
 
 
 

 
در مدرسه مایش یادگیری و تفکر سیستمی سومین ه  

 

 2هاو محدودیت هارابطه: تشریفات، 1آموزان دانشاز بین بردن موانع ارتباط با 

 

 13۹۹مهر    13شنبه  نوشته شده در تاریخ پنج

 3مردی فاطمه حسین

 

 پرسیده شما  در یک کالس مجازی از    باشد که  یز یچ  ن یممکن است اول  نیا  د؟یما اهل کجا هستش

را از شما بپرسند:   سؤال  نیا  ممکن است   س ی، در سنت لوئدیپوست به نظر برس  د یشود. اگر سف  یم

 د؟ ی رفت  رستانیبه کدام دب

 
 متن اصلی را میتوانید از آدرس لینکداین مطالعه نمایید: 1

linkedin.com/in/fmardi 
2 Rituals, relationships, & restrictions 

3R این سه کلمه را به صورت    نویسنده    

 در متن به کار بسته است. 
 دکترا و فوق دکترای آموزش تکنولوژی از دانشگاه میزوری امریکا - دارای مدرک مدیریت حرفهای مدیریت پروژه و استاد دانشگاه میزوری   3

https://www.linkedin.com/in/fmardi
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کنم که اگر یمن تصور م  م؟ یکنیارتباط برقرار م  آموزاندانشچگونه با    میهست  نیآنال  یوقت

و اهل کجا هستم  بپرسد  از من  پاسخ  معلمم  داشت  هیثان  5فقط    برای  ترس م  باش  هفرصت  دچار 

 .شوممی

قبل از اینکه آماده پاسخ باشم نیاز دارم   و   پاسخ دهم   با آنها   توانمیوجود دارد که م  ی ادیز  ی هاروش

 .پرسد بدانمیم  از من سوال  که  یمورد شخص  در   مواردی را

Taiye Selasi  ی دربحث  TED    در این بحث شود.  یمن ظاهر م هیدر خبرما  کبار یساالنه  دارد که

 ییمتعدد و خالصه شده مجبور به پاسخگو  یهاتیافراد با هو  یکند که وقتیم  انیب  ییبایبه ز  او

 د. نکنیماصالت نداشتن  هستند، چقدر احساس  

صحبت   دهیدر مورد ا  زنم:می  2020به تابستان سال    ی فلش بکبرای اینکه منظورم را بهتر بنویسم  

و   س یلذت تدر  زدم وگپ می  ی پوست  اه یبا دختران نوجوان س  BLM  یدادها یرو  پیرامونکردن  

که به او اعتماد دارند مشورت   یگرفتم ابتدا با کس  میتصمقبل از صحبت  با آنها داشتم.    یریادگی

 ک یدهم ، او به من گفت    شنهاد یکردم پ  یرا که به آن فکر م  ی تیبتوانم فعال  ی حت  نکهیکنم. قبل از ا

 ستند ین  کسانی  ی اجتماع و    ی بدانم که همه آنها از نظر اقتصاد   دیگفت من با  ی و  . رمیرا در نظر بگ  ز یچ

( را به عیوقا  نیا  ای)  یآنها نژاد پرست   و از این جهت  روندیم  ی متفاوت  اریو هر کدام به مدارس بس

 ی م  ی خودم را بررس  دیبا  و بود    میعظ  یلیختلنگر برای من    نیکنند. ایتجربه م  های مختلفی وهیش

 را.   تمکردم: افکار، اهداف و اقداما

آموزان در برقراری ارتباط بین معلمان و دانش  را که  یها و موانعتوانم برچسبی گونه مچ

 برهم بزنم؟  ،زند وجود دارد و بیشتر از اینکه به آنها نفع برساند، به آنها ضرر می

ای کند. او همچنین اشارهصحبت میم  ها استفاده نکنیک داستاناینکه از تدر مورد لزوم    کتر جابرد

 قاتیکند. تحق  یم  اشاره  هستند  اما خوش فکر  دنعملکرد معلمانی که عملکرد نادرست دارعواقب    به

 ریدر ز  "ت یاقل"آموزان عرب را با عبارت  عرب و مسلمان است. من دانش  ی ها   ییکایاو در مورد آمر

 باشد.  ی هر فرهنگ  درتواند یاصطالح م  نیمعتقدم ا  رایز  ، کردم  ن یگزیجا
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کسب اطالعات در    ی برا   ییپنجره هاآموزان را دردانش  ریو ساآموزان اقلیت خودشان را  ی اینکه دانش ش براتال

  ی آموزاندانش  یبرا  یگانگ یغلط و احساس ب  یها، باورها  شهیکل  یی، منجر به بزرگنماببینند مورد همساالن خود  

 شود. تالش می آنها  یتوانمندساز  یکه برااست 

 م؟یانجام ده  میتوانیم  یاما چه کار،  میدار  دهیا  م یانجام ده  دیما در مورد آنچه نبا  رسدبه نظر می

   متعلق به   3R  از ساختار  ،  "هستم.  اهل آنجا  است که من  ییجا  متعلق به  من  هایتجربه"از آنجا که  

Taiye Selasi  هاتی، روابط و محدود فاتیکنم: تشریفاده ماست . 

