۳

ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ

ﻣﺠﻠﻪی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ.
ﻫﺰار و ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن.
ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ راه رﺷﺪ و داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه رﺷﺪﯾﺎن دﺳﺖ در ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ-اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ .ﺷﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻼنﺗﺮ از ﺣﻮزۀ

ﻣﺠﻠﻪی داﺧﻠﯽ
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
————
ﺑﺎ روش اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﲢﻠﯿﻠﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ
————
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل:
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
————
ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
————
دﺳﺘﯿﺎر ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
ﻧﺪا زﻧﺪی
————
وﯾﺮاﺳﺘﺎر:
ﻣﺎرال ﻓﺮﺧﯽ
————
ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎکﺿﻤﯿﺮ،
ﻟﯿﺪا روﺣﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺮوزه ﻣﻨﺘﻈﺮی
————
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی:
روحاﻟﻪ ﺑﯿﺎت
————
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از :آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ،
ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎرﺟﯽ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ،ﻣﺮﯾﻢ
ﺗﺮاﺑﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﻮادﭘﻮر ،ﻓﺮﻧﺎز
ﺣﺴﻨﯽ ،ﺣﻤﯽد زارﻋﻨﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻮﻻدﭘﻮر ،ﺳﺎرا
ﻓﻼح ،ﻧﮕﺎر ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﺎرا ﮔﻠﭽﯿﻨﻔﺮ
————
ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮک ﻗﺪس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺴﺘﺎن،
ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﭘﻼک ،۱۸
واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺢ دو وزارتﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺪای از ﻫﻢاﻧﺪ و ﻫﻢ در اﻣﺘﺪاد
ﻫﻢ؛ ﲡﺮﺑﻪای ﮐﻪ راه رﺷﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارد.
راه رﺷﺪ از دل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﻮدک در آن ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ،اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎد و دﺑﺴﺘﺎنِ »راه رﺷﺪ« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﺑﺴﺘﺎن ،ﺧِﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪۀ ﮐﺎرِ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮدآوری ﺻﺮف در اوﻟﻮﯾﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ و در ﭘﯽ آن ،دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﻃﻮل
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن را از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺻﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر و
اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درآورد ﮐﻪ ﺑﻪﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
روح ﺟﻤﻌﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺪار ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده »راه
رﺷﺪ« اﻣﺮوز ﺣﺪود دو ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻫﻔﺖﺻﺪ ﻣﻌﻠﻢ و ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﺛﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﺎن ،ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﮏ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در راه رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮد را در روﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را راﻫﮕﺸﺎ و ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ،
دﺳﺖودل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﲤﺎم ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎران
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﻪ ﺗﻦﻫﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎر و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﯿﻞ ،ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺷﻮر آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮥ آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .از اﯾﻦ روی
اﻣﮑﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺑﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺸﺎﻧﺪن آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ و ﺳﮑﺎنداری اﻣﻮر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
راه رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و  ۲۴درﺻﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ درآورد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر راه رﺷﺪﯾﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺗﺸﺨﺺ ﺧﻮدوﯾﮋهای ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ،رﻧﮓ و ﺑﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده
اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎ ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻣﮑﺎن
ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه رﺷﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﻬﻠﮏ و ﺑﻨﯿﺎنﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ .ﲡﺮﺑﮥ
ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ و آﺳﺎﻧﺶ ،اﻓﻖ ﻧﮕﺎه راه رﺷﺪﯾﺎن را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﮐﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶرو ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
ﺗﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان راه ﺑﺮونرﻓﺖ از آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺟﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻣﯿﺪان آﻣﻮزش.

… اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪی ﻗﺒﻞ:
ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ را در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ -اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،روﻧﺪﻫﺎ ،ﺿﺮورتﻫﺎ،
ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮران ﻣﯿﺮ ﻫﺎدی ،ﺑﺎﻧﻮی ﮐﻬﻦﺳﺎل و ﻧﺎﻣﺪار ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش ،در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺮد ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رﻓﺖ ،ﯾﺎد و راه او اﮔﺮ ﺑﻪ دل و ﺟﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! او آﻣﻮزش و زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪِ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ را از دل ﺣﻮادث ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﮐﺎرش آﻓﺮﯾﺪ و ﺗﺎ دم آﺧﺮ ﭘﺮﺟﺎن و ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
آﻣﻮزش اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺮ ﻣﺸﯽ و روش ﺧﻮد ﭘﺎی ﻓﺸﺮد .ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ. ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﯾﺎدی از ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ«
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮔﺮاﻧﺒﺎری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎز ﮐﺮدن
در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
اﻧﻘﻼب آرام ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ -ﺟﻮﻟﯽ ﺛﻮرب
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
راه رﺷﺪ و اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ »ﻧﮕﺎر ﻗﺎﺳﻤﯽ«
ﻫﺰار و ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن
ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در ﺳﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﲢﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ

ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی )(۱۳۰۶-۱۳۹۵

ﮐﺎﺷﻔﺎن ﭼﺸﻤﻪ
ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮﮐﺮان
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎدی
در ﻣﺠﺮی آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎ
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان ﻟﺒﺨﻨﺪ
در ﺷﺒﮑﻼه درد
ﺑﺎ ﺟﺎﭘﺎﯾﯽ ژرﻓﺘﺮ از ﺷﺎدی
در ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺪر ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ«
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮔﺮاﻧﺒﺎری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎز ﮐﺮدن
اﻧﻘﻼب آرام ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
راه رﺷﺪ و اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ :ﯾﺎرﯾﮕﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
ﮔﺎم دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »راه رﺷﺪ«

ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﺪهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ و

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺎه ﺳﻮژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻊ و ﻧﻮ .ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« از اﯾﻦ داﯾﺮه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ  /دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ«

 ﻣﺪرﺳﮥ راه رﺷﺪ ﺳﯽ ﺳﺎل و ﺗﻌﺎوﻧﯽ آن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽاش را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ راه رﺷﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در زﻣﯿﻨﮥ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﱳ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ ﲡﺮﺑﮥ
راه رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداﻣﻪ راه را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﺣﺎل ﺑﺮای درک ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺿﺮورت ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﲤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن و ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺷﺪن آﻣﻮزش و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر در
ﺗﻼشاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺳﻮدﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﺪار ﻧﺒﻮده و اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ اﻣﻮر را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان در ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص
ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ آﻣﻮزﮔﺎران ،اوﻟﯿﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در آن ﺑﻪ ﲤﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ،اﻗﻨﺎع و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﲢﻘﻖ ،ﺣﻮزۀ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺒﺮد روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﺘﻤﻊ
و ﮔﺮاﻧﺒﺎری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎز ﮐﺮدن

اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی »آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼﺣﭙﺬﯾﺮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه
رﺷﺪ ،ﻃﺮح ﺷﺪ .ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﲢﺎدﯾﮥ جﻫﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﲡﺮﺑﮥ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺪرﺳﻪداری ،ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪۀ اﯾﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ از ﻃﺮح اﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﻄﺮﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ در ﻣﻮرد
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ.

»آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺻﻼﺣﭙﺬﯾﺮ« ﲡﺮﺑﮥ راه رﺷﺪ را در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﺪۀ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽاش را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ راه رﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺠﺮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﱳ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ ﲡﺮﺑﮥ راه رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اداﻣﻪ راه را ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد«.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

»ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﻮادﭘﻮر« از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺮوﯾﺞ
اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر درﺧﺸﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﺪه
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاردن اﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ«.
او در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰود :درواﻗﻊ راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪل ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را از ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎونﮔﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
روﺣﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و درواﻗﻊ راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻋﻢ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ و  ...ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،راه رﺷﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﯾﻢ«.
ﺟﻮادﭘﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :درواﻗﻊ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺎ( ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺪرﺳﻪداری ،اﻣﺮوزه رواج ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دارد و
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪارس ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮب زﯾﺴﱳ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ«.

اﻣﺮوزه رواج
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ دارد و دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪارس،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮب زﯾﺴﱳ
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.

»ﻓﺮﻧﺎز ﺣﺴﻨﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :راه رﺷﺪ درواﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﮐﻨﺎر آن در ﺣﯿﻄﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
راه رﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮادی در ﮔﺮوه ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺰم
راﺳﺦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰارش ﮐﻨﯿﻢ«.
او ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن راه رﺷﺪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺪه ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
»ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ راهﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮی اﻓﺰون ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و اﯾﺪهای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﲢﻘﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راه رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﲢﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ راه رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﻏﺮور ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﲤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺧﻸ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﺪ«.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻧﮕﺎه ﲡﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ آﻣﻮزش ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن
ﮐﻪ ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﻮزش
ﺧﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

»ﺻﺪﯾﻘﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ« ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دو دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ» :راه رﺷﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮش
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در زﻣﺮۀ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﻌﺎون ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در وﻫﻠﮥ اول ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ و
دﳌﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﭙﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮزش در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
»ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ« ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪۀ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ آﻣﻮزش در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،درﺻﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ
ﺗﻦﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺗﻮان
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪای ﻣﺜﻞ آب ،ﺑﺮق و  ...را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﮥ آﻣﻮزش ،ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﲡﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﻮزش
ﺧﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
او اﻓﺰود» :ﺣﺎل ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ راه رﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﲡﺎرب ﻏﻨﯽ و ﭘﺮﺑﺎری در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﺪ در زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  .راه ر ﺷﺪ ﺳﻌﯽ دارد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻏﻨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﲡﺮﺑﯿﺎﺗﺶ اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ«.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﱳ زﯾﺮ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد
و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،از ﻣﺮور ﲡﺮﺑﯿﺎت »راه رﺷﺪ« ﺑﻪ اﯾﺪه
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶﮐﺎری آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ و رﺑﻂﻫﺎ را درآورده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺳﺎز ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻮک ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺳﻄﺮﻫﺎی زﯾﺮ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﮔﺬرا ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺪهای ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ اﺳﺖ؟
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۳ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش وﻗﺖ ،و وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺒﺎرک ﺑﻮد.
ﺟﺎن ﮐﻼم ﻣﱳ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺨﺶ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد؛ ﮔﻮﯾﺎ
ارادۀ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
در واﮔﺬاری ﻣﺪارس ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﱳ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنِ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی اﺷﺘﻐﺎلِ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻮﻟﺪ در
ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار و ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزانِ اﻗﺸﺎر
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ...ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
ﺑﻪﻋﻼوه در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪ ﲢﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺎده » ۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮورش« و » ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎر و
داﻧﺶ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﮔﺴﺘﺮۀ ﮐﻤﯽاش،
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺎده ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮِ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﲢﺼﯿﻞ« ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺧﺬ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم از دوﻟﺖ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﲤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان از آﻣﻮزش
ﮐﯿﻔﯽﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،واﮔﺬاری ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻫﻢ در دل ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻞ  ۴۴دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ آﻧﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﲢﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش آﻣﺪه اﺳﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻣﺮی ﺗﺎزه و ﻧﻮﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺎل
ﻧﺤﻮۀ واﮔﺬاری ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
ﺗﺼﺪﯾﮕﺮی آﻧﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺮ اﺛﺮﮔﺬاری اﺳﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزاﻧﺘﺮ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ-اﻗﺘﺼﺎددان-در
زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ و
ﻃﺒﻌﺎً ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ

اراﺋﻪدﻫﻨﺪهاش ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
اﺻﻞ ﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و درون ﻫﻤﺎن
ﭘﺮوژۀ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
واﮔﺬاری ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً در
ﺳﺎل  ۹۶ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«.

ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ راﻫﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ
در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ واﮔﺬاری ﻣﺪارس ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻨﺎزﻋﻪای داغ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯽ
از اﺳﺎس ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻫﺴﺘﻨﺪ و اراﺋﮥ
آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن را وﻇﯿﻔﮥ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﻟﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮔﺰاف آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺪ ﮔﺮوه اول اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎر
ﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ از آﻣﻮزش ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮودﺳﺘﺸﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،از آﻣﻮزش ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و در نﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﳉﻮ« -
اﻗﺘﺼﺎددان -ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﲤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .او در
ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮑﻪ
دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻧﺪارد ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد و ﲢﺮﯾﻢ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﲡﻠﯽ ارادۀ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺪهای از دوﻟﺖﻣﺮدان ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوﻟﺖ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻮزۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ در
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ و ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﲟﺎﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻏﻞ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﲤﺎم ﺑﻮدﺟﻪ
درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﺆﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آن را ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،دوﻟﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ واﮔﺬاری ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻟﺐزاده -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻨﻄﻘﻪ دو آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان -ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را در ﮔﺮو اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن از
دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ» :اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﳊﺎظ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ در
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪاری دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ دوﻟﺖ را ﺑﺰرگ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻢ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد و
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮود و ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ
زﻣﯿﻦﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای
اﻫﺪای ﺗﺴﻬﯿﻼت و ...اﺳﺖ«.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﳊﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﻢ از ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ ﮐﺎر از آن ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و
ﺳﻮد و زﯾﺎن و در نﻫﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

