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سخن سردبیر

شماره پنجم نیمکت سفید به کوشش دوستان و همکاران در تحریریهی این مجله ،پیش روی شماست .پروندهی
اصلی ما در این شماره موضوع " توسعه حرفهای معلمان" است؛ کوشیدهایم تا به حد توان نگاهی جامع به وضعیت
آموزش معلمان بیاندازیم .جهان امروز ،جهان تغییر است؛ جامعه شناسان معتقدند به تبع آهنگ سریع تغیی رات،
نس لها در زمان بسیار کوتاهی عوض میشوند ،زی را سرعت تغیی رات آن چنان باالست که تغییر نس لها را از لحاظ
دانش ،اطالعات ،سبک زندگی و غیره در دورههای چندساله امکان پذیر کرده است .در چنین شرایطی ،معلمان به
عنوان حامالن دانش و آگاهی به نس لهای بعد ،م یبایست خود از دانش به روز و همراه با تغیی رات برخوردار باشند؛
چنین ضرورتی ایجاب م یکند تا آنها در یک جریان دائمی آموزش و یادگیری قرار بگیرند و به طور مداوم با جریان
تغیی رات ،همراهی کنند .این مسئولیت سخت و وظیفهی نف سگیری است که تنها از عهدهی معلمان برخواهد آمد.
مجتمع راه رشد با چنین نگاهی ،سالهاست که اقدام به آموزش مستمر معلمان کرده است ،اما دو ویژگی عمدهی
این آموزشها را از روند رایج در مدارس مشابه ،متمایز م یکند؛ یکی نگاه معلم محور به آموزشهای حرفهای که
صرفا نه بر مبنای بهره وری بیشتر معلمان بلکه با دغدغهی منافع و موقعیت شخصی آنها توجه دارد و دوم پیوند
نگاه مسئولیت اجتماعی به بحث آموزش معلمان که پای مدرسه را به مناطق دورافتاده کشانده است .این هر دو
ویژگی به ذات تعاونی بودن مجموعه برم یگردد؛ تنها یک مجموعهی تعاونی است که به منافع معلمانش به مثابه
اعضا و صاحبان کار نگاه م یکند و مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از ژستهای رایج این روزها ،متحقق م یکند.
بناب راین مجله در پروندهی اصل یاش ،کوشیده است به وضعیت معلمان و اثرپذیری آنها در موضوع آموزشهای
ضمن خدمت نگاه کند و همچنین به گزارشی از برگزاری این کالسها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی راه رشد،
در شهرستان چابهار پرداخته است .نگاه کالن به آموزش معلمان در سند چشم انداز مجموعه ،برگزاری این دورهها و
بازخورد معلمان از این کالسها نگاه چندجانبه ای از سطح کالن تا خرد دارد که کوشیدهایم در این شماره لحاظ شود.
موضوعات دیگر از جمله بررسی نقش تعاونی در شرایط فعلی اقتصاد ای ران از زبان محمد مالجو ،اقتصاددان و
استاد دانشگاه ،وضعیت اشغال زنان از طریق تعاونی در نگاه الهه کوالیی ،استاد دانشگاه دو بخش خواندنی دیگر در
مجله است .این موضوع البته به فراخور برگزاری همایش سالیانهی مجموعه با عنوان "تعاون ،توسع هی آموزشی و
اشتغال پایدار" طرح شده است .این همایش در تاریخ سی بهمن ماه و با هدف معرفی الگوی مدرسه تعاونی و بررسی
شرایط و وضعیت تعاونی در ای ران برگزار میشود.
امید ما این است که خوانندگان این مجله ضمن آشنایی با رویکرد مجموعه در آموزش معلمان ،بتوانند به ضرورت
این امر و طرح ایدههای جدیدتری در این راستا نزدیک شوند .این یک جریان مستمر و زاینده است که با ایجاد فضای
متقابل و گفتگو مستمر تقویت خواهد شد.
شورای سردبیری
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پرتره

ابوالحسن فروغی
()1263-1338

ابوالحسن فروغی در سال  1263ﻫ.ش در تهران
متولد شد .او ادیب ،فیلسوف و سیاستمدار ایرانیست.
فرزند محمدحسین فروغی و برادر محمدعلی فروغی از
مؤسسین مدرسه عالی دارالمعلمین بود.

ابوالحسن فروغی دومین پسر محمدحسین فروغی اصفهانی ،ملقب به
ذکاءالملک بود و در سال  1263ﻫ.ش در ته ران به دنیا آمد .تحصیالتش را
ابتدا زیر نظر پدر و سپس در مدارس دارالفنون و آلیانس 1فرانسه ادامه داد؛
قرآن ،ادبیات فارسی و ع ربی و مقدمات علوم و معارف اسالمی را خواند و با
زبان فرانسه بهخوبی آشنا شد .پس از فراغت از تحصیل چندی در مدرسه
سیاسی و دارالفنون عهدهدار تدریس فرانسه ،جغ رافیا ،تاریخ و علومطبیعی شد.
فروغی در هجده سالگی به روزنامه تربیت که پدرش انتشار میداد ،پیوست
و مدیریت داخلی و توزیع روزنامۀ مزبور را برعهده گرفت.
باید به خاطر داشت ،تأسیس دارالفنون در سال  1230ﻫ.ش نقطة عطف
و بلکه نقطههای آغازین در تاریخ تحوالت آموزشی و فرهنگی ای ران بهشمار
م یآید .پارهای از اولین معلمان دارالفنون از خارج استخدام شده بودند .در
سالهای منتهی به انقالب مشروطه و بعد از آن نیز مدارس جدید بیشتری
در ته ران و شهرستانها تأسیس شد ،در آن زمان اثری از تربیتمعلم نبود؛
ظاه را مدرسهها معلمان خود را صرفا از میان افرادی که سواد آموزش داشتند،
برم یگزیدند .اما از آنجا که گسترش مدارس بدون داشتن معلم یا معلمان
آموزشدیده و باصالحیت نم یتوانست ادامه یابد ،سرانجام حدود  70سال پس
از تأسیس دارالفنون ،یعنی در سال  1298ﻫ.ش ،سیزده سال پس از مشروطه،
آموزشگاهی بهنام دارالمعلمین مرکزی در ته ران تأسیس شد تا به تربیت
معلم ب رای دبستانها و دبیرستانها بپردازد .این گامی بسیار اساسی در تحول
آموزشی در ای ران بود .دارالمعلمین را گرچه وزارت معارف تأسیس کرد؛ اما
گفته میشود فکر تأسیس آن از ابوالحسن فروغی و ب رادرش محمدعلی بود
نرا به وزیر معارف وقت ،میرزا احمدخان نصی رالدولة (احمد
که توانستند لزوم آ 
بدر) بقبوالنند .در هرحال ،نام دارالمعلمین مرکزی با نام میرزا ابوالحسن خان
ی گره خورد.
فروغ 
ابوالحسن فروغی در  1298ﻫ.ش با کمک ب رادرش محمدعلی که ریاست
دیوان عالی کشور را برعهده داشت ،به تأسیس مدرسهای به نام دارالمعلمین
مرکزی پرداخت که ب رنامۀ آن عینا از مدارس متوسطه فرانسه اقتباس شده بود.
نقطة عطف زندگی فروغی را باید سالهای مدیریت او بر دارالمعلمین
مرکزی
دانست .دارالمعلمین ،در سالهای پایانی سلطنت احمدشاه قاجار ،تأسیس
Aliance.1

شد .این مرکز دارای دو بخش بود؛ بخشی ب رای تربیت آموزگار مدارس ابتدایی
و بخشی ب رای تربیت دبیر ب رای دبیرستانها.
ابوالحسن فروغی نخستین مدیر دارالمعلمین مرکزی شد و در آنجا دو
درس را تدریس م یکرد؛ یکی قرآن و دیگری تاریخ ملل مشرق .در 1307
دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی تبدیل شد .در واقع بخش ابتدایی
آن بهصورت دانشسرای مقدماتی ،سه ساله درآمد که به کار تربیت
آموزگار م یپرداخت .دارالمعلمین عالی با پذیرش افراد دیپلمه ،به آنها لیسانس
م یداد .دانشسرای مقدماتی الگویی ب رای تأسیس دانشسراهای مقدماتی
بسیاری در سراسر کشور شد و طی چند دهه آموزگاران کارآمد بسیاری در
آنها تربیت شدند .دارالمعلمین عالی بعدها با نام دانشسرای عالی به
کار خود ادامه داد.
با پیروزی انقالب این نام نیز به دانشگاه تربیتمعلم تغییر یافت و سرانجام
به دانشگاهی مانند دیگر دانشگاهها تبدیل شد تا امروز که دانشگاه خوارزمی
نامیده میشود .دارالمعلمین مرکزی بود که راه و رسم چگونگی تربیت
معلم با روشهای نوین را بنیاد نهاد ،بهطوری که نهتنها اکثر معلمان بلکه
بسیاری از چهرههای تراز اول علمی و دانشگاهی چند دهة اول تأسیس آن ،از
فارغالتحصیالن همین دارالمعلمین بودند.
از جزئیات و چگونگی مدیریت ابوالحسن فروغی در دارالمعلمین گزارش
دقیق و روشنی ،در دست نیست؛ وی ظاه را پس از پایان مدیریت خود ،در
سال  1306ﻫ.ش به مدت دو سال به اروپا سفری داشت و به تکمیل معلومات
علمی و فلسفی خود پرداخت؛ سپس به ای ران بازگشت .پس از بازگشت به
دعوت دولت شوروی ،ب رای شرکت در جشن صدمین سال تولد تولستوی به
مسکو رفت و در آنجا سخنرانی مهمی دربارة ادبیات فارسی ای راد کرد .در این
زمان فروغی بهعنوان یکی از شخصی تهای مؤثر و تراز اول فرهنگی ای ران
شناخته میشد .فروغی از ورود به سیاست احتراز م یکرد با این حال دو سال
به مأموریت سیاسی رفت .در سال  1312ﻫ.ش به سوئیس اعزام و ضمن اینکه
وزیر مختار ای ران در آن کشور شد ،نمایندگی ای ران در جامعة ملل متحد (قبل
از تشکیل سازمان ملل متحد) را نیز به عهده گرفت .او پس از این مأموریت
و بازگشت به ته ران ،بهعنوان عضو فرهنگستان ،استاد دانشکدة حقوق و نیز
استاد دانشکدة معقول و منقول (الهیات و معارف اسالمی) منصوب شد و در
این سمتها باقی ماند تا بازنشسته شد .وی در  6بهمن  1338در سن 75
سالگی در ته ران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در ابنبابویه به خاک سپرده
شد.
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پرونده

توسعهحرفهایمعلمان
آموزشضمنخدمت

آموزشهای ضمن خدمت
مجتمع آموزشی راه رشد
 از یادگیری تا یادگیرند ه بودن؛ راهکاری برای ارتقاء سطح
کیفی عملکرد کارکنان

یزنید ،تابلویی نگاهتان را
به هریک از واحدهای آموزشی راه رشد که سر م 
جلب م یکند؛ سند چشم انداز مجتمع راه رشد .در متن حتی اگر هم دقیق
نرا نخوانید تکرار واژهی یادگیری و یادگی رندگی کنجکاویتان را برم یانگیزد.
آ
بیش از همه در این سند بندی با عنوان :کمک به یادگی رنده بودن در تمام
طول زندگی به چشم میخورد .اما ،این یادگی رندگی تنها شامل دانشآموزان
نیست ،سند راه رشد نشان م یدهد که در فضای مشارکتی این مجتمع
آموزشی هرکس همواره در مسیر یادگیری باید قدم بردارد؛ همین سند است
که م یتواند ثابت کند چرا اجرای دورههای ضمن خدمت در راه رشد جدی
گرفته شده و با ب رنامهریزی دقیق ،هرساله برگزار م یشود.
این اما همهی ماج را نیست؛ بررس يها نشان ميدهد كه افزايش كارايي
هر سازمانی در گرو افزايش كارآيي نيروي انساني است .این افزايش كارايي
نيروي انساني به آموزش ،توسع هی دانش و مهارت و ايجاد رفتارهاي مطلوب
بستگي دارد .بر پایهی همین نیازها و چشمانداز ،مجتمع دورههای آموزشی
ضمن خدمت را ب رای تربیت و افزایش بازدهی کارآموزان در زمینهی تدریس
دبستان ،دبیرستان و مرب یگری مهد کودک برگزار م یکند.
اما برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت چه اهدافی را
دنبال میکند؟

بدیهی است که برگزاری هر دورهای اهدافی را دنبال م یکند؛ دورههای
ضمن خدمت راه رشد نیز اهدافی بلندمدت دارد و رسیدن به چشمانداز همین
سند را تضمین م یکند .اما در کنار آن ب رای هر دوره نیز اهدافی مشخص
م یشود؛ این همان اهدافی است که بررسی نیازهای فعلی و مناسب با هر

سال تحصیلی و البته بررسی روندهای گذشته آنها را مشخص م یکند،
اما اهداف کلی همگام با سند چشمانداز راه رشد را م یتوان در عناوین زیر
دستهبندی کرد:
1.توانمندسازی علمی و دانشافزایی همکاران در گرایش علمی و
حرفهای در راستای روشها و علوم نوین ،باتوجه به اهداف چشمانداز
راه رشد.
2.تربیت و تأمین نیروی جوان کارآموز ،متعهد و با انگیزه ب رای فعالیتهای
مختلف در مجموعه ،مراکز آموزشی دیگر و مناطق محروم.
3.دانشافزایی و تجربهافزایی پدران و مادران در جهت تربیت و پرورش
هرچه بهتر فرزندان.
4.همکاری با مراکز وابسته به وزارتخانههای ذی ربط (وزارت آموزش و
پرورش و تعاون) در راستای اهداف آموزشی و تربیتی کارکنان.
وقتی از سند ضمن خدمت صحبت میکنیم ،دقیقاً از ازچه چیز
سخن میگوییم؟

بهراحتی و در لغت م یتوان معنی کرد .اما تعریف
آموزش ضمن خدمت را 
دقیق و عملیاتی این عبارت چیزی فراتر از کلمات است .صالحیت آغازین
آنچه افراد در هنگام استخدام به وسیلهی آن تأیید م یشوند .آموزشهای
ضمن خدمت یا به عبارت دیگر آنچه در طول خدمت م یآموزند؛ مجموعهای
از دانش ،نگرش و مهارتهای مناسب است که همراه با هم به کار رفته و فرد
را قادر م یسازند تا بهطور مؤثر در ورود به سازمان ،شرایط جدید و تغیی رات به
نحو مؤثر فعالیت کند .در حوزه آموزش ،افراد با موضوعاتی همچون بهبود
کیفیت آموزشی و روشهای آن ،پیشرفت درک متقابل همکاران ،ارتقاء
علمی  -تخصصی کارکنان و نیز حذف نگرانیها و رخدادهای شغلی روبهرو
هستند .بناب راین حوزهی ضمن خدمت راه رشد باید مکانی ب رای توسع هی
فردی تمامی کارکنان ،تبادل تجربیات و امکان توسعه گروههای مختلف
شغلی مجتمع(کارکنان اداری و اجرایی ،سطوح مدیریتی ،دبی ران و تسهیلگران
متوسطه یک و دو ،آموزگاران و تسهیلگران یک و دو ابتدایی ،مربیان مهد
کودکها ،کارآموزان و کارکنان خدماتی) باشد.
بخشی از این دورهها توسط خود مرکز برگزار م یشوند که در تقسیمبندی
به عنوان دورههای داخلی شناخته م یشوند .اما عالوهبر دورههای
مکانی 
داخلی ،دستهی دیگر نیز وجود دارد که دورههای خارجی نام گرفتهاند .بهطور
خالصه این دورههای ضمن خدمت را ب راساس محل برگزاری م یتوان اینگونه
مشخص کرد.
دورههای داخلی .دروههایی که توسط خود مرکز برگزار م یشود.
دورههای خارجی.
الف -داخل ای ران ( دورههایی که توسط مراکز مختلف در کشور در ارتباط با
ارتقاء کارکنان برگزار م یشود).
ب -بینالمللی ( دورههایی که در زمینههای شغلی وابسته به مرکز در خارج
از کشور برگزار م یشود).
مخاطبان چه کسانی هستند؟

مخاطب دورههای ضمن خدمت چه کسانی هستند؟ آیا تنها ب رای معلمان
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برگزار م یشود یا به گونهای تعریف شده که دیگر فعاالن عرصهی آموزشی
را هم پوشش دهد؟ این سؤالهایی است که با شنیدن نام دورههای ضمن
خدمت به ذهن م یرسد .اگر بخواهید دید و درکی کلی از این دورهها پیدا
کنید ،باید بدانید که مخاطبان نیز چه کسانی هستند؟
1.سطوح مدیریتی یعنی تمام افرادی که در رأس امور اجرایی و آموزشی
و فعالی تهای تعاونی حضور دارند .شامل :مدیرعامل ،مدی ران واحدها،
معاونین آموزشی و پژوهشی.
2.کارکنان اداری و اجرایی به همهی کسانی گفته م یشود که شرایط
اجرای امور آموزشی را با نظم و هماهنگ یهای الزم امکانپذیر م یکند.
این افراد شامل کارکنان بخش روابط عمومی ،نظامات ،دبیرخانه ،مالی-
ادرای ،تعاونی ،مشاوره ،پژوهش ،مسئول پایه و بهداشت م یشود.
3.دبی ران و تسهیلگران متوسطه یک و دو که در واقع به تمامی
کارکنانی گفته م یشود که با دانشآموزان متوسطه بهطور مستقیم
و تنگاتنگ با دانشآموزان در ارتباط هستند.
4.آموزگاران و تسهیلگران یک و دو ابتدایی که در ارتباط مستقیم با
دانشآموزان این دوره هستند.
5.مربیان مهدکودکها که همچون تسهیلگران در ارتباط با کودکان
هستند.
6.کارآموزان که بهمنظور یادگیری و بدست آوردن تجربهی کاری در
زمینههای مختلف همچون مرب یگری و آموزگاری و  ...ب رای آمادگی
ورود به محی طهای کاری مختلف به مدت محدود در مجتمع آموزشی
راه رشد مشغول به فعالیت هستند.
7.نیروهای خدماتی و تأسیسات که در امور پاکسازی محیط آموزشی،
سرایهداری ،آبدارخانه ،آشپزخانه و امور تجهیز و پیگیری امکانات وسایل
و سختافزارها ،تأمین ،تعمیر و تعویض آنها فعالیت میکنند.
از برنامه و محتوای آموزشی راه رشد چقدر میدانید؟

دورههای آموزشی راه رشد را ب راساس زمان برگزاری و نیازها م یتوان به سه
دستهی کلی تقسیم کرد .تعامل و شناخت نیازهای آموزشی در تصمیمگیری
و ب رنامهریزی بسیار مؤثر و تعیین کننده است .این سه گروه عبارت است از.
1.کالس و کارگاه تکوینی در طی سال تحصیلی،
2.کالسها و کارگاههای پایان سال تحصیلی (خرداد و تابستان)،
3.کالسها و کارگاههای فوریتی ب راساس نیاز ناگهانی .اینگونه کارگاهها
ب راساس شرایط خاص و ب راساس نیاز بنابر تشخیص هیأت مدیره و
مدیرعامل دستور اجرا یافته و برگزار م یشود .مانند ،کالسهای مربوط
به ایمنی و یا خانواده در شرایط خاص مجتمع بنا بر رخدادهای ناگهانی.
اما به شکلی دیگر نیز م یتوان این دورهها را تقسیمبندی کرد؛ موضوعاتی
که در این دورهها به مخاطبان آموخته م یشود که پیشتر به آن اشاره کردیم.
محتوای آموزشی در قالب کتاب و جزوه یا محتوای الکترونیک ارائه م یشود.
دورههای آموزشی ب راساس محتوا به این سه دسته تقسیم م یشوند.
1.دوره یا کارگاههای حرفهای،
2.دوره یا کارگاههای عمومی،
3.دوره یا کارگاههای تخصصی.
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تا زمانیکه دورههای ضمن خدمت مجوزهای معتبر الزم جهت برگزاری
دوره را ندارد ،کدگذاری توسط ضمن خدمت ،ط راحی و انجام م یشود .ب رای
شکل تقسیمبندی
سازماندهی کدگذاری گواهی کارگاهها در راه رشد بدین
ِ
انجام م یشود.
1.دوره یا کارگاههای حرفهای(مهارتهای شغلی)،
2.دوره یا کارگاههای عمومی(مهارتهای فردی)،
3.دوره یا کارگاههای تخصصی(مهارتهای نظری).
این دورهها دقیقاً چه هستند؟

کارگاههای حرفهای(مهارتهای شغلی) که در زمینههای شغلی
مشخص(اداری ،آموزشی و خدماتی) تعریف میشوند .شرکت در آنها توانایی
حرفهای افراد را باال برده و بازدهی کار را باالتر م یبرد(.کارگاه طر حِدرس
نویسی درک مطلب ب رای یکی از داستانهای شاهنامه ب رای معلمان فارسی،
یک کارگاه حرفهای است) .با کد 90001000 :
کارگاههای عمومی(مهارتهای فردی) که هدف از این آن تقویت
ی در راستای سالمت زندگی و کار مخاطبان بهطور عمومی
مهارتهای فرد 
است(.کارگاه شاهنامهخوانی ب رای مخاطبان عمومی) .با کد70001000 :
کارگاههای تخصصی (مهارتهای نظری) که افراد را ازطریق بهروز
رسانی علوم در کار تخصصی خود ماهرتر م یشوند(.کارگاه تأثیر فردوسی بر
زبان و ادب فارسی ب رای معلمان ادبیات یک کارگاه تخصصی است) .با کد:
80001000
کد  1000اضافه شده به کد اولیه که در کنار  9000و  8000و  7000آمده
است .ب رای جداکردن رشته های تخصصی در هر گروه کارگاه است؛ به عنوان
مثال 8000 ،مربوط به کارگاههای آموزشی و  80001000م یتواند مربوط به
کارگاههای درس فارسی 80002000 ،درس ریاضی و  80003000مربوط به درس
شیمی و  80004000مربوط به درس زیستشناسی و  80005000مربوط به
فیزیک است.
نمونه کارگاههای برگزارشده و کدگذاری شده در راه رشد:
کارگاههای حرفهای برگزارشده مهد کودک 1395

شروع

خاتمه

1394/8/1

1394/9/30

1395/6/25

1395/6/25

نام کارگاه

کارگاه بررسی
الگوهای جهانی
آموزش پیش از
دبستان

روشهای فعال
یاددهی  -یادگیری

کد کارگاه

90001000
90001001

کارگاههای تخصصی برگزارشده مهد کودک سال 1395

شروع

خاتمه

1395/9/6

1395/9/16

1395/6/16

1395/6/18

نام کارگاه

کارگاه بازی

روانشناسی رشد
کودک

کد کارگاه

80001000
80001001

از نحوهی برگزاری تا ارزیابی

نحوهی برگزاری دورهها آموزشی به شکلهای مختلف انجام م یشود .این
دورهها م یتواند حضوری ،غیرحضوری و در مواردی آنالین باشد ،همچنین
برخی از این دورهها بدون آزمون و برخی با آزمون برگزار م یشود ،این
آزمونها بهصورت آنالین یا حضوری و کتبی انجام م یشود.
آنچه در نحوهی برگزاری مؤثر است؛ نوع محتوای دوره ،تعداد شرکت
کنندگان ،بودجهی در اختیار ،نظر استاد و در نهایت تأیید مدیرعامل مجتمع
است .آشنایی با تعریف این دورهها م یتواند شما را با ماهیت کالسهای
ضمن خدمت بیشتر و بهتر آشنا کند.
کارگاه یا دورههای خودآموز به صورت غیرحضوری یا به صورت حضوری با
«معرفی کتاب و مطالعه» برگزار م یشود .انتخاب نوع کتاب با نیازسنجی و
روش بردی انجام شده و سپس کتابهای مرتبط با تخصص یا در زمینههای
تربیتی ،رفتاری و روشهای مهارتی در زمینهی کاری گروه مخاطبان معرفی
م یشود.
روند اجرای دورههای خودآموز غیر حضوری به این صورت است ،ابتدا
کتاب مورد نظر معرفی م یشود ،سپس مهلتی ب رای مطالع هی کتاب و نیز
تاریخ امتحان تعیین م یشود .برخی از آزمونها به صورت کتبی و برخی
دیگر به صورت آنالین انجام م یشود.
در دورههای خودآموز حضوری نیز ابتدا کتاب معرفی شده ،سپس
کالسها به صورت حضوری و به شکل هفتگی برگزار شده و در آن
پی رامون موضوعات مورد بحث کتاب بحث و گفتوگو انجام م یشود .توسط
همکاران گزارشهایی از کالس تهیه شده که برنامهریزی انجام این کار
معموال ب راساس تعداد جلسات و توسط همکاران انجام م یشود.
در کارگاه استادیار برنامهریزی و ادارهی کالس توسط استاد انجام م یشود.
پس از نیازسنجی با روش بردی ،تعیین تعداد همکاران شرکت کننده و می زان
ساعات آموزشی ب راساس نیاز و می زان بودجه در اختیار ،با دعوت اساتید بِنام
برگزار م یشود.
اما در راه رشد کار با برگزاری کالسها به پایان نم یرسد بلکه پس از
آن ،ارزیابی آغاز م یشود .همین ارزیاب یها کمک خواهدکرد تا نیازسنج یها
بهتر انجام شده و دورهها مناسبتر برگزار شود .از یکسو ،اساتید دورهها
توسط بخش ایزو ارزیابی م یشوند .این نتایج تحلیل شده و م یتواند در
تصمیمگیریهای بعدی مبن یبر دعوت و یا عدم دعوت اساتید مؤثر باشد.
از سویدیگر شرکتکنندگان دوره نیز ارزیابی م یشوند که بخشی از این
کار به دو بخش تقسیم م یشود .ارزیابی پیش از دوره بهمنظور دستیابی
به دانستههای شرکتکنندگان بخشی از آن است که بر برنامهریزی کالس
اثر بهسزایی دارد.
بخش دیگر این ارزیابی در پایان دوره انجام م یشود .این کار بهمنظور
دستیابی به اطالعات و آگاهی مخاطبان پس از گذراندن دورهی آموزشی
است .بدیهی است که هر دورهی آموزشی به چنین ارزیاب یهایی نیاز دارد
تا بتواند می زان اثرگذاری را بسنجد .به عبارت دیگر ،بدون این ارزیاب یها
نم یتوان به صورت مستمر دورههای باکیفیت را برگزار کرد.

توانمندسازی کارکنان عالوهبر هزینههای مالی و نیز امکانات و تجهی زات،
نیازمند موارد دیگری در روند اجرای دوره است که باید مورد توجه قرار گیرد.
1.انتخاب زمان برگزاری دوره .بخش ضمن خدمت ،پس از بررسی و
انتخاب دوره م یتواند پیشنهادات خود را مبن یبر زمان برگزاری دوره
به هیأت مدیره ارائه دهد و درنهایت با امضاء مدیرعامل زمان برگزاری
دوره نهایی م یشود؛
2.می زان بوجه .پس از انتخاب و بررسی دوره بودجهها تفاوت در برگزاری
دوره را به هیأت مدیره ارائه داده و با امضاء و دستور مدیرعامل
درنهایت مدرس و نوع کالس انتخاب م یشود؛
3.مجوز برگزاری دوره .طی نامهای از طرف بخش ضمن خدمت به
مدیرعامل ارائه میگردد و با تأیید مدیرعامل برگزاری دوره در جریان
اجرا قرار میگیرد؛
4.انتخاب محل برگزاری .هماهنگی با روابط عمومی و تدارکات .ب رای
سالن و محل برگزاری کالس یا دوره هماهنگیهای الزم انجام شود؛
5.هماهنگی با استاد و مدرس در دورههای استادیار(درصورت نیاز دوره).
پس از انتخاب و تأیید مدرس با هماهنگی با زمان و وقت در اختیاری
که مدرس محترم اعالم میکند ،زمان دوره تنظیم م یشود.
6.هماهنگی با بخش سختافزار .پس از هماهنگی با استاد و گفتگو
با مدرس تجهی زات الزم ب رای برگزاری دوره(کارگاه یا سخنرانی) با
هماهنگی گروه سختافزار فراهم م یشود؛
7.گواهینامه دوره .در پایان دوره گواهینامه شرکت در دوره ب رای تمامی
افرادی که دوره را با موفقیت به اتمام رساندند ،اعطاء م یشود .این
گواهینامه در بخش ضمن خدمت ط راحی و کدگذاری م یشود .در
بخش پژوهش تایپ و آماده و درنهایت توسط بخش سختافزار
پرینت م یشود و پس از امضاء و مهر الزم به همکار اعطاء م یشود؛
8.دفتر ثبت اعطاء گواهینامه .هنگام تحویل گواهینامه در دفتر ثبت
تاریح تحویل و امضاء تحویل گیرنده انجام م یشود؛
9.پذی رایی از همکاران و اساتید مدعو در ساعات برگزاری دورههای
ضمن خدمت صورت میگیرد.
10.یادگیرنده شدن و یادگیرنده ماندن کار آسانی نیست و نیازمند
فرآیندی مستمر و مداوم است .اگر معلمها و مرب یها و دیگر کسانی
که با دانشآموزان به صورت مداوم و روزانه درارتباط هستند این
نرا به
مهارت و ویژگی را در خود تقویت نکنند ،بهسختی م یتوانند آ 
دانشآموزان بیاموزند .زندگی ،خود بزرگترین عرصهی یادگیری است
و پیشرفت و بهبود زمانی رخ م یدهد که به دانشآموزان بیاموزیم
چگونه همواره یادگیرنده باشند و معلمان ،خود یادگیرنده بمانیم .این
همان چشمانداز راه رشد است و دورههای ضمن خدمت ،راهی به
سوی تحقق آن است.
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مصاحبه

اساس کمک به یادگیرنده بودن در طول زندگی تنظیم شدهاست،
چرا و با چه اهدافی یادگیرنده بودن به عنوان یکی از سیاستهای
کالن راه رشد انتخاب شده است؟

«یادگیرندگی»
برایخلق
آیندهایبهتر
گفت و گو با آناهیتا اصالحپذیر

وقتی به فعالی تهای راه رشد و فضای حاکم بر
مجتمعهای مختلف نگاه م یاندازیم بیش از هر چیز متوجه
تکرار یک اصل م یشویم و آن یادگیرنده بودن است؛ این را
در سند چش مانداز راه رشد نیز م یتوان دید؛ سندی که گویی
س رلوح هی تمامی فعالی تهای آموزشی و پرورشی است که
نظیر آن را کمتر در مدارس دیگر دیده م یشود .برای آنکه
بیشتر این بند را بشناسیم سراغ مدیرعامل تعاونی راه رشد
رفتیم و از وی خواستیم تا بند یک سند را بیشتر برایمان
توضیح دهند.
 به عقیدهی شما یک سازمان یادگیرنده چگونه سازمانی است؟

سازمان یادگی رنده از گردهم آمدن جمعی تشکیل میشود که از دانش ،تجربه
و اتفاقاتی که در آن سازمان م یافتد ،بهره برده و اطالعات خود را به روز رسانی و
مهارتهای جدیدی را ب رای خود و سازمان خلق م یکنند.
در بیانیه مأموریت سند چشم انداز از تعاونی فرهنگی آموزشی
راه رشد به عنوان جامعهای یادگیرنده یاد شده و بند یک سند هم بر
8
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تعریف سواد در هزارهی سوم چیزی فراتر از صرف خواندن و نوشتن است؛ بلکه
بیشتر معطوف به توانایی همسویی و همراهی افراد با تغیی رات مدام و پرسرعت
تکنولوژی است .در منطقه جغ رافیایی که ما زندگی م یکنیم به طور ویژه ،توجه به
این ضرورت از حساسیت بیشتری برخوردار است با وجود سرعت باالی تحوالت،
تکنولوژی دی رتر به ما رسیده ،اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ،تحوالت در
جهت عکس آن ما را تهدید کند .به همین دلیل ما باید بیش از بقیه آمادگی
یادگیری در شرایط جدید را ب رای فرزندانمان فراهم کنیم تا آنها بدانند که چطور
در هر موقعیت از یادگرفتههایشان یاد بگی رند ،استفاده کنند و خود را با شرایط
جدید تطبیق دهند.
در تعریف سازمانی "تعاونی آموزشی و فرهنگی راه رشد" ،واژهی تعاونی به طور
خاص جلب توجه م یکند .تعاونی دارای اصول ،ارزشها و قواعدی است؛ یکی از
اصولی تعاون ی ،یادگیری و آموزش دائمی است .توجه به اینکه چرا این امر یک از
اصول هفتگانه تعاون یهاست ،م یتواند بقی هی راه را ب رای ما روشنتر کند؛ به نظر
این طور م یرسد که اگر یادگی رندگی و تحت آموزش دائم بودن و آن آموزش را
بدل به دانش و مهارت کردن و با استفاده از آن ،تغییر رویهها اتفاق نیفتد ،گروه
نم یتواند با هم حرکت کند .دانش گروه با دانش افراد ساخته میشود ،دانش افراد
به طور میانگین دانش گروه را نم یسازد ،یعنی ممکن است که اعضای یک
گروه صاحب دانشهای خردی باشند اما ب رآیند آنها م یتواند یک دانش عظیم را
ب رای سازمان یا گروه به همراه داشتهباشد ،بناب راین اگرما نتوانیم خود را با دانش و
مهارتهای گروه پیش برده و تطبیق دهیم از گروه جا مانده و از تعاون و همکاری
با گروه خارج میشویم .به این ترتیب نم یتوانیم ادعا کنیم که کار گروهی انجام
دادهایم و با ساختار تعاونی پیش رفتهایم ،بنابر این دالیل ،آموزش دائمی؛ جزو
اصول اولی هی تعاون یها است.
حال ما م یآییم و مدرسه را نیز به تعاونی اضافه م یکنیم ،ما با یک جامع هی
عظیمی از یادگی رندگان روبهرو هستیم؛ کودکان ،دانشآموزان و اولیا مدام در حال
یادگرفتن هستند و ب رای آینده خودشان را آماده م یکنند .اولیا هم یاد م یگی رند
که چطور بتوانند به فرزندانشان کمک کنند و چطور در جریان زندگی تسهی لگر
باشند و ب رای برخوردهای اجتماعی آنها را آماده کنند .بچهها هم هر روز با نیت
یادگیری وارد مدرسه میشوند ،پس ما اکنون با سه دسته از افراد طرف هستیم؛
اولیای مدرسه ،اولیای دانشآموزان و خود دانشآموزان که مدام یادگیریهایشان
با هم روبهرو میشود ،یکدیگر را تصحیح م یکنند ،از هم فاصله م یگیرد ،به
می دان اجرا وارد میشوند و بعد از اجرا دوباره اشکاالت در م یآید و دوباره با فرآیند
یادگیری به هم نزدیک میشوند .تقابل داشتن ،انتقاد داشتن ب رای چنین سازمانی
ضروری است و در نهایت پیامد آن باال رفتن سطح یادگیری سازمان خواهدبود.
در نتیجه ما در سه حوزه با شهروندانی مواجه هستیم که مهارت به روزرسانی
خودشان ،حرکت با گروه ،انتقال دانش به گروه و کسب دانش از گروه را داشته و
از دانشهایی که کسب م یکنند ،خلق ارزش خواهندکرد.
در هزارهای که قرار گرفتیم ،یادگی رنده بودن و داشتن تحمل یادگی رنده بودن
یک موضوع مهم است که گاهی ب رای بزرگساالن چالش ب رانگیز میشود؛

چون فکر م یکنند آنچه که باید یاد م یگرفتند را یاد گرفت ه و حاال وقت
بهرهبرداری است؛ تغییر چنین دیدگاههایی باعث میشود که ما ب رای تطبیق
با جهان جدیدی که ایجاد شده و شاید هنوز متوجه تغیی رات عظیمش نیستیم،
آمادهتر شویم و ب رای بهرهمندی از این تغیی رات همراهتر شویم و بتوانیم با استفاده
از تمام پتانسی لهای یادگیری در هر کجا ،جامع های را ب رای فرزندان این سرزمین
شبی هسازی کنیم که در فردایی که پا به عرصهی واقعی جامعه م یگذارند بتوانند
از آموختههایشان و اینکه یاد گرفتند که چگونه یاد بگی رند و همواره باید یاد
بگی رند ،بهترین بهرهبرداری را داشته تا دنیای بهتری را ب رای خود و دیگران خلق
کنند.
 چگونه یادگیرندگی را در سازمان خود جاری میکنید؟

