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شماره ی هشتم نیمکت سفید برموضوعی تمرکز کرده که جای خالی آن سال هاست در فضای گفت وگوی میان معلمان حس می شود، 
یعنی »انتقال تاریخ شفاهی معلمان«. از آن رو، حائز اهمیت است که عالوه بر بازکردن پنجره ای برای گفت وگو، می تواند راه گشای معلمان 
تازه کاری باشد که در پی بهره بردن از گنجینه ی تجربیات دیگر همکاران خود هستند. این کار ارزش مند در پاییز 1397 به همت معلمان 

مجتمع آموزشی ـ فرهنگی راه رشد آغاز شد. 
ضرورت انتقال فرهنگ شفاهی، همان طور که میراث نیاکان مان به ما بوده، همواره اهمیت خود را به ما یادآوری می کند. گرچه در 
این میان وقایع نگاری و ثبت مکتوب تجارب نیز برای به اشتراک گذاشتن داشته ها و دست آوردها بسیار مهم است، اما برای یک معلم که 
همواره می بایست از ویژگی های متفاوت دانش آموزان به نفع رشد فردِی آن ها بهره گیرد، داشتن فرهنگ شفاهی و فن سخنوری و مهارت 
در ارائه ی مطالب جایگاهی ویژه دارد. از این رو، بر آن شدیم تا با بهره گیری از آن چه در فرهنگ ما ریشه دارد و افزودن شجاعت و هم دلی 

در بیان تجربه و احساسات به آن، برنامه ی »انتقال تجربه ی معلمی/تیچرتاک« را خلق کنیم. 
انتقال مفاهیم از طریق سخن رانی برای دانش آموزان جزء مهارت های ذاتی معلمی است که از این مهارت دیرینه ی حرفه ی معلمی 
می توان برای گفت وگو با جامعه ای بزرگ تر نیز بهره گرفت. »انتقال تجربه ی معلمی« گنجی است که کم تر از گنجینه ی سینه ی معلمان به 
درآمده و در اختیار دیگر معلمان و مخاطبان قرار گرفته است. ثبت این وقایع و بیان آن ها ایده های تازه و خطاهای رایج را آشکار می سازد. 
بی شک هر یک از ما معلمان، مانند بسیاری از افراد، اشتباهات فراوانی را در دوره های کاری خود مرتکب شده ایم، اما بیان تجربه های 

معلمی شاید گامی باشد برای پیش گیری از تکرار اشتباهات مشابه.
»انتقال تجربه ی معلمی« در ایجاد هم دلی، همیت، شجاعت و مشارکت بین معلمان می تواند گامی به پیش باشد. این که بشر امروز در 
ورطه ی پیچیدگی ها، رقابت و سبقت جویی و منفعت مداری گرفتار آمده زاییده ی نظام آموزشی معیوب با ارزش های اشتباه است. مشارکت، 
شفافیت و راستی زیربنای آموزش و مدرسه داری است. تعاونی فرهنگی ـ آموزشی راه رشد به عنوان یک نهاد آموزشی بر آن بوده و هست 
تا »زندگی بهتر با مشارکت« را به عنوان محور زیربنایی زندگی اجتماعی ترویج کند. »انتقال تجربه ی معلمی« بخشی از این مشارکت است 

که می تواند گامی در راستای گفت وگوی ساده و بی آالیش از تجربه ی شکست ها و آموختن از آن ها برای موفقیت باشد. 
در همین راستا، تالش کرده ایم تا گفت وگویی سازنده با مشارکت کنندگان در این پروژه داشته باشیم و نظر آنان را در مورد »ضرورت 
انتقال تجربه ی معلمان« و »تجربه ی اجرا« در چنین برنامه ای جویا شویم. در کنار پرونده ی اصلی، به روال شماره های پیشین، شرح 
کوتاهی از فعالیت ها و اقدامات مراکز مختلف خواهیم داشت و در بحث تعاون، ضمن گزارش سفرهای مالزی و هند، از همکاری خود با 
تعاونی ملی مالزی »آنگکاسا« می گوییم و در کالس درس به معرفی »کارگاه ریاضی« خواهیم پرداخت. از سوی دیگر، در این شماره از 
مجله ی نیمکت سفید، که آماده سازی آن مقارن با برگزاری نخستین نمایشگاه »دست آوردهای مدارس غیردولتی« بود، اینفوگرافی این 
شماره را به »شبکه ی آموزشی راه رشد« اختصاص داده ایم و گزارشی تصویری از این نمایشگاه خواهیم داشت. امیدواریم که تالش گروهی 

دوستان و همکاران راه رشدی در این شماره به افزایش دانش و تجربه ی خوانندگان منجر شود. پیروز باشید و سربلند.

آناهیتا اصالح پذیر
به نمایندگی از شورای سردبیری

سخن سردبیر�
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پرتره�

معلمی از جنِس مردم
صمد بهرنگی معلمی نام آشناست که بیش تر با داستان های 
معاصر  ادبیات  در  است.  مانده  حافظه ها  در  به یادماندنی اش 
شاید کم تر از او حرف به میان می آید، اما او نویسنده ی مردم 
و  نوجوانان  و  کودکان  زندگی  بطن  با  داستان هایش  که  است 
زندگی سازی  داستان های  است،  خورده  گره  بزرگ ترها  حتی 
گذر  برای  حرف هایی  و  زندگی  جنس  از  آموختنی هایی  که 
به  دارد.  اجتماعی  تعالی  مسیر  در  زندگی  روزمرگی های  از 
به عنوان  آن  شناختن  و  است  زندگی  معلم  او  مناسبت،  این 
داستان نویس و منتقد اجتماعی آموزنده و الهام بخش است.

در  محققی  و  داستان نویس  مترجم،  اجتماعی،  منتقد  معلم،  بهرنگی  صمد 
1318 در محله ی چرنداب در جنوب  تیرماه  آذربایجانی در  فولکلور  زمینه ی 
بافت قدیمی تبریز در خانواده ای تهی دست چشم به جهان گشود. پدرش عزت و 
مادرش سارا نام داشتند. صمد دو برادر و سه خواهر داشت. پدرش کارگر فصلی 
بود و خرج اش همواره بر دخل اش می چربید. بعضی اوقات نیز مشک آب به 

دوش می گرفت و در ایستگاه »وازان« به روس ها و عثمانی ها آب می فروخت. 
باألخره، فشار زندگی او را وادار کرد تا با فوج بیکاران عازم قفقاز شود. او به این 

سفر بی بازگشت قدم گذاشت و دیگر بازنگشت.
دانش سرای  به   1334 مهر  در  دبیرستان  تحصیالت  اتمام  از  پس  صمد 
از  شد.  فارغ التحصیل  آن جا  از   133۶ خرداد  و  رفت  تبریز  پسران  مقدماتی 
پایان  تا  و  شد  آموزگار  داشت  سال   18 تنها  که  حالی  در  سال  همان  مهر 
عمرکوتاهش در روستاها و شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی تدریس 
کرد. در مهر 1337 برای ادامه ی تحصیل در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی 
به دوره ی شبانه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز رفت و هم زمان با آموزگاری 
تحصیل اش را تا خرداد 1341 و دریافت گواهی نامه ی پایان تحصیالت ادامه 

داد.
او درباره ی زندگی اش نوشته است: »قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل 
قارچ نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا در آمدم؛ هر جا نَمی بود به خود 
کشیدم، کسی نشد مرا آبیاری کند. من نمو کردم... مثل درخت سنجد کج و 
معوج و قانع به آب کم؛ شدم معلم روستاهای آذربایجان... پدرم می گوید: ‘اگر 

ایران را میان ایرانیان تقسیم کنید، از همین بیش تر نصیب تو نمی شود’«.
بهرنگی در 19سالگی اولین داستانش با نام »عادت« را نوشت. یک سال بعد 
داستان »تلخون« را، که برگرفته از داستان های آذربایجان بود، با نام مستعار 
»ص. قارانقوش« در کتاب هفته منتشر کرد و این روند با »بی نام« در 134۲ 
روزنامه ی مهد  بهرنگی مقاالتی در  از  بعدها  یافت.  ادامه  و داستان های دیگر 
آزادی، توفیق و ... به چاپ رسید، البته با امضاهای گوناگون و نام های مستعاری 
چون داریوش نواب مرغی، چنگیز مرآتی، بابک، افشین پرویزی و آدی باتمیش 

و ... .
او در کارنامه اش ترجمه هم دارد، ترجمه هایی از انگلیسی و ترکی استانبولی 
از  شعرهایی  ترجمه ی  جمله  )از  آذربایجانی  ترکی  به  فارسی  از  و  فارسی  به 
مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و نیما یوشیج(. تحقیقاتی هم در 
جمع آوری فولکلور آذربایجان و مسائل تربیتی از او منتشر شده است. او در کتاب 
کندوکاو در مسائل تربیتی ایران واژه های عربِی به عاریت گرفته شده را بخش 
بزرگی از اشتراک زبان های رایج ایرانی از جمله ترکی آذری با فارسی دانسته 
تأکید  و  باستان گرایی  بهانه های  با  آنان  دلیل خواستار عدم حذف  به همین  و 
بیش تر بر این لغات در هنگام آموزش فارسی به کودکان آذربایجانی شده بود. 
عمر مؤثر آثار و افکار صمد فراتر از عمر کوتاه اوست. قصه های او که بیش تر 
سوی  به  روی  می کرد،  تبلیغ شان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

قهرمان گرایی عاری از نفس پرستی در میان نسل جوان داشت. 
وی در سال 134۲ کتاب الفبای آذری برای مدارس آذربایجان را نوشت 
که به پیشنهاد جالل آل   احمد برای چاپ به کمیته ی    پیکار جهانی با بی سوادی 
فرستاده شد، اما بهرنگی با تغییراتی که قرار بود آن کمیته در کتاب ایجاد کند با 
قاطعیت مخالفت کرد و پیشنهاد پولی کالن آن ها را نپذیرفت و در نهایت کتاب 
را پس گرفت و باعث برانگیختن خشم و کینه ی عوامل ذی نفع در چاپ کتاب 
شد. وی سرانجام در 9 شهریور 1347، در حالی که تنها ۲9 سال سن داشت، 
در رود ارس و در ساحل روستای شام گوالیک غرق شد. حدود یک ماه پیش از 
مرگ صمد بهرنگی، کتاب ماهی سیاه کوچولوی او چاپ شد و مورد اقبال 

مردم ایران و جهان قرار گرفت.



پرونده�

معلمیتجربه ی انتقال 
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اندر احوال 
ضرورت انتقال
 تجربه ی معلمی
سمیرامیس شاه اسماعیلی

نگه داشت سنت به معنای پاس داشت آن چیزی است که مردمان یک سرزمین 
تاریخ  بار  لزوما  سنت  معنا،  این  به  کرده اند.  تولید  مشخص  جغرافیایی  در 
ادامه ی  در  که  است  چیزی  بیش تر  بلکه  نمی کشد،  دوش  به  را  دور  گذشته های 
امروز است.  با  یعنی نسبت سنت بیش تر  اکنون رسیده است،  و  این جا  به  گذشته، 
دو  این  پیوند  است،  ارتباط  در  ناگزیری  به طور  اکنون  با  گذشته  این که  بر  عالوه 
است.  امروز  پی آمد  و  آینده حاصل گذشته  دارد؛  آینده  با  نیز  مؤثری  ارتباط  زمان 
بسیاری از صاحب نظران در حوزه ی توسعه، بر توسعه از نوع درون بود یا توسعه ی 
وضعیت  امیدوارانه ی  )چشم انداز  توسعه  که  نوشته اند  و  گفته  و  کرده  تأکید  بومی 
درونی  ظرفیت های  است.  جامعه  درونی  ظرفیت های  تحقق  گرو  در  آینده(  در  ما 
ساخته  جامعه  یک  در  که  نهادهایی  از  گذشته،  و  سنت  از  می آید؟  کجا  از  جامعه 
داده اند.  را شکل  اجتماعی  زندگی  و  گرفته اند  قوام  در سال های طوالنی  شده اند، 
توسعه ای  باشد  قرار  اگر  معنا،  این  به  است...  زندگی  شیوه ی  که  فرهنگ  از 
و  جامعه  آن  درون بود  ظرفیت های  به  بازگشت  بر  متکی  توسعه  آن  بیفتد،  اتفاق 
است.  موجود  وضعیت  بهبود  و  بیش تر  آبادانی  ایجاد  برای  به  خدمت گرفتن اش 
از  نباید  آینده  بهبود  و  توسعه  بهانه ی  به  که  است  آن  مؤکد  توسعه  به  نگاه  این 

شد. غافل  گذشته 
همواره  ما  نگاه  است؛  بوده  دور  قاعده  این  از  فرسنگ ها  ما  مدرن شدن  تاریخ 
در  که دست آوردهایی شگرف  است  بوده  دیگری  مردمان  و  دور  به سرزمین های 
پیش  غرب  »چرا  مدار  بر  ما  داشته اند.  تکنولوژی  و  صنعت  علم،  فلسفه،  زمینه ی 
جلوتر  ما  از  که  برسیم  آن هایی  به  کردیم  تالش  دائم  ماندیم«  عقب  ما  و  رفت 
بزرگ ترش  برادر  سن  به  می کند  سعی  همواره  که  کوچکی  برادر  مانند  بودند، 
در  آن قدر  داشت.  نخواهند  تالقی  هم  با  هرگز  موازی  نقطه ی  دو  این  اما  برسد 
مانده ایم.  غافل  خود  از  که  بوده ایم  کوشا  و  ساعی  غرب  به  رسیدن  و  پیش رفتن 
تجربه های بومی در چنین روند تاریخی ای چندان محل توجه و اثرگذاری نیست.

به رغم این سابقه ی تاریخی، دیدگاه های توسعه ی بومی به ما هشدار می دهند 
خود  ما  که  تجربه هایی  بازخوانی  که  است  معبر  این  از  دریابید،  را  خود  که 
نهاده ایم  آجرش  بر  آجر  که  بنایی  کرده ایم،  تولید  که  دانشی  کرده ایم،  کسب 
جز  نداریم  گریزی  دهیم،  تغییر  را  کنونی  وضعیت  باشد  بنا  اگر  می شود.  مهم 
نظریه پردازان،  شویم.  سوار  دیگری  تقلید  نه  و  خود  تجربه های  شانه ی  بر  آن که 
به  نگاه  با  توسعه  که  گفته اند  باش  هوش  به  فن  اهل  خالصه،  و  سیاست گذاران 
و  دور  آن که  بطئی. ضمن  نه  و  است  پایدار  نه  الگوی دیگری  اساس  بر  و  بیرون 
چون  نمی برد  جایی  به  راه  توسعه  الگوی  بومی،  ظرفیت های  و  تجربه ها  از  جدا 

است.  نامتجانس  و  غریب  روندی 
گیرد،  صورت  بهبودی  یا  آبادانی ای  ساختاری،  نهادی،  باشد  بنا  اگر  بنابراین، 
این  باشد.  داشته  خود  در  بازاندیشی  و  خویشتن  به  نگاه  این که  مگر  ندارد  راهی 
این  در  آموزش  است.  تعمیم  قابل  نیز  آموزش  حوزه ی  به  که  البته  صد  اصل 
شاخصی  آموزش  پیش تر  بسیار  است.  برخوردار  توجهی  قابل  سبقه ی  از  کشور 
ــ  داشت  قرار  روحانیون  به ویژه  و  ممتاز  طبقات  اختیار  در  تنها  و  بود  منزلتی 
اواخر که  بازمی گردد تا همین  روایت های کوچک و بزرگی که به دوران ساسانی 
پسرش  تحصیل  امتیاز  توانست  بدین سان  و  بود  شاهی  دربار  آشپز  امیرکبیر  پدر 
این که  غرض  شد.  که  شود  آن  و  بگیرد  اعالحضرت  از  معجزه آسایی  به طور  را 
و  بودند  علم آموزی  مرکز  که  هم  مکتب خانه ها  نبود.  همگانی  امری  آموزش 
مدارس  آن که  تا  داشتند.  محدود  آموزشی  و  دشوار  روشی  همگان،  دسترس  در 
و  گرفتند  قرار  دسترس  در  دموکرات تر  شیوه ای  با  ملی  مدارس  به عنوان  رشدیه 
اواخر  در  آن که  به موازات  بودند.  فرنگ  ره آورد  این مدارس هم  البته می دانید که 
و  رفت  پیش  مدرن شدن  سمت  به  آموزش  پهلوي  دوران  اوایل  و  قاجار  دوراهن 
احساس  بیش تر  آن  در  متخصص  نیروی  و  معلم  تربیت  ضرورت  یافت،  گسترش 
مدارس  ظهور  کرد.  کار  به  آغاز  و  گرفت  نهاد شکل  این   1۲90 سال  در  و  شد 
آموزش  مدرن  شیوه های  و ظهور  قدیم  شیوه های  به موازات حذف  واقع  در  جدید 

بود. غرب  ره آورد  به مثابه 
یک  ایجاد  پی  در  دائما  ما  تاریخی  نشیب  و  فراز  این  در  آن که  کالم  مخلص 
و  ترقی  و  پیشرفت  از  نشان  که  نظامی  بوده ایم،  غربی  الگوی  با  آموزشی  نظام 
ما هر چه بیش تر  باعث شد  باشد. چنین روندی  پیشرفته ی غربی داشته  توسعه ی 
از داشته های خود و از سنت مان دور شویم. البته نزاع کالنی بین آموزش بومی و 
این مجال  دارد که  تعمیم یابنده وجود  و  به عنوان یک ساختار کلی  دانش  دستگاه 
هستی  از  ما  غفلت  است  اهمیت  حائز  آن چه  اما  نیست،  آن  درباره ی  بحث  جای 

است.  خودمان  تاریخی  و  اجتماعی 
از  برون رفت  برای  راه کاری  واقع  در  آن  متفاوت  شیوه های  و  دانش  انتقال 
زمین  روی  بر  می خواهد  که  است  روندی  این  است.  تاریخی ای  وضعیت  چنین 
معبر  این  از  تا  کند  باز  تجربه های مان  به  را  چشم مان  و  بایستاند  را  ما  خود 
تهدیدها،  و  کند  یادآوری  را  داشته های مان  و  ظرفیت ها  نیازها،  ضرورت ها، 
را  دفتری  شماره  این  پرونده ی  بیاورد.  چشم  جلوی  را  و شکست های مان  نبایدها 
قوام گرفته است.  انتقال تجربه ی معلمی  بر محور  باز می کند که  پیش روی شما 
زده  معلمی  تجربه ی  انتقال  مسیر  در  مؤثر  اقدامی  به  دست  به تازگی  رشد  راه 
کشور  مختلف  نقاط  در  گسترده  و  بزرگ  جنبشی  به  تبدیل شدن  ظرفیت  که  است 
تجربه های  به  را  ما  سر،  پشت  تاریخ  به رغم  می کند  تالش  رخداد  این  دارد.  را 
بنای  خود  و دست آوردهای  از شکست ها  که  کند  تشویق مان  و  برگرداند  خودمان 

باشد... مؤثری  اقدام  که  امید  بگذاریم.  را  فردا 
g g g
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 برنامه ی تد چگونه
 توانست متفاوت تر و
 مشهورتر از برنامه های
 دیگر شود

متن زیر به منظور معرفی برنامه ی تد آماده شده که 
الگوی برنامه ی تیچر تاک در مجموعه ی راه رشد بوده 
است تا خوانندگان را با این نهاد شناخته شده بیش تر 
آشنا کند.  

تد )TED( یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی است که به دلیل برگزاری 
کنفرانس های ساالنه ای در قالب سخن رانی های کوتاه )حداکثر 18 دقیقه 
برای هر سخن ران( مشهور شده است. این سازمان را در سال 1984 ریچارد 
سول ورمن آمریکایی با هدف گسترش ایده های نوآورانه تأسیس کرد و در 

این  امروز  بر عهده گرفت.  را  آن  اندرسون مسئولیت  ۲00۶، کریس  سال 
نهاد با شعار »ایده ها ارزش گسترش دارند1«  تقریبا همه ی ایده های نو را 
در شاخه های علمی و کسب وکاری پوشش می دهد و برنامه هایش به بیش 

از صد زبان دنیا ترجمه می شود.
 ،)Technology( تکنولوژی  کلمه ی  سه  سرواژه ی  از  تد  واژه ی 
شده  تشکیل   )Design( طراحی  و   )Entertainment( سرگرمی 
است. این برنامه هر سال در ۵ روز با بیش از 70 سخن رانی برگزار می شود. 
محبوبیت و شهرت تد امروزه به حدی رسیده است که اگر از هر کسی نام 

بود.  نام تد یکی آن ها خواهد  بپرسید،  را  برنامه ی خوب  چند 

مأموریت سازمان تد 	
مأموریت تد گسترش ایده های نوآورانه در سطح جهان است. آن ها از مردم با 
هر فرهنگ و زبانی دعوت می کنند تا دور هم جمع شوند و درک عمیق تری از 
مسائل و روابط دنیای اطراف داشته باشند. آن ها در تالش هستند تا با افزایش 
تعامالت و یادگیری از هم جامعه ای جست وجوگر و بهتری بسازند. سازمان 
مرکزی تد با 90 کارمند در بخش مرکزی ونکوور کانادا و نیویورک آمریکا 
قرار دارد. هر ساله موسسه ی تد با همکاری گروهی از شرکت ها، مخترعان، 
ایده آل گرایان و افراد بسیار مطرح در صنایع مختلف را کشف می کند و ایده های 
این  برای  افرادی که  در سطح جهان گسترش می دهد.  را  آن ها  نوآورانه ی 
برنامه انتخاب می شوند، بر اساس تجربه، تأثیر بالقوه در جهان، قابلیت تفکر 

استراتژیک و مهارت های ویژه برای سخن رانی انتخاب می شوند.

Ideas worth Spreading  1
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سخن رانی های تد 	
باعث  و  نبود  موفقیت آمیز  چندان   1984 سال  در  تد  کنفرانس  اولین 
1990 یکی  از سال  از شروع دوباره  اما پس  وقفه ی شش ساله ی آن شد، 
افراد سرشناسی  و  آمده است  شمار  به  جهانی  برنامه های  تأثیرگذارترین  از 
هم چون جیمز کمرون، بیل گیتس، بیل کلینتون، استیون هاوکینگ و دیگر 

کرده اند. آن سخن رانی  در  دنیا  برجسته ی  مشاهیر 
همایش ها و سخن رانی های تد ابتدا در مونتری کالیفرنیا برگزار می شد و 
سپس به النگ بیچ کالیفرنیا منتقل شد. از سال ۲00۶، تد تصمیم گرفت که 
ویدیو سخن رانی ها را به صورت رایگان از سایت خود )TED.com( برای 
مخاطبان پخش کند و پس از اجرای این تصمیم، استقبال از آن ها افزایش 
بار  میلیون  دو  از  بیش  تد  سایت  سال  این  پایان  در  که  به طوری  یافت، 
مشاهده شده بود. تد مسیر جذب مخاطبان جهانی خود را ادامه داد و تا سال 
۲009 تعداد مخاطبان وب سایت خود را به دویست میلیون نفر افزایش داد.

جمله  آن  از  که  دارد  بسیاری  وابسته ی  برنامه های  تد  وسیع  کنفرانس 
کرد.  اشاره  غیره  و  تداکتیو  تدگلوبال،  تداکس،  به  می توان 

تدکس )TEDx( برنامه ای شبیه تد است که هر کسی می تواند آن را 
برگزار کند، به شرطی که مجوز آزاد برگزاری آن را از تد بگیرد و به اصول 
مربوط به آن پای بند باشد. برنامه های تدکس غیرانتفاعی است، اما می تواند 
شرکت کنندگان  برای  وجه  تعیین  با  اسپانسرها  از  را  برگزاری  هزینه های 
دریافت  پولی  می شوند  حاضر  تدکس  در  که  هم  سخن رانانی  کند.  تأمین 
نمی کنند. آن ها هم چنین باید از کپی رایت مطالبی که در سخن رانی خود 
مطرح می کنند بگذرند. تد می تواند این مطالب را ویرایش و آن ها را تحت 

مجوز کریتیو کامنز1 منتشر کند.
در  شد  اضافه  تد  به   ۲00۵ سال  از  که   )TEDGlobal( تدگلوبال 
آروشای  بریتانیا،  آکسفورد  شهرهای  می شود.  برگزار  مختلفی  مکان های 
تانزانیا، میسور هند، ادینبورو اسکاتلند و ریودوژانیرو برزیل از میزبانان این 
برنامه در سال های مختلف با موضوعات گسترده و سخن رانی های متنوع 

بوده اند.
انتشار  هدف  با  تد  آموزشی  طرح های  از  یکی   )TEDEd( اِد  تد- 
صداها و ایده های معلمان سراسر جهان است. این مورد نیز یکی دیگر از 
ارزش هایی است که در راستای همان مأموریت اصیل تد، یعنی گسترش 
و  آموزش  که  آن جایی  از  است.  کرده  فعالیت  به  شروع  بزرگ،  ایده های 
پرورش زیربنای موفقیت ها را می سازد، بنابراین با این فلسفه  در ذهن، تد 
در تالش است تا دستی در ارتقای آموزش و پرورش برای آینده ای روشن 

باشد. داشته 
تد بانوان )TEDWomen( کنفراس هایی با محوریت موضوع بانوان 
ــ از جمله امور زنان، بهداشت و باروری ــ است که مخاطبان زیادی دارد.

تد در کنار سخن رانی هایی که با هدف گسترش ایده ها در سطح جهان 
ترتیب می دهد، برنامه های دیگری را نیز شکل داده است ــ برای نمونه 
برنامه ی  TED (CA) که با موضوع تأثیر زنان و دختران بر روی آینده 

Creative Commons  1

در سان فرانسیسکو شکل گرفت. یا TEDYouth که با هدف مذاکرات 
کوتاه در ایجاد اشتیاق و حس کنج کاوی دانش آموزان در شهر نیویورک و 

نیواورلئان برگزار شد.

	 TED. com
مدیریت  برای  را  کوهن  جون   ،۲00۵ سال  در  اندرسون،  کریس 
رسانه ای تد استخدام کرد. کوهن ایده ی خود را مبنی بر پخش تلویزیونی 
او  درخواست  از  اما  کرد  ارائه  تلویزیونی  شبکه های  به  تد  سخن رانی های 
استقبال نشد. پس از آن، در ماه ژوئن سال ۲00۶، فیلم هایی از گزیده ای 
مجوز  با  داشتند،  را  شرکت کننده  بیش ترین  که  تد،  سخن رانی های  از 
تعداد  ابتدا  در  گرفت.  قرار  آی تیونز  و  یوتیوب  تد،  سایت  در  کامنز  کریتیو 
انگشت شماری از ویدیوها منتشر شدند تا تعداد بینندگان آن ها بررسی شود. 
در ژانویه ی سال بعد، تعداد ویدیوها به 44 عدد افزایش یافت که بیش از 
3 میلیون بار دیده شدند. بر اساس این موفقیت، این سازمان صدها هزار 
100 ویدیو سخن رانی سرمایه گذاری  برای گسترش سایت و ساخت  دالر 
کرد و در نهایت در سال ۲007 سایت جدید تد راه اندازی شد و با طراحی 

یافت.   گسترش  شرکت 
تعلق  نو  ایده ای  ایجاد  برای  سخن ران  برترین  به  ساالنه  تد  جایزه ی 
طیف  همراه  به  دالر  میلیون  یک  مبلغ  جایزه  این  برنده ی  می گیرد. 
به کمک  تا  می کند  دریافت  تد  تخصصی  جامعه ی  و  منابع  از  گسترده ای 
آن بتواند در مسیر تبدیل کردن رؤیایش به واقعیت گام بردارد. تصور کنید 
فردی با ایده ای تأثیرگذار در آرزوی حمایت شدن از طرف جامعه ی جهانی 
برای دست یابی به رؤیاهای بلندپروازانه ی خود در کنفرانس تد برنده شده 
موضوع  این  رساندن  حقیقت  به  در  وسیع  چشم اندازی  با  فرد  این  است. 
تالش خواهد کرد. این جایزه برای نخستین بار در سال ۲00۵ به رابرت 
بود،  مغزی  اختالالت  برای  تازه  درمانی  ابداع روش  آرزو  در  فیسچل، که 
ادوارد بورتنسکی، که در آرزوی پایداری گفت وگوهای جهانی بود و بونو، 
که آرزوی جنبش اجتماعی آفریقا را داشت، تعلق گرفت. از سال ۲010، طی 
یک فرایند انتخاب متفاوت، تنها یک برنده انتخاب می شود که تد عزمش 
را برای رسیدن برنده به آرزویش جزم می کند. در سال ۲01۲، جایزه ی تد 
شهرنشینی  افزایش  جهانی  پدیده ی  با  مرتبط  مفهوم  به  فرد  یک  به جای 
داده شد. در سال ۲013، مقدار جایزه به یک میلیون دالر افزایش پیدا کرد.