ارتباط  گرانیکند تا با دیامر به او کمک م نیاست ، چگونه ا یکه او تهران  د یآموز من بگور دانشاگ

 بیاورد خود را در  هایکفشقبل از ورود به خانه    این یک تشریفات است که  اگربرای مثال  برقرار کند؟  

دیگران ارتباط برقرار این رسم با  کن است با  آموزان دیگر هم این رسم را داشته باشند مم و دانش

می.  کند فراهم  او  برای  ارتباط  برقراری  پیرامون  کمتری  انتزاعی  حالت  مثال  او  این  زیرا  به کند 

شود یم  تیدر آنجا هدا  ی که زندگ  یها راه ونیل یم  ای  فارسی خود در مورد فرهنگ    یهایهمکالس

 خود است. و رسوم و تشریفاتتجربه خود    انیدر حال ب  وصرفاً  دهدیآموزش نم 

دهند.   ی ما را شکل م  تی و هو  ی عاطف  ات یکه تجرب  ی کسان  ، روابط است  یبعد   R،  فاتیعد از تشرب

دهد که یرا ارائه م  ییمثالها 4سالسی .  دهدتحت تأثیر قرار می  را نیز   تیمحدود  خر یعنیآ   R  روابط،

موارد،   ن یگذارد. با گوش دادن به ایم  ر یتأثها  و محدودیت  روابطبر    بومی بودنو    محلیتچگونه  

کند یآموزان مهم است و به ما کمک مجمع کردن دانش  یبرا  ات یکه کدام تجرب  میکن  کر ف  میتوانیم

 .میریبگ  ادی  گریکدیتا از  

 چگونه ممکن است به نظر برسد؟  یر کالس مجازموضوع د نیا

با  3Rاین  آموزان  است که دانش  نیا  ها از راه  یکی خود به اشتراک روزانه    هایفردیت  را دررابطه 

برخی از این   .بدهیدبه اشتراک بگذارند به آنها انتخاب    را   یز یچه چ  نکهیدرمورد ا  دیتوانیبگذارند. م

( دنده یانجام م  خانه که هنگام ورود به    یکار  ایشدن از خواب    داریروزمره )ب  یکارها  ها نظیر فردیت

 است.  ( یجمع ای  یفرد  یها نجش   ا یخاص )اوقات   یروزها های برنامه  ای
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به اشتراک بگذارند.   بپذیرند و درک کنند ودانند در ابتدا  یآموزان ممکن است آنچه را که مانشد

 و احساس امنیت بیشتری پیدا کردند،   اینکه اعتمادشان به کالس بیشتر شدآنها ممکن است بعد از  

 .دست به کار شوند

 . دیسرعت آهسته و ثابت داشته باش  کی  3R نیاست که با ا  ن یمن ا  شنهادیپ

)به طور همزمان( به   ییتا بتوانند به تنها  دیآموزان داشته باشدانش  ی ک سوال خاص برایبهتر است  

ر کالس منعکس به صورت همزمان آن را با هم د  پس نند. سدو سوال را انتخاب ک  ا یآن پاسخ دهند  

 (. R  نی )چهارم5دیکن

 ی ادیز  ی زهایآموزان ما در هر کالس چ. دانشدیرا به اشتراک بگذار  جانیو ه   دیارتباطات را برقرار کن

ی برای امن  ی، فضاگریکدیآنها و اتصال آنها به    اتیآورند. با ارج نهادن به تجرب  یرا با خود به همراه م

 صحبت کنند.  خود قت یحقدرباره تا سرانجام    کنیمآنها ایجاد می

ها تیمحدودسوم یعنی    R.  دیکن  یرا معرف  یو سپس بعد  ی بعد  Rماه( ،    کی  د ی)شا  یبعد از مدت

راه به اشتراک   نیخود را در ا  3Rکنم معلمان  یم   شنهادیپ  داًیکارها خواهند بود. من اک  نیترسخت

 .بگذارند
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