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 تمدن دانش آموزی
 چكيده

واژة تمدن در لغت نامة دهخدا «شهرمندي» معنا شده است. در 
دوراني كه بر تربيت دانش آموزاني تأكيد مي شــود كه قرار است 
«شهروند مطلوب جهاني» باشند و درواقع به همان معنا متمدن 
شناخته شوند، بايســتي شيوه هاي نوين به كار برد. از ديگر سو، 
مدارس سعي دارند براساس تعاريف و معيارهاي موجود، «مدرسة 
زندگي و محيط جذاب يادگيري» را براي دانش آموزانشان محقق 
و ممكن سازند. اگر قرار است در مدرسه، محيط فعال و سرزنده اي 
توسط دانش آموزان و براي آن ها ساخته و تجربه شود، به گونه اي 
كه آموختن را در زندگــي روزانة خود تجربه كنند و از آن لذت 
ببرند، بايد از ديگر محيط ها، به صورت هدفمند بهره برد و به باور 

ما، موزه يكي از مناسب ترين اين بسترهاست.
بــا توجه به اين مباحث، تجربة پيشــنهادي با عنوان «تمدن 
دانش آموزي» (تأثير موزه بردانش آموزان نوجوان) در مدرســة 
متوســطة اول مفيد منطقة ۲ به اجــرا درآمد. محور اصلي اين 
برنامه، تمركز بر نقش آموزشي موزه ها در اين نوع تربيت و ايجاد 
مؤلفه هاي مدرســة پويا، با نشــاط و يادگيرنده و توجه به رشد 
چندبعدي دانش آموزان در بستر اردو و در قالب يادگيري به صورت 

مستمر و مؤثر است.

 مقدمه
در اين تجربه، موزه مجموعه اي است كه اشياي نگهداري شده 
در آن فقط براي نمايش نيست بلكه الزم است ترتيبي داده شود 
كه دانش آموزان موزه ها را تجربه كنند و فرهنگ «لطفًا دســت 
نزنيد» و «ســكوت را رعايت فرماييد» جاي خــود را با رويكرد 

«حتمًا دســت به كار شــويد تا بهتر ياد بگيريد» عوض كند. در 
رويكرد «دست نزنيد»، نوجوانان تشويق نمي شوند كه با استفاده 
از دقت و خالقيت، خودشــان به مطالعة علمي و تجربة مسائل 

بپردازند.
در ميان اردوهايي كه هر ســال براي دانش آموزان پيش بيني و 
اجرا مي شود، معموًال هميشه برنامة بازديد از موزه ها وجود دارد، اما 
آنچه از بازديد دانش آموزان از موزه ها برداشت مي شود، بي رغبتي 
آن ها و ناتواني شان در بهره گيري الزم از فضاي موزه است. حتي 
شايد بتوان ادعا نمود كه دانش آموزان بازديد از موزه ها را به سبب 
اينكه از فضاي كالس درس دور مي شــوند و ساعت مدرسه شان 
كم مي شود، دوست دارند و در داخل موزه چون بايد در سكوت 

فقط تماشاچي باشند، اوقات خوب و لذت بخشي ندارند.
«در حالي كه ابزارهاي خاموش درون موزه ها كه در مكان هاي 
محافظت شده نگهداري مي شــوند، مي توانند نقش گسترده اي 
در آموزش و آگاه ســازي افراد بشر در ســنين مختلف، به ويژه 
دانش آموزان، داشته باشند؛ به طوري كه استفاده از موزه به عنوان 
فضايي بــراي يادگيري و مكملي بــراي كالس درس، مي تواند 
راه حلي منطقي براي جبران كمبود امكانات آزمايشگاهي، مواد و 
منابع ديداري و شنيداري در مدارس باشد» (محمدزاده صديق، 

.(۱۳۸۴
دانش آموزاني كه بدون برنامة قبلي فقط در موزه پرسه 
مي زنند، ممكن اســت در تمام زندگي نســبت به چنين 

مؤسساتي احســاس تنفر كنند و به آنجا به عنوان مكاني 
بيهوده و نهايتًا براي گذران وقت و فرار از ســاعت درس 

بنگرند.

