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�سخن آغازین�



مجلٔه نیمکت سفید در سال ۱۳۹۴  متولد شد� در آن سال ها گروهی از همکارانمان در
بخش پژوهش، سعی کردند تا مجله ای با محوریِت موضوعات، دغدغه ها و اخباِر داخلِی
مجتمع آموزشی راه رشد منتشر کنندو در دسترس عالقه مندان قرار دهند� چهار شماره با
همان رویکرد منتشر شد� از سال ۱۳۹۶ و همزمان با انتشار شمارۀ پنجم، با تغییری در

گروه تحریریه و سرفصل ها، نگاه متفاوتی به روند گذشته دنبال شد�
تا به امروز یازده شماره از مجلٔه نیمکت سفید با همٔه فراز و نشیب ها و کم و کاستی ها در
دسترس شما خوانندگان محترم قرار گرفته است� این که در این مسیر تا چه اندازه موفق
بوده ایم، تا چه اندازه توانسته ایم که دغدغه های مخاطبانمان را مطرح کنیم، تنها با
ارسال انتقادات و پیشنهادات شما قابل ارزیابی است� با وجود این سعی کردیم به عنوان
رسانٔه مدرسٔه خود، در این سال ها پیوستگی حضورمان در کنار شما عزیزان را حفظ

کنیم�
مجله ای که پیش روی شماست خالصٔه رویدادها و اتفاقاِت مهم همین یازده شماره ای
است که میزبان نگاه های پر مهر شما بوده است� بر آنیم تا در سال جدید و با شکل گیری
واحد روابط عمومِی مجتمع آموزشی راه رشد، با حضوری پر رنگ تر و متفاوت تر در کنار

مخاطبانمان، دانش آموزان راه رشدی، معلمان و همکاران باشیم�
 

 

 
۴



�مروری بر شماره های گذشته� 





مجله می خواهد الیه های ظاهری را کنار بزند و  به ماجراهایی بپردازد که زیر پوست راه رشد
جریان دارند، می خواهد آدم ها را بیاورد و روی صندلی بنشاند و بپرسد که چطور مدرسه روی
ذهن و زندگیشان اثر گذار بوده است� می خواهد صدای آنها را بلند کند و به گوش دیگران

برساند�

 

انتشار نشریه در راه رشد اتفاق تازه ای نیست� پیش تر هم مجله ای در راستای تبادل تجربیات
همکاران و ایجاد شناخت کلی تر نسبت به مجموعه، وجود داشت� ازآنجا که شمار اعضای
خانوادٔه راه رشد به صدها تن می رسد، ایجاد روح مشترک و توافق بر سر اصول و بنیاِن

مجموعه ، واجد اهمیت است�

 

 انتشار
چرا در مسیر

هادیم؟
ه قدم ن

مجل

 ۷



 
مکانیزم های تشویق و بازداری بر هر فرآیند
جمعی حاکم است؛ از کوچک ترین اجتماعات تا
بزرگ ترین� بنابراین؛  حذف تشویق  و بازداری  از
ساخت ذاتاً اجتماعِی آموزش، نه ممکن است و نه
مطلوب� ما چون نمی توانیم دانش آموزان را
متقاعد کنیم که افتخاِر حاصل از حل یک مسئله
و حس رضایت و خرسندِی نوشتن یک انشای
خوب  یا لبخندی که بر لب معلمت می  نشانی تا
چقدر بزرگ است، پس با کارت صدآفرین و

ستاره، حس غرور آن ها را بر می انگیزانیم�

يادگيری کاری است كه شاگردان  می کنند، نه
کاری كه برای شاگردان انجام می شود� بنابراين
يادگيری مشاركتی مستلزم مشارکت فعال و
مستقيم دانش آموزان است�  دانش آموزان
زمانی به قله می رسند كه جزئی از تيم
مشاركتی باشند؛ دقیقاً مانند یک تیم
کوهنوردی� در اين محيط،  فرآیند یادگیری از
طريق همكاری و مشاركت و در چارچوب
گروه ها، برای دانش آموزان محقق می شود و در
قبال يادگيرِی ديگران احساس مسئوليت
می کنند� زمانی كه همكالسیانشان نياز به كمك
داشته باشند، به كمك آنها می شتابند و موفقيت
ديگران موفقيت آنها و شكست ديگران

شكست آنها به شمار می آید�
 

  تشویق و بازداری   

 ۸



يادگيری مشارکتی عمیق تر بوده و خالقيت و نوآورِی بيشتری به همراه دارد� شعار يك
كالِس همياری اين است� "يا همه نجات پیدا می کنیم يا همه غرق می شويم�" پس روند
تشویق و بازداری اساساً در چنین سیستمی متفاوت است و ما سعی داریم در راه رشد به

