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قال رسول الله صلى  الله  عليه  و آله :
نيا َواآلِخَرِة َمَع الَجهلِ ؛ نيا َواآلِخَرِة َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ َخيُر الدُّ

خير دنيا و آخرت با دانش است و شّر دنيا و آخرت با نادانى.
)بحاراالنوار، ج79، ص170(
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نشریه خانواده مفید پس از وقفه ای طوالنی 
و در دوره جدید منتشر شده و در اختیار 
خانواده بزرگ مفید و مخاطبان این مجتمع 

آموزشی قرار گرفته است. 
انتشار نشریه با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و آثار این بیماری فراگیر، بر فعالیت های آموزشی و حضور یا عدم حضور دانش آموزان در 
مدارس و محدودیت های ارتباطی ناشی از شیوع این ویروس، با سختی هایی همراه بود؛ امیدواریم 
در دوره جدید انتشار، با همکاری و همدلی تمام اعضای خانواده بزرگ مفید، نشریه ای تأثیرگذار 
در معرفی و تبیین چشم انداز آینده و همچنین کیفیت اجرای فعالیت های جدید، در اختیار 

مخاطبان قرار دهیم. 
فعالیت های آموزشی در سراسر دنیا، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا تغییر و تحول زیادی را 
به خود دید و معلمان و دانش آموزانی که فضای دیجیتال و دستگاه های ارتباطی و اینترنت را 
تنها برای مصارف شخصی استفاده می کردند، در این مدت، به ناچار از دستگاه های الکترونیکی و 

اینترنت برای کار و فعالیت حرفه ای خود استفاده کردند.
فعاالن حوزه آموزش، با مفاهیم و فعالیت های جدیدی مانند کالس مجازی و آموزش ترکیبی 
آشنا شدند و مدیران و دبیران مجتمع آموزشی مفید نیز همراه با این رویکرد نو، تالش کرده اند 

که به بهترین شکل ممکن خدمات آموزشی خود را ارائه کنند.
مجتمع آموزشی مفید با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از فضای دیجیتال در فعالیت های 
آموزشی و با هدف استفاده از این فرصت ارزشمند، استفاده از آموزش ترکیبی را به رغم مشکالت 
و سختی های اجرای این روش نوین آموزشی، که پیش از شیوع کرونا نیز در بسیاری از مدارس 

سالمی دوباره و آغازی نو

خانواده و مدرسه 
ارتباط دو سويه 
آموزش تركيبی و 
ديجيتال

گی های متعدد  ويژ
آموزش تركيبی

ضرورت آموزش 
 معلمان
 در دوران جديد 

نقش مؤثر
آموزش تركيبی در 
مسئوليت پذيری 
دانش آموزان

آينده از آن معلمانی 
است كه خودشان 

را با موقعيت وفق 
می  دهند

 آموزش تركيبی
 راهی كه عبور از آن 

ناگزير است

سید حسام الدین موسوی نیا

سردبیر

کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رواج داشته، در دستور 
کار خود قرار داده است. 

آموزش ترکیبی به عنوان موضوع این شماره از نشریه 
انتخاب شده و در این شماره سعی کرده ایم در گفت و گو با 
مدیران و دست اندرکاران مدارس و ستاد مرکزی مجتمع 
دانشگاهی،  صاحب نظران  همچنین  و  مفید  آموزشی 
مجموعه ای از مطالب و نظرات کارشناسی را برای آشنایی 
بیشتر مخاطبان نشریه با موضوع آموزش ترکیبی فراهم 

کنیم. 
و در نهایت اینکه، نشریه خانواده مفید با هدف حفظ 
محیط زیست و ترویج فرهنگ استفاده از فضای مجازی 
و دیجیتال، در دوره ی جدید خود، رویکرد چاپ و انتشار 
کاغذی نداشته و فقط به صورت الکترونیکی و از طریق 
سایت، کانال و صفحه رسمی شبکه های اجتماعی مجتمع 

منتشر خواهد شد.

نشانی های مجتمع آموزش مفید در فضای مجازی: 
www.mofidsch.ir
www.instagram.com/mofid.official
https://t.me/mofid_sch

صاحب امتياز و مدير مسئول: دکترفخرالدین دانش آشتیانی
سردبير: سیدحسام الدین موسوي نیا

دبير تحريريه:  فرزام شیرزادي
طراح گرافيک  و صفحه آرا: علیرضا بهرامي، مهدی سالمی ،  بهروز قلی پور

عکس: مرتضی کیانفر، امین فتح اهلل زاده و سید فرید موسوی نیا

با تشکر از: دکتر پیروز حناچي، دکتر حامد شکوري گنجوي و محمدرضا میبدي

همکاران تحريريه و فني: فرشاد شیرزادي، سیدپگاه رضازاده، مرجان آقبالغي، حسام شیرمحمدي، رضا حسیني 
راد، سروش یاري، جواد رحیمي

همکاران مدارس:   غالمرضا خان بابایی، هادی کریم زادگان، ندا نکوفر، صابر کرباسچی، اعظم منتظری، محمدرضا 
دهقانی، حمید محمد پناهی ها، سید رضا میرقاسمی، محمدرضا محمد هاشمی، سید مهدی بشارت، میثم رحیمی 

رتکی، حسین فاطمی مقدم، محمدرضا توانا، سهیل محبوب صابری، الهام شیبانی و امیر حسین ساران

نشاني: خیابان ولي عصر)عج(، پایین تر از میدان ونك، روبروي گاندي 12، ساختمان خورشید، طبقه هفتم
تلفن: 88679880-2

 آراي مندرج در مطالب نشریه، ضرورتا بیانگر راي و نظر مسئوالن مجتمع آموزشي مفید نیست.

 آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی )ره(
 بنيانگذار مدارس مفيد

 ما روزی پنج شش ساعت بچه هايمان را به مدرسه 
می فرستيم و بقيه روز هم بچه ها در اختيار خودمان 
هستند. به روشنی پيدا ست که اگر اوليای دانش آموزان 
و مربيان آنها به طور مشترک برای تعليم و تربيت آنها 

اقدام نکنند تالش آنها بی نتيجه خواهد بود.
خطبه های نمازجمعه 25 مهر 1365
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داريوش كريم زادگان

ندا نکوفر

محمدرضا دهقانی

غالمرضا خان بابايی

سيد مهدی بشارت محمدرضا ميبدی 

سرمقالهفهرست
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دارای  و  دانشگاه  استاد  گنجوی،  شکوری  حامد 
دکتری مهندسی کنترل است. او که از پيش از انقالب 
در مدرسه مفيد درس خوانده، خاطراتی به يادماندنی 
و  همراهان  از  يکی  شکوری  دارد.  مفيد  مدارس  از 
او  همکاران نخستين مدرسه راهنمايی مفيد است. 
می  گويد: »بچه  ها بايد دوستان خوبی برای خودشان 
در طول تحصيل بيابند و پدر و مادرها هم در اين امر 
بايد آنها را ياری کنند. رجوع به گذشته پاک و معصوم 
آنها در ادامه زندگی و تا پايان عمر می  تواند برای آنها 
چراغ راه آينده باشد.« گفت  وگوی ما را با اين چهره 

به عنوان يکی از مفاخر نخبه مدرسه مفيد بخوانيد.

متولد  	 کجا  بگوييد.  برايمان  خودتان  از  قدری 
شديد، کودکی، نوجوانی و جوانی  تان در چه شهری 
چه  گذرانديد؟  کجا  را  ابتدايی  تحصيالت  گذشت؟ 
موضوع و رخدادی در زندگی  تان در طول ساليان نقطه 

عطف در حرفه و کارتان محسوب می  شود؟

 خاطراتی خواندنی از نخستين روزهای تحصيل 
در »مفيد« تا دوران جنگ و روزگار پس از آن

ديدار با حامد شکوری گنجوی  يکی از مفاخر مدرسه مفيد

مفاخر مفید

در سال دهم از کتاب اقتصاد مرحوم گلزاده 
غفوری قسمت  هایی را خالصه و از آنها 
پرسش استخراج می  کردم. مسابقات 
آزمون هوش برگزار می  کردم، آن هم زمانی 
که به دلیل انقالب فرهنگی نه کنکور و نه 
کالس  های کنکور مطرح بود. دکتر ظفرقندی 
هم این آزمون  ها و این نوع فعالیت  ها را 
تشویق می  کرد. به همراه دوست عزیزم 
آقای نجفی مسابقاتی هم بر مبنای کتاب  های 
شهید مطهری برگزار کردیم. اما در مجموع 
از همه جذاب  تر مسابقات قرآن بود که برایم 
تجارب و آموزش  های چند سویه دربرداشت 
و مدرسه هم از آنها حمایت می  کرد

من سال 1343 خورشیدی در تبریز متولد شدم. سال های پیش از دبستان را در تهران بزرگ شدم 
و سواد را با قران و آموزش خواهرانم آموختم. گرچه در مصاحبه ورودی دبستان علوی برای کالس دوم 
دبستان پذیرفته شدم، دبستان را در مدرسه »صفا« در تبریز شروع کردم. از تولد تا سوم دبستان به 
دلیل شرایط شغلی و اهمّیت سالمتی پدرم، چندبار بین تهران و تبریز در رفت و آمد بودیم. سال های 
بعد را تا سال انقالب در مدرسه علوی ادامه دادم. از اواخر پاییز سال 1357 تا اسفند مدرسه تعطیل 
بود. بعد از آن هم به دلیل فعالیت  هایی که بچه  ها در مدرسه و بیرون از آن داشتند و بعضاً با گروه  های 
فعال سیاسی هم در ارتباط بودند، مدرسه گاهی بی نظم می شد. در اواخر شهریور سال 1358 وقتی 
در شیراز به نزد برادرم بودم از تهران تماس گرفته و اطالع دادند که مدرسه گفته بیایید پرونده دانش 
آموز را بگیرید و جای دیگری ثبت نام کنید. مسؤوالن مدرسه علوی تصمیم گرفته بودند دو دوره )ما 
و دوره باالتر( را منحل کنند. من و پسرخاله ام مهندس وحیدصدقی زاده، دو یا سه روز مانده به پایان 
شهریورماه، پس از اینکه از انتخاب چند مدرسه از جمله نیکان و مدرس منصرف شدیم، مدرسه مفید 

را که تازه تاسیس بود، برای تحصیل به ما معرفی کردند که نقطه عطفی را در زندگی ما موجب شد.

آن زمان مفيد چگونه مدرسه  ای بود؟ 	
آن زمان مفید در منطقه حاشیه شهر بود. آنجا هنوز خیابان  ِکشی درستی نداشت و اطراف آن محل 
تجمع زباله بود. تپه های خاکی زیادی اطراف مدرسه به چشم می  خورد. به نوعی می  توان گفت که 
آن منطقه حلبی  آباد محسوب می  شد. در اطرافش مردم با حلبی خانه ساخته بودند و آنجا زندگی 
می  کردند. من و وحید نخست که وارد آن منطقه شدیم، حیرت کردیم. اما پس از عبور از این حلبی آباد 
به ساختمانی نوساز رسیدیم، همان مدرسه مفید در همسایگی خوابگاه دانشگاه شریف. خوشبختانه 

در مدرسه آقای ظفرقندی را دیدیم که یادم هست در دبستان علوی با ما ورزش کار می  کرد. 

آشنايی با آقای ظفرقندی به چند سال پيش از سال 1358 بازمی  گشت؟ 	
شاید پنج سال پیش  تر. آن آشنایی برای من نقطه مثبت و امیدواری به شمار می  رفت. همچنین 
متانت شخصیت مدیر مدرسه، مرحوم حاج آقای شکوری، و هم نام بودن ایشان برایم جذابیت  هایی 
داشت. در صدر معلمان و گردانندگان دیگر در مدرسه آن روز باید از آقایان رفیعی و دانش )حفظهم 

اهلل( نیز یاد کنم.  

ادامه تحصيلتان در آن مقطع چه شد؟ 	
آقای ظفرقندی همان روز صحبت کوتاهی با من و وحید داشتند و اطالع دادند که فردا برای امتحان 
ورودی بیاییم. فردا دوباره با گذشتن از همان مسیر جاده نیمه خاکی و ... به مدرسه رسیدیم. امتحان 
ساده بود. آقای دانش همان روز اطالع دادند که فردا، یعنی 31 شهریور برای ثبت  نام مراجعه کنیم و 

روز نخست مهر وارد کالس مدرسه شدیم. 

قدری فضای آن مدرسه را بيشتر وصف کنيد. امکانات مدرسه و دانش  آموزانش را  	
چگونه يافتيد؟

بیش از همه فعالیت بچه  هایی که طی همان سه روز پیش از مهر برای تکمیل تجهیزات مدرسه 
نوساز کمك می  کردند، جذب مان کرد. به ویژه شهید امیرامین را خاطرم هست که صمیمانه مشغول 
بودند و ما را هم به مشارکت دعوت می کرد. شمار دیگری از بچه  ها هم بودند که البته خاطره شهید 
امین تا امروز در ذهنم باقی مانده است. از همکالسی های مدرسه علوی هم آقای مهندس عباس 

نجفی را دوباره دیدیم که از بهترین و صمیمی ترین دوستانم تا به امروز هستند. 

از چه مقطعی در مدرسه مفيد درس می  خوانديد؟ 	
از سال دوم نظری که همان سال دهِم از 12 سال یا سال اول از مقطع دوم دبیرستان با تعریف فعلی 
می  شود، تا پایان دبیرستان در مدرسه مفید بودم. زندگی البته تابع درجه سه نیست که بگویم کجا نقطه 
عطف محسوب می  شود. نقاط عطف زیادی در دوران تحصیل و پس از آن دارم. اما بی  شك یکی از نقاط 
عطف زندگی  ام همین ورودم به مجموعه مفید است. یك نقطه عطف دیگر مهاجرت از تبریز به تهران 
بود که وارد مدرسه علوی شدم. همه این  ها تحوالت، تغییراتی در زندگی  ام به وجود آورد. اما شیرینی 
ورود به مفید و فضای صمیمی و گرم همکالسی ها و معلمان بهترین هدیه مفید به من بوده است. هنوز 
هم با دوستان هر دو مدرسه علوی و مفید ارتباط دارم و صمیمی  ترین دوستانم به شمار می  روند؛ به 
ویژه آن ها که در هر دو مدرسه با هم بودیم. دوستان مفیدی شاید به دلیل همان خاکی بودن )نه البته 
خاکی بودن فیزیکی اطراف مدرسه!( صمیمی تر بوده اند. یکی از دالیلش هم این است که از دبستان و 
راهنمایی به بعد، از بیشتر دوستان مدرسه علوی جدا شدم و در سنین نوجوانی و جوانی در مدرسه مفید 
فضای جدیدی به رویم گشوده شد. اما به هر حال نوع برخورد صمیمانه دست  اندرکاران و دانش  آموزان 

مفید از همان اول به قلب و روحم نفوذ کرد و بعد هم با همکاری ادامه یافت.

اگر بخواهيد يک دو نمونه از خاطراتتان را از مجموعه مفيد که همواره در ذهن داريد و  	
به نوعی برايتان مطلق شده، بازگو کنيد، آن يک دو خاطره کدام  اند؟

نگرانم که بیان یکی از این خاطرات، ده  ها و صدها خاطره دیگر را که در دوره تحصیل و تدریس 
در مفید داشته  ام، تحت  الشعاع قرار دهد و دیگر خاطراتم را کم اهمیت جلوه دهد. البته چنین 
نیست و همه آن خاطرات تأثیرگذاری خاص خودشان را دارند. از 3 سال دوران تحصیلم اگر 
بخواهم نقطه جذابی را بیان کنم، برگزاری مسابقات است. مسابقاتی که انواع مختلف داشت. در 
سال دهم از کتاب اقتصاد مرحوم گلزاده غفوری قسمت  هایی را خالصه و از آنها پرسش استخراج 

می  کردم. مسابقات آزمون هوش برگزار می  کردم، آن هم 
زمانی که به دلیل انقالب فرهنگی نه کنکور و نه کالس  های 
کنکور مطرح بود. دکتر ظفرقندی هم این آزمون  ها و این نوع 
فعالیت  ها را تشویق می  کرد. به همراه دوست عزیزم آقای 
بر مبنای کتاب  های شهید مطهری  نجفی مسابقاتی هم 
برگزار کردیم. اما در مجموع از همه جذاب  تر مسابقات قرآن 
بود که برایم تجارب و آموزش  های چند سویه دربرداشت و 
مدرسه هم از آنها حمایت می  کرد. بازهم هّمت مهندس 
نجفی، از بهترین دوستان در زندگی  ام، باعث شد که این 
مسابقات را با اینکه در سال آخر دبیرستان درس می  خواندیم 
و کنکور در پیش داشتیم، راه بیندازیم. وقتی که به این کار 
اختصاص می  دادیم، وقت پرفایده   و پربرکتی برای خودم به 
شمار می  رفت. مثل خیلی از کارهای مدرسه که آن سال ها 
به عهده بچه ها )از جمله شهیدان امین و یا مرحوم رضوی و 
...( بود، بیشتر مراحل اجرای مسابقات قرآن برعهده خودمان 
بود )معلمان گرفتاری های مرتبط با انقالب، دولت و جنگ 
داشتند(. جزوه  هایش را تهیه می  کردیم. طرح پرسش  های 
آزمون، برگزاری و تصحیح و امتیازبندی و ... البته مدرسه 
هم تشویق و هم حمایت می  کرد؛ مثل چاپ جزوه ها در 
پیش  که  قدر هم  هر چه  آن.  از  بیرون  یا حتی  مدرسه 
با  البته  بهتر می  شد. سال نخست  آنها  می  رفتیم کیفیت 
چالش  هایی روبه  رو شدیم. خودمان هم دانش  آموز بودیم، 
منظورم من و آقای نجفی است. دوستان دیگر مثل شهید 
حسن کریمیان هم در تدوین جزوه و برگزاری مسابقات 
برای  ایشان  عالقه  می  کردند.  فراوانی  کمك  های  قرآن 
همراهی برای ما پربرکت بود. به ویژه در تدوین جزوه لغات و 

مفاهیم قرآنی که یادآوری آن دوران 
ادامه در صفحه بعدبرایم سرشار از مهر و برکت است. 

مفاخر مفید
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m o f i dm o f i d

اين  	 از  دانش  آموزان  استقبال 
مسابقات چگونه بود؟

بچه  ها هم از این مسابقات به خوبی استقبال کردند و به 
این  می جستند.  مسابقات شرکت  این  در  گسترده  شکل 
مسابقات از روخوانی شروع می  شد و تا قرائت و درک مفاهیم و 
تفسیر قرآن کریم را دربرمی  گرفت. حتی بعدها پژوهش  های 
قرآنی هم به آنها اضافه شد. من هم پس از فارغ  التحصیلی به 
عنوان مسئول مسابقات قرآن این مسیر را ادامه دادم. مسابقات 
قران یادآور بهترین خاطره  هایی است که در طول تحصیل و 

تدریس در مفید پشت سر نهادم. 

در  	 خاطرات  چه  جهادی  اردوهای  و  مسافرت  ها 
يادماندنی برای شما به يادگار گذاشته است؟

به قدری خاطره دارم که نمی  توانم از میان آنها انتخاب کنم 
و یکی را برایتان نقل کنم و دیگری را ناگفته بگذارم. شرکت 
در مسافرت  های جهادی و تشویقی هم تك به تك خاطرات 
شیرین و گاهی تلخ هم داشت. اولین  اش سال دوم نظری بود که 
به قروه رفتیم. به سنندج هم برای دیدار رفتیم. آن زمان هنوز 
گروه  های دموکرات و کومله و گروه  های ضد انقالب در غرب 
کشور فعال بودند و گاه و بی  گاه کمین می  کردند و پاسدارها را 
می  کشتند و به روستاها یورش می  بردند. ناامنی زیادی وجود 
داشت. تمرکز کارهای جهادی  ما روی قروه همدان بود؛ با فاصله 
اندکی از منطقه  ای که بسیار حساس بود. آن فعالیت  ها در 
روستاهای اطراف شهرستان قروه همدان انجام شد، از درو 
محصول تا خانه  سازی و حمام دام و حمام  روستایی و آبرسانی 
و .... با این فعالیت  ها، اردوهای جهادی شکل گرفت و سال بعد 
این فعالیت  ها در شهرهای جنگ زده و حتی خط مقدم شکل 
جدیدی به خود گرفت. شهریور سال 1359 جنگ شروع شد، 
در تابستان سال 1360 کسانی که عالقه  مند بودند، در چند 
شهرجنگ  زده تقسیم شدند؛ سرپل زهاب و ایالم و ... فعالیت 
اصلی سم  پاشی سنگرهای رزمندگان برای دفع مگس، پشه، 
ماالریا و موش بود. من هم توفیق داشتم که یك ماه در این 

فعالیت  ها شرکت کنم که خاطره  انگیز است. تلخ ترین خاطره شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر در 
سنگرهای اطراف سرپل زهاب بود. خاطراتمان با دوستان هم دوره  ای و دوره باالتر که در رأس آنها باید از 
شهید سعید امین یاد کنم، شنیدنی است. برخی دوستان دوره   یك که دبیرستان را تمام کرده و دانشگاه 
هم هنوز تعطیل بود، در جبهه  ها ماندگار شدند. ازجمله شهید امین و مهندس استاد باقر )از هم مدسه  ای 
های علوی و دوستان بسیار خوبم( ماندند و تا رتبه فرماندهی هم رشد کردند. اما دوستان همدوره  ای 

برای مهرماه به مدرسه بازگشتیم تا سال آخر دبیرستان را به پایان برسانیم. 

دوره معلمی چگونه به انجام رسيد؟ 	
پس از اینکه فارغ  التحصیل شدم، با یکسال تأخیر دانشگاه شروع می  شد و کنکور هم نظم و نسقی 
نیافته بود. منتظر بودیم که هر چه سریع  تر کنکور برگزار شود. حضور در جبهه و جنگ هم می توانست 
از جمله انتخاب  های مهم  مان باشد. یك دوره کالس کنکور مانندی را مدرسه در شهریور ماه سال 
1361 برگزار کرد. درحال و هوای انتظار و تصمیم که تا ورود به دانشگاه چه کاری انجام دهیم که 
معلمان عزیزمان، آقای دکتر دانش و مهندس رفیعی تعدادی از ما را به سمت مدرسه راهنمایی مفید 
هدایت کردند که هنوز تنها ساختمانش ساخته شده بود اما تجهیزاتش کامل نبود. خاطره چسباندن 
موکت نمازخانه  اش با سرپرستی جناب دانش شنیدنی است )شاید وقتی دیگر!(. همراه چند تن از 
دوستان و همکالسی  هایم مانند آقای سعیدنیا، آقای آزاده و برخی دیگر ما را از دبیرستان به راهنمایی 
ُهل دادند و گفتند بروید آنجا را اداره کنید. البته با دانش  آموزان مصاحبه کرده و آنها را انتخاب کرده 
و پذیرفته بودند. وارد مدرسه راهنمایی مفید شدیم. هنوز مدیران اصلی مدرسه راهنمایی، حاج آقا 
مظفری که خدا سالمتشان بدارد و آقای اشعری به سفر حج مشّرف بودند که به همراه آقای سبحانی 
و چندتن از دوستان به عنوان معاون پرورشی )معروف به امورتربیتی( در مدرسه راهنمایی مفید 
رسماً شروع به کار کردم. هنوز تعریفی از »شغل رسمی« نداشتم و بعدها فهمیدم که باید از طرف 
اداره منطقه گزینش شوم و حقوقم را باید از آن جا بگیرم! و همین بی اطالعی موجب شد سه ماه 
بدون حقوق کار کنم! آنجا هم نقطه عطفی بود که معلمی را آغاز کردم. با دبیرستان هم در برگزاری 
مسابقات قرآن و کالس  های فوق برنامه همکاری می  کردم. کالس خط داشتم که در زمره کالس  های 
فوق برنامه بچه  ها به آن عالقه نشان می  دادند. بعد از دوسال تدریس هنر و تاریخ انقالب در راهنمایی 
خودم را به دبیرستان منتقل کردم و تا سال 1377 که آخرین سال تدریسم در مدارس بود ادامه 
یافت. جدا از تدریس عربی هر چهار سال که بطور متناوب همه ساله داشتم، هندسه و مثلثات دوم، 
جبرچهارم و کمی هم فیزیك تدریس کردم. فعالیت  های جهادی هم از بخش های اصلی فعالیتم بود 

که تا سالیان سال ادامه یافت.
 
تا چه زمانی ادامه داشت؟ 	

تا سال 1366 که اواخر جنگ بود هرسال به همراه دیگرمعلمان شرکت می  کردم، سوسنگرد و 

ادامه از صفحه قبل

بندرعباس و بندرلنگه و کنگان و ... در تعطیالت نوروزی که زمان اردوها بود، دوسال آخر جنگ بیشتر 
متوجه جبهه بودم و سعی کردم بیشتر در جبهه حضور یابم. در زمره فعالیت  های جهادی پس از جنگ 
بازسازی آبادان و خرمشهر مطرح بودند و دوستان مفیدی هم عالقه  مند بودند که در آنها مشارکت 
کنند. پروژه جمع  آوری آمار تخریب  ها را عهده ما گذاشتند. این موضوع ابتدا برای آبادان شکل گرفت. 
چند تن از فارغ  التحصیالن، آقایان استادباقر و حناچی، ابتدا این موضوع را با مسؤوالن مدرسه درمیان 
گذاشتند. ما هم سعی کردیم که با فارغ  التحصیالنی که عالقمند بودند این کار را سازماندهی کنیم. 
آقای رستم  خانی )دوره 6( از جمله فارغ  التحصیالن بسیار فعال و عالقمند بودند که هّمت کردند و کار 
فارغ  التحصیالن را به ایشان و دوستانشان سپردیم و بازگشتیم. سنت حسنه  ای شد که بعد هم ادامه 

یافت. من در ایران فعالیت جهادی دانشجویی پیش از آن سراغ ندارم. 
اما از آن رو که این فعالیت جمع آوری آمار تخریب بسیار گسترده بود، غیر از تعطیالت بین دو 
ترم که فارغ  التحصیالن در تعطیالت بین دو ترم شروع کردند، برای بچه  های مدرسه هم تعریف شد و 
دانش  آموزان در تعطیالت نوروز ادامه دادند. پروژه آبادان که انجام شد و پیش رفت، از ما خواستند که 
برای خرمشهر نیز همین کار را انجام دهیم. تا دو سال چنان که خاطرم است، مسؤوالن مدرسه حتی 
تعطیالت نوروزی را هم تمدید کردند تا کار خرمشهر هم به پایان برسد. ضعف و بیماری من در آن 
سال خود خاطره  ای جداگانه است. با بچه  ها در همه مسافرت  های جهادی و غیر آن شعر می سرودیم 
و همه با هم به صور مختلف می خواندیم و زمزمه یا سینه زنی می  کردیم. یك سروده هم بر وزن سرود 
معروفی درست شده بود که عبارت »در راه بازسازی تعطیل کنیم درس را« ترجیع  بندش شد. بدین 
ترتیب پس از پایان کار خرمشهر )درعین ناباوری مسؤوالن بازسازی خرمشهر   طبق نتایج ما بیش از 
70 درصد شهر تخریب شده بود( چندروز دیرتر به تهران بازگشتیم. در آن سال  ها گاهی بیش از نیمی 

از دانش آموزان سال های اول تا سوم در مسافرت  های جهادی شرکت می کردند.
داستان کارهای جهادی در جزیره ابوموسی، روستاهای میناب و بشاگرد و ... هم پس آز آن سال  ها، 
چه با فارغ التحصیالن و چه دانش  آموزان، تا نیمه دوم دهه هفتاد ادامه داشت که هریك خاطرات 
بسیار شنیدنی دارند اما سخن را به درازا می  کشد و شاید از زبان دیگر دوستان، مثل آقایان استادباقر 

و نجفی شنیده باشید یا بعدا بشنوید. 

با توجه به تجربه ساليانتان و به معنای حقيقی، »زيستن« و در کنار بچه  ها، اگر نگويم  	
نصيحت چه توصيه و پيشنهاد راهگشا و سازنده  ای به دانش  آموزان مدارس مفيد داريد؟

کنار بچه  ها زیستن، برای من و بسیاری از معلمانی که با عشق و عالقه وارد حیطه تدریس می  شوند، 
یك درس همیشگی زندگی دارد که ناشی از معصومیت بچه  هاست. بچه  هایی که هنوز چندان آلوده 
پلشتی  ها، آالیش  ها، سختی  ها و از منظر دیگر گرفتاری  ها و مصیبت  ها در زندگی نشده  اند... زندگی 
به هر حال انسان را جذب خودش می  کند و آلودگی  هایی هم خواه ناخواه با خود به همراه دارد. 
بچه  ها هنوز وارد آن فضا نشده  اند و آن صمیمیت، سادگی و معصومیت نکته  ای است که می  تواند به 
ما معلمان یادآور شود، انسان موجودی است که خداوند بر اساس فطرت پاکش آفریده و می  تواند 
پاک بماند. اگر این موضوع برای آدمی تذکر همیشگی باشد، شاید بتواند به انسان کمك کند که از 
آلودگی  ها، گناه  ها، کج  روی  ها و خطاها بیشتر فاصله بگیرد. همین موضوع برای بچه  ها هم مصداق 
دارد. آنها هم وقتی بزرگ می  شوند، اگر خاطرات آن دوره را برای خودشان یادآوری کنند و آن صفا و 
صمیمیت و دوستی  های صاف و پاک بی  آالیش را به یاد داشته باشند، لذت  بخش بودن زندگی را در 
همین صاف و ساده بودن  ها، دوست  داشتن  های بی  توقع، یاری  رساندن صادقانه بی  انتظار مزد، خدمت 
بی  منت، و رفاقت و اعتماد تجربه می  کنند. این تجربه را می  توانند برای خودشان حفظ کنند و به گمانم 
دارایی ارزشمند زندگی همین روح پاک الهی است و تا پایان عمر می  تواند همراه آنها باشد. در حال 
حاضر هم که امکاناتی مانند عکس و فیلم بیش از گذشته است، بهتر می توان به یادآوری آن دوران 
شیرین پرداخت. این موضوع به خودی خود این پتانسیل را دارد که آدمی را دمی از آن گرفتاری  ها 
و نامالیمات زندگی و به خیال ما واقعی و جدی، دور کند، فضای ذهنی تلطیف شود و درگیری  ها 

و گرفتاری  های به ظاهر جدی نیز به شکلی گذرا و در قالب 
بازی قابل تحمل  تری طی شوند و نه بیشتر!

اگر قرار باشد روی صحبتتان به اولياء باشد به آنها  	
چه خواهيد گفت؟

اولیاء هم باید اجازه دهند که بچه  ها فضای صمیمی 
دوستی با دوستانشان را تجربه کنند و این فضا را هرگونه که 
می  توانند برای بچه  هایشان فراهم کنند. حتی باید بگردند 
و برای بچه  هایشان دوستان خوب پیدا کنند. اگر بچه  ها 
خودشان هم نتوانستند در فضایی قرار بگیرند که دوستان 
خوبی داشته باشند، تا حد زیادی مسؤولیت پدر و مادرها 
محسوب می  شود تا فضایی را ایجاد کنند که بتوانند آنها 
با تعدادی از دوستان صمیمی همراه شوند و با همفکرانی 
حشر و نشر داشته باشند و بزرگ شوند که برایشان دارایی 
ارزشمندی تا پایان زندگی به شمار رود. از سویی هم صرفاً 
خوشی آن خاطرات، تصورات و تخیالت نیست که مفید 
است و نباید به آن بسنده کرد. در طول زندگی این دوستان 
خیلی برای آدمی مفیدند. برای خودم هم دوستان مدرسه 
علوی و مفید حتی دوستان دانشگاهی صمیمی  ام که هنوز 
و  ارزش  و  دارند  بی  بدیل  ارزشی  کرده  ام،  هم حفظشان 
اعتبارشان در زندگی برایم قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. 
دانش  آموزان  برخی  با  بلکه  هم  دوره،  دوستان  با  تنها  نه 

قدیمی ارتباط ماندگاری دارم. 
خوشبختانه من دوره دانشگاه هم دوستان بسیار خوبی 
با آنها داشته ایم. شهید  داشتم که رفت  و  آمد خانوادگی 
شهریاری یکی از آنها است که حضورش به خودی خود نقطه 
عطفی در زندگی  ام محسوب می  شد که باز داستانی مستقل 
و خاطراتی درس  آموز دربر دارد. قصه دوران تحصیالت عالی 
و فعالّیت های پس از آن را باید برای وقتی دیگر موکول 

کنیم ....

در زمره فعالیت  های جهادی پس از جنگ 
بازسازی آبادان و خرمشهر مطرح بودند و 
دوستان مفیدی هم عالقه  مند بودند که در 
آنها مشارکت کنند. پروژه جمع  آوری آمار 

تخریب  ها را عهده ما گذاشتند. این موضوع 
ابتدا برای آبادان شکل گرفت. چند تن از 

فارغ  التحصیالن، آقایان استادباقر و حناچی، 
ابتدا این موضوع را با مسؤوالن مدرسه 

درمیان گذاشتند. ما هم سعی کردیم که با 
فارغ  التحصیالنی که عالقمند بودند این کار را 

سازماندهی کنیم.

مفاخر مفید
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 کرونا سبب ايجاد تغييرات زيادي در سبک زندگي 
سؤال هاي  از  يکي  است.  شده  تحصيل  و  مشاغل 
حتي  و  مديران  معلمان،  ذهن  ايام  اين  که  اساسي 
بسياري از اوليا را به خود مشغول کرده، چگونگي 
شرايط در دوران پس از کروناست؟ آيا همه روال ها 
و روش هاي تحصيل و مدرسه داري به قبل از دوران 
کرونا  آيا  همچنين،  خير؟  يا  مي گردد  باز  کرونا 
سبب کسب تجربه هايي شده است تا بتوانيم از آن 
بهره ببريم؟ براي پاسخ به اين سؤال خوب است ابتدا 
مروري بر تحصيل در دوران قبل و بعد از شيوع کوويد 

19 داشته باشيم.  

الف( دوران قبل از كرونا 
در دوران قبل از کرونا، نقطه ي کلیدي هر مدرسه، برنامه 
هفتگي بوده است؛ به طوري که ارائه آن در ابتداي سال یکي 
از نقاط قوت مدرسه به شمار مي آمد. تمرکز روي برنامه 
هفتگي و مدل کارکرد مدارس، این پیام هاي ضمني را با 

خود به همراه داشت: 
1     همه ي دانش آموزان باید در ساعتي مشخص و به 
شیوه اي یکسان و منظم در مکان مشخصي به نام کالس 

درس حاضر شده و به درس معلم گوش فرا دهند. 
تشنگي،  گرسنگي،  از  )اعم  فیزیولوژیك  حاالت       2
خستگي، خواب آلودگي و...( همه دانش آموزان یکسان و 
به صورت آماده یا بدون مشکل براي یادگیري در نظر گرفته 

مي شد. 
3     فرض بر این بود که معلومات قبلي همه ي دانش آموزان 

براي ارائه درس جدید به اندازه کافي است. 
4     همه ي دانش آموزان باید درس را از یك معلم که با روش 

مشخص و معیني ارائه مي کرد، فرا مي گرفتند.
5     در این روال، سرعت یادگیري همه دانش آموزان 

یکسان در نظر گرفته مي شد. 
6      با توجه به شکل ظاهري کالس هاي درس و در کانون 
توجه بودن جایگاه معلم، آموزش معموالً با سخنراني صورت 

مي گرفت. 

كالس درس يا دفتر كار معلم 
سیدرضا میرقاسمی

مدیر دبیرستان دوره اول مفید یادگار امام

7      به همه ي  دانش آموزان تکالیف یکسان داده مي شد و از آنها آزمون یکسان گرفته مي شد. 
همچنین در نهایت بازخورد نهایي و نمره اي به دانش آموزان داده مي شد که نشان دهنده موفقیت یا 

عدم موفقیت آنها بود. 
8     اگر احیاناً دانش آموزي به هر دلیل نمي توانست در کالس حاضر شود، موظف بود به هر ترتیب 
که مي تواند خودش درس ها را فرا بگیرد و تمرین و تکالیفش را انجام دهد تا از ادامه درس باز نماند. 
گرچه براي بعضي از موارد باال با تالش ها و ابتکارات و خالقیت هاي معلمان ارجمند و مربیان، 
در مدارس مختلف   تا حدي   چاره جویي شده بود اما این موارد به صورت غالب قابل مشاهده 
بودند. در این مدل، تقریباً و به صورت کلي، توجه انفرادي به دانش آموزان جایي نداشته و این کار 
به صورت حداقلي و غیر سیستمي، با خالقیت و ابتکار دبیران صورت مي گرفت. متأسفانه در این روال، 
دانش آموز با عقب افتادن از یك سرفصل یا موضوع یا ارتباط نگرفتن با دبیر، به هر دلیل، به صورت 
دنباله دار از پیگیري ادامه کالس محروم مي ماند. همین نقصان هم سبب شکل گیري کالس هاي 

تقویتي جبراني یا حتي ارجاع دانش آموز به تدریس خصوصي مي شد. 

  ب( كرونا با ما چه كرد؟ 
   محدودیت هاي بیماري کووید 19 سبب بروز ابتکارات و خالقیت هاي مختلف و متعددي شد. از 
طرف آموزش و پرورش همه ي فعالیت هاي درسي، تربیتي و پژوهشي در شبکه مجازي شاد پیگیري 
شد. همچنین در این پلتفرم، کالس هاي درس مجازي با راهبري دبیران و عضویت دانش آموزان 
شکل گرفت. ضمن اینکه در مدارس مختلف، بنا بر شرایط اجتماعي و اقتصادي خانواده ها و ابتکار 
مدرسه، معلمان و حتي اولیا، شبکه ها و پلتفرم هاي مختلف مجازي و نرم افزارهاي ارتباطي و برپایي 
کالس مجازي مورد استفاده قرار گرفتند؛ به این ترتیب در آموزش از راه دور در دوران کرونا، موارد 

زیر تقریباً تجربه و اجرا شد: 
1     معلمان با استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن ها درس ها را در قالب فایل هاي صوتي و تصویري 

)مثل powerpoint( ضبط کرده و در شبکه بارگذاري مي کردند. 
2     دانش آموزان موظف بودند تکالیف یا کاربرگ هاي اعالم شده را کامل کرده و براي معلم خود 

ارسال کنند. 
3     بنابر دستورالعمل آموزش و پرورش، ساعت کالس آنالین به حداقل رسیده و در نتیجه 

دانش آموزان باید ساعات دیگري را در خانه صرف یادگیري و انجام تمرین ها مي کردند. 
4     برگزاري آزمون ها به شیوه از راه دور که با ارسال فایل سؤاالت و دریافت فایل پاسخ سؤاالت 
همراه بود، در بعضي موارد سبب بروز خالقیت از طرف معلمان در برگزاري آزمون به شیوه هاي 
مختلف از جمله)openbook(یا منبع آزاد شد. طبیعتاً ارزشیابي در این گونه آزمون ها از حیطه 

دانش و سنجش محفوظات فراتر مي رفت. 
5     از آنجایي که تعامل در فضاي مجازي محدود به ساعات کالس درسي نبود، معلمان مي توانستند 
در ساعات مختلف با تبادل پیام نسبت به فرد فرد دانش آموزان پیگیري روال درسي  ـ متناسب با 

شرایط خود دانش آموز را داشته باشند. 
6     حضور دانش آموزان در خانه سبب شکل گیري نوعي مشارکت متفاوت از گذشته از طرف اولیا 

در امر یادگیري شد. 
به عبارت دیگر، استفاده از قابلیت دیجیتاِل شبکه هاي مجازي و پلتفرم هاي آموزشي سبب شد 
اوالً نوعي رابطه فردي بین معلمان و تك تك دانش آموزان برقرار شود و ثانیاً دانش آموزان بیش از 
قبل خودراهبري یادگیري درسي خود را به دست بگیرند و بتوانند با استفاده از امکانات در زمان هاي 

متنوع و با سرعت هاي مختلف به یادگیري دروس خود بپردازند. 

ج( كالس  درس در دوران پسا كرونا 
تمرکز روي یادگیري انفرادي تك تك دانش آموزان در کالس درس همیشه یکي از اهداف دور از 
دسترس معلمان مدارس و اولیا بوده است. تجربه دوران کرونا نشان داد که با استفاده از پلتفرم هاي 
فضاي مجازي یا سامانه هاي مدیریت یادگیري )lms( و فرهنگ دیجیتال این کار شدني است. این 
مزیت در کنار فواید دیگر، دست اندرکاران را معتقد به ادامه استفاده از این پلتفرم ها و نرم افزار ها کرده 
است؛ ضمن اینکه انتظار ایجاد شده براي اولیا و گسترش کاربري دانش آموزان که ابزار دیجیتال به 
ملزومات جاري آنها تبدیل شده هم مزید بر علت است. لذا به نظر مي رسد معلمان مي توانند با استفاده 
از این ابزارها، نرم افزارها و تجربه  دوران کرونا، قدم محکمي در توسعه یادگیري انفرادي دانش آموزان 
بردارند. البته این تحول مستلزم داشتن نگاهي نو به کالس درس است. به عنوان نمونه تصور بفرمایید 
معلم با استفاده از فضاي مجازي یا سامانه هاي مدیریت یادگیري، برنامه درسي نیم سال یا کل سال 
خود را در همان ابتداي سال اطالع رساني کند و طي زمان، منابع درسي  ـ که دیگر متنوع شده اند  ـ را 
هم بارگذاري کنند. دانش آموزان موظفند در زمان مقرر فعالیت هاي یادگیري اعم از تکلیف، کاربرگ 
و ارزشیابي خود را ارسال کنند. دبیران هم بازخورد این فعالیت ها را با استفاده از همان سامانه ها به 
ایشان ارائه مي کنند. در این مدل، دیگر بیشتر زمان کالس درس به ارائه درس یا سخنراني معلم 
نمي گذرد، بلکه بخشي از آن به مرور و ارائه کوتاه معلم، بخشي به فعالیت هاي یادگیري تعریف شده 
در قالب گروه هاي درسي و بخشي به گفت وگوي معلم با دانش آموزان )به صورت فردي یا گروهي( 
با هدف مرور و ارزیابي فعالیت ها، ارائه بازخورد و راهنمایي دانش آموزان اختصاص مي یابد. در 
این شرایط جدید، نقطه تمرکز معلم از ارائه درس به یادگیري تك تك دانش آموزان  ـ با توجه به 

ویژگي هاي فردیشان ـ منتقل مي شود. 
 این تغییر نگاه و نقش معلم مي تواند مزیت هاي زیر را داشته باشد: 

1     یادگیري و بهره گیري از منابع مختلف )اعم از کتاب، فایل هاي صوتي و تصویري( مي تواند 
در زمان هاي مختلفي توسط دانش آموزان صورت پذیرد و همه محدود به استفاده در یك زمان 

نمي شوند. 
2     با وجود فعالیت و برنامه هاي مختلف و متنوع، کالس براي دانش آموزان تبدیل به کارگاهي 

مي شود که در آن منفعل نیستند و فعالیت هاي خود را پیگیري مي کنند. 
3     در اختیار داشتن منابع مختلف سبب مي شود دانش آموزان به دفعات مورد نیاز و با سرعت 

مورد عالقه به یادگیري پرداخته و در نهایت در فرصت حضور 
در کالس رفع اشکال بپردازند. 

4     معلم مي تواند از این فرصت استفاده کرده و منابع 
تا  کند  معرفي  یادگیري  براي  را  مختلفي  فعالیت هاي  و 
دانش آموزان باسلیقه، روش و سبك مورد عالقه خود به 

یادگیري بپردازند. 
5     عماًل کانون و نقطه توجه کالس به جاي میز 
معلم، میز دانش آموزان است که به صورت گروهي یا فردي 

به فعالیت مي پردازند. 
6     در این فضا راهبري هر کدام از دانش آموزان مي تواند 
متفاوت از دانش آموز دیگر و متناسب با توان و عالقه، سبك 

یادگیري و سرعت مناسب هر کدام باشد. 
به این ترتیب کالس از محل ارائه درس به دفتر کار معلم 
تبدیل مي شود و نقش معلم به جاي ارائه دهنده به تسهیلگر 
تغییر مي کند. در این فضا، معلم قباًل منابع یادگیري را در 
اختیار دانش آموزان قرار داده و در زمان کالس درس به 
نظارت و راهبري تك تك دانش آموزان مي پردازد. این تغییر 
نگاه سبب مي شود تا بتوانیم بر بسیاري از نقایص روال سنتي 
غلبه کنیم. همچنین این روال، امکان مشارکت و نظارت 

متفاوت اولیا را در یادگیري فرزندشان فراهم مي کند. 

  نكات پاياني
1     تغییر نگاه کالس درس به دفتر کار معلم، مستلزم 
تغییر نگرش و بینش دانش آموز، معلم، مسئوالن مدرسه و 
اولیا است؛ گرچه خوشبختانه تجربه کرونا این تغییر را آسان 
کرده اما ادامه مسیر مستلزم صبوري، رعایت اصل تدریج و 

بحث و گفت وگو براي توجیه همگان است. 
2     طبیعتاً عملیاتي سازي این تغییر نگرش و بینش در 
پایه ها و مقاطع تحصیلي مختلف معناي ویژه خود را دارد 
و یکسان نیست. همچنین موقعیت اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي مدارس هم باید در نظر گرفته شوند. 
3     این تجربه عماًل سبب مي شود مسئوالن مدارس با 
هدف سهولت در اجرا و فراهم سازي امکانات آموزشي مورد 
نیاز هر دبیر، به سمت استقرار معلم در یك کالس مشخص 
و در نهایت تشکیل کالس هاي موضوعي با محوریت معلم 
حرکت کنند. براي مثال، مکان درس ریاضي علوم یا ادبیات 
در مدرسه مشخص است و دانش آموزان در ساعت مشخص 
در دفتر کار معلم خودشان حاضر مي شوند. الزم به ذکر است 
که کالس موضوعي سال ها قبل به عنوان شعار مطرح شد و 
در بعضي مدارس به صورت ظاهري شکل گرفت. در واقع 
این تجربه مي تواند سبب به کارگیري عملي و واقعي کالس 
موضوعي با محوریت معلم در راستاي یادگیري انفرادي 

کیفي دانش آموزان شود. 

یادداشتیادداشت
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روش های  کردن  ترکیب  معنی  به  ترکیبی  آموزش   
آموزش حضوری و غیرحضوری برای استفاده از مزایای هر 

دو و باال بردن کیفیت آموزش است.
این روش آموزشی به جهت انعطاف هایی که در زمان و 
مکان و شیوه یادگیری دارد، مزایایی هم نسبت به آموزش 
صرفا  آموزش  حالت  در  دارد.  دانش آموزان  برای  سنتی 
یادگیری،  شیوه  مجبورند  دانش آموزان  همه  حضوری، 
سرعت یادگیری و ... را با دیگران تنظیم کنند، اما آموزش 
ترکیبی به دانش آموز این امکان را می دهد که در برخی 
موارد از این انعطاف استفاده کند و تغییراتی را که نیاز دارد 
اعمال کند. از طرفی در آموزش کامال غیرحضوری، مسئله 
تعامل بچه ها با هم و نقش های تربیتی مدرسه تا حد زیادی 
حذف می شود. آموزش ترکیبی این امکان را به مدرسه 
می دهد که در عین حال که از مزایای آموزش غیرحضوری 
استفاده می کند، نقش های تربیتی و برنامه های متنوع خود 

و نقش آفرینی خود را در زمینه های دیگر هم داشته باشد.
مزیت اصلی آموزش ترکیبی برای معلمان این است که 
امکاناتی را که آن ها برای آموزش دارند به شدت گسترش 
می دهد. این امکانات شامل ابزارها، روش ها و مسیرهای 
متفاوتی است که معلمان می توانند در طراحی آموزشی 
خود از آن ها کمك بگیرند. امکاناتي که قبل از آموزش 
آموزش  مزیت  طرفی  از  نبود.  فراهم  اصال  غیرحضوری 
حضوری بر آموزش غیرحضوری برای معلمان این است 
که مسئله نشناختن دانش آموزان و ارتباط نگرفتن با آنان 

برایشان پیش نخواهد آمد.
اما آموزش ترکیبی چالش هایی هم دارد که به بعضی از 

آن ها اشاره می کنم.
1     جدی گرفتن بخش آموزش های غیرحضوری برای 
دانش آموزان و اولیا نیازمند فرهنگ سازی است و اکنون 
جدی  را  غیرحضوری  فعالیت های  کافی  قدر  به  بچه ها 

نمی گیرند.
2     با وجود برنامه ریزی های پیگیرانه ي معلم و نکاتی که 
سعی می کند در طراحی فعالیت ّهای غیرحضوری در نظر 
بگیرد، باز هم ممکن است مشکالت پیش بینی نشده ای 

آموزش تركيبی؛ مزيت ها و چالش ها
اعظم منتظری

مدیر دبیرستان دوره یک دخترانه مفید

برای بچه ها هنگام انجام فعالیت پیش بیاید که برای حل آن ها به کمك معلم نیاز داشته باشند.
3     مشکالتی که در فعالیت ّهای غیرحضوری به وجود می آید، روی فعالیت های حضوری هم اثر 

می گذارند و می توانند برنامه کالس را تحت تاثیر قرار دهند.
4     اجرای با کیفیت آموزش ترکیبی نیازمند افزایش مهارت معلم و همچنین دانش آموزان در این 
زمینه است؛ بنابراین تا رسیدن به نقطه ای که کیفیت مناسبی در آموزش ترکیبی داشته باشیم، 

هنوز راه زیادی داریم.
اگر آموزش ترکیبی بتواند به سطوح باالتری دست پیدا کند و طراحی های معلمان در این زمینه 
به سطوح حرفه ای برسد، می توان گفت که شاهد تغییر جدی در زمینه کنترل یادگیری توسط 
یادگیرنده خواهیم بود. اما تا قبل از آن به نظرم بیش از زمان یادگیری و سرعت آن، کنترل دیگری 
را به دست یادگیرنده نداده ایم و معلم همچنان نقش محوری در هدایت قدم به قدم مسیر یادگیری 

خواهد داشت.

پيروز حناچي، شهردار سابق تهران يکي از فارغ التحصيالن شاخص مدرسه مفيداست. 
اومتولد سال 1342 ودانش آموخته نخستين دوره دبيرستان مفيد در تهران است. حناچي 
سال 1371 در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 
فارغ التحصيل شد و در 1378 موفق به دريافت مدرک دکتراي تخصصي معماري با گرايش 
و  پايگاه  »نخستين  مي گويد:  او  تاريخي شد.  باززنده سازي شهرهاي  و  مرمت شهري 
دوره هاي بسيج را در دوران تحصيل، سال 1359 در مدرسه برگزار کرده است.« با او که 

خاطرات متعددي از مدرسه مفيد دارد گفت وگو کرده ايم. 
 
قدري از خودتان برايمان بگوييد. از تجربه درس خواندن در مدرسه مفيد و اينکه چه  	

تجربه هايي را در اين مدرسه پشت سر گذاشته ايد؟ 
درست است که نام کاملم در شناسنامه پیروز حناچي است اما در خانه و بین دوستان به علي 
حناچي معروفم. زماني که دانش آموز بودیم درزمان جنگ به من مي گفتند علي بسیجي. دلیلش 
هم این بود که نخستین دوره بسیج وآموزش نظامي را در سال 59 در مدرسه خیابان زنجان برگزار 
کردم؛ جایي که االن در مدرسه، طبقه همکف است و فضاي دفتر، سالني زیر پیلوتي قرار داشت. آن 
زمان بچه ها موتورسیکلت و دوچرخه هاشان را آنجا پارک مي کردند. سال هاي جالب و به یادماندني 

بود. سال 1354 وارد مدرسه راهنمایي  و خاطره انگیزي 
نیز  ما  از  پیش  شــدم.  ــراون  ب ادوارد  خیابان  در  مفید 
دانش آموزاني دو دوره در همین مدرسه حضور داشتند و 
درس مي خواندند. البته تشکیل دبیرستان به آنها نرسید و 
به اصطالح ما دوره سومي مفید تلقي مي شویم. یادم هست 
که آقاي سعید موسوي مدیرعامل مکتب، سال باالتر از ما 
بود ولي دبیرستان براي آنها شکل نگرفت و باالخره براي 
ادامه تحصیل به مدارس دیگري رفتند. ما نخستین دوره 
ورودي دبیرستان مفید را تجربه مي کردیم. همان طور که 
گفتم، دوران خاطره انگیزي بود؛ از این حیث که مدرسه 
در خیابان »ادوارد براون« و نزدیك دانشگاه تهران بود و 
هر وقت دانشگاه مانند 16 آذر شلوغ مي شد، مي فهمیدیم. 
خیلي وقت ها هم دانشجویان از دست مأموران حکومت 

شاه فرار مي کردند و مي آمدند داخل 
ادامه در صفحه بعدحیاط مدرسه. البته مدرسه آن موقع 

 مفيدی های شاغل در شهرداری را
 به همکاری دعوت كردم

 گپ و گفت خودمانی  با پيروز حناچی، شهردار سابق تهران

فارغ التحصیالن مفیدیادداشت
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جمعیت زیادي نداشت. شاید حداکثر 120 نفر بودیم. خانه 
و حیاط بزرگي که معلوم بود خانه هاي اشرافي است که 
تبدیل به مدرسه شده است. بخشي از آنجا کارگاه بود و چند 
درخت خرمالو هم داشت که در پاییز به وفور بار مي داد. 
یکي از ویژگي هاي مدرسه این بود که معلمان با تجربه و 
با صفایي داشتیم. آن موقع مرحوم »پیش بین« را داشتیم. 
همچنین مرحوم نجفي، آقاي مظفري نژاد، سنایي که بعدها 
سفیر ایران در اسپانیا شد از معلمان مدرسه مفید بودند. 
آقاي گروکان و آقا رضا تنها هم نقش مؤثر و فوق العاده اي در 
شکل گیري شخصیت بچه هاي مفید داشتند. ایشان معلم 
خط ما بود و بسیار خوش خط و هنرمند بود. معلم با اطالعي 
بود و در کنار هنر، درس زندگي را هم به ما مي آموخت. هر 
جلسه رسم الخط مي داد که مطلعش این بود: »طي شد این 
عمر تو داني به چه سان پوچ وبس تند چنان باد دمان«! این 
شعر را به ما سرمشق مي داد و در هر جلسه در عین حال که 
این شعر را مي نوشتیم، به واسطه صمیمیتي که بین بچه ها 
و ایشان به وجود آمده بود، یك جورهایي مطالب آموزنده 

دیگري را نیز که عنوان مي کردند، ملکه ذهنمان مي شد. 