زﻧﺎن از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﺧﺒﺎر ،ﺑﺤﺚﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ از
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺣﻮزۀ زﻧﺎن دارد؛ ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﮑﺎف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎرۀ رﺷﺪ ﻧﺮخ دﺧﺘﺮان
ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،آﻣﺎر ورود دﺧﺘﺮان
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﺳﻦ ازدواج ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪآوری و
ﻏﯿﺮه ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﳊﺎظ
ﺷﺮاﯾﻂ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۳/۶۲و  ۳/۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن
در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .از آﻣﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدان و زﻧﺎن در
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۶/۹و  ۲۱درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان
ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۵-۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮد و زن ﺑﺮاﺑﺮ  ۲/۲۳و
 ۳/۴۵درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﲢﻠﯿﻞ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻨﯿﮥ
ﺿﻌﯿﻒ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪرﻏﻢ ﺿﺮورت
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﻻ رﻓﱳ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدان و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ و ﻃﻼق ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻣﺎ
ﺑﺎ آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵-۹۰از ﺣﺪود  ۷٫۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۲.۱درﺻﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺿﺮورت ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر
و درآﻣﺪزاﯾﯽ آﻧﺎن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ و
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺎر
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ورود آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺪاﺷﱳ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﻐﻞ و ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﱳ ﮐﺴﺐوﮐﺎر .دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽﭘﻮر-
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎس-ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :یﮐﯽ از راهﻫﺎی ﺟﺬب زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ  .اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ
دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاودات ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺮوی آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﺗﻮان ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻮدن و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ،
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺮد ﲡﻤﯿﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺛﻤﺮۀ ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن
ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ و ﲤﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای دﯾﮕﺮان و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢآﻣﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻨﺎع ،اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﮐﺎر ﻫﻢ
اﻫﻤﯿﺖ دارد .از اﯾﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردن ﻓﻀﺎی رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻗﺪرتاﻓﺰاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی در ﻋﺮﺻﮥ ﮐﺎر
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ .آذر ﺗﺸﮑﺮ-ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت روﺷﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺧﺘﻼفﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

اﻧﻘﻼب آرام ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺟﻮﻟﯽ ﺛﻮرپ  /ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎرال ﻓﺮﺧﯽ  /ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﻮﻟﯽ ﺛﻮرپ از ﺳﺎل  ۱۹۸۰در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن راﻫﺒﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ و
در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ارزش ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ
رﺷﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻨﺒﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻋﻤﺎل
ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺪازی از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن و رﻗﺎﺑﺖ را ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺪارس ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارس از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﺟﻮﻟﯽ ﺛﻮرپ در ﻣﻘﺎﻟﻪای در ژورﻧﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ »ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۲۰۱۳اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﻮو-وزﯾﺮ
آﻣﻮزش -ﻗﺼﺪ دارد در راﺳﺘﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ و ﺳﻮدآوری ،ادارۀ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ادارۀ ﻣﺪارس ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ
را در ﭘﯽ داﺷﺖ ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯽ ﺑﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻣﻮزﮔﺎران ارﺷﺪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪارس ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در آﻣﻮزش را آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺪارس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺷﯿﻮۀ ﺗﺎزهای در ادارۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ :ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﺎوﻧﯽ.
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎ و
داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن از دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﺮاﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﺧﻮدﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮدن،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اداره ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :واﻟﺪﯾﻦ،
آﻣﻮزﮔﺎران ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در آﻏﺎز راه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻋﻼﻗﮥ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ادارۀ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺎن
آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ درون ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﺮورش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪارس ارزشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﺪهآلﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )وودز.(۲۰۱۱ ،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﲢﻮﻻت ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻋﻀﺎ ﻣﺪل
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﭘﺎﺳﺨﯽ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آرزوﯾﺸﺎن ﺑﺮای آزادی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﻮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮۀ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )آدزﻟﯽ و
دﯾﮕﺮان.(۲۰۱۳ ،

در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رِدﯾﺶ وَل
در اﺳﺘﺎﮐﭙﻮرت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪارس ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ-ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺎﻣﻞ از دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی .در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای
آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪل
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﻮو اﺑﺪاع
ﺷﺪ.
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺪارس ﻫﻢ در روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎی ) (Trustاوﻟﯿﻪ ﻣﺪارس ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﻪای از ﻣﺪارس در ﯾﮏ
ﻣﺤﺪودۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﱳ
ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ روﻧﺪ ﲢﻮل آرام و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪارس اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪارس ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮﯾﺘﺮﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎر وﯾﮋه
ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻧﯿﺰ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﲢﻤﯿﻞ
ﺷﺪه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از زﳓﯿﺮۀ
ﻣﺪارس آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﺮ ﺗﺮاﺳﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ روزۀ ﻣﺪرﺳﻪ رأﺳﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺮای ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪوﺿﻮح در ﮐﺮدارﻫﺎی ﮐﻼس درس دﯾﺪه ﺷﻮد ،در ﻣﺪرﺳﮥ
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻗﻮی درﺑﺎرۀ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﳕﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
واﻗﻌﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارزش ﻣﺤﻮر را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زود اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻠﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ارزشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن
و داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﳕﺎﯾﺎن
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻬﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﺗﺎزه و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺎزه ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪارس از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﱳ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدهای آزﻣﻮده
ﺷﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،اﳓﻤﻦﻫﺎ،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺒﮑﻪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪارس در
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﳓﻤﻦ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮔﺮوه
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﳓﻤﻦ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و درواﻗﻊ ﺻﺪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺖ .اﳓﻤﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﺪا ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ
اﳓﻤﻦ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻖﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﳓﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪﺳﺎزی ﻣﺪارس ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻠﯽ و زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺪارس اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﳓﻤﻦ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪارس در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﺪن اﺟﺒﺎری ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺰارﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﳕﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ
در ﺑﺮدارﻧﺪۀ روﻧﺪ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ درون
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎوش درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از
ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﲤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪ:
اداره ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﭘﺮورش ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺮای اراﺋﮥ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪرﺳﻪﻣﺎن را ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً در ﭘﯽ آﱎ دراﯾﻦﺑﺎره ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺪارس
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺸﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻧﺸﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮور ﺑﻮدﺟﻪای
ﻣﺎ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ارزشﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را در ﺑﺎﻓﺖ وﺳﯿﻌﺘﺮی زﻣﯿﻨﻬﺴﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﳊﺎظ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارﺷﻬﺎی اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﮑﺎرﮔﯿﺮی ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و روﻧﺪ
رﺷﺪ ﻓﺮدی در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻧﮓ در ﺑﺮدﻓﻮرد ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻠﮑﺒﺮن و
ﮐﺮﺳﮑﺲ در ﻫﺎی وﯾﮑﺎﻣﺐ  ،ﭘﺲ از ﳊﺎظ ﮐﺮدن ارزﺷﻬﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد،
ﺣﺪود  %۵۰ﺑﻪوﯾﮋه در دروس رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻮرﻧﻮاﻟﺪر ﻟﯿﺴﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮﮐﺰ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻟﯿﺴﮑﺮد اﺳﺖ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن  ۱۰۵ﻣﺪرﺳﻪای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲داﺷﺘﻬﺎﻧﺪ .دﺑﺴﺘﺎن
ﻣﻨﻬﻨﯿﻮت ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﳕﺮه ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر در دروس رﯾﺎﺿﯿﺎت و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﺪر اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار
داﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺑﺴﺘﺎن وﯾﻠﯿﺎم ﺷﺮوزﺑﺮی در
ﺑﺮﺗﻮن ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ادارۀ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﳑﺘﺎزی دارد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش اذﻋﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداری ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﮐﺮده اﺳﺖ :
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺒﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ دﻗﯿﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان داﺋﻤﺎً ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش از ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺬاب ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در آن ﮐﺎر و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﻠﯿﻤﻮث ،ﮔﺮوﻫﯽ از دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﻠﯿﻤﻮث ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی
از ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﮥ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﻣﺪارس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را در ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺧﻮب درﺑﺎرۀ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ادارۀ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
اﲤﺴﻔﺮ ﮐﺎﻟﺞ ﻟﯿﭙﺴﻮن در ﭘﻠﯿﻤﻮث را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
از آﻏﺎز روز ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎرش را رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﲤﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ در اﺗﺎق
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ
دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن ﲤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ دو
ﮐﻼس ﯾﺎزدﻫﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  GCSEرا ﭘﯿﺸﺮو دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن دوﺳﺖ دارم
روزم را ﺑﺎ ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺮژی
ﻣﯽدﻫﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺳﺘﻮدﯾﻮی رﻗﺺ ﻫﻢ
ﮔﺮوﻫﯽ در ﺣﺎل ﲤﺮﯾﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﳕﯽﺷﻮد«.
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺴﺘﻤﺮ درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ اﺟﺮای
ارزشﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎری ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮی،
ﻋﺪاﻟﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪرﺳﻪ را ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﭘﺬﯾﺮا
ﺑﻮدن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﯾﮕﺮان
ﺑﻨﯿﺎن رواﺑﻂ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻋﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎر ،ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺒﻮه ﻣﺪارس
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  GCSEﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻤﺎل ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪار در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﮔﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪﻃﻮر
رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪارس
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺪرﺳﻬﺪاری ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎدل و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎداﻣﺎﻟﻌﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ودارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻬﺸﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از :
Co-operative Schools: A Quiet Revolution
By: Julie Thorpe

