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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي 



رویدادها به گونه ای 
رخ می دهن��د ک��ه گویا 

هر تصمیم��ی، نه بـا آن ها، بلکه 
درباره ی آن ها گرفته شده است.«1

ب��رای شناس��ایی موان��ع تحول و 
مش��کالت، باید نوعی جریان م��داوم تبادل 

اطالع��ات بی��ن رأس و قاع��ده ی ه��رم و برعکس 
به وج��ود آید. ارتباط نزدیک بین مس��ئوالن س��تادی وزارت 

آموزش وپ��رورش از یک س��و و مدارس و معلمان از س��وی دیگر، 
می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر و فعال تر مدیران، معلمان، 
دانش آم��وزان و خانواده های آنان به منظ��ور رفع موانع تحول و ایجاد 

فضای مناسب برای تحول باشد.
»رش��د آموزش راهنمایی تحصیلی«، بر اس��اس این داعیه 

آمادگی دارد تا زمینه ی ارتباط دوسویه برای انتقال مشکالت 
به مسئوالن و دریافت پاسخ از آنان را برقرار سازد.

ما � مجله ی رشد آموزش راهنمایی تحصیلی � اعتقاد 
داریم که تحول باید از »خود« شروع شود. پس منتظر 
نقده��ای علمي و منصفانه ی ش��ما همکاران خوب 

هستیم .

زیرنویس
1. توما، ژان. مس��ائل جهان��ی آموزش وپرورش. 
ترجمه ی دکتر احمد آقازاده. انتشارات مرکز نشر 

دانشگاهی. تهران. 1363.
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تغییر و تحول به 
معنای خروج از وضع و حالتی و رسیدن به 

وضع و حالتی دیگر و مستقر شدن در آن است.
در ه��ر برنامه ی تحول، باید به نیروی انس��انی، به عنوان 

عنصری هوشمند توجه شود که با مهارت و خالقیت خود، نقشی 
اساسی ایفا می کند.

مدیریت تحول، زمانی می تواند از نیروی انسانی انتظار کارایی 
و اثربخشی داشته باشد که زمینه های الزم برای جلوگیری از کاهش 

انگیزه و زمینه ی بروز خالقیت و نوآوری را آماده ساخته باشد.
تح��ول محصول قدرت تفک��ر، خالقیت، میل به پیش��رفت، تغییر 

موانع تحول

نگرش ها و تغییرات محیطی اس��ت. به وجود آوردن محیط 
کاری مناس��ب، بهبود روابط انسانی در محیط کار، کم 
کردن نگرانی ها و فشار کاری، و ارزش قائل شدن برای 
اندیشه ها، شیوه هایی هستند که مدیریت تحول باید به 

آن ها توجه جّدی داشته باشد.
تحول در آموزش وپ��رورش زمانی ممکن 
اس��ت ک��ه معل��م و مدیر مدرس��ه ف��ارغ از 
بخش نامه ه��ای اداری، کاره��ای اجرایی 
و دغدغه ه��ای حرف��ه ای، فرصتی برای 
اندیشیدن درباره ی مسائل تعلیم و تربیت 
داش��ته باشند؛ زمانی که معلمان دلسوز، با 
انگیزه و کارآزم��وده، همراه و هم گام با 

مدیر، رسالت خود را به انجام برسانند.
بر اساس آن چه بیان شد می توان 
ادعا ک��رد که تحول فق��ط تجمیع و 
تزری��ق منابع نیس��ت، بلکه تفریق 
موانع نیز هست! اگر در تحول، به 
فکر رفع موانع نباشیم، در مقابل 
تغییر مقاومت به وجود می آید. 
نیز این  تجربه های جهانی 
ادعا را تأیید می کنند. »از 
دید معلمان، تقریبًا همیشه 

محمدرضا حشمتی

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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تأثیر نور بر مغز و يادگیری
محیطی که چشم انسان در آن بسیار راحت باشد، بر یادگیری 
بهینه تأثیر می گذارد. بهترین نور برای یادگیری، نور طبیعی است که 

برای س��المتی و آرامش انسان مفید است. نور کالس باید طوری باشد که 
ترشح هورمون های مؤثر بر خواب را کاهش دهد و شبیه نور روز باشد، ولی چون در 

اکثر مدارس، امکان اس��تفاده از نور طبیعی وجود ندارد، از نورهای مصنوعی استفاده می شود. 
یکی از این نورها، نور فلوئورسنت سفید )مهتابی( است که به خاطر ارزان بودن، استفاده از آن زیاد است. در صورتی که 
این نور، تأثیرات ناخوشایندی بر مغز و یادگیری و نیز سالمتی دارد. افسردگی می آورد، موجب می شود که سطح هورمون های 

تأثیرگذار بر استرس و فشار روانی باال برود و به فشار روانی و استرس بینجامد که به نوبه ی خود بر یادگیری تأثیر منفی دارد.

توصیه
المپ های رشته ای، جای گزین خوبی برای المپ های فلوئورسنت هستند، اما چون انرژی باالیی مصرف می کنند، بهتر است حداقل 

از المپ های فلوئورسنت آفتابی و مهتابی، توأمان استفاده شود و در صورت نقص جزئی، سریع آن ها را تعویض کرد.

تأثیر موسیقی بر مغز و يادگیری
موسیقی، ویتامین روانی فوق العاده ای به شمار می رود. پژوهش ها نشان داده اند، موسیقی بر یادگیری مطالب بسیار مؤثر است. سیستم هایی که موسیقی باعث 
تقویت آن ها می شود، عبارت اند از: سیستم حواس پنج گانه، تمرکز، درک، احساس و سیستم حرکتی.  بر اساس نتایج پژوهشگران و تصویربرداری با دستگاه های 
پیشرفته از مغز، محققان به این نتیجه رسیده اندکه موسیقی، بسیاری از مناطق را فعال می سازد و روی جریان خون نیز اثر می گذارد.موسیقی به وسیله ی آرام 
کردن سیستم عصبی، یادگیری را می افزاید. هم چنین می تواند، حافظه، شناخت و خالقیت را نیز افزایش دهد. البته الزم به توضیح است، نوع موسیقی خیلی 
اهمیت دارد و معمواًل تأثیرات مثبت موسیقی بر مغز و یادگیری، به موسیقی های کالسیک، غیر هوی متالی و غیر رپ برمی گردد، چرا که بین موسیقی رپ و هوی 

متال با نمرات پایین درسی، مشکالت رفتاری، مصرف مواد مخدر، خشونت و کارهای خالف، ارتباط نزدیکی مشاهده شده است ]به نقل از جنسن، 1386[.
موارد زیر به معلمان توصیه می شود:

� در زمان انجام فعالیت های فکری و حل مسائل، از موسیقی های مالیم به خصوص سازهای پیانو و ویلون استفاده کنید.
� در تغییر فعالیت ها و نیز استراحت، شروع و پایان فعالیت های کالسی، از موسیقی سنتی استفاده کنید.

� در زنگ های تفریح، موسیقی های مناسبی برای دانش آموزان در نظر بگیرید.

منبع
1. جنسن، اریک. چگونگی تأثیر موسیقی بر مغز. ترجمه ی آذر عمرانی گرگری. نشر ویرایش. 1386.
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درشماره ی 
گذشـته، در ارتبـاط بـا 
تأثیر تغذیه ی مفید و نیز تأثیر 
خـواب بر مغـز و یادگیـری صحبت 
کردیـم. در ایـن شـماره، تأثیـرات نـور و 

موسیقی را بر مغز و یادگیری توضیح می دهیم.
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چند روز قبل از شروع ماه محرم، شهر کم کم حال و هوای دیگری پیدا می کند. 
دیوارهای کوچه و خیابان های شهر با پارچه های سیاه به عالمت عزای امام حسین)ع( 
پوشیده می شوند. مردم پیراهن های سیاه خود را آماده ی پوشیدن می  کنند.با اولین روز 
ماه محرم، عزاداری ها در گوشـه گوشـه ی شهر، در مساجد، تکایا، حسینیه ها، بازار، 

مدارس و... شروع می شود و در طول ماه های محرم و صفر به اوج می رسد.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست؟ به راستی، چرا مردم، این همه 
به امام حسین)ع( عشق می ورزند؟ مگر امام حسین)ع( چه کرده است که پیر و جوان، 
کودک و نوجوان و حتی خردسال، این گونه به او عشق و عالقه دارند؟حقیقت آن است 
کـه حضرت رسـول اکرم )ص( و همه ی ائمه ی اطهـار)ع( بزرگ ترین الگوهای ما در 
زندگی هستند و بر همین اساس است که می کوشیم راه و رسم زندگی آن بزرگواران 
را دنبال کنیم؛ ولی سـؤال امروز در ذهن ما شیعیان این است که چه قدر توانسته ایم 
مـردم و به خصوص جوانان و نوجوانان را با ابعاد گوناگون شـخصیت آن بزرگواران 
آشنا کنیم؟ چه قدر توانسته ایم این محبت ها را با معرفت توأم کنیم؟ بایدها و نبایدها 
در عزاداری ها کدام اند؟ چه کنیم که خدای نکرده مراسـم عزاداری، تأثیرمنفی روی 
نوجوانان و جوانان نداشـته باشـد؟ رسـالت آموزش و پرورش در این زمینه چیست، 

معلمان چه وظایفی دارند، نقش مدرسه در این باره چیست و...؟
پای صحبت حجت االسـالم والمسلمین سید جواد بهشتی، مدیرکل دفتر گسترش 
فرهنگ نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش وپرورش می نشینیم و سؤاالت خود را با ایشان 

مطرح می کنیم.

پاي صحبت
حجت االسالم

 والمسلمین 
سیدجواد

 بهشتی

دفتر گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت، یک سال پیش تشکیل شد. نام این دفتر در گذشته، »اداره ی کل فرهنگی � هنری« بود. 
ویژگی دفتر جدید این اس��ت که موضوع عترت که در وزارت آموزش وپرورش پیش��ینه ای ندارد، در زمره ی مأموریت های آن قرار 
گرفته است. البته ما در یک سال گذشته بیشتر وقتمان صرف جمع آوری اطالعات و گرفتن ایده در این زمینه شده است. کار کردن در 
زمینه ی عترت، کاری ساده و معمولی نیست. تالش های زیادی الزم است تا بتوانیم محصولی قوی و منسجم درباره ی عترت ارائه کنیم. 
پیامبر اکرم)ص( در ماه های آخر عمرشان، پنج بار به یاران خود درباره ی قرآن و عترت توصیه و تأکید فرمودند که این دو )قرآن و عترت( 

میراث بزرگ من در پیش شماست که اگر محکم به آن ها چنگ بیندازید، نجات پیدا می کنید و هرگز به بیراهه نمی روید.

مي 

وزیر

معاونت پرورشي و 
تربیت بدني

دفتر مشاوره ي تربیتي و تحصیلي

دفتر سالمت و پیش گیري از آسیب هاي اجتماعي و بالیاي طبیعي 

دفتر توسعه ي فعالیت هاي اردویي، فرهنگي، هنري و فوق برنامه

دفتر گسترش فرهنگ نماز، فعالیت هاي قرآن و عترت

اداره ي كل تربیت بدني
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 یـاد کـردن از پیامبـران و امامـان معصـوم)ع( در قـرآن چه 
جایگاهی دارد؟

 اگر همه ی قرآن را یک دور مطالعه کنیم، خواهیم دید که یکی 
از دستورات آن زنده نگه داشتن یاد بزرگان و قهرمانان تاریخ است. 
چون آن ها مقاومت و تحول ایجاد کردند. قرآن مرتب می فرماید: 
»ابراهیـم، اسـماعیل، ادریس، مریم، موسـی، عیسـی و... را یاد 
کنید.« یک بار کسی به من گفت که این ها ربطی به امام حسین)ع( 
و کربال ندارد. یک آیه برای او خواندم که نام تعدادی از پیامبران را 
آورده بود و در آخر تأکید داشت که از همه ی افراد و شخصیت های 
برجسته یاد کنید. چون یاد کردن و بزرگ داشت شخصیت ها، عامل 
مهمی برای تربیت نسل امروز جامعه است. در قرآن کریم، آیاتی 
با این آهنگ داریم که می فرماید: سالٌم علی ابراهیم. سالٌم علی 
موسی، هارون، نوح و.... با این کار، به شخصیت های بزرگ اظهار 
ادب می کند. هم چنین، در قرآن آیاتی داریم که به تبهکاران لعن و 

نفرین شده است؛ مانند لعنئ اهلل علی القوم المفسدین. 

حال ممکن است سؤال شود که یاد کردن از بزرگان چه ربطی 
به عزاداری دارد؟ باز پاس��خ ما این اس��ت که این کار دلیل دینی 
دارد. ریش��ه ی عزاداری، گریه کردن، نوحه سرایی و ضجه زدن، در 
احادیث اس��ت. البته شکل عزاداری طی چندین سال تغییر یافته 
است. پیغمبر نگفته است که سینه بزنید. سینه زدن نوعی عزاداری 
اس��ت که به مرور زمان، در بین شیعیان رواج یافته است. ولی قدر 
مسّلم این اس��ت که عزاداری را در احادیث داریم؛ فقط شکل آن 
به تدریج تغییرکرده اس��ت. در احادیث، ما به این نتیجه می رسیم 
برای کس��انی که امروز و حتی هزاران س��ال قبل هم مورد ظلم 
واقع شده اند، گریه و عزاداری کنیم. چون انسان فطرت و عاطفه ی 
پاک و زاللی دارد. ما یک دین مترقی داریم. دین ما اساسًا با ظلم 
مخالف است و نسبت به آن موضع دارد. ما باید این موضوع را به 

شکل های گوناگون به دانش آموزان جوان و نوجوان منتقل کنیم.
نظر شـما در رابطه با گسـترش فرهنگ عترت و اهل بیت)ع( 

چیست؟
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 م��ا در قرآن کلمه ای داریم به نام والیت که کلمه ای اس��ت 
پیچیده و در آن دو نکته نهفته است: معرفت و محبت. محبتی که 
در مورد اهل بیت است، قاعدتاً  باید با معرفت آمیخته باشد تا عمق 
پیدا کند، و گرنه سطحی است. آقای قرائتی از جمعی از جوان ها 
س��ؤال کرده بود، شما پخته هستید یا داغ؟ آن ها خندیده بودند و 
گفته بودند فرقش چیس��ت؟ برایشان گفته بود، هر داغی ممکن 
است سرد شود، ولی هیچ پخته ای خام نمی شود. محبت به اهل 
بیت باید عمق داش��ته باشد تا پایدار بماند. احادیثی که درباره ی 
زیارت اهل بیت آمده اند، غالبًا کلمه ی »عارفًا« دارند: زیارت امام 
حس��ین، زیارت امیرالمؤمنین و زیارت امام رضا، عارفًا به حق آن 
امامان و با ش��ناخت آن ها انجام می ش��ود. پس ما محبت را نیاز 
داریم، زیرا موتور محرکه ی ماست. ولی عقالنیت و معرفت را هم 
نیاز داریم. گریه کردن و نوحه خوانی، نوعی ابراز محبت است و خود 
دو بعد دارد: فردی و اجتماعی. یک وقت در خلوت گریه می کنیم و 
برای گناهانمان توبه می کنیم. وقتی دیگر می بینیم، پیامبر جلسه ی 
علنی برای شهیدان می گیرد تا مردم اشک بریزند. پیغمبر اعتراض 
داشت که چرا برای حضرت حمزه)ع( گریه کننده ای نیست. این 
نوع گریه یک بعد اجتماعی دارد. حضرت فاطمه)س( هفته ای دو 
بار مسافت طوالنی را با زحمت طی می کرد تا سر قبر یک شهید 
برسد و آن جا قرآن بخواند و نوحه سرایی و حتی بحث سیاسی کند. 

هر سه ی این ها بعد اجتماعی دارند.
گاه��ی اوقات فقط به یکی از این دو بعد توجه ش��ده و بعد 
دوم مغفول واقع ش��ده اس��ت. مثاًل بعد محبت و عاطفی بسیار و 
بعد معرفتی کم ش��ده اس��ت. حتی گاهی اوقات متأسفانه همین 
بعد عاطفی و احساسی، با مسائل خرافی مخلوط شده و کارهای 
ناروایی انجام گرفته اس��ت که خود امام حس��ین)ع( هم با آن ها 

مخالف است.
 محبت ما شیعیان نسبت به اهل بیت و ائمه ی اطهار)ع( بسیار 
قوی اسـت. به نظر شـما چگونه می توان بعد معرفت، شناخت و 
عقالنیت نسـبت به ائمه ی اطهار )ع( را در جامعه ارتقا و رشـد 

داد؟
 م��ن خودم ه��م در اول هر محرم می گویم ک��ه در موضوع 
عاشورا چند مسئله است که یا به آن توجه نشده یا کم شده است. 
یکی از آن ها ش��ناخت ما از امام حس��ین)ع( است. دانش مردم 
ما از امام حس��ین)ع( فقط به هفت ماه آخر عمر ایش��ان محدود 
است، در صورتی که امام حسین)ع( 57 سال عمر کرده اند و ما از 
بقیه ی مدت عمرشان، از دوران نوجوانی و جوانی، از فعالیت های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هیچ اطالعی نداریم و این برای 
ما عیب و نقص اس��ت. امام حسین)ع( حدود 70 تا 140 یار باوفا 
داشته است، اما شناخت ما از یاران آن حضرت، از تعداد انگشتان 

دست تجاوز نمی کند.

یکی از کارهایی که برای رش��د بعد عقالنی و معرفت مردم 
نسبت به ائمه ی اطهار)ع( می توان انجام داد، این است که ابعاد 
زندگانی ائمه ی اطهار)ع( را طبقه بندی کنیم و متناسب با شرایط 
سنی دانش آموزان، در دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، از 

آن ها بهره ببریم.
ای��ن کار می تواند اثر تربیت��ی خوب��ی روی دانش آموزان 
و به خصوص نوجوانان داش��ته باشد. س��خنان امام حسین)ع( 
مجموعه ای 800 صفحه ای اس��ت و می توان از آن ها برای باال 
بردن س��طح ش��ناخت دانش آموزان از امام حسین)ع( استفاده 

کرد.
معلمان می توانند از دانش آموزان بخواهند که متناس��ب با 
سن خود، درباره ی س��خنان و نحوه ی زندگانی امام حسین)ع( 
مقاله بنویسند. هم چنین، می توان از دانش آموزان خواست که با 
استفاده از هنر نقاشی، خطاطی، شعر و داستان، درباره ی زندگانی 
امامان معصوم)ع( و به خصوص امام حسین)ع(، یک یا چند نمونه 

کار ارائه کنند و اگر امکان داشت، حتی به آن ها جایزه بدهند.
یکی دیگر از کارهایی که در ماه محرم و صفر می توان در 
مدارس انجام داد، تشکیل گروه های سرود و نوحه خوانی است. 
نوجوانان و جوانان به موسیقی عالقه دارند. بنابراین می توان با 
اجرای سرود، موسیقی و نوحه خوانی، میزان شناختشان از ائمه را 

باال برد و بعد معرفتی و عقالنیت دانش آموزان را تقویت کرد.
ابزار دیگر برای این کار، اجرای نمایش نامه و تئاتر اس��ت. 
ما در گذش��ته تعزیه داشتیم که هنوز هم داریم و مورد عالقه ی 
جوان��ان و نوجوانان اس��ت، ولی باید آن را ب��ا هنر روز تلفیق و 
کارهای جدی��دی ارائه کرد تا جوانان بیش��تری جذب این کار 

شوند.
نکته ی بسیار مهم دیگر این است که معلمان هم باید دانش  
خود را نسبت به امامان معصوم)ع( و به خصوص امام حسین)ع( 
باال ببرند. بدون تقویت بعد عقالنی و معرفتی معلمان، نمی توان 
بعد معرفتی دانش آموزان را نس��بت به ائم��ه ی اطهار)ع( قوی 
س��اخت. معلمان باید عالوه بر این که معرفت و شناخت خود را 
از ابعاد گوناگون زندگانی امام حسین)ع( افزایش می دهند، نظر 
شخصیت های بزرگ و بنام جهان را نسبت به آن حضرت بدانند. 
در دوره ی راهنمای��ی دانش آموزان با درس های متنوع و معلمان 
گوناگون روبه رو هس��تند؛ بنابراین هر معلمی می تواند از جایگاه 
خود و با توجه به تخصص و دانش خود، دانش آموزان را با ائمه ی 
اطهار )ع( آش��نا کند. معلمان می توانند با بیان جمالت مهمی از 
شخصیت های بزرگی مانند گاندی درباره امام حسین)ع(، توجه 
دانش آموزان را بیش از پیش جلب کنند. این ها تلنگرهای مهمی 

هستند که می توان در ذهن و مغز بچه ها زد.
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 به رغم آن که برخی از علما و آیات عظام گاهی اوقات درباره ی 
کارهای نادرسـتی که در ایام عزاداری ها انجام می شـود، تذکر 
داده انـد، هنـوز هم کارهایی صـورت می گیرد کـه اثرات مثبتی 
به خصوص روی نوجوانان و جوانان ندارد. برای مثال، مدرسه اي 
در  روزهایي از ماه  محرم هر روز صبح، سر صف، زیارت عاشورا 
می خواننـد و دانش آمـوزان باید در مدت زمانی طوالنی سـرپا 
بایستند تا زیارت یا دعا تمام شود. به نظر شما در این ایام چه 

کارهایی نباید انجام شود؟
 چند نکت��ه را باید در نظر گرفت: یکی ظرفیت آدم هاس��ت. 
همه ی مردم ظرفیت یکس��ان ندارند. بنابرای��ن، نباید در چنین 
مراس��می کاری انجام ش��ود که باالت��ر از ظرفیت افرادی مثل 
دانش آموزان باش��د. مهم هدف است. هدف اصلی رشد بچه ها 

است. نمی خواهیم آن ها زده شوند. 
در نهج البالغه آمده است: دل ها گاهی رو می آورند و گاهی 
پشت می کنند. وقتی رو آوردند، مستحبات را هم تأکید کنید، ولی 

اگر پشت کردند، به واجبات اکتفا کنید.
یکی دیگر از کارهایی که نباید انجام ش��ود، طوالنی کردن 
مراسم اس��ت. ممکن اس��ت در نیم ساعت اول مراس��م، افراد 
پیام های مثبت را دریافت کنند، ولی بعد از آن خنثا  شوند و حتی 
اثر معکوس بگیرند. متأسفانه گاهی در مراسم توجه به طوالنی 
نشدن آن نداریم و همین باعث خستگی و زدگی می شود. نکته ی 
دیگ��ر در نظر گرفتن تفاوت م��ردم یک محل یا منطقه با مردم 
منطقه ی دیگر اس��ت. مثاًل دانش آموزان تهران با دانش آموزان 
س��ایر ش��هرها تفاوت هایي دارند . نباید برای همه ی آن ها یک 

نمونه کار ارائه شود.
 به نظر شما مراسم دعا در مدارس چگونه انجام شود؟

 خدا رحمت کند حضرت امام خمینی)ره( را. ایشان در کتاب 
»پ��رواز در ملکوت« چند رهنمود درباره ی خواندن دعا دارند که 
خیلی مهم است. یکی این است که خواندن هر دعایی تا پایان 
آن الزم نیس��ت. دعای کمیل که دعای بسیار خوبی است، حتی 
خواندن یک صفحه اش هم خوب اس��ت. مهم آن اس��ت که از 
دعای کمیل جدا نش��ویم. ما نباید یک دع��ا را به طور کامل در 
مدرسه بخوانیم. باید دعاها و زیارت نامه ها را تقطیع و این فرهنگ 
را ایجاد کرد. این کار باعث می ش��ود که اواًل بچه ها از دعا جدا 
نگردند و در ثانی زده نشوند. یک بار در زمستان مرا به مدرسه ای 
در منطقه ی ش��هریار دعوت کرده بودند. دی��دم دختران را روی 
آسفالت بسیار سرد در حیاط مدرسه نشانده اند که زیارت عاشورا 
بخوانند. ناراحت شدم و همان جا زیارت عاشورا را تعطیل کردم. 
این ها خطاست. هرچه من در آن هوای سرد و نامناسب از خدا، 
پیامبر، قرآن و ائمه ی اطهار)ع( بگویم، اثرپذیر نیست و نتیجه ی 
تربیتی معکوس دارد. این درست است که زیارت امام حسین)ع( 

زیاد تأکید شده است، ولی چه کار باید کرد، ظرفیت دانش آموزان 
محدود است. بنابراین، باید آن را تقطیع کرد.

نکته ی بعد این است که ترجمه ی فارسی دعا را هم می توان 
خواند. بیش��تر بچه ها متوجه متن عربی نمی ش��وند و متن عربی 
زودتر آن ها را خس��ته می کند. اتفاقًا ترجمه ی فارسی اثر تربیتی 
بیش��تری روی بچه ها دارد. وقتی شما می گویید سالم بر تو ای 
وارث آدم، ای بنده ی برگزیده ی خدا، دانش آموز به فکر فرو می رود 
که این آدم کی بوده است که برگزیده ی خدا شده است و یا چرا 
برگزیده ی خدا ش��ده اس��ت و همین فکرها، یعنی اثرات تربیتی 

خوب.
 بـراي اثربخشـي بیشـتر اجتماعي و تربیتي چه پیشـنهادي 

دارید؟
 یکی از محرمات، »وهن« دین است؛ وهن دین یعنی حرکتی 
انجام دهیم که دین را در چش��م بیننده سبک جلوه دهد. مثاًل ما 
طوری نماز بخوانیم یا عزاداری کنیم که وقتی بیننده ی مسلمان یا 
غیرمسلمان نگاه می کند، حالت بدی پیدا کند. این کار حرام است. 

