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هیچ نیازي مهمتر از" فکرکردن به آموزش و یادگیري" نیست!!

پیشگفتار
"فرهنگ آموزش و یادگیری" ،بهسازی و غنیسـازی آن ،از دغدغـههـای سیاسـتگااران
آموزشی ،مدیران ،معلمان و مربیان تربیتی جهان است" .آموزش و یادگیری" از مباحث
مهم در مدارس است .برای بهبود فرهنگ آموزش و یادگیری صاحبنظران علوم تربیتی و
روانشناسان تربیتـی بـه بهسـازی ،نوسـازی تـدریس و فرهنـگ كـالس درس (مـدیریت
كالسی) و بهبود معلمی (تدریس) تاكید و توجه دارند .كتاب پـیش رو ،ترجمـهی كتـاب
ارزشمند با نام تفکر ناب (خالق) نوشته "النور داكورث" (استاد دانشگاه هـاروارد) اسـت.
این كتاب دارای  12فص بوده و مطالب ارزندهای در موردآمـوزش ،تـدریس ،یـادگیری،
نحوه ارائه آن ،بهبود آموزش ارائه میدهد و از نظریات صـاحبنظرانی همچـون "پیـاژه"،
"اینهلدر" و ...نهایت استفاده را میکند .در واقع ،این اثر حاصـ تجربـههـایی اسـت كـه
نویسنده پس از سالها تالش ،ممارست و شاگردی در مح ر بزرگـانی همچـون "پیـاژه"،
"اینهلدر" و  ...بدست آورده است" .النور" فرض را بر آن نهاده كه قصـد دارد مدرسـهای
بسازد كه در آن دانشآموزان بتوانند قابلیتهای ذهنی و خالقانه خود را بشناسـند و از آن
به بهترین شک استفاده كنند .همچنین ،مطالب این كتاب به درك عمیق دانشآمـوز از
مطالب درسی و مفاهیم آن تاكید دارد اما نه با شیوهای كـه اكنـون در مـدارس در حـال
اجرا است بلکه باتجربه ،پایرفتن مسئولیت یادگیری خویش وتعهد نسبت بـه آنچـه فـرا
میگیرد .در مباحث این كتاب میخوانید كه تنها دانش آموزان در فرایند یـادگیری مهـم
نیستند بلکه ،برای رسیدن به هدف ناب و نوآور بودن ،به معلمانی نیاز اسـت كـه ضـمن
یادگیری مداوم ،دانشآموزان را در یادگیری خود مشاركت میدهند ،حتـی زمانیکـه ایـن
عم برایشان تجربه نشده است .یکی از مهمترین تاكیدهایی كـه در ایـن كتـاب پـس از
مرور مقاالت مختلف به چشم میخورد ،اینستکه راههـای بسـیاری بـرای ایجـاد درك در

دانش آموزان وجود دارد .معموال دانشآموزان یك راه مخصوص به خود برای یادگیری و
ح مسای دارند و همیشه این سوال در ذهنشان ح نشده باقی میماند كه آیا راه حـ
دیگری هم وجود دارد .گردآورندگان و مترجمان پیشنهاد میکنند كه معلمـان و مـدیران
و برنامهریزان آموزشی ،زمانی را در روز برای مطالعه این كتاب و بخشهای آن اختصـاص
دهند .بدین ترتیب میتوانند یادبگیرند و با همکاران خودمطالب را به اشتراك گاارند كـه
چگونه با دانشآموزان در مورد مسای درسی (آموزشی) ارتباط برقرار كنند و چگونه آنها
را وادار به ایجادخالقیت و نوآوری مینمایند .این اثر به نظریه هـایی دربـاره ی چگـونگی
آموزش و یاد گیری و بهبود آن میپردازد نویسـنده عالقمنـد اسـت بـه معلمـان بگویـد:
"عم آموزش چیزی است كه معلمان انجام میدهند" و ما بـه معلمـان نیـاز داریـم كـه
"شوق یادگیری" دانشآمـوزان را افـزایش دهنـد و دانـشآمـوزان را در یـادگیری خـود
شریك كنند (رویکرد سازنده گرایی) .همچنین معلمان فرصتهایی كه برای مشـاركت و
درگیر كردن دانشآموزان در خودآموزی دارند .همچنین باید به راههای متفاوت (متغیر)
آموزش و یادگیری احترام گااشت و ایدهای كه فقط یك راه برای یادگیری وجود دارد !!
