
یکی از مهارت هــای دهگانة گفت وگو 
»رعایت تــام احترام دیگران« اســت. با 
فهم ایــن مهارت، من تمرین می کنم که 
طرف مقابل را آن جور که هســت بپذیرم 
و خود را به جای دیگری بگذارم و از منظر 
او نگاه کنم. چنین تعریفی از احترام، یک 
فضای امن ایجاد می کنــد که پیش نیاز 
هر نوع آمــوزش در محیط و فضای امن 
تعامل و آموزش است. با احترام گذاشتن 
به همة نظرها در یک محیط آموزشــی، 
روحیة اعتماد بین دانش آموز و معلم ایجاد 
می شود و فرایند یادگیری و انتقال مفاهیم 
و تجربیات و رســیدن به درک متقابل، با 

سهولت بیشــتری قابل وصول است. اگر 
فضای تک گویانة معلم محــور را در نظر 
بگیریم کــه در آن معلم بایــد، به عنوان 
متکلم وحــده، مفاهیم را به دانش آموزان 
انتقــال بدهد، فاصله ای ایجاد می شــود 
که یک ســو معلم قرار دارد و سوی دیگر 
دانش آموزانی با وجوه حســی و عاطفی و 
هوشی متفاوت. ســؤال این است که در 
این قالب چگونه می توان به ساختارهای 
ذهنی دانش آموزان نزدیک شــد و فضای 
امن آموزش را مهیا ساخت ؟ نقش مهارت 
»رعایت تام احترام دیگران« در ایجاد این 

فضای امن چگونه است؟

 ایمان دهدشتی نسب
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کارل گوستاو یونگ می گوید: »حتمًا روزی خواهد آمد که آنچه که مربی به مدد کالم 
می آموزد بی تأثیر است و تنها کیستی و چیستی وی کارساز خواهد بود.« نقش معلم 
تنها به انتقال دادن مفاهیم خالصه نمی شود بلکه شخصیت و وجود او هم می تواند 
تسهیل گر فرایند آموزش و خود بخشی از آموزش تعاملی و مشارکت جویانه باشد. 
برای ترسیم چنین فضای همگن آموزشی، همة اعضای کالس باید روحیة مشارکت 
پیدا کنند، با در نظر گرفتن همة ظرافت های حسی و هوشی متفاوت یکدیگر. گفته 
می شود که آموزش وپرورش چیزی جز برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموز برای 
پرورش قوای شــناختی، عاطفی، اجتماعی و معنوی نیست. اما آموزش مبتنی بر 
تک گویی معلم، بین دو انسان با دو جهان و اندیشة متفاوت ایجاد فاصله می کند. 
چنین آموزشی به طور کامل یک طرفه است و حضور دانش آموز به عنوان یک سوی 
دیگر ارتباط نادیده گرفته می شود. فاصله های ایجاد شده بین معلم و دانش آموز، 
وجود یک انسان )دانش آموز( را در محیطی که برای پرورش شخصیت وی طراحی 
شــده اســت در نظر نمی گیرد و فرصت زندگی، ارتباط و اندیشیدن را در محیط 
یادگیری از او می ستاند. برای کم کردن چنین فاصله ای باید همة موانعی را که بر سر 
راه هم اندیشی و تفکر جمعی وجود دارد در نظر گرفت. گفت وگو و مهارت های آن 
می تواند در کم کردن چنین فاصله ای بسیار مؤثر واقع شود. آنچه در این مجموعه 
مقاالت مورد نظر است، بررسی آموزش تعاملی و زمینه های دیالوژیکی )دوطرفه( 
آن است. از مهارت های گفت وگو و نقش هر کدام از آن ها در پیشبرد مناسب مفهوم 

تعامل در آموزش در بستری از واقعیت های عینی فضای آموزشی می گویم.

گفت وگو فقط رد و بدل کردن افکار و احساسات و اطالعات نیست.  بلکه 
ذهن ها و شعورها را با هم مرتبط می سازد و وسیله ای می شود برای دسترسی 
به حوزه های مشترک وجود انسان؛ حوزه های مشترکی که بر رفتار و افکار 

انسان تأثیرگذار است.
   مهارت های حسی و عاطفی و هوشی زیادی در مسیر گفت وگو مورد توجه 

و تجربه قرار می گیرند.
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تک گویی بی ثمر

