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محمدرضا حشمتی

امروزه در جامعه ی ما صحبت از داشتن نگاه مثبت به وقايع و حوادث زياد مطرح است. 
مثبت انديشی يعنی سعی کنيم، با سو ءظن با مسائل برخورد نکنيم. در مباحث مهارت های 
زندگی، مخصوصًا در بحث ارتباط های اجتماعی، به اين قسمت زياد تأکيد می شود. مدرسه 
پـس از خانـواده، مهم ترين محـل زندگی دانش آموزان اسـت. در مدرسـه، دانش آموزان 
می تواننـد انواع مهارت های اجتماعی را ياد بگيرند و تمرين کنند. مدرسـه ی زندگی يعنی 
مدرسه ای که مسير طبيعی زندگی در آن جاری و ساری است و معلمان محترم، راهنمايان 
اين مسير هستند که با هدايت درست، رشد و بالندگی آينده سازان اين سرزمين را ممکن 

می سازند. 
روزی يکی از همکاران معلم، درباره ی مثبت انديشـی از من سؤال کرد و خواست تا در 
اين زمينه کتابی به او معرفی کنم. گفتم: «صحيفه ی سجاديه». تعجب کرد و گمان برد که 

شوخی می کنم.
دعای بيست وششـم صحيفه، درباره ی همسـايگان و دوسـتان اسـت. آن جا که امام 
نِّ فی کافَِّتِهم» (نسبت به همه ی آنان نيک گمان  سجاد(ع) می فرمايد: «َو اْسَتْعِمُل ُحْسَن الظَّ
باشـم). فکـر می کنم اين جمله همان مفهوم مثبت انديشـی اسـت. اگر ايـن دعا را خوب 
بخوانيم، متوجه عمق آن می شويم و اگر تمام فرازهايش را در ارتباط با اطرافيان، مخصوصًا 
دانش آموزان، چراغ راه خود قرار دهيم، زندگی آرامِ همراه با لذت و اعتماد درستی نسبت به 

يکديگر خواهيم داشت.
همکاران محترم! شـايد برای ما پيدا کردن روايات تربيتی و اخالقی در بين کتاب های 
حديث مشکل باشد. اما کتاب گران قدر صحيفه ی سجاديه مجموعه ای است از دعاهايی که 
مسائل عالی تربيتی را در سه قلمرو فرد، خانواده و اجتماع دربردارند. در حقيقت، اين کتاب 
تمام واقعيات زندگی برای سـاختن جامعه ای صد در صد سالم را به صورت دعا بيان کرده 
است. گزاف نيست اگر بگويم که اين کتابـ  صحيفه ی سجاديهـ  بايد مانند کتاب درسی، 
توسـط استادان متخصص، به ما معلمان ارائه شود. حال  که چنين نشده است، خودمان با 
اين دريای پر گوهر زندگی آشنا شويم، و از دعاهای نورانی آن برای زندگی، نکات ارزشمند 

و کاربردی اش را استخراج و به آن ها عمل کنيم.
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ءمثبت انديشی يعنی سعی کنيم، با سو ءظن با مسائل برخورد نکنيم

د ت اس دانشآموزان زندگ ل مح مهمترين واده، خان از س پ
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كليد واژه ها: روان شناسي مثبت گرا، مدرسه ي مثبت، محيط 
شاد و مفرح و جذاب.

اشاره
در شـماره ي آبان ماه، نخسـتين مؤلفـه  ي ايجاد 
مدرسـه ي مثبت، يعني ايجاد محيـط حمايت كننده را 
شرح داديم. در اين شماره، دومين مؤلفه، يعني«ايجاد 
محيط شاد، مفرح و جذاب براي معلمان و دانش آموزان» 
را معرفـي مي كنيم و رهنمودهايـي را در اين  باره ارائه 
مي دهيم. ديگر مؤلفه هاي ايجاد مدرسه ي مثبت، يعني 
«كمك به تقويت توانمندي هاي دانش آموزان» و «تقويت 
احساس ارزشـمندي در دانش آموزان» در شماره  هاي 

بعد معرفي خواهند شد.

نكته ي دوم در ايجاد مدرسه ي مثبت، ايجاد محيطي شاد، مفرح 
ــت. الزمه ي ايجاد چنين  و جذاب براي دانش آموزان و معلمان اس
محيطي، انجام فعاليت هاي جالب و مرتبط با زندگي دانش آموزان 
ــب و جذابي براي  ــت. به اين منظور، معلمان بايد مطالب جال اس

دانش آموزان فراهم سازند. رهنمودهاي زير راه گشا خواهند بود:
ــي و علمي را با عالقه ها و زبان دانش آموزان  ۱. تكاليف درس
هماهنگ و منطبق سازيد. براي نمونه، بعضي از تكاليف رياضي (مثًال 
درصد يا شمارش) را مي توانيد با بررسي تعداد دانش آموزاني كه هوادار 

تيم هاي ورزشي يا دوست دار انواع اتومبيل هستند، آموزش دهيد.
۲. اطالعات الزم را فراهم سازيد و از آن ها سؤال هايي بپرسيد 
ــت  ــازد. براي مثال، وقتي قرار اس ــان س كه به فكر كردن وادارش
ــازه اي توضيح دهند، از آن ها  دانش آموزان درباره ي اصل علمي ت
بخواهيد نظر خود را درباره ي آن اصل اعالم كنند. سپس به آن ها 

فرصت دهيد تا به نظرات خود فكر كنند.
ــيوه هاي معناداري فراهم سازيد تا دانش آموزان فعاالنه  ۳. ش
درگير تكاليف شوند. بررسي كنيد كه چگونه مي توان دانش آموزان 
ــنيدن، لمس كردن، بوييدن، مزه كردن  ــت تا به ديدن، ش را واداش
(چشيدن)، بحث كردن يا عمل كردن روي مفاهيم بپردازند. گاهي 
در درس از ايفاي نقش استفاده كنيد و گاهي خود نقشي را بر عهده 
بگيريد و هم زمان دانش آموزي را به اجراي نقش روبه روي خود فرا 

بخوانيد.

مدرسه ي مثبت
دكتر فريد براتي سده

۴. انعطاف داشته باشيد و فراموش نكنيد كه دانش آموزان شما، 
ــد يادگيري، هر كدام با ديگري تفاوت هايي دارند. هوارد  در فراين
ــت،  گاردنـر كه نظريه  ي هوش هاي چندگانه را مطرح كرده اس
ــبك  خاصي در يادگيري دارد. زماني  ــي س اعتقاد دارد كه هر كس
كه هر فردي بتواند سبك خاص خود را در يادگيري استفاده كند، 
شناخت و يادگيري در بيشترين حد خواهد بود. براي نمونه، بعضي 
از بچه ها ممكن است كارگروهي و جمعي را دوست داشته باشند و 

عده اي ديگر كار انفرادي را.
ــت بعضي از دانش آموزان معناي يك مفهوم را با  ممكن اس
استفاده از نقاشي يا ترسيم بهتر منتقل كنند و ديگران از راه بيان 
ــب  ــفاهي يا حتي ايفاي نقش. اجازه دهيد آن ها هر طور مناس ش

خودشان است، ياد بگيرند.
ــوزش را با دنياي بيرون از  ــيد مطالب آم ۵. در نهايت بكوش
كالس پيوند بزنيد. براي نمونه  مي توانيد درباره ي مفاهيمي چون 
ــبزيجات، طبيعت، جنگل و... از مطالب جرايد يا فيلم هاي  آب، س

مستند يا... موضوعاتي را براي آن ها نقل كنيد.
ــر باربـارا  ــد. دكت ــه كالس بياوري ــاط را ب ــادي و نش ش
فردريكسون، واضع نظريه ي ساخت و بسط هيجان هاي مثبت۱ 
ــادي، قدرت تفكر را  ــت كه هيجان هاي مثبتي چون ش معتقد اس

افزايش مي دهد و امكان ديدي همه جانبه را فراهم مي آورد.

پي نوشت
1. broad-and- built of positive emotions
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سعيده اكبري نظري

ــتيم که پس از کار روزانه،  قطعًا همه ي ما اين گونه هس
ــتگی مي  شود و به تجديد قوا نياز  روح و جسممان دچار خس
ــار جمع خانوادگی مان،  ــب کن مي يابيم. به همين دليل، هرش
ــيم خستگی روحمان را رفع کنيم و با خواب کافی و  مي كوش
راحت نيز خستگی جسممان را به در می کنيم. اما گاهی اوقات 
آن قدر فشار زندگی رويمان زياد است که به همين سادگی و 
با يک گپ وگفت خانوادگی، مشکلمان حل نمي شود و کماکان 
ــتگی و يکنواختی می کنيم. در اين گونه  ــاس رکود، خس احس

مواقع است که مهارت تفريح کردن به کارمان می آيد.

ــته، مردم اين گونه فکر  ــفانه، به خصوص در گذش متأس
ــت. در  ــح کردن يک جور اتالف وقت اس ــد که تفري می کردن
تصورات دوران دانش آموزی مان، محصل خوب کسی بود که 
فقط سرش توی کتاب باشد. مهمانی، گردش و بازی را برای 

بچه های بی برنامه می دانستيم.
ــهم مهمی  اما االن به تجربه ديده ايم که تفريح کردن س
ــای گوناگون زندگی، از جمله  ــت آدم ها، در عرصه ه در موفقي
ــی دارد. مثًال بعد از  ــغلی و خانوادگ موفقيت های تحصيلی، ش
ــی بهتر و باانگيزه تر  ــوب و به موقع، بچه ها تا مدت اردويی خ

سعيده اكبري نظريمهارت هاي معلمي
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ــناختی که از  درس می خوانند  و ما معلم ها هم می توانيم با ش
هر دانش آموز پيدا کرده ايم، رابطه و برخورد سنجيده تری با او 
داشته باشيم. البته به اين شرط که آن اردو برای دانش آموزان 
ــک و  ــد و مقررات خش ــته باش ــًا جنبه ي تفريحی داش واقع
سخت گيری های داخل مدرسه  در آن جا حاکم نباشد و معلم ها 
ــئوالن مدرسه، با حفظ احترام بين کوچک تر و بزرگ تر،  و مس
بتوانند در کنار بچه ها به بازی و تفريح مشغول شوند و لحظاتی 

شاد برای خودشان و دانش آموزان ايجاد کنند.

معناي تفريح
ــر از پی بردن به  ــايد مهم ت ــث تفريح کردن، ش در مبح
اهميت اين مسئله، دانستن معنای تفريح کردن است. تفريح، 
همان طور که از اسمش معلوم است، يعنی ايجاد حس شادی 
ــود که  ــن حس وقتی ايجاد می ش ــان، و اي ــاط در انس و نش
دغدغه های روزمره مان را فراموش كنيم و ساعاتی لذت ببريم. 
ــياری از تفريحات ما در اين دوره و زمانه، اين ويژگی  اما بس
ــتانمان را ببينيم  را ندارد. ما مهمانی می دهيم تا اقوام و دوس
ــا آن ها لذت ببريم، اما غالبًا به اين هدفمان  و از مصاحبت ب
نمی رسيم، چون در مهمانی ها يا به مقوله ي تکراری تماشاي 
سريال مشغوليم، يا پس از صرف يک وعده ي غذايی پرهزينه 
ــر برای صاحب خانه، دو به دو کنار هم می نشينيم و  و پردردس
ــکالت و سختی های روزگار می گوييم. پس در پايان و  از مش
ــاس نشاط نمی کنيم،  پس از جدايی از يکديگر، نه تنها احس
بلکه غمی بر غصه هايمان اضافه مي شود. در اين بين، بچه ها 
ــده های مجلس هستند که بايد آرام و بی صدا   هم فراموش ش
گوشه ای بنشينند يا به ناچار به صحبت هايی که اصًال به درد 
آن ها نمی خورد، دل بسپارند. خب، بسيار واضح است که اين 
نوع مهمانی ها را، فرزندانمان تفريح تلقی نمي كنند و کم کم از 

آمدن به اين گونه مراسم  پرهيز می کنند.
ــاص ندارد، ما  ــکل فقط به مهمانی اختص البته اين مش
ــگاه و سفر هم کوله بار مشکالتمان را  براي کوه، پارک، ورزش
جا نمي گذاريم و با خود می بريم. در حالي كه می شود به نسل 
بعدی آموزش دهيم که گاهی گذشته و آينده را فراموش کنند 
ــال، در همان اردوی  ــط در حال زندگی کنند. به طور مث و فق
ــان فردا يا  ــت درباره ي امتح ــی خواس دانش آموزی، اگر کس
ــويم و توضيح دهيم که  نمره های ديروز صحبت کند، مانع ش

جايگاه هر صحبتی کجاست.
ــدر تفريح کردن را  ــه ي بعد، بايد چگونه و چه ق در مرحل
ــزان تفريح کردن، به  ــز بياموزيم و آموزش دهيم. نوع و مي ني
ويژگی های روحی، جسمی و حتی وضعيت مادی فرد بستگی 
دارد. برخی انسان ها بيشتر به تفريح نياز دارند و بعضی کمتر. 
بعضی از سينما لذت می برند و برخی ديگر از ورزش يا معاشرت 

با دوستان و آشنايان.

ــت که بچه هايمان نوع و ميزان نياز خود به  مهم اين اس
تفريح را بشناسند و متناسب با آن نيازها و شرايطی که دارند، 
ــرای اوقات خود برنامه ريزی کنند، نه اين که مثًال چون همه  ب
ــد، من هم بايد همان کار را  ــهربازی می رون برای تفريح به ش
بکنم. شايد حضور در هم چون فضايی، برای او نه تنها مفرح و 

شادی آور نباشد، بلکه عوارضی هم به دنبال داشته باشد.

انواع تفريح
ــيعی از انواع تفريحات را  ما معلم ها می  توانيم  طيف وس
ــرايط متفاوت به بچه ها ياد دهيم و مهارت شاد شدن و  در ش
ــتگی را به تجربه به دانش آموزان نشان دهيم. گاهی  رفع خس
اوقات يک شوخی ساده  در کالس، انجام فعاليت فکری خارج 
ــی، سرودن يک بيت شعر هر چند بی قافيه در  از مقوله ي درس
ــذاب در کتاب خانه ي  ــات، خواندن يک کتاب ج کالس ادبي
ــه، به دانش آموزان امکان می دهد كه ياد بگيرند از هر  مدرس
ــتفاده کنند. آن  ــذت بردن و تفريح کردن اس فرصتی برای ل
وقت است که جرئت می کنند در انشاهاي تکرارِی تعطيالت 
ــفر به روستای پدری، شب نشينی و  را چگونه گذرانديد، از س
ــاالن، درست کردن يک کاردستی ساده يا حتی  بازی با هم س
هواکردن يک بادبادک و لذت بردن از اوج گرفتنش ياد کنند و 
تفريح را فقط در چند مورد مشخص و پرهزينه خالصه نکنند.

ــيار مهم ديگر که معلمان حين آموزش های  نکته ي بس
ــمی، يا در اردوهای دانش آموزی می توانند آموزش دهند،  رس
ــت که تفريح کردن ما نبايد به قيمت آزار رساندن به  اين اس
ديگران باشد؛ حاال چه در مدرسه، چه در خانه و چه در اماکن 
عمومی. وقتی مرتب به بچه ها در مورد  رعايت حقوق ديگران 
ــايد ديگر صدای بلند موسيقی يک جوان در  گوشزد کنيم، ش
ــتان يا کنار دريا يا حتی در خانه، آرامش ديگران را بر  کوهس
هم نزند. ياد بگيريم، در عين حالی که خودمان لذت می بريم، 

مانع آسايش ديگران نشويم.
ــوع تخريب طبيعت هم با وجود تمام آموزش ها، باز  موض
ــواحل و کوه ها و  ــای آموزش و کار دارد. هنوز هم ديدن س ج
ــکوه ايران عزيز در ميان انبوهی از زباله های  جنگل های باش
ــت. ــف بار اس غيرقابل بازيافت، موضوعي عادی و البته تأس

قطعًا تذکر و توضيح برای دانش آموزان و فرزندانمان از همان 
کودکی، تبديل به يک عادت برای آن ها و ايجاد يک فرهنگ 

در جامعه می شود.
ــا هيچ کدام يادمان نرود و مرتب به ياد فرزندانمان  در انته
بياوريم که هر چند برای پيشرفت در امور جدی زندگی، نياز داريم 
گاهی زياد آن را جدی نگيريم و تنها به فکرلذت بردن باشيم، 
اما تفريح هدف زندگی نيست و ما کار نمی کنيم تا هزينه های 
تفريح کردنمان را در آوريم، بلکه تفريح وسيله ای است برای باال 

بردن کارايی، رشد و تعالی ما در زندگی دنيوی و اخروی.

تفريح وسـيله ای است 
برای بـاال بردن کارايی، 
رشـد و تـعالـی مـا در 

زندگی دنيوی و اخروی
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معماري اثربخش

ثمانه ايرواني 

كليدواژه ها:  كالس درس، چيدمان، تنوع.

اشاره
ميز و نيمكت كالس را در فضاي كالس چگونه قرار 
دهيم؟ تابلوي كالس كجا قرار بگيرد؟ دانش آموزان در 
كالس به چه شكلي بنشينند  ؟ و... سؤال هايي هستند كه 
شايد ما معلمان كمتر به آن ها توجه داريم. اما تحقيقات و 
تجارب آموزشي بيانگر اين هستند كه چگونگي انعطاف 
در چيدمـان ميـز و نيمكت كالس، چگونگي نشسـتن 
كالس، قوانين كالس و... تأثير بسيار زيادي در چگونگي 
يادگيري دانش آمـوزان دارد. خانم ثمانه ايرواني، چند 
سالي است كه در زمينه ي طراحي محيط هاي يادگيري 
متمركز مطالعه كرده و در زمينه ي معماري اثربخش در 
يادگيري، تجارب زيادي به دست آورده  است. نوشته ي 
زير، به يكي از تجارب شيرين ايشان اشاره مي كند كه 

مي تواند براي ما آموزه هاي زيادي داشته باشد.

ــميناري تحت عنوان «هوش عاطفي و  چند روز پيش، در س
ــركت كردم. دوره در طول سه روز  چگونگي رهبري كردن  آن» ش
ــتان هاي تهران برگزار شده بود. خب  در نمازخانه ي يكي از دبيرس
ــت نمازخانه را طوري مبلمان  ــن دوره، هر معلمي انتظار داش در اي
ــند كه شبيه آمفي تئاتر باشد و دوستان به صورت رديفي  كرده باش
( مانند كالس هاي درس امروزي)  بنشينند و پرده ي نمايش و احيانًا 
ــركت  كنندگان باشد و در طول  تخته ي وايت بردي نيز روبه روي ش

ــه روز،  ما شنونده باشيم و يك يا چند استاد در مورد مطلب  اين س
ــخن راني كنند. اما بر خالف تصورمان، اين طور نبود. وارد  خود س
نمازخانه كه شديم،  ميزهايي را ديديم كه به صورت يك نعل بزرگ 
چيده شده بود و يك نيم دايره را تشكيل مي داد و وسط آن هم ميز 

معلم، پرده ي نمايش و غيره. 
ــمينار شروع شد و ما يكي دو ساعت مستمع بوديم. بعد از  س
ــرزنده ي اين دوره،  از تمام دوستان فعاليتي يك نفره  آن، استاد س
ــا انجام داديم.  ــت كردند و م ( مطالعات يك نفره)  را درخواس
ــت گروهي چهار نفره  ــريعًا يك فعالي ــاعت بعد، س در يكي دو س
ــد. مبلمان فضا سريعًا  ( كارگروهي ۴ يا ۶ نفره)  ايجاد ش
ــتند تا كارگروهي پانزده  تغيير كرد و برخي به برخي ديگر پيوس
دقيقه اي خود را انجام دهند. در تمام اين فضا، دوستان اجازه داشتند 
اگر خسته شدند، راه بروند و از نوشيدني و خوراكي كه در گوشه ي 
ــه بود، بهره ببرند (آزادي در خوردن و آشـاميدن در  نمازخان

حين آموزش). 
ــه دو گروه  ــيد. كل كالس ب ــه نيمه ي دوم روز رس كالس ب
ــرايط نيازمند آن بود كه دوباره  ــد. اين ش بزرگ ۱۰ نفره تبديل ش
مبلمان كالس عوض شود (تشكيل گروه هاي بزرگ)  و پس 
ــاره نظام كالس به روش  ــادي و تحرك، دوب از تالش، تكاپو، ش
سميناري برگشت و حدود سي دقيقه اساليدهاي استاد را شنيديم 
و يادداشت برداري كرديم (روش تدريس معلم محوري). روز 
ــتاد مربوطه گروه هاي سابق ما را به هم زدند و گروه هاي  بعد، اس
سه نفره ي جديد و چهار نفره تشكيل داديم (گروه  هاي جديد و 
تعامـل با ديگر دانش آموزان) . بعد از آن، برنامه طوري چيده 
شده بود كه متن هايي به ما داده شد تا آن ها را تحليل كنيم ( روش 
تدريس عملي) . بخشي از دوستان در ترجمه و تحليل مطالبي 
ضعيف بودند. به همين دليل، ناخوداگاه تشكيل گروه هاي كوچك تري 
ــد ( يادگيري از  ــكالت همديگر را حل كنن دادند تا بتوانند مش
هم سـاالن)  و پس از آن، توانستيم كاغذ ديواري هاي منظمي را 
در زمان بيست دقيقه شكل و هر گروه در مورد آن ها توضيح دهيم 

(روش تدريس پروژه محوري). 

يك كـالس موفـق در 
بيسـت ويكم،  سده ی 
كـالسـي اسـت كـه 
منعطـف تـر باشـد و 
در  را  تغييـر  قابليـت 
زماني كوتاه براي معلم 

و شاگرد ايجاد كند



شماره ى3 آذر۷89
دوره  ى16

در زمان هاي استراحت گروه نيز، كتاب ها و لپتاپ هايي براي 
هر نفر مهيا بود. هر نفر مي توانست موقع استراحت كل دوره، روي 
ــيند،  دراز بكشد،  مطالعه و يا فكر كند ( مطالعات آزاد  زمين بنش
ــتان مي توانستند آزادانه راجع  و ايجاد فضاهاي دنج)  و يا دوس
به موضوعاتي كه دوست دارند، بحث و گفت گو كنند (فضاهاي 
ــاره به روش  ــتاد دوب پاتوقي در تجمع هاي غيرنرمال). اس
ــميناري، فراگيري مطالب را ادامه دادند و دست آخر، تئاتري را  س
ــتر برخي مطالب اجرا كرديم ( روش  در دو دقيقه براي فهم بيش
تدريس نمايشي). باز بخشي از نمازخانه يك گروه بزرگ ۲۰ 
ــكيل داد ( فعال شدن همه ي كالس و تشكيل  نفري را تش
يك زون بزرگ در گوشه اي از كالس). بعد از سخن گفتن 
تمام حاضران و نقد و بررسي هر روزه ي آن ها، كل دوره با رضايت 

تمامي حضار به پايان رسيد.
من آن زمان با خود فكر كردم، آيا معلمان ما در يك كالس 
درس مي توانند اين همه تنوع، در گروه،  مبلمان و اجراي روش هاي 
ــند؟  آيا آن ها مي توانند در يك ساعت چندين  ــته باش تدريس داش
فعاليت را به شكل هاي متفاوت اجرا كنند؟  در نمازخانه ي مذكور،  
معماري و طراحي باز آن و مفروش بودن كف، اين آزادي را به ما 
ــي داد كه بتوانيم هر نوع چيدماني را در فضا اجرا كنيم. البته  م
مي توانستيم فقط به مدل قديمي معلم محوري، نيمكت ها را بچينيم 
ــميناري اجرا كنيم. اما آيا آن موقع  و فقط كالس را به صورت س
مي توانستيم از دانش آموزان انتظار داشته باشيم كه شاد و بشاش 
باشند؟  آيا آن ها بعد از استراحت در نيمه ي روز، خسته و خواب آلود 
نبودند؟ آيا آن ها مي توانستند در اين چيدمان حضوري فعال داشته 
ــبت به  ــند؟ نمازخانه براي كار آموزش، فضايي منعطف تر نس باش
كالس بود و شما مي توانستيد هر طور كه مي خواهيد، اين چيدمان 
را تغيير دهيد. يك كالس موفق در سـده ی بيست ويكم، 
كالسـي است كه منعطف تر باشد و قابليت تغيير را در 

زماني كوتاه براي معلم و شاگرد ايجاد كند.
ــروزه در مدراس جديد  ــام كالس هايي كه ما حتي ام آيا تم
مي سازيم، اين ويژگي را دارند ؟  آيا مناسب انواع روش هاي تدريس 

هستند؟ يا فقط پاسخي هستند براي يك نوع روش تدريس كه آن 
هم «روش معلم محوري و تدريس تك بعدي»  است؟   اين جاست 
كه من به عنوان يك «معمار» مي گويم، معماري مدرسه،  معماري 
ــا و چيدمان آن، در روش تدريس معلم و آزادي آن در انتخاب  فض
روش تدريس و ميزان يادگيري دانش آموزان تأثير بسيار زيادي دارد. 

بياييد به معماري كالس هاي درسمان نگاهي دوباره بيندازيم. 
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ليلي محمدحسين 

كليدواژه ها: كارگروهي، يادگيري، حل مسئله.

اشاره
يكـي از روش هاي موفق كه در پيشـرفت تحصيلي 
تأثير زيادي دارد، يادگيري به روش همياري يا كارگروهي 
اسـت. معلم بايد فعاليت هاي يادگيري از طريق همياري 
را بـه گونه اي سـازمان دهد كه دانش آموزان احسـاس 
حقيقي وابسـته بودن به يكديگر را داشته باشند و بدانند 
كه هيچ  يك از اعضاي گروه نمي توانند موفق باشند، مگر 
اين كه تمام اعضا موفق شوند. در نوشته ي زير با چند نوع 

سازمان دهي يادگيري از طريق همياري آشنا مي شويم.

مروری بر ادبيات کارگروهی۱ يا يادگيری از طريق همياری۲ نشان 
ــته آغاز شده و بيش از  ــتفاده از اين روش ها از قرن گذش می دهد، اس
ــی، مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است.  نوآوری های ديگر آموزش
ــتفاده می کنيم، اولين  ــکلی که امروز از آن ها اس اين روش ها را به ش
ــالدی در اياالت متحده ی  بار برادران جانسـون۳ در دهه ی ۶۰ مي
آمريکا معرفی کردند. يادگيري از طريق همياري، بر گروه های کوچک 
يادگيری با ساختار تمرکز دارد. تحقيقات نشان داده است، استفاده از 
ــرفت تحصيلی دانش آموزان  انواع روش های همياری، نه تنها بر پيش
ــد اجتماعی و روحی آنان نيز می شود؛  تأثير مي گذارد، بلکه موجب رش
به طوری که عزت نفسشان ارتقا می يابد، نسبت به مدرسه  و هم ساالنشان 
نگرش مثبت کسب می کنند و توانايی حل مسئله شان نيز بهتر می شود. 
ــق اين روش ها  ــرايط اجرای موف ــماره، به ويژگی ها و ش ــن ش در اي
ــماره ی بعد، چگونگی استفاده از اين روش ها را در  می پردازيم و در ش

برخی از کشورها شرح می دهيم.
در واقع روش های يادگيری از طريق همياری، تعريف ديگری از 
ــی ارائه می دهد. وقتی دانش آموزان در گروه های  تدريس و نقش مرب
کوچک با هم کار می کنند، معلم نقش تسهيل کننده اي را ايفا می کند 
که شيوه ی تدريسش را با نتايج يادگيری متناسب می سازد. دانش آموزان 
ترغيب می شوند اطالعات را با هم کشف کنند و برای يادگيری به هم 
ــان  داده  اند، برای موفقيت روش های  کمک کنند. البته تحقيقات نش

يادگيری از طريق همياری، بايد دو شرط اصلی وجود داشته باشد. 

