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قابل توجه نويسندگان و مترجمان 
 مقاله هايی که برای درج در مجله می فرستيد، بايد با اهداف و رويکردهای آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و قباًل در جای ديگری چاپ نشده باشند. مقاله های ترجمه شده بايد با متن اصلی همخوانی 
داشته باشند و متن اصلی نيز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1۰۰۰کلمه باشد.  نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.   محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونيکی نويسنده حتمًا نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها ضرورتـًا مبين نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نيست و مسئوليت پاسخگويي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است.
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يادداشت سردبير مهمان

 سال نو فرصتي است براي بازبيني، بازانديشي و بازآفريني در 
نحوة ارتباط با چهار موقعيت خود، خدا، خلق و خلقت.

- بازبيني يعني تأملي بر گذشــته و تحليل اين چهار رابطه. 
در ســالي كه گذشت، تا چه ميزان توانســتيم رابطة خود را با 
محوريت فراموقعيت، اجتماع و طبيعت معنا ببخشــيم؟ آيا در 
محيط كار، ارتباط و تعامل ســازنده اي با همكاران داشــته ايم؟ 
آيا وظايف خود را به درســتي انجام داده ايم؟ آيا زمينه اي فراهم 
كرده ايم تا دانش آموزان ظرفيت هاي خود را به درستي بشناسند و 
با كسب مهارت هاي الزم مسير رشد خود را با محوريت خداوند 
طي كنند؟ آيا زمينه اي فراهــم كرده ايم تا دانش آموزان دركي 

منطقي از محيط طبيعي و فرهنگي داشته باشند؟ آيا زمينه را 
فراهم كرده ايم تا ارتباط مطالب كتاب هاي درسي با موقعيت هاي 

طبيعي و فرهنگي فراهم شود؟
- بر اســاس اين بازبيني، آيا به خودنوسازي فكر مي كنيم؟ بر 
اساس اين خودنوســازي، براي تربيت دانش آموزان چه طرح و 
برنامه اي داريم؟ آيا ويژگي هاي نسل جديد ذهن شما را به خود 
مشغول كرده اند؟ كدام يك از مهارت هاي مورد نياز دانش آموزان 

و تا چه ميزان، ذهن شما را به خود مشغول كرده اند:
- سواد ديجيتال

- تفكر خالق و نقاد
- نگرش كارآفرينانه

- نگرش بين فرهنگي و ميان رشته اي
- مهارت هاي ارتباطي مؤثر

- گشاده رويي نسبت به تغييرات
- خود مديريتي
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- خودپااليي )اخالق(
- تفكر شبكه سازي و كار تيمي

- خودباوري و پايبندي به ارزش ها )ايمان(
- سالمت و نشاط

- خردورز و پرسشگري
براســاس اين بازانديشــي، آيا به اصــالح روش هاي آموزش 
)بازآفريني( فكر مي كنيم؟ به عبارت ديگر، براي پاســخ دادن به 
نيازها و مهارت هاي دانش آموزان چه طرح و برنامه اي داريم؟ آيا 
چرخش ها و رويكردهاي زير را در آموزش و سنجش مورد توجه 

قرار مي دهيم؟
- از كنتــرل بيرونــي به زمينه ســازي براي انگيــزة دروني 

)خويشتن باني(؛
- از انتقال اطالعات به زمينه سازي براي انديشه ورزي و درك 

معنا )تفكر(؛
- از نگاه تفكيكي به هويت يكپارچه، درهم تنيده و تلفيقي؛

- از به كارگيري روش هاي صرفًا انتقالي به روش هاي كاوشگري؛
- از سنجش اطالعات به روش هاي سنجش شايسته محور؛

- از نگاه فناوري به عنوان ابزار به نگاه تجربة زيستة دانش آموزان؛
- از جدايي فرايند تفكر و هيجان به پيوند و يكپارچگي تفكر و 

هيجان در يادگيري و تصميم گيري؛
- از يادگيري فردي به زمينه ســازي براي يادگيري تعاملي و 

كار تيمي؛
- از نگاه صرفًا ذهني بــه يادگيري، توجه به بافت فرهنگي و 

اجتماعي؛
- از نگاه تك ساحتي تدريس به نگاه تمام ساحتي.

آيا مي توانيم ادعا كنيم در چنين حالتي زمينة تحقق اهداف 
دوره هاي تحصيلي در ســاحت هاي تعليم و تربيت )اعتقادي، 
اخالقي، اجتماعي، علمي، هنري، اقتصادي و جســمي( فراهم 

مي  شود؟
به عبــارت ديگر مي توان اذعان داشــت، اگر معلمان فكور با 
رهبري مديران مدرسه در كالس درس و مدرسه فرايند تعليم و 

تربيت را بر اساس چرخش هاي تحولي گفته شده زمينه سازي و 
نهادينه كنند، مي توان انتظار داشت مراتبي از حيات طيبه تحقق 
پيدا كرده  است. حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بر اساس نظام 
معيار اسالمي است كه با انتخاب و التزام آگاهانه و اختياري در 
همين زندگي دنيايي و در جهت تعالي آن، از ســوي خداوند به 
انسان اعطا مي شود و تحقق آن، دستيابي به غايت اصيل زندگي 

انسان يعني قرب الهي را در پي خواهد داشت.
حيات طيبه مفهومي يكپارچه اســت كه همة ابعاد فردي و 
اجتماعي زندگي انســان را در بر مي گيرد. به لحاظ فردي، به 
مصاديق خير، حكمت، قدرت، زيبايي و فضيلت )قوت، سالمت، 
عزت، علم، ايمان، عمل صالح، حلم، اعتدال، تقوا، عفت، شجاعت 
و صبر( آراسته مي شود و از بعد اجتماعي شامل مفاهيمي چون 
تعاون، نيكوكاري، احسان و رأفت، اخوت، استقالل، شورا، عقل 
جمعي و اتحاد اجتماعي است )مباني نظري سند تحول، 139٠: 

.)92-96
حيات طيبه مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش هاست که نه 
تنها همة آن ها به لحاظ اهميت و اولويت تحقق در يک سطح و 
مرتبه نيستند، بلکه پذيرش و التزام نسبت به برخی از ارزش های 
اساسی اين نظام معيار، به شناخت و انتخاب دين حق نيز متوقف 
نيست. لذا شکل گيری اين نوع زندگی در ابعاد گوناگون مراتب 
متعدد دارد. از اين رو، دســتيابی به مراتب حيات طيبه در همة 
ابعاد، نه تنها مقصود اعمال فردی و اجتماعی هر انسان دين دار 
است، بلکه وصول برخی مراتب مقدماتی و پيش نياز حيات طيبه 
نظير رفع متعادل نيازهای زيستی و طبيعی افراد جامعه يا رعايت 
بعضی ارزش های اخالقی مقبول همگان )نظير انصاف، آزادگی، 
عدالت ورزی، صداقت و امانت داری( مورد درخواست هر شخص 
خردمند و دارای عقل ســليمی است که هنوز جلوه های التزام 
عملی به فطرت پاک الهی، عقل سليم و وجدان سالم انسانی در 

وجود او باقی باشد )همان: 97(.
مقــام معظم رهبری حفظ اهلل حيات طيبه را اين گونه تعريف 
کرده اند: »حيات طيبه يعنی زندگی با کيفيت. يعنی زندگی ای 
که در آن، هم آخرت انســان تأمين است و هم زندگی فردی در 
آن تأمين است. آرامش روحی در آن هست. سکينه و اطمينان 
در آن هست. آسايش جسمانی در آن وجود دارد. فوايد اجتماعی، 
سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقالل و آزادی عمومی هم 

در آن تأمين است )ديدار با قاريان قرآن، مورخ 1389/4/24(.
- حيات طيبه امری صرفًا اخروی نيست، بلکه در واقع حاصل 
ارتقا و استعالی حيات طبيعی و متعارف آدمی در همين دنيا، با 
بخشيدن صبغة الهی به آن است و تحقق آن به شکوفايی فطرت 
و رشد همه جانبة استعدادهای طبيعی و تنظيم متعادل عواطف 
و در نتيجه تکوين و تعالی پيوســتة هويت افراد جامعه منجر 
می شود. براي تحقق حيات طيبه نيازمند كسب شايستگي در 
دانش آموزان هستيم. اين شايستگي ها )علمي، فكري، اجتماعي 
و اعتقــادي( از طريق برنامه هاي درســي )به عنوان فرصت هاي 
آموزشــي  تربيتي( زمينه سازي مي شوند. به عبارت ديگر، آنچه 
در مدرســه در قالب فعاليت هاي درسي و فرهنگي ظهور و بروز 

مي يابد، زمينه ساز حيات طيبه خواهد بود.

سال نو 
حال نو
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در گيرودار زندگی روزمره، سرگرم فعاليت هاي عادي زندگي 
هســتيم و تمام توان خود را در جهت تأمين نيازهاي جسمي 

مصروف مي كنيم و كمتر به نيازهاي روحي توجه مي كنيم. 
لذا ماه مبارك رمضان فرصتي اســت جهت تأمل و انديشه در 

تكامل روح، ايمان و معنويت.

صوم )روزه( در لغت به معنــای خودداری کردن از آن چيزی 
است که دلخواه توست. اين معنا جدای از اينکه به روزه به چشم 
وظيفه ای دينی بنگريم، منجر به تأثيرات فراوان در وجود انسان 
می شود و آن گاه که با نيتی الهی و رفتاری خداگونه همراه شود، 
تأثيراتش صدچندان خواهد شد و قطع به يقين درهای رشد و 

تعالی را بر انسان خواهد گشود.

12 فروردين؛ روز جمهوري اسالمي ايران
13 فروردين؛ روز طبيعت

14 فروردين؛ شروع ماه مبارك رمضان
2٠ فروردين؛ روز ملي فناوري هسته اي

23 فروردين؛ وفات حضرت خديجه )س(
28 فروردين؛ والدت امام حسن مجتبي )ع(

29 فروردين؛ روز ارتش جمهوري اسالمي ايران

   ماه نو     ماه نو     ماه نو  
 زهرا نظام الدينی
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 برخی فايده های روزه:
1. قرب الهی

 هــدف اصلی خلقت انســان قرب الهی و رســيدن به مقام 
خليفئ اللهی است که اين مهم با روزه بسيار سريع تر و راحت تر 
اتفــاق خواهد افتاد. زيرا روزه از شــهوت نفس می کاهد، قوای 
معنوی انسان را تقويت می کند و با يادآوری گرسنگی و تشنگی 
روز قيامت انسان را به ياد معاد می اندازد. اين حس معنويت به 
عالوه ايجاد تعادل در خوراک و گفتار، بيش از هر چيز انسان را 
به خدا نزديک می کند و او را از بسياری مفسده ها نجات می دهد. 
در روايات فراوانی به اين مهم اشــاره شده است: پيامبر اسالم 
)ص( در حديثی می فرمايند: »َعَلْيَك بِالصْوِم َفاِنَُّه ُقربئ اَِلي اهلل«: 
بر تو باد روزه داري؛ زيرا كه روزه موجب تقّرب به خدا مي شــود 

)بحاراالنوار، ج 93، باب فضل الصيام(. 

 2. تقوا                  
مهم ترين رهاورد روزه تقوا و خويشتن داری است. خداوند در 
آية 283 ســورة بقره می فرمايد: »ای اهل ايمان، روزه را بر شما 
واجب کردم، همچنان که بر گذشتگانتان واجب کرده بودم؛ شايد 

که پرهيزگار شويد«.
تزکيه، تهذيب و خويشــتن داری نتيجة ضروری روزة واقعي 
اســت؛ روزه ای که در کنار گرسنگی و تشنگی، اعضا و جوارح 
انسان نيز مطيع پروردگار باشند و از معصيت الهی پرهيز کنند.

انسان روزه دار به اختيار خويش دهان از طعام می بندد. زبانش 
را در می يابد تا ناروايی نگويد. چشم بر حرام می پوشاند. گوش به 
سخن نامربوط نمی سپارد و قلبش را از هر خشم و کينه و بدی 
رها می كند. آگاهانه دروغ نمی گويد و با وسواس زياد از ذهن و 

فکرش مراقبت می کند.
بدين تربيت و با اين مراقبه هايی که شرط صحت روزه است، 
جريانی از نور و رحمت پروردگار را بر وجود خويش حس می کند 
و به جرگة پرهيزگاران وارد می شــود؛ همان ها که عزيزترين اند 

نزد خدا و سرانجام بهشت به پيشوازشان می آيد.

  3. تقویت اراده
ســی روز پی درپی به ارادة خويش از خــواب بر می خيزی. با 
وجود گرسنگی لب از طعام می بندی. به اختيار از نوشيدن آب 
می گذری. ســی روز و سی شب انتخاب می کنی عادت هايت را 
بشــکنی و گونه ای ديگر زندگی کنــی و اين اتفاق فقط زمانی 
رخ می دهد که اراده ای آهنين در برابر وسوسه های نفس داشته 
باشی؛ اراده ای که با هر بار »نه« گفتن در برابر خواهشی نفسانی، 

بيش ازپيش می درخشد و می شکفد.

روزه برنامــه اي کنترل کننده اســت که به انســان می آموزد 
نيازهايــش را به تعويق بيندازد. از اين طريق در وضعيتي ديگر 
نيز می تواند با خواسته های غيرمنطقی خود مخالفت کند و از 
آن ها بگذرد. همچنين، مقاومت او را در برابر مشکالت باال می برد 
و ناخــودآگاه صبرکردن را به او می آموزد. از طرف ديگر، فرد با 
روزه گرفتن به توانايی های خود پی می برد و اين باعث باالرفتن 

اعتمادبه نفس او می شود.
بنابراين، روزه در ظاهر لب فروبســتن و تحمل گرســنگی و 
تشنگی اســت، اما در باطن معجزه ای است که گنج های درون 
انسان را آشکار می کند، قدرت و اراده اش را به رخ می کشد، صبر 
و تحملش را می ســتايد و در آخر با نشــان دادن گوهر درونش 
فردی را به جامعه تحويل می دهد که خود را باور دارد؛ قهرمانی 
که در جنگ با اژدهای نفس سربلند و پيروز بيرون آمده است.

  4. آرامش
 يکی از آثار معنوی روزه آرامش قلبی است. روزه داری که دل از هوا 
و هوس بريده و به آغوش پروردگارش پناه برده است، تمام وجودش 
سرشار از طمأنينه و آرامش خواهد شد. امام محمدباقر)ع( در اين 
زمينه می فرمايند: »الصيام و الحج تسکين القلوب«: روزه و حج ماية 

آرامش دل هاست )محمدي ري شهري، 6: 39٠(.
به گفتة روان شناســان، دنيای توســعه يافتة امروزی، بشر را 
به سمت نوعی اضطراب و سرگردانی می کشاند و توجه به مسائل 
معنوی بهترين درمان برای اين سرگشــتگی اســت. بنابراين، 
روزه ای که ســراپا اخالص و ياد خداست، شايسته ترين درمان 
برای اين فشارهای روحی به شــمار می رود و اين همان است 
کــه خداوند متعال می فرمايد: »أال بذکــراهلل تطمئن القلوب« 

)رعد/28(.
بی ترديد روزه، عبادتی همچون جهاد فی سبيل اهلل است، عالوه 
بر فايده هاي جسمانی و آنچه در اينجا بيان شد، تأثيرات بی نظير 
ديگری نيز دربر دارد که هر شــخص با ورود به اين تجربة زيبا 
می تواند آن ها را دريابد و لذت ببرد. اما آنچه مهم اســت، تداوم 
اين ثمرات در وجود شــخصی اســت که يک ماه مهمان خدا 
بوده اســت. روزه بايد چنان تحول عظيمی در شخص ايجاد و 
آن چنان خدا را مهمان قلب روزه دار كند که بقية ماه های سال 
نيز رنگ وبوی اخالص، تقوی و ايمان بر تمام کارهايش بنشيند 

و از زاللی ذهن و قلبش جهانی را سيراب کند.
منبع

محمدي ري شهري، محمد. ميزان الحكمئ، ج 6، وبگاه كتابخانه 
مدرسه فقاهت. آدرس وبگاه:

https://lib.eshia.ir/27307/6/390
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برای اينکه اين شيوه ها را بهبود بدهيم. در شيوه های فعلی مان 
هم بايد تجديد نظرهايي انجــام بدهيم و در واقع بهبودهايی 
حاصل کنيم تا بتوانيم مطمئن شويم درصد بيشتر استعدادهای 
خوب کشورمان از انواع متفاوت تری را می توانيم شناسايی کنيم 

و زير پوشش حمايت های خودمان بگيريم.
ُبعد ديگري که برای ما اهميت زيادی دارد و هميشــه مورد 
توجه و اهتمام ســمپاد بوده اســت، تربيت متوازن، فراگير و 
همه جانبة اين استعدادهاســت؛ استعدادهايی که خوشبختانه 
موفق به شناســايی آن ها می شــويم و در مدرسه هاي سمپاد 
پذيرای آن ها هســتيم و همين طور اســتعدادهای ديگری که 
راجع به آن ها صحبت بيشتری خواهم کرد، طبيعتًا نياز دارند 
به اينكه با دنيــای واقعي ارتباط قوی تــر و عميق تری برقرار 

 مأموريت اصلی ســازمان اســتعدادهای درخشان 
چيست؟

مأموريت مهم اين سازمان، بهبود و ارتقاي شيوه های شناسايی 
استعداد است. به جز روش هايی که ما روی آن ها تمرکز داريم، 
روش هــاي ديگري هم وجود دارد كه بايد آن ها را مد نظر قرار 
دهيم تا استعدادهاي متفاوت شناسايی شوند. تنوع بخشيدن به 
شيوه های پرورش و شناسايی استعداد يکی از ابزارهای ماست 

براي مشاهده فيلم 
گفت و گو تصوير را اسكن 
كنيد.

گو 
ت  و 

گف

       مراقب رشد 
كاريكاتوری باشيم

 سـازمان ملی اسـتعدادهای درخشان 
وظايف مهمی در  وزارت آموزش و پرورش 
ايفا می كند. با توجه به اهميت وظايــف 
و مأمــوريت اين سـازمان، سردبير مجله 
با سـركار خانـم دكتر الهام يـاوری، رئيس 
ايـن سـازمان، گفت و گويـی انجـام داده 
پـی  بـا هـم  را  آن  كـه خالصـۀ  اسـت 

می گيريـم.
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کنند، مســائل دنيای پيرامون خودشــان را بهتر بشناسند و 
از جنبه هــای متفاوت و در ســاحت های متفاوت توانايی های 
خودشان را شکوفاتر کنند تا سمپاد بتواند جايگاهی برای توليد 
نيروی انسانی ماهر، پرسشگر، توانمند و حق طلب برای آيندة 
کشــور باشــد؛ چيزی که ما از آن به عنوان ابزار رشد و تحول 
کشــور و موتور پيشران پيشرفت کشــور و تمدن اسالمی ياد 
می کنيم. برای اينکه اين کار را انجام بدهيم، الزم است يک بار 
ديگر به ســاحت هاي گوناگون توجه کنيم. برای ما مهم است 
چرخة نخبگانی را كامل کنيــم؛ براي اين منظور مي توانيم از 
اســتعدادهای برتری که پرورش يافتنــد و به مرحلة نخبگی 
رسيدند، استفاده کنيم؛ هم برای الگوسازی و هم برای انتقال 
مفاهيم و تربيت همه جانبة بچه هايی که امروز به عنوان استعداد 

در کشور مطرح هستند.
يكي ديگر از مأموريت هاي ســازمان، گسترش چتر حمايتی 
خدمات سمپاد برای همة اســتعدادهای درخشان است، فارغ 
از اينکه در مدرسه هاي سمپاد موفق به ميزبانی آن ها باشيم يا 
نباشيم. ما معتقديم، طـبيعتًا استعدادهای درخشان كشور به 
اين صد و چند هزار نفری که ما در خدمت آن ها هستيم محدود 
نمی شود. افرادي هستند که به دليل نبود مدرسه هاي سمپاد 
در شهرها يا روستاهای آن ها، به خدمات سمپاد دسترسی کافی 
ندارند و افرادی هســتند که به هــر دليل، خانواده ها و يا خود 
فرد تصميم نگرفته اند در مدرســه هاي ما اشتغال به تحصيل 
پيدا كنند. اما در عين حال اين ها انواع متفاوتی از اســتعدادها 
را دارند که الزم اســت پرورش پيــدا کند و در خدمت اهداف 
کشور و تمدن اسالمي قرار گيرد. برای اين بچه ها ما موظفيم 
که محتوای تکميلی توليد کنيم، برنامه هاي درسی و غيردرسی 
تهيه کنيم، به پرورش متوازن تربيتی اين ها هم فکر و ســعی 
کنيم ارتباطي قوی بين مدرسه هاي سمپاد و غيرسمپاد، هم در 
ُبعد دانش آموزان و هم در ُبعد معلمان و مديران، برقرار کنيم و 
زمينه را فراهم كنيم تا اينکه همة استعدادهای کشور بتوانند از 

امکاناتي كه در سمپاد جمع شده استفاده کنند.

  روش سنجش اســتعدادهای دانش آموزان برای 
پذيرش در مدارس سمپاد چگونه انجام می  شود؟

ما در حوزة سنجش و پذيرش دانش آموزان استعدادهای برتر 
در مدرســه هاي سمپاد تحولی را آغاز کرديم. يعني در واقع از 
سمت استعداد تحصيلی به سمت استعداد حوزه های نظری تر 
پيش رفتيم و امروز ديگر آزمون سمپاد پاية هفتم ما کاماًل مستقل 
از محتوای درسی مدرسه هاست که اين گامی رو به جلو است. 
امــا همان طور که عــرض کردم، ما در روش های ســنجش و 
پذيرش به دنبال ايجاد تنوعي حداکثری هستيم و برنامة ملی 
شــهاب را داريم. همچنين، جشنواره ها و رقابت های ديگری از 
جمله جشــنوارة خوارزمی، المپيادهاي علمي و جشنواره های 
ديگری که در كشــور وجود دارند و هر كدام از اين ها مي تواند 

بسترهايي براي كشف استعدادها باشند.

 برای دانش آموزانی كه امكان حضور در مدرسه های 
استعدادهای درخشان را ندارند، چه برنامه ای داريد؟

واقعيت اين است که ما هيچ موقع ادعا نمي كنيم فقط افرادی 
که در مدرسه هاي سمپاد هستند، بچه های بااستعدادی هستند 
و ديگرانی که در اين مدرســه تحصيل نمی کنند، اســتعداد 
ندارند. اين ادعای به شــدت غلطی اســت و ما با آن مخالفيم. 
امروز ابزارهای شناسايی ما متأسفانه محدودند و اين محدوديت 
کــم و بيش در همة دنيا وجود دارد. يعنی آزموني که بتوان با 
آن اســتعداد هنری يا مثاًل اســتعداد ورزشی را در كوتاه مدت 
و زمان مشخص ســنجيد، در دنيا خيلی سر آن بحث است و 
مناقشه برانگيز اســت. از طرف ديگر، ما محدوديت آموزش و 
پرورش را داريم، برای اينکه تعداد دانش آموزان هر مدرسه بايد 
از يک حد بيشــتر باشد. طبيعي است در شهرها و روستاهايی 
که تعداد کل جمعيت دانش آموزانشــان خيلی کم است، وقتی 
آن يک و نيم تا دو درصدی را که اســتاندارد بين المللی اســت 
برای وجود دانش آموزان تيزهوش در مدرسه ها اعمال کنيم روي 
تعداد جمعيت دانش آموزان کم، مثاًل فرض کنيد در يک شــهر 
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يا روستای کوچک ممكن است ده نفر يا کمتر از ده دانش آموز 
داشته باشد که خب طبيعي است با استانداردهای فعلی آموزش 
و پرورش ما نمی توانيم در آنجا مدرسه داشته باشيم. به همين 
جهت در واقع يک بخش از اين بحث به محدوديت و امكانات ما 

مربوط است.

  برنامۀ شهاب االن در چه مرحله ای است؟
در واقع طرح شــهاب ابالغ هيئت امنای بنياد نخبگان است 
و شــورای راهبری اين طرح هم در بنياد نخبگان قرار دارد. به 
همين دليل، مســئوليت سياســت گذاری و برنامه ريزی کالن 
اين طرح با بنياد ملی نخبگان است. مطابق همان آيين نامه ای 
كه بنياد نخبگان در هيئت امناي خودش مصوب کرده اســت، 
شــورای اجرايی بايد در وزارت آموزش و پرورش باشد که دبير 
آن هم رئيس سمپاد است و اعضاي آن معاونت های مرتبط كه 
معاونت هاي متعددي هســتند. واقعيت اين است که اين شورا 
خيلی فعال نبوده است. ما اين شورا را فعال کرديم و خوشبختانه 
چند جلســه برنامه داشــته ايم و در حال اصالح فرايند اين كار 

هستيم.

 يكــی از فعاليت های جاری ســازمان شــما برگزاری 
مسابقات علمی و المپيادهاست. آيا همين رويه ای را كه 

االن دارد انجام می شود دنبال خواهيد كرد؟
 بر اســاس اســاس نامة جديد، باشــگاه دانش پژوهان جوان 
مديريت ديگري اســت كه بايد اســاس نامة مستقلي براي آن 
نوشته شود و در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شود كه 
اين كار ان شاءاهلل در دست اقدام است. به همين دليل، تصويب 
آن اساس نامه روي پاسخي كه من خدمت شما عرض مي كنم، 
تأثير جدی دارد. اما تا به امروز که ســمپاد مسئوليت برگزاری 
المپيادها را بر عهده داشته است، ما المپيادهای متفاوت ملی 
داريم که داخل کشــور برگزار می شوند و يكي از معروف ترين 
آن ها المپياد ادبيات اســت که در حوزة علوم انســانی است. 
در حوزة تفکر و کارآفرينی مــا المپياد ديگري داريم. المپياد 
مديريــت و اقتصاد را داريم. المپياد جغرافيا را داريم و چندين 
المپياد ديگر که متولی آن هستيم. اگر بخواهم در يک جمله 
خدمت شــما عرض کنم، رويکرد سمپاد نسبت به جشنواره ها 

و المپيادها رويکرد قهرمان پروری نيســت، بلکه رويکرد ترويج 
اهميت يک موضوع و شــيرينی و جذابيت بعضی رشــته های 
علمی در نزد بچه هاســت. ما اميدواريم با اين المپيادهايی که 
االن برگزار می کنيم و المپيادهای ديگری که ان شاءاهلل به اين 
فهرست اضافه خواهد شد، در واقع فضايی رقابتی فراهم بياوريم 
که دانش آموزان سراســر کشــور لذت دانايی را در حوزه های 
متفاوت بچشند و تشويق شوند كه در اين حوزه ها فعاليت کنند.

