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ﺳﺨﻦ آﻏﺎزﯾﻦ

ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در
داﺧﻠﯽ
اﺧﺒﺎر
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و
ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺎ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪو در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۶و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﮔﺮوه ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﺎزده ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎ و ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در
دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻤﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ارﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
رﺳﺎﻧ ٔﻪ ﻣﺪرﺳ ٔﻪ ﺧﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﻢ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﺎزده ﺷﻤﺎرهای
ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺧﻼﺻ ٔﻪ روﯾﺪادﻫﺎ و
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮری ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ و ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ در ﮐﻨﺎر
واﺣﺪ رواﺑﻂ
ِ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻤﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان راه رﺷﺪی ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﺷﯿﻢ

۴

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
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اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ در راه رﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺠﻠﻪای در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻫﻤﮑﺎران و اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،وﺟﻮد داﺷﺖ ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی
ﺑﻨﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮاد ٔه راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﺠﺎد روح ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل و
ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ راه رﺷﺪ
ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آدمﻫﺎ را ﺑﯿﺎورد و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺪرﺳﻪ روی
ذﻫﻦ و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

۷

ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﮐﺎری ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻴﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﮐﻮﻫﻨﻮردی در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ و در ﭼﺎرﭼﻮب
ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی دﻳﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻗﺒﺎل
ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﻼﺳﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
دﻳﮕﺮان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺷﻜﺴﺖ دﻳﮕﺮان
ﺷﻜﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺎ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ ﺣﺬف ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری از
ﺳﺎﺧﺖ ذاﺗﺎً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮزش ،ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ِ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان را
اﻓﺘﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ِ
ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻧﺸﺎی
و ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺖ و
ِ
ﺧﻮب ﯾﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﻌﻠﻤﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ
ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺻﺪآﻓﺮﯾﻦ و
ﺳﺘﺎره ،ﺣﺲ ﻏﺮور آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﻢ

۸

ﻧﻮآوری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺷﻌﺎر ﻳﻚ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﺧﻼﻗﻴﺖ و
ِ
ﻛﻼس ﻫﻤﻴﺎری اﻳﻦ اﺳﺖ "ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ " ﭘﺲ روﻧﺪ
ِ
ً
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری اﺳﺎﺳﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ در راه رﺷﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﻌﻠﻢ راه رﺷﺪی در ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری
ﻧﻈﺮ
ِ

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎز ٔه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ در
ﮐﺮدهاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ
ِ
ﮐﻼس درس ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ اﻇﻬﺎر وﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﻼس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﮑﻠﻢ وﺣﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان رو ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺪارد ) ﺷﯿﺮﺧﺪاﯾﯽ -ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

۹

ﺗﻼش دوﺳﺎﻟ ٔﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ
از ﺳﺎل ۱۳۹۴
درس اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ِ
ﻃﺮح ِ
ِ
ِ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،در
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ِ
ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه رﺷﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ ،آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮی ﺗﺎزهﺗﺮ
ﻃﺮح درسﻫﺎ از ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ
ِ
ِ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻃﺮح ِدرسﻫﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﻤﯿﻖ ﮐﺮد و از ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی،
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و  (...ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان درﮔﯿﺮ درس ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﻃﺮح درس ِ
ِ
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ

زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺨﺶ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ رواﯾﺘﮕﺮ ﻫﻢﻗﻄﺎران راه رﺷﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن راه رﺷﺪی ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و
ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آدمﻫﺎ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ
آنﻫﺎ ﻗﻮام ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﺖﻫﺎی
آﺟﺮی دﯾﻮار آدمﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺼﻪی ﺧﻮد
را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ازﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﻫﺪف ،ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ،ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و
آن ﮐﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دل در ﮔﺮو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﯾﺸﺎن دارﻧﺪ

۱۰

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ،ﺳﺮﻣﺎﯾ ٔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ و
ِ
ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺧﺪادﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
وﻧﻈﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ

۱۲

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از
ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻞ آن
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﺶ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪو
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﻤ ٔﻪ اﻣﻮر دارﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در داﻧﺶآﻣﻮزان راه رﺷﺪ وﺟﻮد
دارد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﺮحﻫﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ) آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ(

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
ِ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻨﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن زاده و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﯾﻢ راه رﺷﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
دارد ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﺪﮐﻮدک وارد راه رﺷﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮف زدن و  ...در راه رﺷﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد
راه رﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی دارد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ
ﮐﻨﺪ ) زﻫﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎن  -ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﯿﺎت(

