مالحظاتی در باره تدریس علوم انسانی
دکتر علی ذکاوتی

قراگزلو1

چکیده
انتظار ما از آموزش علوم انسانی در نهادهاي رسمی آموزشی چون مدرسه و دانشگاه چیست؟ چه میتوان کرد تا آموزش علوم اجتماعی
جذاب و کاربردي شود و شوق و اشتیاق دانستن و آموختن وکاربرد را در جوانان برانگیزد؟ در تدریس یک نگرانی توام با چهار امید بزرگ
که شکاف عمیق بین سه زمینه :برنامه قصد شده،برنامه اجراشده و آنچه کسب شده اند،وجود دارد .نگارنده باتوجه به یادداشت هاي خود
در طول ارتباط با دانشگاهیان ( دانشجو،مدرس و محققان حرفه اي)و بررسی انتظارات آنان از دروس ایده هایی را با انس مداوم با
موضوع و تشویق مراجعان به " تصور موقعیت موثر "شان در تعامل با موضوع مورد تحقیقشان به دست آورده مطرح می کند .باورهاي
معرفت شناختی، 2کانکتیویزم 3یا ارتباط گرایی،کوشش بازپس نگرانه و در گیري با نقد دائم جریان تدریس پژوهی و تصمیم گیري و
قابلیتهاي شخصی ،1الگوهاي ذهنی،1وضعیت مخاطب جدید معینی میشود که معلم تسهیل گر و توانمند ساز می تواند این مهم را با
همکاري یادگیرندگان مدیریت کند.او باید تاب آور باشد .بهترین معلم کسی است با درک و غنی سازي اکولو ژي تدریس و علم امکان
انس عمیق (حاصل تجربه زیسته و مطالعات ،سرگذشتنامه هاي افراد صاحب نظر) را فراهم سازد تا به این سه هدف نزدیک شود  :الف -
استنتاج ها و آموخته هاي دانش سازمانیافته ب -بهجت و لذت و بهجت فردي ج :-تعامل وکنش فرهنگی و اجتماعی وتقویت حس
انسان دوستی و کمک به تکامل انسانی و معنوي.
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مقدمه
علوم اگر خدمتي به بشر نكند و درماني ندهد ،حيف است كه يك ساعت از وقتمان را صرف آن كنيم .البته اين
جمله معروفي از اميل دوركيم است .در تدريس يك نگراني توام با چهار اميد بزرگ و شكاف عميق بين سه زمينه:
برنامه قصد شده،برنامه اجراشده و آنچه كسب شده وجود دارد .در چنين اكولوژی علمي-آموزشي فرهنگي
اجتماعي معلم بايد بتواند كار را پيش ببرد و در هر لحظه بايد يك اتفاق هنری بيفتد؛ مثل بازيگری كه سناريو
ندارد و ناگزير است فيالبداهه كار كند .در اين شرايط معلم هر لحظه درگير است و اين كار را خيلي دشوارتر و
پرهيجان تر مي كند .غيرتكنيكي بودن در تدريس يك راهبرد ناگزير است.باورهای معرفت شناختي،خودتنظيمي،
خودكارآمدی،هيجان تحصيلي لذت از يادگيری پيش بيني كننده های معني دار رويكرد عمقي يادگيری
هستند.به نظر مي رسد از راه ارتقای تخيل جامعه شناسي ،سبكهای شناختي و راهبرد های يادگيری
خودتنظيمي (شناختي و فراشناختي)و تاثير بر سبكهای اسنادی و ابعاد آن (منبع عليت ،ثبات عليت ،كلي بودن
عليت) بتوان اضطراب ،خستگي و دانش ساده /عمقي راهم مديريت كرد.
مي توان از روانشناسي گفتمان و از شناخت داغ 4شروع كرد .اشتياق سوزان و بي امان محققانه را نشان بايد
داد وبه باورهای معرفت شناختي 5كه مفروضات افراد درباره ماهيت دانش و يادگيری وويژگي های ورودی
يادگيرندگان در شروع يادگيری و طرف های ارتباط است دست يافت.
ما معرفت را خود مي سازيم.6اما اين معرفت را اگر در جمع مي سازيم همان كانكتيويزم 7يا ارتباط گرايي است.
معلم در گير نقد دائم جريان تدريس پژوهي و تصميم گيری است.هر لحظه درگير يك ساخت جديد
وقابليتهای شخصي ،1الگوهای ذهني،1وضعيت مخاطب جديد معيني ميشود .بخش مهمي از نمره هم مطابق
يك هم ارزشيابي بين خود آنان با هم وبا همراهي و همدلي و "ارزشيابي توانمند ساز" داده شود و محدود و
بسته نباشد و نوبت ها زمان ونوع و شيوه با توافق تعيين مي شود .اودرگير ساختدارسازی ويژهای برای غني
سازی يادگيری است .هم چنين بايد ارتباط های مفيد مشاركتي بين همكالسي ها ايجاد شود.كالس در مراحلي
از "معرفت بيناالذهاني" به يك رضايت مشترك و حتي به آرمان مشترك ،1يادگيری جمعي 1و نگرش
سيستماتيك 1ويادگيری مشاركتي نزديك و منتقل ميشود .وقتي با كسي ارتباط خشك برقرارمي كنيم انتظار
هم داريم از ارتباط و استمرار ارتباط وتطبيق ترجيحات روانشناختي ما كه آن را تر جيحات منطقي مي ناميم
خوشش بيايد كه نمي آيد.رويارويي با كليشههای مربوط به درسآموزی ،ترسها ،بي تفاوتي و اضطرابهای
مربوط به درس و تدريس دشوار و گاه توانسوز است و بهخصوص به شناخت داغ موضوعات علوم اجتماعي هم
نياز دارد.
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براي «،constructivismساختارسازي» را پیشنهاد می کنم.
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چند روش و سناريو برای تدريس وجود دارد و سئوال از اينكه يادگيرندگان دوست دارن د چ ه ك ار بكنن د .اي ن
سخن به "معناداریِ" تدريس اشاره دارد.امابه اين هم اكتفا نميتوان ك رد .الگوه ای متناس ب و در خ ور 8را ب ا
همكاری فراگيرندگان و حضار جلسه مثال كالس فراهم آوريم .الگوه ای ي ادگيری متناس ب و درخ ور طيف ي از
باورهای معرفت شناختي ،نگرش ها ،عواط ف ،رفتاره ا و راهبرده ای ي ادگيری و انگيزش ي مرب وط ب ه مح يط
كالسي ،معلّم و يادگيرندگان /مخاطبان هستند .بخشي از الگوهای يادگيری سازگار و درخور-راهبردها ،نگرش ها
و باورهای مربوط به پيشرفت -ش امل خودكارآم دی تحص يليِ ،9و برخ ي ناس ازگار اس ت .گيل بلمن و فس

ت10

) (2001از رويكرد مردم نگاری  11را برای توصيف تعامل استاد دانشجو سخن گفته اند.برونر نگران بود كه آنچه
روش تدريس مي ن اميم در ي ك ك الس درس واقع ي ه م كارس از اس تر (برون ر .)86 :1996 ،روش مطالع ه
درس12مورد نظر ژاپني ها درس و كارورزی را تركيب كند .فرض های معرفت ش ناختي ب ر فرآين دهای تفك ر و
و كيچن ر )1981 ،1994( 13و مه ارت ه ای اس تدالل

استدالل را بررسي مي كنند؛ مانند قضاوت تأملي كين

ك وهن (1991و  .)1993خ ط س وم :خ ط جدي دی در پ ژوهش در ح وزه باوره ای معرف ت ش ناختي اس ت.
پژوهشگران اين گروه ،باورهای معرفت شناختي را نظامي كم و بيش مستقل م ي دانن د ك ه ب ر درك مطل ب و
عملكرد تحصيلي تأثير مي گذارند؛ مانند مطالعات ريان )1984( 14و ش ومر .)1994 ،1990( 15ب ر اس اس نظ ر
شومر ( )1990باورهای افراد درباره دانش و يادگيری در چهار بع د س رعت ي ادگيری ،س ادگي دان ش ،قطعي ت
دانش و توانايي ثابت قرار مي گيرد كه از باورهای سطح باال و خبره تا باورهای سطح پايين و خام را پوشش مي
دهن د( .تنه ا ،ف رزاد ،و ص رامي 1388و برزگ ر بفروي ي ،دان افر  .)1388مفروض ات متف اوتي درب ارط طبيع ت
انسان،باورهای معرفت شناختي و در نظريه ها ی يادگيری ومعلمي مط ر اس ت .در اينج ا س ه نظري ه و الگ و
مطر مي شود:
نظريه الف
مفروضات نظريه الف عبارتند از:
 -1انسانها غالبا ذاتاً تنبل و از آموزش بيزارند؛
 -2غالب انسانها ،مقلد ،عافيت طلب وخواهان حمايت منبعي كه قدرتمند ومعتبر تلقي مي شود ،مي
باشند؛

