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در آموزش و پرورش کش��ور ما، پژوهش سابقه ی طوالنی ندارد. از این رو، ایجاد 
پیوند و ارتباط معقول و منطقی میان پژوهش های آموزش��ی � تربیتی و امور جاری 
تعلیم و تربیت در کالس درس یکی از دغدغه های مهم مس��ئوالن تعلیم و تربیت 
ایران است. وجود فاصله میان پژوهش های آموزشی � تربیتی و فعالیت های تعلیم 
و تربیت، می تواند بیانگر آن باش��د که معلمان با جری��ان تدریس خود، به عنوان 
فرایندی پژوهش��ی برخورد نمی کنند. ش��اید بتوان ادعا کرد که این شکاف، بین 
پژوهش های دانشگاهی و کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت وجود دارد؛ جدایی بین 
دو نهادی که هر یک مدعی هستند: یکی در عرصه ی نظریه پردازی و دیگری 
در عرصه ی عمل و تجربه. معلمان، پژوهش��گران دانشگاهی را افرادی دور از 
ش��رایط عینی و عملی جریان یادد هی �  یادگی��ری می پندارند و از این رو، به 
صالحیت آنان در ارائه ی راه حل های واقع بینانه و منطبق با ش��رایط کالس 
درس، با دیده ی تردید می نگرند.آن ها ترجیح می دهند، به تجربه های شخصی 
خود یا همکارانش��ان روی بیاورن��د و از این اندوخته ی دانش عملِی هر چند 

پراکنده، غیرمنسجم و نامنظم، در برخورد با موقعیت های عملی بهره ببرند.
لوتان کوی، متفکر جامعه شناس فرانسوی می گوید: » بین عمل و نظر، 
رابطه ی رفت و برگشتی وجود دارد. عمل، حدود صحت نظر را نشان می دهد 
و نظر، عمل را به واقعیت ها و حقایق نزدیک می سازد. درنهایت، تطبیق نظر 

با عمل سبب پیشرفت و جهش های علمی می شود.«1
تطبیق نظر با عم��ل، به ویژه در تحوالت ض��روری آموزش و پرورش، از 
حساسیت ویژه ای برخوردار است. چرا که در غیر این صورت، حاصل تحول، 
یا با نیازهای موجود جامعه هم خوانی ندارد و یا آن قدر اسیر مسائل اجرایی و 
عملی است که دیگر تحول محسوب نمی شود. درواقع، تطبیق نظر با عمل، به 
تحول جهت می بخشد و همان گونه که مقام معظم رهبری در آذرماه 86 اشاره 
کرده اند: »ما باید مدیریت کنیم که این تحول در جهت درست انجام بگیرد.«

اما تحول باید از کجا ش��روع ش��ود و چه کسانی باید متحول شوند؟ به 
نظر می رس��د، تحول از نگرش ها باید آغاز  شود؛ نگرش به انسان، نگرش به 

آموزش و پرورش او و نگرش به معلم.
بدیهی است، تا زمانی که نگرش مسئوالن نظام نسبت  به جایگاه ارزشمند 
و حس��اس نهاد آموزش و پرورش تغییر نکند، تحول چندانی نخواهیم دید. مقام 
معظم رهبري فرموده اند: »معلم محور حرکت جامعه است و چه بخواهد و چه 

نخواهد، رتبه ای باال و عالی دارد و در حس��اس ترین نقطه ایس��تاده است«2، اما 
متأس��فانه در بعضي مدارس و اداره های آموزش و پرورش، به بهانه ی مازاد بودن 

معلمان و بازنشستگی آن ها، رفتارهای ناشایستی صورت می گیرد، این موضوع گواه 
آن اس��ت که بین نظر و عمل، و ایده ها و آرمان ها و اقدامات اجرایی فعلی، تفاوت 

از زمین تا آسمان اس��ت. البته مشکل به همکاران آموزش و پرورش برمی گردد و به 
قول حافظ           

      من از بیگانگان هرگز ننالم    که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

                        زیرنویس
                         1. كوي، لوتان. آموزش و پرورش تطبیقی. ترجمه ی محمد یمنی دوزی سرخابی.
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                        2. بیانات مقام معظم رهبری در اردیبهشت 86 .
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روزی یکی از دبیران باتجربه، درباره ی ارزش سالمت دستگاه تنفس خاطره ای را نقل مي کرد.  
مي گفت: »... یکی از ش��رایط صدور مجوز در کالس درس، موفقیت در آزمون سنجش حجم هوای 

تنفسی رسپیرومتری1 بود. وقتی برای انجام تست، به آزمایشگاه مراجعه کردم، به من گفتند، حجم 
هوای تنفسی شما کمتر از مقداری است که بتوان آن را تأیید کرد. با پرس وجو و مشاوره با 
متخصصان ریه، فعالیت هایی را به منظور افزایش حجم و قدرت ریه ها انجام دادم تا باالخره 
در آزمون نوبت بعد، نمره ی قبولی را آوردم و مجوز حضور در کالس را برایم صادر کردند.«

یکی از مهم ترین سرمایه ها و توانایی های هر مربی، داشتن شش هایی با حجم کافی 
و قدرت زیاد و حنجره ای قوی است. اگر معلم نتواند سخن بگوید و از هنرهای سخن گفتن 

بهره مند نباشد، حضور او در کالس درس، نه تنها مفید نخواهد بود، که زیان آور نیز می شود. معلمی 
که صدای رسا نداشته باشد و طنین صدایش با شرایط تدریس منطبق و هماهنگ نباشد، قطعًا در 

تفهیم درس و اداره ی کالس ناموفق خواهد بود. پس مراقب حنجره های خود باش��یم. برای مراقبت 
بیشتر، باید بدانیم که دستگاه تنفس از این بخش ها تشکیل شده است: بینی، حنجره، نای و شش ها.

مراقبت از بینی
1. همواره بینی خود را پاک نگه دارید. روزانه یک یا دو بار )بسته به شدت گرد و غبار و آالینده های هوا و دود( 

بینی را با آب معمولی بشویید. به این عمل »استنشاق« گویند.
2. خود را عادت دهید تا فقط از راه بینی نفس بکشید. تنفس از راه دهان کاماًل غیربهداشتی است.

3. تا حد امکان در محل های دارای گرد و غبار و دود حضور نیابید و در صورت لزوم، از ماسک های مناسب استفاده کنید.
4. هنگام پاک کردن تخته ی کالس، به این نکات دقت کنید:

الف( تخته را به آرامی پاک کنید.  ب( از تخته پاک کن مناسب )نمدی( استفاده کنید. 
ج( تخته را از باال به پایین پاک کنید. د( سرعت تنفس خود را کاهش دهید. ه�( چند 

لحظه پس از پایان کار، از تخته فاصله بگیرید تا ذرات گچ معلق در هوا فروبنشینند. 
و( تخته را در جهت جریان هوا پاک کنید تا غبار گچ به سوی شما حرکت نکند.

مراقبت از حنجره
1. اگر صبحانه را در مدرس��ه میل می کنید، حتمًا قبل از رفتن به کالس، 

کمی آب گرم یا چای بنوشید.
2. پس از هر جلسه درس، سعی کنید چای گرم )نه داغ( یا آب گرم بنوشید.

3. از هیچ گونه مواد دخانی استفاده نکنید.
4. مطالب را با صدای رسا بیان کنید، نه با صدای بلند و شبیه فریاد.

5. پس از چند دقیقه تدریس، حتمًا یکی دو دقیقه به حنجره ی خود استراحت دهید.
رعایت موارد فوق، مانع از پیدایش سرطان حنجره می شود. البته در میان سخن رانان، 
خطیبان، خوانندگان، قاریان قرآن و مداحان، نوعی بیماری به نام گره خواننده2 رایج است 
که به دلیل استفاده ی مداوم و طنین باالی صدا ایجاد می شود. با رعایت موارد باال، میزان 

این بیماری شدیدًا کاهش می یابد.

مراقبت از شش ها
1. تا حد امکان از قرار گرفتن در محیط های غبارآلود و دارای دود خودداری کنید.

2. از دخانیات استفاده نکنید.
3. با حبس نفس و تمرین های مش��ابه، حجم تنفس��ی خود را افزایش دهید. این عمل باعث تقویت عضالت تنفسی نیز 

می شود و قدرت تنفس را می افزاید.
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 مهم ترین مسئله ای که ضروری است امروز برای آگاهی 
معلمان و کارکنان دوره ی راهنمایی تبیین شود، چیست؟

 یکی از مشکالت جدی امروز آموزش و پرورش این است 
که کارکنان آن، خیلی کم با فلسفه ی کار، برنامه، سیاست ها 
و راهبردها آش��نا هستند. پیش��اپیش می گویم، این مشکل 
ماس��ت و نه مش��کل کارکنان. چون ما فرایندهای مؤثری 
برای تشریح فلسفه و چرایی برنامه ها ارائه نداده ایم. بنابراین، 
ضروری اس��ت که نیروی انس��انی و هم��ه ی مجموعه ی 
همکاران در س��طح مدارس، با فلسفه ی وجودی دوره های 

تحصیلی آشنا شوند.
باید توجه داش��ت، هر برنامه که بدون فلسفه و چرایی 
اجرا ش��ود، نمی تواند پذیرش درونی را فراهم کند درنتیجه 
شکست خواهد خورد. هم چنین همگان نسبت به اجرای آن 
مقاومت نشان می دهند. حتی اگر هم آن را هم اجرا کنند، یک 
تکلیف اداری را اجرا خواهند کرد و با تکلیف اداری نمی توان 
تعلیم و تربیت را پیش برد. باید با تکلیفی عاشقانه و جانانه که 
برگرفته از اعتقاد شخص است، به دنبال اجرای برنامه های 
تربیتی باشیم. خالصه این که رویکرد اطالع رسانی مان باید 
این گونه باش��د، نه رویکرد یک طرفه ی محصول محور. ما 

باید فرایندها را هم بیان کنیم. 
 آقای فضلی خانی! فلسـفه ی وجـودی دوره ی راهنمایی 

تحصیلی چیست؟
 در جهان، ساختارها و مدل های متفاوتی برای دوره های 
گوناگون تحصیلی وجود دارد. مانند: شش، شش )شش سال 
ابتدایی، شش سال متوسطه( یا شش، سه، سه )شش سال 
ابتدایی، س��ه سال راهنمایی، س��ه سال متوسطه( و یا پنج، 
سه، چهار )پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، چهار سال 

فلسفه ی وجودی
دوره ی راهنمايی 

پای صحبت منوچهر فضلی خانی، مديرکل دوره ی راهنمايی تحصیلی

طرح این سـؤال که فلسـفه ی وجـودی دوره ی راهنمایی 
چیست، شـاید تعجب بر انگیز باشـد؛ آن هم برای کسانی که 
سال هاست در دوره ی راهنمایی مشغول انجام وظیفه هستند. 
اما حقیقت آن است که ما خیلی وقت ها کارهایی انجام می دهیم 
که اساسًا از فلسفه ی آن بی خبریم. این در شرایطی است که 
اگر از فلسـفه ی آن کار آگاهی داشتیم، می توانستیم موفق تر و 

بهتر عمل کنیم.
بـه گفتـه ی مدیـرکل دوره ی راهنمایی تحصیلـی، اکنون 
بسـیاری از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، از فلسـفه ی 
وجودی دوره های تحصیلی آگاهی ندارند، در حالی که ضروری 
اسـت با این فلسفه آشـنا شوند. بر همین اسـاس، به همراه  
سـردبیر و رضـا بهرامـی، عکاس مجلـه، پای صحبـت آقای 
فضلی خانی نشسته ایم. توجه شما را به گفت وگویی که با وی 

انجام داده ایم، جلب می کنیم:

وزیر

معاونت آموزش و 
نوآوري

دفتر آموزش و خالقیت پیش دبستاني و ابتدایي

دفتر آموزش راهنمایي تحصیلي

مركز آموزش متوسطه نظري، پیش دانشگاهي و 
هنرستان هاي فني و حرفه اي

دفتر ارتقاء حرفه اي فرهنگیان 

مركز هماهنگي مراكز تربیت معلم و 
آموزشكده هاي فني و حرفه اي

گو
ت و

گف

نصراهلل دادار
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فلسفه ی وجودی
دوره ی راهنمايی 

متوس��طه(. مدل دوره های تحصیلی کش��ور ما، برگرفته از 
کشورهای موفق اروپایی و به صورت پنج، سه، چهار است. 
در دوره ی ابتدایی، دانش آموزان یک مجموعه مهارت های 
اساسی پایه مانند خواندن، نوشتن، گفت وگو، ارتباط، حساب 
ک��ردن و... را یاد می گیرند. در این دوره، کس��ی دس��ت به 
جداسازی و طبقه بندی دانش آموزان نمی زند، چون با اهداف 

این دوره مغایر است.
وقتی بچه ها وارد دوره ی راهنمایی می شوند، فرض بر 
این اس��ت که با تجربه هایی که در دوره ی ابتدایی به دست 
آورده اند، می توانند آرام آرام عالقه ها، توانایی ها و قابلیت های 
خود را شناسایی و س��مت دهی کنند. بنابراین ما باید حین 
آم��وزش، به گرایش ه��ا و توانایی های آن ها توجه بکنیم تا 
دانش آموزان هنگام خروج از این دوره، تا حدودی از شاخه ها 
و رشته های تحصیلی شناخت بیابند و نسبت به آن هدایت 
شوند. البته باید مواظب باشیم که این هدایت قطعی نباشد، 
چون انس��ان ها در حال تغییرن��د و ما نباید آن ها را محکوم 
کنیم که ش��ما حتمًا باید در این رش��ته درس بخوانی. باید 
توجه داشته باشیم، انسان در هر زمانی می تواند جاده و مسیر 
حركتش را عوض کند و این انعطاف باید وجود داشته باشد. 
آم��وزش در دوره ی راهنمایی صرفًا جهت علم آموزی ندارد، 
بلک��ه می خواهیم دانش آموزان کم کم آن را مزه مزه کنند تا 
شناخت پیدا کنند و عالقه ها و توانایی ها و قابلیت های خود 

را بشناسند و برای انتخاب در دوره ی متوسطه آماده شوند.
 مهم ترین برنامه ها و سیاست های این دوره چیست؟

 ما در دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، س��ه زمینه ی 
برنامه ای داریم: پوشش تحصیلی، ارتقای نرخ های تحصیلی 
و کیفیت بخش��ی به آموزش و یادگیری. بخش سوم بخش 
کیفی اس��ت که مأموریت اساسی ماس��ت و خوش بختانه 

مق��ام معظم رهب��ری در آخرین صحبت هایش��ان در مورد 
آموزش و پرورش، بر ارتقای کیفیت تأکید کردند. ایش��ان در 
سیاست های کلی برنامه ی پنجم هم این گونه فرموده اند که 
»تحول در آموزش و پ��رورش از طریق ارتقای کیفی«. این 
نش��ان می دهد که رشد کمیت ها در این دوره خوب است و 

باید بهتر هم بشود، ولی باید به کیفیت توجه ویژه کنیم.
 چـرا درصد قبولی در سـال اول راهنمایی در حد مطلوب 

نیست؟
 همیشه پایه ی اول راهنمایي بیش ترین افت را دارد. به 
نظر من، علت این است که دانش آموز با دوره سازگاری ندارد 
و در اصل ما شیب مالیم بین دوره ای نداریم. دانش آموز پنج 
پل��ه ی دوره ی ابتدایی را باال می آید، اما پله ی شش��م )اول 
راهنمایی( بلند است. دانش آموز ناگهان با 10 دبیر، بیش از 
10 کتاب و در واقع س��اختاری خاص روبه رو می شود. علت 
اصلی افت، ریش��ه در س��اختار دارد و به دانش آموز و معلم 
مربوط نمی شود. این افت تحصیلی سنگین، به دلیل ساختار 

و تشکیالت نامناسب است. 
 فکر نمی کنید یکی از دالیل افت تحصیلی در سـال اول 
راهنمایـی، به ویژگی های جسـمی و روانی جدیدی مربوط 

است که دانش آموزان با آن روبه رو می شوند؟
 طبیعتًا همین طور است. وقتی فیزیولوژی بدن انسان در 
یک دوره دچار تحول می شود، برای او دغدغه هایی ناخواسته 
ایج��اد می کند که قطعاً  در ارتباط��ات بین فردی و خارج از 
درون خودش تأثیر می گذارد. این امری بدیهی است. هر پسر 
یا دختری در مواجهه با رشد فیزیولوژی بدنش، ابتدا نگران 
می ش��ود و این نگرانی در تحصیل و آم��وزش او تأثیرگذار 
است. تأکید ما هم بر همین موضوع است و معتقدیم، یکی 
از ویژگی هایی ک��ه معلمان دوره ی راهنمایی باید داش��ته 
باشند، شناخت دقیق مسائل جسمی و روحی دانش آموزان در 
دوره ی راهنمایی است. این اطالعات جزو برنامه های درسی 
دانشگاهی است و معمواًل معلمان واحدهایی را می گذرانند که 
این دوره را خوب بشناسند و مطابق با ویژگی های آن عمل 
کنند. برای نمونه، به تع��دادی از ویژگی های دانش آموزان 
دوره ی راهنمایی اشاره می کنم: دانش آموز دوره ی راهنمایی 
کار گروهی و مش��اوره را دوست دارد. بنابراین، اگر معلم به 
این ویژگی ها توجه نداش��ته باشد، شکست می خورد. بعضی 
اوقات با این ویژگی ها برخورد سطحی می شود، یعنی وقتی 
می گوییم باید از دانش آموز مشورت گرفت، فکر می کنند باید 
س��ؤال کرد که خب بچه ها، به نظر شما این چگونه است؟ 
این کتاب چه طور است؟ در صورتی که مشورت این نیست. 

يکی از مشکالت 
جدی امروز 

آموزش وپرورش 
اين است که 
كاركنان آن، 
خیلی کم با 

فلسفه ی کارها، 
برنامه ها، 

سیاست ها و 
راهبردها آشنا 

هستند
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منظور از مش��ورت این است که تدریس، تدریس مشارکتی 
باشد، نه نظرخواهی. منظور این است که او دوست دارد در 
هر فرایند و گفت وگویی مش��ارکت داش��ته باشد و در تولید 
همان علم و دانش ش��ریک باش��د و کار مش��ارکتی و کار 

اکتشافی انجام بگیرد.
بچه ها در این س��ن شوق به جس��ت وجو و کشف دارند. 
خب اگر س��ؤال، کتاب و تدریس ما مسئله مدار نباشند، این 
ش��وق آن ها سرکوب می شود. از این دست ویژگی ها، فراوان 
در بچه ها هست. هر دوره ای هم ویژگی های خاص خودش را 
دارد. معلم ما باید دقیقًا این شرایط را درک کند و اطالعات، 
دانش و مهارت کافی را کس��ب کند. ممکن است ما دانش 
کافی را داشته باشیم، یعنی خوانده باشیم که سن یازده سالگی 
چه ویژگی های��ی دارد، ولی این کافی نیس��ت، باید مهارت 
برخورد با دانش آموز این سن و مهارت همراهی و مساعدت 
را هم داشته باشیم. مشکل ما بیشتر در این بخش دوم است. 
معلم فوق دیپلم، لیسانس و یا فوق لیسانس، دانش الزم را دارد 
و این واحدها را در کتاب های دانشگاهی گذرانده است، ولی 
به نظر مي رسد، قدرت، صالحیت برخورد و مهارت عملی یکی 

از مهم ترین مهارت هایی است که باید داشته باشد.
 بـرای ارتقـای کیفیـت یادگیری چـه کارهایـی انجام 

داده اید؟
 عمده ترین کار ما در بخش ارتقا این است که چه کنیم 
تا آموزش دروس، به دانش��ی قابل اتکا، پایدار و مؤثر منجر 
بشود. در حال حاضر، شما از دانش آموزی که درس جغرافیا 
خوانده است، سؤال می کنید شهر شما در کجای جغرافیای 
ایران واقع ش��ده اس��ت و او نمی داند. این ن��وع آموزش و 
یادگیری، ره به جایی نمی برد و فایده ای ندارد؛ آموزش باید 

وارد زندگی دانش آموز شود.
ما در این بخش، هش��ت طرح اساسی داریم: توسعه ی 
آموزش قرآن در دوره ی راهنمایی، غنی س��ازی تجربه های 
یادگیری، تربیت معلم��ان چند مهارتی به منظور کم کردن 
تعداد معلم��ان این دوره، ارتقای نق��ش تربیتی معلمان در 
ضمن تدریس، طرح کالس ه��ای موضوع محور، برگزاری 
جش��نواره های تدریس، طرح مهارت ه��ای زندگی، و بهبود 

مدیریت آموزشگاهی.
 شما سـه سـال پیش در یکی از مصاحبه هایتان فرموده 
بودید که یکی از مشـکالت ما، تنـوع درس ها و حجم کتاب 
درسی است و تالش می کنیم این مشکل برطرف شود. سؤال 

ما این است که چه قدر توانسته اید این مشکل را حل کنید؟

 در حال حاضر این کار دارد انجام می ش��ود. ما معلمانی 
را انتخاب می کنیم که چند مهارتی باش��ند. مثاًل معلمی که 
ریاضی را می تواند تدریس کند، علوم را هم تدریس کند یا 
کسی که قرآن درس می دهد، عربی را هم درس بدهد. البته 
ما دروس را با هم هماهنگ کرده ایم. ریاضی و علوم با هم، 
اجتماع��ی و تاریخ و جغرافیا ب��ا هم، و قرآن، دینی، عربی و 

پرورشی با هم هستند.
در ارتباط با حجم، کتاب های درس��ی کم حجم شده اند 
و راهنم��ای کتاب های تاریخ، جغرافیا و اجتماعی هم یکی 
شده است. یعنی رویکرد ما در مورد حجم کتاب های درسی،  
کاهشی است؛ البته کار سختی است. وقتی می خواهیم مثاًل 
درس های تاری��خ و اجتماعی را به هم وصل کنیم، صدای 
عده ای بلند می ش��ود که شما اس��تقالل این درس ها را به 
هم ریخته اید. البته به نظر من، هنوز هم کتاب های درس��ی 
ب��ه کم کردن حجم نیاز دارند و هرچه حجم کتاب ها را کم 
کنیم، عمق یادگیری بیشتر می شود؛ یعنی هرچه تنوع و حجم 
کتاب زیاد باشد، دانش آموز کمتر یاد می گیرد. بنابراین، این 
هم سیاس��ت وزارت خانه و هم سیاست سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزش��ي است که حجم کتاب های درسی کم 

شود.
 فکـر نمی کنید شـتاب کاهش تنوع و حجـم کتاب های 

درسی کند است؟
 من هم قبول دارم و در اکثر جلساتی که در سازمان پژوهش 
داشته ایم، به این نکته اشاره کرده ام که این حرکت کند است.

نکته ای که خوب اس��ت به آن اشاره کنم، این است که 
معلمان فکر می کنند همه چیز را باید در کالس درس یاد بدهند. 
در صورتی که می توان مفاهیم اساسی را به دانش آموزان یاد 
داد و به آن ها گفت که مطالب جزئی را خودش��ان بخوانند. 
معلمان وقت زیادی را صرف توضیح و تشریح زیاد و سخنوری 
می کنن��د و وقت کم می آورند؛ در صورتی که اگر بخواهیم با 
رویکردهای جدید تدریس کنی��م، وقت اضافه می آوریم. در 
کالس باید مس��ئله مطرح شود و نحوه ی پژوهیدن یاد داده 
ش��ود، نه این که دانش عرضه ش��ود. دانش ها باید در فرایند 

یادگیری بیرون از مدرسه عرضه شود.
با این رویکرد، ساعت کالس ها نباید زیاد شود، بلکه باید 
کاهش یابد. ما باید این را تغییر دهیم. مگر ما چه قدر می توانیم 
وقت را اضافه کنیم؟ خواست مدارس راهنمایی افزایش وقت 
اس��ت، در صورتی که درست نیس��ت. یعنی اگر معلمان آزاد 

باشند، وقت شب دانش آموزان را هم پر می کنند.