قیمت گذاری رویداد تد 	
مزایای  از  استفاده  و  تد  سخن رانی های  و  کنفرانس  در  شرکت  برای 
بر  بلیت ها،  قیمت  نام کرد.  ثبت  قبل،  از هشت هفته  باید  مختلف حداقل 
اساس سال حضور و تعداد جلسات موضوعات مختلف، متفاوت است. این 

17 هزار دالر است.  تا  8.۵ هزار دالر  قیمت 
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در  و  دارد  تدریس  22 سال سابقه ی  عباس پور حدود  فلور 
این مدت، در پایه های گوناگونی چون مهد، پیش دبستان، اول 
کمک  دانش  فراگیری  در  دانش آموزان  به  دبستان  چهارم  تا 
کرده است. او هم چنین از اعضای پرتجربه ی راه رشد است 
که در برنامه ی تیچرتاک توانست اجرایی موفق داشته باشد. 
متن  ادامه  در  پرسیده ایم.  برنامه  این  برگزاری  مورد  در  او  از 
مصاحبه با او را می خوانید.  

به  � چگونه  و شما  گرفت  کجا شکل  از  تیچرتاک  ایده ی 
شدید؟ ملحق  پروژه  این 

من جزء انتخاب شدگانی بودم که به اجرای سخن رانی در این برنامه 
دارم،  که  درون گرایی  روحیه  دلیل  به  کار،  اول  هرچند  شدم.  دعوت 
و  کار  جریان  در  اما  نداشتم،  برنامه  این  در  شرکت  به  تمایل  چندان 
کردم.  کسب  خوبی  تجربه ی  و  بودم  راحت  خیلی  نهایی  اجرای  در 
آن  در  جابز  استیو  اجرای  اتفاقا  بودم،  دیده  را  تد  برنامه ی  باری  چند 
خیلی هم برایم جالب بود و دیدم که چگونه از گذشته و زندگی ای که 
زندگی اش  اتفاق های  خوبی  بسیاری  تسلط  با  و  می گفت  بود  گذرانده 
از  من  می زد.  پیوند  داشت  که  آموزشی ای  ـ  علمی  تجربه های  به  را 
و  زندگی  متن  به  کردم  اجرای خودم سعی  در  و  گرفتم  الهام  بسیار  او 
نشده  گرفته  الهام  کتاب ها  از  من  گفته های  برگردم.  خود  تجربه های 
حرف های  بود  قرار  اگر  برمی گشت.  کارم  و  زندگی  متن  به  بلکه  بود، 
هر  و  نمی گرفت  تجربه ای صورت  انتقال  دیگر  کنم،  تکرار  را  کتاب ها 
شخصی می توانست با خریدن کتاب و خواندن آن مسائل را درک کند؛ 
حال آن که من ۲۲ سال تجربه ی تدریس دارم و به اندازه ی همان ۲۲ 

باشم.  داشته  روایت  می توانم  سال 

دقیقا  � کار  با  زندگی  متن  گره خوردن  از  منظورتان 
بزنید؟ مثال  عینی  نمونه ی  یک  می توانید  چیست؟ 

ابتدا عالقه ی  از  بود که  این  به عنوان مثال، مهم ترین مسئله  البته، 
تصمیم  شغل  این  به  ورود  از  پس  اما  نداشتم،  معلم شدن  به  زیادی 
کالس  در  که  کنم  کاری  گذاشته ام،  میدان  این  به  پا  که  حاال  گرفتم 

از آن دست گوهرهایی است که کم تر آن را  تجربه ی معلمی 
می شناسند؛ فرصت همراه شدن با اتفاقاتی ساده اما انسان ساز 
لحن،  چه گونه  کنیم  باور  این که  می خورد.  رقم  کالس  در  که 
برای  باشد  کودکی  آینده ساز  می تواند  ما  نگاه  و  رفتار  کالم، 
سهیم کردن  است.  انتظار  از  دور  و  هول انگیز  بسیاری 
موجب  مدرسه  و  درس  کالس  ناکامی  و  کام یابی  در  یک دیگر 
میان برزدن از اشتباهاتی است که شاید سال ها با ما همراه باشد 
و به مشی و روش تبدیل شود. بیان تجربه ی معلمی کنشی 
است بی باکانه و خردمندانه تا ما را یاری دهد که آیینه ی تمام 
قد خود و دیگران شویم. اگر هر آموزگار در سال تحصیلی یک 
تجربه را هم نقل کند، در طی دوران کار خود کتابی خواهد شد 
پربار و نغز. 
خورد.  گره  راه رشدیان  جزم  عزم  با  معلمی  تجربه ی 
است  پیش  در  تکامل  و  بیش تر  رشد  برای  درازی  راه  این که 
دل مشغول  که  کسانی  تمام  از  رشد  راه  و  نیست  انکارکردنی 
مشارکت  شعار  با  که  می کند  دعوت  یادگرفتن اند  و  یاددادن 
بپیوندند. آن  به  اشتباهات  جبران  برای  تجربه ها، 
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درس هم به من و هم به دانش آموزان خوش بگذرد و کالس مفید و 
مؤثر باشد. این تصمیم به نظرم کلیدی ترین بخش کار حرفه ای من بود 
بسازم  دانش آموزان  با  را  خوبی  رابطه ی  توانسته ام  آن  به واسطه ی  که 
دست مایه  خودش  که  است  شده  منجر  عاطفی  حسی  به  اغلب  این  و 

است.  شده  مفید  تجربه های  ساختن  و  من  حرفه ای  موفقیت های 

چه چیزی می تواند دست مایه ی تجربه های خوب باشد  �
که ارزش انتقال داشته باشد؟

هر  بچه هاست.  با  ماجراجویی  به نوعی  واقع  در  تجربه ها  این  کسب 
من  برای  پرتالش ترین شان،  تا  منفعل ترین  از  دانش آموزان،  از  کدام 
داستانی هستند و با تفاوت های فردی که دارند هر یک ایده ی داستانی 
منحصربه فردی  تجربه ی  آن ها  با  کارکردن  و  می کنند  الهام  من  به  را 
شاهکاری  این  و  بگیرم  ایده هایی  آن ها  کدام  هر  از  می توانم  است. 
می شوند  جمع  یک جا  در  فردی  تفاوت های  با  بچه  همه  این  که  است 
می کنند.  ایجاد  را  متنوع  تجربه ی  همه  این  به دست آوردن  زمینه ی  و 

نبودید؟ � به معلمی عالقه مند  چرا 

به خودم می گفتم چگونه  یک معلم می تواند سال ها خود را تکرار کند 
و بدون تغییر همان درس همیشگی را ارائه دهد. همیشه فکر می کردم 
اما  بسازد.  تازه ای  چیز  می تواند  که  است  جذاب تر  مهندس  یک  کار 
بعدها متوجه شدم که کار معلم خیلی مهم تر و جذاب تر است، یکسان 
دیدن بچه ها شاید کار را کسالت بار کند اما وقتی در تفاوت های فردی 
به  تکرار  این  را می بینیم دیگر  انگیزه های شان  و  آن ها دقیق می شویم 
وجود نمی آید، بلکه با تغییر پایه ها، تغییر دهه، ایده ها و دیدهای جدید 

با دنیاهای تازه مواجه می شوید و از آن ها بسیار می آموزید. 

دست مایه ی  � را  محتوایی  چه  تاک  تیچر  برنامه ی  در 
کردید؟  تجربه  انتقال 

را  ِدین  همین  و  بودم  مدیون  او  به  که  داشتم  دانش آموزی  من 
ِدین  ادای  هم  او  به  طریق  این  از  تا  کردم  تجربه  انتقال  دست مایه ی 
دانش آموز  بهترین  را  او  کنایه  به  من  که  بود  این  داستان  باشم.  کرده 
کالس معرفی کردم تا قدری در وضعیت خودش تغییر ایجاد کند، چون 
به  طعنه  به   که  لحظه ای  آن  واقع،  در  بود.  من  دانش آموز  ضعیف ترین 
دارم  دوست ات  هم  من  و  منی  دانش آموز  بهترین  تو  گفتم  دانش آموز 
حس واقعی ام را بیان نکردم اما او حرف مرا باور کرد و در جوابم گفت 
این  داد.  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  مرا  و  هستی  من  معلم  بهترین  تو 
موضوع حدود 3 سال پیش رخ داد اما هیچ وقت از ذهن من فراموش 

نشد.

باید  � که  آن چنان  گفت وگو  فضای  معلمی  تجربه ی  در 
آیا امکان  انتقال تجربه قابل تعمیم است؟  آیا  وجود ندارد. 
فضاهای  همه ی  در  می توان  و  دارد  وجود  تجربه  انتقال 

کرد؟  اجرایی  را  ایده  این  ناهمگون  و  همگون 

گوش  دانش آموزانم  درس  و  کالس  از  بیرون  بحث های  به  گاهی 
است.  فراتر  بسیار  من  توقع  حد  از  که  می گویم  بی اغراق  می دهم. 

باالتری  سطح  به  کودک  حد  از  که  می کند  قادر  را  آن ها  گفت وگو 
با  مختلفی  منظرهای  از  چون  برسند،  دریافت  و  درک  و  اندیشه  از 
بسیاری  رفتارهای  من  زاویه ای...  از  کدام  هر  می شوند،  مواجه  مسائل 
اگر  که  بگویم  می توانم  نزدیک،  از  تجربه  این  با  آموخته ام.  آن ها  از 
بهتری  نحو  به  می توانند  باشند،  داشته  گفت وگو  امکان  هم  معلمان 
درک و دریافت خود را از اوضاع و شرایط ارتقا دهند و در نهایت بهتر 
یک  ابعاد  و  بدهند  نشان  واکنش  مختلف  موقعیت های  در  می توانند 
تبادل  و  معلم ها  کنند. گفت وگوی  بررسی  گوناگون  زوایای  از  را  ماجرا 
نهایت  در  که  می کند  ایجاد  ذهن شان  در  ایده هایی  تجربه های شان 
و  گفت وگو  فضای  بنابراین،  می رساند.  یاری  آموزش  سطح  ارتقای  به 
انتقال تجربه برای این روند بسیار مفید و مؤثر است. حال در پاسخ به 
نظر من، ممکن  به  بله.  بگویم  باید  تعمیم اند،  قابل  تجربه ها  آیا  این که 
است شکل تجربه ها یا شرایط ما با هم فرق داشته باشد اما در نهایت 
ما با محتوای مشابهی سروکار داریم و بزرگ شدن دایره ی تجربه های 
مدیریت  بهتری  نحو  به  را  مختلف  شرایط  که  کند  کمک  می تواند  ما 

  . کنیم

چگونه می توان افراد را برای انتقال تجربه جذب کرد؟ �

در  می شود،  پنهان  معلمی  تجربه ی  در  مسائل  از  بسیاری  گاهی 
در  افرادی  یا  کم تجربه  افراد  به  ایده هایی  آن  مطرح کردن  که  صورتی 
برای پیش بُرد کارشان  از آن  موقعیت های مشابه می دهد که می توانند 
که  کسانی  به  می توان  ایده ها  مطرح کردن  با  واقع،  در  کنند.  استفاده 
آموزش  و  انگیزه  ندارند،  خود  موقعیت  به  عالقه ای  یا  مناسب  درک 
که  آن جا  از  کنند.  تالش  وضعیت شان  ارتقای  برای  تا  داد  غیرمستقیم 
اشتباه  جای  در  کسی  اگر  و  باشند  باید  که  هستند  جایی  دقیقا  بچه ها 
معلمی شده اید، پس  وارد شغل  بدون عالقه  که  باشد، شمایید  ایستاده 
تجربیات  از  ایده گرفتن  با  و  باشید  خودتان  بهتریِن  که  بکوشید  باید 
دیگران به بهترشدن روند کارتان کمک کنید. حاال با هدف انتقال این 
پیام باید دید که با چه شکلی از ارتباط می شود بیش ترین و مؤثرترین 

کرد.  ایجاد  را  پیام  انتقال  شکل 

ارزیابی و چشم انداز شما از برنامه ی تیچرتاک چیست؟ �

این که  به رغم  بود،  مثبت  بازخوردها  می دانم،  من  که  جایی  تا 
سخت ترین کار، کار با آدم ها و برقرارکردن ارتباط با آن هاست، به ویژه 
فردی  احساست  و  تجربه ها  شخصی ترین  انتقال  برای  ارتباط  این  اگر 
این  با  است.  اطمینان  و  همدلی  ایجاد حس  نیازمند  واقع  در  که  باشد 
ارتباط  مخاطب اش  با  که  است  توانسته  به خوبی  برنامه  این  گویا  همه، 
برای  هم  دیگری  پیشنهاد  اما  خوشحالم.  بابت  این  از  من  و  بگیرد 
بیش تر  که  دارم  سرم  در  ایده هایی  من  دارم.  معلمی  تجربه ی  انتقال 
بیش تری  مجال  چراکه  کنم،  بیان شان  نوشته  صورت  به  دارم  دوست 
برای ابراز آن نیاز دارم. دوست دارم احساسم را روزی به نوشته تبدیل 
طوالنی  دوران  این  در  که  مسائلی  و  تجربیات  ایده ها،  با  همراه  کنم، 

گذرانده ام. کاری 
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آموزش مهارت فکرکردن به کودکان با فلسفه 	

حدود  جمعیت شناسی،  ارشد  کارشناس  خواجه زاده  فائزه 
فلسفه  مبحث  راه رشد  آموزشی  مجتمع  در  که  است  4 سال 
برای کودکان را تدریس می کند. او کار آموزش را با تدریس 
در جمعیت امام علی و آموزش به کودکان کار شروع کرده و 
او  از  تاک است.  تیچر  برنامه ی  به  از عالقه مندان  در مجتمع 
می پرسیم  

چرا انتقال تجربه مهم است و چه قدر امکان انتقال از طریق  �
تیچرتاک وجود دارد؟ 

به  زیادی  عالقه ی  به  شخصه  که  بود  موضوعی  تیچرتاک  تجربه ی 
تجربه کردن آن داشتم، اما این که انتقال تجربه به این شیوه چه قدر می تواند 
جذاب یا مفید باشد موضوعی قابل بحث است. سخن رانی ها بسیار تأثیرگذار 
بود و معلمان را به فکر واداشت. حال هر معلمی با توجه به سبک تدریس 
دیگران  تجربه های  از  می تواند  کالس  در  طرح  قابل  موضوعات  و  خود 
برای کار تدریس اش ایده و راهنمایی بگیرد. برخی از صحبت هایی که در 
تیچرتاک مطرح شد به  نوعی دغدغه های شخصی من نیز بود. برای نمونه، 
با  که  شغلی  رشد  فرآیند  در  خود  مدیریت  تجربه ی  از  از سخن رانان  یکی 

مادرشدنش مصادف بود گفت و این موضوع بسیار برای من جالب بود. 

دغدغه ی شما برای مبحثی که انتخاب کردید چه بود؟ �

موضوعی که من در تیچرتاک به آن پرداختم با تحصیالتم مرتبط بود. 
به بازکردن این ایده پرداختم که اعتقاد ما در راه رشد این است که کودک 
از زمانی که شروع به سخن گفتن می کند، برای یادگیری فلسفه در حد خود 
آماده است؛ چراکه زبان با تفکر در ارتباط است. در این جا مهم این است که 
کودک بتواند آن چه را که در ذهن اش می گذرد بیان کند. در واقع، »فلسفه 
برای کودک« برنامه ای برای ارتقای مهارت فکرکردن است که بتواند آن 
را ساختارمند کند. در این کالس، کودکان می آموزند که چگونه  بیندیشند، 
به  اتکا  با  چگونه  کنند،  چگونه شک  کنند،  مطرح  را  ایده های شان  چگونه 
شکی که دارند موضع گیری و استدالل کنند و با توجه به آن از صحبت های 

خود دفاع کنند. در واقع، این کالس به صورت روایت مند اجرا می شود یا 
و  آورد  وجود  به  در کالس  را  خاصی  موقعیت  می توان  انیمیشن  پخش  با 

گفت وگو را حول آن شکل داد.

برای  � شرکت کنندگان  اضطراب  از  می توان  چگونه 
ملحق شدن به اجرا کاست و آنان را برای اجرا و انتقال تجربه 

کرد؟ ترغیب 

شغل معلمی اساسا آمیخته با مونولوگ است. به نظرم، معلمان برای اجرا 
قرارگرفتن  به  عالقه ای  این که  مگر  باشند،  داشته  چندانی  اضطراب  نباید 
در شکل و قالب محتوا نداشته باشند. آن چه که جالب است قابلیت تکثیر 
برای  منحصربه فردی  داستان های  آدم ها  تعداد  به  چراکه  است.  تیچرتاک 
خاص  تجربه های  بیان  برای  واسطه ای  مسئله  همین  و  دارد  وجود  گفتن 
می شود. حال باید در نظر داشت، با وجود قابلیت انتشاِر زیاد، این تجربه های 
بیان شده به چه میزان می توانند ارزش مند و قابل استفاده برای شنوندگان 
انتقال  است.  برنامه هایی  چنین  آشیل  پاشنه ی  من  نظر  از  بُعد  این  باشند. 
این که  یا گفت وگویی جذاب تبدیل شود،  نباید به یک خاطره گویی  تجربه 
ایده های مطرح شده به چه میزان می توانند حال مخاطبان را تغییر و به آنان 
این  باید در پس پرده ی  ایده بدهند، مهم ترین پرسشی است که  انگیزه و 

شود. پرسیده  برنامه ها 

شیرین هاشمیان از دیگر سخن ران های برنامه ی تیچرتاک 
بود. او در سابقه ی کاری اش هم تجربه ی کار سازمانی و هم 
کار داوطلبانه را دارد. انتقال تجربیات او از این فضای توأمان 
تأثیر گرفته است. 

قدری خودتان را معرفی کنید و پیش از شروع گفت وگو، از  �
تجارب کاری تان بگویید.

من مترجمی زبان انگلیسی خوانده ام اما پس از آشنایی با شورای کتاب 
کودک و گذراندن کارگاه های متعدد در آن جا، به ادبیات کودک اشراف خوبی 
پیدا کردم. سابقه ی آموزشی من دو قسمت می شود، سابقه ای که در آن به 
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صورت دواطلبانه کار می کنم و سابقه ای که در قبال تدریس درآمد کسب 
اما در راه رشد حدود  می کنم که سابقه ی کار داوطلبانه ام طوالنی تر است 
۵ سال است که مشغول به کار هستم. از زمانی که مادر شدم نتوانستم کار 
ادبیات  با  با شورای کتاب کودک و  ارتباطم  به دلیل  اما  باشم  ثابت داشته 

کودک، به کار آموزشی ترویج کتاب خوانی خیلی اهمیت می دادم.

چه طور به برنامه ی تیچرتاک پیوستید ؟ �

یک روز صبح وارد مدرسه شدم و از پله ها باال می رفتم که دیدم خانم 
آشوری و خانم پورحسین من را به هم نشان می دهند و می گویند: »ایناهاش، 
اصال  که من  بود  حالی  در  این  خوبیه...«  دنبال همین می گشتیم. سخنور 
نمی دانستم آن ها در مورد چه چیزی حرف می زنند. بعد به من توضیح دادند 
به  غیرمستقیم  آموزش  مورد  در  شود  انجام  یک سخن رانی  است  قرار  که 
کودکان و من را دعوت کردند که به این برنامه بپیوندم. در جلسه ی اول که 
قرار جمعی گذاشتیم، من کلی جزوه در مورد آموزش غیررسمی با خودم برده 
بودم که البته اصال به کار نیامد، چون داستان چیز دیگری بود و در واقع 
تجربیات شخصی ما اهمیت داشت و نه آن چه در کتاب ها گفته و نوشته اند. 
باید اعتراف کنم من به دلیل عالقه به حوزه ی ادبیات کودک، همواره دنبال 
میان  در  بزرگ ساالن  با  زمینه  این  در  را  تجربه هایم  که  می گردم  تریبون 
بگذارم و به آن ها بگویم که چگونه کتاب می تواند به رشد بچه ها کمک کند. 
بنابراین، من و بیش تر دوستان، پس از جلسه ی اول فهمیدیم که موضوع 
تیچرتاک چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد. مدت زیادی در ظرف چند ماه 
با هم گفت وگو کردیم تا به بهترین انتخاب برای تجربه ی قابل انتقال برسیم 
که مفید و اثرگذار باشد و در این مسیر تجربه های مختلفی را مطرح کردیم 
تا به نتیجه برسیم. البته موضوع من از ابتدا با آن چه در آخر اجرا شد، تفاوت 

چندانی نداشت. در واقع، از اول درست ترین انتخاب را انجام داده بودم. 

چه تجربه ای را برای سخن رانی انتخاب کردید؟ در واقع،  �
به  دست  تدریس  سال ها  به  مربوط  تجربیات  بین  از  چگونه 

زدید؟ گزینش 

انتقال تجربه ی معلمی نیازمند فضای مشترک گفت وگو و درک متقابل 
بتوانیم  باید  می کنیم،  صحبت  معلمی  تجربه ی  انتقال  از  که  زمانی  است. 
در  معلم  یک  با  بلوچ  جوان  معلم  یک  تجربیات  بین  کنیم  برقرار  ارتباطی 
باید  ندارند.  هم  به  ربطی  هیچ  به ظاهر  که  تهران  غیرانتفاعی  مدرسه ی 
این  تجربه ای می تواند  یا  یا چه موضوع  فکر کرد که چه فضای مشترک 
انتقال  تکنیک  و  محتوا  به  باید  دهد.  پیوند  هم  به  را  متفاوت  جهان های 
هم زمان فکر کرد و بهترین تجربیات را انتخاب کرد. من تجربه ای را انتخاب 
کردم که در یک منطقه ی دورافتاده اتفاق افتاد، جایی که حتی اسم اش را 
هم تکرار نکردم تا حاشیه ای ایجاد نشود. کاری که من در آن جا انجام دادم، 
البته ابداع من نبود بلکه تجربه ای بود مبتنی بر کتاب که در جای جای دنیا 
از آن استفاده می کنند تا آموزش به نحو مؤثرتری انجام شود. تجربه ی من 
در این بود که کتاب را به عنوان سرگرمی به بچه ها معرفی کردم تا برای 
بازی و ساختن کاردستی و لذت بردن از آن استفاده کنند. بچه ها به این نحو 
با کتاب مواجه می شوند و پس از این مرحله، الیه های زیرین آموزشی که در 

واقع هدف نگارش کتاب است، مجال انتقال مؤثر پیدا می کنند. اما اگر از اول 
رویکردم این بود که به بچه ها بگویم آن کتاب آموزنده است و می تواند کلید 
موفقیت در آینده را به دست تان دهد، قطعا بچه ها به کتاب دل نمی دادند. 
این تجربه برای من بسیار باارزش بود و همین شیوه ی آموزش را در تیچر 

تاک به مخاطبانم منتقل کردم. 

خاص بودگی تجربه ی شما که امضای شما را دارد، چیست؟ �

من یک مدرک از جهاد دانشگاهی در زمینه ی کاردستی و فعالیت هنری 
کودکان گرفته ام و این مهارتی که آموختم را با متن کتاب ها پیوند می دهم؛ 
یعنی کتاب را با ساختن کاردستی تلفیق می کنم و این شیوه را مختص خود 
می دانم. به این طریق، بچه ها را عالقه مند می کنم به موضوع کتاب. هر یک 
از این ها بخشی از نیازهای بچه ها را پاسخ می دهد اما وقتی تلفیق می شود 
مؤثرتر می شود. من با هنر آموزش می دهم اما می شود از بازی هم استفاده 
کرد. بازی ابزار کار است و نه ابزاری صرف گذران اوقات. ما اول آموزش را 
می گذاریم و قوای دافعه ی کودکان را برمی انگیزیم و بعد می خواهیم نتایج 

خوب بگیریم. این درست نیست. 

تیچرتاک  � طریق  از  معلمی  تجربه ی  انتقال  شما،  نظر  به 
از  که  معلم هایی  یا  تازه کار  معلم های  برای  می تواند  چگونه 

باشد؟  مفید  هستند،  دور  شما  تجربه ی  فضای 

من این برنامه را خیلی مثبت ارزیابی می کنم. در تجربه ی ما فرصت خوبی 
بود. این برای معلم هایی که تجربه ها را شنیدند تازگی داشت. می گفتند تا 
کنیم.  تجربه اش  حتما  باید  بودند.  نکرده  نگاه  این گونه  کتاب  به  حال  به 
آموزش صرف  شیوه ی  همان  کتاب  با  کار  فضای  در  است  ممکن  هرچند 
کرد،  وارد  رفته  رفته  هم  را  دیگر  نگاه  تا  کرد  تالش  باید  اما  شود  مسلط 
یعنی به جای آموزش صرف، خشک و یک سویه به شیوه های منعطف تری 
در خوانش کتاب نگاه کرد. این فرصت خوبی برای معلم هاست، چرا که هم 
خودشان می توانند تجربه های شان را به اشتراک بگذارند و هم از تجربه های 
دیگران استفاده کنند. از سوی دیگر، مخاطب می داند دقیقا اطالعات مربوط 
بحث  بلکه  نمی کنند  مراجعه  نظریه ها  و  کتاب ها  متن  به  و  آن هاست  به 
تجربه های واقعی است که در خیلی موارد مشترک است. البته نباید از این 
کامل  را  خصلتی  نمی توان  یک دفعه  چون  داشت،  غیرواقعی  انتظار  برنامه 

داد. انتقال 

کالن تر  � سطح  در  برنامه  این  برگزاری  از  شما  چشم انداز 
؟  چیست

من به عنوان یک مخاطب در این برنامه حس خوبی داشتم. حس و حال 
خوبی با هم داشتیم. آدم نمی تواند سخن ران خوبی باشد، در حالی که دروغ 
بگوید. ما از دل حرف زدیم و حرف دوستان را که شنیدم به دل مان نشست. 
موقع سخن رانی ها خیلی از مخاطبان اشک به چشم شان آمد. بنابراین، اتفاق 
صادقانه و به دور از نمایشی بود. چشم انداز این برنامه، از نظر من، اوال این 
است که دانش را از انحصار خارج می کند. وقتی همه تجربه های مان را به 
اشتراک می گذاریم، حس این که تجربه و دانش مان انحصاری بماند شکسته 
دیگران  و  بگوییم  تا  نحو تالش می کنیم  بهترین  به  ما  واقع،  در  می شود. 
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بهترین تأثیر را از ما بگیرند. این ها پی آمدهای خوبی است که این برنامه 
در  نیستم  مایل  فکر می کردم  اول  روز  از  من  این که  دیگر  موضوع  دارد... 
مقابل مدیر عامل مجموعه برنامه اجرا کنم. فاصله ای بین خودم و ایشان 
احساس می کردم و اتفاقا به شان هم گفته بودم. اما در این مدت که با هم 
کار کردیم و من تجربه ی او را شنیدم، دیدم احساس راحتی بیش تری پیدا 

کردم. نگاهم عوض شد و گویا فاصله برداشته شد. 

داخلی  � فضای  شد  باعث  معلمی  تجربه ی  انتقال  یعنی 
روابط  و  شود  مسطح تر  کاری،  سازمان  به عنوان  مجموعه، 
بدهد.  البته صمیمانه  و  رابطه ای حرفه ای  به  را  قدرت جایش 
همکاری و همراهی اگر این گونه بوده باشد، برنامه ی تیچرتاک 
یعنی  بوده؛  تعاونی  بیش تر  تحقق  راستای  در  مؤثری  گام 
تعاونی بودنش  ماهیت  به سوی  پیش تر  گام  یک  را  مجموعه 

موافق اید؟ است.  برده  پیش 

کامال موافق ام. این برنامه ما را همدل تر و فضای بین مان را عاطفی تر 
است.  کرده 

با توجه به زمینه های مختلف و طبقاتی جامعه، آیا می شود  �
از تجربه های مشترک و یا تجربه های قابل انتقال حرف زد؟ آیا 
مشترک  به طور  مختلف  فضاهای  در  می تواند  تجربه ها  اساسا 
محروم،  مناطق  بچه های  مثال  بگوییم،  تجربه شود؟ صریح تر 
و  برخوردارتر  مناطق  بچه های  با  مشترکی  شرایط  و  نیازها 
مرفه تر دارند، چقدر  می شود فضاهای مختلف معلمی در مناطق 

مختلف را به هم نزدیک کرد؟  

به نظر من، درست است که فضاها با هم فرق دارند و در فضاهای مختلف 
هم نیازهای متفاوتی شکل می گیرد، اما بچه ها در پایه های یکسان نیازهای 
باید  نیازهای آموزشی متفاوت نمی بینم. ما  از نظر  را  مشابهی دارند. بچه ها 
شرایط آموزش را برای همه ی بچه ها ایجاد کنیم، اما قطعا باید سُبک سنگین 
شود که چه طور جواب می دهد؛ در شرایط خاص، چه تمهیداتی باید اندیشید. 
به هم  اما خیلی جاها  نمی شوند،  منطبق  و فضاها  نیازها  در صد  قطعا صد 
نزدیک هستند. تجربه به من ثابت کرده است که نیازهای اصلی بچه ها یکی 
است؛ بچه ای در منطقه ای محروم به همان چیزی نیاز دارد که یک دانش آموز 
در مرکز، حاال قدری متفاوت تر و روحیات بچه ها فرق دارد، اما می شود برای 
تفهیم و انتقال موضوعات پله های کوچک تری گذاشت برای باالرفتن کودک. 
پله ها که کوچک تر می شود، اول از ضروری ترین نیازها می گویید و بعد مسائل 

را می توانید گام به گام به طرح مسائل بزرگ تر بپردازید. 

