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ای مهم و تعیین کننده در زندگی ماست، مقولهکارمندی و ارتباط آن با زندگی روزمره، 

چه به آن واقف باشیم و چه کمتر متوجهش باشیم. کارمندی در واقع یک سبک زندگی 

ه به تجربه زندگی ی و در نتیجرا در تکوین شخصیت آدم ایاست که پیامدهای جدی

دارد. در واقع چون نیک بنگری می بینی که در پس عمری کارمندی، در تو باید همراه 

اید خالقیت مثال ش نبایدهایی نشسته که شاید در غیرکارمندها نباشد یا کمتر باشد.و 

کاری و تمایل به حفظ وضعیت به همین د رو به افول بگذارد و یا محافظهدر کارمن

 شکلی که هست از عواقب و دستاوردهای کار طوالنی مدت در قالب کارمندی باشد. 

ینکه به اند؛ ان و خالصه اهل فهم و فن در این مقوله بسیار گفته و نوشتهوهشگراپژسان، شناسان، روانشناجامعه 

ه البته . کساختارهوش باشید از عواقب کارمندی و تن ندهید به ریتم تکرار شونده و تا ابد ممتد زندگی در این 

 اخطار مهمی است! 

ر نظر و تجربه همکاران و دیگرانی ایم با این هدف که مرودر نهمین شماره مجله به موضوع مهم کارمندی پرداخته

کنند، بتواند غبار از تن کارمندی بگیرد و ما را بر اسب راهوار اما رهاتری که از دور به موقعیت شغلی ما نگاه می

 بنشاند.

           این شماره در واقع به راهبردهای عبور از کارمندی در عین حفظ موقعیت شغلیمان نظر دارد. مرور زندگی 

ای هق و شاعری بی بدیل است، با چنین رویکردی انجام شده است. در بخشالندی خکارمکه  "یجنیما یوش"

درسه چه گذشته ایم تا بدانید که بر میع اتفاقیه در فصل بهار و تابستان پرداختهاقروال گذشته به و دیگر مجله نیز به

  هایتان را پر از هوای خوش مهر کنید.است و آماده برای آغاز سال جدید، ریه

ارش گزدر بخش تعاونی به شرح مفصلی از رویدادهای هفته تعاون در شهریورماه امسال پرداختیم و از آن مهمتر 

ه کنیم. معرفی تعاونی سوا کآموزی نگاه میی تعاونی دانشآموزان را در قالب عالقمندان به توسعهیکی از دانش

است. ههند است، بخش جذاب دیگی در فصل تعاونییک تعاونی زنانه با بیش از ده میلیون عضو در احمدآباد 

توصیه می کنم که این قسمت را با دقت بیشتری بخوانید؛ تعاونی خود یک راهکار موثر برای عبور از کارمندی 

 پذیر  و با اختیارات است. صرف و حرکت به سوی کارمندی خالقانه، نوآورانه، مسئولیت

ری آن به بازنگو گمان ما براین است که مطالعه وع پرونده انتخاب شدهکتاب شغل مورد عالقه، در رابطه با موض

که در  ایمایم و پیشنهاد دادهشود. بنابراین به طور مفصل آن را مرور کردهدهید منجر میدر شغلی که انجامش می

ی نید. حلقه مطالعاتی همکاران کاندید شود. حاال بخوانید و خودتان قضاوت کی مطالعاتی هم برای مطالعهحلقه

 رود. معرفی این حلقه واست و با قوت پیش میی امیدبخشی است که ظرف چندماه گذشته پا گرفتههم هسته

 ای از مجله آمده است. هایی از آن نیز در گوشهبخش

مخلص کالم آنکه به فراخور وقت و زمان و توان خود تالش کردیم با کمک همکاران و همفکری کسانی که 

در ذهنمان  ای باشدمندی را تولید کنیم و گردآوریم تا تورقش جرقهبیشتری به مجله داشتند، مطالب فایده لطف

 تا از چیستی موقعیت کنونی خود پرسش کنیم و برای بهبود آن آستین باالزنیم. باشد که چنین شود....

 

 "به نمایندگی از شورای سردبیری"



              
  

 

  

 یکرم را مرغ از فروتن دیپرس

 یدر کنج خلوت یچند منزو تا

 یدر محبس تن یتا به ک دربسته

 اسخ بداد کرم ـپ در فکر رستنم ـ

 یمنحن یرو ریه ام زتنشس خلوت

 من پروانگان شدند یسال ها هم

 یدنیقفس،گشتند د نیاز ا جستند

 حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ در

 یدنیپر بر آورم بهر پر ای

 یمرغ خانگ یتو را چه شد کا نکیا

 ؟یزن ینم ی،پریکن ینم کوشش

 

در  یدیخورش 1274آبان  21)زاده  جیوشی مایمشهور به ن یاریاسفند یعل پرتره

در  یدیخورش 1338 ید 13 درگذشته – اناستان مازندر وشیدهکده 
است.  یر نو فارسشع انگذاریبن نیمااست.  یرانیتهران( شاعر معاصر ا رانیشم
 ی، در فضابود یشعر نو فارس فستیکه مان "افسانه" رگذاریبا مجموعه تأث وی

 عرش یهاو ساختار ادهایآگاهانه تمام بن مایبه پا کرد. ن یانقالب رانیراکد شعر ا
 شینر خوبر ه مایبود که خود ن ی. شعر نو عنواندیرا به چالش کش یکهن فارس

 انقالب و نیا ونیمد یشعر معاصر فارس یاصل یهاانینهاده بود. تمام جر
 .مبدع آن بود مایهستند که ن یتحول

مازندران آغاز کرد و در سن  وشی یرا در روستا ییابتدا یآموزش ها ماین 
. دی( با خانواده اش به تهران رفت و در آنجا مسکن گز1288) یدوازده سالگ

)سن  کیتوسطه کاتول( و سپس به مدرسه مدیجاو اتیاو ابتدا به دبستان )ح
 1296به سال  ویمدرسه بود که زبان فرانسه را آموخت.  نیدر ا ؛( رفتیلوئ

 ین لوئس یاز مدرسه عال قنامهیتصد افتیموفق به در یسالگ ستیدر سن ب
 شد.

بود،  هیدر وزارت مال یکارمند نییدر درجه پا یشغل ماین یکار ادار نینخست 
، هیدر کنار همسرش عال 1306ورد. از سال کار دوام آ نیدر ا 1298او تا سال 

، جانی، الههم چون بابل رانیشمال ا یکوچک شهرها یدر آموزشگاه ها
 ماین 1312ماه سال  نیاشتغال داشت. از فرورد سیآستارا به کار تدر و شتر

در  بسر برد و سپس یفینخست در بال تکل مایو همسرش به تهران آمدند. ن
 آمد. مناسب بر  یکار یجست و جو

پس  پرداخت. یصنعت رستانیدر دوره دوم دب اتیادب سیبه تدر 1316در سال 
کشور  یقیسال بعد به اداره موس کی. شد قلو هنر منت شهیاز آن به وزارت پ
تا سال  امین د؛شانتخاب  یقیمجله موس هیریتحر اتیه تیمنتقل و به عضو

نگارش وزارت  ینداشت و پس از آن به خدمت در اداره  یشغل ثابت 1326
ن اما ای ماند یباق یشغل ادار نیدر ا شیزندگ انیاو تا پا .فرهنگ پرداخت

روزمرگی و غرق شدن در کار اداری باعث نشد که وی از فضای ادبیات و 
کتاب  نینخست 1300سال  درتولید اثر و شعر دور بماند. به عنوان مثال وی 

منتشر  یشخص هیسرمابا  "خون سرد ده،یرنگ پر یقصه"شعرش را به نام 

 – "ماین افسانه"  1301و حتی یک سال بعد از این ماجرا، در سال  ساخت

با سرودن  امیسروده شد و بعد از آن ن –رانیا نیشعر نو یبناسنگ یرتعبی به
 یسیبر تحول و دگرد یخود، مبن یادب هیها، نظراشعار و نوشتن مقاالت و نامه

 کرد.بان ارائه را به مخاط یدر ساختار شعر فارس
با مطالعه سرگذشت بزرگانی هم چون نیما و دیگر ادیبان و ... می توان به 

تواند غلی ثابت و نه چندان باب طبع نمیاین گزاره رهنمون شد که داشتن ش
توان در فضایی خارج از کار ع از رشد و شکوفایی شخصی شود. میمان

جز با ممارست، داشتن  کارمندی به روهایای خود دست یافت، اما ابن مهم
برنامه و خالقیت فردی بروز نخواهد کرد. در چنین شرایطی روحیه و حال 

ز را ا بهتر به فضای کاری کارمندی نیز روح و جانی تازه می دمد و شخص
 !نیز چنین بگذرد... بر ماکند، باشد که اسارت روزمرگی رها می

 
 

 1398تابستان بهار و  – 9شماره  3

 کارمندی و شاعری در میانۀ
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  ؛پرونده

کارمندی نسبت میان 

  و زندگی روزمره
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  ؛یروزگار کارمند

 تا امروز یریگاز شکل
 "لیلی شیرزاد"

کرد و مقام  رییتغ یاساس متمم قانون ،یدیخورش 1304و دوم آذر  ستیب 
از دوره غاتفاق آ نیو منتقل شد. ا ضیبه نام رضاخان تفو یسلطنت به شخص

که در دو شق  یابود. دوره رانیمردم ا یو اجتماع یاسیس ستیدر ز یدیجد
 یزیبرانگمتنوع و چالش یهاافتیو ره کردهایاول و دوم، مشحون از رو یپهلو

 به زیچالش برانگ یموضوعات اجتماع نیز اا یکی. رودیبه شمار م خیدر تار
که قرار است  گرددیبازم یدر جامعه عصر پهلو یظهور طبقات نوخاسته ا

مله را پر کنند از ج یدر دوره قجر نیشیپ یتیرفتن طبقات جمع نیخالء از ب
 رهیبزرگ و غ داران نیو مالکان و زم ریاعش یساؤو ر یسلطنت یهاخاندان

را بر بافت  شانیرگذاریثأدرتشان را محدود و تق دیکوشیکه رضاشاه م
اند طبقات نوخاسته، کارمندان نیا نیتربه حداقل ممکن برساند؛ مهم یاجتماع

و تالش حکومت وقت در جهت  ینیبا گسترش شهرنش رسدیکه به نظر م
است  افزوده شده جیآنها به تدر تیبر شمار و اهم ،آمرانه ونیزاسیبرنامه مدرن

ها هنوز در اجتماع آن سال یفرهنگ یهارساختیجا که بسترها و زاما از آن
 یساؤبا ر طبقه نیو تعامالت ا ستیاند، ساخت و بافت زنکرده یمحسوس رییتغ

ها ها نامتن ییاست گو نیشیپ یتیدهنده نظام ارباب و رعچنان بازتاب خود هم

 .دهدیرخ ماتفاق  نیهم زین تیس حاکمأاند چنانچه در رعوض شده نیو عناو
 کیاز  دیگویکه در کتاب ها از حال و روز کارمندان آن زمان م ییهاتیروا

 یطبقه نوظهور کارمندان در نظام بوروکراس یهایها و فرسودگسو ناظر بر رنج
را  نیشیپ یتینظام ارباب و رع یرفتار یها و هنجارهاست که قالبا یاخزنده

و  هایسو بر کاست گریاست و از د کرده دیمدرن بازتول ستمیس کیدر  ییگو
 .اشاره دارد ینظام ادار نیا یهایناکارآمد

در  یکه نام کارمند و شکل و سر و پز کارمند یحال در روزگار نیبا ا اما
 و مردم با این مقوله عجیب و جدید آشنا شدند   مطرح شد یجامعه شهر

 

 ها،خواندهدرس یطور کلو به یبازار دارهیها و افراد سرمااز خانواده یاریبس
ه از افراد خانواد یکیکار گرفتند تا هر طور شده را به شانیهاتالش نیشتریب

ادارات موجود و  انیبدهند، در آغاز کار، در م یجاود را در صف کارمندان خ
و  یمسافربر یمایوزارت خارجه و داخله و بعدها با آمدن هواپ یک؛ یمطرح

 نیکارمندان ا ،یدفاتر فروش و ادارات مرکز ،چند فرودگاه ای کی یاندازراه
فت م در شرکت نالبته استخدا انیم نیشدند و در ا شتریروز بشرکت روزبه

ه و کارمند بودن را ب ینام کارمند تیواقع "رانیا "و بعدها  سینگلو ا رانیا
ختران د یها برااز خانواده یاریکه بس میدیرس یگاهیو تازه به جا دیرخ کش

که در همان  یطوربه دادند،یم حیترج شتریمردان جوان و کارمند را ب ،خود
یخود م بهکه داماد کارمند داشتند  یرو هر پد یهر مادر ،اول یدوران پهلو

 و نام کارمند ضد خودش یکه کارمند میدیرس ییکم به روزهاتا کم دندیبال

عالوه  .فرد در جامعه نیدرآمدترشد به کم لیبه کار گرفته شد و کارمند تبد
          بر مسائل اقتصادی انجام کار روتین و روزمره نیز به یکی دیگر از 

ل شد. مردابی که شاید این طور به نظر آید که راه های این قشر تبدیدغدغه
 برون رفتی از آن وجود ندارد. 

 یشغل یدر زندگ یو هدف دانندیدرست خود را نم گاهیافراد جا ط،یشرا نیدر ا
شده که تنها برای  یمعنیب یبه امر لین افراد تبدیا یندارند. در واقع کار برا

 یفعل تیآنکه از وضع یبرازند. گذران وقت و دغدغه معاش به آن می پردا
ر ذات خود کار د یعنیکند،  رییما از کار تغ فیالزم است تعر میکن داینجات پ

تواند محلی برای تبلور رشد فرد محسوب شود که می یارزشمند برا یامر
در این شماره برآنیم تا کارمندی در روزگار  نوآوری فرد قلمداد شود.و  خالقیت

 خودمان رصد کنیم.

 



              
  

 

  

 1398تابستان بهار و  – 9شماره  6

این  ها درمریم ترابی از راه رشدیان قدیمی است که سال

داشته است. در حال حاضر او از مدیریت  مجموعه تجربه کار و

وگو با او سعی کردیم موضوع است. در گفتی هیئت مدیره اعضا

 واپرونده را از زاویه روانشناسانه نگاه کنیم. به این بهانه سراغ 

بوروکراسی با خالقیت فردی و رفتیم و در مورد نسبت کارمندی 

 شستیم. به گفتگو ن

 

 
 .به ما تصویری از کارمندی بدهید تا وارد بحث شویم 

چیزی که در اذهان عمومی راجع به کار کارمندی رایج است، داشتن شرح کار 
مشخص، سقف حقوق تعیین شده و البته امن است. اما آنچه باید مورد توجه قرار 

یک مفهوم واحد ندارد؛ کارمندی در بخش  "کارمند"گیرد این است که واژه 
خصوصی و در بخش دولتی ماهیتی متفاوت دارد، در بخش دولتی فرد به استخدام 
رسمی دولت درآمده و در تمام عمر حرفه ای خود از امنیت شغلی برخوردار است. 
به همین دلیل در جامعه، بیشتر افراد طالب کارکارمندی در این بخش هستند. در 

وصی اما شرایط متفاوت است؛ افرادی که به دالیل مختلف نتوانستند بخش خص
های خصوصی می شوند، بنابراین با میل و رغبت ، وارد ادارهجذب کار دولتی شوند

دل به کار نمی دهند بلکه باالجبار کاری را انتخاب کرده و کمتر انگیزه ای برای 
هم دالیل خاص خودش فعالیت در بخش خصوصی وجود دارد. البته این موضوع 

را دارد، افراد به دلیل امرار معاش، فرار از بیکاری و به دلیل حاکم بودن شرایط 
 اقتصادی نامناسب در کشور مجبور به کار در این بخش هستند.

 ویژگی کارمندی در بخش خصوصی چیست؟ 
در بخش خصوصی شخصی که سرمایه گذار و مالک کار است، کارمندان را با 

تری انتخاب می کند، چراکه به فکر بازدهی و بهره وری کار است. حساسیت بیش
م افراد دائ بنابراین نیاز به تجربه الزم و تبحر افراد برای استخدام وجود دارد.

ارزیابی و نظارت می شوند و جزئیات کار افراد دیده می شود. بنابراین کارمند باید 
ور نباشد بدون تعارف و معذوریت خودش را پویا و به روز نگه دارد. چون اگر اینط

در کار دولتی این وضعیت وجود ندارد؛  اما فرد مجبور به ترک محل کار خود است،
 شود.در یک بخش به بخش دیگر منتقل می فرد در صورت ناکارآمدی

 

 

 

  ل که به کارمندی به طور کبا وجود این تفکیک انتقادهایی

 اید، نظر شما چیست؟شود را حتما شنیدهوارد می
در آن غرق شد. در بخش آورد که نباید کارمندی اصوال با خود روزمرگی می

وری فرد پایین می آید چون چشم انداز بلندمدتی برای ارتقای فردی دولتی بهره
لکه هم حقوق و هم تغییر وضعیت افراد به صورت خیلی محدود وجود ندارد؛ ب

صورت می گیرد. در این شرایط شایسته ساالری نیز محلی از اعراب ندارد و 
انتخاب پست ها بر اساس روابط است. بنابراین انگیزه ای برای تالش بیشتر و 

قا در رتتغییر موقعیت فرد وجود ندارد. به طور کلی باید در نظر داشت، امکان ا
بخش دولتی کم بوده در حالی که این وضع در بخش خصوصی تا حدودی تعدیل 

وری و غیره مثل؛ شایستگی های شغلی، حق بهره شده است و عناوین مختلفی
 عوامل انگیزشی برای ارتقاء جایگاه افراد محسوب می شوند.

 توان به قول شما از حل شدن در کارمندی جان چگونه می

 سالم به برد؟

کنیم، قطعا یم، زمانیکه از یک مسأله صحبت میبیایید به موضوع دقیق تر نگاه کن
مجموعه عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش داشته اند. باید کار پژوهشی و آسیب 
شناسی در این حوزه صورت گیرد تا بدانیم در کدام بخش باید تغییراتی اعمال 

رگی و کارمندی، یک نظام دقیق شود. فارغ از این من فکر می کنم راهکار روزم
ارزیابی و بازآموزی است که فرد بداند به لحاظ عملی و تئوری برای حفظ شغل 
خود بدان نیاز دارد. برای کسانی که تمایل به زندگی فراتر از کارمندی دارند، 

رین معموال کارآفرینی راهکار خوبی محسوب می شود. در کشور ما افراد کارآف
روند. اگرچه ممکن است برای دوره کوتاهی در جایی به نمی سراغ کار کارمندی

کار مشغول شوند و آموزش هایی ببینند اما به سرعت کسب و کار خود را راه 
مدرسه مکان مناسبی برای آموزش دانش آموزان در این مسیر  اندازی می کنند.

رفت شاست. بنابراین حمایت از کارآفرینی و استارت آپ ها یکی از ملزومات پی
ی فشارها و ایجاد زمینه برای توسعهکار در کشور محسوب می شود. کم کردن 

آن ها اهمیت زیادی داشته ضمن این که در این زمینه می  توان از الگوهای 
 موفق کشورهای دیگر کمک گرفت.

 شود کارمندی و خالقیت را جمع کرد؟ آیا می آیا می

و  راشود نسبتی بین این دو فراهم آورد؟ مثال شع

ادبایی که در تاریخ معاصر ما هم کارمند بودند و هم 

 اند.اثر ادبی خلق کرده
بوروکراسی یعنی مرزبندی بین اختیار و مسئولیت، تشکیالت عریض و طویل 
اداری، آیین نامه ها و ... در ساختار بورکراتیک فرد مقامی ندارد، بلکه منصب 

القیت و استعداد فرد را محدود کرده سازمانی او مهم است. بنابراین بوروکراسی خ
و از بین می برد. در این مسیر وجوه انسانی از دست می رود و فرد تبدیل به شی 
 می شود. خالقیت یعنی کار تکراری نکردن، از زاویه دیگر به مسئله نگاه کردن.

نگاه متفاوت داشتن. بنابراین خالقیت با نظام بوروکراسی سازگار نیست. اینکه 
شعرا و ادیبان بزرگ توانستند هم کار اداری داشته و هم اثر هنری خلق چطور 

کنند در توانایی آنان بین مرزبندی بین کار کارمندی و شغل روزمره خالصه می 
 "کار"شود. آمال آن ها غرق نشدن در زندگی روزمره و کارمندی بود و به مفهوم 

 و عالقه های شخصی خود نیزبه عنوان منبع درآمد نگاه کرده اما پیگیر استعداد 
کسی که به لحاظ شخصی از هویت کاملتری برخوردار است و می داند که  بودند.

ها و وجوه دیگر وست و نه همه ی آن، دنبال خواستهشغل بخشی از زندگی ا
 شخصیتش هم می رود...!

 
 

 

 حل شدن در کارمندی...

 

  مصاحبه
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داری همچنان معتقد بودند که اساس گرا و منتقدین نظام سرمایهها چپتا مدت
دریج شده است، اما به تدار بناداری بر کشمکش بین کارگر و سرمایهسرمایه نظام

ران ها را نیز در ردیف کارگسفیدان، برخی از منتقدین، این گروهبا رشد گروه یقه
بر وضعیت مشابه هر دو گروه در  ها،رغم قبول تفاوت)یقه آبی( قرار دادند و علی

ندی بمقابل صاحبان سرمایه تاکید کردند. در واقع، این منتقدین به این جمع
رسیدند که وضعیت کارمندان نیز مشابه کارگران است و هر دو گروه در حال 

ی نیروی کار خود هستند، اگرچه به لحاظ ماهیت شغلی، با یکدیگر متفاوت عرضه
اری دمارکس بر ازخودبیگانگی کارگر در شرایط نظام سرمایه هستند، پس اگر مثالً

ه در سفیدان نیز صادق باشد. البتتواند در مورد یقهکند، این مسئله میتاکید می
های حلیلی متوسط، تسفیدان و رشد طبقهمقابل برخی نیز معتقدند که با ورود یقه

 مارکس، دیگر صادق نیستند.

 تقد هستید که وضعیت نظر خود شما چیست؟ آیا مع

 کارمندان مشابه وضعیت کارگران است؟
تاحد زیادی بله. البته من قصد دارم از منظر دیگری ورود کنم. مباحث باال و.ک: 

ت صحب را صرفاً به عنوان مقدمه عرض کردم تا بدانیم دقیقاً در مورد چه چیزی
یت تفاوت القای دارد. باید بین دو برداشت از خکنیم و این مسئله چه پیشینهمی

دقیقی  شود، با جزئیاتقائل شویم. فردریک تیلور که پدر علم مدیریت معرفی می
ا ها رتوان راندمان کاری آنزدن کارگران را بررسی کرد تا بفهمد چطور میبیل

 ارتقاء داد.
در چنین فضایی، خالقیت یک معنای دیگری دارد. در اینجا خالقیت یعنی استفاده 

ها و نیروی کار کارگر و حتی کارمند. این معنا از دها، مهارتبهینه از استعدا
است.  کنیم متفاوتی آن گفتگو میجا دربارهمعنایی که ما در این خالقیت با اون

های ناشناخته و دانش ضمنی در اولی، خالقیت به معنای استفاده از جنبه
ه خالقیت یعنی توجوری و در معنای دوم، کارگر/کارمند برای افزایش سود و بهره

های انسانی و اخالقی کارگر و کارمند. اگر بخواهم به طور خالصه عرض به جنبه
داری خالقیت در معنای اولی مطلوب و در معنای کنم، باید گفت در نظام سرمایه

یعنی  تفاوت است.دومی مذموم است یا حداقل این نظام نسبت به این مسئله، بی
 کند، آیا در منزلمندی که محل کار خود را ترک میمهم نیست که کارگر یا کار

سراید یا خیر. مهم نیست که مثالً کارگر عالوه بر شعر می خودش یک قطعه
تار بنوازد. این مسئله تنها زمانی تواند به خوبی سههای کاری خودش، میمهارت

رار ق وری شرکت یا کارخانهشود که این مهارت در راستای منافع یا بهرهمهم می
بگیرد. البته این مسئله منطقی است مگر در موارد استثنائی. منطق حاکم بر روابط 

د که شوتر تلقی میداری سود است و در این نظام کسی باارزشیهدر نظام سرما
 یتری داشته باشد. آن خالقیتی که واجد روحیهی سود، سهم بیشبتواند در چرخه

یرد گانسانی دیگری است در این نظام قرار نمی انتقادی، هنری، عاطفی یا هر چیز
داند و به حوزه یا به تعبیری این نظام این مسائل را خارج از حوزه خودش می

 کند. خصوصی افراد مرتبط می

  پس چرا بسیاری از نویسندگان، شاعران ایرانی در

 اند؟های کارمندی رشد کردههمین محیط
ر را روزگای آنست. شما شرایط جامعهگیری شما اشتباه ابه نظر من نمونهو.ک: 

رسید که چون این گیرد و این به همین دلیل به این فرضیه میدر نظر نمی
اعر تواند نویسنده یا شاند پس امروز هم یک کارمند مینویسندگان کارمند بوده

 50و  40، 30های ببینید دهه خوبی شود. البته باید استثناها را هم در نظر گرفت.
ی پرجوش و خروش در ایران، مقارن با دوران جنگ سرد در اروپا و دورهشمسی 
 های اعتراضی بود.جنبش

 
 

÷ 

 در باب چیستی کارمندی

 وضعیت کارمندی...! 

 

  چیست؟شناس به عنوان یک جامعهارزیابی شما 
 یتر برگشت و اجماالً ریشهرای پاسخ به سوال شما باید کمی عقببو.ک: 

ی شغل کارمندی به ر برخی منابع، ریشهشغل کارمندی را بررسی کرد. د
دربار پادشاهان و مشاغلی نظیر کاتب، میرزا، امیرنظام، امیر دیوانخانه و غیره 

عموماً  شدند،نامیده می« دیوانساالر»مرتبط دانسته شده است. این افراد که 
آمدند و در ازای دریافت مقرری، به دربار خدمت به استخدام پادشاهان درمی

ری بایست وفاداها میای این افاد، این است که آنند. نکته مهم دربارهکردمی
که  در معنایی« کارمندی»البته مفهوم . کردندخود به شاه و دربار را ثابت می

ای هکنیم، مقارن با انقالب صنعتی و پیدایش حکومتامروزه از آن مراد می
رین تداران، عمدهجمهوری است. با گسترش نظام صنعتی، کارگران و سرمایه

-تدریج با رشد نظام سرمایهداری شدند. بهکنشگران اجتماعی نظام سرمایه

ترشدن نظام صنعتی و رشد مشاغل خدماتی، ضرورت مدیریت داری، پیچیده
از پیش، احساس گردید و گروه جدیدی تحت روابط در تولید و توزیع بیش

 شکل گرفت. « سفیدانیقه»عنوان 
 

فعلی، یکی از انتقادات جدی به شغل کارمندی،  در زمانۀ

بودن آن است که به عقیده برخی، این  و تکراری یکنواخت

              مدت منجر به تضعیف خالقیت فرد مسئله، در طوالنی

شود. در این باره با وحید کشافی نیا، جامعه شناس و می

یم در بپرسعضو تعاونی برگ نو به گفت و گو نشستیم تا 

حالی که برخی از بزرگان هنری نظیر نویسندگان، شاعران، 

ر اند چطوبوده دانان و غیره کارمندان بخش دولتیموسیقی

 توانستند با این شرایط مواجه شوند؟
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 .اعتراض و کوشندگی بود خواهم بگویم یک ویژگی آن دوره، خالقیت،یعنی می
ست. این اگرایی، انفعال و کرختی شدهچیزی که در این دوره، تبدیل به نوعی پوچ

ی ایران نبود که در آن دوره نویسندگان سرشناس در یک فقط مختص جامعه
ارتر، کامو، س بینید.کردند، شما اگر به فرانسه هم نگاه کنید، میعصر زندگی می

خواهم بگویم کردند. لذا میران در همان دوران زیست میسیمون دوبووار و دیگ
را مطرح کنیم که چرا برخی از این پرسش که شاید بهتر است به جای این

 یاند، این پرسش را مطرح کنیم که آن دورهنویسندگان مطرح کارمند بوده
ه هربها بیویژگی ی حاضر از آناست که دورههایی بودهتاریخی واجد چه ویژگی

اساً کنم که استر اشاره کردم در اینجا این را اضافه میها قبلاست. به برخی از آن
پرستی آن دوران به تدریج جای خودش را بینی مبتنی زُهد، ریاضت و جمعجهان
فاقاً ای مثل ایران که اتاست. در جامعهطلبی و خودپرستی دادهپروری، عافیتبه تن

ان ترش یافته است، نباید انتظار تولد نویسندگرسد خودشیفتگی گسمی به نظر
های بسیاری از عمر خودشان را در کنج عزلت به بزرگی را داشت که سال

اندیشدن، آموختن، سرودن و نوشتن اختصاص دهند. زندگی ماشینی امروزه این 
توان افزود که در کشورهای غربی در کند. البته این را نیز میفرصت را دریغ می

شود. کسی که سه یا چهار کتاب خوب ر نویسندگی شغل محسوب میحال حاض
را با  تواند باقی عمرششود وی میقبول بنویسند، نویسنده محسوب مییا قابل

 تکیه بر درآمد حاصل از آثارش، سر کند. چنین شرایطی در ایران فراهم نیست. 