8

Patterns of adaptive learning
Student Academic Efficacy
10 Gilbelman&Fastm
9

)(Ethnography

11

4.Lesson Study
.King and Kitchner
14 .Reyan
15 .Shommer
13

3

 -3برای برانگيختن انسانها بايد از انگيزشهای بيروني ،مادی و اقتصادی و ايجاد احساس امنيت استفاده
كرد؛
 -4قابليت وتوانايي حل مسئله درشمار محدودی يافت ميشود كه به مشاغل متفكرانه ،معلمان و رهبری
ميپردازند؛
 -5غالب انسان ها بايد تحت نظارت همه جانبه قرار گيرند تا بستر يادگيری مهيا شود تا "توالي روانشناختي" به
توالي منطقي تبديل شود.
ويژگيهای سبك معلمان بر مبنای پيشفرضهای نظريه الف
 -1تاكيد بر تمركز و تصميمگيری متمركز؛
 -2تاكيد بر نظارت منابع؛ -معلم مداری و ايفای نقش رهبری توسط معلمان؛
 -4استفاده ازبرانگيزنده های بيروني ؛
 -5توقع تحقق هدف و نتايج كوتاه مدت؛
 -6استفاده از روش های نظارت بيروني؛
 -7تاكيد بر ضرورت كارتيمي وميداني وگروهي ميان دانشجويان .
نظريه ب
با اين مفروض كه انسان طبيعتاً كنجكاو و معرفت جواست  ،برای اطمينان از تحقق نتايج مثبت به نظارت
بيروني وتهديد وتطميع واجبار نيازنيست .يادگيری بهترين انگيزه يادگيری است.
مفروضات نظريۀ ب
مفروضات كلي نظريۀ ب عبارتند از:
.1فعاليت برای آموختن مانند بازی دارای انگيزه واشتياق دروني است؛
 .2معلمان معموالً مسئوليتپذيرند و با به دنبال پذيرش مسئوليت هستند؛
 .3قابليت يادگيری حل مسائل بين جمعيت انسانها توزيع نرمال دارد؛
 .5بخشي از نظارت و ارزشيابي را ميتوان به خود دانشجويان واگذار كرد ،سبك خود نظارتي /نظارت
دروني كارآمد تر از نظارت توسط ديگران است.
ويژگيهای سبك معلمان بر مبنای پيش فرضهای نظريۀ ب:
 -1تاكيد بر عدم تمركز و استقالل نسبي معلمان؛
 -2تاكيد بر استاندارد های ارزيابي نتايج؛
 -3دانشجو-مداری و ايفای نقش هميارانه (بررسي و حل مسئله با همكاری دانشجوبرای جستجوی فهم
مشترك)؛
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مي توان پيشنهاد كرد كه معلمان برای جهت گيری روابط رسمي و غير رسمي وهميارانه برپايه اعتماد تشويق
شوند .
تئوری ج (:هميارانه ومولد):آزادی بسيار وسيع برای معلمان ،دانشجويان
معلمي هميارانه بيشتر با نظريات محتوايي (انگيزش دروني)مرتبط است با پاسخ به اين پرسش كه پاداش ها و
عوامل ارضاكننده چيستند چه چيزهايي را پاداش آموزش يا ارضاء كننده ،مي دانند نظريههای فرايندی،
چگونگي و چرايي برانگيختگي دانشجويان ومتعلمان را توصيف ميكند.
در اين الگو،هوشهای چندگانه،هوش اخالقي ،بهره عاطفي و چالش و پرسشگری وهمياری پژوهشگرانه تشويق
ميشود ،نظارت با ِاسناد بيروني را به حداقل ميرساند ،و برای جذابتر كردن آموزش و ارضای نيازهای سطو
عاليتر تفكر واحساس /مهارت های معناشناختي و زيبا شناختي ،دانشجويان ميكوشد .با اين شرايط،مفروض
است كه معلمان،مديران ،كاركنان و دانشجويان نيز تعهد بيشتری نسبت به آموزش خواهند داشت.
تاكيد بر مهارت های بين فردی،معناشناختي و زيبا شناختي و نياز برای تعامالت گروهيتاكيد بر تصميم گيری جمعي درعين مسئوليت فردیجهت گيری روابط رسمي و غير رسمي وهميارانه برپايه اعتمادبرنامه ريزی قابل دفاع هست امااكتفا به شاخص ها و استاندارد های كمي ،هدف اصلي نيست . تبديل تجربه زيسته هر فرد به منبع آموزشي ارزشمندی برای خود و ديگران( راه دانش ضمني پنهان بهسوی دانش آشكار رسمي) تبديل هر تجربه به منبعي برای خود
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نياز به عمل،حل مسئله،و تبادل رضامندی در تعامالت با ديگران و خوديابيتعريف فعاالنه از وظايف دنيای پيرامونلزوم تهيه وتنظيم محتوی بر اساس مسائل كاری و زندگي شخصي فراگيران( مسئله -محوری)يادگيری به مثابه نيرومندترين انگيزه يادگيریا -نگيزه دروني ،:خودارزشمندی، ،كيفيت سطو باالتر زندگي ،اعتماد به قدرت انتخاب در سبك يادگيری و
زندگي..
پايه گذاری روش شناختي براساس تفاوت سبكهای تفكر و شناخت  ،يادگيری وتدريسنياز به عمل،حل مسئله،و تبادل رضامندی در تعامالت با ديگران و خوديابي
 بررسي توسعه از منظر انساني. پذيرش نظام آموزشي و پرورشي و سازگار نمودن خود با آن. ناخشنودی نسبي در شغل خود و كاركردهای آموزشي.نحوه برخورد با تعارضها و مديريت آن.
عالوه بر نكات عمدط فوق پاره ای از اعتقادات كليشه ای ذهن معلمان و كاركنان آموزشي را به عنوان وجه
عمده تعارضهای موجود تلقي كرد و در راستای رفع و حل فصل فرهنگي آنها تالش ويژه مبذول داشت.
 قوت داشتن اين تفكر كليشه ای كه عمل بانظر متضاد است. رواج داشتن اين كليشه معيوب كه افراد متخصص و عالم نمي توانند مدير خوبي باشند. اينكه افراد عادی نمي توانند اهداف چالشي را دنبال كنند (و نبايد در امور تصميم گيری مربوط به خودمشاركت كنند).
 اين كه موفقيتهای سازماني بيشتر به صفات فردی نخبگان وابسته است (وبه تاثير ديگر كنشگران دست كمگرفته مي شود).
 اينكه فراگيران ايراني از لحاظ پديده های خود انضباطي و خود تنظيمي/خود نظم بخشي و حس مسئوليتپذيری در جايگاه خوبي نيستند.
 اينكه مردم عادی از لحاظ پختگي عاطفي و خود مديريتي در سطح باالئي قرار ندارند.الگوهای يادگيری شامل دو بخش اند .بخش اول آن كه به فراگيران مربوط است شامل  4بخش مي شود:
 -1جهت گيری مربوط به اهداف پيشرفت
 -2تصورات مربوط به اهداف

شخصي17

معلّم18

 -3تصورات مربوط به ساختارهای هدف در

كالس19

personal achievement goal orientations
Perception of Teacher’s Goals
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 -4تصورات باورها وراهبردها ی مربوط به تحصيل(20وامتحان و ارزشيابي)
بخش دوم كه به معلّمان مربوط مي شود ،تصورات آنها در مورد ساختار هدف در محيط آموزشي ،رويكردهای
آموزشي و كارآمدی تدريس شخصي آنها ست.
سيف ) 1383( ،معتقد است كه هدف از كاربرد سنجش تكويني در رابطه با پيشرفت تحصيلي ،آگاهي يافتن از
ميزان و نحوه يادگيری آنان برای ت أمين نقاط قوت و ضعف يادگيری و نيز تشخيص مشكالت روش آموزشي
معلّم در رابطه با هدفهای آموزشي است .شواهد پژوهشي نيز نشان مي دهد كه سنجش تكويني با كيفيت باال
مي

