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در ســال تحصیلی جدید، در اولین روزهای سال کالس درس خود را چگونه شروع می کنید؟ آیا شما هم جزء دبیرانی هستید 
که با ورود به کالس درس در اولین جلسه برنامه درس خود را آغاز می کنید؟ یا اینکه جلسه اول را به مطالب دیگری مانند اینکه 
برنامه امسال چگونه خواهد بود. قوانین درس خواندن و تکالیف و آزمون ها چگونه است و یا قوانین و مقررات کالس چیست و یا 

بیان خاطره توسط شما و دانش آموزان  درباره تعطیالت و....
اما اگر بخواهیم براساس نظریه »انسان عامل« کالس درس را شروع کنیم بهتر است که در جلسات اول نظر و دیدگاه دانش آموزان 
را درباره کالس درس، موضوع درس جویا شویم. در گفت وگوی »معلم و فیلسوف« با آقای دکتر خسرو باقری، این موضوع را مورد 
بررسی قرار داده ایم. الزم به ذکر است برای آشنایی بیشتر با نظریه انسان عامل می توانید به مجله رشد معلم شماره 30۴ رشد 

معلم - اسفند 1395 - مراجعه فرمائید.

 معلم: آقای دکتر در گفت وگوهای 
قبلی  از شــما  ســؤال کردیم که معلم 
چگونــه می تواند عاملیت انســان را به 
کالس بیاورد؟ شما در جواب فرمودید: 
»مفهوم عمل در فرهنگ اسالمی مأنوس 
و آشناســت. اما متأســفانه این مفهوم 
تعلیم وتربیت  فضــای  در  وقتی  آشــنا 
می آییــم فرامــوش می شــود. معلم با 
شاگرد خود به عنوان عامل ارتباط برقرار 
نمی کند. به عنوان یک ماده مومی شکل 
با او برخورد می کنــد، یعنی غیرعامل. 
فکر می کند دانش آموز یک ظرف خالی 
اســت که من باید آن را پر کنم یا یک 
مومی اســت که من باید شکل بدهم و 
اگر مقاومت کند باید در هم شکســته 
شود. در محیط های تعلیم تربیتی رابطه 
عامل با عامل را نمی بینیم. رابطه عامل 
اســت با یک ماده خــام. انگار که معلم 
عملی را روی دانش آموز انجام می دهد. 
در صورتی که اگــر رابطه عامل با عامل 
باشد تعامل شکل می گیرد. وقتی انسان 
چوب را به صندلی تبدیل می کند عملی 
را انجام می دهد انسان با چوب فرق دارد. 
رابطه پیامبر)ص( با دیگران رابطه عامل 
با عامل بوده اســت. می فرماید »لست 
علیهم بمصیطر«، ای پیامبر رابطه تو با 
پیروانت مثل رابطه چوب و نجار نیست. 
انســان را نه باید به کول کشید. او باید 
خــود راه برود اگر هم نخواســت هیچ 
کاری نبایــد کرد. گاهــی معلم خود را 
تعیین کننده کالس  نیروی  یا  دیکتاتور 
می دانــد. دانش آموز هم همان ظرف تو 
اصال  دانش آموزی  گاهی  اســت.  خالی 
انگیزه یادگیری ندارد یا عالقه ای ندارد. 
معلم امــا کار خــودش را می کند. من 

معلمی در دوره دبیرســتان داشتم که 
با چشم بسته درس می داد. اصاًل کاری 
نداشت که در کالس چه می گذرد. این 
درست نیســت و این انسان از عاملیت 
خود به طور کلی تهی شــده اســت. در 
سایر مســائل اعم از ارزشیابی و ... این 
مسئله جاری است. اصاًل آیا می شود از 

بچه ها پیشنهاد گرفت؟« 

مــا در این جلســات می خواهیم ارکان 
موجــود در کالس درس را بــا عینک 
عاملیت بررســی کنیم، پــس از زمان 
شــروع ســال تحصیلی و ورود معلم به 

کالس درس شروع کنیم.
دکتر باقری: ببینیــد معلم که در ابتدا 
وارد کالس می شــود این نگاه عاملیت 
بــه او چه کمکــی می کند. بپرســیم 
دانش آمــوزان با چه انگیــزه ای به این 
کالس آمده اند. معلمی که بیشــتر فقط 
به کار خــود بخواهد نگاه کند از تعامل 
دور شده اســت. معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برســند. معلم اصاًل 
این درس  از  بپرسد تصور دانش آموزان 

چیست؟

از  کابوس وحشــتناک  معلم: یک   
زمان. من سال گذشته ده صفحه از کتاب 
نهم را در بیست جلسه درس دادم و باز 
هم نتوانستم با حالت مطلوبی کتاب را به 
پایان برسانم. امتحان نهایی پیش روی ما 
بود و دانش آموزان کالس نهم من بعضی از 

مهارت های دبستان را هم نداشتند. 
دکتر باقری: تمام کردن در گرو شــروع 
کردن اســت. من دو ســناریو دارم در 
اینجا. یکی اینکه با سرعت شروع کنم و 

هر جلسه به میزان معینی درس بدهم. 
در این حالت بچه ها نمی فهمند، انگیزه 
ندارند ولی من همین طور جلو می روم. 
آخر ســال هم با خود بگویم کتاب تمام 
شــد، من کارم را انجــام دادم. ولی آیا 
واقعــًا من کارم را انجــام دادم؟ تربیت 
انجام شــد؟ نه. تربیت یعنــی تعامل؛ 
که اینجا رخ نــداد. ببینید ما با دو نوع 

واژگان رو بــه رو هســتیم. واژگانی که 
ناظر به وظیفه انــد در برابر واژگانی که 
ناظر به موفقیت هستند.  در این دسته 
مــا باید به نتیجه برســیم. صرف انجام 
وظیفه کافی نیســت. حال این ســؤال 
مطرح است که آموزش ناظر به وظیفه 
اســت یا ناظر به موفقیت؟ اگر بگوییم 
ناظر به موفقیت است مثل این می ماند 
که بگوییم من درســم را داده ام و تمام. 
ولی اگر بگوییم آموزش ناظر به موفقیت 
اســت دو معنا پیدا می کند. یک معنای 
حداکثری که همه باید یــاد بگیرند تا 

جان دیویی می گوید 
تدریس مثل فروش 

است. آیا فروش بدون 
خرید معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ 

می دهد که یادگیری رخ 
داده است. البته من با 

این موافق نیستم
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تدریس انجام شــده باشد. جان دیویی 
می گویــد تدریس مثل فروش اســت. 
آیا فروش بدون خریــد معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ می دهد که یادگیری 
رخ داده اســت. البته من با این موافق 

نیستم.

 معلم: چرا موافق نیستید؟
دکتر باقری:چرا که این انسان عامل است، 
اگر نخواهد یاد نمی گیرد. این الزامی که 

وجود دارد با عاملیت سازگار نیست. 

 معلم: شما اراده را مهم می دانید؟
اســت.  حداقل  اراده  باقــری:  دکتر 
عوامل دیگــر نیز تأثیر دارد. آموزش 
ناظر بر موفقیت اســت؛ به این معنی 
دانش آموز  یادگیری  دغدغه  معلم  که 
در  تالش  معلــم  باشــد.  داشــته  را 
این  یادگیری دانش آموز می کند ولی 
نیســت.  یادگیری  بر  تضمینی  تالش 
قرآن به پیامبــر)ص( می گوید: عزیٌز 
علیه مــا َعِنتٌّم )توبــه/128(، پیامبر 
تمــام ســعی اش بر نجات شماســت 
ولــی آیا ایــن پیامبری بــه هدایت 
منجــر می شــود؟ نــه زیرا انســان 
نیز  شاگردی  و  معلمی  اســت.  عامل 
هر  به  شاگرد  این  اســت.  همین طور 

دلیلــی که مــن نمی دانم آموزش را 
البتــه خیلی وقت ها  ترک می کنــد. 
دغدغه یادگیری باشــد یادگیری رخ 

می دهد. 

 معلم: آقای دکتر در دبیرستان این 
اتفاق خیلی کــم می افتد. من نود دقیقه 
در هفته با دانش آموز کالس دارم، نگران 
آن حجم زیاد کتاب هم هستم. چه طور در 

قلب بچه اثر بگذارم؟
دکتر باقری: مســئله این شد که وقتی 
معلم وارد کالس می شــود اگر انســان 
)دانش آموز( را عامل بداند نمی گوید من 

درسم را می دهم.

ایــن معلم رابطه تعاملی را باور ندارد. تا 
قالب  گیر نکند حرکت انجام نمی شود. 
بــه نظر مــن خیلی طبیعی اســت که 

جلسه اول درس را شروع نکنیم. 

 معلم: جلســه بعد مادران پشت در 
هستند و کلی اعتراض دارند.

دکتر باقری: آن ها را نیز باید توجیه کرد. 

 معلم: چه کسی باید آن ها را روشن 
کند؟

دکتر باقری: مدیر و شــما )معلم(. یکی 
از کارهای مهم تربیت، تعامل بین معلم 
و والدین است. شما قبل از شروع سال 
تحصیلی بــا خانواده ها تعامل داشــته 

باشید. 

معلم: والدین می گویند حرف شما قبول. 
ولی بچه ما باید کنکور قبول شود.

 دکتــر باقری: اجازه دهید. شــما 
باید قبل از جلســه اول با والدین دیدار 
داشته باشــید. به او چه بگویید. مادر و 
پــدر عزیز هر دوی ما رشــد این فرزند 
را می خواهیم. بدانیم اگر ایشــان بدون 
فهم و انگیــزه بخواهند کار را شــروع 
کنند فایده ای ندارد. پس من و شما باید 

انگیزه ایشان را زنده نگه داریم. 