  شــما در هر ســال به طور متمرکز آزمون پيشــرفت 
تحصيلی برگــزار می کنید. آیا فکــر می کنید با توجه به 
استقاللی كه مدرســه ها دارند، برگزاری این آزمون ها از 
سوی سازمان باید ادامه پیدا کند یا نه؟ آيا در این جهت 

به دنبال بازنگری و اصالح این شیوه هستید؟
آزمون های پايش عملکــرد و يادگيري در پايه های متفاوت 
هفتم تا يازدهم برگزار می شوند و هدف آن ها هم بيش از اينکه 
در واقع تشــخيص ســطح يادگيری تک تک بچه ها باشد، اين 
است که ما تصويري کلی از آموزش مدرسه هاي سمپاد در كل 
کشــور پيدا کنيم، نقاط ضعف و قوت را بشناسيم، آن توازنی 
را که خدمت شــما عرض کردم رعايت کنيم و مطمئن شويم 

بچه ها در حوزه های مختلف کاريکاتوری رشد نکرده اند.

اگر بخواهم در یک جمله خدمت شما عرض 
کنم، رویکرد سمپاد نسبت به جشنواره ها و 
المپیادها رویکرد قهرمان پروری نیست، بلکه 
رویکرد ترویج اهمیت یک موضوع و شیرینی 
نزد  در  علمی  رشته های  بعضی  جذابیت  و 

بچه هاست



9 رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 7 | فروردين 1۴۰1

تا بهار دل نشين آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر آشيانم کن گذر

و بهار لطافت فصل ها
به قدقامت طلوع
به بلندای عشق
بر تارک تاريخ 

به سپيدی شکوفه های درخت گيالس مادر
از اوج يادها

دخترک زيبای زمان!
می دانم اين روزها
چه در ازدحامی!

ازدحام آمدن و برپايی

سال هاست 
اين موقع از سال

عجيب در تب و تابی!
در تالطم طلوع،

در کشاکش بدرقة زمستان

می دانمت چه سخت
مشــغول بســتن چمــدان ناجوانمردانــة    

سرماهايی، ...
به سرسالمتی ورود خودت.

بيا و غنچه هايت را بر شاخسار
فرزندانت بياويز که ماه هاست

بی گوشوارند.
راستی، بهار جان
سالی که گذشت

ســالی بود به بلنــدای اشــک های بر قاب 
چشمانمان ...

زودتر خداحافظی ات را
با زمستان تمام کن

و بيا
اين چشم ها 
مدت هاست

اشک شوق می خواهند

بيا 
تا به شوق آمدنت

گره از گره های دل باز کنيم
می دانم

که امسال 
بهار در بهار خواهد شد

چون تو می خواهی.
روزهاست 
عمو نوروز 

در حال برپايی اتفاقات خوب است
صدای زيبايش را می شنوم

چه دل آشنا،
بر گوشم چنگ می زند.

کنار پنجره می آيم
چه خوب حس می شوی

چه عجيب زود آمدی
مادر از درون قاب روی ديوار

به من می خندد
بايد برخيزم

کمی همراهم شو
بايد دستی به سر و روی گلدان ها بکشم

آخر آن ها
تو را زودتر نفس می کشند.

کمی با من هم آوا شو
نکند مادر را از شکوفه شکوفه هايت

چکه چكه بر من هديه می داری؟
آخر بهار که می شد،

عجيب طلوع می کرد،
به تالطم می افتاد

خود را به پيشوازت آماده می کرد.
او به آمدنت ايمان داشت

به تحويل
به تحول
به تغيير

به پله پله تا خدا،
از نردبام چوبی کنار حياط

و عجيب آماده می شد.

 شهال اسد

دلم برای آب و جاروهای به استقبال بهارش 
تنگ شده ...
بايد برخاست

فقط چند دانه گندم
در آب خيس کرد

که سبزه ها در راه اند
که خورشيد رخ در رخ تازگی دارد

که شــهر را شميم سنبل و بوی عطر سمنو 
به آذين کرده است

به ياد هر سال آمدن هايت
به تکرار طنين توپ سرخوشانه هايت

امسال عهد اميد می بندم
با ماهی سرخ در تنگ

که بهار در بهار بينديشم
سبز در سبز 

حضورت به سبزيدنی ديگر
هزاران دستگاه شور شيراز

 

شهال اسد

عر بهارانـه
ش
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دكتر عظيم محبی 

ت 
ربي

ت

    تربيت
 كارآفرينانه

 بيان مسئله
با توجه به اهميت كارآفريني ســؤال كليدي آن اســت كه 
آيا در كشــور ايران كارآفرينان به خوبي شناســايي مي شوند، 
زمينة نقش آفريني آن ها فراهم مي شود؟ آيا مورد حمايت قرار 
مي گيرنــد؟ آيا زمينة آموزش و تربيــت روحية كارآفريني در 
مدرسه ها و دانشگاه ها فراهم شده است؟ خانواده ها تا چه ميزان 

بچه ها را با رويكرد كارآفريني تربيت مي كنند؟

 تحليل
سياست هاي توسعة كشــور، به ويژه سياســت هاي اقتصاد 
مقاومتي، به طور ويژه به كارآفريني توجه كرده اند. در عين حال 
بايد اذعان داشت، ترجمة اقتصاد مقاومتي در آموزش وپرورش، 
همان تربيت ويژگي ها و مهارت هاي كارآفريني است. در عين 
حال، در اســناد تحولي آموزش وپرورش، يكي از رويكردهاي 
مهم، توجه به تربيت كارآفريني است و اين موضوع در اهداف 
مصوب دوره هاي تحصيلي در ســاحت اقتصادي حرفه اي نيز 

مورد توجه قرار گرفته است.
در كشــور ايران، كارآفريني با شغل و ايجاد شغل يكي فرض 

 
كارآفرينـی موتور محركۀ توسـعه كشورهاسـت. كارآفرينـان عامل تغييرند 
و تغييـرات را بـه فرصت هـای کسـب وکار تبديـل می كننـد. كارآفرينـان 
بـا نـوآوری و اقدامـات جسـورانه آينـدۂ كشـور مـا را تضميـن می كننـد. 
كارآفرينـان بـا نيازآفرينـی زمينـه توليد ناب و صـادرات را فراهـم می آورند 

و بـا ارزآوری عامل توسـعۀ كشـورها هسـتند.

شده است، در صورتي كه شغل محصول تفكر كارآفريني است. 
به عبارت ديگر، نوآوري و خطرپذيري نشانگر اصلي كارآفريني 
و كارآفرينان است و بدون اين دو ويژگي نمي توان از كارآفريني 

)ارزش آفرينيـ  نوآفريني( سخن گفت.
به عبارت ديگر، كارآفريني را بايد بيشــتر جنبة شخصيتي و 
هويت افــراد تلقي كرد؛ هويتي خالق، نوآور، خطرپذير، داراي 
پشتكار، مصمم، خودباور و ... . كارآفريني علمي ميان رشته اي 
اســت؛ علمي كه با مفاهيم اقتصادي، مديريتي و روان شناسي 

عجين است.
همچنين، براي توسعة فرهنگ كارآفريني در كشور بايد آن را 

به صورت سيستمي )نظام مند( تحليل كرد:
ـ درون داد )شامل خانواده، مدرسه، دانشگاه، تالش خود فرد 

و ...(
ـ فرايند )شامل شناسايي، آموزش، مشاوره، هدايت و حمايت(
ـ برون داد )كسب توانمندي كارآفريني و توسعة کسب وکارهای 

كارآفرينانه(
زيرساخت توسعة كشــورمان ايران، نيازمند توسعة فرهنگ 
كار و كارآفرينــي )توأم با ارزش هاي اخالقي، انقالبي، علمي و 

براي آشــنايي بيشــتر به 
اهميت كارآفريني فايل صوتي 

را اسكن كنيد.
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...( اســت. آموزش تفكر كارآفريني از دانشگاه  دير است. بايد از 
پيش دبستاني و مدرسه ها فرصتي فراهم شود تا به تدريج هويت 

كارآفرينانه شكل پيدا كند.
 ويژگی های كارآفرينان

از اوايل سال19٥٠، كارآفريني مورد توجه روان شناسان قرار 
گرفت. روان شناسان محققاني بودند كه متغيرهاي شخصيتي 
و روان شناختي كارآفرينان را موردمطالعه قرار مي دادند. آن ها 
تمام توجه خود را به اين سؤال معطوف كردند كه در كارآفرينان 
چه ويژگي هايي وجود دارد كه آن ها را از غيركارآفرينان متمايز 
مي كند. ويليام بياگريو1 از صاحب نظران برجستة كارآفريني، 
مهم ترين ويژگي هاي تخصصي كارآفرينان را در ده مورد خالصه 

مي كند كه عبارت اند از:
1. خيال پردازي2؛

2. قاطعيت3؛
3. اهل عمل )عمل گرايي(4؛

4. عزم راسخ٥؛
٥. فداكاري6؛

6. دلبستگي7؛
7. موشكافي8؛

8. كنترل كاري9؛
9. ثروت اندوزي؛
1٠. توزيع ثروت.

مك كللند )1961( سه ويژگي مهم كارآفرينان را شناسايي 
كرده است.

1. رقابت جويي؛
2. پذيرش مسئوليت هاي فردي براي نتايج؛

3. نوآوري.
روتر )1966( بر ويژگي مركز كنترل1٠ در كارآفرينان تأكيد 
كرد. كريد )1988( با بازنگري در ادبيات كارآفريني، ويژگي هاي 
اصلي كارآفرينان را شامل نياز به موفقيت، نياز به استقالل، مركز 
كنترل دروني، خالقيت و ريسك پذيري و اعتمادبه نفس معرفي 

كرد.
مطالعة ديگري در دانشــگاه دورهام انگلستان انجام گرفت و 
هفت عامل اساسي را كه بيشــترين تأثير را در موفقيت گروه 
مورد مطالعه داشــته است، به عنوان ويژگي هاي كارآفرين بيان 

مي كند:
1. دورنما؛

2. نياز به موفقيت؛
3. نياز به استقالل؛

4. ريسك هاي حساب شده؛
٥. تمايل به استفاده از فرصت ها؛

6. مركز كنترل دروني؛
7. خالقيت و نوآوري.

تيمونز )199٠( اين طبقه بندي را ارائه داده است:
1. عزم و اراده و تعهد؛

2. تمايل به مسئوليت پذيري؛

3. اشتغال ذهني بر درك فرصت ها؛
4. تحمل ريسك، ابهام و نبود قطعيت؛

٥. اعتمادبه نفس؛
6. خالقيت و انعطاف پذيري؛

7. سطح باالي انرژي؛
8. انگيزة برتري جويي؛

9. جهت گيري نسبت به آينده؛
1٠. تمايل به يادگيري؛

11. توانايي رهبري.
بــا تحليل مطالعات فوق مي تــوان نتيجه گرفت، خالقيت و 
نوآوري، ريســك پذيري و نياز به موفقيت ســه ضلع اصلي در 

رويكرد ويژگي ها محسوب مي شوند )پرداختچي، 1386(.
عده اي نيز مطالعاتي را از نظــر محيطي )عوامل فرهنگي ـ 
اجتماعي، تجربه ها، زمينة خانوادگي، آموزشي و ...( انجام دادند؛ 
مانند اولم وادي )198٥( و الدريچ )1986(، و ادعا كرده اند، 
ايــن عوامل محيطي نيــز در روند رفتــار كارآفرينان مؤثرند 
)عواملي چون بانكداري، رقبا، مشتريان، اقتصاد، آداب ورسوم، 

فناوري، بافت اجتماعي، و تجربه هاي آموزشي و خانوادگي(.
در عين حال، از 138٠ به بعد، اين موضوع در حوزة مديريتي 
نيز مورد توجه قرار گرفته است. دراكر فردي است كه به رشد 
كارآفريني در حوزة مديريت كمك كرده اســت. لذا مي توانيم 

ادعا كنيم كارآفريني يك علم ميان رشته اي است.

 تعريف برخی از ويژگی ها
1. نياز به موفقيت11

مردم هر جامعه را مي توان از نظر روان شناســي به دو گروه 
عمده تقســيم كرد: گروه اول، گروهي كه فرصت ها آنان را به 
چالش مي خوانند و بر آن اند تا كارهاي دشــوار را انجام دهند. 
اين گــروه در اقليت اند. گروه دوم، گروهي كه بي توجه از كنار 

فرصت ها و مسائل مي گذرند. اينان در اكثريت اند.
نياز به موفقيت يعني تمايل به برتري يا موفقيت و تالش براي 

پيشرفت و رسيدن به مجموعه اي از استانداردها.

 نشانه های نياز به موفقيت
1. لذت بردن از فعاليت هاي كاري مشكل زا و چالشي؛

2. تالش براي عملكرد باالتر از اهداف تعيين شده؛
3. تالش براي جســت وجوي راه هاي جديــد فائق آمدن بر 

مشكالت؛
4. پشتكار و تعهد در انجام كار؛
٥. اشتياق در مسئوليت پذيري؛

6. تعيين معيارهاي قابل سنجش براي سطح عملكرد خود؛
7. پذيرش خطرات منطقي در كار؛

8. لذت بردن از فرايند كار به عنوان پاداش؛
9. خودارزيابي از كار و ارائة بازخورد به خود؛

1٠. تمايل به پايان رساندن فعاليت.
2. تمايل به ريسك

كارآفرينــان تمايالتي به مخاطره پذيــري دارند. افراد عادي 
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زماني درگير فعاليت مي شــوند كه هيچ خطري متوجه آن ها 
نباشد؛ خطر مالي، شغلي، روحي و بازار. يعني بايد صددرصد از 
شرايط كار و فعاليت مطمئن باشند. در غير اين صورت از قيد 
آن مي زنند. اما افرادي كه روحية كارآفريني دارند، با چالش ها 
و خطرات موجود در فعاليت ها تا ٥٠ درصد هيچ مشكلي ندارند 
و از اين حالت كار احســاس خطر نمي كنند. به عبارت ديگر، 
مايل اند مقدار متوسط از مخاطره را كه براي شروع کسب وکار 
معمولي تلقي مي شــود، بپذيرنــد و در اين حد حاضرند پول، 
امنيت، شهرت و موقعيت خود را به مخاطره بيندازند. اگر پولي 
داشته باشــند، ترجيح مي دهند سهام بخرند )تا در بانك قرار 
دهند( اگر شــانس موفقيت انجام كاري ٥٠ ـ ٥٠ باشد، آن را 
انجام مي دهند و تمايل دارند کسب وکاری جديد را آغاز كنند.

3. گرايش به خالقيت12 و نوآوری13
خالقيت عبارت اســت از توانايي تلفيق ايده ها به شــيوه اي 
منحصربه فرد بــراي برقراري ارتباط غيرمعمولي بين ايده هاي 
گوناگــون. در حالي كه نوآوري فراينــد به  كارگرفتن يك ايدة 
خــالق و تبديل آن به يك محصول يا خدمت با شــيوة مفيد 
است. به عبارت ديگر، خالقيت بر توانايي تأكيد دارد نه فعاليت.

4. روحيۀ شكست  ناپذيری
كارآفرينان بر اين باورند كه چيزي به نام شكست وجود ندارد 
و آنچه به دست مي آيد، تنها نتيجه است و بس. گاهي با وجود 
هرگونه تالش و برنامه ريزي، هيچ چيز درست از آب درنمي آيد. 
آنچه مي توان گفت، اين اســت كه اگرچه نتيجة به دست آمده 
مطلوب ما نيســت، ولي به هر حال، نتيجه به بار آمده اســت. 
دربارة توماس اديســون نقل مي كنند كه پس از 999 بار 
تالش براي ساخت المپ، موفق نمي شود. كسي از او مي پرسد 
آيا مي خواهي براي  هزارمين بار شكست بخوري؟ اديسون پاسخ 
مي دهد كدام شكست؟ من كشف كردم كه نبايد از آن طريق 

المپ بسازم.

5. مركز كنترل درونی
برخي افراد باور دارند كه بر زندگي خود كنترل دارند و بعضي 
ديگــر بر اين باورند كه نيروهاي بيروني زندگي آنان را كنترل 
مي كننــد و اين نيروها خارج از كنترل فردند. افرادي كه مركز 
كنترل دروني دارنــد، حوادث مرتبط با زندگي خود را كنترل 
مي كنند و صفات شــخصي دروني آنان تعيين مي كنند كه در 

يك موقعيت چه اتفاقي خواهد افتاد.
تحقيقات نشــان مي دهد، اين افراد از اعتمادبه نفس بااليي 
برخوردارند و به دنبال موقعيتي هستند كه بتوانند از حكمت و 
جديت خود براي هدايت حوادث آينده استفاده و نتايج را كنترل 
كنند. كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني اند؛ به طوری که به 
خود ايمان دارند و موفقيت يا شكســت را به سرنوشت، اقبال 
يا نيروهاي مشابه نســبت نمي دهند. به عقيدة آنان، شكست 
و پيشــرفت ها تحت كنترل و نفوذ خودشان است و خود را در 
نتايج عملكردشان مؤثر مي دانند )مقيمي و همكاران، 1386(.

6. نياز به استقالل
نياز به اســتقالل را با عبارت هايي نظيــر كاري را براي خود 
انجــام دادن و آزادي عمل داشــتن و آقــاي خود بودن تعريف 
كرده اند. در واقع، نياز به استقالل عاملي است كه سبب مي شود 

كارآفرينان به اهداف و رؤياهاي خود دست يابند.

7. تحمل ابهام
يكي از ويژگي هاي كارآفرينان، پذيرش دشواري و ناآشنا بودن 
آيندة کسب وکار است. بدون اين ويژگي افراد به كشف يا خلق 

فرصت ها اقدام نمي كنند.

8. خودآگاهی14
خودآگاهي به تعبير روان شناســان توانايي فرد در شناخت 
خود و آگاهي از خود به عنوان موجودي متمايز است. در واقع، 
خودآگاهي به معناي شناخت شاخص هاي وجودي فرد از جمله 
خصوصيات ظاهري، احساســات، نگرش ها، ارزش ها، اهداف، 
نقاط قوت و ضعف، عالقه ها و نيازهاي فرد اســت )ســعادت، 

.)1397
خودآگاهي به مثابة منشــوري با وجوه متعــدد، جلوه هاي 
گوناگوني از خويشــتن شما را متجلي مي  كند. براي دستيابي 
به گوهر خودآگاهي، الزم اســت همة زواياي آشــكار و پنهان 
درون خود را بشناسيد و تجزيه وتحليل كنيد. خودشناسي به 
بيان ســاده يعني من آگاه باشم از نظر ظاهري چه مشخصات 
و ويژگي هايــي دارم. چه افــكار و باورهايي بر ذهن من حاكم 
هستند، چه نگرشي نسبت به خود و دنياي اطرافم دارم و چه 

اهدافي را در زندگي دنبال مي كنم.

 مؤلفه های خودآگاهی
1. خودآگاهي فردي؛

2. خودآگاهي اجتماعي؛
3. ژرف انديشي؛

4. شناخت نگرش ها و عقايد؛
٥. رشد شخصيت؛

6. بهبود تعامالت و ارتباطات؛
7. تأثيرگذاري بر رفتار ديگران؛

8. زندگي در زمان حال )مهم ترين عنصر هوش هيجاني(.

 شاخص های مهارت خودآگاهی
1. شناخت خود؛

2. روشن بودن هدف؛
3. مسئوليت پذيري؛

4. برقراري ارتباط با خود؛
٥. توانايي درك و تحليل احساسات خود؛

6. واقع بيني؛
7. تمايل به ارتباط با ديگران؛

8. تمايل به كنجكاوي و پژوهش و كسب تجربه؛
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9. خودتصميم گيري؛
1٠. ابراز احساسات به ديگران؛

11. احساس همدلي؛
12. پذيرش نقدهاي سازنده.

9. اعتمادبه نفس
انسان ها، همان گونه كه باور داشته باشند، مي انديشند. باورها 
تعيين كنندة چگونگي انديشــه و تفكر هســتند. تفكرات ما 
عملكردمان را مشــخص مي كنند و عملكرد ما عامل اصلي در 

تعيين دستاوردهاي زندگي است.
اعتمادبه نفس، باور يك فرد نسبت به قابليت و توانايي خود در 
مواجهه با رويدادهاست. باور به قابليت هاي خود در يك حالت 
كلي بر انگيزه، قدرت انتخاب، افكار و تصميمات انســان تأثير 

مي گذارد )سعادت، 1397(.
دو شــاخص اساســي در اعتمادبه نفــس فــرد مؤثرند: 1. 

خودكارآمدي؛1٥ 2. عزت نفس.16
خودكارآمدي احساســي اســت كه خود از نــگاه خويش و 
ديگران دارد، خود را فــردي كارآمد و برخوردار از مهارت ها و 
قابليت هــاي الزم مي بيند كه مي تواند در حوزه اي معين يا در 
برخي موضوعات مشخص موفق باشد. خودكارآمدي در تقويت 

اعتمادبه نفس نقش مهمي ايفا مي كند.
اعتمادبه نفس به فرد احســاس اطمينان مي دهد تا باور كند 
در هر زمينه اي كه تالش كند موفق خواهد شد. اين احساس 
اطمينان موجب مي شود چالش هاي دشوار مسير را بپذيرد، از 
موانع و شكســت ها نهراسد و مقاومت كند، ولي عزت نفس به 
معناي داشتن احساس ارزشمندي و مفيدبودن در مورد خود 

است.

 نشانگرهای فعاليت های مدرسه ها با رويكرد كارآفرينانه 
)تدريس، سنجش، فعاليت های فرهنگی و ...(

در اين بخش ســؤال اصلي اين است كه تدريس و سنجش 
با كدام رويكرد مي تواند زمينة تربيت روحية كارآفريني باشد؟ 
فعاليت هــاي فرهنگي مدرســه ها با كدام رويكــرد مي توانند 
زمينه ساز تربيت روحية كارآفريني باشند؟ آيا رويكرد انتقالي 

)حافظه مدار( مي تواند زمينة تربيت اين شايستگي باشد؟
به نظر مي رسد، ضمن توجه عميق به رويكرد پژوهش محوري، 
بايد به رويكرد كارآفريني نيز توجه شود. يعني همة فعاليت هاي 
مدرسه به صورت درهم تنيده و تلفيقي با شاخص هاي كارآفريني 

طراحي و اجرا شود.
براســاس اين پيش فرض، برخــي از نشــانگرهاي فعاليت 

مدرسه ها با رويكرد كارآفريني به اين صورت بيان مي  شوند:
ـ ايجــاد فرصــت پرسشــگري )ســؤال محوري بــه جاي 

پاسخ محوري(
ـ ايجاد فرصت جست وجوگري و ايده سازي

ـ ايجاد فرصت شبكه سازي )تعامل و كار تيمي(
ـ ايجاد فرصت چالش خالق، تخريب خالق، تضاد مثبت و ...

ـ ايجاد فرصت دست ورزي )ساخت، توليد و ...(

ـ ايجاد فرصت خودارزيابي، خودمديريتي، خوداصالحي
ـ ايجــاد فرصت انجام پروژة مرتبط با مســائل واقعي فضاي 

کسب وکار
ـ ايجاد فرصت بازديد و تحليل عملكرد بنگاه هاي کسب وکار

ـ ايجاد فرصت برپايي نمايشگاه و بازارچه در مدرسه
ـ ايجاد فرصت تمرين مهارت هاي کسب وکار

ـ ايجــاد فرصت ســنجش محصــول يادگيري )ســنجش 
عملكردي(

ـ ايجاد فرصت مديريت فعاليت هاي مدرسه )بوفه، كتابخانه 
و ...(

ـ ايجاد فرصت مشــاركت دانش آموزان در مسابقات علمي، 
عملي، فرهنگي و ... براساس عالقه

ـ ايجاد فرصت برگزاري المپياد ايده پردازي و طرح کسب وکار
ـ ايجاد فرصت نقش آفرينــي دانش آموزان در ادارة اردوهاي 

علمي، تفريحي و ...
ـ ايجــاد فرصت انجام تكاليف عملكردي )داســتان، ماكت، 

انيميشن، فيلم آموزشي و ...(
ـ ايجاد فرصت توليد نشريه و ...

ـ ايجاد فرصت مطالعة كتاب و تحليل آن ها
ـ ايجاد فرصت ساخت اسباب بازي و ...

ـ ايجاد فرصت تمرين کسب وکار اينترنتي
ـ ايجــاد فرصت آموزش انواع مهارت هــاي مربوط به دنياي 
کســب وکار در برنامة ويژة مدرســه )بــوم( )درآمد، مصرف، 

پس انداز، توليد، توزيع، بازاريابي، بانكداري، سهام، بورس و ...(

پي نوشت ها
1.William Bygrave
2.ِDream
3.Decisiveness
4.Doers
5.Determinication
6.Dedisation
7.Devotion
8.Details
9.Dollars
10.locus of control
11.achivement need
12.creativity
13.innovation
14.self-awreness
15.self-efpcacy
16.self-esteem

منابع
1. سعادت، سعيد)1397(. هنر اوج گيری. انتشارات ديباگران. تهران.

2. پرداختچی، محمد حســين)1386(. درآمدی بر کارآفرينی ســازمانی. انتشــارات 
ارسباران. 
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شهال فهیمی 

خود را صفر کنیم

ويژگی های معلمــان ابتدايی، به خصوص معلم كالس 
اول، چيست؟

 معلــم كالس اول بايد مهربان  و صبور باشــد. دانش آموز 
كالس اول پادشــاه خانه اش بوده و حاال قرار است در كالسي 
بنشيند كه براي او به وسعت دنياست. لذا اگر معلم مهربانی و 
صبوری را به اندازة کافی داشته باشد، حالوت روزهای مدرسه 

به كام او و دانش آموزانش خواهد نشست.

