فصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی تحول و تربیت

شماره مجـوز963012 :
ثبت در خانه نشریـات
دانشگاه فردوسی مشهد

سال نسخت ،شماره سوم ،بهار  / 1397ویژهنامه گرامیداشت هفته معلم

صاحب امتیاز :انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیرمسئول:
سردبیر :فریبا قلعهنوی (دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد)
مشاور علمی نشریه :دکتر حسین کارشکی (عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد)

فاطمه ناصری (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد  /مهارتآموز دانشگاه فرهنگیان -واحد ثامناالئمه (عج))

هیأت تحریریه این شماره:
فریبا قلعهنوی ،شوکت حامد سردار ،فروغ پورطاهری ،عبداله عالی شیرمرد
محمدعلی قاضیان ،مجتبی دولتیاری ،مجتبی دهدار ،صادق ستوان

محمد طحان ،محمدحسین بهرامی ،معصومه کالنتری
فاطمه ناصری ،زهرا عسگری

		

طراح لوگو ،گرافیست و صفحهآرا:
هادی قنبری طرقبه ()www.DanjehGraphic.ir

سپاس از:
دکتر منصور معتمدی ،محمدعلی هراتی فرزقی
علی باغدار دلگشا ،امیرحسین دهنوی ،سعیده ثنائیپور

فهرست مطالب
سخن آغازین 2 /
من معلم هستم 3 /
توسعه حرفهای معلم 4 /
اهمیت مشاور و مشاوره در مدرسه 6 /
مدیریت کالس درس 8 /
آموزشو پرورش ناکارآمد 11 /
چگونه یک معلم فراشناختی باشیم؟ 14 /
رابطه معلم و پرورش خالقیت 17 /
تجربههای معلمانه 18 /
یک معلم خوب 20 /
اختراعات معلمانه 21 /
دلنوشته معلمانه 22 /
معلم میشوم تا 24 / ...

راههای ارتباطی:
: develop.eucation2017@gmail.comرایانامه
: @developandeducationکانال تلگرامی
شماره تماس09156921770 :
دفتر نشریه :دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،طبقه همکف
اتاق انجمن علمی-دانشجویی علوم تربیتی

سخن آغازین
معلم  ،ای آغاز بی پایان  ،ای وجود بی کران  ،تو را سپاس .
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشهام باریدی  ،تو را بهاندازه تمام مهربانیهایت سپاس میگویم.
ایــن تویــی کــه بــا دســتان پــر عطوفتــت گلهــای علــم و ایمــان را در گلســتان وجــود میپرورانــی و شــهد شــیرین
دانــش را بــه کام تشــنگان میریــزی .پــس تــو را ای معلــم بــه وســعت نامــت ســپاس میگویــم.
روانــی بــه لطافــت گلبرگهــای ارغــوان داری كــه از احســاس و شــور و شــعف لبریــز اســت  .دســتهای روشــنت
ســپیدی خــود را از گل بوســههای گــچ گرفتــه و شــمع وجــودت از نیــروی ایمــان و انســانیت شعلهوراســت.
ســرخی شــفق  ،تابــش آفتــاب  ،نغم ـهی بلبــان  ،صفــای بســتان  ،آبــی دریاهــا  ،همــه و همــه را میتــوان در تــو
خالصــه نمــود .
شمع از تو آموخته است روشنی بخشیدن در تاریکی را ،باغبان از تو دارد تجربهی تربیت را...
وقتــی بــر روی مســتطیل جامانــده بــر دل دیــوار مینویســی و نــور را نقاشــی میکنــی .گــرد گچهــای ســفید کــه بــر
شــانههایت مینشــیند ،انــگار بــا لبخنــدی مهربــان ،دماونــد در مقابلمــان ایســتاده اســت؛ بــا همــان ســربلندی همیشــگی.
اگــر کســی چروکهــای پیشــانیات را دنبــال کنــد ،بــه رنــج باغبانــی میرســد کــه سالهاســت گلهایــش را از بیــم
خــزان ،بــه بهارهــای درراه ســپرده اســت ،باغبانــی کــه هــر صبــح ،بــا لبخنــدی بیپایــان ،بهــار را بــه باغــش دعــوت
میکنــد .
اردیبهشــت ،بــا نفسهــای پیامبران ـهات جوانــه میزنــد و تــو میآیــی تــا خورشــید آگاهــی را در قلبهــای حاصلخیــز
فرزنــدان ســرزمینت بــکاری.
دســتان ســپیدت بــر پیکــر تختهســیاه ،نــور میپاشــد و الفبــای روشــنی ،در اذهــان تاریکمــان حــک میشــود میآیــی
و عطــر حضــورت فضــای کالس را پــر میکنــد.
ای رازدار دلهای کوچک و معصوم و سنگ صبور غمهای پروانهها!
تــو را چــه نامــم ای عصــاره مهربانــی و ایثــار و عشــق؟ از شــیره جانــت مینوشــانی و رگهــای کبودمــان را از خــون
کاوش و تفکــر میانبــاری ،تــا نفسهــای زندگیمــان ،بــا نبــض آینههــا هماهنــگ شــود
ـش نــور و آغــاز فصــل
بــرای تــو ،مــاه را چــراغ میخواهــم و از صفحــه آبــی دریاهــا ،کاغــذی برمیگیــرم تــا در رویـ ِ
روشــنایی ،از چشــمهای مهربــان و دســتهای بیکرانــت واژهای بنــگارم.
وقتــی بــه دوردسـتترین نقطــه افــق خیــره میشــوم بــه آنجــا کــه جوالنــگاه ســتارگان درخشــنده عشــق و ایثــار اســت،
تــو را میبینــم کــه روش ـنتر از تمــام خورشــیدها ،بــر تاریکیهــای ذهــن بشــر تابیــدهای
چشمانت ،چشمه زالل آگاهی است که زیباترین واژههای شعور را به نگا ِه من الهام میبخشد
ای معلم! رنج امروز تو ،اعتالی فرهنگ و مکتب و میهن فردای ماست
تــو «امــروز» خــود را وقــف «فــردا»ی مــا کــردهای و همچــو شــمع ،قطرهقطــره میســوزی تــا دلوجــان مــا را
روشنســازی.
پس تو را سپاس باید گفت هزاران بار ....
فریبا قلعهنوی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
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من معلم هستم  /شعر

همگی مال من است
من معــــــــــــــلم هستم ...
شاعر :نجمه امامی
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من ،معـــــــــلم هستم
زندگی پشت نگاهم جاریست
سرزمین کلمات
تحت فرمان منست
قصر پنهان منست
قاصدکهای لبانم هرروز
سبزهی نام خدا را به جهان میبخشد
من معلم هستم
گر چه بر گونهی من
سرخی سیلی صد درد درخشش دارد
آخرین دغدغههایم اینست:
نکند حرف مرا هیچکس امروز نفهمید اص ً
ال
نکند حرفی ماند؟
نکند مجهولی
روی رخسارهی تن سوختهی تختهسیاه جامانده ست؟
من معلم هستم
هر شب از آینهها میپرسم:
به کدامین شیوه؟
وسعت یاد خدا را بکشانم به کالس؟
بچهها را ببرم تا لب دریاچهی عشق؟
غرق دریای تفکر بکنم؟
با تبسم یا اخم؟
با یکی بودونبود؟
زیر یک طاق کبود؟
یا کالغی که به خانه نرسید
قصهگویی بکنم؟
تکبهتک یا با جمع؟
بدوم یا آرام؟
من معلم هستم
نیمکتها
نفس گرم قدمهای مرا میفهمند
بالهای قلم و تختهسیاه
رمز پرواز مرا میدانند
سیبها
دست مرا میخوانند
من معلم هستم
درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن
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توسعه حرفهای معلم
دکتر حسین کارشکی  /رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
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اهمیــت و پیچیدگــی آمــوزش در عصــر جدیــد
بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت .آمــوزش و
نظــام آموزشــی محــور توســعه پایــدار تلقــی مــی
گــردد .نظــام آموزشــی بسترســاز نــوآوری ،تحول
و انتقــال فرهنگــی اســت .در چنیــن وضعیتــی،
معلــم بــه عنــوان کلیــدی تریــن فــرد ایــن نظام،
نقــش هــای متعــددی را بــه عهــده دارد .دانــش،
توانمنــدی و رشــد حرفــه ای او نقــش مهمــی در
موفقیــت نظــام هــای آموزشــی خواهــد داشــت.
فــوالن و میلــز ( بــه نقــل از پورشــافعی و
همــکاران )1394 ،اعتقــاد دارنــد کــه جذابیــت
توســعه حرفــه ای بــرای معلمــان ناشــی از از
ایــن بــاور محــوری اســت کــه توســعه دانــش و
مهــارت حرفــه ای زمینــه رشــد آنهــا و یادگیــری
بهتــر دانــش آمــوزان را فراهــم مــی آورد .بــاور،
نگــرش و مهــارت معلــم زمینــه تغییــر رفتــار
کالســی و در نتیجــه یادگیــری و تغییــر رفتــار
دانــش آمــوز و خــود او را فراهــم مــی آورد و اثــر
گــذاری او در جامعــه را افزایــش مــی دهــد.
امــا ســوال ایــن اســت کــه توســعه حرفــه ای
معلــم چیســت؟ گرچــه گفتــه هــای زیــادی در
ایــن زمینــه وجــود د ارد ،امــا بــه طــور خالصــه
مــی تــوان ایــن گفتــه را بــه عاریــت گرفــت کــه
دانــش ،شــیوه تفکــر ،چشــم انــداز و نگــرش ســه
ویژگــی اساســی موفقیــت در انطبــاق شــغلی
اســت .شــون نیــز بــه خاطــر اهمیــت موضــوع
مفهــوم کارگــزار فکــور را بــرای چنیــن معلمــی
بــه کار بــرد .و در دو اثــر مهــم خــودش بــه
تشــریح ویژگــی هــای چنیــن کارگــزاری حرفــه
ای پرداختــه اســت .در چنیــن شــرایطی بــا
مفاهیمــی چــون پژوهــش حیــن عمــل ،تدریــس
فکورانــه ،تامــل بــر عمــل و حرفــه ای گرایــی
معلــم مواجهیــم .چنیــن کارگــزاری ســعی مــی
کنــد بــه شــکل حرفــه ای بــا مســایل مواجــه
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شــده برخــورد کنــد .از روشــهای علمــی و مبتنــی بــر شــواهد حمایــت
کننــده بــرای حــل مســایل آموزشــی و تربیتــی اســتفاده مــی کنــد .اگر
بــا مشــکلی مواجــه شــد بــاز هــم مســیر حرفــه ای خــود را انتخــاب و
بــا حمایــت و مشــورت هــای مراجــع ذی صــاح بــه حــل آن اقــدام
مــی کنــد .توســعه حرفــه ای بــه بــاور پورشــافعی و همــکاران ()1394
فراینــدی سیســتماتیک ،هدفمنــد ،مســتلزم تغییــر در دانــش ،مهــارت و
بینــش معلمانــدر زمینــه تخصصــی شــان و بــا هــدف بهبــود عملکــرد
و یادگیــری فراگیــران اســت.