ویژگی خاص دیگری برای تیچرتاک قائل هستید؟ �

تیچرتاک ویژگی مهم دیگری که داشت این بود که تجربه های بومی را 
در اختیار ما قرار داد. ما در اینترنت جست وجو می کردیم تا ببینیم در جاهای 
یا  ایده گرفت  از آن ها  آیا می شود  ببینیم  تا  دیگر دنیا معلم ها چه می کنند 
نه. اگر این رخداد به شکل گسترده تری برگزار شود، می توانیم از تجربه های 

گوناگون بومی معلم ها در جای جای ایران استفاده کنیم. 

برای استفاده ی بیش تر از این برنامه پیشنهادی دارید؟ �

پیشنهاد من این است که اگر فضای تیچرتاک به سمتی برود که به جز 
بیان تجربیات، انتقاد از آن ها و سپس گفت وگو در موردشان هم فراهم شود، 
مؤثرتر خواهد بود؛ یعنی اگر امکان نقد و انتقاد هم وجود داشته باشد، یعنی 
به نوعی فضای انتقادی و قدرت بازاندیشی به مخاطب و گوینده بدهد، خیلی 
بهتر  ایراد  باشد،  بازتر  فضا  اگر  افتاد.  خواهد  بهتری  اتفاقات  و  است  بهتر 
برطرف می شود. موضوع دیگر این است که اگر این برنامه به طور آنالین 
از  از آن منتشر شود که تعداد مخاطبان بیش تری  یا فیلمی  برگزار شود و 
آن استفاده کنند، خیلی خوب است. موفقیت این ایده در بسط و گسترش 

آن است. 

مرتضی سلیمی، معلم درس ریاضی، سال هاست این رشته 
مورد  در  کوتاهی  گفت  و  گپ  هم  او  با  می کند.  تدریس  را 
می خوانید.  ادامه  در  که  داشته ایم  تیچرتاک  برنامه ی 

پیش از شروع مصاحبه خودتان را معرفی می کنید؟ �

درس  ریاضی  که  است  سال  ده  از  بیش  و  است  ریاضی  من  رشته ی 
کامال  آن  به  که  است  بوده  شغل  عنوان  به   من  انتخاب  معلمی  می دهم. 

عالقه مندم. 

انتقال  � و  معلمان  میان  گفت وگوی  چه قدر  شما،  نظر  به 
دارد؟ ضرورت  تجربیات 

از نظر من، انتقال تجربه نقش بسیار مهمی به ویژه در حیطه ی کار معلمی 
ایفا می کند. شما معلم یک مدرسه ی دخترانه را در نظر بگیرید که می خواهد 
فضای  در  که  سال هاست  معلم  این  کند.  تدریس  پسرانه  مدرسه ای  در 
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مدرسه ی دخترانه با آن روحیات کار کرده و با فضای مدرسه ی پسرانه بیگانه 
است. در این صورت، اگر منبعی برای امکان مقایسه یا انتقال تجربه فراهم 
شود، می تواند اثربخش باشد و به معلم برای درک فضای جدید کمک کند. 
در کنار این مسئله، الهام و ایده گرفتن از تجربیات معلم های دیگر می تواند 
به ایجاد خالقیت و بهبود شیوه های تدریس کمک کند. به طور مثال، زمانی 
که معلم ریاضی کالس را از دید یک معلم ادبیات و از دریچه ی تجربه ی آن 
نگاه می کند شاید ایده هایی خالق برای برگزاری کالس خود به دست آورد. 

برای  � دانشی  مختلف  ساحت های  تلفیق  امکان  واقع،  در 
آموزش مؤثرتر که امروز شعار صاحب نظران حوزه ی آموزش 

می آید؟ بیرون  تجربه  انتقال  این  دل  از  است، 

ریاضی  معلم  مثال  این که  اضافه ی  به  است.  خوبی  خیلی  امکان  دقیقا. 
دانش آموز را متفاوت با معلم ادبیات می بیند. انتقال تجربه در واقع به شناخت 

کامل تر از بچه ها هم منجر می شود. 

حاال بگویید در راه رشد  چه قدر فضای گفت وگو بین معلم ها  �
وجود دارد، که بتواند سازوکار انتقال تجربه باشد؟

اما  دارد  وجود  تفریح  زنگ های  در  معلمان  میان  گفت وگو  فضای  البته 
مباحث مطرح شده بیش تر شبیه خاطره گویی است تا انتقال تجربه به صورت 
هدف مند. چون وقتی برنامه ی مدون از پیش تعیین شده ای نباشد، ناخودآگاه 

مباحث فاقد نظم و ساختار می شود و نتیجه ی الزم را هم نمی دهد. 

معلم ها  � تجربه ی  انتقال  برای  مناسبی  بستر  را  تیچرتاک 
می کنید؟ ارزیابی 

به نظر من، خوب و مفید است. چون روی آن فکر و برنامه ریزی شده 
است. در انتقال تجربه ی معلم ها مؤثر و در شنیده  شدن این تجربه ها هم 

است.  مفید 

شما هم یکی از سخن ران های تیچرتاک بودید. بگویید با  �
توجه به زمان و سابقه ی کاری خودتان چگونه توانستید از بین 
تجربه ی سال ها معلمی و موضوعات مختلف دست به گزینش 

یک تجربه و تولید سناریو برای این برنامه بزنید؟

من  واقع،  در  افتاد.  اتفاق  گروه  در یک  قالب هم فکری  در  انتخاب  این 
قورباغه ای که فیل  نهایتا موضوع  از میان چند موضوعی که مطرح کردم 
شد به عنوان خروجی نهایی کار نظر گروه را جلب کرد. در جلسه ای، من از 
زندگی نامه ی آموزشی و زندگی نامه خودم گفتم و در جلسه ای دیگر در مورد 
ریاضی و اوریگامی صحبت کردم که خیلی مباحث تخصصی شد و تصمیم 
گرفتیم حد وسط این دو موضوع را انتخاب و اجرا کنم. تجربه ی زندگی من و 
فرازونشیب هایی که طی شده است دست مایه ی اصلی طرح این سناریو بود.

پیشنهاد شما برای انتقال مؤثر تجربه های معلمی چیست؟ �

من به لحاظ شخصیتی آماده ی تجربه کردن موقعیت های تازه هستم، اما 
به نظرم بهتر است جلساتی را هر ماه ترتیب دهیم تا هم فضای گفت وگو 
میان معلمان شکل گیرد و هم با تبدیل کردن موضوع این نوع جلسات به 

انتقال تجربه های کوچک و جزئی تر بتوان از دل آن ها موضوعات و تجربیات 
ناب را برای اجرا گلچین کرد و در نهایت از مجموع موضوعات برگزیده برای 
اجرا در تیچرتاک استفاده کرد. پیشنهاد من ایجاد بستر مناسب انتقال تجربه 
برای هم کارانی است که سالیان سال در حوزه ی تدریس فعالیت کرده اند. 
برخی همکاران با کوله باری از تجربه بدون آن که از تجربیات آنان فیلم یا 
سخن رانی ای برای پردازش ایده و بهره برداری تهیه شود از پیش ما می روند 

و ما دیگر به آن ها دسترسی نداریم تا بتوانیم به آن تجارب مراجعه کنیم.

راه  از  پژوهش،  کارشناس  و  معلم شیمی  منتظری،  فیروزه 
برنامه ی  برگزاری  در  مهمی  نقش  او  است.  قدیمی  رشدیان 
برنامه،  این  برگزاری  بهانه ی  به  است.  داشته  تاک  تیچر 
گفت وگوی کوتاهی با او داشتیم و تالش کردیم پرسش هایی 
ما  به  را  رخداد  این  برگزاری  چشم انداز  که  بپرسیم  او  از  را 
دهد.   نشان 

لطفاً خودتان را معرفی کنید تا صحبت را شروع کنیم.  �

دانشجوی  هم  حاضر  حال  در  و  خوانده ام  شیمی  رشته  دانشگاه  در  من 
راه رشد  در  یازده سال است که  برنامه ریزی درسی هستم. حدود  دکترای 
پژوهش  بخش  با  که  است  دو سال  به  نزدیک  و  دارم  اشتغال  تدریس  به 

می کنم.  همکاری  مجموعه 

ایده ی اولیه ی تیچرتاک چه بود؟ �

ایده ی اصلی ایجاد فضای مشترک برای تعامل و انتقال تجربه ی معلمان 
بود که در واقع روش غیرمستقیم آموزش معلمان است. برای ساختن چنین 
افتاده  راه  1980به  از  تد  گرفتیم.  الهام  تد  بین المللی  برنامه ی  از  فضایی 
است. ابتدا هم در حوزه ی فناوری آغاز به کار کرد و رفته رفته به حوزه های 
فرهنگی، زنان، جوانان و امثال این بسط یافت. امروز حدود 1۲ سال از شروع 
به کار آن می گذرد و تبدیل به یک نهادی جهانی با طیف عظیمی هوادار 
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شده است که زمینه ی انتقال دانش و تجربه های کاربردی را ظرف 1۵ دقیقه 
برای همگان فراهم می کند. 

خب چه گونه این ایده را در مدرسه اجرایی کردید؟ �

اول از همه یک فراخوان عمومی دادیم و از چندین نفر هم دعوت کردیم که 
در برگزاری برنامه ما را همراهی کنند. در نهایت، به یک فهرست بیست نفره 
رسیدیم. در جلسات هفتگی، هر یک از افراد تجربه ای را که فکر می کرد 
مهم است و به عنوان یک نقطه ی روشن و کاربردی قابل انتقال است طرح 
کرد. سپس، در طول جلسات متعدد این تجربیات را در معرض گفت وگو و 
نقد و نظِر جمع قرار دادیم و در نهایت تجربه های خاص و محدودی گزینش 
و انتخاب شد که اقبال و تأیید جمع را با خود داشت. این روند به پخته شدن 
شیوه های انتقال تجربه ها کمک کرد. در میانه ی راه از بیست نفر اولیه حدود 

دوازده نفر ریزش داشتیم و در نهایت هشت نفر برای اجرا باقی ماندند. 

خب مرحله ی بعد برای سناریونویسی و سامان دادن اجرای  �
سخن رانی ها چگونه پیش رفت؟ 

در این مرحله، زهرا سلیمیان به عنوان تسهیل گر همراه ما بود. او کمک 
کرد که تجربیات از یک روند استاندارد مورد تأیید تد تبعیت کند؛ شروع، اوج 
و پایان ارائه ... پس از آن که متن نهایی شد، جزئیات سخن رانی مثل طراحی 

صحنه و لباس و غیره هم مورد بررسی قرار گرفت و تأیید نهایی گرفت.  

به لحاظ زمانی، چه مدت این فرآیند طول کشید؟ �

ما از تیرماه آغاز کردیم، فراخوان دادیم و پس از جلسات مستمر در آذرماه 
به اجرا رسیدیم؛ یعنی حدود شش ماه. بعدتر دیدم که در برنامه ی تد هم 
زمان پیش بینی شده همان 4 تا ۶ ماه ذکر شده که از ایده تا اجرا زمان صرف 

می شود. 

مخاطبان تان چه کسانی بودند؟ آیا فقط راه رشدی بودند یا  �
از مدارس دیگر هم حضور داشتند؟ آیا دعوت شده بودند و یا با 
فراخوان آمده بودند؟ در نهایت بازخوردشان به برنامه چه بود؟

چون این برنامه نخستین تجربه ی ما بود، با مخاطبان محدودتری برگزار 
از  از آن ها  نفر مهمان داشتیم که تعداد کمی   ۲00 شد. در واقع، ما حدود 
مدارس دیگر دعوت شدند، مانند مدرسه ی سروش و مدرسه ی رشد. بخش 
قابل توجهی از آن ها را اولیا تشکیل می دادند  و می دهند. بخش اصلی و 
بیش ترین تعداد مخاطبان هم از میان همکاران و معلمان راه رشدی بود. در 
مورد بازخوردها هم خب باید گفت خوب و رضایت بخش بود. جز آن که اکثر 
افراد ابراز رضایت می کردند و برخی هم اشک به چشم داشتند، نقل قول یکی 
از همکاران خاطرنشان کرد که به هدف مان دست یافته ایم. در واقع، یکی از 
معلمان دبیرستان گفت: »من هرگز فکر نمی کردم از یک معلم کالس اول 
بیاموزم که در کالس درس خودم قابل اجرا و کاربردی باشد.«  تجربه ای 
خب، این یعنی انتقال تجربه صورت گرفته و ما به هدف مان رسیده ایم. به جز 

اجرا  را دوباره  از سخن رانی ها  ما بعضی  باعث شد که  استقبال حضار  این، 
کنیم. در نمایشگاه دست آوردهای آموزش و پرورش هم این فیلم ها پخش 
شد و آن جا هم بسیاری از کسانی که عبور می کردند، استقبال زیادی کردند 
و اعالم آمادگی کردند که در طرح های مشابه این برنامه شرکت کنند. حتی 
یکی از مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد داد که این شکل از انتقال تجربه 

برای مدیران مدارس با عنوان انتقال تجربه ی مدرسه داری اجرا شود. 

چشم انداز برگزاری این برنامه به لحاظ زمانی و محتوایی  �
چیست؟

در  برنامه  این  اجرای  با  را  گام  نخستین  رشد  راه  که  ماه گذشته  در شش 
مجموعه ی خودمان برداشت. در گام بعد، یعنی برای شش ماه آینده و گام 
دوم، قصد این است که این طرح در سطح استان تهران برگزار شود و در گام 
سوم و برای سال آینده نیز این برنامه در سطح ملی اجرا خواهد شد. ما بنا 

داریم فراخوان بعدی را در اردیبهشت ماه اعالم کنیم. 

شعار این رخداد چیست؟ �

فعال این است: »انتشار تجربه ی ارزشمند معلمان« البته ممکن است در 
آینده تغییر کند. 

و  � شما  سازمان  با  چقدر  معلمی  تجربه ی  انتقال  ایده ی 
دارد؟ هم خوانی  مجموعه،  سند  نیز  و  تعاونی  بودن  ماهیت 

انتقال تجربه اساسا حاصل کار مشارکتی است و فضای مشارکتی را هم 
زندگی کسب  در  آدم ها  است که  تجربه گران ترین چیزی  در پی می آورد. 
می کنند و وقتی حاضر می شوند که این تجربه را به اشتراک بگذارند یعنی 
باورشان کار مشارکتی است نه انحصار و رقابت. آن ها به بهبود آموزش در 
کلیت اش نگاه می کنند و این با ساختار تعاونی کامال منطبق است. از سوی 
دیگر، ما در سند گفته ایم که یک مدرسه ی یادگیرنده ایم؛ یعنی در این جا هم 
دانش آموزان و هم معلمان یادگیرندگان مادام العمر هستند. انتقال تجربه ی 
معلمی در واقع بر همین اصل استوار است که ما دائم و به طور پویا در معرض 

یادگیری قرار می گیریم. 

تعمیم  � امکان  معلمی  تجربه ی  که  است  این  آخر  پرسش 
بگیرد؟ تجربه صورت  انتقال  باید  اصولی  چه  روی  دارد؟ 

درست است که شرایط دانش آموزان و معلمان متفاوت است، اما اصول 
نیست؛  وابسته  موقعیت  به  که  دارد  وجود  یادگیری  و  آموزش  در  بنیادینی 
مثال این که موقع آموزش معلم خودش هم هم سطح دانش آموز بنشیند و از 
او باالتر نایستد یک اصل مشترک است برای اثرگذاری بیش تر آموزشی که 
برای همه قابل اجراست. برای انتقال تجربه باید به این نکات توجه کرد. 

g g g
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گزارش�

تاریخچه ی
 تربیت معلم 
در آموزش و پرورش
لیلی شیرزاد

بوده  ایران  در  دیرپا  اما  غیررسمی  نهادی  هرچند  آموزش 
است. تا آغاز حکومت مشروطه در ایران، دولت مرکزی برای 
تأسیس مدرسه و تربیت معلم هیچ گونه مسئولیتی را بر 
عهده نگرفته بود. مدارس موجود در این دوران هر یک متولی 
مخصوص داشت که از محل درآمد موقوفات مدرسه امور مختلف 
مدرسه را اداره می کرد.  

که  می شدند  انتخاب  بااستعداد  و  ساعی  میان طالب  از  معموال  معلمان 
از استادان خود اجازه نامه ای داشتند که در واقع »دانش نامه یا گواهی نامه« 
که  داشت  وجود  نیز  مکتب خانه هایی  مدارس  این  کنار  در  هم زمان  بود. 
مدارس  به  ورود  برای  را  خود  و  تحصیل  آن ها  در  مردم  عامه ی  فرزندان 
آماده می کردند. مکتب داری حرفه ای خصوصی بود و هر روحانِی محله ای 
که حوصله و آمادگی برای تعلیم به کودکان را داشت، بی هیچ گونه قید و 
شرط و اجازه نامه ای به شغل معلمی و مکتب داری می پرداخت. هر یک از 
شاگردان ماهانه ی مختصری برای تحصیل می پرداختند که این مبلغ برای 

نبود. کافی  معلمان  ساده ی  بسیار  زندگی 
و  ایجاد  و  شمسی  هجری   1۲۲9 سال  در  دارالفنون  تأسیس  از  پس 
برای  معلم  به  نیاز   … و  رشدیه  مشیریه،  قبیل  از  جدید  مدارس  گسترش 
تدریس در مدارس، به ویژه معلمانی که با اصول تعلیم و تربیت جدید آشنا 
باشند، به خوبی احساس می شد. اولین اقدام رسمی در زمینه ی تربیت معلم، 
تصویب قانونی در اردیبهشت ماه سال 1۲90 از سوی مجلس شورای ملی 
بود. در این قانون اصول اولیه ی تربیت اطفال مطرح شده بود. طبق قانون 
مزبور، برای نخستین بار مجوز اعزام 30 نفر به منظور ادامه ی تحصیل به 
خارج از کشور صادر شد. در همین سال، برای افزایش سطح سواد معلمان 

موجود در تهران کالس های مخصوصی در مدرسه ی دارالفنون تشکیل شد 
که در برنامه ی درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبیات، برای اولین بار 
دروس دیگری تحت عنوان »اصول تعلیم« افزوده شد تا معلمان با اصول 

اولیه برای تربیت اطفال آشنا شوند.
ابتدایی  مدارس  معلمان  تأمین  و  تربیت  راه  در  که  دیگری  مهم  اقدام 
و متوسطه صورت پذیرفت تصویب قانون تأسیس »دارالمعلمین مرکزی« 
ملی  از طرف مجلس شورای   1۲97 سال  در  دارالمعلمات(  و  )دارالمعلمین 
بود. از این تاریخ ایجاد مراکز تربیت معلم زن و مرد صورِت قانونی به خود 
نظر  تحت  و  بود  رایگان  و  دولتی  مدرسه ای  مرکزی  دارالمعلمیِن  گرفت. 
منصوب  و  انتخاب  وزیر  را شخص  آن  رئیس  می شد.  اداره  معارف  وزارت 
می کرد و وظیفه اش تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دوره ی اول متوسطه 
ابتدایی )تأمین معلم برای 4 سال اول دوره ی  بود. بنابراین، به دو قسمت 
دوره ی  و  ابتدایی  و ششم  پنجم  سال  برای  معلم  )تأمین  عالی  و  ابتدایی( 
اول متوسطه( تقسیم شد. شرط ورود به هر دو قسمت داشتن گواهی نامه ی 
شش ساله ی ابتدایی بود و سن متقاضیان برای ورود به قسمت ابتدایی بین 
17 تا ۲1 سال و برای ورود به قسمت عالی بین 18 تا ۲۲ سال تعیین شده 
بود. پس از پایان مدت تحصیل، به فارغ التحصیالن »تصدیق نامه ی معلمی« 
برای تدریس در ابتدایی یا متوسطه اعطاء می شد و آن ها موظف بودند پس 
از فراغت از تحصیل به مدت 10 سال در وزارت معارف تعهد خدمت خود 

را انجام دهند.
»دارالمعلمین  فنی  تحصیالت  دوره ی  اساس نامه ی   ،130۶ مهرماه  در 
ابتدایی والیات و ایاالت« به تصویب شورای عالی معارف رسید که هدف از 
آن تأمین معلمان مدارس ابتدایی استان ها و شهرهای ایران بود. متقاضیان 
شغل معلمی با مدرک دوره ی اول متوسطه وارد این مراکز می شدند و در 
»گواهی  آنان  به  می گذراندند،  موفقیت  با  را  یک ساله  دوره ی  که  صورتی 

می شد. اعطاء  معلمی«  فارغ التحصیلی 
 1307 سال  در  آن ها  دبیراِن  تأمین  تربیت،  و  دبیرستان ها  توسعه  برای 
تربیت  برنامه ی  و  تبدیل شد  عالی«  »دارالمعلمین  به  مرکزی  دارالمعلمین 
معلم متوسطه بنیان گذاشته شد. اساس نامه و برنامه ی دارالمعلمین عالی در 
سال 1308 به تصویب شورای عالی معارف رسید. دارالمعلمین عالی مشتمل 
فلسفه،  ادبی شامل رشته های  بود که قسمت  ادبی  و  بر دو قسمت علمی 
فیزیک، شیمی،  تاریخ و جغرافیا و قسمت علمی شامل رشته های  ادبیات، 
طبیعیات و ریاضیات بود. دوره ی تحصیالت دارالمعلمین عالی 3 سال در نظر 
گرفته شده بود و دارندگان گواهی نامه ی کامل متوسطه ی رشته های ادبی 
و علمی می توانستند در رشته ی ادبی یا علمی این مؤسسه برای تحصیل 
ثبت نام کنند. طبق اساس نامه، تدریس دروس علوم تربیتی از مهرماه سال 
1311 در دارالمعلمین عالی اجرا شد و دانشجویان این مرکز باید عالوه بر 
تحصیل در رشته ی خود مواد علوم تربیتی را نیز فرا می گرفتند و امتحان 
ساعت   ۲ مدت  به  یک  هر  و  درس   ۶ شامل  تربیتی  علوم  مواد  می دادند. 
تربیتی،  از لحاظ  النفس  از: معرفت  بودند  این دروس عبارت  بود.  در هفته 
فلسفه ی تربیت، علم اجتماع از لحاظ تربیتی، تاریخ تعلیم و تربیت، مبانی 

تعلیمات متوسطه و اصول تعلیم و تربیت.
وزارت معارف مکلف بود فارغ التحصیالن دارالمعلمین عالی را در مدارس 
تا  را  فارغ التحصیالن  این  نمی توانست  دولت  و  بگمارد  خدمت  به  دولتی 
خود  ادارات  از  هیچ یک  در  بود  نیازمند  آنان  به  معارف  وزارت  که  موقعی 
باغ نگارستان )حوالی میدان  بپذیرد. محل دارالمعلمین عالی در  به خدمت 

از: بودند  عبارت  عالی  دارالمعلمین  استادان  داشت.  قرار  بهارستان( 
عباس اقبال آشتیانی، معلم جغرافیای انسانی و تاریخ )فارغ التحصیل . 1

از دانشگاه پاریس(
مدرسه ی . 2 معلم  و  عرب  ادبیات  و  زبان  معلم  بهمنیار،  احمد  میرزا 

سپه ساالر  عالی 
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اسداله بیژن، معلم علوم تربیتی )فارغ التحصیل از دانشگاه کلمبیا(. 3
محمود حسابی، معلم فیزیک )فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس(. 4
ابوالقاسم ذوالریاستین، معلم گیاه شناسی و کشاورزی )فارغ التحصیل . 5

از مدرسه ی کشاورزی پاریس(
رضا زاده شفق، معلم تاریخ و فلسفه )فارغ التحصیل از دانشگاه برلن(. 6
عبدالحسین شیبانی، معلم تاریخ و وزیر اسبق معارف . 7
سیدکاظم عصار، معلم حکمت قدیم. 8
بدیع الزمان فروزانفر، معلم ادبیات فارسی . 9

مسعود کیهان، معلم جغرافیا و وزیر اسبق جنگ. 10
فارغ التحصیل  که  فرانسوی  معلمان  را  مرکز  این  اساتید  از  نفر   8 ضمنا 

می دادند. تشکیل  بودند  پاریس  عالی  دانش سرای 
از قوانین مهم دیگری که برای تربیت و تأمین معلمان مدارس ابتدایی 
اسفندماه  در  قانون  این  بود.  معلم  تربیت  قانون  بود  متوسطه وضع شده  و 
131۲ به تصویب رسید و به موجب آن دولت مکلف شد از اول فروردین ماه 
1313 تا مدت ۵ سال، ۲۵ باب دانش سرای مقدماتی و یک باب دانش سرای 
عالی دختران در تهران و در والیات تأسیس و دانش سرای عالی پسران را 
دوره ی  معلم  برای  »آموزگار«  عنوان های  قانون  این  در  کند.  تکمیل  نیز 
ابتدایی، »دبیر« برای معلم دوره ی متوسطه، »هنرآموز« برای معلم هنرستان 

و »استاد« برای معلم مدارس عالی دانشگاه وضع شد.
هم چنین در این قانون مقرر شده بود که به آموزگاران و دبیران حق تأهل، 
حق مسکن و فوق العاده ی خارج از مرکز نیز پرداخت شود. مفاد این قانون و 
اجرای آن موجب شد تا افراد بهتر جذب شغل دبیری شوند، حقوق و مزایای 
دبیران از همه ی ادارات بیش تر شود و زمینه های گسترش مراکز تربیت معلم 

در تهران و دیگر استان ها و شهرها فراهم آید.
به  عالی  دارالمعلمین   131۲ سال  در  معلم«  تربیت  »قانون  به  بنا 
دانش سرای  در  تحصیل  داوطلبان  یافت.  نام  تغییر  عالی«  »دانش سرای 
لیسانسیه های  یا  و  متوسطه  کامل  دوره ی  فارغ التحصیالن  میان  از  عالی 
برای  تحصیالت  دوره ی  می شدند.  انتخاب  مسابقه  با  نیاز  مورد  رشته های 
فارغ التحصیالن متوسطه به موجب » قانون تعلیمات اجباری« مصوب سال 
با دانش سراهای مقدماتی در مناطق مختلف کشور به تدریج توسعه   13۲۲
یافت و بر اساس این قانون کالس های کمک آموزگاری نیز برای رفع کمبود 

شد. تشکیل  آموزگار 
در سال 13۲۵، »اساس نامه ی کالس های تربیت معلم« به تصویب رسید 
تربیت معلم  آزمایشی در تهران کالس  به طور  به موجب آن مقرر شد  که 

تأسیس شود. 
برای مدارس  معلمان ورزش  تربیت  و  تأمین  منظور  به   ،13۲7 در سال 
عالی  شورای  تصویب  به  بدنی  تربیت  دانش سراهای  اساس نامه ی  کشور، 

شد.  تأسیس  بدنی  تربیت  دانش سراهای  و  رسید  فرهنگ 
در سال 13۲8، برای تأمین آموزگاران دبستان های کشاورزی، اساس نامه ی 
دانش سرای کشاورزی به تصویب رسید و پس از تشکیل 7 باب دانش سرای 
کشاورزی و ۶ باب دانش سرای تربیت بدنی، فعالیت این دانش سراها عمال 

از سال 1343 تعطیل شد.
تأمین  منظور  به  عشایری  دانش سراهای  اساس نامه ی   ،1334 سال  در 

رسید. تصویب  به  عشایر  دبستان های  آموزگاران 
در سال 1338، به منظور تأمین آموزگاران مورد نیاز دبستان های کشور 

دوره ی یک ساله ی تربیت معلم تأسیس شد. 
و  فنی  معلم  تربیت  دوره ی  اساس نامه ی   ،1341 سال  مصوبه ی  به  بنا 
حرفه ای به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. هدف از این دوره تربیت 

بود. حرفه ای  آموزش گاه های  نیاز  مورد  معلمان 
عالی صنعتی«  مربوط »دانش سرای  اساس نامه ی  1343، طبق  در سال 
تأسیس شد. هدف از تأسیس این دانش سرا تربیت دبیران فنی در رشته های 

صنعتی  عالی  دانش سرای  بود.  هنرستان ها  در  تدریس  منظور  به  مختلف 
به تدریج تغییر هدف داد و به دانش گاه علم و صنعت تبدیل شد.

