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مدتی است در ادبیات علم مدیریت واژه ی »سرمایه ی انسانی« را بیشتر از واژه ی 

»نیروی انس��انی« به کار می برند. از طرفی هم��ه می دانیم که نهاد آموزش و  پرورش 

تأمین کننده و تربیت کننده ی نیروی انس��انی »عاقل و متفکر« است. مدرسه جایی 

است که می تواند به ارزش افزوده ی این سرمایه ی انسانی اضافه کند. مدرسه با توجه 

به تفاوت های فردی، از طریق ش��ناخت استعدادهای مختلف دانش آموزان و ایجاد 

زمینه های الزم برای پرورش این استعدادها، می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. 

مدرسه نقش بسیار مهمی در بالفعل کردن استعدادهای بالقوه دارد. یکی از مهم ترین 

این روش ها آشنا کردن دانش آموزان با کتاب، مطالعه و روش های مطالعه است.

دوس��تان! ما معلمان می توانیم با تغیی��ر در روش تدریس، دانش آموزان را از 

حالت منفعل در فرآیند یاددهی � یادگیری به حالت فعال ارتقا دهیم. می توانیم با 

ایجاد سؤال در ذهن دانش آموزان برای پاسخ یابی سؤاالت و جست وجو در سایر 

منابع دانش � کتاب های غیردرسی، مجالت، روزنامه ها و رسانه ها � دانش آموزان 

را به س��مت مطالعه س��وق دهیم. در انجام این مس��ئولیت ارزشمند از همکاری 

کتابداران محترم نباید محروم شویم. کتابدار مدرسه یار همیشگی ما برای تحقق 

این مهم است. مي دانیم همه ي مدرسه هاي ما كتابدار ندارند و اختصاص كتابدار 

به هر مدرس��ه اي ش��رط و شروطي دارد كه به راحتي میسر نمي شود، ولي به نظر 

مي رسد تحقق این امر بستگی به عوامل زیر دارد:

é ایجاد و تجهیز کتابخانه های غنی و به روز در مدارس کشور؛

é استفاده از کتابدار متخصص و دلسوز در مدارس کشور؛

é ایجاد فضای تعامل سازنده بین معلمان و کتابداران.

همکاران محترم، اگر شما شاهد تجربه ی مفیدی در ارتباط با نقش فعال کتابخانه های 

مدارس، کتابداران دلسوز و هم چنین روش های فعال کردن دانش آموزان برای مطالعه و 

کتابخوانی بوده اید، شرح تجربه ی خود را برای ما بنویسید تا دیگران نیز از این تجارب 

استفاده کنند. امید است با توجه جّدی همه ی مسئوالن آموزش و پرورش، شاهد ارزش 

افزوده ی کیفی بیشتری برای سرمایه های انسانی کشور عزیزمان ایران باشیم.

           

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولي دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالي، لب پنجره
پر از خاطرات ترك خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم

اگر دشنه ي دشمنان، گردنیم!
اگر خنجر دوستان، گرده ایم!

گواهي بخواهید، اینك گواه:
همین زخم هایي كه نشمرده ایم!

دلي سربلند و سري سر به زیر
از این دست عمري به سر برده ایم

است ...دليل دل 
گرا
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حالت منفعل در فرآیند یاددهی � یادگیری به حالت فعال ارتقا دهیم. می توانیم با 

ایجاد سؤال در ذهن دانش آموزان برای پاسخ یابی سؤاالت و جست وجو در سایر 

منابع دانش � کتاب های غیردرسی، مجالت، روزنامه ها و رسانه ها � دانش آموزان 

را به س��مت مطالعه س��وق دهیم. در انجام این مس��ئولیت ارزشمند از همکاری 

کتابداران محترم نباید محروم شویم. کتابدار مدرسه یار همیشگی ما برای تحقق 

این مهم است. مي دانیم همه ي مدرسه هاي ما كتابدار ندارند و اختصاص كتابدار 

به هر مدرس��ه اي ش��رط و شروطي دارد كه به راحتي میسر نمي شود، ولي به نظر 

مي رسد تحقق این امر بستگی به عوامل زیر دارد:

é ایجاد و تجهیز کتابخانه های غنی و به روز در مدارس کشور؛

é استفاده از کتابدار متخصص و دلسوز در مدارس کشور؛

é ایجاد فضای تعامل سازنده بین معلمان و کتابداران.

همکاران محترم، اگر شما شاهد تجربه ی مفیدی در ارتباط با نقش فعال کتابخانه های 

مدارس، کتابداران دلسوز و هم چنین روش های فعال کردن دانش آموزان برای مطالعه و 

کتابخوانی بوده اید، شرح تجربه ی خود را برای ما بنویسید تا دیگران نیز از این تجارب 

استفاده کنند. امید است با توجه جّدی همه ی مسئوالن آموزش و پرورش، شاهد ارزش 

افزوده ی کیفی بیشتری برای سرمایه های انسانی کشور عزیزمان ایران باشیم.

           

ـ  .ش( قيصر امين پور )1386ـ 1338 ه
شاعر و استاد دانشگاه

قیصر  در ُگتوند، از توابع دزفول، متولد شد. دیپلم خود را در همان جا گرفت و به 
تحصیل در رش��ته ي پزشكي پرداخت. اما آن را رها كرد و رشته ي جامعه شناسي را 
برگزید. باز هم در این رشته نماند و به ادبیات فارسي روي آورد و تا مرحله ي دكترا، 

با نوشتن پایان نامه اي با درجه ي عالي، فارغ التحصیل شد.
امین پور از ش��اعران طلیعه ي انقالب اسالمي بود. اولین فعالیت هاي شعري و 
ادبي خود را در »حوزه ي اندیشه و هنر اسالمي« كه بعدها »حوزه ي هنري سازمان 
تبلیغات اسالمي« نام گرفت، شروع كرد و اشعارش خیلي زود مورد توجه قرار گرفت. 
شعري براي جنگ او، از بهترین اشعاري است كه تاكنون درباره ي جنگ تحمیلي 
س��روده شده است. امین پور هم در حوزه ي بزرگ ساالن و هم در حوزه ي نوجوانان، 
آثاري پدید آورده است: تنفس صبح، مثل چشمه مثل رود، آینه هاي ناگهان، 
گل ها همه آفتاب گردان اند و دستور زبان عشق. امین پور در آبان ماه 1386 

در پي بیماري درگذشت و در زادگاهش گتوند به خاك سپرده شد. 

فرهنگنامه ي نام آوران. تهران: نشر طالیي. 1387.
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اشاره
در شماره ي پیش،  هوش هاي چندگانه را معرفي و به جایگاه آن در آموزش به اختصار اشاره كردیم. از جمله نكات قابل 
توجه در مقوله ي هوش هاي چندگانه ي یادگیري، تأثیر به كارگیري و توجه به آن ها در افزایش یادگیري و كنترل رفتارهاي 
دانش آموزان است. از این رو، لسلي هارت1 نظریه پرداز و متخصص در حوزه ي تعلیم و تربیت مي گوید: »مدیریت، انضباط و 
مقررات، عصبانیت شدید معلم و ناكامي هاي دانش آموزان، همه ، مشكالت اصلي شیوه ي معلم محوري هستند. به دانش آموزان 
 اجازه دهید و آنان را تشویق كنید تا از مغز خود براي یادگیري استفاده كنند. در این صورت، نتایج حاصل حیرت انگیز خواهد بود«
 ]Hart, 1981[. به نظر مي رسد، این قبیل نظریات كه از مطالعات گوناگون برآمده است، باالترین انگیزه را براي جلب توجه 
معلمان به هوش هاي چندگانه )كه در این جا به تعبیري با عنوان مغز از آن یاد شده است(، ایجاد مي كند. در این شماره، یك 

دسته از هوش هاي چندگانه را معرفي مي كنیم. به این منظور، قسمت هایي از طرح درس هاي نمونه را نیز مي آوریم.
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كلیدواژه ها: هوش زباني، هوش چندگانه، معلم

دكتر لیال سلیقه دار

نقش زنان در 
كـالس درس
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به این نكته توجه مي كند. البته تاكنون هیچ آزموني براي 
شناس��ایي میزان رشد هر یك از هوش ها طراحي نشده 
اس��ت كه جامع و كامل باشد و مورد تأیید صاحب نظران 
قرار گیرد. لیكن سؤاالت و نكاتي وجود دارند كه هر كدام 
مي توانند بخش��ي از طیف وس��یع توانایي هاي انسان را 
ارزیابي كنند. براي مثال، در بخش هوش  زباني، بررسي 
موارد زیر در درون خود، مي تواند روشنگر ماهیت و كیفیت 

هوش زباني باشد:
 به كتاب و كتاب خواني عالقه ي فراوان دارم.

 گوش دادن به رادیو یا نوار مكالمه، نس��بت به دیدن 
تلویزیون یا فیلم، موارد بیش تري را به من مي آموزد.

 از انواع بازي هایي كه با كلمه ها انجام مي شوند، لذت 
مي برم. 

 به سرگرمي هاي زباني عالقه دارم.
 دروس��ي مانند فارسي، زبان انگلیس��ي و عربي و نیز 
اجتماع��ي و تاریخ را نس��بت به ریاضي و علوم آس��ان 

فرامي گیرم.
 یادگیري مكالمه و خواندن زبان دوم تقریبًا براي من 

ساده است. 
 در مكالمات خود، غالبًا لغاتي را به كار مي برم كه قباًل 

آن ها را خوانده و یا شنیده ام.
 گاهي مطالبي مي نویس��م كه به خاطر آن ها بس��یار 
احساس غرور مي كنم. این نوشته ها مرا از دیگران متمایز 

مي كند.
حال در صورتي كه پاسخ معلمي به موارد باال نشانگر 
آن باشد كه از توانایي كالمي باالیي برخوردار نیست، آیا 
این به معناي آن اس��ت ك��ه در كالس درس وي، توجه  
نكردن به هوش كالمي اجتناب ناپذیر است؟ در این حالت 

چه راهي وجود دارد؟
در پاس��خ باید گفت، ممكن است تا پیش از آگاهي 
یافتن از این موضوع، توجه كمتري به اس��تفاده از هوش 
كالم��ي در كالس درس ص��ورت مي گرفته اس��ت، اما 
هنگامي كه معل��م از این نكته آگاه مي ش��ود، مي تواند 
با اس��تفاده از متون نویس��ندگان، داس��تان هاي موجود، 
توانایي ه��اي دانش آموزان و یا دعوت از مهماناني كه در 
این ارتباط از هوش باالیي برخوردار هستند، مانند شعرا، 
روزنامه ن��گاران، مجریان و... فعالیت هایي تكمیلي انجام 
دهد و از ای��ن توانایي فراگیرندگان خود، براي یادگیري 

بیشتر و عمیق تر آنان بهره گیرد.
براي ش��ناخت دانش آموزان داراي هوش زباني باال، 
كافي است به نوشته ها و گفتار آن ها توجه داشته باشیم. 

دبی��ر درس تعلیم��ات اجتماعي س��ال اول دوره ي 
راهنمای��ي تحصیلي، تصمیم مي گیرد ضرورت و اهمیت 
»از خودگذشتگي« )درس 12 كتاب( را به شیوه ي خاصي 
به فراگیرندگان خود آموزش دهد. او داستاني مي نویسد. 
در این داس��تان، اعضاي خانواده ش��امل پدر، مادر و دو 
فرزند آن ها، چندان نگران یكدیگر نیستند و به خاطر هم، 
كاري انجام نمي دهند. داس��تان به گونه اي طراحي شده 
است كه خستگي هاي ناش��ي از كار پدر، غمگیني مادر 
به خاطر بیماري س��ختي كه مدت هاست با آن دست به 
گریبان اس��ت، قهر طوالني برادر و خواهر كه هیچ كدام 
حاضر به عذرخواهي از یكدیگر نیستند را با تأكید نشان 
مي دهد. در قس��متي از داستان، معلم مكث مي كند و از 
فراگیرندگانش مي خواهد كه به انتخاب خود، هر یك به 
جاي یكي از شخصیت هاي داستان قرار بگیرند و احساس 
خود را بنویسند. داستان ادامه مي یابد و پیش از آن كه به 
نقطه ي اوج خود برسد، معلم از بچه ها مي خواهد ادامه اي 

را براي آن پیش بیني كنند.
در این شیوه، معلم به هوش زباني2 بسیار توجه كرده 
است. هوش زباني كه یكي از هوش هاي چندگانه است، 
به معني توانایي به كارگیري درست لغات، به صورت شفاهي 
)مثاًل از سوي داستان گو و سخن ران( یا به صورت نوشتاري 
)از سوي شاعر، نمایش نامه نویس، ویراستار یا روزنامه نگار 
و...( است. این هوش، توانایي به كارگیري ماهرانه ي نحو 
)س��اختار زبان(، آواشناسي )صداهاي زبان(، معناشناسي 
)معناي زبان( و جنبه هاي عملي )كاربردهاي عملي زبان( 
را ش��امل مي ش��ود. برخي از این كاربردها عبارت اند از: 
به كارگیري زبان براي متقاعد كردن دیگران تا ش��یوه ي 
خاصي را در عملكردهاي خود به كار گیرند؛ اس��تفاده از 
زبان براي به خاط��ر آوردن اطالعات؛ به كارگیري زبان 
براي آگاهي بخشیدن؛ و باالخره به كارگیري زبان براي 

صحبت كردن از خود زبان.
بدیه��ي اس��ت، معلم نیز مانن��د هر انس��اني واجد 
هوش هاي چندگانه اس��ت و احتمااًل چند نوع هوش در 
او، بیش از س��ایر موارد رش��د كرده و امكان ش��كوفایي 
داشته است. تعیین ماهیت و كیفیت این هوش ها و یافتن 
روش هایي براي توسعه ي آن ها در زندگي شخصي معلم، 
یكي از گام هاي اساسي در استفاده از تئوري  هوش هاي 
چندگانه در كالس درس اس��ت. به عبارت دیگر، معلمي 
كه نسبت به ماهیت و كیفیت هوش و توانایي هاي خود 
مطلع است، به همان اندازه، اهمیت توجه به توانایي هاي 
هوشي را شناخته و در خصوص همه ي فراگیرندگان خود، 

براي شناخت 
دانش آموزان 

داراي
 هوش زباني باال، 

كافي است به 
نوشته ها وگفتار

آن ها توجه 
داشته باشيم
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فراگیرندگاني ك��ه در این گروه قرار مي گیرند، معمواًل با 
دیگران به روش كالمي ارتباط برقرار مي كنند، مي توانند 
اسامي مكان ها، تاریخ ها و جزئیات را به خوبي به حافظه ي 
خود بسپارند، كلمه ها را به درستي ادا مي كنند و نسبت به 
سن خود، خوب مي نویس��ند. البته سایر ویژگي هایي كه 
پیش از این در مورد معلمان مطرح شد نیز در مورد آن ها 

صدق مي كند.
به مثال دیگري در زمینه ي هوش كالمي توجه كنید. 
معلمي براي آموزش انتقال گرما در درس علوم، سه منظره 
از یك مركز خرید را ترسیم مي كند. این سه تصویر، سه 
زم��ان متفاوت را نش��ان مي دهد. یكي در س��اعت هاي 
اولی��ه ي یك روز معمولي، دیگري عصر یكي از روزهاي 
میاني هفته و س��ومي عصر یكي از روزهاي پایاني سال. 
بدیهي اس��ت كه در تصویر اول، تعداد بس��یار اندكي از 
مراجعان در مركز خرید هستند. در تصویر دوم این تعداد 
بیشتر است و در تصویر سوم جمعیت زیادي مشغول خرید 

و یا تماشاي ویترین فروشگاه ها هستند.
معلم با نمایش دادن تصاویر، از آن ها مي خواهد، در 
مورد آن ها داس��تاني تعریف كنند و ی��ا خاطره ي خود را 
از روزه��اي خرید بگویند. هم چنین خود را در یك مركز 
خرید و در زمان هاي متفاوت، مانند وقتي كه افراد كمي 
در آن جا حضور دارند و یا زماني بس��یار ش��لوغ تجس��م 
كنن��د و بگویند كه در این صورت چه احساس��ي خواهند 
داشت؟ س��پس معلم مي پرسد: »به  نظر شما افرادي كه 
در فروش��گاه هستند، در كدام حالت بیشتر احساس گرما 
مي كنند؟ چرا؟« در این مرحله، معلم مي تواند سؤاالتي از 

این دست طرح كند.

پس از طرح این مقدمه ي ملموس، توجه دانش آموزان 
را به تصاویري از شكل مولكول ها در سه حالت مایع، جامد 
و گاز جلب مي كند و از فراگیرندگان مي خواهد، شباهت 
هر تصویر را با تصویر مركز خرید بنویسند و نتیجه ي این 
مقایسه را ش��رح دهند. به این ترتیب، به موضوع انتقال 
گرما به روش رس��انایي و تفاوت آن  در س��ه حالت ماده 

مي پردازد.
تأكید معلم بر بیان افكار دانش آموزان، بیان خاطرات 
و داس��تان ها، ارتب��اط دادن تصاویر با یكدیگر و طرح آن 
از طریق كالم و نوشته، همگي روش هایي هستند كه به 
نوعي هوش كالمي فراگیرندگان را مخاطب قرار داده اند. 
در دو س��ناریوي ی��اد ش��ده، هنگامي ك��ه معلم از 
دانش آم��وزان دع��وت مي كن��د احس��اس خ��ود را در 
موقعیت ه��اي مورد نظر پیدا كنند، در واقع از این طریق، 

هوش درون فردي فراگیرنده را نشانه رفته است.
عالوه بر به كارگیري شیوه هاي مبتني بر هوش زباني 
در تدریس، در سایر زمینه ها، از جمله اداره ي كالس درس 
نیز مي توان از آن سود جست. براي مثال، هنگامي كه معلم 
قصد دارد توجه دانش آموزان را به خود جلب كند، روي تابلو 
مي نویسد: »لطفًا توجه كنید«! در این حالت، او با تكیه بر 
ه��وش زباني، دانش آموزان را به حضور فعال تر در كالس 
درس دعوت مي كن��د. دو مثال معلمي كه قوانین كالس 
خود را به زبان س��اده روي یك برگه مي نویسد و بر دیوار 
كالس نصب مي كند و هم چنین، گفت وگو با دانش آموزي 
كه دچار مشكل خاصي است و ترغیب وي براي مطالعه ي 
كتاب هایي كه مي تواند به حل مشكل وي كمك كند، بر 

به كارگیري و نشانه گیري هوش زباني مبتني است.
پي نوشت

1. Leslie Hart
2. Linguistic Intelligence

معلم نيز 
مانند هر 
انساني واجد 
هوش هاي 
چندگانه است 
و احتمااًل چند 
نوع هوش در 
او، بيش از ساير 
موارد رشد 
كرده و امكان 
شكوفايي داشته 
است
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آیا تاكنون برایتان اتفاق افتاده است كه پوست دست ها، به ویژه اطراف ناخن هایتان، 
پوسته پوسته شود؟ و آیا گاهي این مشكل با خارش توأم بوده است؟ و آیا در صورت مراجعه 
به پزش��ك و یا با خودتان گفته اید، پائیز كه مي شود، دستم پوسته پوسته مي شود، پس به 

تغییر فصل حساسیت دارم؟
همه ي این ها گویاي حساس��یت پوست ش��ما به گرد و غبار و خاك و به ویژه »گچ« 
اس��ت. مشكل حساسیت به گچ، میان تعدادي از مربیان و معلمان وجود دارد و عالئم آن 

عبارت اند از: 
1. پوسته پوسته شدن پوست اطراف ناخن ها؛

2. خارش پوست )البته در حاالت شدید خارش دیده مي شود(.
در طول تابستان كه معمواًل برخورد با گچ وجود ندارد، این عالمت ها یا شدیدًا كاهش 
مي یابند یا كاماًل از بین مي روند. براي درمان و كشف علت اصلي، باید به پزشك به ویژه 
متخصص پوست مراجعه كرد، زیرا عالوه بر حساسیت به گچ، حساسیت به مواد دیگر و یا 
كاهش ویتامین هاي A و D و یا افزایش آن ها و برخي بیماري هاي داخلي نیز باعث بروز 

این مشكل مي شود كه حتمًا پزشك باید آن  را بررسي كند.
پس، به توصیه هاي زیر توجه كامل كنید:

é از هیچ گونه كرم، پماد و یا تركیبات دیگر، بدون مشورت با پزشك، استفاده نكنید.
é از دس��ت كش هاي پالس��تیكي و یا پارچه اي )هنگام نوشتن با گچ و یا پاك كردن 

تخته( استفاده كنید.
é تا حد امكان از نوشتن هاي غیرضروري بپرهیزید.

é پاك كردن تخته را به دانش آموزاني كه حساسیت ندارند، واگذارید.
é از كندن پوست اطراف ناخن خودداري كنید.

اما بهترین و آسان ترین و كم هزینه ترین روش این است كه با توضیح مطلب به مدیر 
مدرسه، تقاضاي تهیه ي گچ هاي استاندارد شده ي فاقد حساسیت را بدهید. ضمنًا، پس از 

خروج از كالس، دست ها را بدون استفاده از صابون بشویید.
در پایان یادآور مي شود، معمواًل براي چنین معلماني تخته وایت برد و ماژیك هاي مربوط 
به آن ها، مفید است، اما چون این كار كاركرد آموزشي را در ابعاد گوناگون كاهش مي دهد، 

بهتر است اصرار خود را بر استفاده از گچ هاي استاندارد و غیرحساسیت زا متمركز كنیم.

سالمت پوست

پائيز كه مي شود 
دستم پوسته 

پوسته مي شود، 
پس به تغيير 

فصل حساسيت 
دارم

ان
علم

ت م
اش

هد
ب

احمد مختاریان
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قديمی ترنن 
جشنواره  ي فيلم ايران

اشاره
به همراه سـردبیر و طیبه رحیمی، عکاس مجله، باحمیـد رضا کفاش، معاون 
فناوري ارتباطات و اطالعات آموزشـی سـازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـي 
وزارت آموزش و پرورش نه مصاحبه، که به گفت و گویی صمیمانه و دوستانه نشستیم. 
در همان اول گفت و گو، ناباورانه از قدمت و اهمیت این جشنواره ی بین المللی مطلع 
شدیم. شاید شما هم ندانید كه: جشنواره ی بین المللی رشد، قدیمی ترین و در واقع 
اولین جشنواره ی فیلم در ایران است؛ جشنواره ی رشد، جشنواره ای تخصصی است 
که در زمینه های آموزشی، علمی ـ تربیتی و با مدیریت وزارت آموزش و پرورش، هر 

ساله در آبان ماه به مدت یک هفته برگزار می شود.
این جشـنواره  46 سـال پیش نخسـتین بار در سـال 1342 توسـط اداره ی 

فعالیت های سمعی و بصری آغاز به كار كرد و 39 دوره ي آن برگزار شده است.