خط قرمزها معلمی که بیشتر فقط به 
کار خود بخواهد نگاه کند 
از تعامل دور شده است. 

معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برسند. 
معلم اصاًل بپرسد تصور 

دانش آموزان از این درس 
چیست؟
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معلم و فیلسوف

گفت وگوی معلمان با 
دکتر خسرو باقری دربارة 
مدیریت کالس درس
زینب وکیل
معلم علوم منطقة۱۱ تهران
عكس: غالم رضا بهرامی

یكی از مهم تریــن وظایف معلم 
در كالس درس مدیریــت كردن بر 
آن كالس یا كالســداری است. در 
سومین بخش از »گفت وگوی معلم 
و فیلســوف« دكتر خسرو باقری، 
موضــوع مدیریــت كالس درس 
براســاس عاملیت را مورد بررسی 

قرار می دهد.

دانش آموز 
جزء یا عضو 
کالس درس؟
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عاملیت یک شمشیر دو 
دم است. یعنی اینكه 

وقتی انسان عامل است 
دارای اختیار است و 

آزادی انتخاب هم دارد، 
پس مسئولیت هم دارد

معلم: تعریفی كه از مدیریت كالس 
براساس عاملیت دارید چیست؟

دکتر باقــری: مدیریت بــه معنای 
این اســت كــه كســی اداره كننده یك 
مجموعه ای باشــد. ایــن اداره كردن، با 
توجه به نگاهی كه به انســان می شــود، 
می توانــد به شــكل های مختلفی انجام 
شود. یك نوع مدیریت مكانیكی داریم كه 
در آن مدیر انســان ها را مانند مهره هایی 
می بیند كه زیردست او قرار دارد. در اینجا 
برای انســان ها عاملیت تعریف نمی شود 
بلكه صرفًا اطاعت مورد نظر اســت و اگر 
اطاعتی در كار نباشد حذف رخ می دهد. 
مدیر برای زیردست خود كاری را تعریف 
می كند كه اگر آن كار را انجام ندهد حذف 
می شــود. این تعریف با عاملیت انســان 
سازگار نیســت. عاملیت یك شمشیر دو 
دم اســت. یعنی اینكه وقتی انسان عامل 
است دارای اختیار است و آزادی انتخاب 
هم دارد، پس مسئولیت هم دارد. انسان 
آزاد مسئولیت دارد. تصمیم انسان پیامد 
دارد و عمل انسان نتیجه دارد. هم نتیجه 
روی خود او و هم نتیجــه روی دیگران 
و روی محیط. حداقل ســه دسته اثر از 
عمل می شــود ذكر كــرد. اول، اثر عمل 
روی خود من است كه سریع ترین نتیجه 
را در بردارد. به محــض اینكه عملی در 
حال انجام است اثر آن روی خود شخص 
ظاهر می شــود مانند آهویــی كه در راه 
رفتن رد پای او روی برف می ماند. عمل 
ما روی محیط فیزیكی نیز اثر می گذارد. 
انسان نسبت به همة این تأثیرات مسئول 
است. مدیر نباید با زیردستانش به صورت 
شــیء برخورد كند، هركس باید عملی 
 )action( را در مجموعــه ایفا كند. عمل
با كاركــرد )function( متفاوت اســت. 
اعضای بدن مــا االن function دارند اما 
عمل ندارند. در كاركرد مسئولیت و اختیار 
وجود ندارد. یك آدم در یك مجموعه با 
یك عضو در یك ارگانیسم فرق دارد. یك 
مجموعة مدیریتی، نه مثل یك مجموعه 
مكانیستی و نه حتی مثل ارگانیسم نباید 
تعریف شــود. تعریف مكانیستی، یعنی 
طــوری تعریف كنیم كه گویی مثل یك 
دســتگاه اســت پر از پیچ و مهره. نگاه 
ارگانیســتی هم كافی نیست. اگرچه در 

مكانیستی  دســتگاه  برخالف  ارگانیسم 
حیــات و اندام حیاتی وجود دارد ولی باز 
هم انسان ها با اندام های حیاتی فرق دارند. 
ما با عامل های مختلفی روبه رو هســتیم. 
ایــن عامل ها با هم اختالفــات مرتبه ای 
دارند. یك تعامل ناهمتراز می تواند وجود 
داشته باشد. اعضای كالس نباید اعضای 
یك بدن باشــند. تفــاوت اصلی اعضای 
كالس و اعضای بدن مســئولیت است. 
انســان ها به جای اینكه بخشــی از یك 
مجموعه باشند عضوی از یك مجموعه اند. 
در زبان انگلیسی ما دو واژة member و 
part را داریم. در مورد انســان و سازمان 
Member بودن مهم است. جزء با عضو 
فرق دارد. جزء وظیفة مشخصی دارد ولی 
اســتقالل كمی دارد. اما عضو استقالل 
دارد و می تواند به اختیار مجموعه را ترك 
كند یــا به مجموعه بپیوندد. باید ببینیم 

معلم كالس را چگونه می بیند؟

دیدگاه های  بعضــی  در  معلــم: 
مدیریتــی انســان را همان جزء 

می بینند.
دکتر باقری: بلــه دیدگاه ها مختلف 
است. مهندسی فرهنگی از این نوع نگاه 
می آید. ما نمی توانیم در مسائل انسانی 
مهندسی بكنیم. چون در جامعه ما دچار 
شوك می شویم. در این نگاه، انساِن عامل 
شوك وارد می كند، برخالف محاسبات 
عمل می كند. به هر حال كسانی كه نگاه 
ارگانیســتی دارند ممكن  و  مكانیستی 
است تا مراحلی موفقیت هایی را كسب 

كنند، اما اگر كارد به اســتخوان برسد 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی مانند انقالب 
رخ می دهد. پس قرار شــد در مدیریت 
كالس، شاگردان را عامل ببینیم، یعنی 
اینكه به شــناخت دانش آموزان اهمیت 
دهیم. در پی این باشیم تا بفهمیم آن ها 
چه تصوری از موضوع درس دارند. این 
موضوع بســیار مهم اســت. شاید الزم 
باشــد روی این تصور كار شــود. مدیر 
مكانیكــی كاری بــه تصــور كارمند از 
مدیر خــود ندارد. ولی ما به عنوان معلم 
باید ببینیم تصور شــاگرد ما از كالس 
چیست؟ این بچه ای كه در كالس شلوغ 
می كند چه برداشتی از كالس دارد؟ آیا 
این ســؤال اصاًل برای ما مهم است؟ در 
موضوع انســان عامل چگونگی برداشت 
دانش آموز از كالس مهم اســت و این را 
یا بایــد حدس بزنیم یا از گفت وگو با او 
بفهمیم. پس از ایــن تمایالت و عالیق 
او مهم اســت. وقتــی دانش آموز عالقه 
نداشــته باشــد آن كار را با تمام وجود 
انجام نمی دهد. هــر كس هر جایی كه 
هســت باید یــا عالقه به ذات داشــته 
باشــد یا عالقه به واسطه. عالقه به ذات 
معلمی كه عاشــق معلمی است. بعضی 
وقت ها مــا این عالقه اولیــه را نداریم. 
برعكس، حالت دانش آموزی است كه از 
ریاضیات خوشش نمی آید ولی به خاطر 
خانــواده اش بــه كالس ریاضی می آید. 
باالخره یكی از ایــن عالیق باید وجود 
داشته باشد. اگر آدمی از سر زور و اجبار 
بخواهد بیاید می رویم به ســمت همان 
مدیریــت مكانیكی كه اصــاًل مطلوب 
نیســت. معلمی كه می خواهد كالس را 
اداره كند بــه عالیق هم توجه می كند. 
از عالقة دانش آموزانش جویا می شــود. 
كسی شــاید عالقه به مبصر بودن دارد 
یا عالقه بــه كار گروهی و... . در نهایت 
دانش آمــوزان تصمیم می گیرند. ما چرا 
باید اصرار داشــته باشیم كه افراد حتمًا 
تصمیم به حضور داشته باشند. البته ما 
تا رســیدن به این مرحله راه درازی در 
پیش داریم. این طور نیســت كه بگوییم 
هركه نمی خواهد از كالس بیرون برود. 
اگر شــناخت و عالیق بچه ها مشخص 
شود كارهای بسیاری می توان انجام داد. 
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اول باید دید تصّور دانش آموز از كالس 
چیست و سپس عالیق او را كشف كرد.

معلــم: بعضًا خنثی نیســتند و 
تأثیرات منفی دارند.

دکتر باقری: اینجا ما به »مسئولیت« 
می رســیم. تا اینجا گفتیم این انسان را 
عامل ببینیم؛ عاملی كه شناخت، عالیق 
و تصمیم دارد. این فرد چه عالقه مند بود 
و چه نبود »عمل« را انجام داد. این عمل 
برای او مســئولیت مــی آورد. دانش آموز 
باید بپذیرد كه مسئول تخریب های خود 
باشد. انســان اگر بداند عامل است و این 
شمشــیر دو دم را به خوبی بشناسد، به 
خاطر مسئولیت عملش یك خودكنترلی 
پیــدا می كنند. البته كلمــة كنترل یك 
حالــت مكانیكی دارد ولــی منظور من 
خویشتن داری اســت. در احادیث داریم 
المؤمن ُملَجم، مؤمن خویشتن دار است. 
كنترل بیرونی گاهی الزم است به شرطی 
كه زمینه ساز كنترل درونی باشد. كنترل 
بیرونی هزینه بر اســت و بی فایده. افراد 
باید نسبت به آثار عمل خود آگاهی پیدا 
كننــد. مثاًل بداند اگر هم كالســی خود 
درســت رفتار نكند چه آثار منفی روی 
او می گــذارد. اول باید زمینه شــناختی 
تصحیح شــود. می بینید كــه یك معلم 

چه قدر باید كارهای تربیتی انجام دهد!