سمت چنین رویکردی حرکت کنیم�

 ۹

�نظر معلِم راه رشدی در مورد تشویق و بازداری�
 

من معتقد به سیستم تشویق و بازداری هستم اما همه چیز در بازٔه زمانی فعلی، یعنی سال ۱۳۹۴ تغییر
کرده است� دیگر لزوم بازنگری در نوع و شکل سیستِم تشویق و بازداری ضروری است� به شخصه در
کالِس درس شیوه های مشارکتی را به کار می برم و بچه ها صد درصد اظهار وجود می کنند و حتی سعی
می کنم که چیدمان کالس تغییر کند و معلم متکلم وحده نباشد و دانش آموزان رو به روی هم صحبت
کنند�  در این محیط به نظرم فضای رقابتی حذف می شود و سیستم دیگر چندان رنگ و بوی تشویق و

تنبیه ندارد�  ( شیرخدایی- معلم علوم اجتماعی)



از سال ۱۳۹۴ نوشتِن طرِح درِس انتقادی با تالِش دوسالٔه
کارگروِه فوق برنامه و برگزارِی کارگاه های متعدد، در
مجموعه راه رشد شکل گرفت� همین، آغاز مسیری تازه تر
 بود که منجر به جدایی  ساختاِر طرِح درس ها از تقویم
اجرایی شد� در این شکل طرح ِدرس ها معلمان کوشیدند تا
تجربه کنند که مفاهیم را از چه راه هایی  می توان برای
دانش آموزان تعمیق کرد و از چه مسیر هایی مثل بازی،
گفت و گو، تئاتر، کار گروهی و ...)  می توانند وارد شوند تا
دانش آموزان درگیر درس شوند� مسیر دشواری که سعی
کردیم حتی امروز در آموزش های آنالین،  حفظ کنیم�
نگاهی کنیم به تصاویر برخی طرِح درس هاِی انتقادی

همان سال ها���
 

بخش زیرزمین مجله روایتگر هم قطاران راه رشدی است
که سال ها برای آنکه نونهاالن راه رشدی قد بکشند و

بزرگ شوند، موی سپید کرده اند�
یک مجموعه از کنار هم قرار گرفتن آد  م ها و نقش آفرینی
آن ها قوام می گیرد؛ مثل سنگفرش خیابان یا خشت های
آجری دیوار� آدم های ریز و درشتی که هر کدام قصه ی خود
را دارند اما کار در یک مجموعه ، سرنوشت مشترکی را
برایشان رقم می زند� صحبت ازمجموعٔه کاری که می شود
همه با هم برابرند� هدف، پیشبرد کار است و جز این
نیست؛ اما در این میان بعضی  افراد، کمتر دیده می شوند�
داستان نیروهای خدماتی ما در این بخش خواندنی است�
زمانی که از این زاویه به مجموعٔه خودمان نگاه کنیم
چیزی فراتر از موقعیت های شغلی بهم پیوسته می بینیم و
آن کلیتی است ناظر بر افرادی که درکنار هم کار و زندگی

می کنند و دل در گرو مجموعه کاریشان دارند� 
 

�زیرزمین�
 

 ۱۰





 احساس تعلق داشتن به یک مکان،  گروه یا جمع، سرمایٔه اجتماعی تلقی می شود که فرد را به
میدان اجتماعی پیوند می دهد� تعلق خاطر به ساختار، باعث می شود افراد ناخرسندی های موجود را
به جان بخرند و  پیگیِر مشارکت برای ایجاد تغییر در فضای پیرامونی باشند� مادامی که افراد به
چرایی و چگونگی رویه های یک مجموعه  حساس باشند و رخدادها را با حساسیت ببینند و به نقد

ونظر بکشند، می توان امیدوار بود احساس تعلق در فضا جاری  است�
 

 

احساس تعلق

۱۲



 وقتی شما در محیطی احساس تعلق می کنید از

حضور در آنجا احساس شادی می کنید� می توانید
راحت تر با بقیه ارتباط برقرار کنید� کل آن
مدرسه را به شکل خانٔه خودتان می بینید� نسبت
به سرنوشت آن و اتفاقاتش حساس هستیدو
مشارکت بیشتری در همٔه امور دارید� ما می دانیم
که این احساس در دانش آموزان راه رشد وجود
دارد؛ بر اساس این که همیشه در طرح ها
مشارکت و حضور دارند و این نمود عینی احساس
تعلق است�  ( آناهیتا اصالح پذیر  - مدیرعامل)

 