تواند

تأثير

قدرتمندی

بر

عملكرد

تحصيلي

و انگيزش دانشجويان داشته باشد (برای مثال ،وان اورا2004 ،21؛ بلك و ويليام1998 ،22؛ وادل 2004 ،23و
حيدری 1375 ،به نقل رضايي و سيف.)1385 ،
تدريس تسهيل گرانه و مولد كه شر آن خواهدآمد نوعي بهبودبخشي و آشنايي زدايي اما نه ساختارشكني است
كه پايههای نظم و دقت و منطق و انضباط نظام درسي را سست نمي كند و نوعي درگيری خام دستانه با نظام
درسي نيست .معلم اطمينان بدهد كه :در اين كالس و اين درس كسي مردود نمي شود .نوع سؤاالت امتحاني را
برای همه روشن خواهد بود .حضور و غياب هم اجباری نيست و قول چهارم كه بسيار دشوار ای است :اينكه نمرط
بد هم نخواهيم داشت .و اينكه اين چهار قول و تعهد متقابال مستلزم چه تعهداتي استر
پيشنهاد نوآورانه و بلندپروازانه ،جدی و خطير اين است كه منطق تدريسِ رايج (فشار تحصيلي ،24خود ناتوان
سازی تحصيلي،25تقلّب ،26رفتار مخرّب ،27اجتناب از تازگي 28خود دست كم گرفتن پيشرفت تحصيلي 29ترديد
نسبت به ارتباط محيط يادگيری با موفّقيت در آينده ) 30به هم بريزد و آدمها با توانايي و عشق خودشان( يعني
حتي فراتر از معنا دار بودنِ دروس) و واقعاً انتخاب با خودشان باشند و حتي از "گعده" های انان الهام بتوان
گرفت.
احترام مكملي دارد به نام مهر ورزی و محبت .روش تاب آورانه باعث ميشود ،رابطۀ عاطفي خوبي با دانشجو
ايجاد شود .اما تعهد های اداری و آموزشي چه مي شوندرمفروض اين است كه ارزش ها و هم چنين راهبرد های
19
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اخالق و تدريس اخالق را هم فقط در شرايط الزم و مقتضيِ تدريس -اثربخش است .اينكه آموزش وجايگاه
علم و تحقيق هم عرصه هيجان های شيرين است .اين هيجان برای زدودن گرد و غبار از راهبرد های شناختي و
فرا شناختي برای حذف رقابت مخرب و جايگزيني ارتقای سرمايه روانشناختي به جای ضوابط بي رو
است.ارتباط من با ديگری چرا بايد برای او جذاب باشد ،در حاليكه ما دو آدم از خردهفرهن های مختلف ،با
انتظارات متفاوت و با سبك های يادگيری متفاوت هستيم.
الزامات تعليم وتربيت عمومي و نيز "ترويج" و كاربرد علوم و آمورش عمومي ،رشد فوراني و انفجاری جمعيت و
ابداع رايانه و اينترنت (به ترتيب از 1943و 1993به بعد ) "انقالب افزايش سطح توقع" 31و شكاف ديجيتالي،32
احيای هويت های ديني ملي وقومي وانقالب های اجتماعي وتحول ديجيتالي وشرايط

آشوب33

را افزود كه اين

مبحث را از هرجهت با پيچيدگي تغييرها ،تعارض ها والزام به تحول و تحمل اصالحات رو به روكرد.
آيا مبنای نظری "مسايل" مديريت و راه حل های عاقالنه و هنرمندانه و محيط زندگي (انساني و فيزيكي) هم
ميتواند در اين مورد قابل تمثيل باشدر چگونه يكانديشه ميتواند صور بسيار متفاوت و متضاد با صورتهای
اوليه خود پيدا كند و اينكه گره كار مفاهمه كجاست .چرا چنين استر
مي گويند آموزش وتدريس34مجموعه ای از رويدادهايي است كه بر يادگيرندگان به طريقي اثر مي كند تا
يادگيری آسان شود ..آموزش كوششي برای ايجاد اشتراك در ادراك شخصي ومحيطي ودر احساس ،انديشه،
رفتار ،و عمل است .بدين ترتيب آموزش با ظرفيت و وسعت يا مضيقۀ كنشوری روان شناختي ،ادراك
محيطي،كنشگری اجتماعي و تفاهمپذيری كنشگران سر و كار مييابد .ادراك محيطي ازراه ارتباط و تعامل با
محيط تكوين مي يابد وبا آن پديدار مي شود .در تدريس درون يك كالس انتظار اين است كه با فهم پيش
فهم ها ی افراد به ادراك محيطي افراد ،سطح نازل يا باالی شناختي ( وفراشناخت) و چگونگي اجرای برنامه و
د رس وقوف يافت و در سطحي ديگر محتوای كتب ومواد آموزشي وارتباطي است كه چگونگي بروز آثار
ادراك محيطي افراد را نسبت به جامعه،فرهن

ونيز ملتها ی ديگر را نشان مي دهد  .كاهش تعارضات

وگسست در انگيزه ها،انتظارات،مسئوليت ها ،اهداف مقاطع تحصيلي،غلبه پوسته ها وتشكيالت اجرايي بر اهداف
وكاهش تعارضات بين افراد و گروه ها ی فرهنگي ،اليه ها و گسست ها با ارتقای تراز اكولوژی علم ،شدني
است .به گفته الوين تافلر36 ،35بي سواد قرن  21كسي نيست كه خواندن و نوشتن نداند  ،بلكه كسي است كه،

6. Revolution of Rising Expectations
32 Digital divide
33 chiaos
34) instruction
Alvin Toffler Quotes

نیویورک تایمز به نقل از نشریه فوربس پیشبینیهاي تافلر پرآوازه ترین آینده شناس را درباره آینده جهان برخطا و اشتباه توصیف کرد.

8

نمي تواند بياموزد ،آموخته هايش را فراموش كند و دگرباره بياموزد .هوارد گاردنر نيز با انتشار كتاب " پنج
ذهن برای آينده " درسال  2006مفاهيم تازه ای راباتوجه به مسائل هزاره سوم مطر مي كند  :جهان فردا  -با
موتورهای جستجو ،روبات ها وساير وسايل كامپيوتری – نيازمند توانايي هايي خواهد بود كه تا به حال اختياری
بوده است .بايد برای مواجهه با اين جهان ،اين توانايي ها را اكنون پرورش دهيم ) . ( Gardner,2007,P.189
گاردنر به معرفي پنج ذهن پرداخته است كه سه ذهن با مسائل هو شي و دو ذهن با روابط بين انسان ها ارتباط دار
ند.پنج ذهن موردنظر هوارد گاردنر عبارت اند از :ذهن تخصص محور ، 3ذهن هم گذار  ، 4ذهن خالق  ، 5ذهن
احترام گذار  6و ذهن اخالق مدار( گاردنر،زارعي ،زينعلي پور و بهروزی،پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت ،سال، 7
شماره ، 1بهار و تابستان،و گاردنر،ترجمه سيف ،1390ترجمه معماری و نورآبادی .) 1390
.
1. Interpersonal Intelligence
2. Intrapersonal Intelligence
3. Disciplined Mind
4. Synthesizing Mind
5. Creative Mind
6. Respectful Mind

 36تافلر 1982-1928پرآوازه ترین آینده شناس جهان بود برخی پیش بینه هاي او درباره امریکا تاحدود زیادي درست از آب در آمد اما در باره وضع جهان
برخطا و اشتباه بود.سلطه قدرتمندانِ مهاجم -با هویتِ ناگشوده 36در برابر جهان و دیگران) ،از سویی وسرسپردگی زیردستان به پذیرش شیفته وار و خاکسارانه
ي اشکالی از استبدادِرادیکالها یا"ماکت"خونینی از تاریخ"تمدن وسنن" از سوي دیگر،در جهان انجامیده که همانا ناتوانی در بیان روشن و روشنفکرانه همه
جانبه امکان انتخاب اخالقی چند جریانِ نمایندگی امروز ودیروزاست.ازسویی ،آموزش،نیز در زمینه ي فراهم کردن امکان انتخاب اخالقی یعنی به صحنه آوردن
همگان سترون 36بوده و محیط نیز یادگیري پنهان 36خود را پدیدار ساخته و بعضی نهادهاي نوین به خود زنی و قلع و قمع عجیب مدرنیته درجهان پرداخته اند).
آلو ین تافلر در این جا توضیح نمی دهد که اما این انسان بیچاره است که دستخوش و غریق تالطم تغییرات است و در ناامنی روانی مداوم به سر می برد.
سیستم ها بر مبناي معیارهاي علمی-تکنیکی دست به انتخاب می زنند و مدعی اند که ریسک تصمیم گیري را هم می پذیرند که این در امور انسانی ادعاي
گزافه است.
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استرنبرگ كه درباره الگوی سبك های تفكر (  ) 2003تحقيقات راهگشايي انجام داده يك طبقه بندی با 13
مقوله مطر كرده است كه عبارت اند از  :قانونگذارانه ( خالق )  ،اجرايي  ،قضايي ، 37فرد ساالری ( 38تك
ساالری )  ،مرتبه ساالری ( 39پايور ساالری )  ،جرگه

ساالری40

( اليگارشي)  ،ناساالری ( 41هرج و مرج طلب )