  پس اساساً شما معتقد هستید که امروزه کارمندی با

عنای دومی که بحث کردید، قابل جمع خالقیت در م

 نیست. راهکار پیشنهادی شما چیست؟
ی فعلی قابل جمع نیست. شرایط اجتماعی و در یک نگاه کلی، در زمانهو.ک: 

 سویتاریخی از یک سو و وضعیت فعلی نظام اداری و کسب و کار هم از یک
ک حکم ه یطور نیست کاست. البته این دیگر، جمع این دو مسئله را دشوار کرده

قطعی و همیشگی صادر کرد. وجود استثنائات امیدبخش هستند. مثالً شهریار 
ند کپور که یک نویسنده خوب است و االن در خارج در کشور زندگی میمندنی

است. البته ایشان هم به نوعی از مدتی کتابدار کتابخانه حافظیه شیراز بوده
تر نشوند ولی به نسبت جوابازماندگان نسل نویسندگان کالسیک محسوب می

هستند و عمده آثارشان پس از جنگ هشت ساله نوشته شده است. شرایط مستولی 
 داری را کاهشهای ضدانسانی سرمایهتواند تاحد زیادی، سویهها، میبر تعاونی

ها، کسب سود مادی اولویت نیست، رشد و پرورش جایی که تعاونیدهد. از آن
تواند در دستور کار قرار بگیرد. البته شخصی و فردی میها و استعدادهای مهارت

ها مستقیم به نفع شرکت، بنگاه یا تعاونی نیست، به نظر من، اگرچه این مهارت
ند و زتواند به نفع این شرکت باشد. کارگری که ساز میطور غیرمستقیم میاما به

ی کارگر بهتری به قول معروف اهل شعر و ادبیات است، احتماالً به لحاظ اخالق
ت کند، مشکالکند، در کار سستی نمیاست، به وظایف خود به خوبی عمل می

تری با همکاران خود دارد و غیره. البته این در حد فرضیه است. در نهایت، کم
ازی سها این ظرفیت وجود دارد. مثالً با تدوین و پیادهبنده معتقدم در تعاونی

ای هارمندان اجازه داد تا ساعاتی را صرف آموزشتواند به کهای مختلف میبرنامه
ری وشخصی کنند یا شاید بتوان از چنگ ساعات کاری فعلی بدون کاهش بهره

رها شد. یعنی کاری کرد که کارمند راندمان قبلی خود را داشته باشد اما به جای 
یرد، گروزی هشت ساعت کار که با احتساب دوساعت ترافیک تمام انرژی او را می

سه ساعت در منزل کار کند و بقیه ساعات را صرف وضعیت شخصی خودش 
های اخیر در علم مدیریت مسئله مدیریت انسانی مطرح شده بکند، البته در سال

ها وجود جا امکان کندوکاو پیرامون آنها مسائلی هستند که در آناست و این
 دارد. 

 

 

 کارمند کیست؟

 روکراسی وب

 .قیت قابل جمع نیستندو خال
و پروژه فلسفه  یمطالعات اجتماع ریدب ،یطهماسب شهرام

 نیادر  سیبه تدرکه است  یسال 5متوسطه پسرانه، حدود 

همین دلیل خوبی بود تا برای مصاحبه   حوزه مشغول است.

 سراغ وی رفته و گپ و گفتی داشته باشیم.

 یکردن سبک زندگ دایو پ یکارمند انیدوگانه م 

شماره  نیاست که ذهن ما را در ا یدلخواه موضوع

 رینظ ینکرده است به نظر شما چطور بزرگا ریدرگ

وگانه د نیو ... توانستند ب جیوشیمایجالل آل احمد، ن

مسخ نشوند و آن شکل  تیو خالق یکارمند یزندگ

 به آنان داد تا بتوانند اامکان ر نیا یکارمند یاز زندگ

 نبوغ خود را بروز دهند؟

بهتر است از تجربه  دیکن یرا مفهوم ساز یزیش. ط: اگر قرار است چ 
حبت ص یمفهوم کارمند یرو دهمیم حیاول ترج د،یکنخودتان شروع  ستهیز

قع در وا یکارمند ست؟یچ یمراد ما از مفهوم کارمند ؛ یعنی ببینیمکنم
ه از هستند ک یو کارفرما است. کارمندان قشر یمفهوم کارگر نیماب یزیچ

د. به کنن یم تیفعال کیروکراتوخارج شده و در مناسبات ب یگزاره سنت
کند در  یم دیاز مشاغل را تول یسر کی یبروکراس مناسبات گرید یعبارت

ا به عنوان ر یکنند مبلغ یکه به ساختار بوروکراتیک ارائه م یمقابل خدمات
مثل  ییها یژگیساختار بوروکراتیک و نیکنند. هم یم افتیدستمزد در

کند  یم جادیرا ا یابزار تیمنظم، سلسله مراتب و عقالن یگانیو با ویآرش
 طفرمنعیغ نیآن است. هم یاساس راداتیاز ا یکی نعطفرمیکه ساختار غ

ه کشتن ب یکارمند تیبودن ساختار بوروکراتیک و به تبع آن نقش و فعال
از ساختار  یزیگر ایسؤال که آ نیانجامد و در پاسخ به ا یم تیخالق

 .ریخ مییبگو دیبا ،حاضر وجود دارد یایدن بوروکراتیک در
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 یگذشته که تا حد یسنت یاز ساختارها کشیمینفس م یستمیدر حال حاضر در س
مدرن  یفضا نیاکه  میبوروکراتیک شده ا یآمده و وارد فضا رونیب ،منعطف بودند

 گذارد. ینم یقشر نوظهور باق یرا برا یقدرت انعطاف یکارمند

  د؟ می افت  در مجموعه ما بازتولید سوژه کارمندی اتفاقآیا

 چه انتقادی به این سبک وجود دارد؟ 
ش.ط: پیامد زندگی و فضای بوروکراتیک، کارمند شدن است بنابراین بحث مدرسه 

تثنی نیست، باید بررسی شود که آیا فضای مدرسه و آموزش نیز از این موضوع مس
یک فضای بوروکراتیک است یا خیر؟ به نظر میرسد که هست، در ایران سیستم 
آموزشی ما فضای متمرکزی داشته که سازمان آموزش و پرورش نیز دسته بندی 
های خود را به آن اضافه کرده است. در این سیستم حوزه کاری هر شخص، 

آموزش دبیران نیز پیش بینی شده است و تمام امور در یک وظایفش و نحوه 
 ساختار بوروکراتیک قرار گرفته است.

به نظر می رسد امروزه به جای آنکه معلمی در جایگاهی قرار گیرد که بتواند 
ابداعات و خالقیت داشته باشد؛ درگیر یک سری ساختار بوروکراتیک است. اگر 

غییر شرایط نیست. البته می توان اقداماتی برای ت واقع بینانه بنگریم گریزی از این
شرایط انجام داد اما شاید خیلی توفیقی به دست نیاید. این تمرکز بیش از اندازه 

د. کنروی موضوعات مختلف نهاد مدرسه و آموزش را به یک امرتجاری تبدیل می
تواند از رویه های این یک پرسش اساسی است که معلم تا چه اندازه می

 وروکراتیک خارج شده و فارغ از چارچوب تعیین شده تدریس کند؟ب
آموزان باید چه مباحثی تدریس شود؛ دانش است کهاز ابتدای سال مشخص شده 

در چه آزمون هایی باید شرکت کنند. در مورد ساعت کالس ساختار بوروکراتیک 
ارد که ساختار اجازه کار عملی را نمی دهد و تمام کارها نیاز به هماهنگی هایی د

ما  ربوروکراتیک تعریف کرده است؛ بنابراین چه بخواهیم و چه نه آموزش در کشو
 است.اسیر ساختار بوروکراتیک شده

 شنهادیپ این شرایطبرون رفت از  یبرا ییچه راهبردها 

 د؟یکنیم
ساختارهای بوروکراتیک با خالقیت بی ارتباط هستند. مسائلی وجود دارد که  ش.ط

برای آن معدلی گرفت. البته باید در نظر داشت بوروکراتیک بودن، به  نمی توان
 معنای بد بودن نیست. 

حتما مواهبی برای این نوع سیستم، قابل شمارش است اما نکته این جاست 
که این نوع نگرش اساسا از خالقیت به دور است. ما در حال حرکت به 

وند دانش آموز، این ر سمت بروکراسی هرچه پیچیده تر هستیم و با افزایش
ن را ایجاب کرده و به آن دامن پیچیده تر می شود. شرایطی که جامعه ما آ

 زند.می
ا از معلم انتظار نوآوری و خالقیت داریم، اما معلمی که برای تأمین هزینهم

؛ زمانی برای پرورش های زیاد استساعت به تدریس درمجبور های خود 
شود. اگر ارمند در حوزه آموزش تبدیل میک کخالقیت ندارد و عمال به ی

ی متفاوت معلمی بخواهد در حوزه تدریس خود خالقیت، ابداعات و نحوه ارائه
 10اش در هفته نباید از داشته باشد که کارساز افتد حداکثر ساعت کاری

ت نوآوری و خالقیساعت تجاوز کند و باقی ساعات هفته را در مسیر پرورش 
شت که برخی معلمان از ید این استثنا را در نظر داالبته با حرکت کند،
توان آن را به همه سبت به دیگران برخوردارند که نمیتری نخالقیت بیش

دهند که یرا براساس تجربه و هوش خود انجام م ییکارهاتعمیم داد. آنان 

در سیستم ما امری به  .تر کنندآموزان جذابدانش یتوانند کالس را برایم
بلکه شود و نه تنها برای معلمان یت به معلمان آموزش داده نمیخالقنام 
و در  است یامر آموختن تیخالقه، زیرا نشد فیآموزان هم تعردانش یبرا

  .را آموزش داد یانضمام یهاتیموقع دینوع کالس ها با نیا
سمت هرچه کارمند شدن  اما ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود ما را به

سوق می دهد. نظر من این است که شاید بتوان با ایجاد امکان های کوچک 
 از فضای غالب فاصله گرفت.

موضوع اینجاست که ساختار بوروکراتیک ساختار مذمومی نیست، چراکه 
آلترناتیوی برای آن وجود ندارد و به شخصه اساسا با نبود بروکراسی مخالفم، 

ن را کارآمد، دقیق تر و چاالک تر کرد. پیشنهاد من ترتیب اما می توان آ
دادن فضایی برای آموزگاران است که در ذیل ساختار بوروکراتیک آزادی 
عمل بیش تری به آن ها دهیم و دست آنها را در اداره کالس باز بگذاریم 

  و از تمرکز بیش از حد دوری کنیم. 
وند دوگانگی را کند و همین رمی بروکراسی تمرکز را ایجاب 

آورد که قابل جمع بندی نیست. شما ناچار هستید به وجود می

 یا ساختار بوروکراتیک را حفظ کنید یا به سمت خالقیت بروید.
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های اخیر مورد توجه هایی است که در سالغلی از جمله اختاللفرسودگی ش
ابل دهد که درصد قشناسان قرار گرفته است و نتایج تحقیقات نشان میروان

های فعال از این عارضه در رنج هستند. سازمان جهانی توجهی از افراد سازمان
 به فهرست 2019فرسودگی شغلی یا کارزدگی را در سال  (WHO)بهداشت 

اضافه کرد و به طور رسمی  (ICD)ها المللی بیماریبندی    بینخود در طبقه
میالدی به طور جهانی  2022آن را یک بیماری اعالم کرد. این بیماری از سال 

دهی عالئم به رسمیت شناخته خواهد شد و برای تشخیص، درمان و پوشش
 همراه خواهند شد. گراندهندگان خدمات درمانی و بیمهفرسودگی شغلی  ارائه

های این بیماری با فقدان شور و اشتیاق، احساس محرومیت و شکست، نشانه
عالقگی نسبت به قبول مسئولیت، افسردگی و عالئم جسمانی غیبت از کار، بی

نند کشود. بدین معنی که افراد درگیر با این مسئله احساس میمشخص می
ن و شخصی خویش ندارند. سازما ایهیچ گونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفه

استرس مزمن محیط کار که به »جهانی بهداشت، فرسودگی شغلی را 

توصیف کرده و سه نشانه را برای آن در  «درستی مدیریت نشده است.

 نظر گرفته است:

 احساس کمبود انرژی، خستگی و فرسودگی 

  افزایش فاصله روحی با شغل یا احساس پوچی نسبت به

 شغل

 ای و شغلیدی حرفهکاهش کارآم 

 
 
 

 

آید و موجب تباهی در کیفیت کارزدگی در اثر فشار مداوم روانی پدید می
شود. در تعریف فرسودگی شود که به وسیله کارکنان ارائه میخدماتی می

ا هتوان گفت: فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالشغلی می
 درگیری و اشتغال به کار است.

های خدمات انسانی از نگان به خصوص در بین افرادی که در شغلاین نشا
( علل 1984اند بیشتر شایع است. )ساراسون قبیل آموزشی و پزشکی شاغل

فروپاشی شغلی متعدد است. بعضی علل خارجی هستند )وظایف محیط کار( 
و بعضی علل داخلی )درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی 

 تواند انجام شود.(آنچه می در مورد

توان برای بروز فرسودگی در محیط سازمانی عوامل و علل مختلفی را می
ها روشی است که سرپرستان و مدیران ترین آنشغلی معرفی کرد که عمده

سازمان به عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و سازمان برای خود اتخاذ 
ه دارای سبک مالحظه کارانه های کاری کها و محیطکنند. سـازمانمی

کمتری هستند، کارکنان خود را بیشتر در معرض ابتال به پدیده فرسودگی 
 دهند.شغلی قرار می

ز بین بانیان خود را ابه عبارت دیگر نشانگان فرسودگی شغلی بیشتر قر
 و عاطفیگرم کارانه گیرد که رفتارهای مالحظهو مؤسساتی میها سازمان

 زند.ها میو رؤسای آن مدیران کمتری از طرف

مدیران و سرپرستانی که به طور کامالً خشـک و رسـمی در سازمان رفتار 
کنند و از فراهم آاوردن محـیطی آرام، عاطفی و گرم برای کارکنان خود می

 مسلماً باید آگاه باشند که زیردستان خود را بیشتر به وادی ورزند،دریغ می
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 وریسازند و تالش کمتری در جهت بهرهفرسودگی شغلی رهنمون می
ساز کارزدگی یا دهند. از سایر عوامل زمینهشان میدر سازمان از خود ن
 توان مواردی را ذکر کرد؛ از جمله:افسردگی شغلی می

های متعارضی دارد، این احساس شخصی که مسئولیت تعارض نقش:

شود. چنین شخصی مجبور را خواهد داشت که به چند جهت کشیده می
 و در نتیجه، به خستگیخواهد بود چندین کار را همزمان به انجام برساند 

 از کار و در نهایت فرسودگی شغلی مبتال خواهد شد.

ند. رود آگاه نیستها میبعضی از افراد، از انتظاری که از آن ابهام نقش:

رود شخص کارآمدی ها انتظار میدانند که از آنچنین افرادی، تنها می
نتظار را این اتوانند در حرفه خود باشند اما مطمئن نیستند که چگونه می

برآورده سازند و این عدم اطمینان، بدین دلیل است که برای ایفای نقش 
 خود ، الگو یا راهنمایی ندارند که از او پیروی یا الگوبرداری کنند .

نتیجه این عدم آگاهی نسبت به وظیفه محوله ، این خواهد بود که فرد 
اند در انجام کار شاغل هرگز این احساس را تجربه نخواهد کرد که می تو

 خود ، ارزشمند و موفق باشد. 

بعضی افراد نمی توانند به پیشنهاد کاری و مسئولیت  ازدیاد نقش :

 ،شود نه بگویند و در نتیجهها می های فراوان وبیش از حدی که به آن
مسئولیت ها و وظایف زیادی را به خود تحمیل می کنند. چنین افرادی 

رار یشتر در معرض ابتال به فرسودگی شغلی قاز جمله کسانی هستند که ب
 دارند. 

برخی افراد در سازمان و محیط کاری خود به دلیل فردی  نبود نقش :

و محیطی هیچ گونه نقشی در پیشرفت اهداف آن سازمان ندارند و ساعات 
کنند، در نتیجه کاری خود را بدون انجام کوچکترین کاری سپری می

آید که استمرارآن ها به وجود میدر آناحساس پوچی و نداشتن نقش 
 فرسودگی را به دنبال دارد. 

 اگر برخی از افراد از لحاظ شخصیت و صفات فردی و درونی بیشتر مستعد
 
 

 
 

، با این حال فرسودگی شغلی با اتخاذ شیوه ها ابتال به این عارضه هستند
 اوتدابیر خاصی قابل اصالح و برگشت پذیر است و می توان تدابیری ر

 جهت درمان آن به کار برد از جمله: 
برای کارهایی که در حیطه مسئولیت شما نیست، داوطلب باشید . می -1

توانید در کارهای فوق برنامه شرکت داشته باشید که شما را سرگرم نگاه 
هایتان را ها و مهارتتوانید استعدادهایی که میخواهد داشت به ویژه زمینه

 نشان دهید. 
ار به خرج دهید و کار جدیدی را شروع کنید. همیشه شروع کننده ابتک -2

 . پیشنهاد کار و پروژه های جدید بدهید. باشید
از  زمان استراحتتان بهترین استفاده را ببرید اگر می بینید که کار باعث  -3

خستگی تان شده است کمی استراحت کنید تا بتوانید دوباره با انرژی ، 
 نید. کارتان را دنبال ک

بینید که کار باعث از  زمان استراحتتان بهترین استفاده را ببرید اگر می -4
تان شده است کمی استراحت کنید تا بتوانید دوباره با انرژی، کارتان خستگی

 را دنبال کنید. 
های خود را باالتر ببرید از حالت یکنواخت همیشگی بیرون آموزش -5

طور که از نردبان حرفتان باال ببرید  همینبیایید و دانش خود را در زمینه 
برایتان ارزش زیادی پیدا می کند. بنابراین سعی  روید زمان ترقی باال می

 کنید معلومات و دانش خود را در کاری که انجام می دهید افزایش دهید. 

هوشیار باشید و مثبت فکر کنید. ممکن است از خود انتظار داشته باشید  -6
که کار مهم تر و چالش برانگیزتر داشته باشید اما شکایت نکنید. از منفی 

از  رین استفاده رابافی در مورد کارتان دوری کنید و سعی کنید که بهت
موقعیت فعلی تان ببرید. آگاهی هایتان را افزایش دهید ومهارت هایتان را 

تگی دید که خس توسعه دهید در حد توانایی خود کار کنید و به زودی خواهید
 شود. و ماللت ناپذیر می
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 آنچه در بهار 

 و 

 تابستان گذشت

 ایع التفاقیهوق
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 گیزیانهیجان و شیرین اتفاقات گذشت که تابستانی و بهار

 زا فلسفه؛ کالس تا گرفته زبان پروژه از ؛داشت همراه به را

 تابستان، هایکالس از کارگر، روز تا معلم روز بزرگداشت

 مسابقات در داوری هیراد درخشش کنکور، درخشان نتایج

 ...خوانیدب بیشتر تا باشید همراه بخش این در ما با ...المللیبین

 وقایع التفاقیه

دخترانه دبستان  یلیدوم سال تحص مهیآن چه در ن

 ...گذشت

 ندا توخش :گزارش
 

 یشگاه علوم و تشریح ماهی و میگو در پایه سوم:آزما

د ها پی بردنآموزان با لمس کردن ماهی و میگو به تفاوت پوشش آندانش
 دارانو با بررسی ساختمان داخلی بدن ماهی و میگو، ماهی را در گروه مهره

 ها قرار دادند.مهرهو میگو را در گروه بی

 بزرگداشت روز زمین پاک 
محیط  روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به

بهاری،  هر سال در اعتدال سازمان ملل متحداست.  زمین یهکر زیست

هم زمان  آوریل 22از کشورها روز  بسیاریگیرد. در این روز را جشن می

 آغاز با را زمین ینیز هفتهمتعددی روز زمین است و جوامع  اردیبهشت 2 با

های زیست محیطی فعالیتبه  گیرند و تمام هفته رامی جشن زمین روز

 .دهنداختصاص می
 ادنیروز جهانی زمین پاک هر ساله در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی 

را فراموش کنند و باید به فکر  «زمین»شود که نباید سیاره خود یادآوری می
سکونتگاه یادمان باشد اگر قرار است کره زمین کماکان  حفظ آن باشند.

 آینده هایا منزل امنی برای نسلخود را بگماریم تباشد، باید  توان  هاانسان
 .است بوده ما برایچنانکه ، هم باقی بماند

ان آموزطی مراسمی با حضور دانشدر این مسیر دبستان دخترانه راه رشد 
و  های خشکاین روز را در محیطی شاد با کشیدن نقاشی و جداسازی زباله

 تر جشن گرفتند.

 

 دارانآموزان پایه سوم با مهرهآشنایی دانش
داران، کانون آشنایی با ی سوم با گروه مهرهآموزان پایهدانش برای

حیات وحش با گروهی از حیوانات از جمله جغد، روباه، مار، کبوتر، 
 پیدا کردند.خرگوش و .... در مدرسه حضور 

ها و توضیحاتی که آموزان با دیدن این حیوانات از نزدیک، لمس آندانش
های داران در جهت تکمیل دانستهگروه مهره 5های داده شد با ویژگی

 تر آشنا شدند.تئوری کالس سوم، بیش
 

 مهرگانآموزان پایه چهارم با بییی دانشآشنا

ها هرهمبا گروه بی ی چهارمپایهآموزان آشنایی عینی دانش برایبه 

از کانون آشنایی با حیات وحش دعوت شد که با گروهی از حیوانات از 
ا )زالو هنان) مرجان، هیدر و شقایق دریایی(، کرمها، کیسه تجمله اسفنج

تنان)حلزون، لیسه(، بندپایان کرم خاکی از نوع کرم حلقوی(، نرمو 
که دریایی( در مدرسه حضور )توتیا و س )سوسک و هزارپا( و خارتنان

ها، ها و مشاهده عینی آنمهرهآموزان ضمن لمس بیدانشیابند. 
-انستهو به درا به خانه بردند این بازدید  ای متفاوت و دلنشین ازتجربه

 شد. هایشان افزوده 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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  یهنر جشنواره
. بود یهنر هایهجشنوار یبرگزار ،دوم مسالیمدرسه در ن هایاز  برنامه یکی

. در واقع هنر دهندینشان م زین گریهنر، خود را در دروس د یلهیبه وس کودکان
 هایدر عرصهش هاییاست که اعتماد کودک را نسبت به توانمند یپل ارتباط

که در  اشکالی با آموزاندانش ،یکارگاه نقاش ی. در برگزارکندیم تیتقو گرید
به کار  اءیاش بیو ترک یزآمیکه در رنگ ایقهیو با سل گرفتیقرار م ارشانیاخت
 نه فقط کردند. در این فرآیندخلق می شانرویشیپ هایشکلرا از  یاثر ،ردندبمی

 .شودیم تتقوینیز در آنها  ییو فضا یدارید هایبلکه مهارت، تیخالق
کافی  ؛کندیم تیتقو زیرا ن یمهارت حل مسأله و تفکر انتقاد عامهنر در مفهوم  

م و بعد قل "؟نشان دهم یچطور احساسم را با نقاش" بپرسدکودک از خود  است
مضاف  دنبال شد. هدف نیهم با سازیمجسمه شگاهینما را به دست بگیرد.