من همیشه معتقدم احساس تعلق به مدرسه را باید
با احساس تعلِق به وطن مقایسه کرد� یکی از دالیلی
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 می شود�
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 ۱۳۹۳، صبح اولین روز هفته، گروه سه نفره ای از راه رشدیان برای گفت و
گو نزد بانوی کهن سال آموزش رفتند� توران میرهادی به روال مرسوم در دفتر �شورای کتاب
کودک� حاضر بود� ایشان به رغم کهولت سن و مشغله های تدوین فرهنگنامه ی 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 تعاونی ها شروعی است برای ایجاد
تغییر از خالل همکاری متقابل�

 

Cooperative مدارس تعاونی یا به تعبیر فرنگی اش
Trust Schools یکی از شیوه های محبوب و مقبول

مدرسه داری 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� استقالل و خودمختاری

▪ اصل پنجم� آموزش و گردش اطالعات
▪ اصل ششم� همکار میان تعاونی ها
▪ اصل هفتم� دغدغه اجتماعی داشتن

 

۱۵





 همایش سال ۱۳۹۵ یک فعالیت ترویجی بود

که در سال های آتی هم ادامه داشت� این
ایده کوشید مدرسه تعاونی را به عنوان راه
برون رفت از آسیب های حوزه آموزش و
اشتغال در نظام آموزِش رسمی و جارِی

کشور مطرح کند�
 

 

 همایش "مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی" اولین

گام برای طرح ایدٔه �مدرسه تعاونی� با دیگران بود
تا تجربٔه راه رشد،  ادامه راه و کار را برایشان

هموارتر کند�
 

 

 

مدرسه تعاونی

۱۷



�مدارس تعاونی راهی در میانه ؛ بازگویی یک خاطره از زبان معلم راه رشدی�
 

وقتی به راه رشد آمدم متوجه شدم برخالف 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 عالوه 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�
 

 

 مدرسه تعاونی می تواند ساختار تربیتی-آموزشی

خاص خود ش را داشته باشد که قاعدتاً مشارکت،
مهم ترین وجه آن است� این وجه آموزشی و تربیتی
که مشارکِت  تمامی ذی نفعان را می طلبد، منجر به
حس تعلق خاطر خواهد شد و جریان را به سمت
دموکراسی و چانه زنی برای ایجاد بهترین شرایط به

پیش می برد�
 

مدرسه تعاونی قدرت اقتصادِی خود را از
سرمایه های ُخرد معلمان و قدرت اجتماعی اش
را از کار مشارکتی و زندگِی جمعی به دست

می آورد�
 

۱۸



�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 مهربان اند که آدم نمی داندکدام باعث دیگری شده است�
لوریس چکناواریان از جملٔه آن هاست که در سال ۱۳۹۵ زنگ مهر دبستان

دخترانه با دستان وی به صدادرآمد� 

 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 تخّیل
خودشان به پاسخ های احتمالی نزدیک تر شوند؛
مثال یک کلمه تنها و تنها یک معنی مشخص ندارد�
یادگیرِی مشارکتی به دانش آموزان می گوید

می توان طور دیگر هم به مسائل نگاه کرد�
 

�تدوین طرِح درس های مشارکتی�

۱۹



 

�آغاز به کار اتحادیه تعاونی های فرهنگی-
آموزشی استان تهران در سال ۱۳۹۵»

�بازگشایی مدرسه جدید متوسطه پسرانه راه رشد�
 

سخنرانی آقای بهمن اصالح پذیر به مناسبت اول مهر؛  هر
دانش آموز که در هر زمینه ای تالش می کند مطمئن باشد که
مدرسه با تمام قوت به او کمک می کند و راه رسیدن به

موفقیت را برایش هموار خواهد کرد�
 

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

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





 " من افتخار می کنم که این جشنواره  ها و این بچه ها را می بینم� وقتی که بچه ها در مورد پروژه هایشان

توضیح می دادند جذبشان می شدم و دوست داشتم بیش تر 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 می خواند� چون به نظرم اینجا ذهن
بچه ها خالق بارمی آید� من تازه اآلن متوجه شدم که تفاوت دخترم با سایربچه ها به خاطر این قبیل

آموزش ها و فعالیت هاست .
 