اولين شرط، ايجاد وابستگی درونی مثبت۴ بين دانش آموزان است. 
اين شرط را با اين عبارت به بهترين شکل می توان نشان داد: «همه 
با هم شنا می کنيم و يا همه با هم غرق می شويم». اعضای گروه بايد 
ــت يابی به هدف، الزم است با هم کار کنند.  درک کنند که برای دس

بنابراين، در هر تکليف يادگيری، دانش آموزان دو مسئوليت دارند:
 ۱. مواد آموزشی (تکليف تعيين شده) را ياد بگيرند؛

ــوند که همه ی اعضای گروهشان تکليف تعيين   ۲. مطمئن ش
شده را ياد گرفته اند.

 در واقع، وابستگی درونی مثبت وقتی ايجاد مي شود که اعضای 
ــته باشند که هيچ  يک به تنهايی امکان  گروه به صورتی به هم وابس
موفقيت نداشته باشد، مگر اين که همه ي اعضای گروه موفق بشوند 
ــان  ــود که دانش آموزان درمی يابند اوًال کارش و موقعيتی ايجاد می ش
ــان هم  ــاند و کار هم گروهی هايش ــه هم گروهی ها منفعت می رس ب
ــودمند است؛ ثانيًا آن ها منابع شخصی شان را در اختيار  برای آن ها س
هم گروهی هايشان قرار می دهند تا با حمايت و تشويق دوجانبه ، يادگيری 
همه ی اعضا را به حداکثر رسانند. وقتی دانش آموزان وابستگی درونی 

مثبت را به خوبی درک کنند، تصديق می کنند که: 
الف) تالش هر عضو گروه الزم و برای موفقيت گروهی ضروری 

است (يعنی جايی برای فرصت طلبان نيست).
ب) هر عضو گروه برای تالش مشترک به علت منافعش، نقش و 

مسئوليت های مربوط به تکليف، کمک منحصربه فردی دارد.
ــری از طريق  ــرای موفق روش های يادگي ــرط دوم برای اج ش
ــئوليت فردی دانش آموزان برای يادگيری مواد آموزشی  همياری، مس
ــت. ضمن اين که از دانش آموزان انتظار داريم به يکديگر آموزش  اس
ــد، ولی آن ها برای اثبات  ــی را ياد بگيرن دهند و در گروه مواد آموزش
يادگير ی شان و يا نشان دادن درکشان از موضوع، بايد به طور فردی 
ــخ گو باشند. در واقع، افراد بايد بتوانند به همان اندازه که به گروه  پاس

کمک می کنند، از گروه کمک هم دريافت کنند.  
ــاختار چند روش يادگيری از طريق همياری آشنا  در اين جا با س
ــويم که در کالس های درس به راحتی قابل  اجراست. خواننده  می ش
می تواند دريابد که چه طور دو شرط وابستگی درونی مثبت و مسئوليت 

فردی در اين روش ها تضمين می شود:

آموزش و پرورش در جهان 

ل يري ي ي رو ر واژ ي
گ ا ا ا ط ش ل ا

لي

كارگروهي، يادگيري، حل مسئله. ككليدواژه ها:

بخش اولبخش اول

آآآممموووزش و پپپرررووورش
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چگونگي اجرانام روش
ابتدا متن يا فعاليت قابل تقسيم، به قسمت های نسبتًا مساوی پازلی يا تدريس اعضای تيم۵

تعيين و بعد تعداد اعضای گروه مطابق با آن تعيين می شود. 
هر فرد از اعضای تيم، مسؤليت يادگيری يک قسمت را به 
عهده دارد. وی بايد طوری مطلب را ياد بگيرد که بتواند به 
هم گروهی هايش آموزش دهد. می توان دانش آموزانی را که 
ــؤليت يک قسمت مشابه را دارند، گرد هم آورد تا با هم  مس
ــورت کنند و تصميم بگيرند قسمت مورد نظر را چگونه  مش
به گروه ارائه دهند. بعد افراد به گروه های خود بازمی گردند 
تا قسمت تعيين شده را به اعضای ديگر ارائه دهند. سپس 
سؤال(هايی) مربوط به کل متن مطرح می شود و دانش آموزان 

بايد به آن سؤال  (ها) به طور فردی پاسخ دهند.
اين روش يک ساختار سه مرحله ای دارد. در مرحله ی اول، تفکرفردی  ـ  تفکردو نفره  ـ سهيم شدن با دو نفر ديگر۶

افراد به طور فردی و بدون صحبت درباره ی سؤالی که معلم 
طرح کرده است، فکر می کنند. در مرحله ی دوم، افراد دو به 
ــوند و افکارشان را با هم درميان می گذارند.  دو گروه می ش
در مرحله ی سوم، هر دو گروه پاسخ ها يشان را در اختيار هم 

می گذارند.
ــه دقيقه به مرور سه دقيقه ای۷ ــط ارائه  يا بحث درباره ی موضوع، س معلم وس

ــراد گروه آن چه را او گفته  ــوزان وقت می دهد تا اف دانش آم
ــؤال های روشن کننده طرح کنند و يا  است، مرور کنند و س

سؤال های معلم را پاسخ دهند.
گروه های چهارنفره تشکيل می شوند. به هر عضو، شماره ای سرهای شماره دار۸

ــار گروه قرار  ــؤال هايی در اختي ــود. س از ۱ تا ۴ داده می ش
می گيرد. گروه ها با هم کار می کنند تا بتواند به سؤال ها پاسخ 
شفاهی بدهند. معلم عددی را اعالم می کند (مثًال ۲) و بعد 

هر کدام از شماره های ۲ بايد سؤال را پاسخ بدهد.
دانش آموزان اول مسائل را در تيمشان حل می کنند. بعد با تيم  ـ  جفت ـ   تک نفره۹

يک نفر از اعضا، تيم دو نفره تشکيل می دهند و در آخر مسئله 
را به تنهايی حل می کنند. اين روش به منظورانگيزه مندکردن 
دانش آموزان برای موفقيت در حل مسائلی است که از سطح 

توانی شان باالتر است.

ــه دقيقه بهمرور سه دقيقه ای۷ ــط ارائه  يا بحث درباره ی موضوع، س معلم وس
ــراد گروه آن چه را او گفته ــوزان وقت می دهد تا اف دانش آم
ــؤال های روشن کننده طرح کنند و يا است، مرور کنند و س

سؤال های معلم را پاسخ دهند.

چگونگي اجرانام روش

پي نوشت

1. groupwork
2. cooperative learning
3. David and Roger Johnson
4. Positive Interdependence
5. Jigsaw
6.Think-Pair-Share 
7. Three Minute Review

8. Numbered Heads
9. Team-Pair-solo
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وقتی دانش آموزان در 
گروه هـای کوچـک با 
هم کار می کنند، معلم 
نقش تسهيل کننده اي 
را ايـفـا مـی کنـد که 
تدريسـش  شـيوه ی 
را بـا نتايـج يادگيری 

متناسب می سازد

خ پ ر ل ؤ ر ز م ر
دانش آموزان اول مسائل را در تيمشان حل می کنند. بعد با تيم  ـ  جفت ـ   تک نفره۹

يک نفر از اعضا، تيم دو نفره تشکيل می دهند و در آخر مسئله 
را به تنهايی حل می کنند. اين روش به منظورانگيزه مندکردن 
دانش آموزان برای موفقيت در حل مسائلی است که از سطح 

توانی شان باالتر است.
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دكتر يداهللا سعيدنيا

كليدواژه ها: آموزش، رفتارگرا، دانش آموز.

اشاره
اكثـر ما معلمـان وقتي كه صحبـت از آزادي و 
انتخاب درباره ي انسـان مي شود با نگاهي علمي 
بـه اين مسـئله مي پردازيم و انسـان را موجودي 
صاحب اختيار مي دانيم و براي او ويژگي هاي خاص 
را برمي شـماريم. اما زماني كه با همين انسان در 
كالس درس مواجه مي شويم، رفتار ديگري از خود 
بـروز مي دهيم كه با اعتقادات نظري ما ناسـازگار 
اسـت. راسـتي چرا دچار چنين تناقضي در نظر و 

عمل هستيم؟! 

ــماره ي پيش، اصول اصلی نظام آموزشی جاری  در دو ش
در ايران و بسياری كشورهاي ديگر بيان و تشريح شد که اين 
اصول، در واقع از نظر تاريخی از نظريات روان شناسان رفتارگرا 
که انسان را ساخته ي محيط و قابل تبديل به هر چه آموزشگران 
ــت فرد، وراثت، استعداد  بخواهند، می دانند. در اين نگاه، خواس
ذاتی، فطرت، و انگيزه ي درونی جايی ندارد. در پايان شماره  ي 
ــن شد که اين اصول تا حد زيادی قيم مآبانه،  دوم مجله، روش

آمرانه، و مستبدانه (از نوع مشفقانه در بهترين حاالت) هستند.
شايد اين نتيجه گيری کمی شتابزده به نظر آيد. زيرا به 
ــخ به اين که «آيا  ــنی می دانيم که اغلب معلمان در پاس روش
شاگردان را فاقد استعداد خاص می دانند؟» يا «آيا دانش آموزان 
را بدون در نظر گرفتن خواست شخصي به سمت آن چه خودشان 
می خواهند می برند؟» يا « آيا شاگردان را فاقد انگيزه ي درونی 
يا حق انتخاب می دانند؟» جواب منفی می دهند. ضمن آن که 
اگرچه فعاليت هاي مدرسه از اصول ذکر شده پيروی می کنند، 
ــرا آنان که با اين اصول  ــت، زي ولی نتيجه رضايت بخش اس
تربيت می شوند، معموًال شاگردان سخت کوش، موفق، منظم، 

حرف شنو و مؤدبی هستند.
ــد در اين باره که «اين  ــايد بهتر باش به همين دليل، ش
اصول با ديدگاه ما درباره ي انسان سازگار نيست و در نتيجه 
ــد تغيير کند»، تجديدنظر کرد. به منظور اين که برای اين  باي
ــواهدی هم فراهم شود، می توانيد تعيين کنيد  تجديدنظر ش
ــه کار می بريد. يكي از  ــا چه حد در کالس ب ــوارد زير را ت م
ــًال را انتخاب كنيد و در  ــط، كم يا اص گزينه هاي زياد، متوس

مقابل عبارت بنويسيد.
۱. طرح درس دقيقی می نويسم و مطابق زمان بندی پيش 

می روم.  
ــن را بيان می كنم و  ــه ي درس، قواني ۲. در اولين جلس

شرايط موفقيت در درس را توضيح می دهم.
ــرفت کنند و  ــه ي کالس با هم پيش ــم هم ۳. مي كوش

فاصله ي درسی پيدا نکنند.

نقد روش هاي جاري در مدارس
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۴. با تعيين نمره برای انواع فعاليت ها، آن ها را به درس 
خواندن تشويق می کنم.

۵. به آن ها می آموزم که معلم صالحشان را می خواهد. 
ــاگردان را در بهتر  ۶. با حفظ نظم  و آرامش کالس، ش

گوش دادن به درس کمک می کنم.
۷. هر جلسه تکليف می دهم، تا درس ها تمرين شوند.

۸. درس را تا تفهيم کامل تکرار می کنم.
۹. برای ايام تعطيل و عيد، تکاليفی را تعيين می کنم تا 

درس ها فراموش نشوند.
ــتند،  ــه در كالس آرام هس ۱۰. بچه هايي را كه هميش

تشويق مي كنم.
ــوزان مي خواهم به دقت به درس گوش  ۱۱. از دانش آم

دهند و سپس آن  را تكرار كنند.
ــد و ديگران  ــوزان از روي درس مي خوانن ۱۲. دانش آم

گوش مي دهند.
ــه مي برم تا جواب  ــوزان قوي را پاي تخت ۱۳. دانش آم

درست را بنويسند و ديگران از آن ها ياد بگيرند.
ــؤاالت، مانند  ۱۴. تأكيد مي كنم كه در جواب دادن به س

كتاب بنويسند، ياد بگيرند و بگويند.
ــوزان را به ترتيب و بلند در كالس  ۱۵. نمرات دانش آم

مي خوانم.
۱۶. به دانش آموزان حرف گوش كن پاداش مي دهم.

ــه معلم هر چه گفت  ــه دانش آموزان می آموزم ک ۱۷. ب
درست است.

بعد از تکميل نظر دادن، به طور ميانگين وضعيت خود را 
ارزيابی کنيد. اگر ميانگين به سمت زياد است، می توانيد ادعا 
ــی رفتارگراها متعهد  ــد که تا حد زيادي به اصول آموزش کني
هستيد. اگر عمدتًا اين گونه عمل می کنيد، نيازی به تجديدنظر 
نيست. شما کامًال با رفتارگراها هماهنگ هستيد. شما در واقع  
ــتعداد خاص می دانيد، آن ها را بدون در  شاگردان را فاقد اس
نظر گرفتن خواست خودشان، به سمت آن چه معلم می خواهد، 
می بريد و فاقد انگيزه ي درونی يا حق انتخاب می دانيد. زيرا 
در هيچ يک از عملکرد های باال، برای استعدادهاي خاص، 
ــت شاگرد، انگيزه ي درونی و حق انتخاب، نقشی ديده  خواس

نشده است.
اگر قرار باشد برای موارد ذکر شده نقشی قائل شويم، بايد 
دانش آموز هم در تعيين مباحث درسی، نوع آموزش، زمان بندی 
ــورد نياز، نوع  ــوه ي ارزش يابی، ميزان تکليف م آموزش، نح
تکليف، محدوده ي مباحث، سودمندی مباحث، زمان الزم برای 
يادگيری، و بسياری ديگر، نقش داشته باشد و بتواند تا حدی 

(يا کامًال) تصميم بگيرد.

در واقـع  شـاگردان را 
فاقـد اسـتعداد خـاص 
می دانيد، آن هـا را بدون 
در نظر گرفتن خواسـت 
خودشان، به سمت آن چه 
معلم می خواهد، می بريد 
و فاقد انگيزه ي درونی يا 

حق انتخاب می دانيد 

ــده، احتماًال درست است.  اما بخش دوم موضوع ذکر ش
ــماره ي اول) و  موارد عملی  ــه اين معنی که آن اصول (ش ب
باال، می تواند به توليد دانش آموزاني سخت کوش، موفق، منظم، 
ــود. اما روی ديگر سکه در اين  ــنو، و مودب منجر ش حرف ش
افراد می تواند به معنی دانش آموزاني باشد شکل داده شده به 
وسيله ي محيط در جهتی غير از استعداد درونی خود؛ شرطی 
شده با شرايط محيطی؛  به سختی به دنبال کسب پاداش هايی 
ــه در او انگيزه ای برای  ــيدن به هدفی ک از محيط برای رس
رسيدن به آن نيست؛ بدون قدرت مخالفت با شرايط محيط و 
خواسته های صاحبان قدرت تشويق؛ دنباله روی ديگران؛ بدون 
ــت و جرئت؛ موفق در اخذ مدارک، بدون توانمندی در  خالقي
تعامل مثبت با محيط؛ بدون قدرت تغيير محيط و ايجاد افکار نو 
و روش های جديد برای حل مسائل؛ بدون احساس شايستگی 

و کفايت؛ و در نهايت بدون احساس رضايت از زندگي.
ــر اين تبيين کارگر بوده و خواننده را در مورد روش های  اگ
ــت نتواند هيچ  ــد، ممکن اس ــه تأمل وادار کرده باش جاری ب
جای گزينی برای اين اصول و عملکردها بيابد. زيرا همواره در 
همه ي آموزش ها كوشيده بودند که اين عملکردها را به خوبی 
برای آن ها تبيين كنند و آن ها را برای اجرای بهتر اين اصول 
آماده سازند. به عبارت ديگر، بايد روشن شود که اگر فطرت، قدرت 
انتخاب، استعداد ويژه، انگيزه ي درونی، قدرت تفکر و اراده را برای 
انسان باور کنيم و نگاه قيم مآبانه، کنترلی، آمرانه و مستبدانه را کنار 

بگذاريم، آموزش، چه اصول و روش هايی پيدا می کند؟ 
 در شماره های بعد، مي كوشيم تا راهی برای برون رفت از 
اين تناقض بيابيم؛ تناقض بين نگاه و فلسفه ي تربيتی دينی و 
انسانی نسبت به انسان با اصول و روش های آموزشی جاری.
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ــت كه زنگ خورده است. همه ي بچه ها رفته اند. من  پنج دقيقه اس
مانده ام و مطمئنم كه تمام معلم ها هم رفته اند. آن ها هم فكر می كنند من 
رفته ام. امروز اصًال حال و حوصله ي همراهی با خانم پارسا را نداشتم. 
فقط شكايت از عروسش است و بس؛ انگار نه انگار كه درد ديگری جز 

عروس و مادر شوهر روی كره ي زمين وجود داشته باشد. 
از پنجره به بيرون نگاه می كنم. مريم خانم ته حياط است. شيرهای 
آب خوری را می بندد. بچه ها آن قدر عجله دارند كه آب می خورند و يادشان 
ــته بلند را برمی دارد و حياط را جارو  می رود كه آب خورده اند. جاروي دس
ــه هاي قبلی است.  می كند. كارش برعكس همه ي خدمتكارهای مدرس

همه اول از كالس ها شروع می كنند و او از حياط. هميشه 
ــخت را اول از همه بايد تمام كرد.»  هم می گويد: «كار س
ــنيدم كه به خانم مدير می گفت: «اول از  حتی يك بار ش
همه امتحان رياضی را بگذاريد تا هم خودتان راحت شويد 

و هم بچه های مردم اين قدر تو هول و تكان نباشند.»  
فايده ای ندارد. هر چه هم كه بنشينم، آخرش بايد بروم 
خانه. خانه با تمام كارهای تكراری  و غرغرهای همسرم، 
منتظرم است. مادرشوهر بيمارم هم هست. داروهايش را 
هم بايد بخرم. شب بايد برايش غذا ببرم. چه قدر خسته ام!

ورق هايم را جمع می كنم. چه قدر اين برگه های نمره 
و امتحان برای بچه ها مهم است. آن ها فكر می كنند ما از 
اولش معلم بوده ايم و هيچ مشكلی در زندگی مان نداريم. اما 
نمی دانند خودشان تا بچه اند و دردشان فقط درس خواندن 
ــت، هيچ مشكلی ندارند. تازه بعد از تمام شدن  و نمره اس

درس، همه چيز شروع می شود.  
صدايی می آيد. مثل ويبره ي تلفن همراه است. می روم 
ــمت صدا. پيدايش می كنم. اين  نيمكت مژده است و  س
جاميز او. يعنی او نمی داند آوردن تلفن همراه ممنوع است؟! 
می خواهم تلفن را ببرم دفتر تا خانم ناظم فردا تكليفش را 

مشخص كند، اما حوصله ي تا دفتر رفتن را ندارم. 
راه می افتم. از مدرسه می روم. كوله بار غم و غصه ي 
خانه، خودش می آيد و روی پشتم آويزان می شود. كوله بار 
مدرسه هم همان جا دم در مدرسه می ماند تا فردا باز هم 

جايشان را عوض كنند.
ــتم. موبايل مژده هم آن قدر تكان  نزديك خانه هس
ــتم  ــت. كاش آن را می گذاش خورده كه كالفه ام كرده اس

مژگان بابامرندي
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داخل دفتر تا خانم ناظم حسابش را با اين خانم خانم های به ظاهر 
مظلوم و خوب روشن كند. 

می دانم هنوز نرسيده بايد آستين هايم را باال بزنم و بروم داخل 
ــپزخانه. گاهی فكر می كنم، اگر من نباشم، بچه ام و شوهرم از  آش
گرسنگی می ميرند. اول از همه ليوان ها را جمع می كنم. حامد كه 
صدای كار كردن مرا شنيده است، بيرون می آيد. می پرسم: «امروز 
آب قطع شده بود؟» نگاهم می كند. نگاهش متعجب است. می گويد: 
«نه!» هر جای خانه يك ليوان است. می گويد: «هنوز نيامده شروع 

كرده ای؟ مگر نمی دانی كه برای كنكور آماده می شوم؟!...»
ــت.  می دانم كه حرف زدن فايده ای ندارد. او داخل اتاقش اس
ــنود، بيرون می آيد. تند تند می خورد و می رود.  بوی غذا را كه می ش
ــم، هيچی! اصًال چه قدر  گاهی فكر می كنم چه قدر او را می شناس
ــر ميزم كه باز هم تلفن همراه مژده  ــم؟ هنوز س خودم را می شناس
كيفم را تكان می دهد. درش می آورم و باز می نشينم سر ميز. نگاه 
می كنم، روی آن نوشته است مامان۲. تعجب می كنم. مامان۲ چه 
معنی اي می دهد. شبيه اسم رمز است. دلم شور می زند. فردا حتمًا 
آن را تحويل خانم ناظم می دهم. كاش دل آدم ها مثل دانه ي انار 
بود و توی آن پيدا بود. باز هم تلفن همراه زنگ می زند. اين مامان۲ 

هر كه هست، پشت سر هم زنگ می زند. 
ــاز می كنم. هر  ــد Draft را ب ــا به قول حام ــت ها ي يادداش
صفحه اش چند شماره دارد: ۱. امروز باز هم جيپ آبی را ديدم. او باز 
هم توي آن بود. چادر مشكی سرش كرده بود و مرد چشم سبز هم 
كنارش. به مامان گفتم: «هی، فكر می كنم كسی دنبالم است!» اما 
او زد زير خنده. جواب داد: «مطمئن باش هيچ كس آن قدر بي كار 

نيست كه دنبال تو راه بيفتد.» 
ــر كوچه ي مدرسه  ــكی را ديدم. س ۲. امروز هم زن چادر مش
ايستاده بود. تا مرا ديد، رفت پشت ماشين. جيپ آبی هم همان جا 
ايستاده بود. امروز هم به مامان گفتم. باز هم شنيدم كه: «چيه، فكر 

می كنی از اين سن و سال خواستگار داری؟» 
ــرون. كالس فوق العاده  ــح زود بود كه از خانه زدم بي ۳. صب
داشتيم. جيپ نبود. مطمئن شدم به قول مامان خياالتی شده ام كه 
همه مرا دوست دارند. هنوز خيابانمان را رد نكرده بودم كه جيپ آبی 

از راه رسيد. زن چادر مشكی و مرد چشم سبز داخل آن بودند.
شارژ تلفن تمام شده است. دلم برای مژده شور می زند. می روم 
داخل اتاق حامد. انواع شارژرها را دارد. يا مال خودش است يا مال 
ــت هايش. تعجب می كند. می گويد: «حتمًا فردا می خواهی لو  دوس
بدهی اش، نه؟!» نگاهش تند است. فكر می كنم با اين نگاه خيلی 
برايم غريبه شده است. می گويد: «هيچ می دانی در تمام سال های 

دبيرستان، تلفن من تو جورابم بود؟!»
ــژده می آيد جلوی  ــم. م ــه برق می زن ــارژر را می گيرم. ب ش
چشم هايم. واقعاً  چند وقتی است كه تو خودش است. اما هيچ كس 
نمی داند چرا؟ همه، حتی مشاور مدرسه، فكر می  كنند عاشق شده 
است. تلفن را روشن می كنم. باز هم مامان۲ زنگ می زند. برايش 
اس ام اس می آيد. اين بار inbox را باز می كنم. نوشته است ُمردم 

از نگراني، كجايی؟ چند بار اين اس ام اس می آيد. باز می روم سراغ 
ياداشت هايش. 

۴. حس می كنم خالصه يك نفر پيدا شده است كه من برايش 
مهم باشم. هر چند كه از او خيلي می ترسم و اصًال نمی دانم او كی  

هست؟ اما زياد مهم نيست. شايد او، فقط او، دوستم داشته باشد.
ــتم را گرفت.  ــد. آمد جلو. دس ــروز زن به من نزديك ش ۵. ام
دستش داغ بود. مرد چشم سبز همان جا پشت رل نشسته بود و ما 
را نگاه می كرد. زن مرا بوسيد. بدنش گرم بود. حال مامان و بابا را 
پرسيد و گفت: «مامانت چه جوری است؟» دلم می خواست بگويم 
مزخرف و بداخالق! تو زندگی مامان و بابايم من جايی ندارم، فقط 
ــكوت! اما سكوت كردم. گفتم: «سالم می رسانند.» می خواستم  س
ــبز.  ــم س بگويم من خيال ازدواج كردن ندارم، آن هم با مرد چش
چشم های پدرم سبز است، كافی است. به قدر كافی از او می ترسم. 
ــت  اما او گفت: «من زری ام!» مات نگاهش كردم. زانوهايم سس
شدند. نشستم روی نزديك ترين پله  ي خانه . گفتم: «اما تو مرده ای!» 

گريه كرد. فقط نگاهش می كردم. 
۶. نمی دانستم مامان داشتن چه جوری است. بايد بغلش كرد؟ 
با او مؤدب بود؟ فقط دلم می خواست داد بزنم و اين خبر را بكوبم تو 
صورت مامانی كه تو خانه منتظر من نيست. مامانی كه حتی دلش 

نمی آيد برايم غذای درست و حسابی بگذارد. 
۷. رسيدم خانه. مامان با زن همسايه حرف می زد. شنيدم كه 
زن همسايه گفت: «مژده خيلی خوشگل است. خيلی قشنگ تر از 
ــت!» رنگ مامان پريد. چشم های درشتش ريز  دختر كوچكتان اس
شد. داد زد: «ظرف ها يادت نرود!» دست چپم درد گرفته بود. جايی 
ــود به خود جاهای ديگر بدنم هم  ــده بود. خ تو بازويم هم كبود ش

كبود می شود. 
ــردم درد، يعنی زندگی! اما تازگی ها  ۸. قبًال گاهی فكر می ك
ــرای زری و  ــم كه بابا، ماج ــه اين فكر را می كنم. می ترس هميش
شوهرش را بفهمد. منتظرم تا ديپلم بگيرم و دانشجو شوم. آن وقت 
اولين سؤال و بزرگ ترين سؤال زندگي ام را مطرح می كنم: چرا به 

من دروغ گفتيد؟
حامد بيرون می آيد: «نبايد به تلفن همراهش دست می زدی؟ 

چرا يادداشت های خصوصی اش را می خوانی؟»
ــم. با خودم تكرار می كنم، درد  تلفن همراه را خاموش می كن

يعنی زندگی يا زندگی يعنی درد؟ درد يعنی معلم زندگی.
ــا كالس ندارم. صدايش  ــت. با مژده اين ه االن صبح اس
ــم هايش پيداست كه خيلی گريه  ــت. از چش می كنم. نگران اس
ــت. فكر می كنم خيلی سخت است كه با كسی نتوانی  كرده اس
حرفی بزنی، آن هم وقتی بچه باشی! اصًال سكوت كردن خيلی 
ــخت است. پاكت را می دهم دستش. لمسش می كند. نگاهم  س
ــم هايش نمناك می شود. می گويد: «خدا به  می كند. باز هم چش
ــتتان درد نكند. اگر بابايم اين  ــبم گوش داد. دس دعاهای ديش
ــم بغل دست كالس آن هاست. چشم های  را...» می روم. كالس

مژده را هم همراهم مي برم.
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آشتايي با حقوق 

دكتر محمدعلي شاماني

كليدواژه ها: حقوق شهروندي، قانون، ايران.
اشاره

حقـوق شـهروندي، مجموعـه اي از حقوق فـردي و 
آزادي هاي عمومي اسـت كه در فصل سوم قانون اساسي 
جمهوري اسـالمي ايران تحت عنوان «حقوق ملت» بيان 
شده اسـت. در اين شماره، به اجمال به مواردي از حقوق 

ملت اشاره خواهيم داشت.