مهارت نیب نیدو هنر است و در ا نیا هایاز ضرورتکه پشتکار و تمرکز براینکه 
آموزان در جشنواره که دانش یگروه یقیموس در .شودیم تیتقو زین یحرکت های

 تیمشترک تقو یهدف به دنیرس یبرا گریکدیبا  یحس همراه زیارائه دادند ن
 .شد

 

 یو جشن سوادآموز یعلم جشنواره
در و  هامشترک در پروژه موضوعی و تم با آموزاندانش ،یعلم هایجشنواره در

 یبر رو هیتمرکز در هر پا آفرینی کردند.خاص، نق یدانش و مهارت یکرهیقالب پ
ب که مطال به نحویکرد  نیبا پروژه عج یآموزان را به خوبدانش ،خاص یموضوع

 یجشن سوادآموز زیاوّل ن یهیدر ارتباط و حول موضوع آموختند. در پامفیدی را 
  بود.آموزان اول دبستان بر حضور گرم دانش یخوش انیبرگزار شد که پا

 

  گردیعتیطب یاردو
 یباغ دوست یدر نظر گرفته شده بود، اردو هاهیپا یتمام یکه برا ییاز اردوها یکی

همواره  عتی. طببرگزار شد عتیآموزگاران و گروه کاوشگران طب اهیهمر بابود که 
ر د یمطرح بوده و گذراندن زمان یو جسم یذهن یانرژ اکنندهیاح کیبه عنوان 

را  یذهن یو هم خستگ شودیم ین حاالت اضطرابیهم موجب تسک عتیطب
با ارتباط  جادیو ا تیتقو یخارج از مدرسه را برا یطیو هم مح کندیبرطرف م

 یکیآن  یو کوشش در حفظ و بقا عتیبه طب تی. اهمکندیهمساالن فراهم م
 ت.اردوهاس نیاز اهداف ا گرید
 

 هیت متفاوت در هر پااپروژه ها با موضوع یبرگزار
های دبستان به ات مختلف بخش دیگری از فعالیتموضوع با هاپروژه یبرگزار

 است؛ شرح زیر بوده
 Recycling دوم، هیپا ی( براافتی)باز 
  Waterسوم هیپا ی)آب( برا ، 

environment چهارم، هیپا ی( براستیز طی)مح 
 .پنجم هیپا یمختلف برا کشورهای در هاتلفن و مناسب شن،یمیان شیدایپ 
 
 
 

  یسیانگل زبان
 یچهار مهارت اصل تیدر راه رشد تقو یسیاز آموزش زبان انگل هدف

   (Listening, Writing, Speaking and Reading)زبان خارجه یریادگی

 رود،یم شیراستا پ نیدر هم هیپا هردر  هادر کالس یاست. روند آموزش

 یازهانی و هاابراز خواسته توانمندی آموزسال دانش انیکه در پا یطور

ه ب   English Bigهایکتاب ی. خوشبختانه در سرکندیخود را کسب م

، علوم ،یاضیر لیاز قب یگریبه موارد د یچهار مهارت اصل تیموازات تقو

ه پرداخته شد یر از همه تفکر انتقادتو مهم یعلوم اجتماع ا،یجغراف خ،یتار

خود، با اصطالحات مربوطه به  هپای و سن با متناسب آموزاست و دانش

 یی. آشناردیگیبه کار م جتدریسال آنها را به انیموارد فوق آشنا شده و تا پا

یژگیو گریگوناگون در کشورها از د هایمختلف و مناسبت هایبا فرهنگ

موارد  نیا ههم. است شده گنجانده هاس کالساست که در طرح در هایی

 آموزدانش شرفتیبه موازات هم در کالس به کار گرفته شده و موجبات پ

  .را فراهم آورده است  Speakingیطهیدر ح ژهوی به

 

 فرانسه زبان
 نینام دارد. ا Alex et Zoe شودیم سیکه در مقطع دبستان تدر یکتاب

درس است که در  60سال و شامل  11تا  7 نیکتاب مخصوص کودکان ب

دوازده تا چهارده درس به دانش نیب یبیبه طور تقر یلیهر سال تحص

 کتاب پنجم کالس در دبستان مقطع آموزان. دانششودیم ستدری آموزان

Alex et Zoe´ دپارتمان از آموزش زبان  نیرسانند. هدف ایم انیرا به پا

به از طریق کالمی ارتباط در زانآمودانش ییفرانسه، باال بردن توانا

در  آموزاندانشاست؛  سفارت دییمورد تأ یآموزش نینو هایمتد یرکارگی

در  انمدرک فرانسه کودک نیکه اول  delfاخذ مدرک آزمون برای این روند

  .کندیآماده م ،شودیمحسوب م ایدن

 کارها ارائه و هاپروژه روی متمرکز طور به آموزاندانش ریسه ماه اخ در

و تجربه  یسازالزم به ذکر است به منظور هماهنگکردند.  تفعالی

به صورت هماهنگ  یمقطع دبستان با بخش فارس هایمشترک، پروژه

 هایارائه پروژه تیبر جذاب یفارس بخش با هاموضوع یکسانیرفت و  شیپ

چهارم موضوع پروژه صرفه هیافزود. به عنوان مثال در پا رتماندپا نیا

 موضوع به فرانسه بخش در آموزانبود که دانش یدر مصرف انرژ یجوی

 .و استفاده آن در کشور فرانسه پرداختند« یدیخورش هایپنل»
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آن چه در نیمه دوم سال تحصیلی دبستان پسرانه 

 گذشت...

 گزارش: آزاده آشوری، مژگان پورحسین
 

برگزاری استخر پدر و پسر برای کلیه پایه های اول تا 

 ششم
ا هدف آشنایی والدین با فعالیت های آموزشی کالس این برنامه ب

 پدر و فرزند هر سالهمشترک آموزش شنا  و فراهم کردن فرصت تجربه 
 برگزار می شود.

 

 برگزاری چالش ریاضیات کانگورو

آموزان است تا  یاضیات کانگورو، فرصتی برای دانشچالش ر

هایی را حل کنند، به قدرت تفکر و خالقیت خود پی ببرند مساله

های مسئلهشادمان شوند.  های خودو از به کارگیری توانمندی

آموزان های ریاضی دانشبرای سنجش آموخته تنهاچالش کانگورو 

کارگیری توانمندی ها بهاند، بلکه هدف اصلی آنطراحی نشده

 29این چالش روز  .آموزان در حل خالقانۀ مسئله استدانش

فروردین برگزار و با بازی های مفرح همراه شد و روز شادی را 

 آموزان رقم زد. برای دانش
 

 گرامیداشت مقام معلم
پاس  هانجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه راه رشد به رسم هر ساله و ب

زحمات آموزگاران، جشن باشکوهی را به لطف همدلی و همراهی والدین 
 برگزار کردند.

 
 

 روز زومین پاک
حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار از آرمان های آموزشی راه 

رای ب د از هر مناسبتی برای آموزش مسائ مفیدرشداست که تالش دار
. دوم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی زمین گیردبهره دانش آموزان 
 بندیم.مان عهد به نگهداری زمین میهر ساله با کودکانپاک است و 

 امسال نیز به همین مناسبت مراسمی برپا شد.
 

 جشن الفبا
آموختن الفبای فارسی به قدری شیرین است که این فراگیری را با حضور 

وانی خیچه کتابگیریم و باز شدن دروالدین و کودکان پایه اول جشن می
ست که اداریم. این جشن باشکوه و دلنشین جشن الفبرا با هم گرامی می

 شود.دبستان برگزار می آموزان اولدر پایان سال تحصیلی دانش
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 جشنواره علمی
ری از جمله اهداف دبستان راه رشد است و به پرورش روحیه نقادی و پژوهشگ

موزان در طول سال تحصیلی با استفاده از روش تلفیق به آدانشظور همین من
پردازند و شود، میها محسوب میهش پیرامون موضوعی که دغدغه بچهپژو

 .دهندهای خود را ارائه میای پروژهسپس در قالب جشنواره
 

 اردوهای طبیعت گردی
حی در تفریدر ماه اردیبهشت و با هدف انس بیشتر کودکان با طبیعت اردوهای 

باغی در ازگل برگزار شد و خاطرات خوشی را در روزهای پایان سال تحصیلی 
 رقم زد.

 

آن چه در نیمه دوم سال تحصیلی مقطع متوسطه یک 

 دخترانه گذشت
 آموزشی در همین مقطع گزارش: خانم معصومه مهدی، معاون

 

 ادهآموزش خانو

هایی ، والدین و دانش آموزان در گروهدر این جلسه با مدیریت دکتر پورنامدار
ار بر این رق ،بندی شدند ) برای جلوگیری از شخصی شدن بحثالتقاطی تقسیم

روه نباشند(. سپس آموزان با والدین خود در یک گشد که هیچ یک از دانش
ائل عمده که باعث ی مسها درخواست کردند با بحث و همفکرسخنران از گروه
ا نتایج هرا تعیین کنند. پس از اینکه گروهشوند ها و فرزندانشان میاختالف خانواده

بندی و های مطرح شده را جمعبحث را به مدرس گزارش دادند، مدرس صحبت
موزان آبه طور مثال وقتی برخی دانشبود،  ملموسجلسه  در تکمیل کرد. هیجان

ا هآموزان نیز صادق بود، آنکردند که برای سایر دانشمسائل خود را مطرح می
 زدند.ور را تشویق کرده و برایش دست میموز مذکدانش 

 

 "شاید"برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان 
آموزان( در قالب کارگاه عملی، سط آقای باکوبه )پدر یکی از دانشاین برنامه تو

هی دالگوهای مثبت ارتباطی )مانند جهتتقویت  مورداجرا شد. در این کارگاه در 
کری و های فذهنی به سمت نکات مثبت روابط (، مقابله با جزم اندیشی و تعصب

 شد.گفتگو نحوه مقابله اثربخش با مسائل زندگی روزمره 

 

 شب مانی در مدرسه
ی ه برای ایجاد همبستگهای گذشتوز در مدرسه امسال نیز مانند سالبرنامه یک ر

ان پایه آموزشبرگزار شد. دانتقویت تعامالت دوستانه  آموزان و مدرسه وبین دانش
غم باخت رای بازی فوتبال را داشتند که علیدهم بنا به پیشنهاد خود برنامه تماش

یگری های دی بسیار پرهیجان و خاطرانگیز بود. برنامهن در بازی، بجربهتیم ایرا
 های دسته جمعی با همراهی کادر مدرسه صورت گرفت.نیز مانند ورزش و بازی

آموزان فیلمی نمایش ه پایه یازدهم ابتدا برای دانشرسدر برنامه یک روز در مد
و هم از لحاظ انگیزشی  بودکه هم برای گروه سنی نوجوانان مطلوب  دداده ش

 ( take the lead. )فیلم گذاشتروی ذهنیت آنان تأثیر مثبتی 
و آماده کردن  موزان اجرا شد آشپزیآت دیگری که بنا به درخواست دانشقسم

 . این قسمت نیز عالوه بر همراهی و راهنمایی سرآشپز بود بانها شام توسط خود آ
 ای جدید و به یاد ماندنی بود.سرگرمی و تفریح، تجربه
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عصر پرشتاب "با عنوان  برای پایه یازدهم آموزش خانواده

 "دینوپد یاجتماع یها بیارتباطات و آس

های فضای مجازی و اطالعات جدید در ین جلسه آقای موثقی در باب آسیبدر ا
ند. این کرد ها پیش بیاید، صحبتمسائلی که ممکن است برای خانوادهرابطه با 

های عملی و تجارب شخص خود به عنوان یک فرد متخصص مدرس با ارائه نمونه
 زم به والدین را ارائه کردند.در حوزه فناوری اطالعات به خوبی اطالعات ال

 

نی در آشنایی با تحوالت نظام آموزشی و ایجاد روحیه کارآفری

 آموزان و والدین پایه یازدهمنوجوان با حضور مشترک دانش
م نظا رسانی به والدین و نوجوانان در خصوص تحوالتهدف از این جلسه اطالع

 ها وان از تجربیات خود در خصوص ویژگیآموزشی بود. در این جلسه آقای دهق
ای هکرده و در خصوص کارآفرینی و حیطهتغییرات جدید نظام آموزشی صحبت 

 .مفصلی ارائه کردشغلی نیز توضیحات 
 

 بازدید از موزه بتهوون
آموزان را به خود دیگری نخستین موضوعی که نظر دانشبیش از هر موضوع 

آرا بود. مسئول موزه برای خچه فعالیت موسیقایی خانواده چمنتاری ،جلب کرد
-صحبت کرده و به دلیل آشنایی دانشآموزان در رابطه با همین موضوع دانش

زهای مختلف این برنامه و هم چنین گشت در کتاب فروشی موزه آموزان با سا
 بسیار برای آنان جذاب بود.

 

 گروه زبان Speaking Contestبرگزاری مسابقه  

موزان در تاریخ با هدف ارزیابی توانایی مکالمه دانش آ Speakingمسابقه 
لندن و همکاران  King’s Collegeبا حضور خانم کریستینا از  02/11/97

 برگزار شد. 2و  1موسسه ققنوس برای داوطلبان متوسطه 
گرفته  Speakingروز قبل از برگزاری مسابقه از دانش آموزان داوطلب، تست  3

ند. از دانش آموزان دانش آموز برتر در مسابقه با هم رقابت کرد 20شد و در نهایت 
خواسته شده بود تا موضوع خود را انتخاب کنند و به بهترین نحو ارائه دهند.  از 
معیار های ارزیابی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: استفاده از محتوای خوب، 
استفاده از دامنه لغات خوب، آمادگی کافی، روانی کالم، صحبت با اعتماد به نفس 

رعت بیان مناسب، زبان بدن، تلفظ صحیح، اشتیاق دانش آموز و بدون استرس، س
 حین ارائه موضوع، رعایت محدودیت زمان و ... .

)نونا افسریان: پایه ششم؛ آرمینا علیزاده، باران  1به شرکت کنندگان برتر متوسطه 
تخفیف شرکت در دوره های  2امین، تخفیف کمپ تابستان انگلیس و به متوسطه 

A-level   وfoundation .داده شد 
 

 برگزاری جشنواره ادبیات پایه دهم 
دانش آموزان هر کالس بر اساس شهر تولدشان گروهبندی شده و به جمع آوری 

. همچنین هر گروه یک شعر محلی انتخاب اطالعات درباره ی شهر خود پرداختند
و یکی از اعضا به نمایندگی، آن را در روز جشنواره اجرا کردند. مجری و داوران 

 جشنواره نیز از خود دانش آموزان انتخاب شده بودند.
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 اردو های مطالعاتی پایه دهم و یازدهم

روزه هفته  5مطالعاتی پایه دهم در ترم دوم از  بهمن ماه تا اواسط  اسفند  اردو 
 اردو مطالعاتی پایه یازدهم همبصورت اختیاری برقرار بود.  19تا  15:30از ساعت 
آموزان و دانشاری برگزار شد به صورت اجب 24/2/98تا تاریخ  11/2/98از تاریخ 
ه ک مام تالش مسئوالن آموزشی این بودتدر مدرسه، به مطالعه پرداختند.  از صبح
 آموزاندانشکه مطالعه را برای  شودمطالعاتی شرایط و امکاناتی فراهم  در اردو
اس در صورت حو"در همین راستا  ان افزایش یابد.و بازدهی مطالعه آن ردهک آسانتر

آموز را راهنمایی کرده تا مانع اتالف وقت حاضر دانشر اومش "پرتی و عدم تمرکز 
ت تحان نیز آموزراندمان و نحوه مطالعه دانشآنان شوند. در این اردوی مطالعاتی 

رای بدبیران مربوطه  هر هفته طبق برنامه زمانی مشخصبود. کنترل و نظارت 
        سخ آموزان پاو به سواالت و مشکالت درسی دانش شدهرفع اشکال حاضر 

 می دادند.
 

برگزاری آموزش اسلحه شناسی مربوط به بخش عملی درس 

 آمادگی دفاعی پایه دهم 
آموز ضمن تمرین عملی کار با سالح سازمانی اری این دوره برای دانشاهداف برگز

بود. این  آموزانو ارتقاء سطح توانایی رزمی دانش ، اصول تیراندازی با کالشنیکف
نمره عملی درس دفاعی را شامل شده و هرساله آموزش این بخش توسط  8دوره 

 گیرد . مربیان مجرب که اداره به مدارس اعزام می کند صورت می
 

 برنامه اردوی یک روزه کردان 

شدن برای امتحانات پایان برای رفع خستگی امتحانات میان ترم دوم و آماده  
ریزی جموعه فرهنگی ورزشی ایثار برنامهیک روزه کردان در م اردویترم دوم، 

ان با طبیعت و کسب تجارب آموزی این اردو ایجاد ارتباط دانششد. هدف از برگزار
گردی و تجربه همنشینی با گروه، ایجاد محیط صمیمی بین های طبیعتو مهارت

هش یری و کاپذو حس مسئولیتآموزان و مسئولین مدرسه، افزایش روحیه دانش
ان آموزهای زندگی شهری به واسطه تجربه محیط آرام بود. دانشاسترس و تنش

سواری در طبیعت داشته و از امکانات ورزشی ی ایثار تجربه دوچرخهدر مجموعه
 مجموعه استفاده کردند.

 

 پروژه تئاتر با تدریس زهرا سلیمیان
بخشی از کالس به تمرینات بدن و بیان اختصاص داشت. از آنجایی که بدن و 
بیان ابزارهای مهم بازیگری هستند، این تمرین ها به صورت مستمر صورت 

الس به تمرینات تقویت حس اختصاص داشت. پس از گرفتند. بخش دیگر ک
تقویت مهارت های باال نمایشنامه ی چهارصندوق برای اجرا انتخاب و هنرجویان 
پس از تحلیل متن به ویژگی های شخصیت ها دست یافه و هر کدام نقشی را 

 های نمایش آغاز شد.ب کردند. پس از انتخاب متن تمرینبرای ایفا کردن انتخا
ها صورت گرفتند. نمایش ول محور طراحی شخصیت و میزانسها حتمرین

ها الوگاز متن اصلی و با تکیه بر دیچهارصندوق نه بر اساس متن، بلکه با برداشتی 
 اجرا شد.
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متوسطه دو دخترانه  درآن چه در نیمه دوم سال تحصیلی 

 گذشت:
 آموزشی متوسطه دو دخترانه رناز حسنی، معاونگزارش: ف

 

 آموزش خانواده 
های الزم به اعضای خانواده دانش آموزان آموزش خانواده، ارائه اطالعات و آگاهی

های جهت داشتن یک خانواده موفق و پویا است. در آموزش خانواده؛ سبک
د تا سبک کنشود و به یادگیرندگان کمک مییادگیری به حاضرین شناسانده می

ای اجتماعی است که ا شناخته و به کار گیرند. یادگیری پدیدهآموختن خود ر
یادگیرندگان نقش فعالی در آن داشته تا بتوانند کیفیت دانش و مهارت خود را 

 اند به دیگران منتقل کنند.توسعه دهند و آنچه را که یاد گرفته
 

  جشنواره زبان
برگزار  10/02/98اه رشد در تاریخ پنجمین جشنواره انگلیسی متوسطه دخترانه ر

شد. هر ساله این جشنواره با مشارکت فعال دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی 
اجرا می شود. دانش آموزان هر کالس با توافق یکدیگر موضوع مورد نظر خود 

روز در هفته  1را برای ارائه در جشنواره انتخاب کرده و در طول سال تحصیلی 
اص می دهند. محتوای انتخاب شده باید به لحاظ آموزشی صحبتی را به آن اختص

با مخاطب داشته باشد. هدف ما از ارائه این موضوع چه بوده؟ روز جشنواره قرار 
است چه چیز خاصی ارائه دهیم که عالوه بر دانش آموزان برای والدین نیز جذاب 

القیت و ادبیات زبان موضوعاتی نظیر؛ هنر، خ 98باشد. تم جشنواره اردیبهشت 
انگلیسی بود که در قالب فعالیت های مختلفی مانند کافی شاپ و رستوران، تباتر، 
دوبله، اتاق بازی و .... برگزار شد. داوران جشنواره امسال خانم ها؛ خسروی و 
نیکخواه بوده که پروژه ها را به لحاظ محتوا، استفاده صحیح دانش آموزان از 

 و ... بررسی کردند.زبان انگلیسی، نظم غرفه 
 

 هدایت تحصیلی
انتخاب رشته پایه نهم اولین گام و مهمترین گام تحصیلی هر دانش آموز 

س ااست که دانش آموز بعد از گذراندن دوره ابتدایی و سه سال متوسطه بر اس
نظام آموزش و پرورش موظف به انتخاب رشته برای ادامه تحصیل است. 
انتخاب رشته از مهمترین عوامل تحصیلی هر دانش آموز است که به تحصیل 
آن سمت و سو و جهت می بخشد و باعث تمرکز و نظم دهی به تحصیل 
دانش آموز می شود. لذا کمک به دانش آموزان این پایه برای انتخاب هر چه 

 حیح تر گامی اساسی است.ص
 حضور فارغ التحصیالن موفق رشته های مختلف 

   مشاوره فردی جهت آشنایی بیشتر با عالیق دانش آموزان 

  آشنایی مستقیم دانش آموزان با کتب درسی رشته های

 مختلف

 تشکیل جلسات  هدایت تحصیلی 

   آزمون رغبت سنج هالند 

 آزمون هوش های چندگانه گاردنر  

 یت آیزنکآزمون شخص 

  بازدید از هنرستان نیایش در هفته مشاغل به منظور

  آشنایی با رشته های فنی و حرفه ای

  بازدید از پارک فن آموز و آشنایی با علوم مختلف 

  آموزش خانواده با حضور دانش آموزان در زمینه هدایت

 تحصیلی 

 

  

 

 

 

 
 

 جشنواره سخنرانی
آموزان راه رشد امکانی است برای تربیت شهروندانی همایش سخنرانی دانش

ل که نسبت به مسایل پیرامون خود دغدغه داشته و در خود توان فهمیدن مسئو
 معضالت اجتماعی و پژوهش در مورد آن را می یابند.

 اردوی مطالعاتی

آموزان و آمادگی بهتر برای شرکت در امتحانات به منظور ارتقای تحصیلی دانش

 نوبت دوم این طرح برگزار شد.
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 جشنواره بخش فارسی)پروژه(
تا کنون، عالوه بر آموزش کتب درسی  1383مجتمع آموزشی راه رشد از سال  

معمول، برای دانش آموزان رشته های مختلف فنی و مهندسی/علوم انسانی و 
ایه توانسته مباحث این دروس را در قالب پروژه های عملی و پژوهشی هنر/ علوم پ

جذاب تعریف کند. از همین روی دانش آموزان می توانند با انتخاب پروژه مورد 
عالقه خود و فعالیت گروهی در رشته دلخواه ، تجارب و دستاوردهای با ارزشی 

 ران ) که معلمانیکسب کنند و پس از پیش دفاع پروژه های خود با انتخاب داو
آگاه به پروژه و از خود مجتمع هستند( به مرحله بعد رفته و در جشنواره علمی 

 فرهنگی راه رشد پروژه خود را در معرض دید دیگران قرار دهند.
هدف مجتمع از برگزاری این پروژه ها، رشد همه جانبه دانش آموزان بوده به 

دگیری مباحث روز دنیا و کشور، همین دلیل با ایجاد زنگ پژوهش عالوه بر یا
ته باالبردن روابط اجتماعی را نیز یادگرفو ارتقا فن بیان  -تقسیم کار-کار گروهی

 و تمرین می کنند.
 

 کارگاه خالقیت 
در این کارگاه با انجام فعالیت های گروهی اندوخته های علمی دانش آموزان در 

اسایی ( شن1محیطی آرام و عاری از استرس جهت حضور در مقطع متوسطه )
   شده و مهارت های ادراکی و اجتماعی آنان در فعالیت های مشارکتی ارزیابی 

 شود.می
 

  اردو های تفریحی
های به وجود آمده جهت تحصیل خودآموزی انش آموزان باید بتوانند از فرصتد

ای هبا فراهم کردن فضای مشارکتی در اردو کرده وو یادگیری استفاده مناسب 
دانش  راه های همیاری با یکدیگر را به جای رقابت به رسمیت بشناسند. جمعی

رویارویی با شرایط مختلف  مهارت های تفریحی خوددر اردو راه رشدیآموزان 
برای رویارویی با مشکالت  ،طریق یادگیری مهارتهای زندگیمی آموزند و از را 

می شوند. اردوهای این چنینی عالوه بر مهارت های زندگی موجود در آینده آماده 
ثر بوده مؤ رمانکشو یفرهنگی و تمدن ماعتقادات و نظا ،یادگیری تاریخ ، زبان در

تواند بستری مناسب برای حضور دانش آموزان و کسب تجربه در سطح و می
 جامعه و محیط های اجتماعی باشد.

 

 آنچه در نیمه دوم سال تحصیلی 

 مهد گذشت...
 گزارش: آزاده فاضلی زاده،

 آموزشی مهدمعاون  

بازدید از باغ ؛ در مهدکودک با بازدیدها برای کودکان شروع شد فصل بهار
و 1ازدید از باغ وحش ارم برای آمادگی های ، ب2پرندگان برای آمادگی های 

صورت  2شاغل کودکستان های بازدید از نانوایی و آتش نشانی برای واحد م
 با گرفتن جشن کل خوانی، ،2ی در اواسط اردیبهشت ماه کودکان آمادگگرفت. 

نمایشگاه هنر)نقاشی و مجسمه سازی( در  سواد آموزی خود را جشن می گیرند.
 .برگزار شد و مورد استقبال والدین قرار گرفتطبق روال هر ساله مهدکودک 

تمام کننده راه آنان در به نوعی التحصیلی در اواخر خردادماه جشن فارغ 
 مدرسه است.مهدکودک و شروع دوباره 

 2هاى  جشن فارغ التحصیلی آمادگی

 (ییونانوا یمشاغل کودکستان ها )آتش نشان

 2 یاز موزه پردیسان کودکستان ها دیبازد
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آن چه در نیمه دوم سال تحصیلی در مقطع متوسطه پسرانه 

 گذشت: 2و  1
 گزارش: ابوالفضل بانوپور

 

 برگزاری آزمونی متفاوت 
،  با شروع 2و  1رای دانش آموزان متوسطه پسرانه پایان تعطیالت نوروزی ب

ها با آزمون امتحانات میان ترم دوم همراه بود. تفاوت عمده این دوره از آزمون
سال های گذشته درون مدرسه ای بودن این امتحانات و مستقل بودن سؤاالت 

اولیاء،  بهآزمون، از متوسطه دخترانه بود. پس از ارائه نتایج و کارنامه دانش آموزان 
آموزش هایی در خصوص نحوه برخورد والدین با فرزندانشان در ارتباط با فضای 

 مجازی و بازی های آنالین مطرح شد.
 

 جشنواره زبانهیجان و مسابقه در 
در اردیبهشت ماه، بخش متوسطه پسرانه مجتمع آموزشی راه رشد با برگزاری 
جشنواره زبان روز پرنشاطی را تجربه کرد. این جشنواره که به دپارتمان زبان فوق 
برنامه مدرسه اختصاص دارد، در دو بخش فردی و گروهی اجرا شد. تمرکز بخش 

دانش آموزان از قبیل اجرای موسیقی و  اول عمدتا بر روی توانایی های فردی
استندآپ کمدی در حضور دانش آموزان و اولیاء آن ها بود. بخش دوم نیز به 
کارهای گروهی به همراه دبیران در حیطه های مختلف از جمله کافی شاپ، 

 عکاسی، معرفی مشاهیر و غیره اختصاص داشت.
 

 پرسش و پاسخ در کارگاه بلوغ
موضوع دیگری که در این مدت به آن پرداخته شد، برگزاری کارگاه های بلوغ 

ن ر ایبرای دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم به صورت جداگانه بود. د
دوره تالش بر این بود که مطالب با توجه به رده سنی دانش آموزان در پایه های 
مختلف در فضایی امن بدون حضور اولیای مدرسه و توسط مدرس ارائه شود تا 
دانش آموزان عالوه بر دریافت مطالب مرتبط با رده سنی خود امکان پرسش و 

 پاسخ نیز داشته باشند.
 

 های منتخب پروژه فلسفهمعرفی گروه
د واجرای پروژه فلسفه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم یکی دیگر از کارهایی ب

که قبل از به اتمام رسیدن سال تحصیلی برگزار شد. در اجرای این پروژه دانش 
آموزان میبایستی در حضور همکالسی های خود و دو داور  پروژه های خود را 
ارائه کنند. در گام بعدی و پس از داوری های صورت گرفته گروههای منتخب 

نش آموزان آماده شده و پایه های هفتم و هشتم جهت اجرا در حضور اولیای دا
 اردیبهشت ماه گروه های منتخب به اجرای پروژه های برتر پرداختند. 28در روز 

 



              
  

  

 مطالعاتی به بهانۀ برگزاری مجدد حلقۀ

 راهگشایی خرد جمعی...
 

