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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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 قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم:

سال همت مضاعف، كار مضاعف

� يادداشت سردبير
         ياد يار مهربان آيد همي / محبت اهللا همتي / ۲

� مدرسه ي زندگي
  تندرستی / سعيده اکبری نظری / ۳

  مدرسه ی امن / دکتر فريد براتی سده / ۴
         نور طبيعی / ثمانه ايروانی / ۵

         مديريت انضباط کالس / ليلی محمدحسين / ۶
  جعبه ی سياه يادگيری / دکتر يداهللا سعيدنيا / ۸

         حقوق و آزادی / محمدعلی شامانی / ۱۲
         فرصت خالقيت / کتايون متين / ۲۶

         چراغ مطالعه / دکتر احمد مختاريان / ۳۰
         نامه نگاري / معصومه خيرآبادي / ۴۶

         نوشتن خالق / علي اصغر جعفريان / ۴۸
� خاطره 

         فرشته، فرشته است! / کتايون رجبی راد / ۱۰
� تجربه ها

  مهارت درماني / سيمين جهاني / ۱۳
         ايرانی های باهوش / نفيسه ثبات / ۱۸

         پرسش های بانشاط / شهين کارور / ۲۲
         لذت انشانويسی / فرشته حسنی / ۳۲

� دنياي نوجوانان
         معجزه ی خوش بينی / بتول سبزعلی سنجانی / ۱۴

� دنياي ارتباطات
        وبالگ در کالس درس / سپيده شهيدی / ۱۶

� تاريخ ماندگار
         مکتب خانه / فاطمه محموديان / ۲۰

� طنز
         مدرسه ي مثبت کجاست؟ / مهدی رضاييان / ۲۴

         اندر احواالت اصالح نظام آموزشی / احمد عربلو / ۲۸
� گزارش

         جايگاه كتاب هاي كمك آموزشي در مدرسه / فاطمه خرقانيان / ۳۵
� ويژه نامه

         سواد قرآني / مسعود وكيل / ۳۶
         ببين و بخوان / بهناز پورمحمد / ۳۸

         درس قرآن / دكتر ليال سليقه دار / ۴۲
         كالس شاد قرآن / سحر بياضيان / ۴۴



مدرسه، زنگ هاي تفريح را به كتاب خواني اختصاص داده بودند و توانسته 
بودند عالقه ي بچه ها را به كتاب جلب كنند.
�� �

ـ آموزگار  طرح باشگاه تابستانی خواندن، با شعار«يک کتاب بخوان 
خود را متعجب کن» به شکل گسترده در سراسر آلمان اجرا می شود. هدف 
اين طرح، تشويق دانش آموزان کالس های پنجم تا نهم، به خواندن در 
تعطيالت تابستان است که  با همکاری کتاب خانه های عمومی و مراکز 
ــال ۲۰۰۲ از  ــی به اجرا در می آيد. اين پروژه برای اولين بار در س آموزش
طرف کتاب خانه ي عمومی شهر بريلون۲ به اجرا گذاشته شد. کتاب خانه ي 
عمومی بريلون اين طرح را از طرحی با عنوان «باشگاه خواندن نوجوانان۳» 
ــهر لوس آنجلس اجرا می شود،  که در يکی از کتاب خانه های عمومی ش

الهام گرفته است. 
هدف مبتکران اين پروژه، تشويق کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ساله 
به کتاب خوانی در تعطيالت تابستان است. طرح به اين شکل اجرا می شود 
ــال و دريافت  که کودکان و نوجوانان می توانند پس از امتحان پايان س
کارنامه، همراه با آموزگار خود، به کتاب خانه ي عمومی شهر بروند و پس از 
آشنايی با کتاب خانه، کارت عضويت در باشگاه تابستانی خواندن را دريافت 
ــتان، شخصًا از کتاب خانه  کنند. آن ها هم چنين می توانند در فصل تابس

بازديد کنند و عضو باشگاه شوند. 
پس از عضويت در باشگاه خواندن، هر عضو،  فهرست کتاب هايی 
را که کتاب دار کتاب خانه برای خواندن در فصل تابستان انتخاب کرده 
است، همراه با يک دفترچه دريافت می کند. او بايد دست کم سه کتاب 
را در شش هفته ي تعطيالت تابستان بخواند تا گواهی نامه ي «باشگاه 

تابستانی خواندن» را در پايان تعطيالت دريافت كند.
ــؤال  ــان کتاب خانه، هنگام تحويل کتاب، با طرح چند س کارکن
درباره ي محتوای آن، عنوان کتاب را در دفترچه ي عضو ثبت می کنند. 
سپس  کودکان و نوجوانان می توانند  نظر خود را در کارت ارزيابی کتاب 
ــی، افزون بر آن که آن ها را به انديشيدن و  ــند. نوشتن اين بررس بنويس
تحليل کردن تشويق می کند، بر نمره ي کارنامه ي آن ها نيز اثر مي گذارد. 
سپس از کودکان و نوجوانان پرسيده می شود که آيا کتاب خوانده شده، 
می تواند در فهرست کتاب های تدريس شده در کالس درس نيز جايی 

برای خود بيابد؟
�� �

گسترش كتاب و كتاب خواني در مدارس و كالس هاي درس، حتمًا 
از شاخص هاي مؤثر در مدارسي است كه به كيفيت مي انديشند. 

شما چند دليل براي توجه نكردن به كتاب و كتاب خواني 
فهرست مي كنيد؟

زيرنويس
1. Adam methz
2. Brilon
3. Teen Reading Club

محبت اهللا همتي
معاون كتاب و مسئول طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

آدام متز۱ شرق شناس سوئيسي، در كتاب «تمدن اسالمي در قرن 
ــد: «پادشاهان در موضوع گردآوري كتاب به  چهارم هجري» مي نويس
هم فخر مي فروختند و در اواخر قرن چهارم، هر يك از سه فرمان رواي 
مهم اسالمي در بغداد، مصر و قرطبه، عالقه ي شديدي به كتاب داشتند. 
ــت كتاب هاي كتاب خانه ي پادشاه اندلس ۴۴ دفتر بيست ورقي  فهرس
مي شد كه فقط نام كتاب ها در آن ها ثبت شده بود... عزيز فاطمي در 

مصر، خزانه ي كتاب بزرگي داشت.»
متز پس از ذكر آمار كتاب خانه هاي دوره ي تمدن اسالمي در قرن 
چهارم، براي مقايسه به چند كتاب خانه ي غربي در همان روزگار اشاره 
مي كند. مثًال كتاب خانه ي كليساي جامع شهر بامبرگ به سال ۱۱۳۰ 

ميالدي، فقط ۹۶ جلد كتاب داشت.
كتاب خواندني«تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري»، با ترجمه ي 
عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، در دو جلد، براي اولين بار در سال ۱۳۶۲ 
چاپ شده است و حتمًا در سال هاي بعد نيز به چاپ هاي مجدد رسيده كه 

نگارنده از آن بي اطالع است. 
قصدم از اين مقدمه، افتخار محض به گذشته نيست، بلكه مقايسه ي 
ــالمي با تمدن غرب در زمينه ي  جايگاه ديروز و امروز تمدن دوره ي اس
«كتاب» است. واقعيت اين است كه شمارگان و تعداد عناوين كتاب هاي 
ــتناد آمار و ارقام، با جمعيت گروه سني كودك و نوجوان  موجود، به اس

كشورمان نسبت مطلوبي ندارد. چرا؟!
�� �

بيست و هفتم تيرماه سال جاري، در جمع همكاران دبستان «بهاره 
سليمي» نيشابور بودم. براي من آن  روز يكي از به يادماندني ترين روزهاي 
كاري ام بود. اگر از همه ي ويژگي هاي خوب اين مدرسه بگذرم، نمي توانم 
از كتاب خانه ي فعالش يادي نكنم؛ دبستاني با بيش از شش هزار نسخه 
كتاب و دو كتاب دار فعال و دانش آموزاني جداً كتاب خوان. روز يكشنبه 
۲۵ تيرماه، كتاب خانه ي مدرسه باز بود و بچه هاي كتاب خوان مشتري 

آن.
�� �

سال ۱۳۷۹، در ويژه نامه ي رشد آموزش ابتدايي، گزارش مبسوطي از 
ترويج كتاب خواني در مدارس عشايري استان كرمان چاپ شده بود. اين 
گزارش از عالقه مندي مديران آموزش وپرورش عشايري وقت استان به 
گسترش كتاب خواني در ميان فرزندان عشاير حكايت مي كرد و اين كه 
چگونه از امكانات كتاب خانه هاي سيار كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان به اين منظور استفاده كرده بودند. 
�� �

تجربه ي همكاران پر تالش و دلسوز دبستان «شهيد غفاري» شهر 
فالورجان و ايجاد زمينه ي مساعد در زنگ هاي تفريح در حياط مدرسه، 
برايم تازه و دل پذير بود. آن ها با ايجاد يك قفسه ي متحرك در حياط 
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سعيده اكبري نظري

يکی از مهارت هايی که به نظر خيلی پيش پا افتاده می آيد، 
ولی جزو مهم ترين مهارت هاست، مهارت های بهداشتی نام دارد.

همه ي ما در اطراف خودمان کسانی را ديده ايم که با وجود 
ــکالت جسمی رنج می برند و  ــن نه چندان زياد، از بعضی مش س
مجبورند زمان قابل توجهی از عمرشان را به تحمل درد يا درمان 
بيماری بگذرانند. درست است كه برخی بيماری ها گريزناپذيرند و 
با وجود رعايت مسائل بهداشتی، باز هم گريبان گير آدم می شوند، 
ــان به مهارت  ــتند و اگر انس ولی همه ي بيماری ها اين گونه نيس
ــد، می تواند از برخی  ــوب با بدن خود مجهز باش مواجهه ي مطل

بيماری های دردسرساز در امان بماند.
ــده اند؛ مثل  ــی از اين راهکارها، جزئی از فرهنگ ما ش برخ
مسواک زدن. خوب يادم می آيد، در دوران دبستان، مربی بهداشت 
ــتن ليوان و دستمال و کوتاه بودن ناخن ها خيلی  روي همراه داش
ــت. ولی االن می بينم که برای حفاظت از جسمم، چه  تأکيد داش
ــائل ساده و مهم ديگری را بايد رعايت می کردم كه کسی به  مس
ــيار زيادی از قبيل نحوه ي تغذيه،  آن ها اهميت نداد؛ مسائل بس
ــتن روی صندلی، نحوه ي راه رفتن،  ميزان خواب، نحوه ي نشس

چگونگی مطالعه ي متن و بسياری موارد ديگر.
ــمندی داشتيم که شايد به  ــگاه استاد بسيار انديش  در دانش
ــطه ي رعايت نكردن همين مسائل، دچار کمر درد مي شد و  واس
بسياری از کالس های ايشان لغو می شد. شايد اين استاد گران قدر 
برای رسيدن به اين مرتبه ي علمی و ارائه ي آموخته های خود به 

سايرين، بسيار تالش کرده بوده و معلمان بی شماری در موفقيت 
او نقش داشته اند، اما همين عدم آموزش و يادگيری مهارت های 
ــتر وقت گران بهای ايشان صرف  ــتی، سبب شده بود بيش بهداش
ــرای بهره گيری از علم  ــود و فرصت و آرامش کافی ب درمان ش

خويش نداشته باشد.
پس برای رسيدن به اهداف بزرگ زندگی، داشتن بدن سالم 
اولين قدم است. يادگيری مهارت های بهداشتی برای حفاظت از 
ــبه امکان پذير نيست، بلکه فرد بايد از همان کودکی  بدن، يک ش
به طور مداوم آموزش ببيند و اگر خانواده و مدرسه به طور همسو 
اين کار را انجام دهند، بسيار اثرگذار خواهد بود. مثًال اگر تمامی 
معلمان، نه فقط مربی بهداشت يا معلم ورزش، در حين قدم زدن 
در کالس، نحوه ي نشستن، نوشتن و مطالعه کردن دانش آموزان را 
با تذکری ساده و دوستانه اصالح کنند، بعد از مدتی اين مراقبت ها 
برای دانش آموز به عادت تبديل می شود. يا چه خوب می شد اگر 
تمامی معلمان و کادر دفتری، در ورزش صبحگاهی مدرسه شرکت 
می کردند و اين مراسم که معموًال در نهايت خمودگی دانش آموزان 

اجرا می شود، با جديت بيشتری انجام می شد.
اين ها تنها نمونه های کوچکی از آموزش مهارت های بهداشتی 
ــود که اگر همه ي ما به فرزندانمان کمک کنيم تا برای نگه داری  ب
مناسب از بدن خود اين مهارت ها را کسب کنند، به طور غيرمستقيم 
به افزايش موفقيت و بهروزی در نسل آينده کمک کرده ايم. چه خوب 

است اين راه را در پيش بگيريم! 

يکی از مهارت هايی که به نظر خيلی پيش پا افتاده می آيد،
ولیولی جزو مهم ترين مهارت هاست، مهارت های بهداشتی نام دارد.و

سايرين، بسيار تالش کرده بود
او نقش داشته اند، اما همين عد

تندرستي

مهارت هاي معلمي

برای رسيدن به اهداف 
بـزرگ زندگی، داشـتن 
بـدن سـالم اولين قدم 

است

بخش دوم

سعيده اكبري  نظري
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ــط حمايت  كننده،  ــه ي مثبت، محي كليدواژه هـا: مدرس
روان شناسي مثبت گرا.

 
اشاره 

«روان شناسـي  دربـاره ي  قبـل،  شـماره ي  در 
مثبت گرا» توضيح داديم و گفتيم كه يكي از اهداف اين 
شاخه از روان شناسي، ايجاد محيط مثبت و از جمله 
مدرسه  ي مثبت است. مدرسه ي مثبت به ساختماني 
شـباهت دارد كه توجـه، اعتماد و احتـرام، بنياد آن 
محسـوب مي شـوند. اكنـون در ادامـه، اصلي ترين 
مؤلفه هاي ايجاد مدرسـه ي مثبت را شرح مي دهيم. 
در ايـن شـماره، اوليـن مؤلفه را كـه «ايجاد محيط 
حمايت كننده» اسـت، معرفي مي كنيم و راهكارهاي 

ايجاد اين محيط را برمي شماريم.

محيطي حمايت كننده براي دانش آموزان فراهم سازيد. به 
ــتين مؤلفه ي عمده در بناي مدرسه ي مثبت،  اين ترتيب، نخس
ايجاد محيطي حمايت كننده است. اين محيط به دانش آموزان 
ــوند. بنابر نظر  ــازه مي دهد تا خطرات يادگيري را متقبل ش اج
ــخصي  بعضي از متخصصان، يادگيري معني دار غالبًا از نظر ش
ــود كه از  ــرد وارد فرايندي مي ش ــت. زيرا ف با خطر همراه اس
ــناخت، در  ــناخت يا دركي ندارد و گاه اين ناآگاهي و ش آن ش
معرض ديد و قضاوت ديگران قرار مي گيرد. اما چنان چه معلم از 
پويايي هاي مذكور مطلع باشد و محيطي حمايت كننده بيافريند 
ــتن آن  ــت، به نداش كه در آن هر كس فاقد آگاهي و دانش اس
ــود و بپذيرد كه گاهي خطا كردن در چنين فرايندي  معترف ش
طبيعي است، فرصت يادگيري توسعه مي يابد و زيادتر مي شود. 
ــط امن و حمايت كننده براي  بعضي از راهكارهاي ايجاد محي

يادگيري، به شرح زيرند:
ــق خطرپذيري شويد. معناي  ۱. در فرايند يادگيري سرمش
اين جمله چنين است: اگرچه بعضي از دانش آموزان فكر مي كنند 
ــز را بدانند، ولي بپذيريد كه به عنوان  كه معلمان بايد همه چي
معلم قرار نيست همه چيز را بدانيد. ممكن است شما هم از آن 
ــيد كه احساس مي كنيد معلم ها بايد همه چيزدان  معلماني باش
ــنگيني است و فشار زيادي  ــند. اما بدانيد كه اين انتظار س باش

ــر درك دانش آموزان از  ــما تحميل مي كند. حتي مي تواند ب بر ش
ــيو ه ي سالم تر آن  چگونگي يادگيري و آموزش هم اثر بگذارد. ش
ــد. پذيرش اين كه چيزي را  ــت كه آن چه را نمي دانيد، بپذيري اس
ــت. نبايد به آن اين  طور نگاه  نمي دانيد، يك تجربه ي منفي نيس
كنيد. مثًال اگر دانش آموزي سؤالي پرسيد كه پاسخش را نمي دانيد، 
ــش در كالس مطرح كنيد و  مي توانيد آن را به صورت يك پرس
ــپس با ذهن انگيزي (بارش مغزي)، بچه ها را به بحث واداريد  س
تا خود پاسخ گوي سؤال باشند. اين عمل نشان مي دهد كه حتي 
متخصصان هم همه چيز را نمي دانند. از آن مهم تر، اين وضعيت 
به فراگيرنده راه خوبي را نشان مي دهد كه چگونه دانش  مورد نياز 
را به دست بياورد. به اين شكل، هم معلم و هم دانش آموزان، در 

فرايند يادگيري مشاركت و همكاري مي كنند.
۲. شرايط گرم و راحتي فراهم آوريد؛ شرايطي كه دانش آموزان 

آن را خوب بشناسند و بپذيرند.
ــرايط زندگي  ــاس بودن به ش ــن رهنمود، به معناي حس اي
ــت. چنين  ــه و اگاهي از آن اس ــوزان در بيرون از مدرس دانش آم
دانش  و معرفت شخصي، نوعي پيوند مهم بين معلم و دانش آموز 
ــه دانش آموز)، موجودي  ــرار مي كند. هر فردي (چه معلم و چ برق
ــتي، رواني، اجتماعي، معنوي و اخالقي است و صرفًا ايفاگر  زيس
نقش معلم يا دانش آموز نيست. آگاهي از وضعيت دانش آموزان در 
بيرون از مدرسه و در محيط زندگي آن ها، به فرايند معلمي كمك 
ــي هم به تصميم گيري كمك مي كند  مؤثري مي كند. اين آگاه
ــكاف بين مطالب درسي و آگاهي ها و دانسته هاي قبلي  و هم ش

دانش آموز را پر مي كند.
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مؤلفه ي  نخستين 
عمده در بناي مدرسه ي 
مثبـت، ايجاد محيطي 

حمايت كننده است

دكتر فريد براتي سده

بخش دوم
مدرسه ي مثبت
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معماري اثربخش

ثمانه ايرواني

كليدواژه ها: معماري، نور، مدرسه، كالس، يادگيري.

اشاره
در شـماره ي پيشـين، از يك عامل اضافي ديگر 
بـراي  داشـتن مدرسـه ي مؤثـر سـخن رفـت و آن 
« معماري مدرسـه»  بود. در اين قسمت مي كوشيم به 

موضوع « نور»  بپردازيم. 

ــد با تعداد  ــم دو اتاق درس مي دهن ــرض كنيد به دو معل ف
شاگردان مساوي و ميز و نيمكت كامًال يكسان.  يكي از كالس ها 
ــت و يا  ــي دارد و ديگري فاقد پنجره اس ــيار خوب نور طبيعي بس
پنجره هاي بسيار كوچكي دارد كه نور كالس را تأمين نمي كند و 
در بيشتر مواقع، براي روشنايي كالس، از المپ ها و مهتابي هاي 

پر نور استفاده مي شود. 
فكر مي كنيد معلمان كدام يك از اين كالس ها را بيشتر دوست 
دارند؟ كالس غرق در نور طبيعي يا كالس پر از المپ مصنوعي. 
اين آزمايش در بسياري از مدارس جهان انجام شده است. معلمان 
ــي تدريس كنند كه بيشترين نور طبيعي را  مايل اند در كالس درس
از پنجره ها و حايل هاي خود دريافت كند. از طرف ديگر، تحقيقات 
نشان مي دهد دانش آموزان در كالس هاي پر از نور طبيعي، نسبت به 
كالس هاي پر از المپ فلورسنت، بهتر درس مي خوانند و پيشرفت 
تحصيلي آنان بسيار بهتر است. يعني كالس هايي عملكرد بهتري 
دارند و يا معلمان دوست دارند آن ها را انتخاب كنند كه نور طبيعي 
بسيار خوبي وارد آن ها شود. اين يكي از بديهي ترين مواردي است 
ــه ثابت مي كند، «معماري مدرسه بر عملكرد تحصيلي  كه هميش
دانش آموزان، روش هاي تدريس معلمان و احساس آن ها نسبت به 

فضايي كه در آن هستند، تأثير دارد.» 
ــاره  در كتاب « مدارس براي آينده۱» و منابع فراوان ديگر، اش
شده است كه نور طبيعي روز، به داليل برخوردار بودن از طيف وسيع 
نور و كامل بودن از نظر رنگ و كيفيت نور، تأثير مثبت زيادي روي 
ــم و روان دانش آموزان مي گذارد و به همين دليل است كه ما  جس
به طور ناخوداگاه، از كالس پر نورتر لذت مي بريم و در آن احساس 
ــتري مي كنيم. در سال هاي ۱۹۵۰ميالدي تا  راحتي و آرامش بيش
اواخر قرن بيستم، مدارس بدون پنجره ي زيادي در كشورهاي 
ــاير كشورهاي اروپايي طراحي و ساخته شدند،  آلمان و آمريكا و س
چرا كه آن موقع گمان مي كردند مدرسه با نورهاي مصنوعي زيباتر 
است. مي توان ميزان، شدت، كمي و رنگ آن را كنترل و با طراحي 
ــاختمان هم ساز كرد. اما بعد از آن سال ها، تحقيقات نشان داده  س
است كه اضافه كردن بيش از حد نور مصنوعي در مدارس، باعث 
ــنين ۴ تا ۱۸ سال  بروز اختالالت رواني زيادي در دانش آموزان س
مي شود. متأسفانه، امروزه در شهرهاي ايران، مدارس بسيار زيادي 
ــا نور روز، پرده هاي  ــتن كالس هايي ب را مي بينيم كه با وجود داش
ــوض كالس را در المپ ها و  ــي به آن اضافه كرده و در ع ضخيم
ــنت غرق كرده اند. يكي ديگر از مزيت هاي نور  مهتابي هاي فلورس
ــت كه مي توان  ــيار باالي آن اس طبيعي، ارزان بودن و كيفيت بس

به صورت كنترل شده و با طراحي مناسب، آن را وارد بنا كرد و از 
اين موهبت خدادادي براي فرزندان استفاده كرد. در خاتمه، براي 
درك بهتر مي توانيد به اين دو عكس نگاه كنيد. عكس شماره ي ۱، 
كالسي با نور مصنوعي و پرده هاي تيره را نشان مي دهد و عكس 

شماره ي ۲، كالسي با نور طبيعي روز است.

ش
بخ

وم
 د

ش

نـور طبيعي روز، بـه داليل 
برخـوردار بـودن از طيـف 
وسـيع نـور و كامـل بودن 
از نظر رنـگ و كيفيت نور، 
تأثير مثبـت زيـادي روي 
جسم و روان دانش آموزان 

مي گذارد

۲

۱

پي نوشت
1.Schools for the future: design proposals from architectural psychology/
Rotraut Walden, editor. Includes bibliographical references.



ليلي محمدحسين

آموزش و پرورش در جهانـ  بخش دوم

مديريت
 انضباط كالس

كليدواژه ها: مديريت كالس، انضباط، معلمان.

اشاره
به نظر می رسـد مديريـت کالس درس يکی 
از دغدغه هـای اصلـی معلمان، به ويـژه معلمان 
تازه کار، در سراسـر دنيا باشـد. معلمان دوسـت 
دارند کالس های منظمی داشته باشند که در آن ها 

تمام دانش آموزان شرکت فعال دارند، مسئوليت 
يادگيری شـان را به عهده می گيرنـد و بنابراين، 
معلـم مي تواند محتوای آموزشـی را به طور مؤثر 
ارائـه دهـد. در ضمـن، معلمـان دوسـت ندارند 

دانش آموزان بدرفتار داشته باشند. 
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 مروری بر ادبيات تعليم وتربيت جهانی، راهکارهايی را ـ  
البته متناسب با فرهنگ هر جامعه ای  ـ ارائه می دهد. در اکثر 
اين راهکارها، به تدوين قوانين کالسی سفارش شده است؛ 
قوانين روشـن، قابل درک و قابل اجرا. قوانين کالسی 

می تواند مانند نمونه ی زير، کم تعداد و ساده باشد:
۱. همه اليق احترام هستند؛

۲. آماده به کالس بياييد؛
۳. نهايت سعيتان را بکنيد؛

۴. نگرش ُبردـ  ُبرد۱ داشته باشيد؛
۵. لذت ببريد و ياد بگيريد۲.

