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روزهایاولمعلمی،مــدامهیجاناتمثبتومنفیمتنوعی
راتجربهمیکردم،امااحساســیکهبارهاوبارهاتکرارمیشد،
احساستنهاماندنوواماندگیبود.بايدبرایمواجههبامسائل
واقعیکالســمآمادهمیشــدم،ولیتنهابــودموهیچراهی
پیشرویخودنمیديدم.کتابهابرایدنیايیايدهآلنوشــته
شــدهبودندوجســتوجودراينترنتهمبهراهکارهايیکلی
ختممیشدکهروشــنبوددرشرايطکالسمن،بامختصات

منحصربهفردش،محکومبهشکستاند.
دردفتردبیرانکهمینشســتم،بهچهــرةبقیةمعلمهانگاه
میکردموازخودممیپرسیدم،يعنیاينهاهیچکداممشکالت

مشابهیندارند؟وهمانطورکهحدسمیزدم»نه«،بهحالشان
غبطــهمیخوردم.نمیدانمدقیقًاچطورشــد،امايکوقتیبه
خــودمآمدموديدمديگرناظرســاکتدفتردبیراننیســتم؛
زنگتفريحهايیکهدرکالسنماندهبودمتابادانشآموزیحرف
بزنميافعالیتآنجلســهراهمراهبچههاتمامکنم،بهگفتنبا

همکارانوشنیدنازآنهامیگذشت.
درهمینگفتوگوهابودکهفهمیدمتنهانیستموبقیةمعلمها
همبامسائلمشابهیمواجهمیشوند.آنهاهمخیلیوقتهاتنها
میمانندوکاروبچههاچنانبههويتشانگرهخوردهاستکه
خیلیوقتهابهخاطرهمینمسائلدرزندگیشخصیشانهم
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مشارکتی
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زمینگیرمیشوند.اماهمیشهتامیآمديماز
کلیگويیبگذريموواردجزئیاتتعیینکننده
درحلمسئلهشــويم،زنگخوردهبودوبايد

برمیگشتیمســرکالس.ازبختخوش،بعضی
ازآنمعلمان،بعدترهادوســتانخوبمنشدندو

بسیاریبعدازظهرهاوحتیگاهیشبهاتاديروقتزمان
کافیداشتیمبرایپرداختنبهپیچیدگیهاوبرنامهريزیبرای

فردایکالسهايمان.
هربارکهدوســتمعلمیکمکمیکردبهآناحساستنها
ماندنوواماندگیغلبهکنم،يابهدوســتمعلمديگریکمک
مشابهیمیکردم،درروشنیوامیدواریبعدازآن،آرزومیکردم
هرمعلمیبهچنینامکانیدسترســیداشــتهباشد.وقتیبه
انتخابدرسهایدورهفکرمیکردمهماينآرزوبرايمپررنگ
بود.دوستداشــتمبتوانماينامکانرابرایمعلمانبیشتری
فراهمکنم.وقتیباالخرهکاربامعلماندرقالب»پرسشــگری
مشارکتی«راشروعکردم،فهمیدمکهآرزویچندانمحالیهم

نبودهاست.
اواخرآذر96بودکهاولینجلســةپرسشگریمشارکتیدر
مدرسهبرگزارشد.16معلمومعاونومديردرجلسهبودند.ده

جلســةديگرهمبعدازآنبرگزارشدوحاال
کهتقريبًايکسالونیمازآنروزمیگذرد،
نزديــکبه30معلمديگــرهمبهجمعمان
اضافهشدهاندوهرکدامدرگوشةخودشان،با
توجهبهشرايطونیازهایهمکارانخودشان،کار