مجموعه  کیگو و بسط دانش و مهارت در و  گرد هم نشستن به قصد گفت
ود ند که بهبک یم جابیمجموعه ا نیدر ا یاست؛ هم سرنوشت یجیامر را یتعاون

گذشته بارها  یها الس یباشد؛ ط یعموم یدغدغه  کی ،اوضاع و حل چالش ها
 و در شستنددور هم ن انیراه رشد ،یو بارها در ساعت کار و خارج از زمان کار

 هیرو تگریهدا یمورد امور مختلف با هم گفتگو کردند و اجازه دادند تا خرد جمع
 یکالس درس تا تجربه ها تیریاز مد گرد هم آمدند وباشد.  شانیجار یها

 از هم کمک نهیبه یراهبردها یصحبت و در پو مسائل روزمره  یمختلف آموزش
موعه،  توسعه مج یدر پ و حال که است هروش مسبوق به سابقه بود نیگرفتند. ا

 700نفر عضو و حدود  ستیبه دو کینزدو بزرگتر شده  انیخانواده راه رشد
 ها ضروری به نظر می رسد.دارد، برگزاری این نشست کارمند

و چشم  هااستیمتمرکز دارد تا بتواند اصول، س یابه هسته ازیجامعه بزرگ ن نیا
 حلقه. سازد یاندازها را در مجموعه به روز کند و چون خون در رگ مجموعه جار

حلقه  نیراستا بوده است؛ ا نیا اقدام هوشمندانه در کیراه رشد در واقع  یمطالعات
تا شکل گرفت  یو همکاران تعاون ءمجموعه از اعضا رعاملیدعوت مد یدر پ

حلقه با استقبال خوب  نی. اییافزاگو و دانشو گفت یباشد برا ایمانهیجمع صم
به مطالعه در قالب متون  شروعب کتاب و ا. انتخافتیهمکاران پا گرفت و ادامه 

ود شرکت کنندگان ب نیب یمربوط به آموزش که حوزه مشترک، مرتبط و کاربرد
ود را خ یرو شیپ ریمس نیرضحاخورد و البته قرار است با مشورت و نظر  دیکل

وه عال "مدرسه کیفی "و  "در تمنای یادگیری "خوانی دو کتاب؛ . طی همبسازد
بندی هر دو کتاب، دیداری با علیرضا سرکارآرانی، نویسنده کتاب بر ارزیابی و جمع

در تمنای یادگیری، در مجتمع آموزشی راه رشد صورت گرفت تا بتواند ضمن 
همکاران ما، پاسخ گوی سؤاالت آنان در رابطه با کتاب باشد. شنیدن نقطه نظرات 

گزیده ای از این جلسه را با طرح پرسش آزاده فاضلی از واحد مهد مرور  ریز در
 میکنیم.
 و بحث و گفتگ قیمدرسه از طر یبه مسائل داخل رونیاز ب نگاه

از و کار س اریبس یریادگی یموضوعات کتاب در تمنا رامونیپ

د. از دبستان بو شیآموزش پ نهیدر زم یبود.  سوال اصل دیمف

سازد تمام آموزشیدبستان را م یمهد کودک ورود یخروج

 یبود.مرب یدر کتاب خال شیشود که جایها از مهد شروع م

 داشته باشد؟ دیبا یژگیاز دبستان چه و شیپ

. یر باشمعلم و ماد دیمهم است. چون در آن واحد با اریدبستان بس شیپ ورهد
  است. ی. مدرسه راه رشد، مدرسه تعاونیکن هیپاشو دیها باوقت یبعض
که  یآموزان هم هست. معلماندانش یبرا ستیمعلمان ن یفقط برا یتعاون

دهند.  ادی یتوانند به کودکان کار مشارکت یچطور م ستندیخودشان مشارکت بلد ن
درصد  1ها فقط ، بچهژاپن یدبستان شیدر آموزش پ یسالگ 5مثال در سن  یبرا

درصد زمان را  50نقش را دارد و  نیترمهم یدهند. بازی انجام م کیکار آکادم
 یدرصد کارها 14آزاد است.  یهم شامل باز شتریدهد و بیبه خود اختصاص م

درصد 5درصد وقت نهار و...، 7 ا،هدرصد جشن7و آواز،  یقیدرصد موس 8 ،یدست
 .طیدن محکر زیدرصد تم 5داستان و  دنیشن
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 صیتشخ یراه رشد را چه کس یالح پداگوژبه اص ازین 

 دهد؟یم
 نقش جهان دانینه فقط دانش، بلکه علم و هنر آموزش است. مثل م یپداگوژ

اثربخش فراتر از  یاز هنر و روح یحس دارد، حظ ست،ین یاصفهان، فقط معمار
تواند در  یراه رشد هم مانند جهان کودکان م یدارد. پداگوز یمحاسبات معمار

جهان خودمان را  گرشود. ا یشما ساخته و بازساز یحرفه ا یفت وگوهاگ ندیفرا
راه رشد  یپداگوژ میگفت وگو کن م،یکمک کن م،یاجازه ندادند بساز ای مینساخت

 .شان را بسازندجهان میکن یاریها و به بچه میکف مدرسه بساز نجایرا ا

 دیو نشد عشق را کرانه پد میشد یبس

 انشیپا ستین ره که نیتبارک اهلل از ا

 کعبه مگر عذر رهروان خواهد جمال

 ابانشیکه جان زنده دالن سوخت در ب

 

 گزارش
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 تاریگزارش کدهای رف

سرمایه انسانی؛ ارزشمندترین 

 .است داشته های یک سازمان
 "فروغ داوری "

 

رزش امدیریت منابع انسانی، رویکردی استراتژیک و منسجم به مدیریت، از با 

های یک سازمان است. در این رویکرد با ارزشترین دارایی هر  ترین دارایی
وب می شوند که به صورت فردی و شاغل در سازمان محسفراد اسازمان همان 

گروهی در نیل به اهداف سازمان سهیم اند. در همین راستا می توان گفت؛ مهم 
ترین و جدیدترین رویکرد به ارزیابی حوزه های مرتبط با منابع انسانی یک 

 است. تعالی منابع انسانیسازمان، 
مع یک چارچوب جابرای ارزیابی میزان تطابق رویکردها و فعالیت های سازمان با 

که مبتنی بر مجموعه ای از ارزش های محوری، معیارها و شاخص ها باشد، 
شد شرکت کردیم تا  " 34000مدل"مطابق با تصمیم هیأت مدیره در ارزیابی 

از طریق ارزیابی مستمر راهبردها، فرایندها و نتایج منابع انسانی و سازمان، نقاط 
شناسایی و برای حرکت به سمت سازمان قوت و فرصت های قابل بهبود خود را 

 یادگیرنده و توسعه یافته، برنامه ریزی کردیم. 
رهبری استراتژیک، مشارکت، ارتباطات و انگیزش، یادگیری، توسعه و بهبود "

  "مستمر، مسئولیت اجتماعی و اخالق کاری، تمرکز بر نتایج و ارزش آفرینی
 و ارزیابی قرار گرفت. ازجمله مباحثی بود که در ایندوره مورد توجه

م یکپارچه و منسجه صورت بتواند ببا این هدف ایجاد شده که  "  34000مدل "
و  ها در جهت ایجادشناسی و اثربخشی آنندهای منابع انسانی را آسیبآیهمه فر

توان وضعیت موجود می 34000یاری کند. بر اساس مدل  ارزیابی سازمان ها
لوغ فرآیندهای منابع انسانی در سازمان را بررسی مدیریت منابع انسانی و سطح ب

ها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و ها و اقدامات بهبود و توسعه آنو پروژه
 کرد.کمال را در سازمان ایجاد 

رزش امدیریت منابع انسانی، رویکردی استراتژیک و منسجم به مدیریت، از با 

ویکرد با ارزشترین دارایی هر های یک سازمان است. در این رترین دارایی
شاغل در سازمان محسوب می شوند که به صورت فردی و فراد اسازمان همان 

 .کنندمشارکت میاهداف سازمان  برای دستیابی بهگروهی 

 در همین راستا می توان گفت؛ مهم ترین و جدیدترین رویکرد به ارزیابی حوزه 
 

 

 ت.اس تعالی منابع انسانیهای مرتبط با منابع انسانی یک سازمان، 
برای ارزیابی میزان تطابق رویکردها و فعالیت های سازمان با یک چارچوب 

شاخص ها جامع که مبتنی بر مجموعه ای از ارزش های محوری، معیارها و 
شرکت  " 34000مدل"باشد، مطابق با تصمیم هیأت مدیره در ارزیابی 

کردیم تا از طریق ارزیابی مستمر راهبردها، فرایندها و نتایج منابع انسانی و 
سازمان، نقاط قوت و فرصت های قابل بهبود خود را شناسایی و برای حرکت 

 . کنیمریزی به سمت سازمان یادگیرنده و توسعه یافته، برنامه 
رهبری استراتژیک، مشارکت، ارتباطات و انگیزش، یادگیری، توسعه و بهبود "

  "مستمر، مسئولیت اجتماعی و اخالق کاری، تمرکز بر نتایج و ارزش آفرینی
 ازجمله مباحثی بود که در ایندوره مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

یکپارچه و ه صورت ب بتواندبا این هدف ایجاد شده که  "  34000مدل "
ها در شناسی و اثربخشی آنندهای منابع انسانی را آسیبآیمنسجم همه فر

توان می 34000یاری کند. بر اساس مدل  و ارزیابی سازمان هاجهت ایجاد 
وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی و سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی 

ها را فراهم کرد بهبود و توسعه آن ها و اقداماتدر سازمان را بررسی و پروژه
 کرد.و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد 

 

 یادداشت
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 روز معلمبزرگداشت 

 
 معلم چو کانونی از آتش است     

 همه کار او سوزش و سازش است     

 بسوزد ، بسازد، بکاهد روان     

 که روشن کند محفل دیگران     
گرد  انیراه رشد ه؛ما بهشتیارد 12گذشته در روز  یبه مانند سال هاامسال نیز، 

ده عم و چهارمین سال پیاپی عهد معلمی را تجدید کردند. برای سیو آمدند  هم
خن و س انیو مرب اءیحضور انجمن اول نیشیپ یتفاوت جشن امسال با سال ها

 مرد خوش "یعیکمال شف" نیمراسم هم چن نیبود. در ا نآنا ندهینما یران

سخن و معلم خوش آوازه که تاریخ راه رشد را به خود حمل می کند، در وصف 
 لیلبه د یتعاون نیو گفت: برپا بودن ادر تعاونی راه رشد، داد سخن داد معلمی 

 نیکه ا دیآن ها در امور مدرسه است ام ینیو نقش آفرمعلم حضور پررنگ زنان 
 .مستدام باشد انیراه رشد نیب یو همدل یرنگ کی

راه  یفرهنگ یعامل مجموعه آموزش ری، مد ریاصالح پذ تایآناه ییگردهمآ نیا در
 بزرگداشت روز معلم سخن تیروز از اهم نیبه مناسبت ا کیضمن تبر زین رشد

ر د یحاتیتوض یمجموعه برا یامور مال ریگفت و ضمن دعوت از محمد فکور مد
 آنان شد. یبراوام  یاعطا لیکارکنان، خواستار تسه رهیمورد صندوق ذخ

 
 ارگربزرگداشت روز ک

برای روزهای سخت هم پیمان 

 !شویم

ی هم کنونسخت و نامساعد  به بهانه بزرگداشت روز کارگر قصد کردیم در دوران
پیمان شویم که امیدهای در دل و رویاهایی در سرمان را بپرورانیم و زنده نگه 

 که این رویاها از بین برود. داریم و نگذاریم 
؛ رییس هیأت مدیره مجموعه فرهنگی آموزشی راه صدیقه پابرجا در این روز

رشد با تبریک این روز بزرگ به همکاران فعال در بخش خدمات گفت: راه رشد 
در حال حاضر همانند یک خانواده بزرگ به تعالی همکاران کمک می کند ما 

تری را انیم روزهای درخشانواریم با همدلی بتوقدردان زحمات شما بوده و امید
 بسازیم.

؛ مدیر عامل مجموعه ضمن حمایت از تعاونی آناهیتا اصالح پذیردر ادامه 
آشپزخانه همیاران گفت: اتفاق بسیار مثبت این روزها دیدن صفحه فعالیت این 

یجه تتعاونی در فضای مجازی بود، این نشان می دهد که تعاونی همیاران به این ن
امروز  .خود استفاده کند شرفتیرشد و پ یبرا یکمک یاز ابزارها دیبارسیده که 

در روز کارگر؛ تعاونی همیاران رشد می تواند ضمن فراخوان عضویت از شرح 
عالیت فو آشپزخانه  نگیکتر در بخش تنهااین تعاونی  فعالیت های خود بگوید.

 یودر دستور کار خود دارد. را و ...  یاطیخ رینظ یگریبلکه خدمات د نمی کند
 سخن گفت و ادامه داد: یبخش و تعاون نیهمکاران ا یاز تجربه راه رشد برا

را  نبود بلکه کار خود یبزرگ نیکار به ا یدر ابتدا زیراه رشد ن یمجموعه آموزش
 اعضاء  یآن اصرار و پافشارو رشد و رمز تداوم  شروع کرد یکوچکبا مجموعه 

 

مجموعه را که خود  نیا دیتوان یتر بود، پس شما م شیتوسعه هر چه ب یبرا
م به نظر من این تعاونی چش .دینیراه خود بب یبه عنوان الگو دیاز آن هست یجزو

وی هم چنین در مورد سندیکای کارگری  انداز خیلی خوبی پیش روی خود دارد.
ست همکاران بخش خدمات برای داشتن یک سندیکای کارگری گفت: درخوا

برای من جای بسیار خوشحالی دارد اینکه مجموعه ما بتواند در دل خود شاهد 
تشکل ها و تعاونی های متعددی باشد که برخواسته از نیاز و خواسته همکاران 
ما است، باعث مسرت است. یکی از محاسن عضویت در تعاونی همیاران این 

که ما می توانیم از پتانسیل مجموعه بزرگ تر خود )راه رشد( به عنوان پله  است
ای برای توسعه کار خودمان استفاده کنیم و از امکانات بالقوه ای که مجموعه در 

مدیرعامل راه رشد ضمن برشمردن مزایای  اختیار ما قرار می دهد استفاده کنیم. 
اوت کار مزدبگیری استخدامی تف عضویت در تعاونی گفت: عضویت در تعاونی با

های قابل توجهی دارد و می تواند درآمدزایی بیشتر و مستقل تری برای اعضا 
فراهم آورد و باعث شود آهسته آهسته کار راه رشد به کار فرعی و تعاونی همیاران 

آبان  13به عنوان حرفه اصلی اعضاء پیگیری شود. وی از نمونه تعاونی آشپزخانه 
گفت: این تعاونی کار خود را از یک محله کوچک شروع کرد و با نام برد و 

استمرار، توسعه پیدا کرد. این در حالی است که تعاونی همیاران رشد می تواند از 
همان ابتدا از پتانسیل های راه رشد برای پیشرفت هرچه سریع تر کار خود استفاده 

ز مختلف و دیگر رمکند. تنها تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بخش های 
  موفقیت این کار است.

 
 

 

 گزارش
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 یوناتع قیتوانند به کسب درآمد از طر یاز اعضاء م کیکه هر  نیا انیبا ب یو
 ندهی. هر کدام از ما نماستین یمربوطه اقدام کنند افزود: صادرات تنها برون کشور

شور ک یشهرها گریکه د یداتیخود را دارد، تول داتیکه تول میاستان هست کی
 فروش کاالها ،ییجابه جا یراب یتواند محل یمجموعه م نیشود، هم ینم افتی

 صادرات برون یروش به نوع نیاباشد.  گریاستان به استان د کیو خدمات از 
خود کاالها را از آن  انیآشنا قیاز طر دیتوان یشود که م یمحسوب م یاستان

 .دیو کسب درآمد کن دیشهر به تهران آورده، بفروش
ند که با اعضاء هست نیا نی. بنابراستین یزیبدون اعضاء و کارکنان آن چ یتعاون

که  است ییجا یثروت کنند. تعاون دیبتوانند تول دیخود با یها و کارها دهیا
چون  میباش دانیهمواره فعال م میتوان یکند. ما نم یم نیما را تأم یبازنشستگ

 یندر تعاو تیکار کردن دارد شما با عضو یکشش برا ییتا جا یبدن هرشخص
سهام  از سود دیجد یروهایشدن ن نیگزیبعد از بازنشسته شدن و جا دیتوان یم

 .دیخود بهره ببر

رشد گفت: خردادماه سال  ارانیهم یتعاون رعاملیمد ؛یماهرخ نوروزدامه در ا

 یاونتع لیتشک شنهادیمجموعه بزرگ راه رشد به همکاران بخش خدمات پ 1396
با  یحال استارت تعاون نیهمکاران استقبال نشد اما با ا یاز سو یلیرا داد که خ

که  میپرسنل دار نفر 60زده شد، در حال حاضر حدود  یمحدود یاعضا تیعضو
مجموعه راه رشد صبحانه سالم تدارک  یبرا بازار خود،کردن  دایتا پ میتوانست

 ضمن دعوت ی. نوروزمیرا از همکاران خودمان شروع کن یو خدمت رسان مینیبب
 نیما ا یتعاون یافزود: بخش اجتماع یتعاون نیدر ا تیعضو یاز همکاران برا

ه ب میخودمان است و درآمد آن مستق یکه برا یکار میاست که صاحب کار شد
نخواهد  ریتداوم امکان پذ نینباشد ا یو همراه ی. اگر همدلگرددیخود ما بر م

با هم بودن و با هم کار  یعنی یتعاون داستیبود، همان طور که از نام آن هم پ
تر شدن تواند به آسان یکار ممیتقسشود. یحاصل نم یشرفتیپ نیاز ا ریکردن غ

 همه در زهیانگ نیاست، با هم کسانیکمک کند و چون درآمد همه اعضاء  کارها
 کرد. میاندازه تالش خواه کیکنار هم به 

؛ مدیر مالی مجموعه در رابطه با صندوق ذخیره خدمات محمد فکوردر ادامه 

توضیحاتی را ارائه داد و گفت: این صندوق یک خدمت رفاهی است که مجموعه 
الی همکاران به وجود آورده است، هرساله راه رشد این برای تأمین نیازهای م

صندوق را شارژ می کند که بتواند بخش کوچکی از مشکالت مالی همکاران را 
ت اس سعی بر این شده .است نفر عضو داشته 61مرتفع کند. این صندوق تاکنون 

میلیون تومان با توجه به توان بازپرداخت  15تا  5در سال جاری مبلغ وام از  که
اعضاء افزایش پیدا کند، ضمن این که شرایط خاصی نیز برای دریافت این وام 

ت لزوماتنها مدر نظر گرفته نشده بلکه صرف همکار بودن و پرداخت حق عضویت 
نفر محدود نماند  61صندوق به  یاعضا دوارمیامدریافت آن است. وی ادامه داد: 

 در آن اقدام کنند. تیعضو یبرا یترشیو تعداد ب

، دبیرکل خانه کارگر نیز ضمن حضور در این مراسم و علیرضا محجوب

بزرگداشت روز کارگر، از همکاران مجموعه برای عضویت در این تشکل کارگری 
 که برای رفاه حال کار است یروین یاعتالگفت: هدف این تشکل  دعوت کرد و

های ویت در این نهاد از تمامی فعالیتتوانند با عضن جامعه آن ها میکارگرا
 صنفی، رفاهی، آموزشی و ... مجموعه بهره ببرند. وی در ادامه هم چنین افزود: 

 قابل حصول است. کم اریدر تمام مناطق کشور با مبلغ بس یخدمات رفاه
 
 
 

سیاست خانه کارگر در واقع، ارتقای سطح علمی خانواده ها نیز بوده به همین 
های ر انتفاعی هم اعضاء و هم خانوادهمنظور توانسته با تأسیس یک دانشگاه غی

فر هزار ن 238سراسر کشور آنان را تحت پوشش خود درآورد. در سال گذشته در 
تواند به عنوان دستاوردی برای خانه کارگر تلقی آموزش رایگان دیدند که این می

 شود. 
در پایان به رسم تشکر و یادبود؛ هدایایی از سمت هیأت مدیره به همکاران 

 محترم اعطا شد.
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 و خالقیت  تبلور شوق

 های زباندر پروژه
 "بهنوش قاسمی "

 

 
از  اىئه ارا "فرهنگی راه رشد -آموزشیمجتمع  فستیوال زبان"

بود که خالقیت و نوآوری دانش آموزان را  یسیادبیات به زبان انگل وهنر 
 محک زد.

اتر هاى ادبى انگلیسى که خودشان باز یموزان با اجراى تآدر این روز دانش 
نویسى کرده بودند توانستند هنر و خالقیت و دانش زبان انگلیسى خود را بکار 

سازى هبی. از دیگر کارهایى که در این روز به نمایش گذاشته شد شگیرند
ب لقابود که در در آنها ى لیسکارگیرى زبان انگه بو هاى مختلف موقعیت

، مرکزهاى ژانس هواپیمایىآ، شاغل مختلف مثل رستوران، فروشگاهم
هاى بازى خالق و موسیقى بود. در این برنامه  ردشگرى و همچنین اتاقگ

به  ،سازى شده اجتماعىهاى شبیهموزان توانستند در تک تک موقعیتآدانش 
 . زبان انگلیسى با مخاطبین مکالمه کنند

 

 خوانشی دوباره 

 از دل ترانه های محلی
 "زهرا مهربان "

 

ل گرفت و هدف آن های محلی پروژه ای بود که در کالس ادبیات شکایده ترانه 
های خود آشنا شوند ضمن این که ترانه آموزان با زبان مادریاین بود که دانش
ای دارند. به همین جهت پس خود یک پشتوانه فرهنگی و قصهمحلی عمدتا در 

آموزان به این موضوع به عنوان یک پروژه نگاه کنند و با این شد تا دانشسعی بر 
پرسش از اولیاء و بزرگان خانواده خود یک تعلق زیستی و فرهنگی به محیط زندگی 

همان زبان، گویش یا لهجه های محلی خود را با د خود پیدا کنند و بتوانند ترانهاجدا
است که هایی در کالس های ادبیات به این معنلزوم وجود چنین پروژهاجرا کنند. 

ت نزدیک می کند آموزان را به مقصود اصلی درس ادبیاها، دانشخوانش این ترانه
ها توانند موضوع را کامال لمس کنند. نحوه اجرای این پروژه و از همین روی می

آموزان است؛ این موضوع از انتخاب ترانه، داوری، آن بر عهده دانشاز صفر تا صد 
شود. از همان سال های اول و زمان اجرا توسط آنان هماهنگ مینوع پوشش 

ها انتخاب شده یک آهنگ به عنوان سرود این پروژهپروژه ها سعی بر این بوده تا 

ایران  "ال آهنگ و همه دانش آموزان با آن همخوانی کنند که برای پروژه امس

 محمدرضا شجریان، انتخاب شد. "من

اتفاق جالب این پروژه ها این است که دانش آموزان با داستان ها و پیشینه ترانه 
های آذری آشنا مین ، دایه دایه وقت جنگه یا ترانههایی مثل: میرزا کوچک خا

ند که می رسشوند. با برگزاری این جشنواره به وضوح دانش آموزان به این نتیجه 
ادبیات تا چه اندازه به مسائل اجتماعی گره خورده است. سرودن تصنیف ها و 

خورد همه نشان از پایداری ملت در بخش ادبیات پایداری به چشم میاشعاری که 
 ها در برابر ظلم و استبداد است. 
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 مصاحبه
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 بزرگداشت روز زمین پاک

 "سبز بمانید"

 

 
ه کر ستیز طینسبت به مح یو قدردان یآگاه شیافزا یبرا یروز ن،یروز زم

  یمالش مکرهیبار در طول فصل بهار در ن کیروز دو بار در سال،  نیاست. ا نیزم
ار آن که فصل به یجنوب مکرهیدر ن زییدر طول فصل پاباری دیگر و  لیآور 22

این مناسبت هرساله در اعتدال بهاری  .شودیبرگزار م شده،محسوب  کره مین
 جشن گرفته می شود. سازمان ملل متحدتوسط 

  "ها یتعاون یجهان سازمان "در سال های اخیر به همین مناسبت؛ 

(ICA)  ،دیانسبز بم"با عنوان  ینیکمپ لیروز اقدام به تشک نیهمزمان با ا 
(Go Green) " در  2018در سال  بار نیاول یکه برا نیکمپ نیرده است. اک
ا تشویق ی تعاونی ها، بدفتر سازمان جهان یبا همکار تشکیل شد،  کشور پاکستان

هشت امسال تعاونی های جوان اقدام به کاشت درخت در همین روز کرد. اردیب
به همین مناسبت برای سال دوم یک فراخوان عمومی از سوی سازمان جهانی 
تعاونی ها داده شد تا تعاونی های جوان در سراسر دنیا اقدام به کاشت نهال به 

 مناسبت روز زمین پاک نمایند.

عال ف یاز اعضا یکیبه عنوان  نیز "راه رشد یآموزش یفرهنگ یتعاون"

مجموعه  ریز یها یبرگ نو که از تعاون یتعاون نیچن و هم یسازمان جهان نیا
وزارت  یبا همکار ؛یماه سال جار بهشتیدر دوم ارد شودیراه رشد محسوب م

به همراه دانش آموزان  یروز جهان نیو همزمان با ا یتعاون کار و رفاه اجتماع
 رکپا یاصله نهال کاج موگو در فاز غرب دویستمجموعه اقدام به کاشت  نیا

 .کردند تگریچ

 باشد تا یادگاری سبزی را برای آیندگان به جای بگذارند...

 
 

 رشد راه خوب پسر
 "مهدی نیالش "

 
 دترزو کنی باز زود را هایت بال تو که است این بابت خوردنمان حرص تمام

 یوقت ، پیش وقتها خیلی از.  است عیان ما بر  وجودت جوهره وگرنه. همه از
 اینبار را تا بزرگی همه تو گفتیم خودمان به گشتیم می دنبالت میز زیر که

 با طنز به را اتپرتی حواس که وقت آن. آوری می بدست میزها همین روی
 حال در جادویی چه سرت در که دانستند نمی کردندمی مقایسه ها پدربزرگ

 .شدن برنده جادوی. است گرفتن شکل
 زود اتمدال. کنندمی نگاه تو به ها آن. تیهس ها بچه برای قهرمان اولین تو
 به تو سخاوتمندانه هدیه ، باور و امید. است مانا اثرت اما رودمی یادمان از

 رزهمبا یک درگیر شوند، درگیر شان ذهن پس که شدی باعث. هاست بچه
 نساخت برای جنگیدن و سختکوشی هدیه ها آن به تو. فرساطاقت و سخت

 .  گذاشتی راه اول را هایت قدم تو.  گرانبهایی هدیه چه. دادی دنیایشان
 که اندکرده باور کمی حاال. ریخت را شان تاریخی ترس تو های قدم دیدن

 یادشان ار چیزی تو. شدن برنده شوق از کنند گره را هایشان مشت  توانند می
دهفهمی حاال آنها. کردندنمی باور را مفهومش فیلم و کتاب هزاران با که دادی

 موارهه  خودشان با که آنها. نیست  خاص ای عده برای موفقیت دیگر  که اند
 یسختکوش با باشند جا هر  که دارند باور حاال.  کنندمی بار کوله ویژه عناوین

 انشکارش  که هست چشمانی آنگاه شوند دیده کمی که کرد کاری شودمی
 .گذارندمی شان پشت را دستشان و کنند می

 عزیز ریداو هیراد
 این. است کرده شادمان را ما همه ایران فیزیک المپیاد برنز مدال کسب 

 .گوئیم می تبریک رشد راه بزرگ خانواده و شما به را موفقیت
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 "شغل مورد عالقه"

 

 

نوشته آلن دوباتن و ترجمه محمد هادی حاجی  "شغل مورد عالقه"کتاب 

جموعه مدرسه زندگی است، توسط کتابسرای نیک به چاپ رسیده بیگلو که از م
است. طرح موضوع اصلی دوباتن در این کتاب، در مورد ضرورت انتخاب شغل 
متناسب با توانمندی های شخصی است که به رضایت از کار منجر می شود. در 
واقع او استدالل می کند که چنانچه این رضایت در انتخاب شغل وجود نداشته 

 اشد، الجرم احساس رضایت از کار حاصل نخواهد شد. ب

این کتاب در پنج فصل نگارش شده است؛ فصل اول به نگاهی گذرا در مورد  
است  پرداخته آن نگاه کرده است و به این موضوع تاریخ اشتغال و تغییر مفهوم

که از چه زمانی مفهوم اشتغال با احساس رضایت پیوند خورده است. نویسنده سه 
امل مهم را در نیافتن شغل مطلوب، موثر دانسته است؛ فقدان مهارت الزم، ع

فقدان اطالعات در مورد فرصت های موجود و فقدان هدف منسجم. او در مورد 
فقدان هدف منسجم به آزمون های شخصیت اشاره می کند که استفاده از آن 

قرن  ای نیمه اولبرگر که در ابتد -ها بسیار رایج است؛ مانند پرسشنامه ی میرز
بیستم مورد استفاده قرار گرفته است و در نقد آن معتقد است که این پرسشنامه 
ها از کاستی هایی برخوردار است و راهنمایی هایی که در مورد آنها ارائه می 
شود، عموما مبهم و بی طرفانه است زیرا وجوهی از شخصیت را برجسته می 

رد. به طور مثال ممکن است خالقیت را کشف کند، اما وجوهی دیگر را وا می گذا
کند اما به سراغ وجوه جزئی تر هوش منطقی نمی رود. چنین روندی باعث می 
شود نتوانیم به تحلیل دقیقی از قابلیت هایمان دست یابیم. در جمع بندی او می 

 فرهنگ معضل بدی را برای ما ایجاد کرده است؛ در حالیکه به ما وعده » گوید:
 

ن ا آمادگی ایداده است که مشاغلی رضایت بخش وجود دارند، اما بدبختانه به م
 را نداده که چگونه استعدادها و سالیق خود را کشف کنیم.