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﯿﺮوزه ﻣﻨﺘﻈﺮی  /ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ .اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺮوزه
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ را درﺑﺎرهٔ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﮐﺪام
اﺳﺖ؟
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری و داﻧﺶ ،ﺗﺼﻮر ﺗﺎزهای را از ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان »دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ« در ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﺤﻮل
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،
ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺮار ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪرﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان در روﻧﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در
روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش راﯾﺞ در ﻣﺪارس ﻣﺎ اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﻮده و از داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ
ﺷﻨﻮﻧﺪۀ ﺻﺮف آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در
ﮐﻼس ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،ﺑﻪ وادار ﮐﺮدن
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻄﻠﺐ درﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﳕﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺪف آﻣﺎده ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ .در
روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان روش ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در آﻣﻮزش دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﻓﺮادی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و دارای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ...ﺗﺮﺑﯿﺖ ﳕﺎﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻓﻌﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﻫﻢ
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮا در
ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮﺧﱳ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل
داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﻪ راه اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
آن ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :رﻗﺎﺑﺖ داﺷﱳ ،رﻓﱳ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ازﺟﻤﻠﻪ
روشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
اﺳﺖ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد در روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،آﻏﺎز ﺷﺪ.
رﯾﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن و
اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﮐﺴﺐ اﻫﺪاف ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی و ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﳕﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮن

از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﺎﻧﺴﻮن ۵
رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
اﯾﻦ ارﮐﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻪﻓﻘﻂ در
زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻧﺪه :اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ در ﯾﮏ ﮐﻼس درس ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد و از ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.
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ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﻨﻨﺪۀ ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه )رو در رو(:
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﳕﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

-۳

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻋﻀﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻫﺪف اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﻗﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ را ﻓﺮدا
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی :داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ،
اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و از ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﺮدازش ﮔﺮوﻫﯽ :داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه
و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ﻣﻮرد ﲡﺰﯾﻪ و ﲢﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺪام ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﲡﺰﯾﻪ و
ﲢﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ

ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﳕﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﻮش
دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ و از دﯾﮕﺮان ﻃﻠﺐ
ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ادراﮐﺎت ﺟﺪﯾﺪی را
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای
داﻧﺴﱳ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای
زﯾﺴﱳ و ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﱳ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﮥ ﮐﻠﯽ
زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
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ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ارﺗﻘﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽﺷﺎن رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ
را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی و درک دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻓﻮاﯾﺪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﲡﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺮش
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺪهﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﮐﻼس را در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻣﻄﺮح و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺰتﻧﻔﺲ آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﻮاﯾﺪ ﲢﺼﯿﻠﯽ :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﻢ از ﺳﻮی
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی آنﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎدآوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
روشﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ وﻗﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ واﺿﺢﺗﺮ ﺷﺪن
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
در ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎن ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻓﻮاﯾﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )ارزﯾﺎﺑﯽ( :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
دﻫﺪ و ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﳕﺮه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و...

ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ روش در
ﮐﻼسﻫﺎی درس وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﮐﻼس و ﻧﯿﺰ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻼس ﻓﻌﺎل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ
و ﻋﻤﺪﺗﺎً واﻟﺪﯾﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ﻗﺒﺎل
ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮد ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ »راه رﺷﺪ« ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﲢﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ را
داراﺳﺖ؟

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺷﯿﻮۀ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭼﺎﻟﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﱳ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی راه رﺷﺪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ
دوازده ﺳﺎﻟﮥ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در
ﲤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺪام ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎل
ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎن و
دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ
وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ آن را ﺑﺎ
ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ ارﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎً در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺗﻌﺎونﮔﺮان ﺧﻮﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪل و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »راه
رﺷﺪ« ﳊﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻮدﯾﺎری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از
ارزشﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮل ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ارﮐﺎن
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون و
ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ادارۀ
ﺑﻮﻓﻪ ،رﺳﺘﻮران و ﻃﺒﺦ ﻏﺬا اﺳﺖ.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

راه رﺷﺪ و اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛
ﯾﺎرﯾﮕﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﺻﻞ ﯾﺎرﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎﺳﺖ.
اﺳﺎس ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد .اﺳﺎﺳﺎً اﮔﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﲡﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ و راﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ؛ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه و اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻏﺪﻏﮥ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
راه رﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ »ﻫﻤﯿﺎران رﺷﺪ«
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﱳ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
و ﺗﺮﻏﯿﺐ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺷﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻠﺴﻪای در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
راه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﻨﺸﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ و  ...ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و آی-ﺗﯽ ﺳﻪ
ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه رﺷﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ آن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در دل ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه
رﺷﺪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎدر ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ؛ در زﯾﺮ ﺑﻪ دو
ﳕﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻗﺎی »ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻣﯿﻨﯽ« ﺟﻮان ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﻬﺮﮐﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻬﻤﺎن راه رﺷﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﺸﺮوح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻣﯿﻨﯽ اﻫﻞ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و ﻃﯿﻮر دارم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽام ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﺘﮥ
ﲢﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﻢ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ ﻧﺨﺒﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺮﻗﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در
زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺮ در ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﲢﻘﯿﻖ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺷﻬﺮﮐﺮد وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد.
ﭼﺮا ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ؟
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛
ﻣﺜﻼً ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻨﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﮐﺎر را در ﻧﯿﻤﮥ راه

رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﲡﺮﺑﻪ اﺷﺎره
ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰ﮐﻮدک ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ
اﻧﺮژی ﺻﺮف آﻣﻮزش ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ
و ﻫﻤﮥ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن اﻋﻀﺎ دارای
ﻣﻬﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی
ﺑﺮای ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از راه رﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮم
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و اﮔﺮ
ﳕﯽآﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﺎﱎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﳕﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ
دﻟﺴﺮد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺮژی
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﭼﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد؟
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ اﯾﺪۀ آدم را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺳﻨﮓاﻧﺪازﯾﻪاﯾﯽ از ﻃﺮف
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪﯾﻢ
دﯾﺪﯾﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪﻋﻼوه ادارۀ ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﮐﺮد ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  ۷ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵ﻧﻔﺮ ﺧﺎﱎ و  ۲ﻧﻔﺮ آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ  ۱۵ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک؟
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ آﻣﻮزﺷﯽ دارد ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاری .ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯿﺘﺎن در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪای ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎﲤﺎن ارزان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاﺷﱳ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن را داده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻢ.