131۲ تأسیس شده بود،  1343، دانش سرای عالی که در سال  در سال 
منحل شد و به جای آن »سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی« به وجود 

آمد. 
تدریس  و مؤسسه ی  دایر شد  عالی  دانش سرای  134۶، مجددا  در سال 
ریاضیات به سه مؤسسه ی پیشین افزوده شد و اختیارات آموزش و پرورش 
در مورد دانش سرای عالی بر عهده ی وزارت علوم و آموزش عالی نهاده شد.

به  استثنایی  کودکان  معلم  تربیت  مرکز  اساس نامه ی   ،1347 سال  در 
تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. دارندگان دیپلم کامل متوسطه 
با گذراندن یک سال تحصیلی در این مراکز به تدریس در مدارس ابتدایی 

می پرداختند. استثنائی  کودکان 
و  تهران  در  تحصیلی  راهنمایی  دانش سراهای   ،1349 سال  در 
شهرستان های رشت، تبریز، همدان، کرمانشاه، اهواز، شیراز، کرمان، مشهد، 

شد. تأسیس  ساری  و  اصفهان 
به منظور تأمین مربیان مورد نیاز کودکستان ها و دوره ی آمادگی، مراکزی 
از سال 13۵1 در تهران و شهرستان ها تأسیس شد. مدت تحصیل در این 
مراکز ابتدا ۶ ماه و سپس به یک سال افزایش یافت. در این مراکز، فقط 

بانوان با مدرک دیپلم متوسطه پذیرفته می شدند.
اداری و آموزشی جدید دانش سرای عالی ــ  در سال 13۵۲، تشکیالت 
ادبیات و علوم  تربیت معلم  دانشکده ی  تربیت معلم علوم،  دانشکده   شامل 

انسانی و دانشکده ی علوم تربیتی ــ به تصویب رسید.
نام  تغییر  معلم«  تربیت  »دانشگاه  به  عالی  دانش سرای   ،13۵3 در سال 
و  متخصص  دبیران  و  معلمان  پرورش  معلم  تربیت  دانشگاه  هدف  یافت. 
متعهد در زمینه های مختلف علوم و فنون و ادبیات، تحقیق و مطالعه در علوم 
تربیتی، تربیت مدیران و کارشناسان امور آموزشی و متخصصان راهنمایی 
و مشاوره و سنجش در زمینه های مختلف آموزش به منظور تأمین نیروی 

انسانی الزم و برآورده کردن بخشی از نیازهای آموزش و پرورش بود.
تأسیس  اجازه ی  »قانون  به  ماده   ۲ الحاق   ،13۵4 سال  خردادماه  در 
قانون،  این  موجب  به  رسید.  تصویب  به  عالی«  و  مقدماتی  دانش سراهای 
آموزشی  مراکز  به  ورود  داوطلبان  می بایست  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تربیت معلم برای تحصیل را از تاریخ اشتغال به تحصیل به عنوان کارآموز 
می پذیرفت و به آنان حقوقی برابر پایه یک گروه مربوط به مدرک تحصیلی 

می پرداخت.  آموزشی  نظِر  مورد  شغلی  رشته ی  به  ورود  برای  الزم 
در سال 13۵۵، اساس نامه و برنامه های دانش سرای مقدماتی مورد تجدید 
نظر قرار گرفت که بر اساس آن دارندگان مدرک دوم متوسطه ی نظری نظام 
جدید )دهم( می توانستند به این دوره وارد شوند و پس از ۲ سال تحصیل 
در دانش سرا به آنان دیپلم کامل در رشته ی آموزش ابتدایی اعطا می گردید.

در سال تحصیلی 13۵7-13۵8، یعنی سال پیروزی انقالب اسالمی، مراکز 
اداره  تربیت معلم فعال کشور، که تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش 
می شدند، عبارت بودند از: مرکز تربیت مربی کودک )۲7 باب(، دانش سرای 
مقدماتی )131 باب(، دانش سرای عشایری )1 باب(، دانش سرای راهنمایی 

تحصیلی )۲7 باب(، و مرکز تربیت معلم روستایی )4۵ باب(.
ادامه ی  و  عمق  می تواند  پرورش  و  آموزش  تاریخچه ی  شرح  هرچند 
که  باشد  کردیم.  بسنده  مختصر  مرور  این  به  این جا  در  اما  یابد  بیش تری 

افتد. فایده  مفیده 

g g g
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وقایع التفاقیه �
دوم  	 متوسطه ی  دوره ی  آموزشی  معاون  حسنی،  فرناز 

داد... خبر  مقطع  این  فعالیت های  از  دخترانه، 

از  حفاظت  برای  گلدان  اختصاص  با  انگیزه  ایجاد 
زیست محیط 

فعالیت های آموزشی در راستاي حفاظت از محیط زیست از فعالیت هایی 
این موضوع  انجام شد. ضرورت  بود که در مقطع متوسطه ی دوم دختران 
از آن رو است که انسان طی چندین سال اخیر تمام منابع طبیعی را تحت 
تصرف خود درآورده و به  سرعت در حال تخریب و تغییر شکل آن است. با 
توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، نگه داری منابع طبیعی برای نسل های 
آینده و ایجاد انگیزه برای پاس داری از طبیعت، گلدان هایی به دانش آموزان 
اختصاص داده و به نام آن ها نام گذاری شد تا با نگه داری و پرورش گیاهان 
)مراقبت و آبیاری منظم آن ها( در یک مقیاس کوچک انگیزه ی دانش آموزان 

برای نگه داری از منابع طبیعی افزایش یابد به این کار تشویق شوند.

برگزاری کالس تفکر سیستمی
خوب  فعالیت های  از  یکی دیگر  سیستمی  تفکر  درس  کالس  برگزاری 
و  فکرکردن  صحیح  شیوه های  دانش آموزان  تا  بود  دوم  متوسطه ی  مقطع 
توانمندسازی دانش آموزان  این کالس  بیاموزند. هدف  را  با مسائل  برخورد 
مسائِل  مختلف  زوایای  و  ابعاد  دیدن  و  خودآگاهی  خودکنترلی،  مهارت  در 

است. تیمی  کار  و  مشارکتی  فعایت های  طریق  از  پیش آمده 
تقویت مهارت های فکری ای چون تفکر  با  این کالس دانش آموزان  در 
به عنوان  )ساختار  تفکر کل نگر، ساختارگرایی  )نقش من چیست؟(،  درون زا 
علت(، تفکر در طول زمان )درک »فرایند« یک مسئله(، تفکر حلقه ی بسته 
و ... می توانند برای مسائل راه حل های گوناگونی بیابند. عالوه بر این، در این 
کالس ها به مباحثی مثل گفت وگو، شناخت احساسات، خطاهای شناختی و 

مدل های ذهنی پرداخته می شود.

شورای  از  بادکوبه  انسیه  دانش آموز  انتخاب 
تهران شهر  دانش آموزی 

یکی دیگر از اتفاقات خوب مقطع متوسطه ی دوم دختران انتخاب یکی 
از دانش آموزان مجتمع در شورای دانش آموزی شهر تهران بود. در جلسات 
این شورا، به طرح مشکالت دانش آموزان، بررسی آن ها و پاسخ گویی مدارس 

برای حل مشکالت و تعامل با دانش آموزان پرداخته می شود. 

دانشکده ی  از  انسانی  علوم  دانش آموزان  بازدید 
تهران  دانشگاه  ادبیات 

تهران،  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  از  انسانی  علوم  دانش آموزان  بازدید 
حضور آن ها در کالس درس دکتر شفیعی کدکنی و هم چنین آشنایی شان 
با فضاهای مختلف دانشگاه تهران از دیگر اقداماتی بود که در این مقطع 

گرفت. صورت 

معصومه مهدی، معاون آموزشی دوره ی متوسطه ی اول  	
دخترانه، از فعالیت های این مقطع خبر داد...

برگزاری دهه ی ریاضی 
در نیم سال اول تحصیلی، ما برنامه ی دهه ی ریاضی را اجرا کردیم که در 
نخستین روز آبان ماه با تغییر حیاط مدرسه و چیدن بازی های فکری در آن 
و دیگر فضاها دانش آموزان در زنگ های تفریح از بازی های فکری استفاده 
آنان  ریاضی دانان  زندگی نامه ی  پوستر  و نصب  با طراحی  کردند. هم چنین 
را متوجه زندگی نامه ی دانش مندان معاصر و کهن کردیم. در همین زمان، 
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انتخابات شورای دانش آموزی صورت گرفت و دانش آموزان داوطلب برای 
حضور در این شورا در مصاحبه ای عمومی شرکت کردند و پس از ارائه ی 
سخن رانی ها و اهداف خود به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند. در نهایت، 
چهار دانش آموز از مقطع متوسطه ی اول و چهار نفر از متوسطه ی دوم برای 
شورای دانش آموزی انتخاب شدند که ماهانه جلساتی را با مدیران مجموعه 

برای طرح مشکالت دانش آموزان خواهند داشت.
مراسم روز دانش آموز نیز همانند سال های گذشته در مدرسه برگزار شد 
اما امسال به دلیل تالقی روز دانش آموز با مسابقه ی فوتبال لیگ قهرمانان 
این  آسیا و عالقه مندی دانش آموزان به تماشای مسابقات به صورت زنده 
مسابقه برای آن ها به صورت زنده از طریق سیستم های هوش مند ویدیویی 

مدرسه به نمایش درآمد.

برگزاری اردوی یک روزه در مدرسه
در  هم چنان  مدرسه  ساعت  پایان  از  پس  دانش آموزان  برنامه،  این  در 
بازی های گروهی  از استخر مدرسه،  مدرسه ماندند و در کنار دوستان شان 
بردند.  لذت  تدارک دیده  برنامه های  دیگر  و  آتش  دور  حیاط، جمع شدن  در 
در کنار این اردو، اردوهای دیگری چون بازدید دانش آموزان پایه ی نهم از 
باغ موزه ی نگارستان، بازدید دانش آموزان پایه ی هفتم از موزه ی موسیقی و 

را داشتیم. بزرگ تجریش  بازار  از  پایه ی هشتم  بازدید دانش آموزان 

چالش دانش آموزان برای نجات از اتاق فرار

برای  معما  اتاق های  در  درگیرشدن  و  فرار  اتاق  به  دانش آموزان  ورود 
بازی  این  در  شد.  انجام  مقطع  این  در  که  بود  برنامه هایی  از  مسئله  حل 
از  دانش آموزان به صورت یک تیم وارد فضایی کامال واقعی می شوند که 
پیش آماده است. در این سری از بازی ها، هدف مشترک تیم معموال عبور 
از فضای بازی است، اما ممکن است سناریو بازی هدف دیگری را دنبال 
کند، مانند سرقت از یک بانک یا خنثی کردن یک بمب. در روند این بازی ها 
دانش آموزان به هوش برتر، خالقیت و از همه مهم تر کار گروهی نیاز دارند. 
گروه باید در زمانی مشخص، موفق به یافتن و حل تمامی معماها شود و از 

فضای بازی با موفقیت بگریزد.
تقویت  برای  را   "Spelling Bee" نیز مسابقه ی  آموزشی  در حوزه ی 
مهارت های زبانی دانش آموزان و المپیاد هندسه ی چیتا را به منظور آشنایی با 

نمونه پرسش های المپیاد و افزایش تجربه ی دانش آموزان داشتیم.

برگزاری برنامه ی »مدرسه در دست بچه ها«
پست های  در  انتخابات  برگزاری  و  خود  تبلیغات  از  پس  دانش آموزان 
پیشنهادشده، شروع به کار کردند و به مدت دو روز مدرسه را اداره کردند.

جشنواره ی دانش آموزی
دست آورد تالش پروژه های دانش آموزان در ساعت پژوهش به مدت دو 
روز در اسفندماه به نمایش گذاشته شد و دانش آموزان توضیحات و یافته های 

خود را به بازدیدکنندگان )اولیا، دبیران، دانش آموزان دیگر( ارائه دادند.

یک  	 متوسطه  مقطع  آموزشی  معاون  نیالش،  مهدی 
... داد  خبر  مقطع  این  آموزشی  فعالیت های  از  پسرانه، 

برگزاری کارگاه انتخاب رشته برای اولیا
معاونین  خود  را  رشته  انتخاب  کارگاه  که  بود  سالی  نخستین  امسال 
آموزشِی دبیرستان پسران برای اولیای دانش آموزان در آذرماه برگزار کردند. 
در همین مقطع زمانی، ما بازدید دانش آموزان را از دانشکده ی لیزر دانشگاه 

داشتیم. بهشتی  شهید 
مقاطع  از  مرادی نژاد،  آرشام  و  میرزایی  حاجی  محمدامین  انتخاب 
تهران  دانش آموزی شهر  شورای  اعضای  به عنوان  دوم،  و  اول  متوسطه ی 
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مدیر  نشست  ما  راستا،  همین  در  بود.  امسال  مهم  دست آوردهای  دیگر  از 
در  داشتیم که  پسرانه ی مجموعه  دانش آموزی  با شورای  را  عامل مجتمع 
آن مشکالت دانش آموزان به استحضار مدیر عامل رسید و به اجرایی شدن 
از پیشنهادات آن ها در قالب تصمیم ها و ایجاد رویه های تازه منجر  برخی 
شد. از جمله ی این تصمیم ها افزایش ساعت ورزش در دوره ی متوسطه ی 
به  اقدام  نیز  و  مدرسه  هفتگی  برنامه ی  در  زنگ  دو  به  زنگ  یک  از  دوم 
دانش آموزان  منظور  به همین  بود.  پسرانه  حیاط  در  نصب چمن مصنوعی 
با ارسال تقدیرنامه ای به مدیر عامل مجتمع )خانم اصالح پذیر( از توجه و 

کردند.  تقدیر  ایشان  پی گیری های 

اول  متوسطه ی  ششم  پایه ی  دانش آموزان  بازدید 
مدرسه  فضای  با  آشنایی  برای 

صرف  و  اول  متوسطه ی  در  حضور  از  پس  ششم  پایه ی  دانش آموزان 
صبحانه، با راهنمایی دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم با فضای این مقطع 
را  آشنایی  کارگاه های  برپایی  و  مراسم  این  برنامه های  آشنا شدند. همه ی 
انجام دادند. به  با حمایت و نظارت مسئوالن،  البته  دانش آموزان متوسطه، 
قبیل  از  پایه ی ششم در چهار کارگاه مختلف،  همین منظور، دانش آموزان 
)1( کارگاه ورزش، که در آن آموزش بازی پینگ پنگ صورت گرفت، )۲( 
کارگاه آزمایش گاه، که در آن آزمایش های جذابی به انجام رسید، )3( کارگاه 
ریاضی، که محصول ساعت ها فکر و برنامه ریزی برای آموزش عدد پی به 
دانش آموزان بود و با این سناریو پیش رفت که دانش آموزان تصور کنند در 
یک محیط کامال ناآشنا به محیط دایره و عدد پی می خواهند به مردمان یک 
منطقه یاد بدهند چگونه می توان محیط یک الستیک را محاسبه کرد ــ به 
همین منظور یک الستیک به کارگاه آورده شد و از دانش آموزان خواسته شد 
که هر کدام ایده های خود را مطرح کنند. دانش آموزان خالق پیشنهادهای 
بسیار جالبی ارائه دادند ــ و )4( کارگاه ادبیات با تم ورزش فوتبال، که در آن 
مفهوم پاس سخت و پاس ساده به دانش آموزان گفته شد و به این وسیله دو 

رویکرد سخت گیرانه و سهل گیرانه به زندگی با هم مقایسه شد. 
در کنار این فعالیت، دانش آموزان یکی از متون کتاب ادبیات را در قالب 
داستان، روخوانی کردند و ضمن آن به حل تمرینی پرداختند تا قسمت های 
دست کاری شده ی متن را بیابند. با این نوع آموزش دانش آموزان کامال درگیر 
فرایند یادگیری درس شدند. در بخش بعدی، که تمرین خوب شنیدن بود، 
از دانش آموزان خواسته شد تا پس از شنیدن یکی از قطعات موسیقی استاد 

شجریان هر آن چه را که از متن شعر به خاطر می آورند یادداشت کنند تا به 
این ترتیب سطح دقت شنوایی و حافظه ی خود را ارزیابی و تقویت کنند.

از  	 پسرانه،  دبستان  آموزشی  معاون  آشوری،  آزاده 
داد... خبر  مقطع  این  آموزشی  فعالیت های 

ایجاد  برای  تلفیقی  آموزش  شیوه ی  به کارگیری 
دانش آموزان در  عمیق تر  درک 

تلفیق  است،  دروس  تلفیق  بر  مبتنی  آموزشی  شیوه های  تازه ترین ترین 
به معنای کوشش برای ایجاد ارتباط، اتصال و نهایتا یک پارچگی در تجربیات 
یادگیری دانش آموزان است که موجب یادگیری غیرمستقیم و پایدار می شود. 
موجب  که  است  سنتی  الگوهای  از  فاصله گرفتن  به  معنای  تلفیق  رویکرد 
که  رشد  راه  است.  دانش آموزان  یادگیری  تجربیات  در  تفرق  و  پراکندگی 
گام های  راستا  این  در  است،  بوده  پیشرو  آموزشی  فعالیت های  در  همواره 
بزرگ و مهمی برداشته است. در تمامی پایه ها و به عنوان گام مؤثِر نخست 
ریاضی،  هم چون  دروسی  با  رایانه  علم  تلفیق  کالس های  از  دانش آموزان 
آن ها  برای  این فرصت  و  بهره می برند  اجتماعی  تعلیمات  و  فارسی، علوم 
فراهم شده است تا ضمن فراگیری مطالب دروس، مهارت های کامپیوتری 

خود را نیز ارتقاء بخشند.
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روحیه ی  تقویت  برای  پژوهش  ساعت  اختصاص 
پژوهش گری

دبستان  آموزش  ساعات  از  ساعتی  امسال  تلفیقی،  کالس های  کنار  در 
هم  ساعت  این  در  است.  یافته  اختصاص  دانش آموزی  پژوهش های  به 
تقویت  فرصت  زندگی،  واقعی  مسائل  به  پرداختن  با  و  تلفیق  رویکرد  با 
روحیه ی پژوهش گری برای دانش آموزان فراهم شده است. ساعت پژوهش 
و  است  کامپیوتری(  بازی های   / زیست  محیط  از  )حفاظت  موضوع  دارای 
دانش آموزان از منظر دروس مختلف به این موضوع می پردازند و مطالعات 
از  حفاظت  موضوع  انتخاب  دارند.  اصلی  موضوع  مورد  در  هدایت شده ای 
محیط زیست در راستای آموزش برای تحقق توسعه ی پایدار است و تاکنون 
موفق شده است حساسیت دانش آموزان را در مورد حفاظت از منابع و مواد 
اولیه برانگیزد. انتخاب موضوع بازی های کامپیوتری با هدف شناخت بازی 
مناسب و کسب مهارت مدیریت زمان انجام شده است. در پایه های پایین تر 
موضوع هایی  اندازه گیری،  مانند  خاص،  مهارت هایی  افزایش  هدف  با  نیز 

شدند. انتخاب  مرتبط 

مهارت های  افزایش  برای  خانواده ها  آموزش 
ی  ر و پر ند ز فر

نتایج  به  زمانی  آموزش  با  خانواده ها  فرزندپروری  مهارت های  افزایش 
با  و  گیرند  قرار  واقعی  موقعیت های  در  افراد  که  رسید  خواهد  دلخواه 
پرورش  با هدف  بنابراین،  شوند.  روبه رو  واقعی  به طور  امر  این  چالش های 
مهارت به کارگیری آموخته ها، آموزش های خانواده ها امسال، با تغییر شیوه، با 
اجرای تئاتر شورایی همراه شد. در هر پایه، متناسب با سن رشدی دانش آموز 
و موضوعاتی که عمومیت بیش تری برای این سن دارد، عنوانی انتخاب شد 
و در جلسه ی نخست آموزش خانواده، طی برگزاری تئاتر شورایی، والدین در 
مواجهه با موقعیتی خاص به ارائه ی راه کارهای خود پرداختند و چالشی ذهنی 
برای شان ایجاد شد تا رفتار مناسب در موقعیت پیش آمده را انتخاب کنند. در 
جلسه ی دوم، استاد روان شناس آموزش هایی را در این باره ارائه کرد و در 
جلسه ی سوم، که تئاتر شورایی با رویکرد بازی مجسمه انجام شد، بار دیگر 

والدین خود را برای برخورد مناسب تر محک زدند.

برگزاری جشن یلدا و کالس کتاب خوانی
سنتی  آیین های  با  دانش آموزان  آشنایی  هدف  با  یلدا  جشن  برگزاری 
طبق روال هر سال انجام شد. اجرای کالس های کتاب خوانی دوره ی اول 
با فعالیت های قصه گویی و قصه خوانی و اجرای نمایش عروسکی مناسب با 

داستان از دیگر فعالیت هایی بود که در دبستان پسرانه انجام شد.

از  	 کودک،  مهد  آموزشی  معاون  فاضلی زاده،  آزاده 
داد... خبر  مرکز  این  فعالیت های 

تقویت مهارت دست ورزی 
آغار  مهر  جشن  با  کودک  مهد  بخش  در  جدید  تحصیلی  سال  شروع 
شد و آموزش ها به صورت جدی تر و به تفکیک فوق برنامه و آموزش های 
علوم پایه انجام شد که در قسمت فوق برنامه زبان فرانسه و کارگاه فنی 
مربی  دو  با  برنامه ها  فوق  از  اضافه شد. هر کدام  تابستانی  به کالس های 
متخصص آموزش داده می شود تا کودکان با تمام جوانب یک درس آشنا 
شوند. در کنار کالس های فوق برنامه یک روز در هفته به یادگیری درس 
علوم اختصاص داده شده است تا کودکان با انجام آزمایش ها و تجربه کردن 
موضوع به صورت عینی با موضوعات مختلف آشنا شوند و مفاهیم را لمس 

کنند.
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در مقطع پیش دبستانی، کودکان برای دست ورزی و یادگیری مهارت های 
از  بخشی  و  می کنند  تمرین  من«  مشق  »دفتر  نام  به  دفتری  با  نوشتاری 
تمرین را به خانه می برند. هدف از این کار تقویت حس مسئولیت پذیری و 

ایجاد اشتیاق و انگیزه برای انجام تکالیف مدرسه است.
مهارت خواندن  تقویت  و  یادگیری  برای  تمرین های مهد  از  دیگر  یکی 
کارت ها  این  با  کودکان  است.  کل خوانی  کارت های  از  استفاده  کودکان 
می توانند تصویر و نوشته را با هم تطبیق بدهند و جدا از تصویر، کلمات را 
به صورت کل بخوانند. هدف این فعالیت تقویت حافظه ی دیداری و کمک 

است. مدرسه  سوادآموزی  به 
مناسبت های  جشن گرفتن  با  کودکان  مختلف،  آموزش های  کنار  در 
باستانی نظیر شب یلدا و چهارشنبه سوری و ... با آداب و رسوم کهن ایرانیان 

نوروز می روند. استقبال  به  و  آشنا می شوند  این جشن ها  فلسفه ی  و 

ترانه جوادپور و ندا توخش، معاونین آموزشی دبستان  	
دخترانه، از فعالیت های این مرکز خبر دادند...

برگزاری کارگاه کشت وکار
یکی از دروس فوق برنامه در مقطع دبستان مجتمع آموزشی راه رشد از بدو 
تأسیس تاکنون کارگاه کشت وکار است. دلیل اصلی اهمیت این درس توجه 
به حفاظت از محیط زیست و یادآورشدن ارزش و جایگاه محیط زیست برای 
دانش آموزان است. در این کارگاه، که برای پایه های اول، دوم و سوم برگزار 
می شود، دانش آموزان با ساختار گیاهان از قبیل ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه 
و انواع آن )خوراکی ـ غیرخوراکی( و انواع دانه ها با ابزارهای کمک آموزشی 
مانند پاورپوینت، شعر و کنکاش و مشاهده در طبیعت، جمع آوری نمونه های 
در  دانش آموزان هر ساله  آشنا می شوند. هم چنین   .... و  از طبیعت  مختلف 
روز درخت کاری در فعالیت کاشت نهال شرکت می کنند. سپس برای نوروز 
به ویژه  می شوند،  آشنا  سبزه  تهیه ی  و  گیاهان  هسته ی  کاشت  مهارت  با 
هسته ی  کاشت  مانند  دارند،  بیش تری  ماندگاری  طبیعت  در  که  آن هایی 
صورت  به  باغچه ها  در  دانش آموزان  نیز  اسفند  نیمه ی  از  پرتقال.  و  نارنج 
گروهی فعالیت می کنند و اقدام به آماده سازی زمین، فعالیت کاشت، داشت 
و برداشت می کنند، کاری که برای شان ها بسیار لذت بخش است. عالوه بر 
کاشت نشا و نهال، دانش آموزان بذر انواع سبزیجات و صیفی جات و گل ها 

تا حدی تجربه می کنند و  نیز  را  نیز می کارند و حتی مرحله ی برداشت  را 
از محصوالت کاشته شده ی خودشان استفاده می کنند. این فعالیت ها نقش 

بسزایی در تقویت هوش طبیعت گرایی دانش آموزان ایجاد می کند.