هدف کتاب تصحیح این معضل تاریخی است که بی صدا ما را تحلیل برده است 
 «و امیدهای به حق ما را نقش بر آب کرده است.

در فصل دوم کتاب در مورد موانع هدفمند بودن در انتخاب شغل بحث شده  
او به نکته مهمی اشاره می کند؛ بخشی از هدفمندی ما در است. در این بخش 

رابطه با شغلمان به تصوری در ذهن یا برداشتی بازمی گردد که معتقد است ما 
رسالتی در جهان داریم و بنابرآن رسالت به سوی شغل خاصی هدایت می شویم. 

افته ی انژ رسالت خود را نقاشی بر دیوار و سقف های بلند در کلیسا چنانکه میکل
 بود و تا آخر عمر بر آن پای فشرد. 

در فصل سوم نویسنده به کاویدن جنبه های لذت بخش کار نظر دارد و دوازده  
آیتم آن را بر می شمارد که در بخش اینفوگرافی مجله به طور مختصر به آن 
پرداخته شده است. وجه قابل توجه در این فصل نگاه نویسنده به ظرفیت کشف 

بخش کار و ارتباط آن با شناخت شخصیت است. به زعم او هر چند لحظات لذت 
هیچ کاری نمی تواند مستمر و دائم مورد لذت بردن واقع شود اما با این وجود 
لحظات لذت بخش در کار وجود دارد که کشف این لحظه ها، وجهی از شخصیت 

ها ستعدادما را نمایان خواهد کرد. ما در جستجوی جایگاه ارزشمندی هستیم که ا
و لذات ما همچنان نیازهای جهان را نیز برآورده کند. آنجا همان جایی است که 

 باید آینده شغلی مان را به سویش سوق دهیم. 
در فصل چهارم، دوباتن به موانع بیرونی و بازدارنده های درونی در مورد شغل 

در عین  اشاره می کند؛ چارچوب خانواده یک ساختار توانمندساز، جهت دهنده و
حال محدود کننده در مسیر انتخاب شغل است که در مقاطع مختلف تاریخ، نقش 
های مختلفی را ایفا کرده است. گاه پدران سنت دار مشاغل پدرانشان بودند و 
گاه خانواده نقش حمایتگری و زمینه ساز برای انتخاب آزادانه تر شغل توسط افراد 

ها موظف به تحقق آمال  چهمحسوب می شده است؛ در همان حالی که ب
 آرزوهای والدینشان بوده اند.

دوباتن تاکید می کند که به غیر از والدین، شبکه دوستان نیز بر روی شغل اثر 
دارند، انتخاب شغل یا ماندن در یک  شغل. بنابراین الزم است با جرأت تمام 

ه روابط بکبرای انتخاب شغل مطلوب و یا بازنگری در وضعیت کنونی خود را از ش
دوستانه معارض رهانید و شبکه ی جدید را درانداخت که در مسیر مورد نظر 

 راهگشا و مؤثر باشد. 
موضوع دیگری که مورد اشاره نویسنده است؛ توجه به صدای درون است. صدای  

درون وجه جدی و قابل توجهی است. این نداها به مثابه همدلی ما با خودمان در 
ؤثر است؛ اما این نداها همیشه یک محتوا ندارد، گاه تهدید حمایت و هدایت ما م

ر کردی احمق ابله، فک"کننده و تحقیر آمیز است و گاه امید بخش و تایید کننده. 
سیده تقریبا به مقصد ر "و یا در وضعیتی دیگر "از پس انجام این کار برمیآیی؟

احت اثیر بگذارند، استراجازه نده بر تو ت "و یا اینکه "ای، تعلل نکن و ادامه بده
 ."کن، فردا برای یک مبارزه ی دیگر آماده ای

در مواجهه با این نداها باید توجه کرد که به نداهای منفی که از سر خشم و 

احساس شکست آنی پدید می آید، کمتر توجه کنیم. بلکه آنچه بیشتر باید مورد 

صادر می شود. او می  نظر باشد، نداهایی است که در شرایط دور از هیجانات آنی

باید بیاموزیم نداهای مضر را خاموش کنیم و توجهمان را معطوف به » نویسد:

نداهایی کنیم که به آن ها نیاز داریم تا ما را در برابر مشکالت شغلی مان 

 «.   راهنمایی کنند

 
 

 معرفی کتاب
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وظیفه های دیگری که بر سر راه داشتن شغل مطلوب وجود دارد سه دام دام

ه هر ست کا سرمایه گذاری شغلیو دام  سندروم شیادپنداری، گرایی

شرح داده شده است. در واپسین صفحات این بخش نویسنده  کدام به تفصیل
توصیه می کند که به جای انقالب در زندگی شغلی می بایست به تحوالت 
تدریجی نظر داشت. یعنی می باید بر حسب فرایند تکاملی بیندیشیم و نه یک 

که عمیقا  رآیندوار استتطور و تکامل تغییری ف»دگرگونی انقالبی. او می نویسد: 
منطقی و معتبراست، اما در عین حال از آنجا که ایده ای بغرنج است باور به آن 

برایمان سخت است نسبت به » او همچنین می نویسد:«. برایمان دشوار است
زندگی خودمان رویکردی تکاملی را در پیش بگیریم. ما به قدر کافی تمرین 

 . «ای کوچک و دگرگونی های کلی بزرگ را ببینیمنکرده ایم تا ارتباط بین گام ه
نیروی انگیزه بخش مرگ عجیب ترین مبحث مورد نظر دوباتن است. او معتقد 
است  اندیشه مرگ می تواند ما را به سوی زندگی  حقیقی تر و پرمعناتر رهنمون 
شود. به نحوی که اندیشه مرگ را دعوتی جدی به سوی تعیین و تکلیف اولویت 

ی زندگی  می داند. یکی از اشیا دکوری که روی میز چهره های برجسته های جد
در اوایل دوران مدرن حضور داشت، جمجمه های انسان بود که در واقع نمادی 
از مرگ و تأکیدی بر ضرورت پاسداشت زندگی بود. نویسنده بر این باور است که 

ید به شغل مفقدری اضطراب از مرگ و پایان پذیری زندگی برای جدیت بخشی 
 فایده است. 

   
 
 
 

فصل پایانی کتاب با عنوان تسلی بخشی تالش می کند با نگاهی همدالنه 
تر در کنار مخاطب بنشیند و زیرساخت موجود در تعیین شغل و وضعیت 
کنونی او را مرور کند. چون زود خسته می شویم، چون تصویر ما از اقتصاد 

 فهم وضعیت  کالن درست نیست، چون یک شغل کافی نیست و ... لذا
 کنونی را برای خواننده عینی تر و ملموس تر می کند. 
ندازه وقتی شغلی به ا» در آخر کتاب و در واپسین فرازها نویسنده می نویسد:

کافی خوب باشد جنبه های مثبت فراوانی دارد؛ دوستان صمیمی پیدا می 
انید باید بدکنید و گاهی اوقات واقعا از کار به هیجان می آیید. با این وجود 

احتماال مردم در ستایش شما ترانه نمی سرآیند به قله ها دست نخواهید یافت 
یک تنه جهان را دگرگون نخواهید کرد، بسیاری از خیال بافی های اولیه را 
تان را در مورد کار و شغل کنار خواهید گذاشت، اما می دانید که با تعهد و 

کلی خاموش رشد یافته و بدون اینکه کرامت کارتان را انجام می دهید و به ش
لزوما برقی در چشمانتان بدرخشد حقیقتا به قدر کافی عاشق کارتان هستید 

 و همین خودش دستاورد بسیار عظیمی است. 
 

ه بازار است ک هیتهران در حاش یمیاز پنج محله قد یکی "محله عودالجان"

و سرچشمه، از غرب به  ریرکبیام ابانیاز شمال به خ ،یمولو دانیاز جنوب به م
از  یبخش .شود یمحدود م ییحیآن به امامزاده  یضلع شرقشمس العماره و 

 هایمیتهران با عنوان محله کل یهانقشه نیتریمیمحله عودالجان در قد
آن به  یعلت نام گذار .گفتندیبخش را سرچال م نیا هایمیشده و کل یگذارنام

تهران  یمیقد یهااز محله گرید یکیبه  دنیرس یبرا دیبوده که آنان با لیدل نیا
از  رونیو عودالجان را ب کردندیگذر م عودالجان از محله "دانیچاله م" یعنی

 یاهال نیعودالجان ب نینش یهودیاما بعدها قسمت  گفتند،یسرچال م ایچال 
عنوان هنوز  نیشد و ا یمعرف "سرچال" ای "محله" وانو مسلمان با عن یهودی

 هم معتبر است.
 افتهیرییمنطقه را تغ نیا هیوجود دارد که وجه تسم زین یگرید یها تیالبته روا

ت اس «آب میتقس یجا» یتهران به معن یبوم یکه در زبان تات نیدراج-آو

 انیمیبه لهجه کل« عبداهلل جان»محله را تلفظ  نینام ا زین ی. برخدانندیم
 اند.دانسته

مختلف  یهاکه تهران به محله یالد( می1794-1925یه )دوران سلطنت قاجار از
. ساکنان هر محل داشتخاص خود را  طیو شرا یژگیهر محل و شد،یم میتقس

 یبچه ها"تهران  انیمیبه کل ؛ طوری کهشدندیبه نام محله خود شناخته م
البته  ،بودند یهودیمحل عموماً  نیو سکنه و کسبه ا شدیگفته م "سرچال
 ییجاتا ، تنها  "حلهم"محدوده  اما کردندیم یمحل زندگاین در  نیزها مسلمان

 .اعالم نشده داشتند تیریمد یو به نوع تیدر آن اکثر انیمیبود که کل

تهران  دان،یارگ، دولت، سنگلچ، بازار و چال م یهامحله همراه با محله نیا

 ،دکان 1146خانه و  2619با  می. عودالجان قددادندیرا شکل م یعصر ناصر

 محسوب می شد. محله شهرترین  نینشو مرفه نیتربزرگ

 

 

 

 محله گردی

عودالجان؛ شناسنامه طهران 

 قدیم
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کوچه خدابنده و در شمال  هایاتیکوچه شام ب ی،ها در گوشه شمال غربعرب محله

 "اصطالح سرآب "خوب و به یهادر محله یلو در غرب عودالجان، همگ

د. نکلیمی و زرتشتیان بوده ا شتریب میمحله در قد نیا ساکنان .اندقرار داشته
مانند خاندان قوام الدوله، خاندان  رانیمعاصر ا خیتار ریاز مشاه یبرخ نیهمچن
،  یلوفرهنگ دوره په ریوز نیتاجر ثروتمند و نخست ؛بدر رالدولهینص ،یمستوف

در  تیو چهره نامدار مشروط یمل یورامجلس ش ندهیحسن مدرس، نما دیس

عرف عوام به خانه ر محله د نیپراتاق ا یهاعودالجان ساکن بودند. خانه

 .است معروف بوده قمر خانم

بازار  یتهران در دوره قاجار بوده است و همپا نینشانیاز مناطق اع عودالجان
از وجود  توانیرا م نی. ادادندیبروز م تیرا به مذهب و روحان یشتریب یوفادار

اد نکه طبق اس نیو ا افتیمحله تهران در نیکوچکتر نیمسجد و مدرسه در ا 16
 هیزو تع ینامه خوان ارتیز ،یخوان وضهآمار ر نیشتریبه جا مانده از دوره قاجار، ب

. خانه اریباشکوه بس یهابا باغات و خانه یا. محلهآمدیدر آن به چشم م یگردان
 یمنطقه جا نیدر ا هیکاخ گلستان و عمارت مسعود، باغ ملک الشعرا  ،مدرس
 داشتند.

خود را حفظ کرد. اما پس  یاعتبار اجتماع "یهلودوره پ"تا اواسط  عودالجان

از  جیرخ داد، به تدر 1340که در دهه  یو شهر یبزرگ اجتماع یهایاز دگرگون
کاسته شد. آن چه اکنون محله عودالجان را به شدت تحت فشار قرار  تشیاهم

روند باعث شده که  نیا .اضالع محله است یداده است، گسترش بازار در تمام
 بازار شود و یبرا یبه انبار لیعمدتا تبد نینش انیمحله اع کین از عودالجا

 جایگاهی برای تجمع افراد بزهکار شود.و فاقد مالک  یمیقد یهاخانه یبرخ

 

 

ان در نقشه عودالج "مدرسه دارالفنون، یشیمعلم اتر شیکرش ویمس"

بناها به  یها و حت( با تمام گذرها، کوچهیدر عهد ناصر ژهیدوره قاجار را )به و
ان مدرسه از شاگرد خانیو تق کیهمراه با ذوالفقار ب وی کشیده است. ریتصو

 نیسرانجام موفق شدند نخست واز تهران کردند  یبرداردالفنون شروع به نقشه
نقشه  یاتمام طراح خیکنند. تار میترس یقمر یهجر 1275نقشه تهران را در 

 یالدیم 1855مطابق با سال  یقمر یهجر 1275االول سال  یجماد ؛شیکرش
ذر عودالجان به کوچه و گ 20 شیاست. در نقشه کرش یشمس یهجر 1233و 

 :خوردیچشم م
الدوله، گذر در حمام نواب، گذر شتر گلو، گذر مسجد حوض، گذر در باغ نظام گذر

 یحاج الملک،نیمع ،یاتینظام العلما، سردار، سپهدار، شاه ب یهامدرسه و کوچه
آقا بابا، آقا محمد محمود،  یلو، حاجآقاجان، خدابنده رزایتاجر، م یآقا موس ،یعل

تومان از جمله گذرها و  ریو محمدخان ام نخا یهاد ها،یچ خان، نقاره سهراب
 .عودالجان هستند یهاکوچه

ی ثبت و پس از در فهرست آثار مل 1384آبان  15که در تاریخ  انیاکبر مچهیت

 از یکی شناخته شد؛  «میطهرون قد یسفره خانه سنت» دیمرمت با نام جد
 میکوچه حک یروبازارچه عودالجان روبه تهران است که در یمیقد یهامچهیت

 بوده که به رانیا یبانک و صراف نیسال، نخست 260بنا، با قدمت  نیقرار دارد. ا

 نیشعرباف از استاد کاران مرمت ا اصغر .است کردهیکار م یصورت بانک رهن
یشاه قاجار نسبت م یو متعلق به عصر فتحعل هیاثر، قدمت آن را به دوره قاجار

 شخص نیتوسط هم زیانقالب ن لیو تا اوا هشدیاداره م یمیه توسط داود کلک دهد
 ه است.بود تیبانک مشغول به فعال یو با کاربر

در پایان جالب است بدانید که این محله با تغییر کاربری خود که توسط اداره 
میراث فرهنگی و گردشگری تهران صورت گرفت از بازار فروش چسب و نایلون 

 روش صنایع دستی تغییر کاربری داده و مرمت شده است.به محله ف
 



              
  

 

 

  

 خانه موزۀ بتهوون

 از طهران قدیم تا تهران جدید

 ای دیدیرو شن «بتهوون یقیکز موسمر»حتما اسم  د،یباش یقیاهل موس راگ

 رییبود، حاال تغ ییسنا دونیها در م. فروشگاه بتهوون که مدتدیبهش سر زد
که  یایبه ساختمون مسکون یدست ،یرازیش یرزایم ابونیداده و در خ انمک

 سیتاس یاو در کنار فروشگاه، موزه دهیکش رسهیم یپهلو یقدمتش به دوره
 یجالبش و استفاده دمانیمجموعه با چ نیه در اکاف هیشدن کرده. اضافه

یل میگشت و گذار رو تکم نیا شیع ،یساختمون مسکون یاز فضا شنهیبه
کافه در نظر  یباال، بالکن هم برا یطبقه یراهرو یها و حتاز اتاق ی. جداکنه

 اره.بالکن هم لذت خودش رو د نیا نیباز و دلنش یگرفته شده. نشستن در فضا

 تونهیوجود داره که م یدنج خلوتاطیو در کنار فروشگاه، ح نییپا یدر طبقه
 باشه. دنیشنیقیو موس کردنهزدن و مطالعنشستن و گپ یبرا یمناسب یجا

به بهانه مصاحبه با بابک چمن آرا برآن شدیم تا با زدن پلی 

بین تاریخ طهران قدیم با تهران جدید، خانه موزه موسیقی 

 کنیم.بتهوون را معرفی 

 

و  شینما یمجموعه برا نیدر ا ییجا ایخانم الله ثر یآثار سفال ها،نیاز ا ریغ
 ادین بدتون دیشا د،یهست یلباس و لوازم هنر یکرده. اگر از طرفدارا دایفروش پ

 یاه.در ضمن کتابدیبزن« شاپ گوشهآرت»به  یمجموعه، سر نیکه باز در هم
بتهوون به  موجودیت. اما اصل دیکنیم دایهم در فروشگاه پ یقیمربوط به موس

ا ب یمجموعه اتاق نیدر ا چه؟یساز توش نپ یپس چرا صدا ده،گریبرم یقیموس
 یقیکالس موس انازش به عنو شهیوجود داره که م یصندل ییو چندتا انویپ هی

 یقیتا معلمان موس شهیکالس هر روز در دو نوبت اجاره داده م نیاستفاده کرد. ا
آرا چندسال نکنن. بابک و آرش چمموسیقی  نیبا شاگرداشون تمر نجایبتونن در ا

سه موس نیکردن که دفتر ا سیرو تأس دیآوا خورش یهنریفرهنگ یموسسه شیپ
 .نجاستیهم هم

 یپربار اریبس ویحاال، آرش نیبود تا هم یفروشکه بنگاه صفحه یبتهوون از زمان
بد  دیشا ،دینکرد داشیپ ییبوده که جا یداشته و اگر آلبوم یقیموس یهااز آلبوم

وقع رو باال ت یممکنه کم« موزهخانه». البته عنوان دیبزن نجایابه  ینباشه که سر
داده  شینبوده و تعداد آثار نما یخاص صشخ یخونه نجایببره، مخصوصا که ا

باشه،  یترعنوان مناسب «یفرهنگ یمجموعه» دیو شا ستین ادیشده چندان ز

 .گرفت کیبه فال ن دیها رو بامجموعه نیهرکدوم از ا شیاما گشا

 حال ساختمان موزهف وص
همه اسناد  وارهاید یکه نونوار شده. رو میشیم یایمیساختمون قد وارد

ز افراد ا ییهادستخط ای یقیموس یمربوط به قراردادها هییهانوشتهو دست
 به  دیبا م،یرو بدون یشتریب اتیکه جزئ نیا ی. برارانیا یقیسرشناس موس
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 1332سال  در. میبتهوون بدون یقیمرکز موس یاز گذشته یو کم میعقب برگرد
تهران باز کرد و  یمنوچهر ابونیدر خ یامغازه« آراچمن میکر»به نام  یشخص

هم بهش  میکر گریگذاشت. سه برادر د« بتهوون یفروشبنگاه صفحه»اسمش رو 
 یراب یاو بعد کارخونه ین و بعد از چندسال در کنار فروشگاه، کمپانملحق شد

 یراه انداختن که بعد از مدت «آهنگ»به نام  یقیموس یو انتشار صفحه دیتول
 مثل واروژان، اردالن یکرد. افراد مشهور رییتغ« آهنگ روز»به  یکمپان نیاسم ا

. کردنیم یآهنگ روز همکاربا  گهیافراد نامدار د یلیو خ وریسرفراز، فرامرز پا
هکم صفحه از رونق افتاد و کارخونروند ادامه داشت تا با اومدن نوار کاست کم نیا

 یها فروشگاه بتهوون پاتوق اهالشد. در طول سال لیصفحه هم تعط دیتول ی
 رییداران هنر شده بود. محل فروشگاه چندبار تغچه هنرمندان چه دوست ،یقیموس

ادامه  بیفراز و نش نی. اشدیم ییو بازگشا لیتعط یمدت یبرا نیب نیکرد و در ا
بابک و آرش،  یعنی آراچمن یخانواده دیهفتاد نسل جد یداشت تا در دهه

فروشگاه بتهوون رو به عهده گرفتن و عالوه  تیریآرا مدفرزندان برادران چمن
 یقیموس یموسسه سیکنسرت و تاس یبا برگزار ،یقیبر فروش محصوالت موس

 یپا یپا جا قایدق ،یدرست و حساب یهایقیو انتشار موس «دیآوا خورش»
 .پدرانشون گذاشتن

 آثار موجود در خانه موزه
 یقیاز موس یجالب یهاتیاکثرا با سربرگ آهنگ روز، حکا ییهاو نامه قراردادها

 کردنیم دیرو تول یاصل یکه باهاش صفحه یدستگاه نطوریاون روزها داره. هم
ه تعداد ک دمیموزه شن نیکنن. از مسئول ریتکث یاگهیاون صفحات د یز روتا ا

انتخاب شدن و قراره به  نشونیبداده شده از  شیو آثار نما ادهیز اریاسناد بس

 .بذاره شیرو هم به صورت موقت به نما یمختلف، موزه آثار یهامناسبت
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 به بهانه طرح مشترک چاووش

 تالش برای بقا.....

 

بابک چمن آرا به تازگی مجموعه ای با نام خانه موزه ی بتهوون را در خیابان 
درواقع یک مجموعه چند منظوره با  میرزای شیرازی راه اندازی کرده است که

فعالیت های متفاوت و جانبی است. بخش های مختلف نمایشگاه، فروشگاه 
فرهنگی، فروشگاه موسیقی، کافه و ... در این مجموعه به چشم می خورد که 
می تواند برای ساعت ها زمان مراجعین را به نحو پربار، آموزنده و سرگرم کننده 

بر روی دیوار اصلی یک شجره نامه دقیق و بلند از  . ای به خود اختصاص دهد
صاحبان این نشر هفتاد ساله طراحی شده است که سنت داری و تاریخ مند بودن 
آن را به رخ می کشد و صد البته که تالش چند نسل برای حفظ یک مجموعه 

 ی فرهنگی درخور احترام و توجه است. 
همان بابک چمن آرا در کافه ی بعد از عکاسی از بخش های مختلف مجموعه م

طبقه دوم بودیم. قاب های آویخته شده به دیوار که دست خطی از اهنگسازان 
قدیمی بود با طعم خنک و خوش خاکشیر روی میز و صندلی چوبی قدیمی فضای 

 خوشی را برای مصاحبه ایجاد کرد. 

  در اول گفتگو از آقای چمن آرا خواستیم که نشر بتهوون

 ند. را معرفی کن
بتهوون قدیمی ترین نشر زنده موسیقی ایران است. البته ما قدیمی ترین نیستیم 
ولی از قدیمی هایی هستیم که چند دهه طاقت آوردیم. این انتشارات از کریم 
چمن آرا به دست من رسید که بسیار برای آن کوشید... ماندگاری ما وجه 

 ه البته دشوار هم به دستتمایزمان با تمام آن ناشران قدیمی موسیقی است ک
 آمده.

 

 
 

 

 ی هستید؟پس شما یک ناشر موسیق 
نه فقط ناشر موسیقی، در واقع فعالیت های جدیدتری را هم آغاز کردیم؛ جرقه 

برمی گردد که از دوستانم شنیدم موسسه ایکوم ) که  94این کار جدید به سال 
اعالم  94یک نهاد بین المللی در امور موزه داری است( شعار جالبی را برای سال 

ار در واقع خط مشی موزه ها را در آن سال ... این شعموزه پیوند نسلهاکرده؛  
تعیین می کرد. من سال ها ایده ای داشتم برای نشر بتهوون که تبدیلش کنم 

یوند بتهون پبه یک مجموعه با چند فعالیت مختلف و ناگهان به خودم گفتم؛  
 .. نسلها

بت  سهمان سال؛ دوستان به من پیشنهاد دادند که با این ایده نمایشگاهی را به منا

هفته موزه دایر کنم. ما بدون اینکه تجربه ای داشته باشیم و یا موزه دار بوده 

باشیم، در  کاخ سعدآباد جایی را گرفتیم و در کمتر از ده روز از اسنادی که در 

اختیار داشتیم، نمایشگاهی را دایر کردیم. این  نمایشگاه به طور عجیبی با 

ی که چند دهه عمر دارند و حفظ شدند، استقبال مواجه شد. اسناد و کاغذهای

کاغذها و دست نوشته هایی که توسط کریم چمن آرا حفظ شده و به دست من 

 رسیده... بعد از استقبال مردم از موزه و این اسناد، با خودم فکر کردم که چطور

می توانم این اسناد را به نظر مردم برسانم، مردمی که برایشان هم موسیقی و 

 اد مهم هستند.هم این اسن

  این تجربه کوتاه زمینه ساز عملی کردن ایده های بعدی

 بود؟

بله، دقیقا؛ بعد از تجربه نمایشگاه در سال گذشته ملک فعلی برای انجام  فعالیت 

فرهنگی به من پیشنهاد داده شد؛ به محض اینکه  در را باز کردم و وارد ساختمان 

که چند سال همراه من بود... همه  شدم، گفتم ایم خانه بتهوون است؛ ایده ای

رویاها می توانست محقق شود. سراغ دوستان میراثی رفتم و گفتم ایده اصلی ما 

موزه ای پویاست که به کمک آن بتوانیم افراد بیشماری را به موزه بیاوریم. ما 

اصوال سخت به موزه می رویم، حاال اگر بتوانیم درهای موزه را باز کنیم و فضای 

تری را ایجاد کنیم، استقبال بهتری از آن خواهد شد. فکر کردم منعطف 

بازدیدکنندگان به هوای کافه و موسیقی بیایند و بعد موزه رو هم ببینند. این راه 

جدیدی شد که افراد به موزه بیایند و پایشان به موزه باز شود. با توجه به موجود 

ع و تازگی داشته باشیم هم هزار سند، برای اینکه تنو 7بودن اسنادی در حدود 

دیوارهای محدودمان را که تنها هفتاد هشتاد قاب را روی هم جای می دهد، 

دایم عوض می کنیم و قاب های جدید را روی آن قرار می دهیم. برای اینکه 

قاب ها و اسناد بهتر دیده شوند هم برای عوض کردن قاب های با اهمیت تر ، 

و بیشتر دیده شود، مثال دست خطی از شاملو و   ایونت برگزار می کنیم تا بهتر

 یا ....

  پس شما به غیر از موسیقی روی حوزه های دیگر هم

 کار می کنید؟ 

ما فقط در حوزه ی موسیقی نیستیم موسیقی با همه چیز درآمیخته هست؛ با 

خواب و بیداری، با تاکسی و زندگی روزمره با فیلم و ادبیات... بنابراین قابل 

نیست و می بایست که به ابعاد مختلف آن رسید...بنابراین در ادبیات هم تفکیک 

ورود کردیم چون اینها از هم جدا نمی شوند؛ احمد شاملو، اقای مثقالی، اقای 

 بیضایی اسنادی از اینها در دست ماست که باید دیده شود. 

