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  توانمندساز منزلة رويكرد آموزشي پژوهش عمليِ مشاركتي به
  )تجربة مركز دوستدار كودك مشتاق(

  
   2فريما قراري 1،سيامك زندرضوي
  

  )30/11/92 پذيرش خيتار، 24/8/91 افتيدر خيتار(
 

  چكيده
شناسي مدرسه فضايي اجتماعي مبتني بر روابط قدرت نابرابر تعريف جامعه در دانش

ترين سطح قرار مراتب قدرت در پايين لحاظ سلسله آموزان بهشود كه در آن دانشمي
آموزان ترك تحصيل، افت تحصيلي، نداشتن براي گروهي از دانش پيامد قدرت. دارند
هاست كه نوعي واكنش درمقابل نترغبتي به حضور در مدرسه، و انواع خشو بي

  .وضعيت موجود است
شدن  شنيده: اند از سه پديده اصلي بر حضور كودكان در مدرسه اثر دارد كه عبارت

ها  براي تحقق سه اصل مزبور در مدرسه. صداي آنان، توانمندسازي ومشاركت  آنان
نگاه "روش پژوهشي عملي مشاركتي پيشنهاد شده است كه اجراي آن در مراحل 

آموزان  شدن بيشتر صداي دانش ، امكان شنيده"كنيد، فكر كنيد و عمل كنيد
  .آوردتر و مشاركت بيشتر آنا ن را فراهم ميوتوانمندسازي  افزون

ـ را در مركز دوستدار كودك  رويكرد آموزشي ـ   اين مقاله تجربة اجراي اين روش
ثابة پروژة آموزشي، پژوهشي و م به 1385سال  اين مركز از . مشتاق گزارش كرده است
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رساني براي سوادآموزي به كودكان بازمانده از تحصيل  توسط  انجمن دوستداران اطالع
  .اندازي شده استكودك كرمان در شهر كرمان راه

نتايج نشان داد براي ايجاد زمينة حضور مؤثر كودكان در فضاي اجتماعي مدرسه، 
  .از استروش پژوهش عملي مشاركتي مفيد و كارس

  
حضور مؤثر كودكان در مدرسه، پژوهش عملي مشاركتي، مركز  :واژگان كليدي

  .دوستدار كودك مشتاق كرمان
  

  طرح مسئله
وكمال و مؤثري است كه در  دهد كه مدرسه فضاي اجتماعي تمامشناسي نشان ميدانش جامعه

رسه واحد تجزيه و دهد، مدكه جنكس توضيح مي چنان. آن روابط متكي بر قدرت حاكميت دارد
اي شامل  منزلة مجموعه تحليل محدود به يك بنا يا سازمان نيست، بلكه برنامة آموزشي آن، به

برنامة آموزشي مفهومي اساساً فضايي و . فرايند اجتماعي، خود يك واحد تحليل بااهميت است
مان، درون مدرسة كودك، ازطريق تركيب فضا، ز مكاني است، زيرا در طراحي كل تجربة

مراتب،  جواري، جداسازي، محافظت، سازگاري، هماهنگي و سلسله موقعيت و محل، محتوا، هم
  ).120: 1388جنكس، (نقش دارد 

هاي جهان امروز را در پيوستاري نشان داد كه  توان فضاي اجتماعي موجود در مدرسهمي
در . ودكان استوتمام ك مدرسه فضايي براي كنترل تام: يك سر آن مطابق توصيف فوكو است

سر ديگر پيوستار تفكر برنشتاين قرار دارد كه نظم باز را درمقابل نظم بستة فوكو قرار داده 
شود دهي ميجاي انتقال عملكردهاي استاندارد، پيرامون اصول اكتشاف سازمان آموزش به. است

بديل خواهد و الگوي مبتني بر مختاربودن آموزگار به طرح مسئله و تسهيل امور از سوي او ت
  ).29: 1388جنكس، (شد 

هاي آموزشي، نظام شناسي، تاكنون پرداختن به پيامدهاي ناكارآمديازنظر دانش جامعه
ميلي كودكان براي حضور  ازجمله اخراج كودكان از مدرسه، ترك تحصيل، افت تحصيلي و بي

خير، خود فرايند در مدرسه و خشونت  گسترده در آنها، اهميت داشته است، اما در دو دهة ا
اي با عنوان كه آداس در مقاله شناسي قرار گرفته است؛ چنان آموزش نيز هدف توجه جامعه

كوشد اثبات كند  مي» مثابة رويكردي آموزشي براي آموزش عمومي پژوهش عملي مشاركتي به«
راي مثابة رويكرد آموزشي، ب شناسي، بلكه به منزلة روش كه پژوهش عملي مشاركتي نه فقط به
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هاي  هدايت فلسفي و عملي نظام آموزشي كارساز است و به حضور مؤثر كودكان در محيط
  ).1389آداس، (انجامد  آموزشي مي

تواند همچون رويكردي دهد كه چگونه پژوهش عملي مشاركتي مياين مقاله نشان مي
مشتاق گزارش رويكرد را در مدرسة آزاد ـ  كار گرفته شود و نتايج تمرين اين روش آموزشي به

  .دهدكند و نتايج آن را تاكنون نيز ارائه مي مي
اي آموزشي، پژوهشي و  تأسيس شده است، پروژه 1385مدرسة آزاد مشتاق، كه در سال 

رساني در انجمن دوستداران كودك كرمان است كه خارج از ضوابط وزارت آموزش و  اطالع
  1.ودكان بازمانده از تحصيل استشود و هدف اصلي آن سوادآموزي به كپرورش اداره مي

در اين مقاله پيامدهاي كاربرد پژوهش عملي مشاركتي و چگونگي حضور مؤثر كودكان در 
هاي اين مدرسه شامل محتواي درسي، قوانين مربوط به اداره هاي گوناگون فعاليتجنبه

  .مدرسه، و نحوه توزيع قدرت ميان كودكان و بزرگساالن آمده است
  

  و تجربي پژوهشمباني نظري 
اهميت ارتباط سه عنصر كليدي براي حضور مؤثر كودكـان  ) 2008(با استفاده از رسالة ماينارد 

شدن صداي كودكان، توانمندسازي و مشاركت آنان معرفـي   در هر فضاي اجتماعي شامل شنيده
عملـي  كاربرد پـژوهش  ) 2010(در ادامه، با استفاده از چارچوب نظري اوزر و همكاران . شود مي

شـود كـه چـارچوب نظـري ماينـارد و اوزر و      هـا معرفـي و نشـان داده مـي     مشاركتي در مدرسه
  .همكارانش مكمل يكديگرند
شـدن صـدا، توانمندسـازي و مشـاركت      متغيرهـاي شـنيده  ) 2008(ماينارد در رسالة خـود  
-ن ميكننده در حضور مؤثر كودكان در فضاهاي اجتماعي پيرامونشا كودكان را سه عامل تعيين

ايـن عناصـر   . كنـد او به دقت عناصر مزبور را تعريف و سطوح گوناگون آنها را مشخص مـي . داند
  :اند از عبارت

فراينـدي كـه در آن   : شـود نشـان داده مـي   Aشدن صداي كودكان كه با حرف  اول، شنيده
تبديل كنند و در عمل به يك گروه ذينفع وگو با يكديگر ارتباط برقرار مي كودكان ازطريق گفت

گيرنده و صاحب قدرت صرفاً بـه  در مواردي صداي كودكان ازطريق بزرگساالن تصميم. شوندمي
كه در موارد ديگر شنيدن صداي كودكان  به تغيير رأي  شود، درحاليصورت فيزيكي شنيده مي

________________________________________________________ 
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شـدن صـداي كودكـان     توان براي شنيدهبنابراين مي .انجامدو نظر بزرگساالن مرتبط با آنان مي
  :هار وضعيت را تعريف كردچ

اين موضوع در عمل به اين . شودوضعيت صفر، كه در آن اساساً صداي كودكان شنيده نمي
خواهند در درون آن شود تا آنچه را ميمعني است كه فرصتي در اختيار آنان قرار داده نمي

  .جمعي اعالم كنند طور دسته فضاي اجتماعي و به
اما اين . هاي خود را بيان كنند شود ديدگاهفرصت داده مي ، كه در آن به كودكان1وضعيت 

  .آيدشود و به حساب نميكار گرفته نمي شده براي كودكان به هاي طراحيها در برنامهديدگاه
هايشان را ابراز كنند، صداي آنان شود انديشه، كه در آن به كودكان فرصت داده مي2وضعيت 

  .ها نداردشود، اما در عمل تأثير زيادي در برنامهشنيده ميازطريق بزرگساالن نزديك به آنان 
ها، نظرها و عقايدشان ، كه طي آن به كودكان فرصت كافي براي طرح انديشه3وضعيت 

ها به شكل مناسبي هدف توجه بزرگساالن نزديك و صاحب قدرت در شود و اين انديشهداده مي
وچراي تفكر كودكان نيست، بلكه به اين  چون بي معني پذيرش اين به. گيردگيري قرار ميتصميم

  .گيرنده داردهاي بزرگساالن تصميم هاي آنان وزني برابر با ديدگاه معني است كه ديدگاه
توانمندسازي فرايندي است : شودنشان داده مي Bدوم، توانمندسازي كودكان كه با حرف 

معني توانايي  قدرت به. شوديپذير م كه دسترسي كودكان به دانش، مهارت و قدرت امكان
. هاست كه خود مستلزم امكان دسترسي مناسب به دانش و مهارت استگيري در برنامهتصميم