ــور که مالحظه می کنيد، در تدوين اين قوانين  همان ط
ــت. بهتر است، همواره از  ــتفاده نشده اس از افعال منفی اس
ــتفاده کنيم. اگر اين قوانين در جلسه ی اول  افعال مثبت اس
کالس همراه دانش آموزان تدوين شود، از ضمانت اجرايی 
ــتراليا، رابطه ی بين  ــد بود. در اس ــتری برخوردار خواه بيش
ــئوليت پذيری دانش آموزان و نظم کالسی، در تحقيقی  مس
بررسی شده است. يافته های اين تحقيق نشان می دهد که 
وقتی معلمان دانش آموزان را بيشتر در تصميم گيری شرکت 
می دهند، اشارات غيردستوری بيشتری دارند، رفتار مطلوب را 
تصديق می کنند، با دانش آموزان بدرفتار طوری بحث می کنند 
ــان را بر ديگران درک  که آنان مجال می يابند تأثير رفتارش
ــند، دانش آموزان  کنند و برای اين که بهتر رفتار کنند، بكوش

مسئوليت پذيری بيشتری از خود نشان می دهند.۳ 
ــاله ي تدريس   يک معلم آمريکايی با تجربه ای ۱۷ س
ــتان)، برای  در مدارس دولتی (دوره  های راهنمايی و دبيرس
مديريت موفق و برقراری نظم در کالس، پنج راهکار ارائه 
ــت که همه ی راهكار ها برای هر  می  دهد. البته او معتقد اس
دانش آموزی مؤثر نيست، بلکه معلمان بايد با در نظر گرفتن 

روحيه ی دانش آموزان، راهکارشان را تغيير بدهند۴:
راهکار شماره ی ۱: وقتی کنار شاگردان ايستاديد، يا 
ــغول درسشان کرديد، ولی باز هم  با آن ها حرف زديد و مش
ــا را بيرون از کالس و به  ــم کالس را بر هم زدند، آن ه نظ
راهرو ببريد. از آنان بپرسيد: «آيا حالت خوب است؟» تجربه  
نشان داده است که فرو می ريزند و به شما می گويند که مثًال 
با والدينشان بحث داشته اند، به موقع از خواب بلند نشده اند 
يا مسائل ديگری وجود داشته است. اگر باز هم جسور بودند، 

آن ها را به دفتر مدير بفرستيد. اين معلم، در پنج سال گذشته، 
ــاگردان کمی را به علت بی انضباطی در کالس به دفتر  ش

مدير فرستاده است.
ــت. اگر در  آخرين توصيه ی اين معلم: «بچه، بچه اس

درس فعال نباشد، در کار ديگری فعال می شود.»
راهکار شماره ی ۲: وقتی دانش آموزان با حرف زدن، 
سقلمه زدن به ديگران، يا مچاله کردن کاغذ، نظم کالس را 
به هم می زنند، کنار آن ها بايستيد. اين کار با پسران از همه 
ــران يا دانش آموزان خيلی  بيشتر مؤثر است. زمانی که پس
شيطان در کالس  باشند، در قسمت انتهای کالس بايستيد و 
درس بدهيد. اين کار اين پيام را به آن ها می دهد که کارشان 
را متوقف کنند و اکثر اوقات همين کار را می کنند و به کار 

کالس برمی گردند.  
راهکار شماره ی ۳: با دانش آموزانتان گفت وگو کنيد. 
اگر آن ها را در راهروی مدرسه، در رستوران يا در ميوه فروشی 
می بينيد، از آنان احوال پرسی کنيد. اگر نوشته ی آن ها را در 
يک روزنامه ی محلی ديديد، به آن ها تبريک بگوييد. اگر کار 
خوبی کردند، از لطفشان تشکر کنيد.  اين کارها آن ها را آگاه 

می سازد که واقعًا برايتان مهم هستند.
راهکار شماره ی ۴: تمام مدت کالس را سخن رانی 
ــتند،  نکنيد. دانش آموزانی که در فعاليت يادگيری فعال هس
معموًال کالس را به هم نمی ريزند. فعاليت های عملی برای 

داشتن کالس های بانشاط بسيار مؤثرند.
راهکار شماره ی ۵: درس را هيجان انگيز بگردانيد.  
اگر ۴۵ دقيقه زمان در اختيار داريد ، سه فعاليت متفاوت طراحی 
ــيد در طول کالس، الاقل يک بار دانش آموزان  کنيد. بكوش
ــد.  دانش آموزانی که  ــد کني ــان بلن را از روی صندلی هايش
انرژی شان در کالس محصور شده است، به خاطر اين کار 

از شما ممنون خواهند بود.

پي نوشت

۱.نگرش ُبردـ  ُبرد (win-win): يعني اين كه دانش آموزان بكوشند در كالس، 
ــاس برنده بودن كنند، نه فقط خودشان برنده باشند و بقيه ي كالس  همه احس

بازنده.
2. http://www.squidoo.com/cfclark4
3. http://achievementzones.wikispaces.com/file/view/Student+responsibi
lity+and+classroom+Management.pdf
4. Hayden Kellie (2010), Top five classroom management Strategies- 
Theyreallywork,http://www.brighthub.com/education/k-12/
articles/3318.aspx#ixzz0qHmMNQdo

قوانين كالس با مشاركت 
دانش آمـوزان، روشـن، 
ل اجرا  ل درك و قاـب قاـب

تدوين شود
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دكتر يداهللا سعيد نيادكتر يداهللا سعيد نيا

جعبه ي سياه يادگيري!
ــي، رفتارگرايي، دانش آموز،  كليدواژه ها: روش هاي آموزش

معلم.

اشاره
در شـماره ي پيـش، اصول اصلی نظام آموزشـی 
جاری در ايران و بسـياری ديگر از کشورها بيان شد. 
در پايان ذکر شـد، اين اصول در واقع از نظر تاريخی 
از نظرات روان شناسان رفتارگرا نتيجه شده است. در 
پايان آن شماره ذکر شـد، ديدگاه اين روان شناسان 
به انسان، بسـيار متفاوت تر از ديدگاه های فرهنگی و 
دينی ايرانيان به انسـان اسـت و اصول ذکر شده، از 

نظرگاه های آنان به انسان ناشي مي شود.

موضوعی که در اين شماره به آن پرداخته می شود، اين است 
که اين ادعاها مستند شود. ادعا شد که رفتارگراها از فلسفه ای در 
روان شناسی پيروی می کردند که انسان را فاقد اختيار و ساخته ي 
جامعه و برآيندی از محرک و پاسخ ها می پنداشتند. آن ها انسان را 
موجودی ابتدايي و بدون شکل می دانستند که به وسيله ي تربيت، 
مي تواند به آن چه خواسته ي آموزشگران باشد، تبديل شود؛ و نيز 
جعبه ي سياهی كه با کشف پاسخ هايی که به محرک ها می دهد، 
ــن ادعا، اگرچه  ــتند کردن اي ــکل داد. برای مس می توان او را ش
ــود، نقل قول  ــه به مراجعی که در زير می آيد توصيه می ش مراجع
معروفی از جان واتسـونـ  از بنيان گذاران اصلی اين نظريه ـ 

شايد مکفی باشد. 
ــون (۱۹۳۰) می گويد: «يک دوجين نوزاد سالم و  جان واتس
ــت، به من بدهيد تا آن ها را  ــرايط خاصی که موردنظر من اس ش
ــر کدام را به طور اتفاقی  ــزرگ کنم. من تضمين می دهم که ه ب
انتخاب و برای تخصص خاصی مانند پزشکي، وكالت، هنرمندي، 
بازاری، و حتی دزدي و گدايي، تربيت کنم؛ صرف نظر از استعداد، 

تمايل، توانايی، شغل دل خواه و آمادگی فردی آن فرد.» 
ــان می دهد که آن ها انسان را  ــنی نش اين جمالت به روش
قابل تبديل به هر آن چه که آموزش گران بخواهند، می دانند. اين 

ــته، بدون هرگونه بستگی به خواسته ي فرد، از راه مديريت  خواس
ــت. کتاب معروف  ــخ ها برای فرد قابل حصول اس محرک و پاس
اسکينر به نام «فرای آزادی و شأن» (۱۹۷۱ ) به روشنی انسان 

را ساخته ي محيط و فاقد اراده می داند. 
همه ي اصول ذکر شده در شماره ي پيشين، از نگاه آن ها به 
انسان ناشی می شود. پافشاری آن ها به اين که تنها رفتار مشهود 
و قابل اندازه گيری اصالت دارد، بيان ديگر نگاه جعبه ي سياه گونه 
به انسان است. با نگاهی به طراحی های آموزشی که رفتارگراها 
ــه كرده اند (برای مثال نگاه کنيد به Gagne,1985) اصول  ارائ

ذکر شده را می توان يافت.
ــی از نظر اسکينر  برای مثال، اصول عمومی طراحی آموزش
ــع (رفتارگرايی در کالس، ۲۰۰۲)  ــده در مراج را در لينک داده ش
ــوان پيدا کرد. اگرچه اين اصول به اندازه ي کافی به عنوان  می ت
ــناخته شده هستند، برای تبيين  اصول برگرفته از رفتارگرايی ش
ــتر می توان از اصول شروع کرد و ارتباط آن ها را با فلسفه ي  بيش

زيربنايي شان بررسی کرد. 
ــدگاه آنان،  ــود، از دي ــه آن اصول ديده می ش ــا نگاهی ب ب
ــان از راه محرک و پاسخ ياد می گيرد و رفتار بايد قابل  چون انس
اندازه گيری باشد، هدف بايد به اندازه ای جزئی شود که بتوان آن  
را به محرک خاصی مرتبط و ارزش يابی کرد. انسان چون جعبه ي 
ــت که معلم بايد جريان آموزش را برای او طراحی و  سياهی اس
ــلط باشد. آموزش جرياني  اجرا کند. پس معلم بايد به مباحث مس
يک طرفه از معلم به شاگرد است و اين که شاگرد اساسًا اين نياز 
ــت. چون احساس احترام باعث تأثير  را دارد يا ندارد، مطرح نيس
معلم به عنوان يک محرک می شودـ  صرف نظر از اين که موضوع 
ــرالزم)ـ باعث يادگيری  ــوب، بد؛ الزم يا غي ــت (خ آموزش چيس
ــط ديگران برای يادگيرنده تعيين می شود.  می شود. اهداف توس
اراده ي فرد برای تعيين آن چه می خواهد ياد بگيرد، مطرح نيست. 
ــوند و شاگرد موظف است در زمان  اهداف آموزشی تعيين می ش
ــلب  ــئوليت فرد در مورد خودش س معين آن ها را ياد بگيرد. مس
می شود و اين ديگری است که عامل شکست و موفقيت شاگرد 

را در دست دارد. 

نقد روش هاي جاري در مدارس

بخش دوم
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ــدارس موفق تر آن ها  ــت و م آن چه در اين اصول موجود اس
را بهتر اجرا می کنند، عبارت اند از: برای شاگردان برنامه ي درسی 
می ريزند، درس ها را تهيه می کنند، معلم ها را گزينش می کنند، روش 
ــی را با معلم توافق می کنند، درس ها را بودجه بندی می کنند،  درس
اهداف دروس را تعيين و ابالغ می کنند، شاگردان را تشويق و تهديد 
می کنند، روش های متعدد مانند رقابت را به کار می برند، شاگردان 
خوبی را که به اهداف مدرسه رسيده اند، تشويق می کنند، و آن چه را 

به صالح شاگردان تشخيص می دهند، اعمال می کنند.
آيا در اين اعمال، جز رفتار قيم مآبانه، آمرانه و مستبدانه (از نوع 
مشفقانه) چيزی ديده می شود؟ قطعًا خواهند گفت اگر آن ها چنين 
ــاگرد درس نمی خواند! چون نمی داند کار درست چيست؟  نکنند، ش
ــود؟! نيازهايش را  ــت؟! چگونه بايد موفق ش ــت چيس روش درس
ــير را اشتباه می رود! شيطان و دوستان ناباب او را از  نمی فهمد! مس
راه به در می کنند! بازيگوشی می کند! وقت خود را تلف می کند! عقب 

می افتد! در زندگی دچار مشکل می شود! دانشگاه نمی رود! و...
برای لحظه ای فرض کنيم همه ي اين گزينه ها درست باشد! 
آيا کارهايی که به اين داليل می کنيم، به معنی اين نيست که او 
(انسان) را موجودی می دانيم که در مورد اين که به چه چيز تبديل 
شود، بايد برايش تصميم گرفت و براساس آن برنامه ريزی دقيقی 
ــيدن  كرد. با اجرای اين برنامه و پايش فرايندها و خروجی ها، رس
ــنايی  به هدف را می توان تضمين کرد؟ آيا اين همان جمله ي آش

نيست که واتسون گفته است!؟
دليل ديگری که احتماًال در ذهن خواننده برای توجيه اجرای 
روش جاری آموزشی هست، اين است که مخاطب اين روش ها 
ــتند و رفتار قيم مآبانه برای کودکان معنی دار است.  کودکان هس

ــتانی ها؟ راهنمايی ها؟  ــش اين است که کودکان يعنی دبس پرس
ــگاهی ها؟ روش جاری آموزشی ذکر شده،  دبيرستانی ها؟ يا دانش
ــني جريان دارد.  ــانی برای همه ي اين دوره هاي س به نحو يکس
بنابراين، گويا سن در اين موضوع دخالت ندارد. از طرف ديگر به 
نظر می رسد، اگر انسان را دارای اراده، فهم، قدرت انتخاب، قدرت 
تشخيص، و صاحب حق در تعيين سرنوشت خويش می شناسيم، 
الزم است در هر سنی اصل را بر اين بگذاريم و سپس براساس 
ــم؛ در حالی که  ــنی، آن اصول را اصالح كني محدوديت های س
اصول حاضر، از ابتدا برای همه ي سنين با نگاه قيم مآبانه و کنترلی 

و منفی به انسان تدوين شده است.  

منابع

1.Behaviorism in classroom (2002), http://filebox.vt.edu/
users/spenney/behaviorism/classroomex.htm
2.Gagne, R. M., (1985). The Conditions of Learning and 
the Theory of Instruction, (4th ed.), New York: Holt, 
Rinehart, and Winston. http://psychology.jrank.org/
pages/796/behaviourism-B-F-Skinner-on.html
3. Skinner, B. F., 1971. Beyond Freedom and Dignity. 
New York: Knopf.
4.Skinner, B. F., (no date), behaviorism Purpose, intention, 
expectation, Mental processes, Sensations, perceptions, 
and images, Reasons and reasoning, http://psychology.
jrank.org/pages/796/behaviourism-B-F-Skinner-on.
html#ixzz0rHv5L9LU
5. Watson, J., 1913. Psychology as a Behaviorist Views 
It, Psychological Review, 20,158 - 77 . 
6. Watson, J., 1930. Behaviorism. Norton: New York.

پرسـش ايـن اسـت که 
کودکان يعنی دبستانی ها؟ 
راهنمايی ها؟ دبيرستانی ها؟ 

يا دانشگاهی ها؟

ما بايد براي دانش آموزان 
تصميم بگيريم؟ 



كتايون رجبي راد

اومد، اومد...
 شلوغي خاصيت كالس بود؛ هياهو و جنب وجوش. مثل 
موج رودخانه اي كه زندگي اش زنگ تفريح است و هيجان. 
ــد، وقت آسودن آب. تا  و كالس، فرصتي كه اگر پيدا مي ش
ــاحل بداند كه اين بار بايد  با گوش دادن به صحبت هاي س
ــتاب هايش  ــفر كند و چگونه به هيجان و ش با كدام موج س
پاسخ گويد. كالس مثل چاله هايي بود پشت صخره هاي تيز 
رودخانه كه تازه تازه دل به فرسايش آب داده بودند و صيقلي 

شده بودند.
اين كالس با بقيه ي كالس ها فرق داشت. ديگر تعبير 
رود و موج و امثالهم از آن نمي شد. همه ي همكاران از اين 
ــتند. اين موضوع را در اولين شوراي  ــكايت داش كالس ش

ــران فهميدم. تقريبًا از بين تمام دبيران، فقط من از اين  دبي
كالس راضي بودم. نه اين كه فكر كنيد خيلي بيسِت بيست 
ــت. من اصًال به دانش آموز و  بودند، نه، اصًال قصه اين نيس
ــن طور نگاه نمي كنم كه: «كالس بايد براي من  كالس اي

راحت و ساكت باشد.»
ــاي همكارم، به اين  ــده بود مثل معلم ه تا به حال نش
كالس لقب شيطان بدهم. آخر از نظر من خرج كردن خيلي 
ــاد بچه ها يمان مي دهيم. مثل  ــا را خودمان به غلط ي چيزه
ــيطان كه اليق فرشته هايي مثل بچه ها  همين كلمه ي ش

نيست.
ــّري شوراي دبيران نظر  معلم ها داشتند در جلسه ي س
ــه بايد توبيخ انضباطي براي اين بچه ها در نظر  مي دادند ك
بگيرند... گوش هاي من انگار به مناظره اي گوش مي داد كه 
كسي جز من و خدا نمي شنيد... «فرشته بودن كه اليق توبيخ 
نيست! چرا براي خود بودن اين قدر بايد بها پرداخت؟ اگر ما 
االن از اين فرشته ها بخواهيم كه خودشان نباشند، نمي شود 
ــؤال كه در ذهنم  ــوزش دروغ گويي؟...» و هزار و يك س آم

مي چرخيد...
ــكوت و نگاه هايي شدم كه  ناگهان متوجه  هجمه ي س
گويا مدتي است متوجه من شده بود، خانم مدير پرسيد: «نظر 

شما چيه، خانم رجبي؟»
ــان توسط معلم باز شده باشد،  مثل بچه هايي كه مچش

آرام پرسيدم: «درباره ي؟»
«درباره ي فرشته ديگر؟»
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ــيار خوبيه! درسش عاليه! سر كالس  گفتم: «دختر بس
ــتعداد اين رو داره كه  خيلي به من كمك مي كنه و چون اس

مثل يه كارگردان عمل كنه، برام يه دستيار خيلي خوبه.»
چشم هاي از حدقه درآمده ي معلمان را مي ديدم كه پر 
بود از سؤال، يا شايد هم ترديد. اما بعدها يكي از همكاران 
ــت شده بود، بهم گفت همه تقريبًا به  كه با من خيلي دوس

عقل من شك كرده بودند.
راستش من نظرم را گفته بودم و هيچ  وقت هم فرشته، 
مرا اذيت نكرده بود. اما از آن روز، به طور نامحسوسي توجه 
ــته مي كردم. رفتارش را زير نظر گرفتم تا  بيشتري به فرش
بدانم كجاي گفتار و رفتارش معلمان ديگر را تا اين حد آزرده 
است. البته، هرگز با اين پيش فرض كه دختر بدي است و 

شيطان، به او نگاه نمي كردم.
ــت  ــته باهوش بود. زودتر از بقيه ياد مي گرفت. دس فرش
تندي هم داشت. تمرين و امتحان، هر چه را كه كتبي بود هم 
زود تحويل مي داد. بيكار كه مي شد، زير زيركي شروع مي كرد 
به حرف زدن، و چون خوب مي توانست بقيه را مديريت كند، 
همه ي دور و بري هايش را تقريبًا از تمرين نوشتن مي انداخت. 
ــتانش شنيدم كه اهل كارهاي  خيلي اتفاقي از يكي از دوس

اضافه و كتاب خواندن و از اين جور فعاليت هاست.
ــتادم. دستم را گذاشتم  آن روز، آرام رفتم و كنارش ايس
ــتش و به نشانه ي دادن آرامش، كمي پشتش را ماليدم.  پش
ــردم و طوري كه فقط خودش  ــش ب صورتم را نزديك گوش
بشنود، گفتم:  «اگه اين كاري رو كه مي گم بكني، مي ذارم به 

پروژه ها و كارهاي ديگه ات برسي.»
ــه او داده بودند. طي يك توافق پنهاني  ــگار دنيا را ب ان
ــته شد مدير كارهاي خودش نه كالس.  ميان من و او، فرش
ــتن سريع تر تكاليف و تمرين هايش. من  شروع كرد به نوش
هم زود به زود به كارهايش سرك مي كشيدم كه آيا درست 

مي نويسد يا نه؟
شايد باور كردني نباشد. همان دانش آموزي كه تا بيست 
ــت در مي آورد و به  ــه ي قبل هر كتابي دلش مي خواس دقيق
ــي اش، شروع مي كرد به  ــدن تمرين كالس بهانه ي تمام ش
ــاال به آرامي از من اجازه گرفت كه تمرين هاي  خواندن، ح

رياضي اش را حل كند.
بلند شد رفت به شوفاژ تكيه داد، تكاليفش را روي زمين 

پهن كرد و با تمركز زياد شروع كرد به حل كردن آن ها.
ــازه داده بودم به ذهن خودش  ــا اين كار، من به او اج ب
ــكوت كالس را رعايت كند.  ــد. در ضمن، س ــجام بده انس

دفعه ي بعد هم همين كار را كرد.

ــر درس  ــت همان موقع كه او مي رفت س من هم درس
ديگر، نكات مهمي را از البه الي تمرين ها به بقيه ي بچه ها 
مي گفتم. دفعه ي بعد، دقيقًا از همان نكته ها از فرشته سؤال 
مي پرسيدم. جالب تر اين است كه بسياري از آن ها را درست 

جواب مي داد، اما چند جايي هم گير افتاد.
ــتياق او براي جدا شدن از  ــات بعدي، ديدم اش جلس
ــتن كنار شوفاژ كم شده است، اما هم چنان  كالس و نشس
ــي آورد. آرام  ــر را در م ــا درس هاي ديگ ــاب رياضي ي كت
ــد. به ميزي كه  ــتر ش آرام توجه من به بچه هاي ديگر بيش
ــته سر آن نشسته بود نزديك مي شدم، اما جواب بغل  فرش
دستي اش را مي دادم. كتاب رياضي او را نگاه مي كردم، اما 
ــتم حرفي براي گفتن ميان ما ردوبدل شود؛ نه  نمي گذاش
ــت مانند قبل،  آن طور كه فكر كند با او قهر كرده ام. درس
باز هم دستم را به گرمي بر پشتش مي گذاشتم، اما حركت 

نمي دادم.
ــته كه تشنه ي حرف زدن بود،  چندي گذشت و فرش
ــود. از طرف  ــر بود ميان من و او كالمي ردوبدل ش منتظ
ــر كالس آن طور كه  ديگر، چون به او اجازه داده بودم س
ــت دارد رفتار كند، خجالت مي كشيد وقت كالس را  دوس
ــم را درگير مي كرد و كالس  ــؤاالتش كه منطق معل با س
ــف كند. بدجوري گير كرده  ــت، تل را به چالش وا مي داش
بود. هم دلش مي خواست سر كالس هر كاري مي خواهد 
بكند، هم توجه معلمي را مي خواست كه دوستش داشت. 

نمي دانست چگونه رفتار كند.
يك روز كه مثل هميشه حس كردم االن موقع سر رفتن 
ــت، ديدم برخالف انتظار من، با تمام  ــته اس حوصله ي فرش
وجود دارد تمرين حل مي كند؛ تمرين درس كالس خودمان 
ــر مي رود  ــا خودم فكر كردم كه باالخره حوصله اش س را. ب
ــتر اين طور دوام  ــت دقيقه يا نهايت نيم ساعت بيش و بيس
نمي آورد. اما با تعجب كامل ديدم، يك كتاب زبان درآورد و 
شروع كرد به حل كردن تمرين. از آن جايي كه زبانش خيلي 
خوب بود، به اشكال بر نمي خورد كه بخواهد به بهانه ي آن 

با من سر حرف را باز كند.
ــت حريم كالس و  ــته اس من كه ديدم باالخره توانس
ــتم  چارچوب آن  را بفهمد، جلو رفتم و باز مثل قديم ترها دس
را به گرمي پشتش كشيدم و گفتم:  «حتمًا كتاب خوبيه كه 

تو انتخابش كردي!»
لبخند رضايت بر لبانش ظاهر شد. مدت ها بود اين قدر 
ــته كوچولو را آرام و راضي، و البته هنوز پرهيجان و پر  فرش

انرژي نديده  بودم.

من به او اجازه داده 
بودم به ذهن خودش 

انسجام بدهد



محمدعلي شاماني

كليدواژه ها: حق، آزادي، امنيت.

اشاره
فصل سـوم قانون اساسـي، بـه مهم تريـن حقوق 
شـهروندي در قوانين ايرانـ  حقوق فـردي و آزادي هاي 

عموميـ  اشاره دارد.

۱. حق زندگي
ــر ارزاني داشته و  ــت كه خداوند آن را به بش زندگي موهبتي اس
ــان سلب كند  هيچ كس حق ندارد بي جهت اين حق خداداد را از انس
و حكومت ها موظف اند زندگي شهروندان خود را حفظ كنند. هم چنين 
مقامات كشور نمي توانند به صورت خودسرانه، امنيت و جان افراد را به 

مخاطره  بيندازند.

۲. امنيت فردي
در زمينه ي امنيت فردي، اصل بر اين است كه هيچ گونه بازداشتي 
ممكن نيست، مگر آن كه به موجب قانون باشد. براي تضمين امنيت 

فردي، رعايت موارد زير ضروري است:
۱-۲. اصل قانوني بودن جرم و مجازات

ــود، بايد تمام  براي اين كه در هر جامعه امنيت فردي تضمين ش
ــود، مستند به قانون باشد و از  احكامي كه از طرف دادگاه صادر مي ش
جانب مقامات، صالحيت دار شده باشد. اصل سي وششم قانون اساسي 
در اين باره مي گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق 

دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل يكصدوشصت وششم نيز قانوني بودن احكام دادگاه ها را بيان 
مي كند: «احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي 

باشند كه براساس آن حكم صادر شده است.»
۲-۲. ممنوعيت بازداشت خودسرانه

ــي بودن جرم و  ــه حاكميت قانون و اصل قانون ــه اي ك در جامع
مجازات رعايت مي شود، هيچ گونه بازداشتي ممكن نيست، مگر آن كه 
مجوز آن از طرف مقامات قضايي و به موجب قانون صادر شده باشد. 
ــي ودوم قانون اساسي آمده است: «هيچ كس را نمي توان  در اصل س
دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت 

بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل، بالفاصله كتبًا به متهم ابالغ 
و تفهيم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت، پرونده ي مقدماتي به مراجع 
صالحه ي قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. 

متخّلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود.»
البته ممنوعيت بازداشت با استثناهايي به شرح زير مواجه است:

ـ در جرائم مشهود و يا جرائم عليه امنيت كشور.
ـ توقيف احتياطي، بدون مجوز قضايي، به مدت كوتاه. همان طور 

كه در قانون اساسي آمده است، فقط به مدت ۲۴ ساعت.
۳-۲. علني بودن محاكمات

«رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور 
هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد...»

