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کالس درس در قرن بیست و یکمچرا مردم بی اعتماد شدند؟ 

مهاجرت ایرانیان

می پرســد: رئیس سه قوه چند بار اعالم کردند 
که موضوع فوت مهسا امینی را پیگیری می کنند، 
با خانواده اش صحبت کرده اند و دســتورهای اکید 
داده اند؛ دیگر چه بایــد بکنند که مردم باور کنند 
موضوع در حال رســیدگی است؟ راست می گوید! 
اگر روز و روزگاری دیگر بود، یکی از این اطمینان 
دادن ها کافی بود، امــا بارها و بارها مردم به بازی 
گرفته شــده اند و حاال تجربه شان آن ها را راهبری 

می کند. 
بگذارید به عنوان مشتی که نمونه خروار است، 
فقط شــش اتفاق از شش ماه رفته امسال را مثال 
بزنــم؛ برای اینکه بدانیم چطور ســوال های مردم 

تلنبار شد و اعتمادشان سلب می شود:
1- فروردین؛ در زمانی که ساده زیســتی رئیس 
مجلس گوش فلک را کر کرده بود؛ همو که لیست 

اموالــش را روی یک کاغذ نوشــته بود که فقط ۲ 
میلیون در حســابم دارم و...، ناگهان معلوم شد که 
همسر و دخترش برای خرید سیسمونی به ترکیه 
رفته انــد. نتیجه چه شــد؟ آیا کســی بابت فریب 
مــردم از آنها عذرخواهی کرد؟ نه! از قالیباف بابت 

مظلومیتش عذرخواهی شد!
۲- اردیبهشت؛ قیمت برنج و مرغ و ماکارونی و 
باگت و... یک شبه دو برابر شد. در حالی که مردم 
دیگر توان پخت ماکارونی به عنوان ساده ترین غذا 
را از دســت می دادند، چه کردنــد: از دو نابازیگر 
استفاده کردند که بگویند وضع مردم بهتر هم شده 
اســت. به رســانه ها هم توصیه کردند که به جای 
استفاده از عبارت »حذف ارز ترجیحی« بنویسید 

»اصالح نظام یارانه ای«!
3- خرداد؛ ســاختمان متروپل ریخت و مردم 
آبادان عزادار شــدند. کســی جوابی به این سوال 
نداد که عبدالباقی مالک آن چه ارتباط هایی داشته 
که چنین بنایی را ساخته. شرکای او در ساخت و 
در قتل مردم چه کســانی بودند؟ و از همه مهمتر 

اینکه آیا عبدالباقی یک استثنا بوده یا عبدالباقی  ها 
این سال ها در حال جوالن در کشور هستند. مرگ 
عبدالباقی هم مجهولی بود که برای مردم توضیح 

کافی داده نشد. 
4- تیر؛ فیلمی منتشر شــد از مادری که مانع 
حرکت ون پلیس می شــود و التماس می کند که 
دختر مریضش را نبرند. پاسخ حرکت خطرناک ون 
بود که مادر را عقب می راند. با واکنش مردم، اعالم 
شــد که افرادی که چنین کردند توبیخ شدند. اما 

معلوم نیست آن ها که بودند!! ن
می شــد مثل ســپیده رشــتو آن ها را هم به 
تلویزیون می آوردند تا مردم اعتراف و ندامت را در 

چهره شان می دیدند؟!
5- مرداد؛ متنی از میرحســین موسوی منتشر 
شــد و سواالتی شکل گرفت. به جای اینکه به آنها 
پاسخ داده شود میرحسین ساده لوح و خودفروخته 

و فراماسونر شد. 
6- شهریور؛ مهسا امینی درگذشت...

بقیه اش را خودتان کامل کنید!

از زمانــی که آموزش ابتدایــی اجباری تقریباً 
140 سال پیش معرفی شد، محیط هاي آموزشي، 
روش هــاي یادگیری و آنچه کــودکان می آموزند 
به طور چشــمگیری تغییر کرده است. امروزه در 
مدارس، کودکان تشویق می شوند تا یادگیرنده های 
مستقل باشند، ایده ها را به اشتراک بگذارند و در 
گروه های کوچک با تعامل و همفکري مشــارکت 
کننــد. با این حــال، اکثر محیط هاي آموزشــي 
که کودکان در آن یاد می گیرند یکســان اســت: 
ســاختمانی که به کالس های درس تقسیم شده 
و با راهروهایی به هم متصل شــده اند. کالس های 
درس از میز و صندلی تشــکیل شــده و معموالً 
طوری چیده مي شــوند که دانش آمــوزان با یک 
معلم، یک تخته سیاه ویا یک تخته سفید تعاملی 