آدابگفتوگو



من در ســال های خدمتم در آموزش  و 
پرورش بیشتر در مدارس مناطق حاشیة 
شهر حضور داشته ام. یادم می آید در یکی 
از کالس ها، یکــی از دانش آموزان مرتب 
به بهانه های مختلف اجازه می گرفت که 
از کالس درس خارج شــود، به نوعی که 
به نظر می رسید کالس درس برای او بسیار 
زجرآور است. یک روز، بعد از زنگ آخر و 
تعطیل شدن، در مدرسه مانده بودم و به 
تنهایی در محوطه مدرسه و کالس های 
درس قدم می زدم. به کالسی رسیدم 
که آن دانش آمــوز گریزان از کالس 

عضوش بود. به ســمت نیمکت خالی او 
رفتم. بعد از حدود یک ماه از شروع سال 
تحصیلی، برای اولین بار بود که نیمکت آن 
دانش آموز را می دیدم. چیزی که  دیدم به 
شکلی عجیب برایم آزاردهنده بود. بیشتر 
قسمت چوبی نیمکت شکسته بود و فقط 
میلة فلزی آن باقی مانده بود. برای مدتی 
جای آن دانش آموز نشســتم؛ روی همان 
نیمکت شکسته. به سختی  توانستم بیش 
از پنج دقیقه روی آن نیمکت بنشــینم. 
دانستم که چرا او از کالس گریزان است! 
خود را جای آن دانش آمــوز قرار دادم و 
سعی کردم از منظر او به تخته سیاه نگاه 
کنم. زیاد نتوانستم تمرکز کنم. بعد از آن 
فکر کردم من فقط توانســتم جای یک 
دانش آموز بنشینم و از منظر او به کالس 

درس نگاه کنم.
در یک نوبت کاری حدود 75 دانش آموز 
با من تعامل دارند و هر کدام از منظر خود 
به معلم و کالس درس و فضای آموزشــی 
نگاه می کنند. چگونه می توانم بفهمم که 
هر کدام از آنان نگاه و احساس شان چگونه 
است؟ برای نزدیک شدن به فضای ذهنی 
دانش آموزان چه می توانم بکنم؟ اینجاست 
که به اهمیت مهارت های گفت وگو در فضای 
آموزشی می رسیم و به مهارت »رعایت تام 
احترام دیگران« که می تواند مقدمة مناسبی 
برای رسیدن به این هدف باشد. قرار نیست 
که معلــم نظر و دیدگاه دانش آموزان را رد 
یا تأیید کند. در گام اول همة نظرها قابل 
احترام هستند. الزم است معلم گاهی جای 
دانش آموز بنشــیند و از منظر او به جهان 
پیرامون و فضای آموزشی نگاه کند؛ بدون 
رد یا تأیید کردن آن منظر. هر دانش آموز 
با هر بهرة حســی و هوشی مورد پذیرش 
معلم قــرار گیرد. هر معلمی به طور موقت 
خود را جــای دانش آموز قرار دهد و تصور 
کند که اگر در شرایط مشابه او بود، شاید 
همان خصوصیات را می داشت و همان طور 
فکر و عمل می کرد. همان گونه که وقتی من 
جای آن دانش آموز روی نیمکتش نشستم، 
نتوانستم تحمل کنم. با رعایت احترام، معلم 
هویت همــة دانش آموزان را می پذیرد و با 

آن ها هم احساس می شود. 
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آداب گفت وگو 

ردیف آخر جای 

بچه تنبل ها نیست!
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» ... و چرا در قفس هیچ كسی كركس نیست؟« 
سهراب سپهری

هر کس در زندگی دارای تصورات و فرض های خاصی 
نسبت به زندگی و محیط پیرامون خویش است. وجود 
ایــن تصورات و فرض ها امری ضروری و الزم اســت، 
زیرا امکان فعالیت فرد را در محیط فراهم می ســازد 
و تنظیم کننــدة اعمال و رفتار او نســبت به دیگران 
است. هر معلم نیز با فرض های خود وارد کالس درس 
می شــود که  در شکل دادن فضای آموزشی و کالس 
درس، نقش تعیین کننده ای دارند . فضای آموزشــی 
به وســیلة الگوهایی از معلومات قبلی تفسیر می شود 
كه گاهی، این الگوهــا و نمونه ها، به صورت بدیهیات 
پذیرفته می شــوند. یکی از این نمونه ها که از دوران 
دانش آمــوزی و پــس از آن در دوران معلمی خود با 
آن بسیار مواجه گشــته ام این است که دانش آموزان 
حاشیه ســاز کالس معمواًل در ردیف های آخر کالس 
می نشینند و جایگاه آنان در نیمکت های آخر کالس 
درس است. اما سؤال این است که این الگوی ذهنی تا 
چه اندازه درست و تا چه اندازه با توجه به تجربیات و 

