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ﻣﺠﻠﻪی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ

!1

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﭘﺮوﻧﺪهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ؛
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد »ﻣﺎ« ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﮔﺰارﺷﯽ از اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ راهرﺷﺪ
ﲡﺮﺑﯿﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری.
روز ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان.
ﻣﺪرﺳﻪی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪاﯾﺴﺖ؟
درﺑﺎرهی ﲡﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪراس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
در ﭘﺮوﻧﺪهیِ ﺷﻤﺎرهیِ دوم ﻣﺠﻠﻪیِ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص .درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ،

ﻣﺠﻠﻪی داﺧﻠﯽ
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
————
ﺑﺎ روش اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﲢﻠﯿﻠﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ
————
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل:

در ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻫﻢ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ راه رﺷﺪیﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﻋﻀﺎ و
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﻣﻌﻨﺎدار و ﺧﻮدوﯾﮋه اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻊاﻻﺑﻌﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽﺳﺖ .اﻣﺎ ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﱳ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ و

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
————
ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
————

ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ اﻓﺮاد در دل ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺧﺪادﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ ﺟﺎریﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺒﺮهی ﺟﺒﺮﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻋﻨﻔﻮان ﮐﻮدﮐﯽ داﺋﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺎ را در دل ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﺎزی را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ ،رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

دﺳﺘﯿﺎر ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﻣﺎرال ﻓﺮﺧﯽ
————
ﲢﺮﯾﺮﯾﻪی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ
ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ
روحاﻟﻪ ﺑﯿﺎت
ﻣﺎرال ﻓﺮﺧﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
ﻣﻨﺼﻮره ﻧﺎﻫﯿﺪ
————
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی:
روحاﻟﻪ ﺑﯿﺎت
————
ﺗﻬﺮان  -ﺷﻬﺮک ﻗﺪس  -ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﯾﺮانزﻣﯿﻦ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺴﺘﺎن -
ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد  -ﭘﻼک - ۱۸
واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺮاد را ﺗﻮاﳕﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ آن ﺟﺪا و
ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد را ﲢﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ او
ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻌﺪی ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﲤﺎم
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ را ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درون ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮورﮐﺮور ﻗﺎﻋﺪه و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
اﻧﻀﺒﺎطﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻟﺰدﮔﯽ آنﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ
وﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻦ و ﺳﺎلﺷﺎن آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺤﺪودی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
دارﻧﺪ و درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﭘﯽ وﺿﻊ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮای ﲢﻘﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﺮ آﻣﻮزش وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ -از ﻗﻀﺎ آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﻼ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ و
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮه زﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪﺷﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ارادهﺷﺎن اﺳﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻣﺪرﺳﻪ را از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آن وارد ﮐﻨﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه،
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﲢﻘﻖ ارادهﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﻀﺎ ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮیﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﲢﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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… اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪی ﻗﺒﻞ:
ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﺤﻨﻪآراﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﲢﻘﻖ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدﯾﺸﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﻫﻤﺮاﻫﯽﺷﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻣﻮزش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺼﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺲ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﻣﺮیﺳﺖ ﺿﺮوری و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ در ﺣﺪ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت و اوﻗﺎت و اﺣﻮال ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان) و
ﻫﻤﮑﺎران( اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﻮازی اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ادارهی اﻣﻮر ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را از اراده ﻓﺮدی و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ رأی و ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎﯾﺶ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻫﻢ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎلﺗﺮی وارد ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ

آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ص ۲۵

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش
ص ۳۶
ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ
ص ۳۱

ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺘﺎب
۳۸

درﺑﺎرهی
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ص ۳۰

ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪه؛ ص ۵
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدن؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن راهرﺷﺪ؛ ص ۸
ﮔﻔﺖو ﮔﻮ ﺑﺎ آذر ﺗﺸﮑﺮ؛ ص ۱۵
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻟﺐزاده؛ ص ۱۹

ﺗﺸﻮﯾﻖ
و ﺑﺎزداری
ص ۴۰
زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ص ۳۳
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ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻈﺮی
ص ۴۸

ﺗﻌﺎوﻧﯽ
و آﻣﻮزش
ص ۴۲

ﭘ
ر
و
ﻧ
د
ه
ي
ا
ﺣ
در ﺴا
س
ﻣ
ﺗ
د
ﻌ
ﻠ
ر
ق
ﺳه

اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اوﺳﺖ .ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف و ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﱳ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و
آنﻫﺎ را ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﱳ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد آﮔﺎه و ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﻣﺎدی ،ﺑﻪ
اﻋﺘﻤﺎد  ،ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎری و اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺪون آن ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻫﻢدردی ،دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺪاﮐﺎری ،اﻋﺘﻤﺎد ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮﺧﯽ اَﺷﮑﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه از
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ،
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻘﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻗﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ و وﻓﺎداری اﻓﺮاد ﺑﻪ آن و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﻣﺎی ﮐﻠﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﺎیِ ﺑﺰرگ« اﺳﺖ و ﲡﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ آن اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از »ﻣﺎی ﺑﺰرگ« و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ .ازآنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ »ﻣﺎ«ﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﺑﻘﺎ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ آن
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺴﺘﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﻣﺎ«ی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن دارد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﭘﺮوﻧﺪهی اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ« اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ.
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ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪهی ارزشﻫﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ،ارزشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
آﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻨﺪی ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد رﺧﻮت و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﺎﻟﺖ و اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ،
ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻟﺦ ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش اﻓﺰودهای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ آنﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻧﺴﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪی اوﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
دارﻧﺪ .ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن
را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﭘﺮﭼﻢدار اﻗﺘﺼﺎد اﺧﻼق ﻣﺪارﻧﺪ،
ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻬﻢ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،رأی ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﺴﯿﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ارزشﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮدن،
ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻫﻢ

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺒﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎرهﻣﺎن

ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای

ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ،

اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻮد ،ﻣﺤﻮر ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﺪان

اﺣﺴﺎﺳﯽ دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ

داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش را

ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداشدﻫﯽ آن ﺑﺎ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﳕﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی داﺷﺖ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮔﺮ ﻗﺮار

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ از زاوﯾﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎداشدﻫﯽ را در دل ﺧﻮد دارد .در واﻗﻊ

در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداشدﻫﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻟﻢ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎرهی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق
دارد .ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮفﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮلِ

آﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،وﺟﻮد

ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرتﺗﺎن را ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

اﻫﺪاف روﺷﻦ و ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮف ﻫﻮﯾﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ

وﻟﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﻮل ﺗﺨﺼﺺﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ

و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﺳﺖ و ﭼﺸﻢ

و دﻗﯿﻘﯽ از اﻫﺪاف ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻧﺪاز ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ

در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎری اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯿﺸﺎن را ﺑﺎ اﻫﺪاف

ﭘﯿﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻧﺪارد؛ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ،زﺣﻤﺖ ﺑﺮای

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﯿﺶ از داﯾﺮهی وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻌﻠﻖ

آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﺮط ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در

دو ﺳﻮﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻐﻞ ﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ را ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻋﻀﺎی

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک و

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن -ﭼﻪ ﻋﻀﻮ و

ﺑﺮآوردن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯽﺳﺖ.

ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ؛
School Connectedness: Strategies for Increasing Protective Factors among Youth
Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services; 2009

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎور داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد و
ﻧﯿﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از
ﮔﺮوه ﻫﻢﺳﺎﻻن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﲢﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺟﺎﻧﺴﻮن اﳓﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺳﺎل  ۲۰۰۳درﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
 Wingspreadاﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ،
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻮﺟﻮان در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و درک اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻣﻘﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ و
ﺗﻐﺬﯾﻪای ،در رﺗﺒﻪی دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد راﺑﻄﻪای ﻗﻮی ﻣﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ آﻣﻮزﺷﯽ را
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ درﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﲤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﳓﺎم
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ دارﻧﺪ.
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اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ:
ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

اﯾﺠﺎد روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﲢﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎ در آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آﻣﻮزش و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﲢﺼﯿﻠﯽ
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻼس درس و روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺜﺒﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺮﻓﻪای و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﺴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ:

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺣﺎﺻﻞ اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ:

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن
ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ
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ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﭘﺮوﻧﺪهی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ.
درﺑﺎرهی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ
آن در ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ در واﻗﻊ ﺟﺎنﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮد آﻣﺪه
ذﯾﻞ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ واﺣﺪ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺎﳓﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺲ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر
ﻗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪان ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزدارد و در
ﺳﺎﯾﻪی ﺷﻮم »ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد« ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻌﻨﺎداراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻘﺸﺎن
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ.

داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدن
و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی راهرﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ؛ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و آنﻫﺎ در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان راه رﺷﺪی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.

• اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
•

ﺧﺎﻃﺮات و ﯾﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ﻧﻈﺮ

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ از

ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت

ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻪ ﺑﻪ ﳊﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﳊﺎظ روﺣﯽ و

ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻓﻀﺎ ﺧﺎﻃﺮهاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

رواﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﲤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از

ﺗﻌﻠﻘﯽ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﻧﺎﺷﯽ از

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
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اﺳﺘﻘﻼل رأی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺿﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

•

اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﯾﺎ اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺴﺒﯽ در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد

•ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ :اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﯽﺷﻮد.

داﺷﱳ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﯽ
دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

•

دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺲ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮدن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ وﺟﻮد

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس

ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک

ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﺮای ﻓﺮد

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وارد داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﺎﮔﺮدانﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ و آن
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ،

•

دﻟﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻫﻮﯾﺖ در واﻗﻊ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﯿﺴﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﳕﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ

دو ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺎز

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه داﻧﺶآﻣﻮزی را ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎری

دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺷﮑﺎل دارد و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻧﺰد

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪاش را

ﻧﻈﺮﯾﻪی آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ﻫﻢ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ

ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ

اﺳﺖ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﻓﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی

داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده ،آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽ

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی او اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﺪه در ﻣﺪرﺳﻪ ﲟﺎﻧﺪ .ﻋﻠﺖ را ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎ

ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ

داﺷﱳ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده،

دوﺳﺘﺎﻧﺶ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﳕﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی دﯾﮕﺮی

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ ﯾﺎ

ﺑﺮود .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻦ دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای

ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و

در اﯾﻦ اﺣﺴﺎس دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

در واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﱳ اﺣﺴﺎس
ﻫﻮﯾﺖ در او ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ

ﺳﺎﻧﺎز ﺑﺎروﺗﯽ :ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻖ و

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

آﮐﺎدﻣﯿﮏ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای اﺳﺖ و
داﻣﻨﻪی آن روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻫﻢ در

•

ﺷﻬﺮام ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻌﻨﺎی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

•

ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎرﺟﯽ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﻟﻐﻮی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﺮدهام وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه

ﺣﺘﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ

•

زﻫﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎن :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ

•

زﻫﺮا ﺣﺴﻦآﺑﺎدی :ﻣﻦ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه

ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻨﻮع دارد ﮐﻪ ﮔﺎه ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و

را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.

ﮔﺎه اﻓﺘﺮاق .آنﭼﻪ ﻣﻦ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ

وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،ﻋﻼﻗﻪی

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آدﻟﺮ و ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزﻟﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم .ﻣﺎزﻟﻮ

اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺘﻪ

ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻫﺮ

ﺑﺮﺷﻤﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﲤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی

اﯾﻤﻨﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻌﻠﻖ و در ﭘﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺎز

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﺮم ﻧﯿﺎزﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﯿﺎز
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺎدی و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻘﺎ

زﻫﺮا ﺷﮑﺮی :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺮار

را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ و

ﮔﺮﻓﱳ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎزﻟﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از

داﺷﱳ ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﱳ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ

ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .اﺣﺴﺎس

و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ارﺿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ،

ﺗﻌﻠﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ آن را

اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ارﺿﺎ ﳕﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ را ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﯿﺎز

ﺧﻮد در آن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻬﯿﺎ ﳕﺎﯾﺪ.
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دارﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ

ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺑﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ

در ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ

ﻋﺰتﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ

ﺷﺪن دارد .من ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ از روزﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧُﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﭽﻪﻫﺎ از آنﻫﺎدرﺑﺎرهی ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در آن روز ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻔﺎ

ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺑﺮون ﮔﺮا در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻪ

•آﯾﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی راه رﺷﺪ ﺑﻪ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮز دارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا در اﯾﻦ روز ﻫﻢ داوﻃﻠﺐ ﻧﺸﺪی ،دﺳﺖ

•آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ :ﲡﺮﺑﻪی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ

آﺧﺮ اﯾﻦ »ﭼﺮا« را ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﱎ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ در راه رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ

داﻧﺶآﻣﻮزان ،راه رﺷﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ در

ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﱳ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮده

در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﯿﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان دو ﮔﺮوه را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺲ ﲤﺎﯾﺰ ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را دارﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﺮ

اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدﺷﺎن اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ

ﻃﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﳊﺎظ درﺳﯽ ﺿﻌﯿﻒ و

ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ

داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻧﻈﺮ درﺳﯽ ﻗﻮی ﮐﻪ در ﻫﺎﻟﻪای از اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ

و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﳕﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و

ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد.

اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ﲢﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﮔﺮوه ﭘﯿﺪا ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﲤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﳕﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻢﮔﺮوه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ راه رﺷﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ

•

•

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﺪ ﯾﺎ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ دل ﮐﻨﺪن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون در ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ راه رﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﮐﺮده ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺑﻪ ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن و ﻫﻢﺳﺎﻻن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﺲ در
اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .آنﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻈﺮم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم

و اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ

دﻫﻨﺪهی ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ راه رﺷﺪ ﳕﯽﺷﻮد و دﻟﺸﺎن
ﺑﺮای اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰان

•

•

زﻫﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎن :ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و

درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎی راه رﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻀﯿﻪ را ﮐﻼنﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارد ﻣﯽﺗﻮاﱎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭘﻨﺞ-ﺷﺶ ﺳﺎﻟﯽﺳﺖ

ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎم

ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻢ

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر

ﺷﺪه .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ دو ﺳﻮم وﻗﺖﺷﺎن را در ﻣﺪرﺳﻪ

ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را

دﻟﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪاش را ﻋﻮض

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس

ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در

ﺗﻌﻠﻖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻣﺪرﺳﻪ ﲟﺎﻧﺪ.
•

زﻫﺮا ﺷﮑﺮی :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺼﺖ ،اﻧﮕﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺳﺎﻧﺎز ﺑﺎروﺗﯽ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮ

ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪﻫﺎی راه رﺷﺪی ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﱎ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد

ﻇﻮاﻫﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺪرﺳﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻪ .در روزﻫﺎی

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ و اﯾﻦ

ﺑﭽﻪﻫﺎی اول و دوم ﳕﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﺑﭽﻪﻫﺎی

ﻧﺴﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ

اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻠﻢﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ

وﻟﯽ ﻧﻪ راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ

ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

اﺣﺴﺎس در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﻮن

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

.ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن دارد

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و

• ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺴﺎس

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦﻫﺎ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﺗﻌﻠﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
•

•

ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎرﺟﯽ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

•

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎی

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮب و ﯾﺎ

ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ در ﮐﺎرﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻤﺘﺮ

ﮐﺎدر ﮔﺸﺎده رو .در واﻗﻊ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن

اﯾﻦ ﺣﺲ را دارﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ

داﻧﺶآﻣﻮزان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺎ

ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﻣﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ در

ﺷﻬﺮام ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ :ﲡﺮﺑﻪی ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در

اﻋﻀﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮآﻣﺪه

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد

از ارزشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ راه رﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و از ﺑﻮدن در

رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ

اﯾﻦﺟﺎ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﳊﺎظ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﻘﺮرات و اﺟﺮای آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ

داﺷﱳ و اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ راه رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

ﺗﺒﻊ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺎدر و در ﭘﯽ آن داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺲ

رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﻧﻬﻢﻫﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ و

ﺗﻌﻠﻖ و ﯾﺎ ﻋﺪم آن اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺳﻦﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻘﺎتﺷﺎن

دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ

ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪی

در ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل اول ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ،

داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ .اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ

ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ از ﺑﻮدن در آن ﺟﺎ ﺧﻮشﺣﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ،

ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻣﻮر ﻣﺪرﺳﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان

راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع آن

اﳓﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﭙﺮد .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎرﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ و .دارﯾﺪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﯾﻦﻫﺎ ﳕﻮد

•

ﻋﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ
•

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺠﺎد ﺣﺲ

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ :راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺘﯽ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس

زﻫﺮا ﺣﺴﻦآﺑﺎدی :ﻣﻦ ﳕﯽﺗﻮاﱎ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ

ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ در

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ

دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻼﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﱎ درﺑﺎرهی وﺟﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﯾﺎ

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.

ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ آن ﻧﻈﺮ دﻫﻢ؟ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎرم در راه رﺷﺪ

ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار

ﺑﺎ ﮐﻼس اوﻟﯽﻫﺎ و دوﻣﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﻣﺪرﺳﻪ

دارﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی دارﻧﺪ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮفﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد

ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺳﺖ،

ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق،
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ﭘﺎداش و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺎدر و ﻣﻌﻠﻤﺎن و

اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .وﺟﻮد

اﻧﻔﺮادی و ﳊﻈﻪ آﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻗﻮی ﮐﻪ از ارﮐﺎن

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺨﺺ و

ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ

ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرا داﻧﺶآﻣﻮزان

آن ﺑﺎﻻ رﻓﱳ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

در راه رﺷﺪ اﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن

•ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻼس درس

ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و

ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن راه رﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ،ﻓﻀﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﻮردارد و ﺑﺎ ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﮐﻪ

•

•

زﻫﺮا ﺷﮑﺮی :ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ

راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻨﮓ و ﮐﻢﻧﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ و

ﻣﻨﺶ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

دﻻﯾﻞ رد ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﮐﺎدر ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد

ﻫﺮﭼﻪ روﺷﻦ و واﺿﺢﺗﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف را

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮف ﻫﻢ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺸﺎور و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎﺳﺖ

ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ آزرده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ

اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روشﻫﺎ

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی

ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎمﻫﺎی

ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در

ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺎری را

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﳓﺎم دﻫﻨﺪ ،اردوﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺷﺘﻪ

ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن را در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎد و ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﻫﻢ

ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺴﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ورزش و اردوی ﺑﭽﻪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮ از

آﻣﻮزش و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی

دو ﺗﺎ ﺳﻪ رﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ رﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدی و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ

اردو و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ اردو و ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﳓﺎم دﻫﻨﺪ و ﻟﻄﻤﻪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺲ
ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن وارد ﻧﺸﻮد ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری اﯾﻦ اﻣﺮ را

ﺳﺎﻧﺎز ﺑﺎروﺗﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺿﺮورت و ﭼﺮاﯾﯽ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ

•

زﻫﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎن :ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ از

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﳑﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

ﺗﻌﻠﻖ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ رواج ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺳﯿﺘﯿﻨﮓ ﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ

ﻏﯿﺮه از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻃﻦ

ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را

دارﯾﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن زاده ﺷﺪه و ﺑﺰرگ

ﻫﻢ ﻧﺪﻫﺪ .ﳕﯽداﱎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد اﳓﺎم داد اﻣﺎ اﯾﻦ

ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در راه رﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻣﻬﺪﮐﻮدک وارد

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎزه

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی

ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ از

ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .راه رﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﺪ .من

ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو

ﻏﯿﺮ درﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮی

ﺳﻮم زﻣﺎنﺷﺎن را در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ
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ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن در

ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ،

وﺿﻊ و ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

روزﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺟﺮا

از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻣﯽﺷﻮد.ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در

ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ

اﺟﺎزهی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺪﻫﯿﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ روز ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای دارد و در

روز ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﯾﻦ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ،

ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪی

ﻫﻨﺮی ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ

آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی

از ﺣﻀﻮر در ﺷﻮرا آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻓﮑﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﳓﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻣﺸﺨﺺ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ در

در آن ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ

ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ داﻣﻨﻪی ﺗﻌﻠﻘﺎت را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮرا آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
•

•

آﻗﺎی ﺑﺎرﺟﯽ :ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای

ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﻫﺪاف ،ﻧﮕﺮش ،اﻋﺘﻘﺎدات و

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻟﺬت ﮔﺮوﻫﯽ

درﺑﺎرهی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

و ﺑﺎزی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در راه

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای

رﺷﺪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ

ﺧﻮﺑﯽﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪی

اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .رﺧﺪادی ﻣﺜﻞ »ﻣﺪرﺳﻪ در

ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎ آزادی و

دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ« ﮐﻪ در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﳕﯽﺗﻮان از ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ،ﻣﻀﺎف ﺑﺮ

داﺷﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﲤﺎم و ﮐﻤﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ آدمﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﳓﺎم

ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ را ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ

دﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را

ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪاﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖﻣﺎن

در ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﳓﺎم

ﺑﻪ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ و آدمﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.ﭼﻮن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﳊﻈﺎت

دﻫﯿﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد

ﺧﻮﺑﯽ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮک دارﯾﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ

ارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺲ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ

را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ و روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
•

زﻫﺮا ﺣﺴﻦآﺑﺎدی :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻌﻠﻖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ،

• اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ روﯾﻪای را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

ﺷﻬﺮام ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ :ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درﺳﯽ،

و ﯾﺎ ﮐﺎری اﳓﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را

اﺟﺎزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ در ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎری درون

•

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺎﳓﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ

ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ راﺑﻄﻪی دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﺮﻗﺮار

درﮔﺮﻓﱳ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻮد.

ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ

در ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ را

ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ
•

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﺗﮏﺗﮏﻣﺎن وﻗﺖ

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻨﻮع در ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس

ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارد .اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ

داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻧﺰد ﻣﺎ

ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ ﻟﻐﻮ روﯾﻪی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺮﻧﮓ و

ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و داﻧﺶآﻣﻮز
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روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﳓﺎم دﻫﺪ و ﺧﻮد را

ﻫﻢﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ.

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽﺳﺖ

•ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ :زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻧﺎﻫﺎر ﺑﭽﻪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﺮای او و در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.

ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻼس
•

درس ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮای آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ

•ﺳﺎﻧﺎز ﺑﺎروﺗﯽ :در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺲ

ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ

•

ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽزﱎ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و

اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و آن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻈﺎر دارم ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﯽ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﮋهی ﻗﺪرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ

ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﳕﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ

ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﮐﯿﻔﯽ اﳓﺎم دﻫﯿﻢ و از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ

ﭼﻮن ﺣﺮف ﻫﺎ و ﻧﻈﺮاتﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار

آﯾﺎ از ﯾﻮﻧﯿﻔﺮمﺷﺎن رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .در ﺻﻮرﺗﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎری اﳓﺎم دﻫﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ در روز و ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻠﺴﻪی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

راﻫﮑﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ

ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﲤﺮﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و

اﺳﺎس دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺣﻖﺷﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮری
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ

•

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻫﺮا ﺣﺴﻦآﺑﺎدی :ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

زﻫﺮا ﺷﮑﺮی :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦﺳﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﺷﺎن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﻢ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ

ﻣﻌﻘﻮلﺷﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﳕﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﻣﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ ﭼﻮن

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﳓﺎم دﻫﯿﻢ و در ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻮم

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ را در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ

را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﻦ

دﻫﯿﻢ.
•

ﺷﻬﺮام ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ :ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮕﺬارم ،ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮم ﭼﻮن اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ

روﺗﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن از ﻫﺰار ﮐﺎر

•

ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎرﺟﯽ :آزادی ﻟﺒﺎس ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد و

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم روﺣﯿﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را در آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ و

زﻫﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎن :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای

ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ

ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻀﻮر و

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری در

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻟﻮازم آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ
داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدم ،ﻣﺪرﺳﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن
ﻣﺜﻼ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻌﻢ ﳕﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﳕﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دوش ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮ دارد و و
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎری اﳓﺎم
دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ اﳓﺎم ﺷﺪه و ﻓﻀﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻟﻘﻤﻪ در
دﻫﺎنﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﻀﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺮ
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ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﯾﺎﻓﱳ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در اﻋﻀﺎ،
دﻏﺪﻏﻪی ﲤﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮد و ﮐﻼن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
از آنﺟﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻘﺎ ،اﺳﺘﻤﺮار و ﯾﺎ
ﺗﻀﻌﯿﻒ و از ﺑﯿﻦ رﻓﱳ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺣﯿﺎﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .اﻣﺎ آﯾﺎ
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ وﺟﻮد و ﯾﺎ
ﻓﻘﺪان آﻧﺮا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﯿﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس رﻓﺘﯿﻢ .آذر
ﺗﺸﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﻋﻀﻮ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهی رﺧﺪاد ﺗﺎزه .در
آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻮا ﺧﻮش و ﺑﻬﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش در اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهی
رﺧﺪاد ﺗﺎزه رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺠﺎل اﻧﺪک ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺨﻦ
درﺑﺎرهی آن ﺑﺴﯿﺎر؛ اﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺼاﺣﺒه ﺑا دﮐﺘر آذر ﺗﺸﮑر؛ ﺟاﻣﻌهﺷﻨاس

•

در راه رﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﻢ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﯾﻢ

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪاش ،اﺣﺴﺎس

ﭼﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻪ.

ﺗﻌﻠﻖ داﺷﱳ و ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زاده

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺷﺪهاﯾﻢ.

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
•

•

ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ﻣﺪرﺳﻪ را ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد
ﺧﺎﻧﻮاده ﲡﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

دﻏﺪﻏﻪی ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ

•

ﺑﺰرگﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﮕﺎه اول

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﮔﺴﺘﺮده دﯾﺪ ﮐﻪ درآن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺳﺎده ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﯽ

ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ

ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی  12ﺳﺎﻟﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را در

ﻧﻬﺎد ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن
ﻣﺎﺟﺮا دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام را در اﯾﻦ
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ﻣﯿﺪان روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ و ﺗﺨﺖﺧﻮاب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ اﳓﺎم

و ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ در ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ

اﻣﺎ اﳓﺎم ﮐﺎر و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺟﻤﻊ ،آزادی

زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﻮدک

ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ–ﺳﯿﺎﺳﯽ از

ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﻮدک ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﻤﻊ و در

ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ و ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺮان

ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺳﺮ

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ ﲤﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،

ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﯾﻔﺎی

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود آن را ﺑﻪ زور از

•

ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺼﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺸﺖ

وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟

ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ

•

•

زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﱳ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺪم

ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻟﺒﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک از دﻧﯿﺎی

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﻞ آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ

ﻋﺎﻓﯿﺖﻃﻠﺒﯽ و اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ و

و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻮدﮐﯽ در

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮای او ﲡﺮﺑﻪی

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎزﭘﺮوردﮔﯽ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ! و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر

ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ .در ﻋﺮض  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ

در ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﺮون ،در

ﮐﻮدک ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و او را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻟﺒﺎس

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺰرگ

و زﺑﺎن ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در آن ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ از ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪی

رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و راه ﺑﺮود ،اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺷﻖ و رق؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﯾﮏ آﯾﯿﻦ اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ.ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﺎزﮔﯽ و ﻏﺮاﺑﺖ ﻟﺒﺎس،
ﮐﻮدک را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ .او را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ،

ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ.
•

ﮐﻮدک ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖِ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻘﻮل ﺷﻤﺎ،

دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی .ﺑﭽﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را

ﺑﻠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

اﯾﻦﻃﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی آرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻮن

اﻧﻔﻌﺎل و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺎﳓﺎﻣﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﲤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ

اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ در ﺳﺎﯾﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﻘﻖ

را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ او از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی

ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ .واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ

ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ؛ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ

ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ

ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و

آن را ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ،اﳓﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،ﻧﺸﺴﱳ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت

ﺑﭽﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ او را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﲤﺎم واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی

ﺑﺮود ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش

ﺳﺨﺖ و اﺟﺒﺎرﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮش ﺑﮕﺬرد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ

ﺑﭽﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﮐﺮاه رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آرام آرام ﺑﺎ

ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ

ﻣﻨﻄﻖ آن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪی

ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ–اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را از ﺧﺎﻧﻮاده ﲢﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد .در ﺟﻬﺎن ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدش ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.

درﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﺎ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺮوز ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺪر و

رﺳﻤﯿﺖ ﳕﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ .ﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮدی اﺳﺖ

ﮐﻮدک زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و

و در ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ

ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻢ ﺑﺰرگ

ﮐﺎری ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ .ﺳﻼم ﻧﺪادن

ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﭼﻪ ﺑﺮ او

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪهﺷﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺟﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ.

ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻤﺎن

•

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ

ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎزه
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﭼﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺷﺴﱳ ﻇﺮف ﻏﺬا و ﯾﺎ ﺟﻤﻊ
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ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﺳﺎزو ﮐﺎری در آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻟﺒﺎس دﳋﻮاهﺷﺎن را

•اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻼن ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻧﻮع ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪای از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﻮش ﮔﺮم ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ و

و ﯾﮑﺴﺮه اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻼﺷﺮط در ﻫﺮﺳﻄﺤﯽ و ﲤﺎم

ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺮاه

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ

ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦﻫﺎ را اﺟﺒﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻖ و ﻧﻪ آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺪﺳﺖ

ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎری ﳕﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ

ﻫﺴﺘﯿﺪ و آن ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺟﺒﺎرﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻧﯿﺮوی

ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ.

زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاریﺷﺎن
ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺐﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﳕﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻏﺪﻏﻪی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺪر و

ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ

ﻣﺎدرﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ.

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﭽﻪای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد.

ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻞ رُز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن

اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﭽﻪ و آﯾﻨﺪهی او ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهام .آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮب ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ.

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﺳﻢ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﺬارد آزادی ،اﺣﺘﻤﺎل

ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻃﺮف

اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

ﺗﻮﺟﻪﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮمﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪای رﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای

اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آزادی ﺑﻪ ﺑﺎر

ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد

ﳕﯽآورد .اﯾﻦ آزادی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﭽﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﮐﻮدک ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن

و رﻫﺎ ﮐﺮدن او در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯽﺗﻌﻠﻖ ﺑﻮدن و

ﭼﯿﺰی زﺣﻤﺖ ﳕﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪ آﯾﻨﺪهاش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ آزادی و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد

ﺷﺪ؟ او در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻌﺪﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده و

دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﭽﻪ در اﯾﻦ

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ آوارﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻪ

ﳕﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪﻣﺎن را از ﳊﻈﻪی ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن

ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .آدﻣﯿﺰاد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ او را ﺑﺮای اﯾﻦ

دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او

ﺧﺎک ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﻢ .آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ

ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪه و ﻋﺎدت ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ از دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦﻫﺎ و

ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

•

•

اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ-

ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم

•

•

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﻫﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ دارد و

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺪف ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﱳ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮﺷﻮﯾﺪ و راهﺣﻞﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ

ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ

ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺮﺳﯿﺪ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ

ﺑﺪﺳﺖ ﳕﯽآﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦِ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس راه ﺣﻞ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﺪارم ﯾﺎ اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﮏ

اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و آرﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای آﻣﻮزﺷﯽ،

راه ﺣﻞ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼل

ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش

ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺧﻮدم را ﻣﯽﺗﻮاﱎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﺳﻬﻢ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ .در

ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ زور و ﻓﺸﺎر را

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم را ﻫﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ذﻫﻦ او ﭘﮋواک دﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ و آزاداﻧﻪﺗﺮ اﺗﻔﺎق

و ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎز

ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺧﺎﻧﻪ دوم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ،

ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ داﺋﻢ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺟﺒﺎرﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
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دﻫﻢ .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و

ﻫﻢ »ﻣﺎ«ی ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮدی آنﻫﺎ را

دﺷﻮاریﻫﺎ؛ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺸﺖ

ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ،ﮐﺎریﺳﺖ ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﺷﺪﻧﯽ .ﺳﻬﻢ اﻓﺮاد

ﻣﻮﻋﻮدی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻮع

ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ دﯾﺪه ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ

دردﺳﺮﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﺟﺎدوﯾﯽ

ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻮاره ﺧﻄﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮری و

اﻓﺮاد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺨﻮاﺑﯽ و ﺑﺎزی ﮐﻨﯽ .دردﺳﺮﻫﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد در

ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ و راه ﮐﺎﺳﱳ از

ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد اﺳﺖ و در

دردﺳﺮﻫﺎ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آرام آرام ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻨﺎ

ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮدن در ﺟﻤﻊ

ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ .آن ﻃﺮف ﻣﺮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ دارد .در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﳓﺎم دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ زﺣﻤﺖﻫﺎ را

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺮوهِ ﻓﻼن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دادﻧﺪ و ﻫﻢ در

ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ دور از

ﮐﻨﺎرش ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻪ ﮐﺎری اﳓﺎم دادﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد و

دﺳﺘﺮس ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن

ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران اﻃﺮاف ﺑﭽﻪﻫﺎ .او ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ .ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ در

•

و ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؟

•

ﮐﺎر ﺟﺪی و ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ .ﻫﺪفﮔﺬاری ﯾﻌﻨﯽ

ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮان وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ در ﻧﻘﺶ ﺧﺎدﻣﯿﻦ!

ﺳﺎﺧﱳ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﳑﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن

ﲟﺎﻧﺪ و ﮐﺎری اﳓﺎم دﻫﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری ﻣﻬﻢ

اﳓﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺮﺑﯽ ،در ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺮای

اﺳﺖ .دﺷﻮاری ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه

ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺳﻬﻤﺶ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮدﺗﺎن را روی ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎذب در ذﻫﻦﻣﺎن

ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺟﺎی دﯾﮕﺮی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮار

ﻧﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ در ذﻫﻦﺷﺎن ﺑﻬﺸﺖ

ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ

ﮐﺎذب ﻧﺴﺎزﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری از

ﺑﺤﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف

ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪهی

از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻓﺮد را در ﺟﻤﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﻮر اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎری در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

آدمﻫﺎ در ﺟﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و

اﳓﺎم دﻫﯿﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ

ﺑﯿﺮون از ﺟﻤﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﺎن را .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺮوژه را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در ﭘﺮوژهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﻣﺴﺌﻮل و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺪان را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ

اﳓﺎم دﻫﻨﺪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪفﮔﺬاریﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﻮ

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ در آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ از

ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را

اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺮﺑﯿﺎن ﳊﺎظ

ﻃﺮح ﮐﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژهﺗﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل

ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دادﻧﺪ ﻓﺮد در ﺟﻤﻊ ﮔﻢ

اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻼﻗﯿﺖ او دﯾﺪه ﳕﯽﺷﻮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ

ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درآنﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ

زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ را ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﳊﺎظ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻓﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس

ﮐﻨﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ

ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ زور و ﻓﺸﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ذﻫﻦ او ﭘﮋواک دﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺟﺒﺎرﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﺷﻮاریﻫﺎ؛ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮدی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
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ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻟﺐزاده:
ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪی ۲

ﭘﺮوﻧﺪهی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی ﻣﺠﻠﻪ درﺑﺎرهی ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﺪرﺳﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﳓﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و درﺑﺎرهی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی

ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ داﺋﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺎم

ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

آﻣﻮزشﻣﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﲤﺎم اﯾﻦﻫﺎ را

ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی را در

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺧُﺐ

آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﳕﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎد

اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ آن .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﻮر

ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون و

اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺮوع

ﻫﻢﺳﺎﻻن ﻫﻤﻪ در آن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روزآﻣﺪ ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﯾﻦﺳﺖ

اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮهای ﺟﺪا اﻓﺘﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم

ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪی داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﺑﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺑﻄﻪی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮان

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ؟

درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻫﺮ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻧﻬﺎد

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﮔﺮوه

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮب اﳓﺎم دﻫﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻢﺳﺎﻻن ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦﻫﺎ

ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ

درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزیﺷﺎن را ﳕﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻮن وﻇﺎﯾﻒ

دوﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﳓﺎم ﳕﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

ﺑﺎر وﻇﺎﯾﻒ آنﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ

ﻣﺜﻼ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری دارد اﮔﺮ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﲤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﳓﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮد آن ﻧﻘﺶ را اﳓﺎم ﳕﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ از

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﺘﺎﺳﺖ و اﮔﺮ

ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎد و ﻧﻘﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﻮال

اﯾﺴﺘﺎ ﲟﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺧﻮب اﯾﻔﺎ ﳕﯽﺷﻮد ﭼﻪ

ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون

ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺟﻮاب ﮐﻠﯽ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺮض ﮐﺮدم آﯾﺎ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﲟﺎﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ

از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ دور ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد اوﻟﯿﻪ دارﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و دوﻟﺖ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ او از ﺧﺎﻧﻮاده دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻢ اﮔﺮ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ

اﻧﮕﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﲡﺮﺑﯿﺎتﺷﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه

ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد
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ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﱳ آنﻫﺎﺳﺖ و ﺧﺐ

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﳕﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﮕﯿﺮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی

داﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ

درﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ روش ﺟﺬب و ﮔﺰﯾﻨﺶ

ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪرن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪی

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻃﯿﻒ

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ده ﺗﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺧﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آن ﮔﺮوهﺗﺎن ﮔﺮوه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ در ﻓﺮم

ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ

ﲤﺮﮐﺰﮔﺮاﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﳕﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽروﯾﺪ دو

ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﳕﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﺪرﺳﻪای در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮود راﺿﯽ اﺳﺖ از آن ﺟﺎ

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ از راه رﺷﺪ

ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺸﺶ از داﻧﺶآﻣﻮزان

ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﲤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ

ﺧﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ردهﺑﻨﺪیﻫﺎی آﻣﻮزش و

ﲤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را

ﭘﺮورش ﭼﻘﺪر در رﻓﺘﺎر ﻣﺪارس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻬﺎد ذیرﺑﻂ آﻣﻮزش و

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ در ﮔﺮوهﻫﺎ و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در

ﭘﺮورش اﺳﺖ و ﻣﺪارس ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ

اﺧﺘﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،

ﺗﺎ رﺗﺒﻪﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻬﺮ ،ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﻧﮕﺎه آﻣﻮزش و

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﲤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺪم ﲤﺮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ

ﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ

ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ در

را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ

اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ دارد

روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮕﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮای ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮد .ﭼﻪﻗﺪر

ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﲢﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﳓﺎم

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺪارس ﮐﻤﮏ

دﻫﯿﺪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ

ﮐﻨﺪ؟

روزآوری ﺷﺪه وﻟﯽ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ دارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎهﻣﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻤﯽ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ

اﺳﺖ و ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻮر را ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

دارد.

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و

ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﯿﺖ آن را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ

راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﮐﺎﺳﱳ از ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن

ﺧﯿﺮ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﱎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ دارﯾﺪ؟

اﺣﺴﺎس ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﳕﺮهای ﺑﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﯿﻔﯽ ،اﯾﻦ

ﺑﯿﯿﻨﯿﺪ در ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﯾﻦ

در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روش ﮐﻤﯽﺳﺖ ﭼﻮن ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ

ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ اﺻﻼ اﯾﻦ

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر

ﺷﯿﻮهی آﻣﻮزﺷﯽ را اﺟﺮا ﳕﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺪرﺳﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ و

ﺑﻮدن ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﻟﯽ

ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺧﻮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻋﻤﯿﻘﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ .در ﻧﮕﺎه ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻐﺰ

و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺰ را ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را ﺑﺎ

ﳕﺮهای ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﲤﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻋﺒﺎرت ﮐﯿﻔﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای داﻧﺴﱳ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﻃﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ

ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﻣﺎن ﻫﻢ

ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدم را ﲢﻠﯿﻞ و ﲡﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آدمﻫﺎ ﮐﺎر

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذات ﺧﻠﻘﺖ در ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ دارﯾﻢ از

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آدمﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪی دارد و دﯾﮕﺮی ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی دارد وﻟﯽ ارادهاش ﮐﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﲢﮑﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ

اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آدمﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﯿﻒ دﯾﺪ .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

دارم اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دﻫﺪ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯿﻒ ﺑﻨﺪی و

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ از ﮔﺮوه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪادی از آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮوه

ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﻮاب دﻫﺪ.
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ﺧﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﻮد راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ را

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش را ﻟﻮﮐﺲ و از دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن

درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﳕﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺪرﺳﻪ را

دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﯾﮏ ﺳﻮاد ﻧﺴﺒﯽ

و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

ﺧﻮب و ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ

ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدش

داﺷﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ذات ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻓﯽ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را دارﻧﺪ.

ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﺣﺎﻻ روشﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح وﺟﻮد دارد.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﱳ

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﺎ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای راه رﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و
ﺷﺎﯾﺪ

ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش دو

دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺘﻮاﻧﺪ از

ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﻬﻢ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﮐﻪ ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ دوری ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮ

ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻗﺪم در راه ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ از دﺳﺘﺮس

اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ اﯾﻦﺟﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم

ﻋﻤﻮم ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻮن ﲡﺮﺑﻪی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را دارﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ راهﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﲤﺎم ﺗﻮان از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻣﺜﺎل زدم ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارد.

ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال را

ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ؟

ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ

ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﭼﻮن ﺑﺨﺶ

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و ﻫﻨﻮز از ﻟﺬت ﺑﻬﺮهوری ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮاب ﻧﺸﺪه ﮐﻪ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد .ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻮﭘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.

ﺿﺎﻣﻦ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺷﻮد؟

ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﲢﻮﻻت

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺎﺳﯽ در دورهی ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺷﻤﺎ ﻗﻮل

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو درﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی و

ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎرهی

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ

ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﱳ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺨﺶ

ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪهی

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺤﺚ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

اﻓﺮاد ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب

ﺧﺐ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ

ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

آﻣﻮزش،داﻧﺶآﻣﻮز .در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﭼﻘﺪر

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻼ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ دارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎهﻣﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ و ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻮر را ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﯿﺖ آن را درک
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﱎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﳕﺮهای ﺑﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﯿﻔﯽ ،اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روش ﮐﻤﯽﺳﺖ ﭼﻮن ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﮐﯿﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
وﻟﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﻨﺒﻠﯿﻢ .در ﻧﮕﺎه ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺰ را ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﳕﺮهای ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﲤﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻋﺒﺎرت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﻃﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ.
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ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ در ﻣﺪرﺳﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﭘﺸﺖﮔﺮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺖ ،ﲤﺮﮐﺰ و ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﳊﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺴﺎﻻن :ﺷﺒﮑﻪی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان از
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش :ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش آنﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ :ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻨﻪای را ﺑﺮای
ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ از دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻫﻢدﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎدر و داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و آﻣﻮزﺷﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهی ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﯾﮏ و دوی ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره.

ﻣﺪرﺳﻪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪی راه رﺷﺪ در دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روز ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻧﺎﻇﻢﻫﺎ ﻧﻈﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖﭼﯽﻫﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ
را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ روز ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﯽ از روال ﻋﺎدی ﺷﻠﻮغﺗﺮ و ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎدر
ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﺳﻤﺖ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درک ﮐﺮده و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮش را ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ رﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؛ اﺣﺴﺎس ﻫﻢدﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮش ﻣﺎهﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ رایﮔﯿﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮر اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺷﻮر ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ  .ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖﭼﯽ و آﺑﺪارﭼﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﱳ ﺗﺮﺟﯿﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رایﻫﺎی داده ﺷﺪه ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺸﺎن داد.
اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ رای اﺻﻠﯽ را آوردﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽای ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﺷﺸﻤﯽﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﻤﯽﻫﺎ رای ﻧﺪﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻧﺲ رای
آوردن را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺮورﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رای دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رای آرﻣﺎن ﺟﺎوﯾﺪﺷﯿﺮان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﺮادر ﺷﺸﻤﯽاش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد رایﻫﺎی آﻧﻬﺎ را
از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و در ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
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ﭘﺮوﻧﺪهی
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ

ﮔﺰارش ﺟﺸﻨﻮارهی ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﺟﺸﻨﻮارهی ﻋﻠﻤﯽ– ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﮐﻠﯿﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان در دو ﻣﻘـﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی  ۱و ۲ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﻟﻪ دراﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪی ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی  ۲اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺠﺘــــﻤﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورهی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪف روزﻫﺎی  ۲۴و  ۲۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۶ﭘﺮوژه در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﮐﺎرﮔــﺎه ﻓﻨﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن روز دوم ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــــــﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دراﯾﻦ روز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮاره از ﺳﻪ ﭘﺮوژهی ﺑﺮﺗـــﺮ در ﻣﺮﺣـــﻠﻪی اول دﻓﺎع ﮐﻪ در دیﻣﺎه  ۹۴ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﺳﺎزهی ﻣﺎﮐـﺎروﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی دو ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺮﻓﻪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی دﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻫﺪا ﺷﺪ .ﭘﺮوژهی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژهی ﺑﺮﺗﺮ از
ﻧﮕﺎه ﲤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻃﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون در ﻣﺮاﺳﻢ
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
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آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

•

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪی
ﺟﻮادﭘﻮر درﺑﺎرهی
اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ راه رﺷﺪ

آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺧﯿﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد؟

•

ﳕﯽ ﺗﻮاﱎ ﺑﮕﻮﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم
ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺠﻼت رﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ در

ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﺎﻃﺮهی ﻫﻤﺎن آزﻣﻮنﻫﺎ در ذﻫﻦ

ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺘﯽِ درﺳﺖ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻦ ﺑﻮد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ دوﺑﺎره

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎری و

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن ﲡﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ

•

آزﻣﻮن .ﺳﻮﻣﯿﻦ آزﻣﻮن ﻧﻮﻋﯽ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ

ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد

اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ

اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و راﺣﺖ

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
•

ﻣﻦ در ﻃﻮل آزﻣﻮن در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺪم ﻣﯽزدم و ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮأل ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ

آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد و در ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؟

ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای

رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﻠﻮم .آزﻣﻮن و در ﺳﻪ روز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛
ﯾﮏ روز ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اول و دوم .روز دوم ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﻮم و
ﭼﻬﺎرم و روز ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻨﺠﻢ.
•

ﺿﺮورت اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل دوﺑﺎره آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺎ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮔﻼﺳﺮ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در
ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﺮو
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روﻧﺪ آﻣﻮزش ،ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻢﻣﺤﻮر و
اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد و اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﮐﻼسﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر و ﺳﻨﺘﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی

ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

رواﻧﯽ آرامﺗﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪی

دﻫﺪ؟ ﭼﻮن ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از روﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺎر ﲟﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ

ﻋﻄﻒ اﯾﻦ آزﻣﻮن اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ

ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽﺷﺎن

ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ در

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺪف

آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ داﻧﺶآﻣﻮز در ﭼﻪ

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری و
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زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎل دارد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ در آزﻣﻮن

ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻮاردی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﳑﮑﻦ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻮاردی ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻌﻞ در آزﻣﻮن ﻫﻢ

•ﻗﻄﻌﺎ داﻧﺶ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه

ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﻮن ﮐﻨﺎر

ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ آنﮐﻪ اﯾﻦ

اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ در روﻧﺪ ﮐﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ

ﻧﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﲤﺎم اﺑﻌﺎد آﻣﻮزﺷﯽ

آزﻣﻮن
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﳕﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﳓﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و

•

اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم

ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در

را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﱎ ﺑﮕﻮﯾﻢ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﻮزش و ﻫﻢ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ

ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ در

آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را

ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آزﻣﻮن آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺪف ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮ و ﺗﻌﺎونﮔﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﯿﺪوارﯾﺪ اﯾﻦ

آنﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺎل آنﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر و

در ﺑﭽﻪﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد

اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺎ

و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود؟ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی دارﯾﺪ؟

در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺼﺪ ﻣﭻﮔﯿﺮی ﻧﺪارﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ از ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدن

ﮐﻨﮑﻮر را ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﭼﻮن

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﳕﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ

در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ روش را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم

ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آزﻣﻮن ﻣﻮﻓﻖ

ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺎده و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت .ﻫﺪف ﻣﺎ

آزﻣﻮﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺘﯽ ﺿﻤﻦ اﺟﺮای آن ﻫﻢ اﺗﻔﺎق

ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮب را ﺑﻪ

ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .آنﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻻزم دارﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و
در ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ درس ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
و ﻫﻤﮑﺎری در ﮔﺮوه را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری
و ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺮسﺷﺎن از اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و
ﻟﺬت ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻔﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﲢﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﻓﮑﺮ ﳕﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﲡﺮﺑﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ در

ﳕﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ و روی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر

ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻤﻊ و روﺣﯿﻪی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮار

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ در آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪی دوم ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ

اﺳﺖ وارد اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻇﺮفﻫﺎی ﭘﺮ از آب دادﯾﻢ ﮐﻪ آب روی ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی

راﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری از ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎد

اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دو ﺗﺎ ﮔﺮوه رﯾﺨﺖ؛ اﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﲡﺮﺑﻪای ﺑﻮد

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﻣﺎن را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ

ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻇﺮف آب را

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎی راه رﺷﺪ ﺧﻮشاﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای از ﺑﺮﮔﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .زﻣﺎن

روﺣﯿﻪی ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ را اردو ﻣﯽ

اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻼسﻫﺎی ورود ﺑﻪ

ﺑﺮﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮدب

دﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻼس ﮐﺎردﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻘﺪر آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ

ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
•

روﻧﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوارم .ﻣﺎ در دﺑﺴﺘﺎن

در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون را

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ

آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ و ...

ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ آن ﻓﻀﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﻼس دو
ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ داﺷﺖ و ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و

•

ﲤﯿﺰی ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوهﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎزﺧﻮردی ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
ﻫﻨﻮز ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰار

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮب و

ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از اوﻟﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺨﺼﻮص
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ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن داﻧﺶآﻣﻮز راه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

اﺳﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮب و ﺟﺎﻟﺐ

اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺮده و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﯿﺮا

ﺑﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ

•

دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﯾﻢ و

دارﯾﺪ؟

ﻫﺪفﻣﺎن اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﺸﺎط

درﺑﺎرهی
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای

اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﺑﺎزﺧﻮردی ﮐﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد

ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺟﺪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﮔﺮوﻫﯽ اﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺎه رﯾﺎﺿﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻬﺸﺎن ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻋﻠﻮم .ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

آزﻣﻮن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺎ

ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در

اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﺧﻮدﻣﺎن

آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﲡﺮﺑﻪ ای داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺧﺸﮏ

»داﺳﺘﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺪودا ﭼﻬﺎر-ﭘﻨﺞ
ﭘﺎﯾﻪ اول دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﻗﺮار ﺑﻮد روش

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
درﺑﺎرهی ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺪف از اﺟﺮای ﺷﯿﻮهی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﮐﻼس درس ﺑﺎ

آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻓﻀﺎی دور از اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ

ﺑﺮود و ﺑﭽﻪﻫﺎ روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﲤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﮐﻼس درس ﻫﻢ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ و ﭘﺮﲢﺮکﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﺎ
آﻣﻮزﮔﺎران و ﻫﻢ واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزهی ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ را ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﻓﺮدی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی او
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ واﻗﻌﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را اﳓﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﺳﺮ ﮐﻼس ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﭻﮔﯿﺮی از ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﳕﯽداﻧﺪ«.

•

•

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﯿﻮهی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ،

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﳕﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﳕﺮه ﮐﻢ ﮔﺮﻓﱳ و

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮس از

ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎر

ﳕﺮه ﮐﻢ ﮔﺮﻓﱳ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ

داﻧﺶآﻣﻮز در ﻃﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ-اﻟﺒﺘﻪ در درس ﻋﻠﻮم ﭼﻮن دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺎز

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روش ﺗﺪرﯾﺲ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ

ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﳓﺎم دادﯾﻢ .ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ

درﺳﯽﻣﺎن و ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع اﺟﺮای اﯾﻦ روش در دﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﭽﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

روش ﺗﺪرﯾﺴﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ

دارﻧﺪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮﻧﺪ.

ﻧﮑﺮده و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ...اﯾﻦﻫﺎ
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ .اﺟﺮای ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در درس رﯾﺎﺿﯽ

•آﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.

•ﺑﻠﻪ .در  ۲۶ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل در آزﻣﻮن ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ-

درس ﻋﻠﻮم را ﻫﻢ از ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺟﺮا

ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه آنﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢﲡﺮﺑﻪﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺳﺎل از

درﺑﺎرهی
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

•

ﺑﭽﻪﻫﺎ آزﻣﻮن ﻛﮤ Bﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و دوﺑﺎر ﻫﻢ

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه.

•

ﺳﻮالﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﺑﺎز ﻃﺮح

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ

آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻃﻮری

ﺑﺴﺘﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس ﻋﻠﻮم

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢﮔﺮوه

را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ و ﺷﯿﻮهی

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ در آن ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺪل اراﺋﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﲡﺮﺑﻪی آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﻌﺪ

روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ و

ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ﮐﻪ در آن ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻠﻮم

دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﺮای

ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﻪی ﺷﺸﻢ ،ﺷﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪی
ﭼﻬﺎرم ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ده داﺷﺘﯿﻢ.ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﻪ اداﻣﻪی اﯾﻦ روﻧﺪ
اﻣﯿﺪوارﯾﺪ؟

•

ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از

ﺧﻮب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻢ

او ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ آن

ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی آن را

ﺟﻮاب اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ و در واﻗﻊ آزﻣﻮن

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ

اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ

ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

داﻧﺶآﻣﻮز آزﻣﻮن ﳕﯽﺷﻮد .ﺑﭽﻪ

دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮن را ﻫﻢ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﮔﺮ

ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﺧﻮرد دﻫﺪ .ﺗﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ و

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﻮد
ﮐﺎر

اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی

ﻣﻌﻤﻮل ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن

اﺳﺖ

ﻣﺸﺎﺑﻪ

آزﻣﻮن

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آزﻣﻮن ﺧﯿﻠﯽ

ﻧﺎﻗﺺ

روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﺮﯾﺎن

ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ در

•

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺟﺮای ﺷﯿﻮهی آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ

و

داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ از آن

ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﳕﯽﺷﻮد .ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ

اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺧﻮب ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را اﺟﺮا

اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ

ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻟﺒﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن،

اﻫﺮمﻫﺎ ﮐﻪ در درس ﻋﻠﻮم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪی آﺧﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﻮالﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی

ﺑﺎر ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺮﮐﺎر

ﺑﻌﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﻢ

ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ

ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ

ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﻧﻮروزی ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪه و ﳕﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش

•

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ،

درﺑﺎرهی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزﮔﺎران در اﺟﺮای روش
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ .ﻋﻠﺖ آن را در ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺑﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ

•

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺪارﻧﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎی

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻻزم را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ

اﺟﺮای اﯾﻦ روش ،ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﺎﯾﻪی اول و دوم،
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ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ واﺟﺮای ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدک و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی

ﮐﻨﻨﺪ؟

اول و دوم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و

•

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻼسﻫﺎی

ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﭘﺎرﲤﺎنﻫﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را در

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار

ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دﭘﺎرﲤﺎنﻫﺎ ﺧﻼق

ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﺑﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺑﻠﮑﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب را ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ،

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻧﺪازهای ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .در ﮐﻨﮑﻮر روش ﺗﺴﺖزﻧﯽ و
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ

•

ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ روش وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ
•

و ﺷﯿﻮهیﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺮط ﻣﻬﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ داﺋﻤﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﭻﮔﯿﺮی،

اﻻن ﺳﺮ ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺷﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدش ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎزه

ﺗﻼشﺷﺎن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﺪه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎرش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﱎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﺪون ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮ ﮐﻼس

ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻼس در اﺟﺮای ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﺛﺮ

ﺣﺎﺿﺮ ﳕﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارد.
ﺧﺎﱎ ﮔﻠﭽﯿﻦﻓﺮ در ادﺑﯿﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺎﱎ ﻓﻮﻻدﭘﻮر
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ادﺑﯿﺎت

ﺑﻠﻪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و دو

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﱎ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻫﻢ از ﳊﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﯿﻠﯽ

ﻣﻌﻠﻢ دارﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود

ﺧﻮب اﺳﺖ ،آﻗﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﱎ در ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ

و ﻫﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﻢ راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺷﺎن را دﯾﺪهام .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﻮب

ﺻﻮرت اﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻢ

ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﺑﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻫﻢ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
•

ﺑﻠﻪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﻋﻠﻮم
ﺧﺎﱎ ﻓﻼح ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ

اﺳﺖ؟
•

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎل دوم ﻫﺮ دو ﻣﻬﺎرت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﺖزﻧﯽ

•

ﺧﺐ دوره ،ﺟﻠﺴﻪ و آﻣﻮزش در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

•

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﭘﺎرﲤﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﭘﺎرﲤﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

وﻗﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدک و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
اول و دوم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪی
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻼسﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽﺗﺎن.

