر می رسد. در چنین 
فضایــی، هم معلــم از آمــوزش دادن و 
پروراندن به شوق می آید و هم یادگیرنده 
به آموختن عالقه مند می شود. اما از عامل 
دومــی هم می توان ســخن گفت که به 
جذابیت فرایند آموزش می افزاید. عاملی 
به نام »هنر« که وقتــی در کنار »علم« 
می نشیند، قدرت و قوت تدریس معلم را 
باال می برد و موجب تثبیت آموخته ها در 
ضمیر یادگیرنده می شود. باید قبول کنیم 
که ما از آموزش های عریان و بی هنر طرفی 
نمی بندیم و الزم است لباس زیبای هنر 
را به قامت آموزش های رسمی بپوشانیم. 
هنر تنها عاملی است که دافعة تدریس را 
به حداقل می رســاند و کارآمدی آموزش 
را ارتقا می دهد. زمانی که از این زاویه به 
اندیشة موالنا نگاه می کنیم، آن را تلفیقی 
از علم و هنر می بینیم که نمی توان مرزی 
میانشان کشــید. هر بیت موالنا ترکیب 
زیبای این دو را به رخ می کشد و خواننده 

را متحیر و مجذوب می کند.
بی شــک، علم منهای هنر، نافذ نیست 
و هنر منهــای علم هم عمقی ندارد. لذا 
کارآیی آموزش زمانی است که عمیق و 
نافذ باشــد. معمواًل معلمان خالق میان 

هنر و درســی که ارائه می دهند، پیوند 
برقرار می کننــد. بهترین منبع آماده ای 
هم که می توان اســتفاده کــرد، دیوان 
ادبــای بزرگی اســت که ســتون های 
حکمت ایرانی و اسالمی را شکل داده اند؛ 
به خصوص اســتفادة بجــا از کالم این 
بزرگان در ابتدا و انتهای تدریس، بسیار 
مؤثر و راهگشاســت. زیرا این دو نقطه، 
دوام زیادی در ذهــن یادگیرنده دارند 
و شــاخص قضاوت نهایی آنان به شمار 
می آیند. مثاًل شروع و پایان بحث با یک 
شــعر خوب یا داســتان کوتاه، می تواند 

شوق آور و نشاط انگیز باشد.

پینوشتها
۱. نکته ها چون تیغ پوالد است تیز

گر نداری تو سپر، واپس گریز
پیش از الماس بی اسپر میا
کز دریدن، تیغ را نبود حیا

زان سبب من تیغ کردم در غالف
تا که کژ خوانی نخواند برخالف

)همان، ابیات 6۹۳-6۹۱(
۲. این َمَثل چون واسطه است اندر کالم

واسطه شرط است بهر فهم عام
اندر آتش ِکی رود بی واسطه؟
جز سمندر کو رهید از رابطه

واسطه حّمام باید مر تو را
تا ز آتش خوش کنی تو طبع را
)دفتر پنجم، ابیات ۲۲۸-۲۳۰(

و:
لیک تمثیلی و تصویری کنند
تا که دریابد ضعیفی عشق مند

)دفتر ششم، بیت ۱۱۷(
۳. پس ستون این جهان خود غفلت است

هوشیاری این جهان را آفت است
هوشیاری زان جهان باشد که آن
غالب آید پست گردد این جهان
)دفتر اول، ابیات ۲۰66-۲۰6۷(

۴. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند
قفل بر لب های ما بنهاده اند
تا نگردد رازهای غیب، فاش
تا نگردد منهدم نظم معاش
تا ندّرد پردة حکمت، تمام

تا نجوشد دیگ حکمت نیم خام
)دفترششم، ابیات ۳5۲6-۳5۲۸(

5. مثنوی، پویان َکَشنده ناپدید
ناپدید از جاهلی َکش نیست دید

)دفترچهارم، بیت۴(
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نظارت و راهنمايی

در آستانۀ فصلی نو
 مهرى علوى نیا، مسئول دبيرخانة کشورى توسعة شایستگی هاى حرفه اى معلمان