معلم: اگر من که معلم علوم هستم 
این حرف ها را بزنم دانش آموز فکر 
می کنــد دارم درس دینی می دهم. 
انگار معلم علوم نباید در این حوزه 

دخالت کند.
دکتر باقری: این ها درس دینی نیست. 

پرورش است که قسمتی از آموزش است. 
هر معلمی مربی هم هست. معلمی نداریم 
که کارش فقط درس دادن باشد. معلمی 
یک کار اخالقی است. نمی شود با انسان ها 
در ارتباط بود و در حوزة اخالق وارد نشد. 
به محض اینکه ما از معلم ریاضی بپرسیم 
دانش آموز خود را چگونه می بینی؟ یک 
ظرف تهی؟ یک گونی که باید پر شــود؟ 
دانه ای که باید پرورش داد؟ یا آدمی که.... 
وقتی معلم پاســخ داد که من دانش آموز 
را یک انســان می بینم خواه ناخواه وارد 
حوزه اخالق شده است. تعلیم وتربیت تار 
و پودی در هم تنیده اســت. یک طیف 
مغناطیسی است که یک قطب اش تربیت 
و یک قطب اش تعلیم اســت و معلم ها و 
درس ها به یکــی از این دو طیف نزدیک 
می شوند. ما روی این طیف لغزانیم. معلم 
فیزیک شاید به قطب تعلیم نزدیک باشد 
ولی از قطــب دیگر تهی نیســت. هیچ 
تزکیه ای بدون تعلیم معنی ندارد. مسئله 
تقدم تزکیه بر تعلیم یا برعکس یک بحث 
کاذب است. کسانی که می گویند تزکیه 
یا تعلیم مقدم اســت بــه نظر من همان 
داستان مرغ و تخم مرغ را دنبال می کنند.

معلم: مگر تقدم تزکیه بر تعلیم در 
قرآن نیامده است؟

دکتر باقری: در قرآن هر دو جور آمده 
است. یک بار گفته »یزّكیِهم و یعّلُمهم« 
و یك بار گفته »یعّلُمهم و یزّكیهم«. پس 
تزكیه بدون تعلیم نمی شود و تعلیم هم 
بدون تزكیه نمی شــود. شما تا زمانی كه 
به انســانی نگویید این كار بد است و این 
كار خوب، تزكیه رخ نمی دهد. پس قبل از 

تزكیه تعلیم دادید. آگاهی دادید.

معلم: ما در دوره ابتدایی، در اوایل 
ســال، با بچه ها عهد و قرارهایی را 
می گذاریم. من عهد و قرارهایی را كه 
من مدنظر خودم است، با ذكر دالیل، 
روی تخته می نویســم و بچه ها هم 
همین طور. بعد با هم پیمان می بندیم 
و بچه ها اول دفتر مشق شــان این 
پیمان را می نویســند. االن در این 
گفت وگوها به این نتیجه رســیدم 
كه می توان از بچه های اول تا ششم 
دلیل مدرسه آمدن را بپرسیم. گاهی 
اوقات یكی از بچه ها خواستة معقول 
دارد، به او می گویم آیا درست است 
كه بین شما و دیگری فرق بگذارم؟ 

خود دانش آموز می گوید نه.
دکتر باقری: خیلی ممنون از تجربیاتی 
كه در اختیــار ما می گذارید. ما اگر وقت 
محدودی هم بــا بچه ها داریم، مثاًل یك 
ســاعت و نیم در هفته، در همان ابتدا در 
این وقت محدود مشــخص می شود كه 
ما چه طور فكر می كنیــم و چه معلمی 
هستیم. در همین وقت محدود یك معلم 
می تواند اهانت كند و معلم دیگر می تواند 
با احترام رفتار كند. یك معلمی احساس 
مســئولیت دارد در حالی كه معلم دیگر 
این احســاس مسئولیت را ندارد. معلمی 
دو چهره دارد. یك چهرة رئوف و مهربان 
و پذیرا و فهیم و یك چهرة سرســخت و 
جدی و البته بدون اهانت. معلم فقط خطا 
را مورد نقد قرار می دهد. در نتیجه ما باید 
در مدیریت بدانیم كه با یك انسان عامل 
در ارتباطیم كه انتخاب، اختیار و نظر دارد. 
در این حالت اگر یــك روزی دانش آموز 
به معلم انتقادی داشت، معلم چه قدر به 
او حق می دهد؟ اگر معلمی شاگرد خود 
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معلمی دو چهره دارد. یک 
چهرة رئوف و مهربان و 
پذیرا و فهیم و یک چهرة 
سرسخت و جدی و البته 

بدون اهانت. معلم فقط خطا 
را مورد نقد قرار می دهد

را عامل بداند هم ایــن انتقاد را طبیعی 
می داند و به شــاگرد نیز این به رسمیت 
دانستن حق انتقاد را منتقل می كند. در 
عین حال كه دانش آموز می داند مسئول 

كار خودش است.

معلم: ببینید شاگردان باالخره باید 
به مدرســه بیایند و درس هایی را 

بگذرانند...
دکتر باقری: ایــن »باید« چند جور 
است، اگر زمینه شناختی عوض شود فرد 
با یك نگاه دیگری وارد می شود. انتخاب 
درجــات مختلف دارد و حتــی اگر فرد 
ناگزیر باشــد كه حضور داشته باشد، این 
بار حضورش به شكل دیگری است. اینجا 
انتخاب رخ می دهد. درواقع ما گزینه ها را 
متعدد می كنیم. نباید بگوییم دانش آموز 
چاره ای جز یادگیری نــدارد. این خیلی 

حداقلی است.

معلم: ما باز هم دانش آموزان زیادی 
داریم كه نمی خواهند مدرسه بروند.

دکتــر باقری: اینجــا وقتــی ما از 
دانش آموز بپرســیم كه چرا نمی خواهی 
بروی به الیه های شناختی می رسیم. البته 
می دانیم كه وضع كنونی آموزش وپرورش 
ما مطلوب نیســت. ولی فعــاًل كه اینجا 
هســتیم. یــك راه ایــن اســت كه به 
دانش آموز بگوییم تو مجبوری این مسیر 
را بروی ولی ایــن بدترین نوع برخورد با 
مسئله است. می توانیم روی تصور فرد از 
این مسئله كار كنیم تا عالیق آسیب دیده 
قبلی ترمیم شود. بچه ها یك كار را انجام 
می دهند، به مدرسه می آیند یك بار با زور 
و بــار دیگر با انگیزه. این دو خیلی با هم 

فرق دارد.

معلم: موافقیــد بگوییم ما با یك 
فضای تصمیم سازی روبه رو هستیم.

دکتر باقری: نه من مخالفم. این یك 
كلمه غلط اســت. تصمیم گرفتنی است. 
معلم تمهید مقدمات می كند، تصمیم را 

فرد می گیرد.

معلم: باز هــم فكر می كنم وقتی 
ما بــا تك گزینه روبه رو هســتیم، 

تصمیم گیری از بین می رود.

دکتر باقری: بله درســت اســت. ما 
می توانیــم تك گزینه را بــه چندگزینه 
تبدیــل كنیم. ریاضیــات بدریخت را به 
ریاضیــات خوش ریخت تبدیــل كنیم. 
با عرضه مســئله به شــكل دیگر گزینه 
ایجــاد می كنیم. معلم می توانــد با ارائه 
یــك درس با راه های مختلف گزینه های 
بیشــتری جلوی پای دانش آموز بگذارد. 
در این حالت فــرد از تنگنایی كه در آن 
قرار داشــت بیرون می آیــد. یك موقعی 
گزینه ها بین الف و ب است و یك موقعی 
بین الف و الف پریم اســت.الف و الف پریم 
هم دو گزینه است. در جوانی ما، در قبل 
از انقالب دكتر شریعتی چه كرد؟ همان 
مذهب را به شكل دیگری، شیرین و گوارا 
ارائه داد. هنر شــریعتی چه بود؟ همان 

مذهب را به زبان شیرین تری ارائه داد.

معلم: درواقع مواقعی هم هست كه 
ما با مرزهــای عاملیت خود روبه رو 
می شویم. همان طور كه شما گفتید 

انسان عامل است در محدوده ها.
باقری: بله ولــی من می گویم  دکتر 
انسان می تواند دیرتر به این مرزها برسد. 
وقتی با یك گزینه طرف هســتیم آن را 
تكثیر كنیم. ببینید! ما در تعلیم وتربیت 
چیزهای مطلوبــی داریم كه می خواهیم 
به نسل بعد انتقال دهیم و نظام آموزشی 
می خواهد بچه ها را به آن سمت هدایت 
كنــد. در هیــچ جای دنیا هــم این طور 
نیست كه به بچه ها بگویند بچه ها انتخاب 
كنید. منتها باید توجه داشــت كه گاهی 

ما می خواهیم این امور مطلوب را با خفه 
كردن و جبر به دانش آموز انتقال دهیم. 
دیگر اینكه ممكن است نسل پیشین در 
شناسایی امر مطلوب اشتباه كرده باشد، 
مقاومت نســل جدید باب تأمل را برای 
نسل پیشین باز می كند. این درسی است 

كه نسل جدید به نسل پیشین می دهد.