 

 

 

مجتمع فرهنگی و آموزشی راه رشد همکاری مشترکی با نشر 

بابک "طرح چاووش داشته است. به این بهانه سراغ  بتهوون

به عنوان متولی نشر نامدار و سنت دار بتهوون رفتیم  "چمن آرا

 تا با او در رابطه با این طرح گفت و گو کنیم.

 مصاحبه
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  ملک فعلی از حمایت خاصی برخوردار هست و یا اینکه

 به طور خصوصی اداره می شود؟

 ملک ما خصوصی است، خودمان اداره اش می کنیم با تمام مشکالت روزمره 

 کردیم و ایستاده ایم. جالب است بدانید من در ایکوم متوجه یکقاومت ولی م

ایزه که این ج تالش برای بقاجایزه شدم؛ میراث فرهنگی یک جایزه دارد به نام 

و کسب آن برای من بسیار بااهمیت است. به نظرم تعاونی ها، مراکز فرهنگی و 

، یط سخت پایدار بماندهر جایی که در این روزگار تالش می کند که در این شرا

باید امکان گرفتن چنین جایزه ای را داشته باشد. من در هفتمین دهه عمر خانه 

بتهوون دوست داشتم که این جایزه را از آن خود کنم؛ راهی که من برای بقای 

 مجموعه پیدا کردم این بود که فعالیت های جانبی را ایجاد کنم.

 راجع به طرح چاووش توضیح می دهید؟ 

اووش یک کانون موسیقی بود که در نیمه دهه پنجاه تشکیل و تا اواسط دهه چ

شصت استمرار داشت. این افراد با هدف خاص و اجراهای مستمر کنار هم ماندند 

و یک گروه به نام چاووش را به وجود آوردند. فیلم چاووش چرایی تشکیل، نحوه 

از هم پاشیده شدن این گروه  فعالیت، رابطه و اثر این گروه بر جامعه و در نهایت

 را نشان می دهد.

همه اساتید موسیقی ایران در این گروه عضو بودند. افرادی مثل 

 شجریان، کامکارها، علیزاده، سیما بینا و بسیاری دیگر... 

ساخت این فیلم ارزشمند هشت سال به طول انجامید. هانا کامکار و آرش 
هانا خودش را در مقدمه کتاب چاوش زاده رییسیان کارگردانان این فیلم هستند؛  

معرفی می کند. بتهوون ناشر این فیلم است که شماره چاپ کتاب را در نسخه 
های محدودی هم به زبان انگلیسی و هم فرانسه منتشر کرده است. این کتاب 
دانشی به خواننده در مورد چرایی اتفاقات جریان گذشته و اخیر موسیقی ایران، 

ها، جریانات موسیقی در تیاتر و سینما و در نهایت این که موسیقی دیوار نویسی 
 در این سالها چه کرده و در قبالش جامعه چطور از موسیقی حمایت کرده است.

  در واقع این فیلم بازخوانی یک برهه از تاریخ با لنز

 موسیقی است.
نید؟ ک به عنوان ناشر موسیقی، وضعیت این حوزه را در ایران چطور ارزیابی می

 وضعیت تولیدات، وضعیت نشر، ذائقه مخاطبان و ...
مخاطبان بتهون تغییر کرده اند چون نسل، سلیقه و راه دسترسی به موسیقی 
تغییر کرده است. نمی دانم خوب است یا بد؛ گذر زمان نشان خواهد داد. تا زمانی 

نند و ک که مردم با صفحه، موسیقی گوش می دادند نمی توانستند آن را را ضبط
راهی جز خریدن صفحه وجود نداشت. کاست قابلیت عقب و جلو کردن را داشت، 
میشد زمان بیشتری آهنگ گوش کرد و دوباره روی آن ضبط کرد. در زمان 
 انقالب افراد با کاست سخنرانی ها را ضبط کرده، کپی و بعد پخش می کردند. 

نمی توانستند کاست از طرفی دیگر به دلیل غیر مجاز بودن آهنگ ها مردم 
بخرند و مجبور به کپی کردن بودند. کاست، فرهنگ موسیقی گوش کردن را 
تحت تاثیر قرارداد. آمدن سی دی این روند را تسریع کرد و بعد از آن هم ربات 
ها اوج فاجعه بود.... بنابراین نشر امروز برای من ناشر، مثل این است که بخواهم 

نه مردم بیاورم. گویی که ناشر آلبومی را تولیدکرده  از یک نهر با آبکش آب به خا
هزار نفر  70نسخه به فروش برساند در حالی که  1000که در نهایت می تواند 

آن را شنیده اند. این اتفاق در هنرهای دیگر رخ  داده اما عمق تأثیرگذاری آن در 
 به وموسیقی بیش تر بوده است. در حال حاضر با هجوم یک فرهنگ موسیقی ر

 
 

 رو هستیم که فرصت انتخاب را از ما گرفته است، در گذشته افراد با آهنگ خاطره 
می ساختند، عاشقی می کردند در حالی که امروزه ناهماهنگی در شعر و اهنگ، 
ریتم و مفهوم همه چیز را برهم زده است. حق انتخاب از جامعه گرفته شده و 

 د.افراد سلیقه، قدرت نقد و انتخاب ندارن
 ناشر  به عنوان ما نسل های بعد را می سازیم و شما

موسیقی ذائقه موسیقایی مردم را می سازید. چطور می 

 توانیم ذائقه موسیقایی نسل بعد را بسازیم؟
راه بهبود وضعیت موسیقی، آموزش به دانش آموزان است. زمانی که بستن  

تا اینکه صدا و سیما کمربند ایمنی اجباری شد، اوایل افراد اهمیت نمی دادند 
کلیپی ساخت و در آن یک کودک به پدرش گفت: بابا کمربند رانندگی  رو ببند 
و بعد کم کم باب شد. صدا و سیما البته ناقض حق کپی رایت است. ما صدا و 
سیما را نداریم فقط مدرسه و مهدکودک را داریم. باید به دانش آموزان آموزش 

تنها باید خود از آن استفاده کنند، باید به آن ها بدهیم که در صورت خرید آلبوم 
یاد دهیم که به والدین خود یادآوری کنند که بابا چرا بلوتوث می کنی، بابا نباید 
آن موزیک را به اشتراک بگذاری. در حال حاضر بیش تر دانش آموزان در مدرسه 

 آموزش موسیقی می بینند در حالی که در خانه موسیقی بد می شنوند.

بنابراین یکی از راه ها برای لذت بخش تر کردن درس موسیقی برای آنان، 
تعریف داستان موسیقی است. مثال به شخصه برای عالقه مند کردن دانش 
 آموزان به موسیقی کالسیک به آنان می گویم آیا میدانید سمفونی شش بتهوون

 از صدای گنجشک ها ساخته شده؟ بیایید با هم به آن گوش کنیم.

ز این راه ها می توان این آثار را در ذهن آنان ماندگار کرد، مثال دیگرم این ا

است که دلیل اخمو بودن بتهوون ناشنوا بودنش بود چون نمی خواسته دیگران 

 متوجه ناشنوا بودنش باشند اخم می کرده که کسی با او هم صحبت نشود.

حث بیات مذهبی بتوانیم باز طرفی دیگر به دلیل مذهبی بودن جامعه ما، اگر با اد

کپی رایت را نقد کنیم می توانیم انتظار داشته باشیم که فرهنگ موسیقی تا 

 حدودی در کشور بهبود داشته باشد.

 

 وکالم پایانی....

همیشه باید حرف نگفته داشت، حرف جدید که برای جلب توجه 

دانش آموزان به موسیقی و موزه مهم باشد؛ به همین دلیل است 

 ریخ شفاهی برای گوش های شنوا و مشتاق مهم است. که تا
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 نیم رخ

 ؛ یک تعاونی زنانه در هند... سوا

 اندوقتی زنان با قوت در میانه

 
به عنوان یک شبکه معروف از تعاونی های  1همزمان با مطرح  شدن موندراگون

جهانی، دو تعاونی در هند نیز در حال شکل گرفتن و بالیدن بود؛ تعاونی آمول و 

  شکل گرفتند. "گجرات"تعاونی سوا که هر دو در قلب شهر هند در 

میلیون عضو، توانسته است یازده هزار تعاونی روستایی را تحت  2شبکه آمول با 
 575حدود  2003-2002پوشش خود قرار دهد. گردش مالی این تعاونی در سال 

لیتر شیر در روز  250میلیون دالر بوده است. شروع تعاونی لبنیاتی آمول با تولید 
در روز رسیده است. آمول و سوا دو  میلیون لیتر 6بوده که بعدتر این مقدار به 

تعاونی مهم در هند به شمار می آیند که همواره در توانمند کردن مردم محروم 
 و کم برخوردار پیشقدم بوده اند.  

سوا نیز یکی دیگر از تعاونی های بزرگ و قابل تأمل در کشور هند است که در   

مناسبات یک جامعه  بنیانگذاری شد. سوا از دل "اال بت"توسط  1970سال 

سنتی و در کشاکش فعالیت های سیاسی برای دستیابی مردم فقیر به عدالت 
اجتماعی متولد شد. خانم بت بعد از انجام تحصیل و مطالعات گسترده به شهر 
احمدآباد هند بازگشت و بنیان یک تعاونی بزرگ را با برای زنان کارگر در بخش 

ه طبقه کارگر از قانون و حمایت دولتی منسوجات گذاشت. این در حالی بود ک
به شکل یک تعاونی بانکداری تثبیت شد و  1974برخوردار نبودند. سوا در سال 

اکنون یک شبکه بزرگ تعاونی است که در حوزه های گوناگون فعالیت کرده و 
 در صحنه جهانی تاثیر گذار است. 

 بازار و اعضای سوا 
پنج هزار عضو، بزرگترین تعاونی این  بانکداری سوا امروز با صد و بیست و

تعاونی دیگر که در حوزه های  84مجموعه محسوب می شود و افزون بر آن، 
تولید لبنیات، صنعت، بازرگانی و دیگر حوزه های تأمین نیاز همچون صنایع دستی 
فعالیت می کنند نیز در این فهرست قرار دارند. در کنار فعالیت این تعاونی به 

ق مردم برای تشکیل تعاونی، سوا همچنین تسهیل گر مبادله کاال منظور تشوی
بین اعضایش نیز هست. این امر در واقع تأکیدی به اصل مهم تعاونی ها یعنی 
حمایت تعاونی ها از یکدیگر است تا گام مؤثری باشد در راستای قدرت یافتن هر 

ی ترسی مردم محلچه بیشتر تعاونی ها.  از مهم ترین مأموریت های سوا ایجاد دس
به بازارها بوده است؛ از زمانی که اعضای آن به عنوان کارآفرینان کوچک در 
بازارهای محلی فعالیت می کردند، سوا این اعضاء را مورد حمایت قرار داد تا 

 بتوانند به بازارهای وسیع تر فرامحلی متصل شوند.  

ی عالیت های این تعاونیکی از کارگزاران ارشد سوا در مورد ف "ریما ناناواتی"

می گوید: سوا زمینه ایجاد دسترسی بیشتر اعضایش)فروشنده یا خریدار( به 
 موقعیت برابر مذاکره در زمینه تجارت را فراهم کرد.

 

 2008راجنی بکشی؛ سپتامر 

 ترجمه و تألیف: لیلی شیرزاد، سمیرامیس شاه اسماعیلی

 

که این  اقدام را به طور شفاف نشان می دهد، داستان  یکی از بزنگاه های تاریخی
مربوط به جمع کنندگان صمغ در گجرات است؛  افراد فقیری که در یک منطقه 
کوچک در هند، صمغ درختان جنگلی را گرد می آوردند و در ازای این کار سخت 
تنها دستمزد ناچیزی دریافت می کردند. آنها می بایست صمغ های جمع آوری 

را به دولت تحول می دادند؛ زیرا انحصار فروش این محصوالت تنها با دولت  شده
و تجار تحت تأیید او بود. سوا توانست با کوشش بسیار این انحصار را بشکند و 
جمع کننده صمغ یعنی مردم محلی را به بازار به طور مستقیم وصل کند. این 

 اد. دستاورد بزرگی بود که زندگی مردم محلی را تغییر د
حوزه دیگر فعالیت سوا، بازار فروش سبزی و صیفی جات است که چالش بزرگی 
را در مورد عمده فروش های سبزیجات در جمالپور احمدآباد به همراه داشت؛ با 
این حال اقدامات سوا در واقع بازار را برای فروشندگان محلی سودآورتر کرد، به 

ای ارهای آزاد، سود آنها را از هفتهزنحوی که با ایجاد دسترسی مردم محلی به با
 روپیه رساند. 20000روپیه به  500

شهر احمدآباد یکی از قطب های درمان در هند محسوب می شود به نحوی که 
بیمارستان و تولید دارو در این منطقه، بازار گسترده ای با خود به همراه آورده 

ز ظرفیت های محلی است. در همین میان، سوا برای تولید داروهای سنتی ا
درصد هزینه داروهای شیمیایی را  80استفاده کرده و توانسته رقمی در حدود  

تأمین کند و آن را ارزانتر در اختیار مردم بگذارد. این تعاونی هم چنین توانسته با 
تولید به صرفه و ارزان قیمت داروها خرید آن را برای مردم کم برخوردار آسان 

واسطه وام بدون بهره ی دولت گجرات حمایت و به نتیجه  تر کند. این عمل به
 رسید. 

سوا در واقع با حذف واسطه ها توانست داروها را ارزان تر تولید کند و قیمت را 
درصد روی اجناس خود سود دریافت  15بشکند. خرده فروش ها در بازار حدود 

وا از این طریق درصد کاهش داد. س 5می کردند در حالی که سوا این مبلغ را به 
نه تنها به تأمین سالمت اعضایش بلکه به عموم مردم کمک کرد. از سوی دیگر 
سوا با ایجاد ارتباط بین پزشکان سرشناس و ماماهای تجربی و محلی برای 
 تقویت کردن مهارت ها و بروزرسانی آنان اقدامات قابل توجهی انجام داده است. 

کلید موفقیت اجرایی سوا بوده است  آموزش در یک جمع بندی می توان گفت

که به عنوان یک دستاوردهای مشترک به طور مستمر تحقق پیدا کرده است؛ 
ساختار حرفه ای چند الیه آموزشی همواره طبقه کارگر و زنان کارگر را تحت 
حمایت و آموزش حرفه ای قرار داده و آنها را برای ورود به بازارها کمک کرده 

ای سوا به عنوان یک تعاونی؛ تلفیق بهره وری با یکی از چالش ه است.
دموکراسی است؛ یعنی از سویی خود را ملزم به حفظ مشی دموکراتیک می داند 
و از سوی دیگر باید کیفیت کار و محصوالت خود را باال نگه دارد تا در فروش 
محصوالتش خللی ایجاد نشود؛  به طور مثال آنها زمانی که برای ارزیابی کیفیت 
محصوالت صنایع دستی با مشکل مواجه شدند، در قدم اول از طریق رویه های 
دموکراتیک،  پروسه ارزیابی کیفیت را به خود اعضاء سپردند. در همین دوره به 
دلیل پایین بودن کیفیت محصوالت صنایع دستی، سهام سوا سقوط کرد و آن ها 

ه به تصمیم گرفتند ک مجبور شدند تا برای سه ماه کار را تعطیل کنند و سپس
دور از تعصب و قضاوت، مشکالتشان را برطرف کرده و کیفیت محصوالت خود 

 را بهبود بخشند. در نهایت این اقدام منجر به خوداتکایی در تولید شد.
تجربه ی سوا نشان می دهد که چگونه تعاونی می تواند نقش حیاتی در پرورش 

یت مردمی که از احساس سرکوب از فضای بازار ایفا کند و تقویت بهبود وضع
 بازار جهانی رنج می برند.
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 المللیتی از سایت اتحادیه بینبرداش
 ها در جهانتعاونی 

 روز جهانی تعاون

که معروف از تعاونی های همزمان با مطرح  شدن موندراگون به عنوان یک شب 
جهانی، دو تعاونی در هند نیز در حال شکل گرفتن و بالیدن بود؛ تعاونی آمول و 

 شکل گرفتند.  "گجرات"تعاونی سوا که هر دو در قلب شهر هند در 

میلیون عضو، توانسته است یازده هزار تعاونی روستایی را تحت  2شبکه آمول با 
 575حدود  2003-2002این تعاونی در سال پوشش خود قرار دهد. گردش مالی 

لیتر شیر در روز  250میلیون دالر بوده است. شروع تعاونی لبنیاتی آمول با تولید 
میلیون لیتر در روز رسیده است. آمول و سوا دو  6بوده که بعدتر این مقدار به 

 تعاونی مهم در هند به شمار می آیند که همواره در توانمند کردن مردم محروم
 و کم برخوردار پیشقدم بوده اند.  

سوا نیز یکی دیگر از تعاونی های بزرگ و قابل تأمل در کشور هند است که در   

بنیانگذاری شد. سوا از دل مناسبات یک جامعه  "اال بت"توسط  1970سال 

سنتی و در کشاکش فعالیت های سیاسی برای دستیابی مردم فقیر به عدالت 
نم بت بعد از انجام تحصیل و مطالعات گسترده به شهر اجتماعی متولد شد. خا

احمدآباد هند بازگشت و بنیان یک تعاونی بزرگ را با برای زنان کارگر در بخش 
منسوجات گذاشت. این در حالی بود که طبقه کارگر از قانون و حمایت دولتی 

 و به شکل یک تعاونی بانکداری تثبیت شد 1974برخوردار نبودند. سوا در سال 
اکنون یک شبکه بزرگ تعاونی است که در حوزه های گوناگون فعالیت کرده و 

 در صحنه جهانی تاثیر گذار است. 

 بازار و اعضای سوا 
بانکداری سوا امروز با صد و بیست و پنج هزار عضو، بزرگترین تعاونی این 

تعاونی دیگر که در حوزه های  84مجموعه محسوب می شود و افزون بر آن، 
ید لبنیات، صنعت، بازرگانی و دیگر حوزه های تأمین نیاز همچون صنایع دستی تول

فعالیت می کنند نیز در این فهرست قرار دارند. در کنار فعالیت این تعاونی به 

 زنیم ما فریاد می

  ها،تعاونی 

اولویت توسعه انسانی و عدالت اجتماعی در  هایی باسازمان

 هستندمحل کار 

 .که تحت کنترل دموکراتیک اعضایشان قرار دارند 
همی در ایجاد شغل مناسب و نقش م ،تعاونی ها، به عنوان شرکت های متمرکز

توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی ایفا می کنند. دومین اصل بین 
ه برا قادر می سازد تا است که تعاونی  "اعضا کنترل دموکرات"، تعاونی المللی

وند نزدیک شرشد و توسعه پایدار به طور مشترک از طریق کنترل دموکراتیک 
حفظ اشتغال و ترویج کار شایسته در تمام بخش های عاونی ها به تبنابراین 

 نند. اقتصادی کمک می ک
میلیون  279درآمد بیش از ، ها در سراسر جهان براساس برآوردهای اخیر، تعاونی

راتر از این در جهان  را تأمین می کنند. ف جمعیت کل ٪10یعنی تقریبا  -نفر 
یسه با اشتغال در بخش های در مقا یید کرده اند کهأاعداد، مطالعات مختلف ت

بین  درآمد کمتریشکاف ی بیشتر و پایدار مربوط به تعاونی ازدیگر، مشاغل 
تایی مساوی بین مناطق روستوزیع پراکندگی  وتر، موقعیت های باالتر و پایین 

 برخوردارند. و شهری 
به  باالی بیکاری نرخافزایش ناامنی شغلی و  ،توجه به افزایش نابرابریامروز 

توسعه فراگیر و کار مناسب و اصلی روز تعاون  ویژه در میان جوانان، موضوع
ها به عنوان شرکتهای ارزشمند تحت مالکیت،  از آنجایی که تعاونیاست.   معقول

ی تالش برا"ای خود کار می کنند، کارگران تعاونی سط اعضکنترل و اجرا تو
و حس  میمانهصکارآیی، انعطاف پذیری مشترک، احساس مشارکت، محیط 

 را تجربه می کنند.  "هوشی قوی
ه گفت (ICA) آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بین المللی تعاونیدر همین راستا 

انگیزه ای برای تغییر زندگی، جوامع و  ی تعاونی : از طریق مشارکت، اعضااست
 .را خواهند داشت.جهان خود 

 

 
 

 



              
  

  

 به بهانه بزرگداشت روز جهانی تعاون

 "تعاون برای کار شایسته"

 
 یانشانه ،دینام یبلوغ اجتماع یآن را نوع توانیکه م یفتار تعاونر

با  یجمع یبر اراده یو مبتن یها و برخورد اصولاز عزم انسان

یی که در کشورها .در جامعه است یو اجتماع یاقتصاد التمشک

مسیر توسعه حرکت می کنند می توانند به تعاونی ها به عنوان 

ی بنگرند؛ از این رو می توان علم یهابرنامه شبردیجهت پابزاری 

 ی  و سپس، اقتصاد یدر بعد اجتماع ژهیبه و دار،یپا یتوسعهگفت: 

. شعار روز جهانی تعاون در هاستیوابسته به تعاون یخود، امر

عالم ا "ستهیکار شا یجنبش تعاون برا "،  که با عنوان2019سال 

 هایبه عنوان شرکت هایاست که تعاون نیاشد، نشان گر 

 و یشغل مناسب و قدرت اجتماع جادیدر ا یدیمتمرکز نقش کل

ه منظور بزرگداشت این روز ب .کنندیم فایا یجوامع محل یاقتصاد

تیرماه، در سالن همایش های  18جهانی، جشن و همایشی در روز 

صدا و سیما به همت اتاق تعاون ایران و حمایت تعاونی فرهنگی 

 آموزشی راه رشد برگزار شد.

راه  یآموزش -یفرهنگ یعامل تعاون ریمد ریاصالح پذ تایآناه شیهما نیدر ا

سط که تو "تبارشناسی امر تعاون "کتابضمن معرفی و رونمایی  رشد

به رشته تحریر درآمده و آیین رونمایی آن با امضای اعضای  تعاونی راه رشد

روز  با اشاره به شعار برگزار شد؛  "اتحادیه بین المللی تعاونیها "ایرانی عضو 
 تحققل ها قاب یتعاون هر نهاد دیگری دراز  شیب ستهیگفت: کار شا ی تعاونجهان
دم ، مررایج بودهکه در آن نه وزارت تعاون و نه قانون تعاون  یدر گذشته ا. است
 یمحصوالت خود را با هم به اشتراک م یمشارکت و کار جمع هیبا روح ییروستا

. تشکل گرف "بنه"و  "واره"مثل  یمیجا بود که مفاه نیدر واقع ا گذاشتند.
ه از آن باشد در دل جامع یبدون آنکه نام یتعاون هیکه رو میابی یدرمبنابراین 

 فرد وابسته بود. اطیجمع به ح اطیح چراکه برقرار بود، رانیا

 

 
 

 یاست که در پاسخ به آن م یآمد سؤال رانیا یها یکه چه بر سر تعاون نیاما ا
 کیبه  یبه بعد از حالت اقتصاد اجتماع یزمان کیها از  یتوان گفت: تعاون
 نیند. در اکرد دایتنزل پ یبنگاه اقتصاد گاهیده و تا جاش لیاقتصاد صرف تبد

د کردن یشد. اگر در واره ها، همه با هم کار م لیدوران بود که کار به شغل تبد
دام و چه در صورت  ای نیمحصول) چه در صورت داشتن زم جهیو بعد از نت

د که ومعنا نب نیشدند؛  به ا یاندازه از محصول بهره مند م کینداشتن آن( به 
 نیجمع بوده که در ا اتیح ،بلکه هدف ردیگ یبه شما سهم تعلق م کار یدر ازا

 .شده است یم تیتقو یشکل از همکار
ها در اقتصاد کشور به  یرسد که سهم تعاون یادامه داد: به نظر م نیهم چن یو

خواهند  یها م یمعناست که تعاون نیبه ا "سهم"نشده است، واژه  فیتعر یدرست
 انیم نیو در ا ستیآن ها ن یطلب کنند که برا یبه اجبار از نهاد را یسهم

درصد بلکه  25از  شیب یبرپاست. بهتر است که دولت نه تنها سهم یدائما جنگ
. ردیها در نظر گ یتعاون یاقتصاد کشور برا ییایپو یاز آن را برا شیب یرقم

 یعاوند چراکه تشو دهیسنج یاقتصاد یتنها با شاخصه ها دیها؛ نبا یسهم تعاون
تغال اش جادیکردند. سهم آن ها در ا فایدر اقتصاد کشور ا یها سهم خود را به خوب

 لینگاه تقل کی ینگاه دولتمردان ما به تعاون دیو کار منصفانه بوده است پس نبا

 .باشد انهیگرا
و  یهمکار هیکه روح میازمندین یما به اقتصاد یگریاز هر زمان د شیب امروزه

 یروش و سبک زندگ کی یتعاون .کند تیعموم مردم تقو انیدر م تعاون را
که در بحران ها به آن مراجعه کرده و پس از حل بحران  یدیاست؛ نه شاه کل

 یاررا ارج نهاده و با همک یسبک از زندگ نیا یستی. بامیآن را به گنجه بازگردان
 .میاز بحران ها عبور کن میبتوان گرید کی

 روز به تعاونگران و نیا کیضمن تبر رانیاتاق تعاون ا یمراسم، متول نیدر ا
: با وجود گفت ران،یاتاق تعاون ا سیسالگرد تاس نیو پنجم ستیب داشتیگرام

مردم محورند، اما در کشور ما توجه  یبنگاه اقتصاد یهایتعاون ایآنکه در دن

 نینشست هم چن نیادر  یبهمن عبداللهموضوع نشده است.  نیبه ا یچندان

خبر داد و گفت: سامانه باتا )سامانه بانک  "مهتا"و  "باتا"دو سامانه  ییز رونماا
 ی( میاقالم اساس عیهوشمند توز تیری( و مهتا )مدرانیا یهایتعاون یاطالعات

اد افزود: اقتص یعبدالله .ها کمک کند یتواند به دولت در حل مشکالت تعاون
 یهاهبنگا تیفعال یفضا برا دیو با بردیبودن رنج م یو دولت یاز دو آفت نفت رانیا

درصد اقتصاد کشور  75در حال حاضر  نکهیا انیبا ب ی. وابدی شیافزا یردولتیغ
 یاکه تمام فض یطیاست، گفت: در شرا یخصولت یهادر دست دولت و شرکت

 25درصد است، سهم  30حدود  یردولتیغ یهارکتش تیفعال یبرا یاقتصاد
اما  ی به نظر برسد؛در حال حاضر عدد بزرگ دیتصاد شادر اق هایتعاون یدرصد

 یردولتیغ یهاشرکت تیفعال یبا کاهش سهم دولت در اقتصاد، فضا را برا دیبا
 .میده شیافزا
 نیدرصد از قوان 10در حال حاضر کمتر از  نکهیا انیبا ب رانیاتاق تعاون ا سیرئ

 25عدم تحقق سهم  لیاز دال یکیاست، گفت:  دهیمرتبط با تعاون به اجرا رس
 یو است. یمرتبط با حوزه تعاون نیقوان یاز اقتصاد عدم اجرا هایتعاون یدرصد
و  هارساختیتعاون در اقتصاد را؛ نبود ز یدرصد 25عدم تحقق سهم  لیاز دال

 کی:  در حال حاضر تنها ادامه دادکرد و  یتوسعه معرف یساز و کار مناسب برا
بانک  نیها وجود داشته که کوچکتر یتعاوناز  تیحما یبانک توسعه تعاون برا

بخش  یعام برا یبانک سهام کی جادی. ما به دنبال اشودیکشور محسوب م

 .کار هنوز صادر نشده است نیکه مجوز ا میتعاون هست
 
 
 

 39 1398تابستان بهار و  – 9شماره 

 گزارش



              
  

 

 

 

 

  

 زهیانگیدر اقتصاد، ب یتعاون یهاعدم توسعه بنگاه لیدال گریگفت: از د یعبدالله
 نی. از اشودیوعده داده شده محقق نم یهادن تعاونگران است چرا که مشوقش

 اند.داده تیماه رییتغ یتعاون یهااز شرکت یاریرو بس

من دولت؛  ض یو سخنگو یسابق تعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز ،یعیرب یعل

ور کش یکنون طیسخن پرداخت و گفت: در شرا رادیبه ا شیهما نیحضور در ا
که همان فلسفه تعاون  -1است؛  تیبه مسئله تعاون از دوجهت حائز اهمتوجه 

 یگریو د استدوران  نیا ازین یگریاز هر زمان د شیاست که ب یو روح همکار
 یمختلف را برا یهاتوان مشارکت دهک یم یاست که با روش تعاون نیا

رد و خُ یاعاجتم یهاو مشارکت یمحل نییدر جوامع پا ژهیبه و ییفقرزدا اشتغال،
 .جذب کرد

سهم تعاون در اقتصاد کشور  یهمه ما برا یستیادامه داد: با نیهم چن یو
باالتر از آن  یکه قول داده شده بود، حت یا یدرصد 25و نه تنها سهم  م؛یبجنگ

اندک  یجمع شدن پول ها ی. روح تعاون در موسسه تعاونمیاوریرا به دست ب
فرودستان  برساند و از تفاعرا به ان یشتریفراد ببزرگ است تا بتواند ا یکارها یبرا

 .کند یریجامعه دستگ

ال از کا عیو توز نیاقتصاد کشور، تام ریوزفرهاد دژپسند نشست؛  نیدر ا

محدود شده دولت در  یهاشکافتن راه یبرا رینظ یب یرا فرصت هایتعاون یمجرا
اتاق تعاون  یارمردم دانست و گفت: امروز با همک یاساس یکاالها نیجهت تأم

 قیو از طر یی( رونماا)مهت یاقالم اساس عیهوشمند توز تیریسامانه مد ران،یا

 .شودیم تیریمد یاساس یکاالها عیو توز نیسامانه نظام تأم نیا
 نیتریوجود داشته، و یآنچه در قانون اساس نکهیا انیحال با ب نیاقتصاد در ع ریوز
 ت،سین یفاتیو تشر ینیتریو ،یصور هایناظهار کرد: نگاه قانون به تعاو ست،ین

خارج از اقتصاد است. امروز سهم تعاون در اقتصاد  یبه الگو قیعم یبلکه نگاه
 م؛یدار یادیفاصله ز یدرصد 25شش تا هفت درصد است و تا تحقق سهم  ،یمل

 یموجود در اقتصاد تعاون یهااز فرصت دیهدف با نیمحقق شدن ا یبرا نیبنابرا
 .میکل استفاده کنش نیبه بهتر

در  زین یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ ی،حضرت اسیال

صاد، کردن اقت یو مردم یکاهش اتکا به منابع نفت یاراده دولت برا انیادامه با ب

 کیعنوان به یاقتصاد یهارا در عرصه هایتعاون شیازپشیلزوم حضور ب

 ضرورت عنوان کرد.