اصل شصت وپنجم قانون اساسي نيز مي گويد: «محاكمات علني 
ــود و حضور افراد بالمانع است، مگر آن كه به تشخيص  انجام مي ش
ــد يا  دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باش
ــاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني  در دع

نباشد.»
۴-۲. حق استفاده از وكيل

اصل سي وپنجم: «در همه ي دادگاه ها، طرفين دعوي، حق دارند 
براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته 

باشند، بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»
۵-۲. آزادي ارتباطات

ــت وپنجم: «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش  اصل بيس
كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، عدم مخابره 
و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر 

به حكم قانون.»
۶-۲. آزادي عقيده و بيان

ــوم: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را  اصل بيست وس
نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل بيست وچهارم: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، 
مگر آن كه مخل مباني اسالم يا حقوق عمومي باشد...»

۷-۲. آزادي كار و شغل
اصل بيست وهشتم: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل 
ــالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست،  ــت و مخالف اس اس
برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، 
براي همه ي افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز 

مشاغل ايجاد كند.»

منبع
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

آشنايي با حقوقـ  بخش دوم
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مهارت درمانی
سيمين جهاني كليدواژه ها: مهارت هاي زندگي، آموزش، سازگاري.

برنامه ی آموزش مهارت های زندگی، از جمله روش هايی است 
که برای رفتارهای ناهنجار در افراد، از جمله در دانش آموزان، مناسب 
به نظر می رسد. آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان، مورد 
تأکيد بسياری از مربيان و صاحب نظران تعليم و تربيت بوده است. 
از نظر جان   ديويی، هدف تعليم و تربيت، آماده کردن شهروندان 
برای خودگردانی است و اين يادگيری مثل هر يادگيری ديگر، بايد 
از راه عمل صورت بگيرد. به نظر او، بزرگ ترين نقص آموزشگاه های 
سنتی که مايه ی بسی تأسف است، آن است که در آن سعی می شود 
در محيطی که فاقد هر گونه روح اجتماعی است، اعضای شايسته 
ــدی برای اجتماع تربيت يابند. مهارت های زندگی عبارت اند  و مفي
ــا و مهارت های عملی  ــا، دانش ها، نگرش ها، رفتاره از توانايی ه
ــادمانی و موفقيت در فرد می شوند. نتيجه ی  که سبب احساس ش
يادگيری مهارت های زندگی، افزايش توانايی های روحی و اجتماعی 
ــازگارانه و مثبت است. اين  و عزت نفس در فرد و بروز رفتارهای س
مهارت ها فرد را قادر می سازند تا مسئوليت ها و نقش اجتماعی خود 
را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران، با خواسته ها، انتقادات 
ــکالت روزانه، به ويژه در روابط بين فردی، به شکل مؤثری  و مش
ــای زندگی، با کثرت روش های  ــود. در آموزش مهارت ه روبه رو ش
تدريس مواجه هستيم و اساسًا نمی توان روش هايی قطعی را تجويز 
کرد، بلکه بسته به موقعيت، معلم می تواند از روش های متناسب با 

موضوع و با توجه به امکانات استفاده کند.
ــارت را به عنوان  ــت جهانی (۱۹۹۴) ۱۰ مه ــازمان بهداش س
مهارت های زندگی ذکر کرده است. معلمان می توانند برای افزايش 

اين مهارت ها در خود و دانش آموزان بکوشند:
ــاط قوت و ضعف خود؛ آگاهی  é خودآگاهـی: آگاهی از نق
از حقوق و مسئوليت های خود؛ توضيح ارزش ها؛ رشد ويژگی های 
ــخصی؛ ايجاد و تقويت ويژگی های شخصيتی از قبيل: اتکا به  ش

نفس، استقالل، واقع گرايی، ارزش شخصی و اراده.
ــکالت، علل و ارزيابی دقيق آن ها؛  é حل مسـئله: تشخيص مش
تشخيص کارهايی که می توان انجام داد؛ درخواست کمک؛ مصالحه 
ــکالت کمک  ــنايی با مراکزی که به حل مش (برای حل تعارض)؛ آش

می کنند؛ تشخيص راه حل های مشترک برای جامعه.
é توانايی تصميم گيری: تصميم گيری فعاالنه بر مبنای آگاهی 
از حقايقی که انتخاب ها را تحت تأثير قرار می دهند؛ تصميم گيری بر 
مبنای ارزيابی دقيق موقعيت ها؛ تعيين اهداف واقع بينانه؛ برنامه ريزی 
و پذيرش مسئوليت اعمال خود؛ آمادگی برای تغيير دادن تصميم ها 

به منظور انطباق با موقعيت های جديد.
ــی)؛ يادگيری فعال  ــت (مثبت انديش é تفکـر خالق: تفکر مثب
ــخيص حق  ــراز وجود؛ تش ــات جديد)؛ اب ــت وجوی اطالع (جس

انتخاب های ديگر (برای تصميم گيری)؛ تشخيص راه حل های جديد 
برای مشکالت.

é تفکر انتقادی: ادراک تأثيرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها، 
نگرش ها و رفتار؛ آگاهی از نابرابری ها؛ پيش داوری ها و بی عدالتی ها؛ 

واقف شدن به اين موضوع که ديگران هميشه درست نمی گويند.
ــای خود و ديگران؛  ــناخت هيجان ه é مقابله با هيجانات: ش
ــات، تفکر و رفتار؛ مقابله با ناکامی،  ارتباطات هيجان ها با احساس
خشم، بی حوصلگی، غمگينی، ترس و اضطراب؛ مقابله با هيجان های 

شديد ديگران.
é مقابله با استرس: مقابله با موقعيت هايی که قابل تغيير نيستند؛ 
فنون مقابله برای موقعيت های دشوار (فقدان، طرد وانتقاد)؛ مقابله با 
مشکالت بدون توسل به مصرف مواد مخدر؛ آرام ماندن در شرايط 

فشار؛ تنظيم وقت.
é توانايی همدلی: عالقه داشتن به ديگران؛ تحمل افراد؛ دوست 
داشتنی تر شدن؛ احترام قائل شدن برای ديگران؛ رفتار بين فردی 

با پرخاشگری کمتر.
é مهارت های ارتباطی: برقراری ارتباط کالمی و غيرکالمی 

مؤثر؛ ابراز وجود؛ مذاکره؛ غلبه بر خجالتی بودن؛ گوش دادن.
ــت يابی؛ شروع و  é مهارت های بين فردی مناسـب: دوس

خاتمه ی ارتباطات.

منبع
ــتاره. تأثير آموزش مهارت های زندگی بر ميزان اختالل سلوک  ۱. شجاعی، س
دانش آموزان دوره ی راهنمايی. ناظر: دکتر علی خانزاده. دانشکده ی روان شناسی 

و علوم تربيتی دانشگاه تهران. ۱۳۸۳.



كليدواژه ها: خوش بيني، نوجوانان، زندگي.

اشاره
من يک معلمم. بيشـتر عمرم در آموزش گذشـته 
است. سر کالس درس حاضر شده ام و با دانش آموزان 
زندگی کرده ام. نيمی از عمرم در مدرسه گذشته است. 
همه ي اين راه را با نوجوانان سپری کرده ام؛ در دوره ي 
راهنمايی. در مناطق گوناگون درس داده ام. به تجربه 
دريافته ام، نوجوانی بهترين دوران زندگی آدم هاست. 
تولد دوباره ي آن هاست. تولد روان شناختی و اجتماعی 
آدم هـا در اين دوره شـکل می گيرد و آثـار آن تا پايان 
زندگـی ماندگار اسـت. در اين دوره اسـت که آدم ها 
بدبين می شـوند يا خوش بين. در اين دوره اسـت که 

آدم ها حاصل خيز می شوند، يا مثل کوير و بيابانی بی آب 
و علف تا انتهای زندگی خشک سالی را تجربه می کنند.

نکته ي مهمی كه من در دوران معلمی ام آموختم؛ اين 
است كه بچه ها از رفتار ما می آموزند تا از حرف های ما. 
عمل کردن ما، شيوه ي زندگی ما، نگاه ما به دنيا و جهان 
هستی، مردم، مشکالت، آينده و تجربه های زندگی ما، 
مهم ترين معلم زندگي نوجوانان محسوب می شود. مثبت 
زندگی کردن، داشتن نگاه مثبت به زندگی و خوش بين 
بودن به نوجوانان، معجزه می کند. ديدن توانايی آنان و 
اعتماد کردن به آن ها و اشـتباه ها و خطاهای آنان را به 
عنوان بخشی از ماجرای رشد پنداشتن، آنان را دل گرم 
می کنـد، به زندگی اميدوارشـان می سـازد و به زنان و 

مردان آينده ي اين سرزمين تبديلشان می سازد.

نگاه مثبت به نوجوانی و به توانايی ها و توانمندی های نوجوانان، 
رمز رشد و بالندگی آنان است. نگاه مثبت، برخالف نگاه آسيب شناسانه، 

بتول سبزعلي سنجاني

بخش دومگذرگاه نوجواني
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به دنبال كشف توانايی ها و قوت های نوجوانی است. اين نگاه، همه ي 
تهديدهای اين دوره را فرصت هايی برای رويش و رشد و بالندگی در 
نظر می گيرد. نوجوان به دنبال استقالل است. نوجوست. آرام نيست. 
دنبال کشف است. راحت قانع نمی شود. مخالفت می کند. مقاومت 
می کند. خطر می کند و آرام و قرار ندارد. تا نفهمد، نمی پذيرد. ارزش های 
بزرگ ساالن را درك نمی کند. به دنبال ارزش هايی است که خودش 
ــته  ــاب می كند. در زندگي به دنبال قهرمانی می گردد. در گذش انتخ
نمی ماند. رو به سوی آينده دارد. نمی توان به راحتی از او انتظار چشم 
شنيدن داشت. نمی خواهد در خانه ای كه ما برايش می سازيم زندگی 
کند. می خواهد زندگی اش را خودش بسازد. لذت بردن را دوست دارد. 

خوش بين است. اميدوارانه در جاده های زندگی گام می زند.
ــه هراس می اندازد. در  ــردرگم می کند و ب اين ها همه ما را س
حالی که زندگی بارآور و رضايت بخش، خشنودكننده و شادی بخش 
است. برخالف آن چه تصور می شود، زندگی شاد، زندگی بدون چالش 
نيست. مردم و به خصوص نوجوانان، به چالش در زندگي نياز دارند. 
آن ها به كارهايي روي مي آورند كه مهارت هايشان را مورد امتحان 
ــرار دهد. نوجوانان به فرصت هايي نياز دارند تا افكار و آراي نو را  ق
بياموزند و توانايي ها و استعدادهايشان را رشد دهند. به فرصت هايی 
ــاري ميدان دهند و بتوانند در  ــتقالل و خودمخت نياز دارند تا به اس

جاده ي موفقيت گام بردارند. 
زندگی بار آور، يک زندگی تمام عيار و کامل است. لذت بخش 
ــوق به زندگی در آن موج می زند. بامعناست.كامل است.  است. ش
نوجوانان در زندگي در جست وجوي هيجان هاي مثبت هستند. در 
اين نوع زندگی، نوجوانان از انجام اعمال هدفمند مثل ورزش كردن 
و كتاب خواندن لذت می برند؛ اعمالي كه مطابق با توانمندي های 
آن هاست. نوجوانان به دنبال کشف و اکتشاف ناشناخته هاي زندگی 

هستند؛ به دنبال چيزی بيشتر از شادی.
ــدن در كار، روابط صميمانه و  ــرق ش ــي درگيرانه، با غ زندگ
تفريح های سالم تعريف می شود. زندگي درگيرانه، نوعی زندگي است 
ــجاعت، مهرباني،  كه فرد با بهره گيری از توانمندي هايش نظير ش
ــتن، مهر ورزيدن و دوست داشته شدن در  خردمندي، دوست داش

عرصه های گوناگون، مي كوشد به زندگي خوب دست پيدا کند.
ــو دارد: موفقيت و  ــت. هر خطری دو س زندگی بی خطر نيس
ــره به موفقيت  ــت، يکس ــی. نمی توان بی تن دادن به شکس ناکام
ــن خوردن، بخش  ــتباه کردن و زمي ــم دوخت. اش و کام يابی چش
جدايی ناپذير اين ماجراست. افراد وقتي به طور كامل در كاري درگير 
مي شوند، خستگي و هر چيز ديگري به غير از خود فعاليت را از ياد 
ــاس به كسي دست مي دهد كه در حال خواندن  مي برند. اين احس
يك رمان خوب يا بازي فوتبال خوبي است يا در حال گفت وگويي 

مهيج و جالب است. 
ــت. معناداري در  ــی خوب در عين حال زندگي بامعناس زندگ
زندگي، با داشتن قصد و هدف در زندگي مترادف است. معنا داشتن 
باعث مي شود فرد احساس خودکارامدی داشته باشد؛ فعاليت هايش 
ــروع بداند و احساس ارزشمندی كند. چنين افرادی، معموًال  را مش
گرايش دارند با كسان ديگري همكاري و مشارکت داشته باشند تا 

بتوانند معني هايي  را كه در زندگي دارند، با هم در ميان بگذارند. اين 
حس اجتماعی و همكاري گروهي، باعث كسب تأييد اجتماعي براي 
ارزش  ها، باورها و اخالقيات فردي و اجتماعي مي شود و در نتيجه به 

ارزشمندي خويشتن و احساس خود ارزشمندی مي انجامد.
نوجوان ُپر است از هيجان های مثبت و متراکم. نوجوان با آن ها 
زنده است و آن ها سرمايه ي او برای رشد محسوب می شوند. ما برای 
ــد آنان، بايد به اين هيجان های مثبت توجه  کمک به رويش و رش
ــازگاري روان شناختي افراد را افزايش  کنيم. هيجان هاي مثبت س
می دهند و به بقای آدمي كمك مي كنند. هيجان هاي مثبت اعمال 
ــه جلو مي برند و انعطاف پذيري  ــترش مي دهند، ب و رفتار ما را گس
رفتاري را تسهيل مي كنند، در حالی که هيجان هاي منفي، خزانه ي 
رفتاري افراد را به سمت اعمال خاصي محدود و معطوف مي سازند 
تا ما بتوانيم به رفتارهاي محافظت از زندگي روی بياوريم. مهرباني 
ــهم مهمی دارد. هر عمل  ــادي س كردن به ديگران، در افزايش ش
مهربانانه مثل خون دادن، دستگيري از ديگران، ديدار از سالمندان 
ــكرآميز، براي افزايش  ــنا و نوشتن نامه هاي تش آسايشگاهي آش
ــنودي از زندگي، شادكامي، هيجان هاي مثبت و به طور كلي  خش

حركت به سمت سعادتمندي، اساسی قلمداد می شود.
بايد کاری کرد تا افراد فعال تر باشند. زمان بيشتري را صرف 
اجتماعي شدن كنند. در كاري بامعنا به بهره وري برسند. نظم داشته 
باشند. نگراني را كنار بگذارند. انتظارات و آرزوهاي دور و دراز خود 
را كم كنند. خوش بينانه فكر كنند. در زمان حال زندگي كنند. يك 
ــالم را الگوی خود قرار دهند. شخصيتي اجتماعي و  شخصيت س
خون گرم داشته باشند. خودشان باشند. روابط صميمانه ايجاد كنند. 
احساسات منفي را حذف كنند. براي شادكامي ارزش قائل شوند و 

آن را اولويت اول در زندگي قرار بدهند.
نقش ما در اين راه، کمک کردن به شکل گيری اين جنبه های 
مثبت در زندگی نوجوانان است، نه سکان داری آن ها و نه سرکوبشان. 
ما بايد در کنارشان باشيم تا آن ها با تکيه بر توانايی و تجربه ي ما و 
دانش و مهارت های ما، خود راهشان را انتخاب کنند. راه به دنيای 
نوجوانی، رفاقت کردن است. مذاکره، استدالل و همدلی کردن، همه 
ــطح  دور هم بنشينيم و با هم  و همه کمک می كنند تا در يک س
گفت و گو کنيم. شنيدن صدای نوجوان، نقطه ي شروع اين ماجراست. 

تا نشنوی، شنيده نمی شوی.

نوجوانان بـه فرصت هايي 
نيـاز دارند تا افـكار و آراي 
نو را بياموزنـد و توانايي ها 
و استعدادهايشان را رشد 

دهند

هـيـجـان هـاي مـثـبـت، 
سازگـاري روان شـناخـتي 
افراد را افزايش مي دهند و 
به بقاي آدمي كمك مي كنند

هـيـجـان هـاي مـنـفـي، 
خزانه ي رفتاري افراد را بـه 
سمت اعمال خاصي محدود 

و معطوف مي سازد
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اشاره
در شـماره ي قبل بيان شـد كـه وبالگ نوعي 
ابزار نشر اينترنتي ساده است كه نويسنده را قادر 
مي سازد به سرعت و به آساني، مطالب خود را در 
وب منتشـر سـازد. هم چنين، به برخي فايده هاي 
اسـتفاده از وبالگ در كالس درس، از جمله بهبود 
روحيه ي مباحثه و همكاري بين دانش آموزان، تقويت 
مهارت هاي خواندن و نوشـتن، و ايجاد انگيزه در 
آن ها اشـاره شد. از آن جا كه وبالگ فضايي است 
در دست رس عموم، بر اين نكته نيز تأكيد شد كه 
دانش آموزان پيش از انتشار مطالبشان در وبالگ، 
بايد آموزش هاي كافي ديده باشند. از اين پس، در 
هر شـماره، به چند مورد از استفاده هاي وبالگ در 

كالس درس پرداخته خواهد شد.

� استفاده از وبالگ، يادگيری را از زمان و 
مکان مستقل می سازد.

در مدل آموزش سنتی، يادگيری معموًال مستلزم حضور در 
مکانی خاص و در ساعاتی معين است. چنان که اگر دانش آموز 
ــخصی در کالس درس حضور نداشته باشد، يا  در زمان مش
به داليل گوناگون، حضور او در کالس فقط جنبه ی فيزيکی 
داشته باشد، به احتمال زياد در آن مبحث درسی به مشکالتی 
ــن امر همواره يکی از موانع يادگيری به  برخواهد خورد و اي

 شمار رفته است. 
وبالگ ها اين قابليت را دارند که آموزش را از قالب زمان 
ــازند. در حقيقت، هنگامی که محتوای يک  و مکان خارج س
جلسه از درس  تقريبًا با همان شكلی که قرار است در کالس 

اجرا شود، داخل وبالگ قرار می گيرد، دانش آموز می تواند در هر 
جايی که باشد، در زمانی که برايش مناسب است، اين مطالب 
ــش و پاسخ در  را فراگيرد. از آن جا که در وبالگ امکان پرس
قسمت نظرات وجود دارد، سؤال های دانش آموز نيز بی جواب 
ــت، با معلم يا ديگر  نمی ماند و هر کجا که ابهامی وجود داش

افراد عضو وبالگ تبادل نظر می شود.

وبالگ و ديگر رسانه های غيرهم زمان، وقت کافی را برای 
تفکر و تأمل در اختيار يادگيرنده قرار می دهند و او می تواند بدون 
هيچ تنش و اضطرابی، مطالب را با سرعتی که برايش مناسب 
است، بخواند، بياموزد و در مدت زمان کافی، به پاسخ سؤال ها 
فکر کند. البته بايد توجه داشت که استفاده از وبالگ همواره به 
صورت موازی و در کنار کالس درس است، چرا که بسياری از 
مهارت های دانش آموز مانند اظهار عقيده در ميان جمع، سرعت 
در يادگيری و انتقال مطالب، و پاسخ به سؤاالت، بايد در کالس 

درس پرورش يابند. 

� در وبالگ آموزشی، برنامه ريزی درسی 
براساس نياز دانش آموز تنظيم مي شود و 

مشارکت محور است.
در کالس های درس سنتی، معموًال همه ی دانش آموزان 
ــترک تعليم می بينند. به عبارت ديگر، با  ــيوه ی مش به يک ش
وجود آن که روش فراگيری يک مطلب برای هر فرد متفاوت 

رسانه هاي غيرهم زمان۲رسانه هاي هم زمان۱
 chat ـ گفت و گو از طريق

ـ كنفرانس تلفني
ـ ويديو كنفرانس

ـ وبالگ
ـ ويكي۳

ــتراك گذاري عكس،  ــايت هاي به اش ـ س
فيلم و...

ـ سايت هاي خبري
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از ديگری است، ولی به دليل وجود محدوديت هايی نظير مدت 
زمان آموزش، در طرح درس ها غالبًا از يک روش برای آموزش 
همه ی افراد استفاده می شود. از سوی ديگر، اين روش ها غالبًا 
معلم محورند. يعنی برای اين که دانش آموز مطالب را به درستی 
فراگيرد، وجود معلم به عنوان يک منبع اطالعاتی و آموزشی در 

کالس ضروری است.
ــه آن تأکيد فراوانی  ــی ب آن چه امروزه در مباحث آموزش
ــای کالس در امر  ــارکت فعال تک تک اعض ــود، مش می ش
يادگيری است؛ به گونه ای که معلم فقط نقش هدايت كننده ی 
کالس را به عهده داشته باشد. در حقيقت، معلم مگر در مواقع 
ضروری، نقش خوراک رساننده به مغز دانش آموز را ندارد، بلکه 
ــه او می آموزد که چگونه ياد بگيرد. هنگامی که فردی روِش  ب
آموختن را بياموزد، ديگر يادگيری او به حضور دائمی معلم يا 
فرد ديگری وابسته نيست، بلکه خود به يادگيرنده ا ی مادام العمر 

ــت پس از مطالعه يا  وبالگ قرار داد و از دانش آموزان خواس
ــاهده ی مطالب، از دانسته ها يا تجربيات خود در مورد آن  مش
بنويسند. هم چنين می توان سؤاالتی در ارتباط با موضوع مطرح 
کرد و اجازه داد تا دانش آموزان درباره ی جواب سؤاالت بحث 
کنند، خود به تصحيح يکديگر بپردازند و هرکجا الزم بود، برای 
جلوگيری از اشتباهات احتمالی يا به بيراهه رفتن بحث، آن ها 

را هدايت كرد.
ــت به دليل محدوديت زمانی يا  هم چنين، گاه ممکن اس
عوامل ديگر، به برخی مطالب مرتبط با يک موضوع در کتاب 
درسی پرداخته نشده باشد و بعضی دانش آموزان مايل باشند 
که در آن زمينه مطالب بيشتر يا کامل تری بدانند. در اين مورد 
نيز می توان به جای اختصاص زمان زيادی از وقت کالس به 
اين مطالب، موضوع را در وبالگ مطرح کرد و آن را به بحث 

گذاشت.
البته بايد توجه داشت که بعضی دانش آموزان در ابتدا بسيار 
تمايل دارند که معلم همه ی مطالب را مرحله به مرحله بيان 
كند. نياز اين دانش آموزان نبايد ناديده گرفته شود. در حقيقت، 
معلم بايد اين افراد را آرام آرام برای ورود به فضای مشارکت 
ــوند. در غير اين  آماده کند تا خود به اين مقوله عالقه مند ش
صورت، گويی دانش آموز در فضايی بزرگ و نامحدود و مملو 
از اطالعات رها مي شود و احساس سرگردانی و ناامنی خواهد 

کرد و چه بسا از آموختن به اين شيوه کامًال سرخورده شود.
ديگر اين که چون هر کس می تواند به وبالگ دست رسی 
داشته باشد، ممکن است بعضی نظراِت اشتباه نيز در مورد يک 
مطلب نوشته شود يا اين که نظر بعضی افراد تحت تأثير افراد 
ــرار گيرد. بنابراين، حضور معلم در نقش مدير وبالگ  ديگر ق

بسيار مهم است.

پي نوشت
1. synchrononous
2. asynchronous

ــود که به تمام  ــايت ها گفته می ش ۳. ويکی (دانش نامه ی آزاد) به انواعی از وب س
بازديدکنندگانشان، گاه حتی بدون نياز به ثبت نام در سايت، اجازه ی ويرايش، افزودن 

يا حذف مطالب را می دهند.

هنگامی که محتوای يک 
جلسه از درس  تقريبًا 
با همان شكلی که قرار 
اسـت در کالس اجرا 
شود، داخل وبالگ قرار 
می گيـرد، دانش آمـوز 
می توانـد در هر جايی 
که باشد، در زمانی که 
برايش مناسب است، 

اين مطالب را فراگيرد
كالس مشاركت محور

كالس معلم محور

ــوق يادگيری،  ــد. در چنين دانش آموزانی، ش تبديل خواهد ش
ــاف و نيز ابتکار و خالقيت، افزايشی چشم گير خواهد  اکتش
ــارکت تک تک  يافت. تحقق اين امر در کالس، فقط با مش
دانش آموزان ميسر است و از آن جا که به داليلی مثل کمبود 
وقت يا کم رويی بعضی دانش آموزان، اين مشارکت در بسياری 
ــات در کالس اتفاق نمی افتد، وجود وبالگ ها تا حدود  از اوق

زيادی می تواند اين امر را تسهيل کند.
ــًال برای تدريس يک موضوع، می توان قبل يا هنگام  مث
طرح آن در کالس، بعضی مطالب خاص و انگيزاننده در ارتباط 
با موضوع را به همراه عکس، فيلم يا لينک های مورد نظر، در 

عكس

معلم

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز

معلم

دانش آموز دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز دانش آموز



نگردآورنده: نفيسه ثباتگردآورنده: نفيسه ثبات

شببخخشش ددووممآموزش در دوران اسارتآموزش در دوران اسارت

يي
طبا

طبا
م 

مري
از: 

رس
صوي

ت

اشاره
بسياري از آزادگان سرافراز ايران اسالمي زماني كه از اسارت بازگشتند، سينه اي پر از خاطرات 
تلخ و شيرين داشتند. و البته نويسندگاني هم بوده اند كه اين خاطرات را ثبت كرده اند. خانم نفيسه 
ثبات، از جمله ي اين نويسندگان است كه با گروهي از آزادگان در اردوگاه موصل، گفت و گويي انجام 
داده و سـپس حرف هاي داغ و تازه ي اين عزيزان را با سـالح قلم، بر سـينه ي سپيد كاغذ حك كرده 
است. اين خاطرات، به داستان هايي واقعي و سراسر آموزشي و تربيتي تبديل شده اند تا به ياد داشته 
باشيم، يادگيري با حداقل امكانات و در شرايط سخت امنيتي، چه قدر شيرين تر و ماندگارتر مي شود.