گفت و گو با  حميدرضا کفاش، دبيرجشنواره ی  بين المللی فيلم رشد

گو
ت و

گف

خورشید محمدي

ي
یم

رح
ه 

طیب
س : 

کا
ع

شورای سازمانرئیس سازمان

شورای هماهنگی علمی
مدیریت حوزه ی ریاست و روابط 

عمومی و امور بین الملل

پژوهشکده ی برنامه ریزی 
درسی و نوآوری های 

آموزشی

دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی
 عمومی و نظری

دفتر برنامه ریزی و
 تألیف آموزش های فنی و 

حرفه ای و کاردانش

دفتر انتشارات 
کمک آموزشی

اداره ی کل چاپ و توزیع 
کتاب های درسی

معاونت فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشیمعاونت برنامه ریزی و توسعه ی مدیریت

دفتر نوسازی و
دفتر تأمین رسانه های آموزشی تحول اداری

مدیریت توسعه ی فناوری 
اطالعات آموزشی

مدیریت امور مالی و 
تأمین منابع

نمودار تشکيالت سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی)وزارت آموزش وپرورش(

مدیریت امور کارکنان و 
پشتیبا نی
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 جشـنواره ی فیلم رشد، به عنوان جشـنواره ی فیلم های 
آموزشـی، پیـش از هـر مخاطـب دیگـری، بـه معلمان و 
دانش آموزان تعلـق دارد. چه گفتنی هایی از اهمیت و ابعاد 

جشنواره برای معلمان دارید؟
 جشنواره ی رشد قدیمی ترین جشنواره ی کشور است که 

امسال سی و نهمین دوره ي تولدش را جشن می گیرد.
از ایران دو فستیوال در دنیا به ثبت رسیده که یکی از آن ها 
جشنواره ی رشد است و یکی هم جشنواره ی فیلم کودک و 
نوجوان که به نام اصفهان معروف است. آموزش و پرورشی ها 
بنیان گذار اولین جش��نواره ی فیلم در ایران بودند و حتی نام 
جش��نواره را وزیر وقت آموزش و پ��رورش، دکتر خانلری، به 

جای واژه ی فستیوال، پیشنهاد کرده است.
 این جشنواره در چه بخش هایی برگزار می شود؟

 جشنواره ی رشد ابعاد وسیع و بزرگی مجموعه فیلم های علمی، 
آموزشی، تربیتی و داستانی را در قالب هاي گوناگون داستانی، مستند، 
کلیپ و... پوشش می دهد.از حدود پنج سال قبل، جشنواره ای فرعی 
به آن اضافه ش��د به نام »جش��نواره ی فیلم دانش آموزان« که از 

حرکت های بسیار ارزشمند محسوب می شود.
 معلمان و دانش آموزان، خانواده ها و دست اندر کاران تعلیم 
و تربیت مخاطبان فیلم های آموزشـی، علمی، تربیتی، هستند. 

سازندگان این نوع فیلم ها چه کسانی هستند؟
 هنرمن��دان و فیلم س��ازان عرصه ه��ای گوناگون که در 
فراخوان هایی که می دهیم، می توان گفت فیلم هایش��ان را 
با اعتماد بسیار در اختیار ما قرار می دهند. خوش بختانه جمع 
هنرمندان و فیلم س��ازان هم مانند دیگ��ر گروه ها احترام و 

اعتماد خاصی به آموزش و پرورش قائل هستند.
 از مجموع فیلم های رسیده به دبیرخانه ی جشنواره، کدام 

فیلم ها در فهرست نمایش قرار می گیرند؟
 در مرحله ی جذب، تعداد زیادی فیلم به دست ما می رسد 
و آرشیو می شود. اما در مرحله ی نمایش، در کشور ما نمایش 
عمومی ضوابطی دارد. در این مرحله، مقررات وزارت ارشاد 
و مالک های نمایش به میان می آید و بس��یاری از فیلم ها 
به عنوان فیلم آموزش��ی برای مخاطبان تخصصی آرش��یو 

می شود، اما امکان نمایش عمومی پیدا نمی کند.
 فیلم هـای جشـنواره در چـه مدت زمـان و در کجاها به 

نمایش درمی آید؟
 فیلم ها هر ساله در آبان ماه و به مدت یک هفته، در چند 
س��ینما در تهران به نمایش درمی آیند. امسال جشنواره روز 
هشتم آبان ماه، مصادف با میالد امام رضا)ع( افتتاح می شود 

و تا جمعه ی بعد که برنامه ی اختتامیه است، ادامه می یابد.

 آیـا کار و نقش جشـنواره در همین مدت زمـان و ابعاد 
نمایش، به اتمام می رسد؟

 خیر. از این نظر هم جش��نواره ی رش��د یک استثناست. 
جش��نواره ی رشد یک هفته کلید اکران عمومی می خورد. اما 
بعد از آن کار ما هم چنان با شور و هیجان و تالش ادامه دارد. 
به این ترتیب که بعد از اختتامیه، از هر استان دو نماینده دعوت 
می کنیم تا فیلم های مناسب برای اکران در استان خودشان را 
کارشناسی کنند. سپس به مدت یک هفته، جشنواره ی استانی 
فیلم رشد در هر استان برگزار می شود که معمواًل در استان های 

محروم با استقبال بیشتری روبه رو شده است.
حرکت خیلی خوبی که سال گذشته انجام شد و درواقع 
پیشنهاد خود مسئوالن و کارشناس��ان تربیتی بود، نمایش 
هم زمان فیلم رشد در زمان جشنواره در مراکز و دانشگاه های 
علوم تربیتی بود که با استقبال بسیار روبه رو شد و دانشجویان 
و تماشاگران، گاه در کنار سازندگان، فیلم ها را دیدند و پس 

از نمایش به نقد آن ها نشستند.
 همان طور که گفتید، مدت 39 دوره ي برگزاری جشـنواره و 
جذب فیلم های آموزشی بسیار، به فراهم شدن گنجینه ی بزرگی 
از فیلم هـای آموزشـی انجامیده اسـت. آیا دست رسـی به این 
فیلم ها، حق معلم و دانش آموز و مخاطبانی از این دست نیست؟

 عرض کردم. این نقدی اس��ت که ما غالبًا در سطوح باالی 
مدیریت هم با آن روبه رو هستیم. می گویند این همه هزینه )در پرانتز 
بگویم که جشنواره ی رشد جزو کم هزینه ترین جشنواره هاست(، 

برو بیا و تبلیغات، به چه کار معلم و دانش آموز می آید.
مثالی بزنم و آن ش��باهتی بین کار ما و شماست. شما 
برای معلم و دانش آموز مجله چاپ می کنید. این که مطالب 
ش��ما در فراین��د آموزش تأثی��ر می گذارد یا خی��ر، دیگر از 

محدوده ی کار شما خارج است.
کارکرد جشنواره هم معلوم است. ما با سختی هزار فیلم 
را از سراس��ر دنیا جمع می کنیم و ابتدا در جش��نواره و بعد 
در اس��تان ها نمایش می دهیم. سپس فیلم به قول شما به 
گنجینه ی ما اضافه می ش��ود. اما بعد از برگزاری، گروه ها و 
نیروهای بسیاری باید قدم به عرصه بگذارند و برای استمرار 

تأثیرات فرهنگی آموزشی سرمایه گذاری کنند.
 مجموعه ای که مسـئول برگزاری جشـنواره اسـت، در 
گذشـته دفتر تکنولوژی آموزشـی بود کـه در حال حاضر با 
عنـوان »معاونت فناوری«، وسـعت و ارتقای جایگاه یافته 
اسـت. یکـی از دفترهای ایـن معاونت مسـئول برگزاری 
جشنواره است. آیا دفترهای دیگر نمی توانند و نباید مسئول 

عمومی کردن گنجینه ی فیلم های آموزشی باشند؟

جشنواره ی رشد در 
ابعاد وسيع و بزرگی 

مجموعه فيلم های 
علمی، آموزشی، 

تربيتی و داستانی را 
در قالب هاي گوناگون 
داستانی، مستند، کليپ 

و... پوشش می دهد
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 ببینید، این کار جشنواره نیست. به طور قطع، دفتر دیگری 
ه��م از این معاونت نمی تواند و حتی به لحاظ کارشناس��ی 
قادر نیست که ارتباط هزار و چند فیلم را با برنامه ی درسی 
پیدا کند. بلکه کارشناسان برنامه هاي درسي، در همکاری و 
گروه ش��دن با ما می توانند فیلم ها را طبقه بندی کنند. چند 
سال اس��ت که من به دفتر برنامه ریزي و تألیف كتاب هاي 
درس��ي اعالم کرده ام مثاًل 1000 دقیقه فیلم آموزشی علوم 
داریم. مؤلفان و کارشناس��انتان را بفرس��تید این فیلم ها را 
ببینند، تبدیل به وی سی دی کنند و با یک بسته ی آموزشی 
به مدارس بفرس��تند. اما دوستان می گویند، امکان این کار 
وس��یع و پرهزینه را نداریم. اگر اوِل مهر کتاب را نرسانیم، 
مملکت به هم می ریزد و وزیر عوض می ش��ود، اما اگر فیلم 

آموزشی نباشد، اتفاق مهمی نمی افتد.
 تأثیر فیلم های آموزشـی را بر روند آموزش، اگر خیلی ها 
نداننـد، مخاطبـان اصلـی آن خـوب می دانند. ولـی آن ها 
نمی دانند چه طور به این گنجینه دسـت بیابنـد. واقعًا اکثر 
معلمـان نمی دانند فیلم مـورد نیاز خود را حتـی با بودجه و 

زحمت خودشان چگونه پیدا کنند.
 بله، خب ما فیلم های آموزش��ی ب��ا محتوا و موضوعات 
گوناگون مناسب با برنامه ی درس��ی چند دوره را در اختیار 
داریم. اما کار جشنواره، بازنگری فیلم ها و کشف ارتباط آن ها 

با برنامه ی درسی نیست.
کار جشنواره نیست، اما کار چند تیم تشکیالتی می تواند 
باشـد. آیا تا رسیدن به شـرایط ایده آل، نمی توان برای پر 

کردن خأل موجود از راه های دیگری استفاده کرد؟
 ببینید، م��ا بودجه ی خاصی برای کارشناس��ی و تکثیر 
فیلم ها نداریم. با چند بخش خصوصی وارد مذاکره شده ایم. 
حاضریم برای واگذاری این فیلم ها یا به قول شما گنجینه، 
هزین��ه و قیمتی هم دریافت نکنیم. اما حتی برای به نتیجه 

رسیدن این طرح هم مشکالتی داریم.
 در حال حاضر اگر سازمان استان ها یا مناطق، مدارس و 
یا حتی یک معلم، شخصًا به شما، رجوع کند، می تواند فیلم 
مورد نیازش را دریافت کند؟ یا فهرستی را برای شناخت و 
جست و جوی فیلم های مورد نیازش، مطالعه و انتخاب کند؟

 بله. حتمًا و ما اس��تقبال می کنیم. مشکلی از این لحاظ 
نداریم و می توانیم فیلم ها را در اختیار قرار دهیم.

 شما کار مجالت رشد و دفتر انتشارات کمک آموزشی را 
در انتشار یک رسانه، مشابه کار جشنواره عنوان کردید. ما 

هم راه حلی مشابه را می توانیم مطرح کنیم؟

 بله، حتمًا خوش حال می ش��ویم. گفتم که ما معتقدیم و 
می دانیم بس��یاری از کارها را به تنهای��ی و در این معاونت 
نمی توانیم انجام بدهیم و نیاز هست که تیم هایی از سازمان ها 
و دفاتر ستادی، با ما همراه شوند تا فیلم آموزشی جای خود 

را در فرایند آموزش باز کند.
 طرح کتابنامه ی رشد می تواند الگوی خوبی در این زمینه 
باشد. هر ساله دفتر انتشارات کمک آموزشی، کتابی را شامل 
فهرست کتاب های آموزشی و استاندارد منتشر می کند. این 
امر موجب شده است که ناشران با عالقه قدم در این عرصه 
بگذارند. آن ها می کوشند کتاب هایشان استانداردهای الزم 
را داشته باشد و نامشان در این فهرست بیاید تا کتابشان 

از فروش بهتری برخوردار باشد.
همیـن کار را می شـود در مورد فیلم های شـما و دیگر 
تولیدکنندگان انجـام داد. در این صورت، مراکز آموزشـی 
فهرستی دارند یا کتابنامه ای و یا سایتی که مجموعه ای از 
فیلم ها و نحوه ی رفع نیازهایشان را به آن ها نشان می دهد.

 فک��ر و طرح خوبی اس��ت و ما اس��تقبال می کنیم. اما 
همان طور که گفتم، دفاتر گوناگون باید کار را منحصر به فرد  
و از خودش��ان ببینن��د. مث��اًل دفتر چاپ و توزی��ع، فقط در 
محدوده ی چاپ و رس��اندن کت��اب فکر نکند و دفتر تألیف 
همین ک��ه محتوای کتاب را نوش��ت، فکر نکند کار تهیه ی 

ابزارهای آموزشی به ما مربوط نیست.
ما باید بسته های آموزشی را به مدارس بفرستیم و برای 

تهیه ی این بسته ها، قطعًا باید کار گروهی انجام داد.
و در این جا جا دارد ضمن تشکر از شما، گله ای را هم مطرح 
کنم. و آن همین نگاه افتراق در کارهاست که در اکثر دوستان 
هست. باورتان می شود بگویم، حداقل طی سال هایی که من در 
این معاونت عهده دار این مسئولیت هستم، شما اولین گروهی 
هس��تید که برای مصاحبه و کس��ب اطالعات و اطالع رسانی 
ب��ه ما رج��وع کرده اید! وقتی می گویید الزم اس��ت به معلمان 
اطالع رسانی شود که چنین مجموعه ای با این امکانات وجود 
دارد تا معلم به آن رجوع کند، آیا مجالتی مثل رشد معلم، رشد 
ابتدایی، رشد تکنولوژی و دیگر مجالت، نباید این اطالع رسانی 

را که جزو اولویت های کارشان است، انجام بدهند.
در هر صورت از ش��ما متش��کرم و در همین گفت و گو 
اعالم می کنم که آماده ی قبول هرگونه همکاری و طرح های 

توسعه ی فرهنگی هستیم.
 ما هم از شما تشکر می کنیم. از این که در شرایط تراکم کار، وقت 

زیادی را برای معلمان و خوانندگان مجله ی ما اختصاص دادید.

ما بايد بسته های 
آموزشی به مدارس 
بفرستيم و برای 
تهيه ی اين بسته ها، 
قطعًا بايد کار 
گروهی انجام داد

http://www.oerp.medu.ir/oerpeict/index.php :نشاني سايت معاونت فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشي 
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الگوي مناسب برنامه ي درسي ایجاد عالقه و انگیزه ي 
دانش آم��وزان به مطالعه و پژوهش، چهار عنصر بنیادي دارد 
ك��ه هر یك از ابعاد و عناصر آن، كاربردهایي را براي ایجاد 
انگیزش در دانش آموزان دارند. این چهار عنصر عبارت اند از:

1. ویژگي هاي دانش آم��وزان كه باعث ایجاد عالقه و 
انگیزه به مطالعه و پژوهش در آن ها مي شود. از جمله ي این 
ویژگي ها عبارت اند از: نیازهاي شناختي )نیاز به فهمیدن، نیاز 
به پیشرفت، نیاز به استقالل و نیاز براي حمایت از ارزشمندي 
شخصي(، نیازهاي اجتماعي )نیاز براي وابستگي، نیاز براي 

تأیید(، نیازهاي هیجاني )نیاز براي كاهش اضطراب(.
نیازه��ا و رغب��ت براي ارض��اي آن ها، منب��ع اولیه ي 
انگیزش دانش آموزان اس��ت. براي مثال، نیازهاي شناختي 
دانش آموزان نیازهایي هس��تند كه درون آن ها وجود دارند و 
در آن ها انگیزه ي دروني براي فعالیت ایجاد مي كنند. مطالعه 
و انجام پژوهش، مس��تلزم برنامه ری��زي، كنترل و مدیریت 

شخصي، توجه، تالش، عالقه و انگیزش دروني است.
2. ویژگي ها و خصوصیات شخصي معلمان كه انگیزش 
دانش آموزان را نس��بت به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان 
تحت تأثیر قرار مي دهد. از جمله ي این ویژگي ها عبارت اند از: 
خودكارامدي تدریس، ایجاد اشتیاق و الگودهي فعالیت هاي 
مطالعه و پژوه��ش به دانش آموزان، ش��فقت و مهرباني با 

دانش آموزان، و داشتن انتظارات مناسب و مثبت از آن ها.
كاوشگري و مطالعه مستلزم این است كه معلمان فضایي 
آرام و حمایت كننده براي دانش آموزان تدارك ببینند. معلمان با 
كارامدي باال در تدریس، به جاي سرزنش دانش آموزان، آن ها را 
مورد محبت قرار مي دهند، و فرصت مناسبي براي نشان دادن 
آزمایش ها و دستاوردهاي پژوهشي دانش آموزان در اختیارشان 
مي گذارن��د. هرچه انگیزه و اش��تیاق معلمان ب��ه فعالیت هاي 
مطالعاتي و تحقیقاتي بیشتر باشد، به همان نسبت دانش آموزان 
آن ها نیز نس��بت ب��ه این فعالیت ها عالقه مندتر خواهند ش��د. 
عالقه من��د س��اختن و برانگیختن دانش آموزان ب��ه مطالعه و 

پژوهش، در گرو تعاملي است كه آن ها با معلمان خود دارند. 
دانش آم��وزان كالس، در صورتي براي انجام مطالعه و 
پژوهش از خود عالقه مندي نشان مي دهند كه معلمانشان در 
این باره از آن ها انتظارات قوي و مثبتي داشته باشند. در غیر 
این صورت، اگر فعالیت هاي مطالعاتي و تحقیقاتي دانش آموزان 

انگيزه ي مطالعه و پژوهش
سیمین جهاني

نادیده گرفته ش��ود و نحوه ي ارتباط و تعامل در این زمینه با 
آن ها سرد باشد، تدریجًا به این باور مي رسند كه توانایي شان 
در انجام مطالعه و پژوهش ضعیف اس��ت و در موقعیت هاي 

آتي، ممكن است آن ها به شكل ضعیف تري عمل كنند.
3. متغیرهاي جّو كالس��ي كه محیطي برانگیزاننده را 
براي مطالعه و پژوهش ایجاد مي كنند. از جمله ي این متغیرها 
عبارت اند از: امنیت و نظم كالسي، انتظار براي موفقیت در 
مطالعه و پژوهش، چالش انگیزي تكالیف و ارزش قائل شدن 

براي مطالعه و پژوهش و درك آن.
4. متغیره��اي آموزش��ي ك��ه عالقه مندي نس��بت به 
فعالیت ه��اي مطالعه و پژوهش��ي را افزای��ش مي دهند. از 

منبع
 این چكیده ي پژوهش از منبع زیر اقتباس شده است: 

رضایي، دكتر اكبر � قدم پور، دكتر عزت اهلل. چگونگي ایجاد عالقه و انگیزه در 
دانش آموزان به مطالعه و پژوهش از طریق برنامه ي درسي. استاد ناظر: دكتر 

حسین پاشا شریفي. سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي. بهار 1385.

جمل��ه ي این متغیرها عبارت ان��د از: تمركز مقدماتي )جلب 
توجه دانش آموزان(، ش��خصي كردن )پیوند محتواي درس 
با زندگي دانش آموزان(، درگیري )ش��ركت فعال و هدفمند 
در فعالیت هاي مطالعه و پژوهش(. هرچه محتواي درس با 
زندگي واقعي دانش آموزان پیوند و ارتباط نزدیك تري داشته 
باشد، معني دارتر و منطقي تر جلوه مي كند و هر آن چه كه از 
معني و منطق قوي تري تبعیت كند، كنجكاوي دانش آموز را 

بیشتر تحریك مي كند.
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 بـرای زنـدگی
ترننت

 مناسبات تربيت دينی و 
تربيت برای زندگی

برخ��ی تصور می کنن��د تربیت یا 
باید برای دین باش��د یا برای زندگی. 
در ای��ن تصور، تربیت دینی ارتباطی با 
زندگی افراد ندارد و تنها به بعد آخرتی 
انسان می پردازد، و تربیت برای زندگی 
به دنیای انس��ان می پردازد و ارتباطی 
با آخ��رت فرد ندارد. هر ک��دام از این 
دو تصور نی��ز طرف دارانی دارد. برخی 
می پندارند، بعد معنوی و آخرتی انسان 
مهم اس��ت و لذا بای��د تربیت دینی را 
محور قرار داد. برخی هم که به موفقیت 
زندگی دنیا می اندیشند، معتقدند تربیت 

برای زندگی باید محور قرار گیرد.
پیش از این که به داوری درباره ی 
ای��ن دو عقیده بپردازی��م، باید ببینیم 
اساس��اً  تقابل تصور ش��ده میان این 
دو صحیح اس��ت یا نه؟ بنیان این دو 
دیدگاه بر یک تقابل و تضاد است. آیا 
این یک تناقض واقعی اس��ت یا یک 
پارادوکس و تناقض نماست؟ واقعیت 
این اس��ت که میان ای��ن دو تضاد و 
تقابلی وجود ندارد. ابعاد گوناگون تربیت 
دینی، عواملی برای موفقیت در زندگی 
به شمار می روند. اساسًا دستورات دینی 
سبکی از زندگی را ارائه می کنند تا دنیا 
و آخرت ف��رد را آباد و اصالح می کند. 
اصالح آخرت و زندگی جاویدان انسان، 

نی
ت دی

ربی
ت

 حجت االسالم عباس پسندیده

اشاره
در شـماره ی گذشـته، درباره ی معنای تربیت دینی سـخن گفتیم و با معرفی رویکردها، 
بیان کردیم که تربیت دینی فقط تربیت مناسـکی نیسـت. تربیت دینی ابعاد دیگری نیز دارد 
که اتفاقاً  بنیان ها و زیرساخت های بعد مناسکی و رفتاری دین هستند. این بحث از آن جهت 
اهمیت داشت که تصور ما را از تربیت دینی اصالح کند. از دیگر اشتباهات فکری در تربیت 
دینی، تصور تناقض میان تربیت دینی و تربیت برای زندگی است. در این شماره، به این بحث 

می پردازیم و نسبت تربیت دینی و موفقیت فرزندان را روشن خواهیم کرد.

از رهگ��ذر اصالح دنیا تأمین 
می شود. در آینده خواهید دید 
که به طور مشخص هر کدام 
از مؤلفه ه��ای تربی��ت دینی 
چه نقش��ی در زندگ��ی دارد. 
آن چه این جا به طور کلی مهم 

كلیدواژه ها: تربیت دیني، فضائل اخالقي، موفقیت در زندگي
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همه ی فضايل اخالقی 
و باورهای اعتقادی و 

رفتارهای عبادی، در پيچ 
و خم زندگی دنيا معنا و 

کارايی پيدا می کنند

پی نوشت
1. محقق و كارشناس 

پژوهشكده ي علوم حدیث

2. merton

3. achievement
منبع

گزارش كار گروه اعتیاد همایش اسالم 
و آسیب هاي اجتماعي. زیر چاپ.