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻣﻨﺼﻮره ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺸﻒ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧﱳ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد ،ﺳﺒﺐ اﺻﻼح ﮐﻠﯽ و
رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﳕﯽﺷﻮد .درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ
در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ )ﻗﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﳕﺮات ﮐﻤﯽ( اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و دﻗﯿﻖ درﺑﺎرهی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻻزم اﺳﺖ در روشﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را
ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺷﮑﻠﯽ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ-ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و داﻧﺶآﻣﻮز و
اوﻟﯿﺎی او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻼشﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﻌﻒﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺻﻼح
و ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ،آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
درﺑﺎرهی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﺿﺮوری را
ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺻﻼﺣﯽ آن اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر و داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﺮای ﲢﻘﻖ اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ-ﯾﺎدﮔﯿﺮی،
ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻼش ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﯽ–ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی رﺗﺒﻪای ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺧﻮب ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺶﺗﺮ -ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﯽ
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ -در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻼس ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز اﻣﺘﯿﺎز داده ﳕﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎز دارد.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮد و اﻫﺪاف ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﻮﺷﻪی ﮐﺎر ،آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺪاد –ﮐﺎﻏﺬی ،آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و …
رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و روﺣﯿﻪی ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﻘﻠﺐ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﮕﯿﺰهی
ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح:
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﳕﺮه
اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آنﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﲢﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎدوام و ﭘﺎﯾﺪار
ﻃﺮح ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻔﻠﺖ از ﲢﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ را ﳕﺎﯾﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز زﻣﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼسﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﳕﺮهای ،ﲢﻤﯿﻞ ﳕﺮهﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺪرکﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺎﺑﻮی ﳕﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﳕﯽدﻫﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﳕﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪی
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﲤﺎم ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺻﻼح اﻣﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﲤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ.
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ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ

ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ در ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺎ ،ﺻﻔﺤﻪای ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﻤﺎنﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻔﺤﻪی زﯾﺮزﻣﯿﻦِ ﺷﻤﺎرهیِ اول آوردﯾﻢ .ﻣﺒﺴﻮط ﮔﻔﺘﯿﻢ راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﯾﺾ و
ﻃﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﲢﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ دارد ،اﻣﺎ ﳕﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ
ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ آنﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮدی و ﻧﻘﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد اﺛﺮﮔﺬار در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه و ﯾﺎ ﻋﻤﻞﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﻄﺎر راه رﺷﺪ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼشﻣﺎن اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼل ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راه رﺷﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺎﱎ ﺗﻮﺧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺒﻮر راه رﺷﺪ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎب در ﮐﻼسداری و آﻣﻮزش
دﺑﺴﺘﺎن دارد و ﻫﻢ از ﺗﺒﺤﺮ ﻻزم در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺮم و ﻧﺎزک دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.

•

ﺧﺎﱎ ﺗﻮﺧﺶ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

•

ﻣﻦ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪهام .ﺑﻪ رﻏﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪم .ﺳﺎل اول را ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺎﯾﻪی اول
دﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺮدم .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻦ
ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﻪی اول اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﻬﺪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادهام در رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﲢﺼﯿﻞ ﮐﺮدم و

رﻓﺘﻢ ﮐﻪ دورهی ﭘﺮﺑﺎری ﺑﻮد.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻠﻢ

در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از رﺷﺘﻪی

ﭘﺎﯾﻪی اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن

روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم.
•

ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﯾﻪی اول ﺑﺎ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در

ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺳﺎل آﻏﺎز

رﺷﺘﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎری از

ﮐﺎرم در راه رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﯾﻪی دوم ﺑﻮدم .ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده،

ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی رادﯾﻮ ﮐﺎر ﮐﺮدم و دو ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺮﺑﯽ

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟
•

ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم .ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪای ﻫﻔﺖ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ و از دروس اﯾﻦ

ﺳﺎﻟﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ راه رﺷﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ از

رﺷﺘﻪ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدم و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از

دارم و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪم اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدم.

ﺷﺨﺼﯽام در ﺣﻮزهی ادﺑﯿﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽﺳﺖ.
•

ﭼﺮا ﮐﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟

•

ﻣﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم اﻣﺎ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻖ

•

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ و ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮردﺗﺎن
ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺖ؟

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪی اول آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺴﻤﯽام اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارم.
•

ﭼﺮا ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؟

•

ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ آنﻫﺎ دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن
را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﭼﻪ را دارﻧﺪ در ﻃﺒﻖ
اﺧﻼص ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ را ﻫﯿﭻﺟﺎ
ﳕﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﯽﻗﯿﺪ وﺷﺮطﺷﺎن را ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

•

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در راه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

•

ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺷﺶ ﺳﺎل و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ

ﲡﺮﺑﻪی اﯾﻦ دوران ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺎدری و ﻫﻢ آﻣﻮزش و

در راه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ
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•ﺧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزهی ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﱳ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ راه رﺷﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﺪﻟﯽام ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و

•

در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن دارﯾﺪ راه رﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟

•

ﺧﺐ راه رﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ
ﲡﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﺻﺒﻮرﺗﺮ ﺷﺪهام .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎه

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﺳﺎل ﺧﻮد

ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارم.

را در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

•ﮐﻼس درس را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ

ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهام و ﺧﺮوﺟﯽ
ﮐﺎرم ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺪه و ﺳﺒﮏ

•ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﮐﻼس را ﺑﻪ

ﺧﺎص و ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺎن

ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و دادوﺳﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻌﻠﻢ

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮم را ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎرم

ﺑﺎﯾﺪ آنﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ را ﺑﻪ ﮐﻼﺳﯽ

ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی وارد ﻣﺪرﺳﻪ

ﯾﮏدﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺎم ﮐﻼسﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﯿﻮهی ﮐﺎرش را ﺑﺎ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻢ

آنﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺎر دﯾﮕﺮان را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و

در ﮐﺎرش ﳊﺎظ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ

در ﮐﻼس درس ،در وﻫﻠﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد

ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮاﺳﺘﻘﺒﺎل ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ.

و ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.
•

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

•

اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ

ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ از اﯾﺪهﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻤﺮﻧﮓ
ﺷﺪه ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راه رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ

•

ﻣﻌﻠﻤﺎن دارﯾﺪ؟

ﺑﮑﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺪا از ﻣﺸﺎوراﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮدم از ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻢ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ

•

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﻪ را درک ﮐﻨﻢ و ﺑﺪاﱎ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وارد

ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در

ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﻼﻗﯿﺎت و آﻣﻮزش ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

ﯾﮏﺑﺎره اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺬری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺎرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی

ﺷﺎﮔﺮداﱎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ دارﻧﺪ.

•

در دورهای ،ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﺪﯾﻌﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢﺣﺴﯽ ،درک

ﮐﻼس ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزاﱎ

•

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن

اﻫﺪافﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ

ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺮﺧﻮرد

ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﲡﺮﺑﯿﺎتﻣﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک

ﮐﺮدهاﯾﺪﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﯿﻮهی ﮐﺎرﻣﺎن و

ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت در ﮐﻼسﻫﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهام اﺧﺘﻼل

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﺶ و ﲡﺮﺑﻪی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک از ﻧﻮع ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

ﮐﻮدک در اﺻﻄﻼح آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش دارد ،ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاه و ﭘﺬﯾﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از

در ﮐﻼس ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶآﻣﻮز را ﮐﻼس ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ

ﻣﻮارد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﻔﮑﺮی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮدک وارد ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آدمﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

ﻣﻦ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز دارد ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی

ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ در

اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻣﺎن را

ﮐﻮدک را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ

ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ و از ﻧﻘﺎط

دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺻﻮﻻ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اول،

ﻗﻮت و ﺿﻌﻒﻣﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و

دوم وﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از

آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦِ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ در

اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ از ﻧﻈﺮ

ﻗﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻢ.

ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ دارد.
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اﯾﻦﺟﺎ ﺻﻔﺤﻪی زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ راه رﺷﺪیﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﺎﻧﻪ و دوﺷﺎدوش دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ ﺟﺰ روﻧﺪ ﮐﺎر و ﺣﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راه رﺷﺪ ،ﻗﺪری ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در
ﺻﻔﺤﻪی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭼﯿﺰی ﲤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ در راه

زﯾﺮزﻣﯿﻦ

رﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن راه رﺷﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺑﻬﺎری ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

•

ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :اﺳﺪ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﮏ

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮدم .از ﺳﺎل  ۷۵آراﯾﺸﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﻫﻢ دارم و ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻂ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﮔﺮﯾﻢ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ را

ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ دارم .اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺮم دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﻣﺪرک

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻠﺪم.

ﺣﺴﺎﺑﺪاریام را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺪای آﻗﺎی آﻫﻨﮕﺮان ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ »ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ« ،از ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی ﺳﺮ درآوردم.
•

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در راه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﻣﻦ ﺳﺎل  ۱۳۷۹وارد راه رﺷﺪ ﺷﺪم و آﺧﺮ

•

ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪﯾﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ در آراﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻮاﻟﯽ
ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎدﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،در ﺻﻔﺤﻪی آﮔﻬﯽﻫﺎی
روزﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﺸﻬﺮی دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪی راه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮو
ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻦ ﻫﻢ آﻣﺪم و ﻓﺮم ﭘﺮ ﮐﺮدم .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸۰ﻧﻔﺮ

ﺳﺎل  ۱۳۸۰از اﯾﻦﺟﺎ رﻓﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ دوﺑﺎره

ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﱎ ﺗﺒﺎرﮐﯽ

ﺳﺎل  ۸۸ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻢ .در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

واﻗﻊ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۸ ،۸۰و  ۹۱ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪم و
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﱎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ رﮐﻮرددار ﻫﺴﺘﻢ.

•

ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن آنﻫﻤﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﺪ؟

•

ﺑﯿﺮون از راه رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪﺗﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﳕﯽ داﱎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﻣﻦ ﺳﺎل  ۶۹از اﻧﺒﺎرداری ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺑﻪ

ﻗﺒﻼ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻮدم و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ
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ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ

اﻻن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺻﻨﺪﻟﯽ دارد ﯾﺎ

ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻢ.

ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ دارد.

•ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﺧﺎﱎ ﺗﺒﺎرﮐﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﱎ ﺗﺒﺎرﮐﯽ

•آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﺮدم و ﻗﺒﻮل ﺷﺪم.

زﯾﺮزﻣﯿﻦ

•ﺧﺎﱎ

دروﯾﺶزاده:

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
ﻣﻦ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

•

ﻧﺸﺪم.آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﱎ ﺗﺒﺎرﮐﯽ

و ﺑﯿﺮون از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

•

•

•ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر راه رﺷﺪی ﺷﺪﯾﺪ؟ آن زﻣﺎن
ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ؟

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪارس،
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراﯾﺸﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮدم درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺳﺎل  ۷۹ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم .آن زﻣﺎن ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و

داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺮج ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﻮﻟﻢ ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی اﯾﻦﺟﺎ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺶ واﻗﻌﺎ
ﺑﺮﮐﺖ دارد.

ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی
ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻂﺷﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻨﮕﺮ را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﯾﺪ.

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﺧﺐ اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ اﺳﺖ و
ﭘﺎک ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ

دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻫﻢ دو ﺳﺎل داﺷﺖ.
•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن ﻫﻢ در راه رﺷﺪ

•

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺧﺎﱎﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارد.

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﺑﻠﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﯾﮑﺴﺮه اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ.

•

ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ؟

•

ﺧﺐ ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﺧﺐ ﺧﺎﱎﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارﻧﺪ

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﻣﻦ  ۱۵ﺳﺎل در راه رﺷﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﮐﺎر

و ﺣﺴﺎدت ﻫﻢ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

دارم .راه رﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﻮده ،ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ از راه
رﺷﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﲤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدهام از
ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ .اواﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد

•

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﺑﻠﻪ ﺧﺐ .ﻣﺜﻼ ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدﻫﺎ ﻓﺮق
دارد .ﺑﻮدن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه رﺷﺪ ﺑﺮ ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﻦ

اﻣﺎ اﻻن ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ  .ﺳﺎل ۷۹

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪم ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ۱۸
ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و دﺧﺘﺮم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ آﻣﺪم
ﻇﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮم ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮم در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرم ﲤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

•

از ﯾﮏ روز ﮐﺎریﺗﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﺎ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ در را ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎ

ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰-۹ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ

 ۸ﺷﺐ و ﮔﺎﻫﯽ ۱۰ﺷﺐ در را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ.ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺿﺮوری و

ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن دور ﺑﻮد .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و

ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﻏﯿﺮه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻣﺎﺳﺖ .ﺷﺐﻫﺎ

ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ و ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﻤﯽ

اﺳﺘﺨﺮ را ﲤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺎ  ۱۲-۱۱ﺷﺐ

ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪ.
•

ﺳﺎل اوﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﯾﺪ درﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﺪ؟

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ .آن زﻣﺎن اﯾﻦﻗﺪر ﻧﯿﺮو

ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻢ
اﳓﺎم دﻫﻢ وﮔﺮﻧﻪ آب ﮐﺪر و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
ﺳﺎﻋﺖ دو ﻣﯽﺧﻮاﰈ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺶ ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮم .زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻢ دورﺑﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ  ۴ﺻﺒﺢ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﻮز

ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و زﻣﯿﻦِ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ و

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺮدهام اﻣﺎ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی

ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮﱋ را

دﯾﮕﺮ ﻣﻦ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد!

ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﯿﺰﻫﺎ

آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ

ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﯾﺎ ﺟﺸﻦﻫﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ

ﻧﺪاﺷﺘﻢ .و اﻻن از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯿﻢ ﭼﻮن ارﺗﺒﺎﻃﻢ ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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•اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

•

دارﯾﺪ؟

•آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ دوﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ و

•

واﻗﻌﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮدم آن ﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻧﯿﺴﺖ؟
•

•آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :اواﯾﻞ ﭼﺮا ،وﻟﯽ اﻻن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺗﺒﻪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اواﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ

ﺑﺮق ﺧﯿﻠﯽ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر  ۴ﺻﺒﺢ ﺑﺮای

اذﯾﺖﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور و در دورهی ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﻟﻮﻟﻪی آب ﺗﺮﮐﯿﺪه و

اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﯿﻠﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮ از آب اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮐﻨﺘﺮل

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ راﺣﺘﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از ﲤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ

ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ در راه رﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دورهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ

دورهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻦ و آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و ﮐﺎرﻣﺎن ﺳﺨﺖ

ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارزش ﮐﺎرﻣﺎن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و

•

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ.
•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران
ارزش ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﳕﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ راه رﺷﺪ دارﯾﺪ؟

•

ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﭽﻪﻫﺎ را دارم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮدن و آوردن و ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﮐﺎر ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺮﭘﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽﺳﺖ .دوران ﻣﺎ
اﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﺘﯿﺎز ﳕﯽدادﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ در راه رﺷﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ و ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﯽ ﲢﺖ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻤﺎ راه رﺷﺪ ﺑﻮد؟

•

آﻗﺎی ﮐﺎﺷﻔﯽ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻐﻞﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﺳﯿﻢﻫﺎی

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﻧﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارم؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را

•ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺨﺖ

زﯾﺮزﻣﯿﻦ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎریﺗﺎن

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ اﯾﻦﺟﺎ را دوﺳﺖ دارم ،اﻣﺎ
آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺮوز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ دارد ﮐﻪ
دوﺑﺎره اﯾﻦﺟﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﮐﻞ ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﺎ اﳓﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻧﯿﻮرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای راه رﺷﺪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ ،اﻣﺎ
اﻻن ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

•

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ؟

•

ﺧﺎﱎ دروﯾﺶزاده :ﺑﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ وﺟﺪان ﮐﺎری ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﳑﻨﻮن از ﺷﻤﺎ.

ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۳۰ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺪﺗﯽ در ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻫﻢ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ او را راﺿﯽ ﳕﯽﮐﺮد.
آن روزﻫﺎ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢﻧﺴﻠﺶ،
درﮔﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۱۳۳۱و در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ازدواج ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود او را از

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش

دﺳﺖ داد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻓﺮﻫﺎد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻮﯾﺎ و ﺳﺎزﻧﺪهاش ﺑﻪ زودی از ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ۴۰و  ۵۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ واﺣﺪ
ﲡﺮﺑﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی درون
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮرﺳﯽ و ﲡﺮﺑﻪ و در

ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی؛

ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ،در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ
ﻓﺮﻫﺎد از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻂ اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ دوم ﺗﻮران

از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آﻣﻮزش در اﯾﺮان

ﻣﯿﺮﻫﺎدی-ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻤﺎرﻟﻮ -ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او در ادارهی
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ،ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎل –از  ۱۳۳۴ﺗﺎ

ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪر او ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﲢﺼﯿﻞﮐﺮدهی ﻓﺮﻧﮓ و از
ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﯾﺮان در دورهی ﭘﻬﻠﻮی اول و ﻣﺎدرش
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ آﳌﺎﻧﯽ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪیِ ﮐﻤﺎل اﳌﻠﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﯽداد .او در ﻣﺪارس اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدر ﺳﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
و ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﺣﺪ ﮐﻤﺎل آﻣﻮﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﺮد و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان وارد ﺷﺪ .در آنﺟﺎ و ﺿﻤﻦ ﲢﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽاش ،در ﮐﻼسﻫﺎی اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر و
ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺟﺒﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎری
ﭘﯽ ﺑﺮد .آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺶ از ﮐﻼسﻫﺎی اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎد ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪ؛ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﲢﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﻧﺼﺮاف داده و ﺑﺮای ﺑﺮای اداﻣﻪی ﲢﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮود .او ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ،راه ﻗﺎرهی ﺳﺒﺰ را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۲۵از ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺮدرآورد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و اروﭘﺎ
وﯾﺮاﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از داغ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ارادهی ﺗﻮران
ﺟﻮان ﺑﺮای آﻣﻮﺧﱳ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﯾﻦ دﺷﻮاریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﻫﺪف او
ﻧﺸﺪه و ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺟﯿﺮهی ﺧﻮراک روزاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺘﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در اروﭘﺎ ،او در
رﺷﺘﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ و آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻮوﻧﯿﻪ ﲢﺼﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﺨﺖﯾﺎریاش در اﯾﻦ دوره اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻫﻨﺮی واﻟﻮن و ژان ﭘﯿﺎژه ﮐﻪ ﻫﺮ
دو از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک در
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﻫﻨﺮی
واﻟﻮن و ژان ﭘﯿﺎژه در اﯾﻦ دوره در اروﭘﺎ ﻫﻢ ﺗﺎزه ﺑﻮد و ﺗﻮران ﺟﻮان
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،او در ﻣﺪت ﲢﺼﯿﻞ در اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوﺑﻞ ،ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ
آﻣﻮزﺷﮕﺮان
ﭘﺴﺘﺎﻟﻮزی ،اوﯾﺪ دﮐﺮوﻟﯽ ،ﺟﺎن دﯾﻮﺋﯽ ،ﺳﻠﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻧﻪ و ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪ
ﺳﻮری آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.

 -۱۳۵۹ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﲡﺮﺑﯽ ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را اداره
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﺎد را ﺑﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش واﮔﺬار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﲡﺮﺑﯽ و
اﻟﮕﻮوارهی اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﺪرن در آن ﲡﺮﺑﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﯾﮑﯽ از
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۳ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺻﺒﺢ اوﻟﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﺎﱎﻫﺎ
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﺮاﺑﯽ و آﻗﺎی رﺣﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻮی ﮐﻬﻦﺳﺎل در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب
ﮐﻮدک رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮای راه رﺷﺪﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ در اﺑﺘﺪای ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻃﺮح ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادﺑﯽ
و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ،اراﺋﻪ دادﻧﺪ .در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻼن
ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ،ﻫﺪف از ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺑﯿﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﲢﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﯽﺷﮏ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آنﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪی
ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اداﻣﻪی ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﯾﺪهﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد از
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در روﻧﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ادارهی ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﲡﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺶ
را در ﮐﺘﺎب ﺟﺴﺘﺠﻮ در راهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ
و دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
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»ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ

اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﺤﺘﻮای

و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪم و درﺑﺎرهی

ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ

آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و از آﳓﺎ ﮐﻪ دﻏﺪﻋﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﺷﺘﻢ و

اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺻﺤﯿﺢ

•

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ و آﻣﻮزش دﻫﻢ ،داﺋﻤﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش

ﻃﻮر ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﳕﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﯿﺰی را ﻫﻢ ﻣﻨﻊ

ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﳕﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﺮده ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ را
آﺷﮑﺎرا در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

•

آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ

ﭼﻪ درﺻﺪی از ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن
اﻧﺴﺎن

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ آﺛﺎر ارزﻧﺪهای را در اﺧﺘﯿﺎر

•

آزاده و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ و ﻣﺨﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آدم

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﻣﺴﺌﻠﻪی اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎز وﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از

ﺳﺎده از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻢ و ﲤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﺗﻌﻠﯿﻢ و

آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪم و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ

اداره ﺷﻮد ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺎری اﳓﺎم دﻫﻢ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق

در آن زﻣﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدرم اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻬﺪ و

اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

دﺑﺴﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺪر ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ .در

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .اﺻﻞ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در

•

ﺧﺎﻃﺮهای ﯾﺎ ﳕﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺘﻮر ﳕﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﮔﺎران و

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهی ﻣﺎ در ﻓﻼن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻼن ﮐﺎر را

ﺷﻮرای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و

ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟

آﻣﻮﺧﱳ از ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺮار دادم؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدم

•

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ.

ﯾﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪای در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان روی داد و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد؟ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ

ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭽﻪﻫﺎ اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮرای ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای

ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ

زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪﻧﺪ و

دﻫﯿﻢ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزش را ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ

ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ را

ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪزده ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻢﺷﺎن

•

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﱳ ﮐﺘﺎب

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ راﻫﮑﺎرﺗﺎن
در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ آن

ﺳﺎل اول از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺎ آﻣﻮزش را ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟

ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان،

•

ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻮﺷﱳ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،روز

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﻣﺎ ﺟﺰء ﻣﺪارس ﲤﺎم روز ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل و زﻧﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻫﻨﺮ و

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی واﻟﺪﯾﻦ در آن ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮای

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺼﻮب و اﺟﺒﺎری ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮل را

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ«.

داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ را در

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی در اداﻣﻪ اﻓﺰود ،ﻓﻠﺴﻔﻪی روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را

ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ.

در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻮدک ،ﺷﺮح داده اﺳﺖ و ﻫﺪف

•

ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻢ داﺷﺘﯿﺪ؟

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

•

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ

ﻧﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را .ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺎری رﻓﺘﻢ ﺑﻮدم ادارهی
ﮐﻞ .ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﮐﺎرم ﮐﻪ اﳓﺎم ﺷﺪ از

•

آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ

ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﺎﳕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﻘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ

از اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رواج ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ وآن را

اﺗﻬﺎم ﻧﺎروا از ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦاش اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ

ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ
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ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﺧﺎﱎ ﭼﻮن

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ در

ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﺎ را

اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ راه

ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

رﺷﺪ در ﺟﻠﺴﺎت و اﻧﺘﻘﺎل دو ﺳﻮﯾﻪی ﲡﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﻮ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ راه رﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

•آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮزی از ﻣﺪرﺳﻪی ﺷﻤﺎ
اﺧﺮاج ﺷﺪ؟

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش

ﻧﻮآوریﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﺴﺘﺠﻮ در راهﻫﺎ و
روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ؛

•ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﺧﯿﺮ .ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻﮐﺲ را
اﺧﺮاج ﻧﮑﺮدم .اﺧﺮاج ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ

ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻮرای

ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی

ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی ﺟﻠﺴﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻮرای
ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﯽﺷﺎن را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﯾﺶ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮرا آﻣﺪ و اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﺎد درس ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن را ﺑﺎﻫﻢ در ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺮﻫﺎدیﻫﺎ را در
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
•

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﲡﺮﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ آن را اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ آن اﺷﺘﺒﺎه را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ؟

•

ﻋﺎرﻓﻪ ﻃﺰری

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدی راﺳﺦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺴﺘﺠﻮ در راهﻫﺎ و روشﻫﺎی
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺛﺮ ﺧﺎﱎ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

دارم آﻣﻮزش اﻣﺮ ﻣﺤﺪودی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺳﺎل

ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ .روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮان ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ
دﻫﺪ ﺧﻮدش آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه

۱۳۳۴ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را در ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدهام.
•

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﻣﻘﺪﻣﻪﮐﺘﺎب در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺻﺪاﻗﺖ

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻘﺎوت ﺷﺪن ﲡﺮﺑﻪی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﲤﺎم ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻫﻢ در

ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و

ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش ﻗﺮار دادﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﻌﻤﻮل

ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ راهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدﺳﺎزی ،اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را درﺑﺎرهی

اﻣﮑﺎن ﲢﻮل از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ را

ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟
•

ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :از ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دارﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم

ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب درﺑﺎرهی ﻣﻮاردی ﭼﻮن روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻫﺎد،

و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻤﺎ از ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﺎر ﻣﻦ

ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
•

ﮐﻼس ،روﻧﺪ ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎم اداری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷِﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ

ﺧﺎﱎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﺎﺻﯽ

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﲡﺮﺑﻪی ﻧﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺼﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
•

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن زﻣﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در

ﺧﺎﱎ ﻣﯿﺮﻫﺎدی :ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎﰎ را در ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک

ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻣﯽﮔﺬراﱎ .در ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ

ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪارس را در اﺑﺘﺪای ﮐﺎرش،

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن

اﺳﻒﺑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮدن
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ﮐﻼسﻫﺎ اﺻﻼ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺪارس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂﺷﺎن ،اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای

ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺿﺮوری ﻣﯽدﯾﺪ و ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی ﻧﻮ و ﺧﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﺻﻼ

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻫﺎدی

ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﻮد از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد را

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎرش در ﻓﺮﻫﺎد ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه و داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را در ﺧﻮد دروﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽداﻧﺪ.
در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از روﻧﺪ

در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ،اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮد اول ﺷﺪن و ﺟﺎﯾﺰه دادن ،ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺎدی و

اﯾﻦﮐﻪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ

ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ او

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﮔﺮد

ﻣﺪرﺳﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ

اوﻟﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ را از ﳕﺮه ﺑﻪ ﺧﻮب ،ﻋﺎﻟﯽ،

دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺮﻫﺎدی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﺸﻮﯾﻖ را ﻫﻢ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﯾﺰهدﻫﯽ را ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﲢﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در

ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪع و ﺧﻼق ﺑﻮدن

ﮐﺸﺎﮐﺶ ﮐﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس ﻣﺼﻮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دروس دﯾﮕﺮی ﻫﻢ

ﺷﯿﻮهی

اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮده و

آﻣﻮزﺷﯽاش،

ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺑﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی

ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ارزﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی

ﺷﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻮ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ دروس

ﺳﺎدﮔﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻻزم اﺳﺖ و در

ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﲢﮑﻢ ،زورﮔﻮﯾﯽ و ﲢﻤﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ

اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اردوﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرکﻫﺎ ،ﺑﺎغﻫﺎی ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ،

ﺣﺮف زور و اﺟﺒﺎر را ﳕﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ

ﻣﺰارع ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﳕﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ذﻫﻦ ﺑﺎز ،ﭘﺬﯾﺮا و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای

ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی راهآﻫﻦ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و ﳕﺮه و ﻣﺪرک ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ

ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دروس ﻣﺘﻨﻮع ،ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ

ﻧﺒﻮد.اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻢﻃﺮاز ﺑﻮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و

آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﻏﺮور ﺑﯽﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﮐﺎر

آﻣﻮزش ﺗﻘﻠﯿﺪﮔﻮﻧﻪی ﻫﻨﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد و

ﲢﺼﯿﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ.ﺷﺠﺎﻋﺖ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف از

ﮐﻪ زدودن ﺗﺮس از ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ در ﺑﭽﻪﻫﺎ

روشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺼﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ

ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ

از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺪارک ﺷﯿﻮهﻫﺎ و

ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

دروس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻫﻢ ﻏﻨﯽ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺠﺎﻋﺖ،
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دوازده ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرهی ﲡﺮﺑﻪی زﯾﺴﺘﻪی ﺧﻮد در
ﺧﺼﻮص ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻋﻀﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﻮرای داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺷﻮرای
ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺷﻮرای واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺮورﺷﯽ و اﳓﻤﻦ
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ .اﯾﺪهی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﺮ ﮐﺎری
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﻬﺘﺮی دارد و ﲡﺮﺑﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻈﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دروﻧﯽﺳﺎزی
ﻧﻈﻢ در ﺧﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻗﻮهی
ﻣﻘﻨﻨﻪای از ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﮐﺎر
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روﯾﻪی واﺣﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﻓﺮدیﺷﺎن ﮐﻼس را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮهی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺮدرﮔﻤﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران دﯾﮕﺮ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻼسﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ

ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺑﺎزداری

ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روش ﺗﺎزه در ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
•

اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در درس ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺜﻼ درس
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ؟

زﻣﺴﺘﺎن  ۹۴ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری در ﻣﺤﻞ

•

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪی راه رﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺸﺎوران

ﲡﺮﺑﻪ ،ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آزﻣﻮن

و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ،

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ در درس

ﻧﻘﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری و ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ

رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎرز ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﻤﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی

ﻫﻤﯿﺎری را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده

آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮد .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را در ﺷﻤﺎرهی اول

ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ

ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪی راه رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺬف

ﮐﻨﺪ .در درس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و

ﺷﯿﻮهی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﮐﻼس ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ اﺻﻮﻻ اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺑﻮده ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎرهی دوم ﻣﺠﻠﻪ و در

ﺷﯿﻮهی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارد و از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد

راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺎﱎ آﺷﻮری ،ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ دﺑﺴﺘﺎن

در ﮐﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ

ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ:

•

درس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺎﱎ آﺷﻮری ﻟﻄﻔﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و

