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دعوت به همكاري از معلمان، پيش تازان تغيير در آموزش و پرورش

    سالم بر شما كه ماه ضيافت محبت را بدرقه كرديد و در ماه مهر، با دلي سرشار از مهرباني، ميزباِن ميهماناِن پاِك خداييد. 
      همه مي دانيم، از ميان عناصر و مؤلفه هاي گوناگون نظام آموزش وپرورش، معلم باالترين  اولويت را داراست. 

        معلم، كارگزار اصلي تعليم و تربيت است و به واسطه ي او، اهداف متعالِي 
          نظام آموزش وپرورش تحقق مي يابد. يكي از صاحب نظران تعليم و تربيت مي گويد: 

            »جالب اين جاست كه برخالف تصور خام برخي شيفتگان تكنولوژي، بيش تر دست اندركاران 
              نظام هاي آموزش وپرورش كه عماًل به كاربرد اين ابزارها پرداخته اند، بر نقش اساسي معلم 

               در اين جريان تأكيد داشته و پيش بيني كم رنگ شدن اين نقش را با استفاده از 
                تكنولوژي هاي جديد واهي و خالف واقع ارزيابي مي كنند.«٭

                   پيش تازان تغيير در آموزش وپرورش معلمان هستند، به عبارت ديگر رشد و بالندگي  
                    آموزش وپرورش را بايد در سالمت، رشد و بالندگي معلمان جست وجو كرد.

                      همكاران محترم! ما همه مسئوليت خطيري برعهده داريم و ضروري است براي 
                        تحمل اين  بار سنگين، توانايي هاي خود را افزايش دهيم و اين همان ارتقاي 

                                بينش ها، افزايش دانش تخصصي و توسعه ي مهارت هاي حرفه اي است. من بر
                           اين باورم كه بايد شرايطي فراهم شود تا نظام آموزش وپرورش بتواند معلمان را در توليد 

                              محتواي آموزشي فعال كند. قطعًا توليد بسته ي آموزشي با مشاركت معلمان كيفيت برتري 
                               خواهد داشت، زيرا معلمان در كالس هاي درس به شكل عيني با مسائل گوناگون فرآيند

                                ياددهي ـ يادگيري درگير هستند.
                                   مجله ي رشد آموزش راهنمايي تحصيلي متعلق به شماست، خواسته ها و نيازهاي خود را 

                                    براي ما بنويسيد. كارهاي خوب خودتان و ساير همكاران را معرفي كنيد تا به اميد خدا با 
                                      همفكري، همدلي و همراهي شما خوبان، مجله را به يك مركز يادگيري كاربردي تبديل

                                       كنيم. براي ارتباط با مجله از روش هاي زير مي توانيد استفاده كنيد.
                                         1. ارسال نامه از طريق پست الكترونيكي؛ 2. ارسال نامه كتبي از طريق ُپست؛

                                          3. تماس تلفني؛ 4. حضور در دفتر مجله.
                                             منتظر آثار عملي و تجربه هاي ارزشمند شما همكاران عزيز هستيم. از مسئوالن 

                                              آموزش وپرورش، مديران گروه هاي آموزشي، مديران مدارس و معلمان انتظار داريم 
                                              پيام ما را به همه ي همكاران برسانند.

                                                                                                                                      سردبير

                                                                              پي نوشت

                                                           ٭ مهرمحمدي، محمود. بازانديشي فرايند ياددهي ـ يادگيري. انتشارات مدرسه. تهران 1387.
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ساعت انشا بود
و چنين گفت معلم با ما:

بچه ها گوش كنيد
نظر من اين است

شهدا خورشيدند
مرتضي گفت: شهيد

چون شقايق سرخ است
دانش آموزي گفت:

چون چراغي است كه در خانه ي ما مي سوزد
و كسي ديگر گفت:

آن درختي است كه در باغچه ها مي رويد
ديگري گفت: شهيد

داستاني است پر از حادثه و زيبايي
مصطفي گفت: شهيد

مثل يك نمره ي بيست
داخل دفتر قلب من و تو مي ماند

زنگ انشا

فرهنگنامه ي نام آوران. تهران: نشر طاليي. 1387.

اشاره
سلمان هراتي در روستاي َمَزردشِت تنكابن در سال 1338 هـ .ش به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايي و متوسطه 
را در زادگاهش گذراند و پس از گرفتن ديپلم به مركز تربيت معلم رفت. او در رشته ي هنر فارغ التحصيل شد و در 
مدارس تنكابن به تدريس پرداخت. هم زمان با اين كار، به فعاليت هاي ادبي و سرودن شعر روي آورد. متأسفانه 
سلمان، روزي در راه مدرسه در سال 1365 هـ .ش بر اثر سانحه ي تصادف درگذشت. او از نخستين شاعران 
انقالب اسالمي است و با حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسالمي همكاري داشت. او با وجود كوتاهي عمر، در 
شعر خوش درخشيد و چند اثر از خو د برجاي گذاشت. از اين ستاره تا آن ستاره، دري به خانه ي خورشيد و از 

آسمان سبز از آثار اوست. مزار وي در مزردشت است.

                  مهر 88  
               شماره ى1
               دوره ى15
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ــده ـ درواقع اين تناقض ظاهری وجود دارد! مثاًل آيه های  ــتاد فوالدوند جمع آوری ش زير را ـ که با ترجمه ی اس
1. انَّ االنساَن َلَظلوٌم َکّفار )ابراهيم ـ 34(: قطعًا انسان نگاه کنيد!

4(: انسان را از نطفه ای آفريد و اکنون ستيزه جويی آشکار 2. َخَلَق االنساَن من ُنطَفئ فاذا هو خصيٌم مبين )نحل ـ ستم پيشه و ناسپاس است.
3. اِنَُّه کاَن َظلومًا جهواًل )احزاب ـ 72(: انسان بسيار است.

ــتی ظالم و جاهل بود. ــاَن ُخِلَق َهلوعًا )معارج ـ 19(: به راس 4. ِانَّ االنس
5. اّن االنساَن ِلرّبه َلَکنود )عاديات ـ 6(: انسان نسبت انسان سخت آزمند خلق شده است.

ــی بخوانند نمی تواند به پروردگارش سخت ناسپاس است. ــه گاهی به خود گفته ايد اين آيات انتخاب دوم شما را تأييد می کند. شايد مثال هايی بگويد: اين نشان می دهد که انسان ذاتًا خوب است! شايد قطعًا اگر اين آيات را برای کس ــم در ذهن از بچه ای داريد ک ــت!«  اين »بدی« گاهی »اصاًل اين بچه ذاتًا مشکل دارد!« و يا »به بعضی هرچه ه ــی کنی، بدی در ذاتش هس ــد که در واقعيت ممکن است تنبلی، دروغ، بد دهنی، حسادت، خودخواهی، خوب ــرارت و يا چيزهايی از اين دست باش ش
آيات ديگری هست که معنايی به ظاهر مخالف با معانی اما تناقض از آن جا شروع می شود که در همين قرآن صدق می کند.

ــِن تقويم )تين ـ 4(: آيات باال دارد. ــاَن فی احس ــمان ها و زمين و کوه ها عرضه 2. اّنا َعرضَنا االمانئ علی... و حملها االنسان )احزاب ـ به راستی انسان را در نيکوترين اعتدال آفريديم.1. َلقد َخَلقنا االنس ــيدند درحالی که 72(: همانا امانت را بر آس ــم پس از حمل آن ابا کردند و ترس کردي
انسان آن را پذيرفت.

می خوانيد، تصميم بگيريد، تغييرات مهمی در نحوه ی کار بود اگر بعد از پايان چند شـماره ای که تحت اين عنوان آموزش و تدريس مؤثر باشد! اصاًل باعث تعجب نخواهد شما به انسان چه قدر می تواند در نحوه ی کار در مدرسه و کند. اين نوشته می خواهد نشان دهد که نحوه ی نگرش نگرش به انسان، احتمااًل نگرشی دقيق تر در شما ايجاد نوشـته ی زير قصـد دارد بـا ايجاد سـؤال در مورد اشاره
خود در کالس بدهيد!

ــما با انتخاب يکی از دو گزينه ی زير شروع كار ــروع کار ش ش
ــت که به بدی و نادرستی تمايل  انسان موجودی است ذاتًا خوب و کمال گرا.شروع می شود. با کدام يک موافقيد؟  انسان موجودی اس

ــه بقيه ی مطلب دارد. ــت قبل از اين که با عجل ــود را در مورد گزينه های باال بگوييد! بهتر اس را بخوانيد، نظر خ
ــخصی، که از ديگران در اين مورد شنيده و يا در منابع خوانده ايد.ممکن است نظر و احساس شخصی شما چيزی باشد تصميم خود را بگيريد! ــت از نظر درک کاماًل ش ــاًل ممکن اس ــيد که انسان ها ذاتًا خوب هستند؛ ولی مث ــته ها فکر کنيد که احتمااًل معتقد به اين باش ــاس برخی آيات يا نوش ــت می دهيد فکر کنيد آدم ها عمدتًا تمايل به بدی اشتباه می کنيد! يا برعکس. ممكن است وقتی با واقعيت براس دارند؛ ولی برخی روايات يا نوشته های بزرگان به عکس مطابق

اعتقاد شما تمايل نشان دهند!

دکتر يداهلل سعيدنيا

درنگي در

مفهوم انسان
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بخوان !
فکر کن 
تغيير بده

آلدم )بقره 31 ـ 34(: و همه ی اسما ء را به آدم آموخت... و 3. َو َعّلم آدم االسما ءکلها... و اذ قلنا للمالئکئ اسجدوا 
ــوی اين دين کن، با همان سرشتی که خدا مردم را عليها )روم ـ 30(: پس روی خود را با گرايش تمام به حق 4. فاقم وجهک للدين حنيفًا فطرئ اهلل التی فطر الناس به مالئکه فرمود که به آدم سجده کنند. به س

ــروردگارت از صلب 5. واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم... )اعراف ـ بر آن آفريده است. ــاور زمانی را که پ ــر بي ــاخت و فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند فرزندان آدم ذريه ی آن ها را برگرفت و آن ها را بر خويشتن 172(: به خاط گواه س
ــا ذاتی پاک آری، گواهی می دهيم. ــانی را ب ــد اين آيات انس ــان در به نظر می رس ــف می کنند. اما موضوع پاک بودن نهاد انس ــيار پر رنگ است. مثاًل شهيد توصي ــد: »اگر انسان دارای تمايالت مثبت و کمال گرايانه است. شهيد مطهری در ذيل اشاره شده است. فطرت يک نيروی درونی است که شامل مانند بسياری از منابع به صراحت به وجود فطرت در انسان است که دين فطری است )صفحه ی 14(«. در اين کتاب مطهری در کتاب فطرت می نويسد: »قرآن صريحًا فرموده متون علمی ـ مذهبی ما بس ــد، قطعًا تربيت او بايد با در نظر عنوان »فطرت و تربيت« می نويس ــود، چه آگاهانه و چه نا آگاهانه، گرفتن همان فطريات صورت گيرد. اصل لغت »تربيت« يک سلسله فطريات باش ــت. چون »تربيت« يعنی رشد دادن هم اگر به کار برده می ش ــاس اس ــله بر همين اس ــرورش دادن و اين مبنی بر قبول کردن يک سلس ــتعدادها و به تعبير امروز، يک سلسله ويژگی در انسان و پ اس

ــت. است )صفحه 15(«. ــث هم مثال آورده اس ــتاد مطهری از احادي ــن کتاب می فرمايد: »ابن اثير اس ــبت، آن حديث معروف را نقل می کند مثاًل در صفحه ی 20 همي ــه )کل مولود يولد علی الفطره...(؛ هر مولودی بر فطرت در النهايه، به مناس اسالمی متولد می شود؛ لکن پدران او )عوامل خارجی( او ک
را منحرف می کنند«.

ــاد به وجود فطرت به عنوان گرايش درونی  اگرچه اعتق

ــون مذهبی غيرقابل انکار  ــه خير، زيبايی ها و کمال در مت ب

می نمايد، با اين حال برخی شبهه ها نيز بايد پاسخ داده شود.

ــت که انسان 3 نوع نفس دارد: نفس  مثاًل معروف اس

ــان را به  اّماره، نفس لّوامه و نفس مطمئّنه. نفس اماره انس

بدی امر می کند. يوسف)ع( فرمود )يوسف ـ 53(: ِان النفس 

اَلّماره بالسو ءِ اال ما رحم ربی: همانا نفس بر بدی امر می کند؛ 

ــس لوامه گناهکار را مالمت  مگر خداوند مرحمت کند. نف

ــت که مرضی پروردگار  ــی اس می کند و نفس مطمئنه نفس

است و اليق بهشت. آيا هر سه نفس در ذات انسان است؟

باورتان چيست؟

ــبهات در  ــی از اين نوع ش ــه برخ ــواب دادن ب ج

ــت. بنابراين آن را به  ــته نيس گنجايش و توان اين نوش
ديگران می سپاريم.

در اين جا دوباره به بحث برمی گرديم. به واقع شما به 

ــعی کنيد اعتقادات را برای خود  چه چيزی معتقديد؟! س

روشن کنيد. هرچند که با برخی از نظرات عنوان شده در 

اين جا تناقض داشته باشد! زيرا مهم است که ابتدا خود 

بدانيد که باورتان چيست؟!

ــما که در اعمال شما مؤثر است.  اين باور واقعی ش

علت اين همه تأکيد اين است که می خواهيم ادعا کنيم 

باور و نگرش شما در مورد انسان )چه موافق با احاديث 

ــان باشد و يا مخالف آن ها( در  و قرآن و نظر روان شناس

عملکرد شما تأثيرات مهمی دارد.

ــالم امری  ــد اعتقاد به فطرت در اس به نظر می رس

قطعی است. روان شناسان جديد نيز معتقد هستند انسان 

ــت. آن ها نام اين  ــًا خوب و کمال گرا و خيرطلب اس ذات

نيروی درونی را خود )self( گذاشته اند. در اين جا هم شما 

ــل چند گزينه قرار می دهيم تا با تالش برای  را در مقاب

انتخاب آن ها، به تأثيرات عملی اعتقاد به فطرت برسيم.

1. انسان ذاتًا خوب است؛ پس نيازی به هدايت ندارد.

ــان ذاتًا خوب است؛ پس برای اين که تحت  2. انس

تأثير محيط منحرف نشود بايد مانع وارد آمدن نيروهای 
بيرونی بر او شويم.

3. انسان ذاتًا خوب است؛ پس برای اين که مطابق 

فطرت رشد کند وظيفه ی والدين، معلمان و بزرگان است 

                  مهر 88  که به مراقبت و کنترل او بپردازند.
               شماره ى1
               دوره ى15
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پيتر دراكر در كتاب 
»چالش هاي مديريت در سـده ي بيست 

ــوان يك صنعت در زمره ي  و يكـم«، آموزش وپرورش را به عن
ــت و يك معرفي مي كند. آن چه جالب  ــه صنعت اول دنيا در قرن بيس س

است منطق دراكر در اين انتخاب است. وي دو تصوير از خانواده ها به دست 
خواننده مي دهد و سپس در تحليل موضوع، خواننده را با خود همراه مي سازد.
ــرادران و  ــما، ب ــواده ي خودتان )پدر، مادر، خوِد ش تصويـر اول: خان
خواهرانتان( را به ياد بياوريد. شايد الزم باشد براي مرور خاطرات مدرسه، 
بيست ـ سي سالي به عقب برويد. در آن زمان، اغلب خانواده ها چهار ـ 
پنج فرزند داشته اند. دراكر، داشتن اين تعداد )شايد هم بيش تر( فرزند را 

از نشانه هاي يك خانواده ي قرن بيستمي برمي شمارد.
تصويـر دوم: يك خانواده ي امروزي را در نظر بگيريد. در دوران 
ــال  ــد، اغلب خانواده ها يك يا دو فرزند دارند و احتمااًل در چند س جدي

ــانه هاي يك خانواده ي  آينده، تك فرزندي عموميت پيدا مي كند. دراكر، تك فرزند بودن را از نش
قرن بيست و يكمي مي داند.

ــاره دارد كه اين تك فرزندها، عزيز دردانه هايي هستند كه هر كدام به  او در ادامه به اين واقعيت اش
تنهايي ادامه ي نسل خانواده به شمار مي آيند و براي پدر و مادرشان نيز تنها شانس و فرصت تربيت فرزند 

هستند. پس بياييد به پدر و مادر امروزي حق بدهيم كه تمام زندگي اش را به پاي تنها فرزندش بريزد. دراكر با 
همين منطق ساده نتيجه مي گيرد پولي كه در قرن بيست و يكم در آموزش وپرورش خرج مي شود، 

آن را به يكي از سه صنعت برتر دنيا تبديل كند.
مسئله به اين جا ختم نمي شود! همه ي بحث به مدرسه ي خوب، كالس هاي گوناگون 

اعم از خصوصي و عمومي، امكانات شخصي، پول توجيبي و... محدود نمي شود. مسئله ي 
اصلي نگراني پدرها و مادرها است كه تمامي ندارد و باعث مي شود نسبت به همه چيز 
و همه كس ترديد داشته باشند و در همه ي امور به خود اجازه ي دخالت بدهند! زمان 
خودمان را كه يادتان هست؟ پدرها كه هيچ، گذر مادرها شايد سالي يك بار به مدرسه مي افتاد! 

و البته همه چيز روي روال خودش پيش مي رفت.
ــت؛ ترديد دارد و نمي خواهد براي فرزندش كم بگذارد. به كوچك ترين حرفي مي لرزد و با  پدر و مادِر نگران، نگران اس

كم ترين نشانه اي شب خوابش نمي برد! هر روز سر و كله اش در مدرسه پيدا مي شود؛ در هر موضوعي 
دخالت مي كند و كاًل باعث دردسر است. با او چه كنيم؟

»من و بابام« يك تجربه ي موفق:
ــال پيش، ما در مدرسه ي راهنمايي خودمان تصميم گرفتيم تا خانواده ها را به صورت فعال در  چهار س

جريان ديدگاه ها و روش هاي آموزشي قرار دهيم. در اين مدت، راهكارهاي گوناگوني به كار بستيم. يكي از آن ها برگزاري اردوهاي علمي است كه به 
صورت كارگاهي ارائه مي شود. اين اردوها به گونه اي طراحي مي شود كه در يك فضاي شاد اردويي، گوشه هايي از نگرش و روش تدريس دبير را نشان 

مي دهد. به علت مشغله ي اوليا، اغلب اردوها روزهاي جمعه برگزار گرديده است و آن چه در پايان ايجاد مي شود احساس آرامش و اعتماد است.
ــركت كرده اند. اين اردو توسط گروه  ــان در آن ش تصاويري از اردوي طناب را مي بينيد كه بچه هاي پايه ي اول راهنمايي به همراه پدرانش

رياضي طراحي و اجرا شده است.

ــان ذاتًا خوب است و به کمال تمايل دارد؛ پس  ــودش می داند که بايد چه کند و نبايد نگران انحراف او 4. انس خ
ــت تأثير محيط باشيم. ــت؛ ولی تح ــان ذاتًا خوب اس ــود. پس بايد، مراقب انحراف های 5. انس ــرد و مانع ايجاد به راحتی منحرف می ش ــا را تصحيح ک ــود و آن ه ــده ب ايجاد ش

ــذارد نيروهای بيرونی قدرت اختيار را از وی بگيرند و 6. انسان ذاتًا خوب است؛ پس محيط بايد تالش کند انحراف های جديد شد. اجازه دهد که او با اختيار کامل و آزادانه طبق تمايل درونی و نگ
شش در يک دسته و گزينه های سه و پنج در دسته ی ديگر به دو نتيجه ی متفاوت رسيده اند! گزينه های يک، دو، چهار و دسته اند. اين دو دسته گويا از يک مقدمه شروع کرده اند ولی اگر به گزينه ها دقت کنيد خواهيد فهميد که آن ها دو خود حرکت کند.
ــند چيست؟ واضح است که برای هر خوب و کمال گرا و دارای فطرت می دانند ـ به دو نتيجه ی علت اين که اين دو دسته  ـ که هر دو، انسان را ذاتًا قرار می گيرند. عملی متفاوت می رس

ــود دارد. مقدمه ی دوم )که در در همه ی اين گزينه ها تنها يک مقدمه )که در منطق استنتاج، دو مقدمه نياز است. ــری می نامند( وج ــيدن به آن را تعيين  هر فرد تنها خود می تواند با توجه به تمايل درونی خود، يا پيش فرض های دسته ی اول چنين هستند:از دو دسته چه معنايی داشته. به نظر می رسد مقدمه ی دوم اکنون تالش می کنيم دريابيم مقدمه ی دوم نزد هريک نتيجه گيری کرده ولی بيان نشده است.منطق آن را کبری می نامند( در واقع در ذهن کسی بوده که آن را صغ ــال خود و نيازهای الزم برای رس کم
ــت آن چه را راه رسيدن به کمال نيز برای هرکس يکتا است. هر فرد کمالی متفاوت دارد. انسان موجودی يکتا است و کند. ــن، معلمان و بزرگان اگرچه الزم اس هيچ گونه فشاری اعم از پنهان و آشکار به وی برای انتخاب صالح می دانند با وی درميان بگذارند، ولی به اين شرط که  والدي

اما پيش فرض هايی که دسته ی دوم دارند احتمااًل خاصی وارد نياورند.
تمايل دارد. يعنی می دانند خير و کمال وی چيست. والدين، معلمان و بزرگان می دانند که فطرت فرد به چه چنين است:

ــغل، انتخاب همسر، روش چه ويژگی هايی در شخصيت وی بايد بشود. لذا برای به ثمر  آن ها می دانند که اين تمايل درونی فرد، نهايتًا منجر به  ــيدن وی، در باب انتخاب ش ــب آن نيازها را برای وی  آن ها توانمندی های وی را می دانند؛ نيازهای او را تشخيص درسی بايد مراقبت کرد که از مسير کمال خود دور نشود.زندگی، اعتقادات، مشی سياسی، مناسک عبادی و رشته ی رس ــوان تصور کرد. فراهم کنند و صالح وی را هم می شناسند )بهتر از خودش(.می دهند و می توانند در زمان مناس ــت مقدمات ديگری هم بت ــد متون مذهبی هم با دسته ی اول روان شناسان جديد عمومًا معتقد به دسته ی اول پيش فرض ها ممکن اس ــتند. به نظر می رس ــت! شهيد بهشتی معتقد است اگر توافق داشته باشد؛ اگرچه در عمل اکثرًا عملکردمان نشانه ی هس ــته ی دوم اس ــته ی دوم را صحيح بدانيم، اختيار را از باور به دس ــان گرفته ايم و اين بدترين ظلمی است که می توان به پيش فرض های دس ــتی در کتاب نقش آزادی در تربيت انس ــهيد بهش ــد: »دو ويژگی در انسان هست که سخت افراد نمود. ش ــال آن توضيح وی بيان می کند که اگر ويژگی دوم را از انسان بگيريم ويژگی دوم آزاد بودن و انتخاب گر بودن.«به هم مربوطند. يکی قدرت تجزيه و تحليل و جمع بندی... کودک می نويس ــدارد. پس به دنب ــی اول هيچ معنی ن ــود قدرت انتخاب از ويژگ ــد هيچ بهانه ای نبايد باعث ش ــان گرفته شود. وی تصريح می کند: »خوب دقت کنيد؛ می دهن ــتی و آفريدگار فعاٌل لما يريد؛ انس با اعتقاد به ناپاکی ذاتی انسان سازگار است.نه تنها آزادی و قدرت اختيار افراد را محدود می کند، بلکه بيش تر دارند که افراد را در خط فطرت نگه دارند. اين اعتقادات آشکارا افراد به کمال می دانند و ضمنًا وظيفه )احتمااًل وظيفه ی الهی( عهده ی آن هاست. همه ی مشخصات الزم را هم برای رسيدن يافته و به کمال رسيده دارند و تشخيص کمال ديگران هم به مانع انحراف وی شد. آن ها تلويحًا معتقدند که خود فطرتی راه سمت کمال گرايش دارد، بايد تحت کنترل باشد؛ مراقبت شود و گروهی هم معتقدند علی رغم اين که انسان فطرت دارد و به نقشی است که نبايد به آزادی انسان لطمه وارد آورد.«به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدير جامعه، همه ی اين ها نقش پيامبران به عنوان رهبران و راهنمايان امت؛ نقش امام نقش خدا به عنوان مبدا ء هس

2. حسيني بهشتي، س��يد محمد. نقش آزادي در تربيت كودك. تهران: 1. قرآن كريم. ترجمه ي استاد فوالدوند. نشر اسوه، 1382.منابع
3. مطهري، مرتضي. فطرت. تهران: انتشارات صدرا. 1367.نشر بقعه، 1387.

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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نقش اوليا در تربيت دانش آموزان قرن21

پيتر دراكر در كتاب 
»چالش هاي مديريت در سـده ي بيست 

ــوان يك صنعت در زمره ي  و يكـم«، آموزش وپرورش را به عن
ــت و يك معرفي مي كند. آن چه جالب  ــه صنعت اول دنيا در قرن بيس س

است منطق دراكر در اين انتخاب است. وي دو تصوير از خانواده ها به دست 
خواننده مي دهد و سپس در تحليل موضوع، خواننده را با خود همراه مي سازد.
ــرادران و  ــما، ب ــواده ي خودتان )پدر، مادر، خوِد ش تصويـر اول: خان
خواهرانتان( را به ياد بياوريد. شايد الزم باشد براي مرور خاطرات مدرسه، 
بيست ـ سي سالي به عقب برويد. در آن زمان، اغلب خانواده ها چهار ـ 
پنج فرزند داشته اند. دراكر، داشتن اين تعداد )شايد هم بيش تر( فرزند را 

از نشانه هاي يك خانواده ي قرن بيستمي برمي شمارد.
تصويـر دوم: يك خانواده ي امروزي را در نظر بگيريد. در دوران 
ــال  ــد، اغلب خانواده ها يك يا دو فرزند دارند و احتمااًل در چند س جدي

ــانه هاي يك خانواده ي  آينده، تك فرزندي عموميت پيدا مي كند. دراكر، تك فرزند بودن را از نش
قرن بيست و يكمي مي داند.