ﺧﺎﱎ »ﺣﺎج ﺻﺪر« ﺑﺎﻧﻮی ﺗﻌﺎونﮔﺮ ﯾﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهای از زﻧﺎن ﺗﻌﺎونﮔﺮ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ »راه رﺷﺪ« ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺷﺪ ﺑﺮای او ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ »ﺳﺮﯾﺮ آرﯾﺎﻧﺎز« را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .او ﻣﻬﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻏﺮﻓﮥ »راه رﺷﺪ« در
ﳕﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﻮی ﻓﻌﺎل را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﺗﺎن در ﺗﻌﺎوﻧﯽ »ﺳﺮﯾﺮ آرﯾﺎ ﻧﺎز« ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻬﺘﺎزﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۰ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﺎن
را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﻮزﻫﺎی اﺳﺖ و ﻣﺰﯾﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻗﻼم ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی رو ﻣﺒﻠﯽ ،روﺗﺨﺘﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺬاب درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ
اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدآوری ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻓﮑﺮی ﻣﺎ در »ﺳﺮﯾﺮ آرﯾﺎﻧﺎز« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮود؛ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل را
در ﻗﺒﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺟﻨﺎس ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﮑﺮی را در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪم و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪاﲤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎور
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻌﺪاً ﺳﻮدآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﻣﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدم و  ۱۹ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮدم ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺪم .ﭘﺲ از  ۲۰ﺳﺎل زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮم وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻢ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدم .در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺳﭙﺲ ﲢﺼﯿﻼﰎ را در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رﺷﺘﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اداﻣﻪ
دادم.
ارﺗﺒﺎط ﲢﺼﯿﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺆﺛﺮ« را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﻪ
ﮐﺮد
ﻣﻌﺮﻓﯽ
را
آن
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﻫﻤﻪ
ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺮوز آﺛﺎر آن
ﺟﻠﺴﺎت را در زﻧﺪﮔﯿﺎم
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﻮان ﯾﺰدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﱎ در ﺗﻬﺮان
ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﻮان ﯾﺰدی را
ﮔﺮد ﻫﻢ آورم .ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و درﺑﺎرۀ
ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎر ﭘﺮسوﺟﻮ
ﮐﺮدم .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎری
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﳓﺎم دﻫﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﯾﺰدی ﺑﻮدن ﳕﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﻋﺪه را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﱎ از اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ  ۸ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮد و درواﻗﻊ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻠﻘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻮد.
ﻗﺼﺪ ﻣﻦ در اﺑﺘﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
اﻧﮕﯿﺰﻫﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪن و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷ﻧﻔﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداری اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ دارﻧﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﺎه روﻧﺪ ﮐﺎر را ﻣﺨﺘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﺗﻌﺎوﻧﯽ رﻓﻊ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم راﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ
داﺋﻤﺎً ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ از
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺪر ﺷﺪن رواﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ را درک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی درﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ
رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺧﯿﻠﯽ از
ﻣﺸﮑﻼﰎ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه
ﺣﻞ ﮐﺮدهام و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﳊﻈﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ درﺑﺎرۀ آن
ﺗﺎ
ﮐﻨﯿﻢ
ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎرﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﱎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻗﺎ؟
اﮐﺜﺮاً ﺧﺎﱎ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی آﻗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎ
دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﲢﻮل ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ وﻟﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻮد ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮد ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ
اﯾﻦ  ۹ﻣﺎه از ﺟﺎن و دل ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﭘﺎی ﮐﺎر
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.

اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش وارد ﮐﻨﺪ«.

ﭘﺮوﻧﺪهی
ﻣﺪرﺳﻪﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﮔﺎم دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »راه رﺷﺪ«
ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ دو ﺗﻦ از
اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﳕﺎﯾﺸﮕﺎه
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﻮاﳕﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎی آن ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻏﺎز
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد و ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را اﻋﻀﺎی ﯾﮏ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏاﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺪرﺳﻪداری و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزش ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را از دوﻟﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« ﺑﺎ

او اﻓﺰود» :در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن رأی ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ در
ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﳑﮑﻦ
اﺳﺖ آنﻫﺎ دﻏﺪﻏﮥ آﻣﻮزش دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺻﻨﻒ آﻣﻮزﮔﺎران را در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ و از ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ» :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو
وزارﺗﺨﺎﻧﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص
واﮔﺬاری ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ را
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ راه
رﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﲢﺎدﯾﮥ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺪل ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﻣﺪرﺳﻪداری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻖﻫﺎی روﺷﻨﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .اﻟﮕﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﲡﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻣﺪرﺳﻪداری در ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« .او در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی در
ﺧﺼﻮص ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در اﺑﺘﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﲡﺮﺑﻪای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ رخ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ و
آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﻮدﺷﺎن را ﺻﺎﺣﺐِ ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﻟﺴﻮزیﺷﺎن و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد«.

او اﻓﺰود» :ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .در
اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪﭘﺮوری وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺮورش ﲤﺎم اﺑﻌﺎد ﲢﺼﯿﻠﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ و …
داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
او اﻓﺰود» :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻮزﮔﺎران
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺮدﺷﺎن را روی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوﺳﮥ رأیﮔﯿﺮی و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد«.
او در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻً در اواﯾﻞ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﲡﺮﺑﻪ را
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎزهﻧﻔﺲ و ﺟﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﯿﺪان ﮐﺎر ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
دﻏﺪﻏﮥ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﻏﺮﻓﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ ،در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﳕﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﺗﻮاﳕﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ از  ۹ﺗﺎ  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ-ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﳕﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان -ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﮥ ﺗﻌﺎون ،ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺳﻬﺎم در ﺗﻌﺎوﻧﯽ را دادﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮدم و
ﭼﻨﺪان ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﳕﯽدﯾﺪم ،اﻣﺎ
اﺻﺮار ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ،ﺑﺘﻮاﱎ ﺳﻬﺎم
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ وارد ﺷﻮم .راه رﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪم .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻀﺎی
ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام .اول ﺑﺮای دورۀ ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم ﯾﮏ ﺳﺎل آﳓﺎ ﻣﺎﻧﺪم
ﭼﻮن ﻣﺤﯿﻂ آﳓﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪم و
در ﲤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ از اول ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﻫﻢ در ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ
 ۱و ۲ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺴﺘﻢ.
ﭼﻪ دروﺳﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