ساخته پیش فرض هاست؟ 

یکــی از مهارت های مورد تأییــد گفت وگو و فضای 
تعامل»به تعلیق درآوردن پیش فرض ها« است که 
دریچه ای برای درک و شناختن تصورات و فرضیات خود 
می باشد. بســیار مهم است که بدانیم با چه عینکی به 
جهان می نگریم و فرضیه های ذهنی ما چگونه اســت. 
وقتی که از تعلیق پیش فرض ها سخن می  گوییم، منظور 
آن است که بتوانیم در مورد فرضیات خود، شفاف سخن 
بگوییم و یا در صورت لزوم برای مدتی مسکوت بگذاریم. 
با خود بگوییم : من تا کنون اینچنین فکر می کردم، اما 
ممکن است اشتباه کرده باشم، اینک آماده هستم افکارم 
را ارزیابی کنم و ببینم باز هم آن ها را تأیید می کنم یا نه. 
یادم می آیــد در دوران دانش آموزی خود در ردیف 
آخر کالس می نشســتم. هنگامی که می خواستم به 
سؤالی پاســخ دهم، معلم معمواًل نسبت به پاسخ من 
بی توجه بود. اما بعد از چند ماه از شروع سال تحصیلی، 
آن معلم به من گفت: » چون تو در ردیف آخر کالس 
نشسته بودی، تا امروز فکر می کردم دانش آموز تنبلی 
هستی!« این یکی از پیش فرض های آن معلم بود که 
به ذهنیتش نســبت به دانش آمــوز و فضای آموزش 
جهت می داد. مشــابه همین اتفــاق در ابتدای زمان 
معلمی ام پیش آمد هنگامی کــه در یکی از مدارس 
حاشیة شهر مشــغول خدمت شدم. پیش فرض های 
زیادی راجع به آن مدرسه از طریق تجربیات دیگران 

در ذهنم ایجاد شــده بود. پیش فرض هایی که بیشتر 
جهت دهی منفی داشــت. قبل از شروع اولین جلسه 
به من گفته شــد که بیشتر دانش آموزان این مدرسه 
مردودی های ســال پیش هستند و از لحاظ درسی و 
انضباطی مورد تأیید اولیای مدرســه نیستند. وقتی 
وارد کالس درس شــدم، عینکــی از پیش فرض ها و 
الگوهای ذهنی را بر چشــم خود گذاشته بودم بدون 
آنکه از وجود آن عینک آگاهی داشته باشم. این عینک 
»همة« آن دانش آموزان را مردودی و از لحاظ درسی 
ضعیف می دانســت. برای شروع درس فیزیک، همان 
اول ســؤالی را مطرح کردم و از دانش آموزان خواستم 
که در مــورد علم فیزیک هر چــه می دانند بگویند. 
جواب هایی که داده می شــد بسیار دور از تعریف علم 
فیزیــک بود و هر جواب اشــتباه، مهر تأییدی بود بر 
آن پیش فرض مــن که تصور می كردم در این کالس 
»همة« دانش آموزان ضعیف هســتند تا اینکه یکی از 
دانش آموزان ردیف آخر کالس، تعریفی نزدیک به علم 
فیزیک را بیان کرد. من با آن عینک پیش فرض و فیلتر 
الگوهای ذهنی که بر چشم و گوشم بود، از جواب آن 
دانش آموز ردیف آخر کالس هم گذشتم. ولی با اندکی 
تأخیر، از او خواستم توضیح بیشتری دهد و او تعریفی 
جامع تــر از علم فیزیک گفت و تا تقســیم بندی های 
فیزیک کالسیک و فیزیک جدید و نظریة نسبیت عام 
انیشتین پیش رفت! برایم بسیار شگفت انگیز بود. با هر 
توضیحــی که می داد آن عینک پیش فرض ها بر روی 
چشمانم، کمرنگ و کمرنگ تر می شد. پیش فرض های 
مــن راجع بــه آن کالس مردودی ها به حالت تعلیق 
درآمد. تعریفی کــه آن دانش آموِز ردیف آخِر کالس 
از علم فیزیک ارائه داد هم تراز با مراکز دانشگاهی بود. 
الزم بود که برگــردم و بقیة جواب ها را دوباره نگاهی 
کنم. شاید عینک و فیلتر پیش فرض ها مانع از دیدن و 

شنیدن پاسخ ها و سخنان شده بود. 
اکنــون به هر کالس درســی که مــی روم پیش از 
شــروع اولین جلسه پیش فرض های خود را به تعلیق 
در مــی آورم و در همان جلســة  اول از دانش آموزان 
می خواهم که هر کس هر جای کالس که دوست دارد 
بنشــیند، چون دریافته ام كه ردیف آخر کالس جای 