•

ﺑﺮای ﯾﮑﺪﺳﺖﺳﺎزی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راﻫﮑﺎری دارﯾﺪ؟

•

ﻣﻦ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﮐﺎری اﯾﻦ روزﻫﺎ

ﺑﺎزداری ﺳﻨﺘﯽ در دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
•

ﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺷﻮرای
آﻣﻮزﮔﺎران اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از آن ﺷﯿﻮهی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺘﺎره و

ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ

ﮐﺎرت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽدادﯾﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی

ﺳﻮق دﻫﯿﻢ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ

ﺗﺸﻮﯾﻖﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور

ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﺣﺬﻓﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﳕﯽﺗﻮاﱎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﯿﻮهی

اﳓﺎم ﺷﻮد.ﮔﺎم اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری

ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﻨﻮز در

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺜﻞ اول و دوم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ

ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼسﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آنﻫﺎ

ﺑﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﮐﻼس

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت

رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و

ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﺷﯿﻮهی ﺗﺎزه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ

روش ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻼ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﲡﺮﺑﯿﺎتﺷﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

وﺟﻮد دارد اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺿﻌﻒ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

•

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در

اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای

ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﻪای واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ روﯾﻪ و ﻣﺸﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪل ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ

ﺳﻤﺖ ﺣﺬف روش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

دارﯾﺪ؟

ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻏﯿﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و
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•ﺑﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻣﻮزش .ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی

ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﻣﺴﺘﻌﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻟﺰام ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ

داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎور در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زور و

ﺑﺎره ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در وﻫﻠﻪی اول ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ

اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺘﻤﺎ اﺟﺮای ﺧﻮﺑﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻼسﻫﺎی

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﻟﺰام و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی

آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و روشﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن

را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ

ﺷﯿﻮهی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاب

اﯾﻦ روش ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻮهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ﳕﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﻨﺠﺮ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺑﺎزداری

…ﺿﻌﻒ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﻪای واﺣﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺬف روش ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﯾﻢ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ…
… در وﻫﻠﻪی اول ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه را
درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺘﻤﺎ اﺟﺮای ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
وﻟﯽ اﻟﺰام و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﯿﻮهی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎزداری
ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاب ﳕﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎور در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زور و
اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ…
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ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش

ﻣﺪرﺳﻪ-ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و اﺷﺎﻋﻪی ارزشﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن آن در وﺟﻮد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ آﻣﻮزش آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎرﯾﮕﺮی،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﻮﮔﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﱳ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ،
ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر در
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ادارهی ﻣﻮﺳﺴﻪ دﺧﯿﻞ ﺷﺪه و ارزشﻫﺎ و اﺻﻮل
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ادارهی آن ﳊﺎظ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،رأی و ﻧﻈﺮ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در اﻣﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﳊﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺪارس ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ،
ﮔﺮوهﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ،ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎ و اوﻟﯿﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان و...در ارﺗﺒﺎط
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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 :ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
▪ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ :دﻏﺪﻏﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﱳ

»ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮوﻋﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺧﻼل ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ«

روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ادارهی ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آزﻣﻮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪﻣﺖ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺪارس ﻣﺪرن اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ اش  Cooperative Trust Schoolsﯾﮑﯽ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺪرﺳﻪداری در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺪرﺳﻪ-ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪارس در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﲡﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻓﺮم آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎﯾﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آنﺳﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﳓﻤﻦ ﺑﺰرگ
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺲ از اﳓﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رم اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮﻣﯿﻦ اﳓﻤﻦ ﺑﺰرگ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دﻫﻪی  ۱۹۸۰دﭼﺎر ﻓﺘﺮت ﺷﺪ و ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺖ Reddish Vale ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮوﯾﻦ وﯾﻠﺴﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ-ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽاش ﺗﺸﻮﯾﻖ و ارﺗﻘﺎی
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ -رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ و روﻧﺪ آن را ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ آرام ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺪهی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪرﺳﻪ-ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺪارس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر.
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ادارهی اﻣﻮر و ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم ذﯾﻨﻔﻌﺎن در آن ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ،
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
ﺑﺨﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﺗﺎ دراﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪی ﺧﻮب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ از
ﺧﻼل ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﲤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در روﻧﺪ ﮐﺎر دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﻢ روﺷﻨﯽ از
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را در ﲢﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

❖ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ-ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
• ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی Priesthorp
• ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز:
روﯾﺎی ﻣﺎ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﻮرپ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهﺷﺎن را ﲢﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﻬﯿﺎ و ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• اﻫﺪاف:
✓ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﱳ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
دارﻧﺪ.
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ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﻃﯿﻒ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ آنﻫﺎ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﻮرپ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮهی ﯾﺎدﮔﯿﺮیِ ﻓﺮدیِ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻬﺎرت
ﺗﻔﮑﺮ ) (PLTSﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ و ﻫﺪف
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ،ﮐﺎر
ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺄﻣﻞ و ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را در ﲤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزهی آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ.
• ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
• ﭘﺮﯾﺴﺖ ﻫﻮرپ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

✓ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ارزشﻫﺎی ﻫﻢﭼﻮن ﻫﻤﺪﻟﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در داﻧﺶآﻣﻮزان ،در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮان رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی و ﻣﻮﺛﺮ.
✓ ﺗﻔﻬﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
✓رﺷﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش
✓ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺧﱳ ﲡﺮﺑﻪی
آﻣﻮزش ﻣﯽاﳓﺎﻣﺪ.
✓ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﮔﺎه ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ
اراده و ﻗﺼﺪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
✓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮدن ﲤﺎم ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺶآﻣﻮزان از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ.
✓ ﲢﻘﻖ ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪی وﺳﯿﻊﺗﺮی از ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،اﺣﺘﺮام و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
✓ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪهی
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﯾﺴﺖ ﻫﻮرپ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮﻓﻖ
در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺪز ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺪز اﺳﺖ.
ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﻮرپ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﳓﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم The Inspire Co-
 . operative Learning Trustاﯾﻦ اﳓﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• Priesthorpe School
• Southroyd Primary School
• The Leeds Rugby Foundation
• St. Anne’s Community Services

ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻋﻢ از ورزش و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﳕﺎﯾﺶ ،ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ
از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﳓﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﻤﮏﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ-ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﺪود -ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺮور ﻣﻨﻈﻢ دروس،
زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﯽ ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻫﺎر اﳓﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای درس
ﺟﻐﺮاﻓﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ
ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﲢﺼﯿﻠﯽ ﲡﺮﺑﻪﺷﺎن از ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻮق
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ-ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﻮرپ وﺟﻮد
ﺷﻮرای داﻧﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ
درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی آنﻫﺎ را دارد.
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺷﺎﻣﻞ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﲢﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف
اﺻﻠﯽ آن رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﮐﻼن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﱳ از ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺖ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ

•
•
•
•

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  ) Reddish Valeﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﺷﮑﻞ ادارهاش را ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد(.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ!
ارزشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ در ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺣﺘﺮام،
اﺷﺘﯿﺎق ،ﻋﺰم و اﺳﺘﻘﻼل.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﭘﺮورش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ
را در ﺑﻄﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

• اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ:

ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﻮرپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﺘﻮازن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮدهای
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در
ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ،
ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﳊﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﲤﺮﮐﺰ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻮاد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺴﺎب و
رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ.

✓
✓
✓
✓
✓
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ﺑﺮآوردن ﲤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ در دورهی ﮔﺬار ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻦﮐﻪ روﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﳑﮑﻦ اﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان.
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪی.
ﻫﻤﮑﺎری در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ .٢در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ  GCSE٣در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﲤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .ﺑﺮای رﯾﺎﺿﯽ و زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﳊﺎظ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮانﻫﺎی
درﺳﯽﺷﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮﻓﻪی دﳋﻮاه آﯾﻨﺪهﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﺴﺘﺮده و
ﻣﺘﻮازن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺬاﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم  Express Groupﻫﻢ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯿﮏ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی وﯾﮋه دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻮازن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻘﺸﻪی راه را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎلﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 GCSEﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ ،ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدی  TEEPﯾﺎ  The Teacher Effectiveness Programدر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺪرﺳﻪ ﳊﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ-اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
✓ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻنﺷﺎن اﺳﺖ.
✓ ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﲤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن دارﻧﺪ.
✓ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻼس ﯾﺎزدﻫﻤﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی درﺳﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
٤
✓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﻼﺳﯽ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ روز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهی آن روز
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮدﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺳﻮاد ﻋﻤﻮﻣﯽﺷﺎن
دارد.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﻠﻢ ارﺷﺪ ﻣﺪرﺳﻪ:
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﻮر ﲤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزانﻣﺎن ﺷﻮر و ﺷﻮق زﯾﺎدی را در ﻣﺎ ﺑﺮ
ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺎزه ﲡﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮنﺷﻮﻧﺪهی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺎ آﻣﻮزش و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎر
ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی دارد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺎ اراده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﲤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ Reddish Valeدر ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎد و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻔﺘﺨﺮم اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﺾ ﺗﭙﻨﺪهی اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ
ﻣﺪرﺳﻪی ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺳﻬﯿﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ:
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
✓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
✓ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ
✓ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ
✓ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻫﻮﯾﺖ
✓ اﻓﺘﺨﺎر
✓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران و دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﯾﻪ دارﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی  Leaning Groupsاﳓﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی
ﺳﺎل ﻧﻬﻢ دورهﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ را
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ  GCSE١ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دورهی دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﻧﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
آنﻫﺎ را از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﮐﺮده و درﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۰ﻋﻨﻮان درﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
درﺳﯽ  1ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺸﺎور
اﺧﺘﺼﺎص دارد .در راﺳﺘﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﺮای ﲤﺎم ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دو ﻣﺴﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
درﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ﲤﺮﮐﺰ دارد و ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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• داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮانﯾﺎب
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ .در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮل،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ اﳓﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر و دورهﻫﺎی ادارهی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
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• ارزشﻫﺎ:
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﲤﺎم
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ:
✓ ﯾﺎرﯾﮕﺮی  :از داﻧﺶآﻣﻮزان ،واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
✓ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن :داﻧﺶآﻣﻮزان ،واﻟﺪﯾﻦ
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺎﺷﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
✓ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  :ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ادارهی اﻣﻮر ﻣﺪرﺳﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد.
✓ ﺑﺮاﺑﺮی :ﺻﺪای ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.
✓ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﱳ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون
ﺳﻮﮔﯿﺮی اداره ﻣﯽﺷﻮد.
✓ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ :ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان،
واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎ ﲤﺎم ﻣﺪارس ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ:

ﮐﻼسﻫﺎی ﻫﻨﺮدرﻣﺎﻧﯽ و آراﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد.
٦
•ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﱳ ﺣﺮﻓﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ
ﭼﻪ از ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮانﯾﺎب و ﭼﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮔﺮوه از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﻋﺎت
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش
ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ
دارﻧﺪ.
•آﻣﺎده ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺪرن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ  Reddish Valeﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در ﭘﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﳓﺎم ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در دورهی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋهی  PSHE٧ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﺑﯿﻨﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ وﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻀﻮی از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ دورهﻫﺎ در Reddish Valeﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﻫﺪاف و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد از آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ؛
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻦ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﺎﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﺣﺎل ﲢﻮل ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﳑﺘﺎز ،داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز درس ﯾﺎ ﭘﺲ از آن و ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﻓﺮﺻﺖ
ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ را ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎی
ﻣﺮور درﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

✓

✓
✓
✓

ﮔﺸﻮدﮔﯽ  :ﺑﻪ ﮔﺸﻮده ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ
از آن-ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﺸﺎن -ﺑﺎور دارﻧﺪ و اﯾﺪهﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪای و اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮدﮐﯽ دارد.

اﻫﺪاف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:

 -۱داﻧﺶآﻣﻮزان:
❖
❖
❖
❖
❖

❖ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ The Cooperative Academies Trust /

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن و اﺣﺘﺮام دﯾﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽﺷﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ارزش ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺟﻬﺎنﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۲ﮐﺎرﮐﻨﺎن:

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ-آﮐﺎدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و  Co-operative Groupﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد و از ﯾﮑﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺻﺮﻓﺎ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﻮزش ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺪارس اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ و از
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ادارهی
آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر را
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﲤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

❖
❖
❖
❖
❖

ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮونداد از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﲤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۳رﻫﺒﺮان
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❖ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﻨﺪ.
❖ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
❖روشﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
❖از ﮔﺮوه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
❖در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﳑﺘﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•
و ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
• The Cooperative Academy of Leeds
• The Cooperative Academy of Manchester
• The Cooperative Academy of Stock-on-Trent
• Brigshaw Cooperative Trust
• اﻫﺪاف:
اوﻟﻮﯾﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﲤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﻫﺒﺮی در ﻣﺪارس ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن:

 -۴ﻣﺪرﺳﻪ:
❖
❖
❖
❖
❖

ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزش ﻣﺤﻮر و ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮب و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺣﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮناش را ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزد.
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و
واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﻗﺒﺎل آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آزار و
اذﯾﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮد آزار دﯾﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و
داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺘﺎری و
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺑﺎرهی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭘﺎرﺗﻨﺮﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮونداد ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
• Leeds City College
• Leeds Teaching Hospitals
• Leeds Trinity University
• Manchester City Council
• The Manchester College
• Staffordshire University
• Stoke-on-Trent College

• ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ،ﺣﻔﻆ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﯿﻂ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ:

• ﻣﺪارس ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺪرﺳﻪ-آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ ﻣﺪارﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽﺷﺎن آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس
دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪارس در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﲢﺖ
ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪﻫﺎی اداری ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺪارس ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ داردﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• Brownhill Primary Academy
• Oakwood Primary Academy
• Nightingale Primary Academy
• Woodland Primary Academy

۱ General Certificate of Secondary Education
۲ Nurture Group
 GCSE ۳ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ)ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ( ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﳕﺎﯾﺶ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ،ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،آﳌﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ،ICT ،
رﯾﺎﺿﯽ ،ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ)ﻋﮑﺎﺳﯽ( ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر
اﺳﺖ.
۴ Dear Time: Drop Everything and Read.
۵ Nurture Group
۶ Vocational Groups
۷ Personal, Social, health & Economic Education
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روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در راه رﺷﺪ

اوﻟﯿﻦ روز از ﻣﺎه ﻣﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻼدی ،روز ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ روزﻫﺎی