عوامــل زیــادی در توســعه حرفــه ای معلــم موثــر
هســتند .حجــاز ی و همــکاران ( )1388الزمــه ایــن
کار را هشــت تغییــر معرفــی مــی کننــد :مرتبــه
شــغلی فعلــی ،مرحلــه تحــول شــناختی ،ویژگــی
هــای جامعــه و دانــش آمــوزان ،رتبــه مدرســه از
نظــر توســعه حرفــه ای معلمــان ،عوامــل فرهنگــی
و اجتماعــی مرتبــط ،زمــان تخصیــص یافتــه و
حمایــت مالــی صــورت گرفتــه از ایــن برنامــه
هــا .عوامــل ذکــر شــده در  4دســته قابــل طبقــه
بنــدی اســت :عوامــل شــخصی شــامل زمینــه ای،
ســازمانی و مدیریتــی .عوامــل شــناختی ،انگیزشــی
و توســعه شــغلی اســت .کالس درس ،مدرســه،
تدریــس گروهــی ،جــو ســازمانی ،نظــام حاکــم بــر
مدرســه و جامعــه ،عوامــل زمینــه ای محســوب مــی
شــوند .ساختارســازمانی ،قوانیــن و مقــررات و نظــام
پرداخــت جــزو عوامــل ســازمانی هســتند و مدیریــت
و همــکاران عوامــل مدیریتــی محســوب مــی شــوند.
درس پژوهــی ،اقــدام پژوهــی ،آمــوزش ضمــن
خدمــت ،گــروه هــای همــکاران و شــبکه هــای
اجتماعــی موجــود بســتر توســعه حرفــه ای را فراهــم
مــی ســازند .امــکان مشــاوره حرفــه ای معلمــان،
طراحــی برنامــه هــای فعاالنــه ای بــا هــدف توســعه
حرفــه ای ،ثبــت اســناد و رخدادهــای ســازمانی،
نیازســنجی و ارزشــیابی برنامــه هــا و فرایندهــا،
اعطــای بــورس مربوطــه ،نوشــتن مقــاالت و
بروشــورها و طراحــی نهادهــای نظارتــی و ارزشــیابی
ســازنده ،همایــش هــا ،شــبکه ســازی هــای حرفــه
ای و خدمــات تخصصــی حرفــه ای مــی تواننــد در
رشــد حرفــه ای مفیــد باشــند.
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منابع:
 پورشــافعی ،ه ،.ایوبــی ،ف ،.اکبــری ،م .وحســینی ،م .)1394( .نگاهــی بــه توســعه حرفــه ای
معلــم .بیرجنــد :انتشــارات چهــار درخــت.
 حجــازی ،ی ،.پرداختچی ،م .ح .و شــاه پســند ،م.ر .)1388(.رویکردهــای توســعه حرفــه ای معلمــان.
تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
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اهمیت مشاور و مشاوره در مدرسه
شوکت حامد سردار / 1معلم ناحیه  6شهر مشهد

مشــاوره و راهنمايــي در مــدارس برنامــهاي حياتــي اســت كــه در
عرص ـهي تعليــم و تربيــت جهــان (خصوص ـ ًا دورهي آمــوزش عمومــي)
توجــه قرارگرفتــه اســت .چراکــه طــی ايــن
از ســالهاي دور مــورد ّ
دوره دانشآمــوزان در مرحلــهي آغازيــن تجربههــاي اجتماعــي تــوأم
بــا رشــد فــردي قــرار دارنــد .تعليــم و تربيــت در دورهي مذكــور نقــش
تعيينكننــدهاي در هدايــت فراگيــر و نقشپذيــري متناســب وي در
جامعــه ايفــا مينمايــد بهطوریکــه ايجــاد ســرمايهي انســاني و
توســعهي فرهيختگــي در جامع ـهي ناشــي از تربيــت فراگيــران در ايــن
دوره بهویــژه بــا تأكيــد بــر شــناخت تواناييهــا ،اســتعدادها و عاليــق
آنــان اســت .كمــك بــه توســعهي مهارتهــاي زندگــي بهویــژه فرآينــد
تصميمگيــري و هدفگزينــي از ضرورتهــاي ارزشــمندي اســت كــه
تقويــت فرآينــد مشــاوره و راهنمايــي از طريــق معلّمــان دانــا و دلســوز را
ميســر ميســازد.
ّ
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الگوي مشاوره در مدارس
مشــاوره ميتوانــد يــك مهــارت بــراي پيشــگيري از حــاد شــدن
مشــكالت عــادي ،شكســت تحصيلــي ،بحرانهــاي عاطفــي و بــزهكاري
در دانشآمــوزان بــه شــمار آيــد .همچنيــن مشــاوره ميتوانــد يــك
راهــكار بــراي ايجــاد محيــط ســالم بهمنظــور كمــك بــه دانشآمــوزان
در مواجهــه بــا فشــارهاي روانــي و تعارضاتــي كــه در رشــد و تكامــل
خــود بــا آنهــا روبــهرو ميشــوند قلمــداد گــردد و يــك نيــروي
ـرك عمــده بــراي كمــك بــه دانشآمــوزان بــه هنــگام رويارويــي
محـ ّ
بــا مشــكالت باشــد تــا از طريــق ارزيابــي و شــناخت مشــكل خــود،
مشــاورهي فــردي يــا گروهــي ،مشــورت بــا والديــن يــا معلّــم و ايجــاد

تغييــرات در محيــط بــه فــرد كمــك نمايــد (تامپســون و رادولــف .)1988
چرا براي مشاوره در مدارس به يك الگو نياز داريم؟
بــراي راهنمايــي و مشــاوره در مــدارس بــه يــك الگــوي خــاص
نيــاز داريــم؛ چــون مشــاوره در مــدارس بــا شــيوهي رايــج در بيشتــر
مشــاورهها متفــاوت اســت.
بــه شــش دليــل مشــاوره در مــدارس بــا انــواع ديگــر
مشــاوره تفــاوت پيــدا ميكنــد:
 -1قبــل از همــه آنچــه مشــاوره در مــدارس را از ســاير موقعیتهــای
مشــاورهاي متمايــز ميكنــد ايــن اســت كــه مشــاوره در مــدارس نســبت
بــه ســاير موقعیتهــای مشــاورهاي گســترهي وســيعتري از خدمــات
را شــامل میگــردد .در اغلــب مشــاورهها تأكيــد بــر درمــان اســت
توجــه ميشــود كــه در ارتبــاط بــا مراجــع
يعنــي بــه مشــكالت خاصــی ّ
اســت .ا ّمــا مشــاوره در مــدارس عــاوه بــر تمركــز بــر ح ـ ّد مشــكالت
دانشآمــوزان ،جنبــهي پیشــگیرانه و رشــدي هــم دارد .بهعنوانمثــال
معلّمــان بــا اســتفاده از مهارتهــاي مشــاورهاي شــرايطي را بــراي
دانشآمــوزان فراهــم ميآورنــد كــه در مــواردي چــون ارائــهی
طريــق و آگاهــي دادن در مــورد مصــرف داروهــاي غیرمجــاز باهــدف
جلوگيــري از گســترش مشــكالتي كــه بــه دنبــال آلودگــي بــه مــواد
ايجــاد ميشــود مو ّفــق گردنــد .بهعــاوه اســتفاده از فنــون مشــاوره
توســط معلّمــان بهمنظــور تســهيل در رشــد فــردي ،اجتماعــي ،اخالقــي
ّ
و شــغلي دانشآمــوزان در مــدارس اه ّم ّيــت زيــادي دارد.
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 -2دوم اینکــه مشــاوره در مــدارس شــبيه مشــاورهي رســمي كــه در
بيشتــر كتابهــاي مشــاوره راجــع بــه آن صحبــت شــده ،نيســت .در
متخصص
فــرم رســمي مشــاوره ،يــك مراجــع داوطلــب بــه يــك مشــاور
ّ
در يــك محــل خــاص مراجعــه نمــوده و ســاعتي را بــه رايزنــي ميپــردازد
درحالیکــه در مــدارس ،فضــا ممكــن اســت يــك كالس خالــي يــا اتــاق
كار معلّــم باشــد و جلســات اغلــب مختصــر هســتند كــه گاهــي اوقــات در
فاصل ـهي بيــن درسهــا يــا در زمانهــاي طوالنيتــر موجــود در زنــگ
تفريــح يــا وقــت ناهــار انجــام ميشــود .در خيلــي از مــوارد مشــاوره در
مــدارس از قبــل قابــل پيشبينــي نيســت ،مثــ ً
ا در پايــان يــك درس
هنگامیکــه بــه نظــر ميرســد دانشآمــوز نيــاز بــه كمــك دارد.
 -3ســومين دليلــي كــه مشــاوره در مــدارس را متمايــز ميكنــد آن
اســت كــه در مشــاورهی مدرســه دانشآمــوز ممكــن اســت بــه معلّــم
نزديــك شــود يــا معلّــم ممكــن اســت بــه علّــت نگرانــي در مــورد
دانشآمــوز مشــاوره را آغــاز نمايــد و در مقایســه بــا محيطهــاي رســمي
مشــاوره كــه مراجعــان داوطلــب نقــش ف ّعــال تــری دارنــد در مشــاوره
توســط معلّمــان يــا والديــن بهجــای
مدرســه بخــش زيــادي از كار ّ
ّ
دانشآمــوزان انجــام ميشــود .معلــم كالس ممكــن اســت جهــت
نگرانــي در مــورد رفتــار دانشآمــوز يــا وضعیــت تحصيلــي او بــا مديــر
مدرســه يــا معلّــم راهنمــا تمــاس حاصــل كــرده و از آنهــا بخواهــد كــه
توجــه قــرار دهنــد و يــا يكــي از والديــن بــا مراجعــه
دانشآمــوز را مــورد ّ
بــه معلّــم ،مديــر يــا معلّــم راهنمــاي مدرســه نگرانــي خــود را ابــراز كنــد
و از آنهــا بخواهــد كــه يــك نفــر بــا دانشآمــوز در مدرســه صحبــت
كنــد .بنابرايــن واقعیــت مشــاوره در مدرســه آن اســت كــه در اكثــر مــوارد
درخواســت مشــاوره از جانــب خــود دانشآمــوزان نیســت و لــذا اشــتياق
آنهــا بــراي پذيــرش راهنمايــي و شــركت ف ّعــال در جلســات مشــاوره
بهنوعــی تحــت تأثيــر ايــن عامــل قــرار ميگيــرد.

 -5علّــت پنجــم كــه مشــاوره در مــدارس را متمايــز مينمايــد
ايــن اســت كــه ايــن نــوع مشــاوره يــك راهــكار كمكــي مشــخص و
خاصــی را ارائــه نميدهــد بلكــه بخشــي از پيوســتار راهكارهــاي ياورانــه
ميباشــد كــه از راهنمايــي و نصيحــت تــا حمايــت و مشــاوره كــه در
مــدارس مورداســتفاده قــرار ميگيــرد درجهبندیشــده اســت .بــه نظــر
ميرســد كــه معلّمــان تمايــل بــه اســتفادهي بيشتــر از راهكارهــاي