مقام معظم رهبری هم به همین دلیل قمه زنی را حرام کرد.
هدف ما از برگزاری عزاداری، فقط بعد عاطفی آن نیس��ت؛ 
ما می خواهیم اثرات اجتماعی و تربیتی خوبی هم داشته باشد. ما 

می خواهیم معرفت و شناخت مردم از ائمه هم باال برود.
خدا رحمت کند اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری را. یکی از 
نکاتی که در مراسم عزاداری ها روی آن تأکید زیاد داشتند، نگفتن 
دروغ بود. ایشان می فرمودند، نباید برای تحریک احساسات مردم، 
از مسائلی حرف بزنیم که اصاًل وجود نداشته اند. متأسفانه نظارت 
نمی ش��ود که این مس��ائل پیش نیاید. سازمان تبلیغات اسالمی 
باید نظارت داش��ته باش��د و اگر الزم بود، بعضی وقت ها توبیخ 
کند. این ها تأثیر معکوس روی جوانان و نوجوانان دارد. من حتی 
می خواه��م بگویم گاهی اوقات حتی مطالبی که در منابع معتبر 
وجود دارد، ولی هضم آن ها برای جوانان سخت است، نباید گفته 
ش��ود. یکی از جاهایی که تقیه واجب است، گفتن مطلب درست 
برای کس��ی است که ظرفیت کم دارد. بیان چنین مطالبی حرام 
و تقیه واجب اس��ت. مثاًل من هیچ وق��ت به جوان نمی گویم که 
حضرت علی)ع( در یک ش��ب هزار رکعت نماز می خوانده است، 
گرچه برای آن حدیث داریم. چون حساب می کنم مستمعان من 
چند جوان هس��تند که هرچه با خودش��ان حساب و کتاب کنند 
که چگونه می ش��ود در یک شب هزار رکعت نماز خواند، متوجه 

نمی شوند.
در همین عزاداری ها، گاهی عده ای می آیند که بهره ای ببرند، 
اما متأس��فانه با شبهه برمی گردند. ما باید در رابطه با برنامه های 
س��وگواری و عزاداری امام حس��ین)ع( به خصوص در مدارس، 

نظارت داشته باشیم که برخی اتفاق ها رخ ندهد.
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کمک کنید    خودشان باشند
»ایمان در س��ال سوم راهنمایی مشغول به تحصیل 
اس��ت. به تازگی متوجه شده است، س��ر کالس با این که 
جواب سؤال ها را می داند، جرئت ندارد ابراز کند؛ مخصوصًا 
س��ر کالس معلم علوم. دوست دارد در بحث های کالسی 
ش��رکت کند، اما از ترس این که مبادا اشتباه کند و مورد 
طعنه ی معلم ق��رار گیرد، دم برنم��ی آورد. او از این که در 
فعالیت های درس��ی این قدر منفعل است، رنج می برد، ولی 

نمی تواند بر احساسات و افکار منفی اش فائق آید.
اخی��رًا ایمان فکر می کند ای��ن حاالت فقط مختص 
مدرس��ه نیس��ت و در جاهای دیگر هم ای��ن اتفاقات رخ 
می دهد. او از قضاوت دیگران در مورد خود نگران اس��ت 
و می ترس��د تأیید آن ها را از دست بدهد. احساس می کند 
از زیبایی ظاهری بهره ی چندانی نبرده اس��ت، و جذابیت 

الزم را ندارد و....«
آن چ��ه ایمان را در چنین ش��رایط دردناکی قرار داده 
اس��ت، چیزی نیست جز پایین آمدن حس اعتماد به نفس 

و عزت نفس.
در واقع ریشه ي بسیاري از رنج ها و مشكالت، ضعف 
اعتمادبه نف��س و عزت نفس اس��ت. ای��ن دو مقوله چنان 
مهم اند که اگر کتاب ها در باب اهمیتشان نوشته شود، کم 
است. در یک عبارت ساده و خالصه می شود گفت: »وجود 
عزت نف��س و اعتماد به نفس باال، یعنی س��المت روان و 

جان«.
کسی که اعتماد به نفس و عزت نفس دارد:

خودش را قبول دارد و به خودش احترام می گذارد.
ب��رای خودش ارزش قائل اس��ت و خودش را دوس��ت 

دارد.
زود رن��گ نمی بازد، خودش اس��ت و از آن چه هس��ت 

خجالت نمی کشد.
نه تنه��ا ویژگی های مثبت خود را می شناس��د، بلکه 

ویژگی های منفی خود را نیز می داند.
مس��ئولیت زندگی و انتخاب هایش را برعهده می گیرد و 
دیگران را برای مشکالت و شکست هایش سرزنش نمی کند.

1

2

ب
خو

م 
معل

    براس��اس باورها، اصول و اس��تانداردهای خود زندگی 
می کند.

نگرش��ش به مس��ائل مثبت اس��ت. نیمه ی پر لیوان را 
می بیند، نه نیمه ی خالی آن را.

در زندگی هدف دارد و نسبت به آن مشتاق و عالقه مند 
است.

   با خودش روراست و صادق است.
نیازی نمی بیند خودش را به کسی ثابت کند.

اشتباهاتش را می پذیرد و از آن ها درس می گیرد.
و...

اعتماد به نفس و عزت نفس ضعیف، گاهی از محیطی 
ناشی می شود که فرد در آن رشد کرده است. درواقع از رفتار 
اشتباه اطرافیانش نش��ئت می گیرد. رفتاری که به تصویر 
منفی و غلط از خود منجر می ش��ود و تداوم آن به باورهای 
غلط منتهی می شود. اگر نوجوان در خانه یا مدرسه مدام از 
سوی اطرافیان مانند والدین یا معلم و اولیای مدرسه، مورد 
سرزنش و طعنه و انتقادهای مکرر قرار گیرد، آن وقت دلسرد 

می شود و تفسیرهای منفی را در مورد خود باور می کند.
ب��اال بردن اعتماد به نفس و عزت نفس نوعی فرایند 
فعال اس��ت که طی استمرار شکل خواهد گرفت. به عنوان 
معلمی دل سوز و حرفه ای می توان کمک کرد تا دانش آموزان 

به این مهم دست یابند. به موارد زیر توجه كنید:
آن ها را همان گونه که هستند، بپذیرید. اعتماد به نفس 
زمانی شکل می گیرد که فرد خود را آن طور که هست بپذیرد 
و به خود احترام بگذارد. پذیرفتن فرد به معنای درگذشتن 
از نکات منفی نیست، اما زمانی می توان تغییر ایجاد کرد 
که ابتدا نکته ی منفی شناخته و به عنوان بخشی از واقعیت 
فرد پذیرفته شود. فراموش نکنید، هیچ کس کامل نیست و 
نقاط ضعف یا کمبود یک واقعیت است. گاهی این نکات 
رفع شدنی نیستند. پس باید یاد گرفت با آن زندگی کرد و در 

جهتی حرکت کرد که با توانمندی ها بخواند.
ارزش دانش آم��وزان را ب��ه کاری که انجام می دهند، 
وابس��ته نکنید. همیش��ه اعمال نمی توانند معرف توان و 

پروین داعی پور
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    خودشان باشند
توصیف کند، نتایجی که دانش آم��وز درباره ی خودش به 
دست می آورد، مثبت و سازنده خواهد بود. این خود مبحث 

مفصلی است که مجال دیگری را می طلبد.
با افزایش اعتماد به نفس، احس��اس رضایت از خود 
بیش��تر می ش��ود، در ارتباط با دیگران آرامش و احساس 
راحتی می کند، در پذیرش انتقاد از جانب دیگران شکیباتر 

می ش��ود و خالصه ی کالم، از زندگ��ی خود راضی تر 
خواهد بود.

و اما نکته ی آخر. به قول نویسنده ای 
خ��وش ذوق، بهتر اس��ت آدم��ی مورد 

دشمنی و بیزاری قرار بگیرد، برای آن چه 
که هست تا این که مورد محبت قرار 

بگیرد، برای آن چه که نیست. بیایید 
کمک کنید تا دانه ی اعتماد به 
نف��س در وجود ش��اگردانتان 
آرام و تدریج��ی رش��د کند و 
به انس��ان هایی تبدیل شوند 
که قسمتی از زندگی شان را 
به تظاهر به خصوصیاتی که 
نداش��ته اند، تلف نکردند؛ به 
انسان هایی که به جای این که 

کپ��ی دوم ش��خصیت دیگران 
باشند، نسخه ی اصلی و اول شخصیت 

خودشان باشند.

!
3

4

5

شخصیت افراد باشند. »یک بار در درس نمره کم گرفتن، 
به معنای کودن و بی اس��تعداد بودن نیست. یک بار بر سر 

كالس دیر آمدن، به معنای مسئولیت ناپذیری نیست.«
این ک��ه دانش آموز با چه خصوصیات��ی به دنیا آمده 
است، به چه خانواده ای تعلق دارد، از لحاظ ظاهری چه قدر 
با تعریف ه��ای روز می خواند و... را به تنهایی عامل ارزش 
به حساب نیاورید. آن چه به افراد ارزش می بخشد، ویژگی ها 
و کیفیاتی است که با اراده، تصمیم و تالش خود به دست 

می آورند.
از مقایسه کردن فرد با دیگران، از برچسب زدن های 
منفی، از طعنه و نیشخند و سرزنش، به طور جدی بپرهیزید. 
این رفتارها هیچ تأثیری ندارد، جز این که احساس بی کفایتی 

و ناتوانی را بیشتر و تصویر منفی را تقویت می کند.
واقع بین باش��ید، انتظارات خود را با توان دانش آموز 
تنظیم کنید و از آن چه در توان دارد و انجام می دهد، راضی 

باشید.
دانش آموز خود را بشناس��ید. به داشته ها، کماالت و 
فضیلت های او تکیه کنید. هر بار به آن چه انجام داده است، 
نگاه��ی بیندازید و به کوچک ترین رش��د و ترقی او توجه 

کنید.
دانش آموز را نس��بت به س��المت جسمانی اش توجه 
دهی��د. به او بباورانید که ارزش مراقب��ت از خود را دارد و 

سزاوار بهترین توجه ها از سوی خود است.
و از همه مهم تر در کالمتان، از تمجیدی که قضاوت 
می کن��د، اجتناب ورزید. این ن��وع تمجید، مولد اضطراب 
اس��ت، وابس��تگی به وجود م��ی آورد و حال��ت دفاعی را 
برمی انگیزاند. تمجید دو بخش دارد: آن چه ما به دانش آموز 
می گوییم و آن چ��ه او به نوبه ی خویش، به خود می گوید. 
گفتار معلم باید نش��ان دهد که از کوش��ش ها و کمک ها، 
کاره��ا و موفقیت های دانش آموز کدام را دوس��ت دارد و 
کدام را مورد قدردانی قرار می دهد. آن وقت خود دانش آموز 
درب��اره ی خودش نتیجه گیری می کند. اگر اظهارنظرهای 
معلم رویدادها و احساس ها را واقع بینانه و همراه با قدردانی 

6

7
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می آورد؛ اال ناهید که می چسبید به لیال و می گفت: »منم می آم مدرسه... امسال 
نوبت منه« و هنوز نوبتش نرسیده بود.

امسال اما خانه ساکت بود. آن پایین پدرش در انباری با چیزی ور می رفت 
و صدای غرغرش به گوش می رس��ید. مادر هم س��اکت بود. آهسته می رفت و 
آهسته می آمد. آبجی معصومه و داداش قادر هم که نبودند. چرا هیچ کس هیچ چیز 

نمی گفت؟
چیزی روی بوته توجه دخترک را به خودش جلب کرد، یک لکه ی قرمز و 

سیاه که آرام آرام حرکت می کرد.

 
مهراول
مسافر

چند روزی مي  شد که هوا ابری بود. آسمان نمی بارید، ولی صاف هم نمی شد. 
پاییز که می رسید، آسمان گاهی این جوری می شد. صبح اول مهر بود و دخترک � 
ناهید � روی تپه ی کوچک مشرف به خانه شان نشسته بود. این جا برای او بهترین 
جا بود. هر وقت دلش تنگ می شد، می آمد روی این تپه و از این جا پر می کشید 
روی سر دهشان که همه جایش پیدا بود. دل ناهید هم ابری بود. چند روزی می شد 

که مثل آسمان گرفته بود، اما نمی بارید. شاید امروز...
امروز اول مهر بود. اول مهر هر س��ال که می ش��د، خواهرش لیال خانه را 
می گذاشت روی سرش تا برود مدرسه. صدای شادی و خنده اش داد همه را در 

ه ها
جرب

ت

حسین افصح

ی
ریف

 ش
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ما
 س

ز :
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� آهان کفش دوزک، تو هم این جایی! تو هم مدرسه نداری؟
دخترک با تصور مدرسه رفتن کفش دوزک لحظه ای لبخند زد.

� تنها این جا چی کار می کنی؟ مامان و بابات کجان؟ تو هم آبجی لیال داری 
یا نه؟ لیال کیه؟ خوب معلومه، خواهرمه دیگه. من خیلی دوستش دارم. تو را هم 
دوست دارم، اما خب اون یه چیز دیگه اس. اآلن این جا نیست. دو سه هفته اس 
که رفته. كجا؟ رفته کیاسرا. اگه این جا بود، حاال این جا شلوغ بود. حسابی شیطونی 
می کرد. چی؟ چند سالش��ه؟ دوازده، سیزده سال. اما فکر نکنی مثل این خواهر 
بزرگه ی مجید، پسر همسایه امونه که هی می زنتش ها! نه! خواهر من مهربونه. 
اخالقش مثل ماهه. خودش هم قش��نگه. مثه ماه می مونه. مثل ماه مي موند. تو 
هم قشنگ قشنگی! اصاًل شبیه خواهرمی. وقتی چادر نارنجی اش رو که گالی 
سیاه داشت می پوشید، همین شکلی می شد. اما این دفعه فکر نکنی اون چادرش 
رو پوش��یده بودها. نخیر، چادر سفید پوشیده بود. خودشم قرمز شده بود. شده بود 

قرمز و سفید.
دختر دوباره لبخند زد و یادش آمد، هربار که با بچه های همسایه خاله بازی 
می کردند، اگر لیال کاری نداش��ت، نقش عروس حتم��ًا مال لیال بود. هیچ وقت 
هم کس��ی به این موضوع اعتراض نمی کرد؛ از بس که لیال قشنگ بود. بقیه ی 
نقش ها بین بچه های دیگر تقس��یم می ش��د و البته همیشه سر نقش داماد بین 
پسربچه ها دعوا بود. مجید هم که از همه شیطان تر بود و قلدرتر، معمواًل نقش 
داماد را می گرفت. چه قدر خوب بود. آن قدر بازی می کردند تا خسته می شدند یا 
این که بزرگ ترها می آمدند و کاری به عهده شان می گذاشتند. بازی های دیگر هم 
می کردند، ولی عروس داماد بازی، بهتر از بقیه ی بازی ها بود. گرچه این اواخر دیگر 

لیال دل و دماغ بازی نداشت.
� همه اش تقصیر آقا رسوله. سه سال پیش، وقتی بابا با چند نفر دیگه اون 
تراکتور لعنتی رو از آقا رسول خریدن، بابا خیلی خوش حال بود. تا چند روز فقط 
می خندید و آواز می خوند. می گفت: زندگیمون عوض می شه. از این رو به اون  رو 
می شه. اما نشد. زندگیمون خراب شد. از همانی که بود بدتر شد. تراکتور همه اش 
خراب بود. سر تعمیرش همه اش دعوا بود. وقتی ام که کار می کرد، سر کار کردنش 
دعوا بود. تا این که گفتن تراکتور سوخت. موتورش سوخت. بابا و بقیه رفتن سراغ 
آقا رسول. گفت: تقصیر من نیست. تقصیر خودتونه. بلد نبودین باهاش کار کنین، 
داغونش کردین. گفتن: خودت برش دار. گفت: نمی خوام. حاال که خرابش کردین، 

به چه دردم می خوره؟ یه پول سیا هم نمی ارزه. یک میلیون خرجشه.
بابا بداخالق شد. بدهکار بود، بدهکارتر شد. اوضاع کار و زمین نمی چرخید. 

آسمان هم با همه قهر کرده بود. لیال رفته بود سراغ دارقالی؛ مثل مامان.
� کفش دوزک کوچولو، لیال قشنگ بود. آقا رسول اومد سراغ لیال. آقا رسول 
گفت: زنم مرده، می دونید که پارسال مرد. هر کاری ام می شد، کردیم که افاقه نکرد. 
بچه ها همه رفته ان. من تنهام و کاری ام ندارم. دنبال یه همدم می گردم. دختر که 
سنش رسید به چهارده، وقت رفتنشه. حاال فرق نمی کنه چهارده یا سیزده یا دوازده. 
باالخره باید بره. هیچ پدر و مادری هم بد دخترش رو نمی خواد. باالخره دختر باید 
سامون بگیره. منم آدم پرت و پالیی نیستم. همه منو می شناسن. به اسمم قسم 
می خورن. حاال شاید ما یه خرده اختالفی داشته باشیم. تراکتورو می گم. اونم بین 

همه پیش می آد. خودم حلش می کنم. شمام اگه کمکی بخواید، خودم هستم. شکر 
خدا دستم به دهنم می رسه. تو این والیت همه از ما کمک می خوان. چه بهتر که 

آدم به فامیلش کمک کنه...
آقا رسول که رفت، شب که شد، بین بابا و مامان دعوا شد.

کفش دوزک روی دست دخترک حیران بود. باال و پایین می رفت و هر دفعه 
با چرخش انگشت دخترک می رسید سر جای اولش. مادر در اتاق چیزی زیر لب 

زمزمه می کرد. زمزمه اش غمناک بود. دل دختر گرفت.
� آقای کرباسی، معلم لیال، یه روز اومد سراغ بابامو گرفت. منو خیلی دوست 
داره. اومد گفت: بابا هست؟ ناراحت بود. نگام نکرد. ازش دلم گرفت. رفتم بابامو 

صدا کردم که با هم رفتن پشت خونه.
آقای کرباسی گفت: مشتی من شرمنده ام، قصد فضولی ام ندارم. ببینم اینا که 

مردم می گن راسته؟
بابام گفت: مردم خیلی چیزا می گن. خیره. حاال شما چرا ناراحتی؟

آقای کرباس��ی گفت: آقای منتظر، جواب سر باال نده به من. من مثل برادر 
کوچیکتم. چرا آخه؟

بابام ساکت بود. صداش از پشت خونه نمی اومد.
آقای کرباسی گفت: خب اگه ناراضی هستی، بگو خودم به همش می زنم. این 
دختر هنوز بچه اس. باید درس بخونه. درسش هم که عالیه، باهوشه. من می خواستم 

بیام دنبالت برای سال بعد یه فکری بکنیم برای مدرسه ی راهنماییش...
بابا و آقای کرباسی خیلی حرف زدن. وقت رفتن، آقای کرباسی منو که دید 
نشست و گفت: خواهرت لیال را دوست داری؟ من گفتم: خب آره آقا. گفت: خیلی؟ 

گفتم: بله
آقای کرباسی چشاش قرمز بود، انگار پیاز پوست کنده باشه.

چشای بابام هم خیس بود... این چه کاری بود که اینا گریه می کردن؟
کفش دوزک حوصله اش سر رفته بود. پر پرواز داشت.

� از اون روز آبجی لیال دیگه نرفت مدرسه. بابام نذاشت. امتحاناش رو هم 
نداد. از اون روز آبجی لیالم دیگه نخندید. با ما دیگه خاله بازی ام نکرد.

لیال بدقوله. اون روز که داشت می رفت، منو سفت بغل کرد. منو بوسید و گفت: 
زود زود میام سراغت، اما نیومد...

خسته شدی توام؟ عیب نداره. برو، بپر. ولی بازم بیا واسه دیدنم. خب؟ مثه 
لیال بدقول نباشی ها!

دختر دس��تش را باال برد. کفش دوزک بال هایش را باز کرد و از روی دست 
دخترک پرید. چرخی زد و بر زمین نشست. رد نگاه دخترک، کفش دوزک را دنبال 

کرد تا به پای پدرش رسید. سرش را بلند کرد. پدرش باالی سر او ایستاده بود.
� دختر جون چند بار باید صدات کنم تا جواب بدی؟ حواست کجاس؟ کر شدی 

مگه بابا؟ نگفتم دون مرغ و خروسا یادت نره. اصاًل یادت رفته بیرونشون بیاری...
حاال چرا گریه می کنی؟ پاشو ببینم ظهر شد. کار کردن که گریه نداره تنبل.

جایی که تا چند لحظه قبل پدر ایستاده بود، جسد له شده ی کفش دوزک بر 
زمین افتاده بود. یکی از بال های قرمز و سیاه کفش دوزک کنده شده بود.

پدر دوباره دخترک را صدا زد.
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بیماری آنفلوانزای فصلی، نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که در صورت بی توجهی 
به رعایت اصول بهداشتی، به ویژه در محیط های پرجمعیت نظیر مدرسه و دانشگاه، می تواند 
در مدت کوتاهی، منجر به ابتالی افراد زیادی از جامعه شود و این همه گیری، عواقب 

اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی فراوانی دربر خواهد داشت.
بیش��تر مدارس ما از نظر تعداد دانش آموز بسیار پرجمعیت هستند؛ 
به طوری که گاهی جمعیت هر کالس به 40 نفر نیز می رس��د. این 
موضوع باعث می شود که دانش آموزان نسبت به هم در فواصلی 
کمتر از حد معمول )180 س��انتی متر( قرار بگیرند. عالوه 
بر این، نبود سیستم های تهویه ی مناسب در اکثر 
مدارس، احتمال انتق��ال بیماری در بین 
دانش آم��وزان را افزای��ش می دهد. 
موضوع دیگری که در شیوع بیماری 
در مراکز آموزشی نقش اساسی دارد، 
نداش��تن اطالعات کافی، فراموش کاری 
دانش آموزان و بی توجهی آنان به ویژه در سنین 

پایین تر، به توصیه های بهداشتی است.
وی��روس آنفلوانزا هنگام س��رفه یا عطس��ه و حتی 
صحبت کردن، از طریق هوا به دیگران منتقل می شود. افراد 
س��الم با دست زدن به اش��یای آلوده به ویروس های موجود در 
عطس��ه یا س��رفه ی فرد مبتال، به این بیماری دچار می شوند و 
می توانند قبل و بعد از ش��روع عالئم، بیماری را به دیگران انتقال 
دهند. براساس مطالعات موجود، بیشتر افراد مبتال به بیماری آنفلوانزا، 
کسانی هستند که با محیط های پرجمعیت برخورد دارند. نوجوانان 
و جوانان ازجمله کس��انی هس��تند که ایجادکننده ی محیط های 
پرجمعیت هس��تند. پس نقش آموزگاران و مربیان و اس��تادان در 
پیش��گیری از بیماری آنفلوانزا و جلوگیری از انتش��ار سریع آن در 

جامعه، بسیار مهم، مؤثر و حیاتی است.

دکتر سید علی محمودی
پزشک عمومي
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نشانه های بیماری آنفلوانزا
مهم ترین عالئم بیماری، تب، گلودرد، س��رفه و سردرد 
است. هم چنین عالئمی مثل اسهال، استفراغ، دل پیچه، لرز،  
کوفتگی بدن و احس��اس خستگی نیز در بعضی از بیماران 
مشاهده می شود. در صورت ابتال به بیماری آنفلوانزا، ممکن 
اس��ت عوارضی چون تنگی نفس، ذات الریه، تشنج، اختالل 

هوشیاری و... دیده شود.

اقدامات پیشگیرانه از ابتال به بیماری آنفلوانزا
تهیه و توزیع تراکت ها و پیام های آموزشی و هشدارهای 

الزم مبنی بر:
 استفاده از دستمال مناسب در هنگام عطسه و سرفه بسیار 

ضروری بوده و مهم ترین اقدام می باشد.
 شست و ش��وی مرتب و مکرر دس��ت ها با آب و صابون. 
بدین منظور ضروری اس��ت، در هر بار شستن دست ها، این 

عمل را دو بار تکرار کنید.
 تهیه ی صابون مایع، ضدعفونی سرویس های بهداشتی 
و آب خوری ها و تهیه ی س��طل دردار برای کالس ها، و قرار 
دادن بسته های کوچک مایع دست شویی در کیف مدرسه ی 
دانش آم��وزان، می تواند نقش بس��زایی در کنترل بیماری و 
جلوگیری از انتقال آن داش��ته باشد. هم چنین، باید نحوه ی 
صحی��ح دفع کردن دس��تمال کاغذی های آلوده ش��ده، به 

کودکان آموزش داده شود.
 لمس نکردن چشم ها، بینی و دهان.