ــهروندي در قوانين ايران، در فصل سوم قانون اساسي  حقوق ش
ــوق ملت» (اصل نوزدهم تا  ــالمي ايران زير عنوان «حق جمهوري اس

چهل و دوم) امده است.
جلوه هاي بارز اين حقوق در اصل هاي نوزدهم و بيستم است كه 
ــاوي حقوق مردم ايران و حمايت قانون همه ي افراد ملت  درباره ي تس

مطرح شده است:
ــاوي  ــند، از حقوق مس ــران از هر قوم و قبيله كه باش ــردم اي «م
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها، سبب امتياز نخواهد بود» 

(اصل نوزدهم قانون اساسي).
ــان در حمايت  «همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد، به طور يكس
قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
ــالم، برخوردارند» (اصل بيستم قانون  و فرهنگي، با رعايت موازين اس

اساسي).
در جامعه اي كه قانون حاكميت دارد، حيثيت، جان، مال و... مردم 
از تعرض مصون است (اصل بيست و دوم قانون اساسي). از اين رو، هيچ 

كس نمي تواند برخالف قانون معترض كسي شود.
ــتي  بر طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ  گونه بازداش
ممكن نيست، مگر آن كه مجوز آن از طرف مقامات قضايي و به موجب 
ــي و دوم قانون اساسي جمهوري  ــد. در اصل س ــده باش قانون صادر ش
اسالمي ايران آمده است: «هيچ كس را نمي توان 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 گردد. متخلف از اين اصل، طبق 

قانون مجازات مي شود. »
ضمانت اجراي تخلف از اين اصل، در ماده ي ۵۳ قانون مجازات 
اسالمي (تعزيرات) آمده است: «هرگاه دادستان ها يا داديارها يا بازپرس ها 
يا قّضات محاكم يا ديگر مأموران ذي صالح، در غير از مواردي كه قانون 
مقرر داشته است، امر به توقيف كسي را بدهند يا در غير موارد معّينه ي 
قانوني، تعقيب جزايي يا قرار مجرميت او را بدهند، به انفصال دائم از 
شغل، و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند 

شد.»
البته ممنوعيت بازداشت، شامل استثناهايي نيز مي شود:
الف) در جرايم مشهود و جرايم مهم عليه امينت كشور

ب) توقيف احتياطي، بدون مجوز قضايي به مدت كوتاه، همان طور 
كه در قانون اساسي آمده است.

ــالمي ايران، همگان حق استفاده از وكيل را در  در جمهوري اس
دادگاه دارند.

طبق اصل سي و پنجم قانون اساسي: «در همه ي دادگاه ها، طرفين 
ــوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب  دع
ــند، بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم  ــته باش وكيل را نداش

شود.»
از همين رو، چنان چه فردي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد، 
دادگاه براي متهم، وكيل انتخاب مي كند. به وكيلي كه از سوي دادگاه 

انتخاب مي شود، «وكيل تسخيري» گفته مي شود.
نا گفته نماند، بسياري از ما با حقوق آشنايي نداريم. فصل سوم قانون 
اساسي جمهوري اسالمي، حقوق شهروندان ايراني را با دقت و وسواس 
ــت. بازخواني فصل سوم، ما را با حقوق شهروندي مان  تعيين كرده اس

بيشتر آشنا مي كند.

بسـياري از ما بـا حقوق 
آشـنايي نداريـم. فصـل 
اساسـي  قانـون  سـوم 
جمهوري اسالمي، حقوق 
شـهروندان ايرانـي را با 
دقـت و وسـواس تعيين 

كرده است
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سيمين جهانی «اگر به من بگويی، فراموش می کنم، اگر يادم دهی، به خاطر 
ــخن معروف  ــرم کنی، ياد می گيرم». اين س ــی آورم، اگر درگي م
بنيامين فرانکلين، دانشمند، مخترع و نويسنده ی قرن هجدهم 
است. آموزش هايی که با تفکر و تعمق همراه می شوند و يادگيرنده 
ــا مطلبی که بايد بياموزد، «درگير» می کنند، به يادگيری های  را ب
عميق می انجامند؛ اما آموزش ها و ياد دادن هايی که به تفکر تلنگر 
ــد، يادگيرنده را به کوته بينی و  ــد و يادگيری را تحريک نکنن نزنن
ــوق می دهند. «گفتن»، «تذکر دادن»، «شرح  ــطحی نگری س س
دادن» و تالش هايی از اين قبيل را نمی توان آموزش ناميد، زيرا 
گفتن، نيازهای کودک و نوجوان را برآورده نمی کند، هم چنان که 

«نوازش» نمی تواند تب کودک را درمان کند.
ــنايی با آن ها  ــای نوين تدريس و آش ــت روش ه درک درس
ــاختن نيروی کارامد آينده ياری رساند.  می تواند ما را در آماده س
ــوند تا در  ــه دانش  و مهارت هايی مجهز ش ــوزان بايد ب دانش آم
چالش های دنيای ناشناخته ی جديد به گونه ای موفق عمل کنند. 
از جمله روش های نوين تدريس در دنيای امروز، روش يادگيری 
از طريق هم ياری و يادگيری به کمک رايانه است که در چند سال 

اخير از بحث های جديد عرصه ی آموزش بوده است.
ــخ دادن به اين سؤال است که  پژوهش حاضر به دنبال پاس
آيا پيشرفت يادگيری دانش آموزان با روش های نوين بهتر است يا 
ــخن رانی؟ در آموزش به  روش های متداول آموزش مثل روش س
روش سخنرانی (روش سنتی آموزش)، موضوع مورد نظر به صورت 
يکطرفه و از طريق معلم، برای دانش آموزان توضيح داده می شود 
و دانش آموزان به صورت غيرفعال به سخنان معلم گوش می هند. 
ــت،  ــخن رانی، به علت اين که معلم متکلم وحده اس در روش س
ــاگردان چندان فعال نيستند و بيشتر از حس شنوايی استفاده  ش

می کنند و قدرت تکلم آنان چندان تقويت نمی شود. 
نقش معلم در روش يادگيری مشارکتی، بايد عمدتًا به صورت 
ناظر و هدايت کننده باشد. هم چنين، زمانی که گروه به اطالعاتی 
ــم می تواند آن  ــت آورد، معل ــاز دارد که نمی تواند آن را به دس ني
ــای يادگيری از  ــار گروه قرار دهد. فايده ه ــات را در اختي اطالع
ــت؛ از جمله: رشد مهارت های تفکر و  ــيار اس طريق هم ياری بس

حل مشکل، عزت نفس، افزايش امنيت روانی در گروه، افزايش 
قدرت تحليل و تجزيه ی افراد، افزايش رغبت و عالقه به مفاهيم 
ــی، توسعه ی مشارکت جمعی دانش آموزان، افزايش توانايی  درس
ــه و عمل در محيط، توسعه ی ظرفيت و توان تحمل عقايد  انديش
ديگران، ظهور قدرت رهبری دانش آموزان، هم بستگی مثبت ميان 
اعضای گروه، ايجاد محيط فعال يادگيری و افزايش مهارت های 

اجتماعی.
آموزش به کمک رايانه به اين معنی است که دانش آموزان 
از رايانه برای دست رسی به دانش در زمينه ی مشخصی استفاده 
ــد. آموزش به کمک رايانه اغلب اوقات به تمرين، تکليف  می کنن
ــود، اطالق می گردد.  و خودآموزی که از طريق رايانه ارائه می ش
ــنتی و آموزش مستقيم  اين فعاليت ها به منظور تکميل آموزش س
معلم مفيدند. آموزش از طريق رايانه، معلمان را از انجام وظايف 
خسته کننده و تکراری  رها می کند و وقت بيشتری را برای تعامل 
با دانش آموزان در ديگر فعاليت ها به آن ها می دهد. در روش های 
نوين تدريس، معلم نقش راهنما و هدايت کننده را دارد. نتايج اين 
ــان می دهد، هر دوی اين روش های نوين (يادگيری  پژوهش نش
ــنتی  ــبت به روش س ــق هم ياری و به کمک رايانه)، نس از طري
ــبی دست  ــخن رانی) به برتری نس آموزش (يادگيری از طريق س
يافته اند و استفاده از آن ها در کالس، عالوه بر افزايش انگيزه در 
دانش آموزان برای يادگيری، سبب تقويت روحيه ی اعتماد به نفس، 
مقابله با مسائل، افزايش تفکر و خالقيت و افزايش خودکنترلی در 
يادگيری می شود. بنابراين، مدارس بايد به امکانات سخت افزاری 
رايانه ای تجهيز شوند و زمينه ی استفاده ی آگاهانه از آن ها برای 

دانش آموزان و معلمان فراهم شود.
منبع

۱. اين چکيده ی پژوهش از منبع زير اقتباس شده است:
خسروی، محبوبه. مقايسه ی ميزان يادگيری به سه روش سخن رانی، هم ياری و 
آموزش به کمک رايانه، درس جغرافيای اول راهنمايی پسران منطقه ی ۲ تهران. 

دانشکده ی روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی. ۱۳۸۳.

سيمين جهانی

آمـوزش از طريـق رايانه، 
معلمان را از انجام وظايف 
خسته کننده و تکراری  رها 
مـی کند و وقت بيشتری را 
برای تعامل با دانش آموزان 
در ديگر فعاليت ها به آن ها 

می دهد
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بتول سبزعلي سنجاني

كليدواژه ها: نوجوان،اميد، زندگي.

اشاره
يكي از فرازونشيب هاي دوران نوجواني، موضوع 
اميد و نااميدي است. نوجوان به دليل شرايط رواني 
كه در آن به سـر مي برد، نياز به محرك براي حركت 
هدفمند و آگاهانه دارد تا بتواند هميشـه سـرزنده و 
فعال باشد. «اميد» يكي از مهم ترين محرك ها براي 
حركت نوجوان به سمت آينده است تا بتواند به طور 

مستمر فعاليت كند و آينده ي خود را روشن سازد.

تجربه ي سال ها معلمي به من نشان داد كه نوجواني سرزمين 
اميدها و آرزوهاست. نوجوان مثل علفزاري سرسبز، براي روييدن 
به نشاط و باران نياز دارد كه اگر برويد و باال بيايد، به دنياي حزم 
و احتياط و عقل پا مي گذارد؛ مانع ركود و انحطاط نوجوان است. 
نوجوان جست و جوگر است و پرخطر و تجربه گرا، نمي شود موتور 
او را خاموش و كند كرد. او بي تحرك مي ميرد. او مي خواهد دنيا 
را تجربه كند و بشناسد. او براي اين جست  وجو به آرمان نياز دارد. 
نوجوان را نبايد كند كرد. نبايد ترساند. نبايد به ركود كشيد. بايد 

جهت داد. پرورد. بار آورد.
ــود. به  ــو هماهنگ مي ش ــي، با ت ــر كنار نوجوان باش اگ
ــي دارد. تو هم بايد  ــم اندازهاي تو مي نگرد و با تو گام برم چش
هم گام با نوجوان حركت كني. بزرگ شوي. تغيير كني. و گرنه 
يا او را جا مي گذاري، يا از او جا مي ماني. نوجوان به ارزش ها و 
آرمان هايش مي رسد. سبك و روش زندگي خود را پيدا مي كند. تو 
بايد كمك كني فلسفه ي زندگي او را بسازي. او بايدها و نبايدها 
را در راه مي شناسد. آن چه فلسفه ي زندگي را مي سازد، خوش بيني 
به آينده است و اميد رسيدن به هدف هاي بلندي كه در چشم انداز 

خود قرار داده است.
اميد وابسته به خوش بيني است. توانايي طرح گذرگاه هايي 
ــت و كارگزار  ــوي هدفي مطلوب، به رغم موانع موجود اس به س
انگيزش است براي استفاده از اين گذرگاه ها. اميد هنگامي نيرومند 

ــت كه هدف هاي ارزشمند را دربرگيرد؛ حتي با داشتن موانع  اس
چالش انگيز. چالش ها مهم اند و نوجوان به دنبال چالش هاي زندگي 
ــت. هر چند اين درگيري ها و چالش ها و موانع نبايد سخت و  اس
برطرف نشدني باشند و بايد احتمال دست يابي به هدف ها در ميان 

مدت وجود داشته باشد. افراد اميدوار معتقدند مي توانند كاري را 
شروع و حركت خود به سوي اهدافشان را حفظ كنند. افرادي كه 
اميد زيادي دارند، ويژگي هاي شخصيتي معين و مشترك دارند. 
از ميان اين خصوصيات، مي توان به مواردي اشاره كرد: توانايي 
برانگيختن خود؛ احساس توانايي و كارداني كافي براي دست يابي 
به هدف؛ قوت قلب دادن به خود، زماني كه در تنگنا قرار مي گيرد؛ 
ــراي يافتن راه حل هاي متفاوت به منظور  انعطاف پذيري الزم ب
ــت يابي به اهداف خود و يا در صورت عدم موفقيت تعويض  دس

اميد، چشم انداز آينده
بتول سبزعلي سنجاني

نوكليدواژه ها:نوجوان،اميد، زندگي.
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يكي از آن ها؛ دارا بودن اين منطق كه مي توان هر تكليف دشواري 
را به تكاليف كوچك تري كه قابل انجام باشند تقسيم كرد.

ــواهد تجربي نشان مي دهند كه اميد به طور مستقيم با  ش
ــازگاري و بهزيستي مرتبط است. اميد با ايمان نيز در ارتباط  س
ــت. اميد پا به پاي  ــت. ايمان وجه ضعيف باور يا دانش نيس اس
ــان گام برمي دارد، به طوري كه ايمان بدون اميد قابل دوام  ايم
ــت و پايگاه اميد چيزي جز ايمان نيست. اميد با شكيبايي  نيس
ــت. شكيبايي و صبر ماهيتي است كه در برابر  نيز در ارتباط اس
وسوسه ي انسان (كه مي خواهد ايمان و اميد را دگرگون سازد) 
مقاومت نشان مي دهد. اميد با مرگ نيز در ارتباط است. همان گاه 

كه اميد بميرد، مرگ متولد مي شود.
ــارهاي  اميد را نمي توان آگاهانه تجربه كرد. اما تحت فش
ــاس اميدواري  غيرعادي و راه هاي پر پيچ و خم و تاريك، احس
ــود و فرد مجددًا به آرامش رواني و  در افراد اميدوار ظاهر مي ش
حالت تعادل رواني مي رسد و كمتر دچار افسردگي مزمن مي شود. 
ــترس زاي زندگي نقش مثبت مهمي  ــد در تعديل وقايع اس امي
بازي مي كند. اميد بر كيفيت روابط با ديگران نيز تأثير مي گذارد، 
ــايرين ارتباط  به طوري كه افراد نااميد به ندرت مي توانند با س
ــي برقرار كنند. بنابراين، هميشه احساس تنهايي  رضايت بخش
ــر مي برند. اميد در سرزمين  ــت به س مي كنند و در انتظار شكس
ــي مي رويد و خوش بيني يعني اعتقاد به اين كه وقايع  خوش بين
همان طور كه فرد مي خواهد، به نتيجه ي مطلوب مي رسد، بدون 
اين كه به راه حل هاي ضروري براي دنبال كردن و كسب اهداف 
نياز باشد. تمركز خوش بيني روي كيفيت نتايج آينده به طور وسيع 
ــت، در حالي كه اميد بيشتر به طور مستقيم روي  و عمومي اس

دست يابي اهداف، به خصوص شخصي، تمركز مي كند. 
ــده است. اميد نسبت  اميد آمادگي براي لحظات واقع نش
ــد، هرگز  ــته باش به چيزي كه وجود ندارد و نمي تواند وجود داش
پديد نمي آيد. افراد اميدوار افرادي قوي ترند و براي كمك رساني 
آماده اند و تمام عالئم حيات را نشان مي دهند؛ حياتي كه مملو از 
تولد و وقوع است. اميد تجربه ي انساني پيچيده اي است كه باعث 
رها شدن از رنج و معنادار شدن لحظات باقيمانده ي بيماران رو به 
مرگ مي شود. اميد يعني داشتن برنامه براي زندگي، يعني زندگي 
واقعي همراه با هدف و مقصود، يعني احساس امكان داشتن و 
ممكن بودن هر چيز غيرممكن. اميد رفتارشناختي ناآگاهانه اي 
ــت يابي به  ــت كه به فرد انرژي مي دهد و به عمل براي دس اس
هدف مي انجامد و بحران ها را به فرصت براي رشد تبديل مي كند 

و سبب تحريك نظام انگيزشي فرد مي شود.
براي ايجاد اميد، وجود دو نوع تفكر الزامي است:

ــت  ــر گذرگاه» و «تفكر كارگزار». فردي ممكن اس «تفك
انرژي رواني و شور و شوق بسياري براي اهداف شخصي داشته 
ــد، اما توان كافي براي يافتن راه هاي عملي كردن اهداف  باش
را نداشته باشد و يا ممكن است بتواند به راحتي راه هاي خاص 

براي اهدافش پيدا كند، اما تفكر عامل الزم براي دست يابي به 
آن ها را نداشته باشد. براساس نظريه ي اميد، هر دوي اين افراد 
ممكن است اميد باال داشته باشند، اما در يك جز ء تفكر اميدواري 

مشكل دارند.
ــد مي كند. اين  در نوجواني، مهارت هاي تفكر انتزاعي رش
مهارت ها اداره ي مسائل پيچيده شامل افزايش خودمختاري از 
والدين، ايجاد روابط صميمي انحصاري و پرداختن به نقشه هاي 
ــازد. اين چالش ها، فرصت هايي را براي  ــغلي را آسان مي س ش
ــردن اميدوار طرح ها، به رغم  ــزي اميدوارانه و دنبال ك برنامه ري
ــا و موانع، فراهم مي آورند. اگر نوجوان به آينده اميدوار  كمبود ه
ــد، هم راه و گذرگاه رفتن را مي يابد و هم توان رفتن را در  باش
ــود را براي روز مباداي نوجوان  خويش توليد مي كند. ما بايد خ
ــيم تا اگر خواست به  دخيره كنيم. همواره همراه و كنارش باش
ما تكيه كند. اگر الزم بود ما را كنار خود داشته باشد. او با اميد 
به سرزمين آينده سفر خواهد كرد. تجربه خواهد اندوخت. عاقل 

اگـر نوجـوان بـه آينده 
اميدوار باشـد، هم راه و 
گذرگاه رفتـن را مي يابد 
و هم تـوان رفتـن را در 

خويش توليد مي كند

تا نوجـوان خطر نكند به 
حزم و احتياط نمي رسد

ــد و وقتي پا به بزرگ سالي بگذارد به اندازه ي ما اهل  خواهد ش
حزم و احتياط خواهد شد. راه او براي رسيدن به اين آرامش، عبور 
اميدوارانه است از سرزمين پر از مخاطره ي نوجواني. تا نوجوان 
خطر نكند به حزم و احتياط نمي رسد و تا نيفتد مزه ي ايستادن را 
ادراك نمي كند. آن چه او را از ماندن و در جا زدن و ركود نجات 
ــت؛ اميد به آن كه مي شود جبران كرد.  مي بخشد، اميدواري اس

مي توان رسيد. مي توان به آينده دست يافت.
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آموزش مستمر
سپيده شهيدي

كليدواژه ها: وبالگ، معلم، دانش آموز، كالس.

اشاره
در شماره ي پيش گفتيم، برخالف روش هاي 
سنتي كه دانش آموزان حتمًا بايد در زمان خاصي 
در كالس حضور يابند، استفاده از وبالگ در كنار 
كالس درس، باعـث مي شـود كه در هـر زمان و 
مكانـي، بتوان به مطالب آموزشـي دست رسـي 
داشـت. هم چنين بيان شـد كه به علـت موانع و 
محدوديت هـاي كالس، مثـل محدوديت زماني، 
غالبًا براي همه ي دانش آموزان از يك طرح درس 
مشترك استفاده مي شود. اين طرح درس ها غالبًا 
معلـم محورنـد و دانش آمـوزان در آن هـا مجال 
مشـاركت كمتري دارند. در وبالگ مي توان طرح 
درس را بـه گونه اي تنظيم كرد كه تك تك افراد 
فرصت كافي براي مشـاركت داشـته باشند و به 
نيازهاي درسي همه ي آن ها در زمان الزم پرداخته 
شـود. در اين جا معلم تنها نقش يك هدايتگر را 
دارد كه بر مشـاركت دانش آموزان نظارت دارد و 

در موقع لزوم آن ها را راهنمايي  مي كند.

� استفاده از وبالگ دانش آموزان را ترغيب 
می کند که مدت زمان بيشتری در امر آموزش 

فعال باشند.
در مدل آموزش سنتی، هنگامی که دانش آموز در فضای 
ــطح  کالس درس قرار می گيرد، برای فهم بهتر، بايد در س
ــد و خود را به مشارکت در کالس ملزم  مناسبی فعال باش
بداند. به منظور استمرار در يادگيری، اين فعاليت بايد پس 

ــه نيز ادامه يابد. اما در بسياری از  ــاعات مدرس از اتمام س
ــاهده می شود که دانش آموز پس از ترک کالس،  موارد مش
ــی نداشتن به معلم، قرار  به داليل متفاوتي مانند دست رس
ــغول شدن به  ــتن در جو علمی موجود در کالس، مش نداش
ساير امور يا سرگرمی ها، دست از فعاليت آموزشی می کشد. 
به عبارت ديگر، بيشترين ميزان يادگيری او به زمان حضور 

در کالس درس محدود می شود. 
ــود،  ــتفاده ش ــی که از وبالگ برای آموزش اس هنگام
دانش آموز دائمًا خود را در فضای علمی کالس حس می کند. 
ــه اراده کند می تواند فضايی  ــن تصور که در هر زمانی ک اي
مشابه کالس درس را در اختيار داشته باشد، او را به فعاليت 
بيشتر ترغيب می كند و درس خواندن، تنها به فضای مدرسه 

محدود نمی شود.

از سوی ديگر، در بسياری از شيوه های سنتی، دانش آموز 
ــاعاتی که در مدرسه حضور ندارد، ميان خود و معلم يا  در س
فضای آموزشی فاصله احساس می کند. بنابراين، مطالعه ی 
ــب  ــا به موقع امتحان موکول مي كند و در ش دروس را تنه
امتحان، با حجم زيادی از دروس مواجه می شود که ممکن 

ی
ب
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يكـي از راه حل هـاي 
تـوانـمـنـدسـازي 
دانش آمـوزان بـراي 
از  اسـتفاده  نوشتن، 
وبالگ هاي آمـوزشي 

است

ل هـاي 
ـازي 
ـراي 
از  ه 
شي 

ــرده يا حتی از ابتدا ياد  ــت بعضی از آن ها را فراموش ک اس
نگرفته باشد. اين امر باعث خستگی شديد، دل زدگی از درس 

و عدم کسب نتيجه ی مطلوب در امتحان خواهد شد. 
ديگر اين که همان   طور که همه می دانيم، دوام مطالبی 
که در يک شب و با حجم زياد در مغز انباشته شوند، بيش از 
چند روز نيست و به يادگيری مستمر و دائمی که هدف مهم 

آموزش است، منجر نمی شود. 
ــتفاده می کنيم،  ــی اس ــه از وبالگ آموزش هنگامی ک
می توانيم در مقاطع زمانی کوتاه و به  طور مستمر، دانش آموز را 
ارزيابی کنيم. مثًال می توان سؤاالت کوتاه دانشی يا مفهومی 
ــت در مدت  را در وبالگ مطرح کرد و از دانش آموزان خواس
زمان مشخصی، جواب ها را برای مدير وبالگ بفرستند. در 
اين جا، حتی اگر دانش آموز برای يافتن پاسخ سؤال خود به 
منابع متفاوت از جمله کتاب درسی مراجعه کند، هم چنان اين 
روش سودمند خواهد بود. چون او مجبور است برای نوشتن 
پاسخ در وبالگ، حداقل يک بار از روی آن بخواند و يک بار 
بنويسد که اين خود می تواند به نوعی يادگيری مستمر منجر 
ــپس می توان همه ی جواب ها را در وبالگ منتشر  شود. س
کرد و از دانش آموزان خواست پاسخ های يکديگر را بررسی 
ــمت پاسخ های  ــط معلم به س و نقد کنند و در نهايت، توس
درست راهنمايی شوند. اين روش، از انباشته شدن حجم زياد 
درس برای شب امتحان جلوگيری مي كند و باعث ماندگاری 

مطالب در ذهن دانش آموز می شود.
ــت که بعضی  ــن نکته هم توجه داش ــه بايد به اي البت
دانش آموزان ممکن است به داليل گوناگون مانند تکاليف 
زياد ساير دروس مدرسه، فعاليت های جانبی ديگر يا وظايف 
ــند. بنابراين،  ــاظ زمانی در تنگنا باش ــواده، از لح دروِن خان
ــوزان، به گونه ای  ــنجی از دانش آم فعاليت ها بايد با نظرس

طراحی شوند که در مدت زمان محدودی انجام گيرند.

� استفاده از وبالگ کمک می کند تا 
دانش آموزان توانايی های نوشتاری خود را 

بهبود بخشند.  
ــوزان کمابيش به  ــه دانش آم ــکالتی ک   يکی از مش
ــرای روی کاغذ آوردن  ــتن توانايی کافی ب آن دچارند، نداش
ــياری از دانش آموزان، مطالب  ــت. بس ــان اس دانسته هايش
ــپارند، ولی هنگامی که در  ــاد می گيرند و به ذهن می س را ي
ــته ها  موقعيت های خاص مثل زمان امتحان، بايد اين دانس
را روی کاغذ منتقل کنند، دچار مشکل می شوند. در بسياری 
ــًال درک کرده اند، ولی در  ــوارد، آن ها مفهوم درس را کام م
بيان منظور خود از طريق نوشتن، دچار ضعف شديد هستند. 
بنابراين، در امتحان موفق نمي شوند و اين باعث سرخوردگی 
ــود؛ چرا که با وجود مطالعه ی فراوان،  عميق در آن ها می ش

نتيجه ی مطلوبی کسب نکرده اند.
ــتفاده  ــای برطرف کردن اين نقص، اس ــی از راه ه يک
ــای وبالگ، چون  ــت. در فض ــی اس از وبالگ های آموزش
دانش آموزان برای بيان منظور خود چاره ای جز نوشتن ندارند، 
به مرور زمان، مهارت های نوشتاری آنان نيز تقويت می شود 
ــند. از  تا بتوانند آن چه را که در ذهن دارند، به راحتی بنويس
سوی ديگر، خود عمل نوشتن، چون با تأمل و تمرکز همراه 
است، در بسياری موارد باعث می شود که مطالب به گونه ا ی 

عميق تر در ذهن باقی بمانند.
البته بايد توجه داشت، مهارت های کالمی دانش آموزان 
ــتاری مهم و ارزشمند هستند و  نيز در کنار مهارت های نوش
نبايد از آن ها چشم  پوشيد. بنابراين، در کنار وبالگ آموزشی، 
فرصت کافی در کالس درس برای پرورش اين مهارت نيز 

بايد در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.

يكـي از راه حل ه
تـوانـمـنـدسـا

دانش آمـوزان بـر
اسـتفاده نوشتن، 
وبالگ هاي آمـوزش

است

ا ياد
 از درس

 شد.
م، دوام مطالبی
شته شوند، بيش از
ئمی که هدف مهم

ــتفاده می کنيم، ی اس
طور مستمر، دانش آموز را
 کوتاه دانشی يا مفهومی
ــت در مدت موزان خواس
مدير وبالگ بفرستند. در
فتن پاسخ سؤال خود به
راجعه کند، هم چنان اين
جبور است برای نوشتن
ی آن بخواند و يک بار
ادگيری مستمر منجر
 را در وبالگ منتشر
ی يکديگر را بررسی
ــمت پاسخ های  به س
 انباشته شدن حجم زياد
 مي كند و باعث ماندگاری

ود.
ــت که بعضی  هم توجه داش
ه داليل گوناگون مانند تکاليف
 فعاليت های جانبی ديگر يا وظايف
ــند. بنابراين، ــاظ زمانی در تنگنا باش ح
ــوزان، به گونه ای ــنجی از دانش آم ظرس

که در مدت زمان محدودی انجام گيرند.