  :كندترتيب در چهار وضعيت تعريف مي ماينارد توانمندسازي را به
گيري را الزم براي حضور در تصميم وضعيت صفر، كه در آن كودكان دانش و مهارت

  .ها هستندگيري براي مديريت برنامهو فاقد قدرت الزم براي تصميم كننددريافت نمي
آنان كنترل . ترين سطح دانش، مهارت و قدرت هستند، كه كودكان در پايين1وضعيت 

  .بسيار كمي بر اوضاع دارند
دهند و هاي الزم را به كودكان آموزش مي، كه در آن بزرگساالن دانش و مهارت2وضعيت 

گيري مناسب را آورند و كودكان قدرت تصميمها برايشان فراهم ميدر برنامه فرصت انتخاب را
  .كنندكسب مي
بزرگساالن به آنان اعتماد زيادي . اند، كه در آن كودكان آموزش كافي دريافت كرده3وضعيت 

ريزي و مديريت كودكان بيشترين كنترل را بر كارهاي مربوط به خودشان دارند و برنامه. دارند
  .ها را برعهده دارندنامهبر

مشاركت فرايندي است كه طي آن . شودنشان داده مي  Cسوم، مشاركت كه با حرف
در . كننداند در عمل تمرين ميكودكان استفاده از قدرتي را كه در توانمندسازي كسب كرده
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دهاي بگيرند و تصميم خود را عملي و پيام يابند تا تصميمفرايند مشاركت كودكان فرصت مي
افتد كه كودكان قادر باشند عمالً قدرت بنابراين مشاركت زماني اتفاق مي. آن را بررسي كنند

حمايت . مشاركت كودكان نيازمند حمايت جدي بزرگساالن است. خود را به آزمايش بگذارند
  :بزرگساالن به دو شكل ضروري است

ايي كه همانند حفاظي حمايت از كودكان درگير در مشاركت به شكل طراحي سازوكاره -
  . سازد پذير مي كند و عواقب شكست احتمالي را به شكل مناسبي تحمل حمايتي عمل مي

تواند تصوير منزلة متخصص روابط وفضاي مرتبط با خودشان، كه مي حمايت از كودكان به  -
ان نيز ها داشته باشد و آن را به ديگر كودكتري از اجراي برنامه انداز وسيعتر و چشم بزرگ

  :شود ترتيب در چهار وضعيت تعريف مي مشاركت نيز به. منتقل كند
معني نبود  گيري و مديريت بهريزي و تصميموضعيت صفر، حضورنداشتن كودكان در برنامه

  .مشاركت آنان است
ها شكلي نمادين و  گيري، مشاركت كودكان صوري است و حضور در تصميم1وضعيت 
  .نمايشي دارد
واسطة بزرگساالن قدرتمند پذيرفته اما  ها بهگيريور كودكان در تصميم، حض2وضعيت 
  .كندمشاركت در شكل همراهي كودكان با بزرگساالن نمود پيدا مي. شودمحدود مي

مانيارد، (كنند  گيرند و فرايندها را آنان مديريت ميها را كودكان مي ، تصميم3وضعيت 
2008 :26-35.(  

ها  هاي اجتماعي مرتبط با آنان ازجمله مدرسهدر سازمان در واقعيت، حضور كودكان
شدن صدا، درجة توانمندي و وضعيت مشاركت آنان، كه  تركيبي است از وضعيت شنيده

  .نشان داده شده است 1آيد كه در الگوي وجود مي درمجموع هفت موقعيت به
  

  هاي اجتماعيوضعيت حضور مؤثر كودكان در سازمان. 1الگوي 
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هاي تركيبي در الگو ، زماني مركز توجه قرار گيرد كه كند وضعيتد پيشنهاد ميماينار
شدن،  ترتيب شنيده به C,B,A: وقابل توجه باشد 3يا  2اندازة متغيرها در وضعيت 

  .معناي حضور مؤثر نيست تنهايي به كدام بهتوانمندسازي و مشاركت است كه هيچ
نوعي حضور  شود بهنشان داده مي Dحرف  شدن و مشاركت كودكان كه با تركيب شنيده

اي را طراحي و نمونة آن وضعيتي است كه كودكان با همكاري يكديگر برنامه. شودقلمداد مي
در . كنندكنند و بزرگساالن مرتبط و مسئول هم دخالت نميجمعي مديريت و اجرا مي دسته

طريق بزرگساالن براي اجراي بينند و دانش و مهارتي نيز ازاين وضعيت كودكان آموزشي نمي
  .كنندبرنامه كسب نمي

شود نيز نوعي نشان داده مي Eشدن و توانمندسازي كودكان كه با حرف  تركيب شنيده
خوبي  گيرنده بهنمونة آن وضعيتي است كه بزرگساالن تصميم. شودحضور كودكان تلقي مي

ها ين وضعيت كودكان درخواستدر ا. دهندشنوند و به كودكان آموزش ميصداي كودكان را مي
الزم ايجاد شود،  1اگر حمايت بزرگساالن استمرار يابد و سازوكارهاي حمايتي. و مطالباتي دارند

صورت امكان دارد  در غيراين. شوندكودكان به سمت مشاركت در مديريت برنامه هدايت مي
  .كاهش يابدسرعت  دليل افزايش انتظارات كودكان  وعدم تحقق آن حضور شان به به

در اين وضعيت . شودنشان داده مي Fتركيب توانمندسازي و مشاركت كودكان كه با حرف 
. خواننداند و كودكان را براي اجراي آن فرامياي را طراحي كردهگيرنده برنامهبزرگساالن تصميم

- ده نميبنابراين صدايشان شني. توانند جهت برنامه را تغيير دهنددر اين وضعيت كودكان نمي

آورند آموزي و تمرين قدرت مديريتي را براي كودكان فراهم ميبزرگساالن فرصت مهارت. شود
  .كنند و عمالً كودكان در مديريت مشاركت مي

در . شودنشان داده مي Gشدن، توانمندسازي و مشاركت كودكان كه با حرف  تركيب شنيده
-ها و درخواستبراز عقيده و طرح ديدگاهگيرنده فرصت اچنين وضعيتي ابتدا بزرگساالن تصميم

هاي الزم را برايشان سپس امكان دسترسي به دانش و مهارت. دهندها را به جمع كودكان مي
هايي كه كودكان خودشان در طراحي، مديريت و اجراي آن آورند و درنهايت از برنامهفراهم مي

. كنندزم را نيز برايشان فراهم ميكنند و سازوكارهاي حمايتي السهم اساسي دارند حمايت مي
  ).55-40: 2008مانيارد، (شوند كننده و ناظر حاضر مي در اينجا، بزرگساالن در نقش تسهيل

عمالً همان فرايندهاي پژوهش عملي مشاركتي  Gشود كه وضعيت در اينجا نشان داده مي
ها  ن ازجمله در مدرسههاي اجتماعي مرتبط با آنااست؛ درنتيجه حضور مؤثر كودكان در محيط

________________________________________________________ 
1. Scaffolding 
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پذير  ترين شكل امكانمنزلة رويكرد آموزشي، در كامل مشاركتي، به-با استفاده از پژوهش عملي
اصول اساسي  اجراي پژوهش عملي مشاركتي  ) 2010(اي اوزر و همكاران در مقاله. شودمي

هاي الزم به ها و توانايي آموزش مهارت. 1: اندتوسط كودكان را در سه اصل خالصه كرده
. 2هاي موجود در فضاي مدرسه و اجتماع پيرامونشان؛  كودكان براي تعريف مسائل و موضوع

منظور  هاي ضروري بهآوري دادههاي الزم به كودكان براي جمعها و تواناييآموزش مهارت
گرفتن مديريت و  دست هاي بهآموزش روش. 3هاي مزبور؛  شناخت ماهيت مسائل و موضوع

: 2010اوزر، (رساند فرايندهايي كه به حل مشكالت يا رسيدن به اهداف كمك ميرهبري 
شدن  وجو شود، اصل اول همان شنيده اگر اين سه اصل در متن الگوي ماينارد جست). 152

جزئيات اجراي پژوهش . صداي كودكان، اصل دوم توانمندسازي و اصل سوم مشاركت آنان است
 3و در سطح مدرسه در الگوي  2سطح كالس درس در الگوي  عملي مشاركتي با كودكان را در

  .  اندنشان داده
  

 جزئيات پيامدهاي انجام پژوهش عملي مشاركتي در سطح كالس درس. 2الگوي 
  مجموعه مدنظر   فرايندهاي كليدي پيامدها در سطح فردي

:هاي چندگانهبهبود مهارت
مهارت در پژوهش، ارتباطات 

 و حمايتگري

ع قدرت ميان فرصت توزي
      آموز معلم و دانش

ايجاد هويت گروهي مثبت،
      فرصت ايجاد شبكه دارشدنهدف

  پژوهش عملي مشاركتي  كالس درس كار گروهي توجه به ارتباطات مدرسه

  توانمندشدن رواني و سياسي

ايجاد فضاي مثبت در كالس
درس، فرصت همكاري و 

-شدن ديدگاه دانش مطرح
 آموزان

    