 از افرادی که عالئم شبیه بیماری آنفلوانزا دارند، حداقل 
به اندازه ی یک متر فاصله بگیریم.

 اس��تفاده ی صحی��ح از ماس��ک های مناس��ب. اگرچه 
ماس��ک های معمولی به طور کامل از انتش��ار این بیماری 
جلوگی��ری نمی کند، اما اگر بیم��ار، در فواصل زمانی کوتاه 
ماسک را عوض کند، مانع از پخش شدن گستره ی ویروس 

در محیط می شود.
 اس��تفاده نکردن از وس��ایل ش��خصی دیگران. توصیه 
به والدین این اس��ت ک��ه برای دانش آم��وزان خود، لیوان 

اختصاصی و دستمال یک بار مصرف تهیه کنند.
 رعای��ت احتیاط در دس��ت زدن به اش��یایی مانند تلفن، 
صفحه کلید رایانه و دس��تگیره ی درها، لوازم التحریر و... که 
می توانند انتقال دهنده ی ویروس آنفلوانزا باشند. بهتر است از 

تمیز بودن آن ها مطمئن شویم.
 در صورت امکان، حاضر نشدن در مناطق شلوغ یا کاهش 

مدت حضور.

 باز کردن پنجره ها و درها در فاصله های مناسب در روز، 
ب��رای حداقل هر بار 10 دقیقه، به منظور تهویه ی مناس��ب 

محل کار، محل زندگی، کالس درس و یا...
 در صورت امکان، قرار دادن دستگاه بخور در کالس ها و 

اماکن تجمع دانش آموزان.
 تش��ویق خانواده، دوس��تان و همکاران، ب��رای رعایت 

رفتارهای پیشگیرانه.

اقدامات مراقبتی در بیماران مبتال به آنفلوانزا
 اس��تراحت کردن، نوش��یدن مایعات، تغذیه ی مناس��ب 
و اس��تفاده از تب برها مثل اس��تامینوفن، بهترین راه درمان 
بیماری آنفلوانزاست. اکیدًا توصیه می شود، برای کاهش تب 
ناشی از آنفلوانزا، از مصرف آسپرین خودداری شود. استفاده 
از آنتی بیوتیک )چرک خشک کن( بدون توصیه ی پزشک در 

این بیماری اکیدًا ممنوع می باشد.
 افرادی که دارای عالئم بیماری آنفلوانزا، مثل تب، خستگی، 
درد شدید ماهیچه ها، بی حالی، اسهال، سرفه، آب ریزش از بینی، 
ورم ملتحمه ی چشم و درد گلو هستند، حتمًا باید در منزل به مدت 
یک هفته )هفت روز( استراحت کنند و پس از بهبودی کامل و 24 
ساعت بعد از قطع تب و با تجویز پزشک، در محل کار یا کالس 
درس حضور یابند.به مسئوالن مدارس توصیه می شود، از پذیرفتن 
دانش آموزانی که دارای عالئم بیماری آنفلوانزا هستند، خودداری 
کنند. والدین دانش آموزان باید تعامل بیش��تری با مدارس داشته 
باشند. آن ها باید صادقانه و به محض بروز عالئم در فرزندشان، از 
رفتن او به مدرسه جلوگیری کنند، زیرا اگر دانش آموز مبتال وارد 
محیط پر ازدحام مدرسه یا سرویس های رفت و آمد شود، کنترل او 

در تماس با سایر دانش آموزان بسیار دشوار خواهد بود.
تزریق واکس��ن آنفلوانزای فصلی ب��رای همه ی افراد به ویژه 
افراد در معرض خطر توصیه می شود. واکسن های آنفلوانزای موجود 

در بازار، مقاومت بدن را در برابر آنفلوانزای معمولی باال می برند.
در صورت مش��اهده ی عالئم تنگی نفس، اش��کال در 
نفس کش��یدن، حال عمومی بد و یا تب باالی بیش از سه 

روز در مبتالیان به آنفلوانزای جدید، بیمار باید:
 هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کند.

 هنگام عطس��ه و س��رفه، جلوی بینی و دهان خود را با 
دستمال بگیرد. بالفاصله دستمال را داخل کیسه ی پالستیکی 

بگذارد و سپس در سطل زباله بیندازد.
 اگر از دس��تمال پارچه ای استفاده می کند، پس از هر بار 
استفاده و خیس شدن آن، دستمال را شسته و پس از خشک 

شدن کامل از آن استفاده کند.

نقش معلمان 
در پیشگیری از 

بیماری آنفلوانزا 
و جلوگیری از 

انتشار سريع آن 
در جامعه، بسیار 

مهم، مؤثر و 
حیاتی است
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اشاره
در شـماره ي پیش، بر »محور«، 
»ابعاد« و »مؤلفه هـا«ي تربیت دیني 
تأكیـد و روشـن كردیـم كـه »اهلل«، 
كانون تربیت دیني اسـت. لذا محور 
و راهبرد تربیت دیني، خدایي سازي و 
توحیدي بارآوردن دانش آموزان است. 
این راهبرد، باید در ابعاد سـه گانه ي 
»شـناخت«، »اخالق« و »رفتار« پیاده 
شـود تا دانش آموز، از شناخت الهي، 
اخالق الهي و رفتاري الهي برخوردار 
شـود. البته هر كدام از این ابعاد نیز 
شاخه هایي دارند كه از آن ها به عنوان 
مؤلفه  یاد كردیم. مؤلفه  هاي شناخت، 
اصـول دیـن هسـتند، و مؤلفه هـاي 
اخالق، فضایـل اخالقي، و مؤلفه هاي 
رفتار، تمامي اعمال و مناسـك دیني 
را شامل مي شوند. این مجموعه، هرم 

دیني را تشكیل دهد.
كلیدواژه ها: تربیت، محبت، توحید.

خداي زندگي
 حجت االسالم عباس پسندیده

نی
ت دی

ربی
ت

ويژگي هاي دانش آموز موّحد
براس��اس آن چه گذش��ت مي توان تصور كرد، دانش آموز 
موحد كس��ي است كه خدا را دوست مي دارد و رابطه اي مثبت 
و محبت آمی��ز با او دارد. او را همیش��ه حاض��ر و ناظر بر رفتار 
خ��ود مي داند و در هیچ لحظه اي، خود را تنها و بدون او تصور 
نمي كند. خدا را تنها مؤث��ر در زندگي مي داند و به او اطمینان 
دارد. بنابراین، در طلب عزت، قدرت، ثروت، حل مش��كالت و 
برآوردن نیازها، تنها و تنها به خدا روي مي آورد. خدا را تكیه گاه 
خود قرار مي دهد و او را تنها نقطه ي اتكاي خود مي داند. امید 
او تنها به خداوند است و از هیچ منبع دیگري كمك نمي گیرد. 
به خاطر خدا زندگي مي كند و تمام رفتارهاي خود را به خاطر او 
انجام مي دهد. خدا را صاحب اختیار )رّب( و تدبیركننده )مدّبر( 
زندگي خود مي داند. س��بك زندگي خ��ود را از او مي گیرد، به 
دستورات او احترام مي گذارد و بر آن است تا رفتارهاي خود را 

براساس بایدها و نبایدهاي او تنظیم كند و ...

اما پرس��ش اساس��ي این اس��ت ك��ه چگون��ه مي توان 
دانش آموزي تربیت كرد كه موّحد و خدایي باشد و ویژگي هاي 

یاد شده را دارا باشد؟

روش تربیت توحیدي
اگر توحید، »نقطه ي كانوني« تربیت دیني اس��ت، موضوع 
آشناس��ازي با خدا و پایه ریزي ارتباط با خدا رخ مي نماید. پیش 
از ه��ر چیز باید توجه ك��رد، تربیت توحیدي از ارزش��مندترین 
كارهاست. رس��ول خدا صلي اهلل علیه و آله مي فرماید: َمن َربَّي 
َصغیرا َحتَّي َیقوَل ال إله إالَّ اهلُل، َلم ُیحاِسبُه اهلُل عزوجل ]المعجم 
األوسط، ج 5، ص130، ح 4865؛ الجامع الصغیر، ج 2، ص 603، 
ح 8696[. كسي كه خردسالي را تربیت كند تا بگوید: »ال إله إاّل 
اهلل«، خداوند عزوجل از او حساب نمي كشد. حتي پیچیده ترین 
و پیشرفته ترین فناوري بشر و اختراعات انساني، به هیچ عنوان 
با ساختن و پرورش دادن »انساِن با خدا« قابل مقایسه نیست. 

خداي زندگيآن چه این جا اهمیت مي یابد، چگونگي انجام آن است.
محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حدیث

           رشدآموزش   
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دين، چیزي جز 
محبت نیست. بنابراين، 
براي با ايمان ساختن 

دانش آموزان، بايد از راه 
محبت استفاده كرد

البته آشنایي با توحید از دوران كودكي باید آغاز شود. رسول 
خدا مي فرماید كه »زبان كودكانتان را با ال إله إاّل اهلل باز كنید« 
]ش��عب االیمان، ج 6، ص 398، ح 8649؛ كنزالعم��ال، ج 16، 
ص 441، ح 45332[. و تأكی��د مي كند كه »هرگاه كودكانتان 
به خوبي زبان گشودند، ال إله إاّل اهلل را به آنان بیاموزید. سپس 
بیم نداشته باشید كه چه وقت ُمردند« ]عمل الیوم و اللیله، ص 
150، ح 423؛ كنزالعم��ال، ج 16، ص 440، ح 45328[. ای��ن 
نشان مي دهد كه فلسفه ي خلقت و معناي زندگي، همین تربیت 
توحیدي اس��ت. و پ��س از تحقق آن، مردن، ناكامي به ش��مار 
نم��ي رود. امام باقـر )ع( نیز مي فرماید: »وقتي كودك به س��ه 
س��الگي رس��ید، باید به او گفته ش��ود: هفت مرتبه بگو: ال إله 
إاّلاهلل« ]من الیحضره الفقیه،  ج 1، ص 281، ح 863؛ األمالي، 

ص 475، ح 640[. این نشان مي دهد كه به تناسب رشد كودك 
و به اندازه اي كه درك مي كند، باید تربیت توحیدي را نیز آغاز 

كرد. اما اكنون سخن ما در مراحل پس از كودكي است.

 مسئله چیست؟ خالقّیت يا ربوبّیت؟
توحید، شاخه ها و مس��ائل فراوان و گاه پیچیده اي دارد كه 
هم��ه ي آن ها براي دانش آموزان ض��رورت ندارند و بلكه ممكن 
اس��ت زیان آور باش��ند. بنابراین، براي معلمان و مربیان اهمیت 
فراواني دارد كه بدانند، بر چه بخشي از توحید باید تمركز كنند. گاه 
بیشتر بر خالق بودن خداوند تمركز مي شود و حال آن كه مسئله ي 
اساس��ي رّب بودن خداوند اس��ت. »خالق« یعني آفریدگاري كه 
موجودات را به وجود مي آورد و »رّب« یعني صاحب اختیاري كه 
امور را تدبیر مي كند. ما با بسیاري از افراد، به ویژه دانش آموزان 
مس��لمان، بر س��ر اصل وجود یا خالقیت خداوند مشكل نداریم. 
مسئله ي اساسي ربوبیت خداوند است كه فرد باید سبك زندگي 
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خود را از خداوند بگیرد و براس��اس آن تنظیم كند. حتي مشركان 
با خالقیت خداوند مش��كل نداشتند. قرآن كریم مي فرماید: »َو َلِئن 
َمَواِت َو اأْلَْرَض َلَیُقوُلنَّ اهلل« ]لقمان/ 25؛ زمر/  َسَأْلَتُهم َمْن َخَلَق السَّ
38[. بنابراین، باید بیش��تر بر ربوبیت خداوند و توحید ربوبي تمركز 
كرد.1 مسئله این است كه چه كسي باید صاحب اختیار بشر باشد؟ 
تنها رّب و صاحب اختیار بشر خداوند است و انسان توحیدي كسي 

است كه ربوبیت و والیت او را بر تمام ابعاد زندگي خود مي پذیرد.

بیان توحید ربوبي
موضوع بعدي این است كه چگونه مي توان توحید در ربوبیت 
را به وجود آورد؟ مرحله ي حساس در توحید ربوبي بنیان و مبناي آن 
است. مستحكم ترین پایه، »محبت« است. شاید این اثبات ربوبیت 
خداوند متعال، برهان  هاي متعددي وجود داشته باشد. اما از مهم ترین 
آن ها، »برهان محبت« است كه سوگمندانه باید گفت، مورد توجه 
قرار نگرفته است. این برهان، به ویژه براي دانش آموزان كه در دوران 
نشاط زندگي و شكفتن غنچه هاي عشق و پاكي قرار دارند، جذابیت 
و كارامدي بیشتري دارد. با استفاده از این ویژگي مي توان رابطه ي 
مبتني بر محبت را در دانش آموزان شكل داد. جالب این كه در روایات 
تصریح شده است كه دین، چیزي جز محبت نیست. بنابراین، براي 

باایمان ساختن دانش آموزان، باید از راه محبت استفاده كرد.
روزي ُفَضیل بن َیسـار از امام صادق )ع( درباره  ي دوس��تي و 
دشمني مي پرسد كه آیا از ایمان به شمار مي رود؟ حضرت در پاسخ 
وي مي فرماید: »مگر ایمان، جز دوس��تي و دشمني است؟« سپس 
حضرت به این آیه استناد مي كند: »َحبََّب إِلَْیُكُم ااْلِءیَمَن َو َزیََّنُه ِفي 
ُقُلوِبُكْم«: ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل هایتان آراست 
]الكاف��ي، ج 2، ص 125، ح 5؛ المحاس��ن، ج 1 ص 409، ح 930؛ 
بحاراالن��وار، ج 69، ص 241، ح 16[. در این آیه، س��خن از ایمان 
است و این كه ایمان، محبوب و زیبا شد تا در دل جاي گرفت. ایمان 
باید دروني باش��د و راه آن محبوب شدن و زیبا شدن آن است. این 
روایت نشان مي دهد كه بنیان دین و ایمان، محبت است و دینداري، 
وقتي حقیقي است كه ربوبیت خداوند پذیرفته شده باشد. حال باید 

دید چگونه محبت مي تواند ربوبیت را به وجود آورد؟

 برهان محبت و ربوبیت
برهان محبت در داستان حضرت ابراهیم و ستاره پرستان آمده 
ا َجنَّ َعَلّیِه الَّْیُل َرءَ  ا  است. در آیه ي 76 سوره ي انعام آمده است: »َفَلمَّ
ا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ ااْلِفِلین«. در این آیه  ي  َكْوَكب��ًا َقاَل َهَذا َربّي َفَلمَّ
ش��ریفه، چند نكته ي مهم وجود دارد. اواًل در این جا به روشني آمده 
كه مسئله در ربوبیت است: »َهَذا َربّي«. اما نكته ي مهم تر، چارچوب 
برهان محبت است. برهان محبت بر این استوار است كه »رّب باید 
محبوب باشد« و »محبوب باید كامل باشد«. لذا هرچه كامل نباشد، 

نمي تواند محبوب باشد و هرچه محبوب نباشد، نمي تواند رّب باشد. 
به خوبي روشن اس��ت كه در این برهان، پایه ي ربوبیت بر محبت 
نهاده شده اس��ت. دو محور اساسي در این استدالل وجود دارد كه 
نش��ان دهنده ي دو گزاره یاد ش��ده است. یكي این كه ایشان براي 
ردكردن ربوبیت س��تاره، به دوست داشتني نبودن آن اشاره كرده و 
دیگري این كه علت دوست داشتني  نبودن آن را افول كردن آن اعالم 
كرده اس��ت. عبارت »اَل ُأِحبُّ ااْلِفِلین« به گزاره  ي دوم اشاره دارد. 
افول نشانه ي نقص است و وقتي مي فرماید: افول كننده  ها را دوست 
ندارم، در حقیقت به این معناست كه ناقص ها را دوست ندارد. این، 
یك اصل فطري اس��ت كه محبوب باید كامل باشد. ممكن است 
انسان ها در تشخیص موجود كامل اشتباه كنند، اما در این كه محبوب 
باید كامل باشد، كسي تردید ندارد و هیچ كس نمي گوید من به جهت 

نقص، محبوبم را برگزیده ام.
« به گزاره  ي نخس��ت  و اما عبارت ه��اي »َربّي« و »اَل ُأِحبُّ
اشاره دارند و نش��ان مي دهند كه رب باید محبوب باشد. از این رو، 
حضرت ابراهیم براي رد كردن ربوبیت س��تاره، به دوست داش��تني 
نبودن آن اشاره مي كند. اگر گزاره ي نخست )رّب باید محبوب باشد( 
اشتباه باشد، معنا ندارد كه حضرت ابراهیم براي رد ربوبیت ستاره، 
به محبوب نبودن آن اس��تدالل كنند. مرحوم عالمه طباطبایي در 
تفسیر این آیه  ي شریفه تصریح مي كند: »ربوبیت مالزم با محبوبیت 
است. چیزي كه از نظر داشتن زیبایي واقعي، غیرقابل تغییر بودن و 
زوال ناپذیري نمي تواند محبت فطري و غریزي انسان را به خود جلب 
نماید، مستحق ربوبیت نیست ... بنابراین مي توان گفت كه ابراهیم 
)ع( در این كالم خود، به مالزمه اي كه بین »دوس��ت داش��تن« و 
»بندگي كردن« و یا بین »معبود بودن« و »محبوبیت« است، اشاره 

كرده است ]ترجمه ي المیزان، ج 7: 250[.
به خوبي روشن شد كه برهان حضرت ابراهیم، برهان محبت 
است. این برهان باید در تربیت توحیدي مورد توجه قرار گیرد. جوان 
و نوجوان، از سویي در دوران طالیي عشق و محبت به سر مي برد و 
از سوي دیگر، به جهت فطرت پاك و دست نخورده اش، عاشق كمال 
و زیبایي است. بنابراین، راه به وجود آوردن محبت در دانش آموزان، 
نش��ان دادن كمال و زیبایي خداوند متعال، و نقص و زش��تي غیر 
خداست. اگر براي دانش آموز روشن شود كه كمال ها و زیبایي هاي 
خداوند متعال چیس��ت، محبت به خداوند در دل او زبانه مي كشد و 
وقتي محبت زبانه كشید، از او تبعیت مي كند و ربوبیت او را مي پذیرد. 
آن چه معلمان و مربیان باید انجام دهند، نشان دادن كمال و زیبایي 
خداوند اس��ت؛ بقیه ي مراحل، به صورت خودكار انجام مي ش��ود. 
بن مایه ي پذیرش ربوبیت خداوند همین است. براي این كار، باید از 
روش مقایسه استفاده كرد. در مقایسه، كمال خداوند و نقص غیر خدا 
بهتر روشن مي شود، به این وسیله مي توان ربوبیت را در دانش آموزان 
به وجود آورد.                                                       ادامه دارد
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ي  ظیفه ه��ا و
اصلي این دس��تگاه عبارت ان��د از: به حركت 

درآوردن خون در سراسر بدن؛ انتقال اكسیژن و مواد غذایي به 
بافت ها و س��لول ها؛ دریافت گازكربنیك و مواد زائد از بافت ها و سلول ها.

درباره ي اهمیت این دستگاه حیاتي بدن، نیازي به توضیح و تأكید احساس نمي شود. 
پس مستقیمًا درباره ي دو بخش اصلي این دستگاه كه با حفظ سالمت آن ارتباط دارند، 

صحبت مي كنیم.

قلب
براي حفظ سالمت قلب باید به این نكته ي اساسي توجه داشت كه قلب تحت تأثیر مستقیم و 
عمیق اعصاب قرار دارد. لذا آرامش عصبي كلید اصلي حفظ سالمت قلب است. از آن جا كه شغل 

معلمي یكي از پرمسئولیت ترین مشاغل جامعه ي بشري است، پس از پراسترس ترین مشاغل نیز 
به شمار مي رود. استرس، هرگونه هیجاني است كه اثرات منفي داشته باشد. لذا درجه ي سالمت 

قلب هر معلم، به مقدار استرس هاي او وابسته است. تنها نكته اي كه هر معلم دلسوز و مسئولي باید رعایت كند، این است كه 
تا حد ممكن در محیط كار خود هیچ گونه تنش و استرسي را ایجاد نكند و با تنش هایي كه از سوي شاگردان ایجاد مي شود، عاقالنه برخورد 

كند. داشتن كالس آرام، شاداب و با نشاط، قطعًا سالمت قلب شما را تضمین مي كند. 

رگ ها
مهم ترین مشكل و بیماري كه در شغل معلمي ممكن است براي رگ ها ایجاد شود، بیماري »واریس« است. این بیماري باعث مي شود رگ هاي 
پا دچار پرخوني و در نتیجه متورم و كاماًل سطحي شوند.این گونه رگ ها را مي توان در پشت ساق پا و یا اطراف قوزك ها مشاهد كرد. بهداشت این 
قسمت از دستگاه گردش خون، كاماًل به مقدار فعالیت معلم وابسته است. معلماني كه بیش از نیمي از وقت كالس را در حال راه رفتن یا ایستادن 
هستند، تا زماني كه راه مي روند، دچار واریس نمي شوند، اما اگر مدت ایستادن آن ها طوالني شود، در معرض این بیماري قرار مي گیرند. بنابراین 

باید یا میزان راه رفتن، یا مدت نشستن در كالس را افزایش دهند. 
معلمان كم تحرك نیز باید یا راه رفتن خود را افزایش دهند و یا هنگام نشستن، حتمًا از زیرپایي مناسب استفاده كنند.

اما رعایت نكات زیر، به طور عموم براي سالمت قلب و عروق مؤثر خواهند بود:
é كاهش قابل مالحظه در مصرف قند، شكر، نمك و چربي؛

é دوري از بحث هاي ناراحت كننده و استرس زا در دفتر دبیران، كالس و خانواده؛ مانند بحث هاي غیرضروري 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و ورزشي؛

é پرهیز از عصبانیت در كالس و خانواده و پرداختن به موضوعات فرح بخش؛
é پرهیز از ورزش هاي نیمه سنگین یا سنگین صبح گاهي مانند دویدن؛

é استفاده از زیرپایي مناسب در كالس درس و احیانًا منزل؛
)الزم به ذكر است، كلیه ي میزهاي تحریر اداري و میزهاي معلمان 

در كالس، اس��تانداردهاي بهداش��تي را ندارن��د. ویژگي هاي 
غیراستاندارد، در بحث هاي آینده مطرح خواهد شد.(

نهای��ي  ایس��تادن  از  پرهی��ز   é
طوالني مدت.

   سالمت
      دستگاه
       گردش

      خون

ان
علم

ت م
اش
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ب

احمد مختاریان
پزشك عمومي و دبیر منطقه ي 2 تهران
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اشاره
در شـماره ی قبل، نقش مدرسـه 
در فرایندهـای کمـال مطـرح شـد و 
آسیب شناسـی ایـن نقـش در اولین 
فرایند کمال کـه پرورش قدرت تفکر 
و تحلیـل بود، تا حـدی انجام گرفت. 
به طور خالصه گفتیم، سه نیروی کمالي 
در انسان قرار داده شده است: تفکر و 

تحلیل؛ فطرت؛ آزادی انتخاب.
نقش محیط در هر یک از این سه 
نیرو نیز به اختصار بیان شـد. پرورش 
نیـروی تفکر و تحلیل از این نظر مهم 
بـود که فرد با تحلیل اطالعات بیرونی 
به وسـیله ی نیروی تفکر و مقایسـه با 
هدایت درونـی، می تواند بـه انتخاب 

مسیر کمال خود اقدام کند.

اجبار،  انتخ��اب،  کلیدواژه هـا: 
آزادی.     