�استفاده از وبالگ کمک می کند تا
دانش آموزان توانايی های نوشتاری خود را 

بهبود بخشند. 
ــوزان کمابيش به ــه دانش آم ــکالتی ک   يکی از مش
ــرای روی کاغذ آوردن ــتن توانايی کافی ب آن دچارند، نداش
ــياری از دانش آموزان، مطالب ــت. بس ــان اس دانسته هايش
ــپارند، ولی هنگامی که در ــاد می گيرند و به ذهن می س را ي
ــته ها موقعيت های خاص مثل زمان امتحان، بايد اين دانس
را روی کاغذ منتقل کنند، دچار مشکل می شوند. در بسياری
ــًال درک کرده اند، ولی در ــوارد، آن ها مفهوم درس را کام م
بيان منظور خود از طريق نوشتن، دچار ضعف شديد هستند.
بنابراين، در امتحان موفق نمي شوند و اين باعث سرخوردگی
ــود؛ چرا که با وجود مطالعه ی فراوان، عميق در آن ها می ش

نتيجه ی مطلوبی کسب نکرده اند.
ــتفاده ــای برطرف کردن اين نقص، اس ــی از راه ه يک
ــای وبالگ، چون ــت. در فض ــی اس از وبالگ های آموزش
دانش آموزان برای بيان منظور خود چاره ای جز نوشتن ندارند،
به مرور زمان، مهارت های نوشتاری آنان نيز تقويت می شود
ــند. از تا بتوانند آن چه را که در ذهن دارند، به راحتی بنويس
سوی ديگر، خود عمل نوشتن، چون با تأمل و تمرکز همراه
است، در بسياری موارد باعث می شود که مطالب به گونه ا ی

عميق تر در ذهن
البته بايد توجه داشت، مهارت های کالمی دانش آموزان
ــتاری مهم و ارزشمند هستند و نيز در کنار مهارت های نوش

نبايد از آن ها چشم  پوشيد. بنابراين، در کنار وبالگ آم
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گردآورنده: نفيسه ثبات

اشاره
سـرافراز  آزادگان  از  بسـياري 
ايران اسـالمي زماني كه از اسـارت 
بازگشتند، سينه اي پر از خاطرات تلخ 
و شيرين داشتند. و البته نويسندگاني 
هـم بوده انـد كـه ايـن خاطـرات را 
ثبت كرده اند. خانم نفيسـه ثبات، از 
جمله ي اين نويسندگان است كه با 
گروهي از آزادگان در اردوگاه موصل، 
گفت و گويـي انجـام داده و سـپس 
حرف هـاي داغ و تازه ي اين عزيزان 
را با سـالح قلم، بر سـينه ي سـپيد 
كاغذ حك كرده است. اين خاطرات، 
بـه داسـتان هايي واقعي و سراسـر 
آموزشي و تربيتي تبديل شده اند تا به 
ياد داشته باشيم، يادگيري با حداقل 

آموزش در دوران اسارت آموزش در دوران اسارت 

مسابقات دهه ي فجر
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امكانـات و در شـرايط سـخت امنيتـي، چه قدر 
شيرين تر و ماندگارتر مي شود.

بعد از چند وقت، باالخره صليب برايمان كتاب آورد. همه 
ــك جا نمي آوردند، هر بار چند تا.كم كم تمام كتاب هاي  را ي
دبستان و راهنمايي و دبيرستان را برايمان آوردند حتي چند 
كتاب زبان اصلي، كلكولس و فيزيك هاليدي با چند كتاب 
ــبتًا جديد. اين ها كه به دستمان مي رسيد، اردوگاه  زبان نس
ــت كتاب ها  ــاعت ها وقت مي گذاش جان مي گرفت. علي س
ــؤال طرح مي كرد، مسئله مي نوشت و  را ترجمه مي كرد، س
مدام از بچه ها امتحان مي گرفت، مسابقه ي رياضي طراحي 
مي كرد. خيلي بيشتر از كتاب با آن ها كار مي كرد. بچه ها هم 
كم نمي آوردند. گروهي مسئله  ها را حل مي كردند و پلي كپي 
سؤاالت جديد را مي گرفتند، آن ها حتي تا جايي رسيدند كه 
ــؤال هاي  تمام فيزيك هاليدي و كلكولس را حل كردند. س
ــابقات دهه ي فجر آن قدر سريع  مثلثاتي پيچيده را توي مس
ــه داور بودند،  ــود علي و عبدالرزاق ك ــل مي كردند كه خ ح
ــه  ــب مي كردند. درس ها اين جا توي اردوگاه از مدرس تعج
ــت. گاهي دو ماهه رياضي را تمام  خيلي تندتر پيش مي رف
مي كردند. معلم ها امتحان ثلث و ماهانه مي گرفتند. امتحان ها 
شوخي بردار نبود، جلسه ي آزمون طراحي مي كرديم، هر كس 
با شماره سر جاي خودش مي نشست و خيلي جدي امتحان 

مي داد. كلي از بچه ها همين جا ديپلم گرفتند.
ــا، كالس نهضت  ــراي پيرمرده ــي و عبدالرزاق ب عل
سوادآموزي گذاشتند، با يك پيرمرد ۶۰ ساله كار كردن، واقعًا 
ــخت بود. اين ها از همه مستحق تر بودند. نه مي توانستند  س
روزنامه  بخوانند و نه كالسي شركت كنند. در انزوا رفته بودند. 
ــتان سعدي  ــت باب گلس همين ها بعد از چند وقت، هر هش
ــتان را به آن ها امال  را به جز ديباچه، مي خواندند. تمام گلس
مي گفتند، مي نوشتند. تجزيه و تركيب شعر هم ياد گرفتند و 
وارد كالس هاي زبان شدند. علي زردباني مي گفت: «كالس 
شماها كالس اديب هاست. حاضرم تمام كالس هايم تعطيل 
ــود.» تا جايي كه خودشان  بشود، كالس اين ها تعطيل نش
براي خانواده شان نامه مي نوشتند و اين برايشان از هر كاري 
ــاگردها  لذت بخش تر بود. اين چيزها همان قدر كه براي ش
ــود. وقتي مي ديدند اين  ــش بود، براي معلم ها هم ب لذت بخ

طوري جواب مي دهد، خستگي شان در مي رفت.
برنامه ي دهه ي فجر آن سال را اين طوري چيده بوديم: 
ساعت هفت تا هشت تئاتر، هشت و نيم تا نه سرود، نه تا ده 
پذيرايي، ده تا يازده مسابقه ي علمي، يازده تا يك مسابقه ي 
فوتبال و واليبال و هندبال جام دهه  ي فجر. تا نماز و نهار يك 

بند برنامه داشتيم. بعدازظهر هم سخن راني بود و نمايشگاه 
و مسابقه هاي قرآني و طنز و بازي. مسابقه هاي علمي خيلي 
ــد؛ معلم ها مسابقه مي گذاشتند. عبدالرزاق طرز  شلوغ مي ش
ــاد داده بود. با يك  ــيژن را عملي به بچه ها ي ــه ي اكس تهي
ــه و پرمنگنات را از بيمارستان و يك چراغ  مكافاتي، شيش
ــربازها گرفته بود. چوب نيم سوخته را   فتيله اي از يكي از س
ــيژن، شعله ور مي شد. شايد بيشتر از ده  بار  مي برد توي اكس
امتحان كرده بود، تا بياورد سر كالس. با همين آزمايش ها، 
مسابقه درست مي كرد. آزمايش را انجام مي داد، بچه ها بايد 
مي گفتند چه فعل و انفعاالتي انجام مي شود. گاهي مسابقه ها 
ــاي چهار نفري. براي  ــي بودند و گاهي گروهي؛ گروه ه تك
ــقاب با يك قاشق  ــت كرده بود. يك بش گروه ها زنگ درس
جلوي هر گروه بود. هر كس آماده مي شد، مي زد روي بشقاب. 
براي بچه ها با پتو جايگاه درست كرديم. چند تا پتو پيچيديم 
ــن كرديم. براي مجري  ــه هم، رويش يك پتوي تميز په ب
هم با حلب و جعبه ي صابون صندلي درست كرديم. همه با 
لباس هاي تميز و مرتب روي سن مي آمدند. گروه داوري سه 
نفر بودند. يك نفر فقط كنترل مي كرد كه كي زودتر زنگ زده 
است و دو نفر ديگر جواب ها را بررسي مي كردند. نوع سؤال 
را شركت كننده ها انتخاب مي كردند. مي گفتند سؤال اول از 

رياضي باشد يا علوم يا هر چيز ديگر.
ــا را راه  ــرود پيرمرده ــال، گروه س ــه ي فجر آن س ده
انداختيم. معلم سرود باهاشان كار مي كرد. محمود را گذاشته 
ــان در بيايد. محمود  بوديم توي پيرمردها تا يك كم صداش
ــرود را حفظ نكرده بود. به همه  ــه از همه جوان تر بود، س ك
ــند، بچسبانند پشت نفر جلويي.  ــعر را بنويس ياد داده بود ش
چسب كه نداشتيم، با خمير نان. خيسش كرده بود مثل يك 
تيله، گلوله اش كرده بود و چسبانده بود پشت پيرمردها. وسط 
سرود، نگهبان گفت «قرمزه». همه فرار كردند. با كاغذهايي 
ــبيده بود پشتشان، همين طوري مي دويدند. فقط به  كه چس

بچه ها گفتم: «اين ها را بكنيد زير پتو، بگيد مريضن».
ــربازها ولشان كردند   آن قدر زير پتو آه و ناله كردند كه س

و رفتند.
ــا جايزه بدهيم. بعضي ها  ــتيم كه به بچه ه چيزي نداش
جوراب نو يا زيرپوش نوشان را به بيت المال هديه مي دادند. 
از همان  ها براي جايزه استفاده مي كرديم. حاج آقا ابوترابي 
ــي چيز اضافه اي  صندوق بيت المال را راه انداخته بود. كس
ــي اش را به  ــي كه دمپاي ــد، همان كس ــت كه ببخش نداش
بيت المال مي داد، ماه بعد چيزي براي پوشيدن نداشت. ولي 
ــتند هر طوري هست، به هم كمك كنند؛ با  همه مي خواس

هيچ، ولي با تمام وجود.

خيلي  علمي  مسابقه هاي 
شـلوغ مي شـد؛ معلم هـا 
مسابـقـه مي گـذاشـتند. 
عبدالـرزاق طـرز تهيه ي 
بـه  عملـي  را  اكسـيژن 

بچه ها ياد داده بود

خيلي  علمي  مسابقه هاي 
شـلوغ مي شـد؛ معلم هـا 
مسابـقـه مي گـذاشـتند. 
عبدالـرزاق طـرز تهيه ي 
بـه  عملـي  را  اكسـيژن 

بچه ها ياد داده بود
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فاطمه محموديان

كليدواژه ها: ايران، آموزش و پرورش، مدارس نظاميه.

اشاره
محل آموزش همان طور كه گفته شد، مسجد، مكتب 
و خانه بوده است كه بعدها نظاميه نيز تأسيس و به اين 

سازمان هاي آموزشي اضافه مي شود.
مدرسه از نظر لغوي به معني محل درس است. در 
ابتدا اين محل به مسجد و به طور كلي تمام مكان هاي 
زيارتي و عبادتي محدود مي شـد، اما توسعه ي كيفي و 
كّمي آموزش، مسـجد را در شرايطي قرار داد كه ديگر 
جواب گوي نيازهاي آموزشي نبود؛ بنابراين، مكان هاي 

آموزشي به تدريج از مسجد جدا شدند.

مدارس اسالمي
در آغاز پيدايش مدارس، قرآن و حديث محور همه ي آموزش ها 
ــالمي تدريس مي شد  بودند. به طور كلي علومي كه در مدارس اس
ــه رايج بود، به دو نوع قابل  ــوم در مدارس علمي و از اواخر قرن س

تقسيم بود:  
۱. علوم عقلي؛ ۲. علوم نقلي.

ــامل منطق، رياضيات، نجوم،  گروه اول يعني علوم عقلي، ش
موسيقي، فيزيك، پزشكي و در نهايت متافيزيك بود.

گروه دوم مشتمل بر قرآن و تفسير قرآن، علوم حديث، فلسفه 
و اصول بود.

تأسيس مدارس نظاميه
خواجه نظام الملك طوسي، وزير مقتدر سلجوقيان، در 

ــيس كرد. برخي  قرن پنجم هجري قمري، مدارس نظاميه را تأس
ــه دانسته اند.  ــس مدرس مورخان خواجه نظام الملك را اولين مؤس
ــت، چرا كه در اوايل قرن چهارم هجري،  اين نظر مورد قبول نيس
فعاليت هاي علمي و آموزشي در شهر نيشابور و ديگر بالد خراسان 
ــت. خواجه نظام الملك نخستين فردي بود كه  ــته اس جريان داش
ــف دولت قرار داد و اين  ــيس مدارس را جزو برنامه ها و وظاي تأس
روش او مورد پيروي دولت هاي اسالمي قرار گرفت. عمل خواجه 
نظام الملك در تحوالت تاريخي مدارس جهان اسالم از دو جهت 
ــت: يكي اين كه در مدت كوتاهي تعداد بسياري  داراي اهميت اس
از اين نظاميه ها را بنا كرد و تحت كنترل سياسي خود درآورد؛ دوم 
ــكيالت داخلي و عملكرد و حتي  اين كه در محتواي آموزش و تش

معماري اين مدارس وحدت،همبستگي و هم شكلي به وجود آورد.
ــل از پيدايش نظاميه ها، مدارس در مناطق مختلف داراي  قب
معماري هاي گوناگون بودند؛ ولي به دستور نظام الملك مدارس داراي 
ــدند. در مورد نوع معماري مدارس  ــكل و واحدي ش معماري  هم ش
نظريات مختلفي ارائه شده است. به طور كلي از قرن پنجم هجري 

فاطمه م

كليدواژه ها: ايران، آموزش و پرورش، مدارس نظاميه.

اشاره
محل آموزش همان طور كه گفته شد، مسجد، مكتب 
و خانه بوده است كه بعدها نظاميه نيز تأسيس و به اين 

سازمان هاي آموزشي اضافه مي شود.
مدرسه از نظر لغوي به معني محل درس است. در 
ابتدا اين محل به مسجد و به طور كلي تمام مكان هاي 
زيارتي و عبادتي محدود مي شـد، اما توسعه ي كيفي و 
كّمي آموزش، مسـجد را در شرايطي قرار داد كه ديگر 
جواب گوي نيازهاي آموزشي نبود؛ بنابراين، مكان هاي 

آموزشي به تدريج از مسجد جدا شدند.

مدارس اسالمي
در آغاز پيدايش مدارس، قرآن و حديث محور همه ي آموزش ها 
ــالمي تدريس مي شد  بودند. به طور كلي علومي كه در مدارس اس
ــه رايج بود، به دو نوع قابل  ــوم در مدارس علمي و از اواخر قرن س

تقسيم بود:  
۲. علوم نقلي. ۲. علوم عقلي؛ ۱

ــامل منطق، رياضيات، نجوم،  گروه اول يعني علوم عقلي، ش
موسيقي، فيزيك، پزشكي و در نهايت متافيزيك بود.

گروه دوم مشتمل بر قرآن و تفسير قرآن، علوم حديث، فلسفه 
و اصول بود.

تأسيس مدارس نظاميه
خواجه نظام الملك طوسي، وزير مقتدر سلجوقيان، در

ــيس كرد. برخي قرن پنجم هجري قمري، مدارس نظاميه را تأس
ــه دانسته اند. ــس مدرس مورخان خواجه نظام الملك را اولين مؤس
ــت، چرا كه در اوايل قرن چهارم هجري، اين نظر مورد قبول نيس
فعاليت هاي علمي و آموزشي در شهر نيشابور و ديگر بالد خراسان
خواجه نظام الملك نخستين فردي بود كه ــت. ــته اس خجريان داش
ــف دولت قرار داد و اين ــيس مدارس را جزو برنامه ها و وظاي تأس
روش او مورد پيروي دولت هاي اسالمي قرار گرفت. عمل خواجه
نظام الملك در تحوالت تاريخي مدارس جهان اسالم از دو جهت
ــت: يكي اين كه در مدت كوتاهي تعداد بسياري داراي اهميت اس
از اين نظاميه ها را بنا كرد و تحت كنترل سياسي خود درآورد؛ دوم
ــكيالت داخلي و عملكرد و حتي اين كه در محتواي آموزش و تش
معماري اين مدارس وحدت،همبستگي و هم شكلي به وجود آورد.

ــل از پيدايش نظاميه ها، مدارس در مناطق مختلف داراي قب
معماري هاي گوناگون بودند؛ ولي به دستور نظام الملك مدارس داراي
ــدند. در مورد نوع معماري مدارس ــكل و واحدي ش معماري  هم ش
نظريات مختلفي ارائه شده است. به طور كلي از قرن پنجم هجري

تاريخ آموزش و پرورش در ايران
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مدارسي كه در ايران تشكيل شده بود، داراي يك حياط وسيع بود كه 
به وسيله ي راهروهاي باز احاطه مي شد. درهاي كالس هاي درس 
ــالن هاي كنفرانس و كتاب خانه ها به اين راهروها باز مي شد؛  و س

طبقه ي دوم مدرسه محل سكونت مدرسان و محصالن بود.
خواجه نظام الملك در عين حال كه مؤسس و رئيس افتخاري 
همه ي نظاميه ها در زمان خود بود، كاركنان عالي رتبه براي اداره و 
سرپرستي نظاميه ها را خود شخصًا انتخاب و برايشان حكم صادر 

مي كرد.
انگيزه  هاي او از ايجاد مدارس نظاميه عبارت بودند از:

ــه خاص به علوم ديني. وي اصوًال به هر موضوعي با  ۱. توج
ديده ي مذهبي مي نگريست.

ــديد از مذهب شافعي و اشاعه ي طريقه ي  ۲. جانب داري ش
اشعري كه خود از پيروان سرسخت و متعصب آن بود.

مدارس و مراكز علمي كه به فرمان خواجه ايجاد گرديد ظاهرًا 
ــت: يكي مراكزي كه در حكم مدارس ابتدايي  بر دو گونه بوده اس
ــهرهاي كوچك و قرا ء  ــطه ي اين دوره بوده و عمومًا در ش و متوس
ــده بود، ديگر مدارس بزرگي كه به منزله ي  پرجمعيت تأسيس ش
دانشگاه ها و مراكز تعليمات عاليه بود و با امكانات وسيع و تشكيالت 
گسترده تري تأسيس شد و به سبب انتساب نظام الملك به عنوان 

نظاميه معروف گرديد.
در هيچ يك از منابع تاريخي، اشاره ي دقيق و صريحي به شمار 
نظاميه ها نشده است و سندي در دست نيست كه تعداد، كيفيت بنا 
و آغاز دوره ي فعاليت اين مدارس را روشن سازد. تنها در ميان اين 
مدارس، نظاميه ي بغداد، به خاطر اهميت و شهرت بيشتر، مورد توجه 

مورخان بوده است. 

منابع مالي
خواجه نظام الملك براي تأمين مخارج و هزينه هاي مدارس و 
ــداث و بناي آن ها، دو منبع مالي در نظر گرفته بود: يكي اموال  اح
ــخصي و اموالي كه توسط سلطان به شخص او اختصاص داده  ش

شده بود و ديگري، موقوفاتي كه بر اين مدارس وقف كرده بود.

زبان درسي
زبان رسمي تعليم وتربيت در مدارس نظاميه، همان زبان عربي، 

يعني زبان ديني و علمي در تمام بالد اسالمي بود.

شرايط مدرسان 
۱. شرايط علمي: تنها كساني مي توانستند منصب واالي 
مدرسي را احراز كنند كه در عالي ترين مدارج علمي زمان خود قرار 

مي گرفتند.
۲. شرايط اخالقي: مدرسان نظاميه بايد افرادي پاك دامن، 

زاهد و مورد اعتماد و احترام مردم و ارباب دولت مي بودند.
ــافعي مذهب  ۳. شـرايط مذهبي: مدرس نظاميه بايد ش
مي بود. لذا بسياري از دانشمندان به خاطر شافعي نبودن، از تدريس 

در نظاميه محروم بودند و عده اي نيز كه در حين خدمت از نظر 

مذهبي مورد سو ء ظن قرار مي گرفتند، از ادامه ي كار منع مي شدند.

روش تدريس
ــماع و امال، براي شاگردان  ــان درس را به دو روش س مدرس
بازگو مي كردند. در روش سماع، شاگردان گفته هاي استاد را با دقت 
زياد به خاطر مي سپردند. در روش امال، استاد موظف بود ضبط هر 

كلمه را با دقت بگويد و شاگرد نيز دقيقًا آن را ثبت كند. 

امكانات نظاميه
ــكوه ترين مدارس اسالمي بود. براي استادان   نظاميه از باش
ــاگردان حقوق مناسب و منظمي اختصاص يافته بود. مدرسه  و ش
كتاب خانه داشت. در اداره ي مدرسه نيز از سازمان منظم اداري بهره 

گرفته شده بود.

تأثيرات مدارس نظاميه
اين تأثيرات از دو جنبه قابل بررسي هستند:

ــرفت علوم ديني به ويژه مذهب شافعي؛  تأثيرات مثبت: پيش
ــيس مدارس دولتي و محلي؛ تجليل از دانشمندان و  نهضت تأس
ــر تدريس و توجه به رفاه  ــان؛ پيدايش ضوابط خاصي در ام مدرس

مدرسان و طالب.
تأثيرات منفي: بي توجهي به برخي از رشته هاي علمي از جمله 
ــفه و طب؛ مبارزه با فلسفه و آزادي افكار؛ نداشتن  رياضيات، فلس
ــري؛ انحصار دانش و  ــاير جوامع بش ارتباط و تبادل فرهنگي با س
ــي از آن؛ تشديد مجادالت مذهبي و ايجاد  بهره گيري هاي سياس

تفرقه در جوامع اسالمي.
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نظام الملك  خواجـه 
طوسـي وزير مقتدر 
سـلجوقيان در قرن 
پنجم هجري قمري 
مـدارس نظاميـه را 

تأسيس كرد
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ــي به ذهن  ــي، زمان ــدازي گروه هاي آموزش ــر راه ان فك

مسئوالن آموزش و پرورش خطور كرد كه كيفيت آموزشي 

را كمي پايين تر از حد استاندارد مطالحظه كردند.

ــاي متخصص و  ــي با اعض ــاي آموزش و گروه ه
اساس كار گروه هاي آموزشي، فعاليت هاي پژوهشي مجرب و منتخب و نخبه، كار خود را شروع كرد.

و علمي است و اصًال چارچوب اداري در كار نيست.

از حدود دو سال پيش، ساختار گروه هاي آموزشي، از محتوا محوري و تكيه بر متون درسي، به سمت شناخت صالحيت هاي 
حرفه ي معلمي تغيير كرد. با اين تغيير، هم تعديل نيرو انجام شد و هم كيفيت كارگروه ها به اوج رسيد.
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مهدي رضاييان

ــر دوش گروه هاي  ــاي كيفيت آموزش، ب ــئوليت ارتق به هر حال، مس
آموزشي است. شما هم اگر مايل هستيد، به اين گروه ها بپيونديد.

گروه هاي آموزشي پس از تغيير ساختار، به چهار بخش 
ــگفت انگيز فعاليت اين گروه ها  تقسيم شدند. نتايج ش

ثبت و از آن ها محافظت مي شود.

گروه اول: بررسي روش هاي نوين تدريس

گروه دوم: بررسي روش هاي نوين ارزش يابي

گروه سوم: نظارت بر محتواي كتاب هاي درسي

گروه چهارم: استفاده از فناوري اطالعات (IT) در آموزش
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رفع سوءتفاهم 
ميان دايره و مستطيل

كتايون متين

كليدواژه ها: گفت و گو، تفاهم، كارگاه.

اشاره
فضـای گفت گوی ميان دايره و مسـتطيل را اين 
بـار هم با يـک برگـه ي  A4 در اختيـار دانش آموزان 
راهنمايی پسرانه ی آينه قرار دادم. به وضوح برايشان 
گفتـم، يکـی از اين دو نفر (يعنی دايره و مسـتطيل) 
کاری کرده که باعث سوءتفاهم و بدفهمی نفر ديگر 
شـده است. «به نظر شـما کدام يک برای رفع اين 
کج فهمی پيش قدم می شـود؟ و چه می کند و چگونه 
می خواهد نظر او را نسـبت به برداشـت اشتباهش 

تصحيح کند؟»

سينا رجبی می گويد: «دايره و مستطيل دو دوست هستند. 
ــده است. يک روز در پارک  ــتطيل از دست دايره ناراحت ش مس
همديگر را می بينند. دايره از مستطيل می خواهد كمی صبر کند 

و با هم بروند بستنی بخورند.»
دايره دليل ناراحتی مستطيل را مي پرسد و مستطيل علت 
را چنين مطرح می کند: «چون تو چند وقت پيش توی پارک به 
من زبان درازی کردی.» دايره می گويد: «آهان يادم آمد. داشتم 
آب نبات می ليسيدم که اين طور فکر کردی.مستطيل می خندد و 
از اين که درباره ي دايره فکر بد کرده است، معذرت مي خواهد. به 

دايره گل می دهد و آن دو دوباره با هم دوست می شوند.» 
ــينا برای کار خود شماره گذاری کرده و شماره ي ۱ را به  س
کسی داده که درباره ي او گمان بد می رفته است. شايد خود دايره 
مقصر نباشد، اما برای آن که بدبينی دوستش نسبت به او برطرف 
شود، خودش پيش قدم شده است. او با وجود عالمت سؤال هايی 
ــته (عكس ۱)۱ و به ترتيب از شماره ي  که روی سر دايره گذاش
ــدن کم و  ــان از برطرف ش ۱ به ۴ آن را کوچک کرده (که نش
بيِش پرسش های اوست) دايره را خندان تصوير کرده است. سينا 
ننشسته است تا بغض فروخورده ی مستطيل بشکند و بعد برای 
ــت كه دايره را پيشرو معرفی  ــته اس دايره کاری کند. بهتر دانس

کند.