به نظر شــما چگونــه می توان جايــگاه معلمان را در 
جامعه ارتقا داد و مقامشان را پاس داشت؟

 معلمی يکی از حســاس ترين شغل های هر جامعه است؛ 
شغلی که پايه و اســاس فرهنگ، ادب، علم و پيشرفت کشور 
را رقم می زند. بزرگان در وصف جايگاه معلم سخن ها گفته اند، 
امــا از ميان تمام آن ها، جمله ای که من خيلی دوســت دارم 
و هميشــه برای معلمان فرزندانم نوشــته ام اين است: »نقش 

آموزگار در دل هاست. دگری جای او نمی گيرد.«
در روزگار جديد معلم از ياددهنده به راهبر تبديل  شده و البته 
اين جايگاه بااليی است. از نظر من، اگر معلم واقعًا معلم باشد، 
اين خودش راه است؛ راهی برای صعود يا سقوط دانش آموز، و 
نيز راهی برای حفظ جايگاه خود يا از دســت دادن اين جايگاه. 
معلم نه تنها خود بايد ارجمند باشــد، بلکه بايد بکوشــد نگاه 

جامعه نيز نسبت به اين شغل بهبود يابد. معلم بايد در جايگاهي 
قرار گيرد كه مردم خوبی ها و شايستگی ها و حتی شايستگان 
را در تراز با او بسنجند و حرمت گذاری كنند. خواستة معلمان 
سرزمين من شأن و منزلت اجتماعی است؛ شأنی که شايستة 

زحماتشان باشد.

چكيدۀ 28 سال تجربۀ معلمی خود را در چند جمله به 
معلمان جوان بگوييد.

 به معلمان جوان می گويم: تکيه بر جای بزرگان نتوان زد 
به گزاف/ مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

جاده و مسير آموزش پر از فراز و نشيب است. شما جوانی و 
عمر خود را در اين راه می گذاريد. قدر لحظه لحظة زندگی خود 
و ديگــران را بدانيد. با علم و آگاهی و مهارت در کالس حاضر 
شويد. يادگيری سخت است، اما از آن سخت تر ياد دادن است. 

با نيروی محبت و صبوری کارها آسان می شود.

چگونه می توان احساس نياز به يادگيری را در معلمان 
تقويت كرد؟

 يکــی از اصول معلمی که مــن هم خيلی به آن معتقد و 
پايبند بودم، اصل »خود صفر کردن« در معلمی است. يعنی در 
ابتدای هر سال فکر کنی اولين سال معلمي ات است و از کالس 

گفت وگو با آموزگاری از خطه خراسان جنوبی

گو 
ت  و 

گف

 حميده  قربانی يكی از آموزگاران بازنشسـته و پيشكسـوت شهرسـتان های درميان سربيشـه 
و بيرجند در اسـتان خراسـان جنوبی اسـت. ۲۸ سـال سـابقۀ تدريس دارد و تمام اين سـال ها 
آمـوزگار پايۀ اول بوده اسـت. مدرك كارشناسـی مديريت دولتـی از مركز تربیت معلم الزهرا )س( 
دارد و عالوه بر تدريس، سـرگروه آموزشـی، مدرس اسـتانی و كشـوری ارزشيابی كيفی  توصيفي 
و تأليـف يـك مجموعـه كتاب با عنـوان »کتاب هـای بـاران ویژۀ نوآمـوزان پیش دبسـتانی« را 
در كارنامـۀ فعاليت هـای خـود دارد. زحمـات و تالش هـای دلسـوزانۀ اين معلـم باتجربه، بهانۀ 

گفت وگـوی كوتـاه ما با ايشـان بوده اسـت.
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و دانش آموز چيزی نمی دانی و بايد در اين زمينه کســب علم 
و آگاهی کنی. آن وقت اســت که فکر می کنی يک نيمه يا يک 
تکه از پازل معلمی ات گم شــده و جست وجوگر می شوی. رو 
به ســمت باال حرکت می کنی، تغييرات را سريع تر می پذيری. 
راحت تر عادت هاي خود را تغيير می دهی و تدريس به روزتری 

ارائه می  كنی.
اما اگر فکر کنی چمدان معلمی ات پر اســت و چون سال ها 
تدريس داشته ای، پر از علم و اطالعات هستی، مثل يک دايره، 
فقط دور خودخواهی چرخيد و در نهايت سردرگم خواهی شد. 
يا آن قدر خود را در اوج خواهی ديد که هيچ تالشــی برای باال 

رفتن بيشتر نخواهی کرد.

چه آرزويی داريد؟
 بــرای معلمان زحمتکش ســرزمينم ســربلندی، برای 
دانش آمــوزان عاقبت بخيری و برای آموزش وپرورش كشــورم 

عدالت آموزشي آرزومندم.

 جشن نوشتن
در مدرســة ما رســم بود روزی که دانش آموزان كالس 
اول حروف اسمشــان را يــاد گرفتند و توانســتند آن را 
کامل بنويسند، جشن کوچکی در کالس گرفته شود و به 
دانش آموز هديه ای داده شود. من هم خصوصيات اخالقی و 
رفتاری خوب و نيک آن دانش آموز را روی گلبرگ های گل 

می نوشتم و به او هديه می دادم.
روزي وارد مدرســه شدم. مدير مدرسه گفت برای کالس 
شما مشکلی پيش آمده است. بچه ها را به سالن اجتماعات 
هدايت کرده ايم. کالســتان را آنجا برگزار کنيد تا مشــکل 
برطرف شــود. به سمت ســالن رفتم. 
وقتی در را باز کردم، با صحنه اي مواجه 
شــدم كه مات و مبهــوت ماندم. همة 
دانش آموزانم به همراه والدينشان داخل 
ســالن جمع شــده بودند. با ورود من 
آهنگ شادی نواخته شد و بچه ها فرياد 
شادی سر دادند. روی ميز پر از گل های 
رز زيبا بود که به ســاقة هرکدامشــان 
کارتی آويزان بود. آن روز نه روز تولد من بود، نه روز معلم. 
مانده بودم پس اين جشن براي چيست؟ چشمم به تابلوي 
داخل سالن افتاد كه روی آن نوشته بودند: آموزگار عزيزمان 
روزها انتظار کشــيديم تا نامتان را آن گونه که می گوييم، 

بنويسيم و بخوانيم.
آن روز دانش آموزانم خواندن و نوشتن »نام من« را جشن 
گرفتند و روی کارت ها هم خصوصيات اخالقي مرا نوشــته 

بودند! چه قدر آن روز برايم لذت بخش و به يادماندنی شد!

 جای بوسۀ معلم
 در دبستان پسرانه و در پاية اول مشغول خدمت بودم. دانش آموزی 
به نام حسين داشتم که مطالب درسی را کمی ديرتر ياد می گرفت 
و در شــناخت نشانه های الفبايی از ديگران قدری عقب تر بود. من 
معمواًل در ارزشيابی کالسی، وقتی قرار بود حسين پای تخته بيايد، 

از کلمات و عبارت هاي ساده تری استفاده می کردم.
آن روز زنگ آخر بود و بچه ها خســته از برنامة روزانه. روی تخته 
جملة به نســبت طوالنی و مشکلی را به شــکل نامرتب نوشتم و 

خواستم يک نفر داوطلب شود و جملة کامل را بنويسد.
حسين با شتاب پای تخته آمد؛ طوری که نتوانستم مانع حضورش 

شــوم. نگران بودم نتوانــد از پس اين 
تمرين برآيد و ســرخورده شود. اما در 
کمال ناباوری ديدم تمرين را به درستی 
انجــام داد و لبخند رضايت روی لبانش 
نقش بست. بچه ها شروع به دست زدن 
کردند. با اشتياق فراوان به سمتش رفتم 
و گونه اش را بوســيدم. زنگ مدرسه به 

صدا در آمد و بچه ها به خانه رفتند.
صبح روز بعد وقتی وارد مدرسه شدم، پدر و مادر حسين به همراه 
پدربزرگ و مادربزرگ جلوی در کالســم منتظر بودند. با شــادی 
زياد تعريف کردند ديروز وقتی حســين به خانه آمد، به او گفتيم 
دست و صورتت را بشور تا ناهار بخوريم. حسين گفت دست هايم 
را می شــويم، ولی صورتم را نه؛ چون جای بوسة خانم معلمم پاک 

می شود. می خواهم جايش بماند و آن را به همه نشان بدهم.
پيشرفت حسين از آن روز خيلی بهتر شد. االن حسين عزيز من 

دانشجوی پزشکی است و اميدوارم در کارش موفق باشد.

چه برنامه ای برای بازنشستگی خود داريد؟
 بازنشستگی دورة جديدي از زندگی من است. قصد دارم 
زمان بيشــتری برای بعضی عالقه هايم، وقت بيشــتری برای 
فرزندان و همسرم، و رسيدگی به امور شخصی ام بگذارم و اگر 

خدا بخواهد خاطرات و تجربه هايم را به رشتة تحرير درآورم.

   خاطرات 
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مدیریت
 اجرایی مغز

 مقدمه
کارکردهای اجرايی  اصطالحی اســت کلی که طيف وسيعی 
از فرايندهای شــناختی مــا را در بر می گيــرد. درک آنچه در 
محيط اطراف ما اتفاق می افتد و واکنش مناسب به آن ها نتيجة 
کارکردهای اجرايی مغز است. تصور کنيد دانش آموزی در کالس 
می خواهد به ســؤال معلم پاسخ دهد. بايد ابتدا به صحبت های 
او توجه کند، اطالعات مرتبط با ســؤال را در ذهنش نگهداری 
کند، از پاســخ شــتاب زده اجتناب کند و در نهايت پاسخ خود 
را توضيــح دهد. مديريت اين فرايندها بــه کمک کارکردهای 
اجرايی امکان پذير اســت. اين کارکردها نه تنها برای تحصيل و 
کار مهارت هايی ضروری هســتند، بلکه در زندگی روزمره هم 
کاربــرد فراوان دارند. مثاًل زمانی کــه می خواهيم از خيابان رد 
شويم و ناگهان اتومبيلی به سرعت به سمت ما می آيد، به توجه، 
تصميم گيری و عملکرد مناسب نياز داريم. يا هنگام آشپزی بايد 
مواد اوليه را به ياد آوريم و دســتورالعمل پخت را به ترتيب اجرا 
کنيم. مديريت تمامی فرايندهای ذهنی ما در مواجهه با محرک، 
از توجه گرفته تا برنامه ريزی برای عملکرد مناســب، همگی به 

کمک کارکردهای اجرايی ممکن می شوند.

 عملکردهای پایۀ مغز
کارکردهای اجرايی بيشتر شامل توجه، حافظة کاری، بازداری 
پاسخ، انعطاف پذيری شناختی، برنامه ريزی، و سازمان دهی رفتار 
می شود. اما مهم ترين کارکردهای اجرايی که همان عملکردهای 

پاية مغز هســتند، شــامل حافظــةکاری ، بازداری پاســخ  و 
انعطاف پذيری شناختی  است.

● حافظةکاری: حافظةکاری توانايی نگه داشتن اطالعات در 
ذهن برای مدت کوتاه )1٠ تا 3٠ ثانيه( و دستکاری آن هاست. 
حافظــة كاري اطالعات را از حافظة كوتاه مدت دريافت مي كند 
و بــه حافظة  بلندمدت می فرســتد. زمانی کــه دانش آموزی 
توضيحات معلم را برای انجام يک فعاليت به خاطر می ســپارد 
و ســپس آن فعاليت را انجام می دهد، از اين عملکرد اســتفاده 
می کند. همچنين، زمانی که هنگام انجام محاســبات رياضی، 
نتايج به دست آمده از يک مرحله از محاسبات را برای به کارگرفتن 
در مراحل بعدی به ذهن می ســپارد، حافظة کاری در انجام اين 
عمليات به او کمک کرده است. حافظة کاری در يادداشت برداری 
درست در کالس به دانش آموز کمک می کند؛ بدين صورت که 
دانش آموز اطالعات دريافتی از طريق حواس ديداری يا شنيداری 
را بــه حافظة کاری انتقال می دهد. حافظة كاري آن اطالعات را 
برای مدت کوتاهی نگهداری و سپس دستکاری می کند و به متن 

نوشتاری تبديل می کند.
● بازداری پاسخ: توانايی ايجاد درنگ در انجام يک عمل يا 
يک جريان شــناختی و همچنين توانايی متوقف  کردن رفتار را 
بازداری پاسخ می گويند. اين مهارت شامل توانايی ادراک افکار 
و انگيزه هــا برای مقاومت در برابر وسوســه ها، حواس پرتی ها و 
عادت ها، و متوقف کردن آن ها و فکرکردن قبل از عمل اســت. 
مهارت بازداری پاسخ، توانايـی ارزيابی موقعيـت و رفتار را قبل از 
انجـام آن عمل اعمال می کند. برای مثال، دانش آموزی با نقـص 
در بـــازداری پاسخ نمی تواند در برابر حواس پرتی ها حين انجام 
تکاليف کالســی مقاومت کند. بنابراين، با کوچک ترين صدا يا 
محرک ديگر، روند تکليف را رها می کند يا احتمال پاســخ های 

نادرست او افزايش می يابد.
● انعطاف پذيــری شــناختی: انطباق بــا موقعيت ها و 
چالش های جديد مهارت بسيار مهمی است که انعطاف پذيری 
ناميده می شــود. انعطاف پذيری بـــه دانش آموز کمک می کند 
در موقعيت هايی نظير درگير شــدن با حل يک مسئلة پيچيدة 
درسی و به جواب نرسيدن، بتواند راه حل های جايگزين را امتحان 
کند. اغلب افراد در مواجهه با موقعيت ها يا چالش های جديد از 
راه حل هايی اســتفاده می کنند که در گذشته مفيد بوده است، 
اما اگر راه حلی در موقعيتی اثربخش نبود، الزم اســت از راه حل 
جديدی استفاده کنيم و حتی نحوة نگاه خود به مشکل را تغيير 
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 زهره فتحی
 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ذهن، مغز، تربیت، 

مؤسسۀ آموزش عالی علوم شناختی
 محدثه کشاورز اصالنی

 معاون آموزشی مدرسۀ متوسطۀ یک مفید دخترانه، 
منطقۀ ۳ تهران
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دهيم. انعطاف پذيــری شناختی توانايی تغيير حاالت فکری و 
تنظيم جهت خواسته ها، اولويت ها يا ديدگاه هاست.

 روند رشد کارکردهای اجرایی
کودکان توانايی نگهداری و اســتفاده از اطالعات جديد، توجه 
پايدار، بازداری پاسخ و برنامه ريزی را در سال های اولية کودکی 
کسب می کنند. به طور کلی، روند رشد کارکردهای اجرايی به طور 
آهسته از ابتدای کودکی شروع می شود و تا نوجوانی ادامه می يابد 
و بعد از نوجوانی با روند ثابتی پيش می رود. نشانه های اولية اين 
قابليت ها در سال اول زندگی ظاهر می شوند. تا قبل از سه سالگی 
اکثر بچه ها می توانند خودشان را در انجام فعاليت هايی که فقط 
دو قانــون دارند مديريت کنند. برای مثــال، وقتی می خواهند 
تعدادی توپ جمع کنند، می توانند اين قانون را اجرا کنند که اگر 
توپ آبی است، آن را يک طرف بگذارند، اما اگر قرمز است، آن را 
در سمت ديگری قرار دهند. بنابراين، می توان نتيجه گرفت، آن ها 
می توانند برای تصميم گيری قصدمندانه مسير توجهشان را تغيير 
دهند. اين يکی از نشــانه های مهارت انعطاف پذيری شناختی 
است. يکی ديگر از مهارت های بچه ها در اين سن توانايی متمرکز 
باقی ماندن بر يک کار است؛ حتی با وجود عواملی که حواسشان را 
پرت می کند. اين ويژگی نشان می دهد بچه ها سطحی از مهارت 
بازداری پاسخ را در خودشان توسعه داده اند. در عين حال، بچه ها 
در سه سالگی می توانند چند قانون را به ياد بسپارند و هم زمان با 
انجام کار اجرايش کنند. پس تا حدی مهارت حافظة کاری هم 
در اين سن توسعه پيدا کرده است. با اينكه اين نشانه ها شواهد 
روشنی برای توسعة کارکردهای اجرايی در سه سالگی هستند، 
اما اين مهارت ها همچنان به صورت محدود باقی می مانند. با اين 
همه، پژوهش های زيادی نشان داده اند، اين مهارت ها در بازة سه 
تا پنج سالگی می توانند رشد چشمگير و پرسرعتی داشته باشند.
در واقع ذهن کودک پنج ســاله به طور خارق العاده ای پيچيده 
است. کودکان پيش دبستانِی بزرگ تر می توانند به حل مسائلی 
بپردازند که به توجه به قوانين متعدد و ناسازگار با هم نياز دارند. 
برای همين در حين بازی می توانند از قوانين متعدد بازی تبعيت 
کنند. همچنين، آن ها می توانند از انجام کارهايی که خيلی به آن 
تمايل دارند، اما کار مناسبی به نظر نمی رسند، پرهيز کنند، در 
رويه هايی که در پيش گرفته بودند تجديد نظر کنند و برنامه هايی 
شامل چند مرحله را اجرا کنند. در نهايت، در هفت سالگی برخی 
از مهارت ها و کارکردهای اجرايی کودکان به طرز خارق العاده ای 

مشابه بزرگ ساالن است.
 روش هايی برای بهبود كاركردهای اجرايی در كالس 

درس
● بازی: بازی های کارتی، جورچيني و رايانه اي، در صورتی که 
با نظارت و برنامه ريزی مناســب استفاده شوند، می توانند منابع 
خوبی برای ارتقای کارکردهای اجرايی باشند. بازی های کارتی و 
پازلی که نيازمند تعامل و بررسی پيوستة محيط بازی هستند و 
واکنش های سريع می طلبند، می توانند توجه گزينشی، نظارت و 
بازداری را تقويت کنند. حرکت در جهان های پيچيده و خيالی 
که در بســياری از بازی های رايانه اي طراحی شده اند، می توانند 

حافظة  کاری را ارتقا بخشند. اين قبيل بازی ها می توانند به عنوان 
بخشی از فعاليت های کالسی در نظر گرفته شوند.

● اجرای تئاتر: هر اجرا نيازمند هماهنگی بســيار زياد بين 
افراد پشت صحنه و روي صحنه است. اين افراد بايد کارشان را به 
ياد بياورند، با زمان بندی مشخصی آن را انجام دهند و رفتارشان 
را مديريت کنند. برای بازيگران حفظ  کردن گفت وگوها و انجام 
حرکت های مربوط به شخصيتشان، نيازمند مهارت بسيار باال در 
حافظة کاری و توجه است. اجرای نمايش هم می تواند به عنوان 

فعاليتي فوق برنامه برای دانش آموزان در نظر گرفته شود.
● ورزش: ورزش هــای رقابتی يا بازی های فيزيکی می توانند 
توجه پايدار، ســازمان دهی رفتار، تصميم گيری سريع و پاسخ 
انعطاف پذير را در دانش آموزان تقويت کنند. فعاليت های هوازی 
منظم می توانند به بهبود کارکردهای اجرايی کمک کند. بنابراين، 
در محيط مدرسه بايد به ورزش و بازی های فيزيکی دانش آموزان 

هم توجه کرد.
● تقويت خود نظارتی در دانش آموزان: معلمان می توانند 
زمانی را برای تقويت خود نظارتی دانش آموزان اختصاص دهند. 
تشويق دانش آموزان به نوشتن يادداشت های روزانه، به آن ها کمک 
می کند از افکار، احساسات، باورها و تصميمات خود آگاه باشند 
و بر آن ها نظارت داشته باشند. همچنين، کمک به دانش آموزان 
در درک درست انگيزه های ديگران و هم کالسی هايشان می تواند 
به آن ها کمک کند خودنظارتی بيشــتری بر افکار و احساسات 
خود داشته باشند. در اين روش می توان از دانش آموزان خواست 
فرضيه های خود را دربارة انگيزه های ديگران مطرح و در مقابل 
فرضيه های جايگزين را بررسی کنند. مثاًل معلم می تواند با طرح 
ســؤاالتی از قبيل: »چرا فکر می کنی او عمداً جواب سؤال تو را 
نداده«، »می  توانی به اين فکر کنی که ممکن است او نمی دانسته 
تــو داری از او ســؤال می پرســی«، به دانش آمــوز کمک کند 
فرضيه های جايگزين را بررســی کند و از اين طريق بر افکار و 

احساسات خود نظارت بيشتری داشته باشد.
● تقويت مهارت برنامه ريزی در دانش آموزان: معلمان 
می توانند زمانی را برای کمک بــه دانش آموزان در برنامه ريزی 
درســت اختصاص دهند. در ابتدا بــه آن ها کمک کنند به اين 
پرسش پاسخ دهند که در زندگی چه هدفی دارند. سپس اهداف 
بلندمدت و کوتاه مدت خود را شناســايی کنند، برای رســيدن 
به اهداف بلندمدت، ابتدا اهداف کوتاه مدت را تحقق بخشــند و 
برای رسيدن به آن ها برنامه ريزی کنند. به مشکالت اجتماعی 
و خانوادگی دانش آموزان که مانع تحقق اهداف آن ها می شــوند 
بی توجه نباشــند و در جهت رفع اين مشــکالت به دانش آموز 
کمک و مشــاوره دهند. به دانش آموزان يادآوری کنند، در تمام 
اين مراحل، بر روند برنامه ريزی خود نظارت آگاهانه داشته باشند.
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 دكتر منيره رضايی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه تعليم و تربيت

صالحيت  معلمی

الهام باشند و اثری مطمئن و پايدار بر نوجوانان داشته باشند، 
بــه گونه ای که آن ها بتوانند در ارتباط با تعليم و تربيت، کار و 
زندگی آينده، دست به انتخاب بزنند. به سخن ديگر، معلمان، 
مؤثرترين مؤلفه در مدرسه هستند که بر يادگيری دانش آموزان 
بيشــترين تأثير را دارند. آن دســته از نظام های آموزشی که 
عملکرد بااليی دارند، بر بهبود آموزش متمرکز می شوند، زيرا 
آمــوزش بر موفقيت دانش آموزان اثر مســتقيمی دارد. از اين 
رو، بهبود کيفيت معلم، اصالحی اساسی برای بهبود موفقيت 

ی 
سان

ع ان
ناب

م

 معلمان در آماده ســازی نوجوانان بــرای هدايت زندگی 
موفق و مفيد مســئوليت مهم و درخور توجهی دارند. شواهد 
ملی و بين المللی نشان می دهند، اثربخشی معلم تأثيری قوی 
و نيرومند بر دانش آموزان دارد. اتفاق نظر و اجماع گسترده ای 
در اين باره وجود دارد که کيفيت كار معلم، مهم ترين عنصر در 
مدرسه است که بر موفقيت دانش آموزان اثر می گذارد. کيفيت 
كار معلــم بزرگ ترين عامل درون مدرســه ای مؤثر بر تعهد و 
نتايج دانش آموز اســت. معلمان اثربخش می توانند منبعی از 
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 دكتر منيره رضايی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه تعليم و تربيت

دانش آموزان محســوب مي شــود و به منظور بهبود نظام هاي 
آموزشــي، نه تنها معلمان يكي از متغيرهــاي نيازمند تغيير 
هستند، بلكه مهم ترين عامل ايجادكنندة تغيير هم محسوب 

مي شوند )شوراي تدريس با كيفيت1 ، 2٠٠1(.

 تعريف صالحيت٢ 
اصطالح صالحيت معانی متعــددي دارد و همچنان يکی از 
مبهم ترين واژه ها در بخش توسعة مديريت و ادبيات سازمانی و 
شغلی است. در لغت نامة دهخدا، صالحيت به معنای شايستگی، 
درخوری، سزاواری و اهليت، و در فرهنگ فارسی معين به معنای 
شايسته بودن و شايستگی آمده است. در بسياري از تعريف ها، 
كلماتي مانند »مهارت«، »توانايي« و »ظرفيت« به عنوان معني 
اين اصطالح به كار رفته اند )انتشارات وزارت آموزش و پرورش 
کانادا، ايالت آلبرتــا، 2٠12: 2(.  واژة صالحيت برای اولين بار 
در مقالة وايت3  در ســال 19٥9 به عنوان مفهومی برای انگيزة 
عملکرد مطرح شد. پس از آن در سال 197٠ الندربرگ4  اين 
مفهوم را در »طراحی برنامة توسعة اجرايی«٥ تعريف کرد. اين 
واژه در ســال 1973 که مك كللند6 مقاله ای با عنوان »آزمونی 
برای صالحيت به جای هوش«7 نوشت، جذبه و کشش بيشتری 
به دســت آورد. بعدها اين مفهوم در رابطه با بهبود عملکرد به 
کار رفت. کاربردهای اين واژه تا حد زيادی متفاوت هســتند و 

بدفهمی های قابل مالحظه ای را موجب شده اند.
سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه8، با تعريف صالحيت 
به عنوان »توانايي پاسخ گويي به مطالبات يا انجام موفقيت آميز 
يك وظيفه يا تكليف، آن را شامل دو بعد شناختي و غيرشناختي 
می داند«. اين سازمان در پروژة »تعريف و انتخاب صالحيت ها: 
بنيادهاي نظري و مفهومی«9، صالحيــت را فراتر از دانش يا 
مهارت ها قلمداد کرده و بيان می کند: »هر صالحيتی مستلزم 
توانايي پاسخ گويي به مطالباتي پيچيده است و در نتيجه الزم 
است از منابع رواني - اجتماعي )از جمله مهارت ها و نگرش ها( 
موجــود در بافتي خاص، كمك گرفته شــود و آن صالحيت 
آمادة استفاده شــود )ســازمان همكاري اقتصادي و توسعه، 
2٠٠2(. كميسيون اروپا1٠ هم در فهرست اصطالحات »مركز 
توســعة آموزش حرفه اي«11، مهــارت را توانايي انجام وظايف 
و حل مســائل تعريف مي كند، حال آنكه صالحيت را توانايي 
به كارگيري پيامدهاي يادگيري در بافتي خاص معرفي مي كند؛ 
براي مثال در آموزش، در محيط كار و در جريان توسعة فردي 
يا حرفه اي )به نقل از انتشارات وزارت آموزش و پرورش کانادا، 

ايالت آلبرتا، 2٠12: 31(.
صالحيت، كيفيت يا حالِت اليق بودن يا برخورداري از دانش، 

توانايي و مهارت است.  
قابليــت، ويژگي )خصوصيت(، توانش يا فرايندي اســت كه 
مي تواند پرورش پيدا کنــد يا بهبود يابد. قابليت نوعي فرايند 
همكارانه است كه مي تواند توســعه يابد و صالحيت هاي فرد 
از طريق آن به كار گرفته و از آن ها بهره برداري شــود. پرسش 
مرتبط با قابليت اين نيســت كه چه كســي مي داند چگونه، 

بلكه پرسش اين است كه چگونه مي توانيم آنچه را نياز است، 
انجام دهيم؟ يا چقدر آسان است صالحيت هايي را كه بدان ها 
نياز داريم، به دســت آوريم، گسترش دهيم يا به كار بگيريم؟ 

)همان(.
 ظرفيت، قدرت تحمل، پذيراشــدن يا تطبيق است. ظرفيت 
در واقع دربارة ميزان يا حجم اســت. پرســش مرتبطي كه با 
ظرفيت ارتباط دارد، عبارت از اين است که آيا ما به اندازة كافي 
داريم؟ و پرسش مرتبط ديگر اين است كه چه مقدار مورد نياز 
است؟ گفت وگوهای اخير با شمار زيادی از مشتريان محصوالت 
توليدکنندگان آشكار كرد، در حالي كه آن ها صالحيت هايي در 
فناوري ها يا حتي برخي قابليت هاي ضروري معين داشتند، اما 
ســال ها خريد آن ها از بيرون، ظرفيت داخلي شان را كم مايه و 
اندك كرده بود. آن ها كمتر به واسطة آنچه مي دانستند و بيشتر 
به دليل ناتواني در به كارگرفتن مهارت ها و دانش دربارة اينكه 
چگونه در جاهايي كه به آن مهارت ها نياز است از آن ها استفاده 

كنند، محدود شده بودند.
در مجموع می توان گفت، صالحيت ها چيزی است که افراد 
بدان نياز دارند تا در شــغل خود موفق باشند. صالحيت های 
شــغلی همان وظايف شــغلی نيســتند، بلکه بر همة دانش، 
مهارت ها، توانايی ها، و خصلت ها و ويژگی هايی مشتمل هستند 
که شــغل فرد را تشــکيل می دهند. اين مجموعه خصايص و 
ويژگی های خاِص يک بافــت و زمينه، با عملکرد برتر و باالتر 
شغلی ارتباط پيدا می کند و می تواند به عنوان استانداردی برای 
سنجش عملکرد شغلی و نيز تربيت، استخدام و جذب کارکنان 

به کار گرفته شود.
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ائلدار محمدزاده صدیق  

گفت وگو با حسین کیایی، 
مدیر دبیرستان دولتی شهيد ثانی 
شهرستان بابل 
استان مازندران

 کلید کیفیت آموزش و پرورش

توسعه حرفه ای 
معلمان

گو 
 و 

ت
گف

به  به اهمیت شايســتگی های حرفه ای معلمان،  نظر 
نظر شما برای توســعۀ حرفه ای ایشان در مدرسه چه 

اقداماتی باید انجام داد؟
در عصر دانايی و با توجه به توســعة شــگرف علوم و فنون 
گوناگون در جهان امروز و لزوم سرعت بخشــی به دانش افزايی 
معلمان، بايد روی چند مهارت تمرکز شــود: آشنايی دقيق با 
فناوری اطالعات و مهم تر از آن توانمندی به کارگيری اين فنون 
در جريان آموزش؛ مهارت تقويــت فنون پژوهش و مهم تر از 
آن بهره گيری از نتايج پژوهــش به صورت عملکردی؛ مهارت 
اقدامات خالقانه که جريان ياددهی-  يادگيری را متأثر می کند 
و در مجموع ارتقای مهارت های کالس داری و آگاهی کامل از 
فنون آموزش مجازی، با توجه به شرايط آموزش غيرحضوری.