 شیهما در زین یق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعساب سییر ،یاسداهلل عباس

 یتحقق سهم واقع یگفت: برا مایصداوس یهاشیتعاون در مرکز هما یروز جهان

 یریگیدولت پ یسو از دیالزم است که با یاریبس یازهاینشیتعاون در اقتصاد، پ

 و محقق شود.

  

 

 

 

 یاو توسعه یتخصصعنوان بانک به ونبانک توسعه تعا تیراستا تقو نیدر هم
 رسد. یبه نظر م یضرور اریبس

 وزارت تعاون کار و قاتیدفتر آموزش و تحق رکلیمد ،یمسلم خاندر ادامه 

کننده و حالل مسئله گر و کمک لیتسه یهایتعاون جادیا زین یرفاه اجتماع
در  نگیو برند یموثر دانست و خوشه ساز هایوکار تعاونکسب ییرا در مانا

ش بخ نیا وسعهتعاون را در ت یمتول ینقش نهادها قیدق فیو تعر هایتعاون
 خاستار شد.

بانک توسعه تعاون  انیم ینامه همکارتفاهم نینشست هم چن نیا هیدر حاش
 .راه رشد منعقد شد یآموزش یو تعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 هاساخته شدن نیروی کار در تعاونی

ه نشست مربوط بدر ناهینا اصالح پذیر، آ راه رشد یعامل تعاون ریمد

در بخش  تیشفاف"با عنوان  یبهشت دیهفته تعاون در موزه شه

سخنرانی کرد و از تناسب ساختار تعاونی برای داشتن شفافیت  "تعاون

در امور سازمانی سخن گفت. وی همچنین مصادیق شفافیت را عواملی 

مانند؛ لزوم پرداخت مالیات، تک دفتره بودن و شفافیت درون سازمانی 

 ن کرد که در راستای پایداری و تداوم تعاونی مفید است. عنوا
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 گر تشکل یابی بانوان تعاون
 گیری اتاق فکرشکلدر سایه 

 به میدان آمدن جامعه تعاون گر زنان
 نان،ینش هیآمدن حاش دانیاست؛ به م دانیورود به م یبرا یگام موثر یابیتشکل 

ده اند. ش تیخود تثب یفرودست تیاند و در موقع نداشته ییآنها که همواره صدا
بالقوه را به فرصت بدل کنند؛ زن بودن و  دیدو تهد ستیبا یزنان تعاونگر م

کار  دانیورود به م یبرا لقوهدو ضعف با ج،یرا یگفتمان یتعاونگر بودن در فضا

 .شود یم یتلق
ربه کرد؟ تج گذر یخیدو سد تار نیتوان از ا یکه چگونه م نجاستیحال سوال ا 

خرد، تجربه و مهارت در  ه،یسرما عیدهد که تجم یدر جهان نشان م یتعاون ی
 لیو تشک یابیخواهد شد. تشکل  ییمنجر به هم افزا یساختار نیغالب چن

 یساختار ؛کند یم یندگیرا نما یمشابه یدر واقع الگو یصنف یانجمن ها
 یلتاق فکر بانوان تشککند. ا یم جادیبودن را ا یاست که قدرت جمع یمشارکت

 است که قصد دارد زن یجمع ییشکل گرفته است؛ فضا دهیا نیاست که با ا
ا بلند زنان تعاونگر ر یفرصت کند و صدا کیبه  لیبودن و تعاونگر بودن را تبد

از  یرحش ری. در زرندیرا به دست گ تیکار و فعال دانیشوند و م دهیکند تا شن
اتاق  یو راهبردها دهیآن به طرح ا یکه ط دیخوان یاتاق م نیا تعاون  جلسه

 پرداخته شده است.

اردیبهشت ماه در اتاق تعاون ایران برگزار  4جلسه تعاون گران بانو؛ روز چهارشنبه 
شد، در این جلسه طاهره شکارچی از تشکیل اتاق فکر بانوان تعاون گر خبرداد و 

د زنان تعاون گر یاری برساناعالم کرد: اتاق فکر بانوان درصدد است تا به جامعه 
و ضمن آشناسازی تعاونی های موازی زنانه با یک دیگر آنان را  به کار جمعی 
بزرگ تری برای تصاحب بازارهای بزرگ تر تشویق کند. وی در ادامه افزود: 
دیگر تعاونی ها به تنهایی قادر به انجام کارها نیستند به همین جهت باید از 

 زی برای هم افزایی بیش تر استفاده کرد.توانمندی تشکل های موا
ا اشاره ب راه رشد یآموزش یفرهنگ یتعاون رعاملیمد؛ ریاصالح پذ تایآناهدر ادامه 

به این که اتاق فکر بانوان تعاون گر دیگر نباید موازی کاری با تشکل ها و 
کمیسیون های مختلف را داشته باشد عنوان کرد: قطعا پیگیری موضوعات صنفی 

ریق تشکل ها مثمر ثمرتر است؛ در این اتاق فکر دو ویژگی منحصر به فرد از ط
ها و  ونیسیآن. انتظارات کم یبانو بودن اعضا -2بودن  یتعاون - 1وجود دارد؛ 

د ، ش میجا وارد شود چون با شکست مواجه خواه نیبه ا دینبا گرید یتشکل ها
 هیرماچند نفر است؟ چه س دیکند، بگو یبتواند خود را معرف دیاتاق فکر بانوان با

هتر ها زنانه ب یونچرا تعا ست؟یچ گرید یتشکل ها ریدارد؟ تفاوت آن با سا یا
 میبه اقتصاد خانواده ها داشته باش طیشرا نیدر ا میتوان یم یهستند و چه کمک

 .خانواده ها کمک کند ؟ شتیتواند به مع یچقدر م رهیزنج نیو ا
تنها مسأله یابی است نه حل مشکل، ما باید  در شرایط کنونی رسالت اتاق فکر

که در  میبپردازتمهیداتی را برای ترویج تعاونی بیاندیشیم و به موضوعاتی 

است. شناسایی این مسائل می تواند ما را هم رسالت مغفول مانده  گرید ینهادها

کرده و قدرت جمعی مارا بیش تر کند و ما در سایه این اتحاد جمعی بتوانیم به 

 .میکن یریگیو اهداف خود را پ ردهمختلف مراجعه ک یادهانه

راه رشد ضمن انتقاد از عملکرد تعاون مارکت  یآموزش یفرهنگ یتعاون رعاملیمد

 نکرد، یاما از آن ها نظرخواه انجام دادها  یتعاون یرا برا یتوان کار یگفت: نم

 

 ، ما بهندباش میشود سه یجام مآن ها ان یکه برا ییها در کارها یتعاون دیبا
عنوان تعاونی باید نظرات و حرف های خود را بزنیم حتی اگر آن حرف ها اعمال 

 یرویچقدر از ن نشود. وی با طرح این سؤال که برای راه اندازی تعاون مارکت
ر انتظار عضویت در این سامانه را اشتباه تفسیها استفاده شده است؟  یفکر تعاون

 کرد.
س شاه اسماعیلی عضو تعاونی راه رشد با بیان این سؤال که اساسا اتاق سمیرامی

فکر با چه هدفی شکل گرفته است؟ عنوان کرد: به نظر من بهتر است اتاق فکر 
به مسأله شناسی حوزه تعاون بپردازد. عمدتا مسائل زنان روی تأمین مسائل مالی 

ونی کنیم میفهمیم که تعا و تسهیالت می چرخد اما وقتی به تعاونی ها مراجعه می
ها و اداره کنندگان آن با اصول تعاونی بیگانه هستند. ما تعاونی ها مشکالتمان 
اساسی تر و ساختاری تر است. به عنوان اتاق فکر باید مشکالت و مسائل را 

 شناسایی کرده و از طریق همکاری با یک دیگر آن هل را حل و فصل کنیم.
نیز افزود: اتاق فکر قصد دارد هویت جدیدی  وزه تعاونح انکارشناسزهرا ممتاز از 

از همه بانوان تعاون گر شکل دهد، لغت تعاون گر به این معنا نیست که فرد 
صاحب تعاونی باشد، همین که شخص در ترویج امر تعاون یاری می رساند تعاون 
 گر محسوب می شود. تعاون و تعاونی دو امر مجزا از یک دیگر هستند. وی یکی
از مؤلفه های رونق اقتصادی را داشتن شبکه ارتباطات دانست و عنوان کرد:  ما 
در این جا می خواهیم آن شبکه ارتباط را برای بانوان تعاون گر ایجاد کنیم. به 
عنوان مثال؛ خانمی در اصفهان کار صنایع دستی می کند و بانویی دیگر در استان 

می توانیم در این جا تبادل تجربه کرده  مازندران همین کار را انجام می دهد ما
 و برای بخش تعاون هویت بخشی کنیم.

ا بیان ب وزارت تعاون یهای و توسعه تعاون یاداره توانمندساز سیرئ یوانیک میمر
این موضوع که در اتاق فکر همان طور که از نام آن پیداست؛ به دنبال ایده ها، 

برای آن ها هستیم، افزود: اتاق  طرح مسائل و پیدا کردن راه حل های مناسب
فکر محل رفع مشکالتی نظیر مشکالت فروش، تولید، نبود بازار و ... نیست. در 
اینجا باید راهکارها برای حل مشکالت شناسایی شده و در هسته مرکزی پایش 
شوند. در حال حاضر موضوع اصلی و قابل بحث، ظرفیت های اشتغال برای بانوان 

ود بنگاه های تولیدی و نیروی کار ما شاهد هستیم که شغل است. عالوه بر وج
جدیدی به وجود نمی آید. دیگر نیازها متفاوت از سال های گذشته است ما باید 

 به شناسایی مشاغل جدید برای بانوان باشیم.
در ادامه فهیمه عروجی از بانوان تعاون گر استان اصفهان گفت: اگر حرف توسعه 

ان شروع کنیم و نگاهمان به دولت نباشد ما کارآفرین است پس باید از خودم
هستیم پس نیازی به دولت نداریم در واقع این دولت است که به کارآفرینان نیاز 
دارد. اگر روحیه من تعاون گر است یعنی مشارکت گر، ما باید بیاییم مسأاله مان 

قانون  نرا حل کنیم. یکی از مهم ترین مسائلی که پیش روی ماست قدیمی بود
کار است. رشد کشور ما بر اساس استانداردهای دنیا و بحران هایی که پیش روی 
ماست در مشاغل خانگی رخ می دهد. مشاغلی که به کم ترین میزان سرمایه 
نیاز داشته و کم ترین منابع را می خواهد، بهترین نیروی انسانی و بیش ترین 

ترین مشکالت را برای این نوع بازدهی را دارد. اما همین قانون قدیمی بیش 
 مشاغل به وجود می آورد و مانع از تولید می شود. 

از نظر من اتاق فکر؛ مشارکت دستگاه هاست. ایده من برای این کار تشکیل 
هایپر مشاغل خانگی است، ما باید به استانداردسازی قوانین مشاغل خانگی 

 تصور غلطی است که دربپردازیم و چالش قوانین را رفع کنیم. موضوع دیگر 
مورد صادرات وجود دارد. تولیدکنندگان ما تنها به صادرات برون مرزی می پردازند 

 در حالی که صادرات برون استانی نیز جزو صادرات محسوب می شود.
 
 

 گزارش
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 آموزیتعاونی دانشایدۀ 

 !تعاونی شروعی برای تغییرات سودمند

 
 
 
 
 
 
 

. دش شروع فلسفه کالس از چیز همه
 هد گروه دو به کالس در ما که وقتی
 گروه در و شدیم تقسیم نفره

 آنهارا که کردیم مطرح را مشکالتی
 .بودیم کرده تجربه یا و دیده

 کودکان،محیط حقوق مثل مشکالتی
 بررسی را...  و همسری زیست،کودک

 همه در که شدیم متوجه و کردیم
 هستند گروهی شده، مطرح مشکالت

 و هستند محروم خود حقوق از که
 مشترک حل راه که متوجه شدیم

 و مشارکت مشکالت این حل برای
 هب پس .است جامعه افراد بین اتحاد

 موضوع و پرداختیم مشارکت موضوع
 مکردی انتخاب را آموزی دانش تعاونی

تصور  چون. کنیم بررسی را آن تا
 جامعه مدرسه که گروه ما این بود

 می و است ما برای کوچک تری
 یاد زیادی های چیز آن در توانیم

 . بگیریم
 مدرسه سپس و جامعه بررسی از بعد

 ار مشارکت موضوع ابتدا کردیم سعی
 نیمببی و کنیم تر روشن خودمان برای

 جامعه تواند می مدرسه واقعا آیا
. نه یا باشد ما برای کوچک تری

 ثروت، منبع سه جامعه هر در دیدیم
 دست که داریم مشروعیت و قدرت
 آنها هب مردم اکثر یعنی هستند اقلیت

 از بخش این پس ندارند دسترسی
 حقوقشان از که دهستن افرادی جامعه

حل مشترک  راه چون. هستند محروم
 مشارکت مشکالت جامعه را  برای

 اب افراد از کدام هر فهمیدیممی دانیم 
 ها تعاونی قدرت، به ها حزب به ورود

 مشروعیت به ها NGO و ثروت به
  .می کنند پیدا دست

مصاحبه با دو نفر از تعاونی دانش در 
آموزی یعنی بهار صدر و درین 
تقدیسی متوجه شدیم که دقیقا تعاونی 
دانش آموزی چیست و چه کارهایی را 
انجام می دهد که گام بزرگی برای 

 واقع درپاسخ به سوال هایمان بود. 
 کمک با باید آموزی دانش تعاونی
 مشترک نیازهای آموزان دانش دیگر

 حل راه با و کنند پیدا را سهمدر در
به لحاظ اقتصادی و مسائل  که هایی

مختلف به نفع مدرسه و دانش آموزان 
 است مشکالت آنان را حل کند.

 فرهنگ باید مشکالت حل بر عالوه
 و در مدرسه صورت بگیرد سازی

تعاونی دانش آموزی بتواند خود را 
 در نهایت توسعه داده و عضو بگیرد.

 افراد با مصاحبه و قتحقی از ما بعد
 رایب پاسخ یافتن و مدرسه در مختلف

 صورت به را اطالعات هایمان، سوال
 های پروژه ارائه روز در پاورپوینت

 هد از که ما گروه اجرا کردیم. فلسفه
ین به عنوان اول بود شده تشکیل نفر

 ما پروژه برای اجرا انتخاب شد. به
 اجراهای کمتر هزینه با شد پیشنهاد

 سازی پیاده را هشتم پایه فلسفه هپروژ
 یتعاون پروژه ارائه از و کنیم ترجمه و

 یبرا تا بسازیم کلیپ آموزی دانش
 .شود پخش تعاون تاالر در تعاون روز
 ادافر بین را ها پروژه کار این برای ما

 ها را پروژه .کردیم تقسیم گروهمان
 یک دیگر کمک به و سازی پیاده

 هایمهارت از. کردیم ویرایش
 ردیمک استفاده نیز گروه افراد مختلف

 آنها به را تر تخصصی کارهای تا
 یدتأی کلیپ، ساخت مثل بسپاریم
 ... .  و ها متن ویرایش

 مدرسه به و انجام کاردر نهایت 
 تحقیقاتمان طول داده شد. در تحویل
 اهمیت و گروهی کار مفهوم متوجه

 با توانیم می و شدیم مشارکت
 قطری از مشارکت :بگوییم میناناط

 تغییرات برای است شروعی تعاونی
 .    سودمند

 

 

 جامعه در شدیم متوجه و کردیم بررسی مدرسه در را ساختار این حاال
 و نشین حاشیه افراد همان واقع در هستند محروم حقوقشان از که افرادی
 .ندکن مشارکت مدرسه کارهای در ندارند دوست که هستند گیری گوشه

 شوند یتعاون وارد تا کنیم جلب را آموزان دانش این تمشارک بتوانیم اگر ما
 اشتهد خود برای درآمدی توانند می کنند، مشکالت حل و کمک بر سعی و

 انآموز دانش اگر یا و. کنند می پیدا دست ثروت منبع به پس باشند
 آموزی دانش شورای و بگویند آموزی دانش شورای به را خود مشکالت

 دست درتق منبع به توانند می برساند، مدرسه نمسئوال به را مشکالت این
 جای در که هایی بچه ، "ها بچه دست در مدرسه" زمان در و کنند پیدا

 با ند،ا شده شناخته رسمیت به که کنند می احساس دارند قرار مسئوالن
 توانند یم و کنند می مسئولیت احساس و شوند می آشنا مختلف های شغل

  .کنند داپی دست مشروعیت منبع به
 توانیم می  کنیم تلقی کوچک تری جامعه را مدسه توانستیم که حاال پس

 : ییموبگ
 

 

 خیلی وقت و خوانیم می درس آن در روز هر که مدرسه ما کوچک جامعه در
 تندهس گیری گوشه و نشین حاشیه هاییبچه می کنیم، صرف آن در را زیادی

 بیان را خود نظرات و ندارند مختلف گروه های در شرکت به ای عالقه که
 ذاشتنگ میان در یا خود مشکالت حل برای کافی نفس به  اعتماد کنند و نمی
 جرآورز برایشان مدرسه همیشه بنابراین. ندارند را مسئوالن و دیگران با آنها
 آموزان دانش این به تا دارد وجود حلی راه چه که کردیم فکر ما. شود می
 بیان را خود ظراتن و شرکت ها گروه در که بدهیم را نفس به اعتماد این

 کنند لح را مدرسه در یکسان مشکالت تا کنند مشارکت دیگران با و کنند

 تعاونی شدیم متوجه. باشند داشته خواندن درس برای را بهتری محیط و
 بر عالوه آموزان دانش تعاونی، در چون.است حل راه بهترین آموزی دانش

 یتمسئول ذهن، تقویت ها، ایده کردن عملی ارتباطی، های مهارت یادگرفتن
 و ادیاقتص های جنبه که محیطی در نفسشان، به اعتماد باالرفتن و پذیری

 بیشتری های مهارت از آینده در توانند می و کنند می رشد دارد فرهنگی
 قتحقی از بعد. بود خواهند تر موفق خود آینده مشاغل در و باشند برخوردار

 یات آن هاتجرب از تا رفتیم مدرسه قبلی آموزی دانش تعاونی سراغ به بیشتر
 .کنیم استفاده

 

 روژین رامین

 یادداشت
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 کالس درس

 



              
  

 

 

 

 

 

  

 

آموزان را به سوی مسائل حساس چگونه ذهن کنجکاو دانش

 پیرامونشان هدایت کنیم؟

 آموزانمندی دانشلهکالس فلسفه و مسأ

 
 یاست برا یدانش آموزان راه رشد امکان یسخنران شیهما

خود  رامونیپ طیمسئول که نسبت به مح یشهروندان تیترب

و  یمعضالت اجتماع دنیو در خود توان فهم شتهدغدغه دا

اردیبهشت امسال نیز به مانند  .ابندی یپژوهش درباره آن ها را م

خنرانی دانش آموزان پایه هفتم و سال های گذشته پروژه س

ی در برنامه های کالس "فلسفه"هشتم که تحت عنوانی به نام 

  درسی آنان تعریف شده بود، برگزار شد.

فراد ا به موضوعاتی مثل "ندا زندی "دانش آموزان پایه هفتم با تسهیل گری 
ی، وابستگ، یتیجنس ضیتبعیی، مصرف گرا د،شنیاند ینگر چگونه م یمنف
پرداختند. دانش آموزان پایه  مهاجرت، ایشرق و غرب آس یوت کشورهاتفا

یر؛ موضوعاتی نظ "سمیرامیس شاه اسماعیلی"هشتم که با تسهیل گری 
انش د یتعاون، راه رشد یمدرسه تعاون، زنان تیدر بهبود وضع ینقش تعاون

در  فسیون، نقش یزنان یاسیس مشارکتی، دست عیصنا یتعاون، آموزان
را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به ارائه پروژه های  کودکان حمایت از

خود پرداختند. به منظور آشنایی بهتر با این نوع کالس ها، گفت و گویی را 

؛ االرپویه س، به عنوان تسهیل گر و سمیرامیس شاه اسماعیلیبا 

مسئول کتابخانه متوسطه دخترانه و داور این پروژه ها و هم چنین شهرام 
 ایم.کالس فلسفه متوسطه پسرانه داشته سبی معلمطهما

 
 

  ارزیابی شما از پروژه های امسال چگونه بود؟ آیا

پروژه ها به لحاظ کیفی با سال های گذشته متفاوت 

 بود؟

پ.س : امسال سومین سالی بود که به عنوان داور در این پروژه ها حضور 
 بسیار مثبت ارزیابی می داشتم و درکل این جریان را برای رشد دانش آموزان

کنم، این که دانش آموزان در این سنین با روش تحقیق آشنا شده و برای 
ارائه کردن مطالب خود آموزش می بینند بسیار نکته ارزش مندی است. 
امسال در کالس فلسفه دانش آموزان با کتابخانه ارتباط نزدیک تر و بیش 

 ری آنان با کتابخانه را نظمیتری داشتند و توانستیم برنامه حضور و همکا
مجدد بخشیم. هماهنگ بودن دانش آموزان کالس فلسفه با کتابخانه و 
آموزش آنان برای این که چطور از منابع کتابخانه ای در پروژه های تحقیقاتی 
خود استفاده کنند امری ضروری است. با نگاهی به نتایج کالس فلسفه و 

 را به صورت ملموس درک کرد. پروژه های برگزیده می توان نتایج 

 هفتم و  هیارائه دانش آموزان پا نیرا ب یچه تفاوت

 ؟دیدان یهشتم برجسته م
پ.س : گرچه به شخصه معتقد به مقایسه پروژه های دو پایه نیستم اما باید 

ته برجس اریخود بس یپروژه ها یهشتم رو هیانسجام دانش آموزان پابگویم 
ود خ یآشنا شده و پروژه ها یمثل بارش ذهن یمیکه آنان با مفاه نیبود، ا

ن با آگاهی پیش رفت است. یبردند، موضوع قابل توجه شیرا براساس آن پ
بسیار سازنده است. زمانی که بدانیم پروژه هایی که انجام می دهیم به چه 
کار می آید، حس خوبی از انجام دادن آن خواهیم داشت. اما اگر تنها به 

ه به آن بنگریم نه تنها نتیجه جالبی نخواهیم گرفت بلکعنوان تکلیف درسی 
یادگیری هم صورت نمی گیرد. من در روز اجرا، تمامی ارائه دانش آموزان را 
به دقت گوش کردم و با وجود فشرده بودن برنامه و خستگی بسیار لذت 

 بردم.
نکته حائز اهمیت در پروژه های امسال تعامل دبیران کالس فلسفه با 

نه بود که در سال های گذشته کم تر شاهد آن بودیم. این که معلم کتابخا
این کالس ها روی موضوعاتی تأکید کنند که داستان نبوده و عناوین پروژه 
ها با واقعیات جامعه یا محیط درسی گره خورده باشد بسیار قابل تأمل 

ژه های واست.دانش آموزان باید بیاموزند که از منابع رسمی و قابل اعتنا در پر
خود استفاده کنند. استفاده از منابع اینترنتی به صورت صرف ارزش علمی 
ندارد بلکه این استفاده از منابع رسمی و کتابخانه ای است که به روایی یک 

راه رشد در حال بهتر  یپروسه آموزش در مجتمع آموزشکار اعتبار می بخشد. 
ز که چطور ا نندیبب یش مآموز هیدانش آموزان از پاون و بهتر شدن است، چ

 استفاده کنند. یمنابع کتابخانه ا
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ها شاید قابل ذکر باشد دغدغه دانش موضوع دیگری که در مقایسه پایه
لبته در همین راستا برخی معلمان آموزان به لحاظ تفاوت های سنی است. ا

معتقدند که باید دست دانش آموزان را در انتخاب موضوع باز گذاشت و 
برخی همانند خانم شاه اسماعیلی سعی می کنند با تسهیل گری به روند 
انتخاب پروژه های دانش آموزان جهت بدهند و آن ها را برای انتخاب 

دانش آموز بتوانی با مفهوم موضوع بهتر کمک کنند. این که به عنوان 
مدرسه تعاونی آشنا شوی و یکی از ضروریات بودن در یک مدرسه 
مشارکتی و تعاونی است و پروژه فلسفه یکی از بهترین مکان هایی است 

 که می توان این مفهوم را به خوبی درک کرد.