در حوزهی معلمی ،یادگیری یکی از اصول تدریس است ،معلم هر لحظه به
همه چیز به عنوان آموزش نگاه م یکند؛ اینکه چطور م یتواند از موقعیتهای
مختلف استفاده کند تا آموزش را اثرگذارتر پیش ببرد؛ از اتفاقی که سر کالس
افتاده ،از ابزاری که در دست دارد و هر چیز دیگری .معلمی که مدام به این مسایل
فکر م یکند ،باید خودش هم منبعی ب رای تغذیه داشتهباشد مثل گروههای
معلمی که یادگیری را به شکل گروهی انجام دهند و آموزشهای جدید و به
روز را در اختیار داشتهباشد تا نگاه جدیدی که مناسب شرایط جهان امروز است
را ب رای بچهها ترسیم کنند .مدارس به طور کلی ،جزو سازمانهایی هستند که
یادگی رنده بودشان حتی به مخاطبان یا -اگر بخواهیم اسم مشتری بر روی اولیا و
دانشآموزان بگذاریم -به مشتریانشان هم تسری پی دا م یکند .به عبارتی در یک
مدرسه ،تمام افراد ذینفع باید یادگی رنده باشند .به ویژه وقتی که از سه سالگی
بچهها به مجتمع م یآیند ،م یتوان آموزشهایی به آنها داد که وقتی دو سه سال
قبل از کنکور در آن جریان رقابتی ورود به دانشگاه غرق شوند مطمئن باشیم
که کولهباری را با خود به همراه دارند که هرجا به لحاظ منطقی و روحی دچار
آسیب شده یا به اصطالح کمآوردند ،به آن کولهبار یعنی همین نگاه یادگی رنده
بودن رجوع کنند.
مبنای این نگاه یک رویکرد انتقادی است؛ اینکه هیچ چیز دائمی نیست و
همهچیز درحال تغییر است و باید یاد بگیریم با استفاده از تغیی رات کوچکی که
دور و برمان اتفاق م یافتد محل امنی را ب رای خودمان ایجاد کنیم .این مهارتها
شاید ب رای بچههای ما ،بیش از بچههای سایر کشورهای جهان مفید باشد.
بچههای ما با تحوالت عظیمی روبهرو هستند ،اینکه اینها را درک ،تجزیه و
تحلیل کنند و نگذارند این گرفتاریها و مشکالتی که ب رایشان ایجاد میشود،
دفنشان کند ،ناامیدشان کند و مدام ابزارها و رویکردهایی را با خود داشت ه باشند که
بتوانند بشکافند و راه را از میان گرفتاریها پی دا کرده و پیش روند ،بسیار اهمیت
دارد .یکی از اتفاقات مهم در مدارس همین است که بتوانیم شهروندان جهانی
تربیت کنیم .سند چشمانداز ما هم در همین راستا ترسیم شدهاست ،شهروند
جهانی در جنگ و صلح ،زیست مناسبی را ب رای خود ایجاد م یکند .م یتواند به
حقوق دیگران احترام بگذارد ،گروه را درک م یکند و منافع جمعی را م یشناسد.
جهان را به عنوان محل زیست خود در نظر م یگیرد پس حتما نسبت به مسایل
زیست محیطی حساس است؛ این یادگی رنده بودن خودش همهی اینها را در پی
دارد ،در واقع یاد بگیریم به وقایع نگاه انتقادی داشتهباشیم ،بتوانیم از بین این همه

اطالعاتی که شبانه روز بر سر ما م یریزند ،اطالعات صحیح را استخراج کنیم .یاد
بگیریم که هیچ چیز دائمی نیست ،یک زلزله م یتواند همهچیز را از بین ببرد،
یک طالق م یتواند پایگاه عاطفی ما را به هم بریزد ،یک مرگ ناگهانی م یتواند
تمام رویاهایمان را نابود کند ،اما ما باید بتوانیم از میان این وی رانهها ققنوس وار
دوباره بلند شویم؛ اینها مهارتهای بسیار مهمی است که بچههای ما باید به آن
دسترسی داشتهباشند و اگر یادشان ندهیم ،آنها را ب رای آینده آماده نکردهایم بلکه
به گذشته نگاه کردیم و فقط بر اساس گذشته تربیتشان کردهایم.
یکی از مسایلی که مدرسهی یادگی رنده باید به آن توجه کند ،این است که
بچهها را به سمت شغلها و آیندهای که وجود ندارد ،سوق ندهد ،آیندهپژوهی
کند و راه درست را ترسیم کند .کودکی که امروز در مهد کودک راه رشد سه ساله
است و م یخواهد  20سال بعد وارد جامعه شود ،آیا باید ب رای شغل پزشکی و
مهندسی آماده شود؟ ما چه آموزشهایی را به بچهها م یدهیم؟ آیا بچهها نباید
بتوانند مدام خود و مهارتهایشان را بر اساس نیازهای جامعه تغییر دهند و ب رای
خدماترسانی به جامعه آماده شده و بتوانند شغلهایی را در اختیار داشتهباشند که
هم ب رای گذران امور زندگی مفید باشد و هم ب رای جهانشان؟
آموزش الزم برای این رویکرد چه حیطههایی را شامل میشود ؟

ب رای اولیاء متناسب با نیازهای آنها و فرزندانشان است مثل چگونگی
فرزندپروری ،چگونه مواجه شدن با بلوغ ،موضعگیری در ارتباط با تکنولوژی و
فضاهای مجازی؛ در واقع بر اساس آسیبهایی که در جامعه به طور عموم
وجود دارد و نیازسنجی که در مجموعه انجام م یشود ،میانگینی گرفته شده و
آموزشهایی ب رای اولیا لحاظ شده است .ب رای بچهها هم با توجه به مطالبی که
پیشتر مطرح شد ،بر اساس تقویم درسی ،آموزشها تنظیم میشود.
در حوزهی آموزش معلمان امسال نگاه جدیدی به مجموعه اضافه شد؛ ما
همیشه به معلم آموزش م یدهیم که چگونه بهرهوری باالتری داشتهباشند،
چگونه مؤثرتر باشند ،چگونه بهتر آموزش بدهند ،اما به شخص معلم کمتر
پرداخته می شود .آسیبهایی که به او وارد میشود و نحوهی جلوگیری از آنها
بررسی نشده بود .این نگاهی بود که ما از امسال در آموزش معلمان به آن توجه
کردیم ،ب رای نمونه دورهیچگونگی محافظت از حنجره را ب رای معلمان گذاشتیم؛
در واقع بخشی از این نگاه به این برم یگردد که ما معلمها هوای هم را داریم،
احتیاج داریم یاد بگیریم از خود مراقبت کنیم ،از خودمان صحیح استفاده کرده و
کمتر دچار آسیب شویم.
 راه رشد آموزش و توسعه معلمان در چابهار را با چه هدفی
عهدهدار شده است ؟
ما یک تعاونی هستیم .مسئولیت اجتماعی جزو اصول تعاون یهاست ،برخالف

شرکتهای خصوصی که بعد از گذر زمان و رسیدن به موفقیتها یا به دلیل بحثهای
رقابتی و یا معافیتهای مالیاتی و  ...وارد حوزهی مسئولیت اجتماعی میشوند ،یک
تعاونی از روزی که تاسیس میشود با نگاه به مسئولیت اجتماعی و رفع یک معضل

احتماعی تشکیل میشود .تعاون یها دارای مسئولیت اجتماعی هستند و ما هم در

همین راستا فکر کردیم به همصنفهای خودمان در مناطقی که نیاز بیشتری حس
میشود کمک رسانی کرده و یاریگر یادگیرنده بودن آنها باشیم.
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این اولین مصاحبه از مجموعهی مصاحب ههایی بود که در رابطهی
پروندهی ضمن خدمت انجام دادیم؛ ب رای مصاحبه به یک کالس درس
رفتیم ،خانم توخش در همان برخورد اول مثل یک معلم با لبخندی مطمئن
و گرم به استقبالمان آمدند.
گفتوگو با وی درست مثل یک کالس درس بود ،کالسی که پس از
پایان آن مجموعهی زیادی از اطالعات مفید و جالب را به دست آوردیم.
شما در چه مقاطعی تدریس میکنید؟

در حال حاضر آموزگار پایهی دوم هستم البته سابقهی تدریس در پایهی
اول و سوم را هم دارم ،کارشناسی روانشناسی عمومی را داشته و در کل یازده
سال است که با راه رشد همراه هستم.

یادگیری

الزمهی هر تغییری
است
گفتوگو با ندا توخش ،دبیر پایهی دوم

« زندگی عرصهی رشد و شکوفایی است» .این قول
معروف را شاید خیلی از ما شنیده باشیم اما این قول
چطور م یتواند عملی شود؟ شاید کلید این مسأله این
باشد که یاد بگیریم چطور در کل زندگی یادگیرنده باشیم،
یادگیری چیزی است که به پایان نم یرسد یا شاید بهتر
است بگوییم نباید فکر کنیم که به پایان م یرسد و این
یکی از اهداف دورههای ضمن خدمت راه رشد است .در راه
رشد ،معلمان نیز خود به یادگیرنده بدل م یشوند تا بتوانند

به صورت کلی از ابتدا که وارد راه رشد شدم ،دو سری دوره برگزار
میشد ،یکی دورههایی است که آموزش و پرورش معلمان را موظف
م یکند که در آن شرکت کنند و یک سری هم که راهرشد به صورت
اختصاصی برگزار م یکند .ب رای من خیلی مهم است که تفاوت این دو
کالس را بگویم ،هر وقت هرکس بخواهد تغییر کند ،الزمهاش یاد گرفتن
است ولی چیزی که مصوبهی آموزش و پرورش است به طور مستقیم به
کارکرد کتاب توجه دارد اما مواقعی هم ما نگاهمان یک نگاه ثانویه است
و میخواهیم چیزهایی را از این طریق یاد بگیریم که در نهایت منجر به
تغییر در کالس ،تغییر در یادگیری ،تغییر در یادگیرنده میشود ،که این
روش دوم خیلی مهمتر است و آنچه در راه رشد اتفاق م یافتد هم همین
است ،در حالیکه در کالسهای آموزش و پرورش به طور مستقیم و صرف
بر روی اهداف کتاب متمرکز میشود.
پس یعنی تنها زمانی که کتاب عوض میشود ،این دورههای
(آموزش و پرورش) برگزار میشود؟

زمانی که کتاب تغییر م یکند یا کسانی تازه وارد شدهاند؛ نگاه
آموزش و پرورش یک نگاه مقطعی و ضرورتی است .اما راه رشد
یک نگاه مستمر به یادگیری دارد .به یاد دارم که مسئولین راه رشد
همیشه گفتهاند نباید از یاد گرفتن دریغ کنیم .به نظر من کلمهی فارغ
التحصیل برچیده شده ،به این معنی که ما یک اوقات فراغتی دور از
آموختن داشتهباشیم...

بهتر یاد بدهند؛ در مصاحب ههای پیش رو به سراغ دبیران

آموختن را صرفا حضور در دورههای ضمن خدمت میدانید؟

در مقاطع مختلف رفتیم تا از تجربیات و دریافتهایشان از

آموختن صرفا حضور در دورههای ضمن خدمت نیست ،به صورت
کلی ،هر معلمی که بخواهد به روز باشد نیاز دارد تا خود را مورد
بازنگری قرار دهد؛ عصر کنونی ،عصر اطالعاتی است که از منابع
مختلف به دست م یآید .اینکه م یگویم راه رشد صرفا نگاه یک سویه
ندارد را از جلساتی که شرکت کردهام دریافتم؛ معلمی که در دورههای
ضمن خدمت دیگر شرکت کردهاند فقط نگاهشان این است که کتاب

دورههای ضمن خدمت ،بیشتر بدانیم.
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را چه کار کند ،مثال صفحهی اول را چطور حل کند ،این یک نگاه
اولیه است ،اشراف به کتاب الزم است اما اگر نگاه آخر ما این باشد
جای تأسف است .به نظرم اگر نگاه همهی ما به این سمت برود که
طوری آموزش دهیم که این مهارتها را در زندگی به کار برند و تعمیم
به همهی جوانب زندگی یعنی تصمیمگیری ،شخصی ،اجتماعی بدهند،
درست است.

بله...
وی در میانهی صحبتهایش به تفاوت میان دورههای سال جدید
با دورههای پیشین اشاره م یکند ،از وی میخواهیم کمی بیشتر در
اینباره توضیح دهند.
دورههای امسال خیلی هدفمند بود ،وقتی من به عنوان معلم از جلسه
خارج میشدم ذهنم را آماده م یکرد که طرف دیگر ماجراها را نگاه کنم حاال
نه اینکه توانسته باشم به تمامی اجرا کنم اما نگاهم را تغییر م یداد.

معلمی موفق خواهد بود که عالوه بر اینکه بر کتاب تمرکز م یکند،
صلح ،محیط زیست و حس ارزشمندی را به بچه آموزش دهد؛ بچهای
ارزشمند بودن را حس م یکند ،ب رای آمدن به مدرسه ،انگیزه دارد و تا
دبیرستان ادامه پیدا م یکند ،در واقع انگیزهی به تحصیل در او شکل
م یگیرد؛ حال اگر من معلم بخواهم خودم را فارغ کنم ،قطعا نم یتوانم
این نگاه را در دانشآموزم مستمر کنم .اگر نگاهمان این باشد که نقطهی
پایانی ب رای یادگیری داریم ،نقطهی پایان معلمی است.

از صحبتهایتان متوجه شدم که این دورهها عالوه بر تمرکز
بر مهارتهای مناسب ،دستاوردهایی هم برای خود شما به
صورت فردی دارد؟

به این ترتیب شما یک معلم موفق را چطور تعریف میکنید؟

در سند راه رشد ،موضوعی عنوان میشود به نام
یادگیرنده بودن که آن را تعمیم میدهد به اینکه جامعهی
یادگیرنده داشتهباشیم از دانشآموزان تا معلم و مدرسه،
به نظر شما راه رشد توانسته این فضا را ایجاد کند؟
سؤال جالب یاست؛ بله قطعا ..کسی که معلم راه رشد میشود باید
یک ویژگ یهای ورودی داشته باشد ،صرف اینکه بچهها را دوست دارد
نم یتواند موفق باشد ،دوست داشتن یک بخش است و بخش دیگر این
است که چقدر م یتوانی به این مجموعه کمک کنی یعنی آنقدر خودت
را از نظر آموختن مهارتهای مختلف و انتقال آن به بچهها ورزیده کنی و
بر همکارانت هم تأثیر بگذاری و از آنها تأثیرپذیری داشته باشی.
به نظر شما دورههای ضمن خدمت مؤثر بودهاست؟

بله ،قطعا؛ اما بازخوردش ب رای معلمها متفاوت است .یعنی اینکه نیاز
آنی ما نباید باشد ،قطعا سرگروهها و دپارتمانهایی هست که به صورت
موردی به آنها مراجعه م یکنیم ،اما دغدغه در کالس فقط حل مسأله
نیست .راه رشد همیشه جهانی فکر کرده و به روز است.
ممکن است مثالی بزنید؟

کالسی امسال گذراندیم دربارهی آسیبهای حنجره ،من بسیار از این
کالس ،یاد گرفتم ،خب من خیلی درگیر آسیبهای حنجره بودم ،ولی
وقتی اسم این دوره را شنیدم ،فکر کردم چطور م یتوانم ارتباط معناداری
بین این کارگاه و دانشآموزم پیدا کنم؛ کارگاه با فیزیولوژی شروع شد و
در نهایت به جایی رسید که من بتوانم دانشآموزم را از منظرهایی دیگر
ببینم .مثال ما به یک کالس موسیقی رفتیم ولی در آن گفته میشد که
این موسیقی چه تأثیری بر یادگیری م یگذارد.
پس این کالسها دوسویه است؟ یعنی هم مهارت را به شما
یاد میدهد و هم تاثیر آن را در کالس نشان میدهد؟

بله ،درستش هم همین است ،اگر من به عنوان معلم خودم اصالح شوم
م یتوانم دیگران را هم اصالح کنم ،ما باید خودمان را مورد بازنگری قرار
دهیم .یک معلم باید اطالعات در زمینههای مختلفی داشتهباشد و اهل
مطالعه باشد.
پس دورههای ضمن خدمت باید کمک کند تا سطح معلم
تغییر کند؟
بله ،سطح آگاهی ،بینش ،نگاه نسبت به یادگیری؛ یادگیری جنب ههای
مختلف دارد ،مثال اگر ما همراه بچهها به نهار م یرویم کمک م یکند که
روحیاتش را بهتر بشناسیم ،یادگیری تنها سر کالس اتفاق نم یافتد ،بچه
باید حس کند که معلم حتی خوراک یاش را ب رایش باز م یکند و به بهانهی
همین موضوع م یتواند فضای گفتوگو شکل بگیرد.
اهمیت این دورهها را در چه میبینید؟

آموزش و پرورش ضمن خدمت و ارتباط متقابل همکارها با یکدیگر
به نظر شما چه چیزهایی میتواند به پربارتر شدن دورهها
کمک کند؟

اینکه موضوعات پرورشی بیشتر شود.
ب رای اثرگذاری در کنار بازآموزی معلمان الزم است که ب رای اولیا هم
کالسهای آموزشی ترتیب دادهشود .اولیاء را توجیه کنیم که بچه مهم
است ،در کنار ارزیابی مصوب ،تالش ما این است که کودک ب رای اجتماع
آماده شوند و مثبتگرا و سازگار باشند .اگر به معلم م یگویند نظریهی نوازش
اریک برن چیست ،مادر هم باید با این نظریه آشنا باشد.
مورد خاصی هست که به شما کمک کرده باشد مشکلی را
به شکل دیگری حل کنید؟ یعنی با خود فکر کرده باشید اگر در
دورهی ضمن خدمت شرکت نکردهبودید ،برخوردتان جور دیگری
میبود؟

آسیبشناسی حنجره از بحث عصبشناسی شروع شد و به جای دیگری
رفت و بسیار فوقالعاده بود .در دورههای بازآموزی کسانی که هم جنب هی
فیزیولوژی را م یدانند و هم جنب ههای درمانگری را م یتوانند بسیار مفید
باشند و ضمن اینکه هم زمان هم ب رای اولیاء دورههایی برگزار شود که
همسو با هم باشند.
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مصاحبه

بناب راین وارد رشتهی آموزش ریاضیات شدم و از این بابت خوشحالم
چون احساس م یکنم این درس ترکیبی از ریاضی و روانشناسی است و هم
نظریههای آموزشی را بررسی م یکند.
از چه زمانی به عنوان مدرس وارد دورههای ضمن خدمت
شدید؟

اولین تجربهی من از دورههای ضمن خدمت در مدرسهی سالم بود،
کارگاهی را پیشنهاد داده و من اجرا کردم که کارگاه کسر بود و استقبال
خوبی از سمت معلمان شد ،چون آنها خود نیز وارد بحث میشدند.
دورهی ضمن خدمت بعدی من که به نظرم جدیتر بود ،با معلمهای
آموزش و پروش انجام شد در آن سال کتاب ششم تغییر کرده بود و نیاز
به دوره ضمن خدمت وجود داشت .نکته جالب توجه این بود که معلمها از
مناطق مختلف آمدهبودند.

«از آموختن تا
آموزش دادن»

گفتوگو با ژیال ملکی
مدرس ریاضی و شرکتکننده در دورههای ضمن خدمت

ژیال ملکی کسی است که هم خود دبیر دورهی
روشهای تدریس ریاضیات است و هم شرکتکننده
در این دورهها و همین ویژگی دوگانه م یتواند موضوع
صحب تهایمان را جذابتر کند .وی ذهنی منظم دارد،
پیش از هر سؤال مکثی م یکند و توضیحاتی کامل و
مشخص م یدهد ،صحبت با او م یتواند زوایایی دیگر از
دورههای ضمن خدمت را برایمان روشن کند.
برای شروع لطفا خودتان را کمی معرفی کنید.

من کارشناس یارشد آموزش ریاضیات را از دانشگاه شهید بهشتی گرفتهام.
چندسالی معلم بودم و سپس عالقمند شدم که خود ،آموزش ریاضی را مورد
بررسی ق رار دهم و ببینم به چه نحوی م یتوان ریاضی را تدریس کرد .وقتی
ریشهی مشکالت بچهها در دبیرستان را بررسی کردیم ،متوجه شدیم که در
دبستان و در یادگیری مفهوم مشکل داشتند.
12
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چند وقت هست که با راه رشد همکاری میکنید؟

حدود سه تا چهار سال
فکر میکنید دورههای ضمن خدمت چه نیازی را پاسخ
میدهد و چه اهمیتی دارد؟

ببینید به طور مثال اگه یک روزی مسئولیت این را قبول کنم که معلم
درس دیگری شوم ،قطعا نیاز دارم دورهای را بگذرانم؛ ما تنها نیاز نداریم
که به کتاب مسلط باشیم ،به عنوان معلم الزم داریم فراتر از کتاب باشیم
که اگر بچهای اشتباه کرد بدانیم از کجا آن اشتباه م یآید ،یا اگر بچهای با
روش دیگری فکر م یکند ،بفهمیم چه م یگوید .معلم نیاز دارد همیشه یک
سطح باالتر از کتابش باشد تا بتواند بررسی کند؛ من فکر م یکنم دورههای
ضمن خدمت میخواهد این را پوشش دهد.
این« فراتر» اشاره به مهارتهای کالسداری و آموزش دارد؟

خب این موضوع بستگی به دوره و مدرس آن دارد .بناب راین ممکن
است من در ده دورهی مختلف شرکت کنم و از هر دوره چیزی به دست
بیاورم .به طور مثال دورهای که من االن تدریس م یکنم هدف این است
که مفاهیم پایهی سوم (ریاضی) را توضیح دهد ،اما ممکن است در دورهی
دیگری هدف طرح مسأله باشد ،یعنی اگر میخواهید کالستان را با روش
طرح مسأله اداره کنید ،چطور باید این کار را انجام دهید یا دورهای را تعریف
کنیم که ب رای انگیزهبخشی چه باید انجام دهید.
با توجه به تجربههای پیشین ،دورههای ضمن خدمت چه
تفاوتی با سایر دورهها در جاهای دیگر دارد؟

در راه رشد خیلی سعی م یکنند از کسانی که در آن عرصه کاری
کردند و تجربه دارند استفاده بکنند ولی یک اتفاق مهم باید بیافتد؛اینکه
کسی که درس م یدهد معلم هم بوده باشد ،یعنی یک دورهای را حداقل
گذرانده باشد که آرمانی فکر نکند ،فضای کالس را دیده باشد ،نسبت

به بودجهبندی و زمان آگاه باشد ،در این صورت همهی دغدغهها و
نگران یهای را م یداند و بعد نظر م یدهد .بعضی از مدرسین این تجربه
را کمتر دارند.
خود شما به عنوان مدرس در تدوین طرح درسها نقش
دارید؟

اجازه بدهید بحث تمام شود بعد ،اما وقتی هم که بحث تمام میشد،
آن سؤال پاسخ داده نمیشد ،اما یک سری کارگاه هم در همین راه
رشد بود که واقعا همهی کارگاه بحث بین معلمها بود و آن کالسها
ب رای من اتفاق بهتری بود ،ب رای اینکه نظر آدمهای مختلف را راجع به
یک موضوع میشنیدم و م یدیدم یک آدم دیگر یک جور دیگر دارد به
موضوع نگاه م یکند.

ط راحی دوره با خودم بود .یکی از مهمترین مفاهیمی که در ریاضیات
در دبستان با آن درگیر هستیم ،مفهوم کسر است ،از دوم شروع میشود
تا ششم ادامه دارد و در پایههای هفتم و هشتم بچهها نتیجهی آن را
م یبینند ،یعنی باید با این مفهوم کار کنند .یکی از مشکالتی که در
کتابهای جدید وجود دارد ،این است که برخی معلمها فکر م یکنند
اگر بخشی از کسر در کتاب سوم گفته شده ،دیگر باید همه چیزش را
بگویند ولی کتاب در برخی موارد اشاره کرده و ما هم باید همین کار
را کنیم.

در کالس اگر برویم و به عنوان یک سخنران فقط سخنرانی کنیم،
حوصلهی بچهها سر م یرود ،ما با همین شیوه نم یتوانیم با معلمها
برخورد کنیم ،معلم آدمی است که یک سره دارد حرف م یزند ،پس
گوشی ب رای شنیدن ندارد ،مگر اینکه خودش هم حرف بزند و درگیر
شود.

نظرتان دربارهی زمان برگزاری این دورهها چیست؟ مؤثرتر
است که در طول سال باشد یا بعد از اتمام سال؟

 این درگیر شدن در بحث نیازسنجی برای کالسها نیز
هست ؟

به نظر من اگر در تابستان برگزار شود فرصت بهتری ب رای معلمان
است .تصور کنید به عنوان یک معلم کل روز درگیر دانشآموز ،اولیا،
برگهها هستم و کلی دغدغه تا ساعتی که در مدرسه هستم ،اگر بعد از
آن کالسی باشد ،خب ب رای یاد گرفتن م یروم اما با خستگی تمام .اگر
در تابستان باشد بهتر است چون خیالمان راحت است که کار دیگری
نداریم و نگران زمان نیستیم؛ فرصت هست که تمام ایدهها و بازیها را
بنویسید و بعد برنامهریزیکنید که مهر این کار را انجام بدهیم.

الزم است ،شاید درجای یکه تخصص نداریم نتوانیم خیلی نظر بدهیم
که چطور برگزار شود ،اما ممکن است نظر بدهیم که در کالسمان به چه
چیزهایی نیاز داریم ،مثال ب رای باال بردن انگیزهی بچهها چه کاری باید
انجام دهیم ،ب رای بچههایی که توانمندند اما شرایط خانوادگی باعث دور
شدن از درس شده چه کنیم...؛ در واقع به این ترتیب که از معلمها پرسیده
شود نیاز شما االن چیست ،چه مهارتی را اگر کسب کنید م یتوانید معلم
بهتری شوید.

شیوهی ادارهی کالس به چه صورت است؟ با معلمها چگونه
جلسات را پیش میبرید که مؤثرتر باشد؟

هدف من این است که معلمها خودشان وارد این گفتوگو بشوند،
نظر بدهند ،حرف بزنند ،به معلم هم خیلی بستگی دارد که چقدر
خودش را در آن موضوع درگیر کند .من در جلس هی دوم هم گفتم اگر
من یک بازی م یدهم و کسی نظر ندهد دو حالت وجود دارد یا کل
بازی را متوجه شده یا هیچی از بازی متوجه نشده که نظری در موردش
ندارد .بناب راین اگر سؤال بپرسد ،یعنی خود را درگیر کرده و به باور رسیده
که این بازی م یتواند اجرا شود؛ من فکر م یکنم اگر معلمها سؤال
کنند و وارد بحث شوند ،یعنی باورشان در حال تغییر است ،البته ما
نم یتوانیم انتظار داشتهباشیم که در ده جلسه یک معلم را تغییر دهیم
ولی میشود این کار را مرحله به مرحله پیش برد.
تجربهی خودتان به عنوان شرکتکننده چگونه بودهاست؟

من در چند کالس این تجربه را داشتم که ب رایم سؤالی پیش آمده
بود که مطرح م یکردم ،پاسخی دریافت نم یکردم به این منظور که

پس به نظر شما شیوهی کارگاهی و مشارکتی بهتر و مؤثرتر
است؟

برای برگزاری دورهی پیشین ضمن خدمت ،برگههای
نیازسنجی به معلمان و معاونین آموزشی داده و بر اساس آن
فهرست این کالسها تنظیم شد؛ به نظر شما این جای خود را
در راه رشد باز کرده ،یعنی این اتفاق افتاد که معلم آن چیزی که
نیاز دارند را بگویند؟

ما فرمهایی را پر کردیم ،ولی فکر م یکنم معلمها آگاهی کافی نداشتند
که ق رار است دورههایی را مبتنی بر آن ببینید.
از وی دربارهی دستهبندیهای تخصصیتر دورههای ضمن
خدمت راه رشد پرسیدیم؟

یک تجربهی خوبی که به دست آوردم در چابهار بود؛ در دورهی اولی
که برگزار کردیم به صورت کلی و عمومی بود؛ وقتی دوره تخصصی شد
و از معلمها نیازسنجی کردیم که چه کنیم بهتر است و آنها گفتند بیاید
کتاب را صفحه به صفحه و پایه به پایه بگویید ،احساس کردم رضایت
معلمها بیشتر شد.
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کمی گفتوگویمان پیرامون اهمیت موضوع نیازسنجی
ادامه پیدا میکند که در میان بحث ،وی نکاتی دیگر را به خاطر
میآورند:

ب رای تدریس استفاده شود ،چون واقعا در دبستان روشها خیلی متفاوت
شده و درگیر کردن اولیاء از این نظر که هدف کتاب چیست و ما داریم چه
کار م یکنیم ،م یتواند به ما کمک کند.

برخی دورهها مثل آسی بشناسی حنجره واقعا کالس خوبی بود اما کوتاه
بود .برخی کارگاهها الزم است تکرار شود.

در سند چشمانداز راهرشد ،اولیاء نیز بخشی از جامعهی
یادگیرنده تعریف شدهاند ،به نظر شما اگر آموزشهایی از این
دست برای اولیاء داشته باشیم مفید است؟

از او دربارهی ارتباط با معلمها بیشتر میپرسیم و اینکه
چگونه میتوان مطمئن شد که آنچه یاد میگیرند را به کالسشان
میبرند و اینکه آیا اگر رابطهی مدرسین دورهی ضمن خدمت و
معلمان بیشتر شود ،تأثیر دارد یا خیر؟

نظر معلمها خیلی مهم است ،من از معلمها م یخواهم که جلسات را
نقد کنید ،آیا ب رایتان مفید بوده ،اگر جلس هی بعد چطور برگزار شود ،بهتر
است ،خب یک نقد مهمی که شد و به جا بود این بود که م یگفتند،
حرفها و ایدههای شما درست و به جا؛ اما من یک کتاب درسی حجیم
دارم که آنقدر زیاد است که نم یتوانم کارهایی که شما م یگویید را انجام
دهم.
یعنی فکر میکنید کالسهای ضمن خدمت جایی به آموزش
وصل نشده؟

بله و باید به هم وصل شوند.
با توجه با بازخورد معلمان ،این اتفاق در درس فارسی افتاده
و قرار است کتاب کاری مناسب با نیازهایشان تنظیم شود.

این خیلی اتفاق خوبی است و یعنی شما دقیقا دارید کاری را م یکنید
که در کالسها دیدهشده و بر اساس اهداف است.
در صحبتهایتان به حساسیت والدین نسبت دروسی مثل
ریاضی اشاره کردید ،به نظر شما ارتباط میان اولیاء و معلمان
چگونه میتواند کمک کند؟

من یک تجربه به عنوان معلم دارم ،من امسال و پارسال وقتی خواستم
مفهوم نسبت و تناسب را درس بدهم ،از خانم آشوری خواهش کردم با
اینکه هماهنگی آن سخت بود ،اولیای سه کالس من جمع بشوند و من
بگویم که در این مفهوم قرار است چگونه آموزش بدهم و لطفا آنها تا پایان
فصل به من فرصت بدهند و اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده بود را
نشان دادم و توضیح دادم که این بچه بدفهم یاش از کجا آمده و از آنها
خواستم این یک ماه را فرصت داده و چیزی را جلو جلو نگویند .خب اتفاق
خوبی افتاد ،چون به خواستهای که داشتم رسیدم.
یکی از معلمهای چابهار هم م یگفت که وقتی م یخواهم یک فصل
را درس بدهم ،اولیا را جمع م یکنم و راجع به آن فصل به بعضی از آنها
آموزش م یدهم (در حوزهی ریاضی) این آموزش باعث م یشود که هم
سختی کار من را متوجه شوند هم اینکه بدانند نباید از روشهای قدیمی
14
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بله به کار ما کمک م یکند .مثال الزم نیست ب رای هر فصل اولیاء را
جمع کنیم ،اما برخی فصلهای مهم و حیاتی وجود دارد ،مثل فصل ضرب
و تقسیم در پایهی چهارم یا مثل تقسیم اعشار پایهی ششم که چالشها
باید با آنها بررسی شود.
شرط ارزشیابی مدارس دولتی این است که  30ساعت
دورهی آموزش ضمن خدمت بگذرانند ،اما در مدارس غیرانتفاعی
اینگونه نیست و کمتر هم برای آن هزینه میکنند؛ فکر میکنید
دورههای ضمن خدمت راه رشد ،جزو نقاط قوت آن باشد؟

نقطهی قوت هست و اگر هدفمندتر هم باشد بهتر و بیشتر م یتواند
من معلم در جایی کار
کمک کند ،اما واقعا نقطهی قوت هست چون اگر ِ
کنم که دوسال بعد از من ،آدم حرفهایتری بسازد ،هم من و هم مجموعه
رشد خواهیم کرد.
هدفمندتر به چه معناست؟

یعنی ب رای هر دوره بدانیم نیاز معلم چیست ،آن مدرس به درد آن دوره
و معلم م یخورد ،پیوستگی دورهها و  ...همهی اینها باید مدنظر قرار گیرد.
 انگیزهی معلم برای شرکت در دورهها چگونه تقویت
میشو د ؟

ارزیابی بعد از دورهها از خود معلم و درخواست از او ب رای نقد آن م یتواند
بسیار کمک کند ،مثل اتفاقی که در چابهار افتاد.

g g g

آیا خارج از مجموعه هم در کالسهای ضمن خدمت شرکت
کردید؟

بله ،کالسهای آموزش و پرورش هم بود که خیلی مؤثر نبودند .اغلب در
این کالسها مطالبی آموزش داده میشد که ما به آنها تسلط کافی داشتیم
و قبل از کالسهای آموزش و پرورش بهطور مجزا در مدرسه آموزش دیده
بودیم .کالسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش به نحوی بود که گاهی
خود معلمان در روند تدریس وارد شده و از مدرس اشکالگیری م یکردند .در
صورت یکه کالسهای داخلی و کارگاهی بسیار مؤثرتر بودند.
در مدرسه چه کالس هایی برای شما برگزار شد؟

ایجاد اشتیاق یادگیری
در دانشآموزان
گفتوگو با بیابانی
از معلمان ابتدایی مجموعه راه رشد

بیابانی از معلمان با انرژی مجموعه راه رشد است .معلمی
که به دانشآموزان عشق م یورزد و از هیچ کوششی برای
پیشرفت درسی آنان دریغ نم یکند .پای صحب تهای او
نشستیم تا از تأثیر آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان
و نحوهی بکارگیری این آموزشها در کالسهای درس
بیشتر بدانیم.
بهطورکالن ،آموزش ضمن خدمت معلمان برای چیست؟ چه
فایده ای دارد؟ و آیا آموزشها مؤثر بوده یا خیر؟

اول بگویم که وجود کالسهای ضمن خدمت از ضروریات یک مجموعه
موفق است .من از سال  1385وارد مجموعه شدم .از همان سال آموزشهای
ضمن خدمت برگزار میشد .این آموزشها ب رای من که هی چگونه سابقهی
تدریس نداشتم بسیار مؤثر بود .وجود این نوع آموزشها کمک کرد تا متوجه
شویم هنگام ورود به کالس چطور رفتار کنیم .در واقع آموزشهای ضمن
خدمت روند کار کالس را از ابتدای ورود ،نحوهی اداره کردن ،تدریس و ...
به ما آموزش م یداد .البته در برخی از کالسهای آموزشی که ب رای آموزش
معلمان برگزار میشد ،کالسهایی که بهصورت کارگاهی برگزار میشد بسیار
مناسبتر و پر بازدهتر بود .به این ترتیب ما بهتر م یتوانستیم در جریان آموزش
قرار گرفته و بیاموزیم.