معلم: ما در كالس با دانش آموزانی 
هستیم.  روبه رو  دشوار  اصطالح  به 
این صحبت ها بــرای دانش آموزان 
غیردشوار خوب است. دانش آموزان 
دشوار در قاعدة اختیار و مسئولیت 
وارد نمی شــوند. واقع این است كه 
برخورد با این دانش آموزان خارج از 

توان معلم و مدرسه است.
دکتر باقری: دشــوار بودن بچه ها دو 
نوع است. بعضی دشواری ها »علت« دارد. 
مثاًل هورمونی ترشح می شود و دانش آموز 
را بیش فعال می كنــد. بله در این حالت 
مشكل این دانش آموز در خارج از مدرسه 
حل می شــود. امــا بعضی دشــواری ها 
»دلیــل« دارد و برای حــل آن باید وارد 
ساختار شــناخت و تصورات فرد شویم. 
می توانیم از بچه بپرسیم شما چرا سر این 
كالس شلوغ می كنی؟ این دشواری ها در 

حوزه كار معلم است.
اجــازه دهیــد از ایــن صحبت ها یك 
جمع بندی داشــته باشــیم. در مدیریت 
مدرســه باید توجه داشــته باشیم كه از 
یك ســو باید افراد كالس را اعضای یك 
ارگانیسم نبینیم بلكه عامل هایی ببینیم 
كه هركدام استقالل نسبی دارند در عین 
حال كه بخشــی از یك كالس هستند. 
در اینجا نظر، عالیق و تصمیم گیری های 
افراد مهم می شــود، اما از ســوی دیگر 
وقتی عمل انجام شــد، عمــل اثر دارد و 
مســئولیت زا اســت. اواًل فرد باید بداند 
ایــن عمل روی خودش چــه اثری دارد. 
كه همان مسئولیت در قبال خویشتن و 
دیگری اســت. دانش آموز باید ببیند چه 
آثار مثبت و منفی در كالس از خود باقی 
می گذارد. مخصوصًا باید توجه شــود كه 
چه آثار منفی از عمل پیدا می شود. برای 
مثال دانش آموز باید متوجه شود كه فالن 
عملش باعث مأیوس شدن هم كالسی اش 

می شود.
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معلموفیلسوف

گفت وگوی معلمان با 
دکتر خسرو باقری، استاد 

فلسفه تعلیم و تربیت

زینب وکیل
معلم علوم متوسطه اول
عكس: غالم رضا بهرامی

در گفت وگوهایی که با بعضی از معلمین داشتیم، از مدیرانی شكایت داشتند 
که وقتی نزد آن ها نظرشان را بیان می کنند آن ها، بدون توجه کامل به حرف  و 
گفت وگو درباره آن، با آن ها برخورد حذفی می کنند، به راستی یک مدیر یا یک 
معلم چگونه باید با نظرات مخالف مواجه شود و گروه معلمان یا دانش آموزان را 
بــا خود هم نوا و همگرا نماید? آنچه در ادامه می آید گفت وگوی دبیران با دکتر 

باقری در این خصوص است.

گفت وگوی 
شجاعانه

 معلم: فرض کنیم من مدیر مدرســه 
هستم و به عاملیت انسان هم معتقدم، با 
معلمانی متفاوت سر و کار دارم. یا باید این 
معلم ها را کنار بگذارم یا تغییر نگرش در 
آن ها ایجاد کنم که خیلی زمان بر است. ما 
چگونه می توانیم این دیدگاه را روشن برای 

آن ها بیان کنیم تا ترغیب شوند. 
دكتر باقری: اگر یک مدیر مدرســه نگاه 
عاملیتی داشــته باشد در درجه اول باید با 
افرادی که زیر دست او هستند رابطه تعامل 
را حفظ کند. رابطه نباید مکانیکی باشد یا 
حتی رابطة ارگانیکی، ما باید بپذیریم این 
یک معلم است که نظر دارد، فکر دارد و یک 
تصمیم دارد که اگر به آن توجه نشود تعامل 
برقرار نخواهد شــد. اگر این ها را بپذیریم 
قبول کرده ایم که معلمان عاملند. هم چنین 
باید همة الیه ها را لحاظ کنیم. اولین الیه 
شناختی و معرفتی است. ما باید در ابتدا با 
معلمانمان جلسه بگذاریم و دعوت آن ها در 
جلسه به رسمیت شناختن عاملیت است. به 
آن ها بگوییم که قرار است مدرسه را با هم 
اداره کنیم، همین جمله بسیار مهم است. ما 
با هم فکر کنیم، کار کنیم و مشارکت کنیم. 

این خود 50 درصد کار است. 
توجه داشته باشیم که رابطة ما با معلمان 
یک نوع رابطه هم شأنی است، یعنی همه ما 
در یک جایگاه قرار داریم. بر این اساس باید 
با هم نظرات مختلف را که همه آن ها محترم 
هستند گوش کنیم و نقد و بررسی کرده و 
بعد نظرخواهی کنیم. در اینجا بحثی صورت 
می گیرد و هر کســی نظر خــود را مطرح 
حقیقت خواهی  انگیزه  )همچنان  می کند 
جدی اســت( همه هم می دانیم که ما به 
دنبــال محکوم کردن یکدیگــر و یا چیز 
دیگری نیستیم. بلکه می خواهیم بهترین 
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وقتی دربارة موضوعی با 
كسی صحبت می كنید و 
می بینید كه او نمی تواند 
آن را خوب بیان كند. 
كمكش كنید تا آن را 

خوب علیه شما 
بیان كند

نظرات را بدانیم. البته مدیر از طریق توافق 
یا رأی گیری به جمع بندی می رسد و باید 
همه بدانند که جمع بندی مورد قبول همه 
است و به آن احترام بگذارند. مثل قایقی که 
در دریا شــناور است و االن نظر نهایی این 
است که باید به سمتی پیش برود. همه باید 
ایــن را بپذیرند و اصوالً یکی از منطق های 
کار جمعی چنین است. البته افراد اگر نظر 
جمع را نمی پذیرند آزادند که از مجموعه 

جدا شوند. 
این حاصل نظــرات یک جمع خردمند 
است و مدیر باید آن را عملی کند پس همه 
باید آن را قبول کنند و به مدیر نیز کمک 
كنند و اگر کسی این امر را زیر پا گذاشت 
باید پاسخگو باشد. در این میان اگر کسی 
اعتراض داشــت مدیر باید در مورد چرایی 
این اعتراض سؤال کند و اگر فرد نپذیرفت از 
گروه جدا شود. قاطعیت مدیر در اینجا بسیار 
مهم است؛ البته قاطعیت در اجرا نه قاطعیت 
در تصمیم و تشخیص. و شاورهم فی االمر 
فاذا عزمت فتوّکل علی اهلل، آل عمران/۱۵۹، 
یعنی اینکه ابتدا مشــورت کــن و  وقتی 
تصمیم گرفتی عمل کن و به خداوند توکل 
کن )در این صورت چون سیر درستی را طی 
کــرده ای خداوند نیز تو را تأیید و حمایت 

می کند(. 
 معلم: اگر معیارهایی می خواهیم که 
روی آن ها بحث کنیم مشخص و مورد توافق 

نباشد این بحث فایده ای ندارد. 
دكتــر باقری: باید مبنایی را مشــخص 
کــرده و روی آن توافق کنیم و بعد بحث 
 کنیم. با ســه مبنــا باید صحبــت کرد. 
مبنای اول: حرف متین و دانشی و پشتوانه دار 
باشد. انســان ها عقل دارند و حرف کسی 
 را که متین صحبــت می کند می پذیرند. 
مبنای دوم: توجه بــه جنبه های عاطفی؛ 
اینجاست که  موعظه حسنه جواب می دهد. 
 این خنثی کننده  گیر و دارهای عاطفی است.

مبنای سوم: گفت وگو کنیم، به شخصیت 
فرد حمله نکنیم بلکه بــه فکرش حمله 
کنیم. دقت کنیم کــه آدمی چون مکرم 
است به محض اینکه شخصیت او را مورد 
حمله قرار می دهیم دعوا می شــود. حمله 
منطقی با ســالح اســتدالل است. شرط 
جدال احسن انصاف است. یکی از مهم ترین 
مسائل در بحث ها این است که باید اقرار به 
خطا کرد. چــرا افراد اقرار نمی کنند، چون 
انگیزه حق جویی مخدوش شــده اســت. 

من صحبت های جالبی در سخنان گادامر 
می بینم. وقتی دربارة موضوعی با کســی 
صحبت می کنید و می بینید که او نمی تواند 
آن را خوب بیان کند. کمکش کنید تا آن 
را خوب علیه شما بیان کند. چون حرف او 
درست و حرف شما نادرست است. این که 
ما اقرار کنیم حرف طرف مقابل درست است 
شجاعت می خواهد و انسان حق گریز فاقد 
آن است. خیلی جاها که حرف ما به جایی 
نمی رسد ما یا حرف غیردانشی می زنیم و یا 
بد صحبت می کنیم و مالطفت و نرمی در 
صحبت ما وجود ندارد و حتی اهانت آمیز به 
سخن افراد نگاه می کنیم. تمرین و یادگیری 
این نوع گفت وگوها یکی از مهم ترین کارهای 

تعلیم و تربیتی است. اگر معلمین ما درست 
گفت وگو کردن و ضوابط آن را بیاموزند ما 

جامعه بهتری خواهیم داشت. 
 معلم: در واقع سؤال این است: برای 
اینکه حس حقیقت جویی در بچه ها تقویت 

شود و از بین نرود چه باید کرد؟
دكتر باقری: ما باید ابتدا نگرش حقیقت 
جویــی را ایجاد کنیم، بــرای مثال دانش 
درجات مختلفی از قطعیــت دارد و همه 
این ها در معرض بررسی هستند. معلم که 
می خواهد درس را شروع کند، از همان اول، 
آن نگرش را باید به بچه ها بدهد. باید از روند 
تغییرات در دانش اطالعاتی را به دانش آموزان 
بدهد. برای مثال بگوید دانشــمندان تا به 
حال این چنین فهمیده انــد اما نمی توان 
گفت فهمشــان صد در صد درست است. 
این نگرش به دانش بسیار مهم است. افراد را 
برمی انگیزد که در مورد درستی یا نادرستی 
مطالب فکر کنند و از اینجا حقیقت جویی 
شروع می شود. این غلط است که مطالب را 

