ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺪﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﮐﻼس درس ﻓﻘﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس درس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ -رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،و راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز دو اﺻﻞ »آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و »ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ« را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻈﺮی ،ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ،و ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺧﻼق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس درس ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮدا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼس درس ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ِاﺗِﻨﯽ ِوﻧﮕِﺮ ) (Etienne Wengerو ِﺑ ِﻮرﻟﯽ وﻧﮕﺮ ) (Beverly Wengerﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪاﻧﺪ و آن را در وبﺳﺎﯾﺖﺷﺎن* ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺮﻓﻪای را در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﺷﮑﻞ

دادهاﯾﻢ .ﻫﺮ دو ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزشاﻧﺪ؛ آﻗﺎی ِاﺗِﻨﯽ ِوﻧﮕِﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی
و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮرﻟﯽ وﻧﮕﺮ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ »ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﮐﻪ آﻗﺎی وﻧﮕﺮ ﻣﺒﺪع آن اﺳﺖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
* http://wenger-trayner.com

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت »ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ« اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻬﻦ اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪای ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی در اﻣﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮐﻨﻮن اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ »ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و آن را ﮐﻠﯿﺪ ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرآﯾﯽﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ را درﯾﭽﻪای ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ؛ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ رﻣﺰ و راز ﺑﻘﺎ در دل ﺟﻨﮕﻞ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮمﻫﺎی
ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻨﺮیاﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻏﺎﻣﺾاﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪای از ﺟﺮاﺣﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزهﮐﺎر ﮐﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﮔﺮوﻫﯽ
از اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﮐﺎرﺷﺎن
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

ً
اﻟﺰاﻣﺎ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻊ و ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏ »ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ« اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻫﻢﻣﺤﻠﻪایﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺮوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک :ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻮپﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﺘﺮی از ﻋﻼﯾﻖ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮوه را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آنﻫﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ آﮔﺎه
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً اﻋﻀﺎی ﯾﮏ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ (.ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک

ﮔﺮوه ﺗﺒﻬﮑﺎر راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ در اﻣﺎن
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻬﮑﺎر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽﺷﺎن واﻗﻒاﻧﺪ و از
ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﺧﺎرج از ﮔﺮوهﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﯽ آنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

۴

 -۲ﮔﺮوه )ﺟﻤﻊ( :اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن در ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ،در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎتﺷﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ارزش در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺑﻮدن را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ
ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد )اﻋﻀﺎی ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ( و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺑﺎزرﺳﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺰوﻣﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ][۱

در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮیﺷﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ آن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮد.
-۳ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ژاﻧﺮ ادﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺷﺎﻣﻞ رواﯾﺖﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ ،روشﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت،
و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ
ﻧﯿﺎز دارد .در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮب و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ﺟﺬاﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ روی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮفﭘﺎکﮐﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻓﻮت و ﻓﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻠﺪﻧﺪ در ﯾﮏ »ﭘﺎﯾﮕﺎه
دادهﻫﺎ« ﮔﺮدآوری و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻫﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺗﺮﯾﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﯿﻦ ﺻﺮف ﻏﺬا از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ آنﻫﺎ رواﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻮاردی را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﻮازی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮔﺴﺘﺮش داد.

۵

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺎوی
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ:
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدم .ﻣﯽﺷﻪ روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻢ؟

درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت

رﻣﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺷﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ

آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ؟

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از

ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ.

داﺷﺘﻪﻫﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎزهﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ

ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺪه از ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

اﺳﺘﺪﻻل

ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻪﻃﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺎرهای ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ؟

اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی

ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن
را ﺑﺪاﻧﻢ.

ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ

درﺑﺎره ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ راهﮔﺸﺎﺳﺖ؟

ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
آن را ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ
دارﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﻬﺮﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ و

ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
۶

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﻮپ ﻓﻨﯽ.
ﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﻠﻤﺮو ،ﮔﺮوه و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگاﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻠﯽاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ رو در رو .ﺑﺮﺧﯽ درون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از اﻋﻀﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎناﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎناﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ .در
ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺷﯿﻪای .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در رﻓﺖ و آﻣﺪﯾﻢ؛ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻣﺎن را ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ
در واﻗﻊ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺷﻨﺎ .آنﻗﺪر آﺷﻨﺎ ﮐﻪ

ً
رﺳﻤﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺘﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﻼسﻫﺎی درس ﯾﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن را
ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ.

۷

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﺌﻮری ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .دو اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﯿﻦ ﻟِﯿﻮ ) (Jean Laveو ِاﺗِﻨﯽ ِوﻧﮕِﺮ
) (Etienne Wengerاﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮدن اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮدن و ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از رواﺑﻂ
ﻣﯿﺎنﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺻﻄﻼح ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﺪاع ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ را ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎ )داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ( اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎزهﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺘﺪیﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن در
ِ

و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ را در اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺠﺎرت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ دوﻟﺖ و آﻣﻮزش ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ :اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزهای اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد از ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد:
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻣﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت را
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
۸

در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻓﺮاد و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زواﯾﺎی واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮه ﺿﻤﻨﯽ ،ﭘﻨﻬﺎن و داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آن واﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاهاﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،داﻧﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﻼل ،ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺤﻮرﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ
از ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ اداره
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ :ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺠﺎری و دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آزاداﻧﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.

ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد .از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط دادن اﻓﺮادی از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻮارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻮد.

۹

آﻣﻮزش :ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺑﺨﺶﻫﺎی اداری ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در ﻣﺪارس ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺌﻮری و روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی دارد و ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد:
داﺧﻠﯽ :ﭼﻪﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮوج ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﺎرﺟﯽ :ﭼﻪﻃﻮر در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮔﺮوهﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﯿﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ واﻗﻌﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان :ﭼﻪﻃﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﺗﺮ از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ در آن
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن داﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .و ﮐﻼس

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش اﺳﺖ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﮐﻼسﻫﺎی درس و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ،در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ :اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ،ﭼﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
دارﻧﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ دورهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۱۰

ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) :(social sectorدر ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران و

ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼً در دﻧﯿﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای آنﮐﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ درون ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎنﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ :داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢﭘﺎی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﺑﺮ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
آنﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش
دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
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اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎرهای ادﻋﺎﻫﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ،
ﻧﺴﺨﻪ واﺣﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ در ﻗﺒﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖآورد ارزﺷﻤﻨﺪی
ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ راﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖاﻧﺪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻏﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎه از آب در ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮوط و ﻣﻘﺮرات
و اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ واﻗﻒ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ راﻫﺒﺮ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؛ در ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽاﻧﺪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﻣﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺧﻠﻖ و ﺑﺮای آنﻫﺎ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺶ ﺗﺎزهای ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪای اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻏﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ،ارزش اﻓﺰوده
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﭼﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ﺧﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺸﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮای اﻋﻀﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ﺧﻮب ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ دﯾﺪه
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ

ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرض و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﻓﮑﺮیﻫﺎ ﻋﺎدی و
ﺷﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ

روﺗﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ در آنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد .ﻫﺮ اﺑﺰار ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ از آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼتاﻧﺪ
اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ در اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

۱۳

] [۱اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﮑﺘﺒﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن  ۱۹در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻫﻨﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻮد دوری ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﻫﻨﺮی را ﻃﺮد ﮐﺮد ،ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را
ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

۱۴

ﺳﺆال؟؟
ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

info@afroozschool.org