ــاره دارد كه اين تك فرزندها، عزيز دردانه هايي هستند كه هر كدام به  او در ادامه به اين واقعيت اش
تنهايي ادامه ي نسل خانواده به شمار مي آيند و براي پدر و مادرشان نيز تنها شانس و فرصت تربيت فرزند 

هستند. پس بياييد به پدر و مادر امروزي حق بدهيم كه تمام زندگي اش را به پاي تنها فرزندش بريزد. دراكر با 
همين منطق ساده نتيجه مي گيرد پولي كه در قرن بيست و يكم در آموزش وپرورش خرج مي شود، 

آن را به يكي از سه صنعت برتر دنيا تبديل كند.
مسئله به اين جا ختم نمي شود! همه ي بحث به مدرسه ي خوب، كالس هاي گوناگون 

اعم از خصوصي و عمومي، امكانات شخصي، پول توجيبي و... محدود نمي شود. مسئله ي 
اصلي نگراني پدرها و مادرها است كه تمامي ندارد و باعث مي شود نسبت به همه چيز 
و همه كس ترديد داشته باشند و در همه ي امور به خود اجازه ي دخالت بدهند! زمان 
خودمان را كه يادتان هست؟ پدرها كه هيچ، گذر مادرها شايد سالي يك بار به مدرسه مي افتاد! 

و البته همه چيز روي روال خودش پيش مي رفت.
ــت؛ ترديد دارد و نمي خواهد براي فرزندش كم بگذارد. به كوچك ترين حرفي مي لرزد و با  پدر و مادِر نگران، نگران اس

كم ترين نشانه اي شب خوابش نمي برد! هر روز سر و كله اش در مدرسه پيدا مي شود؛ در هر موضوعي 
دخالت مي كند و كاًل باعث دردسر است. با او چه كنيم؟

»من و بابام« يك تجربه ي موفق:
ــال پيش، ما در مدرسه ي راهنمايي خودمان تصميم گرفتيم تا خانواده ها را به صورت فعال در  چهار س

جريان ديدگاه ها و روش هاي آموزشي قرار دهيم. در اين مدت، راهكارهاي گوناگوني به كار بستيم. يكي از آن ها برگزاري اردوهاي علمي است كه به 
صورت كارگاهي ارائه مي شود. اين اردوها به گونه اي طراحي مي شود كه در يك فضاي شاد اردويي، گوشه هايي از نگرش و روش تدريس دبير را نشان 

مي دهد. به علت مشغله ي اوليا، اغلب اردوها روزهاي جمعه برگزار گرديده است و آن چه در پايان ايجاد مي شود احساس آرامش و اعتماد است.
ــركت كرده اند. اين اردو توسط گروه  ــان در آن ش تصاويري از اردوي طناب را مي بينيد كه بچه هاي پايه ي اول راهنمايي به همراه پدرانش

رياضي طراحي و اجرا شده است.
پي نوشت

* دبير رياضي مدرسه راهنمايي

حسن احمدي*

ه ها
جرب

ت

من و بابام
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 كمي در مورد فعاليت ها و رسالت اين مجموعه توضيح دهيد.
ــانه هاي آموزشي در  ــئوليت دفتر تأمين رس  حوزه ی مس
ــود: 1. معاونت جشنواره ها و امور  سه معاونت خالصه مي ش
ــنواره ی بين المللي فيلم رشد و  بين الملل كه مربوط به جش
جشنواره هاي چندرسانه اي است. 2. معاونت توليد كه نيازهاي 
رسانه اي آموزش و پرورش و سازمان پژوهش در آنجا برآورد و 
تبديل به فيلم مي شود. به طور مثال فيلم هاي راهنماي معلم 
به همراه كتابچه ی آن بنا به درخواستي كه از مراكز دريافت 
می کنيم و اولويت بندي آن ها از لحاظ امكانات و زمان مورد 
ــتان ها ارسال مي شود. ما به عنوان  نياز، توليد و به مراكز اس
ــيماي كوچك آموزشي كشور از تمام توان علمي و  صدا و س
ــاختن نيازهاي آموزشي كشور  امكانات خود براي برآورده س
ــتفاده مي كنيم. 3. معاونت ديگر، معاونت كنترل كيفيت  اس
است. كليه ی مواد و وسايل كمك آموزشي كه در سطح كشور 
توليد مي شود، جهت استفاده در مدارس حتمًا بايد تأييديه ی 
خود را از اين مركز دريافت كند و با استانداردهاي آموزشي 
منطبق باشد تا در مدارس امكان استفاده از آن ايجاد شود. 
طي سال هاي اخير بخش نامه اي به همه ی مراكز استان ها 
ــتفاده ی وسايل كمك آموزشي  ــال شده است كه از اس ارس

بدون تأييديه ی دفتر منع شده اند.
 نحوه ی اطالع رسـاني شـما به بدنه ی آموزش و پرورش 

تنها از طريق بخش نامه است؟
ــًا بله، مي توانم بگويم ارتباط ما به دو علت كم رنگ   تقريب
ــت. اولين آن تغيير نام مجموعه از دفتر تكنولوژي  ــده اس ش
آموزشي به دفتر تأمين رسانه هاي آموزشي است. همكاران ما 
ــال با اين نام با ما آشنا بودند و حاال نياز به زمان  طي 13 س
ــود كه اين دفتر همان دفتر است با همان  است تا تثبيت ش
فعاليت ها. علت ديگر آن است كه درگذشته طرحي در سطح 

ــد«  ــي به نام »طرح رش وزارت خانه در دفتر تكنولوژي آموزش
مطرح شد كه براي تعدادي از دروس مختلف كتاب فيلم هايی 
ــد و براي حدود 36 هزار مدرسه در سطح كشور با  ــاخته ش س
ــال شد. فيلم ها به  ــتفاده از فيلم به جاي كتاب ارس هدف اس
ــكالتي از قبيل نبودن بستر مناسب  مدارس رفت ولی با مش
براي اجرا مواجه شد و ادامه پيدا نكرد. آن زمان براي ارتباط 
ما با بدنه در مراكز استان ها پست كارشناس مسئول تكنولوژي 
ــو اين طرح كليه ی  ــده بود كه به علت لغ ــي تعريف ش آموزش
ــت ها حذف شد، عالوه بر آن دفتر يك درجه ارتقا يافت و  پس
به معاونت تبديل شد و بخشي از وظايف آن به  بخش سمعي ـ 
ــد و پل ارتباطي ما از بين رفت. اكنون يكي  بصري واگذار ش
از ضعف هاي موجود نبود همين پل ارتباطي است. هرچند كه 
سعي كرده ايم از طريق برقراري ارتباط با معاونت هاي پرورشي 
ــرف كنيم. در حال  ــكل را برط يا معاونت هاي ديگر اين مش
حاضر بيش ترين ارتباط مستقيم ما در جشنواره ها رخ مي دهد.

 منظورتان همان جشنواره ی فيلم رشد است؟
ــيار   بله، يكي از راه هايي كه پل ارتباطي ما با بدنه را بس
ــنواره است که در آن به طور  تنگاتنگ و نزديك مي كند، جش
ــتقيم مي توانيم شاهد بازخورد دانش آموز و معلم باشيم و  مس
خود اين موضوع به ما كمك مي كند تا نيازها را بهتر بشناسيم 
ــخ به آن ها بهتر عمل كنيم. برنامه ريزي  و بتوانيم براي پاس
ــود، ولي با توجه به  ــنواره ی 38 در زمان مديريت من نب جش
ــد، با توجه به نياز  ــه در زمان مديريت من برگزار مي ش آن ك
ــي با حضور  ــون برگزاري كارگاه هاي آموزش برنامه هايي چ
فيلم سازان خارجي شركت كننده در جشنواره و تهيه ی پكيج  از 
فيلم هاي معرفي شده به جشنواره، به همراه مقاالت ارائه شده 
ــنواره در قالب سي دي و كتابچه اقدام كردم. با توجه  به جش
به آن كه مي بايست امانتدار کپی فيلم ها مي بوديم پس از حل 

آشنايي با دفترتأمين رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

صدا وسيمای 
آموزش و پرورش

انيس خوش لهجه

گو
ت و

گف

اشاره
سازمان پ ژوهش و برنامه ريزي 
آموزشِی وزارت آموزش و پرورش، 
در راستاي ارتقاي سطح كمي و 
كيفي آموزشي ـ تربيتي، بخشی را با 
نام »دفتر تأمين رسانه هاي آموزشي« 
که درواقع همان دفتر تكنولوژي 
آموزشي سابق است، فعال نموده 
است. يكي از بارزترين فعاليت هاي 
اين دفتر  برگزاري »جشنواره ی 
بين المللي فيلم هاي آموزشي رشد« 
است كه هرساله در آموزش و 
پرورش و با همكاري ارگان ها، 
نهادها و سازمان هاي بين المللي مثل 
آيسسكو )ISESCO( اجرا مي شود. 
جهت آشنايي بيش تر با اين دفتر و 
فعاليت هاي ديگر آن با مديركل دفتر، 
جناب آقاي هاشمي گفت و گويي 
انجام داديم.

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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اين موضوع از مجموع فيلم هاي ارسالي به جشنواره و توليدي 
ــن ، آموزشي،  ــازمان در حدود 3 هزار دقيقه فيلم )انيميش س
سينمايي، علمي( در بهمن ماه 87 به هر استان 4 بسته ارسال 
ــال  كرديم تا پس از تكثير در اختيار مدارس قرار دهند. امس
ــنواره طي 3 تا 4  ــده به جش نيز از مجموع  فيلم هاي ارائه ش
ــي جديد ديگري در حدود 3  ــته، بسته ي آموزش دوره ی گذش
هزار دقيقه در اختيار دانش آموزان و همكاران در استان هاي 
مختلف قرار مي گيرد. من بسيار عالقه مندم به علت اين ارتباط 
مناسب، جشنواره در سال هاي آينده به روستاها نيز نفوذ كند تا 

همكاران در هر نقطه ی كشور بتوانند با ما در ارتباط باشند.
 چگونه معلمان مي توانند به طور عميق تر و مؤثرتر با شما 

در ارتباط باشند؟
 اکنون گنجينه ی با ارزشي از فيلم هاي علمي، آموزشي  
و پژوهشي در اين دفتر وجود دارد. همكاران عزيز مي توانند 
ــان به ما مراجعه  همراه با معرفي نامه ای از منطقه ی خودش
كنند. پس از اطالع از موضوع مورد نظر، فيلم هاي مربوطه 
ــود و در صورت انتخاب  ــيو اكران مي ش براي آن ها در آرش
ــتفاده كنند. همكاران  ــي فيلم انتخابي اس ــد از كپ مي توانن
زحمت كش و عزيزي هم كه امكان حضور در تهران ندارند 
مي توانند از طريق سايت معاونت و يا جشنواره، شناسنامه ی 
فيلم مورد نظر و دانلود چند دقيقه از آن را با توجه به قدرت و 
پهناي باند مخابراتي در اختيار داشته باشند و از طريق سايت، 
ــا از طرح و ايده ی  ــال كنند. م انتخاب خود را براي ما ارس
ــتقبال مي كنيم و  كليه ی دانش آموزان و همكاران عزيز اس
در حد توان آن ها را حمايت خواهيم كرد. به طور مثال پوستر 
سال گذشته از ميان طرح هاي نوشتاري ارسال شده برگزيده 
ــت ما براي پذيرش ايده باز است و مشتاق ارتباط  شد. دس

بيش تر با همكاران عزيز در كل كشور هستيم.

آشنايي با دفترتأمين رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

صدا وسيمای 
آموزش و پرورش

سيد امير هاشمي در سال 1364 وارد سازمان آموزش و پرورش شد. 
وي علي رغم تحصيالت هنري خود در زمينه ی فعاليت هاي سينمايي، و 
داشتن مدرك كارشناسي ارشد كارگرداني انيميشن از دانشگاه تربيت 

مدرس، با توجه به عالقه به حرفه ی معلمي وارد اين شغل گرديد و كار 
خود را از تدريس تقريبًا در تمامي پايه ها و دوره هاي تحصيلي شروع 

كرد و تا سال 1373 ادامه داد.  در حال حاضر وي مديركل دفتر تأمين 
رسانه هاي آموزشي و مدير اجرايي جشنواره ي بين المللي فيلم رشد 

است. در كارنامه ی فعاليت هاي هنري آقای هاشمی كه از سال 
1366 آغاز شد و در نتيجه ي دو دهه تالش در اين عرصه، ده ها 
سريال مستند، آموزشي، داستاني و انيميشن به چشم مي خورد. 

عکاس : رضا بهرامی

 3000 دقيقه
 فيلم آموزشی دراختيار

 کارشناسان تکنولوژی
 آموزشی استان ها

قرار دارد

 نشاني سايت دفتر تأمين رسانه هاي آموزشي:

 http://www.oerp.medu.ir/oerpresaneh/index.php

 سخن خاصي با دبيران مناطق گوناگون كشور داريد؟
ــن اميدوارم بتوانم اين ارتباط تنگاتنگ را برقرار كنم.   م
ــال اخير با  ــور مختلف طي دو س ــي كه از 50 كش فيلم هاي
محتوي علمي ـ پژوهشي روز و به شكل طبقه بندي شده به 
ــت ما رسيده است مي تواند اثر بسيار مطلوبي در ارتقاي  دس
ــد. بدنه ی آموزش و پرورش بايد  سطح آموزشي داشته باش
ارتباط خود را با ما برقرار و نيازش را اعالم كند تا ما بتوانيم 
نيازها را پوشش دهيم. ما توقع زيادي نداريم و بسيار آرماني 
ــد  ــد برس نگاه نمي كنيم تنها اگر يك دانش آموز نيز به رش
اثرگذاري ايجاد شده است، اما هرچه اثرگذاري بيش تر باشد 
بالطبع مطلوب تر است. وزارت آموزش و پرورش تالش مي كند 
ــود. تاكنون  امكاناتي مهيا كند كه منجر به آموزش بهتر ش
ــت ها روزبه روز افزايش  بازخورد منفي نداشته ايم و درخواس
ــبب مي شود كيفيت فعاليت در مجموعه  يافته و اين خود س
نيز تقويت شود. من به معلمان و همكاران عزيزم در سراسر 
کشور مي گويم كه اين جا متعلق به آن هاست، امكاناتي هم 
ــت. من زماني  ــت متعلق به آن هاس كه در اين مجموعه اس
ــم و نياز را  ــم كار خوب ارائه دهم كه نياز را بشناس مي توان
زماني خواهم شناخت كه شما همكاران ارتباط خود را با دفتر 
حفظ نماييد. همكاران عزيز مي توانند از طريق گروه آموزشي 
خود در سطح شهرستان و هم  از طريق سايت به طور مستقيم 
نيازهاي خود را مطرح نمايند. من قبل از فيلم ساز بودن يك 

معلم بودم و هستم، بدنه را مي شناسم
و سعي مي كنم نيازها را پوشش دهم.

اما من يك فردم و نيازها را در حد
 تفكر خود درك مي كنم. هدف ما

 آن ها هستند و هر كاري كه
 انجام مي دهيم براي آن هاست. 
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تجديد نظردرمفهوم

ــت كه هر چند در اندازه ی آن جاي بحث وجود دارد،  در اين اس
اما در اين ترديدي نيست كه از رسالت  هاي آموزش و پرورش، 
تربيت ديني دانش آموزان است و به ويژه در اين ميان معلمان 
نقش مهمي دارند. معلم، لبه ی تماس با دانش آموز بوده و همان 
كسي است كه همه ی برنامه ها در نهايت توسط او به دانش آموز 
منتقل مي  شود. سخن، سيره و سيرت معلم، عامل انتقال دانش و 
ارزش به دانش آموز است... معلم گذشته از مسئوليت سازماني، 
ــلمان بودن، در برابر  ــئوليت الهي نيز دارد. ما به حكم مس مس
ــت ديني دانش آموزان مسئول هستيم. البته اين، يك  سرنوش
ــئوليت بي  مزد نيست. ارزش و پاداش اين امر چنان وسوسه  مس

انگيز است كه هر خردمند آينده  نگري را مشتاق مي  كند...

مفهوم تربيت ديني
ــدت عبادت  ــر بن محمد صادق)ع( در جواني به ش جعف
ــان را در مسجد الحرام  مي  كرد. روزي پدر آن حضرت، ايش
در حال طواف کعبه ديد كه به شدت عرق كرده است. رو به 
وي فرمود: »يا بني! دون ما اراك تصنع؛ فان اهلل عزوجل اذا 
احب عبدًا رضي عنه باليسير؛ فرزندم! كمتر از آنچه مي بينم 
عبادت كن. اگر خداوند متعال بنده  اي را دوست داشته باشد، 
ــنود مي  شود. سپس چنين ادامه  به عبادت اندك او نيز خش
داد: »بردباري در برابر مشكالت از گنج  هاي ايمان است!« 
ــر: ج 2 ص 187؛ ر. ك: كافي: ج 2 ص 87  ــه الخواط )تنبي
ــين)ع(  ــي)ع( نيز به فرزند خود امام حس ــام عل ح 4 و 5( ام
ــين  همين توصيه را دارد. )تحف العقول: ص 90( امام حس
ــالم( هر دو امامان بعدي خواهند  و امام صادق)عليهماالس
ــتند. امامي كه  بود و تربيت كنندگان آنان نيز خود امام هس
ــك توجه  مي  خواهد امام بعدي را تربيت كند، فقط به مناس
ــد و بلكه به اعتدال در عبادت و برخورداري از ديگر  نمي  كن
عناصر دين )مانند صبر( دعوت مي  كند. امام علي)ع( تربيت 
شده ی رسول خدا)ص( است. جالب اين كه رسول خدا)ص( 
ــي)ع( را به رفق در عبادت فرامي  خواند. )كافي،  نيز امام عل
ــه حضرات معصومان)ع( فرزندان  ج 2 ص 214 ح 8( اين ك
ــراط در عبادت نهي كرده و  ــدگان خود را از اف يا تربيت ش

تربيت ديني
 حجت االسالم عباس پسنديده

نی
ت دي

ربي
ت

ــرا رفت. خداوند متعال به  روزي داوود)ع( تنها به صح
وي فرمود: چه شده كه تو را تنها مي  بينم؟ داوود عرض كرد: 
ــوق ديدار تو در جانم شدت گرفته و ميان من و  »معبودا! ش
خلق تو حائل گشته است. خداوند به او وحي فرمود: به ميان 
ــك بنده ی گريز پاي را پيش من  ــان برگرد؛ زيرا اگر تو ي آن
آوري، در لوح خود، نام تو را جز  ء ستودگان ثبت خواهم كرد.« 
)بحاراالنوار: ج 14 ص 40( اين نشان از ارزش تربيت ديني 
ــدا)ص( حضرت علي)ع( را جهت  ــول خ دارد. روزي كه رس
گسترش اسالم به سمت يمن روانه كرد، هنگام حركت به او 
فرمود: »به خدا سوگند اگر يك نفر به دست تو هدايت شود، 
از هر آنچه خورشيد بر آن طلوع و غروب مي  كند ارزشمندتر 
است.«)كافي: ج 5 ص 28 ح 4( در جامعه ی عرب، شتر سرخ 
ــتران بود و داشتن آن به معناي  موي از گران قيمت ترين ش
برخورداري از ثروت فراوان به شمار مي  رفت و بسياري آرزوي 
ــتند. وقتي رسول خدا)ص( معاذ بن جبل را براي  آن را داش
ــت ديني اعزام مي  كرد، به وي فرمود: »اي معاذ! اگر  مأموري
مردي از مشركان به دست تو هدايت شود، برايت بهتر از آن 
است كه اشتران سرخ موي داشته باشي.«)كنزالعمال: ح 362(

ــي و هميشگی متدينان، تربيت ديني  از دغدغه  هاي اساس
ــت. به ويژه پس از انقالب اسالمي، درست يا نادرست، نهاد  اس
آموزش و پرورش مسؤليت بيش تري يافت. پيش از انقالب به 
ــاس  دليل بي  اعتمادي مردم به نظام طاغوت، مردم، خود احس
ــؤليت بيش تري در اين زمينه داشتند و تقريبًا بيشترين بار  مس
ــيدند. اما پس از انقالب و  تربيت ديني را خود بر دوش مي كش
ــكيل نظام اسالمي، احساس اطمينان كرده و تصور نمودند  تش
كه بار اين مسؤليت از دوش آنان برداشته شده است! اكنون در 
ــتيم؛ كه جاي ديگري را مي طلبد. سخن  پي نقد اين اتفاق نيس

اشاره
نقش معلمان در تربيت ديني از ديگر افراد بسيار برجسته تر 
مي نمايد، چرا كه بيش تر اوقات دانش آموزان در مدرسه، با معلمان 
و زير نظر آن ها سپري مي شود و عوامل ديگر، همه فراهم آورنده ي 
زمينه براي فعاليت معلم هستند. در اين نوشته سعي شده است تا 

فرصتي براي بازانديشي درباره ي تربيت ديني ارائه شود.
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آنان را ـ كه اماِم پس از خودشان مي  باشند ـ به اعتدال در 
ــت. مهم اين است  عبادت فرامي خوانده اند، چيز مهمي نيس
ــان مي  دانند! اگر از  ــر و بردباري را از كنزهاي ايم كه صب
بردباري به عنوان كاري مهم - و نه ديني – ياد مي  كردند، 
باز هم چندان مهم نمي  بود. مهم اين است كه بين بردباري 
ــن، فضاي جديدي را در  ــان، پيوند برقرار كرده  اند! اي و ايم
تعريف تربيت ديني و قلمروی آن باز مي  كند و پرسش مهمي 

را مطرح مي  كند كه اساسًا تربيت ديني چيست؟ 
ــوز با ايمان  ــت و دانش آم ــتي تربيت ديني چيس به راس
ــاده، که پاسخي دشوار دارد. واقعيت اين  كيست؟ پرسشي س
است كه آنچه بيش و پيش از هر چيزي اهميت دارد، معناي 
تربيت ديني است. از گلوگاه  هاي اساسي تربيت ديني، داشتن 
تعريف دقيق از آن است. ما بيش از آن كه به مغز تربيت ديني 
بپردازيم، به پوسته ی آن پرداخته و فقط شعار داده  ايم. تا وقتی 
ندانيم ماهيت تربيت ديني چيست و شاخصه  هاي دانش آموز 
ــت، چگونه مي توانيم موقعيت فعلي خود را  با ايمان كدام اس
ارزيابي و براي آينده برنامه  ريزي كنيم و درجه ی ايمان و ديانت 
دانش آموزان و موفقيت معلمان را اندازه گيري كنيم؟ فقدان 

تعريف مشخص، از عوامل ناكامي در تربيت ديني است. 

رويكردها
ــود دارد: رويكرد   ــت ديني، دو رويكرد وج درباره ی تربي
ــيـ  اخالقي. در رويكرد  ــكي و رويكرد معرفت عبادیـ  مناس
نخست، تربيت ديني يعني انتقال مناسك دين به دانش آموز. 
ــان يعني دانش آموزي كه  ــن رويكرد، دانش آموز با ايم در اي
نماز مي  خواند، روزه مي  گيرد، در نماز جمعه و جماعت حضور 
ــم عزاداري شركت مي كند، به مجلس دعا  مي  يابد، در مراس
ــخنراني هاي مذهبي گوش  ــت مي  دهد، به س و قرآن اهمي
مي دهد، ظاهر مناسبي دارد، تسبيح و انگشتر عقيق در دست 
ــب دارد، يقه ی پيراهن خود را مي بندد و يا  ــر و دعا بر ل و ذك
دست كم آن را باز نمي  كند، سر به زير دارد، به نامحرم نگاه 
نمي  كند، پوشش و حجاب مناسب دارد و... در ديني بودن اين 
امور ترديدي نيست؛ همه ی اين امور جز ء تربيت ديني به شمار 

مي  روند، اما سؤال اين است كه آيا مي  توان اين امور را محور 
اساسي تربيت ديني قرار داد؟ در حقيقت، سخن بر سر جايگاه 
ــت. مباحث  ــن امور در جدول يا جورچيِن تربيت ديني اس اي

بعدي نشان مي  دهد كه مناسك، محور تربيت ديني نيست.
و اما در رويكرد دوم، تربيت ديني يعني شكل دهي معرفت 
و اخالق دانش آموز. در اين رويكرد، دانش آموز با ايمان كسي 
است كه از پايه  هاي معرفتي و اخالقي مناسبي برخوردار باشد. در 
اين رويكرد، مناسك و ظواهر دين معيار قرار نمي  گيرد، بلكه بر 
بنيان  هاي معرفتي واخالقي تكيه مي شود. جالب اين كه معرفت 
ــكل گيري رفتارند و رفتار هر دانش آموز،  و اخالق، پايه  هاي ش
متأثر از شناخت و اخالق اوست. قرآن كريم مي  فرمايد: »ُقل كٌل 
ــاِكَلته؛ بگو هر كس براساس شاكله ی دروني  اش  َيعَمُل َعلي ش
عمل مي  كند.« )سوره اسرا ء ، آيه 84( معرفت و اخالق صحيح، 
ــت،  رفتار صحيح را به وجود مي آورد، و معرفت و اخالق نادرس
ــت را. بنابراين، موفقيت تربيت مناسكي نيز در گرو  رفتار نادرس
ــت. اگر رفتارهاي ديني بر پايه ی  تربيت معرفتي ـ اخالقي اس
معرفت و اخالق صحيح شكل نگيرد، »پايدار« نخواهد بود. به 
ــي  ــر حضرت آيت اهلل جوادي، »ايماني كه با عصاي موس تعبي
بيايد، با گوساله ی سامري مي  رود!« به همين جهت است كه در 
منابع اسالمي، بر بنيان  هاي معرفتي و اخالقي، بيش از مناسك 
ــت. در روايات تأكيد شده است كه به  ــده اس و رفتارها تأكيد ش
كثرت نماز، روزه، حج، مناجات  هاي شبانه و مانند آن نگاه نكنيد؛ 
چرا كه شايد عادت فرد شده باشد به گونه  اي كه اگر آنها را ترك 
كند، دچار اضطراب گردد. سپس تأكيد مي  كنند كه به »صداقت« 
و »امانتداري« فرد توجه كنيد. در اين احاديث، بر دو مؤلفه تأكيد 
ــده است. در بحث عبادت شديد امام صادق)ع( و جرياني كه  ش
ــتند، و در ابتدای سخن به آن اشاره شد، نيز بر  ــان داش با پدرش
مؤلفه ی »بردباري« تأكيد شده بود. اكنون جای بحث در شمردن 
مؤلفه  هاي تربيت ديني نيست و ما به خواست خداوند، در آينده به 
آن خواهيم پرداخت. آنچه اينجا مطرح است اين است که بدانيم 
ــك نيست، بلكه بنيان آن معرفت  تربيت ديني منحصر در مناس
و اخالق است. بنابراين بايد در تلقي خود از تربيت ديني تجديد 

نظر و آن را براساس منطق قرآن و حديث تنظيم كنيم. 