آن با آس��یب های اجتماعی است. باید 
بگوییم، نابردباری در برابر مش��کالت 
و ناتوان��ی در تحم��ل و یافتن راه حل 
مناس��ب برای آن ها، از عللی است که 
می تواند فرزند را به اعتیاد، خودکش��ی 
و یا فرار از خانه بکش��اند. فرزندی که 
توانمندی تحمل و حل مش��کالت را 
نداش��ته باش��د، برای فرار از وضعیت 
موجود، یا به س��مت اعتیاد می رود تا 
وی را از هوشیاری و درک سختی های 
زندگی رها کند و یا دست به خودکشی 
می زند تا به رنج خ��ود پایان دهد و یا 
با کوچک ترین مش��کلی از خانه فرار 
می کند و همین امور می تواند زمینه ی 
آس��یب های جنس��ی و بزهکاری های 

دیگر را فراهم سازد.
طبق نظریه ی مرتون2، لذت گرایی 
و تأکی��د بیش از اندازه بر دس��تاورد و 
دارندگ��ی3، از عل��ل گرایش به اعتیاد 
است؛ زیرا چنان افرادی هنگام دست 
نیافتن به هدفش، برای تسکین خود به 
سمت مواد مخدر روی می آورد. همین 
امر ممکن اس��ت به خودکشی منجر 
شود و یا فرد برای یافتن زندگی بهتر، 
از خانه فرار کند که این خود می تواند 
زمینه ی فسادهای بعدی را فراهم سازد. 
فقدان توان بازداری و خویشتن داری، 
مقاوم��ت افراد را در برابر محرک های 
جنس��ی کاهش می ده��د و موجبات 
آلودگی های جنسی را فراهم می کند. 
ای��ن امر می تواند در دنیای واقعی و یا 

مجازی رخ دهد و...
همان گون��ه که می بینی��د، فقدان 
مؤلفه های دینی و وجود عناصر غیردینی 

است، این که همه ی فضایل اخالقی و 
باورهای اعتقادی و رفتارهای عبادی، 
در پیچ و خم زندگی دنیا معنا و کارایی 
پی��دا می کنند. بنابرای��ن، تربیت دینی 
نه تنها ب��ا موفقیت در زندگی تضادی 
ندارد، بلکه تنه��ا راه و بهترین عامل 
تأمین موفقیت زندگی اس��ت. دین، از 
آن جا که از منبع اطمینان بخش وحی 
سرچشمه می گیرد، بهترین راه موفقیت 
انسان است. از این رو می توان گفت که 
موفقیت فرزندان جز از راه تربیت دینی 
تأمین نمی شود و تربیت دینی رهاوردی 

جز موفقیت آنان ندارد.
اجازه دهید برای روش��ن تر شدن 
بح��ث، به نتایج یکی از بررس��ی های 
علم��ی و اس��المی اش��اره کن��م. در 
تیرماه س��ال گذشته )1387(، همایش 
»اسالم و آس��یب های اجتماعی« به 
همت سازمان بهزیستی کشور برگزار 
ش��د. پژوه��ش بخش اس��المی این 
همایش را پژوهشکده ی علوم حدیث 
بر عهده داش��ت ک��ه این جانب نیز به 
خاطر مس��ئولیتم1، مستقیمًا در همه ی 
 موضوع��ات همای��ش درگی��ر بودم. 
9          آس��یب اجتماعی محور بررسی قرار 

گرفته بود که عبارت اند از:
1. اعتیاد، 2. خودکش��ی، 3. فرار از 
خانه، 4. کودکان خیابانی، 5.کودک آزاری، 
6. دخت��ران و زنان آس��یب دی��ده و در 
معرض آسیب، 7. همسرآزاری، 8. طالق 
و 9. آس��یب های نو پدید )مثل اینترنت، 

ماهواره و...(.
نتایج بررس��ی های اسالمی نشان 
داد که این 9 موض��وع، به چند محور 
کلی در مطالعات و فرهنگ اسالمی بر 
می گردند: س��بک فرزندپروری، سبک 
ازدواج و زندگی زناشویی، و سبک تربیت 
جنس��ی. و در نهایت، همه ی این ها به 

سبک زندگی دینی باز می گردد.
آن چه به موضوع بحث ما مربوط 
می شود، سبک فرزندپروری و رابطه ی 

در شخصیت افراد، موجب بروز ناکامی 
در زندگ��ی و هم چنی��ن آس��یب های 
اجتماعی می ش��ود. لذت گرایی افراطی 
و فقدان توان صبر در برابر مش��کالت، 
وج��ود حرص و فق��دان عنصر قناعت، 
نارضایتی و زیاده خواه��ی، فقدان تقوا 
و توان خویش��تن داری و اموری از این 
دست، همگی از عناصر غیر دینی هستند 
که علل بروز این نابهنجاری ها محسوب 
می شوند و موجبات ناکامی و شکست را 

در زندگی فرزندان به وجود می آورند.
در حقیقت، آس��یب های اجتماعی 
به آس��یب های ف��ردی برمی گردد که 
آن هم به خاطر آس��یب های اخالقی 
و اعتقادی و رفتاری اس��ت. در طرف 
مقابل، تربیت فرزند با مؤلفه های صبر، 
قناعت، رضامندی، تقوا و اموری از این 
دست، می تواند او را در برابر واقعیت ها 
و آسیب ها واکس��ینه کند و مصونیت 
بخشد. در نتیجه، کام یابی و بهروزی را 

برای آنان به ارمغان آورد.
بنابرای��ن، رویگردان��ی از تربیت 
دین��ی، رابطه ی مس��تقیمی با ناکامی 
دارد و رویکرد به تربیت دینی، رابطه ی 
مس��تقیم و تنگاتن��گ ب��ا کام یابی و 
بهروزی افراد در زندگی فرزندان دارد. 
آن چه مهم اس��ت، این که باید نگاه به 
تربی��ت دینی را تغیی��ر داد و از تربیت 
مناسکی به نوعی تربیت جامع نگر روی 
آورد که ش��امل مؤلفه ه��ای گوناگون 
دین داری )در حوزه ی اعتقاد، اخالق و 
مناسک( شود. چنین تربیتی، موجبات 
موفقی��ت فرزن��دان در زندگی آینده را 

به وجود می آورد.
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آزادي و اختيار
اشاره

در شماره ي پیش، ادبیات روان شناسي و دیني را براي یافتن تصویري از انسان كه روان شناسي جدید و قرآن ارائه 
مي دهند، مرور كردیم. حاصل این بود كه سه موضوع مورد قبول هر دو است:

اول این كه انسان لوحي سفید نیست، بلكه هم زمان با تولد، با خود نیرویي را مي آورد كه در آن تمایل و كشش به 
سـوي خوبي ها و كمال نهفته اسـت. دوم این كه انسـان داراي قدرت تحلیل و تفكر و تعقل است و سوم این كه انسان 

داراي قدرت اختیار و آزادي انتخاب است.

ان
سم

ر آ
نظ

ز م
ا

دکتر یداهلل سعیدنیا

بده !
ير 

تغي
ن، 

ر ك
فك

ن، 
وا

بخ
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ويژگي انسان
آخرین و مهم ترین دستاورد بحث قبلي این بود كه اگر 
به هر دلیلي قدرت اختیار و آزادي انسان براي انتخاب سلب 
شود، نه تنها قدرت تحلیل و تفكر و تعقل، قدرتي بي مصرف 
مي شود، بلكه وجود نیروي كشش به سوي كمال هم دلیل 

وجودي خود را از دست مي دهد.
اگرچه بحث قبل كافي به نظر مي رسید، اما تذكر این كه 
»چرا س��لب آزادِي انتخاب باعث بي حاصلي قدرت تفكر و 
مانعي در برابر كشش دروني به كمال مي شود؟« مي تواند به 

ارتباط و انسجام بحث این شماره كمك كند.
قدرت تفكر و تحلیل به انس��ان كمك مي كند تا بتواند 
درستي و نادرس��تي قضایا را تشخیص دهد. مثاًل از انسان 
خواس��ته شده اس��ت تا با تفكر، درستي و نادرستي حقانیت 
رسالت پیامبر )ص( را تشخیص دهد. حال اگر آزادي انسان 
براي انتخاب یكي از دو وجه حقانیت و عدم حقانیت رسالت 
پیامبر س��لب ش��ود و تنها یك راه براي اختیار كردن باشد، 

وجود قدرت تفكر چه هدفي را دنبال مي كند؟
هم چنین گفته شد كه میل به كمال در انسان برخالف 
غریزه در حیوانات، ناخواسته انسان را به مطلوب نمي رساند، 
بلكه این كش��ش و تمایل باید توسط خود انسان حفاظت، 
مراقبت و تربیت ش��ود. اگر از انس��ان براي انتخاب مسیر 
فطري یا غیر آن قدرت اختیار گرفته شود و طي كردن مسیر 
فطرت تنها راه ممكن باش��د، وجود این میل به صورتي كه 

غریزي نباشد، چه هدفي را دنبال مي كند؟
گذش��ته از این باید توجه ش��ود كه قدرت اختیار براي 
انتخاب مسیر فطري و یا غیر آن، با وجود توان و نیروي تفكر 
و تحلیل است كه كامل مي شود. حتي آزادي انتخاب كردن 
به تنهایي كافي نیست و نیروي تفكر مي تواند عاملي باشد 

كه انتخاب را به مالكي متكي مي كند كه منطقي است.
ی��ادآوري این نكته هم حائز اهمیت فوق العاده اس��ت كه 
باید توجه ش��ود كه در عبارت فوق بیان ش��د كه »این كشش 
باید توس��ط خود انس��ان حفاظت، مراقبت و تربیت شود«. اگر 
این گزاره به تعلیل نیاز داشته باشد، در تعلیل آن مي توان گفت: 
اگر قرار اس��ت این كشش دروني به سمت كمال، توسط افراد 
دیگري حفاظت، مراقبت و تربیت شود، پس نقش آزادي انتخاب 

و قدرت تفكر براي تشخیص درست و غلط مسائل چیست؟
به طور خالصه، انس��ان با وجود س��ه ویژگي از حیوان 
 متمایز ش��ده اس��ت: 1. تمایل به كم��ال؛ 2. نیروي فكر و

3. آزادي انتخاب.

ش��اید بتوان این سؤال را در این جا مطرح كرد كه: اگر 
قدرت تفكر و تحلیل با آزادي انتخاب در انسان همراه بود، 
چه ضرورتي براي وجود كشش دروني به خیر و كمال وجود 
داش��ت؟ چرا ارزش ها و كمال فرد در وجود وي تعبیه شده 
است؟ آیا انسان مي توانست با قدرت تفكر، با گرفتن اطالعات 

خارج از خود، مسیر درست را براي خودش تشخیص دهد؟
در ج��واب باید گفت، به نظر مي رس��د قدرت تحلیل و 
تفكر اگرچه قادر اس��ت كه اطالعات بیروني را تحلیل كند، 
ول��ي باید براي یافتن كمال ف��ردي كه براي هر فرد امري 
است یكتا، مالكي داشته باش��د. انسان براي اختیار كردن 
چی��زي كه خارج از خودش به او مي رس��د، نیاز به این دارد 
كه آن را به وسیله ي قوه ي تفكر و تحلیل خود با یك مالك 
بس��نجد تا تشخیص دهد كه آیا این موافق كمال اوست یا 
نه! این مالك همان فطرت یا نیروي كشش و تمایل دروني 

فرد است.
شاید خواننده ي محترم تاكنون به این داللِت بحث پي 
برده باشد كه تا این جا هیچ نقشي براي افراد دیگر در فرایند 
كمال قائل نشده است. این سؤال را باید پاسخ داد كه نقش 
دیگران اعم از پدر و مادر، مربیان، و صاحبان علم و كرامت و 
پیامبران و دین در فرایند كمال چیست؟ آیا مي توان از همه ي 
آن ها چشم پوشید؟ آیا مي توان ادعا كرد كه حلقه ي تكامل با 

وجود نیروي تفكر، آزادي انتخاب و فطرت، كامل است؟
جواب به این سؤال حساسیت ویژه اي دارد. ممكن است 
تمایل عادتي به این كه این منابع مهم و بعضًا مقدس � از پدر 
و مادر، مربیان و صاحبان علم و كرامت و پیامبران و دین � را 
همواره منابع اصلي تربیت بدانیم، جواب ناسازگاري را بدون 
دلی��ل در ذهن ایجاد كند. در این حالت، انتظار عمومي این 
اس��ت كه جواب داده شود: »البته كه این طور نیست! پدر و 
مادر، مربیان و صاحبان علم و كرامت و پیامبران و امامان، 

مهم ترین اركان هدایت هستند«!
اما در این جا به طور منطقي به دنبال اس��تخراج جواب 
از بحث انجام شده هستیم. به نظر مي رسد كه به واقع این 
منابع و مراجع مهم هستند. نقش این منابع، دادن اطالعات 
ورودي صحیح و درست به قوه ي تفكر و تعقل فرد است. در 
واقع فرایند كماِل ذكر ش��ده، به اطالعات ورودي نیاز دارد. 
پدر و مادر به عنوان اولین و دلس��وزترین منابع اطالعات و 
س��پس مربیان به عنوان كامل كننده ي اطالعات پیچیده تر 
و دی��ن به عنوان منبعي از اطالعات خاص كه عمدتًا قابل 
دست رسي مستقیم از منابع دیگر نیست، مجموعه ي كاملي 

انسان با وجود سه 
ويژگي از حيوان 
 متمايز شده است: 
 1. تمايل به كمال؛

 2. نيروي فكر و 
3. آزادي انتخاب
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از مناب��ع را در اختیار فرد مي گذارند ت��ا او بتواند بهترین و 
سازگارترین انتخاب را با فطرت خودش انجام دهد.

قبول كردن وجود نیرویي در انس��ان كه او را به سوي 
كمال مي راند و پذیرفتن این كه نیروي تفكر و تعقل در انسان 
بدون دادن اختیار و قدرت انتخاب، به هیچ روي انس��ان را 
كامل نمي كند، نه تنها پایان یك بحث علمي نیست، بلكه 
سرآغاز بسیاري از چالش ها در عرصه ي تعلیم و تربیت است. 
به عبارت دیگر، اگرچه ممكن اس��ت بحث فوق در ادبیات 
دیني امري واضح به نظر برس��د، ولي داللت هاي آموزشي 
ناش��ي از آن، احتمااًل به راحتي مورد قبول اصحاب تعلیم و 

تربیت قرار نمي گیرد.
بررس��ي نقش محیط � اعم از منابع فوق الذكر و سایر 
عوامل � بر فرایند كمال، این بحث را وارد حوزه ي تعلیم و 
تربیت مي كند. وجود فطرت و نیروي تفكر، از انس��ان قابل 
سلب نیست. اما محیط مي تواند در چگونگي عملكرد این دو 
تأثیر بگذارد. مثاًل قدرت تفكر مي تواند پرورش یابد و تقویت 
شود، یا برعكس، تضعیف و ناتوان شود. فطرت نیز مي تواند با 

دستكاري هاي محیط نادیده گرفته یا اشتباه درك شود.
مهم تری��ن مأموریت ایجابي محیط از جمله مدرس��ه، 
مي تواند پرورش قدرت تفكر باشد. آسیبي كه از محیط ممكن 
اس��ت وارد شود، این اس��ت كه دادن اطالعات، بر پرورش 
قدرت تفكر مقدم شود. حتي ممكن است تمرین هاي فكري 

كودكان را به بهانه ي جلوگیري از انحراف محدود كنیم.
مهم ترین آسیبي كه به فطرت مي تواند وارد شود، فشار 
محیط براي تغییر ویژگي هاي این كشش دروني است. فشار 
محیط براي كشاندن انسان به سمتي كه هم جهت با كشش 
دروني فرد نیس��ت، باعث توقف كمال و پیدا ش��دن عالئم 
عدم سالمتي مي شود. حتي فش��ار محیط براي آن كه یك 
كشش دروني با نیروي بیروني انجام شود نیز، عالئم مقابله 

و مقاومت را پدید مي آورد.
محیط مي تواند در عنصر دیگر فرایند كمال، یعني آزادي 
انتخاب، بیش از همه مداخل��ه كند. محیط گاهي مي تواند 
ای��ن آزادي را به كلي س��لب كند یا بس��یار محدود كند، یا 
ب��ه ظاهر آن را به فرد بدهد، ولي در واقع با وابس��ته كردن 
بسیاري از نیازهاي فرد به انتخاب هاي خاص كه از محیط 
باید تأمین ش��ود، عماًل این آزادي را محدود كند. ش��یوه ي 
دیگر محدودكردن آزادي انتخاب، در نحوه ي دادن اطالعات 
به فرد اس��ت. اگ��ر نوع اطالعات از نوع ارزش��ي و آن هم 

همواره از جنس��ي خاص باشد، مي تواند باعث نتایج خاص 
توسط نیروي تفكر و جهت گیري خاص توسط فطرت شود. 
مهم ترین دلیل عملكرد جهت دار محیط در این مورد، به این 
باور در مربیان و پدر و مادر برمي گردد كه آن ها فرض مي كنند 
مي دانن��د كودك در نهایت باید چگونه ش��ود، چه چیزي به 
صالح اوست و چه چیزي درست است. اگرچه هیچ مالكي 
براي درستي این باور وجود ندارد، ولي حتي اگر چنین باشد، 
باز هم چنین حقي براي دیگران وجود ندارد كه براي كودك 
تصمیم بگیرند. زیرا این كار باعث سلب آزادي انتخاب و در 
نتیجه بي ثمر ش��دن نیروي تفكر و فطرت مي شود. اگر قرار 
بود دیگران براي فردي تصمیم بگیرند، چرا خدا این نیروها 

را در نهاد انسان قرار داده است؟
حال زمان آن است كه به نحوه ي زندگي خود بنگریم. تا 
چه حد این فرایند كمال را، مانند آن چه ترسیم شد، در مورد 
فرزندان خود فراهم كرده ایم؟ در فهرست زیر، مواردي براي 
تفكر آمده اند. در هر یك از موارد زیر كه عمده ي زندگي فرد 

را مي پوشاند، چه قدر آزادي انتخاب براي آن ها وجود دارد؟
نوع غ��ذا؛ میزان غذا؛ نوع لباس، كفش و ش��لوار؛ نوع 
آرایش مو و صورت؛ مدرسه؛ رشته ي تحصیلي؛ زمان حضور 
در خانه؛ شغل آینده؛ همسر؛ زمان خواب؛ نوع موسیقي؛ نوع 
فیلم؛ دوس��ت؛ نوع تفریح؛ زمان نم��از؛ خواندن نماز؛ اعتقاد 
ب��ه خدا؛ اعتقاد به پیامبر؛ روش سیاس��ي؛ نوع ورزش؛ دین؛ 
ن��وع اعتقاد به دین؛ مفهوم تدین؛ كالس هاي غیردرس��ي؛ 
موضوعات درسي؛ زمان درس خواندن؛ میزان درس خواندن؛ 

نمره ي مطلوب.
اگر با بي طرفي این فهرست را بررسي كنیم، بعید است 
میزان آزادي انتخاب فرزندمان بیش از ده درصد شود. وقتي 
كودك 7�6 س��اله است، به دلیل ناتواني در تشخیص خطر، 
مانع انتخاب وي مي شویم. 11�10 سالگي، به نظر ما هنوز 
عقلش نمي رسد.« در 16� 15 سالگي هنوز نپخته است. در 
21�20 سالگي جوان است و جاهل! وقتي 26� 25 ساله هم 

مي شود، هنوز ظرفیت برخي مسائل را ندارد!
در واقع، در هر سني، دالیل موجهي براي محدود كردن 
آزادي انتخاب وجود دارد. در واقع باید از تصمیم گرفتن جاي 
دیگران دست برداشت و به هر انساني به دلیل داشتن عقل، 
فط��رت و آزادي انتخاب، اعتماد ك��رد. با نگراني از این كه 
فرزند یا ش��اگرد به گمراهي مي افتد، نباید قدرت انتخاب را 

سلب كرد.

اگر قرار بود ديگران 
براي فردي تصميم 
بگيرند، چرا خدا اين 
نيروها را در نهاد 
انسان قرار داده است

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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شناخت مغز

زیرنویس
1. آموزش  مغز، با دانش آموزان پایه ی 
اول ابتدایی دبس�تان رش�د تهران، در 
س�ال 87 توس�ط نویس�نده اجرا ش�ده 

است.

ور
مح

غز
ي م

گیر
یاد

سمیه سیفي

در ش��ماره ی قبل مقدماتی را در ارتباط با آموزش و یادگیری 
مغز محور بیان کردیم . در این شماره به راهکارهایی برای اجرای 

بهتر این نوع آموزش و یادگیری می پردازیم.

 تدريس به دانش آموزان درارتباط با  سيستم مغزشان 
زمانی که دانش آموزان س��اختارهای اساسی مغزشان 
را بشناسند، بهتر می توانند رفتارهای خود را تنظیم نمایند. 

س��اختارهای اساسی ش��امل مغز ابتدایی )مخچه، ساقه ی 
مغز(، قش��ر م��خ )قطعه های پیش��انی ، آهیانه، پس س��ر و 

گیجگاه(، عملکرد سلول های عصبی مغز و... می باشد. آموزش 
این س��اختارها را می توان برای دانش آموزان دوره ها و پایه های 

گوناگون نیز بیان کرد1.
اگر دانش آموزان با سیستم مغز و یادگیری آشنا شوند، رفتارهای خود 

را به خوبی تحلیل می نمایند. مثاًل در حالت تحرک و ورزش می توانند بگویند چه 
قسمت هایی از مغزشان فعال است یا در یادآوری یک خاطره، یا فکر کردن و حتی رعایت 

موارد تربیتی مثل نظم و احترام می توانند قسمت های درگیر مغزشان را نام ببرند. دانستن این مسئله 
که در انجام فعالیت ها کدام قسمت مغز فعال می شود، موجب می گردد که دانش آموزان به صورت خردمندانه و هوشمندانه به 

فعالیت بپردازند و انجام فعالیت ها را صرفًا به صورت سطحی انجام ندهند. 
دانش آموزان باید بدانند که پایه و اساس فیزیکی مغز همه ی آن ها  یکسان است، یعنی قسمت های مختلف مغز در همه ی 
افراد یکی است؛ مغز هرکس دارای دو نیم کره است و هر نیم کره قطعات پیشانی، گیجگاه، آهیانه و پس سر و... می دارد. در 
عین حال نوع تجارب و یادگیری ها موجب ارتباط سلول های عصبی کمتر یا بیشتری می شوند و همین تنوع و منحصر به فرد 

بودن تجارب موجب می گردد که آن ها خودشان را متفاوت و منحصر به فرد ببینند و از مقایسه های بی اساس اجتناب نمایند.