۱۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی؛ ﻣﺎدر ﻣﺪارس ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان

ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺻﺒﺢ اوﻟﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻧﻔﺮهای از راه رﺷﺪﯾﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻮی ﮐﻬﻦﺳﺎل آﻣﻮزش رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﻪ روال ﻣﺮﺳﻮم در دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب
ﮐﻮدک ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪی ﮐﻮدک و
ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮای راه رﺷﺪﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در راه رﺷﺪ  -ﺳﺎل « ۱۳۹۵
۱۴

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎ وﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎز ﮐﺮدن ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺧﻼل ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ اش Cooperative
 Trust Schoolsﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻘﺒﻮل
ﻣﺪرﺳﻪداری در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ

ﻫﻔﺖ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

اﺻﻞ ﯾﮑﻢ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن و ﻋﻀﻮﯾﺖ آزاداﻧﻪ
اﺻﻞ دوم ﻧﻈﺎرت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻀﺎ
اﺻﻞ ﺳﻮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻀﺎ
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﻣﻮزش و ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ دﻏﺪﻏﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻦ

۱۵

ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه
ﺑﺮونرﻓﺖ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺣﻮزه آﻣﻮزش و
ﺟﺎری
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و
اﺷﺘﻐﺎل در ﻧﻈﺎم
ِ
ِ
ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ

ﻫﻤﺎﯾﺶ "ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ" اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎم ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﺪ ٔه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ راهرﺷﺪ ،اداﻣﻪ راه و ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﻨﺪ

۱۷

ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد ش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ،
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ آن اﺳﺖ اﯾﻦ وﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذی ﻧﻔﻌﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﻪ
ِ
ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد

اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻗﺪرت
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ُﺧﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
را از ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و
ِ
ﻣﯽآورد

ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ راﻫﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ؛ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه از زﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ راه رﺷﺪی
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدم ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻌﺪﺗﺮ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ وارد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﺷﻮم
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدم

۱۸

ﻃﺮح درس ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ِ
در اﯾﻦ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ او دﯾﮑﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﻣﮑﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﯿّﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ِ
ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد

وﻗﺘﯽ زﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽ آﯾﻨﺪ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﺮ از ﻗﻠﺐ آدﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﻧﻘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎناﻧﺪ ﮐﻪ آدم ﻧﻤﯽداﻧﺪﮐﺪام ﺑﺎﻋﺚ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻮرﯾﺲ ﭼﮑﻨﺎوارﯾﺎن از ﺟﻤﻠ ٔﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵زﻧﮓ ﻣﻬﺮ دﺑﺴﺘﺎن
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن وی ﺑﻪ ﺻﺪادرآﻣﺪ

۱۹

» ﻧﻮاﺧﺘﻦ زﻧﮓ ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ راه رﺷﺪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﻬﺮ؛ ﻫﺮ
داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل «۱۳۹۵

۲۰

ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮار راه رﺷﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ «

۲۱

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻤﯿﺎران رﺷﺪ «

» ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺠﺘﻤﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ در ﺳﺎل « ۱۳۹۵

۲۲

ﭘﺮوژهﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزی
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﻮﻟﺪ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺮوژه
ورود آﻣﻮزش و
ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از
ِ
ﭘﺮورش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،راه رﺷﺪ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺮوژه ﻫﺎ
را درک ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده ﺑﻮد

ﺳﺨﻦ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی:۱۳۹۵ -
" ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺟﺬﺑﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﮐﺮدم و ﺣﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﮔﺮﻓﺘﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ در ﭘﺮوژه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮم راﺣﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻨﺠﺎ ذﻫﻦ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻼق ﺑﺎرﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺎزه اﻵن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .

۲۴

ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ درآﻣﺪﯾﻢ «۱۳۹۵ -

آﻣﻮزش و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ادار ٔه ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﺎده
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرات ﺳﻠﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ داری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزه ای
از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ
آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ) آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ -ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ(۱۳۹۵ ،

۲۵

»ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ "

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮ« ۱۳۹۵-

۲۶

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﺑﻘ ٔﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و راه
رﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد  .ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮزن دوزی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ
ﺻﺮف ﺷﺪ

ﭼﺎپ اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﺳﻔﯿﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزی
آﻣﻮزان راه
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ،داﻧﺶ
ِ
رﺷﺪی ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻣﻌﻠﻢ رﺳﺎﻧ ٔﻪ ﺧﻮد،
ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزی را ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻼﺳﮑﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ

۲۷

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻣﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ،اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را از روﻧﺪ
درﻣﺪارس ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ
راﯾﺞ
ِ
اول ،ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی
ً
وری
ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺮه ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ دﻏﺪﻏ ٔﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ را دارد و دوم ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دوراﻓﺘﺎده ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ذات ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎ و
ِ
ﮐﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻧﮕﺎﻫﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن را دﻗﯿﻖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺮار
واژهی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻨﺪ راه رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ " ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ" واژ ٔه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ِ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ دارای اﺻﻮل ،ارزش ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
آﻣﻮزش داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺶ اﻓﺮاد و ﮔﺮه ﺧﻮردن اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻣﻮزش ﺟﺰء اﺻﻮل
وﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ و ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ِ
اوﻟﯿ ٔﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ ) آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ-ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ(

۲۹

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه دو روزه ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻨﻼﻧﺪ در آﻣﻮزش؛ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺘﯿﻼ ،رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ آﻣﻮزش اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ «

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار )«(۱۳۹۶
اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه
ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ وﻇﯿﻔ ٔﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ را ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی و
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد

۳۰

ﭼﮑﯿﺪه ای از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ
آری ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺪﻧ ٔﻪ ﺧﻮدش ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺧﻮدش ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ،
ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎران ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎًدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﻂ
ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮدش و ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﺎ
) دﺳﺖﮐﻢ در اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﻬﺎر
ﮐﻨﺪ( ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻧﺪارد

ﺧﺐ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪ ٔه ﺑﯿﮑﺎری
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻧﯿﺮوی
اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺄﺳﯿﺲ و
را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ و
ِ
ِ
ﮐﺎر اﺳﺖ

۳۱

در ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎزﻋ ٔﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺒﺾ ﺗﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  ،اﻧﮕﺎر ٔه
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
در ﮔﻮش ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽآﯾﺪ؛ ﮐﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺳﺪ ﻣﺨﻮف ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺣﻢ و ﻣﺮوت ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ
ﻣﯿﺎﻧﻪ روی

ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪ ٔه ﭘﺮورش ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺟﺪا ﮐﺮدن
آﻧﺎن از دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف
ﺟﺪی ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در
ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺎﺋﻖ
آﯾﺪ

ﺳﻤﭙﺎد ﻣﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﻧﮑﺮد
ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪام ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺣﺲ ﺧﻮدﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽ در ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺎﻓﺘ ٔﻪ ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ،
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮ ﺻﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺲ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮم ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد واﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪاﻧﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺆال ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد )ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ  -ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد(

۳۳

ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺳﻤﭙﺎد

ﺗﯿﻢ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن اﯾﺮان اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮود ﺗﯿﻢ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن آژاﮐﺲ را ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺮد دو ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوز
ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن از ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺑﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺮدن ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮدن را در ﺳﻦ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ از راهﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺑﺮ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﭽﻬ ٔﻪ ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺴﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از درس ﻟﺬت ﺑﺒﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ اﻵن
دوﭘﯿﻨﮓ ﮐﺮده و آزﻣﻮن ورودی را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻄ ٔﻪ دو ،ﺗﺎزه ﯾﺎد ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ از ﺑﭽﻪ
ﻟﺬت را از ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدﯾﻢ ) ﻣﻬﺪی ﻧﯿﻼش -
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮاﻧﻪ(

۳۴

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون و آﻣﻮزش

۳۵

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮ دﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ در
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی «

۳۶

ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎوری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،اﻧﺰوا و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

۳۷

ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﻘﻮﻟﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮهای
وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮ روی
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠ ٔﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و
ﺗﺼﺤﯿﺢ روشﻫﺎی راﯾﺞ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺎه
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺰار ٔه ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻮان ﭘﻨﺘﯿﻼ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
آﻣﻮزش ﻓﻨﻼﻧﺪ)در ﺳﺎل  (۱۳۹۷ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ

ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری

ﺳﻪ اﺻﻞ ﺳﺎده ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را درﯾﺎﺑﯿﻢ

ﺳﺎده دﯾﺪن ،ﺳﺎده ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ،ﻓﺮﺻﺖ دادن
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺳﺎﻻری اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ روشﻫﺎ  ،ﻫﺮ دو
اﺷﺘﺒﺎهاﻧﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ ) اﻟﻬﺎم ﺻﻔﺖ ﺑﻘﺎ -ﻣﺸﺎور دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ(