راادامهمیدهند.
ماکهنتوانســتهبوديمدرســاعتکاریمدرســهوقتآزاد
مشــترکیپیداکنیم،عمومًابعــدازاينکهبچههاراراهیخانه
میکرديم،دورهمجمعمیشــديم.بارهاوقتیخستهوکوفته
بعدازجلسةپرسشگریمشــارکتیدرترافیکگیرمیکردم،
ازخودممیپرســیدم،مگراينمعلمهاهمانهايینیستندکه
هموارهازتعدادزيادجلساتمدرسهایشکايتمیکردند!حاال،
بااينکهتمامروزراســرکالسبودهاند،يااصاًلروزکاریشــان
نبودهاستوقراربودهخانهباشند،چهشدهاستکهبدونهیچ
اجباریحاضرنداينيکونیميادوساعتاضافهرادرمدرسه
بگذرانندودريکجلسةديگرشرکتکنند؟بعضیپاسخهايیرا
 کهدرکتابهاومتوندانشگاهیبرایاينپرسشآمدهومنوـ
معلمانديگریکهدراينجلساتشرکت تاجايیکهمیدانمـ

کردهاند،آنهارازندگیکردهايم،برايتانآوردهام:

فرایند پرسشگری 
مشارکتی دانش 

پیشین معلمان را به 
رسمیت می شناسد 

و آن را به کار 
می گیرد

برگزاریاينجلساتامکاناتخاصینمیخواهد،تنهاتعدادی
معلمعالقمندبــهيادگیریازهموباهم،وفضايیبرایدورهم
جمعشدن.هرجلسهيکیازمعلمانگروه،باپذيرفتننقشارائه
دهنده،موضوعیرادرزمانپنجتادهدقیقهباگروهبهاشــتراک
میگذاردوشواهدیازکالسدرس)مثاًلفیلم،صدا،طرحدرس،
کاربرگآزمونونوشتهيانقاشیدانشآموز(رانیزهمراهمیآورد.
موضوعارائهکاریاستمربوطبهکالسومدرسه،کهمعلمدوست
داردازتجربههایمرتبطهمکارانشدربارةآناستفادهکند.عالوه
برمعلمارائهدهنده،يکنفرگرداندنجلسهرابرعهدهداردويک
نفرنیزمسئولیتمستندسازیوثبتجلسهرامیپذيرد.گرداننده،
پیشازجلســه،عالوهبرکمکبهارائهدهنــدهبرایآمادهکردن
محتوایارائه،باتوجهبهجنسمســئلهوشواهدیکهمعلمدر

دستدارد،کمکمیکندچارچوبگفتوگویمناسبیانتخاب
شود.چارچوبگفتوگودرواقعمجموعهایازراهبردهاستکه
مسیرگفتوگوومراحلآنرامشخصمیکندتابحثمنسجم
وهدفمندباقیبماند.اينراهبردهادرجلســههایپرسشــگری
مشارکتی،بهمنظورتسهیليادگیریدرگروهوايجادفضایامن

گفتوگو،بهکارگرفتهمیشوند.
درادامهاينمجموعهيادداشــتها،چندچارچوبکاربردی
گفتوگوراهمــراهبامثالهايیواقعــیازتجربههایگروهی
خودمانمعرفیمیکنیم.امیدوارمشــماهــمبهتدريجگروه
پرسشگریخودتانراشکلدهید.انزوایپنهانپشتشلوغی
دفترمعلمانرابشکنیدوبايکديگرودرکناريکديگريادبگیريد

ويادبدهید.

محتوایجلساتبهطورمستقیمباکارمعلمومشکالتروزمرةاودرکالسدرسمرتبطاستوبرایمواجهةبهترباآنمسائل
کمکشمیکند.

فرايندپرسشگریمشارکتیدانشپیشینمعلمانرابهرسمیتمیشناسدوآنرابهکارمیگیرد.
فضایروانیامنجلسات،فرصتديدهشدنوشنیدهشدنرابرایهمةافرادفراهممیکند.

هرشرکتکنندهجمعبندیخودشراازهرجلسهشکلمیدهدوگردانندةجلسهياديگرشرکتکنندگان،درستیوغلطبودن
چیزیراتحمیلنمیکنند.