»ﻧﮕﺎر ﻗﺎﺳﻤﯽ« از ﲡﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ
»راه رﺷﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﲡﺮﺑﮥ ﻧﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﺪا زﻧﺪی  /ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ

»ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﳕﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ راه رﺷﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ«؛ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ »ﻧﮕﺎر ﻗﺎﺳﻤﯽ« ﻣﺴﺌﻮل دﭘﺎرﲤﺎن
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ »راه رﺷﺪ« اﺳﺖ .او
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ »راه رﺷﺪ« آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ درآﻣﺪ .ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
از آن روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی از آن دوران
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« را ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ او درﺑﺎرۀ ﲡﺮﺑﮥ ﮐﺎر در
ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ:

ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ،از ﲡﺮﺑﮥ ﮐﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در »راه
رﺷﺪ« و ورود ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺳﺖ ﺷﺎﻏﻞ و ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻢ .از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اول ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ

دروﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم را ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺘﻢ
اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﲢﺼﯿﻠﯽام ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم در درس ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﲟﺎﱎ و اﻻن ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل دﭘﺎرﲤﺎن ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ.
ﺷﻤﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ »راه رﺷﺪ« ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﱎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ
داد .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ زن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﺗﺮ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﱎ وارد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺷﻮم .در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ،
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدم و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ را در ﻣﻦ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﲡﺮﺑﮥ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه
رﺷﺪ« ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎصﺗﺮ ،از ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺟﻤﻊ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﮑﺮی و ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺳﺮاﳓﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﺑﻨﺎی ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ از دل ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی دورﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .در »راه رﺷﺪ«
ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ راه رﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮق دارد و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺮوﮐﺎر دارد .در
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و ﻧﻮع داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ »راه رﺷﺪ« را ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« و ﻣﺪارس و

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر آﻣﻮزش
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﳓﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﺪارس اﻫﻤﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﺪرﺳﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و ﯾﺎ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﳊﺎﻇﯽ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮ
ﻣﺎدی ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ روزی
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .در
ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
داﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺤﻮۀ ﲢﺼﯿﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪارس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آﯾﻨﺪۀ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺠﺎم آن و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﮐﻼس دﻫﻢ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ دارم ﮐﻪ از ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺧﺐ اوﻻً روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،دوﻣﺎ آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻀﻮ راه رﺷﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﺑﺎب ﻣﺰاﯾﺎ ﲢﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﺗﺎن ﻣﻮﺟﺰ
و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎر در ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﮐﻪ
ﻋﻀﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ اﳓﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،راﺣﺖﺗﺮاز آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﳕﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را
ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود
و ﻫﻢ اﻓﺮاد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻮانﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ورود ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری »راه رﺷﺪ« ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ »راه رﺷﺪ« در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﻢ درس دادهام اﻣﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﺣﻀﻮر در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮدهاﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻘﯽ را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﺪ ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟

ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدم در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪوﯾﮋه در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻔﺎوت
ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد .اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ دارای ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داراﯾﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد
دارد؟
در ﺗﻌﺎوﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﮑﺎراﱎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ و ورود ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺪم،
ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻮانﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﻬﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮاﯾﺸﺎن
دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪﺗﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ در
آﺧﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« آذرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮش
اﯾﻦ اﯾﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس
ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺪارس ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻬﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﻫﻤﮑﺎراﱎ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه
رﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ایﮐﺎش در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای
داﯾﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .آنﻫﺎ از اﯾﺪه ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺗﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﯿﻢ و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺧﺼﻮص
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ و  ...ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﲢﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﳌﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﲡﺮﺑﮥ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ

ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ
ﻧﺪا زﻧﺪی  /ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﻫﻤﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ» ،راه رﺷﺪ« ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﮐﻼس درس ﺑﻮد و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
آﻣﻮزﮔﺎران در اﯾﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح درسﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای دروس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﮔﺮداﻧﯽ »ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ« ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در راه رﺷﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﮐﻼس و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺆاﻻت
دﯾﮕﺮ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﱳ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺑﻬﺘﺮ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻌﻠﻤﺎن دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﻢ و ﭘﺎﺳﺦ را از آنﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﺰارش زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ در اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﻓﻼح :ﭼﻮن ﺧﻮدﻣﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﻢ،
ﺑﺮای آﻣﻮزش آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﺪیﺗﺮی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﯾﻢ
»ﺳﺎرا ﻓﻼح« از ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ »راه
رﺷﺪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﻮزﮔﺎر درس ﻋﻠﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﻪ
ﺑﻪﺷﺪت در زﻣﯿﻨﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮده ،ﲢﻘﯿﻘﺎت
زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﳓﺎم داده و اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﳓﺎم ﭘﺮوژۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻣﻮزش ﺧﻮد
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد .او در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن در ﻓﻀﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﭼﻨﯿﻦ ﲡﺮﺑﻪای را در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ ﮐﺴﺐ
ﻧﮑﺮدﻫﺎﯾﻢ ﻗﻄﻌﺎً اﺟﺮای آن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
او درﺑﺎرۀ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اداﻣﻪ داد» :ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻣﻼً
ﻓﻌﺎل در روﻧﺪ آﻣﻮﺧﱳ دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ در
ﮐﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روش ﺑﺎ
ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﳕﯽرود ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪای
از ﻧﻈﻢ را در ﮐﻼس ﺳﺎﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد و
ﻫﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
زارعﻧﮋاد :آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ را از ﻓﻀﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
دور ﻣﯽﮐﻨﺪ
»ﺣﻤﯿﺪ زارعﻧﮋاد« ﻣﺮﺑﯽ ورزش دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
»ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ راه رﺷﺪ آﻣﺪهام؛ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ
در ﮔﺮوه ورزش اراﺋﻪ دادﯾﻢ .ﻣﺎ در ورزش دو روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در آن ﻣﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﮔﺮا.
دﺳﺘﮥ اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارﻧﺪ و دﺳﺘﮥ
دوم اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دارﻧﺪ.
در آﻣﻮزش دورۀ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ورزش ﺑﺎ ﲤﺎم
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ را از ﻓﻀﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﺛﺒﺖﺷﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ آنﻫﺎ دادهاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ) (team workﻫﻢ
ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ورزش ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و
ﮐﻼس را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه و
ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .او ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶﻫﺎ و اﻫﺪاف را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و ورزﺷﮑﺎران ﺧﻮدﺷﺎن آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او اﻓﺰود» :در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎزی و ورزش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ آﻣﻮزش در آﳓﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در آﳓﺎ
ﳕﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﺟﺰای رﯾﺰ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ زﻣﺎن اﺟﺮای ﮐﺎر ،ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﳕﯽدﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻌﺪ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن آﻣﻮزش ،ﻓﻀﺎ دادن
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز و اﯾﻨﮑﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻫﺪاﻓﺶ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﮕﯽ از اﺑﻌﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در درس ورزش
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ورزﺷﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ داور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
زارعﻧﮋاد اداﻣﻪ داد» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪﺷﺪت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ؛
ﻣﺜﻼً ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ
ﺣﺮف زدن و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻼس
درس را ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮیﺗﺮ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدش ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .در
ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻪ
ﺧﻂ را ﻣﺸﺨﺺ ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح  Dead lineﳕﯽﮔﺬارﻧﺪ .در
ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ .ﻣﺜﻼً در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ادﺑﯿﺎت ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ادﺑﯿﺎت را درک
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
ﻓﻮﻻدﭘﻮر :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
»ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻮﻻدﭘﻮر« ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را در راه رﺷﺪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه در
اﯾﻦ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﳕﯽداﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ او
دﯾﮑﺘﻪ ﳕﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً در ﺣﻮزۀ دروس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻮاب ﯾﮑﺴﺎن و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼً ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ آنﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺪ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از
زﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ آﻣﻮزش ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد«.