 

 

پروژه های
دانش آموزی 

 اسفندماه سال ۱۳۹۵ تولد دوازده سالگی �جشنواره پروژه
های دانش آموزی� بود؛ یعنی حتی پیش از وروِد آموزش و
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:

۲۴



آموزش و تعاونی می توانند متحدان خوبی باشند� نظام
اقتصادی کشور ارزشمند است اما برای ادارٔه مدرسه نوع
دیگری از اقتصاد نیاز است که بیشتر از گذشته به ارزش ها
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 اصالح پذیر- همایش مدرسه تعاونی،

اقتصاد مشارکتی، ۱۳۹۵)
 

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

۲۵



 

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

 

�برگزاری همایش زنان شاعر-۱۳۹۵ »

 

«سفر به چابهار و برگزاری کارگاه هایی برای آموزش معلمان چابهار� 

۲۶



�چاپ اولین شماره نشریه نیمکت
سفید دانش آموزی�

 

در قالب یک پروژه، دانش آموزاِن راه
رشدی با سردبیری معلم رسانٔه خود،
نیمکت سفید دانش آموزی را با
محوریت موضوع پالسکو منتشر

کردند�  

 کمپین مدرسه تعاونی در برنامه ای خیریه، یک

مسابقٔه 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�

۲۷





مجتمع آموزشی راه رشد سال هاست که
اقدام به آموزش مستمر معلمان کرده است
اما دو ویژگی عمده، این آموزش ها را از روند
رایج درمدارِس مشابه متمایز کرده است�
 اول، نگاه معلم محور به آموزش های
حرفه ای که صرفاً نه بر مبنای بهره ورِی
بیشتِر معلمان، بلکه دغدغٔه منافع و
موقعیت شخصی آن ها را  دارد و دوم، پیوند
نگاه مسئولیت اجتماعی به بحث آموزش
معلمان که پای مدرسه را به مناطق
دورافتاده کشانده است� این ویژگی ها به
ذات تعاونی بودن مجموعه بازمی گردند�
زیرا تنها یک مجموعٔه تعاونی است که به
منافع معلمانش به مثابه اعضا و صاحباِن

کار نگاه می کند�
 

توسعه حرفه ای
معلمان  

به هریک از واحدهای آموزشی راه رشد که سر
 بزنید، تابلویی  نگاهتان را به خود جلب می کند و
آن سند چشم انداز مجتمع آموزشی راه رشد
است�  حتی اگر آن را دقیق هم نخوانید تکرار
واژه ی یادگیری و یادگیرندگی کنجکاوتان
می کند�  این یادگیرندگی تنها شامل دانش آموزان
نیست�  سند راه رشد نشان می دهد که در فضای
مشارکتی تمامی اعضا باید همواره در مسیر

یادگیری قدم بردارند�
 

در تعریف سازمانِی " تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد" واژٔه تعاونی به طور خاص جلب توجه
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
ومشارکتی با یک دیگر و خلق یک کاِرگروهی، به ما نشان میدهد که چرا آموزش جزء اصول

اولیٔه تعاونی هاست� ( آناهیتا اصالح پذیر-مدیرعامل)
 

۲۹



�مصاحبه با الهه کوالیی به بهانه برگزاری همایش تعاونی،
توسعه آموزشی و اشتغال پایدار (۱۳۹۶)»

 

  الهه کوالیی محقق، نویسنده و استاد علوم سیاسی دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است�

 

تعاونی یکی از مهم ترین حوزه هایی است که زنان در  آن
می توانند عقب ماندگی های فرهنگی و اجتماعی و
محدودیت ها را جبران کنند� اینجا وظیفٔه زنان تحصیل
کرده است تا تجربه های جوامع موفق دیگر را بومی سازی و
به دستگاه های اجرایی منتقل کنند� این انتقال می تواند از
طریق نمایندگانشان در مجلس شورای اسالمی، دستگاه های
دولتی، معاونت زنان ریاست جمهوری و معاونت حقوقی

ریاست جمهوری  صورت گیرد�
 

�برگزاری کارگاه دو روزه پدیده فنالند در آموزش؛ با هدف توسعه حرفه ای کارکنان،
توسط خانم پنتیال، ریاست اسبق آموزش اتحادیه اروپا »

۳۰



 سال هاست  که دولت تمایلی به اشتغال زایی

مستقیم در بدنٔه خودش ندارد  که به نظر من
البته به خطا چنین می کند� اما،به هر حال
دولت پس از پایان جنگ هشت ساله،
 همواره خواهان کوچک سازی خودش بوده

است� هرچند نباید گمان کنیم که دولت
مستقیماً اشتغال زایی نکرده است� 

 

 تعداد زیادی فرصت های شغلی ایجاد کرده است اما،
نه برای توده های بیکاران بلکه عمدتاًدر قالب بسط
سازوبرگ های ایدئولوژیک خودش و برای نیروهای
متعهدی که کادرهای این دستگاه ها را تشکیل
می دهند� دولت با چنین رویکردی،     برای اشتغال زایی
فقط امید به بخش خصوصی دارد�بخش خصوصی اما
( دست کم در ابعادی که بتواند بحران بیکاری را مهار