بچه تنبل ها نیست!
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آدابگفتوگو

»رهرو آن است كه آهسته و پیوسته رود«
حافظ 
ســرعت تحــوالت زندگــی امروزی 
باال رفته اســت. وقتی بــه مردمان در 
خیابان های شــهر نگاه می كنیم، نوعی 
شــتاب و ســرعت را به صــورت عینی 
می توانیــم ببینیم. گاهی بــا بروز یك 
مســئله اجتماعی، افراد به ســرعت راه 

حل می دهند، بدون اینكه در مورد خود 
مسئله صحبت كافی كرده و همة جوانب 
مســئله را مورد تعمق قرار داده باشند. 
این گونه با شتاب وارد عرصة عمل شدن، 
چه بســا فرصت های مناسب برای حل 
مسئله در آینده را از بین ببرد. »پرهیز 
از شــتاب« یكــی از مهارت های مورد 
توجه در گفت وگوست. وقتی از »پرهیز 

از شتاب« حرف می زنیم، منظور ایجاد 
فضایی امن برای تأمل و تعمق بیشــتر 
است. »پرهیز از شتاب«، لحظه ای دور 
شــدن از مسئله و فرصت  دادن به خود 
و دیگران اســت. ایجاد فضایی است كه 
افراد بتوانند در آن فضا نسبت خود را با 
بقیة افراد و صحبت های آن ها دریابند. 
بــا در نظر گرفتن این مهارت، فرد روند 
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ارتباط خود را آهســته و آرام می كند تا 
بتواند تأمــل و مهارت های گفت وگو را 

رعایت كند. 
طبیعــت و ماهیت گفت وگــو اقتضا 
می كند كه افــراد یكی بعد از دیگری و 
نه درهــم و برهم صحبت كنند، و روند 
ارتباط آهســته باشــد. عالوه بر آن هر 
كدام از شــركت كنندگان در گفت وگو 
این حق را دارنــد كه به آرامی صحبت 
كننــد و در حیــن صحبــت در مورد 
نكاتی كه نیاز به تعریف و توضیح دارند 
ســؤال كنند. بدون آهسته كردن روند 
گفت وگــو قادر به لمس كــردن معنا و 
اهمیت افــكار و تأثیر آن ها در زمینه و 
چارچوب اعمالمان نخواهیم بود. از این 
طریق می توان به یكی از هدف های مهم 
گفت وگو نزدیك شــد، یعنی آزاد شدن 
از ساختارهای حاكم و به دست آوردن 
توانایی برای درك و پذیرش جنبه های 

جدید و خالق جهان. 
از مشــكالت آموزش مبتنی بر  یكی 
تك گویــی، این اســت كــه دانش آموز 
می پندارد كه همــة جواب ها نزد معلم 
است و نسبت به سایر جواب های ممكن 
به نوعی بی انگیزه می شــود. زیرا در این 
چارچوب آموزشی، معلم در یك طرف و 
دانش آموزان در سوی دیگر قرار دارند و 
همه منتظرند كه ببینند جواب معلم به 
سؤال چیست. برای رسیدن به چارچوب 
آمــوزش تعاملی و افزایــش جویایی و 
كنجــكاوی در بیــن دانش آموزان الزم 
است فرصت تأمل و تعمق به دانش آموز 
داده شــود تا آن ها هم به همة جوانب 
مسئله فكر كند و هم به جواب هایی كه 
دیگران برای مســئله دارند خوب دقت 

كند. 
یكــی از تجربیات مــن دربارة تمرین 
مهارِت »پرهیز از شتاب« برمی گردد به 
دانش آموزانش  تعداد  كه  درسی  كالس 
باالی ســی نفر بود و هنگامی كه سؤالی 
مطرح می  شد، هر دانش آموز برای اینكه 
زودتر پاســخ خود را مطرح كند، زود، 

تند، سریع پاسخ خود را می گفت و من 
شاهد رقابتی می شــدم كه دقت فدای 
سرعت می شــد. پاسخ ها و صحبت  های 
دانش آمــوزان درهم و برهم می شــد. 
دانش آموزان پاسخ خود را فقط متوجه 
من می  كردند و می خواســتند نظر خود 
را فقط با معلــم در میان بگذارند بدون 
اینكه به پاســخ های دیگر دانش آموزان 
توجه كنند. به همین منظور فعالیتی را 
طراحی كردم. كاغــذی را از دفتر جدا 
كردم و روی آن عبارتی نوشتم و كاغذ 
را تــا كردم و روی میز خود گذاشــتم. 
به دانش آمــوزان گفتم از ایــن به بعد 