 -6ششــمين دليــل متمایزکننــدهی مشــاوره در مــدارس ايــن اســت كه
مراجعــان بــه مشــاور مدرســه در مقابــل اكثــر مراجعــان بــه مشــاورههاي
بيــرون از مدرســه كــه بزرگســال هســتند از طيــف كــودكان و نوجوانــان
ميباشــند و مشــاوره بــا كــودكان از يــك چالــش خاصــی برخــوردار
اســت ،چــون آنهــا در مقایســه بــا بزرگســاالن از رشــد شــناختي،
عاطفــي و اجتماعــي متفاوتــي برخوردارنــد.
«مــا ميخواهيــم كــه بــه افــراد چگونگــي عمــل كــردن را آمــوزش
دهيــم نــه آنکــه خــود عمــل را نشــان دهيــم بهعبارتدیگــر مــا
نميخواهيــم بــه آنهــا يــك وعــدهي غذايــي ماهــي بدهيــم بلكــه
قصــد داريــم چگونگــي ماهیگیــری را آمــوزش دهيــم» (گندليــن .)1984
مشــاوره در مدرســه بايــد بهعنــوان اولیــن گام درراه تســهيل رشــد
نوجوانــان عمــل كنــد تــا درنتیجـهی آن ،بــه هدفــي برســند كــه توانايــي
آن را دارنــد.
مشــاوره و خدمــات حمايتــي كــه بــراي دانشآمــوزان مشــكلدار
تــدارك ديــده ميشــود بايــد بهعنــوان فرآينــدي كــه بــه آنــان در
جهــت اســتفادهي بهتــر از تواناييهــاي بالقوهشــان كمــك ميكنــد،
نگريســته شــود .توانــا ســاختن دانشآمــوزان شــامل كمــك بــه آنهــا
در رشــد تــوان تســلّط و كنتــرل آگاهانــه بــر زندگــي خــود ميباشــد.
ايــن امــر شــامل كمــك بــه آنهــا در شناســايي منابــع و ظرفیتهــای
درونــي خــود ،توانــا ســاختن در حــل مســائل و مشــكالت زندگــي،
افزايــش قــدرت تصميمگيــري و كمــك بــه آنــان در رشــد و ارتقــا و
ســطح مهارتهــاي موردنیــاز بــراي رفتــار مؤثــر بــا ديگــران ميباشــد.
توجــه بــه نيازهــاي جاري
بنابرايــن توانــا ســاختن كــودكان و نوجوانــان از ّ
و حــال حاضــر و قادرســازي دانشآمــوزان بــراي بســيج منابــع خــود
فراتــر م ـیرود.
تح ّقــق ايــن امــر نيازمنــد ايــن اســت كــه معلّمــان به شناســايي و رشــد
ظرفیتهــای دانشآمــوزان پرداختــه و بــه آنهــا در جهــت گســترش
دانــش ،نگــرش و رفتارهايــي كــه موجــب افزايــش مهارتهــاي زندگــي
آنــان ميگــردد كمــك نماينــد.
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 -4چهارميــن دليلــي كــه مشــاوره در مــدارس را متمايــز ميگردانــد
ايــن اســت كــه افــرادي كــه بيشتــر كار مشــاوره در مدرســه را انجــام
متخصــص نيســتند ،بلكــه معلّمانــي هســتند
ميدهنــد مشــاوران
ّ
كــه بســياري از آنهــا آمــوزش كمكــي ديدهانــد يــا هيــچ دورهاي را
درزمين ـهي مشــاوره طــي نكردهانــد و در مدارســي كــه مشــاور ندارنــد
معلّمــان مشــاورهها را انجــام ميدهنــد .ح ّتــي در مدارســي كــه مشــاور
دارنــد عمــ ً
ا معلّمــان بيشتــر كار مشــاورهاي انجــام ميدهنــد .ايــن
امــر بــه خاطــر آن اســت كــه بيشتــر دانشآمــوزان در برقــراري
رابطــه بــا معلّمانــي كــه آنهــا را خــوب ميشناســند احســاس راحتــي
بيشتــري ميكننــد تــا مشــاوران و راهنماهايــي كــه بــراي آنهــا
كمتــر شناختهشــدهاند .عــاوه بــر ايــن مشــاوران مدرســه فقــط
فرصــت كار كــردن بــا تعــداد كمتــري از دانشآموزانــي را دارنــد كــه
مســؤليت پرداختــن بــه بيشتــر
از مشــكل بيشتــري برخوردارنــد و
ّ
نيازهــاي مشــاورهاي دانشآمــوزان را بــه معلّمــان واگــذار ميكننــد.

كمككننــده در قالــب راهنمايــي را دارنــد تــا بهرهگيــري از فنــون
مشــاوره (ليــن .)1996
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مدیریت کـالس درس
عبداله عالی شیرمرد / 1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اراک
محمدعلی قاضیان  /کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد ارومیه
مجتبی دهدار  /دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اراک
مجتبی دولتیاری  /کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

سال نخست ،شماره سوم ،بـهار 1397

مدیریــت کالس درس را میتــوان مســئلهای در نظــر
گرفــت کــه معلــم درصــدد حــل عالمانــه آن اســت .مســئله
مدیریــت میتوانــد برطــرف کــردن محدودیتهــا و موانــع
بــرای تحقــق اهــداف یــا رســیدن از وضعیــت موجــود بــه یــک
موقعیــت مطلــوب تعریــف شــود ،بنابرایــن معلــم برای رســیدن
بــه اهــداف آموزشــی و تربیتــی بایــد تدابیــری را بیندیشــد و بــه
کار گیــرد تــا فرآینــد یاددهی-یادگیــری در محیطــی جــذاب
و ســازمانیافته صــورت گرفتــه و رشــد همهجانبــه دانــش
آمــوزان تســهیل گــردد.

مســؤولیت اداره آن و تحقــق اهــداف آموزشــی و درســی بــه
عهــده معلــم اســت؛ بنابرایــن معلمــان در نقــش مدیــر کالس
ایفــای نقــش میکننــد .توجــه بــه معلمــان بــا ایــن رویکــرد،
دیدگاهــی جدیــد ولــی نســبت ًا توســعهیافته اســت .در ایــن
دیــدگاه ،معلمــان مدیرانــی هســتند کــه بــرای حفــظ نظــم و
کنتــرل کالس درس و فعالیتهــای آموزشــی ،کارکردهــای
مدیریتــی را بــه کار میگیرنــد .باوجودایــن ،دارا بــودن
مهارتهــای مدیریتــی ،یکــی از توانائیهــای ضــروری
شــغل معلمــی اســت کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت
(برلینــر.)1988،

ایــن تدابیــر همــان کارکردهــای مدیریــت یعنــی برنامهریزی،
ســازماندهی ،رهبــری ،نظــارت ،کنتــرل و ارزشــیابی اســت کــه امــروزه روشهــای نویــن در تدریــس برمبنــای نظریههــا و
معلــم آن را بــه طــرز خاصــی بــه کار میگیــرد تــا بتوانــد پژوهشهــای تربیتــی ارائهشــده اســت تــا بــه کمــک آنهــا
معلــم بتوانــد ایــن فراینــد را هرچــه بهتــر بهســوی کســب
کالس را مدیریــت کنــد (آقــا حســینی.)1385،
اهــداف آموزشــی ســوق دهــد ،امــا موفقیــت و کارایــی ایــن
آگاهــی و تجهیــز معلمــان بــه تکنیکهــای مدیریــت روشهــا مســتلزم فراهــم بــودن شــرایط مناســب کالســی
کالس درس عــاوه بــر آنکــه انگیــزش معلــم بــرای ایجــاد اســت ،یعنــی فراهــم بــودن حــد مطلوبــی از آرامــش ،پذیــرش
جــو یادگیــری اثربخــش در کالس درس را دوچنــدان خواهــد و همراهــی دانــش آمــوزان بــا معلــم (جرمیــن.)2002،
کــرد ،از طرفــی موجــب برانگیختگــی خــود دانــش آمــوزان
نســبت بــه یادگیــری خواهــد شــد و از تخصیــص وقــت طبــق نظــر اکثــر معلمــان اگــر مشــکالت رفتــاری در کالس
معلمــان بــه مســائل جانبــی کالس درس ،کنتــرل کالس و بهطــور فــراوان رخ دهــد ،برقــراری ارتبــاط در جریــان تدریــس
برخــورد انضباطــی جلوگیــری کــرده و وقــت و انــرژی معلــم مختــل میشــود و آنــان قــادر بــه آمــوزش و دانــش آمــوزان
صــرف ایجــاد جــو یادگیــری مطلــوب و مثبــت خواهــد شــد نیــز قــادر بــه یادگیــری نخواهنــد بــود .مهمتــر آنکــه حتــی
اگــر معلمــان از مهارتهــای تدریــس بهخوبــی بهرهمنــد
(آقــا حســینی.)1385،
باشــند ،بازهــم از شــروع بدرفتــاری دانــش آمــوزان در کالس
فلــذا ،لــزوم پرداختــن بــه چنیــن مســئله مهمــی در قالــب بیمناکانــد (لویــز.)1997،
پژوهــش و تحقیــق ضــروری بــوده و ایجــاب میکنــد بــه
خاطــر پرهیــز از اتــاف هزینههــای زیــاد کــه صــرف اجــرای معلمــان در کالسهــای درس بهعنــوان یــک مدیــر،
دورههــا بــرای بــاال بــردن کارایــی معلمــان و جذابتــر کــردن مســئول اداره کالس درس و ایجــاد شــرایط الزم بــرای رشــد
محیــط کالس درس میشــود ،ایــن مهــم بیشــتر موردتوجــه همهجانبــه دانــش آمــوزان هســتند .صاحبنظــران تربیتــی
و دقــت نظــر قرارگرفتــه کــه نتایــج مثبــت آن را در مــدارس و بــه مجموعــه مهارتهایــی کــه معلمــان بــرای رســیدن بــه
محیــط آموزشــی جــذاب و ســازنده و اثربخــش بــه آنهــا
کالسهــای درس شــاهد خواهیــم بــود.
نیازمندنــد ،مدیریــت کالس درس میگوینــد (اولیــوا.)1379 ،
کالس درس خــط مقــدم جبهــه تعلیــم و تربیــت اســت کــه واژه «مدیریــت کالس» در اغلــب تعاریــف ســنتی ،هممعنــا
1. Abdollah_aali@yahoo.com
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بــا واژه انضبــاط بهکاررفتــه اســت .بهعنوانمثــال دویــل
( )1986،doyleمدیریــت کالس را «درمــان بدرفتاریهــا و
اختالالتــی کــه در محیــط آموزشــی رخ میدهــد» تعریــف
میکنــد .بــه عقیــده وی ،هــدف مدیریــت کالس ایجــاد و
حفــظ نظــم اجتماعــی بهمنظــور آمــوزش و یادگیــری بهتــر
اســت (زاکرمــن.)2000،
ولفگانــگ و گیلکمــن ()1986، wolfgang & glicman
تعریفــی جامــع و دقیــق از مدیریــت کالس درس ارائــه دادهاند،
بــه گفتــه آنهــا «مدیریــت کالس ،یعنــی کلیــه تالشهــای
معلــم بــرای سرپرســتی فعالیتهــای کالس کــه شــامل
تعامــات اجتماعــی ،رفتــار دانشآمــوزان و یادگیــری اســت».
در ایــن تعریــف ،چنــد جنبــه اساســی بــرای مدیریــت کالس
فــرض شــده اســت کــه یکــی از آنهــا انضبــاط یــا مدیریــت
رفتــار اســت ،بنابرایــن مدیریــت کالس ،شــامل انضبــاط
میشــود ،درحالیکــه محــدود بــه آن نیســت (مارتیــن
وبالدویــن.)1996،
مدیریــت کالس درس مجموعــهای از تکنیکهــا و
مهارتهایــی اســت کــه بــه معلمــان امــکان میدهــد
کــه دانــش آمــوزان را بهطــور اثربخشتــر کنتــرل نماینــد
تــا محیطــی مثبــت بــرای یادگیــری همــهی دانــش

آمــوزان فراهــم گــردد (ویلیامــز و همــکاران .)2002،طبــق
گزارشهــای تحقیقاتــی ،بیــش از  50درصــد زمــان کالس
صــرف حــل مســائل انضباطــی و اداره کالس میشــود (الیــز،
 ،)2003بــه همیــن دلیــل ،بــه بیــان النــگ ( ،)Longفــری
( )Fryeو ویــن اســتین (« ،)Weinsteinمدیریــت کالس
( »)Classroom Managementبــرای خلــق بهتریــن
محیــط ممکــن بهمنظــور یادگیــری ،اولویــت نخســت در
مســؤولیتهای معلــم کالس بــه شــمار میآیــد (مارتیــن
وشــوهو .)2003، Martin & Shoho
نتایــج و یافتههــای مؤسســه گالــوپ از دهــه  1970تــا 1999
نشــان میدهــد کــه مدیریــت کالس درس یکــی از عمدهتریــن
مســائل و مشــکالت معلمــان اســت (اولیــوا .)1379 ،مطالعــات
گــود و بروفــی ( )1995،Good & Brophyنشــان داد
کــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان در کالسهایــی کــه
بهخوبــی مدیریــت میشــوند بیشتراســت .در ایــن کالسهــا
دانــش آمــوزان بیشــتر فعالیــت میکننــد و فراینــد یاددهــی-
یادگیــری در ســطح باالیــی ســازمانیافته اســت .مدیریت جامع
کالس ،میــزان اشــتغال دانــش آمــوزان در فعالیتهــای برنامــه
درســی را افزایــش میدهــد و از هــدر رفتــن زمــان بــرای رفــع
مشــکالت رفتــاری جلوگیــری میکنــد .بــه عقیــده بروفــی
( ،)1997یــک نظــام مدیریتــی جامــع میتوانــد کالسهــای
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ســازمانیافته ایجــاد کنــد ،یعنــی جایــی
کــه یادگیــری بهینــه انجــام میشــود
(جرمیــن .)2002،همچنیــن وجــود یــک
مجموعــه قابــل پیشبینــی و آگاهانــه از
قوانیــن ،دســتورالعملها و برنامههــای
مشــخص در کالس ،نیــل بــه موفقیــت
را آســان میکنــد وزندگــی و تــاش را
در کالس بــه حرکــت درمـیآورد (میلــر،
 .)1999درنتیجــه معلــم میتوانــد بــا
شــناخت و اجــرای مدیریــت صحیــح،
تأثیــر و کارایــی تدریــس را افزایــش و
مشــکالت رفتــاری دانــش آمــوزان را
کاهــش دهــد (بهــاری.)1379 ،
جــو روانــی کالس رابطـهی مســتقیمی
بــا ســبک مدیریتــی کالس دارد معلــم
بــا بهکارگیــری مدیریتــی متناســب،
کالس جــذاب میآفرینــد کــه بیــن
او و شــاگردان روابطــی مثبــت و پویــا
بــرای یادگیــری بیشــتر حاکــم میشــود
(صمــدی.)1387،
امــروزه نظامهــای آموزشــي بــراي
تحقــق اهــداف از پيــش تعیینشــده
خــود از عوامــل گوناگونــي بهــره
ميگيرنــد .يكــي از اساســيترين و
اصليتريــن عوامــل كــه قســمت اعظــم
تحقــق هدفهــای مذكــور در گــرو آن
اســت ،معلمــان و شــيوه عمــل آنهــا