هر برنامه ای 
که بدون فلسفه 
و چرايی اجرا 
شود، شکست 
خواهد 
خورد، چون 
نمی تواند 
پذيرش 
درونی را 
فراهم کند
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ان
راه

هم
با 

مجله ي

همیشه برای خواندن مجالت رشد با دختر کوچکم که در دوره ی ابتدایی درس می خواند، مبارزه ای شیرین داشتم و 
درنهایت، با قرار این که هرکدام به نوبت یک مطلب را از اول جمله را تا آخر بخوانیم، شروع به خواندن مجله می کردیم. 
ثمره ی این مبارزه، داشتن لحظاتی شیرین در کنار هم )من و دخترم( و عالقه مند ساختن او به مطالعه بود. در پایان سال 

هم با گردآوری مطالب و نگه داری آن ها در جای مناسب، در تحقیق درسی، از آن ها استفاده می کردیم.
بعد از گذش��ت چند سال و انباشته ش��دن مجالت، این فکر به سرم زد که آن ها را به عنوان هدیه، به دانش آموزان 
مدارس روستایی دیگر اهدا کنم تا آن ها نیز از خواندن مطالب مجله حظ ببرند و روحیه ی مطالعه در آن ها هم تقویت 
ش��ود. ب��ه آن ها گفتم، گاهی ش��ماره های خود را با هم ع��وض کنند و مطالب جالب را در فرصت های مناس��ب برای 

هم کالسی هایشان بخوانند و در آخر سال، یک یا دو مجله را پیش خود نگه دارند.
اخیرًا هم شماره های محدودی از مجله را خریده و صفحاتی از آن ها را جدا کرده ام، در پوشش نایلونی قرار داده و 
روی تخته های کالس و سالن نصب کرده ام. چون مطالب کوتاه را انتخاب می کنم، در وقت تفریح و زمان بیکاری، سریع 

خوانده می شوند.
هر هفته با استقبال دانش آموزان، مطلب جدیدی 

روی تخت��ه نصب می کنم. در آغاز، بیش��تر مطالب 
ادبی را که مناس��ب درس خودم یعنی ادبیات بود، 

به مدرسه می بردم، اما بعد از توجه دانش آموزان و 
تقاضای همکاران دروس دیگر، سایر مطالب 

از جمله زبان، سرگرمی، ریاضی و علوم 
را نیز به کالس می برم تا از آن ها 

کبری فرجیانهم استفاده کنیم.
دبیرادبیات فارسی،مشهد

تصویرساز : سمائه شریفی

ديواري
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آموزش و نرورش در

اشاره
مصر زماني از متمدن ترین ملل جهان و با فرهنگ ترین كشـورها بود. سـابقه ي تمدن شش هزار ساله كه با حضور 
فرهیختگان همراه بوده است، مردم این كشور را به جایگاهي رفیع در زمینه ي درك و شعور اجتماعي، و شهرتي جهاني 
و مثال زدني رسانده است. دانشگاه هاي معتبر: االزهر، عیني شمس و قاهره، تنها بخشي از این میراث فرهنگي هستند.

مصر خاسـتگاه بسـیاري از جریان ها و تحوالت فكريـ  دیني معاصر است. حركت اخوان المسلمین، جهاد 
اسـالمي ، جماعت اسـالمي، نمونه هایي از این جریانات هسـتند. مصر یكي از بزرگ ترین نظام هاي آموزشي در 

خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد كه از اوایل دهه ي 90 به بعد، با سرعت بسیار زیادي پیشرفت كرده است.
مصر از لحاظ سیاسي وابستگي شدید به كشورهاي غربي دارد. حسني مبارك رئیس جمهوري مادام العمر در 
این كشور است، هم چنین در قبال مسائل فلسطین و جنبش حق طلبانه ي مردم لبنان ستم هاي فراواني روا داشته 

است. روابط ایران و مصر، رابطه ي صمیمانه اي نبوده و گاه آمیخته با دشمني است.
در س��ال هاي اخیر، دولت  مصر اولویت بس��زایي براي نظام آموزشي قائل شده است. آموزش وپرورش نوین مصر برگرفته از میراث 

باقي مانده از انگلیسي ها، مصر سكوالر و نظام تعلیم و تربیت اسالمي است.
طبق »شاخص هاي توسعه ي نیروي انساني«HDI( 1(، مصر در جایگاه 116 در دنیا قرار دارد. درصد سرمایه گذاري دولت در بخش 
آموزشي، بین سال هاي 2005 تا 2007 م، بین 3/7 تا 4/8 درصد متغیر بوده است. آموزش وپرورش در مصر، دولتي و رایگان است، گرچه 

مدارس خصوصي نیز، به صورت نهادهاي موازي، وجود دارند.

كلیدواژه ها: مصر، آموزش و پرورش، معلمان.
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مدارس االزهر
م��دارس االزهر جزو گ��روه م��دارس خصوصي به 
حساب مي آیند كه به طور موازي با مدارس دولتي فعالیت 
دارن��د. تفاوت مدارس االزهر با س��ایر مدارس خصوصي 
در این اس��ت كه مؤسس��ه ي االزهر مس��تقل از وزارت 
آموزش وپ��رورش مصر و تحت نظارت نخس��ت وزیر قرار 
دارد. نظام آموزش دولتي مصر بر مبناي آموزش سكوالر 
برنامه ریزي ش��ده، در حالي كه مؤسسه ي االزهر مدارس 
خود را با هدف تعلیم و تربیت دیني پایه ریزي كرده است.

برنامه ي آموزش��ي این مدارس از دو بخش تشكیل 
شده است: بخش اول، برنامه ي مصوب آموزش وپرورش 
مصر كه طبق آن، دانش آموز االزهر، همه ي دروسي را كه 
در مدارس دولتي آموزش داده مي ش��وند، فرا مي گیرد. اما 
در كن��ار آن و در بخش دوم، دروس دیني از قبیل قرآن و 

تفسیر آموزش داده مي شوند.
مؤسس��ه ي االزهر براي تمام س��طوح تحصیلي، از 
ابتدایي تا تحصیالت تكمیلي دانشگاهي، مدرسه و دانشگاه 
دارد كه در سراس��ر مصر، در دست رس مسلمانان است. 
كالس ها به صورت مجزا براي دختران و پس��ران برگزار 
مي شوند. در اوایل س��ال 2000، تعداد مدارس االزهر در 

كل كمتر از 4 درصد مدارس مصر بوده است.

اصالحات آموزشي
مطاب��ق گزارش س��ال 1996 س��ازمان یونس��كو و 
»برنامه ي توسعه ي بین المللي«2 به وزارت آموزش وپرورش 
مصر، مراحل اولیه ي انجام اصالحات در ساختار آموزش 
پایه ي مصر )طي س��ال هاي 1991 تا 1996( با موفقیت 
قابل توجهي همراه بوده اس��ت، به نحوي كه اقدامات به 
عمل آمده، روح پویایي در پیكره ي فرایند اصالحات پایدار 
در كشور دمیده است. مهم ترین اصالحات آموزشي مصر 

طي دهه ي اخیر عبارت اند از: 
 1. افزایـش بودجـه: طي س��ال هاي 91-1990 تا 
96-1995، بودجه ي عمومي آموزش پایه به 47 درصد كل 

بودجه ي آموزش وپرورش رسید.
2. افزایـش سـرمایه گذاري: در ح��وزه ي فضاهاي 
آموزشي، سرمایه گذاري به میزان 35 درصد افزایش یافت 
و بودجه ه��اي دولتي اختصاص یافته ب��ه این امر، از 12 

درصد به 19 درصد كل بودجه ي آموزش وپرورش رسید.
3. اصـالح متون آموزشـي: مواد درسي به طور كامل 
م��رور و بازبیني ش��دند و متون آموزش��ي جدیدي براي 

دانش آموزان و معلمان نگارش یافتند.

4. حمایت از معلمان و آموزش آنان: اتخاذ سیاست هاي 
زیر، حاكي از تعهد دولت مصر در قبال معلمان است:

 حمایت هاي مالي از معلمان؛
 افزای��ش اعتب��ارات بهداش��تي، اجتماع��ي، رفاهي و 

فرهنگي؛
 افزایش پاداش ها و مزایاي ش��غلي معلمان در قبال با 

موفقیت گذراندن دوره ها.
از جمل��ه مهم ترین سیاس��ت هاي آموزش��ي مصر،   
تعطیل ك��ردن مراكز تربی��ت معلم دوره ه��اي ابتدایي و 
متوسطه و سپردن این مسئولیت به دانشگاه ها بوده است. 
هم چنین، در جهت ارتقاي س��طوح آموزش��ي معلمان و 
انسجام منابع تربیتي و آموزشي آنان اقداماتي به شرح زیر 

صورت پذیرفته است: 
 تأسیس كالج هاي تخصصي آموزش��ي، براي آموزش 

معلمان هنر و موسیقي؛
 ت��دارك آموزش مس��تمر از راه دور، از طریق برگزاري 

كالس هاي ویدیو كنفرانس براي معلمان سراسر كشور؛
 اعزام گروهي از داوطلبان رشته ي معلمي براي تحصیل 
در رشته هاي علوم، ریاضیات، زبان انگلیسي و زبان فرانسه 

به خارج از كشور.
شمار معلمان خارج رفته در سال 1999 بالغ بر 1355 
نفر بود كه نس��بت به س��ال 94-1993 حدود 29 درصد 
افزایش داش��ت. گفتني است، معلمان با مساعدت دفاتر 
فرهنگي مصر مس��تقر در دانشگاه هاي معتبر انگلستان، 

مصر يكي از بزرگ ترين 
نظام هاي آموزشي در 

خاورمیانه و شمال آفريقا 
را دارد
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ای��االت متح��ده ي آمریكا، فرانس��ه و ایرلن��د، آموزش 
مي بینند.

5. تجهیز مدارس: تالش هاي فراواني صورت گرفته 
اس��ت تا كالس هاي درس به اتاق ه��اي كاماًل مجهز و 
برخوردار از انواع تجهیزات و ابزار كمك آموزشي متناسب 
با موضوعات درس��ي گوناگون و فعالیت هاي آموزش��ي 
متفاوت مبدل شوند. به عالوه، سالن هایي مجهز به انواع 
تجهیزات آموزشي نیز تدارك دیده شده اند و دانش آموزان 
براساس برنامه هاي زمان بندي شده در این سالن ها حضور 
مي یابن��د. آنان مجبور به حضور مس��تمر در كالس هاي 
درس نیستند، بلكه آزادانه در سالن ها حضور مي یابند و خود 
را با فعالیت هاي متنوع و در عین حال نش��اط آور مشغول 
مي كنند. سایر اقدامات انجام شده در این زمینه عبارت اند 

از: احداث آزمایشگاه فناوري در مدارس، افزایش كاربرد 
مواد آموزشي چندرس��انه اي و طراحي سیستم آموزش از 

راه دور.
6. طراحي درون دادهاي نوین برنامه هاي آموزشـي: 
آموزش زبان انگلیسي از سال 1994 و آموزش زبان فرانسه 
از سال 1995 در پایه ي چهارم ابتدایي گنجانده شده است. 
براي فراگیري زبان فرانسه، مدرسه ي تخصصي برخوردار 
از آزمایش��گاه هاي زبان تأسیس شد. دولت مصر درصدد 
است، با گنجاندن دروس عملي هم چون نحوه ي نگه داري، 
و تعمیر وس��ایل و تجهیزات در پایه هاي چهارم و پنجم 
ابتدایي، باعث ش��كوفایي استعداد دانش آموزان و ارتقاي 
مهارت هاي عملي آنان شود. به این ترتیب دانش آموزان 

مي توانند به تجربه هاي عملي دست بزنند.
از جمله ي دیگر درون دادهاي نوین آموزش��ي، تأكید 
فراوان برآمیختن برنامه هاي آموزشي با مفاهیم آموزشي 
جمعیت شناختي و محیط شناختي اس��ت تا دانش آموزان 
با معضالت ناش��ي از افزایش جمعیت و تغییر و تخریب 

محیط زیست آشنایي یابند. 

چالش ها
با وجود پیشرفت هاي قابل توجه در توسعه ي نظام آموزشي 
كه موجب پرورش س��رمایه هاي انساني شده است، هم چنان 
كیفیت »تجربیات آموزش��ي« پایین اس��ت و به ویژه امكانات 
آموزشي به صورت نابرابر توزیع شده اند. فقدان كیفیت مناسب 
آموزشي در سطوح ابتدایي و مقدماتي متوسطه، به رونق بازار 
تدریس خصوصي انجامیده است. طبق گزارش توسعه  ي انساني 
مصر در سال 2005، 58 درصد از خانواده هاي نمونه گیري شده 

اظهار داشتند كه فرزندانشان معلم خصوصي دارند.
طبق مطالعات انجام ش��ده توس��ط یونسكو، مصر به 
عنوان شانزدهمین كشور پرجمعیت جهان، رتبه ي متوسط 

در دوره ي راهنمايي، 
دانش آموزان به 
توانايي هاي الزم براي 
بازشناسي استعدادها و 
كشف توانمندي هاي 
خويش دست مي يابند

نمودار برنامه ي دوره هاي آموزش

سنین 9 تا 12 
دوره ي دوم ابتدایي

 )سه سال(

سنین 4 تا 6
 آمادگي 
)دو سال(

سنین 6 تا 9 
دوره ي اول ابتدایي

 )سه سال(

سنین 12 تا 15 
متوسطه ي مقدماتي

 )سه سال(

سنین 15 تا 18
 متوسطه ي تكمیلي

 )سه سال(
آموزش عالي

سنین 12 تا 18 
متوسطه ي فني وحرفه اي

 )شش سال(
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را در زمینه ي برابري آموزش��ي داراست. بدین معنا كه در 
سراس��ر مصر، برابري در ثبت نام ب��راي دوره هاي ابتدایي 
و راهنمایي در وضعیت متوس��ط ق��رار دارد. اما آن گاه كه 
مؤلفه ي ثروت در اكتس��اب تحصیل لحاظ مي شود، نتایج 
تحقیقات چندان دلگرم كننده نیست. به میزان قابل توجهي 
ن��رخ ثبت نام در مناطق ثروتمند، در هر دو س��طح ابتدایي 
و متوسطه بیشتر اس��ت. این مؤید آن است كه كاستن از 
شكاف هاي مالي براي دس��ت یابي به برابري همگاني در 

تحصیل، ضروري است.

الف( مختصات دوره ي آموزش مقدماتي 
متوسطه )دوره ي راهنمايي(

آموزش مقدمات��ي متوس��طه، دوره ي میاني مراحل 
آموزش��ي اس��ت. این دوره از تحصی��ل، دوره ي ابتدایي 
را به دوره ي متوس��طه ي تكمیلي پیون��د مي دهد. در این 
دوره، دانش آموزان به توانایي هاي الزم براي بازشناس��ي 
استعدادها و كشف توانمندي هاي خویش دست مي یابند. 
این قبیل توانایي ها، در راس��تاي نوع مناسبي از آموزش 
هدای��ت مي ش��وند و دانش آموزان از قدرت تش��خیص 
اس��تعدادها و عالقه مندي ه��اي خود به منظ��ور ادامه ي 
تحصیل در مراكز تكمیلي متوس��طه و دانشگاه برخوردار 
مي ش��وند. از ای��ن روي، آموزش مقدماتي متوس��طه در 
پایه گذاري و ش��كل دهي ش��خصیت دانش آموزان نقش 

بسیار مؤثري ایفا مي كند. 
در این مدارس، مراحل اولیه ي شكل گیري خودآگاهي 
و عواطف دانش آموزان تثبیت مي شود و تحول از دوره ي 
كودكي به جواني به وقوع مي پیوندد. عالوه بر این، آموزش 
مقدماتي متوس��طه س��بب ایجاد تحوالت روان شناختي 
و ش��كل گیري نگرش ش��هروندان مصري مي ش��ود. در 
این مرحل��ه از تحصیل، دانش آموز به قدرت تش��خیص 
توانایي هاي خود براي ادامه ي تحصیل در حوزه هاي فني 

یا غیرفني دست مي یابند.

ب( اصول آموزشي
از جمله مهم ترین ای��ن اصول مي توان به موارد زیر 

اشاره كرد: 
1. تأكید بر ارزش هاي مذهبي، همراه با درك و فهم 

صحیح این ارزش ها.
2. رش��د و ارتقاي مهارت ه��اي ارتباطي مؤثر كه به 
رشد و تعالي افراد در فرایند یادگیري زبان عربي به عنوان 
اب��زار  و مبناي تحكیم و تثبیت هویت ملي مي انجامد. به 

همین س��ان، به فراگیري زبان هاي خارجي به عنوان ابزار 
ارتب��اط با تمدن و فناوري جهان��ي، توجهي خاص مبذول 

مي شود.
3. اولوی��ت دادن به رش��ته هاي جدی��د آموزش و 
مطالع��ه ي دقیق و همه جانبه براي تأس��یس این قبیل 

رشته ها.
4. رشد تفكر هدفمند و خالق.

5. تربیت و پ��رورش نگرش هاي خ��الق به منظور 
ش��كوفایي اس��تعدادهاي دانش آم��وزان در فعالیت هاي 

گوناگون.
6. رشد نگرش ها و تمایالت شخصي.

7. تأكید بر ارزش هاي اجتماعي.
8. تقویت زبان عربي كالسیك به عنوان ابزار بیان ملي.

9. ارتقاي سطوح یادگیري زبان هاي خارجي.

ج( دستاوردهاي آموزشي
از جمل��ه مهم تری��ن دس��تاوردهاي دوره ي آموزش 
مقدماتي متوسطه كه در پرتو پیشنهادات »كنفرانس  ملي 
توس��عه ي آموزش مقدماتي متوس��طه« حاصل شده اند، 

عبارت اند از: 
 عنایت به س��طوح عالي ش��ناختي هم چون ادراك، و 

به كارگیري تجزیه و تحلیل؛
 انجام طرح هاي مطالعاتي به منظور دست یابي به نظام 

آموزش تمام وقت.

پي نوشت
1. Human Development Index
2. United Nation Development 

Program )UNDP(

منابع
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org/research/edupol
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ساختارترنیت دينی
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 حجت االسالم عباس پسندیده

کلید واژه ها: شناخت، اخالق، رفتار.

  اشاره
در شماره های پیش، با دو رویکرد )مناسکی، رفتاری و معرفتی، و اخالقی( در تربیت دینی 

آشـنا شدیم و بیان کردیم که تربیت دینی، تضمین کننده ی موفقیت و سعادت فرزندان است؛ از این رو، 
تربیت دینی با تربیت برای زندگی منافاتی ندارد. البته درباره ی این که به طور مشخص، چگونه تربیت دینی موجب 

موفقیت و سـعادت فرزندان می شـود، بعداً  بیشتر سخن خواهیم گفت. در این شماره بر آنیم تا ابعاد و مؤلفه های تربیت 
دینی را روشن کنیم.

 دانش آموز با ایمان کیست؟
پیش از آغاز فرایند تربیت، باید موضوع تربیت را به درستی شناخت. تا ندانیم تربیت دینی شامل چه ابعاد و مؤلفه هایی می شود، عملیات 

تربیت، ناقص و یا اشتباه صورت خواهد گرفت. یکی از عوامل ناکامی در تربیت دینی، ناشناخته بودن تربیت دینی است. گاه برخی امور را جزو تربیت 
دینی می دانیم، در صورتی که چنین نیست و گاه برخی امور را خارج از تربیت دینی می دانیم، در صورتی که جزو آن است. گاه برخی امور را خیلی مهم 
می دانیم، در حالی که چندان اهمیت ندارند و گاه برخی امور را نادیده می گیریم، در حالی که بسیار اهمیت دارد. این که بدانیم چه چیز جزو تربیت دینی 
هست یا نه و وزن و اندازه ی هر عامل در تربیت دینی چه قدر است و هر کدام چه جایگاهی دارند، از موضوعات مهم در تربیت دینی محسوب می شوند. 

از این رو، در گام نخست باید این امور را به درستی شناخت.
تربیت دینی، یک »محور اساسی« ، سه »بعد« و چندین »مؤلفه« دارد. محور، رکن و اساس تربیت دینی است که در همه ی امور جریان دارد. 
ابعاد سه گانه، قلمروهایی از انسان هستند که محور در آن ها نمود می یابد. مؤلفه ها، اجزای عینی و مشخص تربیت دینی به شمار می روند که در مقام 

عمل با آن ها روبه رو هستیم. در ادامه، به معرفی این امور خواهیم پرداخت.

 محور تربیت دینی
تربیت دینی، محور و اساسی به نام »خدا« دارد. همه چیز در تربیت دینی بر خدا و توحید استوار است. آن چه این جا مهم است، 

این که تربیت دینی یعنی »خدایی سازی« و »توحیدی بار آوردن« دانش آموزان. معلم و مربی موفق کسی است که بتواند خدا را 
در کانون زندگی دانش آموز قرار دهد و تمام ابعاد زندگی اش را بر اساس آن تنظیم کند. برای روشن تر شدن این مسئله، 

باید ابعاد و قلمروهای تربیت دین را که خدا در همه ی آن ها محور است، مشخص ساخت.

ابعاد تربیت دینی
انسان از منظر مباحث تربیتی اس��الم، سه بعد دارد: »شناخت«، 

»اخالق« و »عمل«. شناخت، به مسائل فکری 

محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حدیث
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در رأس هـرم تربیـت دینی، خـدا و توحید قـرار دارد. ازاین 
رأس، معرفت و باورهای الهی شـکل می گیرند که همان 
اصول دین باشـند و تعداد اندکی را شامل می شوند. 
پـس از آن، اخالق الهی قرار دارد که مبتنی بر باورها 
شـکل مي گیرد و تعداد بیشتری را تشکیل می دهد. در 
نهایت، رفتار الهی قرار می گیرد که بر اخالق مبتني است 

و تعداد بسیار بیشتری را شامل می شود.

اهلل

معرفت الهی

رفتار الهی
اعمال و مناسک

اخالق الهی
 )فضایل و ارزش ها(

و اعتقادی انسان مربوط 
می شود و اخالق، به بخش صفات و فضایل انسانی، و 

عمل، به بخش رفتارها و مناسک انسان. این سه بعد، نه به صورت تفکیک 
شده، بلکه به صورت منظم با یکدیگر ارتباط دارند. شناخت و معرفت در رأس قرار دارد. نوع 

شناخت و معرفت انسان، تعیین کننده ی ابعاد دیگر است. ما آن گونه که می اندیشیم، اخالق و رفتار خود 
را ش��کل می دهیم. پس از شناخت، اخالق قرار دارد که اصول بیشتری را شامل می شود و از معرفت سرچشمه 

می گیرد. در حقیقت، اخالق پش��توانه ی رفتار و عمل انس��ان است و باالخره در نهایت عمل و رفتار انسان قرار دارد که 
محصول اخالق و معرفت اوست.