ويژگي بارز بچه هاي مدرسه مفيد در آن سال ها  	
چه بود؟ 

یکي از خصیصه هاي بچه هاي مفید این بود که به واسطه 
همین آموزش، همه خوش خط هستند. قباًل در دوره هاي 
ما این طور بود. خوش خطي یکي از ویژگي هاي بچه هاي 
مفید بود و ریشه و دلیل آن هم تشویق ها و زحمات آقاي 
تنها بود. در کالس هاي ایشان بچه هایي تربیت شدند که 
خود آنها در مدرسه معلم شدند و همین کار را ادامه دادند؛ 
مثل آقاي دکترشکوري و دکترعمراني پور که االن استادان 
دانشگاه هستند. و آن موقع، بسیاري از دانش آموزان، تحت 

 مدرسه مفید نقش بسیار تعیین کننده اي در 
خصوص من داشت. ما نقل مکان کرده بودیم 
به کرج و آمدیم پیش آقاي شکوري براي 
گرفتن پرونده که برویم کرج ثبت نام کنیم. 
آقاي شکوري اهل زنجان و با پدرم دوست 
بودند. ایشان گفتند: »اکبرآقا من صالح 
نمي دانم. هر روز برود و بیاید.« پدرم هم به 
توصیه ایشان گوش کرد و من در مدرسه 
مفید ماندگار شدم

تأثیر و تحصیل نسل دوم و سوم همین آموزش ها قرار گرفتند. 

دوران شما در بحبوحه جنگ و انقالب بود. آن دوران چگونه گذشت؟  	
دوران ما ویژه و همزمان با انقالب و جنگ تحمیلي بود. خاطرم هست، شهریور سال 1356 
سر کالس حاضر شدیم و هنوز سال تحصیلي جدید آغاز نشده بود. آن موقع کالس هاي تقویتي 
داشتیم. آقاي دانش قرار بود درس جبر بدهند. بعد از 17 شهریور بود. آخر کالس عکس هایي 
از جیبش درآورد که مربوط به واقعه شهداي 17 شهریور بود. عکس افرادي که گلوله خورده 
و به شهادت رسیده بودند. تا آن موقع چنین صحنه هایي را ندیده بودیم. این سلسله تصاویر، 
نخستین صحنه هاي درگیري ذهني ما با واقعیت هاي انقالب بود و روي ذهن و وجودمان به حدي 

تأثیرگذاشت که هنوز جزئیات آن را در خاطر دارم. 

اگر بخواهيد به ويژگي هاي مدرسه مفيد در زمان تحصيلتان اشاره کنيد، کدام  	
ويژگي ها اهميت بيشتري داشتند؟ 

مفید مدرسه تأثیر گذاري بود و بنیاِن آن را  با نیت خالص و خیر بنا نهاده بودند. دلیل این صدقات 
جاري هم همان نیت خیر بنیانگذاران بود. یکي از ویژگي هاي مدرسه مفید این بود که کمیت را 
بر کیفیت ارجحیت نداد. قباًل مدرسه مفید به دو مدرسه تبدیل شده بود. مفید 2 در شمال تهران 
تأسیس شد. ما همیشه به شوخي مي گفتیم مفید دویي ها مفیدي نیستند. ولي به هر صورت این 
ارجحیت کیفیت بر کمیت یکي از شاخصه هایي است که اگر بشود آن را همچنان مدیریت کرد و 
همان کیفیت حفظ شود، خیلي مفید است. این نکته اي است که. در حین کار و تدریس و آموزش، 
این نگراني باید همیشه وجود داشته باشد. دومین ویژگي مدرسه مفید، بي توجهي معلمان به 
مادیات و تجمالت دنیوي بود که ما این مهم را به چشم خود مي دیدیم. البته واقعیت هاي بعد از 
انقالب به گونه اي شکل گرفت که نمي شود مسائل واقعي زندگي را نادیده گرفت و به هر صورت 
آن موقع شرایط زندگي هم راحت تربود و هم فضاي بعد از انقالب و جنگ هم به شکل گیري این 
خصیصه کمك مي کرد. آن چیزي که در خاطراتم باقي مانده این است که مدرسه مفید براي من 
مصداق این شعر بود: »حرف معلم ار بود زمزمه محبتي/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپاي را«. 

در فضایي که شور انقالبي و اتفاقاتي بیرون مدرسه رخ مي داد، فضاي محبت و دوستي و رفاقت 
بین معلمان و بچه ها و همچنین بین خود بچه ها به وجود آمده بود. این هم به گمانم یکي از خصایص 
مدرسه مفید به شمار مي رود که در خاطرم مانده. فضا به گونه اي بود که حتي روزهاي تعطیل و در 
واقع شبانه روزي ما را به مدرسه مي کشاند. یادم هست که سال 1359 کل تابستان در مدرسه بودیم 
و ظهرها سعید امین که خدا رحمتش کند، از جایي که قباًل بوفه بود در سیني روحي بزرگ براي 
ناهار، املت درست مي کرد و دسته جمعي با آقاي رفیعي و خیلي از بچه هایي که االن از دنیا رفته اند 
یا شهید شدند، ناهار ساده اي مي خوردیم. یکي از شاخصه ها هم این بود که جلوي رشد و جهش 
بچه ها را نمي گرفت. البته آن موقع فضاي رشد و تعالي به مراتب محدود تر از حاال بود. به عنوان مثال، 
در حوزه هنر و برخي عرصه هاي دیگر، قرار داشتن در وضعیت جنگ و بحبوحه انقالب، به خودي 
خود به نوعي مانع تبدیل شده بود اما در عین حال این موانع غیرمستقیم به شمار مي رفتند. اولیاء 
مدرسه هیچ گاه جلو بچه ها را نمي گرفتند. تعاوني اي در مدرسه راه انداختیم که آن زمان 20 هزار 
تومان گردش مالي داشت و سود خوبي به دست آورده بود و همه کارهاي آن به عهده بچه ها بود. هر 
یك از بچه ها مسئولیتي داشتند. مثاًل سعید امین صبح ها که مي آمد یك دوچرخه 28 داشت، یك 
سبد شیرشیشه اي مي گرفت و مي آورد یا هادي رضوي که خدا رحمتش کند و از هم دوره اي   هاي 
ما بود، از سمت خیابان هاشمي یك پیراشکي پزي پیدا کرده بود. یك سیني پیراشکي مي خرید و با 
موتور گازي مي آورد. خالصه همه بچه ها به هم کمك مي کردند. مدرسه هم به هیچ عنوان جلو ما 
را نمي گرفت. سنتي در مدرسه بود که پنجشنبه بعدازظهرها کالس ها را مي شستند. نمي دانم هنوز 
این سنت زیبا باقي مانده یا نه. این سنت در دوره  ما پایه گذاري شد. یك بار دیدیم بنده ي خدا آقاي 

عموزاده که سرایدار مدرسه بود و بعدها پسرش شهید شد و کوچه مدرسه هم به نام او نامگذاري 
شد، کارش خیلي زیاد است. پیشنهاد دادیم که بیاییم و کالس را خودمان نظافت کنیم. پنجشنبه 
بعداز ظهربود که سطل و طي را برداشتیم و به صورت خودجوش کالس را شستیم و تمیز کردیم 

و این کار در مدرسه مفید جا افتاد و ماندگار شد و فکر مي کنم هنوز هم این اتفاق جریان دارد. 

سفر دانش آموزي هم مي رفتيد؟  	
آن زمان و در سال 58 و 59 سفرهاي دانش آموزي را خودمان برنامه ریزي مي کردیم. حتي 
اتوبوس را خودمان کرایه مي کردیم. براي سفرها و بازدید از اماکان مختلف، مثل کاخ شمس و 
جاهاي دیگر، خودمان اتوبوس یا میني بوس کرایه مي کردیم و معلم ها هم همراهمان مي آمدند. 
عکس هایي هم هست که نشان مي دهد در سفر به کاخ شمس، مرحوم آقاي شکوري، رئیس مدرسه 
و آقاي اسدي الري که آن موقع معلم ادبیات بود، در کنار بچه ها حضور دارند و به طور کلي مدرسه 
در مقابل مسائلي که ظرفیت و همچنین استعداد بالقوه بچه ها را شکوفا مي کرد، به هیچ وجه 
ایستادگي نمي کرد. حتي یادم است یکبار پیشنهاد دادیم که شب در مدرسه بمانیم. من راهم 
خیلي دور بود و از آن سوي کرج مي آمدم. همه مسیرشان دور نبود اما عالقه به فضاي مدرسه بین 
بچه ها بسیار پررنگ بود. دوست داشتیم در مدرسه بمانیم. من راهم دور بود و انگیزه داشتم اما بقیه 
بچه ها هم انگیزه هاي دیگري داشتند و عالقه داشتند در مدرسه بمانند. یکي دو هفته را شب ها 
در طبقه سوم مدرسه، در اتاقي در ضلع جنوب شرقي ماندیم. اتاق را مفروش کردیم و پتو هم تهیه 
کردیم و شب ها همانجا مي ماندیم. اما در مجموع باید بگویم که تجربه خوبي نبود. چون این قدر 
شلوغ مي کردیم و شب ها دیر مي خوابیدیم که صبح ها به سختي سر کالس حاضر مي شدیم. اجازه 
دهید همین جا رجعتي کنم به پیشتر و عقب تر و به مدرسه علوي برگردم. معلم هاي نسل ما عمدتاً 
فارغ التحصیل مدرسه علوي بودند و از شاگردان مرحوم روزبه و مرحوم عالمه به شمار مي رفتند. 
مرحوم روزبه را به واسطه اینکه زنجاني بود قدري بیشتر از دیگران میشناختم. یکبار دیدم استاد 
خدابخش کتابي درباره ایشان نوشته که توصیه مي کنم حتماً این کتاب براي بچه هاي مدرسه 
مفید تکثیر و توزیع شود. در آن کتاب مشخص مي شود که آقاي خدابخش خودشان هم شاگرد 

آقاي روزبه بوده اند. با جزئیات از شرح حال این معلم ساده  
که از زنجان تجربه معلمي خود را در دهه هاي 20 و 30 آغاز 
مي کند و بعدها پایه گذار مدرسه علوي مي شود و خدمات 

زیادي را انجام مي دهند، سخن به میان آمده است. 

تأثير تحصيل در مفيد و جهت گيري شغلي  	 از 
بگوييد. 

در خصوص من، مدرسه مفید نقش بسیار تعیین کننده اي 
داشت. ما نقل مکان کرده بودیم به کرج و آمدیم پیش 
آقاي شکوري براي گرفتن پرونده که برویم کرج ثبت نام 
کنیم. آقاي شکوري اهل زنجان و با پدرم دوست بودند. 
ایشان گفتند: »اکبرآقا من صالح نمي دانم. هر روز برود 
و بیاید.« پدرم هم به توصیه ایشان گوش کرد و من در 
مدرسه مفید ماندگار شدم. نمي دانم اگر آن زمان مي رفتم 
اتفاقي  چه  مي خواندم  درس  کرج  در  و  دولتي  مدرسه 
مي افتاد اما به طور قطع چیزي که االن هستم، نبودم و 
نمي شدم. آن موقع مدرسه در ساختمان قدیمي 3 طبقه 
را  آن  تازگي  به  که  بود  امیرالمؤمنین)ع(  مسجد  کناري 
باز سازي کرده اند. یادم است آن موقع مي گفتند آیت اهلل 
 مشکیني که حکومت دنبالشان بودند در طبقه سوم این 
در  مفید  در  تحصیل  گمانم  به  است.  ساختمان مستقر 
 زندگي من و همه همدوره اي هایم تأثیر بسزایي داشت. 

ما دیپلم که گرفتیم دانشگاه تعطیل 
ادامه در صفحه بعدو دوران انقالب فرهنگي بود. جنگ 

فارغ التحصیالن مفید فارغ التحصیالن مفید
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بود و همه عالقه زیادي به خدمت به 
کشور داشتند. پیش از آن در سال 
58 اردوهایي جهادي با معلمان داشتیم. به قروه کردستان 
سفر کردیم. در حال حاضر عکس هاي آن سفر هم هست 
و آقاي ظفرقندي در تصویري در حال درو گندم مربوط به 
همان سفر است. سال 60 تصمیم گرفتیم به جبهه برویم. 
رفتیم سمت گیالنغرب و سرپل ذهاب و این باعث شد که 
خیلي از بچه ها آنجا ماندند و کارشان ادامه پیدا کرد. ما آنجا 
با بچه هاي ده مسگر آباد و جنوب تهران آشنا شدیم. شهید 
ابراهیم هادي، حسین اهلل کرم که فرمانده سپاه گیالنغرب 
بود. بسیاري از بچه هایي که بعدها شهید شدند و بچه هایي 
هم هستند که هنوز با آنها دوستیم. بچه هاي آذربایجان 
شرقي که جهاد آن خطه را در دست داشتند و همچنین 
مرحوم مهندس پورشریف از فارغ التحصیالن دانشگاه تبریز 
جزو کساني بودند که بعدها در طراحي مهندسي جنگ و 
طراحي پل خیبر و بعثت و خیلي از عملیات هاي مهندسي 
جنگ نقش داشتند و بخشي از دوستان بعد از این کار 
مثال،  به عنوان  دادند.  ادامه  و  ماندند  سمپاشي سنگر ها 
سعید امین ماند و بعدها شد فرمانده جبهه راست سر پل 
ذهاب، یا مهندس احمد استاد باقر با همین بچه ها ادامه داد. 
در عملیات هاي بعدي و بعدي هم با خیلي از اینها دوست 
شدیم و هنوز هم دوست هستیم و این ارتباط ادامه دارد. 
بعدها که دانشگاه ها باز شد، من ابتدا به واسطه حضورم در 
جهاد عالقه به مهندسي را در خود کشف کردم و همین طور 
به سبب فعالیت هاي مهندسي که در جنگ تجربه شان 
دانشگاه هاي  در  حتي   62 بهمن  کنکور  در  داشتم.  را 

شهرستان، رشته عمران را انتخاب کرده بودم. سال 63 مجدد شرکت کردم و در رشته معماري 
دانشگاه تهران قبول شدم. سال64 دفتري را در قرارگاه مهندسي خاتم با هم دوره اي هایمان شکل 
دادیم که کارهاي مهندسي انجام دهیم. طراحي هاي مختلف مانند بیمارستان هاي صحرایي و 
زنجیره اي، از بیمارستان هاي بتني از جنوب    آبادان تا شمال پیرانشهر شکل گرفت که ما هم در 
طراحي و نظارت آن نقش داشتیم و گروهي از بچه هاي دانشگاه تهران، دفتري به نام دفتر مهندسي 
سلمان، شکل دادند. علت نامگذاري سلمان هم این بود که نقش سلمان فارسي در جنگ هاي صدر 
اسالم و جنگ خندق مؤثر بود و مي گفتند پیشنهاد جنگ خندق را سلمان داده بود. این باعث شد 
تا در مسیري افتادیم که هنوز هم ادامه دارد و االن که استاد تمام دانشگاه تهران هستم کالس هاي 
مهر ماه را با یاد هفته دفاع مقدس و نقش مهندسي در جنگ شروع مي کنم. براي دانشجویان هم 
جالب است، چون ما هیچ وقت این مسائل و مباحث را درست و دقیق به آنها انتقال نداده ایم و 
تصويري از جنگ در ذهن برخي جوانان هست که مثاًل کساني که در جبهه ها حضور 
داشتند خيلي احساسي بوده اند و عقالني نمي انديشيدند و برنامه ريزي نداشتند. در 

حالي که به هيچ وجه چنين نبود. 
دکتر دانش، مسئول بخشي بود که با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها براي پشتیباني و مهندسي 
جنگ افتتاح شد. ستاد پشتیباني جنگ دانشگاه ها که ایشان مدتي هم متولي آن بود، ابتدا مدیرکل 
بود و بعداً این اداره کل به معاونت تبدیل شد. معاونت عمراني و دفاعي در زمان جنگ که توسط 
آقاي دانش شکل گرفت و وظیفه اش این بود که از ظرفیت علمي دانشگاه ها استفاده کند. این 
موضوع ادامه داشت تا اینکه جنگ تمام شد. البته من سال 60 وارد جنگ و سپاه شدم و سال 
68 که در دانشگاه بودیم خیلي از فرماندهان جنگ هم دوره اي هاي ما بودند؛ بچه هایي که سال 
باالیي ما بودند به جبهه جنگ رفته بودند و البته از درس هم عقب افتاده بودند. کساني مثل عزیز 
جعفري یا آقاي عندلیب که فرمانده مهندسي جنگ در دوره ما بود. یك روز در تلویزیون دیدم که 
این دوستان دارند درجه مي گیرند. فکر مي کنم سال 68 اولین دوره اعطاي درجه هاي سپاه بود. 
فرداي آن روز تقاضاي انتقال به وزارت علوم را دادم. یادم هست رفتم پیش آقاي دانش و گفتم 
مي خواهم منتقل شوم و ایشان نامه اي از دکتر معین گرفتند خطاب به محسن رضایي و موافقت 
شد. آخرین روزهایي که مي خواستم سپاه را ترک کنم دوستان اعتراض کردند که چرا این کار را 
مي کني و به ما نگفتي و باالخره باید مي ایستادي تا خیلي از پروژه ها را با هم انجام مي دادیم. من 

ادامه از صفحه قبل

در جوابشان گفتم نیامده بودم که نظامي شوم. ما براي جنگ ودفاع آمده بودیم و نظامي شدن 
در روحیه من نبود. آمدم وزارت علوم و بعد دانشگاه تهران. ما تیپ بچه هاي فعال دانشکده بودیم. 
یادم هست که به واسطه همان تجربیاتي که در مدرسه مفید اندوختم همه سفرهاي دانشجویي 
دانشکده را با همکاري هم دوره اي ها برنامه ریزي مي کردیم و در زمان دانشجویي به اقصي نقاط 
ایران سفر داشتیم. سال 68 هم یك سفر 12 روزه با اتوبوس برنامه ریزي کردیم که به سمت یزد، 
کرمان و بندرعباس برویم. از آنجا با کشتي به جزایر هرمز و قشم و از جاده کناره رفتیم بوشهر و 
جزیره خارک، شیراز و نهایتاً تهران. رسم بود که بسیاري از کارهاي دانشگاهي را خودمان اداره 
مي کردیم. خیلي از فعالیت هاي فوق برنامه توسط خودمان تدوین مي شد. فضاي جنگ و انقالب 
هم به این اعتماد به نفس کمك مي کرد. امروز که به بچه هاي نسل جدید نگاه مي کنم، از نظر 
تجربه اندوزي تقریباً هفت هشت سال حداقل از هم دوره اي هاي هم سن آن زمان ما عقبترند. ضمن 
اینکه خیلي از مسائلي که آن نسل درگیرش بودند، این جوانان با آن مواجه نیستند. همه این 
اتفاقات و حوادث شاید تأثیر انقالب و جنگ بود که اعتماد به نفس عجیب و خاصي به هم نسلي هاي 
ما مي داد. تجربیاتي داشتیم که منحصربه فرد بود. مطمئناً آموزه هاي ما در مدرسه مفید هم بسیار 
تأثیرگذار بود. در آینده حرفه اي و کاري مان هم تأثیر مستقیم داشت. مثاًل زماني که در شهرداري 
بودیم مي گفتند مفیدي ها خودشان یك پا آخوند هستند و البته راست هم مي گفتند. اکنون را 
نمي دانم اما آن زمان معلم هاي ما چون سواد مذهبي شان باال بود، ناخودآگاه این سواد را به ما هم 
منتقل مي کردند. مثاًل بسیاري از آیات قرآن به زبان ما میآمد و به خاطر تفسیرهاي معلمان بیشتر از 
بقیه با این موارد آشنایي داشتیم. کوه رفتن و ورزش بخش جدا نشدني از زندگي مان بود. شنا یکي 
از خصیصه هاي مفیدي ها بود. البته من خودم در مفید شنا را یاد نگرفتم اما در تابستان مي آمدم 
و کمك مي کردم به معلمان براي آموزش به دانش آموزان سال هاي پایین تر. در اوضاعي که همه 
آدم ها هم تراز هستند، این جور قابلیت ها افراد را از یکدیگر متمایز مي کند. مثاًل احاطه داشتن به 
هنر و دانش عمومي و حتي اطالعات مذهبي افراد را متمایز مي کند و شاید این یکي از ویژگي هاي 
منحصربه فرد دانش آموزان مفید باشد. حاال ممکن است هر کدام از اینها به مرور زمان ضعیف شده 
باشد. نمي دانم، اما اصول و اساس اش وجود دارد. رفتار معلمان هم بالطبع همین طور بود. ناخودآگاه 
رفتارهاي معلمان بدون اینکه کسي امر و نهي کند در شیوه رفتار و اخالقشان، لباس پوشیدن و 
چهره ظاهري بچه ها تأثیر داشت. در شهرداري تهران دستم باز بود براي به کارگیري نیروها و از 
بچه هاي مفید زیاد استفاده کردم. آقاي جوادي، معاون اجتماعي، مفیدي بود. شاید اگر مفیدي 
نبود عوضش مي کردم ولي به واسطه عقبه اي که ما را به هم پیوند مي داد، سعي مي کردیم با صحبت 
مشکالتمان را حل کنیم. آقاي محمددوست، شهردار منطقه چهار، آقاي صفات، شهردار منطقه 
دو، آقاي غمخوار، رئیس سازمان عمران و مناطق، معاون عمراني و رئیس دفترم مفیدي بودند و 
خیلي از بچه هاي مفید استفاده کردم و بهره اش را هم بردیم. یادم هست یکي از مدیران شهرداري 
را داشتیم عوض مي کردیم که مفیدي بود. شوراي شهر ایراد مي گرفت که هر چي مدیر مي خواهي 
منصوب کني یا باید دانشگاه تهراني باشد یا مفیدي وگرنه منصوب نمي کني. در زمان تعویض آن 

دوستمان گفتم ایشان هم دانشگاه تهراني هستند و هم مفیدي. 

بنابراين درس خواندن شما در مدرسه مفيد، در آينده تان بسيار تأثير داشته است.  	
مطمئناً تجربیات حضور در مدرسه مفید که با نیت خیر بنا شده بود و مصاحبت با معلماني که 
هنوز خودمان را مدیون آنها مي دانیم، در زندگي آینده حرفه اي ام بسیار تأثیرگذار بود. هنوز هم با 
آنها دوستم و رفت وآمد داریم و از محضرشان درس مي گیرم. و از همه مهم تر بچه هایي که همه شان 
به نوبه خود گوهرهایي به شمار مي رفتند و اگر مي ماندند، تأثیر فوق العاده اي در آینده کشور 
داشتند اما بسیاري از آنها شهید شدند و گویي شخصیتي نیز به مدرسه مفید دادند. این مهم امروز 
بخش جدانشدني از شخصیت مدرسه مفید است و چه بهتر که تمام و کمال این موضوع و پیام آن 
عزیزان به نسل هاي جدید منتقل شود؛ آن هم به نحوي که باورمند و قابل پذیرش و عقالني باشد. 

خیلي از این بچه ها فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شریف، 
تهران و دانشگاه هاي درجه یك کشور بوده اند و روزي که 
تهدید جدي براي کشور به وجود آمد، رفتند و جبهه را 
انتخاب کردند. مثاًل حسن کریمیان را که خوب به خاطر 
دارم و حتي استادان دانشگاه صنعتي شریف هم نسبت به 
او دلبستگي پیدا کرده بودند. یا حسین جالیي پور که نماد 

اخالق و انسانیت بود. 

خاطره برجسته اي از دوران تحصيلتان در ذهن  	
داريد؟ 

13 آبان به راهپیمایي جلو سفارت آمریکا رفتیم. سال 
اول بعد از تسخیر النه جاسوسي بود. سوار موتور یکي از هم 
دوره اي هایم به نام عباس قائمي شدیم و راه افتادیم. دقیقاً 
اول خیابان زنجان یك ماشین از کنار زد به ما و پاي من 
شکست. پس از تصادف، اصرار داشتم که فقط معلم خودمان 
آقاي ظفرقندي باید بیاید و معاینه کند و اگر الزم است پایم 
را گچ بگیرد. البته ایشان هنوز دکتر نشده بود و فکر کنم 
دوره انترني یا سال هاي اولیه پزشکي را مي گذارند. به هر 
حال ایشان آمد و پاي مرا گچ گرفت. دوران دبیرستان براي 
همه ما دوران پرخاطره اي بود. مخصوصاً سفرهاي جهادي 
که البته در آن زمان کسي چندان سفر جهادي نمي رفت. 
سفرهاي جهادي امروز که به یك جریان در کشور تبدیل 
شده که به مناطق محروم سفر مي کنند، همان صدقات 
جاریه آن روزها است. سال 58 به قروه کردستان رفتیم. 
آقاي رفیعي و ظفرقندي هم بودند. نیمه شعبان بود که 
ما به آنجا رسیدیم. شب نیمه شعبان در خوابگاه، بچه ها 
موقع  آن  مي کردند.  شیطنت  و  نمي خوابیدند  صبح  تا 
همراه ما گروهي از بچه ها بودند که شب ها خیلي شلوغ 
مي کردند. اسمشان را گذاشته بودیم گروه »رعنا«. رضوي، 
عقابي، نجفي و امین. بقیه هم در حواشي این گروه شلوغ 
مي کردند. هادي رضوي یك ضبط صوت داشت که البته 

بود. صداي  متوسطي  ضبط صوت 
که  بودند  کرده  مرا ضبط  خروپف 

مطمئناً تجربیات حضور در مدرسه مفید که با 
نیت خیر بنا شده بود و مصاحبت با معلماني 
که هنوز خودمان را مدیون آنها مي دانیم، در 

زندگي آینده حرفه اي ام بسیار تأثیرگذار بود. 
هنوز هم با آنها دوستم و رفت وآمد داریم و از 

محضرشان درس مي گیرم

ادامه در صفحه بعد
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الحق صداي بلندي بود. من خودم 
نمي دانستم شب ها صداي خروپفم 
بلند است. صبح ها معموالً برنامه اي داشتیم که دیشب چه 
اتفاقي افتاده و آن را پخش مي کردند. یکبار هم لباس بچه ها 
را با نخ و سوزن به تشك ها دوختند و بعضي هاي دیگر هم با 
دواگلي چهرهشان رنگي شده بود. تجربیات این دوران در 

دوره هاي بعدي زندگي ما هم بسیار مؤثر بود. 

چه توصيه اي براي معلمان داريد که بتوانند اين  	
فضاها و بسترهاي مناسب همراه با آزادي را حفظ 

کنند؟ 
یك اصطالحي هست که مي گویند بچه تابع محیط غالب 
است. ما محیط غالبمان آن محیط بود. آن موقع طوري نبود 
که بیرون از مدرسه تهدیدي وجود نداشته باشد. البته مثل 
االن هم نبود. آن موقع فعالیت گروهك ها و خیلي از اتفاقات 
بیرون مدرسه تأثیرگذار بود. حتي در فضاي مدرسه هم 
بچه هایي داشتیم که تك و توک هوادار گروهك ها بودند 
اما در فضاي مدرسه حضور داشتند. و این هم شاید به خاطر 
همان فضاي مدرسه بود. اما به گمانم باید برگردم به همان 
شعر که مي گوید: »حرف معلم ار بود زمزمه محبتي/ جمعه 
به مکتب آورد طفل گریز پاي را«. امروز هم اگر معلمان 
آن باب محبت و ارتباط دوستانه و بدون غل و غش را 
نسبت به بچه ها داشته باشند و بتوانند در قلب بچه ها نفوذ 
کنند، بزرگ ترین کارها را مي توان انجام داد. بچه ها وقتي 
معلم شان را باور کنند، نتیجه همان مي شود که در گذشته 
مفید بوده. بچه ها به طور طبیعي این خصیصه را دارند و باور 
مي کنند، اما این باور باید مستمر باشد و خدشه اي در آن رخ 
ندهد. البته نیت خیر است که به این قضیه برکت مي دهد. 
یادم است که همیشه پاي صحبت آقاي موسوي اردبیلي 
رحمت اهلل علیه که مي نشستیم ماجراي گرفتن سرتیرآهن 
براي ساختن مدرسه زنجان را تعریف مي کرد، یا افرادي 
مثل مرحوم رحیمي فر که معمار سازنده مدرسه بود... آنها 

کساني بودند که مصداق دعایي بودند که مي گوید: »التجعل الدنیا اکبر همنا« و پول و دنیا هدف 
زندگي شان نبود. آدم هاي متفاوتي بودند. نسلي بودند که این روزها جایشان در جامعه خیلي 

خالي است. 

با توجه به فعاليت هاي شما در شهرداري، نقش شهرداري هاي ما در مقايسه با ديگر  	
کشورهاي توسعه يافته را چطور ارزيابي مي کنيد؟ 

کارهاي خوبي مانند شهردار مدرسه را شروع کردیم که متأسفانه به کرونا رسید ومدارس تعطیل 
شد. اما کمك کردن به مدارس، بخشي از وظایف ما بود. ما به خیلي از مدارس تهران به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مثاًل براي آسفالت مدرسه، فضاي سبز، رنگ آمیزي، به ویژه در مناطق 
جنوب شهر از محل اعتبار حوزه اجتماعي کمك مي کردیم. اما جزو وظایف قانوني ما نبود، ولي 
اجتناب ناپذیر بود. باالخره ما هر جایي که مردم با تعداد باال حضور داشتند، سعي مي کردیم حضور 
داشته باشیم و خدمت رساني کنیم. البته در کشور ما این مسائل به صورت قانوني وظایف شهرداري 
نیست. در بسیاري از کشورها نظام یکپارچه مدیریت شهري جزو وظایف و اختیارات شهرداري 
است و اختیاراتي که در کشور ما به استاندار مي دهند، در عمل در اختیار شهردار است و شهردارها 
مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردماند. در بسیاري از کشورها، پلیس و بخش بهداشت هم زیر 
نظر شهرداري است و در بسیاري دیگر، شهردار با همین دایره اختیارات، به طور مستقیم توسط 

مردم انتخاب مي شود. 

سه شنبه هاي بدون خودرو را شما در دوران شهرداري بنا نهاديد و به آن هم پايبند  	
بوديد. کمي از اين حرکت و ابتکار خودانگيخته برايمان بگوييد. 

سه شنبه هاي بدون خودرو ایده من نبود و ایده یکي از شهرداران استان مرکزي بود که قبل از 
من شهرداران دیگر، مثل شهردار اصفهان هم این موضوع را مطرح کرده بودند. ولي من تالش کردم 
به عنوان شهرداروعضودولت این کار را انجام بدهم که در این مقیاس قباًل اتفاق نیفتاده بود. حتي 
حرکت به سوي    ترویج دوچرخه سواري در دوره هاي قبلي شهرداري مانند دوران آقایان الویري، 
ملك مدني و قالیباف هم شروع شده بود اما این شهرداران خودشان دوچرخه سوار نشده بودند. من 
سعي کردم مصداق این صحبت رسول اکرم)ص( باشم که فرموده بودند رطب خورده منع رطب 
کي کند. من گفتم اگر قرار است این موضوع راه بیفتد، خودم باید پیشقدم شوم و این ایده را مطرح 
کردم. روزهایي که امکانش بود با دوچرخه و روزهایي که امکان دوچرخه سواري نبود با مترو    تردد 
مي کردم و برخي از اعضاي کابینه هم همراهي کردند. مثاًل آقاي جهرمي یك جلسه همراهي 

مطمئناً تجربیات حضور در مدرسه مفید که با 
نیت خیر بنا شده بود و مصاحبت با معلماني 
که هنوز خودمان را مدیون آنها مي دانیم، در 
زندگي آینده حرفه اي ام بسیار تأثیرگذار بود. 
هنوز هم با آنها دوستم و رفت وآمد داریم و از 
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کردند و خانم ابتکار هم یك جلسه، روز سه شنبه را با مترو به محل کار رفتند. حتي آقاي رئیسي ادامه از صفحه قبل
نیز در ابتداي مسئولیت قضایي یك روز سه شنبه با مترو سرکار رفتند. البته سفراي خارجي خیلي 
بیشتر از مسئوالن داخلي از این طرح استقبال کردند. سفراي کشورهاي آلمان، سوئیس و اتریش و 
ایتالیا بارها آمدند. عمدتاً سفراي کشورهاي اروپایي بودند و البته غیر اروپایي ها هم مي آمدند. هدف 
دیگري هم داشتم و آن این بود که احساس مي کردم مسئوالن از مردم خیلي فاصله گرفته اند و 
بودن بین مردم و شبیه مردم بودن و در دسترس بودن یکي از اهداف این پویش است. ضمن اینکه 
طبق نظرسنجي اي که در سال 1397 از مردم تهران شده بود، آلودگي هوا و ترافیك، اصلي ترین 
مشکالت عنوان شده از سوي آنها به شمار مي رفت. در حالي که مردم مشکالت بزرگ دیگري 
دارند و زیر فشار اقتصادي هم هستند، اما این دو موضوع را به عنوان مشکالت اصلي مطرح کردند. 
آلودگي و ترافیك هیچ راهي ندارد جز کنترل آالینده ها و کم شدن وسایل نقلیه موتوري که سوخت 
فسیلي مصرف مي کنند و کم هزینه ترین کار، استفاده از دوچرخه است. اگر استفاده از دوچرخه 
تبدیل به یك جریان عمومي شود، هر کس که از دوچرخه استفاده مي کند، یك خودرو و یك 
آالینده از خیابان هاي شهر کم مي شود. ضمن اینکه دالیل دیگري هم داشت. شما تا قبل از کرونا 
و در اوضاع عادي تهران، در کالنشهر تهران بیش از 7 هزار نفر بر اثر آلودگي ناشي از ذرات معلق 
با منشأ سوخت فسیلي، در پي ایست قبلي فوت مي کنند. این مسأله لحظه اي که فوت مي کنند 
مشخص نمي شود و دلیل فوت ایست قبلي ثبت مي شود. اما با استفاده از روش هاي آماري این 
موضوع قابل احصاء است. این رقم، رقم کمي نیست. این را بگذارید کنار دیگر آمارهاي مرگ ناشي 
از اضافه وزن، فشار خون، دیابت و چاقي بچه ها و وضعیت جسمي و سالمتي خانم ها که در جامعه ما 
وضع بدتر و امکان تحرک کمتري دارند. با توجه به همه این آمارها، پویش دوچرخه سواري یك کار 
عقالني بود و کار عجیبي نبود. یك کار عقالني کم هزینه که به اعتقاد من در دنیا کشورها در این 
قضیه با هم مسابقه دارند. اخیراً »شیخ محمد« حاکم دوبي براي بازدید از نمایشگاه جهاني اکسپو، 
از محل زندگي اش تا نمایشگاه که خارج شهر بود، با دوچرخه رفت و حدود 250 کیلومتر برنامه 
توسعه مسیر دوچرخه دارد. اگر این حرکت ها تبدیل به یك جریان عمومي شود بر روي مواردي 
مانند گرم شدن زمین، کاهش مصرف سوخت هاي فسیلي و کاهش گازهاي گلخانه اي تأثیرگذار 
خواهد بود و با توجه به همه این فواید و نتایج باید پویش و جریان عمومي استفاده از دوچرخه مورد 
توجه قرار بگیرد. در دوره شهرداري یك کار دیگر هم انجام شد و آن هم راه اندازي دوچرخه هاي 
اشتراکي با استفاده از ظرفیت بخش خصوصي بود. البته قباًل بخش خصوصي و شهرداري وارد این 
موضوع شده بودند اما این دفعه به دلیل استفاده از فناوري کیوآرکد و اپلیکیشن موبایلي، مردم 
مي توانند هر جایي دوچرخه ها را استفاده کنند و در هر نقطه اي رها کنند. در حالي که پیش از این 

محدود به ایستگاه هاي دوچرخه بود و مردم باید خودشان 
را تنظیم مي کردند. این موضوع باعث شد میزان استفاده 
مردم از دوچرخه باالتر برود. اما دولت نسبت به این قضیه 
خنثي عمل کرد. به گمانم علتش هم ناشي از این است 
که ذکاوت الزم براي حمایت از این طرح ها در سیستم 
دولتي وجود ندارد و مدیران ما نسبت به این موضوعات 
خنثي عمل مي کنند و کمتر به این موضوعات با نگاهي که 
توضیح دادم توجه دارند. به اعتقاد من، استفاده از دوچرخه، 
اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. 
این مسیري که االن در آن هستیم یك گردونه باطل است 
که باعث کاهش کیفیت زندگي مي شود. و در نتیجه االن 
فقط ماه هاي آذر و دي نمي توانیم نفس بکشیم و روزي که 
در این شهر در تمام سال نتوانیم نفس بکشیم به این فکر 

مي افتند که دوچرخه سواري فراگیر شود. 

ظرفيت فارغ التحصيالن مفيد را چطور ارزيابي  	
مي کنيد؟ 

بسیار  کار  ظرفیت  این  از  بهینه  استفاده  نظرم  به 
لزوماً  رفت.  با ظرافت سراغش  باید  و  است  سنجیده اي 
یکدیگر  براي  خوبي  اقتصادي  شرکاي  خوب،  دوستان 
نیستند و این دو موضوع نباید با هم خلط شود. کار در 
فضاي اقتصادي یا اجتماعي با رفاقت و دوستي روزمره 
متفاوت است. ممکن است دو نفر با هم رفیق باشند اما 
نتوانند با هم کار کنند. به این نکات و ظرافت ها باید توجه 
شود و اگر توجه نشود تجربیات منفي به وجود خواهد آورد. 
اگر چارچوب ها رعایت و از ابتدا کار بر اساس یك بنیان 
آغاز شود، نتایج خوبي در برخواهد داشت. در مدرسه مفید 
تجربیات خوبي داشتیم و همین پروژه برج هاي مسکوني 
مهر، جزو معدود پروژه هاي تعاوني مسکن موفق است. 
بعد از انقالب تعاوني هاي مسکن یکي از بدترین تجربیات 
بوده است و خیلي از اینها به سوء استفاده هاي بزرگ یا با 
سوء مدیریت به ضررهاي هنگفت براي اعضایشان منجر 
شد. حتي در اینجا هم داشت این اتفاق مي افتاد و اواسط 
کار دوستاني بودند که ادعاي انجام کار را داشتند و کار 
داشت از مسیر خودش منحرف مي شد که خوشبختانه 
این پروژه به پایان رسید. یادم است روزي که در دفترخانه 
سند مي دادند مسئول دفترخانه براي من تعریف مي کرد 
واحد سند  باید صاحب صد  بود چون  دفترم شلوغ  که 
است.  خبر  چه  که  میپرسیدند  مشتریان  مي گرفتند. 
مي گفتم یك تعاوني به اعضایش سند مي دهد. مي گفتند 
از کي تا حاال تعاوني ها سند مي دهند و معموالً به سند 

تجربیات  جزو  این  و  نمي رسند 
ادامه در صفحه بعدخوب بود و تعداد زیادي از دوستان 
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آنجا صاحب خانه شدند. بسیاري از 
معلمان بنیانگذارش بودند و حمایت 
کردند و از تجربیاتشان استفاده شد. در واقع مجموعه اي 
بنیان گذاشته شد که االن هم جزو مجتمع هاي خوبي است 
که خیلي راحت و ایمن، خدمات خوبي به ساکنانش ارائه 

مي دهد. 

چه توصيه اي براي تأثيرگذار بودن مدارس و خانواده ها  	
در توسعه فرهنگ توجه و حفظ محيط زيست داريد؟ 

اکنون همه به این نتیجه رسیده اند که تغییرات بنیادي 
یاد  به  مي شود.  آغاز  پرورش  و  آموزش  نظام  از  معموالً 
دارم که در رقابت رفتن به فضا، روس ها یك سال زودتر 

از آمریکایي ها به فضا دست یافتند. امریکاییها وقتي این موضوع را ریشه یابي کردند، نقصان را 
در مدارسشان یافتند و تغییراتي در نظام مدارسشان ایجاد کردند. باالخره توجه به محیط زیست، 
طبیعت و استفاده درست از ذخایر خدادادي، ریشه اش در آموزش است. حتي بچه ها مي توانند 

خانواده هایشان را دنبال خودشان بکشانند. 
مثاًل در بحث قوانین راهنمایي و رانندگي و پلیس مدرسه یا در تجربیات مشابه، گاهي اوقات، 
نقش بچه ها در تربیت خانواده هم تأثیرگذار است. به اعتقاد من در این بحث ها شیوه درست و 
منطقي مطرح شدن موضوع و نه صرفاً تقلیدي و شکلي شدن صرف آن، بسیار مهم است. اگر بچه ها 
اعتقاد پیدا کنند و دریابند کنه موضوع از چه قرار است، این مهم در زندگي مردم جاري و ساري 
مي شود. وقتي زباله اي تولید مي کنند به راحتي بیرون نیندازند و امساک در تولید زباله یا مثاًل 
روش هاي ابتکاري در مدارس براي بازیافت زباله و استفاده مجدد از آن و ارائه در قالب برنامه هاي 
هنري و ترکیبي به بچه ها منتقل شود، مي توان نسل متفاوتي را به وجود آورد. نسل متفاوت، 

حکومت متفاوت و خواسته هاي متفاوتي را به وجود مي آورد. 

مفيد مبدع مسافرت هاي جهادي بود و اين امر سال هاست در کشورمان رواج يافته.  	
فکر مي کنيد مفيدي ها در چه زمينه اي مي توانند دوباره جريان سازي کنند؟ 

کارهاي خیریه! به ویژه براي ما فارغ التحصیالني که به آستانه سالمندي رسیده ایم و از میانسالي 
عبور مي کنیم.

 بنا نهادن کارهاي خیر که مفید همواره در آنها پیشقدم بوده و مکتب امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
در اصل یك بنگاه خیریه و مؤسسه اي بوده که با امر خیر آغاز شده و مي تواند الگو باشد. معموالً 
افراد بعد از میانسالي و زماني که نیازهاي دنیوي شان برطرف شده باشد به این موضوعات فکر 
مي کنند. هم به آن طرف فکر مي کنند و هم اینکه خوشحالي خودشان دیگر راضي شان نمي کند و 
خوشحالي دیگران هم مي تواند باعث خوشحالي آنها شود و حالشان را خوب کند. به نظرم حرکت 

منطقي به سمت اقدامات خیر مي تواند تأثیرگذار باشد. 

سه شنبه هاي بدون خودرو ایده من نبود 
و ایده یکي از شهرداران استان مرکزي 
بود که قبل از من شهرداران دیگر، مثل 
شهردار اصفهان هم این موضوع را مطرح 
کرده بودند. ولي من تالش کردم به عنوان 
شهرداروعضودولت این کار را انجام بدهم 
که در این مقیاس قباًل اتفاق نیفتاده بود

ادامه از صفحه قبل

پس از شيوع کرونا، آموزش در مدارس مفيد به صورت ترکيبي دنبال شد و مديريت اين مدارس که پيش از شيوع 
همه گيري نيز در پي تحول ديجيتال بود، فعاليت هاي درخوري را در اين عرصه ي جديد آغاز کرد. از اين رو در مجموعه 
مدارس مفيد، کميته اي به اين منظور تشکيل شد تا آموزش ترکيبي کامل تر شود و کمک کند مدارس مطلوبي مطابق با 
علم روز و البته رو به آينده شکل بگيرند. در اين باره با تعدادي از استادان و صاحب نظران مدارس مفيد گفت و گوهايي را 
انجام داده ايم که هر يک از زوايايي متفاوت به اين نوع آموزش و چشم اندازهاي آن پرداخته اند. گفت و گوهايي متنوع که 

خواندشان خالي از لطف نيست.

گفت•و•گو• 

•آموزش•تركيبي• 
•ويژگي•ها•و•فرصت•ها
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دکتر فخرالدين آشتياني معتقد است پس از همه گيري 
کرونا، مديريت مدارس بايد بر مبناي تحول ديجيتال 
باشد. او مي گويد در مجموعه مدارس مفيد، کميته اي 
ترکيبي  آموزش  تا  شده  تشکيل  موضوع  اين  براي 
کامل تر شود و کمک کند مدارس مطلوبي مطابق با علم 
روز و البته رو به آينده شکل بگيرند تا اين مدارس بتوانند 
مانند گذشته در بحث تعليم و تربيت پيشرو باشند. با وي 

گفت و گويي انجام داده ايم که در ادامه مي آيد.

آموزشي   مجتمع  چرا  نخست،  سؤال  به عنوان 
مفيد به سمت آموزش ترکيبي رفته است؟ 

استفاده از شیوه هاي مختلف در آموزش از مدت ها قبل 
مد نظر ما بوده، اما فرهنگسازي براي این مسأله زمان بر 
بود. بیماري کرونا باعث شد این حرکت شتاب بگیرد و 
خوشبختانه فرهنگسازي خوبي براي معلمان و دانش آموزان 
و اولیاء به وجود آمد و نشان داد که استفاده از این روش ها 
و تکنولوژي ها مي تواند آموزش را بهبود ببخشد. البته بحث 
ما بر این است که پس از کرونا نیز این فرهنگسازي و تجربه 
را تکمیل کرده و ادامه دهیم و این موضوع مطرح شده که 
مدارس ما با استفاده از این روش آموزشي، کیفیت یادگیري 
را باال ببرند. فقط در برخي موارد اشتباهي در خصوص 
معناي آموش ترکیبي رخ مي دهد که تصور مي شود ترکیبي 

مدارس مفيد؛ پيشرو با نگاه به آينده
گفت و گو با دكترفخرالدين دانش آشتيانی با موضوع آموزش تركيبی

از آموزش فیزیکي و مجازي است که در این باره باید کمي تفکیك قائل شویم. در آموزش ترکیبي، 
باید ترکیب آموزش هاي حضوري و حتي در قسمت هایي که حضوري امکان پذیر نیست، برخط 
وجود داشته باشد و یکسري آموزش هاي آفالین، که بیشتر تأکید ما بر آموزش آفالین است که 

البته مزایا و معایبي هم دارد.

به تجربه اي که طي يک سال و نيم گذشته در فعاليت آموزشي و در فضاي کرونايي  
داشتيد اشاره کنيد و اينکه تمايل به حفظ کدام وجوه اين تجربه وجود دارد؟ 

در بحث یادگیري، برخي پارامترها تأثیر زیادي دارند؛ مسأله اول این است که در امر یادگیري، 
دانش آموز باید خودش درگیر یادگیري شود. مسأله دوم زمان یادگیري است. ما در روال معمول 
آموزش در مدارس، یك زمانبندي مشخص را تعیین مي کنیم. در کالس که حضور پیدا مي کنم، 
در بعضي مواقع احساس مي شود دانش آموزاني در آن زمان آمادگي یادگیري ندارند، لذا این مسأله 
بسیار مهم است؛ یك مسأله دیگر اینکه امکان دارد مطلبي را معلم مطرح کند و دانش آموز خوب 
متوجه نشود یا تمرکز کافي نداشته باشد. در آمار و مقاالت علمي ارائه شده اثبات شده است که یك 
دانش آموز در سطح خوب، در یك ساعت تدریس بیشتر از 30 تا 35 دقیقه نمي تواند تمرکز پیدا 
کند و در خیلي از موارد تمرکز ندارد و بخشي از مطالب را خوب متوجه نمي شود. این پارامترها در 
آموزش هاي حضوري و مجازي و برخط نیز وجود دارد. اما در آموزش ترکیبي، با استفاده از امکانات 
موجود و محتواي آفالین مي توانیم بستر این پارامترها را براي دانش آموز فراهم کنیم. در واقع در 
آموزش ترکیبي و محتواي آفالین دانش آموز ان مي تواند هر زماني که تمایل دارد از آن استفاده کند 
و اگر یك بار متوجه نشد، دوباره از مبحث درسي استفاده و سعي کند یاد بگیرد.  آموزش ترکیبي و 
محتواي آفالین مي تواند حالت هاي تعاملي هم داشته باشد و دانش آموز در بخش هایي فعال باشد. 
براي مثال در کالس مطلبي عنوان مي شود که خوِد دانش آموز مي تواند یادگیرنده باشد. در گذشته 
روي این مسأله تأکید زیادي داشتیم و شعارش را مي دادیم که دانش آموز باید یادگیرنده باشد ولي 

  در برخى موارد اشتباهى در خصوص  معناى 
آموزش ترکیبى رخ مى دهد که  تصور مى شود 
ترکیبى از آموزش فیزیکى  و مجازى هست که 
باید کمى تفکیک  قائل بشویم. آموزش ترکیبى، 
ترکیب  آموزش هاى حضورى و برخط و یک  
سرى آموزش هاى آفالین است که تاکید بیشتر ما 
بر آموزش آفالین است

نمي توانستیم پیاده کنیم. اگر این شیوه به درستي اجرا شود، در یادگیري دانش آموزان تأثیر زیادي 
خواهد داشت و منجر به ارتقاء کیفیت آموزش خواهد شد. دانش آموزان، معلمان و اولیا تجربه این 
نمونه کارها را در عرض این دو سال داشته اند. در واقع شاهد بوده ایم که معلمان ابتدا مشکل داشتند 
ولي بعد مجبور شدند یاد بگیرند و تنوع در مدل آموزش و یادگیري ایجاد شد. برخي معلمان هم 
در این دوره خالقیت بسیار باالیي را از خودشان نشان دادند. درمدرسه زندگي و تأکید بر کسب 
مهارت ها در این دوره نمود خوبي داشته است و دانش آموزان درگیر موضوع آموزش شده اند و در 
این روش سعي کرده اند مهارت هاي درخوري را کسب کنند و تولیدات خوبي در زمینه تولید فیلم 

و محتواي آموزشي  و ارزش آفریني داشته اند. 
همچنین اولیا در گذشته ارتباطي با داخل کالس نداشتند و در برخي موارد مطالب از طریق خوِد 
دانش آموزان منتقل مي شد یا به مدرسه مراجعه مي کردند. اما در این دو سال، کالس به فضاي خانه 
برده شده و اولیا شناخت بیشتري نسبت به توانمندي هاي فرزند و تالش هاي معلم داشته اند. در 
گذشته مي گفتیم باید کالس شیشه اي داشته باشیم، اما تجربه جدید فراتر از کالس شیشه اي است 
و هر لحظه ولي دانش آموز مي تواند نگاه کند که چه برنامه اي در حال اجراست. این تجربیات بسیار 

گرانسنگ است و باید از آنها براي بهبود سیستم آموزشي مان استفاده کنیم. 