         ايماني كه با عصاي موسي بيايد، با گوساله ی سامري مي  رود

                  مهر 88  
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نيما
جعفر ربانی

انه
بخ

علی اسفندياری که او را بيش تر به نام نيما يوشيج و پدر کتا
شعر نو می شناسند در يوش، از روستاهای نور مازندران به سال 
1274 شمسی متولد شد. پدرش ابراهيم خان اعظام السلطنه 
ــم آن ناحيه و مادرش زنی بود علم دوست و  از مردان محتش
ــعار  هنرپرور که در کودکی حکايات هفت پيکر نظامی و اش
حافظ را برای کودکش می خواند و بدين ترتيب طفل خود را 

با دنيای ادب آشنا می کرد.
ــه رفت. معلم  ــا از کودکی در همان يوش به مدرس نيم
ــه ی درختان می زد و  ــت که بچه ها را با ترک تندخويی داش
ــان می کرد نامه های روستاييان را بخوانند و آن ها  مجبورش
ــخيف که روح هر کودکی را از درس  را از بر کنند؛ کاری س
ــه  ــد. به همين دليل، نيما از مدرس ــل بيزار می کن و تحصي
ــد و چنان که خودش گفته است، هيچ گاه دل به  گريزان ش
ــت که او  ــال داش ــی. دوازده س درس نمی داد مگر به نقاش
ــز درس بخواند. در تهران  ــتادند تا در مرک را به تهران فرس
ــی و  ــه ی حيات جاويد« رفت و با وجود بازيگوش به »مدرس
گريز از مدرسه دبستان را به پايان رساند و سپس مدرسه ی 
ــن لويی را برای ادامه ی تحصيل انتخاب کرد.  فرانسوی س
ــن لويی زبان فرانسه را فراگرفت و درضمن  در مدرسه ی س
ــاعران و نويسندگان غربی آشنا شد.  با ادبيات اروپايی و ش
ــم او را به جهانی فراتر از جهان کهن  ــنايی، چش همين آش
شعر فارسی گشود. با اين حال، آنچه در مدرسه ی سن لويی 
برای نيما نقطه ی عطفی به حساب می آيد، يکی از معلمان 
ــتعداد و خالقيت نيما را  ــه به نام نظام وفا بود که اس مدرس
درک کرد و راهی را به او نشان داد که سرانجام شخصيت 
علی اسفندياری را به مردی با هويت »نيما يوشيج«، يعنی 

بنيان گذار شعر نو متحول ساخت.
***

ــعری خود را مقلوب کلمه ی  نيما ، که بعدها تخلص ش
ــبک خراسانی شعر  »امين« انتخاب کرد، از نوجوانی به س
می گفت. اما شرايط آن روزگار که سال های پس از مشروطه 
و به واقع سال های بحران شديد سياسی و اجتماعی جامعه ی 
ايران بود، کسی را می طلبيد که شعر کهن فارسی را متحول 
سازد و شعری متناسب با دوران جديد ابداع کند؛ و نيما کسی 

بود که به اين کار توفيق يافت.
نخستين اثر نيما که اشعار او را از اشعار پيشين خودش و 
نيز از شعر کهن فارسی متمايز ساخت »افسانه« بود؛ منظومه ی 
ــال 1301، انتشار داد و اين نقطه ی آغاز  بلندی که نيما در س
ــر و صدای زيادی به پا  ــعر فارسی بود.شعر نيما س تحول ش
کرد. هم مخالفان زيادی را عليه او برانگيخت و هم موافقان 
بسياری را در اطرافش گرد آورد. از موافقان او جالل آل احمد 

بود که وقتی نيما در سال 1338 ُمرد، مقاله ی »پيرمرد چشم ما 
بود« را در رثای او نوشت که هنوز هم خواندنی است.

تحول نيمايی
ــاعرانی را نام برد که قبل از نيما در  با اين که می توان ش
شعر نوآوری هايی کردند، به ويژه تقی رفعت را، اما ترديد نيست 
که شعر جديد فارسی مديون نيما يوشيج است و او را به حق 
پدر شعر نو بايد دانست. اکنون در اين مختصر می کوشيم يکی 

دو جنبه از عناصر متحول ساز شعر نيمايی را بيان نماييم.
می دانيم که علمای ادب شعر را اين طور تعريف کرده اند: 
»شعر کالمی است مخّيل، موزون، مقّفی و متساوی« نيما در 
ــه در اولين مرحله قيد  ــت برد؛  بدين صورت ک اين تعريف دس
»متساوی« بودن مصراع ها را از ميان برداشت که به تبع آن 
»مقفی« بودن هم دچار تغيير شد؛ اما وزن به جای خود باقی 
ــاره می کنيم که شادروان محمد  ماند. به مثالی در اين باره اش
حقوقی در مقدمه ی کتاب »شعر نو از آغاز تا امروز« آن را بيان 

کرده است. حقوقی نوشته است: اگر مثاًل م. اميد می گويد:
دو تا کفتر

نشسته اند روی شاخه ی سدر کهن سالی
ــت، جز اين که مصراع  اين همان بحر هزج معروف اس
ــراع دوم آن به طول  ــه طول يک مفاعيلن و مص اول آن ب
چهار مفاعيلن است. حال اگر شاعر می خواست به پيروی از 
قاعده ی تساوی طولی مصرع ها در شعر کهن، دو مصراع را 

برابر کند، برای مثال، بايد می گفت:
دو تا کفتر، که بالی از طال دارند و چه بالی،

نشسته اند روی شاخه ی سدر کهن سالی
يعنی بايد کلماتی را به مصراع اول اضافه می کرد که درواقع 

از نظر معنايی نياز به آن ها نيست و زايد به نظر می آيند.
بنابراين می بينيم که نيما شعر کهن را از اساس برهم نزده 
است بلکه با کوتاه و بلند کردن مصراع ها، تنوع و تحولی در آن 
ايجاد کرده، و البته چنان که اشاره کرديم اين تغيير در قافيه هم 
مؤثر واقع شده است، يعنی محل قرار گرفتن قافيه را عوض کرده 
است. اکنون به نمونه ای از تقطيع يکی از اشعار نيما توجه کنيد:

می تراود مهتاب
فاعالتن فعالت

می درخشد شب تاب
فاعالتن فعالت

نيست يک دم شکند خواب به چشم کس و ليک
فاعالتن فعالتن فعالتن فعالت

غم اين خفته ی چند
فعالتن فعالت
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خواب در چشم ترم می شکند
فاعالتن فعالتن فعلن

نگران با من استاده سحر
فعالتن فعالتن فعلن

صبح می خواهد از من
فاعالتن فعالتن

کز مبارک دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلکه خبر
فاعالت فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ناگفته نماند که بعد از نيما شاعرانی آمدند که خود را به اين 
شيوه  پای بند نکردند و با آزادی از اين قيد شعر سرودند؛ کسانی 
ــپهری و م آزاد از اين گروه اند  ــهراب س مثل فروغ فرخ زاد، س

به ويژه احمد شاملو که به طور کلی وزن و قافيه را رها کرد.

تخّيل
از کارهای ديگر نيما آزاد کردن تخيل و رهايی ذهن ها 
از قراردادهای پيشين بود. محمد حقوقی می گويد: در شعر 
ــاعر مثاًل به ياد کلمه ی »زلف« می افتاد، به  قديم وقتی ش
ــی کلمه ی از پيش معلوم و قراردادی  ــت تا س غير از بيس
ــفتگی، دراز، کوتاه، مجنون، سلسله و... به  ــب، آش نظير ش
ــيد، اما امروز شاعر نو پرداز مجاز  واژه ای ديگر نمی انديش
ــت فارغ از اين کلمات خودش کلمات دلخواهی را که  اس
مناسب می بيند برای بيان »زلف« پيدا کند و صرفًا براساس 

تخيل آزاد شعر بنويسد.
آن چه خوانديد تنها اشاره ای کوتاه بود به سرگذشت نيما 
و شعر نو فارسی. اميد که همين اندک شما را به مطالعه ی 
ــود. دو قطعه از شعرهاي  بيش تر در اين عرصه رهنمون ش

معروف نيما را با هم می خوانيم.

چند شعر از نيما
تو را من چشم در راهم؛

شباهنگام،
که می گيرند در شاخ »تالجن« سايه ها رنگ سياهی

و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم
تو را من چشم در راهم.

شباهنگام؛
در آن دم که هرجا دره ها چون مرده ماران خفتگان اند

در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم ياد آوری يا نه

من از يادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم.

هست شب
هست شب، يک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است
باد نوباوه ی ابر از بر کوه

سوی من تاخته است.

هست شب، همچو ورم کرده تنی، گرم در استاده هوا
هم از اين روست نمی بيند اگر گم شده ای راهش را

با تنش گرم، بيابان دراز
ـ مرده را ماند در گورش تنگ ـ

به دِل سوخته ی من ماند
به تنم خسته که می سوزد از هيبت شب

هست شب، آری شب.

نمايی از خانه ی نيما در يوش

نيما و شهريار به همراه فرزندانشان



در روزها و هفته های اول معلمی، نگاه کنجکاوتان همه جا 
را می پايد مبادا نکته ای را فروگذار کنيد و مطلبی را نشنويد. در 
اين ميان بيش از همه، گفتار و رفتار معلمان باسابقه است که 
مثل آهن ربا جذبتان می کنند. حداقل برای تشنه ای چون من، 
معلمان قديمی چشمه ی هميشه جاری به حساب می آمدند. 
ــژه در زنگ های تفريح که همکاران دور هم جمعند و با  به وي
نوشيدن يک استکان چايی جوشيده! خستگی يکی دو ساعت 

نابغه ی
بی استعداد

تدريس را از تن به در می کنند و گپی می زنند به نشانه ی حيات 
و اين که مختصر انرژی هنوز مانده است برای ساعت های بعد 

و سر و کله زدن های بعدی با بچه ها.
حوالی سال 70 بود هنوز سرم پر از شور و شوق معلمی بود. 
ــالی بود که معلم شده بودم و البته اين شغل را دوست  دومين س
داشتم و برای آينده ی آن برنامه ها ريخته بودم. ـ اين ها که می گويم 
به اين معنا نيست که حاال شور و شوقی ندارم و به آن اهداف و 
برنامه ها نرسيده ام و يا نقشه هايم نقش بر آب شده است. ـ آن زمان 
در مدرسه ای در يک شهر کوچک مشغول خدمت بودم. شهری 
که شايد روی هم رفته 2 يا 3 مدرسه ی راهنمايی بيش تر نداشت. 
در اين جور محيط ها همان طور که می دانيد بيش تر آدم ها همديگر 
را می شناسند و از سرگذشت يکديگر مطلعند. ـ هم معلم ها و هم 
دانش آموزان ـ و طبيعی است که آدم غريبه ای مثل من توی چشم 
بيايد و به تبع آن قديمی ترها بدشان نيايد که اين تازه معلم جوان 

را زودتر با محيط آشنا کنند و گوشی را دستش بدهند.
ــتان من مال يک روز پاييزی است، اواسط آبان ماه، در  داس
يک مدرسه ی نوساز دولتی، در همان شهر کوچک که گفتم. من 

معلم علوم کالس اول بودم.
تازه زنگ تفريح اول خورده بود و معلم ها يکی يکی وارد دفتر 
می شدند و سالم  و عليکی رد و بدل می کردند. وقتی همه نشستند 

يکی از همکاران ـ آقای يوسف زاده ـ با ناراحتی صدايش درآمد:
ـ گفتيم امسال راحت شديم. آقای جاللی! شما که باز اسم 
اين کاظم زاده را نوشتيد، تمام شد و رفت. مگر نفرموديد امسال 

از اين جا می رود؟
آقای جاللی ـ مدير مدرسه ـ بسته ای را دست سرايدار داد 

و گفت:
ـ خوب نرفت.

ـ خوب شما نمی نوشتيد.
ــما! مگر می شود؟ دانش آموز قبول شده،  ـ حرفی می زنيد ش
می خواهد برود سال باالتر. سال سوم هم هست. شوخی که نيست 
من بچه ی مردم را حيرانش کنم. شما بودی نمی نوشتی؟ آن هم با 

اين شرايطی که اين پسر دارد؟ شما که بهتر از من می دانيد!
ـ نه آقای جاللی! من بودم نمی نوشتم. البته ببخشيدها! 
جسارت است، اما آدمی که سواد ندارد، استعداد ندارد، خداييش 
نمی نوشتم. من اصاًل نمی دانم اين چه کار می کند شب امتحان 
ــما می دانيد؟ در طول سال نه درس بلد  که نمره می آورد؟ ش
است جواب بدهد، نه تمرين و تکليف تحويل می دهد و نه در 

کالس گوش می دهد. کاًل ايشان معطل هستند!
همين موقع يکی از معلمان پريد وسط حرفش که: »حواسش 
پرت است پدرجان. عاشق است شايد؟« که همه خنديدند و آقای 
جاللی اخمی کرد و موضوع کشيد به قيمت نان و سبزی که در 
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اين وانفسا کی جرأت عاشق شدن دارد؟ و حرف آمد توی حرف 
تا اين که زنگ خورد و همه رفتيم سر کالس.

ــار آقای  ــتم کن ــورد، رفتم نشس ــح بعد که خ ــگ تفري زن
يوسف زاده:

ـ از دست اين دانش آموز که گفتيد، خيلی ناراحتيد؟
ـ همان که زنگ قبل صحبتش بود؟ کاظم زاده؟ نمی دانيد 
چه اعجوبه ای است شما که با سوم ها کالس نداريد؟ داريد؟ 

نه؟ شانس آورديد جوان! اعصاب خردکن است.
ـ مشکلش چيست؟

ــت که سر کالس حال آدم  ـ درس نمی خواند. يه جوری اس
گرفته می شود. همه اش حواسش پرت است. هيکل دارد قد من 
ــما، اما خوب استعداد ندارد. صفر است. همه ی نمره هايش  و ش
ناپلئونی است. بيش تر هم نيست. انگار قرارداد دارد. می خنديد؟ 
راست می گويم. باور کنيد نمی دانم شب امتحان چه کار می کند 

که 10 را می گيرد و خالص!
ــته بود گفت: »شايد  يکی از همکاران که کنار ما نشس

استعداد دارد؟«
ـ کاظم زاده؟ نه بابا چه استعدادی؟ ما سال اولمان نيست که 

معلم هستيم. باالخره فرق دوغ و دوشاب را می فهميم.
ـ حاال استعداد آن را ندارد، استعدادهای ديگر که دارد.

ـ چه استعدادی مثاًل؟ صدايش را می گوييد شما؟ همين 
ديگر! به درد آواز خواندن و قرتی بازی می خورد. اين کارها کار 

آدم است آخر؟
ـ بد بود باعث شد پارسال گروه سرود مدرسه در استان اول 
بشود؟ تازه شما حتمًا يادتان هست اون آقا... کی بود که از تهران 
آمده بود؟ آن که می گويند استاد موسيقی است! می گفت صدای 

اين پسر آسمانی است! می خواست او را با خودش ببرد.
ـ دست بردار آقای شادروان. اين حرف ها چيست؟ آسمانی 
کدام است؟ بچه بايد درس بخواند، بايد سواد داشته باشد، شما 
ــه زير ده باشد، در عوض آواز بخوانی. دو ريال  نمراتت هميش

به درد می خورد؟
من پرسيدم: چی شد نرفت تهران؟

آقای شادروان گفت: به خاطر مادر و خواهرش. پدر ندارند. 
ــين. داشت از اين طرف  ــال پيش پدرش رفت زير ماش دو س
خيابان می رفت آن طرف که يک ماشينی که با سرعت می آمد، 
زيرش گرفت. غريبه بود. حتی نايستاد ببيند چه شده. ترسيد، 
گازش را گرفت و رفت. آن موقع اين پسر اول راهنمايی بود. 
ظاهرًا آمدند از مدرسه او را بردند و قضيه را گفتند. طفلک به هم 
ــال که آن استاد موسيقی که از تهران آمده بود،  ريخت. پارس
می خواست ببردش تهران. نرفت. برای خاطر مادر و خواهرش. 

خواهرش اآلن ابتدايی است.

ــف زاده گفت: خوب شد نرفت. چيه اين حرف ها؟  آقای يوس
بنشيند و درسش را بخواند... که آن را هم نمی خواند!

ــن موقع بود که زنگ خورد و آقای جاللی وارد دفتر  همي
شد و گفت: »همکاران مراسم مختصری داريم برای 13 آبان. 
ــم می خواهيم از دانش آموزان برتری که پارسال  ضمن مراس
رتبه ی علمی خوبی داشتند تقدير کنيم. شايسته است که برای 

مراسم تشريف بياوريد.«
ــم زاده هم تقدير  ــف زاده گفت: »آقا از اين کاظ آقای يوس
بفرماييد. به اينشتين گفته: آقايی!« و باعث خنده ی حاضرين در 
دفتر شد. من ديدم فرصت خوبی است تا داستان اين پسر را تا آخر 

بشنوم پس ادامه ي مطلب را گرفتم و گفتم: پس نرفت تهران؟
ـ نه بابا! برود چه کار کند؟

ــادروان گفت: »ذهنش در کارهای هنری خيلی  آقای ش
فعال است.«

ـ سرود خواندن که ذهن نمی خواهد.
ـ نه! سرود خواندنش را نمی گويم. قضيه ی تئاتر پارسالش 

را می گويم.
من پرسيدم: تئاتر؟ مگر تئاتر هم بازی می کند؟

ــر کنيد فقط در  ــت: حرف ندارد! نه فک ــادروان گف آقای ش
ــنگ است که همه جا  ــه بازی می کند. آن قدر کارش قش مدرس
ــد، خودش  او را می خواهند. خودش متن تئاترهايش را می نويس

کارگردانی می کند، خودش هم با بچه ها بازی می کند.
ـ کارش را ديده ايد؟

ـ همه ديده اند. پارسال يک تئاتر داشت که آن قدر قشنگ بود 
که از بيرون هم آمدند برای ديدن. از استان تقديرنامه گرفت.

ـ چی بود داستان تئاترش؟
ــادروان لبخند شيرينی زد و کمی مکث کرد. انگار  آقای ش
داشت خاطراتش را مرور می کرد. پس از چند ثانيه گفت: »داستان 
جالبی داشت. مال زمان انقالب بود. داستان يک مرد روستايی بود 
که زمان حکومت نظامی با خرش و بچه اش می روند صحرا برای 
ــاخه و اين جور چيزها. از قضا خره گم می شود  آوردن برگ و ش
ــود و می خورند به ساعت  و تا پيدايش کنند و برگردند دير می ش
حکومت نظامی. داشتند می رفتند طرف خانه که گير يک افسر 
کالنتری و يک پاسبان می افتند. افسره هم از اين شاه دوست های 
تير بود. حاال کاری که اين بچه ها کرده بودند، در نمايششان يک 
خر واقعی را آورده بودند روی صحنه. کاظم زاده خودش هم نقش 
افسر کالنتری را بازی می کرد. آقايی که شما باشيد، افسره گير 
ــرده که طبق قانون حکومت نظامی اجتماع بيش  می دهد به م
ــب اين جا چه کار می کنيد؟  ــت. اين وقت ش از دو نفر ممنوع اس
ــادروان زد زير خنده و ادامه داد:  مرتيکه های خرابکار؟« آقای ش
»يارو افسره می خواسته همه اشان را با خره بازداشت کند. خالصه 
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ــود. آقا مردم از اين حرف هايی که اين افسر  ــان می ش بحثش
ــده بودند. ريسه  کالنتری و مرد دهاتی به هم می زدند روده بر ش
می رفتند. من خودم اشکم درآمده بود از خنده. مثاًل يک جا دهاتيه 
به افسره می گه قربان ما همه، مخلص اعليحضرت هم هستيم. 
ــته هم خودش فدايی اعليحضرت است.  اين حيوون زبون بس

منتها زبان ندارد که بگويد...«
آقای يوسف زاده که شايد برای چند دقيقه يادش رفته بود 
ــاکی بوده، حرف آقای  ــت اين دانش آموز ـ کاظم زاده ـ ش از دس
ــمت را که خره خوابيده  ــادروان را قطع کرد و گفت: آن قس ش

بود بگوييد.
ــر خيلی خون سرد است، با هوش هم  ـ آره واقعًا، اين پس
ــط اين جروبحث ناگهان خره نشست  هست. شما ببين وس
ــروع کرد با صدای بلند عرعر کردن. جمعيت ديگر  زمين و ش
ــد. تو سناريوی اين ها هم که قرار نبوده  داشت منفجر می ش
وسطش خره بنشيند و عرعر کند. بعدًا خود کاظم زاده به من 
گفت که اصاًل چنين قراری نداشته اند. خالصه همه شان گيج 
ــده بودند که چه کار کنند که اين پسر قضيه را جمع و جور  ش
می کند و به پاسبانی که دستيارش بوده می گويد: صورت جلسه 
کن بی تربيتی اين خر پدرسوخته را! به جای اين که به احترام ما 
بايستد، گرفته نشسته، تازه وسط صحبت ما حرف هم می زند. 
صورت جلسه کن تا پدرش را دربياورم. بعدش هم آن بازيگر 
نقش دهاتی می گويد: نه قربانت گردم، ننويس. من که از اول 
گفتم که اين خر ما شاه دوست است، اين دارد به زبان خودش 

می گويد: جاويد شاه!
ــد که  ــته باش ــن گفتم: آدم بايد خيلی حضور ذهن داش م

اين جوری موضوع را جمع کند.
آقای يوسف زاده گفت: کله اش خراب است. به درد همين 

کارها می خورد. تئاتر و فيلم و آواز و اين جور چيزها.
آقای شادروان گفت: البته واقعًا پسر نترسی است. حاال 
ــرد  نمی دانم بگوييم کله خراب يا چيز ديگر ولی واقعًا خون س

است.
آقای يوسف زاده گفت: ماجرای خواهرش را می گوييد؟

ـ آره! واقعًا کار کوچکی نکرد.
ـ ببخشيد اين ماجرای خواهرش چی بوده؟

ـ قضيه مال همين سه ماه پيش است. خوب خانه ی اين ها 
يک مقدار در حاشيه است. اين خانه های روی هم ريخته ی پايين 

محله ی کاميار را ديديد شما؟
ـ نه! آن طرف ها نرفته ام هنوز.

ـ خوب ضرری هم نکرده ايد. به هرحال جلوی خانه ی اينا 
يک چاهی بوده که خيلی وقت پيش برای کاری کنده بودند. حاال 
نمی دانم برای چی. شما که می دانيد از اين چاه ها در حاشيه ی 

شهر زياد است. فقط هم خدا می داند که مصرفشان چيست. يک 
روز حوالی غروب خواهر اين دانش آموز کاظم زاده می افتد توی 

چاه. دختربچه ی 8 ساله 9 ساله! شما فکرش را بکنيد.
آقای يوسف زاده گفت: عمق چاه هم زياد بوده.

ـ بله می گويند عمقش در حدود 5 يا 6 متر بوده. خالصه 
ــتان اين دخترک که با هم بازی می کردند می روند خبر  دوس
می دهند به خانه ی اين ها. مردم تا جمع می شوند که ببينند چه 
ــده، خود اين پسر هم سر می رسد. صدای دختربچه هم از  ش

ته چاه می آمده.
آقای يوسف زاده که متأثر شده بود، گفت: اهلل اکبر.

ــتند دنبال مقنی. چاره ای نبوده. منتها خوب آن  ـ می فرس
پايين هوا کم است. پايين چاه را می گويم. مردم هم ترسيده بودند 
ــد، بچه تلف بشود. کاظم زاده می گويد  که نکند تا مقنی می رس

برويد طناب بياوريد و خودش می رود پايين.
ـ بدون طناب می رود؟

ــن ديواره ی چاه را می گيرد و می رود  ــر با اين س ـ بله. پس
پايين. تا برسد به ته چاه پيش خواهرش، طناب هم می رسد که 
می فرستند پايين و خواهرش را می بندد به آن و می دهد باال. بعد 

هم خودش می آيد باال.
آقای شادروان به وضوح از ذکر اين خاطره متأثر شده بود. 
آقای يوسف زاده هم ساکت بود. مدتی به سکوت گذشت و من 
احساس کردم زمان زيادی مزاحم آن ها شده ام. می خواستم به 
نوعی صحبت را به پايان ببرم. شايد هم دلم می خواست زودتر 
ــف زاده  بروم و کاظم زاده را ببينم. پس از مدت کمی آقای يوس

شروع به صحبت کرد.
ـ بله! متأسفانه اين پسر با اين روحياتش درس نمی خواند. 
اين آدم را ناراحت می کند. شما که بهتر از من می دانيد توی 
اين دوره و زمانه آدمی که درس نخواند، مدرك نداشته باشد، 
خوب به جايی نمی رسد. يعنی قبولش ندارند. کسی به خاطر 
مردانگی و شجاعت و اين جور چيزها که نمی آيد به اين پسر 
کار درست و حسابی بدهد. هان؟ آقای شادروان بد می گويم؟ ما 

که بد اين پسر را نمی خواهيم ولی...
ـ خسته تان می کند؟

ـ بله خوب. خسته می شوم. دانش آموز بايد يک کمی...
ــته تان کردم.  ــدم گفتم: زياد خس درحالی که بلند می ش
ــم هم شروع شده. اگر اجازه بدهيد مرخص  شرمنده ام. مراس

شوم.
ــف زاده در حالی که بلند می شد گفت: خواهش  آقای يوس
می کنم آقا... بفرماييد... در مورد اين پسر هم شما نگران نباشيد. 
ــوم درس نداريد. دردسرش مال ماست...  شما که با کالس س

شما  بفرماييد.
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شما در رويارويي با اين مسئله چه مي كنيد؟ چرا؟
قم

ـ  
ی

طاي
هلل ع

ت ا
حج

س:
کا

ع

نيكو منفرد

من: مثل يك بازيگر تئاتر با تغيير شرايط، مخاطبانم را جذب مي كنم.
من: بچه هاي دوره ي راهنمايي روياگرا هستند، درسم را مي دهم و مي روم، كاري نمي شود كرد.