هاي اجتماعيبكهگسترش ش
و حمايتي در درون و بيرون 

 مدرسه

فرصت براي افزايش و توسعه
  هايمهارت

 حمايتگري–پژوهشي
    

 
 جزئيات پيامدهاي انجام پژوهش عملي مشاركتي در سطح مدرسه. 3الگوي 

گيري شده و مورد نظرهاي هدفمجموعه ها و نتايج سطح مدرسهخروجي   
و مسئوالن مدرسهآموزانهمبستگي ميان دانش   

هاي مدرسه وگذاريآموزان در سياستدار دانشهاي معنينقش 
  هاي آن فعاليت

 آموزان و بزرگساالن در پژوهش و آموختنارتباط متقابل دانش مدرسه                پژوهش عملي مشاركتي

 آموزان براي پژوهش و حمايتگريسودمندي و اثر جمعي دانش 
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كند پژوهش عملي مشاركتي در كالس درس فرصت كار گروهي را ايجاد مي، 2طبق الگوي 
معناي  آورد كه به هاي كودكان را فراهم ميطرف امكان همكاري مثبت و طرح ديدگاه كه ازيك
شدن صداي كودكان است تا خودشان مسائل محيطشان را تعريف و بازتعريف و آنها را  شنيده
ها را نيز به دست  هاي الزم براي پژوهش دربارة علتن مهارتزما كودكان هم. بندي كنند اولويت

اي در درون كالس ايجاد آورند كه همان توانمندسازي است و درنهايت فرصت ايجاد شبكه مي
آموزان را براي پذيرش مسئوليت و مديريت شود كه امكان توزيع قدرت ميان معلم و دانش مي

  .كه همان مشاركت است كندها فراهم مي مشكل يا پيگيري فعاليت
بهبود (بينيم كه از اين چرخه همة كودكان درگير، توانمندتر  مي 2در سمت راست الگوي 

، و با صداي )ايجاد و گسترش هويت گروهي و گسترش شبكة اجتماعي(تر متشكل) مهارت
در سطح مدرسه نيز با توانمندي . شونداز كالس خارج مي) ارتباطات درون مدرسه(بلندتر 

دار هاي معنينقش(جوتر ، مشاركت)آموزان و مسئوالن مدرسههمبستگي ميان دانش(يشتر ب
آموزان براي اثر جمعي دانش(، و با صداي بلندتر )گذاري درون مدرسهآموزان در سياستدانش

  ).3الگوي (شوند از مدرسه خارج مي) گري پژوهش و حمايت
سه واقع در نيوزيلند پژوهش عملي مشاركتي در دو مدر 2009و  2008هاي كاوانگا در سال
شدن صداي كودكان و توانمندسازي آنها  صرفاً در شنيده 2008پژوهش . را اجرا كرده است

در دبيرستان باردي  2009كه پژوهش  موفق بوده است، اما به سطح عمل نرسيده است؛ درحالي
موفق بوده و به همراهي شدن صداي كودكان، توانمندسازي و مشاركت  در هرسه مورد شنيده

  .هاي الزم انجاميده استمعلمان با كودكان پس از دريافت آموزش
اوزر و همكارانش در يك مدرسة راهنمايي و دو دبيرستان در امريكا پژوهش عملي 

علت  به) 2008(و يك دبيرستان ) 2010(اند كه در مدرسة راهنمايي مشاركتي را اجرا كرده
توقف شده و به سطح عمل نرسيده است و نتايج صرفاً در سطح مخالفت مديريت، پژوهش م

) 2008(شدن صداي كودكان و توانمندسازي آنان مفيد بوده است، اما در دبيرستان دوم  شنيده
  .پژوهش تكميل شده است با پذيرش نتايج پژوهش ازسوي مديريت مدرسه، چرخة

سطح موفق بوده، اما موجب  اي در برزيل در هرسه كاوان و همكاران در مدرسهكار مك
كه در مدرسة دوم با  آموزان در مدرسه شده است؛ درحالينگراني معلمان از افزايش قدرت دانش

نتايج در ).  2010(بخشي تكميل شده است همراهي مدير چرخة پژوهش به شكل رضايت
  .آمده است 1جدول 

رو  توجهي روبه آموزشي با بيهاي آموزان در محيطدر ايران پژوهش دربارة حضور مؤثر دانش
آموزان دورة به بررسي نقش مشاركتي دانش) 1385(فقط پژوهش ايزدي و همكاران . شده است
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-دهند شوراهاي دانشآنها نشان مي. آموزي پرداخته استابتدايي شهر بابلسر در شوراي دانش

. پذير نيست امكانشدن صداي كودكان در آن  شده است و شنيده تعريف اي ازقبلآموزي برنامه
، روش )1388فهامي و عزتي، (هاي اجتماعي سه پژوهش ديگر به يادگيري مشاركتي و مهارت

آموزان در ، و مشاركت فعال دانش)1387يارياري و همكاران، (تدريس و يادگيري مشاركتي 
  .اختصاص دارند) 1388محمودي و همكاران، (جريان تدريس 

شدن صداي  هاي ايران سازوكار مناسبي براي شنيده مدرسهدهند در اين مطالعات نشان مي
هاي تدريس فعال و مشاركتي اما در سطح كالس درس با استفاده از شيوه. كودكان وجود ندارد
تعداد مطالعات توانمندسازي در همين سطح . افتدآموزان تا حدي اتفاق ميتوانمندسازي دانش

نتيجه گرفت صداي كودكان در فضاي اجتماعي مدرسه توان بنابراين مي. نيز بسيار ناچيز است
هاي توانمندسازي براي كسب دانش و مهارت الزم جهت بلندكردن شود؛ برنامهشنيده نمي

هاي هاي مشاركت آنان براي طراحي و مديريت و اجراي برنامهصدايشان وجود ندارد؛ و زمينه
-جمع 2ا برپاية الگوي ماينارد در جدول ه اين مطالعه. ندرت فراهم است انتخابي خودشان نيز به

 .بندي و مقايسه شده است
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جدول 

1 .
طبقه

بندي مطالعات انجام
شده در خارج ايران، بر پايه مدل ماينارد ، برحسب وضعيت حضور كودكان در فضاي اجتماعي مدرسه

  

ش
خالصه گزار

  

A 
B 

C  
D 

E 
F 

G  

توضيحات
  

شنيده
صداي شدن
كودكان

  

توانمندسازي 
كودكا

  ن
مشاركت 
كودكان

  
شنيده
 

شدن 
و مشاركت

  
شنيده
 

شدن و 
توانمندسازي

  
توانمندسازي و 

مشاركت
  

شنيده
شدن و 
توانمندسازي و 

مشاركت
  

ش كاوان
پژوه

دبيرستان نيوزيلند گا در
)

2008
(  

+  
+  

-  
-  

+  
-  

-  
به سطح عمل نرسيده است

 

ش اوزر و همكاران در
پژوه

مدرسه راهنمايي در آمريكا 
)

2010
(  

+  
+  

-  
-  

+  
-  

-  

مخالفت مدير و درخواست
ش درباره مسائلي كه در 

پژوه
اولويت كودكان قرار نداشت، 

متوقف
 

شدن چرخه
  

ش اوزر و جمع
پژوه

همكاران در دبيرستان 
كندي آمريكا 

)
2008

(  
+  

+  
-  

-  
+  

-  
-  

مخالفت مدير مدرسه با نتايج
ش عملي مشاركتي و 

پژوه
ك عنوان ديگر

پيشنهاد ي
ش. 

توقف چرخه پژوه
  

ش اوزر و همكاران در
پژوه

دبيرستان نورترن آمريكا 
2008

  
+  

+  
+  

+  
+  

+  
+  

ش از سوي
ش نتايج پژوه

پذير
مديريت و اجرايي شدن آن و 

ش 
تكميل چرخه پژوه

مشاركتي
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طبقه
بندي مطالعات انجام

شده در خارج ايران، بر پايه مدل ماينارد ، برحسب وضعيت حضور كودكان در فضاي ا
جتماعي مدرسه

  

ش
خالصه گزار

  

A 
B 

C  
D 

E 
F 

G  

توضيحات
  

شنيده
صداي شدن
كودكان

  

توانمندسازي 
كودكان

  
مشاركت 
كودكان

  
شنيده
 

شدن 
و مشاركت

  
شنيده
 

شدن و 
توانمندسازي

  
توانمندسازي و 

مشاركت
  

شنيده
شدن و 
توانمندسازي و 

مشاركت
  

ك كاومن در
ش م

پژوه
مدرسه بلوهرريزن برزيل 

)
2010

(  
+  

+  
+  

+  
+  

+  
+  

ش
نگراني معلمان از افزاي

ش
قدرت دان

آموزان در مدرسه
  

ك كاومن در
ش م

پژوه
س برزيل 

مدرسه سانيا
)

2010
(  

+  
+  

+  
+  

+  
+  

+  
همراهي كادر مديريت و

معلمان
  

ش كاوان
پژوه

گا در
دبيرستان باردي نيوزيلند 

)
2009

(  
+  

+  
+  

+  
+  

+  
+  

س از
همراهي معلمان پ

ش
دريافت آموز

هاي الزم
  

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

ش عمليِ مشاركتي به
پژوه

 
منزلة رويكرد آموزشي

 
توانمندساز

 

85
 

جدو
2ل 

 .
طبقه

بندي مطالعات انجام
 

شده در داخل ايران برحسب وضعيت حضور كودكان در فضاي اجتماعي مدرسه
 

ش
خالصه گزار

 

A 
B 

C 
D 

E 
F 

G 

توضيحات
 

شنبده
 

شدن 
صداي كودكان

 
توانمندسازي 

كودكان
 

مشاركت 
كودكان

 
شنيده
 

شدن و 
مشاركت

 
شنيده
 

شدن و 
توانمند سازي

 
توانمندسازي 
و مشاركت

 

شنيده
ش 

توانمندسازيدن 
  

مشاركت
 

ايزدي و همكاران، شوراهاي
ش

دان
 

(آموزي شهر بابلسر 
1385

( 
 

+ 
+ 

- 
- 

- 
- 

ك رفع
براي مديران ي

تكليف اداري فاقد 
ش، امكانات، حمايت

آموز
 

فهامي و عزتي
1388

بررسي
اثر يادگيري مشاركتي بر 
رشد مهارت اجتماعي

 
 

+ 
- 

- 
- 

- 
- 

ك گروه توانمند
فقط ي

مي
شوند

  

بارياري و همكاران
)

1387
س مشاركتي )

اثر شيوه تدري
س، مهارت

بر عزت نف
هاي 

اجتماعي
 

 
+ 

- 
- 

- 
- 

- 

ك گروه توانمند
ميفقط ي

شوند و به درجه
صدايشان شنيده اي 

مي
شود
. 