قطعی ارائه دهیم. متأسفانه بعضی از معلمان 
و دانش آموزان کتاب را وحی منزل می دانند. 
سنگ بنای دانش ورزی باید جوری گذارده 
شــود تا افراد امکان تفکر داشته باشند. از 
دانش آموزان سؤال کنیم و اجازه بدهیم تا 
نظرشان را بگویند. معلم تک گو اجازه تفکر 
به دانش آموز نمی دهد. در سؤال هاست که 
می فهمیم که افراد چه فهمیده اند. کالس 
را باید به بحث کشــید. بحث کردن اتالف 
وقت نیست، بحث نباید آن چنان گسترده 
شــود که دانش آموز احســاس بیهودگی 
کند، ارائه اســتاندارد در جهان 20 دقیقه 
است. هنر تلخیص فکر در 20 دقیقه اتفاق 
می افتد و 20 دقیقه بعدی مخصوص بحث 
و گفت وگوست. در گفت وگوست که راه ها 
باز می شــود و ظرفیت افراد مشخص شده 
و فکر و خالقیت شــکوفا می شود. بعد از 
گفت وگو جمع بندی معلم بسیار مهم است. 
یکی از نقش های معلم جمع بندی است. او 
با دانشی که دارد ظرف مدت کمی می تواند 
یک بینش از دور، یعنی یک پرســپکتیو، 
به دانش آمــوز بدهد. اگر درس جمع بندی 
نشــود و جغرافیای بحث مشخص نباشد، 
معلم نقش خود را کامل اجرا نکرده است. 
در کالسی که بحث و انگیزة حقیقت جویی 
وجود دارد و اشراف معلم نیز حاصل است 

حقیقت جویی معنا پیدا می کند. 
 معلم: نظر شما این است که بچه ها باید 
به مرحلة بحث کردن برسند؟ اما مشاهده 
ما بیانگر این اســت کــه خیلی وقت ها 

دانش آموزان حرفی برای گفتن ندارند.   
دكتر باقری: اینکه حرفــی برای گفتن 
ندارند مقداری از سر عادت است و مقداری 
به خاطر این است که از آن ها نظر خواسته 
نمی شــود. آرام آرام باید شخص را حرکت 
داد. بچه ها بایــد بدانند که بحث کردن به 
معنای این نیســت که اشتباه نکنند بلکه 
باید هدف تصحیح اشتباهات یکدیگر باشد. 
این ها ترس هایی است که باید برطرف شود. 
 معلم: چطور می تــوان در برخورد با 
دانش آموزان ابتدایی نظرشان را جویا شد؟ 

درحالی که دانش آن ها خیلی کم است. 
دكتر باقری: فکر خــالق در بچه ها زیاد 
است. آن ها تخیلشان قوی است و تجسم 
می کنند. سپس سؤال مطرح می شود و اگر 
در ســن کم با کودکان این تمرین را انجام 
دهیم، تفکر را یــاد می گیرند. تدریس در 

ابتدایی بسیار مهم و سخت است. 
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نیمٔه پر لیوان
زمان و روش 

تشویق دانش آموزان

گفت وگوی معلمان 
 با دکتر خسرو باقری، 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
زینب وکیل
عکس: غالم رضا بهرامی

یكیازدغدغههایمامعلمانایناســتكهبدانیم
چهزمانیوچگونهبایددانشآموزانراتشویقكنیمتا
تشویقآثارانگیزشــیخودراازدستندهد،واینكه
تنبیهچگونهباشدتابهبیداریوهوشیاریدانشآموزان

منتهیشودو....
دراینشمارهدرنشستیصمیمانهباآقایدكترخسرو
باقریتشــویقوتنبیهراازمنظرعاملیتانســانبه

گفتوگونشستهایم.
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معلم:یکیازموضوعاتیکهدرادارة
کالسبرایمامعلمانمهماستتشویق
وتنبیهاســت،اگرموافقهســتیددر
اینجلســهتشویقوتنبیهرابارویکرد

عاملیتمعلمبررسیکنیم.
مدیریت کالس درس  در  باقری: دكتر
تشویق و تنبیه امری اجتناب ناپذیر است 
و ایــن یکی از زوج های مفهومی اســت 
کــه در تعلیم وتربیت به کار می رود. حاال 
اینکــه کدام یک از این دو بیشــتر مورد 
تأکید اســت حرف هایی دربــارة آن زده 
شده است. مثاًل در تعلیم و تربیت سنتی 
ما در گذشته بیشتر تنبیه جای داشت تا 
تشویق. گویا »چوب  تر« در تربیت سنتی 
ما جای بیشــتری دارد. اما در بحث های 
روان شناســی معاصر بر تشــویق بیشتر 
تأکید شده است. گفته اند که تنبیه تربیت 
منفی است، یعنی اگر بچه کار بدی کرد 
باید در قبال آن ســکوت کــرد ولی کار 
خوبش را باید تشویق کرد. در قرآن کریم 
هم بهشت و جهنم دو مفهوم اساسی ناظر 

بر تشویق و تنبیه هستند. 
در ربوبیت خداوند یک رویکرد اساسی 
وجــود دارد و آن این اســت که خداوند 
مشــغول تربیت مردم اســت. به همین 
دلیــل از مکانیزم تشــویق و تنبیه هم 
اســتفاده زیادی شده است و کاربرد زیاد 
بهشــت و جهنم این مســئله را تداعی 
می کند. در قرآن، به خصــوص در مورد 
جهنم، تصویرسازی های هشدار دهنده ای 
می شود و بحث است که کدام یک مقدم 

است؟ 
در اندیشه اســالمی این سؤال مطرح 

است كه آیا خداوند به مهرش یا به قهرش 
اولویت می دهد و ما باید ابتدا انذار کنیم 
یا تبشیر؟ از منظر عاملیت انسان که یک 
رویکرد اسالمی است تشویق و تنبیه در 
حول عمل انسان می گردد در این صورت 
اتخاذ این رویکرد معنادار می شود. یعنی 
باید معیار تشویق و تنبیه عمل افراد باشد، 
به عبارت دیگر تشــویق و تنبیه چیزی 
زاید و خارج بر عمل انسان نیست. در این 
رویکرد تأکید بر این اســت که نباید این 
عنصر را زاید تلقی کنیم بلکه دائره مدار 
تشــویق و تنبیه خود عمل است و الزم 
نیســت چیزی اضافه وارد داستان شود. 
این به چه معناســت؟ خود عمل انسان، 
می تواند انســان را از لحــاظ نتایج مورد 
تشویق و تنبیه قرار دهد. عمل انسان یک 
طرح است، این طرح یا نتیجه می دهد یا 
نمی دهد. اگر عمل آدمی نتیجه داد، خود 
نتیجه می تواند مشــّوق او باشد که البته 
مشــوقی قدرتمند و درونی است. وقتی 

بچه ای یك نقاشی می کشد این محصول 
کار او به نحوی تمــام  امید و گرایش و 
انگیزة عمــل وی را متجلــی می کند و 
برعكــس اگر او نتواند وظیفه اش را انجام 
دهد متنبه می شود و آزار می بیند. تنبیه 
به معنی آگاه کردن همین جنبه را دارد، 
هم رنج می بریم که ناکامیم و هم به فکر 
می رویــم که چرا موفق نشــدیم و کجا 

اشتباه می کنیم.
در اینجــا بــا تأمــل بر عمــل خود 
روبــه رو   )reflection on action(

هستیم. 
پس معنــای عمل خود می تواند حامل 
تشــویق و تنبیه باشــد. اینکه در نظام 
تکوین عالم طوری اســت که عمل ها یا 
به نتیجه می رسند یا نمی رسند این خود 
تشویق و تنبیه اســت. چوب دیگری از 

بیرون نیاز نیست. 
ما گاهی می توانیم یک عنصر بیرونی را 

هم ضمیمه عمل و نتیجه اش کنیم. 
تــا به صورت یــک ضمیمــه حاکی از 
آن نتیجه باشــد. به شــرطی که از حالت 
ضمیمه بودن فراتر نرود. اما گاهی اوقات 
این ویژگی معکوس می شود. یعنی افراد 
به جای اینکه نتیجه عمل را لحاظ کنند 
و بعد چیزی هم ســمبلی باشد حاکی از 
موفقیت مسئله برعکس می شود. جایزه 
خودش حکم هدف را پیــدا می کند. ما 

یک نشانه و یک مرجع داریم. 
معلم:مرجعمهماست.مثلفلشی
کهمسیرقلهرانشانمیدهد.اگربهجای
اینکهبهقلهبرسیمبهفلشخیرهشویم،

بیراههرفتهایم.

عمل انسان یک طرح 
است، این طرح یا نتیجه 
می دهد یا نمی دهد. اگر 
عمل آدمی نتیجه داد، 
خود نتیجه می تواند 

مشّوق او باشد که البته 
مشوقی قدرتمند و درونی 

است
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گاهی  تعلیم و تربیت  در  باقری:  دکتر
فلش آن قدر مهم اســت که بچه تالش 
می کند جایزه را به دســت آورد و عمل 
بهانه ای برای جایزه است. گاهی تلویزیون 
مسابقه می گذارد. مثاًل مطالعه آثار شهید 
مطهری؛ و جایزه های خوبی هم می دهد. 
افــراد زیادی شــرکت می کننــد. اینجا 
هدف برنامه ریز و شــرکت کننده ها کاماًل 
برعکس هم هستند. در داستانی از  موالنا 
می خوانیم كه روزی مجنون بر شــتری 
سوار بود و شــتر هم تازه بچه آورده بود. 
مجنون شــتر را از بچه جدا کرد و بر آن 
سوار شد و به ســوی خانه لیلی رفت. به 
خانه او که نزدیک شد افسار را شل كرد. 
مثل اینکه دیگر مهاری در کار نیســت. 
کم کم ســرش را کج کرده و به ســمت 
بچه اش رفت و چشم های مجنون هم که 
بســته بود دید که کنار بچه شتر است. 
اتفاقی که در تعلیم وتربیت ما افتاده است 
مانند این مثال اســت، یعنی عمل فرد از 
محوریت خارج شــده و ما را از هدف دور 
کرده است. ما خود عمل را  محور تشویق 
و تنبیه می کنیــم و عنصر زاید را حذف 

می کنیم. 
شما می توانید یک نمایشگاه از کارهای 
بچه ها روی دیوار بزنید و این خود تشویق 
آن هاســت. اما ذائقه بچه ها خراب شــده 
اســت و آن ها از ایــن کار لذت نمی برند. 