شما به عنوان مدیر مدرســه عملکرد معلمان را چگونه 
نظــارت می کنید و چه اقداماتی در این راســتا انجام 

می دهید؟
در بحث نظارت، به طور عميــق به اين موضوع اعتقاد داريم 
که نظارت بــر عملکرد دبيران و معلمــان از »صالحيت های 
حرفه ای« مديران مدرسه هاســت. از آنجا که عمومًا نظارت ها 
به واکنش منفی معلمان منجر می  شود، الزم است ما مديران 
فراينــد نظارت را به منظور ارزشــيابی از عملکرد آنان دقيق تر 
و منطقی تر کنيم. بنابراين، در اولين جلســة شــورای دبيران 
)قبل از شــروع ســال تحصيلی( حدود انتظارات و برنامة يک 
سالة مدرســه به طور دقيق تشريح می شود. به صورت منطقی 

کارشـناس  کیایـی  حسـین   
ارشــد تحقیقات  آموزشی است 
و مســیر مدیریــت بـر مراکز 
آموزشـی را به صـورت پلکانـی 
با ۹ سـال تدریس ریاضــی در 
مدرســه های شهرسـتان بابل، 
۷ ســال معاونــت، 5 ســال 
اداره و  آمـوزش در  کارشناسـی 
۹ سـال مدیریت در مدرسـه های 
شهرسـتان سـپری کـرده اسـت. 
کیایی مؤلـف دو کتاب آموزشـی 
ریاضـی اســت و در چندیــن 
جشـنواره الگوهای برتر تدریس و 
جشـنواره های دانش آمـوزی رتبه 
کسـب کرده اسـت. او همچنین 
کسـب سـه عنـوان شهرسـتانی 
و اسـتانی در هویت بخشـی بـه 
فرهنگ بومی و انتخاب مدیريت 
برتر اسـتانی در طرح بـوم )برنامه 
کارنامـۀ  در  را  مدرسـه(  ویـژه 

دارد. خـود 
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چالش ها و موانع پیش روی مدیران برای اجرای مفاد 
ســند تحول بنیادین برای نیل به تربیت دانش آموزان 

چیست؟
به نظر من، اولين چالش فراروی مديران مدرســه، استمرار 
تمرکز در مديريت آموزش و پرورش است که خود بزرگ ترين 
مانع تحول اســت و ايــن يعنی بي توجهي بــه موضوع مهم 

بومی سازی آموزش.
تغييرات در مديريت مدرســه و گرايش ناهمگون به انتصاب 

و مســتمر عملکرد دبيران رصد شــده و بازخورد هم در زمان 
مناســب و به طور انفرادی به دبيران ابالغ می شــود. دريافت 
اطالعات از طريق ارائة برگة نظرســنجی بــه دانش آموزان در 
دو مرحله با معيار عددی و همچنين ارائة فرم نظرســنجی به 
والدين با معيار متنی و تشريحی، ثبت و درج دقيق ارزيابی ها 
و رصد دقيق عملکرد از طريق دفتر معاونان و حضور بالينی از 
ابزارهای نظارتی مدرســه است. نکتة مهم تر اينکه با توجه به 
شرايط بهداشتی جديد، تغيير شکل و ماهيت آموزش به صورت 
آموزش مجازی و غيرحضوری، تغييراتی هم در روند نظارت بر 
عملکرد داده ايم. يعنی نظارت بالينی و حضور مجازی در کالس 
درس غيرحضوری دبيران و دريافت اطالعات از نحوه و قدرت 

و تسلط دبيران بر مديريت کالس را هم دقيق رصد می کنيم.

شما به عنوان مدیر مدرســه برای افزایش کیفیت کار 
معلمان و برنامه های درســی چه پیشــنهادی دارید؟ 

لطفًا به تفکیک توضیح دهید.
معلمان برای کســب موفقيت در ارتقای کيفيت تدريس به 
افزايش گسترة دانش و به خصوص گسترة مطالعاتی خود نياز 
دارند. مديريت بر چگونگــی رؤيايی با معضالت و چالش های 
جديد، بی شک مهم ترين مؤلفه در اين مسير خواهد بود. اولين 
قدم به روزرسانی اطالعات و آگاهی از فنون و نرم افزارهای موجود 
در کشور است تا از دانش آموزان عقب نمانيم. فراگيرندگان را 
در انتخاب راه آزاد بگذاريم، از ابتکارات آن ها اســتقبال کنيم، 
چگونگی تبــادل آزادانة افکار را به آنان آموزش دهيم و امکان 
اجــرای آن ها را در کالس ها فراهم کنيم. در کالس های درس 
از بازخوردهــای مثبت و فوری برای تقويت انگيزه اســتفاده 
کنيم، در شــيوه های ارزشيابی تغيير ايجاد کنيم و از شيوه ها 
و روش های متنوع اندازه گيــری از اندوخته های دانش آموزان 

استفاده کنيم.
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مدير، هم در حوزة ســتاد و هم در بخــش صف )بي ثباتي در 
چرخــة مديريت( به فراينــد اجرای طرح هــای تأثيرگذار در 
بخش ها و ســاحت های شش گانة سند تحول ضربة سنگينی 
وارد کــرده اســت. از ديگر موانع، فراهم نبــودن بودجة کافی 
برای اجرای بندهای هزينه ای ســند تحول است. ضمن اينکه 
همکاری بين بخشــی در فرايند اجرای ساحت های موجود در 
مفاد آيين نامه و سند تحول بسيار کم رنگ است و در مواردي 
تعريف نشده است. کمبود شديد نيروی انسانی و اجبار مدرسه 
به تأمين و پرداخت بخشی از حق الزحمه ها مشکالت فراوانی 
فراروی مديران پديد آورده اســت و در نهايت ناآگاهی بيشتر 
مديران از مفاد و اهداف سند تحول بنيادين مانع بزرگی بر سر 

راه اجرای منويات سند تحول است.

در خصوص فعالیت هایی که در مدرسۀ تحت مدیریت 
شما، به منظور دســتیابی به اهداف تعلیم و تربیت و 
ساحت های شش گانۀ تربیتی در این دبیرستان انجام 

شده است، توضیح دهید.
ســؤال اينجاســت که چرا در والدين و دانش آموزان ورودی 
پاية هفتم براي ثبت نام در اين دبيرستان اين همه عالقه مندی 
ايجاد شده است. اشاره به بخشی از کارکردهای مثبت مدرسه 

شايد قسمت کوچکی از اين عالمت سؤال را روشن کند.

 بخش علمی و آموزشی
ســطح باالی دانش آموزان پذيرفته شــده در مدرســه هاي 
تيزهوشــان و نمونه دولتی، راهيابی به مرحلة استانی در پنج 
محور از شــش محور جشنوارة نوجوان خوارزمی و کسب رتبة 
اول کشــوری در بخش دست سازة جشنوارة نوجوان خوارزمی 

قابل ذکر است.

 جشنواره ها و مسابقات فرهنگی- هنری
کسب عنوان »مدرسة برتر تربيتی« شهرستان و استان؛ کسب 
رتبة اول مســابقات فرهنگی، هنری و پرسش مهر؛ جشنوارة 

نوجوان ســالم؛ ســفيران سالمت شهرســتان؛ جشنواره های 
بهداشت روان؛ جشنوارة مازندران؛ شاهنامه خوانی شهرستان.

 مسابقات ورزشی
با هدف گذاری خاص و در فرايندي سه ساله از سال 96 آغازگر 
راه شــديم تا طی سه سال بنيه و شــاکلة ورزشی محکمی در 
مدرسه ايجاد شــود. فقط در سال تحصيلی 99-98 با شرايط 
کرونايی که دانش آموزان فقط پنج ماه از ســال را در مدرســه 
حضور داشــتند، با کســب 9 عنوان قهرمانی و 2 عنوان نايب 
قهرمانی تاريخ ساز شــدند و مقام قهرمان ورزشی را بين ٥27 

مدرسة شهرستان کسب کردند.

 بستر آموزش غیرحضوری
اما مدرســه در بستر و شرايط آموزش غيرحضوری، با اعمال 
شــيوة آموزش غيرحضــوری، به يک زيرســاخت فنی مورد 
اطمينان نياز داشت که در شاخه های منابع انسانی و تجهيزات 
فنی انجام شدند. در خصوص منابع انسانی، توسعة آموزش های 
فنی دبيران و كاركنان و توســعة آمــوزش و به کارگيری ابزار 
آموزش مجازی برای دانش آموزان و اوليا را در دستور کار قرار 
داديم و در زمينة تجهيزات فنی، استقرار سخت افزارهای الزم 
شامل تهية تعداد 18رايانة كيفي )لپ تاپ( و 12 تبلت حرفه ای 
و قلم نوری و اجرای فيبرنوری با دو مودم و خريد و مديريت بر 
صفحه های تدريس زندة اسکای روم و خريد و مديريت بر پنل 
آزمون ســاز برای برگزاری آزمون های مجازی برخط ماهانه، از 

جمله اقدامات کاربردی در اين بخش بود.

 آموزش مجازی
برای طراحی در برنامة آموزش مجازی و کاماًل غيرحضوری، 
اصولی را مدنظر قرار داديم: نگاه برابر و بدون درجه بندی به همة 
درس ها، استفاده از تمام ابزار و نرم افزارهای آموزشی موجود و 
اطمينان از پوشش کامل دانش آموزان در بستر آموزش مجازی 

از جملة اين موارد بودند.
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منیژه حسنی 
دبیر زبان انگلیسی
استان کردستان، منطقه   موچش

تجربه زبانی
 يکی از موضوعات زبان انگليســی که مدت ها پيش خودم، 
به عنوان دانش آموز، هميشــه فراموش می کردم، قرار گرفتن دو 
فعل کنار هم بود. سعی کردم اين مطلب را برای دانش آموزانم به 
بهترين وجه، تدريس نمايم. از طرفی هميشه يکی از موضوعاتی 
که آن ها در آزمون اشتباه می کردند فراموش کردن نحوه درست 
قــرار گرفتن دو فعل کنار هم بود. تصميم گرفتم اين موضوع را 
به صورت بازی دربياورم و ســنجش بچه هــا از طريق بازی و در 

راستای آموزش باشد.
 از گروه اول خواســتم تعدادی از افعال را روی CD بنويسند. 
اين فعل ها از تمام بخش های مختلف کتاب جمع آوری شده بود.
کاردستی را که طراحی کرده بودم به کالس آوردم. يک تخته 
الوار که سه عدد چوب بستنی روی آن تعبيه شده بود، در کنار 
هر چوب بســتنی ســه فرم از افعال قيد شده بود )فعل سادهـ   

مصدر با to و فعل ingدار(.
پــس از تدريس اين بخش به منظور ســنجش عملکردی، از 
بچه ها خواسته شد جهت اجرای بازی در دو رديف قرار بگيرند 
و افعال را )CDها( در جای درســت، داخــل هر کدام از چوب 
بســتنی ها پس از خواندن جمله ای که فعل دوم آن افتاده بود، 
قرار دهند. اگر دانش آموزی اشتباه می کرد دوباره به انتهای صف 
می رفت تا اين افعال مجدداً پرسيده شود و آن را در جای درست 
قرار دهند. چون اين کار گروهی بود، آن ها فرصت تبادل انديشه 
را نيز داشتند و همچنين خودارزيابی توسط خود بچه ها انجام 

می شد.
اين کار آنقدر ادامه داشــت تا بچه ها تمــام افعال را در جای 
درســت قرار می دادند. شور و نشاط دانش آموزان در حين انجام 
بازی و مشورت با همديگر جهت دريافت جايزه، فضايی خاص به 

کالس بخشيده بود.
اين بازی هم برنده داشت و هم بازنده. مجازاِت بازنده، رفتن به 
انتهای صف بود که می بايست منتظر بمانند تا نوبت آن ها دوباره 
برسد اما اين انتظار باعث می شد به سؤاالِت دانش آموزان ديگر 
توجه خاصی داشته باشند چون ممکن بود سؤال خودشان هم 

باشد و به اين ترتيب بازی و يادگيری به پايان رسيد.
در واقع ايجاد موقعيت های يادگيری تعاملی، روش های مطلوب 
آموزش وپرورش به شــمار می آيد. پژوهشــگران و دانشمندان 
در حــوزة آموزش وپــرورش، ارزش هــای واالی »تعاملی بودن 
محيط های آموزشی« را پيوسته مطرح و بر آن تأکيد کرده اند. اين 
محيط ها شامل موقعيت هايی هستند که در آن ها دانش آموزان به 
جای اينکه، گيرندگان غيرفعال اطالعات از منابع آموزشی باشند، 
خود به طور مستقيم در فرآيند يادگيری شرکت فعاالنه دارند و از 
طرفی يکی از موقعيت های تعاملی بين شاگرد و معلم، »بازی های 
آموزشی« اســت که در بطن خود، دارای هدف آموزشی است؛ 
يعنی انتقال نکته ای خاص، برجســته کردن قابليت های ويژه با 

تعميق مهارت ها.
در ايــن بازی تمامــی فراگيران 
بدون اين که خود احساس کنند به 
تمرين و تکرار مفاهيم يا مهارت های 

مختلف يادگيری افعال در ســه بخــش مختلف کتاب در دورة 
متوسطه 1 و 2 می پردازند.

از طرفی با ايجاد ارتباط های اجتماعی از طريق بازی، عالوه بر 
آموزش مفاهيم شناختی، به بعضی از اهداف آموزشی، يادگيری 

عاطفی و نگرشی نيز دست می يابيم.
 همچنين با شرکت دادن دانش آموزان در برنامه ريزی و تدارک 
وسايل الزم و آموزش صرفه جويی در هزينه، قبل از اجرا و حين 

بازی می توان به اهداف بيشتری نائل شويم.
در اين روش معلم، فقط نقش تســهيل کننده دارد و با شور و 
نشاِط بازی، بچه ها بدون خستگی می توانند شکل صحيِح افعال را 
به خوبی ياد بگيرند و با کاربرِد صحيح جمالت در زندگی روزمره 

به خوبی آشنا شوند.
اين نوع تدريس به پويايی، نشاِط فضای آموزشی و در نهايت 
کارآمدی يادگيری و کيفيت بخشــی به فرآيند آموزش کمک 

بسياری خواهد نمود.
چون محــل قرارگيری يادگيری زبان در مغز درســت، کنار 
محل قرارگيری يادگيری حرکتی است؛ بازی و حرکت می تواند 
پشتيبانی بسيار قوی برای آموزش مفاهيم انتزاعی و آشنايی با 
رويدادهای واقعی در زندگی دانش آموزان باشد )تلخابي، 1398(.

در پايان کالس با استفاده از روش سنجِش سه دو يک و انعکاس 
در نوشته های بچه ها فهميدم که درس را به خوبی يادگرفته اند.

منبع
تلخابي، محمود )1398(. شناخت و 

تربيت. انتشارات سمت. 

به 
جر

ت
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سارا ابراهیمی 
عضو هیئت علمی
 سازمان پژوهش
 و برنامه ریزی آموزشی

بيانية گام دوم انقالب اســالمی به مناسبت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب در 22 بهمن 1397 در ترســيم مســائل اصلي 
انقالب توسط مقام معظم رهبري )مدظله العالی( در هفت فصل 
نگاشته شده است. ايشان در اين بيانيه با تبيين روشن دستاوردها 
و کارآمدي هاي انقالب و برنامة آيندة آن، جوانان مؤمن و انقالبي 
را به پذيرش مســئوليت هاي بزرگ و نقش آفريني در گام دوم 
انقالب فراخواندند. از جمله مخاطبان اصلی بيانية گام دوم انقالب 
اسالمی، دانش آموزان هستند. از آن جا که مسئوليت پرورش نسل 
علمي و فرهنگي جامعة اسالمي بر عهدة معلمان است، بنابراين، 
معلمان بايد اهــداف اين بيانيه را به دانش آموزان منتقل كنند. 
در اين بيانيه، مقام معظم رهبري )مدظله العالی( مأموريت هايي 
را براي نســل جوان مشخص كردند: علم و پژوهش، معنويت و 
اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادي، عزت 
ملي و روابط خارجي و مرزبندي با دشــمن و سبک زندگي. بر 
اساس بيانية گام دوم انقالب اسالمی، نقش معلمان را می توان در  

اين موارد خالصه کرد:

 1. خودسازی )مقدم بر جامعه سازی(
خودســازی در بيانية گام دوم انقالب اسالمی به عنوان مقدمه 
و شــرط جامعه پردازی و تمدن سازی مطرح شده است، چرا که 
تا انسان خودساخته و معنويت گرا نباشد، ساير تالش های او نيز 
دستاوردی برای جامعه سازی به دنبال نخواهد داشت. خودسازی 
و اصــالح رفتار و گفتار، آرامش روانی و پاک ســازی روح فرد و 
جامعــه را از آلودگی های اخالقی به دنبال دارد. در اين راســتا 
ضروری اســت معلمان پيش از آمــوزش ارزش های واال تالش 

كنند خود به آن ارزش ها دست يابند. معلم با آموزش رفتارهای 
درست به يادگيرنده و هدايت او به سوی فضايل و کماالت اخالقی 
و بازداشــتن او از رذايل اخالقی و رفتارهای ناپسند و کنارزدن 
موانع تربيت، زمينة رشد و تربيت را فراهم می  كند و بدين وسيله 
دانش آموز، خود را برای رســيدن به رستگاری تربيت و تزکيه 
می کند. خودسازی ابعاد گسترده ای دارد. با اين حال خودسازی 
تربيتی و اخالقی بر ساير سازندگی ها مقدم است. چرا که تا انسان 
خودساخته و معنويت گرا نباشد، ساير تالش های او نيز خيری 

برای جامعه سازی در پی نخواهد داشت.

 2. تهذيب و تعليم
مقام معظم رهبــري )مدظله العالی( در بيانية گام دوم انقالب 
اســالمی به هر دو مقولة علم و دانش و معنويت و اخالق اشاره 
کردنــد. معنويت به معنی برجسته ســازی ارزش های اخالق و 
رعايت فضيلت های اخالقی است و اين وظيفه بر عهدة معلمان 
گذاشــته شده اســت تا با تربيت نيروی جوان و انقالبی، حوزة 
علم و پژوهش کشــور را به قله های افتخار برسانند. »معنويت 
و اخــالق جهت دهندة همة حرکت هــا و فعاليت های فردی و 
اجتماعی و نياز اصلی جامعه است. بودن آن ها محيط زندگی را، 
حتی با کمبودهای مادی، بهشت می سازد و نبودن آن حتی با 
برخورداری مادی، جهنم می آفريند«. در گام دوم انقالب اسالمی، 
معلمان بايد بــه هر دو مقولة راهبردی علم و اخالق توجه ويژه 
داشته باشند و به همان اندازه که به موضوع آموزش معلومات و 
مهارت ها اهميت می دهند، مباحث تربيتی و اخالقی آن ها را نيز 
مدنظر قرار دهند. رابطة دانش آموز با معلم باطنی و معنوی است. 
دانش آموز معلم را شخصيتی محترم و ممتاز می داند که او را در 
بزرگ شــدن و به استقالل و آزادی رسيدن و به عضويت رسمی 
جامعه درآمدن کمک و مساعدت می كند. معلم نيز با روح و جان 
دانش آموز سروکار دارد. به همين دليل به عنوان يک الگو پذيرفته 
می شود. در دنيايی که توليدات غيراخالقِی ابرقدرت های رسانه ای 
سعی دارند جوانان ايرانی را از معنويت و اخالق مداری بازدارند، 
اين وظيفة معلمان است که با نشان دادن الگوی مناسب رفتاری، 
يادگيرندگان را با گزاره های دينی و اخالقی آشنا كنند. »معلم 
بايد به اين مسئوليت ســنگين و ارزشمند و ميزان نفوذش در 
دانش آموزان خوب بينديشد و با اصالح و اخالق و رفتار خويش 
بهترين الگوها را در اختيار دانش آموزان يا دانشجويان قرار دهد.«

 3. تربیت دانش آموزان مقاوم و عزت مدار
در گام دوم انقالب اسالمی، تمام تالش معلمان بايد در راستای 
توانمندسازی و مقاوم سازی دانش آموزان به منظور ايجاد مهارت و 
حس استقالل طلبی، عزت مداری و آزادی باشد. فرهنگ تربيتی 
مبتنی بر آزادی و اســتقالل و آرمان گرايی اسالمی بدون اميد 
به ابرقدرت های اســتکباری، با تالش و تکيه بر آرمان های ناب 
اخالقی و اسالمی، به دنبال دســتيابی به تمدن نوين اسالمی 
اســت. مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در تبيين اين وظيفة 
ســنگين فرموده اند: »استقالل و آزادی، استقالل ملی به معنی 
آزادی ملت و حکومت از تحميل و زورگويی قدرت های سلطه گر 
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جهان اســت و آزادی اجتماعی به معنای حق تصميم گيری و 
عمل کردن و انديشيدن برای همة افراد جامعه است و اين هر دو 
از جمله ارزش های اسالمی اند. همه به خصوص دولت جمهوری 
اسالمی موظف به حراست از آن با همة وجودند. بديهی است که 
»استقالل« نبايد به معنی زندانی کردن سياست و اقتصاد کشور 
در ميان مرزهای خود و »آزادی« نبايد در تقابل با اخالق و قانون 

و ارزش های الهی و حقوق عمومی تعريف شود.«

 4. تربیت دانش آموزان عدالت پیشه و فسادستیز
بر اســاس بيانية گام دوم انقالب اســالمی، يکــی از وظايف 
و رســالت های معلمــان، تربيت دانش آموزانی عدالت پيشــه و 
فسادستيز است. در موضوع جامعه پردازی، اين فسادستيزی است 
که عدالت را در جامعة اسالمی تقويت می كند. جامعة بی تفاوت 
در برابر فساد و بی عدالتی نمی تواند پيشرفت و عدالت را تجربه 
كند. مقام معظم رهبري )مدظله العالــی( در اين باره فرمودند: 
»عدالت و مبارزه با فســاد، اين دو الزم و ملزوم يکديگرند. فساد 
اقتصادی و اخالقی و سياسی، همچون تودة چرکين کشورها و 
نظام هاست و اگر در بدنة حکومت ها عارض شود، زلزله ای ويرانگر 
و ضربه زننده به مشــروعيت آن هاست و اين برای نظامی چون 
جمهوری اسالمی، بسيار جدی تر و بنيانی تر از ديگر نظام هاست«.