در مــدارس و کالسهــای درس اســت.
بهطوریکــه همــه فعالیتهــای
آموزشــي و ســرمایهگذاریهایی كــه
در امــر آموزشوپــرورش صــورت
ميگيــرد بــه دليــل حضــور معلمــان
در كالس و تحقــق تدريــس مطلــوب
اســت ،زيــرا بــا ايــن امــر اســت كــه
تمامــي هدفهــای آموزشوپــرورش
تحقــق مييابــد .اساســيترين عنصــر
در تدريــس مطلــوب را ميتــوان
مديريــت كالس در نظــر گرفــت.
نتیجهگیری
مدیریــت کالس درس را میتــوان
مســئلهای در نظــر گرفــت کــه معلــم
درصــدد حــل عالمانــه آن اســت .مســئله
مدیریــت میتوانــد برطــرف کــردن
محدودیتهــا و موانــع بــرای تحقــق
اهــداف یــا رســیدن از وضعیــت موجــود
بــه یــک موقعیــت مطلــوب تعریــف
شــود ،بنابرایــن معلــم بــرای رســیدن
بــه اهــداف آموزشــی و تربیتــی بایــد
تدابیــری را بیندیشــد و بــه کار گیــرد تــا
فرآینــد یاددهی-یادگیــری در محیطــی
جــذاب و ســازمانیافته صــورت گرفتــه
و رشــد همهجانبــه دانــش آمــوزان
تســهیل گــردد.
ایــن تدابیــر همــان کارکردهــای
مدیریــت یعنــی برنامهریــزی،

ســازماندهی ،رهبــری ،نظــارت ،کنتــرل
و ارزشــیابی اســت کــه معلــم آن را
بــه طــرز خاصــی بــه کار میگیــرد تــا
بتوانــد کالس را مدیریــت کنــد (آقــا
حســینی.)1385 ،
آگاهــی و تجهیــز معلمــان بــه
تکنیکهــای مدیریــت کالس درس
عــاوه بــر آنکــه انگیــزش معلــم بــرای
ایجــاد جو یادگیــری اثربخــش در کالس
درس را دوچنــدان خواهــد کرد و از طرفی
موجــب برانگیختگــی خــود دانــش
آمــوزان نســبت بــه یادگیــری خواهــد
شــد و از تخصیــص وقــت معلمــان بــه
مســائل جانبــی کالس درس کنتــرل
کالس و برخــورد انضباطــی جلوگیــری
کــرده و وقــت و انــرژی معلــم صــرف
ایجــاد جــو یادگیــری مطلــوب و مثبــت
خواهــد شــد (آقــا حســینی.)1385،
فلــذا ،لــزوم پرداختــن بــه چنین مســئله
مهمــی در قالــب پژوهــش و تحقیــق
ضــروری بــوده و ایجــاب میکنــد بــه
خاطــر پرهیــز از اتــاف هزینههــای
زیــاد کــه صــرف اجــرای دورههــا بــرای
بــاال بــردن کارایــی معلمــان و جذابتــر
کــردن محیــط کالس درس میشــود،
ایــن مهــم بیشــتر موردتوجــه و دقــت
نظــر قرارگرفتــه کــه نتایــج مثبــت آن را
در مــدارس و کالسهــای درس شــاهد
خواهیــم بــود.
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بــا اندکــی تأمــل در آموزشوپــرورش ایــران بهدرســتی متوجــه خســتگی و فرســایش ســرمایههای عظیــم مــادی و اجتماعــی
میشــویم .ســرمایههای اجتماعــی کــه هرســال بــه بدتریــن شــکل ممکــن تحلیــل رفتــه و بعض ـ ًا از گردونــه تعلیــم و تربیــت
حــذف میشــوند و ســؤال اینجاســت کــه دلیــل اینهمــه هجمــه انتقــادات بــه ســمت آموزشوپــرورش ایــران چیســت؟ و چــرا
آموزشوپــرورش مــا ناکارآمــد اســت و همیشــه نــگاه منتقــدان و انگشــت اتهــام کارشناســان اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی بــه
ســمت آموزشوپــرورش میباشــد؟ بــا بررســیهای صــورت گرفتــه و مطالعاتــی کــه داشــتهام میتوانــم دالیــل متعــددی را
نســبت بــه ایــن مســئله و معضــل یعنــی موضــوع ناکارآمــدی آموزشوپــرورش ارتبــاط دهیــم:
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 -1عــدم ارتبــاط محتــوای آموزشــی بــا زندگی
روزمــره :بــا بررســی کتــب درســی از ابتــدای شــروع
رســمی تعلیــم و تربیــت تــا پایــان تعطیــات دوره عمومــی
و دریافــت مــدرک دیپلــم متوجــه خواهیــم شــد علیرغــم
تغییــرات ســاختاری و محتــوای کتــب درســی بازهــم شــکاف
عمیقــی بیــن محتــوا و زندگــی روزمــره دانشآمــوز وجــود
دارد و ایــن نــگاه کــه مــا بتوانیــم یــک شــهروند تربیــت
کنیــم کــه بتوانــد در زندگــی از آموختههــای کتابهــای
درســی اســتفاده کنــد موفــق نبودهایــم و عمــ ً
ا عــدم
کاربــرد آموختههــا در زندگــی موجبــات بــیروح شــدن
کتابهــای درســی و درنتیجــه عــدم ارتبــاط عمیــق بیــن
کتــب درســی و دانشآمــوز را موجــب شــده اســت و از
عــوارض ایــن مســئله همــان افــت تحصیلــی در تمامــی
مقاطــع و بیانگیزگــی دانــش آمــوزان و در بدتریــن حالــت
تــرک تحصیــل بــوده اســت.
 -2عــدم آمــوزش مهــارت (مهارتآمــوزی):
در تمــام نظامهــای آموزشــی توســعهیافته دنیــا تأکیــد بــر
مهارتآمــوزی میباشــد تــا افــراد را بــرای ورود بــه عرصــه
اجتمــاع و زندگــی آمــاده کنــد و ایــن مهــم جــز بــا کســب
مهارتهــا اتفــاق نمیافتــد و اگــر دغدغــه تربیــت شــهروند
کارآمــد و کارا را داشــته باشــیم تــا بتوانــد حضــوری مؤثــر در
اجتمــاع بهعنــوان یــک شــهروند بــه معنــای واقعــی کلمــه
را داشــته باشــد بایــد مجهــز بــه بســیاری از مهارتهــا باشــد
ازجملــه :مهارتهــای ارتباطــی ،مهارتهــای اجتماعــی،
مهارتهــای شــهروندی ،مهــارت جــرات ورزی ،مهــارت
خودگردانــی و بســیاری از مهارتهــای دیگــر کــه الزمــه
یــک انســان توســعهیافته میباشــد کــه متأســفانه در روش
و محتــوای نظــام آموزشــی مــا خیلــی کمرنــگ یــا بعض ـ ًا
اصــ ً
ا دیــده نمیشــود.
 -3تأکیــد بــر حفظیــات و یادگیــری ســطحی:
یادگیــری عمیــق و پایــدار تنهــا از طریــق دریافــت و درک
مفهومــی محتــوا و ارتبــاط عمیــق دانشآمــوز بــا محتــوا
اتفــاق میافتــد ولــی آنچــه بهعنــوان فراینــد یاددهــی-
یادگیــری در عرصــه تعلیــم و فاصلــه دارد و بهواســطه آن
فقــط دانــش آمــوزان را در فضایــی رقابتــی بــرای کســب
نمــره قــرار داده اســت کــه نتیجــه آن دریافــت اطالعاتــی

ســطحی و غیرکاربــردی بــرای دانــش آمــوزان میباشــد
کــه فقــط در حــد همــان پاســخگویی ســؤاالت امتحانــات
کتبــی یــا نهایــت امــر بازگــو کــردن و تکــرار مطالــب در
همــان دوره و پایــه مشــخص میباشــد و انتقــال اطالعــات
بــرای دوره بعــد اتفــاق نمیافتــد و ب ـهزودی بــه فراموشــی
ســپرده میشــود .چــون در ســاختار ذهنــی دانشآمــوز
پــردازش عمیقــی صــورت نگرفتــه اســت و همچنیــن
کاربــردی هــم نداشــته اســت تــا بهصــورت عمیــق و پایــدار
در ذهــن دانشآمــوز جــای بگیــرد.
 -4عــدم جذابیــت محتوایــی و ســاختاری نظام
آموزشــی :بــا نگاهــی عمیــق بــه وضعیــت روحــی و روانی
دانــش آمــوزان در مــدارس و عــدم انگیــزه دانــش آمــوزان
نســبت بــه مدرســه و ادامــه تحصیــل متوجــه خواهیــم شــد
کــه ســاختار محتوایــی کتــب درســی و همچنیــن خــود
مــدارس مــا جذابیــت چندانــی بــرای دانــش آمــوزان نســل
جدیــد ندارنــد چــرا کــه ایــن دانــش آمــوزان در معــرض
فضــای برنامهریزیشــده رســانههای جمعــی ،فضــای
مجــازی و دیگــر مکانهایــی کــه بهمنظــور تفریــح و
وقــت گذارانــی دانــش آمــوزان تعریفشــدهاند قرارگرفتــه
و مــدارس و کتابهــای درســی در مقابــل رقابــت بــا چنیــن
پدیدههایــی بســیار عقبماندهانــد و دلیــل محکمــی
بــرای ایــن مدعــا ایــن اســت کــه دانشآمــوز ســاعتها
وقــت و انــرژی خــود را در فضــای مجــازی ،مکانهــای
تفریحــی خواهــد گذرانــد ولــی میــل و رغبتــی نســبت بــه
حضــور در مدرســه و مطالعــه کتــب درســی از خــود نشــان
نمیدهــد و بایــد فضــای مــدارس از حالــت آمــوزش صــرف
بــه دانــش آمــوزان خارجشــده و بــه ســمت ساختارشــکنی
رفتــه و تبدیــل بــه فضایــی بســیار مفــرح و شــاد بــا تــدارک
برنامههــای متنــوع و متناســب بــا روحیــات دانــش آمــوزان
نســل جدیــد شــود و همچنیــن محتــوای کتــب درســی هــم
بایــد ایــن ظرفیــت را داشــته باشــد کــه بتوانــد دانشآمــوز
را جــذب کــرده و ارتباطــی دوطرفــه برقــرار شــود.
بــا تمــام ایــن تفاســیر و انتقــادات وارده بایــد فکــری بــه
حــال بیمــار آموزشوپــرورش کــرد تــا از ایــن بحــران خــارج
شــود و موجــب آشــتی دانشآمــوز بــا نظــام تعلیــم و تربیــت
بشــود تــا تأثیرگــذاری و کارآمــدی آن بیشــتر و درنتیجــه
شــاهد پیشــرفت آموزشوپــرورش و توســعه پایــدار باشــیم.
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 )1راهبرد برنامهریزی:
پیــش از هرگونــه فعالیــت یادگیــری،
معلمــان میبایســت راهبردهــا و گامهــای
حــل مســئله ،قوانیــن یادســپاری و
دســتورالعملهای ادراک و یادگیــری را
بــه دانشآمــوزان خاطرنشــان ســازند.
محدودیتهــای زمانــی ،اهــداف و قوانیــن
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فراشــناخت یــک جــزء ضــروری امــا
اغلــب نادیــده گرفتهشــده از آمــوزش قــرن
بیســت و یکــم اســت کــه بــه دانشآمــوزان
یــاد میدهــد چگونــه یــاد بگیرنــد .از
دورۀ پیشدبســتانی تــا دبیرســتان ،برنامــۀ
آموزشــی بــا انــواع دروس محتوایــی پرشــده
درحالیکــه کمتریــن زمــان بــرای هدایــت
دانشآمــوزان در توســعۀ مهارتهــای
شــناختی و فراشــناختی کــه میتوانــد بــه
پیشــرفت آنهــا در کالس درس و دنیــای
کار کمــک کنــد اختصــاص دادهشــده
اســت .اگرچــه ممکــن اســت برنامــۀ درســی
دربردارنــدۀ آمــوزش برخــی راهبردهــای
شــناختی باشــد ،ا ّمــا برنامــۀ روزانــه
احتمــا ًال آمــوزش صریــح و تمرینهــای
مؤثــری کــه یادگیرنــدگان بــرای یادگیــری
چگونگــی ،زمــان ،مــکان و دلیــل اســتفاده
از ایــن راهبردهــا نیــاز دارنــد را فراهــم
نمیکنــد .اکنــون بــر اســاس مطالعــات
موجــود میدانیــم کــه تواناییهــای
شــناختی و فراشــناختی موهبتهــای
طبیعــی نیســتند کــه بهطــور خــودکار
فعــال شــوند بلکــه ایــن مهارتهــا
میبایســت آمــوزش دادهشــده و آموختــه
شــوند .چنانکــه گفتــه میشــود آمــوزش
«چگونــه یادگرفتــن» بهانــدازۀ آمــوزش
محتــوای درســی دارای اهمیــت اســت؛
چراکــه دســتیابی بــه راهبردهــای صحیــح
یادگیــری و دانــش زمین ـهای بــرای ارتقــاء
یادگیــری مادامالعمــر ضــروری اســت
(ویلســون و کانیــرز ،Wilson & Conyers ،
 .)2016معلمــان میتواننــد گســترهای از
راهبردهــا را بــرای بهبــود توانمندیهــای
فراشــناختی دانــش آمــوزان ،صرفنظــر از
پایــۀ تحصیلــی و موضوعــات درســی ،بــه
کار ببرنــد .در ادامــه به برخــی از راهبردهای
مزبــور اشــاره میشــود:

پایــه کــه دانشآمــوزان بایــد بــر اســاس میدهــد» ،در پیشــرفت فراشــناخت بســیار
آنهــا عمــل کننــد ،بایســتی روشنشــده مؤثرتــر از ایــن جملــه اســت« :هــی ،ضربــه
و درونــی گردنــد .ایجــاد ایــن رهنمودهــا زدن بــا خــودکارت را تمــام کــن».
بهطــور آشــکار ،بــه دانشآمــوزان کمــک
میکنــد آنهــا را در طــول یادگیــری در  )3ارزشیابی با معیارهای چندگانه:
ذهــن نــگاه داشــته و روش بــرای ارزشــیابی معلمــان میتواننــد بــا واداشــتن
عملکــرد خــود پــس از یادگیــری در دانشآمــوزان بــه تأمــل بــر اعمــال خــود و
دســترس داشــته باشــند.
طبقهبنــدی آنهــا بــر اســاس دو مجموعــه
در طــول فعالیــت یادگیــری ،معلمــان یــا بیشــتر از معیارهــای ارزشــیابی ،از تحــول
میتواننــد دانشآمــوزان را تشــویق فراشــناخت حمایــت کننــد .بهعنوانمثــال،
کننــد کــه پیشــرفت ،فرایندهــای تفکــر و معلــم میتوانــد دانشآمــوز را تشــویق
ادراکاتشــان از رفتــار خــود را بــا دیگــران کنــد بــه بررســی ایــن موضــوع بپــردازد کــه
بــه اشــتراک بگذارنــد .درخواســت معلــم از آنچــه تاکنــون انجــام داده بــرای رســیدن
دانشآمــوز بــرای مشــخص کــردن اینکــه بــه هــدف مفیــد بــوده یــا بازدارنــده ،چــه
در کــدام قســمت از راهبــرد یادگیــری خــود چیــز را دوســت داشــته و چــه چیز را دوســت
اســت ،توصیــف گامهــای تفکــرش تــا نداشــته ،یــا اینکــه کــدام مــوارد مثبــت بوده
آن نقطــه از موضــوع یادگیــری و تعریــف و کــدام منفــی .بهاینترتیــب دانش-آمــوز
راهبردهــای حــل مســئله کــه قصــد دارد میبایســت معیارهــا را در ذهــن خــود نــگاه
در ادامــه مورداســتفاده قــرار دهــد ،بــه داشــته ،آنهــا را بــرای طبقهبندیهــای
دانشآمــوز کمــک میکنــد کــه نســبت چندگانــه بــه کاربــرد و دالیــل خــود را بــر
بــه رفتــار یادگیــری خودآگاهــی پیــدا کنــد .اســاس آن معیارهــا مــورد قضــاوت قــرار
ایــن کار همچنیــن یــک نقشــۀ شــناختی دهــد (کاســتا .)1984،costa ،
تشــخیصی از تفکــر دانشآمــوز در اختیــار
بــرای
معلــم قــرار میدهــد کــه میتوانــد
 )4صحبت کردن دربارۀ تفکر:
کمکهــای انفــرادی بیشــتر مورداســتفاده
ایــن فراینــد مهــم اســت چراکــه
قــرار گیــرد.
دانشآمــوزان بــه یــک واژهنامــۀ فکــری
نیــاز دارنــد .معلــم در طــول موقعیــت
 )2انتخاب آگاهانه:
برنامهریــزی و حــل مســئله بایــد بــا صــدای
معلمــان میتواننــد بــا کمــک بــه بلنــد فکــر کنــد تــا دانشآمــوزان بتواننــد
یادگیرنــدگان بــرای کشــف پیامدهــای فرایندهــای تفکــر شــرح دادهشــده را
انتخابهــا و تصمیماتشــان پیــش از دنبــال کننــد .مدلســازی و بحــث ،واژگان
عمــل تصمیمگیــری و در طــول فراینــد موردنیــاز دانشآمــوزان بــرای تفکــر و بیــان
تصمیمگیــری ،فراشــناخت را مــورد تشــویق تفکراتشــان را توســعه میدهــد .برچســب
قــرار دهنــد .از ایــن طریــق ،یادگیرنــدگان زدن فرایندهــای تفکــر هنگامیکــه
قــادر میشــوند روابــط علّــی میــان دانشآمــوزان از آنهــا اســتفاده میکننــد
تصمیمــات ،اعمــال و دستاوردهایشــان را نیــز بــرای شــناخت مهارتهــای تفکــر
درک کننــد .همچنیــن فراهــم ســاختن دارای اهمیــت اســت.
بازخوردهــای غیــر قضاوتــی توســط معلــم
در مــورد تأثیــرات رفتارهــا و تصمیمــات  )5داشتن یک دفتر ثبت روزانه:
دانشآمــوزان بــر دیگــران و محیــط یکــی دیگــر از ابزارهای بهبود فراشــناخت
اطرافشــان ،بــه آنهــا کمــک میکنــد از اســتفاده از دفتــر ثبــت روزانــه اســت.
رفتارشــان آگاهــی یابنــد .بهعنوانمثــال ،اینیــک دفتــر خاطــرات اســت کــه در آن
گفتــن ایــن جملــه توســط معلــم خطــاب بــه دانشآمــوزان بــر تفکرشــان تأمــل کــرده،
دانشآمــوز« :میخواهــم بدانــی صدایــی آگاهــی خــود از ابهامــات و تناقضاتشــان
کــه بــا خــودکارت ایجــاد میکنــی مــرا آزار را ثبــت میکننــد و در مــورد چگونگــی
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میکننــد (بالکــی و اســپنسblakey & ،
.)1990،spence
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 )6شکلدهی یادگیری معنادار:
معلــم بهعنــوان یــک میانجــی بــرای
یــاددادن تفکــر ،نیازمنــد ایــن اســت
کــه معنــیداری موضــوع یادگیــری را
بهعنــوان یــک کل و ارزش آن را در
زندگــی واقعــی یادگیرنــده روشــن ســازد.
در ایــن معیــار ،معلــم اهمیــت آنچــه کــه
یادگیرنــده بــه نتیجــه رســانده اســت را
بــرای یادگیرنــده تفســیر میکنــد .معلــم
همچنیــن هیجــان پیشــرفت را نیــز
میانجیگــری میکنــد« .حــاال کــه
تــو ایــن کار را انجــام دادهای ،احتمــا ًال
میتوانــی از همیــن روش بــرای ایــن
مســألة ســختتر هــم اســتفاده کنــی»؛
«شــرط میبنــدم کــه تــو فایــده پیــدا
کــردن یــک اســتراتژی بــرای حــل
مســئله را خواهــی فهمیــد»؛ «توجــه
کــردی کــه وقتــی تصمیــم گرفتــی
انعطافپذیــر باشــی چقــدر ســریعتر
پیــش رفتــی؟» .معلــم بــه طــرق
مختلــف باعــث میشــود یادگیرنــده
نهتنهــا در مــورد راهحــل مســئله بلکــه
در مــورد اینکــه ایــن راهحــل چگونــه بــه
دســت آمــد و تعمیمــی کــه نتیجــه آن
بــود نیــز فکــر کنــد.
 )7انتقال و تعمیم یادگیری جدید
(فرا روندگی):
ایــن راهبــرد بــه معنــی فراتــر رفتــن
از نیازهــای فــوری و عینــی یادگیرنــده
و انتقــال یادگیــری بــه سراســر بافتهــا
و موقعیتهــا از طریــق آمــوزش
راهبردهــای شــناختی ،اصــول کلــی
و قوانیــن یادگیــری بــه یادگیرنــده
اســت .ایــن اصــل متضمــن یــک ایــدۀ
وســیعتر اســت ،زیــرا نهتنهــا گســترش
عاملهــای شــناختی در اطالعــات مــورد
ســؤال را در نظــر میگیــرد ،بلکه وســعت
بخشــیدن دائمــی سیســتم نیــاز خــود
یادگیرنــده و تغییــر پویــا و مــداوم او را نیز
بــر عهــده میگیــرد.

 )8میانجیگری احساس شایستگی:
فراشــناخت عــاوه بــر فرایندهــای تفکــر و یادگیــری دانشآمــوزان ،هیجانــات آنهــا را نیــز
در برمیگیــرد؛ بنابرایــن ،معلــم میبایســت میانجــی تحلیــل و اصــاح هیجانــات در یــک
ســطح تأملــی نیــز باشــد .ایــن بــه معنــی فراهــم کــردن تجــارب موفــق بــرای یادگیرنــدگان
و حــذف تــرس ناموجــه از شکســت از طریــق ارائــه بازخــورد مثبــت و پــاداش بــه موفقیــت
یادگیرنــده و تفســیر رفتــار یادگیرنــده بــرای روشــن نمــودن و تشــخیص جنبههــای صحیــح
و ناصحیــح رفتــارش میباشــد .تفســیر رفتــار میتوانــد یــک مؤلفــه فراشــناختی تلقــی شــود
کــه موجــب بهبــود تفکــر تأملــی میشــود (تریــل و کســپی .)2017 ،tzuriel, & caspi،
 )9تنظیم رفتار:
رفتــار مدلســازی ،شــرح دادن و یــا پیشــنهادات کالمــی بــه کــودک جهــت تنظیــم رفتــار
مرتبــط بــا الزامــات تکلیــف خــاص یــا هــر فراینــد شــناختی موردنیــاز قبــل از عمــل آشــکار
و نیــز تشــویق کاربــرد فراشــناخت بعــد از عملکــرد .معلــم بایــد در مشــارکت بــا یادگیرنــدگان
بــرای خودتنظیمــی رویکردهــا و روشهــای یادگیــری و تفکرشــان ،کار کنــد .یادگیرنــدگان
نیــاز دارنــد کــه بهصــورت آگاهانــه تکنیکهــای یادگیــری خــود را بهبــود بخشــند .مهــم
اســت کــه بــه دانشآمــوزان کمــک کنیــم بــه ذهــن خــود اعتمــاد کننــد ،بیــن دانــش و
عملکردشــان در ســطحی فراتــر از کالس درس ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه شــیوههای
توجــه کننــد .از طریــق چنیــن تجربــۀ گســتردهای ،دانشآمــوز بهعنــوان یــک
تفکــر خــود ّ
یادگیرنــدۀ خــود تنظیمکننــده شایســتگی شــناختی الزم بــرای یادگیــری فراشــناختی را بــه
دســت آورده و پرداختــن بــه یادگیــری بــرای او لذتبخــش میشــود (هــاوی.)2011،howie ،