انسان باید از عملش لذت ببرد. باید اجازة 
درک لذت را از کارشــان به آن ها بدهید. 
خود عمل قدرت فوق العاده زیادی دارد در 

انگیزش انجام کار خوب یا ترک کار بد.
معلم:نظرشمادرموردحمایتهایی
مثللبخندو...کهازجنسعملنیستند،

چیست؟
دكترباقری:فضای حمایتی عاطفی که 
اشاره کردید و باید وجود داشته باشد غیر 
بحث تشویق و تنبیه است. تعلیم وتربیت 
فضای تعامل است و این فضا وقتی انسان 
را عامل می داند بــه او احترام می گذارد. 
بحث دیگر تشــویق و تنبیه است که هم 
مربوط و هم معطوف به عمل فرد است و 
وقتی یک عنصر بیرونی زائدی را می آوریم 

کار خراب می شود. 
معلــم:جامعهمابهشــدتدرگیر
تشویقهایبیرونیاســت،گذارازاین

شرایطچگونهممكناست؟
دكترباقری:این یک اشکال است اواًل؛ 
از این جهت که افراد دچار انحراف بینایی 
شــده اند، یعنی وسیله را هدف می بینند 
در حالی که هدف ما رشــد است. تشویق 
و تنبیه عمل محور کم خرج و کم زحمت 
است. حال چگونه می توان از این اشتباه 
دور شد؟ باید به تدریج  و با شیب مالیم از 

تنبیه و تشویق به سمت عمل برویم. 
یعنی باید روی خود کار متمرکز شــد. 
برای مثال معلمی که ســتاره ای را برای 
تشویق نقاشی به دانش آموز می دهد باید 
تمرکز خود را روی خود نقاشی ببرد. مثاًل 
به او بگوید این رنگ آبی که به کار برده ای 
چه زیباســت، یا مثاًل در دانشگاه وقتی 
اســتاد مقالة دانشجوی خود را می خواند 
نکات مثبت را پررنگ کند، انرژی اصلی 
معلم و دانش آموز باید برای بررسی خود 

عمل صرف شود. 
معلم:درچندمثالیکهشمازدیدبه
نحویهمةاینهابازخوردهاییاستکه
بهعملبرمیگرددودرذهنمنبیناینها
تفکیکیوجودندارد،اقتضائاتمحیطی
استکهاینبرخوردهاوعکسالعملهارا
بهجامعهدیکتهمیکند.ماخیلیشفافیت

در تنبیه به معنی آگاه 
کردن، هم رنج می بریم 
که ناکامیم و هم به فکر 
می رویم که چرا موفق 
نشدیم و کجا اشتباه 

می کنیم
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نداریم.خیلیتحملبازخوردشــدیدرا
نداریم،پسمناسبتربرایاینوضعیت
اجتماعیوفرهنگیماهمانتشــویقو

تنبیهاست.
دكترباقری:به چه معنا؟

معلم:همانتشویقوتنبیهخارجی...
دكترباقری:چرا بهتر است؟

معلــم:چونجایگزینــیبرایآن
نداریم.

دكترباقری:چــرا نداریم؟ همان عمل 
محور بودن می تواند جایگزین شود. 

معلم:ماچقــدرحاضریمدادههای
رامنتشرکنیم،ماچقدرحاضریم عمل
دادههایعملکردواقعیآموزشوپرورش
رامنتشرکنیم،درچنینفضاییبهترین
کارتشویقوتنبیهخارجیاست،اینیک
بهراحتی بتوان که نیست فردی مسئله

سمزداییکرد.
دكترباقری:گاهــی ما می فهمیم یک 
غلطی وجود دارد، حــاال چه فردی چه 
اجتماعی، اگر فهمیدیم کاری غلط است 
خوب نبایــد آن را ادامه داد، باید در فکر 
اصالح آن بود، باید بدانیم کدام با منطق 
تربیت سازگارتر است و با همه سختی آن 

را اصالح کنیم. 
معلم:امااینبازخوردهاهستندکه

مهماندنهخودعمل.
دكترباقری:این گونه نیســت. باید دید 
که ایــن بازخوردها از کجا سرچشــمه 
می گیرند. بله ما در خأل نیســتیم و اصاًل 
تعامل حاصل می شود.  تعلیم وتربیت در 
پس معلم عکس العمل را نشــان خواهد 
داد. بحث بر سر دو نوع عکس العمل است، 
عکس العملی که در اثر عمل اســت و یا 
عکس العملی که در آن »نشانه« به جای 
»مقصود« می نشیند. این ها بازخوردهای 
منحرف اســت، عمل را اصالح نمی کند. 
اگر مــا بپذیریم تشــویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطــق تربیت هماهنگ تر 
اســت و هم کم هزینه تر و راحت تر است 
می توانیم به سراغ اصالح وضعیت کنونی 

برویم. 
معلــم:منفکرمیکنمتشــویق
وتنبیهمرحلهســوماستیعنیمثاًل
رادیووتلویزیونوقتیمردمشــوقی
برایمطالعهکتبشهیدمطهریندارند

مسابقهمیگذارد.درمدرسههمچنین
اســت.مامعلمانتشــویقوتنبیهرا
میگذاریمکهعملانجامشــود،چون
خیلیاوقاتبچههاانتخابنکردهاندکه
بهمدرسهبیایندونمرهبههدفتبدیل

شدهاست.
دكترباقری:بله فــردی کاری را دارد 
می کند که اصاًل نمی خواهد انجام دهد. ما 
در آموزش وپرورش یک جایزه کنار درس 
می گذاریم و می گوییم به خاطر این درس 
بخوان. ما می توانیم تشویق خود را عمل 
محور کنیم، مثاًل چرا دانش آموزی را که 
از ســر سیری آمده اســت و از ریاضیات 
خوشــش نمی آید و در این درس نمرة 4 
گرفته است، طعم این 4 نمره مثبت را به 
رخش نمی کشیم؟ اگر او طعم این چهار 
تــا مثبت را چشــید آن 16 نمرة منفی 

صورت دیگری پیدا می کنــد. بار بعد 4 
می شــود 6 و همین طور روی خود عمل 
کار می کنیم و این توجه به عمل می شود. 
بعضــی ازدواج می کننــد و بعد عاشــق 
می شــوند و گاهی برعکس است. مسائل 
آدمی هم همین است. ما بعضی کارها را 
دوست نداریم و مجبوریم بپذیریم. بحث 
بر سر این اســت بعضی اوقات در کاری 
که نمی خواهیم انجــام بدهیم، موفقیت 
نسبی را در نظر می گیریم و آن را پررنگ 
می کنیم و نشــان می دهیم که این دیده 
شده، پس تشــویق عمل محور حتی در 
مواردی که افراد ناخواسته اقدام به کاری 

کرده اند، راه صحیح و درستی است. 

معلم:مــنیککالس30نفرهدارم
كه20نفرشاندرسرادوستندارندومن
میخواهمامتحانبگیرمومعطوفشوم
بهنــکاتمثبتهربرگه،منیکمعلمم
وبرایاینکارحداکثر5ســاعتوقت
میگذارم،اماکاریکهشمامیگویید2
نفردیگربایددرکنارمنباشندکهاین
کارعملیشود،آنچهسختاستعملی
بودناینکاراستچونوقتتنگاست
ومداخالتیهــمازجانبخانوادهوهم

مدرسهوجوددارد.
دكترباقری:شما اگر به درستی کاری 
معتقد شــدید می گردید و نحوه عملی 
کــردن آن را در می یابیــد. می دانید كه 
ســقراط درس نمــی داد و فقط ســؤال 
می کرد، بــا این روش فــرد را به یافتن 
جواب می کشاند. باید راه های مختلف را 
پیدا کرد و امتحــان کرد تا بتوان اهداف 
تعلیم وتربیت را پیاده کرد. حاال اگر صد 

در صد هم نشد عیبی ندارد. 
در کالس30 نفــره بایــد ابتکار عمل 
داشت، در تدریس و همکاری بچه ها باید 
بتوان اهداف تعلیم وتربیت مثل فهمیدن 
مطلب، همــکاری اجتماعی و ... را پیاده 

کرد. 
معلــم:بچههارامیتــوانطوری
ضعیف دانشآموز کــه کرد گروهبندی
توسطدانشآموزقویدرسیادبگیردو
دانشآموزقویتشویقشودیامثاًلطراح
سؤالخودبچههاباشــندوبهبهترین

سؤالنمرهداد.
این خــود می تواند  خب  باقری: دكتر
یــک روش برای درگیر کــردن بچه ها و 
یادگیری آن ها باشد. اینکه همیشه بار بر 
دوش معلم باشــد تا آن را به قله برساند 
و دوبــاره آن را به پاییــن بیاورد صحیح 
نیست، بلکه باید این بار را توزیع کند، کار 
تعلیم وتربیت تعامل است پس فقط کار 
معلم نیست باید تقسیم شود. این معلم 
اســت که باید ببیند چگونه این تقسیم 
کار صــورت می پذیــرد که هــم اهداف 
تعلیم وتربیــت عملی شــوند و هم معلم 
هالک نشــود. بدترین معلم تمام ساعت 
درس می دهد، بهترین معلم کار را توزیع 
می کند البته نه اینکه بچه ها را ســر کار 

بگذارد. 

تشویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطق 

تربیت هماهنگ تر است 
و هم کم هزینه تر و 

راحت تر است
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زینب وکیل
معلم علوم متوسطۀ اول، تهران 
عکس: غالم رضا بهرامى

      :  
         
        
      
       
       
        
      
        
       
        
          
        
       
        

        
 :  

( /

( /

      :  

           
             
          
       :    
              
             
              

     
         
              
         :   
             
               
         :   
           
           
              
             
              

          
            

     

| | | |



        
        

 
 :  

        :  
      

 :         :  
        

 :  

       :  
         

    
 :  

      :  
        

   
 :  

       :  
     

 :  

 

(

| | | |



é

| | | |



| | | |



| | | |



معلموفیلسوف

چه چیز را 
ارزیابی کنیم؟

این آخرین و هشتمین شمارة گفت وگوی معلم و فیلسوف 
اســت و من آن را در روزهایی آماده کرده بودم که معلمان 
در حال تصحیح برگه های تــرم اول و دانش آموزان منتظر 
کارنامه های خود بودنــد. اکنون می خواهم یک جمله را به 
یادگار از این هشت شمارة گفت وگو برای خود داشته باشم و 
آن جمله ای است که بیش از هر چیز در این روزها، مرا به خود 
مشغول کرده است: »هر زمان تعامِل من معلم با دانش آموزم 
قطع شود تعلیم و تربیت نیز تعطیل شده است.« تعامل در همه 
جا حضور دارد و همین طور جایگاهی مهم در ارزشیابی دارد. 
معلمانی که سؤاالت یا نحوة نمره دهی خود را عاری از اشتباه 
می دانند و هیچ نیازی به بازبینی در آن احساس نمی کنند 
روز به روز از این تعامل دور می شــوند. من باید بدانم چطور 
می توانم نقش دانش آموزم را در فرآیند ارزشــیابی پررنگ 
کنم تا به جای ایجاد نگرانی و اضطراب در او شاهد پویایی و 
تالشش باشم؟ می دانم که معلمان با تجربة کشورم تالش های 
ارزشمندی در این مسیر داشته اند اما همچنان راه  درازی در 

پیش داریم. 

زینب وکیل
معلم علوم متوسطة اول، تهران 
عکس: غالم رضا بهرامی

گفت وگوی معلمان 
 با دکتر خسرو باقری 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
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توجه و ســرمایه گذاری ویژه برای آن ها 
و عین عدالت است، ولی شیوة رسیدن 
به این مهم بســیار به تأمل و همفکری 
نیاز دارد، به ویــژه در میان خانواده ها و 
مؤسســات تربیتی و جامعه های محلی. 
هر شــیوه ای که به کارگیریم، صرف نظر 
از حب و بغض ها و حرکت های قبیله ای 
در نفی یا اثبات آن ها، نیاز به واکاوی و 
تجزیه و تحلیل و روشنگری دارد، بدون 
عصیان و دادخواهی و تکذیب و تکفیر و 
تقدیس! تجربه های دیگران نیز در این 

زمینه قابل بررسی است.
ژاپنی ها، برای سِر دیگِر منحنی نرمال 
ـ یعنی کودکان کم اســتعداد یا معلول 
ـ بســیار بیشــتر از دو درصدی هــای 
ســوی مثبت منحنی نرمال توانایی ها، 
سرمایه گذاری می کنند. تجربة آلمان ها 
نیز در این زمینه بسیار سازنده و حاوی 

پیام های اخالقی است.
به نظر می رســد سنجه ها و روش های 
خاص  توانایی های  تشــخیص  برای  ما 
رنجــور و آفت زا هســتند. مــا نیاز به 
بحث های  نوآورانه در این زمینه داریم. 
میدانی  پژوهش هــای  جــای  به عالوه 
کــه به ما بگوید خیلــی از این عزیزان 
پــس از فراغــت از تحصیــل کجایند 
و چــه کار می کنند خالی اســت. این 

به بحث های ســازنده  داده ها می تواند 
دامــن بزند و صیقل بدهد پرســش ها 
را. بهترین هــا برای ترویج بازاندیشــی 
در شــیوه های توجه و تربیت آن ها نیز 
خودشــان هســتند. آن ها نیز در دل 
خود بــرای محدودیت ها، برای راه های 
برای ورود  نکرده،  برای کودکِی  نرفته، 
زودهنــگام بــا دنیای خشــن رقابت، 
انسان  وجودی  جلوه  انســانی ترین  در 
یعنی تربیت، داستان های نگفته بسیار 
دارند. آن ها بیش از همه نیاز دارند که 
صداهایشان شــنیده شود. آن ها وکیل 
بود  آموزنده خواهد  ندارند! بسیار  الزم 
به تجربه ها و راه های طی شــدة آن ها 
خودشان  آن ها  بســپاریم.  جان  گوش 
راه حلنــد نــه بخشــی از مســئله! و 
خودشان یاری دهندة راه برون شدن اند 
از روش های عدالت سوز، صداهای آن ها 
را بشــنویم! همان طور که الزم اســت 
ضجه هــای چنددرصدی ســوی دیگر 
منحنی نرمال و خانواده هایشــان را نیز 
بشنویم که چقدر به توجه و یاری نیاز 
دارنــد و چگونه با انــواع معلولیت ها و 
محرومیت هــای طبیعی و نگاه بی نظیر 
جامعه می زیند! توجه ویژه به آن ها نیز 
عین عدالت اســت و آن ها نیز مستحق 

بیشترند. توجه 

و البته همة معلمان که دلسوزانه برای 
همه از جانْ  مایــه می نهند تا فرزندان 
مــا علی رغم ســاختارها و هاضمه های 
کم توان و ســازه های فرهنگی پیچیده 
و سیاست های نیازمند شفافیت بیشتر، 
دســت همــه را می گیرنــد و گامی با 
رشــد همراه می ســازند. آرام، مداوم و 
خســتگی ناپذیر، کریمنــد و محبت را 
معنی می کنند، و از جان مایه می گذارند 
هم در مدارس عــادی، هم دولتی، هم 
انتفاعی، هم خاص، هم غیرانتفاعی، هم 
نمونه، هم اســتثنایی، هــم تیزهوش و 

سرآمد و...!
من اینجا، در شــرق آسیا، به حرمت 
معلمی کاله از ســر بــر می گیرم و به 
احتــرام همه تعظیــم می کنم! و عرض 

می کنم:

آه ای یقین گم شده
ای ماهی گریز

در برکه های آینه، لغزیده تو به تو!
من آبگیر صافی ام

اینک به سحر عشق
از برکه های آینه
راهی به من بجو

احمد شاملو



 معلــم: با توجه بــه معنای خاص 
ارزشــیابی در کالس، بفرمایید کار معلم 
و دانش آموز از منظر عاملیت چه وضعی 
دارد. به عبارت دیگر نقش ارزشیابی برای 

انسان عامل چیست؟ 
وقتی می گوییم از منظر عاملیت، یعنی 
دانش آموز را عامل فرض کرده ایم، یعنی 
او، هم صاحب عمل اســت و هم هویت 
خود را با عملش رقم خواهد زد. ارزشیابی 
باید بتواند این انسان عامل را در مسیری 
کــه پیــش رو دارد و می خواهــد با آن 
سرنوشــت خود را رقم بزند، کمک کند 
و تا او بهتــر بتواند اعمال خود را ارزیابی 
کند و به تدریج بهتــر عمل نماید. االن 
متأسفانه ارزشــیابی به ابزاری در دست 
معلم تبدیل شــده که، به تعبیر من، از 
آن علیــه دانش آموز اســتفاده می کند؛ 
و این درســت نیســت. پس ما باید ابتدا 
تصورمان را از هدف ارزشیابی تصحیح و 
دقت کنیم، مثل هر عمل دیگر، ارزشیابی 
هم دو جنبة بیرونی و درونی دارد. جنبة 
درونی آن همان الیه های شناختی، عالیق 
و گرایش های دانش آموز برای اقدام به کار 
است؛ و جنبة  بیرونی اش آن چیزی است 
که قابل مشــاهده اســت؛ مانند پاسخی 
که دانش آموز به یک ســؤال می دهد و یا 
دست سازه ای که ساخته است. ارزشیابی 
باید هم به »عاملیت« معطوف باشد و هم 
به عمل. اگر بخواهد فقط به یکی از این ها 
معطوف باشــد خطاست. چرا که گفتیم 
عمل هــم دارای جنبه های درونی و هم 
جنبه های بیرونی است. در  حدیثی آمده 
اســت که: »ان  اهلَل ُیحــّب عبداً و ُیبغُض 
عمله« یعنی خدا گاهی فردی را دوست 
دارد ولی از عمل او بدش می آید. عمل نیز 
یک وجه عینی و یک وجه تفسیری دارد. 
وقتی یک ســیب را می بینیم، این جنبه 
عینی آن اســت ولی تفاســیر گوناگونی 

دربارة آن وجود دارد. 