محمودي و همكاران
)

1388
ش )

رابطه مشاركت فعال دان
س با 

آموزان در جريان تدري
پيشرفت تحصيلي

 

 
+ 

 
 

 
 

 

ك
فقط ي

گروه توانمند
مي

شوند و به درجه
صدايشان شنيده اي 

مي
شود
. 

براي آنكه بتوان تمام  مطالعات را دركنار يكديگر و در ساختار الگوي ماينارد مقايسه كرد جدول 
3 

طراحي شده است
 .

اين جدول نشان مي
 

دهد صرفاً در چند مورد حضور مؤثر كودكان در 
مدرسه محقق شده است

 .  
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ترين  توان حضور مؤثر كودكان در مدرسه را در كامل حال سؤال اين است كه چگونه مي
 وضعيت محقق كرد؟

تواند در اين زمينه كارساز باشـد؟ در   ملزومات آن چيست و پژوهش عملي مشاركتي چگونه مي
  . شود شده در مدرسة آزاد مشتاق براي تحقق حضور مؤثر كودكان ارائه مي جامهاي ان ادامه، تالش

  
  شناسي پژوهشروش

قرائت . كندهاي مشاركتي را معرفي مياش دو قرائت متفاوت از پژوهشدر رساله) 2004(فهمي 
هاي لوين را به ايـن شـكل خالصـه كـرده     فهمي ديدگاه.  شوداول با نام كرت لوين شناخته مي

شناسد كه در آن گروهي با منافع مشترك تصميم لوين پژوهش مشاركتي را فرايندي مي: است
وفصـل كننـد؛    شان را حل گيرند اوضاعشان را بهبود دهند و مسائل مشترك محيط اجتماعيمي

شـوند؛ وضـع   هايي، در فراينـدي مـارپيچي و حلزونـي فعـال مـي     سپس افراد با برگزاري نشست
تر موقعيتي كـه در آن قـرار    كنند؛ براي درك بهتر و شناخت دقيقل ميموجود را تجزيه و تحلي

كننـد؛ و  سازي مي بندي و مفهوم ها را طبقه روند؛ دادههاي بيشتر ميوجوي داده دارند، به جست
كننـد؛  ريـزي مـي  جمعي برنامه براي بهترشدن اوضاعشان پس از تجزيه و تحليل موقعيت، دسته

كنند و درصورت ضرورت دوبـاره  آورند و نتايج را ارزيابي ميه اجرا درميبرنامه را با تقسيم كار ب
  ).15: 2004فهمي، (گيرند فرايند را از سر مي

نامد كـه داراي  استرينگر اين فرايند حلقوي را پيچش، كنش و واكنش در تحقيق عملي مي
مرحلة دوم، فكر . منزلة شناخت وضع موجود است مرحلة اول، نگاه كنيد، كه به: سه مرحله است

ريزي است؛ و مرحلة سوم، كه عمـل اسـت و   معني تجزيه و تحليل وضعيت و برنامه كنيد، كه به
  .شود آيد و چرخه از نو آغاز مي شده به اجرا درمي طراحي برنامة

  )31: 1378استرينگر، (
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ه نوعي كند، بلكتنها به حل مشكل كمك مي كند كه اين مجموعه فرايندها نهفهمي تأكيد مي
كنندگان در  در اينجا مشاركت. كند كه خاص آن موقعيت استدانش انتقادي جديد توليد مي

دهي به فرايند طور فزاينده مهمي را در تعيين ضرورت انجام پژوهش و جهت پژوهش نقش به
فرض اصلي لوين عبارت است از اينكه اعضاي گروه  پيش: دهد او توضيح مي. آن برعهده دارند

د اوضاعشان را بهبود دهند، دانش الزم را در اختيار دارند يا قادر به كسب آن هستند و انمصمم
شود  برپاية اين تحليل نتيجة مهمي حاصل مي. متعهدند تا پايان راه با يكديگر همكاري كنند

فهمي اين قرائت از . پذير است تغيير صرفاً از درون گروه امكان: كه خاص قرائت لوين است
ركتي را، با توجه به اينكه در تحليل لوين موضوع قدرت و عدم توازن آن در گروه پژوهش مشا

اين قرائت همان چيزي است كه امروزه پژوهش . نامدشود، غير راديكال ميناديده گرفته مي
  .شودشناخته مي 1عملي

. ودشهاي مشاركتي با نام پائلو فريره شناخته ميدهد قرائت دوم از پژوهشفهمي توضيح مي
فرض اصلي او فريره بر مسئلة قدرت و نحوة توزيع آن در هر جامعة فرضي تأكيد دارد و پيش

كند گروه صاحب قدرت در جامعه، او تأكيد مي. شكل نامتوازن در جامعه است توزيع قدرت به
 هاي بردن مباني قدرت را با روش توليد دانش را در كنترل دارند و جلو آگاهي انتقادي و زيرسؤال

حل راه. گيرندكنند و درحقيقت جلو توليد آگاهي انتقادي و گسترش آن را ميگوناگون سد مي
  .كنندگان توانا هدايت شود وگوي آزادي است كه به كمك تسهيل اين وضعيت گفت

پژوهشگران در . خواهد بود 2درنتيجه دانش توليدشده مناسب براي عمل همراه با آگاهي
درنتيجه . ه حقوقشان به دست صاحبان قدرت معلق شده استاينجا كساني خواهند بود ك

- وشنود و برپاية خرد جمعي استوار است، به راه دانش توليدشده در چنين وضعيتي، كه بر گفت

در اينجا افراد بيروني . دهد هايي گرايش دارد كه منافع اكثريت فاقد قدرت را بازتاب ميحل
فهمي اين قرائت از پژوهش . ش مسلط نخواهند داشتكنند، اما نقنقش كاتاليزور را ايفا مي
-اين چيزي است كه امروزه پژوهش عملي مشاركتي شناخته مي. نامدمشاركتي را راديكال مي

طور گسترده در فضاهاي اجتماعي  هاي پژوهش عملي و مشاركتي بهامروزه انواع روش 3.شود
  . روند كار مي مرتبط با كودكان به

________________________________________________________ 
1. Action Research 
2. Praxis 
3. Participatory Actin Research (PAR) 
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 1اند؛ ريزي كودكان را صورت دادههاي ارزيابي و برنامهپژوهش) 2003(لندن و همكارانش 
و بري و  2اند؛ ارزيابي مشاركتي كودكان را تحت مطالعه قرار داده) 2004(چكووي و همكارانش 

در همة انواع  3.اند به پژوهش عملي براي مداخله و پيشگيري اقدام كرده) 2009(همكارانش 
گر اهميت اساسي دارد كه در هدايت كودكان اين نقش  لهاي مشاركتي نقش تسهيپژوهش
كه احساس  طوري كند؛ بهگر روابط را در مسير پژوهش هدايت مي تسهيل. شودتر ميپررنگ

برابري را براي همة افراد درگير افزايش دهد؛ هماهنگي را حفظ كند؛ هرجا ممكن است مانع 
وگو حل كند؛ افراد را  اف و ازطريق گفتبروز برخورد شود؛ برخوردهاي موجود را كامالً شف

جاي روابط غيرشخصي و رقابتي  گونه كه هستند بپذيرد؛ رابطة شخصي و مشاركتي را به همان
استرينگر، (توأم با تعارض و مستبدانه تشويق كند؛ و به احساسات و عواطف افراد حساس باشد 

1387 :41.( 

مشاركتي با كودكان در مدرسة آزاد  كه در ابتدا اشاره شد، تمرين پژوهش عملي چنان
گر فرايندهاي  دو نويسندة مقاله و دونفر از معلمان مدرسه تسهيل. مشتاق انجام شده است
  .اند آموزشي و پژوهشي بوده

  
  هاي پژوهشيافته

هاي آموزشي متأثر از حضور مؤثر كودكان در محيط) 1مدل (بر اساس مدل توصيفي تحليلي 
هاي  ي كودكان، توانمندسازي و مشاركتشان است كه در ادامه نمونهشدن صداوضعيت شنيده

  .هركدام در مدرسه آمده است
ايم، اين وضعيت تركيب مقبولي  كه قبالً اشاره كرده چنان: در مدرسة آزاد مشتاق Dوضعيت 