در چنين وضعيتي بستر براي آموزش دانش آموز محوري فراهم است و انطباق پذيري  
برنامه درسي با دانش آموزان متفاوت هم بيشتر است. در اين مدل يادگيري مي توان 
تنوع بيشتري ايجاد کرد. کالس ها وارد خانه شده و قابليت مشاهده و پايش دانش آموز 
و معلم براي اوليا فراهم شده است. اينها آرزوهاي ديرينه ي آموزش و پرورش در دنيا 
بود که در اوضاع جديد تحقق پيدا کرده است. حال اگر بخواهيم به محدوديت هاي 

چنين آموزشي اشاره کنيم چه مواردي را بايد نام برد؟ 
در این روش محدودیت و ایرادي وجود ندارد بلکه در اجراي عملیاتي آن مشکل داریم. ما نقش 
معلم را تاکنون به گونه اي مي دیدیم که معلم قوي، معلمي است که بتواند مطالب را به خوبي 
تفهیم کند و دانش را به خوبي به دانش آموزان منتقل کند. اما در فرایندهاي یادگیري، نقش معلم 
این نیست که مطالب را به طور کامل بیان کند و بیان خوبي داشته باشد، بلکه معلم مي بایست در 
جایگاه تسهیل گر باشد و بتواند مطالب مناسبي را تهیه کند و در اختیار دانش آموز قرار بدهد. باید 
توجه داشته باشیم که معلم، عالوه بر تسهیل گري، یادگیري و آموزش را هم مدیریت مي کند. در 
گذشته اگر مي خواستیم دانش آموزان از یك کارخانه بازدید کنند یك روز کامل را باید به این 
برنامه اختصاص مي دادیم، اما در شیوه جدید، معلم مي تواند با هماهنگي قبلي کارخانه را بیاورد 
به فضاي کالس یا فرد متخصص در یك موضوع در کالس حضور پیدا کند. در این مدل، حصار 
دیوارهاي کالس را برداشتیم و با کمترین وقت و بیشترین اثر بخشي، آموزش به فراتر از مرزهاي 
کالس رفته است. این نگرش باید در معلم، دانش آموز و اولیا ایجاد شود که معلم تسهیل گر است و 
کالس را کارگرداني مي کند و نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز را معلم آماده و عنوان کند. در 
این مدل، اثربخشي بیشتري هم خواهیم داشت؛ امکان دارد معلمي تبحر الزم را در بیان موضوعات 
نداشته باشد و از یك نفر دیگر که قدرت بیان بیشتري دارد استفاده کند. اما محدویت اصلي 
فرهنگسازي این مسأله براي اولیا، دانش آموز و معلم است. معلمان باید آموزش هاي الزم را ببینند 
و توانمندي هاي الزم را به دست بیاورند و بدانند که باید کارگرداني کنند و وظیفه آنها این نیست 
که همه چیز را آماده کنند و در اختیار دانش آموز قرار دهند. همچنین، عالوه بر کارگرداني، موضوع 
ارزیابي دانش آموزان هم مهم است. در واقع باید بیشتر وقت معلم به ارزیابي دانش آموزان اختصاص 
پیدا کند که ببیند در این مدل چقدر دانش آموزان فعال هستند. حسن دیگر این روش، توجه به 
تفاوت هاي فردي است. معلم مي تواند براي دانش آموزي که نیاز دارد، محتواي بیشتر و مختص او 

را منتشر کند و اینها هنر معلم در این سیستم است. 

با نظام آموزش و پرورش فعلي ما و کنکور و حجم باالي دروس چقدر مي توانيم اين  
روش را اجرا کنيم؟ 

تجربه این مدت نشان داد که با چنین روشی، حتي وقت 
و فرصت بیشتري فراهم خواهد شد. محتواي آفالین، فرصت 
بیشتري فراهم مي کند تا مسائلي را که دانش آموز خوب 
متوجه نشده، بیشتر مطرح شود و حتي دانش آموزان از 
یکدیگر یاد بگیرند و یادگیري عمیق تر شود. در گذشته 
به دلیل حجم باالي مطالب، امکان مشارکت دانش آموزان 
این روش فرصت  در  اما  نبود،  فراهم  آموزش  فرایند  در 
براي یادگیري عمیق بیشتر است و در نتیجه در دوره دوم 
دبیرستان که حجم مطالب زیاد است، اتفاقاً مي توان از این 
بیشتر درگیر  دانش آموزان  و  استفاده کرد  بهتر  سیستم 
آموزش شوند و مشارکت فعال ایجاد کرد. گرچه در برخي 
موارد نگراني از بهره نبردن دانش آموزان از مطالب درسي 
وجود دارد، اما در این روش و با استفاده از فناوري هاي 
جدید، بهتر امکان ارزیابي فعالیت دانش آموزان وجود دارد. 
به ویژه در این روش و در محتواي تعاملي، طرح مسائل 
چالشي و امکان مطالعه بیشتر سؤاالت و پرسش و پاسخ 
فراهم شده و مشارکت بیشتر مي شود. در کل باید گفت 
در این شیوه، معلم مي تواند بازخوردهاي مناسب و قابل 

اعتنایي از دانش آموزان دریافت کند.

ديگر   در  جديدي  فضاي  گذشته،  سال  دو  در 
شده  ايجاد  هم  دانشگاه  مانند  آموزشي  فضاهاي 
است. تجربه شخصي شما در دانشگاه با فضاي جديد 

آموزش چگونه است.؟ 
در سنین دانشجویان، این سیستم خیلي بهتر جواب داده 
است. در طول این دو سال، تمام محتواهاي مدنظر تدریس 
شد، در حالي که قبل از این نمي توانستم تمام محتوا را ارائه 
بدهم یا در انتهاي ترم مطالب به صورت فشرده ارائه مي شد. 
اما در این دوره توانستم محتواي مد نظر در هر ترم را به 
دانشجویان ارائه کنم و عالوه بر این، حالت هاي تعاملي و 
فرصت طرح کردن مسائل چالشي زیادي فراهم شد که 
قبل از این فرصت این کارها فراهم نمي شد. با توجه به 
اینکه محتواها به صورت آفالین است و دانشجویان مطالعه 

انتقال دهنده  کالس  در  مي کنند، 
موضوع نیستم بلکه بیشتر چالش ها 

معلمان باید آموزش هاي الزم را ببینند و 
توانمندي هاي الزم را به دست بیاورند و 

کارگرداني کنند. وظیفه آنها این نیست که 
همه چیز را آماده کنند و در اختیار دانش آموز 

قرار دهند. همچنین، عالوه بر کارگرداني، 
موضوع ارزیابي دانش آموزان هم مهم است

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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وسؤاالت را مطرح مي کنم و در عین 
حال سعي مي کنم تمام دانشجویان 
در  فرصت ها  این  شوند.  سؤاالت  به  پاسخگویي  درگیر 
گذشته وجود نداشت و احساس خیلي بهتري نسبت به 
زمان آموزش هاي حضوري دارم. تنها ضعف، نبود ارتباط 
چهره به چهره است که در این گونه ارتباط، تعامالت درسي 
بهتر خواهد بود. به همین دلیل است که در آموزش ترکیبي 
امکان برقراري ارتباط چهره به چهره در حد امکان، در کنار 

آموزش مجازي فراهم است. 

در کالس چطور متوجه مي شديد که دانشجويان  
محتواهاي ارائه شده را ديده اند و مورد استفاده قرار 
گرفته است؟ بسيار مطرح مي شود که در اين شيوه 

دانش آموزان کم کاري يا تقلب مي کنند. 
در کالس سؤاالت مطرح مي شود و به هر حال آزادانه پاسخ 
مي دهند، اما به این اکتفا نمي شود. سعي من بر این است که 
باقي دانشجویان را به اسم صدا بزنم و مي خواهم جواب بدهند. 
باید این فضا به وجود بیاید که در تمام زمان حضور داشته 
باشند و زماِن زیادي از کالس را به طرح سؤاالت اختصاص 
مي دهم. همچنین در این روش امکان برگزاري تعداد بیشتر 
آزمون با توجه به امکانات نرم افزاري بیشتر و بدون هماهنگي 
قبلي از دانش آموزان و دانشجویان فراهم است و به همین 
دلیل دانش آموز و دانشجو باید از تسلط بیشتري برخوردار 
باشند. در این روش، شب امتحان به آزمون مستمر تبدیل شده 
است؛ به این صورت که در این آزمون ها با توجه به امکانات 
نرم افزاري، امکان ارزیابي براي استاد فراهم است که چقدر 
دانشجویان مطلب را فرا گرفته اند و تعداد پاسخ دهندگان به 
هر یك از سؤاالت و اینکه به چه سؤالي بیشتر پاسخ نداده اند 
مشخص مي شود که بسیار ارزشمند است. همچنین امکان 
تقلب در امتحانات مطرح مي شود. اما به طور کلي به دلیل تنوع 
و یکسان نبودن سؤاالت و مدت زمان کم، مشکل عمده اي در 
خصوص امکان تقلب ندیدم، هر چند موارد جزئي وجود دارد. 

در عین حال سطح نمرات دانشجویان من نسبت به گذشته تفاوت زیادي ندارد. در عین حال، پروژه هاي 
گوناگوني هم براي دانشجویان تعریف مي شود و در این سیستم ارزیابي ها دقیق تر است. 

در اين روش قدرت مانور و خالقيت معلم بيشتر بروز پيدا مي کند؟  
اگر کسي شغل معلمي را دوست داشته و عاشق تدریس باشد، به طور خودکار خالقیت اش بروز 
پیدا مي کند و نخستین مسأله رضایت خودش است. اما براي معلماني که این شغل را به عنوان یك 
کاِر کارمندي انتخاب کرده اند سخت است و ترجیح مي دهند حضوري باشد. البته در این دو سال 

شاهد بودیم که معلماني خالق بودند و وقت گذاشتند. 

برخي از اوليا تصور مي کنند باآموزش ترکيبي و مجازي کار مدرسه کم مي شود  
و همان مطالبي که در فضاي مجازي در دسترس است ارائه مي شود و از اين رو بايد 

شهريه ها و هزينه ها کم شود؟ 
اگر آموزش ترکیبي به شکل مطلوب و با هدف ارتقاء کیفیت باشد، فرایند کار معلم و مدرسه به 
مراتب سخت تر است و معلم عالوه بر زمان پاسخگویي به دانش آموزان، براي تولید محتواي آفالین 
2 تا 3 برابر بیشتر از روش حضوري وقت مي گذارد. در عین حال تولید محتوا باید تغییرات داشته 
باشد و معلِم عاشِق تدریس، هر سال و به صورت مستمر در محتواي تولیدي خود تغییر ایجاد مي کند. 
عالوه بر این، شخصي سازي آموزش و ارزیابي تك تك دانش آموزان بیشتر تحقق پیدا مي کند و وقت 
زیادي از معلم مي گیرد. همچنین امکان دارد میزان ساعت حضور دانش آموزان در کالس کاهش 

سعي مي کنم تمام دانشجویان درگیر 
پاسخگویي به سؤاالت شوند. این فرصت ها 
در گذشته وجود نداشت و احساس خیلي 
بهتري نسبت به زمان آموزش هاي حضوري 
دارم. تنها ضعف، نبود ارتباط چهره به چهره 
است که در این گونه ارتباط، تعامالت درسي 
بهتر خواهد بود

ادامه از صفحه قبل

پیدا کند اما از طرف دیگر، در این روش و با استفاده از محتواهاي آفالین، خوِد یادگیرنده و فعال 
شدن دانش آموز بیشتر اتفاق مي افتد. 

در سيستم سنتي، دانش آموز حدود 30 يا 40 ساعت در مدرسه حضور دارد اما در  
آموزش ترکيبي، حضور در مدرسه ممکن است به 20 ساعت کاهش يابد. اما بايد بدانيم که 
در اين روش دانش آموز بيشتر از زمان قبل درگير آموزش است و خوِد دانش آموز فعال تر 

از سابق است و صرف حضور فيزيکي دليل براي کيفيت باالي آموزش نيست. 
در سیستم اداري هم همین طور است و برخی کارمندان فقط کارت حضور مي زنند. ولي حضور 
فیزیکي کل ماجرا نیست و کارایي و بهره وري مرتبط با حضور فیزیکي نیست. در آموزش هم حضور 
فیزیکي دانش آموز تنها عامل تعیین کننده نیست و فرآیند همدلی دانش آموز با مسأله یادگیري 
بسیار مهم است. در این فرایند، انگیزه یادگیري دانش آموز باالتر مي رود. به علت اینکه دانش آموزان 
در عصر دیجیتال هستند و فرایند یادگیري اگر در این محیط باشد انگیزه باالتر مي رود. همچنین 
اولیاء دانش آموزان هم باید ببینند که آیا دانش آموز فعال است یا خیر. این را هم عرض کنم که در 
گذشته، معلم پس از تعطیل شدن مدرسه هیچ ارتباطي با دانش آموز نداشت، اما اکنون معلم تا 
پاسي از شب پاسخگوي دانش آموزان است. در واقع این موضوع فعالیت دانش آموز و تعهد معلم را 
نشان مي دهد. البته این مسئله باید همراه با نظم و انتظارات هم معقول باشد و اعتدال رعایت شود. 
به هر حال در این شیوه، معلم بیشتر در اختیار دانش آموزان است. فرصت تعامل دانش آموزان با 

معلم در محدوده زماني و مکاني مدرسه نیست و مکان مدرسه به فضاي آموزشي تبدیل مي شود.

 در اين فضا روي معلمان فشار مضاعفي وجود 
دارد و پيگيري و ارزيابي تک تک دانش آموزان وقت 
و انرژي بيشتري را مي گيرد. براي اين موضوع و ديده 

شدن اين تفاوت چه راهکاري بايد پيش بيني شود؟
واقعیت این است که موضوع افزایش حجم کار معلمان 
هنوز به طور کامل دیده نشده و فشار زیادي روي همکاران 
ما وجود دارد و در حال طراحي ساختاري هستیم که 
را  و غني تر معلمان  با کیفیت  تولیدی  بتوانیم محتواي 
خریداري و با رعایت مالکیت معنوي محتوا، حق الزحمه اي 
را پرداخت کنیم. درآینده نیز بستري فراهم مي شود که از 
فروش محتواهاي تولیدي، سهمي به معلمان داده شود.  
همچنین سعي مي  کنیم با استفاده از فناوري هاي جدید 
و پیشرفته، فرایندها تا حد امکان ماشیني و رایانه اي شود. 
عالوه بر این ها در تالش هستیم اگر در حال حاضر معلم 
براي شخصي سازي آموزش وقت زیادي را صرف مي کند، 
با استفاده از سیستم هاي هوشمند نرم افزاري، بخشي از 
انجام  مکانیزه  به صورت  و  سیستم  توسط  معلمان  کار 
شود. در این مدل سعي مي شود با استفاده از فناوري ها، 
ساعت اشتغال نیروي انساني در مجموعه را کاهش داده و 
حق الزحمه کارکنان را افزایش دهیم. اگر معلمي کار خوبي 

ارائه مي دهد ارزش کارش باید بیشتر دیده شود. 
البته دسترسي به این اهداف در گروي فرهنگسازي و 
همکاري معلمان، دانش آموزان و اولیا است. در واقع این 
مسأله جدید و تغییر خود به خود زمان بر است؛ هرچند در 
ابتدا این شیوه با سختي هایي همراه است اما با همکاري و 
همدلي نتیجه بخش خواهد بود. بحث بعدي ما هم تحول 
دیجیتال است که مدیریت مدارس باید بر مبناي این تحول 
دیجیتال باشند. کمیته اي براي این مهم تشکیل شده و این 
موضوع باعث مي شود آموزش ترکیبي کامل تر شود و کمك 
کند مدرسه مطلوبي را مطابق با وضعیت و علم روز داشته 
باشیم و در این زمینه بتوانیم مانند گذشته در بحث تعلیم 

و تربیت پیشرو باشم. 

واقعیت این است که موضوع افزایش حجم 
کار معلمان هنوز به طور کامل دیده نشده و 
فشار زیادي روي همکاران ما وجود دارد و 

در حال طراحي ساختاري هستیم که بتوانیم 
محتواي تولید با کیفیت و غني تر معلمان را 

خریداري و با رعایت مالکیت معنوي محتوا، 
حق الزحمه اي را پرداخت کنیم

گفت و گوگفت و گو
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داريوش کريم زادگان، دبير کميته تحول ديجيتال 
آنالين،  آموزش  است  معتقد  مفيد  آموزشي  مجتمع 
به رغم اينکه گام برداشتن به سوي اين نوع آموزش 
در آينده ناگزير است، آفت هايي دارد. مانند احساس 
تنهايي دانش آموز. او مي گويد در کالس هاي حضوري، 
يکديگر  تفريح  زنگ هاي  مي توانند  دانش آموزان 
با  و  کنند  هواخوري  مدرسه  حياط  در  يا  ببينند  را 
آنها  نشاط جمعي  رفتن  باال  به  که  کنند  هم شوخي 
کمک مي کند اما بايد براي اين عناصر نشاط آفرين، 
جايگزيني در آموزش ترکيبي و مجازي در نظر گرفت. 
آموزش  در  را  مدرسه  دست اندرکاران  و  خانواده  او 
ديجيتال، الزم و ملزوم يکديگر مي داند. گفت وگوي 

کوتاه ما را با او بخوانيد. 

همه گيري کرونا چه تأثيري بر نظام آموزشي طي  

خانواده و مدرسه، ارتباط دو سويه آموزش 
تركيبی و ديجيتال

گفت و گو با داريوش كريم زادگان، دبيركميته تحول ديجيتال مجتمع آموزشی مفيد

دو سال اخير داشته است؟ 
با آغاز همه گیري کرونا و مواجهه جامعه جهاني با این پدیده و بیماري گسترده اي که گریبان گر 
همه مان شد، نظام آموزشي دنیا هم از این ماجرا بي نصیب نماند. شیوع کرونا باعث شد همه مدارس 
به  صورت غافلگیرانه وارد یك فضاي جدید شوند. این غافلگیري همچنین شامل نظام آموزشي، معلم، 
دانش آموز و والدین هم بود و در صورتي که آن را با سال گذشته در همین مدت زماني مقایسه کنیم، 
ما با دو پدیده جدید مواجه مي شدیم. ظاهر موضوع از این قراراست که فعالیت هایي که در سال هاي 

تحصیلي گذشته انجام  دادیم، اکنون باید از پشت مانیتورها شکل بگیرد. 

از لحاظ ساختار آموزشي، آموزش چه تغييراتي به خود ديد؟  
اگر به زیرساخت آموزش بنگریم، به نظر مي رسد با دگرگوني هاي اساسي و انقالبي در آموزش روبه رو 
بوده ایم. در دنیایي زندگي مي کنیم که سرعت تحوالت و تغییرات بسیار باالست و این تغییرات به 
سرعت زندگي ما را دست خوش دگرگوني مي کند. این سلسله تغییرات اگر با دهه هاي گذشته مقایسه 
شود، مي توان گفت که به راحتي، تغییرات قابل مشاهده و ملموسي است. با گذر زمان این تغییرات به 
پنج سال، سه سال، دو سال و حتي اخیراً به یك سال رسید! اما در حوزه آموزش سنتي، تقریبا هنوز 
تغییرات عمده اي را ندیده ایم. بچه هاي ما کم و بیش در همان فضایي درس خوانده اند که ما در گذشته 

درس مي خواندیم. ما نیز بیش و کم در همان فضایي درس خوانده ایم که پدر و مادرهایمان در آن درس 
خوانده اند و پرورش یافته اند. به گمانم در حوزه آموزش، تحوالت جدیدي را شاهد نبوده ایم. به گمانم 

این موضوع مختص کشورمان ایران نیست و حتي سراسر دنیا هم از این قاعده مستثني نبوده است. 

پس ما هيچ گونه تغييري در نظام آموزشي مدرن به خود نديده ايم؟ مي شود بيشتر  
توضيح دهيد؟ 

البته با نگاه دقیق تر و ظریف تر باید عنوان کرد که حدود دو سه دهه است که به صورت جدي نظام 
آموزشي مدرن به ویژه پس از انقالب صنعتي پر رنگ شده است و این مهم در کل دنیا جاري و ساري 
است. از جمله در ایران هم از آغاز قرن 14خورشیدي و شروع سال 1300 این نظام کالسیك، پس از 
مکتبخانه ها به کار گرفته شده است و دیگر در آن تغییري ندیده ایم. اما تقریباً در دو سه دهه گذشته 
نقدهاي جدي، حتي در خود ایران به این نظام آموزشي وجود داشته است و انتقادهایي اساسي از این 
شیوه عنوان کرده اند. با شیوع کرونا و متوقف شدن فرایند متعارف مدرسه داري و همچنین انتقال آن به 
فضاي جدید که حاال به اسم مدرسه دیجیتال یا فضاي آموزشي دیجیتالي از آن نام مي برم، این تحول 
اندک را شاهدیم. همچنین ایرادها و انتقادها و نگراني هایي که در نظام گذشته وجود داشته، رفته رفته 
به چالش جدي کشیده مي شود. اما وضعي را شاهدیم که مي توانیم به آن امید ببندیم و از نقاط ضعف 

نظام متعارف فاصله بگیریم. 

فضاي جديد و مدرسه ديجيتال چگونه تحولي و با چه کيفياتي بود؟  
از این فضاي جدید صحبت مي کنم و مي خواهم بدانیم مدرسه دیجیتالي در واقع چه تفاوتي با 
مدرسه متعارف گذشته دارد. باید بررسي کرد که در فضاي جدید آموزشي، نقش بچه ها، معلمان و 
والدین چه تغییري به خود دیده. این اتفاق به هر حال براي ما رخ داده است؛ گرچه اتفاق مهمي است اما 
نکته مهم تر آن است که به رغم چندین دهه نقد و نظر، توقع داشته ایم و داریم که دست کم، امروز همه 
براي این اتفاق و تحول آماده  باشند. همه جهان با وضعي دستپاچه به این سمت و سو حرکت کرده ایم 
و مي کنند. این اتفاق، تغییري است که در ظاهرچنین است که همان آموزش از وضعیت حضوري 
به وضعیت نیمه حضوري و مجازي صرفاً انتقال یافته. اما در باطن به شکلي است که شاید مهم ترین 

ابزار ارتباطي معلمان که همان ارتباط چهره به چهره را که با 
دانش آموزان بوده، کاهش پیدا کرده است. این شیوه ما را ناچار 
کرده تا از تکنولوژي براي جایگزین کردن این نقصان استفاده 
کنیم. در واقع این تکنولوژي ما را با یك تغییر فراوان مواجهه 
کرده است. مهم ترین نکته اي که به نظرم مي رسد، این است 
که همه ما اعم از دانش آموز، والدین، معلمان و مدیران مدرسه 
باید براي آن آماده  باشیم و این آمادگي مستلزم دگرگوني 
بتوانیم جا به جایي  اینکه  براي  آمادگي  است.  و جابه جایي 
 را با برنامه ریزي اي که از پیش به آن اندیشیده ایم، تمام و 
کمال انجام دهیم. تالش هایي انجام شده تا برنامه ریزي مان 
به درستي و بي نقص انجام شود. اما کماکان نوسان هایي در 
وجود  تکنولوژیك  مسائل  و  اینترنت  شبکه هاي  به  اتصال 
داشته و دارد که راهکارهاي مختلف و متفاوتي را پیش روي 
ما قرار مي دهد. این پیش فرض و آمادگي به ما کمك مي کند 
که بتوانیم به شکل انعطاف پذیر از این موقعیت که به عنوان 
شرایط »تحدید« )به معناي محدود شدن و نه تهدید( به 
حساب مي آید، به نوعي فرصت تغییر دست یابیم و از مجموع 
این فرصت، نهایت بهره را ببریم. آنچه به عنوان آموزش مدرن 
در دنیا مطرح است و روي آن تأکید مي کنم، رکن اساسي اش 
یادگیرندگي یا یادگیري محوري است. بعضا به تعبیري از آن با 
عنوان دانش آموز محوري یا دانش آموز مداري یادمي شود. در 
واقع این اتفاقي است که در فضاي مدرسه دیجیتال رخ داده 
و آغاز این سلسله تغییرات را به ما نشان مي دهد. باید گفت 
وضعیتي برایمان ایجاد شده که به عنوان مدرسه یا مرکزي که 
متولي فرایند یادگیري براي فرزندان است، بتوانیم رویکرد 

دانش آموز محوري یا یادگیرنده محوري را دنبال کنیم. 

قباًل دانش آموز محوري به طور کلي مغفول بود؟  
پیش تر کافي بود بچه ها صبح ساعت 7:30 در مدرسه 
حضور داشته باشند و ساعت سه و نیم بعد از ظهر به خانه 
برگردند. خیالمان راحت بود که سر کالس هاي مدرسه اند 

زنگ  مدرسه  مختلف  زنگ هاي  و 
یك، دو، سه و الي آخر را در مدرسه 

اگر به زیرساخت آموزش بنگریم، به نظر 
مي رسد با دگرگوني هاي اساسي و انقالبي 

در آموزش روبه رو بوده ایم. در دنیایي زندگي 
مي کنیم که سرعت تحوالت و تغییرات بسیار 

باالست و این تغییرات به سرعت زندگي ما 
را دست خوش دگرگوني مي کند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

طي  را  درس  فرایند  و  مي گذارنند 
یادگیري هم رخ  واقعاً  اما  مي کنند. 
مي داد یا نه؟! این خود موضوعي بود که نه قابل کنترل به نظر 
مي رسید و نه قابل تضمین. اما با موقعیتي که اکنون در آن 

قرار داریم، چنین امیدهایي زنده شده است. 

تکنولوژي و بهره بردن از ابزارهاي مدرن در اين  
بين چقدر شتاب دهنده است؟ 

تکنولوژي این فرصت را به ما داده تا بتوانیم یادگیرنده 
را محور فعالیت هاي خودمان قرار دهیم. به همین دلیل در 
مجتمع مفید استراتژي آموزش ترکیبي را در این راستا و زیر 
چتر یادگیرنده محوري اتخاذ کرده ایم و دنبال مي کنیم. در 
همین راستا، نقش دانش آموز، معلم و توقعي را که في الواقع 
تعریف  به خوبي  باشد،  از مدرسه داشته  خانواده مي تواند 
مي کند. اجماالً اگر بخواهم به همه این موضوعات اشاره کنم 
محور اصلي ما در این فضا دانش آموز است. اگر دانش آموز 
بخواهد مطلبي را یاد بگیرد، همه امکاناتي که وجود دارد به 
او کمك خواهد کرد. هر دانش آموزي با توجه به پیشینه اش، 
قابلیت هایش و سبك یادگیري اي که دارد، مي تواند بهترین 
بازدهي را داشته باشد. لذا در این قسمت، دانش آموز به عنوان 
بازیگر اصلي، نقش اساسي و بنیادي این فرایند است و باید 
احساس کند تمام پروسه آموزش به او ختم مي شود و رو به 
سوي اوست. آموزش از او و براي او آغاز مي شود و با او هم 
به پایان مي رسد. در سال هاي گذشته وقتي کالس شروع 
اما در حال حاضر  مي شد، همه در کنار هم مي نشستند، 
دانش آموز خودش را تنها مي بیند که پشت مانیتور نشسته 
است. حداقل تا زماني که آموزش به صورت مجازي است، 
چنین شیوه اي ادامه دارد. مي داند که اگر جا بماند کالس جلو 
مي رود و برایش آن حالت تنهایي، به لحاظ روان شناختي نمود 
و ظهور بیروني بیشتري دارد. اما نکته اي که وجود دارد، این 

است که دانش آموزها با محتواهاي متنوعي مواجه اند. 

نقش دقيق معلم در اين بين چيست؟  
در آموزش ترکیبي تأکید مي شود که با استفاده از فضاي دیجیتال، معلمان محتواي آموزش شان 
ارائه دهند. در اینجا نقش معلم  را به اشکال متنوع از منابع و روش هاي مختلف آماده کنند و 
توصیف مي شود. شاید معلم پیش خود تصور کند و بگوید زماني که فقط در پشت مانیتور باشم 
دیگر چه روشي را مي توانم ارائه دهم! یا اینکه به خود بگوید که از پشت مانیتور، صرفاً مي توانم 
درسم را بدهم. اما واقعیت این است که اگر فضاي مجازي را فقط به صفحه مانیتور تفسیر کنیم، 
این مي تواند حداقل برداشت از موقعیت دیجیتال باشد. به نظرم یکي از خطاهایي که نظام هاي 
آموزشي ما ممکن است مرتکب شوند این است که تمام آموزش را به اتفاقي که پشت دوربین معلم 
و به طبع، صفحه نمایش دانش آموز مي افتد، محدود کرد. در حالي که یکي از امکانات جدي ما 
به عنوان امروز  آنچه  یعني  است؛  یادگیري  مدیریت  نرم افزارهاي  از  استفاده  دیجیتال  فضاي   در 
»LMS«)LEARNING MANAGEMENT SYSTEM( به کار گرفته مي شود. در واقع ما در 
مجتمع مفید این بسترها را فراهم کرده ایم؛ سامانه مدیریت یادگیري مدارس)سمیم(. همچنین سمیم 
مفید را در تمامي مدرسه هایمان به کار گرفته ایم. این ابزار در واقع به ما کمك مي کند تا بتوانیم به 
دانش آموزان محتواهاي متنوع آموزشي را با روش هاي متنوع ارائه دهیم. یکي از روش ها، استفاده از 
»وبینار« یا کالس ها و آموزش هاي همزمان است. نکته اي که مي خواستم در اینجا اشاره کنم آن است 
که این روش نباید تمام زمان یا 90 درصد برنامه درسي ما را در بر بگیرد. نخست اگر دانش آموز بخواهد 
از ساعت 7 و نیم صبح تا سه و نیم عصر مانند برنامه گذشته، پشت مانیتور بنشیند، واقعاً خسته کننده 
است. چون بچه ها معموالً در مدرسه با دوستانشان حضور دارند و فرصت این را دارند تا با یکدیگر شوخي 
کنند. فضاهاي نشاط آور در مدرسه براي بچه ها زیاد است. همچنین بچه ها در مدرسه تحرک بیشتري 
دارند. زنگ هاي تفریح، ورزش و هواخوري دارند که مي توانند به نوبت بازي کنند اما همه این ها در 

موقعیت مجازي حذف مي شود. 

يعني اين ها را جملگي به عنوان آفت کالس هاي مجازي برمي شمرديد؟  
بله! به نوعي کسالت باري کالس هاي مستمر و کالس هاي آنالین باعث فرسودگي دانش آموز و معلم 
مي شود. به همین دلیل این مهم یکي از خطرهاي عمده اي است که مدرسه، والدین و بچه ها را تهدید 
مي کند. هر دانش آموز و والد و معلمي که بخواهد بدین شیوه عمل کند، طبعاًچنین توقعي راهم باید 
از این آموزش داشته باشند. باید نسبتي را در این نوع آموزش در نظر گرفت. طبق مطالعاتي که انجام 
شده، زماني که مدارس بخواهند به شکل دیجیتالي فعالیتشان را ادامه دهند، معموالً چند سطح را باید 
بگذرانند. در مهم ترین سطحش، باید عیناً شرایط یا روش هاي سنتي را با ابزارها و روش هاي جدید 
جایگزین کنند و جا بیندازند. مثال باارزش به این شکل است که کالس ها صد در صد آنالین شود. اما 
باید ابزارهاي متنوع در آموزش را به کار ببریم و فقط از یك ابزار استفاده نکنیم. مانند محتواهایي که 
به صورت فیلم مي توان در اختیار بچه ها گذاشت. همچنین مي توان متون متنوعي به آنها معرفي کرد و 
از فضاهاي تعاملي و گفت وگویي، مشارکتي، کارهاي گروهي و پژوهش هایي که بچه ها مي توانند انجام 
دهند بهره برد. به هر حال منحصر به فرد بودن توسط نرم افزار مدیریت یادگیري قابل بررسي و پیگیري 
است. از این حیث، دیجیتالي شدن، مدرسه را ارتقاء مي دهد. اگر بخواهم جمع بندي کنم، دانش آموز 
و والدین از مدرسه توقع دارند که محتواهاي آموزشي با منابع و روش هاي متنوع در اختیارشان قرار 
بگیرد. به عنوان دانش آموز نسبت به سبکي که بهتر یاد مي گیرد، چه تصویري، صوتي، متني یا عملي 
و اجرایي باید بتواند با محتواهاي موجود، اهداف آموزشي اش را دنبال کند و تا زماني که به آن تسلط 
مورد نظر نرسیده، باید بتواند به طور مستمر و مکرر باز هم از آن محتواها بهره  ببرد و استفاده کند. این 
توقعي است که ما از مدرسه داریم و از سوي دیگر نقش دانش آموز در متن آموزش بسیار حایز اهمیت 
است. بنابراین در اینجا مدرسه و معلم مهم ترین نقش شان تسهیل گري و فراهم کردن محتواهاي 
آموزشي و ایجاد انگیزه است. دانش آموز براي دنبال کردن موضوع و به کار گرفتن این امکانات انگیزه 
پیدا مي کند تا آموزش را در سطح تسلط مورد نظر دنبال کند. از دیگر سو، مدرسه هم توسط نرم افزار 

هر دانش آموزي با توجه به پیشینه اش، 
قابلیت هایش و سبك یادگیري اي که دارد، 
مي تواند بهترین بازدهي را داشته باشد. لذا 
در این قسمت، دانش آموز به عنوان بازیگر 
اصلي، نقش اساسي و بنیادي این فرایند 
است و باید احساس کند تمام پروسه 
آموزش به او ختم مي شود و رو به سوي 
اوست

مدیریت یادگیري، این فرایند را پیگیري، دنبال و تسریع مي کند. در عین حال مدیران مدارس باید به ادامه از صفحه قبل
گونه اي فعالیت بچه ها را پي بگیرند که اگر استثناً در مواردي دانش آموزي ارتباطش قطع شد، بتواند 
با بازخورد به هنگام، پیش از آنکه دیر شود با دانش آموز ارتباط بگیرد و موانع محتمل را شناسایي کند 
و به کمك خانواده دانش آموز را به مسیر یادگیري مستمر بازگرداند. این تحول و تغییر که در زماني 
کوتاه رخ مي دهد، نیازمند آن است تا همه مان آماده آن باشیم. همان طور که اشاره اي گذرا کردم، 
انعطاف پذیري بسیار اهمیت دارد. اگر بخواهیم در فضاهاي سنتي مان به صورت ایستا بمانیم، مواجه 
شدن با این تغییرات دانش آموز، معلم و والدین را شکننده مي کند. بنابراین، انعطاف پذیري و آمادگي 

براي تغییر و مواجه خالقانه با موقعیت هایي که با آن رو به روییم ناگزیر است. 

بسترهاي ديجيتال چقدر قابل اعتنا و اتکا هستند؟  
قطع و وصل شدن اینترنت واقعیتي است که ما نمي توانیم از آن بگریزیم. هدف مراکز، مدرسه 
و آموزش و پرورش یکي است و آن هم یادگیري دانش آموزان است. ما باید تمامي تالش هایمان را 
در این راستا به کار ببندیم. باید از ابزارهاي تکنولوژي و دیجیتال که بسیار ابزارهاي توانمندي اند 
براي یادگیري بهره بگیریم. وضعیت جدید امکاني ایجاد کرده است که بتوانیم محتواهاي آموزشي 
را با منابع و روش هاي متنوع در اختیار دانش آموزان بگذاریم. مي توانیم تئوري هاي یادگیري را 
که بچه ها با روش هایي یاد گرفته اند، با سبك هاي مختلف یادگیري پوشش و ارائه دهیم. این 
توقعي است که مي شود از معلم و مدرسه داشت. مضاف بر اینکه باید سرعت  مختلفي را براي ما 
پدید بیاورند. اگر همه آموزش هایمان را براي آموزش همزمان یا آنالین بگذاریم، عماًل سرعت هاي 
متفاوت دانش آموزان براي تمرین، دشوار و سخت مي شود. اما اگر محتواها متنوع شوند و فیلم و 
متون مختلفي در دسترس مان باشد، دانش آموزاني که سرعت متفاوتي دارند هم مي توانند در این 
برنامه در حد نیازشان تمرین کنند. پیگیري دانش آموزان مي تواند توسط نرم افزارهاي مدیریت 
یادگیري مدارس به نام سمیم که براي مدرسه  ما سمیم مفید است، به مدارس کمك شایان 

توجهي کند. 

خانواده ها در اين بين مي توانندچه نقش مؤثري بازي کنند؟  
نقش کلیدي خانواده این است که  نخست زیرساخت ها را، از اینترنت گرفته تا نرم افزارهایي که مد 

نظر است، براي فرزندش تأمین کند. بعضاً مورد پرسش قرار 
گرفته ایم که چه نرم افزارهایي مورد نیاز است؟ شاید از حداقل 
مورد نیاز صحبت کردن برایم سخت باشد اما مي توانم بگویم 
از چه وسایل ارتباط جمعي استفاده نشود. معتقدم بچهها با 
استفاده ازگوشي هاي لمسي همراه، آموزش نبینند. هر ابزاري 
را اگر به کار مي برید، دستکم ازگوشي لمسي استفاده نکنند. 
گوشي همراه براي یاد گرفتن و آموزش مدرسه اي به نظرم 
ابزار مناسبي نیست. مي توان با توجه به امکانات خیلي ساده 
تر از تبلت، رایانه یا لپ تاپ استفاده کرد. یعني از هر وسیلهاي 
که استفاده مي کنند، حداقل امکانات میکروفن، دوربین و 
اینترنت پایدار را داشته باشد. تأمین این زیرساخت ها وظیفه 
با  را  ارتباطشان  باید  خانواده ها  همچنین  است.  خانواده 
مدارس حفظ کنند. مدرسه هم معموالً براي این نوع ارتباط، 
کانال هاي ارتباطي از جمله سمیم یا شبکه هاي اجتماعي 
دارد که هر مدرسه اي معموالً خودش انتخاب مي کند. عالوه 
بر این باید مراقب باشیم بچه ها ارتباطشان با برنامه مدرسه 
قطع نشود. مدرسه از طریق پیگیري هاي مستمر از سمیم یا 
گزارش هایي که از  کالس ها مي گیرد باید این ارتباط را حفظ 
کند. ضمنا خانواده ها باید به نوعي در خانه زمام امور را دست 
بگیرند تا مثاًل زماني فرا نرسد که دانش آموز یك ماه ارتباط با 
کالس و مدرسه نداشته باشد و تازه پس از یك ماه بخواهند 
متوجه شوند که مشکلش چه بوده است. البته این اتفاق حتي 
ممکن است در مدرسه حضوري هم بیفتد اما بچه ها معموالً 
در آنجا حضور فیزیکي دارند و اگر غیبت حضوري داشته 
باشند، سریع متوجه مي شویم. اما در آموزش آنالین چون 
ارتباط، ارتباط دیجیتالي است، این موضوع خیلي حساس تر 
مي شود و ممکن است از طرف خانواده گاهي مسکوت بماند. 
این نکته را هم عرض کنم که به نظرم والدین توقع پیگیري 
دارند و معلمان و مدیران مدرسه هم این وظیفه را دارند که 
به صورت مستمر و هنگام هر گونه قطع ارتباط دانش آموز با 
کالس یا انجام ندادن تکالیفشان را به آنها اطالع دهند. پس در 
آموزش ترکیبي و دیجیتال توقع به جایي است که از مدرسه 
دارند تا خانواده را مطلع کند و سپس در یك تعامل دو سویه، 
خانواده پیگیري کند که چه مانعي وجود داشته که فرزندشان 
نتوانسته سر کالس حاضر باشد و فعالیت هایش را انجام نداده 
است.  و نکته پایاني اینکه با توجه به مشغولیت قابل توجهي 
که بچه ها در دنیاي مجازي یافته اند احتمال وابستگي و اعتیاد 
به کامپیوتر و موبایل شدیدا جدي است. فعالیت هایي در قالب 
چت و تبادل پیام با دوستان، بازي هاي کامپیوتري خصوصاً 
آنالین، وبگردي و چرخ زدن در اینستاگرام و تماشاي کلیپ و 
فیلم ها و سریال ها، ضرورت قانون داشتن در استفاده از فضاي 
دیجیتال در منزل جدي است. مثاًل چار چوبي براي استفاده تا 
ساعت 8 شب یا مدت محدود استفاده از ابزار دیجیتال در روز. 

گفت و گوگفت و گو
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و  دوم  متوسطه  مقطع  معاون  دهقانی،  محمدرضا 
مدير فناوری اطالعات مجتمع آموزشی مفيد است. 
تجربه  های  پساکرونا،  دوران  در  که  است  معتقد  وی 
آموزشی کرونا باقی خواهد ماند و به شکل جدی  تر نيز 
دنبال خواهد شد. دهقانی در مجموع، آموزش دوران 
با  از آن را آموزشی موثرتر، راحت  تر و  کرونا و پس 

سهولت بيشتر و  تخصصی  تر ارزيابی می  کند. 

شيوع کرونا چه تأثيری بر روند آموزش داشت؟ 
کرونا و اتفاقاتی که در این روزها با آن روبه  رو بودیم، 
تغییراتی  از  یکی  کرد.  ایجاد  زمینه ها  همه  در  تغییراتی 
و  افتاد  اتفاق  پرورش  و  آموزش  در  بودیم،  شاهدش  که 
البته شاید  با این تغییرات،  ایجاد کرد.  دگرگونی هایی را 
بتوانیم فرصت هایی را هم در این راستا ارزیابی کنیم. الگوی 
آموزش و پرورش شیوه قدیم که سنتی هم بود دگرگون شد 

 ضرورت آموزش معلمان
 در دوران جديد 

در گفت و گو با محمدرضا دهقانی، مدير فناوری اطالعات مجتمع آموزشی مفيد عنوان شد

و همه روش های نوین آموزشی تغییر کرد. از این شیوه با عنوان آموزش حضوری یاد می  کردند. در 
واقع کرونا این فرصت را به ما داد تا آموزش هم وارد شاخه ها، حوزه  ها و حاشیه  های دیگری شود. 
خوشبختانه به طور مشخص امکانات دیجیتالی و آموزش غیر حضوری و مجازی کمك کرد تا ابزارها، 

امکانات و شیوه های مختلف که در آن فضای گذشته قابل استفاده نبود، وارد حیطه آموزش شود. 

کدام يک از اين دو شيوه )آموزش حضوری و غير حضوری( را امروز ارجح می  دانيد؟ 
البته آموزش حضوری و غیر حضوری هر یك به تنهایی دارای مزایایی هستند، اما در عین حال 
قطعا هر دو شیوه هم ایرادهایی داشته و دارند. این در حالی است که به نظر می رسد ترکیب این 
دو آموزش می تواند دوران جدیدی در آموزش و پرورش به وجود آورد. در واقع تلفیق این دو روش 
در کنار آموزش آفالین به عنوان آموزش ترکیبی، شاید بتواند ایرادهای یکدیگر را رفع کند. یکی 
از مباحث آموزش ترکیبی که در این رهگذار پر رنگ  شد، تغییر الگوی آموزش جمعی به آموزش 
فردی است. همچنین استفاده از شیوه های متفاوت برای اینکه دانش  آموزان با توجه به ویژگی های 
یادگیری و وضعیت موجود، در زمان های مختلف با مقاصد مختلف این آموزش را فرا بگیرند، مهیا 
شد. به گمانم شخصی  سازی و یادگیری فردی، فرصتی است که در این برهه از زمان ایجاد شده 

است و ما از آن ناگزیریم. 

چه چالش های عمده  ای را در اين بين ارزيابی می  کنيد؟ 
یکی از چالش  های بزرگ این است که این دو نوع آموزش را به چه شکل می توان با یکدیگر ترکیب 
کرد. به نظرم نوع ترکیب این دو روش، چالش عمده  ای است که باید به آن پاسخ داد. یکی از چالش هایی 
که با آن رو به روییم این است که چه درس هایی را نمی توانیم غیرحضوری برگزار کنیم و حتماً باید 
حضوری برگزار شود و طبعا ببینیم چه درس هایی را می  توانیم در فضای مجازی آموزش دهیم. این ها 
همگی پرسش  هایی است که دست  اندرکاران آموزش و مدارس روی آن ها تمرکز دارند و می  اندیشند و 
البته پاسخ  های متعددی هم دارد. فکر می کنم امروزه در دنیا هم موضوع آموزش مجازی، بحث مهمی 
تلقی شود. حتی شنیده ام بعضی از کشورها هنوز مسئولیت آموزش غیر حضوری را نپذیرفته  اند و 
همچنان  روی آموزش حضوری تاکید دارند. به گمانم ترکیب این دو آموزش فرصت درخشانی را فراهم 
می  کند. البته در حوزه آموزش غیر حضوری دو بحث وجود دارد؛ نخست بحث آموزش آنالین و دوم 
آموزش آفالین. شاید ساده ترین کاری که می شود انجام داد این است که ما نحوه آموزش حضوری را که 
در گذشته انجام می گرفت، به فضای دیجیتال و آنالین انتقال دهیم و کالس ها را در همان بسترهایی که 
وجود داشت، ادامه دهیم. به نظرم این ساده ترین پاسخی است که می شود به آموزش های ترکیبی داد. 

آموزش آنالين چه سختی  ها و مشکالتی دارد؟  
آموزش آنالین به مراتب سخت تر و غیر واقعی تر از آموزش حضوری است. در آموزش حضوری ارتباط 
فیزیکی و ارتباط چهره به چهره که معلم با شاگردانش دارد، در یادگیری  تاثیر دارد. اما این نوع آموزش 
در فضای آنالین شکل نمی گیرد. ضمن اینکه در این رهگذار، ممکن است دانش آموزان راحت تر هم 
حواس شان پرت شود. اگر در آموزش غیر حضوری، از آموزش، ابزارها، روش ها و امکاناتی که در متن 
این فضا به وفور وجود دارد، استفاده شود، آن وقت این نوع آموزش مهم  تر می شود و معنا می  یابد. در 
این شیوه، به طور مثال می شود از بازی های مختلف در آموزش استفاده کرد. ما در مدرسه امکانات این 
را نداشته  ایم که بیشتر مواقع از آزمایشگاه ها استفاده کنیم و این عمل محدود بود. اما در فضای جدید 

بسترهای آزمایشگاه های مجازی وجود دارد. 

وضع آموزش ترکيبی در نقاط دوردست کشور به چه شکل دنبال می  شود؟ 
در مکان های دور دست به شکل غیرفیزیکی هم می توانیم حضور داشته باشیم. ما به سادگی 
می توانیم دانش آموزان را در اتاقی داشته باشیم و از خانه آنها را به کشورهای مختلفی ببریم که بتوانند 
از موزه ها بازدید کنند. با امکانات VR)شبیه سازی محیط آموزشی( وارد حوزه های مختلف شوند که 
تا میزان قابل توجهی، غیر قابل تصور است. فرض کنید دانش آموزی در زمینه درس زیست شناسی، 
می  تواند بدن انسان را ببیند؛ قلب و تمام کارکردهایش را از نزدیك درک کند و همه اتفاقاتی را که 
داخل بدن می افتد، با چشم سر ببیند. این حرکت در فضای آنالین قابل انجام است. در واقع این فرصت 

شگفت انگیز و عجیبی است که به نظرم تاثیر بسزایی در آموزش بچه ها دارد. 

مسئوليت يادگيری، اينجا چقدر نقش خود را به درستی يا با مشکالت مختلف ايفا  
می  کند؟

یکی از نکات خیلی مهمی که در این حوزه آموزش به چشم می  خورد، مسئولیت یادگیری است و به 
گمانم چالش بزرگی به شمار می رود. امکان کنترل فضای آموزشی که در گذشته وجود داشت، مانند 
ارتباط و پیگیری بین معلم و دانش  آموز، به شکل فیزیکی وجود ندارد. در خالل این تجربه جدید، این 
پیگیری دیگر به شکل سابق دیده نمی شود. بنابراین  مهم است که در این راستا، بچه ها و پس از آن 

اولیا به این موضوع مهم توجه کنند. 

چقدر می  توان دانش  آموز را ترغيب کرد تا مسئوليت يادگيری را برعهده بگيرد و اهداف  
دست  يافتنی شود؟ 

در وهله اول، دانش  آموز مسئول است که مطمئن شود 
درس را یادگرفته و به اهدافش رسیده است. در واقع خود 
دانش آموز باید ثابت کند چقدر پیگیر است و دغدغه دارد. او 
باید بداند که چگونه از این ابزارها و شیوه های مختلف کمك 
بگیرد تا به اهداف آموزشی  اش دست یابد. اولیا هم به همین 
شکل باید نظارت های متفاوتی داشته باشند. دیگر چنین 
نیست که اولیاء با مسئوالن آموزشی گفت گو کنند و مثاًل 
در یك جلسه از وضع درسی بچه شان با خبر شوند. از دیگر 
سو، البته شاید این امکان در حال حاضر برقرار نباشد اما در 
فضاهای مجازی هم بسترهایی وجود دارد که با دسترسی 
و نگاه کردن سریع به نظام اطالعات آموزشی، صدر و ذیل 
آنها  و  می گذارد  اختیارشان  در  را  دانش آموز  فعالیت  های 
می توانند به نحو احسن در جریان فعالیت های دانش آموز قرار 
بگیرند. اینکه آیا تکالیف شان را به درستی انجام داده  اند یا 
خیر و... خوشبختانه همه این موضوعات قابل دسترس است. 

اين ارتباط دو سويه و چند سويه می  تواند به آفتی  
هم در زمينه آموزش تبديل شود؟

بله! اتفاقا این اطالعات انبوه می تواند یك تهدید هم به 
حساب آید. فرض کنید ولِی دانش آموز از یك تمرین ننوشتن 
پیگیری هایش  مراتب  به  طبعا  اما  است  مطلع  فرزندش 

جزئی  نگرانه  تر است. 

راه چاره در اين بين چيست؟ 
باید بتوانیم کنترل جامع و کلی داشته باشیم. البته اطالعات 
می تواند به ما کمك کند که مسیر به چه شکلی دنبال  شود. 
فضای دیجیتال و فضای آموز ش ترکیبی به نظرم فضای کامال 

متفاوتی است و الجرم باید ساختارها 
موضوع  کند.  تغییر  شیوه  این  در 

یکی از چالش هایی که با آن رو به روییم 
این است که چه درس هایی را نمی توانیم 

غیرحضوری برگزار کنیم و حتماً باید حضوری 
برگزار شود و طبعا ببینیم چه درس هایی 

را می  توانیم در فضای مجازی آموزش 
دهیم. این ها همگی پرسش  هایی است که 

دست  اندرکاران آموزش و مدارس روی آن ها 
تمرکز دارند و می  اندیشند و البته پاسخ  های 

متعددی هم دارد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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آموزش ترکیبی، زنجیره  ای جدید و 
سبك و جهان دیگری است. در واقع 
بیشتر حرف های که در آموزش قدیم گفته می شد در حال 

حاضر باید به شیوه دیگری بیان شود. 

اهداف هم در اين بين تغيير می  کنند؟ هدف غايی  
آموزش که قابل تغيير نيست!

البته که اهداف عوض نمی شود. اهداف ما در یادگیری و 
تربیت تغییر نخواهد کرد. اما به گمانم اگر هم با سهل  انگاری 
بیندیشیم که همه اهداف با همان شیوه های گذشته قابل 
دستیابی است، به خطا و اشتباه رفته  ایم و نتیجه نهایی احصاء 
نخواهد شد. باید روش ها و شیوه ها تغییر کند و متناسب با  
اتفاقات جدید پیش برویم. در این زمینه هم باید وقت برای 
یادگیری و آموزش مدرن ترکیبی صرف کرد. شاید نکاتی 
به میان بیاید و مطرح شود که دغدغه های گذشتگان نبوده 
اما در حال حاضر به آن نیاز داریم و برایش هم عجالتاً پاسخ 
مشخصی نداریم. مثال مسائل پداگوژی)هنر و علم وجودی 
یك معلم( به واقع امروزه یك دغدغه  محسوب می  شود که 
در حال حاضر جزو اهم موضوع آموزش است. ما در گذشته 
در مدرسه ها امکان این را داشتیم که بچه ها را به اردو ببریم. 
بسیاری از اهداف یادگیری در این اردو شکل می گرفت 
و به نتیجه می  رسید. اگر فضا، کاماًل غیر حضوری باشد، 
پس نمی  توان انتظار رفتن به اردو را داشت. بدین شکل هم 
نیست که ما بخواهیم اهداف اصلی  مان را فراموش کنیم و 
به ضرس قاطع عنوان کنیم که متأسفانه هیچ برنامه ای هم 
برای پر کردن چنین خالءهایی نداریم. باید اندیشید که 
با شیوه های مختلف و ابزارهای جدیدی که در دسترس 

داریم، بتوانیم به اهدافمان برسیم. 
با توجه به   چقدر در راه رسيدن به اين اهداف 

وضعيت جديد اميدواريد؟
اطمینان دارم که همه اهداف با سبك جدید که با این 

نسل هم سازگاری دارد، قابل دستیابی است. اما باید محیط آموزش جدید را به درستی درک کرد و 
جوانب آن را سنجید و همه جوانب را کنار هم در نظر آورد. 

