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   ماه نامه ي آموزشي، تحليلي و اطالع رساني
    براي دبيران، دانشجويان و كارشناسان آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي 

ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف        
و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.
ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن 

اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين 
موضوع را قيد بفرماييد. 

ـ مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. 
مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه 

مجله ارسال شوند.
ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي 

علمي و فني دقت الزم مبذول شود.
ـ محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.
ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 

سطر تنظيم شود.
ـ كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از متن استخراج شوند.

ـ مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر 
باشد.   

ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار 
وي پيوست شود.

ـ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. 
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتًا مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.
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محمدرضا حشمتی

۲ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16

همكاران عزيز سالم!
با شروع فصل پاييز، بهار آموزش و پرورش آغاز مي شود. بهار كه فرا مي رسد، جان ايران و ايراني تازه مي شود. 
اگر غمي هست، به فراموشي سپرده مي شود و اگر شادي وجود دارد، فزوني مي گيرد. و اگر از بي نوايي و ناداري 
ــتي مان  ــان مي كند. نوع دوس رنج مي بريم، اميد به توانايي و دارايي در دلمان جوانه مي زند و تحمل آن رنج را آس
نيز، غنا و توانگري مان را با آرامشي كم نظير همراه مي كند. چنين است كه بهار براي هر ايراني، جز شادي و اميد 

معنايي ندارد.
دوستان، در بهار يادگيري، زماني مي توانيم در بوستان مدرسه براي غرس كردن نهال هاي انديشه و هرس 
كردن رفتارهاي شكوفه هاي زندگي مانـ  فرزندانمان ـ فعاليت كنيم كه با عزمي راسخ و دلي مملو از اميد و نشاط 

در ماه مهر، مهرباني را سنگ فرش سرزمين پاكي و دلدادگي ـ  مدرسه  ـ سازيم.
در شروع بهار مي خواهيم تحول را از خودمان شروع كنيم. سال گذشته، درباره ي ارزيابي عملكرد ساالنه گفتيم 
كه هدف آن اصالح رفتار است و رفع نقاط ضعف. در اين دوره از مجله ي رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، در نظر 
داريم ضمن آگاه كردن شما از برنامه هاي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي دوره ي راهنمايي تحصيلي، نظرات 

شما را درباره ي اين كتاب ها، به دست اندركاران، طراحان و برنامه ريزان انتقال دهيم.
ــت. بايد عقيده ي خود را ابراز كنيد. اميد است با كمك  ــي اس ــتان همراه! اظهارنظر كردن حق هر كس دوس

انديشه هاي گران قدر شما، بتوانيم فضاي ارزشمند نقادي و ارائه ي بازخورد را در 
جامعه ي آموزش و پرورش كشور نهادينه كنيم. نظرات كارشناسانه ي خود، 

نقاط ضعف و كاستي هاي برنامه و كتاب هاي درسي را به مسئوالن گروه هاي درسي
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي دوره ي راهنمايي تحصيلي اهدا كنيد.

قال الصادق(ع): َاَحبُّ ِاْخواني َمْن اْهدي اِليَّ ُعُيوبي
دوست داشتني ترين برادران نزد من كسي است كه عيب هاي مرا

 به من هديه دهد.(اصول كافي. ج ۲.ص ۶۳۹)
    



شماره ى1 مهر۳89
دوره  ى16

مهارت هاي معلمي
سعيده اكبري  نظري

در زندگـي سـاده اما 
موفق و پربار، ما بايد 
عنـوان  بـه  بتوانيـم 
شهروند، همسر، مادر 
و... درسـت تصميـم 
بگيريم و درست رفتار 

كنيم

شماره ى1 مهر۳89
دوره  ى16

ــه مي فرستيم؟ شايد جوابش خيلي  آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه چرا بچه هايمان را به مدرس
ساده به نظر بيايد؛ براي يادگيري. اما يادگيرِي چه چيزي؟ البد مي گوييد پاسخ اين سؤال هم خيلي ساده 

است؛ براي يادگيري رياضي، علوم، ديني، حرفه و فن و...
ولي اين جواب از كجا آمده است كه هم خانواده ها و هم دولت ها، هزينه ي زيادي صرف مي كنند تا 
بچه ها اين موضوعات را ياد بگيرند؟ واقعًا چرا؟ موضوعات بسيار زيادي براي ياد گرفتن وجود دارند. چرا 
ــد، اين دروس، كمترين نكته هايي  همه ي دانش آموزان بايد همين درس ها را ياد بگيرند؟ به نظر مي رس
هستند كه هر كس بايد بداند تا بتواند زندگي خودش را اداره كند. بچه هاي ما بايد در دوران كودكي اين 
علوم را ياد بگيرند، تا وقتي بزرگ شدند، بتوانند در مقاطع و شرايط متفاوت از آن ها استفاده كنند. قاعدتًا 
بعد از اين مرحله ي عمومي، هر كس يك مهارت تخصصي را در دانشگاه يا مراكزي كه آموزش تخصصي 

مي دهند، ياد مي گيرد و در شغل خود به كار مي برد. 
پس، حداقل تا پايان دوره ي راهنمايي تحصيلي، مالك انتخاب موضوعات يادگيري اين است كه آن 
موضوع درسي براي اداره ي يك زندگي ساده، صرف نظر از اين كه فرد مي خواهد در آينده چه كاره شود، 

واجب باشد.
اگر بيشتر به زندگي خودمان دقت مي كنيم، مي بينيم موضوعاتي كه در دوران مدرسه ياد گرفته ايم، 
شايد براي داشتن همان زندگي ساده، الزم بوده است، ولي به طور قطع كافي نبوده و گاهي نداشتن برخي 

مهارت ها، مشكالتي جدي برايمان به بار آورده است.
ــهروند، همسر، مادر و... درست تصميم  ــاده اما موفق و پربار، ما بايد بتوانيم به عنوان ش در زندگي س
ــت عمل كردن، خيلي هم ساده نيست و به  ــت تصميم گرفتن و درس ــت رفتار كنيم. درس بگيريم و درس
ــله اي مهارت از همان دوران كودكي نياز دارد؛ مهارت هايي مثل يادگيري، ابراز  يادگيري و تمرين سلس

وجود، حل مسئله، و بهداشت.
هر كدام از ما حتمًا در زندگي خودمان يا اطرافيانمان، جاي خالي بعضي از اين مهارت ها را احساس 
كرده ايم. مثًال با افرادي روبه رو شده ايم كه در زمينه هاي علمي بسيار موفق بوده اند. اما حتي توان برقراري 
ارتباط با گروه هم ساالن خود را هم ندارند و گاهي همين مشكل، مانع كارامد بودن آن ها در جامعه شده 
است. برعكس اين موضوع هم هست. گاهي مي بينيم كساني را كه مهارت هاي ارتباطي بااليي دارند و 
ــتن تخصص چنداني، با بهره گيري از توان متخصصان، كاري بزرگ و تخصصي را  مي توانند بدون داش

پيش ببرند و موفق باشند.
حاال كه همه ي ما اين كمبود را در زندگي هايمان احساس كرده ايم، چه خوب مي شود اگر با مهارت هاي 
ــنا شويم و بعد بكوشيم هر كداممان، صرف نظر از اين كه چه تدريس مي كنيم. در كالس هايمان  مهم آش
ــند كه از جوانب  ــته باش به برخي از اين مهارت ها تكيه و به فرزندانمان كمك كنيم تا زندگي خوبي داش

گوناگون غني شده است.
ــتن زندگي موفق و پويا  در مجموعه مقاالت مهارت هاي معلمي، به مهارت هاي مورد نياز براي داش
اشاره ي كوتاهي خواهيم كرد و تحقيق و بررسي گسترده تر در مورد مصاديق و روش هاي ارائه ي مهارت ها 

در كالس را بر عهده ي شما همكار عزيز مي گذاريم.



دكتر فريد براتي سده

كليد واژه ها: روان شناسي مثبت گرا، محيط مثبت، مدرسه ي 
مثبت   .

اشاره
روان شناسي مثبت گرا يكي از گرايش هاي تازه 
در روان شناسـي است كه كمي  بيش از يك دهه يا 
بـه عبارت دقيق تر دوازده سـال از عمر آن مي گذرد. 
در ايـن گرايش، به جـاي پرداختن به نقاط ضعف و 
مشـكالت افراد از ديدگاهي منفـي يا ديدگاه نقص، 
به توانمندي ها، صفـات اخالقي مثبت، فضيلت هاي 
انساني، رفتار و افكار مثبت، شادي و نشاط آدمي توجه 
مي شـود. يكي از اهداف اين شاخه از روان شناسي، 
ايجاد محيط ها يا مؤسسات و نهادهاي مثبت است؛ 
از جمله: محيط كاري مثبت، محيط يادگيري مثبت (از 

جمله مدرسه ي مثبت)، خانواده و اجتماع مثبت.
ما مي كوشيم طي سلسـله مقاالتي، اصلي ترين 
نـكات مرتبـط با مدرسـه ي  مثبت را بـراي معلمان 
گرامي عرضه كنيم. بديهي است، خوانندگان محترم 
براي آشنايي بيشتر با مباحث مربوط به روان شناسي 
مثبت گـرا، مي توانند به كتاب ها و مقاالت مربوط و از 
جمله به نشاني پايگاه الكترونيكي مركز روان شناسي 

مثبت گرا مراجعه كنند:
www.positivepsychologycenter.org 

ويژگي هاي محيط هاي مثبت
ــت كه در آن شادي،  به طور كلي، محيط مثبت محيطي اس
نشاط و اميد وجود دارد؛ محيطي كه انگيزش هاي افراد را افزايش و 
ارتقا مي دهد و موجب مي شود  افراد به راحتي توانش هاي بالقوه ي 

خود را به فعليت درآورند و مسرت و خشنودي و رضايت حاصل از 
كاربرد توانايي ها و صفات دروني خود را تجربه كنند. اميد و انگيزه، از 

جمله عوامل مهم در محيط هاي مثبت هستند.
ــه است. مدرسه ي مثبت  يكي از محيط هاي مثبت، مدرس
ــد، نوعي رويكرد به آموزش  بيش از آن  كه يك مكان صرف باش
ــت. در اين رويكرد، مدرسه به مثابه اتمسفري  و تعليم وتربيت اس
عاطفي است كه دانش آموزان در آن شكوفا مي شوند. براي بنياد 
نهادن  چنين بنايي، توجه به زيرساخت هايي، الزم و ضروري است. 
ــاخت هاي ضروري، عناصر يا اجزاي مدرسه ي مثبت  اين زيرس
ــتند. اگر ساختماني را نماد مدرسه ي مثبت در نظر بگيريم و  هس
ــا باال بيندازيم، اجزاي  ــاختمان نگاهي به اجزاي آن ت از كف س

مدرسه ي مثبت را مي توان چنين برشمرد:
 «توجه، اعتماد و احترام». اين سه موضوع، در كف قرار دارند 
ــه ي مثبت به شمار مي روند. توجه، اعتماد و احترام  و بنياد مدرس
ــي اگر دانش آموزي نيازمند توجه معلم يا معلمان  متقابل اند؛ يعن
ــودش هم به آنان احترام  ــت، قاعدتًا انتظار مي رود خ خويش اس
بگذارد، و برعكس معلم هم بايد به دانش آموزانش احترام بگذارد. 
اين موضوع به ويژه شامل احترام گذاشتن به تنوع و تفاوت هاي 

فرهنگي دانش آموزان هم مي شود.
ــط معلمان و هم  ــورد توجه بودن هم توس اهميت حس م
دانش آموزان تأكيد مي شود. توجه به شرايط تحصيلي دانش آموزان، 
ــان در كالس، داليل بي رغبتي به كالس،   داليل عدم حضور آن
ــه و توجه و حمايت از دانش آموزان در مواقعي كه  درس، و مدرس
دچار بحران هايي مي شوند، تمامًا اين احساس را به دانش آموزان 

القا مي كند كه تحت توجه هستند.
موضوع اعتماد به دانش آموزان در كالس و مدرسه بسيار مورد 
توجه است؛ زيرا به اعتقاد متخصصان تعليم وتربيت، اعتماد، منافع 
و مزاياي بسياري براي دانش آموزان دارد. دو محقق تعليم وتربيت، 
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به نام ءهاي مريلين واتسون۱ و لورا اكمن۲ در كتابي با عنوان 
ــخت ابتدايي به انضباط  «يادگيري اعتماد: انتقال از دوره ي س
رشدي (تحولي)۳\»، موضوع مديريت كالس و برقراري نظم در 
مدارس ابتدايي را شرح داده اند. رويكرد آن ها در برقراري روابط 
اعتمادآميز با مشكل دارترين دانش آموزان كالس است؛ چه، اين 
كار اثرات مثبتي به همراه دارد كه به بقيه ي كالس هم سرايت 

مي كند.
اين دو محقق كه يكي (واتسون) روان شناس تعليم وتربيت 
ــه ي ابتدايي، از موضوعي  ــت و ديگري (اكمن) معلم مدرس اس
حمايت مي كنند كه آن را انضباط تحولي (رشدي) مي نامند. اين 
مفهوم كه از نظريه ي دلبستگي اخذ شده است، مي گويد: حمايت 
ــتگي ناايمن دارند، مهم ترين هدف  از دانش آموزاني كه دل بس
تعليم وتربيت است. به باور آن ها، روابط اعتمادآميز و توجه گرايانه، 

موجب اجتماعي شدن چنين دانش آموزاني خواهد شد.
راهكاري بسيار خوب براي معلمان و مربيان به منظور افزايش 
اعتماد دانش آموزان، اجتناب و پرهيز از شك كردن و ترديد نسبت 
به دانش آموزان است. بدبيني، دشمن اعتماد است. معلمان مثبت 
در تعامالتي كه با دانش آموزان دارند، مي كوشند راه هايي را پيدا 
كنند كه دانش آموزان خوب به نظر برسند. هم چنين، گاهي بهترين 
نتايج آموزشي، مواقعي به دست مي آيند كه معلم كامًال سكوت 
مي كند و به ديدگاه ها و ابراز عقايد دانش آموزان گوش مي سپارد.

موضوع مهم ديگر در توجه و اعتماد به دانش آموزان، گذراندن 
وقت با آن هاست. تحقيق در محيط هاي آموزشي نشان داده است 
ــرط مثبت بودن مربيان از نظر يادگيرندگان، به  كه مهم ترين ش

ميزان زماني بستگي داشته است كه معلم به غير از ساعات درسي 
ــت (مثًال در ساعات تفريح يا در زنگ هاي  با آن ها سر كرده اس

ورزش يا در گردش هاي علمي و...).
ــاختمان مدرسه ي مثبت جاي  موضوع ديگر كه در كف س
دارد، احترام گذاشتن به دانش آموزان، به ويژه احترام به تفاوت هاي 
فرهنگي و فردي آن هاست. معلمان بايد صداي همه ي دانش آموزان 
ــنوند و اجازه ندهند دانش آموزي به علت شرايط  را در كالس بش
فرهنگي يا اقتصادي يا سني و قومي خود، از ابراز نظر يا ارائه ي 

ديدگاهش در كالس بپرهيزيد.

پي نوشت
1. Marilyn Watson
2. Laura Eckman
3. Learning to Trust: Transforming Difficult Elementary 
Classrooms Through Developmental Discipline.
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تعليم و تربيـت  هـدف 
حمايت از دانش آموزاني 
اسـت كه در مدرسـه 

احساس ناامني دارند



كليدواژه ها: معماري، اثربخش، معماري مدرسه.

اشاره
آيا معماري مدرسه مي تواند بر يادگيري دانش آموزان 

مؤثر باشد؟
اگر بخواهيم براي مدرسـه ي موفق نام مناسـبي 
بگذاريـم و بگوييـم اين مدرسـه در يادگيري و تربيت 
دانش آموزان و فرزندان ما موفق عمل كرده است، عوامل 
زيادي به ذهن متبادر مي شـوند؛ عواملي كه هيچ كدام 
نمي  توانند به طور جداگانه عمل كنند و همه نيز بايد در 
ساختار منظمي با همديگر كار كنند تا به نتيجه ي مطلوب 
كه همان تربيت و آموزش صحيح اسـت، دست يابند. 
در اين مطلب كوتاه مي كوشـم نام مدرسـه ي خوب را 
«مدرسـه ي اثربخش» بگذارم و تعريف درسـتي از آن 
ارائه بدهم. البته درباره ي عوامل تأثيرگذار بر يادگيري 
دانش آموزان و كيفيت تحصيلي آنان در مدرسه و ساختار 
آموزشي، مطالب و تحقيقات فراواني را مي توان مشاهده 

كرد كه هر كدام از زاويه اي به اين موضوع پرداخته اند.

مهم ترين سؤال ما اين است كه «مدارس اثربخش» 
چگونه به وجود مي آيند و ويژگي  آن ها چيست؟ من سعي 
مي كنم هشت ويژگي مدرسه ي مؤثر را معرفي كنم. البته 
اين شرايط هم  بسته هستند، يعني هر كدام از آن ها بر 
ديگري تأثير مي گذارد و اگر شـما هر ويژگي را اصالح 
كنيد، وضعيت بهتر آن، بر موارد ديگر تأثير مثبت خواهد 

گذاشت.

ويژگي هاي مدرسه ي اثربخش
۱. جو مدرسه مثبت است. 

۲. فرايند برنامه ريزي مشاركتي است.
ــي به طور واضح تعريف شده اند و با  ۳. اهداف علمي و آموزش

هم ارتباط دارند. 
۴. ساختار اداري مطلوب است.

ــئوليت پذيرفتن  ــركت دادن و مس ــي براي ش ۵. فرصت هاي
دانش آموزان در مدرسه وجود دارد.

۶. آموزش براي همه صورت مي گيرد.

ثمانه ايرواني
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ــه انجام  ــان و مديران در مدرس ــورد و تصحيح معلم ۷. بازخ
مي شود.

۸. اصالح مدرسه صورت مي گيرد.
ــال تصور كنيد قصد داريم مدارس غير اثربخش را حذف و  ح
يا اصالح كنيم. فرض كنيد مدرسه اي عادي با شرايط عادي داريم؛ 
همان مدارس مكعبي شكل مرسوم كه در بسياري از نقاط شهر و 
كشورمان ديده مي شوند؛ مدارسي كه بيشتر پالن هاي آن ها شامل 
ــداد يك راهرو  ــتند كه به صورت رديفي، در امت كالس هايي هس
چيده شده اند و اگر امكانات بيشتري داشته باشند؛ مي توان در آن ها 
ــگاه هايي را هم مشاهده كرد.  نمازخانه، سالن غذاخوري و آزمايش
ــراي اصالح اول، مثًال مي خواهيم دانش آموزان معلول را در طرح  ب
آموزش فراگير، وارد مدارس عادي خود كنيم. در اولين گام ها متوجه 
كمبودهاي معماري مدارس خود مي شويم: اين كه مدرسه ي ما سطح 
شيب داري براي حركت معلولين و ورود به مدرسه ندارد، توالت ويژه ي 
معلولين ندارد و امكانات كمك آموزشي نيز براي آنان ديده نمي شود.

در طرحي ديگر، مي خواهيم ميزان مشاركت معلمان را در مدرسه 
افزايش دهيم. مثًال مي خواهيم معلمان در دروس خود، به گونه اي بين 
رشته اي عمل كنند و بعضي از دروس را با همديگر تدريس كنند. اين 
ــدن دو كالس در هم در يك ساعت مشخص  كار نيازمند ادغام ش
است كه عمًال با ساختار معماري مدارس كنوني ما امكان پذير نيست. 
ــاركت جامعه و والدين را در مدرسه ي اثر بخش  يا مي خواهيم مش
افزايش دهيم، متوجه خواهيم شد كه فضاي مناسبي براي تعامل 
ــه و والدين نداريم و يا اگر بخواهيم كارهاي گروهي  مربيان مدرس
را در كالس افزايش دهيم و از فعاليت هاي انفرادي بكاهيم، متوجه 
مي شويم،  مبلمان كالس براي آموزش مستقيم و هدايتي چيده شده 
است و ما قادر نيستيم آن  را تغيير دهيم. اگر هم بتوانيم اين كار را 
انجام دهيم، موقتي و زودگذر خواهد بود. مثًال مي خواهيم از دانش آموز 
باهوش طبيعت گراي خود حمايت كنيم و اين توانايي او را ارتقا دهيم. 
متوجه مي شويم، مدارس ما از فضاهاي سبز خوبي برخوردار نيستند 
ــا ما فضاي فيزيكي خوبي را طراحي نكرده ايم كه دانش آموزان  و ي
بتوانند در محيط باز، فعاليت هاي طبيعت گرا نظير باغباني، پرورش 
ــاه، نگه داري حيوانات و پرندگان اهلي، و تحقيقات علمي انجام  گي

دهند، و باز از اين مهم باز مي مانيم.
ــاگرد را در مدرسه  يا مثًال مي خواهيم، ميزان تعامل معلم و ش
افزايش دهيم و ارتباط صميمي تري بين معلم و يادگيرند ه  ايجاد كنيم. 
ــت كه به فضاهاي دنج و خصوصي براي تعامل نياز داريم  اين جاس
ــاختار معماري مدرسه نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم  و وقتي به س
كل فضاهاي مدرسه شامل كال س ها و راهرو و آزمايشگاه هاست كه 

فضايي مناسب و دنج براي تعامل به شمار نمي رود.
ــه، از نظارت و كنترل مستقيم  ــعي داريم در مدرس يا مثًال س
روي دانش آموز بكاهيم و با حفظ شخصيت او، كنترل غيرمستقيم 
داشته باشيم. اما باز مي بينيم، با اين راهرو هاي مستقيم در مدرسه 
و فضاهاي ساده و بدون شيشه، نمي توانيم اين مهم را انجام دهيم. 

ما در برخي از اين مدارس سعي كرده ايم اصالحاتي را انجام دهيم، 
اما معماري مدارس كنوني هم چون سدهاي بزرگي هستند كه ما را 
از مهم ترين خواسته ي خود در مدرسه  كه همان «يادگيري» است، 

غافل كرده اند.
در حقيقت، «محيط فيزيكي» مدرسه نيز بر يادگيري و روش هاي 
ــايد اين تأثير مستقيم نباشد و يا رابطه ي  تدريس تأثير مي گذارند. ش
ــه وجود نداشته باشد. اما  معناداري بين دانش آموز و معماري مدرس
ــكافانه درمي يابيم، ما در فضاي «مدرسه» درس  با كمي نگاه موش
مي دهيم. در آن فضا«نفس» مي كشيم و مي خنديم و به دانش آموزان 
درس مي دهيم. هر«محيط» بر «فعاليت»  هاي آن محيط تأثير مي گذارد 
و اين رابطه  به صورت دو طرفه خواهد بود. زماني كه دانش آموزان ما 
بين كالس پنجره دار و روشن با كالس تاريك و با مهتابي، كالس 
روشن را انتخاب مي كنند، پس معماري و خصوصيت هاي كالس بر 

يادگيري و آن چه كه براي دانش آموز مطلوب است، مؤثر خواهد بود.
زماني كه دانش آموزان ما مايل نيستند در ساختارهاي مدارس 
ــه از آن ها به عنوان فضاهاي تنگ و  فعلي درس بخوانند و هميش
تاريك ياد مي كنند، اين جاست كه ما بايد انديشه كنيم، آيا يك عامل 
مهم را در مدرسه فراموش نكرده ايم؟ به اعتقاد من، مدرسه ي مؤثر، 

عامل ديگري نيز دارد كه من به آن اضافه مي كنم.
ــه ي مؤثر مدرسه اي است كه معماري آن، بيشترين  ۹. مدرس
فعاليت هاي يادگيري متناسب با دانش آموزان را در خود جاي دهد. 
مدرسه ي مؤثر مدرسه اي است كه معماري آن خوانا و روان و با نشاط 
باشد. معماري مدرسه ي مؤثر چنان است كه از آن با عنوان معماري 

مؤثر بر يادگيري ياد مي كنيم. 
در شماره  هاي بعدي، راجع به معماري مدرسه بيشتر صحبت  

مي كنيم.
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مـدرســه ي مـؤثـر، 
مـدرسـه اي است كه 
مـعـماري آن خـوانا، 
روان و بـانشاط باشد



ليلي محمدحسين

كليدواژه ها: اثربخش، جمعيت، دانش آموز.
اشاره

در اين دوره از مجله ي رشد آموزش راهنمايی 
تحصيلي، در قسـمت «آموزش وپـرورش جهان» 
مي كوشـيم رويکردها و سياسـت های آموزشـی 
کشـورهای ديگر را معرفي كنيم.مواردی از قبيل: 
تعداد دانش آمـوزان در کالس درس و ارتباط آن 
با اثربخشی آموزش؛ مديريت کالس درس؛  کار 
گروهـی؛ ارزش يابی؛ تلفيق فنـاوری اطالعات در 

آموزش؛ فعاليت های فوق برنامه.
 اميدواريم اسـتفاده ی معلمان از تجربه هاي 
جهانـی، ما را به راهکارهايـی برای ارتقای کيفی 
آموزش وپـرورش در دوره ی راهنمايـی رهنمـون 

شود.

