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سالمت و بهداشت

دکتر محمد نیرو
 معلم ریاضی و عضوهیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

 آغاز دهة هفتاد، وقتی برای نخستين بار به عنوان معلم 
سر كالس درس حاضر شدم، يكی از دبيران مورد عالقه و اثرگذار 
دوران تحصيلم كه انگيزة معلمی را در من شعله ور كرده بود گفت: 
»نيرو! معلمی نود درصد تجربه اســت و ده  درصد سواد« . به هر 
روی، دانش و تجربه مكمل يكديگرنــد. َمَثل اين دو، َمَثل دو پا 
براي حركت آدمي است. به يكی تكيه می كنيم و ديگری را پيش 
می بريم و در گام بعدی، با اتكا به ديگري، پای عقب مانده را به جلو 
سوق مي دهيم. به تجربه تكيه و دانش )نظريه( را ايجاد می كنيم و 

به دانش تكيه و تجربه را تفسير می كنيم.
در اين ميان، معلمی خاستگاه تجربه هاي سرشار و گوناگونی است 
كه هر كدام می تواند واجد آثار پيش برنده يا بازدارندة درخور توجهی 
باشد؛ تجربه هايي كه لزوماً نه مسبوق به سابقة معلم هستند و نه 
مندرج در كتــاب، ولی می توانند رافع نياز معلمان تازه كار و عامل 
بهره وری بيشتر معلمان كهنه كار باشند. به ويژه كه معلم هرسال با 
دانش آموزان، كالس ها و موضوعاتـي كامـاًل متفاوت مواجه است. 
معلم در اين شــرايط براي ادارة كالس و تحقق اهداف آموزشي 
خويش نمي تواند تنها به دانش صريح1 مندرج در كتاب ها اكتفا كند، 
چراكه آن را پاســخگوي موقعيت هاي ناخواسته و بي شمار پيش 
رويش نمي يابد، بلكه به گستره اي از دانش نيازمند است كه آن را 
به طور ضمني2 دريافته است؛ دانشي كه در پی تجربه های شخصی 
پديدار شــده و به آسانی تن به نمايش و بيان صريح نمی دهد. از 
اين رو، شــاهديم كه عالوه بر برنامه هاي درسي رسمي يا آشكار، 
برنامة درسي پنهان3 يا همان تجربه هاي قصدنشده در دايرة امور 

كالس قرار مي گيرند.
اين تجربه های گران ســنگ كه به بهای عمــر گرانبار معلم و 
دانش آموزان پديد می آيند، در ســينه و خاطر ايشــان هستند كه 

غالباً به ورطة فراموشی سپرده می شوند و قابل دسترسی و استفاده 
نيستند. در حالی كه می توان با بهره جويي از تجربه نگاری، ضمن 
بي نيــازي از بازانجام ناكامي ها، بر قلمرو روش ها و الگوهاي مؤثر 
در جريان آموزش افزود و با كمترين هزينه و آزمون و خطا مسير 
رســالت و اثربخشــی خود و يادگيری لذت بخش فراگيرندگان را 

هموارتر كرد.
تجربه نگاری، به ويژه اگر در قالب خاطرات صورت پذيرد، شيرينی 
و بــاور ديگري را بارور مي كند. نمونة اين كار را می توان در كتاب 
آقامعلم4  نوشتة فرانک مک کورت مشاهده كرد. او كه يك معلم 
معمولی و ناآشنای ايرلندی تبار بود، پس از ثبت تجربه هاي معلمی 
خويش، نه تنها پرفروش ترين كتاب وقت اياالت متحده را رقم زد و 
خود را نام آشنا و شهره ساخت، بلكه در مديريت دانش5  نقشی ايفا 
كرد. نگارنده، اين كتاب را پيش تر در شمارة هشتم رشد معلم سال 

1391 معرفی كرد. رمزينة  آن در مقابل آمده است. 
از آن پس من نيز تجربه های معلمی خود 
را در وب نوشت »يادداشت های آقامعلم« 
درج كردم. اين تجربه چهارده پيامد ضمنی 
به دنبال داشــت: شــناخت برنامة درسی 
پنهان كالس؛ بهبود مستمر و خودارزيابی، 
توليــد دانش كاربــردی و بومی؛ گفتمان 
هم رســانی تجربه ها؛ گســترش فضای 
ارتباطی معلم؛ دريافت بازخورد اثربخش؛ 

پويايی نوآورانــة معلم؛ رصد بيرونی جريــان كالس؛ الگوگيری 
معلمان تازه كار؛ مهارت افزايی نگريستن و نگاشتن؛ پيوند هم افزای 
تعليم و تأليف؛ افزايش انگيزة آموزشی؛ رفع خشكی و تلخی كالس 
و باالخره شناخت و هم سويی بيشتر دانش آموزان و معلم. شرح اين 

ماندگاری با 

تجربه نگاری

برنامه درسی پنهان

 براي معرفي كتاب آقامعلم
تصوير را پويش كنيد
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تجربه ها در »يادداشت بنويس، آقامعلم!« در شمارة 8 سال 1395 
رشد مدرسة فردا به رمزينة مقابل آمده است.