به نظرتان اين شيوه در پساکرونا چگونه دنبال خواهد شد؟ 
ان  شاهلل به زودی شیوع کرونا فروکش کند، اما بعید می دانم که به دوران پیش از کرونا بازگردیم. 
اگر بخواهیم به دوران گذشته بازگردیم، به گمانم در این عرصه شکست می  خوریم. باید از همین 
امروز بپذیریم که پساکرونا، دوران کاماًل جدیدی است. آموزش باید کاماًل متفاوت باشد و این 
اتفاق ها را نمی شود به یکباره حذف کرد. اکنون و پس از این دوره، شاید دیگر دانش  آموزان به راحتی 
نپذیرند که به آنها بگوییم زمانی که درس داده شد، اگر شما سر کالس نبودید، آن مبحث درسی 
را به طور کامل از دست داده  اید. در دوران جدید بچه ها یاد گرفته اند که می شود به منابع مختلف 
دسترسی داشت و معلم می تواند محتواهایی تولید کند و در اختیارشان بگذارد که در هر لحظه و 
هر زمان و هر مکانی که دانش آموز حضور داشت، می  تواند به آنها دسترسی داشته باشد. اگر مبحثی 
را یك بار دیدند و آن را فرا نگرفتند، به سادگی می  توانند با شیوه  ها و ابزارهای مختلف جدید، آن را 
برای خود تکرار کنند. فکر می کنم امروز دیگر بازگشت به آموزش سنتی و گذشته را دانش آموز با 

سادگی از ما نمی  پذیرد.

اگر دست  اندرکاران مدرسه  ای در اين اوضاع، خود را با موقعيت جديد تطبيق ندهند  
چه؟ 

اگر دست  اندرکاران مدرسه ای خودشان را با وضعیت جدید تطبیق ندهند، به گمانم به مرور زمان 
از گردونه آموزش حذف خواهند شد و دیگر مشتری آموزشی هم نخواهند داشت. در این حوزه و 
برهه، باید مدارس در این تغییر و دگرگونی پیشرو و فعال و ساعی باشند و خودشان را  برای دوران 
جدید در زمینه های مختلف  کامال مجهز و آماده کنند. مثال برای تامین منابع انسانی باید به هر 
حال معلمی وجود داشته باشد که ابزارها، شیوه ها و اپلیکیشن های جدید را به خوبی بشناسد و 
اتفاقات روز دنیا را درک کند و در آموزش، به همه این شیوه  ها  آشنا باشد. حتی باید بداند که چگونه 
می  تواند آن روش ها را یاد بگیرد. به گمانم معلمان باید الجرم مهارت های دنیای دیجیتال را درک 
کنند. جست  وجو به نظر کار ساده ای است که ما در گوگل می  توانیم آن را انجام دهیم، اما جست  وجو 
با اشراف و آگاهی کامل با این موضوع یکسره متفاوت است. جست  وجو با آگاهی می تواند اطالعات 
دقیق تری را به شما بدهد. بنابراین معلمان و کسانی که با بچه ها سر و کار دارند باید خودشان را به 
این نوع سواد مجهز کنند و اگر این سواد در میان نباشد، شاید بتوان گفت که صالحیت معلمی در 
این دوران تغییرات، کاماًل پرسش  برانگیز به نظر می  رسد. عالوه بر آن مهارت تدریس و مهارت های 
دانش  افزایی معلم هم باید در حوزه تدریس به درستی جریان داشته باشد. سواد دیجیتال و نحوه 
استفاده صحیح از ابزارها به نظرم ضروری است و با فقدان این مهم از سوی معلم، عقب خواهیم 
ماند. در کنار همه این  ها باید بدانیم چگونه می  توانیم محتوای تعاملی و الکترونیکی   تولید کنیم و در 
اختیار بچه ها بگذاریم که به یادگیری آنها کمك کند. زمانی برای تولید محتوا باید ویدئویی ساخت 
و در اختیار بچه ها گذاشت، اما اینکه  ما بدانیم دیدن این ویدئو می تواند در جهت رسیدن به اهداف 
و یادگیری  شان حرکت رو به جلو داشته باشد، و چقدر دانش آموز با آن درگیر می  شود یا اصطالحاً  
با آن ویدئو فعالیت، رابطه و تعامل دو سویه برقرار می  کند، به خودی خود مهارتی است که باید طی 
آموزش آن را فراگرفت. با چنین چاره  اندیشی  هایی قطعاً در این دوره و دوره  های بعد، آموزشی غنی 
خواهیم داشت. در کنار آموزش حضوری و غیر حضوری، در آینده  ای نزدیك باید شناخت کامل از 
هوش متفاوت تك تك بچه  ها داشت و آنها را به طور کافی و وافی درگیر مقوله آموزش کرد. معلم 
باید توانایی یادگیری بچه ها را درک کند. آموزش در این دوره دیگر یك آموزش عمومی نیست که 
هر کس به تناسب و فراخور هوش اش آن را بیاموزد. اگر دانش  آموزی از آموزش جاماند، در این دوران 
دیگر نمی  توانیم به سادگی از این موضوع بگذریم و بگویم خب دیگر جا ماند! در حال حاضر باید برای 

باید مدارس در این تغییر و دگرگونی پیشرو 
و فعال و ساعی باشند و خودشان را  برای 
دوران جدید در زمینه های مختلف  کامال 
مجهز و آماده کنند. مثال برای تامین منابع 
انسانی باید به هر حال معلمی وجود داشته 
باشد که ابزارها، شیوه ها و اپلیکیشن های 
جدید را به خوبی بشناسد و اتفاقات روز 
دنیا را درک کند و در آموزش، به همه این 
شیوه  ها آشنا باشد

همه نیازهای مختلف شیوه ها و مهارت های متفاوت یادگیری، راه حل  های مختلف و متفاوت داشته ادامه از صفحه قبل
باشیم. باید بتوانیم همه آنها را پوشش دهیم تا آن آموزش دقیق و بهتر انجام گیرد و طیف بیشتری 

از بچه ها به اهداف آموزشی  شان برسند. 

اگر تغييرات را نپذيريم چه اتفاقاتی رخ می  دهد؟ 
تکرار می  کنم که به گمانم اگر این تغییرات صورت نگیرد، قطعاً در این موضع حذف خواهیم شد. 
اگر نپذیریم که تغییرات را ایجاد کنیم، باید آمادگی این را هم داشته باشیم که به مرور زمان، احتماالً 
در آموزش مان مشترهای مان را از دست بدهیم. زیرا مطابق تغییرات پیش نرفته ایم. به نظرم باید همه 
ساختارها در این ارتباط جدید و چند سویه بازتعریف شود. ارتباط اولیا با مدرسه و دانش آموز و... و همه 
پیگیری ها و نوع تعامل بچه  ها با خودشان و معلمان و مدرسه، همه باید چاره  اندیشی شود و برایشان 
یك محیط تازه   تعریف شود. همه ابزارها و شیوه ها هم بر همین اساس تغییر خواهد کرد. مثال ساده  ای 
می  زنم که در گذشته حضور و غیاب به صورت کاغذی انجام می شد اما در محیط جدید، حتی این 
حضور و غیاب هم به شکل دیگری است. شاید اصال حضور و غیابی نباید باشد و همین که دانش آموز در 
فعالیت های مختلفی شرکت می کند، سیستم آن را ثبت می کند و این خودش سبك جدیدی از حضور 
و غیاب محسوب می  شود. مثال در گذشته بچه ها کنار هم می نشستند و کار گروهی انجام می دادند، اما 
در حال حاضر دیگر به آن شکل گذشته نیاز نیست. کارهای گروهی شاید به بسترهای جدیدتری وارد 
شود و کارهای مشارکتی به گونه  های تازه  تری انجام شود. تمام این مسائل تغییراتی است که باید به 
آن فکر کرد و برایش برنامه  ریزی دقیق و مسنجم داشت. اما در مجموع باید به مرور زمان و گام به گام 

سراغ آن برویم و ایجادش کنیم. 

تغييرات آموزشی را به ويژه در چند سال اخير مجموعًا چگونه ارزيابی می  کنيد؟ 
اتفاقی که در آموزش افتاد، اتفاِق مثبت است و می  توان به بهترین شکل از آن بهره گرفت. تغییرات 
در این فضا در مقاطع مختلف فرصت های مختلفی هم ایجاد کرد. به عنوان مثال در دبستان آموزش 
به روش بازی انجام می  شد که در مدارس هم استفاده زیادی از این روش می  کردند و بر آن تاکید 
داشتند. همچنین کارهای دست ورزی مورد استقبال قرار می  گرفت. اما فضای دیجیتال هم این 
شیوه را در دبستان ایجاد کرد. درباره سامانه LMS  )نظام مدیریت یادگیری( می دانم که با روش هایی 
می شود بازی  های تعاملی را با ابزارهای که وجود دارد، ساخت. روش های متنوع و جذابی وجود دارد 
که فقط کافی است یك سناریو یا طراحی های هنری هم به آن اضافه شود. خیلی از کارهایی که در 
آموزش فیزیکی وقت گیر بوده اند و شاید می شد در یك کالس یك بار آن را اجرا کرد و یادگیری صرفاً 
یك بار انجام شود، در وضعیت جدید، با تولید انواع محتواها، می توان آن بازی ها را به وفور در اختیار 
بچه ها گذاشت. با سناریوهایی جدید فعالیت ها و بازی های متفاوت شکل می گیرد که تعاملی است و 
دانش آموز خودش  بیش از پیش با آن درگیر می شود. حتی دانش آموزی که سواد خواندن و نوشتن 
ندارد، می شود به کمك همین ابزارها به او سوادآموزی یاد داد و یادگیری  اش مدیریت شود. در واقع 
تا حد قابل اطمینانی می  توانم بگویم که نسل جدید چندان نیازی ندارد که همه امکانات و استفاده از 
ابزارها را بیاموزند. معتقدم آنها خودشان در این نوع تکنولوژی بسیار جلوتر از نسل گذشته اند و راحت تر 
با آن ارتباط برقرار می کنند. در مجموع این امکان، امکان مفیدی است. البته به نظرم در مقطع دبستان 
استفاده از این روش قدری متفاوت باشد اما باز هم قابل استفاده است. روش ها در اول دبستان بسیار 
کاربردی و کمك کننده است. در مقاطع باالتر هم مثِل مقطع متوسطه اول که دانش آموزان از لحاظ 
 علمی باید عمیق تر شوند و مثال در درس علوم، آزمایش هایی انجام دهند، جملگِی ابزارها و امکانات 
مدد رسان است. منابع غنی  ای وجود دارد که دانش  آموزان بتوانند آموزش موضوع های متفاوت را در 
قالب ویدئوهای متفاوت که در دنیا وجود دارد، ببینند. معلمان به سادگی می  توانند به آنها دسترسی 
یابند و آنها را به شکل آماده در اختیار بچه  ها قرار دهند. حتی آزمایشگاه های مجازی وجود دارد که 
بچه ها می توانند آن آزمایش را انجام دهند و ماده را کم یا زیاد و کنش ها و واکنش ها را ببیند و راحت تر 

آن را درک کنند. در واقع با این شیوه می  توان بدون هیچ 
آسیب یا حتی هزینه ای پیش رفت و نتیجه گرفت. حتی نرم 
افزارهای که در ریاضیات است، می تواند برای آموزش رسم 
نمودار به سادگی استفاده شود. آنچه در آموزش رسم نمودار 
همیشه برای ما دشوار به نظر می  رسید، چگونگی رسم نمودار 
بود. زمانی که اشکال سه بعدی می خواهد در آموزش حضوری 
تدریس شود، کار آسانی در پیش نداریم. حتی هر قدر هم 
که رسم دقیق باشد، دانش آموزان نمی توانند آن را ببینند. 
اما در حال حاضر شما توسط نرم  افزارها و ویدیو می توانید 
ابعاد رسم را تغییر دهید و این تغییرات را هم دانش آموزان 
را  این  امکان  دانش آموز  حتی  می  بینند؛  دقیق تر  طور  به 
دارد که خودش این کار را انجام دهد و درک کند که این 
تغییرات چگونه رخ می  دهد. همه این اتفاقات در این حوزه 
انجام می شود. AR  یا ارزش افزوده یکی از فضاهای جدیدی 
است که دنیای متفاوتی را ایجاد می کند. بحث کتاب های 
تعاملی، نرم  افزارهای مختلف و حتی در اختیار دادن کالس ها 
و تدریس معلم به عنوان یك ویدئو برای بچه ها فراهم است. 
دانش آموز می تواند ویدئو را 10 بار ببیند و موضوع درس را به 
طور مجموع درک کند و فیلم را عقب و جلو ببرد و چندین بار 
واکاوی کند یا فایل صوتی را دوباره گوش کند تا دقیقا و عمیقا 
آن را درک کند. همچنین، ارتباط یا تعامل بین دانش آموز و 
معلم، مانند ارسال و دریافت فایل ها، تمرین و تکالیف در این 
فضا و بستر انجام و باعث می شود دیگر نظارت ها، نظارت های 
فردی باشد. می  توان دریافت که دانش آموز از کجا آغاز کرده 
و دارد به کجا می رسد. به طور مثال برای یك دانش آموز 
خاص، با هوش و استعداد خاص در زمینه  های مختلف، چه 
نوع محتوایی در اختیارش بگذاریم. در آموزش های گذشته 
مسیر برای همه یکسان بود. اما اکنون برای دانش آموزان با 
هر مهارت خاص و توانایی های مختلف مسیرهای متفاوتی را 
ایجاد کرده  اند که همه به اهدافشان برسند. اما در عین حال 
از روشی که خودشان بهتر می توانند انجام دهند و آن را برای 

خودشان تشخیص می  دهند. 

کارهای گروهی شاید به بسترهای جدیدتری 
وارد شود و کارهای مشارکتی به گونه  های 

تازه  تری انجام شود. تمام این مسائل 
تغییراتی است که باید به آن فکر کرد و 

برایش برنامه  ریزی دقیق و مسنجم داشت. 
اما در مجموع باید به مرور زمان و گام به گام 

سراغ آن برویم و ایجادش کنیم

گفت و گوگفت و گو
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محمدرضا ميبدي، استاد سابق دانشگاه فرهنگيان، 
در حال حاضر عضو شوراي عالي آموزش مجتمع عالمه 
طباطبايي است. درگفت وگويی با وی، درباره آموزش 
ترکيبي، تجربه  هايش در اين زمينه و استفاده نسل 
فعلی و آيندگان از تکنولوژي و فضاي مجازي براي 
آموزش به بحث و تبادل نظر پرداختيم. او معتقد است 
ميبدي  پذيرفت.  را  موجود  وضعيت  بايد  الجرم  که 
می گويد شيوه سنتي آموزش به پايان رسيده است و 
در درجه نخست آموزش بايد جذاب باشد و دانش آموز 
را سر ذوق و شوق بياورد. او نقش معلم را در بازتعريف 
امروزي، به مانند کارگرداني مي  داند که بايد بچه  ها را 
در فيلمش بازي دهد و خود ديگر متکلم وحده و فعال 
مايشاء نيست. او شيوه تدريس از 300 سال پيش تا 
امروز را شيوه  اي منسوخ شده مي  داند و مي  گويد: »با 

 آموزش تركيبی
 راهی كه عبور از آن ناگزير است

ح شد  در گفت وگو با محمدرضا ميبدی ، عضو شوراي عالی آموزش مجتمع عالمه طباطبايی مطر

گذر از تجربه  هاي مختلف و درک دموکراسي، ديگر شيوه  هاي قديم پاسخگو نيست و حتي 
از نحوه قرار گرفتن نيمکت  هاي مدارس از گذشته تا به امروز مي  توان درک کرد که چنين 
شيوه  اي پرورش ديکتاتوري آموزش بوده است. اينکه معلم بگويد من همه چيز مي  دانم 
و شما در دانش و علم با من متفاوتيد به پايان رسيده است.« گفت وگوي ما را با او که از 

جنبه  هاي مختلف به نحوه آموزش از ديرباز تا به امروز پرداخته، تا پايان بخوانيد. 

مزاياي آموزش ترکيبي چيست؟ ذينفعان مختلف اين نوع آموزش چه کساني اند؟  
نخستین موضوعي که در این بین وجود دارد و قابل بحث است، اینکه آموزش ترکیبي به صورت 
مجازي انجام مي  شود یا حضوري. این موضوع براي افراد مختلف منافع گوناگون دارد و یك سوي 
موضوع هم دانش آموزان را دربرمي  گیرد. بسیاري از سخناني که در تئوري راجع به یادگیري عنوان 
مي  شد، عماًل با آن شیوه سنتي که بچه ها سر کالس درس باشند و یك معلم با 20 دانش آموز سر و کله 
بزند، قابل اجرا نیست. این آرمان ها در قالب شعار باقي ماند و در عمل به جایي نرسید. به طور مثال ما 
در حوزه آموزش، صحبت هاي متعددي مي  کنیم که دانش آموز دقیقاً آن مطلب را یاد بگیرد و پس از آن 
وارد مبحث جدید مي  شویم. اما این شیوه، عماًل هیچ گاه اتفاق نمي  افتاد. به فرض دانش آموزاني با نمره 

15 و 16 و بعضي ها هم با تك ماده درس را پاس مي کنند. این موضوع مشخص مي  کند که دانش آموز 
درس را به درستي نیاموخته. معلم از این روي که هر هفته باید سر کالس حضور یابد و درس جدید 
را ارائه دهد، نمي تواند براي هر دانش آموز وقت جداگانه بگذارد. اما در آموزش مجازي عماًل این نوع 
شیوه قابل اجراست. به فرض با در اختیار گذاشتن فیلم تدریس در دست دانش آموزان و قرار دادن 
فرصت آزمون هاي مکرر به دانش آموز، او مي تواند مبحث درسي را به درستي درک کند. دانش آموزاني 
سال  هاي گذشته حضوري درس مي  خواندند و دانش آموزانی هم مجازي تحصیل مي  کردند. آنها 
مي  گفتند چقدر خوب است که ما مي  توانیم شما را ببینیم و صحبت هاي شما را متوقف و سخنانتان 
را تحلیل کنیم و این فرصت را داریم که با تأمل وارد مبحث جدید شویم. من در قالب آزمون  ها، هر 
جلسه آزموني از تکالیف بچه  ها مي  گرفتم. اما با دانش آموزي که اصاًل درس را بلد نیست چه کار مي  شود 
کرد؟ من نمي  توانم در این وضعیت کالس را متوقف کنم و الجرم باید وارد مرحله بعدي شوم. در 
آموزش حضوري براي امتحان بچه ها مجبوریم یك روز را انتخاب کنیم و با همان یك امتحان باید 
متوجه  شد که چند تن درس را یاد گرفته اند. نمي توانستم کالس را براي آن چند دانش آموز معدود 
متوقف کنم و الجرم باید وارد مبحث جدید درسی شدیم. در فضاي جدید اتفاق مطلوبي که افتاد، 
این بود که مي  توانستیم یك گروه QUIZ )امتحان( تعریف کنیم و ساعتش را هم آزاد بگذاریم تا 
هر ساعت شبانه روز وقتي که دانش آموز احساس آمادگي کرد، وارد فضاي امتحان شود. یکي ساعت 
4 عصر آمادگي داشت! امتحان مي  داد و نمره  اش را مي  گرفت. یکي دیگر که فیلم  ها را باید با تأمل 
بیشتري مي دید و سرعت یادگیري  اش به نسبت کندتر بود، 7 عصر به امتحان مي  رسید. پرسش  هاي 
او نیز با دانش آموز قبلي متفاوت بود و اگر فکر مي  کرد هنوز به نتیجه نرسیده، فرصت داشت که یك دو 
ساعت دیگر مطالعه کند و ساعت 9 شب آزمون مجدد دهد. کاري که عماًل در قالب آموزش حضوري 
امکانش به هیچ عنوان وجود نداشت. فرصت دیگري که در این بین براي دانش آموزان فراهم آمد، امکان 
یادگیري آنها توسط مدیاهاي)رسانه  ها(مختلف بود. تجربه ثابت کرده که معموالً معلمان در کالس  ها 
متکلم وحده اند و نهایتا از یك فایل چندرسانه اي بهره مي  برند اما آن هم یکبار استفاده مي  شود و اگر 
دانش آموز خوب آن موقعیت را درک نکند و درست نبیند، آن موقعیت و زمان هم می گذرد و از دست 
دانش آموز مي  رود. اما در آموزش ترکیبي اتفاق خجسته  اي که رخ مي  دهد، این است که شما انواع و 
اقسام اتفاق  هاي خوب و بهتر بگوییم، فرصت  ها را، به سادگي در اختیار دانش آموزان مي  گذارید. بارها 
پیش آمده که در حین تدریس، وارد گوگل کروم مي  شوم و به بچه  ها مي  گویم آنچه درباره  اش صحبت 
مي  کنم، نشاني  اش اینجاست و مصداقش همین جا وجود دارد یا وب  سایتي هست که بعداً مي  توانید به 
آن مراجعه کنید. در درس آمار یا ریاضي و هندسه بارها پیش آمده که با بچه  ها به سایت  ها و محتواهاي 
مختلف رجوع کرده ایم و گاه دست  کم یك بار، آنها را سر کالس به بچه  ها نشان مي  دادم. در هر حال فایلي 
که انتخاب شده، در دسترس دانش آموزان است؛ یعني در مبحث درسي، به آنچه شك مي  کنند، دو 
ساعت بعد هم فرصت دارند، بازگردند و آن را مرور کنند. در مجتمع عالمه طباطبایي که کار مي  کردم، 
در یادگیري زبان انگلیسي  ـ که استانداردهایش از عربي و فارسي پیشرفته  تر است، اما در عین حال باید 
بدانیم که آموختن زبان چهار مهارت شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است ـ تمرکز ما بیشتر 
روي خواندن و نوشتن بچه  ها بود؛ یعني صحبت کردن دانش آموز تقویت نمي  شد و نمي  توانستیم روي 
این موضوع وقت گذاریم. در زبان انگلیسي، دو سه سالي است که بخشي از کتاب  هاي آموزشي جدید، 
قسمت شنیداري هم دارد؛ اما در عربي و زبان  هاي دیگر این خال همچنان وجود دارد. در عین حال با 
مجازي شدن و استفاده از آموزش ترکیبي، در این درس  ها، شنیدن و صحبت کردن نیز وارد آموزش 
شد. اتفاقي که ممکن بود تا سال  ها رخ ندهد. فرض بفرمایید، فالن تصنیفي که خواننده  اي آن را خوانده 
بود، در اختیار دانش آموز قرار مي  گرفت. مي  شنیدند و شعر را پیاده مي  کردند و از همان واژگاني که 
یاد مي  گرفتند، بیشتر استفاده مي  کردند و در آزمون  ها و تکالیف هم سعي مي  کردیم به همین سمت 
و سو برویم. یا آزمایش  هاي مختلفي که مي  توانست در فیزیك و شیمي رخ دهد. طبعاً آزمایش در 
بهترین حالت یك بار سر کالس رخ مي  دهد. مي  دانید که بسیاري از مدارس آزمایشگاه ندارند و آنهایي 
هم که آزمایشگاه دارند، آزمایش را یك بار انجام مي  دهند و دانش آموز چه به درستي ببینید و چه 

نبیند، به سادگي از آن عبور مي  کنند. اما استفاده از فیلم  هاي 
آزمایشگاهي یا بهتر از آن، شبیه  سازهاي آزمایشگاهي، در این 
موقعیت جدي شد. یعني آنچه را دانش آموزان آموخته  اند، 
خودشان مي  سازند. این مزایایي است که حین آموزش به 
دانش آموزان به ذهنمان رسید. درباره معلمان نیز همین امر 
بارز است. براي معلمان اتفاق خجسته، تنوع روش بود؛ یعني 
دستشان باز شد و مي  توانستند از انواع روش  ها راحت تر براي 
آموزش بهره ببرند. در مجموع اتفاق مبارکي بود که در حیطه 

معلمي افتاد یا همان ماجراي فردي  سازي آموزش. 

ممنون می شوم قدري درباره فردي  سازي آموزش  
توضيح دهيد تا موضوع روشن شود. 

و  بیفتد  اتفاق  نمي  تواند  هیچ گاه  آموزش  فردي  سازي 
معلم باید ابزارهاي کمکي مانند رایانه در اختیار داشته باشد. 
معموالً 20 دانش آموز با 20 پروفایل یادگیري مختلف و 20 
سبك مختلف سر کالس حضور دارند اما معلمان هم براي 
نخستین بار در این محیط آموزِش ترکیبي توانستند در این 
راستا حرکت کنند. معلمان مي  توانستند اتاق  هایي براي کار 
گروهي ایجاد کنند. یك گروه ممکن است کندتر و گروه دیگر 
تندتر فعالیت کند. معلمان امکان سر زدن به اتاق  هاي مختلف 
را داشتند یا امکان پاسخگویي براي دانش آموزان در زمان  هاي 
مختلف برایشان پیش مي  آمد. در این راستا، امکان برگزاري 
هماهنگي  بود.  راحت تر  مراتب  به  اشکال  رفع  کالس  هاي 
چنین کارهایي هم تسهیل شد. شما تا تصمیم مي  گرفتید 
امکان تشکیل کالس فراهم مي بود. درباره مسئوالن مدارس 
هم اگر بخواهیم صحبت کنیم، آنها نیز براي نخستین بار امکان 
ارزیابي و کنترل اتفاقات داخل کالس درس را پیدا کردند. 
معموالً مدیران وقتي کالس شروع مي  شد، از اینکه در داخل 
کالس چه اتفاقي مي  افتد، چندان خبري نداشتند. اما به بهانه 
آموزش مجازي و ترکیبي اتفاق مبارک آن بود که کالس شیشه 

اي داشتیم. خوب به خاطر دارم که در 
مدرسه مفید هم ویژه  نامه  هایي برایش 

فردي  سازي آموزش هیچ گاه نمي  تواند اتفاق 
بیفتد و معلم باید ابزارهاي کمکي مانند رایانه 
در اختیار داشته باشد. معموالً 20 دانش آموز 

با 20 پروفایل یادگیري مختلف و 20 سبك 
مختلف سر کالس حضور دارند اما معلمان 

هم براي نخستین بار در این محیط آموزِش 
ترکیبي توانستند در این راستا حرکت کنند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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نوشتند و به مراتب، راحت تر این مهم 
رخ داد. مثال  هایي که معلم مي  آورد و 
اینکه درس را از کجا شروع مي  کند و چه نقاط قوت و ضعفي 
دارد، راحت تر به چشم مي  آمد. هم مسئوالن مدرسه و هم اولیا، 
عماًل با فرایندي که در مدرسه چه اتفاقي مي  افتد، راحت تر 
مي  توانستند مواجه شوند. در حقیقت امکان تجزیه این موضوع 
وجود داشت. یعني شما مي  توانستید سر فرصت، مسائل را 
بررسي کنید و افراد مختلف هم نظر بدهند و اگر نیتتان کمك 
کردن و پیشرفت آموزشي بود، این وضعیت اتفاق خوبي به 
شمار مي رفت. اینکه سر جزئیات با افراد مختلف صحبت کنیم 
یا فالن زمان سر کالس درس؛ خودش به موضعي تبدیل شد. 
در واقع اتاق شیشه  اي باعث شد که معلمان مختلف، فیلم 
کالس خودشان را ببینند. اتاق شیشه  اي در حقیقت دنیاي 
جدیدي را رو به سوي آنها گشود. معموالً معلمان درس مي 
دادند و مي  رفتند اما همین امر باعث شد فیلم کالس خودشان 
را ببینند و عنوان کردند که کار چقدر خسته کننده و عذاب آور 
است. برخي معلمان نیز مي  توانستند فیلم دیگر همکاران را 
مشاهده کنند و اینکه کار فالن معلم که از او تعریف مي  کنند، 
برایشان ملموس  تر باشد. اتفاقي که شاید در آموزش هاي 
سنتي و عادي اصاًل رخ نمي  داد. در طرح  هاي بازدید از کالس 
و نظارت و ارزیابي  هایي که تا پیش از این به شکل سنتي وجود 
داشت، آن جلسه خاص که بازدید و نظارت رخ مي  داد، بسیار 
مصنوعي بود. حتي زماني که خودمان به کالس  ها سر مي  زدیم، 
دانش آموزان به ما کنایه مي  زدند که باز هم به کالسمان بیایید 
یا امروز اخالق معلم مان خیلي خوب است! اما این اتفاق  ـ 
کالس شیشه اي ـ بدون اینکه مداخله  اي ایجاد شود و کالس 

مصنوعي باشد، اتفاق افتاد و خوشایند بود. 

آيا در تدريس دانشگاه هم تجربه کالس شيشه  اي  
مفيد را داشته  ايد؟ به ويژه در دوران شيوع کرونا؟ 

دانشگاه به واقع عقب  تر از چنین تجربیاتي است. دانشگاه  ها اصاًل چنین شیوه  هایي را به رسمیت 
نمي شناسند. 

از منظر آکادميک هم مي  خواهم اين موضوع را ارزيابي کنيد.  
علوم تربیتي  ها به واقع در این زمینه توسعه نیافته اند! حتي طرف به عنوان دانشجو که دوربینش را 
روشن مي  کند، همان شیوه سابق را ادامه مي  دهند و گویي هیچ گونه تغییر ابزاري انجام نگرفته است. 

چالش  هاي آموزش ترکيبي و معايبش چيست؟  
سه گونه چالش به ذهنم مي  رسد که مي  تواند به معایب این نوع آموزش هم تبدیل شود و در عین حال 
این امکان وجود دارد که با مدیریت باعث ایجاد اتفاق خوب شود. نخستین مسأله، چالش  هاي فرهنگي 
ماجراست. به هر حال این اتفاق، اتفاق جدیدي است و هر اتفاق جدید نیاز به فرهنگسازي دارد و البته 
باید اذعان کنیم که در این راستا متأسفانه هنوز فرهنگسازي نشده است. نخستین موضوعي که در 
فرهنگسازي رخ مي  دهد، موضوع شفافیت است. وقتي کالس درس تا بدین حد شفاف مي  شود، شما 
باید تحمل شفافیت را هم باال ببرید. وقتي از این منظر به موضوع بنگرید، اتفاقاتي رخ مي  دهد که شاید 
برایتان خوشایند نباشد. باید زمان بگذرد تا اندک اندک این تغییرات جا بیفتد. خوب به خاطر دارم، 
رستوراني را که براي نخستین بار آشپزخانه  اش را مي دیدم! پس از آن موقع دیگر پا به آن رستوران 
نگذاشتم. به نوعي موضوع را پس زدم. هر جا هم که چنین اتفاقي مي افتد باید تحمل این موضوع را 
داشت و دانست که قباًل هم این مهم رخ مي  داده و در حال حاضر که امکان دیده شدن وجود دارد به 
سمت بهتر شدن پیش مي  رویم. باید دانست که در حال حاضر زمان مناسبي براي به اصطالح پس زدن و 
نقد نیست. اگر مي  خواستید مستقیماً نقد کنید، باید پیش  تر این کار را مي  کردید. وقتي کالس  ها شفاف 
مي  شود، تك  تك حرکات و سکنات معلم و دانش آموز زیر نگاه مسئوالن مدرسه و اولیاء قرار مي  گیرد. 
بسیاري موارد پیش مي  آید که معلم در راستاي یك کار فرهنگي، یك کار حاشیه  اي جالب انجام داده، 
اما اکنون همه آن را مي  بینند. در همین موقعیت پنج نفر با هم تماس مي  گیرند و اعالم مي  کنند که 
وقت کالس با این موضوع حاشیه  اي گرفته مي  شود! در حالي که معلم با هدفي به فرض این داستان را 
نقل کرده است. یا فرض کنید، دانش آموزي فعال نیست و کم کاري مي  کند. اولیایش آن را مي  بینند و 
حساس مي  شوند. باید این فرض را هم در نظر گرفت که شاید دانش آموز داراي شخصیتي درون  گراست. 
شاید این دانش آموز قباًل هم سر کالس متوجه بوده اما ظاهراً فعال نیست اما نمره  اش را مي  گیرد. البته 
اکنون که دیده مي  شود قدري باعث ایجاد استرس خواهد شد و اولیاء را نگران مي  کند. و حاال تك  تك 
اتفاقاتي که رخ مي  دهد، باید فعالیت ما حرفه  اي  تر شده باشد. این از نظر من اتفاق مبارکي است که نیاز 
به تحمل باال و سعه صدر دارد. این اتفاق در عین حال مي  توانست رخ دهد و همچنان پوشیده بماند و 
کسي هم از آن مطلع نشود. حاال که مي  بینیم فرصت چاره کردن براي آنها را داریم اما اگر بي  قرار باشیم 
و تحمل نکنیم، به خودي خود مي  تواند تبدیل به عیب و آسیب دیگري شود. دبیراني را مي  شناسم که 
اجازه ضبط کالس شان را نمي  دهند. بعضي دبیران اجازه تصویربرداري هم به کسي نمي  دهند. به فرض 
مي  گویند یك بار که کتابخانه  اي پشت سرم قرار داشته، دقیق شده اند و بعداً عنوان کرده اند که چرا فالن 

کتاب در کتابخانه  ات است! شما که قرار نیست جزء به جزء زندگي مرا قضاوت کنید. 
پس این مهم نیاز به فرهنگسازي دارد. دومین مسأله فرهنگي  اي که وجود دارد، موضوع 
مسئولیت پذیري، به ویژه براي دانش آموزان است. متأسفانه آموزش و پرورش  مان طي سال  هاي 
اخیر رفتارگرا بوده و این موضوع که دانش آموز مسئولیت یادگیري  اش را به دوش بکشد و خودش 
شروع به انتخاب کند، اصاًل دیده و لحاظ نشده. بچه  ها معموالً یا براي نمره درس مي  خواندند یا 
به زور معلم و... اینکه این گونه یادگیري باعث ارتقاء دانش آموز مي  شود و دانش آموز را به قابلیتي 
مي  رساند، در سنت آموزش و پروش ما به شکلي کمرنگ نمود و ظهور یافته. در این فضاي مجازي ما 
به این فرهنگ نیاز داریم. چون اهرم  هاي زور و تهدید و حتي تشویق و از این قبیل موارد در فضاي 
مجازي، قدري کمرنگ تر و داراي تأثیرگذاري کمتري است. دانش آموز دیگر در دسترس معلم 

معلماني داشته  ایم که در فضاي حضوري رتبه 
مطلوبي کسب کرده اند اما در فضاي مجازي 
چون نتوانسته  اند خودشان را به روز کنند، 
کنار نهاده شده اند. اگر این عده را به عنوان 
سرمایه انساني در نظر بگیریم، باید به نوعی 
آنها را با آموزش احیا کنیم و آموزش هم باید 
به گونه اي نتیجه بخش باشد؛ یعني معلم 
بتواند در فضاي جدید کار کند و با فرهنگ 
جدید کنار بیاید و خودش را با موقعیت 
موجود وفق دهد

ادامه از صفحه قبل

نیست که اگر گوش نمي  کند، گوش او را بپیچاند! این امکان با فاصله وجود دارد یا معلم در مجموع 
آگاه نیست و نمي  بیند. دوربین کاماًل روي معلم قرار دارد و دانش آموزان کمتر دیده مي  شوند. اینکه 
دانش آموزان احساس نیاز نمي  کنند و تالشي هم از خودشان نشان نمي  دهند، آسیب  هاي مختلفي 
را مي  تواند به آموزش و یادگیري آنها بزند؛ کما اینکه در دوره  اي که کالس  ها مجازي برگزار شد و 
پس از آن دوباره به کالس  هاي حضوري بازگشتیم، معلم  ها متحیر شدند. خوب به خاطر دارم که 
تصمیم گرفتیم درباره ادامه توان منفي صحبت کنیم. به سادگي دریافتم که دانش آموز مفهوم توان 
را از سال گذشته درک نکرده  است. به همین سادگي که شما مي  گویید دو به توان سه چند مي  شود، 

او پاسخ مي  دهد: مگر شش نمي  شود؟! 
ما با این وضع پیش رفتیم و به دانش آموز توان صفر و توان منفي را آموختیم. ارزیابي هم کرده ایم 
اما چون این ارزیابي با فاصله انجام پذیرفته، دریافته  ایم که دانش آموز به اصطالح ناپلئوني از پس آن 
ارزیابي برآمده است. مهم است که دانش آموزان دریابند که فلسفه درس خواندن چیست و چرا درس 
مي  خوانند و به زبان رساتر تکلیفشان با خودشان معلوم باشد. دانش آموزاني که براي کسان دیگري 
درس مي  خوانند یا به زور و ضرب دیگران در درس پیش مي  روند، آموزش مجازي لطمات جدي به آنها 
وارد مي  کند و برعکس دانش آموزان قوي که به شکل خودانگیخته کار خودشان را انجام مي دادند، 
از فضاي مجازي و درس خواندن در این فضا، نهایت لذت را مي  برند. چون دیگر بسیاري از رفت و 
آمدها و اتالف وقت در میان نیست و همزمان اگر آهنگ کالس کند شود، مي  توانند کار دیگري انجام 
دهند و کسي نیست که به آنها گوشزد کند چرا کار دیگري انجام مي  دهي و در یك کالم، مي  توانند از 
نهایت پتانسیل و قابلیت  هایشان بهره ببرند. اما مشکل ما با آن دسته از دانش آموزان ضعیفي است که 
چرایي درس خواندن هنوز برایشان حل نشده و چون از لحاظ فرهنگي این دست مشکالت در آموزش 
کشورمان وجود دارد، کیفیت آموزش میانگین تا حد قابل مالحظه  اي به دلیل وجود آنها، پایین مي  آید.

آيا چالش جدي ديگري در اين بين وجود ندارد؟  
چالش دیگري که در این بین داریم، چالش زیرساخت  هاست. این داستان زیرساخت  ها البته انواع 
مختلف دارد. از زیرساخت  هاي نرم  افزاري گرفته تا زیرساخت  هاي اینترنتي و محتواهاي الکترونیکي 
که باید وجود داشته باشد. همین موضوع آموزش الکترونیك خیلي قدیمي است و اگر اشتباه نکنم 

از حدود سال 1390 وارد آموزش و پرورش شد. منظورم 
کارهایي مانند هوشمندسازي مدارس و... است اما آنجا و در 

آن مقطع هم مسأله مسدود ماند. 

دليل اين انسداد چه بود؟  
رایانه  ضعف  هاي ساختاري وجود داشت. مدارس حتي 
نداشتند و باید تهیه مي  شد. یا تخته هوشمند را باید وارد 
مي  کردند. از آن شدیدتر، محتواي الکترونیك است. جملگي 
این  ها را با خریداري مي  توان فراهم کرد اما کسي که محتواي 
الکترونیك تولید مي  کند و به کاالیي که تولید مي  کند، نیاز 
باشد و در بستر آموزش مجازي کارکرد حقیقي خود را بیابد و 
پیدا کند، اندک بود. محتواي الکترونیك به سایت  هایي مانند 
تبیان محدود مي  شد که آنها هم به اشکال مختلف به نهادهاي 
دولتي وابسته بودند. این موضوع به خوبي پیش نرفت. اکنون 
هم همین موضوع ادامه دارد. یعني ما، هم از حیث سخت 
با آنها کار کنیم، از لپ  تاپ گرفته تا  افزار و آنچه بتوانیم 
دوربین  هایي که تصویرها را ضبط کند، تا موضوعات دیگر 
نظیر اینترنت و سرعت اینترنتي که بتواند کالس  ها را پوشش 
دهد و در عمل باید فراتر از وضع موجود باشد، کاستي  ها و 
نقایص عدیده داریم. به همین دلیل عماًل در اغلب مدارس 
غیر از چند مدرسه تراز اول، موضوعي تحت عنوان کالس 
آنالین به معناي واقعي شکل نگرفته است. بیشتر حالت  هاي 
آفالین دارند که در بستر شاد بتوانند صدایشان را منتقل کنند 

که با آنچه ما نامش را کالس آنالین 
ادامه در صفحه بعدمي  گذاریم، تفاوت عمده دارد. 

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

جدي  ترين چالش کالس آنالين از نگاه و نظر شما چيست؟  	
جدي  ترین چالش کالس آنالین از نظر من اینترنت است. اینترنت کشور 
باید بیش از این  ها ارتقاء یابد تا چنین فعالیت  هایي قابل اجرا باشد. تولید محتوا هم البته بیش و کم 
راه افتاده. اتفاق خوبي که رخ داد، این بود که معلمان آموختند که در این وضعیت کار را بیاموزند و به 
فعالیتشان ادامه دهند. معموالً تا پیش از شیوع کرونا، معلمان سراغ چنین آموزش  هایي نمي  رفتند و 
به نوعی برایشان بار اضافه محسوب مي  شود! اما در حال حاضر اگر به این وضعیت تن ندهند مشخص 
مي  شود که حرفي براي گفتن ندارند و به سادگي از قافله جا مي  مانند. به همین دلیل، شیوع کرونا 
نعمتي براي آموزش و پرورش شد که این لَختي باالیي که معلمان در فضاي مجازي داشتند، 
شکسته شد و رو به جلو حرکت کردیم اما هنوز در این عرصه کار داریم و استانداردهایي باید رعایت 
شود. فرض کنید هنوز همان تجربه روش  هاي سنتي را در فضاي مجازي و محتواي آنالین تکرار 
مي کنند. طرف یك نفس صحبت مي  کند و به هیچ عنوان پیام فضاي مجازي، یعني سپردن حق 
انتخاب به طرف مقابل و در یك کالم قابلیت ابزارهاي مدرن را درنیافته است. برخي معلمان با 
همان نظام سنتي سخن مي  گویند و درس مي  دهند. مثال دانشگاه  ها را که زدید، باید بگویم که 
در دانشگاه  ها ما به وفور شاهدیم که طرف یك بند صحبت مي  کند و متوجه نیست که در فضاي 
مجازي یك بند صحبت کردن به هیچ عنوان جایز نیست. سر کالس ناچار بودیم این گونه تدریس 
را تحمل کنیم. البته به شما قول مي  دهم و به جرأت مي  گویم که سر کالس  هایي این چنین هم، 
وقتي آنها داشتند یك بند صحبت مي  کردند، بچه  ها در جامیزشان مشغول کارهاي دیگر بودند. 
یکي گوشي همراهش را دست مي  گرفت و دیگري روي میز نقاشي و کنده کاري مي  کرد و به نوعي 
هر فرد کار خودش را انجام مي  داد. در فضاي آموزش مجازي معلم باید بچه  ها را به معناي واقعي کلمه 
درگیر کند و فرهنگ درگیر کردن و دانش آموز محوري و اینکه دانش آموز باید در مرکز محور یادگیري 
قرار بگیرد و اکتشاف کند، فرهنگي جدي به شمار مي  رود. این موضوع هم یك شبه انجام نمي  گیرد و 

مستلزم صبر و انتظار است. 

آموزش معلمان و والدين را در اين بين چگونه تجزيه و تحليل مي  کنيد؟  
آموزش معلمان و والدین هم به نوعي چالش محسوب مي  شود. به خودي خود اتفاق بدي نیستند 
اما اگر آن را به درستي تعبیر نکنید، تبدیل به آفت آموزشي مي  شود. اکنون در تغییراتي که رخ داده و 
اتفاقاتي که شاهدش هستیم، شما نیاز به آموزش دارید. اما این آموزش  ها وجود ندارد یا با سیستم هایي 
که به خودي خود ایرادهاي فني دارند، پیش مي  رود. مثاًل مي  گویند جزوه آموزش آنالین را بخوانید 
و امتحان دهید. این یعني شما هنوز طرف را درگیر موضوع آموزش جدید نکرده  اید و آموزش جدید 
تشریفاتي است! یعني آنچه در صورت اتفاق مي  افتد، عماًل به آن کیفیت الزم نخواهد رسید. هم معلمان 
به وفور نیاز به آموزش  هایي دارند که بتوانند در این فضا دوام بیاورند و کارایي داشته باشند و هم والدین. 
معلماني داشته  ایم که در فضاي حضوري رتبه مطلوبي کسب کرده اند اما در فضاي مجازي چون 
نتوانسته  اند خودشان را به روز کنند، کنار نهاده شده اند. اگر این عده را به عنوان سرمایه انساني در نظر 
بگیریم، باید به نوعی آنها را با آموزش احیا کنیم و آموزش هم باید به گونه اي نتیجه بخش باشد؛ یعني 
معلم بتواند در فضاي جدید کار کند و با فرهنگ جدید کنار بیاید و خودش را با موقعیت موجود وفق 
دهد، نه اینکه صرفاً مطلبي بخواند و امتحان بدهد. معلم باید بتواند در عمل از ابزارها و موقعیت جدید 
بهره ببرد. از سوي دیگر مدیران هم چنین  اند. یعني باید درباره انواع و اقسام چالش  هایي که وجود دارد، 
صحبت کرد. مدیران باید دست  کم هم فکري  هاي بیشتري با یکدیگر داشته باشند یا دانشگاه  هاي علوم 
تربیتي ما باید بتوانند راه حل  هاي مناسب  تري براي این مشکالت اولیه بیابند؛ مشکالتي که همچنان 
جاي کار و اندیشدن دارد. متأسفانه فاصله  ها در این بین زیاد است. از سوي دیگر آموزش اولیاء هم در 
فضاي جدید موضوعي جدي است که به آن کم توجهي شده. باید بپذیریم که اولیا هم نتوانسته  اند نقش 
خود را در این فضاي جدید به درستي ایفا کنند. موضوع تازه  اي اتفاق افتاده. آنها عماًل با یادگیري بچه  ها 
درگیر شده اند. به ویژه در مدارس ابتدایي نمي  توان از خود دانش آموز انتظار داشت که کار خودش را 

انجام دهد و او نیاز به همیار معلمي دارد که به او کمك کند تا دانش آموز به قول قدیمي  ها از آن آب و ادامه از صفحه قبل
ِگل درآید. اما این همیار معلم کجا آموزش دیده است؟ کلیپ  هایي که در فضاي مجازي وجود داشت و 
پدر و مادرها از دست بچه هایشان عصباني مي  شوند و کتاب را به سر بچه مي  کوبند ناشي از فقدان همین 
آموزش است. معلمان البته از منظر خود به موضوع مي  نگرند و برخي  شان مي  گویند خدا را شکر که 
اولیاء دریافته  اند که ما با چه سختي  ها، زحمات و مصائبي روبه  روییم. این سویه مثبت موضوع است. اما 
آموزش دانش آموز به این شیوه از بین خواهد رفت. این موضوع صد در صد نیاز به آموزش همه سویه  نگر 
دارد. آنچه نامش را اصول آموزش و پرورش مي  نهیم، وقتي از اولیا در این بین کمك مي    گیریم، طبعاً 
باید آن اصول براي او هم لحاظ شود و او را هم در برگیرد و در یك کالم به ولي دانش آموز هم آموزش 
داده شود. گاهي ساده  ترین نکته  اي که وجود دارد و ما به آن مي  خندیم این است که مثاًل ولي در امتحان 
به دانش آموزش تقلب مي  رساند! باز هم در این زمینه کلیپ  ها و فیلم  هایي را شاهدیم که ولي جایي 
قایم شده و نکته  اي را به بچه مي  رساند. یا ولي  اي داریم که وقتي مي  بیند دانش آموز، تکلیفش را انجام 
نداده، به جاي او آن را انجام مي  دهد. او به جاي اینکه موضوع را درمان کند، دست به حرکت اشتباه 
دیگري مي  زند. ولي  اي داریم که در این فضا به شدت با معلم درگیر مي  شود که به خودي خود نیاز به 
آموزش و صحبت دارد. اگر هم ایرادي وجود دارد باید در این بین اندیشید که چگونه آن را حل کنیم تا 
روند آموزشي دانش آموز مختل نشود. ما راجع  به این موارد، چاره  جویي اندکي انجام داده  ایم. این پروسه 
خیلي جاي کار دارد. اینکه آموزش خانواده جدي گرفته شود، چالش مطلوبي است اما آیا به آن پاسخ 
درستي داده شده یا خیر؟ این موضوع در مدارس مختلف متفاوت است. مدارسي داریم که آن را به چشم 
یك فرصت مي  بینند و اتفاقاً چون اولیاء هم احساس نیاز مي  کنند، توانسته  اند از فرصت نهایت بهره را 
ببرند تا اولیاء هم در زمینه آموزش نقش  آفریني کنند. مدارسي هم داریم که این موضوع را به امان خدا 
رها کرده اند و با سهل انگاري به دنبال مقصر مي  گردند و موضوع را به موضوعي الینحل تبدیل کرده اند. 

با همه اين مصائب و سختي  ها، بايد آموزش مجازي را ادامه داد يا خير؟  
بنابر شغل، وظیفه و آماري که در اختیارم است، با مدارس تهران سر و کار دارم. حال چه به عنوان 
معلم، مشاور یا حتي در تولید پادکست با مهمان  هایي که از مدارس مختلف دعوت مي  کردیم، باید 
عنوان کنم که تقریباً همه مدارس تراز اول و آنهایي که آموزش را به شکل حرفه  اي دنبال مي  کنند و 
عماًل آموزش را  کاري جدي و نه پر کردن وقت و صرفاً براي دریافت حقوق قلمداد مي  کنند، و به دیده 
صنعت به آموزش مي  نگرند، این مدارس تراز اول، آموزش مجازي را به شکل جدي حفظ کرده اند و 
دنبال مي  کنند؛ یعني متوجه شده اند آن به اصطالح حلقه مفقوده در بطن آموزش را یافته اند و حال 
اگر کرونا هم از بین برود و مدارس جملگي حضوري برگزار شوند، از این ابزار دست کم به عنوان سطح 
دوم آموزش استفاده خواهند کرد؛ یعني استفاده از قابلیتي مانند کالس آنالین را عیني و ذهني دنبال 
مي  کنند. آنها استفاده از »LMS«ها )نظام مدیریت یادگیري و هرآنچه یك سازمان براي آموزش در 
بستر اینترنت نیاز دارد( مانند »MOODLE«ها )پرکاربردترین پلتفرم آموزش مجازي( و همچنین 
استفاده از بانك پرسش  ها و محتوا را به جد دنبال مي  کنند و حفظ کرده اند. به گمانم این اتفاق مثبتی 
است که در متن آموزش رخ داده است. نکته  اي که براي آنها جدي است، این است که چرا آنها باید 
آموزش مجازي را دنبال کنند و پي بگیرند. موضوع نخست، موضوع آینده و تکنولوژي است. بي  تعارف 
باید بگویم که آموزش ما حدود 100 تا 200 سال ذره  اي تکان نخورده بود. بسیاري از صاحب  نظران 
عنوان مي  کنند که تصاویر کالس  هاي درسي که نقاشان کشیده بودند، از سال 1700 و 1800 میالدي 
تا به امروز درست شبیه به کالس  هاي امروزي بوده است. این آموزش نه تنها حدود 200 سال تغییري 
نکرد، حتي روحیات و رویکردي که وجود داشت به همان شکل ادامه یافت. آنها معتقدند کالس  هایي که 
نیمکت  ها را رو به معلم مي  چینند، نشان از پرورش فرهنگي دیکتاتوري در امر آموزش دارد؛ یعني من 
معلم هرچه گفتم تو باید گوش کني و تو هیچ نقشي در شکل  گیري دانش نداري و الغیر. همچنان که 
دموکراسي را تجربه کرده ایم و اتفاقات مختلف را پشت سر نهاده  ایم، کماکان آموزش و پرورش به همان 
روش معلم محوري ادامه یافته است. هرچه معلم تصمیم گرفته ادامه یافته و سرلوحه کار قرار گرفته 

است. این موضوع آفت آموزش و اتفاقي منفي در تسلسل و 
ادامه یافتن آموزش محسوب مي  شود. با پیشرفت تکنولوژي 
عماًل ادامه آموزش  ها به سمت و سوي دیگري خواهد رفت. 
خودتان هم امروز به عینه این تغییر را مي  بینید. درست مانند 
اتفاقي که در تلویزیون افتاده و مي  افتد. یعني شما فرصتي 
دارید که ایجاد جذابیت و طرف را جذب کنید. اگر این کار 
را به هر دلیلي نکردید یا نتوانستید انجام دهید، طرف به 
سادگي مي  تواند کانال تلویزیون را عوض کند. این اقتدار و 
زورگویي، امروز عماًل از نظام مدرسه گرفته شده است. اگر از 
این زاویه به موضوع بنگریم، به گمانم این اتفاق مطلوب است؛ 
یعني براي اینکه طرف را جذب کنیم، باید به فکر باال بردن 
کیفیت باشیم. دانش آموز باید حس کند که از تو نکته جالب 
و باارزشي مي  آموزد. این موضوع موضوعي جدي و جدیدی 
است. از دیگر سو ما باید آموزش مجازي را همچنان حفظ 
کنیم، چون آینده آموزش، آموزش مجازي است. این روزها 
زیاد این اصطالح را شنیده  ایم که با »تئوري مرگ مدرسه« 
روبه  روییم؛ یعني نظام مدرسه بدین شکل تا 5 الي 10 سال 
دیگر جمع خواهد شد. اصاًل چرا دانش آموزان باید راه به این 
دوري را بروند و بیایند؟! خدمات آموزشي البته همچنان مورد 
نیاز است، چون آموزش نیازي اساسي است که پاسخ داده 
خواهد شد. اما شیوه آموزشي که در مدرسه اتفاق بیفتد و 
همه دانش آموزان در فالن ساعت فالن درس را بخوانند و 
هیچ حق انتخابي هم در میان نباشد و با روشي پیش بروند 
که ما برایشان تعیین مي  کنیم، قطعاً قابل دوام نیست. یعني 
مِن معلِم نوعي اگر کالسم کالس خوبي نباشد و دانش آموز 
از آن نکته مفیدي نیاموزد، 5، 6 منبع دیگر در اختیار دارد و 
دست  کم مي  تواند وارد فضاي مجازي و اینترنت شود و پاسخ 
خود را بیابد و چه بسا بهتر از من پاسخش را بدهند و با 
این شیوه خودش را به هدفي که دلخواهش است، مي  رساند. 
دانش آموز در این محیط و موقعیت دیگر وابسته به من نیست. 