رابطه معلـم و پرورش خالقیـت
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تعلیــم و تربیــت یــک فرآینــد ضــروری زندگــی امــروز
بشــر اســت .یکــی از اهــداف نظــام تربیتــی امــروز
پــرورش انســانهای خــاق اســت .انســانهای خــاق
در جهــات مختلــف میتواننــد در زندگــی فــردی و
اجتماعــی موفــق باشــند و مســائل پیــش روی خــود را بــه
نحــوی کارآمدتــر حــل کننــد و زندگــی بهتــری داشــته
باشــند .آموزشوپــرورش وظیفـهی پــرورش اســتعدادهای
نهفتــهی دانشآمــوزان را بــه عهــده دارد .یکــی از
مباحــث مهــم تعلیــم و تربیــت و ویژگیهــای انســان،
خالقیــت اســت .خالقیــت زیباتریــن و شــگفتانگیزترین
خصیصــهی انســان اســت .تفکــر و اندیشــه ،مهمتریــن
موهبــت الهــی اســت کــه بــه انســان عطاشــده اســت و در
آموزههــای دینــی از جایــگاه ویــژهای در تعلیــم و تربیــت
برخــوردار میباشــد .یکــی از پیچیدهتریــن و عالیتریــن
جلوههــای اندیش ـهی انســان ،تفکــر خــاق یــا خالقیــت
اســت کــه ســالها متخصصــان علــوم رفتــاری توجــه
ویــژهای را بــه آن مبــذول داشــتهاند .یکــی از عواملــی
کــه در تعلیــم و تربیــت و بهتبــع آن در پــرورش خالقیــت
میتوانــد مؤثــر باشــد ،معلــم اســت.
خالقیــت زیباتریــن و شــگفتانگیزترین خصیصــهی
انســان اســت .غنــا ،پویایــی و بقــای هــر فرهنــگ و
تمدنــی بــه خالقیــت مردمــان آن بســتگی دارد و ایــن
واقعیــت را تاریــخ بارهــا بــه اثبــات رســانده اســت.
در ایــن راســتا ســقراط فیلســوف بــزرگ یونانــی
جملــهای بســیار زیبــا و ارزشــی عنــوان نمودهانــد کــه
دقیقــ ًا مصــداق آن بهنوعــی میتوانــد کمــک بــه ایــن
گفتــار یعنــی رابطــه معلــم و پــرورش خالقیــت بکنــد:
معلــم نقــش یــک مامــا را دارد و همانطــور کــه مامــا
شــاهد تولــد نــوزادی اســت معلــم نیــز میتوانــد شــاهد
تولــد افــکار در دانــش آمــوزان باشــد .لــذا تــا زمانــی
کــه معلمــان باهنــر خــود منجــر بــه تولیــد فکــر نکنــد
خالقیتــی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد .چــون اعتقــاد مــا
بــر ایــن اصــل میباشــد کــه خالقیــت محصــول تفکــر
و نبــوغ فکــری دانــش آمــوزان میباشــد.
یکــی از وظایــف تعلیــم و تربیــت ،توجــه بــه پــرورش
خالقیــت دانشآمــوزان اســت .بــا اســتفاده از خالقیــت
میتــوان گرههــا را گشــود و بــا ترکیــب اطالعــات و
تجــارب گذشــته بــه اطالعــات جدیــد و نــو رســید.
ویلیامــز در مــورد خالقیــت مینویســد« :خالقیــت
مهارتــی اســت کــه فــرد میتوانــد اطالعــات پراکنــده
را بــه هــم پیونــد دهــد ،عوامــل جدیــد اطالعاتــی را در

شــکل تــازهای ترکیــب کنــد و تجــارب گذشــته را بــا
اطالعــات جدیــد بــرای پاســخهای منحصربهفــرد و
غیرمتعــارف مرتبــط ســازد».
خالقیــت درواقــع نوعــی تفکــر واگراســت .شــاید
بهجرئــت بتــوان گفــت کــه جامعتریــن تعریــف خالقیــت
توســط (گیلفــورد) دانشــمند آمریکایــی عرضهشــده
اســت .او خالقیــت را بــا تفکــر واگــرا Divergent-
( -thinkingدســت یافتــن بــه رهیافتهــای جدیــد
بــرای مســائل) در مقابــل تفکر همگــرا Convergent-
( -thinkingدســت یافتــن بــه پاســخ) متــرادف دانســته
اســت .افــرادی کــه تفکــر واگــرا دارنــد در فکــر و عمــل
خــود بــا دیگــران متفاوتانــد و از عــرف و عــادت دور
شــده روشهــای خــاق و جدیــد را بــه کار میبرنــد.
برعکــس کســانی کــه از ایــن خصوصیــت برخــوردار
نیســتند ،تفکــر همگــرا دارنــد و در فکــر و عمــل خــود
از عــرف و عــادت پیــروی میکننــد .پــس تفکــر واگــرا
یعنــی دور شــدن از یــک نقط ـهی مشــترک کــه همــان
رســم و ســنت و عــرف اجتمــاع اســت و تفکــر همگــرا
یعنــی نزدی ـک شــدن بــه آن نقطــه.
مهمتریــن عوامــل مؤثــر در خالقیــت عبارتانــد از:
ویژگیهــای فــردی ،توانایــی عقالنــی ،ویژگیهــای
محیــط خانــواده و جامعــه و مدرســه و محتــوای برنامـهی
درســی .لــذا بــا ایــن توصیفــات در آرمانهــای فکــری
دانــش آمــوزان معلــم نقــش و جایــگاه واالیــی دارد کــه
بهطــور مؤثــر میتوانــد ایفــای نقــش کنــد و در تقویــت و
بــروز خالقیــت در همــان ســالهای اولیــه دانشآمــوز و
همزمــان بــا شــروع فراینــد تعلیــم و تربیــت بــا اســتفاده از
راهکارهــای متفــاوت و اســتفاده از محتواهــای غیررســمی
بــه پــرورش خالقیــت در وجــود دانشآمــوز بپــردازد
بهعنوانمثــال :بــا اســتفاده از بازیهــای مختلــف و
همچنیــن طراحــی و ایجــاد چالشهــای فکــری کــه
دانــش آمــوزان را مجبــور بــه فکــر کــردن و حــل مســئله
کنــد و موجبــات پــرورش خالقیــت دانشآمــوز شــود.
نتیجــه گرفتــه میشــود بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف
خالقیــت و تأثیــر آن در زندگــی افــراد و همچنیــن نمــود
آن در زندگــی واقعــی و جامعــه مــا معلمــان بهعنــوان
عناصــر مهــم و تأثیرگــذار عرصــه تعلیــم و تربیــت بــه
ایــن مهــم بیشــتر بپردازیــم و بســتر بــروز و پیشــرفت
خالقیــت را در فضــای کالس فراهــم کنیــم تــا بتوانیــم
ادامــه آن را در فضــای جامعــه بهعنــوان یــک شــهروند
شــاهد باشــیم.
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انــگار همیــن دیــروز بــود کــه از هیاهــوی کنکــور خالص شــده
بــودم ،بــه خانــه کــه رســیدم آفتــاب میــان آســمان بــود ،امــا دریغ
از یــه لحظــه کــه چشــمانم روی همدیگــر بیاینــد ،تــازه فهمیــدم
کــه همــه چــی تمــام نشــده اســت و مــدام ایــن ســؤال را در
ذهنــم مــرور میکــردم ،چــه خواهــد شــد؟
رتب ـهام خــوب؛ امــا عالــی نشــد ،تقریب ـ ًا تهــران را ازدس ـتداده
بــودم ،در میــان یــاس و ناامیــدی ،بــه اصــرار پــدرم تربیتمعلــم
را انتخــاب کــردم ،او شــوق مــن را بــه تدریــس دیــده بــود،
راســتش مــن از همــان ابتــدا در مدرســه بــودم ،چشــمانم را کــه
بــاز کــردم در کالسهــای نهضــت مــادرم مینشســتم و یــک
جورایــی بــا حضــورم مشــارکت فراگیــران را افزایــش م ـیدادم،
دوســاله بــودم ،برعکــس همــه بچههــای همســن و ســالم کــه
در خانههایشــان بودنــد ،مــن در کالس بــا گــچ و تختهبــازی
میکــردم ،لذتبخشتریــن خاطــرات را از کودکــیام دارم،
دبســتان بــودم کــه بــا پــدرم بهپیــش مــادرم کــه در تربیتمعلــم
درس میخوانــد میرفتــم ،حــاال خــودم دارم بهعنــوان دانشــجو
وارد آنجــا میشــوم  ...راســتش دانشــگاه برایــم حکــم مدرســه
را داشــت ،تــرم اول درراه برگشــت چشــمان خیســم را پــاک
میکــردم تــا مبــادا پــدرم را ناراحــت کنــم ،تدریــس را دوســت

داشــتم امــا مدرســه رفتــن را نــه!
یــک تــرم گذشــت ،آنقــدر زمــان زیــاد مـیآوردم کــه خــودم را
بــه کارهــای دیگــر مشــغول کــردم ،کتــاب میخوانــدم ،کمکــم
پایــم را فراتــر گذاشــتم ،محیــط دانشــگاه خشــک و بـیروح بــود،
امــا مــن توانســتم خــودم را ســازگار کنــم و آن را الاقــل بــرای
خــودم لذتبخــش کنــم.
بعــد از گذشــت دو تــرم و بــا شــروع کارورزی همــه چــی
عــوض شــد ،مدرســه ،کالس و دانــش آمــوزان نهتنهــا مــن را
بلکــه هم ـهی دانشــجو معلمهــا را تحــت تأثیــر گذاشــته بــود،
همگــی منتظــر روز یکشــنبه میشــدیم تــا بــه مدرســه برویــم،
واقعــ ًا لذتبخــش بــود ،اگرچــه آنهــم کــم کاســتیهایی
داشــت ،بعضــی از دانشــجوها همــه کار میکردنــد جــز تدریــس
و معلمــی ،دوســت مــن کــه کارش شــده بــود تصحیــح امــا
بچههــا ،بــا ایــن احــوال هم ـهی مــا عاشــق مدرســه و کارورزی
بودیــم و بهتریــن خاطرههایمــان را نــه از دانشــگاه بلکــه از
کارورزی داریــم .یــک روز کــه در یکــی از روســتاهای شهرســتان
طرقبــه بــرای دهــورزی رفتــه بودیــم ،در راه بازگشــت مدرسـهای
را دیــدم ،آنقــدر زیبــا و دلنشــین بــود کــه بــا خــودم گفتــم ،کاش
ســال دیگــر معلــم اینجــا بــودم.
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عــادت نداشــتند و خیلــی مصرانــه دنبــال پرســش و پاســخ بودنــد،
حتــی والدیــن آنهــا هــم از مــن درخواســت کردنــد کــه همــان
روال عــادی معلمــان گذشــته را در پیــش بگیــرم ،امــا کمکــم
توانســتم آنهــا را نیــز بــا خــودم همــراه کنــم ،البتــه تــاوان آن را
هــم دادم و فرامــوش نمیکنــم کــه در ماههــای اول همیشــه
صدایــم میگرفــت و ش ـبها را بــا نشاســته ســر میکــردم امــا
خــب ارزشــش را داشــت.