از آن پــس تاكنون نيز بهره های ناخواســته و ارزنده ای، افزون 
بر موارد مزبور، كســب كرده ام. نخســتين بهرة آن ايجاد ارتباط 
گسترده تر با معلمان و مديران مناطق گوناگون كشور بود كه عرصة 
امكان بيشتری را برای انتقال تجربه ها در نشست هايی به شكل 

سخنرانی و كارگاه فراهم كرد. اين موضوع 
جدا از افزايش فرصت های كاری و درآمدی، 
احساس مفيدبودن و عزت نفس ويژه ای به 
دنبال داشت. اغلب محتوای اين نشست ها 
بر تجربه هاي زيستة مستند و نگاشته مبتنی 
بود و پــس از تحليل كيفی و آرايش آن ها، 
داللت هايی كاربــردی ايجاد می كرد كه بر 

ارزش آن ها می افزود. بازخوردهای رضايتمندانه نسبت به تغييرات 
برخاسته از اين ارائه ها، به حس خوب و شناخت مضاعف گوينده 
و تقاضايی فزاينده منجر می شد كه بهره های گسترده تر، از جمله 
يادداشت های متعدد در نشريات را به ارمغان داشت. گفتنی است، 
بخش عمدة داده های كيفی رســالة دكترای نگارنده نيز از همين 
تجربه نگاری ها برخاسته است. شرح اين مطلب در سخنرانی تقريبًا 

كوتــاه نگارنده در يكــی از همايش های 
ارائة تجربة معلمان بيان شــد. ديدن فيلم 
آن6  با استفاده از رمزينة مقابل در تبيين و 

انگيزه بخشی اين موضوع مؤثر است.
همچنيــن  و  تجربه نــگاری  امــروزه 
مستندسازی، جدا از ضرورت آن، به سهولت 
قابل انجام است. وجود گوشی های هوشمند 

كه هم امكان ذخيــرة صدا و تصوير دارند و هم می توانند صدای 
فرد را به نوشته تبديل كنند، انجام اين امر را آسان و سريع می كند. 
با يادســپاری رخدادهای هر كالس يا درج كليدواژه های مرتبط، 
می توانيد در شبكه های اجتماعی يا وب نوشت يا ديگر سايت های 
ميزبان، تجربه های كالس خود را روايت كنيد و به اشتراک بگذاريد. 
ضمن آنكه می توانيد با بازخوردهای مخاطبان، اعم از دانش آموزان 
يا خوانندگان، بر غنای آن بيفزاييد و به مرور از توصيف به تفسير و 

تحليل و حتی پژوهش های كيفی7 سوق پيدا كنيد.

کالم آخر

تجربه نگاری موجب نشر و نقد تجربه ها مي شود و به ويژه اگر با 
شايستگی و خيرخواهی همراه باشد، ماندگاری تجربه و تجربه گر 
و بهره های سرشاري برای رشد حرفه ای او و بهبود نظام آموزشی 
كشور به دنبال خواهد داشت. طبيعی است، انجام هر كار جديدي 
دشوار می نمايد و داليل گوناگونی برای پرهيز از آن تداعی و بيان 
می شوند. ليكن شروع و انجام مســتمر اين كار شور و انگيزه ای 
درونــی و بيرونی در فرد ايجاد می كنــد و می تواند نقطة عطفی 
در مســير معلمی او شــود. به هر روی، كم رنگ ترين جوهرها از 

قوی ترين حافظه ها ماندگارترند.

پینوشتها
1.  Explicit Knowledge
2. Tacit Knowledge
3. Hidden Curriculum
4. Teacher man
5. Knowledge management
6.  https://www.aparat.com/v/XMIjk
7. Quality research

پویایی نوآورانۀ معلم 

تولید

 دانش بومی 

گفتمان به اشتراک گذاری 

تجارب 

گسترش فضای ارتباطی 

معلم 

دریافت بازخورد اثربخش 

 الگوگیری معلمان تازه کار رصد بیرونی جریان کالس 

مهارت زایی

نگریستن   

و نگاشتن 

پیوند هم افزای تعلیم 

و تألیف 

افزایش انگیزش آموزشی 

رفع خشکی و تلخی کالس 

شناخت و همسویی 

بیشتر 

شناخت برنامۀ درسی پنهان 

بهبود مستمر و 

خودارزیابی 

آثار ضمنی تجربه نگاری 
در وب نوشت

 براي مشاهده تجربه ها
تصوير را پويش كنيد

 براي مشاهده فيلم همايش
تصوير را پويش كنيد