 ،كلي نگر ، 42جزئي نگر  ،درون نگر ، 43بيرون نگر  ،44آزاد انديش و محافظه كار  .افرادی كه دارای سبك تفكر
قانون گذار مي باشند  ،مايل اند كارها را به شيوه ای كه ترجيح مي دهند  ،انجام دهند .افراد با سبك اجرايي
تمايل دارند از مقررات پيروی كنند و افراد با تفكر قضايي مايل اند كه قوانين و برنامه ها را ارزشيابي نمايند
.همچنين شخص فرد ساالر  ،فردی است با اراده و مصمم  ،اين فرد به كسي اجازه نمي دهد كه در حل مسائل
او دخالت كنند  .شخص پايور ساالر  ،هدف ها را به صورت سلسله مراتبي منظم كرده و نياز به اولويت بندی
هدف ها را ادراك مي كند .فرد جرگه ساالر يا مانند فرد پايورساال ر عالقه دارد  ،امور را در همان زمان تعيين
شده انجام دهد  ،اما او غالباً مطمئن نيست كه چه كاری را بايد در ابتدا شروع كند و يا چه زماني را صرف انجام
يك كار نمايد  .افراد ناساالر امور را به صورت يك امر تصادفي در نظر مي گيرند .ناساالر ها از سيستم ها به
صورت جد ی دوری مي گزيند و با آنچه سيستم ها ارائه مي دهند مقابله مي كند ( استرنبرگ  . )2003 ،افراد
كلي نگر ترجيح مي دهند مسائل و امور را در حد بسيار گسترده و وسيع مورد بررسي قرار دهند ولي افراد
جزئي نگر به جزئيات امور و مسائل تأكيد دارند  .افراد درون نگر با امور دروني و انتزاعي سر و كار دارند  ،اما

judicial
monarchic
hierarchic
oligarchic
anarch
global
internal
external
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37
38
39
40
41
42
43
44

افراد برون نگر بيشتر به محيط بيروني تمايل دارند و مردم دار مي باشند .همچنين افراد آزاد انديش ترجيح مي
دهند فراتر از برنامه های موجود فكر كنند و به دنبال حداكثر تغيير هستند  ،اما افراد محافظه كار دوست دارند
به برنامه های موجود وفادار بمانند و به دنبال حداقل تغييرند ( استرنبرگ 2003،1376 ،به نقل از خوئيني ) .
در دوران مدرن تعارض جديدی روی ميدهد و حتي"نفسانيت" در جهت خير عمومي تلقي ميشود (توماس
هابز).آزادی مسيری هابزی و دكارتي و نه اسپينوزايي طي كرد و به تدريج سبب فاصله گرفتن انسان از طبيعت
و سر انجام تقابل فرهن

و طبيعت شد .45در حگمت باستاني تائو مي خوانيم:اگرمي خواهيد چيزی به دست

آوريد نخست آن را ببخشيد .با الهام از اين نكته مي توان گفت:پس اگر انضباط مي خواهيد از آزادی نترسيد.
روسو باوجودآنكه مصايبي را در تمدن هوش يارانه تفطن كرده بود ،تفاوت اصلي انسان وحيوان را همان آزادی
مي دانست.آزادی مسئوليت های هركس را نشان مي دهد وبه همين دليل است كه مي گويند تشعشع ،هاله يا
پرتو آزادی "بي نظمي و بي انضباطي" هايي هم ايجاد مي كند.گاه برخي انسان هاه تحمل آن را ندارند و به
نظم وانضباط معهود برگردند (فرار از آزادی و حركت به سوی امنيت وجودشناختي) .در اليه ای ديگر وفاق
اجتماعي"،قفس عقالنيت"، ،مديريت زهر آگين ،46سبك های مديريتي،مارپيچ ساز ماني ،مرگ سازماني
،سكوت سازماني،دانش رهايي بخش،وضعيت در"معرض خطر"و"هوش شيطاني""،جنايت

بدون قابليت

پيگيری" ،47از علل و دليل های تهديد امنيت روانشناختي اند.
اين اوصاف نقدی تند از ميراث روشنگری است .اما به روی اگر معلم اين تهديد هارا نشناسد و به" شناخت
امكان تصحيح خطاهای روشنگری و از دانش به سوی فرزانگي"،48نظريه علم بزرگ و مزيت انباشتي علم"
نپردازد ،ممكن است آزادی وعشق را گم كند وبه انضباط مكانيكي و صور ديگر ِخشونت رو آورد.او در پي سلطه
گری بر ديگری يا ايده حذف "غير"ی و ديگری به نام مخاطب يا يادگيرنده است كه خود ساخته و پرداخته
است .متاسفانه چنين كسي در لبه اين خطر هست كه برای موفقيت به هر قيمت از جمله انكار تفاوت های
فردی و غفلت از سبك های يادگيری و تفكر،تهاجم به حريم،شغلي ،معنوی خصوصي مخاطب يا يادگيرنده
تالش مي كند.

 45درقضایاي ما قبل مدرن آزادي رهایی از ضرورت هاي طبیعی،طبیعت و فرهنگ است .ناصرخسرو با بیان بلیغ خود چنین توصیف میکند :آزاد شو از آز و بزي شاد و توانگر .
46

Toxic management
 Perfect crime 47منظور از تمثیل جنایت کامل ،نبود حساسیت و رگ غیرت و مسئولیت نسبت به وقوع جرمی مفروض است که از بروز و تکرار"جنایت "ها وتخلف هاي
مرتبط با آن پیشگیري می کند  .در یک "جنایت غیرقابل پیگیري" ،تمام رد پا ها پاک می شودو کسی سرنخ نمی دهد وسرانجام مقصري پیدا نمی شود وهمه چیز در بوته بی
رگی می فسرد .با این استعاره می توان گفت کسی براي کمک به روشنگريِ هیچ الیه وگوشه اي از معضله اجتماعی کمک نمی کند "،آشنایی نمی دهد"ویا خود را مرتبط نمی
داند.احتماال توسعه معناي "واقعیت حاد" هم به همین جا برسد.
Wisdom
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48

مي توان در باره موفقيت سالم هم بايد با چشم انداز الگوی ارتباط سازنده متقابل و مولفه اعتمادو اطمينان ،از
موفقيت تهاجمي باز شناخت .اين وضعيت منطبق است با چگونگي موضع فرد نسبت به چهار نوع رابطه و ادراك
محيطي وگشودگي و بسط يافتگي آن.موفقيت تهاجمي اليه های پيچيده دارد 49.در موفقيت تهاجمي شخص
خود-محور وجزم باور با يك بعدی شدن ،بيشترناگشودگي به هستي و ديگران نشان مي دهد تا ادراك .اين
ناگشودگي به رابطه ی يكطرفه و تهاجمي او به محيط و ديگران منجر مي شود.
در توصيف محيط اجتماعي و باورهای معرفت شناختي تدريس علوم اجتماعي و جنبه های گوناگون دنيای
مدرن و پيچيده ،مسئله ها و عباراتي مانند نظم ،عدالت،برابری،ايده ئولوژی ،زندگي روزمره،محيط زيست،اخالق،
"واقعيت حاد" ،حدود امكان نقد اجتماعي ،هويت،زبان،شهروندی و ارتباط،گفتگو،دين ،مدرنيته" ،استعمار سپهر
زندگي"،سكوالريسم  ،شبكه های اجتماعي هم از موضوعات و"دستور روز وداغ اند .در توصيف نظام وجامعه
ايراني جامعه اوصاف يا برچسب هايي چون غرب زده"" ،جامعه ادايي" و"جامعه كوتاه مدت"جامعه نفتي،و"
جامعه كالفه" 50و نيز عبارات مدرن بدقواره وكژمدرن 51ويا شبه مدرن هم ديده مي شود.
م" 53خوارخويشتني"54ودر عين حال ايستادگي
اگر "زندگي سراسر مسئله است"  ،52داستانِ پرآب چش ِ
اميدوارانه و دست و پازدن زيرچرخ مردم
اجتماعي،حرمت56وحريم57

خوارِ55

تسطيح هويت ها ودر هم شكستن هستي

ها،وتقالی هرچندمذبوحانه رهايي،حماسه ای است شيرين وبلندآوازه 58وجمعيت

خاطر در عين پريشاني  59است .شرايط جامعۀ ما پيچيده است .البته "شرايط انساني " و بسياری ازنظريه ها هم
از پيچيدگي مي گويند .آثار آن از منظر جامعه شناسي مدرسه،معرفت ،استهالك سرمايه اجتماعي،و حتي جامعه
شناسي بدن ...سزاوارتحقيق است . .معلمي باهويت معلوم در چالش با انتظارات قديم وهم اين مهمانان(
خودخوانده و كمي هم مهاجمر)است .معلمان را كارگران فرهن

60نيز ناميده اند در عرصه معلمي ،نگارنده اين

رويكرد فعال و اثرگذار را معلمي هميارانه و يادگيری و "تدريس مولد " 61مي نامم.
معلم تسهيلگر از حس آزادی سرمستانه دانشجويان و از حس آغاز گری و تاثيرگذاربودندر آن شرايطم هم لذت
ميبرد و به هيجان مي آيد و هيجان مي آفريند .ارائۀ مباحث و طر موضوعات داغ و جذاب يا حد اقل معنادار بخشي
 49الیه هایی از این پیچیدگی به ویژه در آمار تکان دهنده خودسوزي زنان مطرح می شود.
 50به ترتیب از وبر ،هابرماس،بک،بودریار  ،نیکوالس ماکسول،آل احمد،رفیع پور،محمدعلی همایون کاتوزیان وصابري(گل آقا).
 51نام کنابی از حمیدرضا جالیی پور
 52نام کتابی از ک.ر.پوپر
 53تعبیر فردوسی
 54تعبیر غزالی
 55تعبیر مولوي.
Dignity
Privacy