موضوع تکنولوژي و آینده، موضوعي 
شدن  برچیده  با  اگر  اســت.  جدي 

جدي  ترین چالش کالس آنالین از نظر من 
اینترنت است. اینترنت کشور باید بیش از 

این  ها ارتقاء یابد تا چنین فعالیت  هایي قابل 
اجرا باشد. تولید محتوا هم البته بیش و کم 
راه افتاده. اتفاق خوبي که رخ داد، این بود 

که معلمان آموختند که در این وضعیت کار را 
بیاموزند و به فعالیتشان ادامه دهند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

بیماری کرونا عنوان کنیم که آموزش 
مجازي را کنار می نهیم، عماًل آینده 
را از دست خواهیم داد و باید تالش کنیم تا در آینده کارها 
و فعالیت  هاي آموزشي  مان را بازتعریف کنیم. باید بازتعریف 
کنیم که معناي یادگیري در این فضا و محیط چیست؟ معني 
انتخاب، تشویق و غیره یعني چه؟ این  ها نیازمند سلسله  اي 
بازنگري های جدي و الزمه  اش این است که ما خودمان را با 
آموزش مجازي همچنان در پیوند ببینیم و این مهم را بدانیم. 
دومین موضوعي که درباره چرایي ادامه آموزش مجازي وجود 
دارد، موضوع هزینه  ها و عدالت آموزشي است؛ به این معنا که 
نظام جدید، نظامي است که مي  تواند کارایي باالیي داشته 
باشد. همان مثال ساده  اي که زدیم، مبین موضوع است. معلم 
درسي را یك بار مي  دهد و از آن مبحث عبور مي کند اما 
اگر شما فیلم آن تدریس را داشته باشید، مي  توانید چندین 
بار از این فیلم استفاده کنید. در صورتي که اگر بخواهید 
چندین بار وقت معلم را بگیرید، هزینه  تان خیلي باال خواهد 
رفت. این تکنولوژي و نظام جدید، عماًل زمان را آزاد کرده 
است؛ یعني شما در حالت عادي از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از 
ظهر که کالس  ها حضوري برگزار مي  شد، فعالیت  هایي را در 
محیطي انجام مي  دادید اما پس از آن ساعت، دیگر دسترسي 
به خدمات آموزشي وجود نداشت. در حال حاضر شما به این 
خدمات آموزشي دسترسي دارید و مي  توانید با استفاده از آن، 
کارایي آموزش را باال ببرید. مثال  هاي شیوا و روشن در این 
مصداق، استفاده  هایي است که به ویژه مناطق محروم از این 
روش مي  کنند یا کساني که در شهرستان  هاي دور و نزدیك 
بوده اند. حتي عکس این موضوع نیز صادق است. منظورم 
پیدا  کشور  از  خارج  منابع  به  ما  که  است  دسترسي  هایي 
کرده ایم. این اتفاق اگر قرار بود با رفتن و جابه  جایي رخ دهد، 
هزینه  هاي باالیي دربرداشت. در برخي از پادکست  ها خوب به 
خاطر دارم که دکتر نقشینه که رئیس باشگاه دانش  پژوهان 
جوان هستند، حضور داشتند. ایشان عنوان کردند به این 

نتیجه رسیده بودیم که المپیاد پولي مي  شود؛ یعني خدمات معلم المپیاد کم بود و باید هزنیه مي 
دادند و مناطق محروم و شهرهاي دور افتاده تقریباً از این دایره خارج مي  شدند و اصاًل نمي  شد براي این 
موضوع چاره  اندیشي کرد. چگونه مِن دانش آموز در فالن روستا و فالن نقطه دور افتاده معلم المپیاد 
بیابم و اصاًل هزینه  اش را داشته باشم! این شیوه ادامه داشت تا آموزش مجازي رخ داد. امروز خود ما با 
کساني که دست  اندرکار المپیاد بوده اند، قرارداد بسته  ایم تا محتواهاي آفالین قابل قبولي فراهم کنیم و 
آن را در اختیار مناطق محروم بگذاریم تا آنها هم در این محیط حضور و بتوانند در این مهم نقش داشته 
باشند یا دسترسي به منابع براي آنها هم بسیار راحت تر شود. آموزش مجازي حسن دیگري هم دارد و 
مي  تواند همچنان نقش پررنگي را ایفا کند. مثال ساده  ای را نقل مي  کنم. امسال از معلمي بهره مي  برید 
و سال بعد آن معلم را ندارید. معلم مهاجرت کرده یا اتفاق دیگري برایش رخ مي  دهد اما آموزش  ها و 
یادگیري  هایي را که آن معلم داده، مي  توانید داشته باشید و حفظ کنید. این موضوع مي  تواند دانش 

سازماني را هم ارتقاء دهد و کارهاي مطلوب دیگري را شامل شود که مورد استفاده قرار گیرد. 

در اين بين دغدغه معلمان از آينده شغلي و حقوق و دريافتي  شان چه مي  شود؟  
اگر بخواهیم با آسودگي خاطر در این باره سخن بگوییم، باید عنوان کنیم که هر تغییري که رخ دهد، 
الجرم توأم با استرس است. اگر آدمي بخواهد در یك کالم هیچ گونه تغییري نداشته باشد و تغییري 
در زندگي خود نبیند، مي  تواند بگوید که اصاًل استرسي هم ندارد و به همان شیوه سابق کار و امور را 
انجام دهد. اما دنیا، دنیاي تغییر است و استرس و تغییر صرفاً به شغل معلمي هم محدود نمي  شود. 
رانندگان آژانس هم در این بین استرس داشتند. پدیده  اي مانند رزرو خودروها با استفاده از فضاي 
مجازي را شاهد بودیم که انواع و اقسام مختلف داشت. بسیاري از آژانس  هاي تاکسي تعطیل شدند. اگر 
نیك بنگریم، در مجموع تغییر و بازنگري  اي رخ مي  دهد و البته خدمات  رساني راحت تر انجام مي پذیرد. 
بازدهي و کارایي باال مي  رود و در این بین بسیاري از شغل  ها تغییر مي  کنند و این اتفاق خواه و ناخواه 
رخ خواهد داد. شغل معلمي هم از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال در دنیاي متغیر، شغل معلمي 
هم مانند دیگر شغل  ها با تغییر و تحوالتي روبه  رو است و تغییر و تحوالت هم استرس  ها و چالش  هاي 
خاص خودش را دارد. به چند نمونه از این موارد اگر بخواهیم اشاره کنیم، یکي از عمده ترینش نقش 
معلمي است. به طرز مشهودي، نقشي که معلم ایفا مي  کند، تغییر یافته. معلم سریع باید خودش را با 
وضعیت جدید وفق دهد. در غیر این صورت از قافله عقب خواهد ماند. معلم هایي داشتیم که در این 

ما باید آموزش مجازي را همچنان حفظ کنیم، 
چون آینده آموزش، آموزش مجازي است. 
این روزها زیاد این اصطالح را شنیده  ایم 
که با »تئوري مرگ مدرسه« روبه  روییم؛ 
یعني نظام مدرسه بدین شکل تا 5 الي 
10 سال دیگر جمع خواهد شد. اصاًل چرا 
دانش آموزان باید راه به این دوري را بروند 
و بیایند

ادامه از صفحه قبل

موقعیت شغلشان را تغییر دادند و عنوان کردند که نمي  توانند کالس مجازي تشکیل دهند و اصاًل سواد 
چنین تغییري را ندارند. دایره این تغییر و تحوالت زیاد و این اتفاق  ها هم رخدادهایی طبیعي است. در 
واقع آستانه تحمل هر فرد متفاوت است. یکي تا جایي تحمل مي  کند و دیگري بیشتر و یکي هم از این 
تغییرات بهره مي  برد. نقش معلمي هم تا پیش از شیوع ویروس کرونا متفاوت بود؛ معلماني داشتیم که 
طرح درس  هاي خوبي مي  نوشتند. یعني طراحان برجسته  اي بودند یا محتواهاي خوبي تولید مي  کردند. 
به زبان ساده و کالس و مدرسه  اي بگوییم، آنها کتاب  نویسان خوبي بودند. یعني کتابشان در انتشارات 
عالي بود اما به محض اینکه او را وارد فضاي مدرسه مي کردید، دانش آموزان از وجود آنها ابراز نارضایتي 
مي  کردند. چنین معلماني این مهارت را داشتند که کتابشان جزو پرفروش  ترین کتاب  هاي درسي 
باشد. معلمي داشتیم که اجراي خوبي داشت. درسش را باهیجان اجرا مي  کرد. از سوي دیگر معلمي را 
سراغ داشتیم که ارزیاب و ارزش  یاب برجسته  اي بود. در حالت  هاي عادي در قالب آزمون  هاي آزمایشي، 
پرسش  هایي مطرح مي  کرد. تا پیش از شیوع کرونا از معلمان انتظار مي  رفت که جملگي این مهارت را 
به طور مجموع داشته باشند. اما امروز که به سمت حرفه  اي شدن گام برمي  داریم، عماًل این تخصص  ها 
نیز از هم جدا شده اند. در حال حاضر معلمي داریم که کتاب مي  نویسد، محتواي آموزشي تولید مي  کند 
اما دیگر در کالس تدریس نمي  کند. از سوي دیگر معلمي هست که از کتاب  ها و پرسش  هایي که آنها 
تولید کرده اند به سادگي بهره مي  برد و هنرش را که اداره کالس است، به خوبي انجام مي  دهد. چنین 
معلمي دیگر انرژي و وقت براي طرح پرسش از دانش آموزان صرف نمي  کند. معلمي داریم که به شکل 
دقیق آزمون را برعهده دارد و پرسش طرح مي  کند و تخصص اش معطوف به این حوزه شده است. در 
واقع نقش معلم امروز تغییر کرده. همان معلم سر کالس را اگر بخواهیم در نظر آوریم، یعني معلمي که 
SAGE ON THE اجرا مي  کند، نقش اش در قدیم داناي کل بود. یعني کسي که آن وسط به اصطالح

STAGE بود. یعني خردمند و دانشمندي روي صحنه. او در بدو امر در کانون توجه قرار داشت و دوم 
اینکه انتظاري که از او مي  رفت، این بود که معلومات و دانش باالیي داشته باشد و همه چیز را بداند و 
براي هر نکته پاسخي داشته باشد. امروزه اما با وجود ابزاري مانند موتور جست  وجوي گوگل انتظاري 
چنین از معلم داشتن بي جاست. انتظار محاسبات ذهني ای که بچه  ها دارند و مي  گویند فالني سه 
رقمي در دو رقمي را ضرب مي  کند امروز دیگر فایده  اي ندارد و کاري از پیش نمي  برد! به چنین کسي 

که سه رقمي در دو رقمي را ضرب مي  کند، دست آخر باید 
بگوییم خسته نباشید؛ وسیله  اي هست که این کار را خیلي 
بهتر از شما انجام مي  دهد! چه نیازي به داشتن چنین مهارت 
و قابلیتي است؟! موضوع نقش معلمي هم امروز کاماًل تغییر 
کرده است. معلم به طرز مشخص باید در دو سه کار خاص 
جدي باشد و در آنها مهارت به خرج دهد تا کیفیت کارش 
را ارتقاء دهد. یك موضوع، تسهیل  گري است. یعني معلم 
مانند یك فیلمنامه  نویس باید سناریویي بنویسد که دیگران 
را وارد بازي خود کند و دیگر قرار نیست خودش همه کارها 
را انجام دهد یا فیلمنامه را اجرا کند. چنین مهارتي به تازگي 
به میزان قابل مالحظه  اي جدي گرفته شده است. این تفاوت 
را با مدیا هم مي  توان مقایسه کرد. در دوره  اي، رسانه ی غالب 
فیلم بود. فیلم در آموزش چنین معنا مي  شود که  اي معلم 
بیا و کاري خارق  العاده انجام بده و من هم ببینم و لذت ببرم. 
غالب نسل جدید رسانه در این مقایسه دیگر فیلم نیست، بلکه 
بازي است. بدین معنا که دانش آموز مي  گوید من را هم باید 
بازي دهید. این تغییر به گمانم یکي از جدي ترین تغییرهاي 
آموزشي است. معلم باید در این نقش حواسش باشد و بداند 
که قرار نیست خودش نقش قهرمان را بازي کند، بلکه باید 
یك کارگردان ماهر باشد و موقعیت یادگیري را فراهم کند. 
بچه ها وارد صحنه او مي  شوند، بازي  شان را به منصه ظهور 
مي  گذارند و در این میان لذت مي  برند. یا نقش الهام  بخشي 
معلم به تازگي جدي و پررنگ شده است. در قدیم معلمي بود 
که مثاًل جزوه خوبي داشت یا پرسش خوبي مطرح مي  کرد. 
دوره این مقاطع گذشته و امروز معلم باید کاري کند که بچه 
ها به هیجان بیایند. آنها را سر ذوق و شوق بیاورد. این شوق 
یادگیري امروز به مراتب اهمیت بیشتري دارد. در غیر  این 
صورت دنیاي معلومات و اطالعات و صدها نمونه جزوه و ویدئو 
آموزشي وجود دارد. اما آن شوق و این انگیزه و آن انرژي 

پررنگ تر شده و جزو نقش  هاي جدي 
معلم است. 

باید عنوان کنیم که هر تغییري که رخ دهد، 
الجرم توأم با استرس است. اگر آدمي 
بخواهد در یك کالم هیچ گونه تغییري 

نداشته باشد و تغییري در زندگي خود نبیند، 
مي  تواند بگوید که اصاًل استرسي هم ندارد و 
به همان شیوه سابق کار و امور را انجام دهد. 
اما دنیا، دنیاي تغییر است و استرس و تغییر 

صرفاً به شغل معلمي هم محدود نمي  شود

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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ابزارهاي معلم در اين بين چقدر  	
تغيير کرده است؟ 

ابزارهاي معلم هم تغییر کرده. در چالش شغلي  اي که به آن 
اشاره کردید، ما باید ابزارهاي فضاي جدید را بشناسیم. معلمان 
فراواني داریم که ابزار را نمي  شناسد و از موضوع آموزش جا 
مي  ماند. معلمي که نتواند از ابزار تکنولوژي استفاده کند، 
کالس اش عذاب  آور مي  شود. او باید ابزارهاي جدید را شناخته 
باشد تا روش  هایي که مي  تواند انجام دهد، به سادگي صورت 
گیرد؛ امکان  هایي مانند ادوبی کانکت یا اسکاي روم یا هر 
نرم  افزاري که از آن استفاده مي  کند. اینکه به چه شکل و با چه 
تسلط بر آنها، از دانش آموزان بازي بگیرد مهم است. نرم افزار 
ممکن است قابلیت  هایي داشته باشد که معلم آنها را نشناسد، 
حتي اندیشه اي که چگونه از این امکانات استفاده کند، مهم 
است. مثال ساده و دم  دستي  اش را اگر بخواهیم بزنیم، این 
مي  شود که مثاًل عنوان مي  کند پرسشي دارم که مي  خواهم 
بچه  ها پاسخ دهند. آیا در قسمت چت پاسخ دهند یا در قسمت 
کیو ان اي. هر دو این قابلیت  ها وجود دارد اما شما که پرسش را 
مطرح مي  کنید باید حواستان باشد که چه پرسشي را در چت 
طرح مي  کنید. به طور مثال پرسشي که هم  افزایي دارد باید 
در چت قرار گیرد؛ یعني طرف اول که پاسخ مي  دهد، طرف 
دوم پاسخ او را بخواند و بتواند ایده جدیدي ارائه دهد. آنها 
چیدمان  هاي مختلف دارند. شما زماني مي  خواهید موضوعي 
را مطرح کنید و چیدمان کالس باید به شکل دیگري باشد و 
تشخیص بهتر بودن آن با شماي معلم است. زماني هم مطلبي 
که عنوان مي  کنید، مي  خواهید حالت کار گروهي داشته باشد 
که چیدمان کالس باید به گونه اي دیگر رقم بخورد. یك بار 
تصویر در مرکز کار قرار دارد و چیدمان متفاوت است. این 
هنر استفاده از ابزارهایي است که وجود دارد. به همین دلیل 
اینجا هم اتفاقي که مي  افتد، آموزش بسیار جدي مي  شود. 
انواع و اقسام آموزش  هاي »وبینار« را به همین دلیل شاهدیم. 
معلم نیاز به آموزش و موضوع جدید و تازه دارد تا بتواند از این 
ابزارها به خوبي بهره ببرد و نمونه کارهاي درخشان را ببیند. 

این الجرم باید اتفاق بیفتد. اما از سوي دیگر در حال حاضر قدري فضا به هم خورده است. در فضاي 
به هم ریخته، عده  اي سود مي  برند و عده  اي ضرر مي  کنند. فرض بفرمایید معلمي داریم که نگران 
دریافتي  اش است. مي  گوید من وقت بیشتري مي  گذارم و کار بیشتري مي  کنم. هنوز فعالیتش را ساعتي 
ارزیابي مي  کند و چنین تلقي  اي دارد که اگر دو ساعت تدریس اش به چهار ساعت افزایش یافته، باید 
به گونه دیگري به موضوع بنگرد. اما در این بین به همان میزان فرصت هم وجود دارد. یعني یك بار اگر 
این موارد را تولید کنید و به چشم سرمایه  گذاري آنها را بنگرید، یك بار تولید شما باعث مي  شود که 
بازارهاي جدیدي بیابید. حتي امکان چند برابر شدن درآمدتان در میان است. اما پیش از هر نکته  اي 
باید هنر استفاده کردن داشته باشید؛ یعني اگر شیوه تفکرتان دولتي باشد که یکي بیاید و به من حقوق 
دهد، در این دایره و در این بازي مي  بازید اما اگر شیوه کارتان کارآفریني و کسب و کار باشد، مي  توانید 
در این بازي برنده شوید. دو سه مثال ساده مي  زنم تا موضوع روشن تر شود. من به شخصه تا پیش از 
این به چه کساني درس مي  دادم؟ به مدرسه مي  رفتم و به همین دانش آموزان درس مي  دادم. اآلن شما 
نمي  توانید تصور کنید که چه دانش آموزاني دارم. از نقاط دور افتاده گرفته تا نزدیك؛ دانش آموزي که 
در شهرستاني است که هزاران کیلومتر با تهران فاصله دارد و حس مي  کند به آموزشم نیاز دارد و ما 
هم به راحتي مي  توانیم به او آموزش دهیم. این مهم حتي به کشورهاي دیگر هم رسیده است. فرض 
بفرمایید شاگردي در انگلستان، سوئد یا کاناداست و به چنین آموزشي نیاز دارد. آموزش خصوصي 
آن کشور برایش هزینه زیادي در بر دارد. هزینه آموزش عادي آنها هم به مراتب باالست، چه رسد به 
هزینه آموزش خصوصي. اما او مي  تواند از این بازار به راحتي استفاده کند و جنس یادگیري و آموزش 
هم جنس مشخصي است. یا در تهران خودمان اگر بخواهیم مثال بزنیم، یکي از جدي  ترین چالش  ها 
و مشکالتي که دبیران حرفه  اي کنکور داشتند، سالن  هاي بزرگ بود. مثاًل مي  خواستند همایشي 400 
نفري راه بیندازند و باید سالني با این امکانات دست و پا مي  کردند و نصف هزینه آموزش هم سر تهیه 
سالن خرج مي  شد. اکنون اما این فضا تغییر کرده و شما مي  توانید همایشي دو هزار نفري تشکیل دهید، 
آن هم بدون اینکه سالني اجاره کنید! آن هم با یك دوربین و امکانات محدود. زماني که بیشتر صرف 
مي  شود یا حقوقي که باید گرفته شود، باز من نامش را چالش مي  گذارم؛ یعني مي تواند دست و پا گیر 
و اذیت کننده باشد و عیب محسوب شود و از سویي هم مي  تواند فرصت باشد. معلمي که فکر کند 
دریافتي  اش چرا کم شده، اگر بسته آموزشي باارزش  تري تولید کند، چه بسا درآمدش بیشتر هم شود. 
نمونه کوچك و مصّغر این تولید را شاید معلمان در محتواي آفالین دیده باشند. شما به عنوان معلم، 
محتوایي آفالین تولید مي  کنید که در چهار مدرسه تدریس مي  شود؛ یعني با صرف دو ساعت وقت، 4 

معلم مانند یك فیلمنامه  نویس باید سناریویي 
بنویسد که دیگران را وارد بازي خود کند و 
دیگر قرار نیست خودش همه کارها را انجام 
دهد یا فیلمنامه را اجرا کند. چنین مهارتي به 
تازگي به میزان قابل مالحظه  اي جدي گرفته 
شده است. این تفاوت را با مدیا هم مي  توان 
مقایسه کرد
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ساعت آموزشي را پر مي  کنید. فرهنگ و فضاي جدیدي پیش روي معلمان است. اما به شرطي که معلم 
بتواند خودش را با اوضاع تطبیق دهد و از پس فضاي جدید برآید. 

در موضوع برندسازي و ورود به بازار آموزش، بازار کار و ورود به موضوع رقابتي  
مي  توانيم مدرسه مفيد را مثال بزنيم. مدرسه مفيد وقتي کار مدرسه زندگي را آغاز کرد، 
ديگران هم ديدند و از اين تجربه استفاده کردند. خوشبختانه يا متأسفانه بحث ثبت برند 
هم در کار نيست! برخي  هاي ديگر هم وارد عرصه شدند و عنوان کردند که ما هم مدرسه 
زندگي هستيم و... در بازار رقابت، مدارسي که مي  خواهند بدين شکل به فعاليت  هايشان 
ادامه دهند با چه چالش  هايي روبه  رو خواهند بود؟ چه چالش  هايي پيش رو دارند تا 

خودشان را در اين بازار رقابتي حفظ کنند؟ 
سلسله  اي از عناصر کلي وجود دارد که متعلق به کسي نیست؛ به فرض مدرسه زندگي. 10 مدرسه 
دیگر در خارج از کشور هم مي  توان یافت که پیش  ترها همین نام را انتخاب کرده اند. یا شاید مدرسه 
جدیدي تأسیس شود که نامش را بگذارد مدرسه زندگي. اما آن اتفاقي که پس از آن مي  افتد قابل 
توجه است. خیلي  ها شاید نام مدرسه را مدرسه زندگي بگذارند اما این نام ربطي به بطن موضوع 
تأسیس شان نداشته باشد. باید از آنها پرسید شما چه کار زندگي را انجام داده  اید؟ برعکس اش هم 
وجود دارد. شما شعاري انتخاب مي  کنید که در تك  تك فعالیت و کارهایي که انجام مي  دهید، دیده 
مي  شود. همین آموزش ترکیبي یا تلفیقي یك اصطالح دانشگاهي است که خیلي  ها دنبالش رفته  اند 
و با آن کار مي  کنند. اما با چه شیوه  اي؟ اینکه شما آن را چگونه تعریف کنید به اصطالح برگ برنده 
را در دست دارید. در این راستا مي  توان راجع به دو پدیده صحبت کرد. نخست اینکه چنین کسب و 
کارهایي باید R&D)تحقیق و توسعه( قوي داشته باشند؛ یعني اگر بخواهید موفق باشید باید همه 
اتفاقات به روز دنیا را رصد کنید. همین یادگیري تلفیقي که به آن اشاره کردیم، امکان  هاي مثبتي 
دارد که باید در نظر گرفت و آن ایده  ها را در مدرسه  تان عملیاتي کنید تا به این نام شناخته شوید؛ 
یعني بگویند تکنولوژي مدرسه مفید نسبت به بقیه مدارس یك سر و گردن باالتر است. نمونه  هاي 
دم دستي را براي مثال مي  توانم از نمونه  هاي »VR« و »AR« )بررسي نقش واقعیت مجازي در 
آموزش که در واقعي  تر و ملموس  تر شدن آموزش نقش دارد( نام ببرم تا نمونه  اي که »مارک 
زاکربرگ« به نهایت رساند؛ مثاًل »متاورس« )فراجهان(؛ یعني مدرسه  اي مجازي در جایي وجود 
داشته باشد و بچه  ها بتوانند در فضاي مجازي مدرسه   را تجربه کنند. بنابراین چنین مقوله ای پایان 

ندارد و یك موتور مي  خواهد و یك R&D که پیش برود. 
نکته دوم بازي گرفتن از وضعیت است؛ سلسله  اي مزایا در 
کسب و کارهاي قدیم وجود داشت. مثل اینکه من نخستین 
کسي هستم که چنین کاري کردم. یا اینکه من تکنولوژي 
را صرف  باالیي  و سرمایه  گذاري  راه مي  اندازم  را  بزرگي 
کرده ام تا شخص دیگري نتواند وارد این فضا شود. کسي که 
مي  خواهد این کار را شروع کند باید سرمایه  گذاري هنگفتي 
مدرسه  غیردولتي.  مدرسه  در  سرمایه  گذاري  مثل  کند، 
غیردولتي چرا پا نمي  گیرد و قدیمي  ها مانده اند و آنهایي که 
به تازگي وارد این عرصه مي  شوند، اغلب به اصطالح زمین 
مي  خورند؟ چون سرمایه اولیه قابل توجهي مي  خواهد تا 
وارد عرصه رقابت شوید. در کسب و کارهاي مجازي یا باید 
تکنولوژي جدیدي را به اصطالح رو کنید که آنR&D  مهم 
است یا مزیت جدیدي داشته باشید. ساده  ترین هایش صرفه 
به تعداد است. به طور مثال، مدرسه مفید اگر مي  خواهد در 
این زمینه رشد کند، نباید روي سه چهار مدرسه محدود 
متمرکز شود. باید خدماتش را به شکلي گسترش دهد تا 
به گونه اي این بازي و عرصه برایش باز شود. باید فرهنگ 
کار کردنش هم متفاوت باشد؛ چون به زبان کسب و کاري 
صحبت کردید، باید بگویم آن طرح کسب و کار جدي  تر از 
همیشه به نظر مي  رسد و تعیین کننده است؛ یعني هر کاري 
که مي  خواهید در فضاي آموزش شروع کنید، باید دقیقاً 
بدانید چه کاري است. چه چیزي در دست دارید و برگ 
برنده در این فضا چیست و سپس وارد فضاي آموزشي 
شوید. بسیاري از جاهایي که در زمینه آموزش ترکیبي کار 
مي  کنند، طبعاً محتوایي که تولید مي  کنند خرج دارد و 
هزینه  اش باالست. بنابراین باید به درآمدش هم اندیشید. 
اگر فقط براي سه مدرسه تولید محتواي آموزشي مي  کنید، 
شاید نباید وارد این عرصه مي  شدید، اما اگر مي  خواهید 
وارد رقابت شوید دیگر نباید صرفاً به سه مدرسه بیندیشید. 
حال اینکه چه فکري مي  کنید و آن را چگونه اجرا مي  کنید، 

باقي ماجراست.  

خیلي  ها شاید نام مدرسه را مدرسه زندگي 
بگذارند اما این نام ربطي به بطن موضوع 

تأسیس شان نداشته باشد. باید از آنها 
پرسید شما چه کار زندگي را انجام داده  اید؟ 

برعکس اش هم وجود دارد. شما شعاري 
انتخاب مي  کنید که در تك  تك فعالیت و 

کارهایي که انجام مي  دهید، دیده مي  شود

گفت و گوگفت و گو
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سيد مهدي بشارت، راهبر آموزشی مقطع دبيرستان 
دوره دوم يادگار امام)ره( معتقد است اگر معلمان نتوانند 
خودشان را با موقعيت جديد تطبيق دهند و استفاده از 
وسائل ارتباط جمعی را ياد بگيرند و همگام با بچه  ها 
از دانش تکنولوژيک و کاربردي بهره ببرند نخواهند 
توانست در عرصه معلمی و دبيری باقی بمانند. اين در 
حالي است که آن دسته از کسانی که در جای خود و به 
شکل سنتی درجا مي  زنند، به سادگی بايد گفت که به 
مرور زمان از گردونه خارج می  شوند. گفت  گوی ما را 
با وي درباره نقش و تأثير معلمان در آينده و آموزش 

ترکيبی بخوانيد. 

شکل برگزاری کالس  ها با شيوع ويروس کرونا تغيير  
کرد. فکر می  کنيد استفاده از شيوه آموزش ترکيبی چه 

آينده از آن معلمانی است كه خودشان را با 
موقعيت وفق می  دهند

گفت و گو با سيد مهدی بشارت، راهبر آموزشی دبيرستان  دوره دوم مفيد يادگار امام)ره(

مزايايی برای مدارس دارد؟
آموزش ترکیبی اگر به این معنا باشد که یك بخشی از کالس حضوری و مجازی و بخشی از آن نیز 
آفالین باشد و همچنین براي بخش آفالین برنامه  داشته باشیم، مناسب است. به عنوان مثال فیلمی 
در اختیار دانش آموزان قرار می  دهیم یا یك فایل صوتی در میان است یا کارهای متنوع دیگر در این 
بستر انجام می  گیرد. مزایای آن این است که دسِت معلم نسبت به داخل کالس بازتر است. مثاًل معلم 
می تواند فیلم آزمایشی را در محیط آموزش ترکیبی ارائه دهد که سرکالس این امکان وجود ندارد یا مثاًل 
فیلم هایی از منابع مختلف جمع آوری و با هم ترکیب و ارائه کند تا آموزش غنای بیشتری بیابد. در عین 
حال، دانش آموز می تواند چند بار آنها را ببیند و استفاده کند. و عالوه بر این سواالتی را مطرح کند که 
خود پاسخ دادن به پرسش  ها برای دانش  آموز موثر است و او را به تفکر وا می  دارد. یکی دیگر از مزایای این 
شیوه برای دانش  آموز این است که هر وقت خواست در هر زمان و هر مکان، می  تواند ببیند که این مهم 
چندان وابسته به زمان و مکان نیست؛ چون به هرحال ترکیبی است و باالخره دانش  آموز چه به شکل 
مجازی و چه حضوری می  تواند از فرصت بین دو جلسه نهایت استفاده را ببرد اما باز یك درجه آزادی 

بیشتر برای بچه  ها فراهم می  شود.
از مزایای دیگر آموزش ترکیبی این است که اگر خانواده  ها می  خواهند به سفر بروند و آنجا هم اگر 

اینترنت مناسب وجود داشته باشد، می توانند از این مزایا و از این امکانات به نحو احسن بهره ببرند. از 
مزایای دیگر این است که دانش  آموزان می  توانند درس  ها و موارد درسی را بیشتر و بهتر در زمان امتحان 
مرور کنند. در واقع این مهم به عنوان مزایای آموزش ترکیبی، عمده  ترین مزایای چنین آموزش به 

حساب مي آید.

پيش از شيوع کرونا تجربه آموزش ترکيبی و غير حضوری را هم داشته  ايد. اين نوع  
آموزش را چگونه ارزيابی می  کنيد؟

البته از قبل، درس خواندن و پیش خوانی قبِل کالس هم داشته  ایم و مزایای زیادی داشته است.

آموزش ترکيبی قباًل به چه شکل بود؟ 
حال من پرسشی از شما دارم. به نظرتان پیش  فرض آموزش ترکیبی چیست؟ 

اگر بخواهم دقيق بگويم، می  گويم آموزش حضوری و مجازی و آموزش آفالين. يعنی  
صرف آموزش مجازی و حضوری ترکيبی نيست. يعنی آموزشی است که ترکيب مجازی 
و حضوری در آن وجود دارد اما محتوای آفالين را در آموزش ترکيبی داشته  ايم و محوری 
است. تا پيش از شيوع کرونا در مدارس پيشرو جهان هم اين آموزش وجود داشته. آن هم 
به عنوان يک آموزش ترکيبی که مقابل آموزش سنتی قرار دارد. در مدارس مفيد تا پيش از 
اين، دانش  آموزان تبلت داشتند و با اين تجربه بيش و کم بيگانه نبودند و آشنايی داشته  اند.

اتفاقا معتقدم که تجربه ي به این شکل را نداشتیم. در مدارس مفید اما به دلیل اینکه در بستر دیجیتال 
رخ نداده، اکنون اولیا و مدارس ناگزیر از این پذیرش  اند. اما قباًل چنین بود که بچه  ها سراغ این آموزش 
نمی  رفتند. هر چه هم به کنکور نزدیك می  شدیم این تأکید بیشتر می  شد؛ اینکه آموزش ترکیب و حاصل 
شود. البته هنوز هم این موضوع وجود دارد و قبال هم بوده که خیلی از بچه ها سر وقِت ابزار و فضای 

دیجیتال نروند و االن هم به اجبار این اتفاق افتاده است.

ذينفعان آموزش ترکيبی چه کسانی هستند و چه  
مزاياي ديگری دارد؟

معلمان زحمت  برای  ترکیبی  آموزش  که  است  درست 
فراوان دارد اما تجربه خوبی است. عالوه بر این ها، فکر کردن به 
تدریس و سعی در ارائه یك مجموعه خوب، همراه با خالقیت، 
ارزشمند و قابل اعتنا و اتکاست. معلم در این راستا خالقیت به 
خرج می  دهد و درسی که سرکالس ممکن است یك ساعت 
وقت بگیرد، در آموزش ترکیبی در کمتر از نیم ساعت ارائه 
می شود. اینها منافعي برای معلم است اما زحمت هم دارد. این 
در حالي است که در خصوص آموزش ترکیبی از طرف والدین 
بازخوردی جدی نداشته  ایم که این آموزش تاثیر داشته است. 
از سوی اولیا در این زمینه که کسی از جریانات مطلع باشد، به 
ندرت به چشم می  خورد و در مجموع به این موضوع اشاره ای 
نداشته  ایم. البته بچه ها نقاط منفی دارند ولی از اولیا به شیوه 

مشاوران نکته  ای را مستقیماً دریافت نکرده  ایم.

يعني چه مثبت و چه منفی بازخوردی نداشته ايد؟ 
از اولیان بازخورد قابل اعتنا نداشته  ایم اما از بچه  ها داشته ایم. 
در حقیقت هم معلمان و هم دانش آموزان به این روش  ها عادت 
نداشتند و به آن خو نگرفته بودند. در آموزش حضوری ارتباط 
چهره به چهره قوی و در آموزش آنالین تعاملی است اما در 

آموزش آفالین دیگر این تعامل وجود ندارد. 

آموزش ترکيبی مکملی از آموزش حضوری است  
که ممکن است حضوری هم باشد. پس از کرونا در اين 
زمينه فرصت مناسبي به دست آمد و به نظر مي رسد که 
بايد فرهنگسازی کرد تا آموزش ترکيبی حفظ شود. 
نظر شما درباره اين نوع آموزش چيست؟ فارغ از معايب 
و مزايايش. در کشورهای توسعه يافته اين نوع آموزش 

هم رواج يافته؟ 
خیلی  مکمل  آمــوزش  عنوان  به 

فکر کردن به تدریس و سعی در ارائه یك 
مجموعه خوب، همراه با خالقیت، ارزشمند 
و قابل اعتنا و اتکاست. معلم در این راستا 

خالقیت به خرج می  دهد و درسی که 
سرکالس ممکن است یك ساعت وقت 
بگیرد، در آموزش ترکیبی در کمتر از نیم 

ساعت ارائه می شود. اینها منافعي برای معلم 
است اما زحمت هم دارد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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خوب است و ما از ساعت معلم کم 
برای  وقت،  کردن  کم  این  کردیم. 
آموزش ترکیبی نیاز است و بسیار موثر بوده. در واقع معلمانی 
که دو ساعت زمان داشتند، امروز، یك ساعت یا کمتر وقت 
دارند و با روش های آفالین تحصیل را پی می  گیرند. معلم 2 
ساعت برای شروع مبحث درسی نیاز داشت. اما اگر معلم زمان 
کامل خودش را داشته باشد و در کنارش آموزش آفالین باشد، 
مناسب خواهد بود. معموالً هم بسیاری از معلمان در سراسر 
کالس حضوری یا مجازی فعال  اند و آنجا بیشتر به رفع اشکال 
و حل تمرین می  پردازند. اما همین فرصتی که سر کالس 
داشتند، امروز و در فضای مجازی هنوز بخشی از آن برای حل 

تمرین که بخشی  اش آفالین است سپری می  شود. 

شما فکر می  کنيد، زمان آموزش حضوری سر جای  
خودش باشد و اضافه بر آن موضوع آموزش آفالين و 
ارائه محتوای ديجيتال هم داشته باشيم؟ به نظر شما 

اين شيوه قابل اجراست؟
باید زمان آموزش حضوری سر جای خودش باقی بماند و 
اضافه بر آن، باید بخشی از فعالیت  ها به آموزش ترکیبی هم 
اختصاص یابد. در حقیقت ما رسیدن به کنکور را داریم و نکاتی 
که باید برای بچه  ها جا بیفتد. از این رو فرصت از دست می رود 
و باید جای دیگری و به شکل دیگری جایگزین شود. تحقق 
این امر آن است که هم معلم وقت بیشتری بگذارد، هم مدرسه 
هزینه بیشتری بپردازد. مدرسه سعی کرده است هزینه اش 
را باال نبرد و مجموعه هزینه های تدریس حضوری و آنالین 
و آفالین مساوی با هزینه قبل برآورد می  شود. مجموع همه 
اینهاست که یك مقدار دست و پای ما را می بندد. بحث کندی 
سامانه که امروز هم به چشم می  خورد، یکی از مباحث جدی 
است. موضوعی  که طی یك دو سال اخیر به وفور اتفاق افتاده، 
این بوده که یکسری تعامالتي   که درست شده بود و برایشان 
برنامه  ریزی دقیق انجام گرفت، از بین رفت و دوباره تالش 
و بازیابی شد. در واقع بارها سامانه از دسترس بیرون رفت و 

معلمان هم سعی کردند آنچه را از دست رفته، بازیابی کنند. 

اشکال زيرساختی سراسری است. در ابتدای سال  
اين  از شبکه  ها  به دليل تعدد استفاده  تحصيلی هم 

مشکالت به وجود آمد.
مزایای آموزش ترکیبی بیشتر مربوط به کشورهایي است 
که اینترنت و پهنای باند خوبی دارند. بچه های ما برخی اوقات 
گالیه دارند و گاهی وقت  ها با توجه به بارگذاری نادرست فیلم ها 
به نقاط مورد نظرشان در فیلم مستقیم مراجعه می کنند و صد 
البته دیده شده که از محتوای کامل هم استفاده نمی کنند. 
سامانه LMS هم چندان حضور و غیاب پذیر نیست و نمی  توان 

بررسی کرد که فالن فیلم را چه کسی دیده و چه کسی درست ندیده و درک نکرده است. گاهی معلم 
سر کالس متوجه می شود که برخی از بچه ها فیلم و محتوا را درست ندیده    اند و آموزشی را به نحو احسن 
درک نکرده اند. گاهی بچه ها دیده  اند کار معلم در کالس سرعت گرفته و معلم اشاره مختصری خواهد 
داشت اما اگر بچه ها ندیده باشند و ما هم ابزار کنترلی نداشته باشیم، به نظرم این رخداد، خوب نیست.

به عنوان راهکار چه پيشنهادی داريد؟ 
 باید در کنار فعالیت های تعاملی، سلسله پرسش هایي برای پاسخ دادن در سامانه قرار   دهیم. البته 
همیشه نمی  توان این کار را انجام داد. از سوی دیگر پرسش کردن هم وقت جداگانه  ای از معلم می گیرد. 

به نظر شما تجربه شيوه استفاده از آموزش ترکيبی در دوران پساکرونا بايد تداوم  
داشته باشد يا خير؟ 

آموزش ترکیبی را اگر به عنوان یك گزینه انتخابی ببینیم خیلی خوب است. معلم خیلی از 
کارهایی را که سرکالس نمی تواند انجام بدهد اینجا انجام می  دهد؛ یعنی گزینه انتخابی برای معلم  ها 
وجود دارد. حداقل تا زمان محدودیت در کنکور که تا امروز جزو دغدغه  ها محسوب می  شود، حاال 
در مقاطع پایین تر این محدودیت کمتر است و راحت تر می توان از آموزش ترکیبی استفاده کرد 
اما در پایه دوازدهم اصال سراغ آموزش ترکیبی نرفته  ایم. در پایه دهم و یازدهم باید بتوانیم طوری 
برنامه ریزی کنیم که معلم به اصل درس سر کالس برسد و از مزایای آموزشی آفالین نهایت استفاده 
را ببرد. در واقع این موضوع را می  توان مفید ارزیابي کرد. اما اگر این طور نباشد، معلم ها احساس 

می کنند که هزینه و فایده و خروجی آن به صرفه نیست.

استفاده از روش ترکيبی مي تواند چه تأثيری بر هزينه  های آموزش و شهريه داشته  
باشد؟ گفتيد سعی شده که تدريس با همان هزينه  ها ادامه   يابد. از خالل صحبت  های شما 
به نظر می  رسد که بايد آموزش حضوری را ادامه دهيم اما آموزش ترکيبی و آفالين را به 

شکل مکمل داشته باشيم. به نظر شما اين مهم هزينه و شهريه را باالتر نمی  برد؟ 
اگر آموزش ترکیبی به الگویی تبدیل شود و به عنوان یك برند بتوان روی آن حساب کرد، می  توان 
بر این اساس به شهریه هم اضافه کرد. و البته دوباره هزینه ها باال می رود. از سوی دیگر اگر آموزش 
به این سبك ادامه یابد، لذت بیشتری در یادگیری ایجاد می  شود که می  توان از آن به عنوان یك برند 

استفاده کرد و بر این اساس می شود شهریه را اضافه کرد. گرچه تا وقتی این اتفاق نیفتاده نمی  شود ادامه از صفحه قبل
شهریه را افزایش داد.

در اين فاصله بايد آن اتفاق بيفتد تا شهريه اضافه شود يا اينکه اول به آموزش  
ترکيبی رسيد و بعد شهريه را به خانواده  ها اطالع داد؟ 

انبوهی از فارغ التحصیالن باهوش داریم که اینها برای مدرسه کار می کنند. اگر بشود به کمك 
معلم هایمان از آنها استفاده کنیم، هزینه  ها هم به مراتب کمتر خواهد شد.

يعنی فارغ  التحصيالنی که با هزينه کمتری بتوان از آنها بهره برد؟ 
بله، دقیقاً! االن این مهم شدنی است. آنها در بدو امر باید بتوانند خالقیت هایی داشته باشند و بروز 
دهند. شاید قدری روی هزینه ها تأثیرگذار باشد اما شیوه  ای ایجاد می  شود که در راستای افزایش 

شهریه قابل تعمیم است. 

ارزيابی شما از دغدغه و آينده شغلی معلمان برای دريافت حقوق با وقت بيشتری که  
صرف می  کنند، چيست؟

اتفاقاً تجربه کرونا و آموزش غیرحضوری نشان داد که تاثیر آموزش حضوري را ندارد؛ به خاطر 
همین است که تاکید می کنند که مدارس باز شود و از زمانی که مدرسه باز شده، تاثیرش بسیار 
بیشتر از زمانی بوده که بچه ها آفالین بوده اند؛ دلیلش هم به خاطر ارتباط بچه  ها با دست  اندرکاران 
و مدیران مدرسه و معلمان و مشاوران است. به نظرم نمی  شود به راحتی مزیت آموزش ترکیبی را 
در مدرسه از دست بدهیم. این نگرانی خیلی جدی نیست اما معلمانی هم هستند که اگر بتوانند 
خودشان را با موقعیت جدید وفق بدهند، آینده از آن آنهاست. گرچه آن دغدغه نخست هم که 
معلم ها وقت بیشتری می گذارند وجود دارد. معلمان ما در مدرسه مفید، به خاطر عشق به شغل 
معلمی و همچنین مدرسه، کمتر باعث می  شود که به این موضوع فکر کنند. اما بعضاً هستند معلماني 

که گالیه  هایی هم داشته  اند. 
ابتدا خیلی به آنچه از آن با عنوان )حالت عالی( یاد می  شود، دلخوش کرده بودیم. اما هنوز 
نتوانسته ایم مزایایي را که مد نظر است، به دست بیاوریم. شاید یکی از دالیلش این باشد که 

از  بسیاری  براي  و  شده  ایم  دور  اینترنتی(  )فیلم  های  از 
فعالیت  های دیگر که به شکل تعاملی تعریف می شود، به 
بچه  ها نمره نمی دهند. گاهی وقت  ها نمره تعلق می  گیرد 
و گاهی وقت  ها هم تعلق نمي گیرد. در واقع بستگی به نوع 
تنظیمات است و چون این نمره دادن را نداریم و حضور 
و غیاب انجام نمی شود، تاثیرش اندک است. حتی خود 
یاد  بچه ها  و  دارد  نقطه  سلسله  یك  تعاملی  ویدیوهای 
گرفته اند که سر آن نقطه سوال را می  بینند یا پاسخ می  دهند 
یا نمی  دهند و پیش می  روند. این باعث شده انتظارات و 
و  بخشی  غنا  عامل  می تواند  این  که  ما  قبلی  تصورات 

تأثیرگذاری در راستای آموزش باشد کمرنگ شود.

می  توان   کار  چه  بچه  ها  در  انگيزه  ايجاد  برای 
کرد. تا چه حد برای بچه  ها می  تواند مهم باشد که 
آموزش شان ترکيبی است؟ يعنی آنچه در مدارس 
ديگر وجود ندارد و پس از کرونا هم شايد در نظام 
آموزشی مدارس ادامه نيابد؟ در بحث فرهنگسازی و 

ايجاد انگيزه، و برندسازی چه کار بايد کرد؟
باید از هنر بهره گرفت و هر قدر هم می  شود، کار آموزشی 
از حیث هنری جذاب باشد. اگر آنچه شما توضیح می  دهید 
با یك انیمیشن یا فیلم اتفاق بیفتد خیلی خوب است اما این 
کار یك تخصص کارشناسی است و مثاًل شاید صدا و سیما 
بتواند چنین کاری را انجام دهد یا همین طور سازمان  هایی 
براي این کار تشکیل شود، چراکه نمي توان از معلم این توقع 
را داشت و اساساً این موضوع معقول هم نیست. اما برخی از 
فارغ  التحصیالن ما کارهای خوبی در این راستا انجام داده  اند. 

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

ندا نکوفر، مدير دبستان دخترانه مفيد معتقد است 
آموزش ترکيبي ويژگي هاي متعددي دارد. يکی از آنها 
اين است که  اين نوع آموزش، شخصی سازی شده و 
راه رشد و يادگيری هم برای دانش آموزان نسبت به 
پيش از شيوع کرونا بازتر شده است. در واقع فرصت 
رشد و يادگيری کودکان يادگيرنده در آموزش ترکيبی 
بيشتر است. با وي گفت و گويي انجام داده ايم که در 

پي مي آيد.

آموزش ترکيبی برای کودکان دبستانی چه مزايايی  
دارد؟

از منظر کودک دبستانی که به موضوع می  نگرم، باید بگویم 
یکی از ویژگی  های کودکان دبستانی آن است که می  خواهند 
وارد زندگی اجتماعی شوند. یعنی اولویت فعالیت های ما 

گی های متعدد آموزش تركيبی ويژ
ح شد در گفت و گو با ندا نکوفر، مدير دبستان دخترانه مفيد مطر

برای والدین آموزش ترکیبی خیلی نوپاست 
و به گمانم هنوز لذتش را نچشیده اند. آنچه 
می  بینند سلسله  ای واهمه و ترس است؛ 
نادانسته  ها و ناشناخته  هایی را که اضطراب  آور 
و وقت  گیر و سرشار از ایهام است، تجربه 
می  کنند. این دنیا هنوز برای والدین 
دوست  داشتنی نشده؛ چرا که تا دو سال پیش 
اینکه کودک 5 تا 12 ساله، ابزاری که در 
اختیارش باشد و ابزار شخصی باشد، تعریف 
نشده بود

ارتباطات و روابط اجتماعی و تعامالت و حل تعارض  های کودکان با یکدیگر است. در نتیجه حضور 
در مدرسه یك ارزش است؛ گرچه اکنون از آموزش ترکیبی بهره می بردیم ولی جایگزین بسیاری از 
نیازهای ما نیست. در چند ماه گذشته، روزهاي محدودي را بچه  ها به مدرسه می  آمدند. همین چند 
روز اندک که بچه  ها در پایه  های مختلف به مدرسه می  آیند، وضعیت خیلی تغییر کرده و ارزشمند 
است. و اینکه آموزش ترکیبی چه مزایایی می  تواند داشته باشد، باید عنوان کرد که حسن  های فراوان 
دارد. یکی از آنها این است که شخصی سازی شده است؛ یعنی من به اندازه نیاز خودم از این ظرف 
برداشت می  کنم. راه رشد و یادگیری هم برای بچه  ها بازتر شده است. نمی  خواهم بگویم که تا به امروز 
راه رشد کودک بسته بوده اما در اینجا راه رشد و یادگیری کودک بازتر است، چون یادگیری به تعبیری 
انتها ندارد. این موضوع مانند کودک نوپایی است که می  خواهد برای سخن گفتن و زبان  آموزی تمرین 
کند. در واقع رشد و یادگیری کودکان یادگیرنده فرصتش در آموزش ترکیبی بیشتر است. بچه  هایی 
که در عالم دیجیتال به شکل فعال بزرگ شده  اند و حتی دانش  آموزی که کالس اول است و صفحه 
کلید رایانه را می  بیند، گاه صفحه کلید، فارسی هم نیست و حروفی که می  بیند نمی  داند فارسی  اش 
کجاست، قدری سواد پیدا می  کند و می  تواند دست  کم نام خودش را تایپ کند و به خود می  گوید 
اآلن دریافته  ام که حرف میم L  است و به فرض وقتی نام خانوادگی  اش محمدی است، میم را باید 
اینجا تایپ کنم. این مهم فقط این گونه و با این شیوه آموزش اتفاق می  افتد. در واقع این اتفاق باعث 
شده که بچه  ها به مرور زمان تند تند تایپ کنند. بچه کالس چهارم و پنجم به سرعت تایپ و ویرایش 
می  کند و با نرم  افزارها و اپلیکیشن  های مختلف آشنا می  شود؛ یعنی بچه  ها ترازی چند پله  ای را طی 
کرده  اند. به منابع مختلف اتصال دارند، آن هم بدون اینکه مرجعشان ما باشیم. این  ها می  شود محاسن 

و مزایای آموزش ترکیبی. 

قبل از شيوع ويروس کرونا مدارس مفيد شيوه آموزش ترکيبی را در دستور کار خود  
داشتند؟

دقیقاً این شیوه را داشتیم و خیلی هم آن را دوست داشتیم. در مدارس مفید که بحثی جداگانه 
است اما برای خودمان بخواهم بگویم، دو سال پیش از شیوع کرونا یعنی سال 1396 و 1397 پروژه 
E LEARN� آزمایشی( آموزش ترکیبی را در کالس پنجم اجرا کردیم. طرحمان( تپژوهشی پایلو

ING  بود و از آن به عنوان داشتن کار الکترونیکی یاد می  کردیم. بچه ها در طول سال با یك اپلیکیشن 
به نام سیسا کار می  کردند. سیسا محیط تعاملی بین دانش آموزان را ارائه می داد. بچه  ها با هم و با 
معلمان می  توانستند به راحتی ارتباط بگیرند. بچه ها در پروژه های خودشان مانند درس علوم، روند 
کارشان را گزارش می دادند و عکس می گرفتند و کلیپ تهیه می  کردند که البته آن زمان برای بچه ها 
جدید بود. ما به آنها اطالعات داده بودیم که بهترین کارهایشان را آنجا قرار دهند؛ یعنی کارهایی 
که دوست دارند بقیه ببینند. همکالسی  ها و معلمان هم به طبع می  توانستند کاری را که خودشان 
دوست داشتند آنجا ارائه دهند و فضایی بود که بازخورد داشت. ما نخستین سال را با سیسا پیش 
رفتیم. و این مهم را دوست داشتیم و معتقد بودیم در دنیایی قرار داریم که باید وارد عرصه مجازی، 
الکترونیك و دیجیتالی شویم و دانش  آموز باید خودیادگیرنده باشد و بتواند کارهای خود را آنجا جمع 
و آرشیو کند و ارائه دهد و نظر دیگران را ببیند و بشنود. این به خودی خود نوعی ارزیابی فعالیت 
محسوب می  شد. خود این امر هم یك دنیا یادگیری در خود داشت. بنابراین هدف ما پیش  تر این بود 

که از فضای آموزش ترکیبی، یعنی رفتن در فضای مدیا بهره  مند شویم. 