روبرو شوند )تخته هوشمند.(
در حال حاضر محیط هــای یادگیری فیزیکی 
)کالس هــاي درس( نیــاز بــه حفــظ و ارتقای 
را  یادگیــری دانش آمــوزان  حالت هــای متعدد 
دارند تــا از کار فردی و گروهی حمایت و فضایی 
برای ارائه و کاوش فراهــم کنند و تعامل و حس 
اجتماعــی را ارتقــا  دهند و در نهایــت یادگیری 
رســمی و غیررســمی را تقویت  کنند. گسترش 
مفهوم محیط های یادگیــری به گونه ای که فراتر 
از فضــای فیزیکی را در بر بگیــرد، این امکان را 
می دهد که فرصت های بیشــتری برای یادگیری 
معنادار دانش آموزان فراهم شود. چه دانش آموزان 
در جوامع خود برای مقابله با مشــکالت از طریق 

کارآمــوزی و پروژه های خدماتی تجربه کســب 
کنند و چه با شبکه ســازی با همساالن با استفاده 
از ابزارهای شــبکه اجتماعی برای جمع آوری و به 
اشــتراک گذاری داده ها در مورد مســائل جهانی 
کســب دانش و مهارت کنند، دانش آموزان دانش 
را در زمینه ای به دست می آورند که معنادار است 
وآن زمان است که مسئولیت یادگیري خود را بر 

عهده می گیرند.
فضاهای باز و انعطاف پذیر به دانش آموزان این 
اجازه را می دهد تا برای اشتراک گذاری، همکاری 
و ایده پــردازي و خالقیت دور هم جمع شــوند. 
تحقیقــات نشــان می دهد که آدمــي یادگیرنده  
اجتماعی اســت و آخرین گرایش ها و نظریه ها در 
یادگیری )قرن۲1( از یادگیری مبتنی بر مسئله، 
یادگیری مشــارکتی و آموزش متقابل )همتایان( 
حمایت می کند. تکالیف و پروژه های عملی که نیاز 
بــه همکاری تیمی دارند، ایــن روندها را پرورش 
می دهنــد. کالس درس در قــرن بیســت و یکم 
باید از فعالیت هــای مبتني بر یادگیری اجتماعی 
و مشــارکتی و همچنین آزمایش و کشف عملی 
پشــتیبانی کند. مبلمان قابل حمل، صندلی های 
گروهی و فضاهــای باز بــرای پروژه های فعال و 
تجربی به تحقق این اهداف کمک می کند. مدارس 
باید فضای ســنتی معلم محــور را به یک محیط 
آموزشــی تبدیل کنند کــه ارتباطات و همکاری، 
آزمایــش و بــه اشــتراک گــذاری را در حضور 
فناوری اطالعــات و ارتباطات ارتقا دهد. عالوه بر 
این، گاهی اوقات، محیــط کالس باید به فضایی 
آرام بــرای تأمل، یادگیــری خودراهبر و پرورش 
ایده های خالق تبدیل شود و باید توجه داشت که 
جنبه های خاصی از یادگیری مســتلزم مطالعه در 

محیطي آرام و مستقل هستند از جمله بازخورد و 
پردازش اطالعات. زمان و مکان مختص این موارد 
نیز باید در برنامه های درســی و کالس های درس 
گنجانده شــود. اگر از دانش آموزان انتظار مي رود 
که خالقیت خود را توسعه دهند و از آنها استفاده 
کنند، باید محیطی برای یادگیري آنها فراهم شود 
که برای الهام گرفتن و ایده های جدید مناســب 
باشــد. به عنوان مثال؛ از رنگی استفاده شود که 
دیوارها و سایر ســطوح را به فضایي براي طوفان 
فکری تبدیــل می کند و به دانش آمــوزان اجازه 
می دهد ایده های خود را بگیرند و توســعه دهند 
و آنها را با همساالن خود به اشتراک بگذارند. اگر 
ویژگي انعطاف پذیري در معماري کالس درس به 
کار گرفته شــود، معلمان مي توانند یک »منطقه 
الهــام« در کالس درس ایجــاد کنند که شــامل 
تجهیزات آزمایشــگاهی جذاب، فناوری، پوستر و 
غیره است و به دانش آموزان در یادگیري خالق و 