تدريس به دانش آموزان درباره ی تأثيرحياتی آب برکارکرد بهينه ی کل بدن به خصوص مغز 
  بیشتر از 78 درصد وزن مغز را آب تشکیل داده است و مغز نسبت به همه ی قسمت های بدن، آب بیشتری دارد. از دست 
دادن آب بدن، یکی از مشکالت عمده ای است که منجر به ضعف در یادگیری می شود. در زمان تشنگی، تراکم نمک در خون 
باالتر می رود و سطح باالتر نمک باعث باال رفتن فشارخون و فشار روانی می شود و بر یادگیری تأثیر منفی می گذارد، دقت 

کاهش می یابد و در نتیجه یادگیری کاهش پیدا می کند. 
تشویق دانش آموزان به نوشیدن آب در طی روز، حتی از طریق برنامه ریزی در کالس درس، و نیز آگاهی دادن به آن ها در 
ارتباط با ارتباط کم آبی مغز و یادگیری ضعیف، به آن ها کمک می کند که آن ها هوشمندانه آب بخورند؛ یعنی بدانند که  کمبود 

آب چه خطراتی برایشان دارد، و برعکس، با نوشیدن آن مغز چه کمکی را دریافت می نماید.
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پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته ي علوم تربیتي، 
گرایش برنامه ریزي درسي و آشنایي با فلسفه ي تربیتي پائولو 
فریره در آموزش وپرورش انتقادي، گویي وارد دنیاي جدیدي از 
روش هاي تدریس و یادگیري شدم. پیش از این تصور نمي كردم 
كه بتوان آموزش را پدیده اي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي تلقي 
كرد كه معلم و شاگرد در آن سهیم باشند. این كه دانش آموزان 
قرار است یاد بگیرند كه چه طور سرنوشت فردي و اجتماعي خود 
را رقم بزنند و نسبت به شرایط فرهنگي و اجتماعي خود واكنش 
نشان داده و از آموزش به عنوان وسیله اي براي رهایي بخشي 
از س��لطه بهره بگیرند. وقتي با آموزش انتقادي ریاضیات آشنا 
شدم، جذابیت این نظریه برایم دوچندان شد. سال ها به خاطر 
عالقه ي فراواني كه به ریاضي، خصوصًا تدریس آن داشتم و 
از همین رو در رشته ي ریاضیات كاربردي در دانشگاه تحصیل 
ك��رده بودم، همواره به دنبال راه هاي خالقانه و جدید آموزش 
خصوص��ًا در دوره هاي ابتدایي و راهنمای��ي بودم كه آن را در 
نظر دانش آموزان زیبا و كاربردي جلوه دهم؛ چرا كه مس��ائل 
روزم��ره در دوره هاي پایین تر ملموس تر و عیني تر هس��تند و 
دانش آموزاني كه هنوز در مرحله ي شناخت عیني اشیا هستند 

قادرند آن چه را كه نماد واقعي دارد بهتر درك كنند.
اكن��ون كه ب��ا نظرات فری��ره، آموزگاري ك��ه معتقد به 
آموزش وپرورش انتق��ادي در مدارس بود و عمر خویش را در 
نظریه پردازي و اجراي این دیدگاه س��پري كرد، آشنا شده ام، 
مشتاقم معلمان دلسوز و عالقه مند را نیز نسبت به این دیدگاه 
آگاه كنم؛ ش��اید آن ه��ا نیز به گونه ي دیگ��ري به آموزش و 
یادگی��ري بنگرند و آن را فعالیت��ي مؤثر براي آموزش زندگي 
و ساخت سرنوشت دانش آموزان خود بدانند و به آن ها كمك 
كنند تا ب��ه همه چیز از منظر یك نقاِد فعال )كارس��از( نگاه 
كنن��د، نه موجودي منفعل و كارپذیر كه هرچه به او مي گویند 

بي چون وچ��را مي پذی��رد و براي خود هیچ حقي در س��اخت 
سرنوشت خویش قائل نیست. در حالي كه یكایك دانش آموزان 
به عنوان انس��ان این حق را دارند كه بدانند در اطرافشان چه 
مي گذرد و خود را در ساخت زندگي فردي و جمعي خود، اعم 
از مسائل فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر بدانند 
و این امكان برایشان فراهم باشد كه درباره ي هرچه مي بینند، 
س��ؤال كنند، به دنبال پاسخ س��ؤاالتي باشند كه در ذهنشان 
نقش بس��ته است، با كنجكاوي هاي خود زندگي آینده شان را 

رقم زده و روش درست زندگي كردن را بیاموزند.
آموزش س��نتي و رایج در مدارس م��ا به گفته ي پائولو 
فریره »آموزش بانكي« اس��ت كه در آن معلم خوب، معلمي 
است كه انباركننده ي خوبي باشد و بتواند اطالعات بیشتري 
را در ذه��ن دانش آموزان انبار كند ت��ا در زمان نیاز آن ها را 
بازپس گیرد. فریره به شدت با این نوع آموزش مخالف است 
و روش آموزش جدی��دي را معرفي مي كند به نام »آموزش 
مسئله طرح كن«. در این شیوه نقش معلم، طرح كردن مسئله 
است. معلم خوب كسي است كه بتواند مسائل بهتري را طرح 
كند به گونه اي كه دانش آموز به فكر كردن تحریك ش��ده و 
عالقه مند ش��ود كه به دنبال آن برود، نه این كه تنها به حل 
آن ها بپردازد. حتي اگر دانش آموزي به جواب موردنظر معلم 
نرسیده باشد، مهم نیست، زیرا روند درست فكر كردن و فعال 

شدن ذهن مهم تر از رسیدن به جواب نهایي مسئله است.
روش��ي كه فریره در آموزش مسئله طرح كن خود به آن 
اش��اره مي كند، گفت وشنود اس��ت كه در كالس هاي درس 
سنتي خصوصًا ریاضیات كمتر اجرا مي شود. معلمان غالبًا بر 
سخنراني، توضیح مطالب و حل مسائل یا پر كردن تخته ها از 
اعداد و ارقام و اشكال تكیه مي كنند، در این روش دانش آموز 
تبدیل به موجود منفعلي مي ش��ود كه وظیفه اش گوش دادن 

آمـــوزش  انتـقــادي

رناضيات

ه ها
جرب

ت

زهرا حاجي آخوندي
دبیر ریاضي، كرج

پائولو فریره كیست؟  
پائولو فریره دانشمند و آموزگار 
برزیلي است كه تحت تأثیر مسائل 
اقتصاديـ  اجتماعي حاكم بر 
جامعه ي برزیل براي مبارزه با فقر 
به فكر آموزش وپرورشي افتاد كه 
در آن این شناخت و آگاهي به 
فقرا و ستمدیدگان داده شود كه 
بدانند انسان هایي صاحب اراده اند 
كه مي توانند فرهنگ و جهان خود 
را بسازند. او از آموزش سنتي كه 
در آن »فرهنگ سكوت« ترویج 
مي شد به شدت انتقاد مي كرد و 
معتقد بود ستمدیدگان از طریق این 
آموزش ها غرق در فرهنگي مي شوند 
كه به آن ها سكوت كردن در برابر 
ستِم ستمگران و زودباوري تلقین 
مي شود. فریره چند اصل زیر را در 
كتاب هایش طرح مي كند كه حاكي 
از رویكرد وي به این موضوع است:
1. اعتقاد به توانایي افراد براي 
فراگیري، دگرگوني  و رهایي خویش 
از شرایط سركوب كننده ي جهل، 
فقر و استثمار؛

2. تماس مستقیم فراگیرندگان 
با واقعیت هاي خاص زندگي و 
مسائل مربوط به آن و تجزیه و 
تحلیل فشارها و محدودیت هاي 
تحمیل شده به آنان از سوي ساختار 
اجتماعي و ایدئولوژي رسمي؛ 
3. طرد تفاوت هاي موجود بین 
»آموزش دهنده« و »آموزش گیرنده« 
و در نظر گرفتن هر دو به عنوان 
»فراگیرنده«؛
4. گفت وشنود آزاد؛
5. مشاركت در كوشش هاي 
رهایي دهنده و توانایي در
 تغییر سرنوشت براي

 رها شدن از سلطه ي 
دیگران.            رشدآموزش   

                 راهنمایی
                   تحصیلی

18



و نوش��تن در كالس و حفظ كردن مطالب و حل تمرین هاي 
مشابه در خانه است. كمتر به دانش آموز اجازه داده مي شود كه 
به آن چه در كالس گفته مي ش��ود فكر كند، درباره ي آن نظر 
دهد و یا راه حلي پیشنهاد كند. در كالس هاي ریاضي بیشتر 
وقت كالس به حل مسائل توسط معلم مي گذرد، در حالي كه 
باید فرصت بیشتري براي بحث درباره ي موضوعات اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي در نظر گرفته شود تا ارتباط بین آن ها و 

ریاضیات براي دانش آموزان ملموس و قابل فهم باشد. 
در روش گفت وشنود برخالف روش هاي سنتي، معلم نقش 
كمتري در ارائه ي مطالب دارد و در كالس هماهنگ كننده و 
هدایت كننده ي بحث است. دانش آموزان به منزله ي اعضاي 
یك گروه دور هم جمع مي شوند و راجع به مسئله اي كه معلم در 
قالب مسائل اجتماعي و فرهنگي طرح مي كند بحث مي كنند و 
نظر مي دهند. آن ها با آمادگي در كالس حاضر مي شوند تا نظر 
خود را ابراز كرده، آن را تحلیل كنند و به نظرات دیگر اعضاي 
گروه نیز گوش داده و منتقدانه آن ها را نقد كنند، در حالي كه 
ب��راي نظر یكدیگر احترام قائل ان��د. در این روش، وظیفه ي 
اصلي معلم طرح هنرمندانه و دقیق مسئله است تا كنجكاوي 
دانش آموزان را براي یافتن پاسخ برانگیزد و برخالف آموزش 
بانك��ي كه در آن به انتقال اطالعات از معلم به دانش آموزان 
بسنده مي شود، وظیفه ي معلم نخس��ت طرح دقیق سؤال و 
سپس هدایت بحث و گفت وگو پیرامون موضوع تا دستیابي به 
پاسخ هاي محتمل براي آن است. در این روش گاه معلم، در 
حین گفت وشنود مطالبي از دانش آموزان یاد مي گیرد. بنابراین 
دوگانگي میان معلم و شاگردان از بین مي رود و الگوي سنتي 
و دوگانه ي معلِم شاگردان و شاگرداِن معلم به الگوي متحد و 
یگانه ي معلم ـ شاگرد تبدیل مي شود، بدین معنا كه معلم و 

شاگردان هر دو مسئول فرایند یادگیري خواهند بود.

1. طرح سؤال هایي منطبق بر واقعیت با امكان اجراي عملي آن ها: بسیاري از 
مباحث ریاضي را مي توان با دادن تكلیف هایي آموزش داد كه از قبل ش��اگردان اطالعاتي راجع  
به آن جمع آوري كرده و درباره ي آن فكر مي كنند. مس��ائلي كه حین آموزش، آن ها را با مس��ائل 
اقتص��ادي و اجتماعي جامعه ي خود آش��نا كرده و به آن ه��ا مي آموزد كه چگونه فكر كنند، عمل 
كنند و در نهایت در آینده چه طور زندگي كنند. الزم است مسائل نظري محض ریاضیات با عمل 
آمیخته شود تا كاربرد آن مشخص شود و بتوان به طور ملموس در زندگي آن را آموخت. براي این 
كار الزم است معلمي فكور و هنرمند براي آموزش این نظریه ها، فرمول ها و قاعده هاي خشك و 
بي روح، مصداقي در واقعیت بیابد كه هم درس زندگي براي دانش آموزان باشد و هم در البه الي 

آن قاعده هایي آموزش داده شود كه الزمه ي هر كالس درسي است.

2. فراهـم كردن فضایي باز براي صحبت كردن و نقد كردن: در صورتي كه در 
یك كالس فضاي آزاد توأم با آرامش و به دور از ترس از انتقاد وجود داشته باشد، دانش آموزان 
مي آموزند كه به راحتي حرف خود را بزنند، نظر مخالف را بش��نوند، و براي یكدیگر احترام قائل 
شوند. با وجود چنین فضایي اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش مي یابد و قدرت ابراز وجود و نظر 
دادن را كسب خواهند كرد. وجود فضاي باز در كالس، به دانش آموزان این فرصت را مي دهد تا 
پاسخ هاي درست یا نادرست خود را بدون اضطراب طرح كنند، درباره ي پاسخ هاي مختلف مسئله 
فكر كنند و با بحث و گفت وگو پاسخ هاي نادرست را از درست تشخیص دهند. آن ها باید بیاموزند 
هیچ پاسخي را بدون فكر كردن نپذیرند، حتي به آن چه معلم مي گوید منتقدانه نگاه كنند و از فكر 

و عقیده ي خود در انتقادهایشان، كمك بگیرند و با استدالل و منطق آن را اثبات كنند. 

3. از بیـن بردن اضطراب ریاضي دانش آموزان: براي كاهش این اضطراب، الزم 
است براي فكر دانش آموز، حتي براي پاسخ هاي غلط او ارزش قائل شد و هرگز نباید او را مسخره 
كرد یا نس��بت به تالش فكري او بي اعتنا بود. باید براي هر پاس��خي )اعم از درست و نادرست( 
توضیحي از دانش آموز خواسته شود تا او دالیل و تحلیل خویش را براي پاسخش بیان كند. گاه 
روش هاي پیش��نهادي خالقانه اس��ت و باید امتیازي براي خالقانه اندیشیدن دانش آموز در نظر 
گرفت. مهم این است كه دانش آموزان به مسئله فكر كرده باشند و بي دلیل و مقلدانه مسائل را 

حل نكرده باشند.

4. دادن نقش معلم به دانش آموزان: الزم اس��ت دانش آموزان جایگزین معلم شوند و 
براي توضیح مسائل نقش معلم را ایفا كنند و به زبان ساده و آن گونه كه خود مسئله را درك مي كنند 
آن را براي خود و همكالسي هایشان بازگویي كنند. این كار موجب مي شود آن ها دقیق تر به مسائل 

نگاه كنند و با موشكافي آن ها راحت تر پاسخ دهند. چرا كه اولین و اساسي ترین
 گام در حل مسائل، فهم دقیق آن هاست.

براي آموزش انتقادي ریاضیات در هر كالس��ي الزم است نكاتي مدنظر قرار گرفته 
و اجرا شود:

                 آبان 88  
               شماره ى2
               دوره ى15
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سید ابراهیم حسینی

ماه مهر، ماه دوستی ها و مهرورزی ها، چند 
روزی بود که آغاز ش��ده بود. با توکل بر خدا و 
گرفتن ابالغ وارد مدرسه شدم. در دفتر، همکاران 
مشغول خوردن چای بودند. مدیر مدرسه، )آقای 
مجد( به گرمی از من اس��تقبال کرد و پرسید: 

»چند سال سابقه ی تدریس دارید؟«
� حدود 10 سال در رشته ی ریاضی...

� ما س��اعت ریاضی کم داریم، ولی سعی 
می کنم ساعت شما را پر کنم.

در همی��ن موق��ع، زن��ی که چ��ادرش را 
جمع و جور می کرد، سراس��یمه وارد دفتر ش��د. 
پوشه ای در دست داشت و بسیار رنگ پریده بود. 

گفت: »آقای مجد را می خواهم...«
� بله بفرمایید خودم هستم:

زن با صدای لرزان گفت: »تو را به خدا نام 
بچه ی مرا بنویسید. هرجا او را می برم، می گویند 
به مدرسه ی شما می خورد. به خدا دو روز است 
که از کارفرما اجازه گرفته ام و سرکار نرفته ام.«

� ولی خانم ما جا نداریم...
نگاهی ب��ه زن انداختم و پوش��ه را از او 
گرفتم. روی پوش��ه نوشته بود: نام: علی... نام 
پدر: سیف اهلل )فوت کرده(... وضعیت جسمی: 

بیماری صرع دارد.
انگشت خود را زیر جمله ی »پدرش فوت 

کرده« بردم و آن را به آقای مجد نشان دادم.
نگاه��ی کرد و گفت: »باش��د، حاال ببینم 

چه کار می توانم بکنم.«
بعد آقای کریمی، معاون مدرسه را صدا 
کرد و پس از دیدن چند ورق، پوش��ه را گرفت. 
و روی ورق��ه ای نوش��ت کالس 1/3 ... و او 

دانش آموز مدرسه شد.
هنگام بیرون رفت��ن از دفتر، مادر دانش آموز 

نگاهی کرد و گفت: »آقا ممنونم...«
کالس علی در برنامه ی درسی من بود. وقتی 

به کالس رفتم، کنجکاو بودم که علی را ببینم.
هن��گام حضور و غیاب ن��ام او را خواندم. 
پس��ری ریزنقش با رنگ پری��ده و لباس های 
نامناسب بود. دلم لرزید! خیلی فعال، باهوش و 
ب��ا ادب بود. به بهانه ی دی��دن دفترش، نزد او 

رفتم. بلند شد.
� بشین.

آقا ، شماخيلی 
!خوب هستيد

ه ها
جرب

ت

دبیر ریاضي

ی
ریف

 ش
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ما
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ز :
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ت
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لبخندی زدم.
� آفرین! دست خط خوبی داری. مسئله ها را 

هم که حل کردی. از کسی کمک می گیری؟
� آقا خودم حل کردم.

زنگ ک��ه خورد، از پنجره ب��ه حیاط نگاه 
کردم. گوشه ای ایستاده بود به تماشای بچه ها. 
احساس کردم خیلی تنهاست و با کسی دوست 

نیست...
در م��ورد او، با همس��رم که دبیر اس��ت، 
مش��ورت ک��ردم. گفت: »بهتر اس��ت که به او 
نزدیک شوی و اعتماد او را جلب کنی! من هم 

با مادرش صحبت خواهم کرد.«
چند روز بعد که در دفتر نشسته بودم، صدای 
همهمه ی بچه ها را ش��نیدم. مدیر به سرعت از 
دفتر خارج شد و من هم به دنبال او. علی روی 
زمین افتاده بود. می لرزید و کف از دهانش خارج 
می شد. بچه ها دور او جمع شده بودند. با صدای 

بلند گفتم:  »دور او را خلوت کنید...«
خم ش��دم، او را بغل کردم، به دفتر آوردم 
و روی صندلی خواباندم. با دس��تمال دهان او 

را پاک کردم.
چشم که باز کرد، گفت: »آقا ببخشید.«

دستی سرش کشیدم و به او آب قند دادم.
� آقا من اذیت کردم... ببخشید!

گفت��م راحت باش و ب��از کمی آب قند به 
او دادم. گف��ت: »خوبم آقا... اجازه می دهید برم 

سرکالس؟«
� الزم نیست. کمی بیش تر استراحت کن. 

بعد بیا سرکالس منتظرت هستم.
� باز هم مرا ببخشید آقا!

همسرم با مادرش صحبت کرد و با موافقت 
او، علی را نزد پزشک متخصص بردیم. وقتی که 
دکتر او را معاینه کرد و علت را فهمید، داروهای 
الزم را نوشت و دستورات غذایی داد. بعد آهسته 
مرا صدا زد و گفت: »علی کمبود غذایی زیادی 

دارد. باید به او بیش تر رسیدگی بشود.«
بعد از تهیه ی دارو، همسرم به خانه ی آن ها 
رف��ت و داروها را برد. مادر عل��ی هم برای او 

داستان زندگی اش را تعریف کرد.
علی پدرش را در یک حادثه ی تصادف از 
دس��ت داده و راننده فرار کرده بود. چون شغل 

پدرش دست فروشی بود و منبع درآمدی نداشت، 
به ناچار مادر در لباس شویی بیمارستانی مشغول 
به کار ش��د. علی و حسـین برادرش، در اتاق 
کوچکی که اجاره کرده بودند، تنها بودند. مادر که 
عزت نفس باالیی داشت، می گفت: »می خواهم 
با دسترنج خودم، بچه ها را بزرگ کنم تا در آینده 

سرخورده نشوند.«
در جلس��ه ای که با مدیر، معاون و رییس 
انجمن داش��تم، موضوع را گفتم. آن ها بس��یار 
متأثر ش��دند. رییس انجم��ن، آقای عالیی که 
فردی خیر و بس��یار متدین بود، قول داد که در 

اسرع وقت کاری کند و ما را در جریان بگذارد.
علی هر روز رنگ پریده تر و ضعیف تر می شد 
و مادرش هم با گرفتن کمک مالی موافق نبود. 
در درس ها بیش��تر با او کار می کردم. گاهی از 
مدرس��ه تا خانه با او می رفت��م و در راه با هم 
شکالت و بستنی... می خوردیم و با هم صحبت 
می کردیم. نگاهش به زندگی رنگ تازه گرفته 
بود. خیلی خوش حال بود و از ته دل می خندید و 

من لذت می بردم.
روزی عل��ی به من گفت: »آقا ما ش��ما را 
خیلی دوست داریم. وقتی با شما هستیم، خیلی 

راحتم. آقا شما خیلی خوب هستید.«
و اش��ک در چش��مان پاک و پر از نیاز به 

محبتش پر شد.
آقای عالیی چند هفته بعد به مدرسه آمد. 
وقتی مرا دید، خوش ح��ال و خندان جلو آمد و 
ب��ا لبخند گفت: »خدا بخواهد و اگر قبول کند، 
جای خوبی برای آن ها پیدا کردم. مادر یکی از 
تاجرهای معروف در خانه ای تنها زندگی می کند 
و کسی را می خواست که با او باشد. ماهیانه هم 
مبلغی می دهد و بچه ها را هم قبول کرده است. 

من خودم بقیه ی کارها را تضمین می کنم.«
م��ادر علی که زنی تنها و جوان با دو بچه 
بود، خیلی سخت قبول کرد و من و همسرم، او 
و بچه ها را به خانه ی جدیدشان بردیم. خانه ای 
نس��بتًا بزرگ، با تمام امکانات رفاهی که زنی 
میان س��ال، تنها و خیلی مهربان در آن زندگی 

می کرد.
تنها پس��ر او ک��ه در خارج از كش��ور بود، 

هزینه ی زندگی او را تأمین می کرد.

آن خانم با مهربانی به سوی حسین رفت. 
او را بغل کرد و از روی میز شکالت و شیرینی 
ب��ه او داد. بعد نگاهی به علی کرد و پرس��ید: 

»پسرم کالس چندم هستی؟«
وقتی فهمید علی در پایه ی اول راهنمایی 
درس می خوان��د، لبخن��دی زد و گفت: »خودم 
در درس ها بهت کمک می کنم« و به س��رش 
دستی کشید. وقتی به مادر علی نگاه کردم، در 
چهره اش نگرانی نبود و لبخندی بر لب داشت.