کار جالبی که سينا در اين فضای گفت گو انجام داده است، 
ــورت دايره با رنگ زرد و تکرار آن در دو دايره ي  رنگی کردن ص
ــای زرد را کوچک  ــت. او دايره ه ــگ اما کوچک ديگر اس زرد رن
درآورده است تا نشان دهد که موضوع مال االن نيست. در ضمن، 
از تشابه رنگ ها و شکل ها استفاده کرده است تا بگويد، نظر دايره 
ــس زدن به آب نبات بوده و نه زبان درازی. جالب اين که در هر  لي
دو شکل، زبان قرمز را باقی گذاشته است. يعنی او تصوير ذهنی 
ــت.  ــتطيل را مبتنی بر در آوردن زبان، به کل انکار نکرده اس مس
بلکه با افزودن يک آب نبات، اين تصوير را اصالح کرده است. اين 
کاری است که می توان از آن برای چشم پوشيدن بر اشتباه افراد 

و تصحيح آن ها استفاده کرد. 
 سينا در اين جا کسی را که دچار سو ء تفاهم شده، با لب هاي 
صاف و ناراحت نشان داده است. او تلويحًا می خواهد بگويد، کسی 
که از دست ديگری ناراحت می شود، نخست ناراحتی در چهره ي 

خودش ظاهر می شود و قلب خودش می شکند.
شايد معلم و همکار گرامی من بخواهد از اين مورد در کارگاه 
ــتفاده کند و به دانش آموزان بگويد: «برای آن که به اين  خود اس
ــاد و قلب هايی شکسته و بغض های  روز نيفتيد و چهره های ناش
ــيد، پيش از هر کاری درباره ي آن چه  ــته باش فروخورده ای نداش
ــت، با کسی که فکر می کنيد مقصر است،  که ناراحتتان کرده اس
صحبت کنيد. شايد مثل داستان دايره و مستطيل سينا، اصًال جايی 

برای نگرانی وجود نداشته باشد.»
در چنين کارگاهی، هر دانش آموز می تواند برای نشان دادن 
ــو ء تفاهم ميان دايره و مستطيل، رنگ و  نظر خود درباره ي رفع س
ــس ابزار مورد نظرش را خودش انتخاب کند. (عكس ۲) اين  جن
انتخاب امکان ايجاد چالش با خودش و در نهايت رسيدن به يک 
تصميم را به او می دهد. امکانی که معموًال در کالس (به هنگام 
ــود۲ و بقيه خود را از آن  ــش کالسی) به يک نفر داده می ش پرس
ــهيل گری با  ــکان محروم می دانند؛ در حالی که در کارگاه تس ام
موضوع گفت گو، به واسطه ي احترامی که به نظر هر فرد گذارده 
مي شود، می توان موضوع سو ء تفاهم را از هر زاويه ي ديدي به يک 
ــبت بررسی کرد. سو ء تفاهم از نظر برخی از بچه ها می تواند بر  نس
سر مسائل کوچک و بی اهميت (مثل پاره شدن توپ) (عكس ۳) 

 دميانميان د

هم، كارگاه.

ضـای گفت گوی ميان دايره و مسـتطيل را اين 
A4 در اختيـار دانش آموزان  ـار هم با يـک برگـه ي
راهنمايی پسرانه ی آينه قرار دادم. به وضوح برايشان 
گفتـم، يکـی از اين دو نفر (يعنی دايره و مسـتطيل) 
کاری کرده که باعث سوءتفاهم و بدفهمی نفر ديگر 
شـده است. «به نظر شـما کدام يک برای رفع اين 
کج فهمی پيش قدم می شـود؟ و چه می کند و چگونه 
می خواهد نظر او را نسـبت به برداشـت اشتباهش 

تصحيح کند؟»

سينا رجبی می گويد: «دايره و مستطيل دو دوست هستند. 
ــده است. يک روز در پارک  ــتطيل از دست دايره ناراحت ش مس
همديگر را می بينند. دايره از مستطيل می خواهد كمی صبر کند 

و با هم بروند بستنی بخورند.»
دايره دليل ناراحتی مستطيل را مي پرسد و مستطيل علت 
را چنين مطرح می کند: «چون تو چند وقت پيش توی پارک به 
من زبان درازی کردی.» دايره می گويد: «آهان يادم آمد. داشتم 
آب نبات می ليسيدم که اين طور فکر کردی.مستطيل می خندد و 
از اين که درباره ي دايره فکر بد کرده است، معذرت مي خواهد. به 

دايره گل می دهد و آن دو دوباره با هم دوست می شوند.»
ــينا برای کار خود شماره گذاری کرده و شماره ي ۱ را به  س
کسی داده که درباره ي او گمان بد می رفته است. شايد خود دايره 
صر نباشد، اما برای آن که بدبينی دوستش نسبت به او برطرف 
دش پيش قدم شده است. او با وجود عالمت سؤال هايی 
و به ترتيب از شماره ي  ۱(۱ ــته (عكس ره گذاش
ــدن کم و  ــان از برطرف ش کرده (که نش
ندان تصوير کرده است. سينا 

ــورت رنگی کردن ص
ــ ــگ اما کوچک ديگر اس زرد رن

درآورده است تا نشان دهد که موضوع ما
از تشابه رنگ ها و شکل ها استفاده کرده است

ــس زدن به آب نبات بوده و نه زبان درازی. جالب لي
دو شکل، زبان قرمز را باقی گذاشته است. يعنی او تص

ــتطيل را مبتنی بر در آوردن زبان، به کل انکار نکرده اس مس
بلکه با افزودن يک آب نبات، اين تصوير را اصالح کرده است.

کاری است که می توان از آن برای چشم پوشيدن بر اشتباه افرا
و تصحيح آن ها استفاده کرد.

تتءتفاهم شده، با لب هاي  سينا در اين جا کسی را که دچار سو
صاف و ناراحت نشان داده است. او تلويحًا می خواهد بگويد، کسی
که از دست ديگری ناراحت می شود، نخست ناراحتی در چهره ي

خودش ظاهر می شود و قلب خودش می شکند.
شايد معلم و همکار گرامی من بخواهد از اين مورد در کارگاه
ــتفاده کند و به دانش آموزان بگويد: «برای آن که به اين خود اس
ــاد و قلب هايی شکسته و بغض های روز نيفتيد و چهره های ناش
ــيد، پيش از هر کاری درباره ي آن چه ــته باش فروخورده ای نداش
ــت، با کسی که فکر می کنيد مقصر است، که ناراحتتان کرده اس
صحبت کنيد. شايد مثل داستان دايره و مستطيل سينا، اصًال جايی

برای نگرانی وجود نداشته باشد.»
در چنين کارگاهی، هر دانش آموز می تواند برای نشان دادن

تتءتفاهم ميان دايره و مستطيل، رنگ ــو نظر خود درباره ي رفع س
ــس ابزار مورد نظرش را خودش انتخاب کند. (عكس جن

انتخاب امکان ايجاد چالش با خودش و در نهايت رسي
تصميم را به او می دهد. امکانی که معموًال در کال

ــود ــش کالسی) به يک نفر داده می ش پرس
ــکان محروم می دانند؛ در حالی که ام

موضوع گفت گو، به واسطه ي
مي شود، می توان م

عكس: رضا بهرامي
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ــر موضوعات جدی زندگی (مثل قهر و  و از نظر برخی ديگر بر س
آشتی) (عكس ۴) باشد.

ــت که ميزان اهميت مسئله ی سو ء تفاهم زا چه قدر  مهم نيس
است، مهم اين است که اين دانش آموز ماست که برای رفع آن، 
ــت می برد و از وسايلی که  ــت می گيرد، دس ابتکار عمل را به دس
ــار او قرار می گيرد (کاغذ رنگی، کاغذ کادو، مداد رنگی و  در اختي
شمعی و نظاير آن، و حتی ابزارهای گوناگون ديگری که در زيست 

بوم او وجود دارد) استفاده و ابراز نظر می كند.
به اين جا که می رسد، در واقع دانش آموز اصًال از روی دست 
کسی نگاه نمی کند، چون به ايده ای رسيده است که می داند ايده ی 
خود اوست. او به قله ای از موجرای۳  فکر کردن دست يافته است 
ــو ء تفاهم،  که آن را مال خود می داند. و چون فکر او درباره رفع س
در انحصار خود اوست، هنگام بحث با ساير دانش آموزان کارگاه، 
ــار توليدی اش، در برابر ديگران حمايت می کند. چون بعد از  از آث
ــيده است که احساس  چالش های زياد با خودش به نقطه ای رس
ــی او را کس ديگری ندارد، و  می کند آن نقطه نظر قطعی و نهاي
ــر انگشتان او می تواند به  ــت که مثل س آن قدر منحصربه فرد اس
هويتش بدل شود. بنابراين، جرئت ابراز آن را پيدا می کند، قدرت 
ــت می آورد و برای آزمودن نظر خود،  حمايت از نظرش را به دس
ــا اعتماد به نفس، آن را برای ديگران توضيح می دهد. در واقع او  ب
فرصت شنيده شدن و ديده شدن را می يابد، فرصتی که کم و بيش 
ــتر آدم بزرگ هايی که کوچکی هايشان را با خود به  آدم ها ـ  بيش
ــی که به اين  دنيای بزرگی آورده اندـ  به دنبال آن می گردند. کس
ــدن را دارد و نظرات جذابش  ــيوه توقع شنيده شدن و ديده ش ش
ــش دارد که ديگری را می نشاند تا خاستگاه نظرات او  آن قدر کش
را ببينند و بشنوند، قطعًا خود نيز شيفته ی شنيدن و ديدن کارهای 
آن ها و نظرات صوتی و تصويری آن ها خواهد شد؛ اتفاقی که شايد 

در ادبيات امروزی ما کمتر از آن به گفت وگو ياد می شود. 
ــت که در  به جرئت می توانم بگويم، هيچ کارگاهی نبوده اس
پايان آن، دانش آموزی نخواهد کارش را به ديگران ارائه کند؛ حتی 
ــد. اين حرف به منزله ی اين نيست  اگر مشکل تکلم داشته باش
ــبت از خصوصيت ابراز وجود  که همه ی دانش آموزان به يک نس
و اعتمادبه نفس برخوردار بوده اند، بلکه اين چگونگی مواجهه ی 
ــرايط عرضه ی فکر برای دانش آموزان است که  معلم و ايجاد ش
نه تنها مانع از شرمساری يا خجالت از توصيف کارشان در جمع 
می شود، بلکه آن ها را ترغيب نيز می کند تا براي شرکت در رقابتی 
ــم کارگاه در  ــه با ديگران دارند و در فرصت ناچيزی که به اس ک

اختيارشان قرار می گيرد، به اصالح کار خود بپردازند. 
شايد از خودتان بپرسيد اگر کسی به اصالح کار خود و فقط 
پيشرفت کار خود فکر کند که موضوعي به نام «گفت وگو»، محلی 
از اعراب نخواهد داشت! اما بايد نشان داد که فرصت پرداختن به 
امور خود، تفکر و تأمِل توأم با تحمل را به انسان می آموزد و از او 
شنونده ای فعال در گفت وگو می سازد. کما اين که گفت وگو پيش و 

بيش از آن که بيرون از ما اتفاق بيفتد از درون ما آغاز می شود. 
مالحظه کرديد که «سو ء تفاهم»، موضوعی بود که ذهن اين 
دانش آموزان را به آن معطوف کرديم. اما کليتی که بيش از همه 

در قالب کلی کارگاه ديده می شود، گفت وگو است؛ موضوعی که به 
هزار بهانه ی حل شده و حل نشده هنوز باب آن باز است. 

پي نوشت
۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند. 

ــت كه از تمام توانش هاي صوتي و تصويري  ــي اس ــش كالس ۲. فقط در پرس
ــود. اما در پرسش هاي كتبي، اين امكان به  دانش آموز، هم زمان استفاده مي ش
ــبت از همه گرفته مي شود. در پرسش  كالسي فقط امكان ابراز وجود و  يك نس
ابراز نظر براي برخي از دانش آموزان خجالتي يا داراي مشكالت زباني از جمله 

لكنت زبان، سخت است.
ــخصي آقاي دكتر محمدعلي شاماني است كه از تركيب  ۳. موجرا اصطالح ش
موج و ماجرا به دست آمده و به معناي ماجرايي است كه حاصل موج است. در 

اين جا موج يادگيري و تفكر است كه باعث شد كلمه ي موجرا را به كار ببرم.

پيش از هر کاری درباره ي 
آن چه که ناراحتتان کرده 
اسـت، با کسـی که فکر 
می کنيـد مقصـر اسـت، 

صحبت کنيد
پي نوشت

۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند. 
ــت كه از تمام توانش هاي صوتي و تصويري  ــي اس ــش كالس ۲. فقط در پرس
ــود. اما در پرسش هاي كتبي، اين امكان به  دانش آموز، هم زمان استفاده مي ش
ــبت از همه گرفته مي شود. در پرسش  كالسي فقط امكان ابراز وجود و  يك نس
ابراز نظر براي برخي از دانش آموزان خجالتي يا داراي مشكالت زباني از جمله 

لكنت زبان، سخت است.
ــخصي آقاي دكتر محمدعلي شاماني است كه از تركيب  ۳. موجرا اصطالح ش
موج و ماجرا به دست آمده و به معناي ماجرايي است كه حاصل موج است. در 

اين جا موج يادگيري و تفكر است كه باعث شد كلمه ي موجرا را به كار ببرم.

پيش از هر کاری درباره ي
آن چه که ناراحتتان کرده
اسـت، با کسـی که فکر
می کنيـد مقصـر اسـت،

صحبت کنيد
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 احمد عربلو

حكايت هايي از 
درس و مشق و سواد و اين جور چيزها!

اشرف خان بي سواد!
نقل است هنگامي كه افغان ها به ايران حمله كردند و 
حكومت صفويه را سرنگون ساختند، روزي يكي از دوستان 
ــت؟ در  ــزد او آمد و گفت: «من را كه يادت هس اشـرف ن
دوران كودكي و نوجواني با هم قرار و مداري گذاشته بوديم؟ 
قرار بود كه هر يك از ما اگر به اهداف عاليه رسيديم، شغلي 

هم به ديگري عطا نمايد؟»
ــرف فكري كرد و گفت: «آهان! يادمان آمد. قبول  اش
است. حاال هر شغلي كه مي خواهي، اراده كن تا به تو واگذار 

نماييم!»
مرد گفت: «مي خواهم قاضي القضات باشم!»

اشرف گفت: «اشكالي ندارد.»
و بعد رو به صدراعظم خود گفت: «هر چه سريع تر يك 

فرمان قاضي القضاتي براي او صادر كنيد.»
ــواد ندارد.  ــم گفت: «اما قربان! اين بابا كه س صدراعظ

چگونه چنين فرماني را برايش صادر كنيم؟»
ــرف گفت: «هيچ ايرادي ندارد. يك فرمان سواد هم  اش

برايش صادر كنيد!»

هنر رضاخاني
ــورد افكار و رفتار رضاخان، حكايت هاي عجيبي  در م
نقل شده است. يكي از كارهايي كه او انجام داد، اين بود كه 

هنر رضاخاني

اشرف خان بي سواد!
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يك مركز فرهنگي را درست كرده بود كه به خيال خودش 
زبان فارسي را از لغات و اصطالحات خارجي مثًال پااليش 
ــراي واژه هاي عربي  ــل هدفش هم اين بود كه ب كند. اص
معادل سازي كنند. همين كار، باعث به وجود آمدن كلمات و 
جمالت جالبي شد. براي نمونه به دو مورد زير توجه كنيد كه 

مدت ها به شوخي نزد مردم رايج بود.
ـ به جاي جمله ي: «عبورومرور وسايط نقليه ي موتوري 
اكيدًا ممنوع است.» آمدوشد جنبنده هاي ميان آتشين، سخت 

نارواست!
ــه ي هيئت  ـ به جاي جمله ي: «اعلي حضرت در جلس
ــركت فرمودند» شاهنشاه در نشست وزيران انبازي  وزرا ش

فرمودند!

دقت كنيد!
مي گويند كلور برنارد، از دانشمندان بزرگ فرانسوي، 
ــاهدات و  ــاگردانش را به خاطر عدم دقت در مش همواره ش
تجربيات علمي سرزنش مي كرد. يك روز ظرفي پر از ماده ي 
شيميايي بسيار بدمزه اي را برداشت و گفت: «توجه كنيد كه 
در مشاهدات و تجربيات خود، حتي از چشيدن بعضي از مواد 

شيميايي هم نبايد غافل شويد!»
سپس انگشتش را به داخل ظرف فرو برد و بعد انگشتش 
را در دهانش گذاشت و چشيد. سپس از شاگردانش خواست 
آن ها هم اين تجربه را انجام دهند. وقتي شاگردان اين كار 
ــيار بدي را چشيدند، كلور برنارد با  را انجام دادند و طعم بس
خشم به آن ها گفت: «اي شاگردان بي دقت! باز هم كه دقت 
نكرديد. اين چه كار بدي بود كه انجام داديد؟ چرا حواستان 
نبود و دقت نكرديد كه من انگشت دوم را به داخل ظرف فرو 

بردم، اما انگشت سوم را در دهان گذاشتم!»

كالس گذاشتن براي نظامي!
مي گويند، نظامي گنجوي سروده بود:

چو بر دريا زند تيغ بال، لك
به ماهي، گاو گويد: «كيف حالك!»

ــخصي به او ايراد گرفت كه: بر حسب قائده ي نحو،  ش
بعد از كلمه ي كيف بايد حالك (به ضم الم) باشد كه در اين 

صورت هم قافيه معيوب مي شود!
نظامي جواب داد: «گاو، نحو نمي داند!»

هوايج!
ــوده، روزي براي  ــد حكمت كه وزير معارف ب مي گوين
سركشي به يكي از مدارس مي رود. دبيري پيش او مي آيد و 
از هوش و استعداد يكي از دانش آموزان خود تعريف و تمجيد 
ــود و براي اين كه  ــي مي كند. حكمت كنجكاو مي ش فراوان
ــاگرد مزبور مي پرسد:  هوش آن دانش آموز را بيازمايد، از ش

«پسرجان، بگو بدانم حوايج يعني چه؟»
ــت  ــاگرد بالفاصله جواب مي دهد: «جمع هويج اس ش

قربان!»

فقط براي خنده
ــق ربطي  ــه و درس و مش اين حكايت خيلي به مدرس

ندارد، اما خواندن آن هم بد مزه نيست!
ــاعر  ــته اند كه روزي، سـرخوش هروي كه ش نوش
معاصر عندليب الذاكرين، از شعراي بسيار خوب بود، به 
ــاق او در دماوند هواخوري مي كردند كه از بيرون صداي  اتف

عرعر االغي بلند شد.
ــيار با ذوق بود و ضمنًا گاهي  ــاعري بس عندليب كه ش
اشعار طنزآميز نيز مي سرود، از باب مزاح رو به سرخوش كرد 
ــرخوش است اين خر كه دارد گرم اين كاشانه  و گفت: «س

را»
ــرخوش هم بالفاصله بيتي از شاعر معروف نظيري  س
ــخ طنزآميزي داده باشد: «عندليب  نيشابوري خواند كه پاس

آشفته تر مي خواند اين افسانه را!»

هوايج!

فقط براي خنده

دقت كنيد!

كالس گذاشتن براي نظامي!
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دكتر احمد مختاريان

بهداشت مدرسه

ــش آموزان براي جابه جايي كتاب  ها و دفترهاي خود، از    دان
وسايلي مانند كيف و كوله  پشتي استفاده مي كنند. امروزه، در كشور 
ماـ  به ويژه در دهه ي اخيرـ  كوله پشتي جاي خود را باز و كيف را از 
ميدان خارج كرده است. به طوري كه اين وضعيت را در دانشگاه ها 
نيز مشاهده مي كنيم. در اين نوبت، به بحث درباره ي كوله پشتي از 

ديدگاه بهداشتـ  نه از ديدگاه تربيتـ  مي پردازيم . 
اين وسيله، جنبه هاي مثبت و منفي دارد. مهم ترين امتيازات 

آن عبارت اند از:
۱. آزاد بودن دست ها

۲. در اختيار داشتن فضايي بيشتر از فضاي كيف
  مهم ترين جنبه هاي منفي استفاده از كوله پشتي عبارت اند از:

۱. معموًال دانش آموز نمي تواند لوازم خود را به طور منظم در 
آن قرار دهد.

ــش، نقاله، مداد و... از  ــاب و دفتر و لوازمي مانند خط ك ۲. كت
حفاظت كافي برخوردار نخواهند بود و صدمه مي بينند.

۳. از آن جا كه معموًال شستن و تميز كردن كوله پشتي مشكل 
است، اين كار با تأخير زياد انجام مي شود.

ــطح تماس كوله پشتي به ويژه با زمين زياد است،  ۴. چون س
به همين دليل مي تواند مقدار زيادي از آلودگي را دريافت و با قرار 

گرفتن روي پا، شكم، تخت خواب و يا ميز، آلودگي را منتقل كند.
۵. كوله پشتي  به دليل ماهيت و نوع ساخت، معموًال باعث بروز 

عوارضي در بدن، به ويژه ستون مهره ها، مي شود:
الف) انحراف ستون مهره ها به چپ يا راست. (اين اشكال در 

كيف نيز وجود دارد).
ب) انحراف ستون مهره ها به جلو (قوز) يا عقب

ج) ايجاد فشار روي استخوان ترقوه و عضالت مربوط به آن
ــك بين  ــار روي صفحه ي ميان مهره ها (ديس د) ايجاد فش

مهره اي)
ــود  ــا توجه به مطالب باال، توصيه مي ش ب
دانش آموزان را آگاه كنيد كه كوله پشتي را كنار 
بگذارند و از كيف مناسب استفاده كنند. اما اگر 
به هر دليل نمي توانيد مانع استفاده از كوله پشتي 

شويد، اين نكات را گوشزد كنيد تا ميزان آثار 

منفي آن به كمترين مقدار كاهش يابد:
� كوله پشتي بايد متناسب با سن و پايه ي تحصيلي انتخاب شود.

� از كوله اي استفاده شود كه بندهاي اصلي آن (بندهايي كه روي 
شانه قرار مي گيرد) از پهناي كافي برخوردار باشد.

ــود؛ به طوري كه كوله پشتي در  � طول بندهاي اصلي تنظيم ش
محدوده ي فرورفتگي كمر قرار گيرد.

� هنگام راه رفتن، ستون مهره ها مستقيم نگه داشته شود.
� نظافت كوله پشتي به دقت و در فاصله زمان هاي كوتاه پي گيري 

شود.
� هرگز كوله پشتي فقط روي يكي از شانه ها قرار نگيرد.

� كوله پشتي بيش از حد سنگين نشود.
� كمر در اثر عرق كردن، بيش از حد معمول مرطوب نشود.

� تا حد امكان از قرار دادن كوله پشتي روي زمين خودداري شود.
� هنگام ورود به مدرسه، اتوبوس، مترو يا ماشين، حتمًا كوله پشتي 

از پشت برداشته شود.
� هنگام راه رفتن، كوله پشتي به كمر ضربه نزند.

ــاي مربوط به تقويت  ــورت مربي ورزش، نرمش ه � حتمًا با مش
عضله ي ذوزنقه اي آموخته شود و انجام گيرد.

 در پايان، از مديران محترم مدارس درخواست مي  شود، طرحي 
را كه دو هدف را دنبال مي كند، در مدرسه اجرا كنند :
ـ از تماس كوله پشتي ها با زمين جلوگيري كنند.

ــند دانش آموزان هنگام حركت در صف و به ويژه در  ـ بكوش
راه  پله ها، كوله پشتي بر دوش نداشته باشند. زيرا صدمات و خطرات 
ناشي از افتادن دانش آموزاني كه از كوله پشتي استفاده مي كنند، به 

ويژه در دوره ي ابتدايي، بسيار جدي است.
ــي، تقويت  ــران محترم تربيت بدني نيز در حركات نرمش دبي
عضالت پشت، به ويژه عضله ي ذوزنقه اي را به طور جدي مدنظر 

داشته باشند.
سـتون  سـالمت  بـراي 
مهره هـا بهتـر اسـت از 

كوله پشتي استفاده نشود



شماره ى3 آذر۳۱89
دوره  ى16

زمين مي لرزد
بهادر برومند ديزجي

دبير منطقه ي يك تهران

كليدواژه ها: زلزله، كارگاه، گروه هاي آموزشي.

اشاره
کارگاه آموزشـي زمين مي لرزد، با هدف آشـنايی 
دانش آمـوزان با پديـده ي طبيعی زلزلـه و پيامدهای 
آن (بـه خصـوص در تهران) و به منظور ايجاد بسـتر 
آموزشی مناسب برای آمادگی و باال بردن سطح توان 
همگانـی در مواجهه با ايـن رخداد طبيعی، به ويژه در 
مدارس، برگزار شد. اين کارگاه دو روزه در مدرسه ي 
راهنمايي پسـرانه ي مفيد قيطريه، به صورتی طراحی 
شـده  بود که در قالب نوعي گردهمايی علمی، مطالب 
به دو صورت مسـتقيم (ايراد سـخن رانی) و يادگيری 
فعال (کارگاه های مشارکتی که دانش آموز نقش اصلی 
را در آن هـا ايفا می کنـد)، در اختيار دانش آموزان قرار 
 گيرد.  سرانجام، همکاری گروه های گوناگون آموزشی 
مدرسـه در برگزاری اين کارگاه، جذابيت ، شـادابی، 
تنوع و جامعيت را به اين پروژه ي آموزشـی بخشيد و 
اميد اسـت که موفقيت طرح در برآورده کردن اهداف 

نيز تا حد مطلوبی تأمين شده باشد.

روند کلی کارگاه 
ــوره ي زلزال آغاز شد. در ادامه،  کارگاه با تالوت آياتی از س
ــوگ  ــعری که در س ــي از اعضاي گروه ادبيات، با خواندن ش يك
زلزله ي بم سروده شده بود، فضای مراسم را برای آغازی اثرگذار 
ــخن ران افتتاحيه، آقای دکتر عالقه بنديان (فوق  مهيا کرد. س
ــگاه توکيو ژاپن) پدر يکی از دانش آموزان  دکترای زلزله از دانش
ــخن رانی آغازين، به بيان مفاهيم کلی  ــه بود. ايشان در س مدرس
درباره ي زلزله پرداختند تا آشنايی اوليه برای دانش آموزان حاصل 
شود. در واقع، ايجاد پرسش و عالقه، برای تکميل مباحث در ساير 
بخش های طرح ، در گرو سخن رانی افتتاحيه بود که بسيار خوب 

و مؤثر ايراد شد.
پس از آن، بچه ها به دو گروه تقسيم شدند: برای يک گروه، 
ــی، «کارگاه  ــازمان تأمين اجتماع ــان واحد آموزش س متخصص
ــد. دانش آموزان در اين  ــی امداد و نجات» را برگزار كردن آموزش

بخش ۷۵ دقيقه ای، به صورت عملی و کاربردی با عمليات امداد 
ــد از وقوع زلزله (حمل مجروح،  و نجات، وکمک های اوليه ي بع
ــنايی، به لحاظ تصور  ــمان) آشنا شدند. اين آش آتل بندی و پانس

شرايط بعد از وقوع زلزله نيز به دانش آموزان کمک می کرد.
برای گروه ديگر نيز آموزش پناه گيری در نظر گرفته شده بود. 
ــرعت عمل و پناه گيری مناسب در کاهش  با توجه به اهميت س
ــی از زلزله، هدف اين بخش، کسب مهارت تشخيص  تلفات ناش
عالئم زلزله و انتخاب محيط امن و پناه گيری در کوتاه ترين زمان 
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كليدواژه ها: زلزله، كارگاه، گروه هاي آموزشي.

اشاره
کارگاه آموزشـي زمين مي لرزد، با هدف آشـنايی 
دانش آمـوزان با پديـده ي طبيعی زلزلـه و پيامدهای 
آن (بـه خصـوص در تهران) و به منظور ايجاد بسـتر 
آموزشی مناسب برای آمادگی و باال بردن سطح توان 
همگانـی در مواجهه با ايـن رخداد طبيعی، به ويژه در 
مدارس، برگزار شد. اين کارگاه دو روزه در مدرسه ي 
راهنمايي پسـرانه ي مفيد قيطريه، به صورتی طراحی 
شـده  بود که در قالب نوعي گردهمايی علمی، مطالب 
به دو صورت مسـتقيم (ايراد سـخن رانی) و يادگيری 
فعال (کارگاه های مشارکتی که دانش آموز نقش اصلی 
را در آن هـا ايفا می کنـد)، در اختيار دانش آموزان قرار 
 گيرد.  سرانجام، همکاری گروه های گوناگون آموزشی 
مدرسـه در برگزاری اين کارگاه، جذابيت ، شـادابی، 
تنوع و جامعيت را به اين پروژه ي آموزشـی بخشيد و 
اميد اسـت که موفقيت طرح در برآورده کردن اهداف 

نيز تا حد مطلوبی تأمين شده باشد.