همه می دانيم که تعريف واژه ی «اثربخش» در آموزش 
کار آسانی نيست. ممکن است معلمانی با سبک های بسيار 
ــی داشته باشند. البته  متفاوت تدريس، به يک اندازه اثربخش
ــی  ــت که صرف نظر از ميزان اثربخش ــور غالب اين اس تص
روش تدريس معلمان، يادگيری به نسبت تعداد دانش  آموزان 
در کالس نيز بستگی دارد و هر چه تعداد دانش آموزان کمتر 
باشد، ميزان يادگيری بيشتر است. تحقيقات هم نشان  می دهد، 
تعداد کم دانش آموزان در کالس، فرصت های مناسب بيشتری 
ــرای ارائه ی بازخورد و بحث فراهم می کند و البته رضايت  ب
دانش آموزان هم از کالس های کم جمعيت بيشتر است. ولی 
اين بدان معنا نيست که ضرورتًا تعداد دانش آموزان کالس با 

آموزش و پرورش در جهان    بخش اول

تعداد دانش آموزان در كالس درستعداد دانش آموزان در كالس درس
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ميزان يادگيری آنان هم بستگی مثبت دارد. يافته های تحقيقی 
ــت که کليد اصلی برای آموزش مؤثر و  ديگر حاکی از آن اس
يادگيری دانش آموزان، نه تعداد افرادکالس، بلکه درگير کردن 

آن ها در يادگيری فعال است. 
وجود چه تعداد دانش آموز، کالس را پرجمعيت 

می کند؟ 
ــورد توافقی برای کالس پرجمعيت وجود  هيچ تعريف م
ــان ۴۰ نفر، برای بعضی ۵۰ نفر و  ندارد. برای بعضی از معلم
برای بعضی ديگر حتی ۳۰ نفر هم زياد است. بعضی از معلمان 
برای کالس پرجمعيت اين تعريف را دارند: «کالسی که تعداد 
ــد که تا پايان سال يا نيم سال  دانش آموزانش آن قدر زياد باش
ــايد بتوان  ــی نتوان نام همه ی آن ها را يادگرفت». ش تحصيل
گفت، کالسی پرجمعيت است که معلم نتواند در آن به روش 
دل خواهش کار کند. بعضی از مشکالت کالس  های پرجمعيت 

عبارت اند از:
ــوند.  ــان به صورت تبديل می ش � دانش آموزان به جای انس
ــکل تر  � راهنمايی کردن دانش آموزان به صورت فردی مش

می شود.
� زمان زيادی صرف حضور و غياب می شود.

� تصحيح تکاليف و امتحانات کتبی بسيار وقت گير است
� کيفيت بازخورد به دانش آموزان کاهش می يابد .

بنابر نتايج تحقيقی که در انگلستان برای بررسی تأثير 
ــوزش در دو مرحله ی  ــوزان در کالس بر آم تعداد دانش آم
ــالگي و مرحله ی  ــی (مرحله ی اول: ۵ تا ۷س دوره ی ابتداي
ــت. در مرحله ی اول  ــالگي) انجام شده اس دوم: ۷ تا ۱۱ س
نقش تعداد دانش آموزان بسيار مهم است. در سال های ورود 
ــر دانش آموز در کالس  ــه، تعداد کمت دانش آموزان به مدرس
باعث می شود آن ها ارتباط فعال تری با معلمان برقرار کنند 
ــاهده می شود. البته  و بی توجهی و رفتار نامربوط کمتر مش
مطابق اين تحقيق، در مرحله ی دوم ابتدايی، هيچ شاهدی 
ــه دانش آموزان در کالس های کم جمعيت تر،  مبنی بر اين ک
در درس هاي رياضيات، انگليسی يا علوم پيشرفت بيشتری 
ــند، وجود ندارد. نکته ی قابل توجه  اين است که  داشته باش
ــرت با  ــای بزرگ تر، برای معاش ــوزان در کالس ه دانش آم
هم کالسی ها، وقت بيشتری صرف می کنند و  ارتباطات بين 
کودکان در کالس های کم جمعيت تر (کمتر از ۲۰ دانش آموز) 

در مقايسه با کالس های پرجمعيت تر بدتر است.   
ــت بدانيم، تعداد دانش آموزان در کالس های    جالب اس
ژاپنی، از ۵۰ دانش آموز در هر کالس در سال ۱۹۵۹، به ۴۵ در 
سال ۱۹۶۴ و ۴۰ از سال ۱۹۸۰ به بعد رسيده است.  هم اکنون 
نيز در بسياری از استان های ژاپن، کالس ها ۴۰ نفری هستند. 

ــال ۲۰۰۱ برای تأثير تعداد دانش آموزان  طبق تحقيقی که س
کالس در ژاپن انجام شد، معلمان ابتدايی مناسب ترين تعداد 
ــتند، در  ــوزان برای کالس را ۲۱ تا ۲۵ نفر می دانس دانش آم
حالی که معلمان پايه های باالتر فکر می کردند تعداد ۲۶ تا ۳۰ 

دانش آموز در کالس مناسب ترين تعداد است.
همان طور که تحقيقات نشان می دهند، کم کردن تعداد 
ــائل را حل نمی کند و در  دانش آموزان در کالس، همه ی مس
بعضی از مناطق نيز، اجتناب از داشتن کالس های پرجمعيت، 
هم به دليل اقتصادی و هم به دليل کمبود معلمان حرفه ای، 
فعًال غيرممکن است. براساس يافته های يك تحقيق  با استفاده 
ــوان در کالس های پرجمعيت نيز به  ــای زير مي ت از روش ه

آموزش مؤثر دست يافت:
۱. ايجاد شـرايط کالس کم جمعيت در کالس 

پرجمعيت
� يادگرفتن نام همه ي دانش آموزان

� حرکت کردن در همه ی فضای کالس
� بازخورد مرتب گرفتن از دانش آموزان

� آزادانه ارتباط برقرار کردن با دانش آموزان
۲. تشويق مشارکت کالسی
� تقسيم کالس به گروه های کوچک

� برنامه ريزی برای مشارکت دادن دانش آموزان در فعاليت های 
کالس

ــکاری دانش آموزان برای تهيه ی مواد مربوط به  � جلب هم
درس

� قائل شدن نمره برای مشارکت
۳. افزايش يادگيری فعال

� نوشتن رئوس مطالب و اهداف درس روی تخته ي كالس 
يا اساليد

� دادن «فرصت تفکر» به دانش آموزان در طول کالس
� نشان دادن اشتياق خود برای موضوع درس
� استفاده از الگوی حل مسئله در طرح درس. 
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بتـوان گفت،  شــايد 
کـالسی پـرجـمعيـت 
است که معلم نتواند در 
آن به روش دلخواهش 

کار کند

تعداد دانش آموزان در كالس درس



دكتر يداهللا سعيد نيا

۱. در آموزش ابتدا بايد هدف را به اجزاي كوچك تقسيم كرد 
تا شاگرد بتواند به راحتي بياموزد. �

۲. جريان آموزش بايد به وسيله ي معلمي مسلط و توانا و با 
آرامش به شاگرد انتقال يابد. �

ــاس احترام به خود  ــاگرد احس ۳. معلم موفق مي تواند در ش
(معلم) را ايجادكند. �

۴. وقتي شاگرد معلم را دوست داشته باشد و او را الگوي خود 
بداند، درس را روان تر مي آموزد. �

۵. آزمون هاي تكويني و عيني، هم مي توانند معلم را نسبت 
به آن چه آموخته شده است آگاه سازند و هم شاگرد را نسبت 

به ضعف هاي خود. �
۶. كنترل دقيق فرايند آموزش و كنترل محيط آموزش از نظر 

آرامش، باعث اثربخشي بيشتر مي شود. �
ــاگرد،  ۷. آزمون هاي كوتاه و بازخورد دقيق و كمي آن به ش

متضمن نيل به اهداف تعيين شده است. �
ــي  ــي و طراحي روش آموزش ۸. تعيين دقيق اهداف آموزش
ــاي اجرايي، از مؤثرترين راهكارهاي  در قالب طرح در س ه

آموزشي است. �

كليدواژه ها: نقد، آموزش و پرورش، رفتارگرايي.

اشاره
در ايـن سلسـله نوشـتار، به نقـد روش هاي 
جـاري آموزش مي پردازيم كـه در اكثريت مطلق 
كالس هاي درسي جاري است. البته پيش از آن، 
اصولي از يك روش شناخته شده را مي  آوريم كه 
در آموزش و پرورش نقشي قاطع و اساسي داشته 

است. 

براي رسيدن فهم كامل تر نقدهايي كه خواهد 
آمـد، توجه به اين اصول مهم اسـت. پيشـنهاد 
مي كنيم، مقابـل هر اصل، در جاي تعيين شـده، 
ميزان نزديك بودن روش خود در كالس با آن را، 
با درصدي بين صفر تا ۱۰۰ مشـخص كنيد. به 
عبـارت ديگر، مقابل هر اصل تعيين كنيد چه قدر 

در كالس به آن عمل كرده ايد:

ــق با انتظار،  ــت و منطب ــويق عملكردهاي درس ۹. اگر تش
ــب باشد، منجر به تداوم عملكرد صحيح  بالفاصله و متناس

مي شود. �
۱۰. تنظيم برنامه ي دقيقي براي تشويق كه همه ي رفتارهاي 
ــش دهد، سبب توفيق برنامه ي آموزشي  مورد انتظار را پوش

مي شود. �
۱۱. مهم ترين مالك توفيق معلم كه بهتر است به تشويق او 
منجر شود، رسيدن همه ي دانش آموزان به اهداف آموزشي 

تنظيم شده در زمان تعيين شده است. �
۱۲. بهره گيري از بهترين و مؤثرترين محرك ها مانند رقابت 
و ايجاد فضايي كه شاگرد را داراي احساس توانمندي براي 

رقابت كند، باعث تالش شاگردان است. �
۱۳. تمرين براي توفيق در رقابت هاي مدرسه، شاگردان را 
براي رقابت در محيط واقعي اجتماع آماده مي كند. �

ــاگردان و مؤثرترين  ۱۴. معلم به عنوان مهم ترين مرجع ش
عامل موفقيت، مسئوليت بزرگي به عهده دارد. �

ــاده اي داشته باشد.  ۱۵. كالس بايد رنگ آرامش بخش و س
ــكل ها و تصويرهايي كه حواس دانش آموزان را  ديوارها، ش

مختل مي كنند، حذف شوند. � 

خودآزمايي آموزشي 

۱۰ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16



شماره ى1 مهر۱۱89
دوره  ى16

حال نمره ي خود را از ۱۵۰۰ به دست آوريد و آن را به ۱۵ 
تقسيم كنيد تا نمره ي خود را از ۱۰۰ بگيريد. اگر نمره ي شما 
باالست، معني اش اين است كه شما روش جاري و تفكر غالب 

در آموزش و پرورش ايران را تا حدي خوب انجام مي دهيد.
اما در نگاهي متفاوت به اصول ذكر شده، مي توان آن ها 
ــاني و آموزه هاي ديني دانست.  را غيرمنطبق با فطرت انس
ــان  ــته از نگاهي منفي به انس حتي مي توان آن ها را برخاس
ــت. مي توان آن ها را نتيجه ي نگاه قيم مأبانه، آمرانه و  دانس

مستبدانه ي صاحبان قدرت قلمداد كرد.
ــادي ـ حداقل در  ــع نيز از نظر تاريخي تا حد زي در واق
شروع اين نظريه ـ همين گونه بوده است. اين اصول، اصول 
اساسي در نظريه ي آموزشي رفتارگرايي هستند. رفتارگراهاي 
ــتين، از فلسفه اي در روان شناسي پيروي مي كردند كه  نخس
انسان را فاقد اختيار و ساخته ي جامعه و برآيندي از محرك 
ــان را موجوي ابتدايي و  ــخ ها مي پنداشت. آن ها انس و پاس
ــتند كه به وسيله ي تربيت مي تواند به  بدون شكل مي دانس
آن چه خواسته ي آموزشگران باشد تبديل شود. آن ها انسان را 
جعبه ي سياهي مي دانستند كه مي توان با كشف پاسخ هايي 

كه به محرك ها مي دهد، او را شكل داد.
ــان  ــت كه انس ــه گاه نظريه ي رفتارگرايي اين اس تكي
ــت كه بايد در مورد اين كه به چه چيزي تبديل  موجودي اس
شود، برايش تصميم گرفت و براساس آن برنامه ريزي دقيقي 
ــش فرايندها و خروجي ها،  ــرد. با اجراي اين برنامه و پاي ك

مي توان رسيدن به هدف را تضمين كرد.
ــگفت زده شود. زيرا با  ــايد خواننده از اين مطالب ش ش
وجود اين كه بسياري از سازمان هاي آموزشي، اين طرز نگاه 
را نسبت به انسان نمي پذيرند، در حال استفاده ي گسترده از 
اين اصول هستند؛ از جمله نظام آموزشي ايران كه با توجه 
ــان ندارد، ولي اصول  به آموزه هاي ديني، اين نگاه را به انس

فوق را در سطحي گسترده به كار مي گيرد.
اين كه چرا و چگونه اين اتفاق ممكن است و اين تناقض 
چگونه روي مي دهد، بحثي جداگانه است. ولي ممكن است 
خواننده در اين كه آيا واقعًا اين اصول از چنين نگاهي نتيجه 
مي شود، در ترديدي جدي باشد. در شماره ي بعد مي كوشيم 

اين ارتباط را روشن كنيم.
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كوچكوچكوچكوچ
مژگان بابامرندي

ــه ي ما مال جنگ جهاني دوم است. سولماز آنا  مدرس
ــه رفته است و بعد مادربزرگ و بعد مامان و بعد  به اين مدرس
جيران و حاال من. اما كسي اين را باور نمي كند كه همه مان 
ــوم،  ــن روز كالس اولمان، تو طبقه ي دوم، كالس س در اولي
نيمكت سوم، كنار پنجره نشسته ايم. سه كوچه مانده به مدرسه، 
من و جيران از سولماز آنا و مادربزرگ و مامان جدا مي شويم. 

دو كوچه مانده به مدرسه، من از جيران.
���

صبح است. چشم باز مي كنم. هنوز هوا تاريك است. بلند 
ــوم. عصايم را كه كنار تختم است برمي دارم. هوا سرد  مي ش
است. هواي تبريز از اواسط شهريور خنك مي شود. از پنجره ي 
اتاقم، پنجره ي مسجد كبود را مي بينم. اين مسجد، حاجت چند 
هزار چشم را شنيده باشد خوب است؟ همه مي آيند و مي روند، او 
هم چنان ايستاده است؛ خاموش و ساكت. چاي مي گذارم. نان 
گرم مي كنم. از آشپزخانه دخترم پيداست و نوه ام و دو نتيجه ام. 

هنوز خواب اند. االن ديگر خانه ي ما روبه روي مدرسه نيست.
اول نتيجه هايم را بيدار مي كنم. نتيجه ي كوچكم، گؤزل، 
دبستان را تمام كرده است. تا چشم باز مي كند، مي گويد: «سالم 

سولماز آناي معلم.»

مي روم باالي سر نتيجه ي بزرگم جيران. اما او بيدار است. 
ــولماز آنا،  ــت. مي گويد: «س ــال و اولين روز كاري اوس اولين س
دعايم كن.» بلند مي شود. همان طور كه مويش را شانه مي كند، 
ــجد نگاه مي كند و صلوات مي فرستد. صبحانه  به پنجره ي مس

مي خوريم. همه در فكرند.
مارال، نوه ام، يعني مادر جيران و گؤزل، مي گويد: «يادش 
به خير مدرسه، طبقه ي دوم، كالس سوم، نيمكت سوم، نفر سوم 

كنار پنجره...»
ــدر زمان زود مي گذرد.  فرنگيس دخترم، مي گويد: «چه ق
ــت مرا مي گرفت. مي رفتيم  ــولماز آنا، دس انگار ديروز بودكه س
مدرسه. اين قدر سخت گير بود كه تا آخر ديپلم گرفتنم، هيچ كس 

نفهميد او مامان من است.»
مي گويم: «من كه امروز مي روم مدرسه. كاري هم ندارم كي 

مي آيد و كي نمي آيد!»
ــران، مي  گويد: «دل من هم براي  ــارال، مادر گؤزل و جي م
مدرسه ام خيلي تنگ شده است! اول با شما مي آيم. بعد مي روم 

مدرسه ي محل تدريس خودم.»
ــويم. دلم تند تند مي زند. ياد اولين روز  همگي حاضر مي ش

مدرسه ام مي افتم.
ــت. بقيه پا به پاي  مي رويم بيرون. گؤزل جلوتر از همه اس
ــد: «برگرديد. خواهش  ــاي من راه مي روند. جيران مي گوي عص

مي كنم... اگر يكي از شاگردهايم شما را ببيند، چه مي گويد؟!»
مي گويم: «فقط مدرسه را نگاه مي كنيم. جلو نمي آييم. دلم 
نمي خواهد خانه ي پدري ام را كه حاال برج شده است، ببينم. فقط 

پنج دقيقه ي ديگر مانده به مدرسه.»

رستوها
چچ

ني
عبا

ر ش
طاه

از: 
رس

صوي
ت
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سه كوچه مانده به مدرسه مي ايستيم. يعني سر كوچه اي كه 
اسم يك شهيد روي آن است: فكر مي كنم، خب همه ي كوچه ها 
و خيابان ها نام شهيد دارند. اما اين شهيد كه اين قدر به ما نزديك 
است، كدام مدرسه رفته است؟ اگر االن بود، شايد هم سن و سال 
نوه ام، مارال بود. جيران و گؤزل خداحافظي مي كنند. يك لحظه 

چشم هايم را مي بندم. به ديوار تكيه مي دهم.
ــاز جنگ مي گويد. پدر  ــو داريم. گوينده از آغ ــط ما رادي فق

مي گويد: «آلاله ائله مه سين كي جنگ اولسون۱!»
ــت مي كنند، يك  ــه درس ــه روي خانه ي ما يك مدرس روب
ــه ي دو طبقه. هر روز از پنجره ي طبقه ي دوم، يعني اتاق  مدرس
ــدن آن را نگاه مي كنم. االن مي دانم  مهمان  خانه مان، كامل  ش
ــت روبه روي پنجره ي اتاق  ــومين كالس، درس كه پنجره ي س
مهمان خانه ي ماست. از كسي كه جنگ را شروع كرده است، بدم 
مي آيد. االن ديگر هيچ كارگري سر كار نيست. پدر مي گويد: «مردم 
ديگر پول نان خريدن هم ندارند، چه برسد به ساختن مدرسه !»، تا 
ــتادم كه مدرسه تمام شود و پدر اجازه ي  به حال صلوات مي فرس

مدرسه رفتن بدهد. حاال صلوات مي فرستم كه جنگ تمام شود.
با چشم هاي بسته نسيم را حس مي كنم. اواخر شهريور است. 
اگر جنگ نبود، بايد بعد از چند دعواي درست و حسابي، تكليفم 
را با پدر روشن مي كردم و اجازه ي مدرسه رفتن مي گرفتم. هنوز 
طبقه ي باال هستم و به آروزي نيمه كاره ام نگاه مي كنم. صداي 

مادر مي آيد: «چؤره گيميز يوخدو۲!»
پدر مي گويد: «حسن باالم! قاچ چؤره گه. آلاله اوغول آغاجيني 

قوروتماسين۳!»
ــاط بزرگ و پر درختمان  ــن را مي بينم. از حي از پنجره حس
مي گذرد. به راهروي كوتاه و سرپوشيده ي دم در مي رسد. ديگر او 

را نمي بينم. صداي بسته شدن در مي آيد.
ــرايط گرسنگي، درباره ي  ــت حتي در اين ش دلم مي خواس
مدرسه رفتن حرف مي زدم. جنگ، خالصه روزي تمام مي شود، 
اما آرزوها هيچ وقت تمامي ندارند. دلم مي خواست پدر داد مي زد، 
ــنه ام نگه مي داشت، اما خاطرم جمع بود كه  كتك مي زد، گرس

مدرسه مي روم.
حسن دير كرده است. گفته اند كه اين روزها تو نان خاك اره 
مي ريزند. بيشتر مردم مريض شده اند. اين آخري ها نان را با چكش 
مي شكستيم و تو آب خيسش مي داديم. اما آن را هم ديگر نداريم. 
يك نفر در مي زند. كوبه ي مردانه را هم مي زند. چند بار و پي در 

پي. پدر مي دود دم در. مادر مي گويد: «باالم حسن دير۴»
ــت روسري سرش كند. آن ها  او هم مي دود. يادش رفته اس
مي روند زير درگاهي. ديگر او را نمي بينم. دلم شور مي زند. آخرين 
نگاه را هم به آرزوي نيمه تمامم مي اندازم و مي دوم بيرون. حسن 

است. رنگ به رو ندارد. سرباز روسي دنبالش گذاشته است. تانكي 
ــت. مادر مي گويد: «گل ايچري،  را هم در حال حركت ديده اس

يئرآلما پيشيريم۵.»
ــي رود بيرون. دير  ــاس عوض مي كند و م پدر بي حرف لب

برمي گردد. همه مان دلشوره داريم.
مادر سيب زميني پخته است. اما كسي ميل ندارد. پدر كمي 
ــونرا، هيچ كسين حقي  ــت. مي گويد: «مندي س نان خريده اس

يوخدور ائشيگه گئتسين۶!»
ــر سفره ايم. من ميل ندارم. مدرسه هي دور و دورتر  همه س
مي شود. مي روم باال. نمي دانم چه قدر مي  گذرد كه يكهو مادر را 
ــمن و اين  مي بينم. به تركي مي گويد: «فعًال كه تانك هاي دش
ــاي از خدا بي خبر همه ي آرزوها را گرفته اند. فعًال غصه  روس ه

نخور خدا بزرگ است.»
پدر پشت سر اوست. فقط سرش را تكان مي دهد و مي رود. 
مادر هم مي رود. صداي بگومگويشان مي آيد. مي ترسم پدر مثل 
دفعه ي پيش بكوبد تو گوش مادر. اما مي گويد: «يك كالم، ختم 

كالم. اوضاع كه آرام شد، بعد...»
صداي سوت مي آيد، صداي انفجار. همه مي ترسيم. خانه مان 
مي لرزد. پدر بيرون مي دود. پيژامه اش را هم عوض نكرده است. 
چيزي نمي گذرد كه برمي گردد. خانه اي ويران شده است. نشاني 
ــده را مي دهد. همين جاست، سر همين كوچه،  خانه ي ويران ش
ــن رستمي هم از  خانه ي اوس علي كفاش. نكند اين محس
خويشان او باشد؟ شايد هم، هيچ بعيد نيست. وقتي دقيق حساب 

مي كنم، مي بينم همان خانه است.
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مادرم، سولماز آنا، چشم هايش را بسته است. مي دانم باز هم 
به خاطراتش فكر مي كند. انگار همين ديروز بود كه رفتم مدرسه، 
يعني همين مدرسه اي كه امروز آخرين نوه ام، گؤزل، دانش آموز آن 

است و نوه ي ديگرم، جيران، معلم آن.
دوباره بچه مي شوم. امروز روز اول مدرسه است. من كالس 
ــتم. سولماز آنا دست مرا مي گيرد. مي گويد: «فرنگيس  اول هس
خانم،ـ  او هر وقت عصباني است، مرا فرنگيس خانم صدا مي زند ـ 
شايد معلمت من باشم. يادت باشد كه فقط تو خانه دخترمي. تو 
مدرسه فقط شاگردمي. تنبلي نداريم. ارفاق هم نداريم. تو خانه هم 
ــه را ندارد. هر چه كه  هيچ كس حق حرف زدن درباره ي مدرس

هست، بايد تو مدرسه بماند...»
بعد نگاهم مي كند. نگاهش مثل يك مامان نيست. مي گويد: 

«بيلدين۷؟»
مي گويم: «هن۸!»



ــه  ــس ايل ــچ ك ــده ده، هئ ــن موردين ــد: «ائوي مي  گوي
دانيشماياجاقسان۹!»