فکر خطرناك است ،اینکه آن راه و روش معلم بهترین راه روش آموزش و یادگیری است!
و برخی دانش آموزان باهوش نیستند!! ایدههای اشـتباه اسـت .ایـن بـاور خطرنـاك كـه
هوش ،استعداد در زمان تولد به مقدار معینی داده میشود! باید مجـدد بـازنگری شـود و
این ایده"" :فقط یك راه خوب برای یادگیری" وجود دارد و بسیاری از افراد به انـدازه ی
كافی باهوش نیستند تا آموزش ببینند"" را میشود دوباره به چـالش كشـید .همچنـین
اگر دانش آموزی راه و روش معلم را متوجه نمیشود مسئله (مشک ) معلـم و راه و روش
نیست بلکه دانش آموز مشک دارد؟!
در این اثر شما به این ایدهی كلیدی برمیخورید :راههـای مناسـب زیـادی بـرای آمـوزش و
یادگیری وجود دارد .میتوان بـه دانـشآمـوزان كمـك كـرد كـه خـود در یـادگیری خودشـان
مشاركت داشته و یادگیریشان را بهبود ببخشند .دیگر اینکه تشویق فراگیران برای پیـدا كـردن
راههای آموزشی  -یادگیری مختص خودشـان ،در واقـع كمـك بـه آنهـا بـرای یـادگیری بهتـر
خودشان .این اثر به آموزش عدالت اجتماعی و "آموزش صلح" به بچهها تاكید و توجـه دارد .در
كتاب به این ایده میپردازد "آموزش ،كمك كردن به افـراد بـرای یـادگیری بهتـر اسـت .دنیـای

آموزش ویادگیری (مدرسه داری) در طی چند سال اخیر خیلی تغییر كرده ولی بنظـر میرسـد
شیوه های آموزش و یادگیری هنوز سنتی و كهنه است .در پایـان الزمسـت از همکـاری اسـتاد
ارجمند دكتر هومن هارونی (استاد مدعو دانشـگاه هـاروارد) ،خـانم دكتـر شـعله كـار (مـدرس
دانشگاه وپژوهشگر آموزشی) و ویراستار كتـاب سپاسـگااری كنـیم .خواهشـمندیم اشـکاالت و
نواقص احتمالی را با نشانی زیر به ما اطالع دهید.
ابوالفضل بختیاري

- Bakhtiari.Abolfazl@Gmail.com

1

1

مقدمه
این كتاب نظریههایی را در مورد چگونگی تحصی  ،2ارائه میكند .در این نوشتهها من فرض میكنم كـه مـیخـواهیم
مدارسی بسازیم كه در آن دانش آموزان تواناییهای ذهنی و ظرفیتهای خالقانهشان را حس كنند .میخـواهیم درك
دانش آموزان ،عمیق ،با اعتماد به نفس و پیچیده باشد و مفهوم آنها از بیان كردن ،متنوع و متفاوت باشـد .مـا دانـش
آموزانی میخواهیم كه حس مسئولیت اجتماعی ،تعهد دموكراتیك و عدالت اجتماعی را گسـترش دهنـد و معتقـدیم
همانطور كه اوانس )1981(3گفته است:
(( عم آموزش چیزی است كه معلمان انجام میدهند)) .
در این راستا ،ابتدا به معلمانی نیاز داریم كه دانش آموزان را در یادگیری خود شركت دهند ،حتی زمانی كـه ایـن
عم برایمان كامال ناآشنا باشد.
زمانی كه این كتاب برای اولین بار رونمایی شد ،آموزش و پرورش عمومی كامال در جهت مخالف آن جبهـهگیـری
كرد .واقعیت این است كه معلمان فرصتهای كم و كمتری برای درگیر كردن دانـش آمـوزان در خودآمـوزی آنهـا بـا
جهان ،با سنتهای فرهنگی آن ،موجودات زندهاش ،نظم فیزیکی و ساختارهای اجتماعی دارنـد .تنهـا یـك عـدد ،بـه
عنوان نمایندهی مناسب از یادگیری دانش آموز و به عنوان معیـاری بـرای تعیـین آینـدهی او در آمـوزش و پـرورش
رسمی ،4پایرفته شده است .در واقع ،ایدههای موجود در این مقاالت ،بیشتر در تقاب با نظام آموزشی امروز اسـت تـا
نظام آموزشی بیست سال پیش و این باعث شد تا نگهداشتن ایـن ایـدههـا در گفتمـان عمـومی بـرایم مهمتـر شـود.