اي را شدن صدا و مشاركت كودكان است كه در آن كودكان با همكاري يكديگر برنامه از شنيده
يك مورد از وقايع  Dبراي وضعيت . آورندجمعي به اجرا درمي طور دسته كنند و به مي طراحي

  .شودمدرسه گزارش مي
ظهر  11صبح تا  7سال است كه همه غير از سه نفر از  15تا  8كودك  20پاية سوم شامل 

. تندكار هس فروش مشغول بهعنوان شاگرد مغازه يا دست  شب، شش روز در هفته به 9تا  4و از 
روز در هفته را براي سوادآموزي در مدرسة آزاد مشتاق حضور  5بعدازظهر،  3تا  12از ساعت 

________________________________________________________ 
1 Youth-Led Research, Educatin, planning (YREP) 
2 In Evaluation (YPE) Youth Participatory 
3 Youth action Research for Prevention (YARP) 
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كند با تالش پيشنهاد مي1389اين خانم معلم در پاييز سال . دارند و يك معلم ثابت دارند
. وندبيشتر پاية سوم را تا اسفند همان سال به پايان برسانند و از فروردين به پاية چهارم وارد ش

پاية چهارم را  90پرسد براي آنكه بتوانند در چهارماه اول سال  درمقابل، معلم از كودكان مي
تمام كنند چه بايدكرد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش، كودكان باوجود مشكالت، پس از پايان 

ها را همان  اين جلسه. هايي را هماهنگ كردند و در آن به رايزني پرداختندكالس درس نشست
در اين فرايند كودكان به اصولي . جلسه برگزار شد هفته پنج در طول سه. كرد معلم هدايت مي

دست پيدا كردند كه هرچند ناشناخته نبود، بازآفريني آنها ازطريق خودشان نوعي تعهد ضمني 
  .آورد وجود مي را در آنان به

متني را امضا كردند كه  در روز اعالم ورود به پاية چهارم ، همة كودكان اصولي را تأييد و
  :قوانين به اين قرار بود. خودشان آماده كرده بودند و براي اجراي آن با هم تفاهم داشتند

وپاي خود را كنترل كنيم و به دوستان آزار  در كالس حاضر باشيم؛ دست 12سر ساعت 
ه محيط كار ببريم؛ ب هاي مؤدبانه بهنرسانيم؛ زبان خود را براي گفتن كلمات خوب و حرف

  .اطراف خود آسيب نرسانيم
آميز تهيه اين قوانين با هدف ايجاد يك فضاي دوستانه و صلح: در ادامة اين متن نوشته شد

كه اين قوانين را بشكنيم آماده هستيم  اند كه ما بتوانيم بهتر درس بخوانيم و درصورتيشده
  .پيامدهاي آن را بپذيريم و از كالس چهارم خارج شويم

نفر پاية چهارم را با موفقيت در مدت چهارماه به پايان  17آموز پاية سوم، دانش 20 از ميان
  .رساندند و از مهرماه  سال بعد به پاية پنجم وارد شدند

شدن صداي  اين وضعيت تركيب قابل قبولي از شنيده: در مدرسة آزاد مشتاق Eوضعيت 
شنوند و به الن صداي كودكان را ميدر اين وضعيت بزرگسا. كودكان و توانمندسازي آنان است

. دهند تا ضمن بلندترشدن صدايشان توانمندتر شوندهايي را آموزش ميكودكان دانش و مهارت
  .آوريماند ميبراي اين وضعيت دو نمونه از همان كودكاني كه از پاية سوم به پاية چهارم وارد شده

  
  سنمونة اول، كمك معلم كالس به كودكان در بيان احسا

كند، لحظاتي را به تماشاي كودكان در سكوت گر در كالس درس آرامش برقرار مي تسهيل
كند شود كارهايي ميكه آدمي خشمگين مي هنگامي: گويددهد، بعد به آرامي مياختصاص مي

ايد كه خشمگين شده و كاري كرده هاي خود، هنگاميدربارة يكي از تجربه. كه نبايد انجام دهد
اند كه آموزي داوطلب انجام آن شدهده دانش. ايد گزارش بنويسيدن پشيمان شدهكه پس از آ

  .چهار مورد آن آمده است
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من يك روز در خانه دعوا كردم و خيلي خشمگين شدم و خواهرم را زدم و شب پدرم مرا زد و  :عيسي داوودي
  .من پشيمان شدم

تاري را برداشت و من خشمگين شدم و شارژكن آن را برادرم آ.من يك روز آتاري بازي كردم :محمود آچك زهي
  .شكستم و دوباره پشيمان شدم

يك روز براي من جنس . رفتار بودم من يك روز در مغازه شاگرد بودم و با مشتريان خوش :نجيب نورزهي
من خواستم بساط بيرون را بياورم تو، يك . شب شد. ها را مي چيدم من داشتم جنس. رسيد

من هم گفتم من جنس مي چيدم شما . استاد من گفت حواست كجاست. ودطاق گم شده ب
من خيلي عصباني بودم و صبح كه آمد پشيمان شدم و از او . بيكار بوديد چرا خودتان نديديد

  .خواهي كردم معذرت
ونيم كه كالس ما شروع  روزي در مدرسه ساعت دوازده.خواهم براي شما گزارش بنويسممي :ذبيح نورزهي

كالسي من با چند دوست ديگر  هم. يك ساعت دركالس بوديم. ما با هم به كالس رفتيم شد
وقتي بيرون آمد يقة او را گرفتم . كند احترامي مي زد كه من فكر كردم دارد به من بي حرف مي

آن روز هم . احترامي نكرده است و با او بد دعوا كردم و ساعتي بعد فهميدم كه او به من بي
  .ام ده بود و خيلي پشيمان شدهخيلي دير ش

  
  كمك به كودكان در تفكر انتقادي: نمونة دوم

ها و پيشنهادهاي خود را دربارة آن آموزان پاية چهارم سؤالي داده شد تا ديدگاه به همان دانش
براي آنكه شهر و روستايي داشته باشيم كه در آن كودكان در امن و : سؤال اين بود. بنويسند

  .آموزان آمده استهاي دانشيادداشت ه بايد كرد؟  در ادامه نمونهامان باشند چ
ها عالي است، چون نه ديگر كسي هست كه آنها  روستايي كه در صلح و دوستي باشد براي بچه«

بازي باشد كه بتوانند با آنها بازي  در آن اسباب. را آزار بدهد و كسي هم نيست كه آنها را بزند
 .»كنند

. آهن الزم داريم. آجر الزم داريم. گچ الزم داريم. الزم داريم] ن[ريم، سيماكارگر الزم دا«
 .»كاشي الزم داريم

وآمد كند يا همه با هم دوست و شريك  هميشه در خيابان و كوچه رفت 110بايد پليس «
 .»شوند

 .»خصوص مردم اين كار وظيفة دولت است كه نظم برقرار كند و پليس و به«

نفره با دوستان خود بنشينند و   هاي دو يا سهواست شد در گروهسپس از كودكان درخ
هاي خود را مرور و تكميل كنند و در پايان متن خود بنويسند كه براي اصالح و تكميل پاسخ

  .است يك از دوستانشان بيشترين كمك را به آنها كرده يادداشت، كدام
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و تشويق كودكاني كه  ساكت ها  ها، كمك به كاهش منازعهدر اين تمرين، هدايت بحث
گر براي ايجاد فرصت برابر و تمرين  اي است كه تسهيلكنند، وظيفههستند به اينكه صحبت 

  .برعهده داشته است» وري سخن«مهارت 
اين وضعيت تركيب مقبولي از توانمندسازي و مشاركت : در مدرسة آزاد مشتاق Fوضعيت 
كنند و  كنند و كودكان را به اجراي آن تشويق ميياي طراحي مبزرگساالن برنامه. كودكان است

  .خوانندفرامي
  

  آموز كالس ما فارسي: توليد منابع درسي
خانم رويا ( همان معلمي كه كودكان كالسش را از پاية سوم در نيمة سال به پاية چهارم رساند

كند كمك ميدار شد، به كودكان پيشنهاد و خود نيز مسئوليت اين پايه را عهده) اخالص پور
طرحي براي نوزده درس با خود به . كنند تا خودشان كتاب فارسي كالسشان را تأليف كنند

وجوي  ابتدا كار با جست. شوندآورد و تمام كودكان پاية چهارم داوطلب همكاري ميكالس مي
  .شودآنچه دارند آغاز مي

دربارة محتوا و كيفيت  آوردند وهاي خود را به كالس ميها و داستانهمة كودكان نوشته
هاي تازه و تصاوير پيشنهادهايي مطرح هاي آن، واژهكردند، براي هردرس، فعاليتهركدام بحث مي

كتاب به تعداد . شوددر مدرسه رونمايي مي 1390درنهايت كتاب تدوين و در مهرماه سال . شدمي
مة معلمان مدرسه تصميم معلمان مدرسه تكثير و توزيع شد و پيامد آن اين بود كه آن سال ه

آموز در وبالگ مدرسه هايي از اين كتاب با نام فارسي نسخه. گرفتند كتاب كالس خود را بنويسند
  :هاي مزبور ارائه شده استدر اينجا محتواي يك نمونه از درس 1.دردسترس است

 

________________________________________________________ 
1. www.bachehayemoshtagh.blogfa.com 
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ش

س با استفاده از نوشتة دان
محتواي در

آموزان
  

متني كه معلم اضافه كرده است
  

ف
عاليت

  ها
اژه و

جديدهاي 
  

تصاوير
  

يادداشت نجيب نورزهي
:

از خودت بگو
: 

ك
من وقتي به ي

 
ك مي

نفر كم
 

كنم خيلي خوشحال مي
 

شوم و به 
خودم مي
 

بالم
 ...