درباره ی جایگاه و اهمیت هر کدام، در آینده سخن خواهیم گفت. آن چه این جا مهم است، این که هر سه بعد انسان، بر محور خدا و 
توحید می چرخد. از این رو، تربیت دینی، ترکیبی از »معرفت الهی«، »اخالق الهی« و »رفتار الهی« است. در تربیت دینی، باید هر سه بعد را و 

چگونگی تعامل میان آن ها را در نظر گرفت. دانش آموز با ایمان کسی است که هر سه بعد او به صورت هماهنگ و نظام یافته، با محوریت اهلل تنظیم 
شده باشد و لذا مربی موفق کسی است که بتواند دانش آموز را در این سه بعد پرورش دهد. در یک کالم می توان گفت، تربیت دینی یعنی قراردادن 

»خدا« در کانون شناخت، اخالق و رفتار انسان. این که هر کدام از این ابعاد سه گانه چه مؤلفه هایی را شامل می شود، در بحث آینده روشن می شود.

 مؤلفه های تربیت دینی
هر کدام از ابعاد، مؤلفه های خاص خود را دارند که هم چنان با محوریت توحید تنظیم می شوند:

مؤلفه های شناختی
در ُبعد شناخت و اعتقاد، قائل به اصول سه گانه ی دین و اصول پنج گانه ی دین و مذهب هستیم و بر این باوریم که »توحید، نبوت و معاد« اصول 
دین اند که همه ي آن ها را قبول دارند و »عدل و امامت« دو اصل مذهب شیعه هستند که به آن سه اضافه می شوند. این درست است، اما باید 

در نظر داشت که این سه یا پنج اصل، در عرض یکدیگر نیستند. هر چند همه ی آن ها اصل به شمار می روند، اما یکی از آن ها اصل اساسی 
و بقیه ی اصول مبتنی بر آن هستند. در تربیت دینی، رکن و اساس شناخت، معرفت خدا و باور به یگانگی اوست و انسان دین دار کسی 

است که خدا را بشناسد و به یکتایی او باور داشته باشد و او را تنها نیروی مؤثر در هستی بداند )توحید باوری(.
پس از خداباوری و فرع بر آن، »والیت« قرار دارد که بر  اساس آن معتقدیم، خداوند متعال راهنمایانی را برای هدایت و 

اداره ی امور بشر فرستاده است. این راهنمایان در دو گروه پیامبران معصوم و امامان طبقه بندی می شوند. بنابراین، 
والیت نیز به دو قسم »نبوت« و »امامت« تقسیم می شود. 

موضوع بعدی، »معاد« است که براساس آن معتقدیم، نظامی که خداوند متعال آفریده 
است، بی هدف نیست و با پایان یافتن زندگی این دنیا، مرحله ی دیگری از 

زندگی آغاز می ش��ود که در آن، رفتار و کردار امروز بشر 
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رفتار و مناسک عبادی...

نبوت

اهللتربیت دینی

شناخت

اخالق

رفتار

توحید
والیت

معاد
امامت

فضایل و صفات اخالقی...

محاسبه می شود و 
زندگی جاوید بش��ر رقم می خورد. بنابراین، می توان 

گف��ت در اصول دین که اعتقادات قرار دارد، اس��اس، توحید و خداباوری 
است که فرع بر آن والیت و معاد  شکل می گیرند.

مؤلفه های اخالقی
ُبعد اخالق، به »خوب«ها و »بد«های زندگی مربوط می شود. انسان پیوسته به دنبال کشف خوب و بد است تا تکلیف خود 

را در عمل بداند. همه ی صفات و فضایل اخالقی به این بعد مربوط می شود که طیف گسترده ای از موضوعات را شامل می شود. از این 
امور می توان به: تقوا، حیا، محبت، خوف، رجا، عفت، حلم، صبر و شکر اشاره کرد. مهم این که در تربیت دینی، همه ی این امور با محوریت خدا 

و توحید تعریف می شوند. ریشه و مایه ی اصلی هر آن چه صفات و فضایل اخالقی نامیده می شود، در تمام انسان ها مشترک است. همه ی انسان ها 
ترس، امید، شرم، محبت و... دارند. تفاوت دینی و غیردینی بودن آن، در محور آن ها و موضوعات و متعلقات آن هاست. این جاست که تربیت دینی از تربیت 
غیردینی جدا می شود و مرز پیدا می کند. این جاست که مفهوم »اخالق حسنه« و »اخالق سیئه« به وجود می آید و »فضایل« و »رذائل« مشخص می شوند.

به دیگر بیان، بعد اخالقی انسان، صفات و موارد متعددی را شامل می شود که به صورت فطری و بالقوه در نهاد انسان قرار دارد. لذا دانش آموز 
با ایمان کسی است که این موارد را بر محور توحید و خدا تنظیم کرده است و مربی موفق کسی است که بتواند مؤلفه های متعدد این بعد را بر محور 

خدا تربیت کند و شکل دهد. ان  شاءاهلل در جای خود به اندازه ی امکان، به این موارد خواهیم پرداخت.

مؤلفه های رفتاری
ُبعد عمل، به بایدها و نبایدها مربوط می شود. زندگی، پر از »انجام«ها و »ترک«های فراوان است. انسان، یا در حال انجام کاری است و یا در 
حال ترک آن. مهم این است که محور انجام و یا ترک انسان چیست. تفاوت انسان ها در مقام عمل، بر اساس محوری که باید یا نباید را تعریف 
می کند، به وجود می آید. وقتی شناخت و اخالق انسان با محور خدا و توحید سامان یافت، رفتارهای وی نیز بر همین اساس شکل می گیرند. 

کسی که تربیت توحیدی داشته باشد، به آن چه خداوند متعال امرکرده است، عمل می کند و از آن چه نهی کرده است، باز می دارد. این جاست 
که مفهوم »عمل صالح« و »عمل سیئه« و »طاعت« و »معصیت« شکل می گیرد. بنابراین، مربی موفق کسی است که بتواند خدا را در 

کانون عمل دانش آموز قرار دهد و تمام افعال و رفتار او را بر اساس آن تنظیم کند و به او بیاموزد که فقط برای خدا کار کند.
 در جمع بندی ابعاد سه گانه می توان گفت، شناخت و معرفت، بنیان و اساس تربیت را تشکیل می دهد. این بنیان که 

امری درونی و فکری است، در مرحله ی بعد، اخالق را سامان می دهد که قدری عینی تر است. پس از آن، نوبت 
به عمل می رسد که رفتارهای انسان را شکل می دهد. بنابراین، هرچند عمل، سرنوشت انسان را تشکیل 

می دهد، اما نیازمند پش��توانه های معرفتی و شناختی است. از این رو می توان نتیجه گرفت، 
تربیت دیني یعنی تنظیم بعد شناختی، اخالقی و رفتاری انسان بر اساس توحید       

و خداباوری.
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 تدريس به دانش آموزان درباره ي تأثیر تغذيه ي مفید بر 
مغز و يادگیري

مغز هر انسان از 1300 تا 1400 گرم وزن دارد. با وجود این تنها دو درصد 
از وزن بدن انسان بالغ را به خود اختصاص داده است در حالي كه حدود 20 
درصد انرژي بدن را مصرف مي كند. منبع اصلي انرژي براي مغز، خون است 

ور
مح

غز
ي م

گیر
یاد

سمیه سیفي

زیرنویس
Lesli Hart .٭

منابع

1. جنسن، الف. مغز و آموزش. ترجمه ي لیلي محمدحسین و سپیده رضوي. تهران: مدرسه. 1383.
2. Sousa, D. A. )2006(. How the Brain Learns. )3rd-ed( thousand OAKS, CA.. Corwin press. Colifornia.

اشاره
در شـماره ي قبل درباره ي اهمیت آشنایي دانش آموزان با كاركرد مغز و نیز 
تأثیر آب بر مغز و یادگیري صحبت كردیم. در این شـماره، راهكارهایي را براي 

اجراي بهتر آموزش و یادگیري مغزمحور ارائه مي دهیم. 

كه مواد مغّذي مثل گلوكز، پروتئین، عناصر شیمیایي و اكسیژن را در اختیار مغز قرار مي دهد. مغز به تنهایي روزانه 
180 گرم گلوكز مصرف مي كند )30 درصد كل گلوكزي كه بدن در روز مصرف مي كند(. مغز بدون گلوكز نمي تواند 
به طور مؤثر فعالیت كند. اگر دانش آموزان بدانند انرژي مغزشان چگونه به دست مي آید، مواد مغذي و مفید براي بدن، 
به خصوص مغز چه چیزهایي است، و از تأثیر تغذیه بر مغز و سیستم یادگیري آشنا باشند، با هوشمندي )تفكر( غذا 

مي خورند و صرفًا به رفع گرسنگي توجه نمي كنند.
مواد غذایي مفید براي مغز و یادگیري عبارت اند از: س��بزیجات پررنگ، ماهي، میوه جات تازه، چهارمغز )گردو، 

فندق، پسته و بادام خام(.
معلم��ان و دانش آموزان��ي كه از تأثیر تغذیه بر مغز و یادگیري آگاه باش��ند، فرهنگ صبحانه خوردن را نهادینه 

مي سازند و در زنگ هاي تفریح از مواد غذایي مفید استفاده مي كنند.

  تدريس به دانش آموزان درباره ي تأثیر خواب بر مغز و يادگیري
انسان ها حدود یك سوم از اوقات زندگي خود را در حالت خواب به سر مي برند. لسلي هارت٭ )1997( چنین 
بیان داشته است كه در زمان خواب، هیپوكامپ )كه نقش اساسي را در حافظه ي درازمدت دارد( یادگیري فرستاده 

شده از قشر مخ را تمرین مي كند. پس مي توانیم بگوییم، مغز ما در زماني كه خواب هستیم، فعال است.
هورمون هاي مؤثري كه در طول ش��ب در مغز ما ترش��ح مي شوند، به یادگیري، حافظه، سالمتي و نیز كاهش 
اس��ترس ها و فش��ارهاي رواني كمك مي كنند. جالب اس��ت بدانیم، غده ي هیپوفیز موجود در مغز، در طول خواب، 
هورمون هاي رشد و ترمیم بیشتري وارد جریان خون مي كند تا به بازسازي و تنظیم سیستم ایمني كمك كند. ترشح 

این هورمون ها در آغاز شب، در حداكثر میزان خود است.
خواب كافي براي ذخیره و پردازش اطالعات، تقویت سیستم ایمني بدن، كاهش استرس و فشارهاي رواني براي همه 
به خصوص دانش آموزان، ضروري اس��ت. وقتي دانش آموزان از سیس��تم مغز خود آگاه شوند و از عوامل مؤثر بر آن اطالع 
داش��ته باشند، خودشان ساعات خواب خود را با حمایت والدین تنظیم خواهند كرد، آگاهانه و هوشمندانه خواهند خوابید 
و از صرف انرژي بیش از حد والدین، براي قانع كردن فرزندان براي رفتن به رخت خواب، جلوگیري خواهند كرد. ضمنًا، 

مطالعه ي خود را مخصوصًا در فصل امتحانات، به گونه اي تنظیم خواهند كرد كه انرژي بیشتري به مغزشان برسانند. 
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انجام گام به گام چنین پژوهش هایی، زمینه ی مناسبی خواهد بود 
ت��ا آن��ان را در دوره های بعدی تحصیلی و دانش��گاهی، برای اجرای 

پروژه های تحقیقی آماده سازد.
امروزه تغییر نگرش��ی که در آموزش و فرایند یاددهی � یادگیری در 
کالس برای معلمان رخ داده است، آنان را از روش های تدریس سنتی 
غیرفعال دور و به روش های فعال در تدریس نزدیک کرده اس��ت. این 
وضعیت سبب شده است، روحیه ی جست و جوگری، پرس وجو و پژوهش 

در دانش آموزان ما کم کم زنده شود.
در روش تدریس س��نتی، س��عی بر آن بود که معلمان و همکاران 
اهداف درس را مستقیمًا در اختیار دانش آموزان قرار دهند. و معلم خوب 
کسی بود که همه ی زوایای تاریک درس و هدف های دانشی، مهارتی و 
نگرشی محتوای درس را روشن می ساخت و آموزش می داد. دانش آموزان 
نیز به صورت منفعل، تنها شنونده، حفظ کننده و یادداشت کننده ی مطالب 

درس بودند. حتی این شیوه به دانشگاه های ما نیز رسوخ کرده است.
لیکن در ح��ال حاضر، معلمان عالقه مند س��عی دارند که اهداف 
مهم درس را به گونه ای به صورت س��ؤال درآورند و یک به یک سؤاالت 
هدف مندی را در حول و حوش اهداف محتوای درسی در کالس مطرح 
کنن��د. در این صورت، دانش آموزان نی��ز در فضایی چالش برانگیز قرار 

            پژوهش و 
     پژوهش های
    دانش آموزی

منصور ملک عباسی

کلیـد واژه ها: پژوهش های دانش آم��وزی، آموزش فعال، روحیه ی 
جست و جوگری، خودباوری و اعتماد به نفس.

 اشاره
قبل از هر چیز ضرورت دارد، پژوهش هایی که امروزه صورت می گیرد 
و در قالب پروژه تعریف می شود، مورد دقت قرار گیرد. معمواًل هر پروژه ی 
تحقیق می تواند، بررسـی یک مسـئله و ارائه ی راه حل برای آن باشد که 
به »پژوهش کاربردی« معروف است. از سوی دیگر، هر پروژه ی تحقیق 
می تواند به شکل گردآوری مجموعه اطالعات، پیرامون یک موضوع باشد. 

در این صورت، اصطالحًا به آن »پژوهش بنیادی« گفته می شود.
آن چه در این مقاله قصد انشای آن را داریم، اجرای پروژه ی پژوهشی 
و تحقیقی نیس��ت که با بیان مسئله آغاز می شود و به ترتیب به طراحی 
م��دل پژوهش، تدوین فرضیه، تصمیم گیری برای جمع آوری اطالعات 
مورد نیاز و ثبت آن ها، تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها، و باالخره 
ارزیاب��ی نتایج و تصمیم گیری برای قبول یا رد فرضیه ختم می ش��ود، 
بلکه به صورت راهبردی، گام هایی را بیان می کنیم که معلم می تواند در 
کالس طرح کند و سپس با نظارت و هدایت خود، فراگیرندگان را با یک 

پژوهش و تحقیق ساده ی دانش آموزی آشنا سازد.
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عکاس : اعظم الریجاني
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می گیرند و با بحث و گفت و گو و اظهارنظر، همراه با هدایت های معلم، 
به اهداف درس نزدیک می شوند.

طرح این سؤاالت و بیان یک سلسله مسئله در کالس درس، کم کم 
ذهن دانش آموز را به تفکر، نظریه دادن، بازخورد گرفتن، استدالل، تعمیم 
و نتیجه گیری عادت می دهد. همین موضوع، کم کم روحیه ی پژوهشگری 
را در او پ��رورش می دهد. به کارگیری روش ه��ای تدریس فعال که به 
شیوه های متنوع پرسش و پاسخ، بارش ذهنی، بحث های گروهی و غیره 
در کالس رخ می دهد، زمینه ی ارائه ی موضوعاتی را برای انجام تحقیق 

و پژوهش های دانش آموزی در کالس فراهم کرده است.
با این مقدمه می پردازیم به بیان مراحل انجام پژوهش های کالسی 
که امروزه به صورت ناقص در برخی مدارس رایج ش��ده است. به این 
شکل که دانش آموزان را با یک یا چند موضوع تحقیق روبه رو و سپس 
متأسفانه آنان را رها می کنند. طبیعی است، دانش آموزان نیز ساده ترین 
راه را برمی گزینند. از روی یک کتاب کپی می کنند یا درنهایت با مراجعه 
به یک سایت و سامانه ی اینترنتی، جزوه ای را آماده مي كنند و تحویل 

معلم می دهند که این کار بیشتر به نوعی رفع تکلیف شبیه است.
اما انجام پژوهش و تحقیق کالس��ی هدفمند، مراحلی دارد که 
ضروری می نماید همکاران معلم آن ها را در یک جلسه توضیح دهند 

و در ط��ول انجام تحقیق نیز کار نظارت و هدای��ت دانش آموزان را 
پی گیری کنند. این گام ها عبارت اند از:

1. انتخاب موضوع تحقیق؛ 2. تدوین س��رفصل ها؛ 3.   جمع آوری 
اطالعات؛ 4. کدگذاری؛ 5. سازمان دهی و ارائه ی تحقیق.

  گام اول، انتخاب موضوع
در این مرحله و در جلس��ه ی توجیهی، معل��م موضوعاتی را که 
در زمینه ی تدری��س مربوط به خود )مثاًل ریاضی، جغرافیا و یا علوم( 
می توانند قابل تحقیق باش��ند، ارائه می کند. ه��ر دانش آموز یا گروه 
دانش آم��وزی اختیار دارد یکی از موضوعات مورد نظر اعالم ش��ده را 
انتخاب کند. موضوع می تواند از س��وی معلم پیش��نهاد شود. یا خود 

دانش آموزان با توجه به محتوای درس آن را انتخاب کنند.

   گام دوم، تدوين سرفصل ها
در جلسه ی توجیهی ضرورت دارد، دبیر محترم پس از اعالم عناوین 
و موضوعات تحقیق، به آن ها کمک کند تا بتوانند متناس��ب با عنوان 

تحقیق، عنوان های فرعی و سرفصل هایی را تعیین کنند و بنویسند.
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مثاًل ب��رای موضوع تحقیقی در جغرافیا با عن��وان: »ماهی گیری 
در ای��ران و جه��ان«، می توان چنین س��رفصل هایی را در نظر گرفت: 
الف(     تعریف ماهی گیری؛ ب( تاریخچه ی ماهی گیری؛ ج( ماهی گیری در 
کنار رود و دریا؛ د( ماهی گیری در ایران؛ ه�( انواع ماهی گیری؛ و( نقش 
ماهی در تغذیه ی انسان؛ ز( ماهی های حالل؛ ح( نتیجه گیری؛ ط( منابع 

و مآخذ؛ ی( تقدیر و تشکر.1

   گام سوم، جمع آوری اطالعات
در این مرحله که با توضیحات معلم در جلسه ی توجیهی بهتر تبیین 
می ش��ود، راه های کس��ب اطالعات و جمع آوری مطالب و منابع برای 
تحقیق دانش آموزی مطرح می شود. برای مثال: گفت و گو با افراد خانواده 
ی��ا فامیل؛ کتاب خانه های اطراف منزل یا مدرس��ه؛ مصاحبه و تکمیل 
پرس��ش نامه؛ وسایل ارتباط جمعی؛ س��فر، بازدید و تجربیات شخصی؛ 

اینترنت؛ شماره تلفن 118.
توضیح این گام چنین است: دانش آموزان می توانند درباره ی موضوع 
انتخاب��ی، از افراد خانواده و یا برخی از اعضای فامیل خود اطالعات 
مناس��بی را کسب کنند. مثاًل در مورد همان موضوع ماهی گیری، اگر 
عموی یکی از دانش آموزان در اداره ی شیالت کار می کند، او می تواند 
یک منبع اطالعات فرض ش��ود. کتاب خانه ی مدرسه، مسجد محل، 
کانون پرورش فکری و یا کتاب خانه ی فرهنگ سرای نزدیک مدرسه 
نیز منابع خوبی هستند. گاهی شخص تحقیق کننده، سؤاالتی را تنظیم 

می کند و از افراد مطلع می پرسد )پرسش نامه(.
تجربیات شخصی دانش آموزان در سفرها و یا بازدیدهای علمی، خود 
منبعی برای اطالعات هس��تند. امروزه اینترنت نیز به کمک موتورهای 
جس��ت و جو و دادن عن��وان موضوع تحقیق و ی��ا کلیدواژه های مربوط 

می تواند منابع تصویری، نقشه، نمودار و متن هایی را در اختیار بگذارد.
به هرحال، در مدتی که دانش آموز سرگرم تحقیق است، هر اتفاقی 

در ارتباط با موضوع تحقیق، می تواند ذهن او را برانگیزاند.
تلفن 118 چه طور؟ مثاًل برای جمع آوری اطالعاتی در مورد همان 
موضوع ش��یالت و ماهی گیری، می توان از طریق تلفن مذکور، نشانی 
یا تلفن اداره ی ش��یالت را به دس��ت آورد و با یک��ی از متخصصان و 
کارشناس��ان آن اداره، حضوری و یا غیرحضوری س��ؤاالتی را مطرح و 
پاسخ هایی را دریافت کرد. معمواًل پژوهشگر با معرفی خود و هدف خود 
و یا با ارائه ی معرفی نامه ای از س��وی مدرس��ه، می تواند به بروشورها، 

مجالت و سی دی های تهیه شده در آن مؤسسه دست یابد.

    گام چهارم، کدگذاری
معلم در جلس��ه ی توجیهی این نکته را هم بازگو می کند که شما در 
مرحل��ه ی جمع آوری اطالع��ات از منابع گوناگون، باالخ��ره با ده ها متن، 
فتوکپی، یادداش��ت، عکس، س��ی دی، نقش��ه، نمودار، بریده ی روزنامه و 
پرینت های رایانه ای روبه رو هستید که از مرحله ی سوم به دست آمده اند. اگر 

این مجموعه اطالعات را سامان دهی نکنید، با مشکل روبه رو خواهید شد. 
بدین منظور الزم است، هم زمان و یا از قبل، به هر عنوان و سرفصل تدوین 
شده )در مرحله ی دوم( یک کد داده شود. باز به همان موضوع و سرفصل های 

ماهی گیری اشاره می کنیم. عنوان ها را به این صورت کدگذاری می کنیم:
تعری��ف ماهی گی��ری ک��د »1«، تاریخچه ی ماهی گی��ری »2«، 
ماهی گیری در کنار رود و دریا »3« و تا آخر. به منابع و مآخذ هم کد »9« 
می دهیم.حال با توجه به مدارک و منابعی که جمع کرده ایم، به هر سند 

کد مربوطه را می دهیم و آن را در پوشه ای می گذاریم.

   گام پنجم: سازمان دهی و ارائه
در جلس��ه ی توجیهی، در بسط و شرح این گام، معلم محترم توضیح 
می دهد که معم��واًل دانش آموزان عالقه مندند تحقیق خ��ود را به صورت 
جزوه ای چندین صفحه ای س��امان دهی و ارائه کنند. لیکن پژوهشگر حق 
دارد، مطالب جمع آوری ش��ده ی خود را به هر شکلی که مایل است، ارائه 
ده��د؛ به صورت جزوه ی مکتوب، دس��ت نویس و یا حروف چینی رایانه ای. 
محتوای آن نیز معمواًل با نام خدا آغاز می شود. بعد فهرست مطالب و مقدمه 
می آید و پس از آن، مطالب به صورت پی درپی براساس سرفصل ها تنظیم 
می شوند. در آخر هم بعد از نتیجه گیری، منابع می آید و باالخره با تقدیر و 
تش��کر از همه ی کسانی که محقق را در تأمین مطالب و اطالعات یاری 
داده اند، به پایان می رس��د. ولی این تحقیق می تواند غیر از شکل مکتوب، 
به صورت های��ی مثل: کنفرانس یا میزگرد علمی در کالس؛ نوار ویدیویی، 
نوار کاست، مجموعه آلبوم تصویری همراه با توضیحات، تهیه ی لوح فشرده 
با اس��تفاده از نرم افزاره��ای Word ،Aniymation ،Power Point و... و یا 

مجموعه ی چند فالپی و باالخره به صورت تلفیقی از این موارد ارائه شود.