آسیبی که مدارس، به دانش آموزان، 
در م��ورد نیروی تفک��ر و تحلیل وارد 
می کنند، عبارت است از فراهم نساختن 
اطالعات مفید و ایجاد نکردن فضای 
تفکر و تحلیل. مدارس با ارائه ی نتایج 
به جای اطالعات خ��ام، ارائه ی نتایج 
به صورتی که قابل نقد و بررسی مجدد 
نیست، و با ایجاد حریم های مصنوعی 
در مورد برخی قضایا برای تش��کیک 
و بحث، عماًل ق��درت تفکر و تحلیل 

دانش آموز را به زوال می کشانند.
مثال هایی از این نوع برخوردهای 
آسیب زا را می توان اشاره کرد. مسائل 
عل��وم تجربی به ص��ورت قطعی برای 
دانش آموزان اعالم و از آن ها خواسته 
می ش��ود که آن ها را یاد بگیرند. مثاًل 
می گویند، دانش��مندان ثاب��ت کرده اند 
که علت سقوط اجسام، جاذبه ی زمین 
است. این گزینه معمواًل نباید از طرف 
دانش آموز مورد تشکیک واقع شود، بلکه 
باید آن را بفهمد و س��پس به خوبی در 
امتحانات توضیح دهد! در علوم اجتماعی 
نیز بیان می شود که مثاًل خانواده بنیان 
دهاصلی جامعه است. دانش آموز باید قادر 

سبی
م چ

ه ه
ی ب

ها
لو

دوق
باش��د این اصل را بیان کند و تأثیرات 
آن را در مس��ائل دیگر � آن گونه که در 
کتاب آمده است � بیان و فهرست کند. 
ولی فضایی برای تجزیه و تحلیل خود 
اصل به وجود نمی آید. به همین سان، در 
مسائل سیاسی و دینی نیز دانش آموزان 
باید اصولی را بیاموزند، ارتباطات آن ها 
را به خوبی به یاد بس��پارند و در آزمون 
ها، به دقت آن ها را در قالب جواب ارائه 

دهند.
به آسیب شناس��ی کارکرد  اکنون 
مدارس در نیروی دوم کمال که آزادی 
انتخاب است، می پردازیم. در شماره های 
قبل، به میزان محدودس��ازی انتخاب 
کودکان در عرصه ی کلی زندگی اشاره 
ش��د. به واقع، والدین و صاحبان قدرت 
از جمل��ه سیاس��ت مداران، گویندگان، 
مبلغان و روحانیون، تمام همت خود را 
در تعیین راه درست برای افراد جامعه 
صرف می کنند. اما این کار با روش��ی 
صورت می گیرد ک��ه آزادی انتخاب را 
برای افراد به حداقل ممکن می رساند. 
زیرا ساخت های فکری که این آسیب 
را نزد آنان مجاز می کند، در شماره های 
قبل به تفصیل بیان ش��ده اس��ت. در 
این جا ب��ه محدودیت هایی که مدارس 
همگام با دیگ��ر صاحبان قدرت ایجاد 

می کنند، اشاره می شود.
احتمااًل بعد از مرور این محدودیت ها، 
معلمان و مس��ئوالن گرامی مدارس با 
خود می گویند: »مگر می شود غیر از این 

باشد«! ببینیم که چنین می شود یا نه!
ک��ودکان مجبورن��د به مدرس��ه 
بروند. مجبورند در س��اعت تعیین شده 
در مدرسه باش��ند. مجبورند در مراسم 
صبحگاه ش��رکت کنند و از دستورات 
ناظم اطاعت کنند. مجبورند به سبک 
بس��یار محدودی )بسته به نوع مدرسه( 
لباس بپوش��ند. در هر ساعت از روز، در 
جای مش��خصی از مدرس��ه باشند، در 
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جای معینی در کالس بنش��ینند. طبق 
فرامی��ن معلم درس ه��ا را بخوانند. در 
زمان مشخصی ناهار بخورند و احتمااًل 
ناهار مشخصی را بخورند. مجبورند در 
نماز شرکت کنند. مجبورند درس های 
مشخصی را بخوانند. مجبورند با روش 
مش��خصی درس ه��ا را بخوانن��د و با 
سرعتی که دیگران جلو می روند حرکت 
کنن��د. مجبورند در رقاب��ت با دیگران 
شرکت کنند. اگر در رقابت عقب ماندند، 
مجبورند بیش��تر تالش کنند. مجبورند 
دفترشان را به ش��کل معینی انتخاب 
کنند. مجبورند موهایش��ان یک جور و 

کوتاه باشد. مجبورند...
این هم��ه اجب��ار و محدودیت اگر 
به زمان مدرس��ه محدود بود و خارج از 
مدرسه اجازه ی تنفس��ی داده می شد، 
شاید آسیب ها قابل تحمل بود. ولی در 
فضای بی��رون نیز همین محدودیت ها 

جریان دارد.
جالب این جاست که هرچه مدرسه 
معروف ت��ر باش��د، ای��ن محدودیت ها 
دامنه ی بیش��تری پیدا می کند و اتفاقًا 
اولیا بیشتر راغب می شوند که فرزندان 
خ��ود را به این م��دارس که اجبارها و 
سلب آزادی ها در آن ها به اوج می رسد، 
بفرستند. برخی از همین محدودیت ها 
ک��ه گاهی از مرزه��ای مأموریت کلی 
مدارس هم خارج می شود، از این قبیل 

است:
 بچه ه��ا مجبورن��د برخ��ی دروس 
غیررس��می مانند زبان، رایانه، اخالق، 
عربی، کاردس��تی، خالقیت و احکام را 

نیز بیاموزند.
 بچه ها مجبورند در مراسم های ملی، 

دینی و فرهنگی شرکت کنند.
 بچه ها مجبورند در مسابقات علمی، 
قرآن، اذان، ورزش��ی و... نیز ش��رکت 
کنند. مدارس آن ها هم با افتخار اعالم 
می کنند که این برنامه ها جز برنامه های 

اصلی است و همه باید در آن ها شرکت 
کنند.

 بچه ها مجبورند سلیقه های مدیران، 
مربی��ان و معلمان راهنم��ا را در مورد 
نح��وه ی لباس پوش��یدن، دوس��تی با 
دیگران، روابط بیرون از مدرسه، استفاده 
از اینترنت، شرکت در کالس های بیرون 
از مدرسه و بسیاری دیگر، رعایت کنند 
و در عمل تعهد خود را به خواسته های 

آن ها اثبات کنند.
 بچه ها مجبورند در برنامه های نماز 
با خلوص تمام شرکت کنند. با عالقه ی 
قلبی، اخالق خ��ود را به اولیای بزرگ 
خدا نزدیک کنند و از بهترین دین داران 

باشند.
ناکامی در براوردن هر یک از این 
اجباره��ا، معموآًل منجر به کم ش��دن 
نم��ره، امتیاز، محرومیت از اردوها و در 
م��واردی به اخراج موقت یا دائم منجر 

می شود.
در این که این خواسته ها از بچه ها 
خوب اس��ت و حتی ش��اید برای آن ها 
سودمند هم باشد، حرفی نیست. سخن 
از سلب آزادی انتخاب فرد در این موارد 

است.
لطفًا فهرستی از کارهایی را که در 
آن ها دانش آموزان در ارتباط با مسائل 
مدرس��ه آزادی انتخاب دارند، تهیه و با 
اجبارها مقایس��ه کنید. احتمااًل به این 
نتیجه می رسید که گویا یا اصاًل از طرف 
خدا آزادی انتخاب به بشر داده نشده یا 
این که اگرچه داده شده است، ولی اگر 
سلب ش��ود، بچه ها بهتر و مطمئن تر و 

بیشتر به کمال خود می رسند!
به واق��ع باورک��ردن این که برای 
تکام��ل کودکان باید ب��ه آن ها آزادی 
انتخاب داد، سخت است. شاید مدارس 
بر این باورند که: »آزادی انتخاب برای 
بزرگ س��االن است، نه برای کودکان و 
نوجوان��ان؛ کودکان قدرت تش��خیص 

م�دارس ب�ا ارائ�ه ی نتاي�ج 
به جای اطالعات خام، ارائه ی 
نتايج به صورتی که قابل نقد 
و بررس�ی مجدد نیست، و با 
ايج�اد حريم های مصنوعی 
در م�ورد برخی قضايا برای 
تشکیک و بحث، عماًل قدرت 
تفکر و تحلیل دانش آموز را 

به زوال می کشانند
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به واقع ب�اور کردن اين که 
برای تکامل کودکان بايد به 
آن ه�ا آزادی انتخاب داد، 

سخت است

ندارن��د؛ نوجوان��ان در مع��رض تهدید 
هستند؛ اگر آزادی انتخاب داشته باشند، 
منحرف می ش��وند؛ نمی دانند چه کنند؛ 
سردرگم می ش��وند؛ تا بزرگ نشده اند، 
فعاًل باید تحت هدایت باشند« )نحوه ای 

دیگر برای بیان سلب آزادی انتخاب(.
بزرگ سال یعنی چه؟ چند سالگی؟ 
15 س��الگی؟ 18 س��الگی )تازه دیپلم 
گرفته است(؟ 22 سالگی )تازه دانشگاه 
را تمام کرده است(؟ 25 سالگی )هنوز 

شغلی ندارد و ازدواج نکرده است(؟ 
آیا این قاعده برای آزادی انتخاب، 
کس��ی را قان��ع می کند ک��ه بگوییم: 
کودکان و نوجوانان تا 18 س��الگی باید 
فق��ط اطاعت کنند و س��پس به آن ها 
آزادی انتخاب می دهیم؟ آیا فردی که 
تا 18 س��الگی همواره در مورد این که 
درست و غلط چیست، چه باید کرد، کجا 
باید رفت، چه چیز خوب است و چه چیز 
بد، برایش انتخاب کرده اند و از طرفی 
قدرت تفکر و تحلیل او هم به دلیل عدم 
نیاز به انتخاب ک��ردن و روش جاری، 
پرورش نیافته است، می تواند انتخابگر 
باشد؟ حال اگر این سخت گیری تا 25 
س��الگی و باالتر هم ادام��ه یابد که در 
بس��یاری موارد چنین اس��ت، دیگر اثر 

وجودی برای آزادی انتخاب می ماند؟
برای رفع نگرانی که ممکن است 
در برخ��ی به وجود آید که نمی توانند بر 
این حس خود غلب��ه کنند که: »دادن 
آزادی انتخاب باعث انحراف می شود«، 

می توان توجه داد که:
1. این طریق، برای تکامل در وجود 
انسان به ودیعه گذاشته شده است، پس 

قاعدتًا می توان به آن اعتماد کرد؛
2. اگ��ر به ج��ای س��لب آزادی، 
ت��وان خ��ود را روی پ��رورش قدرت 
تفک��ر دانش  آموزان بگذاری��م و بدون 
جهت گیری متعصبانه، تنها به ارائه ی 
اطالعات و راهنمایی و ارشاد بپردازیم، 

انتخ��اب آن ه��ا قاعدتًا ب��ه آن چه در 
درونشان به ودیعه گذاشته شده است، 

نزدیک خواهد بود.
اساس مشکل به این بر می گردد 
که به جای اعتماد ب��ه آن ها و تالش 
برای پرورش قدرت تفکر و دادن آزادی 
انتخاب، راه راحت تر را برمی گزینیم. به 
این صورت که راه را برای آن ها تعیین 
و آن ها را به رفتن به راهی که ما فکر 
می کنیم درست است، وا می داریم. حتی 
اگ��ر این روش موفق ب��ود � که هرگز 
نیست � باز هم باید به این سؤال اساسی 
پاسخ داد که پس آزادی انتخاب برای 

چه به انسان داده شده است؟
نکته ی ظریفی در این جا هست که 
بحث را به نیروی سوم کمال می کشاند. 
گاهی مدارس در ظاهر آزادی نسبی در 
انتخاب ایجاد می کنند، ولی به طور غیر 
مستقیم فشارهایی را بر دانش آموز وارد 
می آورند که راه��ی جز انتخاب آن چه 
مورد پسند مدرسه است، وجود نخواهد 
داشت. مثاًل وقتی می گوییم: می توانید 
تکلیف را ننویسید )آزادی انتخاب( ولی 
اگر ننویس��ید، نمره کم می شود )سلب 
آزادی(. ای��ن مثال فقط ب��رای تبیین 
است. مثال های واقعی غالبًا پیچیده اند. 
مث��اًل بچه ها می توانند ب��ه نماز نروند، 
ولی آن ها که می روند، امتیاز می گیرند، 
تش��ویق می ش��وند، احت��رام دریافت 
می کنند، به مسافرت تشویقی می روند 
و در مقابل، آن ها که نمی روند با تحقیر 
نگاه می شوند، مشکل دار تلقی می شوند، 
در مورد شخصیتشان مورد قضاوت واقع 
می شوند. در این مثال، مراتب متفاوتی 
از فش��ار مطرح شده که همه به نوعی 

سلب آزادی است.
بحث در مورد مثال اخیر و این که 
این فش��ارها تا چه مرتبه مجاز، مؤثر 
و ی��ا الزم اس��ت را به ش��ماره ی بعد 

می سپاریم.
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یکی از مهم ترین ویژگی های عصر ما، نو ش��دن مس��تمر و مداوم است. راز بقا در این عصر، در نواندیشی و 
نوآوری نهفته است. حفظ وضع موجود، دیگر به هیچ وجه بهترین راهی نیست که پیش روی ما قرار دارد.

من مدیر مدرسه هستم؛ مدیر مدرسه ی راهنمایی. پر واضح است من هم مثل همه ی مدیران همیشه دوست 
دارم مدرسه ای موفق و نمونه داشته باشم.

همیشه دنبال طرح ها و برنامه های جدید هستم. به این سایت، به آن مدرسه و به این مجله سرک می کشم 
تا طرح جدیدی بیابم و از آن در مدرسه استفاده کنم. 

همه ی ما می دانیم، مدیران هر ساله در مدارس جلسات متعددی برپا می کنند، همکاران کلی فکر می کنند و 
برنامه می دهند تا مدرسه شان نو و کارامد شود.

همیش��ه دوست داشتم کتاب مستقلی در باب طراحی آموزش��ی و تربیتی و برنامه ریزی درسی و مشارکت 
دانش آموزان و مس��ائل مرتبط وجود داشته باشد. طوری که تجربه های همکاران یک جا جمع باشد، تا معلمان، 

معاونان، مربیان پرورشی و مدیران مدارس بتوانند در راه تحقیق و جست وجوی خود از آن استفاده کنند.
وقتی شروع به خواندن کتاب کردم، در دل به نویسنده ی آن آفرین گفتم. کتاب با ارائه ی 88 طرح و برنامه ی 
راهبردی، عملی و پیش��نهادی می کوشد تا مدارس پیشرو را بشناس��اند. این کتاب به قول خودمان، راست کار 
مدیران و معاونان و معلم ها و مربیان مدارس است. به نقشه ی راهنما برای گردشگرانی می ماند که می خواهند 
به سرزمینی ناشناخته سفر کنند، دوست دارند به جاهای مهمی بروند و سرک بکشند تا اطالعات بیشتری کسب 

کنند و از سفرشان نهایت استفاده را ببرند. کتاب پنج فصل دارد:
فصل اول به اهداف و ویژگی های مدیریت آموزش وپرورش جدید و پیش��رو و کارامد می پردازد. فصل دوم 
راهبردها و نوآوری ها در بعد نظام اداری و اجرایی مدارس پیشرو و کارامد را شرح می دهد. فصل سوم راهبرد و 
نوآوری اموزشی را هدف قرار داده است و در فصل چهارم، به موضوع مهم تربیتی می پردازد. فصل پنجم نیز کلی 
پیشنهاد و توصیه های خوب برای مدارس دارد. یقین دارم با مطالعه ی این کتاب، همه ی دست اندرکاران مدرسه 

می توانند استفاده ی بسیار زیادی ببرند.
ب��ه هم��کاران مدیر خ��ود توصیه می کنم، فرصت را از دس��ت ندهند و حتماً  یک جل��د از این کتاب برای 
مدرسه شان تهیه کنند. با مطالعه ی این کتاب، مدیر می فهمد به کجا می خواهد برود، بهتر است چه مسیری را 

انتخاب کند، و با چه ابزار و روشی این راه را بپیماید.

راز نقا، نواندنشی، نوآوری
انه

بخ
كتا

عنوان: مدارس پیشرو و کارامد
نویسنده: موسی رضایی
ناشر: انجمن اولیا و مربیان، چاپ دوم، بهار 1386.
تلفن: 66280491 - 021

علی اصغر جعفریان
كارشناس ارشد تاریخ و فلسفه ي آموزش و پرورش
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درهم�  منطق و رناضي

جا

قادرند محاسبات اعداد را به راحتي در 
ذهن خود انجام دهند، از دروس ریاضیات 
و عل��وم تجربي بیش��تر از س��ایر دروس 
لذت مي برند، ش��ركت در مسابقات یا حل 
معماهایي را كه به تفكر نیاز دارد، دوست 
دارند، ب��ه تجربیات جدی��د و كنجكاوانه  
عالق��ه ي زیادي دارن��د، در ذهن خود به 
دنب��ال كش��ف الگوها و ترتی��ب و توالي 
منطقي اشیا هستند، غالبًا اعتقاد دارند كه 
هر چیزي از یك توضیح عقالني برخوردار 
اس��ت و به همین علت در جس��ت وجوي 
كش��ف عیوب منطقي كارهایي كه مردم 
در خان��ه و محل كار خود انجام مي دهند، 
برمي آین��د و در نهایت بر همین اس��اس، 
وقتي چیزي به روش خاصي اندازه گیري، 
طبقه بندي، تجزیه یا كمیت گذاري مي شود، 

احساس خوبي دارند.
با توجه به نش��انه هاي ذكر شده، شما 
خود را در چه س��طح بهره من��دي از هوش 
منطق��ي � ریاضي مي دانید؟ جالب اس��ت 
بدانی��د، فعال كننده هاي هوش��ي، عواملي 
هستند كه مي توانند به پرورش هوش افراد 
كمك كنند. هرچند تأثیر این فعال كننده ها 
در سنین پایین تر بیشتر است، اما به هر حال 
در هر سني اثربخش��ي خاصي دارند. براي 
مثال، زماني كه آلبرت اینش��تین چهارسال 
داش��ت، پدرش قطب نما را به او نشان داد. 
بنابر گفته ي وي، همین قطب نما موجب شد 
تا وجودش مملو از تمایل به كش��ف اسرار 
جهان ش��ود. بنابراین، تجربیات فعال كننده  
مي توانند موجب روش��ن ش��دن و پیشرفت 
هوش افراد به س��وي رش��د و بلوغ ش��وند. 
البته در مقابل تجربی��ات فعال كننده، انواع 
تجربه هاي غیرفعال كننده نیز وجود دارد كه 
به توقف رشد هوش��ي افراد منجر مي شود. 
براي مثال، معلمي كه در مقابل دانش آموزي 
كه عملیات ریاض��ي را در ذهن خود انجام 

»روزنامه را كه گرفتم، با اشتیاق و دلهره 
به دنبال اس��مم گش��تم و باالخره آن را در 
فهرست قبولي هاي دوره ي تربیت معلم پیدا 
كردم. همه چیز عالي بود. قبولي در دانشگاه 
دولتي، در شهر خودمان و تازه در رشته اي كه 
موردنظر خانواده ام بود. پدرم عقیده داش��ت، 
بهتر است دبیري ریاضي را انتخاب كنم. او 
مي گفت، با این كار هم مي توانم به خوبي به 
دانش آموزانم كمك كنم و هم درامد بیشتري 
خواهم داشت. به نظر پدرم، بیشتر بچه ها در 

ریاضي و فهم آن مشكل دارند. 
از آن روز، س��ال ها مي گذرد و من حاال 
یك معلم ریاضي دوره ي راهنمایي هس��تم 
كه مدت هاست به تدریس این درس اشتغال 
دارم. در س��ال هاي اول كارم متوجه شدم كه 
حرف پدرم درست است و دانش آموزان غالبًا 
در فهم درس ریاضي مشكل دارند. به همین 
دلی��ل به دنبال راه هایي ب��ودم تا بتوانم این 
مشكل را كاهش دهم. كوشیدم تا ریاضي را 
به خانه و زندگي بچه ها ببرم و لذت آن را به 
آن ها بیشتر نشان دهم. حاال خودم هم به این 
باور رس��یده ام كه ریاضي یك درس خشك 
نیست. ریاضي مثل زندگي و قسمتي از زندگي 
است. البته هنوز به باور دیگر پدرم نرسیده ام 

كه دبیري ریاضي، درامد بیشتري دارد!«
بخش��ي كه مطالعه كردید، خاطره ي 
دبیري اس��ت ك��ه به روش��ني ب��ه تأثیر 
درهم تنیدگ��ي توانای��ي ذهن��ي منطقي � 
ریاضي با زندگي اش��اره مي كند. افرادي با 
توانایي ذهني منطقي � ریاضي باال، عالوه 
بر این كه از اع��داد و ارقام و بازي با آن ها 
لذت مي برند، همواره براي هر چیزي و هر 
انتخابي استدالل مي كنند. به همین علت، 
به این ه��وش، هوش منطق��ي �   ریاضي 

مي گویند.
ای��ن اف��راد نش��انه ها و ویژگي هاي 

دیگري نیز دارند:

اشاره
تئوري هوش هاي 
  )MI( چندگانه ي یادگیري
نوعي تئوري شناخت نگر است 
كه درصدد توصیف نحوه ي 
استفاده ي افراد از هوش خود 
براي حل مسائل و محاسبات 
رایج برمي آید. برخالف 
مدل هاي دیگر كه از همان 
ابتدا به روند كار توجه مي كنند، 
در این شیوه، براي تشخیص 
نحوه ي عملكرد ذهن افراد، 
بر مضامین جهان مانند اشیا، 
افراد و انواع خاصي از صداها 
و... تأكید مي شود. به این 
سبب است كه در بررسي هر 
هوش، به پیوند اجتناب ناپذیر 
آن با سایر علوم و دانش ها 
برمي خوریم. براي مثال، هوش 
ریاضي، به اعداد و ارقام مطرح 
در ریاضیات محدود نمي شود و 
با گستره ي عظیمي از زندگي 
در ارتباط است. در مقاله ي 
حاضر، به این دسته از توانایي  
ذهني اشاره شده است.

�ه
انه

دگ
 چن

اي
ش ه

هو

لیال سلیقه دار

عکاس : اعظم الریجانی

كلیدواژه ها: هوش، 
استدالل، ریاضي،  منطق.

دكتراي برنامه ریزي آموزشي 
و دبیر منطقه ي16 تهران
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درهم�  منطق و رناضي

برنامه ي صبح��گاه را هم ب��ه این معما 
اختص��اص دادم تا دانش آموزان داوطلب، 
پاس��خ خود را مطرح كنند. در پایان هفته 
هم پاس��خ هاي درست را اعالم مي كردم. 
بع��دًا تصمیم گرفتیم كه ع��الوه بر معما، 
موضوعاتي را به صورت مسئله روي تابلو 
نصب كنیم. به ش��كلي كه پاسخ دادن به 
آن ها، به اس��تدالل ك��ردن و ذكر دالیل 
منطقي منوط باشد. در چنین پرسش هایي، 
بچه هاي بیش��تري ش��ركت مي كردند و 
گاهي یك موضوع ت��ا دو هفته هم روي 
تابلو مي ماند تا باالخره به نتیجه مي رسید و 

منطقي ترین دالیل ذكر مي شد.«
این تجربه نش��ان مي ده��د، هوش 
منطقي � ریاضي زوایاي زیادي از زندگي 
و به ویژه آموزش را شامل مي شود. مجهز 
بودن م��دارس به رایان��ه و ایجاد امكان 
استفاده ي دانش آموزان از آن، بهره مندي 
از وس��ایلي چون ماشین حساب، چرتكه و 
نظایر آن، طراحي و اس��تفاده از تابلوها و 
چارت هاي آموزش��ي كه دانش آموز را به 
تفكر و ش��ناخت ارتباط هاي منطقي بین 
اجزا ترغیب مي كند، همگي مواردي هستند 
كه از اثربخشي زیادي بر هوش منطقي � 
ریاضي برخوردارن��د و در نهایت به ایجاد 
فضایي ممل��و از فراگیرندگان كاوش��گر، 
تحلیلگر، منتقد، سازنده و محیطي پربار در 

فرایند یاددهي یادگیري منجر مي شود.

طراحي و در تابلویي نشان دهد. دانش آموزان 
مي توانند با استفاده از آن و با تكیه بر اصول 
منطقي كه در طراحي بازي به كار گرفته شده 

است، این وقایع را بیاموزند و مرور كنند. 
دبیر فارسي در تدریس اشعار مي كوشد تا 
دانش آموزان را به كشِف معني شعر راهنمایي 
كن��د. تكیه و اس��تفاده از روش اكتش��افي 
مي تواند، مناسب ترین ابزار براي رشد هوش 

منطقي � ریاضي دانش آموزان باشد.
در این میان، دبیر ریاضي نیز كه امكان 
بازي با اعداد را براي بچه ها فراهم مي آورد، 
به آن ها فرصت امتحان راه هاي تازه در حل 
مسائل را مي دهد، مسائل را روي تخته ي 
كالس مي نویس��د و مي كوشد تا هریك از 
دانش آموزان فرصت حل آن روي تخته را 
داشته باش��ند و نیز براي میزان سعي خود 
در هر مسئله، تشویق شوند. هم چنین، روش 
استدالل و استنتاج به شیوه هاي اكتشافي را 
به سایر روش هاي تدریس ترجیح مي دهد و 
نقش بارز و مهمي در رشد هوش منطقي � 

ریاضي فراگیرندگان ایفا مي كند.
در همین رابطه، مربي پرورشي یكي 
از م��دارس، تجربه ي خود را از به كارگیري 
ه��وش منطقي � ریاض��ي در فعالیت هاي 

فوق برنامه به این شكل توصیف مي كند:
»پس از آش��نایي با هوش منطقي � 
ریاض��ي و آگاهي از اهمیت آن به اندازه ي 
س��ایر هوش ها، به این فك��ر افتادم كه در 
فعالیت هاي فوق برنامه از آن استفاده كنم. 
به همین علت، جلس��ات گفت وگویي را با 
تعدادي از همكاران برگزار كردم و نتیجه 
را ب��ه این صورت اجرا ك��ردم: تابلویي را 
در مس��یر رفت وآمد بچه ها در نظر گرفتم 
و »تابلوي اندیش��ه ي من« اس��م گذاري 
كردم. هر هفته معمایي را روي تابلو نصب 
مي ك��ردم و از بچه ها مي خواس��تم تا به 
آن پاس��خ بگویند. چند دقیقه اي از زمان 

داده و ی��ا راه حل تازه اي براي آن پیدا كرده 
است، به جاي تشویق، تحقیر در برابر دیگران 
را برمي گزیند و یا با بي اعتنایي عبور مي كند، 
با این عمل خود موجب شده است تا جریان 

رشد هوش ریاضي او متوقف شود.
تجربیات غیرفعال كننده غالبًا با ش��رم، 
ترس، خش��م و س��ایر هیجان ه��اي منفي 
همراه اند و باعث توقف رشد و نمو هوش هاي 
افراد مي ش��وند. به همین علت بهتر اس��ت، 
معلمان با نمودها  و ویژگي هاي مربوط به هر 
یك از هوش ها آشنایي داشته باشند تا بتوانند 
در مواجهه با آن ها، بهترین انتخاب را برگزینند 
و برتری��ن تصمی��م را اتخاذ كنن��د. در رفتار 
دانش آموزان داراي هوش منطقي � ریاضي، 

این نشانه ها دیده مي شود: 
س��ؤال هاي زیادي در م��ورد نحوه ي 
كاركرد اشیا دارند؛ از بازي با اعداد و ارقام 
لذت مي برند؛ درس ریاضي و كالس آن را 
دوست دارند؛ بازي هاي رایانه اي برایشان 
لذت بخش است؛ شطرنج و سایر بازي هاي 
فكري را ترجیح مي دهند؛ به حل معماهاي 
منطقي و یا طنزآمیز عالقه دارند؛ به انجام 
آزمای��ش در كالس عل��وم و یا س��اعات 
بي كاري عالقه نشان مي دهند و موضوعات 

علمي را دوست دارند.