من: با زدن يك ضربه روي ميز يا با صداي بلند، خواب آلودها را بيدار مي كنم.
من: با يك سؤال از درس، حال فراري ها را مي گيرم.

با انتخاب يكي از گزينه ها و يا طرح پاسخ خود با ذكر دليل، نظرتان را به دفتر مجله ارسال كنيد.

تفسير  من از من
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اشاره
امـروزه يکی از دغدغه هـای فراگير ميـان معلمان و 
نيـز مدارس مختلـف، چگونگی افزايش ميـزان يادگيری 
دانش آمـوزان اسـت، تـا آن جـا که هـر يک راهـی را در 
پيش گرفته و سـعی می کنند همگام با فراگيرندگان خود، 
تجربـه ي جديدی در يادگيری آنـان ايجاد نمايند. در اين 
ميان صاحب نظران و دانشـمندان حـوزه ي تعليم وتربيت 
نيز در تالشـند تا با ارائه ي الگوهای گوناگون و نيز انجام 
آزمايش های مختلف، شـيوه های نويـن و اثرگذاری را به 
معلمان معرفی نماينـد. هوش های چندگانـه ي يادگيری 
يکی از اين دستاوردهاسـت. ظهور و پيدايش اين نظريه 
در بسـياری از نظام های آموزشـی دنيا، تغييرات وسيعی 
را ايجاد نموده اسـت. آشنايی با اين مقوله می تواند منجر 
بـه ابداع روش هايـی گردد که عالوه بـر تعميق يادگيری 
دانش آموزان، به افزايش انگيزه ي تحصيلی آنان بيانجامد. 
بـه همين سـبب مجموعه مقاالتی با موضـوع هوش های 
چندگانه تدوين شده است که به نقش و تأثير هوش های 
چندگانه در کالس درس اختصاص دارد. با توجه به ماهيت 
موضوع، در شـماره ي حاضر بيش تر بعد نظری مربوط به 

بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

به سازي ياددهي
امروزه هر معلمی، با داشتن چند سال سابقه ي تدريس، 
ــاهد ايجاد تغييراتی هر چند کوچک در هر يک از اجزاي  ش
برنامه درسی بوده است. در هر يک از تغييرات و يا اصالحات 

ــده هدف نهايی بهبود وضعيت ياددهی و يادگيری  انجام ش
ــا و تغييرات  ــا در همه ي زمينه ه ــد. ام در مدارس می باش
موردنظر، نقش معلم در چگونگی به کارگيری برنامه ي جديد 
ــت که می توان به نوعی آن را  از چنان تأثيری برخوردار اس

سرنوشت ساز دانست.  
ــت در محتوای کتاب درسی،  به عنوان مثال ممکن اس
ــه ي مفهوم موردنظر،  ــده برای ارائ تصاوير به کار گرفته ش
کافی و دقيق نباشد. در اين صورت معلمی که با هوشياری 
و دقت نظر خود، از ابزارها و رسانه های ديگر استفاده می کند 
ــی تکميل کننده دارد. به  تا اين نقص را برطرف نمايد نقش
عنوان نمونه، در کتاب رياضی سال دوم راهنمايی تحصيلی، 
ــق عددهای صحيح،  ــوزش چگونگی جمع و تفري برای آم
تمرين هايی در نظر گرفته شده است که به اندازه گيری دما 
ــت. در اين  و تفاوت آن ها در مکان های مختلف مربوط اس
حالت معلم تصميم می گيرد که از يک دماسنج و يا تصوير 
آن استفاده کند تا فراگيران با مشاهده ي آن، مفهوم موردنظر 

را به سادگي دريافت کنند. 
ــت معلمی تصميم بگيرد با ايجاد  هم چنين ممکن اس
ــی به يادگيری بيشتر فراگيران خود  تغييری در کتاب درس
ــده،  ــی ياد ش ــه عنوان مثال، در کتاب درس ــک کند. ب کم
ــت، با  دانش آموزی که در ابتدای يادگيری مفهوِم ُبردار اس
ــود و به  تداخل رنگ های به کار رفته در کتاب مواجه می ش
همين دليل نمی تواند به سادگی بردار را از يک خط معمولی 
تشخيص دهد. اين نکته به ويژه برای دانش آموزان کم دقت 
بيش تر اتفاق می افتد. به همين سبب وقتی در مسئله ای ذکر 

سهم هوش در

دمای هوای شهر بيرجند
 در زمستان و تابستان
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شده است که بردار آبی را به سه قسمت مساوی تقسيم کنيد، 
تشخيص بردار برای فراگيرنده ای که تازه با اين مفهوم آشنا 
شده است، آن هم در شرايطی که خطوط ديگری نيز عالوه 
ــتند، کار ساده ای  بر بردار در همان صفحه به رنگ آبی هس
ــت و ممکن است در يادگيری او خلل بيش تری ايجاد  نيس
کند. به همين دليل، معلم از دانش آموزان خود می خواهد که 
با راهنمايی وی، برخی از خطوط اين صفحه را با رنگ های 

ديگری رنگ آميزی کنند. 
در چنين مواردی هدف و مقصود معلم اين است که به 
ــکل، موجب تقويت يادگيری در دانش آموز خود شود.  هر ش
ــا تفاوت عملکرد و تأثيرگذاری هر يک به ميزان آگاهی،  ام
برخورداری از مهارت و نهايتًا نوع بينش و باور معلم بستگی 
دارد و به همين سبب است که توجه به تمايل غيرقابل انکار 
معلمان مبنی بر توسعه و تعميق يادگيری و اثرگذاری فرايند 
ياددهیـ  يادگيری به برنامه ريزان توصيه می شود. چرا که در 
اين صورت بال های حمايت گر پايه های اصلی در يادگيری، 
ــتند، موجب قوت برنامه و اثربخشی  که همانا معلمان هس

بيشتر و مناسب تر آن خواهد شد.
با اين پيش فرض، گاردنر با ارائه ي نظريه ي »هوش های 
چندگانه ي يادگيری« خود، معلمان را برای کسب تجربيات 
مفيد و اثربخش در کالس درس دعوت می کند. نگاه نهايی 
اين نظريه، افزايش ميزان يادگيری فراگيران است. از ديگر 
نتايج ارزشمند استفاده و توجه به اين نظريه، افزايش انگيزه 
ــه کالس درس، آموزش، يادگيری و  و ميل دانش آموزان ب
ــت. پيش از آن خوب  ــت لذت بردن از يادگيری اس در نهاي

است با اين نظريه پرداز بيشتر آشنا شده و تعريفی از هوش 
را بررسی نماييم.

هوش هايی با گونه های مختلف
 با شنيدن واژه ي هوش، معمواًل مفهوم بهره ی  هوشی
)IQ( 1 به ذهن می رسد. هوش معمواًل به عنوان توانايی های 

ــا آن زاده  ــود. چيزی که ما ب ــوه ي ذهنی تعريف می ش بالق
می شويم، قابل اندازه گيری است و ظرفيتی است که تغيير 
دادن آن دشوار است. در حوزه ي روان شناسی و علوم رفتاری 
معمواًل باور بر اين است که هوش موجوديتی منفرد است که 
به ارث می رسد و ظرفيت ذهنی انسان ها به شکلی است که 
ــيوه ای مناسب ارائه شود،  هر چيزی را در صورتی که به ش

می توان به آن ها آموزش داد. 
ــئله  ــان می دهد که عکس اين مس تحقيقات اخير نش
صادق است و هوش های چندگانه ای2 وجود دارند که کاماًل 
از يکديگر مستقل هستند. گاردنر هوش را ظرفيتی برای حل 

مسائل، متناسب با توانايی های مختلف فرد می داند. 
بر طبق نظريه ي گاردنر، ديدگاه های روان سنجی سنتی 
ــبت به هوش، بسيار محدود و ضعيف است. به عقيده ي  نس
ــان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند.  او همه ي انس
ــف هوش را معرفی  ــت نوع مختل او در نظريه ي خود، هش
ــی نيز به عنوان  ــت که نوع نهم ــوده و احتمال داده اس نم
»هوش هستی گرا« وجود داشته باشد. در اين نظريه، گاردنر 
ــخصی به عنوان يک کل برخورد می کند؛  با هوش های ش
ــد و هماهنگ عمل می کنند.  ــيار به هم نزديکن چرا که بس
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گاردنر کيست؟
»هوارد گاردنر« نظريه پرداز 

هوش های چندگانه ي يادگيری، 
متولد 1934 پنسيلوانيا است. او به 

همراه خانواده اش در سال 1938 از 
هامبورگ به آمريکا مهاجرت کرد و 

به دانشگاه هاروارد رفت تا در رشته ي 
حقوق تحصيل کند، اما خوشبختانه 

اريک اريکسون معلم او شد و وی 
را به روان شناسی و علوم اجتماعی 
عالقه مند کرد و به قول خود گاردنر 

بر پای تحقيقات او مهر تأييد زد. وی 
در سال 1965 با عنوان دانشجوی 
ممتاز فارغ التحصيل شد. در 1971 

دکترای خود را گرفت به کرسی 
استادی آموزش در هاروارد رسيد. 
از مهم ترين کارهای او می توان 

به »چارچوب های ذهن و نظريه ي 
هوش های چندگانه« اشاره کرد. 
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افراد ترکيب يگانه ای از هوش ها دارند و اين هوش ها بدون 
ــت و می تواند برای مقاصد خوب يا  جهت گيری اخالقی اس

بد به کار آيد.
طبق اين نظريه، برای به  دست آوردن تمام قابليت ها 
ــی ضريب  ــرد، نبايد تنها به بررس ــتعدادهای يک ف و اس
هوشی پرداخت، بلکه انواع هوش های ديگر او مثل هوش 
موسيقيايی، هوش درون فردی، هوش تصويریـ  فضايی و 

هوش کالمیـ  زبانی نيز بايد در نظر گرفته شود.
ــان و  ــوی روان شناس نظريه ي گاردنر با انتقاداتی از س
مربيان روبه رو گرديده است. منتقدان می گويند تعريف گاردنر 
از هوش بسيار وسيع و گسترده است و هشت نوع هوشی که 
او تعريف کرده فقط نشانگر استعدادها، خصوصيات شخصيتی 
و توانايی هاست. از ديگر نقاط ضعف نظريه ي گاردنر می توان 

به کمبود پژوهش های عملی پشتيبان آن اشاره کرد.
ــه ي هوش چندگانه محبوبيت  ــا با وجود اين، نظري ام
ــت و  ــگران پيدا کرده اس ــادی در بين مربيان و آموزش زي
بسياری از معلمان از اين نظريه در انتخاب شيوه ي تدريس 
خود استفاده می کنند. در چنين موقعيت هايی، نتايج، نمايانگر 
تأثير فراوان و مثبت اين نظريه در محيط ياددهیـ  يادگيری 
است. در اصل اين تئوری، هشت شيوه را در فرايند ياددهی 
يادگيری معرفی می کند؛ يعنی می توان ذهن را در زمينه ای 
که آماده است، تحريک کرد و با شيوه ای که مورد عالقه ي 
دانش آموز است پيش رفت. توصيه ي اوليه و نهايی گاردنر 
اين است که معلمان بايد توجه خود را به همه ي هوش ها 

معطوف کنند.
ــاس، پژوهش هايی به طور خاص به بررسی  بر اين اس
هوش های چندگانه پرداخته است. در اين ميان، تحقيق هايی 

ــده دارای نتايج ارزشمندی  که در حوزه  ي يادگيری انجام ش
ــی در ايران به  ــت. به عنوان مثال پژوهش برای معلمان اس
ــاس ديدگاه گاردنر و شيوه ي  مقايسه ي تأثير آموزش براس
ــنتی بر عملکرد رياضی دانش آموزان سال دوم راهنمايی  س
پرداخته است. محقق در چکيده ي پژوهش خود آورده است:

ــت هوش رياضي  ــده اس ــعي ش »در اين پژوهش س
ــوزان در دروس رياضي، هنر و ورزش در تلفيق با  دانش آم
ــاير هوش ها فعال شود و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي  س
فراگيران با شيوه ي سنتي مقايسه و بررسي گردد. نتايج به 
ــت كه عملكرد دانش آموزاني  ــت آمده حاكي از آن اس دس
ــاس نظريه ي گاردنر آموزش ديده اند در مقايسه با  كه براس
دانش آموزاني كه به شيوه ي سنتي آموزش ديده اند در آزمون 
ــرفت تحصيلي رياضي و سطوح شناختي )دانستن، به  پيش
ــائل متداول و استدالل( به طور  كارگيري مفاهيم، حل مس

معناداری بهتر بوده است.«
ــه و تحقيق های  ــده از اين مطالع ــت آم نتايج به دس
ــابه آن که در سرتاسر دنيا و نيز در محيط های آموزشی  مش
ــان می دهد، توجه و اهتمام در  ايران انجام شده است نش
ــری هوش های چندگانه در کالس درس می تواند  به کارگي
ــش يادگيری و  ــی هم چون افزاي ــب نتايج عالوه بر کس
انگيزه ي تحصيلی در دانش آموزان، موجب غلبه  بر موانعی 
ــوزان در يک کالس، که  ــاالی دانش آم ــون تعداد ب هم چ
ــوارِی توجه به تفاوت های فردی است، بشود.  پيامد آن دش
در شماره های بعدی ضمن معرفی هر يک از هوش ها، به 
مصاديق عينی آن ها در کالس درس و نمونه های کاربردی 
که منجر به کاهش اثر موانع در مسير يادگيری دانش آموزان 

می شود، اشاره خواهيم كرد.

چكيده ي کتاب: در اين کتاب ضمن معرفی هوش های چندگانه 
و توصيف هوش دانش آمـوزان به طور کلی، نقش هوش های 
چندگانه در برنامه های آموزشی، محيط کالس و آموزش های 
خاص و ارزشيابی بررسی شده و در نهايت به ديگر کاربردهای 

تئوری هوش های چندگانه اشاره شده است.

پي نوشت
1. Intelligence Quotient
2. Multiple Intelligences )MI(

 ممکن است معلمی 
تصميم بگيرد با ايجاد 
تغييری در کتاب درسی 
به يادگيری بيشتر 
فراگيران خود کمک کند

نام کتاب: هوش های چندگانه در کالس های درس
نويسنده: توماس آرمسترانگ

مترجم: مهشيد صفری
ناشر: انتشارات مدرسه، تهران. چاپ سوم، 1387

ديگر مشخصات کتاب: 272 صفحه ، قيمت 22000 ريال
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شناسايي و پرورش 
نوقلم ها

آشنايي با مركز بررسي آثار مجالت رشد

ــد نوجوان،  ــالع داريد، مجله ی رش ــور که اط همان ط
ــه در اختيار  ــال تحصيلی به صورت ماهنام ــروع هر س با ش
دانش آموزان دوره ی راهنمايی قرار می گيرد. تنوع چشمگير 
مطالب اين مجله، می تواند انگيزه ی يادگيری را در شاگردان 
ما ارتقا دهد. امسال تصميم گرفته ايم؛ در هر شماره، مروری 
کلی به اين مجله  داشته باشيم و امکانات آن را برای پربار 

نمودن کالس درس يادآور شويم. 

     رشد نوجوان مهرماه 1388 در يک نگاه

 1    ديگر بچه نبودم، جنگ شروع شده بود: گفت و گو 
با مهرداد صديقيان هنرپيشه ی نوجوان فيلم اتوبوس شب 

به کارگردانی کيومرث پوراحمد.
 2     زمين در محاصره ی ماهواره ها: مروری بر تاريخچه 
ــی درباره ی  ــا و مطالب ــزون ماهواره ه ــای روزاف و کاربرده

ماهواره ی اميد.
 3   نذر مهتاب: يک داستان جذاب و مطالبی درباره ی 

فنون داستان نويسی.
 4     آينه های روبه رو: مقايسه ی ديدگاه های چند شاعر 

درخصوص يک موضوع واحد. 
 5   ديگر گم نمی شـويم: مطلب کوتاه علمی درباره ی 

.)GPS( نحوه ی کارکرد سيستم موقعيت ياب جهانی
ــز درباره ی  ــور و طن ــب مص ــک مطل  6     فاصله ها:ي

مشکالت شايع عاطفی و رفتاری نوجوانان.
ــائل   7   كليـد آسـمان: ميزگرد نوجوانان درباره ی مس

اعتقادی مطرح شده در کتاب های دينی.
ــينه ی   8   خروس افتخارآفرين ايران: نگاهی به پيش
ــب مقام قهرمانی جهان توسط  وزنه برداری در ايران و کس

نوجوانان ايرانی.
ــت و به  ــامل 4 صفحه اس  9   گلـدان: اين بخش ش
آثار ارسالی مخاطبان اختصاص دارد. شما همکاران محترم 
می توانيد شاگردان خود را راهنمايی کنيد تا آثار خود را برای 

استفاده در اين بخش بفرستند.
10  زبان نو: مطالبی برای تقويت امالی زبان انگليسی 
ــرگرمی... و بسياری از مطالب جذاب  به صورت جدول و س

ديگر.

رشد نوجوان و
 نشاط علمی درکالس

1. دريافت آثار، كارشناسي، نقد و بررسي آن ها

حبيب يوسف زاده

خبر

مركز بررسي آثار مجالت رشد با هدف شناخت، جذب 
و پرورش استعدادهاي ادبي و هنري دانش آموزان و تحت 
حمايت قرار دادن هنرجويان خوب و مستعد، فعاليت خود را 
ــال 1360 و هم زمان با انتشار نخستين مجالت رشد  از س

دانش آموزي، در دفتر انتشارات كمك آموزشي آغاز كرد.

اهداف مركز
ــات و  ــويق مخاطبان به بيان عواطف، احساس  تش
ــتن و پديد آوردن آثار ادبي و  ــه هاي خود، از راه نوش انديش

هنري؛
ــب براي بروز و رشد اين  ــترهاي مناس  ايجاد بس

استعدادها به صورت آموزش هاي مستقيم و غيرمستقيم؛
 تربيت و تأمين نيروهاي ادبيـ  فرهنگي در راستاي 

فضاي جامعه ي هنري كشور.

فعاليت هاي مركز

ــتان، شعر، قطعه  ــته ي داس آثاري كه دانش آموزان در رش
ادبي، نقاشي و خوش نويسي براي مجالت رشد ارسال مي كنند، 
به وسيله ي كارشناسان مركز مطالعه و نقد و بررسي شده و پاسخ 
جامع و كافي به صورت كتبي براي آن ها ارسال خواهد شد. اگر 
دانش آموزي بيش از دوبار با مركز مكاتبه داشته باشد، به عنوان 
ــود و براي وي كد عضويت در نظر  هنرجوي مركز تلقي مي ش

گرفته خواهد شد.

2. آموزش  مكاتبه اي هنرجويان بااستعداد
ــي آثار دانش آموزان، به  اين مركز، عالوه بر نقد و بررس
نوقلم هايي كه آثارشان نشان دهنده ي استعداد برتر آن ها است 
توجه بيش تري مي كند و براي رشد استعدادهاي آن ها آموزش 
مكاتبه اي را به صورت مداوم تكرار مي كند. اين آموزش ها از 

طريق نامه  و يا پست الكترونيك انجام مي شود. 

نشاني مركز بررسي آثار مجالت رشد:
 تهران، صندوق پستي: 15875/6567

barresiasar@roshdmag.ir :رايانه
تلفن: 021-88305772
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      حل مسائل      زندگی

وقتي در كشاكش مسائل زندگي درگير مي شوم، هميشه 
با خود مي انديشم: »اي كاش در مدرسه و دانشگاه، به جاي 
آموزش آن همه فرمول رياضي و فيزيك و شيمي و آمار و... 
به ما مي آموختند چگونه راه حل مناسب براي مسائل زندگي 
را بيابيم. چرا كه هيچ كدام از آن فرمول ها، به من نمي گويند 
چگونه با دوست، همكالسي، همكار، خانواده و... رفتار كنم 
ــائل واقعي پيش آمده را حل كرده، به احساس  تا بتوانم مس

رضايت مندي در روابط زندگي دست يابم.
ــي، »اصول روش  ــار انجام هر آموزش علم اگر در كن
ــود و اگر همراه با حل ده ها مسئله ي  علمي« نيز ياد داده ش
ــي  ــائل زندگي مورد تفكر و بررس ــئله اي از مس  رياضي مس
قرار گيرد، دانش آموزان مي آموزند كه مسائل زندگي را نه به 
عنوان مشكل، بلكه به عنوان مسائلي مشابه مسائل رياضي 
و فيزيك و... ببينند. در نتيجه، همان گونه كه به حل مسائل 
ــائل  ــي خود اقدام مي كنند، با روش علمي به حل مس درس

زندگي خود مي پردازند.
با همين انگيزه و ديدگاه است كه هميشه در كالس و 
مدرسه منتظر فرصت هستم تا »روش علمي« يا »روش حل 
ــئله« را به دانش آموزان خود بياموزم. خاطره اي هم كه  مس
در اين نوشته مي خوانيد مربوط به همين موضوع در تدريس 

اولين درس علوم در پايه ي اول راهنمايي است:
ــي« را در كالس  ــتم »روش علم ــه مي خواس روزي ك
تدريس كنم، ابتدا كمي درباره ي تاريخ علم صحبت كردم و 
از تالش هاي دانشمندان براي پيشرفت علم، در طول تاريخ، 
مثال هايي آوردم. سپس بچه ها با مراجعه به كتاب هايي كه 
ــير اختراعات  از كتابخانه امانت گرفته بودند به مطالعه ي س
بشر پرداختند. هدف من اين بود كه بچه ها دريابند؛ كساني 
كه مسـائلي حـل كرده يـا ابزارهايـي را سـاخته اند، افراد 
خارق العـاده اي نبوده انـد. آن هـا فقط سـعي داشـته اند در 

برخورد با مشكالت، به راه حل  آن ها فكر كنند.
ــه اين ديدگاه،  ــردن افكار بچه ها ب براي نزديك ك
ــي كنم كه عماًل به »حل  ــر كردم بايد فعاليتي طراح فك
مسئله« بپردازند. بنابراين،  از آ ن ها خواستم در گروه هاي 
ــه در زندگي خود  ــئلهـ  ك ــا 4 نفره، به طرح چند مس 3 ي

ــان مشاهده مي كنندـ  بپردازند. بچه ها، ابتدا  يا دوستانش
ــتند مسائلي كه بايد  ــايد انتظار داش تعجب مي كردند؛ ش
ــد كه دانشمندان  ــبيه مسائلي باش ــود، ش طرح و حل ش
هنگام اختراع و اكتشاف حل مي كنند! اما كم كم متوجه 
شدند هر چيزي كه مشكلي ايجاد كرده است، مي تواند به 
عنوان يك مسئله مطرح شود. سپس از گروه ها خواستم، 
ــائلي را كه طرح كرده اند، در كالس بيان كنند. ابتدا  مس
ــائل مطرح شده، غيرواقعي به نظر مي رسيد و  بعضي مس
يا مسائلي بود كه بچه ها نمي توانستند آن ها را حل كنند. 
براي قضاوت درباره ي قابل حل بودن مسائل از همفكري 
بقيه ي بچه هاي كالس استفاده كرديم. رفته رفته مسائل 
ــائلي قابل حل و متناسب با سن آن ها  مورد نظر، به مس
تبديل شد. براي تمرين بيشتر، از دانش آموزان خواستم، 
به عنوان تكليف، سه مسئله ي ديگر در منزل طرح كنند 
ــه ي  و يكي از آن ها را به روش علمي، حل نمايند. جلس
ــدم، ديدم بسياري از دانش آموزان  بعد كه وارد كالس ش
ــائل و راه حل هاي خود را بيان كنند. آن ها  مشتاقند مس

مسائل جالبي طرح كرده بودند، از جمله: 
ــركالس درس را خوب مي فهمم، اما در خانه و   »چرا س

موقع انجام تكاليف، خيلي موفق نيستم؟«
 »چرا وقتي معلم سركالس از من سؤال مي پرسد، خيلي 

هول و دست پاچه مي شوم؟«
 »دلم مي خواهد درسم بهتر شود؛ اما نمي دانم چه كنم؟«

ــود! نمي دانم  ــرم دعوايم مي ش ــب اوقات با خواه  »اغل
چرا؟«

ــوردن صبحانه ندارم و به اندازه ي   »صبح ها، ميلي به خ
كافي سرحال نيستم.«

 »خيلي وقت ها از دست كارهاي مادرم عصباني مي شوم! 
نمي دانم چه كنم؟«

 »بعضي ساعت ها، در كالس، سرم درد مي گيرد!«
 »بيش تر روزها از سرويس مدرسه جا مي مانم!«

ــت، نمي دانم چه كنم كه زود  ــي موهايم خيس اس  »وقت
ــوار، ريشه ي موهايم را  ــك شود؛ از طرفي باد داغ سش خش

خراب نكند.«

ه ها
جرب

ت
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سهيال نيك نژاد٭      حل مسائل      زندگی

ــه در انجام همه ي كارهايم موفق  ــت دارم هميش  »دوس
باشم؛ ولي از بس نگران خوب بودن كارهايم هستم هميشه 
ــراب دارم و در نتيجه گاهي فراموش مي كنم كاري را  اضط

به موقع انجام دهم!«
 »پدربزرگ پيري دارم كه با خانواده ي ما زندگي مي كند و 
بيشتر وقت ها ُغر مي زند. من هم از دست او عصباني مي شوم 

و گاهي حرفمان مي شود!«
و ...