هر كس كه می خواهد به ســؤالی پاسخ 
دهد، بیاید اینجا و این كاغذ را در دست 
بگیرد و پاســخ خود را نــه فقط به من 
كه به همة كالس بگوید. شرطی هم كه 
گذاشــتم این بود كه فقط با در دست 
داشــتن این كاغذ می توانید پاسخ خود 
را بگویید. بعد از آن ســكوتی در كالس 
برقرار شــد كه فضای تأمل را بیشــتر 
پاسخ  اینكه  برای  می كرد. دانش آموزان 
دهند باید از جای خود بلند می شــدند 
و چنــد قدمی تا میز معلــم می آمدند 
ســپس  و  برمی داشــتند  را  كاغــذ  و 
پاســخ خود را با همــة كالس در میان 
می گذاشــتند. این روال ادامه داشت و 
اتفاق خــوب این فعالیت، زمانی بود كه 

یكــی از دانش آموزان از جای خود بلند 
شد كه بیاید كاغذ را بردارد و پاسخ خود 
را بگوید. چند قدمی كه  برداشت دوباره 
برگشت و نشســت. وقتی از او پرسیدم 
چرا چند قدم برداشــتی و برگشــتی؟ 
گفت در فاصلة همین قدم برداشتن، به 
پاسخی كه می خواستم بدهم فكر كردم. 
دیدم كه پاسخ من به پاسخ یكی از دانش 
آموزان نزدیك است. با خود گفتم بهتر 
اســت فرصت را در اختیار بقیة پاسخ ها 
قرار دهم. اتفاق خوبی افتاده بود. فضای 
تأمل شــكل گرفته بود. دانش آموزان به 
بودند.  پاســخ های یكدیگر توجه كرده 
فقط معلم دانای كل كالس نبود و بقیة 
دانش آموزان پاسخ های خود را تأیید یا 
رد می كردند. همان چند قدم كه فاصله 
بود بین دانش آموز و برداشتن آن كاغذ، 
زمانی بود كه هم احترام به همة پاسخ ها 
درونش بود و هم اشتیاق برای شنیدن 
و گفتن پاســخی جدیــد. همان چند 
قــدم، زمانی بود برای تأمل بیشــتر، تا 
دانش آموز به پاسخ خود و پاسخ دیگران 
فكر كند. خوِد مــن هم به عنوان معلم، 
برای پاســخ  دادن به سؤال، برگة كاغذ 
را دســتم گرفتم و رو بــه همة كالس 
پاسخ خود را گفتم. پاسخی كه با كمك 
برگة  بود.  آمده  به دســت  دانش آموزان 
كاغذ را باز كردم. روی آن نوشــته شده 
دانش آموزی  ما«. هر  »پاســخ های  بود 
فرصت شكل  دادن به پاسخ را یافته بود. 
با تأمل به پاســخ خود و تعمق در پاسخ 
دیگران. گاهی الزم نیســت كه بگوییم 
»زود، تند، سریع پاســخ دهید!« بهتر 
اســت به اندازة چند قدم هم كه شده، 
به دانش آموز، زمان بیشتری برای تأمل 

بدهیم. 
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طبیعت و ماهیت 
گفت وگو اقتضا می كند 
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دیگری و نه درهم و 
برهم صحبت كنند، و 
روند ارتباط آهسته باشد

1۳  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۴ |  دی ۱۳۹۶ |



جایزۀ  پرسشگری
 ایمان دهدشتی نسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان

آدابگفتوگو

»... آب کم جو، تشنگی آور به دست...«
مولوی

اهمیــت عملی گفت وگــو در فضای 
آموزشی ایجاد یک »فضا«ست؛ فضایی 
که در آن دانش آمــوز و معلم بتوانند با 
عبور از موانع یادگیری، فرآیند آموزش 
را به امــری لذت بخــش تبدیل کنند. 
ارزش فضای گفت وگو در آن اســت که 
ایجاد احساس و شور یادگیرنده  امکان 
را فراهم می ســازد و کنجکاوی و عالقة 
دانش آموزان را نسبت به شناختن خود 
و دیگــری بیدار می کنــد. کنجکاوی و 
عالقه، خود سرچشمة نیرو و انرژی برای 
آموزش است. در بســیاری از کالس ها 
شــاهد کمبود نیرو و انرژی هستیم. در 
این کالس ها، بچه ها، اغلب به جای آنکه 
به کشف چیزهای تازه بپردازند، تنها به 
مواد درسی و به خاطر سپردن اطالعات 