  چند تذکر
برای چنین پژوهش هایی ضرورت دارد، از یک تا چندماه به دانش آموزان 
فرصت داده ش��ود که به صورت فردی یا گروهی، کار تحقیق را زیر نظر و 
راهنمایی های معلم انجام دهند. البته اگر تعطیالت نوروز در بین این فرصت 
تحقیق باش��د )نوبت دوم سال( بهتر است. معلم مي تواند در ارزیابي نهایي 
دقت، زیبایي، اعتبار علمي، استفاده از منابع متعدد و متنوع را نیز مالك قرار 
دهد. البته مالک های ارزیابی از قبل باید به دانش آموزان اعالم شده باشند.

آیا ارزش چنین تحقیقاتی را که یک تولید محسوب می شود و باعث ایجاد 
خودباوری و اعتماد به نفس دانش آموز می شود، می توان با نمره مشخص کرد؟

پي نوشت
1. بدیهی است، هر تحقیق باید بخشی از مطالب خود را به نتیجه گیری و پیشنهاد، منابع و مآخذ 

و تقدیر از کسانی که پژوهشگر را در تأمین منابع و اطالعات یاری داده اند، اختصاص دهد.

منابع
1. اتحادیه ي بین المللي جغرافیا )IGU(. منش��ور بین المللي آموزش جغرافیا. ترجمه ي ناهید 

فالحیان. مجله ي رشد آموزش جغرافیا. شماره ي 40. 1376.
2.پوراحمد، احمد. قلمرو و فلسفه ي جغرافیا. تهران: دانشگاه تهران.1385.
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نیكو منفرد

من: خجالت نمی کشی با این سر و ریخت، عروسی بستگان تشریف آوردی.
من: تو دختر خیلی خوب و با هوشی هستی. به همین دلیل می خواهی زیباتر باشی. من هم زیبایی را دوست 

دارم. اما آرایش باید مناسب زمان، مکان و قانون باشد. دوست دارم به قانون مدرسه احترام بگذاری.
من: فردا با پدر و مادرت بیا تا پرونده ات را بزنیم زیر بغلت!
من: )با فریاد( اخراجی ی ی ی ی از جلوی چشمم دور شو!

منازتفسیرمن

با انتخاب یکی از گزینه ها و یا طرح پاسخ خود با ذکر دلیل، نظرتان را به دفتر مجله ارسال کنید.

یمشما در رویارویي با این مسئله چه مي كنید؟ چرا؟
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ضرورت شناخت محله و منطقه اي كه دانش آموزان در آن زندگي 
مي كنند1 بر همگان روشـن است و همواره از سوي مربیان یا والدین 
نیز مطرح و بر آن تأكید مي شـود. شـناخت مكاني كـه دانش آموز در 
آن زندگـي مي كند، از ابعاد گوناگون اهمیت دارد. پرورش احسـاس 
تعلـق به مكان، هویت یابي، حسـاس كردن دانش آموزان به مسـائل 
محیط زندگي، كسـب مهارت هاي اجتماعي و مهارت هاي زندگي كه 
درخالل برقراري روابط میان مردم یك منطقه پرورش مي یابد، حس 
مشاركت جویي، همبستگي و تالش براي ارائه ي راه حل مسائل منطقه، 

از جمله مهم ترین این ضرورت ها هستند.
در برنامه ریزي هاي درسي، عمومًا از الگویي به نام »الگوي محیط هاي 
توسـعه یابنده« یاد مي شـود كـه در اولین حلقه یا هسـته ي مركزي 
آن، خانه و سـپس محلـه قـرار دارد. حوزه ي »مطالعـات اجتماعي« 
به ویـژه درس جغرافیـا، قابلیت هاي ویژه اي براي شناسـاندن محل 
زندگي دانش آموز به وي دارد. در این زمینه، مهارت هاي كاوشـگري 

جغرافیایي كاربرد مي یابند.

نقش معلم
گاه مشاهده مي شود كه مردم یا معلمان یك منطقه انتظار 
دارند، كتاب درسي به معرفي مستقیم همه ي نواحي و از جمله 
محل زندگي آن ه��ا بپردازند. آن ها با مالحظه ي توضیحات یا 
تصاویر محصوالت، بناها، مناب��ع انرژي و یا ویژگي هاي یك 
استان در كتاب درسي، خواهان درج اطالعات مربوط به استان 
مح��ل زندگي خود و افزایش مطالب كتاب مي ش��وند. بدیهي 
اس��ت، این انتظار به ویژه در كش��ورهایي كه سیستم متمركز 
آموزش��ي دارند، به جا و امكان پذیر نیس��ت. به ع��الوه، اصواًل 
بسط، تعمیم و كاربرد آموزش هاي كلي در مقیاس هاي فضایي 
كوچك تر برعهده ي معلم اس��ت و كتاب درسي تنها مي تواند 
الگوها و نمونه ها را بیان كند. به منظور شناس��اندن منطقه ي 
زندگ��ي، مي توان به روش ه��اي متفاوت عم��ل كرد. ممكن 
اس��ت معلم »پروژه اي« را براي اجرا در طي نیم س��ال یا ترم 
پیش��نهاد كند و یا متناسب با دروس گوناگون، براي هر جلسه 
فعالیت هایي را تدارك ببیند. البته بهتر اس��ت معلم روش هاي 
ارائه، مثل گزارش نویسي، روزنامه دیواري، سمینار و... را نیز به 

دانش آموزان یاد بدهد. 
در راس��تاي نقش اساس��ي معلم در این موضوع، باید دو 
نكته را متذكر شد: اول آن كه معلم باید خودش از ویژگي هاي 
جغرافیایي منطقه اي كه در آن زندگي مي كند، شناخت روشن و 
كافي داشته باشد. دوم آن كه در این فرایند، اگرچه دانش آموزان 
به پژوهش��گري دست مي زنند، اما این امر معلم را از وظیفه و 
مس��ئولیت سنگین خود فارغ نمي كند. در این فرایند، معلم باید 

وظیفه ي هدایت گام به گام دانش آموزان و حمایت كافي از آن ها 
را به عهده بگیرد.

برعهده ي معلم اس��ت كه از قبل، منابعي چون نقش��ه ي 
محله ، فهرس��ت اماكن تاریخي � فرهنگ��ي محله، آلبوم هاي 
عكس و اس��الید، روزنامه ها و مجالت محلي، س��ال نامه هاي 
آم��اري، كتاب هاي مرتبط با ویژگي ه��اي جغرافیایي منطقه، 
فهرستي از نام و نشاني افراد محلي كه بنابر موقعیت حرفه اي 
خود، اطالعات خاصي از مس��ائل آن منطقه دارند و نظایر آن، 

فراهم كند.

ابعاد گوناگون كاوشگري در محله و مراحل كار
موقعیت مكاني: فرایند كاوشگري در شناخت محله، با 
كلمه ي كجا آغاز مي شود. ابتدا باید تعریف كنیم در كجا هستیم 
و مقیاسي براي آن در نظر بگیریم. وقتي مي گوییم محل زندگي 
من كجاست، با موقعیت مكاني2 سروكار داریم. دانش آموز باید 
بداند كه در یك ش��هر یا روس��تا، در مركز ش��هر یا حومه، در 
ناحیه اي س��احلي یا مرتفع، در روستایي جنگلي یا پاي كوهي 
و... زندگ��ي مي كند. بهترین و صحیح ترین روش در این زمینه، 
آموزش با »نقش��ه« است. نقش��ه اي كه به خوبي و متناسب با 
درك مخاطبان، موقعیت مكاني آن ها را نشان بدهد. نقشه هاي 
محلي را مي توان از منابع گوناگون مثل اطلس، ادارات محلي، 

بروشورهاي گردشگري یا دان لود از اینترنت، تهیه كرد.
خوش بختانه در س��ال هاي اخیر، مؤسسات تولید نقشه در 
كشور ما، نقشه هایي در مقیاس استان، شهرستان و شهرها تولید 
كرده اند. اگر نقشه ها شلوغ باشند، باید توسط معلم باز تولید شوند 
و معلم بنابر اهداف آموزشي خود، اطالعات جنبي را حذف و به 

عبارتي نقشه را خالصه كند.3
از دانش آموزان مي خواهیم كه مكان هاي نزدیك و هم چنین 
عوارض طبیعي نزدیك به ش��هر یا روستاي محل زندگي شان 
مث��ل كوه، دریا، جلگه و رود را ب��ا ذكر جهت هاي جغرافیایي، 
روي نقشه معین كنند. البته مختصات جغرافیایي كه موقعیت 
دقی��ق مكان ها روي طول و عرض جغرافیایي اس��ت، یكي از 
راه هاي دقیق پاسخ گویي به این سؤال است كه مي تواند روي 
نقش��ه آموزش داده و معنا و مفهوم آن نیز تبیین شود. همه ي 
ما نقشه هاي ذهني در مقیاس هاي متفاوت داریم. این نقشه ها 
ممكن است غلط یا ناقص و درهم و برهم باشند. الزمه ي درك 
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صحیح فضایي از موقعی��ت مكاني كه در آن زندگي مي كنیم، 
برخورداري از آموزش صحیح نقشه است.

سیسـتم هاي محیطي: كاوش درباره ي ناهمواري ها، 
آب وهواي محلي، شناخت منابع منطقه شامل آب، خاك، محیط، 
منابع معدني، پوشش گیاهي و جانوري، گردآوري داده ها در این 
زمینه، شناسایي اداراتي كه مسئول این منابع هستند، و اثرات 
منابع بر نوع مس��كن، اشتغال، غذا و ش��یوه هاي زندگي مردم 

محل، مرحله ي دیگري ازكار است.
براي هر یك از منابع مي توانیم، زیرمجموعه هایي را تعریف 
كنیم و از دانش آموزان بخواهیم اطالعات جزئي و مفصل تري 

درباره ي آن گردآوري كنند.
ویژگي هـاي اجتماعي ـ فرهنگـي: تعداد جمعیت، 
گروه هاي قومي و نژادي، مش��اغل محله، س��طح مهارت ها، و 
غذاهاي محلي، جش��ن ها و رسوم، و نهادهاي فرهنگي، چون 
مس��جدها، پارك ها، مراكز ورزش��ي و فرهنگ س��راها، بخش 

دیگري از موضوعاتي است كه باید شناسانده شوند.
سیسـتم هاي حمل ونقل: ش��بكه ي راه هاي منطقه، 
وس��ایل نقلیه ي عمومي و ایس��تگاه هاي آن ه��ا، هزینه هاي 
حمل ونق��ل عمومي و خصوصي بودن آن ها، بخش دیگري از 

این كاوشگري است.
سیستم هاي اقتصادي: مغازه ها، بانك ها، رستوران ها، 
و مراكز خدماتي و تجاري كه در هر محله وجود دارند، از ابعاد 

مهم دیگر شناسایي منطقه است.
جغرافیاي تاریخي: جغرافیاي تاریخي س��كونتگاه یا 
منطقه ي زندگي، از جالب ترین ابعاد این شناسایي است. در این 
زمینه، مصاحبه با افراد كهنسال منطقه، مراجعه به آرشیوهاي 
ادارات، بناهاي تاریخي، موزه هاي محلي، گورستان ها و... منابع 

مفیدي براي كاوشگري دانش آموزان محسوب مي شوند.
براي مثال، مصاحبه با فردي كه بیش از سي سال در یك 
منطقه زندگي كرده و یا به ش��غل خاصي اشتغال داشته، بسیار 
مفید است. مي توان از او پرسید، مدارس چه تغییري كرده اند؟ 
مغازه ها و نحوه ي خری��د و فروش در آن زمان چه طور بود؟ در 
كس��ب چه تغییراتي پدید آمده اس��ت؟ از سال هاي مدرسه ي 

خودشان چه مواردي را به یاد مي آورند و...
مراكـز تصمیم گیرنـده و ادارات محلـي: ب��راي 
دانش آموزان الزم اس��ت كه نهادهاي سیاس��ي � اجتماعي و 

ادارات محل زندگي خود مثل شهرداري، پلیس و آتش نشاني 
را بشناس��ند و با وظایف و عملكرد آن ها آشنا شوند. یكي از 
راه هاي این شناس��ایي مي تواند دعوت از افراد و مسئوالن 
این نهادها به كالس و طرح س��ؤاالت از پیش تعیین شده 

توسط دانش آموزان باشد. 
معلم مي تواند ب��ا گردآوري عكس ها و اس��الیدهایي 
از مح��ل زندگي دانش آموزان و توزی��ع آن ها در كالس، از 
دانش آموزان بخواهد پدیده هاي طبیعي و س��اخته ي دست 
انس��ان را در محیط شناس��ایي و برچسب گذاري كنند. این 
كار موجب مي شود، بچه ها چشم اندازي از منطقه ي زندگي 
خود كسب كنند. سپس از دانش آموزان مي خواهیم كه همان 
پدیده ها را روي نقشه عالمت بگذارند. برگزاري یك تور یا 
بازدید علمي پیاده یا با اتوبوس، معین كردن مس��یرها روي 
نقشه، معین كردن كاربري ها )كارخانه، منزل مسكوني، مغازه، 
زمین كش��اورزي و...( روي نقشه توس��ط دانش آموزان و پر 
كردن فرم هاي ثبت مشاهدات توسط آن ها، از مراحل مفید 
و جذاب كار است. مي توانیم از دانش آموزان بخواهیم، یك 
نقشه ي مسطح یا نقشه ي تصویر4 از محل زندگي شان تهیه 
و عوارض و بناهاي مهم را روي آن نقاش��ي و رنگ آمیزي 

كنند..

پرسش هاي كلیدي
از آن چه گفته ش��د، چنین برمي آید كه براي ش��ناخت 
محله با رویكرد كاوش��گري، نخست طرح سؤاالت كلیدي 
الزم اس��ت. اولین پرسش »كجا« است. پرسش هاي دیگر 
عبارت ان��د از: چه، )مثل كدام ع��وارض فرهنگي، طبیعي، 
محیطي، و مسائل و مشكالت كه مردم منطقه با آن روبه رو 
هس��تند(، چرا، و چه طور، )مثل اثرات و پیامدهاي توسعه ي 
حمل ونقل بر محیط زندگي، علت آلودگي محیطي در منطقه 
و...(، چه كس��اني مس��ئول هس��تند و وظیفه ي ما چیست؟ 
در هر صورت، پرس��ش هاي »بهتر بود چه مي ش��د؟« و یا 
»فالن مسئله ي اجتماعي یا محیطي را درمحل زندگي مان 
چه طور مي توانیم حل كنیم؟« براي برانگیختن دانش آموزان 
و حس��اس كردن آن ه��ا و هم چنین پ��رورش مهارت هاي 
تصمیم گیري و حل مسئله الزم است و بهتر است كه كار هر 

كاوشگري به این نقطه بینجامد.

پي نوشت
1. Local Area

2. Location
3. Teacher prepared map

4. Picture map

منابع
1. شایان، سیاوش. درباره ي آموزش 

جغرافیا. انتشارات مدرسه. 1384.
 .)IGU( 2. اتحادیه ي بین المللي جغرافیا

منشور بین المللي آموزش جغرافیا. 
ترجمه ي ناهید فالحیان. مجله ي رشد 

آموزش جغرافیا. شماره ي 40. 1376.
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Environment for Western Australia 
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در ادامه ی مطلب شماره ی قبل درباره ی »معلم زدایی«، 
در این ش��ماره به س��ه مورد از هفت گن��اه »معلم زدگی« 

می پردازیم که باید از آن ها دوري کرد.
٭ ٭ ٭

اولین و ش��اید بزرگ ترین آن ها در جامعه ی ما، عدم 
تمکن مالی قابل توجه یا به زبان ساده تر همان »بی پولی« 
اس��ت. ارتکاب این گناه صعب، الاقل بر اساس تجربیات 
ش��خصی که داش��ته ام، تقریبًا در تمامی سطوح و تمامی 
محیط ه��ای »معل��م زده«، به صورتی کم  و بیش یکس��ان 
به چش��م می آید. در صورتی که کس��ی صرفًا معلم باشد، 
صرف نظ��ر از س��طح آموزش��ی و موقعی��ت جغرافیایی و 
اجتماعی محل تدریس، عمدتاً  به این امر دچار اس��ت: از 
حاش��یه ای ترین مدارس جنوب شرق تهران تا لوکس ترین 

مدارس غیر دولتی ش��مال شهر و از دبستان تا دبیرستان و 
حتی دانشگاه.

عالوه بر این که این مس��ئله، موض��وع ثابت حرف ها و 
گالیه های همیشگی معلمان در همه جا، از جمله در دفتر مدارس 
است، »اقرار« به این گناه، در شرایط خاصی به طور مشخص 
بروز می کند و آن زمانی اس��ت که صحبت از ضرورت تغییر، 
تحول، نوآوری و این قبیل حرف ها باشد. معمواًل مرتکبان گناه 
بی پولی، این نوع حرف ها را )به حق( از نوع »نفسی« می دانند 
که »از جای گرم بیرون می آید« و جواب آماده ای برای آن ها 

دارند: »با این حقوق ها انتظار دارید...؟«
تحول نیازمند تأمل، وقت، تمرکز، مطالعه، توجه و دغدغه 
داشتن است و نیازمند این که »فکر و ذکر« به کار معطوف 
باشد و الزمه ی همه ی این ها، حد معقولی از تأمین و تمکن 
و رهایی از فشارهای روزمره ی زندگی است. از این رو، بدون 
توبه، از این اولین گناه، معلم در حد همان تصویر آش��نای 
»معلمی که می سوزد«، باقی می ماند و نمی توان از او انتظار 

کسی را که »روشنی می بخشد«، داشت.
دومیـن گناه بزرگ، معلم زدگی، عبارت است از همان 
که بزرگ ترین وظیفه ی  معلمان ش��مرده می ش��ود. انتقال 
دانش، فهماندن مطالب، ارائ��ه ی درس، یاد دادن و درس 
دادن، همه عبارات رایجی هس��تند ک��ه جزء الینفک و 
بلکه اصل اساسی کار معلمی به حساب می آیند. با 
این حال، این عبارات رایج در »زبان معلمی« که 
برخاسته از »ذهن معلم زده« هستند، بر این 
فرض ناصواب استوارند که معلم باید انبانی 
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از دانش را که خود اندوخته است، به ذهن خالی دانش آموزان 
منتقل کند تا »مغزی پر« از علم و دانش حاصل شود.

هرچند در س��ال های اخیر »توب��ه فرمایان« از این 
گناه بر طبل فراگیری مشارکتی و یادگیری فعال و امثال 
این ها بسیار کوفته اند، آن چه در بازار معلمی )حتی از نوع 
»متعهد« آن( هم چنان رایج است، این نگاه است که معلم 
خوب یعنی کسی که عالوه بر »سواد«، توانایی »انتقال« 
مطلب را نیز داش��ته باش��د. از جمله مسائلی که عمق و 
گس��تردگی این ذهنی��ت را به خوبی نمای��ش می گذارد، 
کارب��رد فناوری های جدید در آموزش و یادگیری اس��ت. 
از بین تم��ام ابعاد این فناوری ه��ا، دو کاربرد خاص، در 
آموزش و یادگیری نمود بیشتری یافته اند و با تأکید بسیار 
بیشتری به آن ها پرداخته می شود: یکی Power Point، که 
کارکرد اصلی آن »ارائه« اس��ت، و دیگری »شبکه های 
اطالعاتی« که حجم عظیم��ی از مطالب را »انتقال« و 

»ارائه« می دهند.
گناه درس دادن با هدف انباشتن »ذهن های خالی« با 
»علم ذی قیمت« نه تنها قبیح به شمار نمی آید، بلکه موجب 
مباهات بس��یاری از معلمان و »معلم زدگان« نیز هس��ت. 
آن چ��ه به عقوبت این گناه مغفول می ماند، این اس��ت که 
یاد گرفتن برای زندگی کردن انس��انی تر، بس��یار مهم تر از 
درس دادن است و »کشف بینش« و آگاهی بسیار فراتر از 

»کسب دانش«.
گناه سوم که آن هم از اجزای اصلی معلمی انگاشته می شود، 
ارزش یابی و یا همان امتحان گرفتن و نمره دادن است. زمانی 

در نوش��ته ای، نظام امتحانی رایج را با داستان صاحب خانه ای 
مقایسه کرده بودم که به اصرار از مهمانان خود می خواست که 
مدتی با او بمانند و پذیرایی گرمی از آن ها می کرد. ولی ش��ب 
هنگام که مهمانان به خواب می رفتند، آن هایی را که قدشان از 
تخت خواب کوتاه تر بود، آن قدر می کشید تا به انداز ه ی تخت  
در  آیند و پای کسانی را که از تخت بلندتر بودند نیز می برید تا 

با »معیار« تخت او یکسان شوند.
آم��وزش و ارزیابی معلم زده نی��ز معیارهایی این چنین 
بی مناس��بت دارد. گناه این ارزش یابی ها در این اس��ت که 
همه ی خالیق را با معیارهایی که معلوم نیست از کجا نازل 
شده اند، می سنجد و همه باید منطبق با آن معیارها باشند. در 
ذهن، زبان و به طور کلی نظام آموزشی معلم زده، بیشتر از 20 

ممکن نیست و کمتر از 20 هم مطلوب نیست.
در فضایی که معلم زدگی در اس��اس و »پای بست« 
آن به صورت پایدار ریشه دوانده و تغییرات تنها به  ظواهر 
و »نقش ایوان« معطوف است، شعارهای تازه رواج یافته 
درباره ی ارزش یابی کیفی و »کارنما« به جای کارنامه و از 
این دس��ت حرف ها نیز معمواًل از حد لقلقه ی زبان فراتر 
نمی روند. حتی اگر عدد و رقم نیز به ظاهر حذف ش��وند، 
ذهن معلم زده بدون نگاه نمره ای و بدون تفکیک ضعیف و 
قوی، عالی و خوب، متوسط و ضعیف، و موفق و ناموفق، 
قادر به ادامه ی حیات نیس��ت. در شماره ی آینده به چهار 
گناه »هدایتگری و الگو بودن«، »بی ربط بودن به زندگی«، 
»جامعه پذیری«، و »دانش آموز نبودن« پرداخته می ش��ود 
که مکمل معلم زدگی در دامنه ای فراتر از مدرسه هستند.

معلمیکارنمای
سید عبدالحمید میرحسیني
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طنز

1. افراد به خاطر یك هدف مشترك وارد گروه مي شوند.

2. افراد با كمك هم به موفقیت مي رسند.

3. نتیجه ي كار متعلق به همه ي افراد گروه است.

5. در یك كار گروهي ایده آل، همه ي افراد به یك اندازه زحمت مي كشند.

6. هر گروه معمواًل یك مدیر دارد.
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تصویرساز: مهدی رضائیان

4. خواه نتیجه مثبت باشد یا منفي.

5. در یك كار گروهي ایده آل، همه ي افراد به یك اندازه زحمت مي كشند.

7. كار گروهي همه جا نتیجه بخش است.

خصوصیــات
يک تیم موفق
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كلید واژه ها: كمال، تفكر، انتخاب.