حتــی فراتــر از ایــن ایدههــا ،گاهــی در میــان صحبتهــا
نیــز ،از صحبتهــای اســاتید اســتفاده میکنــم ،گاهــی کــه
میخواهــم توجــه همــه را جلــب کنــم ،میگویــم کــه « کــی
بــه مــن گــوش میکنــه» ،یــا اینکــه « بــا مــن همراهیــن» و
میدانــم کــه ایــن جمــات را در کالس دکتــر مهــرام شــنیدهام.
فکــر نمیکنــم بتــوان دانشــگاه و مدرســه را از بیشــتر بــه هــم
نزدیــک کــرد .از اینکــه دیــروز دانشآمــوز بــودم و امــروز معلــم
هســتم ،احســاس خرســندی دارم ،هیــچ کلم ـهای نمیتوانــد آن
را توصیــف کنــد ،جــز عشــق ،عشــق بــه تدریــس ،عشــق بــه
دانــش آمــوزان و عشــق بــه انســانیت ...
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در تابســتان ،تــرم آخــر هنــگام عبــور از آخرین ســلف دانشــگاه،
یکهــو دانشــجویان دیگــری را دیــدم کــه آنطــرف حصار داشــتند
راه میرفتنــد ،محــو آنهــا شــدم ،دلــم خواســت آنطــرف بــودم
و تحصیــل میکــردم.
کارشناســی را تمــام کــردم ،در دیمــاه بــود ،گمــان میکــردم
همهچیــز خــوب پیــش م ـیرود کــه ناگهــان پــدرم را از دســت
دادم و دنیــا برایــم خاکســتری شــد ،هیچچیــز زیبایــی خــودش
را نداشــت ،کســی کــه مــرا در ایــن وادی قــرار داده بــود ،حــاال
دیگــر نیســت کــه ادامــه راه را همراهــم باشــد ،دو مــاه بعــد
کنکــور کارشناســی ارشــد را دادم ،کاش در شــادی تکرقمــی
شــدن مــن پــدر هــم میبــود و میدیــد.
همزمــان دو وادی جدیــد را دارم تجربــه میکنــم ،هــم در
همــان دانشــگاهی هســتم کــه زمانــی در آنطــرف حصــار یعنــی
دانشــگاه فرهنگیــان حســرتانه بــه آن چشــم آموختــه بــودم و هم
در همــان مدرســه کــه آرزویــش را داشــتم.
واقعــا حــس عجیــب و خوشــایندی دارد ،دانشآموزانــی کــه
بــه آنهــا عشــق مــیورزم و حتــی روزی کــه در دانشــگاه
هســتم ،بــه آنهــا فکــر میکنــم ،در دلــم همــواره میگویــم
بایــد جــدی باشــم و بــه تعبیــری ابهــت معلمــی را حفــظ کنــم،
امــا همیشــه پشــت در کالس لبخنــدی بـیاراده بــر لبانــم نقــش
میبنــدد ،بیشــتر در میانشــان هســتم تــا در جلــوی کالس،
همیشــه یــک صندلــی در بیــن گروههــا متعلــق بــه مــن اســت
و صندلــی کــه متعلــق بــه معلــم اســت بیشــتر وقتهــا خالــی
اســت ،بچههــا بیشــتر فعالیتهــا را بــه دســت گرفتهانــد،
آنهــا محتــوا را میســازند ،وســایل را آمــاده میکننــد ،تدریــس
میکننــد و حتــی ارزشــیابی میکننــد ،نهتنهــا دوستانشــان و
خودشــان را بلکــه مــن را نیــز هرمــاه ارزیابــی میکننــد .اوایــل

البتــه در ایــن راه تنهــا نبــودم ،مــادرم همیشــه مــن را راهنمایی
میکنــد ،او همیشــه پشــتیبان مــن بــوده اســت ،از اینکــه بگذریم،
تــوأم شــدن دانشــگاه بــاکالس نیــز بســیار روی حرفــه معلمــی
مــن تأثیرگــذار بــوده اســت ،هــر آنچــه کــه در کالس دانشــگاه
میشــنیدم ،بالفاصلــه در کالس درس هــم اجــرا میکــردم،
نقشــه ذهنــی بــرای هــر محتــوا و فصــل را از دکتــر شــعبانی
فراگرفتــم ،دانشآموزانــم همیشــه ایــن کار را انجــام میدهنــد
و خــب مشــاهده میکنــم کــه بســیار در فراینــد یادگیــری آنهــا
اثــر دارد.
هوشهــای چندگانــه را از دکتــر اصغــری نــکاح آموختــم،
مبنایــی شــد کــه ارزشــیابی منحصربهفــردی را بــرای دانــش
آمــوزان در نظــر نگیــرم و تمامـ ًا فراینــد ارزشــیابی دانــش آمــوزان
متفــاوت اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه ویژگیهــا و عواطفشــان
پروژههایــی را انجــام میدهنــد.
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اختـراعات معلمانـه
محمد طحان  / 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
معصومه کالنتری  /دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی واحد تهران مرکزی ،دبیر مدرسه استثنائی ،مدرس دانشگاه

طحــان دوره کارشناســی خــود را در رشــته مهندســی
کامپیوتــر واحــد قائــن گذرانــده اســت بــه دلیــل عالقــه بــه
رشــته روانشناســی ،دوره کارشناســی ارشــد رشــته روانشناســی
بالینــی را انتخــاب و بــا کمــک همــکار خــود توانســت وســایل
کمکآموزشــی بــرای کــودکان نابینــا اختــراع و بــا ایــن اختــراع
در ششــمین جشــنواره مخترعیــن دانشــگاه آزاد اســامی و
هشــتمین جشــنواره رویــش بنیــاد نخبــگان پهنــه دماونــد
شــرکت کننــد.
وی دربــاره ایــن اختــراع میگویــد :تاکنــون در خصــوص
آمــوزش کــودکان نابینــا قبــل از ســن ورود بــه مدرســه کار
چندانــی صــورت نگرفتــه و ایــن کــودکان بــدون آمــوزش
آنچنانــی در ســنین رشــدی حســاس رهــا میشــوند و کــودکان
نابینــا در ســن کودکــی و دوران قبــل دبســتان توانایــی بیشــتری
بــرای یادگیــری خــط بریــل دارنــد .نداشــتن آگاهــی خانوادههــا
و مربیــان از اهمیــت آموزشهــای قبــل از دوران مدرســه،
میتوانــد باعــث اختاللهایــی همچــون کندذهنــی ،فراموشــی
و عــدم تمرکــز کــودکان نابینــا و عزتنفــس پاییــن میشــود.
طحــان ادامــه میدهــد :خانوادههــا بــا وســایل کمکآموزشــی
میتواننــد مفاهیــم آمادگــی بــرای کــودکان نابینــا همچــون
شــناخت مفاهیــم ریاضــی ،شــناخت جایــگاه لغــات ،شــناخت
حــروف و کلمهســازی و  ...را بــه کــودکان خــود آمــوزش دهنــد.

بــه گفتــه طحــان ،ایــن محصــول بــا روش بــازی و ســرگرمی
نهتنهــا کــودکان را بــا خــط بریــل آشــنا میکنــد بلکــه بــه
خانوادههایــی کــه فرزنــد نابینــا دارنــد ،کمــک فراوانــی میکنــد
و در آمــوزش آنهــا گام بزرگــی برداشــته میشــود و در ایــن
صــورت اســت کــه آنــان را بــا کــودکان معمولــی در یــک ســطح
توانمنــدی و خالقیــت قــرار میدهــد.
T.mohammad2@gmail.com .1

وی ادامــه میدهــد :ســاخت وســایل کمکآموزشــی بــرای
کــودکان نابینــا نوعــی فعالیــت میانرشــتهای محســوب
میشــود کــه نیازمنــد حمایــت بنیــاد ملــی نخبــگان اســت
و مــا بــرای اینکــه در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد
مســتقر شــویم و بتوانیــم شــرکت دانشبنیــان در ایــن زمینــه
راهانــدازی کنیــم ،نیازمنــد حمایــت و توجــه مســئوالن هســتیم.
دکتــر موس ـیخانی معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر ثمــری
مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه
آزاد اســامی در ششــمین جشــنواره مخترعیــن ایــن دانشــگاه
قــول حمایــت و همــکاری بــا ایــن طــرح را دادهانــد.
وی خاطرنشــان کــرد :اکنــون در مرکــز رشــد واحدهــای
فنــاوری خراســان جنوبــی مســتقر هســتیم و تــاش داریــم
پــس از کســب ســطح  3بنیــاد ملــی نخبــگان ،در پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی مســتقر شــویم و بــا
کمــک اعضــای هیئتعلمــی واحــد تهــران مرکــزی شــرکت
دانشبنیــان در زمینــه تولیــد وســایل کمکآموزشــی نابینایــان
راهانــدازی کنیــم.
منبع :خبرگزاری آنا
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ایــن محصــول بــا روش بــازی و ســرگرمی نهتنهــا کــودکان
را بــا خــط بریــل آشــنا میکنــد بلکــه بــه خانوادههایــی کــه
فرزنــد نابینــا دارنــد ،کمــک فراوانــی میکنــد و در آمــوزش
آنهــا گام بزرگــی برداشــته میشــود و در ایــن صــورت اســت
کــه آنــان را بــا کــودکان معمولــی در یــک ســطح توانمنــدی و
خالقیــت قــرار میدهــد.

طحــان میافزایــد :ایــن وســیله کمکآموزشــی بــرای
کــودکان نابینــا را باهــدف آمــوزش و یادگیــری کــودکان زیــر 7
ســال ،شــناخت و آشــنایی بــا خــط بریــل ،آشــنایی بــا مفاهیــم
آموزشــی و بــاال بــردن خالقیــت ،اعتمادبهنفــس و پــرورش
اســتعدادهای کــودکان نابینــا ثبــت و نمونــه اولیــه آن را تولیــد
کردیــم.
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زهرا عسگـری  /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