پويايیوپايداریاينجلساتبهاينمعناستکهپرسشگریمشارکتیبهمعنیکارگاههايیکهبعدازچندساعتبهپايانمیرسد،
نیستودرطولسالتحصیلیبهطورمستمرادامهدارد.برنامةجلساتازپیشتعییننشدهوهربارمطابقنیازهایشرکتکنندگان

شکلمیگیرد.
ترکیبپايهها)درصورتامکاندورهها(وحوزههایآموزشیفرصتیبرایخارجشدناززمینههایمعموليکمعلمومواجهه

باافقديدهاینوفراهممیکند.
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وقتی در مواجهه با یک مســئله دو یا چند راه به نظرتان می رســد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و هیچ کدام 
راضی تان نمی کند، زمان مناسبی برای کمک گرفتن از همکاران، با استفاده از چارچوب مشورت، است. هدف از این 
چارچوب آن است که معلم ارائه دهنده، همراه با معلمان دیگر، به مسئله ای پیچیده، مرتبط با کالس یا زندگی حرفه ای، 

عمیق تر فکر کند.
برای درک بهتر مراحل گفت وگو، متن حاضر با نمونه هایی از گفت وگوهای جلسه ای که در تاریخ 17 اسفند 95 در یک 
مدرسة دخترانه برگزار شد، همراه شده است. در این جلسه، هشت نفر از نیروهای آموزشی شامل معلم، معاون، مدیر، 
و معاون پرورشی حضور داشتند. بارهای اولی که از چارچوب های گفت وگو استفاده می کنید، بد نیست مراحل را روی 

کاغذ چاپ کنید و در اختیار گروه قرار دهید.

 آغاز )۳ تا ۵ دقیقه(
é گردانندة جلسه چارچوب گفت وگو 
را مرور و ارائه دهنده را معرفی می کند 
و مطمئن می شــود مستندســاز برای 

ثبت جلسه آماده است.
é گردانندة جلسه برای شرکت کنندگان 
بهتر  برگزاری  برای  می دهد  توضیح 
جلسه ناچار است هر مرحله را در زمان 
مشخص شده تمام کند و اگر صحبتی به 
درازا کشید یا از موضوع خارج بود، آن را 

متوقف کند.

۱۲
توصیف یک دوراهی )۵ دقیقه(

é ارائه دهنده دربارة تنگنایی که در آن قرار گرفته است 
توضیح می دهد و ســؤالی را برای گــروه مطرح می کند. 
نحوة صورت بندی این سؤال، به عالوة کیفیت بازاندیشانة 
ارائه، در نحوة پیشبرد گفت وگو مهم است. اگر ارائه دهنده 
در ارتباط با مسئله نمونه ای از کار دانش آموز، خودش، یا 
نوع دیگری از کار را با خودش آورده باشد، در این مرحله 
در سکوت، اختصاص داده می شود.زمانی به بررسی این نمونه یا نمونه ها، به صورت فردی و 

یادداشت

شورای 
مسأله کاوی

شقایق بهرامی

مراحـــل
اجـــرای
مشــورت
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چه کار باید بکنم؟سؤال من این است که باالخره دربارة گروه بندی بیرون آماده کنیم؟آنکه در مدرسه باید بچه ها را برای شرایط واقعی توســط معلم، کســی تنها نمی ماند، ولی مگر نه دنیای واقعی است. در حالت دوم، با انتخاب گروه که این موقعیت ناخوشایند است، اما بیشتر شبیه یکی از دانش آموزان هست که تنها می ماند. البته کالس های من، همیشــه در حالــت اول حداقل بچه هــا را بــه گروه هایــی تقســیم کنیــم. در گروه بندی را به بچه هــا واگذار کنیم یا خودمان در فعالیت هــای گروهــی کالس، می توانیــم 

پرسیدن سؤاالت شفاف ساز )۵ دقیقه(۳

é اعضای گروه ســؤاالتی شفاف ســاز از ارائه دهنده می پرســند. سؤاالت 

شفاف ســاز جواب هایی مختصر، مشــخص و وابســته بــه واقعیت ها دارند. 