مردمدرروزگارینهچنداندور،ازاینکهبهمشاوریاروانشناس
مراجعهکنند،گریزانودرمعذوراتبودند.حتیکســانیکهنیازبه
مشــاورهرااحســاسمیکردندواعتقادبهمراجعهودرمانپذیری
داشتند،چنداندربارةایناعتقادونظرخودسخننمیگفتند.همةاین
تفکراتبهذهنیتخودساختهایبازمیگشتکهحاصلنبودمشاهدة
آشکارازنتایجمراجعهبهروانشناسوتغییررفتارهایپیرامونیبود.
کمکممشاهدةرفتارهایبهبودیافتةپسازحضوردرجلساتمشاوره
وارائةراهکارهایدرمانیازسویروانشناسان،دیدگاهعمومیجامعه
رابهنفعاینعلمتغییــردادوباورمندیبههویتواهمیتاینعلم
راتقویتکرد.امروزهموضوعبهداشــتروان،چونبهداشتجسم،
اهمیت،جایگاهومحبوبیتخودرادرنگرشجامعهیافتهاســت،به
طوریکهپرشمارگانترینکتابهایدنیادرحوزةروانشناسیمعرفی
میشوندوکمترکسیوجودداردکهازمراجعهبهمشاوروروانشناس

یاسخنگفتنازبهداشتروان،شرمگینباشد.
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 همچنان کــه هر پیکر زنــده ای برای 
رشــد و پرورش خود به تغذیه نیاز دارد، 
پیکــرة روحمند تدریس نیــز به تغذیه 
مناسب خود نیازمند است. بدین منظور، 
متخصصان علوم تربیتی، شاخص هایی را 
برای کیفیت بخشی به شایستگی های آن 
معرفی کرده اند. این شــاخص ها در واقع 
از مؤلفه هــای نگرش، دانــش و مهارت 
اســتخراج شــده اند که با طراحی فرم 
نظارت و راهنمایی آموزشــی تیم علمی 
دبیرخانة کشوری توسعة شایستگی های 
حرفــه ای معلمان معرفــی و به منظور 
اســتفادة معلمان و مدیران مدرسه ها در 
کالس های تدریس مجازی یا حضوری، 
در آذرمــاه، 1399 به تمامی اســتان ها 
ارســال شــده اند. این فرم که در انتهای 
این مقاله آمده است، فرایند نظارت را با 
سه رویکرد مراقبتی به معلمان و مدیران 

مدرسه ها معرفی کرده است:

 رویکردخودمراقبتی1: نظارت و 
 »supervision« راهنمایی معادل کلمة
است که در اصل از ترکیب لغات التین 
»super« به معنای باالی سر و در باال 
و »vider« بــه معنای مواظب بودن، بر 
کســی نظارت کــردن، مراقبت کردن و 
دیدن و مشــاهده کردن درســت شده 
اســت. بــر این اســاس، اگــر معلم به 
صورت فــردی به مراقبــت از تدریس 
خود اقدام کند، و شــاخص های تغذیه 
را مطالعه کنــد و مراقبت از تدریس را 
به تنهایی انجــام دهد و فرایند تدریس 
)مجازی یا حضوری( خود را بر اســاس 
این سنجه های در دسترس محک بزند 
و ســپس در روش های پیشــین خود 
تغییراتــی ایجاد کند و اگــر این اقدام 
در نهایــت موجب دگرگونــی عادت ها 
و روش هــای قبلی در اجــرای تدریس 
حرفه ای  شایســتگی های  توسعة  شود، 
رخ می دهــد و در واقع معلم از رویکرد 
نوع اول نظارت، یعنــی رویکرد »خود 
اســتفاده  »خودراهبری«  یا  مراقبتی« 

کرده است.
در این روش ممکن است برای حصول 
نتایج بهتر، معلم بارها تدریس ضبط شدة 
خود را ضمن مطابقت دادن با شاخص های 

تعیین شده، بارها مشاهده کند.