الیة اول: ُبعد شناختی. 
گفتیم هر کاری که انجام می دهیم یک 
الیة شــناختی دارد. مثــاًل دانش آموزان 
تصورات متفاوتی از ریاضی دارند؛ بعضی 
آن را بی فایده می دانند و بعضی مفید. این 
تصور همان الیة شــناختی است، بچه ها 
این الیه را دارند و مــا نباید به این الیه 

بی توجه باشیم.1
 می توان گفت ارزشــیابی دارای ســه 

هدف است:  
1. بهبود عامل )جنبة درونی عمل(

2. بهبود عمل )جنبة بیرونی عمل( 
3. کیفیت بخشیدن به جریان تعاملی 

آموزش. 
همان گونه که از منظر عاملیت، تربیت 
را تعامل بین شــاگرد و معلم می  دانیم، 
ارزشــیابی را هم باید تعامل بین شاگرد 
و معلم بدانیم. به عبارت دیگر ارزشیابی 
فقط کار معلم نیست، بلکه حاصل تعامل 

بین او و دانش آموز است.
 معلم: من تعامل را متوجه نشدم. 
مگر ما برای ارزشیابی خود، معیار نداریم؟ 

اینجا دو سویه بودنش کجاست؟ 
نگاه رایج به ارزشیابی، فقط به معیارهای 
عینی )objective ( اکتفا می کند، و مثاًل 
اینکه دانش آموز چه نمره ای گرفته است، در 
حالی که، مخصوصاً در تعلیم و تربیت، نباید 
این طور باشد و باید نگاه عمیق تری داشته 
باشیم. در تعلیم و تربیت ما با ذهن و ضمیر 
و فهم فرد و تغییر رفتار او ســروکار داریم. 
دو ســویه بودن یعنی اینکه فقط نتیجة 
ظاهری یا عینی برایمان مهم نباشد، بلکه به 
شناخت و تصور و رفتار عامل )دانش آموز( 
هم اهمیت بدهیم. ما می خواهیم، در درجة 
اول، ذهنیت فرد )عامل( در مورد بعضی از 
امور تغییر کند. نمی توانیم بگوییم که به  
تصور او از درس کاری نداریم و فقط نتیجه 

برایمان مهم است. 

 معلم: من، بــه عنوان معلم، وقتی 
با دانش آموز گفت وگو می کنم و نظر او را 
دربارة درس ریاضی می پرسم او می گوید 
ریاضیات کســل کننده اســت؛ آیا این 
می تواند به نوعی کار من معلم ریاضی را 

ارزشیابی کند؟ 
اهمیت تعاملی بودن در این اســت که 
معلم و شــاگرد در شــناخت این الیه بر 
به عنوان مثال،  تأثیر می گذارند.  یکدیگر 
اگر من حدس بزنم کــه دانش آموزم در 
درس ریاضیات وضعیت خوبی دارد، اینجا 
در مــورد الیة شــناختی او یک ارزیابی 
اجمالــی کــرده ام ولی تا این شــناخت 
تعاملی نشود اطمینان بخش نیست و برای 

این کار باید با خود فرد گفت وگو کنم. 

الیه دوم: گرایش 
حاال الیه دوم یا همان الیه گرایش ها و 
عالیق و دلبستگی ها. من پس از تعامل و 
بررسی مشارکت فرد در کالس به افرادی 
که به درس عالقه نشــان نمی دهند و با 
من وارد تعامل نمی شــوند نمرة کمتری 
می دهم. مشــارکت یکی از نشــانه های 

عالقه است. 
 معلم: ابزار افزایش عالقه چیست؟ 
معلم در کالس نباید متکلم وحده باشد 
و بقیه فقط گــوش دهند. هر معلمی در 
آخر ترم تصور یا تصویری از عالیق بچه ها 
نسبت به درس مورد نظر پیدا می کند. ما 
باید دقت کنیم تــا ارتباط عاطفی ما در 
مسیر مناسبی حرکت کند، چون ارتباط 

عاطفی بخشــی از ارزشــیابی است. اگر 
به موضوع درس عالقه مند  دانش آموزی 
اســت باید برای این عالقــه اش نمره  و 

امتیازی قائل باشیم. 
 معلم: آیا دانش آموز باید بداند که 

ارزشیابی می شود یا خیر؟ 
بعضی از اســتادان می گوینــد من به 
مشارکت افراد فالن درصد نمره می دهم و 
به عالقه مندی و حضور او درصد دیگری. 
ما نباید افراد را گیر بیاندازیم، باید با آن ها 
کاماًل شفاف صحبت کنیم. باید به بچه ها 
بگوییم که ارزشــیابی به نفع شماســت 
و هدف آزار شما نیســت. حضور فردی 
و شــخصی مقدمة حضور معنوی است. 

هدف ارزیابی باید مشخص شود. 

الیة سوم: تصمیم و اراده
باید توجه کرد که عالقه یک چیز است 
و تالش در ابراز آن چیز دیگری اســت. 
ما چه بســیار عالیق داریــم که آن ها را 
در قلبمان نگــه می داریم. بعضی عالیق 
هم داریم که آن ها را ابراز و عملی شدن 
آن هــا را پیگیری می کنیم. هر تالشــی 
حاکی از اراده و تصمیم قبلی است. وقتی 
می خواهیم در ارزشیابی به عمل فرد نمره 
دهیــم، باید برای تــالش او نیز مقداری 

نمره در نظر بگیریم. 
اســتعداد همه یکسان نیســت. ژن را 
نمی توان نادیده گرفت ولی همه چیز هم 
ژن نیست. پس ما باید به تالش نیز نمره 
دهیم. اگر بخواهیم به نتیجه، یعنی فقط 

به برگه، نمره بدهیم کافی نیست از منظر 
عاملیــت هم نباید به تالش فرد بی توجه 

بود. 
در ارزشیابی خداوند از ما سعی و تالِش 
ما کاماًل دخالت دارد. البته نسبت ها باید 
به میزان مناسبی رعایت شود. مثاًل اینکه 
فرد در ابتدا کجا بود و حاال کجاســت، یا 
دارایی هــای اولیه اش چه بــوده و به چه 
میزان تالش کرده و حاال چه دارد؛ این ها 
همــه و همه در ارزشــیابی خداوند از ما 
و کارهای ما وجــود دارد. ما نیز باید در 
ارزشیابی دانش آموزان این امور را مدنظر 

قرار دهیم. 
 معلــم: آیا در ارزشــیابی محتوا 

)content( مهم است؟ 
دانش چیست؟ دانش با محفوظات یکی 
غیر   )Information( اطالعات  نیست. 
از دانش و فهم )knowledge( اســت. 
آنچه ابتدا در ذهن ما جمع آوری می شود 

اطالعات اســت نه دانش. دانش در نقاط 
اتصالی کالِن این اطالعات است که ظهور 
پیــدا می کند. یعنی وقتــی اطالعات به 
هم وصل شــوند و در یک شبکة بزرگ 
با هــم ارتباط برقرار کنند دانش به وجود 
می آیــد. دانش، حاصل برقــراری پیوند 
میان اطالعات مختلف اســت. پس فقط 
کسی که نحوة اتصال و ارتباط میان انواع 
اطالعات را فهمیده به دانش دست یافته و 
به عبارت دیگر درسی را یاد گرفته است، 
و گرنه صــرف اینکه مقداری اطالعات را 
حفظ کنیم مهم نیست. این ها کار حافظه 
است؛ حافظه الزم است ولی کافی نیست. 
 معلــم: می گویند ســؤالی که به 

دانش آموزان می دهیم باید مفهومی باشد، 
این مفهومی بودن به چه معناست؟ 

یعنی اینکه ســؤال ما ناظر به »روابط« 
بین معلوماتی باشد که در ذهن دانش آموز 
وجود دارد نه اینکه  فقط چه معلوماتی در 

ذهن دارد. 
ارزشــیابی حافظه محور به چند دلیل 
غلط اســت. اول اینکــه در روزگار ما، با 
وجــود کامپیوتر، دیگر نیــازی به حفظ 
کردن حجم زیاد اطالعات نیست. مثاًل در 
صدر اســالم با توجه به شرایط خاص آن 
روزگار عــده ای قرآن را حفظ می کردند، 
ولی در روزگار ما بــا وجود هزاران قرآن 
مکتوب چــه ضرورتــی دارد که کودک 
خردسال یا حتی یک بزرگ سال را تحت 
فشار قرار دهیم تا قرآن را حفظ کند. قرار 
نیست که حافظه برای ما نقش کامپیوتر 
را بــازی کند؟ حافظه شــرط الزم برای 
دانش ورزی اســت. یعنی اطالعات را در 
خود نگه می دارد تــا ما بتوانیم به روابط 

آن ها بیندیشیم.
 معلم: پس به این ترتیب ویژگی های 

یک امتحان خوب چیست؟ 
در یک امتحــان خوب نبایــد امکان 
تقلب وجود داشته باشد، درست برعکِس 
بیشــتر امتحانات ما که این امکان وجود 
دارد. چرا امتحانات ما طوری اســت که 
باید نیرو صــرف کنیم تا جلوی احتمال 
تقلب ها را بگیریم! ؟ چون به طور کلی ما 
بیشتر از اطالعات امتحان می گیریم نه از 
دانش! که فهم روابط بین اطالعات است. 
امتحان از دانش یعنی اینکه، مثاًل معلم 5 
سؤال یا مطلب از جاهای مختلف کتاب 
بدهــد و از دانش آموز بخواهد این ها را به 
هم مرتبط کنــد. اگر او بتواند این کار را 
کند معلوم می شود که موضوع را فهمیده 
یا نه. نقش حافظه این اســت که در هر 
لحظه اطالعاتی را که به آن نیاز داریم در 
دســترس ما قرار دهد. باید به دانش آ موز 
یادآور شویم که الزم نیست عین مطلب 
کتاب درســی را بنویسد. گاهی چه بسا 
الزم شود که اگر این کار را کرد از نمره و 

امتیاز او کم شود. 

 پی نوشت
1. به شمارة مهرماه سال 1396 و اهمیت توجه به 

جنبه شناختی عمل توجه کنید.

همان گونه که از منظر عاملیت، 
تربیت را تعامل بین شاگرد 
و معلم می  دانیم، ارزشیابی را 
هم باید تعامل بین شاگرد و 
معلم بدانیم. به عبارت دیگر 

ارزشیابی فقط کار معلم نیست، 
بلکه حاصل تعامل بین او و 

دانش آموز است
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