روند کلی کارگاه
ــوره ي زلزال آغاز شد. در ادامه،  کارگاه با تالوت آياتی از س
ــوگ  ــعری که در س ــي از اعضاي گروه ادبيات، با خواندن ش يك
زلزله ي بم سروده شده بود، فضای مراسم را برای آغازی اثرگذار 
ــخن ران افتتاحيه، آقای دکتر عالقه بنديان (فوق  عمهيا کرد. س
ــگاه توکيو ژاپن) پدر يکی از دانش آموزان  دکترای زلزله از دانش
ــخن رانی آغازين، به بيان مفاهيم کلی  ــه بود. ايشان در س مدرس
درباره ي زلزله پرداختند تا آشنايی اوليه برای دانش آموزان حاصل 
شود. در واقع، ايجاد پرسش و عالقه، برای تکميل مباحث در ساير 
بخش های طرح ، در گرو سخن رانی افتتاحيه بود که بسيار خوب 

و مؤثر ايراد شد.
پس از آن، بچه ها به دو گروه تقسيم شدند: برای يک گروه، 
ــی، «کارگاه  ــازمان تأمين اجتماع ــان واحد آموزش س متخصص
ــد. دانش آموزان در اين  ــی امداد و نجات» را برگزار كردن آموزش

۵بخش ۷۵ دقيقه ای، به صورت عملی و کاربردی با عمليات امداد 
ــد از وقوع زلزله (حمل مجروح،  و نجات، وکمک های اوليه ي بع
ــنايی، به لحاظ تصور  ــمان) آشنا شدند. اين آش آتل بندی و پانس

شرايط بعد از وقوع زلزله نيز به دانش آموزان کمک می کرد.
برای گروه ديگر نيز آموزش پناه گيری در نظر گرفته شده بود. 
ــرعت عمل و پناه گيری مناسب در کاهش  با توجه به اهميت س
ــی از زلزله، هدف اين بخش، کسب مهارت تشخيص  تلفات ناش
عالئم زلزله و انتخاب محيط امن و پناه گيری در کوتاه ترين زمان 

زمين مي لرزد
زمين مي لرزد

بهادر برومند ديزجي
دبير منطقه ي يك تهران
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ــود. در ابتدا با فيلم های  ــردی) ب ممکن (با حفظ آرامش و خونس
مستندی که از اين رخداد وجود داشت، شرايط برای دانش آموزان 
ــپس دانش آموزان به همراه دو تن از  شبيه سازی و عينی شد. س
ــه (کالس،  ــه، به همه جاي مدرس دبيران علوم و جغرافی مدرس
ــگاه، کتاب خانه، راهروها، حياط و...) رفتند. در هر محيط،  آزمايش
بررسی می شد که در صورت وقوع زلزله، چه خطراتی ما را تهديد 
ــار در برابر اين تهديدها چه خواهد بود.  ــد و ايمن ترين رفت می کن

سپس بارها اين رفتار را تمرين می کردند. 
ــم با سخن رانی های  با اتمام اين کارگاه ها، بخش دوم مراس
ــد. زمينه ی سخن رانی ها طوری در نظر  علمی ـ آموزشی آغاز ش
ــون در آن حضور  ــی گوناگ ــده بود که گروه های آموزش گرفته ش
ــخن رانی وجود داشت که به  ــند. در مجموع هفت س داشته باش
ــه زمان ۵۰ دقيقه ای اجرا شدند. عناوين اين  صورت موازی در س
ــيده بود و آن ها  ــخن رانی ها از قبل به اطالع دانش آموزان رس س
مي توانستند از بين هفت سخن رانی موجود، سه تايی را که بيشتر 

تمايل داشتند، انتخاب کنند و در آن حاضر شوند.
عناوين سخن رانی ها به همراه گروه ارائه دهنده عبارت بودند از:

۱. آثار اجتماعی و اقتصادی زلزله: گروه علوم اجتماعی
۲. رسانه، زلزله، مردم: گروه علوم اجتماعی

۳. جغرافيای زلزله های تاريخ ساز جهان و ايران: گروه علوم 
اجتماعی

۴. پيش بينی زلزله: گروه علوم تجربی
۵. تهران در انتظار زلزله...: گروه علوم تجربی

۶. سايت های لرزه ای: گروه علوم تجربی و گروه رايانه
۷. تسونامی: سخن ران منتخب دانش آموزی

ــروع کارگاه های  پس از پايان يافتن اين بخش و قبل از ش
جانبی، دانش آموزان در محل نمازخانه ي مدرسه گرد هم آمدند و 
تئاتري دانش آموزی (با موضوع زلزله) را که دو تن از اعضای گروه 

هنر مدرسه کارگردانی مي كردند، تماشا كردند. 
سپس بخش کارگاه های جانبی شروع شد. در اين قسمت نيز 
چهار کارگاه عملی ارائه شده بود که در دو زمان ۹۰ دقيقه ای به 
صورت موازی اجرا شدند. بنابراين، هر دانش آموز به انتخاب خود 

فقط می توانست در دو كارگاه شرکت کند. 
کارگاه ها و گروه های ارائه دهنده نيز عبارت بودند از:

۱. رياضِی نقاط امن: گروه رياضی
ــروه رياضی  ــنجش زلزله: گ ــم ـ مقياس های س ۲. لگاريت

(آموزگاران اين بخش، دانش آموزان سال بااليی بودند.)
۳. سازه های منطقه ای: گروه علوم اجتماعی

۴. سازه ی مقاوم در برابر زلزله: گروه علوم تجربی
ــازه هايی را با ابزارها و  در کارگاه های ۳ و۴، دانش آموزان س
مصالح خاص ساخته بودند و روی دستگاه لرزاننده و شبيه ساز زلزله 
ــاخته شده بود، قرار داده و با افزايش شدت تکان ها  که از قبل س
که به مرور صورت می گرفت، مقاومت سازه های خود را آزمايش و 

نقاط ضعفشان را بررسی  می كردند. 
ــار در زمان های متفاوت،  ــول زمان برگزاری، چندين ب در ط
ــه به صدا در آمد تا عکس العمل  ــدون اطالع قبلی، زنگ زلزل و ب
ــبت به آموزش ها مشاهده شود. اين کار در نيمه  دانش آموزان نس
ــب روز جمعه نيز تکرار شد تا شرايطی که انسان از هوشياری  ش

بااليی برخوردار نيست نيز برای دانش آموزان قابل تجربه باشد.
صبح روز جمعه، بازديد از سازمان پيش گيری و مديريت بحران 
شهر تهران برنامه ريزی شده بود. اين بازديد توانست اهميت باالی 
آشنايي با پديده ي زلزله و اثرات آن را برای دانش آموزان ترسيم 
ــای ابتدايی، دانش آموزان به اتاق  كند. در آن جا بعد از صحبت ه
مانيتورينگ سازمان مديريت بحران رفتند و با امکانات و اقدامات 
آن نهاد به طور مفصل آشنا شدند. سرانجام هم با تماشاي تئاتری 
ــازمان مديريت بحران در نظر گرفته بودند، کارگاه  که عزيزان س

به پايان رسيد.
به موازات آماده شدن و حين برگزاری و پس از اجرای اين 
دوره، اقدامات ديگری نيز در مدرسه در جريان بود که به اهم آن ها 

اشاره ای کوتاه می کنيم:
ــه هفته قبل از  ــي دانش آموزی: س ــترهای علم � تهيه ي پوس
ــروع برنامه، در کالس های علوم تجربی، اجتماعی و جغرافی  ش
دانش آموزان، موضوعاتی مطرح شده بود تا دانش آموزان عالقه مند، 
با هدايت دبير مربوطه، به گردآوری مطالب و ساخت پوستر علمی 
ــش از پيش با اصول  ــد. طی اين برنامه، دانش آموزان بي بپردازن

تحقيق و روش علمی آشنا شدند.

قبـل از شـروع كارگاه 
زلزلـه، در کالس هـای 
علوم تجربی، اجتماعی 
و جغرافی دانش آموزان، 
موضوعاتی مطرح شده 
بـود تـا دانش آمـوزان 
عالقـه مند، با هـدايت 
دبـيـر مـربـوطه، بـه 
گـردآوری مـطـالب و 
ساخـت پوستر عـلمی 

بپردازند

بازديد از سازمان مديريت بحران

کارگاه ساخت سازه ي مقاوم
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ــام کمدهای  ــه تم ــه: تيم اجرايی مدرس ــازی مدرس � ايمن س
ــاير لوازمی را که سقوط  ــگاه و س دانش آموزان، کمدهای آزمايش
ــت، با لوازم مخصوص به ديوار  ــاز اس آن ها در حين زلزله خطرس

متصل و مهار كردند.
ــازل: بعد از اين دوره و  ــه ي کيف امداد و نجات برای من � تهي
ــگاهی از  ــف امداد و نجات، نمايش ــنايی دانش آموزان با کي آش
کيف های آماده ای که شرکت های ذی ربط براي فروش طراحی 
ــه برقرار شد. تمامی دانش آموزان موظف به  كرده بودند، در مدرس

تهيه ي اين کيف ها شدند.
� بسته ي آموزشی اهدايی: در انتهای دوره، مجموعه ي کاملی از 
مستندات برنامه در اختيار بچه ها قرار گرفت. از مهم ترين اهداف 
ــتر خانواده ها با موضوع،  ــته می توان به درگير کردن بيش اين بس
آماده سازی محتوای آموزشی بيشتر برای دانش آموزان عالقه مند 
به موضوع، و هم چنين ارائه ي مطالبی که در زمان دوره امکان و 

مجال ارائه ي آن ها نبود، اشاره کرد.
محتويات بسته عبارت بود از:

ــتند،  ــی و مس ــاوی فيلم های آموزش ــرده ي ح ــوح فش ۱. ل
اساليدهای نمايش داده شده در سخن رانی ها، کارگاه ها و...

ــی در مورد اقدامات ضروری بعد از زلزله،  ۲. جزوات آموزش
مقياس های سنجش زلزله، کمک های اوليه و...
۳. کتاب آموزش پناه گيری در هنگام زلزله

ــتان زلزله  ــعر زلزله و داس ــای طنز زلزله، ش ۴. مجموعه ه
(كارگروه محترم ادبيات مدرسه)

سخنرانی های علمی

کارگاه ساخت سازه ي مقاوم

کارگاه سازه های منطقه ای

تئاتر دانش آموزی
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گفت و گو با منوچهر فضلي خاني، مديركل دفتر متوسطه ي راهنمايي تحصيلي

گفت و گو: كتايون رجبي راد
عكس: طيبه رحيمي

در اهميت گروه و كارگروهي بسيار خوانده و شنيده ايم، 
اما مهم اين است كه چه قدرتوانسته ايم در گروه فعال 
باشـيم، براي اين كه گـروه و كارگروهي ثمره ي خوبي 
داشـته باشند. اما براي انجام هر فعاليت گروهي بايد 
دقت داشته باشيم كه چرا اين كار را بايد انجام دهيم 
و چگونه انجام شـود بهتر اسـت. آقـاي فضلي خاني، 

مديركل دفتر متوسـطه ي راهنمايـي تحصيلي اعتقاد 
دارند كه معلمان ما بايد فلسفه و ضرورت هر موضوعي 
را بدانند. بر اين اسـاس با ايشان درباره ي گروه هاي 
آموزشي به گفت و گو نشسته ايم تا ببينيم سرانجام اين 
گروه هـاي تأثيرگذار در فراينـد يادگيريـ  ياددهي به 

كجا مي انجامد.
 

� معلمـان ما چه نكاتـي را بايد دربـاره ي گروه های 
آموزشی بدانند؟

� همان طور که در سال های آينده، بحث ارتقای کيفيت آموزش، 
يکی از شعارهای اساسی يونسکو و مجامع بين المللی خواهد بود، 
ايران هم در بحث برنامه ي پنجم و در بيان کلياتی که مقام معظم 
ــرورش را از طريق ارتقای  ــالی آموزش وپ ــری فرمودند، اعت رهب
کيفيت مطرح کرده است. به نظرم، هر رکنی که بتواند به ارتقای 
کيفيت کمک و آن را دست خوش تغيير کند، می تواند با يافته ها و 
رويکردهای جديد در دنيا هم گام باشد. از آن جا که بيشترين وقت 
من در گروه های آموزشی گذشته است، استنباط دقيقی از آن دارم.

يکی از رکن های اساسی ارتقای کيفيت، در گروه های آموزشی 
ــکل می گيرد. در اصل، گروه های آموزشی هسته ها و مجامعی  ش
هستند که می توانند سبب توانمند شدن و ارتقای حرفه ای معلمان 
شوند. استدالل فلسفی من هم اين است كه معلم، پيام، دستور يا هر 
بياني را با پشتوانه ي علمی می پذيرد، نه با بخش نامه و دستورالعمِل 
بدون پشتوانه ي علمی. اگر معلم بپذيرد، با روح و جان تغيير را ايجاد 
ــد می دهد. اما اگر اين منطق نباشد،  می کند و آن را خوب هم رش
ــه ي کار معلمی مداخله ی مؤثري  ــل ما نمی توانيم در حيط در اص

داشته باشيم. 

مديركل دفتر متوسطه ي راهنمايي تحصيلي مگفت و گو با منوچهر فضلي خاني،

گروه هاي آموزشي 
مرجع علمي!
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معلمان داخل گروه هاي آموزشي، معلمانی هستند که از سوی 
معلمان ديگر انتخاب شده اند و از نظر علمی و وجهه ي اجتماعی، 
قوی تر از بقيه محسوب مي شوند. بنابراين، منطق گروه های آموزشی 
صرفًا علمی است و مقبوليت گروه های آموزشی هم کمک می کند 
ــنوی داشته باشند و آن چه را می شنوند، با  که از معلمان حرف ش

جان و دل اجرا كنند.
نگاه من به گروه های آموزشی چنين نگاهی است. در بدو تولد 
اين گروه ها هم، تقريبًا هرگز گروه های آموزشی را به صورت اداری 
تعريف نکرده اند؛ هرچند برخی از معلمان در برخی از استان ها گله 
ــاختار گروه های آموزشی بايد اداری باشد و پست  می کردند که س
داشته باشند. اما من هم چنان معتقدم که ساختار گروه های آموزشی 
را نبايد اداری تعريف کرد. بايد آن ها را در بستري کامًال تخصصی و 

علمی تعريف کرد تا معلم در برابر آن مقاومت نداشته باشد.
� گروه های آموزشـی رسـمًا چه وقت شـروع به کار 

کردند؟
� بعد از تبصره ي ۳۷ بند دوم برنامه ي دوم بود. شاخص گروه های 
آموزشی در آن جا تعيين شد که به ازای چند معلم ابتدايی، راهنمايی 
ــزان می توانيم در گروه های  ــطه، به چه تعداد و به چه مي و متوس
ــی هم هر ساله تعداد  ــی شاغل داشته باشيم. دفاتر آموزش آموزش
ــاعت تخصيصی به اين استان ها را توزيع مي كنند. مثًال فرض  س
کنيد چند هزار ساعت بخش راهنمايی توزيع می شود بين استان ها 
و مناطق، و آن ها از بين خبرگان، معلمان مناطق را انتخاب می کنند. 
اگر بپذيريم که خاستگاه گروه های آموزشی چنين خاستگاهی است، 
ــنی معلوم است. يعنی  ــان هم به روش پس مأموريت ها و وظايفش
گروه های آموزشی دقيقًا وظيفه دارد: نظام ياددهیـ  يادگيری، نظام 
ــی و صالحيت های معلمان را ارتقا دهند. يعنی از طريق  ارزش ياب
ــب، مديريت و مستندسازي کنند، به  تعامل، تجربيات آن ها را کس

ــويق معلمان بپردازند و به آن ها آموزش دهند. چنين مأموريتی  تش
وجود دارد.

ــازمان  ــی، به عنوان س از طرف ديگر، ما از گروه های آموزش
يادگيرنده ياد می کنيم؛ سازمانی که در حال يادگيری و پويايی است. 
ــاختار گروه های آموزشی ما ساختار درسی بود.  تا دو سال قبل، س
يعنی در هر استان يا هر منطقه، برای هر درس يک گروه داشتيم؛ 
ــروه عربی، گروه تاريخ، گروه  رياضی و تا آخر. بنابراين، به تعداد  گ

ماده ي درسی گروه داشتيم. 
از دو سال قبل، ساختار ديسيپلينی را به ساختار تلفيقی تغيير 
داديم. اول به اين دليل که شاخص گروه آموزشی کاهش پيدا کرد. 
ــرورش، تجميع  وضعيت موجود طبق  ــت آموزش وپ باالخره سياس
ــود. کارمندان بايد کاهش مي يافتند و به  برنامه ي کاهش دولت ب

دنبال آن، ضريب گروه های آموزشی هم کم می شد.
دليل دوم هم اين كه ساختار ماده ي درسی و ديسيپلينی خيلی 
ــت. چرا؟ چون زمانی معلم حق التدريس زياد داشتيم.  کارايی نداش
ــد تا مواد  ــطح منطقه باش ــتند که گروه هايی در س اين ها نياز داش
درسي را يادشان بدهد و مفاد درسی، مثًال جغرافی را برايشان بازگو 
ــرايط به نوعی است که معلمان ديگر انتظارشان  کند. اما االن ش
ــی اين نيست که محتوای حرفه وفن يا رياضی  از گروه های آموزش
را به آن ها درس بدهند. االن سطح دانشجو ـ  معلمان ما باال رفته 
است و فکر می کنيم آن ها نيازهای ديگری دارند. از جمله اين که 
ــت دارند روش های تدريس جديد را ياد بگيرند، رويکردهای  دوس
جديد درسی را بدانند، نظام ارزش يابی و تحصيلی و درسی کتاب ها 
ــتفاده از فناوری های جديد در دروس را  را بياموزند و چگونگی اس
ياد بگيرند. بنابراين، نياز گروه های آموزشی متمايل شد نه به سمت 
دانش تخصصی، بلکه به سمت مهارت های معلمی و صالحيت های 

حرفه ای.

سـاختار گروه های آموزشی 
را نبايـد اداری تعريف کرد. 
بايد آن ها را در بستري کامًال 
تخصصـی و علمـی تعريف 
کرد تـا معلـم در برابـر آن 

مقاومت نداشته باشد
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به اين دليل، ساختار را از دو سال قبل تلفيقی ديديم. به اين 
صورت که در دروه ي راهنمايی، چند گروه در نظر گرفتيم و درون 
ــی  آن ها هم گروه هاي ديگري در نظر گرفتيم. آن وقت مواد درس
ــه يک گروه به نام  ــم لحاظ كرديم. مثًال گفتيم در هر منطق را ه
ــس و ياددهی  ـ   يادگيری داريم، يک گروه به نام نظام  روش تدري
ــی  ــرفت تحصيلی، يک گروه براي نقد و بررس ارزش يابی و پيش
محتوای کتاب هاي درسی و يک گروه هم براي فناوری های جديد 
و آی تی و آی سی تي. سه تا چهار گروه که ذيل آن ها، مواد درسی 
هم وجود دارد. مثًال در دل گروهي که براي ياددهی ـ يادگيری و 
به طور سه نفره تشكيل شد، رياضی، علوم و جغرافی را هم تدارك 
ــتيم. در  ديديم. در گروه ارزش يابی، تاريخ، ادبيات و زبان را گذاش

گروه بعدی، قرآن، دينی و رياضی را قرار داديم.
ــکيل سه يا چهار گروه، توانستيم مشکل   بدين صورت، با تش
کاهش جمعيت و شاخص گروه های آموزشی را حل کنيم. اين اقدام 
دو سال است که در کل کشور به اين سبک به اجرا درمی  آيد و البته 
نقص هايي هم دارد. از جمله، تخصص معلمانی که در اين ساختار 
قرار مي گيرند، کم است و بايد تقويت شوند. مثًال در گروه يادگيری، 
ــت اوايل  معلمان رياضی، تاريخ و جغرافی را می آوريم. ممکن اس
ــلط نباشند و فقط بر محتوا تسلط  بر نظام يادگيری   ـ  ياددهی مس
داشته باشند. بايد کارگاه ببينند تا مسلط شوند و معلم بايد بپذيرد که 
نمی داند فالن فرمول را چگونه بايد بگويد. بايد انتظار داشته باشيم، 
معلمان ما سؤال های سطح باال مطرح كنند که مثًال رويکردهای 

جديد دنيا و شيوه ها ی نوين ارزش يابی اين کتاب چيست؟ بنابراين، 
ــؤال با سال های قبل متفاوت است. اوايل خيلی از افراد از  نوع س
ــاختار قرار گرفتند، در طول يک سال،  جمله افرادی که در اين س
فوق العاده در گروه خود متخصص شدند. دقت کنيد، کسی که فقط 
رياضی راهنمايی درس داده بود و متخصص رياضی بود، حاال که 
در گروهی به نام نظام ارزش يابی امتحانات قرار گرفت، خودش بر 
نظام ارزش يابی امتحانات مسلط شد. در گروه های ديگر هم چنين 
اتفاقاتی رخ داد. به نظرم، همين که در منطقه ۷۰۰ نفر را در دل اين 

ساختار داشتيم، اتفاق بزرگی بود. 
� برنامه ي امسال به چه شكلي خواهد بود؟

ــتان ها تفاهم نامه هايی نوشته ايم و درباره ي  ــال با کل اس � امس
وظايفی که در بخش شورای استان انجام مي گرفت و فعاليت هايي 
ــتان انجام دهند، توافق  ــی بايد در سطح اس که گروه های آموزش
ــد. مفاد اين توافق نامه، سال آينده اجرايي خواهد شد. مخاطب  ش
ــطح استان ها گروه های آموزشی  و مجری بعضی از پروژه ها در س
ــازی گروه های آموزشی در ۷۰۰ منطقه و  است. مثًال طرح غنی س

۷۰۰ مدرسه اجرا می شود.
� با توجه به تمام تغييراتی که در گروه های آموزشی 
انجـام می دهيـد و گروه هـای آموزشـی را به سـمت 
مهارت افزايـی و ياددهی مهـارت به معلمان می بريد، 
چه قـدر از معلمـان بازخـورد می گيريـد؟ چه قدر فکر 
می کنيد که داريد نظام ايجاد می کنيد؟ بگذاريد دقيق تر 
بگويم. آن جا که اشاره کرديد، مثًال برای درس رياضی و 
علوم کارگاه هايی را تعريف کرده ايد، فرموديد كه توليد 
محتوا را هم ما بر عهده گرفتيم. آيا اين مانند دوره های 

قبل نيست که نعل به نعل با محتوا پيش  رفتيد؟
� موضوعی که شما اشاره کرديد، از جمله ايرادهاي بنده به مدل 
برنامه ي درسی در ايران بوده است. من در شورای سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي هم عضو هستم و بارها اين موضوع را پيش 
ــتور مطرح کرده ام. من معتقدم که ما بايد  ــتور يا پس از دس از دس
ــرفصل ها و اهداف را به معلم بدهيم و در نظام اجرايی او را در  س
ــتر را  تنگنا قرار ندهيم. به او اجازه ي مانور و خالقيت بدهيم. بس
ــاس روش هايی که ايجاب می کند،  آماده کنيم تا او خودش براس
در کالس درسش به هدف برسد، نه براساس آن چه که ما به طور 
متمرکز براي سراسر کشور در نظر  بگيريم. اين غلط است و هميشه 

جزو نقدهايم به برنامه ي درسی بوده است.
� به نظرم واقعيتي را در نظر نگرفته ايد. شما هفته ای 
۶ ساعت، در ماه ۲۵ ساعت و در سال ۳۰۰ ساعت، مِن 
معلم را در گروه رياضی قرار مي دهيد، اما معلوم نيست 
چه قـدر به اين موضوع هـا كه مي گوييـد، می پردازم. 
نمونه اش اظهارات اعضاي يكي از اين گروه هاسـت. 
او می گويد، مـا دائم بايد جواب بخش نامه ها و نامه ها 
را بدهيـم. بايد بـه اين مدرسـه و آن مدرسـه برويم 

نظام ياددهیـ   يادگيری، 
نـظـام ارزش يـابـی و 
صالحيت های معلمان را 

ارتقا دهند
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و سـؤاالت معلم ها را بـه صورت تصادفـی برداريم و 
برگه های تصحيح شده ی معلمان را ارزيابی کنيم.

بسياری از بحث ها در حوزه ي وزارتي خيلی زيبا هستند،  
اما وقتی به مناطق می رسند، هدف تحريف می شود؛ هم 
به صورت معنايی هم به صورت مرتبه ای. جايگاه گروه، 
دقيقًا کاری  ـ   اداری تعريف شـده است. يعنی معلمی 
هـم که به کار اضافـی و نوآورانه عالقه دارد، با موانعی 
روبه رو مي شـود. يعنی می گويند تو به گروه آمده اي که 
همين کارها را انجام بدهی. چنين موانعی وجود دارند. 
مي خواهيم بدانيم شما چگونه آن ها را نظارت می کنيد؟

� ببينيد در عملکرد مناطق، معلمان حاضر در گروه های آموزشی، 
سوق پيدا کرده اند به پاسخ اعتراض بچه ها را دادن و به اعتراض 
معلمان رسيدگی کردن. خالصه كارشان تبديل شده است به کار 
اداری که ما اين را نمی پسنديم. جايگاه اين فعاليت در گروه های 

آموزشی ما حداقل است.   
 � در مـورد ارتقای کيفيـت و صالحيت های حرفه ای 
معلمان سؤال دارم. مدرسه براي مِن معلم ۲۴ ساعت 
کالس گذاشته است. چه وقت و فرصتي مي ماند که من 

در آموزش هايتان شرکت کنم؟
ــوزش ضمن خدمت  ــد که خب آم ــی باش � اگر دوره ي آموزش
ــوب مي شود. االن هم که می دانيد به هر حال، انگيزه برای  محس
گذراندن آموزش ضمن خدمت خيلی باالست. چون مستقيمًا روي 
حقوق اثر دارد. يعنی مستقيمًا در حکم کارگزينی ضريب دارد. حاال 
ممکن است يک روز از اين روزها روی کالس معلم بيفتد که اين 
ــط مدير اداره می شود. گاهی هم همايش يا جشنواره  کالس توس
ــد، يک يا دو ساعتی در  ــده باش داريم و اگر طرح معلم پذيرفته ش
گروه حاضر مي شود و بقيه ي وقتش هم آزاد است و می تواند بنشيند 
ــدان تنگنای کالس  نداريم.  ــتفاده کند. ما در اين زمينه چن و اس
ــرکت می کنند. کم پيش  ــنواره و همايش ش هزاران معلم در جش
ــمي شرکت کند و مدير  می آيد که معلمی بخواهد در چنين مراس
به او اجازه ندهد. چون اصًال افتخار مدرسه اش همين است. به هر 
حال، ساعات آموزش ما حداكثر ۲۴ تا ۳۰ ساعت، يعني دو روز، دو 
روز و نيم و حداکثر سه روز می شود كه ممکن است دو روزش اصًال 
به کار معلم نخورد. ولی ما نمی توانيم طوری مديريت کنيم که يک 
روز همه ي معلمان بيايند. چون به هر ترتيب تنظيم کنيم، عده اي 

از معلمان کالس دارند.
� معلم در انتخاب اعضای گروه آموزشـي چه نقشي 
دارد؟ آيا می تواند در انتخاب اعضای گروه دخالت كند؟

� بهترين راه انتخاب اعضا، تشكيل مجمع است. منطقه مجمعی 
ــم را دعوت می کند. ۲۰ نفر اصًال نمی آيند.  ــذارد و مثًال ۸۰ معل می گ
ــود و کانديدايشان را انتخاب  بقيه می ءآيند، اهداف گروه مطرح می ش

می کنند...
� سـال گذشـته، در صحبتـی کـه با شـما درباره ي 
فلسـفه ي دوره ي راهنمايی داشـتيم، اشاره کرديد که 

مـدل ما مدل کشـورهای موفق اروپايی اسـت. با اين 
اعتقادی که داشـتيد، وقتي ساختار جديد توسط آقای 
وزير اعالم شد، يکباره همه شوكه شدند. فکر می کنيد 

ساختار جديد چگونه خواهد شد؟
ــاختار اعتقاد دارم که ساختاري در کشوری می تواند  � در مورد س
ــوری ديگر بنا به عواملی ناموفق باشد. اين  کامًال موفق و در کش
ــاختار ايکس دارند موفق اند  ــت که بگوييم کشورهايی که س نيس
ــورها، آموزش  ــورهايی که آن را ندارند ناموفق. در اکثر کش و کش
ــه اي داراي دو بخش شش ساله است. يعنی ابتدايی دارند و  مدرس
ــان دو تکه می شود. دوره ي راهنمايی در چند  متوسطه. متوسطه ش

کشور بيشتر وجود ندارد.
اما قصد و غرض و هدف سند برنامه ي درسی ملی و آقای وزير 
صرفًا تغيير در اين ساختار عمودی نبوده و تحول در برنامه ي درسی، 
وظايف نيروی انسانی و ساختارهای فيزيکی هم مطرح بوده است. 
من فکر می کنم نسبت به مدل موجود (منظور مدل قبلی است) اين 
ــت. اول اين که هدايت تحصيلی به دوره ي متوسطه  مدل بهتر اس
ــی از آن در دوره ي راهنمايی است  می آيد، در حالی که االن بخش
و بخشی در پايه ي  اول متوسطه است. بنابراين ساختار شش شش 
ــش دوم آن، دو تا سه است، يعنی سيکل اول و سيكل دوم  که ش
متوسطه است، به نظرم قوی تر است. از طرف ديگر، ضرورت ندارد 
دوره ي دوم متوسطه چهار سال باشد. پيش دانشگاهی هم مأموريت 
پيش دانشگاهی دارد، خيلی جزو آموزش وپرورش به حساب نمي آيد.
ــرای دوره ي راهنمايی موفق تر  ــن به نظرم اين مدل ب بنابراي
ــت، منوط بر اين که هم برنامه ي درسی متناسب با اين ساختار  اس
ــفه ي وجودی دروه ي راهنمايی را  تدوين شود و هم معلمان، فلس
ــوز و کمک به  ــی و هدايت تحصيلی دانش آم ــه استعدادشناس ک

بهترين راه انتخاب اعضاي 
گروه هاي آموزشي، تشكيل 

مجمع است

ــاط نياز دارد، به  ــت که به آموزش منعطف و بانش دانش آموزی اس
خوبی بشناسند.
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ساختمان واژه
دكتر سيد بهنام علوي مقدم

عضو هيئت علمي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و 
مؤلف كتاب هاي فارسي تازه تأليف دوره ي راهنمايي

كليدواژه ها: واژه، كلمه، زبان.