خوب قاعدتا عالوه بر کالسهای آموزشی دروس مختلف ،سال گذشته
کالس حنجره نیز برگزار شد که کالس بسیار مفیدی بود .درواقع استادی که
تدریس کردند بسیار خوب و با علم ظاهر شدند و اطالعات بسیار خوبی در
رابطه با آموزش دروس به معلمان ارائه دادند .در این کالس در مورد تُنهای
متفاوت صدا در کالس صحبت شد .بهطور مثال وقتی قرار است معلم دیکته
یا داستان بگوید باید تُن صدای او در حالتهای مختلف تفاوت داشته باشد.
اینکه نوع تُناژ صدا و نحوهی بیان چطور م یتواند نقطه اوج داستان و یا بخش
غمگین یک داستان را ب رای کودک بازسازی کند تا دانشآموز در حال و هوای
داستان باقی بماند و با معلم همراه شود .کالسهایی که با دکتر قاسمپور نیز
برگزار شد جزو کالسهای فوقالعاده باارزش بودند.
آیا روند آموزش دورههای ضمن خدمت مدرسه و نهاد آموزش
و پرورش با یکدیگر هم پوشانی دارد؟

قطعا همینطور است .نم یتوان جدا از روند آموزش و پرورش کاری
مستقالنه انجام داد .اما ،در کنار آموزشهای این نهاد ،مجموعهی راه رشد
کارهای فراتری نیز انجام داد .شاید به تعبیری بهتر باشد بگوییم برخی دروس
را زودتر شروع کرده و سریعتر به نتیجه رسیدیم .این یکی از دالیل جلو بودن ما
از کالسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش است .یکی از این کارها بهطور
مثال ،نوشتن دفاتر توصیفی بود که به جرأت م یتوانم بگویم این روند را مدرسه
راه رشد دو سال زودتر برگزار کرد .اما ،این به معنای گسست دو روش از یکدیگر
نیست .گرچه من احساس م یکنم دورههایی که مجموعه برگزار م یکند بسیار
پ ربارتر از دورههایی است که توسط آموزش و پرورش و مدرسانی که ب رای
آموزش در مدرسه به کار گرفته میشوند حرفهایتر ظاهر میشوند.
آیا تناسب دروس با سرفصلهای مورد نیاز معلمان در دورهها
رعایت میشود؟

بله ،در حال حاضر کالسهای ریاضی در داخل مدرسه برگزار میشود.
مدرس نیز به دلیل آشنایی با روند کار مجموعه ،با شاخ و برگ دادن موضوعات
کتاب به مسیر تدریس معلمان بسیار کمک م یکند .این در حالی است که
کالسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش تنها به تدریس کتاب اکتفا کرده و
چیزی فراتر به معلمان نم یآموزد .آموزش در راه رشد فراتر از حد کتاب است؛
بناب راین نیاز به آموزشهای بیشتری ب رای معلمان احساس میشود.
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منظورتان از فراتر بودن آموزش چیست؟

درواقع جدا از کتاب درسی ،هر درسی ب رای خود یک کتاب کار متفاوت و
مجزا دارد .بهطور مثال ،در درس ریاضی به مبحث زاویه تنها در یک صفحه به
صورت خیلی کوتاه اشاره شده است و در صفحه بعد کتاب سراغ مبحث دیگری
رفته ،اما در کتاب کارهای راه رشد ب رای زاویه حداقل دو صفحه تمرین قرار داده شد.
به همین صورت ب رای باقی کتابها نیز حل مسائل و تمرینهای بیشتری ب رای
فهم بهتر دانشآموز گنجانده شده است.
آیا کالسهایی که در تابستان سال جاری برگزار شد نیازهای
حرفهای شما را بهعنوان یک معلم برطرف کرد؟

به نظر من کالس یک مسیر را به افراد نشان م یدهد و من این مسیر را با
وجود کالسهای امسال دریافت کردم .اما ،درنهایت این معلم است که باید پیگیر
باشد و بهدنبال مسائل برود .ما با این کالسها توانستیم در فضای آموزش قرار
بگی ریم .اما امر مسلم این است که همه چیز به تالش یک معلم بستگی دارد تا
به جای یکه می خواهد برسد.
به نظر شما چند درصد آموزشهای ضمن خدمت وارد کالس
میشود؟

از نظر من اگر به این نوع کالسها باور داشته باشید تغییر قطعا رخ خواهد داد.
اما ،اگر وجود این کالسها ب رای شخص معلم ضروری حس نشود قطعا وجود
حاشی ههایی مثل تعطیالت ،زمان کم ،تع داد باالی دانشآموزان دست به دست
م یدهد تا کار اصلی انجام نشود .اگر به این باور برسیم که کالسهای ضمن
خدمت باعث پیشرفت ما خواهد شد تأثیرگذاری آن را حس خواهیم کرد اما ،اگر از
روی اجبار و ناچارا در این کالسها حضور یابیم تأثیری نخواهیم گرفت .این مسائل
بسیار مهم است و بایستی معلم خود به این درک برسد .من به شخصه تأثیر
این کالسها را در روند تدریسم مشاهده کردم و از این تجربه ب ینظیر خوشحال
هستم .به واقع یک آموزگار باید بداند که ب رای چه هدفی معلم شده است و اگر
مسیر را انتخاب کرد م یتواند با همهی گرفتاریها و مسائل کنار آید.
در نوع برگزاری دورهها ،کالسهای کارگاهی را پربازدهتر دانستید،
دلیلتان چیست؟ این کالسها چه تفاوتی با سایر کالسها دارد؟

من آموزگار از حالت معلمی خارج شده و به شاگرد و
دلیل اصلی این است که ِ
دانشآموز تبدیل م یشوم .مس أله را اجرا کرده و حس م یکنم .زمان یکه به حل
کردن دروس روی م یآورم متوجه م یشوم اشکال یک دانشآموز در کجا م یتواند
باشد .درک م یکنم که دانشآموز آیا م یتواند مسئله را حل کند یا خیر؟ در کدام
قسمت مس أله ممکن است با مشکل مواجه شود؟ اینها را حس م یکنم و با توجه
به شناختی که نسبت به دانشآموزان خود دارم متوجه م یشوم که هرکدام ممکن
است در کدام قسمت مس أله با مشکل مواجه شوند و این باعث م یشود در یادگیری
بهتر کمکشان کنم.
برای بهتر برگزار شدن دورههای ضمن خدمت چه پیشنهاداتی
دارید؟

در آموزشهای ضمن خدمت ،کالسهایی داشتیم که در آن بازیهایی به
معلمان آموزش دادند .به نظر من هرچه کالسها دستورزی باشد ،نتیجه بهتری
خواهیم داشت .آموزشها اگر بهصورت بازی و تف ریح باشد مؤثرتر است .درسهایی
16
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که خودم با دستورزی برگزار م یکنم بیشتر نتیجه م یدهد تا زمان یکه تنها گوینده
صرف بودهام.
آیا آموزش کالسداری هم داشتید که چطور با دانشآموزان
مختلف برخورد کنید؟ آیا به نظر شما وجود چنین کالسهایی الزم
است؟

بله ،آموزشهایی بهصورت تئوریک داشتهایم اما باید توجه داشت زمان یکه یک
معلم وارد کالس م یشود داستان تغییر م یکرد .وجود چنین کالسهایی ضروری
است اما ،به هرحال بعضا بحثهای تئوری نیز به ما کمک م یکند.
آیا آموزش در راه رشد تنها در دورههای ضمن خدمت وجود دارد؟
در جاهای دیگر ردپای آموزش را نمیبینید؟

آموزش م یتواند در هر جایی اتفاق بیافتد .همه جا م یتوان آموزش را داشت و
به دانشآموزان هم منتقل کرد .به نظر من بهتر است در کنار آموزشهای ضمن
خدمت ،شاد بودن را هم به معلمان و هم به کودکان و دانشآموزان خود بیاموزیم
تا عالوهبر داشتن معلمان شاد ،دانشآموزانی داشته باشیم که در حین بازی درس
هم یاد م یگی رند .باید آموزش به شکل تف ریح و بازی به دانشآموزان منتقل شود.
کما اینکه م یبینیم کودکانمان تکلیف دارند ولی از انجام آن خوشحال نیستند من
دوست دارم آن اتفاق بیفتد که بچهها کالس و تکلیف را دوست داشته باشند.کمتر
پیش م یآید کودک از انجام تکلیف خوشحال باشد اما ،در خارج از ای ران اینطور
نیست .دانشآموزان با خوشحالی در کالس حاضر م یشوند .من عالقهمندم تا این
اتفاق خوب در کشور ما هم رخ دهد و دانشآموزان از انجام تکالیف و حل کردن
مسائل لذت بب رند.
نظر شما در رابطه با برگزاری کالسها در خرداد یا در طول سال
چیست؟

برگزاری کالسها در خرداد قطعا فرصت بهتری است .تق ریبا حجم کار معلمان
سب کتر شده است و ذهن آنها درگیر دانشآموزان نیست پس با فکری بازتری
م یتوانند در کالسها حاضر شوند .البته باید درنظر داشت که وجود برخی
کالسها در طول سال بسیار جوابگو است و م یتواند بسیاری از اشکاالت معلمان
در طول سال را رفع کند .بناب راین بسته به نیاز ،برگزاری کالسهای ضمن سال
هم بسیار اهمیت دارد.
روند کالسهای ضمن خدمت را تا به امروز چطور ارزیابی
میکنید؟
قطعا کالسهایی که در تابستان اجرا شد بسیار مؤثر بود .در کالسهای درس در
حال اجرای آموختههای خود هستیم .خوشبختانه در این دورهها ،نظ رات و پیشنهادات ما
شنیده شد و راهنمای یهایی هم صورت گرفت .با برگزاری این کالسها و آموزشهای نوین
معلمان ،نحوهی برگزاری امتحانات و نحوهی پرسش هم تغییر کرد ،بهطور مثال ،اگر تا
قبل از این دوره ،دانشآموز را مجبور م یکردیم لغات را حفظ کرده و بهصورت شفاهی به
معلم پاسخ دهند دیگر از وی م یخواهیم که هنگام خواندن متن ،درک و فهم خود را از
لغت بگوید .به این ترتیب روند یادگیری و به خاطرسپاری لغات بسیار راحتتر خواهد بود.
بهعبارتی بهتر ،روند آموزش و یادگیری در حال حاضر مفهوم یتر شده است و این خود از
نکات مثبت برگزاری آموزشهای ضمن خدمت است .همچنین پیشنهاد من این است که
در دورهها از مدرسانی استفاده شود که دسترسی به آنها ب رای رفع اشکاالت وجود داشته باشد.

سخن آخر
به نظر من وجود آموزشهای ضمن خدمت ب رای ارتقاء معلمان امری ضروری است؛
اما ،اینکه برگزاری چه کالس و دورههایی تأثیرگذار است نیازمند این موضوع است که
معلمان را در رابطه با نوع کالسها آگاهتر سازیم تا نیازهای واقعی آنان منعکس شود.
تشخیص این نیاز که چه آموزشهای ضمن خدمتی ضروری است؛ به تعامل بیشتر
معلمان و برگزارکنندگان این دوره بستگی دارد .پیشنهاد من این است که قبل از
برگزاری آموزشها نظرسنج یهایی صورت گیرد تا معلمان از چرایی برگزاری کالسها
یداند که ب رای چه باید در کالس حاضر شوم و اگر
آگاه شوند .در این صورت معلم م 
انتقادی وارد است نوشته شود تا آموزگار با ناراحتی در کالس حاضر نشود و این هزینهها
و زمانهایی که گذاشته م یشود نتیجه بخش باشد .کماکان اعتقاد من بر این است
که آموزشهای ضمن خدمت به معلمان حس اعتماد به نفس م یدهد تا هر روز با
اعتماد بیشتری وارد کالس شوند.
گفتوگوبا سعیده رجبی
مدرسوشرکتکنندهدردورههایضمنخدمت
سعیده رجبی مربی مهد کودک راه رشد از مربیانی است که
در دورهی ضمن خدمت راه رشد ،شرکت کرده است .دورههایی
که برای هر معلمی در هر مقطعی م یتواند دستاوردهایی
جالب و مهم ب ههمراه داشتهباشد؛ با وی دربارهی تجرب هها و
تأثیر دورهها صحبت کردیم که در ادامه م یخوانید.
کمی از خودتان و اینکه چطور وارد دورههای ضمن خدمت راه رشد
شدید ،بگویید؟
من سعیده رجبی هستم .از  1384وارد مجتمع راه رشد شدم و در حال حاضر نیز هم
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورهی خانواده هستم.
چه مدت است که در دورههای ضمن خدمت شرکت کردید؟

از زمانی که وارد راه رشد شدم ،دورههایی در زمینهی روانشناسی تربیتی ،با
دکتراسدیان گذراندیم که بیشتر دربارهی فلسفهی خلقت انسان بود که البته ب رای
ما کاربرد زیادی نداشت ،کالسهایی با آقای نوین داشتیم که به حل مشکل و
مدیریت بحران م یپرداخت و بسیار مفید بود .با خانم چمنآرا کالسهای اقدامپژوهی
را گذراندیم که هدف پژوهش و تحقیق را بررسی م یکرد و بیشتر ب رای مقطع
دبستان بود که من آن زمان در مقطع پی شدبستان بودم و شرکت در آن ب رایم
جالب بود .کالسهای بازی ،را با خود معلمان شروع کردند که بسیار جالب بود،
همچنین کالسهای نمایش ،مرب یگری از دیگر کالسهای مفید بود ،قصهخوانی و
روشهایی که بچهها جذب آن شوند.
سال گذشته هم کالس ادبیات با دکتر قاسمپور برگزار شد که بیشتر ب رای مقطع
دبستان بود ولی ما هم حضور داشتیم .کالسهایی هم با دکتر تراب ینژاد داشتیم
و موضوعاتی در رابطه با حنجره و اینکه معلم چه کاری کند که فشاری بر روی
حنجرهاش نباشد ،بررسی شد و همچنین این موضوع که از نظر کالمی چگونه
بتوان دانشآموزان را جذب کرد مطرح شد که این کالسها ب رای یک معلم به ویژه
در مقطع پیش دبستان مفید بود .کالسهای مهارت آموزی زبان و کامپیوتر هم
داشتیم .از بهترین کالسها ،دکتر بدیعی بود که حتی پیشنهاد دادیم که تکرار شود.

گویا این کالسها به دو بخش تقسیم میشود ،برخی از آنها
به مهارتهای کالسداری اشاره دارد و بخشی هم به مسایل
آموزشی موردی اختصاص دارد ،شما کدام را مفیدتر دید؟
کالسهای موردی ،آنهایی که در ارتباط با مفاهیم تربیتی بود ،روشهای
تنبیه ،برخورد با اضط راب ،مسایل جنسی .اطالعات ما در برخورد با بچهها پس
از آن دورهها زیاد شد.
شما اثر دورههای ضمن خدمت بر روی شیوهی تدریستان
را حس کردهاید؟
نه همهی کالسها ،چون برخی از آنها مرتبط با مقطع ما نبود ،اما آنهایی
که مرتبط با ما بود ،بله.
اگر شما نیازی را برای برگزاری یک دوره حس کنید ،این فضا
وجود دارد که آن را مطرح کنید؟
بله به طور مثال چندی پیش برگههایی به ما ارائه شد که تمایل دارید در چه
کالسهایی شرکت کنید یا چه پیشنهاداتی دارید.
این اتفاق را مفید میدانید؟
بله
دورههای ضمن خدمت راه رشد چه تفاوتی با دورههای مشابه
دارد؟
خیلی از دوستان دانشجوی من چنین کالسهایی را تجربه نکردند یا اگر
ب رایشان برگزار م یشود خودشان هزینهی آن را م یدهند و وقتی من م یگویم که
ب رایمان با هزینهی مجموعه کالس م یگذارند بسیار تعجب م یکنند.
بعد از اینکه کالس تمام میشود با استاد در ارتباط هستید؟
پیگیری و گرفتن بازخورد وجود دارد؟
نه نبوده؛ البته مواردی که در کالسها مطرح م یشود با روشهای پیشین ما
تفاوت دارد که دربارهی آنها گفتوگو م یکنیم تا ببینیم چطور م یتوانیم آن را
اجرا کنیم ،که موضوعی را با روشهای خودمان هماهنگ کنیم.
زمان برگزاری دورههای ضمن خدمت چگونه است؟
برخی از آنها طی روز برگزار میشود ؛ برخی آخر هفتهها (پنجشنب ه و جمعه)
برگزار شد.
به نظر شما زمان برگزاری چطور باشد بهتر است؟
در طی روز بهتر است تا اینکه آخر هفته بیاییم.
به عنوان سؤال آخر ،فکر میکنید چطور انگیزه معلمها
میتواند بیشتر شود؟
هرچقدر مسایل کاربردی بیشتر آموزش داده شود بهتر است .اما در مجموع
اکثر همکاران از شرکت در این دورهها راضی هستند.
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آموزش و پرورش ،یکی از مهمترین راههای هماهنگ شدن با دنیایی
است که هر روز اخت راعات و اکتشافات تازه علمی ،ادبی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی را مشاهده م یکند .در این میان ،آموزش معلمان
و بهروزرسانی اطالعات علمی آنها امری بسیار ضروری است؛ زی را معلم
بزرگترین و مهمترین سرمایه جامعه (نیروی انسانی) را ت ربیت م یکند.
ماهیت حرفهای معلم عصر حاضر ایجاب م یکند که او با این یافتههای
جدید آشنا شود و آنها را در تدریس به کار برد .امروزه معلم باید در قالب
حرفهای خود ظاهر شود .ب رای تحقق هر چه بیشتر این امر الزم است
از طریق دورههای ت ربیت معلم ،ضمن خدمت و مطالعات و تج ربیات
مستمری که در آینده خواهد داشت ،صالحی تها و توانای یهایی را کسب
کند تا بتواند به نحو شایستهای ،به ایفای نقش حساس ،پر مسئولیت و
در عی نحال تخصصی معلمی بپردازد.
لزوم توسعه حرفه ای معلمان

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی راه رشد در منطقهی چابهار و انعقاد
تفاهمنامهای با دبیرستان دانشوران در این منطقه ،طرح خواهرخواندگی دو
مجموعه اج را شد .به این ت رتیب مجموعه راه رشد اقدام به آموزش ضمن
خدمت ب رای دبی ران چابهاری کرد .بهمنظور آگاهی از کم و کیف این دورهها
گفتگویی را با خانم موسوی ،مدیریت محترم دبیرستان دخت رانه دانشوران و
خانم قاسمی ،یکی از معلمان این مجموعه غی رانتفاعی در منطقه چابهار
داشتیم.
تأکید بر مهارتورزی ،ب هعنوان مه مترین مؤلفه آموزش

ضرورت آموزش
ضمن خدمت
در مناطق محروم
گزارشی از فعالیت راه رشد در چابهار
لیلیشیرزاد

شرط بقای هر سازمانی ،آن است تا هدفها ،ساختار ،روشهای کار و
الگوهای رفتاری خود را به نحوی هماهنگ با تغیی رات ،متحول کند .این
امر از طریق رشد شایستگی،کارآیی ،اث ربخشی و توانمندی هر چه بیشتر
کارکنان امکانپذیر است .ب رای رسیدن به این هدف ،باید تحصیالت و
دانش حرفهای ،عالقه به پژوهش و تحقیق ،ابتکار و نوآوری را بهعنوان
مالکهایی از تخصصی شدن کار کارکنان ب ه شمار آورد .با در نظرگرفتن
این تغیی رات شگرف و گسترده در دنیای کنونی ،تمام سیاستگذاران،
ب رنامهریزان و دستاندرکاران و بهخصوص صاحبنظ ران تعلیم و ت ربیت
اذعاندارند که آموزش و پرورش ،تنها راهحل یا دستکم بهترین راهحل
مسائل دشوار و بغ رنج جوامع بشری است.
18
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موسوی دررابطه با نحوهی آشنایی مجموعه تحت مدیریت خود با
تعاونی راه رشد م یگوید :راه رشد بهعنوان یک تعاونی ب رای انجام برخی
مسئولی تهای اجتماعی خود وارد منطقه چابهار شد .طی این رفتوآمدها
مدرسهی ما با این مجموعه آشنا شد و پس از اعالم آشنایی و صحب تهای
اولیه درخصوص آموزش معلمان ،این مجموعه به سؤاالت ما پاسخ داد و
از ما دعوت کردند تا ب رای آموزشهای ضمن خدمت معلمان برخی از
معلمان خود را به ته ران بفرستیم .در این راستا مدیریت تعاونی راه رشد،
خانم اصالحپذیر با ما همکاری خوبی داشتند و در تابستان سال جاری
ما سه تن از معلمان خود را ب رای شرکت در کالسهای ضمن خدمت به
ته ران و مدرسه راه رشد اعزام کردیم .اما در نهایت معلمان این منطقه به
دالیل مختلف مانند دوری راه ،دور ماندن از خانه و فرزندان؛ نتوانستند
به ته ران سفر کنند ،به همین جهت از مجموعه راه رشد خواستیم تا
معلمان آموزش دیده خود را به چابهار بفرستند تا ما هم بتوانیم از این
آموزشها استفاده کنیم .در این میان بین تعاونی راه رشد و مجموعه
دانشوران یک دوره تفاهمنامه خواهرخواندگی به امضاء رسید که ارتباطات
بین دو مجموعه را افزایش داد.
وی با بیان اینکه این دوره تفاهمنامه ب رای یک سال و در چهار دوره به
امضاء رسیده است ،اضافه کرد :این تفاهمنامه از شهریور سال جاری شروع
شد و تا شهریور ماه  1397ادامه خواهد داشت .موسوی با اشاره به نحوه
و کیفیت برگزاری این دورهها م یگوید :این دورههای ضمن خدمت صد
در صد به لحاظ آموزشی بسیار تأثیرگذار بوده و توانسته به معلمان این

منطقه کمکهای شایانی کند .ضمن اینکه دید مثبتی همواره در منطقه
ما نسبت به دورههای ضمن خدمت وجود دارد اما ،تنها مشکل ما مسائل
م ربوط به هزینهها است.
وی دررابطه با مشکالت معلمان منطقه چابهار و نحوهی کمک
و حضور مجموعههای این چنینی مانند راه رشد ادامه م یدهد :قطعا
حضور مجموعههایی مثل راه رشد بسیار کارساز است اگر آموزشدهندگان
دانستههای خود را به طور حداکثری به یاد گی رندگان انتقال دهند.
مدیر دبیرستان دخت رانه دانشوران در رابطه با راهکارهایی ب رای اج رای
بهتر دورهها ،پیشنهاد م یدهد روی مهارتورزی معلمان و کارهای عملی
بیشتر تأکید شود .وی م یافزاید :مباحث تئوری و خواندنی کار دشواری
نیست و معلمان ما از عهدهی آن برم یآیند .اما ما با روشهای جدید
تدریس و کار آشنا نیستیم .به بیان بهتر در مباحث مهارتی ضعفهای
قابل توجهی داریم .پیشنهاد من این است که در دورههای جدیدتر به دلیل
وجود امکانات فضای مجازی ،بی شتر به مباحثی مثل خالقیت ،روشهای
تدریس نوین و آزمایشگاه پرداخته شود .در چابهار ما با اقدامپژوه یها و
آزمایشگاه به هی چوجه آشنا نیستیم و در این حوزه نیاز به کار جدی است.
موسوی با بیان اینکه آموزشهای ضمن خدمت در بهروزرسانی
معلمان و ایجاد فضای همکاری و همفکری ،کار مشارکتی و گروهی
بسیار تأثیرگذار بوده است ،ادامه م یدهد :به شخصه از مجموعه راه رشد
ممنونم که با تمام انرژی ،هم و غم خود را به آموزش معلمان مناطق
محرومی مثل چابهار گذاشت .ما در دورههای ضمن خدمت از هر مدرسه
و شهرستان سرگروههایی را دعوت کردیم تا در کالسها حضور پیدا کنند.
به اینت رتیب چهار یا پنج معلم از هر پایهای در کالسها بودند .اما ،به
عقیدهی من دروسی مثل ریاضی و علوم نیاز به آموزشهای بیشتری
دارد .به طور مثال وقتی دانشآموزان پایهی پنجم بهخوبی متوجه مفهوم
تقسیم نشدهاند یعنی ما در آموزش مفاهیم ضعفهایی داریم .قطعا اگر
معلمان با روشهای تدریس نوین آشنایی داشته باشند ،م یتوانند در امر
یادگیری به دانشآموزان کمک کنند.
به عنوان سخن پایانی از مجموعه راه رشد و سرکار خانم اصالح پذیر که
بانی این کار بوده تشکر ویژه ای کرده و تقاضا دارم که این همکاری ادامه
پیدا کند .پیشنهاد من این است که اگر رفت و آمدهای معلمان عزیز به
منطقه ما با دشواری هایی هم راه است م یتوان از امکانات فضای مجازی
استفاده کرد و از طریق ایجاد کانال های متعدد با مدارس راه رشد در ته ران
در ارتباط بود؛ به طوری که با استفاده از اینت رنت به نحوه آموزش معلمان
در کالسهای درس و آزمایشگاه دسترسی پیدا کرد و از نحوه تدریس
معلمان با تج ربه این مجموعه بهره گرفت.
نقش پررنگ راه رشد در ب هروز کردن اطالعات معلمان چابهاری
قاسمی یکی از معلمان خوب مجموعه دانشوران در منطقه محروم
چابهار است .معلمی که اعتقاد دارد باید همواره و هر ساعت به روز باشیم
تا بتوان آموزشدهنده قابل اتکایی ب رای دانشآموزان باشیم .وی در رابطه
با کیفیت برگزاری دورههای ضمن خدمت در منطقه چابهار م یگوید:
دورهها بسیار مناسب بود اینکه بتوانیم در منطقه محرومی مثل چابهار
با سطح دانشی که در ته ران وجود دارد تبادلنظر و هماندیشی داشته
باشیم ،بسیار نکته مثبتی است .ما در این دورهها توانستیم بهروز شده و
آموزشهای خود را ارتقاء دهیم؛ زی را همواره در مناطقی مانند منطقه ما

این دغدغه وجود دارد که از کالن شهرهایی مثل ته ران و دیگر شهرها
عقب باشیم و مطالب را کمتر توضیح داده یا حق مطلب را ادا نکنیم.
به دالیل متعددی ازجمله عدم دسترسی به مؤلفان کتاب ،همواره
نگ ران هستیم که نتوانیم اهداف کتاب را بطور کامل بیان کنیم ،اما
با برگزاری کالسهای ضمن خدمت و وجود یک فضای همفکری و کار
مشارکتی با معلمان حاضر در ته ران و مجموعه راه رشد فضای بسیار
خوبی ب رای ما ف راهم شد تا متوجه شویم بسیاری از اهداف کتابها به دور
نبودیم و بتوانیم از روشهای تدریس بهویژه در درس علوم و آزمایشگاه
بهره ببریم.
وی در رابطه با بازخورد این آموزشها و تأثیر آن در کالسهای درس
دانشآموزان م یگوید :قطعا بازخوردهای مثبتی وجود داشته؛ بطور مثال
تدریس شبکه خورشیدی به معلمان چابهاری در این دورهها باعث شد تا

معلمان از این مثال مفید ب رای آموزش بهتر مفاهیم دیگر ،به دانشآموزان
بهره بب رند .مثال شبکه خورشیدی و تدریس از روشها به من بسیار
کمک کرده است.
قاسمی با اشاره به مشکالت معلمان در مدارس چابهار م یافزاید:
در مناطقی مانند چابهار به شدت با دانشآموزان دو زبانه به مشکل
مواجهیم .دانشآموزانی هستند که نم یتوانند حتی یک کلمه فارسی
صحبت کنند و م یخواهند فارسی را در مدرسه یاد بگی رند .قطعا این
وضعیت مشکالتی را ب رای معلمان به وجود م یآورد و کیفیت آموزش
و بازدهی را پایین م یآورد .حال شما تصور کنید در مدارس دولتی این
مشکل را داریم و افزون بر آن با کالسهایی بالغ بر  60دانشآموز مواجه
هستی م.
وی با بیان راهکار ب رای اج رای بهتر دورههای ضمن خدمت م یگوید :به
شدت معتقدم باید تدریس از روشهای سنتی فاصله گرفته و به سمت
مهارتورزی برود تا جای یکه هدف از تدریس ،یادگیری اهداف سرفصلها
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با تکیه بر افزایش مهارت دانشآموزان باشد .مهارتگ رایی باید از دوران
ابتدایی شروع شود .اما الزمه آن داشتن ابزار است .متأسفانه بسیاری از
نرا
ابزارها در این مناطق وجود ندارد یا اگر ابزار باشد ،روش استفاده از آ 
معلمان نم یدانند .بسیار مشتاقم در دورههای بعدی تدریس علوم و
ریاضی ب راساس مهارتورزی صورت گیرد و در آموزش این دروس استفاده
از ابزارهای مناسب مثل کیلوگرم و  ...مورد توجه ق رار گیرد تا دانشآموز
بتواند این نوع از یادگیری را لمس کند .البته الزم به ذکر است که
قطعا آموزش چنین شیوهای از تدریس بایستی بر تعداد کم دانشآموزان
تکیه کند .قطعا یک معلم نم یتواند  60دانشآموز را با امکاناتِ کم و
کالسهای شلوغ مهارتگر ت ربیت کند .پس ناچار است روش تدریس
سنتی را پیش گیرد تا بتواند دانشآموزان را کنترل کند.
وی در رابطه با حضور مجموعههایی مانند راه رشد در مناطقی
محرومی مثل چابهار م یگوید :قطعا حضور مجموعههایی مثل راه رشد
ب رای معلمانی که در این مناطق همواره به دلیل عدم دسترسی به
بسیاری از امکانات نگ ران عقبماندن از معلمان کالن شهرها هستند،
م یتواند در بهروز شدن اطالعات آنها کمک شایانی کند .دورههایی که در
چابهار توسط مجموعه راه رشد برگزار شد؛ همانند دورهی اقدام پژوهی با
حضور دکتر بختیاری و تی ای ،بسیار دورههای خوب و باکیفیتی بودند.
من احساس م یکنم برگزاری کالسهای مجدد تی ای و روانشناسی
همچنان ب رای معلمان چابهاری ضروری است .ضمن اینکه کالسهای
ضمن خدمت ریاضی و علوم هنوز بهطور کامل به اتمام رسیده و ما در
این دروس نیاز به آموزشهای ضمن خدمت بیشتری داریم .قطعا در
درسی مانند علوم بهویژه در مقطع ابتدایی نیاز به آموزشهایی مبن یبر
آزمایشگاه و عملیاتی وجود دارد تا بتوان کودکان را در این پایه مهارتورز
ت ربیت کند.
قاسمی در پایان در رابطه با اهمیت آموزش ضمن خدمت ادامه
م یدهد :همه حتی یک پزشک و مهندس خبره باید بهروز باشند و
از دانشنوین بهره گی رند .هر شخصی در هر حرفهای نیاز دارد که
بهروز باشد و معلمان هم از این قاعده مستثنی نیستند .کتاب تغییر
م یکند ،دانشآموزان تغییر م یکنند و رفتارهای آنان نیز در هر دوره
متغیر است .پس یک معلم نم یتواند با دانش حتی یک ماه پیش خود
تدریس کند .اعتقاد من این است که دانش در هر لحظه تغییر م یکند
و این دورههای ضمن خدمت در به روزرسانی معلمان بسیار کارساز
است .ضمن اینکه کمک م یکند تا نسبت به سایر همکاران خود عقب
نمانیم .به نظر من در مناطق محرومی همانند چابهار نیاز است که
گاهی حتی معلمان از منطقه خود فاصله بگی رند و از نزدیک مدارس
نرا لمس کنند .لمس این تفاوتها بسیار در کیفیت
ته ران و فضای آ 
کار آنها تأثیرگذار خواهد بود.
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خالصهای ازگزارش
بخش ضمن خدمت
مجتمع راه رشد

واحد ضمن خدمت یکی از پر مشغله ترین بخشهای
مجموعه است .نیازسنجی ،طراحی و برنامه ریزی،
برگزاری تا بازخورد و گزارش از کالسها جزو فعالیهای
این بخش است .در زیر به طور گذرا نگاهی به بخشی از
فعالیتهای این واحد داشتهایم و بعد از آن جدول پاییز
و زمستان برگزاری دورهها را مرور کردهایم.
مکتوب و کامل کردن سند ضمن خدمت راه رشد
طراحی ،توزیع و جمعآوری فرمهای نظر سنجی همکاران
(مدیران ،بخش اجرایی ،دبیران و آموزگاران ،کادر اداری و
مالی) برای انتخاب دورههای ضمن خدمت سال جاری
بررسی اسامی همکاران حاضر در کالسهای ضمن خدمت
سال قبل برای اعطاء گواهینامه
بررسی موانع و تهیه گزارش از برگزاری کالسهای مشارکتی
برنامهریزی جهت برگزاری کالسهای  VIPاز جمله دوره
سطح یک کالسهای تفکر سیستماتیک و برگزاری نشست
پدیده فنالند در آموزش
تهیه گزارش برگزاری دوره اول کالسهای آموزش معلمان،
در و برنامهریزی دوره دوم کالسهای ضمن خدمت چابهار

دورههای برگزار شدهی توسع هی حرفهای کارکنان سال 96
نام دوره

تاریخ برگزاری

1

آسیب شناسی حنجره

2

بررسی راهنمای برنامه درسی ریاضی
از پایه اول تا ششم

خرداد96

3

بررسی راهنمای برنامه درسی فارسی
از پایه اول تا ششم

خرداد96

4

اقدام پژوهی و درسپژوهی ب رای
دورهی متوسطه  1و متوسطه 2

خرداد96

دکتر بختیاری ،پژوهشگر آموزش و پرورش

6

 T.Aتحلیل رفتار متقابل

خرداد96

دکتر حسنی ،پژوهشگر پژوهشکده آموزش وپرورش

خرداد96

شاهو رحمانی

5

ارزشیابی توصیفی

7

طرح درس مشارکتی اول تا پنجم

8

9

کالسهای قانون کار ب رای واحد اداری

کامپیوتر -

Storyline

خرداد96

خرداد96
تابستان96
خرداد96

10

کامپیوتر Windows

خرداد96

12

کامپیوتر PowerPoint -

خرداد96

11

کامپیوتر Word -

خرداد96

دکتر تراب ینژاد

نام استاد

دکتر ایزدی ،مؤلف کتب ریاضی و
کارشناس سازمان پژوهش و برنامهریزی کتب درس
دکتر قاسمپور ،رییس گروه فارسی سازمان پژوهش و
برنامهریزی کتب درسی

دکتر وطنخواه

دکتر خوشبخت

خانم قوام شی رازی – خانم هنگامه طوالنی خیال
خانم قوام شی رازی – خانم هنگامه طوالنی خیال
خانم قوام شی رازی – خانم هنگامه طوالنی خیال
خانم قوام شی رازی – خانم هنگامه طوالنی خیال

13

کامپیوتر Word -و تایپ ده انگشتی بخش خدمات

پاییزوزمستان96

محمد زارع

14

کامپیوترExele - Windows -Word -

پاییزوزمستان96

خانم ریحانه اخگری

15

کارگاه روش خالق آموزش ریاضی

زمستان 96

16

پدیده فنالند درآموزش :سیاست وعمل

زمستان96

17

نقاشی کودکان

زمستان96

18

تفکر سیستمیک
( به درخواست معلمان به خرداد منتقل شد)

19

اصول ،فنون و ابزار مصاحبه استخدامی
ب رای واحد اداری

پاییز96
زمستان 96

ژیال ملکی

ایوا پنتیال رییس اسبق اتحادیه آموزش اروپا

حسین اسدیان
دکتر اسماعی لزاده از دانشگاه شریف
شه رام کریمی
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وقایع التفاقیه
چندماهی از سال تحصیلی  97-96گذشته و در همین
مدت اتفاقات و مراسم بسیاری در مراکز مختلف راه رشد
برگزار شدهاست؛ به معاونین آموزشی سری زدیم تا ما را
دربارهی آنچه گذشتهاست مطلع کنند؛ با ما همراه شوید.

با شیرین تودهگشت معاون آموزشی مهد کودک ،از اخبار
این مجموعه با خبر شوید:
روز جهانی کودک

جشن جهانی کودک جزو اولین فعالیتهایی بود که به عنوان یک
برنامه شاد برگزار شد .ایستگاههایی در نظر گرفته شد تا بچهها بتوانند از
بودن در آنها احساس شادی کنند .در کنار این ،موضوعاتی مثل تزیینات
مهد را هم داشتیم .کاردستی و نمایش از جمله ایستگاههایی بود که بچهها
فضایی جذاب را در آن تجربه کردند.

جشن شب یلدا

شب یلدا هر ساله در مجموعه جشن گرفته میشود و بچهها یاد
م یگیرند که چرا به این مناسبت شب یلدا م یگویند و به صورت نمادین
آنچه در این شب اتفاق م یافتد را م یبینند.

دیدار با حیوانات

در این برنامه دیداری ترتیب داده شد و بچهها با آقای شهرداری
که با سازمان محیط زیست همکاری داشته آشنا شده و وی به بچهها
پستاندارانی را که امکان آوردنشان به مهد وجود دارد را آورده و به بچهها
نشان داده و معرفی کردند .همچنین خزندگانی نیز آورده شده تا بچهها با
دوزیستان،خزندگان و پستانداران آشنا شوند تا آموزشی که در علوم به آنها
داده میشود ،عین یتر شود.

تقویت مهارت

این روزها به سبب وجود گوشی ،تبلت و لپتاپ ،کارهای مهارتی و کار با
دست ،تطابق دید در بچهها پایین آمده ،در این کارگاهها و با آموزشهایی
که داده میشود ،این مهارتها در آنها تقویت میشود .با برگزاری این
کارگاهها م یبینیم که بچهها حاال در لباس پوشیدن ،زیپ و دکمه بستن
بسیار پیشرفت کردهاند و این م یتواند شروع خوبی باشد .به طور مثال
دوخت بدون سوزن را به آنها یاد م یدهیم که ابزارهای آن یک پارچه و
سوزن پالستیکی است.
این کارگاهها را از نیمهی دوم سال گذشته شروع کردیم اما از امسال با
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طرح درس و برنامهریزی کلید خورد.

کدام یکی از کالسها باز خورد بهتری دارند؟

تنوع کالسهای فوقبرنامه باال است ،اما به نظر م یرسد بچهها با
کالسهای نقاشی ارتباط خوبی برقرار م یکنند و خالقیت را در آنجا حس
م یکنیم .در کالسهای نقاشی به بچهها الگویی نم یدهیم؛ الگو دادن
خالقیت بچهها را متوقف م یکند ،به طور مثال مربی میخواهد رسم
یک خرگوش را آموزش دهد ،خرگوش را پای تخته کشیده و م یگوید این
خرگوش من است ،سپس خرگوش روی تخته را پاک کرده و م یگوید حاال
میخواهم شما یک خرگوش بکشید و وقتی نقاشی بچهها را م یبینیم
متوجه میشویم که هرکس به یک شکل آن را ترسیم کرده و این یعنی
خالقیت.

بازدیدهای خارج از مهد

با توجه به سرما و آلودگی هوا معموال بازدیدها در مقطع مهد کودک در
فصل بهار انجام میشود ،اما در اسفند ماه کودکان را در مقطع آمادگی یک
به دیدن نمایش م یبریم و ب رای علوم پستانداران نیز بازدید از پارک ارم را
در برنامه داریم .اما اگر هوا سالم نباشد یا مشکالتی پیش بیاید ،برنامه را
به بهار منتقل م یکنیم.

برنامههای جالب پیش رو

جشنهای مناسبتی ب رای بچهها خیلی جالب است .ب رای چهارشنب هسوری
نیز مراسمی را خواهیم داشت ،آتشهای کوچکی روشن خواهیم کرد و با
مراقبت و هماهنگی ،بچهها را از روی آتش م یپ رانیم.

با ترانه جوادپور و شیرین مشایخی ،معاونین
آموزشی دبستان دخترانه ،همراه شوید تا از اخبار این
مجموعه با خبر شوید:
یک تغییر مهم!

سالها کتابی به نام بهتر بنویسیم را کار م یکردیم؛ این کتاب ،تکلیف
غیرفعال بود و همیشه سعی داشتیم آن را تغییر دهیم اما تألیف یک کتاب،
کاری زمانبر بود ،باالخره امسال با همکاری معلمان پس رانه و دخترانه هم
زمان با سال تحصیلی جدید با کتابی نو در چهار جلد تألیف شد که بازخورد
خوبی هم از آن داشتیم و به یادگیری بچهها کمک کرده ،تکلیف غیرفعال
کافی نیست چون در راه رشد ،شیوهی تفکر را آموزش م یدهیم ،پس
میخواستیم نگاهمان به تکلیف هم عوض شود ،این کتابها به گونهای
است که بچهها درگیرش میشوند و فکر م یکنند که به نوعی حل مسأله
دارند .در واقع کتاب جدید انگیزهها را قویتر و به روند سوادآموزی کمک و
حتی آن را تسریع کردهاست.

مشارکت

ما سعی کردیم در آموزش رویکرد را به سمت یادگیری مشارکتی ببریم
و آن را در طرح درسها پیاده سازیم ،با نشستهایی که با معلمان داشتیم
این را در نگاه معلمان نیز ایجاد کردیم .ما فعالیتهای مشارکتی را سه
نوبت در سال اجرا م یکنیم .با بازبینی فعالیتها سعی کردیم کارها تلفیقی
باشد ،اما خب در پایهی اول نم یتوان این کار را کامل انجام داد چون ابتدا
باید بفهمد ،فارسی ،ریاضی و علوم چیست .در نتیجه تلفیق در پایهی اول
کمرنگ اما در پایه دو به باال پر رنگتر است تا بچهها بفهمند که دروس
به هم ارتباط دارند در واقع در این کاربرگها کار گروهی و همفکری بچهها
مورد توجه قرار م یگیرد.

