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سخنی با همکاران
ما به عنوان معلّم به طور حتم، در ذهن خود با سؤاالت بی شماری دربارٔه چیستی و چگونگی 
با خود  آن  دربارٔه  دانش آموز  اولیای  یا  معلّم  جایگاه  در  و  هستیم  و  بوده  مواجه  مؤثّر  تربیت  و  تعلیم 
اندیشیده ایم و با دیگران گفت وگو کرده ایم. اغلب اوقات از ضعف توانایی دانش آموزان در ایده پردازی، 
قبال  در  معیار، احساس مسئولیت  از  استفاده  استدالل، قضاوت صحیح،  ایده ها،  ترکیب  و  توضیح 
جامعه و طبیعت، چرا اهل بحث و تبادل نظر نیستند و چرا به هنگام اختالف نظر منطقی عمل نمی کنند، 
شکایت داریم. شاید در درجٔه اّول باید از خود بپرسیم که ما به عنوان متولیان امر تعلیم و تربیت چه 

اقدامی انجام داده و باید انجام دهیم!
الزمٔه پرورش توانایی های قضاوت و ارزیابی ایده های دیگران و خلق ایده های نو و …، این 
مهارت های  مفاهیم،  درک  با  همراه  یعنی  فراگیرند؛  عمل  در  را  فرایندها  این  دانش آموزان  که  است 
ذهنی را نیز کسب و به آنها عمل کنند. فرایندی که طی آن، دانش آموزان هنگام مواجهه با هر سؤال و 
مسئله ای، برای پاسخ گویی به آن براساس روش و معیارهای صحیح عمل کنند؛ یعنی به طور مناسب 
دربارٔه آن فکر و عاقالنه عمل کنند. تأکید بر این فرایند، از این واقعیت ریشه می گیرد که برای مواجه 
شدن با دگرگونی های سریع  که در جامعه اتّفاق می افتد، صالحّیت های ایجاد شده در افراد باید نیازهای 
حال و آیندٔه آنها را برآورده کند، به این معنا که باید بر یادگیرنده و یادگیری به معنای سازماندهی مجدد 
ذهن متمرکز شد و روش و منشی را در یادگیرنده پرورش داد که او را به سوی فهم آراء خود و دیگران، 
از خود بیرون آمدن و توّجه به پیامدهای اعمال و کردار و تأمین مصالح نهایی فرد و اجتماع راهنمایی 

کند.
از این منظر، دانش آموزان باید یاد بگیرند، چگونه از ایده های خود در برابر جمع دفاع کنند، 
به  که  دانش آموزانی  کنند.  پافشاری  آن  بر حفظ  یا  تجدیدنظر  معیارهای خود  در  چه وقت و چگونه 
یادگیری ارج بنهند، بخواهند و بتوانند به طور مستقل فکر کنند و محدودیت های تفّکر انفرادی و لزوم 
هم افزایی و تولیدنظر بر پایٔه تعامل را درک کنند، و در نهایت دریابند کیستند، چیستند، از کجا آمده اند، 

کجایند و به کجا خواهند رفت.
برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش برای تسهیل گام برداشتن دانش آموزان در این مسیر طراحی شده 
است. از همکاران ارجمند انتظار می رود با ایجاد فضای مناسب در کالس درس فّعالیت های یاددهی ــ 

یادگیری را به گونه ای هدایت کنند که به تحّقق هرچه بیشتر یادگیری موردنظر منجر شود.

گروه مؤلّفان