بعد از آن كه هر دانش آموز مسئله ي خودش را در كالس 
طرح مي كرد، بقيه ي بچه ها ابتدا به فكر فرو مي رفتند و بعد 
سعي مي كردند با يافتن بهترين راه حل به دوستشان كمك 
ــد. البته در اين ميان هم بحث هاي جالبي درمي گرفت.  كنن
بچه ها، خودشان راه حل هاي يكديگر را رد يا قبول مي كردند 
و با فكر جمعي، به حل مسائل فردي مي پرداختند. اين شروع 
خوبي براي »مسئله ي ديدن« زندگي بود؛ زيرا وقتي زندگي 

را مسئله ببينيم، آن وقت به فكر يافتن راه حل مي افتيم.
ــائل طرح شده با دقت بيش تري مورد  براي آن كه مس
بررسي قرار بگيرد، از دانش آموزان خواستم بعد از مشورت هاي 
ــي تا جلسه ي آينده راه حل هاي خود را انتخاب كنند.  كالس
در اين فاصله، آن ها از امكانات و راه حل هاي مختلفي مانند: 
مشورت با خانواده، مراجعه به متخصص مربوطه، مراجعه به 
كتاب، مجالت، اينترنت، مشاوره با معلمان و... استفاده كرده 
بودند. به عالوه، فرصت آن را پيدا كردند بعضي راه حل هاي 
كوتاه مدت را آزمايش نمايند. البته به همه ي دانش آموزان 
ــد كه حداكثر تا پايان نيمسال اول، نتيجه ي  فرصت داده ش

تالش هاي خود را به كالس گزارش دهند. 
به اين ترتيب، تقريبًا همه ي بچه ها با مسئله ي خود دست و 
پنجه نرم كردند تا به راه حل آن دست يابند و سپس راه حل ها را 
در كالس عنوان كردند. جالب توجه بود جمالتي كه آن ها بيان 
مي كردند با كلمه ي »من« شروع مي شد و اين امر باورشان به 
تأثير آگاهي، خواسـت و اراده شان براي حل مسائل را نشان 

مي داد. نمونه هايي از راه حل هاي ارائه شده عبارتند از: 
 »من فهميدم كه خط كشيدن زير مطالب مهم، به فهميدن 

درس كمك مي كند.«

ــام بخورم و  ــب ها به موقع ش ــن فكر مي كنم اگر ش  »م
بخوابم، وضعيت خواب و صبحانه ام بهتر مي شود.«

 »من فكر مي كنم اگر سعي كنم خودم را به جاي خواهرم 
بگذارم و شرايط او را درك كنم، كم تر دعوايمان مي شود.«

ــد از حمام كردن،  ــردم و فهميدم اگر بع ــن تجربه ك  »م
ــپس، بعد از چند  ــك كنم و س ابتدا موهايم را با حوله خش
دقيقه سشوار بزنم، هم موهايم خوب خشك مي شود و هم 

ريشه هاي آن آسيب نمي بيند.«
 »من فكر كردم و متوجه شدم كه اكثر اوقات، برخورد خود 

من باعث مي شود رفتار مادرم عصباني شود.«
ــم. هرچه  ــن نبايد زياد نگران خوب بودن خودم باش  »م

بيش تر نگران باشم، موفقيتم در درس كم تر مي شود.«
 »من پرس وجو كردم و فهميدم كه پدربزرگم خيلي بيمار 
ــت. حاال  ــت و علت كم حوصلگي او، همين بيماري اس اس
كه اين موضوع را فهميده ام، سعي مي كنم با او با حوصله و 

مهربان باشم و از دستش عصباني نشوم.«
و ...

ــان را عنوان  ــاي خودش ــا وقتي راه حل ه ــر بچه ه اكث
ــيدند و از اين  ــحال به نظر مي رس مي كردند، راضي و خوش
كه موفق به حل يك مسئله واقعي شده بودند، در خود اميد 
و انگيزه ي بيشتري براي حل مسائل مشابه مي يافتند. البته 
موضوع »حل مسئله به روش علمي« در طول سال تحصيلي، 
گاه و بيگاه در كالس مورد بحث قرار مي گرفت و بچه ها با 

شادي و شعف خاصي از آن ياد مي كردند.
چند ماه بعد، موقع امتحانات آخر سال، يك روز متوجه شدم 
ــتن رابطه  ــئله اش »داش كه پدربزرگ همان دانش آموزـ  كه مس
ــت. آن دانش آموز را صدا  خوب با پدربزرگ« بودـ  فوت كرده اس
كردم تا به او تسليت بگويم. پيش من آمد و با چشماني پر اشك 
گفت: »خانم، همان پدربزرگم بود، ها ... همان پدربزرگ ...! از شما 
خيلي ممنونم ...« بغض گلويش را فشرد و حرف هايش ناتمام ماند 
دست هايش را گرفتم و صميمانه فشردم و گفتم: »مي دانم؛ مي دانم 

... و چه قدر خوب شد كه مسئله ات را به موقع حل كردي!«

پي نوشت
٭ دبير منطقه ي 3 تهران
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معلم : مرا کاش فهِم همه حرف بود 
        تفاوت ز مظروف و از ظرف بود

دانش آموز: تو از نسل پيشين، من از نسل نو  
              بيا گر توانی به پايم بدو
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معلم: زباِن معلم، زباِن شماست
       چرا درِک ما از مسائل جداست؟
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معلم: بيا! درس و بازی هماهنگ شد
        دلم بهِر آن کودکی، تنگ شد

معلم: به دنيای مرموزتان سرکشم
        اگر تير بارد َو گر آتشم

دانش آموز: جهاِن تو خشکی و ما آِب رود
              به دريا، تْن آغشتن ات سخت بود

دانش آموز: تو از نسل پيشين، من از نسل نو  
              بيا گر توانی به پايم بدو

دانش آموز: همه، بخت ما اين چنين لنگ بود
             کالس های ديگر همين رنگ بود
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از  تعـدادي  بيـدگل  و  آران  باخبـر شـديم در شـهر 
دانش آموزان با راهنمايي معلم علوم تجربي خود كتابي با نام 
جانوران در مورد شـيوه ی زندگي آن هـا تأليف كرده اند. اين 
كتاب در مورد شيوه ی زندگي جانوران است و با دست نوشت 
دانش آموزان به چاپ رسـيده است. براي آگاهي بيش تر از 
كم و كيف چگونگي كار به شهر آران و بيدگل، مدرسه ی دولتي 
مصطفي خميني رفتيم و در آن جا با استقبال گرم و صميمانه ی 
مسئول آموزش راهنمايي منطقه، مسئول گروه هاي آموزشي 

منطقه، مدير و ديگر دبيران محترم مدرسه روبه رو شديم.
يكـي از كارهـاي جالبي كه در اين مدرسـه مشـاهده 
كـردم نصـب تختـه سـياه در حياط اين مدرسـه ی سـه 
كالسـه، با عنوان»هرچه مي خواهد دل تنگت بگوي« جهت 
برون ريزي خستگي ها و افكار نامربوط در زمان  بين ساعات 
آمـوزش و زنگ هـاي تفريح بود . پـس از صحبت كوتاهي 
بـا دانش آمـوزان و بحـث كوتاهي با مسـئولين محترم به 
گفت وگو با طراح و تنظيم كننده ی اين طرح كتاب خانم طيبه 

جمشيدي نشستيم.

لذت شکوفايی
مهرك اخص

 جرقه ی اين فعاليت و تاليف كتاب از كجا به ذهن شـما 
رسيد؟

 12 سال است تدريس می کنم که ده سال آن را در همين 
شهر زادگاهم گذرانده ام. هر سال در مورد پايين بودن سرانه ی 
مطالعه ی كتاب و كتاب خواني در ايران در مطبوعات، راديو و 
تلويزيون صحبت و راهكارهاي متعددي ارائه مي شود. من با 
ــت اين موضوع را به شكل عملي  خود فكر كردم كه بهتر اس
ــري كنيم. اين كه فقط به بچه ها بگويم مطالعه كنند اثر  پيگي
چنداني ندارد و انگيزه ی كافي در آن ها توليد نمي كند. دنبال 
ــي براي مأنوس كردن بچه ها با كتاب بودم كه به نظرم  روش
تأليف كتاب راه مناسبي آمد. با اين شيوه، دانش آموزان هم با 
ــواري هاي كار تأليف و زحمات مؤلف آشنا مي شدند و هم  دش
بايست كتاب هاي متعددي را مطالعه مي كردند. از همه مهم تر 
تأليف كتاب و داشتن يك كتاب به نام خود انگيزه ی بااليي در 
آن ها ايجاد مي كرد كه از ساعت ها توصيه و نصيحت مؤثرتر 

گفت وگو با طيبه جمشيدي، دبير علوم تجربي آران و بيدگل و طراح كتاب جانوران تأليف دانش آموزان ه ها
جرب

ت
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است. از اين طريق مفاهيم تربيتي از قبيل خودباوري و كشف 
توانايي هاي خود سريع تر جا خواهد افتاد. جالب است كه بعد از 
چاپ كتاب، بچه ها بسيار مشتاق به كار روي موضوع ديگری 

شدند و خودشان موضوع هاي مختلف را پيشنهاد دادند.
 چرا موضوع جانوران را انتخاب كرديد؟

ــت و بسيار به اين رشته  ــانس من علوم تجربي اس  ليس
ــم كار مي كنم و 5 كالس  ــدم. در مدارس ديگر ه عالقه من
ــوع را در ميان آن ها مطرح كردم كه بچه ها در  دارم. 6 موض
اين مدرسه، با توجه به عالقه ی خودشان، موضوع جانوران 
ــاس عالقه ی آن ها  را انتخاب كردند. با رأي بچه ها و بر اس
ــورد منابع، منبع  ــد. من حتي در م ــن موضوع انتخاب ش اي
ــي را بيان نكردم. بچه ها آزاد بودند تا از هر منبع و به  خاص
هر شكل مطلب علمي و جالب مورد نظر خود را تأمين كنند. 
از كتابخانه ی مدرسه يا محله، مجالت رشد و هر كتابي كه 
ــتفاده كردند. به طور مثال يكي از منابع  ــت داشتند، اس دوس
اصلي مجالت رشد است كه خود بچه ها مشتاقانه از مطالب 
آن استفاده كرده اند. حتي در مورد شيوه ی كار كردن نيز راه 

خاصي را پيشنهاد ندادم و دست آن ها را باز گذاشتم.
 چه مدت روي اين كتاب كار شده است؟

 از اول مهر تا پايان بهمن، حدود5 -6 ماه. زمان آزاد بود 
و براي آن ها هيچ محدوديتي ايجاد نكردم. در زمان امتحانات 
ــا كار را تعطيل كنند و به امتحانات  ــتم ت هم از آن ها خواس
برسند. برايم مهم بود كه كار را با حوصله و دقت انجام دهند 

ــال هم طول بكشد مهم  و به آن ها گفته بودم اگر تا آخر س
ــر خستگي كار را انجام ندهند.چند خط با  نيست، فقط از س
عشق و عالقه بهتر از صفحات كپي شده ی فراوان براي رفع 
تكليف است. جالب است که اين کار حتي در عالقه ی آن ها 

به مطالعه ی درس هاي ديگر  نيز اثرگذار بود.
 در روند كار  با مشكل خاصي مواجه نشديد؟

 عالقه ی بچه ها كار را خوب پيش مي برد. من اول سال 
ــه، با  ــت، مدير مدرس طرح را مطرح كردم و خانم پيش دس
ــان و پي گيري هاي گرمشان مسير را براي  استقبال خودش
من و بچه ها هموار كردند. ايشان با تجهيز كتابخانه و حتي 
ــر برنامه ريزي و تأليف كتب  معرفي كتاب به منطقه و )دفت
درسي( مشوق خوبي براي فعاليت هاي بعدي بچه ها و خود 
ــدند، كه بايد از ايشان تشكر كنم. بعد از تأييد طرح،  من ش
كار را شروع كردم و به عنوان فعاليت درسي براي آن نمره اي 
درنظر گرفتم. اما براي دانش آموزان با توجه به عالقه اي كه 
ــد رقابت از بين رفت. در ضمن، انجام اين فعاليت  ايجاد ش

هزينه اي را به خانواده ها تحميل نكرد .
 طرح يا فعاليت ديگري را هم مد نظر داريد؟

ــنايي دارم، سعي مي كنم با استفاده از   چون با كامپيوتر آش
برنامه هاي مختلف سي دي هاي آموزشي درست كنم. تاكنون 
ــي دي  ــكل س ــال اول راهنمايي را به ش بخش اول كتاب س
ــدم اين كار را تا پايان كتاب انجام دهم.  درآورده ام و عالقه من
وبالگ آموزشي نيز براي دانش آموزان و همكاران در زمينه ی 
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 اين كه فقط به بچه ها
 بگويم مطالعه كنند اثر 

چنداني ندارد و انگيزه ی 
كافي در آن ها توليد 

نمي كند.
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ــه آن را تقريبًا هر روز به روز مي کنم و  ــوم تجربي دارم ك عل
ــته هاي خود را به بحث مي گذارم. از 6 موضوع مطرح  دانس
دو كتاب آن را دانش آموزان به پايان بردند و 4 موضوع ديگر 
ــت. من هميشه دوست داشته ام شيوه هاي  در حال اتمام اس
ــدودي هم موفق  ــاوت را به كار بگيرم و تا ح ــي متف آموزش

بوده ام.
 منظورتان چه شيوه هايي است؟

 سعي مي كنم روش تدريسم عملي باشد. بيش تر ساعات 
ــكيل  ــه و گاهي در حياط تش ــگاه مدرس كالس در آزمايش
ــود. متفاوت بودن فضا و ارتباط آن با درس مورد نظر  مي ش
ــتگي بچه ها مي كاهد. با آن كه وسايل  از يك نواختي و خس
كمك آموزشي در دست ندارم اما هميشه در كالس با كمك 
ــايل كمك آموزشي را از وسايل  بچه ها و خالقيت آن ها وس
ــي آماده مي كنيم و از مهارت و دانش خود بچه ها  دور ريختن
براي آموزش شان كمك مي گيرم. هميشه سعي مي كنم كار 
ــات درس حضور داشته باشد  ــاركت در جلس گروهي و مش
ــرورش مهارت هاي اجتماعي و  ــرا كه به اين ترتيب به پ چ
خالقيت و حل مسئله ی دانش آموزان كمك مي شود. گاهي 
ــتفاده مي كنم و گاهي حتي خود  ــي اس از فيلم هاي آموزش
دانش آموزان، با عالقه ی خود، گياه يا حيوان مربوط به درس 
ــه مي آورند و برمي گردانند. در مجموع فكر مي كنم  را از خان
گام اول تنها  زمينه سازي و روان سازي فضا و امكانات جهت 

افزايش عالقه و انگيزه باشد.

 براي همكاران خود سخني داريد؟
 من فكر مي كنم امكانات خيلي مهم است، اما از آن مهم تر 
هم وجود دارد و آن ايده و فكر است. بچه ها را نبايد دست كم 
گرفت. بين آن ها استعدادهاي فراواني وجود دارد. معلم تنها 
بايد يك راهنما باشد، استعدادها را شناسايي كند و آن ها را 
پرورش دهد، به نظر من اوج لذت يك معلم مي تواند شكوفا 
كردن يك استعداد باشد. دانش آموزان نياز به راهنمايي دارند 
و بايد آن ها را هدايت كرد نياز نيست عنصر يا فهم خاصي را 
در آن ها تزريق كرد. فکر می کنم پرورش آن ها در زمينه هاي 
مختلف، به خصوص مهارت هاي زندگي، از وظايف اصلي ما 
باشد و نبايد از ياد ببريم. معلم مي تواند ذوق و عالقه ايجاد 
ــتعدادها را شناسايی كند. نبايد به نمره اهميت خاصي  و اس
داد و دانش آموز را براساس آن تشويق كرد. فكر مي كنم اين 
ميزاِن تالش دانش آموزان است كه بايد مهم تلقی شود. پس 
از چاپ اين كتاب زماني كه دانش آموزان آن را ديدند چنان 
هيجان و شادي وصف ناپذيری وجودشان را فراگرفته بود كه 
ــتم چنين صحنه اي را  هيچ گاه با هفته ها آموزش نمي توانس
مشاهده كنم، شايد يكي از مهم ترين وظايف ما همين باشد. 
همكاران عزيز مي توانند اگر دوست داشتند به وبالگ*من 

سر بزنند و مرا از راهنمايي هاي خودشان بهره مند سازند. 
 با مسئوالن نيز سخني داريد؟

ــنهاد دارم. اول  اين كه »سازمان تأليف   بله من دو پيش
دانش آموزي« زير نظر وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود 
و تحقيقات و مطالعات دانش آموزان را بررسي كند و بعد از 
ــكل كتاب  تأييد آن ها را در اختيار دانش آموزان ديگر به ش
ــاعت های خالي بين  ــي دي قرار دهد. دوم اين كه س و يا س
ساعات آموزشي با تعريف جديدي به عنوان ساعت پژوهش 
در برنامه ی مدرسه گنجانده شود. به اين ترتيب، هم اين مهم 
در ساعات آموزشي گنجانده شده و هم چون جز  ء برنامه است 
ــرد. در نهايت از همه ی  ــت اضافي از دانش آموز نمی گي وق
همكاران سازمان تشكر مي كنم كه زحمت مي كشند و از ما 

معلمان حمايت و پشتيباني مي كنند.
 در انتها بهترين خاطره ی خود را در دوران تدريس بگوييد؟

 بهترين خاطره ام زماني است كه از خانه ی فرهنگ و ارشاد 
ــوران با بچه ها براي تقدير  ــه، بعد از تكميل كتاب جان منطق
دعوت شديم. ديدن لبخند و رضايت بچه ها و به ثمر رسيدن 
عيني تالشم برايم بسيار لذت بخش بود. شيرين تر از آن امروز 
ــم هاي بچه ها توانايي انجام  ــت كه شما آمديد و در چش اس
ــوق را مي بينم، اميدوارم كه  ــاي بزرگ؛ خودباوري و ش كاره

بتوانم براي فرزندان كشورم تالش كنم و خوبي را بپرورانم.

                     پي نوشت
oloom-aranbidgol.blogfa.com ٭

ــادي  ــان لبخند بود و ش ــه، بچه ها دورمان حلقه زدند. روي لب هايش ــا به مدرس ــس از ورود م پ
وصف ناپذيري در چشمانشان موج مي زد. خودباوري و عزت نفس در صحبت هاي تك تك آن ها ملموس 

بود. با آن ها سر صحبت را باز كرديم كه گوشه هايي از آن را مي آورم. 
ـ اسمت چيه؟

ـ عاطفه كبوتري.
ـ عاطفه چه احساسي داري؟

ـ تا حاال اين قدر خوشحال نبودم. باورم نميشه كتاب نوشته باشم. دوست دارم معلم علوم تجربي 
بشم و به شاگردانم علم و دانش ياد بدهم. 

ـ مطالبت را از كدام منبع انتخاب كردي؟
ـ بيشتر منبع من مجالت رشد بود اما از كتاب هاي ديگر هم استفاده كردم.

ـ دخترم اسم شما چيه؟
ـ اعظم حسني.

ـ شما هم خوشحالي؟
ــتفاده كردم. قباًل فكر مي كردم كارهاي بزرگ براي  ــد و اينترنت اس ـ بله، من هم از مجالت رش

آدم هاي خاصي است اما حاال ميدونم كه من هم مي تونم كارهاي زيادي را انجام بدم.
ـ ميخواي چه كاره بشي؟

ـ  دوست دارم پزشك بشم، جراح، و كتاب پزشكي بنويسم و راه هاي درماني زيادي را پيدا كنم و 
مطمئنم كه اگه تالش كنم مي تونم.
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سميه سيفي

ــي است؟ مگر ما  ــنيدن اين مفهوم تعجب كنيم كه آموزش و يادگيري مغزمحور چه نوع يادگيري و آموزش ــايد با ش ش
يادگيري هاي غير مغزمحور هم داريم؟ به هر حال هر چيزي كه ياد مي گيريم با مغز در ارتباط است و در آن ذخيره مي شود؛ 

پس بيان اين مفهوم چه ضرورتي دارد؟
درست است كه همه ي آموزش ها و يادگيري هاي ما براساس سيستم مغز است، اما در واقع اطالعاتي كافي از اين عضو 
مهم نداريم و عملكرد آن را در واژگان هوش، ذخيره سازي اطالعات و... خالصه كرده ايم. معلمان با مغز دانش آموزان سروكار 

دارند اما آيا با ساختار و كاركرد ابتدايي آن آشنا هستند؟
ــت؛ مثاًل  ــناخت مجموعه ي درگير با تخصص خودش اس هر متخصصي براي موفقيت در كار و حرفه ي خود نيازمند ش
پزشك براي درمان بيماري ها، ابتدا بايد از اعضا و جوارح بدن انسان آگاهي پيدا كند، در غير اين صورت طبابت او به نحو 
ــمار مي روند، بيش تر از هر قشر  ــن صورت نخواهد پذيرفت. معلمان كه به عنوان متخصصان يادگيري و آموزش به ش احس

؟چرا بايد مغزرابشناسيم

ور
مح

غز
ي م

گير
ياد

ديگر جامعه، نيازمند شناخت آگاهانه از اين شاهكار عظيم جهان خلقت )مغز( 
مي باشند. اگر معلمان در ارتباط با مغز شناخت هاي الزم را به دست آورند، دقيقًا 
مثل متخصصاني خواهند بود كه در ارتباط با تخصص خود و ارگان مربوط به 
آن تخصص، شناخت الزم را كسب كرده و بعد از شناخت در حرفه ي خود موفق 

و حاذق خواهند بود.
البته به اين نكته هم توجه كنيم كه انتظار ما از شناخت مغز و كاركرد آن 
ــط معلمان، در حد متخصصان مغز و اعصاب نيست. اما با پيش رفت هاي  توس
ــتفاده از اطالعات فراوان در  فراواني كه در اين حوزه صورت پذيرفته و با اس
ــت كه آموزش ها و يادگيري ها  ــاط با مغز و يادگيري، الزم و ضروري اس ارتب
ــوان يادگيري و آموزش مغزمحور يك  ــد. حتي تأكيد مغز در عن مغزمحور باش

تلنگري بر ماست كه بيش تر به اين مقوله توجه نماييم.
ــر تدريس و يادگيري  ــي آموزش و يادگيري مغزمحور بهبود ام هدف كل
است. اگر معلمي شناخت كافي از مغز و كاركرد قسمت هاي مختلف آن داشته 
باشد، در تنظيم ساعات تدريس و استراحت براي استفاده ي بهينه از مغز، در به 
كارگيري عوامل مؤثر )آب، نور، اكسيژن، تغذيه، رنگ و...( بر مغز و يادگيري، 
ارتباط دروس با همديگر براي يادگيري مؤثر، رفع استرس و اضطراب در محيط 
كالس و مدرسه، عدم مقايسه ي دانش آموزان با همديگر به دليل شناخت اين 
مسئله كه مغز هر انساني منحصربه فرد است، در به كارگيري تشويق هاي مؤثر 

بر مغز و يادگيري و خيلي از موارد ديگر، بسيار هدفمند و علمي خواهند نمود.
در شماره هاي بعدي به راهكارهاي مؤثر و عوامل محيطي مؤثر و نيز تأثير 

استرس بر مغز و يادگيري و نيز اصول حاكم بر آموزش و يادگيري مغزمحور
 خواهيم پرداخت.
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ــد تا در چند شماره ي مجله ي  وقتي از من خواسته ش
رشد راهنمايي در مطالبي كوتاه به موضوعاتي براي معلمان 
ــروع  ــوال ش دوره ی راهنمايي بپردازم، فكر كردم از اين س
ــت؟« تصور نمي كردم براي  كنم كه »يك معلم خوب كيس
ــاده و روشن، به پيچيدگي  ــؤالي اين چنين  س پاسخ به س
بربخورم. ده ها مقاله و تحقيق ديدم، ليست هاي باال بلندي 
از ويژگي ها را جمع كردم؛ »معلم خوب كسي است كه هم 
ــت ، هم دوست، در عين حال توانايي  راهنما و هدايت گرس
اداره ی كالس را هم دارد، قدرت   بيان خوبي دارد، با آمادگي 
سركالس حاضر مي شود و مي تواند به طرق مختلف مطالب 
را براي شاگردانش توضيح بدهد، به بچه ها فرصت مي دهد 

تا نظراتشان را بدون واهمه بيان كنند و...«
ديدم همه ی اين ها ويژگي هاي يك معلم خوب است 
و هركدام يک دنيا مطلب است. با خودم گفتم اگر بخواهم 
فقط روي يكي دو ويژگي تكيه كنم و آن را پايه بدانم چه؟ 
باز هم خواندم: "يك معلم خوب كسي است كه خوب ارتباط 
ــح دادن مطالب تكراري نه تنها  ــرار مي كند و از توضي برق
خسته نمي شود بلكه لذت هم مي برد، كنترل مناسبي روي 
هيجاناتش، مخصوصًا روي خشمش دارد، شوخ طبع است، 
ــد، حامي  زمان را مديريت مي كند تا به همه كارهايش برس
ــاگردانش است، از دادن القاب زشت و حتی زيبا به آن ها  ش
خودداري مي كند، به حريم شخصي شان وارد نمي شود و..."  
ــتي هستند، اما اگر من  اين ها همه حرف هاي خيلي درس
بخواهم خودم را توی منگنه بگذارم و فقط يكي را انتخاب 

كنم چه؟ 

قضاوت

ــش آموزان« به  ــمند »روابط معلم و دان در كتاب ارزش
داستان معلمي برخوردم كه به مدت يك هفته صحبت های 
ــده بود معلمان تعداد  كالس خودش را ضبط كرده بود. بنا ش
صفاتي را كه به دانش آموزان شان نسبت مي دهند چه مثبت 
و چه منفي، بشمارند. هدف از اين كار اين بود كه معلم ها را 
متقاعد كنند كه پيش داوري هايشان را به وقت ديگري موكول 
كنند. دريابند كه چه قدر كالمشان آميخته به صفاتي است كه 
فقط ناشي از پيش قضاوت هاست. صفاتي نظير درست، غلط، 

باهوش، بي دقت، شلخته، بي نظم، حواس پرت و زرنگ ...
ــي كه صحبت هايش را ضبط كرده بود،اين چنين   معلم
بيان مي كند: »وقتي تمام آن حرف هاي رنجش آوري را كه 
با وجود نيات خوبم به شاگردان مي گفتم شنيدم، شگفت زده 
شدم. خواستم آن ضبط را بشكنم. حرف هايي مي شنيدم كه 
ــاعتي به  ــفه ی من بيگانه بود... بعد از اين كه يك س با فلس
ــدم. باورم نمي شد  ــرده ش حرف هاي خودم گوش دادم، افس
ــن، آن  ــدار، آن صداي خش ــم: آن لحن نيش كه خودم باش
اظهارنظرهاي تند. تصميم گرفتم كيفيت ارتباطم را با بچه ها 
ــي قرار دهم. آن خطاهاي كوچك، اتهامات  از نو مورد بررس
ــه هاي نفرت بار، تمجيدهاي كم اثر و آن  اهانت آميز، مقايس

لحن قضاوت آميز را با دقت بگردم و پيدا كنم.«
ديگر فكر می كنم پيدايش كردم. به نظرم يكي از پايه های 
مهم در رفتار معلم همين است؛ يعني كنترل پيش قضاوت ها. 
عادت ذهني كه همه به آن مبتال هستند. موقعيت و رفتارهاي 
ــد كه مي تواند رفتار ما را  ــنا تعابيري را به ذهن القا مي كن آش
تعيين كند. براي مثال،  دانش آموزي كه تكليفش را انجام نداده 

پروين داعي پور 
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ــن بيننده اين پيش داوري را القا مي كند كه او از روي  در ذه
سستي و تنبلي بدون تكليف به مدرسه آمده، بنابراين موضوع 
مثل روز روشن است، بدون اين كه فرصت به دانش آموز داده 
شود براساس قضاوت عكس العمل رخ مي دهد: »باز هم تنبلي 

كردي و كارهايت را نيمه تمام گذاشتي!«
ــود ذهن را از پيش داوري ها پاك  قبول دارم که نمي ش
ــن پيش داوری ها در فكر، به ويژه افكار  كرد. تقريبًا آمدن اي
ــس در مورد موضوعات و  ــي، حالت خودبه خود دارند. پ منف
آدم ها نمي شود قضاوت نكرد، اين دامي است كه در فكر ما 
ــود دارد. ما مدام در حال ارزيابي و ارزش گذاري بر روي  وج
ــائل و آدم هاي دور و بر خود هستيم.  پيشنهاد هم اين  مس

نيست كه جلوي قضاوت را گرفت، بلكه مي گويند: 
ــن و به آن به عنوان يك فرض اول  ــان نك 1. آن را بي

نگاه كن.
ــت جو و پرسش درياب که آنچه مي پنداشتي  2. با جس

واقعيت است يا نه! 
3. حال بر اساس يافته هايت عمل كن.