اشاره
در شـماره ي پیـش، با طـرِح نقش محیـط در فرایند 
كمال، بحث وارد عرصه ي تعلیم و تربیت شد. با مرور نتایج 
بحث هاي گذشته، مي كوشیم زمینه ي ورود عمیق تر به بحث 

مدرسه را ایجاد كنیم.
نتایج بحث هاي گذشـته این بود كه انسـان سه نیرو 

دارد: 
1. تعقل )تفكر و تحلیل(

2. اختیار )آزادي انتخاب(
3. كشش دروني به سمت كمال خود

تحلیل قبلي نشـان داد، به نظر مي رسـد روان شناسـي 
جدید و احتمااًل آموزه هاي دیني ـ هر دو ـ بر آن هسـتند كه 
در تقدیر هر انساني است كه خود سرنوشتش را تعیین كند 
)آزادي انتخاب( و براي آن كه بتواند بهترین انتخاب را كند و 
نسـبت به این انتخاب مسئول باشد، در او كشش به سمت 
خیر و كمال خود گذاشـته شـده اسـت؛ اگرچه او مجبور به 
پیروي از آن نیسـت، بلكه مختار اسـت كه آن را برگزیند یا 
برنگزینـد. براي این كه بتواند این كشـش را درك و تحلیل 
كنـد و از آن نتیجـه بگیرد، نیروي تفكـر و تعقل به وي اعطا 
شـده است. پس ابزارهاي رسیدن به كمال، براي هر فردي 

فراهم است.

مسیر كمال
مس��یر كمال بدان معني نیس��ت كه همه باید مس��یر 
واحدي را طي كنند. كمال هر فرد با دیگري متفاوت است و 
مجموعه ي بسیار وسیعي از انتخاب ها وجود دارد كه در طیف 
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كمال قرار مي گیرد. نكته ي مهم تر، این است كه اگر كسي 
به مس��یري رفت كه كمال وي نیست و براي دیگران هم 
به یقین معلوم است كه در مسیر كمال قرار ندارد، نمي توان 
قدرت انتخاب او را محدود كرد و او را به انتخاب مس��یري 
واداشت كه به زعم دیگران و یا حتي به واقع، اگرچه این امر 

شاید به یقین ممكن نباشد، در مسیر كمال نیست.
بنابرای��ن، نه تنها در مجموعه ي وس��یع انتخاب هایي 
كه در طیف كمال هس��تند، فرد باید آزادانه انتخاب مناسب 
خود را داشته باشد، بلكه اگر فردي حتي به اعتراف خودش 
مي خواهد مس��یري غیر از مسیر كمال خود را انتخاب كند، 

كسي حق ندارد این حق را از او بگیرد.
اگر آزادي انتخاب به معني آزادي در انتخاب مس��یري 
مشخص از مسیرهاي كمال یا مسیر كمال در مقابل مسیر 
غیركمال بود، باید نام آن را از »آزادي انتخاب« به »اجبار در 

انتخاب« تغییر دهیم.
مش��كل در واقع از همین نكته ي باریك آغاز مي شود 
كه دیگري، هر كس كه باشد، بخواهد ادعا كند كه مي داند 
مس��یر كمال براي فردي چیست و این تشخیص خود را بر 
تشخیص دیگران در مورد آن فرد و بر تشخیص خود فرد در 
مورد خودش ترجیح دهد، به بهانه ي این كه مي خواهد آن فرد 
فقط در مسیر ضاللت نباشد و سپس به بهانه ي این كه دلسوز 
اوس��ت و مسیر خاص كمال او را مي داند، آزادي انتخاب او 

را محدود و محدودتر كند.
بنابراین، هیچ بهانه اي نباید مان��ع آزادي انتخاب فرد 
شود. خاصه آن كه، وسایل تشخیص كمال هم در درون فرد 

نهفته است كه همان فطرت و قدرت تعقل است.
اكن��ون دوب��اره به بحث نق��ش محی��ط برمي گردیم. 
همان گونه كه در بحث قبلي دریافتیم، نقش محیط نه تنها 

 كمال هر فرد 
با ديگري متفاوت 

است

 هوش از تولد 
تا نوجواني در 

حال رشد است 
و سپس متوقف 

مي شود

دکتر یداهلل سعیدنیا

تحلیل تفكر
قابل حذف نیست، بلكه بسیار اساسي است. این نقش به طور 
خالصه عبارت اس��ت از كمك به فرد براي آن كه بتواند از 

نیروهاي درون خود بهتر استفاده كند.
به طور خالصه، در هر یك از س��ه نیروي درون، نقش 

محیط چنین است:
موان��ع  هم��ه ي  برداش��تن  انتخـاب،  آزادي  در   .1
محدودكننده ي آزادي انتخاب و ایجاد فضایي براي انتخاب 
واقعًا آزادانه و به دور از فش��ارهاي آش��كار و پنهان مطرح 

مي شود.
2. در ارتباط با نیروي فطرت، نقش محیط عبارت است 
از: فراهم كردن نیازهاي انسان و وارد نیاوردن فشار بر این 
تمایالت در جهت خاص و وابسته نكردن ارضاي نیازهاي 

اساسي فرد به جهت گیري هاي خاص؛
3. درب��اره ي تعقل، تفكـر و تحلیل نی��ز فراهم كردن 
زمین��ه ي پرورش تعقل و تفكر با ایجاد فضا و امكاناتي كه 
تفكر و تحلیل در آن تمرین و تقویت شود و دادن اطالعات 
صحیح، كام��ل، همه جانبه و ب��ه دور از ارزش گذاري هاي 

یك طرفه به فرد مورد نظر است.
ب��ا تالش ب��راي تبیین موارد باال، ب��ه  تدریج بحث نقش 
مدرسه مطرح مي شود. اكنون با فرض این كه نتایج گرفته شده 
مورد قبول قرار گرفته اند مي توان بحث را در فضایي ملموس تر 
و با بیاني س��اده تر پي گرفت. اگرچه در محیط خانواده ممكن 
اس��ت هر یك از موارد باال دچار آس��یب هایي شود و مي توان 
در یك بحث مستقل به آسیب شناسي عملكرد خانواده در این 
مورد پرداخت و روشن كرد كه چگونه خانواده ها آزادي انتخاب 
كودكان را سلب مي كنند و به جاي ارزش گذاشتن به نیروي تعقل 
آن ها، آن ها را مالمت مي كنند و كشش هاي دروني كودكان را 

جهت مي دهند، اما فعاًل بحث مدرسه در اولویت است.

بخوان،فكر كن،تغییر بده!

دكتراي تعلیم وتربیت
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هم چنین، ش��اید نیاز به این كه بحث شود كه در جامعه 
نیز از طرف رس��انه ها و نهادها و سیاسّیون آسیب ها چگونه 
ایجاد مي شود، كم نباشد. ولي موضوع این نوشتار بیشتر به 

مدرسه معطوف است.

مدرسه و تفكر
ابتدا به آسیب شناس��ي نقش مدرسه در پرورش نیروي 
تعقل مي پردازیم. ممكن است مدرسه خود را متولِي ایجاد 
زمینه ي كمال فرد نشناسد و ادعا كند كه وظیفه ي او تنها 
تدری��س دروس به دانش آم��وزان و ارزش یاب��ي از میزان 
یادگیري آن هاس��ت. در واقع ش��اید بهتر باشد كه مدارس 
همین نق��ش را براي خود تعریف كنن��د و از این  مرز هم 
فراتر نروند. مأموریت خود را تدریس دروس مشخص شده 
و ارزش یابي از آن ها بدانند. این وظیفه بسیار روشن است و 
اگر مدارس چنین باشند، كمترین آسیب را به فرایند كمال 

وارد مي كنند.
اگرچ��ه همین نق��ش هم مي تواند در صورت درس��ت 
انجام نش��دن، در مسیر كمال آسیب زا باش��د، ولي عمده ي 
آس��یب ها از آن جا نشأت مي گیرد كه مدرسه مأموریت هاي 

بسیار بزرگ تري براي خود قائل مي شود.
اكنون، حداقل در مقام ادعا، مدرسه  خود را متولي تربیت 
به معني س��اخته ش��دن )كمال( دانش آموزان مي داند و هر 
روز طرحي براي ارتقا و اثربخش��ي م��دارس براي پرورش 
دانش آموزاني سالم، قوي، متعهد، متدین، متخصص و... داده 
مي شود. در واقع، اگر بخواهیم كمي هم این ادعاها را جدي 
بگیریم، آن گاه باید بررسي شود كه نقش مدرسه در پرورش 
تعقل، تفكر و تحلیل كه یكي از س��ه پایه ي كمال اس��ت، 
چیست؟ اگر نقش مدرسه تكامل فرد است، چه قدر فضا براي 

تعقل و تفكر وجود دارد؟
پرورش قدرت تعقل، تفكر و تحلیل، به ایجاد فضایي نیاز 
دارد ك��ه فرد را به فكر كردن ترغیب كند. این كه فرد نظر 
بدهد،  بحث كند، انتقاد كند، مسئله ایجاد كند و مسائل را حل 
كند. اگرچه معلومات و دانش ها مهم هستند و دانش آموزان 
باید آن ها را بیاموزند، ولي اگر كفه ي تربیت و پرورِش نسلي 
كارامد و خودس��اخته و تكامل یافت��ه در مأموریت مدارس 
س��نگین تر است، پس فضاي تفكر، تحلیل و تعقل هم باید 

سنگین تر باشد.
نه تنها در دبس��تان ها كه اساسًا برخي به غلط معتقدند 
كه »دانش آموز دبس��تاني هنوز بچه اس��ت و قدرت تفكر و 
تحلیل ندارد«، بلكه حتي در دبیرستان هم حجم معلوماتي كه 

دانش آم��وز باید آن ها را بیاموزد و آزمون دهد، به حدي زیاد 
است كه فرصتي براي تعقل و تحلیل نمي ماند.

اگرچه هر علمي در واقع بر پایه ي تفكر و تحلیل ایجاد 
ش��ده و توسعه یافته است، ولي حتي در دروسي كه به تفكر 
و تحلیلي بودن معروف تر هستند، مانند فلسفه، روان شناسي، 
ریاضیات و فیزیك و بسیاري دیگر نیز، دانش آموزان عمدتًا 
به یاد گرفتن معلومات كتاب مي پردازند و زماني براي تحلیل 

و تفكر به وجود نمي آید.
نباید از این نكته گذشت كه تصور این كه در كودكي و 
یا در دبستان قدرت تفكر و تحلیل در بچه ها رشد نمي كند، 
از آس��یب زاترین فرضیات در والدین و معلمان است. اساسًا 
ق��درت تفكر در كودكي ش��كل مي گیرد. ه��وش از تولد تا 
نوجواني در حال رشد است و سپس متوقف مي شود. قدرت 
تحلیل افراد، بستگي مستقیم به نحوه ي تعامالتي دارد كه در 

كودكي با محیط داشته اند. 
بنابراین، دوره ي كودكي و دبستان بیشترین ضرورت و 
بهترین موقعیت براي پرورش قدرت تحلیل و تفكر اس��ت. 
ایجاد فضایي كه در آن كودك با مسائل روبه رو شود و بتواند 
آزادانه با آن تعامل كند و احیانًا مسائل را حل كند، بیشترین 

نقش را در پرورش قدرت تفكر آن ها دارد.
معلومات، به خصوص در سنین باالتر، عمده ترین مواد خام 
براي تمرین تفكر و تحلیل هستند. برخالف سنین كودكي كه 
در آن، مواد و اش��یا و محسوسات این نقش را به عهده دارند، 
ابزارها، مواد و محسوسات معمواًل بار ارزشي ندارند. بنابراین، 
در تمرین ه��اي ك��ودكان براي پرورش تعقل آس��یبي ایجاد 
نمي كنند. اما اگر معلومات ارزش هاي تند داشته باشند، امكان 

تمرین صرف براي تقویت قدرت تعقل را از بین مي برند.
وقت��ي گزاره هاي متعددي ب��ا پیش فرض هاي »حتمًا 
درس��ت اس��ت«، »جزو بدیهیات اس��ت«، »جزو مقدسات 
ماس��ت« و غیره، به فرد داده مي ش��ود، در واق��ع اواًل به او 
نگرش هایي داده مي ش��ود كه خ��ود آن ها را انتخاب نكرده 
است و این با آزادي انتخاب مغایرت دارد. ثانیًا امكان تمرین 
تحلیل و تعقل از وي س��لب مي ش��ود، زیرا وقتي گزاره اي 
درست اس��ت، دیگر دلیلي براي بررسي، تحلیل و تفكر در 

مورد آن وجود ندارد.
بررس��ي این كه در مدرسه ها چه قدر این اتفاق مي افتد، 
كار سختي نیست و احتمااًل عمده ي معلمان نسبت به این 

موضوع، دیدگاه مشترك و ناخوشایندي دارند.
بررسي نقش مدرسه در دو عامل دیگر فرایند كمال را به 

نوشتار بعدي مي سپاریم.
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»گوش كنید!«. از درخواست هاي مكرر معلمان خطاب 
به شاگردان است كه به واس��طه ي آن از آن ها مي خواهند 
حرف هایش��ان را بش��نوند. اما آیا تا به حال ش��ده است كه 
معلمان از خود بخواهند به دانش آموزانشان گوش بسپرند و 
حرف هایش��ان را بشنوند؟ آیا تا به حال به این فكر كرده اند 
كه چه مهارت بزرگي در این كالم نهفته اس��ت؟ آیا در این 
نكته تأمل كرده اند كه خودشان مي توانند الگوي گوش دادن 

شوند؟

شونمگوشسراپا         
یكي از مهم ترین عناصر در ارتباطات بین فردي، همین 
»گوش دادن« اس��ت؛ مهارتي كه به همان اندازه كه ساده 
مي نماید، كس��بش به تمرین و تالش زیاد نیاز دارد. معمواًل 
گوش دادن، یا براي كسب اطالعات و درك مطلب است یا 
براي یادگیري و یا كسب لذت. به هر منظوري كه باشد، اكثر 
مردم خیال مي كنند بر آن مس��لط اند، در حالي كه تحقیقات 
نشان مي دهد، معمواًل افراد بین 25 تا 50 درصد از آن چه را 

مي شنوند، به خاطر مي آورند.
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گاهي »گوش دادن« با معناهایي مترادف مي شود كه در 
فرد ایجاد مقاومت مي كند. گاهي از آن معناي »اطاعت كردن« 
یا »پذیرفتن نظ��ر و ایده ي گوینده« و ی��ا »تابعیت« فهمیده 
مي شود. لذا این تصور را در شنونده ایجاد مي كند كه باید از نظر 
و عالقه ي خود صرف نظر كند و ایده ي طرف مقابل را بپذیرد. 
بنابراین، از اساس گوش نمي دهد. بعضي اوقات »گوش دادن« 
را با »ش��نیدن« یكي مي دانند. در حالي كه »شنیدن«، عملي 
بیولوژیكي و منفعالنه است، یعني چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
صداها را مي شنویم. اما منظور از »گوش دادن« این ها نیست.

گاهي رفتاري كه صورت مي گیرد »گوش دادن« است، 
ام��ا به صورت منفي، مانند »گ��وش دادن غیرفعال«. یعني 
ظاهرًا گوش مي دهد، اما ذهنش جاي دیگري است. از این 
گوش ش��نیدن و از آن یكي در كردن. بنابراین، ارتباط هم 
اتفاق نمي افتد. گاهي فرد فقط آن چه را مي خواهد بش��نود، 
مي شنود. آن قسمت از پیام را مي گیرد كه مایل است بگیرد. 
به این نوع، »گوش دادن انتخابي« مي گویند. بدیهي است 

كه این هم »گوش دادن« نیست.
پس مهارت گوش دادن مثبت كدام است؟ در پاسخي 
س��اده باید گفت، زماني اس��ت كه به برقراري ارتباط خوب 
منجر مي ش��ود. یعني فرد از مصاحبت با دیگري احس��اس 
آرام��ش مي كند و لذت مي برد. این طری��ق گوش دادن را 

»گوش دادن فعال« مي نامند.
»گوش دادن فعال« شنیدني هدف دار است. موقعي اتفاق 
مي افتد كه به درك متقابل منجر مي شود. به دنبال جذب معاني 
كلمات و جمالت است، از موانعي كه مزاحم گوش دادن است 
دوري مي جوید تا به درونیات فرد مقابل خود پي ببرد؛ این كه 
فرد از چه مي گوید، احساسش چیست و ایده هایش كدام اند؟ 
این نوع گوش دادن با همدلي همراه اس��ت و فرد شنونده، به 

دور از پیش داوري و قضاوت، به گفته ها جان مي سپارد.
در مهارت ه��اي ارتباطي، نقش مهم تر را فرد ش��نونده 
برعه��ده دارد. مي گویند، گوینده فق��ط یك وظیفه دارد؛ آن 
هم انتقال درست مطلب. یعني باید بتواند مقصود را شفاف 
و روش��ن بیان كند. اما در مقابل این شنونده است كه باید 
هم زمان هم نقطه نظرات گوینده را بگیرد، هم بتواند پاسخ 

مناس��بي براي آن بیابد و هم احساس او را دریابد. بنابراین، 
برعكس تصور عامه، نقش فعال را ش��نونده دارد نه گوینده. 
این شنونده است كه باید بكوشد خود را جاي گوینده بگذارد. 

كار سخت اوست كه ارتباط را دلنشین مي سازد.

چگونه شنونده ي خوبي باشیم؟
ش��نونده ي خوب بودن، قابلیتي است كه نه تنها فرد را 
در حل مش��كالتش یاري مي دهد، بلكه كمك مي كند دنیا 
را از ن��گاه دیگران ببیند. قدرت همدلي را تقویت مي كند و 
نكات فراواني را مي آموزد. از همه مهم تر، فرد را خوش ارتباط 
جلوه مي دهد. راهكاره��اي زیر، براي تقویت گوش دادن و 

دست یابي به این قابلیت ارائه مي شوند:
به هنگام صحبت كردن با فرد مقابل:

é ارتباط چشمي را حفظ كنید. نگاه به صورت طرف مقابل، 
اولین نش��انه ي توجه كردن و احترام اس��ت. در عین حال، 
فرصتي ب��راي گوینده ایجاد مي كند ت��ا واكنش عاطفي و 
همدلي را در ش��ما ببیند. البته مالحظات فرهنگي نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد.
é سخنان گوینده را قطع نكنید. سكوت كنیم و اجازه دهیم 
گوینده صحبت خود را تمام كند. یكي از مزاحمت هاي جدي 
در این  باره، قطع سخنان طرف مقابل است كه متأسفانه در 

پاره اي از مناسبت هاي ارتباطي عادي شده است.
é از رفتاره��اي غیركالمي بهره بجویید. به موقع س��ر را به 
عالمت تأیید تكان دادن، قدري به س��مت جلو خم شدن، كج 
كردن سر، متأثر شدن چهره به هنگام شنیدن ناراحتي گوینده 
یا باز شدن چهره به هنگام مطرح شدن نكات مثبت، از نكات 
مهم در گوش دادن است. در واقع با این ابرازهاي غیركالمي، 

به گوینده نشان مي دهید كه حرف هاي او را درك مي كنید.
é ب��ه مزاحمت ه��اي محیطي اعتنا نكنید. س��روصداهاي 
محیطي، حضور افراد دیگر یا زنگ ناگهاني موبایل و تلفن، 
از اختالل هایي اس��ت كه مي تواند تمركز را كم كند. تا حد 

امكان باید بي اعتنایي كرد. 
é آن چه را كه ش��نیدید، بازگو كنید. با این رفتار، فرد گوینده 
را مطمئ��ن مي كنید كه مطالبش را همان طور كه بیان كرده 
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است، متوجه شده اید. مي توانید از عباراتي نظیر جمالت زیر 
استفاده كنید: »ببینید درست متوجه شدم، شما مي گویید...« 
یا »آن طوري كه من متوجه ش��دم، داستان از این قرار است 
كه...« شنیدن دوباره ي كالم از زبان شنونده، احساس همدلي 
را باال مي برد. در ضمن، این فرصت را به گوینده مي دهد كه 

چنان چه مطلبي متفاوت برداشت شده است، اصالح شود.
é به هیجانات و احساسات توجه كنید. راهي كه براي این توجه 
وجود دارد، »همدلي« اس��ت. همدلي با هم دردي تفاوت دارد. 
در همدلي، در عین حالي كه فرد متوجه ي ش��رایط احساسي 
طرف مقابل اس��ت، خود را مس��تقیم درگی��ر نمي كند. فرض 
بفرمایید، كس��ي از تحقیر در یك درگیري، س��رخورده و متأثر 
اس��ت و ش��ما آن را حس مي كنید. در این شرایط، مي توان با 
ابراز جمالتي با فرد همدلي كرد. مثاًل بگویید »واقعًا در شرایط 
سختي قرار داشتید« یا »تحمل چنین شرایطي آسان نیست« 
یا »حق داري، این موضوع كوچكي نیست«. توجه كنید، در این 
عبارات كلمه ي »من« وجود ندارد، یعني حوزه ي شخصي فرد 
تداخل پیدا نمي كند. یعني الزامًا ممكن است من مثل شما این 
احساس را نداشته باشم، اما مي فهمم كه سخت است. اگر من 
درگیر ش��ود، این دیگر »هم دردي« است. مثل این كه بگویید 
»واقعًا داغون ش��دم. اگه من آن جا بودم، به او مي گفتم با چه 
كس��ي طرف است؟« یا این كه با هیجان گوینده درگیر شوید. 
یعني مثل او عصباني ش��وید، ی��ا پا به پایش گریه كنید. البته 
هم دردي در جاهایي الزم است، اما به خاطر داشته باشیم، در 

این صورت ممكن است فرد گوینده احساس حمایت نكند.
é از كلمات كلیدي و اكو كردن استفاده كنید. براي درك بهتر 
منظ��ور گوینده، مي توان كلیدواژه هاي كالم گوینده را با لحن 
س��ؤالي به او برگرداند. بعضي كلمات بسیار كلي و التزامي اند، 
یعني شاید به تعداد انسان هاي روي كره ي زمین برایشان تفاوت 
نگاه و تفسیر وجود داشته باشد. واژه ي ساده اي مثل »خوب« 
را در نظر بگیرید. مي تواند ده ها مفهوم متفاوت را در بربگیرد و 
ما نمي دانیم منظور گوینده الزامًا چیست. مثاًل گوینده مي گوید، 
»امروز روز خوبي نبود.« شما نمي دانید این خوب این جا یعني 
چه. آیا با كس��ي درگیر شده اس��ت، در ترافیك طوالني مانده 
است، سر وقت نتوانسته است غذا بخورد و... در این مواقع، فقط 

كافي اس��ت با لحن سؤالي بگویید »خوب؟« به یقین، گوینده 
فرصتي مي یابد تا موارد مورد نظرش را بیان كند.