چند روزی از جا به جایی آن ها می گذشت. 
همسرم به دیدن آن ها رفت و خیلی خوش حال 
از دیدن آن ها برگش��ت. و گفت: »خدا را شکر! 
مادر علی آرامش پیدا کرده و حسین با آن خانم 
انس گرفته و با شیرین زبانی خود شادی به خانه 
آورده اس��ت. علی هم بهبودی نسبی پیدا کرده 
و شادتر و با روحیه ای بسیار خوب و امیدوار، به 

همه ی زیبایی های زندگی لبخند می زند.«
و من خدا را شکر می کنم که این خانواده، 
م��ورد حمایت خانواده ی خ��وب و متدینی قرار 
گرفته و زندگی برای آن ها سبز شده است و هر 

روز بهتر از روز قبل می شود.
آن سال علی شاگرد اول مدرسه و حافظ 5 
جز ء قرآن شد و من بسیار خوش حال از این که 

نگاه او به زندگی متفاوت شده است!
عل��ی هروقت م��را می دید، ب��ا لبخند و 
چشمانی پر از امیدواری می گفت: »آقا من شما 
را به اندازه ی پدرم دوس��ت دارم! خیلی ممنون 

هستم. شما خیلی مهربان هستید.«
و من از خدا می خواهم که یاری ام کند، شاید 

بتوانم گوشه ای از کمبود پدرش را جبران کنم.
اکنون س��الیان زیادی گذشته است و علی 
مهندس شرکت نفت و حسین جراح مغز و اعصاب 
است و مادرشان با افتخار و سربلندی با آن ها زندگی 
می کن��د. هنوز علی هم در کارها با من مش��ورت 
می کند و من هم او را راهنمایی می کنم و مشوق 
او در همه ی مراحل زندگی هس��تم. او همیشه با 
نگاه و لبخندی به قشنگی همه ی گل های دنیا با 
من حرف می زند و من خوش حال از این که 
با عشق و عالقه به معلم بودن، در خانه ی 
مهرورزی )مدرسـه(، دو انسان متعهد و 

واقعیت پذیر به جامعه تحویل دادم.
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بر آن ش��دم ک��ه مطالب��ی »برای 
معلم��ان« و »با زبان معلمی« بنویس��م از 
نوعی دیگر و غیر از آن چه تا به حال »گفته اند و 
شنیده ایم و خوانده ایم«. البته این خود تناقضی است 
که با زبان رایج معلمی بتوان چیزی نوشت، غیر از آن چه 

در بازار نوشتن و خواندن و گفتن و شنیدن رایج است! 
با این حال، از آن جا که در ده سال گذشته که »از قضای 
روزگار« به تدریس پرداخته ام، غالبًا )ولی نه همیشه( مشتاق بودم 
ک��ه به قول خواجه حافظ »از خالف آمد عادت٭«. گام بردارم و لذا 
فکر کردم از البه الی این پراکنده کاری ها، ش��اید بتوان چیزی یافت 
که حرفی نو برای کس��انی داشته باشد که آن ها هم »از قضا« به وادی 

معلمی وارد شده اند.
از ط��رف دیگر، زمانی، چیزهایی هم درب��اره ی دغدغه های »معلمانه« 
نوش��ته بودم که ظاهراً  خاطره ای خوش از چالش های آن نوش��ته ها در ذهن 
انگشت شمار خوانندگانشان باقی مانده است. پس شاید هنوز هم چیزهایی از آن 
دس��ت در چنته داشته باشم. به سراغ آن نوشته ها رفتم و دو سه نمونه از آن ها را 
البه الی انبوه کاغذپاره هایی که از سال های قبل انباشته شده بودند، پیدا کردم. در 
یکی از آن ها که در نشریه ای با تاریخ شش سال پیش چاپ شده بود، نکات زیر جلب  
نظر می کرد: »از نظرگاه نقادانه، آموزش را به طور کلی می توان به دو نوع تقسیم بندی 
کرد: نخس��ت آموزش س��نتی که می توان آن را آموزش برای »اهل س��ازی« نامید... 
محصول چنین نظام آموزشی، افرادی هستند که همیشه منتظر دستورند و هیچ گاه قادر 
نیستند به سوی هیچ تغییر و بهبودی در جامعه حرکت کنند... در مقابل آموزش اهلی ساز، 
نوع دوم آموزش قرار دارد که... به جای جمع آوری اطالعات، بر یادگیری »خود انگیخته« 

تأکید می ورزد و مشوق »پرسش گری فعال« و »جست وجوگری« است«.
با نگاه امروز، در این نوشته، چندان چیزی از نوعی دیگر و غیر از  آن چه هزار بار »گفته اند 
و ش��نیده ایم و خوانده ایم« نیافتم. خود را تصور ک��ردم که در آن زمان از البه الی کتاب ها 

ه ها
جرب

ت

سید عبدالحمید میرحسیني

هفت گناه من
دبیر زبان انگلیسي
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برای »تحول اساسی« در آموزش و پرورش بايد از اين حرف ها گفت و شنيد

منبع

و مجالت گوناگون این س��خنان نغز را »کش��ف« کردم و 
به کس��انی دادم که آن ها را حرف های جدیدی در حیطه ی 
آموزش یافتند و با اش��تیاق در نشریه ی مذکور چاپ کردند. 
البته در آن زمان واقعاً  باور داشتم که این ها نکات ارزشمندی 
اس��ت و برای »تحول اساسی« در آموزش و پرورش باید از 
این حرف ها گفت و ش��نید. اما چنین حرف های فریبنده ای 
چیزی نیست که »از زبان معلمی« و برای »معلمان« نوشته 
شده باشد و بتوان از معلمان مدارس کشور انتظار داشت که 

حتی یک بار آن را بخوانند. پس چه باید گفت؟!
نگاه دوباره ای هم به چند شماره ی اخیر مجله ی »رشد 
آم��وزش راهنمایی تحصیلی« انداختم ت��ا الاقل ببینم چه 
نباید گفت! نوشته های »رشد آموزش راهنمایی تحصیلی« 
هم غالبًا )البته نه همه( بازگو کننده ی ماجراها و دغدغه های 
دیگری از نویسندگان خود بودند که فریاد این دغدغه ها مانع 

از به گوش رسیدن صدای خود نوشته  ها می شد. 
پ��س ظاهرًا چیزی برای نوش��تن باق��ی نمی ماند که 
هم توس��ط معلمان خوانده ش��ود، هم جدی گرفته شود، و 
هم با »زندگی معلمی«، با تم��ام ویژگی هایی که در نظام 
آموزش و  پرورش کش��ورمان دارد، مرتبط باشد، مگر این که 
اساس��ًا درباره ی چیزی غیر از معلمی و یا حتی ضد معلمی 
به گونه ای که می شناس��یم باش��د. با رسیدن به این نکته، 
به یاد مطلبی افت��ادم که در روزنامه دیده بودم و مرا به یاد 
 Illich,[ ایوان ایلیچ و ماجرای »مدرس��ه زدایی« او انداخت
1970[. محتوای مطلب روزنامه اجمااًل این بود که نوزادانی 

که با ش��یر مادر تغذیه می کنند، در دوران مدرس��ه موفق تر 
هس��تند و احتمال قبولی آ ن ها در کنکور بیشتر است! ایلیچ 

بای��د این مطلب را می خواند ت��ا بفهمد که در جامعه ی ما، 
نه تنها مدرسه و افکار مدرس��ه زده ی منجمد زدوده نشده 
است، بلکه مدرسه زدگی در تمام ابعاد زندگی ما رسوخ کرده 
است. عمق این رسوخ تا حدی است که حتی در شیر دادن 
به نوزاد نیز به جای اندیش��یدن به سالمت و رشد امروز او، 
به مدرسه و کنکور »نافردا«ی او فکر می کنیم. پس نیاز به 
»مدرس��ه زدایی از جامعه«، ام��روز بیش از هر زمانی وجود 
دارد و در این راه ش��اید »معلم زدایی« مهم ترین دغدغه ی 

پیش رو باشد.
زدودن بسیاری از جنبه های ذهن و زبان و رفتار معلمی 
به صورت رایج و مس��لط آن در جامعه ی ام��روز )و البته نه 
معلمی از س��نخ شغل انبیا که امروز بسیار نادر است(، امری 
است که حداقل ارزش مطرح شدن را دارد. آن چه در جریان 
»معلم زدایی« اهمیت دارد، زدودن گناهان معلمی است که 
بای��د از آن ها توبه کرد. از ای��ن رو، در ادامه ی این بحث، به 
هفت گن��اه معلمی خواهم پرداخت که البت��ه زدودن آن ها 
نه فق��ط به عهده ی معلمان، بلکه نیازمند به هم پیوس��تن 
»اب��ر و باد و مه و خورش��ید و فلک« اس��ت، و آن گناهان 
این هاست: »بی پولی«، »درس دادن«، »هدایتگری و الگو 
ب��ودن«، »ارزش یابی کردن«، »بی ربط ب��ودن به زندگی«، 

»جامعه پذیری« و »دانش آموز نبودن«.

زیرنویس
٭ از خالف آمد عادت به طلب كارم كه من

كسب جمعیت از آن زلف پریشان كردم

*Illich, I. (1970). Deschooling Society. New York: Harper & Row.
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    معلم: همه درس ها را به عهد شباب
           بخواندم، نیاور برایم کتاب!
           نیازی به افزودنِ علم نیست

           به حاضرجوابی، هماورد کیست؟

دانش آموزان: چرا و چگونه؟ کی و چی؟ کجا؟
                 بگو پاسخ پرسش ما به جا!

معلم : ز پرسش سیه شد جهان در َبَرم
        مگر به کتابی پناه آورم

معلم: ز موضوِع پرسش چو آگه ُشدم
        کتابی بیابم، کنون َشه شدم

اندر حکايت 
دبيران بی مطالعه

طنز

تصویرساز: مهدی رضائیان
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معلم: همه کودکان جوِر من می کشند
        پر از شور، چون شعله ی آتشم

        جواب سؤاالت پیدا شود
        مرا راحتی ها هویدا شود

معلم: بیابم جواِب سؤاالت را
        جواب همه جمع حاالت را

معلم: سؤاالتتان از چه تغییر کرد؟
        ُمخم در جواِب شما گیر کرد

        سؤاالت دیروز، چیز دگر
        کنون مبحِث  سخت و ریِز دگر؟

معلم: ز دست سؤاالت، آواره ام
        کتاب فراوان ُبَود چاره ام
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آشنايي با مركز
به همراه س��ردبیر و اعظم الریجاني، عكاس مجله، به 
این مركز سري مي زنیم تا از نزدیك گزارشي از مركز علوم و 

ستاره شناسي تهران، به شما مخاطبان عزیز تقدیم كنیم.
در ابت��داي ورودمان به این مركز، به اتاق سـیداحمد 
علوي، مدیر مركز علوم و ستاره شناسي تهران مي رویم و با 

وي به گفت وگو مي نشینیم.
علوي در ابتداي صحبت خود به تاریخ و چگونگي تأسیس 
این مركز اش��اره مي كند و مي گوید: »این مركز را س��ازمان 
زیباسازي ش��هر تهران، با پش��توانه ي علمي مهندس احمد 
دالكـي، بنیان گذار و پدر علم نجوم آماتوري ایران، در س��ال 
1379 تأسیس كرده است و در حال حاضر به معاونت اجتماعي 

و فرهنگي شهرداري منطقه یك تهران وابسته است.«

مركزعلوم و 
ستاره شناسي تهران

وي مي افزاید: »پش��توانه ي علمي این مركز، اعضاي 
هیئ��ت علمي و اس��تادان بزرگوار دانش��گاه هاي تهران در 
رش��ته هاي علوم پایه و ستاره شناسي هستند كه به صورت 
پیوس��ته، مركز را از راهنمایي ها و مشاوره هاي علمي خود 

بهره مند مي سازند.«

بزرگ ترين تلسكوپ عمومي شهر
مدی��ر مركز عل��وم و ستاره شناس��ي ته��ران در ادامه 
مي گوید: »بزرگ ترین تلسكوپ عمومي شهر و تلسكوپ 12 
اینچ با قدرت عكس برداري بس��یار ب��اال، در این مركز قرار 
دارد كه توان رصد روزانه ي خورشید و رصد شبانه ي همه ي 
پدیده هاي قابل رؤیت در آس��مان ش��هرمان را داراست.« 
وي اضافه مي كند: »امكاناتي فراهم ش��ده اس��ت تا افراد 

  اشاره
اتحادیـه ي بین المللي نجوم، سـال میالدي 2009 را با شـعار 
»جهان براي كشف از آن تو« به عنوان »سال جهاني نجوم «برگزیده 
است. سال جهاني نجوم )2009 میالدي( یادبودي از چهارصدمین 
سالگرد نخستین مشاهده ي نجومي به وسیله ي تلسكوپ است كه 

گالیله انجام داده است. 
 »رشـد آمـوزش راهنمایي تحصیلي« نیـز تصمیم گرفت به 
مناسبت سـال جهاني نجوم، مركز علوم و ستاره شناسي تهران 

را معرفي كند.
این مركز  در یكي از بهترین مناطق شهر تهران، در باغ بزرگ 
و زیبایي به وسعت شش هزار مترمربع قرار دارد. مركز با سه هزار 
مترمربـع زیربنا، بـا هدف آشـنایي دانش آموزان، دانشـجویان، 
دانش پژوهان و عموم مردم با علوم پایه و ستاره شناسي به صورت 
عملـي، در دو طبقـه و در محیطي زیبا و جـذاب به خصوص براي 

دانش آموزان طراحي و احداث شده است.

نصراهلل دادار

ش
زار

گ
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مركزعلوم و 
ستاره شناسي تهران

در رده ه��اي متفاوت تحصیلي، با مفاهیم علوم پایه آش��نا 
ش��وند و از نزدیك ابزار را لمس كنند؛ مفاهیم علومي مثل: 

ستاره شناسي، فیزیك، شیمي، ریاضي و زیست شناسي. 
در این ج��ا دو كارگاه داری��م: كارگاه ه��اي خالقیت و 
مكانی��ك. و دو تاالر: تاالرهاي تفك��ر و ترازوها. البته تاالر 
آسمان نما یا كهكشان راه شیري مركز نیز تاالري منحصر 
به فرد در كشور است كه آقایان دكتر تاجبخش و مهندس 

دالكي آن را طراحي كرده اند.«

بخش هاي مركز
با راهنمایي خانم یعقوبي، مدیر روابط عمومي، و خانم 
زهرا مبیني، مدیر بخش علمي و رصدخانه ي مركز، بازدیدمان 

را شروع مي كنیم. ابتدا وارد بخش فیزیك مي شویم.

é بخش فيزيك
خانم مبیني ك��ه دانش��جوي دوره ي دكتراي فیزیك 
نیز اس��ت، توضیحات خود را درباره ي بخش فیزیك مركز 
چنی��ن آغاز مي كند: »در این مجموعه، بیش از 40 آزمایش 
فیزیك در زمینه هاي مكانیك، نور، صوت، الكتریس��یته و... 
طراحي شده اند كه به صورت عملي قابل استفاده اند. از جمله 
آزمایش هاي بخش مكانیك مي ت��وان به صندلي چرخان، 
ژیروسكوپ ها و ترن هوایي اشاره كرد كه توصیف كننده ي 

لختي دوراني و پایستگي انرژي هستند.«
خان��م مبیني در ادامه مي گوید: »در بخش نور، با انواع 
آینه، عدسي، منشور و قوانین مربوط به آن ها آشنا مي شوید. در 
اتاق تاریك، آزمایش هایي با لیزر طراحي شده اند كه به عنوان 
نمونه مي توان هولوگرافي و تداخل سنجي مایكسون �  مورلي 
را ن��ام برد. در بخش صوت، آزمون صوت و خأل، اتاق بدون 
پژواك و آزمون سرعت صوت، آزمایش هاي این قسمت را 

تشكیل مي دهند.

é تاالر تفكر
در این مجموعه، بازدیدكنندگان در همه ي رده هاي سني، 
با حل معماهاي متنوع، خالقیت ذه��ن خود را مي آزمایند. 
فضاهاي غیرمعمول و اش��یاي خاص، شما را به اندیشیدن 
وامي دارد. بیش از 12 دستگاه در این جا وجود دارد؛ از جمله: 

برج برهما و بند در بند. 

é مجموعه ي ستاره شناسي
خان��م یعقوبي، مدی��ر روابط عمومي مرك��ز، درباره ي 
مجموعه ي ستاره شناس��ي مي گوید: »این مجموعه شامل 

تاالر كهكش��ان، س��اعت آفتابي و رصدخانه است. در تاالر 
كهكشان، بازدیدكنندگان در مكاني خیال انگیز، با صور فلكي 
آس��مان، ستارگان، سیارات و دیگر اجرام سماوي به صورت 

سمعي و بصري آشنا مي شوند.«
وي مي افزای��د: »در س��الن ترازوها، انس��ان مي تواند 
وزن خود را در زمین، ماه، مریخ، مش��تري و خورشید اندازه 

بگیرد.«
یعقوبي در ادامه مي گوید: »رصدخانه ي مركز، با گنبدي 
 »MEADE LX200EM« به تلسكوپ 12 اینِچ بازتابي مدل
مجهز اس��ت كه قابلی��ت اتصال به رایان��ه، تصویربرداري 
و عكس ب��رداري با دو ن��وع CCD پیش��رفته ي نجومي را 

داراست.«

وي مي افزای��د: »عالوه بر تلس��كوپ رصدخانه، چهار 
تلس��كوپ 4/5 و 10 اینچي قابل حمل و دوربین دوچشمي 

براي رصدهاي خارج شهر نیز در این جا موجود است.«

é مجموعه ي شيمي، زيست شناسي، 
زمين شناسي و هواشناسي

بخش��ي از امكانات این مجموعه، آزمایش كیمیاگري 
اس��المي و مدرن، مدل DNA قفسه ي سنگ ها و جعبه ي 

اسكرین است.

برنامه هاي مركز
رصدهاي روزانه و ش��بانه، برگ��زاري رصد پدیده هاي 
خاص، مراس��م نجومي، پخش اس��الید و فیل��م، برگزاري 
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همایش هاي نجومي، نمایشگاه عكس و مسابقات نجومي، 
از جمله فعالیت هاي مجموعه ي ستاره شناسي هستند.

é دوره هاي آموزش مركز علوم 
به گفته ي سیداحمد علوي، كالس ها و دوره هاي آموزشي 
نجوم براي گروه س��ني كودكان، جوانان و بزرگ ساالن، در 
سطوح مقدماتي و پیشرفته  برگزار مي شود. از جمله دوره هاي 
پیش��رفته مي توان به كیهان شناسي، اختر فیزیك و آمادگي 

المپیاد نجوم اشاره كرد.
دوره هاي آموزش��ي دیگر مركز، عب��ارت اند از: كارگاه 
رباتیك، كارگاه پژوهش��ي هوافض��ا، و كارگاه خالقیت. از 
دیگر فعالیت هاي آموزشي مركز علوم مي توان به برگزاري 
كارگاه هاي یك یا چند روزه )به صورت تخصصي و عمومي( 

مركز عل��وم و ستاره شناس��ي ته��ران داراي انجمن 
»NGO« علمي � نجومي بالغ بر 100 عضو است. اعضاي 
ای��ن NGO با مش��اركت در اج��راي برنامه ه��ا و ارائه ي 
ایده ه��اي جدید، مرك��ز را یاري مي دهن��د. عالقه مندان 
مي توانند به عضویت این گروه درآیند و در فعالیت هاي آن 

شریك شوند.
براي رصد برخي از پدیده هاي نجومي كه امكان آن ها 
در رصدخانه ي مركز وجود ندارد، گش��ت هایي با تجهیزات 
رصدي و راهنمایي رصدگران این برنامه ها انجام مي شود كه 
جزئیات آن ها از طریق جراید و سایت مركز به اطالع عموم 

عالقه مندان مي رسد. 

نحوه ي بازديد از مركز 
علوي مي گوید: »بازدید از مركز علوم و ستاره شناس��ي 
تهران براي عموم آزاد اس��ت و عم��وم مردم مي توانند هر 
روز از س��اعت 8/30 دقیقه ي صبح تا 4 بعدازظهر، از مركز 

بازدید كنند.« 
وي مي افزاید: »روزهاي سه شنبه و پنج شنبه ي هر هفته، 
از س��اعت 8 ش��ب، رصد عمومي شبانه در این مركز انجام 

مي شود.«
مدیر مركز علوم و ستاره شناس��ي ته��ران، هزینه هاي 
بازدید از مركز را براي هر نفر پنج هزار ریال اعالم مي كند و 
مي گوید: »هزینه ي رصدهاي شبانه براي هر نفر بیست هزار 
ریال اس��ت كه اگر مدارس و مراكز آموزش عالي بخواهند 
به صورت گروهي بازدید كنند و رصدهاي شبانه داشته باشند، 

به آن ها تخفیف داده مي شود. 
وي در ادامه مي گوید: »در تابس��تان، فضا براي بازدید 
شهرس��تاني ها از این مركز فراهم تر است و دانش آموزان و 
دانشجویان شهرستاني مي توانند به صورت گروهي، البته با 
رزرو كردن زمان بازدید، از این مركز دیدن كنند و از تخفیف 

بسیار زیادي كه به آن ها داده مي شود نیز استفاده كنند.«
آق��اي علوي، با بیان این كه ما آمادگي داریم دوره هاي 
آموزش��ي این مركز را در مدارس و دانشگاه ها برگزار كنیم، 
مي افزای��د: »در حال حاضر، روزان��ه 400 نفر از این مركز 

بازدید مي كنند.«
وي در پای��ان مي گوی��د: »متقاضی��ان اس��تفاده از 
امكان��ات ای��ن مركز در ح��ال حاضر مي توانن��د از طریق 
س��ایت ش��هرداري منطقه ي یك تهران و تماس با شماره  
 )021-22293280 و   22805006( مرك��ز  تلفن ه��اي 
 هماهنگي هاي الزم را به عمل آورند. نشاني اینترنتي مركز،

 www.sact.tehran.ir مي باشد.«

در داخ��ل و خارج از مركز، برگزاري دوره هاي آموزش��ي در 
واحدهای آموزشي خارج از مركز و... نیز اشاره كرد.

é برگزاري سمينارها و گشت هاي علمي
از جمله فعالیت هاي جنبي مركز علوم و ستاره شناس��ي 
تهران، برگزاري س��مینارهاي دانش آموزي و دانش��جویي 
در خص��وص موضوع��ات گوناگون علمي، به وی��ژه نجوم، 
بزرگداشت مقام استادان و دانشمندان )مالصدرا، ابوریحان 
بیرونـي و...( نكوداشت مقام اندیشمندان معاصر و برگزاري 

جلسات علمي است.
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سئله چه مي كنید؟ چرا؟
ن م

ي با ای
شما در رویاروی

ك فریاد، آن ها را سرجاي شان مي نشانم.
من: با ی

س مي آیم.
من: به دفتر برمي گردم و همراه ناظم مدرسه به كال

من: دقایقي با سكوت روبه روي آن ها مي ایستم و نگاهشان مي كنم تا مرتب شوند.

من: با شلوغي و هیجان آن ها با موضوع درسم همراه مي شوم.

é با انتخاب یكي از گزینه ها و یا طرح پاسخ خود با ذكر دلیل، نظرتان را به دفتر مجله ارسال كنید.

ن
 م

تفسير
ن«

»م
از

بیندیشیم

نیكو منفرد
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معل

از واقعیت ه��اي مس��لم 
زندگي ما آدم ها، »اشتباه كردن« 
است. رفتاري كه در عین درد و 

رنجشي كه ایجاد مي كند، نحوه ي 
تعامل با آن انسان ساز است. ابتدا الزم 

است بر سر معناي، اشتباه كردن مفاهمه اي 
با هم داشته باشیم.