ﺗﻌﺎوﻧﯽ و آﻣﻮزش

 ۱۱و  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ .روز ﮐﺎرﮔﺮ روز ﳕﺎد ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ و آن ﻫﻢ ﻃﺮح ﯾﮏ اﯾﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮد.
روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﯿﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی
دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ،
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎر در
ﺗﻌﺎوﻧﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﱳ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺳﺎده ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﱳ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
در آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ و ﭘﺲ از ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺖ ﻫﻤﮑﺎران ،آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺮوری
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﻮدن آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋهی ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﱎ ﺻﻔﻮرا ﺗﻔﻨﮕﭽﯽﻫﺎ ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .او
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ در ﻣﺤﻠﻪی ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .ﺧﺎﱎ
ﺗﻔﻨﮓﭼﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﲡﺮﺑﻪی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ
داد.
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ،ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺧﺪﻣﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎز وﮐﺎر اراﺋﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﱳ ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺧﺎرج از راه رﺷﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ راه رﺷﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎدر ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
ﺗﻌﺎونﮔﺮی را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .دو ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﺟﻮد دارد،
ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزیﻫﺎی اداری و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎرﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل و راﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﲤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن را در
وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ اﳓﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و در وﻫﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ آﯾﻨﺪۀ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ،ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﲡﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻈﺮ دارد و ﻫﻢ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻗﯿﺪ »ﭘﺎﯾﺪار« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮی

اﻣﺎ درواﻗﻊ ،اﺻﻼح ﻣﻬﻤﯽ را در ﻓﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ و
در ﭘﯽ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ از وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮف،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﲡﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﮋادی ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی آﺣﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺮوری ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی
اﺟﺰاء ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرهی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮی-ﻓﻠﺴﻔﯽ در
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺪرن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن
اﺳﺖ؛ ﳕﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﳑﮑﻦ ﮐﺮده

ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ-داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻨﺼﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ و ﻋﻨﺼﺮی را ﻓﺮوﮔﺬارﯾﻢ.
ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﻧﻮﻋﯽ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ،

در اﯾﻦ ﭘﺎرهی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺸﺮده و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﲤﺎم

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽای درﺑﺎرهی ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﳑﮑﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺰرگ ،ﯾﮏ آﺷﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﮑﺮ و

آورده ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﲤﺎم اﺟﺰاء و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن درﺣﺎل

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﻧﯿﺰ

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪوﺷﯽ ﲤﺎم اﺟﺰاء را در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪواژهی اﺻﻠﯽ ﲤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

اﻏﺮاق ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر

ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﲡﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی

وﺿﻮح ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت دﯾﺮﭘﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﲤﺪﻧﯽ

»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ« اﺳﺖ ،ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ واژه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻟﻔﻆ

اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و

»ﺗﻮﺳﻌﻪ« اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن

ارﮔﺎﻧﯿﮏ آن – درﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪرن -ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﲤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﲤﺎم

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﻼح ،ﺻﻨﻌﺖ و

اﺟﺰاء ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻔﺎ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﳓﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان »در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﯾﮏ زﻣﯿﻦ روﯾﯿﺪه و در ﯾﮏ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎرور ﺷﺪهاﻧﺪ؛

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﲤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و

ﳕﯽﺗﻮان دﻟﺒﺨﻮاه ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻪﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮ ﳕﺎ

ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪام ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﮐﻨﺪ .ﳕﯽﺗﻮان از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد اﻣﺎ از روﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮی

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ .ﳕﯽﺗﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ دﺷﻮارﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ

از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آن رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد و از

ﻫﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻼک

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﳕﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،زﯾﺴﺘﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در

ﻧﻮﺷﱳ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد و

ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﳊﺎظ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،آﮔﺎﻫﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ .اﯾﻦﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎی وارداﺗﯽ را اﺧﺬ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ

از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻬﻢ اﻣﻮر

اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ،آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ و  ...در ﻋﯿﻦ

ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﲤﺪﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ

ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺪرن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ

ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب اﺳﺖ؛ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﻫﻢ ﺟﺪا

ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﺟﺰاء

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهی آن ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮی

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻧﺸﺎن دادن ﺿﻌﻒ ﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﮓاﻧﺪازی ﯾﺎ ﳉﺎﺟﺖ

زﺣﻤﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﺪ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ

ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪف ﻓﺮﻋﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﯾﺎ ﻫﺸﺪار،

داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺄﻣﻼت ﻣﺰاﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺟﺰ

آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺻﻪی آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ از

ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﱳ ﲢﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
را

از

اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮازن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓاش ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻻزم

ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﲤﺎم ﺑﺎر ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﺟﺮا ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و

ﳕﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺪسﻣﺎن را وارد اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﻠﺖﺳﺎزی و ﭘﺮورش اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ دوش

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ داﻣﻦ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی

اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر

دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ آن آﻟﻮده ﺷﻮد .ﺳﭙﺲﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﳊﺎظ ﮐﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی راه ﺧﻮد را ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﯾﮏ

ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻏﯿﺎب ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-

اﻟﮕﻮی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ  ...رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻌﻬﺪ

اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﳑﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ رو ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ.

اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺑﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اوﻻً ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﲤﺪن
ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﮐﻨﺎر

ﳊﺎظ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻏﺮبزده اﺳﺖ و ﺑﻘﺎﯾﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی

ﮔﺬاﺷﱳ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﻦ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﺮاز اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﳕﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻫﺪف از اﯾﻦ

ﯾﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻨﺪ ﲢﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻧﯿﺰ

ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻓﻘﺪان

ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﳕﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از

اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ دارد .ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﲤﺪﻧﯽ

ﻣﺤﺘﻮاﺳﺎزی درﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آرﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻏﺮب ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﺷﻦ ﻧﮑﺮده

درسﻫﺎی ﻣﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪام در ﺣﺎل رﺻﺪ ﮐﺮدن ﺷﯿﻮهﻫﺎی

اﺳﺖ .در ﻇﻮاﻫﺮ ﮐﻼم و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ ﯾﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ

ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار درﺻﺪد اﺳﺖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﭘﺮورش دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪرن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ( ﭼﺎرهای ﺟﺰ وام ﮔﺮﻓﱳ از

ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن در ﲤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺜﻼً ﻣﺎ در ﲤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺧﻼق و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و آزادﻣﻨﺶ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮی

ﺻﻠﺢﺟﻮ و  ...ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﮑﺎن ﲢﻘﻖ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ

درواﻗﻊ اﻣﺮ و ﺑﻪرﻏﻢ ﲤﺎم اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮاز اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روﺷﻦ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

ﮐﺘﺐ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﲢﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮیﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﻧﺸﺪهاﯾﻢ.

)ﻏﺮﺑﯽ( و ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس

اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﲤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ

و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﻠﯽ درازداﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً از ﺣﻮﺻﻠﻪی

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد

اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﺪه در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮمﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه

ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺑﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﺛﺎر دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺷﻮد .در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮازی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ،ﻫﻤﺎن آﺷﻮب

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺘﻮان او را ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :ﺟﺬب در ﻋﯿﻦ

آﻧﭽﻪ در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﯾﺎدی ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﯾﺎ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺪا و ﺟﺬب ﭘﻨﻬﺎن«.

ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮدن از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﲢﻘﻖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮب و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﻏﺮﺑﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﻣﻨﻄﻖ آن ﺷﺮﮐﺖ

در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﺟﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ .وارد ﮐﺮدن

داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ» :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ،
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ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ،ﻓﮑﻮر ،ﺧﻼق،

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻧﺸﺎط ،اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮ و آزادﻣﻨﺶ،

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار و ﻧﻈﻢﭘﺬﯾﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و ﺻﻠﺢﺟﻮ،

ﻓﻬﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺐ و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰ ،ﺟﻤﻊﮔﺮا و

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ،
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ،ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.

ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪﯾﺶ ،ﺧﻮدﺑﺎور و ﻣﻘﺘﺼﺪ ،اﻣﯿﺪوار و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ،داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺷﺠﺎع و اﯾﺜﺎرﮔﺮ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ

اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ

و ﺑﺎﺣﯿﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس،

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮی

ﻓﻘﻂ ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی

آﻣﺎدهی ورود ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار وارد ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺣﺪ

ﺷﻐﻠﯽ و .« ......

و ﺣﺪود ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ در

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ﻋﺼﺎرۀ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎدی و  ...اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﻪ ﳊﺎظ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ آرﻣﺎنﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﺮار ﺿﻤﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎن

ﯾﮏ رﮐﻦ ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آن را

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﻄﻦ

در ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﲡﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد

اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد اﮔﺮ دو آﻣﻮزه اﯾﺪﺋﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهاﯾﻢ .زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ درﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺿﺢﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟

زﯾﺮا ﻣﺎ در آﻣﻮزش ،آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻻً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻨﮑﻪ

ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺎ ﻫﻢ دﯾﻨﺪار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ .ﺛﺎﻧﯿﺎً

آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﳕﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث

اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﻮزﺷﯽ را

ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ

ﻏﯿﺮ از ﺳﻄﺢ اﯾﺪﺋﺎل آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ دﯾﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪﯾﺶ ،اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری

از اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪازای روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ

از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺪرن آﻣﻮزش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻮدن را

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و ﺧﻼق و اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮ

ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

و  ....دﻗﯿﻘﺎً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯿﺎن آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﻏﺎﯾﯽ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ و دادن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ

ﯾﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﲢﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎن آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ

ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ

اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن روزﺑﻪروز ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻪ

آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ دادن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارد؟ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت را

ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک از ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ

ﳌﺲ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﮐﺎرورزی ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و

ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی ﺣﺪ ﻧﺪارد و

ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و  ...اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﻘﺺﻫﺎ در ﻓﻬﻢ ﻣﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﻓﺮم آﻣﻮزﺷﯽ

از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل

ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ راه و رﺳﻢ و

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺎ

ﺗﺮﺑﯿﺖ وﯾﮋهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺨﺼﺺ در

ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻬﺎن

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻋﻤﺮان و  ...دارد ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺎم ﺗﻮش و ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻤﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮان

آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدن از اﯾﻦ

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﭽﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﻣﺪرﺳﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی

ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﺪ ﮐﻼن و در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﮋادی ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ و ....را

اﺳﺖ.

درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻮری از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و

اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد از ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﺷﻦ ﻧﮑﺮدن

ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻧﻈﺮی و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم را

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﲡﻮﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش

دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻏﺮﺑﯽ درﻣﯽآورد ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﻮﻣﯽ.

ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻬﯿﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ

دﻗﯿﻘﺎً ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﻮﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ

اﯾﺪﺋﺎل ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

و ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻄﻮر ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﻞﻧﮕﺮ از اوﺿﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ

آرﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و
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ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش

ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان

از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ادارهی ﻣﺪارس را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﮐﺮد.

ﳕﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ را ﻧﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ
ﻧﮕﺎه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻠﮑﻪ در

ﻣﺪرﺳﻪ واﺳﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪهی

ﲡﺮﺑﻪی ﻣﺪرﺳﻪداری ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .اوﻟﯿﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ

ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای

ﻫﺮ دو و رﺻﺪ ﮐﺮدن ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﺮ دو را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ

ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺪارس اﮐﻨﻮن واﻟﺪﯾﻦ را از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺤﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﺧﻮد را در

ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﺮات ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از رﻗﺎﺑﺖ

ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪهی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯽدﻓﺎع ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ

و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﻣﺪرﺳﻪ

ﮐﺎر ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪی آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮏ آﻣﻮزش واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﻫﺪ .آنﻫﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ

ﻋﻤﻼً ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮراک ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻮری و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ

دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در آن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﳌﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از

ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﳕﺎﯾﺶ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی

ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان داﻧﺸﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در

آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﻌﻀﺎً

ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻨﺴﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻮری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺮی دﺳﺘﮕﺎه

در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻄﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ

آﻣﻮزش را ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮی

روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻧﮕﺎه ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ

از ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزش اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ

ﺧﻮد از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری واﻗﻌﯽ دارد و ﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪی

ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﳊﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻏﺪﻏﻪ دارﻧﺪ و ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﳓﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﺎرهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺘﺨﻠﻖ و ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺑﺎور و

ﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﺷﺠﺎع و اﯾﺜﺎرﮔﺮ و  ...ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﭼﻪ

ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﺎ آﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.

ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺪام در اﯾﻦ ﺑﺎرهﻫﺎ ﺑﺤﺚ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ درﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﻣﻨﻈﺮ ﯾﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮای

واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﻪی داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ

ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﻧﻈﺎم

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﺨﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﺻﺮف،

ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ،

ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﲢﺰب و  ...ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درﻏﯿﺎب اﯾﻦ

اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ،اﺳﺎﺳﺎً رﻓﱳ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺘﺎبزده ﮐﺎر

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آﻣﻮزﺷﯽ

ﭼﻨﺪان رﺳﺘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﳕﯽرﺳﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺿﻮع

ﮐﻼن و ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،اوﻟﯿﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن از

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﺪیﺗﺮی دارد و ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش و

آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و

ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ از

ﺟﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رﺳﺎﻧﻪ،

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﳑﮑﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻓﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎدی از اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ و ﺧﻮد

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪوار ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

را ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و

 .1در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﲡﺮﺑﮥ ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛

ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﺮوری ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ در

زﯾﺮا آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﺎ در ﺧﺼﻮص

آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی

آﻣﻮزشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﺗﺒﺤﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻮری ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎً

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ در ﮐﻤﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﻪ

ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ اوﻟﯿﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه

درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﻣﯽدﻫﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﻧﺘﻘﺎدی ،آﻣﻮزش

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ در

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و  .....ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﲡﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎ و اﻓﺰودن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی

ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﺪت اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻏﯿﺎب ﻧﮕﺎه

اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر درراﺳﺘﺎی اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ
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آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ذﯾﻞ آرﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر اﳓﺎم دادهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺪارس ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
اﯾﻦ آرﻣﺎن را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن
ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮی

دارد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

 .2ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻃﺮح ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ از ﺳﻮﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﺎ
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ را دارﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪارس و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﲡﺮﺑﻪی ادارهی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را در اﻣﺮ آﻣﻮزش ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮای
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻣﻮزش دﺧﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ
اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ در ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
از ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اداریای ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﮐﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺷﻮراﯾﯽ و ﺻﻨﻔﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﳕﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ادارهی ﻣﺪارس
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺟﻤﻠﻪ وزرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﺗﻌﺎون در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﲡﺮﺑﻪی
ﻣﺪﻧﯽ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺗﺮی را در
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اداره در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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