56
57

 58همه عمر سختی کشیده است سعدي که نامش بر آمد به شیرین زبانی
 59حافظ :در خالف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
Cultural workers
Generative instruction
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60
61

از اين فرايند است. .اين توفيق شيرين در يك آزمون بزرگ و بينظير است :تو يكي نهای هزاری تو چراغ خود
برافروز.
برای بيان پيوند بين طبيعت و انسان از نقد عنصری گاستون باشالر و دو عنصر آب و آتش الهام مي توان
گرفت.هم چنين ديدگاه كنش متقابل نمادين به جای تمركز برشخصيت ،مفاهيمي از نيت،تفسير را افشا و ارائه
ميكند و ديدگاه وجودی بر "معنا" تكيه دارد.همۀ موانع ارتباط را عامدانه از بين برده بوديم تا آنها بتوانند
بيايند و مسائل محل و محله خود را ،از فقر و نابساماني ،و شكستهای عشقي و زندان گرفته تا مشكالت
خانوادگي مطر كنند .در چنين فضايي بايد بتوان قانون ،آداب و خط قرمزها را هم حفظ كرد كه كار دشواری
است.از فراگيران مي توان خواست فيلمهايي را كه ديدهاند ،مسافرتهايي را كه رفتهاند و تجربههای شخصي
خود را مطر كنند .كتاب ها را ببينند.
شناخت تجربه ی زيسته موضوع علوم انساني است .طر دروس،پروژه هاو مضامين و موقعيت های يكي از
منابع الهامِ فهم مشترك و همدالنه تجربه زيسته و انعكاس آن در زندگي دانشگاهيان وارزشيابي های آنان
نسبت به آثار جانبي فرصتهای و موقعيت تدريس روش های تدريس و متون و محتوا ها است  .هدفِ شناختاری
عبارت است از يادگيری حداقل دانش سازمان يافته ؛ وهدف ناشناختاری نيز از راه انس با طرحواره و الگوهای
مستتر در تعامل ها به دست مي آيد.يك روش مهم انس عميق محقق با طرحواره و الگوها ی مربوط در محيطي
تراكم تعاملي با جرم بحراني 62است كه معلم را به مطلع مهم 63و كارگر فرهن

و روشنفكر تبديل مي كند و او

خواهد توانست به ارشاد و شاگردپروری 64بپردازد و به چيزی دست يابد كه آن را در اين جا انس وجودی مي
ناميم .گاه بر علوم انساني اين خرده را مي گيرند كه احكام تجويزی پيشيني و نامنطبق بر زندگي واقعي ويا
شامل احكام همان گويانه و بيان توتولوژيك است .برای رفع اين مشكل در بعد شناختاری هم به سازه های
دقيق نياز داريم و در بعد ناشناختاری درك عميق مربيانه وخبرگي ضرورت دارد كه در اين جا آن را انس مي
ناميم.
مراقبت بايدكرد كه دانشجويان چه طور به منبع شناسي و ماخذ شناسي موضوع وارد شوند ومنابع را اگرچه نه
عميق-ببينند .ارزشيابي تكويني ،65عملكردی ،66كارپوشه ها 67و خود سنجي ها 68كه ازانواع ارزشيابي توصيفي اند
نسبت به ارزشيابي نيروی انگيزشي بيشتری دارند .نمره هم مطابق "يك هم ارزشيابي "69بين خود آنان با هم وبا

62

Critical gravity
Key informant
64 mentorship
65 formative assessment
66 performance assessment
67 portfolio
68 self assessments
69 Peer evaluation
63
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همراهي و همدلي و "ارزشيابي توانمند ساز" داده مي شد و محدود و بسته نباشد و نوبت ها زمان ونوع و شيوه با
توافق تعيين شود ممكن است .مدرس تسهيل گر تادوسه ماه بعد از پايان امتحان هم درگير پروژه هايي باشد كه
دانشجويان ارائه مي كردند .بعضي كامل و برخي ناقص اند .اگر متعهد به دادن نمرط خوب باشدو ياگيرندگان هم
متعهد به كار؛ با جديت ،و با وجداني سختگيرانه و عشق مسئوالنه و ارزشيابي مدلل از كار هم ادامه بدهند اين
جو به وجود مي آيد كه همه از كار وتالش برای ايفای تعهد چندجانبه لذت ببرند .همه دراين تعامل چندجانبه
تفاهم و دانش ضمني واقعي و فراتر از آن دسترسي پيدا خواهند كرد .معلم تسهيل گر در اين تعاملها و بااين
تعامل ها زندگي مي كند .از مسائل عادی ،عاطفي ،ارتباطي ،علمي و برخورد فرهن ها بسيار مي آموزد .او نمونه
هايي نمادين ديني ازگاتها تا اويانيشادها و آثار ادبي هومر ميراث گرانقدر ادب و هنر خودمان، ،آثار كالسيك هنری
تاهنر هفتم( سينما) همه پيچيدگي رابطههای انساني را مطر مي كند .در جامعۀ ما پيچيدگي نهادينه شده است.
تسهيل گر از پيچيدگي ها فرار نمي كندو تغافل هم نمي كند .از آثار هنری و ادبي و ميراث جهاني علم الزم باشد
ياری مي جويد ونيز اعتراف به ندانستن و نتوانستن ؛ اما توجه دادن به اينكه اگرچيزی ارزشش را دارد تقال كنيم ؛
واقع گويي مثبت نگر نه دانا و توانايي كل!
مراقبت ودلمشغولي كه كه پيچيدگي را همهجا ببينند و يادداشت كنند و به آن بپردازند.آنها هم همۀ
انتظاراتشان را نوشتند  .تسهيل گر با ياری و نظر انان طبقه بندی مي كند ،و در جلسۀ سوم ترم فهرستي
انتظارات آنها را از درس و از دانشگاه به دست مي آيد .ازانتظارات اجتماعي-فلسفي  ،اميد ،عشق و عمل بود و
چيزهايي كه جوان از جامعه ميخواهد نوع مديريتي و اعتراض به نظام برنامهريزی درسي  ،آيندط تحصيلي و
شغلي ،ازدواج،سيستم ،رانت  ،انواع عدالت و مانند آنها.معلم تسهيل گر انتظارات دانشجويان را به سوی ِاسنادهای
دروني هدايت مي كند.ويتگنشتاين گفته بود:فلسفه نبردی است عليه افسون شدگي ذهن به وسيله زبان .بايد به
سخن او افزود كه معلم هم مي تواندهم پردهها را باال بزند ويا يا پرده ای ديگر بر واقعيات بكشد و بر غفلت و انواع
افسون زدگي چيزی بيفزايد .
نكتۀ ديگر اينكه مسائلي تحت عنوان "خوداكتشافي" در يادگيری مطر است .برای فعال سازی خوداكتشافي در
وجود جوانان با فوران انرژی جواني شان همراه بايدشد و برای اين كار آن هاد"شخصي كردن دانش" را انجام مي
دهند كه شروع آن ممكن است با شناخت داغ است" .شخصي كردن دانش" در دانشجو اگر اتفاق بيفتد خودنظم
جويي ،وذهن آگاهي هم توليد مي شود .در جامعۀ امروز پيچيدگي نهادينه شده است و اكولوژی علم فقط يك امر
روشنفكرانه ،لوكس ،تفنني و مخصوص تعامل علمي خواص نيست ،بلكه پيچيدگي وارد اجزای زندگي روزمرط ما
شده و فعال است.اين پيچيدگي با گشودگي قابل فهم و با اخالق مراقبت و روش های غير تكنيكي قابل مديريت
كردن است" .شخصي كردن دانش" بي نظمي و بي انضباطي همان اكولوژی نامتقارن و غيرقابل پيشبيني ام
خالقي بود كه ايجاد ميشد ،ابتدا توانايي ها و صالحيت خود مرا به چالش مي كشيد .چون مديريت و ادارط تنوعها
سخت بود؛ اينكه چگونه كالس اداره شود تا كسي در كالس احساس بيگانگي نكند.آب در خوابگه مورچگان! و اول
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در خوابگه معلم! به همين دليل بايد بتوان تنوع انتظارات را مديريت كرد .در اين روش مديريت كالسي بايد با
مسئله های متفاوت گاه غير قابل پيش بيني دست و پنجه نرم كنيد .شما همزمان بايد يك زبان طبيعي و زبان
فني بهكار ببريد.زبان فني ،حقوقي ،ارتباطي ،عاطفي و زبان بيزباني به معني اينكه ارتباطات غيركالمي را هم
رعايت كنيد .همۀ اينها بايد در اين كالس فعال و اداره شوند .هيچوقت داغ بودن بحث نبايد علمي بودن آن را
مخدوش كند.
معلم خوب و تاب آور تخيل را كه انگيزش هارا هدايت و تقويت مي كند هم سانسور نمي كند .سانسور معلم
ممكن است هم مانع سازه پردازی،مفهومسازی و هم مانع ارتباط با ديگران شود .تصور كنيد مخاطبان بسيار
اثباتگرا در گوشه ای از سالن و مخاطبان رمانتيك و اتوپيست يا هنری مزاج در گوشه ی ديگری نشسته اند به هر
دليل از ديدگاه و هم چنين از استدالل يكديگرخوششان نميآيد .شما چگونه بايد اين دو نفر را به هم نزديك كنيد
كه حتي از هم و از ارتباط موجود لذت ببرند با مهارت و تسلط برقواعد ساده ای از هم بياموزند و هم چنين
مداومت ارتباط ايجاد شود .اين تغييرات مهم باعث ميشوند كه تسهيل گر توانايي خودتنظيمي را در افراد فعال
كند تا ببينندكه تالش و تقال شيرين است ولمس كنند كه تسهيل گر از تالش (تالش وتقالی خودم و آنان) در
طرب و وجد است .بخشي از فهم عمومي و ميانجيگری اجتماعي اينگونه ايجاد ميشود.
وقتي دانشجويي تقال ميكند با تمام وجودش مفهومي را بيان كند ،با حركات دست و بدن ،با نگاه و افعال خود،
با هم كالساني كه ابتدا او را درك نميكردند ارتباط نانوشتهای ايجاد كند و آنها فضای تعاملي لذت بخش
است .اين موضوع كالس را داغ ميكند و به دانشجو كمك ميكرد كه منظورش را بيان كند .ارتباط زندهای كه در
لحظه متولد ميشد و در لحظه به موفقيت ميرسيد .اين موضوع دو نتيجه دارد :اول ،از طريق تقال ارتباط ايجاد
ميشد .دوم ،شخص ميفهميد كه فهميده است و يا فهمانده است.
سؤالي است مهم در" فراشناخت" كه :من چگونه بفهمم كه فهميدهامر اين تقال و ارتباط به او كمك ميكرد كه
بفهمد ،فهميده است .نظام آموزشي و برنامههای درسي تقريبا همه جای دنيا يادگار سلسله مراتب احيانا غير
عادالنه و يا نظاميگری و نيز ترجيحات بازار است .از سوی ديگر ،در ارتباط بين معلم و دانشآموز و دانشجو
دموكراسي چه ميشودر سهمي كه به نظر مي رسد كمتررعايت ميشود! حداقل 3000سال است كه رابطه چنين
است كه در كالس ها هم ناطق حرف مي زند و ديگران بايد گوش بدهند و هروقت سخن تغيير رابطه پيش مي
آيد مي گويند درست مي گوييد ولي هنوز زود است! اين شرايط و نبود عدالت تعاملي وبي انصافي و
ناكارآمدی"چيدمان ناطق -مخاطب "70را بايد تغيير داد .در اين چيدمان همه افراد به يك اندازه يكديگر را نمي
بينند .تعامل منصفانه به يك گفتمان تبديل شود.
نشانههايي از نظم و انضباط نظاميگری قرن هجدهم اروپا را به دستگاه ها و سازمان ها و نظام آموزشي مي
توان نشان داد وپرسيد :آيا اين درست است كه بچه نحيف را يك ساعت سر پا نگه داريم و تكليف شاقي به او
Physical setting
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70