من دوست دارم مثل دوستانم كارهاي خوبي را 
انجام بدهم، اما من خيلي ضعيف هستم و خيلي  هم كنددست 

هستم
 .

س مي
مثالً وقتي معلم در

د 
هد جا مي
 

افتم
 ...

خيلي مثل 
پدرم دانا هستم

 .
من از دانايي خودم كار مي
 

كشم و به  دوستانم 
ك مي

كم
 

كنم
 ...

آن وقت مي
 

ك كنم
توانم به كشورم هم كم

 .
پدرم 

هم كم
 

پول است
.  

يادداشت ميالد خالقي
 :

امروز با دست
 

هايت چه
كار كردي؟

  
من كتاب را درآوردم و شروع به امال كردم

 ...
من با 

دست
 

هايم 
لنت
 

هاي 
206

 
ض كردم

را عو
 ...

من با دست
 

هايم پمپ ماشين را 
بازكردم و آن را تميز كردم و دوباره آن را بستم و دوباره ماشين را 

روشن كردم و ديدم ماشين كار مي
 

كند
 ...

به خانه آمدم، ديدم 
مادرم خواب است

 .
در يخچال مقداري برنج است

 .
آن را با 

دست
 

هايم گرم كردم و خ
وردم و بعد با دست
 

س
هايم در

 
هايم را 

نوشتم
.  

چرا بايد بتوانيم دربارة خودمان چيزي بگوييم
ش  :
ميزان احترام و ارزشي كه هرفرد براي خود

قائل است و ميزان اعتمادي كه به خود و 
توانايي
 

هاي خود دارد، اعتمادبه
 

س ناميده 
نف

 مي
شود

 ...
 به

طوركلي اعتمادبه
 

س يعني اينكه 
نف

باور دا
ريم ما آدم مستقل و حسابي هستيم

 ....
بايد خودم را باور كنم، يعني توانايي
 

ها و 
ناتواني
 

هاي خودمان را بشناسيم و با همة اينها 
خودمان را آدم محترمي بدانيم
.  

ك فعاليت مشترك با معلم
ي

 :  
از بچه
 

ك دايره بنشينند
ها بخواهيد در ي

 .
س عميق بكشند و بدن خود را شل كنندچند 

نف
حاال آنها را تشويق كنيد تا چشمان خود را . 

ببندند
 .

را آرام براي  در اين حالت نوشتة زير 
آنها بخوانيد

 .
در قسمت
 

هايي كه نقطه
 

چين 
شده، كمي مكث كنيد
.  

1. 
به

نظر
من

نجيب
پسر

دانايي است، 
 ميچون قبل از هركاري به آن فكر 

كند 
.  

2. 
من ميالد را  مي
 

شناسم
 .

او براي 
 نقشه

آينده
 

 ب
هاي

 دارد
زرگي

 
.

او 
 مي

تواند تعميركار ماهري شود
. 

3. 
شما اگر بخواهيد ميالد و نجيب را 

 اين
 چگونه

 كنيد
معرفي

 
 را 

كار
 مي

كنيد؟
  

خودت چيزي بگو مثل تو هم دربارة 
:  


س 

عيد
 :

من بساط خوب بلد 
هستم و هميشه در بازار بساط مي
 

كنم 
و صبح
 

ها با وزن 
)

ترازو
 (

مردم را وزن 
 مي

كنم و شب
 

ها بساط 
 مي

كنم
.  

  

باليدن
اعتمادبه  

 
س

نف
  

مهارت
ويژگي  
باور  
تغيير 

بساط 
    

س 
عك

نجيب
س   

عك
ميالد

ك   
ي

تصوير
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شدن صداي  اين وضعيت تركيب هماهنگي از شنيده :در مدرسة آزاد مشتاق Gوضعيت 
  .كودكان، توانمندسازي و مشاركت آنان است

وم تا پنجم شيفت صبح هاي دفرايند پژوهش عملي مشاركتي در پايه 1390از مهرماه سال 
كار با كودكان ) يكي از معلمان باسابقة مدرسه(گر  هرچند براي تسهيل. و عصر مدرسه آغاز شد

كم در مرحلة اول، شنيدن صداي كودكان، اين كودكان  نمود، قرار شد دست پاية دوم دشوار مي
-شوند، دانشآشنا مي ديواري ازآنجاكه كودكان مدرسه از پاية اول با توليد روزنامه. حذف نشوند

هاي خود ديواري براي درج يافته ها غير از كالس دوم، خواستار توليد روزنامهآموزان همة كالس
اش عكس يادگاري ديواري اين كار انجام شد و هرگروه با روزنامه. دربارة مشكالت مدرسه شدند

ها تحويل گرفت، ا را از بچههروزنامه گر همة تسهيل. هايش نشان دادكالسي گرفت و آن را به هم
منزلة تكليف   هاي كليدي آن را در دفترشان بههاي خود، ايدهكودكان قبل از تحويل روزنامه

  .درسي ثبت كردند
  .تحليل شد) نويسندة دوم مقالة حاضر(گران  كوشش يكي ديگر از تسهيل ها بهمحتواي همة روزنامه

  
  وضعيت در شيفت صبح) الف

  .ترين مشكالت كالس و مدرسة خود را نوشته و نقاشي كرده بودند ن مهمآموزا ابتدا دانش
  هاآموزان شيفت صبح به تفكيك كالسترين مشكالت مدرسه از ديد دانش مهم. 4جدول 

 شيفت صبح
چهارم سوم نورزهي سوم محمدي

  اسفندياري
  پنجم هوتكي  چهارم هوتكي

اختالف دختران و
رها واختالف دخت  نداشتن نيمكت  پسران

  پسرها
نداشتن ميز و 

  نيمكت
عدم امكان ادامه 

  )راهنمايي(تحصيل
سرد بودن هواي

  )شوفاژ(كالس 
عدم امكان ادامة

  )راهنمايي(تحصيل 
كردنكثيف

  كالس
نداشتن 

  آزمايشگاه علوم
نظمي در مدرسه و  بي
  بودن ساعت كالس كم

مجاورت كالس و
  سرويس بهداشتي

عدم رعايت نظافت
بودن  كوچك  -  )ريختن آشغال(

  كالس
حضور پسرها در شيفت 

  صبح

بودن ساعتكم  نداشتن نيمكت
تفاوت سن با ديگر   -  -  كالس و درس

  آموزان دانش
  

- گر از كودكان مي در مرحلة دوم، پس از آنكه كودكان مشكالت را تعيين كردند، تسهيل

 5در جدول  نتايج. خواهد مشخص كنند چه كساني مسئوليت حل مشكالت را برعهده دارند
مورد  11اند، كودكان در  ديواري، كه به اين موضوع پرداخته روزنامه 26از محتواي . آمده است

  .اندآموزان كالس خود را قادر به حل تعدادي از مشكالت دانستهدانش) درصد 42(
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 اقتوزيع فراواني مسئوليت حل مشكالت مدرسه از نگاه كودكان شيفت صبح مدرسة آزاد مشت. 5جدول 

 مسئوليت حل مشكل
سوم

 محمدي
سوم

 نورزهي
چهارم

 اسفندياري
چهارم 
 هوتكي

پنجم 
 هوتكي

 جمع

درخواست از مسئوالن
 مدرسه

3 1 0 0 1 5 

 1 0 0 1 0 0 درخواست از سايرين

مسئوالن مدرسه بايد
 انجام دهند

0 1 1 3 3 8 

بايد)آموزان دانش(ما 
 انجام دهيم

2 3 2 2 2 11 

دانم يانمي(بدون نظر 
 )پاسخ بي

0 0 1 0 0 1 

 26 5 5 6 5 5 جمع

  
گر فرصتي فراهم آورد تا در جلسة بعد دو سؤال درمقابل كودكان  اين نتيجه براي تسهيل

آموزان قادر به حل آن هستند براي آن دسته از مشكالتي كه خود دانش: پرسش اول: قرار دهد
- آموزان و ايجاد گروهتقسيم كار ميان دانش اين پرسش فقط در پاية پنجم به. »چه بايد كرد؟«

 .هايي تشكيل دادندآموزان داوطلب گروه هاي كاري در كالس انجاميد كه دانش
  

  90هاي كاري در پاية پنجم شيفت صبح، خانم هوتكي پاييز وظايف مشخص شده براي گروه. 6جدول 
 انتظامات آوري تكليفجمع گروه بهداشت

ا و موهايهها، لباس، جورابناخن
 بچه را نگاه كنيم

خورد از دوستانم را وقتي زنگ مي دفترها را جمع كند
كالس بيرون ببرم تا معلم 

 استراحت كند

اگر كثيف يا بلند باشند يا بهداشت را
رعايت نكرده باشند اسم آنها را در 

 دهيم نويسيم و به خانم ميدفتر مي

دفترچه ها را پس از امضاء معلم، به
 برگرداندها بچه

ها را به  قبل از آمدن معلم بچه
 كالس ببرم و بنشانم

هاي زنگ تفريح بايد مراقب بچه به معلم كمك كنددر امتحان 
 ديگر باشم تا آسيب نبينند

  
براي آن دسته از مشكالتي كه به مسئوالن مدرسه مربوط است : در پاسخ به پرسش دوم

ها آن را كالس براي پيگيري مطرح شد و همة كالسحل انتخاب نماينده در  چه بايد كرد، راه
پس از انتخاب نماينده در پنج كالس شيفت صبح مدرسه، نمايندگان در يك نشست . پذيرفتند