ارائه دهنده جواب این ســؤاالت را به روشــنی می داند، اما به هر دلیلی، در 

ارائه اش به آن ها اشــاره ای نمی کند. حال بــرای اعضای گروه ابهام هایی در 

مورد آن ها ایجاد شده است که در این مرحله برطرف می شوند.

é گردانندة جلســه باید مراقب باشــد ســؤاالتی که در این بخش مطرح 

می شــوند دقیقًا از همین جنس باشند. اگر پرسشــی ارائه دهنده را به فکر 

فروبرد، سؤال شفاف ساز نبوده است.

é خوب اســت گرداننده، در زمانی مناســب نزدیک به پایان این بخش، از 

شرکت کنندگان بخواهد با مکث کوتاهی مسئله را با خودشان مرور کنند که 

تا حد امکان چیز مهمی جا نماند.

ـ بچه هایی که از آن ها حرف می زنید پایة چندم هستند؟ چهارم.

ـ آیــا با تنها ماندن در گروه بندی کالســی، بچه ها واقعــًا برای آیندة بیرون 

از مدرســه آماده می شوند؟ ام.. نمی دانم، راســتش... ]گرداننده در اینجا وارد 

گفت وگو می شــود و توضیح می دهد که این ســؤال پیچیده تر از آن است که 
سؤالی شفاف ساز باشد.[

بازتاب )۵ دقیقه(

é اعضای گروه دقایقــی را به توصیف آنچه از ارائه دهنده شــنیده اند، می گذرانند. 

اعضای گروه هر چیزی را که در خاطرشــان مانده است، یک بار دیگر تکرار می کنند 

تا توجه همة اعضا به آن نکات جلب شود. اظهارنظرها در این مرحله الگوهایی از این 

دست خواهند داشت: »من می بینم که....« یا »شنیدم که ارائه دهنده گفت...«.
ـ من شنیدم همیشه کسی هست که طرد می شود.در طول این مرحله، ارائه دهنده کاماًل ساکت است.

ـ شاید با گروه بندی اجباری بچه ها را صرفًا از یک آسیب  آنی مصون می کنیم.

۴

پرسیدن سؤاالت کاونده )۱۰ دقیقه(
é شرکت کنندگان سؤاالتی کاونده از ارائه دهنده می پرسند. این سؤاالت قرار است 
به ارائه دهنده کمک کنند فکرهایش را دربارة مسئله روشن تر کند یا گسترش دهد. 
هدف این مرحله آن اســت که کمک کند ارائه دهنده به درکی بهتر از ســؤالی که 
مطرح کرده است برسد و بتواند تحلیلی عمیق تر از موقعیتی که به اشتراک گذاشته 
است داشته باشــد. در اینجا ارائه دهنده ممکن است به بعضی سؤاالت گروه پاسخ 
دهد، اما بحثی در مورد پاسخ او درنخواهد گرفت. در پایان این ده  دقیقه، گردانندة 

جلسه از ارائه دهنده می خواهد سؤال اولیه را دوباره برای گروه طرح کند.

ـ موضوع به گروه بندی محدود نیســت، سؤال من این است که چرا آن بچه در 
مدرسه طرد می شود؟

ـ آیا همیشــه فاصله گرفتن از گروه بد است؟ ممکن است آدم ها تصمیم بگیرند 
خودشان به تنهایی کار کنند. آیا الزم است همه کار گروهی را تمرین کنند؟

ـ باید ببینیم آیا دیدگاهمان »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« است؟ 
انتظار داریم بچه ها برای پذیرفته شــدن مثل دیگران بشوند و یا ویژگی هایشان را 

حفظ کنند؟ چه چیز در آن ویژگی ها باعث طرد شدنشان می شود؟
ـ معلم ها چطور احتمال دارد این طردشدگی را تقویت کنند؟

۵۶
بحث دربارة مسئله ) ۲۰-۱۵ دقیقه(

é پیش از شــروع این قسمت، اگر سؤاالت کاونده 
زیاد بودند، آن ها را مرور می کنیم.