کند) توان اشتغال زایی ندارد� 

�چکیده ای از سلسله کالس با محمد مالجو
آری به تعاونی های نیروی کار� 

خب در این شرایط چگونه باید اشتغال زایی کرد؟ چگونه می تواند بحران فزایندٔه بیکاری
را  مهار کرد؟ پیشنهاد مشخص و ایجابِی ما،  تسهیل و تأسیس و گسترِش تعاونی های نیروی

کار است�

۳۱





�سمپاد ما را برای زندگی آماده نکرد�
 

من خودم در مدرسه  استعدادهای درخشان تحصیل کردم� اگر بخواهم بر
مبنای تجربه ام بگویم، به نظر من کاری که این مدارس می کنند ایجاد یک
حس خودبزرگ بینی در بچه هاست� انگار که تافتهٔ  جدابافته هستند� بچه،
ارتباطی با جامعه ندارد و نمی داند که قرار است چه مشکلی را از جامعه حل
کند� هر روز یک مسئول سر صف می گوید شما گل سرسبد این جامعه
هستید� این ذهنیت در ما ایجاد شد و وقتی وارد دانشگاه شدم، دیدم که
نمی توانم ارتباط برقرار کرده و رقابت کنم؛ چون این حس را داشتم که از آنها
باالترم� برایم سخت بود واحساس می کردم باید همه چیز را بدانم و به این

ترتیب سؤال کردن هم برایم سخت بود�(مریم معصومی - معلم اقتصاد) 
 

در میدان منازعٔه برتری جویی که این روزها نبض تند
جامعه است، حوزه آموزش نیز از این قاعده مستثنا
نمانده است� سبقت جویی برای�موفقیت�، انگارٔه
غیرقابل انکاری است که مثل بانگ جرس، هر لحظه
در گوش بچه ها به صدا درمی آید؛ که یادتان باشد که
به خط پایان نزدیک می شوید و باید دیگران را پشت
سر بگذارید� خط پایان، سد مخوف کنکور است که
رحم و مروت نمی شناسد و شوخی بردار هم نیست�

 

مدارسی که با ایدٔه پرورش نخبگان و جدا کردن
آنان از دیگر دانش آموزان  برپا شده اند، 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�
 

 نخبه گرایی یا 
میانه روی

 

۳۳



تیم نونهاالن ایران اگر به هلند برود تیم نونهاالن آژاکس را به
سادگی می برد� دو سال بزرگتر را هم می برد اما ادامه کار دیگر به
سادگی نیست؛ وقتی به ۱۶ سالگی می رسند دیگر نمی توانند پیروز
میدان باشند� دو دلیل عمده وجود دارد� ما انتظارمان از نونهاالن
این است که بروند و ببرند، آنها انتظارشان این است که در طول
بازی به استعدادهایشان پی ببرند� بردن مالک نیست؛ چرا که
وقتی بردن را در سن نونهاالن و نوجوانان مالک قرار می دهید
مجبورید از راه های میان بر وارد شوید� بچهٔه چهارم ابتدایی تست
می زند، در حالی که باید از درس لذت ببرد�  درست است اآلن
دوپینگ کرده و آزمون ورودی را قبول می شود اما وقتی میرسد به
متوسطهٔ  دو، تازه یاد لذتی می افتد که انجام نداده است�  از بچه
لذت را از بچه گرفتیم و فقط فشار وارد کردیم� ( مهدی نیالش -

مدیر متوسطه یک پسرانه)
 

 یک مثال فوتبالی با
سمپاد

۳۴



�انتشار کتاب هایی در حوزه تعاون و آموزش�

۳۵



�حمایت از هنر دست زنان بلوچ در
پانزدهمین جشن بازیگر خانٔه تئاتر توسط

مجتمع آموزشی راه رشد�

�تشکیل تعاونی دانش آموزی »
 

۳۶



ما باور داریم در تعاونی کسی جا نمی ماند� باوری که می  تواند شایسته ترین شکل از
تبعیض، نابرابری، انزوا و عقب ماندگی  بکاهد،تعاونی است�

 �تعاونی، آموزش و اشتغال پایدار� عنوان همایشی بود که در سال ۱۳۹۶  برگزار شد�

 

۳۷





�سه اصل ساده فرزندپروری را دریابیم� 
ساده دیدن، ساده برخورد کردن، فرصت دادن

 

در گذشته خانواده ها بیشتر با اهداف مدرسه همراه بودند�
امروزه خانواده ها فرزندپروری را با فرزندساالری اشتباه
گرفتند و تقریبا فاقد توانایی نه گفتن به کودکان هستند�
کودکان نیز تحمل شنیدن نه را ندارند�  این روش ها ، هر دو
اشتباه اند� کودک باید در روند زندگی، ناکامی را تجربه