و ر ي ب چون وز ل ر و
قات خوب و لذت بخشي ندارند.
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مــا تجربه كرديم كــه يكي از بهترين شــيوه هاي برانگيختن 
دانش آموزان به جست وجو در محيط هاي موزه اي و نمايشگاهي، 
اين است كه معلمان با تعريف فعاليت هاي كارگاهي (و ترجيحًا 
گروهي)، نيروي كنجكاوي دانش آموزان را تقويت و آنان را به طور 

غيرمستقيم به سمت موضوع هدف موزه، جهت دهي كنند.
در ادامه، نمونه هايي از تجربه هاي ما در موزه هاي مختلف تهران 

را به اختصار مرور مي كنيم.
نكتة اساســي در اين تجربه ها اين اســت كه موارد زير را تنها 
به عنوان فهرســتي از بازديدها نبينيم و به جنس فعاليت هايي 
كه در اين موزه ها انجام شــده است، توجه ويژه داشته باشيم. در 
حقيقت، اين فعاليت ها هستند كه بازديدهاي موزه اي را از خشكي 
و يكنواختي خارج مي ســازند و به خاطرة يادگيري لذت بخش 

تبديل مي كنند.
۱. خانه موزة دكتر شــريعتي: با توجه به درس دوم كتاب 
فارسي هفتم از كتاب كوير دكتر علي شريعتي، اين بازديد ترتيب 
داده شود تا بتوانيم پس از خواندن متن درس در محيط آن خانه 
(به جاي كالس و پشــت ميز و نيمكت)، به دانش آموزان كمك 
كنيم كه فرم از پيش آماده اي را ضمن مشــاهدة مطالب در خانه 
موزه و پرســش از مسئوالن موزه تكميل كنند. پخش يك فيلم 
مستند در آن فضا نيز به تأثيرگذاري بازديد، كمك مضاعف كرد. 
حس خواندن متن ادبي در محل زندگي نويسندة آن و شناختن 
او ضمن پرســه زدن در اتاق هاي خانــه و گفت وگو با راهنمايان 

موزه، ويژگي جذاب اين بازديد بود.
۲. خانه موزة دكتر حسابي: اين بازديد با توجه به درس ُنهم 
كتاب فارســي هفتم كه بخشي از زندگي دكتر محمود حسابي 
در آن آمده است، در نظر گرفته شد. دانش آموزان همراه با يكي 
از شاگردان دكتر، به بازديد از موزه، محل زندگي و حياط منزل 
ايشان پرداختند. ويژگي خاص اين بازديد، استفاده از راهنمايي 
بود كه به واسطة شاگردي مستقيم دكتر حسابي، با بيان خاطراتي 

منحصربه فرد توانست دانش آموزان را جذب كند. 
۳. كاخ موزة سعدآباد و حسينيه و بيت امام خميني(ره)

در جمــاران: با توجه به درس تفكر و ســبك زندگي پايه هاي 
هفتم و هشــتم، هم زمان با دهة مبارك فجر و براي ارائة الگوي 
سبك زندگي صحيح و شايســته، از اين دو محل بازديد كرديم 
و نتيجه گيري را به دانش آموزان ســپرديم. به اين ترتيب، آن ها با 
مشــاهده و مقايسة سبك زندگي آخرين شاه ايران در سعدآباد و 
محل زندگي حضرت امام(ره) در جماران، مي توانستند دست به 
تحليل بزنند. تكميل برگه هاي بازديد كه از پيش طراحي شده بود، 
نيز به باال رفتن دقت دانش آموزان با در نظر گرفتن جزئيات حين 

بازديد كمك كرد. 
۴. موزة صلح: در درس انشــاي پاية هفتم، موضوع انشايي با 
محوريت صلح، آغازگر اين بازديد و فعاليت شــد. دانش آموزان 
با داســتان زندگي ساداكو (نوجوان قرباني حملة اتمي آمريكا به 
هيروشيما) آشنا شدند و به ياد او هزار درناي كاغذي ساختند تا 