مي گويم: «گؤزوم اوسته۱۰!»
خوب مي دانم كه منظور او باباست. گاهي بابايم را از پشت 
ــه ي ضخيم مي بينم و با او تلفني صحبت مي كنم. او  يك شيش
زنداني است. آن روزها خوب يادم هست. دل سولماز آنا براي بابا 
شور مي زد. او تهران بود. ما هم رفتيم تهران. خيلي وقت بود كه 
ــود. از تهران بدم مي آيد. پر از تانك بود. مردم تو  خبري از او نب
خيابان ها شلوغ مي كردند. سولماز آنا از همه ي آشناها سراغ بابا 
را گرفت. اما هيچ كس هيچ خبري از او نداشت. برگشتيم تبريز. 
چند روز بعد فهميديم زندان است. حاال مي دانم معناي كودتاي 

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه بود.
به مدرسه رسيديم. كالس بندي كردند. من دانش آموز كالس 
اول، طبقه ي دوم، كالس سوم. نيمكت سوم شدم. كنار پنجره هم 
نشستم. تماشاي كوچ پرستوها از پنجره را دوست داشتم. سولماز 
آنا آمد تو كالس. فقط اجازه داشتم خانم معلم صدايش بزنم. به 
بچه ها گفت: «من هم وقتي كالس اول بودم، دانش آموز همين 

مدرسه بودم و آن جا مي نشستم.»
جاي مرا نشان داد. بچه ها همه برگشتند و مرا نگاه كردند.
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تمام اولين روزهاي مدرسه ي من، مثل دو دخترم، از خانه ي 
ــولماز آنا شروع شد. با سولماز آنا و مامان فرنگيس به مدرسه  س
آمدم. آن ها معلم هاي اين مدرسه بودند. اما خيلي زود ياد گرفتم 

كه بايد يادم برود من دختر معلمم هستم.
ما االن سر كوچه ي شهيد محسن رستمي ايستاده ايم. به 
پدربزرگم فكر مي كنم كه شهيد شده است. اما هيچ جا نامي از 
او برده نمي شود. سولماز آنا، هيچ سنگ قبري ندارد تا وقتي دلش 
ــنگريزه اي به آن بزند. فاتحه بخواند و درددل  گرفت برود و با س
ــت؟» او گفت: «اولش  ــخت نيس كند. يك روز به او گفتم: «س
سخت بود. اما بعد ديدم خدا هست. بعد هم ديدم تنها نيستم. اين 
همه جوان مفقوداالثر و شهداي گمنام هم صاحب دارند ديگر، من 
هم يكي از آن ها. سر مزار هر كدام كه بروي، مي تواني با شهيد 

خودت هم صحبت كني.»
هيچ كس نمي داند كه من شهيد محسن رستمي را مي شناختم. 
يك بار تو تظاهرات ديدمش. يك بار وضعيت قرمز شد، من تو 
چارچوب در خانه اي ايستادم كه ديدم در باز شد، خانمي هم سن 

مادرم گفت: «بيا تو دخترم. چه قدر هم رنگت پريده است.»
راست مي گفت، من واقعًا از بمباران مي ترسيدم. به خصوص 
ــان داد كه مدرسه اي را تو ميانه با خاك يكسان  وقتي اخبار نش
ــت و متوسط و تك فرقي  كرده اند. فكر كردم ديگر نمره ي بيس

ندارد. همه شهيد شده اند. تو راهروشان ايستادم. خانه شان قديمي 
بود. شبيه خانه ي قديمي و پدري سولماز آنا. وضعيت كه سفيد شد. 
ــي كردم، آمدم بيرون. تازه ديدم كه روي زنگ در خانه  خداحافظ

نوشته اند  رستمي.
بچه هايم را مي بينم كه دور مي شوند. رنگ سولماز آنا پريده 
است. دست هايش را مي گيرم. سرد هستند. مي گويم: «سولماز 
ــا، نه وار، نه يوخ۱۱؟» مي گويد: «مارال جان، ياخچي ام، نگران  آن
ــت. مي نشيند روي پله ي  اولما۱۲!» مي دانم كه قلبش گرفته اس
خانه ي شهيد. به ديوار خانه شان تكيه مي دهد. من هم ديگر بايد 

راه بيفتم. روز اول مدرسه بايد به موقع برسم.
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روز اول مدرسه است، روز اول تدريسم، دفتر حضور و غياب 
ــت. امضا مي كنم. مي روم طبقه ي دوم، كالس  خيلي بزرگ اس
سوم. مي نشينم روي نيمكت سوم، كنار پنجره. يعني اولين جايم 

در اولين روز از اولين سال مدرسه ام.
ــوره دارم. دبستان تمام شده است. باز هم خوب است  دلش
كه تو همين مدرسه هستم. جيران دبير رياضي مان خواهد شد. 
نمي دانم سر كالس بيايد و درس بدهد، من چه جوري نگاهش 
مي كنم. اصًال مي ترسم صدايش كنم جيران... اولين بار است كه 
ــم. اما هر چه هست، مي دانم نبايد  از صدا زدن خواهرم مي ترس
نمره و درس را با خواهر بودنمان يكي كنم. دلم مي خواهد همان 
ــوم،  ــم. يعني طبقه ي دوم، كالس س كالس اول ابتدايي ام باش
نيمكت سوم، كنار پنجره. مي خواهم كوچ پرستوها را تماشا كنم. 

اصًال پرواز تمام پرنده ها را دوست دارم.
ــه همين است كه  بچه ها كم كم مي آيند. خوبي اين مدرس
ــتيم؛  ــه خيلي كم دارد. همه از ابتدايي تا ديپلم با هم هس غريب
ــم همان كالس  مثل يك خانواده ي بزرگ. خدايا، كاش كالس

هميشگي ام بشود. 
زنگ را مي زنند، من تو صف هستم. كالس بندي مي كنند. نام 
مرا مي خوانند. كالسم آن كالس نيست، طبقه ي اول است. اما كنار 

پنجره مي نشينم تا پرستوها را ببينم كه براي كوچ آماده مي شوند.

پي نوشت
۱. خدا نكند كه جنگ شروع شود!

۲. نان نداريم.
۳. حسن پسرم! برو نان بخر. ان شا ءاهللا كه خدا درخت پسر را خشك نكند!

۴. پسرم، حسن است.
۵. بيا تو، سيب زميني بپزم.

۶. به غير از من كسي حق ندارد، بيرون برود. 
۷. فهميدي؟

۸. بله!
۹. در مورد خانه هم نبايد با كسي صحبت كني!

۱۰. چشم!
۱۱. سولماز آنا، چه خبر؟

۱۲. مارال جان، خوبم، نگران نباش!
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كليدواژه ها: حق، حقوق، تكليف.

اشاره
آگاهـي از حقوق فردي و اجتماعي و شـناخت آن،  
زمينه ساز ايجاد روابط سالم اجتماعي است. با رعايت 
حقوق ديگران، جامعه حركت خود به سمت عدالت را، 

با آهنگ مناسب تري آغاز مي كند.
و  قانـون، دهشـتناك  بـدون  اجتماعـي  تصـور 
وحشت افزاست. هر اندازه اجتماعي پيشرفته تر باشد، 
به همان ميزان از قوانين كامل تر و فراگيرتر برخوردار 
خواهد بود. چه آن كه قانون را چكيده ي فرهنگ بشري 

دانسته اند.
زماني مي توان افراد جامعه را مسئوليت پذير كرد كه 

هر فرد آن جامعه، به ايفاي مسئوليت خود موظف باشد.
آشـنايي بـا حقوق به منظـور تربيت انسـان هاي 
مسئول و پاسخ گو، و ضرورت پرداختن به آن، وظيفه ي 

هر رسانه ي تأثيرگذار در جامعه است.

ــه آگاهي از  ــده ي كنوني، ما را ب ــي در جامعه ي پيچي زندگ
دانش ها و كسب مهارت هاي اساسي نيازمند كرده است كه يكي 
از جدلي ترين آن ها، «حقوق» است. شهروند مطلوب كسي است 
ــه دانش و مهارت و نگرش هايي را كه پاي بندي و عمل كردن  ك
ــهروندان هر كشور ضروري است، به دقت  به آن ها براي عموم ش
ــعه و پرورش هويت مدني و افزايش آگاهي  فرا گرفته باشد. توس
نسبت به حقوق سياسي و اجتماعي و تكاليفي كه هر شهروند به 
ــان امروز و هدف مهم تربيت  ــده دارد، الزمه ي زندگي در جه عه

اجتماعي است.
تا زماني كه احترام به قانون و رعايت حقوق ديگران در جامعه 
مورد توجه قرار نگيرد، تقويت احساس مسئوليت و پاسخگو ساختن 

ــد بود. براي  ــاي اجتماعي غيرممكن خواه نهاده
آشنايي با حقوق، بايد با مفاهيم اساسي آن نظير حق 

و تكليف آشنا شد.
حق

واژه ي حق كه مفرد حقوق است، به معناي پايدار، 
پديدآورنده، راست، واجب، عدل، باطل،مسلك، 
يقين، بهره و سهم معيِن هر كس در اسالم و... 

آمده است.
در اصطالح حقوق، حق عبارت است از توانايي 
ــخص يا اشخاصي نسبت  ــلطه اي كه براي ش ُس
ــده و بر مبناي  ــخص يا چيز ديگر اعتبار ش به ش

آن،شخص صاحب حق مي تواند از آن بهره ببرد.

شهروند مطلوب كسي 
اسـت كـه دانـش و 
مهارت و نگرش هايي 
را كه پاي بندي و عمل 
كـردن به آن هـا براي 
عموم شـهروندان هر 
است،  كشور ضروري 
بـه دقـت فـرا گرفته 

باشد   

منابع
 .(۱۳۷۱) ــين  محمدحس ــاكت،  س  .۱
ــت. مشهد.  ــي. نشر نخس حقوق شناس

چاپ اول.
ــر (۱۳۷۴). مقدمه ي  ۲. كاتوزيان، ناص

علم حقوق. شركت انتشار. تهران.
ــان، ناهيد  ــهال و فالحي ۳. معظمي، ش
ــوزش حقوق.  ــاب معلم آم (۱۳۸۲). كت
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. 

تهران.

آشنايي با حقوق

چيست؟

هرگاه صاحب حق، از ان بهره برداري كند، اصطالحًا گفته 
مي شود حق خود را اعمال كرده است. مثًال هرگاه شخصي حق 
ــكونت در منزلي را داشته باشد و در آن ساكن شود، مي گويند  س
ــت. يا هرگاه زن، مهريه ي خود را از  حق خود را اعمال كرده اس
شوهر مطالبه كند، در واقع حق خود را نسبت به مهريه اعمال و 

اجرا كرده است.
اما اين هرگز بدان معنا نيست كه صاحب حق، در استفاده از 
حقوق خود و اعمال آن، آزادي بي قيد و شرط دارد.بلكه اعمال حق، 
در گرو رعايت حقوق ديگران نيز هست. اگر اعمال حق، موجب 
ــود، قانون صاحب حق را از  وارد آمدن ضرر و زيان به ديگري ش
ــال حق باز مي دارد. صاحب حق زماني مي تواند از حق خود  اعم

استفاده كند كه موجب رسيدن ضرر و زيان به ديگران نشود.
در مقابل هر حق، تكليفي وجود دارد. در پس هر تكليفي نيز، 

نوعي الزام و اجبار قانوني مطرح است.
ــخص قابل جمع نيستند، زيرا حق  حق و تكليف در يك ش
سلطه اي است كه شخص به موجب قانون بر ديگري پيدا مي كند 

و تسلط انسان بر خودش نامعقول است.
تكليف افراد در برابر اشخاص و جامعه، به دو شكل فعل و 
ترك آن است. در حقيقت مبناي تشخيص فعل مجرمانه همين 
است. چه آن كه جرم، فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون 

جرم شناخته شده است.
در شماره ي آينده، در مورد حقوق فردي و آزادي هاي عمومي، 

مطالبي را عرضه خواهيم كرد.

محمدعلي شاماني

ــد بود. براي  رممكن خواه
بخش اول
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بتول سبزعلي سنجاني

كليدواژه ها: تاب آوري، نوجوان، مدرسه، خانواده.

اشاره
معلمـی يادآور روزهايی اسـت که زندگی پای 
تخته سياه، موی سپيد می کند. معلمی قصه ي زندگی 
است؛ داستان تجربه ي زندگی. روايت  لحظه های 
تلخ و شـيرين بودن کنار بچه های مدرسه. و معلم 
باغبان زندگی است در صحنه های سخت رويش. 
معلـم تجربه ي گرا ن قدر زندگی انسـانی اسـت. 
معلم زمستان های سرسخت و پاييزهای پرخزان 
را به دوش می کشـد تا در قامت شاگردانش بهار 
جوانـه بزنـد و تابسـتان برويد. وقتـی همه غرق 
شکوفه می شوند و سرمست از علفزارهای سرسبز 

می شوند، هيچ گاه به ياد نمی آورند که رويای شيرين 
بهار از سرمای زمستان و برگريزان پاييز عبور کرده 
اسـت. معلمـی يـادآور کالس درس و تخته سـياه 
کالس و رويش شـاگردان مدرسـه اسـت. معلمی 

سخت ترين کار دنياست؛ سهل است  و ممتنع. 
نوجوانی قطعه ای مهم از زندگی همه ي ماست. 
همه تجربه اش کرده ايم. همه آن را از سر می گذرانيم. 
همـه ضربـان آن را پرطنين  در قلـب زندگی حس 
می کنيم. امـا هرگز آن را يکسـان ادراک نمی کنيم. 
نوجوانی ها بسـيار متفاوت از هم هسـتند. نوجوانی 
همان قدر مشترک ادراک می شود که به همه ي آدم ها 
بگوييم شما انسانيد؛ فارغ از سن و سال و جنسيت و 
تجربه و زبان و سواد. انسانيت همان قدر که ادراک 
می شـود، به همان اندازه هم فهميده نمی شود؛ مثل 
نوجوانی و جوانی زندگی آدم ها. قطاری که از يک ريل 
به يک مقصد می رسد، هرگز مسافران واحدی را به 

مقصد نمی رساند. 
اين ها را می گويم تا زندگی را، زيستن در مدرسه 
را، نوجوانـی بچه هـا را، نوجوانـان مدرسـه را تاب 
بياوريـم. پيش از آن، معلمی خـود را و تربيت کردن 
را، تا آن ها را خوب بار بياوريم. تا آن ها را تاب آور بار 
بياوريم. ما نمی توانيم مشکالت اساسی زندگی را از 
زندگی کسر کنيم. اما می توانيم کاری کنيم تا بچه ها 
پاي مشـکالت خويش  بايستند و آن ها را به عنوان 
منبعی اليزال بدانند که می توانند برای پيشبرد زندگی 

بر آن ها تکيه زنند.
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تاب آوری
ــی با وجود آن كه برخي از افراد با عوامل  تاب آوری يعن
ــه احتمال بروز  ــوند و در نتيج ــر متعددي روبه رو مي ش خط
اختالل در آن ها بيشتر است، ولي دچار آن اختالل نمي شوند. 
ــپر بالی افراد در معرض خطر است و آن ها را  تاب آوري، س

برابر آثار سو ء مواجهه با عوامل خطر محافظت مي كند.
ــا رويدادهای مختل کننده،  ــاب آوری «فرايند مقابله ب ت
ــد  ــت. فرايند «رش ــترس يا چالش برانگيز زندگی» اس پراس
ــازگارانه يا خود اصالحگر»، «ظرفيت بازگشت سريع  خودس
به حالت اوليه»، «توانايی رها شدن (بازگشت به حالت اوليه) 
ــرايط ناگوار يا دشواری»، «فرايند رهايی از مشکالت با  از ش

توانمندی و هوشمندی های افزون تر».
يکی از مسائل مهم در تاب  آوری، خوش بينی است. خوش بينی 
روشی برای توصيف توانايی استقامت در مواجهه با شرايط ناگوار 
ــکالت است.«تاب آوری خصوصيتی است  و فائق آمدن بر مش
خاص کودکانی که با وجود مواجهه با استرس و شرايط ناگوار 
در زندگی شان، تسليم افت تحصيلی، مشکالت جسمی و روحی، 
ــکالت مربوط به بزهکاری دوران نوجوانی که آن ها را با  و مش
تجارب خطرناک بيشتری روبه رو می کند، نمی شوند». حالتي از 
سازگاری موفقيت آميزی است که پس از مواجهه ي شخص با 
رويدادهای پراسترس زندگی رخ می دهد و با وجود موانع، معموًال 
ــد. برای همين، تاب آوری عامل  نوجوان در آن موفق خواهد ش
مهمی در «باال بردن احتمال موفقيت در مدرسه و ساير زمينه های 
زندگی، با وجود معضالت و مشکالت محيطی است که حاصل 

ويژگی ها، شرايط و تجارب اوليه» است.
ــازی نوعي  ــراي فراهم س ــت ب تاب آوری فرايندی اس
ــرای افراد نوجوان تا  محيط حفاظتی، و خلق فرصت هايی ب
ــان مشارکت کنند. در شرايطی که به نقصان ها  در اجتماعش
و کاستی ها بيشتر از توانايی ها توجه می شود، سؤال تاب آوری 
اين است که چه طور شما با وجود تجربه کردن مشکالت زياد 
در طی سير رشد، موفق می شويد به موفقيت هاي زيادی دست 

يابيد؟ چه عواملي نوجوان را تاب آور می سازند؟

عوامل تاب آوری
ــه می توانند راهکارهايی را پديد آورند که  خانواده  و مدرس
فاکتورهای محافظ را بيشتر کنند و تاب آوری را افزايش دهند. با 
فراهم آوردن محيطی که به اندازه ی کافی تسهيل کننده است، 
افراد توانايی تغيير سازنده و رشد حداقل برخی از خصوصيات 
ــان کسب خواهند کرد. بزرگ ساالن  تاب آوری را در زندگی ش
می توانند نسبت به افراد جوان حضور پايدار، دل سوز، اعتماد بلند 
مدت و محبت بی قيد و شرط ابراز دارند. دل بستگی و دريافت 

حمايت، حداقل از فرد بزرگ سال، يک فاکتور حفاظتی اصلی 
ــازی فرصت برای مشارکت معنادار،  ــود. فراهم س تلقی می ش
هم چون تصميم گيری، دادن مسئوليت های ارزشمند و استفاده از 
استعدادهای جوانان در جوامع نيز تاب آوری را افزايش می دهد.

معنويت، مهارت هاي اجتماعي مفيد، آشنايي و خوگيري با 
ديگران، پيوند با حداقل يكي از والدين، انسجام خانواده، ساختار 
خانواده، صميميت خواهرها و برادرها، اعتماد به نفس و عزت 
ــاب می آيند. در حالی  نفس باالتر، از عوامل تاب آوری به حس
که استرس، زبان بياني ضعيف، نقص جسمي، مزاج پرخاشگر، 
مركز كنترل خارجي، هوش پايين تر، مشكالت يادگيري، نقش 
ــفتگي در خانواده، خانواده ی پرجمعيت و  جنسيتی سنتي، آش

تغييرات بلوغ، از عوامل خطر محسوب می شوند.
والدين می توانند براي ايجاد محيط سالم برای جوانان، 
اين تمهيدات را به کار بگيرند: اجتناب از درگيری های خشن و 
بدرفتاری، ابراز گرمی و حمايت، ترغيب فعاليت های مشترک، 
ــی، فراهم آوردن  ــور خانوادگ ــئوليت در قبال ام ترغيب مس
الگوهايی با نقش مثبت، طرح انتظارات مناسب، ابراز عالقه 
ــبت به دستاوردهای بچه ها، عضويت بچه ها در مدرسه و  نس

برنامه های جمعی، بهبود مهارت ها و غيره. 
ــه روابط مثبتی با والدين برقرار می کنند، از  بچه هايی ک
لحاظ تحصيلی در سطح باالتری عمل می کنند. دانش آموزانی 
که از دخالت والدين در تکاليف خانه و ساير کمک های خانواده 
برخوردارند، از لحاظ تحصيلی، تأثيرات مثبت قطعی پذيرفته اند. 
ــت، مصاحبت و صرف زمان با يکديگر  خانواده ها بايد مراقب
ــر پايه ي يک اصل قاعده مند قرار دهند. به خصوص، اين  را ب
موضوع حائز اهميت است که والدين درباره ی اهميت مدرسه 
ــث و گفت وگو کنند. اهميت دادن والدين به مطالعه مهم  بح
است. والدين بايد مطالعه را که برای موفقيت تحصيلی جوانان 
ضروری است، تقويت کنند. هم چنين، بايد خود را در تحصيالت 
ــه  ــه ی خود درگير کنند. آن ها بايد به طور منظم از مدرس بچ
بازديد کنند و با معلمان ارتباط داشته باشند. نقش والدين در 
مدرسه، شرکت دانش آموزان در فعاليت های مدرسه در ارتباط 
ــت. والدين بايد مطمئن شوند که دانش آموزان در  نزديک اس
انواع فعاليت های مدرسه شرکت می کنند. شرکت دانش آموز 
در فعاليت های فوق برنامه، بهترين پيش بينی کننده ی موفقيت 
ــت. دانش آموزانی که در فعاليت هايی هم چون  تحصيلی اس
ــفرهای حوزه ی آموزشی  بازديد از موزه ها و کتابخانه ها، و س

شرکت می کنند، غالبًا در مدرسه موفق ترند. 
مورد نهايی، اقتدار والدين است. والدين بايد قوانين صريح 
و ثابتی برای بچه های خود داشته باشند. در چنين شرايطي، 
دانش آموزان تمايل بيشتری برای تبعيت از قواعد مدرسه دارند 

و در نتيجه، موفقيت بيشتری کسب می کنند.

ما می توانيـم کاری کنيم 
تا بچه ها پاي مشـکالت 
خـويش  بـايستند و  آن ها 
را به عنوان منبعی اليزال 
بدانند کـه می توانند برای 
پيشـبرد زندگی بـر آن ها 

تکيه زنند

يکی از مسـائل مهم در 
تـاب  آوری، خوش بينـی 
است. خوش بينی روشی 
بـرای توصيـف توانايی 
اسـتقامت در مواجهه با 
شـرايط ناگـوار و فائق 

آمدن بر مشکالت است



گيري
 ياد

 محيط

سپيده شهيدي

اشاره
همان گونه كه هر روز شاهد آنيم، اينترنت به سرعت در 
حال فراگير شدن و اثرگذاري بر زندگي مردم است. در اين 
ميان، پديد ه ي وبالگ نويسي ابزار مناسبي است تا هر كس 
ــد به  راحتي ايده هاي خود را به ديگران عرضه كند. از  بتوان
آن جا كه يكي از نيازهاي آموزش، ارتباط مداوم و مستمر با 
دانش آموزان است، معلمان مي توانند استفاده هاي خالقانه ي 
زيادي از اين فناوري اينترنتي داشته باشند و از كاربردهاي 

گوناگون وبالگ در كالس درس خود بهره ببرند.
كليدواژه ها: وبالگ، ابزار آموزشي، دانش آموز. 

وبالگ چيست؟ 
ــر ساده است كه نويسنده را قادر  وبالگ يك ابزار نش
ــاني، مطالب خود را منتشر  ــازد تا به سرعت و به آس مي س
سازد. ظاهر وبالگ مانند همه ي سايت هاي معمول اينترنت 
 Post است، اما يك مشخصه ي استاندارد دارد و آن نوشته يا
است. پست هاي وبالگ شامل نوشته هاي گوناگوني است 
كه تاريخ دارند و خوانندگان مي توانند نظراتشان۱ را در مورد 
آن بنويسند. عالوه بر نوشته، هر پست ممكن است حاوي 

عكس، لينك و يا رسانه هاي ديجيتال ديگر باشد.
پست ها معموًال كوتاه اند و غالبًا با فواصل زماني كوتاه، 
ــوند. مطالب به ترتيب زمان انتشار در وبالگ  به روز۲ مي ش
ــيو وبالگ بايگاني  قرار مي گيرند و مطالب قديمي در آرش

مي شوند و قابل دست رسي خواهند بود.
وبالگ ها ابزارهاي مناسبي براي دانش آموزان هستند، 
ــر زماني به طور مجازي از آن ها  زيرا آن ها مي توانند در ه

استفاده كنند. فقط كافي  است رايانه و اينترنت در دست رس 
باشد. با استفاده از وبالگ مي توان كالس درس را به خارج 

از ديوارهاي مدرسه گسترش داد.
خوش بختانه استفاده از وبالگ براي اكثر افراد، به ويژه 
معلمان، بسيار آسان است. ايجاد وبالگ فقط به يك دانش 
ــياري از وب سايت ها،  حداقل از رايانه نياز دارد. برعكس بس
وبالگ بسيار انعطاف پذير است و به آساني مي توان محتوا و 

قالب آن  را تغيير داد.

فايده هاي استفاده از وبالگ به عنوان نوعي 
ابزار آموزشي

ــالوه بر اين كه وبالگ راهي عالي براي ارتباط بين  ع
معلم و دانش آموزان به شمار مي رود، فايده هاي ديگري هم 

براي آن مي توان برشمرد، از جمله:
ــد؛ به  ــيار انگيزاننده باش � مي تواند براي دانش آموزان بس
ــوص براي دانش آموزاني كه به داليل متفاوت، چندان  خص

در كالس مشاركت نمي كنند.
ــتن را در دانش آموزان بهبود  � مهارت هاي خواندن و نوش

مي بخشد.
� مكان مناسبي براي همكاري و مباحثه است.

� ابزار مناسبي براي پايه ريزي و هدايت آموزش است.