كردن آن براي  طور شفاهي مشكالت خود را مطرح و پس از مكتوب با مسئول پروژة مدرسه به
  . رج شده استد 7حاصل كار در جدول . استخراج نتايج به هم كمك كردند
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  90هاي سوم تا پنجم دربارة مشكالت مدرسه، پاييز نظرات نمايندگان شيفت صبح كالس .7جدول
  درصد فراواني مشكالت  رديف

  15 6  آموزان به معلمكردن بعضي دانشاحتراميسروصداكردن در كالس و بي  1
  15 6  آموزان با همدادن و دعواكردن بعضي دانشاحترامي، فحشبي  2
  10 4 نداشتن ميز و صندلي مناسب  3
  5/7 3 بودن تختة كالسنامناسب  4
  5/7 3  شودها پرت ميكالس در ندارد و درنتيجه حواس بچه  5
  5 2 هاي بهداشتيعدم رسيدگي به سرويس  6
  5 2 بودن ساعت كالسكم  7
  5 2 جدانبودن پسرها از دخترها  8
  5 2 نداشتن كامپيوتر  9
  5 2 آننداشتن كالس قر  10
  5/2 1 هاي نمايندگان كالسندادن به حرفگوش  11
  5/2 1 نداشتن مدرسة راهنمايي  12
  5/2 1 آموزان به سفرهاي زيارتينبردن دانش  13
  5/2 1 بودن كالسكوچك  14
  5/2 1 ريختن آشغال در مدرسه  15
  5/2 1 نبودن سطل آشغال در كالس  16
  5/2 1  موقع در كالس درسه و حاضرنشدن بهآموزان به مدرسديرآمدن بعضي دانش  17
  5/2 1 بودن وقت زنگ تفريحكم  18
  100 40 جمع  19

  
آنجاكه ازنظر نمايندگان همة مشكالت مهم بودند، همة استخراج شدند و مجموعاً هجده  از

. توافق داشتند) نفر6نفر و حداكثر 2كم  دست(مشكل مطرح شد كه در ده مورد آن نمايندگان 
به مديريت روابط اجتماعي كودكان در كالس درس  2و1هاي د با بيشترين توافق، رديفدو مور

آموزان، همراه با دانش و مهارت كافي مربوط است كه بدون حضور مؤثر معلمان دركنار دانش
  .پذير نيست آنان، حل اين مشكالت امكان

آنان نبايد نقش . ددهاين نتايج ضرورت حضور مؤثر معلمان در فضاي آموزشي را نشان مي
هاي زندگي اجتماعي خود را محدود به انتقال دانش و سواد بدانند و الزم است همة جنبه

  .شمار آورند تك كودكان، ازجمله كمك به مديريت تعامالت آنها را در حيطة وظايف خود به تك
مايندگان به ن. به نوعي بازي براي تفكر انتقادي تبديل شد) نداشتن ميز و صندلي( 3 رديف

آموزان مأموريت داده شد كه با محاسبة ابعاد ميز و صندلي يا نيمكت، و با توجه به تعداد دانش
) دليل كمبود فضا به(آموز كالس، نشان دهند كه اگر اين وسائل وارد كالس شوند، چندنفر دانش
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الس خارج آموزان كه بايد از كبايد از كالس خارج شوند؟ پرسش بعد اين بود كه اين دانش
شوند چه كساني باشند؟ و پس از خروج از كالس براي آموزش در كدام بخش امكان استقرار 

كالس اين اتفاق خواهد افتاد، نمايندگان بايد اين بخش را با يكديگر  دارند؟ ازآنجاكه در هر پنج
ا سؤال آخر اين بود كه چه كساني مسئوليت آموزش آنان ر. دادندبه طور مشترك انجام مي

برعهده خواهند گرفت؟ آنها درخواست كردند مسئول پروژه پاسخ سؤال آخر را بدهد و براي 
  .ديگر مسائل موجود در فهرست، نمايندگان با مدير مدرسه و ناظم مالقات كنند

  
  وضعيت در شيفت عصر) ب

  .ها در شيفت عصر آمده استتفكيك كالس ترين مشكالت به مهم 8در جدول 
 هان مشكالت مدرسه در شيفت عصر به تفكيك كالستري مهم .8جدول

 شيفت عصر
 پنجم اخالصپور پنجم حسني سوم هوتكي دوم ناصري دوم محمدي
زمين بازي

 نداريم)  ورزش(

بودن كالسكوچك
 )شلوغي و تنگي(

بودن زمانكم
 كالس

 نداشتن نيمكت
ها دروغ بچه
 گويند مي

عدم رعايت
 نظافت و نظم

- 
نظافت كالس

 )ارهاديو(
 فحش و دعوا

غيبت يا تأخير 
 معلم

- - 
نداشتن زمين

 ورزشي
- - 

- - 
ها فحشبچه

 دهند مي
- - 

  
كسي  خواهد كه مشخص كنند چهگر از كودكان مي در اينجا نيز همانند شيفت صبح تسهيل

 .آمده است 9نتايج در جدول . ماندن هرمشكل را برعهده دارند يا كساني مسئوليت باقي
 توزيع فراواني مسئوليت حل مشكالت مدرسه از نگاه كودكان مدرسة آزاد مشتاق، شيفت عصر .9جدول 

 پايه
 حل راه

دوم
 محمدي

دوم
 ناصري

سوم
 هوتكي

پنجم 
 حسني

پنجم 
 اخالصپور

 جمع

 3 0 1 2 0 1 درخواست از مسئوالن مدرسه

 1 1 0 0 0 0 درخواست از  سايرين

مسئوالن مدرسه بايد انجام
 دهند

2 4 1 2 1 10 

بايد انجام)آموزان دانش(ما 
 دهيم

1 5 2   8 

 2 0 0 0 1 1 )پاسخدانم يا بينمي(بدون نظر 

 25 2 3 5 10 5 جمع
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مورد  25مورد از  8اند، كودكان در ديواري كه به اين موضوع پرداخته روزنامه 25از محتواي 
اين نتيجه . اندمشكالت دانسته آموزان كالس خود را قادر به حل تعدادي از ، دانش)درصد 32(

آورد تا در جلسة بعد همانند شيفت صبح، دو سؤال درمقابل گر فرصتي فراهم مي براي تسهيل
آموزان قادر سؤال اول اين بود كه براي آن دسته از مشكالتي كه خود دانش. كودكان قرار دهد

  به حل آن هستند چه بايد كرد؟
  به ايجاد ) پاية سوم و دو كالس پاية پنجم(س در اينجا برخالف شيفت صبح سه كال

. هاي كاري در كالس درس رسيدند كه الزم است از كودكان داوطلب تشكيل شودگروه
  )10,3-10,2-10,1هاي  جدول(

  
 ها، پاية سوم شيفت عصر خانم هوتكيشده براي گروه وظايف مشخص .10,1جدول 

 بان نظافتديده ها آوري تمرينكمك به معلم در جمع گروه نظافت

شدن درس، كالسما بعد از تمام
 .دهيمرا تميز تحويل مي

هاي تصوير چهار آدم با نام بچه(نقاشي
 )گروه

 )گل و آدم(نقاشي 

  
  ها، پاية پنجم شيفت عصر خانم حسنيشده براي گروه وظايف مشخص. 10,2جدول 

 بهداشت نظم كالس هاي كالستمرين
ده استما بايد تا وقتي خانم نيام

ها را جمع دفترهاي مشق بچه
وقتي خانم آمد بايد همة . كنيم
اگر نباشد . ها آماده باشدمشق

 كندخانم نمرة ما را كم مي

 ما بايد نظم را در كالس برقرار كنيم
  ما بايد سكوت را برقرار كنيم

ها بدون اجازه از ما نبايد بگذاريم بچه
 كالس بيرون بروند

  بهداشت يعني چه؟
هاي خود را بگيريم، موهايمان ناخن

را تميز نگه داريم و هر شب 
  هايمان را بشوييم جوراب

 

  
  ها، پاية پنجم شيفت عصر خانم اخالصپورشده براي گروه وظايف مشخص. 10,3جدول 
 تزئين كالس بان نظمديده نظافت

 كنيمكالس خود را تميز مي
وقتي توي كالس مداد خود را تراش 

ال آن را در سطل مي كنيم بايد آشغ
  بريزيم

 نبايد در مدرسه آشغال بريزيم

  ما نبايد  درمدرسة خود آشغال بريزيم
  در مدرسة ما نبايد هيچ دعوايي باشد

اي بايد به معلم خود  در كالس هر بچه
  احترام بگذارد

 