به موزة صلح هديه كنند. در روز بازديد از موزه (كه اختياري و روز 
پنجشنبه بود)، دانش آموزان با راهنمايي يكي از جانبازان جنگ 
تحميلي، با مضرات فاجعه بار جنگ در زندگي افراد آشنا شدند و 
توانستند ارزش صلح را از نزديك درك نمايند. قرائت مقاله و شعر 
توسط دانش آموزان در موزه از ديگر ويژگي هاي جذاب اين بازديد 

تمام دانش آموزي بود.
۵. دفتر ســازمان ملل در تهران: در ادامة برنامه بازديد از 
مــوزة صلح، دانش آموزان براي بازديد به دفتر ســازمان ملل در 
تهران رفتند. نكتة قابل توجه، استقبال و شوق دانش آموزان بود. 
اين برنامه هم روز پنجشنبه برگزار شد و اين بار هم مثل برنامة 
قبل، بچه ها براي شــركت در بازديد لحظه شماري مي كردند و 
حتي حاضر بودند روز تعطيل خود را براي بازديد بگذارند. آن ها 
نامه هاي خود به دبير كل ســازمان ملــل را خواندند و نمونة آن 

را تحويل نمايندة سازمان ملل در ايران دادند. 
آشنايي با كاركرد ســازمان ملل ضمن گشت 
زدن در دفتــر اين ســازمان بين المللي، براي 

دانش آموزان هيجان مضاعفي داشت.
۶. تهران گردي قاجاري: با توجه به درس 
تاريخ پاية نهم، كه مربوط به دورة قاجاريه است، 
بهترين محل براي شــناخت اين پادشــاهي، 
تهران قديم و پايتخت اين سلســله مي باشد. 
از اين رو، برنامة بازديد از خيابان ناصرخســرو، 
شــمس العماره، مســجد امام، بــازار تهران و 
مدرســة دارالفنون براي يك پنجشنبه صبح تا 
عصر پيش بيني شد. از ميدان امام خميني(ره) 
(توپخانــه) و ابتــداي خيابان ناصرخســرو به 
ســمت بازار تهران حركت كرديــم و در راه با 
شمس العماره و كاخ گلستان آشنا شديم تا به 
مسجد امام و بازار قديمي تهران رسيديم. گشت 
و گذار در مناطق قديمي تهران به صورت آزادانه 

براي دانش آموزان جذاب و هيجان انگيز بود. گاه گاهي كه سؤالي 
در مورد بناهاي تاريخي براي بچه ها پيش مي آمد، دور هم جمع 
مي شديم و بررسي مي كرديم. حتي بعضي مواقع قرار مي شد پاسخ 
دقيق تر را در كالس جســت وجو و ارائه كنيم. بازديد از مدرسة 
دارالفنون (ميراث ماندگار اميركبير و موزة آموزش وپرورش ايران) 
همراه با توضيحات مسئول مربوطه، پايان بخش اين گردش يك 

روزه و جذاب شد.
۷. باغ  موزة قصر: در ادامة بحث تاريخ پاية نهم، كه به دوران 
پهلوي نيز پرداخته است، بازديد از باغ موزة زندان قصر كه اولين 
زندان مدرن ايران شــناخته مي شود و فقط گوشه اي از وضعيت 
زندانيان به ويژه زندانيان سياسي دوران ستم شاهي را با هنرمندي 
جلوه گر مي سازد و نيز خاطرات پرهيجان و بااحساس ايشان براي 
همه شــنيدني و آموزنده بود؛ بي آنكه خســته شوند و بخواهند 

هرچه زودتر به بازي برسند!

دانش آموزاني كه 
بدون برنامة قبلي 

فقط در موزه پرسه 
مي زنند، ممكن 

است در تمام 
زندگي نسبت به 
چنين مؤسساتي 

احساس تنفر 
كنند و به آنجا 

به عنوان مكاني 
بيهوده و نهايتًا 

براي گذران وقت 
و فرار از ساعت 

درس بنگرند
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