۱۸ شماره ى2 آبان89
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آن روز بعد از نماز همه را جمع كردم ته آسايشگاه: «بچه ها، مي دونيد كه فردا پس فردا، صليبي ها مي خوان بيان. 
از االن بايد حواسمون رو جمع كنيم، درست عمل كنيم. هر حرفي رو نبايد بزنيم. درد دل هاي شخصي ما براي صليب 
ــت. ما بهشان اعتماد نداريم. معلوم نيست از حرف هاي ما چه چيزايي به گوش عراقي ها مي رسه. بهشون احترام  نيس

بذاريد. بذارين بفهمن ما چه جور مسلمونايي هستيم.»
حاج آقا ابوترابي هم نشسته بود و مثل بقيه با دقت گوش مي داد. اين دفعه بايد از وضع كتاب هايمان به آن ها 
ــتيم درس بخوانيم، كتاب  خوب نداشتيم. مي خواستيم قرآن بخوانيم، نداشتيم. قرار شد صليب  مي گفتيم. ما مي خواس
سراغ هر كس رفت، از كتاب هاي كهنه و قديمي اردوگاه بگويد كه به هيچ دردي نمي خوردند. فشار بياوريم تا برايمان 
كتاب هاي به روز بياورند. خيلي وقت بود كفش نداده بودند؛ حتي براي دست شويي دمپايي نداشتيم. زيرپوش هامان پاره 
بود، ولي نبايد از هيچ كدام اين ها مي گفتيم. فقط بايد از كتاب ها حرف مي زديم. براي تمام درس ها كتاب مي خواستيم: 
انگليسي، فرانسه، آلماني، رياضي، فيزيك، شيمي، نهج البالغه، عربي، زيست، فارسي و... از اكابر تا دكترا. يك فهرست 
از اين كتاب ها نوشتيم. حاج آقا ابوترابي هم يك فهرست براي خودش نوشت: تبيان، اصول فقه، جامع  الدروس، منطق 

مظفر و....
ــت ها را ديد. كلي با هم خنديديم. به حاج آقا گفت: «حاج آقا. اين جا رو كه نمي ذارن  صبح مجيد غالث فهرس

حوزه ي علميه بشه.» حاج آقا هم خنديد:  «آقا جان ما مي نويسيم، شد شد، نشد نشد.»
صبح كله ي سحر، دو تا گوسفند چاق و چله آوردند اردوگاه. ديگر معلوم شد نماينده هاي صليب دارند مي آيند. هيچ 
ــته بود. با همه ي اين ها،  ــت هاي ما يخ زده بود. بعضي وقت ها كرم هم گذاش وقت از غذاي ما به آن ها نمي دادند. گوش

بعضي هاشان مي آمدند سر سفره ي ما غذا مي خوردند.
ساعت نه، در اردوگاهـ  دري كه خيلي كم باز مي شد و زود بسته مي شدـ  را باز كردند و گروه صليب سرخ آمدند تو. 
ما نبايد بيرون اردوگاه را مي ديديم. سربازها ما را عقب نگه داشته بودند. گوني هاي نامه ر اپشت سرشان مي كشيدند روي 
زمين. از دور بعضي ها را شناختم: پل و آرتور و خانم لوچيا. سي سالش هم نمي شد. به خاطر ما پيرهن گشاد و آستين 
بلند مي پوشيد، روسري هم سرش مي كرد. نيكل هم آمد، فرانسوي بود، ولي سوئيسي حرف مي زد. جوان خوش هيكلي 

بود. بيشترشان سوئيسي بودند. همه شان ليسانس داشتند. انگليسي و سوئيسي را مسلط بودند.
ــه با او  ــت داد و به فرانس من و پل و چند تا از بچه ها با هم حرف مي زديم كه عباس از آن طرف آمد و با پل دس
سالم وعليك كرد. چند وقت بود توي كالس فرانسه اسم نوشته بود و توي هشت ماه مسلط شده بود؛ اوايل كه صليب 
مي آمد، فقط چند نفر انگليسي حرف مي زدند. آن ها مجبور بودند با خودشان مترجم بياورند. حاال بيشتر بچه ها مستقيم 
با آن ها حرف مي زدند. صليبي ها هم بين خودشان فرانسوي حرف مي زدند كه ما نفهميم. عباس هم مي خواست حال 
پل را بگيرد، گرفته بودش به حرف و تندتند به فرانسه از مشكالت اردوگاه مي گفت. پل مانده بود چه كند؟ به او گفت: 

«همين چند ماه پيش تو فقط انگليسي حرف مي زدي؟»
دستش را گذاشت روي شانه ي پل و گفت: «مي دوني چيه؟ من روزها انگليسي مي خونم، شب ها فرانسه مي ذارم 

زير سرم.»
ديگر نتونستم جلوي خودم را بگيرم، زدم زير خنده. پل نفهميد چه مي گويد. عباس برايش توضيح داد: «ما روي 
كاغذ سيگار و كاغذ تايد، درس مي خونيم. كاغذ تايد رو مي ذاريم خيس مي خوره، اليه اليه از هم جدايش مي كنيم، بعد 
مي ذاريم دوباره خشك بشه و هر كدومش يك صفحه براي جزوه نوشتن بشه. اين ها را توي بالشمون جاسازي مي كنيم. 

شب ها در مي آريم، تا صبح تمرين مي كنيم. حاال دلتون مي ياد برامون كتاب نياريد؟»
ــان هاي  ــت كه بگويد، فقط يك جمله گفت و رفت: «پدر من مي گفت، ايراني ها باهوش ترين انس پل چيزي نداش

دنيان، اگه بهشون ميدون بدين، از ميدون به درت مي كنن.»

ما مي خواسـتيم درس 
بخوانيـم، كتـاب خوب 
نداشتيم. مي خـواستيم 
قرآن بخوانيم، نداشتيم

مـا روي كـاغـذ سيگار 
و كـاغـذ تـايـد درس 
مي خونيـم. كاغـذ تايد 
رو مـي ذاريـم خـيس 

مي خوره،...

ما مي خواسـتيم درس 
بخوانيـم، كتـاب خوب 
نداشتيم. مي خـواستيم 
قرآن بخوانيم، نداشتيم

مـا روي كـاغـذ سيگار 
و كـاغـذ تـايـد درس 
مي خونيـم. كاغـذ تايد 
رو مـي ذاريـم خـيس 

مي خوره،...



تاريخ آموزش و پرورش در ايران

فاطمه محموديان

ببخشش ددوومم

كليد واژه: ايران، آموزش و پرورش، مسجد، مكتب خانه.

اشاره
در دوره ي  ايـران  آموزش و پـرورش  تاريـخ 
باسـتان، مو ضوعـي بود كه در شـماره ي قبل به 
توضيح آن نشستيم. اما در دوره ي ايران اسالمي، 
نظام آموزش و پرورش كشور ما تغييرات زيادي به 
خـود ديد. از جمله اين كه مكتب و مكتب خانه، به 
عنوان نخسـتين محل آموزش و تربيت در ايران 

پا گرفت. 

مسجد، محور آموزش و پرورش
ــه تعليم و تربيت در آن  ــالم به ايران، دو گون با ورود اس
ــت: يكي مخصوص كساني كه به  واحد در ايران رواج داش
دين نياكان خود باقي مانده بودند و نوع دوم براي كساني كه 
به اسالم گرويده بودند. براي خواندن قرآن، به تدريج عده اي 
ــفاهي بود و  الفباي عربي آموختند، ولي تعليم اصول دين ش
ــاجدي كه كم كم در بعضي از شهرها برپا مي گشت،  در مس
انجام مي يافت. براي توده ي مردم، به طور كلي وسايل تعليم 
خواندن و نوشتن فراهم نبود، ولي اصول و فروع دين و اخبار 
ــهرهايي كه مسجد داشت، به طور شفاهي  و احاديث، در ش
ــد. با ورود الفباي عربي به ايران و تعليم قرائت  بيان مي ش

ــي كم كم در زبان پهلوي   ــرآن كريم، پاره اي از لغات عرب ق
ــالم،  ــي) راه يافت. اولين مكان تعليم وتربيت در اس (فارس
مسجد و محور اين آموزش و پرورش قرآن كريم بود. مساجد 
ايران همانند مساجد تمام ممالك اسالمي، هم محل عبادت 
و پرستشگاه مسلمين به شمار مي رفتند و هم به عنوان مركز 

علمي ـ   آموزشي مورد استفاده قرار مي گرفتند.
اين اوضاع و شرايط، از همان ابتداي اسالم در ايران نيز 
مشهود است، با اين تفاوت كه در ايران، مراكز تعليم وتربيت 

زودتر و سريع تر از ساير بالد اسالم از مساجد جدا گشت.

مكتب خانه ها
اهميت بسياري كه دين اسالم براي علم و علم آموزي 
قائل است، عامل توسعه و رشد مراكز آموزش و مكتب خانه ها 
شد. از همان قرون اوليه ي هجري، مسجد محل پرورش و 
خاستگاه تفكرات بزرگي شد كه در قرون بعد، علوم اسالمي 
را شكل داد و به اوج رساند. جويندگان دانش از نقاط ديگر  
به مساجد كشيده شدند و به تدريج در حجره ها سكنا گزيدند. 
ــت نيازهاي آموزشي را برآورد.  ــجد ديگر نمي توانس لذا مس
وقتي تعداد كودكان تحت تعليم بيش از پيش افزايش يافت، 
ــدا و در محل ها و  ــجد ج آموزش كودكان به تدريج از مس
گذرهاي دورتر تشكيل و در مكتب خانه ها متمركز شد. به هر 
صورت، علت جدايي مكتب از مسجد را كثرت دانش آموزان 
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ــط  ــب و نيز عدم رعايت طهارت توس و كمبود محل مناس
كودكان ذكر كرده اند. هدف اصلي و دائمي مكتب، آموزش 
ــنا كردن آن ها با اصول و  ــتن به مردم، و آش خواندن و نوش
قواعد ديني بود. افزودن بر آن، دانش آموز در كنار فراگيري 
ــن، احترام به معلم و علم را نيز مي آموخت و اولين تعليم   مت
معلم، شكل دادن رفتار و ديدگاه دانش آموز نسبت به دانش 

و معلم بوده است.
حقوق آموزگاران و كرايه ي محل مكتب، توسط اولياي 
ــد. عالوه بر «درس بها»، آموزگار  ــاگردان پرداخت مي ش ش
گاهي از شاگردان، به مناسبت عيد، هديه اي مي گرفت و يا 
ــوي شاگردان، مبلغي به عنوان «حق  براي ختم قرآن از س
ــد. درس بهاي معلمان به شكل  ختم» به وي پرداخت مي ش

ثابت و يكسان نبود.
ــور و غياب،  ــون ورود و خروج، حض موضوعاتي هم چ
ــويقات، همه به وسيله ي معلم و در چارچوب  تنبيهات و تش

پيشنهادهاي اولياي مذهبي وقت صورت مي گرفت.
در بعضي كشورهاي مسلمان، مكتب ها مختلط نبودند. 
ــران با معلم مرد وجود داشت، اما  مكتب  خانه هايي براي پس
در ايران مي توان صراحتًا ابراز كرد كه مكتب خانه ها مختلط 

بودند و دختر و پسر با هم به كالس مي رفتند.

سازمان دهي مواد آموزشي
سازمان دهي مواد آموزشي توسط معلم صورت مي گرفت 
ــت. اصوًال  ــكيالت مركزي واحد نداش ــام مكتبي تش و نظ
ــاگردان در  ــان فرصت هاي تمرين تجربي را براي ش معلم
ــم مي كردند و همان جا يادگيري تحت نظم و  كالس فراه
انضباط در مي آمد و با يادآوري تقويت مي شد. آموزگار با پس 
گرفتن درس خوانده شده در مكتب خانه، آموخته هاي شاگرد 

را ارزش يابي مي كرد.

ورود به مكتب
ــني و يا  ــراي ورود به مكتب، هيچ گونه محدوديت س ب
اجباري وجود نداشت. چرا كه هيچ گاه براي آموختن خواندن 
و نوشتن دير نبود و شاگرد در هر لحظه از سال مي توانست 
به راحتي وارد مكتب شود. مكتب را عمومًا اشخاص تأسيس 
مي كردند. لذا سازمان و ضوابط دروني واحدي براي آن وجود 
نداشت و براساس سليقه و خواست مؤسس آن اداره مي شد. 

البته اراده و خواست مكتب دار نيز نقش اساسي را داشت.
ــي و گوناگوني مكتب در ايران، به  با توجه به پراكندگ

طور كلي مي توان دو هدف اساسي براي آن ذكر كرد:
۱. تجهيز كردن مردم براي زندگي و دادو ستد و ارتباط 

متقابل، به حداقل سواد مورد نياز جامعه و زمان؛

ــردن افراد به منزله ي يك دوره ي  ۲. آماده و تجهيز ك
پيش نياز و آمادگي براي ورود به مدارس علميه . 

روش آموزش
روش آموزش در مكتب خانه هاي ايران، آموزش فردي 
ــاگرد كه از معلم درس مي گرفت،  خود آن درس  بود و هر ش
را به شاگردان ديگر در سطوح پايين تر مي آموخت. در مكتب، 
غالبًا يادگيري براساس حفظ مطالب صورت مي گرفت. براي 

تأمين نظم و انضباط نيز تنبيه رايج بود.

عقيده ي شگفت انگيز
ــي در آن دوره ، عقيده ي  ــگفت انگيز آموزش از نكات ش
ــه ي هجري) در مورد اثر ويژه ي  مردم آن زمان (قرون اولي
ــيدن به توانايي هاي كودك  آموزش مكتبي در شكل بخش
ــاگردي در پايان يك مدت آموزشي، خواندن  ــت. اگر ش اس
ــد، بلكه اين  ــتن نمي دانست، مقصر شناخته نمي ش و نوش
ــرزنش قرار مي گرفت و گاه از خدمت  معلم بود كه مورد س
معلمي خلع مي گرديد. در آموزش كودك، به عناصر محيط 
اهميت بيشتري داده مي شد تا به توانايي هاي ارثي يا قدرت 

يادگيري ذاتي.
در شماره ي آينده، درباره ي چگونگي تشكيل مدارس در 

ايران صحبت خواهيم كرد.

اگر شـاگردي، در پـايـان 
دوره، خـوانـدن و نـوشتن 
نـمـي دانـست، مـقـصـر 

شناخته نمي شد
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پرسش هاي با نشاط

شهين کارور
دبير شهرستان زرند كرمان
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در روستايی که من تدريس می کردم، دانش آموزان مشکالت 
ــادی، خانوادگی و بدتر از همه  ــی، اقتص زيادی از هر لحاظ درس
جسمی داشتند. چندان عالقه ای به درس نشان  نمی دادند. حتی 
ــتند. با داشتن ۱۸ سال سابقه ی  حوصله ی گوش دادن هم نداش
تدريس، کم کم داشتم نااميد می شدم. رغبتی برای رفتن به مدرسه 
ــتم. با اين اوضاع و شرايط، شاگردانم هم تمايلی  و کالس نداش
به کالس و درس نشان نمی دادند. دلم می خواست از آن مدرسه 
ــه ای  می رفتم. حتی حاضر بودم به جای دورتری بروم و در مدرس
نباشم که هيچ کس عالقه ای به درس نداشت و حتی يک جمله 
را هم به زور می ساختند. يک روز در حال ورق زدن تقويم، چشمم 
به حديث پرمعنايی از امام صادق (ع)  افتاد: «َلْم َيُکْن رسولُ اهللا 

(ص) َيُقوُل ِلشیٍء قدمضی: َلْوکاَن َغْيُرُه.»
ــول خدا(ص) هيچ گاه نسبت به امری که صورت گرفته  رس
ــده بود. دلم لرزيد که چه طور  بود، نمی فرمود، کاش غير از اين ش
بعد از ۱۸ سال تجربه، بايد خسته شده باشم و بخواهم فرار کنم! 
ــه های ديگر هم بهتر از اين جا نبودند. به فکر چاره  ــايد مدرس ش

افتادم. بايد از صفر شروع می کردم. از خدا کمک خواستم. 
ــغول فکر کردن بودم. بايد  روز بی كاری ام بود. تمام روز مش
ــور و  ــيدن لذت ببرند و ش کاری می کردم تا بچه ها از درس پرس
نشاط در آن ها ايجاد شود. ابتدا چند وسيله ی کمک آموزشی ساده 
درست کردم. روی مقوای بزرگی، اسامی دانش آموزان را نوشتم و 

آن ها را گروه بندی کردم. 
گروه ها را نام گذاری کردم، سرگروه ها را مشخص ساختم و 

نام بقيه ی اعضای گروه را زير نام سرگروه نوشتم.
چهارگروه کامل شدند. برابر اسم هر گروه، جايی برای گذاشتن 
پله يا برچسب يا ستاره، بازگذاشتم تا هر گروه که با جواب دادن 

سؤاالت، پله ها و... بيشتری گرفت، زودتر به قله صعود کند. 
بعد تابلويی درست کردم که روی آن به تعداد گروه ها جيب 
ــه تعداد هر گروه  ــًال چهار گروه و چهار جيب. ب ــت؛ مث قرار داش
ــؤاالت  ــؤال آماده کردم. روز اول، از س چهار نفری، چهار پنج س
ــؤاالت را در جيب های  ــتفاده کردم. س ــاده و کوتاه پاسخ اس س

ــتم و از گروهی که به قيد قرعه انتخاب شده بود،  تابلو می گذاش
می خواستم به کنار تابلو بيايند. هر نفر بايد کارتی را برمی داشت 
و سؤالتش را بلند می خواند و پاسخ می داد. اگر پاسخ صحيح بود، 
ــده می انداخت و روی  ــؤال را در جيب سؤاالت پاسخ داده ش س
ــامی و گروه بندی افراد روی آن مشخص  مقوای ديواری که اس
شده بود، جلوی اسم خود، پله يا برچسب و يا ستاره ای (به دل خواه) 
ــؤال را در جيب سؤاالت  ــت. اما اگر پاسخ غلط بود، س می گذاش

بدون پاسخ می انداخت.
ــدن آن ها از اين که سؤال را جواب نداد ه اند،  برای نااميد نش
احاديث اميدوارکننده ای با مضمون بايد بيشتر بکوشيد، به آن ها 
ــت  ــت و هم چنين اعتماد به نفس خود را از دس ــی دادم تا رغب م

ندهند.
هم چنين، به کسی که خوب و عالی جواب سؤاالت را می داد، 
ــی دادم تا گاهی برای تنوع، به  کارت «الحمدهللا رب العالمين» م
ــتاره، جلوی اسم خود بچسباند و بيشتر  جای برچسب و پله و س
لذت ببرد. به کسی هم که نصف بيشتر سؤاالت يا سؤال را جواب 
ــرفت کردم» داده  ــا برنامه درس خواندم و پيش می داد، کارت «ب
می شد. کارت «من می توانم» را به شخصی می دادم که ضعيف تر 
ــود. کارتی با مضمون «خدايا  ــود و آن  روز بهتر درس خوانده ب ب
کمکم کن» را هم به ضعيف ترين فرد می دادم تا او هم دچار خود 

کم بينی نشود و بکوشد تا کارت های بهتری دريافت کند. 
به اين ترتيب، گروه ها با عنوان های متفاوت امتياز می گرفتند. 
هر گروه می کوشيد زودتر خود را به قله نزديک کند و يا کارت های 
بيشتری بگيرد. گاهی مشاهده می شد، حتی سرگروه ها هم تالششان 
مضاعف می شد تا فرد ضعيِف گروه خود را به باال برسانند. اين کار 
تا دو ماه ادامه داشت. ديگر خستگی و مالل و بی حالی و کسالت 
از کالس رخت بربسته بود. بچه ها با شادی از اين طرح استقبال 
ــيديم که درس ادبيات (حتی امال و انشا)  می کردند. به جايی رس
از بهترين و دوست داشتنی ترين درس ها شناخته شد. بدين ترتيب 
کوشيدم، هر چند ماه يک بار، نحوه ی تدريس و پرسشم را متنوع تر 

کنم تا بچه ها و خودم از درس لذت بيشتری ببريم...

سرگروه ها هم تالششان 
مضاعف می شـد تا فرد 
ضعيِف گـروه خـود را به 

باال برسانند
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صبح را با انرژي و نشاط شروع كنيد و به خودتون بگيد: «امروز بهترين روز زندگي منه»

هنگام روبه رو شدن با انرژي هاي منفي، به اون ها اعتنا نكنين و از كنارشون 
رد بشيد. مگر اين كه خودشون بخوان با شما احوال پرسي كنن.

مدرسه ي مثبت مدرسه ي شماست؛ اگر توصيه هاي مثبت را جدي بگيريد!

از انرژي مثبت اطرافيان نهايت استفاده را ببريد.
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به هر حال، انرژي قابليت انتقال داره؛ چه مثبت و چه منفي. انتخاب با خودتونه.

به خاطر تأخيرهاي مكرر، ۳۷ درصد 
از حقوق اين ماه شما از حسابتون 

كم ميشه !

مهدي رضائيان

؟

با انجام دقيق وظايف، انرژي مثبت را تشديد كنيد.

با استفاده از تكنيك هاي شادي آفرين، انرژي مثبت رو به دانش آموزا منتقل كنيد.

با ديدن نتيجه ي مثبت فعاليت هاتون، از انرژي مثبت لذت ببريد.



ــکاران گرامی دوره ي راهنمايی تحصيلی! حتمًا گفت وگوی  هم
دايره و مستطيل را که در شماره ي قبل مطرح کرديم، به خاطر داريد. در 
اين شماره می خواهيم از زاويه ي ديگری به تماشای نوعی از گفت وگو 
A فضای گفت وگو ميان 

4
ميان اين دو شکل بنشينيم. گفتيم که برگه ي 

جناب دايره و مستطيل است. اين بار می گوييم: «برای يکی از اين دو 
نفر، مشکلی پيش آمده است که نفر ديگر می خواهد در حل مشکلش به 
او کمک کند. مشکل و راه حل را نشان دهيد و مشخص کنيد چرا يک 

نفر مشکل دارد و ديگری چگونه می خواهد به او کمک کند؟» 
به فعاليتی که يکی از دانش آموزان دوم راهنمايی مدرسه ي روشنگر 

انجام داده است، توجه کنيد:
ــکل دارد. وی  از نظر ضحـی حاجی خانی، جناب دايره مش
می گويد: «چون دايره لطافت دارد، ممکن است از روی احساس تصميم 
بگيرد، انتخاب کند و فکر کند که راه زيباتر و پردرخت تر او را به خانه 
می رساند. ولی مستطيل قدرت خالقيت بيشتری دارد. می داند که ته راه 
پردرخت به دره می رسد.» از او پرسيدم: «از کجا مطمئنی که مستطيل 

راه بهتر را می شناسد؟»
 و ضحی در جواب گفت: «او حتمًا اين راه را رفته است يا به خوبی 

می تواند آن را تصور کند.»
بخش سفيد رنگ روی دايره را نشان دادم و پرسيدم: «چرا اين جا 
سفيد شده است؟» گفت: «دايره، مشکلی به رنگ قرمز و به شکل دايره 
داشته که فقط در اين قسمت های سفيد رنگ حرف های مستطيل به او 

اثر کرده و راه حل را پذيرفته است.»

نکته ها
۱. همين دانش آموز در گفت وگوی دايره و مستطيل که به صورت 

كتايون متين

ــت در مرحله ي اول، فقط برگه ها را که  ساده صورت می گرفت، نخس
نشان دهنده ي حرف های افراد بود، روی صفحه چسباند (فقط با استفاده 
از دو بعد). ولی در اين مرحله که از او خواستيم رفع مشکل يکی از اين 
دو نفر را به دست نفر ديگر نشان دهد، از صفحه خارج شد و در سه بعد 

شروع به کار کرد(عكس هاي شماره ي ۱و۲).

داي
اين
ميا
جن
نفر

ــتفاده کند  ۲. به اين دانش آموز امکان داديم از خالقيت خود اس
ــا اما خطرناک را تصوير کند. ما به او نگفتيم  ــگل و جاده ای زيب و جن

۱

katayoon1@gmail.com

۲
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چون شکل مستطيل زاويه های خشن دارد، مشکل دارد. او مشکل را در 
احساس لطافت بيش از حد دايره دانست. او انتخاب کرد. 