(همچنین رجوع شود به كارینی ،20015هاوكینز) .20036
یکی از مهمترین تاكیدهایی كه در این كلکسیون مقاالت به چشم میخورد ،این است كه راههـای بسـیاری بـرای
ایجاد درك در افراد وجود دارد .هر كدام از مقاالت تقریبا بهترن راهها را پیشنهاد مـیكننـد .بـا ایـن وجـود ،متوجـه
شدهام ،اگر چه مردم در بسیاری از راههای مختلف به درك متقاب میرسند ،اما اغلب آنها متوجه ارزش هیچ راهی به
جز راه خودشان نمیشوند.
در فص هشتم ،برای مثال ،تصویرهای شمارهی  8-4و  8-5دو راه متفاوت از یك اتفاق را نمایش میدهند .بـرای
بسیاری ،فقط یکی از آن دو راه مشخص است .برای برخی راه اول و برای برخی راه دوم و اگر تنهـا یکـی از آن دو راه
برای افراد قاب فهم باشد ،این تقریبا برای آنها غیرممکن است كه مفهوم روش دوم را دریابند و اصـال برایشـان فرقـی
نمیكند كه روش دوم چگونه بیان شده است .به طور مثال دو راه در فهمیدن سـه موضـوع در فصـ  10آورده شـده
است .هر دو برای ح مسئله بسیار مناسبند .اما كسانی كه آنرا از یك راه ،ح میكنند ،همواره با ایـن سـوال روبـرو
هستند كه آیا راه دیگر نیز معنا دارد و میتواند راه حلی مناسب باشد؟
بهترین مثالی كه میتوانم در این مورد بزنم مربوط به تجربیاتم در مبحث ریاضیات میباشد( .رجوع شود بـه داك
ورس .)71987شخصی پرسید ((یعنی چی كه  24بر  8بخش پایره؟)) دیگری پاسخ داد(( :اگر شـما  24چیـز داریـد،
آنها را به طور مساوی به  8قسمت تقسیم كنید ،بعد ببینید در هر قسمت چه تعداد قرار میگیره؟)) شـخص دیگـری
با تعجب گفت(( :نه این درست نیست .منظور اینه كه شما  24چیز دارید و آنها را در  8قسمت قرار میدهیـد ،و بعـد
میبینید كه چه تعداد قسمت دارید!))
2
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)Evans(1989
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و این خیلی واضح است كه هر دوی آنها درست میگویند .اما معلمی را تصور كنید كه همانطور كه بع ـی در آن
گروه اعتقاد داشتند -فقط به یکی از این دو راه اعتقاد داشته باشد .معلمی را تصور كنید كه تقسیم كردن را به دانـش
آموزی آموزش میدهد كه راه دیگری را قبول دارد .معلم با روش خود به عنوان تنها راه مورد قبـول در ذهـن ،هرگـز
نخواهد فهمید كه دانش آموز به شیوهی متفاوت دیگری فکر میكند ،شیوهای متفاوت و مناسب .البته معموال اینگونه
بحثها به بن بست میرسد .احتماال هر دوی آن ها -هم معلم و هم دانش آموز -از آن بحث به این نتیجه میرسند كه
كودك انگیزه اش را در ریاضیات از دست میدهد .تصور كنید چقدر از این بن بستهـا در مـوارد پیچیـدهتـر پدیـدار
میشوند یا چقدر از راههای دانشآموزان برای یادگیری ،بدون شناسایی كنار گااشته میشوند.
كتابها و آزمونهای استاندارد همانند تحصیالت بسیاری از معلمان و برنامهی درسی ،این باور را به وجود میآورند
كه یك راه عالی برای یادگیری وجود دارد و تنها یك راه ،روشنترین راه آموزش و تنها راه یادگیری اسـت و مـا تنهـا
باید تصمیم بگیریم كه كدام راه به عنوان بهترین راه یادگیری موضوع ،پیشنهاد شده و همان را به معلمان بگـوییم تـا
از آن راه به دانش آموزان آموزش دهند.
این تفکر كه فقط یك راه خوب وجود دارد ،یك اعتقاد فراگیر و خطرناك اسـت و دانـش آمـوزانی كـه از ایـن راه
مفاهیم را فرانمی گیرند ،به اندازهی كافی باهوش نیستند و آیندهی آموزشی آنها به خطر میافتد بـه طـوری كـه بـه
آموزشهای دیگر نیاز پیدا میكنند.