کند� ( الهام صفت بقا- مشاور دبستان دخترانه)
 

فرزندپروری مقوله ای پیچیده با گستره ای
وسیع است که البته توافق مشخصی بر روی
آن وجود ندارد� اهمیت مسئلٔه فرزندپروری و
تصحیح روش های رایج آن سبب شد که
مجتمع راه رشد کارگاهی  با عنوان �کارگاه
فرزندپروری برای کودکان هزارٔه سوم�
توسط ایوان پنتیال، عضو کمیتٔه شورای ملی
آموزش فنالند(در سال ۱۳۹۷) برگزار کند�

 

فرزندپروری 

۳۹



نُه مهارت مهم که با آن می توانیم به جنگ پیش بینی ناپذیری جهان برویم�
 

۱-عشق به یادگیری                                      ۵- ارتباطات
 ۲-مهارت در یادگیری                                 ۶- دنیادیدگی

۳-خودشناسی                                                  ۷- آسایش و آرامش با وجودپیچیدگی ها
۴- حس مردم دوستی                                  ۸- تعیین هدف 

                                                                                  ۹- ذهن باز

 

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 می شود�
 

۴۰



�حضور پسِر راِه رشد ؛ هیراد داوری در
مسابقات جهانی فیریک دانان جوان جهان�

 

تیم اعزامی فیزیک ایران به مسابقات جهانی
فیزیک دانان جوان جهان با اختالف نیم امتیاز
به مقام چهارم دست پیدا کرد� هیراد داوری از
متوسطٔه پسرانه راه رشد نیز عضو تیم اعزامی
بوده که امتیازات درخشانی کسب کرد�

 

�در دهمین دورٔه حضور دانش آموزان راه رشد در
کمپ IRS  روسیه ؛  عضویت راه رشدیان در
میلِست(MILSET) ره آورِد سفرشان بود�

 

آی آراس یک سازمان آموزشی بین المللی 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 »

۴۱



�اهدای لوازم التحریر به مناسبت جشن مهر به دانش آموزان استان سیستان
و بلوچستان؛ شهرستان چابهار - ۱۳۹۷ »

برگزاری سیزدهمین اجالس اتحادیه بین المللی تعاون در ایران برای نخستین بار – سال
1397- تعاونی آموزشی راه رشد به عنوان نماینده رسمی این سازمان بین المللی برگزاری

نشست کمیتٔه زنان را عهده دار بود�

�حضور راه رشد در نشست 
کمیته جوانان ICA  - کشور فیلیپین�

۴۲



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

�نواخته شدن زنگ مهر سال ۱۳۹۷ با دستان خانم پوران درخشنده� 

 �حضور مدیرعامل مجموعٔه راه رشد در کارگاه های بین

المللی ICA - مسئله آموزش و تعاون؛  کشورآرژانتین�

۴۳





 �معلمان سخن بگویند؛ ایده Teacher Talk از 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 مهم تر از آن برای ارزیابی و ارتقا در بوتٔه 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 الیه است، مهم تر به نظر می رسد� ما بر آن شدیم که با
استفاده از ایدٔه این جریان مهم و شناخته شده، زمینه ای برای معرفی تجربه معلمان فراهم آوریم و
اسم آن را teacher talk بگذاریم� این پروژه را از راه رشد شروع کرده ایم ولی قصدمان ایجاد زمینٔه
گسترده تر و ورود به جامعٔه بزرگتری است� این اتفاق فتح باب مهمی در حوزٔه آموزش وطنی خواهد

بود� (آناهیتا اصالح پذیر- مدیرعامل)
 

 

 انتقال تجربه
 معلمی

۴۵



�انتقال تاریخ شفاهی معلمان� از آن رو حائز اهمیت است
که عالوه بر بازکردن پنجره ای برای گفت وگو، می تواند
راهگشای معلمان تازه کاری باشد که در پی بهره بردن از
گنجینٔه تجربیات دیگر همکاران خود هستند� �انتقال
تجربٔه معلمی� گنجی است که کم تر ازگنجینٔه سینٔه
معلمان به درآمده و در اختیار دیگر معلمان و مخاطبان
قرار گرفته است� ثبت این وقایع و بیان آن ها ایده های تازه
وخطاهای رایج را آشکار می سازد� بی شک هر یک از ما
معلمان، مانند بسیاری از افراد، اشتباهات فراوانی را در
دوره های کاری خود مرتکب شده ایم اما بیان تجربه های
معلمی شاید گامی باشد برای پیشگیری از تکرار

اشتباهات مشابه�( آناهیتا اصالح پذیر - مدیرعامل) 
 