تحميل كنيم وضع مدارس در مقاطع مختلف را بايد درك كرد.آيا فيزيك بدن و سليقۀ او و عالقههای يادگيرندگان
مورد توجه استر يا اينكه نظام آموزشي خانواده ها را در برابر فشار ترجيحات بازار رهاكند و از ارزش های اساسي
تر چشم بپوشد .امروز شتابزده وباكم توجهي به شئون پيشراني دانشگاه مي گوئيم "دانشگاه ها كار آفرين شوند".
در واقع دانشگاه را به يك اداره كار يا اتحاديه مشاغل -ولو مشاغل موفق -تقليل دهيم.
نظام آموزشی و معلم تاب آور

71

انتظار ازدروس علوم انساني ،با رويكرد بهسازی و بهگشت اجتماعي اين است كه به تسهيل"جامعه پذيری
علمي"و توانايي ميانجيگری اجتماعي كنشگران رشته كمك كند .احتماال دانشكار

72

وكنش گر در آسيب ها و

بحران ها و آشوبناكي و ابهام ( با الهام گيری از نظريه پيچيدگي 73و شرايط هنجاری و ارزشي ونهادی)،
كمترگرفتار بي عملي وانفعال ،و نيز كمتر دچار عمل زدگي ،بيگانگي ،خود شيفتگي و خود محوری شود.
كاربندی

74

روش تدريس با همين رويكرد عملي خواهد بود.مفروض اصلي سوگيری به سمت استقالل فكری

وتوانايي تفكر انتقادی يادگيرنده است ،و هرگاه اين پيشنياز با خود ارزشيابي توان مند ساز ،75به سوی يادگيری
عمر گير( عمر پيما،عمرآزگار) 76همراه شود  ،آموزش نمي تواند مشكالت آموزشي و اجتماعي-فرهنگي را مرتفع
سازد ،اما مي تواند درباره آن ها بحث كند.درسطح هيجاني:معلم در تدريس خود در گام اول بايد موانع عاطفي و
هيجانات منفي از قبيل بي تفاوتي،بي معنايي ،انضباط مكانيكي و صور ديگر ِخشونت خشونت راچاره كند .خشم
ها ،ياس ها ،استرس ها و اضطراب ها را به سوی دانايي و توانايي هدايت كند.
تدريس علوم انساني با روش جديد و شكستن قالبهای معمول و مرسوم و در فضايي توأم با ارتباط فعال و گرم،
در عين اينكه سختي و پيچيدگيهايي دارد و روش مديريت كالس به طرز متفاوتي را ميطلبد.در عين حال ،با
خودانگيختگي و شوق و اشتياق يادگيری ،و درك و دريافت بهتر و بيشتری و يا مخالفت كساني كه نمي خواهند از
غار عادات خود بيرون آيند-همراه است آنها باز گشت به يك چارچوب آشنا و متعارفِ"انضباط " را ترجيح مي
دهند .در نظام بروكراتيك آموزشي ،نمره ممكن است با عالقه و دانش دانشجو تناسبي نداشته باشد .دانشجو هم
اضطراب از تغيير و هم از امتحان داردو هم از وضع موجود شادنيست .راهبرد اين است كه افق تدريس با آزادگي
و روشنفكری يكي باشد .در اين صورت مسئوليت به شكل خودجوش پديدار مي شد..از اين خطر كردن نا
گزيريم .تدريس مبتني بر شناخت داغ بهتر مي تواند به تدريس پژوهش-مدار وهمان تفكر پژوهشگرانه راه يابد.
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هنر اين است كه در گيری با پرونده ها ی شخصي و جمعي ملي،جهاني و قومي را به علم و دانش مربوط پيوند
بزنيم .اين جا به معلم تاب آورنيازداريم.
قدرت ،اقتدار،واقعي در تاب آوری است .معلم تاب آورقدرت بي بديل در درك مشتاقانه و همدالنه صدای
خاموشان،رانده شدگان،منفعالن،و زيردستان 77ونيز برای ميانجيگری ،طرحواره ها،نظم ونمادسازی دارد .تاب
آوری نشانه عقالنيت روشنفكرانه/غير قراردادی ،وعقالنيت ارتباطي فوران شورپنهان ،بغض فروخورده يا
فرياد"ناگهاني" است .گويي مي خواهد باانگيزه وتوانايي وگاه تالش مذبوحانه 78برای رهايي از ظلم ونيز مظلمت
راهي به" نور بگشايد وپيش آگهيِ چرخش فرهنگي است.تا آنجا كه حتي قبل از انتخاب مرگ و نوع آن ،اقتدار
غيررسمي تاب آوری شايد آخرين اميد واقعي كنشگر ناراضي باشد كه به"پايان"رسيده است .برای كنشگر
ناراضي"پايان" همان استيصال و فروبستگي دامنه كنش است.تاب آوری گاه تم سلبي وايده بنيادی مقاومت در
برابرعقل وحكم (گفتمان) ناعادالنه غالب؛ و گا ه تم ايجابي و طر امكان برای عقلي وحكمي ديگر( و بادا كه
محال انديشانه ).
درايران طرحواره تاب آوری عرفاني از انواع موثر ترين روش های حل معمايند .تاب آوری و عرفان شكل و گونه
و طرحواره ای از رابطه انسان با هستي است .در مورد آرزوی عدالت و امنيت و حل مسئله به روش اصحاب
نظريه انسان كامل انسان شناسي عرفاني مي توان به شيوه ای اثبات گرايانه يكسره آنرا ابهام و ايهام و حتي
مصداقي از تحول مسئله به معما خواند("حل مسئله" در موقعيتي است كه راه های متعارف و شناخته شده ی
غالب وقالبي هست ) .اما بينش تاب آوری/عرفاني ايراني،ظاهرا نافذ ترين تأثير وتأثر هارا در فرايند شكل گيری
دين و سنت و آموزه هايي چون انسان كامل ،مدينه فاضله وتعامل با ضرورت های زندگي روز مره و برساخته
تفسيری تجربه زيسته كنشگر وشخصيت ايراني منعكس كرده است.
در تدريس تاب آور وضع كرامت و شان 79انسان از طريق كنش ارتباط انساني با مفاهيم ونظريه هايي مرتبط با
موضوع رياست سلطه گرانه بركالس و مخاطب وبارويكردكيفي و توسعي 80تركيب مي شود :كنش ارتباط
انساني پيشنيازتدريس تاب آور است .با طبقهبندی تدريس به مثابه رياست  ،امكان انتخاب تدريس موفق-كه
هم عناصر شناختي ،فراشناختي و هم عناصر ارزشي و عاطفي دار ك-اهش مي يابد .
هرچندكه امكان راه حل قطعي نيست ومسئله مهمي به نام محدودنگری زبان 81هم مطر است .تدريس خوب
هم به آنچه كيفيت