 5. کمک به پیشرفت علمی کشور
اهداف متعالی نظام های تعليم وتربيــت در ابعاد گوناگون، در 
نهايت به واســطة معلمان محقق می شــود. جامعة معلمان در 
مواجهه با تبليغات رسانه های غربی و آمريکايی مبنی بر القاي 
نااميدی و ايجاد روحية سرخوردگی در جامعة دانش آموزی، بايد با 
تقويت روحية اميدواری و توکل به خدا و بيان اهميت علم آموزی، 
حرکــت علمی دانش آموزان را تقويت كنند. در اين زمينه مقام 
معظم رهبري )مدظله العالی( در بيانية گام دوم انقالب اسالمی 
چنين بيان داشــتند: »دانش، آشکارترين وسيلة عزت و قدرت 
يک کشور است. روی ديگر دانايی، توانايی است. دنيای غرب به 

برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 
دويست ساله فراهم کند. ما از صفر شروع کرده ايم. عقب ماندگی 
شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقة 
علمی دنيا تازه شروع شده بود، ضربة سختی بر ما وارد کرده و ما 
را از اين کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون 
حرکت را آغاز کرده و با شتاب پيش می رويم، ولی اين شتاب بايد 
سال ها با شــدت باال ادامه يابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. 
اين جانب همواره به دانشــگاه ها و دانشگاهيان و مراکز پژوهش 
و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی در اين باره تذکر و هشــدار و 
فراخوان داده ام، ولی اينک مطالبة عمومی من از شما جوانان آن 
اســت که اين راه را با احساس مسئوليت بيشتر و همچون يک 

جهاد در پيش گيريد.«
 مقام معظم رهبري )مدظله العالی( ســفارش کرده اند در گام 
دوم انقالب اسالمی جوانان بايد قله های علمی کشور را با شتاب 
بيشتری طی کنند و معلمان نيز در تربيت و هموارکردن مسير 

اين جوانان نقش بسزايی دارند.
بر اين اساس، معلمان به عنوان بازوهای اصلی تفهيم و اشاعة 
بيانية گام دوم انقالب اسالمی، در راستای به ثمر رسيدن اهداف 
اين سند ضروری است به خودسازی دانش آموزان، اخالق مداری 
و تعليــم، تربيت دانش آموزان مقاوم و عزت مدار، عدالت پيشــه 

و فسادستيز و پيشــرفت علمی کشور توجه و اهتمام بيشتری 
داشته باشــند. تحقق اين اهداف در حوزة رسالت های معلمی، 
خود مستلزم توجه ويژة مديران عالی آموزش وپرورش به مفاد و 

محتوای اين سند است.

منابع
1. بيانية »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ايران )1397/11/22(.

2. خوشنامی، مرتضی )14٠٠(. نقش معلمان در تحقق منويات رهبری در بيانية 
گام دوم انقالب. اولين کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرايندهای تعليم وتربيت. 
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زهرا مرادی 
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

        نقش بوم 

 برنامة درسی متمرکز، بنا به ضرورت، به نيازهای مشترک 
عمومی همة مدرســه ها و دانش آموزان توجه می كند و مجال 
پرداختن به اقتضائــات بومی و محلی را ندارد. در واقع، برنامة 
درســی متمرکز، به ناچــار بايد بر تشــابهات و نيازهای عام 
دانش آموزان و مدرســه تأکيد كند و بر اســاس آن طراحی و 
تدوين شــود. ضرورت بنيادين برنامة ويژة مدرســه )بوم( بر 
برنامه ريزی درست و منسجم درس ها در سطح مدرسه تأکيد 
دارد. در برنامة ويژة مدرســه )بوم( اين فرصت به دانش آموزان 
و مدرســه داده خواهد شد که با توجه به مقتضيات مدرسه و 
شرايط، برای رسيدن به برنامه های درسی ويژه تصميم بگيرند. 
در واقع اين نوع تصميم گيری در زمينة برنامة درسی در سطح 
مدرسه، با توجه به ميزان ارتباط آن ها با خواست ها و نيازهای 
فــردی و اجتماعی دانش آموزان صــورت می گيرد )احمدی و 

همکاران، 1397(.
در تدوين و اجرای اين نوع برنامه ها والدين دســت اندرکاران 
اصلی مدرســه خواهند بود و به دليل تماس نزديک با مدرسه 
و دانش آمــوز، عالقه هاي دانش آموزان خود را به خوبی خواهند 
شــناخت و اطالعات کافی و مناسب از امکانات مدرسه، بافت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدرسه به دست خواهند آورد. 
بنابراين، برنامة ويژة مدرســه )بوم( زمينه ساز ايجاد يادگيری 
معنادار دانش آموزان خواهد شد، زيرا يکی از شرط هاي اصلی 

ش 
وه

پژ

يادگيری و افزايش انگيزش و خالقيت در دانش آموزان، ميزان 
ارتباط آموزش و برنامه ها با زندگی واقعی است، زيرا هر برنامة 
درسی ممکن است برای دانش آموز يا دانش آموزان يک مدرسه 
به خوبی جواب بدهد، اما برای مدرسه و دانش آموزان ديگری که 
در بافت و وضعيت و موقعيت متفاوتی هستند، مناسب نباشد 

)مهرمحمدی، 1391(.

 روش تحقيق
اين تحقيق از نظر ماهيت و هــدف کاربردی و از نظر روش 
جمع آوری داده هــا از گــروه پيش آزمون-پس آزمون با گروه 
کنترل بوده است. روش گردآوری اطالعات در اين تحقيق در 
بخش تئوری هــا و مبانی نظری پژوهش به صورت کتابخانه ای 
بوده و در بخش گردآوری اطالعات به صورت ميدانی و از طريق 
پرسش نامه است. جامعة آماری اين پژوهش برابر با تعداد 2٠3 
دانش آموز دورة اول متوســطة )پايه هاي هفتم، هشتم و نهم( 

دبيرستان دخترانة شهيد قجه ای زرين شهر بوده است.
روش نمونه گيــری در ايــن پژوهش به صــورت تصادفی در 
دســترس بود که حجم نمونة مورد پژوهش، به دليل کنترل 
متغير ســن دانش آموزان بايد از بين يک پاية هفتم، هشتم يا 
نهم انتخاب می شد و به صورت تصادفی پاية هفتم انتخاب شد 

که تعداد کل آن ها در مجموع 7٠ نفر بود.

براي مطالعه اصل پژوهش
 تصوير را  اسكن كنيد

اثربخشی برنامۀ ويژه مدرسه
 بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان
 دختر دورۂ متوسطه اول 
منطقۀ زرین شهر اصفهان
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پرســش نامة انگيزة پيشــرفت هرمنــس )A.M.T( يکی از 
رايج ترين پرسش نامه های مدادکاغذی برای سنجش پيشرفت 
تحصيلی است. اولين پرسش نامة طراحی شده توسط هرمنس 
)1997( 29 مؤلفــه دارد كه بر مبنای ده ويژگی تهيه شــده 
اســت. اين ويژگي ها )1. ســطح آرزوی بــاال؛ 2. انگيزة قوی 
برای حركت به باال؛ 3. مقاومــت زياد در مواجهه با تکاليف با 
ســطح دشواری متوســط؛ 4. تمايل به تالش مجدد در انجام 
تکاليــف نيمه تمام؛ ٥. ادراک پويا از زمان و اين احســاس که 
امور به سرعت روی می دهند؛ 6. آينده نگری؛ 7. توجه به مالک 
شايستگی در انتخاب دوســتی همکار و الگو؛ 8. بازشناسی از 
طريق عملکرد خوب در کار؛ 9. احساس اينكه کاری را به خوبی 
انجام دادم؛ 1٠. رفتار ريســک پذير.( متمايزکنندة افراد دارای 
انگيزة پيشــرفت باال از افراد با انگيزة پيشرفت پايين هستند. 
هرمنس اين ده ويژگی را بر مبنای پژوهش های قبلی به دست 
آورده بود و به عنوان اساس و راهنمای انتخاب سؤاالت برگزيد. 
او برای تهية مواد پرســش نامه، پژوهش هــای قبلی را مبناي 

انتخاب سؤال ها تعيين كرد.
پس از اجرای آزمايش، تجزيه وتحليل ســؤاالت، و محاسبة 
همبستگی يک به يک سؤاالت با کل آزمون، 29 سؤال به عنوان 
پرسش نامة نهايی انگيزة پيشرفت انتخاب شدند. الزم به ذکر 
است، پس از تحليل ســؤاالت، هيچ سؤال معناداری در رابطه 
با ويژگی دهم در پرسش نامة نهايی وارد نشد، لذا پرسش نامة 
نهايی تنها بر اساس 9 ويژگی ساخته شد. سؤاالت پرسش نامة 
انگيزة پيشرفت هرمنس به صورت جمالت ناتمام بيان شده اند 
و بــه دنبال هــر جمله چند گزينه داده شــده اســت. براي 
يکسان سازی ارزش سؤاالت، برای هر 29 سؤال پرسش نامه، 4 
گزينه نوشته شد. بر حسب اينکه شدت انگيزة پيشرفت از زياد 

به کم يا کم به زياد باشد، به اين گزينه ها نمره داده می شود.
 دامنة تغييرات نمرات از 29 تا 116 است. شيوة نمره گذاری 
پرســش نامة انگيزة پيشــرفت هرمنس بدين صورت است که 

گزينه هاي الف، ب، ج و د در گويه های انگيزش مثبت به ترتيب 
1، 2، 3 و 4 نمره و در گويه هايی که پيشــرفت منفی اســت، 
به صــورت بر عکس، يعنی به ترتيــب 4، 3، 2 و 1 نمره گذاری 
می شــود. دامنة نمرات فرد بين 29 تا 116 است که نمرة باال 
)باالتر از ميانگين( نشانگر انگيزة پيشرفت باال و نمرات پايين 
)پايين تــر از ميانگين( بيانگر انگيزة پيشــرفت پايين در فرد 
اســت. هرمنس )197٠( برای محاسبة روايی از روايی محتوا 
که اساس آن پژوهش قبلی دربارة انگيزة پيشرفت بود، استفاده 
کرد. همچنين، ضريب همبســتگی هر ســؤال را با رفتارهای 
پيشــرفت گرا محاسبه کرده اســت. ضرايب به ترتيب سؤاالت 
پرسش نامه در دامنه ای از ٠/3٠ تا ٠/٥7 است. عالوه بر اين، در 
يک مطالعه، هرمنس به وجود ضريب همبستگی بين پرسشنامة 
انگيزة پيشرفت هرمنس و آزمون اندريافت اشاره دارد. هرمنس 
در سال 197٠ برای محاسبة پايايی آزمون انگيزش پيشرفت 
تحصيلی از روش آزمون آلفای کرونباخ اســتفاده کرد. ضريب 
پايايی محاسبه شده برای پرسش نامه، به ميزان ٠/84 به دست 
آمد. با استفاده از روش بازآزمايی در مطالعة اصلی پرسش نامه، 
بعد از گذشت سه هفـته مـجـدداً به کارآموزان داده شد. ضريب 

پايايی به دست آمده ٠/84 به دست آمد.

 روش اجرا
از ميــان پايه های هفتم، هشــتم و نهم، پايــة هفتم به طور 
تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان به دو گروه 3٥ نفرة کنترل 

و آزمايش تقسيم شدند.
قبل از شــرکت در دو آزمون، به هر دو گــروه دانش آموزان 
اطمينان داده شد که اطالعات جمع آوری شده محرمانه خواهند 
ماند و درج نام و نام خانوادگی ضروری نيســت. سپس توضيح 
داده شد که در اين پرسش نامه ها پاسخ غلط وجود ندارد، بلکه 
از پاســخ ها، يکی به نظر هر فرد نزديک تر است. پاسخ ها ارزش 
کمی ندارند، بلکه ارزش کيفی دارند. به عبارت ديگر، نظر واقعی 
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آزمودنی ها در هر يک از سؤاالت برای محقق اهميت دارد. الزم 
به ذکر اســت، به دليل تأثير در روند پاســخ دهی آزمودنی ها، 
آزماينده نبايد به طور مســتقيم يا غيرمســتقيم به پيشرفت 

تحصيلی اشاره كند.
پرســش نامه به صــورت الکترونيکی طراحی شــد و قبل از 
توزيع پيوند )لينک( پرســش نامه ها، از آزمودنی ها خواســته 
شــد چنانچه سؤالی نياز به توضيح داشــته باشد، از آزمونگر، 
به صورت پيام خصوصي، سؤال كنند تا او برايشان توضيح دهد. 
برای پاســخ گويی به اين آزمون حداکثر يک ســاعت کافی به 
نظر می رســيد. پس از آن برنامة ويژة مدرسه )بوم( با انتخاب 
و برنامه نويســی تيم مجرب منطقه، در هفت موضوع مطابق 
با شــيوه نامة بوم و با نظارت مدير و شــورای مدرسه، پس از 
نظرخواهی از اوليا و دانش آموزان گروه آزمايش در 34 جلســة 
بيست دقيقه ای به صورت مجازی روی دانش آموزان پاية هفتم 

گروه آزمايش اجرا شد.

 يافته ها
برنامة ويژة مدرســه بر انگيزة پيشــرفت دانش آموزان دختر 

متوسطة اول منطقة زرين شهر اثرگذار است.

بر اســاس اطالعات به دست آمده، نتايج تحليل کوواريانس 
تک متغيری تفاوت معنــاداری را بين دو گروه گواه و آزمايش 
 .)P>و ٠/٠٥ F=٥1/٠82( در انگيزش پيشرفت نشان می دهد
با توجه به مقادير ميانگيــن اين متغير برای گروه آزمايش در 
پيش آزمون )91/62( و پس آزمون )97/94(، مشاهده می شود 
که برنامة ويژة مدرسه ميانگين نمرات پيشرفت آزمودنی ها را در 
پس آزمون افزايش داده است. ميزان تأثير اين آموزش نيز ٥/91 
درصد بوده است. با توجه به اين نتيجه، فرضية تحقيق که بيان 
می کند »برنامة ويژة مدرســه بر انگيزة پيشرفت دانش آموزان 

متوسطة اول اثرگذار است« تأييد می  شود.

 بحث و نتيجه گيری
نتايج نشــان داد، برنامة ويژة مدرســه بــر ميانگين نمرات 
پيشــرفت آزمودنی ها در پس آزمون افزوده است. ميزان تأثير 
اين آموزش نيز 91/٥ درصد بوده است. با توجه به اين نتيجه، 
فرضية تحقيق که بيان می کند »برنامة ويژة مدرسه بر انگيزة 
دانش آموزان دختر متوســطة اول منطقة زرين شــهر اثرگذار 

است« تأييد می شود.
نوع مدرســه و طــرز آموزش بــر ميزان انگيزة پيشــرفت 
دانش آموزان تأثيرگذار است. اين نتيجه نيز با برخی تحقيقات 
همسوست که در ادامه به آن ها پرداخته شده است. تحقيقاتی 
که سيرز، مککوبی و لوين1 )2٠٠7( با استفاده از روش هاي 
مختلف تدريس صورت دادند، نشان داد نوع برنامه ريزی مدرسه 
در انگيــزش تحصيلی دانش آموزان از اهميت زيادی برخوردار 
اســت و اين نوع برنامه ريزی مدرسه می تواند پذيرش در برابر 
طردشــدن و سختگيری معلمان باشــد. نوع انتظارات والدين 

و مربيان آموزشــی نيز می تواند در ميزان انگيزش پيشــرفت 
دانش آموزان اثرگذار باشــد. وينترباتــوم2 )2٠13( با انجام 
تحقيقاتی به اين نتيجه رســيد که دانش آموزان پســري که 
انگيزش پيشــرفت بااليی دارند، مادران و والدينشان در کسب 

مهارت ها و استقالل انتظارات بيشتری دارند.
انجام تکاليف همواره يکی از عوامل مهم در تحقق يادگيری 
اســت و در هر دورة تحصيلی، متناسب با دانش آموزان شرح و 
نوع تکاليف متفاوت خواهد بود. در گذشته تصور بر اين بود که 
اگر دانش آموزی مطلب را حفــظ کند، يادگيری در او محقق 
شــده است، اما امروزه با تعريفی كه از يادگيری بيان می شود، 
توقع معلمان از دانش آموزان فراتر از يادگيری اســت. در واقع، 
تالش اصلی معلمان افزايش ميــزان انگيزش در دانش آموزان 
اســت تا با تقويــت انگيزش، ميزان پيگيری مطالب درســی 
توســط دانش آموز بيشتر شود و دانش آموز به جای اينکه صرفًا 
مطالب را حفظ کنــد، آن ها را در ذهن خود حک خواهد کرد 

)پريوست3،2٠1٠(.
برنامة ويژة مدرســه در نظام آموزشی و در برنامه ريزی های 
آموزشی در مدرسه ها اهميت بســيار ويژه دارد، به طوری که 
بيشــتر نتايج حاصل از يادگيری دانش آمــوزان در چارچوب 
آموزشــی و فعاليت های آموزشی انجام می شــود. با توجه به 
ضرورت ايجاد و توسعة فرصت های يادگيری، دانش آموزان در 
داخل مدرسه و خارج از آن به رويکرد مهارت  محور نياز دارند. 
بنابراين، با توجه به ضرورت ايجاد و توسعة فرصت های مناسب 
يادگيری برای دانش آموزان، برنامه هايی که برای دانش آموزان 
تدوين می شــوند، بايد کارايی زيادی داشته باشند تا او بتواند 
مهارت های خواندن، نوشــتن، دانش رياضی و ســخن گفتن 
را در کالس درس، در تعامــل با هم کالســی يا معلم بياموزد 

)مهرمحمدی، 1391(.

پی نوشت ها
1. Sears, MacCoby & Lvin
2. Winterbottom
3. Prevost
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منصور ملک عباسی
سفره ای برای کارشناس ارشد جغرافیا

هر ذائقه
آموزش عمومي براي فرزندان ما يا شاگردان مدرسه يك بحث 
است و يافتن استعداد و هدايت هدفمند آنان به سوی زمينه هاي 

مثبت خدادادي آنان بحثي ديگر.
تربيت فرزندان در كانون خانواده و آموزش يك زندگي سالم و 
عاقالنه، يك هدف معمول براي همة والدين است، ولي آگاهي به 
توانمندي هاي فرزندان و آماده سازي شرايط براي رشد و تقويت 

استعدادهاي ذاتي آنان يك وظيفه و رسالت مهم ديگر.
در اين مبحث مي خواهيم چه از ديد يك معلم و چه از نقطه نظر 
والدين، به اين مهم برســيم كه باالترين بهــره وري در تربيت 
نوجوانان، شناخت توانمندي هاي بالقوة آنان و به فعليت رساندن 

اين ظرفيت ها در آن هاست.
در دهــة 6٠، پــس از آنكــه از دبيرســتان علــوي )تهران( 
فارغ التحصيل شدم و دورة كارشناسي ارشد جغرافيا را طي كردم، 
به عنوان معلم جغرافيا و سپس معلم راهنماي سال اول راهنمايي، 
در مدرسة نيك پرور )علوي( مشغول به كار شدم. مدير مدرسه 
دكتر محمدعلي فياض بخش بود. هر هفته جلســات مدير و 
معلمان راهنما در مدرسه تشكيل مي شد. در يكي از سال ها، پس 
از جلسات متعدد، قرار بر اين شد با برنامه ريزي جديد، از ساعت 
7.٥صبح تا 3 بعدازظهر كالس هاي رسمي مدرسه برقرار باشد 
و از ساعت 3.٥ تا ٥ هم كالس هاي آزاد )فوق برنامه( طراحي و 

عملياتي شوند.
در كالس هاي بعدازظهــر درس ها و كارگاه هايي از موضوعات 
گوناگون طراحي شد و براي هر كدام مدرسي نيز تعيين شد. اين 
موضوعات عبارت بودند از: كالس نجوم، كالس قالي بافي، ترجمة 
زبان انگليسي، فن ســخنراني، كالس هاي كامپيوتر، طراحي و 

نقاشي، و آشپزي.
ملزومات كار هم براي هر كالس آماده شد و اتفاقًا كالس نجوم 
را من به عهده گرفتم. اين كالس ها همراه بودند با نمايش فيلم و 

اساليد. رصد شبانه، كار با تلسكوپ و ... .
قبل از شــروع دوره، با اولياي دانش آموزان جلسه اي توجيهي 
صورت داشــتيم كه آن ها هم در هدايت دانش آموزان به كالس 

مورد عالقه شركت كنند.
بعد از طراحي و آماده سازي اين دوره، دانش آموزان در جريان 
برنامة جديد مدرسه و تغيير ســاعات قرار گرفتند و اعالم شد 
كلية شــاگردان به مدت يك هفته در هر كالسي كه خواستند 
وارد شوند و با كليات آن آشنا شوند. كالس هاي ديگر را هم در 
اين مدت تســت كنند و ببينند كدام موضوع و حرفه را بيشتر 

مي پسندند و دوست دارند و آنگاه تصميم نهايي را بگيرند.
در اين دوره، گرچه كالس ها به طور مرتب تشكيل و آموزش داده 
مي شدند و مهارت هاي عملي صورت مي گرفتند، ولي هيچ گونه 
آزمــون و نمره اي در كار نبود و هر كس مطابق عالقه هاي خود 

كالسي را انتخاب و در آن شركت مي كرد.

 نتيجه چه شد؟
نتيجه آنكه پس از گذشت چند سال از اجراي اين برنامه، هر 
كس به اســتعداد و عالقه هاي ذاتي خود پي برده و در آن مورد 
با اشتياق كار كرده بود و بســيار احساس رضايت و خشنودي 
مي كرد. بســياري از آن بچه ها امروز به شكلي در آن مسير گام 
برداشته اند و با آن زندگي مي كنند. به عنوان نمونه بد نيست اشاره 
كنم حميدرضا يــزدي در دورة راهنمايي در همان دهة 6٠، 
در كالس هــاي نجوم خود من ورود پيــدا كرد و در كالس ها و 
برنامه هاي شبانة رصد ستارگان در اطراف تهران، و كار با تلسكوپ 
و عكس برداري از ستارگان، شركت فعال داشت و با عالقه مندي 
بســيار اين راه را ادامه داد. او در رشتة فيزيك در دانشگاه ادامة 
تحصيل داد و باالخره با رفتن به كشــور فرانسه و اخذ دكتراي 
رشتة »آستروفيزيك1« به خواســت دروني خود دست يافت و 
در حال حاضر در ايران يكي از كارشناســان موفق بخش نجوم 
در مؤسسة تحقيقاتي »بنياد دايرئ المعارف بزرگ اسالمي« است.

هنوز با هم ارتباط داريم و ايشان همواره موفقيت خود را مديون 
همان كالس هاي فوق برنامة مدرسة راهنمايي مي داند كه مانند 
سفره اي با انواع گوناگون غذا در مدرسه گسترده شده بود تا هر 
كس مطابق عالقه و ذائقه اش غذاي مورد عالقه اش را انتخاب و 

از آن استفاده كند.
پــدر عزيز، مادر گرامي، ســعي كنيم به طريقــي عالقه ها و 
توانمندي هــاي ذاتي و بالقــوة فرزندانمان را كشــف كنيم. با 
سفرهاي گوناگون، با در معرض فضاهاي علمي، ورزشي، هنري، 
اجتماعي، گردشــگري، معنوي و فني قــراردادن آن ها، پس از 
كشف عالقه هايشــان، امكانات و وسايل آن موضوع مورد عالقه 
را نيز فراهم كنيم و در دسترســش قرار دهيــم. با اين روش و 
در ادامــة تحصيل، او راه را براي آيندة خود پيدا مي كند و ادامه 
مي دهد. متأسفانه در اطراف خود ديده ايم فرزنداني را كه در يك 
رشتة دانشگاهي قبول و وارد مي شوند، ولي پس از مدتي تصميم 
مي گيرند رشتة خود را تغيير دهند كه ممكن است موفق شوند 

يا ديگر خيلي دير شده باشد.
آري، توجه به استعدادها، كشف آن ها و هدايت هدفمند مي تواند 
ميزان بهره وري علمي فرزندان و شاگردان ما را به بهترين شكل 

باال ببرد و بهره مندشان كند.

پی نوشت 
1. astrophysics

به 
جر

ت
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جهافيلم هاي آموزشي

 اهداف اصلی جشــنوارۀ فیلم علمی، آموزشــی و 
تربیتی را تبیین كنيد.

جشنوارة فيلم رشد از ديرباز تاکنون اهداف مشخص و روشنی 
را مد نظر داشته است؛ اهدافی همچون:

ايجاد زمينة مناسب براي رشد استعدادها و خالقيت هاي هنري 
فيلم سازان حرفه ای و غيرحرفه ای )معلمان، دانشجومعلمان و 

دانش آموزان(؛
شناســايي، انتخاب و معرفي فيلم هاي علمي، آموزشــي و 

تربيتي از ايران و سراسر جهان؛
بهره گيري از توانايي هاي صنعت فيلم و سينما در آموزش و 
پرورش و نقش مؤثر آن در پيشبرد فرايند ياددهي و يادگيري؛
تبادل فرهنگــي و هنري بين کشــورهاي دنيا و جمهوري 

اسالمي ايران؛
ارتقاي جايگاه فيلم هاي علمی، آموزشي و تربيتي از نظر كمي 

و كيفي در سطح کشور؛

رشد برای معلمان فيلم ساز
گو 

ت  و 
گف

 فيلم هـای آموزشـی به عنـوان يكـی 
نقـش  آموزشـی  بسـته های  اجـزای  از 
مهمی در فراينـد ياددهی-يادگيری دارد. 
بر اسـاس اهميت اين موضوع، سـردبير 
مجلـه گفت و گويـی را بـا آقـای روح الّله 
مالمير، رئيس دبيرخانه دائمی جشـنواره 
بين المللـی فيلم رشـد انجام داده اسـت 

كـه بـا هـم پـی می گيريم.
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جهافيلم هاي آموزشي

تشــويق هنرمندان برجستة ايران و ســاير كشورها به تهية 
ساخت فيلم هاي علمي، آموزشي و تربيتي؛

آگاهي از تحوالت و نوآوري هاي علمي- آموزشــي و تربيتي 
كشورهاي جهان؛

توســعة فرهنگ به كارگيري فيلم آموزشي در فرايند برنامة 
 درسي براي تحقق بستة آموزشي به جاي كتاب درسي؛

توليد و تأمين محتوای الکترونيکی چندرســانه ای و رمزينة 
 سريع پاسخ  متناسب با نياز دانش آموزان و معلمان و بارگذاری 
آثار واجد شــرايط و استاندارد در شبکة ملی مدرسه هاي ايران 

)رشد(.

 معلمــان تا چه میــزان فیلم های مربــوط به این 
جشنواره را در کالس به کار می گيرند؟

افراد شرکت کننده در جشنوارة بين المللی فيلم رشد دو گروه 
هســتند: گروه اول فقط با هدف شرکت در جشنواره و کسب 
رتبه يا حداقل ورود به بخش مسابقه اثر خود را برای جشنوارة 
فيلم رشــد می فرســتند و اين اجازه را به دبيرخانة فيلم رشد 
قرار نمی دهند که آثارشــان به کالس هاي درس دانش آموزان 

راه پيدا کند.
گروه دوم افرادی هســتند که با اهداف جشنوارة فيلم رشد 
کاماًل آشــنايند و در هنــگام ثبت نام در وبگاه جشــنواره، به 
دبيرخانه اجازة بهره برداری از اثر خود را برای نمايش در کالس 
درس می دهنــد. در خصوص آثاری که مــا اجازة بهره برداری 
از آن ها را پيدا می کنيم، دبيرخانه به مشــارکت کارشناسان و 
مؤلفان محترم کتاب هاي درســی نياز دارد تا پس از بازبينی 
فيلم هــا، جامعة هدف و مخاطب را در آن ها مشــخص كنند. 
بعضی از اين فيلم ها قباًل در مجالت عمومی ســازمان معرفی و 
اطالع رسانی شده اند تا در صورت تمايل معلمان و آموزگاران در 

کالس درس از آن ها بهره برداری كنند.