صورت گيرد تا حل مشکل صورت پذيرد، می توانست از اين دانش آموز 
بپرسد: خود فرد دارای مشکل(در اين جا دايره) از نظر تو چه بايد بگويد 

۳. دانش آموز ما توانست دست به تشخيص مشکل بزند و شکل، 
ــتان و روايت مشکل را نشان دهد(عکس شماره ي  رنگ، جايگاه، داس

.(۳
ــت راه حل بدهد. يعنی اين توانمندی را در  ۴. دانش آموز ما توانس
صفحه ی گفت وگوی خويش حس کرد که می تواند راه حل خاص خود 
را ارائه دهد(عکس شماره ي ۴)؛ چرا که برگه ی هيچ کس ديگری شبيه 
او نبود. او مشکلی را اختصاصی مطرح و به طور اختصاصی هم حل كرد. 
اين کار  اعتماد به نفس برای بيان مسائل، گفت وگو در راستای حل مسائل 

و حس کمک کردن به ديگران را در او مي پروراند(عکس شماره ي ۵).
۵. البته اگر اين کار به او اين اطمينان را بدهد که راه حل ممکن، 
همين است و بس، می تواند برخالف هدف تسهيل گری که آسان سازی 
آموزش  و نيز پرورش خالقيت دانش آموز است، حرکت کند. ما بايد در 
انتهای کارگاه راه را باز بگذاريم تا بتوان راه حل های جديد را بدان افزود. 
۶. اين دانش آموز از ابر گفت وگو فقط برای کسی استفاده کرد که 
می خواست راه حل را نشان دهد(عکس شماره ي ۶). اين می تواند نشانگر 
ــه از بيرون يک فرد بايد کمک برسد.  ــد که در ذهن او، هميش آن باش
معلم برای تفهيم اين مطلب که گاهی شروع گفت وگوها بايد از درون 

ــکلش برطرف شود؟ در اين صورت، شايد بتوان توجه  که راحت تر مش
ــوز را به اين موضوع جلب کرد که گاهی بايد پيش از تحمل  دانش آم

انتظار برای دريافت کمکی از بيرون، تحول را از درون شروع کرد. 
ــه ما به او بگوييم، روی مرحله به  ــن دانش آموز بدون اين ک ۷. اي
مرحله ی اين گفت وگو شماره گذاری کرده است. او در اين تعامل برای 
ــتطيل، نوبت قائل شده است. شماره ي يك را هم به طرح  دايره و مس

موضوع مورد اشکال اختصاص داده است. 
۸. او از رنگ ها به درستی استفاده کرده و وحدت رويه ي استفاده 
از رنگ را رعايت کرده است. درخت ها، ابر گفت وگو که نشان دهنده ي 
گفتن راه حل است، عالمت های سؤال هر دو نفر و نيز عالمت تيک که 
نشان دهنده ي تأييد راه درست است، به رنگ سبز آمده است. يعنی هر 
چه از نظر او دارای بار مثبت بوده، با يک رنگ نشان داده شده است. و 
مشکل دايره را به صورت دايره ای تودرتو و قرمز نشان داده است. دوراهی 
را در هر دو نفر با رنگ قرمز که نشانه ي تشويش دايره است نشان داده 
که همين دوراهی، در مستطيل، روی ابر گفت وگوی ماليم تری با رنگ 
نارنجی قرار گرفته است. او رنگ راه حلی را که مستطيل به دايره داده، 

سفيد انتخاب کرده است. 
ما هم می توانيم عين اين تمرين را به دانش آموزان خود بدهيم و به 
اندازه ي مدت زمان يک کارگاه گفت وگو، قدری با آن ها در نوع نگاهشان 
ــکل، محل و جايگاه استقرار مشکالت، زمان و  ــائل، رنگ و ش به مس
مکان نوع ابراز، افشا و بروز حرف ها و مسائلشان، نحوه ی کمک رسانی 
و کمک گيری شان در حل مشکالت، همراه شويم و از اين منظر بهتر 
بدانيم که هر کدام از دانش آموزان ما چگونه به پتانسيل های حسی خود 
مانند شنوايی اعتماد می کنند و چگونه قدرت تکلم خود را در ايجاد اين 
نوع گفت وگو و به منظور حل مسئله ی يکی از طرفين به کار می گيرند 
تا در مواقع الزم مانند حل مسئله، بتوانند از اين توانمندی های خود به 
راحتي و به درستی استفاده کنند. هدف ما در اين شيوه ی تسهيل گرانه، 
خودآگاه کردن افراد شرکت کننده نسبت به موقعيتی است که در چنين 

مواردی انتخاب می کنند.

توانسـت  ما  دانش آمـوز 
دست به تشخيص مشکل 
بزند و شکل، رنگ، جايگاه، 
داستان و روايت مشکل را 

نشان دهد

۳

۴

۵

۶



 احمد عربلو

ــر عرق مي ريخت و  آقاي «جيم» خيس عرق بود. شرش
ــتمال كاغذي عرق پيشاني  يكريز حرف مي زد. از بس با دس
ــت آن  ــروصورتش را پاك كرده بود، روي ميزي كه پش و س
نشسته بود، پر از دستمال كاغذي لوله شده بود. دور تا دور ميز 
ــناس و خبرنگار نشسته بود. آقاي  بزرگ، كيپ تا كيپ كارش
جيم يك ليوان آب خورد و گفت: «اين هم كه مثل آب سماور 
گرم بود. اين همه زحمت مي كشيم، تازه بايد توي گرماي ۴۰ 
درجه ي تابستان، آب گرم هم بخوريم. وقتي مي گويم نظام 

آموزشي بايد اصالح شود، مي گوييد نه.»
آقاي الف گفت: «آقاي جيم، نظام آموزشي چه ربطي به 

آب گرم اين پارچ دارد؟»
آقاي جيم گفت: «اختيار داريد قربان. اگر نظام آموزشي 
درست شود، اين آقايي كه مسئول رتق و فتق امور اين جلسه 
ــرايدار، درس خودش را خوب  ــت، يعني همين آقاي س اس
ــه ي داغي، بايد  مي خواند و ياد مي گيرد كه براي چنين جلس

ــتد و بروبر به بنده زل  ــخ بياورد، نه اين كه اين جا بايس آب ي
بزند!»

در اين هنگام، سرايدار كه مات و مبهوت مانده بود، دويد 
و سراغ پارچ ها ي آب رفت تا آب آن ها را عوض كند. 

ــاره، حق دارد. دو تا بچه ي  ــاي دال گفت: «اين بيچ آق
ــود و  راهنمايي دارد، مي خواهد ببيند تكليف آن ها چه مي ش

شما دوره ي راهنمايي را حذف مي كنيد يا نه!».
آقاي جيم گفت: «عجبا ! عجبا! دو تا بچه ي راهنمايي؟ 

چه خبره آخه؟ اين بابا كه هنوز سني ندارد!»
ــد دوره ي  ــاه دارد بيچاره. بيايي ــم گفت: «گن آقاي مي
راهنمايي را حذف نكنيد. خدا را خوش نمي آيد بچه هاي اين 

بيچاره آالخون واالخون بشوند!»
ــوب هم حذف  ــت: «حذف مي كنيم، خ ــاي جيم گف آق
ــود كه هنوز  ــت اين قدر زود بچه دار نش مي كنيم. مي خواس

هيچي نشده، بچه هايش به سن راهنمايي برسند.»

اندر احوالت اصالح نظام آموزشي

في
شري

ئه 
سما

از: 
رس

صوي
ت
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ــان، آقايان... بس كنيد! همين  ــاي قاف گفت: «آقاي آق
ــا ءاهللا چند سالي  جوري كه يه هو اين كار را نمي كنيم. ان ش
ــد. آن وقت بچه هاي اين بابا هم از آب و گل  طول مي كش

درآمده اند و به دوره ي متوسطه رفته اند.»
ــم گفت: «احسنت! احسنت! چه فكر  آقاي هـ دو چش
ــال در عمر  ــه س خوبي! تازه با حذف دوره ي راهنمايي، س
بچه هايمان صرفه جويي مي شود. يعني همه يكهو از دبستان 
مي پرند توي متوسطه. يعني همه جهشي درس  مي خوانند. 

واي خداي من! چه خوب و ناز مي شود!»
ــي رو مي پرند  ــابي، چي چ آقاي صاد گفت: «مرد حس
ــطه؟ باالخره اين سه سال را بايد يك جوري پر  توي متوس

كنيم!»
ــنهاد مي كنم كه حداقل يك  آقاي پ گفت: «من پيش
سال براي كودكانمان كالس هاي قبل از تولد بگذاريم. يعني 
قبل از به دنيا آمدن، توسط مادرانشان، آموزش هاي مقدماتي 
ــتان و پيش  از دبستان را ببينند! اسمش را هم  دوره ي دبس

مي گذاريم دوره ي مادر معلم! »
ــابي، مادر معلم كجا  آقاي ت گفت: «اي  بابا! مرد حس
ــنوايي ندارد!  ــال قدرت ش ــن و س بود. بچه كه توي اين س

مي خواهي بچه هاي مردم ناقص به دنيا بيايند؟».
آقاي جيم گفت: «آن سه سال اضافه را بين دبستان و 
متوسطه تقسيم مي كنيم. يعني يك سال و نيم را مي دهيم 
به دبستان، يك سال و نيم ديگر را هم مي دهيم به دوره ي 

متوسطه. خيرش را ببينيد.»
ــه سال اضافي را  آقاي چ گفت: «ول كنيد بابا. اين س
مي گذاريم كه بچه ها بازي و تفريح كنند تا براي دبيرستان 
آماده شوند. چه خبره، اين همه مشق به بچه ها مي گوييم؟! 

انگشتانشان درد گرفت از بس مشق نوشتند!»
ــما بعيد است. مشق چه  آقاي ط گفت: «آقاي چ، از ش
ربطي به اين طرح دارد؟ حاال كه اين جور شد، من پيشنهاد 
ــال هم از دوره ي ابتدايي حذف و به دوره ي  مي كنم يك س

متوسطه اضافه كنند!»
آقاي جيم گفت: «نه بابا. گناه دارد. اين جوري خانواده ها 
گيج مي شوند. اين جوري كه از دبستان چيزي نمي ماند. بچه  

تا بفهمد چي به چي است، افتاده توي دبيرستان!»
آقاي ل گفت: «اتفاقًا بهتر است. اين جوري بچه ها 

زودتر بزرگ مي شوند و دبيرستاني مي شوند و كلي از زحمات 
خانواده ها كمتر مي شود.»

آقاي غ گفت: «احسنت. اتفاقًا دوره ي راهنمايي دوره ي 
ــوري است. اين جوري بچه ها از اين دوران  خيلي پر شروش
ــتان و دردسر هايشان هم كمتر  مي پرند توي دوره ي دبيرس

مي شود!»
آقاي ع گفت: «پس آقايان همه متفق القول هستند كه 

دوره ي راهنمايي حذف شود؟»
همه متفق القول و يكصدا گفتند: «بله ب... ل... ه»

ــاكت بود، گفت:  اما ناگهان آقاي ي كه تا آن لحظه س
«ن... خ... ي... ر! بنده اعتراض دارم. از لحاظ علم روان شناسي، 

حذف دوره ي راهنمايي درست نيست، ما بايد...»
آقاي ج گفت: ...
آقاي ع گفت: ...
آقاي ق گفت: ...

سال ها بعد...
آقاي ج كه با ظاهري مرتب، پشت ميزگرد نشسته بود، 
ــان عزيز! امروز در اين جا جمع  رو به حاضران گفت: «آقاي
شده ايم تا زحمات بي دريغ مرحوم پدرم، يعني آقاي ج بزرگ 
را به بار بنشانيم و طرح حذف دوره ي راهنمايي و دبستان و 
چند دوره ي ديگر و اصالح نظام آموزشي را تصويب كنيم و 
به مردم اعالم كنيم تا ديگر اين همه گيج نشوند. اكنون بعد 
از ۴۵ سال، مفتخريم كه نتيجه ي آن  همه تالش و كوشش 

را به مردم اعالم كنيم.»
ناگهان آقاي غ از جا بلند شد و گفت: «قربان! پدربزرگ 
ــالن و پشت همين ميز،  بنده، اون قديم نديم ها، در همين س
ــي به اين طرح و حذف دوره هاي تحصيلي  ايرادهايي اساس
گرفتند؛ ايرادهايي كه قبل از تصويب اين طرح، بايد بررسي 

شوند.»
ــم همين طور. بايد  ــاي ط گفت: «پدربزرگ بنده ه آق
دوباره درباره ي اين طرح بحث كنيم تا زحمات آن عزيزان 

به هدر نرود و مردم گيج نشوند...»
آقاي پ گفت: ...
آقاي ح گفت: ... 

آقاي الف گفت: ...
و اين داستان ادامه دارد؟!



دكتر احمد مختاريان

بهداشت مدرسه

كليدواژه ها: لوازم التحرير، بهداشت، نور، مطالعه.

پيش از پرداختن به مطالب مربوط به بهداشت لوازم التحرير، 
الزم است يادآور شد كه بهترين جا براي آشنا شدن دانش آموزان 
ــتي، خانواده و مدرسه است و مسلمًا بهترين  با مسائل بهداش
فرصت براي آموختن بهداشت دانش آموزي، مدرسه است. بهتر 
است آموزش موضوعات بهداشتي به عهده ي كساني باشد كه 
از آگاهي هاي الزم برخوردارند و جايگاهي مناسب در اين زمينه 
دارند. اين افراد، به ترتيب اولويت در مدارس راهنمايي عبارت اند 

از: مربي بهداشت، دبيران علوم، مشاوران پايه ها، معاون (ناظم) 
و مدير. 

توصيه مي شود، در ارائه ي مسائل بهداشتي به دانش آموزان، 
از پزشكان استفاده نشود، مگر آن كه ضرورت اقتضا كند. زيرا  
آنان كارشناس و يا پژوهشگر امور بهداشتي تلقي نمي شوند. 
اما اگر سابقه ي تدريس درس هاي علوم و يا زيست شناسي را 
در پرونده ي خود داشته باشند، مي توانند در قالب دبير علوم و يا 

زيست شناسي به آموزش اين مباحث اقدام كنند.
هم چنين، الزم است آموزش مسائل بهداشتي، در دستور 
كار تمامي جلسات اوليا و مربيان قرار گيرد و آموزش هاي داده 
ــده در باال، به  ــده به دانش آموزان، از طريق مربيان ذكر ش ش

اطالع اوليا نيز برسد.
ــتي در  ــنهاد مي كنم آموزش هاي بهداش هم چنين پيش
برنامه هاي مراسم صبحگاه و نماز، به طور مداوم و منظم ارائه 

شود.
هر چه در زمينه ي اجراي بهداشت ـ  در تمام جنبه هـا در 
مدارس هزينه شود، سرمايه گذاري واقعي محسوب مي شود؛ 
هزينه كردن براي بهداشت، يعني افزايش بهره وري در همه ي 
ــت كه مي تواند باعث افزايش  ــان سالم اس زمينه ها. زيرا انس
ــود. داشتن و تربيت  ــعه ي پايدار ش بهره وري و در نتيجه توس
انسان هاي سالم مي تواند بزرگ ترين و محوري ترين شعار عملي 

هر مدرسه باشد.

بهداشت لوازم التحرير
تعريف لوازم التحرير در اين سلسله از مقاالت عبارت است 
از: هر آن چه كه دانش آموزان در راستاي ياد گرفتن به آن نياز 
دارند و يا با آن سروكار پيدا مي كنند. پس، لوازم التحرير صرفًا 
مداد،كاغذ، دفتر و پاك كن نيست، بلكه نيمكت، كيف و... نيز 

لوازم التحرير به حساب مي آيند.
ــم، لوازم التحرير،  ــده درمي يابي با دقت در تعريف ارائه ش
وسايل و اشيايي هستند كه براي آموختن يك درس ضروري 
ــتن (تحرير)  ــتند و از آن جا كه آموختن بدون نوش و الزم هس
امكان پذير نيست، به آن چه كه وجود آن براي آموختن الزامي 

است، لوازم التحرير گفته مي شود.

چراغ مطالعه
بببخخخششش دددوووم

بهداشت لوازم التحرير
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ــر لوازم التحرير  ــتي، ضوابط كلي حاكم ب از نظر بهداش
عبارت اند از:

� سمي نباشد. يعني با مرور زمان باعث ايجاد مسموميت و بروز 
عالئم مسموميت نشود.

� باعث تغيير در ساختار طبيعي بدن نشود.
� استفاده از آن سهل و آسان باشد.

� خطرناك نباشد و باعث صدمه ديدن نشود.
� در ايجاد تمركز فكري نقش جدي داشته باشد.

� حفظ و نگه داري آن آسان باشد.
� تأثيرات روحي و رواني منفي نداشته باشد، بلكه باعث شادابي 

دانش آموز شود.
ــري كه در اين بخش به آن ها پرداخته  مهم ترين لوازم التحري

خواهد شد، عبارت اند از:
ــت؛ ۳. كيف  ــه؛ ۲. ميز، صندلي و نيمك ــراغ مطالع ۱. چ
ــودكار، پاك كن، مداد،  ــر و كتاب؛ ۵. خ ــتي؛ ۴. دفت و كوله پش

خط كش.

چراغ مطالعه
نور و روشنايي، از عناصر اصلي و مهم زندگي بشر است. نور 
از جنبه هاي متفاوت بررسي و تحقيق شده و موضوع كارهاي 
مطالعاتي فيزيك دانان، روان شناسان،  هنرمندان، فيزيولوژيست ها 

و نورپردازان قرار گرفته است. 
ــي  ــتي مرتبط با نور را بررس در اين بخش، نكات بهداش
ــد.  ــم كه مي تواند در روند و فرايند يادگيري مؤثر باش مي كني

درباره ي نور و روشنايي، بايد به چند مورد توجه شود.
در اين جا به دور از طرح مسائل دقيق نور از ديدگاه فيزيك، 
روان شناسي، فيزيولوژي و... آن چه را كه بايد به دانش آموزان 
آموزش داده شود، مي آوريم. دبيران علوم بهترين گزينه براي 
ــمي علوم و چه غير از  ــرح اين مبحث ـ  چه در كالس رس ط

آن ـ  هستند:
ـ  شدت و مقدار نور: هرگاه شدت نور و مقدار آن زياد باشد، 
باعث ايجاد حالت «خيرگي» در چشم مي شود و خستگي چشم 
ــد، باعث  ــدت و مقدار آن كم باش را به دنبال دارد و هرگاه ش

كاهش ديد مي شود.
انتخاب شدت مناسب نور، كامًال به نوع كار بستگي دارد. 
كارهاي داراي جزئيات و ظرافت، شدت نور بيشتر و كارهاي 

معمولي به شدت هاي عادي نور نياز دارند.
ـ زاويه ي تابش نور: هرگاه زاويه ي تابش مناسب باشد، ديد 
دقيق تر پديد مي آيد. زاويه ي تابش نامناسب دقت ديد را كاهش 

مي دهد و خستگي زودرس به بار مي آورد.
ــرارت كند، باعث  ــرگاه منبع نور ايجاد ح ــع نور: ه ـ منب

خستگي چشم مي شود.
ـ مدت تابش: تابيدن طوالني مدت نيز خستگي چشم را 

به دنبال دارد.

ـ طيف تابش نور: هرچه طيف تابشي به زرد طبيعي (نور 
خورشيد اوايل روز) نزديك تر باشد، هماهنگي بيشتري با چشم 

خواهد داشت و كمتر باعث بروز بيماري چشمي مي شود.
ــده، هنگام مطالعه و نوشتن،  با توجه به مطالب گفته ش

رعايت اين موارد الزامي است:
ـ شدت نور را متناسب با كاري كه انجام مي دهيد انتخاب 
كنيد. مسلمًا فاصله ي منبع نور، بر شدت آن مؤثر است. در خانه 
و مدرسه كه ارتفاع منبع نور در حدود دو متر است، شدتي معادل 

۱۲۰ تا ۲۰۰ وات كافي است.
ـ زاويه ي تابش نور براي خط فارسي و راست دست ها از 
سمت چپ يا روبه رو و براي خط التين و چپ دست ها از سمت 
راست و يا روبه رو خواهد بود. در هر حال نبايد سايه ي قلم و يا 

سر روي نوشته بيفتد.
ـ حرارت منبع نور نبايد در محدوده ي بدن، به ويژه سر حس 

شود و يا دماي محيط را به طور محسوسي افزايش دهد.
ــود را براي مدت ۱۰  ــر ۶۰ تا ۹۰ دقيقه، محل كار خ ـ ه
تا ۱۵ دقيقه ترك كنيد تا در معرض تابش طوالني مدت قرار 

نگرفته باشيد.
ــتفاده  ــيد اوايل روز اس ـ از نورهاي نزديك به نور خورش

كنيد . 
چند نكته

ــم ها (سر) را تا متن تنظيم كنيد. بهترين  ـ فاصله ي چش
فاصله ۲۵ تا ۳۰ سانتي متر است. اين فاصله مانع خستگي چشم 
و صدمه ديدن عضالت آن مي شود و هم چنين در حفظ سالمتي 

گردن و ستون مهره ها مؤثر است.
ـ هرگز از چراغ مطالعه و آباژور استفاده نكنيد. زيرا غالبًا 
ــم و  ــتگي چش ــود و خس باعث پديده ي « اثر تونلي۱» مي ش

بي حوصلگي را به دنبال دارد.
ـ حتمًا تمام محيطي كه در آن مي نويسيد و يا مي خوانيد، 

روشن باشد.
ـ از المپ هاي مهتابي و فلورسنت ـ  چه سفيد، چه آفتابي 

و چه تركيب آن هـا استفاده نكنيد.
ــي غير از مطالعه و  ــاي كم مصرف براي كارهاي المپ ه

نوشتن مناسب و مقرون به صرفه هستند.
ــاي تلويزيون، حتمًا چراغ سقف را روشن  ـ هنگام تماش

كنيد.
ــه و هر مكان ديگر،  مطالب  اين مقاله را در خانه، مدرس
حتمًا رعايت كنيد تا چشماني خستگي ناپذير، سالم و روحيه اي 

شاداب داشته باشيد.
پي نوشت        

ــت كه براي سرنشينان اتومبيلي با چراغ هاي  ــبيه همان اثري اس ۱. اثر تونلي ش
ــن، در ورود به تونلي طوالني و كامًال تاريك پيش مي آيد. در چنين حالتي،  روش
در مدت زمان كوتاهي، ميزان ديد كاهش مي يابد و دستگاه اعصاب به ويژه مغز، 
ــود. در محيطي تاريك كه فقط نور  ــتگي زودرس و بي حوصلگي مي ش دچار خس

چراغ مطالعه آن جا را روشن مي كند نيز، همين حالت براي افراد پيش مي آيد. 

داشتن و تربيت انسان هاي 
سالم مي تواند بزرگ ترين 
و محوري ترين شعار عملي 

هر مدرسه باشد

هرگاه منبع نور ايجاد 
حرارت كند، باعث 

خستگي چشم مي شود

المپ هاي كم مصرف، 
براي كارهايي غير از 

مطالعه و نوشتن، مناسب 
و مقرون به صرفه هستند

چند نكته

چراغ مطالعه



فرشته حسني
دبير ادبيات شهرستان ابهر

اشاره 
امروزه در آموزش و پرورش كشـورمان، بحث 
خالقيـت، از مهم ترين دغدغه هاي مسـئوالن به 
شمار مي رود. اما كمتر به اين موضوع پرداخته  ايم 
كه يكـي از ابعـاد خالقيت، خالقيـت در زمينه ي 
نوشـتن است. متأسفانه، درس انشا در بعضي از 
مدارس كشـور جـدي گرفته نمي شـود؛ در حالي 
كه انشـا هم يعني خالقيت. از اين رو، در نوشته ي 
پيش رو، راهكارهايي براي ارتقاي انشانويسـي 

ارائه شده است.

الزامات هر انشا
ــه نمايانگر افكار و  ــته، مطلب و موضوع ك در هر نوش
انديشه ها و مشاهدات نويسنده است و عقايد و نظرات او را 
نشان مي دهد، رعايت بعضي از نكات ضروري و الزامي است 

كه عبارت اند از: 
ــاره ي موضوع؛  ــه؛ ۲. فكر كردن درب ــتن مقدم ۱. داش
۳. صحيح و ساده نوشتن؛ ۴. مختصر و مفيد بودن؛ ۵. عالئم 
نگارشي و دستوري؛ ۶. واضح و روان بودن مطلب[مرعشي، 

.[۱۳۷۲

راهكارهاي معلمان انشا
انشا چيست؟ و چگونه مي توانيم انشايي قابل بنويسيم؟ 
انشا تراوشات فكري نويسنده در مورد موضوعي خاص است. 
ــات چگونه و با چه فكر و بياني روي  حال اين كه اين تراوش
ــاج دارد كه در  ــود، به قاعده و قوانيني احتي كاغذ جاري ش

موضوعات متفاوت نگارش، مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
ــوارد، هر دبير ادبياتي،  ــت. در تدريس هر يك از اين م اس
ــاليان  ــكار و روش تدريس به خصوصي دارد كه طي س راه
تدريس خود، هر كدام از آن ها را ارزيابي مي كند و دست آخر 
بهترين روش را كه بيشترين نتيجه را داده است، انتخاب و 
ــات گروه هاي آموزشي  پيش مي گيرد. به نظر بنده، در جلس
كه هر چند وقت يك بار در اداره و با حضور دبيران ادبيات 
تشكيل مي شود، بايد دروس متفاوت نگارش به بحث گذاشته 
شوند و راهكارهاي متنوع ارائه ي مطلب از همكاران خواسته 
شود تا سرگروه هاي آموزشي، روشي را كه مطلوبيت بيشتري 
ــاير  ــنهادي، در اختيار دبيران س دارد، به صورت روش پيش
ــدارس قرار دهند. البته در صورت پذيرش روش و اجراي  م
ــود تا محاسن  ــي گزارش ش آن، نتيجه به گروه هاي آموزش
ــن  ــي و معايب برطرف و محاس و معايب احتمالي آن بررس

تقويت شود.