برگزاری کارگاه ریاضی 
بیش تر  تفهیم  ریاضی  کارگاه  فعالیت های  اجرای  از  هدف  کلی  به طور 
روحیه ی  فعالیت ها  این  اجرای  در  و  است  ریاضی  درس  اصلی  مباحث 
یادگیری  به سزایی در  با یک دیگر نقش  مشارکت و همکاری دانش آموزان 
اجرایی  الگوهایهای  درس ها  طرح  در  طراحی شده  فعالیت های  دارد.  آن ها 
مختلفی دارند و به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی نخست این 
فعالیت ها مباحثی هستند که باید پیش از تدریس به صورت اجرای گروهی 
تفهیم شوند و دسته ی دوم فعالیت هایی اند که برای تمرین و تأکید بیش تر 
روی مطلب، اول درس داده شده و سپس به شکل گروهی انجام می شود. 
اغلب این فعالیت ها را بازی های کارتی، رقابتی، سرعتی، کاربرگ محوری، 
محاسباتی، بازی های دارای صفحه و ... تشکیل می دهند. در واقع، در اجرای 
هر فعالیت دانش آموزان می توانند با استفاده از مباحثی که از درس اصلی یاد 

گرفته اند در فعالیت گروهی یا فردی شرکت کنند.
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یادداشت�

 

برگزاری
 دوره ی آموزشی پرورش 
کودکان هزاره ی سوم
با هدف:

ارتقاء آگاهی والدین در 
حوزه فرزندپروری

 
فروغ داوری

با   1397 سال  آبان ماه  در  فرزندپروری  آموزشی  دوره ی 
در  اروپا،  آموزش  اتحادیه ی  عضو  پنتیال1،  کارینا  ایوا  تسهیل گری 
مجتمع راه رشد، به دعوت تعاونی پژوهشی برگ نو برگزار شد. پیرو 
حضور فعال و مؤثر پنتیال در برگزاری دوره ی ضمن خدمت کارکنان 
او برای آموزش والدین در  از  بار دیگر  و مدیران مجتمع راه رشد، 
قالب کارگاه های آموزشی دعوت شد. وی بیش از پنج دهه سابقه ی 
خدمت در حوزه ی آموزش و تدریس و نیز کارنامه ای قابل توجهی 
در آموزش فنالند دارد. او هم چنین سابقه ی ریاست بخش آموزش 
بین المللی  کنفدراسیون  هیئت مدیره ی  ریاست  اروپا،  اتحادیه ی 
مدیران، مسئولیت واحد آموزش تکمیلی معلمان و مدیران را به عهده 
داشته و فعالیت در شورای ملی آموزش فنالند، تدریس در دانشگاه و 
مدیریت مدارس مختلف در هلسینکی از دیگر فعالیت هایی است که 
دیده می شود. کاری اش  رزومه  در 

Eeva Kaarina Pentila  1

سه  با  کارگاه هایی  بر  مشتمل  فرزندپروری  آموزشی  دوره ی 
والدین  برای  کودکان«  هویت  و  »استقالل  اختصاصی  موضوع 
برای  استقالل«  و  قانون مداری  »مسئولیت پذیری،  مهد،  واحد 
شیوه ی  والدین،  حمایت  »انگیزه،  و  ابتدایی  اول  دوره ی  والدین 

بود.  دوم  دوره ی  والدین  برای  بازداری«  و  تشویق 
هدف از برگزاری این دوره افزایش دانش و ارتقای آگاهی های 
فرزندپروری والدین بود تا تربیت بهتر و پرورش مناسب فرزندان 
را برای آینده با اشراف به زمان حال و تغییرات فعلی آن بیاموزند. 
شد.  تأکید  فعال  کودکان  تربیت  ضرورت  بر  کارگاه ها،  این  در 
تسهیل گر تأکید کرد کودک فعال در فعالیت های روزانه و جریان 
تحصیل به جای ابژه ]منفعل[بودن، باید سوژه ]فاعل[ باشد. رشد 
کودک شامل یادگیری، تحقیق و تجربه است؛ برای آن که کودک 
غیررسمی  آموزش  باید  کند  طی  پویا  به طور  را  آموزش  جریان 
همراه با آموزش رسمی باشد و نیز کودکان با چرایی و چگونگی 

یادگیری آشنا باشند و از آن لذت ببرند. 
سنی  مختلف  گروه های  رفتار  به  کارگاه  از  دیگری  بخش  در 
کودکان پرداخته شد؛ گروه های سنی زیر 6 سال، 7 تا 10 سال 
و 11 تا 13 سال و به نکات مهمی در مورد ویژگی های رفتاری 
نوع حمایت  و  مانند مقدار  پرداخته شد،  این گروه ها  از  هر یک 
خانواده و مدرسه از کودکان، مرور نیازهای روزانه ی آن ها، تنظیم 
)موبایل،  هوشمند  ابزارهای  از  استفاده  برای  مقررات  و  قوانین 
تبلت و ...(، خودکنترلی )فیزیکی و ذهنی(، فعالیت های گروهی 
توجه  دوستان،  با  ارتباط  نحوه ی  و  نوع  گروه،  در  مشارکت  و 
شیوه ی  و  ناامیدی  و  شکست  با  برخورد  نحوه ی  دیگران،  به 
در  ساختار  تغییر  مستقل بودن،  و  مسئولیت پذیری  مسئله،  حل 

... و  )تک فرزندی بودن(  جدید  نسل  خانواده های 
در  که  است  مهمی  مسئله ی  سازمان  در  یادگیرندگی  مفهوم 
سطوح و حوزه های مختلف در مجتمع بررسی و پی گیری شده 
است، از جمله برگزاری دوره برای معلمان، کارکنان و این بار نیز 
برای اولیا. این اقدامات در راستای اهداف و چشم انداز راه رشد 
در  افراد  را  عادت  این  تا  است  آموزنده  ذهن های  پرورش  برای 
همه جا به کار گیرند. امید است در این مسیر با نسل های جدیْد 

باشیم.   ایران در هزاره ی سوم  آینده سازاِن 
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پنجمین دوره ی مسابقه ی
 »اسپلینگ بی«
 در مجتمع آموزشی راه رشد
 برگزار شد

مسابقه ای برای محک 
دانش آموزان
شیرین پیله رودی

آن  شرکت کنندگان  که  است  مسابقه ای  بی1   اسپلینگ 
کنند،  بازگو  را  انگلیسی  واژه های  از  برگزیده ای  امالی  باید 
یا به عبارتی دیگر آن ها را هجی کنند. این واژه ها معموال از 
مسابقات  این  گویا  برخوردارند.  سختی  از  متفاوتی  درجه ی 
برای اولین بار در ایاالت متحد امریکا برگزار شده است اما در 
حال حاضر در کشورهای دیگری در سراسر جهان نیز برگزار 
می شود. واژه ی Bee در »Spelling Bee « برای گردهم آیی به 
منظور انجام کار گروهی استفاده شده است، مانند زنبورهایی 
که برای تولید عسل و هدف مشخص گرد هم می آیند. البته 
زبان  در   Bene به  واژه  این  تسمیه ی  وجه  معتقدند  برخی 
انگلیسی میانه بازمی گردد که به معنای دعا یا لطف بوده است. 
ریشه ی  که  است  موضوع  این  مبین  است  واضح  آن چه  اما 
نیست. به طور دقیق مشخص  این کلمه هنوز  معنایی 

Spelling Bee  1

کشورهای  برخی  و  آفریقا  آمریکا،  در  بی«  »اسپلینگ  ساله  هر 
آسیایی مثل هند، کشورهای امیرنشین عرب و هم چنین مالزی در 
سطوح  از  آمریکا  کشور  در  مسابقه  این  می شود.  انجام  مرحله  سه 
محلی تا سطح ملی، که جایزه ی نقدی به برنده تعلق می گیرد، برگزار 
مؤسسات  و  انگلیسی  زبان  روزنامه های  را  ملی  مسابقه ی  و  می شود 
آموزشی مورد حمایت مالی قرار می دهند و از کانال  ESPN پخش 

می شود.
معمول  به طور  می کنند  مسابقه شرکت  این  در  که  دانش آموزانی 
و  می کنند  شروع  را  مسابقه  در  شرکت  راهنمایی  یا  دبستان  از 
دیگر  در  رقیبان شان  با  متفاوت  پایه های  کالس های  دانش آموزان 
مدارس  مسابقات  نیز،  انفرادی  سطح  در  می کنند.  رقابت  کالس ها 
یا  استانی  منطقه ای،  مسابقات  در  دانش آموز  کدام  مشخص می کند 
ملی نماینده ی مدرسه خود خواهد شد. اکنون این مسابقه ی جذاب 

می شود. برگزار  نیز  رشد  راه  مجتمع  در  که  است  سالی  چند 
مجموعه   وارد  انگلیسی  زبان  دبیر  به عنوان  که  پیله رودی  شیرین 
شد، حدود شش سالی است که در مجتمع مشغول به کار است. او در 
حال حاضر با عنوان سمت اجرایی دپارتمان زبان انگلیسِی مجموعه 
برگزاری این مسابقات را در دبیرستان دخترانه بر عهده دارد. با وی 
»اسپلینگ  مسابقات  برگزاری  نحوه ی  مورد  در  را  کوتاه  گفت گویی 

بی« انجام داده ایم که شرح آن را در ادامه می خوانید.

مسابقات »اسپلینگ بی« از چه زمانی در مجتمع آموزشی  �
راه رشد برگزار شد؟

در  که  بازمی گردد   1831 سال  به  مسابقات  این  برگزاری  سابقه ی 
آن زمان آقای شهناز مسئولیت برگزاری آن را بر عهده داشتند. این 
مسابقات در سال های بعد رنگ و بویی تازه تر و منظم تر به خود گرفت 
و در حال حاضر ما پنجمین سال متوالی است که این مسابقه را در 

بخش دختران و سومین دوره را در بخش پسران برگزار کردیم.

و  � است  صورت  چه  به  مسابقه  این  برگزاری  روند 
بپردازند؟ رقابت  به  آن  در  می توانند  چگونه   دانش آموزان 

روند اجرای مسابقه به این صورت است که فهرستی 052 واژه ای 
از کتاب آموزشی دانش آموزان تهیه و تنها چند روز پیش از مسابقه 
در  می شود.  بارگذاری  شرکت کنندگان  مشاهده ی  برای  سایت  در 
گذشته، روند به این صورت بود که واژه ها از سایت مسابقه ی جهانی 
با مشکل مواجه  را  ما  تا حد زیادی  این موضوع  انتخاب می شد که 
به  و هم  معانی  لحاظ  به  واژه ها هم  با  دانش آموزان  می کرد، چراکه 
این  حدی  تا  گرفتیم  تصمیم  بنابراین،  بودند.  نامأنوس  تلفظ  لحاظ 
مسابقات را بومی و درسی تر کنیم و واژگان را از دروس دانش آموزان 
ارتقا  نیز  آنان  یادگیری  مسابقات  برگزاری  ضمن  تا  کنیم،  انتخاب 
یابد. دانش آموزان پس از مشاهده ی واژه ها تا 41 روز فرصت دارند که 
واژه ها و ترتیب حروف یا هجی کردن آن را به خاطر بسپارند و برای 

شوند. آماده  مسابقات 
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انتخاب   052 تا   1 بین  را  عددی  مسابقه، شرکت کنندگان  روز  در 
می کنند. سپس بر اساس آن عدد واژه ای برای شان خوانده می شود 
که هم به معنای آن اشاره می شود و هم مثالی برای درک بهتر آن 
طرح می شود تا کار برای شان تا حدی ساده تر شود. دانش آموزان در 
می مانند  باقی  مسابقه  در  واژه  ترتیب حروف  درست  صورت حدس 
و در غیر این صورت اگر واژه را درست هجی نکنند، از دور مسابقه 
خارج می شوند، در حالی که آن واژه در در واژگان مسابقه می ماند تا 
بعدها برای شرکت کنندگان دیگر تکرار شود. روند به همین صورت 
ادامه دارد و واژه های درست هجی شده از فهرست حذف می شوند و 
در نهایت فردی برنده است که بتواند تمام همه ی واژگان را درست و 
بدون اشتباه هجی کند. در مورد شرایط حضور دانش آموزان نیز باید 
داوطلب بودن  و  معلمان  نظر  به  منوط  مسابقه  این  در  گفت شرکت 
خود آنان است. گاهی پیش آمده است که دانش آموزان قوی به دلیل 
اعتماد به نفِس کم از شرکت در این مسابقه انصراف داده اند اما برخی 
ترغیب  برای شرکت  سرانجام  برگزاری  سال های  در طول  نیز  دیگر 
بر اضطراب خودشان برای شرکت در مسابقه غلبه کرده اند.  شده و 
پایه ی هشتم در مسابقه شرکت  از  امسال دانش آموزی  نمونه،  برای 
کرد که در سال های پیش به هیچ عنوان حاضر به شرکت در آن نبود.

سخن آخر... �

زبانی  دانش  می تواند  که  است  رقابتی  بی«  »اسپلینگ  مسابقه ی 
دانش آموزان را ارتقاء بخشد و مهارت آن ها را در زمینه ی به حافظه 
است که  این  پیشنهاد من  افزایش دهد.  واژه ها  یادگیری  و   سپردن 
شرکت  مسابقه  این  در  و  کنند  غلبه  خود  ترس  بر  دانش آموزان 
یک  متوسطه ی  مقطع  با  که  ما،  ششم  پایه ی  گذشته  سال  کنند. 
بسیار  اتفاق  این  و  یابد  دست  اول  مقام  به  توانست  می کرد،  رقابت 
نفس  به  اعتماد  و  توان مندی  به  توجه  با  که  بود  هیجان انگیزی 

خورد. رقم  پایه  این  دانش آموزان 

g g g
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GESS دبی، کنفرانس
 و نمایشگاه پیشرو در 
آموزش خاورمیانه

نمایشگاه و گردهم آیی تجهیزات آموزشی دبی،
با Gess and Gef ، رویدادی برجسته در زمینه ی تجهیزات 
آموزشی در خاورمیانه به شمار می آید. این رویداد با پشتیبانی 
شرکت Gess امسال از 6 تا 9 اسفند 1397 در شهر دبی برگزار 
شد. برند Gess به دلیل ارائه ی محصوالت و راهکارهای متنوع 
و استثنایی که به باالبردن کیفیت تدریس و آموزش در سطح 
کالس کمک می کند شهرت یافته است. شرکت ها و مؤسسات 
فعالیت های  از  پویا  ترکیبی  با  وابسته  تجهیزات  و  آموزشی 
نمایشگاهی و کنفرانس های سطح باال در این رویداد گرد هم 
نمایشگاه  این  برگزاری  در طی  آموزشی  دوره های  در  آمدند. 
اقدام  متخصصان محلی  و  آموزش جهانی  برجسته ی  فعاالن 
به برگزاری کارگاه هایی با عناوین سخن رانی های گس1، علوم 
مراحل  آینده4،  رهبران  رهبری3،  جریان  رفاه2،  و  عصب پایه 
نوآوری5، تجربه ی واقعیت مجازی6، یادگیری آینده7 کردند.    

Gess Talks  1

Neuroscience & Wellbeing  2

Leadership Stream  3

Future Leaders  4

Innovation Stage  5

Experience Virtual Reality  6

Future Learning  7

زمینه ی  در  شرکت   ۵۵0 از  بیش  با  جهان  کشور   9۲ از  بازدیدکنندگان 
آشنا  آموزشی  راه حل های  و  محصوالت  تازه ترین  با  آموزشی  فناوری های 

شدند. 
Gess دبی محل برگزاری جلساتی برای مربیان است تا دانش خود را 
افزایش دهند، از همتایان خود بیاموزند و با بهره مندی از محتوای الهام بخش 
و نوآورانه، هم چنان به ارتقای کیفیت آموزش در منطقه به باالترین سطح 

ادامه دهند.
در  نوآوری ها  آخرین  معرض  در  را  آموزش گران   Gess نمایشگاه 
بازار  رهبران  از  زنده  ارائه های  هم چنین  و  آموزشی  خدمات  و  محصوالت 
مدارس  واقعی  تجربه های  نمایش  بهترین ها،  از  یادگیری  داد.  قرار  جهانی 
این  رویدادهای  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  معلمان  و  دانش آموزان  و 
نمایشگاه بود. این جلسات تعاملی و تفکربرانگیز، با نگاه نوآورانه به آموزش 
بودند و به معرفی آخرین دست آوردها در S.T.E.A.M8 ، دنیای دیجیتال، 
آموزش کودکان استثنایی و واقعیت مجازی برای به نمایش گذاشتن ورزش، 
موسیقی، نمایش، شادی،  SEN9 و زبان عربی در کالس درس استفاده 

کردند. 
خدمات  و  محصوالت  در  نوآوری ها  تازه ترین  مورد  در  اطالعات  یافتن 
برای آموزگاران امروز، نمایش های تعاملی، ویژگی ها و مزایای محصوالت 
نوین فناوری آموزشی و توان مندسازی و تأمین فرصت برای حل مسائلی 
که همیشه در آموزش و تدریس با آن ها مواجه بود ه ایم از ویژگی های این 

نمایشگاه در منطقه است.
با نگاهی به چالش هایی که رهبران مدارس و مؤسسات آموزشی با آن ها 
به یک  تبدیل شدن  برای  کیفیت الزم  مورد  در  روبه رو هستند، بحث هایی 
رهبر خوب و داشتن مهارت های ضروری برای پیش بُرد موقعیت های ارشد 

در کارگاه مدیران آینده مطرح شده بود. 
برنامه ی درسی،  و طراحی  زمینه های هنر، موسیقی  در  شرکت کنندگان 
کتاب ها و مجالت، نشریات و انتشارات الکترونیکی، واقعیت مجازی، آموزش 
تجهیزات  و  بازی  آموزشی،  اسباب بازی های  مصنوعی،  هوش  کدنویسی، 
منابع  چندرسانه ای،  فناوری  سه بُعدی،  پرینتر  و  سخت افزار  بازی،  زمین 
 S.T.E.A.M ،آموزشی آنالین، ابزار مدیریت مدرسه و راه حل های آموزشی

ارائه ی خدمات و محصوالت پرداختند.  به 

Science, Technology, Engineering, Art, Math  8
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مصاحبه�

نگاهی به
تئاتر شورایی
شعار این است؛
حرف نزن
عمل کن

نمایش، حدود سه سال  ادبیات  زهرا سلیمیان، کارشناسی 
و  اجتماعی  مهارت های  رشد  راه  ابتدایی  مقاطع  در  است 
و  نگارش  متوسطه،  مقطع  در  و  می کند  تدریس  کتاب خوانی 
تئاتر. او طرح تازه ای را در مدرسه کلید زده است، به نام تئاتر 
شورایی که در آموزش دانش آموزان و جلسات آموزش خانواده 
اجرا شده است. سارا پهلوانی، عضو دیگر این گروه، کارشناس 
با  و  پیوسته  مجموعه  به  به تازگی  که  است  هنر  تاریخ  ارشد 
است.  فعالیت  به  مشغول  نمایش  زمینه ی  در  دانش آموزان 
تئاتر  و دوره های تکمیلی  بازیگری شروع کرده  با  را  تئاتر  او 
شورایی را در هند گذرانده است. به همین بهانه، گفت وگویی 
را با آنان ترتیب داده ایم که شرح آن را در ادامه می خوانید.

در مورد تئاتر شورایی برای مخاطبان ما بگویید. �

ز. س.: تئاتر شورایی شیوه ی چندان رایجی برای آموزش در ایران نبوده، اما راه 
رشد به دلیل اشتیاق به انجام شیوه های نو و ساختارشکنانه از این الگو استقبال کرده 
است. ایده ی اصلی تئاتر شورایی این است که افراد را با گفت وگو و مشارکت به سمت 
به  تا  است  شده  پایه گذاری  تئاتری  تکنیک  هفت  روش،  این  در  می برد.  مشکل  حل 
شکل غیرمستقیم با آموزش، بسترهایی برای یادگیری افراد فراهم کند و آن ها را به 
نیاز دارند که ذهن شان به  افراد برای فائق آمدن بر مسائل  حل مشکالت سوق دهد. 
ابعاد مختلف مسئله باز شود و بتوانند راه کار را حتی در بی راهه ها تشخیص دهند و این 
نوع تئاتر این امکان را برای شان ایجاد می کند. تیم ما ایده ی تئاتر شورایی را در مدرسه 
طرح کرد و پس از طی جلسات معرفی تئاتر شورایی و ظرفیت های آن در محیط مدرسه، 
نمونه ی طرحی را در تابستان امسال با حضور معلمان اجرا کردیم. در این برنامه، معضل 
معلمان پایه های اول را به عنوان طرح انتخاب کردیم و البته استقبال قابل توجهی از آن 
شد و نتیجه ی بسیار خوبی در پی داشت، به نحوی که مدرسه پس از آن به این نتیجه 
رسید که می تواند برنامه ی آموزش خانواده را با تئاتر شورایی در قالب کارگاه اجرا کند. 
بنابراین، دامنه ی کار گسترده تر شد. پس از آن، از آذرماه کار را منسجم تر از دبستان 

دخترانه و بعد پسرانه شروع کردیم و سپس برای مهد هم این تئاتر را اجرا کردیم.

تئاتر را با چه کسانی اجرا می کنید و چگونه به حل مسئله می پردازید؟  �
روال چیست؟

این است  اول  دانش آموزان هستند، قدم  اولیای  ما  ز. س.: وقتی جامعه ی هدف 
که مسائل و مشکالت آن ها را بشنویم. سپس بررسی و مطالعه کنیم تا ببینیم معضل 
مطرح شده ریشه در کجا دارد. برای نمونه، در مورد دانش آموزی که مشکل دارد، مثال 
با  اما  اوست.  سوی  از  مشکل  که  می رسد  نظر  به  نخست  نگاه  در  نمی خواند،  درس 
مشاهده ی دقیق جامعه ی هدف و ابعاد مختلف آن متوجه می شوید که معضالت ریشه 
در خانواده دارد. بنابراین، گام نخست مشاهده ی جامعه و تشخیص معضل است و پس از 
آن شیوه ی اجرا مهم می شود و در نهایت هم وارد مجادله می شویم. یعنی روال این طور 

است که پس از مشاهده و درک معضل طرح پرسش می کنیم.

از پیش می دانید که چه اتفاقی قرار است در جلسه رخ دهد و چه  �
پرسش هایی در اجرا مطرح شود که بتواند چالش ایجاد کند؟

با  را  ادامه ی آن ما کارمان  مسئله را گروه مشاوره مطرح می کند و در  س. پ.: 
مشاهده شروع می کنیم و از دل مقایسه ی جامعه معضل اصلی را کشف می کنیم؛ یعنی 
اول طرح مسئله از سوی گروه مشاوره اتفاق می افتد و آن ها اطالعاتی به ما می دهند 
و بعد ما به مشاهده ی آن و جمع آوری اطالعات مشغول می شویم و مسئله را بررسی 
می کنیم. پس از آن به طرح پرسشی فکر می کنیم که بتواند برای مخاطب چالش برانگیز 

باشد. 

روش طرح پرسش چه گونه هست؟ �

که  می کنیم  مطرح  را  پرسش  طوری  نیستیم،  ما سخن ران  که  آن جا  از  ز. س.: 
از آن هم می رویم برای اجرا موقعیت هایی را طراحی کنیم  ساختارشکن باشد و پس 
که روایتی را برای مخاطب بسازد. این را در چند صحنه نمایش می دهیم. ما موقعیت 
نمایش را طراحی می کنیم، بدون این که خیلی بازی کنیم، چون در قدم بعدی مخاطب 
است که باید به روی صحنه بیاید و مسئله را حل کند. خیلی از عناصر تئاتری استفاده 

نمی کنیم و تالش داریم به جای اجرا نمایش دهیم.

خب، چه اتفاقی در نمایش شما و اجرای حضار می افتد؟ �

ز. س.: معموال در صحنه دو شخصیت پیدا می شود، یکی شخصیت سرکوب کننده و 
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دیگری سرکوب شونده. در صحنه های نمایش تا لحظه ی آخر حتما یک سرکوب رخ 
می دهد و در این صحنه است که افراد هم زادپنداری می کنند و جذب موضوع می شوند 
تئاتر شورایی  به منظور حل مسئله می کنند.  راه کارهایی  برای خلق  اقدام  به  و شروع 
در اصل به نام تئاتر سرکوب شدگان است و از شیوه ی برتولت برشت استفاده می کند. 
در  را  مخاطب  و  برمی دارد  را  دیوار  او  است،  فاصله گذاری  برشت  کارگردانی  شیوه ی 
اجرای خود دخیل می کند و از شیوه ی تماشاگر ـ بازیگر بهره می برد. در مدرسه هم 
جلسه ی شورایی از چنین روندی برخوردار است؛ با بازی های نمایشی یا یخ شکن شروع 
می شود. برای نمونه، بازی برعکس یا گرفتن ریتم مشخص و ... طی آن از مخاطب 
می خواهیم که در کار گروهی با ما همراه شود. پس از آن تسهیل گر یا جوکر شروع 
به پرسیدن و طرح مسئله می کند. با این نوع شروع، مخاطب ایده های خود را درست 
یا غلط مطرح می کند. اصوال در این مرحله مخاطب وارد مکالمه ی واقعی نمی شود و 
مشاهده گرانه به تمام حرف ها گوش می کند. مرحله ی سوم دیدن یک نمایش است؛ در 
صحنه ی آخر دوباره جوکر وارد صحنه می شود و با پرسش هایی که از مخاطب می کند 
تماشاچیان حرف های خود را می زنند و از مخاطبان می خواهند خود وارد صحنه شوند 

و نمایش را دوباره اجرا کنند

که  این جاست  و  و عمل کن  نزن  که حرف  است  این  تئاتر شورایی  شعار  س. پ.: 
به آن عمل  ادعا داشت  نمایش  بیرون  مخاطب می فهمد که نمی تواند آن طور که در 
کند. در واقع، ما این بازخورد را به مخاطب می دهیم که همه ی راه حل های شما درست 
است و این جا نیامده ایم که برای شما راه حل طراحی کنیم. اگر مسئله ی خودتان را 
از  به مجموعه ای  با خرد جمعی  با کسانی که دغدغه ی یکسانی دارند مطرح کنید و 
نتیجه ی رضایت بخشی  استفاده کنید،  آن  از  به موقعیت خود  بسته  برسید و  راه حل ها 

گرفت.  خواهید 

و  � شورایی  تئاتر  چه قدر  ما  تخصص گرای  به شدت  جامعه ی  در 
است؟  کارساز  مشارکت  دل  از  برآمده  راه حل های 

و می خواهد حرف های  دارد  به تخصص گرایی  مفرطی  میل  ما  جامعه ی  ز. س.: 
مهم را از دهان متخصصان بشنود. بنابراین، شیوه هایی شبیه به تئاتر شورایی که توپ 
را در زمین شخص مخاطب ــ که اتفاقا کارشناس هم نیست ــ می اندازد از مشروعیت 
چندانی برخوردار نیست. به نوعی وقت تلف کردن تلقی می شود. تنها راه چاره ایمان ما به 
این روش و جلب مشارکت افراد و ایجاد زمینه های تجربه  برای آن هاست تا به  تجربه 
در گروه  اگر  دارم که  باور  کنند. من  را خودشان حل  ببینند که می توانند مسائل شان 
اجرایی به کارمان اعتقاد داشته باشیم و تالش مان استمرار داشته باشد، نتیجه ی مورد 
نظر خودمان را در بلندمدت می گیریم. مخاطب واقعا باهوش است و اِشراف کاملی به 
موقعیت تازه پیدا می کند. لحظه ای که کوچک ترین تغییر را ببیند، اتفاقات مثل دومینو 

عمل می کنند؛ باورهای اشتباه پیشین فرومی ریزد و تغییرات نو آغاز می شود.

 

حضور پررنگ راه 
رشد در اولین نمایشگاه 
دست آوردهای مدارس 
غیردولتی 
آموزش وپرورش در تمام جوامع بشری، چه جوامع ابتدایی که از روش های 
چه  و  استفاده می شد  معاش  امرار  و  زندگی  آموزش شیوه های  برای  ساده 
جوامع پیشرفته که آموزش علمی با هدف ارتقای سطح زندگی و استفاده از 
ابتدایی شد، همواره  ابزارهای مدرن جایگزین آن شیوه های  فنون، علوم و 
این  کنونی  دوران  در  حال،  این  با  است.  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
اهمیت به دلیل تغییر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گسترش 
ورود  و ضرورت  برانگیخته  را  بیش تری  پرورشی حساسیت های  حوزه های 
بخش های غیردولتی را به این حوزه موجب شده است. چنین نگاهی به خوبی 
می تواند لزوم برگزاری نمایشگاه هایی از این دست را به ما یادآوری کند. این 
نمایش گاه برای نخستین بار در روز پنجم اسفندماه با عنوان »دست آوردهای 
مدارس و مراکز غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته« و با رویکرد خالقیت، 

مهارت و یادگیری برگزار شد.
اهداف این نمایشگاه، عالوه بر معرفی دست آوردها و موفقیت های بخش 
آموزشی  نوین  ایده های  ارائه ی  آموزش وپرورش،  حوزه ی  در  غیردولتی 
تبادل  آموزش وپرورش،  متعالی  اهداف  به  دست یابی  به منظور  تربیتی  و 
نیازهای  تجربیات مؤسسان و مدیران در امر مدرسه داری و پاسخ گویی به 
روز دانش آموزان نیز بود. در این نمایشگاه، مجتمع فرهنگی و آموزشی راه 
رشد نیز با حضور پررنگ خود عالوه بر ارائه ی خدمات و دست آوردهایش در 
شیوه ی مدرسه داری، به معرفی الگوی مدارس تعاونی پرداخت و با برگزاری 
چندین کارگاه بر ضرورت استفاده از ساختار تعاون و شیوه های مشارکتی در 
حوزه ی آموزش وپرورش تأکید کرد. در ادامه گزارش تصویری این نمایشگاه 

را مشاهده می کنید.

     گزارش�
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گزارش تصویری
 از جشنواره دانش آموزی
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معرفی کتاب�

؛ ب کتا ر  نتشا ا نه  بها به 

مسئله سوزن دوزی؛
 جامعه شناسی
 یک رخت

که  است  سال  دو  به  قریب  نو  برگ  پژوهشی  تعاونی 
و  چابهار  در  آموزشی  و  ترویجی  پروژه های  دست اندرکار 
مهم ترین  از  یکی  سوزن دوزی  است.  آن  تابع  روستاهای 
حوزه های فعالیت در این پروژه بوده که به قصد ایجاد توسعه ی 
و  اکتشافی  مشاهده ی  از  پس  است.  بوده  توجه  مورد  بومی 
برگزاری کارگاه های آموزشی و حصول شناخت نسبی از میدان 
سوزن دوزی، تعاونی برگ نو به سفارش منطقه ی آزاد چابهار 
اقدام به انجام طرحی پژوهشی در این منطقه کرده است که 
دست  در  رخت«  یک  جامعه شناسی  »سوزن دوزی،  عنوان  با 
سمیرامیس  و  بحیرایی  محمد  را  پژوهش  این  است.  تولید 
انجام  نو،  برگ  پژوهشی  تعاونی  اعضای  از  شاه اسماعیلی، 
دادند. به این بهانه مصاحبه ای را با آن ها ترتیب دادیم که در 
می خوانید.  را  آن  زیر شرح 

این  � به  اقدام  آیا  چیست؟  سوزن دوزی شده  رخت  اهمیت 
ویژه ای  اهمیت  شما  برای  یا  و  بوده  سفارش  صرفا  پژوهش 

است؟ داشته 

س. ش.: بلوچ ها در حفظ پوشش سنتی شان بسیار مقیدتر از اقوام دیگر 
هستند. دست کم تجربه ی زیسته ی من این را می گوید. این نشان می دهد 
که لباس آن ها کارکردی مهم در نسبت با فرهنگ و هویت قومی شان دارد. 
بنابراین، لباس صرفا رخت تن شان نیست، بلکه بخشی از سازوکار بازتولیدی 
هویت شان است. از این رو، بررسی سوزن دوزی در واقع بررسی هویت قومی 

و فرهنگی آن ها نیز خواهد بود. 
آن  اقتصادی  بُعد  به  مربوط  سوزن دوزی  اهمیت  دیگر  وجه  ب.:  م. 
بازار  به طور کامل در  لباس  اقتصادی حول  از آن جا که رویه های  می شود، 
محلی این جا رفع و رجوع می شود، این بازار و سازوکار تولید و مصرف لباس 
از  خارج  بلوچ های  کاالهای  اخیر  در سال های  البته  ــ  است  اهمیت  واجد 
ایران مانند پاکستان و افغانستان هم وارد این بازار شده و تغییراتی را ایجاد 

کرده که مناسبات زندگی مردم این جا را تحت تأثیر قرار داده است. 