استفاده از وبالگ در كالس درس
ــي، وبالگ مي تواند از راه هاي  به عنوان ابزاري آموزش
ــراي همه ي  ــود تا ب ــب تطبيق داده ش ــاوت با مخاط متف

گوبال
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دانش آموزان مناسب باشد. وبالگ ها  مي توانند حداقل چهار 
كار اساسي را انجام دهند:

� مديريت كالس
ايجاد يك وبالگ كالسي، مي تواند شروع خوبي براي 
ــد. به دليل  ــه ي كوچك يادگيرنده باش ــرورش يك جامع پ
ــاني ِ وبالگ، مي توان از آن براي اطالع رساني به  به روزرس
ــخص كردن  ــتفاده كرد. مواردي مانند مش دانش آموزان اس
ــه ي بعد، خبرهاي جديد كالس،  لوازم مورد نياز براي جلس
ــت هستند.  ــي و... مثال هاي خوبي از اين دس تكاليف درس
هم چنين مي توان از وبالگ به عنوان مكاني براي پرسش و 

پاسخ استفاده كرد.
� همكاري

ــه در آن معلم و  ــاد مي كند ك ــالگ فضايي را ايج وب
ــرعت  ــوزان مي توانند براي بهبود مهارت ها، با س دانش آم
ــتري در كنار هم كار كنند. معلم مي تواند هر بار بعضي  بيش
ــي را ارائه كند و دانش آموزان مي توانند از اين  نكات آموزش
طريق با دقت بيشتري به تمرين يا دوره بپردازند. هم چنين، 
ــت تا  ــوان از بعضي دانش آموزان بزرگ تر خواس مثًال مي ت
ــر، براي بهبود  ــه دانش آموزان كوچك ت ــق كمك ب از طري
مهارت هايي مثل نوشتن، در وبالگ مشاركت داشته باشند. 
ــي  ــوزان در اين گونه فعاليت هاي آموزش ــور دانش آم حض
مشاركتي، آن ها را ملزم مي سازد تا عالوه بر مرور و فراگيري 
دروس، مهارت هايي مانند تحقيق و بيان آموخته ها را در خود 

تقويت كنند.
� بحث

وبالگ هاي كالسي اين فرصت را براي دانش آموزان 
ــي در خارج از  فراهم مي كنند كه درباره ي موضوعات درس
ــد. در وبالگ، همه فرصت  ــم به بحث بپردازن كالس با ه
يكساني خواهند داشت تا افكار و عقايدشان را با هم قسمت 
كنند. دانش آموزان زمان كافي براي تعامل با يكديگر دارند. 
ــوزان را كه در  ــم هم چنين مي تواند گروهي از دانش آم معل
درباره ي يك موضوع اطالعات يا آمادگي كافي دارند، گرد 
ــالگ به صورت كنفرانس  ــم آورد تا آن موضوع را در وب ه

گروهي ارائه كنند.
� اسناد دانش آموزي

ــند  وبالگ، كارهاي دانش آموزان را به صورت يك س
ــان مي دهد و از آن حفاظت  ــال به صورت منظم نش ديجيت
ــوند، به  ــد. از آن جا كه مطالب قديمي بايگاني مي ش مي كن
ــرفت دانش آموزان و روندي را كه طي  راحتي مي توان پيش
كرده اند، بررسي كرد. به عالوه، چون دانش آموزان مي دانند 
تالش هاي آن ها منتشر خواهد شد، بيشتر تشويق مي شوند 

ــته هاي بهتري تهيه كنند. وقتي معلم در مورد كاري  كه نوش
ــا او گفت گو مي كند، اين  ــت، ب كه دانش آموز انجام داده اس
ــده در وبالگ باقي مي مانند و  توصيه ها به صورت بايگاني ش
مي توان از آن ها براي دانش آموزاِن ديگر هم به عنوان مرجع 

استفاده كرد.

برخي مخاطرات استفاده از وبالگ 
از آن جا كه اينترنت فضاي نامحدودي است و در صورت 
نبود نظارت صحيح مي تواند مشكالتي را براي داشن آموزان 
ايجاد كند، بسياري از والدين، محدوديت هايي براي استفاده ي 
ــان از اينترنت اعمال مي كنند. بنابراين بهتر است  فرزندان ش
ــته شود، ابتدا نظر  پيش از اين كه طرح درس بر اين مبنا نوش

مساعد خانواده هاجلب شود.
ــايت ها، مورد  ــاير وب س ــت مانند س وبالگ ممكن اس
مشاهده ي عموم مردم قرار گيرد. از اين رو دانش آموزان بايد 
در مورد نحوه ي انتشار مطالب در اين فضا آموزش داده شوند. 
از آن جا كه وبالگ، هيچ ناشر، تهيه كننده يا ويراستاري ندارد، 
ــند باشند تا  دانش آموزان بايد با دقت مراقب آن چه مي نويس
ــي چون توهين، هجو، يا تجاوز به حقوق ديگران  از پيامدهاي
ــت، وبالگ ها توسط  ــود. همواره بايد توجه داش جلوگيري ش
افراد گوناگون و براي تحقق اهداف متفاوتي ايجاد مي شوند و 
از آن جا كه مطالب آن براساس تشخيص وبالگ نويس تهيه 
ــوند، لزومًا هر چه در وبالگ ها نوشته مي شود، درست  مي ش

نيست و سنديت علمي ندارد.
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اشاره
اردوگاه موصل يكي از اردوگاه هاي عراق است كه در 
حدود ده سـال، بيشـتر از دو هزار اسـير ايراني را در خود 
جاي داد، دو هزار نفر با شخصيت ها و قوميت هاي متفاوت، 
اختالف سني زياد و حتي سطوح تحصيلي متفاوت. تصور 
اين كه در اين مدت در كنار تمام شـكنجه ها و سختي ها 
و محدوديت ها، آموختن و يادگيري در تاروپود اين زندگي 
يكنواخت رسـوخ كرده و بخشـي از آن شده باشد، كمي 
سـخت مي نمايد؛ اما اين آموختن آن قدر وسـيع شد كه 
خودمـان آن را وزارت آموزش و پرورش ناميديم؛ با همه ي 
گستردگي نيازها و ابعاد گوناگونش، از برنامه ريزي درس 
و تهيه ي محتوا گرفته تا تعيين مكان و معلم؛ حتي تربيت 
معلـم، جور كـردن امكانات اوليه ي تحصيـل، مديريت و 
ارزيابي. تمام اين ها پشت ديوارهاي بلند و سنگي  موصل 
رخ داد؛ جايـي كـه همه چيز در آن ممنوع بـود؛ از كاغذ و 

خودكار و كتاب گرفته تا اجتماع بيش از چند نفر و هر چه 
كه شما فكرش را بكنيد. قصه ي آن روزهاي موصل، قصه ي 
آدم هايي است كه چند سال طوالني از زندگي خود را صرف 

يادگيري و ياددهي كردند.
كالس ها خيلي ابتدايي شروع شد. با قرص هايي  كه از عراقي ها 
كش مي رفتيم، روي آسفالت كف حياط درس مي داديم و مي خوانديم. 
ــد، روي موزاييك  ــوزانديم، زغال مي ش ــر نان ها را مي س گاهي خمي
مي نوشتيم يا با كيسه ي پالستيكي تابلو درست مي كرديم، چند تا را به 
هم بسته بوديم و رويش مي نوشتيم. راحت پاك مي شد و تا پاره نمي شد، 
ــرد. بعضي ها توي خاك باغچه درس مي دادند. با چوب روي  كار مي ك

زمين مي نوشتند.
كمي بعدتر كه دست و بالمان بازتر شد، نمك و پودر لباس شويي را 
مي كوبيديم، آرد مي شد. پخشش مي كرديم روي عكس هاي راديولوژي 
ــت و پاي بچه ها گرفته بودند و با چوب نازك رويش تمرين  كه از دس

خط مي كرديم.

بخش اولبخش اول

آموزش در دوران اسارت آموزش در دوران اسارت 

۲۰ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16



شماره ى1 مهر۲۱89
دوره  ى16 شماره ى1 مهر۲۱89
دوره  ى16

ــروع مي شد تا پانزده بيست نفر. شلوغ كه  كالس ها از پنج نفر ش
ــد، حتمًا نگهبان مي گذاشتيم. اول از همه كالس هاي قرآن بود؛  مي ش
ــم ابتدايي. روخواني بود و كمي تجويد. معني لغت به لغت را هم  آن ه
محمدعلي حدادي به بچه ها مي گفت. تفسير آن طوري كه اين آخرها 

بچه ها كار مي كردند، نبود.
بچه ها بيشتر دوست داشتند قرآن را با محمدعلي بگيرند، نهج البالغه 
را با حاج آقا ابوترابي و زبان را با علي زردباني. ولي نمي شد. اوايل 
قرعه كشي مي كرديم، خيلي ها قبول نمي كردند، بعد سطح بندي كرديم، 

كالس هاي سطح باال را اين ها درس مي دادند.
ــئول زبان اردوگاه بود. بچه هايي را كه بلد بودند  علي زردباني مس
ــاگردها را بينشان تقسيم  ــتند، جمع و ش ــت داش و درس دادن را دوس
مي كرد. زبان هم فقط انگليسي نبود؛ ايتاليايي، فرانسوي، آلماني و عربي 
ــتيم. هر كدام از اين كالس ها فارغ التحصيل مي داد كه اين ها  هم داش
ــري بعدي. از بين همين بچه ها مترجم تربيت  مي شدند معلم هاي س
مي كرديم تا بتوانند با نمايند ه هاي صليب سرخ صحبت كنند و حرف هاي 

بچه ها را منتقل كنند.
ــد، معلوم بود. وسايل آموزشي  اتاق هايي كه كالس برگزار مي ش
ــاعت ها مشخص بود. هر كس روي برنامه  كالس مي رفت. حتي  و س
ــهادت ها و محرم مداح كم  ــتيم. اوايل توي ش كالس مداحي هم داش
مي آورديم. مجبور مي شديم مخفيانه بچه ها را ببريمشان تو آسايشگاه هاي 

ديگر. اين آخرها آن قدر مداح داشتيم كه نوبتي مي خواندند.
گاهي توي آسايشگاهي كه كالس بود، بعضي ها كنار نمي آمدند، 
پتويشان را مي انداختند وسط كالس كه «جامه، فقط همين جا مي تونم 
بخوابم.» هر كس فقط به اندازه ي يك پتو كه سه اليه شده بود جا داشت 
و بايد تمام زندگي اش را روي اين پتو پهن مي كرد. مسئول كالس بايد 
راضي اش مي كرد. اگر راضي نمي شد، بايد جاي ديگري براي كالس 
پيدا مي كرد. تا جا پيدا شود، كلي زمان صرف مي شد و بچه ها يا به كالس 
ــان نيمه كاره مي ماند. محمود  ــيدند، يا كالس قبلي ش بعدي نمي رس
شرافتي، فرمانده ي ايراني اردوگاه، تا حدي با اين ها كنار مي آمد، ولي 

وقتي از حد مي گذشتند، حساب كار را دستشان مي داد.
ــايد هر روز بيشتر از چهار پنج ساعت كالس در هر آسايشگاه  ش
برگزار مي شد. اين يعني شصت هفتاد نفر مهمان توي آسايشگاهي كه 
خودش خانه ي صد نفر بود و هزار و يك جور مسئله و مشكل. كالس ها 
ــتيم. نگهبان ها را گروه  ــتر از ده نفر مي شد، نگهبان مي گذاش كه بيش
انتظامات تعيين مي كردند. روح اهللا ندرلو مسئول انتظامات بود و تمام 
اين ده سال را با عراقي ها َكل گذاشت تا بچه ها درس بخوانند و خودش 

حتي يك روز هم پاي كالس درس كسي ننشست.
يك روز كه رضا نگهبان كالس محمدعلي بود، دو تا سطل سفيد 
ــت و ايستاد پشت ميله هاي در آسايشگاه. آيينه ي  و قرمزش را برداش
كوچكي به اندازه ي كف دست گرفت توي مشتش و دستش را اريب 
ــتري پيدا مي كرد. كالس تازه  گرفت توي راهرو. اين طوري ديد بيش
ــت با صوت قرائت مي كرد و بچه ها  جان گرفته بود. محمدعلي داش
ــرش تكرار مي كردند. كسي نفهميد چه شد رضا سطل  هم پشت س
ــياه و  قرمز را گرفت باال و داد زد قرمز قرمز... چند ثانيه بعد داد زد س
يك تنه ايستاد جلوي سربازها كه چندتايي هلش مي دادند عقب كه 
ــگاه داشتيم، يكي  بريزند تو. (آن روز چند كالس ديگر هم در آسايش
كه لو مي رفت، بقيه هم بايد تعطيل مي كردند). چندتايي رفتند زير پتو، 

چند نفر هم زود جارو گرفتند دستشان و گرد و خاك به پا كردند. هر 
كس يك طرف رفت به جز محمدعلي كه بسط سرجايش نشسته بود 
و تكان نمي خورد. بچه ها دور و برش را خلوت كردند. به رضا گفت: 
ــربازها تا رسيدند، رفتند  «من حال و حوصله ي فرار كردن ندارم.» س
ــرش را باال هم نياورد. همان طور كه تكيه  داده بود به  ــراغش. س س
ــته بود، گفت: «من كاري نمي كنم.  ديوار و قرآن را روي پايش گذاش

نشسته ام، دارم قرآن مي خوانم.»
سرباز گفت: «نبايد بلند بخواني...» مگر مي شد قرائت قرآن تو دلت، 

كي مي توانست ياد بگيرد؟
كالس و زندگي كنار هم سخت بود. اين چهار ديواري مدرسه بود، 
مسجد بود، ورزشگاه بود، سينما و آمفي تئاتر هم بود. اگر معلم بلند درس 
مي داد، آن كه مريض بود و مي خواست بخوابد نمي توانست و اگر آرام 

مي گفت، بچه  ها نمي فهميدند، خوابشان مي برد.
ــته بوديم براي خواب. چند  ــاعت دو تا سه بعد از ظهر را گذاش س
ــگاه ها كالس نداشتند تا بچه ها استراحت كنند. كالس كه  تا از آسايش
پرجمعيت مي شد، بچه ها جا نمي شدند. سربازهاي عراقي به آن ها گير 
مي دادند، مجبور مي شدند جايشان را عوض كنند. تمرين سرود و تئاتر كه 
سرسام آور بود. هيچ كس نمي توانست در آن آسايشگاه بماند. كالس ها 
مي رفت حياط، طوري كه عراقي ها شك نكنند. انگار دور هم نشسته ايم 

و با هم حرف مي زنيم.
تعطيلي ها كه زياد مي شد، صداي بچه ها درمي آمد. كالس ها بايد 
روي يك روال ثابت مي ماند. ولي نمي توانستيم دهه ي فجر جشن نگيريم، 
ــاع مقدس كاري نكنيم. اين جور  ــرم عزاداري نكنيم و هفته ي دف مح
وقت ها ساعت كالس ها را كم مي كرديم، ولي قطع نمي كرديم. براي 
معلم ها، مسئوالن كالس ها و مسئوالن فرهنگي، با محمود جلسه هاي 
ماهانه مي گذاشتيم. اين آخري ها ۵۰-۴۰ نفر شده بوديم. فكرهايمان را 
روي هم مي ريختيم، سعي مي كرديم نظم و نظام همه چيز حفظ شود 
ــا باال برود، برنامه هاي هر ترم را مي ريختيم، محل  و كيفيت كالس ه
ــاعت كالس ها و امتحان ها و نگهبان ها با جزئيات بررسي مي شد  و س
ــويق و تنبيه بچه ها. در اين دنياي كوچك و در  و همين طور نظام تش
بسته ، براي خودمان يك وزارت آموزش و پرورش راه انداخته بوديم؛ شايد 
منسجم تر و پربرنامه تر از آن چه كه در ايران داشتيم. همه با جان و دل كار 
مي كردند، هيچ كس از كسي توقع نداشت، نه آن كه معلم بود از شاگردش 
و نه آن كه نگهبان بود و براي درس خواندن بقيه كتك مي خورد و هيچ 

وقت خودش نمي توانست درس بخواند.

اردوگــاه موصـل يكـي از 
اردوگـاه هـاي عـراق است 
كه در حدود ده سال، بيشتر 
از دو هزار اسير ايراني را در 
خود جاي داد، دو هزار نفر با 
شـخصيت ها و قوميت هاي 
متفاوت، اختالف سـني زياد 
و حتـي سـطوح تحصيلـي 

متفاوت



كليد واژه ها: ايران، آموزش و پرورش، ايران باستان.

اشاره
كشـور ايران تاريخي پر فراز و نشيب دارد. قبل از 
ورود آريايي ها به ايران، بومياني از اقوام مختلف در اين 
سـرزمين زندگي مي كردند كه اطالع اندكي از آن ها در 
دست است. بي شك اين اقوام گوناگون از فرهنگ ها و 
روش هاي تربيتي متفاوتي برخوردار بوده  اند. با اين همه 
آموزش و پـرورش ايران را مي توان به دو دوره تقسـيم 

كرد: ۱. ايران باستان؛ ۲. ايران اسالمي.
در اين شماره از مجله، آموزش و پرورش در دوره ي 
ايران باستان را معرفي مي كنيم  و در شماره  هاي بعدي، 
درباره ي آموزش و پرورش دوران ايران اسـالمي سخن 

خواهيم گفت.

در ايران باستان
عوامل مؤثر بر تربيت

در ايران باستان، عوامل اوليه ي تربيت عبارت بودند از طبيعت، 
وضعيت جغرافيايي كشور و آرا و عقايدي كه آريايي ها با خود آورده 
ــت آن ها را پيراسته و اصالح كرده بود. وقتي در ايران  بودند و زرتش
حكومت متمركز و مقتدر به وجود آمد، دولت نيز در شمار عوامل مؤثر 

بر تربيت درآمد.

محيط هاي يادگيري
اولين و ابتدايي ترين محل يادگيري، به طور عام خانه بوده و 

ــرورش بوده اند. ولي به مرور پابه پاي  پدر و مادر عهده دار آموزش و پ
تشكيالت اجتماعي و تمركز خانواده ها، مكان آموزشي به «خانه ي 
مربي» انتقال يافت كه نخستين محل تدريس گروهي يا مكتب  خانه 
به حساب مي آيد. با رواج دين زرتشت، آتشكده نيز براي آموزش مورد 
استفاده قرار گرفت و مدت ها عهده دار اين نقش مهم بود. شاگردان 
هر روز از سحر شروع به تحصيل مي كردند، زيرا سحرخيزي در اوستا 

ستوده شده است.

هدف هاي آموزش و پرورش
ــتان، هدف هايي دنبال  ــران عهد باس ــرورش اي در آموزش و پ
ــد ديني و پرورش اجتماعي و  ــده اند كه به طور عمده از عقاي مي ش

معنوي سرچشمه مي گرفتند:
� آموزش علم به عنوان فريضه اي ديني؛ 

� پرورش كودكان، نوجوانان و آماده كردن آنان براي خدمت به 
جامعه، خانواده و بهبودي حال و برتري بر ديگران؛ 

� پرورش روحيه ي درستكاري، كّف نفس و بردباري در افراد؛
� تقويت روحيه ي جوانمردي و رعايت حقوق ديگران؛ 

� پرورش قدرت تحمل شدايد و سختي ها؛ 
� آموزش دست كم يكي از فنون و هنرهاي رايج؛

� تربيت بدني شامل: اسب سواري، تيراندازي، شكار، چوگان و 
ژوبين اندازي؛ 

� آماده كردن دختران براي خانه داري و انجام وظايف مادري؛ 

تاريخ آموزش و پرورش در ايران

فاطمه محموديان

ببببخخشششش اوووللل
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� تربيت متخصص از طريق آموزش عالي.

معلمان و شاگردان
ــتان، معلم، از طريق آموزش و پرورش نوباوگان و  در ايران باس
فرزندان اجتماع، مهم ترين نقش را در سازمان جامعه به عهده داشت. 
براي همين، بي نهايت مورد عالقه، احترام و توجه خاص بوده است. 
معلمان، مهم ترين و مطمئن ترين واسطه ي انتقال تمدن، فرهنگ 
ــتگان به نسل هاي آينده بودند. هم اينان بودند كه با  و دانش  گذش
رهبري معنوي، موجب تحوالت اجتماعي و حافظ سنت هاي فرهنگي 
ما شدند. در روزگار زرتشت و زمان شاهنشاهي، مغان وظيفه ي سنگين 
معلمي را به عهده داشتند و كليه ي آموزش ها را بر مبناي اصول تعاليم 
زرتشت به مردم مي آموختند. تخصص، مورد توجه بود و هر معلم با 
توجه به تخصص خود تعليم مي داد. رابطه ي بين معلم و شاگرد هم بر 

پايه ي مهر و اخالص بود.
ــت و حتي معلم  ــام اجتماعي معلم در رديف اول قرار داش مق
ــامخ بود  بيش از والدين مورد احترام بود. مقام معلم به اندازه اي ش
كه در اوستا، زرتشت، معلم خوانده شده. چنان كه در يسنا آمده است: 
«زرتشت آموزگار راستي بود و انديشه ي راستي را در جهان منتشر 

ساخت. از اين رو بود كه به او گفتار دل پذير داده شد.»
ــب را به مطالعه  و فراگرفتن درس  معلم روحاني موظف بود ش
بپردازد، چنان كه در فرگرد ونديداد آمده است: «اي زرتشت مقدس، 
كسي را معلم روحاني بخوان كه تمام شب مطالعه كند و از خردمندان 
ــويق خاطر فارغ شود و سر پل صراط با قّوت  درس بياموزد تا از تش
قلب و نشاط باشد و به عالم مقدس جاوداني يعني بهشت نايل گردد.» 
وقتي معلم داراي چنين صفاتي شد، بايد نسبت به او حق شناس بود 

و براي او دعا كرد.
دانش آموزان نيز به چند دسته تقسيم مي شدند:

۱. دانش آموزان خاص
شاهزادگان كه علوم سياسي، جنگي و كشورداري را مي آموختند؛ 

بزرگ زادگان كه علوم جنگي و سياسي را تعليم مي گرفتند.
۲. دانش آموزان حرفه اي

ــب علوم ديني  فرزندان مغان، هيربدان و موبدان كه براي كس
آماده مي شدند.

فرزندان پيشه وران، اصناف و صنعت گران كه هر يك فنون و 
صنايع پدر را مي آموختند.

۳. دانش آموزان عمومي
فرزندان آموزگاران، كارمندان و بازرگانان كه آموزش فرهنگي و 

اقتصادي را فرا مي گرفتند.

سطوح و دوره هاي تحصيلي
در ايران باستان، تربيت كودكان سنين ۵ تا ۷ ساله  به وسيله ي 
خانواده به ويژه مادر، خواهر و عمه صورت مي گرفت. پس از تربيت 
خانوادگي، كودك به معلم سپرده و آموزش عمومي شروع مي شد و تا 
۱۵ سالگي، تربيت ادامه مي يافت. در اين سن، هر زرتشتي موظف بود 

تكاليف مذهبي اش را انجام دهد. 

ــن و اخالق، تربيت بدني،  ــي هم عبارت بودند از: دي مواد درس
سواد پايه (خواندن، نوشتن و حساب كردن)، علم االشيا، دروس عملي 

كشاورزي، دام پروري و درخت كاري.
ــدند و همه ي  ــور نظري و عملي انجام مي ش ــا به ط آموزش ه

شاگردان برنامه ي تحصيلي يكساني را طي مي كردند.
آموزش هاي تخصصي با زمان بلوغ مصادف بود. استعداد افراد 
شناخته مي شد و نوجوانان به رشته هاي تخصصي راهنمايي مي شدند. 
آموزش و پرورش در اين مرحله پيچيده تر و جدي تر مي شد و علم و عمل 
در هم مي آميخت. نوجوانان پسر، ۱۰ سال پس از كارآموزي، در طبقه ي 
ــدند. در اين مرحله، پسران براي امور صنعتي و  مردان پذيرفته مي ش
حرفه اي ساير امور اجتماعي و دختران براي خانه داري تربيت مي شدند.

پايان سن تحصيلي براي شاهزادگان ۲۰ تا ۲۴ سالگي بود. 
يكي از بارزترين مراكز علمي و آموزشي دوره ي ايران باستان كه 
تا قرن سوم هجري به فعاليت خود، خصوصًا در دانش پزشكي ادامه 
داد، دانشگاه مشهور جندي شاپور يا گندي شاپور است. اين دانشگاه 
در ميان آموزشگاه هاي عالي موجود در مرزهاي ايران آن زمان و چند 
آموزشگاه ديگر در مرزهاي تاريخي ايران و امپراتوري روم، از شهرت و 
امتياز بيشتري برخوردار بوده است. اين دانشگاه در جنوب غربي ايران 
(در شرق شوش يا جنوب شرق دزفول و شمال غربي شوشتر) واقع بود؛ 
جايي كه دهكده ي شاه آباد فعلي بنا شده است. معروف است كه بر سر 
در اين دانشگاه چنين نوشته شده بود: «دانش و فضيلت برتر از بازو و 

شمشير است.»

محاسن و معايب تعليم و تربيت
از محاسن تعليم و تربيت ايران باستان، مي توان به پرورش پاكي 
و صداقت، قناعت، جوانمردي، سلحشوري و ميهن دوستي اشاره كرد. 
دستگاه آموزش و پرورش در انحصار طبقه هاي برجسته و شاهزادگان و 
اعيان و اشراف بود و توده ي مردم يعني اكثريت جامعه ي آن زمان، از 
نعمت تحصيل و تربيت در آموزشگاه محروم بودند. عيب ديگر القاي 
ــليم كوركورانه در برابر  عقيده بود كه حس فرمان برداري مطلق و تس
قدرت و قوه ي قهريه را ايجاد مي كرد و به كلي شخصيت افراد را  از 
بين مي برد. اختيار افراد در دست زمام داران و كاركنان دولت بود و از 

خود اراده و عقيده نداشتند.
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مقام اجتماعي معلم در ايران 
باسـتان در رديـف اول قـرار 
داشـت و حتي معلم بيش از 

والدين مورد احترام بود

دسـتگاه آموزش و پرورش در 
انحصار طبقه هاي برجسـته 
و شـاهـزادگان و اعـيـان و 
اشـراف بود و تـوده ي مردم 
يعنـي اكثريت جامعـه ي آن 
زمـان، از نعـمت تحصـيل و 
تربيت در آموزشـگاه محروم 

بودند



ــون مي ده  جناب رييس! تحقيقات نش
ــه طور قابل  ــزان دانش معلما ب كه مي

مالحظه اي كاهش پيدا كرده.