é از قض��اوت و پیش داوري به طور جدي بپرهیزید. ش��اید از 
كلیدي ترین عناصر گوش دادن همین باش��د. قضاوت مانع از 
شنیدن دیگر نكات مي شود. ذهن به دنبال نتیجه گیري، مشغول 
یافتن پاسخ مي شود یا در دیگر نكات ابرازي نیز، دنبال یافتن 
ادله ي بیشتر براي اثبات قضاوت خود مي گردد و عماًل دیگر 
جای��ي براي گوش دادن باقي نمي ماند. الزمه ي گوش دادن، 
داشتن ذهني باز و پذیرنده است. پذیرنده نه به معناي تسلیم 
بودن، بلكه به معناي یافتن ایده و نقطه نظر گوینده. حساسیت 
نداشتن بر لغات یا بر مسائل غیرمرتبط، مثل لهجه یا تن صدا 

و ظاهر، از دیگر مواردي هستند كه باید تمرین شوند.
é فض��اي ام��ن به وجود آورید. به خاطر بس��پاریم كه همه 
الزامًا مثل ما فكر نمي كنند. گوش دادن به ایده هایشان هم 
به معناي تأییدشان نیس��ت. این مي تواند فرصتي باشد كه 
موضوعي را از زاویه ي دیگري هم دید. بنابراین، با نقد نابه جا 
یا حمله به دیدگاه ها یا به سخره گرفتن عواطف و احساسات، 

فضاي صحبت را ناامن نكنیم.
براي مس��لط ش��دن به مهارت گوش دادن، مي توانید در 
ارتباطات روزمره ببینید كدام یك از این ها اتفاق  مي افتد و چه 
تأثیري در روال ارتباط دارد. مثاًل قطع كردن صحبت را مشاهده 
كنی��د. یا قبل از اتم��ام كالم گوینده، قض��اوت كردن و تغییر 
مسیر صحبت را ببینید. این خود شروع خوبي است.در آخر دلم 
مي خواهد این را بگویم: معلم مي تواند به شاگردش این فرصت 
را بدهد كه ش��نیده شود. گاهي فقط گوش دادن و حرفي نزدن، 
خصوص��ًا نصیحت نكردن یا صغرا و كب��را نچیدن، به بچه ها 
كمك مي كند تا خودشان را بشنوند، خودشان را بیابند و پاسخ 

نكته شان را دریابند. پس گاهي مي شود سرا پا گوش شد. 
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هو شمند
معلم

کلیدواژه ها: هوش درون فردی، تفکر، معلم.
آیا شما از هوش درون فردی٭ باالیی برخوردار هستید؟ 
کدام ی��ک از دانش آموزان تان از نظر س��طح دارا بودن از 
هوش درون فردی به شما نزدیک تر است؟ خوب است برای 
پاس��خ دادن به این سؤاالت، ابتدا گزاره های زیر را مطالعه 
و جای��گاه خ��ود را در آن معین کنید. این م��وارد می تواند 
نشانگر مناسبی در زمینه ی ارزیابی ماهیت و کیفیت هوش 

درون فردی باشد:
 معمواًل ساعاتی را در تنهایی به تفکر، مکاشفه و اندیشیدن 

به سؤال های مهم زندگی می پردازم.
 در جلس��ات مشاوره یا س��مینارهای رشد فردی شرکت 

می کنم تا چیزهای بیشتری در مورد خودم بیاموزم.
 قادرم با حالتی انعطاف پذیر با شکست ها و مشکالت خود 

روبه رو شوم.
 اهداف مهمی در زندگی خود تعیین کرده ام که مرتب به 

آن ها فکر می کنم.
 از ضعف ها و توانایی های خود آگاهم.

 ترجیح می دهم اواخر هفته را به تنهایی در کلبه ای در جنگل 
سپری کنم، تا این که در تفریح گاه و در میان مردم باشم.

 خود را مصمم و مستقل می دانم.
 وقایع و اتفاقات زندگی خود را در دفترچه ای یادداش��ت 

می کنم.
پاسخ شما به موارد باال چگونه است؟ خوب است بدانید 
که دانش آموزان دارای هوش درون فردی باال هم، ویژگی هایی 
دارند که با اندکی دقت و مشاهده ی رفتار آن ها در موقعیت های 
متفاوت، قابل شناسایی هستند. آن ها استقالل و اراده ی خوبی 
دارند، قابلیت ها و ضعف های خود را می شناس��ند و به همین 
علت در شیوه ی زندگی و یادگیری، روش خاص خود را دارند، 
به خوبی از عهده ی مراقبت از خود برمی آیند، احساساتشان را 

به درستی بیان می کنند و ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند.
با توجه به نش��انه های یاد ش��ده می ت��وان گفت، هوش 
درون فردی به معنی ش��ناخت خود و توانایی عملکرد مناس��ب 
براس��اس آن است. کسانی که هوش درون فردی باالیی دارند، 
به خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه های خود آگاه اند. 
این افراد از خودآزمایی، تخیل روزانه، کندوکاو کردن روابط خود 

با دیگران و برآورد توانایی های فردی شان لذت می برند.
بر این اس��اس، به کارگیری فعالیت هایی که به نوعی با 
ویژگی های هوش درون فردی ارتباط داشته باشد، تأثیر بیشتری 

        اشاره
           در شماره های پیشین، ضمن اشاره به نقش  

            هوش در کالس درس، هوش زبانی را 
            معرفی کردیم و نحوه ی توجه به آن در 

           فرایند یاددهی ـ یادگیری را گفتیم. هوش
               زبانی به علت دارا بودن ویژگی های 
               خاص ازجمله سهولت به کارگیری، از

                جمله مواردی است که بیشترین کاربرد 
                 را در آموزش به خود اختصاص داده 

                  است. همین نکته موجب شده است تا
                    توجه و تکیه ی افراد به ویژه معلمان، 
                       بر سایر انواع هوش و توانایی ها، 

                        به نسبت کاهش یابد. در این مقاله 
                          کوشیده ایم ضمن معرفی هوش 

                            درون فردی، به کاربست های
                               ساده، اما مؤثر آن در کالس 

                                 درس اشاره کنیم.
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دكتراي برنامه ریزي آموزشي و 

دبیر منطقه ي 16 تهران

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

32



هوش درون فردي 
به معني شناخت 
توانمندي هاي 
خود و توانايي 
عملكرد مناسب 

است

ب��ر یادگیری افراد در موضوع مورد نظر خواهد داش��ت. برای 
مثال، دبیر درس عربی پایه ی سوم راهنمایی تحصیلی، تعدادی 
جمله ی نیمه تمام را در اختی��ار دانش آموزان قرار می دهد و از 
آن ها می خواهد، هرکدام به تنهایی از میان فهرست کلمات داده 
ش��ده، مناسب ترین گزینه را انتخاب و جمالت را کامل کنند. 
در مرحله ی بع��د، هم خانواده های کلمات مورد نظر در تمرین 
قبلی را در قالب جم��الت دیگری در اختیار آنان قرار می دهد 
تا با استفاده از آن ها جمالت را کامل کنند. با این فعالیت، او 
قصد دارد هم خانواده های دسته ای از کلمات را به دانش آموزان 
معرف��ی کند. این کار، به جهت ش��یوه ی انجام آن که فعالیتی 
انفرادی را دربرداشته، برانگیزاننده و مقبول دانش آموزان دارای 
هوش درون فردی باالست. بدیهی است که در شکل بهتر آن، 
معلم فعالیت های متنوعی را طراحی می کند و می کوشد انواع 

گوناگون هوش فراگیرندگانش را مورد نظر قرار دهد.
هم چنین در این راس��تا انواع پرسش های معلم که به 
نوعی دانش آموز را به تفکر بیشتر در مورد خود و زندگی اش 
وامی دارد، می تواند ب��ه پرورش هوش درون فردی بینجامد. 
برای نمونه، معلم درس تاریخ، در حین تدریس سلس��له ی 
س��لجوقیان، مبدأ درس خود را معرفی پایتخت آن ها، شهر 
اصفهان، قرار می دهد. به همین مناس��بت از دانش آموزان 
س��ؤال می کند: »کدام یک از شما تاکنون به شهر اصفهان 
سفر کرده است؟« سپس زمانی را به آن ها اختصاص می دهد 

تا اطالعاتی از این شهر را در کالس مطرح کنند.
دبیر درس تعلیمات دینی نیز برای آموزش درس »جهاد 
و دفاع از اسالم«، از فراگیرندگان سؤال می کند که کدام یک 
از آن��ان، خاطره ای از جبهه و زمان جنگ را از زبان خانواده 
و یا اقوامش شنیده است؟ و یا با نمایش تصاویری از جبهه 
و جنگ، از آن ها می خواهد که خود را در آن ایام تصور کنند 
و احساس و تصمیمشان را بگویند. سپس با شنیدن سخن 

دانش آموزان، به مراحل بعدی تدریس خود می رود.
در مثالی دیگر، می توان به فرصت های مؤثر و عمیقی که 
درس فارس��ی برای پرورش هوش درون فردی ایجاد می کند 
اشاره کرد. برای مثال، درس سیزده از کتاب فارسی پایه ی سوم 
راهنمایی، از دانش آموزان می خواهد که در یک نوشته، زادگاه 
خود را معرفی کنند. ای��ن درس به علت ایجاد پیوند و ارتباط 
میان مطلب مورد نظر )تقویت مه��ارت نگارش دانش آموز( و 
زندگی آنان، به طور مس��تقیم به هوش درون فردی تکیه دارد. 
هم چنین، اشعار و متونی که رهنمود هدف مندی را بیان می کنند 

و یا دانش آموز را به تفکر به خویشتن دعوت می کنند، دقیقًا با 
پرورش هوش درون فردی تناسب و هماهنگی دارند، مانند:

از درون خستگان اندیشه کن
و ز دعای مردم پرهیزکار

یا
پرهیزگار باش که دادار آسمان

فردوس جای مردم پرهیزگار کرد
از دیگر کاربردهای شایس��ته ی هوش درون فردی و توجه 
به آن، به موقعیت های انضباطی دانش آموزان مربوط می ش��ود. 
کالس درس��ی را تصور کنید ک��ه در آن دانش آموزی به انجام 
کار دیگری به غیر از کار مورد نظر معلم، مشغول است. در این 
وضعیت، هنگامی که معلم می خواهد براساس هوش درون فردی 
دانش آموز و نیز ش��ناختی که از او دارد، رفتار کند، بدون ارائه ی 
هیچ تذکری، شروع به تدریس می کند و می کوشد فرصتی به او 
بدهد تا خود بتواند رفتارش را کنترل کند. در چنین کالسی، معلم 
در ابتدای سال از دانش آموزان خود می خواهد که قوانینی را برای 
رعایت نظم و انضباط در کالس تنظیم کنند و به آن ها پای بند 
باش��ند. شاید شما هم این تجربه را در صفحات خاطرات کاری 
خود داش��ته اید که هنگام روبه رو شدن با دانش آموز خاطی، از او 
می خواهید برای تنبیه خود راهی را تعیین کند. این تصمیم، به طور 

هوشمندانه ای هوش درون فردی فراگیرنده را نشانه می گیرد.
راه دیگ��ر منطبق با هوش درون ف��ردی دانش آموزان، 
زمانی است که معلم فهرستی از فعالیت های گوناگون را در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آن ها مطابق با عالقه ی 
خود دست به انتخاب بزنند و در این راه، عالوه بر لذت بردن، 
به شناخت بیشتری از خود نایل شوند. هم چنین، فراهم کردن 
زمینه ی مشاوره ی دانش آموز با سایرین و داشتن عزت نفس، 

موجب تقویت هوش درون فردی می شود.
در ارزش یاب��ی از آموخته ه��ای دانش آموزان نیز، هوش 
درون فردی جایگاه قابل توجهی دارد. به این س��ؤال از درس 
تاریخ دوره ی راهنمایی تحصیلی توجه کنید: »در چند جمله، 
احساس��ات خود را در مورد یعقوب، پس��ر لیـث، با توجه به 
ویژگی ها و فعالیت هایش در طول دوران حکومتش بگویید.«

این سؤال و س��ؤاالت مشابه آن، موجب تحریک هوش 
درون فردی می شود و می تواند زمینه ی مناسبی را برای تقویت 
این هوش فراهم آورد؛ عالوه بر آن که به وسیله ی آن می توان 
به شایستگی، میزان آموخته های دانش آموزان را سنجید و برای 

ایجاد تنوع و جذابیت در سؤاالت امتحانی نیز اقدام کرد.

پي نوشت
Intra Personal Intelligence ٭

                 آذر  88  
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از دی��دگاه وي: »در دوران راهنمایي معلم باید 
به رفتارها و گفتارهاي خود توجه داشته باشد. یعني 
هر دو باید وجود داش��ته باشند. هم تدریس نظري و 
هم تدریس عمل��ي. در دوره ي راهنمایي، دانش آموز 
به مفهوم و تدریس توجه دارد و معلم باید مفاهیم را 
خوب یاد دهد. براي معلم خوب بودن، باید به مفاهیم 
روح بخشید و به شكل هاي متفاوت آن ها را عینیت 
داد و ملم��وس كرد. مثاًل براي آموزش تبدیل حالت 
جامد به گاز، مي توان از برف شادي استفاده كرد و با 
پخش كردن آن در كالس، از بچه ها خواست برف ها 
را جمع كنند. آن گاه خود آن ها این مفهوم را به خوبي 
درك مي كنند و هرگز از ذهنش��ان نخواهد رفت. اما 
اگ��ر تدریس مانند تدریس برخي از معلمان منحصر 
به پرس��ش و پاس��خ باش��د، بچه ها آن را فراموش 

مي كنند.«
وي افزود: »اصلي ترین مشكل معلمان این است 
كه مفاهیم درس عل��وم و نیز تعداد دانش آموزان زیاد 
است و وسیله ي كمك آموزشي هم تقریبًا وجود ندارد. 
فناوري كالس هاي ما به 100سال پیش تعلق دارد. در 
زمان فعلي، كالس درس، فقط براي حفظ كردن است 
نه ب��راي تولید علم. زیرا زماني براي كار عملي وجود 

ندارد و وسایل كمك آموزشي هم عقب مانده اند.«
به اعتقاد ایش��ان: »مهم ترین و اساس��ي ترین 
مش��كل خود معلم است. اگر معلم سطح سواد خود 
را باال ببرد، به كالس متكي نباش��د، متكي به علم 
روز باش��د، اگر در كالس به دروغ متوس��ل نش��ود، 
سرهم بندي نكند، اگر جواب سؤالي را كه نمي داند، 
بالفاصله ندهد، و اگر دانش آموز را مقام بزرگي تصور 
كند، آن گاه مواظب گفتار خود خواهد بود. اگر خود را 
در برابر فرد باسوادي تصور كند، هرگز حرف نسنجیده 
نمي زند. معلم باید اول خود مفاهیم را بفهمد، به آن ها 

مسلط باشد و بعد آن ها را بیان كند.«

23 سال سابقه ي تدریس
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هفت نفر از معلمان علوم 
تجربي دوره ي راهنمایي سراسر 

كشور، امسال به عنوان معلمان 
نمونه انتخاب شدند كه اسامي 

آن ها به شرح زیر است:
زكیه باقر اسكویي از 

استان اردبیل، سهیال رضایي از 
استان فارس، پروین میرزایي 
از استان چهارمحال بختیاري، 
حمید گلنار از استان همدان، 

آزیتا فروزنده شهركي از استان 
خوزستان،  ابراهیم خمّري از 
استان سیستان وبلوچستان و 

زهرا ابراهیمي از استان خراسان 
شمالي.

ماهنامه ي رشد آموزش 
راهنمایي تحصیلي، به منظور 

معرفي و استفاده از تجربه هاي 
این عزیزان، گفت وگویي با آن ها 

انجام داده است كه از مجموعه ي 
آن ها گزارشي تهیه كرده ایم كه 

اینك از نظر شما مي گذرد.

زكیه باقر اسكویي 

معلم نمونه ي اردبیل

گفت وگو با معلمان نمونه ي كشوري علوم تجربي             رشدآموزش   
                 راهنمایی
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وي معتقد است: »براي معلم موفق 
بودن، باید عش��ق داشت. نباید به معلمي 
به عنوان ش��غل نگاه كرد. باید بچه ها را 
دوست داشت و مشكالتشان را حل كرد. 

بای��د آن ها را به چش��م بچه ي 
خود دید. باید تفاوت هاي فردي 
آن ه��ا را در نظر گرف��ت. باید 
به اس��تعدادها، خانواده  نسبت 
و ش��رایط فردي آن ها شناخت 
بیشتر داشت. ش��ناخت بیشتر، 

موفقیت بیشتر را به همراه دارد. در ضمن، 
برخورد جذاب و روش هاي جذاب تدریس 
و عملي س��اختن تدری��س به جاي تئوري 
بودن، از عوامل ایجاد موفقیت براي معلم 

محسوب مي شوند«.
به اعتقاد وي: »یكي از اصلي ترین 
مشكالت معلمان در درس علوم، به طور 
ویژه كمبود ساعت درسي است. برنامه ي 
كتاب، وسیع اس��ت. مفاهیم زیاد و كار 
عملي وجود دارد و تكلیف معلم مشخص 
نیس��ت. به ویژه در بخ��ش »جمع آوري 
اطالعات« مطالب وس��یع است. گرچه 
بخش��ي اختیاري است، اما معلم خود را 
موظف مي داند كه به آن ها جواب دهد و 

در نتیجه ساعات درسي كم است.
مش��كل دیگر این است كه امتحانات 
صرفًا جنبه ي دانشي دارند، مسائل علمي و 
تئوري الزم اس��ت، اما كافي نیست. صرف 
دانشي بودن امتحانات، جنبه ي عملي كار را 
لوث مي كند. این سبك امتحان قدیمي است 

و تغییر محسوسي در آن دیده نمي شود.«
خانم میرزایي معتقد است: »دوره ي 
راهنمایي دوره ي شناخت دانش آموزان 
و توجه به تفاوت هاي فردي آن هاست. 
ب��اور كنیم كه ه��ر دانش آم��وز در حد 
توانایي  خودش قابلیت پیش��رفت دارد و 
انتظاراتمان هم باید با توانایي هاي آن ها 

متناسب باشد.«

ب��ه اعتقاد خانم رضای��ي، دانش آم��وزان دوره ي راهنمایي در 
مرحله ي تحول قرار دارند؛ تحول سني و عقلي. نه كودك هستند و 
نه كاماًل بزرگ و رشدیافته. در این دوره، شخصیت بچه ها متحول و 
بخش مهمي از آن  پایه ریزي مي شود؛ به گونه اي كه هر سال تغییر 
جدي مي یابند. در دوره ي راهنمایي، دانش آموزان صفات خاصي پیدا 
مي كنند. لذا الزم است كه برخورد معلمان با آن ها، دقیق و به صورت 
فردي باش��د. معلماني كه شخصیت دانش آموزان را به صورت كلي 

مي بینند، قادر به دیدن خالقیت هاي فردي آن ها نخواهند بود.
معلم نمونه ي استان فارس مي گوید: »استعدادهاي هر فردي 
خاص خود اوس��ت كه باید آن را به صورت فردي دید و كش��ف و 
شكوفا كرد. البته وزارت آموزش وپرورش نیز باید در مطلوب ساختن 
كالس ها بكوشد. امروزه در دنیا روش هاي آموزش به سمت »فردي« 
شدن مي روند. اگر ما نگاه فردي داشته باشیم، اما در كالس هایمان 
ب��ا جمعیت فعلي مواجه باش��یم، به اهدافمان نخواهیم رس��ید. در 
حقیقت، نظام آموزش��ي و كالس ها بای��د در جهت »فردمحوري« 

حركت كنند. 
بزرگ ترین عوامل یادگیري، زمان و تعداد دانش آموزان هستند. 
زمان یادگیري براي دانش آموزان ما بسیار كم است. ما باید این قدر 
وقت داشته باشیم كه با تك تك دانش آموزان به صورت »عملي« كار 
كنیم. معلم باید نگاهش »فردي« و »عملي« باشد. در حقیقت، همه 
باید به این سمت برویم كه استعدادهاي دانش آموزان كشف شود. اما 
چون فرصت و زماني براي بررسي فردبه فرد و كشف خالقیت هاي 

دانش آموزان وجود ندارد، بچه هاي ما كشف نمي شوند.«
معلمي كه خود بي انگیزه است، نمي تواند معلم موفقي باشد. به عالوه 
معلمي كه خود آموزش ندیده است، چه طور قادر خواهد بود دانش آموزان 
را عالقه من��د كند و به آن ها جهت بده��د. در كالس ها باید بچه ها را 
هدف دار كرد و كوش��ید رویكردشان، رویكرد رسیدن به هدف باشد. لذا 
كل نظام آموزشي و معلمان باید به سمت هدفمند كردن دانش آموزان 
پی��ش رود.«خانم رضایي در پایان به معلمان جدید پیش��نهاد مي كند: 
»براي بچه ها هدف هاي زیاد و بزرگ بسازید، هدف ها را دست یافتني 

كنید و آن ها را به سمت دست یافتن به اهداف سوق دهید.«

21 سال سابقه ي تدریس

لیسانس علوم تجربي
21 سال سابقه ي تدریس

سهیال رضایي
 معلم نمونه ي فارس

پروین میرزایي 
معلم نمونه ي چهارمحال  و بختیاري

 يك مشكل اين است 
كه امتحانات صرفًا 

جنبه ي دانشي دارند، 
مسائل علمي و تئوري 

الزم است، اما كافي 
نیست و اين سبك 

امتحان قديمي است

 نبايد به معلمي 
به عنوان شغل نگاه كرد. 

بايد بچه ها را دوست 
داشت و مشكالتشان را 

حل كرد

متاسفانه تا زمان چاپ مجله عكس ایشان
 به دست ما نرسید.

فوق لیسانس رشته ها ي 
برنامه ریزي درسي و 

مدیریت آموزشي
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به اعتقاد خانم فروزنده: »معلم 
بای��د ب��ا دانش آم��وزان رابطه ي 
صمیمي داش��ته باش��د تا احترام 
متقابل در روابطش��ان حاكم شود. 
معلمي موفق خواهد بود كه از نظر 
علمي قوي باش��د و اقتدار علمي 
داشته باشد. البته در حقیقت علم و 
اخالق هر دو الزم اند و حتي اخالق 
ارجحیت دارد. اگر رابطه ي عاطفي 
بین معلم و دانش آموز برقرار ش��ود 
و بچه ها او را بپذیرند، درس��ش را 
نیز خواهند پذیرفت و برعكس، اگر 
معلم��ي را نپذیرند، از درس او هم 

متنفر مي شوند.«
وي افزود: »معلمان ما مشكل 
وقت دارند. س��اعات تدریس، هم 
براي آزمایش��گاه كم است و هم 
براي آم��وزش. معلم نمي تواند هر 
دو را لح��اظ كند؛ یعني هم تئوري 
تدریس كند و هم كار عملي انجام 
ده��د. از طرف دیگ��ر، در دوره  ي 
راهنمایي، بیش��ترین مش��كل در 
مواجه��ه با دانش آم��وز، تمایل به 
جنس مخالف اس��ت ك��ه باعث 
دوري او از درس و كاهش تمركز 

او روي درس مي شود.«

ب��ه اعتقاد وی: »مهم ترین ویژگی دوران راهنمایی، ش��رایط س��نی بچه ه��ا و نحوه ی برخورد با 
این ویژگی های خاص اس��ت. ویژگی های خاصی که به مرور زمان ایجاد می ش��وند و نوع برخورد با 
دانش آموزان را مهم و متفاوت می سازند. در این دوران، آن ها ویژگی ها و استعدادهای جدیدی دارند که 

اگر بتوانیم آن ها را شکوفا کنیم، در دوره های بعد به موفقیت بیشتری مي رسند.«
وی افزود: »من برای موفق شدن کوشیدم از یافته ها و تجربه های دیگران استفاده کنم. همواره 
در همایش ها شرکت کردم تا به تجربه هایم بیفزایم و آموختن را هرگز تعطیل نکنم. موفقیت صددرصد 
نیست، بلکه نسبی است. اولین موفقیت، شناخت هدف است و هدف شناخت مسیر است. موفقیت با 
برنامه ریزی به دست می آید. معلم باید وارد مرحله ی تحقیق و پژوهش شود و این یکی از مالک های 
اصلی است. معلمی که خود پژوهشگر باشد، دانش آموز پژوهشگر تربیت می کند. براي رسیدن به این 

هدف، آموزش های متفاوت مانند آموزش ضمن خدمت، می تواند به ما کمک کند.«
ایشان در ادامه گفت: »یکی از اصلی ترین مشکالت معلمان دوری خانواده از مدرسه است. اولیا 
بیشتر بار آموزش و تربیت را به عهده ی مدرسه گذاشته اند، اما به ویژه در دوره ی راهنمایی، باید مشارکت 
اولیا جذب شود و دوری این دو رکن بی نتیجه خواهد بود. یکی از راه های کاهش فاصله ی خانواده و 
مدرس��ه، هیئت امنایی کردن مدارس اس��ت. در این حالت، اولیا در برنامه ریزی و تأمین هدف، خود را 
مسئول می دانند و به حل مشکالت کمک می کنند. در عین حال، لزوم بازنگری در کتاب ها احساس 
می شود. محتوای کتاب ها جوابگوی نیاز امروز نیست. با این که مختصر تغییری ایجاد شده است، اما 
این برای آینده ی بچه ها کافی نیس��ت. در شرایطی که تغییر و پیشرفت علم لحظه ای شده، محتوای 
اصلی کتاب ها اغلب محتوای س��ال های گذشته است و این جوابگوی آینده ی دانش آموز حتی برای 
دوره ی متوسطه هم نیست. راهنمایی باید پایه ی مناسبی برای ورود به متوسطه باشد. اما با این کتاب ها، 
مشکالت بیشتر خواهد شد. باید از نظرات معلمان در تألیف کتاب های درسی استفاده شود. باید شرایطی 

ایجاد شود که آن ها در تعیین سرفصل ها دخالت کنند.«
آقای گلنار معتقد اس��ت: »داشتن عشق و عالقه به کار مهم ترین نکته است. در حیطه ی معلمی 
و فرهنگ، صددرصد مش��کل وجود دارد. این تصور که وارد فضایی ش��ویم که بی مشکل باشد، غلط 
است، زیرا معلم یکی از اهرم های حل مشکالت جامعه است. ما باید مشکالت را بشناسیم و در رفع 
آن به دانش آموزان کمک کنیم. معلم با استفاده از پشت کار، انگیزه و عالقه، می تواند راه را برای رفع 

مشکالت هموار سازد.