به نظر ساده مي آيد، نه؟ بيان نكردن قضاوت ها و به تعويق 
ــان از صحت آن ها، به اين راحتي  انداختن دريافت ها تا اطمين
نيست. گاهي ذهن آن چنان موضوع را مسجل و قطعی مي داند 
كه هرگونه پرس و جويي را غيرالزم مي انگارد. مثل روز روشن 
است، دوباره اين بيان را آوردم، اين خود از دام هاي فكري است. 
ــنيدن متفاوت است،  دوم مهارت »گوش دادن« كه دنيايي با ش
كليد يافتن واقعيِت اتفاق ها است. و سوم شتاب نکردن در بيان و 
ابراز نظر است.  اين مهارت ها را نيز بايد آموخت و تمرين كرد. 

منبع
* گينات، هايم. روابط معلم و دانش آموزان.

 ترجمه  ي سياوش سرتيپي. 
تهران: نشر فاخته. 1371.

ــروع كنيد قدري به افكار و  ــس تمرين را از امروز ش پ
ــول روز چه قدر قضاوت  ــن خود توجه كنيد ببينيد در ط ذه
مي كنيد. چه قدر مي توانيد قضاوتی را انجام ندهيد تا صحت 
ــت كنيد، صحت و سقم  آن را دريابيد. اگر مي توانيد يادداش

آن را بشماريد.
ــخت است. ذهن مقاومت مي كند؛ چون به   در ابتدا س
ــت از آن ها جدا شود.  عادت هاي خود خو كرده و مايل نيس
ــل »ولش كن فايده اي ندارد«؛  پيام هاي منفي مي دهد؛ مث
ــه نه، بيش تر وقت ها درست ديدي و خوب  تو »اگر هميش
ــود را مصمم كنيد و  ــما اراده ی خ ــدي« و ... .  اما ش فهمي
به تمرين ادامه دهيد. باز هم بيش تر توضيح مي دهم. شما 
ــما در تجربه معلمي خود چه ويژگي را  چه فكر مي كنيد؟ ش

كليدي تر يافتيد؟ منتظر و چشم به راه نظراتتان هستم. 

ريفی
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 ما مدام در حال ارزيابي و ارزش گذاري بر 
روي مسائل و آدم هاي دور و بر خود هستيم
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احمد مختاريان

ان
علم

ت م
اش

هد
ب

                                    اشاره
       کيست که درباره ی موارد زير شک داشته باشد؟

  1. معلم بودن يک حرفه است.
  2. هر حرفه ای دارای استانداردهای بهداشتی است.

3. معلمان از اقشار روشن فکر جامعه اند.
 4. جامعه محتاج تالش و  خدمت طوالنی مدت

  معلمان است. 
                           پس ما محتاج رعايت اصول

                                بهداشت حرفه ای معلمی هستيم 
                                   تا بتوانيم هم معلمانی سالم
                                   داشته باشيم و هم بتوانيم 
                                   سالمتی نسل های آينده را 

                                  ضمانت کنيم. به همين دليل 
                                 سلسله مقاالتی تحت عنوان 
                                »بهداشت معلمان« به محضر 

                               معلمان گران سنگ تقديم    
                             می شود.

                               الزم به ذکر است تا آن جا که 
                                نويسنده جست وجو کرده است

                                 منبع يا منابع  معينی در زمينه ی 
                                 بهداشت حرفه ای معلمان، نه 

                                  در ايران و نه در کشورها، يافت
                                  نمی  شود. لذاتالش شده است  
                                    با مراجعه به کتاب های اصلی

                                    رشته های پزشکی و بهداشت
                                     حرفه ای و تجربيات مقاالت

                                     اين بحث تهيه شود.
                                        اميد است معلمان عزيز با 

                                        مطالعه و به کار بستن 
         مطالب ارائه شده عالوه برحفظ سالمت خود،  

        دانش آموزان را نيز عماًل به رعايت اصول 
        بهداشتی تشويق كنند.

  تعريف بهداشت و سالمت
ــت تعريف بهداشت بيان شود. چرا که  در ابتدا الزم اس
آشنايی با اصطالحات، از جمله ی مهم ترين ضروريات در هر 

کار و حرفه و علمی است.
واژه ی بهداشت ترکيبی از دو کلمه ی »بْه« و »داشت« 
است. لغت نخست به معنای خوب تر بودن و واژه ی دوم به 

معنی پاس داشتن و حفظ و نگه داری کردن است.
لذا »بهداشت« يعنی پاس داشتن خوب تر بودن. اما در 

اصطالح علمی چنين تعريف می شود:
ــالمتی فرد را  ــت اصول و انجام اقداماتی که س »رعاي
حفظ و حراست می کند و باعث می شود تا فرد در طول حيات 
ــته باشد و در نتيجه باعث  خود کم ترين آالم و دردی نداش

طول عمر وی گردد.«
ــت از اين که فرد دچار بيماری،  سالمت نيز عبارت اس
ــد. يا به عبارت ديگر »وضعيت جسمی  درد و ناراحتی نباش
ــی او در حال تعادل باقی بماند« زيرا بيماری عبارت  و روان
است از خروج بدن يا روح از وضعيت متعادل. مثالً اگر فردی 
دارای وزنی کم تر از حد تعادل باشد، بيمار محسوب می شود. 
همان طور که کسی که دارای وزنی بيش تر از حد تعادل است 

نيز بيمار است.
ــت اين است که فرد را در حالت تعادل  پس کار بهداش
ــع از به هم خوردن و يا از  ــمانی و روانی نگه دارد و مان جس
بين رفتن تعادل دستگاه ها و اندام های بدن و يا مکانيزم های 

روحی و روانی باشد.
ــد، در واقع در پی  ــت را رعايت می کن فردی که بهداش

حفظ تعادل خود است.
ــات و اقداماتی بايد صورت  برای حفظ اين تعادل مقدم

گيرد.*
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پي نوشت
* اين مقدمات و اقدامات درباره ی تمام 
کارکنان آموزش وپرورش صادق است اما 

درباره ی دبيران ضرورت بيش تری دارد.

 آموزش وپرورش و 
مديران می بايد بخشی از 

وقت خود را صرف تهيه ی 
مقدمات و رسيدگی به 

وضعيت بهداشتی معلمان 
كنند

   مقدمات بهداشت
حفظ سالمتی دبيران نيازمند پيدايش مقدماتی است که 

ذيالً  طرح می شود:
اين مقدمات دارای دو سطح می باشند: سطح آموزش وپرورش 
ــطح آموزش وپرورش.  ــطح دبيران در س و مديران و ديگری س
انجام دو کار ضروری است: اواًل اطالعات علمی تهيه شود، در 
اختيار مديران و دبيران قرار گيرد. ثانياً  ابزارها و لوازم مورد نياز 

شناسايی و بودجه ی الزم تخصيص يابد.
در سطح دبيران فقط و فقط يک مقدمه وجود دارد و آن 
ــت معلمی در  ايجاد اراده و عزم دائمی برای رعايت بهداش
فرد معلم است. پس هر يک از معلمان بايد اين عزم بزرگ 

را در خود ايجاد نمايند.
ــپری  از آن جا که بيش ترين وقت دبيران در کالس س
ــود، آموزش وپرورش و مديران می بايد بخشی از وقت  می ش
ــيدگی به وضعيت  ــات و رس ــرف تهيه ی مقدم ــود را ص خ

بهداشتی معلمان نمايند.

  اقدامات بهداشتی
عمده اقداماتی که در اين بخش مطرح است، به وسيله ی 
مديران تحقق خواهد يافت. فهرست اين اقدامات برای رعايت 

اختصار در زير آورده می شود که بايد در مدارس ديده شود:
1. در کالس های درس بايد نکات زير رعايت شود:

1-1. استاندارد سازی نور کالس.
2-1. استاندارد سازی رنگ کالس. )رنگ کالس خيلی 

گرم يا سرد نباشد(
ــازی اندازه ی تخته ی کالس. )به  ــتاندارد س 3-1. اس

اندازه ای که بيش ترين مطلب را در خود جای دهد(
4-1. استاندارد سازی سکوی پای تخته ی کالس.

ــازی دما و رطوبت کالس. ) تا حد  ــتاندارد س 5-1. اس
امکان از کولرهای آبی استفاده نشود(

6-1. استاندارد سازی ابعاد کالس.
ــازی عايق های صوتی در کالس.  ــتاندارد س 7-1. اس

)شيشه های کالس دو جداره باشد(
8-1. استاندارد سازی ميز معلم در کالس.

ــتاندارد سازی صندلی معلم در کالس. )تا حد  9-1. اس
امکان از صندلی گردان استفاده شود(

10-1. گچ کالس. )گچی که ايجاد حساسيت پوستی 
نداشته باشد و کم تر پودر شود(

11-1. استفاده از زيرپايی در کالس.
2. دست شويی و توالت های معلمان بايد ويژگی های زير 

را داشته باشد:

1-2. تهويه ی آن به خوبی انجام شود.
2-2. استفاده از مواد ضدعفونی کننده به صورت روزانه.

)به ويژه در مدارس بزرگ(
ــتفاده از صابون های مناسب. )تاحد امکان از  3-2. اس

صابون مايع استفاده نشود(
4-2. استفاده از دستمال کاغذی يا دستگاه های خشک کن.

ــه بايد يک يا دو توالت فرنگی وجود  5-2. در هر مدرس
داشته باشد.

ــد از رعايت اصول  ــه نباي ــران محترم به هيچ وج دبي
ــتی در کالس ابا داشته باشند اين تنها اقدامی است  بهداش

که ايشان بايد به عمل آورند.
ــت دبيران و ذکر  ــش از ورود جدی به بحث بهداش پي

جزئيات، الزم است به دو مطلب پرداخته شود:
1. ارائه ی چند تعريف.

2. ارائه ی نمايه ای از آن چه در اين مقاالت خواهد آمد.

  چند تعريف
ــتفاده  ــه اصطالح اس در اين مجموعه به دفعات از س

خواهد شد که تعريف آن ها ارائه می شود:
معلم با حرکت زياد: معلمی است که در بيش از نيمی از 
وقت کالس مشغول راه رفتن يا ايستادن است. مانند دبيران 

رياضی، علوم، فيزيک، شيمی، زيست شناسی و...
معلم با حرکت متوسط: معلمی است که تقريباً  در نيمی 
ــتادن است. مانند  ــغول راه رفتن يا ايس از وقت کالس مش

دبيران تاريخ، جغرافيا، اجتماعی و...
معلم با حرکت کم: معلمی است که تقريبًا در کمتر از 
ــتادن است  ــغول راه رفتن يا ايس نيمی از وقت کالس مش
ــت. مانند دبيران  ــته اس يعنی در بيش تر وقت کالس نشس

هنر و...
البته الزم به ذکر است که اين مثال ها عام است. اساساً  
ــتادن به تدريس  برخی از معلمان در حال راه رفتن و يا ايس
ــاط با روحيه ی آن ها دارد نه  می پردازند و اين فعاليت، ارتب

اين که اقتضای درس چنين باشد.
ارائه ی نمايه ای از سلسله مباحث اين گفتار.

1. بهداشت پوست.
2. بهداشت دستگاه قلب و تنفس.

3. بهداشت دستگاه اسکلتی )استخوان ها و ستون مهره( 
و عضالت.

4. بهداشت چشم.
5. بهداشت دستگاه گوارش.

6. بهداشت دستگاه اعصاب و روان.
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اشاره
تركيه كشـوري اسـت كه در همسـايگي ايـران، بين 
آسيا و اروپا واقع شده است. جمعيت اين كشور حدود 70 

ميليون نفر است كه 98 درصد آن مسلمان هستند.
كشور تركيه با داشـتن ملتي مسلمان، با جهان اسالم 
ارتبـاط تنگاتنـگ دارد و به عنـوان يـك كشـور جمهـوري 
دموكرات و سـكوالر با جهان غرب نيز ارتباط نزديكي دارد. 
تركيه، با دموكراسـي پيشـرفته و ثروت در حـال افزايش، 
بيـش از پيش به جهان اطراف دسـت يافته اسـت و هدف 
او متحدشـدن با اتحاديه ي اروپا در آينده ي بسـيار نزديك 
اسـت و گام هاي اقتصادي و سياسـي الزم را براي اين كه 
عضو كامل اتحاديه شـود برمـي دارد. هرچند در طي دوره ي 
انتقال، اين كشـور مشكالت سياسـي و اقتصادي زيادي را 
تجربـه كرده اسـت ولـي در ايجـاد فرصت هاي آموزشـي، 
شرايط اقتصادي و زندگي اجتماعي مي توان گفت كه شكاف 
بزرگي بين مناطق شـرقي و غربي اين كشـور وجـود دارد. 
مناطق شرقي تركيه كوهسـتاني است و مردم آن جا عمدتًا 
بـه كشـاورزي و دام پروري مشـغول اند كه هميـن موضوع 
موجب كاهش درآمد اصلي منطقه مي شود، اما بخش غربي 
آن مدرن و پيش رفته تر اسـت و مردم آن به استانداردهاي 
زندگي بهتري دسـت يافته اند. به هميـن دليل، اغلب مردم 
ترجيـح مي دهند به بخش غربي كشـور مهاجـرت كنند تا 

شرايط زندگي بهتري داشته باشند.

آموزش وپرورش درتركيه

عوامل زمينه اي اصلي
ــد از: جمعيت جوان،  ــه اي اصلي عبارت ان ــل زمين عوام
اجراي آموزش پايه ي هشت ساله، نسبت بين آموزش  عمومي 
ــمي.   ــمي و غيررس و آموزش حرفه  اي، و تلفيق آموزش رس
ــال دارند. جمعيت جوان  ــوم از كل جمعيت زير سي س دوس
تركيه حدود 45 ميليون نفر است. با توجه به اكثريت جمعيت 
جوان، اين كشور به مدرسه، معلم و سرمايه گذاري بيش تر بر 
روي آموزش نياز دارد. تقريبًا 11 ميليون دانش آموز در دوره ي 
ــطه تحصيل  ابتدايي و 3 ميليون دانش آموز در دوره ي متوس

مي كنند.
ــاي 35 درصد مطلوبي كه براي آموزش  عمومي   به ج
ــطه و 65 درصد براي آموزش فني وحرفه اي  مدارس متوس
برنامه ريزي شده بود، در حال حاضر، 57 درصد از دانش آموزان 
ــطه ي عمومي حضور دارند. به دليل تفاوت  در مدارس متوس
ــمي و غيررسمي، اين دو نظام  ــي رس بين نظام هاي آموزش

مكمل يكديگر نيستند.

ساختار آموزشي
ــتان را در  ــوزش پيش دبس ــي، آم ــوزش مل وزارت آم
ــتاني براي كودكان  ــا و كالس هاي پيش دبس مهدكودك ه
ــت. آموزش ابتدايي، تعليم و  ــال فراهم كرده اس 3 تا 6 س

آنکارا

استانبول

ترجمه ي طيبه الدوسي
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ــال دربرمي گيرد. آموزش وپرورش درتركيه ــن 6 تا 14 س تربيت دانش آموزان را از س
دانش آموزان بعد از اتمام دوره ي پنج ساله ي ابتدايي مي توانند 
دوره ي سه ساله را در مدارسي كه به صورت مستقل هستند 
بگذرانند يا در مجتمع هاي آموزشي كه هشت سال آموزش 

پايه را يك جا دارند ادامه ي تحصيل دهند.
ــات آموزشي را شامل  آموزش متوسطه همه ي مؤسس
ــوزش عمومي،  ــال آم ــه س ــود كه داراي حداقل س مي ش
فني وحرفه اي هستند و هدف آن ها آماده ساختن دانش آموزان 
براي ورود به آموزش عالي يا بازار كار است. حدود 10 درصد 
از دانش آموزان در مدارس آناتولي تحصيل مي كنند. مدارسي 
ــت و دانش آموزان در  ــال اس كه طول دوره ي آن ها يك س
اين يك سال در كالس هاي مقدماتي كه به يادگيري زبان 
ــركت مي كنند. در اين  ــود، ش خارجي تخصيص داده مي ش
ــه و آلماني  ــي، فرانس مدارس، درس ها به زبان هاي انگليس

تدريس مي شود.
ــطه در مناطق  ــال تحصيلي در دوره ي متوس طول س
شهري 175 روز و در مناطق روستايي 155 روز، به مدت 5 

ساعت در روز و در هنرستان ها 6 ساعت در روز است.

چالش ها
چالش هاي معاصر به انضمام جهاني شدن به شرح زير 

است:
ــات و ارتباطات در  ــالب در فناوري هاي اطالع 1. انق
ــروع شد. در طي دهه ي اخير،  دهه ي 2000 و با سرعت ش
ــوزش ملي بر روي طرح هاي فناوري اطالعات و  وزارت آم
ــرمايه گذاري مالي كرده است تا مدارس را به  ارتباطات س

رايانه تجهيز كند.
ــواد رايانه اي نيز مبحث  ــب س آموزش معلم براي كس
مهمي است. طرح درسي براي تعليم معلمان در نظر گرفته 
ــيس  ــب كنند. گام بعدي تأس ــده تا دانش رايانه را كس ش
ــه در همه ي مدارس اعم از ابتدايي و  نظام شبكه اي مدرس
متوسطه است كه حدود 50000 مدرسه را در سراسر كشور 

دربرمي گيرد.
ــرت مردم و افكار آن ها در مورد مرزهاي ملي،  2. مهاج
مهم ترين موضوع در كشور تركيه است. به دليل صنعتي شدن 
ــتايي به  ــهرهاي بزرگ، كثرت مهاجرت از مناطق روس ش

شهري موجب كاهش جمعيت مناطق روستايي شده است.
ــاس سرشماري سال 2000، 80 درصد از مردم در  براس
شهرها زندگي مي كنند. افزايش جمعيت در شهرها مشكالت 
آموزشي و بهداشتي را به همراه دارد. مهاجرت از كشورهاي 
ــايه نيز موضوع مهمي براي كشور تركيه است. رشد  همس

تعداد مهاجرين از افغانستان، عراق و كشورهاي بالكان، به 
ــي برابر و مدارس بيش تر  معني نياز به فرصت هاي آموزش

است.
مسئله ي ديگر مهاجرت پنهاني خانواده هاي سيار است. 
اين خانواده ها به مدت طوالني در يك مكان اقامت نمي كنند، 
بنابراين فرزندان آن ها به دليل جابه جايي هاي مكرر با مشكل 

آموزشي مواجه مي شوند.
نفوذ شركت هاي چندمليتي   .3
ــاكنين و  ــزايي بر روي س تأثير به س
ــيوه ي  كاركنان دارد. هم چنين بر ش
كار آموزشي اثر مي گذارد. تركيب ها 
ــر رفتار  ــاي جديد لباس ب و مدل ه
ــر  تأثي ــدارس  م در  ــوزان  دانش آم
مي گذارد و موجب تضاد زيادي بين 
دانش آموزان ثروتمند و فقير مي شود. 
ــگاه هاي زنجيره اي و عالئم  فروش
تجاري طراحان جهاني دانش آموزان 
ــد كاالهاي عجيب جلب  را به خري

ــه كالس موجب رقابت  و نمايش  ــد و با آوردن آن ب مي كن
غيرضروري آن ها در ميان دانش آموزان مي شود.

4. افزايش نفوذ سازمان هاي بين المللي مانند يونسكو 
ــوراي اروپا و هم چنين اتحاديه ي اروپا بر سياست ها و  و ش
ــود. آن ها استانداردهاي  عمليات ملي به وضوح ديده مي ش
بين المللي را معرفي مي كنند و اين استانداردها بر برنامه ي 
درسي مدرسه و فرايند ياددهي ـ يادگيري در كالس درس 
ــتقيم دارد. در آموزش، استانداردهاي ملي نيازي  تأثير مس
ــتانداردهاي بين المللي ندارد؛ بنابراين آموزش مبتني  به اس
ــتاندارد دغدغه ي بزرگي در مراحل ارزشيابي و صدور  بر اس

گواهي نامه ي آموزش مي شود.
ــي« براي يك جامعه ي  ــش »ارزش هاي جهان 5. چال
ــوزش ارزش ها و آموزش  ــنتي مانند تركيه نيز از نظر آم س
ــن ارزش ها عناوين كاماًل  ــت. اي محيطي حائز اهميت اس
ــي هستند. زندگي اجتماعي  جديدي براي نظام هاي آموزش
ــن خانواده ها هنوز تحت  ــيم نقش ها بي مردم تركيه و تقس
ــالم است. در  ــديد ارزش هاي اجتماعي و قانون اس نفوذ ش
واقع، مقاومت فرهنگي و اجتماعي هنوز يكي از آشكارترين 

پديده ها در تركيه است.
در نظام آموزشي رسمي تركيه، آموزش مختلط يكي از 
ــت و در سرتاسر كشور به اجرا  مهم ترين اصول در عمل اس
درمي آيد. به همين دليل بعضي خانواده ها در مناطق روستايي 
ــدارس ممانعت مي كنند.  ــور دختران خود در اين م از حض

 اكثر والدين ترجيح 
مي دهند فرزندانشان در 
مدارس مذهبي آموزش 
ببينند؛ زيرا اين مدارس 
آن ها را منظم و مسلمان 

متدين بار آورده و 
شانس پذيرفته شدنشان 
در دانشگاه را افزايش 

مي دهد
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بنابراين حتي اگر دخترها هم بخواهند نمي توانند در 
اين كالس ها شركت كنند.

ــام كالس ها بايد  ــي تركيه، تم در قانون اساس
ــن تعارض هايي  ــود. هم چني ــط دولت تأييد ش توس
دارد،  ــود  وج ــتان  دبيرس ــتورالعمل هاي  دس ــن  بي
سكوالريست ها معتقدند كه فارغ التحصيالن مدارس 
بيش تر از آموزش هاي اسالمي برخوردار مي باشند و 
بيش تر در دانشكده هاي علمي ـ سياسي، حقوقي و 
مراكز مخصوص پليس جذب مي شوند. با اين وجود، 
ــان در مدارس مذهبي  اكثر والدين ترجيح مي دهند فرزندانش
ــلمان  ــوزش ببينند؛ زيرا اين مدارس آن ها را منظم و مس آم
ــان در دانشگاه را  ــانس پذيرفته شدنش متدين بار آورده و ش

افزايش مي دهد. 