 ايده ي برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، همين جا  به ذهن يكي از مسئوالن رسيد.

ــا روش خالقانه اي به گوش  ــر برگزاري اين دوره ها هم ب خب
همه ي معلمان كشور رسيد.

ــروع كالس ها، شاهد استقبال چشم گير فرهنگيان  پس از ش
ــوي معلمان خانم صورت  ــتقبال بيشتر از س بوديم. البته اين اس

گرفت.

بررسي ها نشان داد كه علت عدم حضور معلمان مرد در اين كالس ها، مشغول بودن 
ايشان به شغل هاي دوم و سوم براي تأمين هزينه هاي جاري زندگي بوده است. 
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 امما كم كم براي ثبت حضور در كالس، 
ششاهد ترفندهايي بوديم كه معلمان از 

داانش آموزان ياد گرفته بودند.

با پيشنهاد طرح ثبت ساعت حضور در دوره هاي 
ضمن خدمت و افزايش دست مزد، گروه، مزايا 
و... معلمان مرد هم از كالس ها استقبال كردندو 

مشكل حل شد. 

مهدي رضاييان

در نهايت، جلسه ي امتحان پايان دوره هم ديدني بود.



كتايون رجبي راد

كليدواژه ها: گفت و گو، ارتباط، معلم.
ــت. خورشيد از او علت را پرسيد، ابر گفت:  «ابر مي گريس
ــو را مي خواهند، ولي  ــت ندارند. آن ها فقط ت «مردم مرا دوس

نمي دانند اگر من نباشم، طبيعت خراب مي شود.»
ــيد گفت: «آن ها تو را مي شناسند و زير اشك هاي  خورش

تو قدم مي زنند.»
ولي ابر پاسخ داد: «خيلي ها از من بدشان مي آيد.» 

ــيد گفت: مي داني براي چه مرا دوست دارند! چون  خورش
ــن كردن زندگي  اميد دارم؛ اميد به طلوعي دوباره؛ براي روش
مردم. تو هم به آن ها اميد بده! و خودت هم براي بخشيدن باران 

اميد داشته باش! زيرا باران پاك ترين نگاه آسمان است.»
ــته ي زينب بياتي، دانش آموز سال  اين قطعه ي ادبي نوش
سوم راهنمايي يكي از مدارس منطقه ي ۱۲ تهران است. اين كه 
چه قدر اين نوشته اثر ادبي محسوب مي شود، قرار نيست در اين 
مجال مورد بحث قرار گيرد. زينب در ميان ۹ نفر از دانش آموزان 
ــه ي راهنمايي، به ما كمك كرد تا در يك كارگاه،  يك مدرس

عكس: رضا بهرامي
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شيوه ي آموزشي جديدي را تمرين كنيم. در اين جا مي خواهم از 
اين شيوه كه در راستاي موضوع گفت و گو از آن استفاده شده 

است، گزارشي را خدمت همكاران خودم مطرح كنم.

سرآغاز
من هم مثل شما معلم هستم و بسيار شادم كه توانسته ام 
ــيو هاي گوناگون تسهيلگرِي آموزشي در  براي اولين بار از ش
امر گفت و گو استفاده كنم وبي دريغ آن را نخست به معلمان و 
سروران گرامي اين مملكت تقديم كنم. در اين مجال كوتاه، بنا 
ندارم بر مقوله ي تسهيلگري كه خود حوزه اي وسيع و دامنه دار 
ــوم. فقط مي خواهم با بهره ي اندكي از آن، به  ــت، وارد ش اس
ــردازم؛ امري كه گاه چنان مغفول مانده  امر مهم گفت و گو بپ
ــه رابطه ي دانش آموز را با مِن معلم ـ كه چه عرض كنم، با  ك
دنياي بيرون ـ به كل قطع كرده است. در اين جا تجربه ي ناقابل 
كارگاهي را كه به طور آزمايشي در يكي از مدارس تهران به 
ــتان و همكاران خودم  ــيوه اجرا كرده ام، در اختيار دوس اين ش

مي گذارم، به اميد آن كه مفيد واقع شود.

ــت آن كه بچه ها گرد ميز كتابخانه نشستند.  به هر  نخس
كدامشان يك برگه ي A4 داده شد. روي همه ي برگه ها يك 
مستطيل و يك دايره كشيده شده بود. تعدادي كاغذ رنگي و 
چسب و قيچي هم جلوي دستشان قرار داشت. به آن ها گفتم، 
صفحه ي A4، فضاي گفت و گو ميان دو نفر به نام هاي مستطيل 
و دايره است. از آن ها خواستم، گفت و گوي آن دو را با وسايلي 
كه در اختيار دارند، نشان دهند. پرسيدم:«به نظر شما گفت و گوي 
آن ها چه شكلي است؟ چه رنگي است؟ و چه حرف هايي را به 

هم مي زنند؟» 
ــريع تر از زماني صورت گرفت كه با  ــروع كار خيلي س ش
معلمان كارگاه گفت و گو را برقرار مي كنيم. سؤاالت بچه هاهم 

خالقانه تر بود و به روند گفت و گو بيشتر كمك مي كرد.
اولويتي كه دانش آموزان به انتخاب رنگ، يا حتي انتخاب 
ــان دهنده ي عالقه ها و خلق و خوهاي  ــايل مي دهند، نش وس
ــت كه باز هم در اين جا مجال سخن پردازي درباره ي  آن هاس
آن ها نيست. فقط براي مثال، كسي  كه اول سراغ كاغذ رنگي 
مي رود، نه قيچي، موضوع و مطلب ردوبدل شده، برايش مهم تر 
و پررنگ تر از مقدار آن است و كسي كه نخست سراغ قيچي 
مي رود، در كارهايش سريع تر و عملياتي تر عمل مي كند؛ هر چند 
ــت كيفيت كالم را فداي مطرح شدن در گفت و گو  ممكن اس
كند. البته هيچ كدام از اين موارد صد در صد نيست. با اين حال، 
ــد تا حدي به معلم كمك كند تا طي مراحل كارگاه و  مي توان

ــزاري كالس به صورت كارگاهي، روند تغيير نگاه و تغيير  برگ
شيوه ي دانش آموز را مشاهده كند.

دو تا عرض برگه ي A4 اي را كه به بچه ها دادم، در دستانم 
نگه داشتم و طول برگه را در راستاي افق به آن ها نشان دادم. 
 A4 جالب اين بود كه بچه ها برگه را چرخانده بودند و برگه ي

را عمودي ديده بودند.
ــرق و غرب برگه، يا به طور  ــمال، جنوب، ش انتخاب ش
تصادفي يا عمدي، از سوي بچه ها صورت گرفت. درست است 
ــيوه براي آموزش يك درس  كه در اين جا بنا نداريم از اين ش
استفاده كنيم، اما اين دقت نظر را به همكاران گرامي ام مي دهم 
كه با هوشمندي كامل از دانش آموزانشان جويا شوند كدامشان 
به طور عمدي برگه را چرخانده اند و منظور آن ها از چرخاندن 
ــت. قطعًا اگر براي آن ها كه عامدانه عكس  برگه چه بوده اس
معلم عمل كرده اند، فضاي باز عملكردي قرار دهيم، مي كوشند 
ــه جاي آن كه برعكس حرف ما عمل كنند، نگاه جديدي را  ب
ــف كنند. آن هايي را هم كه ناآگاهانه برگه را چرخانده اند،  كش
سرزش نكنيم، چرا كه هر كسي حق اعمال تغيير دارد و حق 
دارد نگاه خاص خودش را داشته باشد. حد انتظار از تغييرپذيري 
نقطه ي آغاز تا نقطه ي پايان براي هر دانش آموزي را بايد نسبت 

به عملكرد خودش سنجيد، نه عملكرد كل كالس.
دوست و همكاران دل سوز من! شايد دانش آموز ما دارد از 
مسيري ديگر ـ  حتي عكس مسير مـا راه رشد را مي پيمايد، نبايد 
او را به خاطر همسان عمل نكردن با ما يا بقيه ي افراد كالس، 
ــرزنش كنيم. ما بايد طي روند كار به شيو ه ي كارگاهي، راه  س
ــد نگاه كردن او را به مفاهيم، به دنيا و به متني كه از آن  جدي
طريق گفت و گو مي كند، باز كنيم. شايد سر ديگر اين گفت و گو، 
كل دنيا باشد. اگر نگاه او را نعل به نعل نگاه خودمان به دنيا 
درآوريم كه هنري نكرده ايم و زحمتي برايش نكشيده ايم. زماني 
در احقاِق معناِي اصلِي «ارتباط» به او كمك كرده ايم تا امكان 
ــم نگاه خودش را به دنيا بياورد. كودكي كه از آِن خودش  دهي
خواهد شد و اثر انگشِت نگاهش منحصربه فرد هنر يك معلم، 

تسهيل تولد سر انگشتان منحصربه فرد است.
بنا داشتم در اين شماره، به تحليل كار يكي از دانش آموزان 
ــردازم، اما تنها به بيان  ــوم راهنمايي به نام زينب بياتي بپ س
گفت و گويي كه او ميان دايره و مستطيل به تصوير كشيده است، 

اكتفا مي كنم.
تحليل را شما براي ما بفرستيد. به بهترين و نزديك ترين 
ــوز مي گذرد، جايزه اي  ــل به آن چه در ذهن اين دانش  آم تحلي
تعلق خواهد گرفت. روي پاكت حتمًا قيد كنيد: مربوط به تحليل 
گفت و گوي دايره و مستطيل، رشد آموزش راهنمايي تحصيلي.  

اولويـتـي كه دانش آموزان به 
انـتـخاب رنـگ، يـا حـتـي 
انتخـاب وسـايل مي دهـنـد، 
نشـان دهـنده ي عـالقه هاو 

خلق و خوهاي آن هاست    

حـد انتظـار از تغييرپذيري 
نقطه ي آغاز تا نقطه ي پايان 
براي هر دانش آموزي را بايد 
نسـبت به عملكرد خودش 
سـنجيد، نـه عملكـرد كل 

كالس
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يک نفر دست بلند کرد. از او خواست بيايد پای تخته سياه. 
آمد. گفت: «بنويس نان.»

کمی گچ را در دستش پايين باال کرد. معلوم بود نمی داند. 
مکثی کرد و پرسيد: «آقا نان بربری يا لواش؟»

ــا بگويم بربری يا  ــين ت همه خنديدند. گفت: «برو بنش
لواش!»

صلوات
يک روحانی داشتيم به نام محمدی. رسم بود معلم يا مربی 
وقتی برای آموزش سرکالس می آمد، خودش را معرفی می کرد. 
ــن کار را می کرد. اما هنوز لب از لب  اين بنده ي خدا هم همي
ــتادند. دوباره وقتی  باز نکرده، کالس يکصدا صلوات می فرس
می خواست توضيح بدهد که بابا نام خانوادگی من محمدی است، 

يادی از آن روزها...يادی از آن روزها...

اشاره
دفاع مقدس با تمام فراز و نشيب هايش، از خود يادگارهاي 
زيبايي به جا گذاشته است. يكي از اين يادگارها، طنزهاي جبهه  ، 
آن هم از نوع موضوعاتي است كه به شكلي به درس، مدرسه، 
قلم، كتاب و اين جور مسائل مربوط مي شود. مطالبي كه براي 
شما آورده ايم، از كتاب فرهنگ جبهه (شوخ طبعي ها) جلد سوم، 

نوشته ي سيد مهدي فهيمي استخراج شده است.

اولين روز درس!
ــوادآموزی به منطقه آمده بود. بعد از  معلمی از نهضت س
ــيم نيرو، به واحد ما ملحق شد. مثل آبی که دنبال گودال  تقس
ــواد بود، برای داير  می گردد، اين جا و آن جا در پی برادران بی س
کردن کالس نهضت. چند نفر جمع شديم. روز اول پرسيد: «در 

ميان دوستان، کسی هست که خواندن و نوشتن بداند؟»
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ــود فردی گناهکار در ميان جمع است. حضرت موسی  می ش
قبل از آن که دوباره دست به استغاثه بردارد، از شخص عاصی 
می خواهد که مانع رحمت باری تعالی نشود و جمع را ترک کند. 
در همان اثنا، باران می بارد و دعای حضرت مستجاب می شود. 

گويا معصيت کرده به توفيق توبه رسيده بوده است.
ــتدعا کرد، فردی که خود  تورجی زاده به همان ترتيب اس
ــی می داند، از ميانه برخيزد و  را صاحب گناه غيرقابل بخشش
برود. شايد به اين وسيله خواسته  حاضران منقلب در مجلس به 
نتيجه برسند. صالبت سکوت اهل حال و سنگينی اخالص در 
کالم شهيد تورجی زاده، تمرکزی به جلسه داده بود و همه در 
حالت خلسه فرو رفته بودند. در چنين شرايطی، يک نفر بخت 
ــش  ــته که پيدا بود در طول مدت دعا و راز و نياز حواس برگش
ــت، از قلب جمعيت  ــًال جمع امور مربوط به خود بوده اس کام
برخاست! يکمرتبه همه ی سرها به سوی او برگشت. در همان 
نگاه نخست، همه می دانستند که او احتماًال بی گناه ترين فرد 
ــت. و اين وضع را بدتر می کرد. در يک چشم  آن مجموعه اس
به هم زدن، بيچاره به خودش آمد. حاال نه راه پس داشت، نه راه 
پيش. برود، چگونه برود؟ بماند و بنشيند، جواب آن همه نگاه پر 
از شيطنت را چه بدهد؟ خودش را شل کرد روی زمين و خاليق 
منفجر شدند. تا مدت ها او تابلوی «لبخند بزن رزمنده، لبخند 

گل زيباست»، بود!

قسم به نون!
حرف هايی به افراد هيکل مند می زدند به ضخامت چنار! 
ــی و تنومندی، خوش خواب و  ــه از چاق و جالب اين که هميش
ــد. در حالی که مادر مرده ها  خوش خوراک بودن فهميده می ش
بعضی شان نه خواب داشتند، نه خوراک! در عوض بچه هايی 
ــه برابر آن ها می خوردند و اصًال  بودند مثل نی قليان و دو س
ــث و گفت وگو هم بی فايده بود. با  جلب توجه نمی کردند. بح
تقدير نمی شد درافتاد. سرنوشت اين برادران هم اين طور رقم 
خورده بود. بايد چاره ای می انديشيدند، نه همه از جنس سکوت 

و بی خيالی، و زبان در دست رس ترين وسيله بود. 
بسم اهللا. و حاال دست پيش می گرفتند به اصطالح پس 
نيفتند: «ن والقلم و ما يسطرون.» جالب تر توضيح آن: خدا هم 
ــد اول نان! بعد قلم و کاغذ بردار بقيه ی خوردنی ها و  می گوي

نوشيدنی ها را بنويس!

صلوات بلندتری می فرستادند و خنده دارتر اين که او گمان می کرد 
ــعی  برادران رزمنده واقعًا منظور او را نمی فهمند. در نتيجه، س
می کرد به نحو ديگری مطلب را بيان کند و اين دست وپا زدن 

برای رساندن منظور و مقصود نيز اوضاع را شيرين تر می کرد.

هم تاريخ، هم جغرافيا
در عمليات مرصاد، حوالی اسالم آباد غرب مستقر بوديم. 
ــته بوديم. برادر سيد حسن فردبايی،  يک شب دور هم نشس
مسئول گروهان، داشت ما را نسبت به اوضاع و احوال منطقه 
ــوابق منافقان می گفت و اين که آن ها با  توجيه می کرد و از س
ــاتش  چه طمعی به ميدان آمده اند. يکی از برادران که احساس
برانگيخته شده بود، برخاست و با صدای بلند گفت: «درسی به 

آن ها بدهيم که در تاريخ بنويسند.»
برادر سيد حسن از او خواست که بنشيند. بعد توضيح داد 
ــی به آن ها بدهيم که نه تنها در  که به قول برادران، بايد درس

تاريخ، بلکه در جغرافيا نيز بنويسند!

کاش درس عربی را خوانده بوديم!
من هنوز بعد از اين همه سال که از جنگ می گذرد، نمی دانم 
ــا آن روزها به خيال خودمان با عراقی ها عربی حرف  وقتی م
می زديم، در دلشان چه می گذشت. فرض کنيد می خواستيم از 
آن ها اطالعات بگيريم. طبيعتاً  بايد سؤال می کرديم که مثًال 
چه کسی فرمانده شماست؟ در فالن نقطه، چه قدر نيرو پياده 
کرده ايد؟ يکی می گفت: اََلم تر کيف َفَعل رّبک باصحاب الفيل؟ 
ديگری کاملش می کرد: الذی يوسوس فی  صدورالناس؟ و نفر 

بعد: انا انزلناه فی ليلئ القدر! 
انتظار داشتيم جواب ما را به عربی فصيح بدهند! آن ها هم 
گنگ و مبهوت به ما خيره می شدند و هيچ نمی گفتند. البته اين 
گفت وگوها در فاصله ی خط مقدم تا قرارگاه بود. به قرارگاه که 

می رسيديم، مترجم عرب زبان به اندازه ی کافی وجود داشت.

حکايت آن بنده خدا که بی موقع از جا بلند شد!
در مسجد شهرک دارخوين، مراسم دعای کميل بود. شهيد 
تورجـی زاده، فرمانده گردان يا زهرا(س)، ضمن خواندن دعا، 
قصه ی حضرت موسـی را نقل کرد که از خداوند طلب باران 
می کرد و باران نازل نمی شد. بعد علت را جويا می شوند، معلوم 



بهداشت مدرسهبهداشت مدرسه
احمد مختارياناحمد مختاريان

كليدواژه ها: بهداشت، دانش آموزان، نوجوانان.
از سال ها پيش، در تعريف بهداشت و ارائه ي تصوير روشن، 
مناسب و منطقي از آن، اختالف هاي نظرهايي ميان متخصصان 
امر بهداشت وجود داشته، چرا كه محتواي بهداشت پيوسته در 
ــت و عواملي نظير رشد اقتصادي،  حال تغيير و تحول بوده اس
پيشرفت هاي علوم پزشكي و اجتماعي و تحوالت فرهنگي در 
آن دخالت اساسي دارند. بسياري از مردم، بهداشت را عدم ابتالي 
جسم به بيماري توصيف مي كنند. اين تعريف گرچه تا حدي 
مي تواند قابل قبول باشد، ولي جامع و قانع كننده نيست. زيرا عدم 
ابتال به بيماري، فقط به سالمت دستگاه جسماني بدن اطالق 

ــاي دوران كودكي و نوجواني زودتر  از آن جا كه آموزش ه
از آموزش هاي دوران ميان سالي و بزرگ سالي به صورت عادت 
در مي آيند، لذا الزم است اين رفتارها از سنين پايين تر در ميان 
فرزندان جامعه طرح و آموزش داده شوند. در اين ميان، گروه هايي 
كه بيشترين ارتباط را با كودكان و نوجوانان دارند، مسئوليت و 
وظيفه ي بيشتري را به عهده خواهند داشت. اين گروه ها، همان 
ــتند. اگر اين دو گروه اصلي، با  پدر، مادر، مربيان و معلمان هس
ــاخه هاي بهداشتي آشنا باشند،  مباني علمي و موضوعات و ش
ــت يابي به  مي توان با طرح آن ها براي كودكان و نوجوانان، دس
هدف فوق را سرعت بخشيد. البته ذكر اين نكته حائز اهميت 
است كه از ميان مربيان و معلمان، گروه هاي بيشتر مرتبط با امر 
بهداشت، نقش مؤثرتري دارند. اين گروه ها عبارت اند از: مربيان 
ــتاني، مربيان بهداشت،  مهدكودك، مربيان دوره ي پيش دبس
ــي و راهنمايي و دبيران  ــان درس علوم در دوره ي ابتداي معلم

درس هاي زيست شناسي، فيزيك و شيمي در متوسطه.
به همين دليل، بر آن شديم تا پس از سلسله مقاالتي كه 
تحت عنوان «بهداشت معلمان» ارائه شد، مقاالتي را در زمينه ي 
ـ  ناچار فقط  بهداشت دانش آموزان به محضر همكاران  ارجمند 
ـ تقديم داريم و از اين رهگذر، آنان را به ياري  دوره ي راهنمايي 
طلبيم تا به كمك ايشان، در ارتقاي سطح بهداشتي جامعه ي 

برومند خود قدمي بلند برداشته باشيم.
مجموعه مقاالت گفته شده، با عنوان «بهداشت  مدرسه» 

ارائه و سرفصل هاي زير دنبال خواهد شد:
۱. بهداشت مدرسه شامل:
۱-۱. بهداشت لوازم تحرير

۲-۱. بهداشت تغذيه
۳-۱. بهداشت لباس

۲. بهداشت دوره ي جواني (بهداشت بلوغ) شامل:
۱-۲. بهداشت پيش از دوره ي بلوغ

۲-۲. بهداشت دوره ي بلوغ
۳-۲. بهداشت پس از دوره ي بلوغ

ــترك ميان دختران و  ــامل مسائل مش البته هر بخش ش
پسران، و مسائل اختصاصي پسران و دختران خواهد بود.

اميد است با توجه به همتي كه در همكاران گرامي سراغ 
داريم، شاهد رعايت اين نكات در محيط مدارس باشيم.

مي شود و سالمت رواني و اجتماعي را توجيه نمي كند. مثًال آيا 
اگر فردي، از نظر جسماني سالم باشد، ليكن از نظر روحي همواره 
در اضطراب به سر برد، يا در اجتماعي باشد كه ميزان مرگ  ومير 
و وقوع حوادث در آن بيش از حد مجاز و اعتياد به مواد مخدر 
شايع باشد، يا سطح فرهنگ و اطالعات بهداشتي و آموزش هاي 
مربوطه ناچيز و خدمات بهداشتي اندك، يا تغذيه از نظر كمي و 
كيفي تنها در حد برطرف كردن گرسنگي باشد، مي تواند خود را 

سالم بداند؟ به طور يقين جواب منفي است.

معلمان و همكاران 
مدرسه بيشترين نقش 
را در آموزش بهداشت 
دانش آموزان دارند
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گفت و گو با حجت االسالم و المسلين دكتر علي رضا صادقي مياب
 معاون دوره ي راهنمايي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

نصراهللا دادار

كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي چگونه تأليف مي شوند؟ 
در تدوين اين كتاب ها نظر معلمان دوره ي راهنمايي چگونه 
ــي در تدوين و تأليف  ــي مل ــود؟ برنامه ي درس اعمال مي ش
كتاب هاي جديد درسي چگونه لحاظ مي شود؟ آيا تنوع و حجم 

كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي كمتر خواهد شد و آيا...؟
اين سؤال ها و چندين سؤال ديگر در اين زمينه، مسائلي 
ــلمين دكتر  ــالم و المس ــتي با حجت االس بودند كه در نشس
علي رضا صادقي مياب، معاون دوره ي راهنمايي تحصيلي 
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، مطرح كرديم. حاصل را 

در ادامه تقديمتان مي كنيم.
� ابتدا در خصوص فعاليت هاي دفتر برنامه ريزي 
وتأليف كتب  درسي توضيح دهيد و سپس بفرماييد 
كتاب هاي دوره ي تحصيلي راهنمايي در چه بخشي 

تأليف مي شوند؟
� دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب  درسي، يكي از دفاتر سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش است 
كه در زمينه ي برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي فعاليت 

مي كند. 
معاونت راهنمايي دفتر تأليف،  به همراه كارشناسان ذيربط، 
مسئوليت برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي 
ــي و سراسري اين كتاب ها را به عهده دارد.  و اجراي آزمايش
مراحل كار اين گونه است كه پس از تدوين راهنماي برنامه ي 
درسي توسط شوراي برنامه ريزي گروه درسي و اعتباربخشي، 
ــازماني، روي آن انجام مي شود تا به  نقدهاي درون و برون س
ــوراي هماهنگي علمي سازمان برسد. سپس، كتاب  تأييد ش
موردنظر تدوين و پس از طي دو سال اجراي آزمايشي و تأييد 

نهايي، در مرحله ي اجراي سراسري قرار مي گيرد.
� شوراي برنامه ريزي گروه، از چه كساني تشكيل 

مي شود؟
� پنج نفر متخصص موضوعي؛ متخصصان تعليم و تربيت؛ 
برنامه ريزي درسي و روان شناسي؛ معاون دوره؛ مسئول گروه 

كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي 
چگونه تأليف مي شوند؟

ــناس مسئول گروه درسي  هماهنگي دوره ي تحصيلي؛ كارش
مربوطه؛ چند تن از معلمان مجرب؛ يك نماينده از دفتر راهنمايي 

وزارت آموزش و پرورش.
� ويژگي هـا و نيازهاي جسـمي، فكـري و رواني 
دانش آموزان در تدوين كتاب هاي درسـي چگونه 

لحاظ مي شود؟
ــدي از پژوهش ها،  ــن كار با بهره من ــه ي اول، اي � در مرحل
ــا دانش آموزان  ــاني كه ب ــان و كارشناس متخصصان، معلم
ــتقيم دارند، و نامه هاي ارسالي از طرف معلمان و  ارتباط مس
ــت كه  دانش آموزان صورت مي گيرد. مرحله ي بعد، زماني اس
كتاب، تدوين و به مدارس فرستاده شده است. در اين مرحله، 
ــدارس اعزام  ــي و ارزش يابي به م ــرادي براي اعتباربخش اف
ــوند، و پس از گفت و گو با معلمان، اوليا، دانش آموزان و  مي ش
كارشناسان، پرسش نامه هايي را كامل مي كنند كه اطالعات 

الزم در زمينه هاي فوق نيز به دست مي آيد.