خواهيم كالس خود را تزئين ما مي
خواهيم چيزهايي كه مي. كنيم

  :اند از درست كنيم عبارت
ي، جدول ضرب، نوشتن شعر، نقاش

 كردن، آويزگذاشتن كاردستي درست

  
حل آن دسته از مشكالتي كه مسئوالن مدرسه بايد انجام دهند، در پاسخ به پرسش دوم، راه

پس از . در اينجا نيز ايدة انتخاب نمايندة كالس براي پيگيري مطرح شد و به سرانجام رسيد
، نمايندگان در )غير از پاية اول(يفت عصر مدرسه هاي شانتخاب نماينده در هريك از كالس
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در آن نشست نمايندگان به طرح مشكالت . نشستي با مسئول پروژة مدرسه شركت كردند
ها را به كمك يكديگر نوشتند و استخراج كالس خود و مجموعة مدرسه پرداختند و سپس ايده

  .درج شده است 11نتايج در جدول . سادة دستي انجام شد
  

 هاي دوم تا پنجم دربارة مشكالت مدرسهنظرات، پنج نفر از نمايندگان شيفت عصر پايه .11 جدول
 درصد فراواني مشكالت رديف

 58/14 7 آموزان به معلماحترامي بعضي دانشسروصداكردن در كالس و بي 1

 58/14 7 آموزان با همدادن و دعواكردن بعضي دانشاحترامي، فحشبي 2

 42/10 5 آموزان در مدرسههاي دانششدن كفشگم 3

 25/6 3 ريختن آشغال در حياط مدرسه و كالس 4

 25/6 3 نداشتن كالس زبان 5

 25/6 3 ندادن تغذيه در مدرسه 6

 25/6 3 نداشتن زمين فوتبال 7

 17/4 2 نداشتن كالس كامپيوتر  8

 17/4 2 نداشتن ميز و صندلي 9

 17/4 2 نداشتن معلم بهداشت در مدرسه 10

 17/4 2 بودن ساعت كالس درسكم 11

 2 1 نداشتن نمايندة خوب در مدرسه 12

 2 1 نداشتن معلم ورزش 13

 2 1 نداشتن كالس جغرافيا 14

 2 1 كمبود كتاب در مدرسه 15

 2 1 بودن حياط مدرسهكوچك 16

 2 1 هاي نمايندگان كالسندادن به حرفگوش 17

 2 1 نداشتن لباس ورزش 18

 2 1 هابودن كالسكثيف 19

 2 1 نداشتن معلم اجتماعي 20

 100 48 جمع 21

  
مشكل  20بودن همة مشكالت تأكيد كردند و درمجموع  در اينجا نيز نمايندگان بر مهم

دو كالس پنجم هركدام (نماينده توافق وجود داشت  7تا  2مورد آن ميان  11طرح شد كه در 
آموزان لحاظ سن يك نماينده و دانش تر به آموزان كوچك دانش. دو نماينده فرستاده بودند

در اينجا ). سال است 16تا  11دامنة سني در اين دو كالس . تر هم يك نماينده داشتند بزرگ
نيز دو مورد با بيشترين توافق مربوط به مديريت روابط اجتماعي كودكان در درون كالس است 

همانند شيفت صبح به نوعي بازي براي تفكر ) 9رديف (نداشتن ميز و صندلي ). 2و1رديف (
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) مدير و ناظم(براي مسائل ديگر مقرر شد نمايندگان با مدير مدرسه . انتقادي تبديل شد
  .مالقات كنند

  
  گيري بحث و نتيجه

رويكرد توانسته است به حضور ـ  منزلة يك روش مطالعات نشان داد، پژوهش عملي مشاركتي به
هاي مدرسة آزاد فعاليت در ادامه،. تماعي درون مدرسه ياري رساندمؤثر كودكان در فضاي اج

آوردن امكان حضور مؤثر كودكان در فضاي اجتماعي مدرسه گزارش شده  مشتاق براي فراهم
  .بندي شده است تنظيم و طبقه) 2009ماينارد، (نتايج برپاية چارچوب پيشنهادي . است

هاي كالسي در از فعاليت F،E،Dهاي ر وضعيتدادن انواع حضور مؤثر كودكان، د براي نشان
دار بوده است گري آن را معلم همان كالس عهده پاية چهارم مدرسه استفاده كرديم كه تسهيل

ديده كمك گرفتيم كه چندسال  گري آموزش از همكاري تسهيل  Gدادن تركيب  و براي نشان
مراحل اصلي پژوهش عملي تالش كرديم . هاي مختلف بوده استدر همين مدرسه معلم پايه

  :خالصة نتايج به قرار زير است. ترتيب و بادقت به اجرا درآيد مشاركتي به
شود كه در آن كودكان با  هايي ايجاد مي در مدرسه و كالس درس زمينه: Dوضعيت 

در . شوندجمعي به اجراي آن متعهد مي كنند و دستهاي را طراحي ميهمكاري يكديگر برنامه
سال تحصيلي در چهارماه و رفتن به پاية  موضوع تصميم كودكان براي اتمام يكاين مدرسه 

  .اي با خود و معلمشان گزارش شده است نامه باالتر و تنظيم توافق
شدن صداي كودكان و توانمندسازي  در اين وضعيت تركيب مقبولي از شنيده: Eوضعيت 

هايي را و به كودكان دانش و مهارتشنوند بزرگساالن صداي كودكان را مي. آنان موجود است
دهند كه در اين پژوهش نتايج دو تمرين با موضوع كمك به بيان احساس و كمك آموزش مي

  .به كودكان براي تفكر انتقادي گزارش شده است
- زمان عينيت مي در اين وضعيت تركيب توانمندسازي و مشاركت كودكان هم: Fوضعيت 

هاي كالس چهارم شامل توليد كتاب درسي  مشتاق، تجربهنمونة آن در مدرسة آزاد . يابد
  .ارائه شد) آموز كالس مافارسي(

در اين . شدن صداي كودكان، توانمندسازي و مشاركت آنان است تركيب شنيده: Gوضعيت 
بخش گزارش پژوهش عملي مشاركتي در مدرسة آزاد مشتاق و دستاوردهاي آن تاكنون 

  .گزارش شده است
ماينارد، (توصيفي ـ  گي حضور مؤثر كودكان در فضاي مدرسه، مدل تحليليبراي درك چگون

خوبي نشان داد و درحقيقت نشان داده شد كه  در مدرسة آزاد مشتاق كارآيي خود را به) 2008
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دهد و پيشنهاد مي) 2010(مدل ماينارد همان پژوهش عملي مشاركتي است كه اوزر  Gبخش 
  .در مدرسة مشتاق عملياتي شده است

  درباب اهميت حضور معلمان دركنار كودكان تأييد ) 2008(هاي كاوانگا برآن، يافته  عالوه
  .تواند گسترش يابدشود و اينكه تنها به كمك آنان فرهنگ آشتي در مدرسه و كالس درس ميمي

آموزان شود كه حضور مؤثر دانش ازآنجاكه پژوهش عملي مشاركتي ابزاري قدرتمند تلقي مي
بخشد و رويكرد آموزشي توانمندسازي است كه به شنيدن  شان تحقق مي ضاي اجتماعيرا در ف

زمان براي معلمان نيز به اجرا درآيد تا  انجامد،  شايسته است اين رويكرد هم صداي آنان مي
صداي هردو گروه شنيده شود، توانمندتر شوند و مشاركتشان در حل مسائل مشترك فضاي 

  . مدرسه افزايش يابد
  

  نابعم
عنوان يك رويكرد آموزشي براي آموزش عمومي، ترجمه  پژوهش عملي مشاركتي به) 1389(اداس، كن 

 و اقتباس سيامك زندرضوي،كيوان ضيايي و اميد جعفري، وبالگ مدرسة آزاد مشتاق 

www.bachehayemoshtagh.blogfa.Com  
، ترجمة سيدمحمد اعرابي و تحولتحقيق عملي، راهنماي مجريان تغيير ) 1378(استرينگر، ارنست تي 

  .هاي فرهنگيدفتر پژوهش: و داوود ايزدي، تهران
آموزان در ادارة بررسي نقش مشاركتي دانش«) 1385(ايزدي، صمد، علي آقامحمدي و مصطفي عزيزي 

هاي درسي مجموعه مقاالت همايش نوآوري در برنامه، »آموزيامور مدرسه ازطريق شوراي دانش
  دانشگاه شيراز: شيراز  ،دورة ابتدايي
  .اختران: ، ترجمة سارا ايمانيان، تهراندوران كودكي) 1388(جنكس، كريس 

بر رشد ) تفحص گروهي(مطالعه تأثير يادگيري مشاركتي «) 1388(فهامي، ريحانه و محسن عزتي 
ل شهر اصفهان در سا 5آموزان دختر پاية پنجم ابتدايي ناحية هاي مهارت اجتماعي دانش مؤلفه

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، فصلنامة رهيافتي نو در مديريت آموزشي، »87-88تحصيلي 
  .76-63: 4سال دوم، شمارة 

بررسي رابطة ميزان مشاركت فعال «) 1388(محمودي، فيروز، اسكندر فتحي آذر و رجب اسفندياري 
شناسي دانشگاه تربيتي و روان نشرية مطالعات، »آموزان در جريان تدريس با پيشرفت تحصيلي دانش

  .82-66: 3، دورة دهم، شمارة فردوسي
بررسي تأثير روش تدريس يادگيري «) 1387(يارياري، فريدون، پروين كديور و محمد ميرزاخاني 

فصلنامة ، »)دبيرستان(آموزان هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانشنفس، مهارت مشاركتي بر عزت
 .166-145: 10، سال سوم، شمارة يزشناسي دانشگاه تبرروان
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