 رویکردمراقبتیبامشــارکت
همتا یانظــارتهمتا2: اگر مطالعه و 
بررسی مؤلفه های شاخص های مراقبتی 
در بین گروهی از معلمان که مادة درسی 
واحــدی را تدریس می کنند، به صورت 
مشارکتی و به منظور مشاهدة تدریس 
یکدیگــر و هم افزایــی و بهره مندی از 
انواع روش های یاددهی، با هدف ارتقای 
کارآمدی تدریس انجام گیرد، از رویکرد 
دوم یعنی »مراقبت همتا« استفاده شده 
است که خود به دو زیرنوع )الف( و )ب( 

تقسیم می شود:
الــف( مشــاهدة معلــم از تدریس   

)مجازی یا حضوری( معلم؛
 ب( مشاهدة معلم از تدریس راهنمای 

آموزشی یا سرگروه درسی.
در تدوین و طراحی شیوه نامة نظارت 
و راهنمایی آموزشــی ســال تحصیلی 
1400ـ1399، این دو زیرنوع مراقبتی، 
بــا عنوان کلی »نظــارت همتا« تعیین 

شده است.

کلینیکی3  مراقبــت رویکرد  
یانظــارتبالینی: اگــر مراقبت از 
بهداشــت تدریس از یک منبع بیرونی 
)متخصصــان، راهنمایــان آموزشــی، 
یعنی ســرگروه های درســی و ارزیابان 
حرفه ای و مدیران مدرسه ها( در ضمن 
مشــاهدة تدریس معلــم و مصاحبه با 
او و بــا توجه به اصول و شــاخص های 
متناسب با شرایط کالس، دانش آموزان 
و محیط یادگیری بررسی و انجام شود، 
در این صورت رویکــرد مراقبتی از نوع 
»کلینیکی« یا »بالینی« خواهد بود که 
در حوزة توسعة حرفه ای معلمان، عنوان 

»نظارت بالینی« یافته است.
 واژة »بالینــی4« را اولیــن بار رابرت 
گلدهامر در سال 1960 از دایرة واژگان 
حــوزة پزشــکی وام گرفــت. در ابتدا، 
افزوده شدن این عبارت به واژة نظارت، 
نامتجانــس به نظر می رســید، اما پس 
از ســال ها آمیختگی در بســتری نو و 
پیوندی که بر اثر شبیه سازی ویژگی های 
مراقبت بالینی از سالمت پیکرة انسان و 
فرایند تدریس بــه وجود آمد، از غربت 
هم نشینی واژگان کاســت و به تدریج، 
این ترکیب از واژگان دو حوزة پزشکی 

و پداگوژی بر محور مشــابهت، جایگاه 
خود را در حوزة آموزش یافت.

 »در »نظارت بالینــی« یا به عبارتی 
»نظارت کالس درس محــور« به جای 
رویکرد سلسله مراتبی، به منظور افزایش 
میزان یادگیری دانش آموزان، رویکردی 
مبتنی بر همکاری یا مشــارکتی برای 
نظارت آموزشــی اتخاذ می شود. بر این 
اســاس، »ناظر« به مثابة یک همکار در 
نظر گرفته می شود که وظیفه اش ایجاد 
و نهادینه کــردن ارتباط مثبت و اعتماد 
با معلمان اســت. در چارچوب  متقابل 
چنین رابطــه ای، »ناظر« خدمات خود 
را با هدف بهبود هرچه بیشــتر عملکرد 
معلم و ارتقای سطح یادگیری دانش آموز 

ارائه می دهد )عبدالهی، 1395(.

شکل گیری جلسات مشاوره
 اگردر هر نظام آموزشی، ارتقا و بهبود 
فراینــد تدریس را مــالک یک نظارت 
بالینی مؤثر بدانیم، بر این اســاس، هر 
نوع نظارت بالینی که بــه این بهبود و 
ارتقا منتهی نشده باشد، در واقع یا ابزار 
و سنجه های نظارت درست را نداشته یا 
فرایند آن به شکل درستی انجام نشده 

است.
آموزش و نظارت دو مقولة جداناشدنی 
هستند. نظارت فرایندی خارج از حوزة 
آموزش نیســت تا بودن یــا نبودن آن 
بررسی شــود، بلکه سخن بر سر چگونه 
بودن آن اســت. تغییر در شــیوه های 
آموزش در دنیا، ضرورت تغییر در شیوة 
نظارت و راهنمایی آموزشی را نیز ایجاب 
می کند. اما این تغییر صرفًا به ســاختار 
ایــن فرایند معطوف نیســت. محتوای 
فرایند در صدر ضــرورت بازنگری قرار 
دارد. نظارت برای دســتیابی به اهداف 
اساســی در خدمــت آموزش اســت. 
نخستین هدف نظارت بالینی، اصالح و 
بهبود فرایند تدریس و هدف پسین آن، 
ارتقای وضعیــت تحصیلی دانش آموزان 