دههی ریاضی

اول تا دهم آبان هر سال دههی جهانی ریاضی است و این دهه را نیز
در دبستان برگزار م یکنیم .دانشآموزان با بازیهای استراتژیک آشنا شده،
فعالیتها و بازیهای متنوع ریاضی را انجام م یدهند .بخشی از این کارها
فردی است مثل حل مسأله و سودوکو و برخی هم گروهی است که شامل
حل مسأله و بازیهای دو تا چهار نفره است .معلمهای ریاضی و کارگاه
وظیفهی کمک و هدایت و آموزش را بر عهده دارند.
فعالیتهای فوق برنامه

یادگیری باید فعال باشد و این در راهرشد در حد شعار نیست .ما در
همهی دروس سعی کردیم این رویکرد را عملی کنیم .مثال در درس علوم
به آزمایشگاه م یروند .فیلمهای آموزشی دیده و گفتوگو میکنند تا به
نتیجه برسند تا یادگیری واقعی ب رایشان اتفاق بیافتد؛ در درس ریاضی
کارگاهی داریم ،بچهها مفاهیمی که ق رار است یاد بگیرند را از طریق درگیر
شدن با بازیهای ریاضی م یآموزند .معلمها هم در سال جاری نگاهشان
به این سمت رفته و انگیزهای قوی دارند تا کارهای جدیدی ارائه دهند .این
فضا تأثیر مثبتی روی دانشآموزان گذاشتهاست.
شعار راه رشد این است که تک بعدی حرکت نکنیم ،بچهها باید چند
بعدی باشند ،با فوقبرنامه سعی کردیم که یک رغبتسنجی هم انجام
بدهیم .مثال بچهای که در هنر استعداد زیادی دارد را شناسایی کرده و
موضوع را با والدینش به اشتراک میگذاریم در برخی مواقع آنها هم از ما
ب رای کمک به رشد فرزند خود کمک م یگیرند.
نمونهای از کارگاهها

نقاشی ،موسیقی ،هنر خوشنویسی که از پایهی دوم آغاز میشود ،کارگاه
کتابخوانی به عنوان کارگاه تکمیلی درس فارسی که در آن عالقهمند
کردن بچهها به مطالعه را سرلوحه قرار دادیم و بچهها هرجلسه کتابی را
که دوست داشتند به دوستان خود معرفی م یکنند.
کالس اقتصاد که امسال با رویکرد اقتصاد محیط زیست تعریف شده،

فعالیتهایی متفاوت از خرید و فروش و کسب درآمد دارد .کالس فلسفهی
مهارت نیز بسیار جذاب است .سرفصلهایی طبق طرح درس وجود دارند.
اما معلم بچهها را به گونهای هدایت م یکند که خود به مسأله برسند.
کالسها به صورت مشارکتی است و عملکردشان هم متفاوت از روتین
کالسهای دیگر است.

زنگ تفریح

یکی از بحثهایی که در جلسات ما مطرح شد ،نیاز بچهها به داشتن
شادی بیشتر است؛ بهطور مثال روز جهانی بادبادکها را برگزار کردیم،
بچهها بادبادکهایی را ساختند ،آرزوهای خود را روی آن نوشتند به
دوستانشان نشان دادند و روز شادی را گذراندند .در واقع ما سعی کردیم در
این راستا روی زنگ تفریحهایمان کار کنیم.

م یریم به اردو

ما با یک مؤسس هی گردشگری متخصص در این زمینه همکاری
م یکنیم که باعث شد نگاهمان به اردو تفاوت پیدا کند ،اردوهای سالیان
گذشته را بازبینی ،نقاط قوت و ضعف و نیز نیازهای بچهها را بررسی کردیم
تا به هرحال به آموزشهایشان هم کمک کند .سعی کردیم عناوین رو
تغییر داده و برنامهریزی جدیدی داشته باشیم؛ خوشبختانه اردوهای بسیار
جذابی مهیا شد به طور مثال بچهها به پردیسان که م یروند ،در فضای باز
کارهایی را انجام م یدهند که تجربههای خوبی را ب رایشان ایجاد م یکند،
پخت نان با خمیر ،کباب کردن قارچ با آتش ،دیدن گیاهان و جانوران و
معرفی آنها به بچهها.

همراه با مهدی نیالش از اخبار دبیرستان پسرانه مطلع
شوید!
شروع مدرسه و ارائهی پروژهها

با شروع مدرسه و در هفتهی اول ،دموی پروژهها را داشتیم که ب رای
بچهها بسیار جذاب بود؛ پروژهها با ارائهی اسالیدهایی در سالن به بچهها
معرفی شد و سپس به حیاط رفته و دانشآموزان پروژههای مورد نظر خود
را انتخاب کردند.
معرفی فعالیتها

در هفتهی دوم مهر معرفی تمامی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی را به
اولیاء را در برنامه داشتیم ،آنها را دعوت کرده و تقویم اجرایی سال و دبی ران
را به آنان توضیح دادیم همچنین تقویم اجرایی سال را در کانال ،ب رای
دسترسی آنها قرار دادیم .دو جلس هی شورای دبی ران نیز در همین هفته
برگزار شد که موضوعاتی از جمله؛ طریقهی نمره دادن ،معرفی آزمونها و
 ...را با آنها بررسی کردیم.
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اردوهای علمی-تفریحی

در اردوهای شهری بچهها به موزهی سینما و پروفسور حسابی رفتند؛
در برنامههای آتی هم قرار است بچهها به موزهی حشرهشناسی بروند که
یکی از بزرگترین مجتمعهای حشرهشناسی در کشور است .همچنین قرار
است که از پژوهشکدهی لیزر و نور دانشگاه شهید بهشتی دیدن کنند .مرکز
ستارهشناسی ای ران نیز در برنامهی اردوهای علمی است .یک سفر برون
استانی نیز ب رای سفر به یزد در برنامهی اردوها قرار دارد.

هدایت تحصیلی

یکی از برنامههای مهم ترم دو در پایهی نهم ،برنامه هدایت تحصیلی
است؛ این برنامه خانوادهها و دانشآموزان را درگیر انتخاب رشته م یکند.
یک جلس هی دو ساعته با حضور یک کارشناس مشاور تحصیلی ،والدین
و دانشآموزان برگزار و رشتههای تحصیلی به آنها معرفی میشود .سپس
مشاغل هفته به هفته توسط فردی که هم تجربهی آکادمیک و هم
تجربهی کار در آن رشته را دارد ،معرفی میشود .بچههای پایهی نهم از
طریق اردوها بیشتر با مشاغل آشنا میشوند؛ به طور مثال در اسفند به یک
بیمارستان خواهیم رفت و همچنین دانشگاهها و پژوهشکدهها و ...

دههی ریاضیات

از یکم تا دهم آبان ماه ،دههی ریاضیات است .این دهه را برخالف
سالهای گذشته که بیشتر به بازی اختصاص داشت سراغ نمایش
فیلمها و کاربردهای عینی ریاضی در علوم دیگر رفتیم؛ فیلمهای TED
را نمایش دادیم ،مسابقهای هم بر مبنای همان فیلمها برگزار کردیم،
آقای اصالحپذیر هم ب رای دانشآموزان سخنرانی کرد .در کنار آن نمایشگاه
عکسی از دانشمندان سرشناسی که مفاهیم جدید را معرفی کردند به اجرا
درآمد.

هفتهی کتاب

نمایشگاه کوچکی از کتاب برپا و پس از آن هم امتحانات میانترم
برگزار شد.

پروژههای پیش رو

مهمترین اتفاق پیش رو ،دفاع از پروژهها ب رای جشنوارهی اسفند است.

مدرسه در دست بچهها

دههی اول اسفند به مدت دو روز طرح مدرسه در دست بچهها اجرا
خواهد شد که دانشآموزان خودشان مدرسه را اداره م یکنند .در این برنامه
بچهها خود را ب رای پستهای مختلف کاندید م یکنند و رأیگیری انجام
میشود .یک نفر مدیر ،یک نفر معاون آموزشی و ...؛ کالسها سر جای
خود هست اما بچههایی که انتخاب شدند به جای کالس؛ سر پست خود
حاضر میشوند.
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انتخابات شورای دانشآموزی

در آبان انتخابات شورای دانشآموزی برگزار شد و ب رای دومین سال
متوالی در هفتهی تبلیغات ،مناظ راتی را اجرا م یکنیم.

جشنوارهی زبان

بچهها ب رای این جشنواره مشغول آماده کردن کارهای خود هستند ،این
جشنواره انواع مختلفی دارد ،از اجرای موسیقی و تئاتر به زبان انگلیسی تا
ارائهی مفاهیم علوم ،مسائل فرهنگی و  ...بین اینها آزمونهایی از جمله
آزمونهای استرالیا ،مبتکران و  ...هم برگزار شد.

اولین جلس هی آموزش خانواده

در این جلسه به مسائل فضای مجازی پرداخته شد تا آنها بدانند چگونه
باید با این موضوع برخورد کرده و چگونه کنترل الزم را انجام دهند.

المپیاد ورزشی

پس از امتحانات ترم اول ،یک المپیاد ورزشی داشتیم که دانشآموزان
را به سالن ورزشی برده و انواع مسابقات ورزشی در آنجا برگزار شد .آن روز
هم ،روز شادی ب رای بچهها بود.

همراه با مژگان پورحسین از رویدادهای دبستان پسرانه
باخبر شوید:
جشن شکوفهها
در روزهای پایانی شهریور ،جشن شکوفهها با هدف آشنایی دانشآموزان
کالس اولی با محیط مدرسه برگزار شد.

شروع سال تحصیلی

در مهرماه ،جشن بازگشایی مدارس و بزرگداشت روز آتشنشان اجرا
شد؛ همچنین جلسات آشنایی اولیاء با آموزگاران برگزار شد و رویکردهای
آموزشی مجتمع توسط مسئوالن دپارتمانهای مختلف شرح دادهشد .از
دیگر فعالیتهای مرتبط با حوزهی آموزشی م یتوان به برگزاری مجمع
عمومی نیز اشاره کرد.

در مهرماه چه خبر بود؟

جشن روز جهانی کودک ،بزرگداشت روز حافظ ،برگزاری جشن قرآن در
پایهی اول ،گرام یداشت هفتهی بهداشت روان ،برگزاری هفتهی تربیت
بدنی و آغاز ورزشهای خانوادگی.

از روز دانشآموز تا انتخابات شوراها

آبان هم ماه پر رویدادی بود؛ در ابتدای ماه همزمان با دههی جهانی
ریاضیات مراسمی هم در دبستان پس رانه راهرشد برگزار شد.برگزاری انتخابات
شورای دانشآموزی نیز در این ماه انجام شد .مراسم روز دانشآموز و

برگزاری هفتهی کتاب از دیگر رویدادهای جالب این ماه بود.

مانور زلزله

یکی از برنامههای مهم این ماه ،برگزاری مانور زلزله و دادن آموزشهای
الزم و ایجاد آمادگی ب رای دانشآموزان نسبت به این پدیدهی طبیعی بود.

یک یلدای شاد

در تقویم ای ران و جهان روزهایی هستند که به دالیل مختلف از اهمیت
ویژهای برخوردارند ،مدرسهی راه رشد نیز در تقویم اجرایی خود با هدف
آشنایی بیشتر و درک ملموس این روزها و مناسبتها ،برنامههایی را در
نظر گرفتهاست تا به یادگیری بیشتر دانشآموزان کمک کند .جشن یلدا نیز
که از مناسبتهای مهم ای رانی است در دبستان پس رانه جشن گرفتهشد.

جلسات با خانواده

در ماه آذر جلسات آموزش خانواده با موضوعاتی نظیر آشنایی با الگوهای
فرزندپروری (پایهی اول) ،آموزش و مهارتهایی ب رای پرورش کودکان مستقل
(پایهی دوم) ،مشارکت در ارتقای یادگیری ( پایهی سوم) ،تأثیر رسانهها و
فضای مجازی (پایهی چهارم) ایجاد انگیزهی درونی (پایهی پنجم) و کمک
به دانشآموزان در مدیریت زمان (پایهی ششم) برگزار شد ،همچنین ارایهی
کارنامهی رفتاری و اجتماعی را نیز در برنامههای این ماه داشتیم.

گردشهای علمی و تفریحی

با توجه به نیاز هر پایه ،برنامههای اردو و بازدیدهای مختلفی برنامهریزی
و اجرایی شد .از جمله این برنامهها م یتوان؛ به بازدید از باغ کتاب ،پارک
پردیسان ،موزهی زمان ،گشت در محلهی سعادتآباد ،خرید از فروشگاه
شهروند ،بازدید از بازار تجریش و اردوی شبمانی اشاره کرد.

آزمونهای آنالین

برگزاری آزمونهای آنالین هفتگی ،شرکت در مسابقات کانگورو استرالیا،
مبتکران و شرکت در چالش بب راس از اتفاقات مهم دیگری بود.

همراه با فرناز حسنی ،معاون آموزشی دبیرستان
دخترانه از رویدادهای این مرکز با خبر شوید:
آشنایی با مدرسه

ابتداي هرسال برنامهی اردوي يک روز در مدرسه را برگزار م یکنیم تا
بچهها ارتباط بهتری با هم و با یکدیگر و هم مسئولین برقرار کند.

ميشود ،بعد از آن اردوهاي مطالعاتي با حضور دبير جهت رفع اشكال
دانش آموزان برگزار میشود.

بازدیدهای علمی و تفریحی

تقريبا هر ماه ب راي هر پايه ،يك برنامهی بازديد برگزار میشود ،از
جملهی این بازدیدها م یتوان به دیدار از موزهی سينما ،پارک فنآموز ،باغ
گياه شناسي ،كارخانهی فرمند و  ...اشاره کرد .عالوه بر بازدیدهای داخلی،
سفرهایی برون استانی نیز برگزار میشود ،ب رای پايهی نهم سفر به یزد
برنامهریزی و اجرا شد ،البته سفر بقيه پايهها به علت وضعيت آب و هوایی
هنوز اجرا نشده است.

ه مزمان با دههی جهانی ریاضیات

یکم تا دهم آبان هرسال دههی ریاضیات به صورت جهانی برگزار
میشود؛ به همین مناسبت ،يک روز فيلم كوتاهی در مورد زندگي مريم
ميرزاخاني نمایش دادهشد و یکی از دبی ران هم سخنرانی کرد .همچنین در
زنگهای تفریح بازیهای متنوع ریاضی انجام شد .یک روز هم شهربازي
رياضي داشتيم ،غرفههایی بود که دانش آموزان در آنها بازي ميكردند که
درصورت برنده شدن ژتون دریافت کرده و در انتها با آنها جايزه ميگرفتند.

جلسات با خانواده

ساالنه چهار جلسه ب رای والدین برگزار میشود که در آنها با خانوادهها
در مورد موضوعاتی مرتبط با نوجوانان صحبت میشود.

پژوهش و آموزش

در پايان هر هفته ،كالسهاي المپاد رياضي جهت آمادگي ب راي شركت
در المپياد در پایهی متوسطه دوم برگزار میشود .آزمونهاي هماهنگ
مانند مبتكران ،چالش بب راس ،رياضي استراليا ،رياضي كانگورو نیز برگزاري
آزمون  ICDLو ارایه مدرک در پايان متوسطه يک ،داشتن زنگ پژوهش
در شاخههاي مختلف علوم و شركت در مسابقات مربوط به آن از دیگر
برنامههای آموزشی و پژوهشی بود.
تقویم اجرایی

ب رای هر ماه یک تقویم از برنامههای آموزشی و فرهنگی وجود دارد که
بر اساس آن حرکت میشود.
g g g

برنامههای درسی

دبي ران برنامه درسي را مطابق با طرح درس ارائه شده پيش برده و تقريبا
بهطور ماهانه كارنامهاي جهت اعالم وضعيت دانشآموز به والدين داده
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گزارش

در مدارس جهان
چه میگذرد؟

ما آن را به اسم مشق شب میشناسیم ،تکالیفی که معلمان
با هدف یادگیری بیشتر دروس مختلف مشخص کرده و آن را
برای انجام در خانه به ما میسپردند ،به یاد دارید زمانی
که دانش آموز بودید چه مدت زمان صرف انجام تکالیفتان
میکردید؟

دربارهی تمرینهای درسی این روزها بحثهای زیادی وجود دارد ،برخی
از افراد معتقدند مطالعات به سختی این موضوع را اثبات م یکند که لزوما
انجام تکالیف درسی سبب افزایش بازدهی و دستیابی به نتایج بهتر ب رای
دانشآموزان میشود ،حتی در نظام آموزشی کرهی جنوبی و فنالند که در
باالترین ردههای کیفی قرار دارد ،دانش آموزان کمتر از سه ساعت از زمان
خود را صرف انجام تمرینهای درسی در خانه م یکنند ،آنچه این روزها
بسیار مورد توجه قرار گرفته ،محتوا و کیفیت این تمرینها است ،این که چه
عواملی م یتواند به این کار کمک کند تا نگرش دانشآموزان مثبتتر شده
و ب رای انجام این تمرینها رغبت بیشتر نشان دهند و مهمتر اینکه چگونه
بتوانند آنها ب رای اهداف کلی آموزشی اثربخشتر کنند .در مقالهی پیش رو
نگاهی به برخی از این عوامل و نیز مقایس هی سیستمهای آموزشی در
سراسر جهان خواهیم پرداخت.

چه عواملی سبب م یشود تا تکالیف برای دانشآموزان
طاقتفرسا به نظر بیاید؟
تأثیر والدین
خانوادهها اولین افرادی هستند که درگیر روال انجام تمرینها میشوند.
این روزها بسیاری از پدران و مادران شاغل بوده و درگیریهای بسیاری دارند
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که سبب میشود تا زمان کافی ب رای راهنمایی فرزندانشان نداشتهباشند و
به این ترتیب این تمرینها را یک موضوع سخت و طاقتفرسا م یپندارند،
حسی که به فرزندانشان نیز منتقل میشود.
در واقع والدین بهطور منظم و مناسب چگونگی انجام این تکالیف را زیر
نظر ندارند و زمانی که نمرهی نهایی فرزندان را مشاهده م یکنند نسبت به
سطح آموختههای آنها قضاوت م یکنند ب یآنکه درک درستی از مشکالتشان
داشته باشند .پدران و مادران تصور م یکنند که بهترین شرایط را ب رای
فرزندانشان ایجاد کرده و وظیفهی خود را به انجام رساندهاند در حال یکه
در بسیاری از مواقع به طور غیرمستقیم به آنها آموختهاند چگونه از زیر بار
انجام تکالیف شانه خالی کنند.

عدم درک درست از چرایی انجام تکالیف

دانشآموزان ممکن است مایل باشند که تمرینهای درسی در خانه را
انجام دهند ،اما چیزی که در این چرخه جا ماندهاست ،چرایی آن است ،نه
والدین و نه حتی معلمها سعی نم یکنند به درستی به آنها بگویند اصال این
تمرینها قرار است چه کارکردی داشتهباشد یا قرار است که چه تأثیری ب رای
آنها به دنبال داشته باشد .روشنسازی دربارهی ضرورت تکالیف م یتواند
سبب شود تا شاگردان با میل و رغبت بیشتری تکالیف خود را انجام دهند.

ذهن انسان و نیاز آن به وجود خالقیت

دانشآموزان به طور معمول انتظار دارندکه معلمانشان ،تمرینهای
خالقتری را به آنها محول کنند؛ این موضوع به سبب ساختار ذهنی انسان
است که به طور دائم در جستجوی موضوعات و روشهای تازه بوده و در
این شرایط از خود تمایل و کنجکاوی بیشتری نشان م یدهد.

نمونههایی از تمرینهای خالق اجرا شده
آموختن واژههای تازه
ب رای بسیاری از دانشآموزان خواندن واژهنامهها کس لکننده است .یکی
از راههایی که ب رای انجام این تکلیف پیشنهاد میشود ،این است معلمان از
دانشآموزان بخواهند تا واژههای انتخابی خود را بنویسند و حتی با تشویق
آنها به ترسیم چیزی در ب رابر آن ،این تکلیف را جذابتر و خالقتر نیز کنند.
دانشآموزان م یتوانند این واژهها و تصاویر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
و به این ترتیب می زان یادگیری واژههای گوناگون را افزایش دهند.

داستانگویی

برخی تمرینها م یتوانند جوانب مختلفی را در دانشآموزان تقویت کنند.
یکی از تمرینهایی که انجام آن پیشنهاد میشود ،داستانگویی است،
معلمان م یتوانند از دانشآموزان خود بخواهند تا در ب رابر همکالس یهای
خود داستانی را تعریف کنند ،داستانی که واقعی بوده یا خود آن را نوشته
باشند .این کار م یتواند توانای یهای خواندن و نوشتن را تقویت کرده ،آنها
را مشتاق مطالع هی بیشتر کند و در کنار این مهارتها ،اعتماد به نفس
دانشآموزان را باال برده و مهارت صحبت کردن در ب رابر مخاطبان که در
مراحل بعدی تحصیل و زندگی بسیار به کار م یآید را باال برد.

 اطل سخوانی

خواندن دربارهی کشورها ،پایتخت آنها و دیگر اطالعات جغ رافیایی
اهمیت زیادی دارد ،اما خواندن اطل سها ممکن است سخت و کس لکننده
شود .این آموزشها م یتواند ازطریق بازیها و مسابقههایی که در کالس
صورت م یگیرد انجام شود .معلم م یتواند از دانشآموزان بخواهد هر یک
نام پنج کشور را با پایتختهایشان به خاطر بسپارند و سپس در کالس
و با مشارکت همه مسابقهای ب رای به خاطر آوردن آنها به راه اندازند ،این
شیوهی مشارکتی م یتواند توجه و عالقهی دانشآموزان را ب رانگیزد و در به
خاطرسپاری اطالعات موثرتر باشند.

روزنام هخوانی

عادت مطالعه را باید در دانشآموزان ایجاد و تقویت کرد ،تشویق به
خواندن روزنامه یکی از روشهای این کار است .معلمان م یتوانند به عنوان
تکلیف از دانشآموزان بخواهند که بخشهایی از یک روزنامه را بخوانند و
بعد از آنها سؤاالتی را دربارهی این مطالب بپرسند.
تدوین آزمونهای هفتگی و ایجاد رقابت به صورتی گروه یا انف رادی
م یتواند بهگونهای انجام شود که با مطالع هی بیشتر ،دانشآموزان قادر شوند
سؤاالت بیشتری را پاسخ داده و به این ترتیب برنده شوند .این کار م یتواند
انگیزهی الزم ب رای مطالعه را در آنها ایجاد کند.

تحقیق

معلمان م یتوانند از دانشآموزان بخواهند دربارهی موضوع تکالیف
تحقیق کرده و آنچه یافتهاند را با دیگر همکالس یهای خود به اشتراک
بگذارند.

در کشورهای دیگر چه م یگذرد؟

بررس یهای مختلفی بر روی سیستمهای آموزشی در کشورهای گوناگون
انجام شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد ،در این تحقیق
عناصری همچون می زان ساعت انجام تکالیف ،رتب هی سیستم آموزشی و
 ...مورد توجه قرار گرفته و م یتواند دیدی کلی و جالب توجه را به ما بدهد.
گفتنی است رتب هی ذکر شده بر اساس تحقیق  Pearsonدر سال 2014
است.
فنالند

دکتر سالبرگ ( )Sahlbergمدیر مرکز بینالمللی پویایی در این کشور
معتقد است که هرچه کمتر بهتر ،به اعتقاد او مدرسه باید جایی باشد ب رای
آنکه دانشآموزان بتوانند کشف کنند که چه کسی هستند و چه کارهایی
م یتوانند انجام دهند.
سیستم آموزشی فنالند در جایگاه پنجم قرار دارد .دانشآموزان از سن
هفت سالگی مدرسه را شروع کرده و به طور میانگین دو ساعت و نیم در
هفته را به انجام تکالیف در منزل اختصاص م یدهند ،گفتنی است که تا سن
شانزده سالگی در هیچ یک از مقاطع نمرهای به دانشآموزان داده نمیشود.
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کره جنوبی

استیسی برمنر ( )Stacey Bremnerیکی از معلمان شاغل در کرهی
جنوبی ،معتقد است دانشآموزان بیشترین فشار را در پایان دورهی دبیرستان
و ب رای آزمون ورودی (دانشگاهها) تجربه م یکنند چراکه آیندهی آنها بستگی
زیادی به این آزمون دارد.
کرهی جنوبی در فهرستی که پیشتر به آن اشاره کردیم ،جایگاه اول را
به خود اختصاص دادهاست .دانشآموزان به طور میانگین  2.9ساعت را در
هفته به انجام تکالیف م یپردازند و پنج تا شش روز به مدرسه م یروند.
آنها ب رای ورود به دبیرستان و کالج باید آزمون ورودی دهند و شاید به
همین دلیل است که شرکت در کالسهای خصوصی رواج باالیی دارد.
یکی از ویژگ یهای سیستم آموزشی کره ،استفاده از تکنولوژیهای مختلف
در کالسها است.
برزیل

سینتیا فوجیکاوا نس ( )Cynthia Fujikawa Nesمؤسس The
 Brazil Businessمعتقد است یکی از بزرگترین مشکالتی که برزیل با
آن روبهرو است این است که  18درصد جمعیت این کشور عمال کمسواد
هستند و این به خاطر ضعف سیستم آموزشی به ویژه آموزش عمومی است.
برزیل جایگاه س یوهشتم را به خود اختصاص داده ،در این کشور میانگین
ساعت انجام تکالیف  3.3ساعت در هفته است و کودکان و نوجوانان پنج
روز در هفته به مدرسه م یروند .گفتنی است تنها یک سوم دانشآموزان به
ردهی ششم م یرسند.
آرژانتین

دانشآموزان آرژنتینی  3.7ساعت در هفته را به انجام تکالیف اختصاص
داده و پنج روز در هفته به مدرسه م یروند .مدارس آرژانتین دو شیفت دارد.
ژاپن

مؤسس یکی از دبیرستانهای ژاپن معتقد است معلمان به جای آنکه به
دانشآموزان آنچه م یدادند را یاد دهند باید این توانایی را در آنها تقویت کنند
که بتوانند در اینترنت جستجو کرده و اطالعات به دست آمده را مدون کنند.
میانگین انجام تکالیف در این کشور که در رتب هی دوم جهان قرار دارد،
 3.8ساعت است .جالب است بدانید هم معلمان و هم شاگردان موظف
هستند که مدرسه را تمیز نگه دارند .در برخی مدارس گاهبهگاه کالسهای
آموزشی صبح شنبه برگزار شده و تکالیف تابستانی در مقطع دبیرستان به
دانشآموزان داده میشود.
انگلستان

انگلستان رتب هی ششم را در فهرست بهترین سیستمهای آموزشی به
خود اختصاص داده است .آنها نزدیک به پنج ساعت را به حل تمرینهای
خانه اختصاص م یدهند؛ شاگردان انگلیسی از سن چهار سالگی به مدرسه
م یروند.
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فرانسه

وزیر آموزش فرانسه معتقد است بسیاری از دانشآموزان ،از روشها و
ساختارهای سنتی مقطع متوسطه کسل و خسته شدهاند .این کشور رتب هی
بیست و سوم را به خود اختصاص دادهاست .شاگردان فرانسوی  5.1ساعت را
به انجام تکالیف اختصاص داده و بین چهار تا پنج روز را به مدرسه م یروند.
استرالیا

استرالیا در جایگاه پانزدهم قرار دارد .وزیر آموزش این کشور قطع هی اصلی
پازل آموزشی این کشور امکان انتخاب کردن م یداند .شاگردان استرالیایی
نزدیک به شش ساعت در هفته را به انجام تکالیف اختصاص م یدهند.
آمریکا

بسیاری از دستاندرکاران ساختارهای آموزشی در آمریکا معتقدند وجود
آزمایشگاههای علمی ،امکانات هنری و  ...بخشهایی لوکس نیستند بلکه
از موارد ضروری و واجب ب رای مدارس به شمار م یآیند.
دانشآموزان پنج روز به مدرسه رفته و  6.1ساعت در هفته را به حل
تمرینهای خانه اختصاص م یدهند .سیستم آموزشی آمریکا در جایگاه
هفدهم قرار دارد.
ایتالیا

دانشآموزان ایتالیایی شش روز در هفته به مدرسه رفته و  8.7ساعت را به
طور میانگین به انجام تمرینهای خانه اختصاص دادهاند؛ دورهی دوم مدرسه
هشت سال به طول م یانجامد .رتب هی این کشور در این تحقیق  25است.
روسیه

وزیر آموزش روسیه باور دارد بدون وجود زیرساختها ،ایجاد آینده
غیرممکن است .دانشآموزان روسی که کشورشان رتب هی سیزدهم را به
خود اختصاص داده پنج روز به مدرسه رفته و میانگین ساعات هفتگی حل
تمرینشان به  9.7م یرسد .در روسیه دانشآموزان باید ب رای ورود به کالج و
دانشگاه آزمون ورودی دهند.
همانطور که از این بررس یها م یتوان دریافت ،موضوع تکالیف ،می زان و
محتوای آن همواره از مهمترین بحثها در برنامهریزی روندهای آموزشی
بوده و هست؛ در این بستر نقش عناصر فرهنگی و تاریخی را نیز نم یتوان
نادیده گرفت؛ شما خود را در کدام گروه قرار م یدهید ،طرفدار انجام تکالیف
زیاد یا کاهش آن؟
g g g

در فصل پنجم ،پنج فرمان سفر تحولساز را خواهید خواند که رویکردی
است ب رای معرفی یادگیری ب رای یاد گرفتن از پیش از مدرسه تا دبیرستان
که توسط تیم لوکاس معرفی شدهاست « .توانایی روشن بیان کردن و
توسع هی یک چشمانداز شخصی ،متکی به قابلیتهایی است که در طی
زمان از تولد تا سالهای نوجوانی به منصهی ظهور م یرسد .مطالبی که
در این فصل آمده در واقع یک راهنمای کلی ب رای معرفی پنج فرمان
کلی به بچهها است .در فصل ششم نیز با تمرینهای مختلفی پی رامون
گفتوشنود خالق ب رای تحقق راهبردهای کتاب در مدرسه و کالس آشنا
خواهید شد و در فصل هفتم به طور کامل دربارهی تفکر سیستمی
خواهید خواند؛ از جذابیتهای این بخش وجود جداول و مدلهایی است
که درک مفاهیم را ب رای شما آسان م یکند.
بخش سوم و پایانی مدرسه نام دارد که سه فصل ورود به مدرسه،
چشمانداز مدرسه و واقعیت جاری را شامل میشود؛ خلق مدارسی که
یاد م یگیرند ،نیازمند ایجاد تغیی راتی است که در فصل هشتم به آن
اشاره میشود .تعلیم دادن به مثابه تالش اخالقی مقالهای است که در
این بخش خواهید خواند که در آن به ابعاد اخالقی تعلیم و تربیت اشاره
میشود .چگونگی ایجاد دسترسی به دانش ،انتقادگری و فرهنگسازی از
دیگر مباحثی است در اینجا مطرح میشود.
فصل نهم چشمانداز مشترک ب رای مدرسه نام دارد .پس از پشت
سر گذاشتن مراحلی که در فصول قبل به آن اشاره شد ،حال وقت آن
رسیده تا افراد متوجه شوند که مدارس " عمال باید حاصل مشارکت بین
معلمان ،قانونگذاران ،اولیاء و اعضای جامعه باشد ".در واقع باید آرمانی
مشترک در مدرسه شکل گیرد و همهی افراد ب رای تحقق آن اقدام کنند.
در فصل پایانی و در مقالهی مارگات آربوکل به مرور واقعیت جاری
م یپردازیم .در این فصل مدلها و ویژگ یهای فرهنگ مدرسه مرور
میشود .ایدههای راهنما و برنامهریزیهای سازمانی از کاربردیترین
موضوعات این فصل است که م یتواند شما را در تحقق اهدافتان کمک
کند .این فصل بخشهایی دیگری را نیز دارد که در واقع مجموعهای از
مقاالت است که تمرینها و قواعد را به شما ارائه م یکند.
کتاب مدارسی که یاد م یگیرند ،م یتواند یک مرجع و راهنمای عملی
ب رای تمامی دستاندرکاران حوزهی آموزشو پژوهش باشد که در مواقع
مختلف و مورد نیاز به آن رجوع کنند .مجموعهی مدل و تمرینها ،همراه
با ترجمهی روان و ساده این کتاب را بسیار قابل فهم کردهاست .خواندن
کتاب مدارسی که یاد م یگیرند ،تفکر سیستمی را به شما آموزش داده
و یاد م یدهد چگونه سازمان آموزشی خود را در مسیر یادگیرندگی قرار
داده و از ماندن و حرکت در این مسیر مطمئن شوید؛ اگر معلم و مربی
هستید و یا در هریک از بخشهای سازمانهای آموزشی کار م یکنید،
خواندن این کتاب ب رایتان بسیار ضروری خواهد بود.
این کتاب را شورای ملی توسع هی کارکنان آمریکا به عنوان کتاب
ممتاز سال  2001انتخاب کرده و مجموعهای نویسندگان ،مشاوران و
استادان این حوزه در تهی هی آن با پیتر سنگه همکاری داشتهاند.

کارگاه دو روزه ی
پدیده ی آموزش فنالند

چندی پیش کارگاهی با عنوان پدیده آموزش فنالند برگزار شد .در زیر به
گزارش کوتاهی از این کارگاه پرداختهایم .ایوا کارینا دارای کارنامهای بسیار
غنی در آموزش در کشور فنالند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است .وی
عالوه بر زبان فنالندی ،به زبانهای انگلیسی ،سوئدی ،آلمانی و فرانسوی
صحبت م یکنند .گزیدهای از رزومه شخصی وی به این شرح است:
ریاست اسبق اتحادیه آموزش اروپا
مدرس دانشگاه  Joensuuفنالند
عضو کارگروه تخصصی توسعه ارزشیابی شفاهی در دبیرستان از طرف
وزارت فرهنگ و آموزش فنالند
رییس و عضو هیئت مدیره کنفدراسیون بین المللی مدی ران
برندهی جایزه طالیی اتحادیه آموزش فنالند
برنده نشان ویژه شوالیه توسط وزارت آموزش فرانسه
برنده جایزه رز سفید توسط رییس جمهور فنالند
مسئول واحد آموزش تکمیلی معلمان و مدی ران
عضویت در کمیته شورای ملی آموزش فنالند
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با هدف توسع هی حرفهای کارکنان ،مجتمع آموزشی راه رشد ،از وی
دعوت و کارگاه دو روزهای توسط وی با عنوان پدیده فنالند در آموزش؛
برگزار کرد .در این سمینار خانم ایوا پنتیال ضمن تشریح آموزش مدرن
در فنالند به عنوان یک صاحبنظر آموزش در جهان به پرسشهای
همکاران در زمینههای مختلف پاسخ داد.
اما چرا راه رشد فنالند را به خانه خود دعوت کرد ،تجربه سفرهای
مؤسسات مختلف به اقصی نقاط جهان و بهویژه کشورهای اروپایی
ب رای بازدید از مدارس و بررسی وضعیت آموزش نشان داد که اگرچه این
سفرها دریچهای به آموزش مدرن م یگشایند اما سیاستهای دقیق
آموزشی وشیوههای اجرایی شدن آن را به همراه ندارد .چنین بود که
مدی ران راه رشد تصمیم گرفتند یکی از صاحبنظ ران آموزش فنالند
را دعوت کنند که ضمن برگزاری کارگاه ،مجموعه را بازدید و ارزیابی
کنند .بناب راین بعد از برگزاری کارگاه دو روزه ،مدرس به مدت سه روز
از مهدکودک و دبستانهای راه رشد و شیوههای آموزشی آن بازدید و
سپس پیشنهادات و نظ رات خود را ارائه داد .دستاورد خوب و متمایز این
سمینار؛ آشنایی با شیوههای آموزش مدرن و بررسی شیوههای رایج در
مدرسه بود که این امر دستاورد خوبی ب رای معلمان و تیم آموزشی ما
داشت .در این سمینار  120معلم و پشتیبان آموزشی شرکت کردند و در
بازدید بیش از  25کالس آموزشی مورد بازدید قرار گرفت و بیش از 10
ساعت بازخورد داده شد .نکات زیر برگرفته از نتایج بازخورد داده شده در
این چند روز است.
اهمیت به مسئولیت پذیری کودکان و معلمان
اهمیت به انگیزش معلمان
برچسب نزدن به کودکان مسألهدار و پذیرش آنها در مدارس و
گزینش نکردن کودکان
تشکیل گروههای سالمت ب رای رسیدگی به مشکالت کودکان
و دانش آموزان
خودارزیابی
اصل استقالل مدارس
عدم انفعال کودکان و دانش آموزان در فرآیند آموزشی

30

شماره  | 5زمستان1396

تنوع در روشهای اجرایی و امکان یادگیری ب رای کودکان
اهمیت دادن و ارزش نهادن به تفاوتهای فرهنگی
داشتن معلمهایی با استعدادهای متنوع (چند استعدادی بودن
معلمها).
داشتن فضای مناسب جهت یادگیری و آموزش.
معلمان حتما باید مدرک فوق لیسانس داشته باشند.
آموزش بر اساس ب رابری صورت م یگیرد؛ جنسیت ب یمعناست و
همه از آموزش یکسان برخوردارند.
ب رای احترام به تفاوتهای فردی لباس فرم ندارند اما در منشور
مدرسه نوشته شده که همه باید لباس مناسب بپوشند.
ارزیابی دانش آموزان بر اساس توانمندیهایشان صورت می گیرد.
زبان مادری زبان مادری اهمیت ویژهای دارد و ب رای تدریس زبان
دوم به پیشینههای فرهنگی آن زبان با زبان مادری توجه م یکنند.
گروه سالمت مدرسه هر هفته گزارشهای تمامی دانشآموزان را
بررسی م یکنند.
معلم هرساله با دانشآموزان به کالس باالتر م یرود.
محیط مدرسه را جزئی از جامعه م یدانند و به همین دلیل مدرسه
را از سایر نقاط جدا نم یکنند.
بعضی کالسها دیوارهای متحرک دارند که در صورت لزوم برداشته
میشوند تا کالس بزرگتر شود.
خواندن کتاب بسیار اهمیت دارد و از دوران جنینی مادران موظفند
ب رای بچهها ،کتاب میخوانند.
معلم بسیار مستقل عمل م یکند ،حتی بودجهی تخصیص یافته
را به تشخیص خودش استفاده م یکند.
آموزش پدیده محور است.
تمرینها و مسألهها را دانشآموزان به صورت گروهی حل م یکنند.
در تابستان کالسهای آموزشی ندارند.
آموزش بازیافت به بچهها
می زان تکلیف بسیار کم و ب راساس توانایی بچه در نظر گرفته میشود.
بچهها فقط  4ساعت در روز مدرسه هستند.