تفکر انتقادي کمک مي کند.
خوشــبختانه در چند سال اخیر استانداردهاي 
نویــن  معماري هــاي  و  پرورشــي  و  آموزشــي 
آموزشــي در احــداث مدارس جدید و نوســازي 
کالس هاي درس بخوبي اعمال شــده اســت اما 
کمبود فضاهاي آموزشــي در مناطقي از کشــور 
این امکان را ســلب کرده که حضور دانش آموزان 
در مدرســه و کالس هاي درس بــا برخورداري از 
محیط هاي یادگیري غني همراه باشد. امید است 
با حمایت هــاي دولت در امر ســاخت مدارس و 
حضور خیریني که دغدغه بهســازي روند آموزش 
در کشــور را دارند، فضاهاي آموزشي به محیطي 
سازنده براي تعلیم و تربیتي کارآمد و مفید مجهز 

شوند.
یکــی از موضوعــات مهمی که اکنــون توجه 
بخشی از جامعه ایرانی و مسئولین حکومتی را به 
خود جلب کرده و در رسانه ها و محافل خصوصی 
و عمومــی مطرح می شــود و بــه آن می پردازند 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشــور است. در این 

ارتباط الزم است به نکاتی توجه شود:
1- مهاجرت فی نفســه ناصواب نیست. از ازمنه 
قدیم انســان ها به شکل شــخصی و خانوادگی و 
قبیله ای مهاجــرت می کردنــد و از منطقه ای به 
منطقــه ای می رفتند که در بســیاری از مواقع با 
موفقیت و بهروزی همراه بودند. در مورد اســالم 
گفته می شــود اگر حضرت رســول از زادگاهش 
مکه به مدینه هجرت نمی کرد چه بســا اسالم در 
محدوده مکه باقی می ماند و جهان گستر نمی شد.

۲- در دنیای معاصر، مردم بسیاری از کشورها 
مهاجرت می کنند و در راس آن ها چشم بادامی ها 
خصوصــا چینی ها و همچنین هندی ها هســتند. 
اکنون جمعیت چشــم بادامی هــا و هندی ها در 
کشــورهای مهاجرپذیــر نظیر کانادا، اســترالیا و 
آمریکا رو به تزاید اســت. درسال ۲01۹ جمعیت 
هندی های کانادا 15 درصد جمعیت این کشــور 
بود و در ســال ۲0۲۲ به ۲3 درصد افزایش پیدا 

کرد.
3- ایرانی هــا هم از قاعده مهاجــرت در ادوار 
مختلف تاریخ، مســتثنی نبودند. در قبل انقالب 
به دالیل سیاســی و عقیدتــی و... مهاجرت انجام 
می گرفت و در سال های اخیر مالحظاتی دیگر هم 

تاثیرگذار شده است.

4- آنچه سبب شــد تا مهاجرت ایرانیان مورد 
توجــه محافــل سیاســی و اجتماعــی داخلی و 
خارجی قرار گیرد و در مورد مهاجرت مردم سایر 
کشورها این چنین نباشــد به این دلیل است که 
عامل اصلی مهاجرت ایرانیان ناشــی از نارضایتی 
از اوضاع داخلی در زمینه های اقتصادی، اشتغال، 
نا امیدی و بی اطمینانی نسبت به آینده، اعتراض 
بــه اختالس هــای کالن و فســاد اداری و مالی، 
محدودیت ها در موارد تفریحی، فضای بسته برای 
فعالین اجتماعی، هنری، ورزشــی و سیاسی و ... 

است.
5-مــوج جدیــد مهاجــرت ایرانیان از ســال 
13۸۸ و 13۹0 دوره دوم ریاست جمهوری آقای 
»محمود احمدی نژاد« شروع شد و در ابتدا بیشتر 
شــامل فارغ التحصیالن رشته های فنی و صنعتی 
بود و اکنون دامنه آن به رشــته های پزشــکی و 

احتماال سایر حرف کشیده شده باشد.
6- بنــده با بســیاری از مهاجــران ایرانی در 
کشورهای مختلف صحبت کردم و دالیلشان برای 
مهاجرت را جویا شــدم. همان هایی بود که در باال 
به آن ها اشــاره شــد. البته تفاوتی بین آقایان با 
خانم ها وجود دارد؛ آقایان بیشتر به خاطر مسایل 
اقتصادی و اشتغال و بی اطمینانی به آینده و یاس 
و نا امیدی و... مهاجرت می کنند در حالیکه انگیزه 
خانم ها، در محدویت حجــاب و فقدان تفریحات 

مورد عالقه و نظرشان است. 
بطوریکه اگر آقایان به این جمع بندی برســند 
کــه باید چمدان ها را ببندنــد و به ایران برگردند 

بعید می دانم همسرانشان رضایت بدهند.
۷- وقتی نسل جوان مالحظه می کند در داخل 
با محدودیت هایی روبرو اســت چطــور باید توقع 
داشــت مهاجرت نکند؟ مواردی نظیر جلوگیری 