اشاره
يكـي از موارد چشـم گير در كتاب هـاي تازه 
تأليـف دوره ي راهنمايي، سـاختمان واژه اسـت. 
به عبارت ديگر، سـاخت واژه قسـمت اعظمي از 
نكته هاي زباني اين سه كتاب را دربرمي گيرد. لذا 
نگارنده  بر آن شد تا مطالبي را در اين باب بنگارد؛ 
باشد كه بتواند گره اي هر چند كوچك را از فرايند 
پر پيچ و خم آموزش بگشايد. در اين بخش، ابتدا 
به تكواژ يا همان عنصر ساخت كلمه و سپس به 

كلمه و انواع آن مي پردازيم.

تكواژ
در دوره ي ابتدايي، با اصطالح تكواژ كمتر مواجهيم، اما 
چون در دوره ي راهنمايي براي مطالعه ي ساختمان كلمه ها و 
واژگان، به شناخت تكواژ نيازمنديم، در اين جا به آن اشاره اي 
مي كنيم و در بحث «كلمه» آن  را بيشتر مي شناسيم. تكواژ، 
ــت. تمامي  كوچك ترين جز ء معني دار و يا نقش دار زبان اس
ــكيل مي شوند. مثًال  واژه هاي زبان از يك يا چند تكواژ تش
كلماتي چون «ميز»، «كتاب»، «پا»، «كالم» و... يك تكواژ 
ــمت هايي  دارند. يعني تنها يك جز ء معني دار دارند و به قس
ــند، قابل تقسيم بندي نيستند.  كه داراي معني يا نقش باش
ــي ادب»، «هم كالس»، «ميز تحرير»،  اما كلماتي مانند «ب
ــا چند جزء  ــرا» دو ي ــه»، «كتاب خانه» و «كتاب س «كتابچ
ــي ادب» از دو جز ء  ــد. مثًال واژه ي «ب ــي دار يا نقش دارن معن
ــازي را دارد) و «ادب»  «بي» (كه در اين جا نقش صفت س
تشكيل شده است؛ مثال هاي ديگر: كتاب+چه؛ كتاب+خانه؛ 

هم+كالس؛ كباب+خانه.

همان طور كه مي بينيم، در واژه اي هم چون «كتاب خانه» 
نيز دو واژه ي معنادار «كتاب» و «خانه» وجود دارد. كلمات 
ــده اند كه آن ها را  ــتر تشكيل ش همگي از يك جز ء يا بيش
تكواژ يا واژك مي گويند. تكواژها يا داراي معني اند، مانند 
ــز، كتاب، خانه و دفتر. يا داراي نقش اند و معناي خاصي  مي

ندارند؛ مانند: «نا»، «مند» و «هم».
ــنو،  ــز ء داراي معني كلمات (ادب، تربيت، درد، ش به ج
كار، خوب) «تكواژ واژگاني» و به جز ء بي معني ولي نقش دار 
كلمات (بي، با، مند، ا، گر، ي) «تكواژ دستوري» مي گويند؛ 
ــتوري چند دسته اند: حروف اضافه: از، به، در؛  تكواژ هاي دس
ــانه ي مفعولي «را»؛ «وندها» (بي، با، مند، ا، گر، ي و...)  نش
ــنوا، كارگر و  در كلماتي مانند: بي ادب، با تربيت، دردمند، ش

خوبي.
وند به تنهايي به كار نمي رود و معني خاصي ندارد، فقط 
ــوع آن ها را عوض  ــبد و معموًال ن به بعضي كلمات مي چس

مي كند:
 ادب: اسم/ بي ادب: صفت/ درد: اسم/ دردمند: صفت

ــاي «بي  و مند» باعث  ــان  طور كه مي بينيم، ونده هم
شده اند اسم هاي ادب و درد به صفت تبديل شوند. به عبارت 
ديگر، وندها معموًال نقش تغيير نوع و مقوله ي دستوري را بر 

عهده دارند (البته هميشه اين طور نيست). 

كلمه (واژه)
كلمات از تركيب تكواژها به وجود مي آيند و معموًال معني 
ــتقل دارند. تعريف «كلمه» هنوز به طور قطع مشخص  مس
نيست، اما سخن گويان هر زبان، غالبًا قادر به تشخيص كلمه 

هستند و به طور طبيعي «كلمه» را مي شناسند.
ــته ي سـاده و  ــاختمان به دو دس كلمات را از نظر س

غيرساده تقسيم مي كنيم:
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ساده: كلماتي هستند كه فقط يك جز ء دارند. به عبارت 
ــطل،  ديگر، اين كلمات داراي يك تكواژند: ميز، كتاب، س

لذت، فيل و دست.
غيرساده: كلماتي هستند كه بيش از يك جز ء (تكواژ) 
ــد، مانند: بي ادب، باهوش، خردمند، گوينده، قهوه خانه و  دارن

مدادتراش.
كلمات غيرساده، خود به سه گروه تقسيم مي شوند:

۱. مشتق؛ ۲. مركب؛ ۳. مشتقـ  مركب.
۱. مشتق: كلماتي هستند كه بيش از يك جز ء  (تكواژ) 
دارند. يكي از اين تكواژها، معني دار و بقيه  داراي نقش اند. به 

عبارت ديگر، بقيه «وند» هستند.
ــت: با + نزاكت/  ــال: بي هوش: بي  + هوش/ بانزاك مث
ــان/ دانش: دان + ِ-ش/ خطرناك: خطر +  باغبان: باغ + ب

ناك.
ــاال، وندها دو  ــه مي بينيد، در مثال هاي ب همان طور ك
ــد: يا قبل از تكواژ معنادار آمده اند يا بعد از آن. بر اين  نوع ان
ــاس، مي توانيم آن ها را به دو دسته ي كلي تقسيم كنيم:  اس

پيشوند؛ پسوند.
ــت بي معني كه در اول كلمات  ٭ پيشـوند: جزئي اس
ــتق قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، پيشوند به ابتداي جزء  مش
ــبد و معني و نقش آن را  معني دار يا تكواژ واژگاني مي چس
ــوندهاي معروف عبارت اند از: با، بي، نا،  تغيير مي دهد. پيش

هم، باز، بر، فرا، فرو و...
ــورد، ناكس،  ــت، برخورد، بازخ ــه: باهوش، باتربي نمون
بي عقل، بي خرد، باادب، بي فكر، بي فايده، بي چاره و هم اتاق.

نكته: تعداد پيشوندها نسبت به پسوندها كمتر است.
٭ پسوند: جزئي است بي معني و وابسته كه در انتهاي 
ــتوري آن  تكواژي آزاد مي آيد و معموًال معني و طبقه ي دس

را عوض مي كند.
ــوندهاي معروف عبارت اند از: مند، بان، ستان، گاه،  پس

گين، وار، ش.
ــتان،  ــتان، دادس نمونه: ثروتمند، نگهبان، باغبان، گلس

دانشگاه، باشگاه، غمگين و سهمگين.
ــوند و پسوند  ــتق مي توانند چند پيش نكته: كلمات مش

داشته باشند.
ــگر: دان + ش + گر/ ــردي: نا + مرد + ي/ دانش نام

هم كالسي: هم + كالس + ي.
۲. مركب: واژه هايي هستند كه از دو يا چند تكواژ آزاد 
تشكيل شده اند. به عبارت ديگر، هر يك از اجزاي كلمه ي 

مركب معني مستقل دارد و مي  تواند به تنهايي به كار  رود.

به زبان ديگر مي توان گفت، كلمه      ي مركب از واژ ه هاي 
ساده تشكيل شده است:

ــه)، آزاد + راه (آزادراه)، جوان  ــاب + خانه (كتاب خان كت
ــترگاوپلنگ)، آب  ــتر + گاو + پلنگ (ش + مرد (جوانمرد)، ش
ــار)، ميوه فروش (ميوه + فروش)،  + دوغ + خيار (آب دوغ خي
ساعت ساز (ساعت + ساز)، آهنگساز (آهنگ + ساز)، مددكار 

(مدد + كار).
۳. مشتقـ  مركب: كلماتي هستند كه حداقل دو جزء 
معني دار و عالوه بر آن يك، دو يا چند وند داشته باشند. به 
ــر، حداقل دو تكواژ معني دار و حداقل يك وند،  عبارت ديگ

الزمه ي ساخت كلمه ي مشتق مركب است.
مثال: دانشجو: دان + ِ-ش + جو/ جوانمردي: جوان 
+ مرد + ي/ اميرزاده: امير + زاد + ه/ برادرزاده: بردار + زاد 
+ ه/ رنج ديده: رنج + ديد + ه/ رنج كشيده: رنج + كشيد + ه.

س،
.

ي
ن

ه،

ن،

د

ر/

تكواژ،كوچك ترين جزء 
معنـي دار و يا نقش دار 
زبـان اسـت. تمامـي 
واژه هاي زبـان از يك 
يا چند تكواژ تشـكيل 

مي شوند
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گزارش دومين نشست مؤلفان و مدرسان
كتاب هاي جديد فارسي دوره ي راهنمايي

سمانه آزاد

ــي، كتاب هايي كه بخشي از خاطره هاي مشترك  كتاب هاي درس
نسل ها هستند، از زمان دانش آموزي ما تا به حال، تغييرات زيادي 
داشته اند. كتاب هاي فارسي دوره ي راهنمايي نيز، پس از ۱۷ سال، 
دو سالي است تغيير كرده اند و از امسال در هر سه پايه ي راهنمايي 
كتاب هاي جديد وارد چرخه ي آموزش خواهند شد؛ كتاب هايي كه 

عالوه بر داشتن ويژگي هاي مثبت، با نقدهايي نيز روبه رو هستند.
ــت  براي آگاهي از اين ويژگي ها و نيز نقدها، در دومين نشس
ــي دوره ي راهنمايي  ــمي مؤلفان و مدرسان كتاب هاي فارس رس
ــود  ــركت كرده ايم كه گزارش آن را مي خوانيد. يادآوري مي ش ش
گزارش اولين نشست در رشد راهنمايي تحصيلي شماره ي ۴ (دي 

ماه) سال تحصيلي ۸۹-۸۸ درج شده بود.
ــت، دكتر فريدون اكبري شـلدره اي،  در ابتداي نشس
ــناس مسئول گروه زبان و ادبيات فارسي دفتر برنامه ريزي و  كارش
ــي، ضمن تشكر از مؤلفان و نويسندگان پيشين  تأليف كتب درس
ــي دوره ي راهنمايي كه حدود ۱۷ سال در فضاي  كتاب هاي فارس
ــتند، درباره ي ضرورت تغيير  ــور حضور داش ــمي آموزش كش رس
كتاب هاي درسي گفت: «دوام بيش از يك دهه ي كتاب هاي درسي 
و آموزشي كشور، زيبنده ي پويه هاي علمي ـ  فرهنگي آن نيست. چرا 
كه افق انتظار و ذائقه ي نسل ها دست خوش تغيير مي شود. شرايط 

و خواسته هاي دوران آموزشي ما در گذشته، با امروز متفاوت است 
و بي گمان آن چه امروز توليد مي شود نيز، ۱۰ سال بعد به بازنگري 
و بازتوليد نياز دارد. بنابراين، ديگران هم خواهند آمد و كتاب ها را 

تغيير خواهند داد.»
اكبري شلدره اي ويژگي هاي برنامه و كتاب هاي فارسي جديد 
را اين گونه برشمرد: «اين ويژگي ها در سه حوزه  قابل بررسي هستند: 
ــي؛ حوزه ي دبيران و آموزش دهندگان؛  حوزه ي محتوا و كتاب  درس
ــي بايد گفت،  حوزه ي يادگيرندگان. در حوزه ي محتوا و كتاب درس
محتواي كتاب ها مهارت بنياد است، يعني بر پايه ي مهارت هاي 
ــت.  ــده اس اصلي و دو مهارت فرازباني (تفكر، نقد و تحليل) بنا ش
يكي از برجستگي هاي محتواي اين برنامه، كاركردگرا بودن  آن 
است. يعني آموزه ها و محتواي كتاب ها، به سمت كاربردي كردن 
ــوم محتوا، فرهنگ رنگي  آن ها در جامعه گرايش دارد. ويژگي س
ــت. يعني رنگ آموزه هاي ما در محتوا،  درون مايه ي كتاب هاس
برآمده از رنگ فرهنگ ماست. فرهنگ ما نيز دو آبشخور اصلي دارد: 
آموزه هاي ديني و سنن و فرهنگ ايراني. بنابراين، محتواي كتاب ها 
به فضاي فرهنگيـ  ادبي جامعه پيوند مي خورد، نه مانند كتاب هاي 

قبلي به حوزه هاي جامعه شناسي و تاريخ.
ديگر ويژگي برنامه ي جديد، توجه به سواد خواندن است. 
ــاي جديد، از نتايج آزمون هاي جهاني پرلز به  ما در تأليف كتاب ه
ــتفاده كرديم و  منظور تحكيم مباني علمي و محتوايي كتاب ها اس
سازمان دهي فكري و محتوايي آن ها را به گونه اي انجام داديم كه 

به پرورش سواد خواندن منجر شود.
ويژگي پنجم برنامه در حوزه ي محتوا، توجه به خالقيت و 
آفرينش گري دانش آموزان است. به معناي دقيق تر، سعي كرديم 
كه در گزينش و سامان دهي محتوا، متن هايي را انتخاب كنيم كه 

مجالي باشند براي پرورش تفكر و آفرينش گري دانش آموزان.
ــمين ويژگي، فرهنگ سازي براي مطالعه، تحقيق، نقد و  شش
تحليل است. به خصوص كه ما يك حركت پلكاني سطح به عمق از 
اول تا سوم راهنمايي را در كتاب ها مشاهده مي كنيم تا دانش  آموزان 

و دبيران، درباره ي درون مايه و عناصر متن تفكر كنند.
ــد در حوزه ي محتوا  ــن ويژگي برنامه و كتاب هاي جدي آخري
«دگرسازي شيوه هاي ارزش يابي» است. هم ارزش يابي فارسي در 

تغيير ذائقه ي درسي
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حوزه ي خواندن و هم مهارت هاي دوگانه ي نوشتاري (انشا و امال) 
تغيير يافته اند.»

ــاره ي ويژگي هاي كتاب و برنامه ي جديد در حوزه ي  وي درب
ــد، دبيران فقط در جايگاه  ــران گفت: «از ديدگاه برنامه ي جدي دبي
ــه ويژ گي  ــه، دبيران را با س ــتند. در اين برنام ــده نيس تدريس كنن

مي شناسيم:
۱. مهندسان و برنامه ريزان آموزشي هستند؛ ۲. فرايند ياددهي  ـ  
يادگيري را هدايت مي  كنند؛ ۳. تنها به سخن وري و دانش پراكني 

نمي پردازند و نظارت و ارزش يابي آن ها باز تعريف شده است.»
ــري، درباره ي جايگاه دانش آموزان در برنامه و كتاب هاي  اكب
ــدگاه برنامه ريزان و مؤلفان  ــد: «از دي جديد نيز نكاتي را ياد آور ش
ــه و واژه ي  ــگ باخت ــوز رن ــد، واژه ي دانش آم ــاي جدي كتاب ه
«يادگيرندگان فعال» جاي آن را گرفته است. چرا كه معتقديم، روح 
برنامه به گونه اي است كه يادگيرندگان در فرايند ياددهي  ـ  يادگيري 
مشاركت و مداخله دارند و فضاي كالس پويا و مشاركتي است؛ به 
همين سبب دبير وظيفه ي برنامه ريزي، نظارت و هدايت را به عهده 

دارد و يادگيرندگان نقش اثرگذاري دارند.»

كتاب هاي تازه تأليف: روش يادگيري فعال
ــي دوره ي  عزت  السـادات فاضل همداني، معلم فارس
راهنمايي منطقه ي ۱۲ تهران، از ديگر شركت كنندگان اين نشست 
ــاره كرد  ــته ي كتاب اش بود. وي به چند مورد از ويژگي هاي برجس
ــت: «در برنامه و كالس جديد، محتواي دروس، فعاليت ها و  و گف
ــاس هم ياري و مشاركت  تمرين ها و حتي مديريت كالس، براس
دانش آموزان است. روان شناسان معتقدند، شناخت در نتيجه ي عمل 
ــود. وقتي دانش آموز در كالس فعال است، در جريان  حاصل مي ش
ــناخت منجر  فرايند ياددهي ـ  يادگيري قرار مي گيرد كه در او به ش
مي شود. بنابراين، يكي از محاسن كتاب، استفاده از روش يادگيري 

فعال است.

در گذشته بيشتر بر دو مهارت خواندن و نوشتن تأكيد مي شد و 
مهارت هاي گفتن و شنيدن مورد كم توجهي قرار گرفته بود. اما در 

برنامه ي كتاب هاي جديد، به اين دو مهارت و نيز مهارت هاي تفكر 
و نقد توجه شده است. بنابراين، به تقويت مهارت هاي انديشيدن و 

چگونه انديشيدن در نوجوانان كمك خواهد شد.»
ــاي آزاد» در كتاب هاي جديد را از ديگر  ــود «درس ه وي وج
ــمرد و گفت: «اين درس ها باعث خودباوري،  ــن آن ها برش محاس
ــف توانمندي هاي دانش آموزان، ايجاد و تقويت  ــكوفايي و كش ش

اعتماد به نفس و مهارت هاي انشا و نگارش در آن ها مي شود.»
ــاي كتاب هاي جديد  ــم، ديگر ويژگي ه ــدگاه اين معل از دي
ــت؛  عبارت اند از: رويكرد عام كتاب كه در تثبيت يادگيري مؤثر اس
ــؤاالت واگرا كه باعث  ــه ي متون قديم و معاصر؛ وجود س مقايس
ــود؛ تقويت  ــت و جوگري دانش آموزان مي ش تقويت روحيه ي جس
خالقيت دانش آموزان از طريق برخي تمرين ها؛ توجه به ارزش ها 
و مفاهيمي مانند مشاركت، آينده نگري، تفكر و تعقل، وقت شناسي، 
خودشكوفايي، انتقاد پذيري، فداكاري، نيايش، احترام به بزرگترها و 

حقوق ساير افراد.

اصول برنامه ي درسي جديد
دكترحسين قاسم پور مقدم، كارشناس گروه ادبيات دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، ويژگي هاي برنامه ي درسي را از 
منظر برنامه ريزي درسي بررسي كرد و گفت: «در حوزه  ي رويكردهاي 
برنامه مي توان به سه جنبه ي اساسي اشاره كرد:  آموزش دستور زبان 
ــاخت گرايي و به تبع آن روش استقرايي  كه رويكرد غالب در آن س
ــت؛   ــت؛ آموزش ادبيات كه در آن رويكرد معناگرايي مدنظر اس اس

آموزش ارزش ها كه با رويكرد تربيتي به آن پرداخته شده است.»
وي درباره ي اصول حاكم بر برنامه ي درسي جديد گفت: «در 
محتواي سه پايه ي تحصيلي دوره ي راهنمايي، اصولي مدنظر قرار 

گرفته اند كه مي توان به اين موارد اشاره كرد:
ـ وسعت (تعمق)؛ به اين صورت كه اطالعات دانش آموز از 
پايه ي اول دبستان تا سوم راهنمايي، درباره  ي مفاهيم و موضوعات 
اساسي زبان و ادبيات فارسي و نيز ارزش هاي ديني، با شيب ماليمي 

عميق تر مي شوند.
ــم در ذهن  ــور تثبيت مفاهي ـ توالـي يـا تكـرار؛ به منظ

دانش آموزان؛
ــه اي كه با برنامه هاي  ـ جامعيـت يا يكپارچگي؛ به گون

درسي مشابه خود هم خواني و هم پوشاني دارد.
ـ انعطاف پذيري؛ كه مهم ترين نكته در اين بخش، كاهش 
ــي از برنامه ي درسي است؛ مثًال در بخش روش هاي  تمركز بخش
آموزش كه سعي شده است، انتخاب روش تا حدود زيادي به خود 

معلمان واگذار شود.
ـ تلفيق درون موضوعي و برون موضوعي؛ بسياري از 
برنامه  به تلفيق برون موضوعي جامه ي عمل پوشانده اند. در برنامه ي 
جديد، تلفيق درون موضوعي كه در گذشته كمتر مورد توجه بوده، 
مدنظر قرار گرفته است. به اين معني كه در طول برنامه ي جديد، 
ــنيدن و نوشتن) به  ــي داخِل برنامه (خواندن، گفتن، ش موارد درس
ــته در نظر گرفته شده اند كه در پي آن نحوه ي آموزش  عنوان هس

كتاب هاي تازه تأليف: روش يادگيري فعال
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دانش آموزان مي شود
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ــود و مي توان زنگ انشا و امال را با زنگ  دست خوش تغيير مي ش
ــوز همواره در معرض  ــي تلفيق كرد؛ به گونه اي كه دانش آم فارس

يادگيري و امتحان دادن باشد.»
ــرد، بحث تجارب  ــاره ك ــه ي بعدي كه بايد به آن اش نكت
ــاي تدريس تقريبًا  ــت. امروزه ديگر بحث روش ه يادگيـري اس
منسوخ شده است، در نظام هاي برنامه ريزي درسي توسعه يافته و 
كشورهاي پيشرفته، چيزي آموزش داده نمي شود، بلكه در كالس 
ــود تا دانش آموزان بتوانند تجارب  درس فرصت هايي ايجاد مي ش
جديدي را به دست آورند. بنابراين، در برنامه ي درسي جديد، به بحث 
ــده است؛ به گونه اي كه روش  روش تدريس از اين منظر توجه ش
ــن و خاصي براي تدريس در نظر گرفته نشده است. چرا كه  روش
وقتي قرار است معلم فرصتي را براي كسب تجارب يادگيري فراهم 
كند، هر روشي كه باعث گسترش و تعميق تجربه هاي دانش آموزان 

باشد، قابل استفاده است.»

وقتي كتاب سال اول راهنمايي را به تنهايي مطالعه كنيد، متوجه 
مي شويد كه بيشتر به ادبيات معاصر پرداخته است. يا در كتاب سال 
سوم راهنمايي، ادبيات كهن ما سهم بيشتري دارد. در اين باره بايد 
گفت، در تأليف اين كتاب ها، تقسيم بندي زماني را مدنظر داشتيم؛ به 
طوري كه در سال اول راهنمايي، بيشتر به ادبيات معاصر، سال دوم، 
به دوره  ي قبل از معاصر تا قرن هشتم و سال سوم به ادبيات قرن 
هشتم به قبل پرداخته شده است. مي توان گفت، اين سه كتاب در 
كنار هم و با توجه به سن دانش آموزان، يك دوره ي كامل ادبيات 
ــتند. ضمن اين كه به گونه اي به دانش آموزان آموزش  فارسي هس

مي دهيم كه بتوانند در زندگي واقعي از آن استفاده كنند.

نقش پررنگ دانش آموز در كالس
ــي دوره ي راهنمايي در   جـواد هداوند، دبير و مدرس فارس
منطقه ي ۱۷ تهران، از ديگر شركت كنندگان اين نشست بود. وي 
ويژگي برجسته ي كتاب ها را يادآور شد و گفت: «بررسي بازخوردهاي 
ــان  دانش آموزان و همكاران در رابطه  با كتاب  هاي تازه تأليف نش
مي دهد، اين كتاب ها كارنامه ي موفقي دارند. از ويژگي هاي مثبت 
كتاب مي توان به مواردي اشاره كرد از جمله: ظرفيت باالي كتاب 
در اجراي روش هاي نوين تدريس، توجه به مهارت ها و ريزمهارت ها 
و مهارت هاي زباني، توجه به نيازهاي سني مخاطبان و پرداختن به 

موضوعات مناسب سن دانش آموزان.