یك باور خطرناك دیگری نیز وجود دارد :اینکه هوش و استعداد در زمان تولد به مقدار معینی داده میشـود .اگـر
به انسانها مقدار زیادی از آن داده نشود ،ما میتوانیم سخاوتمندانه بهترین آموزش را به آنهـا بـدهیم ،و جـای هـیچ
تعجبی نیست اگر آنها قادر به درك این آموزشها نباشند.
این دو نظریه همدیگر را به بهترین شک حمایت میكنند (( .فقط یك راه خوب برای یـادگیری وجـود دارد )) .و
(( بسیاری مردم به اندازه كافی باهوش نیستند تا آموزش ببینند )) .زمانی كه ما به این دو نظریه باور داشـته باشـیم،
نظریه خطرناك سومی نیز پدیدار میشود:
(( اگر كسی راه ما را متوجه نمیشود ،مشک  ،اصرار ما بر راه خودمان نیست ،بلکه دانش آموز مشک دارد)) .
با توجه به مطالب گفته شده ،این موضوع را بسیار مهم میدانم .مطالب این كتاب – به جای فرضیه ذكر شـده در
باال -با این فرض شروع میشود كه راههای مناسب زیادی برای فهمیدن وجود دارد.
برنامهی درسی ،8ارزیابی ،9برنامههای آموزشی معلم ،10و همهی آموزش ما باید پیگیری شـود ،اسـتفاده از راههـای
متنوع به آموزش انسان كمك میكند .ما نمیتوانیم ((ترتیب منطقی ))11را برنامه ریزی كنیم .مخصوصا اگر بخـواهیم
مدرسه برای دانش آموزانی كه زمینهی متفاوتی از آموزش دارند ،معنا دار باشد .همان طوری كه لیزا اشنایر(12ارتبـاط
شخصی )1997گفته است ،ما باید راههایی را برای بیان موضوعات پیدا كنیم تا به دانش آموزان این توانـایی را بدهـد
كه با افکار خود میتوانند آنها را فراگیرند .سپس باید آن افکار را جدی بگیریم و به آنها كمك كنیم و آنهـا را تشـویق
كنیم تا عمق و وسعت یادگیری خود را بیشتر كنند .با این راه ،میتوانیم از هوش همهی دانش آموزان خـود اسـتفاده
كنیم و دیگر نصف ،سه چهارم ،نه دهم را از دست نخواهیم داد .من باید به اعتقادات خود این را اضافه كنم كه دانـش
آموزانی كه در سیستم "فقط یك راه" ،موفـق مـیشـوند در واقـع فرصـت یـادگیری از راههـای متفـاوت را از دسـت
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میدهند (رجوع شود به پتی گرو .)2006،13جهان بسیار پیچیدهتر و جاابتر از آن است كه قطعات كوچکی همچـون
یك راه مناسب بتواند ،آن را به نمایش بگاارد.
بخشی از فص های كتاب به تشویق مردم به پیدا كردن راههای آموزشی مختص به خودشان مـیپـردازد .بخشـی
دیگر به معرفی افرادی كه خودشان راه را آموخته اند ،میپردازد ،راههایی كه متفاوتند .بخش عمدهای از آموزشهـای
موجود در این كتاب ،شاد و آسان هستند .اما همهی این روشها در جای خود ،بسیار مهم و كاربردی نیز میباشند.
شروع كار من در آموزش دو دلی اساسی داشت :كار ژان پیاژه 14و بارب اینهلدر 15و تجربهی ام با توسعهی برنامـه
ریزی آموزشی 16در علوم ابتدایی .این دو دلی برای آغاز كار ،بسیار مهم بودند.
پیاژه و نظریاتش ،یکی از مهمترین كارهای قرن بیستم بود و همچنین اینهلدر ،اینها هنوز بزرگتـرین مرجـع مـن
برای تحریك فکری هستند .با پیاژه و اینهلدر ،یاد گرفتم كه تالش برای تغییر دادن ذهن كودك و اینکه مـدام بـه او
بگوییم به چیز متفاوتی فکر كن ،چقدر بیهوده است .این سوال شگفت انگیز مطرح شـد" ،:اگـر بـه كودكـان بگـوییم
چیزی را كه میدانید ،كمکی نمیكند ،آنگاه ،در روی زمین چگونه میتوان به آموزش كسی كمك كرد؟"زمانی كه به
گروه مطالعهی علوم ابتدایی 17پیوستم ،به دنبال پاسخی برای این سوال بودم.