است.
 تاکنــون صاحب نظران اهداف زیادي 
را بــراي نظارت و راهنمایي آموزشــی 
بر شــمرده اند. از میــان آن ها مي توان 
به خودشناســي، درك عمیق خویشتن 
و ســازگاري واقع بینانه بــا محیط هاي 
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كیمبلوایلز  اشــاره کرد.  آموزشــي 
هدف اصلي از نظــارت را اصالح برنامة 
درســي، اصالح روش تدریس، آموزش 
ضمن خدمت، و تشــویق به استفاده از 
هوي  می دانست.  ابزار كمك آموزشــي 
و فورســایت معتقد بودنــد »نظارت 
مجموعــه فعالیت هایي اســت كه براي 
اصــالح فراینــد تدریــس و یادگیري 
طراحي شــده اســت، نه براي قضاوت 
درمورد شایســتگي معلمــان یا كنترل 
آنان.« یا »به نظر ماركز استوپز و كینگ 
اســتوپز، نظارت متمركز بــر تدریس، 
نظارت بر عملكردی اســت كه به قصد 
بهبــود تدریس و برنامة درســي انجام 
مي گیــرد. انجام ارزیابــی مؤثر تدریس 
و افزایش مشــاركت جامع در رشــد و 
توســعة برنامه هاي مدرسه و همچنین 
اصالح شــرایط محیــط یادگیري براي 
دانش آموزان، از جمله فایده های نظارت 
)نیکنامی  بالینی هســتند  مراقبــت  و 

.»)1393
 اما برخی از دالیلی که موجب شدند 
نظــارت بالینــی درطول ســال ها اجرا 
اثربخشــی خود را نداشته باشد، به قرار 

زیرند:
الف( اجرای نادرست فرایند نظارت؛

ب( اتخاذ رویکرد واحد در نوع نظارت؛
پ( نبودن تصوری درست و شفاف از 

فرایند نظارت در ذهن معلمان؛
ت( برقرارنشــدن ارتباط بین نظارت 
و راهنمایی آموزشــی مطلوب و بهبود 
فراینــد تدریس و پیشــرفت تحصیلی 

دانش آموزان؛
ث( نبود اعتماد متقابــل بین ناظر و 

معلم؛
ح( نبــود مقبولیــت علمــی ناظــر 

)حسن زاده، 1396(.
 اگر نظارت بالینی را با شبیه ســازی 
فرایند مراقبــت از پیکــرة تدریس به 
کار ببریم، مســلم است باید اصول این 
مراقبت را نیز در تمامی ابعاد آن رعایت 
کنیم. در ایــن صورت، کمک گرفتن از 
نظارت بالینی به مثابة مراجعه به همان 
مشــاور یا روان شناســی اســت که در 
آغاز بدان پرداختیــم. زمانی که نتیجة 
نظــارت بالینی، بهبود عملکرد باشــد، 
مشاهدة ارتقای عملکرد معلمان، میزان 

اســتقبال از نظارت را، به خصوص برای 
معلمان، افزایش خواهد داد. مشــاهدة 
ارتقای عملکرد معلمان و بهبود وضعیت 
تحصیلــی دانش آموزان یک مدرســه، 
خــود، قــوه ای ترغیبی بــرای مدیران 

مدرسه در استقبال از نظارت است.
از آنجا کــه برای هــر تصمیم گیری 
است،  نیاز  برنامه ریزی درســت  مهمی 
نیازمند  نیــز  بالینی  مراقبــت  رویکرد 
برنامه ریــزی و رعایت پیــش نیازهایی 
اســت که راهنما یا ســرگروه آموزشی 
پیش از حضور در کالس درس )مجازی 
یا حضوری( ملزم به رعایت آن هاســت. 
مهم ترین شرط در انجام نظارت بالینی، 
ضرورت توسعة شایستگی های حرفه ای 
ناظران در حــوزة دانش های موضوعی، 
موضوعــی تربیتی، عمومــی تربیتی و 
فناورانه تربیتی محتواســت. این مهم با 
مطالعة مقاالت روز و گذراندن دوره های 
انجام پژوهش، قابل  مفید آموزشــی و 
دســتیابی خواهد بــود. در این صورت 
است که ناظران )مدیر مدرسه و سرگروه 
آموزشی( تخصص و شرایط الزم را برای 
انجام نظارت بالینی حاصل خواهند کرد 