درك مفهوم انشا
ــا به معني آفريدن است،   وقتي دانش آموز بداند كه انش
ــات دروني ما  آفريدن جمله هايي كه حاصل افكار و احساس
ــت، فكرش را به كار مي اندازد  راجع به موضوع خاصي اس
ــنونده را  تا بهترين جمله ها را از خود به نمايش بگذارد و ش
سرشوق آورد تا صحبت هايش را گوش دهد. پس به دنبال 
بهترين عبارات براي ارائه ي مطالب خود مي گردد و مي كوشد 
تا حد امكان، جمالتش را از نظر نگارشي و دستوري نيز از 

اشكال خالي سازد.

الزامات هر انشا

راهكارهاي معلمان انشا

درك مفهوم انشا
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ــاس نياز مي كند؛ نياز به مطالعه ي  براي اين كار، احس
ــت. پس، ضمن مطالعه،  ــندگان زبردس كتاب ها و آثار نويس
جمالت كتابي را كه مي خواند، با ديد بازتري نظاره مي كند 
ــتري مي نگرد. همان طور  ــم مش و به قول معروف، به چش
ــعي مي كند بهترين جنس را خريداري كند،  كه مشتري س
ــد از آ ن چه مي خواند، بهترين ها را  اين خواننده نيز مي كوش
ــود از آن ها نيز مدد جويد  ــت كند و كنار جمالت خ يادداش
ــاره به منابع، در نوشته هاي  و يا حتي عين جمالت را با اش
ــنوندگان ضمن آشنايي با كتاب هاي ديگر،  خود بياورد تا ش
ــوند. با اين كار، ضمن  ــه مطالعه ي آن ها نيز عالقه مند ش ب
پرباركردن نوشته هاي خود، به اين حديث نبوي كه «علم را 

با نوشتن به زنجير بكشيد»، جامه ي عمل خواهد پوشاند.
وقتي راجع به موضوعي انشا مي نويسد، آ ن چه را خوانده 
ــنيده است، در فكرش مرور مي كند و بهترين ها را روي  و ش
ــود، چرا  كاغذ مي آورد و وقتي آن را مي خواند، مغرور نمي ش
ــت دارد شنونده به انشايش  ــرفت دارد و دوس كه قصد پيش
نقادانه بنگرد و اگر اشكالي بود انتقادهاي سازنده را با گوش 
جان بشنود و در نوشته هاي بعدي لحاظ كند و اگر انتقادي 
ــته باشد و اگر  ــنونده را داش نابه جا بود، توان قانع كردن ش
احساس كرد انشايش گويا نبوده و ايجاد ابهام كرده است، 

در نوشته هاي بعدي دقت بيشتري كند.

زمان انشا
وقتي دانش آموز بداند كه مدت زمان زنگ انشا محدود 
ــريع مرور كند، احساسات و  است، مي كوشد افكارش را س
ــذ بياورد و بهترين  ــريع تر روي كاغ افكار مفيد را هرچه س

استفاده را از حداقل زمان ممكن داشته باشد.
وقتي دانش آموز بداند كه با پايان يافتن مهلت انشا، حتي 
پيش نويس انشا توسط دبير جمع و به نوبت به او داده خواهد 
شد تا همان جا بخواند، مي آموزد به ديگري وابسته نباشد و 

روي پاي خود بايستد و مي كوشد بهتر و بهتر بنويسد.

نقد انشا 
وقتي دانش آموز بداند كه به انشايش به چشم نقد نگاه 
خواهند كرد، مي كوشد قبل از ديگران خودش انشايش را نقد 
كند و تا حد امكان، مطالب زائد و بي ارزش را حذف و مطالب 

جالب تري را جاي گزين كند.

يادداشت كردن جمالت طاليي هر انشا
وقتي دانش آموز بداند، اگر در انشايش جمله اي ارزشمند 
باشد كه نظر دوستان را جلب كند، آن ها يادداشت برمي دارند 

و او را تحسين مي كنند، ناخوداگاه به سوي آفريدن جمالت 
بهتر كشيده مي شود و به سوي نوشتن مطالب جالب تر سوق 
ــاي  ــت كردن مطالب مفيد انش مي يابد. در ضمن، با يادداش
ــي ها، مي تواند در انشاهاي بعدي خود نيز از آن ها  هم كالس
بهره بگيرد و مطالب خود را نيز پربارتر كند. يك ضرب المثل 
چيني مي گويد: كم رنگ ترين جوهرها از قوي ترين حافظه ها 
ماناتر هستند. پس سعي كنيم مطالب جالب را در دفترچه ي 
يادداشتي كه به همين منظور تهيه كرده ايم، بنويسيم تا به 

هنگام لزوم و احتماًال فراموشي، از آن ها بهره بگيريم.

مطالعه ي كتاب براي تقويت انشا
ــنيده ها،  ــد خوانده ها، ديده ها و ش ــر دانش آموز بدان اگ
ــمند ياري مي دهند، مي آموزد  ــه ي مطالب ارزش او را در ارائ
ــد هميشه كتاب هاي مفيد را بيابد و مطالعه كند.  و مي كوش
هم چنين، هرچه را كه مي بيند، خوب نگاه كند. در نگاه هايش 
ــنود و از آن چه  ــكات جالب را ببيند، صداهاي جالب را بش ن
ديده است، لذت ببرد، به آفريننده ي آن ها بينديشد و آرامش 

بگيرد.
ــود كه هر چيز را  اگر دانش آموز متوجه اين موضوع ش
فقط با ديدن نمي شود، فهميد، مي آموزد كه بعضي مسائل را 
ــد درك كرد و از روابط متقابل افراد بايد فهميد كه خلق  باي
ــت. پس در رفتار و كردارش  و خوي و درونياتش چگونه اس
دقيق تر مي شود، خود را بهتر و بيشتر مي شناسد و با شناخت 
ــناخت پروردگارش نيز دست مي يابد: «من عرف  خود، به ش

نفسه، فقد عرف ربه»[نهج البالغه].

زنگ انشا فرصتي است 
براي ايجاد عادت مطالعه 

و خالصه نويسي
زمان انشا

نقد انشا

يادداشت كردن جمالت طاليي هر انشا

مطالعه ي كتاب براي تقويت انشا

يـك ضرب المثل چيني 
مي گويـد: كم رنگ ترين 
جـوهـرها از قوي ترين 
حافظه ها ماناتر هستند



ــويق شود، كتاب هايي را كه مطالعه  اگر دانش آموز تش
ــا براي دوستانش  ــي كند و زنگ انش مي كند، خالصه نويس
بخواند، او ضمن عادت به مطالعه و فرهنگ پذيري، در نوشتن 
ــا نيز مهارت مي يابد. هم چنين با اين روش از محتواي  انش

كتاب هايي كه خودش نخوانده است هم آگاه مي شود.

آرايه هاي ادبي و احاديث در انشا
ــخنان  ــتناد به احاديث و س اگر دانش آموز بداند كه اس
ــته اش مي افزايد،  بزرگان دين و ادب جهان، به ارزش نوش
همواره مي كوشد ضمن مطالعه، از چنين مطالبي يادداشت 
بردارد، يا آن ها را به خاطر بسپارد و به هنگام لزوم استفاده 

كند.
اگر دانش آموز بداند كه آرايه هاي ادبي چيست و استفاده 
ــر و تأثيرگذارتر مي كند،  ــته اش را زيبات از آن ها چه قدر نوش

قوه ي تخيل خود را به كار مي گيرد و آرايه پردازي مي كند.

داستان هاي نيمه تمام براي انشا
اگر ذهن دانش آموز را درگير داستاني بكنيم و در نقطه ي 
ــتان، نوشتن ادامه ي آن را به خودش واگذاريم، به  اوج داس
داستان نويسي تشويق و زمينه ي نويسندگي و به كار گيري و 

تقويت قوه ي تخيل در او فراهم مي شود.
ــر هر چند وقت يك بار، از دانش آموزان بخواهيم با  اگ
موضوع دل خواه خود انشا بنويسند، ناگفته هاي درونشان را 
روي كاغذ مي آورند، احساس خوبي به آن ها دست مي دهد و 

احساس وجود مي كنند.

نتيجه گيري 
۱. زنگ انشا را به يك تك ساعت ۴۵ دقيقه اي محدود 

نكنيم.
۲. از زنگ انشا براي جبران عقب افتادگي دروس ديگر 

حتي فارسي يا امال استفاده نكنيم.
ــتفاده  ــا، از دبيران غيرتخصصي اس ۳. براي درس انش

نكنيم.
ــاي مفيد و  ــه مطالعه ي كتاب ه ــوزان را ب ۴. دانش آم
ــتفاده از خالصه ي آن ها در كالس  مناسب غيردرسي و اس

تشويق كنيم.
ــي براي توجيه و  ــات و كارگاه هاي آموزش ۵. در جلس
ــطح علمي دبيران محترم ادبيات، از نويسندگان  ارتقاي س

مجرب منطقه و استادان با معلومات استفاده كنيم.
ــال تحصيلي دانش آموزان را نسبت به  ۶. در ابتداي س
درس انشا توجيه كنيم. به طوري كه طرز انشا نوشتن، مدت 

ــن  ــان آن و چگونگي نمره دهي، براي آن ها كامًال روش زم
شود.

۷. دانش آموزان را به استفاده از آرايه هاي ادبي، احاديث 
و آيات، تك بيت هاي ناب، سخنان بزرگان و يادداشت  برداري 

هنگام مطالعه، تشويق كنيم.
۸. براي افزايش خالقيت دانش آموزان موضوعات متنوع 

و آزاد طرح كنيم.
۹. دانش آموزان خالق را بشناسيم و در حد مدرسه، منطقه 
ــويقي براي دانش آموزان  و حتي استان معرفي كنيم تا تش

ديگر هم باشد.
ــري را در دانش آموزان تقويت  ــه ي انتقادپذي ۱۰. روحي
ــان را صيقل  ــازنده، افكار انس كنيم؛ چرا كه انتقادهاي س

مي دهند.
ــا و نگارش اختصاص  ۱۱. كتابي جداگانه به درس انش
دهيم تا باعث ارزش دهي به درس انشا از طرف دانش آموزان 

و اولياي آن ها نيز بشود.
ــتان هاي كوتاه و  ــتن داس ۱۲. دانش آموزان را به نوش
ــتان هاي خوانده شده  نيمه بلند تخيلي و يا كامل كردن داس
ــوق دهيم تا قوه ي تخيل آن ها پرورده  راهنمايي كنيم و س

شود و زمينه ي نويسندگي در آينده برايشان مساعد شود.
ــاهاي دوستان و  ــنيدن انش ۱۳. دانش آموزان را به ش
يادداشت جمالت طاليي انشاها و نقد جمالت داراي اشكال 

توجه دهيم.
ــاي به روز  ــام فعاليت ه ــه انج ــوزان را ب ۱۴. دانش آم
ــوق دهيم.  اجتماعي، از قبيل تهيه ي ماه نامه و فصل نامه س
هم چنين آن ها را به خالصه نويسي، نوشتن يادداشت روزانه، 
شرح حال، گزارش، مصاحبه، معرفي زادگاه و نامه نگاري و... 

تشويق كنيم.

خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار 

منابع
۱. فروغي، محمدعلي. مجموعه آثار شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي. انتشارات 

ققنوس. چاپ ششم. ۱۳۷۴.
۲. گنجوي، نظامي. مخزن االسرار.

۳. معين، محمد. فرهنگ فارسي يك جلدي. گردآوري عزيزاهللا عليزاده. انتشارات 
راه رشد. ۱۳۸۵.

ــاي نگارش و ويرايش.  ــي، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي. راهنم ۴. ياحق
انتشارات آستان قدس رضوي. ۱۳۷۲.

ــتياني، محمدرضا. نهج البالغه. انتشارات مدرسه ي  ۵. امامي، محمد جعفر و آش
امام علي بن ابي طالب (ع). ۱۳۷۷.

ــا و نامه نگاري حافظ.  ــندگي و فن نگارش، انش ــي، امير. اصول نويس ۶. مرعش
حافظ نوين. ۱۳۷۲.

انـشا تـراوشات فـكـري 
نويسنده درباره ي موضوعي 
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آررايه هاي ادبي و احاديث در انشا

دااستان هاي نيمه تمام براي انشا

نتيجه گيري 

انتقـادهاي سازنـده، افكار 
انسان را صيقل مي دهـند

از زنگ انشـا براي جـبران 
عقب افتادگي دروس ديگر 

استفاده نكنيم
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كتاب هاي كمك آموزشي در مدرسه
مي گويم اگر سؤالي داريد، اول خودتان فكر كنيد، حدس بزنيد، دنبال 
پاسخ برويد و به يك منبع هم اكتفا نكنيد. معلم و يا مادر، جواب سؤال 
را از خودشان مي گويند. در حالي كه ما معتقديم، بچه ها بايد جواب را از 
منابع به دست آورند. يعني قبل از شناخت اقسام كتاب، مهم آن است كه 
براي يافتن جواب، سراغ كتاب بروند و به مطالعه عادت كنند.» وي با 
تأكيد بر تأثيرگذاري معلمان در ترويج فرهنگ مطالعه گفت: «معلم بايد 
ايده داشته باشد. با توجه به توانايي هاي نسبي دانش آموزان، بداند كه 
چگونه در ذهن آنان پرسش ايجاد كند. و اين حركت، مستلزم گنجاندن 

ساعت كتاب خواني در كالس درس است.»
نگاه همتي به موضوع، نگاهي مديريتي است. او كه از سياست هاي 
ــوزه ي كتاب خانه در  ــاد دارد، ح ــت، اعتق ــرورش مطلع اس آموزش وپ
آموزش وپرورش شخصيت مستقلي ندارد و فاقد برنامه است. او وضعيت 
موجود كتاب خواني در كشور را نامناسب دانست و گفت: «از زماني كه 
ــناخته شد، در كشور ما هم كساني پيدا  مفهوم كودكي به رسميت ش
شدند كه در بخش كودك و نوجوان مشغول فعاليت شدند. با وجود اين، 
شمارگان هر عنوان كتاب كودك، بين دو تا سه هزار نسخه است كه 
به نسبت گروه سني كودك در جامعه ي ما، اسفناك است. البته گاهي 
ــد كه از نگاه مدير و يا  ــاي خالقانه در مدارس اتفاق مي افت حركت ه
معلم مدرسه ناشي مي شود. به گفته ي همتي، آمار نشان مي دهد، رفتار 
ــال تحصيلي و در  خريد كتاب در دو مقطع افزايش مي يابد: در آغاز س
دوره ي برگزاري نمايشگاه كتاب. بنابراين، معلمان مي توانند با شناخت 
اين دو مقطع، بر سليقه ي مخاطب اثرگذارند و دانش آموزان را در خريد 

كتاب هاي مناسب جهت دهند. 
ــت، نقش بي بديل معلمان در ترويج فرهنگ  ــلم اس آن چه مس
كتاب خواني و بهره گيري از كتاب هاي كمك آموزشي درمدرسه است. 
ــكيل كالس هاي آموزشي براي معلمان، و آشنا  در اين ميان، لزوم تش
ــيوه هاي صحيح ترويج كتاب خواني، بيش از گذشته  كردن آنان با ش

احساس مي شود. 
زيرنويس

۱. از توليدات دبيرخانه ي سامان بخشي كتاب هاي آموزشي

ــي «جايگاه كتاب هاي كمك آموزشي در مدرسه»  ميزگرد بررس
ــتاد دانشگاه و مؤلف كتاب، فرحناز  با حضور دكتر علي رؤوف، اس
وكيلي، مترجم، محبت اهللا همتي، معاون برنامه ريزي كتاب دفتر 
انتشارات كمك آموزشي، و تني چند از كارشناسان مجالت رشد برگزار 
ــت در تاريخ ۲۳ دي ماه ۸۸ و در محل دفتر انتشارات  ــد. اين نشس ش

كمك آموزشي تشكيل شد. 
ــتر با  ــي در جامعه ي ما بيش ــاي كمك آموزش ــوم كتاب ه مفه
كتاب هايي هم چون كتاب كار، تست و كنكور عجين شده است. حال 
ــت، كتاب  كمك آموزشي با تعريفي متفاوت مورد  آن كه در اين نشس
نقد و بررسي قرار گرفت. براساس تعريف مجموعه راهنماهاي توليد 
كتاب  آموزشي۱، كتاب هاي كمك آموزشي آن هايي هستند كه به منظور 
ايجاد انگيزه، توسعه ي يادگيري، افزايش دانش و مواد علمي پرورش 
مهارت هاي ذهني و عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده 
براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تهيه و تنظيم مي شوند و لزومًا به 
برنامه هاي درسي دوره ي تحصيلي وابسته نيستند. با چنين رويكردي، 
ــي در فرهنگ ياددهي و  دكتر رؤوف درباره ي نقش كتاب هاي آموزش
ــتفاده ي صحيح از اين نوع كتاب ها گفت: «كتاب هاي  يادگيري و اس
آموزشي منهاي كتاب هاي درسي، مي توانند به انحاي گوناگون مكمل 
كتاب هاي درسي باشند. اين كتاب ها، انگيزه ي يادگيرندگان را براي 
ــت  ــي تقويت مي كنند و اين حركتي اس فراگيري مطالب كتاب درس
كه طي سال هاي متمادي، آموزش هاي پيشروي جهان را دربرگرفته 

است.»
اين استاد دانشگاه كه خود چندين كتاب درباره ي ترويج فرهنگ 
كتاب خواني نوشته است، اعتقاد دارد كه شخصيت انسان ها تا پنج شش 
ــكل مي گيرد و فرهنگ كتاب خواني بايد در دوران آغازين  سالگي ش
ــود. در اين مسير، معلمان مهم ترين  كودكي به كودكان تعليم داده ش

عامل ترويج اين فرهنگ هستند.
ــتفاده از  ــي، در زمينه ي نحوه ي اس ــت، وكيل در ادامه ي نشس
كتاب هاي علمي و ادبيات مستند (كتاب هاي كمك آموزشي) در كالس 
درس اظهار داشت: «من به عنوان يك مروج كتاب خواني، به دانش آموز 

جايگاه

فرحناز وكيلي

شمارگان هر عنوان كتاب 
كودك، بين دو تا سـه هزار 
نسـخه است كه به نسبت 
در  كـودك  سـني  گـروه 
جامعه ي ما، اسفناك است
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كليدواژه ها: آموزش قرآن، آموزش و پرورش، فلسفه ي 
آموزش قرآن.

برنامه ي آموزش قرآن در پي آن است كه راهي روشن، 
ــن و دائمي براي انس و ارتباط همه ي مردم با قرآن  مطمئ
ــان از هدايت كتاب  كريم كه به بهره گيري مادام العمر ايش
الهي منجر شود، باز كند. قرآن كتاب همه ي انسان هاست. 
هر فردي در هر سطحي از علم و تقواـ  به شرط آن كه زبان 
ــد ـ مي تواند از آن بهره گيرد [ُهًدي  اين كتاب را درك كن

لِلّناِس، بقره/۱۸۵].
ــينه ي آموزش قرآن، آموزش هاي سنتي  مهم ترين پيش
است كه از ديرباز در همه ي جوامع اسالمي و از جمله ايران 
ــطح  ــت. تلقي رايج از آموزش قرآن در س ــته اس وجود داش
عمومي جامعهـ  حداقل در سده ي اخيرـ توانايي روخواني و 
روان خواني قرآن كريم بوده است؛ يعني از نظر عموم مردم و 
بسياري از مراكز فرهنگي سنتي و حتي بخش قابل توجهي 
از صاحب نظران، هر فردي كه مي توانست قرآن را بخواند، 
ــن مرحله ي ضروري و عمومي آموزش را فراگرفته بود.  اولي
هر چند هميشه براي آموزش مراحل باالتر، به ويژه نسبت 
ــده است. اما پيش از  به فهم قرآن كريم، توصيه هايي مي ش
ــردم، در حد مراحل باالتر از  ــال هاي اخير، براي عموم م س
ــدون، جدي و ويژه اي وجود  ــدن قرآن، هيچ آموزش م خوان

نداشته است.

جامعيت آموزش قرآن
ــرآن، در آموزش و پرورش،  در برنامه ي جديد آموزش ق
ــي مورد  ــت آموزش قرآن، به عنوان يك اصل اساس جامعي
توجه و اهتمام جدي قرار گرفته است. جامعيت آموزش قرآن 
ــداف و اجزاي  ــت كه بتواند به گونه اي اه ــدد آن اس در ص
آموزش قرآن را ترسيم و تدوين كند كه اين آموزش با آن چه 

در آيه ي دوم سوره ي مباركه ي جمعه آمده است، نسبتي قابل 
قبول داشته باشد.

از اين رو، تعريف آموزش جامع قرآن چنين است:
آموزش جامع قرآن، فرايندي است براي دست يابي به 
توانايي خواندن، درك معنا، تدبر در آيات و آشنايي با معارف 
ــري دائمي از قرآن كريم و  ــرآن، به منظور انس و بهره گي ق
ــح. در صورتي كه آموزش قرآن  ــت ايمان و عمل صال تقوي
به صورت جامع انجام شود، دانش آموزان كه آحاد جامعه را 
ــكيل مي دهند، به «سواد قرآني» دست مي يابند. امروزه  تش
سواد در حوزه هاي گوناگون علمي، به كسب دانش يا مهارت 
ــش و مهارت بايد به ايجاد و  ــت، بلكه اين دان منحصر نيس
ــه موجب به كارگيري  ــود ك تقويت نگرش خاصي منجر ش
آموخته ها در زندگي و ارتباط دائمي فرد با آن ها باشد؛ و چه 

بسا زمينه ساز توسعه و گستردگي آن علم شود.

سواد قرآني
با توجه به جامعيت آموزش قرآن و نكات فوق در كسب 
«سواد» در حوزه هاي گوناگون علوم، مي توان سواد قرآني را 

چنين تعريف كرد:
ــواد قرآني، اعتقاد و عالقه به يادگيري قرآن كريم  «س
ــورداري از دانش و مهارت پايه به منظور بهره گيري  و برخ
ــتن با آن  ــر از قرآن كريم و انس داش ــتمر و مادام العم مس

است.»
مطابق اين تعريف، سواد قرآني داراي ويژگي هاي زير 

است:
ــت. همه ي افراد جامعه با هر  ۱. نوعي نياز همگاني اس
ــغلي، اقتصادي، اجتماعي و... براي آن كه  وضع اقليمي، ش
هويت انسانيـ  الهي خويش را بشناسند، از آن مراقبت كنند 
ــواد  ــكوفايي تدريجي آن را فراهم آورند، به س و زمينه ي ش

قرآني نيازمندند.

سواد قرآني
مسعود وكيل
كارشناس مسئول گروه درسي قرآن دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

روح حاكـم و جهت گيـري 
كلي برنامه  از پيش دبستان 
تا پيش دانشـگاهي، فراهم 
آوردن زمينه هاي الزم براي 
دست يابي به انس با قرآن 

كريم است

كارشناس مسئول گروه درسي قرآن د
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ــر چند افراد با  ــت. ه ــك حد پايه برخوردار اس ۲. از ي
توجه به تفاوت هايي كه در تحصيالت، شرايط اقتصادي و 
اجتماعي دارند، به سطوح متفاوتي از سواد قرآني نيازمندند، 

ولي بهره مندي عموم از يك حد پايه ضروري است.
ــواد قرآني در طول زمان در حال رشد است.  ۳. حد س
ــر جامعه و تغييرات آن ها  ــرايط و امكانات ه با توجه به ش
ــايي و تعريف خاص  در طول زمان، اين حد، نيازمند شناس
است. براي مثال، ممكن است با توجه به شرايط و امكانات 
فعلي در آموزش قرآن، حد ضروري خواندن قرآن به صورت 
معمولي (فارسي خواني) تعيين شود، اما در آينده، با ارتقاي 
اين شرايط، حد ضروري را، خواندن با لحن عربي تعيين كرد 

و يا حد برخي از ديگر مهارت هاي پايه را ارتقا بخشيد.
ــواد قرآني به عالقه مندي خواندن مستمر  ۴. حداقل س
ــارات و آيات آن  ــاي عب ــم تدريجي معن ــرآن كريم، فه ق
ــاز بهره گيري مادام العمر از آموزه هاي  مي انجامد و زمينه س

الهي مي شود.
ــم، نمي تواند صرفًا  ــوزش عمومي قرآن كري هدف آم
دست يابي به دانش و مهارت خاصي در ارتباط با قرآن باشد، 
بلكه بايد توانايي و قابليتي فراهم آورد كه فرد بتواند ضمن 
انس و ارتباط دائمي با قرآن كريم، پيوسته خود را در معرض 
تزكيه و تعليم الهي قرار دهد و از قرآن كريم بهره مند شود.

اجزاي اصلي سواد قرآني
ــواد قرآني، مي توان براي آن سه  با توجه به تعريف س
جز ء اصلي در نظر گرفت. اين سه جز ء عبارت اند از: خواندن 
قرآن كريم، درك معناي عبارات و آيات قرآن كريم، و تدبر 
در آيات. تدبر در آيات كه از توصيه هاي اكيد قرآن كريم و 
ــالمـ  است، از مهارت هاي عمومي  معصومينـ  عليهم الس
ــرط اصلي  ــي در زبان روايات، به عنوان ش ــت كه گاه اس
ــده است، تا آن جا كه در  بهره مندي از قرآن كريم بيان ش
ــالم ـ نقل  روايتي از حضرت اميرالمؤمنين علي ـ عليه الس

شده است كه فرمودند: «الَخيَر في ِقراَئٍه ال َتَدبَُّر فيها».
ــواد قرآني را در  ــه جز ء اصلي س در صورتي كه اين س
ــان دهيم، قاعده ي اين هرم كه بنيان و  ــه وجه هرم نش س
ــت، انس دائمي با قرآن  ــاس نگه داري سه وجه آن اس اس
ــي كه در  كريم خواهد بود. انس با قرآن كريم، غير از نقش
ــواد قرآني دارد، هم نگه دارنده  ايجاد مهارت هاي پايه ي س
ــت و هم محصول و ثمره ي اصلي  و حافظ اين مهارت هاس

سواد قرآني محسوب مي شود.