اول این كه اشتباه جز ء الینفك وجود ما انسان هاست. با 
وجود همه ي سعي و دقتمان، باز هم اشتباه مي كنیم. پس حذف اشتباه، امري 

است غیرممكن و بنابراین باید یاد بگیریم چگونه با آن زندگي كنیم.
دوم، خیلي اوقات اشتباه در اثر ناآشنایي با موقعیت یا نداشتن تجربه ي كافي در رویارویي با یك 
موضوع، یا كمي مهارت در كنترل مس��ئله اي و... پیش مي آید. به زبان س��اده تر، فرد قصد انجام آن 
را نداشته، بلكه شرایط به گونه اي جلو رفته كه اشتباه اتفاق افتاده است. طبیعي است، هر قدر فرد 

جوان تر و كم تجربه تر باشد، امكان بروز اشتباه بیشتر است.
س��وم این كه در بس��یاري از موارد، امكان جبران اش��تباه وجود دارد و در مواردي هم اش��تباه 
جبران پذیر نیس��ت. در مواردي كه امكان رفع آن وجود ندارد، كمترین توصیه عذرخواهي اس��ت و 
زیباترین پاسخ بخشش. در بسیاري از موارد، این بخشش متوجه خود فرد است. یعني یاد بگیریم كه 
خودمان را ببخشیم. از اشتباه خود درگذریم. این قدر نسبت به خود سخت گیر و بي رحم نباشیم. قدري 

با خود مهربان تر، قدري با خود منصف تر.
و آخر این كه، گاهي اشتباهات به مثابه دام بال یا جام بالست. افراد را به درد و رنج مبتال مي كند؛ 
ابتالیي كه اگر درست هدایت شود، افراد را پخته تر مي كند. اگر اشتباه و رفع و جبران و یا پذیرش آن 
به درستي صورت گیرد، خود وسیله اي ارزشمند در جهت رشد و تعالي است. اصاًل آدم شدن »حضرت 

آدم« هم در پي اشتباهاتش رخ داد! 
هر كه در این بزم مقرب تر است      جام بال بیشترش مي دهند

با این مقدمه، مایلم به رفتارهایي بپردازم كه ظاهرًا براي رفع یا كنترل اشتباه صورت مي گیرند، اما 
خود از اساس خطا هستند؛ رفتارهایي كه چنان در خزانه ي رفتاري و فرهنگ عمومي مان وارد شده اند 
كه ضربات و آفاتشان دیده نمي شود؛ رفتارهایي كه ناخواسته در میان والدین و اولیاي تربیتي و معلمان 
و راستش در همه ي سطوح اجتماع، مشاهده مي شوند، رفتارهایي كه باید در حوزه ي ممنوعه و در خط 

قرمز قرار گیرند. با این رفتارها آشنا شویم و اگر در كالم و عملمان است، آن ها را كنار بگذاریم.

مقايسه كردن 
یكي از ش��ایع ترین رفتارها مقایسه كردن اس��ت. در بسیاري از موارد، قصد معلم از مقایسه ي 
دانش آموز با فرد دیگر، توجه دادن او به صفات مثبت فرد برتر است. مي خواهد بگوید، به صفات خوب 

این فرد نگاه كن و مثل او شو!

ور 
ي پ

داع
ن 

روی
پ
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مث��اًل مي گوی��د: »ت��و چرا 
نمي تون��ي مثل بقی��ه ي بچه ها 
باش��ي! یه نگاهي به دور و برت 

بنداز، همین بغل دس��تیت، چه قدر 
كاراشو با نظم و دقت انجام میده، ببین 

یه دفه شده مثه تو این جوري ...«
گاهي اوقات لحن مالیم ت��ر و ظاهرًا جمالت 

نرم تر اس��ت، ولي عمل همان مقایس��ه است. مثاًل خطاب به 
دانش آموزي كه عملكرد خوبي در امتحان نداش��ته اس��ت، مي گوید: »ببین 

خانم جون، اگه این طور پیش بري، عاقبت خوبي در انتظارت نیس��ت. هم كالس��یت خانم فالني رو 
ببین، چه قدر مرتب و خوب تونست خودشو باال بكشه، اون، نمونه ي خوبي از رشد و موفقیته، خوب 

شما هم ازش یاد بگیر. شما هم مي توني مثل ایشون بشي. مگه شما چیت كمتره ...«
مي توان تصویر این دانش آموز را در ذهن آورد كه با سر افتاده، چشمانش به سمت هم كالسي اش 
مي چرخد و ذهنش از افكاري متالطم مي شود كه به او این پیام را مي دهد كه من نمي توانم مثل 
او بشوم. اگر این مقایسه ها ادامه یابد، معمواًل فرد برتر به عنوان یك مصیبت، یك عامل سركوفت 
و یك عامل رضایت معلم، در نزد و ذهن دانش آموز ضعیف تر، نقش مي بندد؛ تا جایي كه مي تواند 

از این فرد متنفر شود.
از مقایسه باید پرهیز كرد. مقایسه كردن، بیش از آن كه به فرد امكان تخمین فاصله ي خود را تا 
مطلوب دهد، احساس ناكامي، عقب افتادگي و شكست را مي دهد. یادمان نرود، همیشه در این دنیاي 
پهناور آدم هایي پیدا مي شوند كه از ما موفق تر، ثروتمندتر، با تحصیالت بهتر، موقعیت هاي شغلي برتر 

و زیباترند. بنابراین، به بیرون نگریستن مي تواند ما را مضطرب و ناكام سازد.
خ��ب، پ��س راهش چیس��ت؟ اگر خود را با بیرون نس��نجیم، پس از كجا پ��ي ببریم در كجا 
ایستاده ایم؟ پاسخش این است: »خودتان را با خودتان مقایسه كنید.« یعني عملكرد فعلي خود را 
با عملكرد قبلي خود مقایسه كنید. عملكرد دانش آموزتان را با دفعه ي قبل او بسنجید. اگر این بار 
در امتحانش نمره ي بهتري گرفته است، حتي اگر به میزان نیم نمره باشد، به او بگویید: آفرین! نه 
تنها نمره ات كم نشده، بلكه نیم نمره بیشتر شده. 12 ات 12/5 شده. این نشان مي دهد مي تواني به 

تدریج وضعت را بهتر كني.«
اگر عملكرد پایین تري داشت، به او توجه دهید. مثاًل بگویید: »دفعه ي قبل شما 14 گرفتید، اما به 
نظر مي رسد این بار نتوانستي خوب مطالعه كني و متأسفانه نمره ات نسبت به دفعه ي قبل 2 نمره كمتر 
شده. بررسي كن، ببین كجاي راه را اشتباه رفته اي تا در امتحان بعدي بتواني نتیجه ات را بهتر كني.«

سرزنش و تحقير
یكي دیگر از رفتارهاي شایع، سرزنش و تحقیر است. خیلي اوقات فرد از اشتباهي كه مرتكب 
شده، خود پریشان و افسرده حال است. زخم خورده اي است كه به لحاظ عاطفي تحت فشار است. 

از مقايسه بايد 
پرهيز كرد. مقايسه 

كردن، بيش از 
آن كه به فرد 

امكان تخمين 
فاصله ي خود را 
تا مطلوب دهد، 
احساس ناكامي، 

عقب افتادگي 
و شكست را 

مي دهد

                 آبان 88  
               شماره ى2
               دوره ى15

31



»ی��ك كلم��ه از حرفاتو 
ب��اور نمي كن��م. همون 
بهونه هاي همیشگي. تو 
یه دختر كم استعداد و 
تنبلي. تنبلي مادرزادي 

داري ...«
اتف��اق مهمي كه در 
برچس��ب زدن مي افتد، این 
اس��ت ك��ه اگر این برچس��ب 
توس��ط مراجع قدرت، یعني افرادي 
ك��ه در زندگ��ي فرد مهم هس��تند، تكرار 
ش��ود، فرد آرام آرام آن ها را مي پذیرد. اگر به كّرات 
آدم هاي مهم زندگي یك شخص، مثل پدر، مادر و معلم، لقبي 
را به فرد نس��بت دهند، حتي القابي كه به نظر پیش پا افتاده 
به نظر مي رس��ند، بعد از مدتي فرد مي پذیرد كه آن ها درست 
مي گویند. فاجعه این جاست كه پس از مدتي، فرد نقش هاي آن 
برچسب را نیز مي پذیرد و انجام مي دهد و تبدیل به همان لقب 
مي شود. بچه اي كه مدام مي شنود تنبل و بي مسئولیت است، 
این برچس��ب را مي پذیرد و هرجا بر او ایرادي وارد مي ش��ود، 

نقش یك فرد غیرمسئول را ایفا مي كند.
در تربی��ت، جایز نیس��ت ب��ا دیدن یك��ي دو رفتار، از 
الق��اب و نام هایي براي تبیین آن رفتار اس��تفاده ش��ود. به 
ج��اي قضاوت كردن و نامي را براي عمل گزیدن، مي توان 
فقط رفتار مش��اهده ش��ده را گ��زارش داد. به جاي گفتن 
»بي مس��ئولیت«، مي توان گفت امروز بار چهارم است كه 
شما تكالیفت را انجام نداده اي. به جاي گفتن »خیال باف« 
مي توان گفت، امروز دوبار سر كالس متوجه شدم تمركزت را 
از دست داده اي و به موضوع دیگري فكر مي كردي. به جاي 
»الابالي« مي توان گفت، بار سوم است كه اخطار مي دهم، 
ضوابط پوشش مدرسه را رعایت نمي كني و... مشاهده ي 

خود را انتقال دهید، نه قضاوت و ارزیابي تان را.
در آخر دلم مي خواهد این را بگویم. معلم قدرت مهیبي 
دارد! آن را دست كم نگیریم. با آن چه مي گوید، با تصویري 
كه از دانش آموز برایش ترس��یم مي كند، مي تواند بذرهاي 
شك و تردید یا اعتماد و اطمینان را درباره ي سرنوشتش در 
ذهنش بكارد. مقایسه ها، تحقیرها، سرزنش ها و برچسب ها، 

چه بسا به سرنوشت دانش آموز تبدیل شود.

نیازمند  میان،  این  »در 
فردي اس��ت كه فقط 
بزند و  برایش حرف 
فقط ش��نیده شود.« 
نه نی��از به نصیحت 
دارد، نه نیازي به راه 

ح��ل دارد، نه نیاز دارد 
كسي برایش بگوید كجا 

را اش��تباه رفته است. تقریبًا 
همه را خ��ود مي دان��د. بدترین 

وضع در این حالت این است كه كسي 
بخواهد اش��تباهش را به رخش بكشد، سرزنشش 

كند و س��ركوفتش كند. بدترین جمالت كه هم چون پتك 
برسرش كوبیده مي شود،  از این دست است:

»تقصیر خودت بود، اگر ...«
»من اگر جاي تو بودم، ...«

»حقت بود، بلكه ...«
»چند دفعه بهت گفتم ...« و ............

س��رزنش و تحقیر در كنار هم ظاهر مي ش��وند. در 
این رفتارها، عزت نفس فرد خدشه دار مي شود، ناخواسته 
حریم ش��خصي مورد تعرض قرار مي گیرد و احساسش 

آسیب مي بیند.
در تربیت س��الم، جایي براي محاكمه، بازپرس��ي، 
سرزنش  و تحقیر وجود ندارد. باید به طور جدي زبان را 

در پرهیز از سرزنش و تحقیر، تمرین و ریاضت داد.

برچسب زدن
از دیگ��ر خطاه��اي رای��ج در كالم و عمل اولیاي 
تربیتي، »برچس��ب زدن« اس��ت. منظور از »برچس��ب 
زدن«، تعمی��م دادن و نام گ��ذاري و اطالق صفت منفي 
روي رفتار مش��خصي است كه از كسي رخ نموده است. 
مثاًل دانش آموز به واسطه ي عدم انجام تكلیف، برچسب 
»تنب��ل« مي خ��ورد. لقبي كه معناي وس��یع تري دارد و 

مي تواند موقعیت هاي بي شماري را دربربگیرد.
س��ارا دانش آموزي س��یزده س��اله، نمره ي امتحان 
ریاضي اش را كم شده بود. خانم معلم گفت: »این بار چه 
عذر و بهانه اي داري؟« سارا توضیحاتش را داد. معلم گفت: 
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ميراث فرهنگي ايرانيان

كندوكاو و جست وجو در تاریخ، مانند سفري به گذشته هاي دور و نزدیك است. این كتاب، تاریخ تمدن ایراني را براساس 
آثار موجود در موزه ي ملي ایران، براي شما بازگو مي كند. معلمان عزیز به همراه دانش آموزان خود، با مطالعه ي كتاب حاضر 
مي توانند، به دیدار مردمي بروند كه قرن ها در س��رزمین پهناور ما زندگي كرده اند. هم چنین با ش��یوه ي زندگي این مردم آشنا 

مي شوند و آثار به جا مانده از آن ها را از نزدیك مي بینند.

تاريخ علم برای نوجوانان

سرچش��مه های علم را باید در کهن ترین تمدن های جهان جس��ت و جو کرد. مجموعه ی »تاریخ علم برای نوجوانان« را 
انتشارات محراب قلم در سال 88-1387 در هفت جلد، چاپ کرده است. مترجم این مجموعه حسن ساالری است.

علم در اسالم، علم در یونان باستان، علم در چین باستان، علم در روم باستان، علم در مصر باستان، 
علم در بین النهرین، علم در ایران باستان عنوان جلدهای این مجموعه هستند. با ناشر این مجموعه مي توان از طریق 

شماره تلفن هاي 80-66490879-021 ارتباط برقرار كرد.

 عنوان: میراث فرهنگي ایرانیان به روایت موزه ي ملي ایران
 مؤلف: زهره پریرخ

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 )تلفن: 88964115 و 9� 88715545 � 021(

چاپ اول، تهران، 1387، 234 ص. مصور رنگي، 15000 تومان

انه
بخ

کتا

فاطمه محمودیان

اشاره
»رشـد آموزش راهنمایي تحصیلي« تصمیم دارد، در هر شـماره كتاب هاي مناسب را براساس موضوعات درسي براي 

دانش آموزان دوره ي راهنمایي به شما همكاران محترم معرفي كند.
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تفسير لبخند

پرسش و پاسخ شعري!
آورده اند كه ش��اگردي از اس��تاد پرسید، در این بیت خواجه حافظ 

كه مي فرماید: 
»كشتي شكستگانیم، اي باد شرطه برخیز

شاید كه باز بینیم، دیدار آشنا را«
آیا نشستگانیم صحیح است یا شكستگانیم؟

استاد فرمود:
بعضي نشسته خوانند، بعضي شكسته دانند
چون نیست خواجه حافظ، معذور دار ما را

نتیجـه ي آموزشـي: اي بابا! ولمان كن عمو. ت��و بخوان، بمیر و 
بخوان! چه فرقي مي كند؟

بدون مقدمه، اين چند حكايت ديروزي و امروزي را كه از اين طرف و 

آن طرف ِكش رفته ايم، همراه با نتايج آن بخوانيد!
استاد زبان انگليسي

نقل است كه روزي قوام الملك شیرازي، كنسول 
انگلی��س را به مهماني دعوت كرد. هنگام خوردن غذا 
و در كنار س��فره، از آن جا كه قوام اصاًل زبان انگلیسي 
بلد نبود، مدام با دست به پلو اشاره مي كرد و به كنسول 

مي گفت: »بكور، بكور!« یعني بخور بخور!
كنسول هم كه از اشاره ي او منظورش را متوجه شده 
بود، پلو را خورد و با عالمت سر از قوام اظهار تشكر كرد.

وقتي مهماني تمام شد و كنسول رفت، نوكر متملق قوام 
پیش او دوید و گفت: »قربان! ش��ما كه این قدر خوب زبان 

انگلیسي مي دانید، از این به بعد نیازي به مترجم ندارید!«
قوام آهي از ته دل كش��ید و با فخر و غرور گفت: 
»بله! ما این همه هنر داریم، اما افسوس كه دولت قدر 

ما را نمي داند!«
نتیجه ي هنري: بس��یاري از ما هنرهایي داریم كه 

كسي از آن ها خبر ندارد!

كاتب بدشانس
كاتب��ي بدخط با كاتبي دیگر مي گفت: »خط من به 
حدي ناخواناس��ت كه صد دینار از مشتري براي نوشتن 
بستانم و صد دینار دیگر نیز از مخاطب، براي خواندن!«

كاتب دیگر آهي كش��ید و گفت: »افس��وس كه 
من از صد دینار دوم محروم هستم، چراكه خود نیز از 

خواندن نوشته ي خویش معذورم!«
نتیجه ي والدیني: بعضي از پدر و مادرها بد خط هستند! 

قيامت و تعطيلي
معلم مكتب خانه، براي كودكان از حوادث روز قیامت سخن مي گفت. ناگاه كودكي 

برخاست و پرسید:
� اي استاد! با این همه توصیفات، آیا در روز قیامت مكتب خانه ي ما هم تعطیل 

خواهد شد؟!
نتیجه ي تاریخي: معلوم مي شود، از زمان هاي خیلي خیلي  دور هم كودكان عاشق 

درس و مدرسه بوده اند!                  

طنز

احمد عربلو

تصویرساز : سمائه شریفی
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شا گرد شكمو!
یكي از ناظمان نقل مي كرد كه در كوچه ي مدرس��ه، شاگردي را دیدم 
كه زیر دریچه اي ایستاده بود و در دستش پاره اي نان بود و ِهي لقمه از آن 

مي كند و به دریچه نزدیك مي كرد و مي خورد!
بنده، از آن حركت متعجب شدم. خواستم خط كش بیرون بیاورم و از آن 
طفل، نقل این ماجراي عجیب را باز پرس��م كه ناگهان دیدم پدر طفل س��ر 
رسید و به او گفت: »اي كودك جان، این جا چه كار مي كني؟ مگر نمي خواهي 
به مدرس��ه بروي؟ زودت��ر برو تا گرفتار رفیقان ناباب نگ��ردي و مرا بیچاره 

نكني.«
طفل گفت: »از این خانه بوي طعام به مشام مي رسد. من نان خود را به 

بوي آن آشنا مي كنم و مي خورم!«
ناگهان پدر سخت در غضب شد، سیلي محكمي به او زد و گفت: »اي 
نادان! تو چنان شده اي كه بي خورش نمي تواني نان بخوري؛ آن هم صبحانه؟! 

آخر از این پس من چگونه از عهده ي تو پسرك شكمو برآیم!«
نتیجه ي حقوقي: حكایت جعلي است.

نتیجه ي عاشقانه: وصف العیش، نصف العیش!
نتیجه ي ناظمانه: آقاي ناظم! توي همین مدرس��ه بتواني دانش آموز را 
كنترل كني، كافي است! مي گذاشتي آن طفل معصوم هم یك روز صبحانه اي 

مفصل مي خورد!

ترك غم جهان بكن تا ز »حیات« بر خوري
هر كه غم جهان خوَرد، كي ز حیات بر خورد

نتیجه ي اجتماعي: در این گراني عجیب، »حیات« یا »جهان« بس است. اگر شود »یكي«، »دو تا« هوا پس است، هوا پس است!
نتیجه ي تذكري: خیال نكنید این حكایت ربطي به مخاطبان این مجله ندارد، دارد!

شهريه
آموزگاري را شنیدند )البته در زمان هاي 
خیلي خیلي دور!( كه به شاگردي ریاضیات 
یاد مي دهد و چیزهایي مي گوید كه نه خود 

از آن سر درمي آورد و نه شاگرد!
او را گفتن��د: »م��رد حس��ابي! این چه 

درسي است؟!«
گفت: »پدر این طفل، دس��تمزد هر ماه 
م��را به ماه دیگر مي ان��دازد. من نیز او را از 
مس��ئله اي به مس��ئله ي دیگر مي اندازم تا 
هم چنان كه من چیزي حاصل نكرده ام، او 

نیز چیزي حاصل نكند!«
نتیجه ي اخالقي: واقعًا كه خدا به دور! 

هواي پس!
مي گویند: حیات خانم، همسر شاه اسماعیل صفوي بود 
و طبع شعري سرشار داشت. گویند او را رقیبي بود جهان بانو 
نام كه او نیز داراي كماالت بود و در شعر نیز دست داشت. 
این دو همسر، اكثرًا در حضور پادشاه به مناظره مي پرداختند 

)چه رویایي!(.
روزي شاه صفوي مي خواست برود كشور عراق و شهر 
بغ��داد را از حكمران آن جا كه ادعاي اس��تقالل كرده بود، 
بازستاند. جهان بانو به این مناسبت خدمت رسید و این شعر 

را خواند كه:
تو پادشاه جهاني، »جهان« ز دست مده
كه پادشاه جهان را »جهان« به كار آید!

حیات خانم كه در آن مجلس حضور داشت، فورًا پیش 
دوید و في البداهه این شعر را سرود:
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زندگي سهراب
آن ط��ور كه س��هراب س��پهري 
خود در ش��عر بلند »صداي پاي آب« 
گفته اس��ت؛ »اهل كاشان« بود. نیاي 
بزرگ او میرزا محمد تقي خان لسـان 
الملك سپهر، مورخ شهیر عصر قاجار 
و نویس��نده ي تاریخ مشهور و مفصل 
»ناس��خ التواریخ« بوده است. سهراب 
روزگار كودكي و نوجواني را در كاشان 
گذراند، ولي بقیه ي عمر را بیش��تر در 
تهران سپري كرد. او از نوجواني نقاشي 
هم مي كشید. از این رو به دانشكده ي 
هنرهاي زیباي دانش��گاه تهران رفت 
و در رش��ته ي نقاش��ي مدرك گرفت. 
اما ش��عر را مانند هر شاعر دیگري، به 
طور آزاد دنبال كرد. س��هراب به شرق 
و غ��رب عالم هم س��فرهایي كرد؛ به 
اروپ��ا و آمریكا و به هن��د و ژاپن، كه 
سفرهاي او به شرق در وي بسیار مؤثر 
بود و بازتاب آن در شعرهایش به خوبي 

دیده مي شود. سهراب در نقاشي هایش 
عالقه مندي خاصي به كشیدن مناظر 
و چش��م اندازهاي واحه ه��ا و آبادي ها 
داشت. همین احساس در شعرهایش 

نیز به خوبي نمودار است:
ماه باالي سر آبادي است

اهل آبادي در خواب
روي این مهتابي، خشت غربت را 

مي بویم
باغ همسایه چراغش روشن

من چراغم خاموش
ماه تابیده به بشقاب خیار، به لب 

كوزه ي آب.
سپهري نخس��تین كتاب خود را 
با ن��ام »مرِگ رنگ« در س��ال 1330 
منتش��ر كرد كه تجربه ه��اي اولیه ي 
او در س��رودن بود و اش��عارش حال و 
هواي شعرهاي نیما یوشیج را داشت. 
خوش بختانه او در این مرحله متوقف 
نش��د و ش��عرش به تدری��ج تحول و 

عرآب
، شا

هراب
س

تكامل یافت. »زندگي خواب ها«، »آوار 
آفتاب«، »شرق اندوه«، »صداي پاي 
آب«، »مسافر« و »حجم سبز« كه بعدًا 
همه به صورت یك جلد، با نام »هشت 
كتاب« درآمدند، نم��ودار این تحول و 

تكامل است.
س��پهري در س��ال 1359، در پي 
ابتال به بیماري س��رطان، در سن 52 
سالگي درگذشت و به وصیت خودش، 
در صح��ن امام زاده سـلطان علي، در 

اردهال كاشان، به خاك سپرده شد.