لیسانس علوم تجربی
14 سال سابقه ی تدریس

23 سال سابقه ی تدریس

لیسانس علوم تجربي

حمید گلنار

 معلم نمونه ی همدان

آزیتا فروزنده شهركي 

معلم نمونه ي خوزستان

معلمی که خود پژوهشگر باشد، دانش آموز پژوهشگر 

تربیت می کند
           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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به عقیده ی وی: »دبستان سن اطاعت، دبیرستان سن مشورت و راهنمایی دوره ی 
ادبستان است. بیشترین میزان یادگیری و پذیرش آموزه های دینی، نگرشی و فراگیری 
مهارت های زندگی، در این دوران است. اگر چنین مسائلی در دوره ی راهنمایی آموزش 

داده شود، دانش آموز می تواند تا آخرین روز زندگی از آن ها استفاده کند.«
وی افزود: »برای معلم خوب و موفق بودن، ش��خص باید از غرور و تکبر به دور 

باشد تا به دنیای درون دانش آموز راه یابد. مثالی در این زمینه وجود دارد. 
فرد دوچرخه س��واری ب��ه دیوار برخورد می کند و دی��وار را لگد می زند، اما 
شاید او باید نگاهی به دوچرخه بیندازد. معلم ها باید خود بازنگری کنند و 
زبان و عملش��ان یکی باشد. ما باید بدانیم که الگوی عملی اخالق و علم 
برای دانش آموز هستیم! اگر معلم عماًل به آن چه می گوید، پای بند باشد و 
اعتماد دانش آموز را به دست آورد، می تواند او را به سمت آینده سوق دهد. 
هم چنان که معصوم می فرمایند: »کون��وا دعائ الّناس باعمالکم و التکونوا 

بالسنتکم«. و شاعر می گوید:
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد

هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هیچ قنادی نشد استاد کار

تا که شاگرد شکر ریزی نشد
از دیدگاه ایش��ان: »یکی از اصلی ترین مش��کالت معلمان، گسست عمیق میان 
مهم ترین نقش های آموزش��ی هم چون خانواده، مدرس��ه، مدیر و معلم اس��ت. ارتباط 
خانواده و مدرس��ه بسیار با اهمیت است و برای رشد دانش آموز، هر دوی این نهادها 

باید دست به دست هم دهند.«
وی در ادامه گفت: »مشکل دیگر، قوانین و مقررات دست و پاگیر هستند. معلمان 
به شیوه ی فرایندمحور تدریس می کنند که در پس آن، فعالیت است تا دانش آموز را به 
کوش��ش وادارد. اما در پایان کار، آزمون های مدارس حافظه مدار است. در عین حال، 
نکته ی مه��م برای خانواده ها، قبولی در این آزمون هاس��ت. درحالی که معلم آینده ی 
بچه ه��ا را در نظ��ر می گیرد و به فکر آموزش مهارت برای زیس��تن و مهارت برای با 
هم زیستن است. و در این دو نقطه، معلم و خانواده با هم تضاد پیدا می کنند. ما باید 
آزمون های ورودی را فرایندمحور کنیم و تفکر نقاد، روش های مشورتی و مشارکتی را 

پرورش دهیم. حال آن که معلم چون مجبور است، همه را حافظه مدار می کند.«
آق��ای خمری افزود: »یك رهبر آفریقایي می گوید، زمانی که باد می وزد، عده ای 
به فکر ساخت دیوارند. عده ای هم به فکر ساخت آسیاب.« کسانی که تهدیدها را به 
فرصت ها تبدیل می کنند، به فکر ساخت آسیاب هستند. معلم اگر می خواهد معلم باشد، 
باید بداند چگونه این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. موج س��از باشد و نه موج سوار. 

فرصت ساز باشد و نه فرصت سوز. نقش تسهیل کننده را ایفا کند و نه پاسخ دهنده را.«

19 سال سابقه ی تدریس
لیسانس علوم تجربی

ابراهیم خّمری
معلم نمونه ی

 سیستان و بلوچستان

شایان ذکر است، با وجود آن که چندین بار با تلفن خانم زهرا ابراهیمی 
تماس گرفتیم، دست رسی به ایشان و درنتیجه گفت وگو با وی میسر 

نشد.

 بايد آزمون های ورودی را فرايندمحور 
کنیم و تفکر نقاد، روش های مشورتی و 

مشارکتی را پرورش دهیم

 معلم بايد موج ساز باشد و نه موج سوار، 
فرصت ساز باشد و نه فرصت سوز
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 4
 3
خط کشیدن زير نکات مهم2 

این روش گاهی می تواند برای یادگیری و صرفه جویی 
در وقت )در بار دوم خواندن( استفاده شود. اما روش صحیح 
این است که ابتدا مطالب را بخوانیم، مفهوم آن ها را کاماًل 
درک کنیم و سپس زیر نکات مهم را به ترتیب اولویت خط 
بکشیم، نه آن که در کتاب به دنبال نکات مهم بگردیم تا زیر 

آن ها را خط بکشیم.

حاشیه نويسی
حاشیه نویس��ی نمی تواند ب��رای درک عمیق مطالب و 
خواندن کتاب های درس��ی، روش بس��یار مناسبی باشد، اما 
می توان از آن برای یادگیری مطالبی که از اهمیت چندانی 

برخوردار نیستند، استفاده کرد.

خالصه نويسی
خالصه نویس��ی به این صورت است که شما مطالب را 
می خوانی��د و آن چ��ه را درک کرده اید، به صورت خالصه در 

دفتری یادداشت می کنید.
این روش برای مطالعه نسبتًا مناسب است و از روش های 
قبلی بسیار بهتر است؛ چرا که برای خالصه نویسی باید ابتدا 

مطالب را درک و سپس آن ها را یادداشت کنیم.

کلیدبرداری
این روش برای خواندن و نوش��تن نکات مهم، بس��یار 
مناسب است؛ چرا که در این روش، شما بعد از درک مطالب، 

به صورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می کنید.
درواقع کلمات کلیدی کوتاه ترین، راحت ترین، بهترین 
و پرمعنی ترین کلمه ای اس��ت که با دیدن آن، مفهوم جمله 

تداعی و به خاطر آورده می شود.

 1

مهارت
کلید واژه ها: مطالعه، یادگیری، حافظه.

مطالعه و یادگیری رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر 
دارند؛ ت��ا جایی که می توان ای��ن دو را الزم و ملزوم یکدیگر 
دانست. برای این که میزان یادگیری افزایش یابد، باید قبل از هر 
کار، مطالعه ای فعال و پویا داشت. مشکل عمده ی دانش آموزان 
در یادگیری، ندانس��تن ش��یوه ی صحیح مطالعه اس��ت. اکثر 
دانش آموزان به روش سنتی و از طریق تکرار خواندن، مطالب 
را می آموزند؛ یعنی آن قدر تکرار می کنند تا مطلبی را بیاموزند و 

تصور می کنند هرچه بیشتر تکرار کنند، بیشتر می آموزند.
مطالعه به شیوه ی صحیح، چهار فایده دارد:

1. کاهش زمان مطالع��ه؛ 2. افزایش میزان یادگیری؛ 
3. ماندگاری طوالنی مطالب در حافظه؛ 4. آس��ان شدن به 

یادسپاری مطالب.
برای داشتن مطالعه ای فعال، نوشتن نکات مهم در حین 

خواندن، ضروری است.

é افراد برای يادگیری مطالب مورد عالقه ی 
خود، معمواًل از يکی از شش روش زير استفاده 

می کنند.
خواندن بدون نوش��تن؛ خط کش��یدن زیر نکات مهم؛ 
حاشیه نویسی؛ خالصه نویسی؛ کلیدبرداری؛ خالقیت و طرح 

شبکه ای مغز.

خواندن بدون نوشتن
خوان��دن بدون یادداش��ت برداری، یکی از ش��یوه های 
نادرس��ت مطالعه است. نوش��تن نکات مهم، رکنی مهم از 
فرایند مطالعه را تش��کیل می دهد و بدون آن، بازده مطالعه 
بس��یار کاهش می یابد. هم چنین یادداش��ت برداری صحیح 
می تواند موفقیت فرد را تا حدود زیادی تضمین کند و مدت 

زمان الزم برای یادگیری را کاهش دهد.

مطالعهمطالعه مهارت
اشاره
ِاعمال راهنمایی تحصیلی 
در تمام دوره های تحصیلی، 
ضرورت اجتناب ناپذیری است 
و اجرای آن به هیچ وجه نباید 
به دوره ی خاصی از تحصیالت 
محدود شود. یکی از مهم ترین 
این راهنمایی ها، آموزش 
مهارت های تحصیلی است 
که معلمان محترم در آموزش 
آن نقش مؤثری دارند. در 
این نوشته، به مهارت آموزش 
روش های مطالعه که آشنایی آن 
برای دانش آموزان مفید خواهد 
بود، پرداخته شده است.

ان
راه

هم
با 

مریم خاکسار
دبیر شهرستان كاشمر
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خالقیت و طرح شبکه ای مغز6 
این روش، بهترین شیوه برای یادگیری )به ویژه یادگیری 
مطالب درسی( است. در این روش شما مطالب را می خوانید، 
بعد از درک حقیقی آن ها، نکات مهم را به زبان خودتان )یعنی 
به راحت ترین ش��کلی که آن کلمه، مفهوم جمله را برایتان 
تداعی می کند( و به صورت کلیدی یادداشت می کنید و سپس 
کلمات کلیدی را روی طرح ش��بکه ای مغز می نویس��ید )در 
واقع نوشته های خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی 
می کنی��د و نکات اصلی و فرعی را مش��خص می کنید( تا 
دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب، فقط به طرح شبکه ای 
مراجعه کرده، با دیدن کلمات کلیدی نوش��ته شده، آن ها را 

خیلی سریع مرور کنید.
این روش درصد موفقیت تحصیلی یادگیرنده را تا حدود 
بسیار زیادی افزایش می دهد و درس خواندن را بسیار آسان 

کرده، بازده مطالعه را افزایش می دهد.

é چه قدر بخوانیم
آیا ش��ما جز ء آن گروه از یادگیرندگانی هستید که حدود 
دو س��ه ساعت بدون وقفه به درس خواندن ادامه می دهید و 
سپس استراحت می کنید؟  اگر جوابتان مثبت است، بدانید که 
روشی نادرست را در پیش گرفته اید. حدود 2 ساعت مطالعه 
بدون وقفه بسیار خسته کننده خواهد بود و مغز توانایی الزم را 
برای یادگیری نخواهد داشت؛ چرا که طبق نظر متخصصان 
امور مطالعه و یادگیری و با انجام آزمایش های علمی به عمل 
آمده، آستانه ی یادگیری بین 10 تا 45 دقیقه است؛ یعنی هر 
فرد بین 10 تا 45 دقیقه می تواند مطالب را به خوبی یاد بگیرد 
و بعد از این مدت، میزان یادگیری به شدت کاهش می یابد.

روش مفید و مناس��ب آن اس��ت که بعد از نیم ساعت 
مطالعه، حدود 5 دقیقه استراحت کنید.

مهارت
ب��ا این روش، هم مدت مطالعه مناس��ب اس��ت و هم 
اس��تراحت بعد از آن. که از یک طرف باعث ثبت قوی تر و 
بهتر مطالب خوانده شده در حافظه می شود و از طرفی دیگر 
سبب آمادگی ذهنی و جس��می فرد برای یادگیری مطالب 

بعدی خواهد شد.

 عدم وابستگی به چشم
متأس��فانه تعدادی از دانش آم��وزان در هنگام مطالعه، 
وابس��تگی بس��یار زیاد به چش��م خود دارند تا ب��ه ذهن و 
حافظه ش��ان؛ یعنی هن��گام درس خواندن اگ��ر نکته ای را 
فراموش کرده اند، بی درنگ و بالفاصله به کتاب نگاه می کنند 
و اصاًل به خود زحمت نمی دهند که اگر نکته ای به ذهنشان 
نیامد کمی فکر کنند تا ش��اید به ی��اد آورند و چنان چه بعد 
از مدتی تفکر، موفق نش��دند به کتاب مراجعه کنند. هرقدر 
به چشمتان بیش��تر وابسته باش��ید به همان نسبت میزان 
به خاطرس��پاری عمیق تر اطالعات کاهش می یابد. افرادی 
که از ذهنشان بیشتر از چشمشان استفاده می کنند، معمواًل 
موفقیتی بیشتر در تحصیالت کسب می کنند. بنابراین هنگام 
یادداش��ت برداری از ترس فراموش کردن، به صورت جمله 
مطالب را یادداش��ت نکنید بلکه به شکل کلمات کلیدی و 

خالق بنویسید.

فراموشی ناشی از خیانت حافظه نیست بلکه 
به خاطر روش نادرست مطالعه است.

مشکل عمده ی 
دانش آموزان در 

يادگیری، ندانستن 
شیوه ی صحیح 

مطالعه است

منابع
1. علی پور، بیژن � شمیسا، علی. فنون 

برتر مطالعه. تهران: دكلمه گران. 1376.
2. توکلی، علیرضا، چگونه درس بخوانیم تا 

فراموش نکنیم. تهران: نشر باران، 1376.
3. حق دوست، صغری. روش 

تدریس و هنر معلمی.

مطالعه
نیم ساعت مطالعه + 5 دقیقه استراحت را 

فراموش نکنید.

مطالعه مهارت
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� آره مش  كاظم  جان! یادش به خیر كه نه، ... یك خودنویس��ي 
داشتم كه سال اول راهنمایي، شوهر عمه ي مرحومم برایم خریده بود. 
مي گفت كه از س��وئیس آورده، اما مي دانس��تم كه از همین بازار سید 
اسماعیل خریده است. شوهر عمه ي مرحومم عشق سوئد را داشت و 

همیشه هم سوئد را با سوئیس اشتباه مي گرفت!
كاري نداریم. این خودنویس باعث شّري براي من شد كه نگو و 

نپرس. چه جوري؟ االن برایتان تعریف مي كنم:
همان روز اول كه خودنویس را بردم مدرسه، زنگ تفریح دوم، یك 
شیر پاك خورده اي آن را از توي كیفم دزدید. من وقتي رسیدم كه او از 

كالس بیرون مي رفت و خودنویس هم توي دستش بود.
قیافه اش را درس��ت ندیدم. بدو بدو رفتم دفتر و ماجرا را به آقاي 
ناظم گفتم. اما اي كاش پایم مي شكست و زبانم الل مي شد و این كار 

را نمي كردم. چرا؟ االن باز هم برایتان مي گویم:
آقاي ناظم مرد بس��یار سخت گیري بود. من را نشاند توي دفتر و 
یك كاغذ گذاش��ت جلویش و شروع كرد به بازجویي از من. از اسم و 

مش��خصات شوهر عمه ام و قد و وزنش و شغلش و اخالق و رفتارش 
پرسید تا رسید به خودم و پدرم و پدربزرگم و دست خطم و مشخصات 
خودنویس و مش��خصات سارق و... بعد هم گفت، دزد را پیدا مي كند؛ 
چون توي مدرس��ه اي كه او ناظمش اس��ت، محال اس��ت كه دزدي 

بشود.
فرداي همان روز، وسط كالس ریاضي، آقاي ناظم آمد و مرا صدا 
زد و برد دفتر. یك دانش آموز نتراشیده، نخراشیده را نشانم داد و گفت: 

»خوب نگاهش كن! ببین سارق همین است؟«
نمي دانستم چي بگویم. این با اوني كه من دیده بودم، فرق داشت. 

خیلي گنده تر از او بود. گفتم نه. و برگشتم سر كالس.
دو روز بعد، دوباره سر كالس ادبیات، آقاي ناظم مرا احضار كرد. 
یك دانش آموز ریزه و شرور را نشانم داد و گفت: »خوب نگاهش كن. 

ببین جناب سارق این است؟!«
طرف از چشمانش آتش مي بارید. خیلي كوچك تر از آن هیكلي بود 

كه توي كالس دیده بودم. گفتم نه و برگشتم سركالس.

به  دنبــــــــالـ 
طنز

ی
ریف

 ش
ئه

ما
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دو روز دیگ��ر، دوباره همی��ن اتفاق افتاد و یك ش��اگرد دیگر و 
شناسایي نشدن دزد توسط بنده و... 

تا آخر س��ال،  آقاي ناظم هر چند روز، یك نفر را براي شناسایي، 
روبه روي من قرار مي داد. به كل از درس و مشق افتادم. سال كه تموم 
شد، چند تا تجدیدي آوردم و تقریبًا تمام دانش آموزهاي مدرسه را یكي 
یكي توس��ط آقاي ناظم مورد شناسایي قرار داده بودم، اما هیچ كدام 

شبیه كسي كه دیده بودم، نبود.
با خودم گفتم، به آقاي ناظم بگویم كه یكي از همین ها دزد بوده و 

خودم را خالص كنم، اما وجدانم راضي به این كار نمي شد.
تابس��تان كه شروع ش��د، نفس راحتي كشیدم كه از شر ماجراي 

شناسایي بچه ها راحت شده ام. اما شب ها كابوس مي دیدم.
س��ال بعد هم باید توي همان مدرس��ه درس مي خواندم. هفته ي اول 
ناگهان دوباره س��روكله ي آقاي ناظم پیدا ش��د. بای��د دانش آموز جدیدي را 
شناس��ایي مي كردم. آن بیچاره، س��ال قبل اصاًل توي مدرسه ي ما نبود! اما 
آقاي ناظم احتمال مي داد كه از ماجراي سرقت خودنویس خبر داشته باشد!

فكري به ذهنم رس��ید. رفتم پیش شوهر عمه ام و از او خواهش 
كردم، التماس كردم كه به قول خودش برود س��وئد و یك خودنویس، 
مثل همان كه برایم آورده بود و من تمام مشخصات آن را براي آقاي 
ناظم ش��رح داده بودم، برایم بخرد و بی��اورد. بیچاره پذیرفت، رفت و 
لنگ��ه ي همان خودنویس را برایم خرید و آورد. من هم با خوش حالي 
تمام آن را پیش آقاي ناظم بردم و ذوق زده گفتم كه خودنویس��م پیدا 

شده و سارق با دست خودش آن را برایم پس آورده است.
اما اي كاش الل مي ش��دم و این حرف را نمي زدم، آقاي ناظم از 
پشت عینكش نگاهي به من انداخت و گفت: »خوب شد. خیلي خوب 
شد. پس جناب عالي آقاي سارق را دیدید. حاال حتمًا مي توانید راحت 

ایشان را شناسایي كنید ...«
دیگ��ر بدتر از این نمي ش��د. كارم از اول درآمده بود. آمدم خانه و 
تصمیم به ترك تحصیل گرفتم. ام��ا خداوند كمكم كرد و مأموریتي 
به پدرم خورد و توفیق اجباري شد كه برویم شهرستان. البته دیگر از 
درس و مدرسه بیزار شدم. من االن مي توانستم توي شهر خودمان یك 

وسط هاي سال فكري به س��رم زد. رفتم پیش آقاي ناظم و كل 
ماج��راي خودنویس و س��رقت آن را تكذیب كردم. گفتم كه ماجراي 
خودنویس تّوهم ذهني من بوده اس��ت. حتي وجود شوهر عمه ام را به 
كل كتمان كردم! اما آقاي ناظم سرم داد زد كه تمام اعترافات من ثبت 
و ضبط شده و نمي توانم آن را كتمان كنم. ضمنًا مقررات مقررات است 

و محال است تا هنگامي كه دزد را پیدا نكرده است، از پاي بنشیند.
به كل گیج و منگ شده بودم، اما به هر بدبختي كه بود،  سال سوم 

راهنمایي را هم تمام كردم.
دیگر خیالم راحت ش��د كه از آن مدرس��ه مي روم و دس��ت آقاي 
ناظم به من نمي رسد. اما هنوز پایم را به دبیرستان نگذاشته بودم كه 
آقاي ناظم را دیدم كه توي دفتر، انتظارم را مي كشید؛ در حالي كه دو 
نفر دانش آموز را براي شناسایي آورده بود. استداللش هم این بود كه 
آن ها در مدرسه ي قبلي با من هم كالس بوده اند و رفتارشان مشكوك 
بوده اس��ت. در ضمن دس��ت خط خوبي دارند و مي توانند با خودنویس 

هم بنویسند!

!
به  دنبــــــــالـ 

سارق
مهندس قابل باشم، اما حاال چي؟ كوپن فروشي مي كنم. البته درامدم 

بهتر است، اما خب دیگر ...!
بله، مش كاظم آقا! االن بعد از گذشت چهل سال، هنوز هم وقتي به آن 
خودنویس و مدرسه و آقاي ناظم فكر مي كنم، خیلي دلم مي خواهد بدانم بر 
سر آن خودنویس چه آمد. ... آقاي ناظم آن دوران ما االن كجاست ... كاش 
مي دانس��تم ... راستي مش كاظم آقا. شما كه هزار ماشاءاهلل به این سن و 
سال رسیده اید و هفت، هشت ده تا پیراهن بیشتر از من پاره كرده اید، توي 
این شهر، یك فرهنگي خیلي بازنشسته به اسم آقاي كاظمي مي شناسید؟

همیشه فكر مي كنم كه ناظم آن دوران ما هنوز هم دنبال من باشد 
كه دزد را شناس��ایي كنم! فامیلي اش را كه گفتم، اما اس��م كوچكش 
... آهان یادم آمد، اس��م و فامیلي اش یكي بود: كاظم كاظمي! راستي 
ببخش��ید مش كاظم آقا، فامیلي شما چیس��ت؟ چشمانتان كه خیلي 
آشناس��ت. این طرز نگاه كردنتان از پشت عینك، این تكه چوب كه 
مثل خط كش آن را آرام به كف دستتان مي زنید ... اي واي ... من، شما، 

خودنویس، مقررات ... نه ... نه ... نه ...