او درﺑﺎرۀ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح درس ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه اﻓﺰود» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در ﮐﻼس ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺮدن اﯾﺪۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮح
درسﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻻزﻣﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻧﻮﺷﱳ ﻃﺮح درس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح
درسﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع و ﺑﺤﺚ را در ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﮐﻼس ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﺬاب
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﲤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ او
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

او در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس در ﺷﯿﻮۀ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ
ﳕﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﻼس را ﮐﺎﻣﻼً در آراﻣﺶ اداره ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی
ﮐﻼسﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﮐﻼس
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎ دﻗﺖ ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ دو
ﻣﻌﻠﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس و اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و آنﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ.

او ﺗﻔﺎوت در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﳕﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻮﻃﯽوار ﻟﻐﺎت و دروس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ او ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﻪ آﻣﻮﺧﱳ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و درک ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺟﻮر در
ﳕﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺑﺮای آنﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف از
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان در روﻧﺪ
آﻣﻮزش را از ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺴﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﭙﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻼﻗﻪ او را از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺷﻤﺮد.

ﺳﻠﯿﻤﯽ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز
اﺳﺖ
»ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ« از ﺳﺎل  ۸۸وارد راه رﺷﺪ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن
ﻣﺴﺌﻮل دﭘﺎرﲤﺎن رﯾﺎﺿﯽ دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻃﺮح
درس ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را در ﮐﻼسﻫﺎی درس رﯾﺎﺿﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ درﺑﺎرۀ ﲡﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺎه
رﯾﺎﺿﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا و ﻣﺸﮑﻼت آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ،آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و داﻧﺶآﻣﻮز ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎری آنﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﮥ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ«.
ﺳﻠﯿﻤﯽ درﺑﺎرۀ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص درس
رﯾﺎﺿﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ» :در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی
درسﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮی درسﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﺮ دو درس را در ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ و ﺳﭙﺲ در ﮔﺮوهﻫﺎ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ را
ﺑﺎ ﻫﻤﺸﺎﮔﺮدیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻓﺮ :در اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻪ درس ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
»ﺳﺎرا ﮔﻠﭽﯿﻦﻓﺮ« ﻣﻌﻠﻢ درس ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درس ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﻣﺎ اﺻﻼً در ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از روانﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎ واژه آﻣﻮزی و ...اﻫﺪاف
ﻣﺠﺰا و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .درک اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ دارد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﮔﺰارﺷﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻣﺎه ﻣﻬﺮ؛

وﻗﺘﯽ زﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﺻﺪای زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺴﺎل زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻓﺮﻗﯽ
ﳕﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ روز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮ از ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻫﺮ ﺳﺎل»راه رﺷﺪ« ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﱳ زﻧﮓ ﻣﻬﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد؛ ﺑﻪﻋﻼوه
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻼس و رﻧﮓآﻣﯿﺰی آﺟﺮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ دﯾﻮار ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪن زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺎدی و زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ روز را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ:

دﺳﺖﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﻨﺮ ﻟﻮرﯾﺲ ﭼﮑﻨﺎوارﯾﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﺮ از ﻗﻠﺐ آدﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﻧﻘﺪر
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﳕﯿﺪاﻧﺪ ﮐﺪام ﺑﺎﻋﺚ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮرﯾﺲ ﭼﮑﻨﺎوارﯾﺎن ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ وارد ﺷﺪ و
زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺻﺪا زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮔﻮش ﳕﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﭘﺲ از
ﻧﻮاﺧﱳ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ از
ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮاﺧﱳ زﻧﮓ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻌﺎون
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ زﻧﮓ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑﻪ ﺻﺪا
درآﯾﺪ .او در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎون ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ »راه رﺷﺪ« ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ و اﻟﺒﺘﻪ آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد را در »راه رﺷﺪ« ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎرﺟﯽ-ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ -درﺑﺎرۀ واﮐﻨﺶ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روز
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎورﺷﺎن ﳕﯽﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﭽﻪﻫﺎ و
واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﯿﺰان
ﮐﺎر ،ﺑﺎورﺷﺎن ﳕﯽﺷﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﺸﺎن
ﺷﻮد .ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﺧﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻗﺎی
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻓﻀﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪرﺳﻪ و آﯾﻨﺪۀ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ
داﻧﺶآﻣﻮز در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﲤﺎم
ﻗﻮت ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و راه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻋﻀﻮ اﲢﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

رﺧﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ؛

آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﻬﻤﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :اﻋﻀﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺎﯾﻬﻬﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﲢﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ دارد و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﺪﻟﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﮥ ﺗﻌﺎون ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ«.
او در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎی از
ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﻓﺰود» :اﯾﻦ اﲢﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﲤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ
اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد،
ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺗﻌﺎون را رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﻓﺎﻗﺖ،
ﻫﻤﻔﮑﺮی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه در
ﺟﺎﯾﺠﺎی ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻌﺎون ﻣﯿﺘﻮان
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﳓﺎم داد .ﳕﻮﻧﻬﺎی از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ
روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﻌﺎون و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد«.
ﮐﻼﻧﺘﺮی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ» :ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﮕﺬاری
و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون در ﻣﺪارس ،آﯾﻨﺪﻫﺴﺎزان
ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل
ﲢﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ »راه رﺷﺪ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی -ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت
ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ رﺳﺘﻤﯽ -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﲢﻘﯿﻘﺎت وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﮋاد -ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﲢﺎدﯾﻬﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻫﻤﺎﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل
ﺟﺎری  ۱۰۰۰ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  30ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد«.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﯿﻨﮋاد ،ﻻزﻣﮥ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
را اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد

ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺳﻼم اﺻﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺷﻮرا و
ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺎوﻧﯽ راه رﺷﺪ و
اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان،
ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﻪ
داﻧﺸﺂﻣﻮزان ﯾﺎد داد زﯾﺮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﲢﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎون اﺳﺖ«.
ﻟﻄﻔﯿﻨﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﺰده و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی
داﻧﺸﺂﻣﻮزان ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان وارد ﻣﺪارس ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺂﻣﻮزی ﮐﻨﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ داﻧﺸﺂﻣﻮزان
در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮑﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ،ﻧﻈﺎرت،
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﳓﺎم رﺳﺎﻧﺪ«.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﲢﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
»اﲢﺎدﯾﮥ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در
ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۹۵ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﯿﺘﺮدﯾﺪ اﲢﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ از اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻦ داده و ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ
ﳕﻮد«.
او اداﻣﻪ داد» :ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﲢﺎدﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻀﺎی آن و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﲢﻘﻖ آن اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﲢﺎدﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﲢﺎدﯾﻪ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد اﲢﺎدﯾﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﳕﺎﯾﺪ
اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺎﻓﻊ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ
ﺷﺎﻫﻮ رﺣﻤﺎﻧﯽ  /ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﭘﮋوﻫﺶ

ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮔﺮوه
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن
در راهﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮ در ﮐﺎر آﻣﻮزش
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪراه و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻼن و
ﻧﻮﺷﱳ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی درواﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ راه رﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ راه رﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﮑﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻨﯽ و ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارج ﻧﻬﺎده ﺷﻮد .اوﻻً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را رواﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و
اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن آن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎًﺑﺘﻮان از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺧﻮد آن و ﮔﺸﻮدن راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﯾﯽ در ﺳﺮ دارد؟ ﺧﻮد را در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﺗﺼﻮرش از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ
ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮﯾﺴﱳ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﺎًدﮔﺮﮔﻮنﺷﻮﻧﺪۀ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد؟ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺪران/ﭘﺴﺮان
و ﻣﺎدران/دﺧﺘﺮان ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ؟ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ را در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻓﻦآوریو رﺳﺎﻧﻪ دارد و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻮذ آن را در
ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺑﭙﺬﯾﺮد؟ دﻗﯿﻘﺎًاﻧﺘﻈﺎر دارد ﭼﻪ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و
ﻣﻨﺶﻫﺎﯾﯽ را در داﻧﺶآﻣﻮزانﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﺶ در
ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺪامﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻮاﺟﻬﻪاش ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در آن
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
در ﺧﻮد و ﻟﺰوم ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺰرگ در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﻣﺮاﺟﻌﺎت اوﻟﯿﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﺿﺮورت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺴﻞ ﺗﺎزۀ
ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،راه رﺷﺪ را ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی در آﻣﻮزش
واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺴﺠﻢ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﮑﺮ و آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺳﺮ
ﺑﺮآورد ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ و ﺗﺎزهآﻣﺪﮔﺎن اﯾﻦ آرزو را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ﮐﻪ راه رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ و اﻋﻼﻣﯿﮥ آﻣﻮزﺷﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﲤﺎم اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ و
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را در ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺎم ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎًاﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،اﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﲤﺎم
داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روح ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﲤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر در وﻫﻠﮥ اول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﺧﻂﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻓﺮاد را ﮔﺮد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﻢ ﲡﺮﺑﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ از ﲡﺮﺑﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن در ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ( دورهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ب( ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺪوﯾﻦ
ج( اﺟﺮای ﺳﻨﺪ
اﻟﻒ( ﮔﺎم اول از آن رو ﺿﺮوری ﻣﯽﳕﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ
ﺳﻨﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺼﻮر دﻗﯿﻖ از ﻓﻀﺎی ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد و رﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺖ
ارﮐﺎن آن ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ارﺗﺒﺎط ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و
ﺧﺮد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،و ﻧﯿﺰ اﻓﻖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ...اﺳﺖ .ﺑﺪون درک درﺳﺖ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﳕﯽﺗﻮان
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داد و
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺮ ﻧﻘﺸﮥ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺮف ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﲢﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را
در ﻫﺮ ﺣﻮزه ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺒﺎ را از
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ را در درون اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺼﻮر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻮان و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ راه رﺷﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﲢﻮل آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد.
ب( در ﮔﺎم دوم اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ در
ﻣﺪرﺳﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﺎن
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﳓﺎمﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﲢﻮل
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﻏﺎز ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮردن
ﻃﺮح ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺻﻮل
ﺳﻨﺪ را در درسﻫﺎی ﺧﻮد در ﲤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺮح درس ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ اﻧﺘﻘﺎدی-ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در
ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ  ۹۵-۹۴ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻣﺎدهﺗﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺪ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎم دوم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻧﻈﺮی ﺳﻨﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ و
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل
و ﮐﻼنﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی
دراز داﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮔﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در آﯾﻨﮥ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .درواﻗﻊ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻫﺪاف ﺧﺮدﺗﺮ را در اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداد ﮐﻪ آن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری را ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻃﻊ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
اوﻻً ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری ﺻﺮف ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از
اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮآﻣﺪه از
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﻤﻮسﻣﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً از ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی دور از دﺳﺘﺮس و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺮف ﮐﻪ
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ و اﻣﮑﺎنﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺎمﻫﺎی اﺟﺮا ﻻزم ﺑﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻮل در ﺳﻨﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در
دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن و آﻣﻮزﺷﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن آنﻫﺎ در زﻣﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﻤﺎن از اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل دارﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎﺑﯽ و اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی راه رﺷﺪ و
آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺻﻮل
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﺻﻞ و ﺿﺮورت و ﭼﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
آن در آﻣﻮزش آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻮﺷﱳ ﻃﺮح درس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺪ ،ﯾﮏ
ﺣﻠﻘﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺿﺮوری دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ واﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ
ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﮐﻪ
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ و ﻋﯿﺎر ﲤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد،
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺻﻞﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش واﻗﻌﯽ و زﻧﺪه در ﮐﻼس
درس ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻨﺪ و
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﺰﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
و اﻟﺰاﻣﺎت درس ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﯾﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ارﺗﺒﺎط رو در رو

و داﺋﻤﯽ دارد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ او اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻻزم
ﺑﻮد ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻓﺮم واﺣﺪی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﱳ ﻃﺮح درس آﻣﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺻﻮل ﺳﻨﺪ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ
و اﺟﺮای ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ آﺷﻮب واﻗﻌﯽ
ﭘﺪﯾﺪآورد و ﺣﺘﯽ اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
از دﺳﺖ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح درس ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮروزه در رﻓﱳ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح درس دو ﻫﺪف را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮد :اوﻻً ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺗﯿﺘﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب در زﯾﺮ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎل ﲢﺼﯿﻠﯽ از آﻣﻮزﺷﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺎمﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺻﻮل
ﺳﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮐﻼس درس ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی دوﺑﺎره ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ای ﺑﺴﺎ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﲤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﱳ ﻃﺮح درس
در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۹۶-۹۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺖ
و ﺛﻤﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﺮور ﭼﻨﺪﺑﺎرۀ ﺳﻨﺪ و ﻧﻮﺷﱳ ﻃﺮح درسﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًدر ﲤﺎم ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد.
ﳕﻮﻧﻪای از ﻃﺮح درس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ راه رﺷﺪ در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﻣﯽﺷﻮد:

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
آﻣﻮزش