� لطفًا گزارشي اجمالي از فعاليت هاي انجام شده ي 
معاونت دوره ي راهنمايي دفتر برنامه ريزي و تأليف 

كتب درسي ارائه كنيد.
� با بررسي مشكالت موجود و نامه هايي كه به دست ما رسيده 
بود، اولين كاري كه انجام داديم، تعديل كتاب ها از نظر محتوا 

و حجم بوده است. 
كار مهم ديگر، بحث واگذاري و تأليف كتاب در خارج از سازمان 
است. به همين منظور، ۱۰ استان براي تأليف كتاب هاي علوم، 
ــه در نهايت، تأليف كتاب  ــدند ك حرفه و فن و عربي انتخاب ش
ــتان هاي فارس و مازندران و كتاب عربي  حرفه و فن توسط اس
توسط استان كرمان مورد تأييد قرار گرفت. سال گذشته مراحل 
اجراي آزمايشي كتاب هاي تأليف شده، در استان هاي مازندران و 
كرمان به اتمام رسيد و در سال جاري (۹۰-۸۹)، اجراي سراسري 
اين كتاب ها را در استان خودشان شاهديم. ولي در استان فارس، 

مرحله ي اجراي آزمايشي كتاب حرفه و فن طي مي شود.
ــراي تدريس كتاب هاي  ــث ديگر، آموزش معلمان ب بح
ــت كه در ابتدا مدرساني از استان ها انتخاب  جديدالتأليف اس
مي شوند و آموزش مي بينند و سپس آن ها به آموزش معلمان در 

استان ها مي پردازند.
� با توجـه به ناكافي بودن اطالعات دانش آموزان 
از جغرافياي كشور، چه ضرورتي دارد كه در دوره ي 
راهنمايي، جغرافياي جهـان را براي دانش آموزان 
توضيح دهيم؟ آيا بهتر نيست جغرافياي جهان، در 

دوره ي متوسطه تدريس شود؟
ــذاري تدريس آن  ــاي جهان و واگ ــن به جغرافي � نپرداخت
ــه اطالعات عمومي  ــطه، لطمه ي بزرگي ب به دوره ي متوس
ــنايي با جغرافياي  ــد. در حال حاضر، آش ــوزان مي زن دانش آم
ــت. از يك طرف، بحث اينترنت و ماهواره  جهان ضرورت اس
ــائل سياسي عقب  ــت كه دانش آموزان از مس به گونه اي اس
نيستند. اگر شيوه ي آموزش درست باشد، مطمئنًا دانش آموزان 
به خوبي بهره مي گيرند. از طرف ديگر، با توجه به جنگ نرم و 
بحث هاي ديگر، دانش آموزان دوره ي راهنمايي بايد از مسائل 
سياسي، مسئله ي خاورميانه، جايگاه راهبردي ايران در خاورميانه 
و جايگاه خاورميانه در جهان، خبردار باشند؛ چرا كه در غير اين 

صورت آسيب بيشتري متوجه آن ها مي شود.
� به نكته ي بسـيار مهم شيوه ي تدريس معلمان 
اشاره كرديد. برخي معلمان ما روش انتقال دانش 
را بـه خوبي نمي دانند. چه كسـي بايـد روش هاي 
درسـت تدريس را به آنان منتقل كند تا بتوانند به 

خوبي تدريس كنند؟

� ركن اصلي در بحث تعليم وتربيت، معلم است و بايد از 
ــت آموزش و قدر و منزلت مقام معلمي، به او توجه خاص  جه
شود. بدون شك، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، دفتر 
دوره ي راهنمايي وزرات خانه و مركز آموزش نيروي انساني، 
آمار و فناوري۱، زحمات فراواني مي كشند، ولي گاهي نگاه ها به 
آموزش و پرورش، اقتصادي مي شود؛ يعني به خاطر كمبود بودجه، 
آموزش ها تحت تأثير قرار مي گيرند. بايد بودجه هاي خوبي در 
نظر گرفته شود تا مسائل مالي معلمان و هزينه هاي آموزش 

آن ها تأمين شود.
� در راسـتاي ارتقـاي روش هـاي تدريـس هـم 

برنامه اي داشته ايد؟
� بله. بعد از تأليف هر كتاب، وظيفه ي ما اين است كه تعدادي 
ــان عزيز را به عنوان مدرس انتخاب كنيم و به آن ها  از معلم

ــتان ها به تدريس مشغول  ــپس آن ها در اس آموزش دهيم. س
ــوند و اگر دست ما باز باشد، معلمان بيشتري را آموزش  مي ش
ــتان ها اعالم كرده ايم، مؤلفان  مي دهيم. از طرف ديگر به اس
آمادگي شركت در دوره هاي آموزشي در سطح كشور را دارند، به 

شرط آن كه دعوت شوند. 
� نظرات معلمان در تدوين كتاب هاي درسي چگونه 
اعمال مي شود؟ آيا درست است كه اين نظرات، به 
معلماني مربوط است كه در تهران هستند و با توجه 
به امكاناتشان، مشكالت آموزش شهرستان ها را 

نمي دانند؟

� دفـتـر بـرنامـه ريزي و 
تأليف كتب درسـي، يكي از 
دفـاتر سازمـان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش است كه در 
زمينه ي برنامه ريزي و تأليف 
كتاب هـاي درسـي فعاليت 

مي كند
� مهم ترين موضوع موجود، 
ميانگيـن عمـر كتاب هـاي 
درسـي اسـت كه بين ۵ تا 
۱۰ سال است و به تغييرات 

زيادي نياز دارد
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ــدي از پژوهش هاي صورت گرفته، و هم چنين  � با بهره من
ــالي از طرف معلمان، و يا صحبت هايي كه در  نامه هاي ارس

جلسات با آ ن ها داريم اين كار صورت مي گيرد. 
 از طرف ديگر، كتاب ها در كشور، اعتباربخشي مي شوند. 
پرسش نامه مي دهيم و معلمان در اين باره نظر مي دهند. پس از 
آن نيز، اگر نامه اي به دست ما برسد، تا زماني كه كتاب اجراي 
سراسري نشود، نظرات را اعمال مي كنيم. البته معلمان حتمًا 
ــد، امكان اين كه  نظرات چند صد هزار معلم در كتاب  مي دانن
درسي اعمال شود، وجود ندارد، ولي سعي ما اين است كه تا حد 

ممكن، از نظرات معلمان بيشترين استفاده را بكنيم.
هم چنين مي توانند از طريق سايت  با دفتر تأليف مرتبط 

شوند و نظراتشان را براي ما بفرستند.
� بحث تحول بنيادين در آموزش و پرورش، به طور 
جدي در جامعه مطرح اسـت و همه به آن اشـاره 
مي كنند. آيا اين موضوع در كتاب هاي درسـي هم 

تغييري ايجاد مي كند؟
ــات فراواني زير نظر رياست محترم  � بله. در اين باره، جلس
ــالم دكتر محمديـان، برگزار  ــازمان، جناب حجت االس س
مي شود كه بحث اصلي آن در رابطه  با تحول و تغيير محتواي 
كتاب هاست. برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته است و طبق 
زمان بندي چندساله اي، اين تغيير و تحول صورت خواهد گرفت.

� آيا حجم كتاب هاي درسي هم كمتر مي شود؟
� قبل از پاسخ بايد عرض كنم، برخي از همكاران فكر مي كنند 
افت تحصيلي فقط به خاطر حجم زياد كتاب هاست. به همين 
دليل، مي خواهند از حجم آن ها كم كنند، در حالي كه كم شدن 
حجم كتاب هاي درسي، باعث عقب افتادگي علمي دانش آموزان 

مي شود. به نظر من، بايد به عوامل ديگر هم توجه كنيم.
ــي راهنمايي، باعث باال  كم  كردن حجم كتاب هاي درس
ــود. اما اين افت تحصيلي،  رفتن آمار قبولي در اين دوره مي ش
به دوره ي متوسطه منتقل و در آن مرحله، دانش آموز با مشكل 
مواجه مي شود. بايد دل  نگران اين مسائل هم باشيم. براي مثال، 
من در دوره ي راهنمايي، باري را از روي دوش خودم بر مي دارم 
ــطه قرار مي دهم تا بگويم در  و آن را روي دوش دوره ي متوس
ــته ايم؛ بدون توجه به  دوره ي راهنمايي آمار قبولي بهتري داش
اين  كه در اين صورت دانش آموزان در متوسطه، به مشكل افت 
تحصيلي بر مي خورند. به نظر من، بايد عوامل افت تحصيلي 
ــدام، راه حل هاي جداگانه اي پيش بيني  ــي و براي هر ك بررس
ــود. حجم زياد كتاب هاي درسي در دوره ي راهنمايي، يكي  ش
از عوامل افت تحصيلي مي تواند باشد. البته كم  كردن حجم با 
توجه به اين كه لطمه اي به سطح علمي دانش آموزان نخورد، جزو 

برنامه هاي ماست.

� نقـش معلمـان بـراي مقابله با افـت تحصيلي 
چيست؟

� معلم ركن اصلي تعليم و تربيت است؛ اگر معلمان به جاي ارائه ي 
جزوه هاي پرسش  و  پاسخ و... انگيزه ي مطالعه  را در دانش آموزان 
تقويت كنند، بسياري از مشكالت حل مي شود. آشنايي معلمان با 
اصول، اهداف، و فلسفه ي آموزش و پرورش، آشنايي با برنامه هاي 
ــود، آشنايي با راهنماي  ــي كه در دفتر تأليف تهيه مي ش درس
برنامه ي درسي كتاب مرتبط با كار خود، شركت در كالس هاي 
ضمن خدمت، داشتن برنامه ي مطالعاتي، تالش براي ادامه ي 

تحصيل و... نقش آن ها را مؤثرتر خواهد كرد.
ــئله در مورد معلمان، رشد علمي و معنوي  مهم ترين مس
آن هاست. از همكاران خواهش مي كنم، مطالعات خودشان را 
نسبت به مسائل روز و روش هاي نوين آموزش وپرورش بيشتر 
كنند. مخصوصًا بايد دقت شود، با توجه به موضوع جنگ نرم، 
ــتر است. به گفته ي امام   رسالت معلمان در عصر حاضر بيش
ــت و اگر بخواهد در كار خود  علي (ع)، «معلم امام ديگران اس
موفق شود، اول بايد به تعليم خودش بپردازد و علم خود را زياد 

كند، سپس با رفتارش ديگران را تربيت كند.»
� آيا برنامه هاي اخير معاونت دوره ي راهنمايي دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي براساس برنامه ي 

درسي ملي پيش مي رود؟
� خوش بختانه جناب حجت االسالم دكتر ذوعلم، مسئول 
ــي ملي، مديركل سابق همين دفتر نيز  تدوين برنامه ي درس
بوده است. بنابراين، هماهنگي بين برنامه ي درسي ملي و دفتر 
تأليف، از آغاز كار وجود داشته و برنامه هاي ما، با برنامه ي درسي 
ملي هماهنگ است. البته برنامه ي درسي ملي بايد به تصويب 
شوراي عالي برسد تا اين انطباق براساس مصوبات قانوني و به 

طور كامل صورت گيرد. 
� آيا مطلبي به عنوان سخن پاياني داريد؟

� ضمن تشكر از شما در پايان مي خواهم به نكته اي ديگر هم 
اشاره كنم. در حال حاضر، يكي از مشكالت آموزش و پرورش، 
ــگاه اقتصادي به  ــا بايد از ن ــت. م ــگاه اقتصادي به آن اس ن
آموزش و پرورش، پرهيز كنيم. مخصوصًا مجلس و شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، بايد دست آموزش و پرورش را از نظر مالي باز 
ــاي ما به داليل اقتصادي، عقب نماند. در  بگذارند تا برنامه ه
اين زمينه سخن بسيار است اما چون مجله  جاي اين حرف ها 

نيست، به همين مقدار بسنده مي كنم.

پي نوشت
۱. مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري وزارت آموزش و پرورش، مسئوليت 
آموزش ضمن خدمت و رشد همه جانبه ي معلمان را بر عهده  دارد و برنامه ريزي ها 

و تصميم گيري ها در زمينه ي آموزش معلمان، در اين دفتر صورت مي گيرد.

� در حال تلفيق كتاب هاي 
تاريخ، جغرافي و اجتماعي، 
تحت عنوان كتاب «مطالعات 
اجتماعـي» هسـتيم. ايـن 
طرح، طي سـال هاي آينده 

اجرا خواهد شد
� يـكـي از بـحـث هاي 
موجـود، آمـوزش  معلمـان 
بـراي تدريـس كتاب هاي 
جديدالتأليـف اسـت كه در 
ايـن زمينـه نيـز اقداماتي 

صورت گرفته اند



زبان قرآن
اشاره

ميزان اهميت فراگيري زبـان عربي به عنوان زبان 
وحي، بر هيچ كسي پوشيده نيست. خداوند حكيم و متعال 
كالم خود را به برترين پيامبرش به عربي نازل كرد. اهل 
بيت عصمت و طهارت عليهم السـالم نيـز معارف زالل 

آسماني را به لسان عربي مبين بيان كرده اند.
قطعاً يكي از لوازم تربيت غواصان اين كهكشـان 

نوراني، تسلط بر زبان عربي است.

تمام بزرگان ايران زمين از ابوعلي سينا و سعدي و حافظ 
گرفته تا امام خميني (ره)، در آغاز راه به اين نكته توجه داشته اند.

ــي نيز از ميان  گروه عربي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درس
ايده ها و راهبردهاي گوناگون براي عربي آموزي، حمايت از اين ديدگاه 

را بر خود فرض دانسته است و در برنامه ي درسي نوين خود:
ـ رويكرد «فهم متن» را انتخاب كرده است.

ــي ترجمه ي آيات قرآن كريم، احاديث، ادعيه و متون  ـ «تواناي
فرهنگ اسالمي» را در اهداف برنامه ي درسي خود ذكر كرده است.

ــان وحي الهي و  ــه زبان عربي به عنوان زب ــدي ب ـ «عالقه من
زبان مشترك جهان اسالم» را در اهداف برنامه ي درسي پي گيري 

مي كند.
ـ هدف «تقويت انس و عالقه به بهره گيري از قرآن كريم و ساير 

متون ديني» در دوره ي راهنمايي را نشانه  رفته است.
ــلط دانش آموزان بر نقشه ي كلي از ادبيات عرب توجه  ـ به تس

ويژ ه  كرده است. 
و به معلمان گرامي و همه ي دانش آموزان مژده مي دهد كه به 
زودي اين برنامه ي درسي را اجرا مي كند. هم چنين به منظور تقويت 

فضاي موجود و حركت به سوي آينده توصيه مي كند:
۱. توجه دانش آموزان را به فوايد و اهداف و ضرورت هاي عربي 
در فرهنگ اسالمي جلب كنيم. مي توانيم از كاربرد عربي در فضاي 

دين داري سخن بگوييم.
۲. ميزان فهم آن ها از عبارات عربي نماز را به مسابقه بگذاريم. با 

آن ها درباره ي قرائت و معناي برخي آيات پركاربرد صحبت كنيم.
ــاره ي احاديث معروف و كوتاه با آن ها گفت گو كنيم. از  ۳. درب

دعاهاي كوتاه مثال بياوريم.
ــارات پركاربرد عربي در زبان  ــه آن ها را به كلمات و عب ۴. توج

فارسي جلب كنيم.
۵. حضور فعال و مشاركت آميز آن ها را در فرايند ياددهي ـ   يادگيري 

تشويق كنيم.
۶. در آموزش قواعد و دستور زبان عربي، از چارچوب كتاب درسي 

خارج نشويم.
۷. پس از آشنايي با واژه هاي جديد متن درس، ترجمه  و قرائت 
ــوز بخواهيم و خودمان تنها نظارت و تصحيح را بر  آن را از دانش آم

عهده بگيريم.
۸. حتمًا طرح درس خود را متنوع كنيم؛ هر روز بهتر از ديروز.

در خالقيت و ابتكار شما همكاران و معلمان عزيز شكي نداريم. 
به زودي انگيزه ي عربي آموزي و فهم متون عربي عمومي مي شود و با 
افزايش كاربري از عبارات عربي اسالمي، ارتقاي فهم ديني و رابطه و 

انس با اهل بيت را پيش از پيش شاهد خواهيم بود.

در برنامـه ي درســي 
نـويـن گـروه عـربي، 
رويـكرد «فـهم مـتن» 

انتخاب شده است

گروه درسي عربي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

۳۴ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16



شماره ى1 مهر۳۵89
دوره  ى16

اشاره
براساس نظريه ي انجمن بين المللي تعليم و تربيت، 
تمركززدايـي در فرايند برنامه ريزي درسـي، راهبردي 
به منظـور انطبـاق برنامه ي درسـي ملي با شـرايط و 
ويژگي هاي مناطق و محيطي است كه برنامه ي درسي 
در آن به اجرا در مي آيد. به عبارت ديگر، تمركززدايي به 
معناي انتقال قدرت از يك سطح نظارتي باالتر، از قبيل 
اداره ي آموزشـي، سـازمان يا دفتر مستقل آموزشي در 
سطح كشوري يا استاني، به يك سطح سازماني پايين تر 

مانند مدرسه است.

ــي از دغدغه هاي نظام هاي كامًال متمركز مانند ايران اين  يك
ــت كه آيا برنامه هاي درسي متمركز، با اقتضائات و ويژگي هاي  اس
محلي و منطقه اي، انطباق دارند يا خير. آيا از توان و ظرفيت نيروي 
انساني موجود در خارج از نظام برنامه ريزي كامًال استفاده شده است 
يا خير؟ و سؤاالت و ابهامات متعدد ديگري كه شايد به سادگي نتوان 

براي آن ها جواب پيدا كرد.
ــتاي رفع برخي از اين دغدغه ها و پاسخ گويي به برخي  در راس
ــؤاالت فوق، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تصميم  از س
ــي به سازمان  به واگذاري توليد محتواي برخي از موضوعات درس
آموزش و پرورش استان ها گرفت كه پس از تشكيل جلسات متعدد و 
بررسي ابعاد گوناگون موضوع و مسئله، سه موضوع از دروس دوره ي 
راهنمايي تحصيلي (حرفه و فن، علوم و عربي) انتخاب و به استان ها 
اعالم شد. از اين بين، چهار استان درس آموزش حرفه و فن را قبول 
كردند كه دو استان فارس و مازندران موفق به توليد محتوا و اجراي 
آزمايشي كتاب هاي سال اول راهنمايي خود شدند و مراحل توليد، 
ــوم نيز در دست اقدام  ــي كتاب هاي دوم و س تأييد و اجراي آزمايش

است.
ــي از  ــن حركت، توليد محتواي يكي از موضوعات درس در اي
سطح كشور و تمركز كامل به شكل نيمه متمركز در سطح استان، به 
سازمان آموزش و پرورش راه يافت. در اين حركت كه طي قراردادها، 
ــي» و  ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش ــيوه نامه و... بين «س ش
ــازمان آموزش و پرورش استان هاي مجري طرح مشاركت» به  «س
جريان افتاد، تيم تأليف منتخب استان طي دو مرحله در دو برنامه ي 

ــي ـ توجيهي، با برنامه ي درسي و روش هاي توليد محتوا آشنا  آموزش
شدند. 

آن چه كه طي اين حركت بسيار مشهود است 
۱. احساس تعلق خاطر دانش آموزان، دبيران و اعضاي تيم تأليف 
به توليد استاني. به طوري كه دانش آموزان به راحتي درباره ي محتوا 
قضاوت مي كنند، پيشنهاد مي دهند و مؤلفان را تشويق و توليد را تأييد 

مي كنند.
۲. حركت به سوي تمركز زدايي وارد شدن مؤلفان و مسئوالن 
ــتان در توليد و آماده سازي كليه ي مؤلفه هاي برنامه ي درسي، از  اس
جمله: توليد كتاب راهنماي معلم، آموزش دبيران، و تجهيز و آماده سازي 

مدارس.
۳. ارتباط مستمر برنامه ريزان و اعضاي شوراي برنامه ريزي درسي 

حرفه و فن با مؤلفان و مسئوالن استان هاي مشمول طرح مشاركت.
ــي.  ۴. ايفاي نقش نظارتي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درس
همان طوركه اشاره شد، توليد و آماده سازي همه ي مؤلفه هاي برنامه ي 
ــي به عهده ي استان است، ولي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب  درس
درسي در جهت علمي سازي و در نظر گرفتن همه ي ابعاد، به منظور به 
ثمر رساندن اين حركت و باال بردن كيفيت توليد، نقش نظارتي خود را 

از ابعاد گوناگون اعمال مي كند. 

از آن جهـت اين حركت را 
نيمه متمركز نام گذاشتيم 
كه راهنماي برنامه ي درسي 
كلـي،  اهـداف  سـطح  در 
رويكرد، اهـداف هر پايه  و 
موضوعـات درس، در دفتر 
برنامه ريزي و در جلسـات 
شوراي برنامه ريزي و تأليف 
تهيه  حرفه و فن  كتاب هاي 
شد و پس از تأييد در اختيار 

استان ها قرار گرفت

تجربه ي چندتأليفي
http://technic-dept.talif.sch.ir

گروه درسي حرفه و فن دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

شماره ى۳۵
هى د
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اشاره
بازنگري كتاب هاي درسـي تاريخ براسـاس 
عالقه هاي و نيازهاي مخاطبان با رويكرد فرهنگي 
و تربيتـي و نيز توجـه به مؤلفه هـاي هويت ملي، 
ضرورتي اساسـي دارد. بر همين مبنا گروه تاريخ 
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي مصمم است 
كتاب هاي درسـي تاريخ را به تدريـج بازنگري و 

اصالح كند.
 

ــال  الـف) تاريـخ اول راهنمايي: اين كتاب در س
تحصيلي جديد (۹۰- ۸۹)، با تغييرات نسبتًا كلي چاپ و منتشر 

شده است.
ـ مطالب و مباحث مربوط به مراكز تمدني ايران پيش از 
ورود آريايي، مانند تمدن هاي شهر سوخته، جيرفت، سيلك و 

ايالم، در درسي مجزا ارائه شده است.
ــش و جست و جو  ــش هاي بخش پرس ـ تعدادي از پرس

بازنگري و اصالح شده است.
ـ چندين تصوير كتاب تغيير  يافته و تصاوير جديدي افزوده 

شده است.
ب) تاريخ دوم راهنمايي: اين كتاب در سال تحصيلي 

جاري تغيير نكرده است.
ج) تاريخ سوم راهنمايي: اين كتاب نيز بدون تغيير 
منتشر شده است. اما نسخه ي بازنگري و اصالح شده ي كتاب، 
در شمارگان معدودي چاپ، و در تعدادي از مدارس پنج استان 
ــي تدريس مي شود. هشت درس از شانزده  به صورت آزمايش
ــت درس ديگر  ــي، و هش درس كتاب، به طور كامل بازنويس

اصالح كلي شده است. 
محورهاي بازنگري و اصالح كتاب تاريخ سوم راهنمايي 

(نسخه ي اجراي آزمايشي) عبارت اند از:
ــاي اجتماعي و  ــه مباحث و موضوع ه ــتر ب ـ توجه بيش
ــي،  فرهنگي به منظور بيان متعادل و متوازن تحوالت سياس

اجتماعي و فرهنگي تاريخ ايران در قرون اخير.

ـ سامان دهي منسجم تر و دسته بندي دقيق تر مطالب و 
مباحث كتاب به قصد تسهيل فرايند ياددهي و يادگيري تاريخ

ـ تلخيص برخي مطالب مطول كتاب
ــي مطالب و مباحث تاريخي مهم كه در  ـ توجه به برخ

كتاب فعلي از قلم افتاده است.
ـ تغيير و اصالح پرسش هاي كتاب به هدف سوق دادن 
دانش آموزان به درك و فهم تاريخ و تأكيد كمتر بر پرسش هاي 

دانشِي  سطحي
ــتفاده از تصادير متنوع براي جذاب تر شدن كتاب و  ـ اس
دست يابي به برخي از هدف هاي آموزشي از طريق عكس و 

تصوير
ــته  در بازنگري و اصالح كتاب، اهتمام جدي وجود داش
ــد. دوره ي توجيهي اين كتاب در  ــت تا حجم افزايش نياب اس

شهريور ماه برگزار شد.

http

بازنگري در كتاب هاي تاريخ
گروه درسي تاريخ دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي
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ارزش يابي مشاهده اي

اشاره
هـر برنامـه ي درسـي از چهار عنصـر اصلي 
اهداف برنامه، محتوا، روش تدريس و ارزش يابي 
تشكيل شده است كه هماهنگي ميان اين عناصر، 
مهم تريـن ركن موفقيت آن برنامه ي درسـي به 

شمار مي رود.
در اين مقاله، به لزوم ارتباط و هماهنگي ميان 
دو عنصر اهداف برنامه و ارز ش يابي در راسـتاي 
تقويت حيطه ي نگرشـي دانش آموزان در درس 

آمادگي دفاعي اشاره شده است.