احمد عربلو
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معرفت کردگار
دیدن این عالم است

زنده ی بیدار باش
چشم خریدار باش

کتاب فارسی اول راهنمایی با شعری از محمود کیانوش 
ش��روع می ش��ود که دو بیت آن را در باال می خوانید. شاید 
بخواهید بدانید كه محمود کیانوش کیست و نقش و تأثیر او 

در شعر کودک و نوجوان معاصر تا چه حد است؟
کیانوش متولد مشهد )1313( است و اکنون در سن 75 
س��الگی، در انگلستان زندگی می کند. او در سال 1355، دو 
سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی، به آن کشور مهاجرت 
کرد و در همان جا ماندگار شد. آن طور که کیانوش خود گفته 
است، پدرش مردی بی سواد، ولی با فرهنگ بوده است: »از 
فردوسی، خیام، مولوی و حافظ چنان حرف می زد که انگار 
از هم سخنان و هم سفرانش حرف می زند. در شرح وقایع و 
گزارش حال و فعل آدم ها استاد بود و من بعدها فهمیدم که 

در مکتب او شاگردی کرده بودم و نمی دانسته ام.«
اما همین پدر مخالف بود که پسرش به مدرسه برود و 
می گفت اگر محمود بخواهد عالم شود، باید به نجف1 برود 
نه به مدرسه. البته محمود با پا در میانی مادرش به مدرسه 
رفت. بعداً  خان��واده ی کیانوش به تهران مهاجرت کردند و 

محمود در این شهر به دبیرستان رفت و این آغاز شکوفایی 
وی ب��ود؛ چرا که »در کالس دوم دبیرس��تان، برای قرائت 
فارسی و انشا، معلمی به کالس ما فرستادند به نام مصطفی 
بی آزار که با ذهنی روشن و شناختی عمیق از ادبیات فارسی، 
درس می داد و ما را با روح هر نوشته ای آشنا می کرد. اولین 
موضوع انش��ایی که به ما داد، درباره ی »ورزش« بود و من 
برای این موضوع، داستان کوتاهی نوشتم با عنوان »هشت 
و سی پنج دقیقه«. وقتی که آن را در کالس خواندم، چهره ی 
استاد بی آزار از شادی شکفت و این داستان را از من گرفت 
و آن را در کالس های دیگرش برای شاگردان خواند. استاد 
بی آزار به من گفت: موضوع انشا هرچه باشد، تو اجازه داری 

به جای آن یک داستان بنویسی.«
کیانوش در تهران به دانش سرای مقدماتی رفت و معلم 
شد. سپس در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران 
پذیرفته شد و مدرک کارشناسی خود را در این رشته دریافت 
کرد. کیانوش در دنیای ادب فارسی معاصر، با سه چهره شناخته 
می ش��ود: نویسنده، مترجم و شاعر. او در ترجمه و نویسندگی، 
آثار زیادی دارد که عمدتاً  ش��امل مقاله، نقد و داستان است. 
البته چون سال های طوالنی هم در انگلستان زیسته، اشعاری 
از شاعران فارسی را به انگلیسی نیز ترجمه کرده است. اما ما 

در این نوشته بیشتر به شخصیت شعری کیانوش می پردازیم.

با محمود كیانوش
انه

بخ
کتا

جعفر ربانی

شاعر کودک و نوجوان
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کیانوش و شعر کودک و نوجوان
کارنامه ی شعری کیانوش بسیار پربار و غنی و در نوع 

خود نوآورانه است. 
وی از کودکی مایه های ش��اعرانه داشت و شعر هم 
می سرود. اما از وقتی به طور جدی به عرصه ی شعر وارد 
ش��د که از او دعوت کردند به مجالت دانش آموزی پیک 

)رشد امروز( برود، و او پذیرفت.
 در این باره نوش��ته اس��ت: »چندی بود که انتش��ار 
مج��الت پیک با مدیریت ایرج جهانش��اهی و همکاری 
پاکدالن روشن اندیشی مثل اسماعیل سعادت، فردوس 
وزیری، پروین دولت آبادی و همکاری مؤسسه ی انتشارات 
فرانکلین آغاز ش��ده بود. یک روز علی اصغر مهاجر )مدیر 
مؤسس��ه( از من خواست که همکاری با پیک را بپذیرم. 
همکاری را پذیرفتم. چند ش��ماره از مجله را ورق زدم و 

شعرهای آن را خواندم.2
... فکر کردم که واقعًا در سرزمین ما هنوز شعری که 
بتوان آن را ش��عر کودک خواند، به وجود نیامده است. در 
آن موقع بود که گفتن ش��عر برای کودکان و نوجوانان را 
آغاز کردم و به مرور برای آن به اصول و قواعدی رسیدم 
و سرانجام حاصل تجربه ها و تأمالتم را در کتابی کوچک 

به نام »شعر کودک در ایران« منتشر کردم.«

شعر من
فرزندهای نازنینم

گل های باغ زندگانی
خوانندگان شعرهایم
در کودکی و نوجوانی

هرگز نخواهد شد عزیزان
یاد شما هرگز، فراموش
هستیم ما با هم همیشه
در شعر محمود کیانوش

در شعر من چشم شما هست
بر آسمان بیکران باز

با یک نگاه شاد و روشن
بر دیدنی های جهان باز

کارنامه ی کیانوش
می توان گفت آن چه کیانوش در کتاب »شعر کودک 
در ای��ران« بیان کرده و به ویژه معیارهایی که برای ش��عر 
کودک       � که البته ش��امل شعر نوجوان هم می شود � بیان 
کرده، تا امروز به قوت خود باقی است و نگارنده به یاد ندارد 

که تاکنون کسی چیزی کامل تر از آن را نوشته باشد.3
از این نکته که بگذریم، نوشته های محمود کیانوش در 
زمینه های شعر و داستان و نقد و... بالغ بر 72 کتاب می شود 
که از آن میان، هش��ت کتاب شعر هس��تند؛ با این اسامی: 
زبان چیزها، طوطی س��بز هندی، نوک طالیی نقره بال، باغ 
ستاره ها، بچه های جهان، طاق هفت رنگ، آفتاب خانه ی ما، 

شعر به شعر. 

پي نوشت
1. مجله ي مترجم، شماره ي 7، 1378.

2. همان.
3. نگارنده، در ش��ماره ی سوم سال چهارم مجله ی رش��د آموزش ابتدایی )آذر 1377( 
مقاله ی مفصلی درباره ی محمود کیانوش نوش��ت که در آن 12 معیار پیشنهاد شده از 
محمود کیانوش را نیز نقل کرده است. عالقه مندان می توانند به آن نوشته رجوع کنند.

در شعر من، هر وقت شعری
دارید می خوانید از من

من نیستم، حرف شما هست
حرفی که می دانید از من

در شعر خود هستم همیشه
من زنده از لطف صداتان

فرزندهای مهربانم
سالم نگه دارد خداتان

شعري از کتاب »بچه های جهان« با محمود كیانوش
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برنامه ی  ننهاِن آشکار

برنامه ي درس��ي، چنان كه مؤلف كت��اب مي گوید، در 
س��اده ترین تعریف، نقشه ي راه معلم در كالس درس است. 
برنامه ي درسي به معلم مي گوید، چه چیزي را، به چه اندازه و 
به چه شكل سر كالس درس به شاگردانش بیاموزد و چگونه 

چیزهایي را كه به آن ها آموخته است، ارزشیابي كند.
البته تعریف هاي پیچیده تري نیز از برنامه ي درسي وجود 
دارد. برخ��ي در تعریف برنامه ي درس��ي، حتي پاي خانواده 
و جامع��ه و رس��انه ها و نهادهاي مدن��ي و دیني را به میان 
كش��یده اند و برخي قلمروي آن را از حوزه هاي رس��مي به 
حوزه هاي غیررسمي گسترش داده اند. برخي از اندیشمندان 
از برنامه هاي رس��مي و ضمني )فوق  برنامه( سخن گفته اند 
و برخي از برنامه هاي هدفمند و پوچ یا به تعبیر نویس��نده ي 
كتاب از برنامه هاي س��رگردان، س��خن رانده اند. برخي هم 

برنامه را به آشكار و پنهان تقسیم كرده اند.
ام��ا مقصود از برنامه ي درس��ي پنهان چیس��ت؟ این 
پرسشي است كه نویسنده مي كوشد در كتاب نسبتًا كم حجم 
خود، به آن پاس��خ دهد. گفت وگو درباره ي برنامه ي درسي 
پنهان، از این رو مهم مي نماید كه موضوعي نسبتًا تازه و در 
عین حال غلط انداز و مناقشه برانگیز است. از این روست كه 
بخش زیادي از تالش هاي نویسنده، مصروف روشن كردن 
جوانب خود موضوع مي شود. او مي كوشد بگوید كه برنامه ي 
درسي پنهان چه چیزي نیست، تا خواننده دچار بدآموزي یا 

اشتباه نشود.
او توضیح مي دهد كه برنامه ي درسي، برنامه اي پشت 
پرده و مخفیانه نیست تا بخواهد نیات و مقاصدي را دور از 
چشم دیگران به اجرا درآورد. مقاصد بي برنامه یا برنامه ریزي 
نشده یا ناخواسته هم نیست. ضمني هم نیست و قرار نیست 

در ضم��ن چیز دیگري باش��د. در عین حال، غیرمس��تقیم و 
ناخوداگاه نیز نیس��ت. اتفاقًا برنامه ي درسي پنهان، آشكار و 
پیش روي ماس��ت. چیزي كه مي توان گفت، این است كه 
جنس برنامه هاي آشكار و پنهان باهم تفاوت دارد. برنامه ي 
آش��كار به محتواي مواد آموزش��ي نظ��ر دارد؛ حال آن كه 
برنامه ي پنهان لزومًا به محتواي آموزشي مربوط نیست، كه 

به ساختار آموزشي مربوط است.
به واقع، »برنامه ي درسي پنهان چیزي است از جنس 
محیط و س��اختار كه خودش را بر محتوا و مواد آموزش��ي 
تحمی��ل مي كند«. این برنامه ها ب��ه حضور لحظه و عملي 
معلم و شاگرد در كالس وابسته اند، مسائلي مانند: گروه بندي 
دانش آموزان، روابط معلمي � ش��اگردي، مقررات و رس��وم 
متداول، انتقال ارزش هاي اجتماعي و دیني، ش��كل گیري 
هویت و مانند این ها كه در دل برنامه هاي رس��مي و آشكار 

گنجاندني نیستند.
»برنامه ي درسي پنهان، غیررسمي و كیفي است. ولي با 
تمام این اصول، واجد ساختار و ضوابط معیني است و همین 
ساخت دروني موجب مي ش��ود تأثیر آن از حد تغییرات آني 
فراتر رود و به شكل گیري هویت، ایجاد نظام ارزشي معین و 

دیدگاه و نگرش خاص منجر شود.«
قصدم از بیان این چند جمله، آش��نایي اجمالي شما با 
بحثي بود كه كتاب برنامه ي پنهان درسي دنبال مي كند. در 
هر حال، در این كتاب، نویسنده پس از طرح بحث، مفهوم، 
س��اختار و ابعاد برنامه ي درس��ي پنهان را مفصاًل بررس��ي 
مي كند و مي كوش��د، ب��ا نقل و نقد نظریه ي اندیش��مندان 
ح��وزه ي تربیت، به تعریفي از برنامه ي پنهان و نقش آن در 

برنامه ي درسي برسد. 

 برنامه ي درسي پنهان
 نویسنده: دكتر حسین اسكندري
 ناشر: نسیما/ تلفن: 77604990 و 33790324 � 021
 چاپ اول، تهران، 1387، 115ص، 2200 تومان.

انه
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           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

44



پژوهش ونوجوانان

دوره ي نوجواني یكي از حساس ترین دوره هاي زندگي 
انس��ان اس��ت. در ای��ن دوره، نوجوانان بس��یار كنجكاوند 
و س��ؤال هاي زیادي برایش��ان پیش مي آی��د. ویژگي هاي 
دانشمندان شباهت هاي زیادي با خصوصیات نوجوانان دارد. 
براي هر دو گروه س��ؤال هاي متعددي پیش مي آید. هر دو 
گروه عالقه مندند جواب سؤال هایشان را پیدا كنند. چه بهتر 
ك��ه نوجوانان براي پیدا كردن جواب سؤال هایش��ان مانند 
دانشمندان عمل كنند. همه ي دانشمندان، روش منظمي براي 

این كار پیدا كرده اند كه به آن »روش علمي« مي گویند.
این كتاب چه��ار روش پژوه��ش را در چهار موضوع 
به ش��ما معرفي مي كند. با خواندن هر قسمت مي توانید، با 
اصطالحات پژوهش و روش هایي آشنا شوید كه پژوهشگران 
براي اجراي هر پژوهش انجام مي دهند. براي این كه بتوانید 
یادگیري خودتان را ارزیابي كنید، سعي كنید تمرین هایي را 

كه در پایان هر قسمت آمده است، انجام بدهید.
پس از مطالعه ي كتاب، اگر با مسئله اي روبه رو شدید كه 
به توضیح بیشتر نیاز دارد و یا این كه پیشنهاد و انتقادي دارید، 
مي توانید از طریق نشاني زیر، با نویسنده ي كتاب مكاتبه كنید:
Email: hbahrololoomi@gmail.com
Email: hbahrololoomi@farsedu.com

 عنوان: همیشه در جست وجو )روش پژوهش براي نوجوانان(
 نویسنده: محمد حسین بحرالعلومي

 ناشر: كتاب آراد / تلفن: 66482226- 021-66975285
 چاپ اول، تهران، 1386، 100 ص، 1200 تومان.

انه
بخ

خ شماکتا
ن، پاس

ش مسئوال
پرس

ش راهنمایي تحصیلي پاسخ داده اند، به اطالع مي رساند كه پاسخ هاي دوستان، در اختیار كارشناسان مربوطه 
با تشكر از همكاراني كه به سؤاالت مطرح شده در شماره هاي 1 و 2 مجله ي رشد آموز

ت شما 
ش شماره ي 3 خدم

ش راهنمایي تحصیلي، از آنان تقدیر مي كند. پرس
ش وپرور

س از بررسي، اسامي كساني كه جامع ترین پاسخ را ارائه داده اند، در مجله چاپ مي شود و دفتر آموز
ت. پ

قرار گرفته اس
خوبان ارائه مي شود:

س در چارچوب برنامه ي سامان دهي نیروي انساني را چگونه ارزیابي مي كنید؟
ف هفتگي مدیران مدار

س موظ
1. تدری

س هاي جبراني ضمن سال، چه پیشنهاداتي ارائه مي كنید.
2. براي ارتقاي سطح كیفي كال

ي، پاسخ خود را به دفتر مجله ارسال كنید.
همكاران گرام

فاطمه محمودیان

اشاره
مجله ي »رشد آموزش راهنمایي تحصیلي« تصمیم دارد 
در هر شـماره كتاب هاي مناسـبي را براسـاس موضوعات 
درسي براي دانش آموزان دوره ي راهنمایي به شما همكاران 

محترم معرفي كند.

قه
ساب

م
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   زاونهو
در این شماره، سومین مبحث راجع به آموزش ابتدایي عكاسي را پي مي گیریم. در شماره ي قبل، بیشتر راجع به شرایط 

نوري موضوع صحبت شد. حال مي خواهیم چگونگي نگاه كردن به موضوع و انتخاب زاویه ي نهایي را بررسي كنیم.
هنگامي كه موضوع دلخواه خود را در مقابل دارید، بهتراست با كمي تأمل به آن نگاه كنید. قدم اول براي نگاه كردن دقیق 

به شرایط و انتخاب بهترین زاویه ي ممكن، این است كه به دور موضوع بچرخید و آن را در چشمي1 مشاهده كنید.
تا حد امكان چند عكس با زاویه هاي متفاوت از موضوع بگیرید تا انتخابتان درس��ت تر و دقیق تر ش��ود. این كار به شما كمك 
مي كند كه ذهن و چشمتان را نسبت به زاویه هاي مناسب و متفاوت موضوعات حساس كنید و شرایط محیطي را سریع تر بسنجید.

هم چنین، با چرخش به دور موضوع، مي توانید بهترین زمینه2 را براي كادر خود انتخاب كنید و در صورت لزوم، موضوع را 
متناسب با آن زمینه جابه جا كنید. در نتیجه، شما دو پارامتر مهم را رعایت كرده اید:

1. سنجیدن زاویه هاي متفاوت موضوع؛
2. انتخاب زمینه ي مناسب.

عكس شماره ي 1: زمینه ساده و خلوت است و دانش آموز در وضعیت مناسبي 
قرار دارد.

عكس ش��ماره ي 2: زاویه ي قرارگیري دانش آموز گویا و مناس��ب اس��ت، اما 
زمینه ي خوبي نداریم.

عكس هاي شماره ي 3، 4 و 5: با چرخش به دور موضوع، زاویه هاي متفاوت و 
زمینه هاي ساده را مي بینیم.

عكس هاي شماره ي 6، 7 و 8 : با بازكردن 
زاوی��ه ي لن��ز، عناصر دیگ��ري از فضاي 
آموزشي به زمینه اضافه شده اند كه مي تواند 
با توجه به موض��وع و محتواي مورد نظر 

شما، كاربردهاي مناسب داشته باشد.

12

3

5

6

8

7

4

طیبه رحیمي

نگاه
زیرنویس

1. LCD یا view finder
2. Bockground

ویر
ی تص
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در ش��ماره ي آذرم��اه 1388 مجله ي رش��د نوجوان این 
عناوین به چشم مي خورد:

1     دختر فداكار : داستان واقعي درباره ي یك دختر نوجوان 
روستایي كه دو كودك را از دست گرگ نجات داده است.

2   آدم آهني تنها : معرفي و نقد یك فیلم انیمیشن كه 
به »WAll.E« شهرت دارد و اشارات ظریفي به موضوع حفظ 

محیط زیست و فاجعه ي ناشي از بي توجهي به این امر دارد.
3    قبل از دار با سردار قادسیه : مطلب طنز به صورت یك 

گفت وگوي فرضي با صدام حسین، درباره ي حمله به ایران. 
4   نقـش خـدا در جهـان آفرینـش : میزگ��ردي با حضور 
دانش آموزان درباره ي اسمأ الهي و نقش پروردگار در جهان آفرینش 
5   ردیاب صوتي : مطلب علمي درباره ي ش��گفتي هاي 
جانوراني مانند خفاش ها و ُدلفین ها كه الهام بخش بش��ر در 

اختراع دستگاه هایي همچون رادار بوده اند.
6    تجربه ها : یك مطلب طنز مصّور درباره ي تجربه هاي 

تلخ و شیرین زندگي و اهمیت برخورد درست با آن ها
7   تأثیر راه رفتن بر سالمت انسان : یك مطلب ورزشي 
درباره ي پیاده روي صبح به عنوان یك ورزش مؤثر و نشاط آور 
8     آینه هاي روبه رو : دو ش��عر از افش��ین اعال و غالمرضا 
بكتاش، درباره ي فقر و تنگدستي، به عالوه ي نكات فني و نقد آن ها 
9   كاله حصیري پدر : یك داستان خارجي درباره ي یك 
رام كننده ي اسب ها به عالوه ي نكاتي درباره ي داستان نویسي 

)این شماره؛ زاویه ي دید(
10  گلدان : مطالب رسیده از دانش آموزان نوجوان سراسر 

كشور
11  خـواف، زیـور خراسـان بـزرگ : نگاهي اجمالي به 
پیش��ینه ي تاریخي و دیدني هاي شهرس��تان خواف از توابع 

استان خراسان رضوي به صورت مصّور 
12  جدول، سرگرمي، معرفي كتاب و ...

نگاهي به مجله ي 
دانش آموزان مان

ضمن آرزوي توفیق براي همكاراني كه دغدغه ي آن ها 
یاد دادن ماهیگیري به جاي دادن ماهي به بچه ها اس��ت، 
یادآوري مي كنیم؛ مجله ي رشد نوجوان قابلیت این را دارد 
كه در كنار كتاب هاي درس��ي، به نش��اط علمي در كالس 
درس بیفزاید. از این رو، براي ارتقاي كیفیت آن چشم به راه 
پیشنهادها، انتقادها و مطالب شما همكاران محترم هستیم. 

خبر
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سؤال ازشما
با سالم و تشکر از مسئوالن محترم مجله ی رشد 
آموزش راهنمایی، می خواس��تم بدانم بر چه اساسی 
محتوا و موضوعات مجله را تنظیم می کنند؟ آن چه که 
تاکنون مشاهده شده بیانگر این است که تولیدکنندگان 
مطالب این مجله افراد خاصی هستند که شاید بتوان 
ادع��ا کرد، آگاهی زیادی از مس��ائل معلمان دوره ی 
راهنمای��ی ندارند تا بتوانند مطالب مورد نیاز آن ها را 
تهیه کنند. مجالت رشد نیز مانند آموزش های ضمن 

خدمت، بی اثر شده اند!
رضا رحمتیـ  شهرریـ  معلم علوم تجربی

با س��الم به هم��کار محترم و تش��کر از صراحت 
لهجه در بیان مسئله. دوس��ت عزیز، برنامه ریزی یکی 
از مهم ترین بخش های هر سازمان است، چرا که بدون 
برنامه ریزی، تحقق اهداف ناممکن می ش��ود. مجالت 
رشد براساس اهدافی آماده می شوند که توسط مسئوالن 
و صاحب نظران آموزش و پرورش تنظیم شده اند؛ کسانی 
که خودشان نیز مدرسه ای بوده و گچ کالس خورده اند. 
طبیعی اس��ت که نمی توان ادعا کرد این برنامه کامل 
اس��ت و تمام دغدغه ها و نیازهای همکاران محترم در 
دوره ی راهنمایی را پوش��ش می دهد. اما تمام سعی و 
تالش دوستان و همکاران شما در شورای برنامه ریزی 
مجله این است که بتوانند مطالبی را تولید کنند که برای 

شما عزیزان مفید باشند. 
یکی از راه های به دس��ت آوردن نیازهای ش��ما 
مخاطبان محترم، نظر سنجی است که به شکل های 
گوناگون انجام می ش��ود و نتایج این نظرسنجی ها در 
برنامه ریزی تولید محتوا تأثیر دارد. اما واقعیت مطلب 
این است که شاید این نظرسنجی ها به تجدید نظر نیاز 
داشته باشند. امیدواریم با یاری شما خوبان بتوانیم آن 
را بهتر انجام دهیم. حال سؤال دیگری مطرح می کنیم 
تا بتوانیم نیازهای مخاطبان خود را بهتر بشناسیم: شما 

چه روش های مفید و کاربردی را پیشنهاد می کنید؟
ما را یاری کنید؛ شورای برنامه ریزی مجله 

پاسخ از  ما

ان
راه

هم
با 

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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