پرورش هوش رياضي
ب��راي توج��ه و پرورش ه��وش منطقي 
ریاضي، دبی��ران هر درس مي توانند روش هاي 
متفاوتي را به كار گیرند. براي مثال، دبیر درس 
علوم تجربي پایه ي سوم راهنمایي، در تدریس 
مبحث »توان«، از دانش آموز خود مي خواهد تا با 
اندازه گیري توان خود در باال رفتن از پله ها، آن را 
با سایرین مقایسه و در نهایت توان دانش آموزان 
كالس را با توجه به وزن آن ها طبقه بندي كند.

دبیر درس تاریخ مي تواند وقایع خالفت 
پس از وفات پیامب��ر)ص( را به صورت بازي 
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 اگ��ر می خواهید آنفلوانزا 
نگیرید، از ه��م یک متر 

فاصله بگیرید.

ه��ر چن��د س��اعت 
یک بار دست هایتان را با 

آب و صابون بشویید.
به علت کمبود بودجه ی 
مدرس��ه تا اطالع ثانوی از 

صابون مایع خبری نیست.

ب��رای پیش گیری از ابتال به آنفلوان��زای خوکی، در مکان های 
عمومی از ماسک استفاده کنید.

 تا کنون هیچ مدرسه ای به 
دلیل آنفلوانزا تعطیل نشده 

است و نباید تعطیل شود.

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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 به زودی واکسن آنفلوانزا به دست مردم می رسد.

در پی تأخیر در ورود واکنش آنفلوانزا، دانشمندان ایرانی بار دیگر حماسه 
آفریدند و برای تولید این واکسن وارد عمل شدند.

به محض مشاهده ی عالئم آنفلوانزا به پزشک مراجعه کنید.
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ي با مؤلفان كتا
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ش نشس
گزار

تألیـف كتاب هاي جدید فارسـي دوره ي راهنمایي، 

از موضوعـات مورد بحث امروز معلمان ادبیات فارسـي 

این دوره ي تحصیلي اسـت. به منظور شناخت و آگاهي 

از ضرورت ها و نیازهایي كه به تغییر كتاب هاي فارسـي 

دوره ي راهنمایي منجر شد، با آقاي دكتر فریدون اكبري، 

كارشـناس مسـئول گروه زبان و ادبیات فارسـي دفتر 

برنامه ریـزي و تألیف كتب درسـي گفت وگـو كردیم. در 

این دیدار كه با حضور پنج تن از دبیران و سرگروه هاي 

ادبیات و آموزش عمومي چند اسـتان كشور انجام شد، 

مطالب گوناگوني درباره ي تألیف كتاب هاي جدید فارسي 

دوره ي راهنمایـي مطرح شـد كه در ادامه از نظر شـما 
مي گذرد.

 رشد: آقاي دكتر اكبري! تجدید تألیف كتاب هاي فارسي 

دوره ي راهنمایي براسـاس كدام ضرورت ها عملي شـده 

است؟

 دكتـر اكبـري: دالی��ل و ضرورت ه��اي تألیف جدید 

كتاب هاي فارسي متعددند. از آن جمله، تحوالت آموزشي، 

اجتماعي و فرهنگي جامعه اس��ت ك��ه ایجاب مي كند ما 

هرچند س��ال یك بار، نوزایي و تولدي دیگر در برنامه هاي 

درس��ي و مدرسه اي كش��ور ببینیم و كتاب ها را یك بار از 

آغ��از تا انجام، یا بازنگري كنیم و یا به س��راغ برنامه هاي 
جدید برویم.

امروزه، پذیرفته نیست كه یك كتاب درسي، حدود 14 

سال تغییر نكند، چرا كه در طول 14 سال، حتمًا دیدگاه هاي 

كالن ما دستخوش تغییر شده اند.

دلیل دوم این اس��ت كه كتاب هاي پیش��ین دوره ي 

ابتدایي ما، از سال 1379 تغییر كرد و كتاب هاي بخوانیم و 

بنویسیم وارد چرخه ي آموزش رسمي شد. بنابراین، وقتي در 

دوره ي  ابتدایي خیزش و نهضتي آغاز شده است، بي گمان 

برنامه هاي زبان آموزي دوره هاي پسیني آن هم باید شاهد 

تغییر و تحوالتي باش��د و ادامه یاب��د و از تجربه هایي كه 

در دوره ي پیش��ین به دست آمده است، استفاده كند و این 

موجب استوارتر شدن گام هاي بعدي است كه ما این كار 
را كردیم.

نكت��ه ي بعد، تغییر نگرش و روش اس��ت. روش هاي 

آموزش��ي م��ا در طول مدتي كه بیش از یك دهه اس��ت، 

تغییراتي كرده اس��ت. امروزه گرانیگاه نگاه آموزشي ما بر 

الگوهاي مش��اركت و همیاري مبتني اس��ت و این تغییر 

روش، در گزینش محتوا ما را دستخوش تغییر مي كند.

 بازخورد حاصل از تدریس یك سـال گذشـته ي كتاب 

جدید فارسي اول راهنمایي چه بوده است؟

 دكتر اكبري: خوش بختانه اجراي آزمایشي 

در سراسر كش��ور انجام شد. سال اول در پنج 

اس��تان، سال دوم به سبب اقبال استان ها، در 

سراسر كشور. منتها در همه ي استان ها در دو 

منطقه و در هر منطقه یك مدرسه ي برخوردار 

و یك مدرسه ي نیم برخوردار. در سال سوم هم 

به اجراي سراسري رسید و دفتر برنامه ریزي و 

تألیف كتب درسي هم زمان گروه ارزش یابي از 

برنامه ي درسي را فعال كرد.

خوش بختانه نتایج ارزش یابي به صورت 

مكتوب موجود است؛ بیش از 94 درصد موافقت 

ب��ا آموزه هاي محتوایي از دیدگاه همكاران، و 

بی��ش از 87 درصد موافقت با كتاب از دیدگاه 

دانش آموزان و اولیا.

 در این جا از دبیران و سرگروه هاي محترم 

تقاضا داریـم، ضمن معرفي خـود، بفرمایند، 

كتاب هاي جدید را چگونـه ارزیابي مي كنند؟ 

 لیـال امیـري: من معلم دوره ي راهنمایي و 

م��درس آموزش ضمن خدم��ت همین كتاب 

در منطق��ه ي 14 تهران هس��تم. كتاب قبلي 

مشكالتي مانند جدا بودن دستور زبان فارسي و 

آیین نگارش داشت، ولي در كتاب جدید، دستور 

زب��ان، آیین نگارش، مباحث ادبي و آرایه هاي 

ادبي از هم جدا نیستند و كاماًل با هم آمیخته 

ش��ده اند. بنابراین، نمي توان كتاب را به چهار 

درس فارسي، دستور، امال و انشا تقسیم كرد. 

این یك حسن كتاب جدید نسبت 

به كتاب قبلي اس��ت. حسن دیگر 

كتاب جدید، ش��یوه ي مشاركتي 

آن است. كتاب به گونه اي تدوین 

شده كه اگر من معلم بخواهم آن 

را به روش گذش��ته تدریس كنم، 

نمي توانم. چون كتاب كارایي خود 

را از دس��ت مي دهد. پس مجبورم 
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از ش��یوه هاي مشاركتي و استفاده از همكاري دانش آموزان در 

كالس، بهره ببرم. 

 صادق عبدالتاجدیني: من 

سرگروه استان اصفهان و دبیر 

همین درس هستم. كتاب هاي 

جدید انسجام خوبي دارند، در 

صورتي ك��ه كتاب هاي قدیم، 

كتاب هاي  منس��جم  ساختار 

جدید را نداشتند.

نكته ي دیگر این است كه 

در كتاب هاي قبلي، به ادبیات 

جهان یا خیلي پرداخته نش��ده بود و یا اگر پرداخته ش��ده بود، 

پراكنده و بدون انس��جام ساختاري بود. در كتاب جدید، ادبیات 

جهان جاي خاص و فصل مشخصي دارد و دانش آموزان كاماًل 

مي دانند ادبیات ایران در كجاي كتاب و ادبیات جهان در كجاي 

كتاب قرار دارد.

نكت��ه ي دیگر این اس��ت كه در كتاب ه��اي جدید، توجه 

خوبي به مطالعه و كتاب خواني ش��ده اس��ت و در هر كتاب، به 

جز روان خواني، دوبار عنوان مطالعه داریم. در مورد روان خواني 

و ش��عرخواني هم در كتاب هاي قبلي به الت��ذاذ ادبي و ایجاد 

عالقه در دانش آموزان توجه نشده بود، اما در كتاب هاي جدید، 

قسمت هایي وجود دارد مانند روان خواني كه درس نیست و فقط 

براي عالقه ي شاگرد و التذاذ ادبي است. 

 اسـماعیل رحیم زاده آوانسـر: من س��رگروه ادبیات استان 

آذربایجان غربي هستم. در كتاب هاي جدید، عالوه بر توجه به 

حوزه هاي زبان شناختي )ساختار زبان( و جامعه شناختي )تفهیم و 

تفاهم( به حوزه ي روان شناختي هم توجه شده است.

حسن دیگر كتاب هاي جدید، تولید دانش توسط دانش آموز 

اس��ت و به جاي این كه دانش آموزان هم گرا باشند و مطالبي را 

كه ما به آن ها مي آموزیم به ما برگردانند، خودشان تولید مي كنند. 

در این كتاب، یك قسمت از تمرین ها هست كه بچه ها خودشان 

باید بسازند، مثل سؤال چهار ارزیابي ها و بخشي از نوشتن ها.

از نقاط قوت دیگر كتاب هاي جدید، آموزش مهارت هایي 

است تا دانش آموزان بتوانند در جامعه ي امروزي ایران و جهان، 

با توجه به تغییرات جدید، بهتر زندگي كنند. مش��كل عمده اي 

كه ما در كتاب هاي قبلي داشتیم، شیب تندي بود كه از كالس 

پنج��م ابتدایي به دوره ي راهنمای��ي و از دوره  ي راهنمایي به 

دوره ي دبیرستان در كتاب ها وجود داشت. االن در این كتاب ها 

این شیب برداشته شده است. یعني برنامه ي دوره ي راهنمایي 

در امتداد همان دوره ي ابتدایي اس��ت و ما در آن جا دیگر این 

مشكل را نخواهیم داشت.

 علي اكبر شـیخي: من دبیر ادبیات 

دوره ي راهنمای��ي و س��رگروه ادبیات 

استان سیستان و بلوچستان هستم. در 

كتاب جدید، مي توانیم به زیبایي هاي 

ظاهري هم توجه كنیم. زیبایي ظاهري 

كتاب، دانش آم��وز را فعال تر مي كند. 

تصاویر كتاب و حتي تصویر روي جلد 

همه آموزش��ي هستند و مهارت هاي زباني، ادبي و نوشتاري را 
در خود دارند.

یكي از اهداف كتاب هاي جدید، بهره گیري از روش هاي 

نو و خالقانه است. معلم نمي تواند فارغ از روش هاي نو و خالق 

تدریسي داشته باشد. در وراي این، دانش آموزان مدیریت زمان 

را مي آموزن��د. وقتي معلم تدریس خودش را منظم و منس��جم 

مي كند، با توجه به گروه بندي هاي كالس��ي، هم دانش آموز را 

به س��مت اجتماعي شدن، شور و مشورت هدایت مي كند و هم 

زمان را در اختیار او مي گذارد تا ارزش ساعت آموزش را بیشتر 

بداند. در این روش هاي آموزش��ي، نش��اط و شادابي موجود در 

كالس، واقعًا چشم گیر و قابل توجه است. معلم این كتاب فقط 

راهنماست و با توجه به آموزش هایي كه دیده است، دانش آموز 

را فقط راهنمایي و هدایت مي كند. همه ي فعالیت ها به گردن 

خود دانش آموز است و زیباترین نكته ي این قسمت همین است 

كه دانش آموز ما به سوي پژوهش و تحقیق هدایت مي شود. 

 علیرضـا چنگیـزي: م��ن دبیر و 

مدرس منطقه ي دو تهران هس��تم. 

تغییر كت��اب، نوعي تغیی��ر بنیادین 

ب��ود، چون این تغیی��ر در یك بعد و 

یك جهت صورت نگرفت. در تألیف 

كتاب هاي درسي جدید، تغییر نگرش 

ایجاد ش��د. یعني معلم��ان در كنار 

مؤلفان ق��رار گرفتند و این امتیازي 

خوب براي یك كتاب درسي است. 

نكته ي بعد این اس��ت كه هر 

تغییري كه در این كتاب اتفاق افتاده، در بافت و س��اختار كتاب 

به عینه مش��اهده مي شود. وقتي ش��ما روش تدریس یا روش 

برخوردت��ان را ب��ا دانش آموز عوض مي كنی��د، كتاب هم باید 

زمینه ي این تغییرات را داشته باشد. كتاب جدید، روش و دیدگاه 

معلم و جایگاه دانش آموز را تغییر و كالس را از معلم محوري به 

دانش آموز محوري سوق داده است. در ضمن، وقتي كتاب تغییر 

مي كند، ارزش یابي اش هم تغییر مي كند. دیدگاه ارزش یابي هم 

عوض مي شود و این كتاب چنین كاري هم كرده است.
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 رشـد: در صحبت هاي دوستان، جنبه هاي ایجابي و مثبت 

كتاب مطرح شد. باالخره هر كتابي نقاط ضعفي هم دارد. مثاًل 

شـاید برخي از نثرها به طور سـنجیده انتخاب نشده باشند. 

براي مثال ممكن اسـت كسـي بگوید متن »خدمات متقابل 

ایران و اسالم« كه در ابتداي كتاب آمده، براي بچه ها سخت 

است. چون دانش آموز این سن از مفهوم تمدن درك روشني 

ندارد! برخي از مفاهیم آن مربوط به صدر اسـالم اسـت كه 

بچه ها از آن ها چیزي نمي دانند. یا این كه ممكن است كسي 

بگوید بهتر بود در انتخاب شـعر از اشعار شاعران برجسته 

اسـتفاده مي شـد و... . بنابرایـن، دربـاره  ي نقـاط ضعـف و 

مشكالت كتاب جدید هم صحبت كنید.

 چنگیزي: »من نوع حروف كتاب جدید را مناسب نمي دانم، 

زیرا بسیار ساده است. به نظر من، خط نستعلیق قبلي مناسب تر 

بود. البته یك نوع خط خوب نیس��ت و تركیبي از خط ها بهتر 

است. نكته ي دوم این كه كتاب هنوز تصاویر مناسبي ندارد تا 

مخاطب 12 ساله را به خود جذب كند.

به نظر من هم برخي از متون مانند متن »خدمات متقابل 

ایران و اس��الم«، براي بچه هایي كه تازه سه چهارماه است 

دوره ي ابتدایي را تمام كرده اند، سنگین است.

 شـیخي: نكته اي كه براي م��ن و یكي دو نفر از عزیزان 

همكار مطرح بود، این كه در ادبیات اول، بحث ادبیات معاصر تا 

حدودي بسته مي شود. به عبارت دیگر، دانش آموز در سال هاي 

بعد بسیار كم رنگ تر با ش��اعران معاصر روبه رو مي شود. اگر 

الب��ه الي درس هاي پایه هاي دوم و س��وم هم تا حدودي به 

ادبیات معاصر اشاره مي شد، بهتر بود. 

 رحیـم زاده: ش��یوه نامه ي 

ارزش یاب��ي كتاب ه��م باید 

ذكر ش��ود. این شیوه نامه باید 

به صورت مستند از طرف دفتر، 

به مناطق اعالم مي ش��د تا 

مناطق طبق همان شیوه نامه 

عمل مي كردند.  

 عبدالتاجدینـي: درباره ي 

متن ه��ا صحبت  از  برخ��ي 

ش��د. زماني كه من متن »آدم آهني« را در كتاب سوم درس 

مي دادم، اصاًل مستمع نداشت و دانش آموز كاماًل به عنوان یك 

درس اضافي به آن نگاه مي كرد، ولي االن كه در س��ال اول 

آمده، به سن دانش آموز نزدیك تر شده است. طوري كه اولین 

س��الي كه من این كتاب را درس دادم، دانش آموزان خیلي از 

آن خوششان مي آمد.

متن هایي مانند انقالب  اسالمي در كتاب اول، تا حدود 

زیادي اصالح ش��د. خیلي ها مي گویند متن ها از نظر ادبي 

ضعیف تر است، ولي س��لیقه ها هم متفاوت است. باید به 

سن و س��ال بچه از لحاظ روان شناس��ي هم نگاه كرد و 

توجه داشت، آیا در مورد آن موضوع، براي سن و سال این 

بچه ها به راحتي متني پیدا مي شود كه در حد اعال باشد یا 

نه؟ مثاًل براي انقالب اسالمي در كتاب سوم شاید نتوانیم 

متني پیدا كنیم.

 امیـري: یكي از مش��كالت اصلي كه احتمااًل مؤلفان 

را هم خیلي اذیت كرده، آزاد نبودن كتاب  فارس��ي از یك 

مجموعه قیود سیاس��ي است. ش��اید جاي مجموعه اي از 

مطالب در این كتاب نباشد، ولي به خاطر مالحظات سیاسي 

و اجتماعي آمده باشد. گاهي من معلم هم احساس مي كنم 

كه این متن نباید در كتاب باش��د. ولي فكر مي كنم بنا به 

نظراتي، متن را آورده اند. ما در نهایت مي توانیم یكي دو قید 

را باز یا اضافه كنیم و همه ي قیود را نمي توانیم برداریم. اما 

همان طور كه شما گفتید، من هم هنگام تدریس، با درس 

»خدمات متقابل« این مشكل را داشته ام.

نكت��ه ي دیگر این كه كتاب براي تدریس، ش��یوه هاي 

جدی��د آموزش��ي را مي طلبد، در حالي كه فضاي آموزش��ي 

مدارس ما براي چنین تدریسي مناسب نیست. یعني كالس 

من معلم ادبیات، باید موضوعِي ادبیات باشد. من نمي توانم در 

كالسي كه اصاًل رنگ و بوي ادبیات ندارد، درس ادبیات را 

با شیوه هاي امروزي، عیني سازي و تدریس كنم. كالس من 

باید كالس ادبیات باشد تا بتوانم كارایي الزم را از این كتاب 

داشته باشم. پس فضاي كالس ها هم باید تغییر كند. 

بعضي از مطالب دس��توري كتاب ه��م براي بچه ها 

سنگین هس��تند؛ مثل مبحث »بدل«. به نظر من، »بدل« 

براي س��ال اول راهنمایي سنگین است و تدریس آن هم 

خیلي س��نگین بود. از لحاظ متن هم درس پانزدهم درس 

خوبي اس��ت، ولي چند شخصیت را پشت سر هم در یك 

درس معرف��ي ك��ردن، باز 

براي بچه ها خستگي ایجاد 
مي كند.

جمع بندي

 دكتر اكبري: این كتاب بر 

بنیاد برنامه اي سامان  گرفته 

است كه باید آن را بشناسیم. 

راهنماي برنامه ي درسي ما 

24 اص��ل دارد ك��ه ما را در 

ي شود
گ تر ارائه م

ي كم رن
ي بعد، خیل

ل ها
ي بسته و در سا

ت معاصر تا حدود
ل، ادبیا

ب او
ي : در كتا

شیخ
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چگونه طي ك��ردن این 

مس��یر هدایت مي كنند. 

یك اصل این اس��ت كه 

باید  محتوا  سازمان دهي 

براساس سیر از زبان ساده 

به دشوار باشد. اصل دوم، 

از  محتوا  س��ازمان دهي 

زبان طبیعي به سمت زبان 

معیار امروز اس��ت. اصل 

سوم، سازمان دهي محتوا از نظر سیر زماني از امروز به گذشته 

اس��ت. از بین 24 اصل، من سه اصل را برشمردم. بنابراین، با 

توجه به این سه اصل ما پذیرفته ایم كه در حوزه ي زبان آموزي، 

بنیاد كار را بر زبان امروز بگذاریم، از ساده به دشوار حركت كنیم 

و از ادبیات امروز، به س��مت ادبیات و گونه هاي تاریخي زبان 

حركت كنیم. ما در برنامه ریزي درسي، سه تكیه گاه علمي داریم 

كه بنیاد نظري ما را هم در سامان دهي برنامه و چینش محتوایي 

شكل مي دهد: تداوم، تكرار و وسعت. من همیشه در دوره ها به 

همكاران توجه داده ام كه زنجیره ي برنامه ها را پیگیري  كنند. 

حلقه هاي پیشین را ببینند. مثاًل درباره ي همین بدل باید گفت، 

ما بدل را در پایه ي پنجم ابتدایي، در قسمت بخوانیم آورده ایم. 

در پای��ه ي اول راهنمایي، در حقیق��ت نوعي بازخواني و تكرار 

گذشته، اما با سطحي دیگر صورت گرفته است.

اصولي كه من از نظر علم برنامه ریزي جهاني برش��مردم، 

یعني مي خواهیم یك مفهوم و آموزه را تداوم بدهیم، براي این كه 

یادگیري را تعمیق ببخشیم. پس از آن، اگر تكرار، تكرار محض 

در همان سطح باشد، از دید علمي غلط است، ولي ما بالفاصله 

پس از آن، اصل وسعت را داریم. اگر ما الیه اي از یك مفهوم را 

در پنجم ابتدایي شكافته ایم، الیه هاي پسین را در پایه هاي دیگر 

باید بش��كافیم، كه این كار را كرده ایم. منتها كساني كه از این 

نگرش آگاهي ندارند، ظاهر امر را تكرار مي ببینند.

بحث دیگر در مورد نامناس��ب بودن رسم الخط و نارسایي 

تصویر اس��ت. اتفاقًا م��ن مي خواهم عرض كن��م كه یكي از 

ویژگي هاي این كتاب، بهره گیري از سه نوع خط با نگاه علمي 

است. براي اولین بار در كتاب هاي درسي، خط ها جهت دار به كار 

گرفته ش��ده اند. اول خط چاپي یا نس��خ خط خوانداري ماست، 

یعني براي خواندن به كار مي رود و براي تندخواني مفید است. 

همه ي روان خواني ها و حكایات به این خط است. دوم، خط 

تحریري یا خط نوش��تاري اس��ت كه الگویي براي نوشتن 

بچه هاست. این خط زوایاي خط نسخ را ندارد، یعني در آن 

حروف زاویه دار نیستند. محور این خط دوایر و قوس ها هستند 

كه این ویژگي  باعث مي شود دست به راحتي حركت كند و 

سرعت در نوشتن و زیبایي آن زیاد شود. سومین نوع خط كه 

بار فرهنگي ما را به دوش مي كش��د، خط نستعلیق است ما 

عالوه بر رویكرد آموزشي، رویكرد فرهنگي هم داریم. آن دو 

خط با رویكرد آموزش��ي طراحي شده اند و خط نستعلیق كه 

جلوه اي از هنر ایراني � اسالمي است، در همه ي شعرهاي 

این كتاب به كار گرفته شده است. 