بیشتر بخوانیم

کلمنتینوم( )Clementinum؛ پراگ؛ جمهوری چک

این کتابخانه به سبک باروک ساخته شدهاست و با توجه به نقاش یهای زیبا
یراه نیست اگر آن را یک موزه
و خیرهکننده با موضوعات هنری و علمی ،ب 
بدانیم .داستانهایی هست که م یگوید ساخت این کتابخانه با یک کتاب در
سال  1622آغاز شد اما وقتی کار ساخت به پایان رسید ،در کلمنتاین نزدیک
به  20هزار کتاب داشتند .گفتنی است که برچسبهای روی طبقات و ردیفها
هنوز مربوط به همان زمان افتتاح کتابخانه است.
بیشتر بدانید :در این مجموعه یک برج نجوم نیز قرار دارد که در سال 1722
ساختهشده و دیدن آن خالی از لطف نیست.
کتابخانهی سلطنتی کپنهاگ؛ دانمارک

سفری به بهترین
کتابخانههای جهان
کتابخانهها مکانهای شگفتانگیزی هستند ،قدم به
درون ردیفهای بلند و تو در توی آنها که میگذاریم ،انگار
به سرزمینی دیگر و تازه وارد شدهایم که ما را از زمان و مکان
فعالیتمان جدا میکند و گاه حتی میتوان صدای راویان و
نویسندگان را از البهالی این راهروها شنید.
کتابخانهها بهترین مکان برای مطالعه و کار کردن
در سکوت و تمرکز است و اگرچه بیشتر این فضاها در
نوع خود جالب هستند ،اما از میان همهی آنها برخی از
کتابخانهها در سراسر جهان شهرتی دو چندان پیدا کرده
که عوامل مختلفی همچون تعداد مخازن کتاب ،آرشیو،
وسعت و معماری بر آن اثرگذار بوده است ،حتی برخی
از آنها در بسیاری از فیلمها نیز نقشآفرینی کرده یا به
عنوان بخشی از حافظهی جهانی در یونسکو به ثبت
رسیدهاند؛ با ما همراه شوید تا شما را به سفری در این
کتابخانهها بریم.

این کتابخانه به الماس سیاه نیز معروف است ،ساختمانی مدرن که در سال
 1999به عنوان جایگزینی ب رای کتابخانهی پیشین شهر گشودهشد .در نما و
ساختمان از فلز ،شیشه و سنگهای گرانیتی سیاه استفاده شدهاست .در این
کتابخانهی سلطنتی کپنهاگ یک سالن کنسرت ،یک فضای نمایشگاهی و
یک کافه نیز قرار دارد .در روزهای شنبه تورهایی ب رای بازدید از این کتابخانه
ترتیب داده شدهاست .این کتابخانه مجموعهی ارزشمندی از کتابهای چاپی
دانمارک از سال  1482تا به کنون را در خود جای دادهاست .از سال 2006
کتابهای الکترونیک نیز به مجموعهی کتابخانه اضافه شد.
کتابخانهی شهر اشتوتگارت؛ آلمان

این کتابخانه یکی از معروفترین و زیبا ترین کتابخانههای جهان است .این
ساختمان نه طبقه مثل یک مکعب سفید است که این معماری آن را بسیار
جالب و زیبا کرده و به لطف نورپردازی منحصر به فرد ،این ساختمان همیشه
روشن و شفاف به نظر م یرسد .اتاق جلسات ،اتاق مطالعه در پنج طبقه ،کافه
و تراس روی بام باعث شده تا فضایی دلپسب و دائمی ب رای مراجع هکنندگان
ایجاد شود .بخشی از این کتابخانه به صورت  24ساعته فعالیت کرده و این
یکی از نکات درخشان و کاربردی این مجموعه است.

کتابخانهی بودلیان( )Bodleianدانشگاه آکسفورد؛ انگلستان

اگر خود یا فرزندتان فیلمهای هری پاتر را دوست داشتهباشید ،حتما تصویر
سالن مطالع هی این کتابخانه را در نقش کتابخانهی هاگوارتز دیدهاید.
این کتابخانه م یتواند شما را به راحتی به قرون گذشته برد ،بسیاری از
مشاهیر در این دانشگاه تحصیل کرده و در این کتابخانه درس خواندهاند .به
جز دانشجویان ،دیگر افراد ب رای بازدید از این مکان باید در زمانهای تعیین شد،
با تورهای مشخص همراه شوند.
بیشتر بدانید؛ این کتابخانه مجموعهای کم نظیر از کتابهایی به زبانهای
انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه ،چینی ،ایتالیایی ،اسپانیایی ،ژاپنی و لهستانی را در
خود جای دادهاست.
بزرگترین سالن مطالعه  702صندلی و کوچکترین آن پنج صندلی مطالعه
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دارد.

کتابی است که از چوب و شیشه ساخته شده ،حتی راه پلهها نیز با همین ایده
ط راحی و بنا شده و بدل به ردیف کتاب شدهاست ،فوجیمو خود از این کتابخانه
با عنوان جنگل کتاب یاد م یکند .عالوه بر دانشجویان و اعضای این کتابخانه،
دیگر افراد نیز اجازهی بازدید از آن را دارند.
این کتابخانه اگرچه تقریبا تازه تأسیس است اما مجموعهی قابلقبول و
کاربردی از کتابها را ب رای اعضای خود فراهم کردهاست ،یکی از بهترین
ویژگ یها ،ایجاد فضای مناسب و دلچسب ب رای گذران ساعات طوالنی مطالعه
است.
کتابخانهی ملی چین؛ پکن

موزهی ملی اتریش؛ وین

این بنا را نیز م یتوان یک موزه-کتابخانه دانست ،جایی که در سالن ورودی
آن مجسمهی مینروا؛ ایزدبانوی هنر ،حکمت و سالمتی در روم باستان که
قدمت آن به سال  1723میالدی م یرسد ،به شما خوشآمد م یگوید .پیش
از سال  1920این کتابخانه به کاخ اختصاص داشت اما پس از آن به صورت
عمومی مورد استفاده قرار گرفت .این کتابخانه در فهرست می راث و حافظهی
جهانی ثبت شده و آثار کمیابی را از قرن چهارم میالدی تا کنون در خود جای
دادهاست.
بیشتر بدانید؛ در این کتابخانه یک موزهی ُکره و نقشههای جغ رافیایی قرار
دارد که قدمت برخی از آنها به قرن شانزدهم میالدی باز م یگردد ،این موزه
بسیار دیدنی است.

بزرگترین کتابخانهی آسیا با مجموعهای متشکل از  31میلیون کتاب ،مجله
و  ...عالوه بر قفس ههای پر از کتاب ،این مجموعه ،چهار سالن مطالعه دارد
که همیشه پر از دانشجویانی است که خود را ب رای امتحانات آماده م یکنند؛
ط راحی ساختمان به گونهای انجام شده تا صداهای کمتری ایجاد شده و
فضایی متمرکز خلق شود.
بیشتر بدانید؛ این کتابخانه ،مقررات سختگی رانهای در ارتباط با صحبت
کردن دارد و تنها صدایی که شنیده م یشود ،فشرده شدن دکمههای لپتاپها
و کشیده شدن خودکار بر کاغذ است.
کتابخانهی کالج ترینیتی( )Trinityدوبلین؛ ایرلند

وقتی به سالن مطالع هی طوالنی و قرن هجدهمی ترینیتی قدم م یگذارید،
انگار به سفری در زمان رفتهاید؛ قفس ههای کتاب در دوسوی این راهرو پر است
از کتابهای نفیس که برخی از آنها بسیار نایاب بوده و همچون گنجینهی
گرانبها از آنها مراقبت میشود .یکی از این مجموعههای نفیس ،چهار انجیل
است که قدمت آن به  800سال پیش از میالد مسیح باز م یگردد.
دیدار از کتابخانهها م یتواند تجربهای جالب و به یادماندنی باشد؛ به عالوه
بهترین فضا ب رای مطالعه و تمرکز ،فضای آرام و تمرکز در کنار دیگر افرادی
که آنها نیز با هدف مشترک مطالعه حضور یافتهاند ،م یتواند انگیزه هرکسی
را ب رای بیشتر خواندن و بیشتر یادگرفتن بیشتر کرده و بازدهی را نیز باال ببرد؛
شاید شما هم مشتاق شده باشید که در یکی از کتابخانههای نزدیکتان عضو
شوید.
g g g

دانشگاه هنر موساشینو( )Musashinoتوکیو؛ ژاپن

معماری این کتابخانه که توسط ط راح ژاپنی سو فوجیموتو صورت گرفته ،آن
را بسیار منحصر به فرد کردهاست .دیوارهای این ساختمان در واقع ،قفس ههای
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تعاونی

گفت وگو
وجه تمایز راه رشد با مدارس و مؤسسات مشابهش در
تعاونی بودن است؛ تعاونی یک سازمان کار پیچیده و بلند
مدت است که زندگی اعضاء به واسطه عضویت و اشتغال با
آن گره م یخورد و برای مدت طوالنی با تعاونی هم س رنوشت
م یشوند .این بخش به مصاحبه با اعضای تعاونی اختصاص
دارد تا بتواند به تعامل و ارتباط متقابل تعاونی و زندگی فردی
اعضا نظر کند .ما م یخواهیم بدانیم که آیا تعاونی بر روی
زندگی اعضا اثرگذار بوده یا مانند اشکال دیگری از اشتغال
است؟ در همی نباره با فلور عباسپور از اعضای قدیمی و
معلمین راه رشدی به گفتوگو نشستیم.
از دید خودتان تعریفی از تعاونی بدهید؟

تعاونی یک مکان مشارکتی است که عدهای از افراد که هم صنف یا
تشابه شغلی دارند؛ آنرا به وجود م یآورند .در واقع این عمل بهمنظور
دستیابی به منافع مشترک به وجود م یآید .م یتوان تعاونی را یک نوع
خودیاری و کمک متقابل به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع
اقتصادی و اجتماعی اعضاء نیز تعریف کرد.
چطور وارد تعاونی شدید؟

به شخصه عالقهای به عضو شدن در تعاونی نداشتم ،در واقع قصد ماندن
در شغل فعل یام را هم نداشتم و به صورت تفریحی در دوران دانشجویی
به دلیل رابطهی دوستانه ای که با یکی از معلمین داشتم سرکار آمدم.هر
سال قصد رفتن داشتم .با خودم م یگفتم وقتی درسم تمام شد حتما م یروم
ولی این رفتن ادامه داشت و  ۲۰سال طول کشید و من همچنان در راه رشد
ماندم .پس از سپری شدن چند سال مدیر عامل وقت از من درخواست کرد
که عضو تعاونی بشوم .مقداری از مبلغ را نقدی و یک جا دریافت کردند و
مابقی را از حقوقم کسر م یکردند .به مرور به اهمیت تعاونی و تأثیری که
روی فعالیتام در مدرسه داشت پ یبردم و از این که من هم عضو کوچکی
از تعاونی راه رشد شده بودم به خودم م یبالیدم .زی را موجب احساس تعلق،
وابستگی و تعهد من نسبت به مؤسسه شده بود.
ساز و کار تعاونی راه رشد به چه صورت است؟

تعاونی راه رشد تا آنجا که من م یدانم یک تعاونی خدماتی و توزیعی
است و ساختاری مانند سایر تعاونی ها دارد که اعضای آن نباید کمتر از ۷
نفر باشد و با سرمایهی اندکی که اعضای آن داشت شکل گرفته و به مرور
گسترش یافته است.
معموال بیشتر اعضای این تعاونی از معلمان و کارمندان تشکیل شده و
اعضای خارج از مؤسسه معموال با نظر هیأت مدیره هر دو سال یک بار
توسط آرا اخذ شده از اعضای تعاونی انتخاب میشوند .اصل فعالیتها طبق
آیین نامهای که تصویب مجمع عمومی رسیده باید صورت گیرد.
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سالی یک بار هم مجمع عمومی با حضور اعضاء و هیأت مدیره تشکیل
میشود که معموال کلیه فعالیتهای مالی و تصمیمات صورت گرفته در
مؤسسه به صورت گزارش ،ارائه داده میشود.
فکر میکنید تعاونی چه مزیتهایی نسبت به سایر روشها
دارد؟

شاید یکی از مزایای بزرگی که می تواند ب رای اعضا مشغول به کار آن
مؤسسه داشته باشد این است که موجب احساس تعلق خاطر و احساس
مسئولیت نسبت به آن مؤسسه میشود.
از مزایای دیگر آن قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار
نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود است .از طرفی
هم تعاونی موجب توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه
میشود.
اساسا تعاونی برای پاسخگویی به چه نیازهایی شکل گرفته
است؟

1.ایجاد و تأسیس شرایط و امکانات کار ب رای همه به منظور رسیدن به
اشتغال کامل (کارآفرینی)
2.قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی
وسایل کار ندارند.
3.پیشگیری از تمرکز ثروت افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت
اجتماعی
4.قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و
تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود
5.توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی میان اعضاء
حضور در تعاونی در زندگی شما چه اثری داشته و فکر
م یکنید اگر عضو تعاونی نم یبودید چه تفاوتی با اکنون
داشت؟
حتما تأثیر مثبت داشته است؛ حس هم فکری و کمک گرفتن از دیگران
ب رای حل مشکالت از تأثی رات مهم آن است.
آیا دیگران را به حضور یا شکل دادن تعاونی تشویق میکنید
و چرا؟

بله حتما ،چون تعاونی مزایای زیادی دارد .یکی از مزایای مهم آن
کارآفرینی است ،مسألهای که کشور هماکنون بسیار نیازمند آن است.
مسلما با سرمایهی اندک امکان ایجاد شغل مناسب نیست ولی با جمع
شدن سرمایههای اندک و حس تعاون و هم یاری اعضا م یتوان کارهای
بزرگی انجام داد.
چه نقدهایی را بر روش فعلی حاکم میدانید؟

تعاونی ما روند رو به رشدی را آغاز کرده و حس تعاون را می شود در
تک تک اعضاء دید که مسلما نتیجه مدیریت درست و صحیح آن است.
من نقد خاصی به روش فعلی ندارم زی را از پیشرفت آن راضی و خشنودم.

دو گفتوگوی پیش رو؛ یعنی مصاحبه با الهه کوالیی
و محمد مالجو از اساتید حوزه سیاست و اقتصاد ،به بهانه
برگزاری دومین همایش سالیانه دبیرخانه توسع هی مدرسه
تعاونی ،انجام شده است .امسال نیز ب همانند سال گذشته به
برگزاری همایش همت کردیم .همایش امسال البته رویکردی
عامتر از سال گذشته دارد؛ اگر سال قبل وجه نظر ما بر
معرفی مدارس تعاونی و اشاراتی به مساله زنان بود ،امسال به
طور مبسوط تری به مساله تعاون یها پرداختهایم .الهه کوالیی
به دلیل تخصصاش در حوزهی زنان و محمد مالجو به دلیل
نگاه تخصصی اقتصادیاش؛ دو تن از همراهان ما در همایش
امسال با عنوان تعاونی ،توسع هی آموزشی و اشتغال پایدار
هستند که در روز سی بهمنماه برگزار خواهد شد .تعاونی
برگ نو امسال کارگزار راه رشد برای برگزاری این همایش بوده
است.

الهه کوالیی از سابقه تاریخی مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان میگوید

تعاونی مهمترین
حوزه برای
رفع محدودیت علیه زنان

الهه کوالیی استاد دانشگاه ته ران است .او سالها پیش با تحریر کتابی
کنکاش نقش زنان در
با عنوان نقش زنان در توسعه کشورهای اسالمی به
ِ
ساختار اقتصادی و اجتماعی این کشورها پرداخت .ضرورت توجه به این
موضوع و تأکید بر توانمندسازی زنان در حوزههای مختلف اجتماعی دلیلی
بود تا سراغ این فعال حقوق زنان رفته و با وی به گفتوگو بنشینیم.
 سابقهی کار غیررسمی زنان را در ایران چگونه ارزیابی
میکنید ؟

منطقهای که ما امروز در آن زندگی م یکنیم ،منطقهای است که زنان آن
قرنها به حوزهی خانگی تعلق داشت و موجود خانگی بودند .بناب راین ،ورود
زنان به حوزهی عمومی یک پدیدهی جدید است .بهعبارتی هنگام یکه
کشورهای این منطقه را با کشورهای اروپایی یا مناطق دیگر جهان مقایسه
م یکنیم ،زنان اغلب نقشهای خانگی داشتند .اما ،به تبع فرآیند صنعتی
شدن و جنگ جهانی اول و دوم ،فرصت و ضرورت بیرون آمدن زنان از
خانه در این جوامع زودتر شکل گرفت .در کشور ما قبل از پیروزی انقالب
اسالمی این تالشها ب رای نوسازی آغاز شد .اما چون الگو ،الگوی غربی
بود ،با مقاومت جامع هی سنتی مواجه شد و تعداد زنانی که در این زمان
در بخش اقتصادی شاغل هستند ،تعداد قابل توجهی نیست (کمتر از
15درصد ).نکتهی مهم این است که اقتصاد اصوال در کشورهایی مانند
کشور ما که پایهی اقتصاد آن بر نفت و صادرات منابع انرژی فسیل یست،
بخش
عموما در اختیار دولت است؛ بناب راین حضور زنان در اقتصاد به
ِ
دولتی ارتباط دارد و اینکه اراده و تمایل دولت ب رای حضور زنان در جامعه
چگونه باشد.
ما هم جنگ را تجربه کردیم .جنگ جهانی اول و دوم به اروپا و آمریکا
(کشورهای غربی) صدماتی وارد کرد .مشکالتی را نیز ب رای ما ایجاد کرد.
جنگ جهانی دوم فضایی ب رای ورود زنان به حوزهی عمومی بوجود آورد.
جامع هی سنتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی بهشدت با حضور زنان
مخالف بود ،این ضرورت سبب شد تا این تغییر تسهیل شود؛ یعنی شرایط
غیبت مردان حضور اجتماعی زنان را تا دورهی سازندگی با سهولت بیشتری
امکانپذیر کرد .آقای هاشمی رفسنجانی ،بر این اعتقاد بود که زنان به تبع
دیدگاه رهبر انقالب حضور اجتماعی فعال ،مؤثر و گستردهای داشته باشند.
ما پس از پیروزی انقالب با این مقاومت جامع هی سنتی مواجه هستیم؛ با
وجود اینکه ،بخش عمومی یا دولتی راه را ب رای آموزش زنان باز م یکند،
اما در حوزهی علمیه طرفدار زیادی نداشته و همچنان ما شاهد تداوم این
مقاومت در ب رابر حضور اجتماعی زنان هستیم.
تا آغاز دولت محمود احمدینژاد (سالهای  )1384-1392این فرصت به
زنان داده میشود .اما ،دوباره بازگرداندن سیستماتیک آنها به خانه در دستور
کار دولت قرار م یگیرد .حتی سهمی هبندی جنسیتی علیه حضور زنان در
دانشگاهها صورت م یگیرد .در این فاصلهی هشت ساله تالش میشود تا
زنان به خانهها بازگردانده شوند و حوزهی آموزش هم هدف قرار م یگیرد؛
سهمی ههای جنسیتی ،بومی گزینی ،تالش ب رای خانهنشین کردن زنان یا
محدود کردن زنان در مشاغل مربوط به آنها .این سنت و تفکر تاریخی یا
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تحجر ،به تداوم خود با پایداری ادامه م یدهد .طبیعتا دورهی هشت سالهی
احمدینژاد که به اتمام م یرسد ،مجددا در حوزهی اعتدال و با تغییر نگرش
سیاسی ،فضا ب رای مطرح شدن مطالبات زنان فراهم میشود .اما همانطور
که شما هم اشاره کردید ،ما در طول سالهای بعد از هشت سال جنگ،
با رفع موانع آموزش زنان و با ارتقای موقعیت زنان در حوزهی سالمت و
بهداشت مواجه هستیم .من در کتاب نقش زنان در توسع هی کشورهای
اسالمی به موضوع ادامهی توسعه و پیشرفت پرداختهام؛ اما این موارد به
دلیل کلیشههای جنسیتی به حوزهی اشتغال و بازار کار منتقل نمیشود.
زی را مرد همچنان نانآور خانواده و نفقهپرداز است .این تصور هنوز وجود
دارد که اگر شما فرصت محدود شغلی به مردان بدهید ،م یتواند چند نفر
دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد و کمتر به تغیی رات اجتماعی و فرهنگی
توجه میشود .واقعیتی هم که باید به آن اشاره کرد ،مسئلهی جهانی شدن
است .دسترس یهایی که به الگوهای جدید ،بدون مداخله دولت بهوجود
قوانین مربوط به حوزهی خانواده ،ازدواج و
م یآید و متأسفانه تغییر نکردن
ِ
مسائل مربوط به زنان که مقاومتهای بسیار جدی در ب رابر آن وجود دارد.
آیا ساختار تعاونی را برای توانمندسازی زنان مناسب می
دانید؟

ما با نوعی عدم تعادل و ناهنجاریها مواجه هستیم .این نشان م یدهد
مدیریت جامعه به ویژه مدیریت سیاسی جامعه ،نگاه همه جانبه به این
واقعیتها ندارد ،البته همانطور که اشاره شد بخش سنتی جامعه به
شدت در ب رابر دگرگون شدن نقش اجتماعی زنان مقاومت م یکند .در کنار
آنچه گفته شد مسئلهی مهم این است که ما با ضعف ماندگار و پایدار
بخش خصوصی روبرو هستیم؛ بهعبارتی ،بهدلیل ماهیت دولت مبنی بر
صادر کردن منابع خام ،سرمایهها عموما در بخش دولتی متمرکز است .با
وجود اینکه ،ما این پیشرفتها را در حوزهی آموزش داریم؛ اما ،به خاطر
کلیشههای جنسیتی اجازه و امکان فراهم شدن موقعیتهای مناسب ب رای
اشتغال زنان در بخش دولتی فراهم نمیشود .ما همچنان کمتر از  15درصد
زنانمان در حوزهی عمومی یا در بخش دولتی مشغول به کار هستند .البته
این 15درصد هم خیلی خوشبینانه است .زی را من رقمی دارم حتی کمتر
از  13یا  14درصد شنیدهایم .بهعبارتی ما همچنان با همان وضعیت زنان
قبل از پیروزی انقالب مواجهیم .با وجود تعداد زیاد زنان تحصیل کرده که
هزینههای گزافی ب رای آموزش آنها صرف شده است .نکتهی مهمی را نیز
باید به این مسئله اضافه کنیم و آن رکود و مشکالت حاد اقتصادی ناشی
از تحریمها است .این مسئله که باعث بهوجود آمدن فشارهای اقتصادی
بیرونی و شرایط دشوار اقتصادی میشود ،اشتغال زنان را محدودتر کرده
و عوامل پیشین همچنان به قوت خود باقی است .این فشارها با محدود
شدن فرصتهای شغلی بر زنان بیشتر شد.
زنان بهطور سنتی نهتنها در کشور ما بلکه در همۀ مناطق جهان حقوقی
کمتر ،دستمزدی پایینتر ،توقعات کمتر و از حمایتی کمتر برخوردارند .این
عوامل محدودیت زیادی ب رای کارفرما بهوجود م یآورد .اما ما در کنار آن
شاهد رفتارهای ناشیانهای از طرف مجلس شورای اسالمی هستیم ،با این
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تصور که باید از حقوق زنان پشتیبانی کرد .مثل مرخص یهای نُه ماهه ب رای
زایمان .فرصتهایی که ب رای دفاع از نقش مادری به زنان داده میشود .این
مسائل جاذبههای اشتغال را کاهش م یدهد .کارفرماها ترجیحشان این
است که مردان جوان را جایگزین زنانی کنند که احتمال باردارشدنشان
وجود دارد .در بخش خصوصی سرمایههای عظیم اجتماعی -فرهنگی و
اقتصادی ب رای زنان دانشآموخته در حوزههای مختلف صرف میشود .اما،
امکان به کار گرفته شدنش به وجود نم یآید .همینطور که اشاره شد
طبیعتا تکنولوژیهای مدرن که بیشتر باید در استارتاپها کاربست آنرا
دنبال کرد .اینهم با نوعی عقبماندگی زنان هم راه هست؛ بهعبارتی ،ما
بیشتر شاهد آن هستیم که مردان در استفاده از فرصتهای فضای مجازی
و تکنولوژیهای جدید فعال باشند .البته تعداد زنان قابل توجه است .اما،
هنوز این عقبماندگی که همۀ دنیا هم با آن روبهرو است ،ما نیز در مسائل
مربوط به زنان در حوزهی استارتاپها روبرو هستیم که همچنان در جای
خود باقی است.

عوامل فرهنگی -اجتماعی ،حضور زنان را در عرصهی
اشتغال محدود میکند و دسترسیها را کاهش میدهد .اما،
حوزهی تعاونی یکی از مهمترین حوزههایی است که
زنان میتوانند این عقبماندگیها و محدودیتها را در آن
جبران کنند .بهعبارتی ،در جهان با جذب سرمایههای
ُخرد و با همگرایی و همکاری نزدیک در حوزهی تعاونیها
تجربههای موفقی وجود دارد .اینجا وظیفهی زنان
تحصیلکرده است تا تجربههای جوامع موفق دیگر را
بومیسازی و به دستگاههای اجرایی منتقل کنند .این
انتقال ،از طریق نمایندگانشان در مجلس شورای اسالمی،
دستگاههای دولتی ،معاونت زنان ریاست جمهوری و
معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت میگیرد.
به عقیدهی من باید زنان را به دو دسته طبقهبندی کرد؛ نخست ،گروهی
از زنان که صرفا بخشی از مهارتها را آموختهاند .دوم ،گروهی از زنان که
در گروهها و حتی فعالیتهای اجتماعی -سیاسی ورود بیشتری داشتند .این
زنان باید به هم وصل شوند .ما نیازمند تشکیل شبکههای زنان هستیم.
شبکههایی که زنان را به هم وصل کند .امروزه این فعالیتها را شبکههای
مجازی مثل تلگرام ،وات سآپ و اپلیکیشنهایی که امکان ایجاد ارتباط و
انتقال تجربه را ب رای زنان فراهم م یکند ،وجود دارد .اما ،کمتر شاهدیم که
مورد استفاده قرار بگیرند .زنان نیازمند آن هستند تا بتوانند مهارتها یا
یافتهها و تجربیاتشان را با هم شریک شوند و به هم منتقل کنند .در دنیا
تجربههای بسیار موفق را نهادهای غیردولتی انجام م یدهند البته بخشی
از آنها کار غی راقتصادی انجام م یدهند .1آنها قرار نیست وارد فعالیتهای
اجتماعی شوند بلکه ،راهکارها و تجربههای موفق را به جامع هی زنانی که
فعالیت اقتصادی دارند ،منتقل م یکنند.
 )NGO( .1برای انتقال تجربۀ دیگران به بخش اقتصادی.

ما به تبع توسع هنیافتگ یمان شاهد حضور همهی منابع ،اما بدون
مدیریت هستیم .به عقیدهی من؛ مثل ،ثمنها .حتی زنان فعال حوزهی
اقتصادی نیازهای خود را باید از معاونت زنان ریاست جمهوری و معاونتهای
اجتماعی  -فرهنگی شهرداری درخواست کنند و این امکانات همه جا وجود
دارد .فرهنگسراها کانونهای بسیار مناسبی هستند .ما باید این لینکها
را ایجاد کنیم .مشکلی که در فرهنگ جامع هی ما وجود دارد این است ،ما
سراغ مسائلی م یرویم که از قبل فراهم شده و از آن بهرهمند میشویم.
اغلب این ظرفیتها را باید ایجاد و دیگران را جذب کنیم .به نظر من
ما ِ
زنان کارآفرین مثل خانم هدی صابر م یتوانند ب رای زنانی که در شکل
تعاون یها فعالیت م یکنند ،حمایتی باشند .این انتقال تجربه بین بخشها
از طریق جذب بچههایی که درس خواندهاند ،آموزش تئوریک دیده و تجربه
دیگران را بهدست آوردند ،مهمتر از همه به زبان انگلیسی مسلط هستند،
تجربههای جامعه جهانی را به داخل متصل م یکنند تا بومی شود ،صورت
م یگیرد .بوم یسازی مسئله بسیار مهمی است .صرف اینکه فکر کنیم در
تانزانیا این تجربه بوده ،آنرا نم یتوانیم به ای ران منتقل کنیم .باید شرایط
بومی ،سنتها و فرهنگ ای ران در نظر گرفته شود .به نظر من تعاون یهایی
که به آن اشاره شد ،ما در همهی حوزهها این ظرفیتها را داریم.

ب رای تولیدات داخلی خودمان برندسازی کنیم .این فعالیتها در سطح
محدود و ملی در حال انجام است .اگر بتوانیم آنها را به بازارهای جهانی
منتقل کنیم ،یک انفجار است.
در جامع های که همه با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم م یکنند.
زنان بهدنبال این فرصتها هستند و توانای یها وجود دارد؛ اما لینکی نیست
تا آنها را به هم وصل کند .متأسفانه همه رها میشوند .بناب راین پیشنهاد
من این است که روی استارتآپها تمرکز کنیم .حتی اگر میخواهید به
حوزهی آموزشی تعاون یها بپردازید ،سراغ لینکهای آن بروید .ما نیازمند آن
هستیم که این الگوها را تکثیر کنیم .یک نفر یا یک مجموعه نباید باشد،
شما م یتوانید آنها را در یک کانون قرار دهید و این به اراده و خالقیت
افراد برم یگردد .چرا اسنپ و تپسی در حوزهی کارآفرینی آموزشی اتفاق
نیفتد؟ کسی باید این ُکر (هسته) را ایجاد کند و دیگران را به آن وصل کند.
ما باید مرتب روی حوزه زنان تمرکز کنیم (در کار آموزش ،انتقال تجربهها
و استفاده از تجربههای موفقی که حتی در جامع هی خودمان وجود داشته
باشد) .البته در این زمینه نیاز به جریانسازی و گفتمانسازی داریم .دقیقا،
تمامی این ظرفیتها وجود دارند .تنها افرادی باید باشند تا ب رای آن زمان
بگذارند و ب رای انتشارش تالش کنند.

بخش خصوصی در جامعهی ما بخش قوی نیست .همه
امتیازات در اختیار دولت قرار دارد .این بخش برای زنان
قابل ورود نیست .زیرا ،همیشه آقایان حضور پر رنگتری
دارند .الزمهی این کار آن است که به توانایی اثرگذار
اجتماعی تبدیل شوند.

 وجه اقتصادی تعاونی بیشتر مطرح شد ،باتوجه به پیشینهی
فرهنگی که زنان در ایران دارند و شاید کمتر امکان ورود به
حوزههای مشارکت اجتماعی و اقتصادی را داشتند ،آیا تعاونی
میتواند امکانی برای مشارکت اجتماعی زنان باشد و آنرا
تقویت کند؟

به نظر من تعاون یها ساختارهای خوبی هستند ،حتی در وزارت کار و
امور اجتماعی .قاعدتا حوزهی معاونت تعاون یها باید پشتیبان یهای خوبی را
ارائه کنند .خاطرم م یآید شاید حدود  15-10سال پیش ،همایش جهانی
با موضوع «جوانان و کارآفرین یهای جوانان» بهطور منظم تشکیل میشد.
این همایشها در سطح بینالمللی و منطقهای کنف ران سهایی را برگزار
م یکرد تا بتوانند تجربههایشان را به دیگران منتقل کنند و در آن شریک
شوند .به نظر من این همایشها نیز باید در ای ران برگزار شود .اما ،متأسفانه
اگر شما در ای ران کاری انجام دهید به سرعت رنگ سیاسی م یگیرد .رنگ
سیاس یاش را باید کنار گذاشت و رنگ اجتماعی و اقتصادی آنرا پررنگتر
کرد .تعاون یهای زنان باید در کنار زنان کارآفرین قرار بگیرد تا ایدههای
موفق را منتقل کنند .شما م یدانید برندهایی در دنیا است که ما متأسفانه
با آنها ارتباط نداریم؛ ب رای نمونه ،فعالیتهایی که زنان مناطق مختلف ای ران
انجام م یدهند مثل سوزندوزیهای زنان بلوچ .عدهای سراغ آنها م یروند
ولی در مناطق مختلف ای ران فعالیتهایی که همه با دست و نیروی انسانی
انجام میشود در دنیا طرفدار زیادی دارد .اما ما با آنها ارتباط نداریم .در
حال یکه فضای مجازی م یتواند ارتباط بسیار کارآمدی را ایجاد کند؛ مثل
کاری که علی بابا در چین و دیجی کاال در ای ران انجامداد .بخشی از آنرا

خب ،بهتر است بگوییم دیگر اسم آن تعاونی نیست و در قالب ثمنها
قرار م یگیرد .مکانیسمی در تعاونی است که عدهای مشی دموکراتیک دارد
و با هدف کار اقتصادی یک مدیر انتخاب کنند .اگر هدف کار اقتصادی
است در قالب تعاونی م یآید ،چون هدفی که باید در ثمنها انجام شود
کار غی راقتصادی است .در واقع باید هدف غی رانتفاعی باشد .ولی اگر هدف
تولید درآمد است ،باید حتما در قالب تعاونی که قالبی بسیار مفید است
و م یتواند ظرفیتهایی را ایجاد کند ،بهوجود آید .این افراد را که هرکدام
توانایی متفاوت اما تکمی لکنندهای دارند را کنار هم قرار داد تا بتوانند به
یک هدف واحد برسند .در واقع هدفگذاری این تقسیمبندیها ب راساس الگو
و اجزایی است که ط راحی و تعریف میشود تا بتوانند نقشهای متفاوت
را به عهده بگیرند و به آن هدف واحد برسند .به نظر من الگوی تعاونی،
الگوی مناسبی است .زی را م یتواند زنان را حتی با تمرکزهای جغ رافیایی
سن
کنار هم قرار دهد .مثال زنی که به سن  50سالگی م یرسد .این ِ
میانسالی است .زنان در این سن بسیار اثرگذار هستند و معموال دغدغههای
سنین پایینتر را ندارند .این ظرفیت بسیار مفیدی است تا بتواند آنرا در
سطح محالت ساماندهی کرد .م یتوانیم از منافع مشترکی که در محالت
وجود دارد ،شروع کنیم مثل بحث تفکیک زباله یا حتی مسائل بهداشتی.
g g g
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برای شناخت راهبردهای تعاون در وضعیت اقتصاد امروز
ایران توانستیم جلسات مستمری را در کالس درس محمد
مالجو حاضر شویم که در مجموعهی راه رشد برگزار شد .این
کالسها فرصت مغتنمی برای طرح موضوع تعاون یها بود .در
زیر گزارشی از رویکرد وی به مسألهی تعاونی را م یخوانید که
به باور او ،راه برونرفتی از وضعیت فعلی است.

آری به
تعاونی نیروهای کار
محمد مالجو

در شرایط بحران عمیق بیکاری اصوال چه پیشنهاد ایجابی ب رای
اشتغالزایی داریم؟ در وضعیتی قرار داریم که دولت سالهای سال است
تمایلی به اشتغالزایی مستقیم در بدنهی خودش ندارد ،به نظر من البته
بهخطا .اما ،بهه رحال ،دولت از پایان جنگ هشت ساله به این سو همواره
خواهان کوچکسازی خودش بوده است .هرچند نباید گمان کنیم که
دولت مستقیما اشتغالزایی نکرده است .البته تعداد فراوانی از فرصتهای
شغلی را فراهم آورده است اما ،نه ب رای تودههای بیکاران بلکه عمدتا در
قالب بسط سازوبرگهای ایدئولوژیک خودش و ب رای نیروهای متعهدی
که کادرهای این دستگاهها را تشکیل م یدهند .دولت با چنین رویهای
چشم امید خودش ب رای اشتغالزایی را به بخش خصوصی دوخته است.
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بخش خصوصی اما ،در شرایط کنونی یقینا فاقد توان اشتغالزایی است،
دستکم در ابعادی که بتواند بحران بیکاری را مهار کند.
اگر دولت نم یخواهد در چارچوب بدنهی خودش اشتغالآفرینی
کند و بخش خصوصی نیز بههرتقدیر عاجز از اشتغالزایی است ،پس
چگونه باید اشتغالزایی کرد؟ پیشنهاد مشخص و ایجابی ما عبارت
از تسهیل و تأسیس و توسیع تعاونی نیروهای کار .از تعاون یهای
مصرف سخن نم یگویم .از تعاون یهای توزیع سخن نم یگویم .از
تعاون یهای خدمات و تعاون یهای مسکن و تعاون یهای مالی و
اعتباری و  ...سخن نم یگویم .مشخصا از تعاون یهای نیروهای کار
سخن م یگویم ،آنهم مبتنی بر اصول زیر است:
یکم ،حق مالکیت تعاون یهای م ربوطه متعلق به نیروهای کارشان
و نیز سایر گروههای ذینفع باشد .دوم ،می زان مالکیت و سهمبری از
ثمرههای تعاونی ب راساس سهم سهامداران باشد؛ اما می زان مشارکت
در تصمی مگیریهای گوناگون تعاونی ب راساس عضویت دموک راتیک
اعضاء باشد .سوم ،تعاون یها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا
هر قدرت بیرونی نظیر شرکتهای بخش خصوصی باشند .چهارم،
تعاونی م ربوطه بر همکاری با سایر تعاون یها مبتنی باشد ،ازجمله
در کلیدیترین مبادلههایش .پنجم ،راهنمای فعالیت تعاون یها از
جمله بر حفاظت از محی طزیست و مشارکت دموک راتیک اعضاء در
توسعهی پایدار جامعه مبتنی باشد.
تأسیس چنین تعاون یهایی در ش رایطی که دولت با کمبود شدید
منابع مالی مواجه است باید از کجا تأمین مالی شود؟ م یتوان بر
سه منبع مالی تکیه کرد.
ابتدا ،اصل یترین منبع مالی عبارت است از پرداخت مالیات
توسط بخشهای عمومی غیردولتی که گرچه تخمین دقیقی
در دست نیست اما ،گفته م یشود بین چهل تا شصت درصد از
تولید ناخالص داخلی را تحت پوشش خود دارند و گرچه مثل سایر
شهروندان و سوژههای حقوقی از امکانات محلی و ملی بهوفور بهره
م یجویند ولی غالبا نهتنها مالیاتی به دولت نم یپردازند؛ بلکه حتی
غالبا از بودجههای دولتی نیز سهم ف راوانی دارند .اشارهام مشخصا
به نهادهای حکومتی و انقالبی و نهادهای نظامی و انتظامی و
بنیادهای خیریهی مذهبی و بخشهای اعظمی از سازمانهای
عمومی شب هدولتی است .اعالم شده است ،حدود نوزدههزار شرکت
و بنگاه و مؤسسه در زیر چتر این هویتهای اقتصادی ق رار دارند.
پرداخت مالیات توسط این مجموعهها م یتواند مهمترین منبع
مالی تأسیس تعاون یهای نیروهای کار باشد .این مجموعهها از
اصل یترین ذینفعهای استم رار نظم سیاسی موجود هستند و
بح ران بیکاری نیز یکی از بزرگترین تهدیدها ب رای استم رار نظم
سیاسی موجود است .اگر اصل یترین ذینفعان نظام سیاسی موجود
ب رای مهار اصل یترین تهدید نظام سیاسی هزینه نکنند ،این تهدید

در سطح تهدید باقی نخواهد ماند و بسیار محتمل است که
وضعیت سیاسی ای ران را دگرگون کند ،هرچند نه ضرورتا به سمت و
سویی خوشایند .من دغدغهی نظام سیاسی را ندارم .مسئله یقینا
حفظ فابریک اجتماعی است .از درخت عسرت و نکبت نم یتوان
میوهی ثم ربخش چید.
دوم ،منبع مالی م یتواند ارائهی تسهیالت تکلیفی بانکی با نرخ بهرهی
مناسب در بازار متشکل پولی به تعاون یهای نیروهای کار باشد.
سوم ،منبع مالی نیز م یتواند پرداخت اقساط تأسیس تعاون یها از
درآمدهای آتیشان باشد.