 مشــارکت معلمان و دانش آمــوزان در تولید فیلم 
آموزشی را چگونه تحلیل می کنید؟

جشنوارة فيلم رشــد در ابتدا فقط در بخش بين الملل فيلم 
دريافت مي كرد. يعنی بيشتر ميزبان فيلم سازان حرفه ای ايرانی 
و خارجی بود. به مرور زمان و با شــرکت تعدادی از معلمان در 
بخش بين الملل جشنواره، دست اندرکاران به فکر ايجاد بخشی 
افتادند که مختص معلمان فيلم ساز باشد و آثار معلمان، به جای 
اينکه در بخش بين الملل بررسی شود، در بخش جديدی به نام 
»معلمان فيلم ســاز« ارزيابی و بررسی شود. در نتيجه، از دورة 
سی ويکم به بعد، بخش جديدی در جشنوارة فيلم رشد ايجاد 
شد با عنوان بخش ملی يا بخش معلمان فيلم ساز. هم زمان، در 
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مسابقات 
فرهنگی و هنری دانش آموزی نيــز در جريان بود. در نتيجه، 
برای تشويق هر چه بيشتر دانش آموزان فيلم ساز، در کنار بخش 
معلمان فيلم ساز، بخش دانش آموزان فيلم ساز نيز شکل گرفت 
و اين روند ادامه پيدا كرد تا اينکه امسال در پنجاه ويکمين دورة 

جشنوارة فيلم رشد، نوزدهمين جشنوارة معلمان و دانش آموزان 
نيز در بخش ملی برگزار شــد. همين جا الزم است ذکر کنم، 
عالوه بر معلمان فيلم ســاز، بخش دانشجومعلمان نيز از چند 
سال قبل ايجاد شده و دانشجومعلمان نيز برای جشنوارة فيلم 
رشد اثر می فرستند. امسال در دبيرخانه4٠2 فيلم از معلمان، 
دانشــجومعلمان و دانش آموزان دورة دوم متوسطه دريافت و 

بررسی شد.

 بــرای شناســایی یــا آمــوزش ایــن معلمان و 
دانشجومعلمان تا به حال اقدامی صورت گرفته است؟

بله. يکی از رهاوردهای پنجاهمين جشــنوارة فيلم رشد که 
سال گذشته برگزار شد، ايجاد باشگاه معلمان فيلم ساز بود. اين 
 http://filmclub.roshd.irباشگاه به صورت مجازی و به نشانی
در بهمن ماه 1399 ايجاد شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
در حال حاضر بيش از 2٠٠ عضو فعال در اين باشــگاه ثبت نام 

کرده  اند.

 این باشگاه چه رهاوردی برای معلمان دارد؟
اولين اقدام اين باشــگاه معرفی و شناسايی معلمان فيلم ساز 
اســت. از اين طريق معلمان فيلم ساز سراسر کشور با يکديگر 
آشــنا مي شــوند و از فعاليت های يکديگر در خصوص توليد 
فيلم اطالع حاصل می کنند. بدون شــک اين اطالع و آشنايی 
زمينه های تشويق و ترغيب معلمان را برای توليد فيلم جديد 
فراهم می کند. دوم اينکه در طول يک سال گذشته کارگاه های 
آموزشی و جلسات نقد و بررسی به صورت برخط برگزار شده اند 
و به معلمان هم به موقع اطالع رسانی شده است. عالقه مندان 
هم در اين کارگاه ها شرکت کرده اند. از جمله اقدامات ديگری 
که در اين باشــگاه انجام شــده، تبديل فيلم های توليدشــدة 
معلمان به گواهی نامة تخصصی ضمن خدمت بوده اســت. به 
تعدادی از معلمان فيلم ساز شرکت کننده در دوره های 48 ، 49 
و ٥٠ فيلم رشد که عضو باشگاه معلمان هستند، گواهی ضمن 
خدمت تعلق گرفته و به هر معلم، برای فيلمی که توليد كرده 
و به بخش مسابقة فيلم رشد راه يافته است، 12٠ ساعت ضمن 
خدمت تخصصی با موضوعات توليد فيلم، از جمله تصويربرداری 

و تدوين، اختصاص داده شده است.

 معلمان فیلم ساز عالوه بر ارسال اثر به جشنواره، تا 
به حال در جشنواره فیلم رشــد نقش دیگری هم ایفا 

كرده اند؟
در دورة پنجاه ويکم برای نخســتين بار در باشــگاه معلمان 
فيلم ســاز فراخوانی منتشر شد که طی آن از معلمان عالقمند 
به مشــارکت در فرايند داوری آثار دعوت به عمل آمد. حدود 
٥٠ معلم از استان های گوناگون اعالم آمادگی كردند. در نهايت 
12 نفــر برای حضور در هيئت انتخاب بخش ملی جشــنوارة 
پنجاه ويکم انتخاب شدند و پس از دريافت ابالغ، در انتخاب آثار 

به جشنوارة فيلم رشد کمک کردند.
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 دکتر مرتضی سمیعی 
عضو هیئت علمی و

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

بهنـاز مقـدم 
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، 
دبیر آموزش  و پرورش شهر تهران

 نقشة ذهني ابزاری ترســيمي از انواع سازمان دهنده های 
گرافيکي است که با نظرية ساختن گرايي ارتباطي نزديك دارد و 
می تواند در مراحل آموزش از طراحي و تهية برنامة درسي گرفته 
تا مرحلة اجرا و ارزشــيابي مورد استفاده قرار گيرد. به کارگيری 
نقشة ذهنی اين امکان را به معلمان و دانش آموزان مي دهد كه 
به عميق کردن فرايند ياددهی و يادگيری همت گمارند و شرايط 
دستيابی به سطوح باالتر شــناختی و انواع تفکرهای انتزاعی، 

خالق و انتقادی را فراهم كنند. 
در ســال های اخير اســتفادة تعدادي از معلمان از نقشه های 
ذهنــی در تدريس خود، مورد توجه قرار گرفته اســت. انتظار 
می رود اصالحات برنامه های درسی دوره های گوناگون تحصيلی 
که با هدف همسوســازی با برنامة درسی ملی صورت می گيرد، 
بتواند کيفيت آموزش در سطح مدرسه هاي کشور را ارتقا دهد 
و باعث بهبــود يادگيری عملکرد دانش آموزان شــود. هرچند 
هنوز هم تعدادی از معلمان کماکان در تدريس از روش سنتی 
بهره می گيرند، انتظار می رود معلمان از نقشــه های ذهنی در 
فرايند ياددهی- يادگيری و ارزشــيابی مفاهيم درسی به صورت 

مؤثرتری استفاده كنند. نقشــة ذهنی را اولين بار توني بوزان1 
که رياضی دان، روان شــناس و محقق مغز اســت، به عنوان يک 
تکنيک يادداشت برداری توسعه داد )Yumusak, 2013(. نقشة 
ذهنی يکي از شــيوه هاي بصري نمايــش ايده ها و مفاهيم و از  
سازمان دهنده های گرافيکي و از ابزارهاي تفکر ديداري محسوب 
می شود، به عبارت ديگر، نقشــة ذهني نوعي يادداشت برداري 
مصور است که ايده يا تصور اصلي فرد در کانون آن جاي مي گيرد 
و سپس هستة مرکزي نقشــه به شاخه هاي گوناگون منشعب 
مي شود. شاخه هاي اصلي نيز خود مي توانند به شاخه هاي فرعي 
تقسيم شوند. به اين صورت، فهرستی مصور و ساده از مجموعه اي 
از ايده هاي بکر و عميق به دست مي آيد )Keles, 2012(. نقشة 
ذهني كمك مي كند مغز فعال تر شود و عملکردهاي شناختي 
آن ارتقا يابند. اين رويکرد کاربران، اين نقشه را به سمت طوفانی 
فکري تشويق مي کند که مفاهيم را بدون توجه به قالب فکری 
خاصی به يکديگر متصل کند. بوزان ادعا می کند، نقشة ذهنی 
از طيف وســيعی از مهارت های قشری سمت راست و چپ مغز 
انسان بهره می برد و با 99 درصد از قسمت بالقوه و بدون  استفادة 
ذهن و ســطح عميِق دريافت شهودی، ارتباط سودمندی ايجاد 

می کند که او آن را »منطق برتر2« می نامد )بوزان،1393(.

 ساخت نقشه ذهنی
نقشة ذهنی روشي ساده است، اما بوزان در»کتاب نقشة ذهنی 
)1991(« 1٠ قانون روشــن و واضح برای ساخِت نقشة ذهنی 

عنوان می کند:
1. نقشه بايد از وسط و مرکز با تصويری مرتبط به موضوع و با 

استفاده از حداقل سه رنگ شروع شود.
2. در سراســر نقشــة ذهنی بايد از تصويرها، نمادها، کدها و 

اندازه ها استفاده شود.
3. کلماتي کليدی انتخاب شوند.

ش 
وز

نقشـۀ  ذهنـیآم
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4. هر کلمه يا تصوير بايد به تنهايی و روی خط مختص خود 
قرار گيرد.

٥. خطوط بايــد از آغاز و ابتدای تصوير مرکزی به هم متصل 
باشند.

6. خطوط مرکزی ضخيم تر، اساسی و روان هستند و بايد در 
حالی که از مرکز به خارج ساطع می شوند، نازک تر شوند.

7. اندازة طول خطوط بايد برابر با اندازة کلمه يا تصوير انتخاب 
شود.

8. در سراسر نقشة ذهنی از رنگ های متنوع استفاده شود که 
در ذهن حالت و احساس را تداعی  مي کنند. 

9. هر كس بايد برای خود يک سبک شخصی از نقشة ذهنی 
داشته باشد و در آن از اصل تأکيد و ارتباط استفاده کند.

1٠. نقشة ذهنی بايد با استفاده از سلسله مراتب روشن و ترتيب 
عددی و طرح کلی، واضح و روشن شود تا امکان ايجاد شاخه های 

ديگر فراهم شود.
 

 مزایای استفاده از نقشه ذهنی
نقشه های مايکل مچيکو در پرفروش ترين کتابش، »خالقيت 
بی نظير«، نقشة ذهن را »جايگزين تمام مغز برای افکار خطی« 
توصيف می کند. او مزايای بسياری را از به کارگيری نقشة ذهن 

توضيح می دهد؛ از جمله:
1. تمام مغز را فعال مي كند.

2. افکار را از آشفتگی ذهنی مبّرا می  كند.
3. روی موضوعات تمرکز مي كند.

4. اجازه می دهد موضوعات با جزئيات سامان دهی شوند.
٥. ارتباط بين تک تک اطالعات را نشان می دهد.

6. تصوير روشــنی، هم از جزئيات و هم از کليات، به انســان 
می دهد.

7. تصويري گرافيکی از آنچه در مورد موضوع مورد بحث وجود 
دارد ارائه می کند و امکان می دهد به آســانی کمبود اطالعات 

شناسايی شود.
8. امکان می دهد مفاهيم و مقايسه های ترغيب کننده گروه بندی 
و از نو سامان دهی شوند. افکار را فعال می کند و فرد را به پاسخ 

نهايی برای حل مشکالت نزديک و نزديک تر می کند.
9. فرد را ملزم به تمرکز روی موضوع می کند و کمک می کند 
اطالعاتی در مورد آن کسب شود و مفاهيم از حافظة کوتاه مدت 

به حافظة بلند مدت انتقال يابند.
1٠. دسترسي به همة دستورالعمل ها ممكن و افکار از همه نظر 

جمع بندی می شود )بوزان،1393(.
از آن نظر که هنگام مطالعه  و نيز موقِع تدريس  بيشتر نيمکرة 

نقشـۀ  ذهنـی

آ
ب خط ها
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چِپ مغز فعال است، نقشة ذهنی با به کارگيری رنگ، شکل، طرح 
و تصوير، نيمکرة راســت را هم درگير مي كند و با ايجاد تعادل 
در مغــز، به مطالعه و يادگيری ســريع و خالق  کمک می کند 
)کرمانی،1394(. در حالی که نقشه را می توان با قلم و کاغذ به 
وجود آورد، طيف وسيعی از برنامه های ترسيِم نقشه وجود دارند 
که به معلمان و دانش آموزان اجازه می دهند به راحتی نقشه ها را 

ترسيم كنند و آن ها را به اشتراک بگذارند.
بورز3)2٠14( در مقاله ای با عنوان »نقشــه های مفهومی و 
ذهنی« بيان می دارد، ماهيت بصری و غيرخطی هر دو تکنيک 
ترسيم نقشــه، از آن ها ابزاری مفيد برای معلمانی ساخته است 
کــه می خواهند تفکر از طريق ايده هــا و فرايندهای پيچيده با 

روش های قابل دسترس را به دانش آموزان آموزش دهند. 
نسبيت۴و ادسپ۵ )2٠11( در نتايــج پژوهشی که در مورد 
133 دانشجوی کارشناســی انجام شد، برای نشان دادن ارتباط 
معنايی از دو نقشة سياه و سفيد و نقشة رنگی استفاده كرده اند. 
از نظر آماری، يادگيری با نقشــه های رنگی، پيشرفت بيشتری 
را نشان داده است و می تواند قابليت های يادگيری بيشتری در 

يادگيرنده ايجاد کند.
آيدين و باليــم۶ )2٠٠9(، در مدرســه ای در ازمير ترکيه 
اثربخشی نقشه های ذهنی و مفهومی را روی دانش آموزان پاية 
ششــم ابتدايی در درس علوم و فناوری بررســي كردند. نتايج 
نشان داد، هر دو نقشــه توانسته اند با قادرساختن دانش آموزان 
در برقراری ارتباط وسيع بين موضوعات و مفاهيم، يادگيري را 
افزايش دهند و تسهيل كنند. بيشتر تحقيقات صورت گرفته در 
زمينة نقشة ذهنی در سال های اخير، اثربخشی نقشه های ذهنی 
ديجيتال و کاغذی را مقايسه كرده و پژوهشی مبنی بر مقايسة 
اثربخشــی دو نقشــة ذهنی و مفهومی به شيوة شبه آزمايشی 
يافت نكرده اند. تحقيقات کيفی بورز )2٠14(، ديويس7 )2٠1٠(، 
اپلر8)2٠٠6( و فرهادمنش )1393( بيانگر اثربخشی نقشة ذهنی 

بر يادگيری دانش آموزان است.

 جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اينکه در سال های اخير کتاب های درسی در جهت 
برنامة درسی ملی تغييراتی يافته اند، رويکرد کتاب های تأليفي 
جديد، ايجاد زمينة الزم برای استفاده از روش های نوين آموزشی 
است، به نحوی که دانش آموزان به طور فعال در فرايند ياددهی و 
يادگيری حضور داشته باشند و زمينة تدريس دانش آموزمحور 
فراهم شود. يکی از روش ها و ابزارهای مفيد برای معلمان به منظور 
افزايش کيفيت و اثربخشی تدريس، استفاده از نقشه های مفهومی 
و ذهنی اســت. بررســی روش های آموزشی و مطالعات صورت 
 گرفته نشان می دهد، سازمان دهنده های گرافيکی می توانند در 
فرايند آموزش نقش مؤثری داشــته باشند. استفادة معلمان از 
نقشة ذهنی در تدريس موجب شده است يادگيری دانش آموزان 
نسبت به روش تدريس سنتی بيشتر باشد. با توجه به اينکه به 
کارگيری اين دو نقشــه از جمله راهبردهای آموزش مبتنی بر 
تفکر محسوب می شود و ماهيت گرافيکی و جذاب دارد و زمينة 
جلب مشــارکت دانش آموزان را فراهم می آورد، به طور طبيعی 

از آن اســتقبال مي شود. عالوه بر آن، نقشه های ذهنی به دليل 
ساده بودن و انعطاف پذيری باال و همچنين تلفيق نقشه با خالقيت 
و استفاده از رنگ و تصوير، می توانند به عنوان ابزار آموزشی مؤثر 
در فرايند ياددهي ـ   يادگيــرِی آموزش های مجازی و حضوری 

بسيار مؤثر باشند.

 پیشنهادها
1. آموزش نحوة اســتفاده، فايده ها و نتايج نقشه های ذهنی و 
مفهومی در تدريس برای معلمان در گروه های آموزشی و شورای 

معلمان با اولويت صورت پذيرد.
2. از آنجا که نقشه ها می توانند نقش پيش سازمان دهنده را ايفا 
کنند، مهارت های ترســيم نقشه های مفهومی و ذهنی آموزش 

داده شود.
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حامد عباسی 
 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی 
دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(، 
مدرس کاربرد فناوری در آموزش و تولید محتوای الکترونیکی

هوش های چندگانه
در تولید محتوای الکترونیکی 

 گاردنر، هوش انسان را به ۹ دسته 
تقسيم کرده و معتقد است هر کس در 
يک يا چند نوع از اين هوش ها برتری 
ويژه ای دارد. در اين شماره، ضمن شرح 
مختصر هوش های چندگانه، به منظور 
استفاده بهتر از این نظریه، راهکارهای 
توليد  در  هوش ها  انواع  کاربرد  عملی 

محتوای الکترونيکی را ارائه می دهيم.

ی 
زش
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تصوير براي قبل از دوران كروناست
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 يکــي از نظريه هاي مهــم و کاربردي هــوش در زمينة 
يادگيري، نظرية هوش هاي چندگانة گاردنر  اســت. او معتقد 
است هر فرد يادگيرنده، در يک يا چند نوع از هوش هاي 9گانه 
برتري ويژه اي دارد. در اينجا ضمن شــرح مختصر هوش هاي 
چندگانه، راهکارهاي عملي کاربــرد هوش در توليد محتواي 

الکترونيکي را ارائه مي دهيم.
 هوش کالمي: اين هوش دربردارندة توانايي تشريح فرد از 
لحاظ شفاهي و کتبي، و نيز توانايي تسلط بر زبان هاي خارجي و 
هنر زباني است. برخي از مواردي که مي توان به صورت عملي در 
توليد محتوای الکترونيکی انجام داد، قراردادن تخته )وايت برد( 
الکترونيکي، تختة برخط، ارائة پاســخ هاي کتبي و شفاهی در 
آزمون هاي الکترونيکي، تست صحت تلفظ کلمات در برنامه هاي 
آموزش زبان هاي خارجي، ارائه کتاب هاي الکترونيکي به شکل 
صوتــی، متنــی ورق زن، ارائة فايل هاي ســخنراني، قراردادن 
برنامة  نويســه خوان نوری OCR  يــا Handwriting براي 
تأييد صحت دســتخط الکترونيکي فراگيرندگان، استفاده از 
آموزش هاي مستقيم به شکل توضيح شفاهي، قراردادن برنامة 
مکالمة کتبی يا صوتی يا فرمــان صوتي مثل نرم افزار Siri و 

قراردادن فرهنگ لغت در برنامه، استفاده می شود.
 هوش ديداري: ايجــاد تصورات ذهني با اســتفاده از 
ابزارهايي مانند عکس، تصوير، طراحی، نقاشی، نمودار، نقشه، 
نقشــه هاي مفهومي، طرح هــای خطی، نمودار، شــكل هاي 
هندسی، شكل هاي تجســمي و سه بعدي، نگاره،  اطالع نگاري  

)اينفوگرافی(، کاريکاتور، اعالن)پوستر(، تصويرهاي اسکن شده، 
نقشك )آيکن ها(، استيکرها و ايموجی ها و كليپ آرت در حيطة 
اين هوش قرار دارد. به همين خاطر، در مسائل و آموزش هاي 
هنري يا کاربرد هنر در توليد محتوا، بيشترين کاربرد را دارد. در 
توليد چندرسانه اي و در نرم افزارهاي دوبعدي يا سه بعدي ساز 
مثل برنامه هاي تري دي مكس، فلش، مايا، قراردادن برنامه هايی 
ماننــد پينت ، فري هند ، فتوشــاپ و كرل دراو و اســتفاده از 
صفحه های لمســی مثل قلم نوری براي ترسيم، نقاشي کردن 
و تصويرســازي، و خلق شــكل با برنامه هاي شبيه معما مثل 
ســاختن نقشة مفهومي به کار می رود. نمونة ترسيم يک مدل 

اتمی را در شکل 1 مشاهده می کنيد.

 هوش جنبشــي: اين هوش به تعامالت فيزيکی فرد با 
محيط، فعاليت هاي حرکتي و جســماني منجر به يادگيري، 
مانند فعاليت هاي تربيــت بدنی، آزمايشــگاهي، کارگاهی و 
عملکردی اختصاص دارد. شايد تصور شود اين هوش در رابطه 
با توليد نرم افزار کاربرد چنداني ندارد، اما برنامه هاي شبيه سازي 
مثل شبيه سازي آموزش رانندگي، خلباني، بازي هاي رايانه اي 
آموزشــي، برنامه های واقعيت افزوده و واقعيت مجازی در اين 
حوزه بســيار کاربرد خواهند داشت، چرا که فرد برای مشاهدة 
ابعاد يک محتوای سه بعدی و تعامل با محتوای مجازی، مجبور 
بــه حرکت پيرامون آن جســم خواهد بود. حتــي می توان از 
برنامه هاي کاربردي مثل Health در سيســتم هاي يادگيري 

سيار يا همراه نام برد.
 هوش منطقي: اين هوش در واقع هوش منطق و استدالل 
است، به حل مشکالت کمک مي کند و در حوزة رياضيات بيشتر 
کاربرد دارد. استفاده از ابزارهاي الکترونيکي مثل خط کش، نقاله 
يا گونيا در محاسبة اندازه ها، طراحي آزمايش هايي که مستلزم 
ساخت فرضيه هستند، استفاده از ابزارهايي مانند ذره بين  براي 
بررسي دقيق اشکال، پويانمايي هاي )انيميشن هاي( اکتشافي 
جهت توليد اشــکال يا ابزارها، می تواند به يادگيرندگان دارای 

هوش منطقی قوی کمک نمايد. 
 هوش موسيقيايي: کاربرد موسيقي متناسب با موقعيت 
و موضوع يادگيري در موفقيت آموزش تأثيرگذار است. استفاده 
از آهنگ، شــعر، صداهاي محيطي بــه درک فراگيران کمک 
مي کند. اين هوش در حوزة آموزش رياضي و موسيقي کاربرد 
فراواني دارد. برنامه هاي شــنيداري، آواز خواندن، دوبله کردن، 

بايد به صورت تلفيقی حداکثر 
بهره را از نظريه هوش های 
چندگانه گاردنر برد. چراكه 
ممکن است فردی در يک يا 
دو هوش خيلی قوی باشد 
و اين بدان معنی نيست 
که از ساير هوش ها بی بهره 
است، بلکه شدت آن در افراد 
متفاوت است و اين خود 
بيانگر وجود تفاوت های فردی 
است

شکل 1
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حذف و اضافه کردن صدا و موسيقي، قراردادن موسيقي در آغاز 
برنامه، ميان برنامه، پايان برنامه و موســيقي متن يا زمينه، از 
جمله فعاليت هايي هستند که توليدکنندگان چندرسانه اي ها 
بايد به آن ها توجه كنند. اســتفادة غيراصولی و رابط کاربری 
بدون کنتــرل يادگيرنده بر پخش آن، عــالوه بر اينکه مفيد 

نخواهد بود، مانع يادگيری نيز خواهد شد )شکل 2(.

 هوش درون فردي: اين هوش به احساســات، ارزش ها 
و نگرش ها اختصــاص دارد. تعامل فراگيرنده با خود و با محتوا 
و نرم افزار در اينجا بســيار مطرح است. قراردادن پشتيباني هاي 
متعدد در نرم افزار، ارائة تشــويق ها در شكل هاي گوناگون مثل 
تشويق صوتي، ارائة بازي و برنامه هاي تفريحي، امکان ارائة توصيف 
موضوعات و مســائل به صورت متن قابل ذخيره، يا صداي قابل 
ذخيره، قراردادن امکانات خودارزيابي در نرم افزار مثل آزمون ساز، 
برنامه های واقعيت افزوده و واقعيت مجازی، نمونه هايي هستند 
که مي توان به آن ها اشــاره کرد. در مجموع اين هوش در زمينة 

طراحی تعامل فرد با خود، محيط و محتوا کاربرد دارد.
 هوش ميان فردي: اين هوش به تعامالت بين يادگيرندگان 
مربوط است. تعامل بين يادگيرنده با يادگيرنده، ياگيرنده با معلم 
و ســاير افراد، مشــارکت و همکاري با ديگران، اجتماعي شدن 
دانش آموزان و عالقه مندي به فعاليت هاي گروهي، از ويژگي هاي 
افرادي است که از هوش ميان فردي بااليي برخوردارند. استفاده 
از برنامه هاي برخط، گفت وگوی صوتی برنامه هايی مثل شــاد، 
شبکه هاي اجتماعي، همايش هاي آموزشي، ساخت برنامه هاي 
گروه محور و اجراي آزمون هاي همتاارزياب از جمله فعاليت هاي 
الکترونيکي هستند که مي توانند براي تقويت هوش ميان فردی 

در برنامه گنجانده شوند.
 هوش طبيعت گرا: دانش آموزانی که هوش طبيعت گراي 
قوي دارند، دربارة مســائل طبيعت، گياهــان، جانوران، محيط 
زيســت و امور طبيعي مطالعه مي كنند. استفاده از طبقه بندي 
و تشکيل سلسله مراتب در مطالعات و بررسي مسائل، از جمله 
مواردي هســتند که در اين زمينه کاربــرد دارند. اين هوش در 
آموزش درس هــاي مرتبط با علوم تجربی، زيست شناســی و 
زمين شناسی بيشــتر به کار مي رود و يادگيرندگاني که در اين 
هوش قوي هستند، در رشــته هاي مرتبط با طبيعت موفقيت 
بيشتري کسب مي کنند. ساخت برنامه هاي گياه شناسي، مطالعة 
جانوران، حفاظت از محيط زيســت، آموزش علوم زيســتي و 
ماننــد آن ها براي فراگيرندگاني که از هوش طبيعت گراي قوي 

برخوردارند يا مي خواهند آن را تقويت کنند، مفيد خواهد بود. 
برای مثال، واقعيت افزودة گوگل بــرای مطالعة حيوانات مفيد 
خواهد بود. در شــکل شمارة 3 نمونه ای از برنامة واقعيت افزوده 
براي تقويت هوش طبيعی را مشــاهده می کنيد که می توان در 

حياط مدرسه يا خانه اجرا کرد.