۳۹

ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎد ،اﻧﻀﺒﺎط و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﺒﮏ
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺑﺎزداری اﺳﺖ در اﯾﻦ روش ﺑﺎزداری
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻧُﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺮوﯾﻢ
-۱ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
-۲ﻣﻬﺎرت در ﯾﺎدﮔﯿﺮی
-۳ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
 -۴ﺣﺲ ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ

 -۵ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 -۶دﻧﯿﺎدﯾﺪﮔﯽ
 -۷آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺎ وﺟﻮدﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ
 -۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف
 -۹ذﻫﻦ ﺑﺎز

۴۰

در دﻫﻤﯿﻦ دور ٔه ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان راه رﺷﺪ در
ﮐﻤﭗ  IRSروﺳﯿﻪ ؛ ﻋﻀﻮﯾﺖ راه رﺷﺪﯾﺎن در
آورد ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻮد
ﻣﯿﻠﺴﺖ) (MILSETره ِ
ِ
آیآراس ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺗﻬﺮان؛ ﭼﻬﺎرده ﻣﻬﺮﻣﺎه روز ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻮ « ۱۳۹۷ -

راه رﺷﺪ ؛ ﻫﯿﺮاد داوری در
ﭘﺴﺮ ِ
ﺣﻀﻮر ِ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮﯾﮏ داﻧﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺎن
ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﻢ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻫﯿﺮاد داوری از
ﻣﺘﻮﺳﻄ ٔﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ راه رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد

۴۱

اﻫﺪای ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن؛ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر « ۱۳۹۷ -
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎون در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر – ﺳﺎل
 -1397ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ زﻧﺎن را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد

ﺣﻀﻮر راه رﺷﺪ در ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺎن  - ICAﮐﺸﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

۴۲

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ راه رﺷﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ  - ICAﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﺎون؛ ﮐﺸﻮرآرژاﻧﺘﯿﻦ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
و ﺳﻔﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎون در اﯾﺮان «

ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﮓ ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮران درﺧﺸﻨﺪه

۴۳

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ اﯾﺪه  Teacher Talkاز ﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﻘﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮد را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ارﺗﻘﺎ در ﺑﻮﺗ ٔﻪ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪ ٔه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ و
اﺳﻢ آن را  teacher talkﺑﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را از راه رﺷﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﻗﺼﺪﻣﺎن اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨ ٔﻪ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮز ٔه آﻣﻮزش وﻃﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد )آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ(

۴۵

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از آن رو ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎزهﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮدن از
ﮔﻨﺠﯿﻨ ٔﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮔﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ازﮔﻨﺠﯿﻨ ٔﻪ ﺳﯿﻨ ٔﻪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ درآﻣﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ و ﺑﯿﺎن آنﻫﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎزه
وﺧﻄﺎﻫﺎی راﯾﺞ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در
دورهﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﮑﺮار
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ) آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ(

۴۶

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺳﺎده
وﺑﯽآﻻﯾﺶ از ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻦ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ

۴۷

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮزن دوزی؛
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ رﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﻧﺸﺮ ﭼﮑﺴﻪ

ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ راه رﺷﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﮕﮑﺎﺳﺎ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﻋﻮت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی ،ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ
آﻧﮕﮑﺎﺳﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ

ﺗﻌﺎون ﮔﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ در اداﻣ ٔﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨ ٔﻪ
ﺗﻌﺎون و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون و ﯾﺎرﯾﮕﺮی،
ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎونﮔﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد

۴۸

ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ راه رﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺪارس
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ « ۱۳۹۷

۴۹

در ﺑﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪی

در ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎر ٔه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻣﺮور ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎران و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از دور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺒﺎر از ﺗﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﮕﯿﺮد و
ﻣﺎ را ﺑﺮ اﺳﺐ راﻫﻮر اﻣﺎ رﻫﺎﺗﺮی ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﺒﻮر ازﮐﺎرﻣﻨﺪی در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎن ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ

در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی و راﻫﮑﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از آن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪی را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺎدی اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺻﺮف آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﭼﻨﮓ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری ،رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ

۵۱

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
"ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ  :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻌ ٔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ”
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ِ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮ ﺗﻌﺎون در اﯾﺮان « ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ
از ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ
در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎون ۱۳۹۸ -