تأسیس و استمرار تعاونیهای نیروهای کار میتواند

فشارهای بحران بیکاری را برای جامعه به مرزهایی
تحملپذیر کاهش دهد و اصلیترین بحرانهایی که

مسبب بحران بیکاریاند به سهم خود مهار کند و موجی

از تمهید زمینههای اشتغالزایی در اقتصاد کالن را فراهم

آورد .تأسیس و استمرار تعاونیهای نیروهای کار مشخصا
از این قابلیت برخوردار است که از شدت شش بحران اصلی
اقتصاد سیاسی ایران بکاهد.

اول ،بحران ناب رابری در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارها.
علل موجدهی بحران ناب رابری در سالهای پس
اصل یترین مجموعهی ِ
سلب مالکیت
از انقالب عبارت بود از انواع سازوکارهای تصاحب بهمدد ِ
از تودهها ازطریق شیوههای غیر از تولید کاالها و خدمات .این مجموعه
از سازوکارهای پرشمار بودند ازجمله خصوص یسازی ،توزیع تسهیالت در
بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی ،خلق نقدینگی در بازارهای متشکل
و غیرمتشکل پولی ،فساد اقتصادی در بدنهی دولت ،کاالی یسازی خدمات
اجتماعی دولت نظیر سالمت و بهداشت و درمان و مسکن و آموزش
عمومی و آموزش عالی ،الگوی مالیاتستانی ،الگوی توزیع مخارج دولت،
الگوی تعرفهگیری ،الگوی اخذ انواع عوارض ،گورستانخواری در شهرهای
بزرگ ،تصرف حریم رودخانهها و روددرهها ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی،
کوهخواری و کوهپایهخواری و بهطورکلی زمینخواری و تراکمفروشی
شهرداریها.
تأسیس و استمرار تعاون یهای نیروهای کار نم یتواند از تأثیر همهی این
سازوکارها بر ناب رابری بکاهد .با مبادرت به تأسیس تعاون یهای نیروهای
کار فقط م یتوان از شدت تأثیر دو مورد از این سازوکارها بر ناب رابری
کاست :خصوص یسازی و توزیع تسهیالت بانکی در بازارهای متشکل
پولی .م یتوان ادامهی خصوص یسازیها را به جای سپردن دارای یهای
دولتی به بخشهای خصوصی یا شب هدولتی به تعاون یهای تازه تأسیس

نیروهای کار ،عمدتا متشکل از تمام ردههای نیروهای کار همان واحدها
و نیز سایر گروههای ذینفع ،سپرد .اتفاقا چنین سیاستی از پشتوانههای
قانونی در مجموعهی قوانین باالدستی خصوص یسازی نیز برخوردار است.
همچنین ،ارائهی تسهیالت بانکی ب رای تأسیس تعاون یهای نیروهای کار
م یتواند از عواملی باشد که الگوی عمیقا ناب رابر توزیع تسهیالت بانکی
را به نفع طبقات فرودستتر تاحدی دگرگون سازد.
دوم ،بح ران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی کار.
این بح ران عمدتا معلول کاهش توان چانهزنی فردی و دستهجمعی
نیروهای کار در بازار کار و محل کار است که بهنوبهیخود از اج رای
چند سیاست دولتی در زمینهی مناسبات کار طی سالهای پس
از انقالب ناشی شده است .موقت یسازی ق راردادهای کاری ،حضور
شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مقام واسطه بین
نیروهای کار و کارفرمایان اصلی ،خروج بخشهای گستردهای از
نیروهای کار از شمول قانون کار و ممانعت حقیقی و حقوقی از
تشکلیابی مستقل کارگ ران .تأسیس و استم رار تعاون یهای نیروهای
کار ب یآنکه نیاز به هی چگونه تغییری در مجموعهی قوانین داشته
باشد ،م یتواند اصل یترین علل موجدهی کاهش توان چانهزنی فردی
و دستهجمعی نیروهای کار را کم تأثیر کند .عضویت دموک راتیک
نیروهای کار در تعاون یها خودبهخود معضل موقت یبودن ق راردادهای
کار را حل م یکند و چتر حمایتی نهاد غی ربازاری قانون کار را
از نو روی سرشان م یکشد و نقشآفرینی شرکتهای پیمانکاری
تأمین نیروی انسانی را در استخدام نیروهای کار از حیز انتفاع
ساقط م یکند .همچنین تعاون یهای نیروهای کار ب یآنکه نیازی به
تغییر در فصل ششم قانون کار باشد ،م یتوانند همان نقش را ب رای
تشکلیابی مستقالنهی نیروهای کار ایفا کنند که از هر نوع تشکل
مستقل کارگری انتظار م یرود.
سوم ،بح ران تخریب فزایندهی محی طزیست.
بخشی از اصل یترین علل بح ران محی طزیست در سالهای بعد از
انقالب به نوع خاص گسترش سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفی تهای
محی طزیست برم یگردد .گسترش حقوق مالکیت خصوصی بر
ظرفی تهای محی طزیست توأم با فقدان قوانین مستحکم ب رای
صیانت از محی طزیست و فقدان نظارت کافی و بایستهی نهادهای
متولی حفاظت از محی طزیست بر عملکرد بخش خصوصی ،بسط
ِ
حق تصرف دولتی بر ظرفی تهای محی طزیست در نبو ِد نظارت
از پایی ن به باالی دموک ر ِ
مدنی محی طزیس ت
اتیک نوعی جامعهی
ِ
آگاه و تقویت حق مالکیت وقفی بر ظرفی تهای محی طزیست در
توان تنفیذ ا ِعمال مقررات دولتی در زمینهی فعالی تهای
نبو ِد
ِ
بخش وسیعی از نهادهای واج ِد حقوق مالکیت وقفی .گسترش
حقوق مالکیت تعاونی بر ظرفی تهای محی طزیست در چارچوبی
که اعضای تعاون یها نه مثل بخش خصوصی بهدنبال حداکثرسازی
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سود هستند و نه مثل دولت از توان ا ِعمال قدرت غیردموک راتیک
ِ
مالکیت وقفی بر دولت
حقوق
برخوردارند و نه مثل نهادهای واج ِد
ِ
چیرگی دارند ،م یتواند نوعی حقوق مالکیت بر ظرفی تهای
محی طزیست را به زیان سایر انواع حقوق مالکیت گسترش دهد که
زیستی مسالمتآمی ِز بهم راتب بی شتری با محی طزیست دارد.
توان هم
ِ
چهارم ،بح ران تولید کاالها و خدمات.
بخش اعظمی از اصل یترین علل این بح ران به نوع تخصیص
منابع بخشهای خصوصی و دولتی برم یگردد .بخش خصوصی به
این موضوع گ رایش دارد که حجم عظیمی از منابع اقتصادی خودش
را به َسمت فعالی تهای نامولد هدایت م یکند که گرچه سودآوری
بی شتری دارند اما محمل تولید کاالهای و خدمات نیستند .بخش
دولتی نیز به این گ رایش دارد که سهم بزرگی از بودجهی خود
را ب رای تقویت کنترل بر رفتار شهروندان و حفظ حداقلهایی از
توازن قوا بین خودش و سایر نیروهای منطقهای و بی نالمللی به
َسمت گسترش سازوبرگهای ایدئولوژیک و سازوبرگهای سرکوب
تخصیص دهد.

اعضای تعاونیهای نیروهای کار بهدلیل برخورداری

از انگیزهای بسیار قوی برای حفظ مشاغل خودشان در
چارچوب تعاونیها عمدت ًا به این موضوع گرایش خواهند

داشت که از سویی نه در فعالیتهای نامولد که اشتغا لزایی

کمی دارند بلکه بر فعالیتهای مولد که اشتغا لزا هستند

متمرکز شوند؛ از سوییدیگر نیز خودشان را در جایگاه

دولت نمیبینند تا منابعشان را مصروف فعالیتهای
ایدئولوژیک و سرکوبگرانه کنند .انگیزهی اصلی
اعضای تعاونیهای نیروهای کار عبارت است از استمرار
و تحکیم مشاغلشان که منشأ بخش عظیمی از هویت
اجتماعیشان در جامعه است.

پنجم ،بح ران کمبود تقاضای مؤث ِر کافی ب رای محصوالت تولیدشده
در اقتصاد ملی.
بخش اعظمی از علل چنین بح رانی به غلب هی سرمایهی تجاری بر
تولید داخلی برم یگردد که مسبب روانهسازی کسر بزرگی از تقاضای
مؤث ِر داخلی به سوی تولیدکنندگان خارجی م یشود .تأسیس و
گسترش تعاون یهای نیروهای کار از دو راه م یتواند در افزایش
تقاضای مؤثر داخلی ب رای محصوالت داخلی نقش بازی کند .یکی از
را ِه برپایی کنفدراسیونی از تعاون یهای نیروهای کار در سطح ملی
که گسترش خرید و فروشها و مبادلههای متقابل درون شبکهی
40
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تعاون یها ب راساس تصمی مگیریهای دموک راتیک اعضاء را تسهیل
م یکند .دیگری نیز از را ِه دریافت داوطلبانهی جنسی با قیمتهایی
توافقی بهجای بخشی از دستمزد و حقوق و سود اعضای تعاون یها
ب راساس ش رایط خاص اقتصاد.
ششم ،بح ران انباشتزدایی در اقتصاد ملی.
بح ران انباشتزدایی عمدتا معلول رفتار چهار دسته از کارگزاران،
ف رار و خروج سرمایه از اقتصاد ای ران است .اول ،صاحبان کسب و
کارهای بزرگ که به بهانهی نرخ سود بیشتر و امنیت سرمایهشان
به ف رار سرمایه از کشور مبادرت م یکنند .دوم ،اعضای طبقهی
متوسط که ب رای برخورداری از حقوق اجتماعی ،اقتصادی ،مدنی
سیاسی شهروندی عمال با پاهاشان رأی م یدهند و به مهاجرت
و
ِ
م یروند و چون دارای یهاشان در حدی نیست که یک پا در کشور و
یک پا در نقطهی مقصد داشته باشند ناگزیر سرمایههای ُخ ردشان
را نیز ب رای همیشه با خود م یبرند .سوم ،ردههای گوناگون اعضای
تکنوک راسی دولتی که با نظر به فقدان چشمانداز با ثبات سیاسی
در کشور م یکوشند همهی تخممرغهاشان را در یک سبد نگذارند
و بخشی از داشتههاشان را عمدتا از طریق فرستادن فرزندان خود
به بیرون از مرزها ب رای کسب امنیت سیاسی در فرداهای احتمالی
به خارج از کشور انتقال دهند .چهارم ،هستههای اصلی قدرت در
نظام سیاسی مستقر که به بهانهی تحقق خواستههای سیاسی و
دیپلماتی کشان در بیرون از مرزها حجم عظیمی از مخارج ارزبر در
بیرون از مرزها را به هزینهی ملت متقبل م یشوند.
تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای کار در این میان از این
ان
ظرفیت برخوردار است که از ف رار سرمایههای نوع اول و دو ِم کارگزار ِ
ف رار سرمایه تاحدی بکاهد .اوال ،تا جایی که گسترش تعاون یهای
نیروهای کار بتواند بر وزن مالکی تهای تعاون یها به زیان مالکی تهای
خصوصی بخش خصوصی بیفزاید .ف رار سرمایههای کالن متناسبا
ِ
دیگر نم یتواند ب راساس توافق قلیلی از تصمی مگیرندگان شرکتهای
بخش خصوصی تحقق یابد بلکه مستلزم اجماع دموک راتیک شمار
پرتعدادی از اعضای هر تعاونی است که چون حفظ و استم رار
مشاغلشان در قیاس با نرخ سود فعالیت اقتصادی تعاونی ب رایشان
اهمیت بهم راتب بیشتری دارد یقینا از می زان ف رار سرمایهها خواهد
کاست .ثانی اً ،به می زانی که تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای
کار بتواند در اشتغالآفرینی تأثیر مثبت داشته باشد؛ متناسبا از
انگیزههای آن دسته از اعضای طبقهی متوسط که ب رای تأمین
حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندیشان به مهاجرت م یروند
خواهد کاست و از اینرو بخشی از ف رار سرمایههای ُخ رد طبقهی
متوسط را کماکان در اقتصاد ملی نگه خواهد داشت.
بگذارید نوع تأثیرگذاری تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای
کار بر اقتصاد کالن ای ران را بر همین مبنا جمعبندی کنم .اقتصاد

ای ران در سالهای پس از انقالب دو ویژگی متناقض را همزمان از
خود بروز داده است .از سویی گ رایش به تقویت مستمر مناسبات
طبقاتی سرمایهدارانه؛ از دیگرسو گ رایش به تضعیف مستمر تولید
سرمایهدارانه .اگر از منظر ساختاری بنگریم ،این دو گ رایش متناقض
مثل دو تیغهی یک قیچی واحد عمال زیس تپذیری نظام اقتصادی
را همواره تحت فشار گذاشته و اقتصاد سیاسی ای ران را مستع ِد ابتال
به بح ران کنترلناپذیری کردهاند.
ایدهی تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای کار در این میان
راهحلی ب رای بح ران ساختاری کنترلناپذیری اقتصاد ای ران نخواهد
بود اما ،به سهم خودش ،نوعی خط مشی ب رای تحقق درجاتی از
مهار چنین بح رانی است .تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای
کار به سه طریق از تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایهدارانه
م یکاهد .نخست ،با تغییر جهت خصوص یسازیها به َسمت
تعاون یها و نیز با بسط ارائهی تسهیالت بانکی به تعاون یها بهجای
بخشهای خصوصی و دولتی و شب هدولتی از ابعاد تأثیرگذاری دو
سلب مالکیت از تودهها تاحدی
مورد از مهمترین سازوکارهای
ِ
م یکاهد و سرعت موتور تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت
را کاهش م یدهد .دوم ،چون مهمترین عوامل کاهش توان چانهزنی
نیروهای کار را از حیز انتفاع ساقط م یکند از شدت مناسبات ناب رابر
قدرت میان کارفرمایان و کارگ ران م یکاهد .سوم ،با بسط سهم
مالکی ت تعاون یها وزن نسبی انواع مالکی تهای خصوصی و وقفی
و نیز حق تصرف دولتی بر ظرفی تهای محی طزیست را متناسبا
کاهش م یدهد.
تأسیس و گسترش تعاون یهای نیروهای کار به سه طریق از
تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ای ران ممانعت م یکند .نخست،
گ رایش بخش خصوصی و بخش دولتی به تخصیص منابع
اقتصادیشان به فعالی تهای نامولد .آنگاه که تعاون یهای نیروهای
کار متناسبا جایگزینشان شوند به علت نقشآفرینی انگیزهی
حفظ مشاغلشان به هر قیمت عمال تخصیص منابع اقتصادی
به فعالی تهای مولد را تقویت م یکند .دوم ،درجاتی محسوس از
تقاضای مؤثر ب رای محصوالت تولید شده در داخل کشور را مهیا
م یکند .سوم ،از بخش قابل توجهی از ف رار سرمایه ممانعت م یکند.
درنتیجه ،تأسیس و توسیع تعاون یهای نیروهای کار دو تیغهی
قیچی واحدی که عمال زیس تپذیری نظام اقتصادی در ای ران را در
معرض خطر ق رار دادهاند به سهم خودش ُکند م یکند.
بسیار خب ،مخاطب ع رایض من کیست؟ آیا دولت است؟
بههی چوجه .دولت در ساختار کنونی عمدتا نمایندهی تمامقد
منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به
اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاون یهای نیروهای کار
حرکت کند .مخاطب پیشنهادی که اینجا مطرح م یشود عمدتا

نیروهای اجتماع ی هستند .ازجمله نیروهای کارگری و دانشجویی.
امروز شاهد برآمدن انواع عاملی تهای عمدتا ناسازنده هستیم.
ستیز دولت علیه مردم .منازعهی مردم با مردم .جنگ سرآمدان با
فرودستان .نبرد فرودستان با نخبگان .امروز جنگ همه علیه همه را
شاهدیم .عاملی تها در بی ن هستند .اما نه به شیوهای که گرهگشا
باشند .عاملی تهای ب یصدایان و محذوفان باید زبانی مشترک
یابد و خواستههایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب ُکنشهای
دستهجمعی تجلی یابد .در زمینهای که محل بحثمان بود اقدام
مشترک در قالب فشار بر دولت ب رای برآوردن مطالب هی مهار بح ران
بیکاری بهمدد تعاون یهای نیروی کار م یتواند در نقش نوعی نخ
تسبیح عمل کند.
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شرکت تعاونی موندراگون (امس یسی) یک شرکت تعاونی در
منطقه ی باسک اسپانیا است .این شرکت شامل  150شرکت مجزا
بوده است .بیش از  66هزار شاغل/مالک دارد .در سال 2002م .فروش
کلی معادل  9/23میلیارد یورو و دارایی کلی معادل  15/3میلیارد
یورو داشت.
بعد از جنگ داخلی اسپانیا ،منطقه باسک از نظر اقتصادی و اجتماعی
وارد رکود شد .تحت تأثیر آموزههای یک کشیش محلی برمبنای تفکر
اجتماعی کاتولیک و پنج فارغالتحصیل دانشکده مهارتهای صنعتی
تعاونی موندراگون را تأسیس کردند.
امس یسی ده اصل تشکیل این تعاونی را که هسته مرکزی چشمانداز
و مأموریت خود م یداند به این صورت فهرست کرده است :پذیرش آزاد
(عدم تبعیض) ،سازمان دموکراتیک ،حق حاکمیت نیروی کار ،ماهیت
فرعی سرمایه ،مدیریت مشارکتی ،انسجام در پرداخت حقوق ،همکاری
میانسازمانی ،تحول اجتماعی ،جامعیت و آموزش.
این تعاونی سه بخش تجاری اصلی و دو مرکز پژوهش و آموزش دارد.
بزرگترین بخش ،گروه صنعتی است که شامل لوازم خانگی ،عمران،
ابزار ماشینی ،تجهی زات صنعتی ،قطعات اتومبیل و کاالهای سرمایهای
مهندسی است .گروه پخش شامل فروشگاههای خردهفروشی و توزیع

کشاورزی است .گروه مالی دارای سه بخش بانکداری ،بیمه و رفاه
اجتماعی است .بانک امس یسی ،موسوم به کاخا البورال سال 2002م322 .
شعبه داشت 8/5 .میلیارد یورو دارایی کسب کرد و سود عملیات یاش 125
میلیون یورو بود .دیرزمانی است که شرکتهای بزرگ تجاری بهعنوان
تنها الگوی سازماندهی کسبوکارهای اقتصادی در سطح کالن شناخته
میشوند .این در حالی است که به سادگی م یتوان الگوهای موفق
دیگری را نیز با مبانی نظری متفاوت یافت .یکی از نمونههای چنین
سازمانهایی اتحادیهی تعاون یهای موندراگون در اسپانیا است که مبانی
نظری و عملی خویش را بر اندیشهی اجتماعی کاتولیک استوار ساخته
است .این سازمان توانسته است ارزشهای دینی -مسیحی خود را در عین
حضور نیرومند در بازار جهانی حفظ کند و تمامی ساختار سازمانی خود را
بر اندیشهی اجتماعی کاتولیک بنا نهد.
موندراگون از بخشهای تولیدی ،توزیعی ،مالی ،سه مرکز تحقیق
و توسعه ،دانشگاهی با چندین واحد آموزشی ،بانک اختصاصی و نظام
سالمت مختص به خویش برخوردار است .این تعاونی برمبنای اصولی
ثابت عمل م یکند ،تحت تملک کارگران و مدیریت آنها است و با توزیع
فرآیند تصمیمگیری در سراسر سطوح سازمانی خود را به نمونه ب ینظیری
از توسعه و پیشرفت در دورهای  50ساله تبدیل ساخته است .در چنین
سازمانهایی میان اهداف و گرایشهای سرمایهگذاران ،مدی ران و کارکنان
سازگاری چندانی به چشم نمیخورد .مفاهیم چهارگانه اندیشه اجتماعی
اصول مرتبط با عدالت اجتماعی دو اصل سازمان دموکراتیک و مشارکت
کارگر -مالکان ،محورهای اصلی پیگیری عدالت اجتماعی در موندراگون
را تشکیل م یدهند.
پایهگذاری عدالت و انسجام اجتماعی ،موندراگون در مقام سازمانی
دموکراتیک تجربه موندراگون بیش و پیش از هر چیز مدیون اصل
سازمان دموکراتیک است که محیطی قانونی ،اخالقی و عملیاتی را ب رای
پیادهسازی سایر اصول ،سیاستها و رویهها فراهم م یآورد.
آریزمندیاریتا نیز با اشاره به نیاز نهادینهسازی مشارکت و ب رابری در
موندراگون م ینویسد« :کارگران نباید تا زمانی که از نمایندگی و مشارکت
برخوردار باشند جایگاه خویش را در قلب کسبوکار تجاری بپذیرند ،چرا
که اجتماع کاری باید از نمایندگانی حقوقی و مشروع برخوردار باشد .در
حقیقت دوستی و همبستگی تنها در فضایی تحقق خواهد یافت که
ب رابری بر آن حکمفرما باشد و در فقدان آن چنین احساسات ارزشمندی در
اندک زمان ناپدید خواهند شد ».بر همین اساس در موندراگون مالکیت و
تصمیمسازی دموکراتیک نهادینه شده است .اصل سازمان دموکراتیک کار
و سرمایه را ازطریق توزیع ب رابر سرمایه و قدرت تصمیمگیری میان مدی ران
و کارگران به نحو جدای یناپذیری به یکدیگر متصل ساخته است.
اصل سازمان دموکراتیک در موندراگون (که م یتوان آنرا در معنایی
عامتر دموکراسی کاری نیز نامید) بر ارزش اجتماعی و اقتصادی کارگر-
مالکان تأکید م یکند .حقوق و مسئولیتهای آنها را در باب نیازهای
شخصی و سازمانی به رسمیت میشناسد .جرج چنی دموکراسی کاری
موندراگون را اینگونه توصیف م یکند :نظامی مدیریتی که اهداف

و احساسات فردی را در کنار برنامههای معمول سازمانی ارج م ینهد،
نظامی که بهگونهای فعاالنه ارتباط میان این دو دسته اهداف را ازطریق
تشویق افراد به مشارکت در انتخابهای سازمانی حفظ م یکند و اصالح
فعالیتها و سیاستهای سازمانی را بهصورت جمعی میسر م یسازد.
نقش محوری مشارکت در تصمیمگیری مشارکت کارگر -مالکان در فرایند
عملی موندراگون را دربرم یگیرد .در
تصمیمگیری ،تمامی وجوه نظری و
ِ
مشارکت دموکراتیک نقش محوری را ایفا
سازی موندراگون،
ِ
فرایند تصمیم ِ
م یکند .به بیان دیگر ،مشارکت کارگر -مالکان عامل تعیینکننده تمامی
سیاستها و رویههای جاری است .تصمیمات ناشی از این مشارکت ممکن
است هر تعاونی یا تمامی اتحادیه را از طریق نمایندگان کارگر -مالکان
تحت تأثیر قرار دهد.
بهعالوه از آنجا که موندراگون از ابتدا سازمانی مبتن یبر مشارکت بوده
است م یتوان تمامی اصول ،سیاستها و رویههای امروز آنرا حاصل
مشارکت کارگر -مالکان در طول تاریخ سازمان تلقی کرد .گستره و تمرکز
مشارکت اصل سازمان دموکراتیک و نتیجهی مستقیم آن یعنی مشارکت
کارگر -مالکان در فرآیند تصمیمگیری را م یتوان بهطور مختصر در
چارچوب زیر فهرست کرد .بسیاری از موارد مورد اشاره در این فهرست بر
تحقق عدالت و همبستگی جمعی تأثیرگذارند؛
 .1مشارکت اقتصادی .سرمایهی اولیه در موندارگون به نحوی ب رابر
ط راحی شده و ریسکی یکسان را بر تمامی مالکان تحمیل م یکند.
مالکان حقوق و مسئولیتهای ب رابری دارند .تقسیم منافع و سود اقتصادی
به کیفیت عملکرد و می زان سرمایهگذاری وابسته است.
 .2مشارکت دموکراتیک در فرآیند تصمیمگیری .در سطح اتحادیه
انتخاب نمایندگان اتحادیه در هر تعاونی .اخذ تصمیمات توسط این
نمایندگان که هریک منافع رأیدهندگان خویش را تأمین م یکنند .در
سطح هریک از تعاون یها انتخاب اعضای کمیته اجرایی ،بازرس و کمیته
اجتماعی ،مدیریت کسبوکار ازطریق مشارکت و رأی تمامی کارگر-
مالکان؛ ط راحی شرح شغل توسط خود فرد.
 .3مشارکت در توسعه و پیشرفت جمعی .کارآفرینی و سرمایهگذاری از
طریق مشارکت مبتن یبر تقسیم منافع .اجرای طرحهای توسعه جمعی از
طریق ده درصد منافع کارگر -مالکان درنهایت نکته جالب توجه آن است
که در موندراگون مشارکت کارگران ابزاری ب رای رشد فردی است که در
آن کارگر -مالکان از ذهن ،دانش و آزادی خویش ب رای تصمیمگیری بهره
برده و با اخذ تصمیمات مناسب به نتایجی فراتر از حاصل کار انف رادی
دست م ییابند.
در موندراگون ،جایگاه شغلی امری مقدس بوده و محافظت از آن
بهطور جدی پ یگرفته میشود .اتحادیه ،عدالت اقتصادی را از طریق
اصل همکاری میان بخشی پی م یگیرد :شامل سیاست عدم تعدیل و
کنارگذاردن نیروها است .درنتیجه این سیاست ،هیچ کارگر -مالکی در
موندراگون اخ راج نمیشود و آنها در ب رابر نوسانات بازار حفاظت میشوند.
این حفاظت از طریق انتقال نیروها به دیگر تعاون یها در صورت بيكاري در
اثر برخی علل مرتبط با بازار صورت م یپذیرد .موندراگون از فرآیندی ب رای
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پیگیری ،باز تعلیم و تخصیص دوباره نیروهای سرگردان برخوردار است
که سطح درآمد آنها را در صورت کار در شغلی با درآمد کمتر ثابت نگاه
م یدارد .همچنین بیکاران موقت تا زمان یکه شغلی بیابند تا  80درصد
آخرین دستمزد خود را دریافت خواهند کرد.
در حقیقت در موندراگون فرض بر این است که یک کارگر توانمند و
جویای کار اگر در موقعیتی که با مهارتهایش نامتناسب است به کار
گرفته شود ،کارآیی پایینی خواهد داشت و بطور قطع در سازمان ،محلی
که او قادر باشد به نحو مؤثر ادامه فعالیت دهد وجود دارد .به بیان دیگر
موندراگون کار را ب رای انسان میخواهد و نه انسان را ب رای کار.
در اتحادیه ،نسبتی توافقی میان نرخ دستمزد کارگر -مالکان در سطوح
مدیریتی و نیروهای میدانی -با دستمزد حداقلی فرضی -وجود دارد که
بازهای از  3تا  9ب رابر را شامل شده و بطور میانگین پنج ب رابر است .به
بیان دیگر ،دریافتی مدیر یک تعاونی متوسط در موندراگون پنج ب رابر
دستمزد حداقلی مفروض در همان تعاونی است .البته این نرخ در عالم
مالکان موندراگون
واقع بسیار کمتر است چراکه شمار اندکی از کارگر-
ِ
دستمزد حداقلی دریافت م یکنند و مشاغل آنها عموما در دستمزدهای
باالتر طبقهبندی میشود .بهعالوه نرخ مورد بحث در ادامه باز هم
کاهش م ییابد .زی را ،در اسپانیا قوانین مالیات تصاعدی اعمال میشود
که مطابق آنها دستمزد باالتر مستلزم پرداخت مالیات بیشتر است .باید
به این نکته توجه كرد که با آنکه نرخ دستمزدها میان تعاون یها متفاوت
است ،کارگر -مالکان در چارچوب هر تعاونی به نحوی دموکراتیک درباره
این نرخ تصمیم م یگیرند .از اینرو اگر مدیر کل یک تعاونی  9ب راب ِر
حداقل دستمزد دریافتی داشته باشد به این علت است که کارگر -مالکان
ِ
آن تعاونی این نرخ را عادالنه م یدانند و تصمیم خود را با درنظر گرفتن
دستمزد پست مشابه در دیگر شرکتهای محلی و با نظر به پیچیدگی،
تمرکز و تخصص فنی مرتبط با آن شغل اخذ نمودهاند .در مجموع
دستمزدهای پرداختی موندراگون در قیاس با مشاغل مشابه محلی در
سطوح مدیریتی  30درصد باالتر و در سطوح میانی ،فنی و تخصصی ب رابر
مد موندراگون دستکم بطور میانگین
است .درنتیجه کارگر-
مالکان کمدرآ ِ
ِ
 13درصد بیش از کارگران مشاغل مشابه درآمد دارند.
همبستگی موندراگون با سایر نهادهای اجتماعی اتحادیه تعاون یهای
موندراگون ب راساس همکاری میان اعضاء و تعاون یهای گوناگون در سطوح
مختلف شکل یافته و این امر نشانه آشکاری از همبستگی درونی اتحادیه
است .در حقیقت همکاری در قالب تعاونی نیازمند حمایت و یاریرسانی
دوسویه ،همکاری نزدیک ،مشارکت ،مذاکره و پذیرش نظ راتی خالف عقاید
شخصی است .در کنار این امر ،همبستگی در موندراگون صرفا به کارگر-
مالکان محدود نمیشود و کوشش ب رای ایفای نقش اجتماعی و یاری به
سایر اجتماعات با عایدی پایینتر را در برگرفته و کمک به تمامی ابنای
بشر را ب راساس اندیشهی اجتماعی کاتولیک مبنا قرار م یدهد.
کارآفرینی از اولویتهای موندراگون در ارتباط با جامعه مهمترین
عرصهی ظهور همبستگی جمعی است در موندراگون اصل دگرگونی
اجتماعی است .ب راساس این اصل پیگیری عدالت اقتصادی ،اجتماعی
44
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همبستگی جمعی ،موندراگون را به سوی کارآفرینی سوق م یدهد.
و
ِ
ارمایچیا ب راین باور است که کارگر -مالکان با این مسأله موافقت کامل
دارند که «موندراگون باید در جهت افزایش گزینههای کاری ب رای تمامی
اعضای جامعه عمل كند ».درحقیقت موندراگون با تقسیم کارفرمایان به
دو گروه مستقیم و غیرمستقیم از ایفای نقش صرف کارفرمای مستقیم
فراتر رفته است .کارفرمای مستقیم شخص یا نهادی است که مستقیما
کارگران را به استخدام درم یآورد ،در حال یکه کارفرمای غیرمستقیم (که
اغلب دولت است) روابط شغلی را تعریف كرده و مسئول «سیاستگذاری
اخالقی ب رای کار است که در چارچوب آن حقوق کارگران مورد توجه قرار
گیرد» .بهعالوه الگوی مالی موندراگون از توافقی عمومی میان کارگر-
مالکان بر اختصاص بخشی از سود شخصیشان ب رای ایجاد مشاغل جدید
حکایت دارد .آنها پذیرفتهاند که استفاده از باق یمانده همین سود را نیز
ب رای تأمین منابع مالی این فرآیند به تعویق بیندازند .به بیان دیگر ،کارگر-
مالکان اتحادیه در اسپانیا مطابق قاعده موندراگون  70درصد سود خود را
مستقیما دریافت م یکنند 20 ،درصد آنرا ب رای صندوق ذخیره سازمان کنار
م یگذارند و  10درصد باقیمانده را ب رای خدمات اجتماعی هزینه م یکنند.
اما ،آنها به صورت جمعی تصمیم گرفتهاند که سود دریافتی خود را تا 45
درصد کاهش داده و مشارکت  10درصدی خود را نیز حفظ كنند.
به این صورت موندراگون قادر است  90درصد سود حاصل از فعالیتهای
خود را صرف رشد مالی و توسعه کارآفرینی كند .نکته جالب توجه آن است
که این الگوی مالی خود نتیجهی تصمیمگیری جمعی کارگر -مالکان
است و باور آنها را به خیر عمومی آشکار م یسازد .موندراگون سازمانی
انتفاعی است و اعضای آن م یتوانند به مانند سازمانهای سنتی انباشت
سرمایه را انتخاب کنند .اما آنها بخش اعظم عایدی خود را با درک این
نکته که «اجتماع یسازی این سود م یتواند به توسعه مالی و تکنولوژیکی
شرکت منتهی شود و ابزارهای مورد نیاز ب رای ایجاد فعالیتها و مشاغل
جدید را فراهم آورد» در اختیار بانک موندراگون قرار م یدهند .در نتیجه
این سیاست موندراگون تعداد مشاغل خویش را از  28هزار شغل در سال
1995م .به  60هزار شغل در 2001م .ارتقاء داده است که افزایش بیش از
 100درصدی را نشان م یدهد.
اختصاص  90درصد از سود شخصی به ایجاد مشاغل جدید در ب رابر
تخصیص تنها  10درصد از آن ب رای ارائه خدمات اجتماعی اولویت ایجاد
عدالت را در نسبت به فعالیتهای خیریه نزد اعضای اتحادیه نشان
م یدهد .در این راستا کارگرانی که در ادامه مسیر مشاغل جدید را بدست
م یآورند ،کرامت خویش را بهعنوان یک انسان و از طریق کار و مشارکت
در فرآیندی عادالنه حفظ م یکنند و با برخورداری از دستمزدی منصفانه
قادرند با سربلندی نیازهای خود و خانواده خویش را تأمین كنند .در کنار
این امر کارگران جدید با مشارکت در فرآیند تصمیمگیری امکان استفاده
از فرصتهای رشد فردی و اجتماعی را بدست آورده و از عدالت اجتماعی
نیز بهرهمند میشوند .از اینرو آنها نیز در ادامه قادر خواهند بود به مانند
پیشینیان خود به جامعه خدمت كنند.

کالس درس
کارگاه فنی
درس کار فناوری از سال ششم متوسطه به عنوان یکی از
دروس اصلی در طرح درس مدارس مطرح م یشود؛ اما در راه
رشد حکایت این درس فراتر از یک کتاب است؛ چند سالی
است که در تمامی مقاطع ،از مهدکودک تا دبیرستان ،طرح
درس کارگاه فنی مطرح شده ،کارگاهی با ابزارهای واقعی،
جای یکه بچهها م یتوانند مه مترین مهارتها را بیاموزند و
تج ربه کنند ،تج رب ههایی که نه تنها م یتواند پیوندی میان
دروس و جهان واقعی باشد ،بلکه به آنها کمک م یکند تا
جسارت و توانمندی بیشتری را نیز در زندگی به دست آورند.
اگر مشتاق شنیدن حکایت کارگاههای فنی راه رشد هستید،
آن را از زبان دبیران آن بشنوید!

محمد فکور چند سالی است که مسئولیت کارگاههای فنی
در مجموعهی راه رشد را بر عهده دارد؛ از تدوین طرح درسها
تا اجرا و تربیت معلمان؛ سخن دربارهی کارگاهها را با وی
آغاز میکنیم ،کسی که بسیاری از ایدههای جالب کارگاهها
را به انجام رساندهاست؛ ذهن منظم و دیدگاههای جالب او
سبب شد تا گفتگویی طوالنی و دلچسب شکل بگیرد؛ این
گفتوگو وجوه جالبی از کارگاهها و وقایعی که در آن میگذرد
را نشان داد موضوعاتی جالب مطرح شد که در مصاحبههای
بعدی با دبیران مقاطع مختلف بیشتر به آنها خواهیم
پرداخت.
کمی از کارتان بگویید...