شعر سهراب
درباره ي شعر سهراب سپهري چند 

نكته قابل توجه است:
یكي تخّیل آزاد و جس��ت وجوي 
رابط��ه اي منطقي و متعارف بین میان 
اشیا و مفاهیم به بیاني شاعرانه است. 
از این روست كه س��بك سهراب را با 
سبك هندي مقایسه كرده و به ویژه او 

انه
بخ

کتا

ربانی
فر 

جع

پهري
ب س

هرا
ر س

 شع
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اشاره
دانش آموزان دوره ي راهنمایي 
با خواندن شعر »روشني، من، گل، 
آب« در كتاب فارسي سوم، با 
سهراب سپهري آشنا مي شوند و 
این جز آن است كه سهراب یكي 
از مشهورترین و پرخواننده ترین 
شاعران امروز ایران است و بچه ها 
از همان سال هاي اول این دوره، 
كمابیش نامش را مي شنوند و او را 
مي شناسند.
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سهراب یكي از شاخص ترین 
چهره هاي شعر نو و هم چون 
شاعراني مثل مهدي اخوان ثالث، 
محمدرضا شفیعي كدكني و طاهره 
صفارزاده و...، سبك ویژه اي دارد 
كه او را از شاعران دیگر متفاوت 
مي سازد. با این مقدمه، جا دارد 
چنین شاعري بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد و اشعارش
 تجزیه و تحلیل شود.
 اما نخست ببینیم
 سهراب كیست؟



را با بیدل دهلوي، ش��اعر اواخر عصر 
صفوي، در ی��ك طراز ق��رار داده اند. 
شادروان حسن حسیني در این زمینه 
كتابي نوش��ته اس��ت به نام »سهراب 

سپهري، بیدل و سبك هندي«.
نكته ي دیگر در ش��عر س��هراب، 
تأثیرپذیري او از عرفان و مكتب هاي 
شرق دور و گرایش او به عرفان بودایي 
است. و همان طور كه گفتیم، این امر 
نتیجه ي س��فرهاي او به هند و ژاپن و 
تأمل در مفاهیم و معاني مكتب هاي آن 

نواحي جهان است.
و باالخره س��ومین نكته، نحوه ي 
بیان ش��اعرانه ي س��هراب اس��ت كه 
مثل هیچ ش��اعر دیگري نیست شعر 
سهراب. در عین حال كه از بند ردیف 
و قافیه آزاد اس��ت و در بعضي جاها به 
نثر نزدیك مي شود، اما كلمات طوري 
انتخاب شده اند، كه مجموعًا وقتي كنار 
هم قرار مي گیرند، آهنگین و دل نشین 

مي ش��وند. مثالي در این مورد، قسمتي 
از شعر »واحه اي در لحظه« است كه 
چند مصراع آن را روي س��نگ قبرش 

نوشته اند:
به سراغ من اگر مي آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا كه ترك 
بردارد

چیني نازك تنهایي من.
در پایان، دو سخن كوتاه درباره ي 
سهراب س��پهري مي آوریم كه بعد از 
مرگ او و در واقع در رثایش گفته شده 

است. داریوش شایگان مي نویسد:
مي توان گفت كه سهراب شاعر آب 
است. اما نه آبي ساكن و راكد كه مظهر 
ژرفاي ناآگاه اس��ت، بلكه آبي  ساري و 
ش��فاف؛ آبي كه چون عنصر ازلي  روح 
را تطهی��ر مي كن��د. آبي ك��ه كیمیاي 
دگرگوني هاست و در جویبارهاي سرمست 
باغ ها جاري است؛ انگار كه شاعر، سرود 
آناهیتا، حافظ جاوداني آب هاي ایران را 

سهراب از شعر، 
زمان و مردم 

خاصي صحبت 
نمي كند. او از 

انسان و زندگي 
حرف مي زند و 
به همين دليل 

وسيع است

پاره هایي از چند شعر او را با هم مي خوانیم:
مرا خواب كن زیر یك شاخه، دور از شب اصطكاك فلزات

و آن وقت
حكایت كن از بمب هایي كه من خواب بودم و افتاد

حكایت كن از گونه هایي كه من خواب بودم و تر شد
بگو چند مرغابي از روي دریا پریدند

در آن گیر و داري كه چرخ زره پوش از روي رؤیاي كودك گذر داشت
قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آرامشي بست؟

٭٭٭
      نیمه شب باید باشد

دب اكبر آن است: دو وجب باالتر از بام
آسمان آبي نیست، روز آبي بود

یاد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قیسي بخرم
یاد من باشد فردا لب سلخ، طرحي از بزها بردارم

طرحي از جاروها، سایه هایش در آب
یاد من باشد، هرچه پروانه كه مي افتد در آب، زود از آب درآرم

یاد من باشد كاري نكنم، كه به قانون زمین بربخورد
یاد من باشد فردا لب جوي، حوله ام را هم با چوبه بشویم

یاد من باشد تنها هستم.

از نو مي س��راید؛ آب هایي كه در عمق 
خاك خش��ك این سرزمین پنهان اند. و 
این آب با رنگ سبز آمیخته است و این 
اتفاقي نیست كه مجموعه ي زیباترین 
اش��عار او »حجم سبز« نام گرفته است. 
سبز، رنگ نبوت محمدي و مظهر باروري 

طبیعت است ...1«
فروغ فرخزاد نیز كه خود با سهراب 
ارتباط شعري و هنري داشت و در كارگاه 
نقاشي او به مدت كوتاهي آموزش دید، 
درباره ي شعر سهراب چنین نوشته است:

»سپهري با همه فرق دارد. دنیاي 
فكري و حّسي او، براي من جالب ترین 
دنیاهاس��ت. او از ش��عر، زمان و مردم 
خاصي صحبت نمي كند. او از انس��ان 
و زندگي حرف مي زند و به همین دلیل 
وسیع است. در زمینه ي وزن راه خودش 
را پیدا كرده است. اگر تمام نیروهایش 
را فقط صرف ش��عر مي كرد، آن وقت 

مي دیدید كه به كجا خواهد رسید؟2«

از شعر غربت
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!
وبالگ مجانی است يا پولی؟

شاید اولین سؤال و یا دغدغه ای که در ذهن عالقه مندان 
به ساخت وبالگ به وجود بیاید، این سؤال باشد که آیا برای 
س��اخت یک وب��الگ در اینترنت، باید هزین��ه ای پرداخت 
کنیم؟ جواب این س��ؤال هم مثبت اس��ت و هم منفی. در 
دنیای اینترنت، این امکان وجود دارد که ش��ما وبالگ خود 
را به صورت رایگان بس��ازید. البته بیش ترین علت اقبال و 
توج��ه کاربران به مقول��ه ی وبالگ، همی��ن رایگان بودن 
س��رویس های آن است! البته هستند کاربرانی که برخی از 
خصوصیات وبالگ ه��ای رایگان را ک��ه در ادامه به آن ها 
خواهیم پرداخت، نمی پسندند و ترجیح می دهند برای ساخت 
وبالگ هزینه هایی را متقبل شوند که به تفصیل به شرح آن 

خواهیم پرداخت.

وبالگ مجانی!
در اینترنت، سرویس دهنده ها و یا به عبارتی سایت هایی 
وج��ود دارند که ش��ما می توانید به رایگان و با اس��تفاده از 
امکانات آن ها برای خودتان وبالگ بس��ازید و بدون آن که 
هیچ هزینه ای بپردازید، به صورت روزانه مطالب جدید خود را 

علیرضا کاردانپور

به وبالگتان اضافه کنید. شاید این سؤال به ذهنتان متبادر 
شود که س��رویس هایی که در اختیار شما قرار می گیرد، به 
چه دلیل رایگان است و یا به عبارت دیگر، شرکت سرویس 

دهنده چگونه هزینه های خود را تأمین می کند؟
یافتن پاس��خ این س��ؤال چندان مشکل نیست. کافی 
است  به سایت یکی از این سرویس دهنده ها مراجعه کنید 
و یا بعضی از وبالگ های دیگران را مشاهده کنید. خواهید 
دید، تبلیغات اطراف صفحات سایت، مهم ترین منبع درآمد 
وبالگ ها هس��تند و البته برخی از این سرویس دهنده ها از 
حمایت و پش��تیبانی مادی و معن��وی ارگان ها و نهادهای 

دولتی و غیردولتی نیز برخوردارند.

وبالگ بسازيم
حاال می خواهیم یک وبالگ بسازیم. همان طورکه قبالً  
هم اشاره شد، شما به آشنایی با زبان های برنامه نویسی رایانه 
هیج نیازی ندارید. کافی اس��ت کمی تایپ کردن و کلیک 

کردن بلد باشید!
قدم اول، انتخاب شرکت و یا به عبارتی سایت سرویس 
دهنده است. در اینترنت، صدها سایت سرویس دهنده برای 

اشاره
در شـماره ی گذشـته، با وبالگ و کاربردهای آن آشـنا شدید. 
همان طور که قباًل اشـاره کردیم، در این شماره گام به گام با روش 
ساخت وبالگ آشنا خواهید شد. قبل از شروع، ذکر چند نکته الزم 

و ضروری به نظر می رسد:
اول آن که پیش فرض ما در این مقاله بر آن است که خوانندگان 
محتـرم با رایانه و نیز اینترنت آشـنایی اولیـه را دارند و حداقل به 
روش گشـت وگذار در اینترنت مسـلط هسـتند. ثانیـًا از آن جا که 
مقوله ی وبالگ ها بسـیار وسیع و متنوع است، ما به جهت آموزش، 
روش ساخت برخی از این وبالگ ها را به شما معرفی می کنیم. این 
امر به معنای تأیید همه جانبه ی شـرکت های معرفی شـده و یا رد 

سایر سرویس دهنده ها نیست.
ثالثـًا در آموزش سـاخت وبالگ، روشـی توضیح داده می شـود که 
ممکن اسـت در همه ی سـرویس دهنده ها به آن شکل عمل نشود، اما 
خواهید دید که اگر روش سـاخت وبالگ را در یک سـرویس دهنده فرا 
بگیرید، خودتان به راحتی می توانید در سـایر سرویس دهنده ها هم به 

ساخت وبالگ اقدام کنید. 

مدرسه ي 
جديد
مبارک 

كلیدواژه ها: وبالگ، اینترنت، سرویس دهنده ها
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س��اخت وبالگ وج��ود دارد که برخی از آن ه��ا نیز ایرانی 
هستند. شما در انتخاب ش��رکت سرویس دهنده مختارید، 
اما توصیه می کنیم به دالیل زیر، از س��رویس های ایرانی 

استفاده کنید:
1. استفاده از این سایت ها تأییدی بر تالش متخصصان 

ایرانی است؛
2. زبان محاوره ای این س��ایت ها فارسی است و شما 
خصوصًا االن که در ابتدای راه هستید، به راحتی می توانید با 

آن ها ارتباط برقرار کنید.
3. س��رویس دهنده های ایرانی، امکاناتی را در اختیار 
ش��ما قرار می دهند که در نمونه های خارجی آن کمتر یافت 
می ش��ود. مثالً  پشتیبانی از فونت فارسی و یا تقویم شمسی 

و...
م��ا در این ج��ا به عن��وان نمون��ه، س��رویس دهنده ی 
پرش��ین بالگ را برای آموزش انتخ��اب کرده ایم و مراحل 
س��اخت وبالگ را بر اس��اس منوها و دستورالعمل های این 
سرویس دهنده ش��رح خواهیم داد. برای دست رسی به این 
nwww.persia  سرویس دهنده می توانید از نشانی اینترنتی

blog.ir استفاده کنید )تصویر 1(.

بعد از انتخاب شرکت سرویس دهنده، تا ساخت نهایی 
وبالگتان چند دقیقه بیشتر فاصله ندارید. اگر کمی در تایپ 
سرعت داشته باشید، در کمتر از سه دقیقه می توانید صاحب 
یک وبالگ شوید. از این پس، مراحل ساخت وبالگ معمواًل 

سه بخش دارد:
1. معرفی خود به سرویس دهنده؛

2. معرفی مشخصات کلی وبالگ یا وبالگ های مورد 
نظر؛

3. انتخاب شکل و قالب کلی وبالگ.

معرفی مالک وبالگ
در همه ی سرویس دهنده ها، ابتدا مشخصات کلی شما 
به عنوان مالک دریافت می ش��ود و س��پس به شما اجازه ی 
س��اخت وبالگ داده می ش��ود. هرچند که اگر شما تمایلی 
به ارائه ی اطالعات حقیقی خود نداشته باشید، می توانید با 
مشخصات مجازی و غیرواقعی این کار را انجام دهید. البته 
به شما توصیه می کنیم، برای آن که مالکیت معنوی شما بر 
وبالگ محفوظ بماند، از همان ابتدا با مشخصات واقعی به 

ثبت وبالگ اقدام کنید.
در س��ایت پرش��ین بالگ، بخش��ی وجود دارد به نام 
»ایجاد وب��الگ« (Creat Weblog). ب��ا زدن این کلید، از 

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3



ش��ما نام کاربری و رمز درخواس��ت می شود )تصویر 2(. اما 
به طور طبیعی، چون شما بار اولی است که به سایت مراجعه 
کرده اید، نام کاربری و رمز عب��ور ندارید. بنابراین گزینه ی 

ثبت نام در پرشین بالگ را انتخاب کنید.
در منوی جدید، باید موارد خواسته شده را به ترتیب وارد 
کنید. البته وارد کردن اطالعات مواردی الزامی است که کنار 
آن ها عالمت ستاره ی قرمز دیده می شود و وارد کردن سایر 

اطالعات اختیاری است )تصویر3(.
1. در قس��مت نام کاربری (username) که شما با آن 
در این سایت شناخته می ش��وید، نام مورد نظر خود را وارد 
کنید. این نام مانند شماره حساب بانکی است که در بانکی 
خاص به ش��ما اختصاص دارد و شماره ی شبیه به آن وجود 
ندارد. می توانید نام فامیلی خود یا هر نام دیگری را به عنوان 
نام کاربری برای خود انتخاب کنید. البته به شرطی این نام 
به شما اختصاص می یابد که کسی قبل از شما آن را برای 
خود انتخاب نکرده باش��د. برای کنترل این موضوع، کافی 
است بعد از وارد کردن نام مورد نظر، گزینه ی »آیا شناسه ی 
فوق آزاد اس��ت؟« را انتخاب کنید. اگر قباًل کسی این نام 
را انتخاب کرده باش��د، ش��ما ناگزیر به انتخاب نام دیگری 

هستید.
2. در کادر کلم��ه ی عب��ور  (password) می توانید با 
وارد کردن رمز، به سیس��تم وارد شوید. این رمز مانند رمز 
کارت های بانکی اس��ت که ش��ما عالوه بر داشتن کارت 
بانکی، باید ش��ماره ی رمز آن را نیز داش��ته باش��ید تا به 
حسابتان دست رس��ی پیدا کنید. در این سایت نیز ارائه ی 
کلمه ی عبور شرط دست رسی به اطالعات است. اگر رمز 
ورود طوالنی باش��د، مثاًل 10 الی 15 کاراکتر و ترکیبی از 
اعداد و حروف، امنیت بیشتری را فراهم می کند. از آ ن جا 
که در هنگام وارد کردن رمز، به خاطر ایجاد امنیت بیش تر، 
به جای نمایش کاراکترها، دایره نش��ان داده می شود، لذا 
الزم اس��ت برای اطمینان بیش تر، دوباره رمز عبور را وارد 

کنید.
3. در بخش بعدی، باید نام و نام خانوادگی خود را وارد 

کنید که البته این کار اجباری نیست.
4. آدرس ای میل خصوصی، گزینه ی بعدی اس��ت که 
شما باید نشانی پست الکترونیکی یا همان ایمیل خودتان را 

مقابل آن وارد کنید.
5. سؤال امنیتی بخش بعدی است. معمواًل در سایت های 
گوناگون از ش��ما خواسته می شود سؤالی را به عنوان سؤال 
امنیت��ی وارد و جواب آن را نیز مش��خص کنید. کاربرد این 

تصویر 4
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سؤال برای مواقعی است که اگر شما احیانًا رمز ورودتان به 
سایت را فراموش کردید، بتوانید با استفاده از سؤال امنیتی 
و پاس��خ دادن به آن، وارد س��ایت شوید؛ سؤاالتی مانند نام 
پدر، غذای مورد عالقه، ش��غل مورد عالقه و... برخی از این 

سؤاالت هستند.
6. بخش پاس��خ در واقع پاس��خ به سؤال امنیتی است 
که ش��ما متناسب با سؤال انتخاب شده، جواب مورد نظر را 

وارد می کنید.
7. در بخ��ش کد امنیتی، باید نوش��ته ای را که در کادر 
مس��تطیلی هاش��ور خورده می بینید، مجددًا وارد کنید. این 
کد در واق��ع راهکاری امنیتی برای جلوگیری از حمله های 
هکرها به سایت های اینترنتی است که در این مجال فرصت 

پرداختن به آن وجود ندارد.
8. و در مرحل��ه ی آخر، باید توافق نام��ه را تأیید کنید. 
توافق نام��ه در حقیقت قوانین و مق��ررات و حقوق طرفینی 
است که شما مانند یک قرار داد، آن را مطالعه می کنید و در 
صورت قبول شرایط سایت سرویس دهنده، آن را می پذیرید. 
بدیهی اس��ت تا موقعی که این توافق نام��ه را نپذیرفته اید، 

امکان راه یافتن به سایر مراحل را ندارید!

معرفی مشخصات کلی وبالگ
بعد از پشت سر گذاشتن مرحله ی معرفی مالک وبالگ، 
نوبت به معرفی مشخصات وبالگ می رسد. این بخش بسیار 

ساده و کوتاه است )تصویر 4(.
عنوان اولی که باید انتخاب و معرفی کنید، تیتر وبالگ 
است. تیتر وبالگ نامی است که به عنوان نام وبالگ خود 
انتخاب می کنید. شما در انتخاب این نام کاماًل آزادید. اما 
بخش دوم، نش��انی وبالگ است. آدرسی شبیه به نشانی 
سایت های اینترنتی است که دیگران با داشتن آن می توانند 
مستقیمًا به وبالگ ش��ما مراجعه و از مطالب آن استفاده 
کنند. اما در مورد نشانی وبالگ، دو نکته وجود دارد: نکته ی 
اول این که در نشانی سایت های اینترنتی، شما سه بخش را 
وارد می کنید: بخش اول شیوه یا پروتکل ارتباطی، بخش 
دوم نام س��ایت و بخش سوم پس��وند سایت مثل نشانی 
www.roshdmag.it است که در آن www همان شیوه ی 

ارتباط، roshdmag نام س��ایت و ir پسوند سایت است. اما 
در وبالگ های رایگان، نش��انی وبالگ شما چهار بخشی 
است؛ مانند نشانی www.roshdmag.persianblog.ir که در 
آن نام ش��رکت سرویس دهنده به عنوان پسوند نام وبالگ 
اضافه شده است. در واقع این که نام سرویس دهنده به عنوان 

پسوند نام وبالگ شما قرار گرفته، همان نکته ای است که 
برخی از کاربران بدان تمایل ندارند و ترجیح می دهند برای 
وبالگشان نامی مستقل داشته باشند. در این صورت، باید 
برای در اختیار گرفتن نشاني ویژه )دامنه(1 مقداری هزینه 

کنند.
نکته ی دوم در مورد آدرس وبالگ این است که نباید 
نشانی انتخابی شما را قبالً  کسی برای وبالگ خود انتخاب 
کرده باشد. به  عبارت دیگر، نباید: نشانی شما تکراری باشد؛ 
همان طور که برای دو خانه نمی تواند یک نش��انی پستی 
واحد وجود داشته باشد. با وارد کردن این دو گزینه و زدن 
کلید ایج��اد وبالگ، مرحله ی دوم ثب��ت وبالگ به پایان 

می رسد.

انتخاب شکل و قالب کلی وبالگ
بعد از س��اختن وبالگ، نوبت به انتخاب شکل و قالب 
وبالگ می رس��د که منظور از آن، ش��کل نمایش نوشته ها 
و رنگ آن ها، ش��کل و طرح نمای صفحات وبالگ، اندازه 
و ش��کل و رنگ کلیدهای وبالگ و... است. افرادی که به 
کدنویسی آشنایی دارند، می توانند خودشان قالب مورد نظر را 
طراحی کنند. البته شرکت سرویس دهنده هم چندین قالب 
نمونه را در اختیار کاربر قرار می دهد. افراد تازه کار می توانند 
بر حس��ب عالقه و س��لیقه ی خود، یکی از آن ها را انتخاب 
کنند. البته بعد از آن که به کار با وبالگ ها مس��لط ش��دید، 
می توانید از قالب های اس��تفاده شده در سایر وبالگ ها نیز 

استفاده و آن را به وبالگ خود اضافه کنید.

مدرسه ی جديد مبارک!
با انجام سه مرحله ی فوق، شما صاحب یک مدرسه ی 
جدید شده اید. می توانید با تدبیر و مدیریت آن را به مدرسه ای 
فعال و پویا تبدیل کنید و با ارائه ی مطالب جذاب و آموزنده، 
کاری کنید که حتی روزهای جمعه و نیمه شب ها هم اطفال 

گریزپای به مکتب شما مراجعه کنند )تصویر 5(.
در پایان این قس��مت، ذکر این نکته ضروری به نظر 
می رسد که کار مهم تر از ساخت وبالگ، افزودن مطلب و 
به روز نگه داشتن آن است. در قسمت بعد، با روش افزودن 
مطلب به وبالگ آشنا می شوید و برخی از وبالگ های موفق 

در زمینه ی آموزش و پرورش به شما معرفی خواهند شد.

شما به آشنايی با 
زبان های برنامه نويسی 

رايانه هيج نيازی نداريد. 
کافی است کمی تايپ 

کردن و کليک کردن بلد 
باشيد!

زیرنویس
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پا کستان
اشاره

پاکستان، با کشـورهای افغانسـتان و جمهوری 
خلق چین از سـمت شـمال و با هندوسـتان از سمت 
شرق و جنوب شرقی و با ایران از سمت غرب، هم مرز 
اسـت. پاکسـتان چهار اسـتان به نام هـای پنجاب، 
سـند، مرزی شمال غرب و بلوچستان دارد و پایتخت 
آن »اسـالم آباد« اسـت. 97 درصد مردم این کشـور 
مسـلمان اند. زبان ملـی آن ها »اردو«سـت و پنجابی، 
سندی، پشتو و بلوچی، زبان های محلی آن ها به شمار 
می آید. زبان انگلیسـی در تعامالت تجاری، قانونی و 
رسمی آن ها به طور گسترده ای به کار می رود. هم چنین، 
به عنوان زبان آموزش در دانشـگاه ها و مدارس عالی 

از آن استفاده می شود.
برای ارتقای سواد، تالش هایی در جهت همگانی 
کـردن آمـوزش پایـه از طریـق تهیـه ی تسـهیالت 
آموزش اولیه برای کودکان و برپایی برنامه ی آموزش 
بزرگ سـاالن از طریق مؤسسـات آموزشی رسمی و 

غیررسمی صورت گرفته است. 