تجــارب ســالها تدریــس معلمــی کــه اینــک ســال ســوم
بازنشســتگیاش را تجربــه میکنــد و انــگار دیرزمانــی اســت کــه
ســخت پیــر شــده اســت:
بگــذار خاطــرات شــروع معلم ـیام را برایــت بگویــم تــا همــراه بــا
خاطراتــم تــو را بــه دفتــر سیســالهی عاشــقانههایم ببــرم.
بــا عشــق معلمــی را آغــاز کــردم ،اولیــن روز حضــور در کالســم را
پــس از دورهی تربیتمعلــم هی ـچگاه فرامــوش نمیکنــم حتــی اگــر
بیــش از ایــن فراموشــی بگیــرم .از اینکــه دســتانم گچــی میشــد،
شــانههایم گــرد گــچ را تــا دفتــر مدرســه بــا خــود میبــرد ،عــرق
پیشــانیام را بــا دســتان گچــی پــاک میکــردم و ...ســخت لــذت
میبــردم .دانــش آمــوزان را چنــان فرزندانــم دوســت داشــتم و اگــر
روزی دیدارشــان مقــدور نبــود برایــم طوالنــی میشــد .بــا مختصــر
حقوقــی کــه میگرفتــم ( 3600تومــان در مــاه) زندگــی میکــردم،
مســافرت میرفتــم ،پسانــداز میکــردم و...گذشــت و گذشــت و
مــن بیخیــال از گــردش روزگار و خــواب فلــک ،کمکــم متوجــه
گــذر آب و لــب جــوی و عمــر و ...شــدم .مــوی ســپید و تــوی آینــه
دیــدم...
امــا کمــاکان خســتگیناپذیر ،زکات اندوختههایــم را بــا نهایــت
عشــق و ایثــار بــه طالبــان علــم میپرداختــم .تــا اینکــه گــردش
روزگار بــر مــن نیــز چــون دیگــر آدمیــان اثــر گذاشــت و گــرد
میانســالی و ...بــر ســر و رویــم نشســت .در طــول ایــن ســالها
بارهــا نظــام آموزشــی عــوض شــد و هرکــدام اثــرات نیــک و بــد
خــود را بــر نســلهای مختلــف آزمایــش کردنــد ولــی نتوانســتند
نتایــج مطلوبــی بــه دســت بدهنــد و جــای خــود را بــه ایــده و طــرح
بعــدی دادنــد .تــا اینکــه طــرح پرطمطــراق «توصیفــی» از گــرد راه
رســید و مســئوالن و کارشناســان داد ســخنها دادنــد و از نتایــج
فــراوان آن گلوهــا پــاره کردنــد و آن را چنــان گمشــدهی یعقــوب بــر
چشمانشــان ســائیدند.
بگذریــم از نتایــج ایــن طــرح .آینــده و آینــدگان در ایــن خصــوص
قضــاوت خواهنــد کــرد و همیــن کارشناســانی کــه اکنــون انــدر فواید
طــرح توصیفــی کنفرانسهــا میدهنــد و آمــار و ارقــام تحویــل
عوامالنــاس میدهنــد خواهیــد دیــد کــه در صــورت ناکارآمــد
تشــخیص دادنــش چگونــه یکشــبه  180درجــه چرخــش نمــوده
و انــدر مضراتــش کتابهــا خواهنــد نوشــت و ...
ســالهای واپســین معلمــیام ،دیگــر آن شــور و شــوق ســابق را
نداشــت زیــرا:
دریافتــی حقــوق ماهانـهام کفــاف زندگـیام را نمـیداد و گاه مجبورم
میکــرد دنبــال شــغلی باشــم کــه بتوانــم زندگــیام را مختـــصر
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تکانــی بدهــم .تاکســیتلفنی ،ویزیتــوری ،نســخه خوانــی ...
و یــا هماننــد اکثریــت بــه تدریــس خصوصــی روی بیــاورم و
ازاینجــا بــود کــه شــخصیت معلمــیام را در معــرض خدشــه
دیــدم .معلمــی کــه شــهید ثانــی معتقــد اســت « متعلــم بایــد
دوزانــو در برابــرش بنشــیند» .ناگهــان خــود را دوزانــو نشســته در
برابــر متعلــم خصوصــی (آنهــم بــا پیژامــه) یافتــم.
اولیــن شکســتهای روحــی یــک معلــم زمانــی اســت کــه
پــس از یــک یــا چنــد جلســه تدریــس خصوصــی ،دانشآمــوز،
چنــد قطعــه اســکناس چروکیــده یــا یــک قطعــه چــک مــدتدار
کــف دســت او میگــذارد .مــا کجــای تاریــخ ایســتادهایم؟
از امــروز دیگــر دانشآمــوز ،دانشآمــوز نیســت .مشــتری هــم
نیســت ،صاحـبکار اســت .ارزش و احتــرام معلــم جــای خــود را
بــا هــزار چیــز دیگــر عــوض کــرده .دیگــر کمتــر کســی جلــوی
معلــم از جــا برمیخیــزد .روزگاری نهچنــدان دور بــه ُیمــن
درآمــد ،نامــش برپــا میزدنــد .ولــی امــروز هنــگام ورودش
بهاکــراه بلنــد میشــوند .روزگاری ،از هیبــت نامــش پشــت ســر
پدرانشــان پنــاه میگرفتنــد ولــی امــروز صندلــی اتوبــوس را
هــم برایــش خالــی نمیکننــد .روزگاری بــرای نــان گرفتــــــن
بــرای آقــا معلــم از هــم دیگــر ســبقت میگرفتنــد ولــی امــروز
در صــف نانوایــی یــک بفرمــا هــم تعارفــش نمیکننــد و ...خــدا
نکنــد در تاریکــی شــب مســافری را بــه مقصــدش برســانی و
هنــگام پاییــن شــدنش بگویــد :بقیــه پــول هــم مــال خــودت
آقــا معلــم .زیــاد حاشــیه نــروم ،اینهــا نمونــه دردهایــی اســت
کــه ماننــد خــوره بــه جــان ایــن قشــر زحمتکــش بــی جیــره
و مواجــب افتــاده و مصداقهایــی اســت کــه همــگان بــر آن
متفــق القولنــد و مبرهــن.

همهســاله بــا آغــاز هفتــه معلــم خطابههــا و همايشهــاي
متعــددي در توصيــف مقــام معلــم و ضــرورت رفــع مشــكالت
آنهــا برگــزار ميشــود و خروجــي آنهــا تنهــا محــدود بــه
حــرف ميشــود تــا عمــل .دامنــه ايــن مشــكالت بــه حــدي
اســت كــه بــا تغييــر دولتهــاي متعــدد هنــوز برخــي مشــكالت
پابرجاســت و ديگــر پرونــده خاکخــور ِد آنهــا از ســوي كمتــر
وزيــري گشــوده ميشــود .بااینحــال نحــوه مديريــت وزارت
آموزشوپــرورش در دوران جنــگ تحميلــي همــواره در
خاطــر معلمــان كشــور مانــده اســت ،شــرايطي كــه كمبــود
نيــروي انســاني باعــث اجــراي طرحهايــي همچــون ســرباز
معلــم و مــدارس روســتايي شــد و كالسهــاي بعض ـ ًا خالــي از
دانشآمــوز و معلــم بــه نحــوي مديريــت شــد.
در عظمــت جایــگاه معلــم همیــن بــس کــه در ایفــاء وظیفــه،
همــکار برگزیــدگان ایــزد منــان هســتند .وظیفــه معلمــی خطیــر،
امــا وظیفــه مســئوالن بــرای حــل مشــکالت و نابســامانیهای
جامعــه معلمــی بــس گرانتــر و از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .معلمــی کــه بایســتی در جهــت تعلیــم و تربیــت فرزنــدان
ایــن جامعــه گام بــردارد بــه دلیــل تــورم ،تبعیــض ،حقــوق
حداقلــی ،نابســامانیهای مدیریتــی و کمتوجهــی مســئوالن
بــا مشــکالت روزافــزون و گرانــی افسارگســیخته دس ـتوپنجه
نــرم میکنــد .در بیشــتر جوامــع توســعهیافته و درحالتوســعه
بشــری بیشــترین حقــوق و مزایــا بــه معلمــان اختصــاص دارد و
هیـچگاه اجــازه نمیدهنــد دامنــه بحــران اقتصــادی بــه ســفرهی
معیشــتی معلمــان برســد؛ امــا شــرایط روز زندگــی معلمــان در
ایــران جایگاهــی در حــد تأســف اســت .مشــکالت معیشــتی
معلمــان منزلــت اجتماعــی آنــان را نیــز دســتخوش آشــفتگی
کــرده اســت .معلمــی کــه از منزلــت باالیــی برخــوردار نباشــد
نمیتوانــد در انتقــال ارزشهــا و کمــک بــه رشــد همهجانبــه
دانــش آمــوزان بهطــور مؤثرتــری عمــل کنــد.
* گوینــد :معلــم باغبــان فطــرت انســان اســت .فطرتــی کــه بــا
فطــرت الهــی سرشــته شــده اســت و در میــان موجــودات عالــم
تنهــا انســانی اســت کــه مــی توانــد راه کمــال را بپیمایــد و
صفــت حضــرت حــق را در خــود متجلــی ســازد*.
بــه راســتی تــا چــه حــد بــرای تحقــق موجودیــت و کمــال
ایــن مقــام تــاش کــرده ایــم؟ بایســتی ســر فــرود آورد در برابــر
هــزاران معلــم راســتینی کــه بــا جــانودل بــرای کــودکان میهن
عزیزمــان ایــران کوشــیدند.
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بحث و نتیجهگیری:
چــرا اوضاعواحــوال آموزشوپــرورش مــا و نظــام آموزشــی مــا
اینگونــه شــده اســت؟ چــرا معیارهــای ارزشــی ایــن پیامبــران
آموزشــی کمرنــگ شــده اســت؟ چــرا وضعیــت معیشــت
معلمــان بدینســان انگشــتنما شــده اســت؟
درزمانــی نهچنــدان دور موضــوع « علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟
یکــی از ســادهترین ،پیشپاافتادهتریــن ،عمومیتریــن و...
انشــاء بــود و همــه بالاســتثناء بــا ایــن جملــه آغــاز میکردنــد:
بــر همــه واضــح و مبرهــن اســت کــه علــم بهتــر از ثــروت
اســت .امــروز دیگــر ایــن موضــوع نهتنهــا قابلیــت طــرح نــدارد
کــه بــه یکــی از مکررتریــن جوکهــا تبدیلشــده کــه کســی
نیشــخندی هــم برایــش خــرج نمیکنــد .دیگــر در کالسهــا
خبــری از شــور و عشــق نیســت ،کســی دلــش بــرای کالس
تنــگ نمیشــود ،دســتها حتــی بــه ماژیــک وایــت بــرد

هــم حســاس شــدهاند و تختههــای ســیاه جــای خــود را بــه
تختههــای هوشــمند دادهانــد و بــه قــول یکــی از بــزرگان یــک
ســی دی هــم میتوانــد کار معلــم را انجــام دهــد ،دیگــر چــه
احتیــاج بــه معلــم!
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معلـم میشوم تـا...
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معلم میشوم تا...
بســازم آنچــه ســاختنی اســت .بــدوزم آنچــه دوختنــی اســت .بشــویم
آنچــه شســتنی اســت .زیــرا مــن یــک معلــم ام ! آمــدهام .تــا بســازم
 ،بــدوزم و بشــویم  .بســازم جهانــی را کــه قابــل ســاختن اســت .
بــدوزم محبــت و عشــق را بــر دلــی کــه قابــل شــکافتن اســت.
بشــویم کینــه نفــرت و نفــاق را از دلــی کــه شایســته ایــن القــاب
نیســت .دلــم آنجاســت کــه خــدا هســت.
(ریحانه زمانی نوروزی)
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معلم میشوم تا...
بــا تــو کــودک ســرزمینم ،انســان بــودن را تمریــن کنیــم؛ و بــا
تپیــدن قلبمــان بــرای زمیــن پاســخ گــوی مهربانــی بیپایــان او
باشــیم .مــن و تــو در کنــار هــم میخوانیــم ،بخــش میکنیــم و
صــدا کشــی میکنیــم لــذت کودکــی را ،لــذت زندگــی را.
مــن و تــو در کنــار هــم ،مشــق عشــق و محبــت مینویســیم و یــاد
میگیریــم هــر آنچــه را اســتعدادش بــه مــا عطاشــده اســت و بــا
تمــام وجــود احســاس میکنیــم لــذت خوانــدن را ،زیبایــی نوشــتن
را .و روزی کــه بــزرگ میاندیشــی ،دیگــر هرگــز زمزمــه نخواهــم
کــرد انســانم آرزوســت.
فرزندم ...تو دیگر انسان شدهای.
(شهال معماری)
معلم میشوم تا...
بتوانــم بــه عمــق قلــب و احساســات دانشآمــوزم نفــوذ کنــم و
خلقیــات او را بشناســم تــا اگــر روزی تکالیفــش را انجــام نــداده بــود
بــا تشــر و نامهربانــی او را از خــود نرنجانــم بلکــه بــا شــناخت کاملی
کــه از او دارم خــودم مشــکلش را حــل نمایــم زیــرا اعتقــاددارم کــه
معلــم میتوانــد مســیر زندگــی دانشآمــوز را تغییــر بدهد.پــس
بایــد تــاش کنــم کــه راه درســت و اثرگــذار پیــش پایــش قــرار
دهــم.
(سمانه شجاعی)

معلم میشوم تا...
درد فهمیــدن و فهمانــدن و مفهــوم شــدن کــه همگــی مــال مــن
اســت را در خــود پیــدا کنــم
معلم میشوم ؛ تا که الهام ببخشم .
معلم معمولی ...میگوید .
معلم خوب  ...توضیح میدهد.
معلم برتر  ...به نمایش میگذارد
معلم بزرگ  ...الهام میبخشد.
(ربابه صالحی)
معلم میشوم تا....
شــاگردانم را بــا نــوای انســانیت و آواز بلنــد صداقــت آشــنا کنــم و راه
شــناخت درونشــان را بــه ایشــان نشــان دهم.
راهــی کــه بــه انتهایــش رســیدی حــس خــوب انتخــاب درســت را
داشــته باشــی.
تا دگربار بازنگردی برای شروعی دوباره.
معلــم میشــوم تــا عشــق بــه جسـتوجوی حقیقــت را در چشــمان
شــاگردانم ببینــم و بــه آنهــا بیامــوزم تــا همیشــه بــا ابــزار درســت
در پــی حقیقــت باشــند.
به شاگردانم میآموزم:
جرئت سؤال پرسیدن را
جسارت جستن را
تحمل بیصبریها را
شنیدن صدای سکوت را
جدایی از هر بیمهری را
و انسان شدن را
(فاطمه ناصری)