سوزني به خود!
در اين نشست، عالوه بر يادآوري ويژگي هاي برجسته ي  كتاب، 
به نقد برنامه و كتاب هاي جديد از منظر معلمان و دانش آموزان نيز 
پرداخته شد. ابتدا جواد هداوند به بخشي از ايراداتي كه معلمان به 
كتاب هاي جديد وارد مي دانند اشاره كرد: «يكي از ايراداتي كه به 
ــت، انتخاب برخي متون نظم و نثر  كتاب هاي تازه تأليف وارد اس
است. به خصوص در مورد ذكر نام و اثر برخي افراد كه هنوز محك 
زمانه و نقد، آن ها را انتخاب نكرده است. شايد بهتر بود فرصتي داده 
مي شد تا اين آثار خودشان را در جامعه معرفي كنند و مورد نقد قرار 
گيرند تا اگر معيارهاي مناسب داشتند، وارد كتاب هاي درسي شوند. 
نقد ديگري كه به كتاب ها وارد است، راجع به تصاوير و استفاده از 
رنگ در كتاب هاست كه نياز به بازنگري دارند. به خصوص در كتاب 

فارسي اول راهنمايي رنگ هاي سرد و تيره غلبه دارند.»
وي در ادامه افزود: «يكي از ويژگي هاي مثبت كتاب هاي تازه 
تأليف، چينش مطالب از ساده به مشكل است، اما در معدود مواردي، 

به خصوص در پايه ي اول، اين موضوع رعايت نشده است.
ــي  ـ  يادگيري كتاب هاي تازه  ــه  ي مهم در جريان يادده نكت
تأليف، موضوع ارزش يابي است. در اين باره بايد گفت، دانش آموزان 
از ارزش يابي درس امال و نگارش راضي بودند، اما هنوز شيوه هاي 
ــنتي غلبه دارند. با توجه به بخش نامه ها و آيين نامه هايي كه به  س
مدارس ارائه مي شود و مواردي كه در كارنامه ذكر مي شود، همكاران 
ــتند كه به اعتقاد من بايد در اين حوزه، دستورالعمل  سردرگم هس

مشخص و واحدي ارائه شود.»

ــم پور مقدم درباره ي موضوع ارزش يابي در برنامه ي  دكتر قاس
ــي جديد، به هر دو مهارت  ــي جديد گفت: « در برنامه ي درس درس
شفاهي و كتبي توجه شده است. آن چه در بخش ارزش يابي بايد به 
اطالع معلمان برسانيم، اين است كه معلم هر روشي را كه صالح 
بداند، مي تواند به كار گيرد؛ به شرط آن كه از فلسفه ي آن روش آگاه 
باشد و باعث گسترش تجارب دانش آموزان و ارزش يابي مهارت ها 

در آن ها شود.»

كتاب درسي ملي
آقاي دكتر سيد بهنام علوي مقدم، عضو هيئت علمي 
گروه ادبيات نيز نكاتي را درباره ي كتاب هاي جديد دوره ي راهنمايي 
يادآور شد و گفت: «كتاب هاي فارسي دوره ي راهنمايي را مي توان 
تنها كتاب ملي دانست. به اين معني كه عالوه بر مشاركت مؤلفان 
و شوراي برنامه ريزي، همه ي دبيران و سرگروه هاي آموزشي از ۳۱ 

استان كشور، در تأليف و تدوين كتاب ها حضور مؤثر داشتند. 
ــت كه  ــه آن توجه كرد، اين اس ــري كه بايد ب ــه ي ديگ نكت
كتاب هاي سه پايه   ي دوره ي راهنمايي را بايد به عنوان يك ُكل در 
نظر گرفت و هر سه كتاب بايد در كنار هم ديده شوند. براي مثال، 

نقش پررنگ دانش آموز در كالس

سوزني به خود!
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دوره ي  فارسـي  كتاب هاي 
راهنمايـي را مي توان تنها 
كتـاب ملـي دانسـت. بـه 
ايـن معنـي كـه عـالوه بر 
مشاركت مؤلفان و شوراي 
برنامه ريزي، همه ي دبيران 
و سـرگروه هاي آموزشي از 
۳۱ استان كشور، در تأليف 
و تدويـن كتاب هـا حضور 

مؤثر داشتند
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ــي كتاب ها و  خانم فاضل همداني نيز از نتايج اجراي آزمايش
ــت، سخن گفت: «از ديد  نقدهايي كه به برنامه و كتاب ها وارد اس
دانش آموزان، كتاب بايد طرح، جلد، رنگ آميزي و تصاوير گويا داشته 
ــد. كتاب هاي تازه تأليف از اين منظر ايراداتي دارند و حتي در  باش
مواردي ناهم گوني تصاوير و محتوا ديده مي شود و مي توان گفت، 
ــت. هم چنين، جاي  طراحي صفحات فاقد نگاه گرافيكي بوده اس
ادبيات عاشورايي، فرهنگ انتظار و معرفي زنان نام آور در عرصه ي 
ادبيات حماسي و دفاع مقدس در كتاب هاي جديد خالي است و اگر 

اشاره  اي هم شده براي سه پايه  كم رنگ است.
ــود درس آزاد يكي از ويژگي هاي مثبت كتاب هاي جديد  وج
است، اما به دليل اين كه با پايان سال تحصيلي مصادف مي شود، 
بازخوردي ندارد و نمي توان كار مفيدي براي آن انجام داد. با توجه 
به اشتياقي كه دانش آموزان براي اين درس دارند، بهتر است بين 

درس هاي يك تا ده گنجانده شود.

ــال ۱۳۸۸ (سراسري) مقايسه كنيد، متوجه تغييراتي در حوزه  ي  س
محتوا، تصوير، طراحي و گرافيك مي شويد كه دليل اين تغييرات، 

توجه به نگاه منتقدان بود.» 
وي درباره ي نقدهايي كه در مورد انتخاب برخي اشعار، متون 
و حتي افراد وجود دارد، گفت: «در تأليف كتاب ها، متن يا شخص 
به تنهايي مهم نيستند، بلكه آن چه مهم است، ارتباط محتوا با روح 
حاكم بر برنامه هاست. بنابراين، گزينش متن ها براساس اصول حاكم 

بر برنامه و تناسب آن ها با نيازهاي مخاطبان صورت مي گيرد.
ــگ در كتاب هاي جديد هم بايد گفت،  ــورد تصاوير و رن در م
ــال ۱۳۸۹ مورد بازنگري قرار گرفته اند و  اين موارد هم در چاپ س
رنگ هاي مرده و سرد، به رنگ هاي شاد و زنده تبديل شده اند. حتي 

طراحي جلد كتاب هم تغيير پيدا كرده است.
ــاده به دشوار كه يكي از اصول  درباره ي چينش مطالب از س
راهنماي برنامه  است، نگاه ما، نگاه طولي است. يعني اين اصل در 
ــازمان دهي محتوا در سه كتاب به طور دقيق رعايت شده است.  س
ــير مطالب از اول راهنمايي تا سوم راهنمايي از ساده به دشوار  س

است.»
ــاره ي ارزش يابي و نقدهايي كه پيرامون آن وجود  اكبري درب
ــه داد: «به طور طبيعي، وقتي مي خواهيد  دارد نيز توضيحاتي ارائ
ــت و  ــوآوري ايجاد كنيد، در آغاز مقاومت هايي وجود خواهد داش ن
ــوآوري زمان بر خواهد بود. درباره ي نحوه  ي  پذيرش عمومي آن ن
ارزش يابي نيز همين طور است. اما در سال ۱۳۸۹، همكاران نسبت 

به سال هاي گذشته راضي تر بودند. 
ــت، درباره ي  ــاره ي نقدها بايد گف ــه درب ــه ي ديگري ك نكت
ــت. در شوراي گروه، همين بحث يعني وجود دو  درس هاي آزاد اس
درس آزاد در نيمه  ي دوم سال تحصيلي مطرح شده است. برخي از 
اعضاي گروه معتقد بودند، درس هاي آزاد را به دو نيم سال تقسيم 
كنيم. اما مخالفان اين ديدگاه معتقد بودند كه نيم سال دوم تحصيلي، 
فرصت بيشتري را براي كاربست آموخته ها براي دانش آموزان ايجاد 
مي كند. ضمن اين كه جايگاه درس هاي آزاد در فصل هاي «سرزمين 
ــت كه به طور طبيعي، اين  من» و «نام ها و يادها» قرار گرفته اس
ــب  دو فصل براي دانش آموزان و فضاي ذهني و روحي آنان، تناس
ــتري دارند، چرا كه نسبت به فصل هاي ديگر در توليد محتوا  بيش

توانايي بيشتري دارند.»

كتاب درسي + لوح فشرده
توصيه ي ما به عوامل اجرايي مدارس اين است كه همه ي پنج 
ساعت ادبيات را به عهده ي يك دبير متخصص بگذارند. در غير اين 

صورت، دانش آموزان ما آسيب جدي خواهند ديد.
دكتر علوي در انتها خبري را اعالم كرد و گفت: «قرار است 
همراه با كتاب هاي درسي، لوح هاي فشرده اي را در اختيار دبيران و 
دانش آموزان قرار دهيم تا بتوانند از كتاب ها استفاده ي بهينه را ببرند. 
اين لوح هاي فشرده، حاوي بازخواني شعرها و متوني است كه احيانًا 

از دشواري برخوردارند كه بيشتر متون كهن را شامل مي شوند.»

نكات اماليي و انشايي كه در كتاب آمده اند، ضعيف هستند و 
ــه ي خاصي را آموزش نمي دهند. بعضي هم تكراري اند و خود  نكت
دانش آموزان آن ها را مي دانند. ضمن اين كه بايد در كتاب هاي هر 
ــيوه ي واحدي براي موارد دو اماليي اتخاذ شود و به  ــه پايه، ش س

عالئم و نشانه گذاري توجه شود.

توجه به نظرات منتقدان
پس از اين، معلمان حاضر در نشست به بيان برخي نقدهاي 
وارد به كتاب هاي تازه تأليف پرداختند. دكتر فريدون اكبري در مقام 
ــي  ــخ به اين نقدها برآمد و گفت: «هم زمان با اجراي آزمايش پاس
ــارج از مؤلفان و  ــي دوره ي راهنمايي، گروهي خ كتاب هاي فارس
كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، كار ارزش يابي 
ــه پايه ي راهنمايي را به عهده گرفتند. طبق  از برنامه براي هر س
نتايج اين ارزش يابي، در بخش گزينش محتوا، نزديك به ۹۷ درصد 
رضايت، از منظر دانش آموزان، اوليا، كارشناسان و دبيران وجود دارد 
كه اين به معني اقبال عمومي از تغييراتي است كه در سازمان دهي 

محتوايي و گزينش متن ها انجام شده است.
در اين ميان، از منظر برنامه ريزان و دبيران، نقدهايي بر كتاب ها 
بيان شده بود كه در بازنگري به آن ها پرداخته شده است. براي مثال، 
ــي اول راهنمايي چاپ ۱۳۸۵ (آزمايشي) را با چاپ  اگر كتاب فارس

توجه به نظرات منتقدان

كتاب درسي + لوح فشرده

توصيـه ي ما بـه عوامل 
اجرايي مدارس اين است 
كـه همه ي پنج سـاعت 
ادبيات را به عهده ي يك 
دبير متخصص بگذارند. 
ايـن صـورت،  در غيـر 
دانش آموزان ما آسـيب 

جدي خواهند ديد
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انيس خوش لهجه

به جرئت می توان گفت، بحث خانواده يکی از مهم ترين 
ــالم امروزي است. مفهوم خانواده و  مباحث در هر جامعه ي س
ــاس  ارزش اين نهاد اجتماعی برای هر دولت و جامعه ای، اس
کار تلقی مي شود و هر جامعه اي متناسب با ارزش های خود به 
ــراغ خانواده می رود تا از درون آن شهرونداني سالم و موفق  س
ــراي آينده ي خود تربيت كند. بوون از نظريه پردازان مطرح  ب

در زمينه ي خانواده درمانی معتقد است، نظام خانواده، نظامي 
طبيعی و عاطفی است و هر عضو خانواده يک نظام عاطفی 
ــت که عملکرد  ــکيل می دهد. همين عاطفه اس مجزا را تش
خانواده را راه اندازی می کند. وی معتقد است، اين نظام عاطفی 
فرايندی خودتنظيم شده نيست، بلکه عمدتًا در چارچوب روابط 

و مناسبات با ديگران و محيط  اطراف بروز می يابد.
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ــی از قديمی ترين و  ــوان گفت که ارتباط يک ــايد بت  ش
ــر بوده است و در  ــتاوردهای بش در عين حال عالی ترين دس
ــان اوليه، عالوه بر کارکردهايی در جهت  گذشته، برای انس
حفظ حيات و ياری گرفتن از ديگران، زمينه ساز فعاليت های 
اجتماعی و سرآغاز زندگی اجتماعی بوده است. ارتباط معموًال 
ــد. ما همه در طول روز به  ــان دو يا چند نفر اتفاق می افت مي
شيوه های متفاوف کالمی و غيرکالمی هم چون حالت کلی 
ــدن و حالت چهره، با افراد متعددي ارتباط برقرار می کنيم.   ب
اولين رابطه ای که نوع انسان برقرار می کند، در بستر خانواده 
و با اعضای آن است. بندورا در نظريه ي شناختی اجتماعی 
ــازد که تمامی رفتارها، به جز بازتاب های  خود مطرح می س
ــابی هستند. او معتقد  اوليه در زندگی فرد، آموختنی و اکتس
ــازی و تقليد  ــی از طريق مدل س ــری اجتماع ــت، يادگي اس
ــران به ويژه والدين صورت می پذيرد. محيط  رفتارهای ديگ
خانواده اولين و بادوام ترين عاملی است که بر شخصيت فرد 
ــوم،  اثر می گذارد. وضع اقتصادی، افکار و عقايد، آداب و رس
آرزوها، سطح تحصيالت والدين، سن آن ها و هم چنين شکل 
ــواده، الگوی رفتار عاطفی و هيجانی والدين با يکديگر،  خان
ــتقالل و يا وابستگی روانی والدين  از قبيل ميزان تفرد، اس
نسبت به يکديگر، هم چنين ميزان ابراز وجود و مهارت های 
ــئله ي آن ها و در مجموع جو کلی حاکم بر خانواده،  حل مس
ــی کودکان و  ــردی و اجتماع ــخصيت و رفتارهای ف بر ش
شکل گيری شخصيت آنان اثرگذار است. موضوع يادگيری 
ــی ترين مباحث در جو  و آموزش پذيری، از مهم ترين و اساس
خانواده است، جالب آن که پايه های رفتار و پديدآيی شخصيت 
انسان، از يادگيری مستقيم و غيرمستقيم سرچشمه می گيرد. 
زندگی در هر مرحله از رشد و تحول، مستلزم فراگيری است. 
بنابراين، توجه به فرايند يادگيری و عوامل مؤثر در آن، امری 

بديهی و اجتناب ناپذير است. 
ــه ي والدين، از  ــيوه ي رابط ــان معتقدند، ش روان شناس
ــال های اوليه ي زندگی در شکل گيری شخصيت کودک  س
ــت. يادگيری های کودک از سال های اوليه  ــيار مؤثر اس بس
ــيک و عاملی و  ــرطی شدن کالس ــاس قانون های ش براس
ــاهده ای صورت می گيرد. نوع توجه به کودک،  يادگيری مش
شيوه ي تنبيه و تشويق و ميزان و شدت آن ها، نحوه ي دستور 
دادن و وضع قوانين در فضای حاکم بر خانواده، سهم بسزايی 

در شخصيت کودک در بزرگ سالی خواهد داشت.
ــرط،  ــت، توجه مثبت بدون قيد و ش راجرز معتقد اس
ــرد خواهد بود.  ــالم در ف ــخصيت مطلوب و س پايه گذار ش
بوون اعتقاد دارد بيماری عاطفی زمانی ايجاد می شود که 
کودکان به شکل صحيح قادر به مجزاسازی خود از خانواده 

نباشند و وابستگی مفرط با خانواده داشته باشند. جو شديد 
ــدن در آن، می تواند برخالف آن چه به نظر  ــی و مان عاطف
ــد. از اين رو می توان دريافت، ميزان  می رسد، مخرب باش
توجه و نحوه ي ارائه ي آن و بسياری از موضوع های ديگر 
از جمله سالمت روان خود والدين، تأثير بسزايی در ذهن 

و روان کودکان دارد. 
جامعه ي دومی که کودکان پا به آن می گذارند، البته با 
شخصيتي نيمه شکل يافته، فضای مدرسه و درس و تحصيل 
ــت و معلمان خانواده ي دوم کودک محسوب مي شوند.  اس
آن ها نيز در تثبيت خصوصيات کسب شده ي کودکان از بستر 
خانواده بسيار اثرگذارند. اين موضوع نيز خود درخور توجه است. 
ــنايی با اصول و قوانين يادگيری در آموزش مهارت های  آش
شناختی، ارزش های اخالقی و ايجاد عادات مطلوب تربيتی، 
شرط اساسی موفقيت اوليا و مربيان است. روزهای ابتدايی 
مدرسه و ورود به آن، اهميت و ارزشمندی خاصي دارد. ايجاد 
ــت و پويا در دانش آموزان، تقويت انگيزه ي  نگرش های مثب
تالش و تحصيل، کاهش دغدغه، اضطراب و ترديد، زدودن 
ــبت به  ــو ءظن احتمالی نس آثار هرگونه نگرانی، بدبينی و س
ــه، کالس و معلم و سرانجام آشنايی با خصيصه های  مدرس
ــخصيتی، بازخوردها و ديدگاه های بچه ها نسبت به وضع  ش
موجود و شرايط مطلوب، می تواند در روزهای آغازين مدرسه 
ــتی،  ــورت  گيرد. بدون ترديد، چگونگی ويژگی های زيس ص
ــان، در تکوين  ــی کودکان و نوجوان ــی، عاطفی و روان ذهن
شخصيت، قدرت يادگيری و پيشرفت تحصيلی آنان بيشترين 
تأثير را دارد. بنابراين، از مهم ترين مسئوليت ها و رسالت های 
ــن ويژگی ها و تفاوت های  ــر اوليا و مربيان، توجه به اي اخي
ــت. اطمينان يافتن از سالمت عمومی شاگردان،  فردی اس
توان آن ها از نظر جسمی و حرکتی، ظرفيت ذهنی، انگيزش 
ــويق و تنبيه ارائه  و برانگيختگی روانی، هم چنين ميزان تش
شده، و نوع و شدت آن حائز اهميت است. هم چنين برقراری 
ــتر خانواده ي اين گل های  رابطه ي نزديک تر و مؤثرتر با بس
نوظهور که مسير کمال را می پيمايند و هماهنگی و همسانی 
با آن ها، می تواند زمينه ساز بروز و ظهور فرزندانی شايسته و 

جامعه ای ايده آل خواهد بود.
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خـانواده ي  معـلمـان 
دوم کودک محسـوب 
نيز  آن هـا  مي شـوند. 
تثبيت خصوصيات  در 
کسب شده ي کودکان 
از بستر خانواده بسيار 

اثرگذارند
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تلفن همراه،
 موهبت يا معضل؟

ترجمه: معصومه خيرآبادي

كليدواژه ها: تلفن همراه، مدرسه، كالس درس.

اشاره
امـروزه تلفن همراه، از مؤلفه هاي فرهنگي نسـل 
جوان محسـوب  مي شـود. طبق يك مطالعه، در سال 
۲۰۰۰ تنها پنج درصد از نوجوانان و جوانان ۱۳ تا ۱۷ 
ساله تلفن همراه داشتند، در حالي كه امروزه اين رقم 
به بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته اسـت. آمار ديگر 
حاكي  از آن اسـت كه امروزه ۷۵ درصد دانش آموزان 
دوره هاي راهنمايي و متوسـطه، تلفن همراه در اختيار 
دارنـد. اسـتفاده كردن يا نكـردن از اين  وسـيله در 
مدرسه، براي بيشتر مديران و مسئوالن امر آموزش، 
به موضوعي مهم تبديل  شـده و راهكارهاي  متفاوتي 
را به   همراه داشـته    اسـت. در برخي مدارس، آوردن 
تلفن  همراه به  كلي ممنوع  شـده اسـت و گوشي هاي 
دانش آموزان جلوي در  ورودي مدرسه از آن ها  گرفته 
 مي شود. در مدارس ديگر، به دانش آموزان  اجازه داده 
شده اسـت كه اين وسيله را به  همراه داشته  باشند، 
امـا حتمـًا آن را خاموش كنند. معلمان هم برچسـب 
«مزاحم كالسي» را به آن چسبانده اند و با آوردنش به 

كالس درس مخالفت مي كنند.
 

ــراي دانش آموزان  ــان، تلفن همراه ب ــه  عقيده ي كارشناس ب
معضالت اجتماعي،  اخالقي، امنيتي و انضباطي قابل  تأملي دارد. 
ــه، در دست  داشتن گوشي هاي گران  قيمت  خارج از محيط مدرس
ــان را به مخاطره بيندازد.  ــت امنيت كودكان و نوجوان ممكن اس
افراد ناشناس مي توانند از طريق ارسال پيام كوتاه، با آنان ارتباط 
ــال پيام  برقراركنند. صحبت  كردن با تلفن همراه يا دريافت و ارس

هنگام عبور از خيابان، براي دانش آموزان خطرناك است. 
در داخل مدرسه، برقراركردن تماس تلفني يا ارسال پيام كوتاه، 
ــي مي شود. برخي  باعث حواس پرتي و عدم تمركز بر مطالب درس
از دانش آموزان به اندازه اي در ارسال پيام  كوتاه مهارت  دارند كه 
سر كالس درس، بدون نگاه  كردن به صفحه كليد و در حالي كه 

دستشان زير ميز قرار دارد، اين كار را انجام مي دهند. 
ــراه، از ديگر موارد  ــتفاده از تلفن هم تقلب در امتحان با اس
ــت؛ بدين گونه كه  ــيله در مدرسه اس ــتفاده ي سو ء از اين وس اس
ــازد پاسخ هاي امتحان را به راحتي با  دانش آموزان را قادر مي س

يكديگر ردوبدل  كنند.  
با وجود اين مي توان در ميان آن همه صداهاي  گوش خراش و 
پيغام هاي بي شمار، به جنبه هاي مثبت و آموزشي اين وسيله نيز انديشيد. 
با تلفن همراه، والدين مي توانند وضعيت رفت وآمد فرزندان خود را كنترل  
كنند. تلفن همراه به دانش آموزان امكان مي دهد كه اطالعات درسي 
را با هم كالسي هاي خود در ميان بگذارند؛ به ويژه هنگامي كه يكي از 
آن ها غايب است. در صورتي كه يكي از دانش آموزان سرعت كافي را 
براي نگارش مطالب نوشته شده روي تخته ي كالس را نداشته  باشد، 
تلفن همراه او را قادر مي سازد تا از همه ي مطالب تصويربرداري كند و 

مي تـوان از دانش آموزان 
دوره ي  راهنمايي خواست، 
با استفاده از تلفن همراه، 
تصاوير حشرات و گياهاني 
را كه در اطراف آن ها وجود 
دارد، جمع آوري كنند و به 

كالس علوم بياورند
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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)

چيزي را از قلم نيندازد. اگرچه استفاده از تلفن همراه به عنوان مترجم و 
ماشين حساب مورد مناقشه  است، اما در موارد ضروري مي تواند چنين 

استفاده اي هم داشته باشد.  
ــابق دوره هاي راهنمايي و  ليـز كولب۱، يكي از معلمان س
دبيرستان، كتابي با  عنوان «از اسباب بازي تا وسيله ي  يادگيري۲»، 
ــگارش درآورده و در آن تلفن همراه را ابزاري براي يادگيري  به ن
معرفي كرده است. به اعتقاد او، اين وسيله به طور بالقوه مي تواند 
ــوزان مفيد و براي آنان  ــط دانش آم در جمع آوري اطالعات توس
ــرور درس هاي  ــه نيز به م ــد تا در خارج از مدرس انگيزه اي باش
ــاله ي  خود بپردازند. كولب كه هم  اكنون در حال كامل  كردن رس
دكتراي خود در دانشگاه ميشيگان است، ضمن اين كه هنوز هم 
ــود، معتقد  فكر مي كند تلفن همراه نبايد به كالس  درس آورده ش
ــردآوري اطالعات،  ــتفاده از آن به عنوان ابزارگ ــت براي اس اس
راه هايي وجود دارد. به اعتقاد وي، مي توان از تلفن همراه در ارائه ي 
ــال، مي توان از  ــتفاده كرد. براي مث ــف به دانش آموزان اس تكالي
دانش آموزان دوره ي  راهنمايي خواست، با استفاده از تلفن همراه، 
ــا وجود دارد،  ــرات و گياهاني را كه در اطراف آن ه ــر حش تصاوي

جمع آوري كنند و به كالس علوم بياورند. 
ــتفاده ي صحيح از  ــد، در صورتي كه براي اس به  نظر مي رس
ــازي صورت  ــن نوجوانان و جوانان، فرهنگ س تلفن همراه در بي
بگيرد، ديگر نيازي نيست در مورد آوردن اين وسيله به مدرسه يا 
حتي كالس درس، نگران باشيم، بلكه مي توانيم در امر آموزش از 

آن بهره هاي فراواني ببريم. 

پي نوشت
1. Liz Kolb
2. toys to tools
3. Cell Phone: 21st Century Learning Tools?
4.Johanna Sorrentino
5. The Cell Phone Dilemma
6. Fair Cell Phone Use in School¸Pros and 
Cons of Cell Phones in School
7. Beth Lynne

منابع
اين مطلب خالصه اي از سه مقاله با عنوان هاي: «تلفن همراه: ابزارهاي يادگيري 
قرن بيست و يكم؟»۳ نوشته ي يوهانا سورنتينو۴ و «مسئله ي تلفن همراه»۵ برگرفته 

ازسايت:
 
www.education.com

و «مزايا و معايب استفاده از تلفن همراه در مدرسه»۶ نوشته ي بث لين۷ برگرفته  
www.teachingtechnology.suite101.comاز سايت:



۴۸ شماره ى3 آذر89
دوره  ى16

      
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

�

ــترس و تنهايی، عده ای از  ــدن و در قرن اس در عصر جهانی ش
نوجوانان کشور ما به افسردگی مبتال هستند. افسردگی نوعی اختالل 
روانی رايج است که اوليا و مربيان برخي از دانش آموزان، با نشانه های 
آن آشنا هستند؛ نوعی احساس خشم و غضب به اطرافيان، پرخاشگری، 
ــادی و لذت از زندگی و احساس  ــاس پوچی، ناتوانی در کسب ش احس

غم و غصه.
کتاب روش های مقابله با افسردگی نوجوانان، حاصل مطالعات و 
تجربيات بالينی بسيار ارزشمند خانم دکتر کرول فيتز پاتريک و آقای  
دکتر جان شری راهنمايی ارزنده برای مادران، پدران، معلمان و مربيان 
ــود.مترجمان توانمند و گرامی آقای دکتر احمد به پژوه،  قلمداد می ش
دانشيار دانشکده ي روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران و همکار 
ايشان خانم فريده نوری، کارشناس ارشد روان شناسی، آن را با بيانی 
شيوا و علمی به زبان فارسی برگردانده اند و در انتشارات انجمن اوليا و 

مربيان، تابستان ۱۳۸۷ به چاپ رسيده است.
اين کتاب به عنوان کتاب راهنما، به والدين توصيه می شود تا بدانند 
چه کارهايی را انجام دهند و از انجام چه کارهايی بپرهيزند تا فرزندشان 

سالمت روانی داشته باشد و مسير طبيعی زندگی را به نيکی  طی کند.
کتاب شامل يازده فصل به اين شرح است:

فصل اول، تعريف افسردگی؛ فصل دوم، تشخيص افسردگی در 
نوجوانان؛ فصل های سوم و چهارم، بررسي مسائل و مشکالت متداول در 
نوجوانان افسرده؛ فصل هاي پنجم و ششم، معرفی شيوه های ياری رسانی 
ــرده؛ فصل هفتم، والدين چه می توانند انجام  و کمک به نوجوانان افس
ــی و رفتارهای خودآسيبی؛  ــتم و نهم، خودکش دهند؟؛ فصل هاي هش
ــامل گزارش يک پژوهش است که با  فصل های دهم و يازدهم نيز ش
ــت ويک نفر نوجوان که يک دوره ي  استفاده از روش مصاحبه، با بيس
افسردگی را تجربه کرده بودند، صورت گرفته و افق های آينده را درباره ي 

نوجوانانی که افسردگی آن ها بهبود يافته، مورد بحث قرار داده است.
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افسردگی نوجوانان
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