يكه82

فرد و سعه ی وجودی وهويت بسط يافته فرد است تكيه مي كند احتمااليكي از

Subaltern/ intransitive/ Muted/excluded groups

77

 78منسوب به مولوي :من گنگ خوابدیده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
نظیري نیشابوري :ماخانه رمیدگان ظلمیم پیغام خوش از دیارمانیست
79
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اميدهای مهم برونرفت از بحرانِ انگيزش ،امكان انتخاب روش و شيوه تدريس وسبك مديريت كالس و دانشگاه
و مدرسه است .از سوی ديگر سبك های تدريس ومديريت كالس كه سبب درهم شكسته شدن هويت كنشگران
شو د ،سوراخ كردن يك كشتي است كه سرنشينان :همه بر آنند وهمه برآبند .وبسا كه "درحال تعمير كشتي
درحال حركت"

هستيم83.

يادگيری وقتي عمر پيما /زندگي پيما 84خواهد شد كه بدينگونه هيجاني با ارتقای نيازها عاليق خواستها و
عواطف عجين شود و به سوی هدفهای چالشي و مهارتهای سط و باالی تفكر پيش برود .عرصه و انتظار از معلم
به ويژه علوم انساني فرا تر از عرضه "دانش سازمان يافته "

85

اين دروس است .اين مستلزم تغيير بعضي

انتظارات است ازجمله انتظار اين است  :تلقي يادگيرندگان به عنوان يك كل و نه به عنوان يادگيرندگان فالن
درس يا دوره خاص .هم ميهنان ما در سنن واصالت های فرهنگي و وفرهيختگي از دير باز همين هدف را دنبال
كرده اند.
ديروزِ تكنولوژی آموزشي وامروز فناوری اطالعات و شبكه های اجتماعي عرصه دست اندازی نشده ای باقي
نگذاشته اند.فناوران و فعاالن سايبری -اين مهمانان نورسيده -كه غالبا مي توانند بدون هويت و ناشناس هم
باقي بمانند،لزوما در ارتباطات وآموزش قابل اعتماد نيستند.
امتحان نيز ،ارزشيابي توانمندساز ،معيار مولد بودن محتوا،و روش است .نظريه فعاليت 86و نظريه يادگيری
اجتماعي 87و نظريه ساختار سازی اجتماعي88مناسب اين گونه يادگيریاند.نكته ديگر يعني درهم تنيدگي
وسيله و هدف ،در انديشهها و راهكارهای كنش تفاهمي قابل طر است .استفاده از انضباط مكانيكي و صور ديگر
ِخشونت برای تحققكنش تفاهمي ممكن نيست.تاب آوری مي تواند مرز شكن /مرز نورد 89باشد و بسا كه با
كنشگری پيچيدط تعالي خواهانه و خشمارنج 90و برگذشتن از انسداد شكل گيردتاب آوری گاه تم سلبي وايده
بنيادی مقاومت در برابرعقل وحكم (گفتمان)غالب؛ و گاه تم ايجابي و طر امكان برای عقلي وحكمي ديگر( و
بادا كه محال انديشانه ) .اما بينش عرفاني ايراني،ظاهرا نافذ ترين تأثير وتأثر هارا در فرايند شكل گيری دين و
سنت و آموزه هايي چون انسان كامل ،مدينه فاضله وتعامل با ضرورت های زندگي روز مره و برساخته تفسيری
تجربه زيسته كنشگر وشخصيت ايراني منعكس كرده است.به تركيب رسانه

شناختي91

رسانه های سنتي وروش

Paul NOIROT Profiles | Facebook

ا83

https://fr fr.facebook.com/search.php?q=Paul+NOIROT
استعاره تعمیر کشتی در حال حرکت ظاهرا از نویرت است
کند84

 life long learningنگارنده این دو تعبیر را معادل پیشنهاد می
85 Organized knowledge
86 theory of activity
87 social learning
88 social construction
89 Transgressive
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91 Media analysis
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شناختي آموزشي كارآمدی نياز است كه كنش كنشگر وحامل نظريه انسان شناسي در تحقق انسان كامل را كه
ايران است توصيف و تبيين كند .با رويكرد تاب آوری به مثابه راهي

آن هم هدف بلند پروازانه و بنيادی فرهن

برای مهربان تر شدن يك جامعه معلم تاب آور به بررسي و مداخله در پيوند متقابل تاب آوری وهستي های
اجتماعي ديگرازجمله اقتدار غيررسمي و رسمي و"خود"مي پردازد ( .كيومرث صابری /گل آقا جامعه ايران را
جامعه كالفه مي خواند) .اب آوری عرصه گشايش انسداد كنشگری فردی،سازماني ،اجتماعي وتمدني در ميانه
چالش های مداوم اختيارِ متزلزل وگاه متنازل و درعين حال وسعت وتنوع متزايدِ لزوم تعهد وعمل اخالقي
است.
در اتوپيا سازی و نيز در اديان اساطيری و ابتدايي نيز احترام به طبيعت ،همراهي با طبيعت،و همگني با
طبيعت يك فرض مسلم است و قانون زندگي است .زندگي،خطي نيست 92،دايرهوار است  .ازلحاظ فلسفي و
نظری انسان در حلقهای از هستي قرار دارد كه بده و بستان دارد ،فقط مصرف كننده و مخرب طبيعت نبايد
باشد.قانون و هنجار طبيعت و زندگي چنين بوده است .مطابق قرائتي ،اصلكارما 93به قول ديويد بوهم همان
اصالتِ بستگي مشترك است.كارما و

سمسارا94

(قانون دايره باززايي و سيالن پيوسته اجزاءجهان) و هم

چنين"جان و خرد" يا "جان و فكرت" اصل عواطف براساس هماهنگي و احساس مسؤليت نسبت به طبيعت و
ديگران را بيانميكردند .ازلحاظ نظريه های كنش در علوم انساني با  -1فرصت  -2نياز  -3انتظار  -4معنا
سروكارداريم.
اصلي ترين مساله آموزش و پرورش ما بي رو بودن آموزشها و بي توجهي به امر پرورش در كنار آموزش است.
برای رفع اين معضل آموزش ها بايد پايه ی هيجاني داشته باشند .يعني عواطف دانش آموزان درگير يادگيری
شود .در تعليم و تربيت بايد

گشودگي95

تفكر انتقادی 96و جذابيت 97جاری و روان باشد.آن رويكرد برنامه

ريزی درسي مقتضي در اين زمينه رويكرد طبيعت گرايانه است.در ارزشيابي نيز استفاده از هنر به سبب قابليت
ويژه ای كه در نزديك ساختن ناخوداگاهها به هم دارد  ،رو تدريس است.
يكي از رويكردهای جديد در جهان بحث توانمند سازی 98عامالن و ازجمله معلمان است .تربيت معلم هم
استفاده های بسياری از اين بحث ها ميتواند داشته باشد .در سطح معرفتي:به اين منظور بين موضوعات درسي
و مسايل شخصي آن يادگيرندگان ارتباط برقرار كند تا يادگيری معنادار شود .فضای كالس درس را برای
برقراری ارتباط پاياپای و هم سطح با يادگيرندگان تغيير دهم .به جای قرار گرفتن پشت ميز و يا ايستادن و
92

vita Girus
karma
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95 openness
96 critical thinking
97 attraction
93