برنامه ي درسي مدرسه در دهه ي 2000
در اوايل دهه ي 2000، برنامه ي درسي مدارس تركيه 
ــطه مورد تجديدنظر قرار گرفت  براي آموزش پايه و متوس
ــري، از قبيل يادگيري  ــد. نظريه هاي يادگي ــه روز گردي و ب
ــاركتي، ساختارگرايي و نظريه ي هوش هاي چندگانه با  مش
ــي مدارس تلفيق  فرايند ياددهي ـ يادگيري برنامه ي درس
ــتانداردهاي  ــتفاده از اس ــي جديد، اس ــد. برنامه ي درس ش
بين المللِي اجرا شده دركشورهاي اتحاديه ي اروپا و سازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توسعه را بيش تر در نظر مي گيرد. 
ــهروندي،  ــن از قبيل آموزش ش ــي عناوي ــه، بعض در نتيج
ــات و ارتباطات و  ــرح فناوري اطالع آموزش محيطي، ط
ــيدن به   ــرح مجموعه ي زبان هاي اروپايي به منظور رس ط
استانداردهاي بين المللي در برنامه ي درسي مدارس به عنوان 

محتواي اصلي گنجانده شده است.

سنجش دانش آموزان
ــنجش و ارزشيابي برنامه ي درسي مدارس و پيشرفت  س
تحصيلي دانش آموزان بازخوردي را فراهم مي كند كه امكان 
كنترل كيفيت فرايند آموزشي را محقق مي سازد. در حال حاضر، 
ــت و امتحانات در مراحل مختلف  ــون موضوع مهمي اس آزم
ــي كاربرد خيلي زيادي دارند. نتايج امتحانات  ــطوح آموزش س
ــؤاالت چهار جوابي باشد، نقش  ورودي در صورتي كه نوع س

مهمي در جهت گيري شغلي دانش آموزان در اين نظام دارد. 
در نظام آموزشي تركيه، معلمان ترجيح مي دهند سؤاالت 
تشريحي تنظيم كنند ولي اغلب آزمون هاي وزارتي و تجاري از 
نوع تست چهارجوابي هستند. بنابراين از اين جهت بين سنجش 

موردنظر معلمان و سنجش سازماني تناقض وجود دارد. 

ــات، نمرات دانش آموزان از نمره ي صفر تا  در امتحان
پنج درجه بندي مي شود. نمره ي صفر به معني مردود شدن 
آن ها و نمرات 2 تا 5 به منزله ي قبول شدن آن هاست. در 
سطح دانشگاه، معمواًل با حروف الفبا درجه بندي مي شوند 
ــول و F مردود  ــروف D  ،C ،B ،A به منزله ي قب ــه ح ك

است. 
نمرات دانش آموزان از طريق محاسبه ي عملكرد آن ها 
در نوشتن، صحبت كردن و امتحانات عملي، انجام تكليف، 
عملكردهاي كالسي و خارج از كالس و فعاليت هاي ديگر با 

توجه به ماهيت درس خاص تعيين مي شود.

تربيت و تأمين معلم
ــي از تجربيات غني در خصوص  تركيه تاريخي طوالن
ــگاه هايي براي  ــم دارد. از دهه ي 1950 آموزش تربيت معل
ــتان و نيز دانشكده هاي تربيت معلم  تربيت معلمان دبيرس

به وجود آمد.
ــال 1992، تمام آموزشگاه هاي تربيت معلم يكي  در س
شدند و به دانشگاه ها انتقال يافتند و برنامه ي چهارساله اي 
براي تربيت معلمان آينده تهيه شد. گسترش دوره ي آموزش 
ــال طبق قانون آموزش ابتدايي كه در  ابتدايي به هشت س
ــد، تربيِت معلمان بيش تري براي  ــال 1997 تصويب ش س

دبستان را مي طلبد.
ــكده هاي علوم  ــال حاضر، معلمان آينده در دانش در ح
تربيتي دانشگاه ها تربيت مي شوند و اين دانشكده ها برنامه ي 
ــال و نيمه و بدون پايان نامه اي را براي معلم  جامع يك س

دبيرستان شدن دردست اجرا دارند.

ارتقاي شغلي مستمر
وزارت آموزش ملي دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
در موضوعات مختلف براي معلمان برگزار مي كند. يك 
ــد آموزش ضمن خدمت در اين وزارتخانه وجود دارد  واح
ــئول ارائه ي همايش ها و دوره هايي است كه در  كه مس
ــال و طبق برنامه ي ساالنه تهيه و اجرا مي كند.  طول س
ــتفاده  اين واحد از مربي معلمان خود براي همايش ها اس
مي كند و نيز با دانشگاه ها براي تربيت دبير همكاري دارد. 
تعليم در حين كار و يادگيري از راه دور به عنوان برنامه هاي 
ــال اجرا مي شود. اين  ــي اختياري نيز در طول س آموزش
برنامه ها براي معلماني اجرا مي شود كه سطح تحصيالت 
ــطح پايه ي دانشگاهي پايين تر است تا از اين  آن ها از س
طريق توانايي  آن ها در جهت تحقق اصالحات آموزشي، 

بهبود يابد.
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موشک آبی
فاطمه محموديان

   عنوان: راهنمای ساخت و پرتاب موشک آبی

    مؤلف: فريبا سادات موسوی زاده

   ناشر: سروش ملل / تلفن: 021-33355577

   چاپ اول، تهران، 1387، 72ص، 1250 تومان

امروزه بيش تر مدارس مايل اند در برنامه ی هفتگی خود 
ساعت هايی را به »يادگيری بر مبنای پروژه« اختصاص دهند. 
اين الگوی يادگيری، يک مدل آموزشی گيرا، هيجان انگيز و 
ــت که به همه ی فراگيرندگان کمک می کند تا  ــب اس مناس
عالوه بر يادگيری مفاهيم مرتبط با پروژه، مهارت های ضروری 
تفکر علمی را تمرين کنند و همکاری در يک گروه يا يک تيم 
ــری قوانين آن را با يکديگر تجربه نمايند. در آغاز  و به کارگي
کتاب، پس از ارائه ی موضوع پروژه، اهميت و کارکردهای آن 
تبيين شده است. سپس با معرفی آزمايش های ساده و جذاب، 
ــت و همراه  ــده اس اصول علمی حاکم بر آن توضيح داده ش
ــا آن مراحل مختلف انجام پروژه، روش های متعدد اجرای  ب
ــازی پاسخ ها و نتايج در اختيار شما  آن، راهکارهای بهينه س
قرار گرفته است. روند کار با عکس های مختلف تشريح و در 

بعضی موارد با رسم شکل موضوع توضيح داده شده است.

ثروت هاي طبيعي زمين
ــاي طبيعي زمين: آب؛ هوا؛ گياهان؛    عنـوان: ثروت ه

خاك؛ سنگ ها؛ سوخت هاي فسيلي؛ كاني ها.
  مؤلف: يان  گراهام       

    مترجم: مجيد عميق
  ناشر: افق / تلفن: 66413367ـ021

  چاپ اول، تهران، 1387، 7 جلد، هر جلد 1500 تومان

مجموعه كتاب هاي »ثروت هاي طبيعي زمين« با روش 
پرسش و پاسخ و به گونه اي غيرمستقيم و تفكربرانگيز عالقه 
به آموختن را در كودكان و نوجوانان تقويت مي كند و با نثري 
روان عكس ها و تصاوير رنگي، واژه نامه و نمودارهاي گويا، 
دانش  آن ها را درباره ي دنياي پيرامون شان افزايش مي دهد.

سرچشمه ي منابع طبيعي، شيوه ي عمل آوري آن ها و كاربرد 
گسترده ي محصوالتي كه از اين منابع زندگي بخش به دست 

مي آيند از جمله موضوعات كتاب هاي اين مجموعه است. 

معرفي مجله ي 
برهان راهنمايی

ــماره از فصل نامه ی رياضی  ــن ش پنجاه ويکمي
ــژه ی دانش آموزان  ــی تحصيلی وي ــان راهنماي بره
ــی با رويکردی تازه؛ )مقاالت تأليفی  دوره ی راهنماي
درسی، مقاالت شهودی، مسائلی برای دانش آموزان 
ــی به روش بازی،  ــی، آموزش رياض دوره ی راهنماي
سرگرمی برای انديشه ورزان، تفريح انديشه و...( به 

سردبيری حميدرضا اميری منتشر شد.
در اين شماره می خوانيد:

 سرگرمی برای انديشه ورزی )بازی با منطق(؛ 
حسن نصيرنيا

ــی و نمودار  ــودار درخت ــن نم ــه ی بي  رابط
مقسومٌ عليه های يک عدد؛ سپيده چمن آرا

 داستان شيرين صفر؛ سيد محمدرضا هاشمی 
موسوی

 يک بازی دو نفره؛ زهره پندی
 الگوريتم غربال اراتوستن؛ محمدحسين مشتاق

 اساس روش نردبانی؛ ميرشهرام صدر
ــروف در اثبات  ــتونی )روش مع  روش دو س

مسائل هندسی(؛ صبا مهدوی
 کالس درس آقای برهانی؛ سيد اميرحسين 

بنی جمالی
ــائلی برای حل )سال اول و دوم و سوم   مس

راهنمايی(؛ سيد ابراهيم حسينی
 اصول موفقيت در رياضی؛ علی رضا شکوفه

 اعداد اعشاری؛ محمدجواد قمی تفرشی
 تفريح انديشه؛ محمود داورزنی

 سؤاالت مسابقه اي استراليا
 فيثاغورث و هوش آزمايي/ ح. ياورپناه

 داستان هاي كوتاه/ پروين قائمي
 چند روش براي محاسبه ي ب.م.م دو عدد/ 

سيد ابراهيم حسيني
 با نشريه ي رشد نوجوان/ حبيب يوسف زاده

 معرفي كتاب.

حسين نامی ساعی

انه
بخ

کتا

                  مهر 88  
               شماره ى1
               دوره ى15

37



طوطيان شكرشكن شيرين گفتاِر ناِز خوش رنِگ خالي نبند! نقل 
ــي دور كه واقعًا دور بود و هيچ  كرده اند كه در يك جاي خيلي خيل
ــي ما نداشت و مثاًل اسمش شهر  ــتم آموزش ارتباطي به ما و سيس
كراچي يا هرچه كه اسمش را بگذاريد بود، دهكده اي وجود داشت 
ــاگرداني هم بودند كه با خير  ــه اي بود و مدير و معلم و ش و مدرس
ــه و فضاي زيباي  ــي درس مي خواندند و از درس و مدرس و خوش
ــي لذت مي بردند و مي خواستند كه در آينده، افراد باسوادي  آموزش

شوند و از اين حرف ها.
معلمي كه به بچه ها درس مي داد با عالقه ي فراوان اين كار 
را انجام مي داد و هيچ وقت دير سر كالس نمي رفت و مثاًل اين جور 
ــويي رفتن بيافتد كه مثاًل  نبود كه تا زنگ كالس خورد ياد دستش
ــه را  ــع )يك ربع!!( از وقت كالس هم بگذرد و بچه ها مدرس يك رب
روي سرشان بگذارند و هيچ مشكل معيشتي هم نداشت و خالصه 

همه چيز خوب و ناز و رؤيايي بود. 
اما همان طور كه چرخ روزگار هيچ گاه يك جور نمي چرخد، يك 
ــت با شور و شوق  ــيده ي ما وقتي كه داش روز اين آقاي معلم اتوكش
وصف ناپذيري به سمت مدرسه مي رفت، ناگهان ياد بدهي هايش افتاد. 
قسط بانك 36 مرتبه عقب افتاده بود كلي هم فيش آب و برق و تلفن 
و اين جور چيزها روي دستش باقي مانده بود و به عالوه، بايد دندان هاي 

مصنوعي مادربزرگش را هم براي تعمير پيش تعميركار!  مي برد.
با خودش گفت: »خدايا حاال چه كار كنم، چه كار نكنم.«

ناگهان يك نفر از دوستانش را ديدكه از دور مي آمد. فورًا پيش او 
دويد و بعد از سالم و احوال پرسي، ماجرا را به او گفت و از او خواهش 

كرد كه چند ساعتي جاي او سر كالس برود تا او بتواند جيم شود!
ــر او گذاشت و گفت خودت  آن آقا هم قبول كرد اما منت س
مي داني كه من از تو گرفتارترم و هفت تا شغل دارم كه بايد به آن ها 

برسم و خرج زندگي ام را دربياورم!

ه!
يد

جد
ت 

كاي
ح

آقاي معلم پرسيد: »شغل هفتم تو چيست؟!«
و او جواب داد: »معلمي!«.

ــتش به  ــر كالس رفت تا دوس ــه، اين آقاي معلم نما س القص
كارهايش برسد.

او، همين كه در كالس رفت ديد كه به به! تعدادي از پسرهاي 
دانش آموز خيلي خوب و درس خوان هستند و متأسفانه، تعدادي هم 

بازيگوش و تنبل هستند. 
ــس باخبر نبود و  ــون از اصول تدري ــاعت، چ او، بعد از يك س
نمي دانست 60 تا دانش آموز را در يك اتاق كوچك و تاريك كه بويي 
از يك مركز آموزش نبرده بود كنترل كند، خسته شد. تمام بچه هاي 
تنبل را يك جا جمع كرد و سر آن ها فرياد زد كه: »اي تنبل ها! خيال 
ــاًل )روم به ديوار!( ُاالغ را هم آدم  كرديد با كي طرفيد هان؟! من قب
كرده ام، شما كه جاي خود داريد. اي تنبل ها! اي بي سوادها... اي...«

ــود، يك مرد  ــتان ما بامزه تر ش ــا به خاطر اين كه داس از قض
ــوار بر االغش از كنار مدرسه و از زير پنجره ي همان  روستايي، س
كالس عبور مي كرد كه اين حرف را شنيد. از خوشحالي چشمانش 
ــي! او مي تواند االغ را به  ــرق زد. با خودش گفت: »به به! چه عال ب

آدميزاد تبديل كند.«
بعد، چهار نعل پيش همسرش رفت و ماجرا را براي او تعريف 
كرد. همسرش خيلي زياد از اين حرف خوشحال شد و گفت ما كه 
فرزندي نداريم. االغ را پيش او مي بريم تا او را تبديل به آدم كند و 

ما هم به اين وسيله صاحب پسري خواهيم شد!
بعد، افسار االغ را به دست گرفتند و او را با نوازش و احترام، 
پيش آن معلم نما! بردند. وقتي كه پيش او رسيدند، مرد با التماس 
ــكان دارد لطفي در حق ما  ــه او گفت: »آقاي معلم نما! اگر ام ب
ــد و اين االغ را تبديل به آدم كنيد.« آقاي معلم نما نزديك  بكني
بود از تعجب شاخ دربياورد. پرسيد: »يعني چي؟ مگر چنين چيزي 

امكان دارد؟«
ــرد، دوباره با التماس بيش تري گفت: »البته كه امكان دارد.  م
ــنيدم كه به شاگردانتان مي گفتيد كه مي توانيد االغ را  من خودم ش

هم آدم كنيد!«
آقاي معلم نما گفت: »اي بابا! عجب گيري كرديما! ولمان كن 

پدر جان. حاال ما يك حرفي زديم...«
اما مرد، ول كن نبود. 

آقاي معلم نما وقتي كه ديد نمي تواند از دست مرد خالص شود، 
فكري كرد و با خودش گفت: »اين يارو كه ول كن نيست. از حقوق 
حق التدريس هم كه چيزي درنمي آيد! بهتر است ُحقه اي بزنم و هم 

دل اين مرد را آرام كنم و هم خودم به نان و نوايي برسم!«
اين بود كه گفت: »من مدت ها بود كه اين كار را نكرده  بودم، اما 

حاال كه اصرار مي كني، باشد، قبول مي كنم، اما كمي خرج دارد!«
مرد گفت: »خرجش هرچه قدر كه باشد قبول مي كنم.«
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معلم نما گفت: »بايد دويست روپيه بدهي و دو ماه هم صبر كني.«
مرد با خوشحالي قبول كرد.

آن آقاي معلم نما كه الهي كچل شود و الهي وام با درصد سود 
ــيار باال بگيرد و الهي مجبور شود تمام مطالب اين  بازپرداخت بس
شماره را از اول تا آخر بخواند و غيره و غيره... افسار االغ را به دست 
ــوان را به طويله ببرد و تا دو ماه،  ــاگردها داد و گفت حي يكي از ش

حيوان را از آن جا بيرون نياورد.
شاگرد هم به اميد گرفتن نمره، االغ را با خودش برد!

بعد از دو ماه، مرد صاحب االغ با خوشحالي سراغ آقاي معلم نما 
آمد و پرسيد: »چي شد؟ آدم شد؟!«

آقاي معلم نما لبخندي زد و گفت: »بله كه شد! چه جورم شد! 
االغ تو االن حاكم عده اي از اهالي طالبان شده است. بهتر است 

بروي و از نزديك، او را ببيني!«
مرد بيچاره نزديك بود از خوشحالي بال در بياورد! گفت: »آقاي 
معلم نما! آيا حاال كه او آدم مهمي شده است، باز هم مرا مي شناسد؟ 

نكند تحويلم نگيرد و ِكِنف شوم!؟«
آقاي معلم نما، خورجيني را كه آن مرد قباًل روي االغش انداخته 
بود به او داد و گفت: »شايد غرور رسيدن به رياست، باعث شود كه 
او خودش را از تو پنهان كند، اما اگر اين خورجين را نشانش بدهي، 

بدون شك تو را خواهد شناخت كه زماني صاحبش بوده اي!«
ــاده ي قصه ي ما خورجين را برداشت و رفت و  القصه، مرد س
رفت تا به نزد حاكم رسيد. حاكم در صدر مجلسي نشسته بود و احكام 
ــادر مي كرد. مرد با ديدن حاكم  ــب و غريبي در مورد مردم ص عجي
گفت: »جل الخالق! واقعًا كه كاماًل شبيه االغ من است. خود خودش 

است! آقاي معلم نما واقعًا او را تبديل به آدم كرده است!!«

ــي؟ اي  ــوي. حاال ديگر مرا نمي شناس من پول دادم كه تو آدم ش
ــم  و رو. اميدوارم دفترچه ي ِقسَطت تا عمر داري  ُپررو. اي بي چش
ــود. اميدوارم هر سال رفوزه شوي. اميدوارم معلمت آن قدر  تمام نش
مشق روي سرت بريزد كه َكف كني! اميدوارم روزي 4 مرتبه توي 
مدرسه تان شوراي مدرسه برگزار شود. اميدوارم توي كالسي درس 

بدهي كه تنگ و تاريك و بي نور باشد... اميدوارم...« 
حاكم كه ديد مرد، بي محابا به او بد و بيراه مي گويد)!!( ناگهان 
از كوره در رفت و دستور داد دست و پاي مرد بيچاره را گرفتند و او 

را از آن جا بيرون انداختند!
مرد، خسته و سرخورده به شهر و ديار خود برگشت و يكراست 
سراغ مرد معلم نما رفت و در حالي كه به شدت از دست االغ خودش 
عصباني بود از او خواهش كرد كه دوباره او را به االغ تبديل كند تا 

به خدمتش برسد.
ــتان را تعريف مي كنم، نمي دانم االن چه كار  من كه اين داس
كنم. اصل داستان اين است كه آقاي معلم نما 200 روپيه ي ديگر از 
مرد بيچاره مي گيرد تا دوباره حاكم را تبديل به االغ كند. اما من دلم 
به حال مرد ساده دل مي سوزد. مي نويسم كه معلم نما 200 روپيه ي 
ــدن  ــي او را برمي گرداند و مي گويد چون االغش لياقت آدم ش قبل

نداشته، اين پول ها هم براي او خوردن ندارد!
ــل گرفت با صداي بلند و پر  ــرد، وقتي كه االغش را تحوي م
ــم فرياد زد: »اي بي چشم و رو! حاال ديگر مرا نمي شناسي؟  از خش
حاال آن قدر تو را مي زنم تا ديگر وقتي به جايي رسيدي صاحبت را 

فراموش نكني.«
و بعد سوار االغ شد و تمام طول راه به او تازيانه زد...

من نمي دانم چرا بعضي ها مي گويند كه اين داستان، كنايه اي 
است به معلم هايي كه شاگرد را همان طور كه روز قبل بوده است، به 

خانواده اش تحويل مي دهند. شما مي دانيد؟!
مرد ساده، خودش را در ميان جمعيت 
ــدش را ببيند.  ــا بهتر بتواند فرزن جا كرد ت
همان طور كه حاكم مشغول حرف زدن بود، 
مرد مدام با دست به او اشاره مي كرد و لبخند 
مي زد تا مگر حاكم او را ببيند و متوجه شود 
كه صاحبش در ميان جمع است! اما حاكم با 
بداخالقي تمام، مشغول صدور احكام عجيب 

بود و هيچ توجهي به او نمي كرد.
مرد، وقتي كه اين  طور ديد، خورجين را 
باالي سرش چرخاند تا شايد حاكم با ديدن 
ــا باز هم حاكم  ــود، ام آن، متوجه ي او بش

توجهي نكرد.
مرد ناراحت شد، پيش دويد و فرياد زد: 
»حاال ديگر مرا نمي شناسي؟ اين خورجين 
ــاه پيش توي همين  ــگاه كن! تا دو م را ن
خورجين علف مي خوردي. حاال آدم شدي؟ 

ی
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مدرسه ای به بزرگی

ــابقه ی تدريس دارند،   ــه حداقل يک دهه س معلماني ک
ــق و  ــًا دوران جواني خود را خوب به خاطر دارند که عش حتم
ــان به امر تعليم و تربيت باعث مي شد دانش آموزان  عالقه ش
خود را محدود به چارچوب کتاب درسي نکنند و با دادن جزوات 
و پلي کپي هاي تمرين، دانش آموزان را به تحرک و مطالعه ی 
ــتر وادار سازند. اين دسته از دبيران، خوب  به خاطر دارند  بيش
ــزوات و به  ــوم ترين روِش کپي کردن ج ــه آن روزها مرس ک
 قولي پلي کپي ها استفاده از دستگاه استنسيل بود. دستگاهي 
ــه براي توليد و تکثير نيازمند نگارش اصل مطالب بر روي  ک
ــود و خروجي اين  ــه ی مخصوص و البته با قلمي ويژه ب برگ
تالش هم در نهايت معمواًل جزواتي کم رنگ و بعضًا ناخوانا 
ــط يک  ــود. همين پلي کپي هاي کم رنگ و ناخوانا اگر توس ب
معلم با تجربه نوشته شده بود دست به دست بين دانش آموزان 
مدرسه مي گشت و حتي از مدارس ديگر هم به  دنبال تهيه ي 
اين پلي کپي ها بودند. اما معمواًل نهايت برد يک مطلب به چند 

مدرسه و يا در نهايت مدارس يک شهر ختم مي شد . 
ــرفت تدريجي تکنولوژي و ورود دستگاه هاي کپي  پيش
و زيراکس و به ويژه رايانه ها و نيز تجهيزات کمک آموزشي 
ــاليد و ويدئو پروژکشن تغييرات  همچون اپک، اورهد، اس
ــيوه هاي تدريس و  ــي کيفي و کمي و بنيادين در ش اساس
ارائه ی مطالب به وجود آورد. پيوستگي بسيار زياد  تکنولوژي 
ــده است که معمواًل اولين نهادهايي که  و آموزش باعث ش
ــري مي نمايند، نهادهاي  ــاي جديد بهره گي از تکنولوژي ه
آموزشي باشند. معمواًل رويکردهاي آموزشي نيز بسيار سريع 
و تحت تأثير تکنولوژي دچار تغيير و تحول مي گردد و در اين 
رهگذر مي توان به ظهور اينترنت اشاره کرد که به سرعت در 

فرايندهاي آموزشي و پژوهشي تحول ايجاد نمود.
آموزش و پرورش ايران نيز از اين تغيير و تحوالت بي بهره 
ــري از اين تکنولوژي ها به يک روش  نبوده و امروزه بهره گي
ــت. هرچند اين امر هنوز در مدارس  آموزشي تبديل شده اس
ايران فراگيري الزم را پيدا نکرده و توسعه ، بيش تر در زمينه ی 
زيرساختي و سخت افزاري صورت پذيرفته و کم تر به مسائل 
محتوايي و نرم افزاري آن توجه شده است، اما توجه روز افزون 
دبيران به استفاده از روش هاي نوين تدريس باعث شده است 

اين موضوع از منحني رشد قابل قبولي برخوردار باشد.
رويکرد جديدي که در يک دهه ی اخير در دنياي اينترنت 
ــت فضايي تحت  مورد توجه عموم کاربران آن قرار گرفته اس
عنوان وبالگ است که برخي از آن به  عنوان »جهان در جهان« 
ياد مي کنند؛ بدين معني که وبالگ در شبکه ی جهاني اينترنت 
فضاي نامتناهِي جديدي به وجود آورده است که عرصه ی ورود 

و استفاده ی ميليون ها کاربر جديد را فراهم کرده است. 
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از آنجايي که وبالگ مي تواند بستر بسيار مناسبي براي 
ــي و پرورشي باشد؛ و با توجه به سهولت  فعاليت هاي آموزش
ــتار تالش مي کنيم  ضمن معرفي  يادگيري آن، در اين جس
ــما را با روش  ــالگ و توضيح در مورد کاربردهاي آن، ش وب

راه اندازي وبالگ در محيط اينترنت آشنا سازيم. 

وبالگ چيست ؟
ــت و  وبالگ پديده اي نو و جديد در دنياي اينترنت اس
ــال از پيدايش آن نمي گذرد. وبالگ براي  بيش از چند س
اولين بار در حدود سال 1997 ميالدي به کاربران اينترنت 
معرفي شد. با اين که مدت زمان بسياري کمي از عمر اين 
ــال وجود بيش از يک صد ميليون  پديده مي گذرد با اين ح
ــود. وبالگ )weblog( كه به آن  وبالگ تخمين زده مي ش
 web نيز گفته مي شود، تركيبي از دو كلمه ی )blog(  بالگ
به معناي شبكه ی جهاني، و log به معناي گزارش روزانه 
ــت. پس وبالگ ، به يادداشت هايي گفته  يا روزنوشت اس
می شود كه توسط يك يا چند نفر به  صورت روزانه، هفتگي 
يا گاه به گاه نوشته شده و در اينترنت در معرض ديد همگان 
ــز تاکنون چندين معادل  ــي ني قرار مي گيرد. در زبان فارس
ــده است که از جمله مي توان به  براي اين کلمه معرفي ش
تار نگار  و يا تارنگاشـت و نيز تارنوشت اشاره کرد. 
هرچند هنوز اين کلمات نتوانسته اند جاي وبالگ يا بالگ 

را بگيرند. 
ــي دارد، چه  هر فرد عالقه مندي که به اينترنت دسترس
ــل به ارائه ی مطالب  ــورت موقت و چه دائمي، و تماي به ص
ــد مي تواند به  صورت رايگان يا  خود به ديگران داشته باش
در صورت نياز با صرف هزينه ای اندک صاحب يک وبالگ 
ــود. محتواي يک وبالگ محدوديت در موضوع و مطلب  ش
ــفر نامه، اخبار،  ــخصي، س ــت خاطرات ش ندارد، ممکن اس
مقاالت علمي، مطالب سياسي و... موضوع و محور مطالب 

وبالگ باشد. 