  ،شما به عنوان تسهیل گر و معلم این کالس درس

 ور ارزیابی می کنید؟پروژه های دانش آموزان را چط
س.ش: برای راهنمایی و اداره کردن پروژه های دانش آموزان اولین سؤالی 
که از خودم به عنوان تسهیل گر پرسیدم این بود که قرار است خروجی 

س کالدانش آموزان از این کالس چه باشد؟ و بناست دانش آموزان در این 
ابی ی  -وزان را به مسألهوند. تالش شد تا دانش آمآشنا ش یمیبا چه مفاه

حساس کرده و طی یک روند پژوهشی آنان را به انجام پروژه هدایت کنیم. 
البته با این توضیحات گمان من این است که عنوان کالس فلسفه برای 

 این درس چندان مناسب نیست.
برای متحقق شدن اهدافی که در باال اشاره کردم، تمام تالشم بر این بود 

ان با وجه مشارکتی کار را پیش ببرند و آن را جدی بگیرند.  تا دانش آموز
ابتدا دانش آموزان را گروه بندی کردم، نام گروه براساس شیوه انتخاب 
دانش آموزان و مشارکت آن ها انتخاب شد و بنا شد از یک اسلوب 
مشخص برای پیگیری موضوعات خود استفاده کنند. به همین جهت اصول 

ه اصلی این کالس به دانش آموزان آموزش داده شد پژوهش به عنوان وج
و آنان براساس بارش ذهنی، تم مشارکت را که همسو با مأموریت اصلی 
و کالن مدرس شان بوده و با تجربه زیسته آنان گره خورده است را انتخاب 

وجوه مشارکتی  -1کردند. بنابراین من به عنوان تسهیل گر سعی کردم که؛ 
دانش آموزان از یک اسلوب مشخص استفاده  -2ود بودن جدی گرفته ش

دانش آموزان  -4موضوع انتخاب شده تجربه زیسته آنان باشد  -3کنند 
مفاهیم کلی  -5در راستای اهداف کلی مجموعه به تولید محتوا بپردازند 

 تر به جای مسائل شخصی بررسی شوند.

  مقایسه پایه ها و پروژه ها را چطور ارزیابی          

 ی کنید؟ نکته قابل توجه در این پروژه ها چه بود؟م
: مقایسه کار از این جهت که می تواند به روند بهتر شدن کمک س.ش

کند امری ضروری به نظر می رسد و این مقایسه در واقع به معنای بهتر 
 ، دانشتنوع پروژه هایا بدتر بودن کارها نیست. در سال های گذشته 

ود و پروژه ها غالبا نه به انتخاب آنان بلکه به آموزان را سردرگم کرده ب
آنان پیشنهاد شده بود. امسال در این کالس تمام تالش من بر این بود تا 
این تنوع را کم کرده و هر کالس به دو گروه و هر گروه یک موضوع را 
انتخاب کنند تا هم تنوع نسبی در موضوعات شکل گیرد و هم با روند 

ان خود با بارش ذهنی به یک موضوع واحد رسیده تسهیل گری دانش آموز
و هم تیمی های خود را انتخاب کنند. این روند باعث شد دانش آموزان 
همدلی بیش تری با موضوع داشته و در انجام و پیگیری آن احساس 

 مسئولیت بیش تری به خرج دهند.

 

 
 

 

تبار و روایی کار دانش آموزان را هم چون پروژه سال گذشته برخی از داوران اع

های دانشگاهی می سنجیدند، در حالی که این مسأله می تواند به خودی خود، 

به یک عامل بازدارنده تبدیل شود. این که یک سری قالب های اساسی در کار 

دانش آموزان رعایت شود امری ضروری است اما اگر بنا باشد به پروژه آنان به 

ار تحقیقاتی دانشگاهی نگاه شود قطعا به دلسرد شدن آن ها منجر می یک ک

شود. این که موضوعات؛ براساس تجربه زیسته، هدفمند، اجتماعی و اصولمند 

ان دانش آموز باشد برای دانش آموزان این پایه مناسب به نظر می رسد. به واقع

ی ضوع خانوادگدر راستای انتخاب موضوعات خود به این فهم رسیدند که یک مو

می تواند بعد اجتماعی داشته و آن را به سپهر اجتماع متصل کند، این  تا چه حد

 آن دست یابند. فهم؛ نکته بسیار مهمی بود که سعی شد دانش آموزان به

 نیتمر ،گریکدیقضاوت نکردن  یآموزش دانش آموزان برا گرینکته قابل اشاره د
که دانش آموزان با  نیرقابت بود. امشارکت به دور از هرگونه  هیو مشق روح

 یکنند آشنا باشند خود نکته مثبت یم لیکه در آن تحص یمختصات مدرسه ا
ود ب نیمن بر ا یعشد در درس پروژه به آنان آموزش داده شود. س یاست که سع

تر  شیو مفهوم مشارکت ب یگر آنان را با مدرسه تعاون لیتسه کیکه به عنوان 
ه در ک نیکنم، ا تیو حما قیتر تشو یجد یبرنامه ها یبرا آشنا کرده و آنان را

 دجایا یدانش آموز یتعاون کیدارند  یهستند که سع یآموزاندانش حال حاضر
قرار دارند به متن آورده و آنان  هیکه در حاش اخود ر یها یهمکالس گریکرده و د

است.  پژوهش ینوع کالس ها نیکنند خود نکته مثبت ا قیرا به مشارکت تشو
شوند و به آنان به عنوان ادامه  تیحما دیبا یدانش آموز یتعاون نیاز نظر من ا

 یزشآمو عدالت جادیدر ا دهیا نیشود تا بتوانند با ا ستهینگر یدهنده مدارس تعاون
 کنند. فایرا ا ینقش مؤثر

  استفاده از منابع کتابخانه ای تا چه حد در این نوع کالس

 ها مهم است؟

ین کتابخانه و این نوع کالس ها یک امر ضروری است که باید : تعامل بس.ش
به صورت مستمر صورت گیرد، این اصل در کالس هایی که من عهده دارآن 
بودم به طور مشخص صورت گرفت و ساعت هایی از کالس درس به حضور در 
کتابخانه گذشت تا دانش آموزان ضمن یادگیری اصول فیش نویسی و نحوه 

ابع کتابخانه ای بیاموزند که کتابخانه می تواند به محلی برای ایده استفاده از من
گرفتن باشد و این یکی از مهم ترین ظرفیت های الزم برای انجام پروژه های 

 دانش آموزی است.

  در مورد محتوای کالس فلسفه و نحوه اجرا و فعالیت

 دانش آموزان توضیح دهید؟

ردیم دغدغه های فکری دانش : در کالس درس فلسفه پسرانه، سعی کش.ط
ش پژوه تیقابلآموزان را شنیده و این دغدغه ها را به سمتی هدایت کنیم که 

وزش ضمن آمو  شدمطرح  یمقدمات یسر ک. در همین راستا یداشته باشند یعلم
که بتوانند با  مینفره قرار داد 6تا  5 یگروه هااصول اولیه پژوهش، آنان را در 

خود را پیش ببرند. این که از تمام دانش آموزان انتظار ی یک دیگر کار هم کار
فعالیت یکسانی در گروه ها داشته باشیم عمال ممکن نیست اما با پیش رفتن 
پروژه ها، جدی تر شدن موضوع و رقابت آن ها دانش آموزانی که در حاشیه قرار 

د وداشته به متن موضوع وارد می شوند و سعی می کنند مشارکت بیش تری از خ
 نشان دهند.

 انتخاب شود که عالوه بر یموضوعات میکرد یسعاین بود که  گریاتفاق مهم د
نیز  برای آنانرا   نوعی آموزشو به  ودهموضوعات روز ب ،اندغدغه دانش آموز

 به
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اخه در ابعاد و ش ینابرابر. یکی از این موضوعات بحث همراه داشته باشدبه 
 ییآموزش و بحث زورگو ت،یمشاغل، جنسبود. نابرابری در  مختلف یها

مسائلی بود که به عنوان موضوع پروژه دانش آموزان انتخاب  در مدارس
شد. برای انجام این پروژه الزم بود دانش آموزان با مفاهیم جدی تری 

 و تفاوت زنان و مردان در مشاغل ت،یاس محروماحس ،ینیج بیضرمثل 
 R&Dباید به این نکته توجه داشت که تحقیقاتی از نوع  .وندآشنا ش... 
ندارد، چرا که انجام چنین پروژه  تیموضوع این پایه دانش آموزان یبرا

 در این سنین بیرون باشد. هایی می تواند از حوصله دانش آموزان 
 لیاستفاده از وسادانش آموزان نحوه  در این کالس سعی کردیم تا

و ارائه مطلب به صورت پاورپوینت را به درستی آموزش ببینند.  کیالکترون
خود  یبود که دانش آموزان تمام ارائه و استدالل ها نیتمام تالش من ا

 یرا با ارجاع و رفرنس به منابع معتبر گزارش دهند و از استفاده از منابع ب
 کنند. یا خودداراتک رقابلیارزش و غ

  به نظر شما پروژه های امسال با سال های گذشته

 چه تفاوتی داشت؟

و اسلوب علمی به وضوح به  نبود قیدق موضوعاتعنوان سال گذشته 
چشم نمی خورد. اما برای پروژه های امسال من سعی کردم دانش آموزان 

 انیپا ائهار یبه موضوعات خود بپردازند،  به عبارت یشواهد منتظم علمبا  
این که دانش آموز یاد بگیرد که چطور  بود. یکوچک تر اسینامه در مق

با استفاده از شواهد علمی حرف های خود و دیگری را رد یا قبول کند. 
 قیبود که به صورت دق یلیاز مسا گرید یکیروشمند شدن پروژه ها 

ل دانواع مختلف م پژوهش ها از میکرد یمنظور سع نیشد و به ا یریگیپ
های پژوهشی مثل میدانی، نمونه گیری و مصاحبه استفاده کنند. دراین 
راستا اگر دانش آموزان به ناچار مجبور به استفاده از منابع اینترنتی بودند 

 نند.ک معتبر استفاده یها تیو سا یاز مقاالت علمتأکید بر این بود که 
و تمام  ده شدبه آن ها آموزش دا ای کتابخانه جست و جو در منابعنحوه 

سعی من به عنوان یک معلم و تسهیل گر آن بود که در هیچ یک از مراحل 
تحقیق دخالت نکرده و چیزی را برای آنان مهیا نکنم، تنها در حد راهنما 

دانش آموزان با پروسه پژوهش حضور داشتم و تمام هدف من این بود که 
که  یلبا تمام مسائامسال  میبگو دیبا یانیبه عنوان کالم پا آشنا شوند.

 کیاز عملکرد دانش آموزان به عنوان  یمثبت یابیآمد، قضاوت و ارز شیپ
 گر داشتم. لیمعلم و تسه

 



              
  

 

 

  

 نیخالق؛ موثرتر شینما

 یهادر پرورش هوش وهیش

 چندگانه
در این شماره از  ،یلیتحص یهاتئاتر در آموزش یبه نقش راهبرد توجه با

ه نظر بمجله در بخش دانشنامه آموزشی به این موضوع مهم پرداختیم. شاید 
که  یدر حال کنندیم یخود باز یانرژ هیتخل یرسد که کودکان صرفاً برا

به  یدیو نکات جد زنندیدست به تجربه م یو آنها با باز ستین نیچن
 میعلت شمندیو اند یمرب« فردریک فروبل. »ندیافزایخود م یذهن یهاآموخته

از هر  شیدارد کودکان ب دهیکودکستان عق نیو موسس اول یآلمان تیو ترب

 .آموزندیخود مطلب م یهایاز باز گرید زیچ

 
کودکان  یبعد از باز یخستگ ج،یحال و باز هم برخالف تصور را نیع در

 یاتازه یانرژ یباز قیکودکان از طر رایهاست زآن یقوا دیتجد یبرا یعامل
و  ی. با توجه با آثار آموزشسازندیرا از خود دور م یکسب کرده و خستگ

 همدر امر آموزش، م نکهیکودکانه و با توجه به ا یهایباز یپرورش
ا و عنصر آشن نیاز ا یستی، پس چرا نبا«تدریس»است و نه  «یدگیریا»

 «جان دیویی»به قول  م؟یدهنده در امر آموزش کودکان استفاده کن یانرژ
تدریس فقط زمانی مفید خواهد بود که عمل »معروف؛  یو مرب لسوفیف

 «.یادگیری را آسان کند

به  دیکه کودک با را روشن کرده است قتیحق نیا یعالوه، علم روانشناس به
 یه نوعماندگار ب یریادگی گر،ید ریرا انجام دهد. به تعب یریادگیشخصه عمل 

روانشناس معاصر کودک، « ژان پیاژه»است.  یخودآموز ایو  یخود تیترب
کردن  مسخودجوش است و کودک با ل یتیفعال ،یریادگیمعتقد است که امر 

. دابییاطرافش دست م طیاز مح یدور و بر خود به شناخت ماندگار یایاش
 یکودک چه روش یذهن یهاآموخته یماندگار زیبهتر و ن یریادگی یپس برا

با استفاده  تواندیاو در امر آموزش، که م یکردن و تجربه اندوز لیبهتر از دخ
ال، از ح نیداشته باشد. در ع میخالق در کالس درس ارتباط مستق شیاز نما

که  شودیو شاد انجام م زیانگشوق ییاکودک در فض یریادگی ق،یطر نیا
  .د کردخواه یکمک بزرگ یریادگیامر  ییایبه پا« پیاژه»از نظر  زیامر ن نیا

 

 

به کودکان، همان  یدر انتقال مواد آموزش شینما یبر کارکرد ابزار عالوه
واجد  تواندیم یآموزش یاشاره شد، حضور تئاتر در واحدها ترشیطور که پ

 ،یهنر یمنظر، تئاتر، به عنوان رشته ا نیباشد. از ا زین یکارکرد موضوع
 یرهااز هن یمجموعه ا یتئاتر یاجرا کی رایو بلکه مادر هنرها )ز

به خود  لی( تبدردیگیرا دربر م یو معمار یقیموس زیو ن یداریو د یتجسم
وزان در عمل و به طور دانش آم ب،یترت نی. به اشودیموضوع آموزش م

تجربه، کودکان چه  نی. در اشوندیآشنا م شینما کیبا روند خلق  یتجرب
امه و شنینما کیخالقانه  نشیو چه از نظر آفر یکار گروه تیاز نظر ترب

 یروهو گ یبا حضور تماشاگر به شناخت فرد ،یتئاتر یاجرا کی تیدر نها

 .ابندییدست م

دبستان و دبستان به  شیدر مقاطع پ شینما یذکر است که اجرا قابل
انتخاب  شنامه،ینما کیصورت معمول و شناخته شده مانند انتخاب 

که  یتماشاگران یاجرا برا تیو در نها نیها، تمرنقش میو تقس گرانیباز
یمندارد و ن ییکودکان هستند، معنا نیو والد یآموزش نیمعموالً مسئول

 نیدر ا -1 را؛یبگذارد. ز یبه جا یذاررگیتاث یتیو ترب یآموزش ثراتا تواند
موضوع و قصه واحد در جلسات متعدد و تمرکز  کی یریگیپ ،یمقطع سن

و حوصله کودکان خارج  یآن دشوار و خسته کننده بوده و از انرژ یرو

  .است

کالس  کیاز همه دانش آموزان  توانینم یتیفعال نیمعموالً در چن -2 
 یامر ممکن است باعث سرخوردگ نیا استفاده کرد و شینما دیدر تول
 .اندنکرده دایرا پ شیشود که امکان مشارکت در نما یکسان

و معموالً  شوندیکودکان دچار دلهره و اضطراب م ،یعموم یدر اجرا -3 
 .کنندیرا فراموش م شانیهازانسنیو م هاالوگید

 یهاصحنه، لباس و صورتک لیو ساخت وسا هیمعموالً کودکان در ته -4
 .ستندیها راحت نبا آن یندارند و در باز یدخالت شینما

نمایش به »و « نمایش به عنوان ابزاری جهت آموزش» وهیدر هر دو ش
 یشینما یهایخالق و باز شینما یاز ابزارها دیبا« عنوان موضوع آموزش

 یهاوهیبا ش توانیدر مدرسه بهره برد و نم یشینما کردیهر دو رو یبرا
وارد حوزه کار با  کیسبه طور کال شینما کیصحنه بردن  متداول به

 .شد - یمقطع سن نیبه خصوص در ا -کودک 

ر ام کیخالق به مثابه  شینما یاز کارکردها تواندیهوشمند م یمرب کی
آن در کالس درس خود  یهاکیبهره برده و از تکن یتیو ترب یآموزش

 .استفاده کند

، بپردازیم یمقطع سن نیخالق در ا شینما یبه کارکردها اگر بخواهیم
 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

که به  یکودک یتیشخص یهاو باز کردن گره یروان تیشناخت شخص -1
 یهااهر یشدن گذاشته است و هنوز به روشن یپا به مرحله اجتماع یتازگ

 .شناسدینم یو رفتار یکالم قیبروز دادن خود را از طر

غات ل رهیکه دا یماد به نفس در رفتار و گفتار کودکاعت هیروح جادیا -2
دارد و چندان تجربه حضور  یلیتحص گرینسبت به مقاطع د یمحدودتر

  .در جمع و بروز دادن خود را نداشته است افتنی

بکر و دست نخورده او  لیخالق کودک و گسترش تخ تیذهن تیتقو -3

  شود.یاسته مک آن یغنا زانیکه متاسفانه در مقاطع باالتر از م
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 ندی)د دنیبهتر د یها براآن کیقدرت مشاهده کودکان و تحر کیتحر- 4
 یتمام یریهمان به کارگ دنیو نه نگاه کردن. منظور از د یواقع یمعنابه 

 (باشدیحواس پنجگانه م

و عامه و  کیفولکور اتیادب ،یقرآن یهاکهن، قصه یهاآموزش قصه -5
 یرانیا ریاساط

و  یحس همدل جادیو ا یو اجتماع یگروه تیفعال کیشرکت در  -6
 مشارکت

 یهاو تجربه و کسب مهارت ینیورد عو برخ یاجتماع یهاتیکشف موقع -7
 .ستیکه در دسترس ن یاز زندگ یتجربه کردن بخش یو حت یزندگ

ز ا یگروه سن نیکه در ا یو لذت خلق لحظه ا نشیآفر جانیتجربه ه -8
 .هاستحس نیآشناتر

چند گانه  یهادر پرورش هوش وهیش نیموثرتر تواندیخالق م شینما -9
  .باشد

اساس  بر یدبستان شیو به خصوص در مقطع پ ،یتانآموزش در مقطع دبس 
کودک  کیدر آموزش  توانیخالقه استوار است. قطعاً نم یهاوهیو ش یباز

 نهیرا نهاد یماندگار یریادگیوارد شد و  جیرا یهاآموزش ریسه ساله، از مس
است  یا هیو اول یعنصر اصل رایراهگشاست ز یابزار ،ینظر، باز نیکرد. از ا

 نیا مثل فرانسه بر یاافتهیتوسعه  یبا آن آشناست. در کشورها که کودک
مورد  یموارد آموزش کوشندیشده و م دیتاک اریبس آوریعنصر خالق و شاد

یکودکان م یکنند. در فرانسه دوره آموزش ینظر خود را بر اساس آن طراح
 یهامدارس دوره یشروع شود و از سن سه سال در تمام یاز دوسالگ تواند

 یاجتماع یبا زندگ یوجود دارد و کودک از همان اوان کودک یدبستان شیپ
 شیپ یطرح آموزش واقع ،یالدیم 1995. از سال شودیآشنا م یو گروه
 شیو کارآموزان متبحر به اجرا گذارده شد. دوره پ قیبا اهداف دق یدبستان
ار ساعت آموزش در هفته برگز 26سال و  سه کشور به مدت نیدر ا یدبستان

 ازیمتبا نوشتار از ا ییآشنا ،یدوران، آموزش زبان، تسلط شفاه نی. در اشودیم
 یهنرها یهاکیدوره از تکن نیا یهابرخوردار است و در آموزش یاژهیو

 نیهر چه ماندگار کردن مطالب و همچن یبرا یشیو نما ییقایموس ،یتجسم
تنها کمتر  رانی. اما در اشودیکودکان استفاده م تیقو خال لیگسترش تخ

 نیشده است و ا یزیردبستان برنامه شیپ یهادهه است که دوره کیاز 
که، با استفاده از  ی. در حالشودیکودکان شروع م یسالگ 6ها از سن دوره

 نیاشاره شد، ا ترشیهمان طور که پ ش،یمثل نما یاخالقه یابزارها
 .شود آغاز ترنییبه مراتب پا نیاز سن تواندیها مآموزش

 یماعاجت یزندگ نهیدر زم ییهاحواس پنجگانه کودکان، ارائه آموزش تیتقو
 ،یمذهب یهاآشنا ساختن کودکان با مراسم و سنت ،یگروه یهاتیو فعال

 تیحروف الفبا در کالس اول و تقو یریادگی یآماده کردن کودکان برا
 نیرتبه خصوص مهارت انگشتان جهت نوشتن از مهم ،یحرکت یهامهارت

. از آنجا که در شودیمحسوب م یدبستان شیدوره پ یهاآموزش دافاه
رار ق یحرکت - یدبستان، کودکان در مرحله هوش حس شیپ یمقطع سن

 یشتریب تیموفق ،یشینما یهاوهیها به کمک شآموزش لیقب نیدارند، ارائه ا
 کودکان با لمس کردن، دست زدن ن،یسن نیرا به همراه خواهد داشت. در ا

حواس مختلف هر  قیو عمل و تجربه کردن خودشان و در مجموع، از طر
 نیا یاست که تمام یاخالق مقوله شیو نما رندیگیم ادیرا بهتر  یزیچ

 .شودیرا شامل م هایژگیو
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 O*NET- Occupational Information)ی شبکه اطالعات شغل

Network) مشاغل  یهای ژگیاز مشخصات و و یجامع یانک اطالعاتب
 رانیمد .شد یراه انداز کایدر کشور آمر یالدیم 1990دهه  لیکه در اوا است

یزئ، جیاطالعات گاهیپا نیبا استفاده از ا توانندیم یو کارشناسان منابع انسان
 نیبا استفاده از چن .ابندیخود را در بانک مشاغل ب ازیاطالعات مورد ن نیتر

 نی: تدورینظ یف منابع انسانمختل یها تیفعال توانندیم ین افرادا یاطالعات
و  یطراح ،یانسان یروین یزیرنظام جذب، برنامه یشرح شغل، طراح

 ،ینیجانش یزیرکارکنان، برنامه یآموزش یازسنجیمشاغل، ن یبازمهندس

 به را …مشاغل و یبندعملکردکارکنان، طبقه یابیارز ،یرشغلیتوسعه مس
با  قیتطب گاهیپا نیا یایاز مزا .دهند انجام هماهنگ و منسجم صورت

 Standard Occupational) مشاغل یاستاندارد کدگذار ستمیس

Classification ) .است 
ستندات م یبروزرسان ازمندین رانیا یو دولت یخصوص یاز سازمان ها یاریبس

. مدارس نیز برای به خدمت تندسشرح شغل و شناسنامه مشاغل خود ه
ند. این حوزه از این امر مستثنی نیست گرفتن معلمان و کارمندان عالقه مند به

غل شرح ش ینیبازب ندیبودن فرا نهیر بودن و پرهزب از زمان مجموعه ها دائما
 . هراسان هستند

که  کندیکاربر فراهم م یامکان را برا نیا O*NET ییمحتوا مدل
از منظر  ایمحور قرار دادن شرح شغل(  قیها )از طراطالعات را از منظر حرفه

ار قر یکارکنان( مورد بررس یها یژگیمحور قرار دادن و قین )از طرکارکنا
انجام شده در حوزه  یهابر اساس پژوهش O*NET ییدهد. مدل محتوا

 یاه یژگیاست و دو حوزه و افتهیشغل و سازمان توسعه  لیو تحل هیجزت
 قیشاغل )از طر یها یژگیشغل محور( و و یشاخص ها قیشغل )از طر
 یطراح یابه گونه ییمحور( را دربردارد. مدل محتوا کارمند یشاخص ها

که آن  نیا کیاطالعات در مورد هر شغل، به تفک افتیشده است که در
( یغلش نیمختلف است )ب عیشغل ها، بخش ها و صنا نیب رکاطالعات مشت

 باشد. ریپذمختص آن شغل است )خاص شغل( امکان ایو 
مخاطبان  اریدر اختی شماری ی هم چنین ابزارهای باطالعات انکباین 

نبال که به د ...و  انیدانشجو ،یمتخصصان منابع انسان ؛جملهمن  یمختلف
 . دهدیقرار م هستند،شغل  رییتغ ایکردن شغل و  دایپ

 کند؟یاونت چگونه کار م
 O-Net   زبان مشترک کیاستفاده از منبع به روز و فعال به صورت  با 

ها از داده یحجم، این سامانه کندیکار م مشاغل یهاییتوانا فیتوص یبرا
از آن  یتا همه بتوانند به راحت دهدیمتمرکز انتقال م یرا به هوش شغل

 .بهرمند شوند
 

 ،یشبکه اطالعات شغل

(ONETمدل )و  هیتجز یبرا ی

 مشاغل یو طبقه بند لیتحل



              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیمشاغل جد کشف

 یفرد یهایی متناسب با توانا یمشاغل افتنی

 مشاغل مرتبط به هم افتنی

 مشاغل اتییجز مشاهده

 مشاغل یها پست مشاهده

 رگید یها ستمیمشاغل س یهای مشاغل متناظر در طبقه بند افتنی

 گرید نیآنال یبه منابع شغل اتصال

 نیجامع آنال یبه راهنما یدسترس

 کند؟ی به ما م یچه کمک اونت

 .دهدی م شیا افزاکارمندان ر یکار یها پست یدهایکاند

که هر فرد  کندی و کمک م فیهر شغل را تعر فیاز وظا یدرک روشن

 .کار کند شیهای متناسب با عالقه مند

 .کندی م یدر هر شغل را معرف تیموفق یفاکتورها و المان ها

 هاسازمان یاونت برا یایمزا
توسعه برنامه  نهیزم استفاده در Onet یدستاوردها نیتر از بزرگ یکی

 شرفتیتوجه به سرعت پ با. است یاهداف سازمان یبرا یآموزش یاه

 کیاحراز  یبرا ازیمورد ن یها ییمهارت و توانا دانش، ؛یعلم و تکنولوژ

به  یتوان گفت دسترس یم نیبنابرا ؛است رییشغل هر روزه در حال تغ

 یازسنجیکه ن قدر همان .است یاتیو ح دیمف اریبس نیمرجع آنال کی

ته شدا تیاهم زیآن ن یبازنگرسیاری برخوردار است، ب تیمشاغل از اهم

ن به احتمال انجام آ یازسنجین ندیفرآ یدگیچیپ لیکه متاسفانه به دل

 مستمر محدود است. صورت 

 ام روش در انج نیتواند ساده تر یاونت م تیاستفاده از سا کهی در صورت

 

 
 

 .مهم باشد نیا

 O*Net یهایژگیو نیمهمتر

 اریو بس نیالاطالعات در مورد صدها شغل بصورت آن نیتریزئبه ج یدسترس
 ساده

 شغل لیتحل یبه مدل و پرسشنامه ها گانیرا یسردست

 یهاداده لیو تحل قیدق قاتیتحق قیاز طر O*NET اطالعات یبروزسان
 یشغل

  O*NET ییمدل محتوا»مشاغل مختلف با توجه به  نیب سهیمقا امکان

 شغل سهیرت منسجم ارائه شده و امکان مقاصوه در آن اطالعات ب که« 
یژگیو و یشغل یهایژگیمشترک، و یها مهارت یمختلف بر مبنا یها
 است. کارکنان را فراهم کرده یها
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