بعضي ها هم خرده مي گیرند كه مثاًل كتاب هاي ادبیات 

گذشته بیشتر تاریخي بودند و كتاب هاي ادبیات امروزي بیشتر 

دیني اند. من این نگاه را قبول ندارم، به این دلیل كه اصواًل 

ادبیات فارسي ما زبان را چنان ابزاري، براي انتقال آموزه ها و 

مباني باورشناختي خودش به كار مي گیرد. یعني اگر از مثنوي 

موالنا، آموزه هاي باورشناختي، اعتقادي، اخالقي و فرهنگي 

ایران اس��المي را بیرون بكشید، چیزي جز كالبدي بي روح 

نمي ماند. دیوان حافظ، تفسیري از فرهنگ عرفاني � اسالمي 

ماست. بنابراین، نوع نگاه و فهممان از ادبیات را باید تغییر 

دهیم. در این جا نكته اي وجود دارد. كتاب درسي سند رسمي 

هر نظامي است. ما در این عالم هیچ كشوري را نمي بینیم كه 

نسبت به سند رسمي خودش بي اعتنا باشد. بنابراین، كتاب 

باید نسبت به مباني اعتقادي، بنیادها و آبشخورهاي فرهنگي 

و باورش��ناختي آن بي رنگ و خنثا نباشد. یعني نمي پذیریم 

كه كتاب درس��ي ما نس��بت به آموزه هاي ما بي رنگ باشد. 

چون اگر ما در برابر تاخت و تاز فرهنگ غرب، از آموزه هاي 

فرهنگي خودمان بهره نگیریم، بي گمان دچار كاس��تي ها و 

سستي  هایي خواهیم شد. در حوزه ي سازمان دهي محتوایي، 

م��ا یك اصل داریم و ب��ه آن معتقدیم. این اصل در محتوا 

خودش را نشان مي دهد.

ما براي آموزش و یادگیري به عنصر »فرایند ایجاد باور« 

معتقدیم. اعتقادمان این اس��ت كه از طریق سازمان دهي 

محتوا باید در پي ایجاد فرایند باور باشیم. بنابراین ما در پي 

ایجاد باوریم و براي رسیدن به آن، باید مراحلي را بپیماییم. 

بي گمان ما باید بسیاري از 

دانش هاي فرهنگي خودمان 

را انتقال دهیم و بیان كنیم. 

وقتي این ه��ا را در درس ها 

زمینه س��ازي  مي آوری��م، 

مي كنی��م و ب��راي تفك��ر 

شرایط ایجاد مي كنیم. 
 

ي جدا نیستند و با هم آمیخته  شده اند
ي ادب

ي و آرايه ها
ث ادب

ش، مباح
ن نگار

ب جديد، دستور زبان، آيی
ي : در كتا

امیر
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تکالیف مقرون به صرفه
یکی از موضوعاتی که همیشه ذهن مرا مشغول کرده، داشتن 
دفتر برای دروس علوم اجتماعی اس��ت. طی 16 سال تدریسم، 

روش های متفاوتی را آزموده و به نتایجی مفید رسیده ام.
بعد از سال ها تجربه در زمینه ی تدریس با تکلیف و بدون 
تکلیف دروس علوم اجتماعی، به فکر افتادم کاری انجام دهم 
که هم از لحاظ عملی موجب دقت و یادگیری بهتر دانش آموزان 
باش��د و هم از لحاظ اقتصادی وقت و هزینه ی کمتری احتیاج 
داشته باشد. به دانش آموزان پیشنهاد کردم، به تعداد هر درس، 
برگه ای س��فید که از دفاتر س��ال قبل دارند، به صفحه ی آخر 
درس وصل کنند. این کار را در همان هفته ی اول یا دوم مهر 
انجام می دهند تا در طول سال، وقت گرفته نشود. آن وقت جواب 
س��ؤاالت را یا داخل برگه می نویسند یا در متن درس عالمت 
می زنند. هر جلس��ه، نمونه ی س��ؤال از درس توسط دانش آموز 
طرح و جواب داده می ش��ود؛ مثاًل برای هر درس، پنج سؤال یا 

بیشتر. تمام این موارد، داخل همان یک صفحه نوشته شوند.

فايده ها
 س��ؤاالت دوباره در دفتر نوشته نمی شوند و کار تکراری 

انجام نمی شود.
 الزم نیس��ت دانش آموز هر روز تعداد زیادی کتاب و دفتر 

)بار سنگین( با خود حمل کند.
 هر جلس��ه موقع پرس��ش از دانش آموز، تکلیف نیز دیده 

می شود.
 فقط به تعداد درس ها، یعنی 12 تا 18 برگه مورد استفاده 
قرار می گیرد و به جای سه دفتر برای دروس علوم اجتماعی، 
فقط یک دفتر 60 برگ کافی اس��ت. لذا ای��ن روش واقعا ً  

مقرون به صرفه است.

 بعد از هر جلس��ه پرس��ش، نمره ی دانش آموز و نتیجه ی 
بررسی انجام تکلیف، روی برگه ی آن درس نوشته می شود. 
دانش آموز و والدین با نگاه به کتاب و نوشته ی معلم، متوجه 
تغییرات یادگیری دانش آموز می شوند و این خود نیز عاملی 

برای توجه بیشتر دانش آموز به درس است.

مسابقه ی نقشه کشی در حیاط مدرسه
یکی از موضوعاتی که در درس جغرافیا باید به آن توجه 
داشت، توجه به نقشه و یادگیری از روی آن است. در واقع، 
دانش آم��وز بدون توجه به نقش��ه و یادگیری مطالب درس، 
فق��ط مطالبی حفظی را وارد ذهن می کند، در حالی که هیچ 
تجسم عینی از آن ندارد. این باعث می شود مطالب به زودی 

فراموش شوند. 
روش جالبی که باعث دقت بیش��تر دانش آموز به نقشه 
می ش��ود و مهارت او را باال می برد، نح��وه ی ارزش یابی از 
نقش��ه است. کشیدن نقشه به صورت ذهنی و بدون تصویر، 
کاری بسیار مشکل است، ولی برای دانش  آموز حالتی بیدار 
کننده دارد تا بیش��تر به آن توجه کند. روش ارزش یابی نیز 

چندان سخت نیست و از این قرار است:
1. از قب��ل به دانش آموز تذکر می دهیم که فصل را به 

خوبی یاد بگیرند و به نقشه ی آن توجه کنند.
2. آن ها را به گروه های دو یا سه نفره تقسیم می کنیم؛ 
ط��وری که مثالً  دو دانش آموز متوس��ط ب��ا یک دانش آموز 
ضعیف یا قوی در یک گروه قرار گیرند و میانگین نمره ی هر 

گروه در حد گروه های دیگر باشد.
3. برای آن ها زمانی را تعیین می کنیم؛ مثالً  20 دقیقه.

4. آن ها را به وسط حیاط مدرسه می بریم و به هر گروه، 
گچ در رنگ های متفاوت و تخته پاک کن می دهیم.

تکالیف اقتصادی

ان
راه

هم
با

زهرا برزگران
دبیر علوم اجتماعی، شهرستان بیرجند
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5. برای هر گروه در حد دو متر، جایی را در حیاط مدرسه 
تعیین می کنیم. هر گروه از دانش آموزان باید در زمان تعیین 

شده، نقشه و مطالب مورد نظر را روی زمین بکشند.
6. بعد از پایان مسابقه و توقف کار، معلم نمونه ی کارها 

را بررسی می کند و به هر گروه نمره می دهد.
7. هنگام ارزش یابی، دانش آموزان نیز به همراه معلم از 
کار دوستان خود بازدید می کنند و نظر می دهند و معلم با نظر 

آن ها به هر گروه نمره می دهد.
8. بعد از پایان کار، هر گروه قس��مت مربوط به خود را 

تمییز می کند.

فايده ها
 دانش آموزان در فضای��ی باز فعالیت می کنند و از حالت 
امتحان های تکراری و خسته کننده و در فضایی بسته خارج 

می شوند.
 روحیه ی دانش  آموزان هنگام مسابقه بسیار شاد و بانشاط 

است.
 دانش آموزان از کتاب اس��تفاده نمی کنند، اما از حرف و 
فکر یکدیگر مطالبی را می آموزند و به هم کمک می کنند که 

نتیجه ی آن، یادگیری مطالب درس است.
 این روش فقط ارزش یابی نیست، بلکه در حقیقت فرصتی 
دوباره برای یادگیری درس اس��ت. چ��ون دانش  آموز از کار 
گروه خود مطالبی را یاد می گیرد و عالوه بر آن با نظارت بر 

کارهای دیگران، متوجه ي نکات درست و غلط می شود.
 دانش آموزان مهارت پیدا می کنند، مطالبی را که همیشه 
حفظ می کرده اند، حاال با گچ روی زمین بکشند و بنویسند. 
در حقیقت از این طریق متوجه اش��کاالت خود در نقشه ها 

می شوند.

آب بنوش عباس!

ماه در آب
محمدرضا سنگري
انتشارات مدرسه

تلفن: 021-88800324-9

انه
بخ

کتا

به كوشش: فاطمه محمودیان

اشاره
مجله ي»رشد آموزش راهنمایي تحصیلي« تصمیم 
دارد، در هر شماره، كتاب هاي مناسبي را براساس موضوعات 
درسي براي دانش آموزان دوره ي راهنمایي به شما همكاران 
محترم معرفي كند  . در این شماره كتابي خواندني در ارتباط با 

ماه محرم را معرفي كرده ایم.

كتاب، داستان هایي از زندگي حضرت ابوالفضل 
عبـاس بـن علـي )ع(، به خصوص وقای��ع كربال و 
عاش��ورا را به تصویر مي كش��د. قسمتي از متن آن 

را مي خوانیم:
... عباس به آب نگریس��ت. در آب، حسین بود. 
موج ها در حركت خویش، حسین مي نگاشتند. صداي 
موج، حسین بود. به خویش برگشت و در خویش جز 

حسین ندید و... حسین تشنه بود.
آب بنوش عباس!

آب خن��ك و زالل و گ��وارا با عباس س��خن 
مي گفت. دست رش��ید عباس در آب رفت. نوازش 
آب با دس��ت هاي تشنه و جان تشنه تر چه مي كند. 
قطره هاي عزیز از كف مي چكید. آب را باال آورد. تا 
فضاي دهان رسید. نسیم خنك آب چهره ي عباس 

را مي نواخت.
ساقي بنوش! گوارایت باد!

ب��از در موج ها ولوله افتاد: حس��ین، حس��ین، 
حسین!
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اشاره
در كتاب فارسـي دوم جدید كه از امسـال در مدارس 
توزیع شـده است و هم اكنون در كالس ها خوانده مي شود، 
شعري از نسیم شمال چاپ شده است با عنوان »سرمایه ي 
خوبان«. تا آن جا كه نگارنده مي داند، در طي تاریخ كتاب هاي 
درسي در ایران، این نخستین بار است كه شعري از نسیم 
شـمال به كتاب درسـي راه پیدا مي كند كه باید این كار را 
ارج نهـاد و از حسـن توجه مؤلفان به این شـاعر كم نظیر 
تاریخ ادبیات معاصر ایران، تشكر كرد. به همین دلیل هم، 
ما معرفي نسیم شمال را ضروري دانستیم و مي كوشیم در 
این صفحات، اگرچه به طور محدود، شما معلمان عزیز را با 

او آشنا كنیم.
نخست باید دانس��ت كه سیداشرف الدین حسیني كه 
به »نسیم شمال، معروف شده، از شاعران و روزنامه نگاران 
مردمي عصر مش��روطه اس��ت و عمده ي فعالیت هاي او به 
س��ال هاي پس از مشروطه تا زمان رضاشاه پهلوي مربوط 
مي شود. حال ببینیم نس��یم به قول معروف، »كه بود و چه 

كرد؟«

كه بود و چه كرد؟
نام او سیداشرف الدین حسیني قزویني بود و در قزوین هم 
به دنیا آمد. سال تولد او معلوم نیست. شش ماه بیشتر نداشت كه 

پدرش درگذشت و مادرش او را در فقر و سختي بزرگ كرد. در 
نوجواني به كربال و نجف رفت، مدتي در این دو شهر تحصیل 
ك��رد و به ایران بازگش��ت. چندي نیز در تبریز تحصیل كرد و 
آن گاه به رشت رفت. از آن جا كه طبع شعر داشت و سري پرشور 
در راه آزادي و مبارزه با فقر و بیچارگي، در اندیش��ه ي انتشار 
نشریه  اي افتاد و در همان سال مشروطیت )1285ش( در رشت 
هفته نامه اي تأسیس كرد و نام آن را »نسیم شمال« گذاشت؛ 
نامي كه بعدها نام خودش ش��د. وقتي آزادي خواهان بختیاري 
از یك سو و آزادي خواهان گیالن از سوي دیگر، تهران را فتح 
كردند و اس��تبداد صغیر به پایان رسید، سیداشرف الدین هم به 
تهران آمد و هفته نامه اش را در این شهر منتشر كرد. هفته نامه ي 
نسیم شمال نشریه اي بود یك نفره؛ مدیرمسئول، صاحب امتیاز، 
مدیر داخلي، نویس��نده و شاعر آن خود سیداشرف الدین بود و 
حتي خ��ودش آن را به چاپ خانه مي برد و نس��خه هاي چاپ 
شده را مي گرفت و به بچه ها مي داد تا در كوچه و بازار تهران 

بفروشند و بسیار هم زود فروش مي رفت.
ای��ن هفته نامه ي تمامًا به ش��عر، بس��یار مردمي و در 
عین حال انتقادي بود و در آن چیزي جز بیان غم و شادي 
مردم، كه البته نسیم ش��مال آن را به اوضاع زمانه به ویژه 

نهضت مشروطه پیوند مي زد، دیده نمي شد. 
سیداشرف الدین نزدیك بیست سال انتشار نسیم شمال 
را پ��ي گرفت و این كار را حتي در س��ال هاي دیكتاتوري 
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رضاش��اه پهلوي ادامه داد. با این حال، از آن جا كه نس��یم 
ش��مال زباني صادقانه و بي پروا در بیان مسائل داشت، او 
را ت��اب نیاوردن��د و به جنون و دیوانگ��ي متهم و روانه ي 
تیمارستانش كردند. سرانجام هم در تیمارستان از دنیا رفت 
)29 اسفند 1313(. پس از مرگ او، مجموعه اشعارش كه 
طي س��ال ها در نشریه ي »نسیم ش��مال« چاپ شده بود، 
گردآوري شد كه با نام »كلیات نسیم شمال« بارها به چاپ 

رسیده است.
سیداش��رف الدین مردي بس��یار وارسته بود. نه همسر 
گرفت، نه مالي داش��ت و نه ثروتي از خود به جا گذاشت. 
ش��اید به واسطه ي همین وارستگي، شعرش طرب انگیز و 
شاد است؛ حتي ش��عرهایي كه آن ها را از روي شدت غم 
و اندوه و از فرط ناامیدي س��روده اس��ت. به نظر مي رسد، 
ریش��ه ي این وارس��تگي را باید در تعالیم��ي دید كه او در 
جواني از پیري ناش��ناس در راه سفر به تبریز دریافت كرده 

است و خود در یكي از اشعارش به آن اشاره دارد:

بنده در قزوین به دنیا آمدم
چندي از بهر تماشا آمدم

رفت بابم سوي جنات النعیم
من شدم شش ماهه در قزوین یتیم

در جواني با هزاران ابتال
رفتم از قزوین به سوي كربال

مدتي در كربال و در نجف
معتكف بودم به صد وجد و شعف

بر سرم زد باز شور ملك جم
آمده از كربال سوي عجم

باز از قزوین به چشم اشك بار 
جانب تبریز گشتم رهسپار
در ره تبریز با سوز و تعب

»خدمت پیري رسیدم« نیمه شب
آن قلندر چون مرا دیوانه دید
مست از جام مي جانانه دید
كرد تعلیمم همه اسرار حق

گشت روشن روحم از انوار حق

چنان كه اش��اره كردیم، همه ي اش��عار نسیم شمال  
حالتي طرب انگیز و شورآفرین دارد، به سادگي و راحتي بر 
زبان جاري مي ش��ود و در ذهن جاي مي گیرد. ابیاتي از آن 

را نقل مي كنیم:

درباره ي زغال 
اي كه رویت شده پنهان به جوال

آزغال، شازده زغال، میرزا زغال
از تو وافوركشان مست همه
قهوه چي ها به تو پابست همه

اهل معني به تو هم دست همه
آزغال شازده زغال میرزا زغال
زینت خانه و مطبخ از توست

گرمي عالم برزخ از توست
رونق آتش دوزخ از توست

آزغال شازده زغال میرزا زغال
اغنیا از تو به عیش و طرب اند

وزرا گرم ز تو روز و شب اند
فقرا بي تو به رنج و تعب اند

آزغال میرزاز شازده زغال میرزا زغال
٭

درباره ي مدرسه )قسمتي از يك شعر بلند(
گداي لوت و الت و باش، قال و مقالش را ببین

تحفه ز رشت آمده، نسیم شمالش را ببین
حامي دختران شده، فكر و خیالش را ببین

مژده ي علم مي دهد، بر ورقات موقنه
آهسته بیا آهسته برو كه گربه شاخت نزنه

مدرسه چه، علوم چه؟ مكتب دخترانه چه؟
این كره ي زمین بود به شكل هندوانه چه؟

میان روزنامه این گفت وگوي زنانه چه؟
پر است روزنامه ات، ز قول خاله و ننه

آهسته بیا آهسته برو كه گربه شاخت نزنه

تازيانه
دست مزن! َچشم، ببستم دو دست

راه مرو! َچشم، دو پایم شكست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مكن! چشم، ببستم دهن

هیچ نفهم! این سخن عنوان مكن
خواهش نافهمي انسان مكن
الل شوم، كور شوم، كر شوم

لیك محال است كه من خر شوم
چند روي هم چو خران زیر بار

سر ز فضاي بشریت برآر

منابع
1.  كلی��ات جاودان��ه »نس��یم ش��مال« 
)سیداش��رف الدین گیالن��ي(. به كوش��ش 

حسین نمیني. انتشارات اساطیر. 1371.
2.  از صبا تا نیما، یحیي آرین پور، انتشارات 

زّوار، 1372، چاپ ششم .
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تلخ
گفت و گوبا معلمان نمونه ی دينی وعربی

اشاره:
هیچ تصویری از 
چهره هایشان ندارم، 
اما از همین مسافت 
طوالنی، از پشت گوشی 
تلفن، گرمای صدای 
مهربان معلم را دریافت 
می کنم. بدون تصویر 
هم طعم محبت معلم 
چشیدنی و صحنه های 
ازخودگذشتگی او دیدنی 
است. باید همه ی 
گفته های معلمان نمونه ی 
دینی و عربی سراسر 
کشور در سال 1388 را 
در صفحات محدودی از 
مجله بگنجانیم. ناگزیر 
از انتخابم، اما از کدام 
بخش بگویم!
از گذشته ای سراسر 
تالش که همواره با 
گذشت و تواضع عجین 
شده یا از نگاه به آینده ای 
که با وجود همه ی 
بی مهری ها و نادیده 
انگاشتن ها، باز هم امیدوار 
و با انگیزه است! بگذارید 
این گونه بگویم: آن چه در 
ادامه می آید، خالصه ای
 از گفته های معلمانی
 است که از گذشته

 تا به امروز و از 
امروز تا آینده،

 دل در گرو کار 
خویش بسته اند و
هنرمندانه ازعشق
 سخن می گویند.

 او درباره ی تفاوت دوره ی راهنمایی با س��ایر دوره های 
تحصیلی گفت: تفکر انتزاعی دانش آموزان در این دوره شکل 
می گیرد و در کل شیوه ی آموزش تغییر می یابد. دانش آموزان 
در این دوره بسیار پرجنب و جوش و غیرقابل پیش بینی هستند 

و نسبت به هم ساالن اهمیت خاصی قائل اند.«
با توجه به این که آقای حزب اللهی در منطقه ی محروم 
به فعالیت مشغول است، مشکالت معلمان مناطق محروم را 
عنوان کرد و گفت: »اصلی ترین مشکل، ناهم خوانی شرایط 
فیزیکی مدارس با نیازهای دانش آموزان اس��ت. مشکالت 
خانوادگ��ی دانش آم��وزان، پایی��ن بودن س��طح تحصیلی 
خانواده ها، فقر، نبود مشاور در مدارس، ناآگاهی اولیا از این 
دوره و حساسیت های آن، و عدم شناخت آن ها از معلمان و 

کادر مدرسه، از جمله مشکالت تدریس ماست.«
وی در ادامه افزود: »مشکل دیگر، رفت وآمد و دوری راه 
است. در این مناطق، فاصله ی منزل تا مدرسه بسیار دور است 

ایشان در زمینه ی میزان پایین خالقیت در کالس های 
درس، فق��دان امکانات مناس��ب را مانع بزرگی دانس��ت و 
دراین باره افزود: »در سال های اخیر، نمره ی مجزایی برای 
فعالیت های خارج از کالس دانش آموز در نظر گرفته ش��ده 
است. این در حالی است که منبع بیرونی مناسبی برای تأمین 
منابع این گونه فعالیت ها وجود ندارد. کتاب خانه های مدارس 
به روز نیستند و کتاب های موجود بسیار قدیمی و ناکافی اند. 
رایانه و وسایل کمک آموزشی برای تفهیم مطالب وجود ندارد 
و معلم قادر به عینی کردن مفاهیم برای دانش آموز نیست.«

وی یک��ی از عوام��ل پایین ب��ودن به��ره وری معلمان از 
کالس های ضمن خدمت را فرمالیته بودن کالس ها دانس��ت و 
گفت: »طبق مقررات، معلمان باید 40 ساعت کالس ضمن خدمت 
بگذرانند، حال آن که این کالس ها، بار علمی چندانی ندارند. بهتر 
آن است که در کالس ها منابعی معرفی شوند تا معلمان با مطالعه 
و تحقیق بار علمی خود را ارتقا دهند.«یکی از علل بی انگیزگی 

و تقریبًا وسیله ی نقلیه ی عمومی وجود ندارد. لذا مسیر بسیار 
خسته کننده می شود. اگر کسی بخواهد از تاکسی استفاده کند، 
بسیار پرهزینه خواهد بود و همه توان پرداخت آن را ندارند. به 
همین دلیل اکثر دبیران از تدریس در مناطق محروم فراری 
هستند.یکی از مشکالت عمده ی ما در این جا، دیدگاه والدین 
نسبت به ادامه ی تحصیل فرزندانشان است. آن ها بیشتر ترجیح 
می دهند بچه ها س��یکل بگیرند و به اموری از قبیل دام داری 
و کشاورزی بپردازند. اعتقاد دارند، پرداختن به این نوع کارها 
آینده ی بهتری برای فرزندانشان درپی خواهد داشت. مشکل 
دیگر هم، غیربومی بودن معلمان در مناطق محروم است که 

باعث ایجاد فاصله میان دانش آموز و معلم می شود.«

معلمان نسبت به کارشان را نیز بی توجهی به جایگاه معلم ذکر 
کرد: »معلمان، در جامعه از جایگاه واالیی برخوردار نیس��تند. به 
معلم، ارزش و بهایی هم شأن او داده نمی شود. مسئوالن آموزش 
و پ��رورش باید در این زمینه کار کنند و از کارشناس��ان کمک 
بگیرند تا جایگاه حقیقی معلم را به جامعه بشناس��انند.«وی در 
پایان، با ارائه ی پیشنهادی خطاب به معلمان گفت: »تا حد امکان 
برای تدریس از روش های عینی استفاده کنید. اگر ما نمی توانیم 
دانش آموزان را به اعماق دریا ببریم، می توانیم اعماق دریا را به 
کالس درس بیاوریم. امروزه با گسترش فیلم های کمک آموزشی 
و رشد تجهیزات کمک آموزشی، معلمان بیش از پیش قادر خواهند 

بود مطالب را برای دانش آموزان عینی و مشهود سازند.«

مهدی حزب اللهی
 متولد 1354 

كارشناسي الهیات و معارف اسالمی
12 سال سابقه ی

 تدریس

مژده علی محمدی، 
متولد 1356

کارشناسی دینی و عربی 
 12 سال سابقه ی 

تدریس

شیرنن
گو

ت و
گف

شهال افتخاري
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ایش��ان در زمینه ی ویژگی های معلم موفق دوره ی 
راهنمایی گفت: »معلم موفق باید تصور صحیحی از خود 
داشته باشد و خویش را چنان که هست، بپذیرد. در غیر 
این صورت، نمی تواند شایس��تگی ها و لیاقت های خود را 
تش��خیص دهد و همواره منتظ��ر و مضطرب و در حال 
احتیاط باقی می ماند و به جای ابتکار و خالقیت، پیوسته 
درصدد کشف روش هایی است تا عدم صالحیت خودش 
را بپوش��اند. باید دانش آموز را به عنوان یک انسان قبول 

داشته باشد و او را درک کند. 
از ارزش��یابی ش��خصیتی او، خصوص��ًا جنبه های 
منفی ش��خصیت، در حضور جمع اجتناب ورزد. عنایت 
داشته باشد که دانش آموزان به اظهارنظر معلم در مورد 
خودش��ان خیلی اهمیت می دهن��د. بنابراین چنان چه 
احس��اس کنند ارزش یابی معلم بدون غرض بوده و با 
رعای��ت کامل انصاف صورت گرفته اس��ت، برای آن 
ارزش قائل می ش��وند و در رفع نواقص و نقاط ضعف 