ويژگي هاي وبالگ 
ــر خصوصيات  ــريع ب ــاده و س اگر بخواهيم مروري س
وبالگ ها داشته باشيم، مي توانيم ويژگي هاي زير را در مورد 

بالگ ها نام ببريم :
1. يک وبالگ معمواًل حول محور خاصي نوشته مي شود 
و معمواًل مؤلف رويکرد و هدف وبالگ را تغيير نمي دهد. مثاًل 
وبالگي که در خصوص آشنايي با کتب حوزه ی روان شناسي 
راه اندازي شده معمواًل به درج خاطرات شخصي نويسنده و 

يا مطالب سياسي نمي پردازد.

2. ايجاد وبالگ متعلق به قشر خاصي نيست و اقشار 
ــغلي و با هر انگيزه و هر  ــف جامعه با هر موقعيت ش مختل
ــوادي مي توانند صاحب وبالگ باشند مثاًل رئيس  سطح س
ــور و يا اساتيد دانشگاه و روزنامه نگاران و  جمهور يک کش

دانش آموزان و... مي توانند صاحب وبالگ باشند.
3. وبالگ ها مي توانند نقش يک مجله و يا يک روزنامه 
را داشته باشند، بدين ترتيب که داراي نويسندگان متفاوت و 

حجم مطالب متنوع باشند.
4. وبالگ ها از منظري کارائي به مراتب بيش تري نسبت 
به روزنامه ها و مجالت دارند. در وبالگ ها يک بخش به نام 
ــرات وجود دارد که خوانندگان مي توانند نظرات و  نقطه نظ
ديدگاه های خود را راجع به آن مطلب بنويسند که اين مطالب 
ــاير بازديدکنندگان  ــنده و س بالفاصله در معرض ديد نويس
ــنده نيز مي تواند بعد از مدتي بازخورد و  قرار مي گيرد.  نويس

جمع بندي نسبت به مطالب خود داشته باشد.
5. وبالگ معمواًل حالت عمومي داشته و امکان مشاهده 

و مطالعه ی آن معمواًل براي همه فراهم است.
6. وبالگ ها معمواًل متعلق به يک و يا چندين مؤلف است. 
ــا و محدوديت های موجود در  ــا، تبعيض ه 7. وبالگ ه
ــانه ای را از ميان بر می دارند و به نوعي  ــاط با منابع رس ارتب

جريان تبادل آزاد اطالعات را تقويت مي کنند.
ــاده و روان دارند،  ــي س ــا معمواًل محيط 8. وبالگ ه
ــه ی اصلي به همراه  ــر وبالگ معمواًل داراي يک صفح ه

مجموعه اي از صفحات مرتبط است. 
9.  هدف بيش تر وبالگ نويسان برقراري ارتباط با ديگران 

است و وبالگ ها به ندرت اهداف مالي را دنبال مي کنند.
ــان ترين و کم هزينه ترين روش براي  ــالگ آس 10. وب

جهاني شدن تفکرات  يک وبالگ نويس است.

جهاني شويد
ــه  با وبالگ به راحتي مي توانيد از معلمي که در يک مدرس
ــاگردانش در  ــويد که ش ــد به معلمي تبديل ش ــس مي کن تدري
ــهر و يک کشور و يا حتي در کل  ــعت يک ش جغرافيايي به وس
دنيا پراکنده اند. با وبالگ مي توانيد به راحتي و در فضايي ساده 
و صميمي با مخاطبان خود تعامل داشته باشيد و کالس درس 
شما، از کالسي محدود به ساعاتي خاص و مکاني خاص، تبديل 
به کالسي دائمي و به بزرگي دنيا مي شود. شايد ظاهرًا اين امر 
قدري دور از دسترس جلوه کند اما با ساختن يک وبالگ که از 
شما بيش  از چند دقيقه وقت نمی گيرد خواهيد ديد که بسيار سريع 
مي توانيد به تمام اين خواسته ها دست پيدا کنيد.در شماره ی بعد 

شما را با روش عملي ساخت وبالگ آشنا مي کنيم.
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درست
 بنويسيم

اگر نگاهی موشکافانه و دقيق به نامه های اداری، بخش  
نامه ها، گزارش ها، نمونه سؤاالت امتحانی، مقاالت و به طور 
کلی »نوشته «ها بيندازيم می توانيم در شماری از آن ها ده ها 
غلط عاليم نگارشی، نکات دستوری و اماليی، محتوا، بيان، 

آراستگی و... مشاهده کنيم.
ــاهده  آن چه که نگارنده بيش تر از همه در آن ها مش
ــت: کاربرد نادرست نشانه ی  ــت، اين موارد اس کرده اس
ــه؛ به کار بردن زياد و  ــول )را(؛ حذف فعل بدون قرين مفع
ــه کار بردن زياد فعل  ــت وجه يا عبارت وصفی؛ ب نادرس
ــی؛ استفاده ی زياد از تعابير کليشه ای  مجهول؛ دراز نويس
مانند »عدم«، »جهِت«، »در راستاِی« و...؛ تحميل قواعد 

زبان عربی بر زبان فارسی و... .
واضح است که نام بردن از غلط های نگارشی، دستوری 
و اماليی و روش اصالح آن ها به کتابی جداگانه نياز دارد. 
به خاطر داشته باشيم مهم ترين وظيفه ی زبان ايجاد ارتباط 
بين انسان هاست و اين ارتباط پيام بايد ساده، کوتاه، روان 
و بدون هر گونه ابهام باشد. متأسفانه بعضی افراد وقتی قلم 
ــت می گيرند، به جای اين که ساده نويسی را الگوی  به دس
خود قرار دهند، سعی می کنند از عبارات و واژه های دشوار، 
ــتفاده کنند! در  ــه ای و قالبی، طوالنی و نامفهوم اس کليش
اين جا می کوشيم به مهم ترين اشکاالت موجود در نوشته ها 

اشاره کنيم.

تيمور رضايی*

ان
راه

هم
با 

ــانه ی مفعول بی واسطه )را( بايد در جای درست  1   نش
و شايسته بنشيند تا هم مفهوم به درستی انتقال يابد و هم 
جمله زيبا گردد. مکان »را« پس از مفعول است. در جمله ی 
ــس از آن آمده،  ــت و آنچه پ ــما« مفعول اس زير »ابتکار ش
ــمار می رود. پس بايد حرف نشانه ی  وابسته ی مفعول به  ش
»را« پس از »ابتکار شما« قرار گيرد و نه پس از »نشريه« 
ــته باشد«: »ابتکار شما را در انتشار اين نشريه که  يا »داش
می  تواند در رشد تحقيقات نقشی بسزا داشته باشد، تحسين 
می کنيم.« اگر مفعول وابسته بگيرد؛ مثالً  مضاف اليه، نشانه ی 
مفعول بعد از آن می آيد: ديروز داستاِن ضرب المثِل »يک بام 

و دو هوا« را خواندم.
2   حذف فعل، بدون وجود قرينه در جمله اشتباه است. 
حذف به قرينه، يعنی فعل مشترک چند جمله ی مربوط به هم 
ــت،  ــط در آخر جمله بياوريم. مانند: بزرگی به عقل اس را فق
ــت(، اما در اين جمله چون افعال قرينه  ــال. )درس نه به س
نيستند غلط است: مدارک را تحويل و رسيد بگيريد. بنويسيم: 

مدارک را تحويل بدهيد و رسيد بگيريد.
3   فعل وصفی يا وجه وصفی همان ساخت صفت 
مفعولی )= بن ماضی + ه( است که کارکرد فعلی می يابد. 

درستی کاربرد فعل وصفی چند شرط دارد: 
1-3. فاعل جمله ي وصفی و صرفی يکی باشد.

2-3. نبودن واو بعد از فعل وصفی.
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پي نوشت
* دبير ادبيات فارسی، شهرستان لنجان اصفهان

 متأسفانه بعضی افراد 
وقتی قلم به دست 
می گيرند، به جای 
اين که ساده نويسی 

را الگوی خود قرار 
دهند، سعی می کنند 

از عبارات و واژه های 
دشوار، کليشه ای و 

قالبی، طوالنی و نامفهوم 
استفاده کنند

3-3. بودن ويرگول پس از فعل وصفی؛ مثاًل جمله ی: 
ــح( و جمله ی: به خانه  ــه خانه رفته، غذا خوردم )صحي ب
رفته و غذا خوردم )غلط است(؛ اگر فعل، پس از اين گونه 
فعل ها، ماضی نقلی، ماضی التزامی و يا ماضی بعيد باشد، 
ــت که  فعل مورد نظر نيز همان نوع فعل پس از خود اس
فعل ُمعين آن به قرينه ی لفظی حذف شده است. او کتاب را 
باز کرده و خوانده است )هر  دو = ماضی نقلی(، او کتاب را 
باز کرده و خوانده بود )هر دو = ماضی بعيد(، شايد او کتاب 

را باز کرده و خوانده باشد ) هر دو = ماضی التزامی(.
4    فعل مجهول، از گرته برداری های دستوری مترجمان 
ما، يکی اين بوده است که فعل های مجهول زبان انگليسی را به 
فعل مجهول فارسی برگردانده اند.  با عنايت به ساختار دستوری 
متفاوت اين دو زبان، اين که بسياری از فعل های مجهول که در 
ــده اند هيچ توجيه منطقی ندارد در اين جمله ها  زبان ما رايج ش
اغلب از حرف اضافه ی مرکب )به توسِط، از سوی، به وسيله، و...( 
استفاده می شود. مثال: قانون اساسی توسط نمايندگان مجلس 
ــده است. )غلط(، قانون اساسی را  خبرگان تنظيم و تصويب ش

نمايندگان مجلس خبرگان تنظيم و تصويب کرده اند. )صحيح(
5    دراز نويسی، به جای عبارت ها و ترکيب های طوالنی از 
مصادر کوتاه تر استفاده کنيم. )جدول شماره ي 1، صفحه ي 44( 
ــب: آوردن کلمه ی »را«  ــت فعل مرک 6    کاربرد درس
ميان دو بخش فعل های مرکب، اشتباه است به جای جمله ی 

»من گول سخنان تو را نمی خورم« بهتر است بگوييم: »من 
از سخنان تو گول نمی خورم.«

7    قواعد خاص يک زبان را بر زبان ديگر تحميل نکنيم:
1ـ7. تنوين دادن به واژه های فارسی يا غير عربی مثال 

زبانًا، تلفنًا، گاهًا  
2ـ7. افزودن عالمت جمع عربی به واژه های فارسی يا 

غير عربی مثل پيشنهادات، گرايشات، پاکات، بازرسين
ــر  از واژه های فارسی مثل  ــاختن جمع مکس 3ـ7. س

َاکراد، اَلوار
ــاخت »جمِع جمع« مثل امورات،  4ـ7. به کار بردن س

اسلحه ها، اوالدها
ــزودن عالمت مصدر جعلی عربی به واژه های  5ـ7. اف

فارسی مثل خوبيت، دوئيت
ــتن صفت به تقليد از عربی مثل ائمه  ی  6ـ7 . جمع بس

معصومين، علمای افاضل
7ـ7. مؤنث آوردن صفت به تقليد از عربی مثل بازرس 

محترمه، نامه های وارده، زن شاعره و...
7 . ترکيب واژه ی فارسی با عربی به شيوه ی عربی  8ـ 

مثل حسب الفرمان )فرمان، فارسی است(
ــيوه ی عربی مثل  ــبی به ش ــت نس 9ـ7. آوردن صف
ــماره ي 2،  نظامی گنجوی )صحيح: گنجه ای(. )جدول ش

صفحه ي 44( 
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بنويسيمننويسيمبنويسيمننويسيم

به رشته ی تحرير در آوردن
به منصه ی ظهور رساندن

به قتل رساندن

نوشتن
ظاهر شدن

ُکشتن

مورد استفاده قرار دادن
اطالع حاصل کردن
مورد تعقيب قرار دادن

استفاده کردن
اطالع يافتن
تعقيب کردن

ننويسيمبنويسيمننويسيمبنويسيم

همان طور که اطالع داريد
با احترام به اطالع می رساند

به پيوست ارسال می شود
خواهشمند است در اين باره اقدام شود

خدمتگزار
انضباط

راپرت/ راپورت
باقياِت الصالحات

پالکارد )= شعار نوشته(
قدر دانی

ناگزير
مثمر/ ثمربخش

ُمِقر آمدن )= اعتراف کردن(
ديدگاه

خورده ُبرده
ضرب االجل

لشکر
مطمح نظر

سؤال
غيرذلک

با وجود اين
در 

به منظوِر/ برای
ُمهر شده/ ُمهر خورده

کانديدا

همان طور که مسبوقيد
محترمًا ِاشعار می داد

به ضميمه ايفاد می گردد
ــت اقدام الزم را  متمنی اس

مبذول دارند
خدمتگذار

انظباط
الپرت/ الپورت

باقيات و صالحات
پالکارت

تقدير
غيرقابل اجتناب

مثمر ثمر
ُمُقر/ ُمُغر آمدن

نقطه نظر
ُخرده برده

ضرب العجل
لشگر

مطمع نظر
سئوال

غيره و ذلک
با اين وجود

درب
در راستای

ممهور
کانديد

به مزايده می گذارد
اميدوار است

از همکاری  شما بسيار ممنونم
هنوز مجوز ساخت ندارد

او به موضوع بی اعتناست
سياست گذاری

خرده مالک
اطالِع رسيده

نعناع
اشتراک مساعی
بخشی از کالم

کج و ُمْعَوج
مفيد/ سودبخش

نامه ی مورخ/ به تاريخ
گاهی/ گهگاه

زمين مفروز )= جدا شده(
فرغون
عسکر

مال ُنقطی
رئيس
معتنابه

عليه/ بر ضد او
درباره ی/ در خصوص

مذکور
برایِ / به منظوِر

کافی

به مورد مزايده می گذارد
رجا ء واثق دارد

همکاری شما موجب مزيد امتنان است

هنوز از مجوز ساخت برخوردار نيست
او به موضوع بی تفاوت است

سياست گزاری
خورده مالک
اطالع واصله

نعنا
تشريک مساعی
فرازی از کالم

کج و َمْعوج
مفيد فايده

نامه ی مورخه
هر از گاه

زمين مفروض
فرقان/ ُفرقون

عسگر
مال لغتی

رييس
متنابه

بر عليه
در رابطه با/ در اين رابطه

فوق الذکر
جهت 
مکفی

جدول شماره ي 1

جدول شماره ي 2

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

44



توتوچان نام کتابی است دوست داشتنی، صميمی و زيبا. 
اگر تمايل داريد در يک صبح دل انگيز بهاری، در بيشه زاری 
ــر  ــای بهاری قدم بزنيد و شرش ــوی عطر گل ه ــو از ب ممل
ــما باشد به سراغ خواندن کتاب  جويباران نوازش گر روح ش
توتوچان برويد. کتابی که در سال اول انتشار خود همگان را 
شگفت زده کرد. طولی نکشيد چهارونيم ميليون نسخه فروش 
ــال بعد نيز به رقم شگفت آور شش ونيم ميليون  رفت و در س
ــابقه بوده است. به  ــيد. و در تاريخ انتشارات ژاپن بی س رس
زبان های مختلف دنيا ترجمه شد و جوايز گوناگون محافل 

ادبی و هنری را به خود اختصاص داد.
کتاب توتوچان خاطرات دانش آموز مدرسه ای است که 
به مدير مدرسه ی خود قول داده بود وقتی بزرگ شود حتمًا 
ــريف معلمی را انتخاب کند. اما اين  طور نمی شود.  شغل ش
دانش آموز وظيفه شناس تصميم می گيرد خاطرات مدرسه اش 
ــود و سوزاکو کوباياشی مدير آن  را که توموئه ناميده می ش

مدرسه بود، بنويسد.
در مدرسه ی توموئه، هيچ کس دلش نمی خواست پس از  
ــيدن برای  پايان درس به خانه برود. صبح ها هم انتظار کش

وقت رفتن به مدرسه، سخت و طوالنی بود.
ماجراهای اين کتاب زاده ی ذهن نويسنده ی آن نيست. 
همه ی آن ها واقعًا رخ داده اند. زيبايی و لطافت اين کتاب به 
حدی است که توانست طيف وسيعی از مخاطبان را به خود 
جذب کند. از کودکان کوچک مهدکودک گرفته تا پيرمردان 
ــتان ها، دبيرستان ها و  ــالمند، معلمين کودکس و پيرزنان س
مراکز هنری بارها و بارها در بين ناهار صبح و گاه و بی گاه 
ــود خواندند و  ــتان های کتاب را برای دانش آموزان خ داس
همگی لذت بردند. معلمين نااميد از تعليم و تربيت و آموزش 
ــه گرفتند و پنجره ی اميد به روی  و پرورش بار ديگر روحي

دل هايشان گشوده شد.
عنوان ژاپنی کتاب را نويسنده از يک اصطالح معروف 
ــوی پنجره« اشاره داشت گرفته  قديمی که به مردم »آن س
است. پنجره ای از اميد که سرانجام در مدرسه ی توموئه به 

دخترکی 
آن سوی پنجره

روی دخترک دانش آموز گشوده است. در اين کتاب نويسنده 
ــی آقای کوباياشی )مدير  ــيده است، شيوه های آموزش کوش
مدرسه( را توصيف کند. او اعتقاد داشت همه ی کودکان ذاتًا 
ــا طبيعت خوبی به دنيا می آيند. لکن محيط و تأثير و رفتار  ب
غلط بزرگ  ساالن به آنان آسيب می رساند. هدف وی آن بود 
که »طبيعت خوب« کودکان را آشکار ساخته و آن را بهبود 
و تکامل بخشد تا به اين ترتيب کودکان به صورت مردمانی 

با شخصيت و مستقل پرورش پيدا کنند.
بريده ای از کتاب:

»آقای کوباياشی به من گفت: »می دانی، تو واقعًا دختر 
ــه را که وی تا چه  ــتی!« و من ارزيابی اين نکت خوبی هس
حد به من اعتماد به  نفس می داد غيرممکن می يابم. اگر به 
ــه ی توموئه نرفته و آقای کوباياشی را مالقات نکرده  مدرس
ــب »دختر بد« می خوردم و عقده ای و  بودم. احتمااًل برچس

سردرگم می شدم.«
»توتوچان را سوار يک قطار ُشلوغ مخصوص تخليه ی 
ــت و پای بزرگ ترها  ــت توکيو کرده بودند و او زير دس جمعي
مانده بود. از پنجره ی قطار به تاريکی آن سوی پنجره خيره 
شده و به آنچه که آقای مدير هنگام جدا شدن از او گفته بود 

می انديشيد: »باز هم يکديگر را خواهيم ديد.« آقای 
مدير، آنچه را هميشه می گفت باز هم تکرار کرد: 

»می دانی، تو واقعاً  دختر خوبی هستی!« دلش
 نمی خواست اين حرف های آقای کوباياشی را

 فراموش کند. رسته از بمباران و با اين فکر
 که به زودی دوباره آقای کوباياشی را خواهد

 ديد، به خواب رفت.
قطار می غريد و مملو از مسافرين نگران، 

در دل تاريکی پيش می رفت.«

توتوـ  چان
 )دخترکی آن سوی پنجره(

نويسنده: کوروياناگی، تتسوکو
ترجمه: سيمين محسنی
چاپ اول، 1373 تهران

شمارگان: 5000 جلد
انتشارات: نشر نی 

تلفن: 021-88003795

علی اصغر جعفريان
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نكته ي اول: كادربندي 
اين نكته گرچه ساده است ولي بسيار حائز اهميت مي باشد. 
 )visor و view finder يا LCD( هنگامي كه در منظره ياِب دوربين
ــد حتمًا افق ديد خود را با  ــه موضوع مورد نظرتان نگاه مي كني ب
ــتا و صاف كنيد )عكس شماره ي 1(. اين كار كادر  محيط هم راس
شما را ايستا و استوار مي كند. در غير اين صورت كادر مشوش و 

مضطرب و شلوغ به نظر مي رسد )عكس شماره ي 2(.

نكته ي دوم: دقت به زمان   روز هنگام عكاسي در
 نور طبيعي

به طور كلي مناسب ترين زمان براي عكاسي با نور طبيعي روز، 
ولي در هنگام صبح يا بعدازظهر مي باشد. اگر هنگام ظهر در زير نور 
آفتاب عكاسي كنيد، بدترين زمان روز را انتخاب كرده ايد، زيرا در اين 
ــدت را دارد، هم چنين هنگام ظهر سايه ها  ساعات نور بيش ترين ش
ــيار شديدند كه در صورت عكاسي، حداقل بخشي از عكس شما  بس
ــما تصوير نامرغوبي را در اختيار خواهيد  ــوخته شده و ش پرنور يا س
داشت )عكس شماره ي 3(. در چنين عكسي، در نقاط پرنور يا سوخته، 
جزئيات از بين مي رود. بنابراين اگر ناچار شديد در هنگام ظهر عكاسي 
كنيد حتمًا در سايه از موضوع خود عكس بگيريد )عكس شماره ي 4 (. 

در شماره ي آينده، بيشتر راجع به نور صحبت خواهيم كرد.

طيبه رحيمي

عكس
 با كيفيت

اشاره
امروزه بسياري از افراد جامعه ي 

ما با عكاسي و پديده ي دوربين ديجيتال 
ــنايند و اكثر آن ها از دوربين هاي ساده ي  آش

فشرده )compact( و يا دوربين تلفن همراه براي 
ثبت خاطرات شخصي خود استفاده مي كنند. 

هدف ما آموزش چند نكته ي بسيار ساده است كه با توجه به 
آن ها عكس هاي شما بهتر از قبل خواهد شد.

اين مجله درصدد است در هشت شماره به شما معلم محترم 
اصول اوليه ي كادربندي و هم چنين چگونگي برخورد با موضوع 
در شرايط نوري متفاوت را آموزش دهد. در اين شماره به دو نكته 

اشاره مي كنيم؛ يكي كادربندي و ديگري نور.
1

2

3
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؟

پرسش مسئوالن
 پاسخ شما

هم زمان با تغيير آيين نامه ي ارزشيابي تحصيلي 
ــي  ــي، تغيير نگرش كادر اجرائي و آموزش و تربيت
ــترده اي با  ــوص معلمان كه تعامل گس ـ به خص
فراگيران دارندـ  نسبت به آيين نامه يك ضرورت 
مهم به شمار مي آيد به طوري كه دانش و اطالعات، 
شناخت ها، نگرش ها، مهارت ها و روش هاي كار 
ــت تأثير و تغيير قرار گيرد. به همين  آنان نيز تح
منظور دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي از 
همكاراني كه جامع ترين پاسخ ها را به سؤاالت زير 

بدهند تقدير به عمل مي آورد.
ــما در واگذاري يك نمره از سهم  1. نظر ش
ارزشيابي تكويني )تبصره 3 ماده 5( در هر درس و 

در هر نوبت، به اولياي دانش آموزان چيست؟
2. اگر شما مدير مدرسه باشيد جهت اجراي 
مطلوب ماده ي )1( آيين نامه ي ارزشيابي تحصيلي 
و تربيتي چه نوع همكاري و نظارت بر كار معلمان 

را مدنظر قرار مي دهيد؟

همكاران گرامي، پاسخ خود را به دفتر مجله 
ارسال كنيد.
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ــدي اليموت،  ــا نيكوبخت، مه روي
علي رستمي، فرشته پرندي داراني، عفت 
ــدي، خديجه  ــي، يعقوب علي احم تبراي
طاعتي، ابتسام حمادي، مسعود دغاغله، 
ــادات حسيني،  فرشته حسني، اكرم الس
مريم ابراهيمي جوزاني، صفيه يوسف زاده 
ــي، زهرا نادري  نوبخت، معصومه يعقوب
ــه فياض منفرد، مژگان  بلداجي، معصوم
ــاس احمدي گزكوه،  باقري ُدربادام، عب
ــان، رحمت نعمتي، اكبر  بهزاد آذرنيوش
قاسم زاده، سيده سودابه مرجائي، محترم 
رحيمي، مريم دهقاني شادكامي، كبري 
ــهين كارور،  ــره قنبري، ش فرجيان، زه
مرضيه بزرگمهر، فاطمه صبري، شيرين 
احمدي، زينب رمضاني، مهناز صالحي، 
ــيدابراهيم حسيني،  اعظم عبداللهي، س
ــهال پورمصطفي، غالمعباس عارف،  ش
ــه فرهمندمقدم،  ــد اميني فر، معصوم اح
خديجه عسگرزايي، زهرا برزگران، سهيال 
شاهرخي، آذر يوسفي، رقيه قياسي، جعفر 

خّرازي، جميله عبدالعزيزي.

دوستان عزيز، اسامي كه در زير آمده 
ــان را از ابتداي سال 88  است، مطالبش
ــت  دريافت كرده ايم. اين مطالب در دس
بررسي و كارشناسي هستند كه در صورت 

تأييد در نوبت چاپ قرار مي گيرند.
ــاط روزبه روز  ــن ارتب ــم اي اميدواري
بيش تر و عميق تر شود. مشتاقانه منتظر 

مطالب شما عزيزان هستيم.

نامه های رسيده
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