پس می توانیم بازار این جا را به دو مقطع مستقل و وابسته  �
تقسیم کنیم؟ اگر این طور باشد، ما دیگر بازار محلی نخواهیم 

داشت. 

م. ب.: این بازار از آن رو محلی نیست که سازوکار سنتی خود را حفظ 
کرده، بلکه به این معناست که نیروهای بیرونی کم تر سراغ آن آمده اند و بازار 
به گونه ای می تواند خود را بازتولید کند که مصرف کنندگان بر ویژگی متمایز 
این لباس تأکید کنند. در واقع، مسئله ی مهم این است. در حالی که تولید 
صنعتی در حال ازبین بردن این نوع بازار است، این جا سوزن دوزی تنها چیزی 

است که در حول و حوش بازار محلی و اقتصاد معیشتی تعریف می شود.

چرا سوزن دوزی در این فرهنگ از چنین ظرفیتی برخوردار  �
است؟

س. ش.: اولین مسئله این است که در این جا لباس چیزی بیش تر از 
لباس است و به مثابه کاالی اقتصادِی صرف نیست. شما زمانی که لباس به 
تن می کنید، بیش تر خودتان را معرفی می کنید و پشِت پوشش سازوکارهای 
نمادین  سازوکارهای  این  سوزن دوزی  لباس  در  دارد.  وجود  هم  نمادینی 
کارکرد جالبی هم دارد. یک زن با لباس سوزن دوزی به دنیا می آید و با آن 
از دنیا می رود. این نگاه مردم بلوچ وجوه اجتماعی لباس را مقدم بر وجوه 

لباس می کند.  اقتصادی 

از بازار سوزن دوزی بگویید؟ �

در یک پیمایش مطالعه کردم که بیش از هشتاد درصد از زنان بلوچ در 
سنین متفاوت، یعنی از پیر تا جوان، مقید به پوشش لباس سنتی خودشان 
مانند  مشاغلی  در  زنان  این  از  که درصدی  است  در شرایطی  این  هستند. 
معلمی و یا کارمندی مشغول به کار هستند و مجبورند که خارج از خانه در 
محل کار از لباس رسمی استفاده کنند. بنابراین، اهمیت حفظ پوشش برای 
زنان بلوچ و نیز مردان مهم است. اما این لباس که تن همگان هست، باید 
تولید شود. بنابراین، ظرفیت تولید باالیی را می طلبد. سوزن دوزی از دیرباز 
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یک سنت بوده است، به نحوی که از مادران به دختران  منتقل شده است. 
بلدند. هرچند در  را  بلوچ هنر سوزن دوزی  زنان  از  بسیاری  دلیل  به همین 
گذشته اکثرا زن ها خودشان لباس شان را می دوختند اما در حال حاضر زنان 
کم تری به انجام این کار تمایل یا توانایی اش را دارند. از این رو، ما با بازار 
تقاضای گسترده ای مواجه ایم. از طرف دیگر، لباس های سوزن دوزی قیمت 
زیادی دارند، به نحوی که همگان توانایی تهیه ی آن ها را ندارند. بنابراین، 
به بخشی از این تقاضای بازار محصوالت غیرایرانی، یعنی سوزن دوزی های 
افغان هم  مهاجر  زنان  نیز  و  پاسخ می دهند  ارزان تر هستند،  که  پاکستانی 
نیروی کار جدیدی در این بازار محسوب می شوند. تولید سوزن دوزی به سه 
عنصر مهم وابسته است: نخ، پارچه و طرح. نخ و پارچه از کشور پاکستان 
تأمین می شود اما طرح در دست افراد خاصی است که آن را می فروشند. نبود 
مهارت طراحی در واقع زنان سوزن دوز را به این بازار وابسته می کند و آن ها 
را برای فروش سوزن دوزی های شان عمال وابسته به شبکه ای می کند که 

اختیار و سود عادالنه را از آن ها سلب می کند.

چرا زنان سوزن دوز خودشان رغبت ندارند دانش طراحی  �
جدید را بیاموزند؟ 

دست  در  حرفه ای  و  محدود  و  خاص  افراد  را  طراحی  بازار  ب.:  م. 
گرفته اند؛ یعنی کسانی بودند که در یک بازه ی زمانی عادت ها و مهارت ها 
آورده اند و  را در طول زمان درازی به دست  این دانش  را آموزش دیده و 
آینده ی سوزن دوزی را در برترین برندهای دنیا می بینند. مسئله ی دوخت و 
دوز دیگر در صنعت لباس مطرح نیست بلکه طراحی بحث صنعت مد کنونی 
است و این کار هم کسی را می خواهد که سال های طوالنی در محیط زیست 
کند. نمی توان با برگزاری چند ترم آدم هایی را تربیت کرد که در آن محیط 

باشند.  زیسته 

خب چه راه کاری وجود دارد؟ �

پایین تر  مقاطع  یا  دبیرستانی  دختران  باید  من،  نظر  به  ب.:  م. 
کنند.  تجربه  را  فضایی  چنین  بیش تر  تا  کرد  آشنا  طراحی  مسئله ی  با  را 
عادت واره های مادران شکل گرفته است و تغییر نمی کند این جوانان هستند 
آموزشی  فرم  نظر من،  به  را جان بخشند.  بازار محلی سنتی  که می توانند 
سوزن دوزی  هنر  و  بلوچ  دختران  بین  را  ارتباط  این  نمی تواند  اگر  کنونی 
به عنوان حرفه ای با یک بازار اقتصادی برقرار کند و آن ها را مجهز به ابزار 
الزم برای خودبسندگی در این بازار کند، حکایت از نقص رویه ی آموزشی 

دارد. 

روش شما در انجام این پژوهش چه بوده است؟ �

منطق  و  است  نمادین  کاالی  نیست،  اقتصادی  کاالی  لباس  م. ب.: 
اقتصادی هم دارد که وجوه اجتماعی مقدم بر آن است. برای چنین میدانی 
این میدان  باید به فهم الیه های عمیق تر ذهن و عین زندگی کنش گران 
تکنیک  با  کیفی  روش  کار  این  در  ما  استفاده ی  مورد  روش  یافت.  دست 
با  گاهی  هم  مصاحبه ها  این  جمع آوری  مسیر  در  است،  عمیق  مصاحبه ی 
آدم ها زندگی می کنیم و از زیست آن ها معنای لباس شان را کشف می کنیم.

راه رشد در کجای این پژوهش ایستاده است؟ �

س. ش.: راه شد در واقع با پروژه ی بزرگ تری در این میدان ایستاده 
است. مسئله این است که اقتصاد چابهار اقتصادی معیشتی و نیمه معیشتی 
است و آمار بی کاری مردان در آن زیاد است. راه رشد با هدف توسعه ی بومی 
بی کاری  اقتصادی خانواده ها،  دلیل شرایط  به  و  است  وارد شده  منطقه  به 
برای  اجتماعی  و  اقتصادی  لحاظ  به  زنان  قدرت گرفتن  ضرورت  و  مردان 
حمایت از بچه های شان از طریق ظرفیت بومی، سوزن دوزی را واجد اهمیت 

یافت و از انجام پژوهش در این زمینه حمایت کرد.

چرا سوزن دوزی در منطقه، به رغم ظرفیت زیادی که دارد،  �
نتوانسته شرایط زیست زنان سوزن دوز را بهبود بخشد؟

س. ش.: دالیل متعددی دارد، اما به نظر من مهم ترین اش استاندارد 
نبودن محصوالت تولید شده است و الگوی سنتی، که کم تر به سلیقه شهری 
نزدیک است، این هنر را محدود به بازارهای مصرف محلی کرده است و در 
همین بازارها هم مجهز نبودن زنان سوزن دوز به دانش و ابزار الزم برای 
تولید و تبلیغ مستقیم کارشان، آن ها را وابسته به واسطه ها و صاحبان دانش 
طراحی و غیره کرده است و این وابستگی موقعیت فرودستی آنان را بازتولید 

می کند. 

مخاطب کتاب )سوزن دوزی؛ جامعه شناسی یک رخت( چه  �
کسانی هستند؟

س. ش.: مسئله ی ما حمایت از اقتصاد بومی است، راه رشد سال گذشته 
را متوجه سوزن دوزان  افکار عمومی  تا  برد  تئاتر  به خانه ی  را  سوزن دوزی 
کند؛ البته نه صرفا به لحاظ هنری، بلکه بیش تر مراد توجه به ظرفیت این 
حوزه برای بهبود شرایط زیستی مردمان استان کم تر برخورداِر سیستان و 
بلوچستان بود. به رغم تمام فعالیت هایی که راه رشد در این دو سال انجام 
داده است، قصدش این نیست که به واسطه ی کمک های کوتاه مدْت مردم 
را  مردم  دارد  قصد  بلکه  کند  روبه رو  تازه ای  وابستگی  شکل  با  را  منطقه 
برای دسترسی به بازارهای بزرگ تر آماده کند و شیوه ی اقتصاد مشارکتی 
را جایگزین اقتصاد فعلی کند تا زمینه ی تأمین منفعت عمومی را در قالب 
ارتقای وضعیت زندگی مردم از طریق توسعه ی درون زا ایجاد کند. تولید این 
تمام  می توانند  آن  مخاطبان  و  می گیرد  راستا صورت  در همین  کتاب هم 

کسانی باشند که با مسئله ی توسعه در ارتباط هستند. 
دلیل  به  که  عادی  مردم  و  اجتماعی  فعاالن  سیاست گذاران،  ب.:  م. 
توجه  منطقه  این  به  کم تر  مرکز  از  زیاد  بسیار  فاصله ی  و  جغرافیایی  بُعد 
می کنند می توانند خواننده ی این کتاب باشند. این کتاب مناسبات واقعی را 
بیرون می کشد و بررسی می کند که چرا مناسبات فقر بازتولید می شوند. در 
واقع، مخاطب این کتاب کسانی هستند که در پی فرم اقتصاد مشارکتی و 
غیرسلطه ای اند، و از همین رو ما شیوه ی تعاونی را راهکاری مناسب برای 
آن می دانیم. نکته ی مهم دیگر این که مفروضات ما می گوید ساخت اقتصاد 
بومی بدون ارتباط با یک اقتصاد کالن تر، مثل اقتصاد ملی، ناممکن است 
اما این جا می بینیم که یک اقتصاد بومی بر مبنای لباس بقا و ادامه پیدا کرده 
است. به نظرم، تمام کسانی که دل در گرو بقا و تداوم جوامع محلی دارند 
می توانند مخاطب این کتاب باشند و سازوکارهای واقعی این نوع از اقتصاد 

را در یک نمونه مشاهده کنند. 
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گاه فراغت�

محمدرضا
 شفیعی کدکنی

معرفی شفیعی کدکنی، استاد، شاعر و پژوهش گر بی بدیل ادبیات پارسی، 
و کششی  چنان شیوایی  از  آن که  بر  او عالوه  نغز  اشعار  نمی خواهد.  بهانه 
برخوردار است، در بازگویِی شرایط اجتماعی دشوار زمانه نیز دلنشین است؛ 

چنان که در جایی می گوید:

آخرین برگ سفرنامه ی باران
این است: که زمین چرکین است

تمام روزنه ها بسته است
من و تو هیچ ندانستیم

درین غبار
که شب در کجاست، روز کجاست

و رنگ اصلی خورشید و آب و گل ها چیست.

اما او شاعر امید و زندگی است. چندی پیش در جریان یکی از کالس هایش 
از ضرورت حفظ امید با دانشجویانش سخن می گفت...

 
بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب

که باغ ها همه بیدار و بارور گردند
بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتر سپید

به آشیان خونین دوباره برگردد

محمدرضا شفیعی کدکنی در نوزدهم مهر 1318 در کدکن خراسان به دنیا 
آمد. وی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود )که 
ادبیات عرب  و  زبان  فراگیری  به  دوم  نیشابوری  ادیب  مرحوم  و  بود(  روحانی 
پرداخت. او به پیشنهاد مرحوم دکتر علی اکبر فیاض در دانشگاه فردوسی مشهد 
نام نویسی کرد و در کنکور آن سال نفر اول شد و به دانشکده ی ادبیات رفت و 
مدرک کارشناسی خود را در رشته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی 

و مدرک دکتری را نیز در همین رشته از دانشگاه تهران گرفت.
شفیعی کدکنی از سال 1348 تاکنون به درخواست دانشگاه تهران به عنوان 
زیر  فروزانفر  بدیع الزمان  استاد  مرحوم  می کند.  تدریس  دانشگاه  این  در  استاد 

برگه ی پیشنهاد استخدام وی نوشت: »احترامی است به فضیلت او«. 
محمدرضا شفیعی کدکنی در 1388 تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد تا 
از یک فرصت مطالعاتی در مؤسسه ی مطالعات پیشرفته ی پرینستون استفاده 
کند و بر روی تاریخ و تطور فرقه ی َکرامیه تحقیق کند. وی پس از 9 ماه دوری 
از وطن به ایران بازگشت و پس از بازگشت به ایران بر سر کرسی تدریس خود 
در دانشگاه تهران بازگشت. شفیعی شاعری را با غزل آغاز می کند و مجموعه ی 
زمزمه ها، که در سال 1344 منتشر شده، نمودار توانایی و آگاهی وی از شعر 
کالسیک فارسی است و قدرت او را در غزل سرایی تأیید می کند. البته وی پس 
از چندی قالب سنتی غزل را رها می کند و به سرودن شعر نیمایی روی می آورد. 
حضور او در شعر فارسی، در دانشگاه یا هر ساختار رسمی و غیررسمی باعث 

افزایش اعتبار آن ساختار است. 
شفیعی  استاد  درس  کالس  در  پیش  چندی  راه رشدی  دانش آموز  دختران 
حاضر شدند و از شیوایی سخن و فضای بی تکرار کالس او به شگفت آمدند. 
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نوشته ی  و  کریمی  شکوفا  کارگردانِی  به  پیاده،  کوتاه  فیلم 
بین المللِی خود، در فستیوال  هاله مشتاقی نیا، در سومین حضور 
پذیرفته  مسابقه  اصلی  بخش  در   ، لس آنجلس  مستقل  فیلم های 
شده است و در فروردین ماه 8931 به نمایش در خواهد آمد. این 
فیلم پیش از این در بخش مسابقه ی جشنواره ی فیلم کوتاه تهران 
و فستیوال بین المللی دیوراما  دهلی نو نمایش داده شده و جزو 

بود. انتخاب شده  برگزیده ی جشنواره  فیلم  سه 
پیاده، به تهیه کنندگی مهدی کرمپور و با بازی مهراوه شریفی نیا، 
به صورت  همسرش  با  که  کند  می  روایت  را  افغان  زنی  داستان 

غیرقانونی وارد ایران شده اند.

g g g

کافه های سیار تهران
فودتراک ها در گوشه کنار تهران

این روزها که هوا به سمت گرم شدن می رود، در گوشه کنار 
می خورند،  چشم  به  زیاد  سیار  کافه های  یا  فودتراک ها  شهر 
هیئت  در  هستند  قدیمی  واگن های  فولکس  همان  اکثرا  که 
کافه رستوران های جدید. راسته ی گردشگری سی تیر خیابان 
این  از  بسیاری  بار  اولین  برای  که  است  پایتخت  در  مهمی 
مکان  سه  دو  آن  از  پس  و  کرد  جمع  هم  دور  را  فودتراک ها 
دیگر از شهر هم شاهد تجمع این فولکس واگن ها شدند که 
در طراحی و جلوه گری گوی سبقت را از هم می ربودند. خیلی 
هم  برخی  و  می کنند  سرو  نوشیدنی  فقط  فودتراک ها  این  از 
غذا با منوی محدود می دهند، چون فضای شان به شدت کوچک 
است و امکان سرو غذاهای متنوع را به تبع ندارند. تجربه ی 
بنابراین،  است.  جالب  و  متفاوت  فضاها،  این  در  غذاخوردن 
این  در  را  تهران  سیار  کافه های  از  تعدادی  گرفتیم  تصمیم 
شماره معرفی کنیم تا برای صرف نوشیدنی و یا غذا در فضایی 
تازه و متنوع اقدام کنید؛ البته اگر تا به حال گذارتان به این 
باشد. نیفتاده  خال  و  کافه های خوش خط 

کافه پین؛ را شاید به جرأت بتوان از معروف ترین کافه های سیار 
تهران دانست، با فولکس واگنی نارنجی که با حس و حال عالی در 
دل شهر حرکت می کند. صاحب این فولکس واگن عاشق سفر است 
همه جا  کارش  تا  کرده  راه اندازی  را  سیار  کافه ای  خاطر  همین  به 
بر  نوشیدنی هایی  شامل  هم  کافه  پین  منوی  باشد.  خودش  همراه 
شیرینی های  و  کلوچه ها  ساندویچ،  چای،  دمنوش،  اسپرسو،  پایه ی 
خانگی است. هر روز می توانید محل استقرار پین کافه را در صفحه ی 

بزنید. به آن  ببینید و سری  اینستاگرامش 
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کافه ون کوک؛ هم یکی از فودتراک های باصفای تهران است که 
یعنی  است؛  آن  تغییر  در حال  دائم  و  دارد  غذای خالقانه ای  منوی 
هر ماه که سری به ون کوک بزنید، با منوی تازه ای مواجه خواهید 
شد. البته ممکن است که منو عوض شود، اما کارکنان ثابت کافه با 
ارائه ی دلچسب ترین سرویس ها  روی گشاده و حال خوش، آماده ی 
به مشتریان هستند. در مقابل فولکس سه میز با صندلی های چوبی 
و  غذا  صرف  از  آن ها  روی  نشستن  با  می توان  که  می شود  گذاشته 

با دوستان لذت برد.  هم نشینی 

نوشیدنی  منوی  کرده  شروع  به تازگی  را  کارش  که  نیلی؛  کافه 
مفصلی دارد و پیداست که با ایده های خوبی کار خود را آغاز کرده 
لقمه های  و  کیک  قهوه،  گیاهی،  دمنوش های  با  کافه  نیلی  است. 

می کند. پذیرایی  مشتری ها  از  خانگی 
کافه بیرون؛ رنگ پرطمطراق بنفش این کافه از دور توجه ها را به 
به آن وصل  به ویژه که یک فولکس کمکی هم  خود جلب می کند، 
است. نوشیدنی های خاص این فودتراک انتخاب خوبی در فضای باز 

است.  تهران 

کافه وی؛ کافه ی سیاری است که یک زوج دوست داشتنی آن را 
سرو  خوشمزه  نوشیدنی های  و  خانگی  غذاهای  و  می کنند  مدیریت 
می کند. البته یادتان باشد که آن ها دستگاه کارت خوان ندارند، پس 

حتماً پول نقد به همراه داشته باشید. 

با طعم  نارنجی  اتفاق  کافه  است که  این  کافه  کافه واگن؛ شعار 
قهوه است. با همین نیم خط تقریبا تمام اطالعات الزم به مشتری 
منتقل می شود. اگر دل تان قهوه ی باکیفیت خواست، وقت اش است 

که سری به این کافه ی سیار بزنید.

کافه روور؛ عالوه بر قهوه و نوشیدنی هایی که دارد، هات داگ های 
مخصوص و بسیار خاص سرو می کند. در این فودتراک نباید به دنبال 
میز و صندلی های معمول بگردید، بلکه باید روی صندلی های خاصی 
از خوردن غذا در   و  بنشینید  با بشکه درست کرده اند  که خودشان 

فضای آزاد لذت ببرید.
کافه کمبی؛ یک فولکس قرمز و بامزه است که انواع نوشیدنی ها و 

غذاهای ساده را سرو می کند. 
کافه دوره گرد؛ یکی دیگر از کافه های سیار شهر است که با کمی 
تغییر در شکل فولکس واگن، فضای بیش تری را برای مشتریان فراهم 

آورده است.



تعاونی ها�
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نیم رخ�

تعاون در کشور فرانسه 	
در  میالدی  دوازدهم  قرن  اواخر  در  کشاورزی  تعاونی های  اگرچه 
فرانسه شکل گرفت، اما جنبش تعاونی مدرن در دهه ی پایانی قرن 
نوزدهم آغاز شد. شکل گیری تعاونی ها در فرانسه به دهه ی 1750، یعنی 
هنگامی که چندین شرکت تولیدکننده ی پنیر در قالب هم یاری متقابل 
در منطقه ی فرانش کومته1 تأسیس شدند، برمی گردد اما فعالیت اصلی 
سازمان های تعاونی در سراسر فرانسه به دهه ی 1830 مربوط می شود 
که اولین تعاونی های کشاورزی، مصرفی و کارگری سازمان دهی شدند 
و جنبه های متفاوت نهضت تعاون شروع به شکل گیری و تکامل کردند.

آمد  به وجود  فرانسه  در  اعتباری  تعاونی  نخستین   ،1863 در سال 
که تمرکزش بر حمایت از گروه های کارگری بود و اولین پیش نویس 
دنبال  به  و  درآمد  تحریر  رشته ی  به   1865 سال  در  تعاونی  مقررات 
آن دو سال بعد، نخستین قانون تعاونی تصویب شد. در سال 1884، 
نهاد. عرصه  به  پا  کارگری  تولیدی  تعاونی های  عمومی  کنفدراسیون 

1890، دوره ی پویایی و فعالیت تعاونی های اعتباری بود. یک بانک 
برای  قانونی  و  ایجاد شد  تولیدی کارگری  به وسیله ی مجامع  تعاونی 
تعاونی اعتبار کشاورزی به تصویب رسید و تعاونی های اعتبارکشاورزی 
سازمان  منطقه ای  اتحادیه های  چارچوب  در  و  شدند  ایجاد  تازه ای 
یافتند. در این سال ها، تعاونی های آموزش گاهی مطرح شدند و اولین 
شرکت تعاونی بیمه نیز به وجود آمد. تعاونی های مصرفی، اعتباری، 

Franche-Comté  1

کشاورزی و مسکن به طور فزاینده ای به فدراسیون های منطقه ای و 
سپس ملی  پیوستند.

بر  نازی  آلمان  از سوی  فرانسه  اشغال  و  شروع جنگ دوم جهانی 
ازبین رفتن زیرساخت های اقتصادی در فرانسه و نیز تخریب سازمان های 
زنجیره ی  اما شکل گیری  تأثیر گذاشت.  تعاونی ها  از جمله  مردم نهاد 
تعامل و همکاری جمعی دولت و مردم در سطوح مختلف باعث احیای 
تعاونی ها به ویژه در امر کشاورزی و امور زراعی شد که رشد تعاونی ها 

طی این ایام بسیار چشم گیر و شایان توجه بود.

 اطالعات آماری تعاونی ها در کشور فرانسه 	
کشور فرانسه با داشتن جمعیت قریب به 64/4 میلیون نفر و تولید 
 1/2 و  تعاونی   32000 دارابودن  و  دالر  میلیارد   2/564 داخلی  ناخالص 
میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل از فعالیت تعاونی به میزان 
42/366 میلیارد دالر به عنوان یکی از کشورهای تعاونی محوِر پیشرو در 
بازرگانی و بانک داری، شناخته  جهان، به ویژه در زمینه ی کشاورزی، 
می شود. الزم به ذکر است نحوه ی رتبه بندی سیستم تعاونی کشورها در 
جهان بر مبنای سنجش سه ضریب )1( نفوذ و کارایی اعضای واحدهای 
تعاونی، )2( میزان مشاغل موجود در واحدهای تعاونی، )3( میزان کل 
درآمد واحدهای تعاونی است، که در این سنجش، در سال 6102، کشور 
فرانسه رتبه ی دوم اقتصاد تعاونی جهان را به خود اختصاص داده است.

گردش مالی سال 2015 تعاونی های فرانسه 307 میلیارد یورو بوده 
است که در مقایسه با سال های پیش 0/3 درصد رشد داشته است و 
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گزارش�

هم دلی رمز تداوم
گزارش مجمع عمومی تعاونی فرهنگی و آموزشی راه رشد  
زمستان 1397

به  نفر   231 حضور  با  دی ماه   21 در  امسال  عمومی  مجمع 
صورت وکالتی و حضوری از مجموع 981 عضو تعاونی برگزار 
مدیر  و  عامل  مدیر  مدیره،  هیئت  رییس  جلسه  این  در  شد. 
به  زیر  در  که  بودند  اصلی  سخن ران های  مجتمع،  مالی  امور 
می پردازیم. آن  متن  از  خالصه ای 

در ابتدای جلسه ی مجمع صدیقه پابرجا، رئیس هیئت مدیره، به رسم 
مجامع پیشین، با قرائت پیام هیئت مدیره حاضران را به دیدن فیلمی 
از فعالیت های یک ساله ی مجتمع دعوت کرد. فیلم در قالب مستند 
توسعه ی آموزشی، پروژه های دانش آموزی، مسابقات و دست آوردهای 
دانش آموزان و هم چنین مسئولیت اجتماعی مجتمع را در منطقه ی 

چابهار به نمایش گذاشت. 
پایان نمایش فیلم، رییس هیئت مدیره اعالم کرد: »برای  از  پس 
گزارش امسال سعی کرده ایم نحوه ی ارائه ی گزارشات را از قالب های 
توضیحی به صورت تصویر درآوریم و با ارائه ی پاور پوینت آن را برای 
همگان ملموس تر کنیم. فیلم گویای تمام کارهای مجموعه در طی یک 
سال اخیر و گواه تمام اقداماتی است که به صورت بی وقفه برای مجموعه 
و به نفع آن انجام شده است. برای نمونه، اگر بخواهیم به چند مورد 
اشاره کنیم، باید بگویم خرید ملک برای دبیرستان متوسطه ی پسرانه، 
استخراج کردن قوانین مالیاتی از قوانین آموزش و پرورش، تمدید مجوز 
تغییر دبستان دخترانه و اضافه بنای 051متر برای آن به منظور ارتقای 
استحکام بخشی بنا در دبستان دخترانه، تمدید مجوزهای علمی، زبان، 

استخر جزء کارهایی بود که انجام شد.«
ارائه ی  ضمن  مجتمع،  عامل  مدیر  اصالح پذیر،  آناهیتا  ادامه،  در 
گزارشی از مراکز مختلف، توضیح داد: »درصدد هستیم فضای آموزش 
مهد و دبستان دخترانه را توسعه دهیم. اما در کنار موضوعات زیربنایی 
و سخت افزاری در سالی که گذشت چهار تعاونی زیرمجموعه در مجتمع 

این روند مثبت افزایشی ادامه دارد. سهم شرکت های تعاونی فرانسه 
از مجموع شرکت های برتر آن کشور نشان دهنده ی جایگاه و فعالیت 
این شرکت ها در عرصه های مختلف اقتصادی آن کشور دارد. گردش 
مالی تعاونی های کشور فرانسه قریب به 70 درصد کل تولید ناخالص 
داخلی کشور ایران است. این در حالی است که کشور ایران با دارابودن 
قریب به 80 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص 412/2 میلیارد دالر با 
دارابودن 100.000 تعاونی تنها 5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی 
را، آن هم با احتساِب سهام عدالت، یعنی قریب به 20/61 میلیارد دالر 

را در اختیار دارد.

چارچوب قانونی شرکت های تعاونی 	
شرکت های تعاونی در فرانسه تحت قانون تعاون فعالیت می کنند 
که به طور صریح شرایط حقوقی فعالیت تعاونی ها را تعیین کرده است. 
بر اساس این قانون، )1( اعضای تعاونی می توانند از حق رأی نامساوی 
برخوردار باشند و در آن الزامی برای رعایت اصل سنتی »هر عضو یک 
رأی« نیست، )2( سرمایه گذاران خارجی می توانند به نسبت سرمایه و 
سهام خود تا سقف 35 درصد از کل سهام حق رأی داشته باشند، )3( 
تعاونی  با  اعضا  آتی  فعالیت  بر مبنای نسبت  سهام عضویت می تواند 
باشد، )4( سود سهام ممتاز نمی تواند بیش از میانگین نرخ برگشتی 
برای اوراق قرضه ی شرکت باشد، )5( تعاونی ها می توانند گواهی نامه های 
سرمایه گذاری صادر کنند، )6( تعاونی های کشاورزی نمی توانند بیش از 

02درصد معامالت تجاری خود را با افراد غیرعضو انجام دهند.