۴۶



تعاونی فرهنگی ـ آموزشی راه رشد به عنوان یک نهاد آموزشی بر آن بوده و هست تا �زندگی
بهتر با مشارکت� را به عنوان محور زیربنایی زندگی اجتماعی ترویج کند� �انتقال تجربٔه
معلمی� بخشی از این مشارکت است که می تواند گامی در راستای گفت وگوی ساده

وبی آالیش از تجربٔه شکست ها و آموختن از آن ها برای موفقیت باشد�
 

۴۷



�طرح تأسیس شعبه راه رشد در کشور مالزی
با همکاری آنگکاسا�

 

در جریان سفر پژوهشی و دعوت اتحادیه بین
المللی تعاونی ها در کشور مالزی، نشستی با
آنگکاسا در پاییز سال ۱۳۹۷ صورت گرفت و
پیشنهاد همکاری های دوطرفه با تشریح
پتانسیل های طرفین و تعیین جنبه های مختلف

کاری به طور جدی دنبال شد�

�تعاون گران سخن می گویند�
 

تعاونی راه رشد در ادامٔه برگزاری برنامه ی �معلمان
سخن می گویند� با تکیه بر تجربیات خود در زمینٔه
تعاون و با هدف ترویج فرهنگ تعاون و یاریگری،
طرحی را با عنوان �تعاون گران سخن می گویند�

طراحی کرد�
 

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

نشر چکسه�

۴۸



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

 

۴۹





�در باب چیستی کارمندی و راهکار تعاونی برای خروج از آن�
 

ویژگی های تعاونی ، تاحد زیادی می تواند سویه های ضدانسانی سرمایه داری و کار کارمندی را
کاهش دهد� از آنجایی که درتعاونی ها، کسب سود مادی اولویت نیست، رشد و پرورش مهارت ها و
استعدادهای شخصی و فردی می تواند در دستور کار قرار بگیرد�  این مهارت ها می تواند به طور
غیرمستقیم به نفع شرکت، بنگاه یا تعاونی باشد� این ظرفیت در تعاونی وجود دارد که با تدوین و
پیاده سازی برنامه های مختلف  به کارمندان اجازه  دهد تا ساعاتی را صرف آموزش های شخصی

کنند یاشاید بتوان از چنگ ساعات کاری فعلی، بدون کاهش بهره وری، رها شوند�
 

در نهمین شمارٔه 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 می کنند، 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 کارمندی

۵۱



بزرگداشت روز جهانی تعاون با شعار� 
 

"ما فریاد می زنیم : تعاونی ها، سازمان هایی با اولویت
توسعٔه انسانی و عدالت اجتماعی در محل کار هستند که

تحت کنترل دموکراتیِک اعضایشان قرار دارند�”
 

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 نامٔه همکاری
میان بانک توسعه تعاون و
تعاونی آموزشی راه رشد�

 

بزرگداشت روز زمین پاک همزمان با
فراخوان بین المللی «سازمان جهانی
تعاونی ها�  (ICA) با اعالم کمپینی با نام
«سبز بمانید »(Go Green) و قبول دعوت

راه رشد از این کمیپین�
 

 

�برگزاری پرشور حلقٔه مطالعاتی در
مجتمع آموزشی راه رشد و دعوت از
آقای سرکارآرانی به بهانٔه خوانش

جمعِی کتاِب در تمنای یادگیری�
 

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 ۱۳۹۸ با 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 می شوند� مشورت  و شورا،  راهکار های
کارآمد برای حل مسائل و بهبود شرایط است که در بیشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها  دیده
 می شوند� این پرونده بنا دارد به کاربست مفهومی شورا در ساختار عینی مدرسه و عملکردهای

جاری آن نگاه کند�
 

۵۶



�تجربه شورا و چشم سوم�
 

آن چه ما را از دیگران متمایز می کند میزان دانش ما دربارٔه 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، می توانیم  از بیرون به مسئله نگاه کنیم؟ پاسخ این  بله است� چنانچه ما
موقعیت های زندگی را بازسازی کنیم، درآن ها قرار بگیریم و در شرایطی بدون اضطراب و خشم،
شرایط خشم آور و مضطرب کننده را تجربه کنیم،  آرام آرام به این مهارت دست پیدا می کنیم و به
این واسطه سطح خودآگاهی ما باال رفته و می توانیم با در لحظه نگاه کردن به موقعیت های چالش

 برانگیز، راه حل های 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 تالش می کند خود رابه مهارت حل مسئله مجهز کند و منتظر معجزه نباشد� اینجاست که او با شناخت
خود می تواند به ضعف خود در مواجهه با موقعیت های درلحظه، اشراف پیدا کند و خود را برای داشتن بهترین