آموزش و پرورش در

ساختار آموزش رسمی در پاکستان
در دوره ی پنج ساله ی آموزش ابتدایی، کودکان 5 تا 9 ساله 

آموزش می بینند.
بع��د از دوره ی ابتدایی، دانش آموزان دوره ی سه س��اله ی 
راهنمایی تحصیلی و دوره ی دو ساله ی دبیرستان را می گذرانند. 
س��پس یک دوره ی دو س��اله ی مدارس عالی وج��ود دارد که 

به عنوان آموزش دانشگاهی محسوب می شود.
ب��ه موازات این نظام آموزش��ی جدید، نظام آموزش��ی 
مذهبی سنتی نیز فعال است که آموزش های دین اسالم را 
براس��اس قرآن، حدیث، حقوق اسالمی، منطق و غیره ارائه 
می دهد. در سطح ابتدایی، »مکتب« به آموزش و حفظ قرآن 
و  انتقال آموزه های دینی و بعد از آن »دارالعلوم« به آموزش 
پیش��رفته در مورد ابعاد متفاوت آموزش اسالمی می پردازد. 
این دو با هم س��اختار س��ازمانی آموزش مذهبی را تشکیل 
می دهند. به منظور فراه��م آوردن تلفیقی اثربخش از نظام 
آموزش مذهبی با نظام آموزش رس��می، تالش هایی برای 
معرف��ی موضوعات جدید در نظ��ام دارالعلوم صورت گرفته 
است. فارغ التحصیالن این مؤسسات فاضل نامیده می شوند 
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ک��ه صالحیت الزم را برای تدریس به عنوان معلم دینی در 
مدارس متوسطه دارند.

تأمين نيروی انسانی برای نظام آموزشی
در پاکستان، تدریس شغل چندان مطلوبی نیست. اکثر 
فارغ التحصیالنی که به حرفه ی تدریس می پیوندند، سابقه ی 
دانش��گاهی ضعیفی دارند. بنابراین، مؤسسات آموزشی قبل 
از خدم��ت و ضمن خدمت، باید کاماًل مجه��ز و دارای کادر 
آموزش��ی مناسبی باش��ند تا در ارتقای علمی معلمان نقش 

مؤثری داشته باشند.
در پایان برنامه ی آموزش معلمان ابتدایی دو نوع گواهی 
صادر می ش��ود: گواهی آموزش ابتدای��ی و گواهی آموزش. 
اجرای هر دوی این برنامه ها یک س��ال تحصیلی به طول 
می انجام��د. برنامه ی آموزش ابتدای��ی مخصوص معلمان 
پایه ی اول ت��ا پنجم دوره ی ابتدایی اس��ت. برای پذیرش 
در دوره ی آموزش ابتدایی، داش��تن دیپلم )دوره ی 10 ساله( 
ضروری است. دوره ی بعد، یعنی دوره ی آموزش، معلمان را 
آماده می کند تا بتوانند تمام دروس به انضمام زبان انگلیسی 
را تا پایه ی هشتم تدریس کنند. برای پذیرش در این دوره، 
داوطلبان باید دوره ی 12 ساله ی مدرسه )فوق دیپلم( را طی 
کرده باشند. برنامه ی درسی دوره ی تربیت معلم توسط وزارت 

آموزش و پرورش تهیه می شود.
دو نوع برنامه برای تربیت معلمان دبیرس��تان وجود دارد: 
یک دوره ی یک س��اله بعد از لیسانس یا یک دوره ی سه ساله 
بعد از فوق دیپلم. پذیرش در دوره ی یک س��اله، نیازمند داشتن 

لیسانس یا فوق لیسانس از هر دانشگاه معتبر است.
ارتق��ای حرفه ای معلمان حائز ش��رایط به عهده ی »دفاتر 
برنامه ی درس��ی و مراکز توس��عه« اس��ت. چهار نوع برنامه ی 

آموزش ضمن خدمت وجود دارد:
1. آموزش ب��ه کارکنان آموزش ندی��ده به طور تمام وقت 

)همراه با حقوق( در یک دانش سرای مقدماتی.
2. برنامه ی فشرده ی سه ماهه.

3. دوره های بازآموزی کوتاه مدت که توسط دفاتر برنامه ی 
درسی و مراکز توسعه ارائه می شوند.

4. س��رمایه گذاری خصوصی محدود مانند مرکز تأمین 
معلم در کراچی که توس��ط »بنیاد آقاخان« حمایت می شود 
و در مورد اصول برنامه ریزی ش��ده برای معلمان بخش های 

خصوصی و عمومی، دروس کارگاهی ارائه می دهد.
هم چنی��ن، مؤسس��ه ای ب��رای ارتقای آم��وزش علوم در 
اس��الم آباد تأسیس ش��ده اس��ت که معلمان علوم را آموزش 
می دهد و می کوشد برنامه ی درسی پژوهش محور و بسته های 

آموزش��ی برای بهبود آموزش علوم را توسعه دهد. در اسالم آباد 
یک دانشگاه ملی تربیت معلم فنی وجود دارد که معلمان را در 

دانشکده های فنی و فناوری آموزش می دهد.

نظام آموزشی طبقاتی: 
تحصيالت و دو دستگی در پاکستان

آموزش در پاکس��تان براس��اس طبق��ه ی اجتماعی � 
اقتصادی به دو نوع تقسیم شده است. زبان آموزش شاخص 
هزینه ی تحصیلی محسوب می شود. مدارس به زبان محلی 
متناس��ب با طبقات کارگری و پایین تر از متوسط هستند و 
مدارس انگلیسی زبان برای طبقات متوسط و باالتر در نظر 

گرفته شده اند.

مدارس اردو زبان
در مدارس اردو زب��ان، دانش آموزان و معلمان از طبقه ی 
پایین تر از متوسط هستند. اغلب دانش آموزان از راه دور به مدرسه 
می آیند که این کار برای آن ها هم مش��کل و هم ناامن است. 
اغلب مدارس با در و پنجره های آبی رنگ و شیشه های شکسته، 
مکان های خیلی مالل آوری هستند. این مدارس خیلی خشک 
و بدون انعطاف، با معلمان دوره ندیده ی خود، دانش آموزان را به 
حفظ کردن عبارت های بدخط یا مطالبی که بد چاپ شده اند و 

یا کتاب های نامفهوم، وامی دارند.
بع��د از ط��ی دوره ی ده س��اله ی تحصی��ل، دانش آموزان 
در امتحاناتی ش��رکت می کنند که توسط ش��وراهای آموزش 
راهنمایی و متوسطه برگزار می شود. اغلب برگه های امتحانی 
به زبان اردو هستند و از طریق زبان انگلیسی هم دانش آموزان 

غربال می شوند.

دارالعلوم
در این مدارس، ش��اگردان از روحانیون درس می گیرند و 
روی حصیر به صورت نیم دایره در اطراف معلم خود می نشینند. 
زب��ان آم��وزش، زبان اردوی پنجاب اس��ت. در ای��ن مدارس، 

امتحانات به زبان اردو و عربی برگزار می شوند.
دولت پاکستان اخیرًا دستور شورایی شدن آموزش دارالعلوم 
را رس��مًا صادر کرد. دولت قصد دارد مؤسساتی را تأسیس کند 
که تحت نظر شورای مدیران، برنامه ی درسی آن ها تحت نظارت 
دولت درآید. اغلب پاکستانی های تحصیل کرده و آزادی خواه، از 

تلفیق »اسالم و آموزش جدید« حمایت می کنند.
در پاکس��تان دارالعلوم از طریق خیرات اداره می شود. 
از زمان��ی که این مدارس توانس��ته اند، به طور رایگان برای 
دانش آم��وزان غذا، لباس، کتاب، دفتر و حتی ش��غل فراهم 

در پاکستان، 
تدريس شغل 

چندان مطلوبی 
نيست. اکثر 

فارغ التحصيالنی که 
به حرفه ی تدريس 

می پيوندند، 
سابقه ی دانشگاهی 

ضعيفی دارند. 
بنابراين، مؤسسات 
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آورند، مردم فقیر بس��یاری را جذب 
کرده ان��د. فقر موجب می ش��ود که 
آن ها فک��ر کنند چرا بای��د در یک 
جامعه ی به اصطالح مذهبی، مورد 
ظل��م ق��رار گیرن��د. بنابراین حس 
می کنند خود بای��د عدالت را برقرار 
سازند و می کوشند با تعصب فراوان 
و با نام اس��الم، علیه نظام ناحق و 

ظالم بجنگند.

مدارس انگليسی زبان
این مدارس به سه دسته تقسیم شده اند: عادی، نخبه گرا، و 
عمومی و دانشکده های افسری. مدارس عادی، امکاناتی برای 
افراد معمولی � طبقه ی متوس��ط و پایین تر از متوس��ط � فراهم 
می آورند. گاهی آموزش در این مدارس که باید به زبان انگلیسی 
باش��د، به دلیل عدم توانمندی معلمان و شاگردان به زبان اردو 
انجام می شود. در مدارس دسته ی دوم، معلمان و دانش آموزان 
در محیط های غیررس��می مثل س��فر خارجی و غیره، بیشتر از 
همتاه��ای خود در م��دارس دیگر در معرض برخ��ورد با زبان 
انگلیس��ی قرار می گیرند. در مدارس دسته ی سوم که مدارس 
عمومی و دانش��کده ی افس��ری نامیده می شوند، بیش تر برای 
سرامدن قدرت امکانات تهیه می شود. در بعضی موارد، شهریه ی 

بخش هایی از نیروهای مسلح کم تر از غیرنظامی هاست.
خط مشی رس��می دولت این است که پول مردم برای 
مدارسی خرج ش��ود که زبان اردو )یا سندی(، زبان آموزش 
آن هاس��ت. ولی مش��اهده می ش��ود که برخالف خط مشی 
تعیین ش��ده، بودجه ی دولتی بیش تر برای ش��اگردان ممتاز 
مدارس ممتاز )انگلیس��ی زبان( صرف می شود. این موضوع 
به نابرابری های اجتماعی � اقتصادی که همیشه در جامعه ی 

پاکستان وجود داشته است، تداوم می بخشد.
مدارس خصوصی نیز وجود دارند که به عرضه ی آموزش 
انگلیسی به قیمت گزاف مبادرت می ورزند. این مدارس در 
محیط های دانشگاهی در سراسر کشور گسترش یافته اند و 

دانش آموزان را برای امتحانات پیشرفته آماده می کنند.
روش های تدریس در این مؤسس��ات جدیدتر، نوآورتر و 
جالب ت��ر از مدارس اردو زبان و دارالعلوم اس��ت. کتاب های 
آن ها در خارج چاپ می شوند، مصورند و دانش عمومی تری را 
در قالب کتاب درسی ارائه می دهند. برای آموزش انگلیسی، 
ادبیات انگلیسی به شکل خالصه شده به کار می رود. هم چنین، 
تاریخ جهان به جای مطالعات پاکستان آموزش داده می شود. 
هرچند امتحانات آموزش سطح عادی، مطالعه ی تحقیقات در 

مورد پاکس��تان، تحقیقات اسالمی و زبان اردو را حتی برای 
این دانش آموزان اجباری می س��ازد، اما آن ها نسبت به زبان 
اردو نفرت نشان می دهند و افتخارشان این است که در مورد 
آن چیزی نمی دانند. این موضوع درجه ی بیگانگی آن ها را با 

فرهنگشان نشان می دهد.

تحليل و نتيجه
دارالعلوم که برای فقیرترین و حاشیه ای ترین مردم در نظر 
گرفته شده است، افراد متعصب تربیت می کند. مدارس اردو زبان 
نیز که برای مردم فقیر تدارک دیده شده اند، دو نوع اند: سکوالر، و 
مذهبی ملی گرا. این مدارس هم افرادی متعصب، ولی با شدتی 
کمت��ر از همتاهای خود در م��دارس دارالعلوم تربیت می کنند. 
دانش آموزان انگلیسی زبانی که تعدادی در دانشکده های افسری 
و بیشتر در مدارس نخبه گرای انگلیسی زبان آموزش می بینند، 
حداقل در زمانی که دوره ی مدرسه را طی می کنند، با دغدغه های 
پاکستانی های دیگر و عادی بیگانه هستند. درواقع، آن ها فرهنگ 
بومی، هویت بومی، ارزش های س��نتی و حتی زبان ها و ادبیات 
کشور خود را حقیر می شمارند. به نظر می رسد آن ها پاکستان را 
کنار گذاشته اند و مایل اند زندگی شان را در خارج از کشور بسازند. 
هرچند این دانش آموزان در قبال مذهب و تفاوت های جنسیتی 
حساسیتي نشان نمی دهند، ولی در مورد طبقه ی اجتماعی تعصب 
دارند. به عالوه وقتی که بزرگ می شوند، اگر به تصمیم گیرندگان 
قدرتمند دولت تبدیل شوند، خط مشی های خشکی را برای تأمین 

منافع مؤسساتی، طبقاتی یا سیاسی برقرار می کنند.
باید اذعان داشت، این قطبی شدن که توسط دولت تحمیل 
و تقویت می شود، انواع متفاوت نظام مدرسه ای را با تسهیالت 
کاماًل متفاوت ایجاد می کند. یکی از ش��اخص های تفاوت بین 

مدارس، هزینه ی هر دانش آموز در هر سال تحصیلی است.
به ط��ور خالصه، دولت خود ب��ه آموزش نخبه گرا بیش 
از آم��وزش دیگر گروه ها یارانه تخصیص می دهد. به عالوه، 
تفاوت بین درامد عموم مردم خیلی زیاد است که این باعث 
می ش��ود، امکان تحصیل برای همه فراهم نباشد. بنابراین 
تحصیل به طور مستمر نشان می دهد، قطبی شدن در طبقه ی 
اقتصادی اجتماعی، به معنی قطبی شدن در جهان بینی است 
و این می تواند زنگ خطری برای جامعه ی پاکس��تان باشد. 
دولت باید روی فقرا سرمایه گذاری کند. بهترین سرمایه گذاری 
روی آموزش اس��ت، ولی آموزشی که بردباری و ارزش های 
انسانی را ارتقا بخشد. راه رسیدن به این هدف، ایجاد نظام 
آموزش��ی دقیق و عادالنه است و این فقط در صورتی اتفاق 
می افتد که پاکس��تان یک نوع آموزش داشته باشد، نه چند 

نوع قطب آموزشی.
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ت موضوع تغییر آیین نامه ي ارزشیابي تحصیلي و تربیتي دوره ي 
ش راهنمایي تحصیلي پاسخ داده اند و با توجه به اهمی

ضمن تشكر از همكاراني كه به سؤاالت مطرح شده در شماره ي قبلي مجله ي رشد آموز
ش راهنمایي تحصیلي تقدیر خواهند شد.

ش وپرور
راهنمایي تحصیلي، همكاراني كه جامع ترین پاسخ ها را به سؤاالت زیر بدهند، از سوي دفتر آموز

1. در ارزشیابي باز، سؤاالت باید از چه ویژگي هاي مهمي برخوردار باشند؟
2. درباره ي ارزشیابي گروهي و اثرات آن، چه نظري دارید؟
é همكاران گرامي، پاسخ خود را به دفتر مجله ارسال كنند.

خ شما
ن، پاس

ش مسئوال
پرس

درمجله ی 
رشد نوجوان
 چه خبر؟

قه
ساب

م

خبر

در مجله ی رش��د نوج��وان2، آبان م��اه 1388، 
خواندنی های مفید دیگری برای شاگردانمان تدارک 

دیده شده است. از جمله:
 ایـران ما، یک مقاله ی تصویری درباره ی ش��هر 

مسجد سلیمان و دیدنی های آن.
 حکایـت آن اَبـر قـدرت، مطلب طن��ز درباره ی 
توطئه ه��ای آمریکا علیه ای��ران، به وی��ژه ماجرای 

گروگان گیری و حادثه ی صحرای طبس.
 نامـه ای از آینده، اش��اره ای خ��الق به موضوع 
بحران آب در سال های آتی و اهمیت صرفه جویی در 

مصرف این مایه ی حیات.
 کارگاه داسـتان، ی��ک داس��تان علمی تخیلی 
درباره ی موجودات فضایی و توضیحاتی درباره ی فوت 
و فن داستان نویسی که در این شماره به »ساختمان 

داستان« اختصاص یافته است.
 دل کنـدن از دلبسـتگی ها، مقال��ه ای خواندنی 
درب��اره ی اهمیت انف��اق در راه خ��دا و نقش آن در 

رستگاری فردی و اجتماعی.
 گام بـه گام تـا سـالمت اندام، نکات��ی درباره ی 
پیش��گیری از ناهنجاری های اسکلتی شایع در میان 

نوجوانان.
 در انتظار یک بهار باشـکوه، میزگردی درباره ی 

رابطه ی انسان و خدا.
 تجربه هـا، مطل��ب طن��ز و مص��ّور درب��اره ی 

تجربه اندوزی و مشورت با دیگران.
 آینه های روبه رو، مقایسه ی دو شعر خوب درباره ی 

خدا از زنده یاد قیصر امین پور و شهرام رجب زاده.
 جدول، سرگرمی، خاطره و...

یادمان باش��د، اگر خواهان نش��اط علمی در کالس 
درس و پیامدهای مثبت آن هستیم، تشویق های ما به 

مطالعه، تأثیر اساسی دارد.
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نكته ي دوم: نورپردازي چهره با نور پنجره
این روش نوعي نورپردازي س��اده و قابل دس��ت رس 
اس��ت كه به قوام كادر و حالت چهره كمك خواهد كرد. در 
عكس هاي مقابل سعي شده است، تصویرهایي از دو زاویه ي 
متفاوت به عنوان نمونه ي این نوع نورپردازي در اختیار شما 

قرار گیرد )عكس هاي شماره ي 3 و 4(.

نكته ي سوم: پشت به نور
بهتر است هیچ گاه موضوع شما پشت به نور نباشد. چه 
در نور روز و چه در فضاي بسته. با وجود این، اگر به دالیلي 
مجبور ش��دید موضوع را پش��ت به نور قرار دهید، از فالش 
استفاده كنید )عكس شماره ي 5(. در این عكس، منبع نور، 
پنجره ي پشت س��ر دانش آموزان و نور ف��الش از روبه روي 

آن هاست.
در غیر این صورت، چهره تاریك مي شود و عكس شما 
كارایي الزم را نخواهد داشت )عكس شماره ي 6(. منبع نور، 

فقط پنجره ي پشت سر است.

نكته ي اول: رو به نور
ابتدایي تری��ن، كارامدترین و در عین حال س��اده ترین 
حالت در مواجهه با نور، روبه  نور بودن است. اگر منبع نوري 
ش��ما فالش، چراغ اتاق، پنجره و یا نور خورشید باشد، بهتر 
است موضوع عكس را طوري در برابر دوربین قرار دهیدكه 

رو به آن ها باشد.
هنگام عكاس��ي از چهره، ف��رد را در حالتي قرار دهید 
كه كمترین س��ایه ي زائد روي صورتش بیفتد. اگر از فالش 
استفاده مي كنید، موضوع كاماًل رو به نور است. كافي است به 
دوربین نگاه كند. مي توانید موضوع را رو به پنجره قرار دهید 
و خودتان پشت به پنجره بایستید عكس بگیرید. در نور روز 
هم بهتر است به همین ترتیب عمل كنید. یعني شما به عنوان 
عكاس، پشت به نور خورشید باشید و موضوع را به سمت نور 
بگردانید. براي نمونه، در عكس شماره ي1، دانش آموزان رو 

به نور و در عكس شماره ي 2، پشت به نور ایستاده اند.

نكته ي دوم: نورپردازي چهره با نور پنجره

در این شماره، دومین مبحث راجع به آموزش مقدماتي عكاسي را پي مي گیریم.
همان طور كه وعده داده بودیم، این بار راجع به نور محیط در هنگام عكاسي، مطالبي را ذكر خواهیم كرد. به طور كلي، 
هنگام عكاسي، دقت به زاویه ي نور محیط، از اهمیت بسیاري برخوردار است. در این جا چند حالت نوردهي متفاوت را بررسي 

و به شما توصیه هایي مي كنیم: 

طیبه رحیمي

1

2

3

4

5

6
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استادآن الين

L
CDI

تحوالت پرش��تاب جامعه ی بشری به سوی 
فناوری اطالعات امری بدیع و حائز اهمیت است. 
انقالب در فناوری نحوه ی تفکر و کارکرد ما را در 
فعالیت های روزمره تغییر داده و سبب ایجاد تحوالت 
عظیمی در امر آموزش گردیده است. سایت استاد 
آن الیـن )ostadonline.com( همگام با پیش��رفت 
علم، گامی بلندتر در جهت آموزش الکترونیکی در 
کشور برداشته است و با راه اندازی پرتال آموزشی 
کارآموز دات کام، و در اختیار گرفتن مربیان مجرب 
و کارآزموده و امکانات کمک آموزش��ی دیداری و 

شنیداری پیشرفته در این زمینه فعالیت دارد.
سـایت اسـتاد آن الیـن یک سایت آموزش 
از راه دور اس��ت. کلیه ی مباحث این س��ایت در 
زمینه ی آموزش فناوری اطالعات، و شامل هفت 
مه��ارت اس��تاندارد ICDL و هم چنین دوره های 
دیگری است که ش��ما می توانید مطالعه نمایید. 
نحوه ی استفاده از سایت به این صورت است که 
فرد دوره ی مورد نظر خود را انتخاب و مباحث هر 

دوره را که فصل بندی شده اند مطالعه می کند.
نح��وه ی تدریس به صورت مت��ن، عکس و 
Multimedia )چند رسانه ای( است. به این طریق 

ک��ه کاربر متن را مطالعه و بر روی لینک نمایش 
روش کار می تواند کلیک کند. آن چه در متن گفته 
ش��ده است در لینک نمایش روش کار، به صورت 

متحرک با صدا نمایش داده می شود.
در این سایت، تعدد رش��ته های آموزشی به 
روز، دستیابی رایگان به آموزش، آزمون و اساتید، 
کسب یک مدرک معتبر جهت ورود به بازار کار، 
حضور در کالس درس مجازی با امکانات واقعی، 

بخشی از امکانات جدید پرتال کارآموز می باشد.
 س��ایت آموزش مجازی استاد آن الین به نشانی:

http://www.ostadonline.com در اختیار شماست.

ریحانه جعفری
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دوس��تان! مجله ي رشد آموزش 
راهنم���ای��ي تحصیل�ي، یك��ي از 
رس��الت هاي خود را تسهیل ارتباط 
ش��ما همكاران محترم با مسئوالن 

ستادي آموزش وپرورش مي داند.
ش��ما مي توانید، س��ؤاالت خود 
را درب��اره ي مس��ائل و مش��كالت 
ب��راي دفتر مجله  آموزش وپرورش، 
ارس��ال كنید تا در اختیار مسئوالن 
مربوط قرار گیرد. امید است مجله ي 
رش��د آموزش راهنمای��ي تحصیلي 
بتواند با همكاري مسئوالن محترم، 

این امر مهم را محقق سازد.
پس س��ؤال از شما، رساندن آن 
به مس��ئوالن از ما )مجل��ه(. منتظر 

سؤاالت شما از مسئوالن هستیم.

پاسخ از مسئوالن

سؤال از شما
قه

ساب
م
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