empowerment

98
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روی سكو قرار گرفتن هم سطح يادگيرندگان و هم رديف انان باشد .برای هر جلسه تدريس نه طر درس بلكه
چيزی شبيه سناريو بنويسد و حتي آماده موقعيت های بي سناريو باشد .كتاب و موضوعات بحث را از منابع
گوناگون و به انتخاب يادگيرندگان انتخاب كنند  .در ارزشيابي ان هم استفاده از منبع برای پاسخ به سواالت
ازادباشد و هر دانشجو بتواند برای نمره ای كه ميخواهد وتا هربار كه مايل است امتحان دهد و اضطراب امتحان
تاحدممكن كاهش يابد.
نتیجه گیری
چشم انداز اكولوژی علم و نيز اكولوژی اجرا تبادل رضامندی ،فضای رشد واحترام ولذت برای همگان و كاهش
گسست ها وبيگانگي ها ست .نهاد ها ورسانه ها بايد به افق «منوی» هوش و توانايي فراشناخت متناسب اعضا و
سبك های يادگيری و شرائط فرهنگي جامعه خود و جهان خوشبين باشند .كاركرد انضمامي وعيني تر اين
رسالت و وطيفه در برنامه درسي در حال اجرا در نظام ،با مشاهدات پراكنده كمبودهايي محسوس است ،در
اينجا استلزامات ديدگاهای معرفت شناسي مؤثر بر مفروضات و انسان شناختي ،فرهنگي وپرسش های درس
وتدريس قابل طر است .وضع جديد نيازمند ميانجيگری "زبان" ،ديدگاه ميان رشته ای،توانمند سازی وتناسب
وظرفيت نقد وآموزش و پرورش مرز ها  99است.معلم هر ساعت با تعامل ها وتعارض ها رو به رو است .استرنبرگ
و گاردنر به دايره وسيعي از "هوش ها " و ذهن ها نظر انداختند.
در سطح كالس خوب است كه بخشي از محتوا،سنجش و بازخورد نسبت به فعاليت ها و مديريت زمان فرصت
های ياد گيری به تناسب سبك های يادگيری به وسيله خود فراگيران صورت گيرد .همچنين جريان عمل و
نيزساختدارسازی100معرفت و دانش وفنون ارزشيابي به وسيله خود آنان موردتوجه بيشتری باشد .در سطحي
باالتر ،انتظار خوشبينانه اما ضمنا غيرقابل چشمپوشي از

رسالت  ،وظيفۀ اساسي دشوار نهادهای

آموزشي،پژوهشي،فرهنگي ،ديپلماتيك وارتباطي ايجاد شرائط مناسب اكولوژی معرفت بين االذهاني وفهم
مشترك ،دانش،كار و انديشه است.
تاب آوری و اثربخشي معلم در موقعيت های گوناگون به نقد و افرينش مداوم نيازدارد .نظريه پنجره جو-هری
نكته ارزشمندی را به ما ياداوری ميكند و آن اينكه بخش مهمي از اين قابليت ها برای خود معلم پنهان است.
همانطور كه بخش مهمي از ان برای ديگران نيز آشكار نيست.
معلم بايد دركنار برنامه رسمي علمي-تكنيكي" ،برنامه غير علمي -غير فني همراهي و همدلي داشته
باشد.علوم شناختي راههای جديدی را در آموزش خواهد گشود اما به نظر مي رسد كه هموار پرسش ها ی
جديدی سر بر مي آورند كه با انس وجودی قابل درك اند شايد بخشي از آن تن به بوته پژوهش به معنای
متعارف بدهند.جنبه هایِ شناختار ی و ناشناختاری هرطرحواره و الگو نسبت به مسايل جهان و زمانه و چون
Education of borders
پیشنهاد می کند .ساخت گرایی ،بر ساخت گرایی و ساخت و ساز گرایی را دیگران پیشنهاد کرده اند construction.نگارنده ترکیب ساختدار سازي را معادل اصطالح
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متكثرند مي توانند از حيث معنا و معنا بخشي بطور نظری ،فلسفي وكيفي تصور موقعيت بارآور تدريس
بررسي شوند .
پيشنهاد در عصر نو گسترش وسيع ارتباط از طريقه شبكه جهاني تارنما( وب) و مجازی مهم به نظر مي رسد .با
رويكرد ساختدار-سازی،مولد ومتفكرانه ،شخصيت های نمونه وارالگويي هريك با حفظ استقالل راهي رابروند كه
زير سنگيني كوبندگي و بلعندگي چرخدنده های فضای مجازی"،سيستم"و"صنعتِ فرهن " " ،مطبوعات
"زرد" تاب آورند و از پا نيفتند و بي رمق زمينگير نشوند .شناخت آثار جانبي روش های تدريس و متون و
محتوا ها ضروری است.
هنر تدريس تاب آور امكان انتخاب اخالق ي ،طيفي مي ان رش ته ای و م ديريت مبتن ي ب ر خ ود س امان بخش ي
است،شامل سلسله تدابير عملي و توسعهای مكمل كه اسباب گس ترش حساس يت هم دلي و س واد اخالقي،ه وش
اخالقي،سواد فرهنگي و هوش فرهنگي را با توسعه فضای آرماني و معنوی كنش ها و كرام ت و كنش گری انس ان و
كاهش آسيب ها فراهم آورد:بدون خرد ارتباطي ،خرد جمعي و بدون امكان انتخاب اخالقي ،درعملزدگيِ مك انيكي
و پراكسيس 101خشك و تهاجمي وچون فردی در تنگدستي اخالق102درمي مانيم .جامعه مهربان بر اس اس امك ان
انتخاب اخالقي است .مشروع سيستم آموزشي و معلمان عل وم اجتم اعي ،گفتگ و اس ت ك ه پ رچم اعجازپيش راني
هويت های "چل تكه" انسان امروز است .نگارنده باتوجه به يادداشت های خود در ط ول ارتب اط ب ا دانش گاهيان (
دانشجو،مدرس و محققان حرفه ای)و بررسي انتظارات آنان از دروس اي ده ه ايي را ب ا ان س م داوم ب ا موض وع و
تشويق مراجعان به " تصور موقعيت موثر "شان در تعامل با موضوع مورد تحقيقشان ب ه دس ت آورده مط ر م ي
كند-1 .پيشنهاد بحث و تصور موقعيت موثر تدريس،مراجعان را بايك تجربه كيفي جذاب (ش ناخت داغ  )103رو ب ه
رو مي كرد -2توصيف وتبيين پيشينه وآثار مستقيم با شرايط شناختاری و نيز ازسوی ديگر آثار نامستقيم و هال ه
پيراموني يادگيری،مراجعان را در شرايطي قرارمي داد كه احساس مي كردند به طرحواره و الگ وی ماهران ه ت ر و در
عين حال كاربردی تر و جديدی نيازمندند(انجذاب و عطش هنری گرچه گذرا و كوت اه م دت) -3ب ا ادام ه بح ث و
همبازی شتابزدگي در داوری ها كمتر و شوق درك بديل ها افزون مي شد-4.شوق واس اس ض رورت ب رای فه م و
حل تعارض ها از مسير های نو آورانه مشاهده مي شد -5مواردی هم ازبيان استيصال امتناع نمي كردند.
تاب آوری معلم با اين موضوعات مرتبط است:تعامل،يادگيرندگان،معلم ،تاب آوری ،انسان ،تاب آوری به مثابه
شرايط تبديل "جامعه در خود"به "جامعه برخود" ،اقتدار،ميانجيگری ،طرحواره ها،نظم ،نمادسازی خالق،معرفت
شناسي،دانش سازمانيافته،شناختاری ،شهروندی برنامه درسي پنهان  ،برنامه درسي مغفول ونيز عقيم ،تدريس
معكوس،طرحواره و الگو ،تفسير ،ساختدارسازی ،خودارزشيابي وتعهد اخالقي .انس عميق با حرفه و حتي جنبه
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های ناشناختاری آن در مسير تدريس پژوهش-مدار موضوعات فهم و نيز شرايط مفاهمه ايجاد مي كند .بهترين
معلم كسي است كه ظاهرا كمتر معلمي كند ،اما درواقع از پيچيدگي ها فرار نكند و تغافل هم نكند وتسهيلگر
باشد وبا درك و غني سازی اكولوژی تدريس و علم اين انس عميق (حاصل تجربه زيسته و مطالعات
،سرگذشتنامه های علم و افراد صاحب نظر) بپردازد تا به اين سه هدف نزديك شود  :الف -استنتاج ها و
آموخته های دانش سازمانيافته ب -بهجت و لذت و بهجت فردی ج :-تعامل وكنش فرهنگي و اجتماعي
وتقويت حس انسان دوستي و كمك به تكامل انساني و معنوی.
اميد مي توان پرورد كه دروس علوم انساني كمك كند تا كنشگر علمي،با استقالل و عمل متفكران ه وني ز
تخيل وارج گذاری به هويت علمي،كاربردی وبهبود بخش وحتي رهايي بخشِ اين رشته با ميانجيگری عناص ری
چون اخالق حرفه ای ومعنويت وشوق پايدار از معاني ومصاديق رايج "موفقيت "فرا ت ر رود و در فراين د س يری
معنوی با "اصالت ها "آشنا شود.
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