رويكرد برنامه ي درسي قرآن
با توجه به آن چه در فلسفه ي آموزش قرآن بيان شد كه 
آموزش عمومي قرآن كريم به سواد قرآني منجر خواهد شد، 
رويكرد اين برنامه، انس با قرآن كريم است؛ يعني روح حاكم 
و جهت گيري كلي برنامه  از پيش دبستان تا پيش دانشگاهي، 
ــت يابي به انس با  ــم آوردن زمينه هاي الزم براي دس فراه
قرآن كريم است. حضرت اميرالمؤمنين عليـ  عليه السالم ـ 
ــميُرَك الُقرآَن»: بايد مونس و همدم  مي فرمايند: «لَِيُكن َس

تو قرآن باشد.
ــري داراي مراتب متفاوت و  ــم، ام ــس با قرآن كري ان
ــت كه  ــه اي از عالقه ها و ارتباط با قرآن كريم اس مجموع
ــات، تدّبر در آن ها و  ــتمر قرآن، درك معناي آي خواندن مس
پاي بندي به آموزه هاي الهي، در همه ي شئون زندگي مبتني 
بر قرآن و عترت، الزمه ي همه ي مراحل و مراتب آن است. 
ــت يابي به اين امر، اوًال تدريجي است و در طول زمان  دس
ــب با اهداف  از نظر كمي و كيفي ارتقا مي يابد، ثانيًا متناس
ــر يك از دوره ها و پايه هاي تحصيلي، موجب بهره مندي  ه
ــود و در نهايت به كسب  دانش آموزان از قرآن كريم مي ش
ــتمر و هميشگي از قرآن  توانايي و عالقه به بهره مندي مس

كريم خواهد انجاميد.

سـواد قرآني، اعتقاد و 
عالقه به يادگيري قرآن 
كريـم و برخورداري از 
دانش و مهـارت پايه 
بـه منظـور بهره گيري 
مسـتمر و مادام العمر 
از قـرآن كريم و انس 

داشتن با آن است

۱. توانايي خواندن قرآن كريم
۲. درك معناي عبارات و آيات قرآن كريم

۳. تدبر در آيات
قاعده ي هرم: انس با قرآن كريم

اجزا و ثمره ي سواد قرآني را مي توان چنين نشان داد:

3
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اشاره
مطلع شـديم كه كتاب هاي درسـي قرآن در سه 
سـال راهنمايي تغييرات عمده اي كرده و قرار اسـت 
در سال تحصيلي جاري، پس از اجرا در سال هاي اول 
و دوم راهنمايي، در سـال سوم نيز اجراي سراسري 
شـود. كتاب هاي جديـد تا پايان سـوم راهنمايي به 
صورت سـه كتاب ده جزئي (هر پايه ده جزء از قرآن 
كريـم) به همراه آموزش مفاهيم اسـت كـه تا پايان 
سوم راهنمايي، كل قرآن كريم را دانش آموزان قرائت 
(روخواني) مي كنند و درك معناي آن ها را ياد مي گيرند؛ 
البته منطبق با برنامه ريزي و اهداف آموزش و پرورش.

بر آن شـديم تا با يكي از نويسندگان اين كتاب، 
مسـعود وكيل به گفت و گو بنشينيم و از چند و  چون و 
چگونگي اجـراي آن در كالس هـاي راهنمايي، براي 

شما عزيزان اطالعات كسب كنيم.

� حدود ۱۰ سـالي است كه آموزش  قرآن در دوره ي 
راهنمايي به شـيوه ي جديد تدريس مي شـود. به نظر 
گـروه قرآن دفتـر برنامه ريزي و تأليف كتب درسـي، 
ميـزان موفقيـت بچه هـا در رسـيدن بـه هدف هـاي 
قصد شـده در برنامه، چه قدر بـوده و آيا در اين زمينه 

ارزش يابي صورت گرفته است؟
ــرح ارزش يابِي برونداد آموزش  ــت. ط � اين كار جزو برنامه اس
قرآن در دوره ي راهنمايي، توسط «مؤسسه ي پژوهشي» سازمان 
ــت اجراست و به صورتي  ــي در دس پژوهش وبرنامه ريزي آموزش
طراحي شده است كه نتيجه ي پژوهش، وضعيت كل بچه ها را به 
نمايش مي گذارد. اميدواريم به زودي بتوانيم نتايج اين ارزش يابي 

را از طريق همين نشريه اعالم كنيم.
ــن بايد عرض كنم، قبل از اجراي برنامه ي جديد، از  در ضم
ــه  برنامه ي قبلي ارزش يابي به عمل آورديم تا بعد امكان مقايس

گفت وگو: بهناز پورمحمد

ببين و بخوان
گفت و گو با مسعود وكيل، از نويسندگان كتاب هاي آموزش قرآن دوره ي راهنمايي تحصيلي

عكس: طيبه رحيمي

اشاره
مطلع شـديم كه كتاب هاي درسـي قرآن در سه 
سـال راهنمايي تغييرات عمده اي كرده و قرار اسـت 
در سال تحصيلي جاري، پس از اجرا در سال هاي اول 
و دوم راهنمايي، در سـال سوم نيز اجراي سراسري 
شـود. كتاب هاي جديـد تا پايان سـوم راهنمايي به 
صورت سـه كتاب ده جزئي (هر پايه ده جزء از قرآن 
كريـم) به همراه آموزش مفاهيم اسـت كـه تا پايان 
سوم راهنمايي، كل قرآن كريم را دانش آموزان قرائت 
(روخواني) مي كنند و درك معناي آن ها را ياد مي گيرند؛ 
البته منطبق با برنامه ريزي و اهداف آموزش و پرورش.

بر آن شـديم تا با يكي از نويسندگان اين كتاب، 
مسـعود وكيل به گفت و گو بنشينيم و از چند و  چون و 
چگونگي اجـراي آن در كالس هـاي راهنمايي، براي 

شما عزيزان اطالعات كسب كنيم.

۳۸ شماره ى2 آبان89
دوره  ى16
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داشته باشيم. اين اولين مرتبه اي است كه ما در يك طرح علمي، 
ــوزان در پايان دوره ي  ــي از وضعيت دانش آم ــم گزارش مي تواني

راهنمايي و هم چنين پايه ي پنجم دبستان ارائه كنيم.
� به چه علت آموزش و پرورش به اين نتيجه رسـيد 
كـه بايـد در دوره ي راهنمايي كتاب هـاي ۱۰ جزئي 

تدريس شود؟
ــي اجرا شده و سال  ــت كه طرح آزمايش ــال اس � مدت دو س
تحصيلي جاري (۹۰-۱۳۸۹) سومين سال اجراي آن است كه هر 
سه پايه ي راهنمايي را شامل مي شود. البته طرح جديدي نيست 
ــت سال پيش جزو برنامه هاي ما بوده است كه به دليل  و از هش

برخي مشكالت، به اجرا در نمي آمد. 
� مي توانيـد برخي از مقدماتي را كه باعث دير اجرا 

شدن طرح شده است ذكر كنيد؟
ــال تحصيلي يك كتاب  ــراي هر دانش آموز در هر س � بايد ب
۱۰جزئي تأمين مي كرديم. اين خودش رقم قابل مالحظه اي بود. 
البته خوش بختانه در سال تحصيلي جاري، به تعداد دانش آموزان 
كتاب چاپ شده است. به هر حال، مشكالتي از اين قبيل وجود 

داشته است.
� چه اقداماتي صورت گرفت تا تدريس ۱۰جزئي ها 

در مدارس پا بگيرد؟
ــال است كه برنامه ي  ــش س � به طور خيلي خالصه، حدود ش
آموزش قرآن در پايه ي پنجم دبستان اجرا مي شود. دانش آموزان 
ــان را به خواندن ۳۰ جز ء قرآن  ــرآن، يك درس در مي در درس ق
ــود. البته حدود  ــه تأمين مي ش مي پردازند كه قرآن از دفتر مدرس
نيمي از قرآن ها را قبًال به مدارس رسانده بوديم و امسال بقيه را 
به مدارس مي رسانيم. شش سال پيش، نيمي از مدارس سراسر 
كشور اين قرآن ها را دريافت كردند. سعي كرديم تعداد قرآن ها با 

تعداد نيمكت هاي هر كالس برابر باشد.
تدريس قرآن در پايه ي پنجم دبستان به اين شكل است كه 
معلم به روش تصادفي، قرآن را باز مي كند. بچه ها در كالس، در 
كنار كتاب درسي قرآن، قرآن را از روي مصحف كامل نيز قرائت 
ــالل درس ها به قرآن كامل  ــد. به اين ترتيب، آن ها از خ مي كنن
هدايت مي شوند. اين موضوع بسيار مهمي است كه در متن برنامه 
ــده و لوازم آن فراهم آمده است تا بچه ها آرام آرام از  گنجانده ش
ــوند تا در دوره ي  روي قرآن كامل قرائت كنند. يعني آماده مي ش

راهنمايي روخواني به خوبي اتفاق بيفتد.
� فلسفه ي تغيير كتاب ها چه بوده است؟

� نقص هايي در آموزش قرآن در آموزش و پرورش وجود دارد كه 
ما كوشيده ايم، تا حدودي آن ها را برطرف كنيم. 

� لطفًا درباره ي اين نقص ها توضيح بدهيد.
ــت. هر  ــاي دورتر، كتاب آموزش قرآن وجود نداش � در زمان ه
ــتفاده  ــت قرآن ياد بگيرد، از خود كتاب قرآن اس كس مي خواس
مي كرد. اما اين ُحسن را داشت كه فرد از اول با خود قرآن ارتباط 

مستقيم برقرار مي كرد. البته آن روش نيز مشكالت خاص خودش 
ــت. به هر صورت نقص و مشكل كتاب هاي آموزش قرآن  را داش
ــرآن از روي مصحف كامل  ــن بود كه آموزش ها به خواندن ق اي

منتهي نمي شد.
اما نقص دوم. مشكل ديگري كه ما در آموزش قرآن در سراسر 
كشور داريم اين است كه خواندن روزانه و مستمر قرآن در جامعه ي 
ما به رفتاري پسنديده ي جاري و ساري تبديل نشده است. بهترين 
رفتاري كه مدنظر قرار دارد اين است كه با قرآن مانند ايام ماه رمضان 
رفتار كنند. در رمضان بيشتر مردم خود را موظف به خواندن يك جزء 
ــعي در جبران آن در  ــند، س از قرآن كريم مي كنند و اگر روزي نرس
روزهاي ديگر دارند. اميدواريم با توسعه ي فرهنگ قرآني، اين نقص 

هم برطرف شود.
� شما با توزيع كتاب  هاي ۱۰جزئي، مي خواهيد اين 
نقص را برطرف كنيد كه بچه ها آموزش قرآن را با خود 

قرآن شروع كنند؟
� با خود قرآن شروع نكنند، بلكه با خود قرآن به پايان برسانند. 
ما آموزش را مي دهيم و دانش آموزان با اين مهارت آشنا مي شوند. 
ــنا، رانندگي،  ما مي توانيم آموزش روخواني قرآن را به آموزش ش
دوچرخه سواري و... از نظر مهارتي بودن، تشبيه كنيم. يعني شما 
مي رويد مهارت رانندگي كسب كنيد. اول بايد در امتحان آيين نامه 
ــپس در آزمون عملي. پس از قبولي شما، همه  شركت كنيد و س
ــده ايد، ولي  ــد كه هنوز يك راننده ي ماهر و حرفه اي نش مي دانن
صالحيت هاي اوليه را پيدا كرده ايد. آن وقت هر از چند گاهي با 
ــي كنار شما نشسته است، در جايي  خودرويي و در حالي كه كس
ــد و بتوانيد به صورت  ــن مي كنيد تا كامًال راه بيفتي خلوت تمري

انفرادي رانندگي كنيد.
نظام آموزشي ما بايد تا آن جا كه توان دارد، عادت به خواندن 
ــد. اين هدف را ما در  ــه ي قرآن را در برنامه ي خود بگنجان روزان
۱۰جزئي ها آورده ايم. خود اين امر خيلي مهم بود كه خواندن يك 

صفحه از قرآن در برنامه  به صورت ۱۰جزئي بيايد.
� اين سـؤال ممكن است براي همكاران دبير پيش 
بيايد كه حجم كتاب زياد است و آموزش مفاهيم را هم 
داريم و فرصت براي تدريس بسيار كم است. در اين 

برنامه، جايگاه آموزش مفاهيم چه مي شود؟
� برنامه ي آموزش در ارتباط با نحوه ي خواندن و نحوه ي مفاهيم 
(درك معنا) با قبل هيچ تغييري نكرده است. تنها تغيير در كتاب به 
ــت كه در ابتداي هر درس از كتاب هاي قبلي، دو  اين صورت اس
ــه صفحه به آيات قرآن كريم اختصاص داشت. اين آيات از  تا س
كتاب برداشته و كتاب ۱۰جزئي  اضافه شده است. به اين ترتيب، 
دانش آموزان دو كتاب دارند: يكي آموزش قرآن و يكي هم قرآن 

كريم كه ۱۰جزئي است.
تقاضايمان از همكاران دبير اين است كه هرگز وقت مفاهيم 
ــس، وقت قرائت را به مفاهيم اختصاص  ــه قرائت، و يا بالعك را ب

در  صداوسـيما  بـا 
ايـن زمينـه هماهنگ 
برنامه ي  شده اسـت. 
خوبي به نـام «هر روز 
بـا قـرآن، هـم گام با 
تهيـه   دانش آمـوزان» 
شـده اسـت كه طبق 
صفحات تعيين شده ي 
روزانه،از شبكه ي قرآن 

پخش مي شود

در  صداوسـيما  بـا 
ايـن زمينـه هماهنگ 
برنامه ي  شده اسـت. 
خوبي به نـام «هر روز 
بـا قـرآن، هـم گام با 
تهيـه   دانش آمـوزان» 
شـده اسـت كه طبق 
صفحات تعيين شده ي 
روزانه،از شبكه ي قرآن 

پخش مي شود
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ندهند. اين به برنامه لطمه مي زند و هيچ فايده اي هم ندارد. بايد 
نيمي از وقت را به مفاهيم و نيمي ديگر را به ۱۰جزئي اختصاص 

بدهند.
� آموزش مفاهيم را دبيران محترم ۱۰سالي است كه 
تدريس مي كنند و مشكلي از اين نظر نيست. قسمتي 
كه ممكن اسـت بـراي معلمان مشـكل ايجـاد كند، 
چگونگي تدريس ۱۰جزئي هاسـت. براي راهنمايي و 

رفع مشكل دبيران چه پيشنهادي داريد؟
� براي هر جلسه ي ۱۰جزئي، حدود هشت صفحه براي هر هفته 
ــه تقسيم شده است.  ــده و هر درس به دو جلس در نظر گرفته ش
ــود. پس هر درس در دو  ــه تدريس مي ش ۱۲درس كه در ۲۴جلس
جلسه تدريس مي شود. در هر جلسه ۹۰دقيقه داريم كه ۱۰دقيقه 
از آن در اختيار معلم است. مي ماند ۸۰دقيقه. ۴۰دقيقه به مفاهيم 
ــه به ۱۰جزئي ها مي پردازيم. ۴۰دقيقه ي اول مربوط به  و ۴۰دقيق
ــت كه در كتاب آموزش قرآن به آن ها اشاره كرده ايم.  قرائت اس

براي هر جلسه هشت صفحه قرار داده ايم.
معلم هر ميز دو نفري را يك گروه در نظر مي گيرد. اگر سه 
ــود. اگر هم در يك ميز چهار  ــه نفري مي ش نفر بودند، گروه ها س
دانش آموز نشسته اند، به دو گروه دو نفري تقسيم مي شوند. معلم 
ــت صفحه را مشخص مي كند.  براي هر گروه يك صفحه از هش
اگر تعداد گروه ها از هشت صفحه بيشتر بود، مجددًا از صفحه ي 

اول برايشان تعيين مي كند.
ــت. به بچه ها  ــروه گام اول براي فعاليت اول اس ــن گ تعيي
ــه با هم مطالعه كنند تا اگر  ــش دقيق فرصت مي دهيم، پنچ يا ش
ــكالي داشتند، به كمك هم برطرف كنند. در غير اين  صورت،  اش
مشكل خود را با معلم خود در زماني كه معين شده است، در ميان 
مي گذارند. دقت كنيد، اين زمان بيش از پنج يا شش دقيقه نباشد، 
چون بچه ها به صحبت كردن مشغول مي شوند. كنترل و مديريت 

زمان توسط معلم، در موفق بودن گام اول خيلي نقش دارد.
ــه خوب گوش كنند. ضمن  ــت ك تذكر ما به بچه ها اين اس
قرائت به بچه ها متذكر مي شويم اگر هر كدام از طرفين كلمه اي 
را غلط قرائت كرد، صبر كند و در آخر مطرح كند. ما در كتاب اين 
توصيه را داريم: «ببين و بخوان». يعني دقت كن و بخوان؛ همين 
ــش دقيقه  طوري از ذهنت نخوان. اين فعاليت هم بايد پنج يا ش

بيشتر انجام نگيرد؛ به همان دليل كه در ابتدا گفتيم.
ــًال در اختيار كالس و دانش آموزان   در اين زمان معلم كام
است. اشكاالت فردي دانش آموزان را گوش و كمك مي كند كه 
ــان در  كلمه ها را صحيح بخوانند. با مطالعه ي بچه ها، اشكاالتش
ــت صفحه ي تدريس شناسايي مي شود و معلم براي رفع  آن هش
آن اقداماتي به عمل مي آورد. اشكاالت بچه ها روي تخته نوشته 
مي شود و ظرف همان پنج شش دقيقه اشكاالتشان رفع مي شود.

ــرف ۲۵دقيقه ي  ــًا ۱۵دقيقه وقت مي برد. ظ ــن كار نهايت اي
ــم، از صفحاتي كه  ــدادي از بچه ها مي خواهي ــده، از تع باقي مان

ــكل امكان دارد: يا به  ــد، قرائت كنند. اين كار به دو ش خوانده ان
ــاي صفحه بخواند، يا  ــت كه از كج انتخاب خود دانش آموز اس
اين كه معلم مشخص مي كند كه مثًال اين دو خط را دانش آموزي 
ــتگي دارد؛  بخواند. اين هم به قوي يا ضعيف بودن دانش آموز بس
ــاده تري را معلم از او بخواهد كه  خودش انتخاب كند يا متن س
ــت معلم هر بار از اول يا آخر قرآن، از  قرائت كند. البته الزم نيس
بچه ها بخواهد كه قرائت قرآن كنند. مي تواند از آخر، وسط يا اول 

همان هشت صفحه انتخاب كند و فرقي نمي كند.
� توانايي دانش آموزان براسـاس شهرها، مدارس 
و كالس هاي مختلف، متفاوت اسـت. حتي بچه هايي 
كه در يك نيمكت مي نشينند، شرايطشان با هم فرق 
مي كنـد. بعضـي از بچه ها در قرائت ضعيف هسـتند. 
بـراي آموزش اين گروه از بچه هـا چه راهكاري ارائه 

داده ايد؟
� در كالسي كه امسال عهده دار تدريس آن بودم، اتفاقًا دانش آموز 
ــوم كالس  ــتم. اگر اين وضعيت را يك س خيلي ضعيف هم داش
ــند، نتيجه مي گيريم كه اين دانش آموزان در مقدمات  داشته باش
ــكل دارند. معلم اجازه دارد تا سه جلسه ۱۰جزئي ها  روخواني مش
ــا در راهنماي معلم كتاب هاي  ــي كه م را كنار بگذارد و به روش
راهنمايي گفته ايم، از لوحه هاي آموزش روخواني استفاده كند. اگر 
معلم اين كار را انجام دهد، عموم بچه ها به دليل زمينه اي كه از 
ــه در دوره ي راهنمايي به  ــي دارند و توان ذهني ك دوره ي ابتداي
ــت آورده اند، مي توانند آهسته و شمرده شمرده قرآن را قرائت  دس

كنند؛ همين يعني پيشرفت.
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پس اگر معلم متوجه شد كه دانش آموزان در گام هاي اوليه ي 
روخواني ـ نه روان خواني ـ قرآن مشكل دارند، بايد با بچه ها كار 
كند. حتي مي تواند از همين كتاب هاي ۱۰جزئي استفاده كند و تا 
چهار جلسه، يعني آخر مهر، فرصت دارد كه دانش آموزان را به حد 
مطلوب برساند و براي شروع ۱۰جزئي ها، از جلسه ي پنجم مطابق 
با برنامه ريزي تدريس كند. اما از اول كتاب شروع نمي كند، بلكه 
ــخص شده است، تدريس را ادامه  از جايي كه براي آبان ماه مش
ــد. يك توصيه ي مهم ديگر اين كه ما براي بازنگري نبايد  مي ده
قاعده آموزي كنيم و به تعاريف بپردازيم، بلكه قاعده ها را بايد در 

چارچوب كاربردي و عملي آموزش بدهيم.
منطق ما اين است كه وقتي دانش آموزي بتواند يك صفحه 
ــت داشته باشد، پس مي تواند تمام قرآن را به يك  روخواني درس

ميزان قابل قبول روخواني كند.
� در برنامه ي ۱۰جزئي ها به دانش آموزان سـفارش 
كرده ايـد كه شـبي يك صفحـه از قـرآن را در منزل 
بخوانند. آيا تمهيداتي انديشيده ايد كه اگر بچه ها در 

روخواني مشكلي برايشان پيش آمد، بايد چه كنند؟
� با صداوسيما در اين زمينه هماهنگ شده است. برنامه ي خوبي 
به نام «هر روز با قرآن، هم گام با دانش آموزان» تهيه  شده است 
ــده ي روزانه، از شبكه ي قرآن پخش  كه طبق صفحات تعيين ش

مي شود.
ــكال هم از قبل دي وي دي مناسبي آماده شده كه  براي رفع اش
ــت و همراه  ــمت بندي در آن آمده اس ۳۰جز ء قرآن همراه با قس
ــوزان تحويل داده  ــه همه ي دانش آم ــال ب كتاب در ابتداي س
ــكالي برخوردند، با مراجعه به  ــود. اگر دانش آموزان به اش مي ش
ــكال خود را رفع كنند. در نهايت  ــرده مي توانند اش اين لوح فش
ــكالش را از  ــه ي بعدي كالس، اش دانش آموز مي تواند در جلس

معلم خود سؤال كند.
� قرائـت آيـات كتاب هاي درسـي سـال هاي قبل 
همراه با آموزش مفاهيم همان آيات بوده اسـت. االن 
با فاصله ا ي كه ايجاد شـده، آيات به صورت ۱۰جزئي 
در يك كتاب مجزا و آموزش مفاهيم در كتاب ديگري 
آمده اسـت. آيا مشـكلي در آمـوزش مفاهيم به وجود 
نمي آيد؟ براي رفع اين مشكل در سال تحصيلي جديد 

چه فكري كرده ايد؟
� وقتي مفاهيم تدريس مي شود، از همان كتاب درسي استفاده 
ــال تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹ از كتاب جديد مفاهيم  ــود. در س مي ش
ــتيم هم قرآن ها را عوض  ــتفاده نكرديم. چون اگر مي خواس اس
كنيم هم مفاهيم را، مشكل معلمان مضاعف مي شد. در ضمن، 
ــي بر آموزش لغات  ــوزش مفاهيم منطق خاصي دارد و مبتن آم
ــه همه جاي قرآن آمده اند.  ــت؛ يعني لغاتي ك پركاربرد قرآن اس
ــاط بين دو كتاب،  ــه بچه ها و ايجاد ارتب ــراي تكليف دادن ب ب
ــم عالوه بر روزي يك صفحه قرائت قرآن در منزل، در  مي تواني

ــت  آموزش مفاهيم از كلمه ها و تركيب ها و عباراتي كه در هش
ــت، مثال هايي مربوط به آموزش  ــه آمده اس صفحه ي آن جلس
مفاهيم آن جلسه پيدا كنيم. اين امر اقدام جديد و نويي است. با 
ــئله ي اصلي، يعني خواندن و فهميدن قرآن، كامًال  اين كار، مس

بر هم منطبق مي شوند.
� پس در سال تحصيلي جاري، كتاب هاي ۱۰جزئي 

و آموزش مفاهيم بر هم منطبق خواهند شد؟
ــي ۹۱-۹۰ در اول راهنمايي اتفاق  ــال تحصيل � اين امر از س

مي افتد.
� طـرح تدريس كتاب هاي ۱۰جزئي جديد اسـت. 
بنابرايـن، ممكـن اسـت همـكاران در تدريـس، به 
اشـكاالتي برخورد كنند. براي رفع اشـكاالت به كجا 

بايد مراجعه كنند؟
� مدرسان قرآني در مناطق براي همين امر در خدمت همكاران 
ــن دفتر تأليف گروه  ــتند. در عين حال مي توانند با تلف عزيز هس
ــماره هاي ۸۸۴۹۰۲۲۳-۰۲۱ و ۰۲۱-۸۸۳۰۵۷۷۱  ــا ش ــرآن، ب ق
ــتان ديگر منتظر نظرات، پيشنهادات و  تماس بگيرند. من و دوس
توصيه هاي همكاران محترم هستيم و در خدمت گزاري آماده ايم.