از بــر گزاری کنســرت های موســیقی مخصوصا 
در شهرســتان ها  و در مواقعی هم که جواز صادر 
می شــود و بلیت فروخته می شود اجازه اجرا داده 
نمی شــود! ممانعت از ورود خانم ها به ورزشگاه ها 
که اگر فشــار فیفا نبود خانم ها باز هم اجازه ورود 
به ورزشــگاه ها را پیدا نمی کردنــد و دو موردی 
که اخیرا اجازه داده شــد تــا خانم ها در تهران به 
ورزشگاه بروند موقت است و هر زمان امکان دارد 

ورود بانوان به بهانه ای ممنوع شود. 
وقتی دخترهــای جوان و بانوان به روســری 
رضایت دادند برخی ادارات و دانشــگاه ها از آنان 
می خواهند هنگام ورود به دانشــگاه باید چادر سر 
کننــد و نظایر این ها، حتی اجازه داده نمی شــود 
آالت موسیقی در حین پخش در تلویزیون نمایش 
داده شــود !چنین محدودیت هایی در ظاهر ساده 
به نظر می رســد اما در نهایت موجب سرخوردگی 

و مهاجرت می شود.
۸- تاسیس دانشــگاه ها در هر شهر و استان و 
افزایش بی رویه فارغ التحصیالن رشته های مختلف 
و عدم تــوازن بین نیاز کشــور و فارغ التحصیالن 
یکی از علل مهمی اســت که سبب می شود تعداد 
زیادی به کشــورهای خارجــی مهاجرت کنند؛ با 
توجه بــه این که، کشــورهای خارجی در جذب 
فارغ التحصیالن با سواد و نخبه ایرانی که اکثرشان 

در رشته خود کاربلد هستند بسیار فعالند.
 ظاهر قضیه نشــان می دهد آن هایی که رفتند 
با این که دلشــان با ایران اســت ولی با مالحظه 
زندگی در خارج از کشور، بعید است حاضر شوند 

برگردند. 
باید ســعی کرد نواقص و اشکاالت موجود و بر 
شــمرده در فوق مرتفع شود تا از مهاجرت بیشتر 

هموطنان خصوصا جوانان جلوگیری شود.

یادداشتسرمقاله

یادداشت

زهرا علي اكبریمحمدحسین روانبخش

سیف الرضا شهابی 

آمار رسمی ارائه دهید تا جلوی شایعات گرفته شود

آمار متناقض از تعداد قربانیان اعتراضات خیابانی
صفحه2

با وجود فیلترینگ
 شبکه های اجتماعی 

و اختالل اینترنت در ایران

نام مهسا امینی 
چگونه در 

شبکه های اجتماعی 
ترند شد؟

چرا بعضی ها اصرار دارند
 اسطوره فوتبال ایران را 

به سمت دشمنی سوق دهند؟

علی کریمی 
سـرمایه ای که 
داریم از دسـت 

می دهیم 

صفحه4

صفحه8

دبیركل حزب مردم ساالری در آخرین شب از مراسم هیات عشاق االئمه این حزب:

اعتراضات مردم را به رسمیت بشناسیم 
و هرگونه اغتشاش را محکوم کنیم

محمد سروش محالتی:

اجبار مردم 
به دین داری

 سبب 
دین گریزی می شود

سید رضا اكرمی: 

متاسفانه ماجرای 
مهسا امینی راه پیمایی 

اربعین را 
تحت تاثیر قرار داد

احمد مازنی:

امام رضا)ع( اهل 
گفت وگو با مردم بود 

گفت وگو نکردن 
با مردم موجب 
اعتراض و عقده 

می شود

ناصر نقویان:

 توصیه امیرالمومنین )ع(
 به مالک اشتر این است 

اگر مردم اعتراض داشتند 
به سخنان آنان گوش 

فرابده و ماموران نظامی 
خودت را دور کن

محمود رستگاری:

توصیه خداوند به پیامبر 
اکرم )ص( این است 

که نسبت به مردم 
گذشت داشته باش و 

از افراد دروغگو 
و کینه جو فاصله بگیر

دکتر مصطفی کواکبیان در آخرین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری با تقدیر و تشکر از فعاالن سیاسی، دبیران کل احزاب، 
مدیران مســئول مطبوعات و رســانه ها، نمایندگان ادوار مجلس، مدیران اجرایی، اهالی محله کن، اعضای شــورای مرکزی حزب مردم ساالری و 

صفحه 9تحریریه روزنامه مردم ساالری و به ویژه سخنرانان و مرثیه سرایان این مراسم پنج نکته کوتاه را یادآور شدند.

یه
رو

ده
م 

میث
ها: 

س 
عک

صفحه3