و ارزیاب حرفه ای خواهند شد.
 »نظارت بالینی« از طریق مشــاهده5 

سه مرحله دارد:
1 پیش از مشاهدة تدریس

2 مشاهدة تدریس
3 پس از مشاهدة تدریس

 مرحلــة پیش از مشــاهده به منظور 
ایجاد آمادگی و ارتباط دوســویة مؤثر 
بیــن راهنما یا ســرگروه و معلم، برای 
بسترســازی فراگردی کارآمد، سودمند 
و اثربخش اســت. در این مرحله است 
که فلسفه، چیستی و چرایی مراقبت و 
نظارت آموزشــی بین معلم و راهنمای 
آموزشی به طور کامل تبیین می شود و 
در انتخاب گویه های مورد بررسی توافق 

انجام می گیرد.
 نتیجه اینکه سخن آغازین این مقاله 
و مقدمه ای در خصوص ضرورت رجوع 
به روان شناس، به منظور بهبود عملکرد 
برای  دســت مایه ای  می تواند  انسان ها، 
به  تدریس  فراینــد  شبیه ســازی  علل 
پیکــره ای دارای روح و جان باشــد که 
مراقبت و حفظ بهداشت آن با ضرورت 

رجوع به مشاوران و راهنمایان آموزشی 
متخصص، مقایســه و تبیین شود. آنچه 
باور بــه آن در بین معلمان ایجاد تغییر 
خواهد کرد این است که: کمک گرفتن 
از مشــاوران و متخصصان حوزة توسعة 
شایستگی های حرفه ای معلمان، نه تنها 
نشــان دهندة ضعف معلــم در تدریس 
نیست، بلکه نشان از دیدگاه خردمندانه 
برای گزینــش بهترین رویکرد اقتضایی 
نادیده گرفتن،  با  حقایق،  است.  تدریس 
از هستی ساقط نمی شوند. مخفی کردن 
یــا نادیده گرفتن مســئله ای در کالس 
درس کــه در روند مطلــوب فرایند آن 
ایجاد اختالل کرده اســت، نه تنها نشانة 
توانمندی و هنر معلمی نیســت، بلکه 
ضعــف و خطایی شــناختی و انحراف 
از منطــق اســت. برای هر مشــکلی و 
مسئله ای راه حل مناســبی وجود دارد 
که با بررســی، مطالعه، مشورت و طرح 
آن نزد متخصصــان، می توان به راحتی 
آن را برطرف کــرد. در این میان، آنچه 
در ایــن فرایند اهمیت بســیاری دارد، 
فهم و تشخیص مســئله است. درحوزة 
تعلیم وتربیــت، دو فراینــد آمــوزش و 
نظارت )مراقبــت از آموزش( دو مقولة 
مکملی هســتند که یکی بدون حضور 
دیگری اهداف مــورد نظر این حوزه را 
از ضرورت های  محقق نمی کند. یکــی 
دگرگونــی عادت ها و رســیدن به فهم 
عمیق، تغییر در نگرش معلمان نســبت 

به فرایند نظارت است.