خود می کوشند.«
ای��ن معلم نمونه، در زمینه ی مش��کالت پیش روی 
معلمان دوره ی راهنمایی گفت: »از جمله ی مشکالتی 
که می توان به آن اشاره کرد، محتوای آموزشی و فرایند 
آموزشی است که در نظام آموزشی و پرورشی ما انعطاف 
الزم را ن��دارد. علت این عدم انعطاف، وجود ارزش یابی 

تحصیلی با شرایط فعلی است. 
متأسفانه واقعیت این است که معلم و دانش آموزان 
در چارچوب کتاب محصور هستند و معلم مجبور است تا 
دانش آموز را فقط برای آزمون خردادماه آماده کند. اگر 
دانش آموزانش نتوانند نمره ی قبولی بگیرند، محکوم به 

مردودی خواهند بود. 
البته بنده با ارزیابی آموخته های دانش آموزان مخالف 
نیس��تم. نقد بنده ب��ه فرایند ارزش یابی موجود اس��ت که 
منحصرًا بر محفوظات دانش آموزان تأکید دارد. هر چند که 
توصیه می شود در نحوه ی تنظیم سؤاالت، سطوح گوناگون 
یادگیری مدنظر قرار گیرند، ولی صرف این موضوع، سبب 
تعمیق یادگیری محصالن و بهبود محتوای کاربردی برای 

آنان نخواهد شد.«

استان آذربايجان غربی

او در زمینه ی مشکالت دوره ی راهنمایی گفت: »یک 
مش��کل اساس��ی این اس��ت که کتاب ها در سطح فکری 
دانش آموز نیس��تند. بعضی مطالب ناقص اند و دس��ت معلم 
هم باز نیس��ت. معلم تنها قادر است چند مسئله ی کتاب را 
توضیح دهد و اگر بخواهد کل مطالب را توضیح دهد، وقت 
کم می آورد. به خصوص اگر مطلب در کتاب نباش��د، بچه ها 

می گویند این موضوع در امتحان می آید.
مس��ئله ی دیگر، درباره ی آموزش مهارت های زندگی 
اس��ت. در مورد مهارت های زندگی نباید فقط به ش��کل 
تئوری کتاب بنویس��ند، بلکه باید دس��ت معلم باز باشد تا 
البه الی تمامی دروس آن را تدریس کنند و به ویژه آموزش 
به صورت عملی باش��د. مهم آن است که همه ی معلمان 
از ورزش ت��ا ریاضی، بتوانند این مس��ئله را طرح کنند، نه 
این ک��ه فقط یک معلم به عنوان ی��ک درس خاص آن را 

توضیح دهد.«

نیره افشارزاده 
متولد 1350

كارشناسي دینی و عربی
18 سال سابقه ی 

تدریس

استان آذربايجان شرقی

می خواستم 
در کالس 

درس طوری 
کار کنم که 

بچه ها برای 
پايان کالس 
ثانیه شماری 

نکنند

واژه ی 
نمی دانم، 
در معلمی 

واژه ای تلخ 
و شیرين 

است

طاهر نیكنام

نیره افشارزاده

احمد میري

مهدي حزب اللهي

مژده علي محمدي

مجید كیاني

طاهر نیکنام، متولد 1353
كارشناسي دینی و عربی

14 سال سابقه ی تدریس
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معلم موفق بايد 
تصور صحیحی 
از خود داشته 
باشد و خويش 
را چنان که 
هست، بپذيرد

بیشتر عش��ق من در معلمی، در منشور اخالقی که برای 
خود ترسیم کرده ام در تمام لحظات خود را متعهد به اجرای آن 
دانسته ام، تجلی یافته است. من در ابتدای کار معلمی، مدینه ی 
فاضله ای برای خودم ترسیم کردم. می خواستم در کالس درس 
ط��وری کار کنم که بچه ها برای پایان کالس ثانیه ش��ماری 
نکنند و با شروع زنگ تفریح خوش حال نشوند، خوش بختانه در 

بسیاری مواقع هم موفق بودم و به خواسته ام رسیدم.«
آقای کیانی راجع به مش��کالت معلمان گفت: »یکی 
از مشکالت جدی معلمان، مسئله ی حقوقی آن هاست. اما 
مهم تر از حقوق، ش��أن و جایگاه معلم است که آن طور که 

باید مورد توجه قرار نمی گیرد.«
درب��اره ی چگونگی تربیت نیروی خالق و نخبه در کالس 
درس نیز چنین گفت: »معلم باید دانش آموزان را به س��مت کار 
گروهی سوق دهد و خود در این میان، راهنما و کمک یار آن ها 
باش��د. آن گاه کالس درس به »اتاق فکر« تبدیل خواهد ش��د. 
بهتر آن است که پس از تدریس اولیه ی معلم، بچه ها به صورت 
گروهی و دسته جمعی به حل مسائل بپردازند و حتی مطالب خارج 
از کتاب را به شیوه ی مشورتی طرح و بررسی کنند. در این شیوه، 
دانش آموزان از یکدیگر می آموزند و کارشان به سرانجام می رسد. 
به خصوص، همیشه تعدادی در جمع خودشان را نشان می دهند. 
اس��تعدادها بروز می کند و ش��ناخته می شود. درحقیقت تشکیل 

این گونه اتاق فکرها در کالس، آغاز نخبه پروری است.«
ایش��ان مهم ترین عوامل موفقیت معلمان را پای بندی 
به اصول اخالقی دانس��ت و در این باره گفت: »به شخصیت 
دانش آموز احترام بگذارید و از توهین و تبعیض بپرهیزید که 
تبعیض، شخصیت آن ها را می شکند. نکته ی دیگر، واژه ی 
نمی دانم در کالس درس است. واژه ی نمی دانم، در معلمی 
واژه ای تلخ و ش��یرین اس��ت؛ شیرین از آن جهت که وقتی 
سؤالی پرسیده می شود و ما نمی دانیم، بگوییم نمی دانم. اما 
اگر فردا درباره ی این س��ؤال پرس��یده شود و باز هم پاسخ 
نمی دانم بود، دیگر این واژه تلخ ش��ده است. نمی دانم های 
معلم در کالس درس نباید زیاد ش��ود. او باید مطالعه داشته 

باشد و برای سؤاالت بچه ها پاسخ تهیه کند.«
آقای کیان��ی در پایان گفت: »بهتری��ن لحظه ی من، 
لحظه ای اس��ت که برق ش��ادی حاصل از فرا گرفتن را در 

چشمان دانش آموزانم می بینم.«

وی درباره ی س��ه اصل مهم در موفقیت معلمان گفت: 
»مقبولی��ت، محبوبیت و موفقیت س��ه اصل مهم برای هر 
معلم موفق اس��ت. معلم باید مقبول باشد، یعنی به گونه ای 
عمل کند که دانش آموز شخصیتش را بپذیرد. محبوب باشد، 
یعنی دانش آموز او را دوس��ت بدارد، و در انتقال مهارت های 

آموزشی نیز موفق باشد.«
وی در ادامه افزود: »معلم باید از وسایل کمک آموزشی 
به خوبی اس��تفاده کند و ضمن تسلط بر کتاب های درسی، 
پاسخ گوی س��ؤاالت منطقی دانش آموز باش��د. با توجه به 
اصل تدریس، معلم باید در پرتو داشتن مطالعه ی صحیح و 
مستمر، از دانش آموز جلوتر باشد. هم چنین می تواند از وسایل 
دست ساز خود و دانش آموز، به عنوان وسایل کمک آموزشی 

در کالس استفاده کند.
با توجه به اصل »آن چه را که می بینم، هرگز فراموش 
نمی کنم« بینایی توجه و عالقه ی فراگیر را جلب و یادگیری 
را س��ریع تر و پایدارتر می کند. تج��ارب عینی و واقعی را در 
اختیار ش��اگردان قرار می دهد و در توس��عه و رشد معنی در 
ذهن دانش آموزان مؤثرتر است. پیوستگی افکار را در فرایند 
یادگیری فراهم می کند، کالس را فعال و بانش��اط می سازد 
و خستگی را کم می کند. درحقیقت می توان گفت، بینایی در 

یادگیری معجزه می کند.«
احمد میری، به مشکالت معلمان در این دوره هم اشاره 
ک��رد و گفت: »نکته ی اول این که م��ا در آموزش و پرورش 
به اتاق فکر نیاز داریم. پرس��ش، آغاز تفکر اس��ت و تا وقتی 
پرسش مطرح نشود، اندیشه ها نیز طرح نمی شوند. نکته ی دوم 
این است که مبنای آموزش ها باید عرصه ی ارتباطات باشد. 
ارتباطاتی با قالب های جدید که با ماهیت های اصیل اسالمی 
و ایرانی عجین شود. آغاز این امر باید از سطوح ابتدایی باشد. 
نکته ی س��وم مشکالت اقتصادی معلمان است که باید حل 
ش��ود. مشکل کمبود امکانات در مناطق محروم بسیار جدی 
است. من در منطقه ی تبادکان تدریس می کنم؛ منطقه ای در 
حاشیه ی شهر مشهد، با انواع گویش ها و فرهنگ ها. آموزش و 
پرورش این منطقه حدود نه هزار شاغل و 100 هزار دانش آموز 
دارد. گرچه این جمعیت کم نیست، اما ما رایانه و اینترنت و 
دیتا پروژکتور بسیار کم داریم و مجبوریم در کالس از وسایل 

کمک آموزشی دست ساز خودمان استفاده کنیم.«

احمد میری
 متولد 1330 

كارشناسي دینی و عربی
 28 سال سابقه ی

 تدریس

استان خراسان رضوی

مجید کیانی
 متولد 1343

كارشناسي دینی و عربی 
26 سال سابقه ی

 تدریس

استان فارس

مقبولیت، 
محبوبیت و 
موفقیت سه اصل 
مهم برای هر معلم 
موفق است
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دانش نامه ی آزادونکی نديا

ابزارمعلم نمونه

درگاه ویکی پدیا دانش نامه ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن 
بپردازند؛ البته مطابق با اساس نامه ی ویکی پدیا. یعنی مطالب بی طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشر دیگران نوشته می شوند. مدیریت 
بررسی توسط گروهی از گردانندگان انجام می شود. کسانی که در امر تکمیل این پروژه ی بی پایان مشارکت می کنند، به هم زبانان 
خود یاری رسانده اند تا در گرداوری بی همتاترین دانش نامه ی جهانی، سهمی داشته باشند. ویکی پدیا پروژه ای مشارکت پذیر است 
که کاربران آن از سراسر جهان هستند. هر کسی می تواند به رشد آن کمک کند. ویکی پدیا از زمان تولد تاکنون،  رشد بسیار سریعی 
داشته و بزرگ ترین وب گاه دانش نامه ای با بیش از 684 میلیون بازدیدکننده در سال 2008 است. بیش از 75/000 کاربر فعال دارد 
که روی بیش از 13/000/000 مقاله به 260 زبان کار می کنند. در ویکی پدیای فارسی تاکنون 65584 تاكنون مقاله وجود دارد و هر 

روز هزاران کاربر از این دانش نامه بازدید می کنند. در این درگاه، شما با مجموعه ای از علوم آشنا می شوید. از این جمله اند:
علوم پایه شامل:  فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیست شناسی، جغرافیا، زمین شناسی و ستاره شناسی.

علوم کاربردی شامل:  مهندسی، فناوری، رایانه، پزشکی، علم بهداشت، حقوق، مدیریت، کشاورزی، ارتباطات و اقتصاد.
علوم انسانی و فلسفه شامل:  ادبیات، تاریخ، دین، جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، باستان شناسی، علوم سیاسی 

و فلسفه.
فرهنگ و هنر شامل:  هنر، موسیقی، سینما، رسانه ها، ورزش، سرگرمی ها، بزرگان و مشاهیر.

ویکی پدیا به لحاظ س��اختاری بی همتاس��ت، چون بدنی ارگانیک عمل می کند. ویکی پدیا ش��امل درخشان ترین اصول 
همکاری های نزدیک گروهی در تاریخ بشری است. اصول هوشمندانه ی ویکی پدیا، از آن موجودی زنده و پویا ساخته اند که 
لحظه به لحظه به سوی تعالی پایان ناپذیری پیش می رود. ویکی پدیا انسان واحد خردمندی است که سلول های پیکره اش از 

میلیون ها میلیون تک انسان ارگانیک تشکیل یافته است.
دانش نامه ی آزاد ویکی پدیا به نشاني مقابل در اختیار شماست.

آموزش شیمي و انتقال مفاهیم آن به دانش آموزان، از پایه هاي اصلي پیشرفت علمي هر كشور است؛ به طوري كه اگر در آن موفق 
باشیم، بسیاري از مشكالت اقتصادي، بهداشتي و صنعتي كشور رفع خواهد شد. به این منظور، مجموعه اي از عكس، فیلم و انیمیشن، 
همراه با توضیحات كافي، با عنوان: Chemistry Picture( ChemPic( مي كوشد تا عالقه مندان بتوانند مفاهیم درس شیمي را بهتر و 
كامل تر درك كنند. در این وب سایت، مفاهیم آموزشي به صورت عكس، فیلم و انیمیشن بیان شده اند. كاربران مي توانند نكات درسي، 

پاسخ به سؤاالت، مقاالت آموزشي مربوط به مفاهیم شیمي، دانلود اطالعات و لینك هاي مرتبط را در این سایت بیابند.
دبیران محترم با مراجعه به سایت chempic، با مفاهیم آموزشي بخش شیمي علوم راهنمایي بیش تر آشنا مي شوند. این 

سایت جزو 10 سایت برتر آموزشي كشور قرار گرفته است.
سایت معرفي شده به نشاني مقابل در خدمت شماست.

http://fa.wikipedia.org ریحانه جعفری

http://fa.wikipedia.org

http://www.chempic.com

http://www.chempic.com
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ه ها
جرب

ت

در این سومین و آخرین بخش از مبحث گناهان معلمي 
و در ادامه ي مطالب دو ش��ماره ي قبل، چهار مورد دیگر از 
هفت گناه »معلم زدگي« مطرح مي ش��ود. در نگاه دوقطبي 
و س��طحي متداول نس��بت به »آم��وزش« و »پرورش« یا 
به عبارت��ي تعلیم و تربیت، اگر گن��اه »درس دادن« را كه 
قباًل مطرح ش��د، به قطب اول یعني آموزش مربوط بدانیم، 
قطب دوم یعني پرورش و تربیت نیز خود منشأ گناه دیگري 
است و آن عبارت است از »تربیت كردن«، »الگو بودن«، و 
»هدایت گري« به معني رایج آن. از منظري آرماني، معلمان 
باید به حدي از كمال معنوي و اخالقي رسیده باشند كه این 
كمال در رفتار آن ها متجلي ش��ود تا آن ها را الگویي براي 
»تربی��ت« و »هدایت« قرار دهد. اما در معلم زدگي معمول، 

این امر عمدتًا در حد »حفظ ظاهر« متوقف مي شود.
چهارمیـن گنـاه، ای��ن حف��ظ ظاه��ر چه بس��ا به 
»ظاهرسازي« نیز منتهي مي شود و حتي گاه به »دروغ گویي« 
پهلو مي زند. نمود بارز این رفتار معلم زدگان، در طنین آشناي 
»نصیحت هاي معلمان��ه« تجلي پیدا مي كند كه به ندرت به 
گوش مي نشیند، تا چه رسد به دل و تا چه رسد به جان. البته 
معدود كس��اني نیز وجود دارند كه این گونه نیستند و به واقع 
نقش هدایتگري و تربیت را ایفا مي كنند. اما باید توجه داشت، 
این هدایتگران و الگوهاي واقعي، برخالف معلم زدگان، خود 

را براي الگوبودن آماده نمي كنند، بلكه كساني چنین قابلیتي 
مي یابند كه به »تربیت خود« مي پردازند و صرفًا نگران »الگو 
ب��ودن براي دیگران«، »حفظ ش��أن معلمي«، و از این قبیل 

دغدغه ها نیستند .
همین »ظاهرپردازي« ب��راي هدایت دیگران، خود به 
پنجمین گناه  معلم زدگي منتهي مي شود كه »بي ربط بودن« 
به زندگي است. از سنتي ترین روش هاي معلمي تا مدرن ترین 
ادعاهاي مربوط به یادگیري كه با عبارات مشاركتي، فعال، 
پویا، و از این دست الفاظ از آن ها تعبیر مي شود، غالبًا در این 
امر مشترك اند كه وصله اي بر زندگي خانوادگي، اجتماعي، 
عاطف��ي، اخالقي، و فرهنگي دانش آموزان در محیط واقعي 
آن ها هستند و نه جزئي از آن. معلم زدگي فارغ از »زندگي«، 
تنه��ا به اموري مي پ��ردازد كه به كار مدرس��ه و امتحان و 
دانش��گاه مي آیند و آینده ي موهومي را هدف گرفته اند كه 
دانش آموزان غالبًا جز تصویري مبهم و مغشوش، تصوري از 
آن ندارند. از این رو، به حق قادر به پذیرش زندگي واقعي و 

زندگي معلم زده به عنوان پدیده اي واحد نیستند.
گنـاه ششـم ویژگ��ي خاص��ي دارد و آن این ك��ه 
معل��م زدگان، هم خودش��ان آن را مرتكب مي ش��وند و هم 
مستقیمًا دانش آموزان را به آن فرا مي خوانند. جالب تر آن كه 
عمدتًا آن را از اهداف نظام آموزش وپرورش در سطح كالن 
به ش��مار مي آورند: »جامعه پذیري«. آشنایي با هنجارهاي 
عمومي جامعه طبعًا به خودي خود امري است ضروري، ولي 
درب��اره ي جامعه پذیري مورد نظر در جامعه ي معلم زده، باید 
م�������������������وا  نعدو نكته را مورد توجه قرار داد. نخس��ت این كه این آشنایي 

اشاره
در شماره  هاي قبل، درباره ي سه گناه ـ بي پولي، درس 
دادن و ارزش یابيـ  مطالبي مطرح شـد. در ادامه ي مطلب، 

چهار مورد دیگر ازهفت گناه »معلم زدگي« مطرح مي شود.
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م�������������������وا  نع

براي دانش آموزان، بدون دخالت مدرسه و خارج از قالب هاي 
تنگ درس، كالس، امتحان و به اصطالح »تربیت رسمي« 
نیز تقریبًا به طور كامل انجام مي ش��ود. دوم این كه حاصل 
جامعه پذیري مطلوب تفكر معلم زده به شكل رایج آن، عدم 
توانایي نقد و پرسش��گري درب��اره ي رفتارها و هنجارهاي 

موجود و معمول است.
البت��ه در توفی��ق معل��م زدگان در »جامعه پذیر كردن« 
دانش آم��وزان در قالب هنجارهاي تجوی��زي و تزریقي در 
جامعه ي ما )شاید خوش بختانه( تردید جدي وجود دارد، اما 
آن چه به بحث حاضر مربوط مي شود، قرباني شدن خود معلمان 
در چنین جریاني اس��ت. نمونه ي روشن گناه جامعه پذیري 
معلم��ان كه مي توان به عبارت دیگر از آن به فرمان برداري 
و یا انفعال تعبیر كرد، عدم نقش آفریني در تصمیم گیري هاي 
مربوط به خود آن هاس��ت. شاید به عقوبت همین گناه است 
كه معلمان همواره آخرین رده ي تصمیم گیري هاي مربوط به 
آموزش وپرورش و صرفًا مطیع و مجري تصمیماتي هستند 

كه از »باال« اتخاذ و ابالغ مي شود.
گناه هفتم، »دانش آموز نبودن« معلم زدگان است كه 
در تلفی��ق  با همه ي گناهاني كه مورد اش��اره قرار گرفت و 
در جهت تثبیت و اس��تمرار آن ها ق��رار مي گیرد. معمول در 
دنیاي معلم زده این است كه كسي كه از بد حادثه وارد وادي 
معلمي مي شود، با حركت در جهت یادگیري وداع مي كند و 
به جمع كساني مي پیوندد كه از انبان دانش اندوخته ي خود 
خرج مي كنند. صد البته در مجموعه ي نظام آموزش وپرورش 

معلم زده و آلوده به همه ي این گناهان معلمي، »دانش آموز 
نبودن« و توقف یادگیري  گناه به شمار نمي آید. 

از یك سو، معمواًل وقتي كسي »معلم« شده باشد، كسي 
از او نمي پرسد كه چه »یاد مي گیرد« و مهم چیزي است كه 
»یاد مي دهد«. از سوي دیگر، براي خالي نبودن عریضه، انواع 
دوره هاي معروف به »كالس هاي ضمن خدمت« وجود دارد 
كه با ش��ركت در آن مي توان از عذاب وجدان حاصل از این 
گناه كاست و به عالوه، با هر چند صد ساعت از این كالس ها، 

امتیازي و با هر چند امتیاز تشویقي و با هر چند تشویق...
این ها همه نه نظریه پردازي صرف و شعار، بلكه واقعیت هاي 
محضي است كه در اكثریت بسیار قریب به اتفاق محیط هاي 
آموزشي قابل لمس است. بیان آن ها در این جا نیز نه به عنوان 
كشفیاتي بدیع، بلكه صرفًا جهت یادآوري حقایقي است كه یا 
به دلیل گناه اول )بي پول��ي( فرصتي براي تأمل درباره ي آن ها 
دست نمي دهد، یا به واسطه ي مرور زمان و روزمرگي، به چشم 
نمي آیند، و یا به بهانه ي مثبت نگري و عدم سیاه نمایي، همواره 
در صحبت هاي رسمي در لفافه ي الفاظ زیبا و ظاهرًا امیدبخش 
مستتر مي شوند. دور از انتظار نیست كه معلم زدگان، از نویسنده ي 
چنین مباحثي، راه حل عملي، سریع و ساده بخواهند كه پرواضح 
اس��ت چنین راه حلي وجود ندارد. اولین گام از راه حل عملي در 

راه معلم زدگي، هرچه باشد، »نیت« 
رشدتوبه از گناهان معلمي است. 
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طنز

عرضم ب��ه حضور ان��ور و زیبای 
آقای علوم که ما اول اولش رفتیم پای 
خانواده م��ان را در ی��ک کفش کردیم 
که برایمان روپوش سفید بخرند؛ چون 
شما مجبورمان کرده بودید. البته دلیل 
مهم تر آن این است که در کل روپوش 
سفید برای روحیه ی انسان خیلی مفید 
است، چون احساس دکترّیت به انسان 
دس��ت می دهد. برای همین ما مجبور 
ش��دیم آن را بخریم، وگرنه هر کاری 
که شما آدم را مجبور به آن می کنید که 
قابل اجرا نیست، نظیر مسئله ی درس 
خواندن به نحو احسن! چرا که باالخره 

بشر هم توان و حوصله ای دارد.
خالص��ه این که، ابت��دا ما جلوی 
در آزمایش��گاه مدرسه صف کشیدیم. 
هوش��نگی با ماژیک، یک کلمه ی بی 
ادب��ی پش��ت  روپوش س��فید حامدی 
نوشت و ش��ما یک پس کّله ای به او 
زدی��د. همه مان ش��بیه دکترها ش��ده 
بودیم. ش��ما هم یک کمی خودتان را 

کلریـد سـدیم، هم��ان نم��ک توی 
نمک دان هایمان است.