۵۲

»اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز زﻣﯿﻦ ﭘﺎک ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ) (ICAﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﺳﺒﺰ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ «) (Go Greenو ﻗﺒﻮل دﻋﻮت
راه رﺷﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﭙﯿﻦ

ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺮﺷﻮر ﺣﻠﻘ ٔﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ و دﻋﻮت از
آﻗﺎی ﺳﺮﮐﺎرآراﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧ ٔﻪ ﺧﻮاﻧﺶ
ﮐﺘﺎب در ﺗﻤﻨﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺟﻤﻌﯽ
ِ
ِ

۵۳

ﻓﺴﺘﯿﻮال زﺑﺎن راه رﺷﺪ؛ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از
ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ«

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راه
رﺷﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ آذر
ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺷﺪ

۵۴

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮرا

اﻣﺮوزه رﻣﺰ ﭘﺎﯾﺪاری ،در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﺗﻮان و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻤﻌﯽ ،دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻮرت و ﺷﻮرا ،راﻫﮑﺎر ﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻨﺎ دارد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﻮرا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
ﺟﺎری آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ

۵۶

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮرا و ﭼﺸﻢ ﺳﻮم
آنﭼﻪ ﻣﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎر ٔه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﻮم داﺷﺘﻦ ،ﻣﻬﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ آن اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،درآنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺧﺸﻢ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻢآور و ﻣﻀﻄﺮب ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آرام آرام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

آن ﭼﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ در ﭘﯽ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ،
اﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد راﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی درﻟﺤﻈﻪ ،اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ

۵۷

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻮراﯾﯽ در آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده

واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ-ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ
وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺪ ٔه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻣﻮزش و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻦ
ﻣﯽرود ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه ﺣﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ رود
ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﯾﺪ ٔه وی ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﻮد درواﻗﻊ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻮراﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ﺑﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع از اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺮاد
درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ راه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
وﺟﻮد دارد

۵۸

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻮراﯾﯽ ﺷﯿﻮهی ﭼﻨﺪان راﯾﺠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ راه رﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ازاﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻮراﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺮد در اﯾﻦ روش،ﻫﻔﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮی
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻮق دﻫﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖآﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦﺷﺎن ﺑﻪ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راهﮐﺎر را ﺣﺘﯽ در ﺑﯽراﻫﻪﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺌﺎﺗﺮ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورﻃ ٔﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ

۵۹

ﮐﺎﻓﻪ زردآﻟﻮ

ﻃﺮاح و اﺟﺮا ﻣﻬﻨﺎز ﺣﺴﯿﻦ زاده؛ ﻣﻌﻠﻢ راه رﺷﺪی

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب زوم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯿﺪه ﻣﺨﺘﺎری ؛ ﻣﻌﻠﻢ
دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ راه رﺷﺪ
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن درﮔﯿﺮ
وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﺎرج
وﯾﺮوس ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻮد
ِ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ را آﻏﺎز
در اوج ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎزﭘﺮس
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

۶۰

وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮوﻧﺎ

در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮور ﮐﺮور اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﺧﻮد درآورد و ﺟﻬﺎن آﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﺷﮕﺮف و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ درﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و
ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎب آوری ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺪ ﻓﺮدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ را دارد ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻐﺘﻨﻢ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﺎبآوری اﺳﺖ راه رﺷﺪ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎب آوراﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎن ﮔﯿﺮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ

۶۲

ﻣﺪرﺳﻪ داری در
دوران ﮐﺮوﻧﺎ

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ راه رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ وﻇﯿﻔ ٔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ ،داﻧﺸﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وارد ﺷﻮد
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاده « در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﯾﻢ ) آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ(

دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن راه رﺷﺪی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺎن

۶۳

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﺻﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺮ دو ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ
آﻣﻮزش از ﯾﺎد دادن ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ) دوﻧﺎ ﻋﺮﺑﺸﺎه-
ﻣﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ(

در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ را دارد و اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﺪارس زﯾﺎد اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داد
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در
ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ  .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ
)ﺳﻤﯿﻪ ﺻﺎﻧﻌﯽ -ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ(

۶۴

واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺣﻀﻮر راهرﺷﺪ در وﺑﯿﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮک  ILOو ICAﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺿﺮورت
ﺗﺎبآوری ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ زﻧﺎﻧﻪ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ «

۶۵