پینوشتها
1. Goldhammer
2. clinical supervision
3. Self-Directed Supervision
4. Peer Supervision
5. Clinical Supervision
6. Clinical. Hoy, Wayne K. and Patrick B. For-
syth, Effective Supervision:Theory into Prac-
tice, New York: McGraw-Hill Inc.,1986.
7. Observation
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 معلمی یکــی از پرفراز 
و نشــیب ترین مشاغلی است 
کــه روزانــه شــخص معلم 
متعددی  تجربه هــای  بــا  را 
روبه رو می كنــد. در هر کدام 
از این شــرایط نیز رفتارها و 
بازخوردهای خاصی را از معلم 
طلب می کنــد. این رفتارها از 
نگرش  تعیین کننــدة  عوامل 
دانش آموزان نســبت به معلم 
هستند كه به شخصیت و منش 
معلم بسیار وابسته اند. بنابراین، 
شــخصیت و منــش معلم را 
می توان یکی از تأثیرگذارترین 
عوامل بر رفتار دانش آموزان در 
کالس درس و میزان عالقه و 
مسئولیت   پذیری آن ها در قبال 
وظایف محول شــده از معلم، 
مدرسه و حتی جامعه دانست.

متأسفانه، به دلیل کمبود یا 
تجربه های حضور  نبود  حتی 
در کالس درِس برخی معلمان 
تازه کار به عنوان کمک معلم یا 
کارورز، استرس و ترس آن ها 

از حضور در کالس به عنوان معلم افزایش 
پیدا می کنــد. به این منظــور، آن ها به 
کسب اطالعات از افراد دارای تجربه اقدام 
می کنند. در این میان، برخی از افراد که 
شاید حتی تجربة یک  بار حضور و معلمی 
در کالس درس را نداشته اند، راهکارهایی 
برای تســلط بر کالس درس و ترغیب یا 
حتی مجبور کردن دانش آموزان به انجام 
تکالیف و مطالعة درس ها ارائه می کنند 
که عمل بــه آن ها، آغازگر بســیاری از 
مشــکالت در معلمی است. از جملة این 

موارد عبارت اند از: 

مانع شدن از ترس دانش آموز
یکی از باورهای نادرستی که بین بسیاری 
از افــراد به عنوان راهی برای انجام صحیح 
وظایف محول شده به دانش آموز شناخته 
شده، ترســاندن دانش آموز است. نه تنها 
دانش آموز، بلکه هر انسانی، با ترسیدن، تنها 

به دلیل وجود اجبار بیرونی اقدام به انجام 
کار می کند و با برطرف  شدن منبع ترس 
ممکن است آن اقدام را برای همیشه کنار 
بگذارد. این یکی از مهم ترین دالیلی است 
که بسیاری از افراد پس از به پایان رساندن 
دورة تحصیــل در مدرســه یا دانشــگاه، 
برای همیشــه از مطالعــه و کتاب خوانی 
خداحافظی می کنند. بنابراین، ما به عنوان 
معلم باید برای همیشــه با ترس به عنوان 
محرکی برای مجبور کردن دانش آموز به 
انجام  دادن یا ندادن کار خداحافظی کنیم 
و به جــای آن دانش آموزان خود را افرادی 
ذی شعور بدانیم که با توضیح  دادن و اقناع 
آن ها می توان بذری در ذهنشــان کاشت 
که ثمره اش امتداد آن اســت. برای مثال، 
دانش آموز نباید مطالعه را راهی برای فرار 
از تنبیه به خاطر کسب نمرة بد بداند، بلكه 
خوب اســت به آن به چشــم راه دریافت 
پاداش از معلم یا خانواده نگاه کند یا حتی 
هدفی واالتر و بهتر را تصور كند؛ مثل اینکه 

از تجربه های عاِلم یا نویسنده ای 
برای رسیدن به اهداف زندگی 

بهره مند شود.