حمایت های دولتی از بخش تعاون در کشور فرانسه 	
سیاست های  منطقه ای،  توسعه ی  زمینه ی   در  اروپایی  دولت های 
آموزش  و  تحقیقات  زیرساختاری،  و  مالی  منابع  تأمین  اشتغال زایی، 
تعاون  بخش  برای  سیاست گذاری  برنامه های  در  را  ویژه ای  امتیازات 
قائل هستند و برنامه های حمایتی و پرداخت وام نیز در سطوح کلی هم 
برای استفاده ی تعاونی ها و هم دیگر اشکال تجاری موجود است. البته 
برخی نهادها نظیر RaboBank و Credit Agricole  صندوق های 
در  تعاونی  شرکت های  وجوه  سرمایه گذاری  برای  خاصی  حمایتی 

بخش های کشاورزی و مواد غذایی ایجاد کرده اند.

سخن آخر... 	
با مقایسه ای اجمالی درمی یابیم ایران با مساحتی در حدود دو و نیم 
برابر فرانسه و بخش تعاون ایران با دارا بودن تعداد تعاونی هایی حدود 
اقتصاد  ناچیزی در  تعاون آن کشور سهم درآمدی  برابر بخش  چهار 
درآمد ساالنه ی  که  است  درحالی  این  دارد؛  فرانسه  به کشور  نسبت 
بخش تعاون فرانسه حدود 18 برابر بخش تعاون ایران است که این جای 
تأمل دارد. البته در این تفاوت عوامل بسیاری در ساختارها و مدل های 
تعاونی، روش های تأمین مالی، قوانین و مقررات و حمایت های دولتی 
دخیل است که تمامی این موارد نیازمند تفکر عمیق و مطالعات جامع 
است تا بتوان با ریشه یابی مسائل به راه حل های کاربردی و بلندمدت 

دست یافت.  
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ایجاد شد که تعاونی زیرمجموعه ی برگ نو جزء این تعاونی ها بود. این 
تعاونی بنا به اهدافی که برایش تعیین شده است می تواند به عنوان مغز 

متفکر مجموعه ی ما به حساب آید.
از دیگر کارها ارزیابی سی و چهار هزار بود که با مشارکت دانشگاه 
تهران صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بحث HR مهم ترین 
موضوعی است که باید در حوزه ی نیروی انسانی و دانشی در مجتمع 

راه اندازی شود.« 
موضوع  کارکنان  بهسازی  و  آموزش  »مسئله ی  افزود:  اصالح پذیر 
دیگر مطرح شده در مجمع بود تا با این هدف، معلمان عالوه بر ارتقای 
کارشان بتوانند از خود و سالمتی شان محافظت کنند.« او هم چنین 
برنامه ی  قالب  در  معلمی  تجربه های  »انتشار  که:  کرد  اشاره  این  به 
تازه ای  موضوع های  از  نیز  شورایی  تئاتر  و  گرفت  صورت  تیچرتاک 
بود که برای نخستین بار در مجموعه پی گیری شد تا بتوانیم آموزش 
پایه های تحصیلی  به  توجه  با  و  باشیم  به خانواده ها داشته  مؤثرتری 
دانش آموزان موضوعات متفاوتی برای آموزش اولیا به منظور مشارکت 
بهتر و بیش تر در نظر گرفته شد.« وی مسئله ی آموزش تطبیقی را 
موضوع دیگری دانست که بر اساس آن طرح درس ها به کل تغییر کرد. 
در کنار این تغییرات، دپارتمان زبان نیز با رویکردی تازه وارد کار شد، 
این اتفاق در مهد کودک به صورت جدی تری پی گیری شد و به جای 
کالس انگلیسی، بخشی از آموزش مفاهیم به عهده ی معلمان انگلیسی 

گذاشته شد تا در حین کار، آموزش زبان هم صورت گیرد.
آموزشی  دست آوردهای  جمله  از  را  تعاملی  الکترونیک  کتاب  وی 
امسال دانست که می تواند با ایجاد نگاهی نو و درآمدزایی به مجموعه 
کمک کند. او هم چنین اعالم کرد: »عالوه بر تمام فعالیت های آموزشی 
و زیربنایی در سال تحصیلی گذشته انجام دادیم، توانستیم به عضویت 
اتحادیه ی بین المللی تعاونی ها موسوم به ICA درآییم و در همایشی 
و  جوانان  کمیته ی  میزبان  شد  برگزار  ایران  در  بار  اولین  برای  که 
بزرگی  افتخار  ما  برای مجموعه ی  این  باشیم.  زنان اجالس  کمیته ی 
تعاونی های  با دیگر  ما  تعامل  امکان  بود. در سایه ی همین مراودات، 
جهان به وجود آمد و امکان سرمایه گذاری با کشورهای دیگر فراهم 
شد. مالزی بیش ترین مدارس تعاونی را دارد و ما در دوره ی تحریم، که 
بسیاری از امتیازات امتحانات را از دست داده ایم، می توانیم از طریق 
امتیازهای  از  احیا کنیم. یکی  را  امتیازات  این  از  این کشور بسیاری 
خوب این شراکت، داشتن اقامت گاه در کشور مالزی است و دیگر نیازی 
به سرمایه گذاری مالی برای این منظور نداریم. آنان بیش تر عالقه مندند 
نیروی دانش و تفکر آموزشی ما را در مدارس خود به کار گیرند. ما به 
مجموعه ی آنکاسا به عنوان امکانی برای سرمایه گذاری نگاه می کنیم، 
ایجاد مجموعه ی فرهنگی ـ آموزشی و داشتن مدرسه ای بین المللی 
و  تعریف  را  آن  افق سه ساله  یک  در  که  باشد  ما  اهداف  از  می تواند 

اجرایی کنیم.«
مدیرعامل راه رشد در نهایت رمز موفقیت و ماندگاری تعاونی راه رشد 
در شرایط موجود را، با تمام مخاطرات و تهدیدها، تنها در گرو هم دلی 
و مشارکت بیش تر اعضای تعاونی دانست که می تواند مانند دوره های 

بحرانی قبل، ما را از مخاطرات به ساحل سالمت برساند. 

  
برگزاری دهمین نشست عمومی زنان در سیزدهمین 
گردهم آیی اعضای اتحادیه ی بین المللی تعاونی ها
 با محوریت؛

تقویت تاب آوری از 
طریق تعاونی های زنان

تعاونی ها در  بین المللی  اتحادیه ی  اعضای  سیزدهمین گردهم آیی 
به  سال 1397  آذرماه   9 تا   5 تاریخ  در  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه ی 
و  صدا  بین المللی  همایش های  سالن  در  ایران  تعاون  اتاق  میزبانی 
مسکن،  کمیته های  گردهم آیی،  این  در  شد.  برگزار  تهران  سیمای 
به عنوان  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  جوانان،  بانک داری،  و  بیمه 
زنان  کمیته ی  آن ها،  کنار  در  و  داشتند  حضور  اصلی  کمیته های 
تعاونی ها1  بین المللی  اتحادیه ی  اقیانوسیه ی  و  آسیا  بخش  سوی  از 
نشست عمومی برگزار کرد. برگزاری این بخش از گردهم آیی در تاریخ 
6 آذرماه در تاالر عطار سالن همایش های صدا و سیما با کارگزاری 
این  اصلی  عنوان  شد.  برگزار  رشد  راه  فرهنگی  و  آموزشی  تعاونی 
نشست »تقویت تاب آوری از طریق تعاونی های زنان« بود و طی چهار 
برگزار شد.  بین المللی  ایرانی و  با حضور سخن ران های  بخش اصلی 
کمیته ی زنان برای سازمان دهی در راستای بهبود وضعیت برابری 
در  زنان  مشارکت  و  می کند  فعالیت  تعاونی ها  طریق  از  جنسیتی 
تصمیم گیری  موقعیت  و  رهبری  سطح  در  به ویژه  متفاوت  سطوح 
برای حل  ابتکارات  ارائه ی بهترین شیوه ها و  از  را تشویق می کند و 
نشست  نخستین  می کند.  استقبال  تعاونی ها  در  موجود  چالش های 
انجمن منطقه ای زنان در سال 1998 در سئول کره ی جنوبی برگزار 
شد و از آن به بعد به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اتحادیه ی تعاونی ها 

در مجامع منطقه ای برپا شده است. 
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انعطاف پذیری و تاب آوری  به موضوع  این نشست  مسئله ی اصلی 
اختصاص داشت. این مفهوم در واقع ناظر بر شرایط تازه ای است که 
جوامع امروزی در مواجهه با بحران ها، شک ها، حوادث پیش بینی نشده 

و سرعت روند تغییرات تجربه می کنند. 
بخش نخست نشست زنان با حضور سخن رانان بلندپایه در زمینه ی 
نقش تعاونی های زنان در تاب آوری جوامع آغاز شد. آقای  بالو ایر1  
به عنوان  تعاونی ها(  اتحادیه ی  اقیانوسیه ی  و  آسیا  بخش  )رییس 
جهان  در  تعاونی ها  نقش  و  ضرورت  مورد  در  سخن ران  نخستین 
توضیح  به  نشست،  اصلی  موضوع  مرور  او ضمن  گفت.  امروز سخن 
دیگر موضوع های جلسات نشست زنان پرداخت و در مورد تاب آوری 
تعاونی های مالی صحبت کرد و خاطرنشان کرد: »زمانی که بانک های 
غربی در بحران اقتصادی گرفتار بودند، تعاونی های مالی بهتر از آن ها 
در بحران اقتصادی عمل کردند و در نهایت به رشد خود ادامه دادند 
و در بخش های مختلف گسترش یافتند.« وی به نقش مؤثر تعاونی ها 
در افزایش سطح تاب آوری اقتصادی دنیا تأکید کرد و ادامه داد: »باید 
مردم به تعاونی ها باور داشته باشند که الزمه ی این امر، اعتبارسازی 
که  تعاونی هاست  عهده ی  بر  آن هاست.  تولیدکنندگی  و  تعاونی ها 
تمام قد برخیزند، بر پای بایستند و سهم خود را در اقتصاد ایفا کنند. 
ضرورت و نقش اثرگذار تعاونی ها می بایست در سنین پایین آموزش 
داده شود و اهمیت شکل گیری چنین نهادهایی اطالع رسانی شود و 

به آگاهی عمومی منتقل شود.« 
زنان ریاست جمهوری،  باستانی، معاون راهبردی معاونت  سوسن 
در  تعاونی ها  نقش  بر  تأکید  ضمن  بخش؛  این  سخنرانان  دیگر  از 
پرداخت  زنان  تاب آوری  تقویت  در  دولت  نقش  به  زنان  توان افزایی 
و نقش تعاونی ها را در این روند سازنده توصیف کرد. وی هم چنین 
و  کرد  ارائه  ایران  در  زنان  تعاونی های  وضعیت  مورد  در  گزارشی 
به  را  تعاونی های کشور  آمارها زنان یک سوم  بر اساس  اظهار داشت 
خود اختصاص داده اند و هم اکنون 4 میلیون نفر از زنان کشور عضو 

هستند.  تعاونی ها 
چهارمین سخن ران این بخش علی ربیعی، مدیر صندوق کارآفرینی 
رفاه و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. وی گفت به نظر 
مواجه  اقتصادی  مختلف  چالش های  با  که  کشورهایی  در  می رسد 
اشتغال های  ایجاد  به  منجر  الزاما  نمی تواند  عمومی  رشد  هستند، 
فراوان و بهبود وضعیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه، به ویژه در 
مناطق کم تر توسعه یافته، شود. بنابراین حرکت به سمت دست یابی 
به رشد فراگیر ضروری است و بخش تعاون یکی از ظرفیت های بسیار 
مهم در دست یابی به این جنس از توسعه است که مبتنی بر رشد از 

پایین به باال است.  
با عنوان کلی »تقویت آمادگی و حفظ منافع زنان«  نشست دوم 
با حضور نمایندگانی از سازمان های جهانی برگزار شد. مدیریت این 
جلسه به عهده ی ساویتری، مدیر برنامه ریزی اتحادیه ی تعاونی ها، از 
کشور هند بود. سخن ران اول در این نشست دایانا وگان2 از بلژیک، به 
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نمایندگی از تعاونی های اتحادیه ی اروپا، ضمن تأکید بر حضور زنان 
اقتصاد کشورها گفت: »مسئله ی  در بخش تعاون و نقش آفرینی در 
بلکه می تواند درهای  مهم در اشتغال زنان تنها بحث درآمد نیست 
نشست ها  نوع  این  در  ما  بنابراین،  بگشاید.  آنان  روی  به  بزرگ تری 
مسئول ایجاد فرصت های شغلی برای آنان هستیم. در این راه، اولین 
چالش ما اهمیت روزافزون خدمات است. بحث خدمات مراقبتی برای 
ارائه  بتوانند خدمات حرفه ای  اگر تعاونی ها  زنان بسیار مهم است و 

دهند، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا خواهند کرد. 
الگوی  توضیح  به  وی  بود.  جلسه  دیگر  سخن ران  دارایی  الله 
»برنامه ی کمک های کوچک«، موسوم به اس جی پی3، پرداخت که 
با  فعالیت ها  این  فعالیت می کند.  ایران  ذیل سازمان ملل متحد در 
هدف توسعه ی پایدار انجام می شود و بخش مهمی از آن معطوف به 
توانمندسازی زنان  است. او در قالب گزارشی کوتاه، به فعالیت های 
انجام شده در ایران پرداخت و ضمن تأکید بر ضرورت روند توسعه ی 
از پایین به باال در جوامع محلی به نقش مؤثر تعاونی ها در این مسیر 

کرد. اشاره 
 سیفا از آفریقا سخن ران بعدی جلسه بود. وی سخن رانی خود را 
به ضرورت ساختارشکنی در تفکرات برساختِی غالب اختصاص داد و 
تأکید داشت این دست تعاریف غیرواقعی از واقعیت های اجتماعی تنها 
کلیشه هایی بی اساس اند که می بایست از آن ها عبور کرد. او از جمله ی 
این کلیشه های رایج را انفعال و فرودستی زنان افریقایی دانست که 
منطبق با شرایط واقعی نیست هرچند که مسئله ی نابرابری جنسیتی 
مسئله ای عمومی و جهانی است و البته آفریقا نیز از آن متأثر است.  

با  بانک توسعه تعاون نیز، سخنان خود را  الملل  امور بین  معاون 
موضوع "تعاونی ها و تأمین مالی فراگیر برای زنان" ارائه داد. وی جایگاه 
تعاونی ها را در شرایط رکود تورمی، بیکاری، فقر و شوک های اقتصادی 
برون زا حائز اهمیت دانست و گفت: »تعاون یک بخش اقتصادی مهم 
است زیرا سیاست های اقتصاد پایین به باال در کنار سیاست های باال 
به پاییِن حاکمیتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقش تکمیلی 

و حتی برسازنده دارد.«
شرکت کننده  مختلف  کشور  پنج  از  نیز  بعدی  جلسه ی  در 
ارائه شد که به طور کلی به مطالعات موردی و توضیح  گزارش هایی 
از  ویتنام گزارشی  از  تران هانگ  اختصاص داشت.  تعاونی ها  شرایط 
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داد.  ارائه  ویتنام  تعاونی  اتحادیه های  و  قانونی  سازمان های  وضعیت 
ساله   72 پیشینه ای  دارای  ویتنام  تعاونی های  اتحادیه ی  گفت  وی 
است. این اتحادیه مطابق با قوانین مصوب سال 2012 فعالیت می کند 
تعاونی ها  اعضا  قانونی  منافع  و  حقوق  ارائه دهنده ی  سازمان  تنها  و 
هستند. او مزیت مهم این اتحادیه را برعهده گرفتن رهبری، برگزاری 
سخنرانی ها  و البی گری برای استقرار تعاونی ها دانست و هم چنین به 
ارائه ی اطالعاتی در زمینه ی مشارکت زنان در بخش تعاون پرداخت. 
مطابق  که  کرد  اعالم  خود  گزارش  ارائه ی  در  چین  از  کوآ  وی   
عمومی  اراده ی  که  دورانی  یعنی   ،1990 سال  از  به دست آمده  آمار 
بر اصالح و بازسازی نقش های سنتی جنسیتی و هنجارهای جامعه 
مصمم بوده است، تغییرات شگرفی در چین ایجاد شده که قابل توجه 
محدودیت ها  برخی  با  در چین  زنان  گفت  او  است.  بازبینی  البته  و 
پایین تر  سوادی  سطح  کشاورز  زنان  این که  جمله  از  مواجه اند،  نیز 
و در عین حال دسترسی کم تری به منابع تولیدی، مالی، خدماتی و 
زیرساختی دارند. وی هم چنین در مورد مزایایی که تعاونی ها در چین 
از آن ها برخوردارند اعالم کرد که آن ها حمایت های جدی دولتی را در 
حوزه های سرمایه گذاری و آموزش، ترکیب ظرفیت سازی، دموکراسی 
مشارکتی و تصمیم گیری در میدان عمل پشت سر خود دارند. سخن 

آخر او این بود که تعاونی منجر به مشارکت زنان در ابعاد مختلف، 
از جمله بُعد زیست محیطی، بُعد سازمانی و بُعد فردی خواهد شد. 

با  تاب آوری  افزایش  عنوان  با  را  گزارشی  نپال  از  پوخرل  مینا 
توانمندسازی زنان در تعاونی ها ارائه داد. وی گفت تعاونی ها می توانند 
توسعه ی  زنان،  تصمیم گیری  قدرت  افزایش  منابع،  به  دسترسی  با 
کارآفرینی زنان و توسعه ی رهبری به توانمندسازی و تاب آوری زنان 
مورد  در  تاریخی  اطالعات  ارائه ی  به  هم چنین  وی  رسانند.  یاری 

پرداخت.  خود  کشور  در  تعاونی 
 سمیرامیس شاه اسماعیلی از تعاونی برگ نو، نیز به ارائه ی نتایج 
این  گفت  وی  پرداخت.  محلی  تعاونی های  زمینه ی  در  پژوهشی 
پژوهِش میدانی در استان کم تر برخوردار سیستان و بلوچستان انجام 
شده است و امکان مقایسه ی تطبیقی تعاونی های بومی و غیربومی 
سوزن دوزی زنان را به دست می داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
که تعاونی های غیربومی نمی توانند عامل مؤثری در مسیر توسعه ی 
بومی قلمداد شوند، زیرا این تعاونی ها در مسیر جلب مشارکت بومی 
ازخودبیگانگی  به  نتیجه  در  و  نبوده اند  موفق  رضایت مندی  ایجاد  و 

کارگران در مسیر کار منجر می شوند.  
در ادامه؛ بحث گروهی به موضوع تقویت ارکان تاب آوری تعاونی  ها 
آناهیتا  خانم  جلسه  این  تسهیل گران  پرداخت.  زنان  ارتقای  با 
اصالح پذیر، مدیر عامل تعاونی فرهنگی و آموزشی راه رشد، و فرزین، 
مسئله  طرح  به  که  بودند  تعاون،  و  توسعه  بانک  مدیرعامل  مشاور 
نهایت  در  و  پرداختند  این حوزه  در حل چالش های  دیدگاه هایی  و 
مستعد  کانون های  بین  شکاف  وجود  مالی،  تأمین  چون  عواملی  به 
ضعف  آن،  چالش های  و  همکاری  روحیه ی  نداشتن  تعاون،  برای 
اثرگذاری زنان در جامعه ی پیرامون شان و مواردی دیگر اشاره کردند 
و راهبردهایی را برای برون رفت از آن پیشنهاد دادند. مهم ترین این 
موارد در گروه نخست تأکید بر ضرورت شبکه سازی بین تعاونی های 
نیز سرمایه گذاری  و  بر ضرورت آموزش  تأکید  زنان و در گروه دوم 
در بخش تعاون برای خرید محصوالت تولیدشده در این بخش بود. 
در بخش پایانی نشست؛ آنام میترا، مسئول برگزاری این نشست، 
و  مرور  به  برگزارکنندگان  همکاری  و  حاضران  از  سپاس گزاری  با 

پرداخت.  نشست  جمع بندی 

g g g
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طرح تأسیس
 شعبه ی راه رشد
 در کواالالمپور
 با مشارکت آنگکاسا

 )ICA( بر اساس آمار ارائه  شده از سوی اتحادیه ی بین المللی تعاونی ها
در سال ۲009، تعداد ۶/78 میلیون نفر از مردم مالزی که حدود ۲7درصد 
از جمعیت این کشور را شامل می شود عضو تعاونی ها هستند. تعاونی ها در 
مالزی به سه دسته ی اولیه، ثانویه و تعاونی های نوع سوم تفکیک شده اند. 
تعاونی های نوع سوم به عنوان سازمان متولی و نماینده ی کل نهضت تعاون 
در سراسر کشور مالزی فعالیت می کنند که سازمان ملی تعاونی های مالزی 
)آنگکاسا1(  از جمله ی آن هاست ــ این نهاد هم چنین سازمان اصلی متولی 
بخش تعاون در این کشور است و دولت مالزی آن را به عنوان تنها مرجع 
نماینده ی نهضت تعاون این کشور در سطح بین المللی به رسمیت می شناسد. 
توسعه ی  مسکن،  توسعه ی  حوزه های  در  آنگکاسا  تابعه ی  شرکت های 
بهداشتی،  و  شخصی  مراقبت های  گردش گری،  مالی،  خدمات  اجتماعی، 
زراعت و صنعت مبتنی بر آن، کشاورزی، خرده و عمده فروشی، مخابرات، 

فناوری و نوآوری فعالیت می کنند.
تولید  ارتقای  منظور  به  تعاونی  اقتصاد  تقویت  به  کمک  آنگکاسا  هدف 
ناخالص داخلی کشور مالزی و افزایش آن به ۵0 درصد تا سال ۲0۲0 است. 
ایجاد هماهنگی و وحدت بین تعاونی های مالزی، انجام وظایف نمایندگی 
و  آموزشی  برنامه های  اجرای  بین المللی،  و  ملی  سطوح  در  تعاون  نهضت 
ترویج مفاهیم و اصول تعاون بین مردم مالزی و ارائه ی تسهیالت خدماتی 
و کمک به توسعه ی تعاونی های عضو از اهداف دیگر آن محسوب می شود.

در حال حاضر، کل اعضای آنگکاسا بالغ بر 1۲000 هزار شرکت تعاونی و 

ANGKASA  1

بیش از 7/۵ میلیون نفر عضو حقیقی هستند. این سازمان خدمات تسهیالتی 
مختلفی نیز ارائه می دهد که از آن ها می توان به توسعه ی سیستم کامپیوتری 
مدیریت، افزایش کمی و ارتقای کیفی محصول، همتایابی تجاری، و نظام 
کسر حقوق و دستمزد اشاره کرد که مورد اخیر از بین تمامی خدمات این 
سازمان خدمت متمایزتری است و موجب گردش مالی 4 میلیارد دالری این 

سازمان در سال شده است. 
در پی برگزاری سیزدهمین نشست بخش آسیا و اقیانوسیه ی اتحادیه ی 
بین المللی تعاونی ها در ایران ــ که برای نخستین بار اتفاق افتاد ــ و بازدید 
تعاونی های آسیایی، به ویژه کشور مالزی، پیشنهادی از سوی این تعاونی ها 
برای همکاری آموزشی با راه رشد در قالب تعاونی ارائه شد. از سوی دیگر، در 
جریان سفر مدیر عامل مجتمع آموزشیـ  فرهنگی راه رشد و یکی از اعضای 
هیئت مدیره به مالزی، نشستی با آنگکاسا در اواخر پاییز سال جاری صورت 
و  طرفین  پتانسیل های  تشریح  با  دوطرفه  همکاری های  پیشنهاد  و  گرفت 
تعیین جنبه های مختلف کاری به طور جدی دنبال شد. آنگکاسا در مالزی 
کارهای متعددی نیز در حوزه ی مدارس انجام می دهد. یکی از کارهای آن ها 
در این زمینه پیاده کردن آموزش های مربوط به تعاونی در قالب واحدهای 
درسی مدارس است، به نحوی که در این مدارس تعاونی دانش آموزان ذیل 
آموزش هایی که دیده اند؛ تولید، بازاریابی و فروش محصوالت را نیز انجام 

می دهند.
در واقع، ما با مشارکت با این نهاد )آنگکاسا( می توانیم از تسهیالت دولت 
این تسهیالت  برخوردار شویم.  این کشور  در  تأسیس مدرسه  برای  مالزی 
می تواند شامل وام برای تأسیس مدرسه، تسهیالت کم بهره و ... باشد. توجه 
به این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که دریافتیم در این کشور چند 
مدرسه ی ایرانی بین المللی وجود دارد که اکثر دانش آموزان آن ها غیرایرانی 
و از کشورهای مختلف هستند. به این معنا، بازار بزرگ تری نسبت به ایرانیان 

مقیم در این منطقه می تواند برای مدرسه به وجود آید.
ویژگی مهم ارتباط گرفتن با آنگکاسا، جدا از تأسیس مدرسه، در دو حوزه ی 
دیگر ــ برگزاری کمپ های تابستانی برای دانش آموزان و آموزش معلمان 
ــ خود را نشان می دهد. در مجمع اخیر، پیشنهاد همکاری با آنگکاسا برای 
تأسیس مدرسه در کواالالمپور تصویب شد و ما برای این کار یک بازه ی 

سه ساله را تعریف کرده ایم.
g g g
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یادداشت�

ره آورِد سفر هند
 معرفی راه رشد در 
کمیته جهانی تعاونی های جوان
فرشید یوسفی

همکاری  با  آسیا  در  تعاونی ها  بین المللی  اتحادیه ی 
دفتر اروپایی خود در تاریخ های 9 و 10 بهمن 1397 در کشور 
عناوین  با  نشست  دو  برگزاری  به  اقدام  دهلی  شهر  و  هند 
 »   Coopathon2.0« و  جوانان1«   حرفه ای  توسعه ی  »نشست 
100 دانشجو و محقق کرد که مدیر عامل  از  با حضور بیش 
اصالح پذیر،  آناهیتا  رشد،  راه  آموزشی  ـ  فرهنگی  تعاونی 
به نمایندگی از این تعاونی در آن شرکت کرد و با در اختیار 
آموزشی  تعاونی  یک  سی ساله ی  موفق  تجربه ی  گذاشتن 
سخن رانی  ایراد  به  نشست  این  در  حاضر  جوانان  برای 
پرداخت.

این دو نشست برای جوانان حرفه ای در فضای توسعه و دانش آموزان و 
دانشجویانی که عالقه مند به دنبال کردن توسعه ی محلی، ملی و بین المللی 
هستند در نظر گرفته شده بود تا با یک دیگر همکاری کنند و ایده های شان 

را به اشتراک بگذارند و با هم به رقابت بپردازند.
از  پس   ،»Coopathon2.0« نشست  در  و  نخست  روز  در 
بالو  تعاونی ها؛  بین المللی  اتحادیه ی  آسیایی  دفتر  مدیر  خوش آمدگویی 
ایر و ایراد چند سخن رانی از سوی اساتیدی از دانشگاه های هند، امریکا، 
سریالنکا و سنگاپور شرکت کنندگان حاضر در این نشست به گروه های 
4 تا 5 نفره تقسیم شدند و بر اساس مدل بیزنس کانواس اقدام به ایجاد 
کسب وکاری در قالب تعاونی کردند و در پایان 5 ایده ی برتر از 10 ایده، 
که اکثرشان در قالب کسب وکارهای اینترنتی طراحی شده بود، از سوی 
داوران این نشست - که آناهیتا اصالح پذیر؛ مدیرعامل مجموعه راه رشد 
نیز جزو آن ها بود - انتخاب شد و برای شرکت در مرحله ی نهایی که در 

روز دوم برگزار شد دعوت شدند.
در روز دوم و در نشست »توسعه ی حرفه ای جوانان«، که به میزبانی 
شد،  برگزار   )IFFCO( هند  کشور  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه ی 
سخن رانان بین المللی از تجربه های تعاونی های موفق خود برای جوانان و 
دانشجویان شرکت کننده در این نشست سخن گفتند که آناهیتا اصالح پذیر 

نیز در این بخش به ایراد سخن رانی پرداختند. 
در این سفر؛ فرشید یوسفی مقدم، از اعضای تعاونی برگ نو، به نمایندگی 
از کمیته ی جوانان در این نشست حضور داشت و سخن رانی ای در خصوص 
این  پایان  در  داد.  ارائه  چابهار  در شهرستان  تعاونی  این  دست آوردهای 
نشست، 5 تیم راه یافته به مرحله ی پایانی به رقابت با یک دیگر پرداختند و 

در پایان 3 تیم نخست معرفی شدند.