ــيله اي براي سنجش ميزان يادگيري  ارزش يابي، وس
دانش آموزان محسوب مي شود كه بدون توجه به هدف هاي 
آموزشي، معنا نمي يابد؛ زيرا هدف هاي آموزشي، هم نقطه ي 
شروع، هم راهنماي عمل و هم مقصد هر برنامه ي درسي 
هستند. به همين جهت، نخستين گام در ارزش يابي پيشرفت 
ــت تا فعاليت هاي  ــناخت اهداف آموزشي اس تحصيلي، ش
ــي معلم و تالش هاي يادگيري دانش آموزان، براي  آموزش
نيل به اين اهداف صورت پذيرد. بنابراين، در هر برنامه ريزي 
مطلوب، فرايند ارزش يابي بايد در پي بررسي و براورد ميزان 

تحقق اهداف درس باشد.
ــي آمادگي  ــه اين مطالب، در برنامه ي درس با توجه ب
ــي و  دفاعي، ارزش يابي تكويني كه در طول دوره ي آموزش
قبل از ارزش يابي پاياني انجام مي پذيرد، مهم ترين بخش از 

فرايند ارزش يابي محسوب مي شود.
ارزش يابي تكويني بايد به قصد آگاهي يافتن از ميزان 
ــراي تعيين نقاط قوت  ــوه ي يادگيري دانش آموزان ب و نح
ــكالت روش  ــخيص مش و ضعف يادگيري آن ها و نيز تش

تدريس معلم در رابطه با هدف هاي آموزشي انجام شود.

ارزش يابي از حيطه ي نگرشي
ــه   ــي، توج ــد در ارزش ياب ــورد تأكي ــول م ــي از اص يك

ــت كه در  همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارت هاس
ــي آمادگي دفاعي، تقويت  ــتا، در برنامه ي درس اين راس
ــده، يكي  نگرش دانش آموزان در جهت اهداف تعيين ش
ــوب  ــم فرايند ياددهي ـ يادگيري محس از محورهاي مه

مي شود. 
ــي دفاعي نبايد در اين زمينه  البته دبيران درس آمادگ
سليقه هاي شخصي خود را اعمال كنند، بلكه بايد به گونه اي 
برنامه ريزي و عمل كنند كه تغيير نگرش مثبت دانش آموزان 

را نسبت به موضوعات مورد نظر به دنبال داشته باشد.
در اين رابطه، موارد زير كه از مصاديق حيطه ي عاطفي 

(نگرشي) هستند، بايد در نظر گرفته شوند:
ــدن براي  ــف) توجه به ارزش ها؛ ب) اهميت قائل ش ال
ــدن نسبت به ارزش ها؛ د) دروني  ارزش ها؛ ج) عالقه مند ش

كردن ارزش ها.
ــاس دانش آموزان به  براي معطوف كردن فكر و احس
سمت ارزش ها و تقويت نگرش مثبت آن ها، توجه به نكات 

زير حائز اهميت است:
۱. ارزش ها بايد آموزش داده شوند.

۲. ارزش ها درجه بندي دارند.
ــاي مورد انتظار بايد به دانش آموزان معرفي  ۳. ارزش ه

شوند.
۴. سطح انتظارات ارزشي از دانش آموزان بايد معقول و 

با شرايط اجتماعي و درك فردي آن ها متناسب باشد.
ــن راه براي  ــت، بهتري ــه بايد توجه داش ــن زمين در اي
ــت.  ــاهده اس ارزش يابي از نگرش دانش آموزان، روش مش
ــته ها، پرسش ها، پاسخ ها و تغيير  در اين روش، اعمال، نوش
رفتار دانش آموزان، در فرايندي چند ماهه مورد مشاهده قرار 
مي گيرد و طي اين مدت، مجموعه ي مؤلفه هاي نگرشي، با 
عنايت به نكات و مواردي كه در اين نوشتار به آن ها اشاره 
شد، بررسي و سنجش مي شود. سنجش نگرش دانش آموزان 
ــن درس، در هر دو نوبت  ــت نمره ي عملي اي از طريق هش

قابل اعمال است.

پيشـرفت  ارزش يابي  در 
تحصيلـي يادگيرنـدگان، 
بايد به گونه اي برنامه ريزي 
شود كه طي آن، «نگرش» 
دانش آمـوزان نيـز مـورد 

سنجش قرار گيرد
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در چينــش و انتخـاب و 
سازمان دهي پرسش هاي 
«خودارزيـابـي» نـيز بـه 
سطوح ادراكي و آمـوزشي 
سـؤال هـا به ديد عـلمي 

نگريسته شده است

اشاره
هر برنامه ي درسي چند عنصر بنيادي دارد: رويكرد، 
اهـداف، اصول، محتـوا، روش، و ارزش يابي. در اين جا 
مي كوشـيم جايگاه و چگونگي هر يـك از اين عناصر 
سـازه اي در برنامـه ي درسـي جديد فارسـي دوره ي 

راهنمايي را به كوتاهي بازگو كنيم. 

ــرد عام و فراگير اين برنامه، هم چون ديگر برنامه هاي  رويك
ــران، رويكرد  ــالمي اي ــوري اس ــدس جمه ــام مق ــي نظ درس
فرهنگي ـ تربيتي است؛ به بيان ديگر، رنگ اصلي برنامه و محتواي 

درسي ما، رنگ فرهنگ ماست.
رويكرد ويژه ي برنامه ي درسي فارسي، رويكرد فعال و مشاركتي 
و با تأكيد بر مهارت  آموزي است. بر بنياد اين رويكرد، دانش آموزان 
در فرايند ياددهي ـ يادگيري حضوري پويا و اثرگذار دارند. به همين 
روي، اين برنامه از ميان الگوهاي آموزشي به الگوي همياري، و از 
بين روش هاي آموزشي به چهار روش تدريس اعضاي گروه، كارايي 
اعضاي گروه، روشن سازي طرز تلقي و روش قضاوت عملكرد، توجه 

ويژه دارد.
اهداف اين برنامه به سه قلمرو شناختي، عاطفي ـ نگرشي و 
مهارتي، و نيز به پرورش پهناي وجودي مخاطبان خود در اين سه 
ــه توجه دارد. اما توجه و تأكيدي خاص بر آموزش، پرورش و  پهن
تقويت حوزه ي مهارتي دارد و افزون بر چهار مهارت اصلي زبان 
ــخن گفتن، خواندن و نوشتن)، پرورش و تقويت  (گوش دادن، س

ــيدن؛ ۲. نقد و تحليل) از  ــارت فرازباني (۱. تفكر و انديش دو مه
شاخصه هاي برنامه است.

توجه به اين دو مهارت فرازباني، مخاطبان برنامه را در قوه ي 
ــازد و موجب رشد و  درك و دريافت و تحليل متون ورزيده مي س
ــواد خواندن دانش آموزان مي شود. به همين روي، يكي  تقويت س
ــازه اي كتاب هاي تازه تأليف فارسي راهنمايي كه با  از عناصر س
نگارش پرورش تفكر و تعقل سامان يافته است و از فارسي اول 
ــوم راهنمايي، شيب ماليم تعميق و ژرفا بخشي را نيز نشان  تا س
ــيدن» و «تفكر و  مي دهد، عنوان «فكر كنيد»، «فرصتي برانديش

تحليل» در بخش «روان خواني» هاي كتاب فارسي است.
در چينش و انتخاب و سازمان دهي پرسش هاي «خودارزيابي» 
نيز به سطوح ادراكي و آموزشي سؤال ها به ديد علمي نگريسته شده 
است؛ بدان سان كه سه رده ي همگرا، واگرا و بينابين،  با نظمي 
سنجيده در پي هم آمده اند. از اين رو، همه ي پرسش هاي شماره ي 
يك «خودارزيابي»، از آغاز تا انجام كتاب، مبتني بر رويكرد همگرا، 
همه ي سؤال هاي شماره ي دو بر رويكرد بينابين (نيمه همگرا و نيمه 
واگرا) و تمام پرسش هاي شماره ي سه بر پايه ي رويكرد واگرا طراحي 

شده اند.
ــي، بر بنياد  ــته ي آموزش ــم بر اين برنامه و بس اصول حاك
ــده  ــداف و مالحظات ويژه ي زبان آموزي تدوين ش رويكرد و اه
ــت و تالش بر اين بود تا از همه ي زمينه هاي وابسته و علوم  اس
ــته با فضاي زبان و ادبيات و نويافته هاي  ــته اي در پيوس بين رش
ــي ـ علمي آن پهنه استفاده شود. به همين خاطر، بر پايه ي  آموزش
هنجارهاي روان شناسي تربيتي، يكي از اصول، به «سازمان دهي 
محتوا و مفاهيم از ساده به سطوح پيشرفته تر و دشوار» اختصاص 
ــا توجه به يافته هاي  ــت. يا در زمينه ي آموزش زبان، ب يافته اس
ــاده و معيار  ــي، يك اصل بر «آموزش از زبان س علم زبان شناس
ــمت گونه هاي ادبي و تاريخي زبان» پرداخته است. نيز در  به س
اصلي ديگر، به «چينش محتوا از ادبيات و زبان معاصر به ادبيات 
كهن» اشاره شده است. به همين دليل، وزن آموزه ها و محتواي 
ادبيات معاصر در فارسي اول راهنمايي سنگين تر از فارسي سوم 
ــت. در فارسي سوم، كفه ي سنگين به سمت ادبيات كهن (از  اس
قرن هشتم تا قرن چهارم هجري) گرايش دارد و در فارسي دوم، 
به قرن نهم تا مشروطه بيشتر توجه شده و البته تلفيق در هر سه 

پايه رعايت شده است.

ويژگي هاي برنامه ي درسي فارسي
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با لطف و مدد الهي، همسو با برنامه ريزي هاي 
جديد به منظور بسترسـازي مناسب براي ايجاد 
ـ تربيتي كشور، در  تحول بنيادين در نظام آموزشي 
گروه  زبان هاي خارجي دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب درسـي، نظريه و رويكردي نوين و نوآورانه 
مورد توجـه صاحب نظـران و كارشناسـان قرار 

گرفت.

ــت پرداختن به  ــرد، ضمن توجه به اهمي در اين رويك
ــتي، چرايي و چگونگي فعاليت هاي آموزشيـ  تربيتي،   چيس
ــاي چهارگانه ي زباني  ــان مهارت ه ــوزش كيفي و توأم آم
(گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) و كيفي سازي 
آموزش مهارت هاي يادگيري نيز مدنظر است. در اين راستا، 
ــو، و  فراگيرندگان بايد متفكرانه، عاقالنه و عالمانه از يك س
ــويي ديگر،  ــويه، هدف مند و ارزش مدار از س با نگاهي دوس

فعاالنه و آگاهانه، مهارت آموزي كنند.
ــي فطري، تأليف  ــت يابي به زيبايي شناس به منظور دس
كتاب هاي درسي رويكردي تفكرگرا، تعقل محور و خودشكوفا 
ــاط، ارزش مدار،  ــالم، بانش ــاد ارتباطي س دارد و در آن ايج
هدف مند، فعال، پويا، معنادار، دوسويه و تأثيرگذار، مورد تأكيد 
ــت. در برنامه ريزي هاي جديد، رويكرد تأليف كتاب هاي  اس
ــي، از نگاهي علمي ـ  زبان هاي خارجي به ويژه زبان انگليس
ــه در واقع  ــت ك ــي، منطقي و فرهنگي برخوردار اس معرفت
ارزش هاي هويتي اسالميـ  ملي مان را دربردارد. اين برنامه، 
ــازي آموزش زبان را با نگرشي توحيدي نسبت به  كيفي س
ــوا، روش ياددهي، ارزش يابي فرايندي  تنظيم اهداف، محت

و... پوشش مي دهد.
ــي از مرز  ــي ـ تربيت ــن رويكرد، پيام هاي آموزش در اي
مفاهيم پيشتر مي روند و كاربردي مي شوند. فراگيرندگان در 

ــي  ـ  تربيتي و كالس درس، مصرف كننده ي  فضاي آموزش
ــتند، بلكه خود مي توانند ناقد  صرف اطالعات دريافتي نيس
ــد فرايندي  ــند و بر رش ــي باش و تحليل گر محتواي آموزش
ــاركتي معنادار بيفزايند و  فعاليت هاي علمي ـ معنوي در مش

هم افزايي كنند.
هم چنين در برنامه ريزي هاي جديد بسته هاي آموزشي ـ 
ــي به عنوان منبع اصلي، كتاب   تربيتي، عالوه بر كتاب درس
كار و نرم افزار آموزشي براي خودآموزي فراگيرندگان، كتاب 
راهنماي معلم، و فعاليت هاي جانبي و مكمل ديگري از جمله 
ــايت هاي مفيد و فيلم هاي زيرنويس دار دو يا سه  معرفي س
زبانه، سي دي ها و كتاب هاي آموزشي ـ  تربيتي و توليدات جديد 
ــت. لذا در امر آموزش، عالوه بر توجه  و... نيز مورد توجه اس
به كيفي سازي مهارت هاي يادگيري و مهارت هاي دريافتي، 
توجه به مهارت هاي توليدي به ويژه سخن گفتن و نگاشتن، 
ــري و هم چنين  ــفه ي آموزش و فراگي ــن دقت در فلس ضم
ــگري و پاسخ گويي مسئوالنه  تقويت نگاه و روحيه ي پرسش
و... مالك فعاليت هاست تا ويژگي هاي انسان از ديدگاه قرآن 
حكيم (تفكر، تعقل، علم، ايمان به خالق هستي بخش، عمل 
صالح و اخالق نيكو) در فرد متبلور شوند و فراگيري معنادار 
ــير الهي بينجامد. در  ــتمر و پايدار در مس به تغيير رفتار مس
برنامه ريزي هاي جديد سعي شده است، ضمن ايجاد نشاط 
علمي در فضاي آموزشي ـ  تربيتي، رشد تربيت علمي ـ  معرفتي 
و تعميق فعاليت هاي مفيد فرهنگي، به ويژه فرهنگ سازي 
ــعه ي  براي توليد محتوا، مدنظر قرار گيرد. به عالوه، بر توس
انساني فطرت گرا، گسترش زيبايي شناسي فطري، اهميت و 
ــود و در  جايگاه علم و معرفت كاربردي در زندگي، تأكيد ش
راستاي چشم انداز ۲۰ ساله ي نظام جمهوري اسالمي ايران، 
ــاني ـ  اجتماعي جامعه ي  ــد و تعالي ارتباطات انس براي رش
بشري، ارتباطات زباني را ارزش مدار، معنادار، تأثيرگذار، مفيد 

و خودباورانه سازد. 

چشم اندازآموزش زبان انگليسي
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اشاره
با وجود تأكيداتي كه بر گسترش تربيت بدني 
در مدارس مي شـود، ورزش آموزشگاهي هنوز تا 
رسـيدن به جايگاه واقعي خـود فاصله دارد. نگاه 
تك بعدي به محتواي اين درس كه تاكنون بيشتر 
براساس آموزش مهارت هاي مقدماتي يك يا چند 
رشـته ي ورزشي استوار بوده است، ما را از توجه 
به كاركردهاي وسيع تربيت بدني و به ويژه ارتباط 
آن با سـالمت دانش آموزان غافل كرده است. در 
حالي كه سـالمت نسـل آينده در گـرو تحرك در 

همه ي ابعاد زندگي است.
 

ــال تحصيلي گذشته (۸۹ - ۸۸)  بين سال هاي اخير، س
ــود. ديدگاه و  ــال براي ورزش مدارس ب نويدبخش ترين س
اهتمام وزير محترم آموزش و پرورش براي ارتقاي تربيت  بدني 
آموزشگاهي، اقداماتي كه به منظور جذب دبيران متخصص 
ــده و برنامه ريزي براي تجهيز  براي اين درس پيش بيني ش
ــره ي اخبار نيمه ي اول  ــي، در زم مدارس به امكانات ورزش

امسال وزرات آموزش و پرورش بوده اند.
با اعتقاد به روح جمعي و تأثير متقابلي كه همه ي دروس 
و دبيران آن ها بر يكديگر دارند، دبيران ورزش عنصري كامًال 
مؤثر در پيشرفت ساير دروس و اعتالي توان فكري و ذهني 
دانش آموزان از طريق تربيت بدني به شمار مي روند. تجربه هاي 
ــياري از ما حاكي از آن است كه وجود دبير موفق در هر  بس
واحد آموزشي، نشاط و طراوت بچه ها را در پي مي آورد و موج 

مثبتي از انرژي را در دانش آموزان موجب مي شود.
تربيت بدني تنها درس دوره ي راهنمايي است كه كتاب 
دانش آموز ندارد. بدين سبب از سال هاي دور تاكنون، همواره 
ــي متعدد و متنوع و گاه متفرقي كه  از طريق جزوات آموزش
ادارات آموزش و پرورش براي دبيران اين درس تهيه و ارسال 

بي شـك به موازات ورود 
پياپي فناوري هاي جديد، 
فقر حركتي بچه ها بيشتر و 
بيشتر شده است. امروزه 
اسـباب و لـوازم كنتـرل 
از راه دور و رسـانه هاي 
ارتباطـي، عادات حركتي 
بـرآورده  حتـي  بچه هـا، 
كردن نيازهاي روزمره  را 

به سرعت تغيير مي دهد

ــالش و ابتكار و خالقيت  ــده و البته ت مي كرده اند، تغذيه ش
خود دبيران اين درس هم عامل مؤثري در پيشبرد آن بوده 

است. 
ــت هاي كلي برنامه ي  ــتاي سياس خوش بختانه در راس
ــور مبني بر افزايش سالمت روحي و  ــعه ي كش پنجم توس
جسمي دانش آموزان، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي 
ــالي است كه كتاب راهنماي  وزرات آموزش و پرورش، دو س
معلم درس تربيت بدني دوره ي راهنمايي را تأليف كرده و با 
ــال آن براي مجموعه اي از دست اندركاران تربيت بدني  ارس
ــتادان، مدرسان، كارشناسان و دبيران اين  كشور اعم از اس
ــازمان تربيت بدني، كتاب را اعتباربخشي كرده و  درس و س

براي اجراي آزمايشي تدارك ديده است. 
ــي در دوره ي راهنمايي كه  كالم آخر اين كه تربيت بدن
سال هاست از برنامه ي درسي مدون و كتاب راهنماي معلم 
جامعي برخوردار نبوده است، امروز مي رود كه تحولي در آن 
صورت بگيرد و با بهره گيري از تجربه هاي دبيران پرتالش 
ــي  كه در جاي جاي ايران زمين وجود دارند، برنامه اي درس
ــد كه عالوه بر آموزش مهارت هاي ورزشي، به  ــته باش داش

مسائل مهم و اساسي فوق نيز توجه و اهتمام داشته باشد.

تحول تربيت بدني 
گروه درسي تربيت بدني دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي
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توزيع لوح فشرده ي ترتيل كل قرآن كريم 
براي تمامي دانش آموزان دوره ي راهنمايي

ــال تحصيلي ۹۰-۸۹ تمامي دانش آموزان دوره ي   ازس
ــي خود، يك حلقه لوح  ــي همراه با كتاب هاي درس راهنماي
ــا صداي ده تن از  ــرده (DVD) ترتيل كل قرآن كريم ب فش
استادان برجسته ي ايراني و مصري را دريافت مي كنند. اين 
ــرده براي انس با قرآن كريم دانش آموزان و تالوت  لوح فش
ــترك دفتر «توليد  ــه ي آنان طراحي و با همكاري مش روزان
ــي» و دفتر «برنامه ريزي و تأليف كتب  ــانه هاي آموزش رس
ــي» توليد و منتشر شده است. قابل ذكر است،  اين لوح  درس
ــي و در كنار كتاب آموزش قرآن و  همراه با كتاب هاي درس

مصاحف ده جزئي، توزيع مي شود.

طرح توزيع مصاحف ده جزئي براي 
دانش آموزان دوره ي راهنمايي، امسال كامل 

شد
آموزش قرآن كريم در دوره ي راهنمايي شامل دو بخش 
ــت: قرائت و مفاهيم. دانش آموزان در هر سال دو كتاب  اس
دريافت مي كنند: يكي كتاب آموزشي قرآن و ديگري ده جزء 
از قرآن كامل. ده جزء مصحف شريف براي دانش آموزان سال 
ــال دوم، در سال گذشته توزيع شد.  اول و ده جزء دوم براي س
امسال نيز مصحف ده جزء سوم براي دانش آموزان سال سوم 
توزيع مي شود. بدين ترتيب، از سال تحصيلي ۹۰-۸۹ تمامي 
دانش آموزان دوره ي راهنمايي، در تمامي پايه ها، مصاحف ده  
ــي قرآن كريم را دريافت مي كنند. اميد مي رود با قرائت  جز ئ 
ــتر اين  ــير انس بيش قرآن از روي مصاحف ده جزئي، در مس

عزيزان با قرآن كريم، گامي بزرگ برداشته شود.

هماهنگ سازي آموزش مفاهيم دوره ي 
راهنمايي با مصاحف ده جزئي انجام مي شود

گاهي اوقات دبيران قرآن سؤال مي كنند، با توجه به 

تغيير بخش قرائت قرآن دوره ي راهنمايي و توزيع مصاحف 
ده جزئي، بخش آموزش مفاهيم دوره ي راهنمايي با قرائت 
ــت. بايد به اطالع دبيران محترم  ــي هماهنگ نيس آموزش
ــانيم، هر چند رويكرد كلي، آموزش مفاهيم، كلمات و  برس
عبارات پركاربرد و ساده ي قرآن كريم است و اين موضوع 
ــوره ها  در مورد تمامي مصحف قرآن كريم و در تمامي س
ــتر بخش  ــت، با اين حال، براي هماهنگي بيش صادق اس
ــال تحصيلي ۹۱-۹۰ كتاب  قرائت با بخش مفاهيم، از س
ــي از ده جزء اول قرآن  ــال اول راهنماي آموزش مفاهيم س
تأليف خواهد شد و براساس برنامه ي تنظيمي، در سال هاي 

آينده كتاب هاي دوم و سوم نيز هماهنگ خواهند شد.

طرح پژوهشي ارزش يابي برونداد آموزش 
قرآن در سال سوم راهنمايي اجرا شد

ــال ۸۹، طرح ارزش يابي برونداد  ــت ماه س در ارديبهش
ــوم راهنمايي، توسط مؤسسه ي  ــال س آموزش قرآن در س
ــد. اين پژوهش كه  ــي، اجرا ش ــي  و نوآوري آموزش پژوهش
ــر محمد ميرزامحمدي با همكاري گروه قرآن دفتر  دكت
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي آن را به اجرا درآورد، در پي 

دادن پاسخ به سؤاالت زير است:
ــه مقدار توانايي  ــوزان دوره ي راهنمايي چ ۱. دانش آم

صحيح خواني آيات كتاب درسي را دارند؟
ــه مقدار توانايي  ــوزان دوره ي راهنمايي چ ۲. دانش آم

صحيح خواني آيات قرآن كريم را دارند؟
۳. دانش آموزان دوره ي راهنمايي، در آموزش مفاهيم به 

چه توانايي هايي دست پيدا كرده اند؟
۴. دانش آموزان دوره ي راهنمايي نسبت به درس قرآن 

چه نگرشي دارند؟
اميد است پس از استخراج نتايج اين پژوهش، اشكاالت 
ــي و آموزش  مربوط به روش هاي تدريس، كتاب  هاي درس

معلمان برطرف شود.

اخبار قرآني
گروه درسي قرآن دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي



سرزمين من

اشاره
از زمـان توليـد اولين راهنماي برنامه ي درسـي 
گـروه جغرافيا براي همه ي دوره هاي تحصيلي، بيش 
از يك دهه مي  گذرد. در اين مدت تجربه هاي فراواني 
براي كارشناسـان اين گروه فراهم شده است. اين 
گـروه در اولين گام بـراي توليد راهنمـاي برنامه ي 
درسـي، توانست با موفقيت و كسـب رضايت مندي 
اكثريـت مخاطبان خود، برنامه ي درسـي جديدي را 
براي دوره ي متوسطه توليد كند. پس از آن، برنامه ي 
درسي جغرافيا در دوره ي راهنمايي به عنوان دومين 
گام در ايـن گروه مطرح شـد كه مشـخصاتي كامًال 
متفاوت داشت. با فراهم شدن فرصت مناسب براي 
برنامه ريزي درسي، اين گروه تالش كرد، با استفاده 
از تجارب گذشـته، نسـبت به توليـد اولين راهنماي 
برنامه ي درسـي جديد جغرافيا در دوره ي راهنمايي 
تحصيلي اقـدام نمايد. به اين منظور الزم اسـت به 
مـروري اجمالـي در مورد داليل و ضـرورت برنامه ي 
جديـد آموزش جغرافيـا در دوره ي آمـوزش عمومي 

بپردازيم.   