احترام گذاشتن 
برخورداری از احترام در مقابل 

دیگران در اجتماع و خانواده 
یکی از نیازهای موجود در 

هرم مازلو است. ذکر احترام 
به عنوان یک نیاز، خود گویای 

اهمیت این موضوع است. 
قطعًا هر انسانی که به منزلت 

انسانی خود به عنوان خلیفة 
الهی واقف باشد، خود و دیگران 

را شایستة احترام می داند و 
هرکجا بی احترامی نسبت 
به او صورت گیرد، حس 

ناخوشایندی به او دست خواهد 
داد. در نقطة مقابل، در صورت 

دریافت احترام از طرف دیگران، 
احساس مثبت و خوشایندی 

نسبت به خود و طرف مقابل در 
ما ایجاد خواهد شد؛ همان گونه 

که جناب سعدی می فرماید: 
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 

هر انسانی استعداد رســیدن به کمال 
نفسانی را دارد و ما موظفیم به هر انسان 
و حتــی خودمان، به خاطر داشــتن این 
مرتبه و توان، احتــرام بگذاریم. بنابراین، 
ما به عنوان معلم وظیفــه داریم با احترام  
گذاشــتن بــه شــخصیت دانش آموز و 
پذیرفتن او، همان گونه که هســت، عامل 
ایجاد حس مثبت در او باشــیم. براساس 
دانش آموزان حس  شرطی ســازی،  اصل 
مثبت حاصل از تعامل با معلم را به درس 
و حضور در کالس نسبت می دهند و این 
نقطة آغازی اســت برای ایجاد پیوند بین 
دانش آموز و مدرسه. اگر هم نقطه ضعفی 
در دانش آموزانمــان مشــاهده می کنیم، 
ابتــدای امر باید به دانش آموز بفهمانیم او 
را همان گونه كه هســت پذیرفته ایم تا در 
او برای ایجاد تغییرات شوقی ایجاد کنیم؛ 

معلم يا معلمی؟
 مسعود آبك، مدیر دبستان شهرستان رفسنجان، مدرسه ابتدایی شهيدعرب بدوئی / تصویرساز: سید میثم موسوى

معلمی یکــی از پرفراز 
و نشــیب ترین مشاغلی است 
کــه روزانــه شــخص معلم 
متعددی  تجربه هــای  بــا  را 
روبه رو می كنــد. در هر کدام 
از این شــرایط نیز رفتارها و 
بازخوردهای خاصی را از معلم 
طلب می کنــد. این رفتارها از 
نگرش  تعیین کننــدة  عوامل 
دانش آموزان نســبت به معلم 
هستند كه به شخصیت و منش 
معلم بسیار وابسته اند. بنابراین، 
شــخصیت و منــش معلم را 
می توان یکی از تأثیرگذارترین 
عوامل بر رفتار دانش آموزان در 
کالس درس و میزان عالقه و 
مسئولیت   پذیری آن ها در قبال 
وظایف محول شــده از معلم، 

متأسفانه، به دلیل کمبود یا 
تجربه های حضور  نبود  حتی 
در کالس درِس برخی معلمان 
تازه کار به عنوان کمک معلم یا 

قطعًا هر انسانی که به منزلت 

ما ایجاد خواهد شد؛ همان گونه 
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همان گونه که کارلراجرز، روان شــناس انسان گرا، می گوید: »تناقض 
عجیبی اینجاســت؛ تنها زمانی می توانم خــود را تغییر دهم که خود را 

آن گونه که هستم پذیرفته باشم.«

 توجه به توانایی ها و تفاوت های فردی
یکی از نگرش هایی که در گذشته نسبت به کودکان وجود داشته، نگاه 
به کودک به عنوان بزرگ سال کوچک است. این نگاه سرآغاز بسیاری از 
توقعات نابجا و نامتناسب با توانایی ها و سن کودک است. بسیاری از ما، 
بدون در نظر گرفتن اســتعدادها و رسش های زیستی کودکان، از آن ها 
انتظاراتی داریم که برآورده  نشدنشــان موجب سرخورده شدن کودک 
می شود و نگرش کودک را نسبت به توانایی های خودش مخدوش می کند. 
بنابراین، ما به عنوان معلم، ابتدا باید به تفاوت های زیســتی کودکان با 
بزرگ ساالن توجه داشته باشیم و بدانیم که دانش آموزان کم سن وسال تر، 
بنا بر محدودیت های جسمی و شناختی، قادر به انجام بسیاری از کارهایی 
که بزرگ ساالن انجام می دهند نیستند. درخواست این قبیل رفتارها از 
کودکان، تنها به ناکامی معلم و دانش آموز می انجامد و احساس دانش آموز 
را نســبت به معلم دچار آسیب می كند. نکتة دیگر اینکه به تفاوت های 
فردی دانش آموزان نیز نگاهی داشته باشیم و هیچ گاه دانش آموزان را با 
یکدیگر مقایسه نکنیم تا شاهد موضع گیری آشکار یا پنهان دانش آموزان 
نسبت به خودمان نشویم. این اتفاق نیز به نوبة خود ممكن است اثرگذاری 