اکتفا می کنند. 
یکــی از مهارت هــای مــورد نیاز در 
کنجکاوی«ست.  و  »جویایی  گفت وگو، 
مهارتی کــه می تواند زمینــة آموختن 
واقعــی را فراهــم ســازد. جویایــی و 
اینکه ســؤاالت بجا  کنجــکاوی یعنی 
به صورت تحریک آمیز،  نه  مطرح کنیم، 
بلکه همراه با توجه و تواضع و اشتیاق، و 
اینکه خود را واقعًا خواستار درک و فهم 
دیگری نشان دهیم. بسیار پیش می آید 
که در یک گفت وگو، به قصد نشان دادن 
اطالعات اندک نفر مقابل و برعکس به 
اطالعات خودمان، طرح  رخ کشــیدن 
ســؤال می کنیم. مواردی بوده است که 
مــن به عنوان معلم، ســر کالس درس 
ســؤالی را از دانش آموز پرســیده ام که 

بیشــتر جهت یــادآوری ایــن نکته به 
دانش آموز بوده اســت که »حواست رو 
جمع کن!« اگر جنس چنین سؤال هایی 
که نه از روی جویایی و کنجکاوی، بلکه 
جهــت تنبیه اســت، در کالس درس 
بیشتر شود، آنگاه فاصلة بین دانش آموز 
و معلم هم بیشتر می شود. فاصله ای که 
یک سمتش دانش آموز همیشه مراقب 
و آماده »جواب« است و سمت دیگرش 
معلمی است که بیشتر منتظر شنیدن 
جواب های آماده است. در چنین فضایی 
که بیشتر حول جواب های از پیش آماده 
شکل می گیرد، امکان پویایی و خالقیت 
حاضرجواب،  دانش آموز  می شود.  کمتر 
ذهنش کمتر به سمت جواب های دیگر 

یا طرح پرســش می رود. پرسش هایی 
که اگر درست هدایت شوند، می توانند 
فضــای یادگیــری را هر چــه پویاتر و 

تعاملی تر کنند. 
در یکــی از روزهــا، زنــگ اول یک 
روز پاییزی وارد کالس درس شــدم. 
می خواســتم بعد از حضــور و غیاب، 
درس  ســؤال های  دانش آمــوزان  از 
قبــل را بپرســم و جواب های آن ها را 
بشــنوم. در همــان لحظــه نگاهی به 
فضای حســی موجود در کالس درس 
بعضی  نبود.  یادگیری  فضای  انداختم. 
از دانش آمــوزان در حال حفظ کردن 
درس قبل بودنــد و زیر لب چیزی را 
تکرار می کردند و منتظر بودند که هر 
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آماده« خود  چه سریع تر، »جواب های 
را بــه من بگویند. من در یک ســوی 
کالس درس قرار داشتم با پرسش هایی 
آماده و دانش آموزان در ســویی دیگر 
با پاســخ هایی آماده. چنین فضایی از 
لحاظ حســی و روانــی، دور از  فضای 
تعامــل و یادگیری خالقانــه بود. در 
همان لحظه تصمیم گرفتم، متناســب 
بــا وضعیت حســی و روانــی کالس، 
فعالیتــی را طراحی کنم که به پویایی 
و تعامل بیشتر در کالس بینجامد. در 
اینجــا یک جور ورزش ذهنی الزم بود 
تــا کالس درس اول صبح، به ســمت 
شور و شــعور حســی حرکت کند. از 

دانش آمــوزان خواســتم کتاب 
درسی را مقابل خود بگذارند 
و درس جدیــد را مطالعــه 
کننــد و هر چه ســؤال و 
پرســش به هر شــکلی که 
بپرسند.  در ذهنشان می آید 

بار نه  ایــن  به آن هــا گفتم 
بــه جواب های خــوب، بلکه به 

چالشــی تر  پرســش های 

آن ها  به  تعلق می گیرد.  بیشتری  نمرة 
گفتم که امروز نوبت آن اســت 
كه شــما از من و دوستانتان 
ســؤال بپرســید. بعد از یک 
مــدت زمــان مشــخص، از 
دانش آموزان خواســتم دو به 
دو مقابل هــم قرار بگیرند و 
پرســش هایی را کــه طراحی 
طرف  از  کرده اند 
بــل  مقا