داليل و ضرورت آموزش جغرافيا در دوره ي 
آموزش عمومي

ــه عنوان جوهر و  ــرزمين ب ــا با تأكيد بر عنصر س ۱. جغرافي
هسته ي اصلي هويت ملي و ديني مطرح است؛ به طوري كه ساير 

عناصر هويت ساز روي اين بستر متجلي مي شوند.
ــظ قلمروي علمي خويش  ــتقل جغرافيا، حاف ۲. آموزش مس
است و در اين راستا از نفوذ ساير رشته هاي علمي نيز جلوگيري 

مي كند.
۳. با توجه به پيچيدگي پديده هاي طبيعي و انساني (جغرافيايي)، 
مطالعه ي آن ها و روابط متقابلشان از طريق يك دانش خاص و يك 
رشته ي علمي امكان پذير نيست. ماهيت بين رشته اي جغرافيا و پيوند آن 
با علوم ديگر، مطالعه ي چنين موضوعات پيچيده اي را آسان مي سازد. 
به واقع، آموزش جغرافيا،  همه ي ابعاد و اجزاي متنوع طبيعي و انساني 

اطراف ما را بررسي مي كند.
۴. جغرافيا به عنوان يك علم با پارادايم ميان رشته اي و روش 
مطالعه ي تركيبي و كل نگرانه، در جهت افزايش آگاهي انسان از 

ويژگي هاي بوم شناختي نقش آفريني مي كند.
ــي كننده ي رابطه ي انسان و  ۵. جغرافيا به عنوان علم بررس
ــدد ايجاد تعادل اكولوژيك با روش هاي كل نگرانه  محيط، در ص

(سيستماتيك) است.
۶. بسياري از مسائل و مشكالت (بحران هاي) جهاني، راه حل 
جغرافيايي دارند؛  از جمله: جهاني شدن، چالش هاي توسعه ي پايدار، 

گرم شدن كره ي زمين و باال آمدن آب درياها و خشكسالي.
۷. دانش جغرافيا از جمله علومي محسوب مي شود كه قادر 
است ميزان تحمل فراگيرندگان را براي پذيرش تنوع، نگرش ها و 

ارزش هاي فرهنگي افزايش دهد.
ــفه ي تعليم و تربيت اسالمي، آموزش هاي  ۸. بر مبناي فلس
جغرافيايي مانند شكل گيري جهان و منظومه ي شمسي و عظمت 
ــتي و... نيمي از بستر مورد انتظار را براي تحقق اهداف اين  هس
رويكرد آماده مي سازد؛ از اين رو، آموزش جغرافيا انطباق زيادي با 

اين رويكرد از آموزش ها دارد.
ــدي كل نگرانه در  ــاص و نظام مند با روش من ۹. نگرش خ
ــتاي انديشه ي توحيدي به هستي، از جهت مندي هاي اصلي  راس

آموزش جغرافيا محسوب مي شود.
اميد است در آينده اي نه چندان دور، ضرورت استفاده از آن 

براي تصميم گيرندگان محرز گردد.  
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يادگيري زنده و فعال

اشاره
يكـي از اهداف آمـوزش علـوم، آموختن راه 
يادگيري به دانش آموزان است. ما بر اين باوريم 
كه ارائه ي دانش بـه مثابه يك فراورده، نيازهاي 
يادگيري دانش آموزان را رفع نمي كند؛ زيرا دانش 
را بـه صورت يك فراينـد در اختيار دانش آموزان 

قرار داد.

ــوم تجربي كه هم  ــي از اصول مهم در آموزش عل يك
 اكنون مورد قبول متخصصان آموزش علوم در همه ي كشور 
قرار گرفته است، اين است كه دانش آموزان از راه تجربه هاي 
علمي خود به پروراندن مفاهيم مي پردازند. منظور از «يادگيري 
از راه كسب تجربه ها» برخورد مستقيم با صحنه ها و كسب 
تجربه هاي دست اول است. چنين تجربه هايي از يادگيري، 
ــم   به اندازه اي اهميت دارند كه هرگز نمي توان از آن ها چش
پوشيد و يا آن ها را با مشتي نوشته و عكس جايگزين كرد. 
ــت اول دور شويم، از  ــتقيم و دس هر چه از تجربه هاي مس
كيفيت آموزش و يادگيري و ارزش آن كاسته مي شود. كالم 
معلم، كتاب و فيلم، كيفيت آموزش را بهبود مي بخشد، ولي 
هرگز جايگزين تجربه هاي زنده و دست اول نخواهد شد و 
اثر آن ها را ندارد. پياژه، چنين فرايندهاي فعالي را «يادگيري 
ــده و فعال» مي نامد. در اين نوع يادگيري، فرد همواره به  زن
ــد كه مورد عالقه ي اوست.  ــناخت و دانش مي رس نوعي ش
ــناختي قبلي  ــاخت ش ــش جديد، جزئي از طرح كلي س دان
ــود كه به نوبه ي خود، كنجكاوي ها و كاوشگري هاي  مي ش
جديدي را مطرح مي سازد. معلمان بايد بدانند، زمان و حدود 
تجربه هاي الزم براي يادگيري و تشكيل مفاهيم در ذهن، 
ــت و هر  ــه دانش آموز ديگر متفاوت اس ــوزي ب از دانش آم
دانش آموز نيازها و عالقه هاي خاص خود را دارد كه تا حدود 
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گروه درسي علوم تجربي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

زيادي برگرفته از محيط زندگي است. معلمان بايد با شناخت 
نيازهاي دانش آموزان و با استفاده از موقعيت هاي منطقه اي، 
از روش هاي مناسب براي ايجاد و خلق موقعيت هاي واقعي 
ــتفاده كنند. در واقع،  ــئله دار براي دانش آموزان خود اس مس
ــاخص ترين قابليت معلمان، مواجه ساختن دانش آموزان  ش
ــت. براي كسب اين قابليت، بايد به  با مسئله اي واقعي اس
محيط زندگي توجه كافي داشت و ضمن برخورد فعال با آن، 
ــي كرد تا بتوان معماها  چگونگي تعامل اجزاي آن را بررس
ــائل جالب و انگيزاننده و به عبارت ديگر فرصت هاي  و مس

يادگيري مناسبي را براي دانش آموزان فراهم كرد.



زمين، زمان و انسان

اشاره
پيشـتر از اين، شـما معلمان ارجمند دوره ي 
راهنمايي از طريق درج مصاحبه اي كه با مسئول 
گروه مطالعات اجتماعي در شـماره ي ۷۳ همين 
مجلـه در فرورديـن ۱۳۸۸ بـه چاپ رسـيد، در 
جريان برنامه ي درسي جديد مطالعات اجتماعي 

قرار گرفتيد. 

ــي، دروس تاريخ،  ــد دوره ي راهنماي ــه ي جدي در برنام
ــوم اجتماعي كه هم اكنون به صورت مجزا و  جغرافيا و عل
در قالب سه كتاب درسي ارائه مي شوند، به صورت يكپارچه 
ــاختار و فعاليت هاي يادگيري  ــد و از رويكردها، س درآمده ان
همسان تبعيت مي كنند. هم  اكنون گروه مطالعات اجتماعي 
دفتر، در حال تأليف كتاب درسي بر مبناي اين راهنماست. 

به منظور فاصله گرفتن از فضاي حافظه محوري و تكيه 
بر به خاطر سپردن دانش و اطالعات و بازگويي آن ها، حدود 
۲۵ صفحه «كاربرگه هاي فعاليت دانش آموز» طراحي و به 

انتهاي كتاب جديد پيوست مي شود.
ــي براي  در نتيجه، در اين دوره ما فقط يك كتاب درس
اين سه درس خواهيم داشت كه شامل كتاب درسي و كتاب 

كار است.
سرفصل هاي اصلي و موضوعي كتاب جديد در پايه ي 

اول راهنمايي به شرح زير است: 
ــتان ما؛ فصل سوم:  فصل اول: نيازها؛ فصل دوم: دوس
محيط زندگي خود را بشناسيم؛ فصل چهارم: از زيستگاه هاي 
ــرزمين ما، كاوش در  ــران حفاظت كنيم؛ فصل پنجم: س اي

ــته هاي دور؛ فصل ششم: تشكيل دولت هاي بزرگ در  گذش
ــش فصل در نيم سال اول تحصيلي  ــتان (اين ش ايران باس

آموزش داده مي شوند).
فصل هفتم: اوقات فراغت؛ فصل هشتم: توليد، توزيع، 
ــران؛ فصل دهم:  ــم: جمعيت و منابع اي ــرف؛ فصل نه مص
ــم: زندگي اجتماعي در  ــگري در ايران؛ فصل يازده گردش
ــگ و تمدن در ايران  ــتان؛ فصل دوازدهم: فرهن ايران باس
باستان (اين شش فصل در نيم سال دوم تحصيلي آموزشي 

داده مي شوند).
ــت، مهارت هاي  ــعي شده اس در طراحي فعاليت ها س
ــگري و مهارت هاي زندگي اجتماعي و شهروندي در  كاوش
ــاختار مشابه پيروي كنند. در كاربرگه هاي  تمام فصول از س
ــه خواني، بررسي مدارك و  انتهاي كتاب، فعاليت هاي نقش

شواهد تاريخي و امثالهم در نظر گرفته شده است.
از آن جا كه با توجه به رويكرد فرهنگي ـ تربيتي و پرورش 
مهارت ها، متن دروس بيشتر جنبه ي فراهم كردن اطالعات 
ــا را دارد، لذا انجام فعاليت ها، كانون  ــراي انجام فعاليت ه ب
ارزش يابي قرار مي گيرند و تصميم بر آن است كه ۱۳ نمره ي 
اين درس به ارزش يابي مستمر (انجام فعاليت هاي كتاب با 
ــه ي كار) و ۷ نمره به ارزش يابي كتبي پاياني  تأكيد بر پوش

اختصاص يابد.
اميد است برنامه و كتاب درسي جديد بتواند هم به حل 
ــكالت معلم و دانش آموزان در وضعيت موجود و هم به  مش
تعميق و توسعه ي كيفي تر آموزش هاي تاريخي، جغرافيايي و 

اجتماعي ـ  اقتصادي كمك رساند.
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اشاره 
دانش آمـوزان فعاليت هاي هنري را به عنوان 
وسيله اي براي تخيل و تفكر براي طراحي كردن 
و سـاختن آن چه در ذهـن دارند، مي شناسـند و 

دوست دارند.

ــدول دروس دوره ي  ــر يكي از عنوان هاي ج درس هن
ــاعت در  ــت كه در پايه ي اول دو س راهنمايي تحصيلي اس
ــوم يك ساعت در هفته به آن  هفته و در پايه هاي دوم و س

اختصاص دارد. 
دوره ي راهنمايي، دوره اي است كه نوجوانان براي شكوفايي 
ــعه ي تفكر، ابراز خود، كسب هويت و كسب  خالقيت  و توس

اعتماد به نفس، نياز بيشتري به فعاليت هاي هنري دارند. 

محورهاي تغييرات درس هنر
رويكرد برنامه ي درسي هنر در دوره ي آموزش عمومي 
(ابتدايي و راهنمايي تحصيلي) «تربيت هنري» است. در 
اين دوره، دانش آموزان طي فرايند توليد هنري، با مباني هنرها، 
ابزار و مواد آن ها و روش  كارهاي هنري آشنا مي شوند و آن ها 
را به صورت هاي متفاوت تجربه مي كنند. آموزش ها گاه به 
ــتقيم و غالبًا به طور غيرمستقيم ارائه مي شوند.  صورت مس
اما طي فعاليت هاي هنري، تجربه ها به صورت مستقيم به 
دست مي آيند. اين فعاليت ها، با رشد شناختي دانش آموزان 
ــب اند و با آزادي ذهني شكل مي گيرند. معلم بر اين  متناس
ــوارد الزم، دانش آموزان را  ــد فقط نظارت دارد و در م فراين
ــراي فعاليت هاي هنري، تخيل  ــت مي كند. ضمن اج هداي
ــعه مي يابد، استعدادهاي آن ها شكوفا  و تفكر كودكان توس
مي شود، توانايي هاي خود را مي شناسند و اعتماد به نفسشان 

تقويت مي شود.
ــت كه در دوره ي راهنمايي و در ادامه ي اين  بديهي اس
ــتري به  برنامه  كه دانش آموزان دانش ها و مهارت هاي بيش
ــت آورده اند، نگرش عميق تري نسبت به زيبايي و هنر  دس

ــرفته تري  ــب كرده اند و مي توانند از آموزش هاي پيش كس
برخوردار شوند. بنابراين آموزش ها از شكل عمومي به سوي 
ــي خط تحريري نيز به  تخصصي تغيير مي كنند و زيبانويس

برنامه افزوده مي شود.
نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد، اكثريت دانش آموزان 
ــن دوره، درس هنر را نه صرفًا به عنوان تفنن و تفريح كه  اي
به عنوان تخيل و تفكر براي طراحي كردن و ساختن آن چه 
ــند و دوست دارند؛ آن چه نيست، ولي  در ذهن دارند، مي شناس
مي خواهند كه باشد. صاحب نظران، آن را بهترين وسيله براي 
تلطيف روحيه و توجه و تمركز بر زيبايي ها و خوبي ها، ايجاد 
نظم ذهني و شكوفايي استعدادها و خالقيت ها مي شناسند و 
بر ت أثير مثبت آن در تعليم و تربيت تأكيد دارند. آن ها معتقدند، 
از طريق اجراي فعاليت هاي هنري فردي و گروهي، مي توان 
بسياري از سجاياي اخالقي، ارزش هاي معنوي و مهارت هاي 

زندگي را به دانش آموزان آموخت. 
 

توصيه هايي براي همكاران
ــان آموزش  ــران عزيز آموزش و پرورش و كارشناس مدي
ــر، دبيران محترم  ــي هن ــي و اعضاي گروه آموزش راهنماي
ــويق كنند.  ــر را براي تدريس درس هنر در مدارس تش هن
ــاعت درس هنر ابتدا به معلم هنر  در مدارس راهنمايي، س
اختصاص يابد. گروه هاي آموزشي هنر در استان ها و مناطق، 
ــان مرتبط در كالس هاي هنر حمايت  از حضور فعال معلم
كنند. آن ها مي توانند كتاب راهنماي درس هنر براي معلمان 
ــطح  دوره ي ابتدايي را در اختيار دبيران هنر قرار دهند تا س
دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان پايه ي اول راهنمايي 
را بشناسند و بدانند كه چه انتظاري مي توانند از آن ها داشته 
باشند. همه ي دست اندركاران درس هنر مي توانند نظرها و 
پيشنهادهاي خود را براي غناي هر چه بيشتر برنامه، به گروه 
درسي هنر بفرستند. شوراي برنامه ريزي و گروه تأليف از اين 

نظرها و پيشنهادها استقبال مي كند.

طريـق  از  دانش آمـوزان 
مشاهده ي عناصر طبيعت 
مي آموزنـد كـه هر چـه در 
طبيعـت وجـود دارد، زيبا، 
كامل و نشانه اي از زيبايي، 
دانايـي و توانايـي خداوند 

است

صاحب نظـران معتقدند از 
فعاليت هاي  طريق اجراي 
هنـري فـردي و گروهـي، 
مي توان بسياري از سجاياي 
اخالقي، ارزش هاي معنوي 
و مهارت هـاي زندگي را به 

دانش آموزان آموخت

درس ه     نر
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رسالت كتاب هاي ديني

اشاره
گـروه ديني دفتـر برنامه ريـزي و تأليف كتب 
درسـي در دوره ي راهنمايي، طي چند سـال اخير 
شـاهد تحـوالت چشـمگيري در جهـت بهبـود 
كيفيـت متون درسـي و مناسب سـازي محتواي 
دروس بـا نيازها و خواسـته هاي دانش آموزان در 
اين دوره بوده اسـت. از جمله مهم ترين تحوالت 
در ايـن گـروه، تدوين راهنماي برنامه ي درسـي 
تعليم و تربيت دوره ي راهنمايي و تصويب آن بوده 
است كه براساس اين راهنما باز تأليف كتب ديني 

راهنمايي نيز صورت گرفته است.  

۱. كتاب ديني سال اول راهنمايي
ــال پيش،  ــال اول، از حدود پنج س تأليف كتاب جديد س
ــازي متن اين كتاب حدود يك  ــد. روند مناسب س ــروع ش ش
ــه سال در  ــيد و بعد از آن، كتاب به مدت س ــال طول كش س
برخي از استان هاي كشور به اجراي آزمايشي درآمد. در حال 
حاضر، براساس ارزيابي هاي صورت گرفته از اجراي آزمايشي، 
اصالحاتي در اين كتاب اعمال شده و  در سال تحصيلي جاري 

به جاي كتاب فعلي اجراي سراسري مي شود.
۲. كتاب ديني سال دوم راهنمايي

ــط مؤلف محترم سال اول به  كتاب سال دوم نيز توس
رشته ي تحرير درآمد. تاكنون اين كتاب دو سال به صورت 
آزمايشي تدريس شده است و در سال تحصيلي آينده، همراه 
ــي براي سومين سال اجرا  با تصويرگري، به صورت آزمايش
خواهد شد. الزم به ذكر است، كتاب حاضر در سال تحصيلي 

۹۱-۹۰ به صورت سراسري اجرا خواهد شد.

۳. كتاب ديني سال سوم راهنمايي
تأليف اين كتاب نيز نهايي شده است. اميد مي رود كتاب 
در سال تحصيلي ۹۱-۹۰ براي سال دوم به صورت آزمايشي 
اجرا شود. بالطبع در سال تحصيلي ۹۰-۸۹، كتاب ديني سال 

سوم فعلي، به صورت سراسري اجرا خواهد شد.
۴. تأليف و تصويب نهايي «راهنماي برنامه ي 
درسي تعليم وتربيت ديني دوره  ي راهنمايي»

ــن نهاد  ــن و مهم تري ــواده اولي ــّلم، خان ــور مس به ط
ــئوالن اين عرصه اند و در  تعليم وتربيت و والدين اولين مس
اين ميان، آموزش وپرورش مسئوليتي وي ژه دارد؛ زيرا عموم 
ــن ۶ تا ۱۸ سالگي، ساعات مهم زندگي  فرزندان از حدود س
ــود را در مدارس مي گذرانند و معلمان و مربيان  روزانه ي خ
ــه امر تربيت آن ها مي پردازند. درس تعليم وتربيت ديني به  ب
ــي محوري و مسئوليتي ويژه  عنوان يك ماده ي درسي،نقش
ــا ظرفيت خود، اين نقش  ــب ب بر عهده دارد كه بايد متناس
محوري را به خوبي ايفا كند. بدين منظور، گروه تعليم وتربيت 
ــي براي دوره هاي  ديني، به تدوين راهنماي برنامه ي درس
ــه ي "راهنماي برنامه ي  ــت(گزيده اي از مقدم گوناگون اقدام كرده اس

درسي تعليم وتربيت ديني دوره ي راهنمايي").

ــي تعليم وتربيت ديني دوره ي  راهنماي برنامه ي درس
ــي آموزش و پرورش نيز  ــوراي عال راهنمايي به تصويب ش
ــت. اين برنامه، مكمل برنامه ي دوره ي ابتدايي  رسيده اس
ــطه  ــده ي زمينه براي برنامه ي دوره ي متوس و فراهم كنن
ــت. شايان ذكر است، در تأليف كتاب هاي درسي ديني  اس
ــاره شد، اين برنامه روشنگر راه بوده  جديد، كه به آن ها اش
ــت، به تمامي رويكردهاي موجود در اين  ــعي شده اس و س

راهنما عمل شود.

http://dini-dept.talif.sch.ir

گروه درسي ديني دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

۴۶ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16



شماره ى1 مهر۴۷89
دوره  ى16

�

مسئله ي  كم توجهي
اشاره

در اين دوره از مجله قصد داريم سايت هايي را كه راه حل مسائل 
و تجارب ساير معلمان را مطرح نموده اند معرفي كنيم. در اين شماره، 
ــران درباره ي چگونگي رفتار (معلمان) با  تجارب يكي از صاحب نظ

دانش آموزان كم توجه را تقديم مي كنيم. 
كليدواژه ها: توجه، عملكرد، دانش آموز.

ــه درس توجه كافي ندارند، غالبًا باهوش و  دانش آموزاني كه ب
مستعد يادگيري هستند،  اما تمركز بر مسائل جانبي و قدرت تحمل 
پايين، عملكردكالسي آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد. اگر كم توجهي 
ــخيص داده شود، ولي درمان نشود، ممكن است دانش آموز را به  تش
مشكالت رفتاري و اجتماعي قابل توجهي دچار كند. رفتارهاي معلمان 

هنگام مشاهده ي موارد كم  توجهي، مي تواند اين گونه باشد:
� از طريق نظام عالمت دهي، دانش آموز كم توجه را با تمرين هاي 
كالسي همراه كنيد: مي توانيد با قدم زدن پشت ميز دانش آموز كم توجه، 
ــاره به گوش ها، به او  نگاه كردن، مكث كردن، باال انداختن ابرو يا اش

عالمت بدهيد كه بايد به درس توجه داشته باشد.  
� هنگام ارائه ي مطالب  درسي، مطمئن شويد دانش آموز كم توجه 
به درس توجه داشته باشد: بهتر است دانش آموز كم  توجه را همواره 
در معرض آزمون و پرسش كالسي قرار دهيد تا تمركز او بر مطالب 

درسي بيشتر شود.  
� دانش آموز كم توجه را در جاي مستقلي بنشانيد: مي توانيد براي مدت 
كوتاهي دانش آموز كم توجه را از دوستانش يا فضاي كالس كه موجب 
حواس پرتي او مي شود، جداكنيد. اما در صورتي كه دانش آموز احساس 

تنهايي يا انزوا مي كند، استفاده از اين راهكار توصيه نمي شود. 
ــي را كوتاه تر كنيد: ممكن است  � مدت زمان تكليف هاي كالس
دانش آموز كم توجه در انجام تكليف براي مدت طوالني مشكل داشته 
ــه بخش  ــد. در عوض، اگر مدت زمان انجام تكليف به دو يا س  باش

كوتاه تر تقسيم شود، عملكرد موفقيت آميزتري خواهد داشت. 
� حجم تكاليف را كمتر كنيد: شما مي توانيد به جاي يك مسئله ي 
طوالني،  دو يا سه مسئله ي كوتاه را به او اختصاص بدهيد، عملكرد او 

را كنترل كنيد و بعد تكاليف ديگري به او ارائه دهيد. 
� در ارائه ي مطالب درسي تنوع ايجاد كنيد: از طريق تأكيد بر مطالب 

مهم، توجه دانش آموز كم توجه را به آن ها جلب كنيد. 
ــه دانش آموزان كم توجه كمك كنيد تا با تغييرات تطبيق پيدا  � ب
كنند: دانش آموزان كم توجه غالبًا هنگام تطبيق با تغييرات دچار مشكل 
مي شوند. براي مقابله با اين مسئله، به آن ها اجازه دهيد در مورد هرگونه 

تغيير، تجربه كسب كنند. 
منبع 

   ،(Kenneth Shore)ــوير ــده، بخشي از نظريات دكتركنت ش راهكارهاي ارائه ش
روان شناس و رييس تيم مطالعاتي رفتارهاي كودكان و نوجوانان، و برگرفته از پايگاه 

اينترنتي www.educationworld.com است. 

معصومه خيرآبادي
دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب نشـاني: ته  
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)



ــت اندركار آموزش وپرورش، با  تقريبًا همه ي عوامل دس
«جشن شكوفه ها» آشنايي دارند. اين جشن چند سالي مي شود 
ــه، براي نوآموزان پايه ي اول ابتدايي،  كه در بدو ورود به مدرس
برگزار مي شود. شايد بد نباشد شما را با مراسمي ديگر از اين 
ــنا كنيم؛ مراسم «جشن جوانه ها». به پيشنهاد وزارت  نوع آش
ــن در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ ، در  آموزش وپرورش اين جش

شهر تهران به صورت آزمايشي و براي اولين بار، برگزار شد. 
ــن پايه ي اول راهنمايي، با دود كردن اسپند و عبور  جش
ــد. پس از قرائت  دادن دانش آموزان از زير قرآن كريم آغاز ش
آياتي از قرآن مجيد و برگزاري مراسم اهتزاز پرچم، مدير مدرسه 
به حاضران خوشامد گفت و مسئوالن مدرسه، خاطرات شيرين 
ــه، تعريف كردند و در ضمن  ــان به مدرس خود را از بدو ورودش
سخنانشان، دانش آموزان جديد را با اهداف دوره ي تحصيلي 
راهنمايي آشنا ساختند. در نهايت هم گذر از ابتدايي و ورود به 

دنياي جديد نوجواني را به دانش آموزان تبريك گفتند. 
ــكالت هاي تزيين شده و اهداي يك جلد   پذيرايي با ش
كتاب زندگي نامه ي مفاخر (انتشارات مدرسه) به عنوان هديه، 
قسمت بعدي برنامه بود. ضمن مراسم، دانش آموزان با هم آشنا 
و دوست شدند و از بخش هاي مدرسه اعم از آزمايشگاه، كارگاه 

و نمازخانه ديدن كردند.
 در پايان مراسم، مسابقه اي برگزار و به برندگان جوايزي 
اهدا شد. برنامه ي درسي ساالنه ي مدرسه، فرم نظرخواهي در 
مورد فضاي كالس ها و چيدمان آن ها نيز به دانش آموزان داده 

شد.
از مسئوالن آموزش وپرورش تشكر مي كنيم و اميدواريم با 
پيشنهاد دوباره ي چنين طرح هايي، گام هاي مؤثري در كاهش 

اضطراب ورود به دوره ي تحصيلي جديد برداشته شود.

عطيه كرمي 
مدير مدرسه ي راهنمايي، منطقه ي ۶ تهران

      
يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
Email:info@roshdmag.ir                                 :پست الكترونيك  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

�

۴۸ شماره ى1 مهر89
دوره  ى16
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