é شــرکت کنندگان دربارة مسئله بحث می کنند. 
ســؤاالت کاونده ای که در قسمت قبل مطرح شدند، 
می تواننــد به گفت وگو جهت بدهنــد. در طول این 
بحث ممکن است اعضای گروه راهکارهایی پیشنهاد 
کنند؛ هرچند بیشــتر اوقات تالش بر این است که 
مسئله را به شکلی کامل تر و عینی تر تعریف کنند. 

é ارائه دهنــده در این مرحله صحبت نمی کند، اما 
به دقت گوش می دهد و یادداشــت برمی دارد. البته 
الزم اســت گردانندة جلسه، هرچند وقت  یک بار، از 
ارائه دهنده دربارة جهت بحث بپرسد و مطمئن شود 
بحث در جهتی پیش می رود کــه برای ارائه دهنده 

مفید است.
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 بازبینی فرایند )۵ دقیقه(

گفت وگــوی  جلســه  گرداننــدة   é

کوتاهــی را دربارة مشــاهدة گروه از 

فرایند مشــورت هدایــت می کند: این 

چارچوب چه کارکردی برایمان داشت؟ 

چه مواردی بــه خوبی کار کردند؟ چه 

چیزهایی را باید در دفعات بعدی تغییر 
دهیم؟

ـ چــرا ارائه دهنده در بحث شــرکت 

نکند؟ شاید اگر در بحث بود، به دیدگاه 

او نزدیک تر می شدیم.

ـ ولی به این ترتیب، ایده ها بیشتر به 
چالش کشیده شدند.

ـ پرسیدن سؤاالت کاونده، بدون آنکه 

همان موقع جوابی بدهیم، ســؤاالت را 

در ذهنم ته نشــین کرد. باعث شد االن 

فکر کنم شــاید من که به فرایندگرایی 

معتقدم هم همیــن نتیجه گرایی را در 
کالسم دنبال می کنم.

8 ۷
بازاندیشی معلم ارائه دهنده )۵ دقیقه(

é ارائه دهنده در مورد آنچه شنیده و آنچه حاال با توجه به شنیده های 

تازه اش فکر می کند، بازاندیشی خواهد کرد و با گروه دربارة آن مواردی 

حرف می زند که به طور خاص در طول بحث توجهش را جلب کرده اند.

ـ موضوعــی که قبــاًل در ذهنم بود و االن باز ذهنم را مشــغول کرد، 

نتیجه محور بودن کالس هاســت و اینکه چطور نتیجه محور بودن باعث 

می شــود بعضی دانش آموزان آسیب پذیرتر شــوند. البته هنوز نمی دانم 

چطور می شود جلویش را گرفت. کاری که من معموالً  انجام می دهم این 

است که توانایی های بچه  را به معلم های دیگر و به مدرسه نشان می دهم. 

سعی می کنم نشان دهم این بچه هم شبیه بقیه است. تفاوت را کمرنگ 

می کنم. این یک تناقض بزرگ است. تقسیم کار در گروه جوری است که 

تفاوت خیلی به چشم می آید و فرد به مرور به سمت طرد شدن می رود. 

آیا تقسیم کار باید طوری باشد که این تفاوت مخفی شود؟ توانایی کمتر 

در آن فعالیت  را بپوشاند؟ برای اینکه بچه ها با بچة دیگر رفتار محترمانه 

داشته باشند، باید فکر کنند او هم مثل خودشان است؟
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