آيا مزايای آموزش ترکيبی برای همه ذينفعان آموزش از جمله معلمان، دانش  آموزان  
و والدين وجود دارد؟

اجازه دهید از والدین شروع کنیم. برای والدین آموزش ترکیبی خیلی نوپاست و به گمانم هنوز 
لذتش را نچشیده اند. آنچه می  بینند سلسله  ای واهمه و ترس است؛ نادانسته  ها و ناشناخته  هایی 
را که اضطراب  آور و وقت  گیر و سرشار از ایهام است، تجربه می  کنند. این دنیا هنوز برای والدین 
دوست  داشتنی نشده؛ چرا که تا دو سال پیش اینکه کودک 5 تا 12 ساله، ابزاری که در اختیارش باشد 
و ابزار شخصی باشد، تعریف نشده بود. ابزار شخصی معنایی نداشت. داشتن گوشی خط قرمز بزرگی 
بود. اما اکنون فضا کاماًل تغییر کرده است. والدین نگرانی جدی داشتند. حتی اینکه گوشی بچه را 
وارسی کنند تا ببینند آن بچه چه کار کرده است. برخی از والدین هنوز هم می  گویند باید با وجود اینکه 
نگاه بچه متفاوت شده به او آگاهی بدهم. در عین حال کودک باید شرایط اختصاصی خودش را داشته 
باشد و در اتاق خودش درس بخواند و به این شرایط هنوز عادت نکرده  اند و به نظرم هنوز طعم شیرین 
آموزش ترکیبی را نچشیده  اند اما امروز که رشد بچه هایشان را می بینند، و به عینه می  بینند که بچه  ها 
با چه سرعتی پیش رفته  اند و از خود والدین هم پیشی گرفته  اند، برایشان شیرین شده اما هنوز با یك 
دنیا نگرانی همراه است! هنوز آن استقالل الزم را براي بچه  ها قائل نیستند و زیرساخت اینترنت هم 
چنانچه باید و شاید و نیازمند بچه  هاست، برای ما وجود ندارد. اینترنت امن کودکان در کشور ما فراهم 
نیست. زیرساخت  هاي کشور ما طرحی برای ایمنی کودکان ما و حتی برای بزرگساالن ما هم ندارد 
و به صرف یك فیلتر، جاهایی به محتوا به اصطالح گیر می  دهند. خانواده  ها درگیر اینترنت و در عین 
حال مشکالت قطعی اینترنت  اند و این وضع برایشان خسته کننده هم شده است. این حاال مدرسه 
ماست که چنین است و در کل جامعه، دسترسی آنها زیر خط فقر است و گاهی هیچ گونه دسترسی 
به اینترنت نداشته اند. درباره معلم  ها پله  ها و رشد زیادی را شاهد بودیم. معلم  ها انگار با منجنیق به 
آینده پرتاب شده  اند و به سمت جلو پیش رفته  اند و یك گام بزرگ در این زمینه برداشته  اند. بسیاری 
معلمان از محتوای آماده استفاده می  کردند یا سیستم برایشان غریب بود. کارهای رایانه  ای را دوست 
نداشتند اما اکنون به اجبار در این موضوع حرفه ای شده  اند. معلم امروز باید یاد بگیرد که فایل و فیلم 
تهیه کند. حجمش را کم کند و بداند که حاال چگونه صداگذاری و ارسال و لوگو طراحی کند. این  ها 

اصال قباًل قرار نبود تخصص معلمان باشد. باید بیندیشند که 
محتوا را چگونه در فضای مجازی ارائه دهند و با بچه  ها از 
پشت سیستم ارتباط بگیریند. در واقع هر روز نسبت به دیروز 
معلمان توانمندتر شده  اند. مسئولیت معلمان در این بین 
اصطالحاً سلف سرویس است؛ یعنی اصاًل چنین نیست که 
مسئول IT مثل قبل نیاز باشد کاری انجام دهد. همه، کارهای 
خودشان را انجام می  دهند و می  دانند محتوا را چگونه پخش 
کنند و حرفه معلمی کاماًل متفاوت شده است. یك جاهای 
دیگر که مزیت هایی برای مربیان ایجاد کرد، فرصت  هایی 
است که غیر از کار در مدرسه برایشان فراهم شد و فرصت های 
رشد بیشتری را برای خود آماده دیده  اند. نه الزاماً فرصت  های 
شغلی بلکه فرصت  های رشد دیگری داشتند که در بسترهای 
غیر حضوری اتفاق افتاده است. اگر تا پیش از این دوره قرار 
و  برنامه ریزی می  کردیم  باید  باشیم  آموزشی داشته  بود 
زمان مان تنظیم می  شد، اما اکنون دوره  های غیر حضوری و 
آنالین را، فوق  العاده قوی، پشت سر می  گذارند و برای توسعه 
فردی خودمان از آنها بهره می  بریم. دوره  های فوق  العاده قوی 
داخلی و دوره  های خارجی که خوابش را هم نمی  دیدم و هر 
آنچه بخواهیم یاد بگیریم امکانش وجود دارد.  معلمان تا 
پیش از این دوره نمی  دانستند محتوا را چطور ارائه دهند یا 
از پشت سیستم چطور با بچه ها ارتباط برقرار کنند. در حال 
حاضر دیگر از کسی سوال نمی  کنیم. در گوگل به سادگی 

جست  وجو می  کنیم تا راه چاره بیابیم. 
ادامه در صفحه بعداین برای مربی یك مزیت است. اما 

گفت و گوگفت و گو
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در کنارش بسیار خسته کننده هم 
هست. معلم به یك باره با انبوهی از 
خواسته  های جدید روبه  رو شده که مدرسه، دانش  آموز و 
والدین از او انتظار دارند. معلم خودش را ارتقاء می دهد و 
البته تعدادی هم در این بین جا می  مانند. عده دیگری هم 
ممکن است جا بمانند و دنیای جدید نیاز به جست  وجوگر و 
طراح برنامه جدید دارد. نمی  توان هیچ برگشتی را به سمت 
سنت قبل متصور شد. بازگشت به گذشته به نظرم دیگر غیر 
ممکن است. البته نمی  خواهم بگویم آموزش امروز خیلی 
بهتر از آموزش حضوری است، چراکه آموزش حضوری به 
هیچ عنوان جایش با آموزش غیرحضوری پر نمی  شود. اما 
اینکه بگوییم 10 تا 20 درصد از زمان در دبستان حضوری 
باشد، آموزش را تکمیل می  کند. در واقع جای هیچ چیز به 
گونه  ای دیگر گرفته نمی  شود. اما ترکیب آن با مجازی و غیر 
حضوری خیلی می تواند در رشد پداگوژی آموزش موثر 
باشد. دانش آموزان هم می  توانند فرصت  های چند منظوره 
داشته باشند. همچنین مِن مربی باید بتوانم محتوا ایجاد 
کنم و تسهیل  گر باشم تا برای دانش آموزان فرصت ایجاد 
شود. البته بچه  های دبیرستانی از عهده کارهای خودشان 
برمی  آیند. شاید منصفانه نباشد اما گویی خودشان نقش 
معلم را ایفا می  کنند. این با آن نگاه که معلم را مرجع ببینیم 
و فقط بگوییم از او می  توانیم یاد بگیریم کاماًل متفاوت است. 

و   يادگيرنده  توسط  يادگيری  کنترل  افزايش 
محوری  معلم  جای  به  محوری  دانش  آموز  تقويت 

چقدر در آموزش ترکيبی محقق می  شود؟
یکی از اهداف ما از ابتدا این بود که معلم محور نباشیم. تا 
حد قابل توجهی هم در این زمینه موفق بوده  ایم. در گذشته 
اما باالخره کار در دست معلم بود و هر چه می خواستیم 
وابستگی کم شود امکان پذیر نبود. معلم  ها در فضایی تربیت 

مي شدند که معلم محور بودند. البته معلمان مفید در این زمینه جلوتر از بقیه هستند و این راه را 
می  روند که بچه  ها بیشتر در محور باشند. اما آموزش ترکیبی یا صددرصد مجازی خیلی به سمت 
دانش آموز محوری رفت. حتی در مواردی معلم اختیاری ندارد و نمی  تواند کنترلی روی موضوع 
داشته باشد. این مهم آموزش را خوش  رنگ و لعاب  تر می  کند. برای اینکه سخنش را می  گوید، 
پیشنهاد می  دهد و راه  های مختلف را عنوان می  کند و سپس بچه  ها سخنان و نظراتشان را ارائه 
می  دهند. همه این  ها در فضایی اتفاق می  افتد که معلم تا پیش از این در دستور کار قرار می  داد. در 

واقع نقش معلم در تسهیل گری بسیار پررنگ  تر شده است.

در کنار مزايای آموزش ترکيبی ممکن است اين روش چه معايبی برای موقعيت  
آموزشی داشته باشد؟

دنیا را خطرات دهکده جهانی تهدید می  کند و اینکه شما تفاوت  های فرهنگی دارید. تا دیروز 
می  شد خودتان را به دهکده جهانی متصل نبینید اما اکنون دیگر نمی  شود. باید آمادگی این کار را 
قباًل پیدا می  کردیم.  این یك خطر است که آموزش را تهدید می  کند و معایب اش را هم نمی  دانیم. 
باید نگاه  مان در این فضا تغییر کند تا به خودآگاهی برسیم و آگاهی بخشی انجام شود و این روند را 
خودمان کنترل کنیم. دانش  آموز و همه باید نه گفتن را بلد باشند و نرفتن به فضاهایی را بدانند و 
پاسخ ندادن و پاسخ منفی دادن را به درستی یاد بگیرند. اما هنوز با این موضوع فاصله داریم. بچه  ها 
و دانش  آموزان در این ورطه افتاده  اند و ما بزرگ  ترها از آن غافلیم. اما هر چه بیشتر آنها را آگاه کنیم 
و این در فرهنگ غنی و قوی  تر شود، فرهنگمان را باالتر می  برد. محتواهای ما هم هنوز محتواهایی 
نیست که به آنها افتخار کنیم. هنوز هم در ابتدای راه هستیم و به بسیاری از معلمان نمی توانیم 
خرده بگیریم. بسیاری از  معلمان و مربیان خوبمان حتی در مقاطع باالتر همان تدریس سنتی را 
در فضای مجازی انجام می  دهند؛ یعنی آموزش غیر حضوری باید به گونه  ای دیگر و خوراک دیگری 
داشته باشد. و اینکه کالس کاماًل متفاوتي تشکیل شود که این به خودی خود ارزشمند است. 
همچنین برای بچه  ها، فضای مجازی جذاب و برخی اوقات پرمخاطره است؛ از طرفی فضای مجازی 
وقت بچه  ها را می  گیرد و در عین حال بزرگترها هم بعضا نمی  توانند جلو اتالف وقت  شان در فضای 
مجازی را بگیرند و باید زمان استفاده از فضای مجازی کنترل شده باشد. بنابراین در این عرصه با 
آنچه باید باشد خیلی فاصله داریم. از سوی دیگر فضای مجازی همان  طور که گفتم به دلیل اینکه 
انتها ندارد، وقت بچه  ها را می  گیرد. اگر ما هم حواسمان نباشد می بینیم سه ساعت است که در 
فضای اینستاگرام غرق شده  ایم. چه رسد به کودکی که همه چیز می  تواند برایش جذاب، خطرناک 
و وقت  گیر باشد. امیدوارم برای جامعه مدارس مفید که هم خانواده  ها و معلمان را دربرمی گیرد، 

این دغدغه  ها مهم باشد و خطرات را از آنها دور کند. 

ادامه از صفحه قبل

به نظر شما تجربه شيوه آموزش ترکيبی در دوران پسا کرونا بايد تداوم داشته باشد؟ 
معتقدم باید ادامه یابد اما نه آنچه اکنون اتفاق افتاده است. آنچه مي تواند تداوم داشته باشد 
اینکه کالس ها 50 درصد حضوری و 50 درصد غیر حضوری است. به نظرم آموزش حضوری هم 
ارزش  هایی دارد. مهارت  های بدین شکل برای بچه  ها خیلی مهم است. ناهار خوردن و نماز خواندن 
با هم، و بازی کردن با هم و همه اتفاقاتی که در طول روز رخ می  دهد، متأسفانه در فضای مجازی 
امکان انجام آنها وجود ندارد. رسیدن به این مقطع البته سخت و امروز آموزش حضوری  مان کم 
است و از آن جهت هم دقیقاً اگر مانند قبل آموزش را دنبال کنیم، برگشت به قبل اصاًل امکان پذیر 
نیست. ولی باید در حد تعادل باشد. باید تکالیفی خود انگیخته و مجازی برای بچه  ها تعریف کنیم. 
به طور مثال در مهارت زبان انگلیسی، الزام به حضور فیزیکی می  تواند صد در صد نباشد. گرچه در 

محیط و در کنار یکدیگر بودن هم موثر است. 

استفاده از روش ترکيبی چه تأثيری در شهريه  ها دارد؟ 
می  توانم بگویم تأثیری ندارد. اگر هزینه های آموزش را بیشتر نکرده باشد کمتر نکرده. تولید 
محتوا برای مربیانی که در این زمینه حرفه  ای  اند و این کار را پیش می  برند، زمان  بر است. اینکه 
دو سال دیگر تولید محتوا به حدی ارتقاء یابد که وقت معلمان کمتر گرفته شود شاید هزینه در 
برداشته باشد. البته در حال حاضر هم معلمان می  گویند 15 ماه پیش برای یك محتوای 10 
دقیقه  ای پنج شش ساعت وقت می  گذاشتیم اما اآلن به 2 ساعت تبدیل شده است. همچنین در 
موقعیت فعلی مي خواستیم نمونه  هایی را در فضای مجازی جست  وجو کنیم که باید از فیلتر شکن 
استفاده می  کردیم. طی این مدت، مسیر صعب العبوری پیش روی معلم بود. یا اگر برخی موارد 
را جست  وجو می  کردیم اصاًل وجود نداشت. حتی عکس خوب از وضو گرفتن یك دختر نداشتیم. 
پس ناچار می  شدیم انیمیشن درست کنیم و باید نقاشی می  کشیدیم که زمان  بر و وقت  گیر بود. 
در آینده باید زمان کار معلم تقلیل یابد و در حاضر هیچ گونه تقلیلی در ساعت کاری معلم لحاظ 
نشده. همچنین به واسطه ارتباطات مجازی که خانواده  ها هم به آن نیاز دارند، تقریباً می  شود گفت 
معلمانمان اگر نگوییم تمام وقت، بلکه در مجموع در ساعات آزاد خود هم درگیرند. امیدوارم این 

مهم در آینده ساعات کاری معلمان را درصدی کاهش دهد. 

ارزيابی شما از آينده شغلی معلمان و نگرانی آنها از اين بابت و دريافتی مناسب با  
صرف وقت بيشترشان چيست؟

 خیلی نگرانی آینده را ندارند، بلکه نگران امروزند. معلمی جز عاشقانه کار کردن نیست و هرچه 
بیشتر جلو برویم سخت تر خواهد شد. معلمان به فکر راه های دیگرند و باید زمان  بندی  هایشان را 
تقسیم کنند و راه  هایی برای کسب درآمد بیابند که از محیط مدرسه متفاوت است. ممکن است این 
راه حل  ها باشد و این زنگ خطری برای مدیران مدارس است که امنیت شغلی آنهاست. در این حجم 
کار جدید، معلم باید تغییر دهنده باشد و فضای موجود را زنده نگه دارند و وقتی هم برای توسعه 
فردی خودشان در نظر بگیرند. در واقع فقط مدرسه در این عرصه نمی  تواند آنها را پشتیبانی کند. 
اگر درآمد متناسب نباشد، خطرناک است و دچار آسیب خواهیم شد. برخی  ها هم غربال می  شوند 
که اگر نیك بنگریم، در همه جای جهان، حرفه  ای  ها در دنیای آینده حضور دارند؛ کسانی که بتوانند 
در این زمینه رشد کنند. البته آموزش و مربی  گری  شان هم باید قوی بماند و امکان انتخاب  های 

دیگر هم وجود داشته باشد. 

در موضوع آخری که مطرح کرديد راهکار پيشنهادی  تان چيست؟ 
نیت من این است که همکارانی که به خدمت هم گرفته نشدند حفظ شوند و مانند ُدر و گوهر 
آنها را حفظ کنیم و جایگاهشان در مدرسه محفوظ بماند. البته بستر حقوقی  مان زیر خط انتظار 

است و باید راهکارهای اساسی برای آن پیدا کرد که یك نگرانی برای آینده است. 

گفت و گوگفت و گو
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غالمرضا خان بابايي، مدير دبستان و دبيرستان 
متعددي  تجربه هاي  او  است.  قم  مفيد  دوم  دوره 
که  آموزشي  دارد؛  ترکيبي  آموزش  خصوص  در 
متولد  ايران  و  جهان  در  کرونا  همه گيري  از  پس 
در  ترکيبي  آموزش  است  معتقد  خان بابايي  شد. 
نقش  يادگيري  فرايند  و  فرزندان  مسئوليت پذيري 
توسط  مسئوليت پذيري،  اين  اگر  و  دارد  مؤثري 
بسيار  خانواده ها  براي  شود  محقق  دانش آموزان 
لذتبخش خواهد بود. با او گفت و گويي انجام داده ايم 

که در ادامه مي آيد.

شکل برگزاري کالس درس و فعاليت هاي آموزشي  
تحت تأثير شيوع ويروس کرونا تغيير کرده و با استفاده 
از فضاي مجازي، شيوه آموزش ترکيبي مورد استفاده 
قرار گرفته است. استفاده از اين شيوه آموزش چه 

نقش مؤثر آموزش تركيبی در 
مسئوليت پذيری دانش آموزان

گفت و گو با غالمرضا خان بابايی، مدير دبستان و دبيرستان دوره دوم مفيد قم

مزايايي  براي فعاليت هاي آموزشي دارد؟ 

مزایاي زیادي را مي توان براي آموزش ترکیبي بر شمرد؛ از اثرگذارترین مزیت هاي آموزش 
ترکیبي مي توان شخصي سازي آموزش و پوشش هوش هاي متنوع دانش آموزان در یادگیري را 
عنوان کرد. همیشه یکي از آرزوي هاي ما در سیستم آموزش شخصي سازي آموزش بوده است که در 
کالس هاي حضوري به دلیل حضور همزمان دانش آموزان در کالس درس و محدودیت هاي زماني 
و ابزارها امکان تحقق این مهم کمتر بوده است. هرچند که اتفاقات خوبي در کالس هاي حضوري 
مدارس مفید در این مورد رخ داده است، گرچه آن طور که باید باشد نبوده است. اما بستر آموزش 
آفالین این امکان را براي مدارس و مربي ها فراهم کرد که محتواهاي آموزشي متنوعي، متناسب با 
عالقه مندي، هوش و سطح شاگردان را در فضاي مجازي سمیم )سامانه مدیریت یادگیري مدارس 
مفید( بارگذاري کرده و این امکان را براي ایشان فراهم کنند. به طور یقین محتواهاي آموزشي 
شخصي سازي شده مي تواند انگیزه و شوق و اشتیاق بچه ها را براي یادگیري چندین برابر کند و 
ایشان را در مسیر رشد کمك کند. همه مي دانیم که یکي از اصلي ترین موانع یادگیري نداشتن 
اختیار دانش آموزان در انتخاب محتواهاي یادگیري است که آموزش آفالین با قدرت مي تواند 
این مانع مهم را از سر راه بردارد. از دیگر مزایاي آموزش آفالین، انتخاب زمان یادگیري توسط 

دانش آموزان است. آنها مي توانند زمان یادگیري را متناسب با حال و هواي خودشان انتخاب کنند، 
موضوعي که در کالس هاي حضوري به سختي امکانش فراهم مي شد. 

مدارس مفيد قبل از شيوع ويروس کرونا هم شيوه آموزش ترکيبي را در دستور کار  
خود داشته اند؟ 

بله، ما در دبیرستان تالش مي کردیم از شیوه هاي نوین یادگیري در کالس ها بهره  ببریم. از جمله 
شیوه هایي که برخي از دبیران استفاده مي کردند، روش یادگیري معکوس بوده است. همان طور که 
مي دانید، در این شیوه دبیر ویدئو یا منابع یادگیري را پیش از کالس در اختیار دانش آموزان قرار 
مي دهد و دانش آموزان پیش از زمان کالس این محتواها را مي بینند و هنگام کالس، دانش آموزان 
همراه دبیر به حل مسائل درس مربوطه مي پردازند؛ به عبارت دیگر موقعیت درس دادن و تکلیف 
انجام دادن جابه جا مي شود. درس را دانش آموزان در منزل از طریق محتواهاي آفالین فرا مي گیرند 
و تکالیف را در مدرسه انجام مي دهند. این شیوه از شیوه هاي نو و بسیار اثرگذار بوده که نتایج 
چشمگیري در پي داشته است. مزیت مهم دیگري که مي توان عنوان کرد، اهمیت به تفاوت 
یادگیرندگان در سرعت یادگیري است؛ در واقع پر واضح است که بچه ها سرعت یادگیري شان 
متفاوت است. در کالس هاي حضوري یکي از عوامل مخرب یادگیري ایجاد استرس و اضطراب ناشي 
از سرعت پایین برخي بچه  ها در یادگیري است. اما در آموزش آفالین، دانش آموزان این امکان را 
دارند که یك محتوا را چندین مرتبه مشاهده تا به طور کامل درک کنند. این امکان اضطراب بچه ها 

را کاهش داده و مي تواند نقش مهمي در توان و شوق یادگیري دانش آموزان داشته باشد. 

 مزاياي آموزش ترکيبي براي تمامي ذينفعان آموزش از جمله معلمان، دانش آموزان  
يا حتي والدين نيز وجود دارد؟ 

به طور یقین این مزایا براي همه ذینفعان قابل درک است. جالب است بدانید در ابتداي ورود شیوه 
یادگیري معکوس، دبیران نگران این بودند که دچار کمبود وقت شوند. همیشه وقتي شیوه هاي 
نوین را به دبیران توصیه مي کنیم این پاسخ را مي گیریم که ما زمان کافي براي استفاده از این 
شیوه ها نداریم. ایشان تصور مي کنند روش آموزش مستقیم باالترین سرعت را دارد و اگر بخواهند 
از شیوه هاي دیگر استفاده کنند، دچار کمبود وقت مي شوند؛ در حالي که تجربه نشان مي دهد در 
دروسي که دبیران از روش هاي یادگیري فعال، مانند روش یادگیري معکوس استفاده مي کنند 
برخالف باور دبیران فرصت اضافي هم به وجود مي آید. تجربه شده است که خود دبیراني که به دلیل 
نگراني از کمبود وقت در مقابل استفاده از روش هاي یادگیري فعال مقاومت داشتند پس از استفاده 
از این شیوه ها از مدافعان سرسخت و جدي این روش ها شده اند. ارتباط روش هاي یادگیري فعال و 
آموزش ترکیبي در این است که در آموزش ترکیبي شما به راحتي مي توانید با استعانت از محتواهاي 
آفالین نقش و مسئولیت یادگیرنده را در فرایند یادگیري باالبرده و از فرصت هاي بیرون کالس 
براي سرعت  بخشیدن به فرایند یادگیري بهره ببرید. لذا پیش بیني مي  شود اگر مربیان و دبیران با 
آثار و نتایج آموزش ترکیبي آشنا شوند مي توانند اثربخشي و کارایي کال س هاي خود را افزایش داده 
و در به کارگیري، توسعه و گسترش این شیوه ها تالش  خواهند کرد. همچنین وقتي دانش آموزان 
خودشان را در انتخاب زمان و مکان و نوع محتواي یادگیري داراي اختیار ببینند، در مسیر رشد و 
یادگیري بسیار مشتاق و با انگیزه پیش خواهند رفت و هیچ گاه دچار خستگي و بي انگیزگي نخواهند 
شد. البته والدین نیز از برکات این رویه بي نصیب نخواهند بود. همه والدین مهم ترین دغدغه شان 
در دوران تحصیل فرزندانشان، حال خوب ایشان و اشتیاق و انگیزه شان براي یادگیري است. در 
نتیجه هر فرایند یا روشي که به حال خوب فرزندان کمك کند براي خانواده ها هم ارزشمند خواهند 
بود. ضمن اینکه آموزش ترکیبي در مسئولیت پذیري فرزندان در فرایند یادگیري نقش مؤثري 
دارد و این مسئولیت پذیري، توسط دانش آموزان اگر محقق شود براي خانواده ها بسیار لذتبخش و 
خوشحال کننده خواهد بود؛ به عبارت دیگر آموزش ترکیبي مسئولیت یادگیري را از دوش خانواده 

برداشته و بر دوش یادگیرندگان مي گذارد. این مهم براي 
خانواده ها در تحقق نقش والد بودن در مقابل نقش معلم 

بودن کمك ارزشمندي محسوب مي شود. 

و   يادگيرنده  توسط  يادگيري  کنترل  افزايش   
محوري  معلم  به جاي  محوري  دانش آموز  تقويت 
محقق  ترکيبي  آموزش  روش  از  استفاده  با  چقدر 

مي شود؟ 
آموزش  در  کرده ایم،  تجربه  همه مان  که  همان طور 
سنتي، کنترل یادگیري به طور کامل در اختیار معلم بود 
و دانش آموزان نقشي در فرایند یادگیري، غیر از یادگیرنده 
کمك  با  مي شود  تالش  ترکیبي  آموزش  در  نداشته اند. 
ابزارهاي دیجیتال و نرم افزارهاي تولید محتوا و مدیریت 
فرایند یادگیري نقش یادگیرنده در این فرایند باال برود 
هرچه  واقع  در  یابد.  افزایش  یادگیرنده  رضایتمندي  و 
داشته  بیشتري  نقش  یادگیري  فرایند  در  یادگیرندگان 
داشت.  خواهند  باالتري  انگیزه  و  رضایتمندي  باشند، 
همان طور که اشاره کردم، در آموزش ترکیبي از آن جایي 
که یادگیرنده در انتخاب زمان، مکان و سبك یادگیري 
داراي اختیار انتخاب است، بستر مناسبي براي تغییر از 
معلم محوري به دانش آموز محوي خواهد بود. دانش آموزان 
در آموزش ترکیبي به واسطه قدرت اختیار، نقش اثرگذاري 
براي خودشان حس مي کنند، در حالي که در آموزش سنتي 

مجبور به یادگیري یك محتوا و شیوه ثابت بودند. 

 در کنار مزاياي آموزش ترکيبي، اين روش ممکن  
است چه معايبي براي فعاليت آموزشي داشته باشد؟ 

مهم ترین نگراني اي که از آموزش 
دارد،  وجود  مربیان  براي  ترکیبي 

ما در دبیرستان تالش مي کردیم از شیوه هاي 
نوین یادگیري در کالس ها بهره  ببریم. 
از جمله شیوه هایي که برخي از دبیران 

استفاده مي کردند، روش یادگیري معکوس 
بوده است. همان طور که مي دانید، در 

این شیوه دبیر ویدئو یا منابع یادگیري را 
پیش از کالس در اختیار دانش آموزان قرار 

مي دهد و دانش آموزان پیش از زمان کالس 
این محتواها را مي بینند و هنگام کالس، 

دانش آموزان همراه دبیر به حل مسائل درس 
مربوطه مي پردازند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

کم شدن تعامالت چهره در چهره 
تسهیلگر  بین  عاطفي  ارتباطات  و 
به تجربیات دوران  یادگیرنده است. مي خواهم مجددا  و 
تحصیلي خودمان اشاره کنم که در خیلي از موارد ما دروس 
سخت را به واسطه عالقه مندي به معلم دوست داشتیم و 
مي خواندیم. نقش الگو بودن معلمان در آموزش ترکیبي 
ممکن است مورد مخاطره قرار بگیرد که باید تالش کرد 
با رعایت هماهنگي، آموزش هاي آفالین و حضوري این 
نگراني را برطرف کرد. ما در دوران تحصیلي 12 ساله مخالف 
آموزش کامل آفالین هستیم و اعتقاد داریم آموزش هاي 
آفالین در کنار آموزش هاي حضوري مي تواند اثرگذار باشد 
و اگر قرار باشد به طور کامل به سمت آموزش هاي مجازي 
برویم، ممکن است دچار آسیب هاي غیر قابل جبران شویم. 
خصوصاً این نگراني در دوران دبستان شدت بیشتري دارد. 
معلمان نیاز دارند براي تسهیلگري در یادگیري، ارتباط 
رودررو با دانش آموزان داشته باشند و در حین یادگیري 
دریافت  و  مشاهده  را  دانش آموزان  احساسات  و  احوال 
کنند و متناسب با حاالت رواني دانش آموزان در کالس، 
فرایند تسهیلگري را پیش ببرند. لذا مجددا تأکید مي کنم 
باید در کنار  آفالین،  که آموزش هاي مجازي و خصوصاً 
ما  که  است  این صورت  در  باشد.  حضوري  آموزش هاي 

مي توانیم از اثرات مثبت هر دو شیوه بهره ببریم. 

 به نظر شما تجربه استفاده از شيوه آموزش ترکيبي  
بايد در دوران پساکرونا هم تداوم داشته باشد؟ 

باور داریم این نسل از فرزندان ما نیاز جدي به آموختن 
مهارت یادگیري در فضاي مجازي دارند. آنچه تصور مي  شد 
که نظام هاي آموزشي طي 10 سال آینده با تحول دیجیتال 
مواجه شوند، با شیوع اپیدمي کرونا این زمان به کمتر از 
یك سال رسید. لذا دور از ذهن نیست که این نسل براي 

یادگیري در آینده نزدیك نیاز مبرم به مهارت یادگیري در فضاهاي مجازي خواهند داشت. نسلي را 
که نمي توانند گوشي هاي هوشمندشان را حتي براي چندین دقیقه از خودشان دور کنند نمي شود 

بدون توجه به این ابزار در نظر گرفت.
 گوشي هاي هوشمند، بخش غیرقابل تفکیکي از زندگي دانش آموزان به حساب مي آید؛ اگر 
نظام آموزشي و مدارس بخواهند این ابزار قدرتمند را نادیده بگیرند، به طور یقین با شکست 
مواجه خواهند شد و چه خوب که ما بتوانیم از این ابزار قدرتمند براي رسیدن به اهداف یادگیري 
بهره ببریم. مطمئن باشید ما نمي توانیم برنامه درسي آینده را بدون در نظر گرفتن فضاي مجازي 
طراحي کنیم؛ پس الزم است دانش آموزان براي استفاده مناسب از این امکان آموزش ببینند و این 
مهارت از جمله مهارت هاي ضروري در مدرسه زندگي به شمار مي رود. در واقع از این پس مهارت 
یادگیري در فضاي مجازي باید از جمله مهارت هاي مدارس زندگي باشد. به نظر مي رسد مدارس 
این سؤال اساسي را باید از خودشان بپرسند که: »آیا دانش آموزاني که این سبك از یادگیري 
)یادگیري در منزل( را تجربه کرده اند، حاضرند دوباره به یادگیري سنتي تن دهند؟« دانش آموزي 
که استفاده از توانمندي هاي معلمان گوناگون را از سراسر دنیا در منزل تجربه کرده است، آیا حاضر 
است دوباره به کالس درس برگردد و از روي اجبار، شیوه یادگیري سنتي و سخنران محور معلم 
خودش را بپذیرد؟ به نظر مي رسد در حال حاضر شاهد خروج دانش آموزان از مدارس و رفتن به 
سمت مدارس مجازي بین المللي هستیم؛ که به طور یقین این رویداد در آینده نزدیك، سرعت 
بیشتري خواهد گرفت. به نظر مي رسد تحول دیجیتال و استفاده از شیوه هاي یادگیري مبتني بر 
ابزارهاي دیجیتال و فضاي مجازي اگر تا چندي پیش به عنوان فرصت براي مراکز آموزشي محسوب 
مي شد، در حال حاضر نه تنها الزام بلکه عامل بقا مدارس است و دور از ذهن نیست اگر بگوییم در 

آینده اي نزدیك مدارس به شکل امروز ممکن است وجود نداشته باشند.

 استفاده از روش ترکيبي چه تأثيري بر هزينه هاي آموزش و شهريه دارد؟  
شواهد در حال حاضر این طور نشان مي دهد که در ابتداي امر ممکن است روش ترکیبي تا 
حدودي نه چندان زیاد موجب افزایش هزینه ها شود، اما مطمئن هستیم با گذشت یك تا دو سال 

از شروع این روش، نه تنها هزینه ها زیاد نخواهد شد، بلکه کاهش مي یابد. 

ارزيابي شما از دغدغه و نگراني معلمان از آينده شغلي و حقوق دريافتي متناسب با  
وقت بيشتر صرف شده چيست؟ 

به نظر مي رسد معلمان باید نگاهشان را به مقوله آموزش و یادگیري تغییر دهند. اگر بخواهیم 
تولید محتوا براي یادگیري آفالین را به عنوان یك کار اضافه و حاشیه اي ببینیم و احساس کنیم که 
وقت زیادي را براي یك کار حاشیه اي صرف مي کنیم دچار خطا شده ایم. همان طور که اشاره کردم، 
حرکت به سمت شیوه ترکیبي در حال حاضر فرصت و یك مزیت محسوب نمي شود، حتي از الزام 

هم گذشته و به عامل بقا تبدیل شده است.
 به عبارت دیگر، معلمان باید این طور نگاه کنند که اگر به سراغ شیوه هاي نوین آموزش در 
فضاي مجازي و تولید محتواهاي آفالین نروند به راحتي از گردونه آموزش و شغل خود حذف 
خواهند شد؛ لذا با این نگاه دیگر نباید نگران صرف وقت زیاد و حقوق دریافتي متناسب باشند. 
باید آگاه باشند که این وقت گذاري بخشي از مسیر رشد و توسعه مهارت هاي فردي براي باقي 
ماندن در عرصه شغلي شان محسوب مي شود. هر چند که بدیهي است در ابتداي کار سختي هایي 
نیز وجود خواهد داشت و الزم است وقت بیشتري براي یادگیري مهارت هاي الزم براي آموزش 
ترکیبي و تولید محتوا صرف شود. اما این وقت گذاري همراه با آورده هاي ارزشمندي براي معلمان 
خواهد بود. به طور مثال، معلمي که چندین ساعت براي تولید یك محتواي یادگیري آفالین صرف 
مي کند، مي تواند این محتوا را در موقعیت هاي مختلف استفاده کند و در نگاه سیستمي هم به نفع 

خودشان هم خواهد بود. 

ادامه از صفحه قبل

نسلي را که نمي توانند گوشي هاي 
هوشمندشان را حتي براي چندین دقیقه 
از خودشان دور کنند نمي شود بدون توجه 
به این ابزار در نظر گرفت. گوشي هاي 
هوشمند، بخش غیرقابل تفکیکي از زندگي 
دانش آموزان به حساب مي آید؛ اگر نظام 
آموزشي و مدارس بخواهند این ابزار 
قدرتمند را نادیده بگیرند، به طور یقین با 
ادامه در صفحه بعدشکست مواجه خواهند شد

 معلمان در آموزش تركيبی
 نياز به مربی دارند

صابر كرباسچی، راهبر آموزشی دبستان مفيد قلهك

صابر کرباسچي، راهبر آموزشي دبستان مفيد قلهک معتقد است در آموزش ترکيبي، 
معلمان هم نياز به پشتيبان و مربي دارند. کرباسچي مي  گويد: »کسي که شغلش را 
دوست دارد براي پيشرفت کارش خالقيت به خرج مي  دهد و طي يک دو سال اخير 
نمونه چنين معلماني را به وفور ديده  ايد.« کرباسچي در مجموع درباره آموزش ترکيبي 
اميدوار کننده صحبت مي  کند و معتقد است که اين شيوه آموزش، يعني آموزش ترکيبي 
را در دوران پسا کرونا هم بايد حفظ کنيم و گسترش دهيم؛ چراکه مزاياي ويژه اي براي 
دانش آموزان دارد و در يک کالم، برنامه ريزي مطلِق آموزشي توسط معلم به محوريِت 

برنامه ريزي و مسئوليت پذيري توسط دانش آموز تغيير خواهد کرد. 

ابتدا مي  خواهم به سوابق آموزشي  تان چه در مدرسه مفيد و چه در مدارس ديگر  
اشاره کنيد و مجموعه  اي از تجربياتتان را در اختيارمان بگذاريد؟ 

معاون آموزشي دوره اول دبستان مفید در منطقه 3 هستم و از سال 1388 با این مجموعه 
همکاري داشته  ام. 

با توجه به گسترش کرونا، شکل برگزاري کالس  هاي درس و فعاليت  هاي آموزشي، کاماًل  

تغيير کرده و شيوه آموزش ترکيبي مورد استقبال قرار 
گرفته است. اين شيوه آموزش ترکيبي از منظر شما 

چه مزايايي داشته است؟ 
در سال هاي اخیر فضاي استفاده از تکنولوژي براي ما در 
مجموع پررنگ شد. در زندگي روزمره هم استفاده از رایانه 
و گوشي هاي هوشمند رونق گرفت.  در واقع، خواه و ناخواه 
نسل آینده هم با این ابزار آشنا شد و از آن استفاده کرد. 
شاید بتوان گفت یکي از مزایاي پررنگ شدن شیوه آموزش 
ترکیبي، بعد از شیوع کرونا در حوزه یادگیري و آموزش 
این بود که خیلي سریع خودمان را وارد حیطه ي استفاده 
برخط)آنالین(  کالس  هاي  حتي  کردیم.  تکنولوژي  از 
خودمان را سریع تر راه انداختیم و این کالس  ها خیلي زود 
برگزار شد؛ هم کالس  هاي برخط و هم تولیدات مرتبط با 

فعالیت هاي برون خط. و شاید بتوان 
گفت با سرعت فزاینده هم پیشرفت 

گفت و گوگفت و گو
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کرد. اگر این اتفاق نمي افتاد، شاید 
همچنان صحبتش را مي کردیم که 
باید از تکنولوژي بهره ببریم و باید کارهایي را انجام بدهیم 
اما شیوع کرونا ما را با تکنولوژي روز عجین کرد و این 
فرایندها را با سرعت بیشتري دنبال کردیم. اما خب، این 
فعالیت  ها، جذابیت خاصي هم براي بچه  ها داشت؛ یعني 
طرح ها و موضوعات یادگیري با کیفیت جذاب تري تولید و 
ارائه مي شد که مي تواند جزو مزایاي این الگو  به شمار آید. 
در واقع انجام فعالیت آموزشي به شکل برخط، کار را پیش 
برد و الگویي بود که به شکل برون خط هم این اثربخشي را 
دارد. همچنین براي بچه  ها هم فرصت بیشتري فراهم شد 
تا براي انجام فعالیت  ها و یادگیري دروس از آن بهره ببرند و 
این بستر فراهم است. در واقع دیگر فرایند یادگیري صرفاً 
به زمان حضور در کالس محدود نمي  شود و دانش آموزان 
مي توانند هر زمان که اراده  اش را دارند و در موقعیت هایي 
که خودشان صالح مي  دانند، به یادگیري بپردازند و روي 

آموزش متمرکز باشند. 

آيا مدارس مفيد پيش از اين آموزش ترکيبي را  
در دستور کارشان قرار داده بودند؟ اين در حالي 
است که آموزش ترکيبي، مزايايي داشته که براي 
همه ذينفعان از جمله معلمان و دانش آموزان و حتي 
والدين، مي  توان جزء به جزءاش را بررسي کرد. اين 

مزايا امروز براي همه صدق مي  کند يا خير؟ 
این بحث وجود داشت که باید از فضاي آموزشي مجازي 
و بیشتر برون خط هم بهره  ببریم. اما هیچ گاه عملیاتي 
نمي  شد؛ یعني همیشه منتظر بودیم وارد این فضا شویم. 
بنابراین بعد از کرونا عماًل مدرسه مفید به طور جدي وارد 

حوزه آموزش ترکیبي شد.
 برخي از مزایاي آن ممکن است به دانش آموزان و 
خانواده ها هم تسري یافته باشد. به واسطه اینکه در آموزش 
ترکیبي، ساعت شروع کالس  هایمان دیرتر شروع مي  شود 
و بچه  ها استراحت معقول  تري دارند. مثاًل ساعت شروع 
آموزش مطلوبش حدود 9 و 10 است اما ما مجبور بودیم 
به خاطر وضعیت حضوري  مان و نوع برگزاري کالس  ها 
و شرایط مدرسه داري، ساعت 7 و نیم تا هشت فرایند 
آموزش حضوري را شروع کنیم. بچه ها در این فاصله باید 
پا به مدرسه مي  گذاشتند که این موارد را آموزش ترکیبي 
تسهیل کرده است. رفت و آمدها هم کم شده و زماني که 
بچه ها باید در ترافیك و مسیر بمانند از بین رفته است. در 
واقع این  ها مزیت  هایي است که بچه  ها و خانواده  ها از آنها 
بهره مند شده اند. البته براي خانواده  ها حتماً در کنار مزایا، 
معایبي هم وجود داشته است. مثاًل در مواردي ارتباط 

محدود مي  شد. در دبستان نیازمند ارتباط چهره به چهره با بچه  ها هستیم که این  ها محدود شده و 
پیدا کردن تعادل بسیار مهم است. گرچه در آموزش ترکیبي چون هر دو این  ها را شامل مي  شود، 

تا حدي این موضوع جبران مي  شود. 

افزايش کنترل يادگيري توسط يادگيرنده و تقوت دانش آموز محوري به جاي معلم  
محوري سنتي، با استفاده از روش آموزش ترکيبي، چقدر محقق شده است؟ 

 آنچه وجود دارد که مي تواند به ما کمك کند و باید وجود داشته باشد تا به تحقق اش اطمینان 
بیابیم، نحوه مواجهه ما با این موضوع است؛ یعني ما محصوالت و تولیداتي ارائه مي دهیم که بچه ها 
در وقت هاي آزادشان یا هر زماني که دوست داشتند، به آن بپردازند. تدریس در فضاي آموزش 
ترکیبي باید ویژگي هاي مؤثر و جذابیت  هاي الزم را داشته باشد. حتي باید درگیرکنندگي خوبي 
براي بچه  ها در میان باشد که به آن بپردازند و مثل انواع محصوالتي که در فضاي مجازي در این 
زمینه وجود دارد، سر ذوق و نشاط بیایند؛ یعني بازي  ها و مدیاهاي تولیدي ما با سایر محصوالتي 

که در بازار وجود دارد قابل رقابت باشد.
 بنابراین ما خودمان باید سطح کارهایمان را باال بیاوریم. نکته دوم نحوه پیگیري ماست. 
یادگیري  و  مي  کردیم  تجربه  را  آموزش  از  دیگري  نوع  حضوري  کالس  در  بچه  ها  با  قباًل 
گپ  بچه  ها  با  و  مي  کردیم  سؤال  و  مي شد  انجام  پیگیري  و  رصد  همین جا  و  مــي داد   رخ 
مي زدیم. اما اکنون که بچه خودش فرایند یادگیري را طي مي  کند، الجرم ما باید با روش  هایي 
پیگیري داشته باشیم تا یقین حاصل کنیم که این اتفاق به درستي رخ داده است. اگر فرضمان این 
باشد که محتواي یادگیري را به دانش آموز مي  سپاریم و بچه خودش یاد مي  گیرد، باید با ابزارهایي 

آنها را رصد کنیم و اگر چنین اقدامي را انجام ندهیم، این اتفاق مبارک کامل نمي  شود. 

با تمام تجربه  تان در حوزه آموزش ترکيبي، اين نوع آموزش در دوران پسا کرونا هم  
بايد تداوم داشته باشد؟ 

حتماً! باید از این تجربه بهره ببریم و با توجه به معایبي که اشاره کردم، نمي توانیم حضور را به 
صفر برسانیم که این کار و شیوه مطلوب نیست. ارتباط باید حفظ شود، اما با تعادل مي  توانیم از آن 
بهره ببریم. حتي مي  توان ساعت  هاي حضور بچه  ها را نسبت به دوره  اي که ما تحصیل مي  کردیم، 
کاهش داد و تعدیل کرد تا بخشي از یادگیري برعهده خود بچه ها قرار گیرد یا در منزل به صورت 
برخط فرایند آموزش را دنبال کنند. فکر مي کنم در یك سطح عادي بین یك تا دو روز از پنج روز 

آموزشي، مي تواند به فضاي آموزشي برخط و مجازي بازگردد. 

به نظر شما اين روش ترکيبي چه تأثيري بر هزينه  هاي آموزش و شهريه دارد؟  
قطعاً پشتیباني از این فضا خودش هزینه هایي دارد. شاید و به زعم ما چنین باشد که هزینه  ها را 
کاهش مي  دهد اما فکر مي  کنم دست   کم تا یك مقطع هزینه ها، کاهش زیادي نداشته باشد. چون 
طبعاً ما باید هزینه هایي براي ارتقاء و پشتیباني نظام آموزشي مدارس و باال بردن توانایي فردي 
معلمان و خانواده  ها داشته باشیم. نمي توانیم بگوییم مربیان همه تجهیزات را باید خودشان داشته 
باشند. بنابراین تجهیز سیستم هاي مدرسه و حتي درست کردن اتاق  هاي سمعي بصري که امکان 

تدوین و صداگذاري داشته باشد، باید انجام شود.
 سیستم  هاي مربیان به خودي خود نیاز به پشتیباني دارد یا در واقع پشتیباني از سیستم  هاي 
فضاي مجازي که نیاز است در محیط کار و مدرسه انجام شود، هزینه  هایي را در برخواهد داشت تا 
به نوعي به وضعیت استوار و ثابت برسیم. البته تا به آن مرحله برسیم هزینه  هایي در بردارد و تا آن 
زمان شاید به این نتیجه برسیم که هزینه  هاي رفت وآمد و خوراک بچه  ها و سرمایش و گرمایش 
انرژي که ما براي متعادل نگه داشتن فضا باید صرف کنیم، به خودي خود کاهش  هایي داشته 

که در گام نخست شاید چندان به چشم نیاید اما در طوالني مدت به گمانم قابل بررسي است. 

به عنوان معاون آموزشي دوره اول دبستان، ارزيابي  ادامه از صفحه قبل
شما از دغدغه معلمان در خصوص آينده شغلي  شان و 
حقوق متناسب آنها با توجه به وقت بيشتري که صرف 

مي  کنند، چيست؟ 
یك بخش از کار معلمي  ـ البته هر کاري ـ این است که آدم  ها 
چقدر شغل شان را دوست دارند و چقدر از کارشان لذت مي برند 
و اگر در آن فضا باشد، براي یادگیري خودش هم گام  هایي 
برمي دارد و البته هزینه هم مي کنند. این قاعده براي معلمان هم 
مستثني نیست. معلمان هم اگر عالقه مند به کار معلمي باشند، 
آموزش ترکیبي جزو دغدغه  هایشان مي  شود و کار برایشان توام 

با نشاط و لذت  بخش خواهد بود. 

کار با دانش آموزان در اين وضعيت چه کيفيتي دارد؟  
دانش آموزان در این سن و سال چنین پیش مي  روند که اگر با 
بچه ها ارتباط بگیرید و وارد گفتمان آنها شوید، باید همه جوانب 
را بسنجید. معلمي که این طور پیشرفت مي  کند، این مشکالت 
را حل و فصل مي  کند و پشت سر مي  گذارد. معلم حتي اگر 
الزم باشد، براي یادگیري خودش هم هزینه مي کند. مدارس 
و مجتمع و نظام  هاي آموزشي مشخص، اگر آموزش مثمرثمر 
و مطلوبي به مربیان ارائه دهند تا با هزینه  هاي خوب و کیفیت 
متعادل بتوانند این هزینه  ها را بپردازند، به معلمان کمك 
کرده اند. اما در نهایت وقتي معلمي دغدغه  مند و عالقه مند 
باشد، وقت بیشتري براي کار خودش مي گذارد و پیش از شیوع 
کرونا هم چنین بود. معلمان حقیقي که کارشان را دوست دارند، 
تالش مي  کنند که خالقیت به خرج دهند و این مهم در وضعیت 
فعلي هم ادامه خواهد داشت. اما شاید در حوزه پشتیباني، ما 

به برنامه هایي براي مربیان هم در این بین نیاز داشته باشیم. 

سیستم  هاي مربیان به خودي خود نیاز 
به پشتیباني دارد یا در واقع پشتیباني از 

سیستم  هاي فضاي مجازي که نیاز است در 
محیط کار و مدرسه انجام شود، هزینه  هایي 
را در برخواهد داشت تا به نوعي به وضعیت 
استوار و ثابت برسیم. البته تا به آن مرحله 

برسیم هزینه  هایي در بردارد و تا آن زمان شاید 
به این نتیجه برسیم که هزینه  هاي رفت وآمد و 
خوراک بچه  ها و سرمایش و گرمایش انرژي 

که ما براي متعادل نگه داشتن فضا باید صرف 
کنیم، به خودي خود کاهش  هایي داشته که در 
گام نخست شاید چندان به چشم نیاید اما در 

طوالني مدت به گمانم قابل بررسي است

گفت و گوگفت و گو
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دبيرستان  آموزشی  راهبر  پناهی  ها،  محمد  حميد 
دوره اول مفيد يادگار امام است. او در بحث آموزش 
ترکيبی، پشتيبانی عاطفی و روانی معلم از دانش  آموزان 
را يکی از مهم  ترين ارکان آموزشی می  داند و در عين 
در  برنامه،  فوق  فعاليت  های  برای  است  معتقد  حال 
کنکاش  و  چاره  انديشی  بايد  ترکيبی  آموزش  فضای 
کرد. با او گفت و گويي در اين باره انجام داده ايم که در 

ادامه مي آيد. 