� در برخي اسـتان ها، معلمان و دانش آموزان ضمن 
دريافـت كتاب هاي آموزشـي قرآن چاپ  سـال هاي 
۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ كتاب هـاي ۱۰جزئـي را هـم تحويل 

گرفته اند. تكليف آن ها چه مي شود؟
� ما برگه اي ميان كتاب هايشان گذاشته ايم كه جدول صفحات 
طول سال را برايشان توضيح داده است و معلمان عزيز هم آشنا به 
كار هستند. به جاي آيات اول هر درس، مطابق با ۱۰جزئي ها كار 

مي كنند و مفاهيم هم كه همه يكي است و فرقي نكرده است.
� برخـي از اوليـا يا دانش آموزان ممكن اسـت اين 
سـؤال برايشـان پيـش آيد كه مـا كل كتـاب را كار 
نكرده ايم. چرا از قسمت هايي كه نخوانده ايم، آزمون 
بـه عمل آورده اند؟ چه جوابي براي اين گروه از اوليا و 

دانش آموزان داريد؟
� من به دبيران عزيز توصيه مي كنم به كمك مدير مدرسه در 
ابتداي سال تحصيلي، براي والدين جلسه ي توجيهي برگزار كنند 
و فلسفه ي اين كار را كامًال توضيح دهند، تا براي خواندن قرآن 
در منزل و همراهي كردن با فرزندانشان در منزل، فرهنگ سازي 

شود. در اين امر از كمك و مساعدت اوليا نبايد چشم  پوشيد.
در همين ارتباط، الزم است به اوليا بگوييم كه لزومي ندارد 
ــود. نكات مهم و كليدي هر  ــه تدريس ش كل ده جز ء در مدرس
ــود و براي توضيح و روخواني بيشتر،  درس گفته و خوانده مي ش
صفحات ديگر را در منزل قرائت مي كنند. مثل ساير دروس كه 
ــود و تمرينات اضافي يا  مباحث و مطالب هر درس گفته مي ش
ــزل انجام مي گيرند. هيچ فرقي با دروس  خارج از كتاب، در من

ديگر ندارد.

از معلمان قرآن مي خواهم 
هرگز وقـت مفاهيم را به 
قرائـت، و يـا بالعكـس، 
وقت قرائت را به مفاهيم، 

اختصاص ندهند

از معلمان قرآن مي خواهم
هرگز وقـت مفاهيم را به
قرائـت، و يـا بالعكـس،
وقت قرائت را به مفاهيم،

اختصاص ندهند
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  درس قرآنويژ

دكتر ليال سليقه دار

كليدواژه ها: هوش، يادگيري، قرآن.

اشاره
در طراحی آموزشی مبتنی بر هوش های يادگيری، 
اين فرصت برای معلم وجود دارد تا با استفاده از ابزار 
گوناگـون و متنوع، زمينه ي آموزش  وسـيع تری  برای 
فراگيرنـدگان فراهم سـازد(در دوره ي پانزدهم رشـد 
راهنمايي، سـال تحصيلي ۸۹-۸۸ در هشت شماره به 
اين موضوع اشـاره شده است). بديهی است، طراحی 
آموزشـی شـامل تمام مراحل انجام فرايند ياددهیـ  
يادگيری اسـت که فعاليت های پيش از اجرای درس، 
حين تدريس و پس از آن را شـامل می شود. لذا معلم 
می توانـد در هـر مرحلـه،  بـه تعـدادی از هوش های 
چندگانه ي يادگيری تکيه كند و از آن ها بهره بگيرد. در 
نوشته ي پيش رو، فعاليت های اجرايی در کالس، برای 
بخش هايـی از درس چهارم درس قـرآن پايه ي دوم 
راهنمايی تحصيلی موردنظر قرار گرفته و تشريح شده 

است. 
بـرای اين منظور، ابتدا طراحی اجرای دو بخش از 
درس  بررسـی شده و سـپس به راهکارهايی اجرايی 
مبتنی بر هوش های يادگيری در رابطه با ساير قسمت 

های درس اشاره شده است.

تلفظ حرف«ع»
ــمتی از درس، آموزش تلفظ حرف «ع» موردنظر است.  در قس
برای اين کار، معلم با طرح سؤاالت ، فرصتی برای ارائه ي نظرات 
ــد . ابتدا از دانش آموزان می خواهد پنج  دانش آموزان فراهم می کن
کلمه در فارسی را که در آن ها حرف «ع» به کار رفته است، بگويند 
و يکی از دانش آموزان آن را روی تخته می نويسد. سپس با استفاده 
از کتاب قرآن، پنج کلمه ي ديگر را که دارای همين ويژگی هستند، 
در زبان عربی بيابند و بگويند. اين کلمات در  دو گروه «در فارسی» 
ــوند. در هر فهرست، حرف «ع» با  ــته بندی می ش و «در قرآن» دس
ــاير حروف نوشته می شود. حال از  رنگ ديگری مجزای از رنگ س
دانش آموزان می خواهد که به صورت انفرادی، کلمات را بخوانند و 
ــد. در صورتی که دانش آموزی به  ــاره کنن به تفاوت قرائت آن ها اش

ــت «ع» در زبان قرآن توجه داشت، از بچه ها می خواهد  تلفظ درس
ــتر توجه کنند. اين کار را خودش نيز انجام می دهد و از  به آن بيش
دانش آموزان می خواهد که تفاوت تلفظ در اين دو گروه را بيان کنند.

سپس از آن ها می پرسد، چرا توجه به تلفظ صحيح حروف در 
ــان عربی اهميت دارد؟ و می خواهد دانش آموزان نظرات خود را  زب

تشريح كنند و برای اين کار از مثال های بيشتری استفاده کنند.
ــاال دانش آموزان در گروه هايی قرار می گيرند تا مثال هايی را  ح
ــاب قرآن پيدا کنند که تاکنون با تفاوت تلفظ حروف آن ها در  در کت
فارسی و عربی آشنا شده اند. يك ضبط صوت در اختيار هر گروه قرار 
داده شده است. بچه ها موظف هستند بعد از يافتن ده کلمه با حروف 
موردنظر از کتاب قرآن، آن ها را تلفظ کنند و صدای خود را ضبط کنند. 
سپس صداهای ضبط شده در کالس پخش و اشکاالت احتمالی رفع 
می شود. در پايان، از دانش آموزان هر گروه خواسته مي شود جلسه ي  
آينده ي هر روز، نوار را به يکی از اعضاي گروه بدهند تا همان کلمات 

را به درستی تلفظ و صدای خود را ضبط کند.

پرواز به سوی آسمان
ــناخت: پرواز به سوی  ــمت ش در بخش ديگری از درس (قس
آسمان)، معلم آيه ي زير را که بر يک برگ مقوا خوش نويسی کرده 

است، بر تابلو می چسباند. 
ْح َصْدَره  ِلْالِْسالِم َو َمْن ُيِرْد َاْن  ــرَ َفَمْن ُيِرِد اُهللا َاْن َيْهِدَيه و َيْش
مآ ءِ (انعام/ ۱۲۵) عَُّد ِفي السَّ ُيِضلَّه و َيْجَعْل َصْدَره  َضيًِّقا َحَرًجا َكَانَّما َيصَّ

ــپس از دانش آموزی می خواهد که آن را با صوت روخوانی  س
کند. دانش آموز ديگر نيز معنای آن را نشان دهد و بخواند.

ــؤاالت پاسخ  ــپس از دانش آموزان می خواهد تا به اين س س
دهند:

� در اين آيه، خداوند به چه علمی اشاره کرده است که امروزه 
نيز از آن استفاده ي زيادی می شود؟

� اين آيه به کدام آرزوی ديرينه ي انسان اشاره می کند؟
� چه اطالعاتی درباره ي پرواز داريد؟

� برای غلبه بر کمبود اکسيژن در پرواز، چه تدابيری انديشيده 
شده است؟

� آيا تاکنون تجربه ي پرواز داشته ايد؟
او در طرح سؤاالت، به نظرات همه ي دانش آموزان توجه می کند، 

برای ايجـاد زمينه های متنوع 
در يادگيـری دانش آمـوزان و 
هوش های  نشـانه گيری  نيـز 
يادگيری بيشتر، معلم می تواند 
افرد قاری قـرآن را برای اين 

کار به کالس دعوت کند

طرح درس مبتنی بر هوش های يادگيری گاردنر
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طوری که همه ي دانش آموزان در اين مرحله  شرکت كنند.
سپس با نشان دادن تصويری از يک لباس فضايی و نيز تصويری 
از کهکشان ها و سيارات ديگر، از دانش آموزان می خواهد تصور کنند 
لباس فضايی به تن کرده اند و احساس خود را در حين پرواز توضيح 
دهند. خود نيز روی صندلی می نشيند و با تصور بچه ها همگام می شود؛ 
مانند اين که همه ي آن ها در يک سفينه در فضا در حال پرواز هستند. 
ــی و بيان احساس دانش آموزان، به کمبود اکسيژن تأکيد و  در بررس
توجه می کند. او در اين نمايش، توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب 
می كند که اولين بار چه کسی متوجه اين مطلب شد که هر چه از زمين 
دورتر شويم، اکسيژن کمتری وجود دارد؟ و اين مطلب را به آيه ي قرآن 

که ابتدای کالس تالوت شد، ارتباط می دهد.
ــفينه به کالس، معلم  در پايان و پس از فرود موفقيت آميز س
از دانش آموزان می خواهد بنا به تمايل و توانايی خود، يکی از اين 

تکاليف را انتخاب كنند و تا جلسه ي بعد انجام دهند:
ــجد، روحانی  ــراد مطلع (پدر، مادر، اقوام، روحانی مس ٭ از اف
مدرسه و...) بپرسند که چه اختراع ديگری را می شناسند که سال ها 
ــده بود؟ نتيجه را به صورت  ــش در قرآن از آن اطالعی داده ش پي

شفاهی در کالس بيان کنند.
ــده در کالس را بنويسند و معنای آن را در  ٭ آيه ي تالوت ش

قالب نقاشی نشان دهند.

ساير بخش های درس
ــرآن، بخش هايی به روخوانی  ــه می دانيد، در درس ق چنان چ
ــت  ــده اس ــته ش اختصاص دارد. برای اين منظور، از معلم خواس
ــرده استفاده کند. برای  ــده در لوح فش تا از پخش صدای ضبط ش
ايجاد زمينه های متنوع در يادگيری دانش آموزان و نيز نشانه گيری 
هوش های يادگيری بيشتر، معلم می تواند افرد قاری قرآن را برای اين 
کار به کالس دعوت کند. نيز می تواند از خانواده هاي دانش آموزان 
کمک بگيرد تا صدای فردی را که به تالوت صحيح قرآن مسلط 
است ضبط کنند و به کالس بياورند. يا دانش آموزان را به گروه هايی 
تقسيم کند و از هر گروه بخواهد، با استفاده از ضبط صوت يا حضور 

مهمان کالس، به صورت گروهی به قرائت آيات بپردازند. 
ــوزان در وضو گرفتن پيش از درس، انجام  همراهی دانش آم
روخوانی ها در نمازخانه ي مدرسه، مسجد محل و يا حسينيه ي محله، 

از ديگر شيوه های مناسب و تأثيرگذار در اجراست. 
ــتفاده از  هم چنين، ايجاد محيطی طبيعی در کالس مانند اس
گلدان و گل های طبيعی در کالس و مواردی از اين دست نيز برای 
ارضاي نياز هوش هاي طبيعت گرا مؤثر است. اين امکانات می تواند 
برای ذکر مثال های متفاوت از سوی معلم، برای ايجاد ارتباط درس 
با طبيعت و محيط اطراف نيز مفيد باشد. در صورتی که اين شرايط 
ــد، برگزاری کالس در حياط مدرسه يا فضای  در کالس مهيا نباش

سبز اطراف مدرسه، جای گزين مناسبی است. 
در انجام بخش تمرين ها نيز شيوه های گوناگونی می تواند در 
بهره گيری از هوش های متفاوت دانش آموزان مؤثر باشد. براي مثال، 

از دانش آموزان بخواهيد برای معنای کلمات، ترکيب ها و عبارات 
ــده در تمرين ها، بنابر تمايل و توانايی خود، يکی از تکاليف  داده ش

زير را انجام دهند:
ــارت برگردان تهيه  ــرای کلمات و معنای آن ها يک چ � ب

کنند .
� ترکيب ها و معنای آن ها را با استفاده از تابلوی الکتريکی 

نمايش دهند.
� کلمات و معنای آن ها را در يک صفحه با رنگ های متنوع 
و به صورت درهم بنويسند؛ به شکلی که  هر کلمه با معنای خود يک 

رنگ داشته و قابل شناسايی باشد. 
� برای تمرين چهارم که در آن اشکال متفاوت کلمه ي مورد 
نظر است، آهنگ خاصی طراحی كنند و اشکال متفاوت موردنظر 

برای هر کلمه را در آن ريتم قرار دهند.

همراهی دانش آموزان در وضو 
گرفتن پيـش از درس، انجام 
نمازخانـه ي  در  روخوانی هـا 
مدرسـه، مسـجد محـل و يا 
از ديگـر  حسـينيه ي محلـه، 
شيوه های مناسب و تأثيرگذار 

در اجراست
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سحر بياضيان

اشاره
همكاران عزيز، حتمًا پيش از اين شما هم مثل من 
بـه فكر افتاده ايد كه چگونه كالس شـاد و فرح بخش 
براي درس قرآن ايجاد كنيد تا هم اين درس در ذهن 
بچه ها به خوبي حك شـود و هم خاطره ي خوشـي از 

روزهاي با قرآن بودن در به همراه داشته باشند.

ــفاف، چند  ــايل الزم: يك نايلون ۲×۲ متر بي رنگ و ش وس
برگه ي كوچك سفيد يا رنگي، ماژيك وايت برد تا حد امكان به دو 

A4 سفيد.
رنگ متفاوت، چهار برگه ي 

ــما هم  ــيله الزم داريم. ش ــور كه مي بينيد، دو وس  همان ط
ــيوه هاي زير، براي آموزش مفاهيم و لغات  مي توانيد مثل ما از ش
قرآني به فارسي و به عكس از فارسي به عربي، بازي هايي طراحي 

ــما به نام خودتان در  ــويم از بازي هاي ش كنيد. خوش حال مي ش
مجله ياد كنيم.

ــت بچه هاي كالس را براساس نام چهار سوره از  � نخس
قرآن گروه بندي مي كنيم. نام سوره ها را روي برگه اي مي نويسيم و 
با فاصله هاي مناسب به ديوار مي زنيم. از بچه ها مي خواهيم، ظرف 
۳۰ ثانيه، زير يك اسم بايستند و به گروه هايي با اسامي متفاوت 
ــيم شوند. مي توانيم نام چهار سوره را كه از اسامي پيامبران  تقس

است، براي آن ها استفاده كنيم.
ــم، يك يا دو عبارت قرآني درس  � از هر گروه مي خواهي
را انتخاب و نوبتي اين بازي را شروع كنند. مثًال گروه يوسف، از 
بچه هاي دوم راهنمايي، صفحاتي از ده جزئي را انتخاب مي كنند و 

شروع مي كنند به نوشتن كلمات آن به تفكيك روي نايلون. 
ــرآن عزيز مي توانيم، با كمك يكي  همكار محترم و دبير ق
ــا از بچه هاي كالس، برگه هاي معاني اين كلمات را از قبل  دو ت
آماده كنيم تا وقت زيادي از كالس گرفته نشود. ولي معاني را به 
ــيم،  تفكيك انتخاب مي كنيم. مثًال وقتي به «َلُه الملك» مي رس
براي اين عبارت سه برگه ي فارسي خواهيم داشت كه ما به ازاي 
«َل»، «  ـُه» و «الملك» هستند. برگه هاي فارسي را ميان همه ي 

عكس: رضا بهرامي
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چگونه كالس شاد و فرح بخش 
براي درس قرآن ايجاد كنيد

ــش مي كنيم. قطعًا همه ي معاني براي  گروه ها ُبر مي زنيم و پخ
ــت گروه خودش قرار نمي گيرد و فقط چندتايي  يك گروه در دس
ــا دور اول پخش برگه هاي  ــاز ۲۰ اوليه را مي گيرند. يعني ب امتي
معاني فارسي، هر كس كه معنِي در دستش، معني يك بخش از 
ــد، به ازاي هر برگه، ۲۰  عبارات قرآن انتخابي گروه خودش باش

امتياز مي گيرد.
ــا بچه ها داخل  ــت مي دهيم ت ــه وق ــدي، دو دقيق در دور بع
گروه هاي همديگر شوند و برگه ي مورد نظر خود را در گروه هاي 
ــف پيدا كنند. افراد حق دارند فقط يك برگه را با يك برگه  مخال
جابه جا كنند. به اين ترتيب، در دور دوم، كساني  كه كلمات فارسي 
عبارات قرآني خود را پيدا كرده باشند، ۱۰امتياز مي گيرند و پيشنهاد 
ــود چه كلماتي پيدا شده است، دور  مي كنم، براي آن كه معلوم ش

ــي از كلمه ي قرآني خود را با ماژيك رنگ مخالف  كلمه يا بخش
خط بكشند.

ــده يعني كلمه هاي قرآني  ــه اين ترتيب، كلمات باقي مان  ب
ــده و مثًال به عبارت قرآني گروه ۱  ــيده نش كه دور آ ن ها خط كش
ــق دارد، به اندازه ي ۱۰امتياز از امتياز گروهي كم خواهد كرد.  تعل
برگه هاي معاني فارسي كه بچه ها نتوانسته باشند معادل آن ها را 
ــند و در عبارت قرآني همان گروه  پيدا كنند و دور آن ها خط بكش
ــرار دارند، مثًال گروه دو از امتياز اين گروه، ۱۰امتياز كم خواهد  ق
كرد. خوب است كه قبل از بازي به بچه ها بگوييم، اين بازي، هم 
ــان را جمع كنند. و  نمره ي مثبت دارد و هم منفي، و بايد حواسش
ــت كاري كنيم كه همه ي بچه ها به فعاليت و كار  خوب تر آن اس
در كالس تشويق شوند. شايد الزم باشد اين كار را با نمره انجام 

دهيم.
از اين كه گام به گام با ما جلو مي آييد و ما را از تجربه هاي 

خود محروم نمي كنيد، از شما بسيار سپاس گزاريم.



فناوري هاي جديد، راه هاي بي شماري را براي آموزش 
و يادگيري فراروي معلمان و دانش آموزان قرار داده اند. براي 
ــت هاي الكترونيكي، در انتقال  مثال، امروزه رايانه ها و پس
ــيار مهمي را ايفا مي كنند. با بهره گيري  اطالعات نقش بس
ــش و آگاهي در زماني اندك  ــي به دان از اينترنت، دست رس
ــت. معلمان و دانش آموزان حتي بدون  امكان پذير شده  اس
ــاط رودررو، قادر به تبادل  ــتن ارتب حضور در كالس و داش
ــا، بهره گيري از  ــتند. اما دركنار همه ي مزاي اطالعات هس

وسايل جديد، معايبي هم به  همراه داشته است. 
ــروز، پيغام هاي خود را از طريق  نوجوانان و جوانان ام
ــه و تلفن همراه به يكديگر  ــايل الكترونيكي مانند رايان وس
ارسال مي كنند. بنابراين، تمايل چنداني براي نگارش نامه 
به روش سنتي ندارند. تحقيقات نشان  داده است، يك دهم 
ــتاني، حتي براي يك بار هم نوشتن نامه   دانش آموزان دبس
ــوم نوجوانان،  روي كاغذ را تجربه  نكرده اند و تقريبًا يك س
بيش از يك بار در سال نامه  نمي نويسند. نيمي از دانش آموزان 
نيز با استفاده از وب سايت هايي مانند فيس بوك۱، با دوستان 

خود ارتباط برقرار مي كنند. 

 «world vision» مطالعه اي كه به  درخواست مؤسسه ي
انجام  شد، نگراني هاي تازه اي را در مورد رو به زوال گذاشتن 
مهارت هاي نوشتاري بين نسل هاي دانش آموزي برانگيخت.  
وجود برنامه هاي غلط يابي در رايانه ها و اتكاي دانش آموزان 
به آن ها، باعث كم توجهي دانش آموزان به نوشته و در نتيجه 
افزايش ضعف هاي نگارشي مانند امال، نقطه گذاري و دستور 

 شده است. 
ــان حيطه ي آموزش و  سـو پالمر۲ يكي از متخصص
ــت، اگر  ــنده ي كتاب «كودكي زهرآگين۳» معتقد اس نويس
ــتان خود نامه  ــند و از طرف دوس دانش آموزان نامه ننويس
ــت مي دهند، زيرا  دريافت نكنند، منافع مهم زيادي را از دس
ــوند، خصوصي تر از  ــته مي ش نامه هايي كه روي كاغذ نوش
نامه هاي الكترونيكي هستند و بر ايجاد روابط دوستانه تأثير 
ــتري دارند. هرگاه به روابط واقعي اهميت داده  شود، در  بيش
واقع روي ارتباطات ماندگار سرمايه گذاري كرده ايم و صرفًا   

به يك ايميل، پيغام يا كارت تبريك بسنده نكرده ايم. 
ــتن، در دانش آموزان امري   هم چنين، تالش براي نوش
ــت. حركت مداوم قلم بر كاغذ، فكركردن براي  طبيعي اس

ترجمه: معصومه خيرآبادي
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 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)

يافتن لغت هاي مناسب به  منظور انتقال بهتر معنا و توجه به 
امال و نگارش صحيح، بر توانايي هاي نوشتاري دانش آموزان 
ــادي دارد، زيرا  ــزايي مي گذارد. اين كار ارزش زي تأثير بس
ــواد مي شوند و  دانش آموزان تنها از طريق تمرين كردن باس

باسوادي نشانه ي تمدن بشر است. 
ــودك و نوجوان  ــنجي يوگو۴ از ۱۲۰۰ ك نتايج نظرس
ــان  داد، ۱۰درصد از نوجوانان هرگز نامه  ــاله نش ۷ تا ۱۴ س
ــران به ۱۳درصد افزايش  ــته اند. اين رقم، در بين پس ننوش
ــنجي ديگري نشان مي دهد، كودكان هر چه  مي يابد. نظرس
ــوند، تمايل كمتري براي نوشتن نامه از خود  بزرگ تر مي ش
ــاله،  ــان مي دهند. ۳۱درصد از دانش آموزان ۱۳ تا ۱۴ س نش
ــالي يك بار هم نامه ننوشته اند. اما به گفته ي خودشان،  س
ــايت يا  ــي از آن ها در طول يك هفته، از طريق وب س نيم
تلفن همراه، نامه يا پيغام الكترونيكي ارسال كرده اند. اين رقم 
ــم گيرتري داشته است؛ به طوري كه از   گاهي افزايش چش
ــال پيغام الكترونيكي تمايل  ــر ۱۰ نوجوان، ۸ نفر به ارس ه

دارد. 
اين مطالعه هم چنين نشان داد، بسياري از نوجوانان قادر 
به تنظيم حتي يك نامه هم نيستند. تقريبًا نيمي از ۱۱ساله ها 
اقرار كرده اند كه هنگام طرح بندي ساختار نامه، گيج مي شوند 

و نمي دانند چگونه بايد آن را تنظيم كنند. 

ــال ۲۰۰۸، مصححان برگه هاي امتحاني، براي  در س
ــكالت عديده اي شده  نمره دادن به دانش آموزان، دچار مش
بودند، زيرا دست نوشته هاي دانش آموزان بسيار ناخوانا بود. 
يكي از اعضاي بزرگ ترين هيئت هاي برگزاركننده ي آزمون 
ــت، بعضي از نوشته ها به اندازه اي  در انگلستان اظهار داش
ــخه هاي خطي قديمي شباهت داشتند و  بد بودند كه به نس

اشتباهات اماليي جدي و زيادي در آن ها ديده مي شد. 

پي نوشت
1. facebook
2. Sue Palmer
3. Toxic childhood
4. YouGov
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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 قبالً 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:

هّمت مضاعف،كار مضاعف

اعلي اصغر جعفريان ف غ ا ل

ــودش را از چارچوب  ــه خ ــد ك ــي مي تواند خالق باش كس
استانداردها و كليشه ها رها سازد. يكي از درس هايي كه توسط آن 
دانش آموزان مي  توانند خود را از حوزه ي فرمول ها و قيد و بندهاي 
ــت. در اين درس، دانش آموزان  متعارف خارج كنند، درس انشاس
ــنا مي شوند و از آن ها خواسته مي شود نگاه و  با دنياي واقعي آش

احساسات و انديشه هاي خود را در دفتر انشا بنويسند.
به نوعي مي توان گفت، ما در درس انشا مي توانيم دنيا را از 
ــوزان ببينيم. اين درس يكي از مؤثرترين  پنجره ي نگاه دانش آم

راه ها در حوزه ي بروز خالقيت دانش آموزان است.
كتاب «نوشتن خالق» نوشته ي جيم سايموندز ترجمه ي 
مژده  مجيدي، يكي از كتاب هاي خوب و تأثيرگذار در زمينه ي 
ــيوه اي مناسب،  ــت؛ كتابي كه به زباني رسا و ش ــندگي اس نويس

روش ها و راه كارهاي عملي را به خوانندگان ياد مي دهد.
اين كتاب را مؤسسه ي انتشارات اميركبير براي دانش آموزان 
به چاپ رسانده است. معلمان عزيز درس انشا مي توانند، آن را به 
عنوان كتاب كمك آموزشي به دانش آموزان معرفي كنند و خود نيز 

از آن بهره مند شوند.
به اميد روزي كه ما بتوانيم به سادگي، انديشه ها و نگاه خود 
ــيم تا  ــفيد كاغذ بنويس را از ذهن خارج كنيم و روي صفحه ي س

ماندگار شود و ديگران از آن بهره مند شوند.

�
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