این آق��ای مدیر ما ع��ادت دارند، 
روی وسایل آزمایشگاه اسم های خارجی 
بچس��بانند تا والدین ما خسیس بازی در 
نیاورند و مدام ایشان را زیر سؤال نبرند که 
شهریه شان کجا رفته است؟ این والدین 
ما هم گاهی مایه ی آبروریزی هستندها، 
بیچاره آقای مدیر از دست آن ها مجبور 
شده است روی شیر آب آزمایشگاه هم 

برچسب »H2O« بچسباند.
در کمد سمت راس��ت آزمایشگاه، 
یک دس��تگاه ترازوی باحال داریم که 
اهدایی از ی��ک فرد با فرهنگ خارجی 
است که به کش��ور ما عالقه ی زیادی 
دارد، به طوری که اگر بیرونش هم کنند، 
دوباره قاچاقی برمی گردد و ایشان کسی 
نیست جز آقا چمن که یک نان خشکی 
محترم از کش��ور همسایه است. ایشان 
بعد از تغییر ش��غل محترمش به بساز و 
بفروشی برج های تهران و حومه، ترازوی 
خود را به آزمایشگاه مدرسه ما تقدیم کرد. 
از ویژگی های این ترازوی جالب، دقت 
اندازه گیری بسیار باال و آزمایشگاهی اش 
از  وزنه های��ش،  به طوری ک��ه  اس��ت؛ 
صخره ی سنگ پنجاه کیلویی تا ریگ دو 

سه گرمی را شامل می شود.
دو متر کش ش��لوار ه��م داریم که 
اهدای��ی از باب��ای مهرب��ان مدرس��ه و 
پیژامه شان است. برای آزمایشات انقباض 
و انبساط از آن استفاده می کنیم. البته ما 
دانش آموزان، ب��ه علت عالقه ی زیاد به 
این آزمایش، قباًل خودم��ان آن را روی 

اعضای بدن همدیگر آزمایش کرده ایم.
به ق��ول آق��ای مدیر، ی��ک موّلد 
جریان های َمگنتی��ز1 )برای اطالعات 
بیش��تر بروید به دیکشنری نگاه کنید( 
 S و N داریم که دو قطب بس��یار مهم
دارد و جاذب بس��یار خوب و با کیفیت 
آهن2 است که ما از روی در یخچالمان 
کنده ایم و به جای گلدانی که شکستیم، 

گرفته بودید و ما دلمان برایتان سوخت 
ک��ه این قدر آرزو دارید ش��اگردهایتان 
دکتر بش��وند، ولی نمی ش��وند. بعدش 
ش��ما در آزمایش��گاه را باز کردید و ما 
دانش آموزان به درون آن حمله کردیم. 
مهم ترین چیز آزمایشگاه مدرسه ی ما، 
یک مار راه راه اس��ت ک��ه درون یک 
شیشه ی گنده ی الکل قرار دارد. آقای 
مدیر شیشه ی مار را درون یک قفسه 
که شبیه گاو صندوق است قرار داده و 
بیست عدد قفل به در آن زده است تا ما 
دانش آموزان خدای نکرده هوس داشتن 
آن را نکنیم. در آزمایشگاه مدرسه ی ما، 
سه چهار عدد کمد قراضه قرار دارد که 
بع��د از خانه تکانی دفتر آقای مدیر، به 
آزمایشگاه مدرسه منتقل شدند. درون 
یکی از ای��ن کمدها، هاون مادربزرگ 
صادق��ی بود ک��ه به ج��ای جریمه ی 
گزارش ننوشتن، به آزمایشگاه مدرسه 
اهدا کرده بود. دو س��ه تا باتری قلمی 
هم بود که خالی بودند؛ چون مس��ئول 
قبلی آزمایشگاه مدرسه، آن ها را توی 

گیمش انداخته بود و بازی کرده بود.
یک لیوان لوبی��ای جوانه زده هم 
داریم ک��ه کودک آقای مدی��ر، برای 
مدرسه اش س��بز کرده و به توصیه ی 
آقای مدیر، به مدرسه ی ما کمک کرده 
اس��ت. یک مشت سیم برق هم داریم 
که از سیم کشی مدرسه اضافه آمده و به 
پیشنهاد آقای مدیر، با آن ها آزمایشگاه 
مدرس��ه را مجهز کرده اند. درون کمد 
گوشه ی دیوار، کیسه ای بزرگ از یک 
نوع ماده ی شیمیایی داریم که رویش 
نوشته شده اس��ت »Nacl« ما اولش 
فکر می کردیم این ماده ی ش��یمیایی 
خیلی مهم و کمیاب اس��ت و مقداری 
از آن را ک��ش رفتیم تا به 
خانه ببریم و روی آن 
آزمایش ه��ای خف��ن 
ولی  بدهی��م،  انجام 
فهمیدی��م  بع��دش  مریم شكراني
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به آزمایش��گاه مدرسه جریمه داده ایم. 
یک جعبه سنجاق ته گرد هم داریم که 
در آزمایشات سیستم گفته شده، به کار 
می بریم. پنج شش تایی لوله ی آزمایش 
داریم که مهم ترین و گران ترین وسیله ی 
آزمایشگاه هستند و آقای مدیر گفته اند، 
دست های خشن ما دانش آموزان تحت 
هیچ ش��رایطی نباید لمسشان کند، و 
گرنه هر چه دیدیم، از چش��م خودمان 
دیدیم. تنها کس��ی ک��ه می تواند این 
وسیله ی مهم را لمس کند، آقای علوم 
یعنی شما هستید که دست هایتان بسیار 

لطیف و باتربیت است. 
این گ��زارش آن چه بود که ما در 
آزمایشگاه با دو چشم خودمان مشاهده 
فرمودیم. بعد از آن، شما گفتید که مثل 
بچه ي آدم بایس��تید و نفستان هم در 
نیای��د و به هیچ چیز هم دس��ت نزنید 
تا ببینیم با این آزمایش��گاه مجهزتان 
چ��ه کار می توانی��م بکنیم. بعد ش��ما 
هم��ه ی آزمایش های کت��اب را نگاه 

کردی��د و دیدید هیچ کاری نمی توانیم 
بکنیم. بنابراین گفتید، چشم هایتان را 
ببندید تا س��فر علمی خیالی کنیم. ما 
هم چشم هایمان را بس��تیم... بعدش 
ش��ما گفتید، هرچه را ک��ه می گویم، 
توی ذهنتان مجسم کنید: چراغ الکلی 
یک عدد، ولت س��نج ی��ک دانه، پیل 
شیمیایی هم یک دانه، بنزوات پتاسیم 
به می��زان دل خواه، آون��گ یک عدد 
با مدل دل خواه و FeN2 یک قاش��ق 

مرباخوری...
بعد هم گفتید، چشم هایتان را باز 
کنید. س��پس گفتید H2O یک لیوان 
سرخالی. بعد ش��یر H2O را باز کردید 
و مق��داری از آن را توی لیوان ریختید 
و به تک تک ما نش��ان دادید و گفتید، 
دوباره چش��م هایتان را ببندید و توی 
ذهنتان پنجاه سی سی بنزوات پتاسیم 
را در هفت دهم سانتی متر مکعب آب 
بریزی��د و آن را خوب به ه��م بزنید و 

نتیجه ی مشاهداتتان را بنویسید.

م��ا هیچ چیز ننوش��تیم. بعد ش��ما 
پرسیدید، ماده ی به دست آمده جامد است 
یا مایع یا گاز؟ ما هیچ نظری نداشتیم... 
بعد دوباره گفتید، ماده ی به دس��ت آمده 
را با 3/7 سی س��ی FeN2 مخلوط کنید 
و روی چراغ الکلی هم بزنید. چه اتفاق 
می افتد؟!... توی ذهن ما که هیچ اتفاقی 
نیفتاد، توی ذهن بقیه را نمی دانم. فکر 
کنم چون ما یک بار یواشکی چشممان را 
باز کردیم، چراغ الکلی ذهنمان خاموش 

شده بود که این طوری شد.
آخر کار هم زنگ خورد و ما با روپوش 
سفید به منزلمان رفتیم. همه در راه برگشت 
ب��ه خانه به ما نگاه می کردند. ما هم ذوق 
می کردیم. راستی شما که خودتان شاهد 
همه ی این چیزها بودید، پس برای چه ما 
را مجبور می کنید گزارش بنویسیم. نکند 

خدای نکرده آلزایمر گرفته باشید؟! 
زیرنویس

1. Magnetize

2. Iron

ساز : سمائه شریفی
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رازهای سبز

اهداف تأسیس مدارس حزب اهلل
آم��وزش در لبنان، بر پایه ی »ارزش های ملی« اس��ت 
ت��ا بتواند هم��ه ی طوایف و مذاهب لبنان��ی را حول محور 
ارزش های انسانی و ملی متحد کند. بدین سبب، چه به لحاظ 
تعداد مدارس اسالمی و چه به لحاظ تربیت دینی � اسالمی، 
نقصان و ضعف��ی بزرگ در جامعه ی ش��یعیان لبنان وجود 

نظام آموزشي وتربیتي حزب اهلل لبنان

الم
اس

ن 
ها

ج

تركیهدریاي خزر

سوریه

لبنان

عراق

عربستان سعودي
خلیج فارس

ایران

مصر

داشت. لذا اولین هدف از تأسیس مدارس المهدی، آموزش 
و تربیت اسالمی � شیعی و هدف دوم، تقویت روحیه ی جهاد 
و مقاومت اس��ت. از آن جهت که رویکرد حزب اهلل، جهادی 
و مرتبط با مقاومت اس��ت، تأس��یس این مدارس، با هدف 
نهادینه س��ازی فرهنگ جهاد و مقاومت در نسل های آینده 

صورت گرفته است.

اشاره
بنا داشـتیم در این شـماره ی مجله، نظام آموزش و پرورش لبنان را معرفی کنیم، ولی به دلیل 
عدم دست رسی به افرادی که بتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند، موفق به انجام این کار نشدیم. 
چون آموزش و پرورش حزب اهلل لبنان از سـطح کیفی بسیار باالیی در این کشور برخوردار است، 
مطلب این شماره به معرفی آموزش و پرورش حزب اهلل لبنان اختصاص یافت. آن چه درپی می آید، 
حاصـل اطالعاتی اسـت که با پنج معلم حزب اهلل لبنان، یک خبرنگار )آقـای خامه یار( و یک معلم 

ایرانی )خانم بختیاری( که هر دو چندین سال در لبنان ساکن بوده اند، در اختیار ما قرار دادند.

کلید واژه ها: آموزش و پرورش، لبنان، حزب اهلل.

َفاطمه خرقانیان

اردن
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هدف س��وم از تأسیس این مدارس، رسیدگی به اقشار 
مح��روم و کم درامد اس��ت. هزینه ی تحصی��ل و درمان، از 
سنگین ترین هزینه های زندگی خانواده های لبنانی است و 
با توجه به این که طیف وس��یعی از ش��یعیان لبنان را اقشار 
محروم تشکیل می دهند، حزب اهلل با اخذ نیم بهای شهریه ی 
مدارس از اقش��ار کم درامد، گام مهمی در جهت حمایت از 
محرومان برداش��ته اس��ت. هدف چهارم، تربیت و پرورش 

فرزندان شهدای مقاومت و مجاهدان است.

مشاوران
هر مدرسه مش��اوران تربیتی، مذهبی و آموزشی دارد. 
مش��اور آموزش��ی در زمینه ی مسائل آموزش��ی و وضعیت 
تحصیلی دانش آموزان، رابط میان خانواده و مدرس��ه است 
و رسیدگی به کلیه ی امور آموزشی اعم از افت تحصیلی یا 
پیشرفت دانش آموز در همه ی دروس، ازجمله ی وظایف وی 
است به این دلیل، ارتباط والدین با معلمان تخصصی، تنها 

براساس تقاضای خانواده ها صورت می گیرد.
مشاور تربیتی به مواردی از قبیل نحوه ی برخورد معلمان 
با دانش آموزان، و مش��کالت روحی و رفتاری دانش آموزان 
می پ��ردازد و مش��اور مذهبی پاس��خ گوی س��ؤاالت دینی 

دانش آموزان است.

آموزش معلمان
در م��دارس المهدی، آموزش معلمان فصلی اس��ت و 
تقریبًا هر چهار ماه یک بار و برحس��ب نیاز مواد درسی، این 
دوره ها برگزار می ش��وند. طول مدت این دوره ها از س��ه تا 
شش روز متفاوت است. در تابستان ها دوره های دو ماهه نیز 

برگزار می شوند.
سندیکاهای معلمان در عرصه ی عمومی لبنان به نحو 
مؤثر و فع��ال حضور دارد و مطالبات معلم��ان را پی گیری 
می کن��د. مصداق های متعددی مبنی بر فش��ار وارد کردن 
سندیکاها بر مسئوالن وجود دارد که درنهایت موفق شدند 
روند سیاسی کشور را مختل کنند و مسئوالن را به تجدید نظر 

در سیاست های خود وادارند.

کتاب های درسی
روش تدوین کتاب های درسی به صورت غیرمتمرکز است. 
وزارت آموزش و پ��رورش کتاب هایی را به عنوان کتاب های 
رسمی برای همه ی دروس منتشر کرده است که در مدارس 
دولتی تدریس می ش��وند. در عین ح��ال، مدارس خصوصی 
مختارند که از کتاب های دولتی استفاده کنند و یا کتاب های 

هزينه ی تحصیل و 
درمان، از سنگین ترين 

هزينه های زندگی 
خانواده های لبنانی است

دیگری را بنا به تش��خیص 
خود برای تدریس برگزینند. 
در این راستا، وزارت آموزش 
و پ��رورش ب��رای هر درس 
موضوعات و عناوینی تعیین 
می کن��د و معلمان بر مبنای 
ای��ن عناوین، مناس��ب ترین 
کت��اب را به انتخ��اب خود 
به طور  می کنن��د.  تدری��س 
خ��اص، در دروس زبان های 

خارجی، معلمان از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند.

آموزش زبان
همه ی مدارس لبنان اعم از دولتی یا خصوصی، دوزبانه 
هستند و دانش آموزان باید در کنار زبان و ادبیات اصلی )عربی(، 
یکی از دو زبان انگلیس��ی و یا فرانسه را به عنوان زبان دوم 
خود انتخاب و در آن رشته تحصیل کنند. شروع آموزش زبان 
از چهار سالگی و هم زمان با آغاز ورود دانش آموز به دوره ی 
پیش دبستانی است. دانش آموزان موظف اند، پس از تکمیل 
دوره ی راهنمایی، مهارت های نوشتن، خواندن و مکالمه ی 
زبان دوم را کسب کنند. تدریس زبان های انگلیسی و فرانسه 
تنها توسط معلمانی مجاز است که خود در این رشته ها درس 

خوانده و تخصص کافی داشته باشند.

فعالیت های فوق برنامه
فعالیت های فوق برنامه به مدارس خصوصی اختصاص 

دارد.
م��دارس ح��زب اهلل، س��طح وس��یعی از فعالیت های 
فوق برنام��ه را متوج��ه دوره ی پیش دبس��تانی کرده اند و به 
میزان رشد دانش آموزان، از حجم فعالیت های فوق برنامه ی 
آنان نیز کاسته می شود. برای دانش آموزان پیش دبستانی و 
ابتدایی، تقریبًا هر هفته و برحسب فصل های کتاب درسی 
فعالیت ه��ای فوق برنامه ای از قبی��ل بازدید موزه و رفتن به 

باغ وحش، جنگل، بازار و... برنامه ریزی شده است.
در اتاقي تش��ک هایی با قابلیت ارتجاعی ش��دید تعبیه 
ش��ده اند. دانش آموزان با رفتن روی این تشک ها به سمت 

باال پرتاب می شوند و انرژی خود را تخلیه می سازند.
برگزاری جشنواره ی غذا از دیگر فعالیت های فوق برنامه ی 
مدارس حزب آهلل است. در این جشنواره، والدین دانش آموزان 
با ملیت های متفاوت، در یک روز مش��خص غذای کشور و 
یا منطقه ی خود را در مدرسه تهیه می کنند و از این طریق، 
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صمیمیت محیط خانواده را 
به مدرسه انتقال می دهند.

آموزش فعالیت های 
گروهی

مهم تری��ن  از  یک��ی 
حزب اهلل،  م��دارس  اهداف 
دانش آموزان  توانمندسازی 
برای شرکت در فعالیت های 
جمع��ی و گروه��ی اس��ت. 
این قبیل فعالیت ها، صرف نظ��ر از این که مهارت های باال 
در تعام��الت اجتماعی را ب��ه دانش آم��وزان می آموزند، با 
ه��دف ایجاد و تقویت روحیه ی وحدت ملی و همدلی میان 
قومیت ه��ای متنوع لبنان صورت می پذیرن��د. برخی از این 

فعالیت های گروهی عبارت اند از:
 زنگ بازی دسته جمعی: یکی از ساعت های درسی دانش آموز 
دوره ی ابتدایی اس��ت. در این زنگ، دانش آموزان در فضاهای 
بازی ویژه ای که توس��ط مدرسه س��اخته و تجهیز شده اند، به 
انجام بازی های دسته جمعی می پردازند، فضاهای بازی تابستان 

و زمستان مجزا از یکدیگر و مرتبط با فصل هستند.
 برگـزاری جشـنواره ی آخـر سـال تحصیلـی: از دیگر 
فعالیت های جمعی است که در فضایی مشابه ورزشگاه و در 
سطحی وسیع و باشکوه برگزار می شود. دانش آموزان موظف 
به اجرای برنامه هایی ش��بیه به مراسم افتتاحیه ی المپیک 
هستند. به این ترتیب، دانش آموز می آموزد که خود را با جمع 

هماهنگ و نقش فعالی در برنامه های گروهی ایفا کند.
 زنـگ کتاب خوانی همگانـی: در این زنگ، دانش آموزان 
به طور دس��ته جمعی ب��ه کتاب خانه می رون��د و هم زمان به 

مطالعه ی کتاب می پردازند.

روش های آموزشی
استفاده از س��ایت، رایانه و اسالید در تدریس، ازجمله 
روش های متداول آموزشی در مدارس المهدی است. برای 
آموزش دروس از دو روش فعالیت های فردی و فعالیت های 
گروهی استفاده می شود. به ویژه در درس زبان، فعالیت های 
جمعی بس��یار رایج هس��تند. در دوره ی ابتدایی، بیش��تر بار 
آموزشی برعهده ی معلم است. طی چند سال اخیر، الگویی 
تربیتی در مدارس ابتدایی اعمال می ش��ود که هدف از آن، 

جهت دهی به دانش آموز به سمت تحلیل و تفکر است.
در دوره های راهنمایی و دبیرستان، بیشتر وظایف آموزشی 
برعهده ی خود دانش آموز است. استفاده از رایانه و اینترنت، یکی 

از روش های آموزشی این مدارس است و معلم و دانش آموز در 
طول روز به شبکه ی اینترنت متصل هستند. اگر در این فاصله 
دانش آموز با س��ؤالی مواجه ش��ود و یا در زمینه ی فهم مطلب 
دچار مشکل گردد، بالفاصله س��ؤال خود را به صورت بر خط1 
از معلمش می پرسد. این روش هنگام حضور دانش آموزان در 
من��زل نیز ادامه می یابد. به این ترتیب، دیگ��ر دانش آموز ناچار 

نیست برای دریافت پاسخ سؤاالت خود تا روز بعد صبر کند.
هم چنی��ن، در انتهای هر فصل از کتاب های درس��ی 
دوره های راهنمایی و دبیرستان، بخشی به تحقیق و پژوهش 
اختصاص دارد که دانش آموز را به انجام تحقیق و پژوهش 
با اس��تفاده از اینترنت موظف می سازد. هر کالس درس دو 
معل��م دارد: یک معلم اصلی و دیگری معلمی که در کالس 
نقش جانبی ایفا می کند و وظیفه ی تسهیل امور و رسیدگی 

به دانش آموزان را برعهده دارد.
آن هنگام که درس��ی به انج��ام فعالیت های گروهی و 
مشارکت جمعی همه ی دانش آموزان نیاز داشته باشد، کالس 
به دو گروه تقس��یم می شود تا معلم امکان ارتباط با همه ی 

دانش آموزان را پیدا کند.

ارزش يابی تحصیلی
ارزش یابی دوره ی پیش دبستان و ابتدایی به صورت کیفی 
انجام می ش��ود. کارنامه ی دانش آموزان مشتمل بر سه عنوان 
است: عالی، خوب و نیازمند کار بیشتر. هم چنین بنابر تشخیص 
معل��م، نکاتی درباره ی ضعف های دانش آم��وز در کارنامه درج 
می شود. این نکات مسائل بسیار جزئی و کیفی را نیز دربرمی گیرد. 
برای مثال، معلم نقاشی درباره ی وضعیت دانش آموزان در این 
رشته می نویسد: »نحوه ی مداد دست گرفتن ضعیف است و...«

ارزیاب��ی دوره ه��ای راهنمایی و دبیرس��تان بر مبنای 
برگزاری آزمون و دادن نمره اس��ت. هم چنین، پس از اتمام 
هر دوره ی تحصیلی، امتحانات سراس��ری توس��ط وزارت 

آموزش و پرورش لبنان برگزار می شوند.

چالش ها
از آن جا که کش��ور لبنان، کش��وری متشکل از اقوام و 
مذاهب گوناگون است، عرصه ی ارتباطات و رسانه، عرصه ای 
کاماًل باز و بدون مرز است. اینترنت و ماهواره آزادانه و بدون 
سانسور وجود دارند. در این عرصه، آموزش تعالیم دینی که 
ازجمله اهداف تعیین ش��ده برای مدارس المهدی است، با 

مشقت ها و موانعی به اجرا در می آید.
زیرنویس

1. on line

استفاده از رايانه و 
اينترنت، يکی از 
روش های آموزشی اين 
مدارس است و معلم و 
دانش آموز در طول روز 
به شبکه ی اينترنت متصل 
هستند

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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و

زیرنویس

1. tele

2. deformasion

3. wide angle

1. وقتی قرار است در عکس شما انسان موضوعیت داشته باشد، بهتر است به او نزدیک باشید و یا از زاویه ی بسته ی لنز1 
استفاده کنید. تا بدین وسیله، حالت چهره ی فرد در عکس مشخص باشد )تصویر 1(.

مواظب باشید! بهتر است تا حدی به موضوع نزدیک شوید که چهره دچار اعوجاج2 نشود.

2. مواقعی که در مکانی خاص از یک انس��ان عکس می گیرید و به طور مثال، هم مکان و هم انس��ان موضوعیت دارند، 
زاویه ای را انتخاب کنید که هم مشخصاتِ  مکان و هم چهره ی فرد قابل تشخیص باشد )تصویرهای 2 و 3(.

3. هنگامی که مکان )بنا، منظره، فضای شهری و...( اهمیت بیشتری دارد، تا حد امکان بکوشید اواًل: از موضوع فاصله 
بگیرید؛ ثانیًا از بازترین حالت لنز3 استفاده کنید تا موضوع را به طور کامل نشان دهید.

به هر ترتیب، کمی دور و نزدیک شدن به موضوع، سبب می شود جوانب محیط را بهتر در نظر بگیرید و کادر قوی تری 
انتخاب کنید. سه تصویر فوق را با هم مقایسه کنید )تصویرهای 4، 5 و 6(.

نزديک

در این فرصت، پیرو مطالبی 
که در شماره ی قبل ذکر شد، 
مواردی را ذکر خواهیم کرد. 
همان طور که می دانید، نگاه 
کردن به موضوع و انتخاب 
زاویه ی نهایی و مناسب، از 
مهم ترین پارامترها در فرایند 
تولید عکس هستند.

هنگامی که موضوع خود 
را شناسایی و انتخاب کردید، 
می توانید با دور و نزدیک شدن به 
آن، زوایا را بهتر بسنجید و به معنی 
و مفهوم مورد نظرتان نزدیک تر 
شوید. موضوع مورد بحث ما در 
این شماره، همین مطلب است. 
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خ شما
ن، پاس

ش مسئوال
پرس

ش راهنمایي تحصیلي پاسخ داده اند، به اطالع مي رساند كه پاسخ هاي دوستان، در اختیار كارشناسان مربوطه قرار گرفته 
با تشكر از همكاراني كه به سؤاالت مطرح شده در شماره هاي قبل رشد آموز

ت شما خوبان 
ش شماره ي 4 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

اس
ارائه مي شود:

ت؟
ت شوراي معلمان، واحدهاي آموزشي با چه موانع و مشكالتي روبه رو هستند؟ راهكارهاي شما براي برداشتن این موانع چیس

1. در بهره گیري از ظرفی
ش آموزان، چه پیشنهاداتي ارائه مي كنید.

2. براي غني سازي تجربه هاي یادگیري دان
همكاران گرامي، پاسخ خود را به دفتر مجله ارسال كنید.

قه
ساب

م
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مجله ي رشدنوجوان 
دي ماه 88، در يك نگاه

مجله ي رشد نوجوان، در این شماره مجموعه  اي 
از مطالب جذاب و متنوع را براي مخاطبان خود تدارك 
دیده است كه عناوین برخي از آن ها به این شرح است: 

باغ بهشتي در حاشیه ي كوير: 
گزارش بازدید از یك باغ بزرگ زیتون در حاشیه ي 

كویر و آشنایي با یك مزرعه دار موفق
حیوانات چند سال عمر مي كنند: 

نكاتي درباره ي طول عمر جانوران
نشانه هاي ياري خداوند:

 میزگرد دیني با حضور نوجوانان
فرار بزرگ: 

یك نمایشنامه ي طنز به مناسبت دهه ي فجر انقالب 
اسالمي

خاك: 
یك داستان جذاب درباره ي خشك سالي و دماي 

باران به همراه نكاتي درباره ي داستان نویسي
اگر جاي او بودم:

 فراخوان یك مسابقه ي مقاله نویسي براي این كه، 
دانش آموزان بیان كنند، اگر جاي معلم خود بودند، 

چگونه عمل مي كردند.
حیوانات خیاط: 

معرفي یكي دیگر از شگفتي هاي خلقت، پرنده اي كه 
براي ساخت آشیانه ي خود خیاطي مي كند.

ايران ما: 
نگاهي به شهر تاریخي ابركوه و دیدني هاي آن

گام به گام تا سالمت اندام: 
مطلبي درباره ي كیف مدرسه و ناهنجاري هاي ستون 

فقرات در كودكان و نوجوانان
مسابقه، تفريح و سرگرمي، جدول و...

خبر

برگزيده ي مسابقه
رشـد آموزش راهنمایي تحصیلي در سال تحصیلي 

88-87 مسابقه اي در شماره ي 8 مجله چاپ كرد.
این مسـابقه شامل نوشتن سه نقد علمي براي سه 
عنوان مختلف از مقاله ها و مطالب چاپ شده بود كه 

آقاي مصطفي عطاالهي برگزیده ي مسابقه هستند.

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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