به دليل شيوع ويروس کرونا در اواخر سال 1398 که  
پيش  بينی هم نشده  بود، جهان به سوی انجام دور کاری 
رفت. فضای کاری تغيير کرد و از اين رو حوزه آموزش 
بيشتر  ناگزير،  تغيير  اين  در  می کرد.  تغيير  بايد  هم 
مدارس و همچنين معلم ها و دانش آموزان دچار آسيب 
شدند. زيرا برای اين تغيير برنامه  ريزی از پيش تعيين 

 مهم ترين ركن آموزش تركيبی
 پشتيبانی معلم است 

حميد محمد پناهی  ها، راهبر آموزشی دبيرستان دوره اول مفيد

شده  ای وجود نداشت و نمی دانستند که در مواجه با آن چه کار کنند. اما در حوزه آموزش 
از شيوه ای به نام آموزش ترکيبی استفاده کردند. از سال 1398 تاکنون از اين شيوه هم به 
صورت مجازی و اين اواخر، حضوری هم بهره برديم. مجموعه مدارس مفيد هم از اين نوع 
آموزش استفاده کرد. فعاليت های شما در اين مدرسه تحت تاثير اين نوع آموزش ترکيبی 
چه مشکالتی پيش  رو داشت و همچنين چه مزايا و چه معايبی؟ در آينده چگونه می شود 

اين آموزش را پيش برد؟ و پس از پايان دوره کرونا اين آموزش ترکيبی ادامه خواهد يافت؟
اوایل سال 1398 پیش از کرونا معاون آموزشی بودم. اما با شیوع کرونا پستم در چهار مدرسه ای 
که حضور داشتم، تغییر کرد. اکنون راهبر آموزشی مدرسه ام. وظیفه راهبر آموزشی ارتقاء معلمان و 
کالس هاست. این کار با مسئول معاون آموزشی متفاوت است. معاون آموزش به عنوان برنامه  ریز کار 
می کند. برنامه ریزی مدرسه و ساعت بندی ها و اجرای آموزش را انجام می دهد. به همین دلیل به واسطه 
این اتفاق به راهبر آموزشی تغییر مسئولیت دادم. زیرا حس می کردم برنامه ریزی و کیفیت و ارتقاء در 
درجه نخست اهمیت دارد. اما در هر حال به گمانم بار مسئولیتی زیادی نیز بر عهده مدیر مدرسه است. 
اما خودم هم مسئولیت فراوانی را متحمل شدم. شاید در آن سال هیچ مدرسه ای از نظر کیفیت به آموزش 
ترکیبی نگاهي نداشت. در اسفند سال 1398 نخستین فکر این بود که آموزش را از سر بگیریم. بچه ها 
در خانه حضور داشتند و ما از موضوع آموزش عقب  می  افتادیم. به این مهم اندیشیدیم که به هر شکل 

ممکن آموزش را ادامه دهیم. در واقعیت پیش از کرونا هم به آموزش ترکیبی می  اندیشیدیم. هر سال از 
طرف ستاد مجتمع جلساتی برگزار می کردیم و عنوان می شد این نوع آموزش را در مدرسه داشته باشیم. 
به  دلیل آلودگی هوا و برف و یخبندان و تعطیلی های مداومی که شاید حتی یك یا دو هفته می شد، به 
این فکر افتادیم. به این اندیشیدیم که اگر بچه ها غایب  اند، بتوانند از کالس ها استفاده کنند. این فکر به 
ذهنمان خطور کرد که زمانی اگر مدرسه یك هفته تعطیل شد، ما اتاق استودیو داشته باشیم و کالس ها 
را آفالین برگزار کنیم. معلمی که درس ریاضی را برای چهار زنگ از دست داده است، این چهار زنگ را پای 
دوربین و تخته تدریس کند و برای بچه  ها ارسال شود. بسترهای ارسال پیام رسان هایی مانند واتس اپ 
و تلگرام بود. آن موقع بسترهایی وجود داشت که قابلیت آپلود و بارگزاری فایل های حجیم را نداشت. 
قبل از اینکه کرونا شیوع یابد در تعطیلی هایی مانند آبان آن سال که به دلیل آلودگی هوا رخ داد، برای 
بچه ها ویدیو ضبط می کردیم. اما خب، این اتفاق در بستر ضعیفی انجام می  گرفت. حتی به خاطر دارم که 
برای معلم این فضا یك فضای اختیاری بود؛ یعنی مانند اکنون فضای به اصطالح اجباری برای معلم ها 
نبود و دغدغه ای نداشتند. اما برای بعضی معلم ها این فضا متفاوت بود. اما از اسفند سال 1398 به ناچار 
باید به سمت این نوع آموزش حرکت می کردیم. فعالیتمان نخست از اسکای روم شروع شد. نخستین 
مدرسه ای که در مجموعه  این کار را انجام داد مدرسه آقای بابایی در شعبه مفید نیایش بود. پس از آن 
به خریدن بستر برای آموزش اقدام کردیم. زیرا سرورهایش دست ما نبود و سلسله  ای مشکالت داشتیم. 
اما برنامه ریزیی را انجام دادیم و بالفاصله از هفتم اسفندماه سال 1398 که تعطیلی ها آغاز شد، ما در 11 
اسفند کالس های آنالین را شروع کردیم. در دو یا سه کالس که معلم هایشان آمادگی داشتند، کالس 
آنالین برگزار کردیم. اما بدون برنامه ریزی قبلی این کار را انجام  شد. مثاًل از شب قبل هماهنگ می کردیم 
که علوم ریاضی و ادبیات را به صورت آنالین برگزار کنیم. تا اواخر اسفند تقریبا ما این گونه پیش رفتیم 
با این تفاوت که کالس ها روز به روز بیشتر و بیشتر می شد. مثال در 20 اسفند، بچه ها از صبح کالسشان 
شروع می شد و تا هفت یا هشت شب کالس داشتند. در نوروز 1399 به این فکر افتادیم که باید یك 
برنامه ریزی کامل انجام دهیم. از آن موقع برنامه درسی را برای اوضاع کرونا نوشتیم. با همان اسکای روم 
اکانت هایمان)پیام  ها( را زیادتر کردیم تا به مشکل سرور برنخوریم. همان طور کالس ها را کوچك کردیم. 
مثال در یك پایه، کالس ها را برایشان پایه  ای برگزار و تقسیم کردیم. در آن سال 13 کالس داشتیم 
و االن 12 کالس. با این تفاوت که آن 13 کالس هم به طور هم  زمان برگزار می شد. اگر مشکلی برای 
سروهای اسکای روم پیش  نمی آمد، کار بهتر پیش می  رفت اما به هر حال به هر شیوه و ترفند، کالس ها 
را برگزار می کردیم. اگر خاطرتان باشد بسیاری مواقع سرورها دچار مشکل می شد. شاید بتوان گفت که 
این مشکل در کل دنیا هم پیش می آمد. اما هنوز به کیفیت کار فکر نکرده بودیم. تا خرداد 1399 هنوز 
به طور کافی فضای کیفی مان پیشرفت چشمگیری نداشت. به عنوان مسئول آموزش، کالس ها را رصد 
می کردم و می دیدم که هنوز برای بهتر شدن کیفیت، خیلی جای کار داریم. هنوز معلمان به طور کامل با 
فضاي جدید آشنا نبودند. بگذریم که بعضی معلم ها با نرم  افزارهای مجازی هم آشنا نبودند و باید شخصی 
را مسئول این امر می  کردیم که کار رایانه را برایشان آماده کند. از روز نخست، یعنی شروع آموزش، این 
چالش را داشتیم و با معلم هایی رو به رو بودیم که تازه از فضای پای تخته ایستادن به پشت رایانه نقل 
مکان کرده بودند! همچنین از فضای کار با رایانه دور بودند. زیرا هیچ وقت نیازی به آن نداشتند. تنها 
نیازشان وارد کردن تعدادی نمره بود که حتی برای آن هم مسئولی داشتیم و می گفتیم که اگر نمی توانید 
نمره را وارد کنید به او بگویید تا برایتان انجام   دهد. منظور و مرادم این است که معلمان مان حتی ممکن 
بود این کار را هم نتوانند انجام دهند. اکنون این نوع معلم باید به پای رایانه می آمد و با اسکای روم 
درس می داد و می فهمید که اگر بچه ها میکروفن را باز کردند چه زمان آن را ببندند. از تابستان 1399 
الگوی آموزشی  مان را در این مسیر بنا نهادیم. همچنین در دبستان چند سال است که ستاد مجتمع، 
دست  اندرکاران، این نوع آموزش را شروع کرده  اند و در متوسطه اول هم چهارمین سال است که انجام 
گرفته است. اکنون هم معلم ها در تابستان گرد هم می  آیند و طراحی درس  نویسی برای سال تحصیلی 
را انجام می دهند. اما در کنار آن، فضای آموزش و یادگیری  هم برایشان ایجاد کرده ایم. در حال حاضر 
اجماع حرفه ای و عمومی در درس علوم، ریاضی، زبان انگلیسی، ادبیات و تفکر وجود دارد. تفکر سبك 

زندگی درسی است که در آموزش نظام جدید از متوسطه اول 
تا کالس های هشتم تدریس می  شود اما در کالس نهم آمادگی 
دفاعی را به جای این درس داریم. این درس از سال سوِم 
الگوی آموزشی وارد بخشنامه شد؛ یعنی جزو درس هایی مانند 
علوم اجتماعی، مطالعات یا حتی علوم، ریاضی و ادبیات قلمداد 
می  شود. دروس تفکر در فضای الگوی آموزشی در درس های 
دینی و مطالعات، فراگیر بود و با شیوه های نوین و جدید رو به 
جلو می رفتیم. آن سال تقریباً وظیفه مان در زمان کرونا این بود 
که روی این موضوع متمرکز شویم که از راه دور چه کاری را 
می توانیم انجام دهیم. اتفاق بزرگ و نقطه عطف برای مجتمع 
ایجاد و گسترش بسترهای LMS  )نظام مدیریت یادگیری( 
بود. بستر LMS  را مجتمع خریداری کرد. با این شیوه به 
گمانم کار برای ما به مراتب ساده  تر شد چون LMS یك بستر 
قدرتمند و سرشار از معلومات است که هنوز هم می توانیم، 
پس از یك سال و نیم از آن اطالعات جدیدی را بیابیم. مجتمع 
با شرکت هایی قرارداد دارد و این بستر همیشه در حال به روز 
رسانی است. وجود این بستر برای ما نقطه پیشرفت به حساب 
می آید. زیرا زمانی که وارد آن شدیم، بالفاصله مرکز آموزش، در 
آن، آموزش  هایی قرار داد. به گمانم از زمانی که آموزش آفالین 
اتفاق افتاد، مرکز آموزش را برای معلمان آموزش »سمیم« به 
صورت آفالین برگزار کرد. این آموزش  ها در قالب مهارت های 
دیجتال عنوان می شد. سمیم می  آموزد که اگر بخواهد، معلِم 
فضای مجازی خوبی باشد، چه مهارت های الزم دارد و باید چه 
دوره  های آموزشی را بگذراند. این آموزش چهار دوره داشت. 
دوره اول آموزش سامانه بود. در یك دوره تهیه نرم افزارهای 
ویدئویی یاد می  گیرند. دوره های اینترنتی برای مهارت وب و 
ایمیل هم هست. حتی در دوره ای معلمی که کار با ویندوز را 
هم بلد نیست، حتی می  تواند مهارت های ویندوز را بیاموزد. این 
آموزش ها در بستر سامانه مفید وجود داشت و صرفاً در اختیار 

معلمان مفید قرار می گرفت. مگر اینکه 
شخص  می  داشتند  تمایل  خودشان 

نخستین مدرسه ای که در مجموعه  این کار 
را انجام داد مدرسه آقای بابایی در شعبه 

مفید نیایش بود. پس از آن به خریدن بستر 
برای آموزش اقدام کردیم. زیرا سرورهایش 
دست ما نبود و سلسله  ای مشکالت داشتیم. 

اما برنامه ریزیی را انجام دادیم و بالفاصله 
از هفتم اسفندماه سال 1۳۹۸ که تعطیلی ها 
آغاز شد، ما در 11 اسفند کالس های آنالین 

را شروع کردیم

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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دیگری را عضو کنند اما در کل این 
فضا و سامانه فقط مختص معلم های 

مفید بوده و است. 

که   داشته  وجود  بين  اين  در  ديگری  چالش  های 
خودتان به عينه آن را لمس کرده باشيد؟

بله! چالش هایي هم در این بین وجود دارد؛ زیرا معلم ها 
انگیزه و سرعت یادگیری شان متفاوت است. می توانم این را 
هم اضافه کنم که اوضاع مالی جامعه اقتصادی عوض شده 
و می تواند بر کار معلم تأثیر بگذارد؛ معلماني که تا به اینجای 
کار و تا امروز قرار است کارشان دستخوش تغییراتی شود. و از 
قضا کار معلمان هم سخت  تر شده است. اینکه مدرسه به عنوان 
نهاد نظارتی چقدر می تواند روی معلم اثر بگذارد و به او بگوید 
باید این کارها را انجام بدهد، شاید الزاما همیشه نتواند این کار 
را به شکل مداوم انجام دهد و تا حدی با آموزش جدید کنار 
بیاید. با این شیوه ممکن است مدارس به سادگی معلمان را 
از دست بدهند. از سوی دیگر با نو شدن نوع آموزش، معلم، 
استرس هایی را متحمل می  شود و شاید این احساس به او 
دست دهد که ممکن است شغلش را از دست بدهد. معلمی که 
شاید توانمندی هایش پایین است و سنی از او گذشته باشد، 
توانمندی اش به اندازه معلمی که جوان است و پشت رایانه 
می نشیند، متفاوت است و شاید او طی مدتی کوتاه و شاید 
هم بعدها، نتواند قابلیت هایش را تغییر و گسترش دهد. اما 
تابستان فرصت خوبی بود تا بتوانیم این نوع مهارت ها را به 
معلمان بیاموزیم. اما در مجموع، این تابستان، تابستان سختی 
به شمار می رفت. در اوضاع اقتصادی ویژه  ای هم قرار داشتیم. 
به همین دلیل به گمانم خستگی حاصل از اتفاقاتی که در 
سال 1398 افتاد، در تابستان 1399 بخشی از انگیزه برخی 
معلمان را گرفت. برخی از آنها حتی انگیزه  ای برای شروع سال 
تحصیلی جدید نداشتند. اما همین که سال تحصیلی آغاز شد، 
با فضای »سمیم« مدارس مفید، آموزش جدیدی را شاهد 
بودیم و معلم ها به هر روی گام پیش نهادند و پیشرفت کردند. 

پس امسال تقريباً چالش آموزشی کمتری را تجربه  
کرديد؟

سال گذشته یك سال تحصیلی مجازی بدون چالش و 
تغییرات خاص را تجربه کردیم. تا اینکه از سال 1400 آغاز 
تغییرات جدی شد و سرعت گرفت. آن هم به این دلیل که وارد 

آموزش ترکیبی شدیم. 

آموزش ترکيبی چه تغييراتی از حيث آموزشی به  
خود ديد؟

باید بگویم که آموزش ترکیبی چه بسا از امسال خوب شروع 

شد. آموزش آفالین هم در سال گذشته داشتیم. اما امسال دانش آموز خودش درگیر یادگیری است؛ 
به این معنا گاهی اوقات به خودی خود پشت رایانه می  نشیند و حتی بدون حضور معلم، آموزش خود 
را دنبال می  کند. همچنین گاهی باید حضوری برای آموزش بیاید و گاهی باید آنالین در خانه باشد. 
اکنون شاید حضور در مدرسه به صورت اختیاری باشد و دانش  آموز خودش تشخیص می  دهد که چه 
روزی را در مدرسه حضور داشته باشد. اما در آینده باید برای بچه ها تعیین شود که چه روز خاصی برای 
آموزش حضوری در مدرسه حضور داشته باشند. به طور مثال بگوییم امروز روز حضور شماست و باید 
سر کالس حاضر باشید و فردا جلسات به شکل غیر حضوری برگزار می  شود . شاید تعیین کنیم که فالن 
زنگ و ساعت آموزشی را امروز باید به صورت آفالین برپا کنید. نکته اصلی اي که وجود دارد این است که 
بچه ها هم عوض شده  اند. دانش آموزان جدید، متولدهای سال 1386 به بعد، که اکنون دانش آموزهای 
سال هشتم اند، حداقل برای اتفاقات دو سال اخیر، دیگر بچه هایي نیستند که رأس ساعت 7 و نیم صبح 
به اصطالح زنگشان بخورد و سر کالس حاضر باشند و مرتب و منظم، بنیشند تا کالس شروع شود. 
دروضعیت فعلي این بچه ها، بچه هایی اند که پدر و مادرهایشان صبح زنگ می زنند بچه  سرفه کرده و 
نمی تواند یك هفته به مدرسه بیاید و مشکوک به کروناست. از طرف دیگر اولیا هم می گویند حداقل 
در این وضعیت هراس داریم که بچه ها به شکل حضوری سر کالس حاضر شوند، حتی اگر واکسن زده 
باشند. اگر تمام این مسائل را هم کنار بگذاریم بچه ها نوع نگرششان به آموزش با این دنیای اطالعات نه 
فقط در ایران بلکه در جهان هم تغییر کرده است. اگر پرسشی از آنها کنید سریع با جست جو پاسخی به 
شما می دهند که ظاهرا هم پاسخی معقول و منطقی به نظر بیاید. در واقعیت بچه های دیگر آن بچه  هایی 
نیستند که بگویند فرضاً این آقای معلم یا خانم معلم می آید و ما را با علم آشنا می  کند. این بچه  ها با 

اتفاقاتی که پشت سر گذاشته  اند، امروز تغییر کرده  اند.

اصطالحا آموزش به سمت دانش آموز محوری رفته است. درست است؟ 
بله! می شود این را عنوان کرد. دیگر بچه ها نیاز ندارند که معلم باالی سرشان بیاید و مسیر یادگیری 
را به آنها بیاموزد یا بهتر است بگویم این نوع نگرش به مراتب کم و کمرنگ  تر شده است. دانش آموز 
دیگر این نیاز را در خود نمی بیند. اما چگونه می توانیم این حس نیاز را برایشان تقویت کنیم؟ باید به او 
بفهمانیم که مسیرها و ابزارهای مختلف و تازه  تری را برای یادگیری و آموختن آماده کرده  ایم و شما از 
هر زمانی که در اختیار دارید می توانید استفاده کنید تا از بستر مدرسه بهره ببرید و ما به عنوان معلم، 
پشتیبان تو خواهیم بود. این نقش با توجه به تغییرات، دیگر نقِش به عنوان آموزگار نیست. اگر این روش 
را دانش آموز، اولیا و معلم متوجه شوند، می توانیم به عنوان آموزش ترکیبی از آن یاد کنیم و نام ببریم. 

به طور دقيق آموزش ترکيبی را برای مخاطبان ما توضيح دهيد؟ 
آموزش ترکیبی، ترکیبی از آنالین و آفالین نیست. به این معنی است که یعنی من و تو باهم، معلم و 
دانش آموز با هم مسیری را طراحی می کنند. معلم به عنوان پشتیبان حضور دارد و بسترهای یادگیری را 
برای دانش آموز مهیا می کند. حال حتی اگر حضوری باشد و در کالس بنیشند، تفاوتی در اصل موضوع 
پیش نمی  آید. مثال به کالس برود و بگوید بچه ها این ویدئویی که برایتان آماده کرده ام یا این مسیری را 
که طراحی کرده ام، تا کجا پیش رفته اید. یا این مساله را به اتفاق یکدیگر حل کنیم. پس از آن باید تلکیف 
را انجام دهید و فردا )که مِن معلم( در مدرسه حضور دارم، هر پرسشی دارید، مطرح کنید. مسیر اصلی 
و صحیح پشتیبانی آموزش ترکیبی این گونه است. به نظرم مهم ترین اصل در فضای آموزش ترکیبی 
پشتیبانی معلم است  و اگر آن پشتیبانی تقویت شود آموزش ترکیبی هم تقویت می شود. آینده هم به 
همین سمت حرکت می کند. در سال های 1405 یا 1410 به گمانم بچه ها از نظر مکانیستی و آموزش 
در کل جهان به این سمت و سو گام برمی  دارند؛ یعنی سه روز به مدرسه بروند و دو روزش را در خانه 
بمانند و درس بخوانند. شاید آن دو یا سه روز، معلم ها از قبل آماده نشسته اند، درس ها را روی تخته آماده 
کرده  اند و بچه ها هم با حضورشان موضوع و مبحث درسی را یاد می  گیرند. یا معلم بچه ها را تك به تك 
صدا می  زند و می  گوید شما تا اینجا پیش رفته  اید و از پلتفرم ها مشخص است که مثال فالن دانش  آموز 20 

درصد پیش رفت کرده، آن یکی 70 در صد و ....ادامه از صفحه قبل
در واقع مسیر آموزش در پنج یا 10 سال آینده به اینجا 
خواهد رسید، اما به این شکل هم نیست که بگوییم باید همه 
مطالب را این گونه آموزش داد. معلم قرار می گذارد مثال شما 
30 نفر، پنجشنبه از یك ساعت مشخص بیایید تا پای تخته 

این مطلب را درس بدهم و باید کار گروهی انجام دهید. 

نقش معلم در اين بين تقليل خواهد يافت؟ 
را طراحی می کند.  یادگیری  واقع مسیر  خیر. معلم در 
همچنان  معلم  برای  را  یادگیری  طراحی  و  درس  طراحی  
محفوظ مي داریم. حتی به این معناست که یك دو درجه 
رشد داشته و نقش اش مهم  تر شده و باال رفته است. معلم 
چند جلسه را طراحی می کند که این دانش آموز چگونه در 
بهترین حالت ممکن مطلب را یاد بگیرد. معلم در طراحی 
یادگیری می تواند مسیر درست را شکل دهد؛ مثال می گوید 
این دانش آموز بهترین مسیر برایش چیست. به عنوان نمونه 
سه مسیر برایش طراحی می شود و می گوید هر کدام از آنها را 
که دوست داشتید می  توانید انجام دهید. این کلّیتی است که 
از تابستان روی آن تمرکز داریم و درباره  اش به شکل منسجم و 
برنامه  ریزی شده فکر کرده و می  کنیم. مدرسه ما باالخره در این 
نوع روش نو پاست. در نخستین گام در مدرسه ها و در مدرسه 
یادگار با دوستانمان به این فکر کردیم که یك کارگاه داشته 
باشیم که معلمان را توجیه کند. گفتیم اگر می خواهیم از این 
موضوعات صحبت کنیم، مسیری را طراحی کنیم. بررسی 
کنیم که آیا اصال بلدیم این کارا را انجام دهیم و توانایی  اش 
را داریم؟ در تیر و مرداد امسال روی این موضوع به شکل 
سنجیده فعالیت مستمر داشتیم و در شهریور ماه کارگاه آماده 
شد. یك کارگاه شش ساعته آفالین برگزار کردیم و در اختیار 
معلمان قرار دادیم. این کارگاه در سه بُعد قرار داشت. بُعد اول 
فلسفه کالس: یعنی آموزش چه آنالین و چه حضوری باشد، 

باید با کیفیت تمام و کمال برگزار شود. 
کال توضیح می دادیم که یك کالس 

در آینده باید برای بچه ها تعیین شود که چه 
روز خاصی برای آموزش حضوری در مدرسه 

حضور داشته باشند. به طور مثال بگوییم 
امروز روز حضور شماست و باید سر کالس 

حاضر باشید و فردا جلسات به شکل غیر 
حضوری برگزار می  شود . شاید تعیین کنیم 

که فالن زنگ و ساعت آموزشی را امروز باید 
به صورت آفالین برپا کنید

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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خوب و با کیفیت چه ویژگی های دارد. 
پس از گذر از این موضوع، بُعدهای 
روانشناختی، تربیتی و عاطفی کالس را به معلمان آموزش 
می  دادیم. به معلمان یاد دادیم که اگر می خواهید کالس تان 
رونق بگیرد، باید این سه بُعد را با سلسله  ای از پرسش  ها برای 
خودتان پاسخ دهید و برای این ابعاد راه حل داشته باشید. به 
طور مثال می گفتیم در بُعد شناختی باید ببینید این طرح  
پاسخگوی پرسش های بچه ها  انجام داده  اید،  را که  درسی 
هست یا احتمال می دهید مسیری را که انتخاب کرده  اید 
دانش آموز از آن سر در نمی  آورد. چقدر احتمال دارد به هدف 
تدریس تان برسید. در بُعد تربیتی عنوان کردیم، کالسی را 
که طراحی کرده  اید چقدر به بچه ها کمك می کند که بتواند 
قابلیت  های بالقوه دیگر بچه  ها را پرورش دهد و بالفعل کند. 
آیا دانش  آموز صرفاً در درس مورد نظر پیشرفت می کند یا 
در مسایل دیگر. اینکه آیا به توانمندی های دیگِر دانش  آموز 
هم فکر کرده اید یا خیر. یا در بُعد عاطفی چقدر دانش آموز 
را پشتیبانی می کنید. مثال فقط به او می گویید این ویدئو 
را ببین یا فالن تکلیف را انجام بده و دست  آخر، من هم در 
خانه حضور دارم. اگر بچه ها به پرسشی می رسیدند و پاسخی 
برایش نیافتند، ما باید برای این مسیر طراحی جدیدی انجام 
مي دادیم. پس پشتیبانی معلم از دانش  آموز، در بعد عاطفی 
بسیار حایز اهمیت است. اگر حواسمان به این موضوع نباشد 
بچه ها بی پناه ترین فرد در این مورد به حساب می  آیند و به 
طبع در پی آنها هم اولیا! بخش نخستین آموزش مان این بود 
که معلمان با ابعاد روبه  رو شوند و برایشان راه حل  هایی بیابند. 
پس از آن سراغ تهیه ابزار آموزشی برای معلمان رفتیم. معلمان 
باید کار با ابزار آموزشی را یاد می گرفتند. از سامانه »سمیم« 
هم کمك گرفتیم که آنها بتوانند با ابزار نوین آموزشی کار 
کنند. چند عامل از ابزارهای مهم آموزشی را که معلمان باید در 
آموزش آفالین، کار کردن با آنها را می دانستند، مفصل درس 
دادیم. مانند مبحث درسی بانك اطالعاتی که دارای ابزارهای 
ماژول  اند)مدیریت محتوا( که در سامانه اند و اتفاقاً بسیار هم به 
درد تهیه مسیر آموزشی می خورد. در مرحله بعدی هم معلمان 
با رشد و بازخورد روبه رو بودند. و به طور کامل راجع به موضوع 
پشتیبانی صحبت کردیم که در مجموع، بسیار مهم بود. گفتیم 
که در چه فضایي خوب است رشد کنید و حتی به معلمان می 
آموختیم که چگونه لوگو های ورودی های دانش آموز را بررسی 
کنید و بر اساس آن، بازخورد موثر به دانش آموز و اولیایش 
بدهند. تقریبا معلمان این کارگاه را در شهریور ماه به مدت 
شش ساعت که دو هفته طول کشید، گذراندند. در صد قابل 
توجهی از معلم ها به خصوص آنها که امسال کالس آفالین 
داشته  اند این کار را انجام داده  اند و اثراتش تا حد مطلوبی قابل 
مشاهده است. و ما به عنوان دبیران آن نظام پشتیباتی،  تالش 

کردیم که با معلم ها تماس بگیریم و می گفتیم تا کجا آن آموزش ها را دنبال کرده  اند و ملکه ذهنشان ادامه از صفحه قبل
شده و اگر پرسشی هم دارند، مطرح کنند. معلمان در این حیطه و عرصه با دانش آموزان کمی متفاوت اند. 
گزارشی را آماده کردیم از معلمانی که در این سه ماه مسیر آفالین ساختند. از آنها می  پرسیدیم که 
مثاًل از چه ماژول هایی استفاده کرده  اند و چقدر وقت صرف کرده  اند و بیشترین درصدی که از ماژول ها 
استفاده شده، چه  قدر است. بیشتر ویدئو یا بیشتر تکلیف بوده است. خواستیم از معلمانی که در گروه های 
آموزشی مانند گروه ریاضی، گروه ادبیات یا گروه های دیگر حضور داشتند، فعالیت های آفالینشان را 
توضیح بدهند و تحلیل کردیم که آیا فعالیت هایشان نسبت به آنهایی که افراد دیگر به آنها کار کردن با 
ابزار را آموخته  اند، فعالیت بهتری داشته  اند یا خیر. این تحلیل را به مدرسه ارسال کردیم. این مسیری 
بوده که ما در مدرسه هایمان برای آموزش ترکیبی طی کردیم. به گمانم نسبت به اهمیتی که برای 
مجتمع داشت و دارد، سعی کردیم چیزی به اصطالح کم نگذاریم. به فرض در مدرسه خودمان، مدیر 

مدرسه، مرا مسئول مستقیم آموزش ترکیبی قرار داد.

در کنار همه اين مشکالت و راه  هايی که طی کرديد، قطعًا مسيرتان چالش  هايی  
داشته. چه برای دانش آموز، معلم و چه برای والدين هم اين چالش وجود داشته است. 
شما سعی کرديد برای معلمان با آموزش هايی که ارائه کرديد، اين چالش ها را به حداقل 
برسانيد. فضايی برايشان مهيا کرديد تا ثابت شود که مجتمع مفيد يا اين شعبه از 
مفيد، در اين زمينه پيشرو بوده است. اما در اين مسيری که تا به امروز طی کرده ايد، 
در آموزش ترکيبی چه معايبی را ديديد و در چه مواردی که برای شما چالش به شمار 

می  رفته، احساس کرديد موفق نبوده  ايد؟ نقائص آموزش ترکيبی تا به امروز چه بود؟
اگر اجازه دهید، دسته بندی کنم. دانش آموزان به عنوان اصلی ترین ذینفعان در چالش های آموزش 
ترکیبی بودند. در گام نخست، بیشترین چالشی که با دانش آموزان داشتیم  که البته در همه سطوح 
معلمان و والدین این چالش وجود داشت و دارد  درک فرق آموزش ترکیبی با آموزشی است که در 
گذشته داشتیم و آن را تجربه کردیم. همه صحبت هایم درباره یك فرهنگ جدید در آموزش است. این 
فرهنگ با فرهنگ گذشته تفاوت دارد. فرهنگ هم نیاز به فرهنگ سازی دارد. اگر فرهنگ سازی نکنیم 
یا صبر نداشته باشیم، برای ایجاد فرهنگ سازی همیشه احساس می کنیم چقدر برنامه به درد نخوری 
را ارائه داده  ایم. این امر باعث می شود که با خود بگوییم فرهنگ جدید چقدر منفی است و چالش دارد. 
در حالی که الزمه طی کردن این مسیر، صبر است. باید صبور باشیم تا فرهنگ سازی کنیم. اگر بخواهم 
چالِش با دانش آموزان را بازگو کنم، دانش آموزان فرهنگ آموزش ترکیبی را ندارند؛ مثال اگر ساعتی را 
برای آموزش آفالین در نظر گرفته  ایم، به حضور پشتیبانی معلم کمك کنیم که در آن ساعِت آموزش 
حضور داشته باشند. البته در آموزش ترکیبی، در فضای آفالین نباید دانش آموز بنده ي زمان باشد. 
دانش آموز باید این اختیار را داشته باشد که بتواند در خانه نتیجه گیری و در فعالیتش پیشرفت کند. اما 
فضای پشتیبانی معلم به این معنی است که معلم در کنار کالس باشد و دانش آموز بتواند از آن در صورت 
لزوم نهایت بهره را ببرد. برخی از دانش آموزان هنوز این فضا را درک نکرده  اند. در کالس قرار می گیرند 
و معلم هم حضور دارد اما از این امکان به درستی استفاده نمی کنند. درک این را ندارند که باید این 
مسیر یا برنامه را که معلم تهیه کرده و ارائه داده، ببینند و تا معلم حضور دارد اشکال  هایشان را برطرف 
کنند. در کالس هایي دیده ام که بچه ها شروع به گپ زدن کرده  اند و به معلم گفته اند که بعدا فعالیت 
آموزشی را خودمان انجام می دهیم و می گویند مگر  کالس آفالین زوری است که االن انجام دهیم! این 
فرهنگ پشتیبانی معلم هنوز برای بچه ها به طور صحیح جا نیفتاده است. معتقدم باید روی این موضوع 
کار کرد. به عنوان برنامه های بعدی، فرهنگ سازی برای بچه ها خودش گام بزرگ و مهمی است. در 
ادامه، فرهنگ  سازی  ای که باید انجام دهیم این است که بچه ها آموزش آفالین را به عنوان تکلیف نگاه 
می کنند. از بیرون اگر یك نفر به موضوع نظر بیفکند، شاید گمان کند که صرفاً یك تکلیف و ممکن است 
شما بگویید تکلیف است و بچه ها باید به خانه بروند و آن را انجام دهند. اما فرق اصلی آن با تکلیف این 
است که اگر تکلیف انجام نشود، معلم نگران مسیر یادگیری می شود و به دانش آموز می گوید اگر تکلیف 

را انجام بدهید برایت گوشه اسمت تیك یادگیری می زنم. اما 
در کالس آفالین موضوع متفاوت است؛ اگر دانش  آموز مسیر 
آفالین را انجام ندهد، عمال می  بینید که او بخشی از درس را 
کاماًل از دست داده است. فرض کنید در هندسه می خواهیم 
یاد بدهیم که جمع زاویه های مثلث مثاًل 180 درجه است. این 
مبحث را معلم در کالس و فضای آفالین و غیر حضوری درس 
داده است و بچه ها باید این مسیر را در خانه طی کنند. اگر 
بچه ای این مبحث از درس را نبیند، در کالس جدید به سادگی 
درمی  یابد که بچه های دیگر یاد گرفته اند اما او نه و معلم 
می خواهد مبحث جدید زوایای داخلی مثلث را درس بدهد و 
آن دانش  آموز مورد نظر، مبحث کالس گذشته را یاد نگرفته و 
برای کالس جدید آمادگی ندارد. این ساده  ترین چالشی است 
که معلم با بچه هایی که آن مبحث را ندیده اند و نمره آن را 
نگرفته اند رو به رو می شود؛ چون دانش آموز کالس آفالین را 
به عنوان تکلیف می دیده است و در اصل باعث شده مبحث را 
نبیند و یاد نگیرد. به این خاطر معلم ناچار است، آموزشی را 
که به صورت غیرحضوری داشته، بخش  هایی اش را به شکل 
حضوری هم تکرار کند. این چالشی است که با آن روبه روییم 
و به فرهنگ  سازی یا ارتقاء فرهنگی دانش آموز بازمی گردد. در 
واقع این موضوع، مشکل اصلی دانش آموزان است . اما چالشی 
که با اولیا داریم این است که اصال از این فضای جدید آموزش 
خبر ندارند و ما به عنوان مدرسه باید از مسیر جدید آنها را آگاه 
کنیم. تالش هایی هم در این مسیر کرده ایم اما خیلی موفق 
نبوده ایم. حداقل در مدرسه خودمان چنین است. صبحت هایی 
با اولیا کرده     ایم اما گویا باید به اصطالح با رسانه فراگیرتری به 

اولیا اطالع داد! حتی به موشن گرافی و ویدئو فکر کردیم.

اوليا چقدر و تا چه ميزان اين تفاوت را دريافته  اند؟ 
با فضای جدیدی که امسال آغاز به آموزش کرده ایم، باید 
فرق  گذشته  آموزش های  با  فرزندشان  آموزش  که  بدانند 
می  کند. یکی از فرزندانشان در گذشته، طی ساعات طوالنی 

در مدرسه آموزش می  دید، اما اکنون 
صورت  به  فرزندانش  از  دیگر  یکی 

 بر اساس انتظارات جدیدى که وجود دارد 
 ما باید آموزش را به صورت ترکیبى پیش
 ببریم. به گمانم دانش آموز نسل امروز و

 اولیاء دیروز از معلم و مدرسه انتظار مسیر
 یادگیرى جدید را دارند. دیگر شیوه قدیم

 را که در گذشته معلم پاى تخته کالس
درس مى داد، از ما نمى پذیرند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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m o f i dm o f i d

می خواند.  درس  آنالین  و  آفالین 
هرگز با فضای جدید آشنا نیستند و 
برایشان فضای کامال غریب و دور از انتظاری است. وظیفه ما 
به عنوان دست  اندرکاران مدارس آگاه کردن آنها با این روش 
جدید است. البته ما قصد داشتیم برای مدرسه مان این کار را 
انجام دهیم و با مجتمع هم همگام شدیم اما هنوز به نتیجه 
قطعی و درست نرسیدیم. البته اگر اولیا آگاه شوند، با ما همراه تر 
می شوند. گاهی که با اولیا هم  کالم می شویم، درمی  یابیم که 
آنها با این فضای جدید آموزشی به کل غریبه اند! اما به هر 
حال با همه این مشکالت حداقل مدرسه ما چالش خاصی با 
اولیا نداشته است. اگر زمانی چالشی وجود داشته با گفت گو 
توانسته  ایم آن را مرتفع کنیم. تجربه هم افزایی مدیر با اولیا و 
گفت گوي اولیا و معلم ها هم به ما در این مسیر کمك بسزایی 

کرده و موثر بوده است. 

زيسته   تجربه  و  سنی  اختالف  ساليق،  اختالف 
معلمان در اين بين چقدر با يکديگر تفاوت دارد؟

چالش بعدی آموزش جدید با معلمان است. معلم ها با 
یکدیگر نه تنها از لحاظ سنی و توانمندی های فردی شان 
متفاوت اند، حتی سبك زندگی های متفاوتی هم دارند. مثال 
معلمی داریم که نگران وضعیت کاری اش شده است. خودش 
یك هنر است که مدرسه مفید یا دیگر مدارس، بتوانند به 
معلمان شان امنیت روانی به لحاظ وضعیت کاری شان بدهند؛ 
به طور مثال به معلم می گوییم شما در گذشته چهار زنگ 
کالس داشتید و کامل آن را حضوری برگزار می کردید، اما 
اکنون دو زنگ را سر کالس می روید و آن دو زنگ باقی مانده 
را با وضعیت جدید پیش ببرید. در این مسیر جدید شاید فکر 
کنند که دو زنگش را از دست داده  یا به این فکر می افتند که 
برای دو زنگ بعدی برنامه دیگری داشته باشند و شاید سال 
بعد بگویند فقط دو زنگ بیشتر ندارید! کاهش ساعات تدریس 
معلمان چالشی است که شاید برای بعضی ها از آنها دغدغه 
ایجاد کرده باشد. البته من شاهد بوده ام که مدیر و مسئوالن 
مجتمع این دغدغه را از دوش معلم برداشته  اند اما در طوالنی 

مدت شاید معلمی، دچار این نوع دغدغه و احساس نبود امنیت شغلی شوند. البته اکنون این مشکل را 
نداریم و در طوالنی مدت آن را ارزیابی خواهیم کرد. 

معلمان در بحث IT امروز چقدر مجهزند و توانايی بالفعل دارند؟ 
چالش بعدی توانمندی های معلم است. معلم هایی که در تدریس ساده هم با آنها دچار مشکل ایم و 
نیاز به کمك دارند، اما در عین حال همین معلم با قابلیت  ها، توانایی  ها و محدودیت  های خاص، در درس 
 IT تخصصی  اش به هر حال معلم توانمندی است و بچه ها او را دوست دارند، اما در فنا وری و توانمندی های
ضعیف   است و انرژی زیادی از مجموعه می گیرد. مدرسه باید گروهی داشته باشد تا بتواند به این معلم ها 
از هر حیث رسیدگی کند. احتماالً آن گروه که به وضع و حال معلمان رسیدگی می  کنند، خودشان هم 
معلم اند. ما در مدرسه گروه IT نداریم، اما معلم ها به یکدیگر کمك می کنند. این خودش انرژی زیادی 
می برد که گاهی اوقات ممکن است طاقت فرسا شود. به طور مثال می بینیم در طول یك ماه جمعی از 
معلم ها  قرار دادن ویدئو یا نمره دادن به بچه ها را در سامانه اشتباه انجام داده اند و این اشتباه را با یك 
ویرایش نمی شود اصالح کرد. چند نفر باید به اصطالح بکوبند و از اول بسازند تا این اشتباه درست شود. 
درک معلمان از آموزش ترکیبی با تمام تالش هایی که کرده ایم متفاوت است؛ معلم هایی داریم مدت 
زمانی که می خواهند برای تدریس صرف کنند، درست به اندازه درکشان از مقوله تدریس در فضایی 
دیگر متفاوت است. معلمی 20 دقیقه ویدئو می گیرد اما بچه ها باید دو ساعت آن را نگاه کنند تا آن 
موضوع را درک کنند. اما معلمی هم داریم که از صبح تا بعد از ظهر جمعه برنامه ریزی تدریس هفته 
آینده اش  را انجام می دهد و مسیرش را به نحو احسن طراحی کرده است. درک معلمان مختلف نسبت 
به فرهنگ آموزش ترکیبی و نسبت به وقتی که صرف می کنند متفاوت است. به همین دلیل مدرسه 
در این مسیر تالش می کند که از لحاظ کیفی به آموزش آنها بها بدهد. البته دست  اندرکاران مدرسه 
هم سعی کرده  اند پاداش دهند. من به عنوان مسئول باید به مدرسه اطالع دهم کدام معلم کار کیفی 
مطلوبی انجام داده و کدام معلم انجام نداده و این مهم طبعاً بر آموزش بچه ها تأثیر می  گذارد. به هر حال 
باید به معلم ها آموزش دهیم و این کیفیت را از آنها بخواهیم. اما شرایط مالی و اقتصادی متفاوتی داریم؛ 
مثال اگر معلمی می گوید من بیشتر از نیم ساعت نمی توانم برای ویدئو زمان بگذارم، باید بتوانیم به او 
کمك کنیم و نیرو در اختیارش قرار دهیم. این چالش ها به صورت کلی به ذهنم می  آید که مدرسه ما با 

آموزش ترکیبی درگیر است.  

به هر حال هر تغيير سبک زندگی چالش هايی به همراه دارد و فعال در سطح گفتمان آن  
را بررسی می کنيم. با توجه به تمام مواردی که تا اينجا گفتيد، به نظرتان در دوران پساکرونا 

شيوه آموزش ترکيبی می تواند ادامه داشته باشد. خوب است که ادامه داشته باشد يا نه؟

کاهش ساعات تدریس معلمان چالشی 
است که شاید برای بعضی ها از آنها دغدغه 
ایجاد کرده باشد. البته من شاهد بوده ام 
که مدیر و مسئوالن مجتمع این دغدغه را 
از دوش معلم برداشته  اند اما در طوالنی 
مدت شاید معلمی، دچار این نوع دغدغه و 
احساس نبود امنیت شغلی شوند

ادامه از صفحه قبل

پرسش خوبی است. من دوباره به  برنامه فرهنگی  و تغییری که اتفاق افتاده است برمی گردم. این 
تغییر را همگی پذیرفته ایم. دانش آموز و اولیایی که با آنها سرو کار داریم، دانش آموزان و اولیای گذشته 
نیستند و بر همین مبنا هم انتظارهای جدیدی از ما دارند. بر اساس انتظارات جدیدی که وجود دارد ما 

باید آموزش را به صورت ترکیبی پیش ببریم. 
به گمانم دانش آموز نسل امروز و اولیاء دیروز از معلم و مدرسه انتطار مسیر یادگیری جدید را دارند. 
دیگر شیوه قدیم را که در گذشته معلم پای تخته ي کالس درس می داد، از ما نمی پذیرند. مسیر آموزش 
متفاوت شده است. دانش آموز و ولی او انتظارشان هم متفاوت است؛ به طور مثال اکنون دیگر این وضعیت 
قابل قبول نیست که دانش آموز اگر یك روز در کالس نباشد فرضا به پزشك مراجعه کرده، به او بگوییم 
شما در کالس حضور نداشتید و درس را از دست داده اید. دست  کم و طبعاً در روش جدید، دیگر این 

موضوع را از ما نمی پذیرند. 

لذت تعطيل شدن مدارس گرفته شده. در گذشته زمانی که ما می خواستيم به مدرسه  
برويم اگر صبح بيدار می شديم و می ديديم برف آمده و مدرسه تعطيل است ذوق می کرديم 

اما اکنون با فضای آموزشی جديد تعطيلی ديگر معنايی ندارد.
بله، درست است. عقب افتادن از درس هم قابل قبول نیست. دست  کم اکنون اگر سر کالس نبودند، 
می توانیم بگوییم برنامه درسی ضبط شده و در دسترس است و باید آن را نگاه کنند. باالخره مسیر 
یادگیری را باید طی کنند. حتی اگر می خواهند سه روز هم غایب باشند. اگر همان طور که شما گفتید 
تعطیلی اي مانند برف یا آلودگی هوا پیش آمد، یك پیامك در گروه می دهیم که امروز کالس به صورت 
آنالین برگزار می شود و بستر فراهم است و معلمان هم آمادگی دارند. در نسل های جدید، مانند گذشته، 
آموزش سنتی قابل قبول نیست. در حال حاضر دانش آموز اگر از خواب بیدار شود و ببیند که سرش 
درد می کند یا با دوستش می خواهد فیلم ببیند، این انتظار را دارد که بگوید من در ساعات غیررسمی 
می توانم درسم را فرا بگیرم. حاال صحبتم بدآموزی نداشته باشد تا دانش  آموز به هر بهانه  ای درس و 
مشق را تعطیل کند. اما به این دلیل به گمانم این نوع آموزش جدید را در قرن 21 به شکل پررنگ  تر 
خواهیم داشت. اگر دانش آموز فقط به دلیل اینکه آموزش در مدرسه انجام می گیرد، به مدرسه متصل 
باشد و هیچ فضای غیر رسمی برای آموزش پیش رویش نبیند، به گمانم تدریس خوب پیش نخواهد 
رفت. این نوع از آموزش جدید در دوران پساکرونا هم با ما خواهد بود، اما شاید نکاتی وجود داشته باشد 
که از حوصله بحث خارج باشد. یکی از نکات هم بحث اقتصادی است. به گمانم فضایی که در آینده از 
لحاظ اقتصادی حاکم می شود، اقتصاد بر مدارس و اقتصاد برمردم است. حال در کشور ما به صورت 
خاص تر اتفاق می افتد. شاید دیگر به صرفه نباشد که ما بخواهیم هزینه ساعات متعدد حضور در مدرسه 
را بپردازیم. بعضی از مدارس وجود دارند اما نامی از آنها نمی برم. آنها حالت های غیر حضوری صد در صد 

برای آموزش با شهریه های نصف گذاشته اند؛ یعنی گفته اند با 
همان کادر و نحوه آموزش گذشته تدریس می کنیم و لزومی 
ندارد دانش  آموز در مدرسه حضور داشته باشد. آنها می  گویند 
ما سلسله  ای از فعالیت ها را نداریم اما از پرسنلی در مدرسه با 

شهریه یك سوم استفاده می  کنند!

تاثيری که اين شيوه گذاشته در واقع هزينه ها را  
کاهش داده است؟

طبیعتاً بله.

اين اتفاق باعث شده که بستر فضای مجازی به صورت  
آفالين و آنالين هزينه ها شهريه ها را کم کند؟

البته هزینه شهریه به معیارهای متعددی بستگی دارد و شاید 
وارد بحث هایی شویم که اطالعاتم کم باشد. شهریه مدرسه طبق 
یك روال در جامعه مانند دستمزدها باید افزایش پیدا کند. اما اگر 
بخواهیم آموزش مان را برمبنای همان آموزش حضوری ادامه 
دهیم، هزینه های به مراتب بیشتری را تا زمانی که از آموزش های 
ترکیبی استفاده کنیم، باید متحمل شویم. اما اگر از آموزش های 
ترکیبی استفاده کنیم دانش آموز و اولیا با هزینه های کمتری 
می توانند از آموزش  ها بهره ببرند. طبیعتاً مدرسه هم به دلیل 
اینکه زمان هایی از آموزش را غیر حضوری کرده، هزینه کمتری 
هم باید بپردازد. یکی از آن دالیل، کمتر شدن هزینه آب و 
برق است که واضح به نظر می  رسد. البته در کشور ما به دلیل 
تورم، شهریه ها مدام در حال افزایش است . اما صحبت شما هم 
درست است. اگر در حالت یکسان، آموزش به صورت حضوری 
و غیر حضوری باشد و به صورت ترکیبی ادامه یابد، نسبت رشد 
شهریه هم کمتر است. این امر در آینده اجتناب ناپذیر است. 
مجموعه هایی که متوجه این موضوع اقتصادی نباشند، بخشی از 
مشتریانشان را از دست می دهند. باید اشاره کنم که در مجتمع 
خودمان، بچه هایی کوشا و برخاسته از خانواده های مذهبی  
وجود دارند، اما شاید توانمندی این را که بتوانند در مدرسه ای 

مانند مفید ادامه تحصیل دهند ندارند. 
از این پس باید آینده را این گونه ببینم 

معلمی 20 دقیقه ویدئو می گیرد اما بچه ها 
باید دو ساعت آن را نگاه کنند تا آن موضوع را 

درک کنند. اما معلمی هم داریم که از صبح تا 
بعد از ظهر جمعه برنامه ریزی تدریس هفته 

آینده اش  را انجام می دهد و مسیرش را به 
نحو احسن طراحی کرده است

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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و برایش برنامه  ریزی دقیق و همه  سویه 
نگر داشته باشیم. در پساکرونا با یك 
چالش کوچك رو به رو می شویم. معلم ها در دوران کرونا به 
فضای جدید عادت کرده اند اما اگر پس از کرونا زمانی که 
  ببینند آموزش حضوری می شود، احتماال نزد خودشان، چنین 
بیندیشند که دیگر نیازی به سامانه آموزشی ندارند. شاید دیگر 
احساس نیاز نکنند که طرح درس را در سامانه تکمیل کنند 
و به خودشان می  گویند تدریس درس به شکل حضوری ادامه 
می  یابد. به همین دلیل نباید آموزش ترکیبی را رها کنیم. 

نباید چنین تصوری داشت که به هر روی آموزش و پرورش اجازه داد کالس ها حضوری برگزار شود و 
در این بین سامانه ای هم داریم که معلم ها طرح درس شان را در آن می دهند. اگر این گونه با موضوع 
مواجه شویم، به خطا رفته  ایم. باید آموزش ترکیبی به هر حال وجود داشته باشد. حتی اگر زمانی آموزش 
حضوری شود، باید بخشی از مسیر یادگیری بچه  ها در سامانه برقرار باشد و از سامانه جدا نشوند. مثال 
معلم بگوید سه زنگ ریاضی دارم و یك زنگ هم در سامانه است و به بچه ها بگوید باید بروید در سامانه 
آن آموزش را ببینید. معلم نباید از سامانه جدا شود. اگر دست  اندرکاران مدرسه ای اشراف کامل روی 
این موضوع نداشته باشند و از حضوری شدن مدارس استقبال شود، گامی به عقب در زمینه آموزش 
برداشته  ایم. به گمانم فارغ از شیوع کرونا، سبك زندگی و آموزش ها و دهکده فناوری اطالعات و فضای 
آموزش ها بر مبنای پلتفرم های جدید بنا نهاده شده است؛ مانند پلتفرم گست)پلتفرم آموزش آنالین( 
که در نمایشگاه اخیر مشاهده کردم. این نشان می دهد که الجرم باید از آن کالس صرفا حضوری دوری 
گزینیم. اگر این کار را انجام ندهیم احساس می کنیم که فاصله ای با مجتمع های برتر دنیا داریم و این 

اتفاق خوبی نیست.

آيا تا امروز مجتمع مفيد در راستای آموزش ترکيبی برای آموزش  های فوق برنامه ای که  	
در واقع حاال کم و بيش در دستور کار مدارس مختلف، به خصوص مجتمع مفيد بوده، فکری 
کرده است. مثال در دوره  قبل سازه های ماکارونی و کاراته در برنامه بود و يا اکنون در بعضی 
از شعبه های مفيد بخش دوبله و تدوين وجود دارد. آيا در آموزش ترکيبی فکری به حال اين 

برنامه ها هم شده است. می شود در بستر جديد آموزش برايشان اقدام کرد؟
برای کالس های فوق برنامه می  توانستیم بستری فراهم کنیم. در تابستان سال 1399 اولین زمانی بود 
که بچه ها باید از سامانه استفاده می کردند. زیرا مجتمع سامانه را تازه خریداری کرده بود. با همه چم و خم 

نباید آموزش ترکیبی را رها کنیم. نباید چنین 
تصوری داشت که به هر روی آموزش و 
پرورش اجازه داد کالس ها حضوری برگزار 
شود و در این بین سامانه ای هم داریم که 
معلم ها طرح درس شان را در آن می دهند. 
اگر این گونه با موضوع مواجه شویم، به خطا 
رفته  ایم. باید آموزش ترکیبی به هر حال 
وجود داشته باشد

و اتفاقاتی که افتاد برای این کالس هایی که نام بردید هم چالش هایی داشتیم. اما با همه ي صحبت هایي ادامه از صفحه قبل
که راجع به معلم ها گفتم، این را هم بگویم که معلم ها در بعضی از زمان ها خودشان را نشان داده  اند و 
توانایی  هایشان را به اثبات رسانده  اند. همواره برای فوق برنامه کالس هالل احمر داشتیم. آن فردی که 
به بچه  ها آموزش می  داد، خودش عضو جمعیت هالل احمر است و اصال معلم نیست اما برای بچه های ما 
می آمد و دوره کالس را برگزار می کرد. با او تماس گرفتیم و گفتیم آیا می توانیم این کالس را به شکل 
آنالین برگزار کنیم. او گفت به صورت آزمایشی یك جلسه برگزار می  کنم تا ببینم می توانم کالس را 
آنالین برگزار کنم یا نه! اما آن قدر توانمند بود که همه وسایلش را جلو دوربین آورد و آموزش داد و 
آموزش اش نشان می داد که همه بچه ها به خوبی یاد می گیرند. اما بعضی از کالس ها مانند وزرش را اوایل 
نداشتیم. اما متوجه شدیم نیاز به این نوع کالس وجود دارد و باید آن را به نحوی برگزار کنیم، زیرا یکی از 
دغدغه های خانواده ها بود چون بچه ها درخانه بی تحرک بودند. به این دلیل کالس ورزش آنالین را اجرا 
کردیم. تمام وسایل اعم از تشك و غیره را هم آماده کردیم و بچه ها هم به طبع این وسیله ها را در خانه مهیا 
می کردند. معلم جلو دوربین به آنها نرمش می داد و آنها هم انجام می دادند. شاید بتوان گفت که در ورزش 
تخصصی موفق نبودیم و نتوانستیم آن را در برنامه بچه ها بگنجانیم. مثال برای آموزش فوتبال و والیبال 
این اتفاق نیفتاد. اما از معلمان خواستیم که بسته مناسب آموزشی تهیه کنند؛ مثال اگر می خواهند ضربه 
ایستایی را آموزش دهند با یك ویدئو آن را آموزش دهند و در آن نمونه را نشان دهند و بچه ها آن را تمرین 
کنند و از تمرینشان فیلم بگیرند و برای معلم ورزش بفرستند. در زمینه ورزش موفق نبودیم اما فکرهایی 
برایش کرده  ایم تا بتوانیم آن را بهتر کنیم. این اقدام به توانمندی معلم ها نیز بازمی گردد. اما در مجموع 
همه ي کالس های فوق برنامه را اجرا کردیم. در هفته ي اخیر کالس های فوق برنامه سال تحصیلی جدید 
شروع شده است. در هیچ زمینه ای این گونه فکر نکرده ایم که بگویم چون آنالین و غیر حضوری است 
آن را نمی توانیم برگزار کنیم. اما در حال حاضر در تابستان اخیر در حیاط مدرسه کالس های ورزش را 

برگزار کردیم. در زمینه فوق برنامه  هیچ وقت کوتاهی نکردیم 
و کالس ها را برگزار کردیم، حتی با هزینه کمتر و مقرون به 
صرفه  تر برای اولیاء دانش آموزان. بعضی از فوق برنامه ها اگر 
مانند کالس های دیگر تئوری بود راحت تر برگزار می شد؛ 
مانند کالس های فوق برنامه ي پژوهش فیزیك و پژوهش نانو. 
اما مثال برای پژوهش  نانو باید بچه ها یك جلسه برای آزمایش  ها 
می آمدند و به آزمایشگاه می رفتند و فعالیت  هایشان را انجام 
می دادند و بقیه تدریس به صورت مجازی شکل می  گرفت. 
طبعاً در فضای آموزشی آفالین و ترکیبی، چون معلمان مان 
خارج از مدرسه و کادر اصلی بودند از ما در این فضای فوق 
برنامه دور بودند اما مجموعاً با تمام موانع موجود، در فضای 
آنالین و حضوری از فوق برنامه ها جا نماندیم. کالس های 
هنری مان به شکل آنالین و حضوری برگزار می شود. حتی 
بود،  آنالین  به صورت  آموزش  ها کاًل  سال گذشته هم که 
معلم ها ویدیو آماده می کردند. معلمان، کالس های تجسمی 
و مجسمه  سازی را کامل یاد دادند. حتی زمانی که به کالس 
طراحی بچه ها می رفتم می گفتند چقدر پول این معلم حالل 
است، چون تدریس آنالین کالس طراحی، کار به مراتب سختی 
است. مثال باید بچه ها خطی را می کشیدند، معلم از پشت وبکم 
تك تك این خط ها را می دید که چگونه آن را رسم می کنند. 
شاید بتوانم بگویم سخت  ترین کالس آنالینی که می رفتم و 
مشاهده می کردم کالس طراحی بود. اما امسال توانستند آن را 
نیمه حضوری برگزار کنند، گرچه باز هم چالش هایی دارد. در 
پایان بگویم که در کالس های فوق برنامه توانستیم مسیر را به 
درستی پیش برویم. اولیاء و بچه ها هم از کالس  های فوق برنامه 
استقبال کردند. سمینارهای علمی را حتی بهتر از گذشته 
ادامه دادیم. می توانم بگویم فضای مجازی به ما در این مورد 
کمك کرد. در گذشته برای سمینارهای علمی جمعیتی را در 
نمازخانه می بردیم و باید آنها را کنترل می کردیم، اما اکنون 
برگزاري اش راحت تر شده است و هریك از بچه ها که بخواهند 
می توانند با هر وسیله ای که دارند مانند گوشی همراه لمسی 
یا لپ تاپ در این کالس شرکت کنند. نمی توانم این را بگویم 
که کالس های فوق برنامه  نسبت به سال های پیش کمتر شده 
است. شاید بتوان گفت به همان اندازه سال های گذشته است.