اوای كار ،دانش الزم را نداشتم .تنها علومی كه به طور رسمی در دبیرستان گارانده بودم ،زیسـت شناسـی سـال
اول بود .اما به عنوان ع وی از گروه مطالعهی علوم ابتدایی ،كه در آن رویکرد به آموزش علوم از طریق تعام معلم و
دانش آموز به طور مستقیم انجام میگیرد ،دانشی كه از علوم داشتم ،به یك پدیدهی قابـ بحـث تبـدی شـد و بعـد
برای فهمیدن آن تالش كردم .من در میان مردمی بودم كه مرا با چنین پدیدههـایی روبـرو مـیكردنـد ،مردمـی كـه
اصراری بر توضیح دادن آنچه میدانند ،نداشتند .و كسانی كه در مورد كار من بیشتر صحبت میكردند ،ایـنهـا هـیچ
كدام باعث نشد تا لحظهای به این فکر كنم كه راهی كه در آن قدم بر میدارم ،علم نیست! من زمان بسیاری را صرف
یافتن این پدیدهها كردم ،دست در دست همکارانم ،برای پرسیدن اینکه "چگونـه بـه ایـن روش عمـ كـنم؟ و چـی
میسازم؟" و پیشنهاد دادن اینکه (( :چرا ازین راه امتحان نمیكنید؟)) یا (( اینجا رو هم یه نگاه بیاندازید!)) من دانـه
كاشتم و جوانهها روییدند ،سرنگ را حركت دادم تا هوا از جایی به جای دیگر رود .تـاثیر اشـیا مختلـف را بـه عنـوان
پاندول مورد بررسی قرار دادم .یك روز كام را صرف كردم تا بتوانم با یك باتری چراغ قوه و یك تك سـیم المـر را
روشن كنم( .نیم ساعت اول صبح را صرف این كار كردم و سپس در تمام طول روز برگشتم و آن را خاموش و روشـن
كردم ،در نهایت اواسط بعدازظهر بود كه موفق شدم المر را روشن كنم ،این پایان ماهها اكتشـاف بـا بـاتری و المـر
بود) .سعی كردم مخلوطی از دو ماده متفاوت ،یکی روغن و دیگری آب بسازم ،و آنها هرگز با یکدیگر مخلوط نشـدند.
سعی كردم از هر شی بلندی مث جارو ،قاشق و یا مسواك ،اهرم تعادلی بسازم .لحظهی به دنیا آمدن نوزاد قورباغههـا
را تماشا كردم .در زمان این اكتشافات سخت كار كردم تا بفهمم چرا یك پدیده اتفاق افتاده است و به این فکر كـردم
كه بعدش چه كاری را میتوانم انجام دهم تا آن را واضحتر كنم .این ظرفیت و اسـتعداد را دنیـا بـا همـهی جـاابیت،
پدیدههای شگفت انگیز و پیچیدگی اش به من بخشیده است .همچنین در مورد روش رسـیدن بـه ایـن موضـوعات و
آنچه همکارانم "گشودن در علوم به روی دانش آموزان" مینامیدند ،كنجکاو شده بودم .این دو موضـوع پـای مـرا بـه
دنیای آموزش و پرورش ،به عنوان معلم مدرسهی ابتدایی(كه در آن خیلی موفق هم نبـودم) و در توسـعهی برنامـهی
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آموزشی ،ارزیابی برنامه ،آموزش معلمان ،و پژوهش در گسترش ایده ها ،بازكرد .این كتاب در طول چهار دهـه تـالش
به رشته تحریر درآمده است.