نیز  مقابــل  دانش آمــوزان  بپرســند. 
پرســش های خــود را از طــرف دیگر 
دانش آموزان  بیــن  رقابتی  بپرســند. 
شکل گرفت که هر کس بتواند پرسشی 
عمیق تر از متن درس استخراج کند تا 
بتواند در این رقابــت دو به دو مقابل 
دانش آموز حریف پیروز شود. آنچه که 
پس از آن شــاهدش بودم، شــور زیاد 
کالس درس بــرای رقابت و ســنجش 
و »جویایــی و کنجــکاوی« بود. ذهن 
دانش آموزان بیشــتر به ســمت طرح 
ســؤال رفت. هــر دانش آمــوز طراح 
ســؤال های خود شــد. میزان و تنوع 
پرســش هایی کــه از متــن درس در 
آوردند، بیــش از آن چیــزی بود که 
بسته  دانش آموزی  هر  می کردم.  تصور 
به روحیة خود، قســمتی از متن درس 
را برای طرح ســؤال مــورد توجه قرار 
داده بود و اشتراک گذاری این سؤال ها 
با هم ســبب شــد بانکی از پرسش ها 
داشــته باشــیم. عــالوه بر ایــن، من 
فهمیدم که هــر دانش آموز به کتاب و 
متن درســی خود چگونه نگاه می کند 
و چه قسمت هایی برایش مهم تر است. 
آنچــه پــس از انجــام ایــن فعالیت 
ســی دقیقه ای شــاهد بودم، اشــتیاق 
بیشتر  برای طرح ســؤال  دانش آموزان 
بود و ذهــن آن ها آماده یادگیری درس 
کنجکاوی«  و  بــود. »جویایــی  جدید 
فعالیت هایی  انجام  با  که  مهارتی ســت 
می تواند درون دانش آموز تقویت شود و 
پویایی بیشــتری به کالس درس آورد. 
گاهی الزم اســت کــه از دانش آموزان 
بخواهیم پاســخ های آماده خود را کنار 
بگذارنــد و به آن ها بگوییــم »هر کی 

سؤال بهتری بپرسه جایزه داره!«
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ارزش فضای گفت وگو 
در آن است که امکان 
ایجاد احساس و شور 
یادگیرنده را فراهم 

می سازد و کنجکاوی و 
عالقة دانش آموزان را 

نسبت به شناختن خود و 
دیگری بیدار می کند
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یکى از مشکالت آموزش 
مبتنى بر تک گویى، 
همکارى و همفکرى 

نداشتن بین دانش آموز و 
معلم است. دانش آموزان 
فرصت الزم را براى طرح 
پرسش و اندیشیدن راجع 
به آموخته هاى خود ندارند
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معلم خود باشیم
 ایمان دهدشتی نسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان

آدابگفتوگو

»َنَفسی رهزن و غولم َنَفسی تند و ملولم
نفسی  زین دو برونم که بر آن بام بلندم«
مولوی

ریشه ای  بررســی  گفت وگو  از  هدف 
اعتقادهــا و مواضع  ماســت که به طور 
نامحســوس اعمال و رفتارمان را شکل 
می دهد. ما بایــد بدانیم که چه چیزی 
در پس موفقیت در یک ارتباط اســت 
و هم اینکه چــه عواملی باعث اختالل 
در تعامل های ما بــا جهان اطراف مان 
می شود. در آن صورت می توان فهمید 

که چرا از بعضــی عقیده ها و نظرها با 
با جدیت دفاع  وجود غیرعقالنی بودن 
می شــود و چــرا پــاره ای راه حل های 
خــالق در همان آغاز نفی می شــوند. 
تعلق خاطر ما به نظرها و باورهای خود 
چنان قوی اســت که معمواًل اگر کسی 
دربارة آن ها حتی ســؤال کند، ســؤال 
را تهدیــدی علیــه وجود خــود تلقی 

می کنیم.
»بر خویشــتن خویــش ناظر بودن« 
مهارت های  همــة  که  اســت  مهارتی 

گفت وگــو را در خــود دارد. مهارتــی 
اســت که به ما کمک می کند نظاره گر 
درون خود، دیــدگاه خود و طرز تفکر 
خود باشــیم. با تمرین این مهارت این 
توانایی را پیدا می کنیم که چه بگوییم، 
چه فکر کنیم و چه کاری انجام دهیم. 
برای بازآفرینــی این مهارت به آگاهی 
مدام نیاز داریــم؛ آگاه بودن به خود و 
آنچه که انجام می دهیم. درست  همان 
موقــع کــه در یک گفت وگو شــرکت 
می کنیــم و از آرا و نظرات خود حرف 

می زنیم یا از دیگری در مورد عقایدش 
سؤال می کنیم و حتی وقتی در سکوت 
به حرف هــای دیگران گوش می دهیم، 
باید ســعی کنیــم که به آنچــه انجام 
می دهیــم دقت داشــته باشــیم. گویا 