سال  ،1392اولین جایی که درست کردیم کارگاه دخت رانه بود که
در واقع آن را استانداردسازی کردیم ،کارگاه پس رانه هم در همین سال
تجهیز شد؛ دبی ران را آموزش دادیم و شرح وظایف را مشخص و طرح
درسها را کاربردی کردیم تا بچهها بتوانند با واقعیت زندگی آشنا
شوند.
منظورتان از کاربردی کردن دروس چیست؟

سعی کردیم طرح درسها به گونهای باشد که اج رایی شود ،یعنی
بچهها بدانند که نتیجهی کار خود را باید در جایی کار بگذارند
یا به گونهای باشد که از آن استفاده شود ،پیشتر دست سازههای
دانشآموزان با خودشان به منزل برده م یشد و برخی از آنها اینجا
م یماند .اما اینکه آنچه م یسازند به گونهای باشد که بدل شود به
نیمکت ،تابلو و لوستر و  ...در طرح درسهایی بود که از سال 1392
به بعد انجام شد.
پس به این ترتیب بر اساس نیازهای مجموعه این طرح
درسها تعریف میشود؟

جسارت ایدهپردازی
و اجرا
گفت و گویی با محمد فکور مسئول
کارگاههای فنی مجتمع راه رشد

ما طرح درسها را دستهبندی کردیم تا مشخص کنیم که در هر
پایهای چه چیزی باید یاد بدهیم؛ در واقع ب رای هر سالی از ششم تا
نهم که البته امسال پایهی دهم نیز اضافه شده ،یک خروجی تعریف
شده است که این خروج یها یا به درد مدرسه م یخورد یا ب رای خانه
مناسب است.
روند این کالسها به چه صورت است؟ از ابتدای سال تا آخر
سال؟

به پایه بستگی دارد ،تا پایهی نهم ما ایده م یدهیم ،چون دانشآموز
باید از آموزشهای اجباری پیروی کند .از پایهی نهم دیگر خود بچهها
ایده م یدهند.
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برایم واژهی آموزشهای اجباری جالب میشود و از آقای
فکور میخواهم بیشتر دربارهی آن توضیح دهد).

ابزارهای پایه؛ مواد پایه ،فلزات ،برق ،مکانیس مها هر کدام در پایهای
تدریس م یشود ،مثال یک دانشآموز پایهی ششم همان شناخت ابزار
و مواد پایه ب رایش کفایت م یکند ،بیشتر نم یتوان به او کار داد؛ تا
پایهی هشتم این آموزشها را جمعبندی م یکنیم ،پایهی هشتم به
بعد و در واقع نهم ،بچهها خود پروژه تعریف م یکنند.
از ایده تا اجرا؟

نظر خود شما چیست در این باره چیست؟

دانشآموز در کار فنی موضوعات بسیاری را یاد م یگی رند،
اما اشارههای ما اج رایی است .مثال ب رای آزمایشگاه فیزیک نیاز به
ترموکوبل بود ،ما همهی مدلها را خریدیم و ساختیم ،بچههای
آزمایشگاه همهی قطعکنهای ح رارتی را در آزمایشگاه در اختیار
دارند ،در واقع قطعات را تهیه کردیم و در کارگاه مونتاژ کردیم.
در صحبتها اشاره شد اما میخواهیم کمی این بحث را باز

کنیم ،توجه و اجرای کارگاه فنی دخترانه باعث شده تا نگاه

بله ،ما تنها به دانشآموز مشاوره م یدهیم.

جنسیتی برداشته شود؟

هدف اصلی این کارگاهها چیست؟

ببینید نگاه جنسیتی در آموزش وجود دارد اما در بازار کار وجود
ندارد ،این اشکالی است که باید حل شود و همه باید با اصطالحات
واقعی فنی آشنا شوند ،در دانشگاهها دخترها گاهی عقب م یافتادند،
من پسر هم
دلیلش نه کمتوانی که بیشتر نداشتن شهامت الزم استِ ،
که پای دستگاه م یرفتم ،کار خ راب م یکردم ،جوش خ راب م یکردم،
سازه م یآمد پایین و  ،...ولی دخترها شهامت و ورزیدگی کمتری
داشتند ،دانشآموزان دختر با تج ربهای که اینجا به دست م یآورند
ورزیدهتر شده و ج رات م ییابند .االن نگاه جنسیتی دیگر معنی ندارد،
در واقع این کارگاهها یک آگاهی و اعتماد به نفس م یدهد.
برخی دانشآموزان هم که والدین فنی داشته یا خود استعداد
بسیاری در این کارگاهها دارند ،نسبت به کارگاه احساس مالکیت
م یکنند که ما م یتوانیم از این دانشآموزان ب رای کنترل کالس کمک
بگیریم .به بچهای که توانمندی باالیی دارد ،نم یتوانید کار اج رایی
آسان بدهید ،چون کالفه شده و کالس را به هم م یریزد ،اما اگر از او
بخواهیم کمک دست بچهها یا معلم باشد ،حضور بهتری در کالس
خواخد داشت.

هدف کارگاههای فنی بیشتر آموزشهای اجتماعی است ،نه تنها
در اینجا بلکه در هنرستانها نیز اینگونه است .دانشآموز هنرستانی
یاد م یگیرد خودش مواد الزم را بخرد ،خودش آن را تا مدرسه آورده
و در صورت خ رابی خود ،آن را تعمیر کند؛ یعنی در کنار آموزههای
فنی ،م یآموزد زندگی کند؛ اینجا هم همین است ،ما حتی در
کارگاهمان خدمتکار نداریم ،این کاری بود که من انجامش دادم ،بچه
باید مهارتهای زندگی را یاد بگیرد و بفهمد.
در راه رشد به تجهیز کارگاههای دخترانه توجه ویژهای شده،
تأثیرات آن چه بوده است؟

به نظر من عمده اتفاقی که در کارگاههای دخت رانه افتاد ،این بود
که توانست سطح اعتماد به نفس و کارهای اج رایی بچهها را باال برد
و کارگاه فنی ازعالقمندیهایشان شده ،حتی وسایلی را ب رای منزل
خود م یسازند ،شاید آن کیفیت کاالهای لوکس خریداری شده را
نداشتهباشد اما اتفاق جذابی است.
آیا تعاملی میان کارگاههای فنی و سایر دروسی که بیشتر به

صورت تئوریک تدریس میشود وجود دارد؟

ذات این درسها تفاوت دارد؛ با هر درسی این اتفاق نم یافتد.
اما برخی دروس به نظر میرسد میتوانند با این درس تعامل

ملموستری داشته باشند ،به عنوان مثال ارتباط این کارگاهها بع
طرح درس هندسه...

بله مفاهیمی مثل زاویه ،ت راز کردن ،چ رایی چفت و بس تها به صورت
غیرمستقیم مطرح م یشود ،خیلی از کارهای اضافهای که در پروژه
انجام م یشود تازه چ رای یاش را در پایان کار متوجه م یشوند ،مثل
همین چفت و بست که متوجه م یشوند چ را اینگونه انجام شده ،یا
چ را نیرو اینگونه توزیع م یشود .گاهی ممکن است دانشآموز تئوری
محض را نداند ،اما وقتی به او دربارهی مهاربندی توضیح م یدهیم،
متوجه م یشود که اگر این کار را نکند ،سازهاش خ راب م یشود.
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• کارگاههای فنی به لحاظ زمانی چگونه است؟
درحال حاضر یک زنگ ب رای هر کالس ،البته سعی کردیم
فوقب رنامههایی را نیز تعریف کنیم ،مثل دورههای تأسیسات یا
مدارات ساختمانی ب رای دخت رانه ،حال منتظریم ببینیم دانشآموز
جذب م یشوند یا نه؛ کارهای پایهای و اج رایی از طرف مدرسه انجام
شده و مشکلی ندارد ،دو سال پیش با دانشآموزان دختر یک کارگاه
جوشکاری فلزات داشتیم ،یعنی هر دو دختری ب رای گرفتن نمره ،باید
دو پاس کامل را جوش م یزد.
برای چه پایهای؟

پایهی هشتم به خاطرم یآورم که در آن سال یک طرح درسی هم
داشتیم ب رای برپایی یک گلخانهی صنعتی که دو بار ب رای اج رایی
کردنش اقدام کردیم و هر دو بار به دلیل دخالت شهرداری سازهی آن
جمع شد و در نهایت این طرح درس عملیاتی نشد.

یکی از موضوعاتی که در رابطه با این کارگاهها ذهن ما را

مشغول کرده بود ،بازخورد والدین بود برای همین هم از محمد
فکور به عنوان برنامهریز و اجراکنندهی کارگاهها پرسیدیم) تا به

حال چه بازخوردهایی از والدین گرفتهاید؟

معموال در اوایل کار کمی ناراضی هستند؛ چ راکه باید از نظر
فرهنگی ب رایشان جا بیافتد؛ اگر دخترت خسته م یشود ،اگر لباسش
کثیف م یشود و  ...شرمنده ،اینجا باید کار کند .اما پس از آنکه
تأثی رات کالس را بر فرزندانشان م یبینید ،رضایت ب رایشان حاصل
م یشود.
پس آنها جنبههای مثبت کارگاه را میپذیرند؟

بله قانع م یشوند ،برخی جنب هی لوکس را م یخواهند اما ما اینجا
جنب هی واقعی کار را داریم ،مثال ممکن است والدی بیاید و اعت راض
کند چ را امروز دختر من باید کف کارگاه را جارو بزند ،خب ساده
است ،امروز وظیفهی او بود و باید جارو م یزد ،یا م یگویند چ را دختر
من امروز باید چوب پایهی همهی کالس را م یساخت ،چون باید
دختر شما یاد بگیرد یک تولید نم یتواند بدون زیرساخت باشد ،وقتی
خودمختاری را م یگیرید و کارگروهی را یاد م یدهید ممکن است
دانشآموز خوشش نیاید.
پس در واقع اینجا مهارتهایی اجتماعی را یاد میدهید؟

بله ،کار گروهی و کمک به دیگ ران وظیفه است؛ نه لطف .این جمله
گاهی اوقات با مقاومت و ناراحتی هم راه است ،مثال م یگویند چ را باید
ب رای مدرسه کار کنیم ،خب مدرسه هم محل زندگی تو هست و باید
ب رایش کار کنی.
اگر بخواهیم یک جمعبندی داشتهباشیم این کارگاهها برای
پاسخگویی به چه نیازهایی تعریف شده است؟

یک ،کار اج رایی را یاد بگی رند و با واقعیت روبهرو شوند .دو ،تقویت
خالقیت ،وقتی بلد باشید از آنچه دور و برتان است به یک جمعبندی
برسید ،بناب راین م یتوانید خلق کنید .به طور مثال یک تج ربهی
موفق در هنرستان این بود که جشنوارهی بازیافت برگزار م یکردیم
و به دانشآموزان م یگفتیم از میان دورریزها هرچه ممکن است به
کارتان بیاید را بردارید و با آنها کاردستی بسازید و در این مدت انبار
مواد قفل م یشد.
در یکی از پایهها درسی به نام اقتصاد بازیافت دارند ،به

نظرتان این دو درس را میتوان به هم مرتبط کرد و یک طرح

درس تلفیقی را شکل داد؟

در پایههای باال م یتواند این اتفاق بیافتد اما در پایههای پایین به
دلیل اینکه هنوز مهارتهای اولیه و الزم را ندارند ،این امکان وجود

ندارد.
پس در مجموع طرح درسهای تلفیقی را مفید میدانید؟

االن هم همین کار را م یکنیم ،در پایهی نهم قبل از اج را باید
بیایند و از طرح درس خود دفاع کنند و ممکن است من و معلماش
آن را رد کنیم و بخواهیم چیز دیگری درست کند.
بین دو درس چطور مثل همین اقتصاد و ...؟

یکی از کاست یها ب رای این کار زمان است با یک زنگ نم یتوان
خیلی مانور داد.
محدودیتهایی که با آن روبهرو هستید ،چیست؟

در مجموعهی راه رشد از نظر معلم و مواد مشکلی نداریم و مدیریت
مجموعه حمایت م یکند ،محدودیت ما زمان و در برخی م راکز ،مکان
است .در حال حاضر ،در دبستان پس رانه فضایی را توانستیم به کارگاه
فنی اختصاص دهیم اما در دبیرستان پس رانه هنوز با محدودیت
مکانی مواجهایم؛ البته به نسبت سنوات گذشته اوضاع خیلی بهتر
شده است.
•در مهدکودک هم کارگاه فنی داریم؟
یکی از کارهای خوبی که در مهدکودک راهرشد اج را شد؛ این بود
که یک طرح درس کارگاه فنی نوشتهایم که مهارتهای الزم را به آنها
آموزش م یدهد و این کار بزرگی بود که تقریبا یک سال و نیم است
که اج رایی م یشود.
یکی از بزرگترین محاسن کارگاههای فنی در مهد ،خرید ابزار واقعی
ب رای آنها بود .یعنی؛ ابزار ،اسباب بازی نیست؛ سه ماه طول کشید تا
بتوانیم بفهمیم این ابزارها را کجا م یفروشند و قانع بشویم که خطر
فاحش ندارد؛ خود ما تکتک ابزارها را آزمایش کردیم و به جای بچه
هر بالیی سر آنها آوردیم تا اتفاقات احتمالی آنها را متوجه شویم.
مزیت کار با ابزار واقعی چیست؟

درسهای مهارتی ،حرکتی و تمرکز از طریق این کارگاهها آموخته
م یشود.
پس در راه رشد کارگاه فنی از مهد تا دبیرستان ادامه دارد؟

بله ،از مهد شروع م یشود ،از اول ابتدایی تا پنجم فوق ب رنامه است،
اگر خانوادهای بخواهد که فرزندش این دورهها را بگذراند ،بعد از آن
هم که در دروس اصلی ق رار م یگیرد.
فرآیند تربیت دبیران فنی و معیارهای آموزش آنها به چه
صورت است؟

پرورش دبی ران سخت است ،چ را؟ چون هم باید دید فنی داشتهباشند
و هم دید آموزشی و هم ب رای آنها منطق داشتهباشد که از بازار فنی به
آموزش بیایند .ب رای آقایان ،از دبی ران فنی هنرستانها کمک گرفتیم
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که حداقل ،هزینهی پرورش نیرو کاهش پیدا کند .ب رای دبی ران خانم
نیز سعی کردیم ،از کسان ی که پایهی رشتهی آنها هنرستان باشد
استفاده کنیم و بعد آموزشهایی تکمیلی بدهیم.
بنابراین گذراندن دورههایی الزامی است؟
هنوز هم م یگذرانند ،این دورههای آموزشی ،مداوم است .جالب است بگوییم
که این کارگاه فنی دخت رانه را به هم راه دبی ران خانم تجهیز کردیم.

شیوهی ادارهی کارگاهها به چه صورت است؟

در هر کالس دست کم دو دبیر سر کالس حاضر م یشوند ،این کار
ب رای تأمین امنیت بچهها است ،حتی ب رای طرح درسهای سنگین
سه و گاه چهار دبیر حاضر هستند.
یادم م یآید ب رای ساخت فریم لوستری که در راهروی مدرسه نصب
شده ،عالوه بر خودمان دوتا از بچههای تأسیسات را نیز ب رای کمک
آوردیم که کمک دست بچه باشند که او کار را انجام دهد .ما از
تمامی امکانات استفاده م یکنیم .یکی دیگر از طرح درسهای جالب
دبیرستان پس رانه ،ساخت شط رنج با فلز بود.
یعنی تراشکاری کردند؟

ما امسال ب رای آنها میز صلیبی هم خریدیم .آنجا کمی ابزارها
متفاوت است .ما در کارگاه دخت رانه هم با سنگ فرز کار کردیم و ارهی
آتشی نیز دارند .ما آرام آرام آنها را با دستگاهها آشنا کرده و به آنها
کار م یدهیم تا ترسشان از ابزارها کم شود.
رابطهی پروژهها و کارگاه فنی چگونه است؟

یک انتقادی وارد است و آن اینکه نقدی که هماهنگی الزم ب رای
اج رای پروژهها در بعد فنی وجود ندارد .دبیر و دانشآموز ذهنیت
روشنی ممکن است نداشته باشند و من هم که بیرون از داستان
هستم نم یتوانم به درستی آن را انجام دهم ،در صورت یکه ما از نظر
زمانی و امکانات هزینه م یکنیم  ،برخی از این پروژهها هم بسیار
ایدهآلیستی است و خود دبی ران باید بیشتر سرکار خود باشند.
افق و دورنمای شما برای این کارگاهها چیست؟

افقی که ما داشته و اکنون به تازگیدر حال قدم گذاشتن در آن
مسیر هستیم؛ این است که دانشآموزان بتوانند فکرشان را متولد
کنند ،ایده بدهند و خلق کنند .که این اتفاق در پایهی نهم در حال
وقوع است.
دورنما این است که بچه بتواند خلق کند و این خیلی با ارزش است
که بتوانی این توانایی را به او بدهی ،جرأت ایده دادن و دفاع کردن.
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کسب مهارت
برای زندگی در اجتماع
گفتوگو با میثم زارعی
دبیر کارگاه فنی پسرانه

میثم زارعی مسئول کارگاههای فنی دبستان و دبیرستان
پس رانه است ،ب رای صحبت با او و کامل شدن آخرین تکهی
پازل کارگاه فنی به دبستان پس رانه م یرویم ،در کتابخانه
توگو م ینشینیم ،روپوش کارگاه به تن دارد و
با او به گف 
معلوم است که کالسی پرکار را سپری کردهاست .وقتی
صحبت آغاز م یشود ،شور و اشتیاق و دیدگاه او نسبت به
اهمیت تقویت مهارتها ب رای اجتماعی شدن و تأثیر کارگاه
بر آن ،شنونده را نیز مشتاق م یکند.

وی صحبت را با یک معرفی کوتاه شروع میکند:

من از سال تحصیلی  94-93در مقطع دبستان و دبیرستان پس رانه
کار خودم را شروع کردم؛ پیش از آن هم از سال  1389در هنرستان،
درسهای فنی را با توجه به رشتهام که مکانیک ساخت و تولید بود
تدریس م یکردم .درس کار و فنآوری در راه رشد به عنوان کارگاه فنی
شناخته م یشود و مهارتهایی کار م یشود که دانشآموزان به آنها
نیاز دارند تا از یک مادهی خام تا قطعهای که نقشهاش توسط معلم
آماده شده ،برسد ،مهارتهایی مثل اره کردن ،سوهان کاری کردن ،سوراخ
کاری و فرآیندهای مختلف ب رادهبرداری که در نهایت به وسیلهای که در
خانه یا مدرسه به کار م یآید ،م یرسند .مواد اولیه هم معموال چوب
انتخاب م یشود که در توان بچهها است و انرژی کمتری نیاز دارد ،در
سالهای هفتم ،هشتم و نهم که قویتر م یشوند کمی هم با فلز کار
م یکنند.
هدف اصلی این درس چیست؟
خالقیت دانشآموزان باال برود و به درستی با ابزارهایی که دور و برشان
هست ،آشنا شوند و نکات ایمنی را نیز در نظر گی رند و به نتیجه برسند.
در پای ه دهم که باید انتخاب رشته کنند ،این درس تا حدی م یتواند کمک
کند ،در گ رایشهایی از مهندسی این درس زمینههایی را ایجاد م یکند،
رشتههایی مثل مکانیک ،برق و معماری ،بچههایی هم که علوم انسانی
و تج ربی م یروند نیز همین که یاد م یگی رند با چه احساسی با ابزار
کار خود برخورد کنند ،چگونه آموزش ببیند و نتیجهاش را بگی رند یک
تج ربهی خوب است و جسارت پیدا م یکنند که دست به کار برد .چون
ما در اط رافمان همه چیز را م یبینیم اما ب رای درست کردن باید جسارت
پیدا کرد.
به جسارت و خالقیت اشاره کردید ،این یعنی طرح درسها هر
سال تغییر پیدا میکند یا بهتر است بگویم چگونه طرح درسها
چگونه تدوین میشود؟

سعی م یکنیم که از بچهها بپرسیم چه چیزی را دوست دارند ،چون
این کار ایجاد انگیزه م یکند؛ در هر سال بچهها باید چند مهارت مثال
پنج مهارت را یاد گرفته و آن را تک رار کنند؛ مثال امسال ق رار است یک
هزارتو درست کنند ،پس به آنها گفتیم که هفت قطعهی مستطیلی
را بسازند و چند هفته است که آن را تک رار م یکنند و این ممکن است
ب رای آنها خسته کننده باشد؛ به خاطر همین اوایل به آنها گفتم پس
از مهارتهای اولیه آن کاری را کنید که دوست دارید؛ خب بعض یها
م یپذی رند و م یگویند دوست دارند و برخی نم یپذی رند.
من امسال به این نتیجه رسیدم که در پایههای ششم ،هفتم و
نیمی از سال هشتم آن چیزی که معلم ب رای آنها در نظر م یگیرد را
انجام دهند ،یعنی نقشه را معلم در اختیار آنها ق رار دهد .انتهای پایهی
هشتم و سال نهم هدف کتاب این است که حال که مهارتهایی را یاد
گرفتند ،جسارت به کار گرفتن آنها را پیدا کند ،پس سادهترین چیزی
که امکان دارد را باید انتخاب کرده و از نگاه کردن به یک عکس یا فیلم ،

نقشهها را خودشان درآورند و بسازند ،از ط راحی تا تولید کار را به نتیجه
برساند ،در اینجا معلم در کنار دانشآموز هست که اگر نیاز به مهارت
جدید دارد یا چیزی نیاز دارد به او کمک کند .در مقطع پس رانه به این
ترتیب است .باید در کنار اهداف ،کالس نیز فضای خوب و شیرینی
داشتهباشد.
اگر درست متوجه شدهباشم شما تنها به کتاب مصوب آموزش
و پرورش اکتفا نمیکنید؟

ما کتاب را مطالعه م یکنیم ،مثال سال ششم بیشتر درسها م ربوط
به حوزهی کار با کامپیوتر است ،در سال هفتم نیز تا حدی مطالب
م ربوط به نقشهکشی مطرح م یشود .در دپارتمان کامپیوتر مجتمع با
آنها کار م یشود ،اما امیدوارم که تعاملی ایجاد شود که این بخش را
حتما معلم کارگاه فنی به آنها آموزش دهد.
ما کتاب را مطالعه م یکنیم اما الزامی به استفاده صرف آن نیست و
خودمان ط راح درسها را مطرح م یکنیم و به بچهها نیز این را توضیح
م یدهیم و این طرح درسها هم با توجه به تج ربه و تخصص دبی ران
باشد و بیشتر بر روی مهارتهای خودش مانور م یدهد.
ارتباط کارگاه با سایر درسها چگونه است؟ فکر میکنید،
تعامل بیشتر میان درسهایی همچون هندسه و ریاضی میتواند
مفید باشد؟

این اتفاق م یتواند بیافتد و حتی سالهایی هم اتفاق افتاده مثال
امسال در یکی از پایهها در درس ریاضی گفتند م یخواهند یک ساعت
خورشیدی درست کنند و با ما یک تعاملی داشتند.
اما یک نقد به سیستم آموزشی وجود دارد ،ما بچهها را ب رای اجتماع
آماده م یکنیم این هدف در سیستم آموزشی است اما در واقعیت
بچهها را تنها ب رای درس فیزیک و ریاضی آماده م یکنیم ،درسهایی که
ی گرفته شود ،اما در بیشتر مدارس
به اجتماع ربط پیدا م یکند باید جد 
یزند .االن به طور
ما تنها درسهایی مثل ریاضی است که حرف اول را م 
مثال بچهها پس از پایان امتحانات ،سؤالشان این است که نمرهی درس
کار و فنآوری در معدل تأثیر دارد یا نه؛ از ابتدای سال درسهای دیگر
را بیشتر جدی م یگرفتند عل یرغم اینکه ما قوانینی را وضع کردیم و
روش ارزیابی را توضیح دادیم که حضور پیدا کردن ،خالقیت داشتن،
آماده شدن نهایی کار ،بخشی از نمره است.
درسهایی که به اجتماع برم یگردد و مهارت را افزایش م یدهد ،مثل
کار و فنآوری ،مطالعات اجتماعی باید باالتر باشد .ما ب رای اجتماع
آموزش نم یبینیم و این خیلی بد است .بچه فقط به این فکر م یکند
که من تمرینم را تا جلس هی بعد برسانم و دیگر تعمیم نم یدهد که
من دارم آن را در درس کار و فنآوری م یآموزم.
در راه رشد فضا چگونه است؟

این فضایی است که ب رای بچههای ما ایجاد شده ،راه رشد تالشهایی
را کرده که تغییر ایجاد شود ،در جلس ههایی که با معاونهای آموزشی
داشتیم شیوههای آموزشی را بررسی کردیم و در این راه معاون آموزشی
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متوسطه دوم دخت رانه (ف رناز حسنی) بسیار کمک و حمایت کردند.
فک رهایی را اج رایی کردیم و تا یه حدی هم موفق بودهایم اما هنوز
جای پیشرفت بسیاری وجود دارد .امیدوارم این سیستم تغییر کند،
برخی از اولیا هم به این درک رسیدهاند که نمره ب رایشان مهم نیست.
 کمیبهصحبتهایقبلیبرگردیم،دردبیرستانروندآموزشی
چگونهاست؟

در دبستان کار با چوب را بیشتر تج ربه م یکنند ،در پایهی هفتم یک
کار بزرگتر را به آنها م یدهیم مثال یک مکانیزم را م یدهیم که دوباره با
چوب کار م یکنند و ممکن است کمی هم کار با فلز به آن اضافه شود و
چون مسئولی تپذی رتر م یشوند ،ابزارهای دیگر هم به آنها معرفی م یشود.
اما در سال هشتم ،مقداری نقشهکشی گفته م یشود ،امسال کمی هم
سرفصل الکترونیک و مدارها به آنها اضافه شده ،کار امسالشان هم ساخت
یک رادیو است که بدنهی آن از چوب است و قطعات داخلش را نیز خودشان
سوار م یکنند .در پایهی نهم ،برقکشی ساختمان و مدارهایی که در یک
واحد مسکونی استفاده م یشود تدریس شده و بعد هم خودشان باید یک
چیزی را بسازند.
 به نظر میرسد آموزشهایی را میبینند که در زندگی نیز به
کارشان میآیند...

بله به محض اینکه از مدرسه فارغالتحصیل م یشوند؛ بعدها ج رأت
م یکنند که روکش یک کلید را عوض کنند و به خودشان صدمه نزنند
و ایمنی را بفهمند ،خودش نکته بسیار مثبتی است .تالش ما هم همین
است که از این مهارتهایی که یاد م یگی رند ،استفاده کنند.
 برخورد والدین چطور است؟ به ویژه نسبت به استفاده از ابزار
واقعی و شیوهی ارزیابی؟

برخی از والدین که خودشان درگیر کار فنی هستند ،فرزندانشان هم
کاربلد هستند .برخی هم مشتاق هستند بدانند ،برخی هم خب آشنایی
زیادی ندارند.
امسال در جلس هی اولیاء و م ربیان با والدین صحبت کردم و طرح درس را
به آنان توضیح داده و یک پیشنهاد ارائه کردم که حتی یک نفر هم که شده
بیاید و با ما هماهنگ کند و یک مهارت را او در کالس به بچهها آموزش
دهد یا یک مهارتی را که ما درس دادیم تک رار کند ،حتی اگر مهارت درس
دادن به همه را ندارند ،بیایند و یک جلسه کنار بچهی خود آن مهارت را با او
کار کنند ،این باعث م یشود که آن مطلب همیشه در ذهن بچه بماند .البته
این کار نیاز به ب رنام هریزی دارد که ما را به هدفمان برساند.
 از وی میخواهیم به عنوان سخن آخر آنچه را که میخواهند
بازگو کنند...

«درس کار و فنآوری نباید در درجهی پایین اولویتها باشد و باید ب رای
آن انرژی کافی گذاشته شود .این سرمایهها را به گونهای مناسب استفاده
کنیم م یتوان به اهداف کالن راه رشد رسید .بسیاری از اولیاء به دلیل
آنکه م یخواهند فرزندی اجتماعی داشته باشند آن را به راه رشد
م یآورند.
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کارگاه فنی،
آموزشی برای زندگی
گفتوگو با مهسا رحیمی
دبیر کارگاه فنی

مهسا رحیمی یکی دیگر از دبی ران کارگاه فنی در مقاطع دخت رانه
است؛ روز دیگری دوباره به کارگاه م یآییم تا با وی هم گفتوگو
کنیم؛ کالس بچهها تازه تمام شده ،اما همه جا مرتب است و
تمام وسایل در جای خود ق رار گرفتهاند؛ بر روی یکی از میزها
کاسههایی رنگی ق رار دارد که وی توضیح م یدهد با خمیر کاغذ
درست شده ،کاسههای زیبایی که هر کدام به شکلی رنگآمیزی و
ط راحی شدهاند .این کاسهها ساختهی دست دانشآموزان همین
کارگاه است .همچنان که نیم نگاهی به این آثار داریم با وی مشغول
صحبت شده و از او م یخواهیم خود را معرفی کند.

مهسا رحیمی کارشناسی ارشد ط راحی صنعتی از دانشگاه علم
و صنعت هستم ،اولین بار در کالسهای پژوهشی ،دبیری را شروع
کردم .همیشه دغدغهی این را داشتم که ط راحی و حل مسالهای
را که در دانشگاه یاد گرفتم به دانشآموزان منتقل کنم ،اما در
کالسهای پژوهش این کار کامال امکانپذیر نیست زی را زمانبندی
و طرح درس مشخصی ندارد .از سال  91-92در مجموعهی فرزانگان
کار خود را شروع کردم و سال بعد به مجموعهی راه رشد وارد شدم؛
در این مجموعه نیز یک سال کار پژوهشی انجام دادم ،سپس به
پیشنهاد آقای فکور درسی با عنوان تفکر و پژوهش را که ب رای پایهی
ششم بود ،برداشتم ،ایشان گفتند بخش تفکر به صورت تئوری است
اما در بخش پژوهش م یخواهیم وارد کار عملی بشویم در نتیجه با
یک رویکرد عمل یتر در کارگاه فنی این درس را تعریف کنم.
سال بعدترش ،پیشنهاد شد که در پایهی هشتم نیز به عنوان
دبیر درس کار و فنآوری مشغول شوم ،در درسهای کار و فنآوری
بیشتر بحث مهارتورزی مطرح است و آن تأکید بر حل مسأله و
پژوهش کمتر دیده م یشود و مهم این است که بچهها یک فرآیند را
یاد بگی رند ،اما با بحثهایی که با مدرسه داشتیم ،ترجی حمان این بود
که بتوانیم آن بخش تفکر ط راحی را نیز هم راه کار کنیم ،بناب راین
همیشه در کنار فضای عملی کارها مباحث تئوری نیز داشتهباشیم.
در مورد مباحث تئوری کمی بیشتر توضیح میدهید؟

یکی از نکات مثبتی که در راه رشد وجود دارد این است که تنها
به کتاب آموزش و پرورش اکتفا نم یکنیم و دست من باز است تا
آنچه م یخواهم را به آنها آموزش بدهم.
روند آموزش و کار به چه صورت است؟

از دورهای که آقای فکور به کارگاه آمدند ،بنا بر این شد که بچهها
به گونهای کار کنند که انگار یک تیم ط راحی و ساخت هستند
و مدرسه یک کارفرما است و آن محصول مورد نظر ب رای مدرسه
ساخته م یشود .در پایههای پایی نتر بیشتر بار ط راحی بر روی دوش
معلم است چ راکه باید ابعاد و اندازه ،مواد مصرفی و شیوههای مونتاژ
مشخص شود .سال اولی که پایهی هشتم را گرفتم سفارش ،یک میز
اتاق جلسات بود .پیچیدگی کار از این جهت است که هم کسی
ب یکار نماند و هم آموزش و فرآیند یکسان باشد .ب رای همین من
ذهنم رفت س راغ ط راحی مودوالر ما یک واحد یکسان از یک چیزی
را تعریف م یکنیم و بچهها همه آن واحدها را م یسازند سپس این
واحدها بر روی هم مونتاژ شده و محصول شکل م یگیرد ،آن میز هم
به همین شکل ساخته شد ،یک مجموعهی قابی شکل که بچهها
یک سری از این قابها را ساختند ،مونتاژ کردند و االن هم فکر کنم
که در دفتر معلمان دبستان باشد.
سال بعد ما به این فکر کردیم که چگونه بچهها را در بخش
ط راحی ،پی شبینی مواد و  ...بیشتر درگیر کنیم ،طرح و ایدهها را

درگیر کنیم و در بخش نقشهکشی مشارکت آنها بیشتر کنیم،
در سال نهم که آخرین پایهای است که درس کار و فنآوری را
م یگذرانند ،دیگر با آموزش مهارتهای الزم م یتوانند شروع به انجام
این کار کنند.
در مورد فرایند کار در پایهی نهم بیشتر توضیح میدهید؟

در تابستان یک جلس های هم راه با آقای فکور با بخش آموزش
داریم و مدرسه فهرستی از نیازمندیهایش را م یدهد ،در ابتدای
سال این پیشنهادها به بچهها مطرح شده و دانشآموزان یک کالس
به چند گروه تقسیم شده و هر گروه یکی از این محصوالت را
انتخاب م یکند .از آنجایی که نم یتوان به اندازهی یک دانشجوی
ط راحی از آنها انتظار داشت که دید نقشهکشی داشتهباشند از آنها
م یخواهم بروند نمونهها را ببینند ،ایدهها را جمع کنند و سپس
بررسی م یکنیم که کدام یک از آنها با توجه به وقت ،فضا و خرید
مواد ممکنتر است ،پس از بررسی یک طرح انتخاب و تغیی رات الزم
با توجه به خالقیت انجام م یشود.
بنابراین دانشآموزان اینجا با مهارتهای نقشهکشی تا
حدودی آشنا میشوند؟

من سعی م یکنم در پایهی هشتم مقداری دربارهی نقشهکشی و
تجسم فضایی ،مواردی را به آنها آموزش م یدهم به ویژه مباحثی از
هندسه مطرح م یشود تا ب رای پایهی نهم نیز آماده شوند تا بتوانند
آن محصولی که م یخواهند بسازند را از زوایای متختلف از باال ،زیر،
جانب تصور کنند و بدانند اجزای آن چیست؟ سپس کمک م یکنیم
که نقشه را تهیه کنند ،محاسبات را انجام دهند و مواد مورد نیاز را
برآورد کنند .حال دیگر نقشه را دارند و شروع به برش قطعات کرده
و محصوالت ساخته م یشود.
این کارگاه سعی میکند تعاملی ایجاد کند تا آن درسهایی
که به صورت تئوریک میخوانند را اینجا به صورت ملموس
تجربه کنند؟

سعی من بر همین است ،دلم م یخواهد اینجا همان اتفاق
هماهنگی ذهن و دست شکل گیرد ،این دغدغهی آموزشی من هست.
خوب است که هر از چندگاهی یک ارزیابی کنیم ،البته در پایان سال
نیز یک بررسی م یشود که ببینیم چقدر موفق بودهایم .هدف این
هست که ب رای آنچه در تئوری یاد گرفتهاند ،یک تج ربهی عملی
ب رایشان ف راهم شود .خب با مواردی مثل هندسه بیشتر سر و کار
داریم.
تصور شما این است که اگر این تعامل بیشتر شود اتفاق
خوبی است؟

حتما ،یک بار که من نقشههای سه نمای بچهها را به دفتر م یبردم،
توجه دبیر هندسهی آنها جلب شد و دیالوگی بین ما شکل گرفت.
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سعی بر این است که نگاهی چند جانبه به این درس داشته
باشیم.
تفاوت کارگاههای راه رشد را با جاهای دیگر چه میبینید؟

چیزی که من را مشتاق م یکند این است که تج ربه و فضای کار
عملی وجود دارد و یک جریان شکل گرفته ،مدرسه در اولویتهای
خود این کار را ق رار دادهاست؛ کمتر این نگاه وجود دارد که به عنوان
یک درس مهم به آن بها داده شود و از زاویهی دیگر به آن نگاه شود
اما راه رشد از این نظر و همچنین امکانات و مسئولین واقعا شاخص
است.
استفاده از ابزارهای واقعی برای من خیلی جالب است ،این
چه تأثیری دارد و والدین چه برخوردی داشتهاند؟

به نظر شما چه تجربههای جالب دیگری شکل گرفتهاست؟

یک اتفاق مفید دیگری که م یافتد از جنس کارآفرینی است،
بچهها وقتی شروع م یکنند به ط راحی کارها به آنها م یگویم که
باید از نظر مدرسه تأیید شود .حتی یک دانشجوی ط راحی هم
ممکن است بعد از فارغالتحصیلی برخورد با کارفرما را تج ربه کند،
اما اینجا به دانشآموزان م یگوییم که گرچه شما بسیار زحمت
م یکشید اما به هرحال این کار ب رای یک کارفرما است .وی برخی
از نقشهها را نشانمان م یدهد ،وسایلی بسیار زیبا و کاربردی که
دقت و تمیزی نقشهی آنها بسیار جالب توجه است ).در نتیجه پس
از مشخص شدن طرحها یک جلسه م یگذاریم و طرحها بازبینی
م یشود ،به نظرم مواجههی خوبی است که ببینند اگرچه خیلی
زحمت کشیدهاند اما ممکن است آن طرح نیاز کارفرما نبوده باشد.
یکی از پیشنهادهای من به بچهها این است که کارفرمای شخصی
پیدا کنند ،مثال یکی از گروهها االن دارد جعب هی انتقاد و پیشنهاد
بخش مشاوره را م یسازد و این دیالوگهای مدوام بسیار تج ربهی
مفیدی است تا چیزی به عنوان نیاز کارفرما به جز نظر آنها وارد
ط راحی م یشود و گاهی دیگر نظر ط راح صرفا شرط نیست.
به نظر میرسد در این کارگاهها تأکید زیادی بر کار گروهی
وجود دارد؟

بله کار گروهی هم یکی از اتفاقات خوب است .ما ابتدا م یگذاریم
که بچهها خودشان گروهشان را انتخاب کنند به شرط اینکه در پایان
فاز ط راحی ببینیم که کار خوب پیشرفت کردهاست .خب معموال
گروههای دوستی شکل م یگیرد ولی به آنها م یگویم که لزوما
بهترین دوست شما بهترین همگروهی شما نخواهد بود و گاهی هم
این بازخوردها به من م یرسد .این هم تمرین مثبتی است.
مهارتهای اجتماعی آنها نیز تقویت میشود؟
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سختترین بخش همین است و مسئولیت زیادی دارد ،به ازای هر
ده دانشآموز عالوه بر مدرس یک مسئول نیز باید حضور داشتهباشد
و گاهی حتی سه نفری در کالس حاضر م یشویم .البته یک
درجهبندی هم کردهایم که ابزارها به تدریج سخت م یشود .ابزارهای
برقی حسایت بیشتری دارند و حتما یکی از ما م ربیان ناظر است.
من برخورد بدی هم از سمت والدین نداشتم.
اما به نظر بی شتر دانشآموزان ما معلمهای بداخالقی هستیم،
چون در کارگاه بسیار جدی هستیم و نظم و ایمنی یکی از پارامترها
است تا حوادث را کم کنیم.
ارزیابی کار بچهها به چه صورت است؟به نظر میرسد با
دروس دیگر تفاوت دارد و تالششان مورد بررسی قرار میگیرد.