اولین فص (فص  )4در سال  1968و آخرین فص (فص  )11در سال  2006نوشته شده اسـت .دنیـای مـدارس
در طول سالها و از جهات مختلفی تغییر كرده است .با تمام این تغییرات ،نظرات من در مورد این كه چه چیـزی در
آموزش مهم است ،چه نوع تحقیقاتی الزم است ،اینکه معلمان چه نقشی در مدارس میتوانند داشـته باشـند ،خیلـی
تغییر نکرده است .از آنجایی كه با كودكان ،دانش آموزان و معلمان زیادی كار میكنم ،به این موضوع پی بـرده ام كـه
همان اصول اولیه ،ما را به سمت درگیر كردن دانش آموز با موضوع بحث هدایت میكنـد .امـا همچنـان یـك سـوال
اساسی در ذهنم وجود دارد" :مردم چگونه یاد میگیرند و چگونه میتـوان بـه آنهـا كمـك كـرد؟" مفهووم مون از
آموزش ،کمک کردن به مردم براي یادگیري اسوت .حـرف زدن و توضـیح دادن ،نقـش كـوچکی در كمـك بـه
یادگیری مردم داشتند .در این چند صفحه ،تاكید بر این است كه ببینیم وقتی هنگـام یـادگیری ،افـراد مسـتقیما بـا
موضوع درگیر میشوند ،چه اتفاقی میافتد؟  -همکارانم دقیقا این كار را با من انجام دادند و مـرا در معـرض موضـوع
قرار دادند (رجوع شود به داك ورس.)2001b
اگرچه نظریهها از چاپ اول تغییر اساسی نداشته اند ،اما اصالحاتی در كتاب ایجاد شده است .وقتی تازه شروع بـه
كار كردم ،این كار بیشتر برایم مانند پژوهشی در آموزش بود ،خواستم برای آن نامی انتخاب كنم و نهایتا نـامی بـرای
آن برگزیده ام كه از آن لات میبرم (( :اكتشاف مهم در كالس درس .))18در این مقاله برای اشـاره بـه كـار از دو نـام
دیگر نیز استفاده میشود .و با این حال در كتاب دیگر از عنوان پژوهش یادگیری و یاددهی استفاده شده است( .داك
ورس  .)2001bاولین نامی كه به كار بردم(( پژوهش یـاددهی ))19بـود كـه در فصـ  12بـه آن پرداختـه مـیشـود.
((پژوهش یاد دهی)) واقعا برای من به عنوان پژوهش بود .كاری كه در واقع از عم آموزش جـدا نبـود و بـه معنـای
آموزش یعنی گوش دادن به توضیح دانش آموزان بود .به نظرم این راه ،یکی از بهترین راهها جهت رشد ایـدههـا بـود.
فکر میكنم كه این نام مناسب است ،اما نه؟!! مناسب نیسـت! .پـژوهش معلـم دامنـهی وسـیعی دارد و ایـن عنـوان،
پژوهشهای زیادی را دربرمی گیرد ،تقریبا همهی تحقیقاتی كه به وسیلهی یك معلـم انجـام شـده اسـت .ایـن یـك
خوانندهی دقیق را میطلبد كه صرف نظر از معنا ،تفاوت در نوشتن را تشخیص دهد .دومین نامی كه انتخـاب كـردم
((مصاحبهی بالینی گسترده ))20بود .پیاژه روش خود در مطالعـهی تفکـر كودكـان را ((مصـاحبهی بـالینی ))21نامیـد.
خواستم تا دین خود به پیاژه و اینهلدر(كسی كه در انجام این تحقیـق شـاگردی اش را كـرده ام) بپـردازم .بنـابراین،
عبارت ((توسعه یافته ))22را همانطوری كه در فصـ  10توضـیح خـواهم داد ،اضـافه كـردهام ،چراكـه در ایـن كتـاب
مصاحبهها میتوانند در دو گروه قرار گیرند :یا طی جلسات متفاوتی ادامه داده شوند ،و یا مصاحبهها بـا بـیش از یـك
شخص انجام شوند .ایرادهای این نام این است كه تلفظ واژههای آن سخت است ،آزمایشگاهی و فنی به نظر میرسد،
و در حقیقت كارهایی بیش از سوال كردن در این زمینه وجود دارد.
نام ((اكتشاف مهم ))23از اینهلدر اقتباس شده است .ریشـه آن و انتخـاب مـن بـرای اسـتفاده از آن در فصـ 11
توضیح داده شده است.
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سه عبارت پژوهش یاددهی ،مصاحبهی بالینی گسترده و اكتشاف مهم در كالس درس قابـ جـایگزینی هسـتند.
اینها سه نام متفاوتی بودند كه برای یك كار انتخاب شدند.
می خواهم این مقدمه را با گفتن كلمهای در مورد فص  9تمام میكنم .همانطور كه آموزشهای مدرسـه در ایـن
 20سال اخیر در مقاب ایدههای مطرح شده در این كتاب قرارگرفته اند ،بدین ترتیب آموزش عمـوم مـردم را نیـز در
عرصهی صلح و عدالت اجتماعی تحت تاثیر قرار داده است .فکر میكـنم كـه هـیچ نیـازی مهمتـر از فکـر كـردن بـه
آموزش و پرورش ،همانگونه كه در این كتاب انجام شده است ،وجود ندارد و به نظـرم هـیچ چیـز از آمـوزش عـدالت
اجتماعی و صلح به كودكان مهمتر نیست.