معلم بر دانش آموزان را كم كند شود. موالنا می فرماید:
گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گل ها زشت یا زیبا نکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است عیب را در این و آن پیدا نکن

عمل کردن به تعهدات
یکی از عواملی که معلم را بین دانش آموزان به عنوان فردی راسخ و با اراده 
می شناساند، تعهد و پایبندی به گفته هاست. رعایت  نكردن این موضوع و 
پایبند  نبودن معلم به تعهدات خویش ممكن است موجب تغییر نگرش و 
ایجاد نگرش منفی دانش آموز نسبت به معلم شود. دانش آموز این پایبند 
 نبودن را به همة گفته های معلم تعمیم می دهد. بنابراین، یکی از مهم ترین 
ویژگی های شخصیتی، عمل به تعهدات است. جدای از این موضوع، وفای 
به عهد در همة معاهدات اجتماعی الزم و ضروری و از مواردی است که در 
دین مبین اسالم بر آن تأکید شده است: »و به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا 

دربارة پیمان بازخواست خواهد شد )اسرا، آیة 34(«.

پرهيز از نزاع و جدل 
یکی از عواملی که ممكن است مقاومت بسیار شدید دانش آموزان را نسبت 
به معلم ایجاد کند، نزاع معلم با آن هاست. خداوند در قرآن کریم، در آیة 
46 سورة انفال می فرماید: »از خدا و پیامبرش فرمان ببرید و با یکدیگر 
نزاع و اختالف نکنید که سست و بددل می شوید و قدرت و شوکتتان از 
میان می رود. شکیبایی ورزید، زیرا خداوند با شکیبایان است«. بنابراین، 
نزاع و جدل موجب از بین رفتن شوکت و حرمت انسان می شود. معلمی که 
عادت دارد بعد از انجام  نشدن تکالیف دانش آموزان یا توفیق  نیافتن آن ها 
در آزمون ها و یادگیری درس ها، با آن ها به نزاع برخیزد و شروع به شماتت 
و سرزنش دانش آموز کند، نگرشی منفی در دانش آموز نسبت به خودش 
ایجاد می كند. دانش آموزان به دلیل حرمتی که برای معلم قائل هستند، 
احساسات درونی و نظرات خود را به طور عیان بیان نمی کنند، اما این امکان 
وجود دارد که با ادامة این رفتارها از معلم، روزی این حرمت به اندازه ای کم 
شود که دانش آموزان جرئت انتقاد تخریب گرانة معلم را به خود بدهند.



نویسنده: دكترمحمدرضاشرفي
ناشر: سروش(021-۸۸345063-۸)

دكتر محمدرضاشرفي كارشناســي خــود را در رشته فیزیك 
در ســال ۱۳54 از دانشگاه شــریف دریافت مي كند. اما نظر به 
عالقه در حوزة تعلیم وتربیت دكتراي خود را در این زمینه درسال 

۱۳۷5 از دانشگاه تربیت مدرس دریافت می كند.
ایشان در طي این سال ها ضمن تدریس در دانشگاه، ده ها كتاب 

و مقاله تأالیف كرده است.
این اســتاد فرهیختــه در بهمن ســال ۱۳۹۹ در اثــر كرونا به 
رحمت خدا رفت. لذا نظر به خدمات برجســته ایشــان در حوزة 
تعلیم وتربیــت، یكي از كتاب هاي ایشــان را بــا عنوان »جوان و 
بحــران هویت« معرفي مي نماییم تا با مطالعه و بهره گیري از آن 

یاد او را زنده نگه داریم.

جوان و بحران هويت

معرفی كتاب

4۸ رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۷ | ۱۴۰۰



نگاه 
دوربین

جشنواره عکس رشد

دریای خزر

خلیج فارس

دریای عمان



وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
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ماهنامة  آموز شى، تحليلى و اطالع رسانى براى معلمان، دانشجومعلمان، استادان و كارشناسان وزارت آموزش  و پرورش
دورة  سى و نهم  1400  شمارة پى درپى 337  48صفحه  35000 ريال

تربیت 
تکلیف محور

پژوهش 
روايت ها

در آستانۀ 
فصلی نو

یادگیری 
معنادار