فرآیند محور است و اتفاقا هم کار بسیار سختی است ،چون
یک چیز کیفی را باید با یک عدد مقایسه کنیم .سعی م یکنم
بازخوردهای کیفی را به آنها بدهم؛ من نمرهی هر جلس های نیز
ب رای آنها مشخص کردهام ،حضور مؤثر اینکه اث ربخش باشد ب رای
گروه ،کار گروهی و مشارکت و بخش بعدی این است وظایفی که
در هر جلسه ب رای هر گروه مشخص م یکنم را در زمانبندی انجام
دهند .نتیجهی نهایی ب رای شخص من درجهی اهمیتش کمتر است
و بیشتر مهم است که آموزشهای تئوری و مهارتی ،کار گروهی و ...
اتفاق افتادهباشد .البته که دیدن نتیجهی کار خستگی بچهها و ما
را از بین م یبرد اما آن آموزشها مهمتر است .همچنین دفتر ارزیابی
ما باز است و بچهها آنها را م یبینند و من هم توضیح م یدهم که
چ را مثبت یا منفی به آنها دادهام.

گفتگو با الهه ابراهیمی و صدف فرجیان
مربیان مهدکودک

وارد کارگاه فنی مهدکودک م یشویم تا با دبی ران مصاحبه کنیم،
نیمکت و میزهای چوبی فضای اتاق را پر کرده ،در انتهای کارگاه نیز
قفس هی ابزار ق رار دارد ،چیزی که توجهم را جلب م یکند وجود برخی
از ابزارهای واقعی است .در همین لحظه بچهها وارد کارگاه م یشوند،
تقریبا تمام آنها از هر دو دبیر س راغ اره را م یگی رند که امروز م یآید یا
نه .دبی ران با حوصله نیز پاسخ م یدهند که امروز نم یرسد در راه است
و هفتهی بعد حتما به کالس آنها م یآید؛ اول ماج رای اره را جدی
نم یگیرم ،شاید دیدن ابزارهای واقعی باعث شده آنها فکر کنند ،ارهای
هم ق رار است بیاید ،اما در طول گفتوگو متوجه م یشوم که یک
ارهی واقعی و مخصوص ب رای کودکان وجود دارد که مجتمع راه رشد
آن را تهیه کرده و بچهها با آن کار م یکنند! ابزاری که با مشخصات
کودکان ط راحی شده و از همین سن مهارتهایی الزم را ب رای کار با
دستان به آنها م یآموزد .این گفتوگوی جذاب را بخوانید تا بیشتر با
کارگاه فنی مهدکودک و آنچه در آن م یگذرد ،آشنا شوید.
شاید بد نباشد گفتوگو را با معرفی خودتان شروع کنیم.

من الهه اب راهیمی به هم راه همکارم صدف فرجیان مسئول کارگاه
فنی هستیم و با بچههای پیش دبستان کار م یکنیم.
بچهها مشغول کار با شکلهایی رنگی هستند که آنها را
مطابق نقشهای روی تخته چوبی قرار میدهند .از مربی میخواهم
کمی بیشتر درباره آنها بگوید.

این یک بستهای است به نام تنگ رام که شامل یک سری اشکال
هندسی رنگی ،یک تختهی چوب پنب های ،کتاب نقشه و راهنما و
میخ است.
ابزارها واقعی است؟ یعنی از میخ و چکش واقعی استفاده
میکنید؟

بله البته از می خهای معمول ،ظریفتر و از چکشهای دیگر،
ظریفتر و مناسب با ش رایط فیزیکی کودکان و مخصوص این گروه
سنی است...
از هفتهی آینده ق رار است که بچهها با یک ارهی برقی کار کنند که
خیلی هم ب رای کار با آن مشتاق هستند ،دختر و پسر هم اصال ندارد.
االن این اره موجود است؟

در حال حاضر این ارهی برقی موجود است ،این ارهها ،بسیار ظ ریف
هستند و چوبشان نیز مخصوص است .همچنین باید پیش از شروع کار،
آموزشهای الزم را بدهیم.
علت اینکه تصمیم گرفتید از ابزارهای واقعی استفاده کنید
چه بود؟

ب رنامه بر این مبنا بود که بچهها با توجه به آموزشهایی که
م یبینند ،هماهنگی دید و دستشان بیشتر شود و از آنجایی که
بسیاری از دانشآموزان از ابتدای ورود تا آخرین مقاطع ،هم راه راه
رشد هستند ،ق رار شد این آموزشهای مهارتی به صورت سلسلهای و
پیوسته از مهدکودک آغاز شود ،به این ترتیب یک تج ربهی کوچک
در مهد به دست م یآورند .پس از یک بار برگزاری با استقبال زیادی
روبهرو شدیم هم بچهها دوست داشتند و هم مادرها و پدرها ،حتی
آنها م یگفتند که فوقب رنامهای نیز داشتهباشیم و به این ترتیب
کارگاههای فنی به بخشی از ب رنامه بدل شد.
چه مدت است که این کارگاهها برگزار میشود؟

امسال ،سال چهارم است.
برخورد خانوادهها چگونه است؟

برخی بچهها بعضی از این ابزارها را در خانه دیدهاند ،اما مثال
وقتی صحبت از ارهی برقی م یشود ،ابتدا فکر م یکنند که آن ارهی
درختبری منظور است ،بعض یها م یترسند ،بعض یها م یگویند ما
دوست داریم؛ اما کمکم این وسیله و شکل کوچکش را که م یبینند،
هم ترسشان م یریزد و هم در خانه از آن و کارهایی که انجام م یدهند،
تعریف م یکنند .به خاطر همین ،اشتیاق خانوادهها نیز زیاد م یشود
و حتی م یآیند و سؤالهایی را م یپرسند تا با کارگاه بیشتر آشنا
شوند.
کاری که بچهها انجام میدهند را به والدین نشان میدهید؟

بچهها به طور واقعی چوب را برش داده و شب عید کاری را که
خودشان برش زدهاند به خانه م یب رند .یک نمایشگاه هم اواخر خرداد
از کارگروهی آنها داریم.
یعنی به صورت گروهی کارهایی را ارائه میدهند؟

بله ،مثال در سال اول نمایشگاه به این شکل بود که هریک از بچهها
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شکلی را با قطعات هندسی ساختند ،یعنی هرکسی با آن قطعات و با
استفاده از خالقیت خود شکلی را ایجاد کرد .سال بعد یک کار کلی
ساختهشد ،شکلها در قطعات بزرگ برش خورد و در کنار هم نصب
شد ،یک بالن که در آسمان پرواز م یکند و یک تابلوی دیگر که یک
درخت است به هم راه رنگین کمان؛ وقتی همهی این قطعات در کنار
هم ق رار گرفت و تابلو بر روی دیوار نصب شد ،حتی پدرها و مادرها
نیز تعجب کردند.
نگاه در این کارگاهها جنسیتی نیست؟

در راه رشد چیزی به اسم تفکیک نداریم ،هر چیزی که هست از
طرح تا استفاده از ابزار ،دختر و پسر در کنار هم هستند.
نمونهای شبیه به این کارگاه فنی را در جای دیگری دیدهاید؟

فکر م یکنم منحصر به راه رشد است ،نه خودم دیدهام و نه
شنیدهام ،حتی گاهی صحبت م یشود ،تعجب م یکنند که مگر
کودکان م یتوانند با ابزار کار کنند؟!
ایدهی استفاده از اره و آموختن برش از کجا آمده است؟

فکر م یکنم ایدهی خود راه رشد بوده و حدود چهارسال است که
اج رایی م یشود ،ابتدا خانم جمالی در کارگاه بودند و از سال دوم من
به هم راه همکارانم به مجموعه اضافه شده و کار را پیگیری کردیم.
تا به حال اتفاق ناخوشایندی پیش نیامده است؟

خدا را شکر ،نه؛ پیش از اینکه کارگاه را شروع کنیم ،یک جلسه
بیرون از کارگاه با بچهها داریم ،ابتدا معارفه انجام م یشود ،وسایل را به آنها
یزنیم ،اینکه حتما
نشان م یدهیم ،دربارهی ایمنی و ش رایط حضور حرف م 
باید روپوش و عینک استفاده کنند .سپس دو سه جلسه تنها روش کار با
میخ و چکش را آموزش م یدهیم و قوانین اولیه را یاد داده و درنهایت به
ساخت م یرسیم.
این روند چه مزیتهایی دارد؟

هممحتاطترم یشوندوهممشتاقتروالبتهکمکم یکندکهبهتربسازند.
کار با اره چه روندی دارد؟

در مورد اره هم همین است ،اره را م یآوریم و هم راه با آن چوب را نیز نشان
م یدهیم؛ بچهها آن را بو م یکنند ،لمس م یکنند و از نزدیک قطعات را نگاه
م یکنند ،دربارهی صدای آن توضیح م یدهیم و همیشه هم یکی از ما کنار
بچه هستیم و او را به طور کامل کنترل م یکنیم .انقدر هم مشتاق هستند
که بچههایی که فرصت نم یکنند برش بزنند حسابی ناراحت م یشوند و
دوست دارند که زودتر نوبتشان بشود.
وی با اشتیاق توضیحات کاملی را دربارهی کارگاه ارائه داده و اضافه
م یکند :بچهها نکاتی مثل اسم اشکال و  ...را که در درسهای دیگرشان
آموختهاند اینجا به طور ملموس تج ربه م یکنند.
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ذوق ساختن با دستها
گفتگو با زهرا جمالی
دبیر کارگاه فنی دخترانه
میزهای مرتب کار ،تکهها و بوی خوب چوب که در
زیر آنها ق رار گرفته ،دیواری که تمامی ابزارها بر روی آن
به ترتیب و منظم آویزان شدهاست؛ کارگاه فنی حال
و هوای جالبی دارد ،آدم دلش م یخواهد خودش هم
دست به کار شود و کاری انجام دهد ،همه چیز اینجا
حکایت از ذوق و شوق ساختن دارد .کارگاه خالی و
ساکت است و هنوز تا شروع کالس بچهها مانده وقتی
از میان ردیف میزهای کار م یگذرم با خود فکر م یکنم
چقدر دوست داشتم فرصت به دست آوردن چنین
تج ربههایی را م یداشتم.

برای شروع لطفا خودتان را معرفی کنید؟

زه را جمالی هستم و فارغ التحصیل رشتهی زمی نشناسی
کارگاه را در چه مقاطعی اداره میکنید؟

در ابتدا تنها ب رای مقاطع پس از دبستان داشتیم اما ب رای پروژهها
هم همهی مقاطع م یآمدند و از کارگاه استفاده م یکردند .از چند سال
گذشته ب رای بچههای مهد هم کارگاههایی ب رنامهریزی و اج را شد.
روند کار در دورههای مختلف چگونه است؟

در سال ششم از ابزار پایهی چوب استفاده م یشود ،آنها یاد م یگی رند
تا خط موجی ،دایره ،شکسته و صاف بب رند؛ سپس بریدهها را سوهان
بزنند و اثری را با آنها خلق کنند اینکه درنهایت طرح چه باشد آن
چیزی است که بچهها انتخاب م یکنند؛ در پایههای بعدی تلفیق انجام
م یشود ،چوب با فلز یا ...؛ در مقاطع باالتر حتی م یتوانند تنها با فلز کار
کنند یا مثال حوزههایی مثل برق و الکترونیک را تج ربهکنند .حتی یک
سال دخترها جوش کار کردند و بسیار هم ظریف این کار را انجام دادند.
این کارگاهها برای پاسخگویی به چه نیازهایی اینگونه طراحی
شدهاست؟

یکی از موضوعات این بود بر روی مهارت دستورزی تمرکز شده و
آن را تقویت کند به ویژه در حال حاضر که همه چیز با توجه به
تکنولوژیهای جدید ،لمسی شده و کار با دست کمتر شده است؛
همچنین اینکه دانشآموزان در تولید یک محصول با فرآیند ط راحی تا
ساخت آشنایی پیدا کنند.
دبیران باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟

بتوانند یک محصول را ط راحی کرده و پس از آن بچهها را به سمت
آنچه م یخواهند بسازند ،هدایت کنند .ببینید مثال ما م یخواهیم
امسال یک تابلو داشتهباشیم ،از بچهها م یپرسیم به نظر شما چطور
آن را بسازیم بهتر است ،چه طرحی داشتهباشیم بهتر است و از بچهها
بخواهیم و کمک کنیم که ایده بدهند.
بازخورد والدین چطور بوده؟

والدین هم راه هستند؛ اما در مجموع دو نوع واکنش داریم ،برخی
از والدین همیشه نگ ران هستند ،به ویژه در سال ششم ب رای بچهها
کار سخت است و دیر به نتیجه م یرسند اما والدینی هم بودند که
م یخواستند کالسهایی را ب رای ادامه معرفی کنیم.
برای بهروز شدن خود شما هم در دورهها و کارگاههایی

شر کتمیکنید ؟

بله البته؛ حتی دوست دارم که یک مقدار مواد را تغییر بدهیم مثال

با شیشه و کوره کار کنیم؛ اگر ق رار است فلز کار کنیم با چیزی مثل
مس کار کنیم که چکش کاریش بیشتر باشد.
برای مشخص کردن سر فصل هر سال چه روندی وجود دارد؟

بازخوردهای دورهی قبل را بررسی میکنید؟

ارائ ه طرح درس بی شتر با معلم است ،البته معلمانی که سال اول
کاریشان در راه رشد است ،ابتدا از مهارتورزی تا طرح درس را آموزش
م یبینند ،ب رای ارائهی طرح درسها هم نظرسنجی م یشود و مشورت و
تعاملی هم با معلمان دیگر و مهمتر از همه خود بچهها وجود دارد ،در
نهایت نظر نهایی بچهها نیز مورد توجه ق رار م یگیرد.
تجرب ه یا خاطرهی جالبی در ذهن دارید؟

به نتیجه رسیدن کار از ایده تا اج را؛ بچهای که از کارش حمایت
م یکند ،پیگیر م یشود که کارش کجا نصب شده و ...
همهی کارها در مدرسه نمایش داده میشود؟

کار باید کاربردی باشد و در مدرسه استفاده شود؛ حتی کارهای
انف رادی هم که در برخی پایهها ب رای افزایش مهارت انجام م یشود نیز
ب رای مدتی نمایش داده م یشود.
یکی از سؤالهای من هم همین بود ،کارها بیشتر گروهی است

یا انفرادی؟

تمرکز بر کار گروهی است ولی در برخی پایهها مثل ششم ب رای باال
رفتن مهارت ابتدا کارهایی انف رادی را انجام م یدهند و سپس گروهی؛
این کار گروهی ممکن است یک کار بزرگ ب رای کل پایه باشد یا کار
گروهی چند نفره؛ در پایهی ششم و هفتم معموال کل پایه یک کار را
انجام م یدهند.
چرا مهم است که کارگاه فنی باشد و بچهها در آن شرکت

کنند ؟

به این دلیل که بچهها از ط راحی یک محصول تا ساخت با همهی
مشکالت و موانع آن آشنا شوند ،چیزی را که فکر م یکنند بسیار راحت
تهیه م یشود ،وقتی م یخواهند بسازند م یبینند چقدر ریزه کاری دارد،
من به بچهها م یگویم همیشه به کاری که با دست خودتان م یسازید
احت رام بگذارید ،موضوع ارزش قائل شدن ب رای کاالیی است که با سختی
ساخته شدهاست.
 در کنار ساخت ،نگهداری و تمیز کردن کارگا ه هم جزو وظایف

دانشآموزان است؟

بله ،از بچهها اینها را م یخواهیم؛ اول هر کالس از بچهها در ف راهم
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کردن ابزارها کمک م یخواهیم و در پایان و پیش از خروج هم باید
یزنند .البته این قانون
کالس را تمیز کنند و قانونی هم داریم که جارو م 
در همهی کارگاهها هست.
دورههای مشابهی بوده که از آنها الهام گرفته باشید؟

خارج از ای ران بیشتر است اما در ای ران ما بیشتر از تج ربههای
هنرستان استفاده م یکنیم ،اما به جز هنرستانها در سایر مدارس
چنین نمونههایی نیست حتی کارگاه ما به نسبت بسیاری از
کارگاههای هنرستانها هم کاملتر است.

به عنوان یک پیشنهاد فکر میکنید که میتواند این ارتباط
میان درسی قویتر شود؟

بله .یادم م یآید یک سال جلساتی با معلم فیزیک دانشآموزان
داشتیم دربارهی ساخت وسایلی ب رای آزمایشگاه که تج ربهی خوبی از
مشارکت بود را داشتیم.
با چه محدودیتهایی روبهرو هستید؟

سخت یها و سنگین یهایی هست ولی ب رایم لذتبخش است چون
ساختن را دوست دارم ،پیشتر این کارها تعریف شده نبود همچنین
موضوع ارزیابی و نمره دادن ،اما به تدریج ش رایط بهتر شد و ماهیت
کارگاه و ارزیابی آن ب رای همه بیشتر روشن شد .نکتهی دیگر موضوع
انضباط بود ،چون در کارگاه بحث ایمنی مطرح است و به همین
جهت هم باید انضباط بسیار رعایت شود؛ به نظر همه ،من فرد بسیار
سختگیری م یآمدم اما خب این الزمهی کار است و من هم این
نقش را دارم کمکم م یپذیرم.
 کارگاه از مراکز دخترانه شروع شد ،به نظر میرسد نگاه
غیرجنسیتی وجود ندارد؟

بله ،اصال .یکی از سیاستها این بود که مدرسهی دخت رانه کامال
مجهز باشد و م یخواهیم این نگاه جنسیتی را برداریم ،یکی از
تصمیمات ما این است که این ساعت دستساز را در مدرسهی پس رانه
نصب کنیم.
کارگاه فنی دخترانه فعالتر است؟

نهایتی که خودتان متصور هستید ،یا در واقع آنچه
میخواهید به آن برسید چیست؟

دوست دارم فضایی باشد که بتوانیم کارگاهها ،تخصص یتر و
متفاوتتر شود و فضا به قدری ب رای بچهها جذاب شود که در ساعات
غیردرسی خود هم به اینجا بیایند.
آیا تعاملی میان کارگاه فنی و سایر دروس وجود دارد؟
منظورم این است که میتوانند بخشی از آنچه را یاد میگیرند
اینجا به صورت ملموس تجربه کنند؟

بله قطعا این پتانسیل وجود دارد مثال ما احتمال خطا را به آنها
م یگوییم و م یآموزند که یک درصد پایین از خطا چطور به خ رابی
سازه منجر م یشود ،یا صب حها که ابزار سرد است مونتاژ و پیچیدن
پی چها سخت م یشود و به این ترتیب مفاهیمی همچون انبساط
و انقباض را در عمل متوجه م یشوند .البته من و معلمان باید
این دانش و تسلط را داشت ه باشیم که بتوانیم توضیحات الزم را به
دانشآموزان ارائه کنیم.
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ببینید یک تفاوتی میان دخترها و پسرها وجود دارد ،دخترها
نتیجهگ راتر هستند اما پسرها بیشتر انرژی خود را تخلیه و مرتب
کار م یکنند.
کالم آخر؟

چیزی که بیشتر از همه دوست دارم اتفاق بیفتد همین بزرگتر
شدن و تخصص یتر شدن کارگاهها است به شکلی که حتی شود
اف رادی از بیرون بیایند و آموزش ببینند .همیشه هم دلم م یخواست
به پدرها و مادرها بگویم اگر ما سختگیری م یکنیم ب رای خود بچهها
است .مثال بارها پیش آمده که مادرها نامه دادهاند که امروز دختر ما
روپوش ندارد و بگذارید که کار کند ،اما از لحاظ ایمنی علت تأکید ما
بر پوشیدن روپوش این است که اگه با همین روپوش که اینجا کار
م یکند به خانه برود ،آلودگی را با خود منتقل م یکند ،کوچکترین
ب رادهی چوب ممکن است مشکلساز شود.

دانشنامهی آموزشی

یادگیری معکوس

جاناتان برگمن معلمی است که در گذشته کالس معلم محور را دوست
داشت اما زمانی که دید دانش آموزانش با معکوس کردن آموزش بیشتر
درگیر آموختن می شوند ،روش قبلی خود را رها کرد و اکنون به عنوان
یکی از دو بنیانگذار شیوه «یادگیری معکوس» شناخته می شود .اصطالح
یادگیری معکوس ( )Flipped Learningیا کالس معکوس در چند سال
اخیر در دنیای آموزش حسابی سروصدا بهپا کرده است و اکنون در اسپانیا،
آمریکا ،تایوان ،کره ،چین ،ژاپن ،هلند و در سراسر دنیا در حال رشد و استقبال
است .تمام معلمانی که در سراسر جهان از روش یادگیری معکوس استفاده
م یکنند آن را تحولی شگرف در شیوههای آموزشی م یدانند که ضمن
کم کردن از زمان آموزش ،برآیند و نتیجه بهتری دارد .اما در واقع یادگیری
معکوس چیست؟

کالس درس معکوس شکلی از یادگیری ترکیبی است
(learning

 )blendedاما با یادگیری ترکیبی و یادگیری

آنالین متفاوت است .ب ه طور خالصه در کالس درس معکوس،

معلم قبل از شروع کالس آموزش محتوای درس را معموال به

صورت ویدئو یا مطلب در اختیار یادگیرندگان قرار میدهد
و در کالس درس به رفع مشکل و افزایش میزان یادگیری

دانش پژوهان متناسب با ویژگی های شناختی و توانایی
هایشان می پردازد.

در کالس درس معکوس ،شیوی متداول تدریس وارونه میشود و به
جای اینکه تکالیف در خانه و تدریس در مدرسه و کالس درس انجام شود،
دانشآموزان درس را در خانه و از طریق ویدیو یا پادکست م یآموزند ،که معلم از
پیش آماده کرده و در اختیار آنها قرار داده است و در کالس به انجام تکالیف
و پرسش و پاسخ م یپردازند .در این روش معلم لقمه را نمیجود و در دهان
دانشآموز نم یگذارد ،بلکه در کالس ،معلم موضوع کلی را مطرح م یکند و
دانشآموزان موظفاند دربارة آن فکر و تحقیق کنند و مطالبی را که فهمیدهاند
در کالس ب رای یکدیگر توضیح دهند؛ سپس معلم آن را تدریس م یکند.
در یک کالس وارونه ،تحویل محتوا ممکن است انواع مختلفی داشته باشد .به
طور مثال ،ویدئوهای ضبط شده که ب رای ارائه مطلب از سمت معلمان در نقش
متکلم وحده به دانش آموزان تهیه میشوند یکی از انواع روشهای تحویل
محتوا در این روش به حساب م یآیند .از دیگر ابزارهای این مدل آموزشی
م یتوان به مشارکت دانش آموزان در بحث های مشترک و تحقیقات آنالین یا
حتی مطالعات گروهی اشاره کرد.
گامهای وارونه کردن کالسهای سنتی اشاره شده است که عبارتند از:
مدل چرخشی نزدیکی
گام اول :گزینش بخشهایی از مفاهیم درسی که با 
بیشتری دارند.
گام دوم :داشتن طرح درس با الگوی کالس معکوس
گام سوم :هماهنگی بین محتوای خارج و داخل کالس
گام چهارم :هماهنگی بین محتوای آموزشی و نیازهای دانشآموزان
گام پنجم :تشویق و ترغیب دانشآموزان به انجام فعالیتهای بعدی در
خارج از کالس درس
از آنجا که این نوع از یادگیری فعال م یتواند آموزش با روشهای بسیار متفاوت
داشته باشد ،زمان بیشتری را م یتوان در کالس ب رای مهارتهای تفکر در مرتبه باالتر
گذاشت؛ همانند یافتن مسئلهها ،همکاری ،ط راحی و حل مسائل.
کالسهای درس وارونه هماکنون در بسیاری از مدارس و دانشگاههای
کشورهای توسعه یافته پیادهسازی شده است و بازده بسیار باورنکردنی به بار
آورده است .تعامل یک استاد و معلم با دانشجویان در یک کالس با این
مدل آموزشی م یتواند شخص یتر و آموزندهتر باشد و همچنین دانش آموزان
بهصورت فعال ،در فراگیری و ایجاد دانش بیشتر درگیر میشوند و همزمان
دانش خود را آزمایش و ارزیابی م یکنند.
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خان آکادمی

آرمان راه ما؛ فراهم کردن آموزش رایگان و با کیفیت ،برای همه و در

هر نقطه جهان هستی است
اگر جزو آن دسته از افراد هستید که دوست دارند هر روز چیز جدیدی را
به دانش خود بیفزایند« ،خان آکادمی» حتما شما را هیجانزده خواهد کرد.
این اپلیکیشن اجازه م یدهد علوم و مهارتهای آکادمیک مختلف را با استفاده
از آموزشهای ویدیویی ساده فرا بگیرید .این سازمان تا به حال بیش از ۷۰۰
دورهی آموزشی مختلف را در موضوعات مختلف ،از ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و
زیستشناسی گرفته تا کامپیوتر ،تاریخ ،هنر و علوم انسانی تولید کرده است .در
خان آکادمی به همهی این دورههای آموزشی دسترسی خواهید داشت .دورههای
آموزشی در خان آکادمی به شکلی مناسب دستهبندی شدهاند تا بتوانید در هر
سطحی که هستید به راحتی موضوع مورد عالقه و متناسب خود را پیدا کنید .هر
دورهی آموزشی خان آکادمی از تعدادی ویدیوی کوتاه تشکیل شده که به صورت
درس به درس مرتب شدهاند « .اپلیکیشن خان آکادمی» پیشرفت شما در هر دوره
را ذخیره م یکند تا هر گاه به یک دورهی آموزشی بازگشتید بدانید تا کدام درس
پیش رفته بودید .در ابتدای هر دوره هم یک آزمون سنجش سطح در نظر گرفته
شده که با استفاده از آن م یتوانید مهارت خود در آن دورهی خاص را محک بزنید.
تمام دورههای آموزشی و ویدیوهای اپلیکیشن خان آکادمی همیشه و همهجا به
صورت آنالین و کامال رایگان در اختیار شما هستند .با این حال اگر دوست داشته
باشید ،اپلیکیشن خان آکادمی حتی این امکان را هم فراهم کرده که ویدیوها را
دانلود کنید و زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید با خیال راحت آنها را ببینید.
معلمان م یتوانند با عضویت در وبسایت خان آکادمی تکالیف تکمیلی و
راهکارهای مناسبی ب رای آموزش بهتر و مؤثرتر در کنار کالس درس دریافت
کنند .خان آکادمی در حال حاضر بیش از  ۴میلیون کاربر از سرتاسر دنیا دارد.
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ایدهی آکادمی خان در سال  ۲۰۰۴به گونهای آغاز شد که سلمان خان و
پس رعموهایش شروع به استفاده از اینترنت ب رای تدریس استفاده کردند .به علت
تقاضای خوب از محتوای انتشار داده شده آنها در دانشگاه ،خان تصمیم گرفت
فیلمهای خود را در  YouTubeمنتشر کند تا کارب ران بیشتری از آنها استفاده
کنند .واکنشهای مثبت دانشجویان باعث شد سلمان خان کار خود را در سال
 ۲۰۰۹ترک کند و تمام تمرکز خود را روی تولید محتوای آموزشی کند.
این سازمان عمدتا از طریق کمکهای مالی سازمانهای بشردوستانه غیر
وابسته به دولتها تامین میشود .در سال  ۲۰۱۰گوگل حدود  ۲میلیون دالر
ب رای ایجاد دورههای جدید و ترجمه محتوا به زبانهای دیگر به خان آکادمی
اهدا کرد که باعث رشد محتوا و بازدید یوتیوب نیز میشد که بازی دو سر
بردی به حساب م یآمد .در سال  ،۲۰۱۳کارلوس اسلیم از بنیاد مکزیک ،هزینه
ایجاد محتوای اسپانیایی -مکزیکی خان آکادمی را تقبل کرد .سال  ،۲۰۱۵سازمان
 ATTبزرگترین شرکت مخاب راتی جهان)  ۲.۲۵۵میلیون دالر در زمینه توسعه
و ایجاد محتوای نسخ ه موبایل به خان آکادمی اهدا کرد .در سال  ۲۰۱۴سلمان
خان و گروههای متشکل خان آکادمی ،دانشکده و آزمایشگاه خان در کالیف رنیا را
افتتاح کردند.
خان آکادمی در کنار ارائه خدمات  ،MOOCتکالیف و داشبورد یادگیری
شخصی فراهم م یکند که یادگی رندگان را قادر می سازد تا دروس مورد نظر را با
سرعت دلخواه خود مطالعه کنند .این سازمان در توسعه محتوای تخصصی با
مؤسساتی مانند ناسا ،موزه هنر مدرن ،آکادمی علوم کالیف رنیا و  MITهمکاری
دارد .در خان آکادمی کارب ران به سه گروه مربیان ،اولیاء و دانشآموزان دستهبندی
میشوند .شما با ورود به این سایت و انتخاب یکی از سه گزینه فوق ،پروفایل
اختصاصی مختص خود خواهید داشت .با ثبت نام در سایت ،اطالعاتی از قبیل
سن ،تحصیالت و عالیق از شما خواسته میشود که طبعا دروسی به شما
پیشنهاد میشود که مطابق اطالعات ورودی شما است .همچنین در صفحه
پروفایل خود م یتوانید دورههای گذرانده ،تعداد ساعات یادگیری و محتوای
کالسها را به صورت دستهبندی شده داشته باشید.
آکادمی خان به همه مربیان و اولیاء کمک م یکند تا عالیق دانشآموزان
را بیابند و بتوانند تحت یک محیط مجازی سازماندهی شده روند یادگیری
دانشآموزان را پیگیری کنند .مربیان و اولیاء با استفاده از ابزاری که خان آکادمی
در اختیار آنها قرار م یدهد ،م یتوانند می زان رغبت دانشآموزان را بررسی کنند.
آنها م یتوانند ببینند که دانشآموزان به چه می زان درگیر یادگیری و چالشهای
آن هستند .از این رو با کمک خان آکادمی استعدادهای کودکان به شیوه درست
و علمی کشف میشود .در داشبورد مربی عملکرد کالس ،پروفایل دانشآموزان و
فعالیتهای آنها نمایش داده میشود.
وبسایت کالس درس که توسط شیما صالحی بنیانگذاری شده ،شریک
آموزشی آکادمی خان ب رای فارسی زبانان است که تمام ویدیوهای آن در نسخه
فارسی سایت خان آکادمی نیز وجود دارد .درحال حاضر کتابخانه ویدیوهای کالس
درس شامل بیش از  ۳۸۰ویدیو (و هر روز در حال افزایش) است که مباحثی از
فیزیک ،ریاضیات ،نظریهی بازیها و هندسه را پوشش م یدهند .معلمها همه
روزه در حال مطالعه ،آمادهکردن طرح دروس جدید و ضبط ویدیو هستند و انبار
ویدیوهای «کالس درس» در حال گسترش است.

بیشتر بخوانیم

 مدارسی که یاد م یگیرند

نام کتاب :مدارسی که یاد میگیرند
نویسنده :سنگه ،پیتر ام
مترجم :هوشنگ عزتی امینی
ناشر :موسسهی فرهنگی هنری پویه مهر اشراق
مکان نشر :تهران
سال نشر1395 :
نوبت چاپ :اول
زمینهی علمی :یادگیری سازمانی؛ برنامههای بهبود
آموزش
تعداد صفحات594 :

پیتر سنگه ،نویسندهی این کتاب و خالق اثر مهم و معروف پنجمین
فرمان ،از مهمترین نظریهپردازان و اندیشمندان ایدهی سازمان یادگیرنده
است .او باور دارد که رشد و پیشرفت یک سازمان تنها توسط تعداد محدودی
از کارمندان صورت نگرفته و همهی اعضاء باید با هم کار کنند و بیاموزند.
او این ایده را به طور کلی در کتاب پنجمین فرمان که به عنوان یکی از
اصل یترین منابع تفکر سیستمی به شمار م یرود ،توضیح م یدهد.
کتاب مدارسی که یاد م یگیرند نیز یکی دیگر از آثار مهم اوست که به
عنوان یک منبع ارزشمند نیز در این حوزه شناخته شده و م یتواند شروعی
ب رای ایجاد تفکر سیستمی و پروراندن مهارت یادگیرندگی در مدارس باشد.
پیش از شروع کتاب ،مترجم مقدمهای را نگاشته که در آن پیش از ورود

به بحث ،توضیحاتی کامل را دربارهی این ایده مطرح کرده و ذهن خواننده را
ب رای ورود به بحث آماده م یکند .در این مقدمه به دغدغهی مهم اندیشیدن
به فردای فرزندان اشاره شده و شرح م یدهد که قابلیت یادگیرنده بودن
چه معنا و مفهومی دارد .در این بخش به بررسی نمونهای موفق در آسیا
در زمینهی آموزش ،مفاهیم مرتبط با توسع هی انسانی و سیمای ای ران و
وضعیت کنونی آن م یپردازد.
بخش اول کتاب از دو فصل تشکیل شده که در آن مقدمات بحث شرح
داده میشود؛ این مقدمات اهمیت بسیاری دارد و م یتواند تصویر مفهوم
یادگیرندگی و مدارس یادگیرنده را ذهن شما روشن سازد.
فصل اول از یک خاطرهی مرتبط با حوزهی آموزشی شروع شده تا ورود
به بحث را جذاب و شیرین کند .در ادامه با مفهوم ایدهی مدرسهی یادگیرنده
آشنا میشوید .این نویسنده به این نکته اشاره م یکند که کتاب پیش رو را
مقدمهای م یداند بر سایر کتابهایی که در حوزهی سازمانهای یادگیرنده
نگاشته شدهاست ،به این ترتیب پنج فرمان مهم شامل قابلیتهای شخصی،
آرمان مشترک ،مدلهای ذهنی ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی به صورت
مختصر توضیح دادهمیشود .در میان تعاریف ،مفاهیم اساسی این حوزه از
جمله کالس درس ،معلمان ،دانشآموزان و  ...به عنوان بازیگران اصلی این
فرآیند معرفی میشوند.
کتاب مدارسی که یاد م یگیرند ،کتابی مرجع و مهم است که قرار است
به افراد کمک کند تا چنین فرآیندی را در سازمان خود عملیاتی کنند ،از این
رو یکی از مزایای کتاب وجود بخشی در فصل اول است که شما را راهنمایی
م یکند که چگونه باید این کتاب را بخوانید .این راهنمای یها نه تنها دربارهی
خواندن و به کار بردن این کتاب به شما کمک م یکند بلکه ب رای مطالعات
مشابه و نیز دستیابی به تفکر سیستمی و اجرای آن بسیار راهگشا است.
برتری شخصی ،مدلهای ذهنی ،آرمانهای مشترک ،یادگیری تیمی ،تفکر
سیستمی و چرخهای یادگیری مفاهیمی است که در مقدمات پنج فرمان
اشارهای کوتاه به آن شد .در فصل دوم مقدمات ،به شکلی مشروح این مفاهیم
توضیح داده میشوند؛ در شرح هر یک از آنها مدلها ،مثال و ارجاعاتی به
مطالب دیگر وجود دارد که باعث میشود این موضوعات به خوبی در ذهن جای
گیرد و ب رایتان روشن شود.
در اینجا مقدمات پایان یافته و با ایجاد یک دید درست وارد بخش دوم،
کالس درس میشوید .در فصل سوم کتاب با راهکارهایی چند سویه ب رای خلق
کالسهایی که یاد م یگیرند آشنا میشوید .این بخش در واقع به پرسشهای
ما دربارهی چگونگی ط راحی کالسهایی که پیوسته انرژی تولید م یکنند،
پاسخ م یدهد .در بخشی از این فصل به صورت گام به گام ط راحی یک کالس
یادگیرنده را با جزییات آن خواهید آموخت و در پایان چالشهای احتمالی ب رای
شما شرح داده میشود تا همه چیز ب رای انجام این کار مهیا شود.
در فصل چهارم کتاب بر روی فرد یادگیرنده به عنوان بخشی مهم از این
فرآیند تمرکز میشود .در این فصل مفاهیمی مثل عزت نفس ،جلب کردن
توجه بچهها به آن و نیز تعلیم و تربیت بر اساس عزت نفس با ذکر مثالهایی
شرح داده میشود .ساختاردهی مجدد هوش ،رمزگشایی فرد یادگیرنده ،تعمق بر
مهارتها و شایستگ یها از دیگر موضوعات این فصل است؛ همچنین نکاتی
کلیدی را دربارهی باورهای اشتباهی همچون بچهی بد یا تمام عیار مطرح کرده
و مدرسه را به مانند یک جامعه ترسیم م یکند که این امر ب رای اصالح ساختار
کالس و ساختار آموزشی بسیار مهم است.
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