در زمینه فوق برنامه  هیچ وقت کوتاهی 
نکردیم و کالس ها را برگزار کردیم، حتی با 
هزینه کمتر و مقرون به صرفه  تر برای اولیاء 

دانش آموزان. بعضی از فوق برنامه ها اگر 
مانند کالس های دیگر تئوری بود راحت تر 

برگزار می شد؛ مانند کالس های فوق 
برنامه ي پژوهش فیزیك و پژوهش نانو

گفت و گو
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محمدرضا محمدهاشمي، راهبر آموزشي دبيرستان 
بهتر  يا  او  تجربه  هاي  است.  قيطريه  مفيد  دوم  دوره 
انتقال تجربه براي توليد محتواي  از  او  بگوييم آنچه 
آموزش ترکيبي در سال جديد ياد مي  کند، نه تنها جاي 
اميدواري دارد، بلکه نويد بخش افقي روشن پيش روي 
فضاي آموزشي مفيد است. او مي  گويد: »فعاليت سميم 
را تبديل به فعاليت صميمي کرده ايم.« با وي گفت وگويي 

انجام داده ايم که در پي مي آيد. 

برگزاري کالس درس و فعاليت آموزشي  	 شکل 
با  و  کرد  تغيير  کرونا  ويروس  شيوع  تأثير  تحت 
ترکيبي  آموزش  شيوه  مجازي،  فضاي  از  استفاده 
مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از شيوه آموزش 
ترکيبي چه مزايايي مي  تواند بر فعاليت  هاي آموزشي 

داشته باشد؟ 
ابتدا باید بپذیریم، سال نخستي است که آموزش ترکیبي 

 انتقال تجربه 
مهم ترين موضوع است

محمدرضا محمدهاشمی، راهبر آموزشی دبيرستان مفيد قيطريه

به طور جدي در مدارس مفید عملیاتي شده است. نکته این است که این فعالیت  ها چه مزایایي 
مي  تواند در فرایند آموزش داشته باشد. اولویتي که آموزش ترکیبي، به ما ارجاع مي  دهد، تسلط 
و استفاده از همه توانایي  ها و در واقع همه تجربه  هاي یادگیري بچه  هاست. بعضي از بچه  ها ممکن 
است که در کالس درس، نتوانند مطلب را به خوبي متوجه شوند. ممکن است دانش آموز من قدري 
کم  رو باشد و نتواند دو سه بار از من دبیر، مطلب موردنظر خود را بپرسد. آموزش ترکیبي این امکان 
را مي  دهد که دانش آموز به خانه برود و سر فرصت با آرامش خاطر، یك بار دیگر فعالیتي را که 
معلم برایش آماده کرده، از آغاز تا پایان ببیند و مرور کند. موضوع بعدي این است که در سال هاي 
ابتدایي آموزش ترکیبي، فشار کاري دبیران افزایش مي یابد، ولي به مرور زمان، محتواهاي تولید 
شده، ابزار مناسبي در اختیار دبیران خواهند بود و باعث کاهش  فشار کاري دبیران مي شود. در 
آموزش ترکیبي، بسته به توانایي و تسلط دانش آموزان به مطالب مختلف، سرعت یادگیري قابل 
تنظیم یا ممکن است بر حسب نیاز دانش آموز از محتواهاي مختلف آماده شده، استفاده بهینه کرد. 
آموزش ترکیبي قدري فضاي یادگیري را با توجه به وضعیت همه گیري کرونا، فناوري محور کرده 
که از نگاه من فرصت و اتفاق خوبي است. من این را به عینه مي  بینم، چون خودم دانش آموز ابتدایي 
دارم. پس مي توان از مزایایي که فناوري براي آموزش ترکیبي دارد، نهایت استفاده را ببریم. براي 
مثال فعالیت هایي که شبیه بازي طراحي مي شود بسیار براي دانش آموزان جذاب و باعث تسهیل 

یادگیري مي شود. 

مدارس مفيد پيش از شيوع ويروس کرونا آموزش ترکيبي را در دستور کار خود داشته اند؟  	
پیش از شیوع ویروس کرونا، در بعضي از دروس آموزش ترکیبي در مباحث خاصي استفاده مي شد؛ 
براي مثال در دروس هندسه و ریاضي و در درس   ادبیات به عنوان یك درس عمومي این مهم انجام 
مي شد. اما کرونا کمك کرد که آموزش ترکیبي قدري عمومي تر شود و در اکثر دروس جایگاه خود را 

پیدا کند و رنگ و لعاب بهتري بیابد. 

آيا مزاياي آموزش ترکيبي براي ذينفعان آموزش، يعني دانش آموزان، معلمان و حتي  	
والدين وجود دارد؟ 

قطعاً براي معلمان وجود دارد. درس خودم جزو درس  هایي است که با آموزش ترکیبي به شکل 
جدي پیش مي  رود و به شکل مفصل روي آن کار مي  کنیم و با توجه به تجربیاتم، سعي دارم به جایي 
برسم تا ارزیابي کنم که براي سال آینده چه کار مي  توانم انجام دهم تا در ادامه راه، شیوه و کیفیت 
کار بهتر شود. آموزش ترکیبي در تدریس به دبیر کمك کرده و نیاز حضور دبیران را در کالس درس 
کمتر مي کند و مي تواند از فعالیت هاي تولید شده، جایگزین کار کالس خود کند. یقیناً مزایایي هم 
براي دانش آموزان دارد. براي دانش آموزي ممکن است اتفاق و مشکلي پیش آمده باشد و آن ساعت 
نتواند در کالس درس حضور یابد. این اتفاق در حالت عادي، براي دانش آموز چیزي جز محروم ماندن 
از آن ساعت تدریس و فضاي آموزشي دربرندارد. اما این مشکل در آموزش ترکیبي تقریباً در حال حل 
شدن است و این دانش آموز مي  تواند مطلب آن جلسه را در فعالیت ترکیبي یاد بگیرد. نکته بعدي که 
براي دانش آموزان مهم است، صرفه جویي در زمان است. این موضوع در آموزش ترکیبي بسیار حایز 
اهمیت است. دانش آموز مطالبي را بلد است و تندتر از آن عبور مي  کند و مطالبي از درس را هم بلد 
نیست و مي  تواند از ابتدا ببیند یا گوش کند و فرایند آموزش را براي خودش تکمیل کند. این فرایند در 
مجموع به دانش آموزان کمك مي  کند. درباره والدین باید بگویم که تصورم این است که آنها مي  توانند 

به اجراي دقیق آموزش در منزل کمك کنند.
 ممکن است والدین تسلط کافي به موضوع نداشته باشند اما به اعتقاد من دست  کم شاهد روند و 
حرکت آموزشي   هستند. به گمانم این موضوع براي والدین مؤثر است. تأثیر دیگري که آموزش ترکیبي 
بر خانواده  ها مي  گذارد، این است که ارتباط بین مدرسه)معلم(، دانش آموز و والدین خیلي بهتر شکل 
مي  گیرد که این مثلث اتفاق درخشان و فرخنده  اي است. بخشي از آموزش طبعاً در مدرسه و بخش 
دیگر آن وارد منزل مي  شود و خود به خود آرامشي را به وجود مي  آورد. آموزش ترکیبي کمك مي  کند 
که فضاي خانه آرام  تر باشد و بار رواني خانواده  ها با این مشاهده به مراتب کمتر شود. البته ممکن است 
برخي از والدین بگویند زنگ  ها را کم کرده  اید یا چرا ساعات درس کم شده است. باید بتوانیم این مهم 
را در خانواده  ها تبیین کنیم که محتواهاي آموزشي کم نشده، بلکه آموزش پیشرفت کرده و به شکل 

و با فرایند بهتر در حال ادامه پیشرفت است. 

افزايش کنترل يادگيري توسط يادگيرنده و تقويت دانش آموز محوري به جاي معلم  	
محوري، چقدر با استفاده از روش آموزش ترکيبي محقق مي  شود؟ 

به گمان من ما در شروع این فرایند قرار داریم و هنوز هم ممکن است این پرسش براي ما معلمان 
شکل بگیرد که دانش آموزم یادگیري خود را چگونه بررسي و کنترل کند. دانش آموز همواره این 
دغدغه را دارد که اگر بخشي از کالس یا تمام آن را از دست داد، چگونه بر آن محتوا مسلط شود. این 
پرسشي است که ما هنوز طي برگزاري جلسات از همکارانمان مي  پرسیم و سعي داریم آن را به شکل 
معقول و منطقي حل کنیم. مي  خواهیم این کنترل و بررسي به شکلي مؤثرتري انجام شود. البته 
در کنترل یادگیري، ما ابزارهایي در »سمیم« داریم که به کمك آنها دانش آموز مي تواند پیشرفت 
و یادگیري خود را بسنجد. امکان نوار ابزار پیشرفت، خودسنجي ها )پنل آزمون( و   H5Pها. سپس 
معلم باید این فعالیت ها را رصد کند و در کالس درس آن را حل کند تا یادگیري به بهترین نحو ممکن 
در فضاي آموزش ترکیبي شکل گیرد. مثاًل براي کنترل و بررسي یادگیري، معلم مي تواند ارزشیابي 

مختصر انجام دهد. 
در کنار مزاياي آموزش ترکيبي، اين روش ممکن  	

است چه معايبي براي فعاليت آموزشي داشته باشد؟ 
مهم ترین مسأله از دید من،  زمان گیر بودن ساخت، 
آماده  سازي و تولید محتواي آموزش ترکیبي )مانند فیلم، 
پاورپوینت، سنجش و سایر محتواي چند رسانه اي( است. دبیران 
براي آماده سازي محتواي باکیفیت و دقیق در یك موضوع 
زمان بسیار زیادي را مي بایست صرف کنند؛ ممکن است 
یك تولید محتواي مثاًل 35 یا 45 دقیقه اي، قریب به هفت یا 
هشت ساعت از دبیر وقت بگیرد. دبیر باید این تولید محتوا 
را آماده و بارگذاري کند و سپس خروجي ها را بررسي و 
بازخورد مناسب را به دانش آموزان ارائه دهد. من این را 
جزو معایبي عرصه براي دبیران برمي شمرم. نکته بعدي 
این است که توانایي  هاي هر کالس و هر گروه از بچه  ها 
توانایي  هاي  با  بچه  هاي  براي  است.  متفاوت  یکدیگر  با 
متفاوت قطعاً اگر آموزش ترکیبي  اي در نظر مي  گیریم، 
باید محتواهایي متنوع آماده کنیم. باید براي این موضوع 
برنامه اي داشته باشیم تا هر یك از بچه  ها در هر فضا و 
مرحله  اي از آموزش که قرار دارند، محتواي آموزشي مجزا 
و منحصر به فردي داشته باشند. این همان شخصي سازي 
آموزش است و لزوماً باید اشاره کنم که این طرح درس  ها 
شاید سال آینده به دردمان نخورد و براي یك مخاطب 
خاص تهیه شده باشد. ممکن است نیاز به اصالحات فراوان 
و زمانبري داشته باشیم. نکته بعدي اینکه این تولید محتوا 
در زمان خاصي به کار مي آید. نمي توانیم دقیقا پیش بیني 
کنیم که اکنون یا هفته بعد بنا بر روال کالس درس، مِن دبیر 
کجاي کالس قرار مي گیرم تا براي آنها یك تولید محتواي 
جدید و مجزا تهیه کنم. این موضوعي است که همین 
امسال هم با آن روبه روبودیم. واقعاً چنین پیش بیني هایي 
سخت است و باید بیندیشیم و همه جوانب را در نظر 

بگیریم تا پیش بیني درستي انجام 
دهیم. البته مي توان از ابتداي سال، 

پیش از شیوع ویروس کرونا، در بعضي از 
دروس آموزش ترکیبي در مباحث خاصي 

استفاده مي شد؛ براي مثال در دروس هندسه 
و ریاضي و در درس   ادبیات به عنوان یك 
درس عمومي این مهم انجام مي شد. اما 

کرونا کمك کرد که آموزش ترکیبي قدري 
عمومي تر شود و در اکثر دروس جایگاه خود 

را پیدا کند و رنگ و لعاب بهتري بیابد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گوگفت و گو
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بخش خاصي از مطالب درسي را براي 
فعالیت ترکیبي کنارگذاشت. 

به نظر شما تجربه استفاده از شيوه آموزش ترکيبي  	
بايد در دوران پسا کرونا هم تداوم داشته باشد؟ 

بسیار عالقمندم آموزش ترکیبي در همه مدارس مفید 
و از جمله مدرسه قیطریه ادامه داشته باشد تا بتوانیم پس 
از چند سال بانك تولید محتواي باارزش و تراز اولي داشته 
باشیم و براي هر دسته و گروه از بچه ها در راستاي توانایي ها 
و عالقه مندي هایشان از آنها بهره  ببریم. با توجه به مزایاي 

آموزش ترکیبي باید در این موضوع بسیار توانمند شویم. 

آموزش ترکيبي هزينه دارد؟  	
براي  جدیدیی  برنامه  هاي  ما  اینکه  دارد.  هزینه  قطعاً 
بچه  هایمان انجام مي  دهیم، هزینه  براست. اگر مطلع باشید 
در سطح متوسطه دوم، دو گروه همزمان براي ساخت آموزش 
ترکیبي و تولید محتوا فعالیت مي کنند. دروس ریاضي و 
فیزیك دهم، تولید محتواهایي دارند و در جلسه هایي این 
محتواها را به یکدیگر نشان مي دهند. این محتویات تأیید 
گروه ریاضي و فیزیك را کسب مي کنند و هزینه اي هم براي 
این تولیدات پرداخت مي شود. در نهایت در مدارس و در 
مقاطع مختلف و بزنگاه هایي که دبیر تشخیص مي دهد، از 

آنها استفاده مي شود. در واقع به نظرم هزینه مي کنیم تا در آینده نزدیك نهایت و حداکثر سود را براي 
خودمان از حیث آموزشي ببریم. 

ارزيابي شما از نگراني معلمان بابت دريافتي و حقوق متناسب با وقت بيشتري که صرف  	
مي  کنند، چيست؟ 

من هم در آموزش ترکیبي تولید محتواهایي ساخته ام و البته زحمات و فعالیت هایي که دبیران در 
آموزش ترکیبي داشته اند، ستودني و قابل احترام است. اما نیاز است که براي زماني که صرف انجام 
این کار مي شود پرداخت مجزایي در نظر گرفته شود که تا حدي این موضوع امسال در حال اجراست 

و تصور مي کنم در سال آینده، دقیق و روشن تر خواهد شد. 

از نحوه توليدمحتواي مدرسه مفيد قيطريه چقدرراضي هستيد؟  	
در مجموعه مفید قیطریه، برخي درس  ها، تولید محتوایي شکیل دارند. من تمام قد در مقابل تالش 
دبیران مي  ایستم و به تك  تك دست  اندرکاران مجموعه مفید قیطریه احترام مي  گذارم. اما دوست دارم 

تولید محتوایي که دبیرانمان انجام مي  دهند، دیده شود.
 در برخي درس  ها مانند هندسه، ریاضي و فیزیك کارهاي مثبتي انجام گرفته است. به نظرم ادبیات  
ـ با توجه به اینکه درس کنکوري هم نیست، و زمزمه حذفش به گوش مي  رسد  ـ تولید محتوایي که 
در این درس هم دبیران آماده کرده اند، باعث ارتباط دو سویه مثمرثمر میان دانش آموزان و دبیران 

شده است. 

انتقال تجربه براي توليد محتوا در مدرسه مفيد قيطريه چگونه است؟  	
در مفید قیطریه به کمك سمیم و سایر ابزارها تجربیات مان را به خوبي به یکدیگر منتقل مي کنیم. 
دبیران طي جلسه هایي با هم، تولید محتواهایي را که در زمینه هاي مختلف انجام داده اند به یکدیگر 
نشان مي دهند. در هر درسي این اتفاق افتاده و دبیران مختلف به این مي اندیشندکه مي توانند تولید 
محتواي مناسبي آماده کنند تا به بهترین شکل به کمك بچه ها بیاید. در سمیم مدرسه خودمان، 
بخشي ایجاد کرده ایم به نام تجربیات سمیمي.  هر یك از دبیران محتواهاي منتخب خود را در این 
فضا قرار مي دهند و سایر دبیران با دیدن آنها براي درس خودشان ایده مي گیرند و فعالیت جدیدي 
مي سازند و تجربیات سمیمي را به تجربیات صمیمي تبدیل کرده ایم. مدرسه ما داراي گروه و پرسنل 
جواني است و این جوان بودن به ما کمك کرده تا در فراگیري فناوري و تکنولوژي جدید ورود پیداکنیم 
و با تکنولوژي همگام شویم. در واقع این انتقال تجربه به رشد مجموعه مفید قیطریه کمك بسزایي 
کرده است. مجموعه این اتفاقات مبارک، باعث شده خودمان را با این وضعیت وفق دهیم. نمي گویم 
در حد عالي اما در سال نخست، کارهاي قابل قبولي انجام شده است و مي توانیم امیدوار باشیم با 
تجربه امسال کارهاي بهتر و در خود تحسین بیشتري براي رشد شاگردان در سال آینده انجام دهیم. 

در مجموعه مفید قیطریه، برخي درس  ها، 
تولید محتوایي شکیل دارند. من تمام قد در 
مقابل تالش دبیران مي  ایستم و به تك  تك 
دست  اندرکاران مجموعه مفید قیطریه 
احترام مي  گذارم. اما دوست دارم تولید 
محتوایي که دبیرانمان انجام مي  دهند، دیده 
شود.

ادامه از صفحه قبل

برگزار•ی•هفته•بزرگداشت•شهدای•مفيد•در•دبيرستان•مفيد•قيطريه•• 
هفته بزرگداشت شهدای مفید از 14 الی 19 
اسفند 1400 در دبیرستان مفید قیطریه برگزار 

 شد. 
در این مراسم که به صورت حضوری برگزار و 
به صورت مجازی نیز از سامانه آموزشی مدرسه 
و همچنین آپارات پخش شد، هر شب میهمانان 
و سخنرانان در خصوص شهدای مفید و فرهنگ 
جهاد و شهادت در ایام دفاع مقدس مطالبی را 

عنوان کردند.
مسئول تربیت دینی دبیرستان دوره دوم مفید 
قیطریه در این خصوص گفت: پس از اینکه در 
سال های ابتدایی تأسیس مفید قیطریه دانش 
آموزان و معلمان در مراسم هفته شهدا که در 
دبیرستان مفید یادگار برگزار می شود شرکت 
می کردند، به طور مستقل مفید قیطریه مراسم 
گرامیداشت را در دستور کار خود قرار داد و 
اجرا کرد.  سید محمد کالنتریان با بیان اینکه 
به لطف خداوند و شهدا هر سال یك هفته مراسم 
گرامیداشت شهدا برگزارمی شود افزود: در مراسم 
گرامیداشت هفته شهدا در مفید قیطریه سعی بر 
این بوده است که مسائل معرفتی در کنار نقل یاد 
و خاطره مد نظر قرار گیرد، هر چند خود برگزاری 

هفته شهدا هفته معنویت و اخالق است. 
وی اظهار داشت: توجه و تمرکز بر این بوده 
است که یاد و خاطره شهدا در بستر افق معرفتی 
رقم بخورد و سال های گذشته عناوینی مانند 
معنای زندگی، من کیستم، خودشناسی و هفت 
شهر عشق برای این مراسم انتخاب و امسال نیز 

مراسم با عنوان سکوت برگزار شد. 
شهدا  هفته  مراسم  کرد:  تاکید  کالنتریان 
گرمای خاصی دارد و شاید بتوان گفت که هفته 
شهدا و سفرهای جهادی از پرکارترین فرایندهای 

تربیتی مدرسه محسوب می شوند.
به گفته وی، این مراسم باعث تلنگر و افزایش 
اندازه های مختلف برای  معرفت و معنویت به 
مخاطبان می شود و معنویت بیشتر دانش آموزان 
و معلمان و خانواده مفید را به همراه خواهد 

داشت.   

خبرگفت و گو
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برپايي•كارگاه•»تمرين•فلسفي«•• 
»ایزابل  خانم  حضور  با  فلسفي«  »تمرین  کارگاه 
فلسفي  تمرینات  مدیر »مؤسسه  و  پایه گذار  میلون« 
قلهك  مفیِد  اول  دوره  متوسطه  مدرسه  در  پاریس« 

برگزار شد. 
در این کارگاه که دوشنبه 13 دي و با حضور 30 
تن از اعضاي گروه تفکر مدارس متوسطه اول مفید 
و همچنین دبیران تفکر از مدارس دیگر برگزار شد، 
موضوع پیش فرض از ابزارهاي اصلي تفکر و فلسفه مورد 

بحث و بررسي قرارگرفت. 
ایزابل میلون از فعاالن حوزه تفکر و اندیشه ورزي در 
سطح بین المللي است که بارها به ایران سفر کرده و 
دوره هاي متعددي را در نقاط مختلف کشورمان  برگزار 

کرده است. این کارگاه نیز در ادامه جلسه وي در تابستان سال جاري در مدرسه مفید قلهك 
برگزار شد. 

وي مؤلف چندین کتاب پژوهشي و علمي در زمینه تمرینات فلسفي با کودکان و بزرگساالن و 
نیز برگزارکننده ده ها جلسه کارگاهي در بیش از بیست کشور در سراسر جهان است. 

در مدرسه مفید قلهك ،پرداختن به موضوع فلسفه براي کودکان از 8 سال قبل آغاز و دربرنامه 
هفتگي دانش آموزان گنجانده شده است. فلسفه براي کودکان با بهره گیري از کتاب هاي »متیو 
لیپمن« که از پیشروان این عرصه محسوب مي شود، سعي در مهارت آموزي دانش آموزان در 

حوزه هاي تفکر و اندیشه ورزي داشته است. 
با حضورآقایان دکترکریمي از اعضاي هیأت علمي مرکز پژوهش علوم انساني و دکتر ناجي، 
مباحث فلسفه براي کودکان در مدارس مفید سیرخوبیداشته و دبیراني نیز با حضوردردوره هاي 
مرکز آموزش مجتمع آموزشي مفید و سایر مؤسسات، آموزش هاي تخصصي در این حوزه را 

فراگرفته اند. 

هفدهمين•دوره•جشنواره•شيخ•بهايي•/•••دبيرستان•دوره•دوم•مفيد•• 
هفدهمین دوره جشنواره شیخ بهایي در دبیرستان 

دوره دوم مفید )یادگار امام( 28 و 29 مهرماه برگزار شد. 
در این دوره که با هدف ارائه ثمره یك سال تالش 
پژوهشي دانش آموزان پایه یازدهم برپا شد، 35 پروژه 
در بخش آرایه هاي پژوهشي در هفت حوزه کامپیوتر، 

بیوتکنولوژي، شیمي و نانو، ادبي، بیوشیمي، گرافیك و انیمیشن و معماري با هم به رقابت پرداختند 
و در هر بخش توسط 2 داور ارزیابي شد.  در بخش نمایشگاه نیز، 25 پروژه، دستاورد هاي خود را به 
نمایش گذاشتند. عالوه بر نمایشگاه و داوري ارائه ها، همایش ثبت اختراع و مسابقات مختلف نیز برگزار 
شد.  مراسم اختتامیه، پایان بخش این جشنواره بود که با قدرداني از برگزیدگان بخش هاي مختلف و 

اهداي جوایز به پژوهشگران برتر برگزار شد. 

غرفه ها

داوری ها

اختتامیه

خبرخبر
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قدرداني•از•خيّران•مدرسه•متوسطه•دوره•اول•يادگار•امام• حضور•دبستان•پسرانه•مفيد•منطقه•3•در•نشست•تجربه•گويي•• 

 •PYPT 2022••كسب•مدال•طالي•پانزدهمين•دوره•مسابقه

در  پیش دبستاني  مراکز  تجربه گویي  سوم  نشست 
مؤسسه مطالعاتي متن با حضور پیش دبستاني پسرانه 

مفید منطقه 3 برگزار شد. 
شد،  برگزار  مجازي  به صورت  که  نشست  این  در 
و  والدین  مشارکت  مدرسه،  و  خانه  تعامل  موضوع 
شکل گیري مفهوم خانواده مفید مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت.  تجربه پیش دبستاني مفید منطقه 3 در 
موضوعات دانش افزایي اولیاء، طرح ولي مربي، جلسات 
گفت وگوي فردي، نظرسنجي ها، انجمن اولیا و مربیان، 
شیوه هاي ارتباطي والدین و مدرسه و مدل تعامل خانه 
و مدرسه از بخش هاي ارائه شده توسط مدیر، معلمان و 

اولیاء دانش آموزان در این نشست بود. 

مدیر مدرسه صبح رویش که کودکان کار در آن مشغول به تحصیل هستند، از کمك خّیران 
مدرسه متوسطه دوره اول مفید یادگار امام به دانش آموزان این مدرسه، تشکر و قدرداني کرد. 

متوسطه دوره اول مفید یادگار امام از سال 1399 مدرسه صبح رویش را در محله شوش 
تهران به عنوان مدرسه خواهرخوانده انتخاب کرد که در این مدت طبق هماهنگي با مسئول آن 

و برحسب نیازهاي آنها کمك هایي انجام شده است. 
امسال نیز همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها، توسط کمیسیون نوعدوستي 
شوراي دانش آموزي پایه هفتم، غرفه اي در مدرسه برپا شد و مبلغ 600 هزار تومان کمك نقدي 
و مقداري البسه و کفش براي کودکان کار مشغول به تحصیل در مدرسه صبح رویش، جمع آوري 
و در اختیار آنها قرار گرفت.  انجام فعالیت هاي خیریه توسط دانش آموزان مانند جمع آوري کمك 
براي نیازمندان و برگزاري اردوهاي جهادي، از گذشته در مدارس مفید مرسوم بوده و همواره 

دانش آموزان مدارس مفید در امور خیر پیشقدم بوده اند. 

•برگزاری•برنامه•"هر•نهال•يک•انسان"•در•دبيرستان•دوره•اول•قيطريه• 
هفته  و  ــاری  ــک ــت درخ روز  مناسبت  ــه  ب
درختکاری  فرهنگ  ترویج  هدف  با  و  نیکوکاری 
و دوستی با محیط زیست  در بین دانش آموزان 
در  انسان  یك  نهال  هر  عنوان  با  ای  برنامه 
شد.  برگزار  قیطریه  مفید  اول  دوره   دبیرستان 
در این برنامه که در روز 14 اسفند و با همکاری 
گروه مطالعات اجتماعی مدرسه و معاونت اجتماعی 

شهرداری منطقه یك برگزار شد، 
جهانگرد  عنوان  به  تــاجــران  محمد  ــای  آق
ــافــت. ــور ی ــض ــت ح ــس ــال مــحــیــط زی ــع  و ف

تاجران از تجربیات خود در حوزه محیط زیست با 
بچه ها سخن گفت و سپس جناب اقای احمدی معلم 
راهنمای پایه هفتم درباره هفته نیکوکاری و بازارچه 
کرد. گفتگو  ها  بچه  با  گذشته  سال های   خیریه 

در پایان این برنامه با کمك تعدادی از دانش آموزان، 
تعدادی نهال در بن بست مفید و فضای سبز جلوی 

مدرسه کاشته شد.

اعضاي گروه دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام)ره( موفق به کسب مقام 
اول و مدال طالي پانزدهمي ندوره مسابقه فیزیکدانان جوان ایران  PYPT 2022 شدند. 
کسب این موفقیت را به رامین عبداهلل زاده، فرهان صادق وندي، علي نوربخش، امیرحسین 
حاجي زاده، علیرضا ولي زاده و محمدامین عزیزي ،اعضاي گروه دانش آموزان و همچنین 

آقایان سهیلي و نیکسا تبریك عرض مي کنیم. 

خبرخبر
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•پژوهش•دانش•آموزان•مفيد•در•مسابقات•كشوري•و•استاني•برگزيده•شد• آزمون•ورودي•دبيرستان•هاي•متوسطه•دوم،•اريبهشت•ماه•1401• 

مدال•طالي•المپياد•سواد•رسانه•اي•در•دستان•سجاد•رشيدي•• 

كسب•رتبه•دوم•مسابقات•كشوري•نانوفناوري• 

كسب•رتبه•اول••جشنواره•بين•المللي•فيلم••••رشد•• 

آزمون ورودي دبیرستان هاي متوسطه دوم مجتمع آموزشي مفید به صورت همزمان و حضوري با رعایت 
کامل شیوه نامه هاي بهداشتي برگزار مي شود. مجتمع آموزشي مفید در مقطع متوسطه دوم شامل سه 
دبیرستان پسرانه در مناطق 1 و 2 تهران است. مفید از خانواده هاي گرامي تقاضا دارد پیش از ثبت نام 
به مکان مدارس و رشته هاي تحصیلي بچه ها توجه فرمایند. آزمون ورودي در رشته ریاضي و تجربي از 
درس هاي ریاضي، علوم، ادبیات و زبان انگلیسي برگزار مي شود. آزمون ورودي تمام رشته ها و مدارس 
به صورت همزمان، صبح پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. زمان کل 
آزمون 150 دقیقه است. هماهنگي ها و اطالعات الزم براي شرکت داوطلبان در آزمون متعاقباً از طرف 
مدارس، دراختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. نتایج اولیه آزمون، عصر شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1401 
از طریق پورتال مجتمع آموزشي مفید به نشانيwww.mofidsch.ir اعالم مي شود.  همچنین پذیرش 
دانش آموزان در پایه دهم در دو مرحله آزمون علمي و معارفه حضوري )بعد از پذیرش در آزمون علمي( انجام 
خواهد شد. روال و زمان مراحل بعدي گزینش از طریق مدارس به اطالع پذیرفته شدگان مرحله اول خواهد 
رسید. داوطلبان مي توانند براي کسب اطالعات بیشتر درباره مدارس و شرایط تحصیلي شان به وبسایت 

مدارس مراجعه کنند. 

پژوهش دو نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم یادگار امام با موضوع “بیواتانول جایگزین سوخت هاي 
فسیلي” موفق به کسب رتبه دوم کشوري، رتبه اول استاني و رتبه اول منطقه 2 شهر تهران از مسابقات 
رادفر،  آرین  و  کارپسند  پارسا  توسط  که  پژوهش  این  در  است.  شده  دانش آموزي  پژوهش سراهاي 
دانش آموزان پایه یازدهم تجربي و با کمك و حمایت استادانشان آقایان شمسي و شوکتي انجام شده، 
تولید بیواتانول به دو روش سلولز)پسماند میوه( و ساکارز، مخمر)شکر( مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته 
است.  همچنین مقاله پارسا کارپسند با عنوان “بیواتانول و تأثیر آن بر جهان“ در پنجمین کنگره بین المللي 
زیست پزشکي)ICB2021( پذیرفته و ارائه شده است.  این کنگره آبان ماه سال جاري و به صورت مجازي 
با همکاري دانشگاه شهید بهشتي، دانشگاه کوفه عراق، دانشگاه Avicenna مجارستان و دیگر نهادهاي 

بین المللي برگزار شد. 

المپیاد سواد رسانه اي از سال 1396 با حمایت سازمان صداوسیما و با مجوز سازمان ملي استعدادهاي 
درخشان برگزار مي شود. امسال حدود 1500 نفر از دانش آموزان در مرحله اول این رویداد علمي از 31 
استان کشور شرکت کرده و 300 تن از آنان به مرحله دوم راه یافتند. نفرات برتر مرحله دوم از 11 استان 

کشور با رقابت در مرحله سوم این المپیاد، به مدال هاي طال، نقره و برنز دست یافتند. 
دارندگان مدال طالي المپیاد رسانه با عضویت در تیم ملي ایران در المپیاد بین المللي سواد رسانه سال 
IMLO( 2022( شرکت کرده و در باشگاه هنر و رسانه سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمي ایران نیز 

بورسیه و عضو مي شوند. 

دانش آموزان متوسطه دوره دوم مفید یادگار امام موفق به کسب رتبه دوم در دومین دوره مسابقات 
کشوري نانوفناوري پژوهش سراهاي دانش آموزان شدند.  امیرمهدي مهري اردستاني، نیما جواهرپور و 

متین مرادي شبلو، با هدایت استادانشان آقایان زارع، شوکتي و خدارحمي به این مهم دست یافتند. 

محمدسرابي داریان و محمدرضا زندمقدم، 
پایه یازدهم ریاضي دبیرستان  دانش آموزان 
امام موفق به کسب  دوره دوم مفید یادگار 
بخش  در  اول  رتبه  جایزه  و  افتخار  دیپلم 
پویانمایي پنجاه و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم رشد شدند.  دیپلم افتخار و جایزه رتبه 
اول این جشنواره به دلیل انتخاب تکنیك و 
اجراي خوب و فضاسازي در اثر ارائه شده با 
عنوان شابلون بوده است.  همچنین این اثر، 
در جشنواره دانش آموزي همتا )گرایش تولید 
فیلم و انیمیشن و بازي سازي( مقام دوم در 
دیجیتال  محتواي  تولید  و  کامپیوتر  محور 
کوتاه  فیلم  جشنواره  در  و  کرده  کسب  را 
مدرسه نیز به عنوان یکي از برگزیدگان بخش 

انیمیشن انتخاب شده است. 

خبرخبر
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بازارچه•اينترنتي•محصوالت•و•خدمات•ساخت•دانش•آموزان•مفيد•مرزداران• پذيرفته•شدن•پروژه•دانش•آموز•مفيد•در•كنفرانس•بين•المللي•موادفوق•ريزدانه•• 

كارگاه•دانش•افزايي•ويژه••••دبيران••••و•••••كاركنان•مجتمع•• 

بازديد•چند•تن•از•شيعيان•پاكستاني•از•دبيرستان•دوره•اول•مفيد•يادگار•امام• 

پروژه بردیا یعقوبي، پژوهشگر پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام در هشتمین 
 )UFGNSM2021( تهران  دانشگاه  نانوساختار  و  ریزدانه  موادفوق  دوساالنه  بین المللي  کنفرانس 
پذیرفته و ارائه شد.  این پروژه در رشته پژوهشي شیمي و نانو و با عنوان: سنتز الیه نازک TiO2 شفاف با 
خواص تقویت شده خودتمیز شونده آنتي استاتیك با استفاده بر روي الیه شیشه اي، با هدایت و نظارت 
آقایان زارع و شوکتي استادان بردیا یعقوبي در این کنفرانس ارائه شد.  الزم به ذکراست این کنفرانس 
15و 16 آبان 1400 توسط دانشگاه تهران با همکاري دانشگاه ترنتو ایتالیا به صورت مجازي برگزار شد. 

ــرزداران،  م مفید  دبستان  ششم  پایه  دانش آموزان 
محصوالت و خدمات ساخت خودشان را براي فروش در 

یك بازارچه اینترنتي قرار دادند.
این بازارچه از 10 تا 13 اسفند با امکان خرید به صورت 
آنالین، در دسترس عالقه مندان بود و پس از پایان زمان 
بازدید، دانش آموزان محصوالت خریداري شده را به تعداد 
درخواست شده تکثیر و در محل دبستان به خریداران 

تحویل دادند. 
 الزم به ذکر است دانش آموزان،  درصدي از سودشان را 

هم به امور خیریه اختصاص دادند. 

چند تن از شیعیان کراچي پاکستان براي تأسیس مدرسه فاطمیون در آن 
کشور، از دبیرستان دوره اول مفید یادگار امام بازدید کردند.  این گروه چهار نفره 
که از فارغ التحصیالن یا دانشجویان مقطع دکتري در جامعه المصطفي هستند، 
پس از دیدار و گفت وگو با آقاي سید رضا میرقاسمي، مدیر مدرسه و بحث و 
گفت وگو پیرامون پیرامون سیاست هاي آموزشي و تربیتي مفید، از امکانات 

سخت افزاري مدرسه بازدید و با نحوه فعالیت این مرکز آموزشي آشنا شدند. 

کارگاه دانش افزایي ویژه دبیران و کارکنان مجتمع با محوریت کتاب تفاوت مدیر عالي در دبیرستان دوره اول یادگار امام برگزار شد. 
در این کارگاه دو ساعته که با حضور 25 تن از دبیران و کارکنان مجتمع برگزار شد، شرکت کنندگان با ارائه آقاي سیدرضا میرقاسمي، مدیر دبیرستان دوره 
اول یادگار امام، با سرفصل هاي اصلي کتاب »تفاوت مدیر عالي« آشنا شدند و در مورد موضوعات مطرح شده در این کتاب به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

خبرخبر
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مابه کيفيت زندگي مي انديشيم و به دانش آموزان 
و  فــراز  در  تا  مي کنيم  کمک  والدين شان  و 
نشيب هاي زندگي حرکت کنند؛ چه حرکت هايي 
که دست انداز هاي کوچک دارد و چه مسيرهايي 
با موانع سخت و دشوار. مجتمع آموزشي مفيد در 
مدارس  اولياي  نيازهاي  و  درخواست ها  به  پاسخ 
اقدام به تأسيس مرکزمشاوره و روان شناسي نداي 
اين مرکز، زير نظر  مفيد کرده است. تيم مجرب 
سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ايران قادرند 
تا در زمينه هاي زير خدمات فردي و گروهي )کارگاه 

و سخنراني( ارائه دهند. 

كودك
رویکرد ما براي شروع کار با کودکان، با ارزیابي کامل از رشد و 
عملکرد آنها آغاز مي شود، زیرا ما دنبال درک مشکل ارائه شده و 
همچنین مسائل اساسي هستیم. تمام جنبه هاي زندگي و تجربه 

کودک را ارزیابي مي کنیم تا مرحله رشد فعلي و نقاط قوت او را به 
بهترین شکل درک کنیم و در عین حال به دنبال شناسایي مواردي هستیم 

که نیاز به توجه، اصالح یا بهبود دارند. پس از تشخیص، یك جلسه بازخورد پیگیري براي ارائه یافته ها 
و توصیه هاي دقیق قبل از تعامل با کودک یا خانواده برگزار مي شود. هنگامي که خدمات در حال 
انجام است، ممکن است با همکاري والدین، به صورت مداوم ادامه دهیم تا فرایند خود را به بهترین 
نحو اطالع دهیم و مناسب ترین استراتژي ها و منابع مفید را در حین حرکت به جلو شناسایي کنیم. ما 
عالوه بر این در کمك به کودکاني که مشکالتي مانند اضطراب بیش از حد و مشکالتي مانند خشم را 
تجربه مي کنند، تخصص داریم و با آنها بازي مي کنیم تابه اهمیت شناسایي شرایط یا عوامل بازدارنده 

که مانع پیشرفت مي شوند، پي ببرند. 

نوجوان
نوجواني دوره رشد منحصربه فردي است که با رشد روشن فکر، کاوش هویت، هدایت گروه هاي 
اجتماعي و افزایش استقالل مشخص مي شود. مبارزات در این دوره غالباً چالش برانگیز و کاماًل 
طبیعي و البته سزاوار یك نگاه دقیق است. نوجواناني که مسأله دارند، با ابزارهاي مختلفي براي تسلط 
بر این وظایف رشدي حمایت مي شوند. رویکرد ما نسبت به مسائل رایج نوجوانان، از جمله تغییرات 
هورموني، مشکالت یادگیري، پویایي خانواده، تصویر بدن، و عزت نفس حساس است. روان شناسان 
ما سعي مي کنند نوجوانان را به مشارکت در تصمیم گیري در مورد اهداف و تعیین جهت دعوت کنند. 

مرکز مشاوره و روانشناسی ندای مفید     09924220767

مرکز مشاورهمرکز مشاوره

اینجا فقط

ی  ها نیست
یژه مفید

 و

نشاني: خیابان ستارخان، خیابان شادمهر )شادمان(، خیابان شهید 
ذوالفقاري، بلوار شهید سیادت، جنب پاساژ مفید، پالک 39

موجود در رابطه شما را شناسایي مي کند و بینش و 
ابزارهایي را براي تأثیر مثبت بر رابطه یا قطع آن رابطه 

ارائه مي دهد. 

زوج درماني
زوج درماني کمك مي کند تا براي درک و حل تعارضات 
روابــط زوج هــا درست عمل شود. همچنین  بهبود  و 
ابزارهایي را براي برقراري ارتباط بهتر، گفت و گو درباره 
اختالفات، حل مشکل مؤثرتر و حتي اختالف نظرها به 
شیوه اي سازنده تر و سالم تر فراهم مي  شود. مشکالت رایج 
ممکن است در طیف وسیعي از سناریوهاي ارائه شده 
شناسایي شوند. ممکن است شریك زندگي شما از سِر کار 
به خانه بیاید و زمان قابل توجهي را با تلفن همراه بگذراند. 
شاید متوجه شده باشید که هفته ها »مکالمه واقعي« 
نداشته اید یا دیگر به سختي ارتباط برقرار کرده اید. اغلب 
اوقات مشاجره هاي مکرر و شدید بر سر مسائل مالي دارید. 
یا صمیمیت از بین رفته است. اینها همه نشانه هاي جدي 
هستند که زمان آن فرا رسیده تا با کسي صحبت کنید 
که مي تواند کمك تان کند. این نقش یك زوج درمانگر و 
نخستین گام براي دریافت راهنمایي هایي است که براي 

نجات و بازسازي رابطه تان نیاز دارید.  

همچنین از طریق آن نوجوانان مي توانند مهارت هاي جدیدي را که بازتاب دهنده یك هویت مستقل 
است، تمرین کنند، زیرا یاد مي گیرند مسئولیت اعمال، تصمیم ها و نتایج خود را برعهده بگیرند. این 
در حالي است که برخي ازکودکان و نوجوانان در مراحل مختلف رشد خود دچار مشکل و برخي در 
یادگیري با چالش هایي مواجه مي شوند. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، شناسایي مشکالت 
یا ضعف هایي که زمینه ساز مشکالت فرزند شما هستند و موفقیت تحصیلي و اجتماعي او را تضعیف 
مي کنند، ممکن است مفید باشد. عالئمي که ممکن است نشان دهد کودک یا نوجوان نیاز به توجه 
یا کمك بیشتري دارد؛ ناامیدي مربوط به کار مدرسه در کالس درس یا با تکالیف، موفق نبودن در 
عرصه ي تحصیلي یا مشارکت نداشتن یا نبود انگیزه، مقاومت مدرسه، رفتار اجتنابي )ممکن است 
معده درد یا سردرد را بیان کند(، یا تنفر ظاهري از مدرسه، مشکالت اجتماعي یا عاطفي مداوم و 
مسائلي از این دست. اگر فرزند شما هر یك از این مشکالت را تجربه مي کند، یك  ارزیابي رواني ـ 
تربیتي مي تواند اطالعات مهمي را شناسایي تا به شما در درک نیازهاي فرزندتان و ارائه کمك در 

خانه و مدرسه کمك کند. 

خانواده و فرزندپروري
مهارت هاي فرزندپروري مؤثر را مي توان به سرعت آموخت و اجرا کرد. سرفصل برخي راه حل ها 
و روش هایي که مشاوران و روان شناسان  ما روي آن کار مي کنند عبارتند از: روش  هاي فرزندپروري، 
استراتژي هایي براي بهبود ارتباطات و روابط والدین و فرزند، درک مسائل اساسي مهم با توجه به رشد 
کودک، تعیین حد مؤثر و انضباط کودک و راه حل هاي مؤثر براي برطرف کردن درگیري خواهر و برادر.

پيش از ازدواج
جلسات، کارگاه ها و آزمون هاي مشاوره قبل از نامزدي و ازدواج مرکز ما، نقاط قوت و چالش هاي 

@Mofidpsy
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بزرگداشت مديران سه دهه دبيرستان مفيد قيطريه 
مجتمع  رياست  دانش  دکتر  آقای  جناب  حضور  با 
همکاران  خانوادگی  دورهمی  در  و  مفيد  آموزشی 
به مناسبت شب  دبيرستان دوره دوم مفيد قيطريه 

يلدا برگزار شد.

دکتر فخرالدین دانش نیز در این مراسم گفت: »باید از همه 
عزیزان که در مدرسه مفید قبول زحمت کردند، نهایت تشکر 
را کنم. خدا را شاکرم که چنین عزیزانی را در کنار خودم دیده 
  ام. همدلی   ای که در مفید وجود داشت، هیچ جا ندیدم. اغلب 
قریب به اتفاق همکاران نسبت به مجموعه مفید تعصب داشته 

و دارند.«
وی تأکید کرد: »دغدغه مدیران این است که همکاران 
را  جایی  کمتر  باشند.  داشته  خاطر  تعلق  مفید  به   نسبت 
می   توان یافت که این خصوصیات را مجموع داشته باشد. در 
مفید کسانی که از مدرسه رفته   اند، هنوز با این مجموعه در 
ارتباط   اند. در نیت تأسیس این مدرسه باید از آیت   اهلل موسوی 

 بزرگداشت مديران
 سه دهه دبيرستان مفيد قيطريه 

اردبیلی یاد کرد. تفاوت مرجعیت ایشان با دیگران این بود که از ابتدا دنبال تأسیس موسسات آموزشی 
بودند. آن نیت خالص اتفاق افتاد و همکاران با تمام وجود در مفید کار کردند. در مفید محیطی گرم و 

صمیمی داریم. البته هر محیط آموزشی نقایصی دارند که باید آنها را برطرف کرد.« 
صدرالدین ناظم نیز گفت: »در مدرسه مفید من در واقع مدیر نبودم. مدیر دبیرستان به نوعی کسان 
دیگر بودند و من در برنامه آنها دخالت نمی   کردم. اگر به همان زمان بازگردم، اتفاقات احتماالً همان گونه 

رقم خواهد خورد. من از ابتدا به این مهم باور داشتم که گروه دبیرستان گروهی الهی است.«
علیرضا باقری نیز در این مراسم گفت: »مدرسه مفید که در تهران در دهه 70 مدیریت می   کردم و 
پس از بازگشت از سفر کیش به آنجا آمدم، بسیار آباد بود و مدیریتش با هیچ مشکل و مساله   ای روبه   رو 
نبود. من در طول همه سال   های فعالیتم در مجموعه مفید به معنای واقعی کلمه حظ بردم و از مجموعه 

فعالیت   هایم لذت برده   ام.«
وی گفت: »طی 32 سالی که در آموزش و پرورش کار می   کنم، همواره با شادی و نشاط وارد مدرسه 
شده   ام و در هر مدرسه   ای که حضور داشته   ام، از کارم لذت برده   ام. از کنار همکاران بودن حتی در جزیره 
کیش، نهایت بهره را برده   ام. در تهران هم با وجود همه سختی   ها، از کنار همکاران بودن، لذت می   بردیم. 

همه کسانی که در مفید با آنها آشنا شده   ام، پتانسیل   های مختلف داشتند.« 
علیرضا باقری ادامه داد: »مدرسه زندگی که شعار مدرسه مفید است، ابتدا باید متعلق به همکاران 
باشد. اگر چنین شد متعلق به بچه   ها هم خواهد بود. اگر معلمان و همکاران آرامش داشته باشند و از کنار 
یکدیگر بودن لذت ببرند و همواره یادگیرنده باشند، شعار مدرسه زندگی محقق خواهد شد. تلخ   ترین 

گفت و گو

زمان در مدرسه مفید زمانی بود که همکاران یا بچه   ها از من جدا می   شدند.«
حمیدرضا زرین نیز در این نشست گفت: »وقتی کسانی کارشان را از خود بدانند، کار را به نحو احسن 
انجام می   دهند. حتی در تصمیمات مالی هم چنین است. اگر کسی کارش را بداند و با دوستانش ارتباط 

خوبی داشته باشد، از مظاهر دیگر قدرت رسمی هم می   تواند بهره ببرد.«
وی توضیح داد: »وقتی وارد مدرسه مفید شدم، بزرگانی در مفید بودند که فکر می   کردم اعتبار مدرسه 
به وجود آنهاست. خالقیت، اعتماد به نفس و ریسك پذیری، ظرفیت   هایی است که مدیریت مدرسه 
الجرم باید داشته باشد. در عین حال گروه اداره کننده مدرسه باید گروهی مجرب باشند. البته هر مدیری 

توانایی   های خاص خودش را دارد. آقای باقری جزو مدیران تحول   گرا محسوب می   شدند.«
زرین افزود: »مهم   ترین عامل موفقیت یك مدرسه وجود همکاران است. نمی   توانید در کارتان موفق 
باشید اما با همکارانتان همگام نباشد. منظورم از همکاران، در یك کلمه، همدلی و همراهی آنهاست 
که مهم   ترین عامل موفقیت به شمار می   رود. مهم   ترین عامل موفقیت من، وجود همکاران مختلف با 
انگیزه   ها و توانایی   های مختلف در کنارم بود. رمز موفقیت مدارس مدیرانشان نیستند، بلکه هنر آنها در 

گزینش و انتخاب همکاران است. جا دارد امروز و در اینجا از 
همه کسانی که با من همکار بودند و به ویژه آقای دانش که به 
من اعتماد کردند، تشکر کنم.« صدرالدین ناظم نیز در ادامه 
گفت: »حمیدرضا زرین، شخصیتی، باهوش، خالق و متفکر 
است. چالش   های فکری و اصالحی به دست آقای زرین انجام 
گرفت. هر چه آرزو داشتم به دست ایشان انجام شد. باید اذعان 
کنم از این گونه مدیران نبودم که کارهایم صد درصد درست 
باشد. بنابراین سعی داشته   ام امثال آقای زرین در مجموعه 
مفید کار خودشان را انجام دهند.«   در این برنامه، خدمات 
آقایان صدرالدین ناظم، حمیدرضا زرین و علیرضا باقری، در 
جایگاه مدیریت دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه در سه دهه 

گذشته مورد قدردانی قرار گرفت. 

گزارش خبریگزارش خبری

فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400 8081



نشانی جدید: خیابان دولت، بلوار کاوه، خیابان اخالقی شرقی



رتبه های برتر كنکور سراسری 1400 در 
رشته های رياضی و فيزيک و علوم انسانی

آدرس جدید: خیابـان دولت، بلوار کـاوه، خیابـان 
اخالقی شرقی  خیابان جهانتاب، ابتدای هنگامه شرقی

دبيرستان مفيدنيايش



دبيرستـــــــــــان مفيد3



m o f i dm o f i d

 برگزيده پذيرفته  شدگان كنکور 1400 
دبيرستان مفيد قيطريه

برترین  هابرترین  ها
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m o f i dm o f i d

 برگزيده پذيرفته  شدگان كنکور 1400 
 دبيرستان مفيد  يادگار امام

فرزانصلحجو
پزشکی

دانشگاهآزادقم

مهزیارستایشفر
دندانپزشکی
دانشگاهتهران

صالحعلیزاده
فیزیوتراپی
دانشگاهتهران

برترین  هابرترین  ها
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 مدارس مفید
 پیشرو در آموزش ترکیبی



مفید، مدرسه          زندگی

زمستان 1400