داریم از باال به خود نگاه می کنیم.
برای من بســیار پیش آمده است که 
وقتی به عنوان معلم وارد فضای تعامل با 
دانش آموزان می شوم نظری بشنوم که 
به نوعی نسبت به اقتدار خود درکالس 
درس احساس خطر کنم و فکر کنم که 
نظم موجود در کالس مورد تهدید قرار 
گرفته اســت. شاید گاهی وقت ها، نظم 
سخت گیرانه و سکوت حاکم بر کالس 
درس، کارها را راحت تر پیش ببرد. اما 
چنین فضایی، به دور از فضایی اســت 
که در آن مهارت های هوشــی و حسی 
دانش آموزان پــرورش یابد. در آموزش 
مبتنی بر تک گویی، معلم در یک سوی 
کالس و دانش آموزان در ســوی دیگر 
قــرار می گیرند و حضــوری منفعل در 
کالس درس دارنــد. بنابرایــن فرصت 
کافی به دانش آموز داده نمی شــود که 
به فرایند تفکر توجه کند و آگاهی الزم 
از فرضیه های خود را کســب کند. در 
آموزش مبتنی بر دیالــوگ همة افراد 
فرصت می یابند تــا از ارزش ها، عقاید، 
فرضیه هــا و پایه های فکــری خویش 

آگاهی یابند.
مهــارت »نظارت بر خویش« به معلم 
کمــک می کند کــه در تمامی مراحل 
آموزشی، به آنچه می گوید و می شنود و 
احساس می کند آگاهی داشته باشد. در 
یکی از روزهای تدریسم، شیوة تدریس 
مشــارکت محور را بــا دانش آموزانــم 
تمرین کردم. به این صورت که از نقش 

معلم همه چیــزدان فاصله گرفتم و به 
دانش آموزان گفتم که قرار است جواب 
پرســش امروز را با کمک هم به دست 
آوریم. گفتم هر کــس هر نظری دارد 
بیان کند. هر تعریفی که از مسئله دارد 
با بقیه دانش آموزان به اشتراک بگذارد. 
هر دانش آموزی که نظر می داد به من 

به عنوان معلم نگاه می کرد که گفته اش 
را تأییــد یا رد کنم. بــه دانش آموزان 
گفتم که من هم مثل شــما مشــتاقم 
که به جواب برســم. این شکل حضور 
مــن در کالس درس بــرای بعضی از 
دانش آموزان ناخوشــایند بــود. انتظار 
داشتند که من پرسش و پاسخ را با هم 
به آن ها بدهم که زود یادداشت کنند و 
سراغ پرسش و پاسخ بعدی بروم. آن ها 
به عنــوان دریافت کنندة  به نقش خود 
منفعــل مفاهیــم عادت کــرده بودند 
و انتظارشــان از معلــم ایــن بود که 
قســمت های مهــم کتــاب را به آن ها 
بگوید تا عالمــت بزنند و برای امتحان 
حفظ کنند. بعــد از اتمام کالس، یکی 

از آن دانش آمــوزان ناراضی پیش من 
آمد و از شــیوه تدریســم انتقاد کرد و 
از من خواســت که بروم جایی و روش 
ببینم! در  آموزش  را  تدریس درســت 
آن لحظه از گفتــه دانش آموز ناراحت 
شــدم. خواستم که از شــیوه تدریسم 
دفاع کنم، اما با در نظر گرفتن مهارت 
»نظارت برخویش«، نسبت به وضعیت 
حســی خود در آن لحظه آگاهی پیدا 
کردم. با خودم گفتم هر پاســخی که 
بــه آن دانش آموز بدهم، با همان حس 
ناراحتی همراه است لذا از دانش آموزم 
خواستم که انتظارات خود را از کالس 
درس به من بگوید و به او گفتم که در 
جلسه آینده با او در این مورد صحبت 
خواهم کرد. هفته بعد که با او صحبت 
کردم، از اینکه پاســخ هایم به او را در 
شرایط ناراحتی با او در میان نگذاشته 

بودم احساس رضایت کردم.
بر مــن الزم اســت کــه در تمامی 
مراحل آموزشــی بکوشــم از آنچه بر 
من می گذرد. آگاه باشــم آگاه باشــم 
بر احســاس خودم، بــر فرضیه هایم و 
بر قضاوت هایم، تــا بتوانم هر نظری را 
بشــنوم و راه تعامــل را در فضای امن 
آموزش، شــکوفا تر کنم و در هر لحظة 
آموزشی،  هم معلم دانش آموزان باشم و 

هم معلم خود.
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مهارت »نظارت بر 
خویش« به معلم کمک 
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