 The Young Development Professionals’ Meeting )YDPM)    1
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تعاون گران
 سخن می گویند

تعاونی راه رشد در ادامه ی برگزاری برنامه ی »معلمان سخن 
می گویند« قصد دارد با تکیه بر تجربیات خود در زمینه ی 
تعاون و با هدف ترویج فرهنگ تعاون و یاری گری، طرحی 
تازه را با عنوان »تعاون گران سخن می گویند« اجرایی کند. 
در این برنامه قصد داریم تا با یاری اتاق فکر بانوان تعاون گر 
را  تعاون گر  زنان  بیش تر  هرچه  همراهی  زمینه ی  به ویژه 
فراهم آوریم. 

تعاون گران  تعاوْن  گفتمان  تقویت  برای  که  امر  این  به  توجه  با 
مؤثرترین کنش گران در این عرصه خواهند بود و نیز برگزاری چنین 
رخدادی با حضور و فعالیت جمعی این کنش گران امکان پذیر است، 
از تعاونی ها برای هم فکری در زمینه ی برگزاری این رخداد  دعوت 
تعاون گران  تجربه های  انتقال  موضوع  با  مقدماتی  نشست  یک  طی 
افزایش سرمایه ی اجتماعی و  ضرورتی در خور توجه است، چراکه 
تقویت باور عمومی در رابطه با تعاون و یاری گری می تواند با ایجاد 
تعامل مؤثر در فضای مشترک بین تعاونی ها صورت گیرد و سپس 
از چنین بستری به گفتمان عمومی تری در جامعه ی بزرگ تر پیوند 
مؤثر  زمینه ای  تعاون گری  تجربه ی  شفاهی  انتقال  بنابراین،  خورد. 
برای ایجاد چنین ارتباطی است که طی آن استراتژی ها، راهبردها، 
طرح  تعاون گران  بین  عمومی  فضای  در  کام یابی ها  و  شکست ها 

خواهد شد.
برای  تعاون گران  از  دعوت  پیش رو،  نشست  برگزاری  از  هدف 
هم فکری در اجرای چنین طرحی است، زیرا ما باور داریم به رسم 
و  گروهی  توان  بر  رویدادی  برگزاری چنین  برای  می بایست  تعاون 
جمعی تعاون گران تکیه کرد تا مزیت کار جمعی به برگزاری هرچه 

رساند.  یاری  روندی  چنین  بهتر 
در  رشد  راه  تعاونی  پژوهشی  بازوی  به عنوان  نو  برگ  تعاونی 
کارنامه ی خود سابقه ی برگزاری طرح مشابهی را در حوزه ی معلمی 
دارد که با عنوان »معلمان سخن می گویند« در پاییز سال 1397 و 
در پی روند شش ماهه ی مطالعه، مذاکره، گفت وگو و تدوین سناریو 
انجام شده است. این تجربه بستر مناسبی برای برگزاری رخدادی 
مشابه در حوزه ی تعاون خواهد بود. هم چنین راه رشد در تعامل با 
پیشنهاد  نیز   ICA به  موسوم  تعاونی ها  بین المللی  اتحادیه ی  دفتر 
در  است که  داده  ارائه  بین المللی  را در سطح  انجام طرح مشابهی 
دست بررسی و تکمیل است. اتاق فکر زنان تعاون گر به عنوان یک 
شبکه ی  در  موجود  ظرفیت های  از  می تواند  مدنی  و  مستقل  نهاد 

زنان تعاون گر بهره و برگزاری این رخداد را بر عهده گیرد. 
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اهمیت نگاه به تجربه زنان تعاون گر 	
تاریخی  سابقه ی  از  یاری گری  و  تعاون  که  است  ذکر  به  الزم 
آن  تاریخ  مطالعه ی  با  که  است  بهره مند  ایران  در  طوالنی ای 
میدان  و  نیست  خاصی  دوره ی  به  متعلق  فرهنگ  این  درمی یابیم 
خود  گرو  در  را  سرزمین  این  مردمان  عموم  اذهان  و  فراجنسیتی 
دارد. بنابراین، رویکرد ما در برگزاری این رخداد منحصر به زنان یا 
مردان نخواهد بود اما می توان به طور ویژه در بخشی از این رخداد 
به مرور تجربه ی زنان تعاون گر نیز با نگاه خاص تر نگریست تا مبنای 
ایده ی توان مندسازی و قدرت افزایی زنان از طریق ساختار تعاون و 

باشد.  انتقال  و  بسط  قابل  یاریگری 
در راستای طرح موضوع و هم فکری در زمینه ی برگزاری رخداد 
در بخش های مختلف دعوت شد  تعاون گران  از  نشستی  فوق، طی 
که در تاریخ نهم بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مجتمع راه رشد گرد 
با حضور در جلسه ای مشترک به گفت وگو و هم فکری  تا  هم آیند 
در زمینه ی برگزاری بهینه ی نشست فوق اقدام کنند. به این ترتیب، 
این نشست با حضور مدیران تعاونی ها، اعضای تعاونی و اندیشمندان 
و صاحبان دانش در عرصه ی تعاونی برگزار شد تا با ساختن راه های 
باور  تازه ای گشوده شود.  از مسیر تجربیات گذشته افق های  جدید 
یاری گری  و  زمین مشارکت  بر  روشن تر  افق های  تعاون گران ظهور 

است. 
تعاون،  نشست »تعاون گران سخن می گویند« به سفارش وزارت 
کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 42 بهمن ماه در محل مجتمع فرهنگی 
و آموزشی راه رشد برگزار شد. در این نشست، جمعی از تعاون گران، 
آقای  داشتند.  حضور  غیردولتی  و  دولتی  نمایندگان  و  کارشناسان 
مهندس کالنتری، معاونت اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در این نشست حاضر شد و به ایراد سخنانی در باب ضرورت انتقال 

تجربیات موجود در حوزه ی تعاون پرداخت. 

مغفول ماندن ظرفیت های تعاون گری در افکار عمومی 	
راه  تعاونی  عضو  شاه اسماعیلی،  سمیرامیس  نشست  ابتدای  در 
برگ نو  تعاونی  سوی  از  نمایندگی  به  خوش آمدگویی،  ضمن  رشد، 
»تعاون گران  رخداد  برگزاری  ضرورت  باب  در  سخنانی  ایراد  به 
سخن می گویند« پرداخت و از حضار دعوت کرد تا در برگزاری این 
برای  آن  ظرفیت های  و  »تعاون  گفت:  وی  کنند.  مشارکت  رخداد 
مانده  مغفول  و  پوشیده  هم چنان  عمومی  افکار  نیز  و  تعاون گران 
است. برای پیش بُرد این ایده که تعاون گری ضرورتی انکارناپذیر در 
شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی است، می بایست گفتمان تعاون 
را ترویج کنیم و برای انتقال تجربه ها و دانش ضمنی به دست آمده 
در این حوزه به بدنه ی جامعه بکوشیم.« وی افزود: »تعاونی برگ نو 
با حمایت مجتمع فرهنگی و آموزشی راه رشد قصد دارد در راستای 
اقدام  فعالیت های ترویجی سه سال گذشته ی خود، در سال آینده 
و  کند  تعاون گران  تجربه ی  انتقال  برای  ملی  رخدادی  برگزاری  به 

در این راستا دست همکاری، حمایت و دوستی شما را می فشارد.« 
تعاونی  مدیره ی  هیئت  اعضای  از  ترابی،  مریم  بعد،  بخش  در 
مسیر  و  پرداخت  فرهنگی  دیرپای  تعاونی  این  معرفی  به  رشد،  راه 
بر  با تکیه  تا توسعه  از شکل گیری  را  این مجموعه  پرفراز و نشیِب 
»تعاونی بودن  گفت:  وی  کرد.  مرور  مشارکت  روح  و  جمعی  خرد 
مهم ترین رمز ماندگاری و تاب آوری این مجموعه در برابر مشکالت 

است.«  بوده 
و  معرفی  با  راه رشد،  پژوهش  بخش  کارشناس  منتظری،  فیروزه 
مرور تجربه ی مشابه راه رشد در زمینه ی برگزاری رخداد »معلمان 
با  را  رخداد  این  برگزاری  تجربه ی  و  پرداخت  می گویند«  سخن 

گذاشت.  بحث  به  دست آوردهایش  و  چالش ها 
تا  اقدام شد  تیچرتاک  برنامه ی  از  به پخش بخش هایی  ادامه  در 
حاضران با نمونه ی عینی این ایده مواجه شوند و ذهنیت کامل تری 

در مورد ابعاد آن به دست آورند. 

ضرورت تقویت گفتمان تعاون در جامعه امروزی 	
از  و  ایده  صاحب  رشد،  راه  عامل  مدیر  اصالح پذیر،  آناهیتا 
مورد ضرورت  در  می گویند«  »معلمان سخن  برنامه ی  سخن گویان 
برگزاری این برنامه در حوزه ی تعاون سخن گفت و افزود که طبق 
مذاکرات انجام شده با نهاد اتحادیه ی بین المللی تعاونی ها، این طرح 
آنان  با  تعامل  امکان  بنابراین  و  است  شده  مواجه  آنان  استقبال  با 
نیز در برگزاری رخدادهای مشابه در سطح بین المللی وجود دارد. 
تعاونی  و  زنان  حوزه ی  در  تجربه  انتقال  ضرورت  از  هم چنین  او 
سخن گفت و اظهار خوش بینی کرد که تولید برنامه ی مورد نظر از 
طریق تلویزیون اینترنتی یا مجموعه ی ویدئویی قابل انتقال و انتشار 
امکانی است مؤثر در تقویت گفتمان تعاون در جامعه ی امروز ایران.  
از نشست به رشد و توسعه ی راه  این بخش  عیسی کالنتری در 
رشد طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: »امروز در پی تالشی 
چندساله تعاونی راه رشد در جایی ایستاده است که می تواند مروج 
ایده ی تعاون و برگزارکننده ی طرح های مؤثر در این زمینه باشد.« 
وی هم چنین افزود: »با استفاده از نقاط حساس و تعیین کننده در 
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بین تعاونی ها و نهادهای ذیربط، به اعتال، ارتقاء و اتحاد آن ها کمک 
بانوان می تواند کمیته های مستقلی چون  او گفت: »اتاق فکر  کند. 
آموزش، صنعت، خدمات و غیره داشته باشد و هر بخش به صورت 
بانوان  فکر  افزود: »اتاق  به مسائل خود رسیدگی کند.« وی  جامع 
تا  بود  برنامه خواهد  این  برگزاری  کنار  در  و ظرفیت  توان  تمام  با 

ظرفیت بخش تعاون به جامعه شناسانده شود.« 
مریم کیوانی، از اداره ی کل توسعه و تعاون، از ضرورت برگزاری 
مستقل  و  خصوصی  بخش  طریق  از  مشابه  اقدامات  و  برنامه  این 
و  نظارتی  نقش  باید  ممکن  حد  تا  »دولت  افزود:  و  گفت  سخن 
حمایتی خود را حفظ کند تا بخش خصوصی کیفیت کار و ضریب 
اثرگذاری بیش تری بیابد.« وی هم چنین بر ضرورت اعمال قاطعانه 
و جدی تر بخش تعاون در معرفی خود تأکید کرد و تصریح داشت: 
»چنان چه تعاونی ها و تشکل های مرتبط با آن نخواهند اقدام مؤثری 
در راستای معرفی و شناخت خود انجام دهند، این ایده و طرح هایی 

از این دست کم تر می توانند به موفقیت نزدیک شوند.«
سمیه سروش، نماینده ی صندوق ضمانت و سرمایه گذاری تعاون، 
تأکید  این طرح  از  برای حمایت  این سازمان  آمادگی  اعالم  بر  نیز 

کرد. 

در کشور  مختلف  تعاونی های  از  نمایندگانی  نشست،  ادامه ی  در 
آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعالم و بر ضرورت گسترش 
پایان  نیز تأکید کردند. در  ایران  دامنه ی طرح به استان های دیگر 
جلسه، تعاونی برگ نو با معرفی سایت دبیرخانه ی مدرسه ی تعاونی 
از  می گویند«  »تعاون گران سخن  طرح  در  نام  ثبت  که  کرد  اعالم 

طریق این سامانه انجام خواهد گرفت. 

g g g 

تعاونی ها، مانند مسئله ی سهم، ارتباط با تعاونی های دیگر و نکاتی 
تعاونی های  تجربیات  اشتراک گذاری  مبنای  می تواند  دست  این  از 
برای  مؤثری  راهبردهای  صورت  این  در  و  آورد  فراهم  را  مختلف 
تعاونی ها طرح خواهد شد که برای شان مهم و راه گشا خواهد بود.

ایده ی  مورد  در  جمعی  گفت وگوی  به  نشست  دوم  بخش 
مطرح شده اختصاص داشت. در این بخش، هر کدام از حاضران 
به فراخور تجربه، توانایی و ظرفیت بخش خود به طرح 
دیدگاه خود برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه پرداخت 
که در این جا نمونه هایی از آن ها را می آوریم. 

خاطره استادرضایی، که در کمیسیون بانوان اتاق تعاون مشغول 
در  فعالیت  دغدغه ی  که  مستقل  فردی  به عنوان  است،  فعالیت  به 
دارد،  را  تعاونی  طریق  از  اشتغال  و  دستی  صنایع  زنان،  حوزه ی 
نیز         و  تعاونی ها  شبکه ی  ظرفیت  از  استفاده  با  که  داشت  اذعان 
تا  بود  خواهد  نو  برگ  کنار  در  ایران  در  یونسکو  فعال  باشگاه های 

درآید.  اجرا  به  می گویند«  سخن  »تعاون گران  ایده ی 
که  ــ  ایرانیان  امید  شمیم  تعاونی  اعضای  از  سرابندی،  فرشته 
صاحب پیشینه در تولید فیلم تلویزیونی در حوزه ی تعاون است ــ 
، از مجموعه سالطین کسب وکار نام برد که دست اندرکار تولید آن 
بوده است. وی افزود: »برای اجرای طرح فوق، راه اندازی تلویزیون 
باشد.  مؤثری  وسیله ی  می تواند  تعاون  شبکه ی  برای  اینترنتی 
شود  تبدیل  نیز  تلویزیونی  تولید  به  می تواند  برنامه  این  هم چنین 
که برای گفتمان سازی و ورود به افکار عمومی راهکار بسیار مؤثری 

بود.«  خواهد 
اداره ی کل تعاون، نیز خاطرنشان کرد:  نسرین نیری، کارشناس 
»تعاونی ها در جامعه ی ما شناخته نشده اند و ضروری است که در 
راستای اعتالی تعاونی ها، به معرفی و انتقال دانش آن ها به بدنه ی 
تأمین  نوآوری،  مانند  مؤلفه هایی  گفت  او  شود.  مبادرت  جامعه 
است  مناسبی  موارد  تعاونی ها  اشتغال زایی  ظرفیت  نیز  و  سرمایه 
که حول آن ها می توان انتقال تجربه را سامان دهی و اجرایی کرد.« 
وی افزود، در حال حاضر، می تواند لیست صد تعاونی تهران را در 
اختیار قرار دهد تا برای غربال گری و انتخاب تجربه های موفق برای 

استفاده شود.  نظر  مورد  برنامه ی 

ایده تأسیس اتاق فکر بانوان تعاون گر 	
طاهره شکارچی، بانی و مدیر منتخب اتاق فکر بانوان تعاون گر، در 
این نشست در مورد ازهم گسیختگی تعاونی ها و تشکل های مرتبط 
تشکل ها، هیچ  این  تعدد  با وجود  که  افزود  و  آن ها سخن گفت  با 
اقدام مؤثر و هیچ شناخت دقیقی از وضعیت کنونی تعاونی ها صورت 
نگرفته است. او از ضرورت تشکیل بدنه ی مستقلی، مانند اتاق فکر 
برقراری روابط مؤثر  ایجاد اجماع و  با  بتواند  تا  بانوان، سخن گفت 



کالس درس�
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آموزش ریاضِی
 فعالیت و بازی محور

مورد  بازی محور  و  فعالیت  ریاضِی  آموزش  چرا 
است؟ توجه 

ایجاد عالقه به درس ریاضی     �  .1

و  داشته  عالقه  جنب وجوش  و  فعالیت  و  بازی  به  همیشه  دانش آموزان 
دارند. حال اگر ما بازی هایی طراحی کنیم که هم تمرین مسائل ریاضی شان 
انگیزه و  باشد و هم هیجان بازی شان را داشته باشند، طبیعی است ایجاد 

عالقه ی بیش تری به این درس می کند. 

کارگاه دومینو
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درگیرشدن همه ی دانش آموزان در همه ی سطوح با مسئله �  .2
دانش آموزی  هیچ  که  است  این  در  روش  این  اجرای  حسن  مهم ترین 
شرکت  بازی ها  در  فعاالنه  و  نمی کند  حس  ضعیف  و  کوچک  را  خودش 

می کند.

کارگاه کسرهای مساوی پایه ی چهارم

 3. یادگیری کار گروهی و همکاری و احترام متقابل  �

اکثر این فعالیت ها به صورت گروهی انجام می شود و در طی یک کارگاه 
دانش آموزان در گروه های مختلف جابه جا می شوند و در نتیجه می آموزند 

که چگونه  در یک گروه فعالیت و همکاری کنند و عضوی اثرگذار باشند.

کارگاه کسرهای مساوی پایه ی چهارم

صحبت و گفت وگو در مورد یک مطلب درسی  �  .4

در گروه، دانش آموزان گاه باید مسئله را برای هم گروهی های خود توضیح 
را در میان  این خود باب گفت وگو در مورد آن مسئله ی ریاضی  دهند که 

آن ها باز می کند.

دست آوردن  � به  برای  دانش آموزان  انگیزه ی  باالبردن   .5
مسئله  یک  مختلف  راه حل های 

به  دست یابی  برای  فکرکردن  باعث  بازی ها  در  دانش آموزان  درگیری 
برساند. جواب  به  را  آن ها  سریع تر  که  می شود  مختلفی  راه حل های 

بازی خورشیدی تاس و احتمال

آزموده  � یادگیری  مختلف  راه های  کارگاه ها  این  در   .6  
: می شوند 

شکل ها برای یادگیرنده هایی با هوش تجسمی   -
بازی های حرکتی برای یادگیرنده های حرکتی   -

و  نوشتاری  هوش  با  یادگیرنده هایی  برای  نوشتاری  بازی های   -
کسانی که نت برداری می کنند و از روی نوشته های خود به جواب می رسند.

جذاب تر  � آموزش  برای  معلمان  به  فرصت  و  ایده  دادن   .7
ریاضی  مفاهیم 

در صورت تمایل، همه ی معلم ها می توانند ساعتی از برنامه ی کالسی خود 
را به این بازی ها اختصاص دهند. در این کالس ها معلم زمان بیش تری 

برای زیرنظرگرفتن فعالیت های دانش آموز و ارزیابی آن خواهد داشت.

می توانند  � والدین  را  کارگاه ها  این  بازی های  از  خیلی   .8
در منزل با فرزندان خود انجام دهند. یک تعامل دوطرفه بین 

ریاضی. آموزش  و  سرگرمی  هم  و  مدرسه  و  خانه 

در راستای رسیدن به این اهداف دپارتمان ریاضی، دبستان راه رشد بر 
نوشتن  و  طراحی  و  گذشته  کارگاه های  اصالح  و  بررسی  با  تا  شد  آن 
کارگاه های جدید که بیشتر مباحث درس ریاضی دبستان )اول-پنجم( را 
در بر گیرد، بسته های کارگاه ریاضی را برای پایه های مختلف تولید کند .
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پایه اول دبستان                                             ۲8 کارگاه
پایه دوم دبستان                                             1۶ کارگاه
پایه سوم دبستان                                             ۲4 کارگاه
پایه چهارم دبستان                                             ۲3 کارگاه
پایه پنجم دبستان                                             ۲3 کارگاه

ضمنا در این بسته ها آدرس بازی های ریاضی کامپیوتری قرار داده شده 
که معلمان در هر فرصتی می توانند از آن ها استفاده کنند.  

برای تولید این بسته ها در تابستان سال 1397 حدود 1۵0 نفر ساعت کار 
انجام شد. این میزان ساعت به جز ساعاتی است که برای تهیه لوازم این 
کارگاه ها اختصاص داده شد. در طی شهریور و مهر لوازم مورد نیاز مانند: 
صفحه های بازی، کارت های بازی، مهره ها ، جداول و ... توسط دفتر فنی 

و معلمان ساخته شد که این جا بهترین موقعیت برای تشکر از آنهاست. 
یک تجربه عالی در این کارگاه ها، تجربه دانش آموزی بود که اغلب آرام و 
گوشه گیر بود و به دلیل ضعف درسی، هیچ گاه جرأت پاسخ گویی در جمع 
را نداشت. اما در کارگاه ریاضی دستش را تا جایی که می توانست باال برد 
و با شادی فریاد زد که جور شد. این برای من بسیار خوشایند بود نه برای 
این که یک مسئله ریاضی را حل کرده بود بلکه به این دلیل که جرأت و 
فکر کرده بود، راه حلی را پیدا و اجرا کرده بود، دستش را باال برده بود و 

نظرش را گفته بود و این یعنی آمدن به صحنه برای یادگیری.

g g g

کارگاه ریاضی پایه اول پنجره اعداد
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انجام آزمایش و فعالیت1. 
آزمون و خطا یا کشف مسائل در مقابل آموزش آن ها2. 
تجربه ی عملی در برابر یادگیری از طریق کتاب3. 
دیالکتیک عمل ـ تئوری ـ عمل4. 

تالش برای حل مشکل یک رایانه یا دیگر مشکالت مکانیکی با خواندن 
یک کتابچه ی راهنمای کاربر اغلب منجر به چیزی جز ناامیدی نمی شود، 
زیرا تولیدکننده یا هیچ کتابچه ی راهنمای کاربر کارسازی را ارائه نمی دهد 
یا به نظر می رسد به زبان خارجی نوشته شده که به صورت بسیار نامناسب 

ترجمه شده است.
استفاده از آزمون و خطا با صفحه  کلید رایانه و ماوس، با داشتن دانشی 
پایه از کارکرد رایانه، اغلب می تواند منجر به کشف راه حلی برای حل مشکل 
شود، اما این فعالیت منجر به یادگیری نمی شود مگر این که فرآیند انجام یافته 

به خاطر سپرده شود.
آموزش  است که  دنیای صنعت، مشخص شده  مدام  تغییرات  اساس  بر 
داشته  سنتی  روش های  از  متفاوت  نگرشی  باید  کلی  به طور  یادگیری  و 
باشد. دانشجویان و دانش آموزان امروزی با آینده  ای به سرعت در حال تغییر 
و  سازگارپذیری  منحصربه فرد،  انسانی  مهارت های  نیازمند  که  مواجه اند 

است. افراد  و  پروژه  مدیریت  برای  توانایی 
این  حول  پروژه  بر  مبتنی  یادگیری  روش  با  مرتبط  رایج  نگرانی های 
محورند که در این روش دانش آموزان از مباحث نظری دور می شوند و از 

واقعی. مهندس  و  تئوریسین  یک  تا  می سازد  تکنسین  بیش تر  آن ها 
پروژه  بر  مبتنی  یادگیری  در  منحصربه فرد  و  ویژه  نقشی  معلمان 
به  باشند،  مدرس  صرفا  آن که  به جای  آن ها  که  گونه  بدین  می کنند،  ایفا 
تسهیل گر تبدیل می شوند و به دانش آموزان خود کمک می کنند تا پروژه های 
چالش برانگیز خود را پیش ببرند. از این رو، نحوه ی مدیریت آن ها در طول 

است. مهم  بسیار  پروژه 
زیر  موارد  شامل  کنیم،  بیان  ساده  صورت  به  را  روش  این  مراحل  اگر 

بود: خواهد 
طرح مسئله ی دنیایی واقعی  از سوی تسهیل گر؛  .1

درخواست از دانش آموزان برای شرکت در بحث و اظهار نظر؛  .۲
ایجاد بارش فکری در دانش آموزان و مدیریت این بارش فکری   .3

تسهیل گر؛ سوی  از 
ایجاد گروه های کوچک برای تحقیقات و حرکت به سوی راه حل؛  .4

رسیدن به راه حلی مشترک با خرد جمعی.  .۵
در ابتدا ممکن است تسهیل گران اعتماد به نفس خود را از دست بدهند یا 
احساس کنند که روند یادگیری دانش آموزان به شدت آهسته است. برای این 
منظور تسهیل گر باید پیشرفت گروه های مختلف را کنترل کند. گاهی الزم 

است منابع و مراجع درست را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. 
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دانشنامۀ آموزشی�

یادگیری 
مبتنی بر پروژه

یادگیری مبتنی بر پروژه1  نیز از روش های مدرن 
آموزش محسوب می شود. در این روش، فرض بر این است که 
دانش آموزان به مسئولیت های واقعی همراه با یادگیری دست 
یابند.

یادگیری از طریق فعالیت یا انجام پروژه به معنای یادگیری از تجربیات 
شیوه  این  می شود.  ناشی  فرد  خود  فعالیت  و  اعمال  از  مستقیما  که  است 
در مقایسه با یادگیری به روش تماشای دیگران، خواندن دستورالعمل ها و 
توصیفات دیگران یا گوش دادن به دستورالعمل های دیگران یا سخنرانی ها 

است.  فعال تری  روش 
تماشاکردن، خواندن و گوش دادن اقداماتی اند که با انجام کارهایی همراه 
معمول  روش های  در  می شوند.  انجام  فعال  یادگیری  به منظور  که  نیستند 
در  می شوند،  انجام شده  اقداماِت  توصیف  مخاطب  یا  تظاهرات  ناظر  آن ها 
حالی که در یادگیری مبتنی بر پروژه یادگیرنده شروع به انجام دادن فعالیتی 
هدف دار می کنند و در حین اجرا نیز فعاالنه همراه با دانسته های ذهنی دست 
به آزمون و خطا می زند و چنان که گفته شد از اعمال خود نیز در مدت کار 

می آموزد.
از  در روان شناسی کالسیک، »تجربه ی مستقیم« به معنای درک ذهنی 
این فرایند به معنای تماس حسی  اما در حال حاضر  پدیده های ذهنی بود، 

به دست آمده است.  نتایج  با  همراه 
اصول یادگیری به کارگرفته شده به طور گسترده ای و در بسیاری از موارد 

به این طریق انجام می شود

Project-Based Learning )PBL)  1
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برترین مراکز آموزشی  بسیاری دوست دارند فرصت تحصیل در 
جهان را داشته باشند، اما یا توان مالی این کار را ندارند یا سابقه ی 
تحصیلی شان چنین اجازه ای به آن ها نمی دهد تا بتوانند در فضای 

رقابتی جهانی حضور در دانشگاه های مطرح دنیا را تجربه کنند.
و  مطرح  اساتید  که  دانشگاه هایی  در  تحصیل  هر حال،  به 
نویسنده ی کتاب ها و مقاالت بسیار و مشاوران  شناخته شده ی شان 
بین المللی  بزرگ  سازمان های  و  خدماتی  صنعتی،  شرکت های 
با  را  آن  نمی توان  که  است  خاطره انگیز  و  ایده آل  فرصتی  هستند، 
فراگیری علم در هر مکانی مقایسه کرد؛ به ویژه اگر این محفل های 
علمی کانون نامزدها و برندگان جوایز معتبر بین المللی ــ از قبیل 

باشند.  ... و  پولیتزر  نوبل، 
برای  جهان  آکادمیک  مکان های  هیجان انگیزترین  از  یکی 
آمریکاست که  به کسب علم و دانش دانشگاه هاروارد  عالقه مندان 
برای چندین دهه در فهرست برترین دانشگاه های جهان قرار دارد. 
معتبر  دانشگاه  این  دانشکده های  در  تحصیل  مشتاق  هم  شما  اگر 
هستید اما تاکنون به هر دلیلی چنین فرصتی برای تان فراهم نشده 

کنید. مطالعه  را  امروز  گفتار  تا  می کنیم  توصیه  است، 

بخش آموزش مجازی و آنالین دانشگاه هاروارد اکنون این فرصت 
را برای افراد فراهم کرده است تا در دوره های مختلف شرکت کنند، 
از خدمات آموزشی اساتید و مشاوران معتبر بهره مند شوند و بتوانند 
در این محیط به یادگیری مستمر و پیوسته اقدام کنند و در نهایت، 
بر اساس شرایطی، مدرک معتبر این دانشگاه را دریافت کنند؛ بدون 

آن که از محل زندگی خود خارج شوند!
این  آنالین  آموزش  بخش  به  است  کافی  منظور،  این  برای 
را  ارائه شده  آموزشی  متن  های  و  ویدیوها  و  کنید  مراجعه   دانشگاه 
در رشته های مختلف - از رایانه تا نجوم و فناوری اطالعات و شیمی 
و ریاضیات - مشاهده کنید. استفاده از برخی از این دوره ها رایگان 
خدمات  می شود.  هزینه ای  پرداخت  مشمول  نیز  برخی  و  است 
تدارک  دانشگاه   Graduate دپارتمان  را  هاروارد  آنالین  آموزش 

دارد. بسیاری  مخاطبان  که  است  دیده 
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