 هوش وجودي: افــرادي که از هوش وجــودي برتري 
برخوردارند، بر زيباشــناختي، فلسفه و مذهب تأکيد بيشتري 
دارند. فراگيرندگاني با اين هوش، در درس هايي مانند مطالعات 
اجتماعي که ديدگاه ها و نظرات را بررسي مي كند، با تفکر انتقادی 
مواجه مي شوند. در توليد محتوای الکترونيکی از فراگيرندگان 
خواسته شود خالصة نظرات خود را در قسمت مشخص شده ای 
بنويسند و به نقد ديدگاه ها بپردازند. همچنين، نظرسنجي و نقد 
آراي ديگران بخشي از کارهاي توليد نرم افزارهاي آموزشي مبتني 

بر اين هوش است.
 در توليد برنامه ها، بسته به موضوع و مخاطبان، بايد به صورت 
تلفيقــي حداکثر بهره را از نظرية هوش هــاي چندگانة گاردنر 
برد. چرا كه ممکن اســت فردي در يک يا دو هوش خيلي قوي 
باشد و اين بدان معني نيست که از ساير هوش ها بي بهره است، 
بلکه شــدت آن در افراد متفاوت است و اين خود بيانگر وجود 
تفاوت هاي فردي است. لذا شناخت نوع هوش يادگيرندگان به 
توليدکنندگان و معلمان کمــک خواهد کرد مطابق با هوش و 
اســتعداد يادگيرندگان به طراحی و توليد برنامه های آموزشی 

بپردازد.
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بگذاريد. حاال اين نظارت ها در جاهاي متفاوتي هســتند. مراكز 
خصوصي، دانشــگاه، و مراكز وابسته به دولت، يا فقط خصوصي 
باشد. من مي توانم تجربة شخصي خودم و يكي از دوستانم را كه 

چند سال است معلم رياضي هستند، برايتان بگويم.
من براي نخســتين قدم مدرسه هاي واقع در حيطة منزلم را 
شناسايي و بررسي كردم تا ببينيم كدام يك در حال پذيرش عضو 
و نيز در حال طي دورة آموزشي هستند. پس از انتخاب شما دو 
مرحله بايد طي شود؛ يعني شما بايد از دو طرف آموزش ببينيد؛ 
يكي آموزش آكادميك از دانشگاه يا كالج و ديگري جرياني كه 
به شــما مجوز و اجازه مي دهد آن آموزش ها را در مدرسه اجرا 
كنيد و هم زمان با طي دورة خود كار كنيد. شــما بايد چهار روز 
كار كنيد و يك روز دانشگاه باشيد. يك روز كار دانشگاه تمام وقت 
است. دورة آموزش تربيت معلم اينجا خيلي فشرده است و هيچ 

جديت در تربيت
معلم هوشنگ غالمی 

به 
جر

ت

فرض كنيد يك نفر می خواهد در انگلستان معلم شود. آيا 
دانشكده ها و مراكز خاصی وجود دارند كه فرد بايد آنجا 
برود، يا اينكه افراد در هر رشته يا دانشگاهی تحصيل كرده 
باشند می توانند وارد مدرسه بشوند؟ آيا آزمونی برای اين 
كار وجود دارد؟ چه شــرايطی برای ورود به نظام آموزشی 

انگلستان وجود دارد؟
 اين پرسش شما در همان سال اول ورود به اين كار براي خود 
من هم مطرح بود، چون چند دوست و آشنا ديدم كه هركدام از 
راهي متفاوت وارد حرفة معلمي و كار در آموزش وپرورش شده 
بودنــد و خود من هم از يك راه متفاوت تر از همة آن ها وارد اين 
حيطه شدم. آنجا راه هاي متفاوتي براي معلمي وجود دارد، ولي 
يك چيز براي دولت مشخص است: وقتي ما مي خواهيم به عنوان 
معلم در مدرسه تدريس كنيم، شما بايد نظارت هايي را پشت سر 

 »معلمی در نظام آموزشی انگلستان با جذب، نگهداری و توسعۀ حرفه ای«، عنوان وبيناری 
آموزشی بود كه با مديريت و اجرای دكتر سعيد صفايی موحد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و 
صنعت، و عضو هيئت مديرۀ انجمن مطالعات برنامۀ درسی ايران، با حضور خانم مونا شيرمنش، 
دبير دبيرستان آكادمی چيم لندن و با مشاركت شركت كنندگان برگزار شد. برجستگی های نظام 
معلمی، وظايف متنوع و مسئوليت های سنگين و مهم معلمان در اين نظام آموزشی و ضرورت 

عشق كامل به اين شغل، از مقوله هايی بود كه در وبينار به آن پرداخته شد.
در آغاز خانم شيرمنش ضمن معرفی خود، چگونگی ورود به نظام آموزش معلمی در انگلستان را 

بيان كرد و در ادامه به پرسش های دكترصفايی موحد و ديگر شركت كنندگان پاسخ گفت.
با هم خالصه ای از اين وبينار را پی می گيريم.
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راه فرار يا سستي در آن وجود ندارد. يعني غيرممكن است شما 
بگوييد من دورة آموزش معلمي را اينجا سرسري گذراندم. اين 
از نظر محتوايي و حرفه اي تقريبًا غيرممكن است، چون شما به 
نوعي زير ذره بين قرار داريد. از لحاظ دانش عمومي و تخصصي 
در درس هايي مانند رياضي و انگليسي از فيلترهايي رد مي شويد. 
حتي در دورة كار آموزش و ضمن خدمت معلمي مدام از شــما 
آزمون و تست گرفته مي شود و به جلسات متعدد ضمن خدمت 

دعوت مي شويد.

شــما اكنون بيش از دو سال اســت آنجا به كار تدريس 
مشغول هستيد، از چگونگی آموزش های ضمن خدمت 

بگوييد. آيا اين آموزش ها به طور مداوم اجرا می شوند؟
 بله. اين آموزش ها به طور پيوسته و بسيار زياد ارائه مي شوند. 
در واقع بسياري از آموزش هاي ضمن خدمت اجباري هستند و 
همة معلمان بايد در آن ها شركت كنند؛ حتي معلماني كه مثاًل 
2٥ سال سابقة خدمت دارند. در اين دوره ها، يك مجموعه هم 
نوعي امكان ها و فرصت هاي انتخابي اســت كه مي توانيد براي 
پيشرفت و ترقي خود آن ها را انتخاب و طي كنيد. اينجا معلمان 
به پيشرفت و ترقي خود بسيار بها مي دهند. فضا به گونه اي است 
كه شما را به پيشرفت و يادگيري بيشتر و بهتر تشويق مي كند. 
چون مي بينيد، وقتي شما پيشرفت مي كنيد، بچه ها و كالستان و 
مدرسه تان نيز پيشرفت مي كند. همة اين ها به آن محيط كمك 
مي كنند و فضايي ايجاد مي شــود كه در حال آموزش مداوم در 
حال به روز شــدن و جلورفتن هســتيد. فرقي هم نمي كند چه 
موضوعي و درسي را تدريس مي كنيد. در مدرسه هيچ موضوع و 

درسي بر موضوع و درس ديگري برتري ندارد.

آيا تكاليف خانۀ دانش آموزان زياد است و به آن ها حجم 
كار زيادی ارائه می شود؟

 نه، زياد نيست؛ ولي اين تكاليف هميشه وجود دارند. بعضي 
وقت ها براي يك هفته يك تكليف به آن ها داده مي شود. مي تواند 
به صورت آزمون چارجوابي باشد، يا ديدن يك ويديو يا خواندن 
و مطالعة يك متن، و به گونه اي نيســت كه بنشينند و چيزي 
بنويسند. فقط بايد نسبت به آنچه ياد مي گيرند، به روز و نو باشند. 
اين خودش حداقل تا ســاعت پنج بعدازظهر طول مي كشــد. 
بســياري مواقع من تا از مدرسه به خانه برگردم، ساعت حدود 
هفت بعدازظهر مي شود. به نوعي، استراحت من از ساعت 9 شب 
به بعد اســت. از آن موقع است كه مي توانم بنشينم و استراحت 

كنم.
گفتيد بچه هايی كه از مدرسه محل كار شما فارغ التحصيل 
می شوند نخبه هستند. ما در ايران هم داريم مدرسه هايی 
كه روی دانش آموزان خيلی خاص و تاپ تمركز می كنند. 
در ايران اين مدرسه ها در مرحلۀ پذيرش، اول دانش آموزان 
قوی و خوب را جدا می كنند و بعد روی آن ها كار می كنند 
تا نخبه شوند. آيا آنجا هم به اين شكل است؟ و معيارها 
و ضوابط ســخت و مشــكلی برای پذيرش دانش آموز 

می گذارند؟

 يك مجموعه مالك براي ورود دانش آموزان به مدرسه وجود 
دارد و دانش آموز با هر ســطح و درجه اي وارد مدرسه نمي شود. 
البته آن طور هم نيست كه بگوييم ضوابط سخت و شاقي تعيين 
مي كنند. فقط در مورد بچه هايي كه تا حدي شــرايط پاييني 
دارند، آن ها را در مراكز تحت آموزش هاي تقويتي و تكميلي قرار 
مي دهند تا خود را به ســطح مورد نظر پذيرش برسانند. جالب 
است بدانيد، حتي بچه هايي كه از خانواده هاي ازهم گسيخته و 
مشكل دار جامعه هستند، قانوني اســت كه تحت آموزش قرار 
بگيرند، پيشــرفت كنند و خود را باال بكشــند. فرقي نمي كند 
دانش آموز از كجا مي آيد، چه دارد، و اخالق و فرهنگ او چگونه 

است.
قانوني هست كه بچه ها تا سن 18 سالگي نبايد كار كنند. فقط 
بايد زير چتــر آموزش و تحصيل قرار بگيرند و اگر تحت برنامة 
آموزشي قرار نگيرند، جرم اتفاق افتاده است. در انگلستان كمتر 
كودك كار ديده مي شــود. همة بچه ها از سن مهدكودك تا 18 
سالگي و پاية پيش دانشگاهي، بدون پرداخت پول و تقبل هزينه  
و با كمك دولت آموزش مي بينند و تحصيل مي كنند. مثاًل در 
مدرسه اي كه من هستم و يك آكادمي دولتي به حساب مي آيد، 

كسي پولي پرداخت نمي كند.

آيا شرايطی سنی برای ورود به حرفۀ معلمی وجود دارد؟ 
دوره های آموزش معلمی چقدر طول می كشد؟

 وقتي شما دورة پيش دانشگاهي خود را تمام مي كنيد، اگر 
مي خواهيد حرفة معلمي را انتخاب كنيد، بايد دانشگاه را انتخاب 
كنيد؛ يعني دورة ليســانس را در دانشگاه معلمي آغاز كنيد كه 
معمواًل بين سه تا چهار سال است. بيشتر چهارساله است، ولي 
آن را كوتاه تــر مي كنند تا شــما دورة كارورزي را بين تحصيل 
بگذرانيد. اين مســير براي معلمان دبستاني هم هست و آن ها 
نيز بايد به دانشــگاه معلمي بروند، ولي اگر شما رشته اي را در 
دانشگاهي تحصيل كرده ايد، مدركي گرفته ايد و حتي دكتراي 
رشته اي را اخذ كرده ايد، و االن آمده ايد معلم شويد، بايد همين 
دوره را بگذرانيد؛ دوره اي را كه من گذراندم. اگر دكترا هم داريد، 
بايد مدرك خاص كيفي آموزش معلمي را بگيريد. با طي دورة 

كارورزي مدرك هاي تخصصي به شما داده مي شود.

ارزيابی و بررسی عملكرد معلم در نظام آموزشی انگلستان 
به چه صورت است؟ يعنی چه معيارهايی  را برای اعطای 

پاداش و افزايش حقوق معلم می سنجند؟
 اينجا همه چيز در كار معلم زير ذره بين قرار دارد. درس دادن 
شما و پيشرفت كردنتان زير نظر است، زيرا مدام به شما مسئوليت 
داده مي شود. ارزيابي ها به طور مستمر انجام مي شوند و به سابقه 
و سال هاي خدمت شما ربطي ندارد. مثاًل يك نفر همكار كه يك 
درجه باالتر از شما قرار دارد، به عنوان مسئول بر كار تدريس شما 
نظارت دارد. شــما مدام ارزيابي مي شويد، براي اينكه پيشرفت 
كنيد و ارزيابي هم براي اين نيســت كه فقط ضعف هاي شــما 
گرفته شــود، بلكه ارزيابي مي شــويد تا نقاط قوتتان را به شما 

بگويند؛ ضمن اينكه به نقاط ضعف شما هم اشاره مي شود.
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اعظم الریجانی 

چشم در چشم 
       دنیا

 رؤيايش معلمي نبود. از همان كودكي رنگ ها را دوســت 
داشــت و مي خواست نقاش شود. ســال ها گذشت و اتفاق يا 
سرنوشت او را به مســير ديگري هدايت كرد. اكنون 17 سال 
است معلمي مي كند و به قول خودش عاشقي. حاال ديگر شغل 
رؤيايی او معلمي است. ويدا نصيري مدرك فوق ليسانس رشتة 
تاريخ و فلسفة تعليم  و تربيت دارد. در شاهين دژ ساكن است و 
هر روز به مياندواب مــي رود تا رؤياهايش را دنبال كند. هنوز 
رنگ ها را فراموش نكرده اســت. اكنون در و ديوار كالس بوم 
نقاشی اش و رؤياي كودكي او نيز وسيله اي براي تحقق اهداف 
آموزشي شده اســت. گفت وگوي مجلة رشد معلم را با ايشان 

بخوانيد.

 اولين روز معلمی تان چگونه گذشت؟
اولين روز معلمی ام در مدرســة طوبي در منطقة انزل اروميه 
بود. چهــرة تك تك دانش آموزان را با نگاه هاي معصوم و حتي 
نام آن ها به ياد دارم. با شــوق و اشــتياق به من چشم دوخته 
بودند. من هم كمتر از آن ها مشــتاق نبودم؛ هرچند بي تجربه 
بودم و اضطراب داشــتم. از طرف ديگر، از شهر خود دور شده 
بودم و احســاس غريبي مي كردم. ولي وقتي مقابل آن 22 نفر 
ايستادم و چشم در چشمشان دوختم، انگار تمام دنيا را يكجا 

به من داده بودند.

 چگونه توانســتيد از شــغلی كه رؤيايش را در ســر 
نداشتيد، شغلی رؤيايی بسازيد؟

وقتي به داليل متعدد نتوانستم در رشتة هنر تحصيل كنم، 
معلمي را انتخــاب كردم. همان طور كه گفتم، نگاه مشــتاق 
بچه ها مرا مشــتاق تر كرد و هر روز بيش از پيش به اين شغل 
عالقه مند شــدم. كم كم چيزي بيشتر از عالقه مندي در قلبم 
احســاس كردم؛ عاشقي. چرا كه تنها عاشق است كه مي تواند 
تمام ايرادهاي معشوق را ببيند و باز هم عاشقي كند. خودم را 
عاشقي می ديدم كه دور مشكالت می گردد تا از آن ها فرصتي 

بسازد.

 آيا نقاش  شدن را به فراموشی سپرديد؟
خير. يكي از دغدغه هاي مــن در تعليم و تربيت فراهم كردن 
كالســي پر از شور و شوق بود. نقاشي اين فرصت را به من داد 
و ابزاري شد در رسيدن به اهدافم. به كمك نقاشي سعي كردم 
كالس را براي بچه ها جذاب و خوشــايند كنم. روي ديوارهاي 
كالس، در و ديوار مدرســه و هر جا كه امكانش باشد، نقاشي 
مي كنم. مثاًل در درس فارسي فعاليتي هست به نام: »گوش كن 
و بگو«. برای جذاب شدن اين فعاليت تصميم گرفتم اين فايل 
صوتی را به صورت يک ويدئو در بياورم. يکی از شخصيت های 
داستان را انتخاب و شروع به نقاشی کردم و از روند نقاشی فيلم 
گرفتم. هدف، باالبردن دقــت و تمرکز دانش آموزان در گوش 
دادن بود ولي من عالوه بر گوش دادن، مهارت هاي ديگري هم 
به آن ها آموختم. با تمام شــدن فايل صوتی، نقاشی من هم به 
پايان می رسيد. دانش آموزانم با ذوق و شوق فيلم را می ديدند و 
داستان را می شنيدند. می توانستند آرام آرام تمام مراحل کشيدن 
يک تصوير را ببينند. هم با عالقه به درس گوش می دادند و هم 
در کنارش نقاشــی ياد مي گرفتند. در زنگ هنر هم كه ساعت 
مورد عالقة من اســت، من هم همراه بچه ها نقاشي مي كشم. 
آن ها روي برگه های سفيد و من روي ديوارهاي كالس. گاهي 
در زنگ هنر ابزار و وســايل كمك آموزشــي مورد نياز درس 
رياضي را می ساختيم و جعبه های ميوه را به قفسه های زيباي 
كتاب تبديل می کرديم. خالصــه دورريزها به داد كمبودهاي 

كالس مي رسيدند.

 چگونه از يكنواختی فضای درس جلوگيری می کنید؟
خودم را به مجموعه اي مقررات خشــك و كسل كننده مقيد 
نمي كنم. گاهي با نمايش فيلمي غيردرسي با محتواي آموزشي، 
جو كالس را تلطيف مي كنم. گاهي براي تنوع بچه ها را به حياط 
مدرسه مي برم و كالس را آنجا تشكيل مي دهم. گاه ساعتي را 
به بحث آزاد اختصاص می دهم تا بچه ها بتوانند سؤاالت خود 
را مطرح و احساساتشان را بيان كنند. در خالل اين گفت وگوها 
تفكر شــكل می گيرد. مثاًل در همين دوران آموزش از راه دور، 
انيميشني با محتواي آموزشي به اشتراك مي گذاشتم تا بچه ها 
ببيننــد. چندي پيش هم مدير مدرســه پيوندي )لينكي( در 
اختيارم گذاشــت كه با آن می توانستم بچه ها را به بازديدهاي 

مجازي ببرم. سعي می کنم شور و شوق بچه ها حفظ شود.

 آموزش از راه دور را موفق می دانید؟
تعليم وتربيت تنها آموزش نيست، بلکه پرورش هم هست و 
اين در کالس حضوری بهتر محقق می شود. آموزش از راه دور 
به تنهايی برای دانش آموزان ابتدايی کافی نيست. دانش آموزان 
ابتدايــی نياز دارند از نزديک کالس درس را لمس کنند. آن ها 
در کنار هم کالسی هايشان روابط اجتماعی را ياد می گيرند. در 
آموزش مجازی معلم بــر دانش آموزان و محيط کنترل کامل 
نــدارد. به نظر من آموزش مجــازی در کنار آموزش حضوری 

است كه می تواند مفيد باشد.

گفت و گو با ويدا نصيری، معلمی از آذربايجان غربی

گو 
ت و 

گف
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 در آمــوزش از راه دور آیا فرصت هایــی برای تعامل 
حرفه ای و اجتماعی بین همکاران وجود دارد؟

 بله. تعامل بين همکاران نســبت به قبل بيشتر شده است. 
معلمان به راحتی می توانند از فکر، انديشــه و تجربه هاي ديگر 
همکاران اســتفاده کننــد، چون در اين نــوع ارتباطات ديگر 
مشــکالت مســافت و زمان را نداريم و به راحتی می توانيم در 

مسائل و مشکالت با همكاران دور و نزديك هم فکری کنيم.

 شيوۀ شما برای برنامه ريزی كالستان چيست؟
برای اينکه برنامه ريزی درست و مناسبي برای کالسم داشته 
باشم، بايد شناخت درستی از دانش آموزان داشته باشم. چون 
اين برنامه ريزی برای پيشرفت تحصيلی و تربيتی آن هاست و 
شــناخت آن ها می تواند در تنظيم برنامه اي مناسب و منسجم 
به من کمک كند. تفاوت هاي فردي را بايد در نظر داشته باشم. 
محتوايي كه در كالس هاي روســتايي ارائه مي شود، نسبت به 
كالس هاي شهري بايد متفاوت باشد. اين موضوع به خصوص در 
مورد مسائل پرورشي بيشتر اهميت دارد. براي مثال، بچه های 
روستا با انتخابات شــوراي دانش آموزي آشنا نيستند. امسال 
تعرفه  تهيه كرديم، ميز گذاشتيم و رأی گيري كرديم. شايد در 
شهر اين موضوع مهم نباشد، چون بچه ها بارها آن را ديده اند، 
اما براي بچه های روســتايي، آشنايي با اين مقوله الزم و مهم 
اســت. بنابراين، الزم است متناســب با نيازهاي دانش آموزان 

برنامه ريزي شود و سعي كنيم اين خألها را پر كنيم.

 گفتيد به مسائل پرورشی هم به اندازۀ آموزش اهميت 
می دهيد. چگونه؟

ســعي می کنم بچه ها را به ســمتي هدايت كنم كه غير از 
يادگرفتن خواندن و نوشتن، انسان هاي بهتري باشند. نه اينكه 
بد باشــند؛ نه. آن ها معصوم و بي آاليش انــد و فقط بايد راه را 
نشانشان داد؛ نه با حرف زدن، كه با عمل كردن. مثاًل به بچه ها 
نمی گويم برويد نماز بخوانيد. خــودم وضو مي گيرم و می روم 
نماز مي خوانم. وســط حرف بچه ها نمی پرم و به آن ها احترام 
مي گذارم. اگر هم ناخودآگاه حرفشــان را قطع كردم، از آن ها 
عذرخواهي مي كنم. هر كسي كه وارد شود، جلوي پايش بلند 
مي شــوم. وقتي به اردو می رويم، همراه بچه ها زباله ها را جمع 
مي كنم. كالس را مرتب و زيبا مي كنم تا چشم بچه ها به زيبايي 
عادت كند. وقتي بچه ها در عمل اين رفتارها را ببينند، بيشتر 

تأثير مي گيرند.

 با مثالی زمانی را توصيف كنيد كه احساس كرديد يك 
دانش آموز شما را به چالش كشيده است.

در کالس هايــم ســاعتي را بــرای بحــث آزاد و گفت وگو 
با دانش آمــوزان تعيين مي كنم. در اين جلســات ســؤاالت 
دانش آموزان چالش برانگيز اســت. ممكن است سؤالي بپرسند 
كه من جوابش را ندانم و ايــن مرا مضطرب نمي كند، چراكه 
بچه ها بايد بدانند معلم همه چيز را نمي داند. ولي می تواند بگويد 
نمي دانم و برود تحقيق كند و جواب سؤاالتشــان را پيدا كند. 

حس اعتمادي كه با پاسخ دادن به سؤاالتشان در چشمان آن ها 
مي بينم، خيلي برايم ارزش دارد.

 وقتی روز بدی داشته ايد، با دانش آموزانی که شما 
را ناراحت می کنند چگونه رفتار می کنید؟

بيشتر سعي مي كنم مشكالتم را پشت در بگذارم. از طرف ديگر، 
به ندرت عصباني مي شوم. ولي معمواًل سعي مي كنم مشكلم را با 
بچه ها در ميان بگذارم. مثـاًل من مشكل قلبي دارم و گاهي موقع 
بلند حرف زدن نفس كم مي آورم. يك روز كه بچه ها سر و صدا 
مي كردند و صدا به صدا نمي رســيد، مشكل را مطرح كردم. آن 
روز ديگر الزم نبود من تالشي كنم. بچه ها به هم تذكر می دادند 
و همديگر را ســاكت مي كردند تا مجبور نشــوم بلند صحبت 
كنم. گاهي هم كه مشكلي دارم، ابتداي كالس مي گويم بچه ها 
ببخشيد كه امروز مثل روزهاي قبل نيستم! به كمك شما احتياج 
دارم تا فردا خوب و سرحال به كالس برگردم. اين ابراز صميمت 

خيلي روي بچه ها تأثير مثبت دارد.

 فكر می کنید در آموزش وپرورش چه زمینه هایی به 
بهبود نیاز دارند؟

تحول نيروی انســانی؛ تحول در فناوری؛ رســيدگی به وضع 
اقتصادی معلمان؛ باالبردن ارزش و مقام معلمان؛ بهداشتی كردن 
مدرســه هاي مناطق محروم؛ ايجاد فضای آموزشی با مدل ها و 
معيارهای منطقه ای و اقليمی؛ مجهزكردن همة مراکز آموزشی 

به وسايل کمک آموزشی.

 چه طرز فکری برای معلمی نیاز است؟
معلمي شغل ماست و طبيعي است به عنوان منبع درآمد به آن 
توجه كنيم، ولي اگر تنها انگيزة ما فقط درآمد باشد، عمر خود 
را تباه كرده ايم. پيش از آن، نگاه معلم بايد اين باشد كه به خوبي 
و شايســتگي فرزنداني را كه به او سپرده اند، بپروراند و آن ها را 
فرزندان خود و آيندة اين آب و خاك بداند. عاشقانه و با تمام توان 
براي آموزش وپرورش آن ها تالش كند و در قلب خود واقف باشد 
كه با تعليم وتربيت هر دانش آموز، خانواده و ده ها فرد ديگري كه 

در آينده با او در ارتباط خواهند بود، تأثير مي گيرند.



رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 7 | فروردين 42۱۴۰۱

هم زيستی بالنده با كرونا ی 
دگ

 زن
ك

سب
 و 

ب
دا

آ

 كرونا با هوشمندي خارق العاده اي كه دارد، براي تغيير و 
اصالح نگرش و بينش و منش و روش انسان ها از جاي درستي 
آغاز كرده است و مي داند كه راه تغيير سبك زندگي اين انسان 
تخريبگــر و خطرزا از طريق آگاهي هــاي ذهني يا حضور در 
كارگاه ها و همايش هاي آموزشــي و تربيتي نيست. زيرا تجربه 
نشان داده است، انســان ها با حفظ كلمات و انباشت نظريه ها 
و كســب مهارت ها تغيير نمي كنند، بلكه راه »دگرسان ديدن« 
و »دگرگون ساز  شدن« ســبك زندگي، همان راهي است كه 
توماس ساموئل كوهن در كتــاب ساختار انقالب هاي علمي 
نشان داده است؛ يعني تغيير بنيادين انگاره هاي بشر در انتخاب 

سبكي ديگر از زندگي خود.
در اينجا الزم اســت تعريف مشــخصي از »سبك زندگي« 
ارائه كنيم تا با شــناخت آن بتوان سازوكار هاي تغيير و اصالح 
و مديريت آن را بر عهده گرفت. بي گمان ســبك زندگي اين 
روزهــا يكي از پربســامدترين واژگان و الفاظي اســت كه در 
كتاب ها، ا جالس ها، مقاالت، گفت و گوها، برنامه هاي صداوسيما، 
كالس هاي دانشگاه ، تحليل هاي جامعه شناختي و روان شناختي 
و ... مورد اســتفاده قــرار مي گيرد، اما به نظر مي رســد اين 
مفهوم هنوز آن گونه كه شايســته و بايسته است واكاوي نظر 
نشــده و در هاله اي از ابهام به ســر مي برد؛ ابهامي كه در عين 

 دكتر عبدالعظيم كريمی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه تعليم و تربيت

يادداشت سردبير مهمان
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آزاردهنده بودنش، مانعي جدي بر ســر راه رشــد و گسترش 
مباحث نظري و عملي مرتبط با اين موضوع و شكافي جدي در 

اين حوزه پديد آورده است.
ســبك زندگي در معنايي كه امروزه اســتعمال مي شــود، 
مفهومي مدرن و جديد است كه حتي تا سهـ  چهار دهه پيش 
در ادبيات روان شناسي و آثار اجتماعي استفادة چنداني نداشت. 
اين مفهوم نيز چونان ديگر مفاهيم مدرن در ذيل عالم مدرن و 
گفتمان تجدد قابليت طرح و پديداري و عرضه يافته و در عالم 
ماقبل مدرن چندان بدين نحو قابليت و امكان طرح نداشــته 

است.
در اينجا ضروري اســت ميان دو مفهوم »شيوة زندگي«1 و 
»سبك زندگي«2 تمايز قائل شويم. »سبك زندگي« نظام واره اي 
است كه هندسة رفتار بيروني افراد و جوامع و تمايزات آن ها را 
در حوزه هاي گوناگوني نظير ارزش ها، نگرش  ها، عادت ها و شيوة 
رفتار و الگوي مصرف، معاشرت و تفريح، مشخص مي كند. اين 
نظام تجســم هويت افراد و جوامعي است كه در سطح كالن 
هم گرايي و واگرايي ميان افراد و گروه ها را پديد مي آورند. از اين 

منظر »سبك زندگي« سه ساحت وجودي دارد:

 1. ساحت انديشه و آگاهي؛
 2. ساحت انگيزه و عاطفه؛

 3. ساحت عمل و رفتار.
اين ســه الية وجودي انسان با يكديگر مرتبط و بر همديگر 
اثرگذارند. از منظري كلي تر و جامع تر مي توان گفت، ســبك 
زندگي پديده اي اســت چنداليه، چندجانبه و چندوجهي كه 
در قالب تعريفي خطي و تك ســاختي محدود نمي شود. يعني 
فرايندي است زيســتي، رواني، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و 
اسطوره اي، كه شكل گيري آن از رمزگشايي ژن ها و ناقل  هاي 
نورولوژيــك آغاز مي شــود و تا كارگشــايي عوامل محيطي 
و اقليم هــا ادامــه مي يابد؛ از پيش از تولد تــا پس از مرگ، از 
ناخودآگاه تحول نوعــي3 تا ناخودآگاه تحول فردي4، از عوامل 
مادي و فيزيكي تا عوامل معنوي و متافيزيك قابل گسترش و 

تعميم و تعميق است.
پس سبك زندگي انسان ها نه صرفًا از خاستگاه روان شناختي 
و نه از ســاختار زيست شناختي و نه از پايگاه جامعه شناختي، 
بلكه افزون بر آن، از »ســاخت اجتماعــي« يا »روح حاكم بر 

زمان« نشئت مي گيرد.
اكنون پرسش مهمي دربارة مديريت سبك زندگي در شرايط 
پســاكرونا مطرح مي شود كه آيا سبك زندگي بايد در مواجهه 
با شرايط، كشف و خلق شود يا از قبل وضع و كسب مي شود؟

آيا سبك زندگي مبتني بر برنامه ريزي است يا برنامه يابي؟
آيا سبك زندگي فرايندي اســت تكوين شونده يا فراورده اي 

است تدوين شده؟
آيا سبك زندگي فرايندي هشيارانه است يا ناهشيارانه؟

آيا سبك زندگي برساختة زندگي است يا برخاسته از زندگي؟

كرونا زيرسازهاي سازه هاي نگاه ما به جهان هستي را، نه در 
نوع انديشيدن، بلكه در شيوة زيستن، دگرگون مي کند.7

تنها راه تغيير انسان ها از طريق مواجهه با كرونا، تغيير سبك 
زيستن آن هاست. در پي آن، سبك انديشيدن به طور ناخودآگاه 
رخ مي دهد. به همين دليل اســت كه ميكل آنژ پيش دستي 
عمل بر نظر را مي ستايد، زيرا اين عمل است كه به شيوة  بودن 

و سبك زندگي ما معنا و جهت مي دهد.
كاري كــه كرونا با زندگي بشــر مي  كند، همين تقدم تغيير 
سبك )شاكله( زندگي بر سبك انديشگي اوست؛ يعني او را در 

عمل ناگزير به تغيير مي كند.
كافي اســت نگاهي بســيار اجمالي به آنچه در اين دو سال 
اخير در شــيوة زيست ساكنان ميلياردي سيارة زمين رخ داده 
است، داشته باشيم و اذعان كنيم يك صدم اين تغييرات نيازمند 
صدها ســال آموزش، ترويج و تبليغ اســت، اما با ظهور كرونا، 
در كوتاه ترين زمان ممكــن، عميق ترين تغييرات ناممكن رخ 

داده اند.
برخــي به صراحت اعــالم مي كنند كه در عبور از شــرايط 
كرونايي، جامعه اي تحول خواه خواهيم داشــت. دســت كم در 
تجربة معاصر خود يك ذخيرة معرفتي تاريخي داريم كه به ما 
مي گويد: هميشه با سختي ها و دشواري ها دگرگوني هاي مهمي 
ايجاد خواهند شــد. براي نمونه، بعد از قحطي 12٥٠ شمسي 
كه بسيار وحشتناك بود و گفته شده تا يك و نيم ميليون ايراني 
از دست رفتند، جنبش آموزشــي نوين را داشتيم؛ اصالحات 
مالي، اقتصادي، گمركي و حقوقي و قانونمندكردن كشــور در 
دورة امين الدوله را داشتيم. انجمن غيردولتي معارف را داشتيم. 
اين نشان دهندة پويش ها و ميلي است كه در ايران براي رهايي 
وجود دارد؛ خواســتني نيرومند براي دگرگوني و توســعه در 
بخش هاي بزرگي از گروه هاي اجتماعي پيشــرو ايراني ذخيره 
شده اســت كه فرصتي براي آزاد شدن طلب و تمنا مي كند.8 
باشــد كه در پي اين ضربه هاي دردناك در جهان پساكرونايي 
»جان آگاهي«، »جهان آگاهي«، »مرگ آگاهي« و »ديگر آگاهي« 
را از نو كشــف كنيم تا انسانيت ما در تعامل با اين ساحت هاي 

گم شدة انساني، از نو زنده شود!

پی نوشت ها
1. Way of life
2. Life style
3. phylogeny
4. Ontogeny Recapitulates

٥. يوهان پســتالوزي )1827-1746( مربي علوم پرورشــي و از طرفداران و 
پيشگامان نظام هاي تربيتي فعال بود.

6. به نقل از مقالة نگاهي به فلسفه و انديشه هاي هانا آرنت
http://www.namotanahi.blogfa.com/post-25.aspx
7. Action follows being. Don't try to change your action- try to find out 
your being, and action will follow. The action is secondary; being is 
primary.

8. مقصود فراست خواه، حسن محدثي و سعيد مدني. ايران فردا. شهريور ٥8. 
فروردين و ارديبهشت 99. 14-23.

 دكتر عبدالعظيم كريمی
عضو هيئت علمی پژوهشگاه تعليم و تربيت
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 مهکامه حسینی فاطمه سلیمانی نعمتی 
مدرس دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی 

نگاهی به خودكارآمدی تحصيلی دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان در زمان آموزش مجازی و حضوری

 يکــی از موضوعات مهم در پژوهش هــای علوم تربيتی، 
موفقيت و کارآمدی تحصيلی است، زيرا عالوه بر آنکه می تواند 
به عنوان معياری براي ســازگاری فراگير با محيط آموزشی و 
موفقيــت در آينده در نظر گرفته شــود، بيانگر موفقيت نظام 
آموزشی در زمينة هدف يابی و توجه به رفع نيازهای فردی نيز 

هست ]1[.
با توجه به اهميت شــغل معلمی و تأثير موفقيت تحصيلی 
دانشجومعلمان در عملکرد آنان در جايگاه معلمی، بسيار مهم 
است که عوامل مؤثر بر کارآمدی تحصيلی دانشجويان شناسايی 
و کنترل شــوند. خودکارآمدی تحصيلی بخشــی از باورهای 
خودکارآمدی عمومی است که بر نظرية باورهای خودکارآمدی 
بندورا  مبتنی است؛ باورهای خودکارآمدی تحصيلی به عنوان 
قابليت درک فرد در انجام وظايف الزم برای رسيدن به اهداف 

تحصيلی تعريف شده است ]2[. 
با شــيوع ويروس کرونا، آموزش حضوری دانشجويان کاماًل 
به صورت مجازی تبديل شد که چالش هايی را در زمينة آموزش 
عالی در پی داشت. آموزش مجازی نوعی فناوری آموزشی است 
و بر محور ارزش هايی نظير فردمحور بودن، يادگيری مستقل، 

 
خودکارآمدند؟

ش 
وه

پژ
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خودراهبــر و فعال مبتنی اســت ]3[. اســتفاده از اينترنت، 
قابليت هــای اجتماعی و روزآمد بودن را در دانشــجويان ارتقا 

می دهد ]4[.
لــذا با توجه به تأثيرات مذکور و متنــوع آموزش مجازی بر 
وضعيت تحصيلی دانشجويان، چالش ها و کاستی های موجود، 
همچنين نواقص امکانات و بســتر الکترونيک و از طرف ديگر 
اهميت خودکارآمدی تحصيلی دانشــجويان ســبب شــد در 
تحقيقی به مقايسة خودکارآمدی تحصيلی آنان در دورة آموزش 
کاماًل مجازی با دورة آموزش کاماًل حضوری پرداخته شود. زيرا 
آموزش مجازی تجربه ای اســت جديد که ضمن قابليت های 
تقويت کنندگی خودکارآمدی تحصيلی، ويژگی هايی دارد که به 

خودکارآمدی تحصيلی دانشجويان آسيب می رساند.
تحقيق مذکور مطالعه ای توصيفی- تحليلی و پيمايشی است. 
اين مطالعه در ســال 14٠٠ با هدف مقايســة خودکارآمدی 
تحصيلی دانشــجويان در دوران کرونا و قبل از آن، همچنين 
ارائة بهترين راهکارها برای داشتن خودکارآمدی تحصيلی باال 
در دانشجويان ورودی 97 دانشگاه فرهنگيان و پرديس نسيبة 
تهران انجام شــد. علت انتخاب دانشــجويان ورودی 97 اين 
است که دانشــجويان ورودی 97، هم آموزش حضوری و هم 
آموزش مجازی را تجربه کرده اند. به منظور ســنجش باورهای 
خودکارآمدی تحصيلی دانشــجويان، از پرسش نامة استاندارد 
خودکارآمدی تحصيلی دانشــجويان اون و فرامن  اســتفاده 
شــده است. اين آزمون سؤاالتی دارد که از خيلی کم تا خيلی 
زياد در مقياس ليکرت با نمرات 1 تا ٥ امتيازدهی می شوند و 
مواردی همچون يادداشت برداری دانشجويان، سؤال پرسيدن، 
توجه در کالس، استفاده از رايانه و غيره را می سنجد. مجموع 
نمرات حاصل از همة سؤاالت اين آزمون، ميزان خودکارآمدی 
تحصيلی را در دانشــجويان نشــان می دهد. به منظور مقايسة 
خودکارآمدی تحصيلی دانشجويان در دوران آموزش مجازی 
با حضوری، هر ســؤال در دو بخش از دانشــجويان پرســيده 
شــد: يکی در مورد دوران آموزش حضــوری و يکی در مورد 
آموزش مجازی. پرسش نامه به صورت مجازی تهيه و نشاني آن 
در گروه های مربوط به دانشجويان ورودی 97 پرديس نسيبه 

توزيع شد و از دانشجويان خواسته شد صادقانه پاسخ دهند.
اطالعات به دســت آمده نشانگر آن هستند که خودکارآمدی 
تحصيلی دانشجويان در حد متوسط قرار دارد، اما خودکارآمدی 
تحصيلی دانشــجويان در دورة حضوری باالتر از دورة آموزش 

مجازی است.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش، آموزش مجازی و حضوری 
مکمل يکديگرند و هر کدام از آن ها نواقصی دارند که ديگری آن 
را کامل می كند. بنابراين، برای داشتن خودکارآمدی تحصيلی 
باال در اکثريت دانشــجويان، بايد به هر دو نوع آموزش توجه 
شــود. در جدول روبه رو مواردی که در هر يک از انواع آموزش 
مجازی و حضوری کارآمدی بيشتری دارد، نشان داده شده است.

آموزشمورد )گزينه(
 حضوری

آموزش 
مجازی

کمتربيشتريادداشت برداری هنگام سخنرانی استاد

کمتربيشترشرکت در بحث های کالسی

برابربرابرپاسخ به يک سؤال سخت

برابربرابرپاسخ به يک سؤال آسان

بيشترکمترداشتن آزمون های چهارگزينه ای

کمتربيشترداشتن آزمون های تشريحی

برابربرابرانجام تحقيق

کمتربيشترگوش دادن به موضوعات مشکل در حين سخنرانی استاد

کمتربيشترتوضيح يک مفهوم برای دانشجوی ديگر

کمتربيشتردرخواست از استاد برای توضيح مبحثی که نفهميده اند

بيشترکمترسطح نمرات درسی دانشجويان

کمتربيشترتسلط دانشجويان بر مطالب

کمتربيشترشرکت در انجمن دانشجويی

کمتربيشترشرکت در فعاليت های فوق برنامه

برابربرابرجلب احترام استادان

بيشترکمترشرکت منظم در کالس درس

بيشترکمترشرکت منظم در کالسی که کسل کننده است

بيشترکمترايجاد اين تفکر در استاد که توجه الزم را در کالس دارند

برابربرابردرک مفاهيم مشکل کتاب

برابربرابرفهميدن مطالب درسی

کمتربيشترانجام محاسبات رياضی

بيشترکمترآشنايی با فضای مجازی و کار با رايانه

کمتربيشترتسلط يافتن بر بيشتر مطالب مربوط به درس محاسباتی

بيشترکمترصحبت خصوصی با استاد، به منظور آشنا  شدن با او

برابربرابرارتباط  دادن مطالب درس هاي مرتبط با هم

کمتربيشتربه چالش کشيدن عقيدة استاد در کالس درس

کمتربيشتراستفادة مفيد از کتابخانه

بيشترکمترمطالعة مدوام و با طمأنينه به جای يادگرفتن باشتاب

کمتربيشترتسلط بر مطالب مربوط به درسی که عالقه ندارند
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 میزان کارآمدی هریــک از آموزش های حضوری و 
مجازی در بخش های گوناگون

طبق نمرات به دســت آمده، آموزش حضوری خودکارآمدی 
تحصيلــی باالتر از آموزش مجازی اســت، اما در هر دو حالت 
خودکارآمدی تحصيلی دانشــجويان در حد متوسط است. با 
مطالعة اين جدول می توان نتيجه گرفت، برای باال بردن ميزان 
خودکارآمدی تحصيلی دانشــجويان، بهتر اســت از آموزش 
ترکيبی استفاده كرد تا نقص ها و کمبودهای آموزش حضوری 
با اســتفاده از آموزش مجازی برطرف شود. به عنوان مثال، در 
آموزش های حضوری استفاده از فضای مجازی و رايانه افزايش 
يابد، فرصت بيشتری برای تعامل با استادان به دانشجويان داده 
شود، درس هاي کســل کننده را به صورت مجازی برگزار كرد، 
تمامی کالس های يک درس حضوری نباشــند تا دانشجويان 
منظم تــر در کالس حضور يابند. در امتحانــات از آزمون های 
چهارگزينه ای بيشتر استفاده شــود. مطابق تحقيق کيان در 
سال 1393 تعامل دانشــجويان و استادان در آموزش مجازی 
بيشــتر اســت ]3[. زراعتی و همکاران نيز در سال 1394 به 
مقايســة تأثير دو روش آموزش سخنرانی و آموزش مبتنی بر 
شبکه بر ارتقای عملکرد تحصيلی دانشجويان پرداختند. آن ها 
به اين نتيجه دست يافتند که آموزش مجازی از نظر دستيابی 
به اهداف آموزشــی، محتوا، شيوه، توالی و نوع مطلب و آزمون 
مطلوب است؛ ضمن آنکه دو روش آموزش مجازی و سنتی بر 
ميزان يادگيری دانشجويان تأثير يکسانی داشته  است ]٥[. در 
پژوهش اســتيونز  و همکاران در سال 2٠21 که پس از تغيير 
سريع آموزش حضوری به برخط صورت گرفت، مشخص شد 
برخالف تحقيقات پيشين که از تفاوت معنی داری بين موفقيت 
تحصيلی در آموزش حضوری و مجازی پشــتيبانی نمی کرد، 
آموزش برخط با نتايج يادگيری و نمرات باالتر مرتبط اســت 

]6[ و اين موضوع با نتيجة پژوهش حاضر هم سوست.

 نتیجه گیری
هــر کدام از آموزش های حضوری و مجــازی مزايايی دارند. 
برای کسب خودکارآمدی تحصيلی باال که به موفقيت تحصيلی 
دانشــجويان منجر می شــود، بايد از آموزش ترکيبی استفاده 
کــرد و با خالقيت و ايجاد روش های جذاب تعاملی، نقص های 
مشخص شــده در جدول را برای آموزش مجازی برطرف كرد 
تا بدين وســيله دانشــجويان از خودکارآمدی بهينه و مطلوب 

برخوردار شوند.
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تبريز. نشرية راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. آبان 1394. دورة 8. شمارة 4.

٥. زراعتی، محســن؛ زکی پور، مهدي و آقابراريان، نبي اهلل )1394(. مقايســة 
تأثير دو شيوة آموزش سخنرانی و مبتنی بر شبکه بر ارتقای عملکرد تحصيلی 
دانشجويان دانشجويان علوم پزشکی مازندران. نشرية راهبردهای آموزش در 

علوم پزشکی. دورة 8. شمارة 4.
6.Stevens, G., Bienz, Tobais, Wali, Nidhi, Condie, Jenna& Schismenos, 
Spyros (2021),"Online University Education Is The New Normal; But Is 
Face To Face Better,"Interactive Technology And Smart Education,Id; 
Covidwho-1349860.

برخـالف تحقیقــات پیشـین کـه از تفـاوت 
معنـی داری بین موفقیـت تحصیلی در آموزش 
نمی کـرد،   پشـتیبانی  مجــازی  و  حضــوری 
آمـوزش برخـط بـا نتایـج یادگیـری و نمـرات 
باالتـر مرتبـط اسـت و ایـن موضوع بـا نتیجۀ 

پژوهــش حاضـر هم سوسـت.
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 پديدآور: دكتر منيره رضايی 
 نشر: تهران: پارپيرار
 نوبت چاپ: اول، 1397 

 كتــاب «مفهوم موقعيت در ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش»، تبييني از مفهوم پركاربرد واژة موقعيت 
اســت كه همچون برخي مفاهيم كليدي ديگر، در سند تحول 
بنياديــن آموزش و پرورش و مباني نظري آن، بارها اســتفاده 
شده اســت. ضرورت تعريف عملياتي اين مفهوم كه در اسناد 
فوق الذكر به صورت نظري تعريف شــده است، با هدف ايجاد 
فهمي مشترك بين افراد درگير در اجراي سند تحول بنيادين، 
انگيزة تدوين اين كتاب بوده اســت. كتاب «مفهوم موقعيت 
در سند تحول بنيادين» كه شوراي عالي آموزش و پرورش 

آن را منتشر كرده است، مشتمل بر شش فصل است:
 فصل نخست به ضرورت تبيين مفاهيم اساسي اسناد تحولي 
آموزش و پرورش مي پردازد. پس از تصويب سند تحول بنيادين 
و ابالغ آن بــه وزارت آموزش و پــرورش، اجرايي كردن   آن در 
دستور كار قرار گرفت. مقدم بر هر گام اجرايي، الزم بود مفاهيم 
اساسي و واژگان كليدي در سطحي متناسب با سطوح مياني 
و اجرايي تبيين شــوند و داللت هايي كه به سطح عمل و اجرا 

مفهوم موقعيت
 در سند تحول بنيادين آموزش  و پرورش
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نزديك تر باشند، از مفهوم تبيين شده استخراج شوند. هر چند 
به صورت نظري مجموعه اي از مفاهيم كليدي در مباني نظري 
سند تحول بنيادين تعريف شده اند، اما به دليل ماهيت پيچيده 
و چندوجهي مفاهيم اساســي ســند تحول بنيادين، تعريف 
عملياتي اين مفاهيم و از جمله مفهوم موقعيت در سطوح مياني 
و خــرد براي ايجاد ادراك مشــترك در افراد درگير در اجراي 

سند تحول بنيادين، اجتناب ناپذير و ضروري بود.
فصل دوم كتاب حاوي موارد كاربرد واژة موقعيت در اســناد 
تحولي آموزش وپرورش اســت. در اين فصل، گزاره هاي حاوي 
واژة موقعيت در اســناد تحولي، يعني ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش، ســند برنامة درسي ملي، مباني نظري تحول 
بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي 
ايران، و گزارش پژوهش فلسفي پشتيبان مباني نظري تحول 
بنيادين ارائه شده اند. عرضة اين عبارت ها، همراه با ذكر صفحة 
منبع مربوط، مراجعة مستقيم و بالدرنگ به آن ها را تسهيل و 

امكان بررسي و تحليل بيشتر را فراهم مي  كند.
در فصل ســوم، گزاره هاي مفهوم موقعيت در اســناد مورد 
مطالعــه كه در فصل قبل عينــًا و به طور مفصل ارائه شــده 
بود، تلخيص و به لحاظ موضوعي دســته بندي شــده اند. اين 
باهم نگري، ارائة تحليلي پيرامون موضوعات دسته بندي شده را 

امكان پذير ساخته است.
در فصل چهارم، براســاس گزاره ها و عبارت هايي از اســناد 
تحولي پيرامــون واژة موقعيت، پرســش هايي براي تحليل و 
بررسي تك تك واژه ها، اصطالحات و مفاهيم آشكار و ضمني كه 
در تعريف موقعيت )مذكور در صفحة 13٥ مباني نظري تحول 
بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي 
ايران( وجود دارد، مطرح شده و براساس اطالعات گردآوري شده 
و نيز داده هاي مســتخرج از اسناد تحولي، به آن ها پاسخ داده 
شده اســت. پرســش هاي مطرح شــده در اين فصل، حاوي 
مضمون هايي به اين شرح هستند: معناي لغوي واژة موقعيت؛ 
مقصود از قابل درك  بودن موقعيت؛ منظور از قابل تغيير بودن 
موقعيت، پيش بيني يا ســاختني بودن موقعيت؛ ماهيت فردي 
يا جمعي موقعيت؛ ويژگي هاي تعامل شكل گرفته در موقعيت؛ 
نقش فرد در درك و اصالح موقعيت؛ رابطه و نســبت هاي فرد 
در موقعيت؛ ماهيت موقعيت به لحاظ معرفت شناختي و منظور 
از درك درســت موقعيت؛ منظور از اصالح، تغيير و بهســازي 
موقعيت؛ عناصر و مؤلفه هاي تشكيل دهندة موقعيت؛ چيستي 
مالك مدنظر در شــناخت و اصالح موقعيت؛ شايستگي هاي 
مورد نياز براي درك و تغيير موقعيت؛ مواجهه با يك موقعيت يا 
موقعيت هاي متعدد؛ فراموقعيت و نسبت آن با موقعيت؛ چرايي 
رفتارهــاي متفاوت افراد مختلف در موقعيتي واحد؛ نســبت 

موقعيت با هويت؛ نسبت موقعيت با تربيت.
 در فصل پنجم، پس از مرور و بازخواني واژة موقعيت در اسناد 
تحولي و تحليل يافته ها در قالب پرســش هاي مطرح شده در 
فصل چهارم، به صورت ويژه و تفصيلي به تبيين مفهوم موقعيت 
پرداخته شــده است. بر اين اســاس آشكار مي شود در تبيين 

مفهوم موقعيت، سه مؤلفة اصلي وجود دارد كه عبارت اند از:

 الــف( خود موقعيت به عنوان تركيبي از عناصر و اجزايي كه 
آن را تشكيل مي دهند؛ 

ب( فــرد )يادگيرنده( كه در محور اين مجموعه مركب و در 
كانون آن قرار دارد و شناسنده و تغييردهنده موقعيت است؛

 ج( خداونــد كه فراتر از همــة موقعيت ها و محيط بر همة 
آن هاست. 

در پايان اين فصل و براساس تبيين به عمل آمده از اين مفهوم، 
واژة موقعيت به اين ترتيب بازتعريف شــده اســت: موقعيت، 
وضعيت هاي متنوع و متعدد اخالقي، اقتصادي، معنوي، هنري، 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و … است كه فرد هموارهـ  در هر 
برشي از زمان و مكانـ  در يكي از آن ها قرار مي گيرد يا خود آن 
را خلق مي كند و مي آفريند. در هر يك از اين وضعيت ها، خود 
فرد، طبيعت مادي و غيرمادي، جامعه و آنچه توسط جامعه و 
براي جامعه وضع شــده است، در محضر خداوندي كه فراتر از 
همة وضعيت هاست، حضور و تعامل دارند. اين وضعيت ها قابل 
شناخت و نيز قابل تغييرند و فرد، با اتكا و بهره گيري از آگاهي 
و اختيار خود، مي تواند اين وضعيت ها را بشناسد، تحليل كند 

و در جهت مثبت يا منفي تغيير دهد.
در فصل ششم، داللت هاي مفهوم تبيين شدة موقعيت براي هر 
يك از مؤلفه هاي اساسي آموزش و پرورش توضيح داده شده اند. 
مؤلفه هايي كه داللت هاي مفهوم تبيين شــدة موقعيت به طور 
مبسوط براي آن ها بيان شــده، عبارت اند از: اهداف، مدرسه، 
برنامة درســي، روش تدريس، نقش معلم، نقش يادگيرنده، و 

رابطة معلم و شاگرد در فرايند ياددهي ـ يادگيري.   
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