عملکرد آماده کند�
 

۵۷



والدین می توانند به تماشا-بازیگر تبدیل شوند و
دغدغه های مشترک خود را از طریق تئاتر مطرح
کنند�  نظرات مختلف را بشنوند و حتی  عنوان بازیگر
وارد صحنه شده و سعی کنند ایدٔه خود برای حل یک

مسئله، بازی کنند�
 

در این نوع از آموزش و تئاتر، فردی که بر روی سن
می رود فکر می کند پیشنهاد وی تا زمانی که به
عنوان مخاطب نشسته و به بازی ها می نگرد بهترین
راه حل است اما زمانی که به روی صحنه می رود
غافل گیر شده و ممکن است حتی ایدٔه وی با
شکست روبه رو  شود� درواقع در تئاتر شورایی
مسائل و دغدغه های مشترک والدین مطرح شده و
با هم فکری و همکاری همه، یک موضوع از ابعاد
مختلف  بررسی می شود و از منظرهای مختلف به
یک موضوع پرداخته می شود� در این شیوه افراد
درمی یابند که بی نهایت راه برای حل مشکالت

وجود دارد�
 

�استفاده از تئاتر شورایی در آموزش خانواده�

۵۸



 

تئاتر شورایی شیوه ی چندان رایجی برای آموزش در ایران نبوده، اما راه رشد به دلیل اشتیاق به
انجام شیوه های نو و ساختارشکنانه ازاین الگو استقبال کرد� ایده ی اصلی تئاتر شورایی این است
که افراد را با گفت وگو و مشارکت به سمت حل مشکل می برد� در این روش،هفت تکنیک تئاتری
پایه گذاری شده است تا به شکل غیرمستقیم با آموزش، بسترهایی برای یادگیری افراد فراهم کند
و آن ها را به حل مشکالت سوق دهد� افراد برای فائق آمدن بر مسائل نیاز دارند که ذهن شان به
ابعاد مختلف مسئله باز شود و بتوانند راه کار را حتی در بی راهه ها تشخیص دهند و این نوع تئاتر

این امکان را برای شان ایجاد می کند�
 

تئاتر شورایی تالش می کند بحران یک جامعه را شبیه سازی کرده و با فراهم کردن
بستر مناسبی برای تجربٔه آن موقعیت بحرانی، مخاطب خود را به ورطٔه 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 می پردازد که ناگهان درگیر
ویروسی می شوند و زندگی شان از حالت عادی خارج
می شود� ویروِس ناشناخته باعث تورم اعضای بدن
می شود و ظاهرا هیچ درمانی برایش نیست� تا این که
در اوج بحران، بازپرس سرشناِس شهر، تحقیق را آغاز
می کند و علت انتشار ویروس را در جایی که به نظر

امن ترین محل شهر است می یابد�

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 درحوزه های
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 تاب آوری است� راه رشد نیز

تاب آورانه سعی کرد از پس این بحران جهان گیر سربلند بیرون آید�
 

۶۲



  

 اوضاع و احوال غریبی است و مسلماً همه ما در شرایط پیچیده و ناخواسته ای قرار گرفته ایم�
مجموعٔه راه رشد نیز همانند سایر مراکز  وظیفٔه 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 اصالح پذیر- مدیرعامل) 
 

مدرسه داری در
دوران کرونا

�دلنوشته های معلمان راه رشدی برای دانش آموزان شان�

۶۳



 

در آموزش های حضوری معلم به صورت حضوری شاهد انجام فعالیت ها هست مؤثر است
اما حاال 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�
 

 

 

 

 به طور قطع در دسترس بودن آموزش های مجازی فرصت
یادگیری بدون حضور معلم را برای دانش آموزان فراهم
کرده است و باعث تغییر شکل سنتی انتقال اطالعات 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 اطالعات می پردازند و اطالعات خود
را بازنگری و به روز می کنند در واقع شاهد تغییر مسیر
آموزش از یاد دادن به یاد گرفتن هستیم که این می تواند از
محاسن آموزش مجازی محسوب شود� ( دونا عربشاه-

معلم ابتدایی) 
 

 

 

 

 بایستی ضرورت و اهمیت آموزش مجازی را بسیار
قبل تر از این شرایط در تمامی مدارس و سیستم
آموزشی ایجاد می کردیم چراکه تعطیالت
ناخواسته در مدارس زیاد است و دالیل متفاوتی داد
یکی از مهم ترین این موارد موضوع آلودگی هوا در
کالن 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 سالمت�
نظافت و ضدعفونی مدرسه 

�حضور راه رشد در وبینار مشترک ILO وICA با محوریت ضرورت
تاب آوری تعاونی ها به ویژه تعاونی ها زنانه در دوران کرونا  » 

۶۵




